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 اإلنسان والتنمية - مدخل مفاهيمي



مفهوم التنمية

ارتبط مفهوم التنمية بعلم االقتصاد ومفاهيم مثل التخطيط واإلنتاج والتقدم، ثم اتسع ليشمل كل المجاالت التي تهم اإلنسان.

والتنمية هي مجموعة من التغييرات الجذرية المحدثة في مجتمع ما لدفعه إلى التطور الذاتي المستمر بما يكفل تحسين حياة أفراده

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا بشكل يرقى بها إلى مستوى الدول المتقدمة.

 في العقد األخير من القرن الماضي، كثرت المؤتمرات والبحوث والدراسات العلمية التي عقدت جميعها؛ لتحديد وتعريف مفهوم

التنمية البشرية، ومعرفة أبعادها ومكوناتها ومن ثم تحليلها، كإشباع الحاجات اإلنسانية األساسية، وتكوين رأس المال البشري، ورفع

مستوى المعيشة، والتنمية االجتماعية، وتحسين نوعية الحياة، وكل ذلك تم بناًء على زيادة الوعي بمدى قيمة اإلنسان والذي يعتبر

هدفًا ووسيلة في المنظومة الخاصة بالتنمية الشاملة.

مجاالت التنمية البشرية

التنمية االجتماعية

تتحقق من خالل توفير أعلى مستوى ممكن من الرفاهية االجتماعية للفرد، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ونشر العلم والعرفة،

وتحسين الرعاية الصحية، وتوفير الغذاء والمسكن المالئم.

التنمية اإلدارية

أي تطوير العمل اإلداري في منظمات الدولة المختلفة وجعلها أكثر فاعلية وشفافية، وتطبيق مبدأ المحاسبة والرقابة على اإلنفاق

واالستهالك، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب للقضاء على الفساد اإلداري.

التنمية السياسية

تتم بتطوير المؤسسات الدستورية وتحديثها، وصون التعددية السياسية، والفصل بين السلطات الثالث (التشريعية والتنفيذية

والقضائية) لتحقيق العدالة، وترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية والمنافسة السياسية عبر االنتخابات وتبني استراتيجيات سياسية

تحقق الحفاظ على مصالح الدولة وأهدافها السياسية والنهوض بها.

أدوات قياس التنمية البشرية

المؤشرات المادية ( الدخل الفردي – أمد الحياة – التعليم وإنتاج المعرفة).

اإلنسان مصدر التنمية الوحيد وهدفها.

الخط التصاعدي لتطور المجتمعات البشرية.

أهداف التنمية البشرية

أهداف اقتصادية

تتمثل في رفع المعدل اإلنتاجي للقطاعات االقتصادية المتنوعة، ورفع معدل دخل الفرد، وتوزيع الثروات والموارد المختلفة بشكلٍ

عادل، واستغاللها بالشكل األمثل، وخفض نسب البطالة والحد من مشكلة الفقر.

أهداف اجتماعية

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-297
https://www.alloschool.com/element/79317


تتمثل في تنمية اإلنسان من خالل االهتمام به علميًا وثقافيًا وصحيًا، وتدريبه وتأهليه الكتساب الخبرات والمهارات الالزمة؛ ليكون

عنصرًا فعاالً في المجتمع، وتوفير وتطوير االحتياجات السكانية لمختلف الفئات العمرية من تعليم، وصحة، وتوفير مسكن الئق، إضافًة

للمرافق العامة، كالمياه، والكهرباء، والشوارع، ووسائل االتصال، وتحقيق العدالة االجتماعية.

أهداف سياسية

يتم من خاللها تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية كالمشاركة في االنتخابات المحلية، والتشريعية والرئاسية، وحرية

التعبير، والنقد.

أهداف بيئية

يتّم من خاللها الحفاظ على البيئة والتقليل من األضرار واألخطار تحديدًا الناتجة عن التلوث، وكل هذا من خالل نشر الثقافة والوعي

بين الناس.


