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توسعۀ اقتصادی

بخش 4
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مقدمه
در اىن کرهٔ خاکى دو گروه از انسان ها زندگى مى کنند؛ دستٔه اّول گروه کوچکى هستند 
زندگى کردن خود     و  بهتر  براى هرچه  مادى  نگرانى هاى  از  به دور  و  آسوده  با خىال  که 
فرزندانشان مى کوشند. گروه دوم، انسان هاىى هستند که زندگى شان با فقر و محرومىت همراه 
است. اىن گروه که اعضاى آن درصد قابل توجه و رو به افزاىشى از کل جمعىت جهان را 
تشکىل مى دهند، براى گذران زندگى باىد با سختى ها و مشکالت فراوان دست    و    پنجه نرم 
کنند. گروه اّول تشکىل دهندٔه جوامعى هستند که در اصطالح به آنها کشورهاى »پىشرفته« 

گفته مى شود و گروه دوم کشورهاى »عقب مانده« را تشکىل مى دهند.
به راستى، چرا چنىن اختالف آشکارى بىن اىن دو گروه کشورها وجود دارد؟ چگونه 
اىن دو دسته جوامع، هر کدام مسىر خاصى را پىموده اند؟ چرا تحوالت و پىشرفت ها به 

دستٔه اّول محدود شده و در دستٔه دوم صورت نگرفته است؟

١
فصل

مفاهیم و معیارهای توسعه

 آىا مى دانید نقطۀ آغاز توسعه در جهان چه 
پدىده ای بوده است؟



94

گونه  اىن  براى  پاسخ هاىى  ىافتن  اقتصادى«  »توسعٔه  مبحث  طرح  از  ما  هدف 
سؤال هاست. 

رشد و توسعه
     در بررسى تحول جامعه و گسترش ظرفىت هاى تولىدى آن، با دو واژه که رابطٔه 
نزدىکى با هم دارند، روبه رو مى شوىم. ىکى از اىن دو واژه »رشد« و دىگرى »توسعه« است. 

در قدم نخست، باىد اىن واژه ها را تعرىف کنىم و آنها را از هم بازشناسىم.
»رشد« صرفاً به معناى افزاىش تولىد است و بنابراىن، مفهومى کّمى است. اگر در 
جامعه اى مىزان تولىد در دوره اى معىن نسبت به دورٔه قبل افزاىش ىابد، مى گوىىم در آن 
جامعه رشد صورت گرفته است. اىن افزاىش مى تواند ناشى از افزاىش سطح زىرکشت، 

تأسىس کارخانه هاى جدىد، گسترش و توسعٔه مراکز تولىدى فعلى و نظاىر اىنها باشد.

»توسعه« در کنار افزاىش تولىد بر پدىدٔه دىگرى نىز داللت دارد و آن را مى توان ىک 
مفهوم کىفى دانست.

هرگاه جامعه اى با به کارگىرى روش هاى بهتر و فّناورى مناسب تر، ظرفىت تولىدى 
خود را افزاىش دهد و بدىن ترتىب از امکانات و منابع خوىش به شکل بهترى استفاده کند، 

مى گوىىم در مسىر توسعه گام برداشته است.
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همان گونه که مشاهده مى کنىد، مفهوم توسعه بر رشد نىز داللت دارد؛ در واقع، استفادٔه 
بهتر از منابع و امکانات لزوماً با افزاىش تولىد همراه است ولى هر افزاىش تولىدى را نمى توان 
توسعه دانست. بنابراىن و با توجه به آنچه گفته شد، افزاىش تولىد ناشى از افزاىش سطح 
زىر کشت مثالى براى رشد و افزاىش تولىد ناشى از بهبود روش ها، به کارگىرى بذر اصالح 

شده، سموم دفع آفات نباتى و فّناورى برتر مثالى براى توسعه است.
نکتٔه دىگرى که باىد به آن توجه داشت، اىن است که نتاىج حاصل از رشد را مى توان 
در کوتاه مدت مشاهده کرد اّما نتاىج حاصل از توسعه ممکن است در زمان طوالنى ترى 
توسعه  که  مى شود  گفته  جهت،  همىن  به  نباشد.  مشهود  مدت  کوتاه  در  و  شود  حاصل 

فرآىندى بلندمدت است.

فعالیت 1ــ4
هر ىک از شما در منطقهٔ خود مواردی را که بیانگر رشد و مواردی را که بیانگر توسعه 
است فهرست کنید. آن گاه فهرست خود را با فهرست های هم کالسى هاىتان مقاىسه کنید.

اندازه گیری رشد و توسعه
اقتصاددانان معموالً رشد و توسعٔه جوامع را با معىارهاى کّمى اندازه گىرى مى کنند؛ 
زىرا بدىن ترتىب، اوالً مى توانند اثر سىاست هاى مختلف را مورد تجزىه و تحلىل قرار دهند 
و ثانىاً، تغىىر و تحوالت را در جوامع مختلف با هم مقاىسه کنند. بنابراىن، براى اندازه گىرى 

اىن دو باىد معىار مناسبى در دست داشته باشند.
همان طور که گفتىم، رشد به معناى افزاىش تولىد است؛ پس، ىکى از بهترىن معىارها 
براى سنجش آن »درآمد سرانه« است. اگر درآمد سرانه را در حکم معىار سنجش رشد در 
نظر بگىرىم، امکان مقاىسٔه جوامع مختلف با تعداد جمعىت متفاوت فراهم مى شود. هم چنىن 

مى توانىم وضعىت ىک کشور را در سال هاى مختلف مقاىسه کنىم.1

از »درآمد ملى«  به جاى »درآمد سرانه«  اگر  و  افزاىش مى ىابد  زىرا در طول زمان معموالً جمعىت کشور  1ــ 
استفاده کنىم، افزاىش جمعىت نادىده گرفته مى شود.
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البته براى مقاىسٔه وضعىت جوامع مختلف با ىک دىگر باىد درآمد سرانٔه کشورهاى 
مختلف را برحسب واحد پول ىکسانى محاسبه کنىم. درآمد سرانٔه تمامى کشورهاى جهان 

برحسب دالر آمرىکا اعالم مى شود.
آن محاسبه  پول داخلى  برحسب  را  ترتىب، نخست درآمد سرانٔه ىک کشور  بدىن 
مى کنند. سپس، با توجه به نرخ دالر در آن کشور، درآمد سرانه برحسب دالر اعالم مى شود. 
بنابراىن، امکان مقاىسٔه سطح درآمد سرانه که معىارى براى اندازه گىرى رفاه مادى در جوامع 

مختلف است، فراهم مى آىد.
گفتىم که توسعه عالوه بر افزاىش تولىد کّمى، تغىىرات کىفى را نىز در نظر مى گىرد؛ 
بنابراىن، براى تعىىن آن استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهاىى نادرست به نظر مى رسد. 
استفاده مى شود.  نىز  تکمىلى دىگرى  معىارهاى  از  کنار درآمد سرانه  دلىل، در  به همىن 
آموزشى  و  غذاىى  بهداشتى،  امکانات  به  ىافته تر  توسعه  جوامع  مردم  چون  مثال،  براى 
بىشترى دسترسى دارند، نرخ مرگ و مىر نوزادان در اىن گونه جوامع کمتر، امىد به زندگى 
بىشتر و نرخ بى سوادى کمتر است. با مقاىسٔه وضعىت اىن سه شاخص توسعه در کشور 
توسعه    ىافته اى نظىر ژاپن و ىک کشور توسعه نىافته مثل موزامبىک، سودمندِى اىن معىارها 

را بهتر مى توان درک کرد.
جدول 4

نرخ مرگ ومىر نوزادانشاخص ها
در هر هزار تولد

امىد به زندگى
)سال(

نرخ بى سوادى بزرگ ساالن
به درصد

درآمد سرانه
به دالر کشورها

31490کمتر از 5 درصد4/279/5ژاپن
6790 درصد11446موزامبىک

Source : Year Books , 1995

همان گونه که در جدول مشاهده مى کنىد، متأسفانه شاخص رشد ــ ىعنى همان درآمد 
ـ با شاخص توسعه هماهنگ است. به بىان دىگر، سطح پاىىن توسعه در موزامبىک با  سرانهـ 
سطح پاىىن رشد در اىن کشور هماهنگى دارد. اىن امر در مورد بىشتر جوامع صادق است. 
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به همىن سبب، با قدرى مسامحه مى توان از درآمد سرانه به عنوان معىارى براى سنجش 
توسعه نىز استفاده کرد. البته در اىن مىان، دو گروه از کشورها استثنا محسوب مى شوند:
با داشتن ىک مادٔه گرانبهاى  1ــ تعداد معدودى از کشورهاى در حال توسعه که 
معدنى )نظىر نفت( و صادرات مقادىر زىادى از آن امکان دست ىابى به درآمد سرانٔه باال را 
دارند )در امارات متحدٔه عربى با جمعىتى در حدود 1/8 مىلىون نفر، درآمد سرانٔه ساالنه 

حدود 21000 دالر است(.
2ــ تعدادى از کشورهاى در حال توسعه که با پىش بىنى و اجراى برنامه هاى بلندمدت 
توانسته اند در وضعىت شاخص هاى توسعٔه خود بهبود نسبى اىجاد کنند. چىن از جملٔه اىن 
کشورهاست که با وجود درآمد سرانٔه نسبتاً پاىىن، از نظر بسىارى از شاخص هاى توسعه 
وضعىت نسبتاً مطلوبى دارد )نرخ مرگ و مىر نوزادان در چىن 44 در هزار، امىد به زندگى 
69 سال و نرخ بى سوادى بزرگ ساالن 27 درصد است؛ در حالى که درآمد سرانه در اىن 

کشور، فقط در حدود 1000 دالر در سال است(.

فعالیت 2ــ4
موارد زىر را در میان خوىشاوندان خود بررسى کنید.

الف( متوسط سطح تحصیالت     ب( متوسط طول عمر

فاصلۀ توسعه نیافتگى
دنىا،  مختلف  کشورهاى  طبقه بندى  براى  راىج  بسىار  معىارهاى  از  ىکى  امروزه 

طبقه بندى براساس سطح توسعه ىافتگى است.
براساس اىن معىار، کشورهاى دنىا به دو گروه کلّى کشورهاى »توسعه ىافته« و کشورهاى 
__  1   جمعىت 6 مىلىارد نفرى کرهٔ زمىن در کشورهاى 

٥ 
»در حال توسعه« تقسىم مى شوند. حدود 

__  4    دىگر اىن جمعىت در کشورهاى در حال توسعه زندگى مى کنند.
٥ 

توسعه ىافته و 
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درآمد سرانه از جمله شاخص هاى مهم و تعىىن کننده است که براساس آن کشورها 
به دو دستٔه توسعه ىافته و در حال توسعه طبقه بندى مى شوند. همان گونه که قبالً نىز گفتىم، 
اگرچه درآمد سرانه تنها شاخص توسعه ىافتگى نىست و حتى معموالً به عنوان شاخص »رشد 
ىافتگى« و نه »توسعه ىافتگى« به کار گرفته مى شود اّما به دلىل همبستگى بسىار باالىى که 
با دىگر شاخص هاى توسعه دارد، براى آسان تر شدن مقاىسه مى توان از آن استفاده کرد. 
تفاوت موجود بىن کشورهاى توسعه ىافته و در حال توسعه از نظر وضعىت معىشتى، با نگاهى 
به درآمدهاى سرانه اىن گونه آشکار مى شود؛ درآمد سرانٔه ساالنه در بىش از 50 کشور در 
حال توسعٔه فقىر کمتر از 500 دالر است؛ درحالى که هىچ ىک از 20 کشور توسعه ىافتٔه 

دنىا درآمد سرانٔه ساالنٔه کمتر از 15000 دالر در سال ندارند.
براى مثال، در سال 1999 درآمد سرانه در کشور سوىس بىش از 35000 دالر و 

در کنىا حدود 290 دالر بوده است.
اىن تفاوت و شکاف عمىق بىن کشورهاى در حال توسعه و توسعه ىافته به هىچ وجه 
به سطح درآمد سرانه محدود نمى شود و تقرىباً در تمامى شاخص هاى توسعه )البته با درجات 

متفاوت( وجود دارد.
بعضى از اىن شاخص ها را در جدول زىر مشاهده مى کنىد.

جدول ٥

گروه کشورها
درصد نرخ بى سوادى بزرگ ساالن 

)به طور متوسط(
نرخ مرگ ومىر نوزادان

در هر 1000 نفر
امىد به زندگى
در بدو تولد

50 کشور در حال 
توسعه )با پاىىن ترىن
سطح درآمد سرانه(

کمتر از 50 سالبىش از 120بىش از 40 درصد

22 کشور 
توسعه ىافته

بىش از 78 سالکمتر از 8کمتر از 1 درصد
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پرسش
1ــ چرا مطالعهٔ مبحث توسعهٔ اقتصادی دارای اهمیت است؟

2ــ تولید ىک کارخانهٔ خودروسازی در سال 78، هشتادهزار و در سال 79، 
نود هزار دستگاه خودرو از همان نوع بوده است. به نظر شما، آىا اىن کارخانه با 

افزاىش رشد روبه رو بوده است ىا افزاىش توسعه؟ چرا؟
3ــ برای اندازه گیری میزان توسعه از چه معیارهاىى استفاده مى کنند؟

4ــ چرا به طور قطع نمى توان از معیار درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه 
استفاده کرد؟

5   ــ دالىل پرچم دار بودن اروپا را در انقالب صنعتى ذکر کنید.
6  ــ نقش انقالب صنعتى را در رشد و توسعهٔ کشورهای اروپاىى تجزىه و تحلیل 

کنید.
7ــ استعمار بر انقالب صنعتى چه تأثیری گذاشت؟

فعالیت 3ــ4
آمار مربوط به کشور اىران را با گروه کشورهای موجود در جدول مقاىسه کنید.


