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   التنمية االقتصادية المادة :                                       الكلية : اإلدارة واالقتصاد               

 نظريات التنمية  الموضوع :                                     القسم : االقتصاد                         

                                                    الثالثة المرحلة 

 :الكنزية النظرية -1

اهتمت نظرية كينز باقتصاديات التنمية للدول المتقدمة أكثر مما هي للدول النامية، حيث يرى كينز أن الدخل  

الكلي يعدد دالدة  دي مىدتوى الت دييل  دي أ  دولدة  كلمدا زاد حيد  الت دييل زاد حيد  الددخل الكلدي وا دوات 

 الكنزية هي:

الفعلي، وللتخلص منهدا يدرى كيندز حددوث زيداد   دي الطلب الفعال:  إن البطالة تحدث بىبب نقص الطلب  -أ

 اإلنفاق ىواء على االىتهالك أو االىتثمار.

الكفايدة الحديدة لدرأل المدال: تمثدل أحدد المحدددات الرميىدية لمعددل االىدتثمار وتويدد عالقدة عكىدية بددين  -ب

 االىتثمار والكفأية الحدية لرأل المال.

 لالىتثمار، ويتحدد دوره بتفضيل الىيولة وعرض النقد. ىعر الفامد  هو العنصر الثاني المحدد -ج

المضاعف الكنز  يقو  على  رضيات )ويود بطالة ال إرادية، اقتصاد صناعي، ويود  امض  دي الطاقدة  -د

 اإلنتايية للىلع االىتهالكية، درية مرونة عرض مناىبة وتو ير ىلع رأل المال الالزمة لزياد  اإلنتاج(.

 

 نظرية روىتو:   -2

قى  روىتو عملية التنمية إلى عد  مراحدل تبتددب بدالميتمع التقليدد  الدد  يحدده إطدار محددود مدن اإلنتداج    

ويرتكز على عل  وتكنولويية بدامية، ث  مرحلة ما قبل اآلنطدالق وهدي مرحلدة النمدو المىدتمر وإحدداث ثدور  

ات وتطدوير بعدض القطاعدات الرامدد ، تكنولويية  ي الزراعة لموايهة الزياد  الىكانية وتوىيع نطاق الوارد

ث  إالطار الثقا ي بمعنى ويود قو  د ع ىياىية وايتماعيدة ومسىىدية قدادر  علدى اىدتيالل قدوى التوىدع  دي 

القطاعدات الحديثددة، ثد  مرحلددة االتيداه نحددو النضدت والتددي يىدتطيع  يهددا الميتمدع أن يطبدد  نطداق واىددع مددن 

ي مرحلددة االىددتهالك الكبيددر باتيدداه تركيددز الىددكان  ددي المدددن التكنولوييددا الحديثددة، ثدد  مرحلددة أخيددر  وهدد

 وضواحيها وانت ار المركبات واىتخدا  الىلع المعمر  على نطاق واىع.

إن ما طرحه روىتو هو أقرب للىرد التاريخي مدن كونده نظريدة تنمويدة لكنهدا بالتأكيدد مفيدد  لمدن يريدد أن   

 يتطلع إلى مراحل بناء التنمية تاريخياً.
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     ظرية لبن تين:   ن -3

يسكد لبن تين أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تيعلها تعيش عند مىتوى دخل منخفض،   

أما عناصر النمو عنده  هي تعتمد على  كر  الحد ا دنى من اليهد الحىال على ويود عد  عناصر مىاعد  

ى ندوعين، صدفرية وهدي التدي ال على تفوق عوامل ر ع الدخل عن العوامل المعوقة، وأمدا الحدوا ز  إنهدا علد

تر ع من الدخل القومي وينصب أثرها على اليانب التدوزيعي، وحدوا ز أييابيدة وهدي التدي تدسد  إلدى زيداد  

 الدخل القومي وا خير  هي التي تقود إلى التنمية. *

 

 نظرية نيلىون:  -4

ن الىاكن عندد مىدتوى الددخل يمكن وضع االقتصاديات المتخلفة، على و   هده النظرية، كحالة من التواز   

عند حد الكفاف  ي مىتوى متوازن للدخل الفرد  يكّون معدل االدخار وبالتالي معدل االىتثمار الصا ي عند 

 مىتوى منخفض، ويسكد نيلىون أن هناك أربعة  روط تفضي إلى هدا الفخ هي:

 * انخفاض العالقة بين الزياد   ي االىتثمار والزياد   ي الدخل.   

 در  ا راضي للقابلة للزراعة.* ن

 .*عد  كفأية طرق اإلنتاج

 * االرتباط القو  بين مىتوى الدخل الفرد  ومعدل نمو الىكان.

 نظرية الد عة القوية: -5

تتمثل نظرية الد عة القوية بويود د عدة قويدة أو برندامت كبيدر مدن االىدتثمار بيدرض التيلدب علدى عقبدات    

مىار النمو الداتي، وصاحب  كر  النظرية )روزن تين رودان( يفرق بين ثالثة التنمية ووضع االقتصاد على 

أنواع من عد  قابلية التيزمة ا ول عد  قابلية  دالة اإلنتاج على التيزمة والثاني دالدة الطلدب وأخيدراً عدرض 

الالزمة عند  روطاالدخار، ويرى رودان أن نظريته تبحث  ي الواقع عن المىار باتياه التوازن أكثر من ال 

 نقطة التوازن. 

 نظرية النمو المتوازن: -  6        

 

يتطلب التوازن بين مختلف صناعات ىلع االىتهالك، وبين صناعات الىلع الرأىمالية واالىتهالكية، كدلك   

ها تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة، وقدمت هده النظرية أىلوباً يديدداً للتنميدة طبقتهدا روىديا وىداعدت

 على ا ىراع بمعدل النمو  ي  تر  قصير  ومن روادها روزن تين ورانير وأرثر لويل.

 :نظرية النمو غير المتوازن  -7
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تأخد هده النظرية اتياهاً ميايراً لفكر  النمو المتوازن، حيث إن االىتثمارات هنا تخصص لقطاعات معينة    

قتصداد الدوطني. ومدن روادهدا )هير دمان( الدد  يعتقدد أن بدالً من توزيعها بالتزامن علدى يميدع قطاعدات اال

إقامدة م ددروعات يديددد  يعتمدد علددى مددا حققتده م دداريع أخددرى مدن و ددورات خارييددة إال أنهدا تخلدد  بدددورها 

 و ورات خاريية يديد  يمكن أن تىتفيد منها وتقو  عليها م روعات أخرى تالية.

ها تفيد اقتصاديات الدول النامية ومنها البلدان العربيدة، إن اىتعرض أغلب النظريات ال يعني بالضرور  أن   

ولكن دلك يتطلب عرض ا  كار التي عاليدت التنميدة االقتصدادية وبإمكدان المختصدين اختيدار مدا هدو أنىدب 

 للتطبي  من خالل واقعه  االقتصاد  وااليتماعي.

 

 :النظريات المعاصرة للتنمية االقتصادية

 

ل  تكن هي نظريات بحد داتها بمعزل عن التراث العلمي االقتصاد  لما ورد من نظريدات ننفدة الددكر، إال    

أنها برأيي تمثل أويهاً يديد  للفكر االقتصاد  بما يتالء  والتيييرات االقتصادية الكبيدر  التدي أصدابت العدال  

وية كانت تنظر إلى عملية التنمية على أنهدا ميموعدة بعد الحرب العالميـــة الثانيـــة، حيث أن النظريات التنم

مراحل من النمو االقتصاد  المتتابع وكان دلك خالل المد  من الخمىينات وحتى أواخر الىتينات، مما احتيَت 

معه إلى ويود أ كار توضح مدى العالقة بين العمليتين التنمويتين،   قد كانت النظرية االقتصادية  دي التنميدة 

ا صل هو الكمية والمزيت من االدخار واالىدتثمار والمىداعدات ا ينبيدة التدي تمثدل ضدرور  حتدى ترى أن 

تىتطيع دول العال  الثالث أن تىير نحو الطري  الطويل للنمو االقتصاد  الد  اتبعتده الددول المتقدمدة. وبنداًء 

 تصاد  الكلي الىريع.عليه وعلى و   اإلحداث التاريخية  إن التنمية أصبحت مراد اً للنمو االق

 ويمكن عرض ا ويه الخمىة الرميىة كما يأتي: *     

 نظرية المراحل الخطيـــة. -1

 نظرية نمادج التييير الهيكلي. -2

  .نظرية ثور  التبعية الدوليــة-3

  .نظرية الثور  النيوكالىيكية المعاكىة-4

 نظرية النمو الحديثـــــة.  -5

      نظرية المراحل الخطيــــة: -6

بعد الحرب العالمية الثانية أرادت الدول الفقير  أن تبا ر ب كل يد   ي التييير االقتصاد ، حيث ل  تكدن    

تتوا ر له  بىهولة أدوات ومفاهي  يدت  مدن خاللهدا تحليدل عمليدة النمدو االقتصداد   دي ظدل االقتصداد الريفدي 
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مدوا على الخبرات المكتىبة من خطة مار ال وميتمعات تتصف باليياب لهياكل االقتصاد الحديث. لكنه  اعت

 التي من خاللها تمكنت دول أوربا الممزقة نتيية الحرب أن تعيد بناء اقتصادياتها  ي ىنوات قليلة.

 :مراحل النمو لروىتو

كان له تأثير كبير وصدريح لمراحدل    Walt W. Rostowإن ما ياء به المسرخ االقتصاد  ا مريكي    

وقدد  1561وحتدى العدا   1551النمو  ي التنمية خاصة بعد الحرب الىياىية البدارد  التدي امتددت مدن العدا  

بين روىتو أن اآلنتقال من التخلف إلى التنمية يمكن أن يوصدف  دي  دكل ىلىدلة مدن المراحدل أو الخطدوات 

د ياء بكتابه مراحل النمو االقتصاد  بأنه يمكن التعرف علدى كدل التي ييب أن تمر من خاللها كل الدول،  ق

 الميتمعات بأبعادها االقتصادية بوضعها داخل خمل ميموعات هي:

         مرحلة الميتمع التقليدThe Traditional Society  

   مرحلة تو ير  روط عملية االنطالق نحو النمو المىتدا 

The precondition for Take- Off into Self-Sustaining growth              مرحلدة

     The Take-Offاآلنطالق 

  مرحلة االند اع نحو النضتThe drive to maturity       

  مرحلة االىتهالك اليماهير  المرتفع والكبيرThe of high mass consumption   

 


