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 . بني احلقائق واألكاذيب. البشريةالتنمية مفهوم 

 2020سبتمبر  13خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

ربما ال نعلم متى بدأت االرهاصات األولية تدور في أروقة أمخاخ البشر حول 
مصطلح )التنمية البشرية(، إال إننا نعتقد أن الحقبة الزمنية التي تلت الحرب 
العالمية الثانية كانت الفترة الذهبية لنمو مفهوم التنمية البشرية 
وخاصة في الجوانب االقتصادية والسياسية ثم تبعتها بعد ذلك 

 الجوانب االجتماعية وبقية الجوانب األخرى.

وال نعرف بالتحديد من هو األب الروحي لفكرة التنمية البشرية، وال ما الكتب 
والدراسات التي صدرت في الفترات األولى والتي تدور حول التنمية 

ض األدبيات أن مفهوم التنمية ظهر عندما البشرية، ولكننا نعلم من بع
م، بهدف إدماج 1949أطلقه رئيس الواليات المتحدة )هاري ترومان( عام 

الدول النامية باالقتصاد العالمي بعد أن نالت استقاللها السياسي. وبعد 
ذلك ظهر مصطلح )التنمية البشرية( في مقدمة اإلعالن العالمي عن حق 

رفت التنمية البشرية م إذ ع1986ُديسمبر  4ر في التنمية الذي اُعتمد ونش
عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة »على أنها 

تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم 
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على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع 
 .«العادل للفوائد الناجمة عنها

 Human) ومن الواضح جدًا أن المفهوم األساسي لفكرة التنمية البشرية

Development)  أو االقتصادية سواء كانت ما أيًا –اعتمد على أن التنمية 
 وهو فيها األساسي العنصر هو اإلنسان يكون أن هو – غيرها أو االجتماعية

 العلم – إذن –هو  البشرية التنمية فعلم التنمية، حوله تتمحور الذي العنصر
 دائمة بصفة الفرد وإمكانيات قدرات وتنمية بتطوير يهتم الذي

 وتوسيع المعتادة، أنشطته ممارسة على اإلنسان يساعد مما ومستمرة،
 تعزيز إلى باإلضافة له، المتاحة الخيارات وتوسيع البشرية، القدرات
شرية الب التنمية فكرة فإن وكذلك اإلنسان، حقوق وإعمال الحريات،

  تتضمن الحاجة إلى زيادة الدخل.

وتعرف األمم المتحدة مفهوم التنمية البشرية بأنه: العمليّة التي توسّع 
خيارات الناس، وذلك عن طريق توسعة القدرات البشريّة من خالل األمور 

 التالية:

  أن يعيش حياةً مديدةً وصحيّةً. .1
  أن تُوف ّر له المعرفة التي يحتاج إليها. .2
 أن يتمتّع بمستوى الئقٍ من الحياة. .3
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ا إال أنه يجب أن يكون مفهوًما أن التنمية البشرية ليست قضايا وأمورً
نظرية يمكن أن نقرأها في الكتب فقط، ولكن إن لم تصاحب ذلك أهداف 
واضحة وال قدرة على التنفيذ فستبقى كل هذه األمور مجرد كلمات ال معنى 

المفهوم تم وضع أهداف للتنمية البشرية، ويمكن أن لها، وبناء على هذا 
تختلف تلك األهداف من بلد إلى آخر حسب قدرة البلد على النمو والتحرر 

 للجميع. ا من األهداف عادة ما يكون شامالً واالنطالق إال أن جزءً
 

 أهداف التنمية البشرية

 وُضعت هذه األهداف قبل فترة من الزمن وبصورة مبدئية، فهي تحتاج
اليوم وفي هذا العصر إلى الكثير من التطوير حتى تتناسب مع مقتضيات 
العصر الذي نعيشه اليوم، وخاصة في ظل انتشار األوبئة واألزمات 

 والكوارث، عموًما األهداف التي اتفقت عليها الكثير من الدول هي:

تنمية المعرفة والمهارات المكتسبة؛ وذلك من خالل دعم نظام  .1
ألساسيّ، باإلضافة إلى تدريب الشباب مهنيًا، التعليم ا

  ومساعدتهم على اكتساب بعضٍ من مهارات العمل الضروريّة.
العيش في بيئةٍ صحيّةٍ؛ ويتحقّق ذلك بتقديم خدماتٍ صحيٍّة  .2

أساسيّةٍ يحتاج إليها اإلنسان، وتوفير مرافق الرعاية الصحيّة، 
لمختصّة بكلّ مرحلٍة من والخدمات الوقائّية والطبيّة، والرعاية ا

  مراحل حياة اإلنسان العمريّة.
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توفير المستوى الجيد الالئق من المعيشة لإلنسان؛ عن طريق تقديم  .3
خدمات الحماية االجتماعيّة لألفراد، وخاصّة الفقراء منهم، وتقديم 
اإلعانات الغذائيّة والنقديّة التي تحتاجها األُسر األشدّ فقرًا، وكذلك 

المساكن لمن يحتاج إليها، ومن الطرق التي تُساعد على رفع توفير 
مستوى المعيشة: تقديم قروضٍ صغيرةٍ لمن يحتاج إلى عملٍ؛ لتُدِّر 

  عليه الدّخل الذي ُيؤمّن له كفايته، ويسّد حاجته.
تمتّع اإلنسان بأقصى درجات الحقوق التي يمكن توفيرها، ومنع  .4

تعرّض لها، والبحث عن األسباب التي جميع أنواع اإلساءات التي قد ي
  تكون وراء حدوث أي اعتداء على اإلنسان، وانتهاك لحقوقه.

تحسين مستوى أداء الفرد، فإذا كان الفرد جديدًا في عملٍ ما، يتّم  .5
تدريبه على إتقان عمله وكيفيّة إنجازه بكفاءة، أمّا إذا كان الفرد من 

ل، فتتمّ تنمية ما لديه من األشخاص الذين لديهم خبرةٌ في العم
  خبرات.

تقليل حوادث العمل قدر اإلمكان؛ إذ يعود سببها إلى عدم وجود  .6
الكفاءة لدى األفراد، وبتدريب هؤالء األفراد يقلّ تكرار الحوادث 

  معهم.
النموّ واالرتقاء الشخصيّ، الذي يتمثل بتحسين ثقة الفرد بنفسه،  .7

  وتحسين صورته عن ذاته.وشعورِه بكفاءته الذاتيّة، 
تحسين المستوى االجتماعيّ، ممّا يضمن لألفراد فرصًا أفضل للعمل،  .8

  وكسب أجوٍر أعلى، والشعور بأهميّتهم في المجتمع.
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رفع المعنويات لدى األفراد؛ فإذا تحسّنت المهارات لديهم وارتفع  .9
ويزداد  مستواها وزادت المعرفة، فإن ثقة األفراد بأنفسهم سترتفع،

  استقرارهم النفسيّ، وترتفع روحهم المعنويّة.

  وهناك أهدافٌ أخرى تتحقق ضمن أهداف التنمية البشريّة، مثل:

األهداف اإلداريّة: تشمل تخفيف العبء عن الُمشرفين؛ فعمليّة  .1
اإلشراف والمتابعة تحتاج إلى وقٍت كبير، بينما بوجود كوادر مُدر ّبة 

تصبح العمليّة أسهل، وتأخذ وقتًا أقلّ، وبتدريب وذات مهارة عالية، 
الموارد البشريّة وتنميتها يمكن العمل على المبدأ الذي يقول: )الرجل 
المناسب في المكان المناسب(، حيث يتمّ تطبيق هذا المبدأ بعد 

  اكتشاف الكفاءات والمهارات لدى كل فرد في العمل.
األمثل للموارد الُمتاحة، وذلك  األهداف اإلجرائيّة: تعني االستخدام .2

باستغالل ما لدى األفراد من مهارات مُكتسبة، وتتحقق األهداف 
اإلجرائيّة أيضًا بوجود التوافق الدائم والمستمرّ بين ما يمتلكه 
العاملون من مهاراتٍ وقدراتٍ، وما يحدث من تغيّرات مستمرة في 

 بيئة العمل، ومتطّلباتهِ العديدة.
 

 ية وفق نظرة شموليةالتنمية البشر
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يقول الباحث جابر يوسف في دراسته )موضوعات في التنمية البشرية( أن 
عملية تحول تاريخي متعدد »التنمية البشرية يمكن تحديدها على أنها 

األبعاد، يشمل جميع النواحي سواء االقتصادية أو السياسية أو 
ى داخل المجتمع االجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو معزز بقو

تريد النهوض به واالنتقال إلى حال أفضل، وليس مجرد استجابة لرغبات 
قوى خارجية، وهو يتم من خالل إطار مؤسسي يحظى بالقبول العام 
ويسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية 

المواطن. لذلك إحياء وتجديدًا وتواصالً مع القيم األساسية لثقافة الوطن و
فإنه من الصعب تصور تنمية اقتصادية مع وجود تخلف إداري أو سياسي 
أو اجتماعي أو ثقافي، لذلك فالتنمية تتمثل في مجموعة من الروابط أو 
بنسيج من عوامل سياسية واقتصادية وإدارية وثقافية واجتماعية.. الخ. 

ء المعمورة على والبد من أن تتفق جميع إدارات التنمية في مختلف أنحا
تحقق مجموعة من األهداف، يتضمنها الهدف العام الرامي إلى ضرورة 
العمل على تحقيق مستوى رفاه متوازن لكل األفراد والجماعات في أي 

 «.مجتمع

وهذا يعني بصورة عامة أنه عندما نتكلم ونتحدث عن التنمية البشرية 
منها مثالً: زيادة  فإنه ينبغي أن نركز على الجوانب االقتصادية والتي

اإلنتاجية، وزيادة األهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات، االعتماد 
 ،على المدخرات المحلية كمصدر لالستثمار، تنمية القدرات المحلية
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توطين واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدالة توزيع الدخل والثروة في و
 ديد من الجوانب االقتصادية.المجتمع للقضاء على الفقر باإلضافة إلى الع

وعندما نريد أن نتحدث على الجوانب االجتماعية فإنه ينبغي علينا أن نركز 
 مستويات بتحسين االهتمام على –لى الجوانب االقتصادية إ باإلضافة –

 بالطبقة االهتمام زيادة المواطنين، لكافة والرفاهية والصحة التعليم
زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في  العاملة، والطبقة المتوسطة،

 القوى العاملة، تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل، وما إلى ذلك.

 الجوانب مكملة تكون ما عادة التي –وأما بالنسبة إلى الجوانب السياسية 
ن المجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده أ على التركيز يجب فإنه – السابقة

سع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة وجماعاته بقدر وا
في إطار قواعد عامة عقالنية مقبولة منهم على نطاق واسع وموضع احترام 
من جانب هذه الدولة، ومن جانب السياسات الخارجية فإن على الدولة أن 
تتبنى وتطبق القانون العام وضرورة االلتزام بالمواثيق والمعاهدات 

ات الداخلية، من خالل بناء مؤسسات داخلية تقود إلى الدولية والسياس
تحقيق التوازن السياسي وانتهاج الديمقراطية في كافة الممارسات 
اإلدارية، مع ضرورة العمل على تطبيق العمل المؤسسي واستقاللية 

 وتحديد المهام والواجبات لغايات المساءلة والرقابة.

فالتنمية االقتصادية واالجتماعية  ثم بعد ذلك نأتي إلى الجوانب اإلدارية،
والسياسية ال يمكن أن تنمو وتتطور بمعزل عن تنمية الجوانب اإلدارية، 
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بمعنى آخر أنه ال يمكن أن تنمو الدول في ظل الفساد واللخبطة والعشوائية 
اإلدارية، فالتنمية اإلدارية متطلب يجب أن تسعى إليه الدول لتحقيق 

بنية التنظيمية وذلك لجعل تلك األجهزة قادرة اإلصالحات في الهياكل واأل
على أداء وظائفها وفقًا للخطط المرسومة والقيام بعمليات اإلصالح اإلداري 
الشامل والذي يتضمن إصالح التنظيم واألساليب وطرق العمل 

 واالستخدام األمثل للموارد البشرية.

ة البشرية ومن ثم نأتي بعد ذلك إلى تحقيق الهدف األساسي من التنمي
الشاملة وهو اإلنسان، فهو محور المجتمع، وأساس تقدمه االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي، فاإلنسان هو المنتج عندما يبذل الجهد ويقوم 
بالعمل ويستخدم طاقاته الذهنية والجسدية وهو المستهلك عندما 
يقوم باستهالك السلع والخدمات التي تلبي حاجاته ورغباته، وهو 

ر عندما ينتج وسائل اإلنتاج الجديدة، بمعنى أن اإلنسان هو كل مستثمال
فرد في المجتمع، هو السكان، وهو المؤسسات، وهو األسرة، وهو السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية، وهو األساس، فتطوير اإلنسان والتفكير في 
تحقيق احتياجاته األساسية هما قضية إلزامية حتى تتطور المجتمعات 

 دول.وال
 

 مشكالت تطبيق التنمية البشرية
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وجدنا من خالل دراستنا أن العديد من الدول حتى وإن كانت ترغب في 
تنمية مجتمعاتها وأفرادها إال أنها تسير بضع خطوات ولكنها بعد فترة 

لى أن تتوقف وأن يتوقف قطار التنمية وذلك ألسباب إمن الزمن تضطر 
  عديدة، منها:

يّة: هي كُبرى المشكالت التي تواجه التنمية المشكالت السياس .1
البشريّة وأساسها، خاصةً إذا ترتّبت عليها حروبٌ بين األمم، أو حصاٌر 

  اقتصاديّ وما إلى ذلك.
المشكالت االقتصاديّة: تأتي بالدرجة الثانية في األهميّة بعد  .2

المشكالت السياسيّة؛ فإذا تدهورت الظروف السياسيّة وساءت، 
لوضع االقتصادي تِبعًا لذلك؛ فاالقتصاد هو الركيزة التي تقوم ساء ا

عليها األمم لتطويرها، ووضع دعائم البنية التحتيّة لبالدها على كافة 
  المستويات.

المشكالت الصحّية: بوجود الحروب والتدهور االقتصادي الذي نشأ  .3
التغذية عنه، تتولّد لدى األمم المشاكل الصحّية العديدة، مثل: سوء 

الناتج عن الفقر، أو انتشار األمراض واألوبئة المُترتّبة عن الفقر 
  الشديد.

المشكالت التعليميّة: فالتعليم يعتمد في نجاحه وتقّدمه عند األمم  .4
  على استقرارها، ومدى درجة التنمية التي وصلت إليها.
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ت التنمية المشكالت االجتماعيّة والثقافيّة: هي قمّة الهرم لمشكال .5
البشريّة، حيث يكون ناتج ما سبق من المشكالت هو اتّسام األمم 
بالجهل والتعصب الذي توّلد لديها، فيكون ذلك سببًا لوجود خالفات 

 وصراعات دائمة.

  باإلضافة إلى العديد من المشكالت التي تواجه اإلنسان فيختنق ويتألم.

من الباحثين، وهي  وكذلك هناك جوانب أخرى لم يتنبه إليها العديد
األكاذيب والخرافات التي عادة ما تصاحب الموضوعات المرتبطة بالتنمية 
البشرية والتي عادة تطلقها العديد من المؤسسات والتي يجب مناقشتها 
بموضوعية، وكذلك الموضوعات المتعلقة بتطوير الذات وما إلى ذلك، 

  ت القادمة.وهذه الموضوعات سنحاول أن نتطرق إليها في المقاال

 

 

 

 


