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 البشرٌةالتنمٌة 
 

ٌّة التنمٌة ٌّاته اإلنسان قدرات وتطوٌر تنمٌة هً البشر  وإمكان

 نشاطه ممارسة من ٌُمكنه بما وذلك ومستمر، دائم بشكل

ٌّة وللتنمٌة للتنمٌة، وغاٌة أداة كونه المعتاد،  أسس البشر

ٌّة  آثار ولها محددة، ومعاٌٌر وشروط منها، تنطلق فكر

 .علٌها تترتب



ٌّة للتنمٌة  ٌّةاألسس الفكر  البشر

 هو اإلنسان إنّ   أذ ،االجتماعً التطور نظرٌة من البشرٌة التنمٌة مفهوم ٌنطلق•

 مواءمة من بدّ  ال آخر جانب ومن جانب، من التطّور هذا فً المهم العنصر

ٌّة العوامل بٌن العالقة ومتابعة ٌّة والعوامل الحٌاة فً الماد  من بٌنهما وما ،الروح

ٌّة العوامل ومثال متبادل، تأثٌر ٌّة الحاجات أو الماد  خبرات اإلنسان اكتساب :الماد

ٌّة ٌّة، حاجاته تنمٌة على تعٌنه محددة مهن  حاجة :الروحٌة العوامل ومثال الماد

 الصحٌح، الدٌنً واالعتقاد الراسخة والمبادئ الرفٌعة والقٌم العلٌا للمثل اإلنسان

ٌّة حاجاته تلبٌة الحٌاة فً رسالته ضمن ومن مادة فاإلنسان  على الحفاظ مع الماد

ٌّة القٌم  .الروح

 



 التنمٌة البشرٌة تعرف مفهوم 

عملٌة توسٌع القدرات التعلٌمٌة والخبرات  لألفراد والشعوب هً  -•

والمستهدف بهذا هو أن ٌصل اإلنسان بمجهوده إلى مستوى مرتفع من 

اإلنتاج والدخل، وبحٌاة طوٌلة وصحٌة بجانب تنمٌة القدرات اإلنسانٌة 

 .من خالل توفٌر فرص مالئمة للتعلٌم وزٌادة الخبرات

 التعامل، مجاالت شتى فً حوله من مع اإلنسان كفاءة برفع االهتمام•

 أو مشاعر أٌة من وتخلٌصه اجتماعٌة، أم نفسٌة أكانت سواء

  مع تعامله بمستوى االرتقاء ومحاولة سلبٌة، جوانب أو تصرفات

 .اآلخرٌن

 



 

 

 

 

 

                                         ندرس الواقع  

                                       

                               لنعرف كٌف نصل     

 اٌن نحن الٌوم                                               اٌن نرٌد ان نصل    

 

 المقاومة

 مالذي ٌمنعنا من تحقٌق االهداف

  ظ 

 الواقع 
 الطموح

 نرسم الخطة



 
ٌّةالتنمٌة أهداف   البشر

ٌّة إلى تحقٌق تسعى •  :من األهداف المهمة، وهً عددالتنمٌة البشر

 الذٌن الّناس جمٌعل لتعلٌما حصول ُتسّهل التً الوسائل توفٌر -1•
 الجهل انتشار من الحدّ  إلى والسعً واحد، مجتمع فً ٌعٌشون
ٌّة  .األفراد بٌن واألم

 ظروف إنشاء مع الُمتزاِمنة العمل فَُرص ظهور على المساعدة -2•
ٌّة المناطق فً سواء معها، تتناسب ٌّة؛ أو الحضار  وذلك الرٌف

 .البطالة ظاهرة من الحدّ  فً للمساهمة

ٌّة، وتحدٌداً الُمتعلقة  -3• السعً إلى تطوٌر مستوٌات الرعاٌة الصح
 .باألطفال الذٌن تقّل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً 

 

 



المشاركة فً بناء المساكن المناسبة لألفراد من أصحاب  -4•

 .الدخول المحدودة

المساهمة فً الحّد من انتشار الجوع، والسعً إلى زٌادة  -5•

 .ُمعّدالت التغذٌة بٌن الّناس

 .القضاء على الفقر -6•

 .السعً إلى رفع دخول الّناس؛ لتحسٌن مستوى معٌشتهم -7•

 .األفراد من الخدمات الضرورٌة توفٌر جمٌع حاجات  -8•

ٌّات؛ سواء فً االقتصاد، أو السٌاسة -9•  .توفٌر الحر

 



 األنشطة خالل من األخضر االقتصاد  تحقٌق هو المستدامة  الجٌد البٌئة
 المدى على اإلنسان حٌاة نوعٌة تحسن أن شأنها من التً االقتصادٌة
 . بٌئٌة مخاطر إلى القادمة األجٌال تتعرض أن دون الطوٌل،



ٌّة  مؤّشر التنمٌة البشر
ٌّة التنمٌة ُمؤشر ٌمتلك•  هٌئة أعّدته وقد ُمرّكبًة، طبٌعةً  البشر

ًّ  برنامجها على باالعتماد الُمّتحدة األمم  سنة فً اإلنمائ

 حوالً فً التنمٌة ُمعّدل ٌقٌس ُمؤشر توفٌر بهدف م؛1990

ٌُحَسب العالم، حول دولةً  180 ٌّة التنمٌة ُمؤّشر و  البشر

 الخاصة النقطة على فٌه الدول ترتٌب وٌعتمد سنوّي، بشكل  

 أنواع ثالثة عرض إلى الُمؤشر هذا وٌهدف منها، دولة بكلّ 

ٌّزَ  لذلك البٌانات؛ من  هذه وتشمل الُمركبة، بطبٌعته َتم

 :اآلتً البٌانات



٘ٛ اٌّجّٛع : اٌّذخً اٌمِٟٛ اإلجّبٌٟ ٌٍفشد -1
ٕزجخ ِح١ٍبً، وّب ٠شًّ  ُّ اٌخبّص ثم١ُ اٌخذِبد ٚاٌغٍغ اٌ

طبفٟ اٌذخٛي إٌبرجخ ػٓ ػٛائذ األٚساق اٌّب١ٌّخ وبألعُٙ، 
ٚسٚارت اٌزمبػذ، ٚاألجٛس، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌذخٛي إٌبرجخ 

 أثٕبء ػبَ ٚاحذ، ِمغِٛخ ػٍٝ إجّبٌٟ ػذد اٌُغّىبْ

٘ٛ ِؼّذي األػٛاَ : ِأِٛي اٌؼّش -2
ًّ ف١ٙب األفشاد ػٍٝ ل١ذ  اٌزٟ ٠ُزٛلَّغ أْ ٠ظ

اٌح١بح، ثبالػزّبد ػٍٝ اعزّشاس٠ّخ ارّجب٘بد 
، ٚرُغبُ٘ ٘زٖ  ّٟ اٌٛفبح ػٍٝ ٚػؼٙب اٌحبٌ

 ًّ اٌج١بٔبد فٟ رٛػ١ح ِذٜ حظٛي ُعّىبْ و
دٌٚخ ػٍٝ اٌشػب٠ّخ اٌظح١ّخ إٌّبعجخ، وّب 
خ ِّ  .رُغبػذ ػٍٝ رٛػ١ح اٌحبٌخ اٌظح١ّخ اٌؼب

ؼّذي اٌزؼ١ٍُ -3 ٘ٛ اٌّغزٜٛ اٌزٞ : ُِ
٠ُغزخَذَ فٟ ل١بط ػذد أػٛاَ اٌذساعخ ٌألفشاد 
اٌز٠ٓ ٚطً ػّشُ٘ إٌٝ خّغخ ٚػشش٠ٓ ػبِبً 

مذَّس  ُّ ٚأوثش، ِغ ِزّٛعؾ ػذد األػٛاَ اٌذساع١ّخ اٌ
 ًّ أْ ٠ذسعٙب األؽفبي اٌز٠ٓ ٠ىْٛٔٛ فٟ ُػٍّش أل

ّٟ ٌالٔؼّبَ إٌٝ اٌّذسعخ،  ِٓ اٌُؼّش اٌشعّ
ؼّذي ػٍٝ رٛػ١ح ِذٜ ٚو١ّّخ  ُّ ٠ُٚغبػذ ٘زا اٌ
ب ٠ُغبُ٘ فٟ  ّّ زٛفّشح ػٕذ اٌُغّىبْ؛ ِ ُّ اٌّؼشفخ اٌ

 .رٛف١ش أفؼً اٌخ١بساد ٌح١برُٙ



 

ٌّةمعوقات التنمٌة   البشر
س اٌز١ّٕخ اٌجشش٠ّخ فٟ اٌّجزّؼبد ٚاٌذُّٚي، ٚرٍُخَّض ٚفمبً ٌٍٕمبؽ ا٢ر١خ ّٛ  :رٛجذ ِجّٛػخ ِٓ اٌّشىالد اٌزٟ رؼ١ك رط

ػخ: اٌّشىالد اٌغ١بع١ّخ -1 ّٛ  .ٟ٘ األعبط ٌج١ّغ ِشىالد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠ّخ، ٚرٕزج ػٕٙب حظبساد الزظبد٠ّخ ٚحشٚة ِزٕ

ٟ٘ ِشىالد رؤّدٞ إٌٝ رذ٘ٛس اٌحبٌخ االلزظبد٠ّخ؛ ثغجت رشاجغ اٌحبٌخ اٌغ١بع١ّخ، ٚرُؤثّش فٟ اٌجُٕٝ اٌزحز١ّخ : اٌّشىالد االلزظبد٠ّخ -2
 .ٌألُِ ٚاٌذٚي

ٟ٘ ِجّٛػخ ِٓ ِشىالد رؤثّش عٍج١بً فٟ ح١بح األفشاد، ٚرٕزج ػٓ رذ٘ٛس اٌحبٌخ االلزظبد٠ّخ، ِثً عٛء اٌزغز٠خ : اٌّشىالد اٌظح١ّخ -3
 .إٌبرجخ ػٓ حبٌخ اٌفمش، ٚأزشبس اٌؼذ٠ذ ِٓ األِشاع ٚاألٚثئخ

ُ ٚاٌذٚي: اٌّشىالد اٌزؼ١ّ١ٍّخ -4 َِ
 .ٟ٘ غ١بة اعزمشاس اٌزؼ١ٍُ إٌبجح فٟ األُ

ٟ٘ ِجّٛػخ اٌّشىالد إٌٙبئ١ّخ إٌبرجخ ػٓ ج١ّغ اٌّؼٛلبد اٌغبثمخ؛ أر  رظٙش فٟ اٌّجزّؼبد : اٌّشىالد اٌثمبف١ّخ ٚاالجزّبػ١ّخ -5
 .جّبػبد عّىب١ّٔخ ِزؼظجخ ٚجبٍ٘خ



إجمال القول أن التنمٌة البشرٌة هو المنهج الحكومً وٌمكن 

فً المقام األول الذي ٌهتم بتحسٌن نوعٌة الموارد البشرٌة 

فً المجتمع وتحسٌن النوعٌة البشرٌة نفسه، كما تهتم كل 

مؤسسة وكل شركة بتنمٌة قدرات العاملٌن فٌها سواء على 

المستوى اإلداري شمولٌا لتشمل كل العاملٌن على جمٌع 

.مستوٌاتهم الوظٌفٌة  



ٌّة  ٌّةشروط التنم  البشر

:  ششٚؽ إداس٠ّخ -1
رزؼٍّك ثبٌّٙبساد 
اإلداس٠ّخ ٚاٌف١ّٕخ، 

ٚاػزّبد ٔٙج اٌزخط١ؾ 
اٌج١ّذ، اٌّجٕٟ ػٍٝ 

 .أطٌٛٗ اٌغ١ٍّخ

:  ششٚؽ رم١ّٕخ -2
وبٌز١ّٕخ ف١ّب ٠زؼٍّك ثبعزخذاَ 

ِٕجضاد اٌؼظش ٚرم١ٕبرٗ 
وبٌحبعٛة : اٌّخزٍفخ

ٚاإلٔزشٔذ، ٚشجىبد 
وبٌف١ظ : اٌزٛاطً اٌّخزٍفخ

، ٚاٌز٠ٛزش، ٚاالٔغزجشاَثٛن 
 .آة ٚاٌٛارظ

:  ششٚؽ عىب١ّٔخ -3
رزّحٛس حٛي االعزؼّبي 
األِثً ٌٍّٛاسد اٌجشش٠ّخ 

اٌّزؼذدح، ٚاسرفبع ِغزٜٛ 
اٌّؼ١شخ، ٚآ١ٌخ رط٠ٛش 
اإلٔغبْ ٌٕفغٗ ٌّٛاجٙخ 
 .طؼٛثبد اٌح١بح اٌّخزٍفخ



ششٚؽ  -4
رشوض ػٍٝ : اجزّبػ١ّخ

رؼض٠ض ثمبفخ اٌؼًّ 
ٚاإلٔجبص اٌجششٞ ف١ٗ، 

ِٚشٚٔخ اٌج١ٕخ 
االجزّبػ١خ، ٚرحم١ك 
اٌّغبٚاح االجزّبػ١خ، 

ٚرحم١ك لذس ِٓ 
اٌزٛاطً اإل٠جبثٟ ث١ٓ 

 .إٌّبط

ششٚؽ  -5
رمَٛ ػٍٝ رؼض٠ض : ع١بع١ّخ

اٌشٛسٜ ٚرفؼ١ً 
اٌذ٠ّمشاؽ١ّخ، ٚحش٠خ 

اٌشأٞ ٚاٌزؼج١ش، ٚرذاٚي 
 .اٌغٍطخ ٚػذَ احزىبس٘ب

ششٚؽ  -6
رزؼٍك : طح١ّخ

ثبالسرفبع ثّغزٜٛ 
 .اٌشػب٠خ اٌظح١ّخ



 أهم عوامل التنمٌة البشرٌة

 .ػذَ احزىبس اٌغٍطخ ٚرحم١ك اٌذ٠ّمشاؽ١خ: األٚػبع اٌغ١بع١خ -1

 االعزغالي األِثً ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ: األٚػبع اٌغىب١ٔخ -2

اسرفبع ِغز٠ٛبد اٌّؼ١شخ ١ٌٚظ ثبٌؼشٚسٞ أخفبع اٌىثبفخ اٌغىب١ٔخ : األٚػبع اٌغى١ٕخ -3
 ٚخ١ش ِثبي ػٍٝ رٌه اٌظ١ٓ فٟٙ ِحممخ ألوجش لذس ِٓ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ٚاٌىثبفخ اٌغىب١ٔخ ِشرفؼخ ٌٍغب٠خ

 .رطٛس أعب١ٌت اإلداسح ٚاػزّبد أعٍٛة اٌزخط١ؾ: األٚػبع اإلداس٠خ -4

 .رطٛس رمغ١ُ اٌؼًّ ٚاسرفبع اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ: اٚػبع اٌؼًّ -5
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 اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ٚرٛؽ١ٕٙب: األٚػبع اٌزم١ٕخ     -6
رحغٓ ِغز٠ٛبد اٌشػب٠خ : األٚػبع اٌظح١خ -7

 .اٌظح١خ ٚأخفبع اٌٛف١بد ٚاسرفبع ِؼذالد اٌح١بح
 .رطٛس أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ: األٚػبع اٌزؼ١ّ١ٍخ -8

ّٔٛ ثمبفخ اٌؼًّ : األٚػبع االجزّبػ١خ -9
 .ٚاإلٔجبص ٚرغ١ش اٌّفب١ُ٘ اٌّمزشٔخ ثجؼغ اٌّٙٓ ٚاٌحشف

ِشٚٔخ اٌجٕبء االجزّبػٟ : األٚػبع اٌطجم١خ -10
ٚاٌّغبٚاح االجزّبػ١خ  ٚرحم١ك اٌؼذاٌخ ث١ٓ افشاد اٌّجزّغ 

 .ٚاٌّغبٚح ث١ٓ اٌزوٛس ٚاالٔبس
ػشٚسح ر١ٙئخ إٌّبخ :األٚػبع إٌفغ١خ  -11

 .إٌفغ١خ اٌؼبَ ٚاٌزشج١غ ػٍٝ اٌز١ّٕخ
 



 العالقة بٌن التنمٌة البشرٌة وتنمٌة الذات

ٌّة مكّونات من الذات تنمٌة    ٌّة، التنم ٌّة والتنمٌة البشر  فً أوسع البشر

 مهارات تنمٌة بأّنها الذات بتنمٌة وٌقصد الذات، تنمٌة من وداللتها شمولٌتها

ٌّة، الحٌاة  إدارة وفن ،القٌادة وفن والتواصل، االتصال مهارة :مثل العمل

 أصول مع تناسقها مدى حول تتمحور الذات لتنمٌة محددات وهناك ،الوقت

 الذات، تنمٌة أسالٌب صحة مدى وكذلك وتقالٌده، المجتمع وعادات الدٌن،

 على اإلسالم حث فقد الذات، تنمٌة إلى اإلسالم بنظرة ٌتعلق فٌما أّما

 عن بعٌداً  والتعمٌر البناء  مفهوم معانً من جعله بل المستمر، التطوٌر

 .والتخرٌب اإلفساد

 



:وتعرف تنمٌة الذات   

عملٌة المعرفة والمهارات بانها زٌادة 

والقدرات لدى األفراد، أي أنها علم تعلم 

المهارات للوصول إلى النجاح فً أي مجال 

من المجاالت، كما ٌمكننا القول بأنها علم ٌهتم 

. بـ تطوٌر الذات  



نحتاج إلى علوم التنمٌة البشرٌة أو التنمٌة لماذا 
 الذاتٌة  

 

 التفوق ومحاكاة قواعد وضع هً البشرٌة التنمٌة علوم وظٌفة إن   
 نفس على الحصول لكٌفٌة واضحة قواعد أمامنا نرى بحٌث البشري
 فكما .حٌاتهم فً الناجحون علٌها حصل كالتً مقاربة نتائج أو النتائج
 وهذا منصوب وهذا مرفوع هذا أن لنعرف النحو علم إلى نحتاج

 علوم إلى نحتاج كذلك فإننا ، الصحٌح النطق ننطقه وبالتالً مجرور
 فالن وتصرف فالن وخطط فالن فكر كٌف لنعرف البشرٌة التنمٌة
 اإلٌجابٌة للنتائج الوصول من نتمكن وبالتالً الناجحٌن، من وغٌره
 .إلٌها وصلوا التً



أهم طرٌقة لتطوٌر الذات من خالل تقوٌة عزٌمة الفرد وذلك 
 باتباع االتً 

 وضع اهدافك الخاصة  -1
 كن اٌجابٌا وشجاعا  -2
 اصنع لك خطة عمل  -3
 تعلم وطور نفسك  -4
 ثق بنفسك انك تستطٌع تحقٌق اهدافك -5
 أدر وقتك بذكاء  -6
 اضف لك مهام ٌومٌة - -7
 استمع برحلة العمل  -8
 ال تستعجل النتائج  -9

 ال بائس بخطوة او خطوتٌن الى الوراء  -10
 قوي عزٌمتك وستصل الى اهدافك  -11

 
 





الثاني معرفة ايجابيات الفرد للتمكن   

 من تطوير ذاته 

 وما اإلنسان إٌجابٌات معرفة•
 نقاط ) إنتاجه زٌادة على ٌساعده
 ومحاولة ( الممٌزات أو القوة

 بمعرفة وذلك ، وتعزٌزها تقوٌتها
 الوقت وإدارة الجٌد التخطٌط
 اإلٌجابً التفكٌر و بالذات والتحكم

 .بالنفس الثقة زٌادة و

 

دراسة معوقات و سلبيات : االول     

 الفرد لتطوير ذاته

 ٌعوقه وما اإلنسان سلبٌات معرفة•
  أو الضعف نقاط ) اإلنتاج عن

 وذلك ، إصالحها ومحاولة (الخلل
 السلبٌة المشاعر من بالتخلص
 الثقة عدم والغضب والقلق الخوف
  دمع السلبٌة األفكار بالنفس
 . الهدف والرؤٌة الرسالة وضوح

 

 ٌقسم علم التنمٌة البشرٌة الى قسمٌن 
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 سلم  
 النجاح 
 لتحقٌق

 تنمٌة  
 الذات  



















 اسئلة تسهم يف تغري حيبتك

 





 اإلٌجابٌة الطاقة استحضار وأهمٌة الذات تطوٌرب عالقتها وتناوانا البشرٌة التنمٌة اهمٌة عن رةمحاضال بهذه سبق فٌما تعرفنا : الخاتمة 

ٌّة على التركٌز وتم ...السلبٌة الطاقة من والتخلص  استحضار  وكذلك .. اٌجابٌة فكرة كل واستحضار . سلبٌاً  نافٌ ؤثرت فكرة كل طرد أهم

 ...االٌجابٌة ناطاقت على كبٌر بشكل ٌؤثر به التفكٌر أو االٌجابً الشخص اسم تكرار أنو اٌجابً  شخص كل

 ...وسلم واله علٌه هللا صل النبً عهد منذ موجودة الفكرة هذه أن نجدف حٌاتنا من سابقة فترات إلى نابذاكرت رجعنا ما اذا 

 الذي الشخص اختٌار همٌةأل تأكٌد الشرٌف الحدٌث هذا وفً (ٌخالل من أحدكم فلٌنظر خلٌله دٌن على المرء ) السالم علٌه قال عندما

 ....منه أكبر وتأثٌره الصدٌق من بكثٌر أعلى مرتبته فالخلٌل...منك جداً  قرٌباً  سٌكون

 حقٌقة ذلك شاهدت وقد (تسعد المسعد رافق )ٌقول... شعبٌاً  مثالً . .والدتً من تكرارا سمعت فقد...البسٌطٌن أجدادنا زمن جاء ذلك بعد ثم 

 ....علٌه...االٌجابً وتأثٌره...حٌاتهم فً اإلٌجابً الشخص وجود أهمٌة البسطاء أجدادنا أدرك فقد.....بحٌاتً عاٌنتها حٌة أمثلة خالل من

 ٌنقل لٌس الخلٌل أن إلى إشارة فً ( أنت من لك اقل تخالل من لً قل ) الحكماء بعض فقال...واالدب الثقافة زمن وجاء الزمن تطور 

 ....تماما فٌك ٌتجسد بل صفاته فقط إلٌك

 ...سؤلك وتعطٌك همك تكفٌك النبً على الصالة كثرة لماذا هو....الحدٌث لهذا نموذجاً  أجعله أن واحببت كثٌراً  أعجبنً ومما 

  فٌك وتؤثر..االٌجابٌة بطاقته اإلٌجابٌة طاقتك وتتصل...ٌستجلبه الشخص اسم تكرار كثرة ان... اٱلن هعلمونت ما  هو...الجمٌل الجواب

 .بذكره والعقل واللسان القلب ٌنشغل حتى ...وسلم واله علٌه هللا صل محمد من أكرم ومن .اٌجابا

 علٌكم السالم و الٌوم لهذا محاضرتنا ننهنً وبهذا
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