
  :التنمية مفهوم -1
 .أحسن ضع و إلى سيئ وضع من للمجتمع جذري تغير التنمية •
 .قديما االقتصادي بالجانب التنمية مفهوم ارتباط •
 . االجتماعي و الثقافي و السياسي الحقل إلى التنمية مفهوم انتقال •

  . البشرية التنمية إلى التنمية مفهوم تطور >==
 الناتج حجم من الرفع إلى يؤدي الذي و االقتصادي اإلنتاج على يطرأ الذي التطور هو: االقتصادية التنمية •

 . اإلجمالي الداخلي
 و معيشته مستوى تحسين و الفرد، قدرات دعم إلى تهدف التي اإلجراءات من مجموعة : البشرية التنمية •

 . االجتماعية أوضاعه
 .رفاهيته و المجتمع لخدمة االقتصادي النمو تسخير •

  :التنمية دراسة مقاربات -2
  :المقاربات من مجموعة على التنمية مفهوم يقوم -
 -الفردي الدخل معدل - الخام الداخلي الناتج ( مؤشرات حسب التنمية مستوى بين التمييز : اقتصادية مقاربة •

 ).االقتصاد بنية نوع
 - الخصوبة -الحياة أمد -السكاني النمو -الوفيات و المواليد نسبة (مؤشرات عدة استعمال : ديموغرافية مقاربة •

 ).الديموغرافي االنتقال
 التأطير معدل -الجنسين بين المساواة -األمية نسبة - الفقر نسبة : (اجتماعية مؤشرات عدة : اجتماعية مقاربة •

 ).الطبي
 ).السياسية التنمية (النامية البلدان في اإلنسان حقوق و الديمقراطية تطور : سياسية مقاربة •
 .التنمية مخططات في البيئي  البعد مراعاة - المستدامة ميةالتن : بيئية مقاربة •
  15 من أقل التمدرس نسبة -سنة 15 من الكبار تعليم نسبة - : مؤشرات عدة استعمال : تعليمية / ثقافية مقاربة •
 التنمية مؤشر : ترآيبي مؤشر في ثقافية و اقتصادية و اجتماعية مؤشرات دمج : سوسيواقتصادية مقاربة •

 .البشرية
   :  التنمية خريطة خالل من للعالم الكبرى التقسيمات -3

  :االقتصادية التنمية مؤشر خالل من التقسيمات -1
وظيفته . مجموع قيمة اإلنتاج االقتصادي من الخيرات و الخدمات في بلد ما خالل سنة : الخام الداخلي الناتج •

 . الدول حسب درجة الفقر و الغنىداللته االقتصادية هي تصنيف. قياس درجة النمو االقتصادي
و هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية ) معدل الدخل الفردي: (حصة الفرد من الناتج الداخلي اإلجمالي  •

االقتصادية في بلد ما و أثرها االجتماعي، و يتم ذلك من خالل قسمة القيمة اإلجمالية للناتج الداخلي على عدد 
 .السكان

 الدول(شمال دول إلى العالم ينقسم حيث العالم دول حسب تتباين االقتصادية التنمية درجة أن نستنتج >==
 الدول (جنوب دول و) تايوان و سنغفورة آوريا، أستراليا، اليابان، الغربية، أوربا و الشمالية أمريكا المتقدمة،
  ).نموا األقل و النمو طريق في السائرة
  :اديةاالقتص التنمية مؤشر خالل من التقسيمات -2

  : مكونات ثالثة من يتكون) I.D.H (البشرية التنمية مؤشر •
 )85 واألقصى سنة 25 األدنى. (الوالدة عند المتوقع بالعمر يقاس و الحياة، أمد متوسط: العمر طول -
 .التمدرس نسبة متوسط + الكبار لدى القراءة معرفة نسبة التعليم، : المعرفة -
 القيمة و اإلجمالي الداخلي الناتج من الفرد نصيب إلى استنادا الشرائية القدرة ىمستو المعيشة، مستوى: الفردي الدخل -

  .100  $ الدنيا وقيمته 40000 $ الفردي للدخل القصوى
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الزاهيري ر

لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات... موقع قلمي

www.9alami.com

