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 سوم بخش

 اول صلف

 ( پیشرفتو  توسعه ، رشد )

 مقدمه
 
 گذشته  قرن دو طی( سوم جهان) مانده عقب و پیشرفته دوگروه به کشورها بندی تقسیم رب موثر عوامل

 عبارتند از :

 .فناوری و صنعتی انقالب،  یراخ قرن چند تحوالت -1

 .کشورها برخی های صحیح ریزی برنامه و تالش -2

 .کشورها از دیگر برخی مداران سرد و سیاستمداران کاری کم و کفایتی بی -3

 .بزرگ های قدرت توسط فریقاییآ و سیاییآ های ملت روتث غارت -4

 

 تقسیم گروهچهار به توسعه از نهاآ تعریف و غربی کشورهای بندی تقسیم اساس بر جهان کشورهای امروزه 

 : شوند می

 یافته توسعه کشورهای -1

 توسعه درحال کشورهای -2

 یافته توسعه کمتر کشورهای -3

  نیافته توسعه کشورهای -4

 

 هایی برنامه نیافته توسعه کشورهای برخی ه است که :شد موجب باال گروه چهار به جهان کشورهای بندی تقسیم 

 . بپذیرندرا  کنند می تحمیل  آنها بر«  یافتگی توسعه» عنوان  تحت المللی بین های سازمان که را

 

 و توسعه و رشد»  ی واژه سر با آنها تولیدی ظرفیت گسترش و  جوامع پیشرفت و تحول و بررسی در 

 . هستیم روبرو دارند یکدیگر با نزدیکی رابطه که«  پیشرفت

 

 رشد
 
 باشد می کمی مفهوم یک و است تولید افزایش معنای به صرفا  : رشد. 

 

 که : است شده ایجاد رشد زمانی جامعه یک در  

 .باشد یافته افزایش قبل دوره به نسبت ای دوره کی در تولید واقعی میزان
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 از: عبارتند رشد قیمصاد 

 . بیشتر گذاری سرمایه دلیل به تولید افزایش -1

 . مناسب فناوری و بهتر های روش گیری کار به دلیل به تولید افزایش -2

 .  زیرکشت سطح افزایش دلیل به تولید افزایش -3

 .  تولیدی مراکز و جدید های کارخانه تاسیس دلیل به تولید افزایش -4

   .و امکانات  منابع از بهتر استفادهبا  تولید افزایش -5

 

 از است عبارت رشد سنجش برای معیار بهترین: 

 .  ثابت قیمت به داخلیتولید ناخالص  و ملی ناخالص تولید ، سرانه مددرآمانند:  کل تولید های شاخص

 

 کنیم زیرا :  محاسبه ثابت قیمت با را کل تولید های شاخص باید کشورها رشد نرخ وبررسی سنجش برای 

 . شود  نمی تداعی کاذب رشد و رفته بین از محصوالت قیمت افزایش اثربا این کار  

 

 زیرا  کشورهاست رشد نرخ و مقایسه سنجش برای ریبهت معیار سرانه درآمد:  

 و جمعیت کشورها ی مختلف با یکدیگر متفاوت است . کند می تغییر زمان طول در کشور هر جمعیت

 

 یکسان پول واحد حسب بر را کشورها سرانه مددرآ باید : یکدیگر مختلف کشورهای رشد وضعیت مقایسه برای 

 (باشد می امریکا دالر یکسان پول واحد این) .کنیم محاسبه

 

 یکسان : پول واحد برحسب کشورها سرانه مددرآ محاسبه چگونگی 

 . کند می تبدیل امریکا دالر به را آن سپس و کرده محاسبه خودش کشور پول واحد حسب بر را اش سرانه مددرآ کشور هر 

 

 توسعه
  : ستا کیفی_کمی  مفهومی و  کند می داللت نیز کیفی تحوالت و تغییرات بر تولید افزایش بر عالوهتوسعه . 

 از: ندعبارت توسعه مصادیق  

 سالمت و بهداشت -1

 زندگی به امید -2

 موزشیامکانات آ از برخورداری -3

 اجتماعی-سیاسی های فعالیت در موثر مشارکت -4

 تحصیالت سطح -5

 سالم بآ به دسترسی -6

 نوزادان میر و مرگ نرخ کاهش -7

 درامد توزیع بهبود -8

 فقر کاهش -9
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 ازند عبارت توسعهو رشدهایی  تفاوت: 

 .دارد داللت نیز کیفی تحوالت بر تولید افزایش بر عالوه توسعه اما است تولید افزایش معنای به رشد -1

 .ندارد همراه به توسعه رشدی هر اما شود می رشد شامل توسعه -2

 .دارد نیاز تر طوالنی زمان به توسعه نتایج اما .است مشهود مدت کوتاه در رشد نتایج -3

 

 توسعه شاخص مثل کیفی های معیاراز باید سرانه درآمد درکنار توسعه گیری اندازه برای : توسعه گیری اندازه معیار 

 .شود  استفاده انسانی

 انسانی توسعه شاخص (H.D.I ) از است عبارت: 

 :های  شاخص از ترکیبی

 ملی ناخالص تولید -1

 بزرگساالن باسوادی نرخ -2

 زندگی به امید -3

 سالم آب به دسترسی -4

 می باشد . مدارس در تحصیل شرایط واجدان نام ثبت میزان -5

  یمتفاوت انسانی توسعه های شاخص هستند از مشابه سرانه درآمد دارایکه  کشورهایی است ممکن 

  .دنباشبرخوردار

 

 زیرا برخوردارند تری مناسب انسانی توسعه های ازشاخص دیگر کشورهای به ترنسبت یافته توسعه جوامع : 

در این گونه جوامع  نوزادان میر و مرگ نرخ نتیجه در دارند دسترسی بیشتری آموزشی و غذایی بهداشتی، امکانات به آنها

 . است کمتر سوادی بی نرخ و بیشتر زندگی به امید کمتر،

 
 نرخ مرگ و میر نوزادان کشور / شاخص

 ) در هر هزار تولد ( 

 امید به زندگی 

 ) سال (

 نرخ باسوادی بزرگساالن

 ) به در صد (

 سرانهتولید ناخالص داخلی 

 (2011ثابت سال   PPP) به دالر 

 62448 100حدود  6/81 3/2 نروژ/ رتبه اول 
 1070 6/50 1/55 5/61 180موزانبیک / رتبه 

 15090 3/84 4/75 4/14 69ایران / رتبه 

 

 زیرا کرد استفاده نیز توسعه سنجش معیار عنوان به تنهایی به سرآنه درآمد از میتوان همحمسا قدری با: 

 .اشدب می هماهنگ بایکدیگر رشد سطح و  یافتگی سطح توسعه امروزی کشورهای اکثر در

 

 ردک استفاده توسعه سنجش برای تنهایی به نهسرا درآمد از توان نمی ها کشور از دوگروه در : 

 .برخوردارند باالیی نهسرا درآمد از آن زیاد صادرات ومعدنی  گرانبهای ماده کی داشتن دلیل به که کشورهایی -1

 های شاخص وضعیت در اند توانسته مدت بلند های برنامه اجرای و بینی پیش با که توسعه درحال کشورهای -2

 .دارند پایینی نهسرا مددرآ اما کنند، ایجاد نسبی بهبود خود توسعه
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 یافتگی توسعه فاصله
 

 باشد می یافتگی توسعه سطح دنیا مختلف کشورهای بندی طبقه برای رایج بسیار معیارهای از یکی امروزه. 

 

 𝟏 کهد باش می نفر میلیارد 5/7 جهان جمعیت

𝟓
𝟒 و یافته توسعه های کشور در نآ    

𝟓
 های کشور در نآ    

  .کنند می زندگی نیافته توسعه و توسعه درحال

 

 آنها سرآنه درآمد به نگاهی با معیشتی وضعیت نظر از توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای بین تفاوت 

 .شود می آشکار

 : مثال

 (دالر221 سودان درآمد) . است دالر1600 از کمتر فقیر توسعه درحال کشور 50 از بیش در سرانه درآمد -

 سوئیس سرانه درآمد) . باشد نمی سال در دالر 40000 از کمتر دنیا یافته توسعه کشور 20 در سرانه درآمد -

 (دالر80675 از تر بیش2015درسال

 

 بلکه شود نمی محدود سرانه درآمد به فقط یافته توسعهو توسعه درحال کشورهای بین عمیق وشکاف تفاوت 

 .دارد وجود با درجات مختلف توسعه های شاخص همه در تقریبا تفاوت این

 

 
متوسط درصد نرخ با سوادی  گروه کشورها

 به درصد بزرگساالن
 متوسط نرخ مرگ و میر نوزادان

 (1000) در هر 

متوسط امید به زندگی در آغاز 

 تولد 

 سال 5/60 4/89 1/57 کشور با توسعه انسانی ضعیف43

 سال 5/80 6 100نزدیک  کشور با توسعه انسانی زیاد 49

 

 پیشرفت
 
 و معیار از المللی بین های سازمان و کشورها برخی : زیرا شود می تلقی شدن غربی معادل یافتگی توسعه گاهی 

 .کنند می استفاده غربی الگوهای تحمیل برای توسعه های شاخص

 

 زیرا باشند می آن برای جایگزینی دنبال بهو کرده استفاده کمتر توسعه واژه از اندیشمندان از بسیاری :  

 توجه آنها اجتماعی های ارزش و باورها و فرهنگ و تاریخ و کشورها محلی و بومی های تفاوت به معموال توسعه های الگو

 . ندارند را الزم

 

 باشد می  « پیشرفت »ه واژ  دنیا نخبگان و اندیشمندان از بسیاری نظر از توسعه واژه جایگزین. 
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 که است این توسعه جای به پیشرفت واژه انتخاب علت : 

 پیشرفت های شاخص و شود نمی توصیه ها کشور همه برای واحدی الگویخالف توسعه بر  پیشرفت درمفهوم -1

 .گردد می تعیین مکانی و زمانی و دینی ، انسانی طبیعی، ، سیاسی ، جغرافیایی ، تاریخی های موقعیت براساس

گاهی شاخص های رشد و توسعه به اندازه کافی وضعیت هر کشور را معرفی نمی کنند مثال شاخص های توسعه به  -2

 ... توجه نمی کنند.فساد و مبارزه با آن و  ، بدهکاری و تغذیه ، وضعیت مسکن

 

  عبارت است از:معیار اندازه گیری  پیشرفت  

  محور مورد بررسی قرار می دهد. 12عامل را در  110شاخص رقابت پذیری که  و اخص پیشرفتش

 

 به ایرانی  - اسالمی در بحث الگوی( به نام دهه عدالت و پیشرفت  ) دهه چهارم انقالبدر ایران  کشور در

 قرار گرفت.جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده شد و مورد قبول نخبگان 
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 فصل اول بخش سوم نمونه سوالت 

 (پیشرفت  و توسعهرشد، )

 

 چه عواملی موجب شد که کشورهای جهان طی دوقرن گذشته به دو گروه پیشرفته و عقب مانده تقسیم شود؟-1

 امروزه کشورها بر اساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعریف انها از توسعه به چند گروه تقسیم می شود؟-2

 ؟داشته است کشورهای جهان به چهار گروه توسط کشورهای غربی چه نتایجی به دنبال تقسیم بندی -3

 نها را نام ببرید. آنها با سه واژه روبه رو هستیم آول پیشرفت جوامع و ظرفیت تولیدی در بررسی و تح-4

 منظور از رشد چیست مثال بزنید.-5

 باشد.می  ............. بهترین معیار برای سنجش رشد-6

 چرا برای بررسی نرخ رشد کشورها باید شاخص های تولید کل را به قیمت ثابت محاسبه کنیم؟-7

 مد سرانه بهترین معیار برای مقایسه سطح رشد کشورهای مختلف می باشد؟آچرا در-8

 می باشد محاسبه کنیم. ..را با واحد پول یکسانی که ............. نهاآمد سرانه آایسه رشد کشور های مختلف باید دربرای مق-9

 مد سرانه کشورهای مختلف را با واحد پول یکسان اندازه گیری نمود؟آچگونه می توان در-10

 منظور از توسعه چیست مثال بزنید.-11

 تفاوت رشد و توسعه را بنویسید.-12

 چرا توسعه فرایندی بلند مدت و رشد فرایندی کوتاه مدت است؟-13

 عه چیست؟معیار اندازه گیری توس-14

 برای اندازه گیری میزان توسعه انسانی از چه معیارهایی استفاده می کنند؟-15

 چرا جوامع توسعه یافته نسبت به کشور های دیگر از شاخص های توسعه انسانی باال تری برخوردارند؟-16

 ؟برای اندازه گیری توسعه استفاده نمود به تنهایی مد سرانهآدر برخی از موارد می توان از در چرا-17

 مد سرانه برای اندازه گیری توسعه استفاده کرد؟آچرا به طور قطع نمی توان از در-18

 ..... می باشد.......... تقسیم بندی آن ها بر اساس برای طبقه بندی کشور های مختلفامروزه یکی از معیارهای بسیار رایج -19

درحال کشورهای توسعه یافته وچه کسری درکشور ها چه کسری درنفر است و از این تعداد چند جهان جمعیت   -20

 توسعه زندگی می کنند؟

مد سرانه انها محدود آسعه و توسعه یافته فقط به سطح دریا تفاوت وشکاف های عمیق بین کشورهای درحال توآ-21

 شود؟می

ها مشخص  نآ ........... به سطح ا نگاهیب تفاوت میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از نظر وضعیت معیشتی-22

 می شود.

 سعه یافتگی را معادل غربی شدن تلقی می کنند؟چرا گاهی تو-23

 ه هستند؟عچرا بسیاری از اندیشمندان به دنبال واژه ای به جای توس-24

 از نظر بسیاری از نخبگان جایگزین واژه توسعه است. واژه ............-25

 چرا بهتر است به جای توسعه از واژه پیشرفت استفاده کنیم؟-26

 شرفت در جوامع چیست؟معیار اندازه گیری پی-27

 ؟شرفت به جای توسعه استفاده کردنداز واژه پیچه زمانی در ایران  -28

 


