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ية القتصاد متخلف ما تٌيركز حتليل أنامط التنمية عىل العملية املتسلسلة تتحول خالهلا اهلياكل االقتصادية واملؤسسا 
لزراعة التحول من االتقليدية كمحرك للنمو االقتصادي (جديدة أن حتل حمل الزراعة  عرب الزمن وتسمح لصناعات

نية يف السبعينات بلدان أمريكا الالتيكوالتنمية  والتارخيية للنمو الصناعة كانت سمة مميزة لعديد القصص املعارصة إىل
كان من الذي  Hollis Cheneryيقرتن نموذج أنامط التنمية بأعامل االقتصادي األمريكي . )التسعينات وروسيا يف

حدد مالمح جمال اقتصاديات التنمية من خالل بحثه وله، كام هتموا باهليكل االقتصادي وحتاأوائل االقتصاديني 
سياسات  ىلساعدت يف ترمجة األبحاث االقتصادية إ وطور أدوات، واسرتاتيجية التنميةالرائد حول أنامط النمو 

حتويل تركيز اقتصاديات  Cheneryالبنك العاملي يف جمال سياسة التنمية، ساعد رئيس ملموسة. وكمساعد نائب 
 نمية من املفهوم الضيق املحصور يف النمو االقتصادي إىل مفهوم أوسع يشمل حماربة الفقر. الت

 )، كان1971حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام ( Simon Kuznetsنهج االقتصادي األمريكي لعا تب               
Chenery  ورقته  وقد أصبحتيف عملية التنمية،  أنامط منهجية هناك كان وإذا مامهتام بكيفية نمو االقتصاديات

 أنامط"مرشوعا بحثيا دام عقدا من الزمن ليصبح كتابا بعنوان  1960عام  "أنامط النمو الصناعي "املنشورة بعنوان
يف دراساته التجريبية ألنامط التنمية  Cheneryحدد . Moshe Syrquinرفقة  1973عام  "1970-1950التنمية، 

األقل تقدما خالل فرتة ما بعد احلرب بعض اخلصائص املتشاهبة يف أنامط التغريات اهليكلية  يف العديد من البلدان
لنمط التنمية كتغري منهجي يف أي جانب هام من اهليكل  Chenery عادة التنمية االقتصادية، وينظر ٌتصاحب

يريات اهليكلية الالزمة لتحقيق مهتام بالتغ Cheneryاالقتصادي أو االجتامعي املرتبط بارتفاع مستوى الدخل. كان 
انتقالية " عملية التنمية االقتصادية حتدث عند مرور البلدان املتخلفة مرحلة وأدرك أن الفرد،زيادة مطردة يف دخل 

Transition" يا)كشف عنها جتريب( عرفها كمجموعة من التغريات اهليكلية ترافق نمو دخل الفرد مع مرور الوقت . 
انتقال نظام اقتصادي تقليدي إىل حديث تتضمن جمموعة من التغريات اهليكلية أن  Cheneryٌيظهر                   

الدولية  نمط التجارة الطلب،مكونات تغري وتشمل مجيع الوظائف االقتصادية بام يف ذلك حتول هيكل اإلنتاج 
 . وزيع الدخلوتوزيع السكان كالتحرض، تاجتامعية –عوامل اقتصادية فضال عن تغري  املوارد، وكيفية ختصيص



وآخرون التقنيات القياسية واإلحصائية  Chenery، استخدم 1960جتريبية بداية من عام أعامل يف سلسلة                
ملجموعة من البلدان عند مستويات خمتلفة من نصيب الفرد من  والسالسل الزمنيةعىل مستوى املقطع العريض 

ا ٌيمكن للبلدان من خالهل" معايري"وضع قاد عمله ل لسامت املميزة لعملية التنمية.الدخل هبدف حتديد عدد من ا
من هذه السامت تتضقياس رسعة تقدمهم يف عملية التنمية، وإدراك القيود التي تواجهها يف عملية التحول اهليكيل. 

 :ما ييل
الفرد نصيب  ومع ارتفاعباملئة،  1.44بة نام الناتج يف قطاع الصناعة بنس GDPباملئة من  1مقابل كل زيادة بنسبة  -

) ارتفعت حصة 1976عام  (بأسعاردوالر سنويا  1000دوالر سنويا إىل مستوى  200من الدخل من مستوى 
) نوالتعديويل (الزراعة، الغابات باملئة، بينام انخفض اإلنتاج األ 28باملئة إىل  15من نسبة  GDPالصناعة من 

 ا يعني تغري نمط اإلنتاج كلام ازداد مستوى الدخل الفردي.باملئة، م 20باملئة إىل  45من نسبة 

عندما   من عملية التنميةاألوىلالتحوالت اهليكلية يف اإلنتاج إىل ثالث مراحل: تبدأ املرحلة  Cheneryزأ ٌجي  -
هذا  عندر. التغري اهليكيل املبك وٌمتثل مرحلةدوالر سنويا  600دوالر سنويا إىل  200يرتفع مستوى الدخل من 

ظرية ٌيقابل مرحلة الرشوط املسبقة لن (مادوالر تكون البلدان يف املرحلة األوىل للتنمية  600من  قلاألستوى امل
Rostow (النمو وأقل تقدما تعتمد بشكل كبري عىل اإلنتاج الزراعي رغم تناقصه كمصدر للدخل  وٌتوصف أهنا

 دوالصناعي بحدوادل األمهية النسبية للقطاعني الزراعي دوالر سنويا تتع 600عند مستوى أما . االقتصادي
دما االقتصادي) عن اإلقالع (مرحلةالثانية أو ما ٌتسمى املرحلة االنتقالية  ، وتبدأ املرحلةGDPباملئة من  25

املرحلة . أما املرحلة الثالثة فهي دوالر سنويا 3000دوالر سنويا إىل أقل من  600يرتفع مستوى الدخل من 
 دوالر سنويا. 3000تبدأ عندما يرتفع الدخل الفردي إىل أعىل من مرحلة التحول نحو النضج)  (أي ناعيةالص

مهية النسبية . كذلك، ٌتؤدي زيادة األواخلدميتتميز املرحلة االنتقالية باالعتامد املتزايد عىل القطاعني الصناعي  -
تعليم أي االستثامر يف ال رأس املال البرشي حتسن يفوزيادة تراكم رأس املال املادي ل GDPلإلنتاج الصناعي يف 

 . والبحث والتطوير

يث تتسم ح الدولية،دوث حتوالت يف نمط التجارة القطاعات االقتصادية حلٌتؤدي التحوالت اهليكلية يف  -
 يةنخفض األمهوتاملرحلة االنتقالية بارتفاع األمهية النسبية للصادرات الصناعية يف قيمة الصادرات الكلية 

ته أمهها تناقص يف تركيب يعرف الطلب املحيل تغرياكام صناعية يف قيمة الواردات الكلية، النسبية للواردات ال
واالستهالك باملئة لفائدة االستهالك غري الغذائي  17باملئة من إمجايل الطلب مقابل  40استهالك الغذاء من أكثر 

 . "Engleتأثريات "أو  احلكومي



ري عنرص العمل من الزراعة للصناعة، لكنه يأيت متأخرا بعد التغعنارص اإلنتاج حيدث انتقال  عاملفيام خيص است -
 لذلك يبقى القطاع الزراعي يلعب دورا هاما يف توليد فرص العمل يف مرحلتي التحول.، اهليكيل لإلنتاج

دة ظاهرة من أبرزها زيا ية،االنتقالخالل املرحلة  واالقتصادية األخرىأما فيام يتعلق بالتحوالت االجتامعية  -
 جدوالريف إىل املدن.  واخلدمي واهلجرة منالتحرض بسبب زيادة األمهية النسبية للقطاعني الصناعي 

Chenery  ستوى الدخل مأن نسبة سكان املناطق احلرضية ترتفع عن نسبة سكان املناطق الريفية عندما يرتفع
 دوالر سنويا.  1000الفردي إىل أعىل من 

ذلك وأسهمت أيضا يف زيادة حدة التفاوت يف توزيع الدخل  والتحرض قدباملالحظة أن ظاهرة التصنيع جدير  -
 بالتايل زيادةواألخرى يف املناطق احلرضية،  والتعليمية واملرافق العامةاستثامرات اخلدمات الصحية تركز  بسبب

انتشار ك(ٌيمكن لتغريات هيكلية معينة  اب املناطق الريفية، لكنهذه املناطق عىل حس والدخول يففرص العمل 
ق عدالة سهم يف حتقيتٌ ) أن ..االقتصادية. معدل النمو السكاين وتقلص االزدواجية فرص التعليم، انخفاض

 توزيع الدخل.

تتسم املرحلة االنتقالية أيضا بانخفاض معدالت الوفيات و الوالدات بسبب زيادة اخلدمات الصحية و زيادة  -
و انخفاض حجم األرسة بسبب ارتفاع مستوى تعليم املرأة و دخوهلا سوق العمل احلياة االقتصادية  ور املرأة يفد

باجلانب النوعي يف انجاب األطفال ( أي اهتامم بالتعليم و الرعاية الصحية) أكثر من جانب  االهتاممو زيادة 
ة و سيطرة دمات التعليمية و الصحيالكمي التي تعترب الظاهرة السائدة يف املناطق الريفية بحكم انخفاض اخل

زيادة عدد خاصة الذكور) لالزواج املبكر و زيادة االنجاب (االعتبارات االقتصادية و التقاليد االجتامعية تشجع 
 رسة كمصدر للقوة و زيادة نفوذ األرسة الكبرية يف شؤون القبيلة.األ

وتعتمد رسعة هذه التحوالت عىل العوامل املحلية التنمية هليكلية إىل تغري أنامط ٌتؤدي عملية التحوالت ا          
ا ك، أمذل وما إىل، حجم السوق املحيل، التعليم ...واخلارجية: تشمل العوامل املحلية وفرة املوارد، حجم السكان

ياسات الس كام تتأثر بامهية، والتجارة الدوليةرأس املال األجنبي، التكنولوجيا العوامل الدولية فتشمل الوصول ل
ة يف هذه البلدان، بطاء رسعة تنفيذ برامج التنميلدان املتقدمة يف تدعيم أو إاإلنامئية تتبعها البلدان املتخلفة ودور الب

  تخلفة.ة واالسرتاتيجية التي حتكم عالقة البلدان املتقدمة باملوذلك تبعا لالعتبارات السياسي
          
 


