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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  01المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

  ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 نظريات التنمية االقتصادية

 نظرية النمو المتوازن – 2

 الرأسماليةوبين صناعات السمع  يةسمع االستيالكالالنمو المتوازن التوازن بين مختمف صناعات يتطمب 
ونظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتيا من قبل روزنشتين وآرثر  ،من التقارب بين الصناعة والزراعةكذلك تتض

لمتنمية طبقتيا روسيا وساعدتيا عمى اإلسراع بمعدل النمو في فترة  جديداً  لويس، وقدمت ىذه النظرية أسموباً 
 قصيرة.

 نظرية النمو غير المتوازن -3

ن االستثمارات ىنا تخصص لقطاعات ألفكرة النمو المتوازن، حيث  مغايراً  النظرية اتجاىاً  تأخذ ىذه
الذي يعتقد أن  ىيرشمان عات االقتصاد الوطني، ومن روادىامن توزيعيا بالتزامن عمى جميع قطا معينة بدالً 

إقامة مشروعات جديدة يعتمد عمى ما حققتو مشاريع أخرى من وفورات خارجية، إال أنيا تخمق بدورىا وفورات 
 خارجية جديدة يمكن أن يستفيد منيا، وتقوم عمييا مشروعات أخرى تالية. 

 هارود ودومار  نظرية النمو لــــــ - 4  

كامتداد لمفكر الكينزي الجديد، وقد حاول ىذان االقتصاديان  تعدو  طوير ىذه النظرية في األربعينات،تم ت
تقديم نموذج يشرح شروط حدوث التنمية االقتصادية، وقد صاغا نتيجة بحثيما في شكل عالقة رياضية عمى 

 اآلتي :النحو 

 معدل النمو االقتصادي= معدل االدخار القومي /معامل رأس المال

  : كاآلتييصبح النموذج  وفي حالة إدخال معدل نمو السكان

 معدل نمو السكان –معدل النمو االقتصادي = )معدل االدخار القومي/معامل رأس المال( 
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معدل النمو االقتصادي تربطو عالقة طردية بمعدل االدخار واالستثمار وعالقتو عكسية بكل من  نإوعميو ف
 . لمال ومعدل النمو السكاني معامل راس ا

 اآلتي :من المعادلة السابقة نستنتج  انطالقاً 

 : إلى الناميةوتخمف الدول سبب تأخر يرجع 

 .بسبب انخفاض الدخل ضعف معدالت االدخار واالستثمار القومي -

 ارتفاع معدالت النمو السكاني.و  ضعف التقدم التكنولوجي بسببارتفاع معامل رأس المال  -

 : العكس من ذلك في الدول المتقدمة كما نجد

 . وفر البيئة االستثمارية المالئمةبسبب ارتفاع الدخل وت ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار -

 . س المال نتيجة التقدم التكنولوجي وانخفاض المعدالت السكانيةأانخفاض معامل ر  -

 النتائج مقبولة جداً  وكانتوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، أطبقت نتائج ىذه النظرية في 
 عممية التنمية في الدول المتخمفةل ةالوحيد ةال يمكن اعتبار عامل االدخار المشكمويالحظ عمى ىذه النظرية أنو 

 شجع ىذا النموذج عمى زيادة.، كما ..التخمف االجتماعيو  أخرى مثل عدم االستقرار السياسي فيناك مشاكل
وبالتالي فإن ىذا النموذج ال يصمح  ،المديونية ةدى بيا إلى مشكمما أم االقتراض من طرف الدول المتخمفة

 لمتطبيق عمى الدول النامية.

 نظرية التنمية آلرثر لويس -5

أىم النظريات الحديثة في التنمية، وركزت عمى التغيير الييكمي لالقتصاد األولي الذي يعيش تعد من 
نظرية عامة في  تأصبحو عمى جائزة نوبل في منتصف الخمسينات،  ابموجبي آرثر لويسوحصل حد الكفاف، 

 امازال التمسك بيو عممية التنمية القائمة عمى فائض العمالة في دول العالم الثالث خالل الستينات والسبعينات، 
 حتى يومنا ىذا في العديد من الدول. مستمراً 

اعي التقميدي الذي يتسم باإلنتاجية يتكون االقتصاد من قطاعين ىما: الزر  في ضوء ىذه النظرية
ض يفتر  و من القطاع التقميدي،  الصفرية لعنصر العمل، والصناعي الحضري الذي تتحول العمالة إليو تدريجياً 

مع تحقيق إنتاجية عالية.  ائر في الناتجنو باإلمكان سحب ىذا الفائض من القطاع الزراعي بدون أية خسألويس 
أما عن السرعة التي يتم بيا ىذا التحول فإنيا تتحدد بمعدل النمو في االستثمار الصناعي وتراكم رأس المال في 
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القطاع الصناعي، فاالستثمار يسمح بزيادة أرباح القطاع باالعتماد عمى الفرض القائل بإعادة المستثمرين 
ىذا القطاع باإلضافة إلى زيادة تحول وىجرة العمالة من القطاع التقميدي إلى استثمار أرباحيم يحدث التوسع في 

 القطاع الحديث.

 ينظرية هوليس تشينر  -6

من النظريات المعروفة عمى نطاق واسع في دراسة نماذج التنمية في عدد من دول العالم الثالث تعد 
متشابية في لمتنمية المالمح األساسية  ىي أن النظريةىذه عمييا  تقوموالفرضية التي  ،الثانيةبعد الحرب العالمية 

التعرف عمى االختالفات التي من الممكن أن تنشأ بين الدول فيما يتعمق بخطوات  النظرية وتحاولكل الدول، 
 باالعتماد عمى مجموعة الظروف الخاصة بيا. وذلك ونموذج التنمية،

السياسة الحكومية، حجم الدولة، المصادر  التنمية ىي:وىناك مجموعة من العوامل المؤثرة في عممية 
 الطبيعية، أىداف الدولة، التكنولوجيا، رأس المال الخارجي، التجارة الدولية.

أن التنمية ال تركز فقط عمى  نرييتشىناك فرق بين نموذج تشينري ونموذج لويس، حيث يعتبر و 
  تتطمب عممية التحول مجموعة من التغيرات، و غير كاف   وشرط ضروري لكنفيو ، يااالدخار كشرط لحدوث

االستيالكي لمييكل االجتماعي مثل تغيير النمط و التغيير في النمط اإلنتاجي،  الداخمية لمييكل االقتصادي مثل
 الثقافة.و  التوزيع السكانيو  التحضر

لمية الثانية بعد الحرب العا الناميةتشينري من دراسة أقيمت عمى مجموعة من الدول  نظرية تاستوحي
 الخصائص :إلى مجموعة من   توخمص

 خصائص نظرية تشينريأهم 

 االنتقال من اإلنتاج الزراعي إلى اإلنتاج الصناعي . - 

 .اً وبشري اً مادي اً تتطمب تراكم -

تتطمب التغيير في الطمب االستيالكي من التركيز عمى السمع الغذائية واألساسية إلى الرغبة في السمع  -
 والخدمية. الصناعية

 نمو التحضر الصناعي عن طريق ىجرة السكان من المزارع والمدن الصغيرة الصناعية.  -

 انخفاض حجم األسر والنمو السكاني.  -
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 التبعية الدولية اتنظري -7

نماذج تشاؤمية مقارنة  وتعدكامتداد لمفكر االشتراكي الجديد ) النيو ماركسية(،  النظرياتىذه  تعد
سواء  ن العراقيل المؤسسية واالقتصاديةمحاصرة بمجموعة م الناميةبنماذج التغير الييكمي، حيث ترى أن الدول 

مكانتيا خالل السبعينات بعد خيبة األمل التي أصابت الدول  اتالدولية، وقد اكتسبت ىذه النظري المحمية أو
عمى نماذج أساسية ثالثة وىناك  ،نظريات ونماذج تنموية غير مالئمةيق النامية من محاوالتيا المستمرة لتطب

 : النحو اآلتي

 نموذج التبعية االستعمارية الجديدة -أ

 طور غير العادل في النظام الدوليإلى الت وفق ىذا النموذج وجود العالم المتخمف واستمرار تخمفويرجع 
ل التي تشكل مركز ىذا النظام، وال يخدم الدو  الرأسمالية القويةم مصالح الدول حيث أصبح ىذا األخير يخد
تبعية  في أيدي الدول الغنية مما يبقي دائماً  وىذا ما يجعل قرارات السمطة دائماً  ،الفقيرة التي تشكل محيط النظام

قدم، بل تجعميا ىذه التبعية من شانيا أن تعرقل أية محاولة لمتنمية والتو  ،ن قبل دول المحيط إلى دول المركزم
 عممية مستحيمة.

  يخدم مصالحيا اً دولي اً فمن مصمحة الدول المتقدمة بقاء الدول الفقيرة في تخمفيا، ليذا شكمت نظام
جل االستفادة أالحيا مع مصالح الدول الغنية من بعض األطراف المحمية التي تتطابق مصإضافًة لذلك ىناك 

 شانيا أن تعرقل التنمية من خالل احتكار السوق أنشطة من بةىذه النخ ألحيان تمارسأغمب اأكثر، وفي 
ىمال وعرقمة  النشاط اإلنتاجي و  فإن التنمية تتحقق بإحداث تغيرات جذرية لمنظام  وعميو... ، تشجيع الوارداتو ا 

 االقتصادي العالمي بما يضمن قيام عالقات اقتصادية متكافئة بين دول العالم.

 الخاطئ لمتنمية نموذج المفهوم -ب

تباعيا سياسات اقتصادية غير مالئمة نتيجة الضغوط وفق ىذا النموذج إلى ا يرجع تخمف الدول النامية
عن إعطاء الدول النامية  التي تمارسيا مؤسسات التنمية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضالً 

قي لمخبراء من الدول المتقدمة المشتغمين بالوكاالت نصائح مخموطة وغير مناسبة، وذلك نتيجة التحيز العر 
 والمنظمات الدولية، إذ يقدم ىؤالء الخبراء ىياكل اقتصادية رائعة، ونماذج اقتصاد قياسي معقدة في التنمية غالباً 

 تقود إلى سياسات غير سميمة وغير مناسبة. ما

 



5 
 

 فرضية التنمية الثنائية  -ج

تركز الثروة في أيدي قميمة داخل مساحة كبيرة من الفقر، ويشتمل مفيوم ىذه  ىذا النموذج يفترض  
 :اآلتيةالفرضية عمى العناصر األساسية 

في ظروف اإلنتاج في  توافر مجموعة من الظروف المتباعدة في آن واحد وفي مكان واحد، كأن يتعايش معاً  -
يف والمدينة، أو تعايش القمة الغنية مرتفعة المستوى الثقافي في قطاع الر  يقتي اإلنتاج التقميدية والحديثةبمد ما طر 

 الفقيرة واألمية من سكان مجتمع ما. األكثريةوالتعميمي مع 

فإنيا تميل نحو  العكسال تبدي الفوارق بين شقي ظاىرة الثنائية االقتصادية أي ميل نحو التقارب، بل عمى  -
بالرواج أو  أن األحوال االقتصادية في القطاع المتخمف ال تتأثر كثيراً  الزيادة واالتساع، ومن خواصيا أيضاً 

 إذ قد يدفع القطاع المتأخر إلى األسفل وتعميق تخمفو. في القطاع المتقدم بل عمى العكس االنتعاش

 رية الثورة النيوكالسكية الجديدةنظ -8

ارد بسبب السياسات السعرية عن سوء تخصيص المو  حسب ىذه النظرية حالة التخمف االقتصاديتنتج 
، ويقول رواد مدرسة الثورة الخاطئة والتدخل المفرط في النشاط االقتصادي من جانب حكومات دول العالم الثالث

أن التدخل الحكومي في Peter Bawer و  Harry Johnsonو Balassa  Bella كالسيكية أمثال النيو 
أن السماح بانتعاش األسواق ، ويرون عممية النمو االقتصاديإلى إبطاء النشاط االقتصادي ىو الذي يؤدي 

والترحيب بالمستثمرين  ،وتشجيع حرية التجارة والتصدير ،المشروعات الممموكة لمدولة وخصخصة ،الحرة
سواء أكان ذلك في أسواق عوامل اإلنتاج أو السمع أو  األجانب من الدول المتقدمة، وتقميل التدخل الحكومي

 من شانو أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وتحفيز النمو االقتصادي. ،أسواق المال

ىنا يظير وجو االختالف حول أسباب التخمف لمدول النامية مع ما يدعيو أنصار نظرية التبعية، حيث و 
 دولالا يعتقد مفكرو النظرية النيوكالسكية أن سبب تخمف دول العالم الثالث ليس نتيجة التصرفات التي تقوم بي

المتقدمة والوكاالت الدولية التي تسيطر عمييا، إنما بسبب التدخل المفرط من جانب الدولة وانتشار الفساد وعدم 
 الكفاءة وغياب الحوافز االقتصادية.
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