
 

 

  

 إشكالية التقدم و التخلف: الوضعية التعليمية األولى 

 اإلشكالية 

بين الدول  بدا تصنيف الدول حسب مستوى التطور يظهر بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن برز التباين الكبير

 ؟ مفهوم التقدم و التخلف ؟ وما هي المعايير المعتمدة لتصنيف الدولما  االقتصادي التطورفي 

 مفهوم التقدم 

مصطلح يعبر عن وضعية مزدهرة يعيشها األفراد في دولة ما في مختلف الميادين و يعود ذلك بالدرجة األولى 

الصناعة والخدمات إلى تفوقها العلمي و التكنولوجي و تبرز مظاهر التطور في عدة مجاالت كاالعتماد على 

كمصدر أساسي للدخل و ضخامة اإلنتاج االقتصادي و تحقيق االكتفاء الذاتي و ارتفاع مستوى المعيشة و 

 .غيرها 

 مفهوم التخلف 

و يعتبر تدني أو بعضها مصطلح يعبر عن وضعية متدهورة يعيشها األفراد في دولة ما في مختلف الميادين 

رز أسباب تدهور أوضاعها بحيث تشكو الدول المتخلفة من قلة رؤوس المستوى العلمي و التكنولوجي اب

األموال و بالتالي ضعف االستثمار و الذي ينتج عنه ضعف اإلنتاج االقتصادي مما يؤدي إلى تدهور األوضاع 

في الميادين األخرى على رأسها الميدان االجتماعي لذا تشكو الدول المتخلفة من جملة من المشاكل العويصة 

 . لتي تقف كحاجز لمحاوالت التنمية ا

 معايير تصنيف الدول 

متخلفة أو في أي  أوهي المقاييس المعتمدة في مختلف الميادين و التي على أساسها تصنف الدول إلى متطورة 

 مستوى آخر

 المعايير االقتصادية

 .في بلد ما خالل سنة محليا مجموع قيمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة  الناتج الداخلي الخام

 مواطنيها سواء على أوقيمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الدولة  الناتج الوطني الخام 

من إجمالي الدخل العالمي تسيطر عليه % 09يالحظ أن  خارج حدود الدولة خالل سنة  أوالمستوى المحلي  

 الناتج الداخلي الخام

 (مليار دوالر)

 الناتج الداخلي الخام الدول

 (مليار دوالر)

الناتج الداخلي  الدول

 الخام

 (مليار دوالر)

 الدول

 الواليات المتحدة 064 15 الجزائر 381 إفريقيا الوسطى 292 ,2

 الصين 988 6 كازاخستان 389 المالديف 115 ,2

 اليابان 855 5 قطر 371 سيراليون 084, 2

 ألمانيا 628 3 الكويت 373 بورندي 662 ,1

 فرنسا 808 2 زيلندا الجديدة 368 بوتان 636 ,1

 البرازيل 517 2 البيرو 368 جيبوتي 267 ,1

 المملكة المتحدة 480 2 أوكرانيا 361 ليبيريا 154 ,1

 إيطاليا 245 2 المجر 347 غامبيا 110 ,1

 روسيا 884 1 فيتنام 313 السيشل  0,993

 الهند 833 1 بنغالدش 114 غينيا بيساو 0,986



 

 

 . 1933عام  يوضح الفوارق الصارخة بين الدول اآلتي و الجدول الدول المتقدمة

 

 .مجموع السكانمقسوماً على  بالدوالر األميركي الناتج الوطني الخاميعني  نصيب الفرد من الدخل

وهو مقياس نسبي لوجود دخل مرتفع في بعض ألقطار  كثيرا ما يستخدم نصيب الفرد من الدخل كمؤشر للثروة

 . باعتبارها دول بترولية وقليلة السكان اإلمارات العربيةالمتخلفة كقطر و 

 . 1939الجدول االتي يوضح الفوارق بين الدول عام 

 

 : بمراعاة مايلي وهذا: المعيار الصناعي

 والغاز الطبيعي و المعادن المختلفةلبترول العالمي كاحجم استهالك المواد األولية الطاقوية و المعدنية  -

الصناعية حيث تعتمد الدول المتطورة على الصناعة التحويلية في حين تسود الصناعة  وضعية القاعدة -

 االستخراجية في الدول المتخلفة

 . نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الوطني -

 .نسبة األيدي العاملة الصناعية -

 : مايلي بقياس  المعيار الزراعي

 .ه/ق 19بينما في الهند ه /ق79فمثال مردود الهكتار الواحد من القمح في هولندا  ةمدى تقدم و تخلف الزراع-

عن تحقيق  ةمدى تحقيق االكتفاء الذاتي حيث أن الدول المتقدمة مكتفية ذاتيا فيما الدول المتخلفة عاجز -

 . االكتفاء

 : بقياس مايلي وهذا: المعيار التجاري

 لواردات حيث تتميز بضخامتها في الدول المتقدمة دالت التجارية الصادرات وااحجم المب-

غذائية الصناعية وال عدد ال حصر له من الموادتصدر  ةعدد المواد المصدرة و مدى تنوعها فالدول المتقدم -

تكون صادراتها قائمة  وأحيانا بينما الدول المتخلفة هي قليلة التنوع وعبارة عن مواد أولية خام ومحاصيل نقدية

 . على مادة واحدة فقط

 المعايير االجتماعية

نصيب الفرد من 

 (دوالر)الدخل 

نصيب الفرد من  الدول

 (دوالر)الدخل 

نصيب الفرد من  الدول

 (دوالر)الدخل 

 الدول

 لكسمبورغ 394109 إيران 4484 اريتريا 423

 النرويج 84541 المالديف 4478 غينيا 420

 قطر 74411 الجزائر 4477 مدغشقر 391

 سويسرا 67974 األردن 4415 النيجر 383

 الدانمارك 55331 االكواتور 4105 إثيوبيا 364

 استراليا 54860 الصين 4181 مالوي 354

 السويد  47667 تونس 4369 سيراليون 325

 العربيةاإلمارات  47496 البوسنة و الهرسك 4357 ليبيريا 226

 الواليات المتحدة 47311 السلفادور 1737 ج الكونغو 188

 هولندا 46438 تركمنستان 1661 بورندي 177
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 %3عنفي الدول المتقدمة  يقل بينما% 1حيث يزيد في معظم الدول المتخلفة عن  الديمغرافينمو المعدل 

يتأثر بعوامل منها الرعاية الصحية والتغذية و االستقرار األمني وهو مرتفع في الدول المتقدمة  أمل الحياة

سنة كما هو  59الى اقل من العالم المتخلف بعض دول نخفض في سنة في اليابان في حين ي 81يصل الى 

  غينيا و مالي و اثيوبياالحال في 

 

يتمثل في قيمة و نوعية السلع و الخدمات التي يستطيع الفرد أو المجتمع توفيرها حيث يعيش  المستوى المعيشي

المجتمع في الدول المتخلفة توفير  أفرادالفرد في الدول المتطورة حياة رخاء في حين ال يستطيع معظم 

  المتطلبات الضرورية

والمراكز الطبية ومختلف الخدمات الصحية عدد األطباء والمستشفيات  أساسوتحدد على   الرعاية الصحية

والذي ينعكس على معدالت الوفيات  ساكن و يبرز تفاوت واضح بين الدول المتطورة و المتخلفة 3999لكل 

 معدل وفيات االطفالخاصة 

فإذا كان المعدل المطلوب يوميا   الفرد من الحريرات التي يحتاجها الجسم يوميا استهالكمعدل  او الغداءنوعية 

والعالم المتخلف أقل من أو يساوي . حريرة  4999من   أكثر إلىحريرة فهو يرتفع في العالم المتقدم  1999

 نقص الغذاء أوسوء التغذية  ألخطاروهذا ما يجعل الدول المتخلفة معرضة .حريرة 1599

في  % 59في الدول المتطورة مقابل اقل من  % 75أي ارتفاع نسبة السكان في المدن حيث تزيد عن  التمدن

 الجنوب

 وضعية المرأة و الطفل.

 المعايير الثقافية

 في دول الجنوب % 69 إلى في حين تنخفض % 00 إلى ارتفاع نسبة التمدرس في دول الشمال.نسبة التمدرس

 % 3وانخفاضها في دول الشمال الى اقل من % 49 إلىارتفاع نسبة األمية في دول الجنوب  األميةنسبة 

تلميذ في الدول المتخلفة  15تلميذ في الدول المتقدمة مقابل معلم ألكثر من  35معلم لكل .حيث نجد وعية التعلمن

اختالف اإلمكانيات المتوفرة للتعلم بين الدول المتطورة و الدول المتخلفة و هذا ما ينعكس على  إلىافة ضباال

 درجة التحصيل المعرفي

 أي قدرة الدول المتقدمة على تطبيق نتائج االختراعات و االستفادة منها  درجة التحكم في التكنولوجيا

 ( و غيرها....... الهاتف الثابت و النقال . االنترنت .  اآللي اإلعالم) مدى انتشار وسائل االتصال الحديثة

في حين في الدول المتخلفة  % 9.5 إلىميزانية التعليم و البحث العلمي  تنخفض مدى االهتمام بالبحث العلمي

 بالنسبة لدول الشمال % 1 إلىترتفع 

تب و في الدول المتطورة و يشمل ذلك الك اإلنتاجحيث يالحظ غزارة  العلمي و الثقافي السنوي اإلنتاج

في الدول المتخلفة ال يكاد  نتاجاال أنالفني في حين  لإلنتاج افةضباإلالمنشورات المختلفة في شتى الميادين 

  يذكر

 مؤشر التنمية البشرية

لتحديد وضعية التنمية البشرية في بلد معين،ويرتكز  3009مؤشر اعتمده برنامج األمم المتحدة للتنمية منذ 

مستوى الصحة الذي يمثله أمل الحياة منذ الوالدة،ثم :المؤشر على ثالث معطيات إحصائية أساسية وهي

التعليم العالي،وأخيرا  إلىبتدائي مستوى المعرفة ويمثله نسبة األمية عند البالغين ومستوى التمدرس من اال

تصنف من خالله في مراتب  3 إلى 9بحيث يحدد لكل دولة معدل يتراوح من  مستوى نصيب الفرد من الدخل

 متقدمة أو متخلفة  



 

 

 : بعد حساب المؤشرات الثالثة السابقة، يتم تحديد ثالث مستويات من التنمية البشرية

 9.599كان مستوى المؤشر اقل من  إذا تنمية بشرية ضعيفة

 9.700و 9.599كان حاصل مؤشر التنمية مابين  إذاتنمية بشرية متوسطة 

 9.899من  أكثركان حاصل مؤشر التنمية  إذا تنمية بشرية عالية 

 

 

 يبين عينة من دول العالم في كل مستوى  اآلتيالجدول 

 

 مستويات التطور و التخلف

تتفاوت درجات التطور و التخلف بين الدول و منه نستطيع تحديد عدة مستويات للظاهرتين هذا ما أدى إلى 

 تعدد المفاهيم المرتبطة بالتطور و التخلف 

 نحدد فيه أنيمكن  العالم المتقدم –ا 

 االتحاد األوروبي ، الواليات المتحدة األمريكية ، وتتمثل في األقطاب الثالثة تطورا األكثردول ال  ،

 . الستراليا و نيو زيلندا باالضافة،  اليابان

 و تشمل دول شرق أوروبا، ومعظم جمهوريات  دول صناعية في مرحلة االنتقال الهيكلي االقتصادي

 .االتحاد السوفياتي سابقا

 هونغ كونغ، سنغفورة تايوان ، الجنوبيةكوريا أي  التنينات األربعةوتضم  الدول الصناعية الجديدة ، 

 نحدد فيه العالم المتخلف -ب 

  ماليزيا،الفيليبين، تايالندااندونيسيا:األسيويةالنمور،.  

 المكسيك، البرازيل و األٍجنتين تركيا األخرى الدول الصناعية الجديدة. 

 02من القرن  الثمانيناتحققت قفزة نوعية منذ التي  الصين 

 في بعض فروع  ة، تتميز بامتالكها قاعدة صناعية متوسط إفريقيا الجنوبية والهند، ك:دول نامية

حققت بعض التقدم لكنها لم تحقق بعد استقاللها .الصناعة و مؤشرات اجتماعية ما لبثت تتحسسن

 .االقتصادي

  تجمعت لديها ثروة مالية جعلت مؤشراتها للتنمية  ،دول الخليج، ليبيا و الجزائر خاصة نفطيةدول

 .البشرية و مستوى المعيشة يتحسنان

  تمثلها دول الساحل اإلفريقي، بنغالدش، بورندي، أفغانستان، و تتميز بالتخلف و الفقر و  فقيرةدول

لى عتامة و تعيش  تبعيةواقع صحي و غذائي مزري و ديون خارجية،عالقتها بعالم الشمال عالقة 

 منخفضمؤشر تنمية بشرية  متوسطمؤشر تنمية بشرية  مرتفعمؤشر تنمية بشرية 
 المرتبة المؤشر الدول المرتبة المؤشر الدول المرتبة المؤشر الدول

 371 0.382 بوروندي 08 9.751 براغواي 3 0.968 أيسلندا

 371 0.372 بوركينا فاسو 00 9.740 مالديف 1 0.968 النرويج

 374 0.370 النيجر 399 9.748 الجزائر 1 0.967 كندا

 375 0.366 موزمبيق 393 9.747 السلفادور 4 9659. استراليا

 376 0.364 ليبيريا 391 9.745 الفلبين 5 0.960 أيرلندا
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 المساعدات اإلنسانية الدولية

 مالحظة

الدول الن في جميع الحاالت  لتصنيفاالعتماد على معيار واحد فقط  األحوالحال من  بأيال يمكن   -

 هناك استثناءات

المجتمع وهذا ما يمكن مالحظته من  أفرادالتطور و القوة االقتصادية ال تعكس حتما الرفاهية لكل  إن -

 خالل مقارنة بين الدول 

في مختلف الميادين يبقى معايير تصنيف الدول  وتعددفي ظل تباين وتعدد مفهومي التقدم والتخلف :  الخالصة

 األمرتحديد مفهوم دقيق للظاهرتين نسبي كما أن المقارنة بين الدول تبرز فيها بعض الصعوبات عندما يتعلق 

 . بدول متقاربة


