
 نظريات التنمية االقتصادية:

( مؽ أبرز مؤيدي هذه الشغرية الذي يرر  اهرال   رودانيعتبر )نظرية الدفعة القوية:   -1-2-3-1
سبيل  متراص األيدي العاملة الستعظلة في القظاع الزراعري للرفرم مدرتؾ  اهتا ارة العامرل دالبلردا  

ا تجاه هحرؾ التررشام الرذي يحقرس ا سرتخداث األم رل الستخلفة لمؽ ثؼ ا رتقاء دسدتؾ  السعاذة سؾ  
بننننننن  للسررررررؾارع ليرررررردفم دالتررررررراعيا  البلرررررردا  الستخلفررررررة مررررررؽ  الرررررررة الر ررررررؾع الرررررر  الشسررررررؾ لا هظرررررر   )

( الرر  تخظرران لتشفيررذ برهراما اسررت ساري  بيررر فرري الرردل  الستخلفررة رودان(. للرد ععررا )113:2312قانننة 
الرررشاعا  ا سرتع  اة الخةافررة لالتري ترردعؼ دعزررعا دحير  تؾ ررال ا سرت سارا  الرر   بعرة لاسررعة مرؽ 

( فري هغريترال الر  ررررلر  روداناذ ععررا ) .الرععض لشذر ل يرؾفر لعرا الجرردل  ا لترراعية فري  لامتعرا 
  رررداف عفعرررة لؾيرررة مرررؽ أ رررل التالررري علررر  القررررؾر الرررذاتي ل لترررراع الرا رررد لالبررردء بدفعرررة لؾيرررة الررر  

ل أعلرر ك  سررا اهررال ا ررد علرر  القيررؾع السفرلرررة علرر  التشساررة لالستس لررة دزرريس مدررتؾيا   هتا اررة لع رر
(   ي ررؾ  لررال تررقثير فاعررل علرر  عفررم عجلررة رودانالدررؾ ك لررذا فررق  التقرردث  ظررؾ   ظررؾ   درري رأي )

ا لتررراع القررؾمي الرر  ا مرراث لتحقيررس التقرردث ا لتررراعيك لتشررررا الفمررر  الرر   ررد اعهرر  مررؽ الجعررد 
 .ليتدش  ل لتراع القؾمي ا هظ   في مر لة الشسؾ الذاتي ا هسائي يشعاي بذلال

اذ ا  الدفعة القؾية هسؾذج يبيؽ مؽ   لال  اف ا  ل ؾع أهؾاع مؽ فذرل الدرؾ  يس رؽ ا  تقرؾع 
ال  الحا ة ال   عد تقؾعه سااسة عامة للؾصؾ  ال  عسلاا  تشسؾية طؾيلة لتدريم تلرػ العسلارا  ك 

( هري الجرزء الرئادري رودانا  مذر لة رريس الدرؾ  تعسرل ررد التررشام الشرا حك لاصرعح   راء )اذ 
. لتعتسررد هررذه الشغريررة علرر  للظريقررة الترري يفمررر بعررا ا لتررراعيؾ  دذررق  مذرر    التشساررة ا لتررراعية
د  علر  السذررلعا  اتهتا ارة مبدأ الؾفؾرا  الخار ارة ك اذ ترؤعي هرذه الؾفرؾرا  الر  مزايرا تعرؾع دالفائر

هتاجرررررة ماررررراث مذررررررلعا  أ رررررر  عل  ا  ترررررؤثر هرررررذه السزايرررررا فررررري  درررررا  عائرررررد ا سرررررت سار فررررري هرررررذه 
السذرررلعا ك اي ا  الشذرران اتهتررا ي الررذي يقررؾث دررال أ ررد السذرررلعا  تدررتفيد مشررال مذرررلعا  أ ررر  

فسر   ماراث مزرعرة مرؽ  عل  أ  يحرل السذرلع ا ل  عل  مقابل لعذه الفؾائد مؽ الذر ا  ا  رر ك
الؾرلع دجاهي مشحل تهتاج العدل ففي هذه الحالة يدتفيد صا ي السشحرل مرؽ ماراث السزرعرة عل  ا  

. لترتمز فمر  الؾفؾرا  الخار ارة علر  ث ثرة لؾاعرد الترراعية يعؾع ذلػ دالفائد  عل  صا ي السزرعة
  بد مؽ تماملعا لتحقيس التشساة لهي: 

عدث لابلارة رأس السرا  ا  تسراعي للتجزئرة لرررلر  تمامرل الررشاعا  رأسراا  تكامل دالة اإلنتاج: -1
 مؽ  ي  مد  تعا لمخر اتعا .



لتعشري  هذراء عردع مرؽ الررشاعا  الستزامشرة فري    لا رد لخلرس سرؾ  لاسرعة  تكامل دالنة اللبن :-2
 تدسح بد ؾ  لتعدع الدلم السعرلرة.

لتعشي تؾفير القدر ال زث مؽ ا مؾا  لتسؾيل السذاريم الرشاعاة في بداية تكامل عرض االدخار: -3
 مرا ل التشساة.

 للد أ د  هغرية الدفعة القؾية عل :  

ا  ي ؾ  الظلي عل  السشتجا   بيرا  لتحقيس أعهر  تمرالاف مس شرة لاهتراج لالحررؾ  علر  لفرؾرا    
 للعديد مؽ السجا  . بير  

مررؽ الزرررلري زيرراع  الظلرري علرر  اي سررلعة لرفررم مدررتؾيا  الررد ؾ  دسعررد  ا بررر ل لتررراع  - أ
 القؾمي لهذا   يس ؽ تحقاقال ا  مؽ     برهاما شامل لرخؼ ل ست سار. 

 لمؽ أهؼ ا هتقاعا  التي ل ع  لشغرية الدفعة القؾية هي: 

لشغريررة تتظلرري رألس أمررؾا  رررخسة تلامررة القاعررد  الرررشاعاة الزرررلريةك لهررذه ت عررد ا  هررذه ا-اوالا 
 مذ لة دالشدعة للدل  الستخلفة في تؾفير السؾارع ال زمة مؽ رألس ا مؾا  هذه.

ا   ررؾهر هررذه الشغريررة يتزررسؽ تررد     ؾماررا يررشغؼ عسلاررة ا سررت سارا ك ا  اهعررا ععررار  عررؽ -ثانينناا 
تتعرررل لسررشعا تفررريلي لماةاررة هررذا التررد ل لاشرر ا  السلماررة لالسذرررلعا   افمررار عامررة مررؽ عل  ا 

 التي سؾا تقؾع عسلاة التشساة.

تق يد هذه الشغرية عل  تشساة القظاع الرشاعي لعدث اهتسامعا بتشساة القظاع الزراعي الذي ي عد -ثالثاا 
 هؾ الدائد في البلدا  الستخلفة.

ؼ الدرؾ ك لهراهرا تؤ رد علر  ا سرت سار علر   بعرة لاسرعة ا د  الشغرية عل  مذ لة ريس  ج-رابعاا 
 مؽ صشاعا  الدلم ا ستع  اة.  

( أل  مررؽ صرراه هررذه Nurkseنيركسنن  ي عررد ا لتررراعي )نظريننة النمننو المتننوا ن:  -1-2-3-2
الشغريررة ل علعررا أ  ررر م ئسررة مررم صررفا  البلرردا  الشاماررةك اذ تعررالا هررذه الشغريررة لزرريتيؽ أساسرريتيؽ 

سرا البلرردا  الشامارةك القزرراة األللر  تتس ررل دالحلقرة السفرارة للفقرررك امرا القزرراة األ رر  الترري تعراهي مشع
تقف عائقا  أماث تحقيس عسلاة التشساة ا لتراعية في البلدا  الشاماة هي رريس الدرؾ  السحلارة ددربي 

ؾ ( ا  هغريرررة الشسرررنيركسننن اهخفرررال مدرررتؾ  الرررد ل لالرررذي يرررؤعي الررر  اهخفرررال الظلررريك  سرررا يرررر  )



الستؾاز  تعدا ال  تظؾير لتؾسام  سام القظاعا  ا لتراعية لعدث اعظاء أهساة محدع  لقظراع مرا 
( ث ثررة هسرراذج مررؽ أ ررل بشرراء القاعررد  الرررشاعاة نيركسنن علرر   دررا  القظاعررا  ا  ررر ك للررد لرردث )

 ال زمة لتدريم عسلاة التشساة ا لتراعية في الدل  الشاماة لهذه الشساذج هي: 

 الشسؾ بؾاسظة الراعرا  مؽ السؾاع األللاة.

 الشسؾ بؾاسظة  لامة الرشاعا  الترديرية. .1
الشسررؾ مررؽ  رر    لامررة صررشاعا    رر   الررؾارعا ك أي الرررشاعا  الترري تلبرري  ا ررة الظلرري  .2

 السحلي مؽ الدلم الرشاعاة لا ستاشاء عؽ استيراعها مؽ الخارج.
التررررري تتزررررسشعا هررررذه الشغريرررررة هرررري ا  الرررردل  الشامارررررة   يس ررررؽ ا  ي رررررؾ  ا  الفمررررر  الرئادرررراة 

داستظاعتعا الخرلج مؽ  الة التخلف الذي تعاذال    مؽ  ر    تعراع اسرتراتاجاة هسرؾ مترؾاز  لتشفيرذ 
لقررة . اذ ا  الخرررلج مررؽ الحبرهراما اسررت ساري رررخؼ لمدرر الحلقررة السفراررة للفقرر عشررد هقظررة ا سرت سار

السفراررة يتس ررل بتظبيررس رأس السررا  علرر  هظررا  لاسررم للسختلررف الرررشاعا ك فسعغررؼ الرررشاعا  الترري 
تقررردث ل سرررتع س الؾاسرررم هررري متماملرررة اي ا   رررل صرررشاعة تقررردث مشتجرررا  للررررشاعة األ رررر  لا   رررل 
 .صشاعة تخلس سؾلا للرشاعا  األ ر  لشذلػ تدتظام الرشاعا  ا  تداهد دعزعا الرععض ا  رر 

 للد ل ال هقد لعذه الشغرية تس ل دا تي: 

( عرراهر  التخلررف فرري هغريتررال رررسؽ مشغررؾر الرأسررسالاة العالساررة لتجاهلررال للعؾامررل نيركسنن فدررر )-اوالا 
 التي أع  ال  هذا التخلفك فالتخلف لالفقر لاد  عؾاهر طباعاة دقدر ما هي عؾاهر  هداهاة.

دعض الدل  الشاماة اهتقل  مؽ ألرراع بدائارة الر  ترردير  امرا  لمحاصريل هقديرةك لا  م رل -ثانياا 
هرررذا التظرررؾر لرررد تظلررري اسرررت سارا  فررري مشذرررت  تخررردث التجرررار   سحظرررا  التخرررزيؽ لالتعب رررة لعررردعا  مرررؽ 
اتهذاءا  لتؾفير الخدما  التجاريةك ل ل هذه التظؾرا  تد  علر  ل رؾع رألس أمرؾا   بيرر  لهرذا   

 تؾافس مم  رائص البلدا  الستخلفة.ي

( ا  الدل  الشاماة   تدتظام ا  تقؾث بتشفيذ برهاما است ساري لاسم لتاظاة  رل هيرشمانير  )-ثالثاا 
 القظاعا  ا لتراعية لا  تساعاة ددبي مؾارعها السحدلع .

جررررؼ هررررذه ا  القارررراث بتؾزيررررم السررررؾارع علرررر  عرررردع  بيررررر مررررؽ ا سررررت سارا  يررررؤعي الرررر  صررررار  -رابعنننناا 
 ا ست سارا  عؽ  جسعا السظلؾ  مسا يزر دالمفاء  اتهتا اة لعا. 



( مؽ أهؼ مؤيدي هانز سنجر( ل)البرت هيرشمانيعتبر )نظرية النمو غير المتوا ن:  -1-2-3-3
هيرشنمان هذه الشغريةك للد اهتقد اسرلؾ  الشسرؾ السترؾاز  علر  الرراؼ مرؽ ل رؾع اتفرا  فري الررأي بريؽ )

( فرري ا  عسلارة التشساررة تحتراج الرر  عفعرة لؾيررة تتس رل ببرهرراما اسررت ساري تي  رودانونيركسن  ورو ن نن
. ( يرر  ا  هشراس لردر  محردلع  مرؽ ا سرت سارا  مؾ رؾع  فري الردل  الشامارةهيرشنمانررخؼ ك ا  ا  )

دررسح لعررا بتررؾفير لتشظلررس هررذه الشغريررة مررؽ ا فترررال دررق  األلررراع الدررائد  فرري البلرردا  الشاماررة   ي
 سام الستظلعا  السالارة لالعذررية لالتمشؾلؾ ارة ال زمرة للتشسارة فري  افرة القظاعرا  ا لترراعيةك لمرؽ 
ثررؼ   بررد مررؽ تررؾفير لتؾ اررال اتم اهررا  الستا ررة للبلرردا  الشاماررة لاسررت سارها فرري دعررض القظاعررا  الترري 

ز علرر  هررذه القظاعررا  سررؾا يدرراعد تمررؾ  م ئسررة لعلررراع السحلاررة فرري هررذه البلرردا ك اذ ا  التر يرر
عل  تظؾيرها ليخلس  لر  )عردث ترؾاز ( فري ا لترراع القرؾمي أي ععرؾر دعرض القظاعرا  اتهتا ارة 
ال رشسا لظاع لا رد ال عردع محردلع مشعرا الرائرد  لالسرؤثر  فري القظاعرا  ا  رر ك لا  ل رؾع م رل هرذا 

( درق  التشسارة هيرشنمان. ليرر  )لستظرؾرالخلل يدراعد فري تحفيرز القظاعرا  األ رر  للحرا  دالقظراع ا
ا لتراعية يس ؽ ا  تتحقس مؽ      لس عرلا ل ا   عدث التؾاز  في ا لتراع لهذا يعشي ا  
هررذه الشغريررة تؾ ررد علرر  العؾامررل الديشاما اررة فرري عسلاررة التشساررة لترردعؾ الرر  اسررت سار هدررعة عالاررة مررؽ 

( ا  الدااسة التشسؾية الس ل  هيرشمانتشسؾية معيشةك لعل  هذا ا ساس ير  )ا ع ارا  في مذاريم 
تتس رررل دا سرررتفاع  مرررؽ اصثرررار ا لترررراعية الشاتجرررة عرررؽ عررردث الترررؾاز ك فعرررؾ برررذلػ يرررر  لشسؾ ررري هرررذه 
الشغرية سؾا تغعر دعض ا  ت    التي يجي عدث الخؾا مشعا بل  برد مرؽ القاراث دالعسرل علر  

 . ؽ شق  تلػ ا  ت    عفم ا لتراع هحؾ األماثتعزيزها ألهال م

 للد ل ال هقد لعذه الشغرية يتس ل دا تي: 

( دق   لاة الدرؾ  الحرر  هري اصلارة الشا حرة لتحقيرس أهرداا نيركس ل هيرشمانافترال  ل مؽ )-اوالا 
أراؼ أهرار هذه الشغرية عل  تبشي التخظان  زررلر   هذه الشغريةك للمؽ عدث لالعاة هذا ا فترال
  بد مشعا لبلؾه األهداا التشسؾية السرسؾمة.

( دخرؾص هغرية الشسؾ اير الستؾاز  عؽ )الحجؼ ا م ل ل  ت  (ك اذ لاس ستريت يتدائل )-ثانياا 
 ي.السعؼ ا  يحرل ا  ت   لاهسا السعؼ هؾ الحجؼ ال زث مشال لتعجيل الشسؾ ا لتراع

ا  تؾزيم ا ست سارا  عل  مذاريم متعدع  فري للر  لا رد يجعلشرا أمراث لا رد مرؽ الخاراريؽك امرا -ثالثاا 
 التزحاة بؾفؾرا  الحجؼ المبير  ال اللجؾء ال  ا لترال .



ت عررد هررذه الشغريررة مررؽ أهررؼ الشغريررا  الحدي ررة فرري مجررا  التشساررة نظريننة ثرثننر لننويس: -1-2-3-4
  التاييررر العا لرري ل لتررراع الررذي يعرراش  ررد المفررااك اي التر يررز علرر  ا لتررراعية ألهعررا تر ررز علرر

 اةاة تحؾيل الدل  الشاماة مؽ ا عتسراع المبيرر علر  الزراعرة  لر  الررشاعة لالخردما ك لشسؾ ري هرذا 
أرثنر يدرتعدا  رؾهر هغريرة ) .( عل   ائز  هؾشل في مشتررف الخسدريشا ثرثر لويسالتاير  رل )

( ا لتراعا  الشاماة عل  أساس التقداؼ ال  لظاعيؽك ا ل  القظاع الريفري الرذي يتسيرز د  رر  سلوي
العررامليؽ لتمررؾ   هتا يتررال الحديررة مقترشررة مررؽ الرررفرك فزرر   عررؽ اهخفررال مدررتؾ  ع ررل الفرررع لشررذلػ 
ي رررؾ  عررررل العسرررل  بيرررر مقابرررل الظلررري علارررالك امرررا القظررراع ال ررراهي فعرررؾ لظررراع الحزرررر ال القظررراع 

لرشاعي لهؾ السدؤل  عؽ عسلاة ا ست سار التي تعتسد علاال التشساة ا لتراعيةك لهذا القظاع يتدؼ ا
دإهتا يترررال العالارررة دحيررر  تشتقرررل الارررال لرررؾ  العسرررل مرررؽ القظررراع الريفررري لتفتررررل الشغريرررة ا  مدرررتؾيا  

 . ا  ؾر في أعل  معد تعا

يؽ مؽ   لعرا  ارف يس رؽ لقظراع الررشاعة ا  يررعح ( مؽ الفمر  التي بأرثر لويساذ اهظلس )
لظاعا  التراعيا   بيرا ك للد اعتبر ا  الشسؾ هرؾ ععرار  عرؽ اهتقرا  للرد ؾ  هحرؾ الظعقرة الرأسرسالاة ألهرال 
يعتقد ا  هذه الظعقة تتستم دسيل  دي أ بر ل ع ار عؽ ايرها مؽ الظعقة الفقير  فملسا  ا  ا ع رار 

 ( فرريؽ فاسا يخص القظاع التقليدي هسا: أرثر لويس. للرم )  أ برا بر فا  ا ست سار ي ؾ 

 هشاس فائض عسالة اي ا  اتهتا اة الحدية لعشرر العسل تدالي لا دا . .1
 سارررم العسرررا  الرررزراعييؽ يذرررار ؾ  دالتدرررالي فررري الشررراتا ك لرررذلػ فرررق  األ رررر الريفررري الحقاقررري  .2

 داتهتا اة الستؾسظة لعشرر العسل للاس داتهتا اة الحدية.يتحدع 
 للد ل ع  اهتقاعا  لشغرية أرثر لؾيس تتس ل دا تي: 

الفرل ا ل  اير الؾالعي هؾ مدقلة دقاء مدتؾ  األ ؾر الحقاقاة فري القظراع الررشاعي ثابترا   -اوالا 
ليردي ك فسرؽ السذراهد اسرتسرار ارتفراع مدرتؾيا  األ رؾر دقدر ما يدتسر فائض العسالة في القظراع التق

في السشاطس الحزرية لالرشاعاة في  افة عل  العالؼ  ت  لؾ  اه  هشاس دظالة سافر  في لظراع ال 
 ا ر مؽ لظاعا  ا لتراع القؾمي.

افترال الشسؾذج ل ؾع فائض مدتسر للعسالرة فري القظراع الريفري بيشسرا يؾ رد تؾعارف  امرل فري -ثانياا 
القظرراع الحزررري الرررشاعيك اذ ا  معغررؼ الدراسررا  تذررير علرر  الع ررس مررؽ هررذا الفرررل ففرري أالرري 
الرردل  الشاماررة تؾ ررد العظالررة الدررافر  فرري القظرراع الرررشاعي الحزررري لالقليررل مررؽ العظالررة الدررافر  ال 

 السقشعة في القظاع الزراعي التقليدي الريفي.


