
الباب الثانى الباب الثانى 
التخلف والتنمیةالتخلف والتنمیة

:التنمیة 
 تكون أن یشترط ال  مضطرة زیادة بأنھ النمو نعرف فحین النمو غیر التنمیة

 ما وفق التنمیة فإن ومجتمع فردًا ، شكل أو حجم أو وزن فى متابعة أو متساویة
 أو الوسائل من مجموعة" ھى المتحدة األمم تعریف منھا تعریفات من جاء

 أجل من العامة السلطات مع األھالى جھود توجیھ بقصد تستخدم التى الطرق
 فى والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة النواحى من الحیاة مستوى تحسین

 للمشاركة عزلتھا من المجتمعات ھذه إلخراج المحلیة أو القومیة المجتمعات
. األمة تقدم فى والمساھمة القومیة الحیاة فى اإلیجابیة



: الفرق بین النمو والتنمیة 
. ومتتابعـــــــــــة مخططة عملیة التنمیة أن حین فى تلقائیة عملیة النمو أن•
. اإلنسان توجیة على التنمیة تعتمد حین فى اإلنسان تدخل فیھ یقل النمو أن•
 على تشتمل التنمیة أن حین فى الھیكلى التغیر على یقتصر ما عادة النمو أن•

. والوظیفى الھیكلى التغیر



:  خصـــــائص التنمیـــــة 
. المجتمع ألفراد والثقافى واإلجتماعى اإلقتصادى المستوى تحسین تستھدف١.
. والمستفید المسئـــــــــــول ھو فاإلنسان الشعبیة المشاركة على أساسًا تعتمد٢.
 المجتمع بإختالف تختلف ھى بل وجامدة محددة طرق أو مفاھیم دومًا تتبع ال٣.

. مشكالتھ وطبیعة
 ومؤسسات ألفراد والوظیفیة الھیكلیة التغیرات من سلسلة على تشتمل أنھا٤.

.المجتمع وموارد
. جدید من لتبدأ إال تنتھى وال دینامیكیة مستمرة عملیة أنھا٥.
 وإقتصادیة ونفسیة وإجتماعیة حضاریة وتحدیات معوقات بإستمرار تواجھھا٦.

. اإلنجاز فى والثقة بالھدف اإلیمان  بروح معھا التعامل وینبغى



:التنمیــــــة الریفیــــــــــــــة 

 اإلجتماعى للتغیر إسلوب ھى الشامل بمفھومھا التنمیة أن إلى روجرز یشیر
  تحقیق بھدف اإلجتماعى النظام داخل تنتشر أن الجدیدة لٌألفكار خاللھ من یسمح
 ھذا یمتد مدى أى فإلى . اإلجتماعیة المنظمات تحسین أو أكبر مادى عائد

  جھود إلیھا تمتد أن ینبغى التى المجاالت ھى وما الریفیة البیئة فى  المفھوم
 .ریفى مجتمع فى التنمیة



:بعض المداخل التصلة بالتنمیة الریفیة 
 التى األسباب لتفسیر  والعلماء الباحثون ساقھا التى النظریة بالمداخل یتعلق فیما

 واإلجتماعى اإلقتصادى النمو فى التفاوت من القدر ھذا على العالم دول جعلت
: بإختصار التفسیرات ھذه من لبعض ھنا نتعرض فسوف والتخلف التقدم أوفى

  : التاریخــــــــى التفسیــر - ١       
 وھم . مجتمع كل بھا یمر أن  البد تاریخیة مراحل وجود على التفسیر ھذا یعتمد

. متعاقبة بیولوجیة بمراحل مرورا الحى بنموالكائن ذلك یشبھوون
 - المستقل الریفى اإلقتصادى مرحلة :ھى المجتمعى النمو مراحل أن بوش فیؤكد
. القومى اإلقتصاد مرحلة ثم -  الحضرى اإلقتصاد مرحلة



-:ویذھب روستو إلى تقسیم مرحلة النمو اإلقتصادى ألى مجتمع إلى 
مرحلة اإلستعداد  - ب.مرحلة المجتمع التقلیدى  -أ

.لإلنطالق 
مرحلة اإلتجاه نحو  -د.مرحلــــــــة اإلنطالق  - ج

.النضج 
.مرحلـــــــة اإلستھــــــــــالك الواســـع النطاق  -ھـ

وھو یؤكد أن لكل مرحلة شروطھا فالتحول إلى مرحلة اإلنطالق یتطلب إرتفاع  
من إجمالى الدخل القومى ، وخلق % ١٠معدالت اإلستثمار إلى ما یقرب من 

.قطاع زراعى وتجارى قوى یتحمل باقى القطاعات وخلق إطار سیاسى مناسب 



:التفسیـــر اإلقتصادى  - ٢         
دول فقیرة : حیث تقسم الدول وفق مواردھا وإمكاناتھا اإلقتصادیة المتاحة إلى 

 -نامیة  -متخلفة (وقد یقتصر التقسیم إلى . شبھ متقدمة  -نامیة  - متخلفة 
ویؤكد معدل الدخل الفردى السنوى لفرد كمؤشر لھذا التقسیم غالبًا ) متقدمة
:حیث 

.دوالر سنوى للفرد داللة على تقدم المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ٤٥٠
) .متوسط النمو(دوالر سنویًا للفرد داللة علىإنتمائھ للمجتمع النامى  ٤٥٠-١٥٠

.دوالر سنویًا كداللة على أنھ ینتمى لمجتمـــــــــــــــــــــــع متخلف ١٥٠أقل من 



:وھناك عدة إعتراضات على ھذا التقسیم لوجود نقاط ضعف فى فكرتھ مثل 
) .تكالیف المعیشة(التباین فى مستویات األسعار من مجتمع آلخر ١.
دول (توجد دول ھیكلھا اإلقتصادى اإلنتاجى متخلف ودخل الفرد فیھا كبیر ٢.

) .البترول
فوارق (ربما یخفى ھذا المتوسط عدم عدالة التوزیع بین أبناء الوطن الواحد ٣.

).طبیعیة كبیرة



:تفسیـــــر التحضر  - ٣         
حیث تفسر التنمیة ویرتبط التقدم والتخلف ھنا بنشوء ونمو المناطق الحضریة 

التى تتسم بحركة تصنیع قویة الكثافة السكانیة وعملیات التحول الثقافى 
واإلجتماعى بھا ومستوى التحضر ھنا یقاس بنسبة سكان المدن إلى العدد الكلى 

ویؤكد أنصار ھذا التفسیر إلى أن إنخفاض نسبة التحضر مرتبطة  . للسكان 
بالمجتمعات النامیة والزراعیة بوجھ عام وإرتفاع ھذا المعدل فى الدول الصناعیة 

ورغم ذلك فإنھا شواھد أخرى تقلل من قیمة ھذا التفسیر یسوقھ المعارضون 
.فى كتابھ علم إجتماع التنمیة " السمالوطى"وكما یعرضھ 



عنھا فى ) الھند(نسبة الحضر كعدد سكان الحضر أعلى فى بعض المجتمعات •
.ھولندا رغم أن األخیرة أكثر تقدمًا 

أحیانًا ال تتناسب درجة التحضر فى بعض المجتمعات مع درجة التنمیة •
) .مصر(اإلقتصادیة فى 



:التفسیــــر العنصرى - ٤         
  الجنس حیث معینة بأجناس یرتبط والتخلف التقدم أن التفسیر ھذا أصحاب یزعم

  والتخلف التقدم أسباب أھم ھى لألفراد البیولوجى والمستوى العرقیة والتكوینات
.

 بصفأ ویقنھ الیھودیة الدولة عن وكتاباتھ "ھرتزل" نجد المدرسة ھذه أنصار ومن
 بمدى إتسمت التى وسیاستھ "ھتلر" . التقدم إلحداث الیھودى العنصر وجدارة

. الشعوب سائر على الجرمانى الجنس تمیز
.



 البشریة األجناس تفاوت حقیقة یرى كان الذى جوینز إلى نسبة الجوینیة النزعة    
 تعد والعناصر الدماء إختالط فإن المدرسة ھذه أصحاب وعند . الرقى فى

  بھذه تتمیز ال التى فاألجناس أبدیة حقائق زعمھم فى وھذه للتخلف مصدرا
 التباین عن بحوث إستخدموا وقد تقدمھا من فائدة وال لألبد ھكذا تظل اآلصالة
 األصل ذوى المجندین فى مستطیلة الرأس( البشر فى والفسیولوجى الجسمى

  وتوزیع الطبقیة الفوارق أن لتبریر )الریفى األصل ذوى فى عنھا الحضرى
 بیولوجیة أسباب إلى ترجع كلھا واإلجتماعیة اإلقتصادیة والمشكالت الثروة
وتاریخیة وإقتصادیة إجتماعیة مشاكل أو دوافع ألى ولیس



 رحابتھ على حیًا مثًال ضرب قد كدین اإلسالم أن نذكر أن یمكن ھنا ولعلنا   
 أو األفضل أو األنقى ھو األلمانى أو العربى أو الیھودى الجنس فلیس وإنسانیتھ

 النفس جنبات تضئ التى )التقوى( نفسیة لصفة ھى ھنا المفاضلھ أن بل األكرم
 إلیھا ینتسب وأن ینالھا أن ویستطیع الخلقى واإللتزام والسماحة بالخیر اإلنسانیة

 لعربى فضل ال( أوربى أو عربى أو زنجى أو ھندى - األرض أجناس من أى
. )الصالح والعمل بالتقوى إال أعجمى على



:التفسیر الدیموجرافى  - ٥         
  الدیموجرافى البناء بین وثیقة عالقة ھناك أن التفسیر ھذا مؤیدوا یرى حیث

 یرى مثًال "مالتوس" واإلجتماعى اإلقتصادى بنائھ وبین ما لمجتمع )السكانى(
 إنخفاض وبین أعدادھم تزاید بین یربط وھو للسكان عام طبیعى قانون وجود

 األمثل الحجم فكرة العلماء من عدید وتبنى السكان زیادة حیث المعیشى مستواھم
 إضافیة إستمارات تتطلب سوف السكان فى زیادة أى أن إعتبار على السكان من

 غیرھا مع لتتساوى واإلسكان والخدمات بالسالالت  الجدیدة العاملة القوى لتزوید
 الدیموجرافیة اإلستثمارات إسم اإلستثمارات ھذه على یطلقون وھم المواطنین من
.الفعالة التنمیة من نسبة أى تحقیق دون بالمجتمع المدخرات من جزء تستنفذ التى



 فھناك المالتسیة النظریة منتقدوا منھم العلماء من أخرى مجموعة ھؤالء ویعارض   
 لم متشائم( نظرھم وجھة من فھو األساسیة إلفتراضاتھ خطأ على دللوا الذین
 إنتاج من اإلفراط من تعانى كثیرة مساحات فھناك ) اإلحصائیة توقعاتھ تتأكد
 فى العاملة األیدى لنقص تستغل لم األرض من كثیرة مساحات وھناك الغذاء
. إلخ... العالم
  ألبناء اإلنقراض خطر من النجاة سبیل ھى السكانیة الزیادة أن مثًال دیلداى ویرى
 الصحیة الرعایة إلنخفاض ترتفع الوفیات معدل حیث الدنیا أو الفقیرة الطبقة
 من عداه ما على سیطر قد التفسیر ھذا أن القول یمكن فإنھ عمومًا التغذیة وسوء

 لیس أنھ المؤیدون یؤكد الشأن ھذا وفى التنمیة لقضیة كحل مصر داخل تفسیرات
)السكانیة الزیادة من والحد األسرة تنظیم( الحل ھذا سوى لدینا

: والسبب   



 لشعب للخدمات الدعم من بمزید تطالب التى المیزانیة أرقام تترجمھا صعوبات•
 من اآلن حتى یعانى إقتصاد وسط إلینا تتسلسل عالمیة إقتصادیة ومشكالت یتزاید

. الحرب ظروف
. الدینیة القواعد بمخالفة عالقة األسرة تنظیم أو النسل لتحدید لیس•

 للموارد أفضل إلستخدام بدایة السكانیة الزیادة ھذه بأن المعارضون ویصرح
 قد األخیرة العشر السنوات فى جاءتنا التى السكانیة الزیادة أن والسبب البشریة
 صحیة كفایات ذوى )مدرسین - مھندسین - فنیین - علماء - أطباء( إلى تحولت
. علیھا وعربیًا محلیًا المتزلید الطلب ھو ذلك على والدلیل بمال تقدر ال وذھنیة



 -  لإلستصالح شاسعة مساحات( مصر فى إكتشافھا أعید قد التنمیة آفاق إن•
. )إلخ... سمكیة مزارع -  دواجن مزارع

 إحتاللھا یسھل المعدودة المالیین فمجتمعات أیضًا أفراده عدد فى المجتمع قوة إن•
 إقتصادیة بمشكالت ترتبط ال بعیدة رؤیة لھ ذلك فى والدین ن علیھا والسیطرة

. الواحدة األمة أبناء بتحاور یقوم واألمل . وعارضة وقتیة



:تفسیر اإلنتشار الثقافى  - ٦         

 العناصر إنتقال خالل من أساسًا تحدث التنمیة أن التفسیر ھذا أصحاب یقول
. تقدمًا األقل المناطق إلى تقدمًا األكثر للثقافات مادیة وغیر المادیة
 سھو وأفكار وقیم تكنولوجیا من یضمھ بما للتنمیة الغربى فالنموذج عام وبشكل
 نقط وجود على یؤكدون وھم . النامیة العالم لدول لإلنتقال عددھم المرشح
 ، تقدمًا األكثر الدول عواصم بالترتیب وھى اإلنتشار خاللھا من یتم مركزیة
. تقدما األقل الدول أقالیم ، تقدمًا األكثر الدول أقالیم ، تقدمًا األقل الدول عواصم



:التفسیر النفسى أو السلوكى  -٧     

 یتوفر ما مدى ھو مجتمع أى نمو فى األساس أن اإلتجاه ھذا أصحاب یرى
 . وأسرع وأكفاء أفضل بطریقة اآلداء على القدرة أى اإلنجاز دافعیة من ألفراده
 بوجود تتمیز التقلیدیة المجتمعات أن : اإلتجاه ھذا ممثلى أحد "ھیجن" ویقول

 والتجدید واإلنجاز اإلبتكار روح وقتل بخنق تقوم خالقة غیر تسلطیة شخصیات
  تتمیز التى المتقدمة المجتمعات عكس على األفراد وطموح إبداعیة على والقضاء
. التقدم ثم ومن واإلبداع للتجدید مالئم بمناخ


