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  اقتصادی توسعه : سوم بخش

 

   فصل اول از بخش سوم: رشد، توسعه و پیشرفت

 چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور را اندازه گرفت؟

 مقدّمه:

 .است...... سطح اساس بر بندی طبقه دنیا، مختلف کشورهای بندی طبقه برای رایج بسیار معیارهای از یکی روزهام (۱

 است؟ بوده مؤثر اخیر قرن دو در مانده عقب و پیشرفته گروه دو به کشورها بندی تقسیم در عواملی چه (۲

 تقسایم تاوان مای دساته چناد به را کشورها عهتوس از آنها تعریف و غربی کشورهای بندی تقسیم اساس بر امروزه (۳

 .ببرید نام کرد؟

 اند؟ شویم،کدام می روبرو ها آن با جامعه یک پیشرفت و تحول بررسی در که اساسی ی واژه سه (۴

 گروه توسعه یافته،توسعه نیافته و... چه تأثیر روانی برای برخی کشورها به همراه داشت؟4(تقسیم کشورها به ۹

 

 رشد:

 . شود می مشاهده...... جامعه این در. رسید تن ۱.۱۱۱.۱۱۱ به تن ۱.۱۱۱.۱۱۱ از آهن تولید میدان فرضی معهجا (در۹

  پیشرفت. د                 توسعه هم و رشد هم. ج               توسعه. ب                   رشد. الف

  است؟ رشد ی نشانه زیر های گزینه از یک کدام (۶

  نوزادان میر و مرگ نرخ کاهش. د          سوادی بی کاهش. ج         بهداشت افزایش. ب    شکر لیدتو افزایش. الف

 . نمایند می اعالم....................... حسب بر و محاسبه....................... حسب بر را کشور یک سرانه درآمد (۵

  دالر – دالر. د         دالر -داخلی پول. ج      خلیدا پول -دالر. ب         یکسان واحد -داخلی پول. الف

 (رشد اقتصادی، صرفاً به معنای ....................... است. ۶

 رشد اقتصادی یک مفهوم ................................ است.

 . شود می عالما................................ پولی واحد حسب بر جهان کشورهای تمامی سرانه درآمد (۱۱

 .بنویسید را «رشد»  های ویژگی ترین مهم (۱۱

 است؟ کدام رشد سنجش برای معیار بهترین (۱۲



 

 

 
42 

 کنیم؟ استفاده واقعی ملّی یا داخلی درآمد یا تولید از حتماً رشد، نرخ بررسی در باید چرا (۱۳

 شود؟ می تفادهاس ملی درآمد جای به سرانه درآمد از است بهتر رشد، نرخ محاسبه در چرا (۱۴

 کنند؟ می محاسبه دالر مثل واحدی پول برحسب را کشورها ی سرانه درآمد (چرا۱۹

 

 توسعه:

(اگر در جامعه میزان تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد، مای گاوییم، توساعه صاورت گرفتاه ۱۹

 غلط             صحیح است. 

 غلط             یح صح(رشد، داللت بر توسعه دارد.  ۱۶

 غلط        صحیح.  بیفتد اتفاق تواند می مدت کوتاه در که است فرآیندی اقتصادی (توسعه۱۵

 »گیاریانادازهبارای ملای، معیااریامید به زندگی، تولیاد ناخاالص بزرگساالن، باسوادی نرخ هایازشاخص استفاده (۱۶

 غلط    صحیح. باشدمی «توسعه

  باشد؟ می صحیح توسعه و رشد مورد در گزینه (کدام۲۱

 .است کیفی – کمی مفهومی توسعه و کمی مفهومی رشد. ب.          است کمی مفهومی توسعه و کیفی مفهومی رشد. الف

 .ندارد بدنبال را رشد توسعه، امّا دارد بدنبال را رشد،توسعه. د.   مدت کوتاه توسعه امّا است بلندمدت فرایندی رشد. ج

 . کرد استفاده توسعه سنجش برای معیاری عنوان به........................... از توان می مسامحه قدری با وزه(امر۲۱

  رشد. د            سرانه درآمد. ج             سرانه داخلی ناخالص تولید. ب              سرانه تولید. الف

۲۲  )(HDI )است.............................  همان. 

  پیشرفت شاخص. د   درآمد عادالنه توزیع شاخص. ج      انسانی توسعه شاخص. ب    یافتگی رشد سطح شاخص. الف

 . است.......................  مفهومی (توسعه۲۳

 .شود می استفاده..................  شاخص نام به دیگری معیار از سرانه درآمد کنار در توسعه، گیری اندازه (برای۲۴

 .بنویسید را «توسعه»  های ویژگی (۲۹

 . کنید مقایسه یکدیگر با را «توسعه و رشد»  (مفاهیم۲۹

 .بنویسید را توسعه با رشد تفاوت (سه۲۶

 شود؟ می استفاده معیارهایی چه از توسعه گیری اندازه برای (۲۵

 باشد؟ می مواردی چه شامل «انسانی توسعة شاخص»(۲۶

 شود؟ نمی محسوب توسعه سنجش برای خوبی معیار ائیتنه به سرانه درآمد (چرا۳۱

 باه آیاا.« باشاد مای دالر ۱۱۹۲۹ و دالر ۱۲۶۹۹ ترتیاب باه چاین و قطار کشاورهای سرانه داخلی ناخالص تولید» (۳۱

 ؟ چرا است؟ چین از تر یافته توسعه قطر که گفت توان می صراحت
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 نمای کاافی کشورها یافتگی توسعه سنجش در تنهائی به نهدرآمدسرا شاخص از نمائید؛استفاده بیان دلیل دو ذکر (با۳۲

 .باشد

 شود؟ می محسوب یافته توسعه نسبتاً کشوری پایین، نسبتاً سرانه درآمد به توجه با چین چرا (۳۳

 

 فاصله توسعه نیافتگی:

 غلط    صحیح.   کنند می زندگی یافته توسعه کشورهای در دنیا جمعیت یک پنجم  حدود (۳۴

  .شود می محدود سرانه درآمد سطح به یافته، توسعه و توسعه حال در کشورهای بین عمیق شکاف و ت(تفاو۳۹

 غ       ص

 ....... است. کشورها بندی طبقه برای رایج بسیار معیارهای از یکی امروزه (۳۹

  درآمد میزان. د               یافتگی سعهتو سطح. ج                سرانه درآمد میزان. ب                  تولید رشد میزان. الف

 ....کشورهای دهند؟ می تشکیل را جهان جمعیت ترین بیش کشورها، از دسته کدام (۳۶

 فقیر توسعه حال در. د                   توسعه حال در. ج                مانده عقب. ب                 یافته توسعه. الف

کشورها به چند گروه تقسیم می شوند و هر کدام چه کسری از جمعیت را شامل می  ،بر اساس توسعه یافتگی(۳۵

 شوند؟

 (با توجه به جدول زیر به سواالت پاسخ دهید.۳۶
 شاخص

 کشور

در ۶نرخ مرگ و میر )

 نفر( ۱۱۱۱هر 

 درآمد سرانه )دالر( نرخ بیسوادی امید به زندگی

 ۳۱۱ ۳/۹۲ ۴۱ ۱۱۹ الف

 ۳۵۶۱ ۶کمتر از  ۵۳ ۹/۳ ب

 الف( سطح توسعه در کدام کشور پایین تر است؟

 ب( سطح رشد درکدام کشور باالتر است؟

 

 پیشرفت:

 غلط              صحیح.  شود نمی توصیه کشورها ی همه برای واحدی الگوی پیشرفت، مفهوم در (۴۱

 غلط   صحیح. کنند معرفی را کشور هر وضعیت کافی اندازه به توانند همیشه می توسعه و رشد های شاخص (۴۱

  شد؟ موسوم نامی چه با ما، کشور در انقالب چهارم ی (دهه۴۲

 پیشرفت و توسعه دهه. د    توسعه و رشد دهه. ج        پیشرفت و عدالت ی دهه. ب     توسعه ی دهه. الف

 کنند؟ نمی رفیمع را کشور هر وضعیت کافی اندازه به توسعه و رشد های شاخص که معتقدند اقتصاددانان (چرا۴۳

 (مورد چهار)گیرند؟ می نادیده را مواردی چه جامعه یک پیشرفت وضعیت معرفی در توسعه، و رشد های (شاخص۴۴
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 گیرد؟ نمی قرار توجه مورد انسانی توسعه های شاخص در مواردی چه (۴۹

 (چرا گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن یک کشور تلقی می شود؟۴۹

 عه، به چه مسایلی در جوامع توجه الزم را ندارند؟(الگوهای معمول توس۴۶

(چه مسائلی موجب شد تا برخی اندیشمندان از واژه ی توسعه کمتر استفاده کرده و به دنبال جایگزینی برای آن ۴۵

 باشند؟

 (چه اصطالحی در کشور ما جایگزین واژه ی توسعه شده است؟۴۶

 ای همه ی کشورها توصیه نمی شود؟(به چه دلیل در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی بر۹۱
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  اقتصادی توسعه : سوم بخش

 

 فصل دوم از بخش سوم : فقر و توزیع درآمد

 آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟

 مقدّمه:
 .رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و .................................. تحقق می یابد(۱

 چهار مورد از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشور را نام ببرید.(۲

 به چه معناست؟« رفاه اجتماعی»اصطالح (۳

 چگونه تحقق می یابد؟« رفاه اجتماعی»(۴

 

   فقر مطلق و فقر نسبی:
 غلط  فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداکثر معیشت است .  صحیح (۹

 غ  را بکار می بریم.ص« فقر نسبی»که به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد.اصطالح  برای کسی(۹

 غلط  سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. صحیح (۶

. تر باشد فقر عمومی نسبت به کشور دیگار باا درآماد سارانه بااالتر بیشاتر اساتهرچه درآمد سرانه کشوری پایین(۵

 غلط  صحیح 

 هرچه سطح درآمدسرانه ی کشوری پایین تر باشد،میزان فقرآن........................ است.  (۶

 منظور از درآمد معیشتی در تعریف خط فقر کدام است؟(۱۱

 الف.درآمد معیشتی درحدی است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی وحفظ سالمت روحی خود نیست. 

 شتی درحدی است که فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه ی خود نیست.ب. درآمد معی

 ج. درآمد معیشتی درحدی است که فرد به تأمین بهداشت و حداقل تفریح نیست.

 د. درآمد معیشتی در حدی است که در مقایسه به درآمد افراد دیگر پایین تر باشد.

 به چه معناست؟« فقر یا تهیدستی مطلق»(۱۱

 به چه کسی اطالق می شود؟ فقیر مطلق(۱۲

 قرار دارند؟« زیر خط فقر»چه افرادی  (۱۳
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 چرا سطح حداقل معیشت از یک جامعه تا جامعه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است؟(۱۴

 چیست؟« فقر نسبی»منظور از (۱۹

 فقر مطلق و فقر نسبی را با یکدیگر مقایسه کنید.(۱۹

 رکشور، معموالً تابع دو شاخص مهم است، آن دو شاخص کدام اند؟وسعت و اندازه ی فقر در ه(۱۶

 دو معیار مهم اندازه گیری فقر در هرکشور را بنویسید.(۱۵

 وسعت و اندازه ی فقر در هرکشور، چه رابطه ای با هر یک از شاخص های زیر دارد؟(۱۶

 الف( با درآمد سرانه:

 ب( با وضعیت توزیع درآمد:

 

   سنجش آن:توزیع درآمد و معیار 
 گروه اول دارای کدام یک از ویژگی های زیر می باشد؟ « دهک ها » در استفاده از شاخص (۲۱

 درآمد ملی،بیش ترین درصد اولیه جمعیت  %۱۱اولیه جمعیت            ب.  %۱۱الف. بیش ترین درصد درآمد ملی ، 

 اولیه جمعیت، کمترین درصد درآمد سرانه  %۱۱د. اولیه جمعیت، کمترین درصد درآمد ملی                     %۱۱ج. 

، %۲در حالیکه تفاوت سهم دهک اول و دوم دام گزینه صحیح است.کاده ها، به ترتیب از راست به چپ،با توجه به د(۲۱

 است. %۳تفاوت سهم دهک چهارم و پنجم صفر و تفاوت دهک هشتم الی دهم 

 ( ۲۳ – ۱۱ – ۶ – ۹الف. ) 

 ( ۲۳ – ۱۹ – ۶ – ۹ب. ) 

 ( ۹/۱۹ -۱۹ – ۹/۶ – ۹ج. ) 

 ( ۱۵ -۱۹ – ۶ – ۹د. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد ملی سهم دهک

 ۴ دهک اول

 ؟ دهک دوم

 ۶ دهک سوم

 ۶ دهک چهارم

 ؟ دهک پنجم

 ۶ دهک ششم

 ۱۱ دهک هفتم

 ۱۲ دهک هشتم

 ؟ دهک نهم

 ؟ دهک دهم
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 ............ است. یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد شاخص ...........(۲۲

 در شاخص دهک ها،دهک اول، ..........درصد جمعیت را و دهک آخر .......... درصد جمعیت را شامل می شوند. (۲۳

 در شاخص دهک ها،دهک اول، .............. درآمد ملی را دارند و دهک آخر ................درآمد ملی را دارا هستند.(۲۴

 استفاده از معیار دهک ها، وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را بررسی می کنند؟ توضیح دهید، چگونه با (۲۹

 چگونگی سنجش توزیع درآمد درجوامع،براساس شاخص دهک ها را توضیح دهید. (۲۹

 چگونه از طریق معیار دهک ها، وضعیت توزیع درآمدجوامع مختلف را با یکدیگر مقایسه می نمایند؟  (۲۶

 از دهک ها، شاخص نابرابری در هر کشور را محاسبه می کنند؟ چگونه با استفاده(۲۵

می باشد. در کدام جامعه  ۲۹و  ۱۵، ۱۲، ۶؛ نسبت دهک دهم به اول به ترتیب  د ،ج ،ب ،الفجامعه فرضی  در چهار(۲۶

 توزیع درآمد مناسب تر است؟

 

با توجه به اطالعات داده شده، در کدام یک از کشورهای زیر توزیع درآمد عادالنه تر و در کدام یاک نامناساب تار (۳۱

 است؟

 شاخص نابرابری در هر کشور را نیز محاسبه کنید.

 

 

 

 

 

 سیاست کاهش فقر و نابرابری:
 مهم ترین ابزار و سیاست مبارزه با نابرابری توزیع درآمد، کدام است؟ (۳۱

با استدالل بیان نمائید که آیا می توان فقر را کامالً  از بین برد و نابود کرد و نابرابری در توزیع درآمد در یک جامعه (۳۲

 د؟ نتیجه آن چه خواهد بورا به صفر رساند؟ 

 زیع درآمد در یک جامعه ،تا چه اندازه ای مذموم بوده و تا چه اندازه ای ضرورت دارد؟به نظر شما، نابرابری در تو(۳۳

 

 

 

 کشور سهم دهک اول سهم دهک دهم

 الف ۳% ۲۱%

 ب ۹% ۲۹%

 ج ۲% ۳۱%

 د ۶% ۱۴%




