
فھوم التنمیةم
مقارباتھا التنمیة

التمییز بین مستوى التنمیة حسب مؤشرات
الناتج الداخلي الخام
معدل الدخل الفردي
نوع وبنیة االقتصاد

االقتصادیة

دمج مؤشرات إجتماعیة وإقتصادیة وثقافیة في مؤشر تركیبي
مؤشرالتنمیة البشریة

سوسیواقتصادیة

شراتإستعمال عدة مؤ
سنة فأكثر15(نسبة تعلیم الكبار
سنة15أقل من (نسبة التمدرس

تعلیمیة/ مقاربة ثقافیة

التنمیة المستدامة
مراعاة البعد البیئي في مخططات التنمیة

مقاربة بیئیة

)التنمیة السیاسیة(تطور الدیمقراطیة وحقوق االنسان في البلدان النامیة  سیاسیة
عدة مؤشرات إجتماعیة

بة الفقرنس
نسبة االمیة
المساواة بین الجنسیة
معدل التأطیرالطبي

اجتماعیة

إستعمال عدة مؤشرات
نسبة الوالدات والوفیات
النموالسكاني
أمد الحیاة
االنتقال الدیمغرافي

مقاربة دیمغرافیة

مفھوم التنمیة
بین مستوى التطور والتغیر الجدري التي تعرفھ دولة معینةشامل إنتالقا من المقاربات السابقة نستخلص بأن مفھوم التنمیة ھومفھوم

سیاسیة;إجتماعیة;في میادین متعددة إقتصادیة
النشاط االول

التنمیة االقتصادیة
مؤشرالدخل الفردي=عدد السكان / الناتج الداخلي
صناعيإعتماد الدول المتقدمة على القطاعین التجاري وال
 وھو قطاع معاشي یؤذي إلى إرتفاع % 50في حین نجد الدول المتخلفة تعتمد على القطاع الفالحي أكثر من

الناتج الداخلي االجمالي الخام وبالتالي قلة الدخل الفرذي
یساعد مؤشر الدخل الفردي في تصنیف العالم إلى صنفین:

دول الشمال المتقدمة : تعرف ارتفاعا في الدخل الفردي
دول الجنوب المتخلفة : تتمیز بارتفاع الدخل الفردي

خالصة
یعتبر مؤشرالدخل الفردي و مؤشرا غیر مضبوض للفصل بین الدول المتقدمة و الدول المتخلفة فالدخل الفردي لمواطن في االمارات 

فاالمارات تصنف ضمن الدول المتخلفة وبالتالي فإن ھذا وبالرغم من ذلك , أكثر من الدخل الفردي لمواطن في إیطالیا
.المؤشر الیمكن االعتماد علیھ للفصل بین دول الشمال و الجنوب

النشاط الثاني
:معاییر أساسیة3یعتمد مؤشر التنمیة البشریة على مؤشر التنمیة البشري

سنة85متوسط العمر یجب أن یبلغ حدا أقصى :أمد الحیاة
صد بھ نسبة التمدرس اضافة إلى نسبة االمیة نق:التعلیم
دوالرا5990یقصد بھ مستوى القدرة الشرائیة لدى كل فرد والذي یجب أن یبلغ في المتوسط :الدخل الفردي
 سوسیواقتصاديندمج مؤشر التنمیة البشریة بین المعاییر االقتصادیة واالجتماعیة لذلك فھو مؤشر

:ب من خالل مؤشر التنمیة البشریةمقارنة بین دول الشمال و الجنو
الجنوبدولدول الشمالالمعاییر

سنة70إلى 50مابین ةسن85مرتفع یصل إلى أكثر من أمد الحیاة
100%إلىلنسبة التمدرس تصالتعلیم

0%نسبة االمیة
50%إلىلنسبة التمدرس تص

50%و70%ما بیننسبة االمیة
$5990یصل إلى أقل من $5990الدخل الفردي إلى أكثر من یصل متوسطالدخل الفردي
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