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   التنمية االقتصادية المادة :                        الكلية : اإلدارة واالقتصاد               

 االقتصادينظريات النمو  الموضوع :                    القسم : االقتصاد                         

                                                    الثالثة المرحلة 

 

 نظريات النمو االقتصادي

 اراء المدارس الكالسيكية في النمو االقتصادي النظرية الجغرافيةأوالً: 

 في النمو االقتصادي  الدم سمث  -1

 اراء ريكاردو في النمو االقتصادي  -2

 اراء المدرسة النيوكالسيكية في النمو االقتصاديثانياً: 

 نظرية شومبير في النموثالثاً: 

 نظرية روستو في النمورابعاُ : 

 في النمو دومار-هارد نظرية خامساً: 

 :االقتصادي النمو في الكالسيكية النظرية -أوال

 وأوائه  يشهب الثه ن  القهب  أواخهب فه  الصها ية  الثهرر  أوروبه  غهب  دول شهدت 

 أس سهد  يله  لةباهرا الفتهب  تله  الكالسهة  االقتص دير  وي صب يشب، الت سع القب 

 تله  أمه  نه  ولعه  .تحقةقه  وكةفةه  وأسهب ب  االقتصه د  الامهر فه  وآرائده  أفكه رم 

 فةمه  ناد  ك  لتا ول ون لتس، ريك ردو، سمةث، آدم ن  ك  كت ب   ف  ك نت األفك ر

 -:يل 

 سمةث آدم تحلة  - ١

 تلق ئةًه ، التهران  تحقةه  يله  ق در طبةع  نظ م االقتص د  الاظ م أ  سمةث آدم يبى

 الاشه ط فه  شهك  بهي  الحكرنه  تهتخ  ويهتم االقتصه دي  الحبيه  نه  البهت ويلةه 

 الطبةعةه  القهرانة  أ  يهبى حةث القرن ، االقتص د نمر يعبق  ذل  أل ، االقتص د  

الخفةه   الةهت" نفدهرم يلةه  نه  أطله  خهالل نه  االقتصه دي  الحةه   نس ر تاظ  الت  م 

Invisible Hand  ، اإلنته   " . نيه د  يكفه  بم  العم  وتقسة  ب لتخصص ن دى كم 

 التكهري  نعهتال  فزيه د  واالدخه ر، الهتخ  نيه د  إله  يهدد  وبمه  واإلنت جةه ،

 .البأسم ل 



 مدرس المادة : م. م علياء حسين خلف الزركوش
 

2 
  

 للمب دئ تعبض  خالل ن  االقتص د  الامر تحلة  ف  كبةب  نس مم  سمةث آدم س م 

 6771األن  فه  يه م  ثبو " الشدةب كت ب  ف  والتخ  الثبو  تكري  تحك   الت  الع ن 

 يسب  أ  البت العم  وتقسة  التخصص أ  سمةث يرضح .اللغ   يشبا  إل  وتبج 

 أسه   مهر االدخه ر يكهر  ويلةه  االدخه ر، نه  أس سه  يتهيت  والهي  رأسهم ل  بتباك 

 يملةه  الامهر يملةه  تصهبح البأسهم ل ، التهباك  برجهرد بين  ويقرل .االقتص د  الامر

 واألربه ،، الهتخرل فتزيهت اإلنت جةه  نسترى ن  العم  تقسة  حةث يبفع  ذاتة  نتجتد 

 فمزيت ،(أكبب رأسم ل  تباك )واالستثم ر لالدخ ر ناد  أكبب إض فة  أجزاء فتخصص

 ولكا  .ومكيا ..األرب ، ن  ونزيت  اإلنت   لةزيت أحتث تكارلرجة  نع العم  تقسة  ن 

 يهدد  حةهث حهتود، لده  للامهر التباكمةه  العملةه  مهي  أ  إله  يشهةب نفسه  الرقهت فه 

 يله  البأسهم لةة  يتك له  حهة ) البأسم ل  التباك  حت  نبحل  إل  االقتص د وصرل

 التكهري  ونعهتال  المهتخبا  وتقه  األرب ، مبرط إل  (نعةا  نج ال  ف  االستثم ر

 لةاتد  االنب بح ل  البكرد )حلق  دائبي  انكم شة  ( البأسم ل ،

 ريك ردو ديفةت تحلة  -٢

 -:مم  أس سةتة  دي نتة  يل  وتحلةل  أفك ر  ريك ردو با 

 للسك   ن لتس نظبي   -

 .الغل  تا قص ق نر  -

 والهي  االقتصه د ، الاشه ط فه  الده م البئةس  القط ع م  الزراي  أ  ريك ردو يقبر

 ن حةه  نه  السهك   و ن حةه  نه  الغهياء بة  التس ب  نتةج  الغل  تا قص لق نر  يخضع

 األرض ياصهب نه  البأسهم ل  التهباك  ألممةه  تيكةهت  رغه  ريكه ردو جع  وقت،أخب

 الً قلهة يكهر  ياهتن  السهك   ياصهب أ  يهبى حةهث االقتصه د ، للامهر نحهتدًا  الً يه ن

 البأسهم لةة  المسهتثمبي  أنه م الببحةه  فهب  تتهرافب الطبةعةه ، للمهرارد ب لاسهب 

 األرب ، ني د  إل  يدد  ميا .الزراي  القط ع ف  خ ص  استثم راتد  ن  فةزيتو 

 العمه ، يله  والطله  والبيهع اإلنته   يزيهت وب لته ل  البأسهم ل ، التهباك  ونعهتال 

 .خصرب  األكثب األراض  يل  الما فس  وتشتت السك ن ، الامر فةزيت األجرر، فتبتفع
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 نشهي  أسه  ) خصهرب  األقه  حته  األراضه  جمةهع تستغ  السك ن  الامر وب ستمبار

 يط له  ماه  .الغياء أسع ر وارتف ع الغل ، تا قص ق نر  ظدرر إل  يدد  نم  ،(البيع

 يله  الحه فز ويقه  البأسهم ل  والتهباك  األربه ، فتهاخف  أجهررم ، ببفهع العمه ل

 تصه  حته  االنخفه ض إله  األجهرر وتتجه  العمه ، يله  الطل  فةاخف  االستثم ر،

 اسهتمبار نعه  يصهع  الهي  االقتصه د  البكهرد ن  ح ل  ما  وتظدب الكف ف حت إل 

 العمه ل فئه  البأسهم لةة ، فئه  فئه  ، ثهالث إله  المجتمهع ريكه ردو يقس ، الامر يملة 

  .الزراية  األراض  نالك وفئ 

 

 

 

 قةه ند  خهالل نه  البأسهم لةة  ك مه  يل  يقع االقتص د  الامر قة د  ي ء أ  ويبى

 وأ  البهت العمه ل أجهرر وأ  اله،،..األربه ، واستثم ر العم ل وتشغة  المص نع بتشةةت

 يعمه  المسهترى ذله  يه  األجهرر رفهع أ  إذ الكفه ف، أجهب نسهترى ياهت تحتيتم  يت 

 المجتمهع بإنهتاد الزرايةه  األراضه  نهالك فئه  وتقهرم مهيا .العم  يبض ني د  يل 

 فةمه  تشه من  فه  ريكه ردو نب لغه  ويالحه  .أراضهةد  تاتجه  الهي  والطعه م ب لغهياء

 قت ن  مالً نتج  التقلةتية ، االقتص دية  ن  غةب  شي  شين  الغل  تا قص ق نر  يخص

المجتمع عند 
 ريكاردو 

 فئة الرأسماليين

 فئة العمال 
فئة مالك األراضي 

 الزراعية
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 والعمه  المه ل رأ  ياصهب  إحهالل إنك نةه  أو تهيثةب، نه  التكارلهرج  التقتم يحتث 

 (23.)بخ ر  ،   .د : األرض نح 

 مالتس توماس تحليل -٣

 نيهة  ب يتب ر  -نسبقً  تا ولا م  والت -السك ن  الامر ف  المشدرر  آرائ  لم لتس ك  

 نه لتس نظبيه " ب سهم  المعبوفه  السهك نة  نظبيته  وضهع الهي  التشه منة ، المترسه 

 بمترالةه  سهةتزايت فإنه  -يضهب  له  إذا -السهك   يهتد إ  :يله  تهاص والته  ،"للسهك  

 الظهبوف أحس  وف  الطع م إنت   يتزايت ال حة  ف (سا  ٢٢ ) قب  ربع ك  ماتسة 

 ضهبور  فه  للتامةه  الم لتسة  الاظبي  وتتمث ،  الفتب نفس خالل حس بة  بمترالة  إال

 أسه لة  اتب ع نقتبًح  والصا ي ، الزراي  القط ية  ف  المستثمب الم ل رأ  ني د 

 االستثم را  ن  أكبب جزء وترجة  اإلنت  ، ني د  لتحقة  كرسةل  الزراي  اإلصال،

 .فة  االستثم را  ربحة  فب  يرفب نم  للزراي ، الص لح  األراض  جمةع لزراي 

 الغله  فةه  تتضهح والهي  الصها ي  للقطه ع المه ل رأ  نه  البه ق  ترجةه  ويهت  مهيا

 وياهتد .الامهر يجله  دورا  نهع القط ع ميا أممة  لتزيت التكارلرج ، والتقتم المتزايت 

 .اآلخب دو  أحتمم  يل  التبكةز ويتم نعً ، القط ية  تقتم بيممة  ن لتس

 تطهرر أ  فه  يتبكهز االقتصه د  الامهر فه  الكالسهة  فكهب أ  إل  سب  نم  ونخلص

 فهإذا السهك ن ، والامهر التكارلهرج  التقهتم بهة  سب قً  يعت البأسم ل  االقتص د  الاظ م

 تعمه  الفاه  التقهتم نيه د  لكهر  وذله  الامهر، ن  نرج  تظدب السك   نمر التقتم سب 

 .االقتصه د  االنتعه   نه  ح له  تسهرد أ  واألجهرر، واإلنته   التشهغة  نيه د  يله 

 الامهر ثه  البكهرد نه  جتيهت  نرجه  فظدهرر السهك   نيه د  إله  األخةهب  مهي  وتهدد 

 البأسهم ل  التهباك  يله  يعتمهت الفاه  التقهتم أ  الاظبيه  وتبهة  .ومكهيا ..واالنتعه  

 الامرذ  نلخص سب  ن  ولتفد  ، واتج م تد  األرب ، يل  نسترى بتور  يعتمت والي 

 (23)بخ ر  ،   .د :  التوال ف  الكالسةك 

 .النظرية النيوكالسيكية في النموثانياً: 
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ظدب الفكهب الاةركالسهةك  فه  السهبعةاة   نه  القهب  الت سهع يشهب وبمسه مم          

 ( و)كالرك K.wicksell ( و)يكس  A.Marshallاببن اقتص دي  )الفبيت ن رش ل 

J.clark  ق ئم  يل  أس   أنك نة  استمبار يملة  الامر االقتصه د ، إذ ايتقهتوا بهي )

وتعهت  ، (697: 3002) القبيشه  ،عةه الامر يمك  أ  يهت  نه  تلقه ء نفسه  بصهرر  طبة

األنمرذج    الاةركالسةكة  القتيم  انتتاداً ألنمهرذ   مه رود    دونه ر أنمهرذ  سهرلر، 

حةث يبكز أنمرذ  يل  أممة  االدخ ر  ويقرم ميا أنمرذ  يل  ترسهةع أطه ر أنمهرذ  

م رود   دون ر يه  طبيه  إدخه ل ياصهب إنته ج  أضه ف  )ياصهب العمه (، ونتغةهب 

) تههرادورو ، ق  ث بههت مههر المسههترى التكارلههرج  إلهه  نع دلهه  الامههر االقتصهه د نسههت

3009 :649 ).
  
 

وا  االفتباضهه   األس سههة  ألنمههرذ  الاةركالسههة  لقطهه ع واحههت مهه  افتباضهه         

واإلنت جةهه   الحتيهه   (constant return to scale)تتعلهه  بثبهه   غلهه  الحجهه   

المتا قصهه  لههبأ  المهه ل وتكارلرجةهه  اإلنتهه   الخ رجةهه  وإنك نةهه   إحههالل رأ  المهه ل 

 والعم . 

ا  أنمرذ  الامر الاةركالسة  يقتض  ضما ً أ  نعتل الامر لح ل  االستقبار يس و     

السة سههة   صهفباً وا  جهزءاً ناه  يتههيت  نه  التقهتم التكارلههرج  الخه رج ، بمعاه  أ  

االقتص دي  الكلة  التقلةتي  نث  اسهتثم ر الحكرنه  يمكه  أ  يكهر  لده  أثهب فه  نسهترى 

دخهه  الفههبد ولكهه  لههةس  لدهه  تههيثةب يلهه  نعههتل الامههر االقتصهه د  فهه  األجهه  الطريهه ، 

فضههالً يهه  ذلهه  إ  التحسههةا   فهه  تكارلرجةهه  اإلنتهه   ال تههت  نمههيجتد  صههباح ، فدهه  

)لصاتوق األسرد( ف  أنمرذ تختزل إل  ن  يسم  ب  )ا
 
Romer,1990: 102 ) 

أ  التحسههةا   التكارلرجةهه  الخ رجةهه  إذا نهه  اسههتمب  يمكهه  لدهه  أ  تعههرض يهه       

التيثةب السهلب  النخفه ض اإلنت جةه  الحتيه  لهبأ  المه ل وبهيل  تهدد  إله  نمهر طريه  

د الهبئةس األج ، وأخةهبا، فه   المحهتد الخه رج  لثبه   نعهتل نمهر السهك   مهر المحهت

, 6993: 107) لمسههترى دخهه  الفههبد الحقةقهه  فهه  العتيههت نهه  الامهه ذ  الاةركالسههةكة 

Mankiw
 
ويلةهه  فهه   دراسهه  نظبيهه  الامههر مهه  ب ألسهه   دراسهه  لتالهه  اإلنتهه  ،  (.
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  مههي  الاظبيهه  تحهه ول تحتيههت المكرنهه   األس سههة  للعملةهه  اإلنت جةهه  والتهه  إولههيل  فهه

 تحتدم  الاظبي  ف  ثالث  يا صب م  رأ  الم ل، العم ل ، والتكارلرجة . 

[ يلههه  أ ل الامهههر يصهههبح نتغةهههباً خ رجةههه ً ال  إنت جةههه  العرانههه  Solowيبكهههز      

لدهي  الاظبيه  فه   نمهر اإلنته   المتباكم  تاخف  نع نيه د  تهباك  رأ  المه ل، طبقه ً 

يمك  أ  يتحق  ن  خالل التيثةب ف  العا صب الس بق ، أ  ني د  المخهزو  البأسهم ل  

ن  خالل االستثم ر والتباك  البأسم ل ، وني د  القرى الع نل ، ب إلض ف  إله  تحسهة  

 التكارلرجة  المستختن .

يشههةب إلهه  التجتيههت الفاهه  للعملةهه  ويجهه  اإلشهه ر  إلهه  إ  الع نهه  التكارلههرج  ال        

اإلنت جة   فق  ولك  يتسع نفدرن  لةشم  العتيت ن  العا صب غةب المحتد  بشهك  ته م، 

 (Total factor Productivity)وذل  فةمه  يعهبف بمجمه  إنت جةه  يرانه  اإلنته   

 وتدكت الاظبي  يل  التيثةب ف  العاصب الث لهث أ  نجمه  إنت جةه  يرانه  اإلنته   نمه 

يعاهه  االمتمهه م بمسههترى التكارلرجةهه  المسههتختم ونسههترى التعلههة  والتههتري  ل فههباد 

ونههتى وجههرد سة سهه   اقتصهه دي  سههلةم  وتدةئهه  ناهه ب يسهه يت يلهه  جههي  االسههتثم ر 

وتشةب الاظبي  الكالسةكة  الحتيث  إ  المصتر األس س  للامر مر التقهتم التكارلهرج ، 

  مههيا التقههتم، إذ أندهه  افتبضههت إ  التطههرر لكادهه  لهه  ترضههح الكةفةهه  التهه  تحقهه  نثهه

التكارلههرج  يامههر بمعههتل تلقهه ئ  )أ  انهه  نتغةههب خهه رج ( وب لتهه ل  ف لمصههتر الادهه ئ  

للامههر ال يمكهه  تفسههةب . ويلهه  الههبغ  نهه  الاج حهه   التهه  حققتدهه  مههي  االنمرذجهه    

يملةه  الاظبي  للتامة ،فإ ل قصررم  األس س  يتمث  فه  تبكةهز مهي  المقتبحه   يله  

الامر االقتص د  يل  إند  متف ند ئ  وغ ي  ف  حت ذاتد ، دو  التاب  الكه ف  إله  أ  

الامههر االقتصهه د  لههةس مههتف ً فهه  حههت ذاتهه ، وإنمهه  مههر وسههةل  لتحقةهه  أمههتاف تامريهه  

 .(27:  3007)حسة  ، أخبى

 

 

 

 


