
 التخلف والتنمية االقتصادية واالجتماعية
يعّد مفهوم التنمية من المفاهيم التي حظيت باهتمام كبير في األدبيات 
االقتصادية والفكر االقتصادي، وذلك منذ منتصف القرن الماضي، وذلك بعد 

الدول النامية نحو تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية كبيرة تهدف إلى أن اتجهت 
تعزيز أسس ومرتكزات التحرر من نير السيطرة واالحتالل األجنبي الذي 

 كانت قد رزحت تحت سيطرته لعقود طويلة من الزمن.

 مفهوم التنمية والنمو:

رات لعملية شروحات وتفسيلقد اجتهد علماء االقتصاد والتنمية كثيرًا في تقديم 
، وقد جرى التمييز بين كل من مفهوم التنمية هاوشروط التنمية وماهيتها
 ومفهوم النمو.

 :Developmentالتنمية 

هي انقالب جذري ونوعي هادف وواٍع يطال جميع البنى االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، ويدفع بها نحو مستوى جديد، تمتلك من خالله هذه 

على اإلقالع والنهوض البنى القدرة على النهوض وامتالك القدرة والديناميكية 
رة في المجتمع، الشامل على أساس تعبئة اإلمكانات والقدرات المتاحة والمتواف

عطائها  وذلك بهدف تغيير طبيعة البنى االقتصادية واالجتماعية والسياسية وا 
محتوًى ومضمونًا جديدًا من حيث الكّم والنوع، مما يؤّهل هذه المجتمعات 

  للتواصل واللحاق بركب الحضارة والتقدم.
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 : GrowthEconomic االقتصادي لنموأما بالنسبة ل

ي شاقولي في الدخل أو الناتج اإلجمالي خالل فترة كمّ فهو عبارة عن تطور 
 بين النمو والتنمية وفقًا لما يلي:زمنية معينة، وعليه يمكن التفريق 

 النمو االقتصادي التنمية االقتصادية
 .مفهوم كمي ونوعي  مفهوم كمي فقط. 
  يطال جميع المجاالت واألبعاد

 السياسية واالجتماعية والثقافية.
  الجانب أو على البعد يركز على

 االقتصادي فقط.
  عملية واعية وهادفة وتحتاج إلى

 تخطيط وجهد.
  عملية قد تحدث بمجرد الصدفة أو

 نتيجة معطيات عرضية وطارئة.
  تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى

 مالمحها )األجلتظهر نتائجها و 
 المتوسط والطويل(

  ال تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وقد
سنة واحدة )األجل تحص في 

 القصير(.

 :Social Developmentأما التنمية االجتماعية 

تعرف التنمية االجتماعية بأنها: عبارة عن عملية دينامية معينة تستهدف 
تغيير خصائص البيئة االجتماعية ومنظومات القيم واألفكار الحاكمة أو 

حالل منظومة مفاهيمية  منها وأكثر قدرة مية أخرى أحدث ي  وق  المسيطرة، وا 
على المواكبة أو االستيعاب أو التكيف لتكيف لخصائص العصر وشروط 

 االستفادة منه واإلسهام فيه.
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ذا كانت الضرورة تقتضي بعد استعراض المفاهيم السابقة )التنمية  وا 
االقتصادية واالجتماعية والنمو االقتصادي(، أن ندرس أهم النظريات 

نه بدايًة، ال بّد من استعراض مفهوم التخلف االقتصادية واالجتماعية، فإ
وعناصر التخلف في المجتمعات التي تهدف عملية التنمية إلى تغييرها 

 وتحديثها.

 : Underdevelopmentأواًل: التخلف 

هو عبارة عن حالة مركبة األبعاد متضمنًة العجز أو عدم القدرة على اللحاق 
المتقدمة أو السائرة في ركب  ، الذي تعيشه الدولبركب الحضارة والتقدم

 التقدم، وعليه يتخذ التخلف صورًا ويتجلى بمظاهر متعددة منها:

)التكنولوجيا(  Technologyعدم القدرة على امتالك التقانة  -1
 واالستفادة منها بصورة حقيقية.

العجز عن استيعاب وتوظيف منجزات الثورة العلمية المعرفية في  -2
 والفوائض االقتصادية.ميادين اإلنتاج وخلق القيم 

عدم القدرة على االستفادة من اإلمكانات والموارد البشرية والطبيعية  -3
 المتاحة.

سيطرة عالقات ومنظومات عالقات اقتصادية واجتماعية وسياسية  -4
تتصف بالجمود والركود، تفتقر إلى القدرة على إطالق اإلمكانات 

بقاء حالة االمتثال الخالقة وتحفيز الدوافع على اإلنجاز والمبادرة و  ا 
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والطاعة والتسليم هي األساس الذي سيطر لفترة زمنية طويلة على 
 اإلطار العام بالنسبة للشأن العام.

ويعتمد ذي يعتمد على تصدير المواد الخام، سيطرة االقتصاد ال -5
لتأمين القطع  على هذا النوع من الصادرات كمصدر أساسي

 صادية واالجتماعية.األجنبي الالزم لتمويل التنمية االقت
تخلف وضعف المحتوى التقني ومنظومات عالقات اإلنتاج التقنية،  -6

 أي تخلف عمليات اإلنتاج والتخطيط واإلشراف والتنظيم ... الخ.
عدم القدرة على االستفادة والتوظيف واالستثمار لإلمكانات المادية  -7

 والموارد الطبيعية.
اجات ومتطلبات العرض االعتماد على العالم الخارجي في تأمين ح -8

 .والطلب الكلي
 تبعية مرّكبة سياسيًا واقتصاديًا وتقانيًا للعالم الغربي. -9

  

 

 انتهت المحاضرة األولى

 ويتبع )نظريات التخلف( في المحاضرة الثانية..

 


