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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـالحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

ـ  بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  راهنماي مطالعه

طـور   همانپايه است و     يكي از دروس     ريزي  برنامهتوسعه اقتصادي و    دانشجوي عزيز،   

هـاي آشـنايي دانـشجو بـا         كه از نام آن پيداست هدف از اين درس فراهم ساختن زمينه           
 واحـد درسـي تـدوين       3ايـن كتـاب بـراي       .  و توسعه اقتصادي است    ريزي  برنامهفرايند  

دهـي   سرفصل مـصوب درس تهيـه و سـازمان         محتواي كتاب با عنايت به    . گرديده است 
  :از است عبارتندسه بخش اساسي كه مبناي تأليف كتاب پيش رو قرار گرفته. است شده

  رشد اقتصادي آشنايي با . 1
 آشنايي با توسعه اقتصادي . 2

   اقتصاديريزي برنامهآشنايي با  . 3
ـ  كه بهتر بتوانيد به   براي اين  ه هدف خود يعني يادگيري مطالب كتاب دست يابيد ب
  :كنيد موارد زير توجه

كاري، ازجمله مطالعه و فراگيري، مانند داشتن نقـشه          داشتن برنامه براي انجام هر    
توانيـد راهـي را      بدون نقشه هم مي   . ايد سفر و رفتن به راهي است كه قبالً آن را نپيموده          

يـشتر  نتيجه مطلوب نخواهيد رسيد و يا با صرف منابع و زمان ب            طي كنيد اما مسلماً يا به     
  .آورد دست خواهيد اي نه چندان مطلوب به نتيجه

بنـدي مناسـب بـراي شـما دانـشجويان           اي با زمـان    مطالعه و فراگيري طبق برنامه    
تجربـه   كنيد كه بـا    زيرا اكنون شما در دانشگاه تحصيل مي      . سزايي دارد  همحترم اهميت ب  

كالس  ود متكي به  شما در فرايند يادگيري گذشته خ     . آموزشي پيشين شما متفاوت است    
كتـاب، تـالش و      كه در دانشگاه بيشتر اتكاء شما بايـد بـه          و تدريس دبير بوديد حال آن     
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 در دبيرستان، دبيران مطالب را به شما آمـوزش        . خودتان براي يادگيري باشد    ريزي  برنامه
بر همين اسـاس مؤلـف      . كنند در دانشگاه استادان بيشتر نقش راهنما را ايفا مي        . دادند مي
  .شما در ايجاد خود اتكايي بيشتر كمك نمايد ي نموده تا با تهيه اين كتاب بهسع

 و در هرهفته درسي را       نماييد ريزي  برنامهخود  شود از ابتداي ترم براي       توصيه مي 
ت و نكـات مـبهم      سـؤاال كه تدريس شده و همچنين درس جلسه آينده را مرور كنيد و             

ـ           خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد در جلسا        ايي و  ت درس آنها را مطرح نماييـد و بـر پوي
  .فعال بودن كالس بيفزاييد

هنگام مطالعه هر يـك از      . در ابتداي هر فصل، اهداف مورد انتظار بيان شده است         
. توجـه كنيـد  ) كلي و رفتـاري  (هاي كتاب قبل از هر چيز الزم است به اين اهداف             فصل

رد بحـث انگيـزه و عالقـه ايجـاد          زيرا آگاهي از اهداف، در شما نسبت به موضـوع مـو           
  .دهد كند و به مطالعه شما جهت مي مي

عبـارت ديگـر،     هاي مختلف كتاب ارتبـاط و انـسجام وجـود دارد، بـه             ميان فصل 
براي فهم بهتـر مطالـب هـر        . هاي پيش تهيه شده است     مطالب هر فصل با تكيه بر فصل      

  .ده باشيدهاي قبل از آن را به خوبي درك كر فصل الزم است مطالب فصل
ايـن مفـاهيم    . شـود  اي از مفاهيم اساسـي آمـوزش داده مـي          در هر فصل مجموعه   

. انـد  ها براي يادگيري آن تنظيم شـده       نكات اساسي فصل هستند و بقيه مطالب و فعاليت        
 نگارش شده   »خالصه فصل «رو پس از اتمام مطالب هر فصل قسمتي تحت عنوان            ازاين

پـس از مطالعـه هـر فـصل، تأمـل در قـسمت              . سـت است كه در برگيرنده اين مفاهيم ا      
توجه داشـته باشـيد كـه       . تواند به تعميق يادگيري در شما كمك كند         مي »خالصه فصل «
  .دن و يادگيري سطحي مطالب نيست براي حفظ كر»خالصه فصل«

تفكـر دربـاره مـسائل و       دهي و تهيه متن سعي بر اين بوده كه شما بـه              در سازمان 
هـاي خـود     تحليل آنها عالقمند و فعال شويد و بتوانيد از آموخته         هاي اقتصادي و     پديده

بـديهي  . در زمينه توسعه اقتصادي، در زندگي فردي و اجتماعي خـويش اسـتفاده كنيـد              
 گيرد شما را به اين هدف اي كه صرفاً به منظور گذراندن اين درس صورت     است مطالعه 

  .رساند مهم نمي
ـ » خودآزمايي فصل «ن و پرسش با عنوان      نمونه تمري  در پايان هر فصل، چند     ه ارائ

طور  ت به سؤاالممكن است پاسخ برخي از      . شده كه پاسخ آنها در متن كتاب آمده است        
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عنوان يك دانشجوي فعـال      مستقيم در متن نيامده باشد دليل اين امر آن است كه شما به            
 نكنيـد و بدانيـد   آموزيد براي يادگيري به يك منبع اكتفـا        كه اولين مراحل پژوهش را مي     

تمان سؤاالتر از دانش ما و مطالب اطراف ماست و براي پاسخ             كه دايره علم بسيار وسيع    
شود پـس از مطالعـه       اكيداً توصيه مي  . بايد به منابع بيشتري مراجعه و بيشتر مطالعه كنيم        

را ) كلـي و رفتـاري    (بيني شـده در اهـداف        هاي پيش  كامل هر فصل، دستيابي به مهارت     
چنانچه از فرايند يادگيري خود اطمينان حاصل كرديد خودآزمـايي فـصل            .  كنيد بررسي

نظـر   ت با ساير دانشجويان همفكري و تبادل      سؤاالبراي يافتن پاسخ    . مربوط را حل كنيد   
كتـاب مراجعـه نماييـد       نامـه پايـان    توانيد به پاسـخ    براي اطمينان از پاسخ خود مي     . كنيد

سخ صحيح را با مطالعه متن پيـدا كنيـد و در صـورت              شود ابتدا سعي كنيد پا     توصيه مي 
  .نياز به پايان كتاب مراجعه نماييد

ت ساير دانـشجويان و توضـيحات اسـتاد         سؤاالهنگام حضور در كالس كامالً به       
هـا و    توانيد يادداشت مختصري برداريـد و بعـد از كـالس نوشـته             گوش دهيد و اگر مي    

 مناسبي در كتاب درسي خود منتقل كنيد تـا          هاي خود را مرتب كنيد و به جاي        يادداشت
  .در زمان مطالعه مجدد بتوانيد براي درك بهتر مطالب از آنها استفاده كنيد

گاه براي جلوگيري از نقش بـستن نمادهـاي مـشخص و يكـسان بـراي مفـاهيم                  
هاي مختلـف كتـاب بـراي يـك مفهـوم نمادهـاي              اقتصادي در ذهن دانشجو، در بخش     

است، لذا دانشجويان بايد مفهوم را خوب ياد بگيرند و نمـاد آن را              مختلف استفاده شده    
  .نندعنوان مفهوم حفظ نك به
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  پيشگفتار
هاي مهم آن اقتصاد توسعه       يكي از شاخه   شده، هاي متعددي تقسيم    اقتصاد به شاخه   علم

ر فقـ  گذر از  حال اساسي اقتصاد توسعه بررسي امكان رهايي كشورهاي در        وظيفه. است
كشورهاي كم درآمدي اسـت كـه بـه          علم اقتصاد بر   لذا تأكيد عمده اين شاخه از      .است

  .باشند روبرو مي شدت با فقر
واحد تنظيم شده    3 به ارزش  ريزي  برنامه توسعه اقتصادي و   اين كتاب براي درس   

مقطـع كارشناسـي     علوم اجتماعي در    اقتصاد و  ،مديريت هاي حسابداري،   كه براي رشته  
هاي شوراي عالي انقالب فرهنگـي       آخرين سرفصل  كتاب حاضر براساس   .مناسب است 

فـصل هـدف     ابتـداي هـر    مفاهيم آن در   درك مطالعه و  براي تسهيل در   گرديده و  تنظيم
  هـر  هـا  شده تا دانشجويان محترم با توجه به آن هـدف          رفتاري تدوين هاي   هدف كلي و 

صـورت    تنظـيم شـده كـه در       لسـؤا  فصل تعـدادي   پايان هر  در. نمايند فصل را مطالعه  
تنظـيم شـده     فصل   20 كتاب در  .توانند به آنها پاسخ دهند     مطالعه صحيح دانشجويان مي   

اين كتاب محصول بـيش از       . ساعتي تدريس شود   3  جلسه 16 تواند در   كه به راحتي مي   
آزاد  نـور و   هـاي پيـام    دانـشگاه   در ريزي  برنامه توسعه اقتصادي و  درس  ترم تدريس    24

 بـه صـورت     قبالً 20و 19،  17 جمله فصول   اين كتاب از   مطالببرخي از   . ستاسالمي ا 
ن   كـدام مأخـذ آ     صفحه اول هـر    چاپ شده و در   توسط مؤلف   مجالت داخلي    مقاله در 

  .ذكر شده است
افـزوده   كليه همكاراني كه نظر آنها به غناي علمي اين اثـر           دانم از  برخود الزم مي  

كليـه دانـشجوياني كـه درس        از. تـشكر نمـايم   مخصوصاً جناب آقاي دكتر موحدمنش      
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مـورد   نظـرات انتقـادي خـود را در         را با من گذرانـده و      ريزي  برنامه توسعه اقتصادي و  
 ارتقـاء   قطعـاً نظـرات آنهـا در      ؛  كنم اند صميمانه تشكر مي     كرده همباحث مطرح شده ارائ   

مـدير محتـرم     همچنين از جناب آقاي دكتر ابوالحسني        .است اين كتاب مفيد بوده   كيفي  
 آقـاي دكتـر      گروه اقتصاد، جناب آقاي دكتر هادي غفاري ويراستار محترم علمي، جناب          

نـور، و     محمدرضا حاتمي مدير محترم توليد محتوا و تجهيزات آموزشـي دانـشگاه پيـام             
كليه كاركنان محترم مديريت توليد محتوا و تجهيزات آموزشي مخصوصاً سـركار خـانم              

مي، و ساير همكاران محترم كه به نحوي در انتشار ايـن اثـر و               مباركي، سركار خانم خر   
  .كنم اند صميمانه تشكر مي چاپ آن مشاركت داشته

  
  

  محمد لشكري
  1388پاييز
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  كليات
  

  

  كلي هدف
 و  توسـعه اقتـصادي   ،  اقتـصادي  رشـد دانشجو بـا مفـاهيم       فصل اول آشنايي   كلي هدف
  . استريزي برنامه

  

  ريرفتا هاي هدف
  :قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه اين فصل 

 .ذكر نمايدنام كتاب مشهور آدام اسميت را  . 1

 .گانه كشورهاي جهان را ذكر كند بندي سه تقسيم . 2

 .ذكر نمايدويژگي كشورهاي جهان اول را  . 3

 .ذكر نمايدويژگي كشورهاي جهان دوم را  . 4

 .ذكر نمايدويژگي كشورهاي جهان سوم را  . 5

 .ذكر نمايدرن را ويژگي جوامع مد . 6

 .ذكر نمايدويژگي جوامع سنتي را  . 7

 .ذكر نمايدرا گذر در حال ويژگي جوامع  . 8

 .كند  را تعريفرشد اقتصادي . 9

  .كند  را بيانرشد اقتصاديعوامل مؤثر بر  . 10
 .كند  را تعريفتوسعه اقتصادي . 11
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 .كند پايدار را تعريف توسعه . 12

 .دده الملل را توضيح سطح بين پايدار در توسعه هاي سياست . 13

 .توسعه از ديدگاه تودارو را بيان نمايد جنبه مهم سه . 14

 .را بيان كنددلي سيرز در مورد توسعه هر كشور سه سؤال اساسي پروفسور دا . 15

 .كند را تعريف ريزي برنامه . 16

 .تفاوت رشد و توسعه اقتصادي را بيان كند . 17

 . را ذكر نمايدتوسعه اقتصاديگيري  هاي اندازه شاخص . 18

 .كند عريفملي را ت ناخالص توليد . 19

 .كند  را تعريف توليد سرانه واقعيشاخص . 20

 . كند شاخص توسعه انساني را تعريف . 21

  .مفهوم تمركززدايي و نرخ مشاركت را بيان كند . 22
  .كند نرخ اشتغال را تعريف . 23
 
   مقدمه1. 1

توسـعه    اقتـصاد  ،هـا   يكي از آن شاخه    .شود هاي متعددي تقسيم مي   شاخه اقتصاد به  علم
هـاي علـم اقتـصاد،       انگيزتـرين شـاخه    كي از جديدترين و بحث    حاضر ي  حال  در .است

نوشته آدام  » علل ثروت ملل   «اقتصادي اولين كتاب در زمينه توسعه    . توسعه است  اقتصاد
توسعه اصول و مفاهيم معينـي       اقتصاد. است  منتشر شده  1776 سال اسميت است كه در   

  .است هاي اقتصاد متعارف كسب كرده شاخهرا از ساير 
هـدف از ايـن كتـاب       . ريـزي اسـت    اقتصادي و برنامـه     اين كتاب توسعه   موضوع
هاي مختلف توسعه، و     ، نظريات و مدل   گيري آن  اي اندازه ه شتوسعه، رو  بررسي مفهوم 

  .نحوه مقايسه سطح توسعه كشورها است
بـر كـشورهاي درگيـر      دوم براي جبران خسارات وارد شـده        بعد از جنگ جهاني     

  :ابتدا كشورها به سه دسته تقسيم شدند.  مطرح شدتوسعه اقتصاديجنگ نظريه 
اقتـصادي   كشورها صنعتي و پيشرفته بودند و نظام       اين: اول جهان كشورهاي. 1

  .داري بود آنها سرمايه
 كـشورها نـسبتاً صـنعتي و پيـشرفته بـوده و نظـام               اين :دوم جهان كشورهاي. 2
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  .آنها سوسياليستي بود اقتصادي
قبل صـنعتي قـرار داشـتند و         كشورها در دوره ما    ناي: سوم جهان كشورهاي. 3

كـشورها مخـتلط بـود و        اقتصادي اين  نظام. شدند طيف وسيعي از كشورها را شامل مي      
  .كدام از آنها متفاوت بود خصوصي و دولتي در هر هاي بخش درجه اختالط فعاليت

ي اقتـصادي كـشورها    هـاي  نظـام   در ،شوروي سوسياليستي نظام پس از فروپاشي  
سـه دسـته     حاضـر جوامـع بـه      حـال  در. گرفـت  صورت  تغييرات وسيعي  سياليستيسو

  :شوند بندي مي طبقه
 صـنعتي  آن دسته از جوامع كـه در ورود و همگـامي بـا عـصر               :مدرن جوامع .1

  .اند موفق بوده
هستند كه قبل از     كشاورزي دهقاني  جوامع متكي بر   آن دسته از  : سنتي جوامع. 2

  .اند شتهعصر نوين تاريخي وجود دا
 هـا را از جوامـع     كه برخي از ويژگي    آن دسته از جوامع   : در حال گذر   جوامع. 3

آنها انواع دوگانگي وجـود      اند و در  مدرن گرفته   ها را از جوامع    سنتي و برخي از ويژگي    
  .دارد

  

  رشد اقتصادي  تعريف2 .1
 .عيـت مثل قـد، وزن، سـن و جم       شدن است     به معني بزرگ   Growth كلمه ترجمه رشد

رشد تغيير كمي هر متغيـر طـي   .  است گيري اندازهعددي دارد و قابل      رشد معني كمي و   
  .معين است  زمانيهيك دور

برخي از   هاي متعددي ارائه شده است كه در اينجا به         تعريف رشد اقتصادي براي  
  .كنيمآنها اشاره مي
دمـدت كـه در     اقتـصادي بلن   ر رشد را تغييرات آرام و تدريجي در شـرايط         تشومپي

شـومپيتر،  ( دانـد   مي ،شود اندازها و جمعيت ايجاد مي     نتيجه افزايش تدريجي در نرخ پس     
5:1934.(  

 بـرد كـار مـي    به  را فقط به معناي توليد محصول بيشتر       رشد اقتصادي كيندل برگر   
  ).8:1965كيندل برگر، (

ـ               رفريدمن رشد را گسترش سيستم اقتصادي در جهات مختلف بدون تغيير در زي
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  ).11:1972فريدمن، ( داندبناي آن مي
توليـدي اقتـصاد،      را فرايند پايداري كه در اثر آن، ظرفيـت         رشد اقتصادي تودارو  

 كنـد شـود، تعريـف مـي     ملي مـي   درآمد يابد و سبب افزايش سطح    طي زمان افزايش مي   
  ).852: 1366تودارو، (

سـرانه كـشور      يا درآمد  كمي و مداوم در توليد     را افزايش  رشد اقتصادي باغيان  قره
-قـره ( كنـد تجارت تعريف مي   كار، مصرف، سرمايه و حجم     از طريق افزايش در نيروي    

  ).7:1371باغيان، 
ملي يك كشور در يـك       توليد ناخالص   را افزايش  رشد اقتصادي  جهرمي   موسوي

  ).3 :1382جهرمي،  موسوي( كند دوره زماني معين تعريف مي
ملي باشد تعريـف     كلي كه نماينده يك اقتصاد     اديرخورشيدي رشد را افزايش مق    

  ). 1: 1370خورشيدي، ( كند مي
 را به يـك معنـي       توسعه اقتصادي لوئيس رشد و     دانان مثل آرتور  دبعضي از اقتصا  

  ). 5 :1951 لوئيس،( اند كار برده به
ميـزان    به عنوان يك پديده كمي تغييـرات در        رشد اقتصادي در تمام تعاريف باال     

 رشـد اقتـصادي    بنابراين   .اين تغييرات ممكن است مثبت يا منفي باشد       . ملي است  توليد
صـورتي كـه تغييـري در توليـد          در. تواند منفي باشـد    تواند مثبت باشد و هم مي      هم مي 

  .د اقتصادي برابر صفر خواهد بودصورت نگيرد رش
قعـي  داوم توليد سـرانه وا     عبارت است از افزايش م     رشد اقتصادي به نظر نگارنده    

  .يك كشور
كننـدگان را بهتـر      بود نيازهـاي مـصرف     ، كشور قادر خواهد   رشد اقتصادي در اثر   

صورت زير    به رشد اقتصادي نرخ  . برآورده نمايد و استانداردهاي زندگي را ارتقاء بخشد       

100      :ودشمحاسبه مي
0

01 ×
−

=
GNP

GNPGNPنرخ رشد GNP  

  :كه در آن
GNP1 ملي در دوره جاري ناخالص توليد  
GNP0 ملي در دوره قبل است ناخالص توليد.  

  :يابدرشد اقتصادي تحت تأثير دو گروه عوامل افزايش مي
  كمي از نظر) طبيعي كار، سرمايه، زمين و ساير منابع نيروي(  توليد افزايش عوامل. 1
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  . توليد كيفيت عوامل منابع و افزايش تر تخصيص مناسب. 2
ريـزان و   هـاي اصـلي اقتـصاددانان، برنامـه         سريع اقتصادي، از جملـه هـدف       رشد

چـون فكـر    ؛  اسـت   در چنـد دهـه اخيـر بـوده         در حال گـذر   مداران كشورهاي    سياست
حاضـر   حـال  در. كننده سطح زندگي اسـت     اصلي تعيين  كردند كه رشد سريع، عامل     مي

  .است اولويت بيشتري يافتهمسائلي نظير نابرابري درآمد، فقر و بيكاري نسبت به رشد 
  

   توسعه اقتصادي تعريف 3 .1
 ارائـه  توسعه اقتصاديدر تعاريفي كه از . است توسعه در لغت به معني گسترش و بهبود    

. است ضمني به مفهوم بهبود و گسترش وضع اقتصادي كشورها اشاره شده           شده به طور  
تري مسائل   ر بعد گسترده  شود بلكه د   محدود نمي  رشد اقتصادي  فقط به    توسعه اقتصادي 

هـاي  مربوط به فقر، نابرابري، شهرنشيني، مهاجرت، بيكاري، توزيـع درآمـد و شـاخص             
 مـواد  مربوط به بحران انرژي، كمبود حاضر مسائل حال در. گيرد اجتماعي را نيز دربرمي   

ها، تـالش و مبـارزه كـشورهاي        پرداخت ، بحران تراز  در حال گذر  غذايي در كشورهاي    
يافتـه،   اتكـايي جمعـي در مقابـل جهـان توسـعه       براي خودكفـايي و خـود     ذردر حال گ  

در حـال   يافته در مقابل كـشورهاي       ناپذيري كشورهاي توسعه   ريزي تصورات آسيب  وفر
 به وقـوع    توسعه اقتصادي المللي كنوني در زمينه       و پيشنهاد تغيير نظام اقتصادي بين      گذر

 متعدددي وجود دارد كـه بـه برخـي از            تعاريف توسعه اقتصادي در مورد   . است پيوسته
  : كنيمآنها اشاره مي

توسعه  حال خودي در كشورهاي در    توسعه را تغييرات مداوم و خود به       شومپيتر
اند، تعريف  اقتصادي موجود در اقتصاد را از دست داده        كه بعد از استقالل سياسي تعادل     

  ).5: 1934 شومپيتر،(كندمي
 عبارت است از حركت يك سيستم يـك دسـت           صاديتوسعه اقت گويد   ميردال مي 

توسعه نه تنها روش توليد و توزيـع         اجتماعي به سمت جلو و همچنين به عقيده وي در         
محصوالت و حجم توليد مدنظر است بلكه تغييرات در سطح زندگي، نهادهاي جامعه و         

  .)Myrdal, 1975: 182( ها نيز مورد توجه استسياست
 تحول در چگونگي    ايش را هم توليد بيشتر و هم پيد       صاديتوسعه اقت برگر   كيندل

اسـت چـون شـامل       تر به نظر وي مفهوم توسعه از رشد گسترده       . داندتوليد محصول مي  
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توليـدات   ايجاد تحول در چگونگي توليد و تخـصيص مجـدد منـابع و نيـروي كـار در                 
  ).8: 1965كيندل برگر، ( گوناگون است

 از يك روند خالق و نوآور در جهـت ايجـاد            به نظر فريدمن توسعه عبارت است     
  ).11: 1972فريدمن، ( سيستم اجتماعي تغييرات زيربنايي در

اسـت از دسـتيابي بـه تعـدادي از            عبارت توسعه اقتصادي «است كه    بالك معتقد 
هـاي اجتمـاعي و     توليـد، ايجـاد برابـري      هاي مطلـوب از قبيـل افـزايش بـازدهي         هدف

طـور   ها و يا بـه    هاي جديد، بهبود در وضع نهاده      مهارت دانش و فن و    اقتصادي، كسب 
هاي مختلف كه بتواند انبوه     منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياست         

 جهرمـي،    نقـل از موسـوي     بـه (“طـرف سـازد    شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را بر      
40:1382.(  

اينـدي كـه بـه موجـب آن         اسـت از فر     عبارت توسعه اقتصادي مير   به نظر جرالد  
توسـعه  . يابـد المـدت، افـزايش مـي      يك كشور در دوراني طويل     درآمد واقعي سرانه در   

توسعه به معناي رشـد بـه اضـافه         . است رشد اقتصادي  مستلزم چيزي بيش از      اقتصادي
وجود دارد كه فراتر از رشد يـا        تري   لذا در فراگرد توسعه ابعاد كيفي اساسي      . است تغيير

كنـد كـه از نظـر      مير به اين دليل بر مفهوم بلندمدت تكيه مي        . است اقتصادگسترش يك   
مدت آنچـه كـه در دوره    نه افزايش ساده كوتاه ـ وي توسعه افزايش مداوم درآمد واقعي

  ).35 :1378جرالد مير، (  است ـدهدپيشرفت چرخه تجاري روي مي
براي نابودي فقر و    اي   هدف نيست بلكه وسيله    توسعه اقتصادي  جرالد مير از نظر   

  ).37همان، ( ايجاد شرايط بهتر اجتماعي است
 توسـعه   گيـري  انـدازه  بر مفهوم و     )UNDP( هاي توسعه سازمان ملل متحد     برنامه

  اين شاخص نه تنها بـر      .)39همان،  ( دارد  تأكيد )HDI( برحسب شاخص توسعه انساني   
ميـد بـه زنـدگي، ميـزان        هاي اجتماعي مانند ا    اساس شاخص  پايه درآمد واقعي، بلكه بر    
  .هاي تحصيلي مبتني است باسوادي بزرگساالن و سال

او بـه  . داند تودارو توسعه را فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي تمام مردم مي       
  :سه جنبه مهم توسعه اشاره دارد

سطح درآمد و مصرف مواد غذايي،      باالرفتن   يعني   :ارتقاي سطح زندگي مردم    .1

  .ت پزشكي و آموزشي از طريق فرايندهاي مناسب رشد اقتصاديسطح خدمارفتن  باال

PNU



�
���  

 

7

 از طريـق اسـتقرار      :نفـس مـردم شـود     عزت كه موجب رشد  ايجاد شرايطي   .2

 .ها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مشوق شأن و احترام انسان باشد نظام

 از طريـق وسـعت بخـشيدن بـه حـدود            :هاي مردم در انتخاب   افزايش آزادي  .3

هاي انتخاب آنها بـه عنـوان مثـال، افـزايش در تنـوع كاالهـا و خـدمات مـصرفي                     متغير
 ).847: 1366 تودارو،(

بنـابراين  . دانـد  هـا مـي   ها و بهبود استحقاق   آمارتياسن توسعه را افزايش توانمندي    
دهـد عوامـل    هاي انسان را در ابعاد مختلف عمق و گـسترش مـي           اقداماتي كه توانمندي  

   .)Amartyasen, 1983: 14( صادي استبرنده توسعه اقت پيش
 است كـه طـي آن مبـاني علمـي و فنـي              ي فرايند توسعه اقتصادي به نظر عظيمي    

  ).178 :1371 عظيمي،( شوند توليد از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي
توسـعه اقتـصادي    : كنـد  را به اين صورت تعريـف مـي        توسعه اقتصادي باغيان   قره

 توليـد  هـا و سـازمان    هاي اقتصادي، نوع توليد، انگيـزه      خواسته حاوي تغييرات كيفي در   
  ).7: 1370باغيان،  قره( است

اسـاس  داوم ظرفيت توليد يك جامعـه كـه بر        جهرمي توسعه را افزايش م     موسوي
توسـعه  بـه نظـر وي      . كنـد  ريزي شده است تعريف مي     زا و پيشرونده پي    تكنولوژي درون 

هـاي    به افزايش مـداوم در توانـايي       رشد اقتصادي ،   تفاوت دارد  رشد اقتصادي  با   اقتصادي
 توسـعه اقتـصادي   شـود ولـي      كاالها وخدمات در طول زمان اطالق مي       اقتصاد براي توليد  

  ).1382:6 موسوي جهرمي،( ول زمان استافزايش مداوم سطح رفاه تمامي جامعه در ط
 ي اصطالح به نظر و  . كند تعريف مي  »پايدار توسعه«متوسلي توسعه را با اصطالح      

 معطوف به ارتقاي سطح كيفيت زنـدگي افـراد و بهبـود رفـاه جامعـه اسـت و                    »توسعه«
 بدين ترتيب توسعه  . هاي بشر دارد  پايداري آن اشاره به استمرار اين فرايند در طول نسل         

  ).55: 1382متوسلي، ( گيرد برمي ها و ابعاد زندگي بشر را در پايدار كليه جنبه
عبارت از تلفيق و تركيب تحوالت و تغييرات فكري و          به نظر خورشيدي توسعه     

واقعـي و جمعـي آن بـه طريـق مـداوم و              شود توليد  اجتماعي ملتي است كه موجب مي     
  ).1: 1370خورشيدي، ( متراكم افزايش يابد

 را تـا حـدي ارائـه        توسعه اقتصادي نظر نگارنده تمام تعاريف ذكر شده مفهوم         به
تعريف زير كه ملهـم از       .يي از ابعاد توسعه اشاره دارند     ها بخش كدام به  كنند ولي هر   مي
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 مرحوم حسين عظيمي اقتصاددان بزرگ كشور عزيزمان اسـت و           توسعه اقتصادي نظريه  
  :شودبه تمامي ابعاد توسعه اشاره دارد به عنوان تعريف توسعه در اين كتاب ارائه مي

 را به يـك جامعـه  سنتي  ست از فرايندي كه يك جامعه     ا  عبارت توسعه اقتصادي «
كند و طي آن فرايند مباني فني توليد از وضـعيت سـنتي بـه وضـعيت                 صنعتي تبديل مي  
  ».شود مدرن متحول مي

منظور از فرايند، روابط علت و معلولي و به هم پيوسته عمل نيروهاي معينـي، در                
گـاه   مقطعي نيـست بلكـه تـداوم دارد و هـيچ        توسعه اقتصادي  بنابراين   .طول زمان است  

كند و كشور بايد با شرايط جديـد خـود را           شود چون دائماً شرايط تغيير مي      توقف نمي م
تطبيق دهد و با پيشرفت زمان استانداردهاي قبلي خود را تغيير دهد و به اسـتانداردهاي                

  .جديد ارتقاء يابد
كشور بايد به سه سؤال اساسي       گويد در مورد توسعه هر    پروفسور دادلي سيرز مي   

  :پاسخ دهيم
 است؟فقر چه تغييري كرده . 1

 است؟بيكاري چه تغييري كرده . 2

  است؟نابرابري چه تغييري كرده . 3
وي معتقد است اگر يك يا دو مورد از مسائل اساسي فوق بدتر شده باشند حتـي                 

  .است توان گفت توسعه اتفاق افتاده اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد نمي
  

  توسعه پايدار 1 .3. 1
كـه توانـايي     كنـد، بـدون ايـن     كنـوني را تـأمين مـي       عه كه نيازهاي نسل   فرايندي از توس  

گلدين (گويندپايدار مي  آينده را براي رفع نيازهايشان به مخاطره اندازد توسعه         هاي نسل
هـاي بـين نـسلي      پايـدار، اسـاس مـسئوليت      تعريف از توسعه   اين). 1: 1379و وينترز،   

 توسـعه مخـصوصĤً    جـدي و ثابـت     ايهـ يكـي از محـدوديت    . زمين است  ساكنان روي 
 توسـعه پايـدار   بـراي ايـن كـشورها       .كشورهاي آسيايي، آفريقايي و خاورميانه آب است      

هـاي  سياسـت . هاي ديگر براي توليد و تخصيص آب است       كارگيري سياست  نيازمند به 
  .زيست محيطي بدون همكاري بين المللي به صورت بهينه نخواهد بود

   :اندالملل به دو دليل زير مطرح شدهسطح بين ر دتوسعه پايدارهاي سياست
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 ايهـسته  كربن يـا سـوخت     اكسيد مرزي نظير دي   برون يا جهاني هاي آلودگي . 1
مجـاني   سواري منفي مستقيم همراه با همه مشكالت معروف به        خارجي كه موجب آثار  

 .شودمي سياستي گرفتن در تصميمات

ظ  بـراي حفـ    المللـي   بـين   باشند، همكـاري   ايها كامالً منطقه  حتي اگر آلودگي   . 2
  .هاي صنعتي الزم استزيست در چارچوب رقابت محيط

  

  اقتصادي  ريزي برنامه  تعريف4. 1
يافته و گرايش آنهـا بـه سـمت          فروپاشي شوروي سابق و ايجاد كشورهاي تازه استقالل       

 براي ارتقاء سـطح     است كه كشورها   نظام بازار اين باور را در بعضي از افراد ايجاد كرده          
اما تاريخ اقتصادي جهان گواه آن اسـت كـه هـيچ          . يزي ندارند  صاد خود نياز به برنامه    تاق

 يهـا  ي فعاليـت  راگـذ وا. اسـت  ريـزي توسـعه نيافتـه      هي بدون برنامـ   ا افتهي توسعهكشور  
  .ريزي است نظام بازار نيز مستلزم برنامه خصوصي و اقتصادي به بخش

برنامـه بـه معنـي      . ريزي متمركـز متفـاوت اسـت       ام برنامه يزي توسعه با نظ    برنامه
 به معني عمل يا فراينـد       ريزي  برنامهمقررات يا نظامي براي انجام كار يا كارهاي معين و           

  .باشد اي از كارها مييافتن و تنظيم كردن مقررات و نظام براي اجراي يك كار يا رشته
  :آوريمكه بعضي از آنها را در اينجا مي نيز تعاريف متعددي وجود دارد ريزي برنامهبراي 

نمـودن  آگاهانه دولت در جهـت هماهنـگ         اقتصادي را تالش   ريزي  برنامهتودارو  
 جهـت دادن در برخـي مـوارد حتـي            و گذاشتن  تأثير ،تصميمات اقتصادي در بلندمدت   

مانند درآمـد، مـصرف، اشـتغال،       (كنترل سطح رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يك كشور       
هـاي از   يك سلسله هدف   براي رسيدن به   )ت و واردات  اانداز، صادر  ي، پس راگذ سرمايه

  ).444 :1377تودارو، ( داندتعيين شده توسعه مي قبل
دانـد  ملـي مـي    جانبـه اقتـصاد     همـه  ريـزي   برنامـه  را به معني     ريزي  برنامهزوئيگ  

)Zweig,1968: 201(.  
كنتـرل كلـي ابعــاد    اقتـصادي عبــارت از  ريـزي  برنامـه بـه نظـر پرفـسور رابــيس    

  .)Rabis, 1981: 104( خارجي است تجارتو هاي بخش خصوصي در توليد  فعاليت
 را روشي آگاهانه جهت دستيابي به اهداف مشخص و با           ريزي  برنامهنوري نائيني   

ها عناصر آگاهي، روشمند بودن، هدف    . كندگذر زمان تعريف مي    ها در لحاظ محدوديت 
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 از  ريـزي   برنامـه بعاد بسيار مهمي هـستند كـه در تعريـف           ها و زمان جزو ا    و محدوديت 
  ).17: 1371نوري نائيني، ( ديدگاه وي قرار دارند
صـورت    اقتصادي فرايندي است كه طي آن به       ريزي  برنامهجهرمي   به نظر موسوي  

حصول به اهداف مـشخص اقتـصادي ماننـد ايجـاد تغييـرات       آگاهانه و ارادي به منظور 
و انـداز،    ملـي، مـصرف، پـس      ناخالص ن اقتصادي چون توليد   مطلوب در متغيرهاي كال   

  ).226: 1382جهرمي،  موسوي( شودگيري مي تصميم يراگذ سرمايه
هاي انساني به سمت اهداف مـشخص و بـه           را هدايت فعاليت   ريزي  برنامهعاقلي  

  ).1: 1381عاقلي، ( داندهاي اقتصادي ميمفهوم كنترل فعاليت
 اسـت كـه وضـعيت موجـود يـك            اقتصادي فرايندي  ريزي  هبرنامنظر نگارنده    به
  .كندبه وضعيت مطلوب تبديل ميكشور را 

انساني،  هاي توسعه نظير توسعه   وضعيت مطلوب وضعيتي است كه تمام شاخص      
  .وضعيت مناسبي داشته باشد بهداشتو تأمين نيازهاي اساسي، اشتغال، سواد، 

گيرد بنابراين يك فعاليت نهـادي       اقتصادي در سطح كالن صورت مي      ريزي  برنامه
در كشور مـا ايـن      . يردگ   صورت مي  ريزي  برنامهاست كه توسط دولت مركزي و دستگاه        

  .است گذاشته شدهجمهوري  رياست راهبردي ريزي برنامه معاونتعهده  مسئوليت بر
 شـرايط خـاص سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،           در حال گـذر   كدام از جوامع     هر

تـوان بـا    لذا مشكالت آنها با يكديگر متفاوت است و نمـي         . يايي دارند فرهنگي و جغراف  
  .طرف نمود توسعه مشكالت آنها را بر ارائه يك الگوي

كدام از آنها    كند تا بتوانيم موارد مثبت هر     مطالعه الگوهاي مختلف به ما كمك مي      
ناسب بـا   را استخراج كنيم و با توجه به شرايط خاص كشور خودمان الگويي بومي و مت              

نقـادي و   نظريـه بايـد بـا ديـد          بنابراين موقع مطالعه هـر    . مسائل خاص ايران ارائه كنيم    
  . به آنها نگاه كنيمكاوي ژرف

  
  توسعه اقتصادي گيري  اندازه5. 1

 براي درجـه   يگير  اندازهو قابل    اند تا معيارهاي كمي   بسياري از اقتصاددانان تالش نموده    
هـاي كيفـي بـراي      برخي از اقتصاددانان نيـز شـاخص      . ايند جوامع ارائه نم   يافتگي توسعه
طـول زمـان      در هـاي توسـعه   شـاخص . اند ارائه نموده  درجه توسعه يافتگي   گيري اندازه
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كـالن   يك متغير اقتـصادي    دهنده نشان GNPها مانند برخي از شاخص  . اندتر شده  متكامل
ــد  ــا را دربرHDI اســت و برخــي ديگــر مانن ــي از متغيره ــي تركيب ــم ــي از . ردگي تركيب

بنـدي كـشورها     و رتبـه توسـعه اقتـصادي  هاي توسعه معرف بهتري از وضعيت       شاخص
  : توسعه عبارتند ازيگير اندازههاي ترين شاخصمهم. است

 )GNP(توليد ناخالص ملي . 1

 توليد سرانه واقعي . 2

 توزيع درآمد . 3

 وسعت فقر . 4

 نرخ اشتغال . 5

 اقتصادي ساختار تغيير . 6

 ركت تمركز زدايي و افزايش نرخ مشا . 7

 دسترسي به امكانات بهداشتي  . 8

 دسترسي به امكانات آموزشي . 9

 )HDI( شاخص توسعه انساني . 10

  

 )GNP( ملي ناخالص توليد. 1

كاالهـا و    تمـام  ارزش GNP .اسـت  GNP توسعه اقتـصادي   يگير  اندازه شاخص اولين
  ـ سال معموالً يك ـ معين مالي جاري طي يك دوره قيمت شده به توليد نهايي خدمات

 باالتري داشته باشد از قدرت، ثروت و امكانات         GNPرسد كشوري كه   به نظر مي  . است
است زيرا متغيرهاي اساسـي      كننده حدي گمراه  اين شاخص تا  . است بيشتري برخوردار 

زميني  زير زيست، اقتصاد  محيط آلودگي درآمد، ها، رشدجمعيت، توزيع  قيمت نظير رشد 
 ـ  به همين دليل شاخص ديگري بـه . آن ندارند مناسبي درمصرفي انعكاس و توليد خود

حـدي بعـضي از متغيرهـاي        اسـت كـه تـا      تعريف شده   سرانه واقعي نام توليد ناخالص  
  .كنداساسي را منعكس مي

  
 سرانه واقعي توليد. 2

سـرانه   واقعـي   معرفي شده توليـد    توسعه اقتصادي  يگير  اندازهكه براي    شاخصي دومين
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هاي ثابـت     به قيمت  توليد ناخالص ملي  است از تقسيم     بارتع توليد واقعي سرانه  . است
هـا كـه در توليـد        اين شاخص اثر رشد جمعيـت و رشـد قيمـت          . كشور كل جمعيت  بر

توليـد بـراي     توزيـع درآمـد،    كند ولي اثر  داشت را تعديل مي    اسمي وجود  ملي ناخالص
طـور    همـان  .كند زيرزميني و آلودگي محيط زيست را منعكس نمي        مصرفي، اقتصاد  خود

است از فرايندي كـه بـه         عبارت توسعه اقتصادي  «مالحظه شد  جرالد مير تعريف   كه در 
 ».يابـد  المدت، افزايش مي   موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در دوراني طويل          

يابد يعني توليد از    باشد درآمد واقعي سرانه افزايش مي      تهشبنابراين اگر اقتصادي رشد دا    
كـه   ممكن است درآمد واقعي سرانه افزايش يابد درحالي       . يابد فزايش مي شتر ا يجمعيت ب 

يابـد بنـابراين بايـد       يابد يعني رفاه اقتصادي جامعه كـاهش       مصرف واقعي سرانه كاهش   
  .كنيم شاخص ديگري تعريف

  

  توزيع درآمد. 3
د ماً موجب برخورداري بيـشتر آحـا      ا الز توليد ناخالص واقعي سرانه   بيشتر بودن درآمد يا     

سـهم  . برخورداري و رفاه جامعه بستگي بـه توزيـع مناسـب درآمـد دارد             . جامعه نيست 
دهد اقشار گوناگون از درآمـد ملـي چـه           هاي گوناگون درآمدي است كه نشان مي      دهك

 افتـه ي توسعه نسبت به كشورهاي در حال گذركشورهاي  توزيع درآمد در. سهمي دارند
 توزيـع درآمـد ابزارهـايي       يگيـر   اندازهبراي  . از شدت نابرابري بيشتري برخوردار است     

  . نظير ضريب جيني، منحني لورنز، شاخص تايل و معيار اتكينسون وجود دارد
  

  وسعت فقر. 4
  :وسعت فقر به دو عامل بستگي دارد. جنبه ديگر توزيع درآمد، وسعت فقر است

  ملي سطح متوسط درآمد. 1
  توزيع درآمد  درجه نابرابري در.2

تر باشد، ميـزان    ناعادالنه چه توزيع درآمد   سرانه، هر  ملي  از درآمد  سطحي در هر 
 تـر باشـد، ميـزان فقـر بيـشتر      سطح متوسط درآمد پـايين  چه متقابالً هر . فقر بيشتر است  

در حـال   كشورهاي   كم يك سوم جمعيت ساكن در      دهد كه دست  آمارها نشان مي  . است
  ).22: 1382 متوسلي،( برند فقر رنج مي  ازگذر
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  اشتغال نرخ. 5
وقت مشغول شوند و نسبت      كار فعال جامعه به كار تمام      تعداد بيشتري از نيروي    چه هر

سرانه و   واقعي ، درآمد توليد ناخالص ملي  كار جامعه افزايش يابد،      شاغلين به كل نيروي   
افـزايش نـرخ اشـتغال موجـب كـاهش برخـي از             . يابداقتصادي جامعه افزايش مي    رفاه

توزيع نامناسب درآمد، فقر، جرم و جنايت و اعتيـاد            نظير  حال گذر  درمشكالت جوامع   
كـشورها   يـافتگي  توسـعه  درجـه    يگير  اندازهمناسبي براي    شاخص   اشتغال نرخ. شودمي
  .باشدمي
  

  اقتصادي ساختار تغيير. 6
. اسـت  كـالرك  اقتصادي پرداختـه كـولين     ساختار موضوع تغيير  كه به اولين اقتصادداني 

هاي خـدمات و     كار و ارزش افزوده در بخش      ر به معني افزايش سهم نيروي     ساختا تغيير
  .گيرد كشاورزي است كه در فرايند طبيعي توسعه صورت مي صنعت نسبت به بخش

  

  تمركززدايي و افزايش نرخ مشاركت. 7
هـا، شـهرها و روسـتاها و كـاهش حجـم            اقتصادي به مناطق، اسـتان     كردن امور  راگذوا

زدايي  را تمركز  كاراييادي دولت و سپردن آن به مردم به منظور افزايش         اقتص هايفعاليت
هـاي اجتمـاعي    ريـزي   برنامـه هاي اقتصادي و     فعاليت ميزان مشاركت زنان در   . گويند مي

زدايـي و نـرخ     چـه ميـزان تمركز     هـر . شـود  محـسوب مـي    توسعه يافتگي  مهم شاخص
  . شود يتر تلقي م يافته توسعهمشاركت زنان بيشتر باشد كشور 

  

  امكانات بهداشتي دسترسي به .8
مكانـات بهداشـتي نظيـر آب آشـاميدني         توسعه دسترسي به ا   هاي  يكي ديگر از شاخص   

اغلب مـردم   . اميد به زندگي است   بودن   باالنرخ مرگ و مير كودكان و       بودن   پايينسالم،  
 به آب آشـاميدني سـالم دسترسـي ندارنـد، نـرخ مـرگ و ميـر                  در حال گذر  كشورهاي  

آنهـا نـسبت بـه       ودكان در آنها باالست و اميـد بـه زنـدگي و متوسـط طـول عمـر در                  ك
  . پايين استيافته توسعهكشورهاي 
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  دسترسي به امكانات آموزشي .9
كه مورد تأكيد سازمان ملل متحد قرار دارد گسترش امكانات آموزشـي و              هايي از شاخص 

هزينه آموزش و پـرورش     . ستيگان تمامي افراد به امكانات آموزشي ا      ادسترسي سهل و ر   
 بـه دانـش     كيفيت آموزش نـسبت    بسيار باالست ولي   در حال گذر  كشورهاي   عمومي در 

نـام و افـزايش باسـوادي بـه          واضح است كه باال بودن نرخ ثبـت       . است روز جهان پايين  
شرط . كافي نيست بلكه فقط شرط الزم براي ارتقاء فرهنگي و علمي است            خودي خود 

 هـاي آموزشـي در     ظام آموزشي اين كشورها به سطح بـاالترين نظـام         كه ن  كافي آن است  
  . يابندءجهان ارتقا

  
  )HDI( شاخص توسعه انساني .10

درجــه  يگيـر  انـدازه  انــساني بـدانيم شـاخص   كـشورها را توسـعه   اگـر مـالك توسـعه   
هـايي چـون      واقعي سرانه از شاخص    GNP جاي  متفاوت خواهد شد و به     يافتگي وسعهت

خوراك و تغذيه، آموزش، درآمد و فقر، نرخ مرگ          بهداشت، ، تندرستي و  اميد به زندگي  
  .اده خواهيم كردف استو مير كودكان، نرخ مشاركت زنان، امنيت و محيط زيست

ساده از سه شاخص اميد به زندگي         ميانگين وزني  HDI(1(توسعه انساني  شاخص
اميـد  . آيد دست مي  د به در بدو تولد، نرخ باسوادي بزرگساالن و قدرت خريد واقعي افرا          

به زندگي وضعيت بهداشتي كشور، نرخ باسوادي وضعيت علمي كشور و قدرت خريد             
دامنـه  . دهـد  واقعي وضعيت دسترسي به امكانات مادي الزم براي زنـدگي را نـشان مـي             

  . صفر و يك استبينHDI تغيير
  .مرحله پايين توسعه انساني است كشور در  باشدHDI≤0>5/0 اگر
  . باشد كشور در مرحله متوسط توسعه انساني استHDI≤5/0>8/0 اگر
  . باشد كشور در مرحله باالي توسعه انساني است HDI≤8/0≥1 اگر

. توسعه انساني در باالترين مرتبه قرار دارنـد        بندي شاخص  ژاپن و آمريكا در رتبه    
ل  سا 62  سال و در كشورهاي درحال توسعه به طور متوسط         78 اميد به زندگي در ژاپن    

  ).26: 1382 متوسلي،( است
  

                                                                                                                   
1. Human Development Index 
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  خالصه فصل اول

 اقتـصاد توسـعه   هـا   شـاخه  يكي از آن     .شودهاي متعددي تقسيم مي    شاخه علم اقتصاد به  
اقتـصاد،   هـاي علـم   انگيزتـرين شـاخه     حال حاضر يكي از جديدترين و بحث        در .است

علل ثـروت   «اقتصادي نوشته شده،     كتابي كه در زمينه توسعه     اولين. اقتصاد توسعه است  
  .است  به رشته تحرير درآمده1776 است كه توسط آدام اسميت در سال »ملل

گيـر   كـشورهاي در   دوم براي جبران خسارات وارد شده بـر        جهاني بعد از جنگ  
  :ابتدا كشورها به سه دسته تقسيم شدند.  مطرح شدتوسعه اقتصاديجنگ نظريه 

  .كشورهاي جهان سوم. 3، كشورهاي جهان دوم. 2 ،كشورهاي جهان اول. 1

  :شوندبندي مي  حال حاضر جوامع به سه دسته طبقهدر

  .گذرحال  جوامع در. 3 جوامع سنتي،. 2 جوامع مدرن،. 1

ي و            Growth رشد ترجمه كلمه   به معني بزرگ شدن است رشـد يـك معنـي كمـ 
 رشـد اقتـصادي   .  اسـت  يگيـر   انـدازه قابـل   مثل قد، وزن، سن و جمعيت و        عددي دارد   

  .ملي واقعي ت است از افزايش مداوم توليد ناخالصعبار
ست از فرايندي كه يك جامعه سنتي را به يـك جامعـه        ا توسعه اقتصادي عبارت  «

آن فرايند مباني فني توليد از وضـعيت سـنتي بـه وضـعيت               كند و طي  صنعتي تبديل مي  
  ».شودمدرن متحول مي

اي بـدون    يافتـه  هتوسـع جهـان گـواه آن اسـت كـه هـيچ كـشور               اقتـصادي  تاريخ
خـصوصي و    هاي اقتـصادي بـه بخـش      ي فعاليت راگذوا. است نيافته ريزي توسعه   برنامه

ريزي متمركـز    برنامه ريزي توسعه با نظام    برنامه. ريزي است  نظام بازار نيز مستلزم برنامه    
برنامه به معني مقررات يا نظامي بـراي انجـام كـار يـا كارهـاي معـين و                   . متفاوت است 

 به معني عمل يا فرايند يافتن و تنظيم كردن مقـررات و نظـام بـراي اجـراي                   ريزي  برنامه
  .باشداي از كارها مييك كار يا رشته

به وضعيت  است كه وضعيت موجود يك كشور را         اقتصادي فرايندي    ريزي  برنامه
  .كندمطلوب تبديل مي

 بـراي   يگيـر   انـدازه و قابـل     اند تا معيارهاي كمي   بسياري از اقتصاددانان تالش نموده    
 .اند  شدهتر هاي توسعه در طول زمان متكاملشاخص.  جوامع ارائه نماينديافتگي توسعهدرجه 
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   فصل اولخودآزمايي

 .ذكر نماييدنام كتاب مشهور آدام اسميت را  . 1

 .ديگانه كشورهاي جهان را ذكر كن تقسيم بندي سه . 2

 .ذكر نماييدويژگي كشورهاي جهان اول را  . 3

 .ذكر نماييدي جهان دوم را ويژگي كشورها . 4

 .ذكر نماييدويژگي كشورهاي جهان سوم را  . 5

 .ذكر نماييد ويژگي جوامع مدرن را  . 6

 .ذكر نماييدويژگي جوامع سنتي را  . 7

 .ذكر نماييدرا گذر  در حالويژگي جوامع  . 8

 .كنيدرشد اقتصادي را تعريف . 9

  .ديعوامل مؤثر بر رشد اقتصادي را بيان كن . 10

 .كنيد ف را تعريتوسعه اقتصادي . 11

 .كنيد  را تعريفتوسعه پايدار . 12

 .دهيد الملل را توضيح سطح بين  درپايدار هاي توسعهسياست . 13

  .جنبه مهم توسعه از ديدگاه تودارو را بيان نماييد سه . 14

 .ديرا بيان كن سؤال اساسي پروفسور دادلي سيرز در مورد توسعه هر كشور سه . 15

 .كنيد را تعريف ريزي برنامه . 16

  .كنيد و توسعه اقتصادي را بيانتفاوت رشد  . 17

 . را ذكر نماييدتوسعه اقتصادي يگير اندازههاي شاخص . 18

 .كنيد  را تعريفتوليد ناخالص ملي . 19

 .كنيد واقعي را تعريف سرانه وليد تشاخص . 20

 . كنيد شاخص توسعه انساني را تعريف  . 21

 تمركز زدايي چيست؟  . 22

 نرخ مشاركت چيست؟ . 23

  نرخ اشتغال چيست؟ . 24

 ايم؟ سعه را توليد ناخالص ملي بدانيم چه متغيرهاي اساسي را در نظر نگرفتهاگر مالك تو . 25

كـه توانـايي     كند، بدون ايـن   كنوني را تأمين مي    فرايندي از توسعه كه نيازهاي نسل      . 26
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  .گويند مي....................... .آينده را براي رفع نيازهايشان به مخاطره اندازد هاينسل

 نوشته شد چه نام دارد و نويسنده آن چـه           توسعه اقتصادي مينه  اولين كتابي كه در ز     . 27
 كسي است؟

         كينز ـثروت ملل علل )الف
  ماركس ـ علل ثروت ملل)ب

        اسميت ـعلل ثروت ملل )ج
  ماركس ـسرمايه )د

 اقتصادي بودند؟ دوم داراي چه نوع نظام جهان كشورهاي . 28

        داري سرمايه)الف
     سوسياليستي)ب
    مختلط)ج
  نامشخص)د

ــصادي . 29 ــك مفهــومرشــد اقت ــصاديو  ................... ....... ي ــك مفهــوم توســعه اقت  ي
 .است ..........................

            كمي ـكمي) الف
   كيفي ـ  كمي)ب
   كمي ـ كيفي)ج
 كيفي  ـ كيفي)د

 تعريف از كدام اقتصاددان است؟ اين . 30

به وضعيت سنتي    است كه طي آن مباني علمي و فني توليد از            يتوسعه اقتصادي فرايند  «
 ».شوند وضعيت مدرن متحول مي

    اسميت)الف
   فريدمن )ب
    عظيمي)ج
   تودارو)د

كـه توانـايي     كند، بدون ايـن   كنوني را تأمين مي    فرايندي از توسعه كه نيازهاي نسل      . 31
 گويند؟ ه ميآينده را براي رفع نيازهايشان به مخاطره اندازد چ هاينسل
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  رشد اقتصادي )الف
  توسعه اقتصادي )ب
  توسعه پايدار )ج
 المللي  بين همكاري)د

 ها را منعكس مي نمايد؟ اثر رشد جمعيت و رشد قيمتكدام گزينه . 32

  GNP )الف
  واقعي GNP )ب
  سرانه  توليد)ج
 سرانه واقعي  توليد)د

  در چه زماني مطرح شد؟توسعه اقتصادي نظريه . 33

  نگ جهاني اول قبل از ج)الف
  قبل از جنگ جهاني دوم)ب

   بعد از جنگ جهاني دوم)ج
  بعد از جنگ سرد)د

  توسط چه كسي شروع شد؟اقتصاد توسعهمطالعه جديد در زمينه  . 34

  كينز  مينارد  جان)الف
   كارل ماركس )ب
   ت آدام اسمي)ج
  ديويد ريكاردو)د

ي گيـر   انـدازه   زيـر  هـاي كـدام قيمـت    اسمي ارزش توليدات را برحسب     ملي توليد . 35
 كند؟ مي

     نهايي)ب         ثابت)الف
   واقعي)د        همان دوره)ج

 گزينه صحيح است؟  باشد كدامHDI≤5/0>8/0اگر  . 36

  .توسعه انساني است مرحله پايين  كشور در)الف
  .توسعه انساني است مرحله متوسط  كشور در)ب
  . مرحله باالي توسعه انساني است  كشور در)ج
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 .توان اظهار نظركرد نمي)د

  

  مئضما
هـاي توليـد     شاخص) 2-1 و   1-1( است كه دو جدول اول     جدول آمده  در اين بخش سه   
داخلـي و   توليـد ناخـالص   و نسبت اين شاخص به توليد ناخالص ملي ناخالص داخلي و 

) 3-1( جدول سـوم     .كندكل دنيا را براي برخي از كشورها مقايسه مي         توليد ناخالص ملي  
 .دهـد  نـشان مـي    1387 تا سـال     1383ايران از سال   قتصادي را براي اقتصاد   هاي ا شاخص

و بـا   را تحليـل    كـشورها   توانند با مقايسه اين ارقام رونـد توسـعه           دانشجويان محترم مي  
  .نمايندكشور خودمان مقايسه 

  
  )ميليون دالر( منتخب كشورهاي داخلي توليد ناخالص 1-1جدول 

  

  توليد ناخالص ملي
  كشورها

  1999سال   1998سال 

  هر كشورGDP نسبت
  1999 سال  كل دنيا درGDP به

  )درصد(
  :كشورهاي با درآمد متوسط پايين

  01/0  0/4  2/4  آذربايجان
  49/1  3/447  1/419  هند

  19/0  2/58  2/62  پاكستان
  :كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين

  32/3  3/996  3/938  چين
  37/0  8/110  4/112  ايران
  05/0  9/15  8/21  تانقزاقس

  16/0  6/184  8/277  روسيه
  62/0  7/185  2/201  تركيه

  :كشورهاي با درآمد متوسط رو به باال
  26/0  0/79  5/72  مالزي

  61/1  7/483  3/416  مكزيك
  :وسط باالكشورهاي با درآمد مت

  04/2  0/612  3/581  كانادا
  70/4  3/1410  7/1428  فرانسه
  93/6  2/2081  7/2125  آلمان
  41/0  9/123  8/120  يونان
  64/14  1/4395  0/3783  ژاپن

  57/4  6/1373  0/1361  انگلستان
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  توليد ناخالص ملي
  كشورها

  1999سال   1998سال 

  هر كشورGDP نسبت
  1999 سال  كل دنيا درGDP به

  )درصد(
  00/29  9/8708  8/8248  آمريكا

  00/100  0/30031    كشورهاكل 

  .17سمت، ص؛ توسعه اقتصادي) 1382( محمود متوسلي: مأخذ

  
  منتخب  كشورهايتوليد ناخالص ملي 2-1 جدول

  

  توليد ناخالص ملي
  كشورها

  )دالر(سرانه   )ميليون دالر(كل 

  كشور سرانه هر GNP تنسب
  1999سال كل دنيا در GNPبه 

  )درصد(
  :كشورهاي با درآمد متوسط پايين

  01/0  0/460  7/3  آذربايجان
  51/1  0/440  8/441  هند

  21/0  0/45  8/60  پاكستان
  كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين

  34/3  0/780  7/977  چين
  38/0  0/1760  7/110  ايران

  07/0  0/1290  0/20  قزاقستان
  13/1  0/2250  0/329  روسيه
  46/0  0/2900  6/186  تركيه

  :كشورهاي با درآمد متوسط رو به باال
  26/0  0/3390  1/77  مالزي

  47/1  0/4410  6/429  مكزيك
  :كشورهاي با درآمد متوسط باال

  02/2  0/19320  3/591  كانادا
  75/4  0/23480  3/1387  فرانسه
  11/7  0/25350  4/2079  آلمان
  42/0  0/11770  0/124  يونان
  96/13  0/32230  4/4079  ژاپن

  58/4  0/22640  3/1338  انگلستان
  56/28  0/30600  1/8350  آمريكا
  00/100  0/4890  0/29232  كل دنيا

  .18سمت، ص؛ توسعه اقتصادي) 1382( محمود متوسلي: مأخذ
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  نگاه يك ايران در اقتصاد 3-1 جدول
 

  1387  1386  1385  1384  1383  شاخص
  )درصد(رشد اقتصادي 

 )هزارميليارد ريال(داخليناخالصمحصول
  )ميليون دالر(داخليناخالصمحصول

  )هزار ريال (توليدسرانه
  )دالر (توليدسرانه

  )سال (اميد به زندگي در بدو تولد 
  )درصد(تورمنرخ 

  )درصد(رشدنقدينگي
  )نفرميليون(جمعيت

  )نفرميليون(ادشاغالنتعد
 )درصد(اريبيكنرخ

  )درصد(كاروري نيرويبهرهشاخص
  )درصد(وري سرمايهبهرهشاخص
  )درصد(توليدكل عواملوريبهرهشاخص
  )ميليارد دالر(نفتيصادرات
  )ميليارد دالر(غيرنفتيصادرات
 )ميليارد دالر(كاالواردات

  )ميليارد ريال (دولتكل درآمدهاي
  )ميليارد ريال(اتيماليدرآمدهاي

  )ميليارد ريال(دولتكسري بودجه
  )دالر(خامقيمت هربشكه نفت

  )ميليارد ريال(خارجيهايبدهي
 )ميليارد دالر(ذخيره ارزيحساب

  )درصد(مركزيبانكمشاركتسوداوراقنرخ
  )دالر/برابري ريال(نرخ ارز
  )پوند/برابري ريال(نرخ ارز 
 )يورو/برابري ريال(نرخ ارز

  )ريال(ه بهارآزادي طرح قديمسكقيمت
 )واحد(كل بورس شاخص

8/4  
8/1384  
3/158  

20262  
2316  

3/69  
2/15  
2/30  

345/68  
9/18  
3/10  
3/110  
7/100  
1/104  

827/36  
576/7  
199/38  

255000  
84421  
49229  

6/34  
074/23  
477/9  

0/17  
8748  
16102  
10997  
901643  
12113  

7/5  
9/1687  
7/186  

24325  
2690  

5/69  
4/10  
5/34  

390/69  
0/19  
1/12  
16/114  
22/104  
74/107  

000/45  
754/9  
085/43  

387669 
134574 
60853  

7/50  
264/24  
686/10  
5/15  

9042  
16198  
11064  

1066136 
9459  

2/6  
4/2038  
9/220  

28925  
3135  

7/69  
9/11  
4/39  

473/70  
4/19  
1/12  
00/115  
00/105  
00/108  
00/47  
0/10  

020/50  
412928 
151621 
147431 

1/61  
514/23  
555/9  

5/15  
9226 
17437  
11839  

1441753
9821  

9/6  
2/2623  
3/280  

36688  
3921  

8/69  
4/18  
7/27  

500/71  
6/19  
6/10  

123  
104  
109  

76/81  
637/15  
582/56  

472995  
191815  
96055  

0/78  
647/28  
175/23  
5/15  

9357  
18792  
13209  

1728703 
10082  

9/4  
0/3418  
0/357  

47120  
4922  

1/70  
4/25  
5/15  

539/72  
2/19  
4/10  

129  
102  

8/108  
92/88  
651/17  
261/61  

522287 
212812 
134285 

0/75  
358/24  
679/14  

18  
9574  
16565  
13650  

2047863 
7966  

  .74ص؛ 1388 خرداد؛ 124شماره؛ اقتصاد ايران: مأخذ

  

PNU



PNU



  

  

  فصل دوم
  

  

  خصوصيات كشورهاي در حال گذر
  

  

  كلي هدف
ـ      هدف   غيرمـشترك و موانـع     ،شجو بـا خـصوصيات مـشترك      كلي فصل دوم آشنايي دان

  .توسعه اقتصادي كشورهاي در حال گذر است

  

  رفتاري هاي هدف
  : قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه اين فصل

  .شورهاي در حال گذر را ذكر نمايدخصوصيات غيرمشترك ك . 1
 .ين بودن سطح زندگي را توضيح دهدپاي . 2

 .را توضيح دهدوري نيروي كار  پايين بودن سطح بهره . 3

 .پايين بودن سطح اشتغال را توضيح دهد . 4

 .تكفل را توضيح دهد جمعيت و بار نرخ باالي رشد . 5

 .تك محصولي بودن و وابستگي به صادرات محصوالت اوليه را توضيح دهد . 6

 .وابستگي به واردات از كشورهاي صنعتي را توضيح دهد . 7

 .وجود انواع دوگانگي را توضيح دهد . 8

 .ورهاي در حال گذر را ذكر نمايدخصوصيات مشترك كش . 9

 .كشورهاي در حال گذر را بيان نمايد موانع توسعه اقتصادي در . 10

 .كشورهاي در حال گذر را توضيح دهد دورهاي باطل فقر در . 11

  .ه نمايدئكشورهاي در حال گذر ارا اقتصادي در پيشنهاداتي براي برطرف نمودن موانع توسعه . 12
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   مقدمه1. 2
ول اشاره شد كشورهاي جهان به سه دسته سنتي، در حال گـذر             گونه كه در فصل ا     همان

و . در حال حاضر جوامع سنتي بـه نـدرت وجـود دارنـد            . شوندبندي مي  و صنعتي طبقه  
اغلب كشورهاي جهان حركت خود را از مبدأ جامعه سنتي بـه سـمت جامعـه صـنعتي                  

ال عبور از يك    گويند چون در ح    اند به اين جوامع كشورهاي در حال گذر مي         آغاز كرده 
  .مرحله تاريخي به يك مرحله تاريخي ديگر هستند

هر گونه حركتي از جامعه سنتي به طرف جامعـه صـنعتي معلـوم نيـست كـه بـه                    
توسعه منتهي شود بلكه تنها حركت در مسير صحيح و متناسب با تـوان كـشور و درك                  

ه يـك كـشور     در سطح جهان است ك    هاي موجود   المللي و استفاده از فرصت     شرايط بين 
كشورهاي در حال گذر يك سري خـصوصيات مـشترك و يـك        . رساندبه توسعه مي  را  

  .سري خصوصيات متفاوت دارند
  

   مشترك كشورهاي در حال گذر خصوصيات2. 2
شود كـه بتـوانيم     بيان خصوصيات اقتصادي مشترك كشورهاي در حال گذر موجب مي         

بنـدي   تر طبقـه  آنها را به طور دقيق    اين كشورها را در چار چوب مشابهي بررسي كنيم و           
  :خصوصيات مشترك كشورهاي در حال گذر عبارتند از. كنيم

  پايين بودن سطح زندگي  . 1
  وري نيروي كارپايين بودن سطح بهره  . 2
  پايين بودن سطح اشتغال . 3
 نرخ باالي رشد جمعيت و بار تكفل  . 4

 محصولي بودن و وابستگي به صادرات محصوالت اوليهتك  . 5

 واردات از كشورهاي صنعتي وابستگي به . 6

  وجود انواع دوگانگي . 7
  

 پايين بودن سطح زندگي. 1

اغلـب  . سطح زندگي عمومي مردم در اكثر كشورهاي در حال گذر بـسيار پـايين اسـت               
مردم اين كشورها از حداقل امكانات اساسي مانند مسكن، بهداشت، خـوراك، پوشـاك،              
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بودن سطح زندگي، پايين بودن بـازدهي       نتيجه پايين   . امنيت و آموزش برخوردار نيستند    
كار، پايين بودن درآمد سرانه، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، وسعت فقر، توزيع             نيروي  

  .هاي شغلي و تفريحي استناعادالنه امكانات از جمله درآمد، ثروت و فرصت
گيرد مجموعه درآمـدهاي سـرانه       كه انجام داده است نتيجه مي      تودارو در بررسي  

طور متوسط كمتر از يك بيستم مجموعـه درآمـدهاي سـرانه در              مانده به  رهاي عقب كشو
 برابر درآمد سرانه اتيوپي و      270درآمد سرانه سوئيس بيش از      . كشورهاي ثروتمند است  

  ).1377:47تودارو، ( برابر درآمد سرانه هند است93بيش از 
ورهاي غني بـسيار     كشورهاي فقير و كش    المللي توزيع درآمد بين    هم در سطح بين   

ناعادالنه است هم در داخل كشورهاي فقير شكاف عظيمي بين طبقات مرفـه و طبقـات                
  . شودپايين اجتماعي مشاهده مي

 دالر به قيمت    370المللي زارش سازمان ملل متحد خط فقر بين      براساس آخرين گ  
اشد زيـر    دالر ب  370اش كمتر از   يعني هر فردي كه درآمد ساليانه     .  است 1985ثابت سال   

  .خط فقر قرار دارد
اغلب افراد در كشورهاي در حال گـذر از آمـوزش كـافي و مناسـب برخـوردار                  

زيـرا از حـق و حقـوق خـود و قـوانين      . گـردد  اين عامل موجب تشديد فقر مي   . نيستند
گونه كشورها نظام آموزشـي بـه دو بخـش رايگـان و              در اين . جاري آگاهي كافي ندارند   

روتمندان با پرداخت پول از امكانات بهتري براي ارتقاء آموزشـي           ث. شود پولي تقسيم مي  
هاي ديگر از جمله اشتغال و تصدي        بنابراين فرصت . كنند خود و فرزندانشان استفاده مي    

گيـرد و ايـن      مقامات عاليه كه نياز به تحصيالت عاليه دارد در اختيار ثروتمندان قرار مي            
  .كند تر مي افزايد و شكاف طبقاتي را عميق يامر روز به روز بر دامنه و وسعت فقر م

  
  كاروري نيروي  پايين بودن سطح بهره. 2

در تمام كشورهاي در حال گذر سطح    . اين عامل خود ناشي از سطح پايين زندگي است        
در مقايسه با كشورهاي صـنعتي بـسيار        ) توليد واقعي سرانه كارگر   ( وري نيروي كار   بهره

تغذيـه، بهداشـت ناكـافي، مـسكن         ودن كالري مصرفي، سوء   به علت پايين ب   . پايين است 
كنيم؟ و نقش    نامناسب، فقدان برنامه اوقات فراغت، عدم آگاهي از اين كه چرا توليد مي            

ما در فرايند حيات اقتصادي كشور چيست؟ و احساس نيـروي كـار مبنـي بـر اسـتثمار                   
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وليـد، موجـب    توسط كارفرما و عدم پرداخـت حقـوق حقـه او و سـهم واقعـي او در ت                  
  .شود تا كارگر كمتر از توان خودكار كند مي

  :كندالمثل جالبي را ذكر مي تودارو ضرب
 او را   يتـوان  كه آب است راهنمايي كنـي ولـي نمـي          جايي اني اسب را به   تو تو مي «

روحي كاري را كه بـه       توانايي جسمي و   شخص بايد ظرفيت و    »مجبور به آشاميدن كني   
 كنـد  سـطح قابـل قبـول پيـدا        در وري الزم را   بهـره  تـا   باشد است داشته  شده سپرده او
  .)59: 1377تودارو، (

 حـسب رابطـه خويـشي، فـاميلي و         اغلب مشاغل بـر   در كشورهاي در حال گذر      
اند نگراني   اين طريق مشاغل را كسب كرده      افرادي كه از   .شود اي به افراد سپرده مي     قبيله

كـار   كه نظارتي بـر   دانند   چون مي .  ندارند دست دادن شغل خود    از كار و  براي اخراج از  
  .است  بنابراين كيفيت كار آنها بسيار پايينگيرد آنها صورت نمي

 هـا بـر    است چون پرداخـت    دولتي نيز بسيار پايين    بخش كار در  وري نيروي  بهره
محـل كـار     گيرد بلكه صرفاً براسـاس حـضور در        توليد صورت نمي   اساس مشاركت در  

  .گيرد صورت مي
  

  ايين بودن سطح اشتغالپ. 3
شـود بـه    در كشورهاي در حال گذر از نيروي كار به طور نامناسب و غيركارا استفاده مـي               

. كاري آشكار و پنهان بسيار بـاال اسـت         همين دليل نرخ بيكاري آشكار و پنهان، و نرخ كم         
د طبق آمارهاي رسمي تعداد زيادي از نيروي فعال اين كشورها فاقد شغل دائمي و آبرومن              

عالوه بر آمارها افراد زيادي نيز وجود دارند كه بيكار بوده           . در شأن اجتماعي خود هستند    
اد مربوطه از جمله اداره كار      هولي به علت عدم آگاهي از قوانين كار اطالعات خود را به ن            

بنابراين آمار بيكاري   . شوند اند و در آمار بيكاري كشور محاسبه نمي        و امور اجتماعي نداده   
  .شود ه ميئار خيلي بيشتر از ارقامي است كه توسط مقامات رسمي اراآشك

وقـت   ولي براي آنها كار تمـام     . وقت هستند  كار تمام تعداد زيادي از افراد خواهان      
  .كاران آشكار هستند وجود ندارد اين افراد در شمار كم

 كمتر  وري پايين،  تعدادي از افراد تمام وقت مشغول كار هستند ولي به علت بهره           
  .كار پنهان هستند كنند اين گروه كم از ميزان يك كارگر تمام وقت توليد مي
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وري افرادي هستند كه يا در شغل غير تخصصي خود مشغول كارنـد و يـا بهـره                  
 كـار دائـم هـستند، بيكـار         وقت مشغول به   نهايي آنها صفر است اين افراد با اين كه تمام         

  .اد در كشورهاي در حال گذر بسيار زياد استشمار اين افر. شوندپنهان محسوب مي
داليل متعدد براي تمامي عوامل توليد اعم از سرمايه، نيروي كار، زمين و ساير              به  

منابع طبيعي در اين كشورها اشتغال نـاقص وجـود دارد و بـه درسـتي از آنهـا اسـتفاده                     
  .شود نمي

  

  نرخ باالي رشد جمعيت و بار تكفل. 4
ورهاي در حال گذر بسيار باال است ولي بـه علـت كـاهش نـرخ                نرخ زاد و ولد در كش     

در حـال حاضـر نـرخ       . هاي اخير تفاوت اين دو نرخ نسبتاً باال است         مرگ و مير در دهه    
 درصد است كـه در مقايـسه   2رشد جمعيت در كشورهاي در حال گذر به طور متوسط        

باشـد     مـي   درصـد اسـت بـاال      5/0كه حدود    با نرخ رشد جمعيت در كشورهاي صنعتي      
تـرين   يافته با كـم     كشور توسعه  10كه نرخ رشد جمعيت در     حاليدر). 60: 1377تودارو،  (

 كشور در حال    10باشد، نرخ رشد جمعيت در      درصد مي  2/0نرخ رشد جمعيت كمتر از      
  ).42: 1382بهان، روز( درصد است 3شد جمعيت بيش از گذر با باالترين نرخ ر

د غير شاغل در سن فعاليـت بـار تكفـل اقتـصادي             به افراد سالمند، كودكان و افرا     
به . گويند چون توليدكننده نيستند و افراد شاغل مسئوليت اداره آنها را بر عهده دارند              مي

علت باال بودن نرخ بيكاري و نرخ رشد جمعيت، بار تكفل در اين كشورها بـسيار بـاال                  
. اسـت  كـشورها شـده   اين امر موجب افزايش فقر و كاهش رفاه اجتماعي در اين    . است

هـاي گونـاگون     هاي علمي در دانـش بـشري موجـب كـشف داروهـا و روش              پيشرفت
هاي گوناگون شده و نرخ مرگ و مير را كاهش داده ولـي              پزشكي براي مقابله با بيماري    

  .نرخ زاد و ولد كاهش نيافته لذا نرخ رشد جمعيت همچنان باال است
  

  ت محصوالت اوليهابستگي به صادراتك محصولي بودن و و. 5
اغلب كشورهاي در حال گذر تك محصولي هستند و براي صادرات محـصول خـود بـه                 

محصولي بودن اين است كه رقـم عمـده          منظور از تك  . كشورهاي صنعتي وابستگي دارند   
ايـران و    مثـل شـكر در كوبـا، قهـوه در برزيـل، نفـت در      ـصادرات آنها را يك محصول  
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ايـن  . دهـد   تشكيل مي ـ ن و مواد معدني در ساير كشورهاكشورهاي اپك، برنج در پاكستا
كشورها براي انبار كردن، حمل و نقل و ساير مراحل صادرات دچار مشكل هستند و درآمد                

اين امر باعث شـده تـا سـهم كـشورهاي در            . صادراتي آنها به همين دليل بسيار ناچيز است       
در توليد مـواد    گذر   اي در حال  كشوره. حال گذر در تجارت جهاني سير نزولي داشته باشد        

روند صنعتي شدن آنها    هاي ديگر غفلت ورزيده و       اوليه برتري نسبي دارند و لذا از بخش       
در طول تاريخ اقتصادي جهان قيمـت واقعـي ايـن محـصوالت رونـد               . بسيار كند است  

نزولي داشته و بر عكس قيمت واقعي كاالهاي وارداتـي ايـن كـشورها رونـد صـعودي                  

(بطه مبادله داشته و را
M

X

P

P
TOT   . به زيان اين كشورها كاهش يافته است1)=

  

  وابستگي به واردات از كشورهاي صنعتي. 6
ساخته و   نيمردات كاالهاي صنعتي ساخته شده و       كشورهاي در حال گذر به شدت به وا       

.  دارنـد  يافته نيـاز    انتقال تكنولوژي و مواد مصرفي و حتي مواد غذايي كشورهاي توسعه          
چـه   طبقه مرفـه جامعـه سـبب افـزايش هر          2»اثر نمايشي  «كشورها همراه با   واردات اين 

با توجه به محدوديت درآمد صادراتي ايـن كـشورها و تقاضـاي             . شود بيشتر واردات مي  
ها دارنـد    در حال افزايش براي واردات، اغلب اين كشورها مشكل كسري تراز پرداخت           

المللـي و    هاي بهره باال از مؤسـسات بـين        ار سنگين با نرخ   هاي بسي  و براي جبران آن وام    
  .شود گيرند و روز به روز بر مشكالت آنها افزوده مي يافته مي كشورهاي توسعه

  
  وجود انواع دوگانگي. 7

يكـي مطلـوب و ديگـري       (كنار هـم     تودارو دوگانگي را وجود دو موقعيت يا پديده در        
هاي مـدرن و  فقر شديد و وفور نعمت، بخش كه مشموليت كلي ندارد ـ مثالً ) نامطلوب

  ـ سـواد  سنتي اقتصاد، رشد و ركود، تعداد معدودي با تحصيالت دانشگاهي و تـوده بـي  
بخش كشاورزي و بخش صنعتي كشورهاي در حال گذر داراي ارتبـاط            . كند تعريف مي 

 و  عوامل توليـد   بسيار ضعيفي هستند به نحوي كه هر بخش چه از لحاظ گرفتن يا دادن             

                                                                                                                   
  .هاي وارداتي استقيمت كاالPM قيمت كاالهاي صادراتي و  PX رابطه مبادله،  TOTكه در آن. 1

2. Demonstration effect 
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ساخته خود با بخش مقابل فاقد ارتباط        چه از لحاظ گرفتن يا دادن كاالهاي ساخته و نيم         
  ).849: 1366تودارو، ( الزم است

انواع دوگانگي دركشورهاي در حال گذر وجود دارد، به همين دليل اين كـشورها را               
و بخش مجزا   ساختار اقتصادي و اجتماعي اين كشورها از د       . خوانند  مي »اقتصادهاي دوگانه «

ايـن دو   . مانده و بخش ديگر پيشرفته و مـدرن اسـت          تشكيل شده، يك بخش سنتي و عقب      
  :از دوگانگي انواع گوناگون دارد كه عبارتند. باشند بخش فاقد ارتباط و انسجام مي

  دوگانگي تكنولوژيكي . 1
 دوگانگي مالي . 2

 دوگانگي فرهنگي . 3

 دوگانگي اقتصادي . 4

 اي دوگانگي منطقه . 5

 ييدوگانگي جغرافيا . 6

 دوگانگي اجتماعي . 7

  روستايي ـدوگانگي شهري . 8

  كشاورزي ـدوگانگي صنعتي . 9

  بخش غير رسمي ـدوگانگي بخش رسمي . 10

نيافتــه را در دوگــانگي  پروفــسور هيگينــز كــه مشخــصه اصــلي ممالــك توســعه
تقـسيم اقتـصاد    : كنـد  بيند، دوگانگي تكنولوژيكي را چنين تعريـف مـي         تكنولوژيكي مي 

افتـاده و يكـي       و كامالً متفاوت، يكي داراي تكنولوژي عقـب        جامعه به دو بخش متمايز    
  ).33: 1366جيروند، (داراي تكنولوژي پيشرفته 

وري  باشـد و بهـره     در بخش پيشرفته، تكنولوژي تا آنجا كه ممكن است مدرن مي          
نيروي انساني در امر توليد به اندازه ممالـك پيـشرفته در سـطحي بـاال قـرار دارد و در                     

هـاي   در مقابل در بخش سنتي، روش     . راتر از سطح ممالك پيشرفته است     مواردي حتي ف  
وري نيـروي    باشـد و بهـره     هاي گذشته و اغلب كـاربر مـي        توليد قديمي و متعلق به قرن     

بخـش پيـشتاز غالبـاً داراي تغييـر و تحـوالت سـريع،              . انساني بسيار كم و پايين اسـت      
ت، در حالي كـه بخـش سـنتي شـديداً           بر و كار اندوز اس      بر، درآمدزا، سرمايه   تكنولوژي

  .كاربر بوده و تحوالت محدودي دارد
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  كشورهاي در حال گذر غيرمشترك خصوصيات 3. 2

كشورهاي در حال گـذر از لحـاظ سـاختار اقتـصادي، فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي و                   
توان يك الگو يـا  دهد كه نمي ها نشان مي  اين تفاوت . جغرافيايي با يكديگر تفاوت دارند    

 نمـود بلكـه هـر كـشوري بـا توجـه بـه سـاختار                 ارائهنامه براي توسعه تمام كشورها      بر
اي بـومي و ملـي       اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و جغرافيايي خـود بايـد برنامـه           

 خصوصيات غيرمشترك كشورهاي در حـال گـذر       در اين بخش به     . تدوين و اجرا نمايد   

  :خصوصيات عبارتند از اين. پردازيم مي
 ه كشور از لحاظ جغرافيايي، جمعيتي و درآمديانداز . 1

  خارجي، سلطه و استعمار، وابستگي اريخيت سوابق . 2
 منابع انساني و مادي . 3

 دولتيخصوصي و بخشاقتصادي بخشهاي تركيب فعاليت . 4

 ساختار اقتصادي . 5

  ساختار سياسي . 6
  

  غرافيايي، جمعيتي و درآمدي جاندازه كشور از لحاظ. 1
كننـده   سرانه از عوامل مهم تعيين     كشور، جمعيت و سطح درآمدملي       اندازه جغرافيايي يك  

-شوند، اين عوامل يك كشور را از ساير كشورها متمايز مي          توسعه اقتصادي محسوب مي   

برخي از كشورها مثل چين از لحاظ جغرافيايي بسيار بزرگ و داراي مناطق و آب و                  .كند
كوچـك و داراي كمتـرين تنـوع آب و          هواي متنوع هستند و برخي نظير بنگالدش بسيار         

برخي از اين كشورها جمعيت بسيار زياد دارند نظير هند و چين كه حدود              . هوايي هستند 
 3يك ميليارد نفر جمعيت دارند و برخي نظير سنگاپور، كويت و قطر جمعيتـي كمتـر از                  

ي نظيـر    دالر و برخـ    350برخي از اين كشورها نظير هند درآمد سـرانه          . ميليون نفر دارند  
هـا بـر رونـد توسـعه        هر كـدام از ايـن تفـاوت       .  دالر دارند  12300سنگاپور درآمد سرانه    

تـر و درآمـد سـرانه بيـشتر          هر چه كشور بزرگ   . گذارد كشورها به شكل متفاوتي تأثير مي     
هر چه جمعيت فعال و شاغل يك كـشور         . باشد توان بالقوه كشور براي توليد بيشتر است       

  .يابدر باشد توان بالقوه كشور براي طي مراحل توسعه افزايش ميبار تكفل كمت بيشتر و
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برخي از اين كشورها داراي ذخاير زير زميني فراواني مانند نفت هستند و برخـي               
خيز برخي از امكانات توسـعه       كشورهاي نفت . از نظر منابع زير زميني بسيار فقير هستند       

دارند در صورتي كه بقيه كـشورهاي در        اي را   نظير ارز الزم براي خريد كاالهاي سرمايه      
  . حال گذر از چنين امكاناتي محروم هستند

  
  تاريخي، وابستگي خارجي، سلطه و استعمارسوابق . 2

برخــي از كــشورهاي در حــال گــذر در طــول تــاريخ مــستعمره بــوده و تحــت ســلطه 
. انـد يا بـوده  هاي بزرگ مثل انگلستان، فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، پرتغال و اسپان           قدرت

اغلب كشورهاي آفريقايي و برخي از كشورهاي آسـيايي تحـت اسـتعمار آشـكار ايـن                 
اند هيچ وقت تحت    برخي ديگر از كشورها كه داراي تمدن بزرگ بوده        . اندها بوده  قدرت

 ماندگي بسياري از    هاي بزرگ موجب عقب   سلطه قدرت . انداستعمار آشكار قرار نداشته   
  .استكشورها شده 

اند برخي مانند هند در گذشـته       لب كشورهاي در حال گذر تحت استعمار بوده       اغ
و افغانستان و عراق در دهه اخير تحت استعمار آشكار بوده و برخي مثل ايران و مـصر                  

درجـه  . انـد گاه تحت استعمار آشكار نبوده ولي به صـورت پنهـان مـستعمره بـوده               هيچ
ها و استعمارگران به تمدن، تاريخ سياسي       وابستگي كشورهاي در حال گذر به ابر قدرت       

هر چه درجه وابستگي يـك كـشور مثـل افغانـستان و عـراق               . و منابع آنها بستگي دارد    
بيشتر باشد فرايند توسعه كندترخواهد بود و هر چه درجه وابستگي يـك كـشور كمتـر                 

  .تر خواهد بود باشد فرايند توسعه سريع
  

  منابع انساني و مادي. 3
توسعه اقتصادي نياز بـه     . ه اقتصادي نيازمند منابع انساني و مادي الزم است        فرايند توسع 

توانـايي ايجـاد     توسـعه آشـنايي داشـته و       هاي توسـعه يافتـه داردكـه بـا فرهنـگ           انسان
ايجـاد  عالوه بر آن توسعه نيازمند مواد الزم براي         . هاي الزم براي توسعه را دارند      قابليت

بكه حمل و نقـل، شـبكه آب، شـبكه بـرق، شـبكه              هاي اقتصادي از جمله ش     ساختزير
يافتـه از    برخـي از كـشورهاي كمتـر توسـعه        . مخابرات و ساير ملزومات توسـعه اسـت       

توگـو، بـنگالدش و     موهبت نفت و ساير منابع ارزشـمند برخوردارنـد و برخـي ماننـد               
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  .زميني بسيار اندكي دارندالئوس منابع زير
هاي  نگي، سنتي، مذهبي و اخالقي تفاوت     هاي فره از لحاظ منابع انساني و ويژگي     

آنها كـه منـابع مـادي و انـساني الزم را     . اساسي بين كشورهاي در حال گذر وجود دارد    
كنند و آنهـايي كـه نيـروي مـاهر و متخـصص و              تر فرايند توسعه را طي مي      دارند سريع 

 نيـاز بـه كمـك       كنند و منابع اوليه را ندارند و يا كم دارند اين فرايند را به كندي طي مي              
  .ساير كشورها دارند

  
   دولتي خصوصي و بخشبخش اقتصاديهاي تركيب فعاليت. 4

يعنـي هـم بخـش خـصوصي و هـم           .  جهان مختلط است    اقتصادي اكثر كشورهاي   نظام
سهم هر كـدام از دو بخـش تـابع          . اقتصادي مشاركت دارند  هاي   دولتي در فعاليت   بخش

سهم بخش خصوصي در كشورهاي آمريكـاي       . استشرايط تاريخي و سياسي كشورها      
  .يي بيشتر استالتين نسبت به كشورهاي آسيايي و افريقا

در اقتصادهايي كه بخش دولتي نسبت بـه بخـش خـصوصي مـشاركت بيـشتري در                 
سازي سازي، سد   هاي بزرگ جاده   ري در پروژه  اگذ هاي اقتصادي به سرمايه    اقتصاد دارد برنامه  

  .گيري ايجاد اشتغال مستقيم توجه بيشتري دارند ا جهتهاي روستايي ب و فعاليت
هاي دولـت در    كه بخش خصوصي مشاركت بيشتري دارد سياست      در اقتصادهايي 

هاي اولويـت   جهت تشويق بخش خصوصي براي استخدام كارگر بيشتر و انجام فعاليت          
  .گيرددار شكل مي

خـود نـه    ي   خود  دولتي يا بخش خصوصي به     بزرگ بودن يا كوچك بودن بخش     
در برخـي از    .  هر بخـش دارد    كاراييشود بلكه بستگي به     حسن و نه عيب محسوب مي     

هـاي اقتـصادي را در جهـت         كارآمد وجـود دارد كـه فعاليـت        كشورها بخش خصوصي  
در برخي از كـشورها بخـش خـصوصي ناكارآمـد اسـت و              ؛  دهداهداف ملي سامان مي   

اين امر موجب فـساد مـالي و انـواع          . هددمنافع بخشي خود را بر منافع ملي ترجيح مي        
هـاي توسـعه را بـه تـأخير         شـود و اجـراي برنامـه       هاي اقتصادي اجتماعي مي    ناهنجاري

  .طلبد اندازد و نظارت دقيق دولت را مي مي
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هاي مهم توسعه اقتصادي تغيير ساختار اقتصادي از         ها و شاخص   ترين ويژگي  يكي از مهم  
ساختار اقتصادي اغلب كـشورهاي در      .  به سوي صنعت و خدمات است      سمت كشاورزي 

تركيب سه بخش فوق در هر كشوري نـسبت بـه كـشورهاي             . حال گذر كشاورزي است   
تـر   پـذيرتر باشـد سـريع       كشور در جهت تغيير ساختار تحول      هر چه . ديگر متفاوت است  

ت موجـب كـاهش     تغيير ساختار از كشاورزي بـه صـنع       . فرايند توسعه را طي خواهد كرد     
شود بلكـه بـازدهي نيـروي كـار و سـرمايه را در ايـن بخـش              توليد بخش كشاورزي نمي   

شود تا بخش كشاورزي با همان امكانـات قبلـي           صنعتي شدن موجب مي   . دهد افزايش مي 
. توليد بيشتري داشته باشد و يا همـان توليـد قبلـي را بـا امكانـات كمتـري ايجـاد نمايـد                      

دهد عبارتند از    ترين بخش اقتصاد را تشكيل مي      ي آنها بزرگ  كشورهايي كه بخش كشاورز   
 درصد نيروي كار بـه      86 درصد توليد، تانزانيا و اوگاندا با        7 درصد نيروي كار،     81كنيا با   
ترين بخش اقتـصاد را      كشورهايي كه بخش كشاورزي كوچك    .  درصد توليد  4  و 5ترتيب  

 3 درصد توليد، آمريكا بـا       20روي كار و   درصد ني  2دهد عبارتند از انگلستان با       تشكيل مي 
رغم مسائل مشتركي كه كشورهاي در حال گذر     علي.  درصد توليد  18درصد نيروي كار و     

دارند با توجه به ماهيت و ساختار و وابستگي متقابـل سـه بخـش كـشاورزي، صـنعت و                    
  .خدمات استراتژي هر كشور با كشور ديگر متفاوت خواهد بود

  
  ساختار سياسي. 6

هاي ممتازي وجود دارند كه به خاطر منافع          هر كدام از كشورهاي در حال گذر گروه        در
مشترك با يكديگر متحدند نظيـر مـالكين بـزرگ، صـاحبان صـنايع بـزرگ، بانكـداران،                  

  .هاي صنفي و احزاب سياسي اتحاديه
گـذاري و     وزيـران، مجلـس قـانون      هيئتهاي ممتاز در حاكميت،      برخي از اين گروه   

هاي توسعه را در جهت منافع خود تـدوين،          ان دولت حضور مستقيم دارند و برنامه      ساير ارك 
طور مستقيم حضور ندارنـد      ها در حاكميت به     برخي از گروه  . كنند تنظيم، تصويب و اجرا مي    

 حاكمه نيستند ولي در قدرت حاكمه نقش مؤثري دارند و بـدون آنكـه شـغل           هيئتو عضو   
هـا را در جهـت منـافع          دارند كه قوانين و مقررات و برنامـه        دولتي داشته باشند آن قدر نفوذ     

طور مستقيم و غيرمـستقيم تحـت        اغلب كشورهاي در حال گذر به     . خود تغيير دهند   گروهي
يافته قـرار    ند درحدي بيشتر از كشورهاي توسعه     هاي كوچك، ممتاز و قدرتم     حاكميت گروه 

  ساختار اقتصادي. 5
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در . سـاير كـشورها متفـاوت اسـت       هاي ممتاز در هـر كـشوري بـا           ساختار اين گروه  . دارند
كشوري ممكن است يك ايل و يا عشيره خاص، در كشور ديگر يك حـزب سياسـي و در                   

  .صي نقش قدرت حاكمه را بازي كنندجاي ديگر طبقه اجتماعي خا
  

   موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال گذر4. 2
كـشورهاي   لت فقـر  چرا برخي از كشورها فقير و برخي غني هستند؟ جون رابينسون ع           

ـ  يافتـه مـي    در حال گذر را غناي كشورهاي توسعه       يـافتگي و      توسـعه  بـه نظـر وي،    . ددان
خصوصيات كشورهاي در حـال گـذر از         اكثر. نيافتگي دو روي يك سكه هستند      توسعه

كشورهاي در حال گـذر      اين بخش موانع توسعه اقتصادي     در. گيرد پديده فقر نشأت مي   
  :وانع عبارتند ازاين م. كنيم را بررسي مي

 وجود دورهاي باطل فقر . 1

 سرمايه ناچيز بودن انباشت . 2

  فرهنگي ـموانع اجتماعي . 3

 تنگناهاي كشاورزي . 4

  كمبود نيروي انساني . 5
  كمبود ارز .6
  

  1وجود دورهاي باطل فقر. 1

  :كند تودارو دور باطل فقر را به اين صورت تعريف مي
كردن  ه موجب دايمي  وضعي است خود تقويتي كه در آن عواملي وجود دارند ك          «

شوند مـثالً پـايين بـودن درآمـد در كـشورهاي فقيـر،               يك پديده مشخص نامطلوب مي    
كـارگر و   دهي پـايين     موجب مصرف كم است كه اين خود سبب اختالل سالمت و بهره           

  ).922 :2، ج 1366تودارو،  (»باالخره فقر مزمن خواهد بود
  : گويد نوركس در مورد دورهاي باطل فقر مي

كـه مايلنـد از طريـق        اندهاي فلكي از عواملي ساخته شده      ن دورها همانند برج   اي«
هاي مختلف شرايطي را ايجاد نمايند كه كشورهاي         هاي خود به سمت    ها و واكنش   كنش

                                                                                                                   
 1.Vicious  Circles of  Poverty 

PNU



  خصوصيات كشورهاي در حال گذر

 

35

فقير كماكان فقير باقي بمانند براي مثال يك فرد فقير به دليل آن كه به اندازه كافي غـذا                   
توان بوده   تغذيه است كم   برد و چون دچار سوء     يه رنج مي  ذتغ    براي خوردن ندارد از سوء    

نوركس علـت   . »در يك جمله كشوري فقير است چون فقير است        . و درآمد اندكي دارد   
انـد و ماننـد تمـام        كـه آنهـا فقيـر متولـد شـده          دانـد  فقير بودن كشورهاي فقير را آن مي      

كننـد   لذا احساس مي). Nurkse, 1953: 4( اند هاي ندار زاده شده هاي فقير از انسان انسان
شود كه اعتماد به نفـس       دارند و اين احساس كمبود موجب مي      نسبت به ديگران كمبود     

  . ها بسيار پايين باشد و پذيرند كه فقير زاده شده و فقير خواهند مردآن
  

  دور باطل فقر در طرف تقاضا
اقعي سبب كـاهش    دور باطل فقر درطرف تقاضا آن است كه اندك بودن سطح درآمدهاي و            

شود و نهايتاً موجب كمبود و      ري مي اگذ سرمايهتقاضاي واقعي شده كه خود موجب كاهش        
  )1-2نمودار . (شود وري نازل و درآمد اندك نيروي كار مي  سرمايه و بهرهكاراييعدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  دور باطل فقر در طرف تقاضا 1-2نمودار
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  دور باطل فقر در طرف عرضه

انداز و سپس سطح نـازل درآمـدهاي         قر در طرف عرضه موجب كاهش پس      دور باطل ف  
وري انـدك    بهـره  سـرمايه و نهايتـا       كـارايي ري اندك و كمبود و عدم       اگذواقعي، سرمايه 
  ).2-2 نمودار( شودنيروي كار مي

ً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  عرضهدور باطل فقر در طرف  2-2نمودار

  

  يدور باطل فقر در منابع انساني و منابع طبيع
توسـعه  . نيافتگي منابع انساني و طبيعي است      سومين نوع دورهاي باطل فقر نتيجه توسعه      

. طبيعي به ظرفيت بهره وري نيروي انساني از اين منـابع بـستگي دارد             مواد اوليه و منابع     
مانده و فاقد مهارت و دانش الزم باشد منابع طبيعي يـا بـه    سواد، عقب  اگر نيروي كار بي   

اقتصادي و ناكـارا مـورد اسـتفاده        صورت غير   ماند و يا به    ده باقي مي  صورت دست نخور  
از طرف ديگر به علت عدم استفاده صـحيح از منـابع، نيـروي كـار                . قرار خواهد گرفت  

نيافتگي  بنابراين از يك طرف توسعه    . يابدشود و اين دور ادامه مي     ماندگي مي  دچار عقب 
نيافتگي منابع طبيعي خـود       و از طرفي توسعه    شودايجاد فقر شديد مي   طبيعي عامل   منابع  
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  ).3-2نمودار (  دليل فقر استبه
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  دور باطل فقر در منابع انساني و منابع طبيعي 3-2نمودار

  

  ناچيز بودن انباشت سرمايه. 2
.  كشورهاي در حال گـذر كمبـود سـرمايه اسـت           نيافتگي ترين عوامل توسعه   يكي از مهم  

فقر هم علت كمبود سرمايه است و       . گيرددورهاي باطل فقر نشأت مي    كمبود سرمايه از    
چون . هم معلول آن، اين كمبود سرمايه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا است               

  .ري اندك استاگذ اندازها اندك است و هم تقاضا براي سرمايه هم پس
انداز  سدرآمدهاي كالن متعلق به قشرخاصي از جامعه است و اين قشر به جاي پ             

هاي مازاد بر مصرف را صرف خريد كاالهاي تجمالتي مثل طـال و جـواهر،               كردن، پول 
  .نمايند هاي خارج از كشور ميكاالهاي لوكس و مسافرت

  : سرمايه عبارتند ازداليل عمده اندك بودن انباشت
؛ پـولي  نامطلوب سيـستم     شرايط. 3؛  سياسيثباتي   بي. 2؛  امنيت اجتماعي فقدان  . 1

مشكالت متعدد براي اخذ    . 6؛  كوچك بودن بازارهاي داخلي   . 5؛   عادات و رفتار مردم    .4
  ؛ مبـود نيـروي كـار متخـصص و مـاهر          ك. 7؛  گـذاري   منظـور سـرمايه   هاي مالي به    كمك

  . برق و گاز،اساسي مانند شبكه ارتباطي، حمل و نقل، آبكمبود خدمات . 8
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   فرهنگي ـموانع اجتماعي .3

عه اقتصادي الزم است ولي تنها وجـود سـرمايه كـافي نيـست بلكـه بايـد                  سرمايه براي توس  
در كشورهاي در حال گذر     . شرايط اجتماعي و فرهنگي براي طي مراحل توسعه فراهم شود         

 مـشكل   يافته كـه امكـان توسـعه اقتـصادي را          شرايط اجتماعي و فرهنگي به نحوي سازمان      
دورهاي باطل فقر و اندك بودن انباشت       بنابراين، در اين كشورها عالوه بر       . نموده است 

  :سرمايه، موانع اجتماعي و فرهنگي به شرح زير وجود دارد
يافتـه سـنتي و      مقاومت اجتماعي عليه تغييرات اقتصادي شامل عوامل سـازمان         . 1
  .فرهنگي
هـاي سـنتي     بندي مشاغل كه از طريق باورها و ارزش        ناپذير بودن طبقه   انعطاف . 2

 .اند ايجاد شده

 .اي اجتماعي در طبقات و اقشار مختلف اجتماعي و فرهنگيه قشربندي . 3

هـاي نـوين توليـد       كـارگيري روش   شود كـه جامعـه در بـه        اين عوامل موجب مي   
  .مقاومت نموده و حركت توسعه اقتصادي را كند نمايد

كيفيـت فرهنگـي    «: نويـسد  شناس بزرگ هندي مي    پروفسور رادهاكريشنان جامعه  
نـدگي و تثبيـت شـرايط آن        دارد تـا در پـي ز       ها را وامي  مردم شرق به نحوي است كه آن      

يافته است كه آنهـا را در        كه كيفيت فرهنگي مردم غرب به نحوي سازمان        حاليباشند، در 
  ).74-73: 1370باغيان، به نقل از قره ( »سازد پي ماجراجويي و مصرف روانه مي

  

  تنگناهاي كشاورزي. 4
  : داردبخش كشاورزي در هر كشور چهار وظيفه مهم

  هاي اقتصادي تأمين مواد غذايي براي كليه بخش . 1
هـاي اقتـصادي نظيـر صـنعت و          انساني مورد نيـاز سـاير بخـش        نيروي تأمين . 2
 خدمات

بار براي   تأمين مواد اوليه نظير پنبه، نيشكر، چغندر قند، گندم و انواع ميوه و تره              . 3
 بخش صنعت

ده و در نهايت جـذب      انداز ش  ايجاد درآمد براي كشاورزان كه جزئي از آن پس         . 4
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  .شودهاي بزرگ صنعتي مي ري در طرحاگذ سرمايه
 انـساني بـسيار     بخش كشاورزي در كشورهاي در حال گذر از نظر تعداد نيـروي           

 بخـش   از چهار وظيفه اساسي ايـن     . بزرگ ولي از لحاظ سهم توليد بسيار كوچك است        
 سه وظيفه ديگـر موفـق       دهد ولي در   فقط وظيفه تأمين مواد غذايي را تا حدي انجام مي         

تواننـد خـود را بـا       نيست زيرا در مورد تأمين نيروي انساني، نيروهاي ايـن بخـش نمـي             
 علـت   در مـورد تـأمين مـواد اوليـه بـه          . ها هماهنـگ نماينـد     تكنولوژي روز ساير بخش   

  تنگناهايي كه در بخش حمل و نقل و نگهداري وجود دارد به موقع و سـالم بـه بخـش                   
انداز، اين بخش مازادي نـدارد كـه در          در مورد پس  . كافي هم نيست  رسد و    صنعت نمي 
  .ري شود بلكه هميشه دچار كمبود نقدينگي استاگذ ها سرمايه ساير بخش

صادرات اين كشورها به شدت به بخش كشاورزي وابسته است براي مثال بخش             
 كنـف،  زيادي از صادرات هند چـاي و بـرنج، برزيـل قهـوه، كوبـا نيـشكر، بـنگالدش                   

ر و سومالي موز، مالزي و اندونزي كـائوچوي طبيعـي، فيليپـين،             وسريالنكا چاي، اكواد  
  .گندم و غنا كاكائو است تايلند و پاكستان برنج، آرژانتين

هاي علمي و نوين توليد آشنايي ندارند و         كشورها كشاورزان با روش    در اكثر اين  
نـد و نـسبت بـه بـذرهاي         ده العمل نشان مـي    در مقابل تغيير و تحوالت به شدت عكس       

هـاي   اصالح شده، كود شيميايي و ساير مواد و وسايل جديد مـشكوك هـستند و روش               
  .دهند اند را ترجيح مي سنتي كه از آباء و اجداد خود به ارث برده

تب صنعتي شدن به جاي تسريع در روند توسعه ايـن كـشورها موجـب نـابودي                 
صيص منابع به نفع بخش صنعت و       بخش كشاورزي در اين كشورها شده است زيرا تخ        

هـاي   هاي نادرست، عدم ارتباط صحيح بين بخـش        ريزي به زيان بخش كشاورزي، برنامه    
توجهي به بخش كشاورزي موجب      كشاورزي و صنعت، پشتيباني از بخش صنعت و كم        

هـاي كـشاورزي بـه       مهاجرت نيروي كار از اين بخش، خروج سـرمايه و تبـديل زمـين             
 و صنعتي شده و به مرور بخش كـشاورزي را كـه در آن مزيـت                 هاي مسكوني  ساختمان

به جز تعدادي از كشاورزان قديمي و سنتي كـه بـه    . آور نموده است   اند زيان  نسبي داشته 
همـه چيـز     كنند بقيـه بـه     هاي فرهنگي راه اجداد خود را طي مي       خاطر تعصبات و سنت   

هاي شهرهاي بـزرگ تـرك      بههاي رنگارنگ و جاذ    پشت پا زده و روستا را به اميد چراغ        
نموده و اغلب آنها در حاشيه شهرهاي بزرگ مخصوصاً پايتخت كشورها ساكن شـده و               
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  .اندگردي و كارهاي غيرتوليدي مشغول شده به مشاغل دوره
 كشور ديگر عـضو اپـك كـه بـا           12 براي ايران و     1352نمونه اين فرايند در سال      

دسـت آوردنـد اتفـاق افتـاد و          ي بـه  چهار برابر شدن قيمت جهـاني نفـت ثـروت زيـاد           
مرغ، گندم، پرتقال، موز،      واردات كشور از اقالمي چون تخم     . كشاورزي به كلي نابود شد    

ماهي، برنج، شكر، انواع گوشت، پارچه، گـوني، شيرخـشك، مـرغ و نظيـر آن تـشكيل                  
  .شد مي

در بخش كشاورزي تنگناهاي زيربنايي از قبيل كمبود سـرمايه فيزيكـي، پـولي و               
دست  به  و فقدان استراتژي مشخص دولت دست      انساني، نحوه مالكيت زمين، كمبود آب     

در ايران پس از اجـراي      .  اين بخش را افزايش داده است      كاراييهم داده و ركود و عدم       
سه برنامه توسعه پس از انقالب اسـالمي تـا حـدي اسـتراتژي كـشور در برابـر بخـش                     

 از جمله خريد تضميني گندم، برنج و        كشاورزي مشخص شده و دولت از طرق مختلف       
چاي، تهيه امكانات كشاورزي با قيمت ارزان براي كـشاورزان و ايجـاد تـسهيالت الزم                
براي تأمين نقدينگي اين بخش و براي صادارت محصوالت كشاورزي تا حد ممكـن از               

  .اين بخش حمايت كرده است
  

  كمبود نيروي انساني. 5
نيـافتگي منـابع انـساني       رهاي در حـال گـذر توسـعه       پنجمين مانع توسعه اقتصادي كشو    

به جز چند كشور نظير مصر، هندوستان، تركيه، فيليپين، پاكستان و كوبا اغلـب              . آنهاست
هاي توسـعه    كشورهاي در حال گذر نيروي انساني متخصص و ماهر براي اجراي برنامه           

يـن كـشورها نيـروي    البته به علت نرخ رشد باالي جمعيت ا. خود به اندازه كافي ندارند 
اي  كار بالقوه دارند ولي اين نيروها عمدتاً يا بيكارند و يا مشغول كارهـاي بـسيار سـاده                 

  . نمايند و مازاد توليد ندارند هستند كه در حد امرار معاش خود درآمد كسب مي
نياز هر اقتصادي به نيروي كار غيرماهر و ساده بسيار انـدك و محـدود اسـت در                  

  .ين نيروي كار در سطح حداقل دستمزد بسيار با كشش استكه عرضه ا صورتي
به داليل مختلـف نيـروي انـساني در ايـن كـشورها قابليـت الزم بـراي اجـراي                    

  :هاي توسعه اقتصادي را ندارد برخي از اين داليل عبارتند از برنامه
  وري نيروي كار ناچيز بودن بهره . 1
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 عدم تحرك جغرافيايي و اقتصادي  . 2

 كليديها در مشاغل محدود بودن تخصص . 3

 هاي رايج در اين جوامعارزش . 4

 دهي سنتي اجتماع سازمان . 5

 كمبود ارز . 6

چون كشورهاي در حال گذر دچـار كمبـود نيـروي مـاهر و متخـصص هـستند،                  
طـور مـؤثر و      تواننـد بـه   سرمايه فيزيكي و مالي موجود داخلـي و وارداتـي را هـم نمـي              

  .برداري قرار دهند اقتصادي مورد بهره
اقتصادي خود و ارتقـاء سـطح زنـدگي    حيات  در حال گذر براي ادامه   كشورهاي

  .المللي هستند مردمان خود مانند كشورهاي توسعه يافته مجبور به تجارت بين
  

   پيشنهادات5. 2
  :توسعه اقتصاديكردن موانع بر طرف  هاي پيشنهادي براي حل راه

ور باطـل فقـر پيـدا       كشورهاي در حال گذر بايد روشي براي بيرون رفـتن از د            . 1
خـروج از دور باطـل فقـر را افـزايش سـرمايه از طريـق وام                 اكثر اقتصاددانان راه    . كنند

افـزايش سـرمايه    . اندهاي خارجي پيشنهاد كرده   گذاري خارجي و كمك   خارجي، سرمايه 
جهـاني و   المللـي ماننـد بانـك        هاي بين گذاري خارجي يا كمك سازمان     از طريق سرمايه  

ـ   المللـي پـول وابـستگي غيـر قابـل             بين صندوق از طريـق   ولـي . ه دنبـال دارد   جبرانـي ب
تـوان  هـاي پيـشتاز مـي     گذاري در بخش    داخلي و سرمايه   ندازهاي اندك ا  آوري پس  جمع

انداز و مـصرف را بـه        موجودي سرمايه را افزايش داد و اين افزايش درآمد افزايش پس          
  . كند ميدنبال دارد و اقتصاد را از دور باطل فقر خارج

هاي اقتـصادي   عادالنه درآمد، ثروت و ساير امكانات اقتصادي و فرصت        توزيع   . 2
انداز در   نظير آموزش، اشتغال و تفريحات موجب افزايش مصرف در طرف تقاضا و پس            

شود و دور باطل فقر را هم در طرف عرضه و هـم در طـرف تقاضـا از                   طرف عرضه مي  
 .برد بين مي

توانند منابع محـدود    ني الزم كشورهاي در حال گذر مي       انسا براي تأمين نيروي   . 3
هاي مـورد نيـاز را شناسـايي و          خود را شناسايي نموده و با يك برنامه ضربتي تخصص         
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دار متمركز شده و نيروهاي الزم را تربيت نماينـد تـا از ايـن                هاي اولويت  روي تخصص 
 . طريق وارد دور باطل فقر شده و آن را بشكنند

مور اجتماعي عرضه و تقاضاي نيروي كار در هـر تخـصص را             وزارت كار و ا    . 4
تـصدي را در هـر نقطـه از كـشور شناسـايي و بـه                 نمايد و مـشاغل خـالي و بال        برآورد

 .نمايدمعرفي ) كنندگان كار عرضه( متقاضيان كار

ها و   سازي الزم از طريق رسانه     براي ايجاد تحرك جغرافيايي و بخشي، فرهنگ       . 5
  . تكميلي صورت گيرداول ابتدايي تا پايان تحصيالتسيستم آموزشي از كالس 

  

  خالصه فصل دوم
در حال  . شوند بندي مي  كشورهاي جهان به سه دسته سنتي، در حال گذر و صنعتي طبقه           

و اغلب كشورهاي جهان حركت خـود را از         .  ندرت وجود دارند    سنتي به  حاضر جوامع 
اند به اين جوامع كشورهاي در حال       ه صنعتي آغاز كرد    سمت جامعه  سنتي به مبدأ جامعه   

  . گويند گذر مي
 :مشترك كشورهاي در حال گذر عبارتند از خصوصيات

 بودن سطح زندگيپايين  . 1

 وري نيروي كار پايين بودن سطح بهره . 2

 پايين بودن سطح اشتغال . 3

 نرخ باالي رشد جمعيت و بار تكفل . 4

 محصولي بودن و وابستگي به صادرات محصوالت اوليه تك . 5

 گي به واردات از كشورهاي صنعتيوابست . 6

  وجود انواع دوگانگي . 7
  : عبارتند ازغيرمشترك كشورهاي در حال گذر خصوصيات 
  كشور از لحاظ جغرافيايي، جمعيتي و درآمدياندازه  . 1
  سوابق تاريخي، وابستگي خارجي، سلطه و استعمار . 2
  منابع انساني و مادي . 3
  تيدولهاي اقتصادي بخش خصوصي و بخش تركيب فعاليت . 4
  ساختار اقتصادي . 5
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  ساختار سياسي . 6
 :از عبارتند كشورهاي در حال گذر موانع توسعه اقتصادي

 وجود دورهاي باطل فقر . 1

 سرمايهناچيز بودن انباشت  . 2

  فرهنگي ـموانع اجتماعي . 3

 كشاورزيتنگناهاي  . 4

 انسانيكمبود نيروي  . 5

  كمبود ارز  . 6
  

  :تصاديتوسعه اق كردن موانع بر طرف هاي پيشنهادي برايحلراه
اكثر . كشورهاي در حال گذر بايد روشي براي بيرون رفتن از دور باطل فقر پيدا كنند               . 1

خروج از دور باطل فقـر را افـزايش سـرمايه از طريـق وام خـارجي،       اقتصاددانان راه   
ايـن روش موجـب     . انـد هاي خارجي پيـشنهاد كـرده     خارجي و كمك  گذاري  سرمايه

  .دشووابستگي به كشورهاي بيگانه مي
هاي اقتـصادي نظيـر   اقتصادي و فرصت عادالنه درآمد، ثروت و ساير امكانات       توزيع   . 2

انـداز در     تقاضا و پـس    آموزش، اشتغال و تفريحات موجب افزايش مصرف در طرف        
 .شود عرضه ميطرف

توانند منابع محدود خـود      انساني الزم كشورهاي در حال گذر مي        براي تأمين نيروي   . 3
هاي مورد نياز را شناسايي و روي       ه و با يك برنامه ضربتي تخصص      را شناسايي نمود  

 . نيروهاي الزم را تربيت نمايند هاي اولويت دار متمركز شده وتخصص

كار و امور اجتماعي عرضه و تقاضاي نيروي كار در هر تخصص را بـرآورد               وزارت   . 4
 كار  متقاضياننمايد و مشاغل خالي و بال تصدي را در هر نقطه كشور شناسايي و به                

  .معرفي نمايد
هـا و   سـازي الزم از طريـق رسـانه       براي ايجاد تحرك جغرافيايي و بخشي، فرهنـگ          . 5

   . گيردتكميلي صورت آموزشي از كالس اول ابتدايي تا پايان تحصيالت سيستم
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  . هاي مدل رشد اقتصادي آدام اسميت را توضيح دهد فرض . 12
   .اسميت بدون كارگران غيرمولد را توضيح دهدمدل رشد اقتصادي آدام  . 13
   .آدام اسميت در وضعيت بدون كارگران غيرمولد را تفسيركند رشد اقتصادي رابطه . 14
   .مدل رشد اقتصادي آدام اسميت با وجود كارگران غيرمولد را توضيح دهد . 15
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 .كه به نظريه رشد اقتصادي آدام اسميت وارد شده است را بيان نمايدقاداتيانت . 17

  
   مقدمه1. 3

اسكاتلند، مشهور به پدر علم اقتـصاد و        اهل شهر كركالدي    ) 1790-1723(آدام اسميت   
. كرده دانشگاه آكسفورد انگلـستان بـود       اسميت تحصيل . كالسيك است گذار مكتب    بنيان
تحقيق درباره طبيعت و علـل ثـروت         «نه توسعه اقتصادي كتاب   ترين اثر وي در زمي     مهم
اين كتـاب   . شود ملل ناميده مي   ملل و گاهي علل ثروت     است كه به اختصار ثروت       »ملل

اسـميت در ايـن كتـاب نظريـه كـاملي           .  سالگي اسميت منتشر شد    52 در   1776در سال   
كالسـيك از   اددانان مكتب   ها بعد اقتص   است بلكه سال    نكرده ارائهبراي توسعه اقتصادي    

كه وي براي رسيدن به تعادل اقتصادي ذكر كرده بـود           هاييهاي او و با فرض    ميان نوشته 
 جـاي واژه    اسميت بـه  . اي تحت عنوان نظريه رشد اقتصادي اسميت تنظيم كردند        نظريه

اسـميت مطالعـات وسـيعي در بـاب       . اسـت توسعه از بهبود و پيشرفت اسـتفاده نمـوده          
فلسفه و تاريخ داشته و معاصر انقالب صنعتي اروپـا بـوده و كتـاب وي نتيجـه                  اخالق،  

  .استزيسته  شرايط تاريخي بوده كه در آن مي
خوشـبختي  ترين اصل اخالقي، توسـعه       كه مهم  نظريه بود دهنده اين  اسميت اشاعه 

 نظريه او را بايـد بـا توجـه بـه آيينـه اجتمـاعي و               ). 16: 1381كاتوزيان،  (بشريت است   
قـضاوت در مـورد     .  مطالعه و بررسي نمـاييم     18شرايط تاريخي زمان زندگي او در قرن        

اسميت علل افزايش ثـروت ملـل يـا بـه تعبيـر           . گونه باشد  هر نظريه و شخصي بايد اين     
  :نمايدصورت زير فهرست مي امروز علل توسعه اقتصادي را به

 طبيعيقوانين  . 1

 تقسيم كار . 2
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  سرمايهانباشت . 3

  خارجي داخلي وتجارت . 4

  افزايش جمعيت يا افزايش نيروي كار . 5
  :ترين كشف علم اقتصاد كه توسط اسميت صورت گرفته عبارت است از مهم

) توليـد افـزايش   (نفع شخصي در شرايط رقابت باعـث ثروتمنـد شـدن جامعـه              «
  ».شود يعني نفع شخصي در شرايط رقابت به نفع اجتماعي تبديل مي. شود مي

  : مهم به دنبال دارد1ي نظريه دو اصل بديهاين
بـه  ) خريد و فروش و بازار     در(  انسان در رفتارهاي خود    :اصل بديهي رفتاري   .1

 .شخصي استدنبال نفع 

  . شرايط رقابت كامل بر بازار حاكم است:اصل بديهي محيط .2
  

 طبيعي  قوانين2. 3

ر هـ  .است هاي اقتصادي قوانين طبيعي حاكم    معتقد است در جريان فعاليت     آدام اسميت 
 حال خود گذاشته شوند پيگيري نفـع       اگر افراد به   است، خود شخصي فردي در پي نفع   

 او معتقـد اسـت يـك دسـت         .كـرد  اجتماعي را ايجاد خواهد    نفع شخصي توسط افراد،  
حال  رساند و اگر نيروهاي عرضه و تقاضا به       تعادل مي  نامرئي وجود دارد كه بازار را به      

  .شد د شرايط تعادلي بر بازار حاكم خواهدخو شود خود به خود گذاشته
واهي قصاب و نانوا نيست كه شام شب ما را آماده           رخاسميت معتقد است اين خي    

آدام اسـميت   ( كننـد كاري را مي  آنهاست كه چنين   شخصي بلكه اين تعقيب نفع    كنند،مي
 يگيـر نفـع   تعبير وي، اگر هـر فـردي پ        به. )3 :1987ز،  تنقل از استيگلي   در ثروت ملل به   

  .شودشود و جامعه ثروتمند ميشخصي خود باشد تمام مايحتاج جامعه فراهم مي
ترين وسيله تحقق رشـد و توسـعه اقتـصادي    اسميت اجراي قوانين طبيعي را مهم     

فردي بر اساس طبيعت خـود        هر كنند كه  به اين صورت عمل مي     قوانين طبيعي  .داند مي
انـسان   .شـود  ند و نظام اقتصادي سودآور مـي      كشخصي خويش فعاليت مي    دنبال نفع  به
 ،شـود  دنبال مبادله و تجارت است و ايـن امـر باعـث تقـسيم كـار مـي                  طور طبيعي به   به

انـسان   .تقـسيم كـار خـود قـوانين طبيعـي اسـت            نفع شخصي، نياز به مبادله و        بنابراين

                                                                                                                   
 1. Axiom 
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كنـد   داز مي ان است بنابراين بخشي از درآمد خود را پس        نگر و محتاط   آينده طورطبيعي به
 هـا  اسميت قوانين طبيعي را از مكتـب فيزيـوكرات         .شودانباشت سرمايه مي   كه منتهي به  

  .است رهبري فرانسوا كنه اخذ نموده به )طبيعيون(
  

   تقسيم كار3. 3
كاال را به مراحلي تقسيم و هر مرحله را به يـك فـرد واگـذار                 تقسيم كار يعني توليد هر    

صـورت زيـر     سـازي را بـه     هوم تقسيم كار مثال سـنجاق     اسميت براي توضيح مف    .نماييم
  .كندمطرح مي

 سنجاق و ابـزار توليـد       نديده و با تكنولوژي توليد     يگونه آموزش  كارگري كه هيچ  
نمايد و با تـالش      نجاق كامل توليد   س 12تواند   حداكثر مي در يك روز     آن آشنايي ندارد،  

 18 سنجاق را به   اسميت توليد  .كند سنجاق در روز توليد    20كه بتواند  است فراوان بعيد 
  :كند مرحله تقسيم مي

 تيـز . 5،  سـيم  بريدن. 4م،  سي كردن صاف. 3،  سيم آوردن بيرون. 2،  سيم توليد. 1
 بريـدن  .8،  سـنجاق  تـه  الگـوي  تهيه. 7،  سنجاق ته تهيه ورقه براي  . 6،  سيم كردن نوك 
  .........11، ه آنكردن سنجاق به توصل. 10، سنجاق تهيه ته. 9 ،سنجاق الگوي ته

توانـد   اگر يك كارگر به تنهايي تمام فراگرد توليد را پوشش دهد بـه سـختي مـي                
تواند توسـط    مرحله از كار مي    شود كه هر   مشاهده مي . كند سنجاق توليد   عدد 12 روزي

برابـر يـك كـارگر در روز         18 كارگر بيش از   18 اين صورت   در ،يك كارگر انجام شود   
كـارگر   صـورت تقـسيم كـار هـر        گويـد در   اسميت مـي   .نمايند يدانند سنجاق تول  تو مي
كـه قبـل از      صـورتي  در. )7 :1937 اسميت،(نمايد    سنجاق توليد  4800 روزي تواند مي

اين نتيجـه تقـسيم      .كند توانست در روز توليد    سنجاق نمي  20كارگر حتي  تقسيم كار هر  
طبيعـي انـسان بـه       تياقتقسيم كار ناشي از اشـ     . است مختلف هاي كار و تركيب فعاليت   

  .)13: 1937اسميت، (مبادله است 
  :دهد طريق توليد را افزايش مي كارگران از سه تقسيم كار بدون افزايش تعداد

  .هاي هركدام از آنها كارگران و افزايش قابليت مهارت و تخصص افزايش . 1
مختلـف    هـاي  انجـام فعاليـت    طور معمول با   كه به  كارگر وقت در جويي صرفه . 2

 .شود يتلف م
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سازد  كارگر را قادر مي    كه هر  توليد هاي جديد  هاي زياد و روش    ماشين اختراع . 3
  .تا به اندازه چندين نفر كار انجام دهد

توليـد را    كاراييتوليد   عواملتقسيم كار با كم كردن هزينه توليد و بدون افزايش           
ايين جامعـه   پـ  سطوح تقسيم كار به  . شود سرمايه مي  انباشت كند و موجب   چند برابر مي  

تواند مقدار زيادي از كارهاي خود را كه فرصت يا تـوان             فردي مي  هر يابد، مي گسترش
 انجام آن را ندارد به ديگران واگذار نمايد و تمام وقت خود را متمركز كاري كه تـوان و                  

 .يابـد   تمام افراد جامعـه افـزايش مـي        كارايياين صورت    در. تخصص آن را دارد نمايد    
تواند متوني را كه خود تهيـه كـرده بـراي تايـپ بـه يـك                  يل يك نويسنده م   عنوان مثا  به

كار تايپ صفحات بيـشتري كتـاب يـا          وقت در  جاي صرف  تايپيست واگذار نمايد و به    
جديـدي   يابد و مشاغل   جامعه افزايش مي   مبادالت در  به اين ترتيب حجم    .مقاله بنويسد 

  .شود در جامعه ايجاد مي
هـاي اقتـصادي امكـان تقـسيم كـار ماننـد صـنعت               شدر برخي از صـنايع و بخـ       

كشاورزي امكان تقسيم مراحل توليد به اجزاء        بخش مثالً در  .سازي وجود ندارد   قسنجا
 بخـش  بسيار كوچك وجـود نـدارد بـه همـين دليـل افـزايش بـازدهي نيـروي كـار در                    

  .كشاورزي نسبت به بخش صنعت كمتر است
  

   رابطه تقسيم كار و مبادله1. 3. 3
انجام مبادله نياز به تقسيم كار دارد       .  تقسيم كار و مبادله يك رابطه متقابل وجود دارد         بين

با انجام تقسيم كار كمتر كسي تمايل دارد كـه           .شود و تقسيم كار موجب انجام مبادله مي      
كـار خـود را      فـردي بخـشي از نيـروي       كار خود را عرضه نمايد بلكـه هـر         تمام نيروي 
كنـد و ايـن امـر        توليد ديگران مبادلـه مـي       را در مقابل اضافه    كند و مازاد آن    مصرف مي 

يابد  شود و در جامعه حجم مبادالت افزايش مي      جامعه مي  موجب افزايش مازاد توليد در    
  .داند اين دليل اسميت موتور رشد اقتصادي را تجارت مي به. شود و جامعه تجاري مي

  
   رابطه تقسيم كار و وسعت بازار2. 3. 3

كوچك باشد   اي بازار بسيار   جامعه اگر در . بازار دارد  مستقيم با وسعت   ر رابطه تقسيم كا 
يـك شـغل خـاص       وقت خود در   تمام كردن و صرف   اي براي تخصص پيدا    افراد انگيزه 
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 لذا  .نداردوجود  خاص   رشتهوقت آنها در يك      كنند زيرا تقاضايي براي كار تمام      پيدا نمي 
وقت زياد   با صرف    هاي متنوع خويش را   ازاز ني زيادي   شود بخش  كار مجبور مي   نيروي

ايـن صـورت     نمايـد و در    توليد صرف  براي ايجاد مازاد  طرف نمايد و وقت اندكي را       بر
 اگر بازار وسعت پيدا كند و تقاضا براي كارهاي تخصصي با           .شود تقسيم كار محدود مي   

يم كـار   كننـد و تقـس     كار خاصي مـي    خود را صرف  وقت   كشش باشد آن وقت افراد تمام     
  .يابدگسترش مي

  

  سرمايه  انباشت4. 3
اسـميت   .شـود  ناميـده مـي    »سرمايه انباشت «افزايش خالص در موجودي سرمايه كشور     

هـا وجـود دارد هـر        انسان طور طبيعي در   كه به  شخصي علت ويژگي نفع   معتقد است به  
كند اين   انداز مي  بودن مقداري از درآمد خود را پس       نگري و محتاط   علت آينده  فردي به 

گذاري موجب انباشـت     شود افزايش سرمايه   گذاري مي   سرمايه يبعد اندازها در دوره   پس
بنابراين رشـد و توسـعه اقتـصادي بـستگي بـه سـطح               .شود سرمايه و توليد بيشتري مي    

  .اندازها دارد پس
انداز و افزايش انباشـت      داران قادر به پس    و زمين  داران نظر اسميت فقط سرمايه    به
كننـد   معيشت زندگي دستمزد دريافت مي     حداقل سطح زيرا كارگران در   . هستند سرمايه

 مـزد بگيرنـد و بـه        بـاز دارند و روز بعد كار كنند و         خود را زنده نگه    توانند كه فقط مي  
نظر اسميت دو    پس به  .قدري مصرف كنند كه بتوانند روز بعد سركار خود حاضر شوند          

  .ي در توسعه اقتصادي هستندثرؤم عامل دار و كشاورز يهطبقه سرما
 اي براي انباشت   سنتي انگيزه  جوامع در .نياز تقسيم كار است    سرمايه پيش  انباشت
چـه جامعـه پيـشرفت       هـر  .يابـد  ندارد بنابراين تقسيم كار هم توسعه نمي       سرمايه وجود 

ت نـسب به  كار را    سرمايه بيشتر نيروي   كند و انباشت   سرمايه پيدا مي   نمايد نياز به انباشت   
 هـر  .شـود   فنـون مختلـف ايجـاد مـي         و هاي بيشتر علوم   كند و شاخه   بيشتري تقسيم مي  

شـود و    خط توليد ايجاد مي    بنابراين گيرد عهده مي  ماشين بخشي از توليد يك كاال را بر       
  .دهد كار خاص را انجام مي كارگر فقط يك هر
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كند  كيد مي أداند و ت   سرمايه را شرط الزم توسعه اقتصادي مي       آدام اسميت انباشت  
الزم بـراي    هگيرد زيرا تـا سـرماي      سرمايه قبل از شروع روند تقسيم كار صورت        انباشت

  .صرفه نيست د تقسيم كار مقرون بهونشفراهم آالت  جديد و ماشين ايجاد مشاغل
گيـرد   انداز است و زماني اقتصاد در تعادل قرار مي         مايه حاصل پس  نظر وي سر   به
  .S=I يعني گذاري برابر باشد اندازها با سرمايه كه پس

  
  داخلي و تجارت خارجي  تجارت5. 3

نوع ديگر آن تقـسيم      .نوع ساده آن تقسيم كار بين افراد است        تقسيم كار چند نوع است،    
بـين  و  هاي مختلـف اقتـصادي       بين بخش  شور،بين مناطق يك ك    كار بين شهر و روستا،    

  .كشورهاي مختلف است
  

  داخلي  تجارت1. 5. 3
توليـدات   روستاها مزيـت نـسبي در      گيرد،بين شهر و روستا يك تقسيم كار صورت مي        

سـاخته   شهرها در توليد مواد    .كنند كشاورزي دارند و مواد غذايي شهرنشينان را تهيه مي        
 .كنند نسبي دارند و مايحتاج روستاييان را توليد مي        زيتساخته شده صنعتي م    شده و نيم  

  .شودمبادالت و گسترش بازارهاي داخلي مي اين امر موجب افزايش حجم
  

   تجارت خارجي2. 5. 3
 توجه بـه   كشوري با  هر .است كشورها نفع تمام  اسميت معتقد است تجارت خارجي به     

 سياسي و اقتصادي خود در     گي،فرهن علمي، جمعيتي، طبيعي، جغرافيايي،  شرايط خاص 
اين معني است كـه      نسبي به  مزيت .نسبي است  داراي مزيت  توليد برخي از محصوالت   

 اسميت معتقد اسـت     .كندتوليد مي  تر كشورها ارزان  كااليي را نسبت به ساير     يك كشور 

مصرف از درآمـد از مازاد است انداز عبارت پس .انداز است سرمايه پس اصلي انباشت عامل
فـرد مازاد توليد، درآمد هـر  صورت تقسيم كار و ايجاد در .زماني يك دوره شده در حاصل

نـدازا فـردي بخشـي از درآمـد خـود را پـس شود و هر از حداقل معيشت زندگي بيشتر مي
  .شود انباشت سرمايه مي گذاري جديد و اندازها تبديل به سرمايه كند اين پس مي

  انداز سرمايه و پس  انباشت1. 4. 3
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رابطه مبادله بين كاالها و خدمات از طريق ارزش اجتماعي و اقتصادي آن كاالها از يك                
  .كندكاالها را تعيين مي رف و ميزان هزينه توليد آنها از طرف ديگر قيمتط

توليـد كاالهـا صـورت       نـسبي در   المللي بر اساس مزيت    يك نوع تقسيم كار بين     
  :ي دو مزيت داردارجتجارت خ .است گرفته

كـار و مـازاد سـرمايه دارد و بـراي آن            كشوري كه مازاد توليد، مـازاد نيـروي         . 1
 .كندود ندارد آنها را صادر نموده و كاالهاي مورد نيازش را وارد ميتقاضايي وج

 آنهـا تقاضـا وجـود نـدارد افـزايش           ارزش توليد كاالهايي كه در داخـل بـراي        . 2
 كمبود عرضه براي آنها وجود دارد كـاهش         كه در داخل   يابد و ارزش توليد كاالهايي     مي
  .يابديابد بدين ترتيب رفاه عمومي افزايش مي مي

تمام سـطوح    شود و تقسيم كار را در     المللي موجب گسترش بازار مي     بين تجارت
جهـان را بـراي كليـه محـصوالت          مجمـوع توليـد    دهد و در  ها افزايش مي   و تمام رشته  
  .دهد افزايش مي

  
   يا افزايش نيروي كارجمعيت  افزايش6. 3

اسـت و آن     معيت موافق جكند بنابراين با افزايش    كار تلقي مي   اسميت جمعيت را نيروي   
او معتقد است كارفرمايان بايـد دسـتمزدها را          .داند را يكي از عوامل توسعه اقتصادي مي      

كارگران تشويق به ازدواج و توليد مثل        معيشت افزايش دهند تا    به بيش از سطح حداقل    
كار افـزايش    نيروي   عرضه جمعيت، جمعيت افزايش يابد با افزايش     ترتيب شوند و بدين  

ســود و افــزايش  افــزايش مــصرف و افــزايش كــار موجــب عرضــهافــزايش .يابــديمــ
  .شودگذاري و توليد بيشتر و نهايتا رشد و توسعه اقتصادي مي سرمايه

  
  اسميت  مدل رشد اقتصادي آدام7. 3

مدل فقط   .است نظر گرفته  ي را در  هايآدام اسميت براي مدل رشد اقتصادي خود فرض       
 اسميت مدل خـود را در دو وضـعيت يكـي در         .است تحليل قابلا  هدر قالب اين فرض   

حـالتي كـه     شود و ديگـري در    توليد دوره جاري مي    حالتي كه محصول سال قبل صرف     
 يكارگران غيرتوليد  شود و بخشي از آن صرف     توليد نمي  تمام محصول سال قبل صرف    

س متغيرهـاي مـدل را      سـپ . كنـيم هاي مدل را ذكـر مـي       ابتدا فرض  .كندشود ارائه مي  مي
  .كنيمو پس از آن هر كدام از دو وضعيت را جداگانه بررسي مي. كنيممعرفي مي
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   مدلهاي فرض
  :كند هاي زير را مطرح مي ه نظريه خود فرضئاسميت براي ارا

   .كامل وجود دارداشتغال  . 1
 .شرايط رقابت كامل وجود دارد . 2

 .دولت دراقتصاد دخالت ندارد . 3

 .ج كشور آزاد استتجارت در داخل و خار . 4

 كـشاورزي در اقتـصاد       بخـش  است و فقط  محصولي   بخشي و تك   اقتصاد يك  . 5
 .كندفعاليت دارد و فقط ذرت توليد مي

 .دهدجاري را تشكيل مي سرمايه سال اوليهمحصول سال قبل انباشت  . 6

  
  مدل تغيرهايم

  :اند عبارتند ازكار رفته متغيرهايي كه در اين مدل به

tY= يمقدار محصول در دوره جار  

1−= tY مقدار محصول در دوره قبل  

tW= يجار دستمزد كارگر برحسب محصول ذرت در دوره  
P= شود  كه ثابت فرض ميبازده يا توليد متوسط كارگر.  

t

t

W

Y   .توان استخدام كرد كارگري كه با محصول سال قبل ميتعداد  = −1

1

1

−

−−
=

t

tt

Y

YY
G= نرخ رشد اقتصادي  

  
   وضعيت اول1. 7. 3

يعنـي  . ت وجـود دارد و آن هـم كـارگر مولـد اسـ             گراين وضعيت فقط يك نوع كار      در
دسـت   ه لذا تمام محصول ب    .نيست حاكم است و هيچ نيرويي بيكار      كامل شرايط اشتغال 

محـصول دوره    .شـود  كار براي دوره جـاري مـي       دوره قبل صرف استخدام نيروي    آمده  
 :يعنـي  آيد دست مي جاري از تعداد كارگران استخدام شده ضرب در بازده هر كارگر به
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)3-1(     P
W

Y
Y

t

t
t .1−= 

رياضـي زيـر را      مراحـل ) 1-3( دست آوردن نرخ رشد اقتصادي از رابطه       هب براي
  :دهيمانجام مي

  :كنيم را كسر مي1عدد) 1-3(از دو طرف رابطه 

)3-2(           11
1

−=−
− tt

t

W

P

Y

Y  

  :گيريممخرج مشترك مي) 2-3(چپ رابطه  از طرف

)3-3(           1
1

1 −=
−

−

−

tt

tt

W

P

Y

YY  

  :نرخ رشد اقتصادي است يعني) 3-3(چپ رابطه  سمت

)3-4(            1−=
tW

P
G  

  

  بطه نرخ رشد اقتصاديتفسير را

كـار و    مستقيم با بازدهي نيروي    كه نرخ رشد اقتصادي رابطه     دهد نشان مي ) 4-3( رابطه
 از نظـر    .تفسير رابطه فوق بسيار سـاده اسـت        .دارد كار معكوس با دستمزد نيروي    رابطه

رابطـه   P  بـا  G آن مثبت است بنابراين    صورت قرار گرفته و عالمت     در P رياضي چون 
رابطـه   W  با G  بنابراين ، است ثبتآن م  گرفته و عالمت   در مخرج قرار   W .اردمستقيم د 

 چه بازدهي نيـروي    كار است هر    بازدهي نيروي  P از نظر اقتصادي چون    .معكوس دارد 
 مـورد  در .يابـد   رشد اقتصادي افزايش مي    ،ثابت بودن دستمزد   كار افزايش يابد با فرض    

W   دستمزد كارفرما تعـداد كـارگر بيـشتري         اهشكار ثابت باشد با ك     اگر بازدهي نيروي
اگـر هـر دو      .شـود  توليد مي  كند و اين امر موجب رشد اقتصادي و افزايش         استخدام مي 

  .ماند خواهند آنها ثابت بماند نرخ رشد اقتصادي ثابت يا نسبتW   وP متغير
  

   وضعيت دوم2 .7. 3

  : دارداقتصاد دو نوع كارگر وجود درشود كه در اين وضعيت فرض مي
كار دارند    نيروهايي هستند كه در بخش كشاورزي اشتغال به        :كارگران توليدي  . 1
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 .و در توليد ذرت مشاركت دارند

كـار   هاي ديگر اشـتغال بـه      نيروهايي هستند كه در بخش     :كارگران غيرتوليدي  . 2

معلمي، وكالت، پرستاري و سايرمـشاغل      دارند و در توليد محصوالت غيركشاورزي مثل      
  .كار دارند ولي در توليد محصول ذرت مشاركتي ندارندغال به خدماتي اشت

قبل توسط نيروهاي غيرتوليـدي      شود كه بخشي از محصول ذرت دوره      فرض مي 
مانده محصول   بخش باقي  .جاري نقشي ندارد   انباشت سرمايه دوره   شود و در  مصرف مي 

محـصول   درصـد از     α شـود براي سادگي فـرض مـي     . شودصرف توليد دوره جاري مي    
  .شود درصد براي نيروهاي غيرمولد صرف ميα-1 دوره قبل براي نيروهاي مولد و

شـوند از تعـداد     اين وضعيت استخدام مـي     واضح است كه تعداد كارگراني كه در      
ايـن وضـعيت    متغيرهاي مـدل در   .است α<0>1 كارگران وضعيت اول كمتر است زيرا     

توليـد ذرت    بخـش  تواننـد در  مـي مشابه وضعيت اول است فقط تعـداد كـارگراني كـه            
   :آيددست مي صورت زير به به استخدام شوند

)3- 5 (            
t

t

W

Y 1−α  

  :جاري برابر است با توليد در دوره ميزان

)3- 6 (           P
W

Y
Y

t

t
t .1−=

α  

  :دهيمرياضي زير را انجام مي محاسبه نرخ رشد اقتصادي عمليات براي
  :كنيم تقسيم ميtY−1 را بر )6 -3( فينطر

)3-7(           
tt

t

W

P

Y

Y α=
−1

  

 :كنيم را كم مي1 عدد )7-3( ز طرفينا

)3-8(         11
1

−=−
− tt

t

W

P

Y

Y α
 

  :گيريممخرج مشترك مي )8-3( از طرف چپ

)3-9(           1
1

1 −=
−

−

−

tt

tt

W

P

Y

YY α
 

  :دهد يعنيرشد اقتصادي را نشان مينرخ  )9-3( طرف چپ
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)3-10 (        11 −=
tW

P
G

α  

  

  تفسير رابطه نرخ رشد اقتصادي
مـستقيم و    كار رابطـه   كه نرخ رشد اقتصادي با بازده نيروي       دهدنشان مي  )10-3(رابطه  

تفسير رياضي و اقتـصادي آن       .معكوس دارد  جاري رابطه  كار در دوره   با دستمزد نيروي  
مشاهده  )10-3( معادله در) α(  جديدي پارامتراين وضعيت    در .است 1 مشابه وضعيت 

كارگران توليـدي از     چقدر سهم  مستقيم دارد هر   رابطه α نرخ رشد اقتصادي با    .شودمي
  .يابدملي بيشتر باشد رشد اقتصادي افزايش مي محصول
  

  2 و 1هاي  مقايسه نرخ رشد اقتصادي در وضعيت 3. 7. 3
است يعني وقتـي جامعـه       G1<G شود كه  مالحظه مي  )10-3(و  ) 4-3(ابطه   مقايسه ر  از

پـردازد نـرخ رشـد اقتـصادي نـسبت بـه             بخشي از محصول را به كارگران غيرمولد مـي        
شود كمتر  وضعيتي كه تمام محصول دوره قبل صرف توليد محصول در دوره جاري مي            

ثابت بمانند يـا نـسبت     α و Wt  و P در اين وضعيت چنانچه متغيرهاي     .است
tW

Pα  ثابـت 

  .ماند بماند نرخ رشد اقتصادي ثابت خواهد
كامل وجود دارد و محصول هر دوره در دوره بعـد            در مدل اسميت چون اشتغال    

هر دوره نـسبت بـه دوره قبـل تقاضـاي اسـتخدام              شود كارفرمايان در  گذاري مي  سرمايه
يابـد   كـار بـه انـدازه تقاضـاي كـار افـزايش نمـي        ضـه كارگر بيشتري دارند و چـون عر   

يابد و تقاضـا بـراي      سود كاهش مي  يابد و   كار افزايش مي   دستمزدها بدون افزايش بازده   
  .يابدشود و نرخ رشد اقتصادي كاهش مياقتصاد وارد ركود مييابد و كار كاهش مي

  
  به نظريه آدام اسميت وارد شده  انتقادات8. 3

 او بـراي اولـين بـار اقتـصاد را           .داري اسـت   سـرمايه  پـرداز اقتـصاد    ظريهاسميت اولين ن  
بـه شـكلي بـه نظريـه اسـميت مربـوط            هـا    صورت علمي تدوين نموده و ساير نظريه       به

 ولي با همه اهميتي كه ايـن نظريـه در علـم اقتـصاد               .دايننمميد و از آن استفاده      نشو مي
ـ    در .دارد انتقاداتي به آن وارد است      ه انتقـادات وارد شـده بـه نظريـه رشـد            اين بخش ب
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  :پردازيم اقتصادي آدام اسميت مي
 يك مدل ايستا است و روند رشـد اقتـصادي را             مدل اسميت  :ايستا بودن مدل   . 1

  .دهد در يك دوره طوالني نشان نمي
انداز  داران پس  داران و زمين   اسميت فقط سرمايه   در نظريه    :جانبهانداز يك    پس . 2

كننـدگان درآمـد     كننـدگان، كـسب   انداز   مدرن امـروز پـس     در جوامع كه   كنند در حالي  مي
  .داران مينداران و ز هستند نه سرمايه

طـور ضـمني فـرض       الملل اسميت بـه     در مورد تجارت بين    :الملل بينتجارت   . 3

كامل حاكم است و كشورها از قدرت       المللي شرايط بازار رقابت      بيننموده كه در صحنه     
كامـل در سـطح     كـدام از شـرايط بـازار رقابـت        كه هـيچ  صورتييكساني برخوردارند در    

  .كنندالمللي زيان مي كوچك از مبادالت بينالمللي وجود ندارد و اقتصادهاي بين
واقعي اسـت حتـي در داخـل         اين فرض كامالً غير    : كامل فرض وجود رقابت   . 4

روج هايي براي ورود و خـ      كامل وجود ندارد و محدوديت     يك كشور هم شرايط رقابت    
 .پردازد يآن نماسميت به وكسب اطالعات وجود دارد كه نظريه 

كامـل وجـود دارد و       كرده كه در جوامع اشـتغال        اسميت فرض : كاملاشتغال   . 5

كه چنين فرضـي درسـت   يابد در صورتي  كار افزايش مي   روز تقاضا براي نيروي      روز به 
 . مين بيكار استكار، سرمايه و زنيست و در تمام جوامع بخشي از نيروي

  
   سومخالصه فصل

 جمعيـت،  افزايش علم اقتصاد عوامل   آدام اسميت نويسنده كتاب علل ثروت ملل و پدر        
قوانين طبيعي و تقسيم كار را به عنوان عوامـل اصـلي              تجارت خارجي،  ،سرمايه انباشت

  .كندرشد و توسعه اقتصادي كشورها ذكر مي
 حـاكم اسـت و بـا      اقتصادي قوانين طبيعي  هاي  جريان فعاليت  وي معتقد است در   

  .رسدپذيرش اين قوانين اقتصاد به تعادل مي
نياز تقسيم كار و تقـسيم كـار را موجـب افـزايش              پيش سرمايه را  اسميت انباشت 

تجـارت خـارجي را      اسـميت  .دانـد توليـد مـي    كار و افزايش   مهارت و تخصص نيروي   
نـسبي   توانند مزيـت  رها با انجام مبادله مي    كشو گويدداند و مي   موتور رشد اقتصادي مي   

اسميت با فرض    .يابدخود را افزايش دهند و بدين ترتيب رفاه تمام كشورها افزايش مي           
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كـه ايـن     صـورتي  در .كنـد خـود را ارائـه مـي       نظريه كامل كامل و اشتغال   وجود رقابت 
عمل با مشكل     در هيچ كشوري وجود ندارد و لذا اين نظريه        حاضر در  حال  در هاضرف

نـوع   .نوع ساده آن تقسيم كار بين افراد است        نوع است،   چند  تقسيم كار  .شود مواجه مي 
هـاي مختلـف     بين بخـش   بين مناطق يك كشور،    ديگر آن تقسيم كار بين شهر و روستا،       

كنـد  كار تلقـي مـي     جمعيت را نيروي   يت اسم .كشورهاي مختلف است   بينو  اقتصادي  
  .داند اقتصادي مي معيت موافق است و آن را يكي از عوامل توسعهج بنابراين با افزايش

 وجـود   گرفقط يك نوع كار   اول  در وضعيت   كند  اسميت دو وضعيت را فرض مي     
 نرخ رشد اقتصادي رابطـه مـستقيم بـا           در اين وضعيت   .مولد است  دارد و آن هم كارگر    

 وضعيت دوم فـرض      در .دارد كار معكوس با دستمزد نيروي    كار و رابطه   بازدهي نيروي 
كـارگران  . 2 كـارگران توليـدي   . 1: در اقتـصاد دو نـوع كـارگر وجـود دارد          كند كـه    مي

وقتي جامعه بخشي از محـصول را بـه         گيرد   دو وضعيت نتيجه مي   از مقايسه   . غيرتوليدي
پردازد نرخ رشد اقتصادي نسبت بـه وضـعيتي كـه تمـام محـصول                كارگران غيرمولد مي  

  .شود كمتر است ول در دوره جاري ميدوره قبل صرف توليد محص
  

  خودآزمايي فصل سوم
  . را ذكر نماييدنام كتاب آدام اسميت .1
  .دو فرض بديهي نظريه اسميت را ذكر كنيد .2
  .ترين كشف علم اقتصاد را ذكر نماييد مهم .3
  . قوانين طبيعي را ذكر نماييد .4
  .ح دهيدتقسيم كار و تأثير آن بر رشد اقتصادي را در نظريه آدام اسميت توضي .5
  .رابطه تقسيم كار و مبادله را در نظريه آدام اسميت بيان نماييد .6
  .ر نظريه آدام اسميت بيان نماييدرابطه تقسيم كار و وسعت بازار را د .7
طريق توليـد را    در نظريه آدام اسميت تقسيم كار بدون افزايش تعداد كارگران از سه              .8

  .دهد آنها را بيان كنيدافزايش مي
 .نظريه آدام اسميت توضيح دهيد دربر رشد اقتصادي را جمعيت  تأثير .9

 .آدام اسميت را توضيح دهيد  مدل رشد اقتصاديهايفرض .10

 ؟است  صورت گرفتهياساس چه المللي بر در نظريه آدام اسميت تقسيم كار بين .11
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 .آدام اسميت را بيان نماييد نظريه رشد اقتصادي سرمايه در نقش انباشت .12

  . نظريه رشد اقتصادي آدام اسميت را بيان نماييدنقش تجارت داخلي در .13
 .آدام اسميت را بيان نماييد نظريه رشد اقتصادي نقش تجارت خارجي در .14

  .آدام اسميت بدون كارگران غيرمولد را توضيح دهيد  رشد اقتصاديمدل .15

  .مدل رشد اقتصادي آدام اسميت با وجود كارگران غيرمولد را توضيح دهيد .16

   .تصادي آدام اسميت در وضعيت با كارگران غيرمولد را تفسير كنيدرابطه رشد اق .17
   .آدام اسميت در وضعيت بدون كارگران غيرمولد را تفسير كنيد رشد اقتصاديرابطه .18
ـ   و  بـدون كـارگران غيرمولـد      آدام اسـميت  نرخ رشد اقتصادي را در مدل        .19  ا وجـود   ب

 .مقايسه نماييدكارگران غيرمولد 

 .اسميت وارد شده است را بيان نماييد آداميه رشد اقتصاديكه به نظرانتقاداتي .20

 كدام اقتصاددان است؟  نامرئي متعلق به تئوري دست .21

    سولو)الف
       شومپيتر)ب
    اسميت)ج
  ريكاردو)د

سرمايه و رشد جمعيت چه   آدام اسميت در نظريه خود عالوه بر تقسيم كار، انباشت          .22
 داند؟  مؤثر ميعاملي را در رشد و توسعه اقتصادي

   تجارت خارجي)الف
  واردات سرمايه)ب

   دخالت دولت )ج
   گسترش كشاورزي)د

   است؟ كردهاخذ اسميت قوانين طبيعي را از كدام مكتب اقتصادي  .23

  ها كينزين)الف
  ها سوسياليست)ب
  ها فيزيوكرات)ج
 ها ماركسيست)د

)(1 در الگوي رشد اسميت در حالت خاصي فرمول        .24 −=
tW

P
G α آيد دست مي   به .
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  فرض مربوط به اين حالت كدام است؟

 . شود تمام محصول سال قبل صرف توليد مي)الف

 .شود تمام محصول توسط كارگران مولد مصرف مي)ب

    .شود بخشي از محصول سال قبل توسط كارگران غيرمولد مصرف مي)ج

 .  بخشي از كارگران بيكار هستند)د

  است؟ گرفتهاقتصاد چيست و توسط چه كسي صورتم  علترين كشفمهم .25

   كينز ـشود نفع شخصي در شرايط رقابت باعث افزايش ثروت جامعه مي)الف
   ماركس ـشود نفع شخصي در شرايط رقابت باعث افزايش ثروت جامعه مي)ب
  اسميت  ـشود نفع شخصي درشرايط رقابت باعث افزايش ثروت جامعه مي)ج

  اسميت ـشودر شرايط انحصار باعث افزايش ثروت جامعه مي نفع شخصي د)د

  كتاب تحقيق در باره طبيعت و علل ثروت ملل از كيست؟ .26

       اسميت)الف
   كينز )ب
     ماركس)ج
  ريكاردو)د
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  چهارم فصل
  
  

  ريكاردو اقتصادي ديويد نظريه رشد
  

  

  كلي دفه
 و  1تصادي ديويـد ريكـاردو    هدف كلي فصل چهارم آشنايي دانشجويان با نظريه رشد اق         

  .نظريه توزيع درآمد وي است
  

  رفتاري هاي هدف
  : اين فصل قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه

 .كند  را از ديدگاه ريكاردو تعريفعوامل توليد .�

 .كند  را از ديدگاه ريكاردو تعريفاصل نهايي .�

 .كند را از ديدگاه ريكاردو تعريفاصل مازاد  .�

 .دهد يد ريكاردو را توضيحمدل رشد اقتصادي ديو .�

 .دهد  مدل رشد اقتصادي ديويد ريكاردو را توضيحهاي فرض .�

 .ندك قانون مفرغ دستمزدها را تعريف .�

 .كند رانت را از ديدگاه ريكاردو تعريف .�

 .قانون رانت را از ديدگاه ريكاردو توضيح دهد .	


 .دهد مدل توزيع درآمد ديويد ريكاردو را توضيح .

 .كند يكاردو تعريفدستمزد را از ديدگاه ر .��

  .كند تعريف سود را از ديدگاه ريكاردو .��

                                                                                                                   
1. David Ricardo 

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

64

 .كند اجاره را از ديدگاه ريكاردو تعريف .��

 .د را از ديدگاه ريكاردو نام ببردعوامل تولي .��

 .قانون بازدهي نزولي را توضيح دهد .��

 .وضعيت ركود را بيان نمايد .��

 .مايدن نقش انباشت سرمايه در نظريه رشد اقتصادي ديويد ريكاردو را بيان .��

 .افزايش دستمزدها را در مدل ريكاردو توضيح دهد .��

 .نمايد است را بيان كه به نظريه ديويد ريكاردو وارد شده انتقاداتي .	�

  
   مقدمه1. 4

 كالسيك و از پيشگامان علم     از جمله اقتصاددانان مكتب   ) 1823-1772( ديويد ريكاردو 
آدام اسـميت اسـت ولـي       مورد توسـعه شـبيه ديـدگاه         ديدگاه ريكاردو در   .اقتصاد است 

 ريكـاردو   هكمياب نيروي كار ولي در نظري      نظريه اسميت عامل   در. هايي هم دارد   تفاوت
بنابراين در اين نظريه اجاره زمين نسبت به قيمت ساير عوامل            .عامل كمياب زمين است   

  .يابد توليد افزايش مي
اردو كتـابي تحـت     ريكـ  .تأكيد ريكاردو بر توزيع است     توليد بود ولي   تأكيد اسميت بر  

در  1817نوشت و در سـال       سالگي   45در سن    » ستاني سياسي و ماليات   اصول اقتصاد «عنوان  
داري  آينده نظـام سـرمايه    براي  چون او    .آن را به چاپ رساند    دوره كامل شدن انقالب صنعتي      

  .كنندكرد از او به عنوان يك اقتصاددان بدبين ياد ميبيني مي پيشرا موقعيت ركود 
 .كنـد  سـرمايه اشـاره مـي    و  كـار ،  زمين اردو در نظريه خود به سه عامل توليد       ريك

 نهـايي،  بـازدهي  نهـايي،  مطلوبيـت  نهـايي،  توليد( نظريه ريكاردو براساس اصول نهايي    
بـه همـين دليـل طرفـداران         .اسـت   و مازاد توليد ارائه شـده      )نهايي درآمد،  نهايي هزينه

  .گويند مي ها ريكاردو را نهائيون يا مارژيناليست
دهنـده   دهنده سهم اجاره از توليد ملي است و اصل مـازاد نـشان             نهايي نشان  اصل

  .صورت دستمزد است و كارگران بهسود صورت  داران به باقيمانده منافع بين سرمايه
كارگر  كند،  زيرا زمين را اجاره مي     .كليدي دارد  دار نقش  در نظريه ريكاردو سرمايه   

كنـد و توليـد را       عوامل و ابزار توليد را خريداري يا اجـاره مـي           كند و ساير   ستخدام مي ا
  .گيرد ها فقط با انگيزه سود صورت مي اين فعاليت .كند دهي مي سامان
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   ديويد ريكاردومدل 2. 4
مـدل فقـط در قالـب        .است گرفته ظر ن  را در  هايي فرض  براي مدل خود   ديويد ريكاردو 

بـراي رشـد اقتـصادي و       مـدل يكـي      2دو   ديويد ريكـار   .است  قابل تحليل  ها اين فرض 
هاي مدل را ذكـر       ابتدا فرض  .كند ارائه مي براي توزيع محصول بين عوامل توليد       ديگري  

  .كنيم گانه بررسي مي از آن هر كدام از دو مدل را جداو پس. كنيم مي
  

  هاي مدل فرض
هـا   ض و تنها با رعايت ايـن فـر        است  زير ارائه شده   هاي فرض نظريه ريكاردو براساس  

  .قابل تحليل است
 .تكنولوژي ثابت است . 1

  .عرضه زمين ثابت است . 2
  .عوامل توليد قابليت جانشيني ندارند . 3
  .دستمزدها در سطح حداقل معيشت است . 4
  .در اقتصاد كمبود تقاضاي مؤثر وجود ندارد . 5
  .كند قانون بازدهي نزولي در مورد زمين صدق مي . 6
  .داردانباشت سرمايه بستگي تقاضا براي نيروي كار به  . 7
 .در تمامي بازارها شرايط بازار رقابت كامل حاكم است . 8

  .كندكشاورزي ذرت توليد مي محصولي است و فقط بخش بخشي و تك اقتصاد يك . 9
  

  ريكاردورشد اقتصادي  مدل 1 .2. 4
توليـد   اقتصاد سه عامـل    در .شود هندسي ارائه مي   ريكاردو از طريق  رشد اقتصادي   مدل  

 بهـا يـا بهـره      قبـال اسـتفاده از زمـين اجـاره         در. سرمايه. 3،  ارك. 2،  زمين. 1 :وجود دارد 
دليل استفاده از    كه به  است آن قسمت از ارزش توليد     بها  اجاره .شود مالكانه پرداخت مي  

زمـين پرداخـت     صـاحب  گـردد و بـه     زمين بكر و قدرت حاصلخيزي زمين ايجـاد مـي         
قبال استفاده   كار دستمزد و در   قبال استفاده از نيروي      در. )1382:189 متوسلي،( شود مي

  .شود از سرمايه سود پرداخت مي
اجـاره   شود دو نوع زمين وجود دارد يكي مرغوب و ديگري نامرغوب،           فرض مي 
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نـدارد و   سـازي    يشتر است چون نيـاز بـه هزينـه آمـاده          هاي مرغوب از نامرغوب ب     زمين
كـم اسـت و      شـود جمعيـت    ابتـدا فـرض مـي      .آيد دست مي  محصول بيشتري از آنها به    

 قبـل از    .دهـد  آيد تكافوي جمعيت را مـي      دست مي  هاي مرغوب به   محصولي كه از زمين   
  .پردازيم ه مدل به معرفي متغيرهاي مدل ميئارا

  
  متغيرهاي مدل

  :گيرند عبارتند از متغيرهايي كه در مدل ريكاردو مورد استفاده قرار مي
Q مقدار توليد كل بازار، q دهكننتوليد مقدار توليد هر  
D كل محصول تقاضاي، Sكل محصول عرضه، P بازار محصول در قيمت  

MC هاي مرغوب نهايي زمين هزينه ،ACهاي مرغوب  هزينه متوسط زمين  
'MCهاي نامرغوب نهايي زمين  هزينه، 'ACهاي نامرغوب متوسط زمين  هزينه  

 اي محـصول  تقاض)S (محصول عرضهنشان داده شده است    ) 1-4( نمودار دركه   طور همان   
)D1( را در نقطه E1محصول تعادلي.كند  قطع مي  Q1و قيمت تعادلي  P1خواهد بود .  
  

  
  

  بازار كاالهاي كشاورزي 1-4 نمودار

D٢ 

D١ 

S 

E٢ 

E١ 

P٢ 

P١ 
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O 
Q٢ Q١ 
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 توليدكننده ايـن قيمـت را از بـازار اخـذ            ،ه قيمت در بازار تعيين شد     ك  پس از اين  
او را   MC جـا منحنـي    در هر قاضاي او است و      و اين قيمت در حقيقت منحني ت       كند مي

گيـري اسـت     نقطه تـصميم   ،e نقطه )2-4( نمودار در .گيرد قطع كند تصميم به توليد مي     
 خواهـد  اقتـصادي صـفر    فروشد و سـود     مي P1 توليد و به قيمت    q1 توليدكننده به اندازه  

  .بود
 P2  بـه تعـادلي  يابـد و قيمـت   جمعيت تقاضابراي محصول افزايش مي افزايش با

كشت ذرت افزايش    منظور يافته تقاضا براي زمين به      چون قيمت افزايش   .يابد افزايش مي 
عرضـه   P2 به  با افزايش قيمت   .رود هاي مرغوب هم باال مي    يابد در نتيجه اجاره زمين     مي

 باشـد   P2 هـايي كـه حـداقل هزينـه متوسـط آنهـا بـه انـدازه               يابد و زمين  نيز افزايش مي  
  .نشان داده شده است) 3-4(اين وضعيت در نمودار  .روند زيركشت مي

  

  
  هاي مرغوب هزينه متوسط، هزينه نهايي، قيمت و سود زمين 2-4نمودار 

  
فروشـند   ميP2 و به قيمت  كنند    مي توليدمحصول   'q1 هاي نامرغوب به اندازه    زمين
 P2  و بـه قيمـت     كننـد   مـي   توليـد  لمحـصو q2 هاي مرغوب به اندازه    كه زمين  در صورتي 

e 

H 

P٢ 

P١ 

q١ q٢ 

F 

G 

 � ���
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AC 

MC 
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هاي نـامرغوب اسـت مقـداري        كمتر از زمين   هاي مرغوب  چون هزينه زمين  . فروشند مي
  .شود هاي مرغوب مي  نصيب صاحبان زمين)سود غيرمتعارف( رانت اقتصادي

رانـت،   «:كنـد  ديويد پيرس در لغتنامه اقتصاد مدرن، رانت را اين گونه تعريف مي           
چه كه براي حفظ وضعيت كاربرد فعلي        ي يك فاكتور، بيشتر از آن     پرداختي است در ازا   

معادن و زمين، منبـع رانـت بـراي مالكـان آنهـا             «: ريكاردو معتقد است  . »ضروري است 
. »هستند و اين رانت، نتيجه ارزش باالي محصوالت معادن يا زمين است، نـه علـت آن                

ي است كه از هديـه طبيعـت        رود منظور درآمد   طور كلي، زماني كه از رانت سخن مي        به
بدين ترتيب مي توان دريافت، رانت درآمدي است كه بـدون تـالش             . شود استخراج مي 

  ).364: 1386شباني، (آيد  دست مي به
تقاضـا بـراي محـصول     افـزايش  ، زمـين  افزايش اجاره  است علت  ريكاردو معتقد 

بـا زيركـشت    . دشـو  رفته تعيين مي   كار آن به  كاري كه در   قيمت محصول از ميزان    .است
يابـد   نهفته افـزايش مـي  محصول كاري كه در هر واحد       هاي نامرغوب ارزش   رفتن زمين 

  .رود لذا قيمت باال مي
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  هاي نامرغوب هزينه متوسط، هزينه نهايي، قيمت و سود زمين 3-4نمودار 
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1212   هاي نامرغوب  درآمد كل زمين ''')'')('( qePOqOPO =  
1212    هاي نامرغوب  كل زمين هزينه ''')'')('( qePOqOPO =  

  صفر=  هاي نامرغوب رانت اقتصادي زمين
2222         هاي مرغوب درآمد كل زمين ))(( FqOPOqOP =  

22        هاي مرغوب كل زمين   هزينه ))(( OGHqOqOG =  
FHGPOqGP     هاي مرغوب  رانت اقتصادي زمين 222 ))(( =  

ـ است كـه فئـودال     عي زمان ريكاردو طوري   قالب اجتما   .دار فـرق دارد  ا سـرمايه ب
 در نظريه ريكـاردو چنـد قـانون    .مطالعه ما بايد در قالب اجتماعي زمان او صورت گيرد         

  :وجود دارد
  
  قانون مفرغ دستمزدها. 1

چـون دسـتمزدها تغييـر      . شـود   تعيـين مـي    معيـشت  حـداقل كارگران در سطح    دستمزد  
علت اين امـر    . گويند مي) قانون آهنين دستمزدها  (ون مفرغ دستمزدها    كنند به آن قان    نمي

اين است كه عرضه كار بسيار زياد است و هيچ نهاد اجتماعي از حقوق كـارگران دفـاع                  
  .است معيشت سطح حداقل طول زمان ثابت و در دستمزد واقعي در. كند نمي

  
 رانت قانون. 2

 .ها است الدفئو مالكيت زمين در . 1

 .تغيير نيست حال كشاورزي در تكنولوژي . 2

 .است كشاورزي براي توليد غذا محدود زمين . 3

 .گيرد كشت و كار قرار مي هاي مرغوب مورد ابتدا زمين . 4

خـواري و سـود ناشـي از فعاليـت غيرتوليـدي             در نظريه ريكاردو رانت به معني مفت       .5
  .است

 .دارد حال افزايش نياز به غذاي بيشتري در اوايل قرن نوزده جمعيت در . 6

 .يابد داران در طول زمان افزايش مي سهم زمين . 7

 از  دار كارگر و زمـين   سهم  ) Residual( دار قانون ندارد چون پسماند     سهم سرمايه 
موتـور تحـرك اقتـصاد در نظـام     . يابد طول زمان كاهش مي و لذا در .محصول كل است  
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گذاري از    است انگيزه سرمايه   كاهشحال   داري سود است و چون سود دايماً در        سرمايه
هـم   هـاي اقتـصادي بـه     آورد و تعـادل    رود و اقتصاد از رونق به ركـود روي مـي           بين مي 

  .ن ضربه را به نظام فئوداليسم زداين نظريه آخري .ريزد مي
  

  نتيجه قانون رانت
بـا   .شودتر نيز بايد استفاده      هاي نامرغوب   لذا از زمين   شودكشت   هاي بيشتري بايد   زمين

  .شوند  با درجه نزولي مرغوبيت وارد كشت ميكشت نشدهاي ه افزايش جمعيت زمين
  :شود يعني تعيين ميX2 اساس قيمت زمين  برt2 قيمت ذرت در زمان

  t2قيمت ذرت در زمان   =X2 هزينه نهايي زمين          
  .افزايش است حال نهايي دائماً در چون كيفيت زمين نامرغوب است هزينه

tn    ...   t3       t2       t1      t0     زمان  
n   . ..   12     10       7       5   قيمت  

  : است در اين صورت12هستيم و قيمت  3t فرض كنيد در سال

3X         X2          X1            X0   زمين  
  درآمد   12000     10800      9600     8400

 10 قيمت   t2 در سال  .مي كنند  ريال دريافت    40800ها   مجموعاً فئودال  t3 سالدر  
  .است

          X2         X1          X0       زمين  
   درآمد     10000      9000      8000          

 هـا هـر     سهم فئـودال   .اندكرده  ريال دريافت  27000 هامجموعاً فئودال  2t سال رد
ـ    شود اين اضافه سهم ناشـي از افـزايش در          سال اضافه مي   ست بلكـه ناشـي از      توليـد ني

  .شود غيراقتصادي ناميده مي ها است لذا رانت يا سود افزايش هزينه اجاره زمين
تمام  .شود كنيد زمين تبديل به سرمايه مي      گويد اگر فئودال را حذف     اين نظريه مي  

بمانـد نظـام   بـاقي  كند ولـي اگـر فئـودال      تكنولوژي توليد تغيير مي    كند، چيزها تغيير مي  
 مورد نظر   1كارگر مورد نظر ريكاردو همان پرولتر      .حكوم به شكست است   داري م  سرمايه

  .ماركس است

                                                                                                                   
 1. Proletariat 

PNU



  ريكاردو اقتصادي ديويد نظريه رشد

 

71

  مدل توزيع درآمد 2. 2. 4
ترتيـب   توليد به  است عوامل  داند و معتقد   ترين مسئله اقتصاد را توزيع مي      ريكاردو مهم 

  .سرمايه. 3 ،نيروي كار. 2 ،زمين. 1 :عبارتند از) كميابي( اولويت
گيـرد و    تعلـق مـي   ) عنوان اجـاره   به( دار زمين وليد شده ابتدا به   بنابراين محصول ت  

و مـابقي توليـد      .شـود حداقل معيشت پرداخـت مـي      سطح   پس از آن دستمزد كارگر در     
  .شود دار مي سهم سرمايه

اجـاره زمـين    . كنـد  اين صورت تعريف مـي     دستمزد و سود را به     ريكاردو اجاره، 
متوسط و   نهايي و محصول   تفاوت بين محصول   است با  كار برابر  براي هر واحد نيروي   

متوسـط ضـرب در تعـداد       محـصول   نهـايي و     اجاره برابر است با اختالف محصول      كل
معيـشت تعيـين     سـطح حـداقل    دسـتمزد در   .كننـد  كاري كه روي زمين كار مـي       نيروي

كاري  تعداد نيروي  حداقل معيشت ضرب در    دستمزد كل دستمزد برابر است با    . شود مي
نهايي و دستمزد حداقل معيـشت سـهم         تفاوت بين محصول   .كنند كار مي  مينكه روي ز  

ضـرب    كل سود برابر است با حاصل      .دهدكار نشان مي   هر واحد نيروي   سود را به ازاء   
صـورت   اين مـدل نيـز بـه    .كنندكار مي كاري كه روي زمين تعداد نيروي  اين تفاوت در  

  ).4-4نمودار (است هندسي ارائه شده
  :كار رفته در اين مدل عبارتند از هنمادهاي ب

 APتوليد متوسط نيروي كار  
MP توليد نهايي نيروي كار  
OW  حداقل معيشتسطح دستمزد در  

  
  :1وضعيت 

. شـوند كار براي كاركردن روي زمين استخدام مـي        نيروي OM به اندازه  4-4در نمودار   
صورت زير محاسبه    ان به  كارگر داران و سهم   داران، سهم سرمايه   كل، سهم زمين  محصول  

  .شودمي
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  توزيع محصول بين عوامل توليد برحسب محصول 4- 4نمودار

  

)()(     است با كل محصول برابر   OMOQOQRM ×=  
)()(     است با  داران برابر سهم زمين OMQPPQRT ×=  

)()(    داران برابراست با   سهم سرمايه OMPWWPTL ×=  

)()(     است با سهم كارگران برابر OMOWOWLM ×=  

  

  :2وضعيت 

جمعيت تقاضا بـراي     اثر افزايش  كرديم در  مدل توليد ريكاردو مشاهده    كه در  طور همان

د لذا تقاضا براي    نگير كشت قرار مي   هاي نامرغوب هم زير    يابد و زمين   ذرت افزايش مي  
تعـداد نيـروي     4-4در نمـودار    كند   تغييري نمي يابد ولي دستمزد     كار افزايش مي   نيروي

  : در اين وضعيتيابد  افزايش ميON به OM كار از

W 
AP 

Q R 

B A 

P 

��
��  

���		�  
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)()(  است با   كل محصول برابر   ONOAOABN ×=  

)()(  است با  كارگران برابر  پرداختي به    كل دستمزد  ONOWOWSN ×=  
)()(  است با   داران برابر زمين اجاره پرداختي به   ONAWWABS ×=  

  صفر          است با داران برابر سهم سرمايه
شود كه سهم اجاره بـه ازاء واحـد كـار و سـهم كـل اجـاره افـزايش                     مالحظه مي 

داران  كـاهش سـود سـرمايه      چون دستمزد ثابت اسـت افـزايش اجـاره موجـب           .يابد مي

  :اين وضعيت سهم سود برابر است با شود در مي
  سهم سود= وليد كل  ت ـ)سهم دستمزد+  سهم اجاره(

  :بنابراين شود توليد كل مي=  سهم دستمزد +چون سهم اجاره 
  سهم سود=  توليد كل  ـتوليد كل=  صفر

شـود و اقتـصاد وارد       شود لذا انباشت سرمايه متوقف مي      چون سهم سود صفر مي    
شود چون براساس قانون بازدهي نزولي       آغاز مي  بازدهي نزولي زمين نيز    .گردد ركود مي 

يابـد   افـزايش ) در اينجـا زمـين    (يكاردو اگر بقيه عوامل ثابت باشند و تنها يك عامـل            ر
  .شد بازدهي نهايي آن نزولي خواهد

توليـد منهـاي    عمودي   محورو  ) نيروي كار  (حور افقي جمعيت   م 5-4در نمودار   
تفـاوت توليـد و      ازعالوه سود بـه اضـافه دسـتمزد          به. دهدرا نشان مي  دستمزد  اجاره و   

 را نـشان    )سود به اضافه دسـتمزد    ( منهاي اجاره  توليد كل  OP است دست آمده  ه به اجار
 نهـايي  دليـل قـانون بـازدهي      به .جمعيت است  كل منهاي اجاره تابعي از      توليد .دهدمي

  .نزولي اين تابع به سمت چپ قوس دارد
OW      دهنـده حـداقل دسـتمزد و        است نـشان   محور كه نيمساز زاويه قائمه بين دو

سطوح   سطح دستمزدها را در    با محور افقي   OW فاصله عمودي  .اي ثابت است  ه قيمت

  .دهد مختلف جمعيت نشان مي
دهد تا زمـاني كـه سـود مثبـت           سطح سود را نشان مي    OP و OW فاصله عمودي 

 P2 شـود از نقطـه     كار بيشتري استخدام مي    يابد و نيروي   گذاري افزايش مي   است سرمايه 
   با افزايش جمعيـت سـهم      .شود كه سود صفر مي    S  تا نقطه  كندسود روند نزولي پيدا مي    
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  سود وضعيت ركودي در اثر كاهش 5-4نمودار 

  
سود انباشت   شدن سهم  با صفر . سود كاهش مي يابد    دستمزدها از توليد افزايش و سهم     

  .شود شود و اقتصاد وارد ركود مي متوقف ميسرمايه 

3W3P >2W2 >P1W1P 

3W3N <2W2 <N1W1N 

  انباشت سرمايه 3. 4
كننـد لـذا    معيشت دريافت مي سطح حداقل نظر ريكاردو چون كارگران دستمزدي در   به

گيـرد   دار صورت مـي    دار و سرمايه   گذاري توسط دو طبقه زمين     انداز و سپس سرمايه    پس
  :گي داردعامل بست دوبه انداز  پس .برندمصرف از توليد ملي سهم مي كه مازاد بر

انـداز   پـس طبقه توانايي    اين دو . انداز توانايي براي پس  . 2،  انداز اراده براي پس  . 1
 يابد ولي طبقه كارگر    انداز افزايش مي    پس ،انداز داشته باشند   پس تمايل به  دارند فقط اگر  

داران از توليد    سهم زمين  چون   .انداز را ندارد   حتي اگر تمايل هم داشته باشد توانايي پس       
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داران  ، لـذا زمـين    يابـد داران دائماً كاهش مي    سرمايه دائم در حال افزايش است ولي سهم      
  .دهند انداز خود را افزايش و سرمايه داران پس انداز خود را كاهش ميپس

او سـود را بـه      . گيردگذاري به اميد سود صورت مي      هاست سرماي  ريكاردو معتقد 
كـل محـصول بـا مجمـوع اجـاره و            فـاوت سود برابر بـا ت    « :كند اين صورت تعريف مي   

  ».دستمزدهاي پرداختي است و نرخ سود برابر با نسبت كل سود به توليد كل است
اسـت   رشد اقتصادي تابع انباشت سرمايه است و انباشت سرمايه تابع نرخ سـود            

نرخ رشـد اقتـصادي تـا        .گيردتأثير نرخ سود قرار مي     تحتبنابراين نرخ رشد اقتصادي     
طبق نظريه ريكاردو سود    . حال افزايش است كه نرخ سود مثبت باشد        ت و در  زماني مثب 
شـود  گذاري مي كاهش سرمايه  سود موجب  نزولي بودن نرخ   .تحال كاهش اس   مرتباً در 

  .آورد و شرايط ركودي را براي اقتصاد فراهم مي
  

  افزايش دستمزدها 4. 4
شود ولـي ايـن بـه معنـي         يمعيشت تعيين م   سطح حداقل  به نظر ريكاردو دستمزدها در    

جمعيت تقاضا براي كاالهاي كشاورزي      اثر افزايش  ثابت بودن دستمزدها نيست بلكه در     
يافته و كارگران قادر به خريد سبد كاالهاي مصرفي بـه انـدازه حـداقل معيـشت                  افزايش
متناسـب بـا افـزايش قيمـت         ماندن نياز به دستمزد بيشتري دارند،       لذا براي زنده   .نيستند

  .يابدكشاورزي دستمزد حداقل معيشت افزايش مي الهايكا
  

  صنايع ساير سود در 5. 4
 بـا افـزايش دسـتمزد      .كـشاورزي اسـت    بخـش  ها نيز تابعي از سود در     بخش سود ساير 

 يابـد و بـا    ها نيز افـزايش مـي      در بخش كشاورزي دستمزد كارگران ساير بخش       كارگران
كاهش نرخ   با. يابدكاهش مي  صنايع نيز صنايع سود اين   ساير محصول   بودن قيمت  ثابت

ها نيـز وارد     يابد و اين بخش   كاهش مي  صنايع غيركشاورزي انباشت سرمايه نيز     سود در 
  .شوند ركود مي
  

  اقتصادي توسعه ثر برؤم عوامل 6 .4
ايـن سـه عامـل      ؛  در نظريه ريكاردو سه عامل بر توسعه اقتصادي كـشورها تـأثير دارنـد             
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  :عبارتند از
 وليد و كاهش مصرفافزايش ت . 1

 ماليات . 2

  تجارت آزاد . 3
  

 افزايش توليد و كاهش مصرف. 1

از نظر ريكاردو افزايش توليـد و كـاهش مـصرف غيرمولـد موجـب توسـعه اقتـصادي                   
او معتقـد اسـت از طريـق         .شوند سرمايه مي  عامل موجب انباشت   شود چون اين دو    مي

 بـه  .كار را افزايش داد    يرويوري ن  توان بهره  دهي مجدد توليد مي    فني و سازمان   پيشرفت
 بـه . كنـد  تـر مـي    كارگران را وخيم   كار زندگي  جاي نيروي  نظر وي جايگزيني ماشين به    
  .كند فني را ثابت فرض مي همين دليل او عامل پيشرفت

  
  ماليات. 2

نظر وي زمـاني بايـد از        به. سرمايه توسط دولت هستند    اي براي انباشت   ها وسيله  ماليات
كند كه  او ذكر مي   .رويه را كاهش دهيم    كنيم كه بخواهيم مصرف بي     ستفادهابزار ماليات ا  

گذاري دارد بنابراين فقط بايد براي كاهش مصرف از آن           سرمايه معكوس بر  تأثير ماليات
  .اندازها افزايش يابد استفاده نمود تا پس

معيـشت   سـطح حـداقل   گرفت چون دستمزد آنها در توان ماليات كارگران نمي  از
. نندگان هـستند  ك  گرفت چون جزو طبقه مصرف     توان ماليات  داران مي  ست ولي از زمين   ا

يابـد و موجـب كـاهش        گرفت چون سود آنها كـاهش مـي        ماليات از سرمايه داران نبايد   
 او يكي از افرادي بود كه در لغو    .گذاري و كندي روند رشد اقتصادي خواهد شد        سرمايه
  .اساسي داشت  نقش1846سال  انگلستان در غالت در ماليات بر واردات قوانين

  
  تجارت آزاد. 3

 نظـر وي، منـابع طبيعـي و توليـد          به. آزاد است  ريكاردو از طرفداران سرسخت تجارت    
  .كرد اي استفاده آزاد به نحو بهينه توان از طريق تجارت جهان را مي

رد تواند كاالهايي را كه در آن مزيت دا        براساس اصل مزيت نسبي هر كشوري مي      
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آزاد، كـل   در نتيجـه تجـارت      . تر توليد كند و به ساير كشورها صادر كنـد          با قيمت ارزان  
يابد جوامع افزايش مي  شود و رفاه    يابد، دستمزدها يكسان مي   جهان افزايش مي  محصول  

همين دليل ريكاردو با ايجاد     به. شودسود مي و اين امر موجب جلوگيري از روند نزولي         
  .بر تجارت خارجي مخالف بودهرگونه محدوديت 

  
  ريكاردو نظريه انتقادات وارد بر 7. 4

اصـلي   عنـوان عامـل    بـه انداز و انباشـت سـرمايه         ديدگاه ريكاردو در مورد تأكيد بر پس      
كـه از ايـن      بـا ايـن    .گرفته است  مورد تأييد بسياري از اقتصاددانان قرار     توسعه اقتصادي   

لي به آن انتقاداتي وارد شده است كه بـه برخـي           توان كرد و   اي زيادي مي  ه نظريه استفاده 
  :كنيم از آنها اشاره مي

كـه  محـصولي اسـت درحـالي        بخـشي و تـك     در نظريه ريكاردو اقتـصاد يـك       . 1
هـاي ديگـر اقتـصاد ماننـد صـنعت و خـدمات نيـز در رونـد توسـعه مؤثرنـد و            بخـش 

  نكـرده  آن تـوجهي   توان توليد كرد كـه ريكـاردو بـه          جز ذرت مي   محصوالت ديگري به  
  .است

از  تكنولوژي    نموده در صورتي كه پيشرفت     فرضريكاردو تكنولوژي را ثابت      . 2
  . كشورها استعوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي 

حـداقل معيـشت امـروزه صـحيح        نظر ريكاردو در مورد دستمزدها در سـطح          . 3
 و  عي اجتمـا   كارگر، بيمه تأمين   هاي كارگري و حزب   علت وجود اتحاديه  نيست زيرا به    

  . دستمزد باالتر از حداقل معيشت استبيمه بيكاري، حداقل
امـروز بـه    واقعي است و شرايط بازارهـاي        كامل غير  فرض وجود بازار رقابت    . 4

  .انحصار و رقابت انحصاري بيشتر از رقابت كامل شباهت دارد
نظريه ريكاردو يك مدل توسعه اقتصادي نيست بلكه يك مدل توزيـع درآمـد               . 5

  .است
عوامل توليد غير واقعي است و عوامل توليد مثـل           دم قابليت جانشيني  فرض ع  . 6

 .توانند جانشين يكديگر شوند سرمايه و نيروي كار تاحدي مي

در جوامع صنعتي مازاد توليد بـيش از حـداقل معيـشت كـارگران بـه سـرمايه                   . 7
و كـار   اين ساز   . گذاري دارند  انداز و سرمايه   گيرد كه ميل شديدي به پس     داراني تعلق مي  

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

78

  .كند كه ميزان باالي انباشت سرمايه و رشد توليد همچنان پايدار خواهد ماندتضمين مي
  

  خالصه فصل چهارم
ديـدگاه   .كالسيك و از پيشگامان علم اقتصاد است       جمله اقتصاددانان مكتب   ريكاردو از 

 .هـايي هـم دارد     ريكاردو در مورد توسعه شبيه ديدگاه آدام اسميت اسـت ولـي تفـاوت             
ريكـاردو در    .تأكيد ريكـاردو بـر توزيـع اسـت         .زمين است وي  ل كمياب در نظريه     عام

در نظريـه    .كنـد  اشـاره مـي    سـرمايه . 3،  كـار . 2،  زمين. 1: توليد عامل سه خود به  نظريه
 بــراي مــدل رشــد اقتــصادي خــود ريكــاردو .كليــدي دارد دار نقــش ريكــاردو ســرمايه

عرضـه   .تكنولوژي ثابت اسـت    : عبارتند از  ترين آنها  كه مهم گرفته   ي را در نظر   هاي فرض
 تـك   و يبخـش  يـك  اقتصاد .معيشت است  حداقل دستمزدها در سطح   .زمين ثابت است  

  .ندك محصولي است و فقط بخش كشاورزي ذرت توليد مي
 دو نـوع زمـين وجـود دارد يكـي مرغـوب و ديگـري                كنـد  مـي  فـرض ريكاردو  

ـ     هاي مرغوب از نـامرغوب بيـشت   اجاره زمين نامرغوب،  ـ  هر اسـت چـون نيـاز بـه هزين
است علـت    ريكاردو معتقد  .آيد دست مي  سازي ندارد و محصول بيشتري از آنها به        آماده

كـاري   قيمت محصول از ميـزان    . افزايش تقاضا براي محصول است     ، زمين افزايش اجاره 
كاري   ارزش ،هاي نامرغوب  كشت رفتن زمين   با زير . شود كار رفته تعيين مي    كه در آن به   

  .رود يابد لذا قيمت باال مينهفته افزايش ميمحصول ه در هر واحد ك
ـ اجتماعي زمان ريكاردو طوري است كـه فئـودال         قالب  .دار فـرق دارد  ا سـرمايه ب

 در نظريه ريكـاردو چنـد قـانون      .گيرد قالب اجتماعي زمان او صورت     مطالعه ما بايد در   
  :وجود دارد

 حداقل سطح ثابت و در   طول زمان  درواقعي   دستمزد: مفرغ دستمزدها  قانون. 1

  .معيشت است
 .يابدطول زمان افزايش مي داران در سهم زمين :رانت قانون. 2

 سـهم دسـتمزد و اجـاره از         )Residual(دار قانون ندارد چون پسماند     سهم سرمايه 
گيـرد  تعلق مـي ) عنوان اجاره به (دارزمين شده ابتدا به  محصول توليد  .كل است  محصول

توليـد سـهم     و مـابقي   .شودحداقل معيشت پرداخت مي     پس از آن دستمزد كارگر در      و
دار و   طبقـه زمـين    گـذاري توسـط دو    انـداز و سـپس سـرمايه       پـس  .شـود دار مي  سرمايه
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بـه  انـداز    پس .برندمصرف از توليد ملي سهم مي      گيرد كه مازاد بر   دار صورت مي   سرمايه
  .انداز براي پس توانايي. 2 ،انداز پساراده براي . 1 :عامل بستگي دارد دو

سـود اسـت     تابع نرخ است و انباشت سرمايه     رشد اقتصادي تابع انباشت سرمايه      
تـا   نرخ رشـد اقتـصادي     .گيردسود قرار مي   تأثير نرخ  تحت بنابراين نرخ رشد اقتصادي   

 سود  طبق نظريه ريكاردو  . سود مثبت باشد   حال افزايش است كه نرخ     زماني مثبت و در   
شـود  گذاري مي كاهش سرمايه  سود موجب  بودن نرخ  نزولي .حال كاهش است   مرتباً در 

  .آوردو شرايط ركودي را براي اقتصاد فراهم مي
  

  چهارمفصل خودآزمايي 
  .ديكن  را از ديدگاه ريكاردو تعريفعوامل توليد . 1

 . ديكن  را از ديدگاه ريكاردو تعريفاصل نهايي . 2

 . ديكن ديدگاه ريكاردو تعريفرا از اصل مازاد  . 3

  .  كنيدسود را از ديدگاه ريكاردو تعريف . 4
 .  كنيد زمين را از ديدگاه ريكاردو تعريفاجاره . 5

 . كنيدرانت را از ديدگاه ريكاردو تعريف . 6

 .ا از ديدگاه ريكاردو تعريف كنيددستمزد ر . 7

 .قانون رانت را از ديدگاه ريكاردو توضيح دهيد . 8

 .ا از ديدگاه ريكاردو تعريف كنيدا رقانون مفرغ دستمزده . 9

 .قانون بازدهي نزولي ريكاردو را توضيح دهيد . 10

 .دهيدهاي مدل رشد اقتصادي ديويد ريكاردو را توضيح فرض . 11

 .دهيدرشد اقتصادي ديويد ريكاردو را توضيح مدل  . 12

 .دهيد توزيع درآمد ديويد ريكاردو را توضيح مدل . 13

 .و بيان نماييدركود را از ديدگاه ريكارد وضعيت . 14

  .دي افزايش دستمزدها را در مدل ريكاردو توضيح ده . 15
 .ديويد ريكاردو را بيان نماييد نقش انباشت سرمايه در نظريه رشد اقتصادي . 16

كشورها تأثير دارند آن سه عامـل را         در نظريه ريكاردو سه عامل بر توسعه اقتصادي        . 17
  .نام ببريد
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 .نماييداست را بيان د شده واركه به نظريه ديويد ريكاردو انتقاداتي . 18

 شود؟اقتصادي بر اساس كدام عامل مطرح ميدر نظريه ريكاردو رانت  . 19

  سرمايه بازدهي)الف
  وجود بذرهاي مرغوب) ب
    بازدهي نيروي كار)ج
 خيزي متفاوت زمين  حاصل)د

 است؟ شده ارائهاقتصادي توسط كدام يك از اقتصاددانان زير نظريه رانت  . 20

   كينز)الف
  ماركس )ب
    اسميت)ج
  ريكاردو)د

در نظريه ريكاردو سه عامل بر توسعه اقتصادي كشورها تأثير دارند كدام گزينه اين               . 21
 دهد؟ سه را نشان مي

   افزايش توليد، كاهش مصرف و ماليات)الف
  ت آزاد، افزايش توليد، كاهش مصرف تجار)ب
   افزايش توليد و كاهش مصرف، تجارت آزاد و ماليات)ج
  يش توليد، افزايش مصرف و ماليات افزا)د

  در نظريه ريكاردو سهم كدام عامل پسماند است؟ . 22
    دار زمين)ب          دار سرمايه)الف

   كارفرما)د              كارگر)ج
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  پنجمفصل 
  
  

   ماركس كارلاقتصاديتوسعه نظريه 
  
  

  كلي هدف
 1 كـارل مـاركس  كلي فصل پنجم آشنايي دانشجويان بـا نظريـه توسـعه اقتـصادي       هدف
  .است

  
  هاي رفتاري هدف

  :بود اين فصل قادر خواهددانشجو پس از مطالعه 
 .مراحل توسعه را در نظريه كارل ماركس نام ببرد . 1

 .كارل ماركس را توضيح دهدنقطه عطف مدل توسعه اقتصادي  . 2

  .مدل توسعه اقتصادي كارل ماركس را توضيح دهد . 3
 .دهدا توضيح هاي مدل توسعه اقتصادي كارل ماركس ر فرض . 4

  .عوامل توليد را از ديدگاه ماركس نام ببرد . 5
 .د را از ديدگاه ماركس تعريف كندنرخ سو . 6

  . تعريف كندسرمايه ثابت را از ديدگاه ماركس . 7
  .ر را از ديدگاه ماركس تعريف كندسرمايه متغي . 8
  .ر را از ديدگاه ماركس تعريف كندنرخ استثما . 9

  .ندي را از ديدگاه ماركس تعريف كارزش اضاف . 10

                                                                                                                   
1. Karel Marx 
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 . شيوه توليد را از ديدگاه ماركس تعريف كند . 11

 .  توليدي را از ديدگاه ماركس تعريف كندروابط . 12

  . نگرش فلسفي ماركس را توضيح دهد . 13

 .نام كتاب مشهور ماركس را ذكر كند . 14

 . اصول ديالكتيك را نام ببرد . 15

 .اصل اول ديالكتيك را توضيح دهد . 16

 .اصل دوم ديالكتيك را توضيح دهد . 17

 .يالكتيك را توضيح دهداصل سوم د . 18

 .اصل چهارم ديالكتيك را توضيح دهد . 19

 كارل ماركس توضـيح     مرحله پس از مرحله سوسياليسم را در مدل توسعه اقتصادي          . 20
 .دهد

  .انتقاداتي كه به نظريه كارل ماركس وارد شده است را بيان نمايد . 21
  

   مقدمه1. 5
صاددان قرن نـوزدهم    شناس، مورخ و اقت    فـيلسوف، جامعه ) 1883-1818(كارل ماركس   
 در شـهر تـرو      1818ماركس در سـال     . داري است  ترين منتقد نظام سرمايه    ميالدي بزرگ 

مكتـب سوسياليـسم علمـي حاصـل        .  در لندن از دنيا رفت     1883آلمان متولد و در سال      
 سـالگي   49است كه در سن     ) Capital( نام كتاب مشهور ماركس سرمايه    . تالش اوست 

داري نداشت   ماركس اميدي به اصالح نظام سرمايه     . چاپ رساند  آن را به     1867در سال   
ماركس اولين كـسي بـود كـه        . و معتقد بود نظام سرمايه داري محكوم به شكست است         

نظريـه توسـعه اقتـصادي مـاركس در شـمار           . معايب سيستم اقتـصاد آزاد را ذكـر كـرد         
ترين  ترين و عميق   قتجزيه و تحليل ماركس دقي    . شود بندي مي  اي طبقه  هاي مرحله  نظريه

گيـري نظـام     نظريه او در شـكل    . بررسي از توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري است        
سوسياليسم در كشورهاي اروپاي شرقي، چين، شوروي سابق و كوبا بـسيار مـؤثر بـوده                

هـاي او در   كه ماركس يك سوسياليـست بـود بحـث   جالب است ذكر كنيم با اين    . است
  .هاي او درباره سرمايه داري است ر كمتر از بحثمورد سوسياليسم بسيا

  

PNU



   ماركس كارلاقتصاديتوسعه نظريه 

 

83

   نگرش فلسفي ماركس2. 5
 پـردازد  تحـوالت آن مـي     تغييـر و   بخشي از فلسفه ماركسيستي كه به شناخت جامعـه و         

هـا در  كه بين انـسان  توليدي عبارت است از روابطي     روابط. تاريخي نام دارد   ماترياليسم
خصوصيات طبقاتي يك    دي مانند روابط مالكيت و    توزيع منابع ما   جريان توليد، مبادله و   

توليـد، فنـون     و كار   اي از عوامل، ابزار   نيروهاي توليدي مجموعه  . آيد وجود مي  جامعه به 
 تكامـل اسـت و     تحـول و   حال تغييـر و    هاي انساني است كه دائماً در      مهارت تجارت و 
عبارت   شيوه توليد  .شود توليد و روابط توليدي مي     هشيو يرات موجب تغيير در   يهمين تغ 

كننـده   شيوه توليـد تعيـين    . وحدت ديالكتيكي روابط توليدي و نيروهاي توليدي است       از  
 سياسـي،  كننده خـصوصيات عمـومي فراينـد زنـدگي اجتمـاعي،           تعيين رفتارهاي بشر و  

 از ديدگاه ماترياليسم تاريخي، اسـاس تكامـل هـر           .است جامعه فرهنگي هر  اقتصادي و 
هاي توليد ايفـا   كننده در تكامل اجتماعي و شيوه  ست كه نقشي تعيين   جامعه توليد مادي ا   

كـامالً   نگرش مـاركس بـه جهـان هـستي يـك نگـرش            . )224: 1382 متوسلي،(كند   مي
جز مـاده    گويد هيچ چيزي به   ماركس به اصالت ماده اعتقاد دارد و مي       . ماترياليستي است 

هگـل بـا ديـدگاه      .  اسـت  ماركس ايـن نگـرش را از فلـسفه هگـل گرفتـه            . وجود ندارد 
نگرد و چهار اصل ديالكتيك را در مورد اصـالت و تكامـل مـاده                ديالكتيكي به جهان مي   

  .كند صورت زير ذكر مي به
  

  حركت: اصل اول ديالكتيك. 1
هگل معتقد بود هيچ شيئي با ماهيت ثابت وجود ندارد، حركـت و تغييـر جـزء ماهيـت                   

در درون اشياء شرط اساسي حياتشان است       اشياء است و به همين مناسبت وجود تضاد         
هر ماده به خودي خود داراي حركت است و اين حركـت رو             ). 40: 1370خورشيدي،  (

  .به تكامل است
  

  تضاد: اصل دوم ديالكتيك. 2
خواهد  هر پديده حاوي اضداد است و در هر پديده عنصري به نام تز وجود دارد كه مي                

تـز در درون آن      ي بماند عنصر ديگري به نـام آنتـي        آن پديده و ماده به حالت موجود باق       
تز، سنتز   كند تا وضعيت موجود را تغيير دهد، نتيجه تضاد بين تز و آنتي             پديده تالش مي  
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  .است) وضعيت موجود(تر از تز  است كه متكامل
  

  تأثير متقابل: اصل سوم ديالكتيك. 3
قابـل دارنـد و همـديگر را        هر كدام از عناصر درون هر پديده بر روي همديگر تـأثير مت            

  .كنند تضعيف، تقويت يا اصالح مي
  

  جهش: چهارم ديالكتيك اصل. 4
تز و تأثير متقابل آنها بر روي يكديگر، پديده موجود بـه پديـده               پس از مبارزه تز و آنتي     

  .نامند اين تغيير حالت را جهش مي. شود كه ديگر پديده قبلي نيست جديدي تبديل مي
  

   در نظريه ماركس شيوه توليد3 .5
. ترين عامل تغيير و تحول جوامع اقتصاد است        از نظر ماركس اقتصاد زير بنا است و مهم        

اي يك سـري  در هر جامعه  . گيرند هاي اجتماعي تحت تأثير اقتصاد قرار مي      تمامي پديده 
ابـزار توليـد و     . ابزار توليد وجود دارد و بين عوامل توليدي روابط خاصي حـاكم اسـت             

روابط توليدي بيانگر چگونگي مالكيت     . كننده شيوه توليد هستند    وليدي مشخص روابط ت 
هميشه بـين   . دهد دهي نيروي كار را صورت مي      روابط توليدي سازمان  . ابزار توليد است  

تر از روابط توليدي     شيوه توليد و روابط توليدي تضاد وجود دارد زيرا شيوه توليد سريع           
در پايان هر مرحله تـاريخي بـا        .  حركت جوامع است   كند و اين تضاد عامل     پيشرفت مي 

ماننـد و نيروهـاي مولـد رشـد          توجه به پيشرفت شيوه توليد، روابط توليدي عقـب مـي          
شـود و    باعـث انقـالب اجتمـاعي مـي        كنند و تضاد بين روابط توليدي و شيوه توليد         مي

  .شودجامعه وارد مرحله جديدي از تاريخ مي
  

   ماركس نظريه توسعه اقتصادي4 .5
به نظر ماركس در هر مرحلـه       . كند  مرحله تاريخي تقسيم مي    5ماركس نظريه خود را به      

درون جامعه تضاد   . هر جامعه داراي حركت است    . تاريخي اصول ديالكتيك حاكم است    
تـضاد  . بين طبقه زيرين و طبقه زبرين وجود دارد، اين دو طبقه بر هم تأثير متقابل دارند               

گيرد و يـك مرحلـه       در جامعه جهش صورت مي    . شود  جديدي مي  آنها منتهي به شرايط   
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. علت تضاد، تكامل ابزار توليـدي اسـت       . شود تر مي  يافته تاريخي تبديل به مرحله تكامل    
يابند لذا تضاد بين ابزار توليدي و روابط         روابط توليدي به موازات ابزار توليد تكامل نمي       

ودي يك مرحله تاريخي و ايجاد مرحلـه        كند و موجب ناب    توليدي جامعه را دگرگون مي    
از نظر ماركس اين سير تكـاملي جبـري اسـت و انحـراف از آن                . شود تاريخي ديگر مي  

  : پنج مرحله تاريخي توسعه اقتصادي از نظر ماركس عبارتند از. ممكن نيست
  

  كمون اوليه: مرحله اول. 1
دست آمده بـه     محصول به كنند و از    ها كار مي   جامعه سنتي كوچكي كه در آن همه انسان       

در اين جامعه طبقه وجود ندارد ولـي بـه مـرور ابـزار              . كنند صورت اشتراكي استفاده مي   
. شـود  شود و مالكيت خصوصي در خـصوص ابـزار توليـد ايجـاد مـي               توليد متكامل مي  

آوري گياهان خودرو با ابزار متكامـل شـده در تـضاد             روابط توليدي براي شكار و جمع     
مرحلـه جديـدي بـه نـام        . شوداي ديگر مي  اي بر عده    موجب تسلط عده   گيرد و  قرار مي 

  .گيردداري در تاريخ شكل مي برده
  

   داريبرده: دوممرحله . 2
هـاي قـوي     انـسان . شـود دار تقـسيم مـي     در اين مرحله جامعه به دو طبقه بـرده و بـرده           

كـشد، بزنـد،    توانـد بـرده را ب      صـاحب بـرده مـي     . كنند هاي ضعيف را استثمار مي     انسان
شود كه بردگان از جـان خـود         قدر زياد مي   استثمار بردگان آن  . بفروشد يا آن را آزاد كند     

دهنـد و جامعـه وارد    كنند و نظـام را تغييـر مـي     شوند و عليه نظام حاكم قيام مي       سير مي 
  .شودمرحله جديد مي

  
  فئوداليسم: سوممرحله . 3

بردگان ديروز رعيت   . شوند ن مرحله تاريخي مي   هاي اي ديروز مالكين و فئودال   داران   برده
بردگان را  ها را تصاحب كرده و        ها زمين   مرحله فئودال  در اين .  شوند و دهقان امروز مي   

ي  دهنـد و بـا شـيوه      كنند و نان بخـور و نميـري بـه آنهـا مـي             كشت و زرع مي   وادار به   
رحله كـه سرواژيـسم نـام دارد        در ابتداي اين م   . كنندتر از قبل آنها را استثمار مي       متكامل

ابـزار توليـد    . تواند رعيت را بكشد، بزند، آزاد كند و يا به همراه زمين بفروشد            ارباب مي 
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شود و تضاد بين ارباب و رعيت ابتدا رابطـه مالـك و مملـوك را بـر هـم                     تر مي  متكامل
لق كنند و ديگر رعيت متع    كشاورزي مهاجرت مي  ها از بخش    زند پس از مدتي رعيت     مي

پايان اين مرحله تضاد بين رعيـت و فئـودال آن          در. به زمين نيست كه با آن معامله شود       
زنند و جامعه وارد مرحله جديد خود       شود كه رعايا نظام حاكم را بر هم مي        قدر زياد مي  

  .شودمي
  

  )كاپيتاليسم(سرمايه داري: چهارممرحله . 4
 ها در اين مرحلـه صـاحبان       فئودال .داري است عطف نظريه ماركس مرحله سرمايه    نقطه  

شـوند، دو طبقـه سـرمايه دار و         مـي ) پرولتـر (رعايا، كارگر . شوندها مي  صنايع و كارخانه  
سرمايه داران مالك زمين، كارخانه و ابزار توليد هستند، كـارگران           . گيردكارگر شكل مي  

. شوندمايه دار مي  كار براي سر  فاقد مالكيت ابزار توليدند و براي ادامه زندگي مجبور به           
شود روابط  تر مي ابزار توليد متكامل  . گيرنددر اين مرحله كارگران مورد استثمار قرار مي       

 بـه .  اسـت تر است ولي به اندازه ابزار توليد متكامل نشده       توليدي از مرحله قبلي متكامل    
اهم نظر ماركس جامعه سرمايه داري به دليل دو ويژگي ذاتي شرايط نابودي خود را فـر               

  :سازد مي
دهـد  داري در درون خود عمدتاً كارگران غيرماهري را پرورش مي          نظام سرمايه  . 1

 .كنندكه با حداقل دستمزد امرار معاش مي

دار توسعه ظرفيت صـنعتي را بـه دنبـال دارد و رقابـت               طلبي طبقه سرمايه   نفع . 2
بقـه كـارگر    شود كه قدرت خريد ط    تضاد از آنجا حاصل مي    . كنداي را ايجاد مي   شكننده

زمان با تضاد موجود آگاهي طبقـه       هم. براي خريد كاالهاي توليد شده كافي نخواهد بود       
يابد و همراه با بحران فزاينده بيكاري شرايط انتقال مالكيت به دولـت             كارگر افزايش مي  

  .شودفراهم مي
 كننـد و نهايتـاً    هاي مختلف استفاده مي   كارفرمايان براي استثمار كارگران از روش     

را انتخـاب   ) كـارگر ( جاي سرمايه متغير     به) آالتماشين( ثابت   روش جايگزيني سرمايه  
شـود و نظـام     ميداري   سرمايهنظام  كارگران عليه    طبقاتي   اين امر موجب مبارزه   . كنندمي

ماركس مالكيت خـصوصي    . شودپاشد و جامعه وارد مرحله جديد تاريخي مي       از هم مي  
داري است در هر سطحي باعث ايجاد فقـر و اسـتثمار             م سرمايه را كه اولين مشخصه نظا    
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  .مرحله سوسياليسم استنقطه عطف نظريه ماركس تبديل اين مرحله به . دانست مي
  

  سوسياليسم: مرحله پنجم. 5
تاريخي اين مرحله   . شودپس از پايان مرحله سرمايه داري حكومت كارگري تشكيل مي         

  :ياليسم داراي دو خصيصه استسوسمرحله . سوسياليسم نام دارد
مسلط جامعـه   شدن جامعه هنوز محقق نشده است ولي كارگران طبقه          طبقه   بي . 1

 .دهندرا تشكيل مي

كنـد و بـه انـدازه       هركس به اندازه توانش كار مي     «:  است شعار اين مرحله اين    . 2
  ».كندكارش دريافت مي

  
  )كمونيسمجامعه ( ماركسآل   جامعه ايده5. 5

در . گيردتري به نام كمونيسم شكل مي     مل جامعه سوسياليستي جامعه پيشرفته    پس از تكا  
هركس «شعار اين مرحله تاريخي اين است       . رودطور كامل از بين مي     اين مرحله طبقه به   

نظر ماركس بـشر بـه       به   ».كندكند و به اندازه نيازش دريافت مي       به اندازه توانش كار مي    
رسد كه همه افراد در همه چيز شريكند و هيچ اختالف            حدي از رشد و تعالي فكري مي      

اين جامعه شبيه اولين مرحله تاريخي يعني كمون        . طبقاتي و نژادي بين آنها وجود ندارد      
 .در اين مرحله تاريخي تضادي وجود ندارد. اوليه است

  
   مدل6. 5

ن مدل  اي. مدل ماركس با توجه به شرايط تاريخي و اجتماعي زمان او تدوين شده است             
ها نتايجي كه استخراج شده قابـل تحليـل          هايي است كه در قالب آن فرض       داراي فرض 

كنـيم   پس از آن متغيرهاي مدل را معرفي مي       . كنيم هاي مدل را ذكر مي     ابتدا فرض . است
  .نماييم و بعد از آن مدل را تحليل مي

  
  هاي مدلفرض
  :هاي مدل ماركس عبارتند از فرض

  .معيشت استدستمزد در سطح حداقل  . 1
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  .دار است كارگر و سرمايه جامعه داراي دو طبقه . 2
  . و سرمايه قابليت جانشيني دارندكار . 3
  .دار خواهان حداكثركردن سود است سرمايه . 4
 

  متغيرهاي مدل
=C آالتثابت شامل مواد اوليه، كارخانه و ماشين سرمايه  
=Vسرمايه متغير شامل مجموع دستمزد كارگران   
=Sارزش اضافي   
=Pرخ سود ن  

=Wارزش كاالي توليدي   

V

S=نرخ استثمار   

V

C= نسبت سرمايه ثابت به سرمايه متغير(ارگانيك سرمايه  تركيب(  

كاال بيشتر از سرمايه اوليه به كارگرفتـه شـده           يا قيمت ) W(ارزش كاالي توليدي    
  : در جريان توليد است يعني

)5-1(                         C+V W>  
  .تفاوت اين دو ارزش يعني قيمت و سرمايه اوليه ارزش اضافي نام دارد

)5-2(                        S=C+V)(-W  
صـورت دسـتمزد دريافـت      كاري كه بـه    در نظريه ماركس، كارگر عالوه بر ارزش      

دار  يهسرما. شود  صورت سود نصيب كارفرما مي     كند كه به   كند ارزش اضافي توليد مي     مي
كند و به كارگر هم دسـتمزدي در سـطح           مبلغي را بابت اجاره سرمايه ثابت پرداخت مي       

از ارزش  ) سرمايه ثابت و سرمايه متغير    (تفاوت اين دو متغير     . پردازد حداقل معيشت مي  
  :شود بنابراين محصول توليد شده، ارزش اضافي است كه نصيب كارفرما مي

)5-3(                        S+C+V =W  
  :اضافي را افزايش دهددار سه روش در پيش دارد تا ارزش سرمايه

 كارفرما تا جايي كه امكـان دارد سـاعت كـار را افـزايش               :افزايش ساعت كار   . 1

 سـاعت ارزش    4 ساعت دسـتمزد بگيـرد       6  ساعت كار كند ولي    10 اگر كارگر . دهد مي
روز و   عات شـبانه  به علت محدوديت سـا    . شود اضافي توليد كرده كه نصيب كارفرما مي      

PNU



   ماركس كارلاقتصاديتوسعه نظريه 

 

89

  .توانايي جسمي كارگر اين روش بسيار محدود است
 چون دستمزد در سطح حداقل معيشت است لذا سـرمايه دار            :كاهش دستمزد  . 2

  .نمي تواند از اين روش استفاده نمايد
كند تعداد كارگران     سرمايه دار سعي مي    :سرمايه ثابت به جاي متغير    جايگزيني . 3

چون كارفرما در اسـتفاده از دو       . آالت استفاده كند   ماشينرا كاهش دهد و به جاي آن از         
گزيند و سرمايه ثابت را جانـشين كـارگر          ميباال محدوديت دارد روش سوم را بر      روش  

  .كند مي
 اسـتثمار و از طريـق     سود خـود را بـا افـزايش نـرخ         كند نرخ  دار تالش مي   سرمايه

 اسـتثمار نـسبت ارزش       نـرخ  .آالت افزايش دهد   كاهش تعداد كارگران و افزايش ماشين     
نرخ سود سرمايه دار از فرمـول زيـر         . است) دستمزد پرداختي ( متغير  اضافي به سرمايه    

          :آيد دست مي به

)5-4(                        
VC

S
P

+
=  

كند كه نرخ سـود در جامعـه سـرمايه داري نزولـي اسـت زيـرا                 ماركس ثابت مي  
توانـد از روش    ش نـرخ اسـتثمار و افـزايش ارزش اضـافي فقـط مـي              كارفرما براي افزاي  

كند و اين امر تناقضي در عملكرد        جاي سرمايه متغير استفاده      جايگزيني سرمايه ثابت به   
 تقسيم كنيم   Vصورت و مخرج كسر را بر     ) 4-5(اگر در فرمول    . كنددار ايجاد مي   سرمايه
  :داريم

)5-5(                        
1+

=

V

C
V

S

P  

(دهد كه نرخ سود با نرخ استثمار      نشان مي ) 5-5(رابطه  
V

S (      رابطه مـستقيم و بـا

(تركيب ارگانيك سرمايه    
V

C (    سـو خواهـان     سـرمايه دار از يـك     . رابطـه معكـوس دارد

ه ثابت به سـرمايه     افزايش نرخ استثمار است و از سوي ديگر مجبور است نسبت سرماي           

(متغير  
V

C (  با افزايش . را افزايش دهد
V

C  نرخ سود )P (   يابـد و سـرمايه دار       كـاهش مـي

كنـد و بـه جـاي آنهـا           يعني كارگران را اخـراج مـي       »كشدمرغ تخم طاليي خود را مي     «
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 كـاهش سـود و افـزايش ذخيـره          كه اين امر منتهي بـه     . كندآالت را جايگزين مي    ماشين
پاشد  داري شده و نظام سرمايه داري از هم مي         بيكاران و تضاد طبقاتي در جامعه سرمايه      

  .شود و تبديل به جامعه سوسياليستي مي
  

   انتقادات وارد شده به نظريه ماركس7. 5
نظريه ماركس كمك زيادي به اصالح نظام سرمايه داري كرد چـون مـاركس اشـكاالت                

داري را به درستي تشخيص داد و كينز با توجه به تشخيص مـاركس بـراي                 رمايهنظام س 
رغم نكات مفيدي كه در نظريه ماركس وجود دارد          علي. داري نسخه نوشت   نظام سرمايه 

  :كنيم ترين آنها اشاره مي انتقاداتي به اين نظريه وارد شده كه به مهم
داري  م از مرحلـه سـرمايه     كدا مرحله سوسياليسم رسيدند هيچ   كشورهايي كه به     . �

 .عبور نكردند

 .داري رسيدند وارد مرحله سوسياليسم نشدند كه به اوج نظام سرمايه كشورهايي .�

 .ري جامعه سرمايه داري را درك نكرديپذ ماركس انعطاف . �

دكتر علي شريعتي در كتاب به سرعقل آمدن سرمايه داري به اين موضـوع اشـاره    
رمايه داري بـا اسـتفاده از نظريـه مـاركس پـادزهر             وي معتقد است كه نظـام سـ       . كند مي

انقالب سوسياليستي را با دادن امكانات مختصري به طبقه كارگر ايجاد كرده و با ايجـاد                
بيمه بيكاري، تأمين اجتماعي، و امكانات رفاهي نظير اسـتفاده از اسـتخر شـنا، سـينما و                  

كنند و نياز    ساس بورژوايي مي  ساير موارد كارگران را آمپورژوازه كرده يعني كارگران اح        
هـاي   از طرفـي اتحاديـه    .  بسيار ضعيف شده اسـت     به اعتراض و شورش انقالب در آنها      

ي كنتـرل كـارگران محـسوب       نشانده حكومت هستند و ابزاري برا      كارگري عموماً دست  
  .شوند مي

  
  خالصه فصل پنجم

صـالح نظـام    اركس اميـدي بـه ا     مـ . داري اسـت   ترين منتقد نظـام سـرمايه      ماركس بزرگ 
مـاركس  . داري محكوم به شكـست اسـت   داري نداشت و معتقد بود نظام سرمايه     سرمايه

نظريـه توسـعه اقتـصادي    . ا ذكـر كـرد  اولين كسي بود كه معايب سيـستم اقتـصاد آزاد ر   
 هستي  نگرش ماركس به جهان   . شودبندي مي  اي طبقه هاي مرحله ماركس در شمار نظريه   
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گويد هـيچ    ماركس به اصالت ماده اعتقاد دارد و مي       . ي است يك نگرش كامالً ماترياليست   
هگـل  . هگل گرفته استماركس اين نگرش را از فلسفه . چيزي به جز ماده وجود ندارد     

ا در مـورد اصـالت و       نگرد و چهـار اصـل ديالكتيـك ر         با ديدگاه ديالكتيكي به جهان مي     
ـ    . 1 :كنـد  صورت زير ذكر مي    تكامل ماده به   اصـل دوم   . 2حركـت، : كاصـل اول ديالكتي

  .جهش: اصل چهارم ديالكتيك. 4تأثير متقابل، : اصل سوم ديالكتيك. 3تضاد،: ديالكتيك
ترين عامل تغيير و تحول جوامع اقتصاد       از نظر ماركس اقتصاد زير بنا است و مهم        

شـود و جامعـه      توليدي و شيوه توليد باعث انقالب اجتماعي مي        تضاد بين روابط  . است
  .شوده جديدي از تاريخ ميوارد مرحل

به نظر مـاركس در هـر       . كند مرحله تاريخي تقسيم مي    5ماركس نظريه خود را به      
درون . هـر جامعـه داراي حركـت اسـت        . مرحله تاريخي اصول ديالكتيك حاكم اسـت      

جامعه تضاد بين طبقه زيرين و طبقه زبرين وجود دارد، اين دو طبقه بر هم تأثير متقابـل           
گيـرد و   در جامعه جهش صورت مـي     . شود ها منتهي به شرايط جديدي مي     دارند تضاد آن  

پنج مرحلـه تـاريخي توسـعه    . شودتر مي يافته يك مرحله تاريخي تبديل به مرحله تكامل      
بـرده  : مرحلـه دوم  . 2 ،كمـون اوليـه   : مرحله اول . 1: ي از نظر ماركس عبارتند از     اقتصاد
مرحله . 5،  )كاپيتاليسم(سرمايه داري : چهارم مرحله. 4فئوداليسم،  : مرحله سوم . 3 ،داري
  .سوسياليسم: پنجم

تـري بـه نـام كمونيـسم شـكل           پس از تكامل جامعه سوسياليستي جامعه پيشرفته      
شعار اين مرحله تـاريخي ايـن       . رود طور كامل از بين مي     در اين مرحله طبقه به    . گيرد مي

ـ      هر كس به اندازه توانش كار مي      : است  ايـن   ».كنـد  ازش دريافـت مـي    كند و به اندازه ني
مـاركس  . در اين مرحله تاريخي تضادي وجود ندارد      . مرحله مدينه فاضله ماركس است    

  :كند نشان دهد كهتالش مي
  .شود عامل كار توسط سرمايه دار استثمار مي. 1
 .داري به خودي خود پديدآورنده سوسياليسم است سرمايه. 2

. جتماعي زمان او تـدوين شـده اسـت        مدل ماركس با توجه به شرايط تاريخي و ا        
 كه استخراج شده قابل     ها نتايجي  هايي است كه در قالب آن فرض       اين مدل داراي فرض   

  .تحليل است
  :هاي مدل ماركس عبارتند از فرض
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جامعـه داراي دو طبقـه كـارگر و         . 2. دستمزد در سطح حداقل معيشت اسـت      . 1
دار خواهـان    سـرمايه . 4. ي دارنـد  كـار و سـرمايه قابليـت جانـشين        . 3. دار اسـت   سرمايه

 .حداكثركردن سود است

صـورت دسـتمزد دريافـت       كاري كه بـه   در نظريه ماركس، كارگر عالوه بر ارزش      
دار  سرمايه. شودصورت سود نصيب كارفرما مي     كند كه به  كند ارزش اضافي توليد مي     مي

  :سه روش در پيش دارد تا ارزش اضافي را افزايش دهد

جـاي    سـرمايه ثابـت بـه      جايگزيني. 3كاهش دستمزد،   . 2 ،ار ك افزايش ساعت  . 1
 متغيرسرمايه 

 .كنـد  گزيند و سرمايه ثابت را جانشين كارگر ميميكارفرما نهايتاً روش سوم را بر  
جـاي آن    كنـد و بـه    كشد يعنـي كـارگران را اخـراج مـي         و مرغ تخم طاليي خود را مي      

كـاهش سـود و افـزايش ذخيـره          هي بـه  كه اين امر منت   . كندآالت را جايگزين مي    ماشين
پاشد سرمايه داري شده و نظام سرمايه داري از هم مي    بيكاران و تضاد طبقاتي در جامعه     

  .شودبه جامعه سوسياليستي مي و تبديل
  

  خودآزمايي فصل پنجم

  . توليد را از ديدگاه ماركس نام ببريدعوامل . 1
 . كنيدنرخ سود را از ديدگاه ماركس تعريف  . 2

 . كنيديه ثابت را از ديدگاه ماركس تعريف سرما . 3

 . كنيدسرمايه متغير را از ديدگاه ماركس تعريف . 4

 .كنيدنرخ استثمار را از ديدگاه ماركس تعريف  . 5

 .دهيدهاي مدل توسعه اقتصادي كارل ماركس را توضيح  فرض . 6

 . دهيدمدل توسعه اقتصادي كارل ماركس را توضيح . 7

 .دهيدارل ماركس را توضيح نقطه عطف مدل توسعه اقتصادي ك . 8

در نظريه توسعه اقتصادي كارل ماركس مرحله پس از مرحله سوسياليسم را توضـيح               . 9
 .دهيد

 . كنيدشيوه توليد را از ديدگاه ماركس تعريف . 10

 .كنيد توليدي را از ديدگاه ماركس تعريف روابط . 11
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  .نگرش فلسفي ماركس را توضيح دهيد . 12

 .يدنام كتاب مشهور ماركس را ذكر كن . 13

 . را نام ببريد ديالكتيكاصول . 14

 .اصل اول ديالكتيك را توضيح دهيد . 15

 .اصل دوم ديالكتيك را توضيح دهيد . 16

 . را توضيح دهيدديالكتيكاصل سوم  . 17

 .اصل چهارم ديالكتيك را توضيح دهيد . 18

 .كنيدارزش اضافي از ديدگاه ماركس را تعريف  . 19

 .نماييديان  است را بانتقاداتي كه به نظريه كارل ماركس وارد شده . 20

 نظريه ارزش اضافي از كدام اقتصاددان است؟ . 21

       اسميت)ب        ريكاردو) الف
  ماركس)د            ميردال)ج

  است؟در نظريه ماركس برابر كدام گزينه ) P(نرخ سود . 22

 )الف
S

VC
P

 )ب       =+

V

S
V

C

P
1+

= 

 )ج
S
V

C

P  )د        =
VC

S
P

+
= 

 جهان هستي چگونه است؟نگرش ماركس به  . 23

 يك نگرش كامالً الهي ) ب   كامالً ماترياليستي يك نگرش)الف

  يك نگرش واقعي)د  يك نگرش ماترياليستي معنوي ) ج

 ماركس به اصالت كدام گزينه اعتقاد دارد؟ . 24

  معني) ب         ماده ) الف
  فرد و جامعه)د       ماده و معني )ج

 است؟ نگرش ديالكتيكي خود را از كدام دانشمند گرفته سمارك . 25

  تو روس)ب           روسو)الف
  هگل)د              لنين)ج

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

94

 دهد؟كدام گزينه اصول ديالكتيك را نشان مي . 26

  ركت، تضاد، تأثير متقابل و جهش ح)الف
  حركت، تضاد، انقالب و جهش)ب

  حركت، تضاد، تناقض و جهش )ج
 قابل، جهش اشتراك، تضاد، تأثير مت)د

 پنج مرحله تاريخي نظريه ماركس به ترتيب كدام است؟ . 27

 داري، فئوداليسم، سرمايه داري، سوسياليسم  كمون اوليه، برده)الف

 داري، فئوداليسم، سرمايه داري، كمونيسم  كمون اوليه، برده)ب

 داري، فئوداليسم، سوسياليسم، سرمايه داري  كمون اوليه، برده)ج

 داري، فئوداليسم، سرواژيسم، سوسياليسم ه كمون اوليه، برد)د

شدن جامعه هنوز محقق نشده است ولي كـارگران          طبقه در كدام مرحله از تاريخ بي      . 28
 دهند؟ طبقه مسلط جامعه را تشكيل مي

   فئوداليسم)ب         داري سرمايه) الف

  كمونيسم)د          سوسياليسم)ج

كنـد و بـه     ندازه توانش كار مـي    هركس به ا  «شعار كدام مرحله تاريخي اين است كه         . 29
 »كند؟اندازه كارش دريافت مي

  فئوداليسم)ب       داري  سرمايه)الف

  كمونيسم)د            سوسياليسم)ج

 گيرد؟ پس از كدام مرحله تاريخي شكل مي) كمونيسمجامعه (مدينه فاضله ماركس  . 30

   فئوداليسم)ب        داري  سرمايه)الف

  اريد  برده)د       اليسم سوسي)ج

 رود؟طور كامل از بين مي در كدام مرحله طبقه به . 31

  فئوداليسم)ب        داري  سرمايه)الف

  كمونيسم)د         سوسياليسم)ج

كنـد و بـه     هركس به اندازه توانش كار مـي      «شعار كدام مرحله تاريخي اين است كه         . 32
 »كند؟ اندازه نيازش دريافت مي

   فئوداليسم)ب    داري  سرمايه)الف
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  كمونيسم)د    يسمل سوسيا)ج

داري با دادن امكانات مختصر و تغييـر سـطح           چه كسي معتقد است كه نظم سرمايه       . 33
  گران را بگيرد؟ر كايهاي انقالبزندگي كارگران توانسته است جلو حركت

   دكتر علي شريعتي)ب           كينز) الف
  ماركس)د           ميردال)ج
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  كلي هدف
 1دانشجويان با نظريه توسعه اقتصادي جـان مينـارد كينـز           ششم آشنايي  كلي فصل  هدف

  .است
  

  رفتاري هايهدف
  :فصل قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه اين 

  .دهدمدل توسعه اقتصادي كينز را توضيح  . 1
  .هاي مدل كينز را بيان نمايد فرض . 2
  .اجزاي تقاضاي كل را توضيح دهد . 3
  .ابع مصرف را توضيح دهدت . 4
  .گذاري را توضيح دهدرمايهستابع  . 5
  .اصل شتاب را بيان نمايد . 6
  .دهدگذاري را توضيح ضريب افزايش سرمايه . 7
  .شرايط اقتصادي در نظريه كينز را توضيح دهد . 8
  .نظريه كينز را با نظريه اسميت مقايسه نمايد . 9

 .نظريه كينز را با نظريه ماركس مقايسه نمايد . 10

                                                                                                                   
1. John Maynard Keynes 
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 .داري رابيان كند در اصالح نظام سرمايهنقشي كينز  . 11

 .كه به نظريه كينز وارد شده است را بيان نمايد انتقاداتي . 12

  
   مقدمه1. 6

آدام اسميت نظريه اقتصاد سرمايه داري را مطرح كرد، كارل ماركس آن را مـورد انتقـاد                 
هاي آن را بـه دقـت مـشخص كـرد و جـان مينـارد كينـز بـراي حـل                       قرار داد و ضعف   

نظامي كه متكي بـر     ( همراه با كينز نظام سرمايه داري محض      .  آن نسخه نوشت   مشكالت
ـ . حـذف شـد   ) نفع شخصي و رقابت اسـت      داري  ذا در نظريـه كينـز بـا نظـام سـرمايه           ل

  .شده مواجهيم اصالح
 53 در 1936اقتــصاددانان انگليــسي در ســال ) 1946-1883(جــان مينــارد كينــز 

البته بعد از مـاركس جامعـه       . ه و پول را نوشت    سالگي كتاب نظريه عمومي، اشتغال، بهر     
بست رسيده    مواجه شد و نظريه آدام اسميت به بن        1932 تا   1929داري با بحران     سرمايه

كينز براي خـروج از بحـران در كتـاب خـود            . و نتوانسته بود اقتصاد را به تعادل برساند       
 اقتـصاددانان زيـادي   بين آدام اسميت، ماركس و كينـز . كند هاي جديدي را مطرح مي  راه

  .اند هاي قبلي ايجاد كرده وجود دارند ولي اين سه تن هر كدام يك انقالب در ديدگاه
كينز طرفدار تقاضا است و معتقد است در اقتصاد عرضه بيشتر از تقاضا اسـت و                

كينز معتقد اسـت بايـد ميـل       . در بخش توليد مشكلي وجود ندارد ولي مصرف كم است         
كم شود و ميل نهايي به مـصرف افـزايش يابـد تـا از طريـق ضـريب                انداز   نهايي به پس  

خـود كينـز نظريـه منـسجم توسـعه          . افزايش توليد طرف تقاضا را تحت تأثير قرار دهد        
 نكرده است بلكه پيروان و شاگردان وي نظير هارود، دومار و رابينسون از              ارائهاقتصادي  

  .مدلي را به نام كينز ارائه نمودندكردند و ابزارهاي اقتصادي مورد نظر كينز استفاده 
  
   نظريه توسعه اقتصادي كينز2. 6

به نظر كينز بين ميزان درآمد جامعه و ميزان اشتغال يك رابطه متقابـل وجـود دارد، هـر                   
يابد و هر كدام كـاهش يابـد ديگـري           كدام كه افزايش يابد ديگري به تبع آن افزايش مي         

بـا  . يـزان تقاضـاي مـؤثر در جامعـه بـستگي دارد           ميزان اشتغال بـه م    . يابد نيز كاهش مي  
گويي به تقاضا    كنندگان براي پاسخ   يابد، عرضه  ها افزايش مي   قيمتافزايش تقاضاي مؤثر    
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پذير اسـت كـه توليـد        دهند، افزايش عرضه در صورتي امكان      عرضه خود را افزايش مي    
روي كار دارد لذا تقاضا     افزايش يابد، افزايش توليد نياز به عوامل توليد بيشتر از جمله ني           

. كنـد  بنابراين تقاضاي مؤثر ميـزان اشـتغال را تعيـين مـي           . شود براي نيروي كار زياد مي    
تقاضاي مؤثر از محل برخورد تقاضاي كل اقتصاد و عرضه كل اقتصاد در قيمت تعادلي               

  :شود تقاضاي كل از دو جزء تشكيل مي. شود مشخص مي
 تقاضا براي كاالهاي مصرفي . 1

 اي راي كاالهاي سرمايهتقاضا ب . 2

تقاضا براي كاالهاي مصرفي تابعي از درآمد قابل تصرف است و ميـل نهـايي بـه                 
يابـد    نسبت كمتري افزايش مي    با افزايش درآمد، مصرف به    . ندك  مصرف آن را تعيين مي    

تفـاوت درآمـد و مـصرف،       .  يـك اسـت    كمتـر از  ) MPC(يعني ميل نهايي بـه مـصرف        
گذاري  گيرند و سرمايه   انداز شده را قرض مي     گذاران وجوه پس   سرمايه. شود انداز مي  پس
  .كنند مي

 شده كمتـر باشـد در     ريزي  برنامهگذاري  گذاري واقعي از سرمايه    اگر ميزان سرمايه  
يابد، با كاهش قيمـت، درآمـد و        حقيقت تقاضا كمتر از عرضه است و قيمت كاهش مي         

  . تقاضا و عرضه از بين برودف بينيابد تا شكاحد كاهش مي اشتغال نيز تا آن
  

   مدل3. 6
كينز  مدل. كردتوان مدل را تحليل      ها مي هايي دارد كه در قالب آن فرض       هر مدلي فرض  

  .مطالعه مدل بايد آنها را بدانيمداراي پنج فرض اساسي است كه قبل از 
  

  هاي مدل فرض
  :هاي مدل كينز عبارتند از فرض

  .داردقاضاي مؤثر وجود  تدر اقتصاد كمبود . 1
 .كند دولت بايد در اقتصاد دخالت . 2

 .يابدكامل تحقق مي تعادل قبل از اشتغال . 3

 .خارجي وجود ندارد تجارت . 4

  .مصرف تابعي از درآمد است . 5
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      :شود صورت زير آغاز مي با يك تابع مصرف بهكينز مدل 
)6-1 (   C=a+bYd  

0'〉C  
  : د ازدر تابع فوق متغيرها و پارامترها عبارتن

=C مصرفيمخارج ( مصرف(  
=Yd=Y-T  درآمد قابل تصرف  

=Y درآمد قبل از كسر ماليات( درآمد ناخالص(  
=Tماليات   
= aمصرف مستقل   
=b مصرف ميل نهايي به  

گذاري  سرمايه. است) i(و نرخ بهره    ) π(گذاري تابعي از سود مورد انتظار        سرمايه
رد، زيرا افـزايش نـرخ      رخ بهره رابطه معكوس دا    با سود مورد انتظار رابطه مستقيم و با ن        

  .دهدگذاري را افزايش مي هاي سرمايهطرحبهره قيمت 
)6-2 (  I=f(π , i) 

                       f 'π>0  
f 'i<0                            

  : در تابع فوق متغيرها و پارامترها عبارتند از
=Iگذاري  سرمايه  
=πسود مورد انتظار   
=iبهرهخ نر   

گـذاري تـابع     سـرمايه . گذاري به سود مورد انتظـار بـستگي دارد         از طرفي سرمايه  
افزايش سود مورد انتظار با فرض ثابت بودن سايرعوامل         . مستقيم سود مورد انتظار است    

يعني در همان   . كند گذاري را به سمت راست منتقل مي       از جمله نرخ بهره منحني سرمايه     
  .يابد ري افزايش ميگذا هاي بهره سرمايه نرخ
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  گذاري با نرخ بهره و سود مورد انتظار رابطه سرمايه 1-6 نمودار

  
گذاري از   يابد روي منحني سرمايه     كاهش i1 به   i0 اگر نرخ بهره از      1-6در نمودار   

A به B    گذاري از   جا شده و سرمايه   جا بهI0   به I1  كـه نـرخ    در صـورتي  . يابد افزايش مي  
π ثابت باشد ولي سود مورد انتظار از       i0بهره در سطح    

π بـه  0
 افـزايش يابـد كـل منحنـي         1

 I0گـذاري از    سرمايه) i0( بهره   شده و در همان نرخ    سمت راست منتقل  گذاري به   سرمايه
 بهـره    كه نرخ   باشد در صورتي   I1گذاري   و سرمايه  i1 اگر نرخ بهره  . يابد افزايش مي  I1به  
π د انتظار به   و سود مور   i0به  

متغيـر  . تغييرخواهد بود گذاري بدون    يابند سرمايه  افزايش   1
گـذاري زمـاني افـزايش      سرمايه. نرخ بهره به حجم پول و رجحان نقدينگي بستگي دارد         

گذاري  افزايش سرمايه . يابد كه نرخ بهره كاهش يابد يا سود مورد انتظار افزايش يابد            مي
افزايش اشتغال بـه نوبـه      . دهدرده و اشتغال را افزايش مي     تقاضا براي نيروي كار را باال ب      

 دنبـال   يافته و بـه    با افزايش توليد ملي، درآمد ملي افزايش      . برد خود توليد ملي را باال مي     
  .يابد انداز افزايش مي آن مصرف و پس

I(π١) 

B 

D i٠ 

i١ 

i 

I٠ 

A 

O 

C 

I٢ 
I 

I(π٠) 

I١ 
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كينـز رابطـه بـين      . يابد تا اقتصاد به اشتغال كامل برسـد        روند آن قدر ادامه مي     اين
گـذاري را ضـريب افـزايش        و سرمايه را اصل شتاب و رابطه بين درآمد و سرمايه          توليد  

  .نامدمي
مقدار معيني موجـودي سـرمايه       براي توليد ميزان معيني محصول به     : شتاب اصل

در واقع اين اصل داللـت بـر آن دارد كـه رابطـه     ). 355: 1383خداداد كاشي، (نياز است   
  :محصول برقرار است يعنيو ميزان پايداري بين موجودي سرمايه 

)6-3(            K=kY  
  : در رابطه فوق متغيرها و پارامترها عبارتند از

=Kسرمايه، موجودي  =Y،ميزان محصول  =k ثابت نسبت  
گـذاري از يـك طـرف        ضريب افـزايش سـرمايه     :گذاريضريب افزايش سرمايه  

گـذاري و درآمـد را      رابطه بين اشتغال و درآمد و از طرف ديگر رابطه بين حجم سرمايه            
بـا افـزايش    . مـصرف اسـت   متغيـر اصـلي ايـن رابطـه ميـل نهـايي بـه               . كنـد تعيين مـي  

فرمول ضـريب افـزايش     . يابدگذاري، توليد و درآمد به ميزان بيشتري افزايش مي         سرمايه
  : ازاستعبارت 
)6-4(                          ∆I ∆Y=KI  

)6-5(                        
Y

C
MPC

Δ
Δ=  

)6-6(                       
MPC

K I −
=

1

1
 

  : در توابع فوق متغيرها و پارامترها عبارتند از
=∆Y ،تغييرات درآمد =∆C ،تغييرات مصرف=∆I گذاري، تغييرات سرمايه  

=MPC ،ميل نهايي به مصرف =KIگذاري  ضريب افزايش سرمايه  
بـراي افـزايش توليـد بايـد        . يابد با افزايش درآمد ميل نهايي به مصرف كاهش مي        

  .سرمايه را افزايش دهيم
  

   شرايط اقتصادي در نظريه كينز4. 6
كه با رعايت اين شـرايط مـدل كينـز          گيرد  كينز در نظريه خود شرايط زير را در نظر مي         

  :يك مدل توسعه اقتصادي است
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 رويه جمعيت كشور براي كنترل رشد بي توانايي . 1

 ري از جنگگي كشور براي پيش توانايي . 2

 اقتصاديهاي فني و علمي و پذيرش علم براي حل مسائل  پذيرفتن پيشرفت . 3

 ).Keynes,1936:373(تنظيم نرخ انباشت سرمايه از طريق توليد و مصرف  . 4

در بلندمـدت همـه مـا        «:گفت انديشيد و مي   مدت مي  كينز با اين كه فقط به كوتاه      
آور  پيـام  «ن بود، به همـين دليـل وي را        بي داري خوش   ولي به آينده نظام سرمايه     »ايم مرده

  .نامند  مي»رونق اقتصادي
داري را به علت مازاد توليد، كمبود مـصرف و           البته كينز ورشكستگي نظام سرمايه    

حل خروج از بحـران و جلـوگيري     بيني كرده بود و راه      نهايي سرمايه پيش   كاراييكاهش  
 و افـزايش تقاضـاي كـل از         هـاي اقتـصادي    از ورشكستگي را دخالت دولت در فعاليت      

  .طريق افزايش مخارج دولت ذكر كرد
هاي توسعه قابل بسط و توصيه به هر كشوري بـا            نظريه كينز نيز نظير ساير نظريه     

اسـاس مـشكالت كـشورهاي       اجتماعي نيست بلكه اين نظريه بر      ـ هر سازمان اقتصادي  
  شـد و نتيجـه     ئـه ارا 1932-1929غربي مخصوصاً انگلستان و آمريكا براي حل بحـران          

  .خوبي داشت
  
   انتقادات وارد بر نظريه كينز5. 6

بيـشتر بـه    نظريـه كينـز      شـده بـه       انتقادات وارد  .به نظريه كينز انتقاداتي وارد شده است      
  :از عبارتنداين انتقادات . هاي او است فرض

 آن را ناشي از كمبود تقاضـاي       و ندك اي تلقي مي   وقتي و دوره  م كينز بيكاري را   . 1
 مزمن اسـت و    كشورهاي در حال گذر دائمي و      كه بيكاري در   صورتي در. داند ميمؤثر  

  .است سرمايه علت آن كمبود تقاضاي مؤثر نيست بلكه كمبود
 اين جمله مشهور از   . گرفته است  مدت صورت  ه  كينز براي كوتا   تحليل تجزيه و  . 2

يـك    در صـورتي كـه توسـعه اقتـصادي    ».ايـم  مـا مـرده   در بلندمدت همـه  «او است كه    
 .نيست كرده سازگار فرض با عواملي كه كينز آنها را ثابت  بلندمدت است وريزي برنامه

حـال گـذر     كـه كـشورهاي در     صـورتي  نمـوده در   كينز اقتصاد را بسته فرض     . 3
خارجي قادر به ادامه حيات      بدون تجارت  خارجي دارند و   وابستگي شديدي به تجارت   
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 .نيستند

 اين   و كمبود تقاضاي مؤثر است     در اقتصاد  تعادل اصلي عدم  عامل به نظر كينز   . 4
 كـه   صـورتي  در .اسـت  سرمايه شده  جمله كار و   توليد از  بيكاري عوامل  كمبود موجب 
 نـه    اسـت  مواد اوليه باعـث بيكـاري شـده        جمله سرمايه و   مكمل كار از   كميابي عوامل 

 .كمبود تقاضاي مؤثر

چه  هر ليد است و  تو افزايش عامل مؤثري در   مصرف به نظر كينز ميل نهايي به      . 5
توليـد   وشـده   تر   گذاري بزرگ  مصرف افزايش يابد ضريب افزايش سرمايه      ميل نهايي به  

نهايي به مصرف بسيار     حال گذر ميل   كشورهاي در  در. يابد ميزان بيشتري افزايش مي    به
مـصرفي   بـا وجـود تقاضـاي زيـاد بـراي كاالهـاي           .  اسـت  1تقريباً نزديك بـه      بزرگ و 

جاي  شود كه به   عرضه اين كاالها وجود دارد موجب مي       توليد و رف   ط كه در  تنگناهايي
 و اقتـصاد دچـار      دسطح قيمت اين كاالها افزايش ياب      توليد افزايش اشتغال و  افزايش در 

 .نام تورم شود مشكل جديدي به

شـود و جريـان      كاهش تقاضاي كـل مـي      نداز موجب ا  به نظر كينز افزايش پس     . 6
يافتگي كشورهاي در حال گـذر      ن كه علت توسعه   حالي رد .كند رشد اقتصادي را كند مي    

اغلـب   .جبـران اسـت    انـداز قابـل    سـرمايه از راه پـس      اين كمبود  سرمايه است و   كمبود
حـال   اصـلي كـشورهاي در     روستو مـشكل   و    دومار ـ جمله هارود  هاي توسعه از   نظريه

 مـصرف خـود را      كنند كه اين كشورها بايد     مي توصيه دانند و  انداز مي  گذر را كمبود پس   
 .دهند انداز را افزايش پس كاهش و

 هـر   است و  تقيممس سود مورد انتظار     گذاري و  نظريه كينز رابطه بين سرمايه     در . 7
ـ  گـذاري افـزايش مـي       افـزايش يابـد سـرمايه       سود مورد انتظار   چه  ايـن قاعـده در     .دياب

ع عوامـل  تـاب گـذاري    سـرمايه هااين كشور كشورهاي در حال گذر كاربرد ندارد زيرا در  
 . استمتعددي است كه يكي از آنها سود مورد انتظار

 گـذاري اسـت و     سـرمايه  مهمـي در   بهـره عامـل    نظريه كينز نرخ   در: بهره نرخ . 8
كشورهاي  در. دهد اشتغال را افزايش مي    توليد و  دنبال آن  به گذاري و  كاهش آن سرمايه  

توري توسـط مقامـات     صورت دس  شود بلكه به   حال گذر اين نرخ در بازار تعيين نمي        در
نـرخ بهـره     اگـر    .رسـمي واقعـي نيـست      بنابراين نرخ اعالم شده و     .شود پولي تعيين مي  

 كمتـر  اگر دهد و  خود را از دست مي     كارايي هاي بهره تعادلي باشد     باالتر از نرخ  رسمي  
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 بـانكي اسـتفاده    سيـستم اداري نفـوذ دارنـد از تـسهيالت          افرادي كه در   ها و   بنگاه د،باش
معـامالت سـودآور     توليد در  امر كارگيري در  اين تسهيالت را به جاي به      كرد و  خواهند

متقاضيان وام   گيرند يا با نرخ بهره باالتري به       كار مي  هتوليد ندارد ب   بازرگاني كه نقشي در   
 .دهند مي

واحـد   اسـت كـه بـا افـزايش يـك      ضريب افزايش اين  مفهوم:ضريب افزايش  . 9
 اين است كـه   كينزفرض پيش. يابديب توليد افزايش مي   ضر اندازه اين  گذاري به سرمايه

خـود عمـل     خـودي  توليد آماده است و ضـريب بـه        گذاري و  شرايط براي سرمايه   همه
عمـل ضـريب افـزايش       تنگناهاي توليـد مـانع از      نيست و  كه چنين  صورتي در. كند مي
 .است كامل طور به

 الزم بـراي مخـارج      دولت منـابع   اگر: دولت در اقتصاد   مخارج افزايش فرض . 10
سياست خـود موجـب      كند اين  از سياست كسري بودجه استفاده     خود را نداشته باشد و    

تواند خـود را     عرضه اقتصاد نمي   برد زيرا طرف   ها را باال مي    قيمت سطح شود و  تورم مي 
 .دهد با افزايش تقاضا تطبيق

  
  مششفصل خالصه 

) تكي بر نفع شخصي و رقابت است      كه م  نظامي(داري محض    همراه با كينز نظام سرمايه    
  .داري اصالح شده مواجهيم  سرمايهدر نظريه كينز با نظام. حذف شد

كينـز  .  نوشـت  1936كينز كتاب نظريه عمومي، اشتغال، بهـره و پـول را در سـال               
طرفدار تقاضا است و معتقد است در اقتصاد عرضه بيشتر از تقاضـا اسـت و در بخـش                   

خـود كينـز نظريـه منـسجم توسـعه          .  مصرف كم اسـت    توليد مشكلي وجود ندارد ولي    
 نكرده است بلكه پيروان و شاگردان وي نظير هارود، دومار و رابينسون از              ارائهاقتصادي  

بـه  .  نمودنـد  ارائهابزارهاي اقتصادي مورد نظر كينز استفاده كردند و مدلي را به نام كينز              
ابطه متقابل وجود دارد، هر كـدام       نظر كينز بين ميزان درآمد جامعه و ميزان اشتغال يك ر          

يابد و هر كدام كـاهش يابـد ديگـري نيـز             كه افزايش يابد ديگري به تبع آن افزايش مي        
  :شود تقاضاي كل از دو جزء تشكيل مي. يابدكاهش مي

 مصرفي كاالهاي تقاضا براي . 1

 اي كاالهاي سرمايه تقاضا براي . 2
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 شده كمتـر باشـد در     ريزي  نامهبرگذاري  گذاري واقعي از سرمايه   اگر ميزان سرمايه  
يابد، با كاهش قيمـت، درآمـد و         حقيقت تقاضا كمتر از عرضه است و قيمت كاهش مي         

. يابـد تـا شـكاف بـين تقاضـا و عرضـه از بـين بـرود                  اشتغال نيز تا آن حد كاهش مـي       
  :هاي مدل كينز عبارتند از فرض

  .در اقتصاد كمبود تقاضاي مؤثر وجود دارد . 1
  .د دخالت كنددولت بايد در اقتصا . 2
 .يابد تعادل قبل از اشتغال كامل تحقق مي . 3

 .تجارت خارجي وجود ندارد . 4

  . مصرف تابعي از درآمد است . 5
  .گذاري تابع مستقيم سود مورد انتظار و تابع معكوس نرخ بهره است سرمايه

ر معيني موجـودي سـرمايه       براي توليد ميزان معيني محصول به مقدا       :اصل شتاب 

  .نياز است
گـذاري از يـك طـرف        ضريب افـزايش سـرمايه    : گذاري ايش سرمايه ضريب افز 

گـذاري و درآمـد را       رابطه بين اشتغال و درآمد و از طرف ديگر رابطه بين حجم سرمايه            
فرمول ضريب افـزايش  . متغير اصلي اين رابطه ميل نهايي به مصرف است     . كند تعيين مي 

  : ازاست عبارت

MPC
K I −

=
1

1
 

  :گيرد ه خود شرايط زير را در نظر ميكينز در نظري
 رويه جمعيت كشور براي كنترل رشد بي توانايي . 1

 گيري از جنگ كشور براي پيش توانايي . 2

  هاي فني و علمي و پذيرش علم براي حل مسائل اقتصادي پذيرفتن پيشرفت . 3

 تنظيم نرخ انباشت سرمايه از طريق توليد و مصرف . 4

 مـا   در بلندمـدت همـه     «:گفـت  نديشيد و مـي   ا مدت مي  كينز با اينكه فقط به كوتاه     
آور  پيـام «همين دليل وي را     بين بود، به    ولي به آينده نظام سرمايه داري خوش      . »ايممرده

  . نامند مي»رونق اقتصادي
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  خودآزمايي فصل ششم
  . دهيد مدل توسعه اقتصادي كينز را توضيح .1
 .نماييد  مدل كينز را بيانهايفرض .2

 .دهيد را در نظريه كينز توضيحاجزاي تقاضاي كل  .3

  .دهيد مصرف را در نظريه كينز توضيح تابع .4

  .دهيد گذاري را در نظريه كينز توضيحسرمايه تابع .5

 .نماييد اصل شتاب را در نظريه كينز بيان .6

 . دهيد گذاري را در نظريه كينز توضيحضريب افزايش سرمايه .7

 .دهيد شرايط اقتصادي در نظريه كينز را توضيح .8

 . نماييدنظريه كينز را با نظريه اسميت مقايسه .9

 . نماييدنظريه كينز را با نظريه ماركس مقايسه .10

 .نقش كينز در اصالح نظام سرمايه داري را بيان كنيد .11

 .نماييد است را بيان وارد شده انتقاداتي كه به نظريه كينز .12

  است؟نوع تحليلي كينز از عملكرد نظام سرمايه داري چه تحليل .13

  ايستا و بلندمدت)ب      مدت ايستا و كوتاه)الف

   پويا و بلندمدت )د      مدت پويا و كوتاه)ج
 كدام اقتصاددان براي اصالح نظام سرمايه داري نسخه نوشت؟ .14

  ماركس) الف
  اسميت) ب
  كينز) ج
   ريكاردو)د

  كدام گزينه صحيح است؟ .15
  .كينز طرفدار تقاضا است) الف
  .ت كينز طرفدار عرضه اس)ب
  .  كينز طرفدار عرضه وتقاضا است)ج
  . كينز طرفدار توليد است)د

 ؟نيستهاي مدل كينز كدام گزينه ازجمله فرض .16
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 . در اقتصاد كمبود تقاضاي مؤثر وجود دارد)الف

  . كند دولت بايد در اقتصاد دخالت)ب
 .يابدكامل تحقق مي تعادل در سطح اشتغال )ج

  .خارجي وجود ندارد تجارت)د
  گزينه در نظريه كينز صحيح است؟كدام .17

    .معكوس داردو سود مورد انتظار رابطه  گذاري با نرخ بهره سرمايه)الف
  .مستقيم داردگذاري با نرخ بهره و سود مورد انتظار رابطه  سرمايه)ب
  .مستقيم داردكوس و با سود مورد انتظار رابطه معگذاري با نرخ بهره رابطه سرمايه)ج
  . معكوس داردمستقيم و با سود مورد انتظار رابطهگذاري با نرخ بهره رابطه  سرمايه)د

  »ايمدر بلند مدت همه ما مرده«اين جمله از كدام اقتصاددان است؟  .18
   ماركس)الف
    اسميت)ب
  كينز )ج
  ريكاردو)د

  نامند؟ مي»اقتصاديآور رونق پيام «كدام اقتصاددان را  .19
     ماركس)الف
    اسميت)ب
  نز  كي)ج
  ريكاردو)د

  نظريه ارزش اضافي از كدام اقتصاددان است؟ .20

    كينز)الف
    اسميت)ب
    ميردال)ج
   ماركس)د
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  فصل هفتم
  

  

  نظريه توسعه اقتصادي والت ويتمين روستو
  

  

  كلي هدف
  . است1 اقتصادي والت ويتمين روستوكلي فصل هفتم آشنايي دانشجو با نظريه توسعه هدف

  

  هاي رفتاري هدف
  :نشجو پس از مطالعه اين فصل قادر خواهد بوددا
 بلوغ اقتصادي را بيان نمايد  . 1

 .شرايط ما قبل خيز را بيان نمايد . 2

 .خيزش اقتصادي را تعريف كند . 3

 .سنتي را تعريف كندجامعه  . 4

  .مراحل توسعه اقتصادي در نظريه روستو را به ترتيب نام ببرد . 5

  .مرحله مصرف انبوه را تعريف كند . 6

  .ظريه روستو را ذكر نمايدد بر نانتقادات وار . 7

  

   مقدمه1. 7
. دان جهان اسـت    ترين مورخان اقتصاد و اقتصاد سياسي      ترديد روستو يكي از برجسته     بي

                                                                                                                   
 1. Walt. W. Rostow 
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اقتـصادي نـدارد بلكـه حاصـل         فقـط جنبـه    وي اعتقاد دارد كه رشد و توسعه اقتصادي       

ي قـرار    او جريان توسـعه را از ديـدگاه تـاريخي مـورد بررسـ              .تحوالت اجتماعي است  
كند و معتقـد اسـت        مرحله تاريخي تقسيم مي    5او فرايند توسعه اقتصادي را به       . دهد مي

انـد و بايـد      كه هر يك از كشورهاي جهان در يكي از مراحل رشد اقتصادي قرار گرفتـه              
  .براي دستيابي به توسعه از اين مراحل عبور كنند

  

   مراحل نظريه توسعه اقتصادي روستو2. 7
  :اين پنج مرحله عبارتند از. خود را در پنج مرحله تاريخي ارائه كرده استروستو نظريه 

 سنتيجامعه  . 1

 شرايط ما قبل خيز . 2

  اقتصاديخيزش . 3

  اقتصادي بلوغ . 4

   انبوهعصر مصرف . 5

  .دهيماكنون اين مراحل را به ترتيب مورد بررسي قرار مي

  

  جامعه سنتي .1
 است و اقتصاد به صـورت معيـشتي و          در اين جامعه بازدهي و توليد سرانه بسيار پايين        

مـردم كـشاورزي     ترين منبع درآمـد    ترين فعاليت و مهم   رايج. شود مصرفي اداره مي   خود
هاي دولت  هزينه. كشاورزي فعاليت دارند   كار در بخش    درصد نيروي  75بيش از   . است

. اسـت  تجـارت بـسيار ابتـدايي و محـدود        . گذاري وجود ندارد   سرمايه است و  غيرمولد

و  سـاالري  چـوب سيـستم خـان      چـار  هـاي محلـي و در      عمال قدرت توسط حكومت   ا
 اساسـي در سـاختار     اي نقـش   خـانوادگي و عـشيره     روابـط . گيـرد فئودالي صورت مـي   

چـارچوب محـدود     اي اسـت كـه سـاختار آن در         سـنتي جامعـه    جامعه«. اجتماعي دارد 
 توليد در دوران قبـل از       هاي همانند علوم و روش    هاي توليد يافته، علوم و تكنيك    توسعه

  نيوتن و ديدگاه و طرز تفكر جامعـه در رابطـه بـا جهـان مـادي مـشابه دوران مـا قبـل                        
معنـاي    سـنتي بـه هـيچ وجـه بـه           مفهوم جامعـه   .)198: 1370باغيان،  قره (»نيوتن است 
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 كشاورزي قابل گسترش   ايستايي و سكون نيست بلكه افزايش توليد وجود دارد و زمين          

هاي آبياري يا كشف يك محـصول جديـد          تواند همراه بهبود سيستم    ري مي و بهره. است
  .افزايش يابد

  

  شرايط ماقبل خيز. 2
زمـان زيـادي طـول      . شـود  هاي خيزش اقتـصادي فـراهم مـي        در اين مرحله پيش شرط    

كشد تا جامعه سنتي متحول شود و بتواند از ثمرات دانـش جديـد اسـتفاده نمايـد و                    مي
 گذاري جامعه در دوران مـا قبـل خيـز          ميزان سرمايه  .حداقل برساند بازدهي نزولي را به     

  . استملي  درصد توليد ناخالص5كمتر از 
در ايـن مرحلـه     .  پديـد آمـد    17هاي خيز ابتدا در اروپاي غربـي قـرن           پيش شرط 

بازارهـاي  . كار گرفته شـد    هاي علمي نوين در توابع توليد كشاورزي و صنعتي به          انديشه
بريتانيا اولين كـشوري بـود كـه در آن پـيش            . المللي گسترش يافت   ينجهاني و رقابت ب   

تشكيل يك دولـت ملـي      ). 172: 1374كانث،  (طور كامل شكل گرفت      هاي خيز به   شرط
شرايط الزم  . هاي دوران آمادگي براي خيزش اقتصادي است       متمركز و توانمند از ويژگي    

  :طريق فراهم شدبراي خيزش اقتصادي در كشورهاي اروپاي غربي از چهار 
 رنسانس و عصرآموزش . 1

 هاي مشروطه عصر پيدايش حكومت . 2

 دنياي جديد و عصر تجديدنظر و اصالح مسيحيت به كمك افكار لوتر . 3

  ).199: 1370باغيان،  قره(پيدايش عصر مسيحيت و پروتستانتيسم  . 4

شـرايط  . آيـد  وجود مي  جامعه به   تأثير عوامل خارجي بر    تحتقبل خيز    شرايط ما 
  :از طور خالصه عبارتند ز بهماقبل خي

 سيستم بانكداري گسترش . 1

 باطات، حمل و نقل و استخراج مواد      ويژه در شبكه ارت    گذاري به  گسترش سرمايه  . 2

 اوليه از داخل و از ساير كشورها

 گسترش تجارت داخلي و خارجي . 3

 كشاورزي انقالب تكنولوژيكي در بخش . 4
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  خيزش اقتصادي مرحله. 3
تفـاوت ايـن مرحلـه بـا        . خيزش اقتصادي است   وستو مرحله نظريه ر  نقطه عطف اقتصاد در   

 كمتـر گذاري جامعه كه در دوران ماقبل خيز        مرحله ماقبل خيز در اين است كه ميزان سرمايه        

روسـتو  . رسد  درصد توليد ناخالص ملي مي     15 تا   10ملي بود به      درصد توليد ناخالص   5از  

عت ذوب آهـن يـا صـنعت سـيمان          ها مثل صـن    گويد در اين مرحله بايد بعضي از بخش        مي
اجتمـاعي و    در اين مرحلـه فـضاي مناسـب سياسـي،         . كليدي انتخاب شوند   عنوان بخش  به

  :بنابراين در اين مرحله سه اقدام اساسي الزم است. خيز الزم است فرهنگي براي انجام

  گذاري سرمايه . 1

 تاز پيش انتخاب بخش . 2

 ايجاد فضاي مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي . 3

كهن در مقابل رشـد از بـين         ها و موانع   خيز دوراني است كه در آن مقاومت      مرحله  
نيروهاي مولد پيشرفت اقتـصادي كـه زمينـه فعاليـت آنهـا             ). 174: 1374 كانث،(روند   مي

اي عـادي    مسئلهبدين ترتيب رشد به     . شوندرفته بر جامعه مسلط مي     فراهم شده است رفته   
در . محرك اوليه براي خيزش اقتصادي تكنولوژي بوددر بريتانيا . شودو متعارف تبديل مي

آورنـد   يابند و سودهاي زيادي به بار مـي        طي اين مرحله صنايع جديد سريعاً گسترش مي       
فنـون  . شـود  گـذاري مـي    كه بخش زيادي از آنها مجدداً براي ايجاد صنايع جديد سـرمايه           

ت تجـاري بـه     يابند و كـشاورزي خـصل     جديد توليد در صنعت و كشاورزي گسترش مي       

درطي يكي دو دهه، ساختار اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي جامعـه چنـان               . گيردخود مي 
در ايـن مرحلـه     . شود كه پس از آن نرخ رشـد پايـدار تـداوم خواهـد يافـت               دگرگون مي 

مرحلـه جهـش يـك      « قـول روسـتو       به. شوند نيروهاي مدرن جايگزين نيروهاي سنتي مي     
باشد كه عواقـب     هاي توليد قديمي مي     راديكال در روش   انقالب صنعتي همراه با تغييرات    

  ).201: 1370باغيان،  قره ( »شود مدت ظاهر مي آن بالفاصله در كوتاه
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  مرحله خيز در كشورهاي مختلف 1-7جدول 
  

  خيز مرحله مدت  خيز شروع و پايان مرحله  نام كشور
   سال19  1802-1783  بريتانيا
  سال30 1860-1830  فرانسه

 سال27 1860-1833  يكبلژ
 سال17 1860-1843  آمريكا
  سال23 1873-1850  آلمان
  سال22 1890-1868  سوئد
  سال22  1900-1878  ژاپن

  سال24 1914-1890  روسيه
 سال18 1914-1896  كانادا

  هنوز ادامه دارد تاكنون1935  آرژانتين
 هنوز ادامه دارد  تاكنون1937  تركيه

ز ادامه داردهنو تاكنون1948  هندوستان  

 هنوز ادامه دارد تاكنون1952  چين
  

  .201 ، اقتصاد توسعه، جلد اول، نشر ني، ص)1370(باغيان  مرتضي قره: مأخذ

  
هـايي كـه     بخـش . مرحله جهش بايد بسيار كوتاه و در فاصله دو دهه خاتمه يابـد            

 پيـشتاز   سازند بخش  خيزش اقتصادي را ممكن مي    انتقال از مرحله ما قبل خيز به مرحله         
پيشتاز در هر كشوري متفاوت     بخش  ). 87: 1382موسوي جهرمي،   ( گويند   يا پيشرو مي  

در بريتانيا صنايع نـساجي، در آمريكـا، كانـادا، آلمـان، روسـيه و           . از ساير كشورها است   
. انـد  آهـن صـنايع پيـشتاز بـوده        بري جديد و راه     آهن، در سوئد صنايع چوب     فرانسه، راه 

  .دهد ش اقتصادي را در برخي از كشورها نشان مي مرحله خيز1-7جدول 
  

 مرحله بلوغ اقتصادي. 4

  هـا   هاي مهم مرحله بلوغ اقتصادي سطح باالي درآمد سرانه و كاربرد تكنولـوژي             ويژگي
مرحلـه بلـوغ اقتـصادي      . هاي اقتصادي اسـت    هاي فني جديد در اكثر فعاليت      و پيشرفت 

مرحلـه را چنـين تعريـف        روستو اين . رسد نسبتاً طوالني است و گاهي به چهار دهه مي        
  :كند مي

كند و از فنـون      دوراني كه جامعه بعد از گذار از مرحله خيزش اقتصادي آغاز مي           «
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» كنـد  اي اقتصادي اسـتفاده مـي     ه  و علوم جديد به نحو بيشتر و مؤثرتري در ساير بخش          
تواند بـا    د كه مي  كن در اين دوران اقتصاد به حدي پيشرفت مي       ). 205: 1370باغيان،   قره(

روستو تاريخ رسيدن برخي از كشورها به اين        . هاي ناگهاني مقابله كند    نوسانات و بحران  
  : كند صورت زير ذكر مي مرحله را به

  
  تاريخ رسيدن به مرحله بلوغ اقتصادي در كشورهاي مختلف 2-7جدول 

  

  تاريخ رسيدن به مرحله بلوغ اقتصادي  نام كشور
  1850  بريتانيا

 1900  كاآمري
 1910  فرانسه
 1910  آلمان
 1920  بلژيك
 1930  سوئد
  1940  ژاپن

 1950  روسيه
 1950  كانادا

  

  .206، اقتصاد توسعه، جلد اول، نشر ني، ص)1370(باغيان قرهمرتضي : مأخذ

  
  :شود كه سه تغيير مهم در آن رخ دهد زماني جامعه وارد مرحله بلوغ اقتصادي مي

ر كند و نيروهاي ماهر نقـش اساسـي در توليـد داشـته              خصلت نيروي كار تغيي    . 1
مردم زندگي در شهر را به روستا ترجيح دهند و دستمزد واقعي كارگران افزايش              . باشند

 .يابد

كاردان و پركار جـاي خـود را          و كارفرماهاي  كند خصلت مالكيت توليد تغيير    . 2
 .به مديران اليق و نخبه دهند

 .خواهان تغييرات بيشتري شودجامعه از معجزه صنعتي كسل شود و  . 3

 درصـد توليـد ناخـالص ملـي بـه طـور مـداوم               20 تـا  10در اين مرحلـه حـدود       
كشور جايگـاه خـود     . گيرد رشد توليد بر رشد جمعيت پيشي مي      . شود گذاري مي  سرمايه

شـد در داخـل      كه سابق از خارج وارد مـي       كاالهايي. كند الملل پيدا مي   را در اقتصاد بين   
آيـد، و كاالهـاي جديـدي بـراي          وجـود مـي    نيازهاي جديد وارداتـي بـه     شود،   توليد مي 
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آمريكا، . يابند صنايع ابزارسازي، شيميايي و برقي گسترش مي      . صادرات ساخته مي شود   
  .اند بريتانيا، آلمان و فرانسه در اواخر قرن نوزده اين مرحله را طي كرده

  
  مرحله مصرف انبوه. 5

رسد كه مصرف تعداد زيـادي از افـراد          اي مي ، به نقطه  در اين مرحله درآمد سرانه واقعي     
  .تفراتر از خوراك، پوشاك، مسكن و ساير نيازهاي اوليه اس

نسبت جمعيـت شـاغل     . يابد نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت افزايش مي       
هـدف  . رود اي كه نياز به مهـارت خاصـي دارنـد بـاال مـي              در ادارات يا مشاغل كارخانه    

  پذيرش و گسترش هر چه بيشتر تكنولوژي مدرن، به مثابـه يـك هـدف               جامعه باالتر از  
كننـد كـه تكنولـوژي موجـود         افراد جامعه نيازهـاي ديگـري احـساس مـي         . عالي است 

. يابنـد  منابع بيشتر در توليد كاالهاي مصرفي بادوام تخصيص مـي         . گوي آنها نيست    پاسخ
. كننـد  ه شهرها مهاجرت مي   در اين مرحله مردم از مناطق پر سر و صدا و شلوغ به حوم             

  .گيرد ظهور دولت رفاه در اين مرحله شكل مي
  
   انتقادات وارد بر نظريه روستو3. 7

  :به نظريه توسعه اقتصادي روستو انتقاداتي وارد شده است كه عبارتند از
 برخي از كشورها از جمله آمريكا، كانادا، زالندنو و استراليا از مرحلـه جامعـه                .1

  .اند اي بوده اند و فاقد چنين مرحله دهسنتي عبور نكر
برخي از كشورها حتي قبل از مرحله بلوغ اقتصادي به مرحلـه مـصرف انبـوه                . 2

  .اند رسيده
جانبـه اقتـصاد    انتخاب چند صنعت پيشتاز در يك اقتصاد به منزله رشـد همـه              . 3

  .نيست
 و هـر    طور كلي بين مراحل ذكر شده به لحاظ تاريخي تـوالي وجـود نـدارد               به. 4

  .مرحله دقيقاً پس از طي مرحله قبلي كه روستو ذكر كرده اتفاق نيفتاده است
  

  خالصه فصل هفتم
اقتصادي نـدارد بلكـه حاصـل        فقط جنبه  روستو اعتقاد دارد كه رشد و توسعه اقتصادي       
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 او جريان توسـعه را از ديـدگاه تـاريخي مـورد بررسـي قـرار                 .اجتماعي است  تحوالت
  :كند تاريخي زير تقسيم مي  مرحله5را به  وسعه اقتصادياو فرايند ت. دهد مي

سرانه بسيار پايين است و اقتصاد       جامعه بازدهي و توليد    اين در :جامعه سنتي . 1

تـرين منبـع    ترين فعاليـت و مهـم     رايج. شودمصرفي اداره مي   به صورت معيشتي و خود    
  . درآمد مردم كشاورزي است

شـرطهاي خيـزش اقتـصادي فـراهم         ه پـيش  در اين مرحل   :ماقبل خيز  شرايط. 2

كشد تا جامعه سنتي متحول شود و بتواند از ثمرات دانش            زمان زيادي طول مي   . شود مي
  .حداقل برساند جديد استفاده نمايد و بازدهي نزولي را به

 نقطه عطف اقتصاد در نظريه روستو مرحله خيـزش          :خيزش اقتصادي  مرحله. 3

ه با مرحله مـا قبـل خيـزش در ايـن اسـت كـه ميـزان                   تفاوت اين مرحل   .اقتصادي است 
ملي بـود     درصد توليد ناخالص   5 از   رقبل خيز كمت  گذاري جامعه كه در دوران ما      سرمايه

  .رسد ملي مي  درصد توليد ناخالص15 تا 10به 
مرحله بلـوغ اقتـصادي سـطح بـاالي          هاي مهم   ويژگي :مرحله بلوغ اقتصادي  . 4

هـاي   هـاي فنـي جديـد در اكثـر فعاليـت           ها و پيشرفت  يدرآمد سرانه و كاربرد تكنولوژ    
  .رسد مرحله بلوغ اقتصادي نسبتاً طوالني است و گاهي به چهار دهه مي. اقتصادي است

رسـد   اي مـي  واقعي، به نقطـه    سرانه مرحله درآمد  اين در :مرحله مصرف انبوه  . 5

ر نيازهاي اوليـه    كه مصرف تعداد زيادي از افراد فراتر از خوراك، پوشاك، مسكن و ساي            
  . است

روستو وارد شده است ايـن اسـت         توسعه اقتصادي  به نظريه  كه   ترين انتقادي  مهم
مرحلـه   مراحل ذكر شده به لحاظ تاريخي توالي وجود نـدارد و هـر             كلي بين  طور كه به 

  .ذكر كرده اتفاق نيفتاده است دقيقاً پس از طي مرحله قبلي كه روستو
  

  خود آزمايي فصل هفتم
 .ل توسعه اقتصادي در نظريه روستو را نام ببريدمراح . 1

 .جامعه سنتي را در نظريه روستو تعريف كنيد . 2

  .در نظريه روستو بيان نماييدشرايط ما قبل خيز را  . 3
 .مرحله خيزش اقتصادي را در نظريه روستو تعريف كنيد . 4
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  .را در نظريه روستو بيان نماييدمرحله بلوغ اقتصادي  . 5
  . كنيدنظريه روستو تعريفمرحله مصرف انبوه را در  . 6
  .ر نظريه روستو را ذكر نماييدانتقادات وارد ب . 7
 است؟نقطه عطف مراحل رشد و توسعه در نظريه روستو كدام مرحله  . 8

  ماقبل خيز مرحله)ب       سنتي  مرحله)الف
  انبوهمصرف مرحله)د         خيز  مرحله)ج

  ت؟اسدر نظريه روستو آخرين مرحله رشد اقتصادي كدام مرحله  . 9
   مرحله ما قبل خيز)ب      بلوغ اقتصادي ) الف

   انبوهمصرف مرحله )د       خيز مرحله )ج
  كند؟در كدام مرحله از نظريه روستو اقتصاد صنعتي بر اقتصاد كشاورزي غلبه مي . 10

   مرحله ما قبل خيز)ب        بلوغ اقتصادي) الف
  انبوهمصرف  مرحله )د          خيز  مرحله)ج

 دهد؟توسعه اقتصادي در نظريه روستو را به ترتيب نشان ميكدام گزينه مراحل  . 11

  انبوهما قبل خيز، خيزش اقتصادي، بلوغ اقتصادي، مصرفشرايط سنتي،جامعه) الف
  انبوه، بلوغ اقتصاديما قبل خيز، خيزش اقتصادي، مصرفسنتي، شرايطجامعه) ب
  انبوهادي، مصرفما قبل خيز، بلوغ اقتصادي، خيزش اقتصجامعه سنتي، شرايط) ج
  انبوه، خيزش اقتصادي، بلوغ اقتصادي ما قبل خيز، مصرفجامعه سنتي، شرايط) د

تـرين منبـع درآمـد       ترين فعاليت و مهم     نظريه روستو رايج   در كدام مرحله از مراحل     . 12
   كشاورزي است؟مردم
   مرحله ما قبل خيز)ب         بلوغ اقتصادي) الف

  جامعه سنتي  مرحله)د           خيز مرحله)ج
گـذاري بـه ويـژه در شـبكه ارتباطـات،           گسترش سيستم بانكداري، گسترش سرمايه     . 13

حمل و نقل و استخراج مواد اوليه از داخل و از ساير كـشورها، گـسترش تجـارت                  
كشاورزي از شرايط كدام مرحله     تكنولوژيكي در بخش    داخلي و خارجي و انقالب      

  تاريخي در نظريه روستو است؟
  قبل خيز  مرحله ما)ب         قتصاديبلوغ ا) الف

  انبوهمصرف مرحله)د         خيز مرحله)ج
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 سياسي،  مناسب فضاي پيشتاز، ايجاد  گذاري، انتخاب بخش  اساسي سرمايه سه اقدام    . 14
   گيرد؟تاريخي در نظريه روستو بايد صورتاجتماعي و فرهنگي در كدام مرحله 

    مرحله ما قبل خيز)ب       بلوغ اقتصادي) الف
  انبوهمصرف مرحله)د       خيز مرحله)ج

هاي فني جديـد در اكثـر       ها و پيشرفت  سطح باالي درآمد سرانه و كاربرد تكنولوژي       . 15
هاي مهـم كـدام مرحلـه از مراحـل تـاريخي نظريـه              هاي اقتصادي از ويژگي   فعاليت

  روستو است؟
  ما قبل خيز  مرحله)ب         بلوغ اقتصادي )الف

  انبوهمصرف مرحله)د          خيز مرحله)ج
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  فصل هشتم
  
  

   دومار- هارودرشد اقتصادينظريه 
  
  

  كلي هدف
  . است1 دومار- هشتم آشنايي دانشجو با نظريه رشد اقتصادي هارودكلي فصل هدف

  
  هاي رفتاري هدف

  :دانشجو پس از مطالعه اين فصل قادر خواهد بود
  . كند دومار را تعريف ـرشد اقتصادي از نظر هارود . 1

 . دومار را بنويسد ـفرمول رشد اقتصادي از نظر هارود . 2

 . نسبت سرمايه به توليد را بيان نمايد . 3

 .انداز را تعريف كند نرخ پس . 4

 . ـ دومار را بيان نمايدهاي مدل رشد اقتصادي هارود فرض . 5

  . دومار را ذكر كند ـعامل كليدي رشد اقتصادي در نظريه هارود . 6
  . ـ دومار را ذكر نمايدصادي هارودانتقادات وارد بر نظريه رشد اقت . 7

  
   مقدمه1 .8

هارود و دومار دو اقتصاددان معروف هستند كه در دهه چهل ميالدي دو نظريه مـستقل                
ــد  ــه كردن ــشابه ارائ ــاب . و م ــضي از كت ــه  در بع ــا از جمل ــايول،(ه ، )85-54: 1370ه

                                                                                                                   
 1. Harrod-Domar 
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صـورت  اين دو نظريه بـه      ) 75-65: 1370خورشيدي،(و  ) 400-379: 1370باغيان، قره(
در اين كتاب هر دو نظريه تلفيـق شـده و تحـت يـك الگـو بـا                  . استمستقل ارائه شده    

  .شوند دومار ارائه مي-عنوان الگوي رشد اقتصادي هارود
گـذاري  صنعتي پايه دومار بر اساس تجربه كشورهاي پيشرفته  ـ مدل رشد هارود

ـ  نظريـه . اين مدل در حقيقت بسط نظريه كينـز اسـت         . شده است  بـرخالف نظريـه    ز   كين
 كردنـد   هـاردو و دومـار سـعي      . گذاري است انداز برابر سرمايه   گويد پس ها مي كالسيك

. وقفه و ماليـم اسـتوار سـازند        نظريه رشد اقتصادي خود را براساس رشد يكنواخت، بي        
در . اسـت گذاري داده شده    در اين نظريه نقش اساسي در روند رشد اقتصادي به سرمايه          

  : گذاري داراي دو ويژگي استهاين مدل سرماي
 .كندايجاد درآمد مي . 1

  .دهدهاي توليدي را افزايش مياز طريق افزايش در موجودي سرمايه ظرفيت . 2
  .نامنداولي را اثر تقاضا و دومي را اثر عرضه سرمايه گذاري مي

  
   دومار ـ مدل رشد اقتصادي هارود2. 8

ها است كه در چارچوب آن فرض هايي دومار داراي فرض ـ مدل رشد اقتصادي هارود
شود، سـپس متغيرهـا و       مي ارائههاي مدل   ابتدا فرض . نتايج استخراج شده صحيح است    

  .شودشوند و پس از آن مدل تحليل ميپارامترها معرفي مي
  

  هافرض
بـدون در نظـر     . اسـت  دومار بر چند فرض اساسي بنا شده         -مدل رشد اقتصادي هارود   

  :ها عبارتند ازاين فرض. ريه نتايج ديگري خواهد داشتها، نظگرفتن اين فرض
  .نرخ بهره ثابت است . 1
  . تكنولوژي ثابت است . 2
  .بخشي است اقتصاد يك . 3
 .تجارت خارجي وجود ندارد . 4

 .دولت در اقتصاد دخالت ندارد . 5

 . استهالك سرمايه وجود ندارد . 6
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)(نيروي كار با نرخ ثابت . 7
0

Lكند رشد مي. 

)(يه به توليدنسبت سرما . 8
Y

K
k  . است ثابت=

)(انداز به توليد نسبت پس . 9
Y

S
s  . است ثابت=

 .عوامل توليد وجود داردتمام تعادل در سطح اشتغال كامل  . 10

انداز برابر بـوده و هميـشه ثابـت     متوسط به پس انداز با ميل     ميل نهايي به پس    . 11
 . است

  
  متغيرهاي مدل

  : اند عبارتند ازكار رفته  دومار به ـايي كه در مدل هارودمتغيره
=Kموجودي سرمايه   
=Y توليد ناخالص ملي  
=It شده در زمان ريزي برنامهگذاري سرمايه t  
=St شده در زمان ريزي برنامهانداز  پس t 

KΔ=افزايش در موجودي سرمايه   

Y

K
k   ايه به توليد نسبت سرم==

Y

S
s   انداز نرخ پس==

0

Y
Y

Y
g =Δ==نرخ رشد اقتصادي   

0

L= كارنيروي ( نرخ رشد طبيعي جمعيت(  
0

I=گذاري نرخ رشد سرمايه  
  

  مدل
شـد اقتـصادي،   بـراي ر  انـداز كنـد   اقتصادي بايد نسبت معينـي از درآمـدش را پـس           هر

. باشد، الزم اسـت    دهنده افزايش در موجودي سرمايه مي      گذاري جديدي كه نشان   سرمايه
  .گذاري نقش اساسي و كليدي دارد دومار سرمايه ـدر مدل هارود
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و توليد  ) K(فرض كنيد رابطه اقتصادي مستقيمي بين ميزان كل موجودي سرمايه           
 ريال توليد ناخـالص     1000 اگر براي توليد     عنوان مثال به  . وجود دارد ) Y(ناخالص ملي   

 ريال سـرمايه الزم باشـد هرگونـه افـزايش در موجـودي سـرمايه بـه شـكل                    3000ملي

گذاري جديد  سرمايه
3

طـور كـه در      همان. كند  افزايش در توليد ناخالص ملي ايجاد مي       1

3 آمده است اين نسبت برابر8فرض 
1000

3000 ==
Y

Kو ثابت است . 

. شـود انـداز تـأمين مـي     وسيله كل پس  گذاري جديد به    شود كل سرمايه  فرض مي 
  :صورت زير است دومار به -مدل رشد اقتصادي هارود

         :شده برابر است يعني ريزي برنامه اندازشده با پس ريزي برنامه گذاري سرمايه.1
)8-1(                           It=St  
  : ثابتي از درآمد ملي است يعنيانداز نسبتپس 9طبق فرض. 2
)8-2(                            St=sYt  
  : است از افزايش در موجودي سرمايه يعنيگذاري عبارتسرمايه. 3
)8-3(                         It=∆K  
   :ابت است يعني ثرمايه به توليد سنسبت 8طبق فرض .4

)8-4(                         
Y

K
k =  

  : تغييرات آنها هم ثابت است يعنيپس نسبت

)8-5(                         
Y

K
k

Δ
Δ=  

)8-6(                         ∆K=k∆Y  
      :داريم) 6-8(و ) 3-8 (،)1-8(از روابط 

                   It=St=∆K=k∆Y  
)8-7(                           St =k∆Y  

  : را قرار دهيم داريم sYtمقدار ) 2-8(از St جايبه ) 7-8(اگر در 
)8-8(                          sYt =k∆Y  

)8-9(                         
t

t

Y

Y

k

s Δ
=  
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  :دهد بنابراين داريمنرخ رشد اقتصادي را نشان مي) 9-8(سمت راست رابطه 

)8-10 (                         
k

s
g =  

  
  ابطه نرخ رشد اقتصاديتفسير ر

 دومـار، نـرخ رشـد     ـ دهد كه در مـدل رشـد اقتـصادي هـارود    نشان مي) 10-8(رابطه 
شـود و بـا نـرخ       توليـد تعيـين مـي     انداز و نسبت سرمايه بـه       وسيله نرخ پس   اقتصادي به 

  .  معكوس دارد توليد رابطهمستقيم و با نسبت سرمايه بهانداز رابطه  پس
ر وضعيت اشتغال كامل قرار دارد پس مازاد نيـروي كـار            ، اقتصاد د  10طبق فرض 

)( بنابراين نرخ رشد اقتصادي   . وجود ندارد 
0

Y      با نرخ رشد طبيعي جمعيـت  )(
0

L   برابـر 
ثابت اسـت پـس نـرخ رشـد          8توليد طبق فرض    همچنين چون نسبت سرمايه به      . است

  : شد اقتصادي برابر استگذاري نيز با نرخ رسرمايه

)8-11 (                    
k

s
gLYI ====

000

  

  :داريم) 2-8(و ) 1-8(از 
)8-12 (                         It=sYt  

)8-13 (                        tt I
s

Y .
1=  

) t(نسبت بـه زمـان      ) 13-8(گذاري كافي است از     براي محاسبه نرخ رشد سرمايه    
  :ممشتق بگيري

)8-14 (                     
dt

dI

sdt

dY tt .
1=  

تقاضـا   آوردن طـرف     دسـت  براي به . دهدطرف عرضه را نشان مي    ) 14-8(رابطه  
. مـشتق بگيـريم   ) t(نسبت به زمـان      دست آوريم و از آن     را به ) Yt(،  )4-8(بايد از رابطه    

  : در اين صورت خواهيم داشت

)8-15 (                     tt K
k

Y .
1=  

)8-16 (                     
dt

dK

kdt

dY tt .
1=  

  : داريم) 16-8(و معادله تقاضا ) 14-8(از برابري معادله عرضه 
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)8-17 (                     
dt

dK

kdt

dI

s
tt .

1
.

1 =  

)8-18 (                        
dt

dK
I t

t =  

 جاي به) 17-8(اگر در معادله    
dt

dKt     مقـدار   ) 18-8( از معادلـهIt      را قـرار دهـيم 

  :داريم

)8-19 (                       
k

s

I
dt

dI

t

t

=  

)8- 20(                         
k

s
I t =
0

  

 كـار و نـرخ      گذاري، نرخ رشد توليد و نرخ رشد نيروي       بنابراين نرخ رشد سرمايه   
  :م برابرند يعنيرشد اقتصادي همه با ه

)8-21 (                   
k

s
gLYI ttt ====

000

  

اقتـصاد بايـد نـسبت معينـي از         . بسيار ساده است  ) 21 -8( اقتصادي رابطه    منطق
انداز   كشور بيشتر پس   هر چه . گذاري كند  انداز و سرمايه   ملي خود را پس   توليد ناخالص   

  .يابدتحقق ميشود و رشد اقتصادي گذاري بيشتر ميكند سرمايه
  

   دومار ـ انتقادات وارد بر نظريه هارود3. 8
 غيرواقعي هاياغلب انتقادها به فرض.  دومار انتقاداتي وارد شده است ـ هارود به نظريه

  :از اين انتقادات عبارتند. مدل است
مدت ممكن اسـت     انداز در كوتاه  نهايي به پس   متوسط و ميل   فرض برابري ميل   . 1

 .در بلندمدت اين دو متفاوتنددرست باشد ولي 

. گيرند كار و سرمايه به نسبت ثابت مورد استفاده قرار مي          فرض شد كه نيروي    . 2
مل اين كه در ع كند در صورتي كار و سرمايه را رد مي      اين فرض امكان جانشيني نيروي    

 .دو عامل جانشين هم هستند

هـا   كه قيمت  تيها نشده در صور   اي به تغييرات قيمت    در اين نظريه هيچ اشاره     . 3
 .كندثبات مي شود و اقتصاد را بي در طول زمان دچار تغيير مي
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كنــد و در عمــل نــرخ بهــره تغييــر مــي. بهــره ثابــت اســت رض شــد نــرخفــ . 4
 .دهد گذاري را تحت تأثير قرار مي سرمايه

كه دولـت در ايجـاد كاالهـاي         است در صورتي    نقش دولت ناديده گرفته شده     . 5
 .تصادي نقش اساسي داردهاي اقاساسي و زير ساخت

كه در دنيـاي واقعـي تكنولـوژي         است در صورتي   تكنولوژي ثابت فرض شده    . 6
 . حال تغيير است دائماً در

كــار و نــرخ رشــد   فــرض شــد كــه نــرخ رشــد توليــد، نــرخ رشــد نيــروي  . 7
وقوع چنين امري كامالً تـصادفي اسـت و احتمـال آن            . گذاري با هم برابر هستند     سرمايه

صورت  چون به .  است 1گويند اقتصاد روي لبه تيغ     دليل مي  نبه همي . ستبسيار ضعيف ا  
  . وجود دارداهتصادفي و با احتمال بسيار ضعيف امكان برابري اين نرخ

  

  خالصه فصل هشتم
 گـذاري شـده     دومار بر اساس تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي پايـه         ـ مدل رشد هارود  

گـذاري داراي دو     در اين مدل سرمايه   . تاين مدل در حقيقت بسط نظريه كينز اس       . است
  :ژگي استوي

 .كند ايجاد درآمد مي . 1

  .دهد هاي توليدي را افزايش مي از طريق افزايش در موجودي سرمايه ظرفيت . 2
هـاي مـدل    فرض. گذاري مي نامند   اولي را اثر تقاضا و دومي را اثر عرضه سرمايه         

  :از  دومار عبارتند ـرشد اقتصادي هارود

  .ت استنرخ بهره ثاب . 1
 .تكنولوژي ثابت است . 2

 .اقتصاد يك بخشي است . 3

 .تجارت خارجي وجود ندارد . 4

 .دولت در اقتصاد دخالت ندارد . 5

 .استهالك سرمايه وجود ندارد . 6

)(كار با نرخ ثابت نيروي . 7
0

Lكند رشد مي. 

                                                                                                                   
1. Knife Edge  
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)(نسبت سرمايه به توليد . 8
Y

K
k  . ثابت است=

  :است با برابرنرخ رشد اقتصادي

k

s
g =  

 دومـار، نـرخ رشـد       ــ  اروددهد كه در مدل رشد اقتصادي هـ       اين رابطه نشان مي   
شـود و بـا نـرخ       انداز و نسبت سرمايه بـه توليـد تعيـين مـي            وسيله نرخ پس    اقتصادي به 

  . با نسبت سرمايه به توليد رابطه معكوس داردمستقيم و انداز رابطه  پس
گذاري، نرخ رشد توليد و نرخ رشد نيـروي كـار و              رشد سرمايه  در اين مدل نرخ   

  :نرخ رشد اقتصادي همه با هم برابرند يعني

k

s
gLYI ttt ====

000

  

گذاري انداز و سرمايه  ملي خود را پس   اقتصاد بايد نسبت معيني از توليد ناخالص        
 رشـد اقتـصادي   شـود و گذاري بيشتر مـي  انداز كند سرمايه هر چه كشور بيشتر پس    . كند

  . يابدتحقق مي
  

  آزمايي فصل هشتمخود
 . توليد را بيان نماييد دومار نسبت سرمايه به  ـدر مدل رشد هارود . 1

  . كنيدانداز را تعريف دومار نرخ پس ـدر مدل رشد هارود . 2
  .كنيد دومار تعريف  ـرشد اقتصادي را از نظر رشد هارود . 3
  . دومار بنويسيد ـفرمول رشد اقتصادي را در مدل رشد هارود . 4
 .  دومار را بيان نماييد ـهاي مدل رشد اقتصادي هارودفرض . 5

  . دومار را ذكر كنيد ـ هارودعامل كليدي رشد اقتصادي در نظريه . 6
  .  دومار را ذكر نماييد ـانتقادات وارد بر نظريه رشد اقتصادي هارود . 7
ـ    دومار چنانچـه نـسبت سـرمايه بـه      ـ در مدل رشد هارود . 8  و سـهم  2ر بـا  توليـد براب

طبيعـي   درصد باشد در ايـن صـورت نـرخ رشـد             6ملي  انداز در توليد ناخالص      پس
  اقتصادي چقدر خواهد بود؟

     درصد 3 )ب         درصد12 )الف
   درصد 33/0 )د          درصد5/1 )ج
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 و نـرخ طبيعـي      3توليد برابر بـا      سرمايه به     دومار چنانچه نسبت   -درمدل رشدهارود  . 9
انـداز در توليـدناخالص      درصد باشد در اين صورت سهم پـس        3براقتصادي برا  رشد

  ملي چقدر خواهد بود؟
      درصد3 )ب         درصد9 )الف

  صفر درصد )د            درصد1 )ج

 درصد و نسبت سـرمايه بـه        10انداز در كشوري برابر با       متوسط به پس   چنانچه ميل  . 10
 دومار چقـدر    - مدل هارود  صورت نرخ رشد اقتصادي در     باشد، در اين     3توليد برابر 

  خواهد بود؟

     درصد3/0 )ب         درصد3 )الف
  درصد 33/3 )د          درصد30 )ج

 دومار نقش اساسي در روند رشـد اقتـصادي دارد    ـ عامل اصلي كه در نظريه هارود . 11
  چيست؟

      تقاضا)ب            توليد)الف
 گذاري سرمايه)د           سرمايه )ج

 ست؟اگذاري شدهبر اساس تجربه كدام كشورها پايه دومار  ـمدل رشد هارود . 12

  صنعتيكشورهاي پيشرفته )الف
  مانده  كشورهاي عقب)ب
  مانده رهاي عقب كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشو)ج
  تمام كشورهاي جهان)د

  ؟دومار نيست  ـهاي نظريه رشد اقتصادي هارود كدام گزينه زير از فرض . 13
  .  اقتصاد متشكل از يك بخش است)الف
  . نسبت سرمايه به توليد ثابت است)ب
   .غييرات تكنولوژي وجود دارد ت)ج
 . پس انداز ضريب ثابتي از درآمد است)د

  دومار صحيح است؟ ـ كدام گزينه در نظريه رشد اقتصادي هارود . 14
انداز و نسبت سرمايه به توليـد رابطـه مـستقيم            نرخ رشد اقتصادي با نرخ پس      )الف
  .دارد
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انداز و نسبت سرمايه به توليـد رابطـه معكـوس           ادي با نرخ پس    نرخ رشد اقتص   )ب
  .دارد

معكوس و با نسبت سرمايه بـه توليـد         انداز رابطه    نرخ رشد اقتصادي با نرخ پس      )ج
  . رابطه مستقيم دارد

 توليـد  انداز رابطه مستقيم و با نـسبت سـرمايه بـه           پس  نرخ رشد اقتصادي با نرخ     )د
  .معكوس داردرابطه 
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تـرين اثـر وي در زمينـه توسـعه           مهـم . زمينه توسعه اقتـصادي دارد    مقاالت متعددي در    
 است كه بـه اختـصار اقتـصاد         »نيافتگي در اقتصاد ايران    مدارهاي توسعه «اقتصادي كتاب   
 سالگي وي منتشر شد و      43 در   1370چاپ اول اين كتاب در سال       . شودايران ناميده مي  

  هـاي  تـوان بـه كتـاب      ثـار وي مـي    از ديگر آ  . استتاكنون چندين بار تجديد چاپ شده       
سياسـت اجتمـاعي در   . 3ايـران و توسـعه،   . 2 توسـعه،  ايران امروز در آينـه مباحـث    . 1

تـورم  . 5،  )ترجمـه (اي بر اقتصاد سـنجي      مقدمه. 4،  )ترجمه(كشورهاي در حال توسعه     
  .اشاره نمود) ترجمه(قتصادي معاصرراهنمايي بر بحران در تئوري ا

پردازي بود كه ضمن آگاهي از علم        نديشمندان، عظيمي نظريه  به گفته بسياري از ا    
شناخت و براي اصـالح آن تـا حـد امكـان تـالش               اقتصاد، اقتصاد ايران را به خوبي مي      

عظيمي هرگز براسـاس    . خواهي وي بود   ترين ويژگي عظيمي روحيه عدالت     مهم. كرد مي
هـاي توسـعه اقتـصادي      تأثير انديشه عظيمي بـر برنامـه      . ميل صاحبان قدرت عمل نكرد    

، 1383: برنامـه (ه نيـست    كشور و بر آراء نظرات انديشمندان دلـسوز بـر كـسي پوشـيد             
  ).18 شماره

دهد كه مكاتب فكـري مهـم تفكـر اجتمـاعي            به نظر وي ادبيات موجود نشان مي      
هاي مشخص نظـري     ماندگي جوامع را در چارچوب     اند تا پديده توسعه و عقب      كوشيده

.  نماينـد  ارائهرضيات و قوانين علمي ذيربط متكي بر مكتب خويش را           مطالعه نمايند و ف   
هاي علوم اجتمـاعي در ايـن زمينـه         ترين شاخه  علم اقتصاد نيز به عنوان يكي از پيشرفته       

  .استكوشش فراوان نموده 
توسعه به مفهوم فرايندي خاص از تغيير و تحول كـه در نهايـت محـيط زيـستي                  

تـر   تـري را بـراي اقـشار وسـيع    آورد و زندگي مرفه  فراهم ميكامالً نو و تازه براي مردم    
توانـد  صورتي مـي   است كه تنها در    اي بسيار پيچيده    پديده سازد،پذير مي  جمعيت امكان 

عبارت ديگر،   به. شود تلقي »يكپارچه «عنوان واقعيتي  گيرد كه به   مورد مطالعه دقيق قرار   
ترتيـب مطالعـه     همين به و ايند توسعه، اقتصادي محض از فر    كه مطالعه  رسدنظر مي  به

يا حتي مطالعـه محـض تـاريخي ايـن پديـده             يا سياسي و   يا فرهنگي،  محض اجتماعي، 
  عظيمي نتيجه، مطالعه  در .نتواند فرايند پيچيده مورد بحث را به اندازه كافي روشن سازد          

اسـتفاده   »فراگيـر «اي اقتصادي از فرايند توسعه است از برخـوردي           اساس مطالعه  كه در 
علـم اقتـصاد مـدرن گـام         مرزهاي تعيين شده در    فراتر از  هايي بسيار  حوزه  و در  كندمي
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 كه اساساً چارچوبي تاريخي و    را   ويچارچوب نظري مورد بحث      حال عين در .هدن  مي
گونه كه   همان چند داد هر   قرار »مكتب نوسازي «مقوله تئوريك    توان در فراگير است مي  

 آمده است تفـسيري ويـژه و      عظيمي  هاي   بحث اين مكتب در    از خواهيم ديد تعبيري كه   
  .باشد خاص مي

  
  توسعه تعريف 2. 9

توسـعه، سـعي بـسيار     و تعريـف  تعبيـر  خـصوص  اجتماعي در علوم هاي مختلف  رشته
رسد كه تعريفي از اين مفهـوم كـه مقبـول عـام             ، چنين به نظر مي     با وجود اين   .اند نموده

اين رشته الزم    نتيجه براي هر محققي در     در. دان وجود ندارد  ميان دانشمن  باشد هنوز در  
 چـه   در تحقيقـاتش   توسعه نمايد كه مفهوم خاص مورد نظر وي از        است كه قبالً روشن   

دهند كه چـرا چنـين مفهـومي را          مچنين ضروري است كه محققين توضيح      ه .باشد مي
 خـصوص مفهـوم    رهاي غيرضـروري د   تواند از آشفتگي   اين توضيحات مي  . ندا برگزيده

بـه درك علمـي      خورد جلوگيري نمايـد و    برخي از تحقيقات به چشم مي      توسعه كه در  
  .اين مفهوم كمك كند

 دهكر سعي  خود،چارچوب نظري مورد توجه    توسعه در   به منظور تعريف   عظيمي
عـالوه،   بـه  .رديكـارگ  هاي علوم اجتمـاعي بـه  محدوده بررسي دررا است كه واژه توسعه     

اسـاس تعريـف، ماهيتـاًً       علـوم اجتمـاعي بـر       كه مفاهيم استفاده شده در     ايدنمياضافه م 
رسـد كـه توسـعه يـك واژه         مـي  بنابراين بـه نظـر     . هستند »تاريخي و تجربي  «مفاهيمي  
همـين ترتيـب، بايـد گفتـه         به .نه يك واژه فلسفي يا اخالقي      تجربي است و   تاريخي و 

 مـورد قـضاوت قـرار    »بـد « يا »خوب«ظ تواند با لف  شود كه توسعه با چنين مفهومي نمي      
چه  ها تا گونه قضاوت ها بايد به اين مسئله كه اين      اجتناب از اين قبيل داوري    براي  . گيرد

ابتدا اين نكته را درك كرد كه توسعه بايـد بـه             وتوجه نمود   هستند   مفيد حد ضروري و  
كـه چنـين    آمد    پس از آن اين امكان پيش خواهد         .توصيف گردد  روش علمي تعريف و   

.  آزمايش قـرار دهـيم     دبرابر اصول اخالقي مورد قبول يك فرد يا گروه مور          دركي را در  
جملـه در تعريـف توسـعه،        علوم اجتماعي از   هاي موجود در   شفتگي  اي از آ  بخش عمده 

  متفـاوت در    كنـد دو رهيافـت كـامالً       گردد كه سعي مي    تواند ناشي از كوششي تلقي    مي
 رهيافت اول متعلق به زمينه علوم تجربي اسـت، در          :لفيق نمايد هم ت  مطالعه توسعه را با   
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تـوان گفـت كـه درك       لـذا مـي    .كه دومي به محدوده فلسفه و اخـالق تعلـق دارد           حالي
شود كه مطالعه بتواند از دخالت       حاصل مي  هنگامي تنها مفهوم توسعه   از »علمي«مناسب  
  .ه توسعه احتراز نمايدتاريخي پديد اخالق در بررسي اساساً تجربي و فلسفه و
تجربي كامالً روشن اسـت كـه ايـن          ديدگاه تاريخي و   مفهوم توسعه از   نگاه به  با

كـه  دليـل آن   عبـارت ديگـر، بـه      بـه  .است خاصي معطوف مفهوم به رويدادهاي تاريخي   
بايـد بتـوان      اصـوالً   لـذا  ،عينـي اسـت    تاريخي و  تجربي مفهومي  ديدگاه علوم  توسعه از 

ايـن   در .كـرد  اند كشف اي را كه منشأ پيدايش اين مفهوم بوده       ويژه اريخيرويدادهاي ت 
ايـن نكتـه دارد كـه        تحول مفهوم توسعه داللـت بـر       تاريخچه پيدايش و   راستا دقت در  

توسـعه شـده باشـد       بايد موجب ظهور مفهـوم    رويداد يا رويدادهاي مهم تاريخي كه مي      
آن است كه با ظهور انقالب       نكته در  .شود انقالب صنعتي رديابي   تواند به روشني در   مي

  در »هـابس « كالم شايـسته   در .شودزندگي بشر آغاز مي    تاريخي نويني در   صنعتي عصر 
واژه  دهيـد چنـد    اجـازه : خـوانيم مـي  عصر جديد مـورد    توصيف آغاز دوران صنعتي و    

 كـار دارد   و جلـد كتـاب بـا آن سـر         سالي كه اين   مدت زمان شصت   انگليسي را كه در   
ايـن   برخي از . نظر آوريم  يا معاني جديدي يافته است در      شده و  ساخته )1848-1789(

 داري، سـرمايه  كـارگر،  متوسـط، طبقـه    صنعتگر، كارخانه، طبقه   صنعت، لغات عبارتند از  
آهـن،   راه ،)حكومـت اشـراف   ( ها همچنـين شـامل اريـستوكراسي      سوسياليسم، اين واژه  

-مطلوبيـت . اسـت ) اقتصادي( بحران و   مهندس، پرولتاريا كار، دانشمند،    ليبرال، محافظه 

جملــه همــين  شناســي و بــسياري از اســامي علــوم مــدرن ديگــر از جامعــه گــرا، آمــار،
شده از اين كلمـات     هاي ساخته تمام واژه  ژورناليسم، ايدئولوژي و  . باشند اصطالحات مي 

زمـره همـين     ي از فقـر دائمـ     و »اعتصاب«كلماتي چون    آن و  تبديل شده از   يا جرح و   و
  ).Hobsbawn, 1977: B(اند  مقوله

ها برآن  مفاهيمي كه اين نام    يا بدون اشيا و    تصور دنياي مدرن بدون اين كلمات و      
 1848 تا   1789 بين سالهاي  گيري عمق انقالبي است كه در     معيار اندازه  است، نهاده شده 

ني كه انسان، كشاورزي،    تاريخ بشريت از اعصار بسيار دور يعني زما        در جريان داشت و  
ايـن  . تـرين تغييـرات شـد     دولت را ابداع كـرد موجـب بـزرگ         متالوژي، نوشتن، شهر و   

ايـن   .دهـد جهـان ادامـه مـي      است و همچنان به تغيير تمامي      انقالب جهان را تغيير داده    
 كشورهاي مختلف نيز با    جهان آغاز نشد و در     سرتاسر زمان در هم طور عصر تاريخي به  

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

134

نـابرابر از تغييـرات دورانـي        توان يك فرايند  نتيجه مي  در. هي حركت نكرد  سرعت مشاب 
 اين فرايند نابرابر از تغييرات بنيادي در      . جهان مشاهده نمود   نقاط مختلف  تاريخي را در  

گرديـد كـه    منجر به ايجاد وضعيتي    مدت زيادي ادامه يافت و     كشورهاي مختلف جهان،  
صـنعتي شـدن موفـق       فرايند ن كشورهايي كه در   آن تغييرات اساسي موجب تمايز بي      در

رسد كه اين تفاوت    نظر مي  به .گرديد تر مانده بودند   نهايي كه بسيار عقب     شده بودند و آ   
 كمتر«  و »يافته  توسعه«جهان به    هاي اخير بندي داشته باشد كه دسته    بطن عواملي قرار   در

گيري كرد كه توسعه يك     ين نتيجه توان چن بنابراين مي  .است  را موجب شده   »يافته توسعه
اي  بـه جامعـه    »قديمي «تاريخي يك عصر   از  را تحول دوراني تاريخي است كه كشوري     

تاريخ  گردد كه عصر قبلي در     اين نكته نيز اشاره    بايد به مي. كند هدايت مي  »نو جديد و «
 و آمريـت بـود،    بشريت عصر جوامع كشاورزي است كه مشخصه آن حاكميت سنت و          

 توان فرض  مفهومي كلي مي   شود لذا در   تلقي مي  »نوين«تعريف   عصر جديد بنا به   چون  
نوگرايي به رويدادهاي تـاريخي يكـساني    چون صنعتي شدن، توسعه و   كرد كه مفاهيمي  

سـنتي را بـه يـك        اقتصادي عبارت است از فرايندي كه يك جامعه       توسعه« .دارنده  اشار
راينـد مبـاني فنـي توليـد از وضـعيت سـنتي بـه               كند و طي آن ف    صنعتي تبديل مي  جامعه

  .»وضعيت مدرن متحول مي شود
  

  انواع اصلي جوامع 3 .9
ـ با توجه به برخورد نظريعظيمي   متمـايز از هـم   نوع جامعه كامالً دو  تاريخي فوق از 
نوع دوم   گيرد و توسعه يافته را دربرمي    صنعتي و   نوع اول جوامع نوين،    :كندميصحبت  

اما بايد فوراً اضـافه نمـود كـه          .توسعه نيافته است   مع سنتي، كشاورزي و   جوا مشتمل بر 
نـه   و اينها جوامعي هستند كه نه مدرن هستند       .كشورها نيز وجود دارند    گروه ديگري از  

 اند كـه عـصر مـدرن در        اين واقعيت يافته   در جوامع مزبور علت وجودي خود را      .سنتي
المللـي  فراگيـر بـين    يي است، يـك عـصر     نوگرا شدن و  صنعتي كه عصر  تاريخ بشريت، 

تـاريخي جديـد     بنابراين، عامـل مزبـور يعنـي عـصر         ).217: 1376گروه مؤلفان،   (است  
دهـد بـدون اينكـه اهميتـي داشـته باشـد كـه كـدام بخـش يـا                    جهان را تغيير مي    تمامي
نتيجـه كـشورهايي كـه از قافلـه          ر د .جهان در روند نوگرايي فعال هستند      هايي از  بخش
كـشاورزي   سنتي توانند كماكان نسبت به چارچوب     اند نمي تر مانده  يي بسيار عقب  نوگرا
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فشار غيرقابـل مقاومـت نيروهـاي تـاريخي          علت آنكه تحت   آنها به . خود وفادار باشند  
ديگري، كـه الزامـاً      به جامعه  اي ندارند جز آنكه تغيير يابند و       باشند چاره  نوين مي  عصر

تواند جوامع، كه مي   اين نوع سوم از    .ه نيست تبديل شوند   يا توسعه يافت   صنعتي و  مدرن،
 بندي شود شامل تمامي كشورهاي كمتر      يا جامعه ناپايدار طبقه     و »جامعه گذرا « به عنوان 

 اما فعـالً  . گرفت توسعه يافته دنياي امروز خواهد بود كه متعاقباً مورد بحث قرار خواهد           
اساس چارچوب نظري مطرح شده      ركنيم كه ب   بهتر است صحبت خود را چنين خالصه      

  :متفاوت زير صحبت كرد نوع جامعه مشخص و توان از سهاين بررسي مي در
 جامعه نوين  . 1

 جامعه سنتي  . 2

  جامعه ناپايدار  . 3
  

  جوامع نوين  1. 3. 9
صنعتي موفـق    همگامي با عصر   ورود و  باشند كه در  جوامع نوين آن دسته از جوامع مي      

وجـود   اين امكان برايـشان بـه      اند و تغيير داده   زندگي خود را   مظاهر آنها تمامي . اند بوده
مراحل  رغم افزايش انفجارگونه جمعيت در     علي سطح زندگي باالتري،   است كه از   آمده

اي  كـشورهايي پديـده    چنـين  تغييـر در   فراينـد . گردنـد  منـد بهـره  شدن، صنعتي ابتدايي
است تـا ايـن جوامـع بتواننـد          چندين قرن سپري گشته    .است هموار نبوده  مدت و  كوتاه

 در. نهادينه نماينـد   اين تحوالت را   جامعه خود ايجاد و    نوسازي داري در  تحوالت معني 
 .اسـت  وجود آمده  سياسي آنان به   اجتماعي و  اين راستا تغييرات چشمگيري در وضعيت     

نون اك د كه اين كشورها هم    سر نظر نمي  تغييرات عمده به   رغم چنين  علي آن، و  عالوه بر 
بسيار ساده شده از اين      تصويري كلي و   .نقطه پايان فرايند نوگرايي خود رسيده باشند       به

عالوه مشخص است كه ايـن       به .است نشان داده شده  ) 1-9(جدول   فرايند بلندمدت در  
ايـن   فـصل تمـامي مـشكالت بـشري در         حـل و  معنـي  به جامعه جديد،  اين نوگرايي و 

زنـدگي   الزاماً مترادف با حـل مـشكالت، حتـي در          عه را لذا نبايد توس   كشورها نيست و  
 اينجـا مـورد تأكيـد      حال آنچه در   هر در. ها دانست  مادي مردم اين سرزمين    اقتصادي و 

 تازه جوامـع   اين عصر . ها مطرح است  زندگي انسان  اي در است اينكه عصر تاريخي تازه    
ايـن تحـول اساسـي الزامـاً         .استه  جوامعي تازه بنياد نهاد    زوال كشانيده و   قديمي را به  
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حفـظ   يـا  و( جوامع قـديم   صورت بازگشت به   مشكالت نيست ولي به هر     معني حل  به
  .نيز ممكن نيست دوران تاريخي نوين در) كنوني جوامع ناپايدار شرايط موجود در

  
در كشورهاي پيشگام  20 تا 15تصويري كلي و ساده شده از تحوالت نوين در طي قرون  1-9جدول 

   فرايند صنعتيدر
  

  رنسانس
آغاز محسوس 
  دوران صنعتي

قرن اعتراض و 
  آشوب اجتماعي

دوران اصالح 
  و بازسازي

بازسازي  - 
فرهنگي، علمي، 

سياسي، اجتماعي 
  در جامعه

 نظام گذاري بنيان
  اقتصادي

  داري محضسرمايه
  )كالسيك ليبراليسم(

  سرمايه شديدانباشت- 
 رقابت در بازار- 
  ديد توليدافزايش ش- 
 كارگران شديد فقر- 

  صنعتي
  آشوب سياسي- 

-گذاريبنيان- 

-جامعه و دولت

  رفاه
- شكوفايي- 

  دموكراسي

  

  17تا 15هايقرن

  

  قرن هجدهم

  

  قرن نوزدهم

  

  قرن بيستم

  

  
  

  .35نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، ص ، مدارهاي توسعه)1371(حسين عظيمي: مأخذ  

  

  سنتي  جوامع 2. 3. 9
 كشاورزي دهقاني هـستند كـه قبـل از عـصر           جوامع متكي بر   دسته از  امع سنتي، آن  جو

  :شوندهاي زير شناخته ميجوامع مزبور با مشخصه. نوين تاريخي وجود داشتند
 ولد  نرخ باالي زاد و . 1

 مير  نرخ باالي مرگ و . 2

 جمعيت پايين افزايش نرخ . 3

 فني سطح پايين دانش . 4

 پايين  سرانه توليد . 5

 آشكار  ين بيكاريپاي نرخ . 6

 پنهان ي باالي بيكار نرخ . 7

 عموماً متكي به بازارهاي محلي  توليد . 8

 عمومي  فقر . 9
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 زادگي  سياسي براساس نجيب ساختارهاي . 10

 هامحيط فرهنگي براساس سنت . 11

 هاسنت تكيه بر با نظامي و مبناي قدرت روابط دروني جامعه بر . 12

نفـوذ چـشمگير     المللي بودن و  دليل بين  حاضر به  حال كشاورزي در جوامع سنتي 
عبارتي ديگـر، جوامـع      به. اندها، كامالً متالشي شده   تاريخ زندگي انسان   جديد در  عصر

هـاي  نهـا از طريـق نفـوذ مكانيـسم        آعمـر    سنتي، ديگر به جهان واقعيت تعلق ندارند و       
  و ايـن اضـمحالل    .اسـت  پايان رسيده  ها به تاريخ انسان  نوين در  قدرتمند عصر صنعتي  

صنعتي شـده دنيـا      بخش نوين در  كشاورزي به جوامع   طريق تبديل جوامع   نابودي يا از  
جهـان بـر     صـنعتي شـده    است يا اينكه از طريق كاربرد تأثيرات نفوذ بخش         حادث شده 

توانـد تحـت عنـاوين    اين تأثيرات عمدتاً مي . است روي جوامع غيرمدرن به وجود آمده     
  :گيرد زير مورد مطالعه قرار

 الملل تجارت بين . 1

 فرايندهاي استعمار . 2

 جوامع سنتي   »افزاري افزارهاي مدرن در چارچوب سخت     نرم«معرفي و كاربرد     . 3
  .كشاورزي
نيـز   ن بهداشـت، و   تداشـ  توان اقالم دارويي، بهداشتي،   افزارها مي  ميان اين نرم   در

تزريق  معرفي و  كشاورزي، و  جوامع اي در تجهيزات جديد سرمايه   منابع جديد انرژي و   
  .سنتي را مورد اشاره قرار داد افت قديمي جامعهبهاي آموزشي جديد درسيستم

ادغام مناطق   جهاني نفوذ غيرقابل انكاري در     نوين نشدني از نظام   نيروهاي منفك 
توان به عواملي   ميان اين نيروها مي    در .المللي دارند  نوين بين  نظم جهاني در  نيافته توسعه

بـه گـسترش     ائمي منـابع انـرژي بـراي كـشورهاي صـنعتي، نيـاز            چون نياز به تدارك د    
 جمله مواد اوليه ضـروري،     از المللي، نياز به تهيه برخي مواد غيرسوختي و        بازارهاي بين 

  .نمود اشاره
 هـا و   مي رسد كه جوامع كشاوزري سنتي به دنيـاي مـوزه           نتيجه واضح به نظر    در
 ن كه آنها اولين سنگ بناي جوامع نـوين و         ولي به اين دليل روش    . ها تعلق دارند   كتابخانه

جوامـع فعلـي    كـردن درك مـا از   تـر  مطالعه آنان به منزله عميق     جوامع ناپايدار هستند و   
  .شوداست به بررسي آنها پرداخته مي
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  جوامع ناپايدار 3. 3. 9
متكي  نه سنتي و   نوين هستند و   جوامع است كه نه صنعتي و      جوامع ناپايدار آن دسته از    

تأثير نيروهاي خارجي كـه از       ساختارهاي اصلي اين جوامع تحت     .دهقاني اورزيبه كش 
بيـشتر   اين نيروهـا كـه در     . گسيخته است  هم شود از  جهان وارد مي   صنعتي سوي بخش 

 محـيط فرهنگـي،    باشـد، تمـام    موارد براي اكثريت مردم جوامع ناپايدار قابل درك نمـي         
 تـر، مـردم در     بيان روشن  به .است ر داده تغيي كشورشان را  اقتصادي اجتماعي، سياسي و  

جهان معاصـر   تأثير نيروهاي غيرقابل درك خارجي از تحت آگاه و خود نا اين كشورها، 
توانند بـه    آنها نه مي   . متفاوتي زندگي كنند   افق زماني كامالً   مجبورند در  شده و  خود جدا 

نـه   ل شـوند،  خودشـان متوسـ    شده دوره تاريخي   قوانين بازي منسوخ شده ولي شناخته     
 توانـد  هاي قديمي مـي    توسل به روش   .كنند قوانين بازي جديداً استقراريافته را درك مي      

 سـعي در مـشاركت فعاالنـه در        كنـد و   تشديد محروميت آنان را   فقر و  بختي و  تنها تيره 
نتيجـه ايـن شـرايط يـك        . باخت حتمي آنان بيانجامـد     تواند به  بازي ناشناخته جديد مي   

آن فرد به معتبـر بـودن        وضعيتي كه در   .محتواي فرهنگي است   بي ز و آمي وضعيت ترديد 
هـاي گونـاگون خـود نـسبت بـه           به نگرش  و) اخالق( ضوابط داوري خويش   معيارها و 

  ).220: 1376گروه مؤلفان، ( زندگي اعتمادي ندارد
داري را  تواند هيچ نوع تعـادل معنـي       چنين وضعيتي جامعه نمي    روشن است كه در   

 .گـردد  روزمره مي  كار تعادل دستور  عدم شود و  ثبات مي  بحث بي  جامعه مورد  .كند تجربه
  .بود زوال خواهند مرگ و زود محكوم به دير يا و ناپايدار هستند لذا اين جوامع،

 هاي فـراوان موجـود در      دليل اصلي براي چنين مرگ اجباري اين است كه بحران         
ديدگاه  عصري نوين از   اگرچه در  ها اين جوامع ناشي از اين واقعيت اساسي است كه آن         

ايـن دوران تغييـر      كنند ولي ساختارهاي اصلي زندگيشان متناسب بـا        مي تاريخي زندگي 
هاي مورد بحث بايد الزامـاً بـه         به اين دليل است كه بحران      .است نوسازي نشده  نيافته و 

  :يكي از دو سرانجام زير برسند
  نوسازيحذف بحران از طريق  . 1
   جامعهها و فروپاشي كامل تمامي بافت  حمل بحرانتشديد غيرقابل ت . 2

داشـت   بررسي ديگر وجـود نخواهـد      حالت فوق، جامعه تحت    يك از دو   هر در
زيرا يا به جامعه جديدي مبدل شده كه بحران را تحت كنترل خود درآورده و يا به كلي                  
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 ي، امـور  از ايـن رو در چنـين جـوامع         .از بين رفته و در جامعه جهاني ادغام شده اسـت          
جامعه ناپايـدار داراي     .ايم به اين دليل اين جوامع را گذرا خوانده        حالت ناپايدار دارند و   

نـه شـبيه     ابعاد غيرفيزيكي زندگي،   هايي است كه در بسياري از موارد به ويژه در          ويژگي
. است جوامع سنتي موجود بوده    نه شبيه آنهايي است كه در      جوامع نوين موجود است و    

 سـه نـوع جامعـه مـورد بحـث و           هاي اساسي در  نمايانگر بخشي از ويژگي    2-9 جدول
  .باشداين جوامع مي يا تشابه آنها در تفاوت و

  

  هاي جوامع سنتي، نوين و ناپايداربرخي از مشخصه 2-9جدول 
  

  جامعه ناپايدار  جامعه نوين  جامعه سنتي  شرح
  زياد  كم  زياد  نرخ زاد و ولد

  بتاً كمنس  كم  زياد  و مير نرخ مرگ
  زياد  كم  كم  جمعيت نرخ رشد

  زياد  زياد  كم  جمعيتي پايه
  محدود  وسيع  محدود  فني -علمي ذخاير

  بازدهمحدود و كم  وسيع و پربازده  بازده كم محدود و  موجودي سرمايه
  محدود  وسيع  محدود  دسترس طبيعي در منابع

  محدود  زياد  محدود  سرانه توليد
  زياد   محدودنسبتاً  محدود  آشكار بيكاري
  زياد  محدود  زياد  پنهان بيكاري

  تداوم حيات حداكثر كارايي و توليد  حيات تداوم اقتصادي فعاليت در اساسي هدف
  زياد  محدود  زياد  مطلق يتمورحجم فقر و مح
  زياد  نسبتاً محدود  نسبتاً محدود  نسبي يتمورحجم فقر و مح

 بندي انسانهاطبقه در اصل اساسي
رنگ  نژاد، خانواده،

  پوست
عوامل موثر بر كارايي 

  توليدي
  مبهم

 حكومتينهادهاي اساسي در اصل
تحكم و اجبار ناشي

  از اشرافيت
اجبار ناشي از اداره 

  امور
  مبهم

  محلي حوزه جغرافيايي فعاليت اقتصادي
 متقابل طمتكي بر ارتبا

  المللي بين
  المللي و وابستهبين

 عصاره و شيره باورهاي فرهنگي
سنت محوري و 

  غيرعلمي
علمي و بريده از 

  ها سنت
  مبهم

  عدم تعادل و بحران  تعادل رفاه  تعادل معيشتي  مشخصه اصلي
  

  .31نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، ص ، مدارهاي توسعه)1371( حسين عظيمي: مأخذ
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ثبـاتي   بـي  تعريف با عـدم تعـادل و       جامعه ناپايدار بنا به    ابراين روشن است كه   بن
تجربـه   صـورت مقـدم بـر      حتـي بـه    جوامـع را   همچنين اين قبيل  . خص خواهد شد  مش

  :كنيم توصيف هايي از قبيل موارد زير  با مشخصهستخواهيم توان
  ازدياد جمعيت با نرخ باال . 1
  نرخ باالي بيكاري آشكار و پنهان . 2
  توليد سرانه كم . 3
  اي كم ذخيره سرمايه . 4
  شايستگي فني و علمي در سطح پايين . 5
  شورهاي صنعتي جهانوابستگي به ك . 6
چـارچوب فـوق تنهـا       بررسي درباره جوامع ناپايـدار در      اين اساس، تحقيق و    بر

جامعـه مـورد     هاي مـورد اشـاره در     اندازه مقدار مشخصه   زمينه  را در  »يتياكم« تواند مي
نـه بـراي درك      رغم اهميتي كه دارنـد،     مقادير علي  يات و ولي اين كم  . دهد ارائه بررسي
 توانست كمكي به روشن    خواهند بود نه به تنهايي خواهند     ين جوامع كافي  هاي ا  واقعيت

  . تحوالت آينده اين جوامع بنمايندنساخت
  

  بررسي جوامع ناپايدار اساسي در تسؤاال 1 .3. 3. 9
 جوامع ناپايدار درك جهت، سـرعت،      تحوالت در  مطالعه تغييرات و   ترين نكات در   مهم

 .باشـد اين جوامع مي نتايج مقداري چنين تغييراتي در    تغيير عالوه بر   كفايت حركت و   و
سـازي   سـوي نـوين    حركـت بـه    حـال   اين است كه آيا يك جامعه ناپايدار در        سؤاللذا  

مثبت باشد،  سؤالاين  خير؟ اگر پاسخ به هست يا فرهنگي خود  ـ اجتماعي ساختارهاي
  .كنيم درك شور راسازي ك ميزان كفايت فرايند نوين كه سرعت و بود آنگاه مهم خواهد

فرايند توسعه  ت اساسي، درك    سؤاالجزئي به اين     چند هايي هر  براي يافتن پاسخ  
 اين راسـتا بايـد تأكيـد       در .آنچه تاكنون بحث كرديم الزم است      تر از  يصورتي تفصيل  به

 ربـش اقتـصادي    اصلي زنـدگي   چرخه اساسي در  تحوالت رسد كه تمامي   نظر مي  كرد به 
 تحـول در   تغييـر و   محور اساس بر  جامعه نوين در   سنتي به  معه گذر تاريخي از جا    يط

توليـد   فراينـد  كارگيري ايـن مقـوالت در      به فن و  گسترش علم و   هاي مربوط به   نگرش
 بـشري،  تـاريخي نـوين    جريان گـذر   رسد كه در   نظر مي  به عبارت ديگر به    .است متكي
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 تـري در  وسـيع  ارطبيعـي بـسي    يك طرف منابع   گردد كه از  فن باعث مي   علم و  گسترش
 اي بـسته بـه     طرف ديگر جامعـه مزبـور از جامعـه         از صنعتي قرار گيرد و    اختيار جوامع 

سابقه  افزايش بي  باالخره منابع انرژي مورد استفاده نهايتاً به       گردد، و  اي باز تبديل   جامعه
نـو را فـراهم      ايجـاد انـساني    زمينـه  انجامـد و   كيفيت توليد مـي    يت و انگيز كم  اعجاب و

  .آورد مي
  

  فني علمي و تحوالت: توسعه مبناي اصلي 4. 9
 فنـي  علمـي و   ذخـاير  حجمـي از   اقتصادي زندگي خـود بـه      هاي تمامي دوران  بشر، در 
 سـطحي از   است بـه   توليد توانسته  صحنه كارگيري اين ذخاير در    با به   داشته و  دسترسي

 يـز از ايـن قاعـده      بـشر ن   زنـدگي ) صنعتي ماقبل( سنتي دوران .آيد اقتصادي نايل  توليد
توجه از ذخاير علم     حجمي قابل  سنتي نيز به   عبارت ديگر انسان   به ست،بوده ا مستثني ن 

اقتصادي خود   است زندگي  ذخاير مزبور توانسته   گيري از  با بهره  فن دسترسي داشته و    و
  .سامان دهد و را سر

ا تـا   اقتـصادي كـشور مـ      صحنه توليد  فن مورد استفاده در    علم و  كوتاه به  نگاهي
فـن   دهد كـه علـم و      خوبي نشان مي   اي از جوامع سنتي به     عنوان نمونه  اوايل اين قرن به   
فن مـورد    علم و  است به  اين زمينه كافي   در. است  قابل توجه نيز بوده    مورد بحث كامالً  

 هاي علمـي  آگاهي دانش و  يا به  قنات، و  منابع آب كشور از طريق حفر      مهار استفاده در 
فن، بحثي مدرن    گردد كه بحث علم و     ايران توجه شود تا معلوم     تي سن يفني كشاورز  ـ

دوران  اما آنچه در   .است ساز بوده  ابزار دم  بشر از همان آغاز با اين دو وسيله و         نيست و 
يـا   نسل و  ميان افراد يك   روش انتقال آن در    فن و  كسب علم و   روش مدرن تازه است،  

 هاي تاريخي بـشر در     ر وجه مميزه دوران   ت به عبارت روشن  . نسل ديگر است   نسلي به  از
فـن يـك دوران    زمينـه علـم و   فني نيست، بلكه آنچه در ـ  وجود يا فقدان ذخاير علمي

  :است سازد دو روش يا دو مكانيسم اصلي زير دوران قبلي جدا مي تاريخي را از
 روش كسب علم و فن: مكانيسم اول . 1

   انتقال علم و فنروش: مكانيسم دوم . 2

 نـوين در   جوامـع سـنتي و     مكانيـسم اصـلي در     اين دو  تحول در  وجوهره تغيير   
  .است دهش خالصه 3-9 جدول
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دوران مدرن تاريخ خود موفق      است كه بشر در    تحول اساسي فوق باعث شده     دو
جـويي   ايـن صـرفه    هاي عظيم در نادرترين منابع خود يعني زمان گردد و          جويي به صرفه 

 فـراهم  جديـد  عـصر  هـاي  را براي انسان   ليدتو بازدهي و  افزايش وسيع امكان كه   است
  . استآورده

  
  كسب و انتقال علم و فن در جوامع سنتي و نوينهاي اصلي روش 3-9جدول 

  

  )صنعتي(جامعه نوين   )ما قبل صنعتي(جامعه سنتي   شرح

  توليدتجربه و خطا در صحنه   علم و فن كسبروش
هاي اي و آزمون كتابخانهمطالعات

  آزمايشگاهي

  انتقال علم و فن روش
شاگردي و ممارست در صحنه 

  توليد
  هاي آموزشي از پيش تدوين شدهدوره

  

  .28، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، ص)1371(حسين عظيمي: مأخذ

  
اي سنتي تـاريخ بـشر پديـده       دوران توان گفت كه اگر زمان در     ديگر سخن مي   به
بعدي  دو سطحي و  ايپديده صنعتي به  دوران در شود، زمان  بعدي انگاشته  يك خطي و 

 تاريخ بشر عمدتاً داراي طول است،      اين ديدگاه در دوران سنتي     زمان از . گردد تبديل مي 
گونـه   همـان  لذا .گردد عرض مي  طول و  دوران مدرن داراي دو بعد     زمان در   كه حال آن 

سنتي    در دوران  Bو   Aت زمان بين نقاط   كمي مقدار و  نيز آمده است،   1-9كه در نمودار    
 كميـت زمـان در     كـه مقـدار و     شـود، حـال آن      تلقي مي  AB معادل طول پاره خط    اساساً

صورت  گردد كه حتي در    مالحظه مي  . است ABCD دوران معاصر معادل سطح مستطيل    
 هم زمان  نوين، باز  سنتي و  دوران در) AB خط پاره ها در  تعداد ثانيه (تساوي طول زمان    

از  .مراتـب متفـاوت اسـت      جامعه مـورد بحـث بـه       دو همين فاصله، در   دسترس در  در
هـا   دادي ثانيه  م قرار ومفه رسيد كه زمان به    توان به اين نتيجه    سادگي مي  اينجاست كه به  

بـدين صـورت اسـت كـه بـا            قابل مقايـسه نيـست و      نوين اساساً  سنتي و  جامعه در دو 
مدرن معادل كميت مـشخص       جوامع سنتي و   ماندگي بين  ثانيه، شكاف عقب   گذشت هر 

  .گردد محور عمق زمان، زياد مي شده در
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  تاريخ بشري مختلف هايزمان در دوران 1-9نمودار 
  

  تاريخ زمان در دوران سنتي
  )اي خطي پديده(

  

  زمان در دوران صنعتي تاريخ
  )اي سطحي پديده(
  
  
  
  
  
  
  

  

  تاريخان در دوران فراصنعتي زم
  )حجمياي پديده(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .29نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، ص ، مدارهاي توسعه)1371(حسين عظيمي: مأخذ

  
جوامع نوين حاكي اسـت كـه    اجتماعي در  ـ شواهد موجود از تحوالت اقتصادي

ــازه ــاريخ بــشر در اجتمــاعي در ـــ تحــوالت اقتــصادي اي ازاحتمــاالً دوران ت حــال  ت
 حفـظ و   )سـنتي ( دوران قبلـي   اقتصادي بشر در   هدف اساسي زندگي  . گيري است  شكل

B 
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حـداقل منـابع     حداكثركردن توليد بـا تخـصيص     ) صنعتي(دوران نوين    حيات، در  تداوم
 دهد كه هـدف اساسـي زنـدگي اقتـصادي بـشر در            شواهد موجود نشان مي   . بوده است 

 شرايط حفـظ   اقتصادي با  توليد نمودن سازگار ،دحتمال زيا ا دوران بعدي تاريخ خود به    
دوران بعدي تاريخ    رسد كه در  نظر مي  بدين صورت به  . تعادل محيط زيست خواهد بود    

 سـوم در   محور بگوييم و  حجمي سخن  اي عنوان پديده   از زمان به   ستبشر خواهيم توان  
است كه   صورتي  همه در  اين .زمان ناميده شود   تواند محور كيفيت   مي  مختصات دستگاه

هـا  بشر بتواند دوران گذر پرآشوب تاريخي جديد را در شرايطي سپري سازد كه بحران             
  .نشود به انهدام كلي دستاوردهاي هزاران ساله منتهي

  

  ايتوسعه تحوالت محور :نمودن آن علمي فرهنگي و نوسازي 5. 9
 حوزه علم و   والت اساسي كيفي در   اين بحث آن است كه تح      به هرحال نكته مورد تأكيد در     

حـال   عـين  در .اسـت  خود سـامان داده   اساس بنياني است كه جامعه نوين را بر       فن محور و  
 تـر در   دهد كه عامـل زيربنـايي      اي موجود نشان مي   شواهد توسعه  مطالعه تفصيلي تجارب و   

مطالعه  عبارت ديگر با به. عنصر فرهنگي است فني جامعه عامل و  ـ  علمي تحوالت نگرش
ترين عنصر براي كمـك بـه فراينـد توسـعه           شويم كه مهم  تر شواهد موجود متوجه مي    وسيع

فرهنگ كه از طريق ايجاد ساختارهاي اجتمـاعي مناسـب           عبارت است از تغييري اساسي در     
 زنـدگي و  ابعـاد مختلـف   هـاي علمـي در  كاربرد روش  باعث روي آوري جامعه به دانش و      

سـازي   نـوين  تـرين عامـل در     رسد كه مهم  بيان ديگر، به نظر مي      به .گردد هاي جامعه فعاليت
شـود كـه     لي بايستي بالفاصله تأكيد    و .فرهنگي است  دوران معاصر، عامل   جامعه در  تاريخي

 تغييري كه صرفاً فرهنگي اسـت مـورد نيـاز اسـت تـا              نه هر  نوع خاصي از تغيير فرهنگي و     
تغيير فرهنگي  . جامعه ناپايدار نهادي شود    ريخي در تا فرايند تحول مورد اشاره يعني نوسازي     

 باورهاي اعتقـادي مـردم در      مورد بحث بايد مستقيماً معطوف به تغيير جهت دادن نگرش و          
حـالتي   بـه ) 3 -9 جـدول  شـده در   مطرح( هاي مبهم موجود  يك جامعه ناپايدار از وضعيت    

اكنـون   . و اجتمـاعي اسـت     صحنه فرهنگي  كننده در  علمي عامل تعيين   آن روش  باشد كه در  
 دقـت در   دهـد؟  جامعـه ناپايـدار رخ     توانـد در  است كه چگونه چنين تغييري مي       اين سؤال

سازد كه تغيير فرهنگي مذكور از لحـاظ        يافته فعلي مشخص مي    توسعه تجربه جوامع نوين و   
  .آنها رخ داده است تركيبي از هاي زير ياتاريخي، با كاربرد يكي از روش
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 ايـن روش توسـط انگلـستان و برخـي ديگـر از كـشورهاي                :خطاآزمايش و    . 1

پيشگام فرايند نوين صنعتي شدن جهاني براي دستيابي به تغييرات اساسي فرهنگـي كـه               
  .براي نهادي كردن ساختارهاي جديد ضروري بوده مورد استفاده قرار گرفته است

 بـرده  ركـا  خطا بـه    شده را همراه با آزمايش و      ريزي  برنامهكه تغيير    روشي . 2

 هاي گوناگوني كه بيشتر بـه نظـام        مشي  خط » شده ريزي  برنامه  نيمه« اين روش   در :است

اندازهاي نوين مطلوب مربوط بوده،      هاي مربوط به ايجاد چشم     يا نظام  آموزشي كشور و  
عمـومي،   آموزيگـسترش سـواد    هاي گوناگوني مانند تأكيد بر     سياست. كار رفته است   به

 نهادهاي پژوهشي، كاربرد مناسب وسايل ارتباط جمعـي،        ا و ه شگاهتوسعه دان  استقرار و 
خارجي در شرايط وفـور ارز،       روي عوامل نفوذ صنعتي    اقتصاد داخلي بر   بازكردن شديد 

سازي  ننوي عمومي به فرايند   براي ايجاد احساس نياز   ) الزم شرايط( آوردن محيط  فراهم
  .اندگرفته اين روش مورد استفاده قرار  درتغيير فرهنگي مذكور جامعه در دستيابي به در

العـاده   خطا اين است كه اين روش فوق       اول يعني آزمايش و    مشكل اصلي روش  
 اين راستا بايد تأكيد كرد كه زمـاني بـيش از سـه قـرن در                در. كارا است  غير گير و وقت

 سـازي در   جوامع صنعتي اوليه مانند انگلستان گذشت تا تغيير فرهنگي مورد نياز نـوين            
پس از گذشت زمان طوالني مورد بحث بود كـه فرهنـگ تـازه     اين كشور نهادي شود و   

ساير سـاختارهاي جامعـه      قوي براي ايجاد تغييرات نوين در      ناييبايجاد شده توانست م   
  .مديريتي فراهم آورد اقتصادي و همچون ساختارهاي سياسي، اجتماعي،

  
  توسعه  ريزي برنامه 6. 9
هايي قابل توجه   حاضر با بحران   شد، جوامع ناپايدار عصر    گونه كه اشاره   همان حال، هر به
شـدت در حـال افـزايش        هـايي كـه بـا سـرعت و        بحـران  ابعاد مختلف زندگي خود،    در
اميـدي عميـق كـه ناشـي از ايـن            احساس نا  اين كشورها ناگزيرند با   . انداجه مو باشند، مي

كننـد كـه وقـت      عالوه اين جوامع احساس مـي      به .كنند پنجه نرم  وضعيت است دست و   
توسل به روش آزمايش و خطا به تغيير فرهنگي مـورد            اختيار ندارند تا بتوانند با     كافي در 

 احساس يأس را بايد از     رسد كه اين عوامل يعني فشار زمان و       به نظر مي   .كنندبحث اقدام 
سـازي   ت نيل به هدف نوين    جه در ريزي  برنامه اصلي تمايل آنان به استفاده از        جمله علل 

هـاي   ريـزي   برنامـه  كامالً متفاوت از ساير    ريزي  برنامهاين نوع    اين تمايل و  . جامعه دانست 

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

146

 در شـوروي    1917سـال    ردانقـالب كمونيـستي      اقتصادي است كه از يك طرف پـس از        
ل جهـان   ومورد قبـ   1932تا   1929هاي  يا پس از بحران عظيم اقتصادي سال       عملي شد و  

كـه   اين ايده اسـتوار بـود      نظام كمونيستي بر   اقتصادي در  ريزي  برنامه .گرفت ارصنعتي قر 
حال بايـد    است و  اجتماعي جامعه همراه با انقالب اصالح شده       سياسي و  ساختار فرهنگي، 

بناهـاي   فيزيكي سـرمايه بـه ايجـاد زيـر         شدت بخشيدن به فرايند    اقتصادي و  ريزي  برنامهبا  
 صـنعتي  جوامـع   اقتـصادي در   ريـزي   برنامـه . نجـات پرداخـت   كارخا مادي جامعه جديـد و    

داري محض با گذر اجباري از      اين پندار بود كه نظام سرمايه      پيشرفته از طرف ديگر متكي بر     
هـاي وسـيع جامعـه      محروميت را به تـوده     هاي متوالي بحران، حجم عظيمي از رنج و       دوران

اقتـصادي   ريزي  برنامه بايد از طريق     لذا .گردد ثباتي كلي نظام مي   باعث بي  نمايد و تحميل مي 
كوشيد تـا جامعـه از        و به محدود كردن دامنه اين نوسانات ادواري اقتصادي همت گماشت         

  ).227: 1376گروه مؤلفان، ( اقتصادي برخوردار باشد مسيري هموار از رشد
 كه تهاجم خـود    »اقتصادي خواهي آزادي«  و »سازي خصوصي«با توجه به موج نيرومند      

ور  امـواج خـود غوطـه      كشورهاي فراواني را در دو دهه اخيـر در         ها و سرزمين را آغاز كرده و   
 در شـوروي سـابق و     جمـاهير  اتحـاد  توجه به فروپاشي نظام كمونيستي در      با است، و  ساخته

سـازي   بـراي نـوين    ريزي  برنامهرسد كه مسئله لزوم     نظر مي  الزم به  كشورهاي اروپاي شرقي،  
 ايـن راسـتا در     در. با دقت بيشتر مورد بررسي قرار گيـرد        جوامع ناپايدار مجدداً و   ميز  آ  موفقيت

 »ابـدي   ـ ازلـي «  و»اصل اليتغير «اقتصادي كالسيك كه ابتدا الزم است كه به مكتب مهم تفكر
  .عدم دخالت دولت را مطرح كرده است نظري دوباره بيفكنيم خصوصي و انگيزه تقدس

  

  آن  نتايج عمل و آزادي: كالسيك اقتصادي مكتب مباني اصلي در 1. 6. 9
 آدام بزرگـي نظيـر    ويـژه توسـط اقتـصاددانان      نوزدهم به  هيجدهم و  قرن كالسيك اقتصاد

 برجسته اين اقتصاددانان اين ددستاور. گذاري شد مارشال پايه اسميت، ريكاردو، والراس و
علـوم اجتمـاعي     ديـدي را در   ج قضاياي شاخه بسيار مهم و     مطالب و  كلي كه رئوس  بود
 اقتصاد شناخته  عنوان علم  بعدها به  سياسي و  گذاري كردند كه درآن زمان به نام اقتصاد       پايه
  :شدخالصه مي اين مكتب فكري به شرح زير اصول بديهي در .شد

 1دنبال نفع شخـصي    اقتصادي خود به   معامالتي و  رفتار افراد بشر فطرتاً در    )الف

                                                                                                                   
 1. Self Interest 
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كرد كه مطابق با فطـرت   بايد افراد مزبور را تشويق. باشندت مي ع منف حداكثركردن اين  و
هـاي الزم بـراي ايـن كـار را          اقتصادي مشغول باشند و بايد تمامي زمينه       مزبور به رفتار  

  .فراهم آورد
هرگونـه   هاي بـازار رقـابتي برخـوردار باشـد و         تمامي بازارها بايد از ويژگي     )ب

  .شود انحصار بايد از بازار برچيده
صـورت   داد كـه در   اقتصاد نشان مي   علم كالسيك در  هاي مكتب تحليل تجزيه و 

جامعـه از    )قول اسميت ثروت   يا به  و(توليد   توليدي و  ظرفيت تحقق دو فرض باال، كل    
مـديريتي افـزايش     هـاي فنـي و    گسترش مـدام نـوآوري     سرمايه و  طريق انباشت شديد  

  ).2-9نمودار  (خواهد يافت
  

  داري كالسيك آكسيوماتيك سرمايه مارپيچ توسعه در دنياي 2-9نمودار 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  .34نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، ص ، مدارهاي توسعه)1371( حسين عظيمي: مأخذ
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   همـين شـرايط منـافع ديگـري نيـز          داد كه در  هاي نظري نشان مي    عالوه تحليل  به
 مـوارد عمـده زيـر اشـاره        توان به اين منافع مي  جمله   از. براي جامعه فراهم خواهد آمد    

  :كرد
 تخصيص بهينه منابع . 1

 كاالهاي مختلف  هزينه توليد مدام در كاهش . 2

 ت كاالها در بازارممدام قي كاهش . 3

 كننده توجه مازاد مصرفافزايش قابل . 4

 كامل اشتغال . 5

 عمومي تعادل . 6

 تر توزيع درآمد مناسب . 7

وحـشتناك جامعـه     يط فقر فراگير و   شرا فكري فوق كه در    است كه مكتب   بديهي
نظـر   اي از ي ايجـاد جامعـه    لـ شـد و وعـده عم      اروپا ارائـه مـي     گذر انگلستان و   حال در

داد به زودي بـه ايـدئولوژي        مي محروميت را  محو فقر و   قدرتمند در  اقتصادي شكوفا و  
سياسـي ديگـري بـود كـه         كدام دولت يا گـروه    . گرديد اين جوامع تبديل   نظام حاكم بر  

 هـاي پـايين در بازارهـا،      اند اهدافي جز افزايش ثروت جامعه، فراواني كاالها، قيمـت         بتو
 عاقـل و  « اي فقيـر وعـده دهـد و       مقـوالتي از ايـن قبيـل را بـه جامعـه            كامل، و  اشتغال

  .شود  نيز تلقي»خيرخواه
حصول به آنان    گرديد و  اقتصادي مطرح مي   همه اين اهداف توسط مكتب جديد     

اقتـصادي جديـد     شود كه چگونه مكتـب    مالحظه مي  .شدتلقي مي  پذير به سادگي امكان  
ايـن مكتـب نيـز هماننـد         .گرديـد  بدون رقيب جامعه   ايدئولوژي قدرتمند و  ) كالسيك(

داد كـه    وعـده مـي    )هـايي متفـاوت   از طريـق روش    چند هر( تفكري ماركسيستي  مكتب
چنـين   كـشش ايـن    كـرد و   هـا ايجـاد خواهـد     سرزمين خاكي انسان   در د را وبهشت موع 

 در .هـست  ها هميشه بسيار زياد بـوده و      جامعه فقرزده انسان   علم در  هاي متكي بر   وعده
محـدود   شد اين بود كه دولـت را اساس مكتب جديد آنچه بايستي انجام مي    حال بر  هر
 خـصوصي و   جامعه مراقـب قداسـت مالكيـت       عنوان نماينده  به مجبور سازيم كه فقط    و

سـاير امـور اقتـصادي       دولت در  شد و اگر اين كار انجام مي     .ازار باشد ايجاد رقابت در ب   
 بـه خـواب و     اهـداف جامعـه و     نامرئي بازار بـود كـه بـه        نگاه دست  آ كرد،دخالت نمي 
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اسـت كـه ايجـاد     بـديهي . پوشـاند عمـل مـي   هع جام،رفاهي مردم  ـ هاي اقتصادي خيال
  مورد نظر  »فاضله مدينه« رؤيايي   جامعه رشد نظير  حال در ثروتمند و  اي مطلوب،  جامعه

مـشكل    متأسـفانه ايـن    .مـشكل اسـت    عمـل بـسيار    ها اگر غيرممكن نباشد در     كالسيك
هاي فاضله  مدينه ريزي جوامع آرماني و   ها در پي   هاي عملي انسان   تمام تالش  اساسي در 

 حـال مكتـب جديـد اقتـصادي در         هـر  در. است سرتاسر تاريخ هميشه وجود داشته     در
 بـسياري از   شد و  گرفته كار اوايل قرن نوزدهم به    هجدهم و  قرن  انگلستان اواخر  جامعه

موارد زيـر در   . كرد عمل نيز ايجاد   ها را در  بيني شده اقتصادي كالسيك    نتايج نظري پيش  
  :باشدزمره اين نتايج مي

 كل جامعه  توليد عمده در افزايش . 1

 ترمنابعبهينه تخصيص . 2

 اي كشور سرمايههايموجودي عمده در افزايش . 3

  اقتصادي مديريتي و هاي فني،شديد نوآوري گسترش . 4

 كاالها  توليد كمتر در هزينه . 5

 تر نيهاي پايقيمت . 6

 كننده  مازاد بيشتر مصرف . 7

جامعـه   اي نيـز در بينـي نـشده   كه نتايج پيش متأسفانه مالحظه شد حال و ن  عي در
ديـدگاه   ام را نيز به شدت از     كه تمامي دستاوردهاي مثبت نظ     نتايجي حاصل آمده است،  

 نـشده و   بينـي  نتـايج پـيش    .بـرد   مـي  سـؤال  متفكران بزرگ اجتمـاعي زيـر      عامه مردم و  
  :حاصل شد نامطلوب مورد بحث عمدتاً در دو زمينه زير

 نكنيم كه بـه     فراموش): ماركسپرولتارياي  (فقر زياد و فزاينده جمعيت كشور        . 1
صـورت شـكل    ايـن    اقتصادي كالسـيك بـه    تدريج يكي از قوانين اصلي مكتب تفكري        

 .خواهد شدگرفت كه دستمزد در حول و حوش حداقل معيشت تعيين 

ريختگي  هاي اقتصادي كه باعث تشديد فقر موجود، درهم       ظهور ادواري بحران   . 2
 .گرديد ثباتي مدام جامعه مي  اجتماعي جامعه، آشوب و بي-بافت سياسي

چنين چارچوبي از زندگي اقتـصادي و       اقشار وسيعي از جمعيت اروپايي در بطن        
داري محض بـه مـواد    اجتماعي و در دامان فقر و جهل ناشي از كاركردهاي نظام سرمايه   

اوليه تب و تـاب تحـوالت سياسـي تبـديل شـدند و قـرن نـوزدهم اروپـا را بـه قـرن                         
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ثباتي قابـل    اين حجم عظيم از فقر و مذلت و اين بي         . هاي اجتماعي تبديل كردند    آشوب
  ـ پـردازان اجتمـاعي    سياسي طبيعتـاً اذهـان متفكـران و نظريـه     ـ ه شرايط اجتماعيتوج

تـر مـسئله و كوشـش در        هاي متمادي به بررسي عميق    اقتصادي اين جوامع را براي دهه     
در همين راستاست كه مكاتب مختلف نظري در        . حل معطوف داشته بود    جهت يافتن راه  

 هر يـك بـه نـوع و روش خـويش بـا نظـام                گيرد، مكاتبي كه  اروپاي آن زمان شكل مي    
طرف تعاون و جنبش تعـاوني شـكل        از يك   . پردازدداري خالص به مخالفت مي     سرمايه

 ــ  اعيـمـ ـاي جديد بر اساس تعاون اجت      ريزي جامعه  گيرد كه در اساس به دنبال پايه       مي
آيـد كـه بـا       از طـرف ديگـر جنـبش ماركسيـستي پـيش مـي            . باشـد اقتصادي مردم مـي   

دارد و شـعار تغييـر       داري را اعالم مي    هاي علمي مرگ زودرس در نظام سرمايه       نيبي پيش
از جهتي ديگر با جنبش آنارشيسم      . سازد اساس مطرح مي   تفسير آن را بر اين       جهان و نه  

داند و راه چاره را نهايتاً       العلل فساد مي   در همين قرن مواجهيم كه دولت متمركز را علت        
اما در نهايت در تمامي ايـن       . بيند هاي محلي كوچك مي   امعهدر حذف دولت و ايجاد ج     

تفـسير  ) در چارچوب علوم تجربـي تـاريخي اجتمـاعي        (دوران از ديدگاه تحليل علمي      
آيد و مشكل اجتماعي مورد بحـث در شـرايط           رضايت بخش، و قابل قبولي حاصل نمي      

وم اجتمـاعي  هاي مختلـف علـ   شاخه. ماند  علمي حل نشده باقي مي ـ فقدان درك نظري
اي  دهند و در نهايت در همه اين علوم دستاوردهاي تازه    در اين زمينه به فعاليت ادامه مي      

داري ناب و ايجاد جامعـه رفـاه         بازسازي نظام سرمايه   هاي الزم آيد كه زمينه   به دست مي  
  .آوردرا فراهم مي

كـاركرد   يابـد كـه تعـادل حاصـل از        مي نهايت اين نكته را در     علم اقتصاد نيز در   
تـر   تمامي شرايط به تعادل مهـم      در الزاماً و ) دست نامرئي ( خرد سطح نيروهاي بازار در  

بـدون   نيـز مـسيري همـوار و       كار و  ويژه در زمينه اشتغال كامل نيروي      كالن به  سطح در
 همراه با انقـالب     بنابراين، تئوري اقتصادي   .نوسازي از فعاليت اقتصادي نخواهد انجاميد     

 نظـام   رسد كه ايجاد تغييراتـي مـشروط و مـشخص را در سـاختار              اي مي طهكينزي به نق  
بـين   كه دولـت در    كنداقتصاد توصيه مي   حال علم . نمايدداري خالص توصيه مي   سرمايه

كـالن را    تعـادل  خصوص نيل بـه    بايد مسئوليت هدايت جامعه در     وظايف خود مي   همه
كنـد كـه     سـعي  بايد،  دولت از يك سو    شود كه عبارت ديگر توصيه مي    به .دار شود  عهده

حالت عمل خود به خود بازار داراي نوسانات ادواري قابل توجـه             مسير رشد را، كه در    
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 سرعت رشد  كه هم بر   كند از سوي ديگر بايد سعي     امكان هموار سازد، و    حد است، در 
 شـتغال وضـعيت ا   تا اقتصاد را بـه     آن مداخله كند   هم در  باشد و  اقتصادي نظارت داشته  

گيرد كـه مـداخالت دولـت       نكته مورد تأكيد مجدد قرار مي     اين  اما   .كامل رهنمون سازد  
 تملـك  ويـژه دولـت نبايـد در     كـالن باشـد و بـه       هدايت متغيرهـاي    بايد محدود به  مي

 كـه از   خدماتي نمايـد   كاالها و  خود را درگير توليد    كند و  مداخله خصوصي ابزار توليد  
بنـدي، دولـت اجـازه دارد كـه          مقام جمع  در .شوندسوب نمي عمومي مح  كاالهاي جمله

لـذا  . كند جويي را دنبال   اقتصادي كند اما فاقد اين اجازه است كه انگيزه منفعت          مديريت
 هدف كه شرايط كاركرد هموار، مداوم، و       شود ولي با اين    مي ريزي  برنامه دولت مجاز به  

 ويـژه در شـرايط بحـران و        بـه   و حـاالت  تمـامي  جامعه در  خصوصي را در   انگيزه سالم
  .كمبود تقاضاي مؤثر فراهم آورد

دو نـوع     از اساسـاً  ريـزي   برنامـه باشـد كـه ايـن نـوع          بنابراين بايد روشـن شـده     
 به منظور تغيير بافت يك جامعـه مـا   ريزي برنامه اقتصادي عمده ديگر، يعني     ريزي  برنامه

 ريـزي   برنامـه همچنـين    نيستي و اقتصاد كمو  سوسياليستي در  قبل سوسياليستي به جامعه   
 )جامعـه ناپايـدار   ( نيافتـه  غيركمونيـستي توسـعه    يـك اقتـصاد    براي توسعه اقتصادي در   

  .باشدمتفاوت مي
  

  جوامع ناپايدار اقتصادي در رفتار اصول بديهي در 2. 6. 9
جوامع ناپايدار، كـه قـبالً مـورد         توسعه در  ريزي  برنامهبه  » شده احساس«جدا از نياز     اما

دسـت آورد؟    حمايت از اين نياز نيـز بـه        نظري در  توان مبنايي گرفت، آيا مي   حث قرار ب
دانـيم داسـتان    ايـن جهـت داراي اهميـت اسـت كـه مـي             ويژه از   به سؤالاين   جواب به 

داسـتان چنـدان     نظـر تجـارب موجـود      ناپايـدار از   كـشورهاي  توسـعه در   ريـزي   برنامه
ديـدگاه   از اسـاس و   توسـعه در   ريـزي   برنامه اآي .است شورانگيزي نبوده  آميز و  موفقيت
هاي انتخاب شده باعث مشكالت موجود       ريزي  برنامه يا نوع  نظري بيهوده است و   تحليل

 است مجدداً به اصول بديهي در      نكته بهتر  منظور بسط بيشتر اين    است؟ به  اين زمينه  در
ريم كـه اصـول مزبـور       خـاطر بيـاو    به. كنيم كالسيك مراجعه اقتصادي مكتب  هايتحليل
  :از بودند عبارت

فرهنگي مطمئن براي افراد به منظور دنبال  سياسي و  ـ اجتماعي ساختار وجود . 1
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 شخـصي در   گيـري نفـع    پـي (اقتـصادي    هـاي انجـام فعاليـت    غايي آنها در   كردن هدف 
  )اقتصادي در رفتار معامالت و

 وجود ساختار بازار رقابتي . 2

لوژي وكرديم چنين چارچوبي با تبديل شدن به ايـدئ        نيز اشاره    طور كه قبالً   همان
كمـك   ، زمان اقتصادي ناپايـدار بـود     آن كه در  قرن نوزدهم،  انگليس در  به اقتصاد  جديد

 اين است كه چرا چنين برداشتي ديگر        سؤالاكنون   .نوين تبديل شود   كرد تا به اقتصادي   
  ناپايدار فعلـي نيـز عملـي       خصوص جوامع  را در  »معجزه«را ندارد كه همان      توانايي آن 

فرايند  كنيم كه اكنون الزم است جوامع ناپايدار در        تصور به عبارت ديگر چرا بايد     كند؟
بـازار      »دسـت نـامرئي    «دادن عنان مطلق بـه     از تكيه نمايند و   ريزي  برنامهتوسعه خود به    

  احتراز كنند؟
قبـول شـبيه     حـد قابـل    حقيقت نهفته باشد كه دنيايي كـه در        اين جواب شايد در  

هيچ جامعه ناپايدار معاصر قابل ايجـاد         باشد در  2-9نمودار   1دنياي فرضي آكسيوماتيك  
آنچه  .قرن نوزدهم انگليس نيز وجود نداشته است       حتي در  دنيايي واقع چنين  در. نيست
ماتيك زيـر   وداشت دنيايي بود كه قابل تفسير از طريق دنياي آكسي          آن زمان وجود   كه در 

  :بود
 خصوصي توسط افراد اقتصادي و انگيزه منفعت  تعقيبآزادي . 1

 ساختار رقابتي بازار  . 2

 فني ساير كشورها  سلطه علمي و فقدان برتري و . 3

 ناشـي از    »خـوردگي  سـر  يـأس و   احساس«  و »زماني تنگناي احساس«فقدان   . 4
 ). 233: 1376گروه مؤلفان، (اقشار وسيع مردم ميان ماندگي اقتصادي شديد در عقب

داد كه اگر هريك از اصول بـديهي فـوق تغييـر كنـد، نتـايجي كـه                   وان نشان تمي
مطالعه وضعيت جوامع   . تواند معتبر باشد  اند ديگر نمي  آن رسيده  اقتصاددانان كالسيك به  

آن دارد كـه     اين كشورها حكايت از    حاكم بر  الملليمحيط بين  و بررسي    ناپايدار كنوني، 
 صورت مشخـصي از    اقتصادي به  هاي ساختاري فعاليت  بنظرگاه چارچو  ها از دنياي آن 

 اسـت،  آن جريـان داشـته     قرن نوزدهم انگلـستان در     اقتصادي در  هايدنيايي كه فعاليت  
 كننـد كـه بـيش از      وضعيتي زندگي مـي    جهان فعلي در   جوامع ناپايدار  .باشدمتفاوت مي 

                                                                                                                   
1. Axiomatice 
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هي يجهاني با اصـول بـد      جهان آكسيوماتيك اقتصاددانان كالسيك باشد به      آنچه كه شبيه  
  :مشابهت داردزير 

  .باشندشخصي خود ميدنبال نفع هاي اقتصادي به افراد همچنان در فعاليت . 1
اقتصادي اين امكـان وجـود نـدارد كـه بتـوان بـه              هاي مهم    در برخي از بخش    . 2

  .ساختار بازار رقابتي دست يافت
 عامل بـه    ت يك صورجهان به  يافته و صنعتي    علمي و فني جوامع توسعه     سلطه . 3

 .استكننده درآمده  شدت با نفوذ و تعيين

شده اسـت   تبديل   مهمي   عامل به   گيري زماني در فرايند تصميم    هاي محدوديت . 4
، سياسـي و      اقتـصادي، فرهنگـي   هـاي   بحراناست كه در برابر تشديد دائمي       و ضروري   

  ).همان(  گرددماندگي، روند نوگرايي تسريع اجتماعي عقب
 اسـت و   شـديدي نـابرابر    ثروت به نحو   وضعيتي كه توزيع درآمد و     عالوه، در  به

انقالب  «دنيايي كه مشخصه بارز آن     در شود، و ها نيز افزوده مي   هر روز بر دامنه نابرابري    
توان اقـشار وسـيع مـردم را        باشد، ديگر نمي  مي »رفاه جامعه« و »انفورماتيك ارتباطات و 

داشـت  جهل و ضاللت حاصله نگه     محروميت معيشتي و   ر و هاي متوالي در فق    براي دهه 
  .داشت اقتصادي زيربنايي را نيزهاياميد شرايط با ثبات الزم براي انجام فعاليت و

هـاي  دامان نـابرابري   عمومي در  است كه فقر   عبارت ديگر امروز پذيرفته شده      به
هايي نيـروي قدرتمنـدي     فقدان ثبات نيز به تن     شود و ثبات شديد مي   وسيع منتهي به عدم   

 .نوسازي جامعه اسـت    در راه  داركوشش معني  هاي عمده براي هر    جهت ايجاد دشواري  
دنيـاي   دهـد كـه در     شـرايط فـوق نـشان مـي        اقتـصادي در   بررسي نظري جـدي رفتـار     

گونـه كـه    آن »جامعـه  شـدن  ثروتمند «بحث اولين اصل اساسي براي     آكسيوماتيك مورد 
 ريزي  برنامهدست آورد، ضرورت     اي كه او به    نتيجه خالف كرد، ولي بر  اسميت مطرح مي  

 علماي كالسيك نيـست،    دانستن بحث  معني مردود  اين چنين ضرورتي به    .است توسعه
كالسيك فقط حـالتي     هاي مكتب  دهد كه تحليل   هاي جديد نشان مي    بلكه بررسي تئوري  

 فنـي،   هاي سلطه  عبارت ديگر، اگر آكسيوم    به .است عمومي هاي ممكن  حالت خاص از 
حساسيت زمان و فقر شديد در چارچوب نابرابري قابـل توجـه حـذف شـود، مجـدداً                   

هاي اوليه مكتب كالسيك نيز قابـل        گيري نتيجه است و  كسيوماتيك اسميت معتبر    آدنياي  
هـاي كالسـيك مـذكور       آكـسيوم  هـاي جوامـع ناپايـدار از       ولي آكسيوم  .باشدكاربرد مي 
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 توسـعه ضـرورت اساسـي       ريـزي   برنامـه اين چارچوب    در وتر است    عمومي متفاوت و 
  .نوسازي است

  
  توسعه ريزي برنامهشرايط اساسي الزم براي موفقيت  3 .6. 9

 در ريزي  برنامه روند شده در  بايد اين نكته نيز فوراً اضافه گردد كه ضرورت توصيف         مي
ناپايـدار كـه بـه       ايهتنهايي ضمانتي براي اينكه جامعـ      جهت نوسازي جامعه ناپايدار، به    

 صورت خود به خود پاداش افتخـارآميز نـوين و          است به  توسعه روي آورده   ريزي  برنامه
توسـعه هماننـد     ريـزي   برنامـه شكست يا موفقيـت     . يافت دارد نيست  شدن را در   صنعتي

عوامـل مهـم ديگـري بـستگي دارد كـه            يك جامعه ناپايـدار بـه      سازي در  سرعت نوين 
  :از عبارتند
  ريزي برنامهبودن فرايند اسب من . 1
   كشورشكل و طبيعت ساختار سياسي . 2
جهاني در   نفوذ نظام ( هاي خارجي نسبت به كشور    گيريشكل و طبيعت جهت    . 3

  )كشور
 هاي علمي و تحقيقي در كشور وضعيت آگاهي . 4

 سرمايهحدود منابع موجود جهت فرايند انباشت  . 5

 زمينهسوابق سازماني و توانايي كشور در اين  . 6

  نيروي كار ماهر موجود در كشور حدود . 7

  

  ريزي برنامهبودن فرايند  مناسب 1 .3 .6. 9
 است كه  آننظريه عظيمي   چارچوب   اساسي در  است كه فرضيه   مباحث قبلي نشان داده   

مانـدگي تـاريخي     نوين معلول عقب   دنياي اقتصادي موجود جوامع ناپايدار در     مشكالت
حـل  هاي توليدي آنها قابل    كردن فعاليت  يچنين مشكالتي فقط از طريق صنعت     . آنهاست
 تحقـق تغييـرات عمـده در       حال صنعتي شدن مـورد بحـث مـشروط بـر           عين است در 

تغييـر ايـن     جهـت حركـت و    . ست ا نوسازي اين ساختارها   آنان و  ساختارهاي مختلف 
. باشـد  »مـدرن  نـوين و  « بـه وضـعيت    »ناپايـدار « يـا  »سنتي« وضعيت ساختارها بايد از  

هـاي   هـاي نگرشـي و ايـدئولوژيك را نيـز ماننـد جنبـه               تحوالت بايد جنبه   عالوه اين  به
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  .گيرد فيزيكي زندگي فرا
 سمت نيـل بـه     جوامع ناپايدار بايد به     توسعه در  ريزي  برنامه كه فرايند  رسد نظر مي  به

هـاي   بـودن حـوزه    گـسترده  اسـاس ضـمن    ايـن  بـر . چنين تغييرات ساختاري هدايت شود    
 توسعه ماهيتاً جامع    ريزي  برنامهلذا   محدود است و   حال حوزه به هر   ناي  توسعه، ريزي  برنامه

 تغييـرات   »مـديريت علمـي   « ،ريـزي   برنامـه  چنـين  از اصلي عالوه هدف  به .و فراگير نيست  
 پـر  مـؤثر و   كه شرايط فعاليـت    مؤسساتي است  نهادها و  جهت ايجاد  ضروري ساختاري در  

  ).4-9جدول  (آورد  اجتماعي را فراهمروابط چارچوب سالم از بازده انگيزه خصوصي در
  

  گردند اساسي ها كه بايد دچار تحوالت برخي از زمينه 4-9جدول 
  

  فرهنگ  زندگي نگرش به  1
  ايدئولوژي

   مادي ـزيربناهاي فيزيكي  2
  انرژي

  حمل و نقل
  مخابرات

  انساني آموزش نيروي  3
  باسوادي

  نهادهاي پژوهشي و توسعه
  اي آموزش فني و حرفه

  گذاري مايهسر  4
  مدرن آالت ماشين

  مدرن هاي سازماني توانايي
  كارآفريني نوين

  

  .236، كليات علم اقتصاد، دانشگاه پيام نور، ص)1376( گروه مؤلفان: مأخذ

  
 هاي توليدي  مغايرت با كاركرد سرمايه    تنها در   نه ريزي  برنامهچنين   مشخص است كه اين   

 .سازد هايي را فراهم ميين چنين فعاليتمطمئن ا بلكه شرايط باثبات و خصوصي نيست،

بـه   سو منابع خـود را     يك جوامعي بايستي از   چنين ها در  دولت تر، بيان روشن  به
از سوي ديگر بتواننـد      و دهند كشور اختصاص  نوين در  فراهم آوردن امكانات زيربنايي   

توليـدي   »سبمنا« هاي كنند، كه زمينه الزم براي فعاليت      چنان هدايت  ساختار بازار را آن   
مـؤثري بـه دولـت در        اختـصاص چنـين نقـش      .شـود  خـصوصي فـراهم    توسط بخش 

موفقيـت   عامل ديگري كـه در     بررسي بحث و   توسعه اقتصادي، محقق را به     ريزي  برنامه
 سياسـي  سـاختار  طبيعـت  شـكل و   يعنـي  كليدي است،  داراي نقش   مذكور ريزي  برنامه

  .كشاند كشور، مي
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  ياسيس ساختار تناسب 2 .3 .6 .9
امـر     »مناسـب « اي ناپايدار  جامعه سياسي در  ساختار سازد كه اگر   قبلي روشن مي   مباحث
 دسـتاورد  توانـست بـه     توسـعه نخواهـد    ريـزي   برنامـه  نباشـد،  جامعـه  صـنعتي  هدايت

صنعتي است كـه     هدايت شرايطي مناسب  نيز در  سياسي ساختار .يابد چشمگيري دست 
  :ويژگي زير باشد حداقل داراي دو

ساختارسـازي را    سياسي در زمـاني متناسـب بـا انجـام امـور             ايجاد ثبات  توان . 1
  .داشته باشد

سـازي   نـوين ) ايـدئولوژي (هـاي   اتكاي ساختار سياسي بر تمايالت و گـرايش        . 2
  ).236: 1376گروه مؤلفان، ( معاصر تاريخي استوار باشد

سياسـي جامعـه     سـاختار  سـازي در   سياسـي و تمـايالت نـوين       ثبات توان ايجاد 
فرهنگي داخلي كـشور،     -عواملي چون ساختار اجتماعي    پايدار به نوبه خود وابسته به     نا

 سـاختار  جهـاني نـسبت بـه      مواضع نظم  و كشور، وابستگي جهاني، درجه  وضعيت نظم 
جوامع ناپايدار   فرهنگي داخلي در   -اجتماعي خصوص بافت  در .باشدمي سياسي مزبور 

ك اصـلي فرهنگـي     اتعريف متكي به تـأثير دو ادر       بنابر ساختار داشت كه اين   بايد توجه 
  :باشدآن جوامع مي زير در

  بيني سنتي  ادراك و جهان . 1
  ).همان( بيني نوين ادراك و جهان . 2

 فرهنگي خاص خود را در  ـ ادراكات فرهنگي فوق، مدافعين اجتماعي يك از هر
 كشورهايي معموالً به    چنين مردم در  عبارتي ديگر،  به. بين مردم جوامع ناپايدار داراست    

  :شوندعمده تقسيم مي فرهنگي  ـدو طبقه اجتماعي
 گرا فرهنگي سنت ـطبقه اجتماعي . 1

  ).237: همان(  فرهنگي نوگرا ـطبقه اجتماعي . 2
گويـان خـاص   فرهنگي مورد بحث، سـخن   ـ يك از طبقات اجتماعي عالوه هر به

داشـت   قعي وجود خواهد  چنين وضعيتي فقط مو    سياسي در  ثبات. باشدخود را دارا مي   
چنـين  . گـردد ، ديگر آرزوهاي طبقه فرهنگي مقهور توهمات و  ـ كه يك طبقه اجتماعي

گذار هنگـامي    حال جوامع در  وضعيت فقدان آشكار نهادهاي دموكراتيك در      انقيادي در 
يا اينكه يكي از     باشد، و  اداري مطلق داشته   حاكميت دهد كه يا يكي از طبقات،     روي مي 
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باشد كه ديگري را  توانايي آن را داشته  ميل ودكارگرفتن تمامي وسايل موجو بهطبقات با 
فرهنگي فقط   اجتماعي اداري يكي از طبقات   حاكميت .دهد سلطه قرار  زور تحت  حتي به 

 برتـري طبقـه   (پاياني نوسـازي     مراحل يا در ) گرا سنت برتري طبقه ( اوليه تغيير  مراحل در
اغلـب   توانـد در   سياسي ذكر شده مي    است كه ثبات   ذا روشن ل .باشدپذير مي  امكان) نوگرا

توجـه داشـت     ولي بايد . باشد شده جوامع تركيب  اين اختناق در  هايي از  موارد با صورت  
ويـژه   بـه  ر تاريخي متفاوت است و    اگذ مرحله  اين چنين اختناقي بسته به     كارايي كه درجه 

گروه اجتمـاعي قدرتمنـد      دو هر حركت باشد و   هاي مسير  ميانه كه جامعه در   شرايطي در
  . استنهادهاي ذيربط هاي مشاركتي متكي بر تر همان يافتن روش باشند مسير علمي

 گرايشي در  توجه داشت كه وجود چنين     سياسي بايد  گرايش ساختار  مورد اما در 
كـه   فرهنگي اسـت   ـ طبيعت طبقه اجتماعي زيادي وابسته به حد تا سياسي يك ساختار

سياسي با   فراوان، ساختار  احتمال به نتيجه، در .دارد اختيار درت را در  ق زماني خاص  در
طبقـه   اسـاس حاكميـت    باشد كه بر   تواند وجود داشته   سازي، هنگامي مي   تمايالت نوين 

  . باشدشده نوگرا بنا فرهنگي  ـاجتماعي
  

  خارجي محيط 3 .3 .6 .9
صـنعتي   توسـعه يافتـه و     عجوامـ  تعريف وابسته به   به نوين بنا  جهان جوامع ناپايدار در  

تواند براي موفقيـت     جهاني مي  وضعيت نظم  اساسي به  ساختاري چنين اتكاي . باشند مي
. مناسـب باشـد   نامناسب يا   ) ناپايدار( قبيل جوامع  اين  توسعه در  ريزي  برنامهيا شكست   

اثر الگويي پيچيده از ارتباط سه       خود در  نوبه ناپايدار به  كشور خارجي نسبت به   مواضع
  :گيرد تغير زير شكل ميم

  جهاني در زمان مورد بحثوضعيت نظم  . 1
  جهانياهميت جغرافياي سياسي كشور در نظم  . 2
  كشور به نظم جهاني حدود و درجه وابستگي . 3

حـاالت مختلـف ممكـن از سـه          اثر تركيب  كه در  هاي مختلفي براساس وضعيت 
يـك   هاي بيرونـي نـسبت بـه    گيري گيرد جهت لحظه از زمان شكل مي هر عامل فوق در 

يـا   سياسـي و   زمينه ثبات  كشور در  سياسي يك  ساختار تواند موقعيت  جامعه ناپايدار مي  
  .نمايد يا تضعيف نوسازي را تقويت و تمايالت
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تـوان   بغرنج است ولي مي    شدت پيچيده و   سياسي به  كه دنياي واقعي   رغم آن  علي
 شـكل  ميزان تأثير نفـوذ خـارجي در       وچگونگي   هاي ساده، حاالتي از    مدل با استفاده از  

كوشـشي   5-9 جـدول . را نـشان داد    ناپايـدار  يـك كـشور    اي در توسعه حركت دادن به 
  .اين زمينه است شده جهت روشن كردن مسئله در ساده ابتدايي و
حـال ثبـات اسـت امكانـات         جهـاني در   شده فوق زماني كـه نظـم       مدل ساده  در

جامعـه ناپايـدار     ت اين مواضع براي تحول    اهمي خصوص مواضع بيروني و    متعددي در 
تواند  بحران باشد اين مواضع مي     حال جهاني در  موقعي كه نظم   و داشت، خواهد وجود

  .باشد نشانگر بخشي از اين حاالت مي 7-9 و 6-9 باشد جداول متفاوت
  

  مقايسه وضعيت جهاني و وضعيت متصور براي تغيير 5-9جدول 
  

  تغييروضعيت متصور براي   شرح متغير
  وضعيت نظم جهاني. 1  در شرايط ثبات

  در شرايط بحران
  اهميت جغرافياي سياسي كشور. 2  مهم

  اهميت اي و كم حاشيه
  درجه وابستگي كشور. 3  زياد
  كم

  

 .238نور، ص كليات علم اقتصاد، دانشگاه پيام) 1376( گروه مؤلفان: مأخذ

  

  در شرايط ثبات نظم جهاني كشور ناپايدارحاالت متفاوت در برخورد جهاني با  6-9جدول 
  

  گيري كشور خارجي براي كشور ناپايدار اهميت موضع  وضعيت فرضي
G-P:فاقد اهميت   

E-D :زياد   
  زياد

G-P:فاقد اهميت   
E-D :كم   

  كم

G-P:مهم   
E-D :كم  

  نسبتاً كم

G-P:مهم   
E-D :زياد   

  به شدت زياد

G-P:وضعيت جغرافياي سياسي كشور E-D  :درجه وابستگي كشور   

  .238نور، ص كليات علم اقتصاد، دانشگاه پيام) 1376( گروه مؤلفان: مأخذ
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  حاالت متفاوت در برخورد جهاني با كشور ناپايدار در شرايط بحران در نظم جهاني 7-9جدول 
  

  گيري كشور خارجي براي كشور ناپايدار اهميت موضع  وضعيت فرضي
G-P:فاقد اهميت   

E-D :نسبتاً زياد   زياد  

G-P:فاقد اهميت   
E-D :كم   كم  

G-P:مهم   
E-D :كم  

  نسبتاً كم

G-P:مهم   
E-D :زياد   زياد  

  

G-P:كشور سياسي جغرافياي  وضعيت     E-D :كشور وابستگي  درجه  
  .239 نور، ص  كليات علم اقتصاد، دانشگاه پيام)1376( گروه مؤلفان  :مأخذ

  
  كشور كاربردي  ـعلمي وضعيت شناخت 4 .3 .6 .9

 ريـزي   برنامهمنظور   تحقيقي قوي به   علمي و  موجود بودن مطالعات   خصوص نياز به   در
است  فرض متكي  اين پيش  ، بر ريزي  برنامهبه  گردد كه اقدام     تأكيد توسعه بايستي  موفق

 .دهد جامعه را مورد نظر قرار مي      تاريخي ماندگي ريز مسائل بسيار پيچيده عقب     كه برنامه 
كند كه با توسل     هاي اجرايي را تدوين    حل راه كوشد تا آن دسته از     يز همچنين مي  ر برنامه

  .كند جبران زمان كوتاهي مدت خود را در عقب ماندگي تاريخيد كشور بتوان آنها به
نيازمند آن است كه       هاي الزم،  حل توانايي ارائه راه   است كه طرح مسائل و     روشن

مـورد علـل     همچنـين در   كـافي باشـد و     عـات هاي ذيـربط داراي اطال     زمينه شخص در 
 افي داشـته  كـ   مشكالت مؤثرند دانش   نكاهش اي  يا تشديد و  كه در  عواملي مشكالت و 

 رشـته  تواند كسب شود كه مطالعات مربـوط بـه         صورتي مي  چنين دانشي فقط در    .باشد
هاي  كشور پيشرفته باشد تا بتواند بينش، قوانين و فرضيه         كافي در  علمي ذيربط به اندازه   

 مورد  ريزي  برنامهعالوه، الزم است كه كشور قبل از شروع فرايند           به .الزم را فراهم آورد   
كار رفتارهـاي متغيرهـاي      شناخت ساز و   خصوص پايه و وسيعي را در     بحث تحقيقات 

كـار بـه انجـام     مقداري ايـن سـاز و    ـ كمي درك اجتماعي جامعه و  ـ مختلف اقتصادي
  .باشد آورده دست به ريزي برنامه فرايند هت استفاده درنتايج اوليه را ج رسانيده و

  

  متخصص انساني نيروي سرمايه و تشكيل 5 .3 .6 .9
مادي توليد را تغيير داد      طرف بايد تمامي مباني    يك فرايند توسعه از   است كه در   بديهي
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 ابزار نوين  هاي جديد آماده كار با وسايل و       تخصص انساني را با   ديگر نيروي  از طرف  و
هـاي   انباشت سرمايه و به آمـوزش      جامعه به  چنين شرايطي حدود دسترسي    در .ساخت

موفقيـت   بـر  سـازي جامعـه و     حركـت نـوين    سـرعت  كننـده بـر    تعيـين  نقش تخصصي
 ايـن دو   وسـيعي بـه    حد اقتصاد در  متون موجود علم  . داشت ريزي توسعه خواهد   برنامه

  . نيستكتاباين  وامل درع تر اين گسترده بحث نيازي به عامل پرداخته است و
  

  جامعه  مديريت دهي و توان سازمان 6 .3 .6 .9
 طبيعـت سـاختار    باشـد، شـكل و     است كه حتي اگر نوع برنامه توسـعه مناسـب          روشن

ثبـات و نـوگرايي      حمايـت از   جهـت  خـارجي در   گيـري  موضـع  سياسي مطلوب باشد،  
هـم   بـاز  مناسبي باشـد،   حد كشور در  علمي و تحقيقي   كند، سابقه  سياسي عمل  ساختار

 سـازي در   نـوين  فراينـد  هماننـد سـرعت    توسعه ريزي  برنامه موفقيت يا شكست فرايند   
 خواهد  اجرايي برنامه ـ هاي سازمانيفراهم نمودن نيازمندي به نظر، وابسته كشور مورد

  :شمرد توان موارد زير را برميان چنين احتياجاتي مي از. بود
  مناسبفراهم بودن سازمان سياسي  . 1
  مناسبفراهم بودن سازمان اداري  . 2
  قضايي كارا و مستقلفراهم بودن سازمان  . 3
  دفاعي توانمند و مناسبفراهم بودن نظام  . 4
  

  )الگو( تغيير ديناميسم 7 .9
جوامـع ناپايـدار بحـث       توضـيح فراينـد تحـول در       عوامـل مـؤثر در     تاكنون مختصراً از  

الگوي  از چنين وضعيتي نيز بنماييم و      تغيير در  ديناميسم اي به اكنون بايد اشاره   .ايم كرده
عوامل مورد بحث   . تحول مورد بحث سخن بگوييم     شكل دادن به   متغيرها در  روابط اين 

  :كنيمخالصه ميده عنوان به شرح زير  دررا 
  ساختار فرهنگي  . 1
 ساختار اجتماعي  . 2

 سياسي ساختار . 3

 جهاني نظم وضعيت . 4
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 كشور  سياسي جغرافياي موقعيت . 5

 جهاني  نظم كشور به ستگيواب درجه . 6

 پردازي اجتماعي  نظريه تحقيقات و علمي، وضعيت شناخت . 7

 سرمايه  منابع موجود براي تشكيل . 8

 جامعه  مديريت دهي و سازمان قدرت . 9

 متخصص  انساني دسترسي به نيروي . 10

  :بندي نمود تر زير طبقه عنوان كلي توان تحت دو عوامل فوق را مي
هـاي اقتـصادي را       عوامل كـه چـارچوب فعاليـت       دسته از   آن :اوليه  عوامل )الف

  .آورند فراهم مي
سـازي جامعـه را      دسته از عوامل كه سرعت حركت نـوين         آن :ثانويه  عوامل )ب

  .كنند تعيين مي
  عامل مـشخص   6دهد كه عوامل اوليه شامل       هاي علوم اجتماعي نشان مي     بررسي

 مانـده را در    عامـل بـاقي    4عوامـل ثانويـه هـم        باشـد و  فوق مي  6 تا   1بندهاي   شده در 
 تحـول در   تحليـل وضـعيت    دهـد كـه در     هاي فوق نشان مـي     عالوه بحث  به .گيرد برمي

جامعـه در مـسير      هـدايت « داد كـه آيـا      پاسـخ  سؤالاين   جامعه ناپايدار در ابتدا بايد به     
گانه اوليه    براساس بررسي عوامل شش    سؤالاين   جواب به   ممكن است يا نه؟    »نوسازي

 سياسـي متكـي بـر      سـاختار  اگـر  عبـارت ديگـر    به. شودفوق حاصل مي   رشده د  مطرح
 وضـعيت  باشـد و   صنعتي جامعه  كشور مناسب هدايت   اجتماعي فرهنگي و  ساختارهاي

 جغرافيـاي  موفقيـت  جهـاني،  عامـل وضـعيت نظـم     يعني تلفيق سه  ( خارجي نيز  عوامل
 يـا  و باشـد  د بحـث  مور سياسي ساختار كننده تقويت) كشور وابستگي درجه سياسي، و 
تـوان   آنگـاه مـي    ساختار را نداشـته باشـد،      جهت تضعيف اين   كننده در  تعيين حداقل اثر 

 صورت جامعه ناپايدار قابل    اين غير در.  دانست »هدايت قابل« جامعه را از نظر نوسازي    
   نظمـي و   شـرايط بـي    فعاليت اقتـصادي آن الزامـاً در       نوسازي نيست و   مسير هدايت در 

آنگاه  پذير باشد،  مورد بحث امكان   ديگر، اگر هدايت   طرف از .گيردج قرار مي  مر هرج و 
جامعـه   سـازي در   سـرعت حركـت نـوين      اشـاره،  ثانويه مورد  حاصل تلفيق چهار عامل   

ممكـن   پذيري يـا غيـر     حالت امكان  دو يك از  هر جامعه در  .سازدناپايدار را روشن مي   
 اقتصادي در  عملكرد نتايج. اقتصادي مشغول باشد   زندگي هدايت، باالجبار بايد به    بودن
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ايـن   اي به هاي تازه صورت افتد و اوليه مؤثر مي   عوامل بر »بازخورد« حلقه حالت در  هر
  .دهد تلفيق آنها مي به عوامل و

 .آيـد جامعه پديد مي   حركت تحولي  دار از  بدين ترتيب الگويي پويا و مدلي نظام      
 جامعـه در   حركـت  يكـديگر،  اوليه از  استقالل دروني عوامل   توجه به  بديهي است كه با   

، عبـارت ديگـر    بـه . ابدي نيـست   دائمي و  »ناپذيري هدايت«ا   ي  و »پذيري هدايت«مسير  
اوليـه   عوامل با تغييري كه در    پذيري باشد و   مسير هدايت   در t زمان تواند در جامعه مي 

مــسير  يــا از ي منتقــل شــود وناپــذير مــسير هــدايت ناگــاه بــه شــود بــهحاصــل مــي
 ايـن الگـو در     اي از تصوير خالصه شـده   . راه صنعتي شدن انتقال يابد     ناپذيري به  هدايت
  . آمده است3-9 نمودار

  
  متغيرهااي جامعه و روابط اين متغيرهاي اساسي در حركت توسعه 3-9نمودار 
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  خالصه فصل نهم
دهد كـه مكاتـب فكـري مهـم تفكـر اجتمـاعي              به نظر عظيمي ادبيات موجود نشان مي      

هاي مشخص نظـري     ماندگي جوامع را در چارچوب     توسعه و عقب  اند تا پديده     كوشيده
.  نماينـد  ارائهذيربط متكي بر مكتب خويش را       مطالعه نمايند و فرضيات و قوانين علمي        

 اجتماعي در اين زمينـه   ـ ومـهاي عل ترين شاخه عنوان يكي از پيشرفته علم اقتصاد نيز به
  .كوشش فراوان نموده است

متفـاوت    تاريخي سه نوع جامعه مـشخص و       -نظريعظيمي با استفاده از تحليل      
  :كندرا معرفي ميزير 

  جامعه نوين  . 1
   سنتيجامعه  . 2
  جامعه ناپايدار  . 3

صـنعتي   همگامي با عصر   ورود و  باشند كه در  جوامع نوين آن دسته از جوامع مي      
  . اندموفق بوده

هـستند كـه قبـل از      كشاورزي دهقـاني   جوامع متكي بر   جوامع سنتي، آن دسته از    
  . نوين تاريخي وجود داشتند عصر

 سنتي و  نه ين هستند و  نو صنعتي و  جوامع است كه نه    جوامع ناپايدار آن دسته از    
   .كشاورزي دهقانير متكي ب

جوامـع ناپايـدار درك جهـت،        تحوالت در  مطالعه تغييرات و   ترين نكات در  مهم
اين جوامـع    تغييراتي در  نتايج مقداري چنين   تغيير عالوه بر   كفايت حركت و   و سرعت،

سـوي    بـه  حركـت  حـال  يـك جامعـه ناپايـدار در       است كه آيـا     اين سؤاللذا   .باشدمي
 سـؤال خير؟ اگر پاسخ به اين       هست يا  فرهنگي خود  -سازي ساختارهاي اجتماعي   نوين

سازي كـشور    نوين ميزان كفايت فرايند   بود كه سرعت و    مثبت باشد، آنگاه مهم خواهد    
  .كنيم درك را

سـازد دو   دوران قبلي جـدا مـي      فن يك دوران تاريخي را از      زمينه علم و   آنچه در 
  :يسم اصلي زير استروش يا دو مكان

  كسب علم و فن روش:مكانيسم اول . 1

  علم و فن  انتقال  روش:مكانيسم دوم . 2
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 سـازد كـه نوسـازي      يافته فعلي مشخص مي    توسعه جوامع نوين و   تجربه دقت در 
 آنهـا رخ داده  تركيبـي از   هاي زيـر يـا     فرهنگي از لحاظ تاريخي، با كاربرد يكي از روش        

  .است
وسـط انگلـستان و برخـي ديگـر از كـشورهاي             ايـن روش ت    :آزمايش و خطا   .�

 جهاني براي دستيابي به تغييرات اساسي فرهنگـي كـه            صنعتي شدن  پيشگام فرايند نوين  
 .براي نهادي كردن ساختارهاي جديد ضروري بوده مورد استفاده قرار گرفته است

 كـار بـرده    خطـا بـه     شده را همراه با آزمايش و      ريزي  برنامهكه تغيير   روشي .�

هاي گوناگوني كه بيشتر بـه نظـام         مشي خط »شده ريزي  برنامه نيمه «اين روش  در :است

اندازهاي نوين مطلوب مربوط بـوده       هاي مربوط به ايجاد چشم     يا نظام  آموزشي كشور و  
  .است كار رفته به

 نوزدهم به ويژه توسط اقتصاددانان بزرگي نظيـر        هيجدهم و  كالسيك قرن  اقتصاد
 برجسته ايـن اقتـصاددانان      ددستاور. گذاري شد  مارشال پايه   و اسميت، ريكاردو، والراس  

علـوم   جديـدي را در    قـضاياي شـاخه بـسيار مهـم و         مطالب و  كلي كه رئوس  بود اين
 عنـوان علـم    بعدها به  سياسي و  نام اقتصاد  گذاري كردند كه در آن زمان به       اجتماعي پايه 

   .شد اقتصاد شناخته
كـاركرد   يابـد كـه تعـادل حاصـل از        مي ته را در  نك نهايت اين  اقتصاد نيز در   علم

تـر   تمامي شرايط به تعادل مهـم      در الزاماً و ) نامرئي دست( خرد سطح نيروهاي بازار در  
 بـدون  نيـز مـسيري همـوار و       كار و  كامل نيروي  زمينه اشتغال  ويژه در  كالن به  سطح در

   .نوسازي از فعاليت اقتصادي نخواهد انجاميد
 فرهنگـي عمـده    -معموالً به دو طبقه اجتمـاعي     در حال گذر    ي  كشورها مردم در 

  :شوندتقسيم مي
  گرا سنت  فرهنگي ـطبقه اجتماعي . 1
  نوگرا  فرهنگي ـطبقه اجتماعي . 2

يافتـه و    جوامـع توسـعه    تعريـف وابـسته بـه      به نوين بنا  جوامع ناپايدار در جهان   
  . اشند بصنعتي مي
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  نهم فصلآزمايي خود
  .كنيد حسين عظيمي تعريف يدگاهتوسعه اقتصادي را از د . 1
 .حسين عظيمي نام ببريد جوامع را از ديدگاه انواع اصلي . 2

 .حسين عظيمي توضيح دهيد جامعه نوين را از ديدگاه . 3

  .توضيح دهيد حسين عظيمي سنتي را از ديدگاه جامعه . 4

 .توضيح دهيد حسين عظيمي جامعه ناپايدار را از ديدگاه . 5

ت اساسـي در بررسـي جوامـع ناپايـدار          سؤاالي  در نظريه مرحوم دكتر حسين عظيم      . 6
 چيست؟

 چيست؟ توسعه مبناي اصلي حسين عظيمي مرحوم دكتر در نظريه . 7

 .توضيح دهيد عظيمي حسين نوسازي فرهنگي و علمي نمودن آن را از ديدگاه . 8

 گرفت؟  روش آزمايش و خطا توسط كدام كشور يا كشورها مورد استفاده قرار . 9

ا ر اسـت  كـار بـرده    شده همراه بـا آزمـايش و خطـا بـه       يريز  برنامهروشي كه تغيير     . 10
 .دهيد توضيح

 چيست؟ مشكل اصلي روش آزمايش و خطا . 11

 چيست؟  توسعهريزي برنامهحسين عظيمي  از ديدگاه . 12

حسين عظيمـي توضـيح      را از ديدگاه   »اقتصادي خواهي آزادي «و »سازي خصوصي« . 13
 .دهيد

 كالسيك چيست؟ اقتصادي اصلي در مكتب مباني . 14

 .از اقتصاددانان كالسيك را نام ببريدسه تن  . 15

 .دهيد طور خالصه شرح كالسيك را به اصول بديهي مكتب فكري . 16

داري كالسـيك را بـا رسـم نمـودار           دنياي آكـسيوماتيك سـرمايه     توسعه در  مارپيچ . 17
 .توضيح دهيد

حـسين عظيمـي     ناپايـدار را از ديـدگاه      اقتصادي در جوامـع    اصول بديهي در رفتار    . 18
 .توضيح دهيد

 حـسين عظيمـي     توسعه را از ديدگاه    ريزي  برنامهيط اساسي الزم براي موفقيت      شرا . 19
 . دهيد توضيح

 چه؟ حسين عظيمي يعني  از ديدگاهريزي برنامهمناسب بودن فرايند  . 20
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گردند تـا    ها كه بايد دچار تحوالت اساسي      حسين عظيمي برخي از زمينه     از ديدگاه  . 21
 .توسعه اقتصادي تحقق يابد را توضيح دهيد

 .حسين عظيمي تناسب ساختار سياسي را توضيح دهيد ديدگاهاز  . 22

صـنعتي   حسين عظيمي ساختار سياسي نيز در شـرايطي مناسـب هـدايت    از ديدگاه  . 23
 .آن دو ويژگي را توضيح دهيد. است كه حداقل داراي دو ويژگي باشد

ـ ناپايـدار بـه چنـد طبقـه اجتمـاعي      حسين عظيمي مردم در كـشورهاي  از ديدگاه . 24   
 . آنها را ذكر نماييد،شوند قسيم مي تدهفرهنگي عم

گـرا در توسـعه     فرهنگـي سـنت   ـ طبقـه اجتمـاعي   حسين عظيمي نقـش  از ديدگاه . 25
 اقتصادي چيست؟

نوگرا در توسعه اقتـصادي    فرهنگي ـ طبقه اجتماعينقش حسين عظيمي  از ديدگاه . 26
 چيست؟

 حسين عظيمي نقش محيط خارجي در توسعه اقتصادي چيست؟ از ديدگاه . 27

  كاربردي كشور در توسعه اقتصادي چيست؟ ـضعيت شناخت علمينقش و . 28

سرمايه و نيروي انساني متخصص در توسعه        حسين عظيمي نقش تشكيل    از ديدگاه  . 29
 اقتصادي چيست؟

 . دهي و مديريت جامعه را توضيح دهيد حسين عظيمي توان سازمان از ديدگاه . 30

 .حسين عظيمي ديناميسم تغيير را توضيح دهيد از ديدگاه . 31

 جزو كداميك از علوم زير است؟  حسين عظيمي اقتصاد ز ديدگاها . 32

   علوم اخالقي )ب        علوم تجربي)الف
  علوم اجتماعي  )د      علوم تجربي و تاريخي)ج

 اي چيست؟ حسين عظيمي محور تحوالت توسعه از ديدگاه . 33

  نوسازي فرهنگي و علمي نمودن آن )الف
  نمودن آن  و علمياجتماعينوسازي  )ب
  نمودن آن  و علمي اقتصاديسازينو )ج
 نمودن آن  و علمي ايدئولوژيكينوسازي )د

 بـوده  سـنتي چگونـه    جامعـه  علـم و فـن در      وش انتقال رحسين عظيمي    ديدگاه از . 34
 است؟
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   شاگردي و ممارست در صحنه توليد)الف
  شده  هاي آموزشي از پيش تدوين  دوره)ب
  توليد صحنه  تجربه و خطا در)ج
 هاي آزمايشگاهي اي و آزمون نه مطالعات كتابخا)د

 است؟ حسين عظيمي روش كسب علم و فن در جامعه نوين چگونه از ديدگاه . 35

  توليد  صحنه  شاگردي و ممارست در)الف
  شده تدوين آموزشي از پيش هاي دوره)ب
  توليد صحنه  تجربه و خطا در)ج
 هاي آزمايشگاهياي و آزمون مطالعات كتابخانه)د

 چيست؟  توسعه ن عظيمي مبناي اصليحسي از ديدگاه . 36

   اقتصادي تحوالت)الف
  علمي و فني  تحوالت)ب
   فرهنگي  تحوالت)ج
  اجتماعي تحوالت)د

  آزمايش و خطا توسط كدام كشور يا كشورها مورد استفاده قرارگرفت؟ روش . 37

  انگلستان)الف

  آمريكا )ب

   جهاني صنعتي شدن  برخي از كشورهاي پيشگام فرايند نوين)ج
  جهانيصنعتي شدنفرايندنوين  انگلستان و برخي ديگر از كشورهاي پيشگام)د

 چيست؟  كالسيك اقتصادي مكتب اصلي در مباني . 38

   آزادي عمل و نتايج آن)الف
   انحصار در خريد)ب
   انحصار در فروش)ج
   دخالت دولت)د

 باشند؟ كالسيك مي كدام گروه از اقتصاددانان زير . 39

  كينز، ريكاردو، والراس و اسميت )الف
  و مارشال كينز اسميت، ريكاردو، )ب
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   و مارشالسينگر اسميت، ريكاردو، )ج
  اسميت، ريكاردو، والراس و مارشال )د

 ادراكـات  تأثير كـدام ر  فرهنگي متكي ب ـ اجتماعي حسين عظيمي ساختار از ديدگاه . 40
 اصلي فرهنگي است؟

    سنتي بيني  ادراك و جهان)الف
  اقتصادي بيني  راك و جهان اد)ب
   نوين بيني  ادراك و جهان)ج
   نوين بيني ادراك وجهان سنتي و بيني  ادراك و جهان)د

 كدام گزينه زيراست؟حسين عظيمي فرهنگ و ايدئولوژي مربوط به از ديدگاه  . 41

   مادي  ـبناهاي فيزيكي  زير)ب       زندگي  نگرش به)الف
 گذاري سرمايه)د       آموزش نيروي انساني)ج
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  اقتصادي متعادل نظريه رشد

  

  

  كلي هدف
  . استرشد متعادل اقتصاديدانشجو با نظريه  م آشناييهد كلي فصل هدف

  
  رفتاري هاي هدف

  :قادر خواهد بودفصل  دانشجو پس از مطالعه اين
 . كندرشد متعادل اقتصادي را تعريف . 1

 .اقتصادي را ذكر كندپردازان نظريه رشد متعادل  نظريه نام . 2

 .زمان مطرح شدن نظريه رشد متعادل اقتصادي را بيان كند . 3

  .انتقادات وارد بر نظريه رشد متعادل اقتصادي را ذكر نمايد . 4
 

  مقدمه 1. 10
بنــاي ايــن نظريــه اعتقــاد بــه  زيــر.  مطــرح شــد1950ايــن نظريــه اولــين بــار در دهــه

 ياقتصاد هاي مختلف  بخش ضا در تقا متقابل افقي و  هاي خارجي، وابستگي   جويي صرفه
  .است

كـشورهاي   بردن دورهاي باطل فقـر در      بين  براي از   رشد متعادل اقتصادي   نظريه
 هـاي متعـدد    طرح زمان در  هم هاي متقارن و   گذاري كند سرمايه  هاد مي ندر حال گذر پيش   

 گيـرد تـا از طريـق ايجـاد درآمـد بـراي افـرادي كـه در         اجتماعي صـورت   ـ اديـاقتص
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 رابـاز  هـا ايجـاد و   كنند تقاضا براي توليدات سـاير بخـش       مختلف فعاليت مي   هاي بخش
  .دفراهم گردكاالها وخدمات  وسيعي براي كليه

 بـازاري   ، چـون  اسـت  پراكنده مخـالف   فصل و نهاي م گذاري اين نظريه با سرمايه   
كـرد   ها درآمدي ايجاد بخش  لذا بايد براي كليه.جديد وجود ندارد  براي جذب توليدات  

هاي  زمان در تمام بخش    گذاري هم  اين ممكن نيست مگر سرمايه      تقاضا افزايش يابد و    تا
: گويـد   اسـت كـه مـي      »سـي  اتيـست  ب ژان«اين نظريه شبيه به قانون بازارهاي       . اقتصادي

  ).294: 1371باغيان،  قره(» كندعرضه تقاضاي خود را ايجاد مي«
نمـودن حـداقل      از فـراهم   عبارتست خالصه طور نظريه رشد متعادل اقتصادي به    

توليدي براي اينكـه     هاي مختلف بخش هاي اقتصادي و  تمامي فعاليت  گذاري در سرمايه
يكـديگر مـرتبط     ها با حمايت نمايند چون بخش    يكديگر هاي اقتصادي بتوانند از   بخش

افزايي  موجب هم  كنند و از يكديگر كاال تقاضا مي     و كنندبوده به يكديگر كاال عرضه مي     
  .شوندديگر مييك

 يتوليـد  فعاليت مصرفي يا   اثر منافعي است كه در    جويي خارجي  منظور از صرفه  
 شود كه نقـشي در هاي اجتماعي ديگر ميگروه اجتماعي نصيب افراد و يك فرد يا گروه   

تعـادل   اقتصاد بـه   رساندن نقش بازار در   نظريه بر  اين در .اند اقتصادي نداشته  آن فعاليت 
نظريـه رشـد    پـردازان    نظريـه تـن از     سـه . است شده اقتصادي تأكيد  عهتوسروند  طي   و

نظريـه  . نلـسون  .3 نوركسراگنار  . 2رودن   اشتاين روزن. 1 :عبارتند از متعادل اقتصادي   
  .آوريمميدر يك فصل جداگانه  را اقتصاددان فوقسه  كدام از هر

  
   تعريف رشد متعادل اقتصادي2. 10

 اقتـصادي    مختلـف  هـاي  و بخش  صنايعبين  عني ايجاد تعادل    م رشد متعادل اقتصادي به   
رشـد متعـادل نمايـانگر       .كننـد اي توليد مي  كاالهاي سرمايه  است كه كاالهاي مصرفي و    

هـاي  بخـش  صادرات و  بخش نيز بين  صنعت و  كشاورزي و  دو بخش  تعادل بين  ايجاد
هاي باالسري اجتمـاعي    گذاري رشد متعادل شامل ايجاد تعادل بين سرمايه       .داخلي است 

هـاي خـارجي   جويي تعادل بين صرفه طرف و  يك  مولد از  اًهاي مستقيم گذاريسرمايه و
معنـي   طورخالصه رشـد متعـادل اقتـصادي بـه         به .ديگر است  طرف افقي از  عمودي و 

 منظـور رشـد    هاي مختلف اقتصادي به   بخش هماهنگ در  زمان و  هاي هم گذاريسرمايه
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 تقاضـاي   طـرف  طـرف عرضـه و     تعادل بين  اين منظور  به .ها است  بخشزمان تمام    هم
زمان بسياري از صنايع مـستلزم بـسيج         هم رشد متعادل يا توسعه   . اقتصاد ضروري است  

  ).291: همان( يك زمان معين است منابع در مقادير زيادي از
 بـسياري از    زمان هم كافي براي توسعه   كارگيري وجوه  نظريه به  موفقيت اين  كليد

توان انتظـار واردات سـرمايه      چون بعد از استقالل كشورهاي مستعمره نمي       .صنايع است 
اقتــصادي   بنــابراين بــراي توســعه،كــالن داشــت مقيــاس پيــشرفته را در از كــشورهاي

انـداز اجبـاري از طريـق       كار پـس   و ساز ايجاد يك  اي جز كشورهاي در حال گذر چاره    
  .ندارد وجود دولتي ريزي برنامه

  
  المللي بين آزاد رشد متعادل اقتصادي و تجارت 3. 10

آنهـا      .هـستند  المللـي  بـين  آزاد منتقـدين تجـارت    ميـردال از   و  سينگر ،نوركس، پربيش 
 كـشورهاي در حـال گـذر و        المللي بين  بين كار نابرابر  آزاد يك تقسيم   معتقدند تجارت 

المللي كشورهاي در حـال   بين زادنمايد طبق نظريه تجارت آ     كشورهاي صنعتي ايجاد مي   
توليـد   كـشورهاي صـنعتي در    و  اوليـه    محـصوالت  كشاورزي و  توليد كاالهاي  گذر در 

  .نسبي دارند شده برتري كاالهاي ساخته
رفاه جوامع در حـال       عميق درآمد سرانه و    فشكا اين امر موجب  در صورتي كه    

رشـد    نظريـه  ،المللي بين ادآز تجارت نظريه در مقابل    .است پيشرفته شده  جوامع گذر و 
 بخـش  زمـان هـم در     كند كه كشورهاي در حال گـذر هـم         متعادل اقتصادي پيشنهاد مي   

  . نمايندريزي برنامه گذاري و كشاورزي سرمايه بخش هم در صنعت و
بـا آن مخالفـت      ايـستد و   المللي مي  كار بين  مقابل تقسيم  حقيقت اين نظريه در    در

واردات را  ي  جانـشين   اسـتراتژي  ،صـادرات  تـشويق  تژيمقابل استرا  نوركس در . كند مي
  .نمايد پيشنهاد مي

  
   انتقادات وارد بر نظريه رشد متعادل اقتصادي4. 10

رغم نكات  كمك زيادي به علم اقتصاد نموده است اما علي         رشد متعادل اقتصادي  نظريه  
  .پردازيمها ميذكر آن آن وارد است كه به اي كه اين نظريه دارد انتقاداتي به ارزنده

هـا را   گذاري در تمام بخـش     كشورهاي در حال گذر سرمايه كافي براي سرمايه        . 1
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 .كشورها كمبود سرمايه استاصلي اين مشكل . ندارند

 زماني بسيار دقيق و هماهنگي      ريزي  برنامهالگوي رشد متعادل اقتصادي نياز به        . 2
ر حـال گـذر فاقـد چنـين         كـشورهاي د  . مختلـف كـشور دارد     نهادها و عوامل     الزم بين 

  ).296: 1371باغيان،  قره( توانايي هستند
  

  م دهفصل خالصه
 پـردازان نظريـه رشـد متعـادل         چـون نلـسون، رودن و نـوركس از نظريـه          اقتصادداناني  

 خارجي، وابستگي افقـي     هايجويي زير بناي اين نظريه اعتقاد به صرفه      . اقتصادي هستند 
ايـن نظريـه بـراي از بـين بـردن           . تلف اقتصادي اسـت   هاي مخ و متقابل تقاضا در بخش    

هاي متقارن  گذاري كند سرمايه دورهاي باطل فقر در كشورهاي در حال گذر پيشنهاد مي         
نظريـه بـا   ايـن  . گيـرد صـورت   اجتمـاعي   ـ هـاي متعـدد اقتـصادي    زمان در طرحو هم

 متعادل اقتصادي   طور خالصه رشد   به.  است  منفصل و پراكنده مخالف    هايگذاري سرمايه
هـاي مختلـف اقتـصادي بـه        زمان و هماهنگ در بخـش     هاي هم   گذاريمعني سرمايه   به

اين منظور تعادل بين طرف عرضه و طـرف  به . ها استزمان تمام بخشمنظور رشد هم   
زمان بسياري از صنايع مستلزم      هم   رشد متقابل يا توسعه   . تقاضاي اقتصاد ضروري است   

كـار  نظريه در مقابـل تقـسيم       اين  . استزمان معين   دي از منابع در يك      بسيج مقادير زيا  
تـشويق  نـوركس در مقابـل اسـتراتژي        . كنـد ايستد و بـا آن مخالفـت مـي        المللي مي  بين

  . نمايدواردات را پيشنهاد ميجانشيني صادرات، استراتژي 
  

  خودآزمايي فصل دهم
  . كنيد رشد متعادل اقتصادي را تعريف . 1
 .كنيد پردازان نظريه رشد متعادل اقتصادي را ذكر ظريهن نام . 2

 .كنيد شدن نظريه رشد متعادل اقتصادي را بيان زمان مطرح . 3

 .نماييد انتقادات وارد بر نظريه رشد متعادل اقتصادي را ذكر . 4

 . را تشرح نماييديالملل رشد متعادل اقتصادي و تجارت بين . 5

 جويي خارجي چيست؟ منظور از صرفه . 6

فقـر در كـشورهاي در       بردن دورهاي باطل   د متعادل اقتصادي براي از بين     نظريه رش  . 7
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 كند؟ حال گذر چه پيشنهادي مي

هاي  گذاري نظريه رشد متعادل اقتصادي با سرمايه      «كنيد جمله اظهارنظر  مورد اين  در . 8
 .»است منفصل و پراكنده مخالف

كـافي بـراي    كـشورهاي در حـال گـذر سـرمايه          « .كنيد جمله اظهارنظر  مورد اين  در . 9
سـرمايه   مشكل اصلي اين كشورها كمبـود     . ها را ندارند  گذاري در تمام بخش   سرمايه

 .»است

 ريزي  برنامهالگوي رشد متعادل اقتصادي نياز به       «. كنيد نظرجمله اظهار  در مورد اين   . 10
 .كـشور دارد   نهادهـا و عوامـل مختلـف       زماني بسيار دقيـق و همـاهنگي الزم بـين         

 .»ستنده توانايي فاقد چنينكشورهاي در حال گذر 

 كليد موفقيت نظريه رشد متعادل اقتصادي چيست؟ . 11

 كند؟ صادرات نوركس كدام استراتژي را پيشنهاد مي در مقابل استراتژي تشويق . 12

 است؟ تأكيد شده گزينه از جمله اصولي است كه در نظريه رشد متعادل بر آن كدام . 13

   صادياقت  ثبات)ب      متقابل  عدم وابستگي)الف
 كار غيرماهر  آموزش نيروي)د      هاي خارجيجويي  صرفه)ج

  پروفسور نوركس از طرفداران كدام نظريه است؟ . 14

   نامتعادل  رشد)ب         رشد متعادل)الف
 كار  ارزش)د       اضافي  ارزش)ج

هـاي   اقتـصادي و بخـش     هاي تمامي فعاليت  گذاري در نمودن حداقل سرمايه   فراهم . 15
هاي اقتصادي بتوانند از يكديگر حمايت نماينـد         كه بخش  اينمختلف توليدي براي    

 نام دارد؟ چه

 اقتصادي  نامتعادل  نظريه رشد)ب   يه رشد متعادل اقتصادي نظر)الف

 اضافي  نظريه ارزش)د    اقتصادي هيرشمن  نظريه رشد)ج

اجتماعي نصيب افـراد      يك فرد يا گروه    ياثر فعاليت مصرفي يا توليد     كه در  منافعي . 16
 اند چـه   اقتصادي نداشته  آن فعاليت  شود كه نقشي در    هاي ديگر اجتماعي مي    روهو گ 

 نام دارد؟

 جويي خارجي صرفه  عدم)ب        جويي خارجي  صرفه)الف

 اجتماعي  رفاه)د            اضافي ارزش )ج
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 ؟نيستنظريه رشد متعادل اقتصادي  پردازان نظريه دام اقتصاددان ازك . 17

   نوركس  راگنار)ب      رودن اشتاين  روزن)الف
  هيرشمن)د         نلسون) ج

 آزاد بين المللي است؟ موافق تجارت كدام اقتصاددان زير . 18

    پربيش)ب          نوركس)الف
  اسميت)د             سينگر)ج

 كند؟ايستد و با آن مخالفت ميالمللي مي كار بين مقابل تقسيم نظريه در كدام . 19

 اقتصادي  نامتعادل  نظريه رشد)ب     نظريه رشد متعادل اقتصادي)الف

 اضافي  ارزش  نظريه)د  هيرشمن  اقتصادي  نظريه رشد)ج
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   يازدهمفصل
  

  

   اشتاين رودن اقتصادي روزنرشد متعادلنظريه 
  

  

  كليهدف
- 1 اشتاينآشنايي دانشجو با مفاهيم رشد متعادل اقتصادي روزن       يازدهم  كلي فصل   هدف

  .رودن است
  

  اريهاي رفت هدف
  :دانشجو پس از مطالعه اين فصل قادر خواهد بود

 .كندرشد متعادل اقتصادي را از ديدگاه رودن تعريف  . 1

 . جانبه را ذكر نمايدگذاري فشار بزرگ يا فشار همه علت نام . 2

 .هاي مدل رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن را بيان كند فرض . 3

 .ولوژيكي را توضيح دهدهاي خارجي تكنمفهوم بازدهي فزاينده و صرفه . 4

 .نظر رودن را در مورد دخالت دولت بيان نمايد . 5

 . دهدهاي اقتصادي را توضيحگذاري وسيع و هم زمان در تمام بخشسرمايه . 6

  .كندگذاري را بيان  هاي پيشنهادي رودن براي تأمين مخارج سرمايهراه . 7
 .ناپذيري تقاضاها يا مكمل بودن تقاضاها را تعريف كند تقسيم . 8

 .اندازها را تعريف كند ناپذيري عرضه پس يمتقس . 9

 . كندتوليد را تعريف تقسيم ناپذيري تابع . 10

                                                                                                                   
1. Rosenstein -Rodan 
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 .دهدناپذيري در سرمايه باالسري اجتماعي را توضيح  چهار نوع تقسيم . 11

  . رودن را توضيح دهدانتقادات وارد بر نظريه . 12
  

   مقدمه1. 11
 1930متولد شد و در سال    لهستان   در شهر كراكو     1901 در سال    رودن اشتاين روزن پال
مطلوبيـت    نظريـه  .گذاران مكتب اتـريش اسـت      وي از پايه   .را پذيرفت  انگلستان   يتتابع

 رودن نظريـه توسـعه     اشـتاين  .اقتـصادي اسـت    دستاوردهاي مهم ايـن مكتـب      نهايي از 
 سـيرز،  و مـاير ( داردطبيعت خيـز برمـي    : كنديك جمله خالصه مي    اقتصادي خود را در   

مارشـال    آلفـرد  »دارد طبيعت خيز برنمـي   «اين جمله دقيقاً مخالف عبارت       .)287: 1368
 كوتـاهي    جانبه در مـدت    جمله اين است كه با يك فشار بزرگ و همه          معني اين    .است

  .توان اقتصاد را متحول ساختمي
  

   نظريه رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن 2. 11
يـا   »بـزرگ  جهـش «يا   »جانبه همه يه فشار نظر«نظريه رشد اقتصادي رودن تحت عنوان       

آوريم و سـپس نظريـه را   هاي مدل را مي  ابتدا فرض .است اري شده گذ نام »بزرگ فشار«
  .دهيم توضيح مي

  
  مدلهاي  فرض
  :هاي مدل رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن عبارتند از فرض

  .دولت در اقتصاد دخالت دارد . 1
  .حال پيشرفت است تكنولوژي در . 2
  .ناپذيراست توابع توليد تقسيم . 3
  .مكانيزم بازار قادر به تأمين امكانات الزم براي توسعه نيست . 4

 .همـراه دارد   خارجي تكنولوژيكي را بـه     هاي صرفه فزاينده و  سوم بازدهي  فرض
است كشورهاي در حال      رودن معتقد  .اقتصاد است   از طرفداران دخالت دولت در     رودن

هـاي زيـادي     گـذاري  ركود نياز بـه سـرمايه      خروج از  يبرا وهستند  حال ركود    گذر در 
ها،   فقدان مكانيزم بازار براي تعديل قيمت      ،نيروهاي مولد  ضعف تاريخي  به علت . دارند
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جـامع    كامـل و   ريزي  برنامهكشورها نياز به     اين .است اقتصاد ضروري  دخالت دولت در  
  .دارند

گويـد وقتـي     مي داند و  يموقتي م  اقتصادي دولت را مشروط و     البته رودن فعاليت  
 شــد بخــش اقتــصاد آغــاز دوران شــكوفايي دولــت اقتــصاد را از ركــود خــارج كــرد و

  .شود خصوصي جايگزين دولت مي
  :كند  اشاره ميعامل  پنجنظريه خود به نقش رودن در

 خارجيهاي  جويي صرفه . 1

 هاي مختلف اقتصاديوجود وابستگي متقابل بين بخش . 2

  بيكاري پنهانوجود جمعيت مازاد روستايي و . 3

 هاي پولي خارجي جويي صرفه . 4

 سرمايه ثابت اجتماعي . 5

  

   تعريف فشار بزرگ1 .2. 11
اي گذاري بر ل سرمايه امك  جامع و  ريزي  برنامهمعني   نظريه رشد متعادل يا فشار بزرگ به      

  .راه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال گذر است سر موانع موجود بر رفع
  

   توسعه اقتصاديراي الزم ب اقدامات2. 2. 11
اقـدامات بـدون    است كـه ايـن      اقداماتي  رودن معتقد است براي توسعه اقتصادي نياز به         

  : اقدامات عبارتند ازاين. گيرددخالت دولت صورت نمي
  

  تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص. 1

 .بر و هم ديربازده استگيرد چون هم هزينه    خصوصي صورت نمي   اين امر توسط بخش   
وقتـي نيـروي    . بگيـرد  بايد بر عهده      ماهر و متخصص را دولت     انساني نيروي   لذا تربيت 

هـا كـه در     هاي خارجي زيـادي دارد زيـرا سـاير بخـش           جويي انساني تربيت شود صرفه   
آموزش و تربيـت    . برند اند از تخصص وي بهره مي      نيروي انساني دخالتي نداشته    تربيت
كارگران ماهر   كه كارگران ساده بخش سنتي اقتصاد را به           انساني بايد طوري باشد    نيروي

  .صنعتي تبديل نمايد  وقت بخشتمام
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  اقتصادي  هايتمام بخش زمان در هم گذاري وسيع وسرمايه. 2
تواننـد  هـا مـي   بخـش  كـدام از   هـر  هاي اقتصادي به يكديگر ارتبـاط دارد و       رشد بخش 

يند توسـعه   ا معتقد است براي طي فر     رودن .هاي ديگر را جذب نمايند    محصوالت بخش 
گويـد  مي كند و توسعه را به هواپيما تشبيه مي      وي برنامه . سرمايه الزم است   يك حداقل 

نيروهاي  ساير خلبان و  مراقبت، خلبان، كمك   برج فرودگاه، براي پرواز هواپيما يك باند    
وسـعه اقتـصادي يـك      ت كند لذا بـراي   هواپيما پرواز نمي   بدون آنها  الزم است و   خدماتي

 آب، ها، مخـابرات، بـرق،    راه  شبكه نظيربنايي   هاي زير فعاليت گذاري در  حداقل سرمايه 
  .بهداشت الزم است گاز و

گويند چـون موجـب رشـد تمـام         فشار بزرگ مي   اين دليل نظريه وي را نظريه      به
  .شودجانبه هم ناميده مي همه نظريه رشدنظريه رودن  .شودها ميبخش

پيگـو اولـين فـردي اسـت كـه           .اسـت  گرفتـه   تحت تأثير نظريه پيگو قرار     رودن
نهايي را در رونـد توليـد از يكـديگر           هاي اجتماعي هزينه نهايي و  هاي خصوصي  هزينه

كـارگران مـاهر را جـزو        انـساني و   نيـروي  اين نظريه تربيت   رودن باتوجه به  . جدا كرد 
  .گيرد ست اين كار بايد توسط دولت صورتمعتقد ا كند وهاي اجتماعي تلقي ميهزينه

 رويـه صـنعتي  نظر وي به  زيرا .روسيه است شدن با الگوي   رودن مخالف صنعتي  
را ي  جديد وي شيوه . دهدالمللي را كاهش مي    بين كار كفايي، تقسيم  خوداز طريق   شدن  

  دهـي  موا سـرمايه و   جريـان  كند كه بـر    مي ارائهشدن مناطق اروپاي شرقي      براي صنعتي 
 صـنايع  اروپـاي شـرقي در     المللـي منطقـه    بين كار اساس تقسيم  بر .خارجي مبتني است  

 را توليـد    دكار بيشتري دار   كه نياز به نيروي    تواند كاالهايي  مي نسبي دارد و   مزيت كاربر
  .تر از ساير كشورها صادر نمايدبا قيمت ارزان و

 معين در  يد با صرف هزينه   گومي اقتصاد است و   دخالت دولت در    به درودن معتق 
طبيعي  طور  به ،دولت ينده مخارج افز  ضريب داثر كاركر  ساخت زيربناها توسط دولت بر    

اي زيـر را    ههگذاري را  رودن براي تأمين مخارج سرمايه     .شود ملي چندين برابر مي    توليد
  :كندپيشنهاد مي

 مصرفي واردات كاالهاي كاهش . 1

 صادراتافزايش  . 2

  استقراض . 3
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 اعتبــار از  دريافــت ودادن ندارنــد گــذاران تمــايلي بــه وام ســرمايهي بــه نظــر و
است  بنابراين مطلوب  .هاي سنگين دارد   تضمين پرداخت بهره   كشورهاي خارجي نياز به   

منظور  اين به .دنباش متكيكشور  داخلي   منابع كشورهاي در حال گذر بر     گذاران سرمايه
 .يابـد  ممكـن افـزايش    حد ادرات تا ص مصرفي كاهش و   كاالهاي زمان بايد واردات   هم

  .شود سبك تشكيل محصوالت صنايع صادرات بايد از صنايع تبديلي و
 هـاي خـارجي و    جـويي  صرفه مسئله  به 1943 سال است كه در   كسي رودن اولين 

 بـزرگ  مؤسسه رودن يك كشور را همانند يك     . كرد توسعه اقتصادي اشاره   نقش آنها در  
  .گيرد نظر مي صنعتي در

گيرنـد كـه     اولويـت قـرار    هايي در  گذاري اوليه بايد طرح    براي سرمايه ر وي    نظ  به
تكنولوژي بـراي   استفاده از پيشرفت. رسانند حداكثر مي  اجتماعي را به ـ اديـسود اقتص

  .هاي توسعه الزم است موفقيت برنامه
است  معتقد است و  وي با وابستگي تكنولوژيكي كشورهاي در حال گذر مخالف        

  .سازند بومي  ونموده بايد تكنولوژي را با شرايط خودشان تطبيق اين كشورها
  

  اقتصادهاي  ناپذيري  تقسيم3. 2. 11
پـذير   تقـسيم  كرد آن پديده   كوچك تقسيم  اجزاي بسيار  توان به  ب پديده را  كه يك  زماني
خـط يـا     صـورت يـك    عرضه را به   توانيد منحني   وقتي مي  .)152: 1366جيروند،  ( است

ايد  پذيري را پذيرفته   تقسيم كنيد فرض  صعودي رسم صورت    به راست بهچپ   منحني از 
ناپذيري صـادق    تقسيم اگر فرض . كنيد يكديگر وصل  نهايت نقطه را به    توانيد بي  زيرا مي 

 يكديگر وصل  توان آنها را به    هيچ وجه نمي   خواهيد داشت كه به   ايي پراكنده ه  باشد نقطه 
  .كرد

باالسـري اجتمـاعي، عرضـه و        عرضـه سـرمايه    توليد، است كه تابع   معتقد رودن
 ها بايد يـك كاسـه شـود و         گذاري  بنابراين سرمايه  .هستند ناپذير انداز تقسيم   پس يتقاضا
توليـد   ناپـذيري تـابع    تقـسيم  .شـود  گرفتـه  نظر جا در  اندازها يك   پس ي تقاضا  و عرضه

هـا،   راه كهشـب  ملي، نظير دفاع ( هاي باالسري اجتماعي   خصوص تقسيم ناپذيري هزينه    به
 .نمايد  را الزامي ميبودن سرمايه كاسه يك )بهداشت، آموزش

 معتقـد  ها به اجزاء كوچـك مخـالف اسـت و          بخش كردن صنايع و   رودن با تقسيم  
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ناپـذيري   وي سه نوع تقسيم   . گيرد بزرگ صورت مي   مقياس خارجي در  جويي است صرفه 
  :كند كر ميهاي خارجي ذ جويي توسعه براي ايجاد صرفه يند افر را در

  بودن تقاضاها  تقاضاها يا مكملناپذيري تقسيم . 1

  اندازها پسناپذيري عرضه  تقسيم . 2
هـاي باالسـري    هزينـه ناپـذيري    خـصوص تقـسيم   تابع توليد به    ناپذيري   تقسيم . 3

  يا يك كاسه بودن سرمايه ) ها، بهداشت، آموزشنظير دفاع ملي، شبكه راه(اجتماعي 
  

  تقاضاها بودن ها يا مكملتقاضا ناپذيري تقسيم. 1
زمان صنايع نيـست ولـي تقـسيم         بودن تقاضا نياز به احداث هم      صورت تقسيم پذير   در

گـذاري  تمام صـنايع سـرمايه     زمان در  كند كه هم  بودن تقاضا اين نياز را ايجاد مي       ناپذير
 شود و مكمل مي  گيري از تقاضاهاي  بهره تقاضا موجب  بودن ناپذير تقسيم. گيرد صورت

  .دهدخطر نيافتن مشتري را كاهش مي
صـورت   بهبسته   اقتصاد شرايط سازي را در   اين مورد رودن مثال كارخانه كفش      در

 كـار  سازي وجود دارد كه نيروي     تنها يك كارخانه كفش    كنيد فرض. كندمطرح مي زير  
گران تمـام    اگـر كـار    .كنـد دريافت مي دستمزد   كند و اين كارخانه كار مي     تنها در  جامعه

 كفش نمايند در بازار كفش هميـشه تقاضـا وجـود دارد و             خريد دستمزد خود را صرف   
 دنياي واقعي چنين نيست كارگران غيـر از        ولي در  .كارخانه هميشه با رونق مواجه است     

  .كفش كاالهاي ديگري نياز دارند
هـا  سـاير كاال   خرنـد و بقيـه را صـرف       خود را كفش مي    درآمد بنابراين بخشي از  

 كارخانه مواجه با كمبـود     ها تقاضا ندارد و   كفش صورت تعداد زيادي از    اين در .كنند مي
  .نهايتاً تعطيل خواهد شد و شودتقاضا مي

 كدام يـك كـاال را توليـد    باشد كه هر كارخانه وجود داشته اقتصاد صد  اما اگر در  
كننـد  ا ايجـاد مـي    براي همـديگر تقاضـ     ها مكمل يكديگر بوده و    كنند چون اين كارخانه   

هـا را   كارخانه كاالي ساير  كارخانه كارگران هر  و. شد تعطيلي نخواهند  مواجه با ركود و   
  ).285: 1370باغيان،  قره (كرد دنخريداري خواه

صـنايع   هـا و   تمـام بخـش    گـذاري در   ناپذيري تقاضا نياز به سرمايه     دليل تقسيم  به
  .كنيد توجه) 1-11( نمودار شدن اين موضوع به براي روشن .وجود دارد
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 منحني تقاضاي   داقتصاد وجود دار   سازي در  كه فقط يك كارخانه كفش     حالتي در
 )MC (نهـايي   و هزينـه   )MR (نهايي محل تالقي درآمد   از.  خواهد بود  D1 اين كارخانه 
حالت بنگـاه    اين در. شد خواهد فروخته P1 قيمت به مشخص شده و  ) Q1 (مقدار توليد 

قطعـاً   دهـد و   زيـان مـي    P1ABC به ميـزان   پوشاند و   خود را نمي   )ATC ( متوسط هزينه
  .شد تعطيل خواهد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ناپذيري تقاضا تقسيم 1-11نمودار 

  
 منحني تقاضـاي كفـش از      .اقتصاد وجود داشته باشد    اگر تعداد زيادي كارخانه در    

D1   به D2  د  محل برخور  شود مقدار تعادلي از    منتقل ميMR2   باMC  به ميزان  Q2   تعيـين 
 سـازي بـه ميـزان      كارخانـه كفـش     بـوده و   P2 تعـادلي  صورت قيمت  اين شد در  خواهد

P2RST  يافـت و   خواهـد  صنايع نيز افـزايش    اين شرايط سود ساير    در .برد  سود خواهد 
  .كرد اقتصاد رونق پيدا خواهد
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  اندازها پس عرضه ناپذيري در تقسيم .2
كشورهاي در حال گذر زمينـه كمبـود سـرمايه           انداز در  سعلت پايين بودن ظرفيت پ     به

 هاي مختلف تقسيم    ناچيز را بين بخش    ياندازها توان پس  اين دليل نمي   به. آيد فراهم مي 
توسـعه قـرار    مـسير  در هايي كـه سمت طرح به ونموده  كرد بلكه بايد آنها را يك كاسه        

متوسـط   نـرخ  انـداز از   يي پـس  هـا  ن انداز بايد نرخ   براي افزايش پس   .نمود دارند هدايت 
  .انداز بيشتر باشد پس

  

  توليد تابع ناپذيري تقسيم .3
ناپـذيري   نـوع تقـسيم     باالسري اجتمـاعي بـا چهـار       هاي سرمايهتابع توليد كل اقتصاد يا      

  :شود مواجه مي
گذاري مـستقيماً مولـد      ذاري باالسري اجتماعي قبل از هرگونه سرمايه      گ  سرمايه . 1

 .برگشت است گذاري غير قابل  سرمايهبايد ايجاد شود و اين

توان  گذاري باالسري اجتماعي بسيار زياد است و نمي        حداقل تجهيزات سرمايه   . 2
صـورت يـك     اين حداقل را كاهش داد پس هزينه باالسري اجتماعي بايد يك باره و بـه              

 .كاسه انجام گيرد

 اجتمـاعي بـسيار زيـاد اسـت و بخـش           باالسـري  وري سرمايه  طول دوره بهره   . 3
 .اي براي انجام آن ندارد صوصي انگيزهخ

هاي توسعه يـك حـداقل سـرمايه باالسـري اجتمـاعي الزم              براي اجراي برنامه   . 4
  .كاهش نيستحداقل قابل  است كه اين

فزاينده براي تشكيل يك گام      هم گام داراي آثار به   است اقدام گام به    رودن معتقد 
 ايـن   .گـذاري اسـت    زياد سـرمايه   حجم بسيار    ،موفقيت الزم بنابراين شرط  .نيست واحد
  .است كه خالصه نظريه فشار بزرگ را تشكيل مي دهد چيزي همان

نقـل،   حمل و ها، شبكهراه تلفن، شبكه گاز، برق، آب،  خدماتي نظير رودننظر   به
هـاي باالسـري    هاي سرمايه  ترين بخش  مهم از ارتباطات، آموزش و بهداشت    مخابرات و 

زمـان طـوالني    نيـاز بـه   و توليد مشاركت دارند رمستقيم درغي طور هستند و به   اجتماعي
 ايجـاد چنـين   . تـوان وارد كـرد    گونـه خـدمات را نمـي       ايـن  .برسند وري دارند تا به بهره   
 40 تـا  30 حـداقل سـرمايه ممكـن اسـت        اين. يك حداقل سرمايه دارد    خدماتي نياز به  
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  .اقتصاد را به خود اختصاص دهد سرمايه درصد كل
هـاي  ناپـذيري هزينـه    دارنـد، تقـسيم    هاي در حال گذر كمبود سرمايه     چون كشور 

  .كشورها است اصلي توسعه اين باالسري اجتماعي يكي از موانع
  

  نظريه رودن  انتقادات وارد بر 3. 11
گذاري است كه با شرايط كـشورهاي در        نظريه سرمايه  توسعه اقتصادي رودن يك    نظريه

  :است شرح زير وارد آن انتقاداتي به ال بهح عين در. حال گذر مطابقت دارد
نظريه فاقد يك نمونه تـاريخي      :  ندارد  نمونه واقعي  اقتصادي جهان در تاريخ    . 1

الگو اسـتفاده كـرده     كه از اين   كشوري نيست  عبارت ديگر هيچ  در اقتصاد جهان است، به      
  .يافته باشد و توسعه
الـت وسـيع دولـت در     ايـن نظريـه مبتنـي بـر دخ    :نهادي و اجراييمشكالت   . 2

چنين امري نيـاز بـه اطالعـات آمـاري، افـراد متخـصص و               .  است هاي اقتصادي فعاليت
در كشورهاي در حال گـذر نهادهـاي الزم         . ريزي دقيق و بوروكراسي كارآمد دارد      برنامه

  .براي اجراي چنين امري وجود ندارد و سيستم اداري آنها ناكارآمد است
كينـز   جان مينارد: شود موجب افزايش توليد مي  هاي اندك هم    گذاريسرمايه . 3

شود كه هر واحد    گذاري موجب مي    سرمايه  افزايش اند كه ضريب   داده و جان آلدر نشان   
هـاي  گـذاري افزايـد بنـابراين سـرمايه       واحد بر توليد ملي مي     گذاري بيش از يك   سرمايه

 الزم بـراي    جانبـه شـرط   همـه   گذاري    سرمايه دنبال دارد پس  بيشتر را به    اندك نيز توليد    
  .اقتصادي نيست توسعه

 طـور  باالسري اجتمـاعي بـه  هاي  گذاري انجام سرمايه  :تورميايجاد فشارهاي    . 4

توليـد  هـاي ديگـر از جملـه بخـش          توليد در بخـش   كاهش   جا موجب    هم زمان و يك   
خواهـد بـرد و     ها را بـاال     كاالهاي ساير بخش  امر قيمت   شود و اين    مصرفي مي كاالهاي  
عمـومي ايجـاد مـي كنـد و از           داده و نارضايتي     عمومي را كاهش   تورمي رفاه    فشارهاي

  .توسعه را با مشكل مواجه خواهد كردهاي رواني اجراي طرحلحاظ 
در حــال گــذر در توليــد  كــشورهاي  اغلــب:كــشاورزيغفلــت از بخــش  . 5

كشاورزي نـدارد    بخش   ي به توجهرودن هيچ   . دارندمحصوالت كشاورزي برتري نسبي     
غفلت از بخش   . كندهاي غيركشاورزي را تشويق مي    گذاري در بخش  و نظريه او سرمايه   
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ترين بخـش اقتـصاد را در كـشورهاي در          كشاورزي موجب ركود در اين بخش كه مهم       
 .شوددهد، ميحال گذر تشكيل مي

ـ    رودن مورد توجـه قـرار گرفتـه       پيشنهادهايي كه در نظريه      . 6  الزم  رطانـد ش

ها توسعه  بخشگذاري وسيع در تمام       تنها سرمايه  .توسعه است ولي شرط كافي نيست     

  .ها در مسير صحيح انجام گيردگذاريرا به دنبال ندارد بلكه بايد اين سرمايه
  
   يازدهم فصل خالصه

دستاوردهاي مهم اين    نهايي از  مطلوبيت  نظريه .اتريش است  گذاران مكتب  رودن از پايه  
 »جانبه همه فشار نظريه« عنوان رشد اقتصادي رودن تحت    نظريه .اقتصادي است  مكتب

هاي مـدل رشـد متعـادل        فرض .گذاري شده است   نام »بزرگ فشار«يا   »بزرگ جهش«يا  
  :اقتصادي روزن اشتاين رودن عبارتند از

  .دولت در اقتصاد دخالت دارد . 1

  .تكنولوژي در حال پيشرفت است . 2
  .تقسيم ناپذيراستتوابع توليد . 3
  .نيست توسعه تأمين امكانات الزم برايمكانيزم بازار قادر به  . 4

دولت  گويد وقتي مي داند و موقتي مي  اقتصادي دولت را مشروط و     رودن فعاليت 
 خـصوصي  دوران شـكوفايي اقتـصاد آغـاز شـد بخـش           اقتصاد را از ركود خارج كرد و      

  :كند اشاره مي عامل پنج به نقشنظريه خود رودن در .شودجايگزين دولت مي
 هاي خارجيجوييصرفه . 1

 هاي مختلف اقتصاديبخش متقابل بين وجود وابستگي . 2

 پنهانوجود جمعيت مازاد روستايي و بيكاري  . 3

 خارجي هاي پولي جوييصرفه . 4

 اجتماعيثابت سرمايه  . 5

امات اقداماتي اسـت كـه ايـن اقـد         توسعه اقتصادي نياز به      رودن معتقداست براي  
  : عبارتند ازگيرد اين اقداماتبدون دخالت دولت صورت نمي

  نيروي انساني ماهر و متخصصتربيت . �

  هاي اقتصادي گذاري وسيع و هم زمان در تمام بخشسرمايه . �
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  :كندهاد مينهاي زير را پيشگذاري راهرودن براي تأمين مخارج سرمايه
 استقراض . 3ات صادرافزايش . 2مصرفي كاالهاي واردات كاهش  . 1

 معتقـد  اسـت و   كوچك مخـالف   ها به اجزاء  بخش كردن صنايع و  رودن با تقسيم  
نـوع تقـسيم     وي سـه  . گيـرد مقياس بزرگ صـورت مـي      خارجي در  جويي است صرفه 

  :كندهاي خارجي ذكر ميجويي توسعه براي ايجاد صرفه يند افر ناپذيري را در
   تقاضاها  بودنناپذيري تقاضاها يا مكمل تقسيم . 1
  اندازهاناپذيري عرضه پس تقسيم . 2
هـاي باالسـري    ناپـذيري هزينـه    تقـسيم خـصوص ناپذيري تابع توليد بـه       تقسيم . 3
  اجتماعي

گـام  فزاينده براي تشكيل يك   هم  گام داراي آثار به     رودن معتقد است اقدام گام به     
ايـن  . ي اسـت  گـذار  بسيار زياد سـرمايه    الزم موفقيت، حجم  بنابراين شرط   . واحد نيست 

نظريـه رودن   بـه   . دهـد  كه خالصه نظريه فشار بزرگ را تـشكيل مـي          همان چيزي است  
  :شرح زير وارد استانتقاداتي به 

  .در تاريخ اقتصادي جهان نمونه واقعي ندارد . 1
گذر مشكالت نهادي و اجرايي زيـادي  اجراي اين نظريه در كشورهاي درحال      . 2

  .دارد
شـود و نيـازي بـه        توليد بيشتر مي   جب افزايش  مو هاي اندك هم  گذاريسرمايه . 3

  .فشار همه جانبه نيست
تـورمي  اجراي اين نظريه در كشورهاي در حال گذر موجب ايجاد فـشارهاي              . 4

  .خواهد شد
 كشاورزي بر اقتصاد كشورهاي در حال گـذر غفلـت           نظريه از تأثير بخش   اين   . 5

 .كرده است

توسـعه  الزم  انـد شـرط     قرار گرفته مورد توجه    رودن   كه در نظريه  پيشنهادهايي   . 6
  . نيستكافي است ولي شرط 

  

  يازدهم فصل خودآزمايي
  .كنيدرشد متعادل اقتصادي را از ديدگاه رودن تعريف  . 1
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  جانبه بر روي نظريه رودن چيست؟گذاري فشار بزرگ يا فشار همه علت نام . 2
  .كنيدهاي مدل رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودن را بيان فرض . 3
-رودن توضيح   را از ديدگاه      تكنولوژيكي خارجيهاي   و صرفه  فزاينده بازدهي   مفهوم . 4

  .دهيد
  .دولت بيان نماييدنظر روزن اشتاين رودن را در مورد دخالت  . 5
  چه؟ هاي اقتصاد يعني در نظريه روزن اشتاين رودن تقسيم ناپذيري . 6
  . كنيدها را از ديدگاه رودن تعريفبودن تقاضاتقسيم ناپذيري تقاضاها يا مكمل  . 7
  . كنيداندازها را از ديدگاه رودن تعريفتقسيم ناپذيري عرضه پس . 8
  . كنيدتوليد را از ديدگاه رودن تعريف تقسيم ناپذيري تابع  . 9

آنهـا را توضـيح     دارد  وجـود   ناپذيري   باالسري اجتماعي چهار نوع تقسيم    در سرمايه    . 10
  . دهيد

  .ريه رودن را توضيح دهيدانتقادات وارد بر نظ . 11
  .عامل را ذكر كنيدآن پنج ؛ كندعامل اشاره ميرودن در نظريه خود به نقش پنج  . 12
  چه اقداماتي است؟ توسعه اقتصادي نياز به  نظر رودن برايبه . 13
 صـورت    اقتـصادي  هـاي بخـش  زمان در تمام     گذاري وسيع و هم    چرا بايد سرمايه   . 14

  گيرد؟
 كند؟هايي را پيشنهاد مي راهگذاري چه سرمايهرودن براي تأمين مخارج . 15

 گزينه صحيح است؟ كدام  . 16

  . استاقتصادي دولت رودن مخالف فعاليت )الف
  .دانداقتصادي دولت را مشروط و موقتي مي رودن فعاليت )ب
  .داند مينامحدود و دائميدولت را  اقتصادي رودن فعاليت )ج
  .داند  دولت مياقتصاديوصي را مقدم بر فعاليت  خص بخشاقتصادي رودن فعاليت )د

  گزينه صحيح است؟كدام  . 17

  . شدن با الگوي روسيه استصنعتي  رودن مخالف )الف
  . شدن روسيه است رودن طراح صنعتي )ب
  .داندشدن روسيه را كارا و اقتصادي مي رودن صنعتي )ج
  . كند رودن در مورد الگوي روسيه اظهار نظر نمي)د
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هاي خارجي و نقش آنها در توسـعه اقتـصادي          جويي صرفه مسئلهين كسي كه به     اول . 18
  كرد كدام اقتصاددان بود؟ اشاره 

       اسميت)ب          كينز)الف
   ريكاردو)د            رودن)ج

  گزينه صحيح است؟كدام  . 19
  .گيرد كشور را همانند يك دهكده در نظر مي رودن يك)الف
  .گيردمنطقه آزاد تجاري در نظر مي يك  كشور را همانند رودن يك)ب
  .گيرد صنعتي در نظر مي مؤسسه بزرگ كشور را همانند يك رودن يك)ج
  .گيرد صنعتي در نظر مي بزرگجهان را همانند يك مؤسسه رودن تمام )د
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  كليهدف
 1يي دانشجو با نظريـه توسـعه اقتـصادي راگنـار نـوركس            م آشنا ازدهكلي فصل دو  هدف
  .است

  
  رفتاري هاي هدف

  :قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه اين فصل 
 .مشكل كشورهاي در حال گذر را از نظر نوركس بيان نمايد . 1

  . خارج شدن از دورهاي باطل فقر را از نظر نوركس توضيح دهدراه . 2
 .شد متعادل اقتصادي را تشريح كندتشبيه نوركس در مورد دستيابي به ر . 3

  .المللي بيان نمايد نظريه نوركس را در مورد تجارت بين . 4
 .طور خالصه شرح دهد نظريه توسعه اقتصادي راگنار نوركس را به . 5

  .هاي نظريه نوركس را ذكر نمايد فرض . 6
  .كاربرد نظريه نوركس را در كشورهاي مختلف بررسي نمايد . 7
  . را بيان نمايدانتقادات وارد بر نظريه نوركس . 8
  

  مقدمه 1. 12

                                                                                                                   
�. R .Nurkse 
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نوركس مـشكل كـشورهاي   . پردازان رشد متعادل اقتصادي است    نظريه راگنار نوركس از  
 سـطح درآمـدهاي پـايين در   : ويد مي داند و در حال گذر را وجود دورهاي باطل فقر مي   

اما اين نيز خود     .پايين است  سطح توليد در  مانده، بازتاب بازدهي يا قدرت     ممالك عقب 
بـودن   خود معلـول محـدود     نوبه كمبود سرمايه نيز به    باشد و سرمايه مي  ناشي از كمبود  

نوركس مخالف تجارت   . شودبنابراين دور باطل كامل مي     .انداز جامعه است   ظرفيت پس 
 انگيـزه  ).Nurkse, 1953: 6( كندطل ديگري اشاره مي بانوركس به دور. المللي است بين

وسعت بازار نيـز بـه قـدرت توليـد         . ت بازار بستگي دارد   گذاري به حجم و وسع    سرمايه
كاربرد سرمايه نيز به وسـعت      . قدرت توليد به سرمايه موجود بستگي دارد      . بستگي دارد 

نوركس معتقد است براي كاالهاي كشورهاي در حال        ). 1-12نمودار (بازار بستگي دارد  
تقاضاي مؤثر ايجـاد كنـيم       داخل بنابراين بايد در  ؛  خارجي وجود ندارد   گذر بازار وسيع  

خريـد بـاال     قدرت توليدي جامعه  با افزايش قدرت  .  يابد تا قدرت توليدي جامعه ارتقاء    
  .شود ود و بازار الزم براي جذب محصوالت ايجاد مير مي

  

  نظريه توسعه اقتصادي راگنار نوركس 2. 12
كليـه   درجانبـه    گـذاري همـه   شدن از دورهاي باطـل فقـر را سـرمايه          نوركس راه خارج  

انفـرادي مـشكل     هاي مجزا و  گذاري كند سرمايه  ي م تأكيد داند و  هاي اقتصادي مي   بخش
  ).291: 1371قره باغيان، (كرد  حل نخواهد كشورهاي در حال گذر را

سـطح وسـيعي از صـنايع         در گـذاري تنها راه فرار از دورهاي باطل فقـر سـرمايه         
. شـود  وسيعي براي تمام كاالها ايجاد مي     بازار   گذاري دنبال اين سرمايه   به .مختلف است 

نوركس دستيابي بـه     .كنند براي يكديگر تقاضا ايجاد مي     چون صنايع مكمل يكديگرند و    
تـشبيه  بـه انـدازه      صـورت متعـادل و     غـذايي بـه    يك رژيـم   رشد متعادل اقتصادي را به    

هـا   شخـ همـه ب   بايـد در   اقتـصادي خـود    سـالمت  يـك جامعـه بـراي حفـظ       . نمايد مي
  .كند ها توجه بايد به همه بخش و گذاري نمايد سرمايه

  
    

  

  مقدمه 1. 12
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  گذاريدور باطل فقر در طرف توليد و سرمايه 1-12نمودار 

  

  ها فرض
  :گيردصورت زير در نظر مي هايي به نظريه خود فرضارائه براي نوركس
 .اقتصاد بسته است . �

 .دولت در اقتصاد دخالت دارد . �

  .ي مؤثر وجود دارددر اقتصاد كمبود تقاضا . �
 .كند تقاضا عرضه خود را ايجاد مي . �

  
  مدل

دنبـال آن سـرمايه افـزايش        كنند، توليد و بـه     توليدي بيشتري كار   اگر كارگران با قدرت   
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سطح جهـان بـراي     در  زماني كه بازار وسيعي     . يابد هاي توليد بهبود مي     تكنيك  و يابد مي
  ايـن كـشورها بايـد بـه        دد ندار محصوالت اوليه صادراتي كشورهاي در حال گذر وجو       

بنــابراين اســتفاده از الگــوي حمايــت متقابــل  .باشــند داخلــي دنبــال افــزايش تقاضــاي
توانـد وسـعت    صنايع مكمل مي   ها و  توليد در بخش   مختلف خطوط ها در گذاري سرمايه

 نـوركس بـه   . كنـد  و اقتصاد را از دورهاي باطل فقر خارج        دهد بازار داخلي را گسترش   
تـوان اقتـصاد را     با رشد نامتعادل مخالف است كه از طريـق يـك بخـش نمـي              اين دليل   
  .توسعه داد
هـاي صـادارتي     بخـش  خـارجي در   هـاي مـستقيم   گـذاري عنوان نمونه سـرمايه    به

 افتاده در  صورت جزايري دور   توليدي باال را به    كشورهاي در حال گذر، صنايع با قدرت      
 در و ها دارنـد   ساير بخش با  وند بسيار كمي    آورده كه پي   كشورها در   مجموعه اقتصاد اين  

  .سهم ناچيزي دارند هاي ديگر  بخشيتوليد  قدرتدنباالبر
توجـه   بـا  .داندگام براي فرايند توسعه اقتصادي مي      متعادل را اولين   نوركس رشد 

 بـر در  كشورهاي در حال گذر، اسـتفاده از تكنولـوژي سـرمايه           به كوچك بودن بازار در    
خصوصي وجـود    اي براي بخش  انگيزه  اقتصادي نبوده و   ،صنعت واحد فرايند توليد يك    

پارچه اقـدام نمايـد    صورت يك كه اگر دولت به صورتي در.  كه از آن استفاده كند     ندارد
 بـر تكنولوژي سـرمايه   نظر بگيرد آنگاه استفاده از     مؤسسه در  يك اقتصاد را همانند   كل و

  .بود اقتصادي خواهد
مسير تغيير شرايط موجود تنظيم شوند نه آنكه  صادي بايد در هاي توسعه اقت  برنامه

اقتـصادي   آنچه اقتصادهاي در حال گذر نياز دارند پيشرفت       . وضعيت موجود را بپذيرند   
بـازار كـافي     سرمايه نيـاز بـه     سرمايه و  به اين پيشرفت نياز  . است نه قبول وضع موجود    

المللـي، ايـن كـشورها بايـد بازارهـاي           سطح بين  كافي در  تقاضاي توجه به عدم   دارد با 
هـا بايـد از     گذاريلذا سرمايه  .مؤثر ايجاد نمايند   تقاضاي خود را گسترش داده و     داخلي
  .گيرد  دولتي صورتريزي برنامهطريق 

تقاضـا   معتقد است تقاضا ايجـاد كنيـد،       نوركس مانند كينز طرفدار تقاضا است و      
 هيچ نگراني براي تأمين سـرمايه الزم بـراي          وي. كندتوليد را تحريك مي    خود عرضه و  

آور   هـاي سـود   ها به سمت طرح   معتقد است با ايجاد تقاضا سرمايه       و درشد متعادل ندار  
كـم باشـد آن بخـش سـودش از سـاير             هر بخشي سرمايه   در. شوداقتصادي هدايت مي  

PNU



  نوركس اقتصادي راگنار نظريه توسعه

 

193

 هـا بـه   تمـام بخـش    كنـد و  ها را به سمت خود جلب مـي       سرمايه است و  بيشتر هابخش
است كه نظريه رشد متعادل روشـي بـراي         د  وي معتق . كرد خواهند صورت متعادل رشد  
 بـراي    نـوركس  .نامحـدود سـرمايه اسـت      هضـ فضاي متشكل از عر    توسعه اقتصادي در  

 ودايـن   ؛  زنـد صنعت را مثال مي    بخش كشاورزي و  تقويت نظريه خود رابطه بين بخش     
افزايـي يكـديگر     كنند و موجب هم   ويت مي بستان دارند و يكديگر را تق      هم بده  بخش با 

  .شوندمي
  

  نظريه  كاربرد 3. 12
طـور كـه     همان. شرايط زماني و مكاني مختلف متفاوت خواهد بود        كاربرد اين نظريه در   

. شـود روحي افراد توصيه مي    هاي جسمي و  توانايي قد و وزن و    متناسب با  غذايي رژيم
خـاص انعطـاف دارد مخـصوصاً        ايط زماني در شر  كشوري و  هر نظريه رشد متعادل در   

ابتـداي   كند در  هاي توسعه تغيير مي   طول برنامه  توليدات مصرفي در   الگو براي رشد   اين
كنـد  اي حركـت مـي     سرمايه بنايي و  كاالهاي زير  سمت توليد  ها به توسعه سرمايه  برنامه

سـعه  مراحـل بعـدي تو   آمـادگي بـراي رشـد در    اقتـصاد و   بناهـاي  پس از ساخت زيـر    
غـذايي متعـادل     محتوي رژيم  .كندسمت توليد كاالهاي مصرفي حركت مي      بهها   سرمايه

دالر  غذايي براي فردي كـه تنهـا صـد         كه هزار دالر دارد با محتوي اين رژيم       كسي براي
  .متفاوت است دارد كامالً

  

   نظريه نوركس انتقادات وارد بر 4. 12
كند، بـه   هاي اقتصادي مي  أثير متقابل بخش  رغم كمكي كه نظريه نوركس به تحليل ت        علي

  :نظريه نوركس انتقادات زير وارد شده است
اعتراف خود نوركس كه كشورهاي در حال گذر كمبود سرمايه دارند، تأمين             به . 1

  .سرمايه الزم براي اجراي نظريه نوركس بسيار مشكل است
.  دولتـي دارد   نهادهاي بسيار قوي   نظريه نوركس نياز به سيستم اداري و       اجراي . 2

 .هستندالزم نهادهاي   و اداريچنين سيستم كشورهاي در حال گذر فاقد

هـا ارتبـاط    بخـش  بين دارد و  كشورهاي در حال گذر ويژگي دوگانگي      اقتصاد . 3
 اين امـر اجـراي     متمايز هستند و   سنتي كامالً  بخش مدرن و  منسجم وجود ندارد، بخش   
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 .سازدنظريه نوركس را با مشكل مواجه مي

  

  خالصه فصل دوازدهم
كـشورهاي   نوركس مـشكل . پردازان رشد متعادل اقتصادي است    نظريه راگنار نوركس از  

اسـت بـراي كاالهـاي       نوركس معتقد . داند در حال گذر را وجود دورهاي باطل فقر مي        
 داخـل  ايـن بايـد در     خـارجي وجـود نـدارد بنـابر        كشورهاي در حال گذر بازار وسـيع      

  :عبارتند از هاي نظريه نوركس فرض. ند كنتقاضاي مؤثر ايجاد
 .اقتصاد بسته است . 1

 .دولت در اقتصاد دخالت دارد . 2

 .در اقتصاد كمبود تقاضاي مؤثر وجود دارد . 3

  .كند تقاضا عرضه خود را ايجاد مي . 4
نـوركس   .دانـد  گام براي فرايند توسعه اقتصادي مي      نوركس رشد متعادل را اولين    

 خـود عرضـه و     تقاضـا  كنيـد،  است تقاضا ايجاد   دمعتق تقاضا است و   كينز طرفدار  مانند
شرايط زماني و مكاني مختلـف متفـاوت          اين نظريه در   كاربرد. كند توليد را تحريك مي   

  .بود خواهد
  

  خودآزمايي فصل دوازدهم
 .است............................................. .ن پردازا  از نظريهراگنار نوركس . 1

 .ستدانمي..................................... ال گذر رانوركس مشكل كشورهاي در ح . 2

 ........................................................ شدن از دورهاي باطل فقر را      نوركس راه خارج   . 3
  .داند مي........................................

  .المللي بيان نماييد بين  نوركس را در مورد تجارتيهنظر . 4
 .دهيد خالصه شرح طور نظريه توسعه اقتصادي راگنار نوركس را به . 5

 . نماييد  نظريه نوركس را ذكرهاي فرض . 6

 .نماييد كاربرد نظريه نوركس را در كشورهاي مختلف بررسي . 7

 .نماييد نظريه نوركس را بيان انتقادات وارد بر . 8

 پردازان كدام الگوي رشد است؟  از نظريهراگنار نوركس . 9
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 داند؟ چيز مي گام براي فرايند توسعه اقتصادي را چه نوركس اولين . 10

 گيرد؟ ها چگونه بايد صورت گذاري نظر نوركس سرمايه به . 11

     دولتيريزي برنامه از طريق )الف
   خصوصيبخش از طريق )ب

           الف و ب )ج
  جهانينك  از طريق با)د

  ؟است تقاضااقتصاددان زير طرفدار كدام  . 12

     نوركس )الف
       اسميت)ب
      سولو)ج
  سي)د

 گزينه صحيح است؟ كدام . 13

  .گيرددهكده در نظر مي كشور را همانند يك  نوركس يك)الف
  .گيردمنطقه آزاد تجاري در نظر مي كشور را همانند يك  نوركس يك)ب
 .گيرد صنعتي در نظر مي مؤسسه بزرگ كشور را همانند يك نوركس يك)ج

 .گيرد صنعتي در نظر مي مؤسسه بزرگ را همانند يك جهان نوركس تمام)د

  ؟است تقاضااقتصاددان زير طرفدار كدام  . 14

       اسميت)ب         كينز )الف
   سي)د           سولو)ج

  پردازان رشد متعادل اقتصادي است؟ اقتصاددان زير از نظريهكدام  . 15

       هيرشمن)ب          سي)الف
  نوركس )د          ماركس)ج

 دانست؟چه چيز ميل كشورهاي در حال گذر را نوركس مشك . 16

    هاي توليد  سنتي بودن روش)الف
   كار پايين بودن بازدهي نيروي )ب

    وجود دورهاي باطل فقر)ج
  كمبود سرمايه)د
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 ..........است  نوركس معتقد است؟كدام گزينه صحيح . 17

 .داردوجود ن خارجي براي كاالهاي كشورهاي در حال گذر بازار وسيع )الف

 .دارد وجود خارجي براي كاالهاي كشورهاي در حال گذر بازار وسيع )ب

 .يابد توليدي جامعه ارتقاءكنيم تا قدرت مؤثر ايجاد تقاضاي خارج  بايد در)ج

  . در كشورهاي در حال گذر تقاضاي كافي وجود دارد)د
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  سيزدهمفصل 
  

  

  آر نلسون اقتصادي ريچارد رشدنظريه 
  

  

  كليهدف
 1دانشجويان با نظريه رشد اقتصادي ريچارد آر نلـسون         سيزدهم آشنايي    كلي فصل دفه

  .است
  

  رفتاري يهاهدف
  :قادر خواهد بودفصل  دانشجو پس از مطالعه اين

 .نظريه رشد اقتصادي نلسون را بيان نمايد . 1

  .تعادل در سطح پايين را توضيح دهد . 2

  .دهاي مدل رشد اقتصادي نلسون را توضيح دهفرض . 3

 .است بيان نمايد نظريه رشد اقتصادي نلسون وارد شده انتقاداتي را كه به . 4

  

   مقدمه 1. 13
  در »سطح پايين  تعادل در  دام«عنوان    نظريه خود را تحت    1956 سال ريچارد نلسون در  

 مـورد  مـالتوس در  نظريه وي شبيه نظريـه  ).Nelson, 1956: 898-908 ( كردارائهاي  مقاله
معيشت تجاوز كند جمعيـت      سرانه از حداقل   درآمد است اگر   معتقد وي .جمعيت است 

سـرانه از    براي خروج از دور باطل فقر بايد تالش نماييم تا رشد درآمد            .ديابافزايش مي 

                                                                                                                   
1. Richard . R . Nelson 
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 يك سطح حـداقلي    كرد تا درآمد سرانه از    همچنين بايد تالش  . رشد جمعيت بيشتر باشد   
دنبـال آن    بـه  انـداز و   بتـوان پـس    تـا  اسـت تجـاوز كنـد      انداز صفر  آن سطح پس   كه در 

  .گذاري كرد سرمايه
درآمـد   زنـه سـطح   امو اقتصادي كشورهاي در حال گذر را تثبيـت        نلسون بيماري 

 دام  اقتـصاد در   ،اين سطح درآمـد سـرانه      در. دادسطح حداقل معاش تشخيص    سرانه در 
  .يز استگذاري بسيار ناچسرمايه انداز وپايين افتاده است زيرا نرخ پس تعادل

  
  نلسونر نظريه رشد اقتصادي ريچارد آ 2. 13

در اين بخـش    .  است  كرده ارائههايي  نلسون نظريه خود را در مدلي بسيار ساده با فرض         
  .دهيم كنيم و سپس مدل او را مورد بررسي قرار مي هاي مدل او را ذكر مي ابتدا فرض

  
  ها فرض

تحليـل وي فقـط بـا ايـن         . استته  هاي زير را در نظر گرف     مدل خود فرض  براي  نلسون  
  :تحليل استها قابل فرض

 .كار به جمعيت ثابت استنسبت نيروي  . 1

  .رشد جمعيت تابعي از رشد درآمد سرانه است . 2
  .انداز است گذاري تابع پسسرمايه . 3
  .شودگذاري محسوب ميهاي زير كشت سرمايهافزايش زمين . 4
  .خارجي آزاد استهاي ورود و خروج سرمايه . 5
 .كندهاي اقتصادي دخالت ميدر فعاليتدولت  . 6

  

  مدل 
  :از عبارتند رابطه  نمود اين سهارائهنلسون يك مدل ساده را با سه رابطه مشخص 

  رابطه درآمدي  . 1
  گذاري  رابطه سرمايه . 2
  رابطه جمعيتي  . 3

در ايـن   . كننـد  هر كدام از اين روابط نقش خاصي را در نظريه نلسون بـازي مـي              
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  .پردازيم از روابط فوق ميكدام   به توضيح هربخش
  

  مديرابطه درآ. 1
توليـد   اين معادله شبيه تـابع     .وجود دارد  درآمد نظريه نلسون يك معادله براي تعيين      در

ه شـيو  تكنولـوژي و  جمعيـت، سـطح   سرمايه ثابت، انـدازه  تابعي از ذخيره   درآمد .است
  .است جامعه توليد رايج در

)13-1(                       Y=f(K, P,T)   
 . تكنولوژي استT= ، جمعيتP= ، سرمايهK= ،درآمد Y= در رابطه باال،

  

  گذاري رابطه سرمايه. 2
عــالوه  كــشت بــه اي زيــرهــ نار زمــيدخــالص را افــزايش مقــ گــذاري نلــسون ســرمايه

نظـر   به .كند شوند تعريف مي گذاري تبديل مي سرمايه اندازهايي كه طي يك دوره به     پس
 بخـش  گـذاري در  مالي است كه صـرف سـرمايه       مان منابع دوره ه  اندازهاي هر  وي پس 

بـاالتر از    شود كه درآمد سرانه بـه     صورتي انجام مي   اندازها در  اين پس . شود صنعت مي 
كـشت   هاي بيشتري زيـر    جمعيت زمين  از طرفي با افزايش   . معيشت برسد  حداقل سطح

 نيـز اسـتفاده     هاي نامرغوب  از زمين ،  دنشو هاي مرغوب كمياب مي    چون زمين  رود و  مي
  :شود صورت زير تعريف مي گذاري به رابطه سرمايه. شود مي

)13-2(  I=f(S, L)   
هـاي اضـافي   مـين ز L = ،انـداز پس S = ،خالص گذاريسرمايهI =  در رابطه باال،

  .است
  

  رابطه جمعيتي. 3
نرخ  با كاهش درآمد سرانه،   . مستقيم با سطح درآمد سرانه دارد     ه  نرخ رشد جمعيت رابط   

درآمد سرانه قـادر بـه تـأمين         يابد تا   كاهش مي   نرخ رشد جمعيت   مير افزايش و   گ و مر
وقتي درآمد سرانه به سطحي باالتر از سـطح         . جمعيت موجود باشد   معاش براي  حداقل
 .مير دارد  كاهش نرخ مرگ و    افزايش درآمد سرانه تأثير ناچيزي بر      معاش برسد،  حداقل

 در ايـن    .اسـت   نمـوده  ارائـه ) 1-13( نمـودار    درصورت هندسي    نلسون مدل خود را به    

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

200

  .گيردشوند و سپس مدل وي مورد بررسي قرار ميبخش ابتدا متغيرهاي مدل معرفي مي
  

  مدل متغيرهاي
  :اند عبارتند ازكه در اين مدل استفاده شدهمتغيرهايي

=Y ؛     درآمدملي 
Y

dY= ينرخ رشد اقتصاد( ملي درآمد نرخ رشد(  

=P 0  ؛  كشور جمعيت)(
P

Y= معيشت حداقل سطح درآمد سرانه در  

P

Y =1   ؛  درآمد سرانه)(
P

Y= در سطح تعادل ناپايداردرآمد سرانه    

P

dP= 2؛   نرخ رشد جمعيت)(
P

Y=پايدار در سطح تعادل ه درآمد سران   

دام  .شـود گرفتـار مـي    سطح پايين  يك دام تعادل در    ي در اهنيافت اقتصاد توسعه  هر
آن  جامعـه كـه در     يك درآمد سرانه در   اي از دامنه ست از  ا سطح پايين عبارت   تعادل در 

  .)1366:162 ،جيروند( گيردرشد درآمد قرار مي رشد جمعيت فراتر از نرخ دامنه، نرخ

)(كه رشد جمعيـت   منحني 1 -13 نمودار در
P

dP دهـد بـا افـزايش      نـشان مـي     را

 نقطـه تعـادل      يعني A نقطه كه به اوج خود در    اين از پس يابد و درآمد سرانه افزايش مي   
 به بعد با افزايش درآمد      B نقطه از ماند و رشد جمعيت ثابت مي   رسد  ميكشور   جمعيت

  بهداشـت و   ،تكنولـوژي  بهبود عادالنه درآمد،  توزيع. يابدكاهش مي  جمعيت رشد سرانه

انتقال منحني  موجبدرمان
P

dPشودباال مي  به سمت چپ و .  PNU
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  دام تعادل در سطح پايين 1-13نمودار 

  

)( منحني رشد اقتصادي يا رشد درآمد     
Y

dY    پس از آنكه در ابتدا صعودي است و 

 هاي رشد جمعيت و    منحني. كند نزولي خود را طي مي     رسد سير  به اوج خود مي    C نقطه
تعـادلي   سه نقطـه، نقـاط     هر .كنند يكديگر را قطع مي    N و S،L سه نقطه  درآمد در  رشد

 L پايـدار و   عـادل ت N و   S نقطـه  دو. است رشد درآمد با  است زيرا رشد جمعيت برابر      
 .دهند سطح باال را نشان مي     تعادل در  Nو  سطح پايين    عادل در ت S .ناپايدار است  تعادل

 S هنقطـ . شـوند  گرفتار مـي   تعادل سطح پايين   كشورهاي در حال گذر در    به نظر نلسون    
اگر درآمد سرانه   ؛  دهدنشان مي  معيشت را  اي است كه حداقل    سرانه وياي سطح درآمد  گ

)(0 از
P

Y     ي فاين شرايط من  رشد درآمد در   يابد و مير افزايش مي   كمتر باشد، نرخ مرگ و

  .بود خواهد

A 
L 

 

P

dP
 

S 
O 

P

dP

C 

N B 

C 

Y

dY
 

2)(
P

Y  
0)(

P

Y
 1)(

P

Y  

 
Y

dY

 
  

P

Y
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ند ولي چـون    ك  رشد درآمد، جمعيت هم رشد مي      زمان با   هم L و   S  نقطه  دو بين
 S دوباره به نقطه   يابد و رشد جمعيت از رشد درآمد بيشتر است درآمد سرانه كاهش مي          

  .گردد برمي
يـك دام    دامنه معيني از درآمد سرانه است كه اقتصاد را در          L تا S فاصلهبنابراين  

سـطح پـايين     اسـت آن را دام تعـادل در        چون سطح درآمد سـرانه پـايين       دارد و نگه مي 
 شود تا رشد جمعيت با    اين فاصله باعث مي    گونه افزايش درآمد سرانه در     هر .گويند مي

 اين .شود حداقل معيشت فراهم   طحشرايط بازگشت به س    يابد و  شتاب بيشتري افزايش  
دام افتادن كـشورهاي     نلسون داليل در  . دهدفقر را توضيح مي    باطل  دور يتحليل به نوع  

صـورت زيـر     دام تعادل بـه    تكنولوژيكي واجتماعي   در حال گذر را تحت عنوان شرايط      
  .كندذكر مي
  

    در سطح پايينتكنولوژيكي دام تعادل شرايط اجتماعي و 3. 13
 پـايين قـرار    دام تعـادل سـطح     داليـل زيـر در      كشورهاي در حال گذر به    ه نظر نلسون    ب

   :دان گرفته
  .آنها وجود داشته باشد هاي كشت نشده كه امكان كشتكميابي زمين . 1
  .هاي توليد با بازدهي پايين و ناكارآمداستفاده از روش . 2
ش گــذاري درآمــدهاي اضــافي بــه منظــور افــزاي ســرمايه تمايــل انــدك بــراي . 3
  گذاري سرانه سرمايه

  رشد درآمد سرانههمبستگي شديد بين نرخ رشد جمعيت و نرخ  . 4
سـكون    فـوق نلـسون بـه دو عامـل         كيتكنولـوژي  اجتمـاعي و   عالوه بر شـرايط   

 فرهنگـي منجـر بـه      اسـت سـكون    وي معتقد . كندفرهنگي اشاره مي   ونكس اقتصادي و 
  .دمتقابل وجود داريعني بين اين دو رابطه  عكس برو شود  اقتصادي مي سكون

  
  سطح پايين دام تعادل در هاي خروج از راه 4 .13

كنند به يك نرخ رشد درآمد باالتر از نـرخ رشـد             اين كشورها بايد تالش   به نظر نلسون    
براي اين كـار نيـاز بـه        . كنند آن عبور  از برسند و  L به   S نقطه جمعيت دست يابند تا از    

 كشورها بايـد   .اقتصادي است  هايكليه بخش  درزمان   گسترده و هم   هايگذاريسرمايه
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خروج كـشورهاي    ون براي سنل .از دام خارج شوند    تا باشند داشته اقتصادي يك جهش 
  :كند ميارائهسطح پايين پيشنهادات زير را  دام تعادل در حال گذر از در

  هاي اقتصادي كليه بخش هاي توليد دراصالح شيوه . 1
 زيع درآمد مناسب تو هاياتخاذ سياست . 2

اجتمـاعي بـراي اجـراي       فرهنگـي و   اقتـصادي،  سياسي، مناسب ايجاد شرايط  . 3
 اقتصادي  متعادل  رشدهايبرنامه

 ولد  كاهش نرخ زاد و جمعيتي در مسير ساختار تغيير . 4

  حكومت مركزي ريزي برنامهطريق  گذاري ازسرمايه افزايش . 5

 خارجي  هايايجاد شرايط الزم براي ورود سرمايه . 6

  
   انتقادات وارد بر نظريه نلسون5. 13

رغم اينكه نظريه نلسون بخشي از مـشكالت كـشورهاي در حـال گـذر را توضـيح            علي
  :دهد، انتقادات زير برآن وارد شده است مي

مرگ و ميـر     بهداشتي و كاهش نرخ       رشد جمعيت، بهبود وضعيت     اصلي علت . 1
رشـد   مـرگ و ميـر، نـرخ   ش نـرخ چون نرخ زاد و ولد تغييري نكرده است با كاه         . است

رشد جمعيت و درآمـد سـرانه     بنابراين رابطه تبعي بين نرخ      . استجمعيت افزايش يافته    
 .رود ميسؤالكه نلسون آن را مطرح كرده زير 

 S  افزايش درآمد سرانه در فاصـله      1-13در طول زمان ممكن است در نمودار         . 2
ساني ماهر و متخـصص شـود كـه    ان هاي جديد و تربيت نيروي   باعث كشف سرمايه   Lو

بنابراين .  انتقال دهد  L  را ناممكن سازد و اقتصاد را به باالتر از نقطه          Sبازگشت به نقطه    
  . استنلسون به عامل زمان توجه نكرده

  
  خالصه فصل سيزدهم

  در »سطح پايين  دام تعادل در  «  نظريه خود را تحت عنوان     1956 سال ريچارد نلسون در  
وي معتقـد    .جمعيـت اسـت    مـورد  نظريه وي شبيه نظريه مالتوس در      .رد ك ارائهاي   مقاله

ـ  معيشت تجاوز كند جمعيـت افـزايش مـي         درآمد سرانه از حداقل    است اگر  بـراي   .دياب
نماييم تا رشد درآمد سرانه از رشد جمعيـت بيـشتر            فقر بايد تالش   باطل خروج از دور  
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آن سـطح    طح حـداقلي كـه در     يك سـ   كرد تا درآمد سرانه از     همچنين بايد تالش  . باشد
 .گـذاري كـرد   بـه دنبـال آن سـرمايه       انداز و انداز صفر است تجاوز كند تا بتوان پس        پس

 زنه سطح درآمد سـرانه در     انلسون بيماري اقتصادي كشورهاي در حال گذر را تثبيت مو         
پايين  دام تعادل   اقتصاد در  ،سطح درآمد سرانه   اين در. داد حداقل معاش تشخيص   سطح

مـدل  بـراي   نلـسون    .اسـت  ناچيز گذاري بسيار  سرمايه انداز و  است زيرا نرخ پس    دهافتا
  .استهاي زير را در نظر گرفته خود فرض

  .كار به جمعيت ثابت استنسبت نيروي . 1
  .رشد جمعيت تابعي از رشد درآمد سرانه است . 2
  .انداز استگذاري تابع پسسرمايه . 3
  .شود ميگذاري محسوب هاي زيركشت سرمايهافزايش زمين . 4
  .هاي خارجي آزاد استورود و خروج سرمايه . 5
  .كندهاي اقتصادي دخالت ميدولت در فعاليت . 6

  نمود اين سـه رابطـه عبارتنـد   ارائهنلسون يك مدل ساده را با سه رابطه مشخص   
  :از

 رابطه درآمدي . 1

 گذاري رابطه سرمايه . 2

 جمعيتيرابطه  . 3

 سطح پايين قرار   دام تعادل  كشورهاي در حال گذر به داليل زير در       به نظر نلسون    
  :دان گرفته

 .هاي كشت نشده كه امكان كشت آنها وجود داشته باشد كميابي زمين . 1

 هاي توليد با بازدهي پايين و ناكارآمد  استفاده از روش . 2

منظــور افــزايش اضــافي بــه گــذاري درآمــدهاي  تمايــل انــدك بــراي ســرمايه . 3
 گذاري سرانه سرمايه

 معيت و نرخ رشد درآمد سرانهرشد جهمبستگي شديد بين نرخ  . 4

ســطح پــايين  دام تعــادل در ون بــراي خــروج كــشورهاي در حــال گــذر ازسنلــ
  :كند ميارائهپيشنهادات زير را 

 هاي اقتصاديكليه بخش هاي توليد دراصالح شيوه . 1
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 هاي مناسب توزيع درآمد اتخاذ سياست . 2

اجـراي  اجتمـاعي بـراي      فرهنگـي و   اقتـصادي،  سياسي، ايجاد شرايط مناسب   . 3
 متعادل اقتصادي   رشدهايبرنامه

 ولد  كاهش نرخ زاد و جمعيتي در مسير ساختار تغيير . 4

  حكومت مركزي ريزي برنامهطريق  گذاري ازافزايش سرمايه . 5

 هاي خارجي ايجاد شرايط الزم براي ورود سرمايه . 6

  :استبه نظريه نلسون انتقادات زير وارد شده 
 بهداشتي و كاهش نرخ مـرگ و ميـر          علت اصلي رشد جمعيت بهبود وضعيت      . 1

بنابراين رابطه تبعي بين نرخ رشد جمعيت و درآمد سرانه كه نلسون آن را مطـرح            . است
  .رود ميسؤالكرده زير 
  . استنلسون به عامل زمان توجه نكرده . 2

  
  سيزدهم خودآزمايي فصل

   .تعادل در سطح پايين را توضيح دهيد . 1
 .وضيح دهيدهاي مدل رشد اقتصادي نلسون را تفرض . 2

  .نظريه رشد اقتصادي نلسون را بيان نماييد . 3
  .انتقاداتي را كه به نظريه رشد اقتصادي نلسون وارد شده است بيان نماييد . 4
نظريه تعادل درسطح پايين يا تله مالتوس توسط كداميك از اقتـصاددانان زيـر تبيـين                 . 5

  است؟شده 
   نلسون)ب         كينز)الف

  ريكاردو) د         ماركس)ج
  داند؟  بيماري اقتصادي كشورهاي در حال گذر را چه چيز مينلسون . 6

  ح درآمد سرانه در سطح حداقل معاش تثبيت موازنه سط)الف
  معاش تثبيت موازنه سطح درآمد سرانه در سطح كمتر از حداقل )ب
   معاش تثبيت موازنه سطح درآمد سرانه در سطح باالتر ازحداقل)ج
  نه در سطح حداقل معاش عدم تثبيت موازنه سطح درآمد سرا)د

به نظر نلسون چرا در سطح درآمد سرانه در سطح حداقل معاش كشورهاي در حـال                 . 7
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  گذر، اقتصاد در دام تعادل پايين افتاده است؟
   به علت رشد زياد جمعيت)الف
   صعودي بودن درآمد سرانه به علت)ب
  گذاريانداز و سرمايه  به علت ناچيز بودن نرخ پس)ج
  گرفتن درآمد سرانه بر نرخ رشد جمعيت  به علت پيشي)د

 هاي نظريه نلسون است؟هاي زير از فرضيك از گزينه كدام . 8

  .انداز است پسگذاري تابع   سرمايه)الف
  .است كار به جمعيت متغير نسبت نيروي)ب
  .ت تابعي از سطح حداقل معيشت است رشد جمعي)ج
 .هاي خارجي محدوديت دارد ورود و خروج سرمايه)د

 ام گزينه مطابق نظريه نلسون است؟كد . 9

  .دله براي تعيين درآمد وجود دارد سه معا)الف
  .عيين درآمد شبيه تابع توليد است دو معادله از معادالت ت)ب
  .است درآمد تابعي از ذخيره سرمايه ثابت، نيروي فعال جامعه و سطح تحصيالت جامعه )ج
ت، سـطح تكنولـوژي و شـيوه        معيـ  درآمد تابعي از ذخيره سرمايه ثابت، انـدازه ج         )د

  .رايج در جامعه استتوليد 
 است؟گذاري مطابق با نظريه نلسون  كدام گزينه تعريف سرمايه . 10

  هاي زير كشت  افزايش مقدار زمين)الف
  .شوند گذاري تبديل مي اندازهايي كه طي يك دوره به سرمايه  پس)ب
  ها آالت و ساختمان نعالوه افزايش ماشي هاي زير كشت به  افزايش مقدار زمين)ج
بـه  كه طي يـك دوره      اندازهايي   هاي زير كشت به عالوه پس       افزايش مقدار زمين   )د

  .شوند گذاري تبديل مي سرمايه
مــالي اســت كــه صــرف  دوره همــان منــابع انــدازهاي هــر نظــر نلــسون پــس بــه . 11

  شود؟ گذاري در كدام بخش مي سرمايه
  صنعت بخش)ب    كشاورزي  بخش)الف

  خدمات كشاورزي و بخشبخش) د    خدماتبخش )ج
  گزينه مطابق با نظريه نلسون است؟كدام . 12
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  . نرخ رشد جمعيت با سطح سواد رابطه مستقيم دارد)الف
  .  نرخ رشد جمعيت با سطح بهداشت رابطه مستقيم دارد)ب
  .  نرخ رشد جمعيت با سطح درآمد سرانه رابطه مستقيم دارد)ج
  . سواد رابطه مستقيم دارد نرخ رشد جمعيت با سطح بهداشت و )د

تعـادل  در نظريه نلسون كـدام گزينـه جـزو شـرايط اجتمـاعي و تكنولـوژيكي دام                   . 13
 كشورهاي در حال گذر است؟

  هاي كشت شده  كميابي زمين)الف
  باال و كارآمد توليد با بازدهي هاي   استفاده از روش)ب
   همبستگي شديد بين نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد درآمد سرانه)ج
ــراي ســرمايه )د ــاد ب ــل زي ــزايش    تماي ــه منظــور اف ــدهاي اضــافي ب ــذاري درآم گ

  گذاري سرانه سرمايه
  است؟سطح پايين هاي خروج از دام تعادل درنلسون كدام گزينه جزو راه در نظريه . 14

   نامتعادل كردن توزيع درآمد)الف
  هاي تدريس و تحقيق اصالح شيوه)ب
    نرخ زاد و ولد تغيير ساختارجمعيتي در مسير افزايش)ج
 دي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـراي اجـراي          ايجاد شرايط مناسـب سياسـي، اقتـصا        )د
  هاي رشد متعادل اقتصادي برنامه

 انتقادات وارد بر نظريه نلسون است؟ كدام گزينه جزو  . 15

  .است عامل زمان بيش از حد توجه كرده  نلسون به)الف
  .رآمد سرانه توجه نكرده استت و درابطه تبعي بين نرخ رشد جمعي نلسون به)ب
اند ولي نلسون بـه آن       كشورهاي در حال گذر در دام تعادل سطح باال قرارگرفته          )ج

  .توجه نكرده است
مطـرح كـرده    نلسون آن را     درآمد سرانه كه    رابطه تبعي بين نرخ رشد جمعيت و       )د
  .رود ميسؤالزير 
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  مدهچهار فصل
  
  

  هيرشمن نامتعادل اقتصادي آلبرت نظريه رشد
  
  

  كلي هدف
نظريه رشد نامتعادل اقتـصادي آلبـرت    دانشجويان با آشنايي چهاردهم كلي فصل هدف

  . است1هيرشمن
  

  رفتاري هاي هدف
  :قادر خواهد بوددانشجو پس از مطالعه اين فصل 

  . كندرشد نامتعادل اقتصادي را تعريف . 1
  .فشارهاي سياسي را توضيح دهد . 2
  .يح دهد آتي را توضانتظار از سود دهي . 3
  .هاي باالسري اجتماعي را توضيح دهدطرح . 4
  .هاي مستقيماً مولد را توضيح دهدطرح . 5
  .ريشه ايجاد نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را ذكر كند . 6
  .هيرشمن توضيح دهدمسير توسعه اقتصادي را در نظريه  . 7
  .كندخارجي بيان هيرشمن را در مورد تجارت نظريه  . 8
  .بخش صنعت را توضيح دهدداليل هيرشمن براي اولويت  . 9

 .تفاوت نظريه رشد متعادل و نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را بيان كند . 10

                                                                                                                   
1. A. O. Hirshman 
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  .كرد ذكر نمايد ارائهكه نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را  نام اقتصادداني . 11
 .هاي مدل هيرشمن را ذكر نمايد فرض . 12

 .پيوندهاي پيشين را توضيح دهد . 13

 .پيوندهاي پسين را توضيح دهد . 14

 . هم سطح را توضيح دهدپيوندهاي . 15

 .توصيه هيرشمن براي انتخاب صنايع بخش پيشتاز را بيان نمايد . 16

 .نقطه آغاز فرايند توسعه در نظريه رشد نامتعادل را بيان نمايد . 17

هاي باالسـري اجتمـاعي را       گذاري در طرح  نامتعادل ساختن اقتصاد از طريق سرمايه      . 18
 .توضيح دهد

 . هاي مستقيماً مولد را توضيح دهد ي طرحنامتعادل كردن اقتصاد از طريق اجرا . 19

 . گذاري را توضيح دهد داليل انجام سرمايه . 20

 .خالصه نظريه روستوكه به نحوي با رشد نامتعادل اقتصادي ارتباط دارد را بيان كند . 21

 .نمايدانتقادات وارد بر نظريه رشد نامتعادل اقتصادي هيرشمن را بيان  . 22

  
   مقدمه1. 14

هـاي اقتـصادي،     دهد كه بعضي از بخش     رخ مي زماني  كلمه   دقيق معني رشد نامتعادل به  
توسـعه   ها به سوي   قبل از ساير بخش    گيرند و  عهده توسعه بر  فرايند رهبري را در   نقش

  .گام بردارند
تـر   اين است كه رشد سـريع       در و نظريه رشد نامتعادل   متعادل   تفاوت نظريه رشد  

 و و رها نقـش پيـش     اين بخش  شود و   مي عدم تعادل منتهي   هاي اقتصاد به   برخي از بخش  
  .دارند عهده توسعه اقتصادي بر امر يا رهبر را در

نظريـه رشـد    اسـت كـه بـه     انتقـاداتي   ريشه ايجاد نظريه رشد نامتعادل اقتـصادي        
نظريـه رشـد متعـادل       شـده بـر    انتقـادات وارد  : گويـد  ادوين شارل مي  .  شد دمتعادل وار 

ا توجه به اين فـرض كـه كـشورهاي كـم درآمـد              دهد كه اين نظريه ب    اقتصادي نشان مي  
دسـت آورنـد، يـك       توانند سرمايه بسيار زياد مورد نياز براي اجراي اين نظريه را بـه             مي

 .چون مشكل عمده كشورهاي در حال گذر كمبود سرمايه اسـت           .نظريه غيرواقعي است  
  و ريـزي   امـه برنطور هم زمان، منجر بـه اشـتباه در           ها به طرفي اجراي بسياري از طرح     از
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ايـن   اقتـصادي در   شود و حاصل آن اتـالف منـابع كميـاب          منابع مي  نادرست   صيتخص
  .)Sharl, 1965:120 (كشورها است

 چنـد  هـر . اسـت  هيرشمن ثبت شـده    لبرت  نظريه رشد نامتعادل اقتصادي به نام آ      
 قبـل از   پردازان ايـن نظريـه بـوده و        نظريه است كه روستو نيز از      معتقد »لو فيش آلبرت«

 نظريه رشـد نامتعـادل اقتـصادي اشـاره نمـوده            در هگرفته شد  كار مفاهيم به  هيرشمن به 
 »لو فيش«. رشد نامتعادل قلمداد كرد    توان روستو را از طرفداران نظريه      بنابراين مي . است

صـورت   نحوي با رشد نامتعادل اقتصادي ارتبـاط دارد را بـه         كه به  خالصه نظريه روستو  
  :كند  ميارائهزير 

هـاي اوليـه توسـعه را        كـشاورزي پايـه    صنعت به جاي رشـد بخـش       د بخش رش
سـنگ، آهـن و توليـد        هاي مكمل نظيـر زغـال      توسعه برخي از فعاليت    .كند ريزي مي  پي

 .شدن يك جامعه است گيري وسعت صنعتي مناسبي براي اندازه آالت شاخص ماشين

شورها ايفـا   ويژه راه آهن نقش بخـش پيـشتاز را در برخـي از كـ               صنايع خاص به  
آميز فرايندي نامتعادل است، يك صنعت واحـد يـا           شدن موفقيت  صنعتي فرايند .اند كرده

زند  آن جوانه مي   دهند كه شتاب اوليه توسعه در      معدودي از صنايع بخشي را تشكيل مي      
  .كند هاي اقتصادي سرايت مي بخش به ساير و

  :گذارد ر ميتوسعه اقتصادي تأثي هاي پيشتاز از سه طريق بر اين بخش
  1پيشين پيوند از طريق. 1
  2سطح هم از طريق پيوند. 2
  3پسين از طريق پيوند. 3

  .غالب است) پسين سطح و هم(  پيشين بر دو پيوند ديگر پيوندتاريخي از نظر
 نظريه رشد نامتعادل اقتصادي ايـن اسـت كـه چـون             ارائهاستدالل هيرشمن براي    

هــا ندارنــد بايــد   توســعه تمــام بخــشكــشورهاي در حــال گــذر ســرمايه كــافي بــراي
هـاي   جـويي  هاي منتخـب انجـام دهنـد تـا توسـعه و صـرفه              بخش گذاري را در   سرمايه

هايي كه حـداكثر   بخش صنايع و گذاري در اين شرايط سرمايه  در. اقتصادي حداكثر شود  
اقتـصادي   تواند به مثابه لوكوموتيـو رشـد      مي كنند، فايده اقتصادي اجتماعي را ايجاد مي     

                                                                                                                   
1. Backward Linkage 

2. Lateral Linkage 

3. Forward Linkage 
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اقتصادداناني نظير روستو، اسـترتين،     . ها را به دنبال خود بكشاند     ساير بخش  كند و  عمل
  .هيرشمن از پيروان اين نظريه هستند و ، سينگرركيندل برگ

 برخـي از كـشورها،     اجراي نظريه رشد نامتعادل اقتصادي در       و 1950دهه پس از 
همين دليل اين نظريه     به؛   كشورهاي در حال گذر همچنان پايين بود        اقتصادي نرخ رشد 

  .گرفت مورد انتقاد برخي از اقتصاددانان قرار
  

  نظريه رشد نامتعادل اقتصادي آلبرت هيرشمن 2. 14
ابتـدا  . ها قابل تحليل است    هايي دارد كه نتايج مدل در قالب آن فرض         اي فرض  هر نظريه 

ر كنـيم و سـپس مـدل وي را مـورد بررسـي قـرا               هاي مدل هيرشمن را ذكـر مـي       فرض
  .دهيم مي

  
  هافرض
  :هاي مدل هيرشمن عبارت است ازفرض

  . دولتي استخصوصي و بخشاقتصاد مختلط و مشتمل بر فعاليت بخش  . 1
  . اساسي در توسعه اقتصادي داردبازار نقش . 2
 .هاي اقتصادي با يكديگر پيوند دارندبخش . 3

  
  مدل

ظريه رشـد متعـادل     او بزرگترين منتقد ن    .اهل برلين آلمان است   ) 1958(آلبرت هيرشمن   
تمـام   گـذاري در    هاست كشورهاي در حال گذر سرمايه كافي براي سـرماي          معتقد بوده و 
بنابراين نظريه رشـد متعـادل يـك نظريـه غيرقابـل اجـرا       ؛ هاي اقتصادي را ندارند   بخش
  .است

كـه بـازدهي     هـاي خـاص    بخـش  گذاري را بايـد در     است سرمايه  هيرشمن معتقد 
هـاي   دنبـال بخـش    ها به  ها دارند شروع كنيم تا ساير بخش       شبيشتري نسبت به ساير بخ    

  .كنند پيشتاز حركت
جاي حذف عدم توازن، ابقاي آن باشـد چـون           گويد هدف ما بايد به     هيرشمن مي 

ادامه  هدف   اگر. ها است  عالئم اين پديده   يك اقتصاد رقابتي از    ار موجود در  ضمنافع و م  
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وسـعه عبـارت اسـت از حفـظ فـشارها،           ت است وظيفه يك برنامـه     پيشرفت يك اقتصاد  
 .)Hirshman, 1958: 66 (ها عدم تعادل ها و تناسبي بي

 مورد فشار بزرگ هم عقيـده      نوركس در  ارنراگ روزن اشتاين رودن و    هيرشمن با 
  .داند ماندگي كشورهاي در حال گذر مي كمبود سرمايه را علت اصلي عقب است و

هـاي اسـتراتژيك     شود كه طـرح     مي هاي پيشتاز متذكر   انتخاب بخش  هيرشمن در 
ور نيـست    به نظر وي طرح استراتژيك لزوماً به لحاظ اقتصادي سودآ         . بايد انتخاب شوند  

ها را بـه     ساير بخش  عهده بگيرند و   رهبري اقتصاد را بر     نقش توانند ها مي  بلكه اين طرح  
هـم  دهاي  هايي استراتژيك هستند كه داراي بيشترين پيون       طرح .دنبال خود حركت دهند   

  :پردازيم  اين پيوندها ميححال به شر .پيوندهاي پسين باشند  پيوندهاي پيشين وسطح،
  

  هاي پيشتازپيوندها يا ارتباط بخش 1. 2. 14
  :اقتصاد دارد نوع تأثير برسه گذاري  سرمايه هر

  از طريق پيوندهاي پيشين. 1
  ينسپيوندهاي پ طريق از. 2
  .پيوندهاي هم سطحاز طريق . 3

  :پردازيم زير به تعريف هركدام از پيوندها ميدر 
گـذاري   پيوندهايي هستند كه موجب تشويق و ترغيب سرمايه       : پيوندهاي پيشين  .1

 .شوند در مراحل قبلي توليد مي

گذاري  پيوندهايي هستند كه موجب تشويق و ترغيب سرمايه        :پيوندهاي پسين  . 2

 .شوند در مراحل بعدي توليد مي

هايي هــستند كــه موجــب تــشويق و ترغيــب  پيونــد:دهاي هــم ســطحنــپيو . 3

 .شوند گذاري در صنايع مشابه مي سرمايه

هايي است كه نيـاز بـه صـنعت       جمله طرح  صنعت اتومبيل سازي از    عنوان مثال  به
 كائوچو، پالستيك و ساير صنايعي كه قطعات اتومبيل را توليد           ،سازي، فوالد، رنگ   شيشه

از طرفـي بعـد از اينكـه        . عت اتومبيـل هـستند    اينها پيوندهاي پيشين صـن    . كنند، دارد  مي
 ، لـوازم يـدكي، بيمـه،      شـويي  اتومبيـل انـواع تعميرگـاه،      اتومبيل توليد شود نياز به جاده،     

گواهينامه، آموزشگاه راهنمايي رانندگي، پاركينگ، سوخت اتومبيل        گذاري، داشتن  شماره
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پيوندهاي پـسين ايـن     هايي    چنين فعاليت  .استساير ملزومات براي نگهداري اتومبيل       و
 سطح به اين معني است كه توليد يك اتومبيـل    پيوندهاي هم.دهند صنعت را تشكيل مي 

هاي بيـشتري مبـادرت      شود و كارخانه   موجب ايجاد رقابت در صنعت اتومبيل سازي مي       
  .نمايند به توليد اتومبيل مي

 كه داراي   عنوان بخش پيشتاز انتخاب شوند     كند كه صنايعي به    هيرشمن توصيه مي  
پسين باشند تا بيشترين تأثير را در توليـد، ايجـاد            و   پيشينهم سطح،   بيشترين پيوندهاي   

  .باشند توزيع درآمد داشته ل واغتشا
هـايي اسـت كـه       توسعه در نظريه رشد نامتعادل پيدا كردن طرح        نقطه آغاز فرايند  

ـ    طـرح . پسين را دارند    پيشين و   هم سطح،  بيشترين پيوندهاي  ي بـا بيـشترين     هـاي اجراي
نظـر   از( يك دوره  يك دوره به   از و) مكان نظر از( كشور ديگر  يك كشور به   پيوندها از 

  .توان از طريق تجربه به آن دست يافت تنها مي كامالً متفاوت است و) زمان
نظـر   بـه  .هر زمـاني متفـاوت اسـت       در هر كشور و   انتخاب طرح استراتژيك در   

اگر كشوري معادن   . كند داكثر پيوندها را ايجاد مي    آهن ح  توليد هيرشمن صنعت فوالد و   
انتخاب اين صنعت بـراي     كند  گذاري   اين صنعت سرمايه   نتواند در  باشد و  فوالد نداشته 

  .شروع فرايند اصالً مناسب نيست
  

  عياجتما هاي باالسري گذاري در طرح ساختن اقتصاد از طريق سرمايه نامتعادل 2. 2. 14
هـاي مولـد در      هايي هـستند كـه بـدون آنهـا فعاليـت           ي طرح هاي باالسري اجتماع   طرح

هـا شـامل    ايـن طـرح    .تـداوم يابـد    توانـد  خدمات نمـي   هاي كشاورزي، صنعت و    بخش
. بـرق اسـت    آب و گـاز،   نقـل، مخـابرات،       آموزش، حمل و   ،بهداشت گذاري در  سرمايه

 انـات چـون امك   .سـازد  خصوصي را فـراهم مـي      فعاليت بخش  ها زمينه  اجراي اين طرح  
 ،مراحـل اوليـه توسـعه      هاي باالسـري اجتمـاعي در      اقتصادي محدود است اجراي طرح    

ها نيز رشد    هايي ساير بخش    ولي بعد از انجام چنين طرح      داقتصاد را نامتعادل خواهد كر    
  .خواهد كرد

  
  لدهاي مستقيماً مو نامتعادل كردن اقتصاد از طريق اجراي طرح 3. 2. 14

 .هاي مستقيماً مولد مشاركت نمايـد       يا غيرمستقيم در طرح    مستقيم طور تواند به  دولت مي 
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هاي باالسري اجتماعي انجام شود      هاي مستقيماً مولد قبل از انجام طرح       اگر اجراي طرح  
گـذاري در    علـت فـشارهاي سياسـي، سـرمايه        بـه  و. يابـد  هاي توليد افزايش مـي     هزينه
گذاري به دو دليل صورت      چون سرمايه  .شود هاي باالسري اجتماعي نيز تشويق مي      طرح

 :گيرد مي

  آتي انتظار از سوددهي. 1
  فشارهاي سياسي. 2

 اولويـت قـرار    هاي باالسـري اجتمـاعي را در      آتي اجراي طرح   انتظار از سوددهي  
  .دهد هاي مستقيماً مولد را در اولويت قرار ميفشارهاي سياسي اجراي طرح .دهد مي

  
 توسعه اقتصادي مسير 4. 2. 14

 نمـودار  در   .كند  يك مدل هندسي مسير توسعه اقتصادي را مشخص مي         ارائه هيرشمن با 
محـور    و)SOC (1هاي باالسـري اجتمـاعي  طرحبه هاي مربوط   محور افقي هزينه   14-1

 .دهنـد  را نشان مي  ) DPA (2 مولد  گذارهاي مستقيماً  هاي مربوط به سرمايه    عمودي هزينه 
هـاي باالسـري    طـرح  گـذاري در  مايههـاي مختلـف سـر      تركيب 4و   3،  2،  1هاي   منحني

نقطه  هر دهند كه در   هاي مستقيماً مولد را نشان مي      فعاليت گذاري در  سرمايه اجتماعي و 
ها از   اين منحني  .آيد دست مي  توليد ناخالص ملي به    ها مقادير مساوي از    روي اين منحني  

وتي تفـا  يـك سـطح بـي    نسبت به مبدأ مختصات محدب بوده و چپ به راست نزولي و  
ناخـالص   توليد تفاوتي باالتر سطح باالتري از     هاي بي  منحني .دهند اجتماعي را نشان مي   

 .كنند  ميارائهملي را 

OT زوايه نيمساز SOC   و DPA اگر نقـاط روي   . است OT   در  كنـيم  انتخـاب را  
هاي  گذاري در طرح  زيرا حجم سرمايه   .ايم واقع دكترين رشد متعادل اقتصادي را پذيرفته      

  C و   A، B خواهـد بـود از نقـاط       هـاي مـستقيماً مولـد برابـر        طرح ري اجتماعي و  باالس
هـاي   طـرح  گـذاري در   سـرمايه  .)1B  و 1A نقـاط  (كنـيم  سمت راست حركت   هرچه به 

 يابـد و   كاهش مي  هاي مستقيماً مولد   در طرح  گذاري باالسري اجتماعي افزايش و سرمايه    
  .برعكس

                                                                                                                   
1. Social Overhead Capital 

2. Directly Productive   Activities 
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 گذر سرمايه كافي براي توسعه هر     است چون كشورهاي در حال       هيرشمن معتقد 
هـاي   حركت كنند لذا يا بايـد اجـراي طـرح          OT روي توانند بر  ندارند نمي  دو بخش را  

تـأخير   هاي مستقيماً مولد را بـه      يا اجراي طرح   تأخير بيندازند و  به  باالسري اجتماعي را    
  .بيندازد

 اي وارد شـد و     تـا بتـوان بـه منطقـه        باشد بايد اول راهي وجود داشته    به نظر وي    
 هـاي باالسـري اجتمـاعي در       بنابراين اجراي طرح  . امكان توسعه آن منطقه را فراهم كرد      

 .گيرد اولويت قرار مي
  

  
  مسير توسعه اقتصادي درالگوي رشد نامتعادل اقتصادي 1-14نمودار 

  
 كـه توسـعه      طي نماييم  AA1BB1C ير سنگين  بايد مس  يماگر راه اول را انتخاب كن     

 A مرحلـه اول از  در. شود هاي زير بنايي انجام مي  گذاري اساس افزايش حجم سرمايه    بر
حجـم   گـذاري باالسـري اجتمـاعي را افـزايش و          حجم سـرمايه   كنيم و  حركت مي  A1به

ي هـا  آن در طـرح    پـس از  . دهيم هاي مستقيماً مولد را كاهش مي      گذاري در طرح  سرمايه

A 

2 

DPA 

B 4 
B٢ 

C١ 

3 

1 

D٢ 

O 

T 

B١ 

C 

A١ 

D 
C٢ 

D١ 

SOC 
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يك نقطه رشد متعادل است      B . برسيم B كنيم تا به نقطه    گذاري مي  مستقيماً مولد سرمايه  
هيرشمن اين فرايند را توسعه از طريق ايجاد        .دهيم  ادامه مي  BB1C اين مسير را از طريق    

  .نامد هاي باالسري اجتماعي مي ظرفيت اجتماعي در سرمايه
  

  تجارت خارجي 5. 2. 14
بايـد  كـشورهاي در حـال گـذر        اسـت كـه      رت خـارجي معتقـد    مورد تجا  هيرشمن در 

داخلـي را جـايگزين كاالهـاي        صـنايع  ورا انتخاب نماينـد     واردات   جانشينياستراتژي  
 را وجـود بـازار داخلـي بـراي صـنايع            استراتژيموفقيت اين     شرط  وي .دايننم وارداتي

كند  ذكر مي  ت و اس بستن درهاي كشور مخالف    هيرشمن با  البته. كند جايگزين اعالم مي  
 داخل كشور آنها را سر     واحدهاي توليدي در   در توان قطعات مجزا را وارد كرد و       كه مي 

تـوان بـا اسـتفاده از        مراحـل بعـدي مـي      در. كـرد  محصول مونتاژ شده توليد    هم كرد و  
كـاالي نهـايي را      سـپس  داخل توليد كـرده و     اي وارداتي، قطعات را در     كاالهاي سرمايه 

  .كرد توليد
  

  عنوان يك بخش پيشتاز انتخاب بخش صنعت به 6 .2. 14
 داشـتن پيونـدهاي بيـشتر       .دهد كشاورزي ترجيح مي   صنعت را به بخش    هيرشمن بخش 

 كشاورزي بخش عمده اولويت اين بخش بر     هاي اقتصادي دليل   اين بخش با ساير بخش    
زير را براي اولويت بخش صنعت بـر بخـش كـشاورزي ذكـر                سه دليل   هيرشمن .است

  :كند مي
  .يافته صنعتي هستند همه كشورهاي توسعه . 1
  .بازده عوامل توليد در بخش صنعت از بخش كشاورزي بيشتر است . 2
توسعه بخش كشاورزي نياز به محصوالت صنعتي نظير تراكتور، كمباين، كـود             . 3

 .شيميايي، آبياري پيشرفته و حمل و نقل پيشرفته دارد

  
  لنظريه رشد نامتعاد انتقادات وارد بر 3. 14

ي حل مشكالت كشورهاي در حال گذر       گشا رغم اينكه نظريه هيرشمن تا حدي راه       علي
  :استباشد ولي انتقاداتي به شرح ذيل به آن وارد شده مي
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شـود، بخـش     با تمركز سرمايه در يك بخش در جامعـه دوگـانگي ايجـاد مـي               . 1
ير يابـد، درآمـد سـا      طـور نـسبي افـزايش مـي        كند و درآمد اين بخش به      صنعت رشد مي  

اين دوگانگي شديد در    . شوديابد و شكاف طبقاتي در جامعه زياد مي        ها كاهش مي  بخش
  .كشورهاي پيشرفته وجود ندارد

كشورهاي در حال گذر به اندازه كـافي نيـروي متخـصص بـراي اداره بخـش                  . 2
انـدازي بخـش سـنتي كـشاورزي نيـاز بـه             در صورتي كه راه   . پيشتاز و كليدي را ندارند    

بخش پيشرفته نياز به اطالعـات و دانـش         . انند بخش صنعت ندارد   نيروي متخصص هم  
  .كه بخش كشاورزي چنين نيست فني و تحقيق و توسعه دارد در صورتي

مقايسه بخش كشاورزي يك روستاي دورافتـاده بـا يـك كارخانـه پتروشـيمي                . 3
اگر يك مزرعه مكانيزه كشاورزي كه از دانـش         . پيشرفته از لحاظ بازدهي صحيح نيست     

 باشد را با يك كارخانه پيشرفته مقايسه كنيم معلوم نيـست كـه بـازدهي               مند مي  بهرهروز  
  .مزرعه كمتر از كارخانه باشد

داند و از تأثير رشد      هيرشمن تأثير پيوندها بر اقتصاد را به صورت مكانيكي مي          . 4
اقتصادي بر تغييرات اجتماعي و نحوه توزيع درآمد حاصل از رشد بين اقشار و طبقـات                

  .كندف اجتماعي غفلت ميمختل
شـود چـون توليـد و درآمـد در          اجراي اين نظريه موجب فشارهاي تورمي مي       . 5

يابد و به دنبال آن تقاضا براي كاالها و خدمات مصرفي افزايش            بخش پيشتاز افزايش مي   
  .رود ها باال مي چون عرضه محدود است، سطح عمومي قيمت. يابد مي

اي وجود دارد كه در مقابل اجراي     بازدارنده هاي توسعه عوامل   در اجراي برنامه   . 6
كنند و هيرشمن به اين امر توجـه نكـرده           هاي باالسري اجتماعي مقاومت منفي مي      طرح
  .است

  
  مدهفصل چهارخالصه 

هـاي اقتـصادي،     دهد كه بعضي از بخش     رخ مي زماني  معني دقيق كلمه     رشد نامتعادل به  
توسـعه   سوي ها به  قبل از ساير بخش    ند و گير عهده توسعه بر  فرايند رهبري را در   نقش

ايـن اسـت كـه رشـد          در و نظريه رشد نامتعادل   تفاوت نظريه رشد متعادل      .گام بردارند 
هـا نقـش     اين بخـش   شود و  تعادل منتهي مي   هاي اقتصاد به عدم    تر برخي از بخش    سريع
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 رشـد   ريـشه ايجـاد نظريـه      .دارنـد  امر توسعه اقتصادي برعهـده     يا رهبر را در    و و رپيش
نظريـه رشـد     . شـد  داست كـه بـه نظريـه رشـد متعـادل وار           انتقاداتي  نامتعادل اقتصادي   

  معتقد »لو آلبرت فيش «چند   هر. است  هيرشمن ثبت شده   لبرت  نام آ  نامتعادل اقتصادي به  
هـاي پيـشتاز از سـه        بخـش . است پردازان اين نظريه بوده    نظريه  نيز از  »روستو«است كه   
هـم   از طريق پيوند  . 2پيشين   از طريق پيوند  . 1 :گذارد  تأثير مي  توسعه اقتصادي  طريق بر 

  .پسين از طريق پيوند. 3 سطح
  :هاي مدل هيرشمن عبارت است ازفرض

  .اقتصاد مختلط و مشتمل بر فعاليت بخش خصوصي و بخش دولتي است . 1
  . اساسي در توسعه اقتصادي دارد بازار نقش . 2
 .هاي اقتصادي با يكديگر پيوند دارند بخش . 3

هـاي خـاص كـه بـازدهي        بخـش  گذاري را بايـد در     است سرمايه  هيرشمن معتقد 
هـاي   دنبـال بخـش    ها به ها دارند شروع كنيم تا ساير بخش       بيشتري نسبت به ساير بخش    

  .كنند حركت پيشتاز
گـذاري   هستند كه موجب تشويق و ترغيب سـرمايه         پيوندهايي :پيشين پيوندهاي

  .شوند در مراحل قبلي توليد مي
گذاري در   هستند كه موجب تشويق و ترغيب سرمايه        پيوندهايي :پسين ندهايپيو

  .شوند مراحل بعدي توليد مي

ــدهاي ــطح پيون ــم س ــدهايي:ه ــب    پيون ــشويق و ترغي ــه موجــب ت ــستند ك ه

  .شوند گذاري در صنايع مشابه مي سرمايه
است كه كشورهاي در حال گـذر بايـد          هيرشمن در مورد تجارت خارجي معتقد     

داخلـي را جـايگزين كاالهـاي         جانشيني واردات را انتخاب نماينـد و صـنايع         استراتژي
  .نمايند وارداتي
  

  مدهفصل چهارخودآزمايي 
هـاي   دهـد كـه بعـضي از بخـش         به معني دقيـق كلمـه زمـاني رخ مـي          نامتعادل  رشد   . 1

  .را در فرايند توسعه بر عهده گيرند ........................... ي،اقتصاد
ــد ا  . 2 ــمن معتق ــرمايه هيرش ــت س ــش  س ــد در بخ ــذاري را باي ــه  گ ــاص ك ــاي خ  ه

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

220

  .ها دارندنسبت به ساير بخش..... .......................................
ــش  . 3 ــاب بخ ــمن در انتخ ــي   هيرش ــذكر م ــشتاز مت ــاي پي ــرح ه ــه ط ــود ك ــاي ش  ه

  . بايد انتخاب شوند..........................................
 ،.................................. كـه داراي بيـشترين پيونـدهاي       هايي استراتژيك هـستند   طرح . 4

  .پيوندهاي پيشين و پيوندهاي پسين باشند
در  گـذاري پيوندهايي هستند كه موجب تـشويق و ترغيـب سـرمايه          .......................... . 5

  .شوند مراحل قبلي توليد مي
انتقاداتي است كه به نظريـه رشـد         ................................................ ريشه ايجاد نظريه   . 6

  .متعادل وارد شد
  . كنيد هيرشمن تعريف رشد نامتعادل اقتصادي را از ديدگاه آلبرت . 7
تفاوت نظريه رشد متعادل و نظريه رشد نامتعادل اقتصادي از ديدگاه آلبرت هيرشمن              . 8

  در چيست؟
  عادل اقتصادي چيست؟ از ديدگاه آلبرت هيرشمن ريشه ايجاد نظريه رشد نامت . 9

نحوي با رشـد نامتعـادل اقتـصادي ارتبـاط دارد را بيـان              خالصه نظريه روستوكه به      . 10
  .كنيد

  گذارند؟هاي پيشتاز از چند طريق بر توسعه اقتصادي تأثير مي بخش . 11
  .هاي مدل هيرشمن را ذكر نماييد فرض . 12
  .پيوندهاي پيشين را توضيح دهيد . 13
  .پيوندهاي پسين را توضيح دهيد . 14
  .ندهاي هم سطح را توضيح دهيدپيو . 15
  توصيه هيرشمن براي انتخاب صنايع بخش پيشتاز چيست؟ . 16
را  هاي باالسـري اجتمـاعي    گذاري در طرح   نامتعادل ساختن اقتصاد از طريق سرمايه      . 17

  .توضيح دهيد
  . هاي مستقيماً مولد را توضيح دهيد  نامتعادل كردن اقتصاد از طريق اجراي طرح . 18
  . در نظريه هيرشمن توضيح دهيدمسير توسعه اقتصادي را . 19
  . نظر هيرشمن را در مورد تجارت خارجي بيان كنيد . 20
  ها چيست؟داليل هيرشمن براي اولويت بخش صنعت بر ساير بخش . 21
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  .  انتقادات وارد بر نظريه رشد نامتعادل اقتصادي هيرشمن را بيان نماييد . 22
   كرد؟ارائهكدام اقتصاددان نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را  . 23

   هيرشمن )لفا
    ماركس)ب
   نلسون)ج
   نوركس)د

اقتـصادي بـه حـساب      توان از طرفداران نظريه رشد نامتعـادل         كدام اقتصاددان را مي    . 24
  آورد؟

   روستو)الف
   روزن اشتاين رودن)ب
   راگنار نوركس)ج
  نلسون) د

  نامتعادل از ديدگاه آلبرت هيرشمن چيست؟ رشد توسعه در نظريه نقطه آغاز فرايند . 25
  .هايي است كه كمترين پيوندهاي پيشين و پسين را دارنديدا كردن طرح پ)الف
  .هايي است كه بيشترين پيوندهاي پيشين و پسين را دارند پيدا كردن طرح)ب
  .هايي است كه بيشترين پيوندهاي پيشين را دارند پيدا كردن طرح)ج
  .هايي است كه بيشترين پيوندهاي پسين را دارند پيدا كردن طرح)د

 كدام گزينه صحيح است؟ . 26

  . انتخاب طرح استراتژيك در هر كشور و در هر زماني يكسان است)الف
  . انتخاب طرح استراتژيك در تمام كشورها يكسان است)ب
  . انتخاب طرح استراتژيك در هر زماني يكسان است)ج
  . انتخاب طرح استراتژيك در هر كشور و در هر زماني متفاوت است)د

 گيرد؟چه دليلي صورت مي گذاري بهسرمايه . 27

  آتي  انتظار از سود دهي )الف
  سياسي  فشارهاي )ب
     الف و ب)ج
  گويي به نياز جامعه  براي پاسخ)د
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 دهد؟ گزينه را در اولويت قرار ميي، اجراي كدامت آهيدانتظار از سود . 28

  هاي باالسري اجتماعي طرح)الف
 هاي مستقيماً مولد طرح)ب

     الف و ب)ج
  هاي مورد نياز جامعه رح ط)د

  دهد؟  سياسي اجراي كدام گزينه را در اولويت قرار ميفشارهاي . 29
   هاي باالسري اجتماعي طرح)الف
 هاي مستقيماً مولد طرح)ب

     الف و ب)ج
  هاي مورد نياز جامعه  طرح)د

  كند؟عنوان بخش پيشتاز توصيه مي هيرشمن انتخاب كدام بخش را به . 30
    بخش كشاورزي)الف
  صنعت بخش )ب
    خدمات بخش )ج
   الف و ب)د
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   پانزدهمفصل
  
  

با نظريه   تطبيقي نظريه رشد نامتعادل اقتصاديمقايسه

  رشد متعادل اقتصادي

  
  

  كليهدف
را بـا   اقتصادي پانزدهم اين است كه دانشجو بتواند نظريه رشد نامتعادل كلي فصل هدف

  .نظريه رشد متعادل اقتصادي مقايسه نمايد
  

  هاي رفتاري هدف
  :دانشجو پس از مطالعه اين فصل قادر خواهد بود

 .نمايدهدف توسعه اقتصادي را در نظريه رشد متعادل اقتصادي بيان  . 1

 را   خـاص  هـاي در بخـش  گذاري  پيشنهاد نظريه رشد نامتعادل اقتصادي براي سرمايه       . 2
 .توضيح دهد

 .دهدقتصادي را توضيح نقاط مشترك دو نظريه رشد متعادل و رشد نامتعادل ا . 3

 .هاي نظريه رشد متعادل اقتصادي و نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را بيان كند تفاوت . 4

اقتـصادي را از لحـاظ كـاربردي        نظريه رشد متعادل اقتصادي و نظريه رشد نامتعادل          . 5
 .مقايسه كند

  .اجراي يك نظريه را براي كشورهاي در حال گذر توصيه كند . 6
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   مقدمه1. 15
ه رشد متعادل اقتصادي هدف توسعه اقتصادي را از بين بردن دورهـاي باطـل فقـر                 نظري

 متعادل اقتصادي با توجه بـه مـزمن بـودن دورهـاي باطـل فقـر و                 نظريه رشد . ذكر كرد 
 تهـاجم همـه جانبـه را الزم          و دمت تاريخي آنها براي از بين بردن آنهـا فـشار بـزرگ            ق

 هاي اقتصادي هم  تمام بخش  گذاري وسيع در   ايهبراي از بين بردن فقر بايد سرم      . داند مي
 كـار،  سـرانه، تقاضـا، بـازدهي نيـروي        درآمـد ،  دنبال آن اشتغال   به زمان صورت گيرد تا   

  .يابدگسترش ابعاد بازار  سرمايه و
گـذاري  هاي خـاص را بـراي سـرمايه       نامتعادل اقتصادي انتخاب بخش    نظريه رشد 

ن اين نظريه اين است كه كـشورهاي در حـال گـذر             پردازا استدالل نظريه . كندپيشنهاد مي 
عنوان  چند بخش را به   بايد  ها را ندارند لذا     تمام بخش  گذاري در سرمايه كافي براي سرمايه   

هـا را بـه     گذاري نمايند تا ساير بخـش      ها سرمايه آن بخش  در بخش پيشرو انتخاب كنند و    
دل نيست بلكه آگاهانـه تـالش       هدف اين نظريه از بين بردن عدم تعا       . كشانندبدنبال خود   

منابع اقتـصادي رشـد چنـد        توزيع ناهمگون عوامل و     تعادل و  مكند از طريق ايجاد عد    مي
  .هاي ديگر آماده نمايد بخش را تسريع نموده تا شرايط رشد را براي بخش

  
  رشد نامتعادل اقتصادي متعادل و نظريه رشد نقاط مشترك دو 2. 15
مشتركي نيز دارند كه     كه با يكديگر دارند نقاط    هاي اساسي رغم تفاوت  علي نظريه دو هر

  :عبارتند از
  

 هاي اقتصادي نقش دولت در فعاليت. 1

 نظريـه رشـد     در .رنـگ اسـت    اقتصادي پـر   هاي فعاليت دولت در  نظريه نقش  دو هر در
 ها را بـر    گذاري تالش براي هماهنگي سرمايه     و ريزي  برنامهنقش  دولت  متعادل اقتصادي   

زنـد يـا نـاتوان       انجام آن سر باز مـي      خصوصي از  بخش هايي را كه   فعاليت  دارد و  عهده
  .گيرد عهده مي برآنها را است دولت انجام 

سـاً  أهم ر   را دارد و   ريزي  برنامهنظريه رشد نامتعادل اقتصادي دولت هم نقش         در
 ارتباطـات را اجـرا     نقـل و   شبكه آب، بـرق، حمـل و       نظير باالسري اجتماعي  هاي طرح

  .ورد آخصوصي را فراهم مي هاي بخشزمينه فعاليت نمايد و مي
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 بـدون   .دولتـي الزم اسـت     بخـش  خصوصي و  نظريه تعامل بين بخش    دو هر در
 .همكاري اين دو بخش توسعه، امكان پذير نيست هماهنگي و

  
 توسعه اقتصادي عرضه در نقش. 2

 دو تفكر هر  ريشه. ا هستند طرفدار تقاض  كنند و دو نظريه عرضه را با كشش تلقي مي        هر
كنيـد،   تقاضـا ايجـاد   . عرضه است  است كه معتقد است تقاضا موجد      كينز نظريه نظريه،

  .عرضه خودش ايجاد خواهد شد
 نظريـه از   دو هـر . اقتصاد كمبود تقاضـا وجـود دارد       نظريه معتقدند كه در    دو هر

ورتي كه كـشورهاي    ص اند در  طرف عرضه غافل مانده    تنگناهاي توليد و   ها و محدوديت
يـك جملـه     توان در  مي. عرضه دارند  فرايند توليد و   متعددي در  در حال گذر مشكالت   

به قول آدام اسميت منحني      و »كشش است  كشورهاي در حال گذر بي      در هعرض« :گفت
 مـؤثر تنهـا فـشارهاي       يتقاضـا  حالـت افـزايش    اين در .عمودي است  خطي كل عرضه

 .دنبال خواهد داشت تورمي را به

زمـان   اساس مكانيزم بازار هم    خصوصي بر  گذاري بخش سرمايه دو نظريه بر   هر
 . اعتقاد دارندريزي برنامهسيستم  دولتي و با فعاليت بخش

هاي مستقيماً   طرح هاي باالسري اجتماعي و    متقابل طرح  نظريه به وابستگي   دو هر
 .مولد اعتقاد دارند

  
  نظريه رشد نامتعادل اقتصادي ي وهاي نظريه رشد متعادل اقتصادتفاوت 3. 15

دانـد در حـالي كـه       هم مرتبط مي   ها را با  تمام بخش  نظريه رشد متعادل اقتصادي توسعه    
  .داندها ميبخش را مستقل از ساير بخش نظريه رشد نامتعادل اقتصادي توسعه هر

يـك   نامتعـادل نيـست بلكـه در       نظريه رشد نامتعادل اقتصادي، اقتصاد هميشه      در
مرحلـه    در .يابدافزايش مي ا سرعت توسعه    ه   از طريق ايجاد عدم تعادل در بخش       مرحله

در مرحله سوم بخـش      باز شود و  اقتصاد متعادل مي   كنند و  هاي ديگر رشد مي    بعد بخش 
نظريه  كه در  صورتي در. يابد كند و اين روند ادامه مي      پيشتاز با سرعت بيشتري رشد مي     
 .كندها رشد ميتمام بخش در ورت متعادل ورشد متعادل، اقتصاد هميشه به ص

نظريـه   در؛  نظريه يكـسان نيـست     هاي اقتصادي در دو   وابستگي متقابل بين بخش   

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

226

نامتعادل اين وابـستگي بـا       نظريه رشد  زمان است ولي در    رشد متعادل اين وابستگي هم    
 .گيردتأخير صورت مي

اقتـصادي    اصـلي رشـد    كننـده  بازار به عنوان محدود    نقش نظريه رشد متعادل بر   
كننده  گيري به عنوان عامل محدود     نقش تصميم  نامتعادل بر  ولي نظريه رشد   كند تأكيد مي 
 .كندتأكيد مي

  
  مقايسه كاربردي دو نظريه 4. 15
چـون   ايـن فـصل،    مقايسه آنها در   و 14 و   10هاي  فصل نظريه در  تحليل دو  به توجه با

 گيـر كشورهاي در حال گذر چـشم      ل سرمايه در  عام خصوص در  توليد، به  كميابي منابع 
توانـد فراينـد توسـعه      متعادل نسبت به نظريه رشد متعادل بهتـر مـي          نا است نظريه رشد  

گـذاري در   مرحلـه اول، سـرمايه     چون با اجراي اين نظريه در     . اقتصادي را تحقق بخشد   
ستقيماً هـاي مـ   شرايط براي انجـام طـرح      يابد و هاي باالسري اجتماعي افزايش مي    طرح

  .شودمولد فراهم مي
مرحله رشد مداوم اقتصادي قرار گيرد پيوند بـين          زماني كه اقتصاد يك كشور در     

نتيجـه ميـزان     در و شـوند ها مكمل يكديگر مـي    شود كه بخش  ها آن قدر زياد مي    بخش
جريـان رشـد نامتعـادل بـه يـك رشـد             يابد و اشتغال، تقاضاي مؤثر و توليد افزايش مي      

  .شودل ميمتعادل تبدي
تـا   را اجرا كـرده و    رشد نامتعادل   الجزاير نظريه    كشورهاي هندوستان، پاكستان و   

 هاي فـوالد و    گذاري در بخش   توسعه سريع روسيه از طريق سرمايه     . ندا حدي موفق شده  
اجـراي ايـن     .ها سـرايت كـرد     آن به ساير بخش    پس از  گرفت و  صنايع سنگين صورت  

ها را به دنبـال نداشـت        كسري تراز پرداخت   تورمي و نظريه در شوروي سابق فشارهاي      
از . لـذا تـورم وارداتـي نداشـتند       ؛  زيرا اقتصاد شوروي پولي نبود بلكه بيشتر تهاتري بود        

خوداتكايي بـا منـابع داخلـي        كفايي و  صورت خود  هاي خود را به   طرفي شوروي برنامه  
دولـت  . ي توسعه حداقل بود هاالمللي آن براي اجراي برنامه     كرد و وابستگي بين   اجرا مي 

  .كردها را كنترل مياقتصاد داشت و تمام فعاليت نقش مسلط را در
 خـصوصي در   بخـش   مخـتلط اسـت و     ي آنها اقتصادنظام    كه كشورهايي ولي در 

ها نتيجه اجـراي    كسري تراز پرداخت   دولتي فعاليت دارد فشارهاي تورمي و      كنار بخش 
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  .است نظريه رشد نامتعادل بوده
 هـاي اقتـصادي در    فعاليت طريق گسترش  كنوني نيز از   كشورهاي پيشرفته  سعهتو

 آهـن در فرانـسه و      راه و   ژاپن قرن نوزده در بريتانيا و     هاي پيشتاز چون نساجي در    بخش
  .گرفت آمريكا صورت

  
   پانزدهمفصلخالصه 

فقـر  ظريه رشد متعادل اقتصادي هدف توسعه اقتصادي را از بين بردن دورهـاي باطـل                ن
 در نظريه رشد متعادل اقتصادي با توجه به مزمن بودن دورهـاي باطـل فقـر و                . ذكر كرد 

جانبـه را الزم      تهـاجم همـه     و دمت تاريخي آنها، براي از بين بردن آنها فـشار بـزرگ           ق
  .داند مي

گـذاري   هاي خاص را بـراي سـرمايه       نظريه رشد نامتعادل اقتصادي انتخاب بخش     
پردازان اين نظريه اين است كه كشورهاي در حال گـذر             نظريه استدالل. كندپيشنهاد مي 

چنـد بخـش را     بايـد   هـا را ندارنـد لـذا         تمام بخش  گذاري در سرمايه كافي براي سرمايه   
  .گذاري نمايندها سرمايه آن بخش در عنوان بخش پيشرو انتخاب كنند و به

ط مـشتركي نيـز     هاي اساسي كه با يكديگر دارند نقا      رغم تفاوت  نظريه علي  دو هر
 هـر دو   در .هاي اقتصادي پر رنـگ اسـت       در هر دو نظريه نقش دولت در فعاليت       . دارند

دو نظريه عرضـه را بـا         هر .دولتي الزم است   بخش خصوصي و  نظريه تعامل بين بخش   
. نظريه كينز اسـت    نظريه، دو تقاضا هستند ريشه تفكر هر     طرفدار كنند و  كشش تلقي مي  

 نظريــه از دو هــر. تقاضــا وجــود دارد اقتــصاد كمبــود ه درنظريــه معتقدنــد كــ دو هــر
 دو نظريـه بـر      هـر  .انـد  عرضـه غافـل مانـده      طـرف  تنگناهـاي توليـد و     ها و  محدوديت

زمان با فعاليت بخش دولتـي       اساس مكانيزم بازار هم    خصوصي بر  گذاري بخش  سرمايه
هـاي باالسـري      طرح متقابل نظريه به وابستگي   دو هر . اعتقاد دارند  ريزي  برنامهسيستم   و

 .هاي مستقيماً مولد اعتقاد دارند طرح اجتماعي و

دانـد نظريـه     ها را با هم مرتبط مي      نظريه رشد متعادل اقتصادي توسعه تمام بخش      
  .داند ها مي بخش را مستقل از ساير بخش رشد نامتعادل اقتصادي توسعه هر

 نـده اصـلي رشـد     عنـوان محدودكن   نقش بـازار بـه     نظريه رشد متعادل اقتصادي بر    
عنـوان عامـل     گيـري بـه    نقش تصميم  ولي نظريه رشد نامتعادل بر     كند اقتصادي تأكيد مي  
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 .كند محدودكننده تأكيد مي

توانـد فراينـد توسـعه       نظريه رشد متعادل بهتـر مـي       نظريه رشد نامتعادل نسبت به    
 در  گـذاري  مرحلـه اول، سـرمايه     چون با اجراي اين نظريه در     . اقتصادي را تحقق بخشد   

هـاي مـستقيماً     شرايط براي انجـام طـرح      يابد و هاي باالسري اجتماعي افزايش مي     طرح
  .شود مولد فراهم مي

را رشد نامتعادل اقتصادي    الجزاير نظريه     هندوستان، پاكستان و   ،كشورهاي روسيه 
طريـق   كنـوني نيـز از     كـشورهاي پيـشرفته    توسـعه . نـد اتاحدي موفق شده   اجرا كرده و  

قـرن نـوزده در      هاي پيـشتاز چـون نـساجي در       بخش هاي اقتصادي در  تگسترش فعالي 
  .آمريكا صورت گرفت راه آهن در فرانسه و و ژاپن بريتانيا و
  

   پانزدهمفصلخودآزمايي 
 داند؟ چيز مينظريه رشد متعادل اقتصادي هدف توسعه اقتصادي را چه  .1

 كند؟ هاد ميگذاري پيشنهاي خاص را براي سرمايهكدام نظريه انتخاب بخش .2

 .دهيدرا توضيح  نقاط مشترك دو نظريه رشد متعادل و رشد نامتعادل اقتصادي .3

 .رشد نامتعادل اقتصادي را بيان كنيدهاي نظريه رشد متعادل اقتصادي و نظريه تفاوت .4

كـاربردي  اقتـصادي را از لحـاظ        اقتصادي و نظريه رشد نامتعادل       نظريه رشد متعادل   .5
 .كنيدمقايسه

  كنيد؟ چرا؟ كدام نظريه را براي كشورهاي در حال گذر توصيه مياجراي .6
 اند؟كدام كشورها نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را اجرا كرده و موفق شده .7

  اند؟كدام كشورها نظريه رشد متعادل اقتصادي را اجرا كرده و موفق شده .8
 داند؟اقتصادي هدف توسعه اقتصادي را چه چيز مينظريه رشد متعادل  .9

          كنترل تورم)الف
  بيكاري كاهش )ب
     از بين بردن دورهاي باطل فقر)ج
  افزايش رشد اقتصادي)د

 كند؟ گذاري پيشنهاد ميهاي خاص را براي سرمايهكدام نظريه انتخاب بخش .10

     نظريه رشد نامتعادل اقتصادي)الف
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   نظريه رشد متعادل اقتصادي )ب
    هر دو نظريه)ج
   هيچكدام)د
 اند؟نظريه رشد نامتعادل اقتصادي را اجرا كرده و موفق شده  كشورهاكدام .11

     كويتهندوستان، پاكستان و )الف
  الجزاير  ، پاكستان و تركيه)ب
  الجزاير  وايرانهندوستان،  )ج
   الجزاير هندوستان، پاكستان و )د
 اند؟كدام كشورها نظريه رشد متعادل اقتصادي را اجرا كرده و موفق شده .12

   آمريكا فرانسه و ،ژاپن ،بريتانيا )الف
  الجزاير  ، پاكستان و روسيه)ب
   الجزاير  وايرانهندوستان،  )ج
    . نمونه تاريخي ندارد)د
 اند؟كدام كشورها نظريه رشدنامتعادل اقتصادي را اجرا كرده و موفق شده .13

   آمريكا فرانسه و ،ژاپن ،بريتانيا)الف
   الجزاير هندوستان، پاكستان و )ب
    هندوستان، پاكستان و روسيه)ج
PNU   هيچكدام)د
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  توزيع درآمد هاي نظريه

  
  

  كليهدف
  .هاي توزيع درآمد است دانشجويان با نظريه آشناييكلي فصل شانزدهمهدف

  
  رفتاري هاي هدف

  :قادر خواهد بودفصل  مطالعه اين دانشجو پس از
  آيد؟ يبيان نمايد كه درآمد ملي چگونه به دست م . 1
 .ارزشي بودن يا نبودن توزيع درآمد را توضيح دهد . 2

 .از نظر عدالت اجتماعي توضيح دهد توزيع نابرابر درآمد را . 3

  .اندازه و وسعت فقر را ذكر نمايدعوامل مؤثر بر  . 4
 .توزيع درآمد شخصي را توضيح دهد . 5

 .توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد را توضيح دهد . 6

  . رآمد را بيان نمايدي توزيع دگير اندازهنحوه  . 7
 .منحني لورنز را تعريف كند . 8

  .منحني لورنز را تفسير كند . 9
  .ضريب جيني را تعريف كند . 10
  .ضريب جيني را تفسير كند . 11
 .هاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد را با هم مقايسه كند ديدگاه . 12

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

232

 .اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد توضيح دهد در مورد . 13

 .ت رخنه به پايين را توضيح دهداثرا . 14

 . در مورد اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي توضيح دهد . 15

 .در مورد هم زماني رشد اقتصادي و توزيع درآمد توضيح دهد . 16

 .عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد را نام ببرد . 17

 .نقش دولت را در توزيع عادالنه درآمد توضيح دهد . 18

 بر توزيع درآمـد را توضـيح        انين ارث و ايجاد اشتغال    قو نظام مالكيت،  اصالحنقش   . 19
 .دهد

 .هاي نسبي عوامل را توضيح دهدتغيير قيمت . 20

  .رابطه بازدهي نيروي كار و توزيع درآمد را توضيح دهد . 21
  

  مقدمه 1. 16
عوامـل    مجموع درآمدهاي كليـه    .شود  براي عوامل توليد درآمد ايجاد مي      يكشور هر در

روش وجـود دارد   ملـي چنـد   گيري درآمد  براي اندازه . شوديخوانده م  ملي توليد درآمد 
  :ها عبارتند ازاين روش؛ شود مورد آن بحث مي كالن در هاي اقتصادكتاب كه در

 روش ارزش افزوده . 1

 روش مجموع درآمدها . 2

  ها روش مجموع هزينه . 3
از . شـود  محاسـبه مـي    Y=C+I+G+X-M صـورت  ملي بـه    توليد ،از طريق تقاضا  

از طريق درآمد،   . شودمحاسبه مي  Y=C+S+T+X-Mصورت   ملي به  دتولي عرضه،   طريق
  .شودبهره محاسبه مي+ اجاره + سود + دستمزد  توليد ملي از مجموع

ديويـد ريكـاردو از سـاير       ؛  نگرنـد برخي از اقتصاددانان به توزيع از ديد توليد مي        
ها رآمد فئودال اقتصاددانان در مورد توزيع درآمد بيشتر بحث كرده وي معتقد است كه د            

يابـد و درآمـد     داران كـاهش مـي     داران در طول زمان افـزايش و درآمـد سـرمايه           و زمين 
  .كارگران ثابت است

توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي بـه آن پرداختـه                
ها به تخـصيص بهينـه منـابع مربـوط       درصد بحث  90در اقتصاد خرد بيش از      . نمي شود 
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با اين نگاه همراه است كـه بـا          پردازدها هم كه به توزيع مي     آن بخشي از بحث   . شودمي
فكر توليد باشـيم، توليـد   سازي هزينه و حداكثر سازي سود تا حد امكان بايد به     حداقل  

مـصرف هـر فـرد و هرگـروه         . درآمد ايجاد خواهد كرد، اين درآمد مصرف خواهد شـد         
دهد و به اين ترتيب درآمـد طبقـات پـايين           ش مي هاي ديگر را افزاي   درآمد افراد و گروه   

  .يابدجامعه هم افزايش مي
اقتصادي  نظر رشد  از. است اجتماعي نامطلوب  عدالت توزيع نابرابر درآمد از نظر    

اصلي توليد   كه بار  اجتماعي پايين خشم طبقات  موجب نارضايتي و   نيز افزايش نابرابري  
 داخلـي و   جنـگ  هـاي اجتمـاعي و    هايت به آشوب  ن شود و در  كشند، مي دوش مي  را بر 

 هايـامي، ( شـود هاي اقتصادي منجـر مـي     سياسي فعاليت  هاي اجتماعي و  نابود شدن پايه  
  .)216؛ 1380

. تا دو دهه قبل اغلب كشورهاي در حال گذر به دنبال رشد بيشتر اقتصادي بودند              
 شـد اقتـصادي نـرخ     رغـم نـرخ بـاالي ر       دهد كه علي  اين كشورها نشان مي    تجربه اخير 

روز بيـشتر    فقرا هـر   شكاف بين درآمد ثروتمندان و     يافته و  كاري افزايش  كم بيكاري و 
 توسعه كـه نـابودي فقـر        يهاهدف اصلي تمام نظريه    رشد اقتصادي كه بايد به     .شودمي

  .است  موجب فقر بيشتر مردم كشورهاي در حال گذر شده،است منتهي شود
كـشورهاي در    اجتمـاعي در   هاي وسـيع  خشي از نابرابري  نابرابري درآمدي تنها ب   

بهداشـتي،   هـاي آموزشـي،  هاي درآمدي خود موجب نـابرابري  نابرابري .حال گذر است  
- انتخاب، شرايط  مشاركت، آزادي  شغلي، نرخ  قدرت، اعتبار، رضايت   منزلت اجتماعي، 

  .شودمي هاساير نابرابري نفس و اعتماد به كار،
 هـا در  دولـت اقتـصادي را مرهـون دخالـت       ي اقتـصاددانان شـكوفايي     تمام تقريباً

 تـرين معيارهـاي توسـعه     حـال حاضـر يكـي از مهـم         در .دانند هاي اقتصادي مي  فعاليت
مناسب درآمد بدون دخالت دولت      توزيع .است متعادل درآمد  مناسب و  اقتصادي توزيع 

و ر ناكارآمـد بـوده      كـشورهاي در حـال گـذ       خصوصي در  گيرد زيرا بخش  صورت نمي 
توزيع درآمد را    كند و مدت هدايت مي  آور كوتاه  سمت اهداف سود   منابع را به  تخصيص

  .نمايد شدت نابرابر مي به
 يافته صنعتي نسبت به كشورهاي در حـال گـذر توزيـع درآمـد              كشورهاي توسعه 

ين سيـستم تـأم    تـصاعدي و   مـستقيم  هايعلت اين امر وجود ماليات    . تري دارند مناسب
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 امنيت شـغلي   امت، حداقل دستمزد، بيمه درماني و     غراجتماعي شامل بيمه بيكاري، بيمه      
  .است

دارايي  برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را توزيع ناعادالنه ثروت و           
 توزيـع  هاي درآمـدي بايـد     كنند براي از بين بردن نابرابري      بنابراين پيشنهاد مي  ؛  دانند مي

  .عادالنه شود دنبال آن توزيع درآمد گيرد تا به دارايي انجام وت وعادالنه ثر
منـابع ثـروت،     د و نتسلط دار  جامعه  اقليت بر  يكشورهاي در حال گذر گروه     در

ـ اقتصادي را در دسـت دار      اجتماعي و  هاي مناسب  قدرت و فرصت   ايـن جوامـع     در. دن
  . زندگي محرومندامكانات اوليه ازو كنند  اكثريت مردم زير خط فقر زندگي مي

سـطح   مشخصه جهان امروز نابرابري درآمدي بسيار گـسترده ميـان كـشورها در            
  .كشورها است هاي اجتماعي در داخلميان گروه والملل  بين

جهاني، متوسط درآمـد سـرانه سـاالنه         بانك 1992توسعه جهاني  براساس گزارش 
 درآمد عضو سازمان   كشورهاي پر  دالر آمريكا در   20000د  حدو  از سطح  1990  سال در

  دالر در100حــدود  ســطح بــسيار پــايين تــا) OECD (اقتــصادي توســعه همكــاري و
 دارند، مانند موزابيك، تانزانيـا و      درآمد قرار  هاي گروه كشورهاي كم   تان كه در  كشورهايي
انـدازه و   . )27: 1380هايـامي،   ( اسـت  آفريقـا دامنـه داشـته      جنوب صـحراي   اتيوپي در 

  :ور تابع دو عامل استوسعت فقر در هر كش
 سطح متوسط درآمد ملي . 1

 ).51: 1377تودارو، (درجه نابرابري در توزيع درآمد  . 2

 نسبت به كشورهاي صـنعتي  سطح متوسط درآمد ملي   در كشورهاي در حال گذر      
بنـابراين وسـعت فقـر در ايـن         .  درجه نابرابري در توزيع درآمد بـاالتر اسـت         تر و  پايين

  .نعتي استكشورها بيشتر از كشورهاي ص
  

  توزيع درآمد معيارهاي انواع 2. 16
  .پردازيم ترين آنها مي  كه به شرح مهمتوزيع درآمد وجود داردمعيارهاي مختلفي براي 

  
  شخصي توزيع درآمد 1. 2. 16

 »الـف «  فـرد  فرض كنيـد  . كنيم براي درك مفهوم درآمد شخصي از يك مثال استفاده مي         
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صرفاً با اشـخاص يـا       توزيع درآمد  اين. دند دار واحد درآم  800 »ب«فرد    واحد و  1000
كسب درآمـد    طريقه كار دارد و   و كنند سر  كل درآمدي كه آنها دريافت مي      ها و  خانواده

ديگري بع  منا  شود يا از   است تماماً از اشتغال ناشي     ممكن درآمد. شود گرفته نمي  نظر در
سـاالنه   درآمـد  »د « و »ج«اگر دو فـرد     . ب شود كسارث   اجاره، هديه و   سود، بهره، نظير

 اينكه فـرد   گيرند صرف نظر از    يك طبقه قرار مي    و در  د شخصي برابري داشته باشند هر    
بهـره   نكنـد و    كـار  اصـالً  »د«شـخص     سـاعت كـار كنـد و       16 ممكن است روزي     »ج«

  .نمايد اش را دريافت سرمايه
  

 عوامل توليد توزيع درآمد مبتني بر 2. 2. 16

عنـوان   درآمد ملي است كه نيروي كار به       وزيع درآمد درصدي از   اين ديدگاه مقياس ت    در
شكل سود، اجاره يـا      بهكه   مقايسه با درصدي از درآمد ملي      كند در  دستمزد دريافت مي  

توزيـع   صورت زيـر   واحد درآمد به   1000 كنيد عنوان مثال فرض   به. شودبهره توزيع مي  
داران،  ن، سـرمايه  ا كـارگر  ه سـهم  دهنـد كـ   تواننـد نـشان     اين ارقام فقـط مـي     . است شده

 چقدر است؟ چـون تعـداد هـر طبقـه مـشخص        داران و وام دهندگان از توليد ملي       زمين
  .توان اظهار نظر كردبودن توزيع نميبودن يا ناعادالنه نيست راجع به عادالنه 

  
  توزيع فرضي درآمد ملي بين عوامل توليد 1-16جدول 

  

  دستمزد  سود  اجاره  بهره  سهام
  200  350  300  150  مطلق رقاما

  20  35  30  15  درصد

  
  ي توزيع درآمد گير اندازهنحوه  3. 16

  :هاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند ازبراي محاسبه توزيع درآمد روش
  

  روش اول
پـايين  درآمـد   . 3؛  متوسـط  درآمـد    .2؛  بـاال  درآمـد . 1طبقه   سه اجتماعي را به   هاي گروه

  .كنند تقسيم مي
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  روش دوم
  ؛ متوسـط . 3؛  بـاال  بـه  متوسـط رو   .2؛  باال. 1 درآمدي طبقه پنج به هاي اجتماعي را  روهگ
 .كنندپايين تقسيم مي. 5 ،پايين به ورمتوسط . 4

  
  سوم روش
دهـك   طبقـه را يـك     هـر  كننـد و  ده طبقه درآمدي تقسيم مـي      هاي اجتماعي را به   گروه

 .امندن مي

  
  چهارم روش
  .كنندطبقه درآمدي تقسيم مييست بهاي اجتماعي را به  گروه

تـر   رود ولـي محاسـبه مـشكل       اجتماعي بيشتر شوند دقت باال مـي       چه طبقات  هر
گيـري    بـراي انـدازه    .هاي درآمـدي اسـت     سوم يعني دهك   معمول روش  روش .شود مي

هاي مختلف از ابزارهاي مختلف از جمله منحني        درجه نابرابري توزيع درآمد بين دهك     
 توضيح هـر يـك از آنهـا         هاي بعدي به  در بخش . كنندني استفاده مي  لورنز و ضريب جي   

  .پردازيم مي
  

  1زنمنحني لور 1. 3. 16
را ) عمـودي  محـور روي  (خانوارهـا    هـاي درصـد تجمعـي درآمـد       منحني لورنز توزيع  

كند كـه   رسم مي ) افقي محورروي  ( خانوارها تعداددرصد تجمعي هاي  متناسب با توزيع  
  .اندباال مرتب شده انوارها از پايين بهخ درآمد مطابق با

درصـدكل   كننـدگان درآمـد و     ي واقعـي بـين درصـد دريافـت        كم منحني لورنز رابطه  
  ).143: 1377 ،وتودار( دهد دارند نشان ميسال دريافت مي درآمدي را كه آنان در طول يك

 در؛  اسـت  مـده  آ 2-16براي درك بهتر منحني لورنز يك مثال فرضي در جـدول            
 دهذكـر شـ   جداگانه   طور گانه به  ده گانه و  هاي درآمدي پنج  اين جدول فرضي سهم گروه    

هـاي درآمـدي     گـروه  كننـد سـهم    جامعه زندگي مي   اين نفر در  10 دوشفرض مي . است
  .است تجمعي محاسبه گرديده صورت به

                                                                                                                   
1. Lorenz  Curve 
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 افقـي و   صورت تجمعـي روي محـور      جمعيت را به   بايد براي رسم منحني لورنز   
طبقـه   بـراي هـر    صورت تجمعي نشان دهـيم و      عمودي به  محوررا روي    درصد درآمد 

صورت تجمعي يعني درآمد طبقه مـذكور بـه اضـافه درآمـد              درصد درآمد را به    درآمدي
دسـت    از وصل نقـاط بـه      .كنيم يابي نقطه مشخص و  طبقه را  تر از اين   كليه طبقات پايين  

 را بـا اسـتفاده از       يي لـورنز فرضـ     منحن 1-16 نمودار .آيددست مي  آمده منحني لورنز به   
 10قطعـات    به مساوي است و   طول هر دو محور   . دهدنشان مي  2-16 اطالعات جدول 

 در .اسـت  راست رسم شده    مربع از سمت چپ به     OZ قطر. است درصدي تقسيم شده  
 كنندگان درآمد با درصـد درآمـدهاي دريافـت          درصد دريافت  OZ وي قطر  ر نقطه بر  هر
 توزيـع درآمـد شخـصي      كامـل در   را خـط برابـري     OZهمين دليـل      به  برابر است  هشد
. كنـد درآمد را دريافـت مـي      كل  درآمدي همان درصد از    وهگر  زيرا هر درصد   .گويند مي

  .دنكندرآمد را دريافت مي  درصد از30ترين طبقه درصد پايين 30براي مثال گروه 
  

  آمديهاي درتوزيع درآمد شخصي برحسب سهم گروه 2–16جدول 
  

  سهم نسبي از درآمد كل
  افراد

  درآمد شخصي
  گانه هاي ده گروه  گانه هاي پنج گروه  )حسب واحد پولبر(

1  8/1    8/1  A 

2  2/3  5  5 B 

3  9/3    9/8 C 

4  1/5  14  14 D 

5  8/5    8/19 E 

6  2/7  27  27 F 

7  0/9    36  G 

8  13  49  49 H 

9  5/22    5/71 I 

10  5/28  100  100    Z 

  
كل درآمـد     درصد از  8/1ترين طبقه فقط     دهد كه ده درصد پايين      نشان مي  A نقطه

درصـد،   5دهـد    ترين طبقه را نـشان مـي        درصد پايين  20 كه   B نقطه .كند دريافت مي  را
 90 كـه    Iنقطـه     درصـد و   9/8دهـد    ترين طبقه را نشان مـي       درصد پايين  30 كه   C نقطه

  .كنند كل درآمد را دريافت مي درصد از 5/71دهد  ترين طبقه را نشان مي درصد پايين
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  منحني لورنز تفسير
 هر درجه نابرابري درآمد بيشتر و     چه منحني لورنز از خط برابري كامل دورتر باشد،         هر

  .درجه نابرابري درآمد كمتر است تر باشد، آن نزديكه چه ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گانه درآمدي هاي ده منحني لورنز فرضي براي گروه 1-16مودار ن

  
  :دي وجود داردححالت  دو
صـورت  شـود در ايـن   منطبـق  ) OZ(منحني لورنز برخط برابري كامل درآمـد    . 1

 .توزيع درآمد كامالً برابر است

صورت نابرابري كامل اسـت      شود در اين     منطبق) OXZ(منحني لورنز بر خط      . 2
  .دهدخود اختصاص ميرآمد ملي را به و يك نفر تمام د

منحني لـورنز بـين خـط        افتد و  حالت حدي اتفاق نمي    عمل هيچ كدام از دو     در
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 دو منحنـي لـورنز نـسبتاً    2-16 نمودار .خط نابرابري كامل قرار مي گيرد برابري كامل و 
  .دهدنشان مي نسبتاً نابرابر را برابر و

  
  1جيني ضريب 2. 3. 16

 با استفاده از منحني لـورنز مقيـاس سـاده و            1912يايي به نام جيني در سال       آماردان ايتال 
نظر هندسي، ضـريب جينـي برحـسب        از  .  جيني را معرفي كرد    اي به نام ضريب    خالصه

  .شودمنحني لورنز بيان مي
  
  
  

  

  
  
  
  

  

   توزيع نسبتاً برابر درآمد)ب                          توزيع نسبتاً نابرابر درآمد)الف  
  

  مقايسه دو منحني لورنز با توزيع متفاوت درآمد 2-16نمودار 

  
ضريب جيني نسبت مساحت بين قطر مربع و منحني لورنز به كل مساحت نصف              

 به كـل مـساحت مثلـث        Aاين نسبت از ناحيه هاشور زده        3-16در نمودار   . مربع است 
OCD دسـت   كننده درآمد يك ضريب جيني بـه       ريافتدرصد د  براي هر . آيد دست مي   به

  .جامعه است گيري نابرابري درآمد ضرايب جيني يك مقياس اندازه. آيدمي
 .كنـد   تغييـر  )نابرابري كامل (تا يك   ) برابري كامل ( تواند از صفر  جيني مي  ضريب

ممكن اسـت  و تحمل است  غيرقابل 75/0 و بيش از     ناعادالنه 5/0ضريب جيني بيش از     
  .شود حكومت منتهي سقوط يك هاي داخلي وبه جنگ

 فرمول ديگري به  . است قابل قبول   نسبتاً عادالنه و   35/0 تا 2/0ضريب جيني بين    

                                                                                                                   
1. Gini Coefficient  
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  :است شرح زير براي محاسبه ضريب جيني پيشنهاد شده

)16-1(        )...2(
21

1 212 nnyyy
ynn

G +++−+=  

  :از در فرمول باال متغيرها عبارتند
n   درآمـدي هـاي دگروهيـا تعـدا   (تعداد افرادجامعـه(  ،y  ،1 درآمدمتوسـطy   درآمـد 

 ny...  دوم و  هآمد فـرد يـا گـرو      رد 2y،  )گروه اول درآمدي   (فرد يا گروه   ثروتمندترين
  .)1382:21متوسلي،() گروه آخر درآمدي( درآمدي هگرو درآمد فقيرترين فرد يا

  
  ضريب جينينحوه محاسبه  3-16نمودار 

  
 »لـم الظّ مـع ي  يبقـ  ال الكفر و   مع ييبق الملك«: فرمودند) ص(اسالم  پيامبر گرامي   

  .ماندماند ولي با ظلم باقي نمي با كفر باقي مي)حكومت(سرزمين 
  .كفر بينجامد  نزديك بود فقرشان به»اًلكفرا  ان يكونرالفق كاد«
   .عاد نداردكسي كه معاش ندارد م »له معاد المعاش له ال من«

ماند و نه انصاف و هر اتفاقي ممكن است          ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي مي        
  .رخ دهد
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  منحني لورنز مقايسه ضريب جيني و 3. 3. 16
ضريب جيني يكـساني را دارنـد امـا          دو منحني لورنز رسم شده كه هر       دو 4-16نمودار   در

 چـين اسـت    اي كه منحني لورنز آن نقطه      جامعهدر  . دو جامعه متفاوت است    در توزيع درآمد 
اي كـه   جامعه در . استتر طبقات باالتر ناعادالنه در وتر   درآمد نسبتاً عادالنه،در طبقات پايين 

  .است پايين درآمد نابرابرتر از طبقات باال طبقات است در منحني لورنز آن خط پر
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

  جيني يكسان و توزيع متفاوت درآمدمقايسه دو منحني لورنز با ضرايب 4-16 رنمودا

  
  توزيع درآمد مورد رابطه رشد اقتصادي و هاي مختلف درتحليل ديدگاه 4. 16
رشـد   مـد يـا اولويـت توزيـع درآمـد بـر           آتوزيـع در   مورد اولويت رشد اقتصادي بر     در

داد زيادي از اقتـصاددانان بـا اسـتدالل         ديدگاه تع  هراز  . ديدگاه وجود دارد    اقتصادي سه 
  .كننددفاع مي
 ديدگاه دوم توزيع درآمد بر     در. توزيع درآمد اولويت دارد    اول رشد بر   ديدگاه در

اكنون به تحليل    .ديگري اولويت ندارند   كدام بر  هيچ سوم ديدگاه در رشد اولويت دارد و   
  .پردازيم ديدگاه مي اين سه كدام از هر
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  توزيع درآمد اولويت رشد اقتصادي بر: اول هديدگا 1. 4. 16
 سـريع  است كه توزيع بـسيار نـابرابر درآمـد شـرط الزم بـراي رشـد                ديدگاه معتقد  اين

  .)170: 1377 تودارو،( اقتصادي است
بـاالي   اقتصادي اين نظريه اين است كه شرط الزم رشد اقتـصادي نـرخ             استدالل

 بـاالي اجتمـاعي افـزايش      يد درآمد طبقات  نداز با ا براي افزايش نرخ پس    انداز است،  پس
نهـايي   ميل با افزايش درآمد   خود را برطرف نموده و     نيازهاي اوليه  يابد چون ثروتمندان  

 درآمـدهاي   ثروتمنـدان . يابـد  نداز افزايش مي  ا پس نهايي به  ميل كاهش و  مصرف آنها  به
 بـراي تقويـت      ايـن نظريـه    .شود رشد اقتصادي تسريع مي    كنند و  انداز مي  اضافي را پس  

  .پردازيم كند كه به شرح آن مي استدالل خود از اثرات رخنه به پايين استفاده مي
  

  1پايينه ب رخنه اثرات
منـد   آن بهـره   جامعـه از   باالي اوليه طبقات  مراحل يابد، در  افزايش جامعه يك توليد اگر
كنـد و     در مراحل بعدي اثرات مصرف اين طبقات به طبقات پايين سرايت مي            .شوند مي

 بـا   پـردازان ايـن نظريـه      به اعتقـاد نظريـه    . شوند مند مي   آنها نيز از اثرات رشد توليد بهره      
مرحله بعد درآمد فقـرا      پايين رشد اقتصادي در    به رخنه افزايش درآمد ثروتمندان اثرات   

 در  .كند تورمي جلوگيري مي   از فشارهاي  دهد و  توليد افزايش مي   زمان با افزايش   را هم 
ه فقرا نيازهاي اشباع نشده دارنـد و بـا افـزايش درآمـد تقاضـاي آنهـا بـراي                    صورتي ك 

  .رود ها باال ميكشش است تنها قيمت يابد و چون عرضه بي كاالهاي مصرفي افزايش مي
باشـد ولـي     توانـد رشـد داشـته      عمل صحيح نيست زيرا جامعه مي      نظريه در  نيا

  .قات پايين سرايت نكندطب آثار رشد به باشد و نداشتهدرآمد توزيع مناسب 
  

  رشد اقتصادي  اولويت توزيع درآمد بر :ديدگاه دوم 2. 4. 16
توزيع درآمـد را نـسبت       اول به چهار دليل مخالفند و      ديدگاه پردازان اين ديدگاه با    نظريه

  :شرح زيراست داليل آنها به استدالل و. دهنداولويت قرار مي به رشد اقتصادي در
؛ جـويي ندارنـد    انداز و صرفه    حال گذر تمايلي به پس     ثروتمندان كشورهاي در   . 1

خريـد كاالهـاي لـوكس وارداتـي،         خـود را صـرف     اي از درآمد   عمده اغلب آنها بخش  

                                                                                                                   
1. Trickledown 
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كشورهاي ديگـر، خريـد جـواهرات و         قيمت، مسافرت به   هاي بزرگ و بسيار گران     خانه
راين افـزايش   بنـاب . نماينـد طال و مصرف كاالها و خدماتي كه بيشتر جنبه تفاخر دارد مي           

  .درآمد اين طبقه تأثيري بر توليد ملي ندارد
زندگي آنهـا را از لحـاظ تغذيـه مناسـب، بهداشـت و               درآمد اندك فقرا سطح    . 2

طـور   دهـد كـه بـه      وري اقتصادي آنها را كاهش مـي       دارد و لذا بهره    مي آموزش پايين نگه  
بار اصلي توليد را    گذارد چون    مستقيم و غيرمستقيم بر كند شدن رشد اقتصادي تأثير مي         

 .كشند اين قشر بر دوش مي

 ضـروري نظيـر غـذا،      كاالهـاي  پايين، تقاضا براي   طبقات سطح درآمد  افزايش . 3
شود  توليد مي  سالم، آموزش و امنيت كه عمدتاً در داخل        آشاميدني پوشاك، مسكن، آب  

 صورتي در. دهد دنبال خود اشتغال و توليد ملي را افزايش مي         برد و اين امر به     را باال مي  
تقاضـاي ثروتمنـدان وارداتـي بـوده و موجـب خـروج ارز از كـشور                  كه كاالهاي مورد  

 .دهد شود و توليد ملي را كاهش مي مي

 توزيع عادالنه درآمد از لحـاظ روانـي انگيـزه نيرومنـدي بـراي افـزايش نـرخ                  . 4
ي اقتـصاد  هاي توسعه  هاي اقتصادي و همكاري با برنامه      مشاركت عموم مردم در فعاليت    

دوست جامعه   عدالتي عموم مردم و باالخص انديشمندان و آگاهان نوع         بي. كند ايجاد مي 
 .انگيزاند طبقاتي شده برمي هاي اجرايي كه موجب ظلم و شكاف را عليه برنامه

 سـريع  دوم توزيع عادالنه درآمد شرط الزم رشد       ديدگاه اساس خالصه بر  طور به
  .اقتصادي است

  
  توزيع درآمد زماني رشد اقتصادي و هم: سوم ديدگاه 3. 4. 16
 اصـلي  عنـوان اهـداف    درآمـد بـه    اين ديدگاه رشد سريع اقتصادي با توزيع عادالنـه          در

هـاي  اصـلي برنامـه    هدف .ديگري اولويت ندارند   كدام بر  هيچ توسعه ناسازگار نيستند و   
دن شـ  همگـاني  همگـاني باشـد،    درآمد رشد مطلوب ايجاد الگوي  توسعه اقتصادي بايد  

  .دهدزمان افزايش مي هم اي بسيار فقير راههوگر جريان رشد اقتصادي درآمد
  

  توزيع نابرابر درآمد ثر برؤم عوامل 5. 16
عوامـل نتيجـه شـرايط       ايـن  نابرابري توزيع درآمد مؤثرنـد برخـي از        متعددي بر  عوامل
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 ايـن   برخـي از   اسـت و   جامعـه  هاي فردي بين افـراد مختلـف      تفاوت و توارثي، ژنتيكي 
  . شرايط اجتماعي است هاي دولت وعوامل نتيجه سياست
سياسـي   عوامـل  .2؛  طبيعـي  عوامل.1بخش   دودر  توزيع درآمد را     عوامل مؤثر بر  

  .پردازيمكدام مي توزيع هر به بندي نموده و طبقه
  

 يع نابرابر درآمدزتو طبيعي مؤثر بر عوامل. 1

چون افـراد از    . حي و وراثتي وجود دارد    هاي فردي جسمي، رو    بين افراد مختلف تفاوت   
مقابـل   تحمل در  و پذيري، صبر   مسئوليت ،هاي جسمي ذاتي   هوش، توانايي  لحاظ درجه 

سازگاري با محيط تفـاوت دارنـد لـذا دو فـرد بـا شـرايط يكـسان                   قناعت و  مشكالت،
 ها بسيار مشكل بـوده و كاهش اين تفاوت . سن دريافتي متفاوت دارند    تجربه و  تحصيل،

  .هاي توسعه نيستحوزه برنامهر د
  

 توزيع نابرابر درآمد ثر برؤعوامل سياسي م. 2

كـشورهاي در حـال    در. نهـادي دارد  توزيع ناعادالنه درآمد منشأ سياسي و      فقر و  مسئله
عـدم رعايـت     ،مرد جبري شامل انواع تبعيضات نظير تفاوت درحقوق زن و         گذر عوامل 

خـارجي   حقوق كارگران داخلي و     تفاوت بين  ،خانوار زنان سرپرست  حقوق كودكان و  
تصادفي نظيـر    عوامل عادي و  افراد سياسي و  مراكز قدرت  تفاوت بين افراد وابسته به     و

 تحـصيل، ازدواج و     ادامـه  ،مناسب كردن شغل  زمينه پيدا  شانسي در  شانسي يا بد   خوش
   .توزيع درآمد مؤثرند استفاده از امكانات بر

  :از عبارتند توزيع نابرابر درآمد بر مؤثر خالصه عوامل طور به
 )جسميهوش، خالقيت و قدرت درجه (هاي جسمي و فكري  توانايي . 1

  )آموزش رسمي و غيررسمي(تعليم و تربيت  . 2
 تحصيالتسطح  . 3

  ارث . 4
  تجربه و دوران اشتغال . 5
   ريسك تفاوتي نسبت به ناپذيري يا بي پذيري، ريسك ريسك . 6
 هاي فرهنگي، قومي و محليويژگي . 7
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  جبري و تصادفي نظير شانسعوامل  . 8
  

  توزيع عادالنه درآمد دولت در نقش 6. 16
شـود و    طور نامتعادل توزيع مـي     بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادي به        

شود و يك گـروه كوچـك ممتـاز از حـداكثر             در جامعه شكاف عميق طبقاتي ايجاد مي      
گيرنـد و از     معه زيرخط فقر قرار مي    شوند و جمع كثيري از افراد جا       مند مي  امكانات بهره 

، ثـروت     شوند، لذا دولت بايد در امر توزيع درآمد       مند نمي  حداقل امكانات اوليه هم بهره    
توانـد   دولت از چهار طريق مي    . نمايدهاي شغلي، آموزشي و بهداشتي دخالت        و فرصت 

  :بر توزيع درآمد تأثير بگذارد
  

  ز درآمدهاي باالمستقيم و غيرمستقيم ا دريافت ماليات. 1
 الي دارنـد ايـن منـابع      مـ منابع   هاي توسعه خود نياز به    ها براي اجراي برنامه   چون دولت 

ماليات از درآمـدهاي بـاال و از ثروتمنـدان            دريافت .شودماليات تأمين مي   الي از طريق  م
 شـكاف  كنـد و  هم درآمدهاي بـاال را تعـديل مـي         هم منبع درآمدي براي دولت است و      

روي كاغـذ    تصاعدي ماليات بر   هاي است كه نرخ   معتقد  تودارو .دهد كاهش مي  طبقاتي را 
هـاي   اين معني كه گروه     به .)179: 1377،  تودارو( است عمل اغلب نزولي   در تصاعدي و 

هـاي بـاالي    درآمد خـود را نـسبت بـه گـروه          سهم باالتري از   نسبي طور پايين درآمدي به  
  خود را از    عمده درآمد  يهاي پايين درآمد   ون گروه چ. پردازند عنوان ماليات مي   درآمدي به 
است ولـي ثروتمنـدان درآمـد        مالياتي آورند كه قطعاً داراي گزارش     دست مي  دستمزد به 

. مالياتي است  آورند كه اغلب فاقد گزارش     دست مي  اي مادي به  ه  از بازده سرمايه   خود را 
ود را بـاال ببرنـد تـا        كنتـرل خـ    نظارتي و  هاي كشورهاي در حال گذر بايد قدرت      دولت

  .ماليات واقعاً به طبقات باال تعلق گيرد تا توزيع درآمد را متعادل نمايد
  
  هاي درآمدي پايين گروه اساسي تأمين نيازهاي يارانه و پرداخت. 2

اساسـي   كردن نيازهـاي   امكانات الزم براي برطرف    پايين فاقد  هاي درآمدي گروهاغلب  
 همين دليل بازدهي   به .امنيت هستند  آموزش و  شت،بهدا نظير مسكن، خوراك، پوشاك،   

 تواننـد از   هاي كشورهاي در حال گذر مي      دولت. آنها اندك است   نتيجه درآمد  در آنها و 
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كنند  غيرمستقيم به قشرهاي پايين اجتماعي     هاي مستقيم و  كمك مالياتي خود  درآمدهاي
فزايش يابد اين امـر موجـب       آنها ا  تا آنها نيازهاي اوليه خود را برطرف نموده و بازدهي         

منـد   ع حاصل از رشد اقتـصادي بهـره       فمنا هاي پايين نيز از    گروه شود و  تعديل درآمد مي  
  .شود شوند و توزيع درآمد تعديل ميمي

  
  اشتغال  قوانين ارث و ايجاد اصالح نظام مالكيت، .3

 طريـق   قـوانين ارث را از     تواند نظام مالكيت را از طريق اصـالحات ارضـي و          دولت مي 
كـار   قادر بـه   براي افراد مايل و    ايد و مگذاري تصحيح ن   قانون مجلس اليحه يا طرح در   
 فـوق موجـب     دموار كدام از  هر. دولتي ايجاد نمايد   خصوصي يا  بخش شغل مناسبي در  
  .شودنفع طبقات پايين مي ثروت به تعديل درآمد و

  
  عوامل هاي نسبيتغيير قيمت. 4

هاي فشار   نهادي و با اهرم    طور اي به ذر قيمت تجهيزات سرمايه   كشورهاي در حال گ    در
ايـن   سـرمايه در   بودن قيمت   دليل پايين  .)176: 1373 تودارو،( دارد سطح پايين قرار   در

ماليـاتي،   معافيـت  گـذاري،  هاي متعدد دولت نظير ايجاد انگيزه سـرمايه       كشورها سياست 
نرخ ارز   ش برآورد شده براي صادرات،    دولت، نرخ ارز بي    شده از طرف   بهره كمك  نرخ

  .استاي واردات كاالهاي سرمايه گمركي بر پايين ارزان براي واردات و تعرفه
هـاي   سياست هاي نهادي و   نتيجه محدوديت  دستمزد نيروي كار در    از طرفي نرخ  

 همان،( شودوسيله عرضه و تقاضاي كار تعيين مي      ه  مقداري است كه ب    ناصحيح باالتر از  
هـاي  بودن دستمزدها از دسـتمزدهاي تعـادلي وجـود قـدرت اتحاديـه              علت باال  .)176

كارگران است لذا حداقل دستمزدها باالتر       حامي مختلف نهادهاي كار و  كارگري، حزب 
  .باشداز دستمزدهاي تعادلي مي

حـال دسـتمزدها نيـز بـاال         عـين  بيكاري باال اسـت ولـي در       اين كشورها نرخ   در
 نرخ باالي بيكاري ابزاري است براي كنترل نيـروي كـار چـون هميـشه سـطح                 .باشد مي

  ).165-162: 1384، لشكري( باالي بيكاري تهديدي براي كارگران شاغل است
شود تـا كارفرمايـان سـرمايه را        شده سرمايه و كار موجب مي      هاي تحريف قيمت

بـراي تـصحيح    . ارنـد بيكاري را بـاال نگـه د       جانشين نيروي كار نمايند و همچنان سطح      
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سـرمايه   شـود دولـت امتيازهـاي ويـژه خـود را بـه             شده پيشنهاد مي   هاي تحريف قيمت
پرداخـت  . سـطح كميـابي واقعـي آن افـزايش يابـد           سـرمايه بـه    برطرف سازد تا قيمت   
هاي توليدي  فعاليت تا كارفرمايان در   شوددولتي موجب مي   بخش دستمزدهاي پايين در  

درآمـد فقـرا را      چنين تغيير قيمتي سطح اشـتغال و      . رمايه كنند خود كارگر را جانشين س    
اقتـصادي سـرمايه كـاهش        بازده ، سرمايه افزايش يافته   ينسب چون قيمت  افزايش داده و  

شـود   چون فرض مـي   . يابدنسبي كاهش مي   طور سرمايه به  درآمدهاي صاحبان  يابد و  مي
كنـد   نهـايي عمـل مـي      انگيـزه  وعنوان عالمت    عوامل توليد به   اقتصادي قيمت  هر كه در 

  .دهدها نابرابري درآمدها را كاهش مي تصحيح اين قيمت
  

  توزيع درآمد قايسه بازدهي نيروي كار وم
نامتعادل خواهد شد زيـرا بايـد بـه          اگر بازدهي نيروي كار را حداكثر كنيم توزيع درآمد        

تـر از   ر پايين الي بسي د، دستمزدهاي تعاد  نيروي كار به اندازه دستمزد تعادلي پرداخت شو       
 كـارايي لـذا اگـر دسـتمزد بـر اسـاس           . هايي است كه قانون كار تعيين مي كنـد        ددستمز

اگـر توزيـع مناسـب شـود        . پرداخت شود توزيع درآمد به زيان نيروي كـار خواهدشـد          
زيرا با پرداخت دستمزد باالتر از دستمزدهاي تعـادلي  . يابد بازدهي نيروي كار كاهش مي   

ي كار شاغل، تعداد زيادي نيروي كار بدون شغل وجـود دارنـد كـه حتـي                 بازار به نيرو  
لذا بايد تعـادل    . حداقل دستمزد در سطح حداقل معيشت زندگي را هم نخواهند گرفت          

  .بازدهي را رعايت كنيم بين توزيع درآمد و
  
   شانزدهمفصلخالصه 

عوامـل    كليـه   مجموع درآمدهاي  .شود درآمد ايجاد مي    براي عوامل توليد   يكشور هر در
   :وجود داردزير روش سه گيري درآمدملي  براي اندازه. شود توليد درآمد ملي خوانده مي

  روش ارزش افزوده . 1
 روش مجموع درآمدها . 2

  ها روش مجموع هزينه . 3
اثباتي خيلي بـه آن پرداختـه        اقتصاد در است و  توزيع درآمد يك موضوع ارزشي    

 نظـر رشـد    از. اجتمـاعي نـامطلوب اسـت      عدالت درآمد از نظر   نابرابر توزيع. شود نمي
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 .شود اجتماعي مي  پايين طبقات خشم نارضايتي و  نيز افزايش نابرابري موجب    اقتصادي
دارايـي   برخي از اقتصاددانان علت توزيـع نـابرابر درآمـد را توزيـع ناعادالنـه ثـروت و              

  : اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است.دانند مي
 رآمد ملي متوسط دسطح . 1

  درجه نابرابري در توزيع درآمد  . 2
 كشورهاي صـنعتي   نسبت به متوسط درآمد ملي   سطحدر كشورهاي در حال گذر      

  . درجه نابرابري در توزيع درآمد باالتر استپايين تر و
  : كه عبارتند ازتوزيع درآمد وجود داردمعيارهاي مختلفي براي 

  توزيع درآمد شخصي . 1

 امل توليدتوزيع درآمد مبتني بر عو . 2

هاي مختلف اجتمـاعي از     گيري درجه نابرابري توزيع درآمد بين گروه      براي اندازه 
  .كنند ابزارهاي مختلف از جمله منحني لورنز و ضريب جيني استفاده مي

كـل   درصـد  كنندگان درآمـد و   ي واقعي بين درصد دريافت    كم منحني لورنز رابطه  
چـه منحنـي     هـر . دهـد  دارند نشان مي   ميسال دريافت    طول يك  درآمدي را كه آنان در    

ـ    هـر  درجه نابرابري درآمـد بيـشتر و       لورنز از خط برابري كامل دورتر باشد،       آن ه  چـه ب
  .است درجه نابرابري درآمد كمتر تر باشد، نزديك

ضريب جينـي    .شودحسب منحني لورنز بيان مي     هندسي، ضريب جيني بر    نظر از
  .كل مساحت نصف مربع است نز بهمنحني لور نسبت مساحت بين قطر مربع و

  :است شرح زير براي محاسبه ضريب جيني پيشنهاد شده فرمول ديگري به

)...2(
21

1 212 nnyyy
ynn

G +++−+=  

رشـد   مد يا اولويت توزيع درآمد بر     آتوزيع در  مورد اولويت رشد اقتصادي بر     در
ن بـا اسـتدالل     ديدگاه تعداد زيادي از اقتـصاددانا      هراز  . ديدگاه وجود دارد   اقتصادي سه 

  .كننددفاع مي
 دوم توزيع درآمد بر    ديدگاه در. توزيع درآمد اولويت دارد    ديدگاه اول رشد بر    در

   .ديگري اولويت ندارند كدام بر سوم هيچ ديدگاه در رشد اولويت دارد و
 عوامل نتيجه شرايط  اين برخي از ؛  نابرابري توزيع درآمد مؤثرند    متعددي بر  عوامل

 برخـي از ايـن     اسـت و   هاي فردي بين افـراد مختلـف جامعـه        تفاوت و نتيكيتوارثي، ژ 
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توزيـع درآمـد     مؤثر بر  عوامل. است شرايط اجتماعي  هاي دولت و  عوامل نتيجه سياست  
  .كنندبندي مي طبقهعوامل سياسي .2عوامل طبيعي و .1بخش  دودر را 

  :ازعبارتند  توزيع نابرابر درآمد بر مؤثر خالصه عوامل طور به
 )درجه هوش، خالقيت و قدرت جسمي(هاي جسمي و فكري توانايي . 1

  )رسميآموزش رسمي و غير(تعليم و تربيت  . 2
 تحصيالتسطح  . 3

  ارث  . 4
  تجربه و دوران اشتغال . 5
  تفاوتي نسبت به ريسك  ناپذيري يا بي پذيري، ريسك ريسك . 6
  هاي فرهنگي، قومي و محلي ويژگي . 7
  عوامل جبري و تصادفي نظير شانس . 8

طـور نامتعـادل توزيـع        دولت درآمد حاصـل از رشـد اقتـصادي بـه           بدون دخالت 
  .شود مي

  :تواند بر توزيع درآمد تأثير بگذارددولت از چهار طريق مي
  مستقيم و غيرمستقيم از درآمدهاي باال دريافت ماليات. 1
  هاي درآمدي پايين نيازهاي اساسي گروه تأمين يارانه و پرداخت. 2
  اشتغال ارث و ايجاد انينقو اصالح نظام مالكيت، .3
   توليدعوامل هاي نسبيتغيير قيمت. 4

نامتعـادل خواهـد شـد اگـر         نيروي كار را حداكثر كنيم توزيع درآمد       اگر بازدهي 
متعادل بين توزيع درآمد     يابد، بايد حد  كاهش مي  توزيع مناسب شود بازدهي نيروي كار     

  .بازدهي را رعايت كنيم و
  

 خودآزمايي فصل شانزدهم

 آيد؟  دست مي آمد ملي چگونه بهدر . 1

 اندازه و وسعت فقر در هر كشور به چه عواملي بستگي دارد؟ . 2

 .توزيع درآمد شخصي را توضيح دهيد . 3

 .توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد را توضيح دهيد . 4
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 ي توزيع درآمد چگونه است؟ گير اندازهنحوه  . 5

 . كنيدمنحني لورنز را تعريف . 6

  .يدمنحني لورنز را تفسير كن . 7
  .كنيدضريب جيني را تعريف  . 8
  كند؟ضريب جيني بين چه اعدادي تغيير مي . 9

  .ضريب جيني را تفسير كنيد . 10
هاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد را با هـم مقايـسه                 ديدگاه . 11

  .كنيد
  .در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد توضيح دهيد . 12
  پايين چيست؟اثرات رخنه به  . 13
  . مورد اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي توضيح دهيددر  . 14
  . دهيددر مورد هم زماني رشد اقتصادي و توزيع درآمد توضيح . 15
  .ببريدعوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد را نام  . 16
  .نابرابر درآمد كدامندعوامل طبيعي مؤثر بر توزيع  . 17
  .عوامل سياسي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد كدامند . 18
 .ش دولت در توزيع عادالنه درآمد را توضيح دهيدنق . 19

 تواند بر توزيع درآمد تأثير بگذارد؟هايي مي دولت از چه روش . 20

 چه نقشي در توزيع درآمد دارد؟اشتغال  ارث و ايجاد قوانين اصالح نظام مالكيت، . 21

  هاي نسبي عوامل يعني چه؟تغيير قيمت . 22
  دارند؟اي  بازدهي نيروي كار و توزيع درآمد چه رابطه . 23
 . كنيد را ترجمه» الظّلم الكفر و ال يبقي مع يبقي معشريف الملك«عبارت  . 24

 .كنيد را ترجمه »كاد الفقر ان يكون الكفراً«عبارت شريف  . 25

  . كنيد را ترجمه»ه ال معاش له ال معاد لمن«عبارت شريف  . 26
هـاي  ابرينابرابري درآمدي تنها بخشي از نـابر      «: در مورد اين جمله اظهار نظر كنيد       . 27

  .»وسيع اجتماعي در كشورهاي در حال گذر است
 جهان امروز نابرابري درآمـدي بـسيار        مشخصه «:جمله اظهار نظر كنيد   در مورد اين     . 28

هـاي اجتمـاعي در داخـل       گـروه الملـل و ميـان        بين كشورها در سطح  گسترده ميان   
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  .»است كشورها
  .  محاسبه نماييد2-16ل  ضريب جيني را براي جدو1 -16با استفاده از فرمول  . 29
  .ايد تفسير نماييد  محاسبه كرده29ضريب جيني را كه در سؤال  . 30
  .عدالت را تعريف كنيد . 31
  .عدالت اجتماعي را تعريف كنيد . 32
  .برابري درآمد را تعريف كنيد . 33
  .نابرابري درآمد را تعريف كنيد . 34
  چگونه مي توان عدالت اجتماعي را برقرار كرد؟ . 35
  .توضيح دهيدقيمت تحريف شده سرمايه را  . 36
  .دستمزد تحريف شده نيروي كار را توضيح دهيد . 37
  توان قيمت تحريف شده سرمايه را تعديل كرد؟ چگونه مي . 38
  توان دستمزد تحريف شده نيروي كار را تعديل كرد؟چگونه مي . 39
 .ارزشي بودن يا نبودن توزيع درآمد را توضيح دهيد . 40

 كـشورهاي صـنعتي    نسبت بـه  متوسط درآمد مليسطحدر كشورهاي در حال گذر     . 41
  .است.................. .  درجه نابرابري در توزيع درآمدو .....................

 كند؟ضريب جيني بين چه اعدادي تغيير مي . 42

 1 و -1 بين )ب      بين صفر و يك )الف

  +∞ و−∞ بين)د      0 و -1 بين )ج
 درآمـد را نـشان       جمعيت و درصد تجمعـي     يان درصد تجمعي  اي كه رابطه م    منحني . 43

 دهد چه نام دارد؟ مي

   لورنز)ب         جيني)الف
   توزيع درآمد)د       درآمد سرانه)ج

 آيد؟دست مي درآمد ملي چگونه به . 44

  رآمدهاي كليه عوامل توليد داخلي از مجموع د)الف
   از مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد خارجي)ب
   درآمدهاي كليه عوامل توليد ايراني از مجموع)ج
   گذاري، واردات و مخارج دولت از مجموع مصرف، سرمايه)د
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  گزينه صحيح است؟كدام . 45

  . موضوع ارزشي است توزيع درآمد يك)الف
  . توزيع درآمد يك موضوع اثباتي است)ب
  . توزيع درآمد يك موضوع اثباتي و ارزشي است)ج
  .دي نيست توزيع درآمد يك موضوع اقتصا)د

  گزينه صحيح است؟ كدام . 46

  .اجتماعي نامطلوب است توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت )الف
  .  توزيع نابرابر درآمد از نظر رشد اقتصادي نامطلوب است)ب
اجتماعي و هـم از نظـر رشـد اقتـصادي            توزيع نابرابر درآمد هم از نظر عدالت         )ج

  .نامطلوب است
 .صرفاً يك مسئله حقوقي است توزيع نابرابر درآمد )د

 اندازه و وسعت فقر در هر كشور به چه عواملي بستگي دارد؟ . 47

   متوسط درآمد ملي سطح)الف
   درجه نابرابري در توزيع درآمد )ب
   الف و ب)ج
 .توان اظهارنظر كرد  نمي)د

  است؟»الظّلمالكفر و اليبقي مع الملك يبقي مع «عبارت شريفگزينه ترجمه كدام  . 48

  .ماندماند ولي با ظلم باقي نميبا كفر باقي مي) حكومت( سرزمين )الف
  .كفر مبدل شود  نزديك بود فقرشان به)ب
  . كسي كه معاش ندارد معاد ندارد)ج
  . فقر افتخار من است)د

  است؟» كاد الفقر ان يكون الكفراً«گزينه ترجمه عبارت شريف كدام  . 49
  .ماند د ولي با ظلم باقي نميمان با كفر باقي مي) حكومت( سرزمين )الف
  .يك بود فقرشان به كفر مبدل شود نزد)ب
  .ي كه معاش ندارد معاد ندارد كس)ج
  . فقر افتخار من است)د

 له ال معاد له است؟ال معاش  گزينه ترجمه عبارت شريف من كدام . 50
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 .ماندماند ولي با ظلم باقي نميبا كفر باقي مي) حكومت(سرزمين  )الف

  .بود فقرشان به كفر مبدل شود نزديك )ب

   . كسي كه معاش ندارد معاد ندارد)ج
 . فقر افتخار من است)د
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   هفدهمفصل
  
  

  1ها  آنمتقابل جمعيت، توسعه و آثار
  
  

  كليهدف
جمعيـت و ارتبـاط آن بـا توسـعه          دانـشجو بـا مفـاهيم       هفدهم آشنايي   كلي فصل   هدف

  .اقتصادي است
  

   رفتاريهايهدف
  : از مطالعه اين فصل قادر خواهد بوددانشجو پس

 .را ذكر نمايد  جمعيت و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال گذرارتباط . 1

 .نمايدگذر را بيان  در حال  در كشورهاي كشاورزي بخشرشدجمعيت و توسعهارتباط  . 2

  .و اشتغال در كشورهاي در حال گذر را توضيح دهد ارتباط رشد جمعيت . 3
 . را توضيح دهدري زيربنايي اجتماعياگذو سرمايه عيترشد جمارتباط  . 4

 .كند را بيان كار و نيروي ارتباط رشد جمعيت . 5

 . را بيان نمايدو انباشت سرمايه رشد جمعيتارتباط  . 6

 . را بيان نمايدو محيط زيست رشد جمعيتارتباط  . 7

 . را بيان كندنيافتگي  جمعيت و توسعهارتباط . 8

 .نمايد بيان تنظريه مالتوس را در مورد جمعي . 9

                                                                                                                   
 چاپ 1376 آذر و دي 124 - 123 اقتصادي شماره  -مقاله در مجله اطالعات سياسيفصل قبالً به صورت اين  .1

  .شده است
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   مقدمه1 .17
توسعه اقتصادي از ديرباز توجه اقتـصاددانان را بـه خـود جلـب               اثرات رشد جمعيت بر   

كشور  ملي نخستين بار آدام اسميت نيروي كار هر كشور را بخشي از ثروت           . كرده است 
  .دانست كه بايد از تمام وسايل و امكانات رفاهي زندگي برخوردار باشد

رويـه   دو نخستين كساني هستند كه خطرات ناشي از افزايش بـي          مالتوس و ريكار  
مالتوس معتقد بود جمعيت با تصاعد هندسي و مواد غذايي          . زد كردند  جمعيت را گوش  

كوتاهي ميان ايـن دو      طوري كه پس از گذشت زمان      يابد به  حسابي افزايش مي   با تصاعد 
ر در معرض نابودي قرار     علت كمبود مسكن و غذا، بش      آيد و به   شكاف بزرگي پديد مي   

عنوان مثال اگر در دوره صفر جمعيت دو واحد و امكانات نيز دو واحد باشد               به .گيرد مي
 2 واحد خواهنـد شـد ولـي در دوره           4 هر دو    1 باشد در دوره     2و نرخ رشد هر دو نيز       

 جمعيـت  3 نفر گرسنه خواهنـد مانـد، در دوره       2 خواهد شد و     6 و امكانات    8جمعيت  
بـه تـدريج كـه زمـان پـيش          . نفر گرسنه خواهند ماند    8 خواهند شد و     8انات   و امك  16
  .يابندرود تعداد گرسنگان افزايش مي مي

                  t0     t1       t2      t3      t4      t5        t6        t7        t8        t9  

 1024     جمعيت     2     4     8    16     32    64    128    256    512

2     4     6     8      10    12    14     16      18       امكانات      20  

جا و هميشه    صنعتي نشان داد كه نظريه مالتوس در همه        كشورهاي پيشرفته  جربهت
. اسـت  صنعتي اين كشورها بـوده     مهمي در ارتقاء   كاربرد ندارد زيرا رشد جمعيت عامل     

 كمبـود نيـروي    گير و سرمايه فـراوان برخـوردار و دچـار           از منابع چشم   كشورهاي غني 
نيـروي كـار، نـرخ رشـد         عرضـه  پذير بودن منحنـي    دليل كشش  از اين رو به   . اند انساني

سـرمايه، بـر     تكنولـوژي و فراوانـي     علـت پيـشرفت    جمعيت هر قدر هم زياد باشد بـه       
جمعيـت مقـدار بيـشتري بـر        و هـر افزايـشي در     . بازدهي نيروي كار افزوده خواهد شد     

ملـي بـه نـرخ رشـد      عبارت ديگر، نـسبت افـزايش درآمـد       به. ملي خواهد افزود   درآمد
  .است جمعيت هميشه مثبت بوده

  
   جمعيت و توسعه اقتصادي دركشورهاي در حال گذر2 .17

 بـا   كـشورهاي در حـال گـذر كـامالً         عواقب رشد جمعيت بـراي توسـعه اقتـصادي در         
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حاكم بـر كـشورهاي    اجتماعي  ـ ت است زيرا شرايط اقتصاديكشورهاي صنعتي متفاو
صنعتي تفـاوت   يافته  اجتماعي كشورهاي توسعه ـ  با شرايط اقتصاديكامالًدر حال گذر 

  .دارد
د سرمايه و فراواني نيـروي      كمبود شدي  بيشتر كشورهاي در حال گذر فقيرند و با       

  بر توسعه اقتصادي آنهـا تـأثير       ي گوناگون ها هاز را لذا رشد جمعيت    . رو هستند  بهكار رو 
انتخاب قرار   دو راهي  سر كشورها را بر     جمعيت، اين  تر  سريع رشد نرخ. رداگذ   مي منفي
  :است داده

بخش زيادي از درآمدهاي پولي به توليـد و          فعلي و تخصيص  مصرف  افزايش   . 1
 . كاالهاي مصرفيمصرف

ـ                . 2 راي كاهش مصرف فعلي و تخصيص مقـدار بيـشتري از درآمـدهاي سـرانه ب
  .هاي بعدي ري به منظور افزايش مصرف در دورهاگذ انداز و سرمايه پس

در . ري و انباشت سرمايه اسـت     اگذسرمايه زيادي نيازمند  حد  توسعه اقتصادي تا  
اين بنـابر . اسـت  محدود ري بسيار اگذموجود براي سرمايه   كشورهاي در حال گذر منابع    

زيادي   بخش ونچ؛  سازد ر مشكل مي  ري را دچا  اگذسرمايه سريع جمعيت، افزايش   رشد
 ،رياگذ شود و تنها مقدار ناچيزي براي سرمايه      تأمين مخارج مصرفي مي    از درآمد صرف  

  .گرددمي اندازپس
  

  بخش كشاورزي رشد جمعيت و توسعه 3 .17
كنند و كـشاورزي    روستايي زندگي مي   در كشورهاي در حال گذر بيشتر مردم در مناطق        

همراه بـا رشـد جمعيـت، نـسبت زمـين بـه             . زا براي مردم است    غالاشت ترين بخش  مهم
عرضـه   بودن منحنـي   ناپذير دليل كشش  رشد جمعيت و به    با. يابد مي كاهشنيروي كار   

 رود و پنهان بـاال مـي     لذا تعداد بيكاران  . گيردجمعيت بر زمين فزوني مي     محصول، فشار 
در نتيجـه، دسـتمزد     . يابـد اهش مي سرانه در بخش كشاورزي به مقدار بيشتري ك       بازدهي

كـاهش   بـا . يابـد زمان با افزايش تعداد آنها كـاهش مـي         زمين هم  كارگران و دهقانان بي   
در ايـن   . شد كمتر خواهد  چه ري هر اگذانداز و سرمايه   نهايي به پس   توليد، ميل  بازدهي

كـشت   ن قابل ميزان زمي  شرايط استفاده از تكنولوژي مدرن و ديگر وسايل براي افزايش         
در نتيجه، انباشت سرمايه در بخـش       . پذير نيست  سرمايه امكان  محدوديت حجم  به علت 
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 شـود و مـشكل    حداقل معيشت نيـز كمتـر مـي        درآمد از  سطح؛  بيندكشاورزي لطمه مي  
بخـش   ترتيـب رشـد جمعيـت، توسـعه        بـدين . گـردد تغذيه جمعيت اضافي تشديد مي    

  .)644: 1371باغيان، قره(اندازد كشاورزي را به تأخير مي
  

  رشد جمعيت و اشتغال 4 .17
بيكـاري آشـكار و      گسترش ابعاد  جمعيت در كشورهاي در حال گذر سبب       سريع رشد

كـار در كـل جمعيـت        مايل و قادر به    همراه با رشد جمعيت، نسبت افراد     . شود  پنهان مي 
پذير  اشتغال جديد امكان   دليل فقدان منابع و سرمايه كافي، ايجاد       ولي به . يابد  افزايش مي 

 در نتيجـه  و  قابـل تـصرف      كاهش درآمـد   جمعيت موجب  افزايش. )645 :همان(نيست  
بنـابراين جريـان انباشـت سـرمايه متوقـف          . شـود    مـي  گذاري  سرمايه  و   انداز   پس   كاهش  

  .گردد مي
  

  ري زيربنايي اجتماعياگذ رشد جمعيت و سرمايه 5 .17
ري فراوان در تسهيالت زيربنايي اجتماعي را افزايش        اگذ جمعيت نياز به سرمايه    افزايش

از ايـن   . گـردد  هاي غيرمولد مي   هاي مولد به طرح    انتقال منابع از بخش    دهد و موجب   مي
اجتماعي مانند آموزش، بهداشت، مـسكن       تسهيالت منابع، دستيابي به   دليل كمبود  رو به 

نتيجـه، كيفيـت     در). نهمـا ( شود جمعيت كشور محدودتر مي    و حمل و نقل براي تمام     
 هاي زيربنايي اجتماعي موجب    ري در پروژه  اگذ كاهش سرمايه . كند خدمات افت مي   اين

 كـاهش كيفيـت نيـروي      بهاً  شود و نهايت   هاي توليدي بالقوه نيروي كار مي      كاهش ظرفيت 
  .انجامد انساني مي

  
  رشد جمعيت و نيروي كار 6 .17

. دهـد  يروي كار آن كشور را تشكيل مي      جمعيت فعال به كل جمعيت هر كشور، ن        نسبت
 در مرحلـه تحـول    . شـود   ساله تشكيل مي   60 تا 15نيروي كار آن كشور از مجموع افراد        

 تا  1 سني مرگ و مير تعداد افراد گروه      بهداشت و كاهش نرخ    جمعيتي، با افزايش سطح   
. دشـو  كننده تشكيل مـي    جديد از افراد جوان مصرف     يابد و جمعيت    ساله افزايش مي   15

علت اين امر آن است كه حتي با كاهش نرخ زاد و ولد، تعداد نيروي كار موجود بـراي                   
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 حـال از تعـداد     عـين  در). همـان ( مدت ثابت خواهد مانـد     هاي توليدي در كوتاه    فعاليت
 بـر درآمـد     مـسئله شد و اين     كنندگان غيرمولد كاسته خواهد    كودكان و در نتيجه مصرف    

  .ملي اثر مثبت خواهد گذاشت
هـاي   تـوان از طريـق وارد كـردن زنـان در فعاليـت            رخ رشد جمعيت فعال را مي     ن

 نـرخ   هاي اقتـصادي اوالً    كرد زيرا با وارد شدن زنان به فعاليت        توليدي و اقتصادي بيشتر   
علـت   كـاري و هـم بـه       دليل گرفتاري  يابد چون زنان شاغل هم به      زاد و ولد كاهش مي    

دار  زنـان خانـه    كنند نسبت به    توليد پيدا مي   اجتماعي كه درجريان   فرهنگي و تفكر   رشد
ـ ؛  آورنـد  تعداد فرزندان كمتري مي    كننـدگان كاسـته و بـه تعـداد           از تعـداد مـصرف     اًٌثاني

  .توليدكنندگان افزوده خواهد شد
  

  رشد جمعيت و انباشت سرمايه 7 .17
همـراه بـا رشـد      . شـود  كاهش نرخ انباشـت سـرمايه مـي        جمعيت موجب  رويه بي رشد

ثابـت   شوند بـا درآمـد     مردم ناچار مي  . يابد سرانه موجود نيز كاهش مي     درآمدجمعيت،  
انداز باز هـم      پس  اندك لذا مصرف، افزايش و نرخ    . كنند خود، فرزندان بيشتري را تغذيه    

  .شود مي ها ظاهر رياگذ  در كاهش حجم سرمايهاًيابد و اثر اين كاهش مستقيم كاهش مي
انجامـد و از     انداز مـي   كاهش پس  مصرف، به  دليل افزايش  جمعيت به  سريع رشد

جمعيت،  از طرفي با افزايش   . شود ري عرضه مي  اگذ كمتري براي سرمايه   همين رو وجوه  
گويي به رشد تقاضا بايـد       براي پاسخ . يافت خواهد مصرفي افزايش  تقاضا براي كاالهاي  

 پـس تقاضـاي     .ري بيشتري اسـت   اگذ يابد ولي توليد بيشتر نيازمند سرمايه      توليد افزايش 
  .يابد گذاري افزايش مي وجوه براي سرمايه

جمعيت سبب تقسيم منابع محدود سـرمايه بـر تعـداد بيـشتر              در حقيقت افزايش  
هاي مختلف از جملـه      سرانه را از راه     براي تثبيت درآمدها بايد سرمايه    . شود جمعيت مي 

بنابر اين رشد   . داداي افزايش    فني و حرفه    هاي سرانه آموزش و پرورش و آموزش       هزينه
هـاي   سوي طرح  مولد به اً  هاي مستقيم  ها از طرح   گذاري انحراف سرمايه  جمعيت موجب 

 هـايي كـه صـرف      بـازده آن دسـته از سـرمايه        امـا نـرخ   . خواهد شـد   باالسري اجتماعي 
  .مراتب بيشتر است شود به اجتماعي مي هاي باالسري گذاري در طرح سرمايه
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  يستز  رشد جمعيت و محيط8 .17
  كمبـود  زيـرا . شودهايي بر محيط زيست مي    شدن آسيب  رشد سريع جمعيت سبب وارد    

زيـادي از مـردم را بـه طـرف منـاطق             كشاورزي، تعـداد   هاي زمين مناسب براي فعاليت   
سـريع   فـشارهاي ناشـي از رشـد      . كندها و مراتع سرازير مي    جنگل طبيعي مانند  حساس

گـردد  درختان جنگلي قطع مي   . شودها مي جنگل كاهش سطح  تدريج موجب  جمعيت به 
 نتيجه، توازن طبيعت، بـر     در. شود كشاورزي تبديل مي   هايزمين  جنگلي به  هاي و زمين 
هـا قبـل از     جنگـل «: مـشهور  جمله .بيند شدت لطمه مي   خورد و محيط زيست به     هم مي 

  .حقيقت است مين مؤيد ه»اند انسان پديد آمده ها بعد از آفرينش آفرينش انسان، و بيابان
فرسـايش   خيز نيز موجب   حاصل هاي نيمه  كشت بيش از حد زمين     ،از طرف ديگر  

روستاييان به شهرها    مهاجرت گذشته از اين، رشد سريع جمعيت موجب       .شودخاك مي 
زيست، آب و هوا و مشكالت ناشي از سـر و صـدا          شود كه نتيجه آن آلودگي محيط      مي

  .ست ادر شهرها
  

   توسعه نيافتگيجمعيت و 9 .17
تصاعد حسابي افـزايش   مالتوس معتقد است كه جمعيت با تصاعد هندسي و امكانات با            

مـالتوس   نـام . يابـد دنبال آن رفاه كاهش مـي     سرانه و به    يابد لذا روز به روز امكانات       مي
عـددي جمعيـت     كند كه هر چـه رشـد      حقيقت ساده و دردناك مي     نظرها را متوجه اين   

از آنجـا كـه منـابع موجـود بـين افـراد             . سرانه كمتر خواهد بود    رشد درآمد بيشتر باشد،   
سـرانه كـاهش     رسد و رفاه  هر نفر سهم كمتري مي      در نتيجه به   ،گرددبيشتري توزيع مي  

بي و  احـس  عرضه غذا با تـصاعد     مالتوس داير بر اينكه رشد     البته نظريه جمعيتي   .يابد مي
اسـت ولـي ايـن نظريـه پايـه           گيرد رد شده  هندسي صورت مي   رشد جمعيت با تصاعد   

  .باشدميهاي مربوط به انفجار جمعيت نظريه
سـريع آن را در      جمعيت و افزايش   بعضي از اقتصاددانان از جمله مالتوس، پديده      

به نظر مالتوس رشد    . دانندماندگي اين كشورها مي    عقب علت اصلي  نيافته ممالك توسعه 
غذايي تنها تـأمين معـاش بخـور و          د كه عرضه ناكافي مواد    يابجايي ادامه مي   جمعيت تا 

  .پذير سازد نميري را براي افراد جامعه امكان
عنـوان علـت     جمعيت و رشد آن بـه      نظر انديشمندان به پديده    آنچه موجب جلب  
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شود در واقع زياد بودن جمعيت نيست، زيرا در بـسياري از كـشورها،              نيافتگي مي  توسعه
 يافتـه كمبـود    در بـسياري از ممالـك توسـعه       . جمعيت اسـت   مبودماندگي، ك  عامل عقب 
 اساسـي در    مـسئله امـا   . است و حل آن ضرورت دارد      صورت حادي درآمده   جمعيت به 

  .است فقير و ناتوان جمعيت جمعيت، ازدياد چارچوب انفجار
كنيم، جمعيت ايجادكننده تقاضا براي كـاال و         جمعيت نگاه  اگر از طرف تقاضا به    

توليـد    بازار نيز علتي براي توسـعه     . آورد متقاضي، بازار پديد مي    ست و وجود  خدمات ا 
اي متقاضـي، انگيـزه   شده اين است كه تنهـا وجـود   اما آنچه در اين ميان فراموش  . است

انـد و ايـن نـوع تقاضـا         زيرا متقاضيان داراي تقاضاي بالقوه    . شود توليد نمي  براي توسعه 
تقاضيان بايد از تقاضاي مؤثر يا تقاضاي بالفعل برخوردار         م. كندنقشي در بازار بازي نمي    

 فقير جامعه رخ دهـد، پديـده       انفجار جمعيت در قشر   يا  جمعيت   حال اگر ازدياد  . باشند
  .بخشدماندگي را دوام مي كند بلكه عقب معيت نه تنها توسعه را تسريع نميج
  

  جمعيتي جون رابينسون توسعه نظريه 10. 17
  :داندمي زير را داراي سه مرحلهعه جمعيتي جون رابينسون توس

 در ايـن مرحلـه، نـرخ رشـد          :نرخ باالي زاد و ولد و نرخ باالي مرگ و مير           . 1

  .شود  خوانده مي»مرحله ركودي جمعيت«اين مرحله . بسيار پايين استجمعيت 
بـه علـت بهبـود شـرايط        : نرخ باالي زاد و ولد و نرخ پـايين مـرگ و ميـر              . 2

  ولـي نـرخ    . يابـد   مناسب مواد غذايي، مرگ و مير كـاهش مـي          بهداشت، درمان و عرضه   
  .شود  ناميده مي»مرحله انفجار جمعيت«اين مرحله . زاد و ولد همچنان باال مي ماند

تـدريج بـا آمـوزش بهتـر،          بـه  :نرخ پايين زاد و ولد و نرخ پايين مرگ و ميـر            .3

جمعيت روستانشين   نسبت به    هاي تنظيم خانواده، افزايش نسبي جمعيت شهرنشين       برنامه
  .يابد كاهش ميرشد جمعيت و باال رفتن سطح زندگي، ميزان زاد و ولد و نرخ 

نيافتـه در مرحلـه دوم       و كشورهاي توسـعه   يافته در مرحله سوم       كشورهاي توسعه 
  ).Robinson,1978:107(قرار دارند 

  
  باروري و مرگ و مير روند 11 .17

 ساالنه خالص و نسبي   افزايش ت از درصد  اس جمعيت عبارت  از نظر كمي، نرخ افزايش    
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طبيعـي بـه زبـان سـاده         ازديـاد . المللي طبيعي يا مهاجرت بين    جمعيت، در نتيجه ازدياد   
تـر اخـتالف بـين       بيـان فنـي    گرفتن زاد و ولد بر مرگ و مير يا به          است از پيشي   عبارت

  .باروري و مرگ و مير
يافتـه و    توسـعه  كـشورهاي كمتـر    اصلي اختالف بين نـرخ رشـد جمعيـت         عامل

 در تمام كشورهاي در     تقريباً. پيشرفته، اختالف قابل مالحظه بين نرخ زاد و ولد آنهاست         
تمـام    در كـه تقريبـاً    حـالي  اسـت در    در هزار  50 تا 30 زاد و ولد حدود    حال گذر نرخ  

نـرخ بـاروري در     . اسـت   در هـزار   20يافتـه نـرخ زاد و ولـد كمتـر از           كشورهاي توسعه 
گذر امروزه به ميزان قابل توجهي باالتر از حدي اسـت كـه اروپـاي               كشورهاي در حال    
بـودن سـن ازدواج در       اين امر نتيجه پايين   . بود صنعتي تجربه كرده   غربي قبل از انقالب   

  .كشورهاي در حال گذر است
يافته و در حال گـذر       از سوي ديگر اختالف بين مرگ و مير در كشورهاي توسعه          

اصلي كاهش مرگ و ميـر بهبـود سـريع شـرايط             ك، دليل ش بي. خورد كمتر به چشم مي   
  .)278: 1361تودارو، ( است بهداشتي كشورهاي جهان سوم بوده

  
  محركه مخفي رشد جمعيت  نيروي12 .17
است كه روند رشد جمعيت حتي پـس از آنكـه             كمتر مورد توجه قرار گرفته     مسئله اين

نـوعي  رشـد جمعيـت     . يافت واهدگذارد باز هم ادامه خ     نرخ زاد و ولد رو به كاهش مي       
  .تمايل دروني به تداوم دارد

  :مخفي به دو دليل وجود دارد اين نيروي محركه
نيروهـاي  . تواند يك شبه به ميزان قابل توجهي تغييـر كنـد           نرخ زاد و ولد نمي     . 1

هـا بـر نـرخ بـاروري تـأثير           فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نهادي كه طي قـرن         
كـاهش نـرخ زاد و ولـد        . افتنـد  با اصرار رهبران يك كشور از اثر نمـي        اند صرفاً    گذاشته

 .كشد چندين دهه طول مي

در كشورهايي كه نرخ زاد و ولـد بـاال اسـت درصـد بيـشتري از جمعيـت را                     . 2
با چنين بـاروري بـااليي شـمار جوانـان از شـمار             . دهند كودكان و سالمندان تشكيل مي    

ـ            طـور   سل جـوان بـه سـن بلـوغ برسـد بـه            والدين بيشتر خواهد بـود و هنگـامي كـه ن
در . ناپذير شمار والدين فردا از شمار والدين امروز به مراتب بيشتر خواهـد بـود               اجتناب
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هايي كـه دو     نتيجه، حتي اگر اين والدين جديد فقط دو بچه داشته باشند تعداد كل زوج             
اند و اين به     شتهكه پيشتر چهار بچه دا     است هايي تر از تعداد زوج    بچه دارند بسيار بزرگ   

آن معناست كه كل جمعيت پيش از آن كه كاهش يابد بـه نحـو قابـل تـوجهي افـزايش                     
  ).286: همان(خواهد يافت 

 كنيم نرخ باروري در همه كشورهاي در حال گذر         بيني بسيار، فرض   اگر با خوش  
كنـوني بيـشتر كـشورهاي       جـايگزيني كـه خـصوصيت      سـطح   ميالدي به  2010سال   تا

يابد باز هم جمعيـت كـشورهاي        كاهش) خانواده  بچه در هر   2 باًتقري( است   يافته توسعه
  .داد در حال گذر براي چندين دهه به رشد خود ادامه خواهد

  
  فصل هفدهمخالصه 

رشد جمعيت به خودي خود مشكل اساسي نيست زيرا بـا انتخـاب اسـتراتژي مناسـب                 
 و اين    آزادي بيشتر دست يافت    توان به سطح باالتر زندگي، اعتماد به نفس و         توسعه، مي 

هاي اجتماعي را بـه      توسعه اقتصادي، مكانيسم  . شود ميامر موجب كاهش رشد جمعيت      
مـالتوس و   . شـود  همراه خواهد آورد كه موجب رشـد و توزيـع مناسـب جمعيـت مـي               

رويه جمعيت را هـشدار      ريكاردو اولين اقتصادداناني بودند كه خطر ناشي از افزايش بي         
يافته ايجاد ننموده است اما يكـي از         جمعيت مشكلي براي كشورهاي توسعه    رشد  . دادند

رويـه جمعيـت آنهاسـت كـه         هاي مشترك كـشورهاي در حـال گـذر رشـد بـي             ويژگي
جـون رابينـسون معتقـد اسـت كـشورهاي          . هاي توسعه آنها را فلـج كـرده اسـت          برنامه
فقـط دو فرزنـد بـراي     اند يعني هر زوج      يافته به مرحله جايگزيني جمعيت رسيده      توسعه

در حـالي كـه كـشورهاي در حـال گـذر در مرحلـه انفجـار                 . آورند جايگزيني خود مي  
با افزايش سطح تحصيل زنان، افـزايش اشـتغال آنـان و بـاال رفـتن                . جمعيت قرار دارند  

تـوان جلـوي رشـد       ها از طريق اشتغال زوجين، تا حد زيـادي مـي           سطح درآمد خانواده  
 .رويه جمعيت را گرفت بي

  
  خودآزمايي فصل هفدهم

  .ارتباط جمعيت و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال گذر را ذكر نماييد . 1
 گـذر را ذكـر     حال در كشورهاي در كشاورزي بخش جمعيت و توسعه   رشد ارتباط . 2
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 .نماييد

 .و اشتغال در كشورهاي در حال گذر را ذكر نماييد ارتباط رشد جمعيت . 3

 .كنيد زيربنايي اجتماعي را بيان رياگذ ارتباط رشد جمعيت و سرمايه . 4

  .ارتباط رشد جمعيت و نيروي كار را بيان كنيد . 5
 .نيافتگي را بيان كنيد ارتباط جمعيت و توسعه . 6

  .  نماييدنظريه مالتوس را در مورد جمعيت بيان . 7
 .نظريه توسعه جمعيتي جون رابينسون را بيان نماييد . 8

 و كشورهاي در حـال گـذر را بـا           يافته  كشورهاي توسعه  باروري و مرگ و مير     روند . 9
 .هم مقايسه نماييد

 .دليل اصلي كاهش مرگ و مير در كشورهاي جهان سوم را توضيح دهيد . 10

 .را توضيح دهيدمحركه مخفي رشد جمعيت  نيرويداليل وجود  . 11

  .ارتباط رشد جمعيت و انباشت سرمايه را بيان كنيد . 12
  .نماييدزيست را بيان  ارتباط رشد جمعيت و محيط . 13
  . دهيدجمعيت را توضيح  مربوط به نيروي محركه مخفينظريه . 14
نظر اظهـار  ».اساسي نيست خودي خود مشكل     رشد جمعيت به   «:در مورد اين جمله    . 15

  .كنيد
  .يابد افزايش مي ............. و مواد غذايي با...... ............ بود جمعيت با مالتوس معتقد . 16
 ردا از شـمار والـدين امـروز       طبق نظريه نيروي محركه مخفـي جمعيـت والـدين فـ            . 17

 .است.......... ..................

 نظريه مربوط به نيروي محركه مخفي جمعيت از كدام اقتصاددان است؟ . 18

   تودارو)ب       رابينسون)الف
   ريكاردو)د         مالتوس)ج

  گذر در كدام مرحله جمعيتي نظريه جون رابينسون قرار دارند؟كشورهاي درحال . 19
  مرحله دوم )ب      مرحله اول )الف

 مرحله چهارم )د      مرحله سوم )ج

كـشور دانـست     نخستين بار چه كسي نيروي كار هر كشور را بخشي از ثروت ملي             . 20
  كه بايد از تمام وسايل و امكانات رفاهي زندگي برخوردار باشد؟
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       آدام اسميت)ب       مالتوس)الف
  ماركس)د         ريكاردو)ج

  پيشرفته صنعتي كدام گزينه صحيح است؟با توجه به تجربه كشورهاي . 21

  .جا و هميشه كاربرد دارد  نظريه مالتوس در همه)الف
يافتـه    كاهش نرخ رشد جمعيت عامل مهمي در ارتقاء صنعتي كشورهاي توسعه           )ب

  .بوده است
مهمـي   املدارد زيرا رشد جمعيت ع    نجا و هميشه كاربرد      همه نظريه مالتوس در   )ج

  .است بودهي در حال گذر اكشوره صنعتي در ارتقاء
مهمـي   عاملشه كاربرد ندارد زيرا رشد جمعيت       جا و همي    نظريه مالتوس در همه    )د

  .است يافته بوده صنعتي كشورهاي توسعه در ارتقاء
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  فصل هجدهم
  
  

  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي
  
  

  كلي هدف
در توسـعه   نقـش آمـوزش و پـرورش        كلي فصل هجـدهم آشـنايي دانـشجو بـا            هدف

  .است اقتصادي

  
  هاي رفتاري هدف

  :دانشجو پس از مطالعه اين فصل قادر خواهد بود
 .انباشت سرمايه انساني را تعريف كند . 1

 .گذاري آموزشي را ذكر كند هاي سرمايه مشخصه . 2

 .انواع آموزش و پرورش را نام ببرد . 3

 .آموزش و پرورش رسمي را توضيح دهد . 4

 .انواع آموزش رسمي را توضيح دهد . 5

 .غيررسمي و انواع آن را توضيح دهد آموزش . 6

 .رابطه رشد اقتصادي و آموزش و پرورش را شرح دهد . 7

 .دهدهاي آموزش و پرورش را توضيح  هزينه . 8

 .دهدهاي فردي آموزش و پرورش را توضيح  هاي اجتماعي و هزينه هزينه . 9

  .گيرنده را توضيح دهد هزينه فرصت از دست رفته فرد آموزش . 10

  .پرورش را توضيح دهدمنافع آموزش و  . 11
 .منافع مستقيم آموزش را توضيح دهد . 12
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 .منافع غيرمستقيم آموزش را توضيح دهد . 13

 .منافع غيراقتصادي فردي آموزش را توضيح دهد . 14

 .گيري تأثير آموزش بر توسعه اقتصادي را شرح دهد نحوه اندازه . 15

 .ضابطه نرخ بازده را توضيح دهد . 16

 .ملي را توضيح دهدموزش به رشد توليد ناخالص  ضابطه كمك آ . 17

 .ضابطه پسماند را توضيح دهد . 18

 .رابطه آموزش، نابرابري و فقر را توضيح دهد . 19

 .فرار مغزها و تأثيرآن بر توسعه اقتصادي را شرح دهد . 20

  .ها را توضيح دهد بيكاري تحصيل كرده . 21
  

   مقدمه1. 18
ر اقتـصادي مـورد توجـه قـرا        مسائل مربوط به توليـد     جهات متفاوتي در   امر آموزش از  

علمـي    فنـي و   ،سياسـي، اجتمـاعي    فرهنگي،  توسعه اقتصادي مستقل از توسعه    . گيرد مي
. يكـديگر تـأثير متقابـل دارنـد       ر روي   اند و ب   تمام ابعاد توسعه به يكديگر پيوسته      .نيست

هـاي   اقتصاد آموزش يكي از شاخه    ؛  است هاي متعددي تقسيم شده    علم اقتصاد به شاخه   
  .)345: 1377تودارو، (  ايجاد شد1960وايل دههمهم علم اقتصاد است كه در ا

امور جامعـه     مردم در  تر چه آگاهانه  اقتصادي نيازمند مشاركت هر    كسب استقالل 
. آمـوزش ديـده اسـت      هاي كارآمد، مـاهر و    توسعه نيازمند انسان  , به عبارت ديگر   .است

 مـي و  جذب دستاوردهاي انقالب عل   ،  تكنولوژي پيشرفته  موزش ركن اساسي تسلط بر      آ
  .)226: 1378 لشكري،( است دست آمده هاي به كليه پيشرفت استفاده از فني و

 آمـوزش و  گـذاري در  يـك دالر سـرمايه   دهـد كـه هـر     اقتصادي نشان مـي    مطالعات
هـا،   جـاده  احـداث  گـذاري در   مراتب بـيش از يـك دالر سـرمايه         ملي را به    درآمد ،پرورش

  .)658: 1371 باغيان، قره( دهد اي افزايش مي يهها يا ساير كاالهاي سرما كارخانه و سدسازي
نـدرت   زيرا سرمايه انساني به    فيزيكي مزيت دارد   سرمايه انساني نسبت به سرمايه    

كه سـرمايه مـادي      صورتي يابد در  اثر استفاده بيشتر ارتقاء مي     بر كند و  استهالك پيدا مي  
  .شود ن كاسته ميكيفيت آ از ميزان و, اثر استفاده بيشتر در شود و مستهلك مي

 رونـد توسـعه اقتـصادي و       نهايت خـصوصيت و    است كه آنچه در    تودارو معتقد 
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 يـا منـابع    نـه سـرمايه و     است و  انساني آن كشور   كند منابع  اجتماعي كشور را تعيين مي    
  .)343: 1377تودارو، ( ادي آنم

د اقتـصادي، ايجـا    تسريع رشد ر  آموزش ب  تأثير مورد كه در  ييهاتودارو تمام ادعا  
هـاي  ياي و تشويق طرز تلقـ      قبيله نژادي و  پذيري فقر، فرهنگ  هاي برابر، كاهش   فرصت

تودارو، (است   آميز گويد تمامي اين ادعاها اغراق     مي برد و   مي سؤالرا زير    شده است    نو
يادگيري نيست توجـه     رسمي معادل با گسترش    آموزش گسترش بنابراين. )344: 1377
 فـرد   كـارايي  تحـصيلي لزومـاً موجـب بهبـود        رككـسب مـد    شاگرد بـه   معلم و  صرف

  .ديده براي انجام امور توليدي نيست آموزش
سـاير   گـذاري در   سـرمايه  آموزش موجـب كـاهش     امر گذاري در  هرگونه سرمايه 

گـذاري كـرد كـه       شود بنابراين زماني بايد براي آموزش سـرمايه        هاي اقتصادي مي   بخش
كـشورهاي در حـال      در. ها بيـشتر باشـد    بخشساير   گذاري در سرمايه بازده آن از بازده   

 بيشتر  ي ديگر ها همه بخش  پرورش از  بخش آموزش و   هاي جاري دولتي در   گذر هزينه 
  .است

دنيــسون، كنــدريك،  شــده توســط تئــودور شــولتز، هاربيــسون، مطالعــات انجــام
نـسبي   دهـد كـه افـزايش     نشان مي  ديگر اقتصاددانان،  آبراموويتز، بكر، بومن، كوزنتس و    

 كننـده رشـد   تـرين عوامـل تـضمين     پـرورش يكـي از مهـم       آموزش و  گذاري در رمايهس
  ).23: 1373 لشكري،( مريكا است اقتصادي آ

كشوري كه بهره بيشتري     سازد كه هر  ها اين نكته را روشن مي      كارنامه تاريخ ملت  
كيفيت بهتري به رفاه دست خواهـد        سرمايه انساني داشته باشد، با سرعت و      و  از ثروت   

سـرمايه  . مـستقيم وجـود دارد     بهبود كيفيت سرمايه انساني رابطـه     و  بين آموزش    .افتي
كـار   و ساز دانش ركن اساسي پيشرفت و     .توسعه است  ينداكننده فر  انساني عامل تسريع  

   .آن آموزش مستمر است
كشور ايجاد نمايد بلكه     تواند توسعه اقتصادي را در    فيزيكي به تنهايي نمي    سرمايه

 شـرقي  تجربه كشورهاي آسياي    انساني در  نقش سرمايه . يه انساني هم نياز است    به سرما 
 .اسـت  هـا غيرقابـل انكـار     ايجاد مهـارت   آموزش و  امر كيفي در  گذاريبا سرمايه  همراه

بين سرمايه انساني   مستقيم   طور واضح رابطه   آموزش به  وري و تحقيقات مربوط به بهره   
تواند تجربه نشان داده كه انباشت سرمايه انساني مي        .هددنشان مي  توسعه اقتصادي را   و
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  .عنوان يكي از موتورهاي محرك توسعه قلمداد شود به
  

  سرمايه انساني تعريف انباشت 2. 18
سـاختمان،   مـادي نظيـر    فيزيكـي و   سـرمايه  انباشـت  توسعه اقتصادي هم نياز بـه      براي

 سرمايه انساني به   .ه انساني است  هم نياز به سرماي    پول است و   آالت، جاده، سد و    ماشين
 گونـه آمـوزش و     هـر . خـدمات اسـت    توليد كاالهـا و    معني افزايش توانمندي افراد در    

 انباشـت  .يادگيري كه ظرفيت توليدي افراد را افزايش دهد يك نوع سرمايه انساني است  
اي هافزايش تعداد افرادي است كه داراي مهارت       تشكيل و  معني روند  سرمايه انساني به  

 براي توسعه اقتصادي كشور ضروري است      و وجود آنها   باشندتجربه مي   آموزش و  ،فني
  .)656: 1371 باغيان،قره(

  
  آموزشي گذاريهاي سرمايهمشخصه 3. 18

ن مطرح اسـت      آ منافع فوري  سو يك از،  گذاريهم سرمايه  آموزش هم مصرف است و    
كـارگران   تربيـت  ز طريـق توليـد و     آينده ا  كمك آن به ايجاد درآمد در      ديگر از سوي  و

درآمـدهاي   داده و  هـاي توليـدي خـويش را افـزايش         آينده ظرفيـت   ماهر كه قادرند در   
 هـاي اقتـصادي هـر     ترين بخش  پرورش يكي از باثبات    آموزش و . باالتري دريافت دارند  

 بخـش  هـاي اقتـصادي نظيـر بخـش كـشاورزي و          آيد، ساير بخش  حساب مي  جامعه به 
پـرورش موجـب شـده       طبيعت آموزش و   .شوند رونق مواجه مي   ركود و  صنعت غالباً با  

  .تعادل بيشتري برخوردار شود كه اين بخش از ثبات و
  

  انواع آموزش و پرورش 4. 18
قبـل از    ديـده نـسبت بـه      افـراد آمـوزش    دهد و هاي افراد را افزايش مي     توانايي ،آموزش

آموزش به دو صورت رسمي      .ندخدمات دار  كاالها و  توليد آموزش بازدهي بيشتري در   
  .آنها انواع مختلفي دارند شود كه هر كدام ازرسمي عرضه ميغير و

  
  پرورش رسمي آموزش و .1

ضوابط خاصي فرد متقاضي تحـصيل       ترين نوع آموزش، آموزش رسمي است كه با        رايج
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هـاي   ويژگي مربيان داراي مدرك تحصيلي و     اين نوع آموزش معلمين و     در. پذيرد را مي 
طول   در .استاندارد است  محتوي مواد آموزشي مشخص و     دوره زماني و  . خاصي هستند 

پـس از طـي دوره       كنـد و   مكان معيني حـضور پيـدا مـي        فرد ساعات معيني را در    , دوره
به دوره باالتر ارتقاء     آورد و  حداقل نمره الزم را مي     گذراندن دوره  براي. دهدامتحان مي 

  :شود مقطع تقسيم مي هارخود به چ رسمي آموزش .يابدمي
سـواد را    سـاله اسـت كـه فـرد بـي          5  مقطع ابتـدايي يـك دوره      :مقطع ابتدايي  .1

 چهـار  كـردن بـا اسـتفاده از       حساب خواندن، نوشتن،  آموز اين دوره دانش   در. پذيرد مي
  .آموزد را مي) تقسيم تفريق، جمع، ضرب و( عمل اصلي

صنعتگران  كشاورزان و توسط  طع  مق كه طي اين   است تجربي نشان داده   مطالعات
چـون منـافع    . شـود  ميزان بـسيار زيـاد مـي       آنها به  توسطتوليد م سواد موجب افزايش    بي

ــدايي از دوره اجتمــاعي تحــصيل در ــافع خــصوصي آن بيــشتر ابت  اغلــب اســت در من
  .پردازد مقطع را دولت مي هاي اينجهان هزينه كشورهاي

مقطع طـي    الزمه ورود به اين   . اله است  طول اين مقطع سه س     :راهنمايي مقطع. 2

) عربـي  انگليـسي و ( خارجي زبان آموز بامقطع دانش اين در .است  ساله ابتدايي5دوره  
فن  آشپزي در درس حرفه و     باغباني و  نجاري، كشي، مكانيكي،  سيم خاص مانند  فنون و

 كند و  ا انتخاب خاصي ر  تواند حرفه كند مي مقطع را طي مي    فردي كه اين  . شودآشنا مي 
  .كند مهارت پيدا آن حرفه در

اول يـك دوره     شود مرحلـه  مرحله انجام مي   دو مقطع در   اين :دبيرستان مقطع .3

مرحلـه   در .دانشگاهي عنوان پيش   تحت هسال مرحله بعد يك دوره يك     ساله است و   سه
 ،ايـان سـال اول    پ در. كنندعمومي را مطالعه مي    سال دروس  يك ها در اول تمام ورودي  

آمـوز    دانـش  .است تحصيلي براي وي مناسب    برند كه چه رشته   مربيان او پي مي    اولياء و 
آن رشـته دروس      سـال در   2 و كنـد خـود را انتخـاب مـي      تخصـصي  سال دوم رشته   در

بـراي   شـود و   مـي  همتوسـط  اول فرد داراي ديپلم    مرحله در پايان . گذراندمي متعددي را 
كه مايل بـه ادامـه تحـصيل باشـد دوره            صورتي در و   كندمادگي پيدا مي  كار آ  اشتغال به 

  .گذارند دانشگاهي را ميپيش
آنهـا مـدارس     عالوه بر  شود و هاي متعددي تقسيم مي    خود به رشته   همتوسط دوره

 خـاص تخـصص عملـي و       يك رشته  توانند در اي وجود دارند كه افراد مي      حرفه فني و 
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  .ي پيدا كننددكاربر
 .دانـشگاهي اسـت    عالي طي دوره پـيش     شرط ورود به آموزش   : عالي وزشآم. 4

عـالي بـسيار مـشكل اسـت چـون           كشورهاي در حال گذر ورود به آموزش       معموالً در 
حـدود   گاهي بـه   واست  يل بسيار كمتر    صتعداد متقاضيان ادامه تح    ها از ظرفيت دانشگاه 

 تعداد مراكز آموزش عـالي و       هاي اخير با افزايش   در كشور ما در سال    . رسددهم مي  يك
هاي پيام نور، شبانه، آزاد اسـالمي       هاي غير رايگان نظير دانشگاه    افزايش ظرفيت دانشگاه  

شدن اسـت و بـه زودي بـراي تمـام متقاضـيان        و غيرانتفاعي اين مشكل در حال مرتفع        
چـون منـافع خـصوصي      . واقعي تحصيل در دانشگاه صندلي خالي ايجـاد خواهـد شـد           

 كشورهاي در حال گذر     يها است اغلب دولت   آن بيشتر  ي از منافع اجتماعي   عال آموزش
 هـاي آن را بـر  هزينـه  مسئوليت كنند و مالي آن شانه خالي   كنند تا از بار تأمين     تالش مي 

خـصوصي   برخي  دولتي و  هاچون برخي از دانشگاه   . ده بگذارند  گيرن عهده فرد آموزش  
 .ي دولتي رايگان بسيار فشرده استهااست لذا رقابت براي ورود به دانشگاه

هـاي   بخش مناسب در كردن شغل عالي بيشتر متأثر از امكان پيدا   تقاضاي آموزش 
كـه بـا    اسـت   عالي بيـشتر متـأثر از فراينـدهاي سياسـي            آموزش عرضه .باشد مدرن مي 

  .است ارتباط معيارهاي اقتصادي بي
  

  غيررسمي آموزش .2
داده ديـده    استانداردي بـه آمـوزش     معتبر و رسمي آموزشي است كه مدرك      غير آموزش

 رسـمي دو  غير  آموزش .گذارد هاي فرد تأثير مي    توانايي اين نوع آموزش نيز بر     .دشو نمي
  :نوع است
يك آموزشگاه   خاص در  زماني يك دوره   فرد در  :اي دورهرسمي  غير آموزش. 1

آمـوزش  ... و موسـيقي    ، عكاسـي  ،حسابداري فن كامپيوتر، سي،يبراي يادگيري زبان انگل   
  .بيند مي

 از  ،هاي فراغـت  زمان در د و خوبراساس عالقه   افراد   :همگاني آزاد و   آموزش .2

اطالعـاتي را    ساير موارد،  هاي محلي يا از طريق سخنراني و      انجمن هاي جمعي و   رسانه
 ارتقـاء كيفـي و     گيـرد در   با اراده فرد صورت مـي       اين نوع آموزش   چون. دنكن ب مي كس

  .مؤثر استوي صي بهبود مهارت شخ
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   رابطه رشد اقتصادي و آموزش و پرورش 5. 18
 شود در  گذاري در سرمايه انساني موجب افزايش رشد اقتصادي مي         نظريه كه سرمايه   اين

 زمينـه  گـذاري در   اهميـت سـرمايه    كه تأكيـد بـر     گردد اسميت باز مي   زمان آدام  واقع به 
  .)28: 1373 لشكري،(ه است هاي انساني داشت مهارت

مـستقيم از طريـق      طـور  موزش به   دادند كه آ   دنيسون نشان   شولتز و  1960 دهه در
  .كندملي كمك مي كار به رشد درآمد هاي توليدي نيروي ظرفيت ها واصالح مهارت

تحـصيالت   ميزان  درصد افزايش در   1 است كه   نشان داده  1373سال   لشكري در 
. افزايـد  هاي اقتصادي مي   بخشكل   درآمد فرد در    درصد بر  7/0 از طريق آموزش رسمي   

بـا  .  درصد اسـت   74/0دولتي   بخش در  درصد و  12/1 خصوصي بخش اين افزايش در  
  ريـال بـر    15000 متوسط طور يك سال آموزش رسمي به      هر 1373سال   ارقام ريالي در  

افـراد مـورد   ماهيانـه  د مـ درآ كـه متوسـط   حـالي  در .افزوده است  درآمد ماهيانه افراد مي   
درآمـدهاي فعلـي     را بـا   1373سـال   درآمد  اگر   .است   بوده 208652ال  آن س  بررسي در 

 درآمـد   ريـال بـر    000/500بـالغ بـر   طور متوسط    بهرسمي   سال آموزش  كنيم هر  تعديل
  .افزايد افراد ميماهيانه

مـوزش ديـده درآمـد        آ, ساير مـوارد افـراد     يكسان تجربه و   شرايط كلي در  طور به
رشـد اقتـصادي را بـراي كـشورهاي مختلـف            زش بـر  دنيسون تأثير آمو   .بيشتري دارند 
 كمـك آمـوزش بـه رشـد         .شـد  شـرح گـزارش    نتيجه محاسبه او به ايـن     . محاسبه نمود 

 درصـد و   14درصـد، بلژيـك      12درصد، انگلستان    2درصد، آلمان    15اقتصادي آمريكا   
 بازدهي سرمايه انساني از نرخ     متوسط. )29: 1373 لشكري،( درصد بوده است   25كانادا  

  .)144: 1382 عمادزاده،( فيزيكي باالتر است بازدهي سرمايه
سـرمايه انـساني يعنـي       است كه بين رشد اقتـصادي و انباشـت         نشان داده  هايامي

 گـذاري در   مستقيم وجود دارد زيـرا سـرمايه       هاي بهداشتي يك رابطه    مراقبت آموزش و 
نتيجه بـازدهي    د و در  بخش وري انسان را ارتقاء مي     هاي بهداشتي، بهره   مراقبت آموزش و 

معكـوس نيـز وجـود دارد كـه طـي آن             يعلّ حال، رابطه  عين در. شود هر فرد بيشتر مي   
هاي  مراقبت  و  و پرورش  كند كه براي آموزش    درآمدهاي سرانه باالتر مردم را تشويق مي      

  ).77: 1380 ،هايامي( كنند بهداشتي هزينه بيشتري صرف
رزشي مردم باشد كه اين نقش را بهبـود         نظام ا  تر آموزش بايد تحول    نقش اساسي 
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. كنـد المللـي ايفـا مـي      بـين  تر ملي و   گسترده جنبه خودشان از  دانش آنها درباره موقعيت   
جـايي   توسعه اقتصادي راه بـه     سازماني الزم براي   و نهادي اصالحات بدون اين تحول،  

  ). 80: 1380، هايامي( نخواهد برد
  

  پرورش آموزش و هايهزينه 6. 18
  :شودفردي تقسيم مي هاي اجتماعي وپرورش به دو بخش هزينه هاي آموزش وينههز

هايي را كه جامعه و عمدتاً دولت براي امر آموزش           هزينه : اجتماعي هاي هزينه . 1

ي هـا  كند، هزينـه   ديده مبلغي دريافت نمي    رساند و بابت آن از فرد آموزش       به مصرف مي  
 .اجتماعي آموزش گويند

اي آشكار نظير پرداخـت شـهريه،       ه  ها شامل هزينه    اين هزينه  :هاي فردي  هزينه . 2

  . رفته فردي استهاي فرصت از دست التحرير و هزينه خريد كتاب و لوازم
 گيرنده برابر درآمدي است كـه اگـر بـه          رفته فرد آموزش   فرصت از دست   هزينه

 لـشكري، (نمايـد    توانـست كـسب    شد مـي   ار ديگري مشغول مي   ك  جاي ادامه تحصيل به   
1373 :21.(  

  
  پرورش آموزش و منافع 7. 18

  :شود منافع آموزش و پرورش به دو دسته تقسيم مي
وري ناشي از آموزش يك       عبارت است از افزايش بهره     :منافع مستقيم آموزش   . 1

  .شود دوره تحصيلي كه موجب افزايش درآمد ملي جامعه مي
از فـرد    عبـارت اسـت از ميـزان اسـتفاده ديگـران             :منافع غيرمستقيم آمـوزش    . 2

نها و نيز تأثير آن در بيداري استعدادها، نـوآوري            وري كار آ   آموزش ديده و تأثير در بهره     
  .و ابتكار و اثر آن در كاهش تضادهاي سياسي و اجتماعي

معنوي  رضايت مطلوبيت و  افزايش درآمد افراد موجب افزايش     آموزش عالوه بر  
  .موسوم استبه منافع غيراقتصادي فردي آموزش  شود كهآنها مي

  
  توسعه اقتصادي آموزش بر ي تأثيرگير اندازه 8. 18

توان ميـزان   از سه طريق مي . گذارد توسعه اقتصادي تأثير مي    طرق مختلف بر   آموزش از 
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  :گيري نمود اين تأثير را اندازه
  
  دهضابطه نرخ باز. 1

ره طـول دو   رفتـه در   دسـت  درآمـدهاي از   هاي مستقيم دانشجويان،   اين روش هزينه   در
سـپس مجمـوع    . شـود  هاي آموزشي محاسبه مي   دولت در فعاليت   سهم هزينه  آموزش و 

ها بـه    هزينه درآمدها و . شود درآمدهاي انتظاري آتي حاصل از ادامه تحصيل محاسبه مي        
ها را نرخ    فعلي هزينه  فعلي درآمدها به ارزش    ارزش نسبت .شودفعلي تبديل مي   ارزش

آمـوزش اقتـصادي     گذاري در باشد سرمايه  1تر از    زرگاگر اين نسبت ب   . گويند بازده مي 
 بايد ايـن نـسبت را بـراي         ي اقتصادي هاآموزش با ساير بخش   بازده  براي مقايسه   . است

 تـر تـر بـود اقتـصادي     هر كدام بزرگ  . ي نماييم گير  اندازهها   ساير بخش  بخش آموزش و  
  .است

  
 ملي ناخالص موزش به رشد توليد ضابطه كمك آ. 2

پرورش از طريق كمكـي كـه بـه          آموزش و  گذاري در ضابطه، تأثير سرمايه   نبراساس اي 
كنـد   يك دوره زماني معين مـي      افزاش توليد ناخالص ملي يا انباشت سرمايه فيزيكي در        

آموزش  گذاري در  دهد كه سرمايه   آمريكا نشان مي   مطالعات شولتز در  . شود مشخص مي 
 اسـت  كـرده  ملـي آمريكـا كمـك       توليـد  سرمايه فيزيكي به   گذاري در   برابر سرمايه  5/3
  .)665: 1371باغيان،  قره(
  
  ضابطه پسماند. 3

دوره زماني معيني را كـه نتيجـه         هر اين روش نسبت افزايش توليد ناخالص ملي در        در
 .نماينـد  سـرمايه اسـت محاسـبه مـي        كـار و   ي يعني نيـروي   گير  اندازه توليد قابل  عوامل

كـار   نيروي ص ملي را كه توسط متغيرهاي سرمايه وباقيمانده نسبت افزايش توليد ناخال    
 پـسماند آمـوزش و     تـرين عوامـل    مهـم . نامنـد  پسماند مي  توضيح داده نشده است عامل    
ديگـر عوامـل     هـاي مقيـاس و     جويي اي، صرفه  حرفه اتمپرورش تحقيقات علمي، تعلي   
  .وابسته به بازدهي انساني است

گذاري آموزشـي هـستند      يري سرمايه گ عنوان راهنماي تصميم   اقتصادي كه به   فنون
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 كـارايي  ـ  انـساني، تحليـل هزينـه    بيني نيـروي  فايده، تحليل و پيش  ـ نظير تحليل هزينه
كـدام بـه تنهـايي معيـار كـاملي        گذاري تأثير دارند، ولي هـيچ     همگي در انتخاب سرمايه   

تـأثير  تواننـد   هـاي صـرفاً اقتـصادي نيـز بـه تنهـايي نمـي              از طرف ديگر، تحليل    .نيستند
  .)17: 1373 لشكري،(اجتماعي بيان كنند  گذاري آموزش را بر توسعه  سرمايه

  
  فقر  وي نابرابر آموزش، 9. 18
 كـه ايـن    كساني اند با  تفاوت درآمدي افرادي كه دوره ابتدايي را گذارنده       طور متوسط    به

ي آموزشي  هانظام ،عقيده تودارو  به .درصد است  800 تا   300اند بين   دوره را طي نكرده   
دهـد آن را     هاي درآمدي را كاهش   يركه نابراب  جاي اين  اكثر كشورهاي در حال گذر به     

هــاي آموزشــي ايــن كــشورها زيــرا نظــام. )369: 1377تــودارو، (اســت  افــزايش داده
 تـودارو دو دليـل را بـراي         .كنـد  هاي برابر آموزشي را براي همه افراد فراهم نمي         فرصت
  : كندي كشورهاي در حال گذر ذكر ميهاي آموزش نظامينابرابر

 كـار   »رفتـه هزينـه فرصـت از دسـت      «ويـژه    ابتدايي به آموزش  خصوصي  هزينه . 1
  .هاي ثروتمند استهاي فقير بيش از خانوادهكودكان براي خانواده

تــر از  آمـوزان فقيـر پـايين    ابتـدايي بــراي دانـش  فوايـد مـورد انتظـار آمـوزش      . 2
تحصيلي نسبتاً ضعيف اقشار فقير بازتاب شـرايط        ت  فقياست و مو   آموزان ثروتمند    دانش

  . نامناسب اقتصادي است
  

  1 فرار مغزها10. 18
تحـصيالت افـراد در     هرچـه . داردالمللـي    هـاي بـين   مهمـي درمهـاجرت    آموزش نقـش  

كشورهاي صنعتي افـزايش  مهاجرت آنها به     احتمال   ،رود كشورهاي در حال گذر باال مي     
فني از   كرده و ماهر و نيروي انساني        ه معني مهاجرت افراد تحصيل    فرار مغزها ب  . يابدمي

منفـي بـسيار     فـرار مغزهـا تـأثير     .  كشورهاي پيشرفته است   كشورهاي در حال توسعه به    
زيادي بر رشد اقتصادي كشور مهاجر فرست دارد زيرا از منابع كمياب، كشور نيروهـاي         

اند كشور را بـه مقـصد كـشورهاي         متخصصي را تربيت كرده كه وقتي به بازدهي رسيده        
 كـشورهاي  اقتـصادي بـين   مهـم شـكاف   شايد يكي از داليـل   . كنند يافته ترك مي   توسعه

                                                                                                                   
1. Brain Drain 
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پـذير بـدون هـيچ      شور مهاجر صنعتي و كشورهاي در حال گذر فرار مغزها باشد زيرا ك          
  .كرده و متخصص استفاده نمايد ها نيروي تحصيلتواند از ده اي مي هزينه

  
  هاكرده حصيل بيكاري ت11. 18

گذر  كرده كشورهاي در حال     تحصيل  عرضه و تقاضاي آموزش، نيروهاي     خاطر ناهماهنگي  به
سو موجب بيكـاري     كشورها نيستند و اين امر از يك         تخصصي اين نيازهاي  گوي   پاسخ

هـايي كـه    متخـصص در رشـته   ديگر موجـب كمبـود نيـروي     ها و از سوي   كرده تحصيل
  .شوددارند ميالتحصيل كمتري  فارغ

هـم مـشكالت     شـود و  ها هم موجب فرار مغزها مي     كرده بيكاري تحصيل  افزايش
 فقـدان سيـستم     مـسئله علت اصلي اين    . نمايدسياسي براي دولت فراهم مي     اجتماعي و 

 كـاري و  اجتماعي كشور است كه كـم  نيازهاي اقتصادي و  آموزشي منطبق با   ريزي  برنامه
ايـن   عرضـه آمـوزش در    . كننـد متخصص ايجاد مـي    نسانيا بين نيروهاي  بيكاري را در  

اغلب افراد تمايل دارنـد      است و  باال عالي بسيار  تقاضاي آموزش  كشورها ارزان است و   
  .صعود كنند از نردبان آموزش تا باالترين پله،

  
   هجدهمخالصه فصل
 اقتـصادي مـورد توجـه قـرار        توليـد  مسائل مربوط به   متفاوتي در  جهات امر آموزش از  

علمـي    فنـي و   ،سياسـي، اجتمـاعي    فرهنگي، توسعه اقتصادي مستقل از توسعه     .گيرد مي
  . يكديگر تأثير متقابل دارندر روي اند و بيكديگر پيوسته تمام ابعاد توسعه به .نيست

مـادي نظيرسـاختمان،     انباشت سرمايه فيزيكي و    براي توسعه اقتصادي هم نياز به     
سرمايه انساني به    .به سرمايه انساني است    هم نياز  ست و پول ا  آالت، جاده، سد و    ماشين

 گونـه آمـوزش و     هـر . خـدمات اسـت    كاالهـا و   توليـد  توانمندي افراد در  معني افزايش 
  .توليدي افراد را افزايش دهد يك نوع سرمايه انساني است يادگيري كه ظرفيت

طـرح  ن م   يك سو منافع فوري آ     از،  گذاريهم سرمايه  آموزش هم مصرف است و    
تربيـت   آينـده از طريـق توليـد و        از سوي ديگر كمك آن بـه ايجـاد درآمـد در            است و 

 هــاي توليــدي خــويش را افــزايش داده وآينــده ظرفيــت كــارگران ماهركــه قادرنــد در
غيـر رسـمي عرضـه       آموزش به دو صورت رسمي و     . درآمدهاي باالتري دريافت دارند   

PNU



         �����  � �	
�����
��� ����  

 

278

مقطـع تقـسيم     آموزش رسمي به چهار    .رندآنها انواع مختلفي دا    كه هر كدام از   . شود مي
  :شود مي

  مقطع ابتدايي .1
  مقطع راهنمايي. 2
  دبيرستان مقطع. 3
  عاليآموزش . 4

استانداردي به آموزش ديـده      رسمي آموزشي است كه مدرك معتبر و      غيرآموزش  
 رسمي دو آموزش غير . گذارد هاي فرد تأثير مي    توانايي اين نوع آموزش نيز بر     .نمي دهند 

  : استنوع
  اي دورهرسمي غير آموزش. 1
  همگاني آزاد و  آموزش.2
مـوزش ديـده درآمـد         افـراد آ   ،ساير مـوارد   يكسان تجربه و   شرايط كلي در  طور به

  :شود پرورش به دو بخش تقسيم مي هاي آموزش و هزينه .بيشتري دارند
  فردي هاي هزينه. 1
  هاي اجتماعي  هزينه.2

  :شودتقسيم ميمنافع آموزش و پرورش به دو دسته 
  منافع مستقيم آموزش . 1
  منافع غيرمستقيم آموزش . 2

تـوان   طريق مي  از سه . گذارد توسعه اقتصادي تأثير مي    طرق مختلف بر   آموزش از 
  :ي نمودگير اندازهميزان اين تأثير را 

  دهضابطه نرخ باز. 1
 موزش به رشد توليد ناخالص ملي آ كمك ضابطه. 2

  ضابطه پسماند. 3
جـاي اينكـه     هاي آموزشي اكثر كشورهاي در حال گذر بـه         و نظام عقيده تودار  به
فـرار مغزهـا بـه معنـي        . اسـت  دهد آن را افـزايش داده      هاي درآمدي را كاهش    نابرابري

كرده و ماهر و نيروي انساني فني از كشورهاي در حال توسعه به              مهاجرت افراد تحصيل  
يادي بر رشـد اقتـصادي كـشور        فرار مغزها تأثير منفي بسيار ز     . كشورهاي پيشرفته است  
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  . مهاجرفرست دارد
 كـشورهاي   ،كرده به خاطر ناهماهنگي عرضه و تقاضاي آموزش نيروهاي تحصيل        

گوي نيازهاي تخصـصي ايـن كـشورها نيـستند و ايـن امـر موجـب                  در حال گذر پاسخ   
  .ها شده است بيكاري تحصيل كرده

  
   هجدهمخودآزمايي فصل

  .كنيدانباشت سرمايه انساني را تعريف  . 1
  .گذاري آموزشي را ذكر كنيد هاي سرمايه مشخصه . 2
  .انواع آموزش و پرورش را نام ببريد . 3
  .آموزش و پرورش رسمي را توضيح دهيد . 4
  شود؟ آموزش رسمي به چند مقطع تقسيم مي . 5
  .رسمي و انواع آن را توضيح دهيدآموزش غير . 6
  .رابطه رشد اقتصادي و آموزش و پرورش را شرح دهيد . 7
  . و پرورش را توضيح دهيدهاي آموزش هزينه . 8
  . دهيدمنافع آموزش و پرورش را توضيح . 9

  .منافع غيراقتصادي فردي آموزش را توضيح دهيد . 10
  گيرد؟ گيري تأثير آموزش بر توسعه اقتصادي چگونه صورت مي اندازه . 11
  .ضابطه نرخ بازده را توضيح دهيد . 12
  . دهيدموزش به رشد توليد ناخالص ملي را توضيح ضابطه كمك آ . 13
  .ه پسماند را توضيح دهيدضابط . 14
  .رابطه آموزش، نابرابري و فقر را توضيح دهيد . 15
   فرار مغزها چيست؟ و چه تأثيري بر توسعه اقتصادي دارد؟ . 16
  .ها را توضيح دهيد كرده بيكاري تحصيل . 17
  . گيرنده را توضيح دهيدهزينه فرصت از دست رفته فرد آموزش . 18
گـذاري در آمـوزش و       رمايههـر يـك دالر سـ       «.در مورد جمله زير اظهـارنظر كنيـد        . 19

گـذاري در احـداث   پرورش، درآمد ملـي را بـه مراتـب بـيش از يـك دالر سـرمايه               
  ».دهداي افزايش ميها يا ساير كاالهاي سرمايهها، سد سازي و كارخانه جاده
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تـرين   گذاري در آموزش و پرورش يكـي از مهـم          سرمايه«جمله   درمورد صحت اين   . 20
 .نظر كنيداظهار. »مريكا است ي آكننده رشد اقتصاد عوامل تضمين

شـود آن را توضـيح       چند بخش تقسيم مي    كشورهاي در حال گذر به     آموزشي نظام . 21
 .دهيد

  طور كلي آموزش و پرورش چه نقشي در توسعه اقتصادي دارد؟ به . 22
تقـسيم   ................و............... . هاي هاي آموزش و پرورش به دو بخش هزينه        هزينه . 23

 .شود مي

  ده خصوصي كدام مقطع آموزشي از بقيه بيشتر است؟باز . 24
   مقطع راهنمايي)ب      مقطع ابتدايي )الف

   مقطع عالي)د          مقطع دبيرستان)ج
  بازده اجتماعي كدام مقطع آموزشي از بقيه بيشتر است؟ . 25

   مقطع راهنمايي )ب       مقطع ابتدايي)الف
   مقطع عالي)د       مقطع دبيرستان)ج

 ؟ كدام گزينه صحيح است . 26

  . آموزش مصرف است)الف
  .گذاري است  آموزش سرمايه)ب
  .گذاري است  آموزش هم مصرف و هم سرمايه)ج
  كدام  هيچ)د

هاي فرصت از   هايي نظير پرداخت شهريه، خريدكتاب و لوازم التحرير و هزينه          هزينه . 27
 دست رفته فردي چه نام دارد؟

  هاي فردي  هزينه)ب       هاي اجتماعي  هزينه)الف
  هر سه مورد)د   رصت از دست رفتههاي ف نه هزي)ج

 موجب افزايش درآمد ملي    وري ناشي از آموزش يك دوره تحصيلي كه        افزايش بهره  . 28
 شود چه نام دارد؟ جامعه مي

   منافع غيرمستقيم آموزش )ب      منافع مستقيم آموزش)الف
 هر سه مورد )د     شغيراقتصادي آموز منافع )ج

 كدام گزينه صحيح است؟ . 29
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  .رمايه انساني نسبت به سرمايه فيزيكي مزيت دارد س)الف
  . دارد سرمايه فيزيكي نسبت به سرمايه انساني مزيت)ب
  .يكسان هستندسرمايه فيزيكي و  سرمايه انساني )ج
  .نظر كردتوان اظهار  نمي)د
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  فصل نوزدهم
  

  

  هاي توسعه اقتصادي استراتژي

  

  

  كلي هدف
 مفاهيم سياست اقتصادي، استراتژي توسـعه       كلي فصل نوزدهم آشنايي دانشجو با      هدف

  . و انواع آن است1اقتصادي
  

  رفتاري هاي هدف
  :دانشجو پس از مطالعه اين قادر فصل خواهد بود

 .سياست اقتصادي را تعريف كند . 1

 . را تعريف كنداستراتژي توسعه اقتصادي . 2

 .و استراتژي توسعه اقتصادي را بيان كندسياست اقتصادي تفاوت  . 3

 .اتژي اقتصادي را ذكر نمايدانواع استر . 4

 .استراتژي جايگزيني واردات را توضيح دهد . 5

 .بندي استراتژي جايگزيني واردات را تشريح نمايد تقسيم . 6

  . را بيان كندبندي استراتژي جايگزيني واردات از نظر جامعيت و فراگيري تقسيم . 7
 .استراتژي جايگزيني واردات نسبي را توضيح دهد . 8

 .گام را توضيح دهد دات گام بهاستراتژي جايگزيني وار . 9

 .دهداستراتژي جايگزيني واردات مطلق را توضيح  . 10

                                                                                                                   
 . چاپ شده است1376 آبان ماه 163صورت مقاله در مجله تعاون شماره  به اين فصل قبالً .1
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 .دهد تأثير بر نرخ رشد را توضيح بندي استراتژي جايگزيني واردات از نظر تقسيم . 11

 .استراتژي جايگزيني واردات درجهت توليد كاالهاي مصرفي را توضيح دهد . 12

ني واردات در جهـت توليـد       خواهد اسـتراتژي جـايگزي     هاي كشوري كه مي    ويژگي . 13
 .كاالهاي مصرفي را انتخاب نمايد ذكر كند

 .استراتژي جايگزيني واردات در جهت خودكفايي را توضيح دهد . 14

 .استراتژي جايگزيني واردات درجهت خوداتكايي را توضيح دهد . 15

 .نتايج نامطلوب اجراي استراتژي جانشيني واردات را ذكر نمايد . 16

 .وضيح دهداستراتژي تشويق صادرات را ت . 17

 .استراتژي جايگزيني صادرات را توضيح دهد . 18

 .مزاياي استراتژي جايگزيني صادرات را ذكر نمايد . 19

  . خيلي مهم است آنها را توضيح دهدمسئلهدر استراتژي جايگزيني صادرات دو  . 20
  

   مقدمه1. 19
طي چند دهه گذشته كشورهاي در حال گذر براي گذار از يك جامعه سنتي و رسـيدن                 

 صنعتي با كاهش تقاضا براي محصوالت اوليه خـويش در بازارهـاي جهـاني،               به جامعه 
هاي حساب جاري و اعتقاد به صنعتي شدن از طريق           افزايش كسري در موازنه پرداخت    

هاي توسعه صنعتي مبتني بر جايگزيني واردات، تشويق صـادرات           دنبال كردن استراتژي  
  .اند و جايگزيني صادرات رو به رو بوده

سياسـت بـه معنـي      . ي به مفهوم دسـتورالعمل بلندمـدت و فراگيـر اسـت           استراتژ
مدت، غير فراگير و محدود است كه گاهي به جـاي اسـتراتژي بكـار                دستورالعمل كوتاه 

  .دهيم در اين فصل سه استراتژي توسعه اقتصادي را مورد بررسي قرار مي. رود مي
پـردازان ايـن     يـده ا. هـا پـسوندي از تجـارت خـارجي دارنـد           تمام اين اسـتراتژي   

زيـرا اصـل    . ها معتقدند بدون تجارت خارجي توسعه اقتصادي ممكن نيـست          استراتژي
شـود و يـك نـوع        هاي توليد و تخصيص بهينه منابع مي       مزيت نسبي موجب بهبود شيوه    

هـا از بخـش صـنعت نـشأت          همه اين استراتژي  . گيرد المللي صورت مي   تقسيم كار بين  
يافته در توليد كشاورزي به      ريخي دارد زيرا كشورهاي توسعه    گيرند و اين يك دليل تا      مي

دانند مگر بين بخش صـنعت و        اند لذا كشاورزي را موجب توسعه نمي       حد اشباع رسيده  
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  .باشدبخش كشاورزي ارتباط جدي وجود داشته 
  

   استراتژي جايگزيني واردات2. 19
نعتي كـه قـبالً وارد      جايگزيني واردات مستلزم كوشش براي جانشين كردن كاالهاي صـ         

اولين استراتژي كـه بـشر      . شده از طريق استفاده از منابع توليد و عرضه داخلي است           مي
جـايگزيني  . استفاده كرد اسـتراتژي جـايگزيني واردات و اولـين كـشور انگلـستان بـود               

در طـول ايـن اسـتراتژي       . باشـد   واردات به معني توسعه صنعتي از طريـق حمايـت مـي           
  كنـد ايـن عمـل      ليد داخلي را جايگزين توليدات مـشابه خـارجي مـي          تدريج كشور تو   به

مـدت حجـم     لزوماً به معني محدود كـردن واردات نيـست بلكـه امكـان دارد در كوتـاه                
در ابتدا هزينه اوليه توليد ممكن است از قيمت كاالهـاي وارداتـي             . واردات افزايش يابد  

گـذاري بايـد اسـتراتژي را        مايهبيشتر باشد لذا با حمايت گمركي، تشويق مالياتي و سـر          
. دسـت يافـت    هـاي كـم    ادامه داد تا به مرحله سود آوري توليد به مقياس وسيع و هزينه            

اش آزادي اقتصادي در داخل و كنترل شديد خارجي          استراتژي جايگزيني واردات الزمه   
  .است

  
  استراتژي جايگزيني واردات  بندي  تقسيم1. 2. 19

شود يكي از نظر جامعيت و فراگيري و يكـي از            بندي مي  سيماين استراتژي از دو بعد تق     
  .پردازيم ها مي بندي در زير به تشريح هر كدام از تقسيم. نظر تأثير بر نرخ رشد

  
  بندي استراتژي جايگزيني واردات از نظر جامعيت و فراگيري تقسيم. 1

  :از نظر جامعيت و فراگيري اين استراتژي سه نوع است
  
  جايگزيني واردات نسبياستراتژي  1. 1

كند و يا براي توليـد       كشور از اين استراتژي براي توليد يك يا چند محصول استفاده مي           
كند تا پـس از طـي مراحـل          بقي را وارد مي    ابتدا بخشي از آن را توليد و ما        يك محصول 

  .طور كامل در داخل توليد نمايد بعدي كاال را به
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   به گام استراتژي جايگزيني واردات گام2. 1
تـدريج يـك بخـش و بعـد      كند و بـه  كشور از يك نقطه جايگزيني واردات را شروع مي       

مثالً ابتدا در صنعت سيمان يـا       . نمايد طور كامل جايگزين واردات مي     ها را به   ساير بخش 
دهد، سپس با استفاده از سيمان، جـاده، پـل،           فوالدسازي جايگزيني واردات را انجام مي     

كند و يا با استفاده از صنعت فوالد صـنعت اتومبيـل را               را ايجاد مي   سد و امور زيربنايي   
  .دهدتوسعه مي

  
   استراتژي جايگزيني واردات مطلق3. 1

گيرد تمام كاالها را خودش توليد كند و هيچ كاال يا ماده             كشور در يك لحظه تصميم مي     
 از ســقوط ايــن اســتراتژي را معمــوالً كــشورهاي انقالبــي پــس. اي وارد ننمايــد اوليــه
  .نمايند هاي وابسته و تحت سلطه استعمار اتخاذ مي دولت

  
  بندي استراتژي جايگزيني واردات از نظر تأثير بر نرخ رشد تقسيم. 2

  :از نظر تأثير بر نرخ رشد اين استراتژي سه نوع است
  
   استراتژي جايگزيني واردات در جهت توليد كاالهاي مصرفي1. 2

اي را از خارج وارد و با عوامل توليد داخلي تركيـب و              اسطهاي و و   كشور كاالي سرمايه  
رسد و   اين استراتژي سريع به مرحله توليد مي      . كند كاالي مصرفي مورد نياز را توليد مي      

  .شود اثر آن بر روي نرخ رشد خيلي سريع ظاهر مي
  :باشندهاي زير را دارا  توانند از اين استراتژي استفاده نمايند كه ويژگي كشورهايي مي

 . منابع ارزي سرشار داشته باشند . 1

 .سرعت در حال افزايش باشد  تقاضا به  . 2

 .توليد مانند نيروي كار متخصص در آنها وجود داشته باشد بعضي از منابع  . 3

  .كشور هدفش تبديل شدن به سكوي صادرات باشد . 4
  
   استراتژي جايگزيني واردات در جهت خودكفايي2. 2

اي را از خـارج وارد و بـا اسـتفاده از عوامـل توليـد                 اسطهاي و و   كشور كاالهاي سرمايه  
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اين اسـتراتژي نـسبت بـه اسـتراتژي         . كنداي را توليد مي   داخلي كاالي مصرفي و واسطه    
جايگزيني واردات در جهت توليد كاالهاي مصرفي از پشتوانه بيشتري برخوردار اسـت             

نسبت به حالـت اول كنـدتر       ولي از نظر تأثير بر روي نرخ رشد به علت تنگناهاي توليد             
  .است

  
  اتكاييخوداستراتژي جايگزيني واردات در جهت  3. 2

كند و با استفاده از عوامل توليد داخلـي بـه توليـد             اي وارد مي  كشور فقط كاالي سرمايه   
اي توليد داخل بـه توليـد كـاالي          هپردازد و با كاالي سرماي    اي در داخل مي   كاالي سرمايه 

  .نمايداي مبادرت ميرمايهاي و سمصرفي، واسطه
تـأثير بـر روي نـرخ رشـد و          هاي مربوط به    معموالً كشورها يكي از تقسيم بندي     

عنـوان   بـه . نماينـد  جامعيت و فراگيري را انتخاب مـي       هاي مربوط به  بندي يكي از تقسيم  
  :مثال

گام را درجهت خودكفايي انتخاب      جايگزيني واردات گام به   استراتژيپاكستان   . 1
 .نمود

  .هند استراتژي جايگزيني واردات مطلق را در جهت خود اتكايي انتخاب نمود . 2
ايران قبل از انقالب اسالمي استراتژي جـايگزيني واردات نـسبي را در جهـت                . 3

  .توليد كاالهاي مصرفي انتخاب نمود
اند كه استراتژي جايگزيني واردات در تعداد زيـادي          اكثر كارشناسان بر اين عقيده    

ر حال گذر مخصوصاً در آمريكاي التـين در اغلـب مـوارد بـا شكـست                 از كشورهاي د  
  :اين استراتژي منتج به چهار نتيجه نامطلوب شده است. مواجه شده است

هاي چندمليتي و فرامليتي     شونده اصلي جريان جايگزيني واردات شركت      منتفع . 1
 .اندبوده

حال گذر  هاي كشورهاي در     تر شدن تراز پرداخت    اين استراتژي موجب وخيم    . 2
 .شده است

 .نرخ مبادله به زيان كشورهاي در حال گذر تغيير كرده است . 3

اين استراتژي براساس انديشه تشويق صنعتي شدن از طريق ايجاد ارتباط بخش             .4
  .شدن گرديدعمل حتي سدراه صنعتي مانده با بقيه متصور بوده ولي در پيشرو و عقب
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   استراتژي تشويق صادرات3. 19
كشور تا جايي   . ي بخش صادرات رهبري رشد اقتصادي را بر عهده دارد         در اين استراتژ  

سـاخته را صـادر و ارز        سـاخته و نـيم     كند مواد اوليه و كاالهاي       كه امكان دارد تالش مي    
بخش مجزايـي از اقتـصاد بـه نـام          . الزم براي واردات كاالهاي مورد نياز را تأمين نمايد        

ارتباط ايـن بخـش بـا كـل اقتـصاد           . كند  مي سكوي صادرات كاالهايي را توليد و صادر      
كنـد   كنندگان خارجي توليد مـي     كشور كاالهايي را براي فروش به مصرف      . ضعيف است 

كنـد زيـرا كـشوري كـه ايـن           اين استراتژي يك سلسله شرايطي را به اقتصاد تحميل مي         
 باشـد   كند براي ايجاد بازار كاال بايد به هر كشوري كه خريـدار            استراتژي را انتخاب مي   

  .كاال را بفروشد
در كشورهاي غربي استراتژي تشويق صادرات دنباله استراتژي جـايگزيني واردات           

كردند بعد مازاد آن را به ساير كـشورها          يعني ابتدا كاال را خودشان مصرف مي      . بوده است 
شرقي آسيا مثل كـره و هنـگ كنـگ خودشـان             فروختند در حالي كه كشورهاي جنوب      مي

  .گيرد ستند بلكه صادرات مستقل از بخش داخلي اقتصاد صورت ميكننده ني مصرف
كشورهاي غربي هم سرمايه الزم و هـم مـواد اوليـه الزم را دارنـد در حـالي كـه             

شرقي آسيا فاقد مواد اوليه كـافي هـستند و بـه علـت مزيـت نيـروي                   كشورهاي جنوب 
تراتژي كنترل دستمزد در    در اين اس  . كنند انساني كمبود مواد اوليه و سرمايه را جبران مي        

عرضـه و كـاهش     پايين بودن دسـتمزد موجـب افـزايش       . اي قرار دارد   اولويت هر برنامه  
 اش كنتـرل شـديد و انتخـاب        استراتژي تشويق صادرات الزمـه    . شود  تقاضاي داخلي مي  

حزبي در داخل و ليبرال بودن در خارج است يعني هر كشوري خريدار باشد               موضع تك 
اش آزادي    اسـتراتژي تـشويق صـادرات الزمـه        ،بـه عبـارت ديگـر     . وشـد بايد به آن بفر   

  .اقتصادي در خارج و كنترل شديد داخلي است
  

   استراتژي جايگزيني صادرات4. 19
صـورت خـام، آن را بـه         در اين استراتژي كشور به جاي صدور مواد اوليه مثل نفت بـه            

ارزش افـزوده بيـشتري     نمايـد تـا      ساخته تبديل و سـپس صـادر مـي         كاالي ساخته و نيم   
ايـن  .  معرفـي شـد    »يونيـدو « توسـط    1970اين استراتژي از اواسـط دهـه      . دست آورد  به

  .استراتژي موردي است و براي همه كشورها قابل توصيه نيست
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كنـد، ثانيـاً قيمـت       مزاياي آن اين است كه اوالً ارزش افـزوده زيـادي ايجـاد مـي              
طور مثال نفـت     يشتري برخوردار است، به   كند از حاشيه امنيت ب     محصوالتي كه توليد مي   

كند ولـي اگـر      صورت خام صادر شود قيمت را مشتري تعيين مي         يا هر ماده اوليه اگر به     
  .كندشده تبديل شود قيمت را فروشنده تعيين ميبه كاالي ساخته 

  :مهم است خيلي مسئلهدر اين استراتژي دو 
بنزين يا كاالهـاي پتروشـيمي اگـر         براي توليدكاالهاي ثانويه مثل      :توليدهزينه   . 1

. باشـد اسـتراتژي موفـق خواهـدبود        جهـاني كمتـر     متوسط داخلي از هزينه   هزينه توليد 
  .تر است  حمل و نقل كمتر باشد استراتژي موفقهاي مربوط به همچنين هرچه هزينه

 تـاكنون سـه مـاده اوليـه چـوب، قلـع و نفـت در اسـتراتژي                   :نوع ماده اوليـه    . 2

  .اند پذير ناموفق بودهاند و بقيه مخصوصاً مواد فساد ت موفق بودهجايگزيني صادرا
وابـستگي بيـشتري     اسـتراتژي موجـب      مطالعات اخير نشان داده اسـت كـه ايـن         

مـشتري  شود زيرا كشور مجري اين استراتژي ابتدا براي فروش مواد خام وابسته بـه                مي
لـي زيـادي دارد وابـسته       المل است و بعد براي فروش كاالي ساخته شده كه رقيـب بـين            

  .خواهد بود
  

  خالصه فصل نوزدهم 
معني دسـتورالعمل   سياست به   . العمل بلندمدت و فراگير است    م دستور مفهواستراتژي به   

  .رود كار مي مدت، غير فراگير و محدود است كه گاهي به جاي استراتژي به كوتاه
هـا   ازان اين استراتژي  پرد ايده. ها پسوندي از تجارت خارجي دارند      تمام استراتژي 

زيرا اصـل مزيـت نـسبي       . معتقدند بدون تجارت خارجي توسعه اقتصادي ممكن نيست       
هـا از    همه اين اسـتراتژي   . شود هاي توليد و تخصيص بهينه منابع مي       موجب بهبود شيوه  

يافتـه   گيرند و اين يك دليل تاريخي دارد زيرا كشورهاي توسعه          بخش صنعت نشأت مي   
دانند  اند لذا كشاورزي را موجب توسعه نمي       اورزي به حد اشباع رسيده    از نظر توليد كش   

  .مگر بين بخش صنعت و بخش كشاورزي ارتباط جدي وجود داشته باشد
اولين استراتژي كه بشر استفاده كرد استراتژي جايگزيني واردات و اولـين كـشور            

در . باشـد  يت مـي  جايگزيني واردات به معني توسعه صنعتي از طريق حما        . انگلستان بود 
تدريج كشور توليد داخلي را جايگزين توليـدات مـشابه خـارجي             طول اين استراتژي به   
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اين عمل لزوماً بـه معنـي محـدود كـردن واردات نيـست بلكـه امكـان دارد در                    . كند مي
  .مدت حجم واردات افزايش يابد كوتاه

ارد، در استراتژي تشويق صادرات بخش صادرات رشـد اقتـصادي را بـر عهـده د               
سـاخته را    كند مواد اوليه و كاالهاي ساخته و نيم        كه امكان دارد تالش مي     كشور تا جايي  

بخـش مجزايـي از     . صادر و ارز الزم براي واردات كاالهاي مورد نيـاز را تـأمين نمايـد              
 ايـن بخـش بـا       ارتباط. كند  كاالهايي را توليد و صادر مي      ،اقتصاد به نام سكوي صادرات    

  .ستكل اقتصاد ضعيف ا
خـام،   نفـت در استراتژي جايگزيني صادرات كشور به جاي صدور مواد اوليه مثل        

نمايـد تـا ارزش افـزوده        ساخته تبديل و سـپس صـادر مـي         آن را به كاالي ساخته و نيم      
.  معرفـي شـد    »يونيدو« توسط   1970اين استراتژي از اواسط دهه    .  دست آورد  بيشتري به 

  . كشورها قابل توصيه نيستاين استراتژي موردي است و براي همه
 گذر از يك جامعه سنتي و رسيدن به جامعه صنعتي هر كشوري بايـد يـك                 براي

. آن كشور ابتدا بايـد نيازهـاي داخلـي را تـأمين كنـد             . استراتژي بلندمدت انتخاب نمايد   
  . رسد  نظر ميبراي اين منظور استراتژي جايگزيني واردات مناسب به

  
  فصل نوزدهم خودآزمايي

  .ياست اقتصادي را تعريف كنيدس .1
  . را تعريف كنيداستراتژي توسعه اقتصادي .2
  .و استراتژي توسعه اقتصادي را بيان كنيدسياست اقتصادي تفاوت  .3
  .انواع استراتژي اقتصادي را ذكر نماييد .4
  .استراتژي جايگزيني واردات را توضيح دهيد .5
  .بندي استراتژي جايگزيني واردات را تشريح نماييد تقسيم .6
  . را بيان كنيدبندي استراتژي جايگزيني واردات از نظرجامعيت و فراگيري تقسيم .7
  .استراتژي جايگزيني واردات نسبي را توضيح دهيد .8
 .گام را توضيح دهيد استراتژي جايگزيني واردات گام به .9

 .استراتژي جايگزيني واردات مطلق را توضيح دهيد .10

 .دهيد ر تأثير بر نرخ رشد را توضيحجايگزيني واردات از نظاستراتژيبندي  تقسيم .11
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  .استراتژي جايگزيني واردات در جهت توليد كاالهاي مصرفي را توضيح دهيد .12
خواهد اسـتراتژي جـايگزيني واردات را در جهـت توليـد كاالهـاي               كشوري كه مي   .13

  هايي داشته باشد؟ مصرفي انتخاب نمايد بايد چه ويژگي
  .دهيديي را توضيح استراتژي جايگزيني واردات در جهت خودكفا .14
  .دهيداستراتژي جايگزيني واردات در جهت خوداتكايي را توضيح  .15
  .نتايج نامطلوب اجراي استراتژي جايگزيني واردات را ذكر نماييد .16
  .استراتژي تشويق صادرات را توضيح دهيد .17
  در استراتژي تشويق صادرات كدام بخش رهبري رشد اقتصادي را برعهده دارد؟ .18
  .يني صادرات را توضيح دهيداستراتژي جايگز .19
  .مزاياي استراتژي جايگزيني صادرات را ذكر نماييد .20
  . خيلي مهم است آنها را توضيح دهيدمسئلهصادرات دو  در استراتژي جايگزيني .21
  .است...................... و...................... . سياست به معني دستورالعمل .22
.................... .در داخـل و    .......................... اشاستراتژي جـايگزيني واردات الزمـه      .23

  .خارجي است
  . بوده است .............................. صادرات دنباله تشويق غربي استراتژي دركشورهاي .24
 در خـارج و   ................. ................................. اش استراتژي تشويق صـادرات الزمـه      .25

  .داخلي است................................. ..........
 .نمودانتخاب .................. .گام را درپاكستان استراتژي جايگزيني واردات گام به  .26

 .نمودرا در جهت خود اتكايي انتخاب .......................................  هند استراتژي .27

 يگزيني واردات نـسبي را در جهـت        ايران قبـل از انقـالب اسـالمي اسـتراتژي جـا            .28
 .انتخاب نمود...................................... 

 . است......................... .و........................ . العملمفهوم دستوراستراتژي به  .29

  حمايت است؟كدام استراتژي توسعه صنعتي از طريق  .30
  اردات جايگزيني و)الف
   تشويق صادرات)ب
  جايگزيني صادرات )ج
   ب و ج)د
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   بيستمفصل
  
  

   اقتصاديريزي برنامه

  
  

  كلي هدف
  . است1 اقتصاديريزي برنامه آشنايي دانشجويان با بيستمكلي فصل  هدف

  
  رفتاري هايهدف

  :قادر خواهد بودفصل  دانشجو پس از مطالعه اين
 .كندرا تعريف  ريزي برنامه . 1

 . دهديح اقتصادي را توضريزي برنامهماهيت  . 2

 .كندمطلوب را تعريف وضعيت  . 3

  .دهد از لحاظ دخالت دولت را توضيح ريزي برنامهانواع  . 4
 . دهددستوري را توضيح ريزي برنامه . 5

  . دهد ارشادي را توضيحريزي برنامه . 6
  .دهد از نظر مالي و فيزيكي را توضيح ريزي برنامهانواع  . 7
  .دهدال گذر را توضيح  مالي در كشورهاي در حريزي برنامههاي محدوديت . 8
  .فيزيكي در كشورهاي در حال گذر را توضيح دهد ريزي برنامههاي محدوديت . 9

  .دهد از نظر دوره زماني را توضيح ريزي برنامهانواع  . 10
 . دهد بلندمدت را توضيحريزي برنامههاي زيان . 11

                                                                                                                   
 . چاپ شده است1376 مرداد ماه 160ورت مقاله در مجله تعاون شماره  اين فصل قبالً به ص.1
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 . از لحاظ وسعت را توضيح دهدريزي برنامهانواع  . 12

 .ضيح دهداي را تو منطقهريزي برنامه . 13

 . بخشي را توضيح دهدريزي برنامه . 14

 . تجويزي و اجباري را توضيح دهدريزي برنامه مشروط در مقابل ريزي برنامه . 15

 . در يك اقتصاد مختلط را توضيح دهدريزي برنامه . 16

 .دهد در يك اقتصاد مختلط را توضيح ريزي برنامه نهايي هدف . 17

 . كند آمايش سرزمين را تعريف ريزي برنامه . 18

 .كند را تعريف ريزي برنامهمدل  . 19

 . را نام ببردريزي برنامههاي انواع مدل . 20

 . جامع را تعريف كندمدل . 21

 .مدل چند بخشي را تعريف كند . 22

 . غيرمتمركز را تعريف كند مدل . 23

 . ستاده را توضيح دهد- مدل داده . 24

 . دهدرا توضيح) CGE( عمومي قابل محاسبهمدل تعادل  . 25

 .دهدح  كالن را توضيسنجيمدل اقتصاد . 26

 .دهد توضيح طور خالصه  اقتصادي در ايران را بهريزي برنامه . 27

ايـران را    اسـالمي     جمهوري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   توسعه  اول   برنامه   هدف . 28
  .ذكر نمايد

ايـران را   اسـالمي   جمهوري   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       دوم توسعه  برنامههدف   . 29
 .ذكر نمايد

وري اسالمي ايـران را      توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمه       برنامه سوم  هدف . 30
  . ذكر نمايد

  .نقطه قوت برنامه اول را ذكر نمايد . 31
  

  مقدمه 1. 20

فايـده  چـرا تـا همـين اواخـر همگـان بـه             «: است كرده   مهم را مطرح   سؤالتودارو اين   
 متمركز ملـي    ريزي  هبرنامشد    اساساً به اين دليل كه تصور مي       » ايمان داشتند؟  ريزي  برنامه

PNU



  ريزي اقتصادي برنامه

 

295

هاي اصلي توسـعه و      تنها مكانيسم نهادي و سازماني الزم براي فايق آمدن بر محدوديت          
 اقتصادي را كليد رمزي     ريزي  برنامهدر بعضي موارد    . تضمين رشد پايدار اقتصادي است    

اي شـادكامانه وضـع   دانستند كه سريعاً وضع زندگي اسفناك كـشورهاي فقيـر را بـه              مي
شـد نبـوده     كه تـصور مـي      آن چنان  ريزي  برنامههاي  ولي متأسفانه موفقيت  . كندتبديل مي 

اسـت  وجـود آمـده      اي بـه    ترديـد فزاينـده    ريـزي   برنامـه  جذب   است و امروزه نسبت به    
  ).443: 1377تودارو، (

هـاي اقتـصادي خـود از        تمامي كشورها با هـر نـوع نظـام اقتـصادي در فعاليـت             
.  و انواع آن آشنا شويم     ريزي  برنامهبنابراين الزم است كه با      . كنند  استفاده مي  ريزي  برنامه

 استفاده نكرده باشد، حتي كـشورهاي       ريزي  برنامهاي نيست كه از      يافته هيچ كشور توسعه  
 اسـتفاده   ريـزي   برنامهداري براي تنظيم بازار و توليد كاالها و خدمات عمومي از             سرمايه

  .كنندمي
  

  تصادي اقريزي برنامه ماهيت 2. 20
يافته و گرايش آنهـا بـه سـمت          شوروي سابق و ايجاد كشورهاي تازه استقالل       فروپاشي

است كه كشورها براي ارتقاء سـطح       نظام بازار اين باور را در بعضي از افراد ايجاد كرده            
جهان گواه آن است كه هـيچ       اما تاريخ اقتصادي    . اقتصاد خود نياز به برنامه ريزي ندارند      

هاي اقتصادي   واگذاري فعاليت . استيافته   ريزي توسعه  اي بدون برنامه  افتهي كشور توسعه 
ريزي توسعه با نظام     برنامه. ريزي است  خصوصي و نظام بازار نيز مستلزم برنامه       به بخش 

برنامه به معني مقررات يا نظامي براي انجـام كـار يـا             . ريزي متمركز متفاوت است    برنامه
 به معني عمل يا فرايند يافتن و تنظيم كردن مقررات و            يزير  برنامهكارهاي معين است و     

  .باشد اي از كارها مي نظام براي اجراي يك كار يا رشته
 تعاريف متعـددي وجـود دارد كـه بعـضي از آنهـا را در اينجـا                  ريزي  برنامهبراي  

  :آوريم مي
 اقتــصادي را تــالش آگاهانــه دولــت در جهــت همــاهنگي ريــزي برنامــهتــودارو 

 دادن در برخـي مـوارد حتـي         اقتصادي در بلندمدت و تأثير گذاشتن، جهـت       تصميمات  
مانند درآمد، مـصرف، اشـتغال،      (كشور  كنترل سطح رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يك        

بـراي رسـيدن بـه يـك سلـسله          ) انداز، صـادارت و واردات و غيـره        گذاري، پس  سرمايه
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  ).444:1377 تودارو،(داند  هاي از قبل تعيين شده توسعه مي هدف
دانـد   جانبـه اقتـصاد ملـي مـي         همـه  ريـزي   برنامـه  را به معنـي      ريزي  برنامهزوئيگ  

)Zwig,1968: 201.(  
 اقتـصادي عبــارت از كنتـرل كلـي ابعــاد    ريـزي  برنامـه  نظـر پرفـسور رابــيس   بـه 

  ).Rabis, 1981: 104(هاي بخش خصوصي در توليد تجارت خارجي است  فعاليت
 روشي آگاهانه جهت دستيابي به اهداف مشخص و با           را ريزي  برنامهائيني  ننوري  

عناصر آگـاهي، روشـمند بـودن،       . كند ها درگذر زمان تعريف مي     لحاظ كردن محدوديت  
 ريـزي   برنامهها و زمان جزو ابعاد بسيار مهمي هستند كه در تعريف             ها، محدوديت  هدف

  ).17: 1371نوري نائيني، (از ديدگاه وي قرار دارند 
صـورت    اقتصادي فرايندي است كه طي آن به       ريزي  برنامه جهرمي    نظر موسوي   به

آگاهانه و ارادي به منظورحصول به اهداف مـشخص اقتـصادي ماننـد ايجـاد تغييـرات                 
انـداز،   كالن اقتصادي چون توليـد ناخـالص ملـي، مـصرف، پـس             مطلوب در متغيرهاي    

  ).226: 1382موسوي جهرمي، (شود  گيري مي تصميم... گذاري و سرمايه
هاي انساني به سمت اهداف مـشخص و بـه            را هدايت فعاليت   ريزي  برنامهعاقلي  

  ).1: 1381عاقلي، (داند  هاي اقتصادي مي مفهوم كنترل فعاليت
 اقتصادي فرايندي اسـت كـه وضـعيت موجـود يـك             ريزي  برنامهبه نظر نگارنده    

  .كندكشور را به وضعيت مطلوب تبديل مي
انساني، هاي توسعه نظير توسعه     تمام شاخص وضعيت مطلوب وضعيتي است كه      

  .باشدوضعيت مناسبي داشته ... تأمين نيازهاي اساسي، اشتغال، سواد، بهداشت و
گيرد بنابراين يك فعاليت نهـادي        اقتصادي در سطح كالن صورت مي      ريزي  برنامه

در كشور مـا ايـن      . گيرد  صورت مي  ريزي  برنامهاست كه توسط دولت مركزي و دستگاه        
  .گذاشته شده است  راهبردي رياست جمهوريريزي برنامهمسئوليت بر عهده معاونت 

هر كدام از جوامع در حال گـذر شـرايط خـاص سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،                  
تـوان بـا     لذا مشكالت آنها با يكديگر متفاوت است و نمـي         . فرهنگي و جغرافيايي دارند   

  .ودارائه يك الگوي توسعه مشكالت آنها را برطرف نم
كند تا بتوانيم موارد مثبت هر كدام از آنها          مطالعه الگوهاي مختلف به ما كمك مي      

 كنيم و با توجه به شرايط خاص كشور خودمان الگويي بومي و متناسب بـا                را استخراج 
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بنابراين موقع مطالعه هر نظريه بايد با ديد نقادي بـه آنهـا         . مسائل خاص ايران ارائه كنيم    
  :حل وجود دارد خصيص بهينه منابع اقتصادي دو راهت براي .نگاه كنيم
 استفاده از مكانيزم بازار . 1

   اقتصاديريزي برنامهاستفاده از  . 2
  :به داليل زير مكانيزم بازار قادر به تخصيص بهينه منابع نيست

 .دهد عدم وجود شرايط رقابت كامل كه به داليل مختلف رخ مي . 1

ـ          در بعضي زمينه   . 2 دري زيـاد اسـت كـه واحـدهاي         ها ميـزان سـرمايه الزم بـه ق
گذاري را يا ندارنـد و يـا اگـر دارنـد نهايتـاً بـه انحـصار منجـر                     خصوصي توان سرمايه  

 .گردد مي

گـذاري درازمـدت و دوره بازگـشت سـرمايه طـوالني باشـد               اگر بازده سرمايه   . 3
  .گذاري بخش خصوصي وجود ندارد اي براي سرمايه انگيزه

 ريـزي   برنامـه عه اقتـصادي مجبـور بـه        لذا هر كشوري براي دست يافتن به توسـ        
  .اقتصادي است

  
   از لحاظ دخالت دولتريزي برنامهانواع  3. 20

شـرح آنهـا    شـود كـه بـه        بـه دو نـوع تقـسيم مـي         ريـزي   برنامـه  دولت   از لحاظ دخالت  
  .پردازيم مي

  
   دستوريريزي برنامه. 1

 و بودجـه توسـط      اهداف.  فقط دولت متولي اجراي برنامه است      ريزي  برنامهدر اين نوع    
؛  اجتماعي  تأمين ريزي  برنامه آموزش و پرورش و      ريزي  برنامهگردد مثل   دولت تعيين مي  

شـود بايـد اجـرا گـردد و          آنچه از باال توسط دولت ديكتـه مـي         ريزي  برنامهنوع  در اين   
  .انعطافي در برنامه وجود ندارد

  
   ارشاديريزي برنامه. 2

هـا مـورد     انگيـزه .  ارشاد و هدايت را بر عهده دارد        دولت وظيفه  ريزي  برنامهدر اين نوع    
گيرد، سيـستم جريمـه و پـاداش وجـود دارد، از مكـانيزم بـازار اسـتفاده                   توجه قرار مي  
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رود، بـا سوبـسيد و ماليـات،         ها باال و پايين مي     طور مصنوعي و كاذب قيمت     شود، به  مي
 ريـزي   برنامـه نـوع   در ايـن    . كنـد دولت اقتصاد را در جهت اهداف برنامـه هـدايت مـي           

كند بايد آنقدر باشـد تـا بخـش خـصوصي بـه دنبـال آن           هايي كه دولت ايجاد مي     انگيزه
هـاي  در غير اين صورت موفق نخواهد شد و حتي ممكـن اسـت فعاليـت              . حركت كند 

  .ها باشد بخش خصوصي مغاير با اهداف برنامه
دو نــوع بنــابراين، در كــشورهايي كــه نظــام اقتــصادي آنهــا مخــتلط اســت بايــد 

 ريـزي   برنامـه عنـوان مثـال بـراي آمـوزش و پـرورش             به:  وجود داشته باشد   ريزي  برنامه
 ارشادي مـورد اسـتفاده قـرار        ريزي  برنامهدستوري و براي كشاورزي و بعضي از صنايع         

  .گيرد مي
  

   از نظر مالي و فيزيكيريزي برنامهانواع  4. 20
 است كه در آنهـا تـأمين        ريزي  برنامهاي  هها يا روش    مالي آن دسته از تكنيك     ريزي  برنامه

 ريزي  برنامهكه   حاليدر. ع پولي و اعتباري مد نظر است      مالي برنامه و تخصيص بهينه مناب     
آالت  كمي منابع به شكل نيروي انـساني، مـواد اوليـه و ماشـين              فيزيكي شامل تخصيص  

  .پردازيمدر زير به شرح هر كدام از آنها مي. است
  

  لي ماريزي برنامه. 1
اگر منـابع مـالي كـافي وجـود         .  اقتصادي است  ريزي  برنامهتأمين منابع مالي كليد اصلي      

اما بدون وجود منـابع مـالي       . داشته باشد، دستيابي به اهداف فيزيكي مشكل نخواهد بود        
 مالي به منظور ايجاد     ريزي  برنامه. پذير نخواهد بود   امكان دستيابي به اهداف برنامه امكان     

هاي گوناگون عمرانـي     ها و منافع پروژه    ه و تقاضا و براي محاسبه هزينه      تعادل بين عرض  
  .ضروري است

  
   مالي در كشورهاي در حال گذرريزي برنامههاي  محدوديت1. 1

هايي به شرح زير وجـود       در كشورهاي در حال گذر براي اجراي برنامه مالي محدوديت         
  :دارد

نـابع مـالي گـاهي اوقـات اثـر      گيري براي بـسيج م  در اين كشورها نظام ماليات     . 1
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انداز دارد و تنها سبب انتقال وجوه از يك بخش به بخـش              معكوس بر ميل نهايي به پس     
  .ديگر مي شود

 در اين كشورها بخش معامالت غيرپولي و تهاتري بسيار قـوي اسـت و بـين                 . 2
 تعادل وجود دارد و احتمال بروز فشارهاي تورمي در          غيرپولي عدم بخش پولي و بخش     

  .يجه كمبود عرضه زياد استنت
يابد  كاال و خدمات افزايش مي    كشورها واردات   توسعه در اين    با اجراي برنامه     . 3

  .ناپذير است هاي خارجي اجتنابلذا فشارهاي منفي بر تراز پرداخت
اند شغلي پيدا كننـد      علت رشد زياد جمعيت نابرابري بين افرادي كه توانسته        به   . 4

  .يابد درآمد، افزايش ميو گروه بيكار و تشنه كسب
  

  فيزيكي ريزي برنامه. 2
 فيزيكي تالشي است براي كاربرد تمام منابع موجود در كـشور و تخـصيص               ريزي  برنامه

مطلوب آن به منظور به حداكثر رساندن درآمد و اشتغال ملي و ايجاد تعادل فيزيكـي در                 
  .گذاري و توليد است اقتصاد شامل ارزيابي صحيح سرمايه

  
   فيزيكي در كشورهاي در حال گذرريزي برنامههاي   محدوديت1 .2
فيزيكـي   اگر اهداف : فقدان اطالعات آماري در مورد منابع فيزيكي موجود در كشور          . 1

 . از ابتدا محكوم به شكست استريزي برنامهمتناسب با منابع فيزيكي موجود نباشد 

هـاي   ن بخـش  اين كشورها ايجـاد تعـادل بـي        به علت وجود انواع دوگانگي در      . 2
بخش كشاورزي و حتي بخش صنعت به شدت به         . مختلف اقتصادي بسيار مشكل است    

شرايط جوي وابسته هستند، كاهش بارندگي هم محصوالت كشاورزي و هم آب پشت             
به اين دليـل    . دهد سدها و در نتيجه توليد برق و نهايتاً محصوالت صنعتي را كاهش مي            

هـا و    وگيري از كمبودهـا و حفـظ تعـادل بـين داده           كند براي جل   اسكارالنگه پيشنهاد مي  
  .ها ايجاد انبارهاي ذخيره عوامل فيزيكي ضروري است ستاده

افـزايش سـطح    . شود كمبود منابع فيزيكي موجب افزايش فشارهاي تورمي مي        . 3
  .ها در كشورهايي با سطح درآمد و پس انداز اندك بسيار خطرناك است قيمت

اگـر  .  مـالي باشـد  ريـزي  برنامـه ه و تـوأم بـا    فيزيكـي بايـد همـرا     ريـزي   برنامه . 4
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شـود اهـداف    مالي تهيه   وجود منابع   توجه به   فيزيكي، بدون    بر اساس منابع     ريزي  برنامه
  .آن كماكان دور از دسترس باقي خواهد ماند

  
   از نظر دوره زمانيريزي برنامه انواع 5. 20

  :شود و بلندمدت تقسيم مي ساالنهريزي برنامه از نظر دوره زماني به ريزي برنامه
  

   ساالنهريزي برنامه. 1
در صـورت اجـراي برنامـه       .  ساالنه در حقيقت همان بودجه ساالنه دولـت اسـت          ريزي  برنامه

  .آيد حساب مي مدت يا بلندمدت برنامه ساالنه جزئي از برنامه بلندمدت به صورت ميان  بهتوسعه
  

   بلندمدتريزي برنامه. 2
بـراي  . گويندمدت مي  بلند ريزي  برنامهباشد   مل اهداف بلندمدت مي   كه شا  هاييبه برنامه 

هاي بلندمـدت معمـوالً بـه       برنامه.  سال زمان الزم است    15دستيابي به اين اهداف الاقل      
 سـاله تقـسيم     6 يـا    5هـاي ميـان مـدت         ساله و يـا برنامـه      3 يا   2مدت   چند برنامه كوتاه  

بلندمـدت از دقـت عمـل بيـشتري          هـاي  مهمدت نسبت به برنا    هاي كوتاه  برنامه. شود مي
كنـد و   زيرا در بلندمدت همه شرايط و متغيرهاي اقتـصادي تغييـر مـي            . برخوردار است 

  .دهد بيني برنامه را كاهش مي دقت پيش
  

   بلندمدتريزي برنامههاي   زيان1. 2
  :هايي به شرح زير دارد  بلندمدت زيانريزي برنامه

ر اسـت و در بـسياري از آنهـا جـايي بـراي              ناپـذي  هاي بلندمدت انعطاف  برنامه . 1
 .بيني وجود ندارد انعطاف در مقابل تغييرات غيرقابل پيش

از نظر رواني تجديدنظر اجباري در اهداف برنامه، خصوصاً اگر اهداف جديـد              . 2
  .از توجيه محكمي برخوردار نباشد اثرات منفي در روحيه مردم خواهد داشت

  
   وسعت از لحاظريزي برنامه انواع 6 .20

هـاي   مدت از لحاظ وسعت به برنامـه       مدت و ميان   هاي بلندمدت، كوتاه   هر كدام از برنامه   
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  :شوند اي و بخشي تقسيم مي منطقه

هـا،   عمرانـي درمنـاطق فرمانـداري      ريـزي  شـامل برنامـه   : ايمنطقه ريزي برنامه .1

 .شود ها و روستاها مي بخشداري

صـنعت،   اقتـصاد يعنـي    مختلـف  هـاي  اهداف بخش  شامل :بخشي ريزي  برنامه .2

  .شودكشاورزي، آموزش، حمل و نقل، نفت و خدمات مي
  

   تجويزي و اجباريريزي برنامه مشروط در مقابل ريزي برنامه 7. 20
 در فرانسه رايج است و از پيش تعيين شده          ريزي  برنامهنوع    اين : مشروط ريزي  برنامه .1

  .پذير است نيست بلكه انعطاف
ناپـذير اسـت     بسيار جامع و انعطافريزي برنامه اين :و اجباري تجويزي ريزي  برنامه. 2

گذاري در هـر بخـش      گيرند به چه ميزان سرمايه      تصميم مي  ريزي  برنامهو در آن مقامات     
  .نوع كاال و خدماتي و به چه ميزاني توليد شود  گيرد و چهاقتصادي صورت

  
  د مختلط در يك اقتصاريزي برنامه 8. 20

معني وجود  ن داراي نظام اقتصادي مختلط هستند، اقتصاد مختلط به          جهاي  اكثر كشورها 
.  اقتصادي دولتي و خصوصي در كنار يكديگر در يك مجموعه اقتصادي است            دو بخش 

هايي كـه نيـاز بـه       هاي مربوط به پروژه   گذاريدولتي سرمايه در اين نظام اقتصادي بخش      
. دهــدانــدك اســت را انجــام مــيســرمايه بيــشتر دارد و نــرخ بــازده ســرمايه در آنهــا 

هـاي  برق، پست و تلگراف و هزينـه    سازي، راه آهن، تأمين      گذاري در زمينه جاده    سرمايه
  .دفاعي و ساير خدمات عمومي بر عهده دولت است

هـاي سـود آور صـنعتي،        خـصوصي غالبـاً در بخـش       هاي اقتصادي بخش  فعاليت
ـ    . كشاورزي و خدمات متمركز است     وع اقتـصاد دولـت زمينـه فعاليـت         بنابراين در اين ن

كند و با ايجاد تسهيالت اعتباري، پرداخـت         خصوصي فراهم مي   اقتصادي را براي بخش   
 نيروي برق ارزان قيمت، و نيز از        تخصيص, هاي مالياتي و گمركي   يارانه، اعمال معافيت  

 خـصوصي را در     هـاي بخـش   فعاليـت , هـاي اداري  مستقيم و كنتـرل   طريق رهنمودهاي   
هاي مناسب و بـه سـود       نظام دولت در زمان   در اين   . كندرهاي مورد نظر هدايت مي    مسي

خـصوصي  تواند با پرداخت غرامت يا بدون غرامت صنايع         منافع عمومي و اجتماعي مي    
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  .را ملي اعالم نمايد
 تعـاوني نيـز     هاي دولتـي و خـصوصي، بخـش       در اقتصاد مختلط عالوه بر بخش     

كشاورزي، توليد محصوالت مصرفي    هاي  به ويژه در فعاليت   تواند وجود داشته باشد      مي
هـاي مـادي و   شود و دولت با كمـك ها توسط مردم ايجاد مي اين بخش . و صنايع دستي  

  .نمايدمعنوي خود آنها را در جهت اهداف برنامه هدايت مي
داري سـرمايه هاي موجود در چارچوب نظام        در اقتصاد مختلط آزادي    ريزي  برنامه

 آزادي مصرف، توليد، انتخاب شغل و حق مالكيت را تا حدي كه منافع اجتمـاعي                مانند
  .شماردهاي مردم را به مخاطره نيندازد محترم ميتوده

هـاي منفـي     در يك اقتصاد مختلط از بين بـردن جنبـه          ريزي  برنامه نهايي از    هدف
 اجتمـاعي    رفاه نظام دولتي در جهت افزايش    هاي مثبت   داري و تقويت جنبه   نظام سرمايه 
  . مردم است

  
  سرزمين آمايش ريزي برنامه 9. 20

هـاي او در سـرزمين بـه        آمايش از مصدر آمائيدن به معني تنظيم رابطه انسان و فعاليـت           
برداري درخور و پايدار از جميـع امكانـات انـساني و فـضايي سـرزمين در                 منظور بهره 

بـراي  ). 54: 1381عاقلي، ( تجهت بهبود وضع مادي و معنوي جامعه در طول زمان اس     
استفاده از تمام امكانات كشور و استفاده بهينه از منابع براي توسعه پايدار تمام مناطق و                

  . آمايش سرزمين ضروري استريزي برنامههاي كشور بخش
  

  ريزي برنامههاي  مدل10. 20
 در حال    گوناگوني وجود دارد كه يك كشور      ريزي  برنامههاي  هاي اقتصادي و روش   مدل

 ريـزي  برنامـه خواهـد دسـت بـه    كه مـي كشوري . تواند از ميان آنها انتخاب كندگذر مي 
 يا تركيبي   ريزي  برنامهكند با توجه به شرايط خاصش كدام روش         توسعه بزند بايد تعيين     

اي وجـود   شـده برنامه از قبل تدوين     هيچ  . تر است ها و نيازهايش مناسب   از آنها با هدف   
اش برسـاند زيـرا شـرايط، امكانـات و          اهـداف توسـعه   واند يك كشور را به      ندارد كه بت  

 مـستلزم   ريـزي   برنامـه فرايند  . متفاوت و دائماً در حال تغيير است       كشورها با هم     اهداف
هـا را تعيـين      ميان مسئولين اجرايي كه اولويـت      »بازخورد«گفت و گوي دائم و مكانيزم       
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هـا و    دانان، محققـين و بـاالخره كارمنـدان وزارتخانـه         ريزان و آمار   كنند و ميان برنامه    مي
  .ادارات است

. دهـد   روابط موجود بين متغيرهـاي اقتـصادي را نـشان مـي            ريزي  برنامهيك مدل   
كند با استفاده از تجربيات گذشته روند رويدادهاي آتـي اقتـصادي را              ريز سعي مي   برنامه

  .نمايد نيبي  اقتصادي پيشهاي سادهبا در نظر گرفتن پيش فرض
 رشته معادله است كه هـر كـدام از آنهـا روابـط بـين                 شامل يك  ريزي  برنامهمدل  

 كه شـامل يـك   ريزي برنامهمدل . دهند متغيرهاي موجود در آن زير مجموعه را نشان مي     
اقتصادي را   رشته معادالت رياضي است امكان تهيه برنامه اقتصادي براي رشد و توسعه           

متغيرهـايي نظيـر    . زا يا بـرون زا باشـند       مدل ممكن است درون   متغيرهاي  . كندفراهم مي 
ملي كه مقدار عددي و ارزش آنهـا        گذاري   انداز و سرمايه    ملي، پس  درآمد ملي و مصرف   

متغيرهايي نظيـر قيمـت     . گويندزا مي  شوند را متغير درون    اقتصاد ملي تعيين مي   در داخل   
يك كه خارج از چارچوب نظام اقتصاد       كاالهاي وارداتي و صادراتي و تغييرات تكنولوژ      

 وجود دارد كه    ريزي  برنامهانواع مدل   . نامند زا مي  گردند را متغيرهاي برون   ملي تعيين مي  
  .پردازيمدر زير به شرح آنها مي

  
  ريزي برنامههاي  انواع مدل1. 10. 20

  : عبارتند ازريزي برنامههاي ترين مدلشش نوع از مهم
  
  مدل جامع. 1

گذاري و درآمـد     نداز، سرمايه ا   تمام متغيرهاي كالن اقتصادي مانند مصرف، پس       اين مدل 
. دهـد  هاي زماني مورد بررسي قرار مـي      شود و تغييرات آنها را در طي دوره       را شامل مي  

اين مدل به علـت كمبـود اطالعـات آمـاري درسـت و فقـدان تـسهيالت محاسـباتي و               
 گـذر قابـل     حـال عات در كـشورهاي در      اطالآوري و تجزيه و تحليل       هاي جمع سيستم

  .باشداستفاده نمي
  

  بخشيچندمدل . 2
هـاي اقتـصادي كـه نقـش        كـالن اقتـصادي را بـا بخـش         اين مدل تمام متغيرهاي اصلي    
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هـاي مختلـف    اين مدل براي بخش   . دهدتري در دستيابي به اهداف دارند ارتباط مي        مهم
  .نمايد ميريزي برنامهطور جداگانه  اقتصاد به
  

  مدل غير متمركز. 3
اين مدل داراي متغيرهايي در سطح يك بخش معين اقتصاد و حتـي يـك پـروژه معـين                   

 رشد يك بخش يا پـروژه اقتـصادي اسـتفاده           ريزي  برنامهباشد كه به منظور     اقتصادي مي 
اقتصادي كه محدوديت آماري فراوان است و تنها        در مراحل اوليه روند توسعه      . شودمي
آوري كـرد ايـن مـدل        اقتصادي را جمـع    فعاليت چند بخش     ات مربوط به  توان اطالع مي

  .مناسب است
  
   ستاده ـمدل داده. 4

هاي مورد نيـاز هـر      بيني توليد و داده    كند تا با پيش   اين مدل چارچوبي سازگار فراهم مي     
 GDPهـدف مـورد نظـر     بخش بتواند تقاضاي مورد نياز هر بخش را جهت دستيابي بـه             

  ).63: 1380فشاري، ا(كند تأمين 
ضـعف  اين . دهد ستاده اين است كه توزيع درآمد را نشان نمي ـ مدل دادهضعف 

  . ستاده برطرف نمود ـدر جدول دادههاي نهادي را مي توان با وارد كردن حساب
  

  )CGE( مدل تعادل عمومي قابل محاسبه. 5
ازجمله (ها   اي از قيمت  عهپردازد و مجمو   سازي كاركرد اقتصاد بازار مي     اين مدل به شبيه   
از جملـه   (كـه تعـادل را در تمـامي بازارهـا           ) هاي محصول و نرخ ارز    دستمزدها، قيمت 

  .آورد دست مي كند به برقرار مي) بازارهاي كار، كاال و ارز خارجي
  

  كالن مدل اقتصادسنجي. 6
اي از معادالت رفتـاري، روابـط نهـادي و روابـط             مجموعه) 1MEM( سنجيمدل اقتصاد 

هـاي يـك اقتـصاد را نـشان         است كه رفتارهاي اصلي عوامل اقتصادي و فعاليت       تعريفي  

                                                                                                                   
1. Macro Econometric Model 

  .دهد مي
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   اقتصادي در ايرانريزي برنامه 11. 20
هاي بلندمدت بـه بـيش از نـيم قـرن             در ايران بر اساس تدوين برنامه      ريزي  برنامهسابقه  

نامه شـشم تـدوين شـد    قبل از انقالب اسالمي، پنج برنامه تهيه و اجرا شد و بر . رسد مي
پس از انقالب اسالمي پنج برنامه تهيـه شـد كـه    . ولي با وقوع انقالب اسالمي اجرا نشد  

 و برنامـه چهـارم      سه برنامه تاكنون اجرا شده    . اولين آن به دليل جنگ تحميلي اجرا نشد       
  .درحال اجرا است

، چهـارم و    هاي سوم   ساله و برنامه   7هاي اول و دوم قبل از انقالب اسالمي          برنامه
هاي اول و دوم جامع و كامل نبودند و اهداف آنها بسيار كلي              برنامه.  ساله بودند  5پنجم  

هاي سوم، چهارم و پنجم خصوصيات يك برنامـه جـامع را داشـتند و                بودند ولي برنامه  
  . حد زيادي مشخص بوداهداف آنها تا

  
ايران وري اسالمي    برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمه        1. 11. 20

)1372-1368(  
هاي اقتصادي و ايجاد شرايط الزم براي گذر از          هدف اين برنامه از بين بردن عدم تعادل       

هاي اسـتفاده نـشده      اقتصاد جنگي به يك اقتصاد با نرخ رشد سريع با استفاده از ظرفيت            
ي هـا  هاي زيربنايي اقتـصاد نظيـر بخـش        اقتصاد و همچنين تالش براي گسترش ظرفيت      

  .برق، آب، گاز و راه بود
  

  بررسي عملكرد برنامه اول
هاي توليدي گرديد و اقتصاد از       نقطه قوت برنامه اول اين بود كه موجب تحرك فعاليت         

 وارد مرحله رونق اقتصادي شد و كشور از يك دوره ركـود طـوالني               1368اواسط سال   
  .خارج شد
  

 ايران   فرهنگي جمهوري اسالمي   دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و     برنامه   2. 11 .20
)1378-1374(  

هاي فرهنگي و انقالبـي بـا       هدف اين برنامه دستيابي به عدالت اجتماعي، تقويت ارزش        
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 نظـام   كاراييكردن روابط اقتصاد خارجي، افزايش      هاي اجتماعي، متعادل    توجه به بخش  
   . سازي در دستيابي به تعادل اقتصادي بوداداري و اصالح روند خصوصي

  
  بررسي عملكرد برنامه دوم

 درصد بوده كه نسبت به هـدف        8/3نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در طي برنامه دوم          
 5/26در طول برنامه نرخ تـورم بـه         . گيري داشته است   كاهش چشم )  درصد 2/5(برنامه  

 درصد رسيد كه باالترين نرخ تورم در طول تـاريخ           49 به   1374درصد رسيد و در سال      
  .ايران استاقتصادي 
  

 ايران  اسالمي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري      برنامه سوم توسعه   3. 11. 20
)1383-1379(  

سوم بهبود مستمر سطح زندگي جامعه و كيفيت آن همچنين ارتقاي انديشه        هدف برنامه   
اسالمي و معنويت در جامعه، حفظ حريت انسان، توجه بـه حقـوق مـردم و تأكيـد بـر                    

  .نوني و امنيت اجتماعي و حفظ وحدت ملي استهاي قاآزادي
  

  سومبررسي عملكرد برنامه 
بـراي ايـن    .  درصـد كـاهش يافـت      5/12 درصد به    15بيكاري از    اشتغال نرخ    در بخش 

گذاري در مناطق محروم افـزايش       كار خارجي محدود شد و سرمايه      منظور ورود نيروي  
  .يافت

  
  خالصه فصل بيستم

فايـده  چـرا تـا همـين اواخـر همگـان بـه             «: استرا مطرح كرده     مهم   سؤالتودارو اين   
 شــوروي ســابق و ايجــاد كــشورهاي تــازه فــرو پاشــي » ايمــان داشــتند؟ريــزي برنامــه

باور را در بعضي از افراد ايجاد كرده          بازار اين  يافته و گرايش آنها به سمت نظام       استقالل
ـ              بـراي   .ريـزي ندارنـد    ه برنامـه  است كه كشورها براي ارتقاء سطح اقتصاد خـود نيـاز ب

 اقتـصادي فراينـدي     ريزي  برنامهنظر نگارنده    تعاريف متعددي وجود دارد به       ريزي  برنامه
 بـراي   .كنـد وضـعيت مطلـوب تبـديل مـي       است كه وضعيت موجود يك كـشور را بـه           
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  :حل وجود دارد اقتصادي دو راه بهينه منابع تخصيص
 استفاده از مكانيزم بازار . 1

   اقتصاديريزي برنامه استفاده از . 2
  :به داليل زير مكانيزم بازار قادر به تخصيص بهينه منابع نيست

 .دهدكامل كه به داليل مختلف رخ ميعدم وجود شرايط رقابت  . 1

سـرمايه الزم بـه قـدري زيـاد اسـت كـه واحـدهاي               ها ميـزان    در بعضي زمينه   . 2
تـاً بـه انحـصار منجـر        گذاري را يا ندارنـد و يـا اگـر دارنـد نهاي            خصوصي توان سرمايه  

 .گردد مي

گـذاري درازمـدت و دوره بازگـشت سـرمايه طـوالني باشـد              اگر بازده سرمايه   . 3
  .خصوصي وجود ندارد گذاري بخشاي براي سرمايهانگيزه

 ريـزي   برنامـه لذا هر كشوري براي دست يافتن به توسـعه اقتـصادي مجبـور بـه                
  .اقتصادي است

شود كـه بـه شـرح آنهـا          نوع تقسيم مي   و به د  ريزي  برنامهاز لحاظ دخالت دولت     
  .پردازيم مي

   دستوريريزي برنامه. 1
   ارشاديريزي برنامه. 2

 است كه در آنهـا      ريزي  برنامههاي  ها يا روش   مالي آن دسته از تكنيك     ريزي  برنامه
در كشورهاي در   . پولي و اعتباري مدنظر است     بهينه منابع    تأمين مالي برنامه و تخصيص    

  .هايي وجود دارداي اجراي برنامه مالي محدوديتحال گذر بر

 منـابع موجـود در كـشور و         فيزيكي تالشي است براي كـاربرد تمـام        ريزي  برنامه
فيزيكـي  تعادل  . ملي منظور به حداكثر رساندن درآمد و اشتغال         تخصيص مطلوب آن به   

ي در حـال    در كـشورها  . گذاري و توليـد اسـت     صحيح سرمايه در اقتصاد شامل ارزيابي     
  .هايي وجود داردگذر براي اجراي برنامه فيزيكي محدوديت

. شـود  ساالنه و بلندمدت تقسيم مي     ريزي  برنامه از نظر دوره زماني به       ريزي  برنامه
 از لحاظ وسـعت دو نـوع   ريزي برنامه. هايي براي اقتصاد دارد بلندمدت زيان ريزي  برنامه
  :است

  اي منطقهريزي برنامه. 1
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  بخشي ريزي هبرنام. 2
 تجـويزي  ريزي برنامه مشروط در مقابل ريزي  برنامهصورت   بندي ديگري به   تقسيم

  .و اجباري وجود دارد
معني  جهان داراي نظام اقتصادي مختلط هستند، اقتصاد مختلط به           اكثر كشورهاي 

مجموعه اقتصادي   اقتصادي دولتي و خصوصي در كنار يكديگر در يك           وجود دو بخش  
  .است

هـاي منفـي    بـردن جنبـه    در يك اقتصاد مختلط از بين        ريزي  برنامه نهايي از    فهد
اجتمـاعي  نظام دولتي در جهت افزايش رفاه       هاي مثبت   جنبهداري و تقويت    نظام سرمايه 
  . مردم است
كـشور   گوناگوني وجود دارد كه يك       ريزي  برنامههاي   هاي اقتصادي و روش    مدل

  .ن آنها انتخاب كندتواند از ميا در حال گذر مي
. دهـد  روابط موجود بين متغيرهـاي اقتـصادي را نـشان مـي            ريزي  برنامهيك مدل   

كند با استفاده از تجربيات گذشته روند رويدادهاي آتـي اقتـصادي را              ريز سعي مي   برنامه
  .بيني نمايد هاي ساده اقتصادي پيشبا در نظر گرفتن پيش فرض

  : عبارتند ازريزي هبرنامهاي  ترين مدل شش نوع از مهم
  مدل جامع. 1
  مدل چند بخشي. 2
  مدل غيرمتمركز. 3
   ستاده-مدل داده. 4
  )CGE( مدل تعادل عمومي قابل محاسبه. 5
  كالن سنجيمدل اقتصاد. 6

بـيش از نـيم   هاي بلندمدت بـه    در ايران بر اساس تدوين برنامه      ريزي  برنامهسابقه  
  برنامه تهيه و اجرا شد و برنامه شـشم تـدوين           اسالمي، پنج قبل از انقالب    . رسد قرن مي 

شـد  اسالمي پنج برنامه تهيـه      پس از انقالب    . اسالمي اجرا نشد  شد ولي با وقوع انقالب      
برنامـه تـاكنون اجـرا شـده و برنامـه      سـه  .  تحميلي اجرا نشد   دليل جنگ  كه اولين آن به   

  . چهارم در حال اجرا است
هاي اقتصادي و ايجاد شرايط الزم بـراي        م تعادل اول از بين بردن عد    هدف برنامه   
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برنامه اول موجـب تحـرك       . اقتصاد با نرخ رشد سريع بود       يك گذر از اقتصاد جنگي به    
  .هاي توليدي گرديدفعاليت

هـاي فرهنگـي و     اجتمـاعي، تقويـت ارزش    عـدالت   هدف برنامه دوم دستيابي به      
 داخلـي در طـي       رشد توليـد ناخـالص     نرخ. هاي اجتماعي بود  بخشانقالبي با توجه به     

  . درصد بود8/3برنامه دوم 
سوم بهبود مستمر سطح زندگي جامعه و كيفيت آن همچنين ارتقاي           هدف برنامه   

  .اسالمي و معنويت در جامعه بودانديشه 
  

  بيستمفصل خودآزمايي 
   ايمان داشتند؟ريزي برنامهفايده چرا تا همين اواخر همگان به  . 1
  .دهيد اقتصادي را توضيح ريزي هبرنامماهيت  . 2
  داشته است؟ ريزي برنامهتأثيري بر قضاوت افراد در مورد  سابق چه شورويفرو پاشي  . 3
  .كنيد را تعريف ريزي برنامه . 4
  .كنيد را تعريف ريزي برنامهمطلوب در وضعيت  . 5
  هايي وجود دارد؟حلاقتصادي چه راه بهينه منابع براي تخصيص . 6
   بهينه منابع نيست؟زار قادر به تخصيصچرا مكانيزم با . 7
  .دهيددولت را توضيح  از لحاظ دخالت ريزي برنامه انواع  . 8
  . دهيد دستوري را توضيحريزي برنامه . 9

  .دهيد ارشادي را توضيح ريزي برنامه . 10
  .دهيد از نظر مالي و فيزيكي را توضيح ريزي برنامهانواع  . 11
  مالي چيست؟ ريزي برنامه . 12
  .دهيدگذر را توضيح  مالي در كشورهاي درحال ريزي امهبرنهاي محدوديت . 13
   چيست؟ فيزيكيريزي برنامه . 14
  .دهيدگذر را توضيح  فيزيكي در كشورهاي در حال ريزي برنامههاي محدوديت . 15
  . از نظر دوره زماني را توضيح دهيدريزي برنامهانواع  . 16
  چيست؟ ساالنه ريزي برنامه . 17
  چيست؟ بلندمدتريزي برنامه . 18
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 . بلندمدت را توضيح دهيدريزي برنامههاي  نزيا . 19

 . از لحاظ وسعت را توضيح دهيدريزي برنامهانواع  . 20

 .اي را توضيح دهيد  منطقهريزي برنامه . 21

 . بخشي را توضيح دهيدريزي برنامه . 22

 . تجويزي و اجباري را توضيح دهيدريزي برنامه مشروط در مقابل ريزي برنامه . 23

  مشروط چيست؟ريزي برنامه . 24

  تجويزي و اجباري چيست؟ريزي برنامه . 25

 . در يك اقتصاد مختلط را توضيح دهيدريزي برنامه . 26

 . در يك اقتصاد مختلط را توضيح دهيدريزي برنامههدف نهايي از  . 27

 . را تعريف كنيدريزي برنامهمدل  . 28

 . را نام ببريدريزي برنامههاي  انواع مدل . 29

 .مدل جامع را تعريف كنيد . 30

 .مدل چند بخشي را تعريف كنيد . 31

 .دل غيرمتمركز را تعريف كنيدم . 32

 .سرزمين را تعريف كنيد آمايش ريزي برنامه . 33

 .دهيد ستاده را توضيح  ـمدل داده . 34

  .را توضيح دهيد) CGE(  مدل تعادل عمومي قابل محاسبه . 35
 .سنجي كالن را توضيح دهيدمدل اقتصاد . 36

  .طور خالصه توضيح دهيد  اقتصادي در ايران را بهريزي برنامه . 37
ري اسـالمي ايـران را      ل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهو      هدف برنامه او   . 38

  .ذكر نماييد
ري اسـالمي ايـران را      هدف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهو         . 39

 .ذكر نماييد

هدف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران را              . 40
 .ذكر نماييد
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   غيرمتمركز)ب         متمركز)الف
 اي  منطقه)د         ارشادي)ج

  ود؟ش  اجرا ميريزي برنامهدر كشورهاي با نظام اقتصادي مختلط كدام  . 43
   غيرمتمركز)ب         متمركز )الف

  الف و ج)د         ارشادي)ج

، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري        كدام گزينه هدف برنامـه اول توسـعه اقتـصادي          . 44
  دهد؟ اسالمي ايران را نشان مي

  هاي اقتصاديعدم تعادل )الف
  دستيابي به عدالت اجتماعي )ب
   بهبود مستمر سطح زندگي جامعه)ج
  الف و ج)د

كدام گزينه هدف برنامـه دوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري                  . 45
  دهد؟اسالمي ايران را نشان مي

  هاي اقتصادي عادلعدم ت )الف
  دستيابي به عدالت اجتماعي )ب
   بهبود مستمر سطح زندگي جامعه)ج
  الف و ج)د

كدام گزينه هدف برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري                  . 46
  دهد؟ اسالمي ايران را نشان مي

  هاي اقتصادي عدم تعادل )الف
  دستيابي به عدالت اجتماعي )ب
  ندگي جامعه بهبود مستمر سطح ز)ج
  الف و ج)د

  نقطه قوت برنامه اول چه چيز بود؟ . 47
  هاي توليديتحرك فعاليت ايجاد )ب   كاهش نرخ تورم )الف

   انتقال تكنولوژي)د   كاهش نرخ بيكاري)ج
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 هاپاسخنامه خودآزمايي پايان فصل
. در اين قسمت براي پاسخ سؤاالت تشريحي فقط شماره صفحه آن مشخص مـي شـود    

اي كه پاسخ سؤال در آن يلي و تستي هم پاسخ داده مي شوند و هم صفحه  سؤاالت تكم 

  .شودذكر شده ارايه مي

  

  پاسخ خودآزمايي فصل اول

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛ ٣ و۲صص. ۴؛           ۲ص. ۳؛               ۳ و۲صص. ۲؛                   ۲ص. ۱
  ؛٣ص. ٨؛           ٣ص. ٧                      ؛٣ص. ٦؛                    ٣ص.٥

  ؛۸ص. ١٢؛         ۸ص. ١١؛              ٥ و٤صص  .١٠؛                  ٤ص. ٩

  ؛۱۰ص. ۱۶؛        ۸ص. ۱۵               ؛۷ و٦صص. ١٤؛                 ۹ص. ١٣

  ؛ ۱۲ص. ۲۰؛      ۱۱ص. ۱۹؛                   ۱۱ص. ۱۸؛          ۸ و ۴صص. ۱۷

  ؛۱۳ص. ۲۴؛      ۱۳ص. ۲۳؛                   ۱۳ص. ۲۲؛                ۱۴ص. ۲۱

  .۱۱ص. ۲۵

  

  يكميل تتپاسخ سؤاال

  .۸توسعه پايدار ص. ۲۶

  

  يستسؤاالت ت پاسخ

  ؛ )۷ و ۳صص(ب. ۲۹        ؛   )۳ و۲صص(ب. ۲۸          ؛    )۲ص(ج. ۲۷

  ؛ )۱۲ص(د. ۳۲          ؛         )۸ص(ج. ۳۱        ؛     )۸ص(ج. ۳۰

  ؛ )۱۱ص(ج. ۳۵         ؛          )۲ص(ج. ۳۴       ؛      )۳ص(ج. ۳۳

  ).۱۵ص(ب. ۳۶
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  پاسخ خودآزمايي فصل دوم

  تشريحي پاسخ سؤاالت

  ؛                  ۲۵ص. ۳  ؛          ۲۵ و ۲۴صص. ۲  ؛           ۲۴ص. ۱

                     ؛٢٧ص. ٦  ؛               ٢٧ص. ٥    ؛٢٦ص. ۴

                ؛٣٠ص. ٩    ؛ ٢٨ص. ٨           ؛ ۲۸ص. ٧

  ؛٤١ص. ١٢  ؛           ٣٤ص. ١١  ؛           ٣٤ص. ١٠

  .۲۷ص. ١٣

  

  يستت پاسخ سؤاالت

  ؛)۳۱ص(ج. ۱۶؛               )۲۶ص(ب. ۱۵ ؛                )۲۵ص(الف. ١٤

  ؛ )۲۹ص(ج.۱۹؛              )۳۷ص(الف. ۱۸؛                 )۳۱ص(الف. ۱۷

  ).۲۴ص(الف. ۲۱؛                  )۳۳ص(ب. ۲۰

  

  پاسخ خودآزمايي فصل سوم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛                   ۴۸ص. ۳  ؛                   ۴۸ص. ۲  ؛          ۴۸ص. ۱

                     ؛٥٢ص. ٦  ؛            ٥٠ ص.٥    ؛ ٤٨ص. ۴

             ؛٥٤ص. ٩    ؛٥٠ص. ٨             ؛ ۵۲ص .٧

  ؛٥٢ص. ١٢                ؛٥٤ص. ١١             ؛٥٥ص .١٠

  ؛                ۵۵ص. ۱۵               ؛٥٣ص. ١٤           ؛ ۵۳ص. ١٣

  ؛                 ۵۸ص. ۱۸  ؛          ۵۶ص. ۱۷    ؛۵۶ص. ۱۶

  .۵۸ص. ۲۰            ؛٥٨ص. ۱۹

 
  يستت پاسخ سؤاالت

  ؛)۴۹ص(ج. ۲۳؛           )۵۳ص(الف. ۲۲                 ؛      )۴۹ص(ج. ۲۱

  ).۴۸ص(الف. ۲۶؛             )۴۹ص(ج. ۲۵؛                       )۵۷ص(ج. ۲۴
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  پاسخ خودآزمايي فصل چهارم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛                 ۶۴ص. ۳          ؛       ۶۴ص. ۲        ؛       ۶۵ص. ۱

                ؛٦٨ص. ٦                 ؛٦٥ص. ٥    ؛ ٧١ص. ۴

                  ؛٦٩ص. ٩    ؛٦٩ص. ٨               ؛ ۷۱ص .٧

  ؛ ٦٥ص. ١٢  ؛             ٦٥ص. ١١  ؛             ٧٣ص .١٠

  ؛                ۷۵ص. ۱۵               ؛٧٠ص. ١٤  ؛               ۷۱ص .١٣

  .۷۷ص.۱۸  ؛           ۷۶ص. ۱۷    ؛۷۴ص. ۱۶

  

  يستت پاسخ سؤاالت

  ؛          )۷۶ص(ج. ۲۱  ؛         )۶۹ص(د. ۲۰        ؛) ۷۰ص(د. ۱۹

  ).۶۹ص(الف. ۲۲

  

  پاسخ خودآزمايي فصل پنجم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛               ۸۸ص . ۳  ؛              ۸۹ص. ۲  ؛               ۸۸ص. ۱

                ؛٨٧ص. ٦   ؛              ۸۸ص. ٥     ؛٨٨ص. ۴

                ؛٨٧ص. ٩    ؛ ٨٧ص. ٨                 ؛ ۸۷ص. ٧

  ؛٨٣ص. ١٢                ؛٨٤ص. ١١               ؛٨٤ ص.١٠

  ؛              ۸۳ص. ۱۵               ؛٨٣ص. ١٤              ؛ ۸۲ص. ١٣

  ؛             ۸۴ص. ۱۸  ؛             ۸۴ص. ۱۷    ؛۸۳ص. ۱۶

  .۹۰ص. ۲۰     ؛          ۸۸ص. ۱۹

  

   يستتپاسخ سؤاالت

  ؛ )۸۳ص(الف. ۲۳          ؛     )۸۹ص(د. ۲۲        ؛           )۸۹ص(د. ۲۱

  ؛)۸۶ص(الف. ۲۶             ؛   )۸۳ص(د.۲۵         ؛       )۸۳ص(الف. ۲۴

  ؛)۸۷ص(ج. ۲۹          ؛    )۸۷ص(ج. ۲۸         ؛       )۸۵ص(الف. ۲۷
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  ؛)۸۷ص(د .۳۲           ؛    )۸۷ص(د. ۳۱           ؛       )۸۷ص(ج. ۳۰
  ).خارج از کتاب(ب. ۳۳ 

  

  پاسخ خودآزمايي فصل ششم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

        ؛    ۹۹ص .۳  ؛              ۹۹ص. ۲  ؛     ۱۰۲ تا ۹۹صص. ۱

               ؛١٠٢ص. ٦  ؛                ١٠٠ص. ٥    ؛ ١٠٠ص. ۴

  ؛١٢٢  ص.٨           ؛۱۰۲ص .٧

  ؛      ٩٨ص. ١١   ؛ ۵ و فصل۶ فصل.١٠      ؛۳ و فصل۶فصل. ٩

  . ۱۰۴و۱۰۳صص. ١٢

  

  يستت پاسخ سؤاالت

      ؛)۹۸ص(الف. ۱۵    ؛     )۹۸ص(ج. ۱۴   ؛    )۱۰۳ص( الف.١٣

  ؛  )۱۰۳ص(ج. ۱۸   ؛    )۱۰۰ص(ج.۱۷       ؛)۹۹ص(ج. ۱۶

  ).۸۸ص(د. ۲۰        ؛ )۱۰۳ص(ج.۱۹

  

  پاسخ خودآزمايي فصل هفتم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

         ؛    ۱۱۱ص. ۳  ؛               ۱۱۰ص. ۲  ؛               ۱۱۰ص. ۱

                 ؛١١٥ص. ٦  ؛              ١١٣ص. ٥    ؛١١١ص.۴

  .۱۱۵ص. ٧

  

  يستتپاسخ سؤاالت

  ؛      )۱۱۲ص(ب. ۱۰        ؛  )۱۱۱ص(د. ۹   ؛      )۱۱۲ص( ج.۸

  ؛    )۱۱۱ص(ب. ۱۳    ؛ )۱۱۰ص(د. ۱۲        ؛)۱۱۰ص(الف. ۱۱

  ).۱۱۳ص(الف. ۱۵  ؛      )۱۱۲ص(ج. ۱۴
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  پاسخ خودآزمايي فصل هشتم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛ ١٢٣ص. ۴     ؛       ۱۲۳ص. ۳؛             ۱۲۱ص. ۲؛              ۱۲۲ص. ۱
    .۱۲۴ص. ٧             ؛١٢١ص. ٦؛              ١٢٠ ص.٥

  

  يستتپاسخ سؤاالت

     ؛  )۱۲۲ص(د. ۱۰  ؛       )۱۱۱ص(الف. ۹  ؛       )۱۱۲ص(ب .۸

         ؛   )۱۲۰ص(ج.۱۳  ؛   )۱۲۱ص(الف. ۱۲    ؛ )۱۲۱ص(د. ۱۱

  ).۱۲۳ص(د. ۱۴

  

  پاسخ خودآزمايي فصل نهم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛            ۱۳۵ص. ۳  ؛             ۱۳۵ص. ۲  ؛           ۱۳۴ص. ۱

   ؛            ١٤١ص. ٦  ؛           ١٣٨ص. ٥    ؛١٣٦ص. ۴

             ؛١٤٤ص. ٩    ؛١٤٤ص. ٨             ؛ ۱۴۱ص. ٧

  ؛١٤٥ص. ١٢  ؛          ١٤٥ص. ١١  ؛           ۱۴۵ص .١٠

  ؛          ۱۴۶ص. ۱۵  ؛           ۱۴۶ص. ١٤  ؛          ۱۴۶ص. ١٣

  ؛           ۱۵۱ص. ۱۸  ؛          ۱۴۷ص. ۱۷    ؛ ۱۴۶ص. ۱۶

  ؛          ۱۵۵ص. ۲۱    ؛۱۵۴ص. ۲۰  ؛         ۱۵۴ص. ۱۹

  ؛ ۱۵۶ص. ۲۴  ؛         ۱۵۶ص. ۲۳  ؛           ۱۵۶ص. ۲۲

  ؛         ۱۵۷ص. ۲۷  ؛           ۱۵۷ص. ۲۶  ؛          ۱۵۷ص. ۲۵

  ؛           ۱۶۰ص. ۳۰  ؛          ۱۵۹ص. ۲۹    ؛ ۱۵۹ص. ۲۸

  .۱۶۰ص. ۳۱

  

  يستتپاسخ سؤاالت

  ؛      )۱۴۲ص(الف. ۳۴؛            )۱۴۴ص(لفا. ۳۳؛               )۱۳۱ص(د. ۳۲

  ؛)۱۴۴ص(د. ۳۷؛              )۱۴۱ص(ب. ۳۶؛               )۱۴۲ص(د. ۳۵
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  ؛)۱۵۶ص(د. ۴۰  ؛   )۱۴۶ص(د. ۳۹  ؛     )۱۴۶ص(الف. ۳۸

  .)۱۵۵ص(الف. ۴۱

  
  پاسخ خودآزمايي فصل دهم

  تشريحي پاسخ سؤاالت

  ؛          ۱۶۹ص. ۳  ؛           ۱۷۱ص. ۲  ؛           ۱۷۰ص. ۱

             ؛١٧٠ص. ٦  ؛            ١٧١ص. ٥    ؛١٧١ص. ۴

              ؛١٧٠ص. ٩    ؛١٧٠ص. ٨  ؛          ۱۶۹ص. ٧

  .۱۷۱ص. ١٢  ؛         ١٧١ص. ١١  ؛         ١٧٢ص. ١٠
  

  يستتپاسخ سؤاالت

  ؛)۱۷۰ص(الف. ۱۵  ؛      )۱۷۱ص(الف. ۱۴  ؛  )۱۷۰ص(ج. ۱۳

  ؛)۱۷۱ص(د. ۱۸    ؛    )۱۷۰ص(د. ۱۷          ؛)۱۷۰ص(الف. ۱۶

  ).۱۷۱ص(الف. ۱۹

  

  پاسخ خودآزمايي فصل يازدهم

  تشريحيپاسخ سؤاالت

  ؛             ۱۷۶ص. ۳  ؛         ۱۷۸ص. ۲  ؛            ۱۷۷ص. ۱

           ؛١٧٩ص. ٦  ؛         ١٧٧ص. ٥    ؛ ١٧٦ص. ۴

                 ؛١٨٢ص. ٩    ؛ ١٨٢ص. ٨             ؛ ۱۸۰ص. ٧

  ؛١٧٧ص. ١٢  ؛           ١٨٣ص. ١١  ؛       ١٨٢ص. ١٠

  .۱۷۸ص. ۱۵  ؛       ۱۷۸ص. ۱۴  ؛              ۱۷۷ص. ۱۳

  

  يستتپاسخ سؤاالت

  ؛ )۱۷۹ص(ج. ۱۸  ؛    )۱۷۸ص(الف. ۱۷  ؛      )۱۷۷ص(ب. ۱۶

  ).۱۷۹ص(ج. ۱۹
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  پاسخ خودآزمايي فصل دوازدهم

  يليكمت پاسخ سؤاالت

  ؛)۱۹۰ص(وجود دورهاي باطل فقر. ۲      ؛ )۱۸۹ص(رشد متعادل اقتصادي. ۱

  ).۱۹۰ص(هاي اقتصاديجانبه در كليه بخش گذاري همه سرمايه. ۳

  

  تشريحي پاسخ سؤاالت

                  ؛١٩١ص. ٦  ؛             ١٩٠ ص.٥  ؛             ۱۹۰ص. ۴

              ؛١٨٩ص. ٩  ؛             ١٩٣ص. ٨    ؛۱۹۳ص .٧

  .١٩٢ص. ١٠

  

  يستت  سؤاالتپاسخ

  ؛ )۱۹۲ص(ج. ۱۳  ؛  )۱۹۲ص(الف. ۱۲  ؛    )۱۹۲ص(الف. ۱۱

  ؛)۱۹۰ و ۱۸۹صص(ج. ۱۶  ؛        )۱۸۹ص(د. ۱۵  ؛       )۱۹ص(الف. ۱۴

  ).۱۹۰ص(الف. ۱۷

  

  پاسخ خودآزمايي فصل سيزدهم

  تشريحي پاسخ سؤاالت

  ؛۱۹۸ص. ۳  ؛           ۱۹۸ص. ۲  ؛          ۱۹۸ص. ۱

  .۲۰۳ص. ۴

  

  يستت پاسخ سؤاالت

  ؛)۱۹۸ص(الف. ۷  ؛     )۱۹۸ص(الف. ۶  ؛     )۱۹۷ص( ب.۵

  ؛)۱۹۹ص(د. ۱۰  ؛      )۱۹۹ص(د. ۹  ؛    )۱۹۸ص(الف. ۸

  ؛)۲۰۳ص( ج.۱۳  ؛   )۱۹۹ص(ج. ۱۲  ؛    )۱۹۹ص(ب. ۱۱

  ).۲۰۳ص(د. ۱۵  ؛    )۲۰۳ص(د. ۱۴
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  پاسخ خودآزمايي فصل چهاردهم
  يكميلپاسخ سؤاالت ت

  ؛)۲۱۲ص(بازدهي بيشتر. ٢  ؛        )۲۱۱ص( رهبرينقش. ١

  ؛ )۲۱۳ص(سطحهم. ٤  ؛            )۲۱۳ص(استراتژيك. ٣

  ).۲۱۰ص(اقتصاديرشدنامتعادل.٦  ؛    )٢٣٠ص(پيشينپيوندهاي.٥

  

  پاسخ سؤاالت تشريحي

           ؛٢١٠ص. ٩  ؛            ٢١٠ص.٨  ؛               ١٩٨ص. ٧

            ؛٢١٢ ص.١٢  ؛             ٢١١ص. ١١    ؛ ٢١١ص. ١٠

  ؛             ۲۱۳ص. ۱۵    ؛۲۱۳ص. ١٤  ؛       ۲۱۳ص. ١٣

  ؛  ۲۱۴ص. ۱۸  ؛       ۲۱۴ص. ۱۷  ؛          ۲۱۴ص. ۱۶

  ؛       ۲۱۷ص. ۲۱  ؛          ۲۱۷ص. ۲۰  ؛             ۲۱۵ص. ۱۹

  .۲۱۱ص. ۲۳  ؛ ۲۱۸ و۲۱۷صص. ۲۲

  

  يستپاسخ سؤاالت ت

  ؛)۲۱۴ص(د. ۲۶    ؛  )۲۱۴ص(ب. ۲۵  ؛       )۲۱۱ص(الف. ۲۴

  ؛)۲۱۵ص(ب. ۲۹    ؛     )۲۱۵ص(الف. ۲۸  ؛         )۲۱۵ص(ج. ۲۷

  ).۲۱۷ص(ب. ۳۰

  

  پاسخ خودآزمايي فصل پانزدهم

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛٢٢٥ و۲۲۴صص .٣    ؛  ٢٢٤ص. ٢  ؛              ٢٢٤ ص. ١

  ؛٢٢٦ص. ٦    ؛ ٢٢٦ص. ٥    ؛٢٢٥ص. ٤

  ؛ ٢٢٦ص. ٨    ؛       ٢٢٦ص. ٧

  

  يستپاسخ سؤاالت ت

  ؛)۲۲۶ص(د. ۱۱  ؛   )۲۲۴ص(الف. ۱۰  ؛      )۲۲۴ص(ج. ۹

PNU



  ريزی رنامهاقتصادی و ب توسعه         

 

320

  .)۲۴۳ص(ب.۱۳  ؛       )۲۲۶ص(د. ۱۲

  

  پاسخ خودآزمايي فصل شانزدهم
  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛             ۲۳۴ص. ۳      ؛۲۳۴ص. ۲    ؛  ۲۳۲ص. ۱

  ؛         ۲۳۶ص. ٦         ؛      ٢٣٥ص. ٥             ؛٢٣٥ص. ۴

  ؛       ٢٤٠ص. ٩                  ؛ ٢٤٠ص. ٨    ؛       ٢٣٨ص. ٧

  ؛۲۴۲ص. ١٢        ؛  ۲۶۳تا۲۴۱صص. ١١             ؛ ۲۴۰ص. ١٠

  ؛             ۲۴۴ص. ۱۵           ؛     ٢٤٢ص. ١٤        ؛   ۲۴۲ص. ١٣

  ؛        ۲۴۴ص. ۱۸            ؛      ۲۴۴ص. ۱۷          ؛ ۲۴۴ص. ۱۶

  ؛      ۲۴۶ص. ۲۱                ؛۲۴۵ص. ۲۰   ؛        ۲۴۵ص. ۱۹

  ؛۲۴۰ص. ۲۴         ؛       ۲۴۷ص. ۲۳      ؛    ۲۴۶ص. ۲۲

  ؛             ۲۳۳ص. ۲۷             ؛ ۲۴۰ص. ۲۶         ؛    ۲۴۰ص. ۲۵

  ؛                    )است۴۳/۰ضريب جينی(۲۴۰ و۲۳۷ص. ۲۹          ؛۲۳۴ص. ۲۸

  عزيز؛        دانشجويانعهدهبه. ۳۲عزيز؛ دانشجويانعهدهبه. ۳۱               ؛۲۳۹ص. ۳۰

                ؛       ۲۵۷ص. ۳۴          ؛ ۲۳۸ص. ۳۳

  ؛ ۲۴۶ص. ۳۶         عزيز؛دانشجويانعهدهبه. ۳۵

  ؛            ۲۴۶ص. ۳۹    ؛        ۲۴۶ص. ۳۸  ؛       ۲۴۴ص. ۳۷

  .۲۳۳ص. ۴۰

  

  يكميلپاسخ سؤال ت

  ).۲۳۴ص( باالتر ـترپايين.  ۴۱
 

  يست تپاسخ سؤاالت

  ؛)۲۳۶ص(ب. ۴۳   ؛          )۲۳۹ص(الف. ۴۲

  .اقتصادكالن مراجعه نماييدكتاببه) ۲۳۲ص(ج. ۴۴

  ؛ )۲۳۴ص(ج. ۴۷  ؛        )۲۳۳ص(ج. ۴۶    ؛         )۲۳۲ص(الف. ۴۵
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  ).۲۴۰ص(ج. ۵۰  ؛         )۲۴۰ص(ب. ۴۹             ؛)۲۴۰ص(الف. ۴۸

  
  پاسخ خودآزمايي فصل هفدهم

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛          ۲ص. ۳      ؛     ۲۵۷ص. ۲    ؛      ۲۵۶ص. ۱

  ؛              ۲۶۰ص. ٦    ؛           ٢٥٨ص. ٥    ؛٢٥٨ص. ۴

   ؛         ٢٦١ص. ٩      ؛٢٦١ص. ٨  ؛         ٢٥٦ص. ٧

  ؛٢٥٩ص. ١٢    ؛          ٢٦٢ص. ١١  ؛            ۲۶۱ص .١٠

  .۲۶۳ص. ۱۵     ؛            ٢٦٢ص. ١٤  ؛         ۲۹۰ص. ١٣

  

  يكميلپاسخ سؤاالت ت

  ).۲۶۲ص(به مراتب بيشتر. ۱۷  ؛ )۲۵۶ص( تصاعد حسابي ـتصاعد هندسي. ۱۶
 

  يستپاسخ سؤاالت ت

  ؛  )۲۵۶ص(ب. ۲۰  ؛     )۲۶۱ص(ج. ۱۹    ؛)۲۶۳ص(ب. ۱۸

  ).۲۵۶ص(د. ۲۱

  

  پاسخ خودآزمايي فصل هجدهم

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛        ۲۷۰ص. ۳    ؛              ۲۷۰ص. ۲   ؛        ۲۷۰ص. ۱

  ؛              ۲۷۳ص. ٦    ؛             ٢٧١ص. ٥    ؛٢٧٠ص. ۴

   ؛           ٢٧٤ص. ٩      ؛ ٢٧٤ص. ٨    ؛       ٢٧٣ص. ٧

  ؛ ٢٧٥ص. ١٢      ؛     ٢٧٤ص. ١١   ؛            ۲۷۴ص .١٠

  ؛      ۲۷۶ص. ۱۵     ؛           ٢٧٥ص. ١٤  ؛           ۲۷۵ص. ١٣

  ؛            ۲۷۴ص. ۱۸        ؛       ۲۷۷ص. ۱۷    ؛۲۷۶ص. ۱۶

  به عهده دانشجويان عزيز؛                  . ۲۱    ؛ ۲۶۹ص. ۲۰    ؛     ۲۶۸ص. ۱۹

  .به عهده دانشجويان عزيز. ۲۲
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  يكميلپاسخ سؤال ت

  ).۲۷۴ص( فردي‐اجتماعي. ۲۳

  
  يستپاسخ سؤاالت ت

  ؛     )۲۷۰ص(ج. ۲۶    ؛   )۲۷۱ص(الف. ۲۵  ؛      )۲۷۲ص(د. ۲۴

  ).۲۶۸ص(الف. ۲۹    ؛   )۲۷۴ص(الف. ۲۸    ؛)۲۷۴ص(ب. ۲۷

  
  پاسخ خودآزمايي فصل نوزدهم

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛          ۲۸۴ص. ۳    ؛           ۲۸۴ص. ۲  ؛         ۲۸۴ص. ۱

  ؛            ۲۸۵ص. ٦    ؛          ٢٨٥ص. ٥  ؛٢٨٨و٢٨٥صص. ۴

           ؛٢٨٦ص. ٩      ؛٢٨٥ص. ٨  ؛         ٢٨٥ص .٧

  ؛ ٢٨٦ص. ١٢    ؛       ٢٨٦ص. ١١          ؛   ۲۸۶ص. ١٠

  ؛       ۲۸۷ص. ۱۵     ؛          ٢٨٦ص. ١٤  ؛        ۲۸۶ ص.١٣

  ؛           ۲۸۸ص. ۱۸    ؛        ۲۸۸ص. ۱۷    ؛۲۸۷ص. ۱۶

  .۲۸۹ص. ۲۱       ؛۲۸۹ص. ۲۰  ؛       ۲۸۸ص. ۱۹

  

  يكميلپاسخ سؤاالت ت

  ؛)۲۸۴ص( غيرفراگير و محدود‐مدت كوتاه. ۲۲
  ؛ )۲۸۵ص(شديد كنترل ‐اقتصاديآزادي. ۲۳

  ؛)۲۸۸ص(استراتژي جايگزيني واردات. ۲۴
  ؛)۲۸۹ص( كنترل شديد‐ آزادي اقتصادي.۲۵

  ؛)۲۸۷ص(جايگزيني واردات مطلق. ۲۷؛                   )۲۸۷ص(جهت خودكفايي. ۲۶
  ).۲۸۴ص(فراگير‐بلندمدت. ۲۹؛           )۲۸۷ص(توليد كاالهاي مصرفي. ۲۸

  

  يتسپاسخ سؤال ت

  ).۲۸۵ص(الف. ۳۰
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  پاسخ خودآزمايي فصل بيستم

  پاسخ سؤاالت تشريحي

  ؛            ۲۹۵ص. ۳  ؛            ۲۹۵ص. ۲  ؛            ۲۹۴ص. ۱

  ؛            ۲۹۷ص. ٦  ؛            ٢٩٦ص. ٥    ؛٢٩٦ص. ۴

   ؛          ٢٩٧ص. ٩    ؛ ٢٩٧ص. ٨  ؛         ٢٩٧ص. ٧

  ؛٢٩٨ص. ١٢        ؛    ٢٩٨ص. ١١        ؛ ۲۹۷ص. ١٠

  ؛          ۲۹۹ص. ۱۵             ؛٢٩٩ص. ١٤    ؛     ۲۹۸ص. ١٣

  ؛           ۳۰۰ص. ۱۸  ؛          ۳۰۰ص. ۱۷    ؛۳۰۰ص. ۱۶

  ؛          ۳۰۱ص. ۲۱    ؛ ۳۰۰ص. ۲۰  ؛          ۳۰۰ص. ۱۹

  ؛ ۳۰۱ص. ۲۴  ؛          ۳۰۱ص. ۲۳  ؛           ۳۰۱ص. ۲۲

  ؛          ۳۰۲ص. ۲۷  ؛           ۳۰۱ص. ۲۶  ؛          ۳۰۱ص. ۲۵

  ؛           ۳۰۳ص. ۳۰  ؛          ۳۰۳ص. ۲۹    ؛۳۰۲ص. ۲۸

  ؛          ۳۰۲ص. ۳۳    ؛۳۰۴ص. ۳۲  ؛          ۳۰۳ص. ۳۱

  ؛۳۰۴ص. ۳۶  ؛          ۳۰۴ص. ۳۵  ؛           ۳۰۴ص. ۳۴

  ؛        ۳۰۵ص. ۳۹  ؛             ۳۰۵ص. ۳۸  ؛              ۳۰۵ص. ۳۷

  .۳۰۵ص. ۴۱    ؛ ۳۰۶ص. ۴۰

  

  يست تتپاسخ سؤاال

  ؛      )۳۰۵ص(الف. ۴۴  ؛    )۳۰۱ص(د. ۴۳  ؛    )۲۹۵ص(الف . ۴۲

  ).۳۰۵ص(ب. ۴۷  ؛        )۳۰۶ص(ج. ۴۶    ؛)۳۰۵ص(ب. ۴۵
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  ريزي برنامهتوسعه اقتصادي و  كتابشناسي
  

   فارسي)الف
  .طمدرن، صراسنّت، مدرنيته، پست، )1375(آشوري، داريوش و ديگران .1
  .)   س( متمركز، انتشارات دانشگاه الزهرا ريزي برنامهكشورهاي با  ، اقتصاد)1370(افشاري، زهرا .2
 عباس زندباف و عباس   : تحول صنعتي، ترجمه   نقش دولت در  : چپاول يا ، توسعه )1380(اوانز، پيتر  .3

  .مخبر، انتشارات طرح نو
  .وارزمي خ،كاوه آزادمنش رشد، ترجمه  اقتصادسياسي،)1359(باران، پل .4
 ريـزي  مـديريت و برنامـه   ، سـازمان 18 عظيمي، شماره دكترحسين ويژه بزرگداشت ، برنامه )1382( .5

  .كشور
-عـالي پـژوهش تـأمين      مؤسـسه  اروپا، انتشارات  در رفاه ، دولت )1380( جوليانو و ديگران    برنولي، .6

  .اجتماعي
  .گيالني، ارشاد اسالمي نيافتگي، ترجمه هاي توسعه، نظريه)1369(بروف .7
  .ماركس، انتشارات پازي تيگر، جامعه مدني از ديدگاه كارل )1384(برومند، محمدتقي .8
  .تبريز دانشگاه ايران، انتشارات اقتصادي ، توسعه)1382(بهشتي، محمد باقر .9

كليـات علـم اقتـصاد،      , )1383( پژويان، جمشيد، فرهاد خداداد كاشي و يگانـه موسـوي جهرمـي            .10
  .نور پيام  انتشارات دانشگاه

: وحيدي و حميد سهرابي، تهران     پريدخت توسعه، ترجمه    ، آموزش براي  )1370(س، ساخارو پولو .11
  . سازمان برنامه و بودجه

عزيـز  : ژاپـن، اروپـا و آمريكـا، ترجمـه         اقتصادي آينده  بزرگ، نبرد ، رويارويي  )1377(تارو، لستر  .12
  .كياوند، انتشارات ديدار

  . خوارزمي،خوارزمي  شهيندخت:جايي درقدرت، ترجمهه، جاب)1370(تافلر، الوين .13
  .جهاد دانشگاهي:  زهرا افشاري، تهران، اقتصاد توسعه، ترجمه)1351(تاگتاك، سابرا  .14
، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه پيـام  )اقتصاد كالن (2علم اقتصاد، اصول )1383(تقوي، مهدي    .15

  .نور
 فرجـادي، جلـد دوم،     لـي غالمع سـوم، ترجمـه    جهان اقتصادي در  ، توسعه )1366(تودارو، مايكل  .16

  . وزارت برنامه و بودجه
 فرجادي، جلداول، چاپ   غالمعلي   سوم، ترجمه   جهان اقتصادي در  ، توسعه )1367(تودارو، مايكل  .17

  . سوم، وزارت برنامه و بودجه
شـشم،   فرجـادي، چـاپ   غالمعلـي  سوم، ترجمه  اقتصادي درجهان ، توسعه )1377(تودارو، مايكل  .18

  .ريزيامهعالي پژوهش در برن مؤسسه
رسـمي، ترجمـه    ، اقتـصاد غير   )1386(وينچنـزو سيـستو   جـي، رائـول ريـسكاويج و        .توماس، جي  .19

  . ا. ا. سپهري، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي ج منوچهرنوربخش و كامران
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 هـدايتي و علـي ياسـري،    اصغر توسعه، ترجمه سيدعلي   ، پيشگامان )1368(سيرز ام و دادلي   .جرالد .20
  .سمت

  .تهرانشايگان،كتاب، گنج)1362(اده، محمدعليجمالز .21
  .اقتصادي، چاپ دوم، مولوي ، توسعه)1368(جيروند، عبداله .22
  .اقتصاد كالن، دانشگاه پيام نور) 1385(خدادادكاشي، فرهاد .23
  . اسالميانتشارات دانشگاه آزاد: توسعه، چاپ دوم، تهران ، اقتصاد)1373(خطيب، محمدعلي .24
ريزي در ايران، مؤسسه انتشارات يادواره  تفكر در برنامه   ، پريشاني )1384(شوريني، سهراب  خليلي .25

  . كتاب
  .پرهام اقتصادي، انتشارات اي برتوسعه ، مقدمه)1370( غالمحسين ،خورشيدي .26
باغيـان و مـصطفي ضـرغامي،        قـره  مرتـضي : ، نوسازي و توسعه، ترجمه    )1377(سي.  ديوب، اس  .27

  .رسا فرهنگي خدمات مؤسسه
  .توسعه، انتشارات نگاه سياسي ،اقتصاد)1381(رزدانا، فريب رئيس .28
  .شهشهاني احمد: اي بر نظريه اشتغال، ترجمه مقدمه, )1353(رابينسون، جون  .29
: هـا و راهكارهـا ترجمـه   سازي چالش ، جهاني)1384( استيگليتز و ديگران    راپرت، مارك، جوزف   .30

  .حوزه و دانشگاه عربي و همكاران، پژوهشكده سيدهادي
  .توسعه دوم، نشر ايران، چاپ اقتصادي توسعه براي  الگويي،)1370(هيمرزاقي، ابرا .31
هـاي  ، پـژوهش  »تحليل ديناميكي اشتغال در اقتصاد ايران     «،  )1383(مشرفي رضوي، مهدي و رسام    .32

  .37-1، صص18اقتصادي ايران، شماره
  .تابان توسعه اقتصادي، انتشارات ، مباني)1381(روزبهان، محمود .33
: ، ترجمـه 1939از هيـوم تـا   ) اولكتاب: (پردازان رشداقتصادي ، نظريه)1374(روستو، والت ويتمن  .34

  . شهيدبهشتيباغيان، انتشارات دانشگاه قره مرتضي
الكترونيك، ترجمه محسن گرامي، انتشارات      ، تجارت )1382(سالتر، برايان و نوامي النگفورد وود      .35

  .سيماي دانش
محمــد لــشكري، مجلــه : ، ترجمــه»يــدتول صــورت تــابع آمــوزش بــه «،)1380(ســاليوان، آرتــور .36

  .121-110، صص4 و3الذهب، شماره سلسله
  .طباطبائي  عالمه، درآمدي بر سرمايه انساني و توسعه، دانشگاه)1374(فر، محمد ستاري .37
 .محمد اسكندري، طرح نو:  ماركس، ترجمه،)1379(سينگر، پيتر .38
 . بازارهاي پولي و مالي، سمت،)1386(شباني، محمد .39
ســبز،  ، زن، نــشر21 آثــار ، مجموعــه»مــسلمانانتظارعــصرحاضراز زن «، )1360(يشــريعتي، علــ .40

  .240-207صص
، مذهب عليـه مـذهب، نـشرسبز،    22، مجموعه آثار»آري اينچنين بود برادر «،)1361(شريعتي، علي  .41

  .192-171صص
 ، نـشر )3(شناسي  ، اسالم18آثار  ، مجموعه   »داريسرمايه آمدن   به سرعقل  «،)1361(شريعتي، علي    .42

  .207 -179الهام، صص
  . ، نشرقلم10، مجموعه آثار»اسالمگيري طبقاتيجهت «،)بي تا(شريعتي، علي .43
محمـد  : ، ترجمـه  »سياسي اسالم  پيشنهادي براي اقتصاد   روش يك«،  )1382(شميم، احمد صديقي   .44
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  .158-129، فروردين و ارديبهشت، صص 35نهم، شمارهمفيد، سال لشكري، نامه 
  .محمدسعيد نوري نائيني، نشرني: سنتي، ترجمه، گذار از كشاورزي )1367(رشولتز، تئودو .45
علي رامين، چاپ دوم، :  ترجمه، زيباست، اقتصاد با ابعاد انساني، كوچك )1365(اف. شوماخر، اي  .46

  .سروش
 ،»بيكـاري اشتغال و كـاهش كشاورزي در تأميننقش«، )1380(فر صادقي، حسين و مسعودهمايوني    .47

 .34-17قتصادي، سال اول، شماره اول، صصهاي اپژوهش
، پـژوهش هـاي   »ايـران   صـنعت بخـش زايـي  اشـتغال هـاي   قابليت بررسي «،)1383(صفوي، بيژن    .48

  .167-143صص ،19اقتصادي ايران، شماره
  . ريزي، نشرهستاناقتصادي و برنامه، توسعه)1384(طاهري، شهنام .49
  .انتشارات نورعلم:  اقتصادي، همدانريزيبر برنامه ، درآمدي)1381(شهري، لطفعلي  كهنه عاقلي .50
 ،»اندازه، علل و آثار آن در سـه دهـه اخيـر   : اقتصاد سياه در ايران «،)1380( مازار يزدي، علي  عرب .51

  .60-3 صص،63 و62مجله برنامه و بودجه شماره 
  .سمت: آينه تحوالت، تهران ، توسعه در)1383(عربي، هادي و عليرضالشگري .52
  . اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، مباحثي دراقتصاد انتخابات، پژوهشكده)1384(رتضيعزّتي، م .53
  .اسالميسوم، دفترنشر فرهنگتوسعه، چاپ ، ايران امروز در آينه مباحث)1383(عظيمي، حسين .54
 .اقتصادايران، نشرني نيافتگي در ، مدارهاي توسعه)1371(ظيمي، حسينع .55
هاي اقتـصادي، سـال   ، پژوهش»اليم راهنما در بازار كارتحصيالت، ع  «،)1381(عمادزاده، مصطفي  .56

 .50-29دوم، شماره چهارم، صص
ائل ، دركتـاب بررسـي مـس      »هـا كـره  تحـصيل  عالي و بيكاري   آموزش«،  )1383(فرجادي، غالمعلي  .57

 .62-55نور، صص اجتماعي ايران، دانشگاه پيام
 .ادي، نشر البرزاقتصهاي رشد و توسعهنظريه ، درآمدي بر)1370(فرجادي، غالمعلي .58
زاده جهرمـي، نـشر و    حكـيم حـسين : انتخاب، ترجمه، آزادي)1378(فريدمن، ميلتون و رز فريدمن    .59

  .پژوهش فرزان روز
 .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان)1382(ايران اسالمي جمهورياساسي قانون  .60
 .، نشرني1لد، اقتصاد رشد و توسعه، ج)1370(باغيان، مرتضيقره .61
 .، نشرني2، اقتصاد رشد و توسعه، جلد)1371(باغيان، مرتضيقره .62
-، پـژوهش »شناسي تجزيـه  تحوالت خوداشتغالي با استفاده از روش بررسي«،  )1382(قوامي، هادي  .63

 .91-63، صص15هاي اقتصادي ايران، شماره
 و كامبيز عزيزي، نشر محمدرضا نفيسي: ايران، ترجمهسياسي ، اقتصاد)1372 (كاتوزيان، محمدعلي .64

  .مركز
 .، آدام اسميت و ثروت ملل، اميركبير)1381(همايونكاتوزيان، محمدعلي .65
، نـشر  )ارمكـي (غالمرضـا آزاد  : ، الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه، ترجمـه )1374(كانث، راجاني  .66

  .ديدار
  .برنامه و بودجه روستايي، سازمان ، نظارت و ارزشيابي توسعه)1366(حسين, كجوري .67
  .نادري، انقالب اسالمي: توسعه، ترجمه ، كشورهاي رو به)1370(كوست، ايوال .68
، نفت، صنعت و توسعه در كـشورهاي شـوراي همكـاري خلـيج فـارس، نـشر                  )1369(كوبوسي، اتيف  .69

 .قومس

PNU



  كتابشناسي

 

327

 .عادلي، چاپ دوم، اطالعات: ، ماهيت فقرعمومي، ترجمه)1369(جان كنت  ،گالبرايت .70
 .سروش انتشارات مهاجر، محبوبه: ترجمه قدرت، ميآناتو ،)1381(كنتجان گالبرايت، .71
 .نور پيام دانشگاه هفتم، انتشارات ، كليات علم اقتصاد، چاپ)1376(گروه مؤلفان  .72
و ) ارمكـي (غالمرضـا آزاد  : ترجمـه  ، اقتصاد توسـعه پايـدار،  )1379( آين وينترز.گلدين، يان و ال  .73

 .يالدين افتخاري، شركت چاپ و نشر بازرگان عبدالرضا ركن
پيـشرفت، ركـود يـا انحطـاط؟ درآمـدي بـر        : اقتـصاد  ، علـم   )1373( و جانـسون  . س .گالس، ج  .74

 .نايرا فالحت رناني، انتشارات محسن: اقتصاد، ترجمه علم شناسي روش
 .صديقي، وزارت برنامه و بودجهكورس:  ستانده، ترجمه ـ، اقتصاد داده)1365(لئونتيف، واسيل .75
علمـي پژوهـشي شـاكا،      ، فـصلنامه    »كاال در كـشور   تصادي قاچاق   آثار اق  «،)1382(لشكري، محمد  .76

 .8-2، صص 5شماره 
 .45-43، صص 163، تعاون، شماره»اقتصاديهاي توسعه استراتژي «،)1376(لشكري، محمد .77
، همايش شاهرود و توسعه، دانـشگاه     »الگوي رشد مناسب براي شاهرود    «،  )1377(لشكري، محمد  .78

  . 413-405شاهرود، صص
  . 112-8، مجله سلسلةالذّهب، صص»بازده آموزش درچين «،)1377(محمدلشكري،  .79
، پايان نامـه    »مقايسه بين بخش خصوصي و بخش دولتي      : بازده آموزش «،  )1373(لشكري، محمد    .80

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس
ت ، مجموعه مقاال»مقايسه بين بخش خصوصي و بخش دولتي       :بازده آموزش «،  )1376(لشكري، محمد    .81

 .471-459نخستين سمينارآموزش عالي در ايران، جلد دوم، دانشگاه عالمه طباطبايي، صص
، خالصـه   »هاي مناسـب   حل بررسي مشكالت ازدواج جوانان و ارائه راه       «،)1377(لشكري، محمد    .82

  .22-21 صص،مقاالت همايش فرهنگ و خانواده، شاهرود
  .54  و ص47-45 ، صص160 ، شماره، تعاون»اقتصادي ريزي برنامه«، )1376(لشكري، محمد .83
  ـاطالعات سياسي ،»كشيدن كارگراننظمراهكاري براي به: تعادليبيكاري «،)1384(لشكري، محمد .84

  .165-162، صص219-220  شماره،اقتصادي
 . 13-1، صص»تأثيرمتقابل اعتياد و مسائل اقتصادي«، )1376(لشكري، محمد  .85
ـ  «،)1376(لشكري، محمد .86  -اطالعـات سياسـي   ،»آنهـا بـر يكـديگر   ار متقابـل جمعيت، توسعه و آث

  .175-172، صص124-123اقتصادي، شماره 
-، خالصـه »1380انـساني در دهـه    توسعه هاي عمدهانداز شاخص چشم«،  )1379(لشكري، محمد  .87

  . 97همايش دوساالنه اقتصادايران، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، ص مقاالت اولين
مقـاالت   ، كتـاب مجموعـه  »وقت دركـشور هاي پيشگيري از اتالفروش«،  )1382(لشكري، محمد  .88

  .373-363هاي پيشگيري از اتالف منابع ملّي، فرهنگستان علوم، صص روش
-131 اقتـصادي، شـماره    سياسي ، اطالعات »اجتماعي رفاه هاي شاخص «،)1377(محمد لشكري، .89

  .221-214، صص132
، خالصـه مقـاالت همـايش    »اجتمـاعي ي توسـعه كمي و كيف  هايشاخص«،  )1378(لشكري، محمد  .90

  .47توسعه اجتماعي، دفتر امور اجتماعي وزارت كشور، ص
، خالصه مقـاالت همـايش     »جديد هايمركز استان  عوامل مؤثر در تعيين   «،  )1376(لشكري، محمد  .91

دانشگاه تربيت معلم استان خراسان و نقش آن در توسعه،  بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم
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  .62وار، صسبز
 ، اقتـصادي  ـ ، اطالعات سياسي»نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي«، )1378(لشكري، محمد  .92

  .231-226، صص144-143شماره 
 توليـد در نظريـه     عوامـل  مقايـسه توزيـع درآمـد بـين        «،)1378( لشكري، محمد و مهين رضـائي      .93

و سـاالنه اقتـصاداسالمي،    همـايش د   اولين مقاالت مجموعه ، كتاب »اسالمي داري و اقتصاد   سرمايه
 .100-81مدرس، صص اقتصاد دانشگاه تربيت پژوهشكده

 -، اطالعـات سياسـي   »توليـد عوامـل  درآمـد بـين    توزيـع «،)1379( رضائي لشكري، محمد و مهين    .94
 .181-172، صص162-161اقتصادي، شماره

 .نتشارات اميركبيرنژاد، ا مجيد ارايي: توسعه، ترجمه ريزي ، برنامه)1370( لوئيس، سر ويليام آرتور .95
كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير جريـان   سرمايه از چرا «،)1379( جي آر. لوكاس، رابرت اي  .96

 .161-151، صص16، ترجمه كاظم ياوري و محمدلشكري، پژوهشنامه بازرگاني، شماره »يابد؟ نمي
 .فردوسجلد، انتشارات 4اسكندري،  ايرج: سرمايه، ترجمه)1383(ماركس، كارل .97
، توسـعه و    »بر رابطه اجتماعي   نابرابري به مثابه بازتاب مالكيت خصوصي     «،  )1382(ركس، كارل ما .98

  .199 -192نور، صص نابرابري، نوشته محمدجواد زاهدي، انتشارات دانشگاه پيام
ميرجواد سيد حسيني و :  قيمت و سود، ترجمه، ارزش،، كارمزدي و سرمايه)1384(ماركس، كارل  .99

 .نتشارت لحظهنفيسه نمديان پور، ا
 .مارتين آراكل، انتشارت اهورافلسفه، ترجمه ، فقر)1383(ماركس، كارل  .100
مهدي پازوكي و تيمور : ، راهبرد توسعه و مديريت بازار، ترجمه)1379(مالئوو، ادمون و همكاران  .101

 .ريزي كشور محمدي، جلد اول، انتشارات سازمان مديريت و برنامه
 .صادي، سمتاقت ، توسعه)1382(متوسلي، محمود .102
 . باوراندوم، شركتاقتصادي، چاپ هاي توسعه ، استراتژي)1370(مدني، اميرباقر .103
 .با ژاپن، شهر آشوب، موانع توسعه اقتصادي در ايران مقايسه )1374(مدني، اميرباقر .104
 . دانشگاه پيام نورريزي، انتشارات اقتصادي و برنامه ، توسعه)1374(يگانه جهرمي،موسوي .105
، »كـل دراقتـصاد اسـالمي     عرضـه كـار و اسـتخراج     بـازار  تعادل در  «،)1383(سيدحسينميرمعزي،   .106

  . 30-9، صص15فصلنامه اقتصاداسالمي، شماره 
، فـصلنامه  »كار اقتصاد اسـالمي كننده و تقاضاي  رفتار توليد  نظريه «،)1383(ميرمعزي، سيد حسين   .107

 .133-103، صص13اقتصاد اسالمي، شماره 
  .، نشر ني)ارمكي(غالمرضا آزاد : اساسي اقتصاد توسعه، ترجمهباحث ، م)1378(مير، جرالد  .108
  .، نشر ني)ارمكي(المرضا آزاد غ: وسعه از فقر تا ثروت ملل، ترجمهت ، اقتصاد)1380(هايامي، يوجيرو .109
احمدشهسا، انتـشارات و آمـوزش انقـالب        : ، بزرگان اقتصاد، ترجمه   )1370( ل .هايلبرونر، رابرت  .110

   .اسالمي
احمد شهـسا، انتـشارات    داري در قرن بيست و يكم، ترجمه  ، سرمايه )1376( ل .نر، رابرت هايلبرو .111

  .علمي و فرهنگي
صـالح لطفـي، نـشر     : هاي جديد رشد اقتصادي، ترجمـه      ، درآمدي به نظريه   )1370(هايول، جونز    .112

  .دانشگاهي
  .سوم، چاپ دوم، سروش ، مشكالت جهان)1369(همتي، عبدالناصر .113
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طرفــداري از   بـه  سياســي هـاي اســتدالل نفــساني و منـافع،  هواهـاي ، )1379( آلبــرت هيرشـمن،  .114
  .مالجو، نشر و پژوهش شيرازه محمد: گيري، ترجمه داري پيش از اوج سرمايه

 .، مجموعه مقاالت همايش اقتصاد و انتخابات، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)1384( .115
  .، دانشگاه پيام نور، بررسي مسائل اجتماعي ايران)1383(گروه مؤلفان .116
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     آيا از زمان تحويل و نحوة دسترسي به كتاب راضي بوديد؟ .1
       آيا حجم كتاب با توجه به تعداد واحد مناسب بود؟ .2
       براي مطالعة كتاب منظور شده بود؟هاي الزم  آيا راهنمايي .3
       رعايت شده بود؟) آسان به مشكل(آيا در ترتيب مطالب كتاب سلسله مراتب شناختي   .4
       ها متناسب و بجا بود؟ ها يا بخش بندي مطالب در فصل آيا تقسيم .5
       ها قابل فهم بود؟ آيا متن كتاب روان و ساده و جمله .6
       ب و آمارها رعايت شده بود؟روزبودن مطال آيا به .7
       آيا مطالب تكراري داشت؟ .8
       نياز رعايت شده بود؟ هاي پيش آيا پيوستگي مطالب با درس .9

       گويابودند و درفهم مطلب تأثير داشتند؟... ها و  ها، نمودارها، جدول ها، شكل آيا مثال .10
       رفتاري تا چه اندازه به درك بهتر شما كمك كرد؟/ هاي كلي، آموزشي مطالعة هدف .11
       اي بود كه تمام مطالب درسي را شامل شود؟ گونه هاي كتاب به آيا خودآزمايي .12
       ها كامل و گويا بود؟ ها و تمرين آيا پاسخ خودآزمايي .13
       هاي چاپي مواجه شديد؟ هاي اماليي و اشكال چقدر با غلط .14
       آيا از كيفيت چاپ و صحافي كتاب راضي بوديد؟ .15
       آيا طرح روي جلد كتاب با مطالب كتاب تناسب داشت؟ .16
در ... آموزشي از قبيل نوار، فيلم، لوح فشرده و  چنانچه دانشگاه وسايل كمك .17

  اند؟  اختيارتان گذارده، آيا به درك بهتر شما كمك كرده
     

       نياز كرد؟ ما را از حضور در كالس بيتا چه اندازه اين كتاب ش .18
  

  بسيار ضعيف    ضعيف    متوسط    خوب    كنيد؟ عالي  در مجموع كتاب را چگونه ارزيابي مي
ها را با ذكر شمارة صفحه  ايد، فهرستي از آن هاي تايپي يا محتوايي و مطالب تكراري مواجه شده لطفاً چنانچه با اشكال
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 ،اين پرسشنامه را پس از تكميل از كتاب جدا كنيد و به قسمت آموزش مركز تحويل دهيد يا مستقيماً به نشاني تهران
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