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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  9المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

  ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 نظريات التنمية االقتصادية

 قبل الحرب العالمية الثانية نظريات النمو -أواًل 

 (Adam Smithدم سميث ) آ نظرية -1

 6771عام  ثروة األمم كتابو واىتممن طميعة المفكرين االقتصاديين الكالسيكيين، يعد آدم سميث 
 ن لم يقدم النظرية بشكميا المتكامل، إال أن الالحقين قد شكموا النظرية الموروثة عنوا  بمشكمة التنمية االقتصادية و 

 التي تحمل سمات ميمة منيا :

  القانون الطبيعي -أ

تطبيق القانون الطبيعي في األمور االقتصادية، أي أن النظام االقتصادي  اعتقد آدم سميث بإمكانية  
أفضل من يرعى بمعنى آخر ىو  عن سموكو، والً ؤ كل فرد مسويعد ، نظام طبيعي قادر عمى تحقيق التوازن تمقائياً 

وكان آدم  تقود كل فرد وترشد آلية السوق، وأن كل فرد يبحث عن تعظيم ثروتو،يدًا خفية  مصالحو، وأن ىناك
سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة والتجارة، ألن ذلك يعرقل نمو االقتصاد الوطني، وعميو فال بد من 

 الحرية االقتصادية.

   تقسيم العمل -ب

 لمعمل. المنتجةالقوى  منؤدي إلى أعظم النتائج ي، حيث ىو نقطة البداية في نظرية النمو االقتصادي

  تراكم رأس المال -ج

لمتنمية االقتصادية، ويجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكمة ىي مقدرة األفراد عمى االدخار  يعد ضرورياً   
 أكثر، ومن ثم االستثمار أكثر في االقتصاد الوطني.

 عمى االستثمار  دوافع الرأسماليين -د
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المستقبمية فيما يتعمق  إن تنفيذ االستثمارات يرجع إلى توقع الرأسماليين تحقيق األرباح، وأن التوقعات  
 باألرباح تعتمد عمى مناخ االستثمار أكثر في االقتصاد الوطني.

 عناصر النمو -ه

تتمثل في كل من المنتجين المزارعين ورجال األعمال، ويساعد عمى ذلك أن حرية التجارة والعمل   
 والمنافسة تقود ىؤالء إلى توسيع أعماليم، وىو ما يؤدي إلى زيادة التنمية.

 عممية النمو -و

آدم سميث أن االقتصاد ينمو مثل الشجرة، فعممية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر، فعمى  ضيفتر    
 الشجرة ككل. في مجال إنتاجي معين، إال أنيم يشكمون معاً  الرغم من أن كل مجموعة من األفراد تعمل معاً 

  نظرية جون ستيوارت ميل -2

االقتصادية كوظيفة لألرض والعمل ورأس المال، حيث يمثل العمل  التنميةينظر ستيوارت ميل إلى 
لناتج عمل سابق، ويتوقف معدل  ةت سابقواألرض عنصرين رئيسيين لإلنتاج في حين يعد رأس المال تراكما

ر خالل توظيف العمالة غي التراكم الرأسمالي عمى مدى توظيف قوة العمل بشكل منتج، فاألرباح التي تكتسب من
 مجرد تحويل لمدخل، ومن سماتيا: المنتجة

 لمتنمية االقتصادية. ضرورياً  التحكم في السكان أمراً يعد  -

 . ارتفعت األرباح قمت األجور كمماو األرباح عمى تكمفة عنصر العمل،  تعتمد -

 عدد السكان عمى وفق معدل مالتوس وزيادة الحجم في الزراعة لقانون تناقص نتيجةً  معدل األرباح يتراجع -
 يصبح وفي حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وزيادة معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي

 معدل الربح عند حده األدنى وتحدث حالة من الركود.

شاط االقتصادي عند حده ميل من أنصار سياسة الحرية االقتصادية، لذلك فقد حدد دور الدولة في النُيعتبر  -
 األدنى وفي حاالت الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ممكية وسائل اإلنتاج.

 ( John Maynard Keynesنزية )يالنظرية الك -4
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في بناء نظريتو في ظروف مغايرة لتمك  انطمق كينزو نزية، يكينز مؤسس المدرسة الك ديعتبر جون مينار 
مية( الظروف التي بنيت فييا النظريات السابقة، وأىم ظرف ىو أزمة الكساد الكبير ) األزمة االقتصادية العال

 التي من مظاىرىا: 6191التي أصابت العالم سنة 

 . (  العرض يفوق الطمب ) حدوث كساد في السمع والخدمات -

 جية، وبالتالي توقف النمو االقتصادي.توقف العممية اإلنتا -

 ارتفاع مستويات البطالة. -

 انخفاض مستويات األسعار. -

 فرضيات كينز: 

 وبتكمفة اجتماعية باىظة. حدث فسيكون ذلك في المدى البعيد نا  ، و اً يمكن لالقتصاد أن يتوازن تمقائي ال -

 عميو.أو لمحفاظ  وجوب تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي -

 الطمب ىو الذي يوجد العرض المناسب لو وليس العكس. -

  أكثر مما ىي موجية لمدول الناميةوقد اىتمت نظرية كينز باقتصاديات التنمية في الدول المتقدمة 
 : حيث يرى كينز

 . حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكميالدخل الكمي دالة في مستوى التشغيل في أي دولة، فكمما زاد  يعد -

البطالة بسبب نقص الطمب الفعمي ولمتخمص منيا يرى كينز حدوث زيادة في اإلنفاق سواء عمى تحدث  -
 االستيالك أو االستثمار.

لمعدل االستثمار، وتوجد عالقة عكسية بين  حد المحددات الرئيسةأ لالكفاية الحدية لرأس المايمثل عنصر  -
 االستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.

 السيولة وعرض النقد. ر الفائدة ىو العنصر الثاني المحدد لالستثمار، ويتحدد دوره بتفضيلسع -

مضاعف االستثمار )مدى الزيادة في الدخل القومي نتيجًة لكل زيادة في االستثمار( لدى الدول الرأسمالية  - 
 ( . 3يساوي ما يقارب )  المتقدمة
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 الحرب العالمية الثانيةنظريات التنمية االقتصادية بعد  -ثانيًا 

جاءت ىذه النظريات لتحمل أوضاع الدول المتخمفة، وكان السبب من وراء ىذا االىتمام من قبل الدول 
 المتقدمة بالدول المتخمفة ىو محاولة كسب ودىا وضميا إلى معسكرىا.

ب فشل الدول وقد انقسمت نظريات التنمية االقتصادية في ىذه الحقبة إلى اتجاىين، اتجاه يحمل أسبا
خر يركز ويبحث عن العوامل األساسية لمنمو آم ) المشاكل والمعوقات(، واتجاه في تحقيق التنمية والتقد النامية

 والتنمية.

 (W.W. Rostow)   ( روستو ) نظرية مراحل النمو -6

 ًا التي لقيت صدى كبير  6111والت ويتمان روستو سنة  دمت ىذه النظرية من طرف االقتصاديقُ 
 شغل روستو منصب أستاذ في التاريخ االقتصادي في جامعة كمبريدج.و 

 المسيرة التنموية لمدول المتقدمةىذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل االقتصادية المستنبطة من   
حيث حاول في ىذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب عمى الدول النامية أن تسير عمييا لموصول إلى 

 عمى النحو اآلتي : "مراحل النمو االقتصادي"مراحل في كتاب  خمسوقد لخصيا في  التقدم،

 المجتمع التقميدي مرحمة -أ

ومن  سماتيا نفس سمات العصر التاريخي األول،و تكون الدولة في ىذه المرحمة شديدة التخمف 
 مظاىرىا:

 سيادة الطابع الزراعي التقميدي والصيد. -

 تمسك المجتمع بالتقاليد والخرافات.  -

 تفشي اإلقطاع. -

 انخفاض اإلنتاجية. -

 ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي. -

 فترة ىذه المرحمة طويمة نسبيًا وبطيئة الحركة . -

 



5 
 

  مرحمة التهيؤ لالنطالق -ب

االقتصادي وغير ستويين حدوث تغيرات عمى الم التي يكون من مظاىرىاىي المرحمة الثانية 
 :االقتصادي

 عمى المستوى غير االقتصادي  

 بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن بو. -

 بروز ظاىرة القومية كقوة دافعة في ىذه المرحمة. -

 االقتصادي عمى المستوى 

 زيادة معدل التكوين الرأسمالي ) بروز نخبة ترغب في االدخار وتقوم باالستثمار(.  -

 العمال في أنشطة معينة. بداية تخصص  -

 بداية طيور القطاع  الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي. -

 ظيور االستثمارات االجتماعية ) بناء الطرقات، المواصالت،..(. -

 ًا .نصيب الدخل الفردي منخفض يبقى مع ذلك كمو -

 مرحمة االنطالق -ج

ف الدولة عمى أنيا ناىضة أو سائرة في طريق ىي المرحمة الثالثة الحاسمة في عممية النمو وفييا تصن  
 ومن مظاىرىا: ،ا الدول جاىدة لمقضاء عمى تخمفياالنمو، حيث تسعى فيي

نشاء الصناعات الثقيمة. -  إحداث ثورة في أساليب اإلنتاج والتوزيع  وا 

 النيوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل. -

 . % 61إلى أكثر من % 5 رتفاع معدل االستثمار  الصافي منا -

 بروز صناعات جديدة تنمو بمعدالت مرتفعة. -

 .اً د كبير ودافعة لمنمو المطرد ذاتيبروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى ح -
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باألساليب اإلنتاجية  رغم أن ىذه المرحمة تنطوي عمى حدوث تقدم ممموس، إال أن المجتمع يبقى متمسكاً  -
 التقميدية.

 سنة.  31و 91تتراوح مدتيا ما بين  أن ىذه المرحمة قصيرة نسبياً  يرى روستو -

 مرحمة النضج -د

 ، ومن مظاىرىا:في ىذه المرحمة متقدمة اقتصادياً تعد الدولة  

 استكمال نمو جميع القطاعات االقتصادية ) الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات( بشكل متوازي. -

 شكل واسع.انتشار وتطور التكنولوجيا عمى  -

 ارتفاع مستوى اإلنتاج المادي.  -

 ازدىار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. -

 .وفنياً  تقدم المجتمع ونضوجو فكرياً  -

 مرحمة االستهالك الوفير -ه

في التقدم ومن  كبيراً  ىي آخر مراحل النمو كما تصورىا روستو، حيث تكون الدولة قد بمغت شوطاً 
 مظاىرىا:

 سكانيا في سعة ورغد من العيش.يعيش  -

 .الدخل الفردي مرتفع جداً  -

 .. األىداف الرئيسة لمفرد.الكساءو  السكنو  الغذاء من ال تشكل في ظميا الضروريات -

 زيادة اإلنتاج الفكري واألدبي والعممي لممجتمع. -

 

 المرجع

 ، الجزائر )اقتباس ( .-3 –جامعة قسنطينة نظريات التنمية االقتصادية . كمية العموم السياسية،  –( 2113سمية، أوشن )


