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 :مقدمة

 من األساسي اهلدف أن ،حيث اإلقتصادي والنمو التقدم يتطلبها اليت القوى أهم من البشرية املوارد تعترب 
 املباشرة حاجاته إشباع أجل من نفسه اإلنسان هو والسياسية واإلجتماعية  اإلقتصادية األنشطة من نشاط أي

 وعلى واملعنوي املادي اإلنتاج زيادة على اإلنسان هذا قدرة هو إقتصادي نشاط أي منو درجة فان باشرة،م والغري
 وهو اإلنتاجية للعملية احملرك هو أي ومستهلك منتج هو هنا اإلقتصادي الفرد أو ،فاإلنسان اإلنتاج هذا تطوير

 جند ولذلك واإلستثمار اإلستهالك ألمناط احملدد وه سلوكه فإن مث ومن اإلنتاجية العملية هذه ناتج لتوزيع األساس
 أساسا تقوم واليت التنمية متطلبات لتحقيق هبا اإلستفادة ميكن اليت اإلقتصادية املوارد أهم من البشرية القوى أن

 . اإلقتصادية املشكلة حمددات إحدى هي البشرية القوى مشكلة فإن ولذلك متطلباهتا لتلبية

 (..،فنية ،إقتصادية،إدارية إجتماعية ) وواسعة متشعبة أبعاد إىل ميتد البشرية ملواردا موضوع جندأن لذلك 
 اجلوانب إغفال يعين ال ذلك أن رغم اإلقتصادي اجلانب وهو املقياس هذا يف به سنهتم الذي اجلانب لكن

 . البشرية للموارد ياإلدار  اجلانب من جزء إىل التطرق إىل باإلضافة اإلقتصادي البعد ضمن تدخل اليت األخرى

 وذلك البشرية املوارد إقتصاديات أصل تفسري يف أوال البدأ من البد البشرية املوارد موضوع تفصيل يف البدء قبل و
 .البشريةوإقتصادياهتا املوارد موضوع إىل اإلنتقال مث ، املوارد إقتصاديات ملوضوع  توضيح مبحاولة
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 :الموارد إقتصاديات: األول المحور

 تستخدم اليت السلع إلنتاج املتاحة الوسائل بأهنا إلقتصاديةا املوارد تعرف:اإلقتصادية الموارد تعريف :أوال
 نفسه اإلنسان فيه مبا اإلنسان يستخدمه ما كل هو  اإلقتصادية املوارد أن نستنتج هنا من الرغبات إلشباع

 يرتبط اإلقتصادي املورد أن نستنتج كما مباشرة غري أو مباشرة بطريقة معينة رغبة إشباع أو ما منفعة ،لتحقيق
 .حمددة وتكلفة معينة بقيمة دائما

 إستخراجتها بعد إال إقتصادية موارد التعد بعد تستخدم مل اليت الطبيعية املوارد أن جند التعريف هذا من 
 صعيد فعلى كامنة إقتصادية موارد إعتبارها ميكن ،ولكن ما منفعة لتحقيق فعال إستخدامها و الطبيعي وضعها من

 فاملورد الفرد صعيد على ،أما  للدولة الوطين الناتج حتقيق يف فعال يسهم ما كل هو اإلقتصادي املورد الدولة
 لتحقيق يستخدمها وال أرضا ميتلك من فمثال عليه، يتحصل الذي الدخل حتقيق يف مايسهم كل هو اإلقتصادي

 .منفعة له كما تكلفة ياإلقتصاد ثروته،فللمورد من جزءا تعترب ولكن اإلقتصادية موارده من تعترب فال منها عائد

 :اإلقتصادية الموارد مفهوم أبعاد :ثانيا

 ويف التقنية ومستوى املعرفة  مستوى يف التغري ألن وذلك ومكانية زمنية أبعاد اإلقتصادية املوارد ملفهوم 
 منه احلصول ميكن إقتصاديا موردا قيمة هلا تكن مل اليت الطبيعية املوارد بعض من جتعل قد للموارد النسبية الندرة
 جيعل هائلة بكميات توفره لكن بثمن تقدر ال منفعة لإلنسان حيقق اهلواء  فمثال ،قيمة ذا ويصبح منفعة على

 السكان ويضطر نسبيا نادر النقي اهلواء جيعل باملدن اهلواء تلوث أن ،إال لتكاليف حيتاج وال جمانا عليه احلصول
 .اخل... عليه احلصول أجل من الرتحال طريق عن عليه احلصول مثن لدفع

 إقتصادية موارد فأصبحت الطبيعية املوارد من الكثري أمهية زيادة إىل والتقنية املعرفة مستوى يف التغري أدى وقد
 التقين التقدم أن ،كما كوقود تستخدمه اليت األالت إخرتاع قبل كبرية منفعة له تكن مل الذي النفط ذلك ومثال
 قللت احلديثة املواصالت فوسائل أمهيته من قلل أو إقتصاديا موردا يعترب كان ما بعض عن اإلستغناء إىل أدى
 . نقل كوسائل احليوانات أمهية من كثريا

 وجودها أماكن و أصلها على إعتمادا وذلك أنواع عدة إىل املوارد تنقسم :اإلقتصادية الموارد أنواع :ثالثا
 . وطبيعتها الزمين وعمرها
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 : إىل اصلها حيث من اإلقتصادية املوارد نقسمت: الموارد أصل 1:

 والغابات واملراعي واحليوانات الصحاري تشمل كما باطنها يف وما عليها وما األرض تشمل : الطبيعية الموارد أــ
 .عامة بصفة والبيئة واملناخ

 باالضافة والرتبوي شاديواإلر  واإليداري والتنظيمي والفين والذهين اليدوي العمل وتشمل : البشرية الموارد ــ ب
 . البيوت ربات عن فضال واملتدربني الطالب إىل

 السلع انتاج يف ملساعدته الطبيعية املوارد باستخدام االنسان انتجه ما كل وتشمل : والتقنية المال ــرأس ج
 وزيادة يةانتاج رفع يف وتسهم االجتماعي املال راس مايسمى أو االساسية البنية مصادر تشمل كما واخلدمات

 . إقتصادية موارد إىل الطبيعية املوارد حتويل على تساعد كما البشرية املوارد إستخدام كفاءة

 :إىل وجودها أماكن حيث من الطبيعية املوارد تقسم :الموارد وجود أماكن 2:

 شيئا ليهاع احلصول يكلف وال عليها تنافس يوجد وال الشمس واشعة كاهلواء :مكان كل في موجودة موارد ــ أ
 .اإلقتصادية املوارد ضمن تدخل ال وبالتايل جمانية جيعلها مما

 من ندرة أكثر الهنا وتكاليف سعر ذات وهي واحليوانات الزراعية كالرتبة :كثيرة أماكن في موجودة موارد ــ ب
 مقارنة عليها الطلب يتزايد حيث بالسكان االهلة االماكن يف عليها احلصول وتكلفة اسعارها وتتزايد سابقتها
 .بعرضها

 ألن سعرا وأعلى غريها من ندرة اكثر تكون قد ، الطاقة ومصادر كاملعادن :قليلة أماكن في موجودة ــموارد ج
 قليلة أماكن يف املوارد هذه لوجود ونظرا ، منها املعروضة بالكميات مقارنة عليها الطلب بدرجة يتحدد سعرها
 .القلة الحتكار بالتحديدو  الكاملة غري للمنافسة سوقها خيضع

 من وهو للنضوب قابلة وموارد متجددة موارد إىل الزمين عمرها حيث من املوارد تنقسم: للموارد الزمني العمر 3
 وكيفية وختصيصها إستخدامها فعالية بشروط يتعلق ألنه واإلدارية اإلقتصادية الناحية من املوارد تقسيمات أهم

 لذلك زمةالال والسياسات عليها احملافظة

 مستمرة بصفة موجودة لكوهنا إما وذلك نفسها ذات ومن تلقائيا تتجدد اليت املوارد وهي : المتجددة الموارد ـ أ
 باملوارد وتسمى واملطار والبحار واحمليطات األهنار ومياه واألرض واهلواء واملاء الشمس كأشعة كبرية وبكميات

 .اإلحيائية باملوارد وتسمى والبمراعي والغابات احليوانو  كاإلنسان بالتوالد تتكاثر وإما املتدفقة
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 ختفيض إىل إستخدامها ويؤدي حمدودة بكميات الطبيعة يف املوجودة املوارد وهي : للنضوب القابلة الموارد ــ ب
  : قسمني غلى املوارد هذه وتنقسم كاملعادن تدرجييا نضوهبا إىل يؤدي مما منها املتاح القدر

 والفحم والغاز كالنفط: إستخدامها إعادة يمكن ال التي للنضوب ابلةالق الموارد ــ

 كاملعادن : إستخدامها إعادة يمكن التي للنضوب القابلة الموارد ـ

 االيراد تفوق لدرجة إستخراجه تكاليف إلرتفاع ما مورد من اإلحتياطي كل إستخراج املمكن غري من يصبح وقد
 إرتفعت إذا ،لكن للمورد االقتصادي بالنضوب ذلك ويسمى املنجم غالقإ ويتم اإلنتاج فينوقف منه املتوقع
 من املزيد إلستخراج املنجم فتح إعادة ميكن اإلستخراج تكاليف تفوق لدرجة  الحق وقت يف املورد أسعار
 .املعدن

  إىل طبيعتها حيث من املوارد تنقسم: المورد طبيعة :4

 .التقنية املال وراس والطبيعية البشرية كاملوارد: وسةالملم الموارد وتسمى لمسها يمكن موارد اـ

 واالدارة والتنظيم املكومية والسياسات كاملوقع : الملموسة غير بالموارد وتسمى لمسها يمكن ال موارد ـ ب
 ادةةزي املموسة املوارد إنتاجية زيادة يف مسامهتها يف تكمن املوارد هذه وأمهية ، والثقافة والصحة التعليم ومستوى
 .ومثن تكاليف هلا أن إىل إضافة منفعتها

  :اإلقتصادية الموارد خصائص :رابعا

 مكان منها الواحدة إحالل وإمكانية وأسعارها قيمتها حتدد لكوهنا هامة خصائص ثالثة اإلقتصادية للموارد
 : هي اخلصائص هذه املختلفة إستخداماهتا بني ومكانيا زمانيا وختصيصها األخرى

 وأنواع وأعداد بكميات مقاالنة الكمية حمدودة اإلقتصادية املوارد أغلب أن وتعين : اإلقتصادية لمواردا ندرة ـ 1
 . الزمن مرور مع الفرد إستهالك وتزايد السكان عدد تزايد مع تتزايد واليت منها إنتاجها املتوقع السلع

 علم مسي لذا منها كل ومقدار وإشباعها هاتلبيت ميكن اليت الرغبات بني اإلختيار حتتم اليت هي املوارد وندرة
 .اإلختيار بعلم اإلقتصاد

 والصناعي الزراعي اإلنتاج يف تستخدم فاألرض :السلع من العديد إنتاج في لإلسهام الواحد المورد قابلية ــ 2
 .اإلقتصادية األنشطة هذه مجيع يف إستخدامها ميكن املال وراس العمل وكذلك واخلدمي والتجاري
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 والرض والعمل املال لراس حتتاج مثال الزراعية فالسلع: إلنتاجها موارد عدة إلى الواحدة السلعة حاجة ـ 3
 حد إىل لكن أخر مورد حمل املوارد هذه من مورد أي إحالل ميكن فإنه ولذا واخلدمات الصناعية السلع وكذالك

 العمل كان إذا األرض ثبات مع املال اسر  وختفيض العمل زيادة ميكن إذ اإلنتاج تكاليف تقليل هبدف وذلك ما
 .املوارد إحالل نظرية جاءت هنا ومن صحيح والعكس املال رأس من تكلفة أقل

 : هي وإقتصادياهتا باملوارد اإلهتمام إىل أدت اليت العوامل :الموارد بإقتصاديات اإلهتمام سبب:خامسا

  :السكانية المشكلة ــ 1

 يف وخاصة العلم وتقدم الصناعية الثورة بعد اإلنسان حلاجات بالنسبة وندرهتا اإلقتصادية املوارد  مشكلة برزت
 عدد زيادة إىل ذلك أدى ، املرضى عالج وسائل وتطورت اجملاعات وقلت الزراعي اإلنتاج ،فإزداد الزراعة جمال

 . كبرية بدرجة السكان أعداد يف الزيادة معدل زاد مما الوفايات وإخنفاض املواليد

 املوارد بدراسة اإلهتمام تزايد إىل خاصة بصفة النامية الدول ويف عامة بصفة العامل يف السكان تزايد ىأد وقد
 االقتصادية املوارد كفاية حول القلق من زاد الدول هذه سكان يف الزيادة معدالت تزايد ،فسرعة وإقتصادياهتا

 الغذاء أزمة حول األخرية األونة يف احلديث تزايد الذ الفقر من أصال تشكو واليت البشر، املتزايدمن العدد إلعالة
 املزيد إىل دفع الذي االمر الغذاء إنتاج يف متكافئة زيادة تواكبها مل كبرية بدرجة تزايد العامل يف السكان عدد ألن
 .املوارد إقتصاديات يف الدراسات من

 :السلع من الفرد إستهالك معدالت تزايد ــ 2

 من الفرد إستهالك معدل تزايد فإن اإلقتصادية املوارد على إنتاجها يف تعتمد كيةاإلستهال  السلع أن مبا 
 العامل سكان مبتطلبات للوفاء إمكاناهتا ومدى اإلقتصادية املوارد بشأن القلق من املزيد إىل أدى واخلدمات السلع
 . اإلقتصادية الطرق ستخدامبإ الفرد إستهالك برتشيد اإلهتمام زيادة إىل ذلك أدى وقد ونوعا كما املتزايد

 :التقني التقدم ــ3

 ذلك أدى باملقابل لكنه إستخدامها فعالية وزيادة املوارد إكتشاف وسهولة زيادة إىل التقين التقدم أدى 
 التقدم يسهم ولكي اإلقتصادية املوارد من الفرد إستهالك معدالت من زاد مما اإلستهالكية السلع إنتاج زيادة إىل
 لإلستخدام املتاحة املوارد كميات زيادة على تأثريه يكون أن ينبغي اإلقتصادية املوارد ندرة حدة من فالتخفي يف

 .اإلستهالك على تأثريه من أكرب إستخدامها فعالية وزيادة
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 الطاقة مصادر وعلى عامة بصفة املعادن على املعتمدة احلديثة التقنيات إستخدام وتزايد السكان عدد لزيادة نتيجة
 األحباث مراكز ونشطت الطاقة أزمة فظهرة إنتاجها معدالت تفوق بدرجة عليها الطلب تزايد ،فقد خاصة صفةب

 اإلهتمام من ملزيد ذلك كل أدى وقد احلالية الطاقة ملصادر ومتجددة بديلة مصادر إلجياد الصناعية الدول يف
 . وإقتصادياهتا املوارد بدراسة

 :والتنمية التخطيط ــ4

 املوارد من احلاجة من املزيد إىل ،أدى اإلقتصادية التنمية وبرامج اإلقتصادي بالتخطيط اإلهتمام تزايد  
 أن إقتصادية خطة ألي ميكن ال ،إذ اجملتمع أهداف حتقق حبيث إستخدامها وكيفية زيادهتا وطرق اإلقتصادية

 اإلقتصادية اخلطط هتتم كما ملتاحةا اإلقتصادية املوارد عن دقيقة معلومات على إعتمدت إذا إال واقعية تكون
 .املوارد إقتصاديات دراسة أمهية من زاد مما زيادهتا وكيفية اإلقتصادية املوارد وتنمية بتطوير عادة

  :الدولية التجارة ــ5

 هو وهذا التكاليف تلك زيادة إىل يؤدي شحها أن كما السلع إنتاج تكاليف تقليل إىل املوارد وفرة تؤدي 
 مواردها الدول تستخدم أن ميكن وحىت ، هلا مستوردة أو ما لسلعة مصدرة ما دولة تصبح لكي ساسياأل العامل
 ، اخلارجية املنافسة من احمللية منتجاهتا وحلماية ، إسرتادها من بدال حمليا إحتياجاهتا إلنتاج ممكن قدر بأكرب

 مما الدولية التجارة لتحرير تدرجييا القيود تلك زالت للتجارة العاملية املنظمة قيام مع ولكن الدولية الرسوم فرضت
 .إستخدامها كفاءة وزيادة اإلقتصادية املوارد ختصيص حتسني إىل أدي

 : البيئة تلوث ــ6

 الطبيعي التوازن على يؤثر قد والعمل املال ورأس كاألرض حقيقية موارد يستخدم إقتصادي مشروع أي  
 بدفع للبيئة امللوث الفرد قيام عدم أن كما اإلجتماعية بالتكاليف سمىت اجملتمع على تكاليف حيدث مما للبيئة
 بتلويث اجملتمع يف والثروة الدخل توزيع على يؤثر مما مباشرة غري بطريقة دفعها إىل األخرين تضظر التكاليف هذه
 .لبيئةوا املوارد إقتصاديات بدراسة اإلهتمام زادت اإلقتصادية املوارد إستخدام عن الناتج البيئة
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 البشرية الموارد : الثاني المحور

 أو علميا جهدا كان سواء زيادهتا أو املنفعة إجياد يستهدف بشري جهد كل هي :البشري الموارد تعريف :أوال
  أو به خاصة منفعة له حيقق و اإلنسان به يقوم مما غريها أو تنظيميا أو  تربويا أو إرشاديا أو فنيا أو   ذهنيا

 املوارد تعترب و منفعة ذات اقتصادية موارد إىل الطبيعية املوارد حتول اليت هي البشرية املوارد و كله، للمجتمع
 قابلة فهي االقتصادية املوارد من وكغريها ، مباشرة غري أو مباشرة بطريقة منفعة حتقق عندما اقتصادية موارد البشرية

 والتثقيف اإلرشاد و اخلدمة أثناء و  خارج التدريب و التعليم وهي هبا خاصة بوسائل لكن و .التنمية و لتطويرل
 .الصحية الرعاية و التغذية عن فضال

  :البشري المال رأس مفهوم: ثانيا

 عدة ظهرت حيث املعاصر االقتصادي التحليل يف األساسية املفاهيم بني من البشري املال رأس مفهوم يعترب 
 :أمهها من متعددة و كبرية أمهية له أن الدراسات أثبتت كما البشري، املال لرأس تعاريف

 يف يستثمروهنا و  العاملون ميتلكها اليت الصفات و واإلبداع احلماس و الطاقات و واملعارف اخلربات جمموع •
 .العمل

 مصادر عرب و متعددة أثرياتت خالل من فيها يتشكل الذي و املؤسسة مال رأس أشكال من شكل هو •
 التعليم :منها متعددة أشكاال تأخذ األنشطة هذه أن حيث للمنظمة، التعليمية األنشطة ذلك يتضمن و .متنوعة

 .األخرى اخلصائص و الصفات و اإلمكانات و القدرات و املهارات و واملرونة والتدريب

 و       يكتسبها أو اإلنسان ميتلكها اليت ألخرىا املميزات كل و الكفاءات و املؤهالت و املعارف جممل هو •
 .االقتصادي و االجتماعي و الفردي الرفاه له حتقق وشخصية وإقتصادية إجتماعية، مبزايا متده أن شأهنا من اليت

 مؤسسة أي قبل من تقليده أو نسخه يصعب الذي املورد أنه أي اإلنتاجية العملية يف اإلسرتاتيجي املورد هي •
 .هبا يعمل اليت غري أخرى

 من يكتسبوهنا اليت والتقنيات املعرفية املهارات خالل من املوظفني و العمال إنتاجية من يزيد ما كل بأنه يعرف •
 .اخلربة و العلم خالل

 .السوق يف تنافسية ميزة حيقق و املنظمة يف فرد كل يعرفه ما جمموع •
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 :البشري المال رأس أهمية :ثالثا

 :يلي فيما البشري املال رأس أمهية نلخص ان ميكن

 و ومهارات معارف من األفراد ميتلكه ما ألن :األداء على تؤثر التي الفريدة و الحرجة المصادر من يعتبر •
 ميكنها غين بشري مال رأس متلك اليت فاملؤسسة املنظمات أداء على مباشر بشكل تؤثر وقدرات تعليم و خربات

 .جديدة إبتكارات و إبداعات من العاملون سيضيفه ما بفعل تتطور و وتنمو وتبقى تنافس أن  من

 يف فاعل بشكل ذلك أسهم كلما غىن أكثر البشري املال رأس كان فكلما جديدة معارف خلق في يساعد •
 .املؤسسة عمل تطوير يف توظيفها و إلستخدامها ، جديدة معارف إنشاء و إبتكار و ، خلق

 املنظمة من يتطلب هذا و تقليده يصعب الذي النادرة واردامل من فهو :تقليده اآلخرين على بصعب مورد •
 .خبسارته السماح عدم و به اإلهتمام و عليه احملافظة ضرورة

 التسابق أساس على يقوم املؤسسات بني احلايل التنافس ألن :للمنظمة التنافسية الميزة تحقيق في يساعد •
 .املمكنة بالسرعة و اجلديدة املنتجات و األفكار لتقدمي

 .للزبائن أفضل خدمة و أعلى إنتاجية يحقق و األصول إستخدام كفاءة زيادة في يساعد •

 الالزم التمويلي المال رأس تامين صعيد على الجديدة األفكار أصحاب و الرياديين قدرة على تأثير له •
 .جديدة مشروعات في للبدء

 :هي أساسية عناصر ثالثة من تنبع العملية هذه بأن البشري املال رأس أمهية إستعراض خالل من يتبني

  يسهم الذي و النجاح حتقيق هو املنظمات إليه تسعى الذي األساسي اهلدف ألن:النجاح تحقيق ضرورة •
 .وفعالية بكفاءة منظمتهم رسالة محل على القادرون و املؤهلون األفراد حتقيقه يف

 قدرهتا مدى أي التنافسية، للميزة قيقحت هبدف املنظمات جناح يقاس إذ :التنافسية الميزة تحقيق ضرورة •
 يقدمه مما أفضل منتجات و خدمات تقدمي خالل من املنافسني على التغلب و احلديثة التطورات مواكبة على

 .اآلخرون

 و خلق من متكنت كلما ، مهم البشري املال رأس املنظمة إمتلكت فكلما :جديدة معارف خلق ضرورة •
 .التفكري و التحليل و البحث على األفراد قدرة نتيجة جديدة معارف إنشاء
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 :أمها من املميزات و اخلصائص من مبجموعة البشري املال رأس يتميز :البشري المال رأس خصائص :رابعا

 ميكن ال و له مالزم هو و مالكه عن أبدا ينفصل ال البشري املال رأس ان :البشري المال رأس خصوصية •
 الفرد يتخذه الذي بالقرار مرهون كونه باخلصوصية يتميز هو و لألفراد الشخصية و الفعلية باملشاركة إال تكوينه

 .عنه ستنجر اليت التكاليف خمتلف حتمله و التكوين يف اإلستثمار خيص فيما

 اجلسمية بالقدرات وثيقا إرتباطا ترتبط البشري املال رأس تراكم إمكانيات إن :البشري المال رأس محدودية •
 حياة بدورة حمدودة اإلستثمار عوائد حتميل فإن الوقت مرور مع تتزايد االستثمار تكلفة ألن و للفرد العقلية و

 .الفرد

 أو متييزها ميكن ال األفراد قبل من املمتلكة القدرات و املعارف أن أي :البشري المال رأس مرئية عدم •
 الكفاءات و القدرات على تتعرف أن املؤسسة تستطيع ال العمل عالقة بداية يف أنه حيث وهلة، أول من معرفتها
 يف االستثمار يف يتمثل هاما مؤشرا حتمل اليت و للفرد العلمية الشهادات على التعرف بعد إال لألفراد احلقيقية
 يتمتع اليت املهنية التجربة و الكفاءات و اخلربات جانب إىل تكوينه و دراسته فرتة طوال الفرد حتملها اليت و التعليم

 اإلنتاجية و األداء مستويات خالل من تظهر اليت و راداألف هبا

 فيمايلي إجازها ميكن:األخرى الخصائص بعض هناك أن كما  ـ

 إستثماره تأجري ميكنه  الفرد أن من ،فبالرغم شخصية بصفة البشري باإلستثمار البشري املال رأس إرتباط عدم •
 .إليها حتتاج ال ألة املنظمة تبيع كما بيعه يستطيع ال فهو العمل لصاحب

 هذا و صاحبه مبوت كلية فقده ميكن حيث لالستهالك التقليدية بالطريقة البشري املال رأس إستهالك عدم •
 .البشري االستثمار يف اخلطر معدل زياد إىل يؤدي

 .املادي االستثمار وقت من نسبيا أطول وقتا البشري املال رأس تكوين يف االستثمار يتطلب •

 .املادي األصل إنتاجية منحىن عن اإلنتاجي عمره خالل البشري األصل اجيةإنت منحىن إختالف •

 :كاآليت هي و أساسية عناصر ثالثة من البشري املال رأس يتكون :البشري المال رأس مكونات :خامسا

 الضرورية التجربة من املستنبطة السلوكيات و التصرفات و االجتاهات و املعارف جمموع هي :الكفاءات •
 .معينة مهنة ةملمارس
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 نفس ممارسة خالل من املكتسبة والعملية العلمية اخلربات و التجارب خمتلف هي :الخبرات و التجارب •
 .زمنية فرتة خالل النشاط

 .التعليم و التكوين طريق عن املرتاكمة املعلومات خمتلف وهي :المؤهالت و المعارف •

 الصحي التأهيل و التدريب التعليم، يف املتمثلة اصرالعن من جمموعة هناك :البشري المال رأس عناصر :سادسا
 .التطوير و العلمي البحث و

 خمزون ناحية من بشري مال رأس بكونه التعليم مفهوم عن اإلقتصاد علماء من الكثري يبحث :التعليم •
 كل يعترب املثال بيلس فعلى التعليم على احلصول نتيجة املكتسبة املعرفة و املهارات املوارد، مبخزون يعىن و املوارد،

 هاربسون ويعترب البشري املال رأس من جزء هي املدارس يف املكتسبة املعرفة و املهارات أن وسكتورال كوفمان من
 يف أساسيا عامال التعليم يعترب و البشري املوارد لتطوير مؤشر باعتباره البشري املال رأس تكوين معدل أن ومايرز
 التعليم يلعب األساس هذا على و االقتصادي النمو و التعليم بني اجيابية عالقة تتواجد حيت اجملتمعات تطوير

 يلعب األساس هذا وعلى اإلقتصادي والنمو التعليم بني إجيابية عالقة تتواجد حيث اجملتمعات تطوير يف هاما دورا
 ومواطنة ثرية حلياة متطلب وهو شريةالب املوارد قابلية و املعرفة حتسني طريق عن  اجملتمع تطوير يف هاما دورا التعليم
 و واملهين الفين أنواعه بكل البشري االستثمار أنواع أهم من يعترب كما ، الكسب و للعمل شرط هو و سليمة
 .اإلنتاج و العطاء من عايل مستوى إىل بالفرد يرقى الذي التقين

 أي األفراد، لدى األداء كفاءة سنيحت و تطوير منها اهلدف و التعلم عملية هو بالتدريب املقصود :التدريب •
 مهارات زيادة إىل يهدف فالتدريب التمرن، و اخلربة طريق عن أعلى مستويات إىل مستواه من بالرفع تغيري إحداث

  .التدريب أنشطة متثل الفرق هذا إىل تسعى اليت األنشطة وجمموعة معني، لعمل األداء رفع و األفراد

 عمل ألداء الفرد ومهارة املعرفة زيادة و بإكتساب اخلاص النشاط:أنه على يبالتدر :فلبو اإلقتصادي يعرف و
  معني، عمل من يستوعبها أو الفرد يعرفها اليت احلقائق و املعلومات ونوع كم هنا باملعرفة املقصود و معني

 من ميكن ما بأقل و ةالكفاء من املطلوبة باملستويات العمل أو الواجب أداء على القابلية هبا فيقصد املهارة أما
 .اجلهد و الطاقة

 االجتاهات و املهارات الكتسابه الالزمة باملعرفة تزويده و الفرد قدرات تطوير إىل أساسا التدريب يهدف و
 يف مهما  دور يلعب  كونه عمل التدريب أمهية تبدو هبذا و قدراته، تطوير أو معني عمل ملزاولة تؤهله اليت املهنية
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 من نوعان جند هنا ومن. تطويرها و  املهارات نقل خالل من تنميتها و البشرية املوارد ختطيط رامجب على التأثري 
  اخلاص والتدريب العام التدريب مها التدريب

 يف وكذلك فيها يتدرب اليت املؤسسة يف للفرد احلدية اإلنتاجية من يزيد تدريب كل وهو:العام التدريب ــ أ
 من النوع هذا تقدمي إلة هبا يدفع للمؤسسة العقالين السلوك أن بيكر يرى ،حيث فيها يعمل قد أخرى مؤسسة
 أجر قبول خالل من تدريبه تكلفة يتحمل املتدرب الفرد جند الغالب يف تكلفته تتحمل كانت إذا التدريب
 هذا قدميت من إضافيا عائدا حتقق أن للمؤسسة ،وميكن التدريب فرتة أثناء لالجور العادي املعدل عن منخفض

 .له املمنوح األجر عن للمتدرب احلدي اإلنتاج زاد إذا التدريب من النوع

 بدرجة فيها يتدرب اليت املؤسسة يف للفرد احلدية اإلنتاجية من يزيد تدريب كل هو:الخاص التدريب ــ ب
 .بعمله وتعريفه اجلديد العامل ،كتدريب أخرى مؤسسة بأي عمل إذا احلدية اإلنتاجية من أكرب

 يكتسبها اليت املتخصصة والكفاءات املهارات ألن تكاليفه وتتحمل التدريب من النوع هبذا املؤسسة وتقوم
 .كبريا اإلستثمار هذا من احملتمل العائد يكون أن املؤسسة تنتظر ،وبالتايل للفرد احلدية اإلنتاجية من تزيد املتدرب

 خالية سليمة طويلة حياة حييا أن هو و األساسي اهدفه و التنمية غاية هو  اإلنسان إن :الصحي التأهيل
 هدفها التنمية و كرمي معيشي مستوى له يكفل الذي املورد إىل يصل أن إىل يتعلم أن و العلل و األمراض من

 و البشرية القدرات تنمية و تكوين تعين بالتايل و قدراهتم و إمكانياهتم تنمية من األفراد متكن اليت البيئة خلق
 البشري العنصر يكون حىت القدرات هبذه  اإلرتقاء عن فضال التعليمي املستوى رفع الصحي،و املستوى حتسني

 أطول العيش له تكفل جيدة بصحة  يتمتع أن جيب كما ميكن، ما أفضل اليومية حياته ممارسة على قادرا و فعاال
 .ممكن (فرتة) عمر

 هذا يلقى  و الوالدة لدى املتوقع العمر مبتوسط املؤشر اهذ يقاس و العمر طول مؤشر إىل البشري العمر ويستند
 .البشري املال رأس عناصر من وعنصر مقياسا بصفته عاما قبوال املؤشر

 و النمو يف أمهيته زادت و التطوير و العلمي البحث مبجال االهتمام بدأ لقد :التطوير و العلمي البحث •
 و حاليا العامل يف القوة معايري تنمية يف العنصر هذا ألمهية و بشريال املال رأس عناصر كباقي االقتصادية التنمية
 اليت االستثمارات من الرغم على و التكنولوجيا و العلم يف باملشاركة االقرتاحات و الكثرية بالتطورات حيظى الذي
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 للبحوث اإلجيايب األثر أثبتت الدراسات من العديد أن إال قيمة بدون ظاهريا تبدو الذي العلمي البحث يتطلبها
 .اإلنتاجية تطوير يف

 :أمهها أبعاد عدة البشري املال لرأس :البشري المال رأس أبعاد :سابعا

 نظام   بتوفري ذلك و متقدمة مهارات و خربات عن البحث على يركز :البشري المال رأس إستقطاب •
 .اإلستقطاب مهمة يسهل معلومات

 .الفكرية األنشطة خلق و األفراد دراتق تعزيز يشمل و :البشري المال رأس تشجيع •

 و العمليات تشجيع و العاملني مع الذهين كالعصف اآلليات بعض بإستخدام :البشري المال رأس تنشيط •
 .العاملني بآراء اإلهتمام

 و املادي التحفيز طريق عن التطوير و التدريب إستمرار على يركز :البشري المال رأس على المحافظة •
 .األدمغة هجرة ظاهرة حماربة و الفكرية االقدرات على احلفاظ لةوحماو   املعنوي

 و للعميل اخلدمة لتقدمي معلومات نظام توافر خالل من العمالء متطلبات حتقيق يضمن :بالعمالء اإلهتمام •
 .القدامى بالعمالء لإلحتفاظ السعي

 :أمهها شريالب املال رأس مؤشرات من جمموعة هناك :البشري المال رأس مؤشرات :ثامنا

 لدى التعلم قدرة و للعاملني اجلودة مستوى و املنظمة إلدارة اإلسرتاتيجية القيادة تشمل و :العاملين قدرات •
 .القرار إختاذ يف املشاركة على القدرة و للعاملني، التدريب عملية كفاءة العاملني،

 .األصلية أفكارهم من املتحقق خلوالد العاملني لدى االبتكار و اإلبداع قرارات وتشمل :العاملين إبداع •

 .املنظمة قيم مع العاملني إجتاهات تطابق مدى تشمل و :العاملين إتجاهات •

  ميكن مؤشرات 5 مخس هناك ان إال البشري املال رأس قياس صعوبة رغم :البشري المال رأس قياس :تاسعا
 الرقم مؤشر التمدرس، معدالت مؤشر ية،األم مؤشر :هي و معني لبلد البشري املال رأس رصد يف عليها اإلعتماد
 .البشرية التنمية مؤشر التعليم، على اإلنفاق هيكل مؤشر للتعلم، القياسي

 من و كميا البشري املال رأس قياس يف املستخدمة املؤشرات أهم من األمية معدل يعترب :األمية مؤشر •
 من التسرب يعترب و البشري املال رأس يف  نوعيا و كميا ختفيضا يعترب الكبار لدى األمية معدل زيادة أن البديهي
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 إنتاجية على أكيد بشكل ينعكس ألنه األمية نسبة ختفيض من البد لذلك لألمية أساسيا حمفزا اإلبتدائي التعليم
 .الفقر على القضاء جهود و التنمية شروط حتسني يف أيضا عقبة ويشكل العمل عنصر

 العمرية الفئة يف السكان أمضاها اليت السنوات عدد متوسط إىل مدرسالت معدل يشري :التمدرس معدالت مؤشر •
 البشرية التنمية تقرير حسب اجلزائر يف التمدرس متوسط قدر قد و الدراسة مقاعد يف فوق فما "سنة 15"

 سنة يف لريتفع باملئة 2.68 كانت 1980 سنة ففي مستمرا حتسنا النسبة هذه وتشهد سنوات، بسبع 2015
 سنة النسبة هذه للتتطور مث  باملئة باملئة35.42إىل 2010سنة النسبة هذه باملئةلتصل 5,37 إىل 2000
 فقدر فوق وما25 سن بلوغ بعد التمدرس ملعدال بالنسىب باملئة،أما 98 إىل التمدرس معدالت لتصل  2015

 .2018 سنة يف 8 ب

 والثانوية االبتدائية باملراحل اللتحاقا معدالت من توليفة عن عبارة هو و :للتعليم القياسي الرقم مؤشر •
 يف أستاذ لكل الطالب عدد أي التأطري معدالت أيضا يشمل كما الكتابة و القراءة معرفة ومعدل واجلامعية

 .التعليم مراحل من مرحلة كل يف التعليم نوعية على مؤشرا بإعتبارها الثالث التعليمية املراحل

 جبوانبها التعليمية العملية على تصرف اليت النفقات عن عبارة هو :التعليم على اإلنفاق هيكل مؤشر •
 ما وكذلك املادية اإلنفاق مصاريف مجيع تشمل و التعليم على النفاق مفهوم إىل مشولية نظرة توجد و املختلفة،

 قاإلنفا جانب من اإلنفاق إىل تنظر أخرى نظرة وهناك تعليمي، جهد من تبذله وما البشرية بالنواحي يتعلق
 احلكومي اإلنفاق يشمل و أبنائها، على األسرة تنفقه ما االعتبار بعني األخذ دون العام التعليم على احلكومي

 اإلنفاق يقاس و التعليمية املؤسسات متطلبات من ذلك وغري واألجهزة، املعلمني و املدرسية املنشآت نفقات
 النسبة هذه إرتفعت وكلما القومي، الدخل خالل من أو الدولة ميزانية من كنسبة له يرصد ما بقدر التعليم على
 .بالتعليم ذلك أو البلد هذا إهتمام على ذلك دل

 إىل هتدف مركبة أداة هو البشرية التنمية مؤشر :اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج البشرية التنمية مؤشر •
 اإلجتماعية التنمية مستوى و ياإلقتصاد النمو مستوى بني العالقة دراسة طريق عن البشرية التنمية قياس

 الدولة وفرهتا اليت اإلمكانيات حتديد خالل من ذلك و الواحد و الصفر  القيمتني بني ما يرتاوح سلم بإستخدام
 :هي مهمة جوانب ثالثة يف
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 .الصحة ومستوى الحياة مدة •

 .المعارف تلقي و التمدرس •

 .الخام المحلي الناتج من الفرد نصيب •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 البشري المال رأس في اإلستثمار :الثالث المحور

 البشري املال رأس يف اإلستثمار أبعاد :أوال

 البشري املال رأس يف اإلستثمار يف املؤثرة العوامل :ثانيا

  :البشري املال رأس يف االستثمار حمددات :ثالثا

 :البشري املال لرأس املفسرة النظريات :رابعا

 االقتصادية التنمية على وانعكاساته البشري العنصر يف االستثمار :خامسا
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 البشري المال رأس في اإلستثمار :الثالث المحور

 انظمتها إختالف على اجملتمعات منها تعاين اليت القضايا مقدمة يف البشري املال راس يف اإلستثمار يعد 
 هو بل اإلنتاجية وحمددات النتاجا عناصر أحد هو فقط ليس البشري العنصر أن ثبت حيث منوها ومستويات

 أخذت مثا ومن ، األمم للثروة الرئيسية املقاييس مقدمة يف أصبح حبيث التنمية مكونات مجيع يف الرئيسي املؤثر
 أهم من يعد التنمية هذه على اإلنفاق أن إعتبار على وأكثرها السبل بأفضل البشرية املوارد بتنمية العناية قضية

 تنظم اليت والفعاليات الدراسات يف جمراها وتأخذ مستمر تزايد يف األمهية هذه ،ومزالت ماراالستث وأعلىدرجات
 تغريات يوم بعد يوما يشهد العامل خصوصاوأن والدولية، واالقليمية احمللية االصعدة كافة على متواصل وبشكل
 الوقت تذا يف عليه وتنعكس االنسان بفعل حتدث اليت التقنية للتطورات نتيجة متالحقة

 االنسان ومواهب ومهارات القدرات تطوير على االنفاق بانه يعرف :البشري المال راس في اإلستثمار مفهوم
 واملهارات جهة من واملعلومات واملعارف املفاهيم جمموعة بانه كذلك ،ويعرف إنتاجيته زيادة من حنوميكنه على

 االنسان عليها حيصل اليت أخرى جهة من والقيم لوكياتوالس واإلجتاهات ثانية جهة من االداء وعناصر واخلربات
 النامجة املنافع من بالتايل وتزيد االنتاجية و حتسني يف تساهم واليت النظامية وغري النظامية التعليم نظم طريق عن
 تومهارا قدرات تطوير يف االفراد أو اجملتمع مدخرات من جزء أستخدام بانه أيضا تعريفه ميكن ،كما عمله عن

 السلع من مزيد النتاج الكلية اجملتمع طاقة بالتايل و االنتاجية طاقاته رفع هبدف الفرد وسلوكيات ومعلومات
 .جمتمعه يف صاحلا مواطنا يكون كي وإعداده للمجتمع الرفاهية حتقيق إىل واخلدمات

 العنصر النه اجتماعية أو ةإقتصادي كانت سواءا التنمية جوانب بكل عالقاته خالل من املفهوم هذا أمهية فتكمن 
 الناجحة العاملية التجارب اوضحت ولقد االقتصادي النمو عملية يف كبري أثر وله إنتاجية عملية اي يف ئيسي الر
 وجد حيث للتنمية احلقيقي املدخل وهو االستثمار انواع افضل هو البشري املال راس يف االستثمار أن التنمية يف
 يرجع وإمنا االعتيادية بالعوامل حتقيقه ميكن ال مالية الراس االقتصاديات يف حتقق الذي االقتصادي النمو معدل أن

 .البشري االستثمار غلى أساسا

 متثل وهي نفسه الفرد عليها حيتوي اليت االنتاجية االستثمارات بانه البشري االستثمار تودارو مايكل ويعرف 
 يف أن على التارخيية االنسان جتربة دلت ،حيث مالية الراس االستثمارات ضمن من ويعترب واملهارات القدرات

 وجه على والتقنية العلم بفضل االنتاج لعملية االزمة املادية املوارد نقص على تتغلب أن البشرية املوارد وسع
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 يف صورة أهنا على املتخلفة والبلدان املتقدمة البلدان بني املوجودة اهلوة على الباحثني بعض نظر هنا ومن اخلصوص
 . االمثل التوظيف وتوظيفه البشري العقل تنظيم

 راس يف الوقت يف واالستثمار لالستثمار املالية االجراءات خالل من البشري املال راس يف االستثمار تقييم وميكن
 : كااليت وهي البشري املال

 االمجالية العامة النفقات منها جوانب عدة على االجراءات هذه ترتكز :االستثمار في المالية االجراءات ـ
 تشمل وأيضا التدريس عملية لتطوير الدولة قبل من رصدها يتم اليت املبالغ ختصيص يتم خالتلها من اليت للتعليم

 اجلامعات مع تتعاون ومراكز متخصصة مهاهد وفتح التدريبية الدورات أي الراشدين لتدريب العامة النفقات على
 وهو اخر جانب وهناك عليه طرات اليت والتغريات العصر وروح ينسجم مبا سيةالدرا املناهج تطوير سبيل يف

 من االخرتاع وبراءات البحوث على االنفاق يتم مبقتضاها اليت الشركات قبل من املخصصة املهين التدريب نفقات
 العايل واالنتاج الكفاءة ضمان اجل من عالية مستويات اىل والوصول االنتاجية اخلطط وتطوير العامل تطوير اجل

  العاملية االسواق اىل للوصول جسر بناء اجل من أساسية ركيزة يشكل وهذا العاملية املنتجات يضاهي الذي اجلودة

 فكرة التعليم مستويات وفق التعليم مؤسسات ديادز ا معدالت تعطينا :البشري المال لراس بالوقت االستثمار ـ
  والدراسة التعليم أوقات يلخصان مؤشران وهنا التعليمي النظام يف االفراد ميضيه الذي الوقت عن أولية

 . اخلامسة سن بلغ ولد لكل املدرسي التعليم متوقع:االول المؤشر ـ

 . عشر السابع سن يف لشاب العايل التعليم مؤسسات يف التعليم متوقع : الثاني المؤشر

 :البشري المال رأس في اإلستثمار أبعاد :أوال

 :األبعاد متعدد منظور من البشرية املوارد بتنمية عنايةال أمهية جاءت

 زيادة و للمجتمع احلضارية التنمية يف البشرية املوارد من املثقفني نسبة تزايد ينعكس حيث :الحضاري البعد •
 إزدياد و العامة األداب و اللغة و الثقايف الرتاث و الدينية العقائد من وطنه خيص مبا متسكه و الفرد معرفة

 .حوله يدور مبا لديه الوعي رجةد

 التقدم حيقق ما اإلقتصادية  التنمية برامج تنفيذ يتم واملدربة املؤهلة البشرية املوارد خالل من:اإلقتصادي البعد •
 فرصة لديه تدريبيا و تعليميا املؤهل الفرد أن إىل إضافة اخلدمات و السلع من سكاهنا إحتياجات ويوفر للدولة
 .اإلقتصادية الدورة تنشيط يف تسهم مضافة قيمة حيقق منتج نكمواط للعمل أكرب
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 القيم و األمناط يكسبه و الفكرية و الذهنية الفرد قدرات ينمي التعليم أن املعروف من :االجتماعي البعد •
 إىل إضافة ، األسرية الروابط وترسيخ اإلجتماعية املشكالت تفهم على قدرة أكثر جيعله مما املتوازنة السلوكية

 .بالذات اإلنسان شعور يف امللملوس تأثريه

 مبا التطوير و اإلخرتاع و اإلبتكار و البحث على القادرة العلمية األدوار التعليم يوفر حيث :العلمي البعد •
 التحسني و احلياة جماالت  شىت يف التقين التقدم إحداث و املختلفة احلضارية النقالت إحداث يف يسهم

 .عيشةامل وسائل يف املستمر

 مستوى إرتفاع مع تتناقص واليت البطالة نسبة ختفيض إىل الفرد تدريب و بتعليم العناية تؤدي :األمني البعد •
 بضرورة أنفسهم األفراد قناعة إىل إضافة للمجتمع األمين اإلستقرار حتقيق يف يسهم مبا التدريب و التعليم
 .اإلستقرار هذا وجود

 مبجموعة البشري املال رأس يف اإلستثمار يرتبط :البشري المال رأس في ثماراإلست في المؤثرة العوامل :ثانيا
 :يلي ما نذكر العوامل هذه ومن أخرى إىل دولة من ختتلف العوامل من

 :مواردها مصادر و الطبيعية وبيئتها ومناخها الدولة موقع العوامل هذه تشمل :الجغرافية العوامل •

 وتكلفة تشكيل يف املناخ يؤثر كما الدراسية السنة وهناية بداية و لتعليما لبدء املالئم السن حيدد: كالمناخ
 .صناعي تربيد أو صناعية تدفئة من حتتاجه وما املدرسية املباين

 أو الساحلية البيئة بطبيعة تتعلق الدراسية املقررات من جانب إدخال يتم الدول من كثري يف فإنه : البيئة أما
 .التعليمية الربامج حمتويات ضمن ريهاوغ الصحراوية أو الزراعية

 أو الزراعية الرقعة وإتساع الرتبة خصوبة على القائمة الزراعية املوارد مثال : الموارد بمصادر يتعلق فيما و
 .وغريها...الفحم، احلديد، البرتول، النحاس، كالذهب، املعدنية اخلامات وفرة على القائمة املعدنية املوارد

 تنمية على اإلنفاق من متكنها عالية مصادر هبا املوجودة للدولة يتيح منها عائد حيقق واردامل هذه وجود فإن
 .البشرية املوارد

 الرتكيبة خاصة السكانية، بالعوامل مباشر بشكل البشري املال رأس يف اإلستثمار يتأثر :السكانية العوامل •
 التعليمية للمراحل املوازية الفئات يف سكانلل العمري التوزيع حيدد حيث السكاين النمو معدل و السكانية

 توفري إىل احلاجة السكاين النمو معدل يف الزيادة على يرتتب كما التعليمية املوارد و املرافق من املطلوب الكم
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 تتفاقم ما دولة يف املوارد و املرافق هذه توفري عن اإلقتصادية اإلمكانات عجز حالة يف و املرافق، هذه من املزيد
 كافة يف واالهتمام كبرية بأعداد اجلامعات على الضغط و التعليمية الفصول إزدحام و األمية كالتمش

 .البشرية املوارد من اإلستفادة إهدار عليه يرتتب مما النوعية حساب على الكمي باجلانب التعليمية املراحل

 االجتماعي، التكوين و غةالل و بالدين املرتبطة املؤشرات تشمل و : اإلجتماعية البشرية العوامل •

 يلتزم مما الدينية العقائد على باحلفاظ اجملتمع متسك مع التعليمي النظام يف مباشر بشكل الدين تأثير يأتي
 و املبادئ و العقائد وترسخ الدينية الثقافة تنمي دينية أسس على التعليمية املقررات بوضع املختصون معه

 .هبا املرتبطة اإللتزامات

 الفكري و الثقايف الرتاث تشكل بإعتبارها أو التعليمية النظم تشكيل يف دورها تؤدي فهي  :ةاللغ أما
 .أفراده بني التواصل و التعبري ووسيلة للمجتمع

 و ناحية من باجملتمع الفرد إرتباط خالل من التعليمي النظام يف يؤثر فإنه :اإلجتماعي بالتكوين يتعلق وفيما
 اجملتمع يتبناه الذي اإلجتاه مدى يؤدي و أخرى، ناحية من به القائمني األفراد من برتكيبته اجملتمع بتكون
 التعليم سن يف اجملتمع سكان لكافة سواء فرصه و التعليم مشولية حجم حتديد إىل ألفراده التعليم فرص إلتاحة

 .منه معينه لفئات أو

 األوضاع تؤثر حيث والتدريب التعليم و اإلقتصاد من كل بني وثيق إرتباط هناك :االقتصادية العوامل •
 ومدهتا أساليبها و ومناهجها التدريب و التعليم حمتوى حتديد حيث من التدريبية و التعليمية النظم يف اإلقتصادية

 متد التدريبية و التعليمية املؤسسات أن كما .لدعمها أو عليها، الكامل لإلنفاق سواء التكاليف توفري و
 .أنشطتها جماالت يف املدربة و املؤهلة العاملة باأليدي ةاإلقتصادي املشروعات

 فاإلديولوجية حمتواه، و التعليمي النظام حركة يف السائدة السياسية األوضاع تؤثر حيث :السياسية العوامل •
 ألخرى دولة من خيتلف التعليمي النظام جتعل للدولة السياسي النظام يف املؤثرة األفكار من جمموعة تشكل اليت

 .إستمراريته و التعليم فعالية يف السياسي اإلستقرار تأثري إىل باإلضافة
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  :البشري المال رأس في االستثمار محددات :ثالثا

 واملعرفة العلم بإكتساب خيتص أوهلما متكاملني و متالزمني جبانبني البشرية املوارد تنمية عملية ترتبط 
 تكوين يف األساس مها اجلانبان وهذان التوظيف، و العمل بقضايا تعلقي ثانيهما و التأهيل، جانب مشكال واملهارة

 :هي و البشري املال رأس يف اإلستثمار حمددات

 والثقافية العليمة املعرفة و املهارة من إحتياجاته حتديد و اإلنسان لبناء الالزمة األسس بوضع يعتين و :التخطيط •
 .متعددة زمنية مراحل عرب اإلحتياجات تلك لتوفري ةالفعال الوسائل و والطرق غريها، و املهنية و

 براجمه إجناز و التخطيط حمور أهداف لتحقيق التنفيذي و التنظيمي اإليطار العنصر هذا يشكل :التنمية •
 تنمية و شاملة تنمية البشرية املوارد تنمية خبطوات للقيام التدريبية و التعليمية املؤسسات توفري خالل من يتم حيث
 .منتج كمواطن مسؤولياته ملمارسة لتأهيله الفرد لدى العملية املهارات و الفكرية و الثقافية اتالقدر 

 برامج خالل من تأهيلها و تنميتها مت اليت البشرية للقوى العمل فرص إتاحة خالل من يتم و :التوظيف •
 اخلدمات تقدمي و السلع إنتاج يف إكتسبتها اليت املهارات و القدرات إستغالل من ميكن مبا التدريب و التعليم

 .إحتياجاته توفري يف اإلسهام و للمجتمع

 :البشري المال لرأس المفسرة النظريات :رابعا

 من العديد أعمال خالل من السبعينات بداية و الستينات هناية مع البشري املال رأس نظريات ظهرت
 الستينات يف (أمريكي 1920) shultz  شولتز االقتصادي هبا قام اليت األحباث خالل من وذلك اإلقتصاديني،

 إستخدم من أول هوو مينسر االقتصادي املفكر و بيكر من كل بإسهامات تطورت كما العشرين، القرن من
 .1958 سنة نشره مقال يف بشري مال رأس عبارة

 فقد لذلك البشري، للعنصر إمهاهلم و املادية باألصول الباحثني إهتمام شولتز شاهد :شولتز وأعمال دراسات ـ1
 وإعترب البشرية التنمية حتقيق هبدف البشري املال رأس يف اإلستثمار نظرية إىل الوصول أجل من جاهدا سعى
 العمال على األوىل أحباثه ركز هذا لتحقيق و البشري املال رأس يف لإلستثمار وسيلة أفضل هي التعليم عملية

 تعليم خالل من األفراد يف االستثمار عن نامجة اإلنتاجية زيادة أن حظال لدراساته كنتيجة و أ.م.الو يف املزارعني
 أثناء االعتبار بعني أخذها جيب اليت املوارد من نوعني شولتز حدد وعليه . دراسية مبنح تزويدهم و املزارعني
 :هي و التعليمية العملية
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 بالعملية ملتحق يكن مل لو فالطالب عليم،بالت يلتحق مل أنه لو عليها احلصول للفرد ميكن كان اليت اإليرادات •
 حيصل إقتصادية قيمة ذات خدمات تقدمي بالتايل ،و املنتجة العاملة القوى يف املشاركة بإمكانه لكان التعليمية

 .التعليمية العلمية تشكل اليت البديلة الفرصة تكلفة بوجود اإلعرتاف جيب هذا على و أجر على نظريها

 جانب إىل التعليمية العملية يف املستخدمة املؤسسات يدفع مايل مقابل شكل يف ظهرت اليت التعليم تكلفة •
 .التعليم عملية يف املستخدمة املعدات خمتلف و األجور و كاملرتبات اجلارية املصاريف

 :بيكر اإلقتصادي إسهامات ـ2

 فقد البشري املال أسر  نظرية تطوير إىل أحباثهم و إسهاماهتم أدت الذين الباحثني أهم من بيكر يعد 
 تعليم من البشري املال راس يف املوارد زيادة خالل من املادي الدخل يف املؤثرة األنشطة دراسة إىل الرتكيز حول

 اإلستثمار جوانب أكثر التدريب يعد إذ ، التدريب على خاصة بصفة أحباثه حمور ركيز مع صحية ورعاية وهجرة
 .األخرى اإلقتصادية املتغريات على و العمالة و اإليرادات على البشري املال رأس تأثري توضيح يف فعالية البشري

 املال رأس يف املستثمر مقدار حتديد يف أمهية األكثر و األساسي العامل هو اإلستثمار من العائد يعد كما •
 .البشري

 للفرد املتوقع كالعمر شريالب املال رأس يف لإلستثمار احملفزة و احملددة املتغريات بعض وجود بيكر إفرتض وقد •
 لعدد موحدا تفسريا البشري اإلستثمار حتليل ويقدم املعرفة، و السيولة و اخلطر ودرجة األجور يف اإلختالفات و

 العمر يف تنخفض و املتقدم العمر يف فتزيد اإليراد و العمر بني العالقة شكل مثل التطبيقية الظواهر من كبري
 يف احلدية الفرد إنتاجية من يزيد الذي للتدريب اإلقتصادي اجلانب لتحليل حماولة يف و عمرا األقل أو القليل

 عديدة صور وهناك أخرى منظمة بأي عمل ما إذا احلدية اإلنتاجية من أكرب بدرجة التدريب له تقدم اليت املنظمة
 .التدريب من النوع هلذا

 املتخصص، التدريب على اإلنفاق من نوعا متثل منظمةلل تقدميه و بعمله اجلديد العامل لتعريف املنفقة فاملوارد •
 جتريبه و إختياره خالل من باملنظمة العمل يف اجلديد للفرد احملتملة اإلمكانيات على التعرف تكلفة إىل باإلضافة

 .فشله أو جناحه إحتماالت

  .نسبيا عاليا أجرا تقدمي للمنظمة، بالنسبة متخصصا تدريبا املتدرب الفرد قيمة زيادة •
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 و التدريب لتقدمي  احملتملة التكلفة مقدار حتديد يف يؤثران العمل دوران معدل و املتخصص التدريب فنون •
 .املنظمة أم الفرد التكلفة هذه  يتحمل الذي من حتديد

  :مينسر إسهامات ـ3

 اإليرادات، توزيع يف االحنرافات تغيري إىل يهدف منوذج بناء يف البشري املال رأس مفهوم مينسر إستخدم 
 املتوقعة الفرد حياة مدى لإليرادات املالية القيمة مساواة يتضمن معينة لوظيفة الرشيد اإلختيار أن النموذج ويفرتض

 للنموذج وفقا املختلفة الوظائف بني اإلختالفات متثل كما ، اإلختيار هبذا الفرد فيه قام الذي الوقت عند
 تعكس بينما املختلفة للوظائف الدخل توزيع يف اإلختالفات و التدريبية الفرتة طول إلختالف إنعكاسا

 يف التفاوت يرتبط حيث الفرد، عمر بتقدم واإلنتاجية اخلربة حتسني و منو الواحدة الوظيفة داخل اإلختالفات
 .البشري اإلستثمار حجم مبتوسط موجبا إرتباطا الفرد عمر تقدم أو التدريب من والناتج الدخل

 متثلت ، البشري اإلستثمار جمال يف الدراسات و األحباث خالل من حتقيقها ينبغي أهداف ةثالث مينسر حدد •
 مدى التدريب، يف االستثمار على العائد معدل حتديد للتدريب، املخصصة املوارد حجم حتديد يف  األهداف هذه

 .العاملة القوى سلوك خصائص بعض تفسري يف التدريب على العائد و التكلفة حتديد على املرتتبة املنفعة

 و العمل جمال يف الرمسي غري و الرمسي التدريب من كل ليشمل إتسع فقد للتدريب مينسر لتعريف فبالنسبة •
 .باخلربة التعليم أيضا

 قسم فقد التدريب، تكلفة حتليل على لتطبق التعليم تكلفة لتحليل النظرية املبادئ إستخدام إمتد قد كما •
 مواد العتاد، األالت، املتدربني، املدربني،أجور أجور) املباشرة التكاليف :مها نوعني إىل التدريب تكلفة مينسر

 .(..الضائعة الفرصة تكلفة البديلة، الفرصة تكلفة )مباشرة الغري التكاليف ،(...التدريب يف مستخدمة

 من جمموعة على طويتن ألهنا التدريب على العائد و التكلفة قياس يف النسبية الصعوبة إىل مينسر أشار كما •
 العامل وقت ضياع عن الناجتة و اإلنتاج يف اخلسارة حساب صعوبة بالتكلفة، اخلاصة البيانات نقص : املشاكل

 كتكاليف حساهبا جيب حني يف مباشرة الغري التكاليف ضمن التكاليف بعض دمج جديد، عامل تدريب يف
 .التدريب بعد و قبل الفرد إيرادات حساب صعوبة إلستهالك،ا تكلفة التدريب، أثناء املستهلكة املواد مثل مباشرة

 و دخل على التدريب يف اإلستثمار أثر بدراسة يتعلق فيما اإلستنتاجات من عدد إىل مينسر توصل قد و •
 :منها األفراد سلوك
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 و العمل جمال يف التدريب من مزيد على حصوله إحتماالت ت زاد كلما التعليمي الفرد مستوى زاد كلما •
 .أجره زاد كلما

 .التدريب يف اإلستثمار تكلفة زادت كلما البطالة ومعدل العمل دوران معدل زاد كلما •

 و املنظمة يف الفرد بقاء إحتماالت زادت كلما املتخصص التدريب خاصة التدريب يف اإلستثمار زاد كلما •
 .العمالة إستقرار إحتماالت

 االقتصادية التنمية على تهوانعكاسا البشري العنصر في االستثمار :خامسا

 human البشري املال رأس يف االستثمار أمهية على a.marshal "مارشال ألفريد" االقتصادي أكد

capital investment أن رأيه ويف .املادي املال رأس يف االستثمار عن أمهية يقل ال استثمارا باعتباره 
 من وذلك األمم، تتقدم اإلنسان طريق عن إذ اإلنسان، يف مريستث الذي املال رأس هو قيمة املال رأس أنواع أعلى

 .املنشود التقدم حتقق متنوعة طاقات إىل الثروات حتول اليت البشرية القوة خالل

 االستثمار مقابل يف البشري املال رأس مصطلح عن حتدث من أول arther cecil pigeon "بيجون" ويعد
 مبثابة اإلنتاجية زيادة عليه يرتتب الذي االستهالكي اإلنفاق بنود بعض اعتبار مت وهكذا .املادي املال رأس يف

 كما كبري، مستقبلي مردود منه يتوقع ال جيد بشكل عليه ينفق ال الذي فالطفل البشري، املال رأس يف استثمار
 راريةاحل السعرات من مالئم قدر على حيصل ال من أو املرض من يعاين الذي الشخص إنتاجية اخنفاض يتوقع
 رأس" كتابة يف becker "بيكر" ويرى .البشري املال رأس يف استثمار الشخص االستهالك يعد ولذلك .األزمة
 مثل لإلنتاج املادية الوسائل عن أمهية يقل ال البشري املال رأس إن 1964 عام نشره مت الذي "البشريد املال

 وفقا الصحية والرعاية والتدريب التعليم جماالت يف بشريال املال رأس يف االستثمار ختصيص ويتم واآلالت املصانع
 تتمخض لإلنتاج وسيلة مبثابة هو البشري املال رأس فأن هذا، وعلى .اجملاالت تلك من كل منه العائد ملعدل
 .فيها االستثمار زيادة عند إضافية خمرجات عنها

 خالل من التعليم،وذلك يف االستثمار هوممف على  البشرية التنمية تقارير وضعتها اليت املؤشرات وتعتمد  
  .العمل ض عر ونظرية احلدية، اإلنتاجية ونظرية فالتعليم االستثمار نظرية منها النظريات من عدد إىل االستناد

 الدول من لعديد التعليم يف االستثمار من العائد معدل حبساب املتعلقة الواقعية املشاهدات أدت وقد  
 وفقا واخلاص االجتماعي العائد معدالت حساب مت حيث "البشري املال رأس" بنظرية عرف ما تعديد اىل العامل
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 الدخل من الفرد نصيب متوسط: مثل عناصر احلساب يف ويدخل والنامية، املتقدمة البلدان يف التعليم ملستويات
 .اخل..البطالة،اخلربة،الضريبة معدالت امليالد، عند املتوقع العمر احلقيقي،متوسط

 التنمية يف -خاص بشكل التعليم وسياسات-عام بشكل البشرية التنمية سياسات تأثري عن دراسة ويف  
 :هي التعليم بدرجة تأثرا مستويات أربعة إىل العامل بالد "زر ماي"و  "هاربسون" العاملان قسم االقتصادية

 بأمهية الوعي عفض من تعاين اليت الدول وهي underdevelopment countries: المتخلفة الدول
 واخنفاض التعليم، يف الفاقد وارتفاع التسرب، ظاهرة املدارس،وانتشار يف املتاحة اإلمكانيات التعليم،وحمدودية

 املرحلة يف سنة (12-6)العمرية الفئة من%40،%5 بني ترتاوح املدارس،واليت يف القيد معدالت
 هبا يوجد ال الفئة هذه دول أغلب أن كما .الثانوية مرحلة يف سنة(18-12) العمرية الفئة من %13االبتدائية،
 .عليا معاهد به منها القليل و جامعات

 الوعي ضعف من تعاين اليت الدول هي : partially developed countriesجزئيا النامية الدول-
 التعليم، يف الفاقد وارتفاع التسرب، ظاهرة وانتشار املدارس، يف املتاحة اإلمكانيات وحمدودية التعليم، بأمهية

 املرحلة يف سنة(12-6) العمرية الفئة من % 40 ،%5 بني ترتاوح واليت باملدارس، القيد معدالت واخنفاض
 هبا يوجد ال الفئة هذه دول أغلب كما .الثانوية مرحلة سنة (18-12) العمرية الفئة من%13 االبتدائي
 .عليا معاهد به منها والقليل جامعات

 التقدم طريق يف بدأت اليت الدول وهي : partially developed countries جزئيا ةالنامي الدول ـ
 وتعاين.التعليم نوعية حساب على الكم حيث من السريع بالتطور فيها التعليم ويتميز ، حمددا شوطا فيه وقطعت

 ،واخنفاض به عنايته رغم يالبتدائ التعليم خاصة التعليم من والفاقد التسرب نسبة ارتفاع من البالد من الفئة هذه
 يف املدارس يف القيد معدالت اخنفاض رغم أنه ويالحظ .املدرسني أعداد ونقص الثانوية بالرحلة املقيدين نسبة
 جزئيا النامية الدول أن كما .املتخلفة الدول من يف بنظريهتا مقارنة نسبيا أكرب أهنا إال الدول، من اجملموعة تلك

 .النظري تعليم إىل أكرب بدرجة موجه اهتمامها أن إال جامعات هبا يوجد

 طريق يف متوسطا شوطا قطعت اليت وهيsemi- advanced countries: متقدمة شبه الدول -
 ومشكالت %80حنو إىل لتصل هبا القيد معدالت وترتفع سنوات6 ملدة إلزامي بأنه فيها التعليم ويتميز التقدم،
 تلك يف الثانوي والتعليم .الدول من السابقتني الفئتني من حدة أقل لدولا تلك يف التعليم من والفاقد التسرب
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 من تعاين الدول هذه يف اجلامعات أن غري اجلامعي، للتعليم اإلعداد هبدف النظري تعليم إىل ومييل متنوع الدول
 .التدريس هيئات أعداد ونقص املادية اإلمكانات وضعف الطالب ازدحام

 التقدم، الطريق يف طويال شوطا قطعت اليت الدول وهي advanced countries: المتقدمة الدول -
 لديها أن العلمية،كما االكتشافات حركة هبا وتزدهر الصناعة، جمال يف خاصة متطور اقتصادي مستوى وحققت

 يف القيد التمعد بارتفاع الدول هذه يف التعليم ويتميز .واملدربة املؤهلة العامة والقوى البشرية الكفاءات من رصيد
 .واالخرتاع واالبتكار العلمي بالبحث االهتمام حيث اجلامعي التعليم مستوى وارتفاع مراحله مجيع

 من يظهر ما وهو جزئيا، النامية الدول جمموعة وهي الثالثة، الفئة ضمن اجلزائر إدراج ميكن السابق للتصنيف ووفقا
 سنة%12.33إىل 2008 عام %22.3 من األمية نسبة اخنفضت حيث اجلزائر يف التعليم مؤشرات خالل

 .التعليم على اإلنفاق حجم زاد بينما ، 2017

 ال أنه إال األخرية، السنوات يف التعليم مؤشرات أغلب يف حتسن من السابقة البيانات إليه تشري ما ورغم  
 التقدم حتقيق يف البشري ماراالستث تأثري عل واألمثلة .املتقدمة الدول يف بنظريتها مقارنة نسبيا منخفضة تزال

 قد أسيا شرق جنوب الدول من وغريها واليابان الصني مثل دول فنجد متعددة، واالجتماعي االقتصادي والنمو
 دول بني متقدمة مكانة وتتبوأ التخلف حاجز تتخطى أن واستطاعت االقتصادي للنمو عالية معدالت حققت

 .وقدرهتا مهارهتا وتنمية تأهيلها على حرصت يةبشر  موارد من لديها ما على ارتكازا العامل

 املرتبطة املعلومات تكنولوجيا يف خاصة كبري علمي تطور من اآلن العامل يشهده ما فان كذلك  
 املستوى عالية ومهارات قدرات من تأهيله مت ما إىل يرجع وااللكرتونيات واالتصاالت اآليل احلاسب باستخدامات

 ترتبط أن جيب االقتصادية التنمية على البشري االستثمار وانعكاسات مردود ولتعظيم  .البشري العنصر من ألفراد
 .ومتكاملني متالزمني جبانبني البشرية املوارد تنمية عملية

 جانب ممثال بالتوظيف خيتص وثانيهما التأهيل، جانب ممثال واملهارة واملعرفة العلم باكتساب خيتص أوهلما  
 :كالتايل البشري املال رأس يف االستثمار حمددات تكوين يف األساس مها باناجلان وهذان التفعيل،

 : والتنمية التخطيط عنصري من كال ويشمل التأهيل، جانب: أوال

 العلمية واملعرفة املهارة من احتياجاته وحتديد اإلنسان لبناء الالزمة األسس بوضع ويعين التخطيط،  
 .حمددة زمنية مراحل عرب االحتياجات تلك لتوفري الفعالة والوسائل والطرق وغريها واملهنية والثقافية
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 خالله من يتم حيث براجمه واجناز التخطيط حمور أهداف لتحقيق والتنفيذي التنظيمي اإلطار وتشكل التنمية،
 والفكرية قافيةالث القدرات تنمية شاملة البشرية املوارد تنمية خبطوات للقيام والتدريبية  التعليمية املؤسسات توفري

 .منتج كعنصر مسئولياته ملمارسة لتأهيله الفرد لدى العلمية واملهارات

 من وتأهيلها تنميتها مت اليت البشرية للقوى العمل فرص إتاحة يتم حيث بالتوظيف ويعىن العمل جانب: ثانيا
 وتقدمي السلع إنتاج يف تهااكتسب اليت واملهارات القدرات استغالل من ميكن مبا والتدريب التعليم برامج خالل

 .احتياجاته توفري يف اإلسهام و للمجتمع اخلدمات

 التنمية، لعملية األساسية والغايات األهداف التقاء لنقطة الزاوية حجر وتنميتها البشرية املوارد ومتثل  
 حتسني إىل يؤدي تاجيةواإلن التقنية كفاءهتا وحتسني البشرية املوارد خبصائص االرتفاع بأن القناعة إىل استنادا
 الرأمسالية املكونات رأس على املوارد تعترب حيث واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق إىل و العمل أداء مستوى

 أصبح الكفء البشري العنصر أن القول معه ميكن مبا للدول واالجتماعي االقتصادي الوضع يف املؤثرة واألصول
 تأهيل بإعادة رهن االقتصادية التنمية أهداف حتقيق أن القول ميكن وهكذا. قدمالت لتحقيق احلامسة العوامل أهم

 يف املستخدمة والتقنيات االستثمار من القصوى االستفادة يكفل مبا إنتاجيته لرفع وتدريبه البشري العنصر
 الالزمة واآلليات بلالس وإجياد املتاحة البشرية القوى لتنمية األولوية إعطاء خالل من ،وذلك التنموية األنشطة
 .اإلمنائية األهداف حتقيق يف البشري العنصر مسامهة لتعظيم
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 :البشرية الموارد من االحتياجات تخطيط :الرابع المحور

 بتحديد املنظمة تقوم أن جيب عليه و به تقوم الذي النشاط خالل من بشرية موارد إىل منظمة أي حتتاج 
 وضمان العمالة، من املناسبة واألعداد للنوعيات احلسن اإلنتقاء و البشرية، املوارد من ونوعا كما  إحتياجاهتا

 كفيل إحتياجاهتا تقابل اليت بالوظائف للقيام املناسب الوقت يف املؤهلة العمالة من إحتياجاهتا على حصوهلا
 و األعمال يف مناسبة غري عمالة وجود فيعين اإلنتقاء سوء أما تكلفة بأقل و وجه أفضل على مبهامها تقوم جبعلها

 السيطرة من البشرية املوارد إدارة متكنت كلما دقيقا البشرية املوارد من  اإلحتياجات حتديد كان كلما و الوظائف
 كمصدر البشرية مواردها دامإستخ و  البشرية املوارد صيانة و التدريب و كالتوظيف األخرى نشاطاهتا على

 .التنافسية ملزاياها

 و فعالية من تزيد اليت املهمة الوظائف من بإعتباره التخطيط وظيفة على  البشرية املوارد إدارة تعتمد و 
 كيفا، و كما إحتياجاهتا بتحديد  خالهلا من تقوم اليت و األخرى الوظائف عليها ترتكز اليت و املنظمة  جناح

 .منها املتوفر العرض و البشرية للموارد احلاجة بني املوازنة عملية هي البشرية املوارد ختطيط ةفطبيع لذلك

 :البشرية الموارد من اإلحتياجات تخطيط ماهية :اوال

 يغطيها اليت الفرتة خالل العمالة من النوع و بالكم املنظمة باحتياجات التنبؤ بأنه البشرية املوارد ختطيط يعرف  ــــ
 .طيطالتخ

 املوارد من املنظمة حتتاجه ما على احلصول ضمان هبدف منها املتوفر العرض و للموارد الطلب بني املوازنة •
 .مستقبال تتوفر أن املمكن من اليت أو لديها املتوفرة األعمال متطلبات لتلبية نوعا و كما البشرية

 املناسبة واألعداد للنوعيات احلسن واإلنتقاء املنظمة يف البشرة املوارد تطوير و وإستخدام للحصول إسرتاتيجية •
 .تكلفة بأقل و وجه أفضل على مبهامها  تقوم جبعلها كفيل العمالة من

 فالتوسع ، التكنولوجية و التنظيمية  املتغريات من العديد  على البشرية املوارد من اإلحتياجات ختطيط يعتمد •
 أيضا التكنولوجية ،و  البشرية املوارد إىل احلاجة تزد تنوعها و اخلدمات أو املنتجات تعدد و املنظمة نشاطات يف

 ظل يف  املباشرة األعمال يف البشرية املوارد إىل احلاجة تقل إذ ، البشرية املوارد إىل احلاجة يف متباينة تأثريات تؤثر
 املرتبطة الوظائف تلك أي شرةمبا الغري األعمال يف  البشرية املوارد إىل احلاجة تزداد حني يف  الكثيفة التكنولوجيا

 .املستخدمة بالتكنولوجيا
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 بيانات توفري يف  العاملة القوى ختطيط  أمهية تكمن  : البشرية الموارد من اإلحتياجات تخطيط أهمة :ثانيا
 املهارات و العلمية املؤهالت و لديها العاملني عدد حيث من املعنية للمنظمة الراهن باملوقف وواضحة دقيقة

 قاعدة تشكل اليت املعلومات من وغريها التعليمية و األسرية واحلالة السن و باجلنس تتعلق ملعلومات إضافة احةاملت
 .باملنظمة العاملني لألفراد شاملة بيانات

 و اإلنتاجية العمليات سري بتحقيق العاملة البشرية القوى على احلصول يف هادفة وسيلة التخطيط يعترب •
 .ذلك إلجناز الالزمة املهارات و بالكفاءات الالحقة الزمنية الفرتات خالل ةوالتمويلي التسويقية

 باملوارد املرتبطة النشاطات  بإمجايل املتعلقة القرارات إلختاذ األمثل اإلستخدام يف البشرية القوى ختطيط يساهم •
 . األهداف إلجناز الالزمة البشرية

 املصادر مستوى على املتاحة املهارات أو اخلارجية املصادر يف املتوفرة البشرية الكفاءات أفضل على احلصول •
 .املنظمة يف الداخلية

 أدىن إىل الوقت و التكاليف بتقليص يساهم حبيث العاملة  القوى مع التعامل يف األمثل اإلستخدام يف يساهم •
 .ممكن حد

 ظمةاملن لدى املتاحة البشرية املوارد يف الضعف و القوة مراكز معرفة على يساعد •

 بوضع تساهم أن شأهنا من البيانات هذه أن و السيما للمنظمات املتاحة للبيانات واسعة قاعدة  يوفر •
 .التطوير أو التحسني شأن يف الرائدة القرارات

 وظيفة لكل املستقبلية باحلاجات الدقيق التنبؤ طريق عن البشرية باملوارد املرتبطة التكاليف ختفيض إىل يؤدي •
 .املنظمة يف الوظائف من

 بالعمالة اخلاصة التكلفة ختفيض و املوارد إستخدام ترشيد بالتايل و العجز و الفائض من التخلص يف يساعد •
 .ممكن حد أقل إىل

 رضا مستوى رفع إىل إضافة املنظمة ومتطلبات حاجات مع منسجم بشكل الكفاءات توفري إىل يؤدي •
 .منظمتهم و أعماهلم عن العاملني

 عن رضاهم مدى و فيها بقائهم أو للخدمة تركهم أسباب معرفة على املتاحة العمل وةق حتليل يف يساعد •
 .العمل
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 :البشرية للموارد التخطيط كيفية:ثالثا

 إنتاجها زيادة املنظمة استهدفت إذا فمثال املطلوبة العمالة حجم على أثرها و املنظمة أهداف من التخطيط يبدأ
 :املوايل الشكل يبينه كما العرض و الطلب ظروف حتليل  ضرورة يعين فهذا

 :البشرية الموارد تخطيط نموذج

 مع النوعية و العدد  حيث من املطلوبني العمال حتديد يف العملية هذه تتمثل :العمالة من المطلوب تحليل •
 يتسىن ىتح أو التنبؤ أو التحديد هذا يف املؤثرة العوامل تعدد بسبب ذلك و عليها متفق طريقة توجد ال أنه العلم

 .العوامل هذه على التعرف أوال  بنا جيدر سليم و واضح بشكل بنوعيتها العمالة عدد حتديد

 فرتة خالل من العمالة حتديد عملية يف تؤثر اليت العوامل من العديد هناك :بالعمالة التنبؤ في المؤثرة العوامل
 :يلي فيما بعضها نستعرض اخلطة

 بسبب و األحيان بعض يف املنظمة تلجا :للمنظمة التنظيمي الهيكل في المتوقع التغيير تأثير تحديد •
 وظائف على أنشطتها توزيع أو أخرى وظائف مع دجمها أو وظائف بتصفية إما تنظيمها تغيري إىل معينة ظروف
 .املطلوبة العمالة حجم يف سيؤثر ذلك وكل جديدة أقسام خلق أو التكاليف و اجلهد بتوفري يسمح مبا أخرى

 توفرها الواجب القدرات و باملهارات اإلنتاجية عنصر يرتبط :أدائها على قادر الوظيفة شاغل أن من أكدالت •
 مما العاملني من مبزيد التعويض إىل اللجوء بالتايل و سينخفض اإلنتاج فإن ذلك غياب حالة يف و الوظيفة يف

 القدرات و املهارات ميتلكون ال ألشخاص الرتقية حلاالت بالنسبة األمر وكذلك  له لزوم ال فائض يف يتسبب
 مقارنة التدريب، بربامج اإلستعانة ، العاملني أداء تقييم خالل من املوضوع يدرسوا أن يفرض هذا و املطلوبة

 .الفعلية املؤهالت و املطلوبة املؤهالت

 يف املتوقع شغورال تصور ميكن اإلنتاج خطة إىل بالرجوع :اإلنتاج حجم في المتوقع التغيير تأثير تحديد •
 .النوع و الكم حيث من العمالة هيكل

 بإستخدام املتوقعة التكلفة و العائد بني املقارنة نتائج على بناءا :اإلنتاج تكنولوجيا في المتوقع التغير تحديد •
 .قرارها اإلدارة تبين العاملني و اآلالت

 اإلدارة  بواسطة يتم ما منها املطلوبة بالعمالة تنبؤلل الطرق من العديد يوجد :المطلوبة بالعمالة التنبؤ طرق :رابعا
 :الكمية الطرق وهي التنفيذيون املدراء به يقوم ما ومنها النوعية الطرق هي و العليا



 البشرية الموارد من االحتياجات تخطيط :                                                     الرابع المحور

 
 

 خالل من اخلرباء يضعها اليت التنبؤات تتم :البشرية الموارد من اإلحتياجات تحديد في النوعية األساليب ـ1
 :األساليب من و الرأي يف إمجاع أفضل إىل للوصول رباتاخل من جمموعة على اإلعتماد

 تطور بدراسة و املاضي يف الطلب بتحليل فيها املسؤول يقوم طريقة أبسط هي :األخصائيين و الخبراء تقدير •
 يف الشخصي حدسه املدير يستخدم و املشروع شكل على بالتعرف يقوم مث سنوات، عدة عرب العمالة حجم
 متوسط أخذ يتم املدراء، من عدد التنبؤ هبذا يقوم عندما و املختلفة األقسام يف و املنظمة يف العمالة حجم حتديد

 املوارد من إحتياجاته حتديد يف البشرية املوارد مسري يعتمد و دقة األكثر التقديرات توفري بذلك ويتم التنبؤات
 .املختلفة العمليات يف املختصني و احملللني على البشرية

 و اخلرباء طرف من التقديرات صحة لتحسني وجدت معقدة تقدير تقنية هي :Delphi فيدل طريقة •
 :هي مراحل ثالث على الطريقة هذه تعتمد

 دراساته و بأسانيده مدعوما البشرية املوارد من إحتياجاته صياغة حدى على خبري كل من يطلب •

 .رباءاخل مجيع إىل إرساهلا و النتائج تلخيص و التقارير كل جتميع يتم •

 حىت العملية تكرر و عليهم أخرى مرة التقديرات هذه تعرض مث اخلرباء طرف من جديدة تقديرات صياغة يتم •
 .املديرين عليه جيمع تقدير أحسن إىل التوصل يتم

 هذه تعترب و النظر وجهات إتفاق حيصل حىت تتكرر ، تقدير تلخيص، ، صياغة :الثالث المراحل خالل
 .أدخلتها أن هلا يسبق مل مهمة تغيريات تأثريات حتديد املنظمة تريد عندما خلصوصا على مفيدة الطريقة

 على تؤثر تنبؤية مؤشرات على تعتمد :البشرية الموارد من اإلحتياجات تقدير في الكمية األساليب ـ2
 معدالت رباحاأل مستوى املبيعات مستوى مثل املنظمة بنشاط مرتبطة التنبؤات هذه و البشرية املوارد من الطلب
 .اإلنتاج

 للفرد العمل عبء / للعمل اإلجمالي العبء = بالوظيفة العاملين عدد

 من يبدأ ما منظمة يف العمل عبئ حتليل أي الطريقة هذه أن على اإلدارة خرباء إتفق :العمل عبئ تحليل ـ أ
 و السلع خالل من عدلامل هذا عن يعرب و القادمة الفرتة خالل املتوقع املبيعات حجم معدل حتديد خالل

 العمل قوة حجم حتديد إىل الوصول من متكنا كلما دقيقا املبيعات تقدير كان كلما أو املنتجة  اخلدمات
 يف األعمال سري حيدد عمل برنامج إىل املتوقع املبيعات رقم ترمجة خالل من ذلك يتم و .أدق بشكل مستقبال
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 يف مشرتيات وبرنامج اإلنتاج قسم يف إنتاجي عمل برنامج إىل تاملبيعا رقم يتحول حيث ، املنظمة أقسام مجيع
 :التالية بالعالقة للوظيفة الضرورية العمالة عدد يتحدد هكذا و املشرتيات قسم

 للفرد العمل عبئ/للعمل اإلجمالي العبئ = بالوظيفة العاملين عدد

 عبئ يشري و .املستقبلية األعمال ألداء الالزمني األفراد حتديد هي العمل عبئ لتحليل املباشرة النتيجة إن 
 . العامل به يقوم الذي النشاط حجم أي العامل إنتاجية معدالت إىل العمل

 خالل وحدة 500:الواحد العامل إنتاجية معدل الشهر، يف وحدة  20.000 املخطط اإلنتاج حجم : مثال
 .الشهر

  .عامل 40 :هو الالزمين العاملين األفراد عدد

 أو التكنولوجية التغيريات بفعل تتغري اإلنتاجية معدالت ان كما ، العامل إنتاجية حتديد لطريقةا هذه دقة
 .التنظيمية

 المتوقع اإلنتاج حجم (السابق اإلنتاج حجم/السابق العمالة حجم )=المتوقعة العمالة عدد

 ذات العناصر بأحد ربطها سأسا على العمالة حجم حتديد يتم :(المبيعات أو) اإلنتاج إلى العمالة نسبة ـ ب
 املبيعات أو كاإلنتاج هبا الوطيدة العالقة

 العدد على التعرف من بد ال اخلطة لفرتة و حاليا العمالة من املعروض لتحليل :العمالة من المعروض تحليل •
 دراسة أي ) اخلدمة ترك و النقل و الرتقية يف العمالة هذه تدفق حتليل و الوظائف هيكل داخل للعمال اإلمجايل
 .( العمال حتركات

 نذكر العمالة من املعروض لتحليل األساليب من العديد يوجد :العمالة من المعروض تحليل أساليب :خامسا
 :منها

 إمسها ، الوظائف حول هامة معلومات القائمة هده تضم و العمالة تسكني بقائمة كذلك تسمى :العمالة قائمة
 هذه تفيد و اإلجتماعية، احلالة السن، املؤهل، ، اجلنس حسب العدد ، يفةوظ كل يف العاملني عدد درجتها، و

 . البشرية املوارد من اإلحتياجات ختطيط على تساعد و العمالة وضع حتليل يف البيانات
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 نقال أكان سواء املنتظمة مستوى على العمالة تدفق حركة متابعة يف القائمة هذه تفيد :العمالة تدفق قائمة
 .أماكنهم يف الباقيني و الرتقية عمليات وكذلك للخارج أو للداخل

 هذه أشهر ومن  املوظفني من كبري أعداد هلا اليت املنظمات يف األسلوب هذا يستعمل :الزمنية السالسل
 الرتقية، اإلدارات، بني) اإلدارات داخل  العمالة ترك نسب حتليل على تعتمد اليت ماركوف سالسل : السالسل

 حبركة للتنبؤ النسب هذه إستخدام مث للماضي تارخيية دراسة خالل من النسب هلذه التوصل يتم و (اخلدمة، ترك
 .املنظمة يف العمالة

 مهاراهتم و صفاهتم و العاملني بأمساء قائمة يضم إذ هام معلومات نظام املخزون هذا يشمل :المهارات مخزون
 اليت للمنظمات بالنسبة فعالية ذو املخزون هذا يعد و يه،إل إحتاجت كلما األخرية هذه تستعمله املنظمة، داخل

 و كميات مع التعاقد عند خاصة املطلوبة و املوجودة املهارات أنواع حتديد يف يفيد و اآليل اإلعالم تستخدم
 .الرتقية أو التدريب لربامج التخطيط أو املنظمة سياسات تغيري عند أو التوسع عند أو  جديدة أنواع

 املوظفني أحد ترك حالة يف يقع قد الذي اخللل و االرتباك لتفادي اخلرائط هلذه يلجأ :واإلحالل رقيةالت خرائط
 اإلحالل خرائط و األداء على سلبا ينعكس مما عشوائية بصورة غريه إلحالل املنظمة يضطر ،مما احلساس ملنصبه

 توضح و باملنظمة احلساسة و امةاهل املناصب خلو حاالت ملواجهة مسبقا معدة إحتمالية خطط عن عبارة 
 و الصالحية معايري على بناءا للعمال الوظيفي املستقبل يف للتخطيط تفيد كما ، لشغلها املرشحني األشخاص

 خمتلف تعاون اخلرائط هذه مثل إعداد يتطلب و ، املتاحة الرتقية لفرص كاملة صورة إعطاء على تساعد
 .تامة سرية يف ذلك يكون أن على اخلريطة يف ستظهر اليت األمساء ترشيح يتسىن حىت الدوائر خمتلف يف املختصني

 و العامل ضمنها سيتدرج اليت املقرتحة الوظيفية املسارات حتديد يتم الطريقة هلذه وفقا :الوظيفي النمو خرائط
 الواجب راتاملها و اخلربة جوانب على التعرف يف اخلرائط هذه تفيد و العليا الوظائف إىل يصل حىت يرتقى
 .التدريب و اخلربة سنوات كذا و الوظيفي التدرج أثناء الشخص يف توفرها

 الفترة خالل العمال متوسط / معينة فترة خالل المغادرين العمال عدد =العمال دوران معدل

  ذلك أسباب عن بالبحث يسمح و اخلدمة يرتكون الذين العاملني نسبة املعدل هذا يبني :(الخدمة ترك تحليل

 التدابري إختاذ للمنظمة ميكن اخلدمة ترك أسباب مبعرفة و العمل قوة يف توترا سبب كلما املعدل هذا إرتفع كلما
 مرتفعة الرتك معدالت تكون ما عادة) باألشخاص مرتبطة األسباب كانت فإذا مستقبال، ذلك لتفادي الالزمة
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 حيث (سكنهم حمل عن بعيدا يشتغلون الذين األجانب املتزوجات، النساء حديثا، املعينني ):التالية الفئات عند
 مقارنة منخفضة كاألجور باملنظمة خاصة األسباب كانت إذا أما .الفئات هذه توظيف جتنب البداية من يتم

 .مستقبال جتنبها سبل لدراسة اجملال يفسح فهذا  ممنوحة مزايا أو منافسة مبنظمات

 تقرير بعد ذلك و عمليات بعدة املنظمة تقوم  :العمالة من العجز و الفائض معالجة كيفية :سادسا
 منها املطلوب و منها املعروض بني الفرق بإزالة ذلك و (البشرية املوارد) العمالة من املعروض و اإلحتياجات

 .وتعديلها

 و البشرية داملوار  يف فائض لديها فاملنظمة اإلحتياجات من أكرب البشرية للموارد الداخلي العرض يكون فعندما  ــ
 متثل و .البشرية املوارد يف نقص هناك أي املنظمة إحتياجات يليب ال الداخلي العرض أن أي العكس حالة يف

 عدم عن تكشف كما ، معاجلته جيب الكمية الناحية من الطلب و العرض بني التوازن عدم الوضعيات هذه
 بواسطة الشخصية واملواصفات ، الكفاءات و املهارات بتوافر اإلهتمام جيب بذلك و ، النوعية الناحية من التوازن
 .الوظائف متطلبات مع يتناسب مبا متوفرة األخرية هذه كانت ما إذا تقدير

 وهناك عليها القضاء أو الفروق هذه تفادي من املنظمة متكن إسرتاجتية بطريقة البشرية املوارد ختطيط وميكن
 لةالعما يف الفائض أو العجز ملعاجلة تقنيات

 من أكثر أو واحدة إستخدام إىل  احلالة هذه يف املنظمة تلجأ :العمالة من الفائض معالجة تقنيات ــ أ
 .الوفرة حالة يف و الندرة حالة يف العمالة سوق حسب و السياسات

 و هاتكاليف لتحمل تضطر فهي مستقبال جتدها ال قد اليت املؤهلة عمالتها يف املنظمة تفرط ال حىت :الندرة حالة
 هبا اإلحتفاظ أو (بالتدريب) مستقبال حتتاجها قد أخرى بأعمال للقيام تأهيلها بإعادة إما إستخدامها تعيد

 .اخلدمة ترك حاالت ملواجهة

 :التالية الطرق بإحدى الزائدة العمالة من التخلص إىل احلالة هذه يف املنظمة تلجأ :الوفرة حالة

 .آخر عمل ممارسة من متكنهم تعويضات حمن مع اخلدمة إهناء سياسة إىل اللجوء •

 .الوظائف بعض يف الرخيصة املؤقتة العمالة إستخدام •

 .العمالة يف عجزا تعاين أخرى منشآت يف بديلة عمل فرص إجياد •
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 .املتقاعدة العمالة إحالل عدم مع املسيق  التقاعد تشجيع •

 حسب و التالية البدائل من أكثر أو واحدة إىل احلالة هذه يف املنظمة تلجا :العمالة في العجز معالجة تقنيات
 .الوفرة حالة يف و الندرة حالة يف العمالة سوق

 إحدى إتباع عليها لذا و احلالة هذه مثل يف العجز تغطية و توفري يف كبريا مشكال املنظمة تواجه :الندرة حالة
 :التالية الطرق

 .املهين كوينالت مراكز و كاجلامعات للتوظيف جديدة مصادر إىل اللجوء •

 .بالتدريب ذلك وتعويض اإلختيار معايري يف التشدد عدم و التوظيف شروط ختفيض •

 .مؤقتة عمالة إستخدام •

 .التقاعد سن إطالة أي اخلدمة فرتة زيادة •

 .الدوام أوقات خارج العمل ساعات زيادة •

 .العمالة جتذب اليت احلوافز ومنح األجور زيادة •

 خمتلفة تدريبية برامج بتطبيق ذلك و األفراد عدد زيادة و الفرد إنتاجية زيادة مستوى رفع •

 .اإلنتاجية مستوى على ينعكس مبا بأدائها العامل تكليف و مهامها بزيادة الوظائف حجم توسيع •

 .العمالة حمل التكنولوجيا إحالل •

 كافة إتباع عليها لذا و العجز تغطية و توفري يف كبريا مشكال املنظمة تواجه ال احلالة هذه مثل يف :الوفرة حالة
 .التوظيف شروط عن التنازل دون التعيني و اإلختيار مراحل

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

التعيين اإلختيار، اإلستقطاب، التوظيف: الخامس المحور  

اإلستقطاب:  أوال  

والتعيين اإلختيار: ثانيا  

األجور نظام تصميم:ثالثا
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 األجور نظام ميمالتعيين،تص اإلختيار، اإلستقطاب، التوظيف :الخامس المحور

 عدد أكرب جذب عملية يف تبدأ البشرية املوارد إحتياجات حتديد ختطيط عملية من املنظمة إنتهاء بعد 
 و املرشحني بني من العناصر أفضل ختتار مث باإلستقطاب يسمى ما بواسطة الشاغرة للوظائف املرشحني من ممكن

 التعيني إجراءات بذلك لتبدأ اإلختيار بعملية تسمى

 :اإلستقطاب  :أوال

 مللئ املالئمني املرشحني عن للبحث املختلفة العمليات من جمموعة عن عبارة اإلستقطاب :االستقطاب ماهية ـ1
 .الشاغرة الوظائف لشغل العمالة جذب عملية هو أو باملنظمة، الشاغرة الوظائف

 :اإلستقطاب بعملية القائم ـ2

 يف املتخصصني من عدد به يعمل البشرية املوارد إلدارة تابع التوظيف بعملية خاص قسم  باملنظمة يوجد •
 التعيني، و اإلختيار مرحلة حىت املرشحني مع املقابالت إجراء من ، العمالة جدب و الوظائف عن اإلعالن
 جذب يف متخصص إستشاري مكتب إىل العملية تسند قد و التنفيذيون املديرون العملية هذه يف ويشارك
 .العمالة

 للمرشح تعطي اليت و املقابالت إدارة أثناء خاصة مبواصفات التوظيف عملية يف املتخصصني يكون نأ جيب •
 من التوظيف عملية يف املختصني يكون أن جيب بالتايل و املنظمة عن سيئا أو طيبا إما إنطباعا البداية من

 .الشفوي اإلتصال سائل و على مدربني يكونوا أن و الشخصية املقابالت يف املهارات و اخلربات أصحاب

 :خارجية وأخرى داخلية مصادر إىل األخرية هذه تنقسم :االستقطاب مصادر ـ3

 :نذكر املصادر أهم من و املنظمة داخل املتاحة البشرية املوارد هبا يقصد و :لالستقطاب الداخلية المصادر •

 املزايا من العديد املصدر هلذا و ةللقياد أو لإلشراف مناصب وجود حالة يف املصدر هذا يستعمل و :الترقية •
 :منها

 فرص هلم توفر إليها ينتمون اليت املنظمات أن و الوظيفي باألمان شعورهم خالل من للعاملني املعنويات رفع •
 .املستقبل يف الرتقية

 .تدريب إىل حتتاج وال خربات هلا عمالة للمنظمة تتوفر •
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 و اجلمود على للقضاء و عماهلا خربات تنويع يف ملنظمةا ترغب عندما املصدر هذا ينشأ و :الوظيفي النقل •
 .اخلارجي العمل سوق يف اخلربات هذه توجد ال عندما وكذلك عماهلا، خربات يف الركود

  حتديد و (شاغيليها) الوظائف من كاملة صورة للمنظمة يعطي املخزون هذا مثل وجود :المهارات مخزون •
 .بالنقل أو بالرتقية إما املهارات توجيه عملية يسهل وظيفة كل احتياجات

 (الدنيا املستويات يف املوجودة تلك منها خاصة) الشاغرة الوظائف عن الداخلي اإلعالن يتم :الداخلي اإلعالن •
  لوحة يف

 املنظمة خارج لينشروها املنظمة،مث خارج من أو باملنظمة العاملني قبل من عليها لالطالع باملنظمة اإلعالن •
 .للوظيفة ويتقدمو يرتشحو أن أجل من ئهموأصدقا لذويهم

 بأصدقائهم يتصلو أن عماهلا من املصدر هذا بواسطة املنظمة تطلب: واألصدقاء واملعارف الزمالء طريق عن •
 .باملنظمة بالعمل لإللتحاق وإغرائهم الوظيفة تلك  شغل شروط فيهم تتوفر الذين

 مصادر عدة إىل بدورها تنقسم و العمل سوق يف املتاحة البشرية املوارد هبا يقصد و :الخارجية المصادر ـ ب
 :منها

 الذين األفراد خالل من بشرية موارد من حتتاجه ما على حتصل أن للمنظمة ميكن لذ :للمنظمة المباشر التقدم •
 التخصصات، حبسب تصنيفها و الطلبات هبذه باالحتفاظ بدورها تقوم و الوظيفة بطلبات مباشرة إليها يتقدمون

 .اإلختيار إختبارات معهم جترى و بأصحاهبا باالتصال يقوم و لذلك احلاجة دعت كلما إليها تلجأ و

 :الوظيفة أمهية حبسب و خمتلفة وسائل يف العمالة من حاجتها عن املنظمة تعلن :اإلعالن •

 أكرب إىل يصل حىت اليومية الصحف يف اإلعالن إستعمال فيكفي نادرة ختصصات تتطلب ال وظيفة حالة ففي •
 .األفراد من عدد

 وصول تضمن حىت املتخصصة الدوريات و اجملالت إىل تلجأ نادرة ختصصات إىل حتتاج وظيفة حالة يف أما •
 .األمر يهمهم ممن شرحية أكرب إىل اإلعالن

 ومكربات التلفزيون، و الراديو بواسطة اإلعالن إىل فتلجأ خربات إىل حتتاج ال اليت الوظيفة حالة يف أما •
 وغريها.....ت،الصو 
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 :والخاصة الحكومية المكاتب من نوعان يوجد :التوظيف مكاتب و وكاالت •

 اخل...ختصصات، و مؤهالت و خربة من بياناهتم تسجيل و العمل طلبات إستقبال تتوىل :الحكومية الوكاالت •
 إىل املنظمة تإحتاج فكلما العمل، طاليب و املنظمات بني وصل حلقة مبثابة هي و جمانا، خدمات تقدم هي و

 . يناسبها ما لتختار الالزمة البيانات بكافة تزودها اليت الوكاالت هذه إىل تلجأ عامل

 تتلقى إذ العمالة، إستقطاب و جدب يف متخصصون يديرها خاصة مكاتب عن عبارة :الخاصة الوكاالت •
 املنظمات إحدى لبط عند توجهه و املؤهالت و اخلربات التخصصات، حسب وتصنيفها العمل راغيب طلبات

 اجملالت و بالصحف اإلعالن بواسطة العمالة إستقطاب عملية الوكاالت هذه وتتوىل ، معني لتخصص
 .املتخصصة

 قد و العمالة، على املنظمات منها حتصل أن ميكن اليت املصادر من األخرية هذه تعد :والجامعات المدارس •
 للعمل خرجيها جذب لغرض املعاهد أو املراكز أو اجلامعات مع عالقات إقامة و إتفاقيات بعقد املنظمات تقوم

 على األفراد لتدريب هذا و بسيط مبقابل العطل خالل الطالب بعض بتدريب املنظمات بعض تقوم قد كما .هبا
 التدريب تكلفة و جهة من االستقطاب تكلفة خيفض مما العمل تكنولوجيا و أساليب على مدربة تكون و العمل

 .أخرى جهة من

 من الدنيا باملستويات أكثر وخيتص الرأمسالية الدول يف خاصة كبريا دورا املصدر هذا يلعب :العمالية النقابات •
 .فقط النقابة أعضاء بني من التعيني يتم أن على النقابات هذه و املنظمة بني االتفاق يتم اذ الوظائف

 ومنحهم تدريبهم خالل من معينة جماالت يف للعمل أعضائها تأهيل املنظمات هذه تتوىل :المهنية المخططات •
 .اخل.....األحياء، مجعيات احملاسبني، مجعيات مثل :اجملال يف للعمل تراخيص و إجازات

 اخلدمة من تسرحيهم بعد العسكرية باخلدمة اجملندين تعيني إىل املنظمات تلجأبعض :العسكرية الخدمة
 يقدمها اليت التخصصات بعض أو لسائقني حباجة تكون دماعن املسلحة بالقوات تستعني اليت النقل كمؤسسات

 .أرائهم يف موثوق باجلامعة األساتذة أو االفراد بعض

  منها العمالةنذكر جلذب الطرق من العديد يوجد : اإلستقطاب أساليب ـ

 البشرية ملواردا مدير من يتطلب وهذا شغلها املطلوب الوظيفة نوع على االعالن وسيلة إختيار يتوقف : اإلعالن أـ
 : يلي مبا يقوم أن الوظيفة عن يعلن أن



 األجور نظام التعيين،تصميم اإلختيار، اإلستقطاب، التوظيف :                           الخامس المحور

 
 

 (اخل.....،التخصص اخلربة ، كاملؤهالت) الوظيفة متطلبات دراسة ـ

 . االمر يهمه ممكن عدد أكرب إىل تصل حىت الوظيفة هلذه املناسبة الوسيلة إختيار ـ

 .(واملزايا العمل ،ظروف كاملرتب) الوظيفة يف اجلذب عناصر حتديد ـ

 .االهاتف أو الربيد أو شخصيا)للوظيفة املتقدمني إستقبال أسلوب حيدد أن ـ

 . للوظيفة العام للوصف ملخص يذكر أن ـ

 خارجية وأخرى داخلية نوعني اىل االعالن وسائل وتصنف

 .باملنظة اخلاصة االعالن لوحات يف واالعالنات امللصقات يف تتمثل :الداخلية االعالن وسائل ـ

 ما غالبا و اجملتمع أفراد معظم إىل تصل الوسيلتان وهتان والتلفزيون الراديو يف تتمثل :الخارجية ناالعال وسائل ـ
 . العمالة من أكربعدد إىل حتتاج اليت اجلديدة املنظمات اليها تلجأ

 معلومات لديهم تتوافر املنظمة خارج االستقطاب عمليات يف متخصصني يوجد :المحترفين المستقطبين ـ ب
 املنظمة احتياج حالة ويف االفراد هبؤالء اخلاصة نات البيا ولديهم وختصص مهمة كل يف االفراد أهم عن ةكامل

 .والشروط الصفات هذه فيها تتوافر اليت العمالة واستقطاب لبحث املستقطبني هلؤالء تلجا فاهنا معني لتخصص

 بنفسها التعريف خالل من إليها عمالةال جبذب املنظمات بعض تقوم :المنظمة لزيارة المتقدمين دعوة ـ ج
 إىل وتلجا هبا بالعمل لاللتحاق التخصصات ذوي من االفراد داخل رغبة خيلق مما للعاملني متنحها اليت واملزايا

 :منها ذلك يف متعددة وسائل

 . لزيارهتا معينة فئات دعوة ـ

 . ويهمها معني جمال يف نفقاهتا على علمية مؤمترات عقد ـ

 . معينني متخصصني بني بني جيمع إحتفال أو عارضم إقامة ـ

 االخرية هذه فإن املنظمة يف تدريبية لدورات واملعاهد واملدارس املراكز طلبة إجراء عند : الصيفي التدريب ـ د
 باملنظمة يعمل من هبا يتمتع اليت واملزايا العمل اسلوب على يتعرفون بدورهم وهم ومهاراهتم قدراهتم على تتعرف

 .هبا بالعمل وااللتحاق جذب يف الذرفني لدى الرغبة خيلق اوهذ
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 الطلبة على للتعرف واجلامعات املدارس إىل مدرسني املنظمات بعض ترسل :والجامعات المدارس زيارة ـ ح
 . هبا لاللتحاق جذهبم وحماولة هبا العمل ومزايا باملنظمة وتعالفهم عليهم للتعرف النهائي طور يف هم الذين

 :والتعيين اإلختيار: ثانيا

 تتوفر الذي التخصص أي للوظيفة املرشحني افضل النتقاء العمليات جمموع يف االختيار يتمثل:اإلختيار ماهية
 .غريه من أكثر الوظيفة متطلبات فيه

 . التنفيذيون واملدراء البشرية املوارد كمدير اجلهات من جمموعة العملية هذه يتوىل :باالختيار يقوم من

 غالبا املواصفات وهذه للوظيفة املرتشح يف توفرها الواجب واخلصائص املواصفات تلك يف تتمثل : االختيار رمعايي
 املعايري هذه وتتمثل االداء عالية مستويات على احلصول أجل من الوظائف حتليل عملية من حتديدها يتم ما

 ،السن،احلالة االجتماعية احلالة)الشخصية تالصفا ، اجلسمانية الصفات ، اخلربة ، التعليمي املستوى يف خاصة
 .للوظيفة النرشح بالشخص السابقة واملعرفة (النفسية

  املرشحني الختيار خطوات وإتباع باجراءات القيام االختيار عملية تتطلب:االختيار إجراءات

 فيها ويتعرف العمل بصاحب حاملرتش فيها يلتقي اليت االوىل اخلطوة مبثابة االخرية هذه تعد :المبدئية المقابلة ـ1
 شروط فيه تتوفر ال من لكل تصفية مبثابة  املرحلة هذه وتعد وخرباته مؤهالته حيث من املتقدم على االخري هذا

 .االختيار من املوالية املرحلة إىل ينتقل والباقي الوظيفة

 تقدمه الذي الطلب منوذج يف منه بةاملطلو  البيانات كافة بتقدمي املرتشح يقوم املرحلة هذه يف : التوظيف طلب ـ2
 التعليم ومستوى واهلاتف السكن وحمل املدنية واحلالة كالسن شخصية بيانات على حيتوي والذي املنظمة له

 . للمنظمة بنفسه التعريف أجل من كله وهذا الصحية واحلالة هبا عمل اليت اجملاالت أي السابقة واخلربات

 قيام حيدد أن جيب كما صادقة معلومات بتقدمي للمرتشح يسمح شكلب مقدم الطلب منوذج يكون أن جيب
 .للمظهر درجات 10للخربة، درجة 30، العلمي للمؤل درجة 50:مثال باالختيار تسمح وأوزان عناصر

 باالداء بالتنبؤ يسمح كما الشخصية وصفاته الفرد قدرات معرفة إىل االجراء هذا يهدف : االختبارات ـ3
 . املرتشح على واحلكم لالختبار وحيدة كوسيلة إعتماده الميكن أنه غري رادلالف املستقبليي

 (الوظيفة شفوية،كتابية،حماكات) االختبارات من عديدة أنواع ويوجد
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 . غريه عن املرتشح متيز اليت اخلصائص قياس منها اهلدف : وشخصية نفسية إختبارات ـ

 .االستنباط الغوي،الطالقة،وسرعة ،الفهم االدراك ،سرعة هاراتوامل املعارف وتقيس :الذهنية القدرات إختبارات ـ

 الوظيفة أداء على املرتشح قدرات ملعالفة املهنية االمال يف أكثر االختبارات هذه تستعمل :االداء إختبارات ـ
 .العمل من صغرية عينة أداء منه يطلب كأن

 .املوقف هلذا إستجابته اىل وينظر معني موقف يف شحاملرت  يوضع االختبار هلذا وفقا :االستجابة سرعة إختبارات ـ

 أن وجيب العمل وقيم كاالمانة النفسية االجتاهات عن الكشف منها واهلدف :واالتجاهات القيم إختبارات ـ
 .معينة لفئات التحيز ،عدم واملصداقية كالنزاهة االفراد وإختبار جناحه تضمن بشروط االختبار يكون

 الباقي ويتقدم االختبار يف يسقط من كل وإستبعاد املرتشحني تصفية يتم االختبارات جراءإ بعد : المقابالت ـ4
 مع توافقا أكثرهم وإختيار املرتشح صالحية مدى على قرب عن احلكم إىل هتدف اليت الشخصية للمقابالت

 إكتشاف ويتم املنظمة ميثل ومن املرتشح بني املشرتك التفاعل يقع املرحلة هذه يف الوظيفة شغل ومواصفات شروط
 : منها أنواع عدة إىل املقابالت وتنقسم السابقة املراحل يف واضحة تكن مل وأمور نقاط

 .املنظمة ميثل ومن املرتشح بني: الفردية المقابلة ـ

 باقي بإجابة املنظمة ممثل يطرحه سؤال عن املرتشح إجابة مبقارنة املقابلة هذه وتسمح: الجماعية المقابلة ـ
 . رتشحنيامل

 . أفعاله ردود وحساب املرتشح على ستطرح اليت األسئلة حيث من المخططة المقابالت ـ

 احلديث يكون حيث األسئلة حتديد دون املواضيع أو حتديداجملال  النوع هذا يف جند :المخططة غير المقابالت ـ
 . وديا الطرفني بني

 .خمططة والغري املخططة املقابالت بني مزيج وهي :مختلطة مقابالت ـ

 أدائه عند املرتشح يواجهها قد اليت املشاكل بعض طرح املقابالت من النوع هذا يف يتم :المشاكل حل مقابالت ـ
 حل يف املرتشح وقدرات صفات على جماال يعطي وهذا حللها مناسبة يراها اليت احللول تصور منه ويطلب للوظيفة
 . املشاكل
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 خاصة) العمل لضغوط املرتشح حتمل قدرة على املقابالت من النوع هذا يف الكشف يتم :الضغوط مقابالت ـ
 .(الضغوط من قدرا تتضمن اليت املناصب

 أو معارف سواء زكاه من إىل ترجع أن املنظمة فعلى معني مرتشح تزكية عند :والمزكيين التوصيات مراجعة ـ 5
 من جمموعة ،تضم املنظمة ترسله خطاب بواسطة ذلك ويتم  تقييمه أجل من  وذلك لديها يعمل كان شركة

 .للمزكي الشخصية املقابلة أو املرتشح عن املستفسرة األسئلة

 ملف بواسطة ذلك ويتم بالعمل للقيام وصالحياته املرتشح صحة من التأكد منه واهلدف :الطبي الكشف ـ6
 .كامل طيب

 .التعيني قرار يصدر ملرحلة هذه وبعد

 واإلختيار ستقطاباإل وظيفة من والتكلفة العائد

  منها التكاليف من الكثري العمليات هذه حتتاج : التكلفة ـ1

 .الوظيفة شاغل  مواصفات مراجعة تكلفة ـ

 .الوظيفة عن اإلعالن تكلفة ـ

 .التوظيف طلبات وإصدار تصميم تكلفة ـ

   .باملرتشحني واإلتصاالت املراسالت تكلفة ـ

 .التوظيف وكاالت تكلفة ـ

 .تباراتاإلخ تكلفة ـ

 .املقابالت تكلفة ـ

 .  بالتعيني اخلاصة االجراءات تكلفة ـ

 .الوظيفة أداء وحتسني املرتشح أدلء يف يتمثل: العائد ـ2
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            األجور نظام تصميم:ثالثا

 أمام وحنن السيما العمل وصاحب العامل بني النقاشات حوهلا تتمحور اليت املسائل من األجور تعد   
 االجور مستوى من الرفع إىل السعي سببها العاملة الطبقة أوساط يف احلاصلة النزاعات جل أن ،إذ سوقال إقتصاد
 من أداة األجور وتعترب. للعامل رزق مصدر أخرى جهة ومن العمل صاحب عاتق على تكلفة جهة من ،فهي

 من بلغته ،ملا االجور باقتصاد عاصرامل االقتصاد يسمي البعض ماجعل هذا الفرد أداء على املؤثرة الفعالة  األدوات
 البشرية الطاقات حيفز إجتماعي إستقرار وكعامل ومنتجة فعالة عاملة طبقة تكوين يف يساهم تنمية كعنصر أمهية
 .االقتصادي النشاط حتريك يف الدولة عليه تعتمد إقتصادي رفاه بذلك ليصبح وترقيته املنتج وحتسني تطوير على

 :ميتهاوأه األجور ماهية ــ1

 المرتب . وهي باالجر مرتبطة مفاهيم وهناك الفرد يشغلها اليت الوظيفة قيمة مقابل هو األجر : األجور ماهية أــ
 . الغالب يف شهريا ويصرف املوظف عليه ماحيصل وهو :

 . أسبوعيا أو يوميا عليه ويصرف العامل عليه حيصل ما وهو :األجر ـ

 . إقتطاعات أي خصم قبل للوظيفة كمقابل أجر من ردالف يستحقه ما هو :األجر إجمالي ـ

 الصحية،العجز البطالة،الرعاية ،تأمينات كالضرائب )اإلقتطاعات خصم بعد األجر هو :األجر صافي ـ
 .(اخل....واملعاش

 .الفرد به املكلف والعمل الوظيفة لقيمة النقدي املقابل هو :النقدي االجر ـ

 والعالج الطبية الرعاية مثل للفرد الشركة تقدمها خدمات شكل يف يظهر املادي غري املقابل وهو :العيني االجر ـ
 .اخل....

 . املنظمة أو للفرد سواءا بالغة أمهية االجور تكتسي :األجور أهمية ـ ب  

 مناسبة وسيلة أهنا كما للفرد املختلفة اإلحتياجات إلشباع وسيلة مبثابة األجور تعد :الفرد مستوى على ـ 
 .لذاته وإحرتامه تقديره لقياس وسيلة أو الشركة جهة من بالتقدير ورللشع

  األجور تعد :المنظمة مستوى على ــ ـ

 .باملنظمة للعمل املناسبة الكفاءة جلذب وسيلة ــ
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 .باملنظنة حاليا العاملة الكفاءات أفضل على لالبقاء وسيلة ــ

 .للعمل العادل قابلامل هو فاألجر العاملني بني العدالة إلشاعة وسيلة ــ

  األجور في التنفيذيين والمديرين البشرية الموارد إدارة دور ــ ج

  األجور في البشرية الموارد إدارة دور ـ

 . األجور نظام تصميم ــ

 .(والعالوات والزيادات األجور حساب) الربامج إدارة ــ

 .الوظائف تقييم ــ

 (جوراأل مسح)اجملتمع يف األجور مستويات دراسة ــ

 :األجور في التنفيذيين المديرين دور ــ 

  اجلدد للعاملني األجر بداية إقرتاح ــ

 .والعالوات األجرية الزيادات إقرتاح ـ

 .الوظائف تقييم لغرض البشرية املوارد إلدارة الالزمة املعلومات تقدمي ــ

  ايليفيم نستعرضها مراحل بعدة العملية هذه متر:األجور نظام تصميم خطوات:ــ2

 ب املتعلقة القرارات إختاذ يتم املرحلة هذه يف :النظام لتصميم التمهيد أـ

 .رمسي غري أم رمسي بشكل سيتم الوظائف تقييم نظام كان إذا ما حتديد ـ

 خربة مكاتب النظام شراء سيتم أم الشركة إحتياجات على بالتفصيل تصميمه سيتم النظام كان إذا ما حتديد ـ
 .عاملية

 من فريق خالل من أم خارجية إستشارية مكاتب أم البشرية املوارد إدارة ؟هل الوظائف بتقييم يقوم من حتديد ـ
 الطرفيم؟ كال

 الطرق وهذه الوظائف تقييم يف ستستخدم الطرق أي حتدد أن املنظمة على : الوظائف تقييم طريقة إختيار ــ ب
 .طالنق ــ الدرجات ــ العوامل مقارنة ــ الرتتيب ــ هي
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 ــمايلي وتشمل : التقييم خطة مالمح وضع ــ ج

 تقييم خبطة العاملني تعريف ـــ التقييم تكلفة ــتحديد للتنفيذ الزمين اجلدول وضع ـــ للتقييم املطلوبة الوظائف حتديد ــ
 .فيها مشاركتهم وأسلوب وأهدافها الوظائف

 إدارة ومسؤولية املوضوعة اخلطة ضوء يف التقييم يةعمل تنفيذ اخلطوة هذه يف يتم :للوظائف الفعلي التقييم ـ د
 . املناسب بالشكل تسري املوضوعة اخلطة أن من التحقق هي البشرية املوارد

 الدرجات من عدد عن عبارة وهو الوظائف هيكل حتديد اخلطوة هذه على ويطلق : الدرجات عدد تحديد ــ ه
 . حدى على وظيفة كل تسعري ملشقة جتنبا درجة كل تسعري يتم حيث الوظائف من عدد على حتتوي درجة وكل

 .درجة لكل وهنايته االجر بداية وحتديد درجة كل تسعري يتم :الدرجات تسعير وــ

 الوظائف هيكل وتعديل العامة والزيادات األجور وضع عمليات تنظيم يتم املرحلة هذه يف :األجور نظام إدارة زــ
 .األجور نظام على تطرأ مشكالت أية ومعاجلة

 للوظيفة النسبية القيمة حتديد خالهلا من يتم اليت الوسيلة مبثاية الوظائف تقييم يعد :الوظائف تقييم طرق ــ3
 طرق من نوعان ويوجد. ذلك على بناءا الوظائف ملختلف األجور هيكل لوضع وذلك الوظائف بباقي مقارنة
 ،نوعية كمية) التقييم

 .الدرجات وطريقة الرتتيب طريقة تضمو  النوعية الكمية غير الطرق ـ أ

 حمل الوظيفة مقارنة مبدا على تقوم إذ الوظائف تقييم يف املستعملة الطرق أبسط من وتعد :الترتيب طريقة ـ
 املقارنة أساس على أو البسيط بالشكل الرتتيب هذا ةيتم(أسفل/أعلى) ترتيبها وحتديد االخرى بالوظائف التقييم
 .الثنائية

 حمل وظيفة كل دراسة إىل اإلنتقال مث ككل الوظيفة دراسة يتم الطريقة هلذه طبقا :البسيط لترتيبا طريقة ــ 
 الوظائف مقارنة مث ، للوظائف والتوصيف التصميم مرحلة يف إعدادها مت اليت الوصف بطاقة خالل من التقيم

 أهم يعين واحد رقم الرتتيب،ف الوظائف هلذه ترتيب إىل التوصل هبدف ككل أمهيتها جسب وذلك ببعض بعضها
 .وهكذا االمهية يف األقل الوظيفة يعين إثنان رقم والرتتيب وظيفة
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 مع ككل مقارنتها يتم لكي وظيفة لكل الفرصة تعطى الطريقة هلذه وفقا :الزوجية المقارنة أساس على الترتيب ـ
 املقارنة نتيجة وتكون داخلها املقارنة تتم ،اليت منها أزواج أو الةظائف من ثنائيات تظهر وبالتايل أخرى وظيفة كل
 حتديد ميكن أهم فيها الوظيفة كانت اليت املرات عدد وحيصر ، أهم الوظائف أي حتديد هو زوج أو ثنائية كل يف

 . الوظائف بباقي مقارنة ترتيبها

 عليها ويعاب التكاليف وقلة العملية يف املستغرق الوقت وقلة التقييم يف والبساطة بالسهولة الطريقة هذه تتميز
 .التقييم يف التفصييلية املعايري وغياب الوظائف تعدد حالة يف إستعماهلا صعوية

 تنشأ مث خمتلفة وظائف تظم جمموعة وكل وظيفية جمموعات إعداد على الطريقة هذه تقوم : الدرجات طريقة ـ 
 الدرجات على وظيفية جمموعة كل داخل املختلفة الوظائف توزيع يتم مث وظيفية جمموعة لكل درجات عدة

 :التالية اخلطوات على الطريقة هذه ومتر املختلفة

 االدارية الوظائف كمجموعة العمل حيث من تتشابه معينة وظيفية عائالت تعين واليت الوظيفية اجملموعات حتديد ـ
 .واالنناجية الفنية الوظائف وجمموعة

 عدد من التقليل أو اإلكثار يف املنظمة رغبة وحسب نةمعي وظيفية جمموعة داخل الدرجات عدد حتديد ـ
 .الدرجات

  واخلربة واملهارة والتعليم واملسؤوليات الواجبات على ينصب الرتكيز أن حيث املختلفة الدرجات توصيف ـ

 هو مبا ذلك يقارن مث تقييمها يراد وظيفة كل وصف مراجعة يتم املرحلة هذه يف : الدرجات على الوظائف توزيع ــ
 ووصف الوظيفة وصف بني التشابه أو التطابق أساس على وذلك املناسبة الدرجة حتدد مث الدرجات من متاح

 .الدرجة

 للوظيفة العام التقييم على إعتمادها عليها ويعاب الدرجات وهو للتقييم معايري لوجود بالدقة الطريقة هذه تتميز
 .الدرجة حتدبد يلوبالتا الدرجة بوصف الوظيفة وصف مقارنة يصعب كما

 :النقط وطريقة العوامل مقارنة طريقة وهي : الكمية الطرق ــ  ب

 تقييم عوامل أساس على ببعضها الوظائف مبقارنة الطريقة هلذه وفقا الوظيفة قيمة تتحدد : النقط مقارنة طريقة ــ 
 : األتية باخلطوات الطريقة هذه ومتر ، معبنة
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 . أساسها على الوظائف مقارنة مسيت اليت التقييم عوامل حتديد ـ

 .تقييمها سيتم اليت األساسية الوظائف حتديد ــ

 ؟ الرئيسية للوظائف املناسب األجر حتديد ـ

 .العوامل هلذه النسبية األمهية على بناءا التقييم عوامل على وظيفة كل أجر توزيع ـ

 .العوامل مقارنة خريطة يف الوظائف وضع ـ

 .بالقياس املنظمة وظائف باقي تقييم ـ

 على عالوتا األجرية الفئات من بدال للتقييم كوسيلة النقط إستخدام على الطريقة هذه تعتمد :النقط طريقة ــ 
 :التالية باخلطوات الطريقة هذه ومتر املنظمات بني شيوعا الوظيفي التقييم وسائل أكثر من وتعد دقة أكثر كوهنا

 . (واملهارة والتدريب والتعليم واخلربة وليةاملسؤ  مثل) التقييم عوامل حتديد ــ

 واملسؤولية اجلودة عن املسؤولية إىل تقسيمه ميكن املسؤولية عامل فمثال فرعية عناصر إىل التقييم عوامل تقسييم ــ
 .املرؤوسني سالمة عن

 . التقييم لعوامل بالنقط قيمة إعطاء ـ

 .للعوامل الفرعية للعناصر قيمة إعطاء ـ

 . املستويات خمتلف  على الفرعية العناصر اطنق توزيع ـ

 .للنقط كامل دليل تصميم ــ

 .الوظائف تقييم يف الدليل إستخدام ــ

 (الوظائف هيكل تصميم) الدرجات عدد تحديد دـــ

 مابني ترتاوح ولكنها هلا املناسب الدرجات عدد يف بينها فيما املنظمات ختتلف :المناسبة الدرجات عدد ما أــ
 . درجة عشر وإثىن عشرة عدد إستخدام هو والشائع درجة (40)وأربعون(4)اربعة

 :املناسبة الدرجات  عدد حتديد يف التالية العناصر وتساعد

 . الدرجات من كبري عدد من مكون وظيفي هيكل ذات الكبرية فاملنظمة املنظمة حجم ـ
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 . الدرجات من كبري عدد إىل اتقسيمه أمكن الوظائف من كبري عدد هناك كان فكلما الوظائف عدد ــ

 . الدرجات زيادةعدد تتطلب االجر ل خال من الرتقية حيث الرتقية سياسة ــ

 .الدرجات عدد زيادة أمكن كلما كبري الفرق كان إذا حيث أجر وأدىن أجر أعلى بني الفرق ـ

 .تقليله يصعب فإنه جاتالدر  من كبري عدد على العمال تعود إذا حيث والصناعة املنظمة يف السائد الفرق ــ

 :درجة كل أجر أو سعر تحديد ــ ب

 حتديد يف وأيضا أجورها وبني الوظائف قيم بني العالقة حتديد يف تقرييب بشكل لألجر العام اإلجتاه خط يستخدم
 :التايل النحوى على الدرجات بني الفرق وأجورهاوحيسب الدرجات عدد

 النقاط من عدد =الدرجات عدد/(وظيفة أدني قطةن _وظيفة أعلى نقطة) = الدرجات بين الفرق

 :األجور نظام تصميم من والتكلفة العائد ــ5

 :كمايلي األجور نظام تصميم تكلفة بنود تتمثل

 .واملرتبات األجور عن البشرية املوارد يف املسؤولني أجور تكلفة ـ

 . األجور ومسح دراسات تكلفة ــ

 .األجور ابحبس الكومبيوتراخلاصة برامج تكلفة ــ

 املؤشرات وهذه األجور بني قوي إرتباط هناك يكن مل واألداء،وإذ لإلنتاجية املباشرة الزيادة يف فيتمثل العائد أما
.األجور سياسات يف كبري خلل وجود معناه فهذا



 

 
 

 

 البشرية التنمية :السادس المحور

  وأمهيتها البشرية التنمية مفهوم:أوال

 هلا احملددة والعوامل البشرية التنمية أبعاد:ثانيا

 البشرية للتنمية احملددة العوامل :ثالثا

 البشرية التنمية قياس مؤشرات :رابعا

 البشرية التنمية تواجه اليت التحديات :خامسا

 البشرية بالتنمية املرتبطة العوامل :سادسا

 البشرية التنمية أساليب :سابعا

 . البشرية التنمية و قتصادياإل النمو بني التبادلية العالقة :ثامنا

  . البشرية والتنمية اإلقتصادي النمو بني العالقة مناهج :تاسعا
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 البشرية التنمية :السادس المحور

 تعين اليت القضايا مقدمة يف – البشرية املال رأس يف استثمار من عليه تنطوي مبا - البشرية التنمية تعد
 اإلنتاج عناصر أحد هو فقط ليس البشري العنصر أن حيث منوها، ياتومستو  أنظمتها اختالف على اجملتمع هبا

 املقاييس مقدمة يف أصبح حبيث االقتصاد منو معدل من األكرب اجلزء عن املسئول هو بل اإلنتاجية، منو وحمددات
 -السياسات من العديد خالل من كفاءته ورفع البشري  العنصر بتنمية االهتمام تزايد وقد .األمم لثروة الرئيسية

 السياسات تلك بإعداد االهتمام يؤدي حيث -الصحية والرعاية والتدريب التعليم سياسات مقدمتها ويف
 اليت والفعاليات الدراسات يف جمراها لتأخذ االستثمار ذلك أمهية وتزداد .االستثمار أشكل أهم من وتطويرها

 على التعرف إىل الفصل هذا ويسعى .والدولية واإلقليمية احمللية األصعدة كافة على -متواصل وبشكل -تنظم
 يف االستثمار انعكاسات حتليل إىل باإلضافة املختلفة، وأبعدها وأمهيتها مفهومها حيث من البشرية التنمية ماهية

 البشرية، التنمية قياس يف استخدمها يتم اليت املؤشرات أهم على والتعرف االقتصادية التنمية على البشري العنصر
 من االستفادة تعظيم دون حتول اليت واملعوقات البشرية التنمية تواجه اليت التحديات أهم عل الوقوف عن فضال

 .عليها  التغلب وسبل االقتصادية التنمية حتقيق يف البشري العنصر

 : وأهميتها البشرية التنمية مفهوم:أوال

 أمام اخليارات توسيع عملية" أهنا على بشريةال التنمية تعرف(1990) اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وفقا 
 خيارات توسيع عملية هي البشرية التنمية وأن لألمم، احلقيقية الثروة هم البشر أن على املفهوم هذا ويقوم. "األفراد
  .الوقت مبرور تتغري أن وميكن مطلقة تكون أن ميكن اخليارات هذه فان املبدأ، حيث ومن .البشر

 مديدة حياة األفراد يعيش أن هي البشرية، التنمية مستويات مجيع على الثالثة ألساسيةا اخليارات ولكن 
 .الئق معيشة ملستوى الالزمة املوارد على حيصلوا وان معرفة يكتسبوا وأن وصحية،

 دولال يف البشرية التنمية سياسات عليه اعتمدت كما السابق، املفهوم على واحمللية الدولية التقارير اعتمدت وقد
 يتضمن والذي البشرية، التنمية دليل خالل من البشرية التنمية تقاس املفهوم هذا مكونات إىل واستنادا املتخلفة،

 اإلنسانية التنمية ليشمل املدخل هذا اتسع ولقد .الدخل ودليل التعليم، ودليل الصحة، دليل هي مكونات ثالث
 توفري خالل من لإلنسان والسعادة الرضا تتيح اليت نسانيةاإل احلياة بنوعية االرتقاء يتم حيث اإلنسان وحقوق

 اإلبداع بفرص التمتع البشرية التنمية خيارات تتسع كذلك واالستمرارية، والتميز والعادالة احلرية قوامه مالئم مناخ
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 زمنية رتةف ومن آلخر جمتمع من تتفاوت اليت اخليارات من وغريها الشخصي، الذايت باالحرتام وألتمتع واإلنتاج
 .آلخر

 ونوعية والسلوك التفكري أمناط على الرتكيز يتضمن أصبح املفهوم هذا أن إىل العريب العمل مكتب ويشري
 الشعوب والتقاليد،وثقافة والعادات االجتماعية والعالقات القرار اختاذ يف اجلماهري مشاركة ونوعية والتدريب التعليم
        .وقدراهتم مصريهم يف التحكم على قدراهتم زيادة هبدف الناس ةتعبئ واإلنتاج،أي العمل وأساليب وطرق

 الوسائل من عديد باستخدام البشري العنصر كفاءة رفع إىل يشري البشرية التنمية مفهوم أن القول وميكن
 قادرا علهجت اليت والقدرات واملهارات املعارف إكسابه هبدف وذلك الصحية، والرعاية والتدريب التعليم تتضمن اليت

 على البشرية التنمية مفهوم ينطوي وبذلك .اجملتمع يف واالجتماعية االقتصادية التنمية يف به املنوط الدور أداء على
 :أساسيني بعدين

 ذلك عليه ينطوي مبا احلياة، مراحل خمتلف يف اإلنساين النمو مبستوى هتتم البشرية التنمية كون يف يتمثل أولهما 
 يتمثل ثانيهاو وغريها ..والروحية واملهارية واالجتماعية والنفسية والعقلية البدنية وطاقاته نساناإل لقدرات منو من
 واإلنتاج الثروة تولد اليت االقتصادية واألنشطة املداخالت و املوارد باستثمار تتصل عملية البشرية التنمية كون يف

 .البشرية القدرات تلك لتنمية الالزم

 جمرد على تقتصر ال البشرية التنمية أن السابق النحو على البشرية التنمية ملفهوم املطروحة التعاريف من ويتضح
 أكثر نسبيا يكون رمبا الدخل كان إن و -توافره على األفراد حيرص واحد خيار إال يعترب ال فالدخل الدخل، زيادة
 األخرى اخليارات من أمهية

 :أمهها لعل اخليارات من كبرية جمموعة على تشتمل البشرية التنمية إن بل -

 .الدخل من الفرد نصيب متوسط زيادة خالل من حتقيقه ميكن الئق معيشي مستوى

 .الئق تعليمي مستوى -ب

 .املالئمة والتغذية الصحية الرعاية من الئق مستوى -ج

 .الدخل من مالئم مستوى حتقيق تضمن اليت الكرمية العمل فرص توافر -ء

 .التلوث من خالية يفةنظ بيئة يف العيش -ه
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 .اجملتمع يتخذها اليت القرارات يف للمشاركة ألفراد لكافة الفرصة إتاحة -و

 .واالجتماعية السياسية باحلرية األفراد متتع -ز

 الدخل، :وهي أساسية خيارات هناك أن إال الزمن، عرب أيضا ومتغرية حمدودة وغري هنائية ال اخليارات وهذه
 :التايل النحو على وذلك الصحة، التعليم،

 حييوا لكي والئق مالئم معيشي مستوى لتحقيق الالزمة املوارد على حيصلوا وأن البد اجملتمع فأفراد : الدخل •
 التنمية اسرتاتيجيات عليها ترتكز اليت اخليارات أهم من يعترب لألفراد احلقيقي الدخل زيادة فان ولذا، كرمية حياة

 .البشرية

 .إنتاجيتهم زيادة يف يساهم مبا مناسب صحي مبستوى التمتع لألفراد تضمن يةالصح فالرعاية :الصحة •

 أظهرت وقد البشري، املال رأس من لديها املتوفر الرصيد على دولة ألي اإلنتاجية القدرة تعتمد حيث :التعليم •
 وثيقا ارتباطا ترتبط اإلمجايل القومي النتائج من العامل نصيب مبتوسط تقاس اليت اإلنتاجية أن احلديثة الدراسات

 على والقدرة التكنولوجي بالتطور املرتبط الوظائف يف والتغري حاليا املتوفرة املعرفة سبل إىل فبالنظر التعليمية بالثروة
 طلب تلبية يف يتمثل مزدوج، هدف لتحقيق التنمية سياسات يف خاصة أمهية التعليم يكتسب ولذا، استخدامه
 جديدة مهارات على احلصول هلا تسهل عالية بقدرات وتتمتع إمكانياهتا تطوير على قادرة عاملة لقوة االقتصاد
 الفقر تقليل يف حامسا دورا يلعب التعليم فان الوقت نفس ويف مستمرة، بصورة املعرفة جمال توسيع على تساعده
 .االجتماعية العدالة وحتقيق

 حيث االقتصادي، النمو حتقيق يف البشرية التنمية أمهية على طويل وقت منذ االقتصاد علماء أكد وقد
 اجملتمع أعضاء سائر لدى والنافعة املكتسبة القدرات كافة أن "األمم ثروة" كتابه يف  A.smith مسيث أدم ذكر
 .إليه ينتمي الذي اجملتمع ثروة من رئيسيا وجزاء الثابت، املال رأس مفهوم يف أساسيا ركنا تعترب

 دولة فنجد متعددة، واالجتماعي االقتصادي والنمو التقدم حتقيق يف البشرية ميةالتن أمهية على األمثلة و 
 واستطاعت االقتصادي النمو عالية معدالت حققت قد أسيا شرق جنوب دول من وغريها واليابان الصني مثل
 حرصت بشريةال موارد من لديها ما على ارتكازا العامل دول بني متقدمة مكانة تتبوأ و التخلف حاجز تتخطى أن

 تكنولوجيا يف خاصة كبري علمي تطور من اآلن العامل يشهده ما أن كما وقدراهتا، مهارهتا وتنمية تأهيلها على
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 قدرات من تأهيله مت ما إىل يرجع وااللكرتونيات واالتصاالت اآليل احلاسب باستخدامات املرتبطة املعلومات
 .البشري للعنصر املستوى عالية ومهارات

 :لها المحددة والعوامل البشرية التنمية عادأب:ثانيا

 الثقايف البعد أمهها من األبعاد متعدد منظور من البشرية بالتنمية العناية أمهية جاءت :البشرية التنمية أبعاد ـ1
 تلك من بعد كل إىل اإلشارة يتم وسوف األمين، والبعد العلمي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي والبعد
 :يلي فيما بإجياز اإلبعاد

 حيقق مبا واملدربة املؤهلة البشرية املوارد خالل من االقتصادية التنمية برامج تنفيذ يتم :االقتصادي البعد •
 وصحيا وتدريبيا تعليميا املؤهل الفرد أن إىل اضافة واخلدمات، السلع من سكاهنا احتياجات ويوفر للدولة التقدم

 .االقتصادي النشاط دفع يف بفعالية يسهم مبا أكرب مضافة قيمة حيقق منتج كمواطن للعمل أكرب فرصة لديه

 مما املتوازنة السلوكية والقيم األمناط ويكسبه والفكرية الذهنية الفرد قدرات التعليم ينمي :االجتماعي البعد •
 شعور يف لموسامل تأثريه إىل إضافة األسرية، الروابط وترسيخ االجتماعية املشكالت تفهم على قدرة أكثر جيعله

 وزيادة اإلنتاجية العملية يف كفاءته عن الفرد عليها حيصل اليت الصحية الرعاية تتمخض كما بالذات، اإلنسان
 .الئق معيشي ومستوى أعلى دخل على احلصول يف فرصته

 يف يسهم مبا والتطوير واالخرتاع واالبتكار البحث على القادرة العلمية الكوادر التعليم يوفر :العلمي البعد •
 وسائل يف املستمر والتحسني احلياة جماالت شىت يف التقين التقدم وإحداث املختلفة احلضارية النقالت أحداث
 .املعيشة

 وزيادة للمجتمع االقتصادية التنمية علي ما دولة يف البشرية القوة من املثقفني نسبة تزايد ينعكس :الثقافي البعد دـ
 واالقتصادي االجتماعي الوعي درجة وازدياد وآداب، ولغة ثقايف تراث من جمتمعه به يتمتع مبا ومتسكه الفرد معرفة
 .إلمنائية األهداف حتقيق يف به املنوط الدور لتحمل يؤهله مبا لديه

 التعليمي املستوى ارتفاع مع البطالة نسبة ختفيض ايل الفرد وتدريب بتعليم العناية تؤدي عندما :األمني البعد هـ
 هذا وجود بضرورة أنفسهم األفراد قناعة إىل إضافة للمجتمع، االمين االستقرار حتقيق يف يسهم ذلك فان والتدرييب
 .االستقرار
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 أخرى، إىل دولة من ختتلف العوامل من مبجموعة البشرية التنمية ترتبط :البشرية للتنمية المحددة العوامل :ثالثا
 من كل على الضوء إلقاء يتم وسوف والسكانية، واجلغرافية سيةوالسيا والجتماعية االقتصادية العوامل أمهها من

 :يلي فيما العوامل تلك

 الذي البشرية التنمية ملستوى احملددة العوامل أهم من االقتصادية العوامل تعد حيث :االقتصادية العوامل  ـ1
 التعليم ومستويات الناحية، من االقتصادية املتغريات من كل بني وثيق ارتباط هناك أن وجد حيث الدولة، حتققه

 والتدريبية التعليمية النظم يف التأثري شأهنا من االقتصادية األوضاع أن ذلك أخرى، ناحية من اجملتمع يف والتدريب
 توفري يف يؤثر أن كما منهما كل ومدة وأساليبها ومناهجها والتدريب التعليم من كل احملتوى حتديد حيث من

 باأليدي االقتصادية املشروعات متد والتدريبية التعليمية املؤسسات أن كما عليها، لإلنفاق الالزمة املالية املوارد
 من عليه تنطوي مبا االقتصادية التنمية أن الدراسات بعض أثبتت وقد أنشطتها، جماالت يف واملدربة املؤهلة العاملة

 كأحد الصحي املؤشر على ومعنوي اجيايب تأثري هلا منه الفرد النصيب ومتوسط احمللي الناتج إمجايل يف زيادة
 نقطة مبقدار اإلمجايل احمللي النتائج من الفرد النصيب منو معدل يف الزيادة تؤدي حيث البشرية التنمية مؤشرات

  .مئوية نقاط بثالث املتوقع العمر دليل زيادة إىل واحدة مئوية

 معدل على -البشرية التنمية مؤشرات أهم من باعتبارهم -والصحة التعليم من لكل االجيايب األثر أن غري 
 2010 البشرية التنمية تقرير يشري حيث املعاصرة االقتصادية األدبيات يف للجدل مثار هو االقتصادية التنمية

 مؤشرات يف والتحسن االقتصادية التنمية بني الرتابط عالقة ضعف إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عن الصادر
 ،0.13 يتجاوز مل للتقرير وفقا املاضية األربعني األعوام مدى على املتغريين هذين بني فالرتابط ليموالتع الصحة
 التكنولوجيات نقل  إىل والتعليم، الصحة يف والتحسن االقتصادية التنمية بني االنفصال التقرير هذا ويعزى

 املياه وإيصال األمراض، من والوقاية تطعيمال بإجراءات االهتمام يف أسهم والذي البلدان، عرب واملثل واألفكار
 االستيعاب على البلدان قدرة يف للفارق نتيجة األداء يف الفارق ويبقى .التعليم يف احلق مبدأ وتكريس النظيفة،

 الظروف خصوصية منها عوامل جمموعة على القدرة هذه وتتوقف اجلديدة، األفكار على والنفتاح التطورات، هذه
 .السياسية واإلدارة املؤسسات، ووضع احمللية،

 بشكل الدين تأثري ويأيت االجتماعي، والتكوين واللغة بالدين املرتبطة املؤثرات وتشمل :االجتماعية العوامل  ـ2
 املقررات بوضع املختصون معه يلتزم مما الدينية العقائد على باحلفاظ اجملتمع متسك مع التعليمي النظام يف مباشر

 تؤدي فهي اللغة .هبا املرتبطة وااللتزامات واملبادئ العقائد وترسخ الدينية الثقافة تنتمي دينية سسأ على التعليمية
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 بني واالتصال التعبري ووسيلة للمجتمع والفكري الثقايف الرتاث تشكل باعتبارها التعليمية النظم تشكيل يف دورها
 .أفراده

 اجملتمع، تسود اليت والقيم والتقاليد العادات يف ساسيأ بشكل واملتمثل االجتماعي، بالتكوين يتعلق وفيما 
 القائمني األفراد من تركيبته يف اجملتمع يتكون حيث باجملتمع الفرد ارتباط خالل من التعليمي النظام يف يؤثر فأنه
 عليميالت املستوى متوسط حتديد إىل ألفراده التعليم فرص إلتاحة اجملتمع يتبناه الذي االجتاه مدى ويؤدي به،

 أفراد توجيهات على االجتماعية للعوامل املباشر غري التأثري ذلك إىل يضاف اجملتمع، يف األفراد عليه حيصل الذي
 امللوثة وإلنتاج االستهالك أمناط من واحلد البيئة على باحلفاظ يتعلق فيما االجتماعية باملسئولية وشعورهم اجملتمع

 املستوى على أثرها جتاهل حبال ميكن ال واليت اجملتمعية، واألعراف لقيما من ذلك وغري ..التدخني ومعدالت هلا،
 .التنموية العملية يف ومسامهته كفاءته على بدوره يؤثر ما وهو البشري، للعنصر الصحي

 فاأليديولوجية وحمتواه، التعليمي النظام حركة يف السائدة السياسية األوضاع تؤثر حيث :السياسية العوامل  ـ3
 من جمموعة أو دولة من خيتلف التعليمي النظام جتعل للدولة السياسي النظام يف املؤثرة األفكار جمموعة تشكل اليت

 األيدلوجية تتبىن اليت الدول تلك عن الرأمسالية النظرية تتبىن اليت الدول يف النظام خيتلف حيث ألخرى الدول
 باإلضافة احملتلة، الدولة بثقافة تعليمها برامج تأثرت قد هلا أخرى دول احتالل من عانت اليت والدول االشرتاكية،

 القرارات على السائدة األيدلوجية تؤثر كذلك يته، واستمرار التعليم فعالية يف السياسي االستقرار تأثريات إىل
 داخل تلفةاملخ القطاعات بني فيما األدوار توزيع وكذلك عليها، واإلنفاق البشرية التنمية سياسات بتمويل املتعلقة
 .السياسات تلك لتنفيذ الدولة

 املالئم السن حيدد فاملناخ مواردها ومصادر الطبيعية وبيئتها ومناخها الدولة موقع وتشمل :الجغرافية العوامل  ـ4
 فيها تنتشر اليت الشمالية اجلهات أن املثال سبيل على يالحظ أنه حىت الدراسية السنة وهناية وبداية التعليم لبدء
 املناطق يف بينما السابعة إيل اإللزامي التعليم سن يتأخر الدامنرك و والنرويج السويد مثل والربودة الثلجية اصفالعو 

 يوليو شهر يف تبدأ العربية البالد معظم ففي الصيفية الدراسية العطالت أما السادسة، من يبدأ واحلارة املعتدلة
 وتنتهي ديسمرب شهر يف الربازيل يف العطلة هذه تبدأ بينما الفرتة، هذه يف احلرارة درجة الرتفاع سبتمرب يف وتنتهي

 املباين وتكلفة شكل يف املناخ يؤثر كما األرضية، الكرة من اجلنويب النصف  يف الصيف شهور ألهنا فرباير يف
 من جانب إدخال يتم الدول من كثري يف أنه جند أيضا صناعي، تربيد أو صناعية تدفئة من حتتاجه وما املدرسية
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 الربامج حمتويات ضمن وغريها صحراوية أو صناعية أو زراعية أو ساحلية البيئة بطبيعة يتعلق الدراسية املقررات
 .والتدريبية التعليمية

 املوارد أو الزراعية، الرقعة واتساع الرتبة خصوبة على القائمة الزراعية املوارد مثل املوارد مبصادر يتعلق وفيما 
 هذه وجود فان وغريها، والبرتول والفحم واحلديد والنحاس كالذهب املعدنية اخلامات وفرة على ائمةالق التعدينية

 تؤثر أيضا البشرية، التنمية على اإلنفاق من متكنها مالية مصادر هبا املوجودة للدول يتيح منها عائد وحتقيق املوارد
 .املالئمة الصحية الرعاية ياساتس واختيار السائدة الصحية املستويات على اجلغرافية البيئة

 للسكان العمري الرتكيب خاصة السكانية بالعوامل مباشر بشكل البشرية التنمية وتتأثر :السكنية العوامل  ـ5
 من املطلوب الكم التعليمية للمراحل املوازية الفئات يف للسكان العمري التوزيع حيدد حيث السكاين النمو ومعدل
 .ليميةالتع واملوارد املرافق

 عجز حالة ويف املرافق هذه من املزيد توفري إىل احلاجة السكاين النمو معدل يف الزيادة على يرتتب كما 
 التعليمية الفصول وازدحام األمية مشكالت تتفاقم ما دولة يف واملوارد املرافق هذه توفري عن االقتصادية اإلمكانات

 مما النوع حساب على الكمي باجلانب التعليمية املراحل كافة يف واالهتمام كبري بأعداد اجلماعات على والضغط
 العمل سوق واحتياجات التعليم خمرجات بني التوافق وضعف البشرية املوارد من االستفادة إهدار عليه يرتتب

 لسياسات الكمي اجلانب بنجاح يتعلق فيما أيضا السكانية العوامل وتؤثر املشكالت، من وغريها البطالة وانتشار
 والرعاية والتدريب التعليم من كل على اإلنفاق من الفرد نصيب متوسط زيادة يف واملتمثل البشرية، التنمية

 .الصحية

 :البشرية التنمية قياس مؤشرات :رابعا

 يصعب وبالتايل ومركب، متشعب املفهوم هذا أن ندرك البشرية، للتنمية املتحدة األمم تعريف خالل من 
 للبلدان بالنسبة للقياس قابلة غري تعترب قد واليت الكمية، املؤشرات من حمدودة اجملموعة أو وحيد مبؤشر قياسه

 األساسية البشرية التنمية جوانب على يركز والذي البشرية، التنمية ملؤشر الكبرية األمهية جتسدت هنا ومن النامية،
 يف القصور على وللتغلب التنموية مستوياهتا فباختال الدول بني للمقارنة وقابل زمنية فرتات خالل للقياس القابلة

 على موزعة مؤشر 180 عددها جتاوز املكملة، املؤشرات من جمموعة بإدراج املتحدة األمم قامت املؤشر، هذا
 :أمهها من اجملموعات من عدد
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 .فرعية مؤشرات أربعة ويتضمن البشرية، التنمية مؤشر •

 .مؤشرات مثانية ويتضمن اجلنس، بنوع املرتبطة التنمية مؤشر •

 .مؤشرات عشر ويضم النامية، البلدان يف البشري الفقر مؤشر •

 .مؤشرات مخسة ويضم احلياة، قيد على بالبقاء يتعلق فيما احملرز التقدم •

 .مؤشرات عشرة ويضم للصحة، األساسية املالمح •

 .مؤشرات عشرة ويضم التعليم، يف التوازن اختالفات •

 .شراتمؤ  ستة ويضم االقتصادي، األداء •

 .مؤشرات مثانية ويضم االمنائية، املساعدة جلنة يف األعضاء البلدان من املعونة تدفقات •

 .مؤشرات سبعة ويضم ، الدميوغرافية االجتاهات •

 .مؤشرات أربعة ويضم الطاقة، استخدام •

 .مؤشرات مثانية ويضم البيئة، إدارة •

 .مؤشرات سبع ويضم والتغذية، الغذائي األمن •

 .مؤشرا ثالثني ويضم التنمية، جماالت خمتلف يف نسنياجل بني الفجوات •

 بلد يف البشرية التنمية ملستوى والشامل الدقيق التحديد إمكانية من املؤشرات من املتكاملة اجملموعة هذه وتوسع   
 السياسية احلياة مستوى حول واضحة صورة ويعطي لتحسني، املستقبلية ألفاق وكذا احملقق، والتطور معني
 يف املؤشرات بعض غياب أن كما العامة، واحلريات اخلاصة احلقوق عن فضال والثقافية، واالجتماعية تصاديةواالق
 .الكلي البشرية التنمية مؤشر داللة من حتد اليت والسلبية اإلخفاق مدى تبيني معيني بلد

 على االعتماد من بدأ ةالبشري التنمية لقياس املالئمة املؤشرات لتحديد واإلسهامات احملاوالت تعددت وقد
 :التايل النحو على وذلك املركبة مؤشرات
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 Income Indicators :الدخل مؤشرات -1

 الدولة حققتها اليت البشرية التنمية مستوى لقياس تستخدم اليت الفرعية املؤشرات من عددا وتتضمن 
 -للدولة الكلي القومي الدخل :هي جزئية مؤشرات ثالث أمها ومن سنة، تكون ما عادة معينة زمنية فرتة خالل
 أوجه بعض املؤشرات تلك وتعاين القومي، الدخل من الفرد نصيب متوسط -املتوقع الكلي القومي الدخل
 دقيقة بيانات توافر إيل الثاين املؤشر ويفتقر الدولة، يف السكاين النمو معدل األول املؤشر يتجاهل حيث القصور

 الدخل حساب يف املؤشر ذلك إليها يستند واليت الدولة، لدى املستغلة غري واردوامل الكامنة الثروات حجم بشأن
 معدل ويعد حلسابه، النامية الدول يف املتاحة البيانات دقة بعدم تتعلق صعوبات الثالث املؤشر يواجه كما املتوقع،

 وأكثرها الدخل ؤشراتامل أهم من احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط يف السنوي النمو
 عليها حيصل اليت الرفاهية زيادة اىل يؤدي للفرد احلقيقي الدخل متوسط يف النمو معدل أن باعتبار وذلك انتشارا،
 عند عليه احلصول الفرد يستطيع الذي والصحي التعليمي املستوى وزيادة املعيشي املستوى يف بالتحسن مقاسه

 أوجه من العديد يعاين أنه إال القياس يف سهولة من املؤشر هذا به زيتمي ما ورغم للدخل، أعلى مستويات
 اليت الرفاهية ملقدار كافيا مقياسا الدخل من الفرد نصيب متوسط يف النمو اعتبار ميكن ال أنه منها القصور،

 لتعليميا املستوى يف متناسبة زيادة اىل الدخل يف زيادة كل تؤدي أن يشرتط ال أنه كما الفرد، عليها حيصل
 .للفرد والصحي

 social indicators: االجتماعية المؤشرات  ـ2ـ

 بالتغذية يتعلق فيما للفرد،خاصة االجتماعي اجلانب على يطرأ الذي التحسن إىل املؤشرات هذه وتسعى 
 مت ملا  مؤشرا تعطي  املتغريات تلك آن اعتبار على ،وذلك املتغريات من وغريها ، الدخل وتوزيع والتعليم والصحة

 نسبة:مثل الكمي للقياس قابلة متغريات إىل املؤشرات تلك استندت وقد .الدولة يف البشرية التنمية جمال يف حتقيقه
 عند التوقع العمر ، السكان العدد والكتابة القراءة يعرفون الذين األفراد ،نسبة املختلفة التعليم مراحل يف القيد

 ،نسبة احلرارية السعرات من اليومي الفرد نصيب متوسط باملستشفيات سرير ألف لكل الوفيات عدد ، امليالد
 إىل االجتماعية املؤشرات وتنقسم. للفرد الضرورية املقررات متوسط إىل احلرارية السعرات من الفعلي النصيب

 أكثر تعكس مركبة ،ومؤشرات احلياة جوانب من واحد جانب تعكس فردية مؤشرات : املؤشرات من نوعني
 عدم إىل أدت اليت القياس مشاكل من بكثري ارتبطت املؤشرات هذه أن إال.احلياة جوانب من جانب من جانب
 . أخرى زمنية فرتة من الدولة نفس بيانات حتليل عند ،وأيضا أخرى دولة بني املقارنة عند الدقة
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 composite indicators: المركبة المؤشرات  ـ3

 املؤشرات ولذا،فان . احلياة جوانب من جانب من أكثر تضمني مركب مؤشر استخدام عن عبارة وهي 
 : مؤشرين الصدد هذا يف املركبة املؤشرات أهم ومن. الفردية باملؤشرات مقارنة مشوال أكثر تعد املركبة

 ، 1977 عام بواشنطن البحر أعايل جملس وضعه والذي ، المادية الحياة نوعية مؤشر هو، األول المؤشر
 الوفيات ،معدل(للكبار صحي مؤشر) امليالد عند احلياة توقع: هي فرعية مؤشرات ثالثة من ؤشرامل هذا ويتكون

  . ( تعليمي مؤشر)( والكتابة القراءة ،معرفة ( للصغار صحي مؤشر) األطفال بني

 ، human development index  البشرية التنمية دليل مؤشر هو ، الثاني المؤشر 
 هو البشرية التنمية ودليل. اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يصدرها اليت البشرية نميةالت تقارير تستخدمه والذي
 تقرير يشتمل حيث املختلفة العامل دول بني  للمقارنة تستخدم فرعية مؤشرات ثالثة من يتكون مركب مقياس
 بشيء له نتعرض سوف كوذل ، البشرية التنمية دليل لقيمة وفقا مرتبة دولة 174 على السنوي البشرية التنمية

 : التايل النحو على التفاصيل من

 األمم برنامج إليه توصل نسبيا حديث مقياس هو human devlopment index البشرية التنمية دليل
 فرعية أو جزئية مؤشرات ثالثة من يتكون حيث املركبة املعايري من البشرية التنمية دليل ويعد ،(1990) املتحدة

  : وهي

  .الدولة يف امليالد عند املتوقع العمر متوسط بشأن املتاحة البيانات خالل من احتسابه ويتم ،صحي مؤشر •

 معيارين من بدوره يتكون والذي العلمي، بالتحصيل املتعلقة البيانات خالل من احتسابه ويتم تعليمي، مؤشر •
  التعليمية سساتاملؤ  يف الدراسة سنوات عدد ومتوسط والكتابة القراءة معرفة : ومها جزئيني

 احلقيقي القومي الدخل من الفرد نصيب مبتوسط املتعلقة البيانات خالل من احتسابه ويتم اقتصادي مؤشر -جـ
  : التالية للخطوات وفقا السابقة الثالث املؤشرات باستخدام البشرية التنمية دليل معيار حساب ويتم .سنويا

 من واحملددة العامل، مستوى على الذكر السالفة اجلزئية الثالثة معايرلل القصوى والقيمة الدنيا القيمة حتديد يتم •
 .املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج قبل

  :يلي كما هبا البشرية التنمية دليل حساب املراد الدولة يف الثالثة اجلزئية األدلة حساب يتم •
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  ق) =(املتوقع العمر دليل

 العامل يف املتوقع للعمر دىناأل احلد – الدولة يف املتوقع العمر متوسط

 العامل يف املتوقع للعمر األدىن احلد- العامل يف املتوقع للعمر األقصى احلد

  :جزئني من يتكون العلمي، التحصيل دليل

  =والكتابة القراءة معرفة دليل •

 قصىاأل احلد العامل يف والكتابة القراءة ملعرفة األدىن احلد–الدولة يف والكتابة القراءة معرفة

 العامل يف والكتابة القراءة ملعرفة األقصى احلد- العامل يف والكتابة القراءة ملعرفة

  =2/3نسيب وزن الدليل هلذا ويعطى

                               الدراسة السنوات عدد دليل متوسط = •

 العامل يف الدراسة السنوات لعدد األدىن احلد – بالدولة الدراسة السنوات عدد

 العامل يف السنوات لعدد األدىن احلد – العامل يف الدراسة السنوات لعدد األقصى داحل

 1/3= نسيب وزن الدليل هلذا ويعطى

 (ع) العلمي=  التحصيل دليل

 1/3 الدراسة سنوات عدد متوسط دليل)+ (2 والكتابة القراءة معرفة دليل

 

 1/3  الدراسة سنوات عدد متوسط دليل)+ (2 والكتابة القراءة معرفة دليل= (ل) الدخل متوسط دليل

 

 :حيث الذكر سالفة الثالثة الفرعية لألدلة بسيط حسايب كمتوسط الدول يف البشرية التنمية دليل حساب يتم •
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في التنمية الدولة     (ت) = دليل البشرية 

 الواحد من الدليل ذاه اقرتب وكلما الصحيح، والواحد الصفر بني فيما البشرية التنمية دليل قيمة وترتاوح 
 األمم وتصنف صحيح، والعكس البشرية، التنمية جمال يف تقدما أكثر الدولة أن يعكس ذلك فان الصحيح
 :هي رئيسية جمموعات ثالث اىل البشرية التنمية لدليل وفقا دولة 174 وعددها العامل دول املتحدة

 .0.8≥ت≤1 الدليل قيمة وتكون البشرية التنمية من مرتفع مستوى ذات دول :األوىل اجملموعة

 .0.8≥ت≥0.5 الدليل قيمة وتكون البشرية التنمية من متوسط مستوى ذات دول :الثانية اجملموعة

 .0.5≥ت الدليل قيمة وتكون البشرية التنمية من منخفض مستوى ذات دول :الثالثة اجملموعة

 . 2018 عام املتحدة األمم لتقرير وفقا لةدو  30 والثالثة دولة 83 والثانية دولة 64 األوىل اجملموعة وتضم

 التنمية عملية مث ومن واالجتماعي، االقتصادي التقدم درجة لقياس املعايري أفضل من البشرية التنمية دليل ويعد
 دليل فيها يستخدم اليت اجملاالت أهم ومن معا، واالقتصادية االجتماعية اجلوانب من العديد يتضمن ألنه ككل
 :مايلي ريةالبش التنمية

 خالل من وذلك الضرورية، االجتماعية باخلدمات يتعلق فيما األداء يف التقصري بشأن احلكومة مساءلة •
 .األفراد مبصلحة يتعلق فيما للنقاش حافزا خيلق حيث البشرية التنمية جمال يف الدول من بغريها الدولة أداء مقارنة

 فيما القصور مواطن عن الكشف يتم الدليل كوناتم خالل فمن لألولويات، االجتماعي اإلنفاق توجيه •
 دول عدة يف حدث كما البشرية، للتنمية حمددة اسرتاتيجيات وضع يف يساهم مما االجتماعية، باخلدمات يتعلق
 .الوسطى أمريكا يف الدول من وعديد ومصر وغانا وتونس باكستان :مثل

 قد التفاوت هذا أن من الرغم فعلى الواحدة، لدولةا داخل البشرية التنمية مستويات يف التفاوت درجة بيان •
 بني املعيشة مستويات يف الفرق يوضح حيث بوضوح يربزها أن يستطيع البشرية التنمية دليل أن إال معروفا يكون

 بالتنمية اخلاصة التقارير أصبحت مثال اجلزائر ففي املختلفة، االجتماعية الفئات وبني واحلضرية الريفية املناطق
 فعالة أداة والرجل املرأة وبني واحلضر، الريف وبني املختلفة، واملناطق املدن بني التفاوت بتحليل تقوم اليت بشريةال

 وضع عن متخض ما وهو  املختلفة، املناطق بني املوارد وتوزيع االقتصادية بالسياسات يتعلق فيما القرارات لدعم
 توزيع وإعادة الواليات داخل البشرية التنمية أولويات على الرتكيزب التوزيع يف التفاوت ذلك من للحد اسرتاتيجيات

 .التنمية مثار جين يف املشاركة من اجلميع يتمكن حىت اخلدمات، تنقصها اليت املناطق اجتاه يف املوارد
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 قيمة إىل للمعونة املاحنة الدول من العديد تستند حيث املختلفة للدول املقدمة املعونة سياسات تشكيل •
 واىل هلا، احتياجا ألكثر دول إىل املعونة لتقدمي كأساس له املكونة اجلزئية واملؤشرات البشرية التنمية دليلال

 .نفسها الدولة داخل أولوية األكثر اجملاالت أو األنشطة

 استطاعت اليت الدول إيضاح خالله من وميكن حيث املختلفة، الدول بني املقارنة من جديدة معايري اتاحة •
 دول بني املقارنة تكون وقد ذلك، من تتمكن مل اليت والدول حقيقة البشرية التنمية اىل االقتصادي النمو ترمجة

 .النامية الدول وبني بينها فيما أو البعض وبعضها املتقدمة

 التنمية مستوى حتسني يف األسرع حققت بلدان عشرة من قائمة (2010)البشرية التنمية تقرير ويشمل 
 اليه تشري ملا ووفقا ،1970 عام يف البلدان هذه عليه كانت ما اىل نسبة البشرية، التنمية دليل ياسمبق البشرية،

 منها انطلقت اليت نقطة اىل نسبة البشرية التنمية دليل يف الفعلي التغري معدل على التقرير اعتمد فقد القائمة هذه
 املبدئية القيمة بني الفارق مبقدار املعدل هذا سبوحي البشرية، التنمية حتقيق يف الدول لتقدم كمقياس الدولة

 أخرى ببلدان مقارنة البلدان أداء ويقيس للدليل، املبدئية القيمة اىل منسوبا البشرية التنمية لدليل احلالية والقيمة
 .البشرية التنمية بدليل يتعلق فيما متقاربة مستويات من بدأت

 :ريةالبش التنمية تواجه التي التحديات :خامسا

 املشكلة -األمية -الفقر :أمهها ومن املعوقات بعض النامية الدول يف البشرية التنمية أهداف حتقيق يواجه
 :يلي فيما بإجياز املعوقات تلك من كل إىل نشري وسوف البيئي التلوث -السكانية

 أن إىل اإلحصاءات تشري يثح احلايل، القرن يف البشرية التنمية مسرية تواجه اليت التحديات أهم ميثل :الفقر ـ1
 األغنياء بني اهلوة اتساع ومع الفقر، خط حتت يعيشون إنسان مليار 1.3حنو ومنهم فقراء العامل سكان نصف

 يرتتب سوف أخرى، ناحية من النامية للدول املوجهة واملعونات املساعدات مؤشرات وتراجع ناحية، من والفقراء
 .شعوهبا ملعيشة الدنيا احلدود توفري جمرد على المستقب البلدان تلك قدرة عدم ذلك على

 يتعلق فيما حمدود تقدم حدوث إىل العامل دول خمتلف يف الفقر معادالت بشأن املتاحة البيانات وتشري 
 يف 2000 عام منذ مقبولة اقتصادي منو معادالت حتقيق من الرغم على أنه وجد حيث الدخل الفقر من باحلد
 الفقر نسبة أن إال ذلك، قبل تتزايد كانت اليت أللمساواة املعادالت خفض على انعكس مما العامل، دول أغلب
 املتوسط، يف %40 إىل -النامية الدول بعض يف الفقر معدالت تصل املثال سبيل فعلى مرتفعة، زالت ال العام
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 السنوات خالل النامية الدول يف الفقر معادالت متوسط يف اخنفاض أي حيدث مل أنه على املؤشرات وتدل
 .الفقر معدالت يف زيادة شهدت البلدان بعض إن بل (1990 العام معدالت على قياسا) املاضية العشرين

 الفقر من للحد ضروري أمر وهو مرتفع، منو معدل حتقيق على الدول تلك يواجه الذي التحدي يقتصر وال 
 .الدخل توزيع  إلعادة فاعلة سياسات تطبيق أيضا جيب بل ، سريع بشكل

 أساس على األولويات وترتيب املوارد قصور فمع ، النامية الدول شعوب على دامها خطرا تشكل : األمية  ـ2
 جزء يوجه أن املفرتض من واليت املتبقية املوارد فان ، وملبس ومشرب مأكل من أوال األساسية االحتياجات توفري
 القائمة التعليم نظم ختلف عن فضال هذا. الفعلية   اهتاالحتياج بالنسبة معدومة تكون تكاد التعليم إىل منها

 الذي الوقت يف أنه جند حىت املتغري العاملي االقتصادية الحتياجات الالزمة املهارات مساير عن البلدان بتلك
 ايلالع التعليم شعار مثال األمريكية املتحدة الواليات ترفع النامية الدول يف سائدا األمية حمو شعار فيه أصبح

 . للجميع

 االقتصادية املستويات و القدرات كانت مهما ، للجميع جمانيا التعليم كان الثمانينات عقد يف انه ويذكر 
 واجلماعات الفقراء من كبرية لنسبة متاحة التعليم يعد مل -الدولية التقارير تشري كما -اليوم ولكن ، لألسرة

 إىل – الفقر نسب زيادة ظل يف خاصة -تؤدي قد املشكلة وهذه والبوادي، والصحارى الريف وسكان املهمشة
 2009 لعام التقديرات تشري حيث ، العربية الدول ومنها ، النامية الدول من  العديد إىل جديد من األمية عودة

 املتوقع ومن الريف وسكان النساء من معظمهم شخص مليون 60 عن يزيد العريب العامل يف األميني عدد أن إىل
 .والثانوي األساسي التعليم وخاصة التعليم متويل عن الدول هذه تأخرت إذا املشكلة حدة دادتز  أن

 التحديات أهم أحد -الدخل منخفضة الدول يف خاصة– السكاين النمو معدالت متثل : السكانية المشكلة ـ3
 يف النمو بتحقيق مرهون الدول تلك يف التنمية سياسات جناح أن ذلك .  اإلمنائية األهداف حتقيق تواجه اليت

 املتغريات من ذلك وغري  .سنويا الصحية والرعاية والتدريب التعليم من كل على اإلنفاق من الفرد نصيب متوسط
 تلك حساب يف املشرتك القاسم ولعل .التنموية العملية مستهدفات من الدولة حققته ملا مؤشرا تعطي اليت

 يف السنوي النمو معدل من كل يف مناظر اخنفاض إىل تؤدي قد سنويا احلقيقي الدخل النمو معدل هو املتغريات
 .التنمية مؤشرات من  وغريها والصحة التعليم، على اإلنفاق من الفرد نصيب متوسط
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 الطبيعية واملوارد البيئة على الضغط إىل تؤدي العوامل من السكاين النمو يشمل السكاين النمو أن هنا ويذكر
 حيث املياه استهالك زيادة إىل تؤدي السكان زيادة أن حيث الضغط، زاد السكاين النمو ادز  وكلما . املختلفة

 . املياه يف شديدة ندرة من مصر ومنها – العربية الدول معظم تعاين

 إىل تؤدي واليت ، الطبيعية املوارد من وغريها املياه وموارد الطاقة على الطلب زيادة إىل السكاين النمو يؤدي وبذلك
 . املوارد لتلك وتلويث استنزاف دوثح

 أداء على سلبا ويؤثر البشر صحة البيئية اجلودة مستوى وتدهور البيئة تلوث يهدد حيث :البيئي التلوث  ـ4
 للعامل الصناعية النهضة ارتبطت وقد . اإلمنائية األهداف حتقيق يف بكفاءة املسامهة على وقدرته البشري العنصر
 يف يتمثل الذي البيئي األمن ملفهوم النامية الدول افتقار إىل باإلضافة ، النامية البلدان إىل ثالتلو  بتصدير املتقدم

 امللوثة للتكنولوجيا التوطني إعادة عمليات عن فضال  ، والتلوث األضرار من اخلالية النظيفة احلياة أساليب توفري
 وذلك ، النامية البلدان من أفضل هلا وطنا جتد ومل نسيةاجل  متعددة الشركات و املتقدمة الدول هبا تقوم اليت للبيئة
 بعناصرها البيئة على ضغطا ميثل ذلك وكل .مواطنيها بصحة تضر التكنولوجية األمناط هذه أن إدراكهم بعد

 منها الضارة االنبعاثات نتيجة املختلفة بعناصرها البيئة على الفيزيائية منها الضارة االنبعاثات نتيجة املختلفة
 البيئة على أضرار إحداث إىل تؤدي حبيث واألرض الطبيعية املوارد استخدامات إىل إضافة والبيولوجية، الفيزيائية

 .الطبيعية واملوارد

 شامل  تتموي منوذج تبين ضرورة البشرية التنمية أهداف حتقيق تواجه اليت التحديات مع التعامل ويتطلب 
 : أمهها ومن املعوقات، تلك على للتغلب عملية اتوالي سبال وضم املذكورة العقبات يراعي

 تدبري من ذلك عليه ينطوي مبا التنمية، لسياسات األولويات كإحدى التعليم لتمويل االهتمام من أكرب قدر منح ـ
 بإعادة التعليم جودة ترتبط حيث التعليم نظم إصالح إىل باإلضافة هذا . التعليم على لإلنفاق الالزمة للموارد

 .العمل السوق إىل والدخول للتنمية الالزمة املختلفة القدرات وبناء التنموي البشري العقل نتكوي

 وترسيخ العامة صحة على البيئي التلوث خبطورة الكايف الوعي من مناخ إلجياد واحلكومية األهلية اجلهود تضافر ـ
 .املتاحة الطبيعية املوارد استخدام رشيدوت البيئي التلوث من احلد هبدف واألفراد احلكومات بني الشراكة مفهوم

 ومتويل وتعزيز العمل، فرص وتوفري املؤسسات، إصالح خالل من معدالته ختفيض على والعمل الفقر من احلد ـ
 .الفقراء لصاحل النمو عمليات
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 .قائمةال البيئية القيود ظل يف الذايت واالكتفاء الغذائي االمن وزيادة االقتصادي، النمو مصادر تنويع ـ

 سعيها يف احلكومات على كبريا ضغطا ميثل والذي املتزايد، السكاين النمو من للحد فاعلية أكثر سياسات تبين ـ
  .اإلمنائية األهداف لتحقيق

 املتطلبات بني والتكامل التنسيق غياب يف يتمثل والذي والتنمية، التعليم بني العالقات يف القائم اخللل اصالح ـ
 رفع عن املسئولة العوامل أحد هو اخللل هذا ولعل .التعليمية املؤسسات يف التعليم ونوعية صرةاملعا التنموية

 يصنع الذي هو التعليم أن فاملالحظ النامية، الدول خاصة الدول، من كثري يف املتعلمني بني البطالة معدالت
 سوق وتطورات التنمية طبيعة رهااعتبا يف تأخذ ما نادرا الدول تلك يف التعليمية املخطط أن حيث البطالة،

 .العمل

 :البشرية بالتنمية المرتبطة العوامل :سادسا

 ،" األفراد أمام املتاحة اخليارات توسيع عملية" أهنا على -اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج وفقا البشرية التنمية تعرف
 على واحلصول املعرفة اكتساب من كنوايتم وأن وصحية، مديدة حياة األفراد يعيش أن : اخليارات هذه أهم ومن

 التنمية دليل"ب يعرف ما خالل من البشرية التنمية تقاس املفهوم هذا مكونات إىل واستنادا الئق معيشي مستوى
 فان وهكذا .الدخل ودليل التعليم، ودليل الصحة، دليل هي مكونات ثالثة يتضمن والذي ،HDI " البشرية
  التعليم تتضمن اليت الوسائل من العديد باستخدام البشري العنصر كفاءة رفع اىل يشري البشرية التنمية مفهوم

 الدور أداء على قادرا جتعله اليت والقدرات واملهارات املعارف إكسابه هبدف وذلك الصحية، والرعاية والتدريب
 .اجملتمع يف واالجتماعية االقتصادية التنمية يف به املنوط

 االقتصادية العوامل أمهها من أخرى، إىل دولة من ختتلف العوامل من جموعةمب البشرية التنمية ترتبط
 : يلي كما والسكانية واجلغرافية والسياسية واالجتماعية

 التعليم ومستويات ناحية، من االقتصادية املتغريات من كل بني االرتباط إىل وتشري ،االقتصادية العوامل •
 و التعليمية النظم يف التأثري شأهنا من االقتصادية األوضاع أن ذلك .الناحية،أخرى من اجملتمع يف والتدريب
 أن ميكن كما .منهما كل ومدة وأساليبها ومناهجها والتدريب التعليم من كل احملتوى حتديد حيث من التدريبية

  إمداد مهمة يةوالتدريب التعليمية املؤسسات تتوىل أيضا .عليها لإلنفاق الالزمة املالية املوارد توفري يف تؤثر
 .أنشطتها جماالت يف واملدربة املؤهلة العاملة باأليدي االقتصادية املشروعات
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 ومتوسط احمللي الناتج أمجايل يف زيادة من عليه تنطوي مبا -االقتصادية التنمية أن الدراسات بعث أثبتت وقد
 الزيادة تؤدي حيث البشرية التنمية مؤشرات كأحد الصحي املؤشر على معنوي اجيايب تأثري هلا -منه الفرد نصيب

 بثالث املتوقع العمر دليل زيادة إىل واحدة مئوية نقطة مبقدار اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب منو معدل يف
 مئوية نقاط

 يف مباشر بشكل الدين تأثري ويأيت .االجتماعي والتكوين بالغة املرتبطة املؤثرات وتشمل  االجتماعية، العوامل •
 التعليمية املقررات بوضع املختصون معه يلتزم مما الدينية العقائد على باحلفاظ اجملتمع متسك مع التعليمي النظام
 .هبا املرتبطة وااللتزامات واملبادئ العقائد وترسخ الدينية الثقافة تنتمي دينية أسس على

 ووسيلة للمجتمع، والفكري الثقايف الرتاث تشكل باعتبارها التعليمية النظم تشكيل يف دورها تؤدي فهي اللغة أما
 والتقاليد العادات يف أساسي بشكل واملتمثل االجتماعي، بالتكوين يتعلق وفيما .أفراده بني واالتصال التعبري
 يف اجملتمع يتكون حيث باجملتمع الفرد ارتباط خالل من التعليمي النظام يف يؤثر فانه اجملتمع، تسود اليت والقيم
 متوسط ألفراده التعليم فرص إلتاحة اجملتمع يتباه الذي االجتاه وحيدد به، القائمني األفراد جمموع من تركيبته

 للعوامل املباشر غري التأثري ذلك إىل يضاف .اجملتمع هذا يف األفراد عليه حيصل الذي التعليمي املستوى
 من واحلد البيئة على باحلفاظ يتعلق فيما يةاالجتماع ملسؤلية با وشعورهم اجملتمع أفراد توجهات على االجتماعية

 ميكن ال واليت اجملتمعية، واألعراف القيم من ذلك وغري التدخني، ومعدالت هلا، امللوثة واإلنتاج االستهالك أمناط
 العملية يف ومسامهته كفاءته على بدوره يؤثر ما وهو البشري، للعنصر الصحي املستوى على أثرها جتاهل حبال

 .التنموية

 فاأليديولوجية وحمتواه، التعليمي النظام حركة يف السائدة السياسية األوضاع يؤثر حيث ،السياسية العوامل .ج
 جمموعة أو دولة من خيتلف التعليمي النظام جتعل للدولة السياسي النظام يف املؤثرة األفكار اجملموعة تشكل اليت
 برامج تأثرت قد هلا أخرى دول احتالل من عانت اليت الدول يف النظام هذا خيتلف حيث األخرى، الدول من

 تؤثؤ وكذلك واستمرارية، التعليم فعالية يف السياسي االستقرار تأثري إىل باالضافة احملتلة، الدول بثقافة تعليمها
 األدوار توزيع وكذلك عليها، واإلنفاق البشرية التنمية سياسات بتمويل املتعلقة القرارات على السائدة األيديولوجية

 .السياسات تلك تنفيذ الدولة داخل املختلفة القطاعات بني فيما

 السن املناخ حيدد حيث مواردها ومصادر الطبيعية وبيئتها ومناخها الدول موقع وتشمل :الجغرافية العوامل .د
 من حتتاجه وما املدرسية املباين وتكلفة شكل يف املناخ يؤثر كما .الدراسية السنة وهناية وبداية التعليم لبدء املالئم
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 أو ساحلية البيئة بطبيعة يتعلق الدراسية املقررات من جانب إدخال يتم قد أيضا صناعي، تربيد أو صناعية تدفئة
 على اجلغرافية البيئة تؤثر كما والتدريبية، التعليمية الربامج حمتويات ضمن وغريها صحراوية أو صناعية أو زراعية

 .املالئمة الصحية الرعاية سياسات واختيار دةالسائ الصحية املستويات

 العمري التوزيع حيدد حيث السكاين النمو ومعدل للسكان العمري الرتكيب أمهها ومن :السكانية العوامل-هـ
 الزيادة على يرتتب كما التعليمية، واملوارد املرافق من املطلوب الكم التعليمية للمراحل املوازية الفئات يف للسكان

 توفري عن االقتصادية اإلمكانات عجز حالة ويف .املرافق هذه من املزيد توفري إىل احلاجة السكاين النمو لمعد يف
 بأعداد اجلامعات على والضغط التعليمية الفصول وازدحام األمية مشكالت تتفاقم ما دولة يف واملوارد املرافق هذه

 للموارد إهدار عليه يرتتب مما النوع حساب على كميال باجلانب التعليمية املراحل كافة يف واالهتمام كبرية
 .املشكالت من وغريها البطالة وانتشار العمل سوق واحتياجات التعليم خمرجات بني التوافق وضعف البشرية،

 متوسط زيادة يف واملتمثل البشرية، التنمية لسياسات الكمي اجلانب بنجاح يتعلق فيما أيضا السكانية عوامل وتؤثر
 .الصحية والرعاية والتدريب التعليم من كل على االنفاق من لفردا نصيب

 مرورا الدخل، مؤشرات على االعتماد من بدءا البشرية التنمية لقياس املالئمة املؤشرات لتحديد احملاوالت تعددت ـ
 دليل وعاشي املؤشرات تلك أكثر كان حيث املركبة املؤشرات إىل ووصوال االجتماعية املؤشرات على باالعتماد

 :وهي جزئية، مؤشرات ثالثة من يتكون والذي البشرية، التنمية

 .الدولة يف امليالد عند املتوقع العمر متوسط بشأن املتاحة البيانات خالل من احتسابه ويتم صحي، مؤشر •

 ينمؤشر  من بدوره يتكون والذي العلمي، بالتحصيل املتعلقة البيانات خالل من احتسابه ويتم تعليمي، مؤشر •
 .(الدراسة سنوات عدد ومتوسط والكتابة، القراءة معرفة) جزئيني

 .احلقيقي القومي الدخل من الفرد نصيب مبتوسط املتعلقة البيانات خالل من احتسابه ويتم اقتصادي، مؤشر •

 الواحد من الدليل هذا اقرتب وكلما .الصحيح والواحد الصفر بني فيما البشرية التنمية دليل قيمة وترتاوح
  .صحيح والعكس البشرية، التنمية جمال يف تقدما أكثر الدولة أن يعكس ذلك فإن الصحيح

 التلوث – السكانية املشكلة -األمية -الفقر :أمهها من املعوقات، من العديد البشرية التنمية أهداف حتقيق يواجه ـ
 وآليات سبال ويضم العقبات، تلك يراعي شامل تنموي منوذج تبين ضرورة يتطلب ما وهو .وغريها ...البيئي
 لتمويل االهتمام من أكرب قدر منح املعوقات هذه من للحد املقرتحة اآلليات أهم ومن .عليها للتغلب عملية
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 التعليم بني العالقة يف القائم للخلل إصالح من ذلك عليه ينطوي مبا التنمية لسياسات األولويات كإحدى التعليم
 املؤسسات يف التعليم ونوعية املعاصرة التنمية متطلبات والتكامل التنسيق بغيا يف يتمثل والذي والتنمية،

 على والعمل الفقر من واحلد املتزايد السكاين النمو من للحد فاعلية أكثر سياسات تبين إىل باإلضافة التعليمية،
 الفقراء، لصاحل موالن عمليات ومتويل وتعزيز العمل، فرص وتوفري املؤسسات، إصالح خالل من معدالته ختفيض

 على كبريا ضغطا ميثل والذي املتزايد، السكاين النمو من للحد فاعلية أكثر سياسات تبين إىل باإلضافة
 .اإلمنائية األهداف لتحقيق سعيها يف احلكومات

 . البشرية التنمية أساليب:سابعا

 ( مزج نسبة أي ) ما منتج على لحصولل هلا وفقا العناصر مزج يتم اليت الطريقة إىل عام بوجه األسلوب يشري   
 التعليم يف ممثلة التنمية عناصر مزج هلا وفقا يتم اليت الطريقة اىل يشري األسلوب فان البشرية التنمية حالة ويف

 عديدة دراسات تعرضت ولقد البشرية للتنمية مميز مستوى على للحصول وغريها والتغذية والتدريب والصحة
 هذه لنتائج تتعرض ،وسوف البشرية والتنمية مستقلة بصورة العناصر هذه من عنصر كل بني العالقة عن للكالم

  : يلي فيما باجياز الدراسات

 وعالقته التعليم عن تكلمت اليت السابقة الدراسات إليها توصلت اليت النتائج أبرز ومن :والتنميــــة التعليم -1
 : يلي ما بالتنمية

  دالة تقرير يف 1980-1970 عامي بالربازيل والية 27 عن قطاعية لسلةس بيانات استخدمت دراسة يف -

 منو ومعدل املادي املال رأس منو معدل هي التفسريية ،ومتغرياهتا احلقيقي النمو معدل هو التابع متغرياهتا انتاج
 ثاين هو التعليم أن ،اتضح التكنولوجي التقدم ،ومعدل بالتعليم عنه معربا البشريي املال رأس منو ومعدل العمالة

 حني يف النمو من % 40 األخري يفسري كان حيث التكنولوجي التقدم بعد االقتصادي النمو يف يؤثر عنصر أهم
 واحدة بسنة العاملة القوة ألفراد التعليم سنوات متوسط زيادة أن ،واتضح النمو من % 24 األول يفسر كان

 4– 3 بني ميتد التعليم سنوات لعدد أدىن حد هناك أن غري ريباتق % 20 بنسبة احلقيقي الناتج زيادة إىل يؤدي
 وتايوان كوريا عن أجريت أخرى دراسة أكدت ،ولقد النمو على أثره يزول التعليم يف التحسن بعدها يبدأ سنوات

 .السابق املعىن نفس
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 الوظيفة تتطلبه مما أقل تعليما فرد تلقى فإذا التعليم ناقصي واألفراد التعليم زائدي األفراد بني دراسة فرقت ولقد 
 هو منخفضة فيها التعليم نوعية جبامعات اإللتحاق أن الدراسة هذه ،وأثبتت التعليم ناقص يكون فهو يشغلها اليت

 درجاهتم مع تتناسب بوظائف لإللتحاق يصلحوا ال األفراد ،فهؤالء الزائد التعليم ذوي األفراد ظاهرة خيلق الذي
 من أقل تعليمي مستوى تتطلب وظائف عن يبحثون فإهنم ،ولذلك العلمي مستواهم وتردي خربهتم لنقص العلمية

 اليت اجلامعات ،أما التأهيل ناقصي فهم التعليم زائدي كانوا وإن فإهنم مث ومن هبا يلتحقون وجدوها ،فإذا درجتهم
 اإللتحاق اخلرجني هؤالء ةإلستطاع هذا ويرجع التعليم زائدي اليكونوا فخرجوها جيدة نوعية ذو تعليم تقدم

 على يساعد ال قد العايل التعليم على االنفاق أن يؤكد وهذا أدائهم لتميز العلمية درجتهم مع تتناسب بوظائف
 .جيدة غري نوعية ذا التعليم هذا كان إذا التنمية عجلة دفع

 .بالتنمية الصحة بعالقة يتعلق فيما السابقة الدراسات أظهرهتا اليت النتائج أبرز من :والتنمية الصحـــــة -2

 خالل من النمو على مباشرة بطريقة تؤثر فالصحة  والنمو الصحة بني تبادلية سببية عالقة هناك توجد
 الزمن وحدة نفس  خالل أكرب جمهود بذل على املقدرة الفرد تعطي اجليدة احلصة أن ،حيث اإلنتاجية على تأثريها

 اإلنتاج زيادة على تساعد عوامل هذه ،وكل أطول إنتاجية حياة والعيش اليوم نفس خالل أطول لوقت ،والعمل
 .البشرية املوارد يف اإلستثمار زيادة وبالتايل واإلنتاجية

 حتسن أن يشعر عندما ،فالفرد باإلنتاجية األجر ارتباط يتطلب النمو على للصحة اإلجيايب األثر أن غري 
 مباشرة غري بطريقة النمو على الصحة تؤثر كما أكرب جهد بذل لىع حيفزه هذا فإن أجره يزيد سوف اإلنتاجية

 مث ،ومن العلمي التحصيل على أقدر يكونون اجليدة الصحة ذوي فالطلبة التعليم فاعلية زيادة خالل من وذلك
 ومن الصحية الرعاية على املنفقة املبالغ من تقلل قد اجليدة الصحة ذلك إىل يضاف أعلى مبعدل إنتاجيتهم تزداد

 .التنمية أغراض يف تستخدم مواد توفر مث

 كافة على العائد معدالت وارتفاع الدخول زيادة إىل اإلقتصادي النمو يؤدي أخرى ناحية ومن
 . الصحة على اإلنفاق زيادة على حيفز ،مما الصحة يف اإلستثمار فيها مبا اإلستثمارات

 مستوى رفع إىل تؤدي الدخل زيادة أن ىلإ املتحدة الواليات يف أجريت أخرى دراسة انتهت ولقد 
 املشروبات على اإلقبال زيادة الدخل زيادة على فيها يرتتب حاالت هناك أن غري والبدنية النفسية الصحة
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 الصحة حتسني هبدف احلكومي التدخل أن إىل الدراسة نفس أشارت كما بالصحة يضر قد ما وهو الكحولية
 .آخر جانب من العامة الصحة على سلبية آثار له يكون قد العامة

 لدى اإلنتاج يف التكلفة يرفع قد التلوث من البيئة حلماية التشريعات بعض خالل من احلكومة فتدخل 
 العاملني، دخول ختفيض مث ومن األجور، وختفيض العمالة من جزء عن اإلستغناء على حيفزها ،مما املنشآت بعض
 . ذويهم ولدى لديهم ةالصح مستوى على سلبيا أثرا ميارس قد وهو

 هناك توجد قد ،وإمنا ميكانيكية ليست والتنمية الصحة بني التبادلية العالقة أن أيضا يتضح سبق ومما 
 . العالقة هذه من تضعف ظروف

  :الصدد هذا يف السابقة الدراسات نتائج أبرز من :والتنمية التغذيــــــة – ـ3

 إىل يؤدي التغذية سوء أن 1984 – 83 الفرتة خالل الفلبني يف مقاطعات 03 على أجريت دراسة أوضحت -
 ،وتوصلت بينهم الوفيات معدل ارتفاع عليه يرتتب ،كما األطفال لدى.والبدنية العقلية التنمية يف إعاقة حدوث

 ، املدرسة قبل ما أطفال لدى الصحة ومستوى التغذية مستوى على املؤثرة العوامل بني من أنه إىل الدراسة هذه
 .احلكومة تقدمها اليت  الغذاء إعانة ،وبرامج لألم التعليم مستوى

 املدارس يف أدائهم جتعل لألطفال اجليدة والصحة السلبية التغذية أن إىل أخرى دراسات أشارت كما 
 هذا ولعل التخرج بعد اإلنتاجية مستوى ويزداد الدرجات مستوى ويرتفع بينهم الغياب نسبة تقل ،حيث أفضل

 حتقق حىت متكاملة صورة يف تتم أن جيب حزمة هي اجليد والتعليم اجليدة والصحة السليمة التغذيية برامج أن يعين
 .منها املتنوعة النتائج

-20 الفرتة خالل املتحدة املم مببىن العامل دول خمتلف من خبري 16 ضم علمي لقاء يف : والتنمية البيئــــة – 4
 حبث 16 من إليها التوصل تتم اليت النتائج أبرز ومن والبيئة السكان بني العالقة مناقشة متت 1992 يناير 24

 : يلي ما املؤمتر هذا يف إلقائها مث

 – 1985         الفرتة خالل العدد هذا يزداد أن املتوقع ومن سنويا % 1.7 مبعدل العامل سكان عدد ينمو -
 مبعدالت جمرة السكانية الزيادة هذه ويصاحب ميةالنا بالبالد منهم % 90  يقع نسمة بليون 03 مبقدار 2025

 .الضغط ،ويؤدي والصناعات بالسكان مكدسة املدن أصبحت ،حىت املدينة إىل الريف من مرتفعة
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 ومدارس وتيلفونات وكهرباء ومياه طرق من العامة اخلدمات حالة وتدهور التلوث درجة ارتفاع إىل السكاين
 .والصحة مالتعلي مستوى تدهور ومن ومستشفيات

 من السكان عدد زيادة فإن مث ،ومن التنمية مث ومن البيئة تلوث على أخرى ناحية من السكاين النمو يؤثر -
 ميارس مث ومن البيئة يف تدمريا حيدث ، للبيئة امللوثة التكنولوجيا استخدام وزيادة الدخل زيادة مع تفاعلها خالل
 . التنمية على سلبيا تأثريا

 احلشائش وأرض الغابات يف ممثلة ) للتجدد القابلة املوارد استخدام معدل زيادة الدول من ديدع يف ثبت لقد -
 .( بشدة منها املتاح املخزون بتناقص يهدد مما احصائها معدل عن األمساك ومصايد

 لألرض دالزائ اإلستخدام إىل النسبة بنفس املوزعة املساحات يف التوسع عدم مع السكان عدد يف التزايد يؤدي -
 يف يتسبب خمتلفة ألسباب الرتبة خصوبة تدهور أن إىل التقديرات بعض ،وتشري خصوبتها درجة من يقلل مما

 .طن مليون 12 مقدارها خسارة

 لالستخدام الصاحلة املياه ندرة من ،ويزيد السياحية الثروة وتناقص السمكية الثروة تناقص إىل املياه تلوث يؤدي -
 من يزيد املياه استخدام سوء أن ذلك إىل يضاف العامة، الصحة على سلبيا تأثريا ميارس ما،ك واملنزيل الزراعي
 .الزمن مرور مع املياه من الفرد متوسط لتناقص نظرا املستمرة للتنمية عائقا يعترب ما وهو ندرهتا

 وبصفة فرادي تناولتها قد أهنا إال ، البشرية التنمية عناصر أهم أوضحت قد السابقة الدراسات أن من وبالرغم -
 . البشرية التنمية لعناصر املثلى التوليفة يوضح متكامل برنامج عن تتكلم دراسة توجد ،ومل مستقلة

 . البشرية التنمية و اإلقتصادي النمو بين التبادلية العالقة :ثامنا

 مع يتعامل كان و صادياإلقت النمو مبفهوم خيلط و البشرية التنمية مفهوم تفسري يساء كان ما كثريا       
 غايتها ليس و للتنمية وسيلة بأهنا البشرية التنمية عن اإلقتصادي النمو خيتلف و مرتادفني أهنما على املفهومني
 الناس إىل منفعتها ستتسرب الوطين املدخل يف الزيادات منفعة أن تعتقد كانت السابق يف هلا روج اليت فالنظرية
 من أمناطا يبني فهو . املنهج هلذا علميا دعما تقدم مل العاملية اخلربة ،لكن هممعيشت مستوى يستحسن و مباشرة
 يف املنهج يف التغيري يف املنهج هذا بدأ لذا و. البشرية بالتنمية يفسره و النمو حتقيق يف أدىن أداء و ختتلف التقدم

 يرتكز التنمية هنج أصبح و التنمية لعملية األوجه كافة مقدمة يف الناس تضع التنمية فكرة أصبحت و السبعينات
  . التنمية لتحقيق السلع على يرتكز أن من بدل اإلنسان على
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 ركزت ،كما اإلقتصادي للنمو أساسي حمرك البشري املال رأس تراكم بأن اإلقتصادية التنمية نظريات تشري و
 حيث ، اإلقتصادي   للنمو مفتاحا هبوصف  البشري بالعنصر اإلستثمار على اإلقتصادية للتنمية احلديثة الدراسات

 العنصر هذا يف اإلستثمار إن ، البشري املال رأس تراكم و اإلقتصادي النمو بني ارتباط و عالقة وجود على بينت
  . اإلقتصادي النمو على إجيايب أثر له

 حتقيق على اعدتس فنيا املدربة و املؤهلة البشرية الكوادر بأن املتقدمة النامية الدول جتارب أوضحت وقد
 النامية الدول جتارب أوضحت فيما ، اإلنتاجية و اإلنتاج زيادة خالل من, اإلقتصادي النمو من مرتفعة معدالت

  . فيها التنمية خطط و برامج على املؤهلة البشرية املوارد يف النقص تأثري مدى

 باملهارات تتمتع عاملة قوى تكوين على حيوية بدرجة تتوقف التنمية " أن الصدد هذا يف جونسون يشري و   
 .اإلقتصادي و التكنولوجي التغري استيعاب على القادرات و احلديث لإلنتاج الالزمة الفنية

 و لتطوير كبريا جهدا  كرسوا و ، البشري العنصر نوعية على دورهم األخرية السنوات يف اإلقتصاديون ركز
 بعد السيما ، مستوياهتا و أشكاهلا بكافة التدريب و التعليم طريق عن البشري املال رأس مفهوم توصيف

 اإلنتاجي دوره ميارس لكي املعاصر اإلنسان على امللقاة اجلديدة املهام إىل التكنولوجية للثورة األخرية اإلنتقاالت
 تاجيةاإلن اإلنسان جهود يف رئيسيا جانبا املبدع الذهين العمل من جعل مما .  مهاراهتا و  مؤهالت رفع فاقتضت

 األنظمة و الربامج خلق يف لدوره باإلضافة القيادة و التوجيه و السيطرة و باخللق املرحلة هذه يف دوره متيز فقد
 ارتفاع و الكفء البشري العنصر إلعداد اإلجتماعية الكلفة زيادة إىل أدى بشكل التكنولوجية للعملية املتكاملة

 . اإلقتصادية مكانته

 اإلنتاج نوعية حتسني على بالقدرة أيضا أثره يظهر بل وحدها اإلنتاجية على ينعكس ال شريالب اإلستثمار نتاج إن
 هي التكاليف تقليل و ممكن إنتاج أقصى على احلصول فإن هكذا و ، اإلقتصادية للموارد األكفأ االستخدام و

  النمو على قادرا سيكون تاخلدما و السلع من اإلنتاج فإن بالتايل ،و املتوقعة الطبيعية النهائية احملصلة
  الدولية األسواق يف املنافسة حالة مع التعامل على القدرة للدولة يوفر التدريب و التعليم فإن عليه و ، اإلقتصادي

 أعلى  عائد وعلى أكثر فرص على حيصل التعليم من مزيد على حيصل الذي الفرد أن معروفا أصبح لقد 
 بالتعليم إستثمار يف فالتوسع للفرد بالنسبة اإلنتاجية يف االختالف عن يعرب مالتعلي درجة اختالف كان لو عندئذ 
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 الذين اجملتمع أفراد عدد زيادة إىل يؤدي – البشري املال رأس اإلستثمار أشكال من شكال يعترب والذي –
 . أفضل وظيفة فرص على حيصلون

 خالل من اإلقتصاد على إجيابيا عكسسين باإلنتاجية حتوال هناك أن يعين هذا فإن مباشر غري وبشكل 
 .  اجلديدة املعرفة و التكنولوجي  التغري استيعاب و األخرى اإلنتاج عوامل مع التعامل

 ،وجتعل ما جمال يف بكفاءة يتميز جتعله اليت للعامل مهارة يصقال أن فيهمنا يفرتض التدريب و التعليم إن 
 على حصوله بعد عاديا عامال يعد مل فهو ، آخر عنصر عن متيزه حبيث اإلنتاجية العملية يف مطلوبا عنصرا منه

 عن خمتلف سوق لنظام خيضع متخصص بل أقل أجر له آخر عامل مقابل يستبدل املهارة اكتسابه و التدريب
 . العادية العمالة سوق

 متايز هناك يصبح حبيث ، املهارة هي أخرى ميزة العادي للعامل يوفران  التدريب و التعليم فإن وهكذا 
 أعلى أجر على احلصول من سيتمكن ما مهارة على احلاصل فالفرد . املكتسبة املهارة على يقوم العمال بني

 العامل فعرض ، لالرتفاع املعروض باألجر تدفع عليه للحصول املنافسة فإن معني ختصص من العرض قل ،وكلما
 واحد عمال عرض من أكثر هناك أصبح بل ، ماثلنيمت أهنم على يعاملون العمال مجيع يعد ومل تغري قد اآلن

 على احلصول فرصة فإن بالتايل و الكفاءة و املهارة و التخصص على يعتمد ، هبا خاص عرض فئة لكل أن حبيث
 العمال على الطلب بأن يعين هذا و ، أفضل بأهنا القول ميكن بل ، متنوعة أصبحت قد العمال لفئات وظائف
 األجور ارتفاع خالل من العمال دخوهلم حتسني إىل حتما يؤدي مما املنشآت قبل من فسالتنا نوع فيه سيدخل
 .  املتوقعة

 ستكون مدهتا و البطالة احتماالت أن يعين وهذا ، املاهرة للعمالة األساسي الرافد يعترب التعليم يف التوسع إن  
 و اكتسبها ،اليت اخلربة وبسبب إليها احلاجة سببب املاهرة العمالة فصل و توظيف لصعوبة نظرا املتعاملني بني أقل
 لعامل توظيفها حالة يف عنه اإلستغناء مت الذي العامل خربة عن للتعويض املنشأة تتحملها إضافية تكلفة تعين اليت

 وايتملك ال الذين باألفراد مقارنة قليلة ستكون العمل من املسرح للعامل االنتظار فرتة فإن ذلك إىل إضافة ، جديد
 . مهارة أو خربة

 العاملة القوى حتريك إىل ستؤدى  املتعددة مبهاراته و املختلفة بتنويعاته البشري املال رأس تراكم زيادة إن 
 والعوائد اإلنتاجية ذات الوظائف إىل و ، الزراعي كالقطاع املنخفضة العوائد و اإلنتاجية ذات املهن من املتعلمة
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 يتمثل اإلقتصادية القطاعات يف حتوال يعين مما ، احلديثة التكنولوجيا وقطاعات الصناعية كالقطاعات املرتفعة
 التكنولوجيا يستخدم أصبح الزراعي القطاع أن رغم ) الزراعي القطاع حجم وتقليص الصناعي القطاع منو بزيادة

 أجياد على سيعمل ؤهلةامل البشرية املوارد توافر أن كما ،( التقليدي القطاع ذلك يعد ومل ، والتصنيع احلديثة
 .الدولة ثروة زيادة إىل يؤدي مما ، التقليدية حساب على احلديثة القطاعات منو باجتاه اقتصادية هيكلية حتوالت

 النمو لدعم وحده كافيا شرطا ليس  استريادها خالل من احلديثة التكنولوجيا على احلصول إن 
 فال ، البشري املال رأس برتاكم وثيق بشكل يرتبط  لوجيالتكنو  التقدم أن أيضا مالحظة جيب و ، اإلقتصادي

 البشرية املهارات و اخلربات يف برتاكم يقرتن أن دون التكنولوجي التقدم من مرتفعا مستوى ما دولة متتلك أن يعقل
 . التكنولوجية النقلة حلدوث الضامن و احملفز يعد والذي

 التغري فإن مث ،ومن تبنيها و احلديثة التكنولوجيا تيعاباس على سيشجع البشري املال رأس تراكم فإن وهكذا
 . املؤهلة العاملة القوى على النسيب الطلب من سيزيد التكنولوجي

 وحجم مبقدار ارتبط احلديثة التكنولوجيا استيعاب أن تدل الدويل املستوى على الشواهد أن كما 
 كما إجيايب بشكل اإلقتصادي النمو على سيؤثر املؤهلة ريةالبش املوارد تراكم إن ، البشري املال رأس يف الرتاكمات

 إما ، واخلدمات السلع من اإلنتاج حجم زيادة على سيعمل املوارد هذه توفر أن ذلك ، اإلقتصادية النظرية تفرتض
 . مالءمة أكثر إنتاجية سياسة تبين خالل من إما و ، اإلنتاج أسلوب حسن خالل من

 ،فرتاكم البشري املال رأس وتراكم اإلقتصادي النمو بني العالقة لرتمجة رشحامل هو الصادرات قطاع إن  
 موارد توظيف على قادرة الصادرات أن علمنا فإذا كفاءة أكثر بشكل اإلقتصاد ستفيد املهارة و اخلربات

 هلذا املتوقع ،فمن املتوقعة الدولية املنافسة طبيعة بسبب اإلقتصادية القطاعات من أكثر كفء بشكل اإلقتصادية
 منو بدون و اقتصاديا منوا البشرية التنمية تتطلب ، البشري املال رأس تراكم من األول املستفيد يكون أن القطاع

 ضروري اإلقتصادي النمو أن من الرغم على و عموما البشرية األحوال يف متصل حتسن هناك يكون لن اقتصادي
 ترتجم ال اإلقتصادي النمو معدالت أن إىل ذلك يف السبب يرجع و كافيا يعد أنه إال ، البشرية التنمية لتحقيق
 . البشرية التنمية من مرتفعة مستويات إىل تلقائيا

 األخرى هي تعد البشرية التنمية فإن البشرية التنمية لتحقيق ضروريا يعد اإلقتصادي النمو كان إذا و 
 يف استمرار هناك يكون حىت الالزمة املواد يتيح دياإلقتصا النمو أن فنجد ، اإلقتصادي النمو لتحقيق ضرورية
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 للنمو الضرورية و اهلامة العوامل أحد من يعد العاملة القوى نوعية يف التحسني أن كما  البشرية التنمية حتسن
 النمو يؤثر حيث ، قوية عالقة البشرية التنمية و اإلقتصادي النمو بني املزدوجة العالقة أن يعقد و ، اإلقتصادي
 النتائج إىل األخري يف خنلص و ، اإلقتصادي النمو معدل يف األخرية هذه تؤثر كما البشرية التنمية يف اإلقتصادي

  : التالية

 يف بعدالة مصحوبا اإلقتصادي النمو يكون عندما هي املتواصلة البشرية التنمية لتحقيق السبل أفضل إن 
 . الدخل توزيع

 توجيه احلكومة أحسنت ما إذا ، طويلة لفرتة و البشرية لتنميةا جمال يف جوهري حتسن حتقق ميكن 
  . الدخل توزيع يف سوء هناك كان لو و حىت االجتماعي اإلنفاق

 ال ،حىت البعيد املدى على البشرية التنمية يف التقدم لتعزيز جدا ضروري اإلقتصادي النمو حتقيق إن 
 . اإلرتباك إىل البشري التقدم يتعرض

 يتحقق و . كثريا البشرية التنمية تتحسن ال ذلك ومع ، اإلمجايل الوطين الناتج يف سريعة منو معدالت حتقيق ميكن
 . الدخل توزيع يف سوء هناك يكن و منخفضا االجتماعي اإلنفاق يكون عندما ذلك

 بتحقيق مياحلكو  التدخل طريق عن الطبيعية الكوارث و الكساد فرتة خالل البشرية التنمية على احملافظة ميكن
 . حمددة أهداف

 تراكم أمهية يعكس ما وهو ، األخرى العوامل ثبات مع الصادرات منو و املال رأس تراكم بني معنوية عالقة وجود
 جتديد و تطوير يف دور العملية و العلمية اخلربات و املهارات تلعب حيث ، الوطنية الصادرات تنمية يف املال رأس

  .املنافسة على قدرته تعزيز إىل يؤدي ما وهو ، الدويل املستوى على تنافسية و ةنسبي ميزة اكتساب و املنتج

  . البشرية والتنمية اإلقتصادي النمو بين العالقة مناهج :تاسعا

  : يف تتمثل اإلقتصادي والنمو اإلجتماعية البشرية التنمية بني العالقة ملعاجلة األقل على أربع  الباحثون حدد لقد

  : اإلقتصادي النمو ناتجة البشرية التنمية فيه تكون التي أسفل إلى المنافع بتسر  نهج -1

 سياسة يف اإلقتصادي النمو من ناجتة اإلجتماعية التنمية يرى الذي األول النهج تبين عام بشكل جرى لقد
 النمو أن فرضية على وتعتمد اإلقتصادية الربامج على بشدة الرتكيز حنو السياسات هلذه وتتجه  التنمية،
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 على السبعينات منذ أسفل إىل املنافع تسرب هنج تعرض الذي النقد من وبالرغم  البشرية التنمية ينتج اإلقتصادي
 ، النهج هذا تتبع دراسات هناك تزال ال األساسية احلاجيات توفري يف فعال غري أنه أساس على النهج هذا تتبع
 الدخل معدل يف الزيادة أن إىل يذهب RAM-1995 أن إىل نشري ، فحسب مثالني نورد أن لنا كان وإذا

 GOLD Stein شتاين غولد وإىل ، األساسية باحلاجات الوفاء مستوى حتسني شأهنا من الواحد للفرد
 على واحد عنصر على بقوة ستأثر اإلقتصادية العوامل أن فرضية على يعتمد  سبيب منوذج أن يفرتض ((1985

 متبعني   Prishett – Smmers 1996 مسرز شيب بريت موجزا دعم و  سيةاألسا اإلحتياجات من األقل
 اليت اآللية و الصحة على تأثري له الدخل مستوى أن ترى اليت نظر وجهة 1975 (Prishett) ستون بري

 للسلع الفرد على تأثريه خالل من الصحة على مباشرة يؤثر فالدخل ، املعامل واضحة خالهلا من يعمل
 وفيات سبب خيفض املرتفع الدخل أن و " صحة أكثر األغىن " أن مسرز و شيت بريت وجد وقد ، اإلستهالكية

 غطت البلدان مقارنة بيانات يف مؤشر 81 على معتمدا (Easterly - 1999) اسرتيل اثبت قد و الرضع
 كبري ددع و الواحد الفرد الدخل بني إجيابية عالقة هناك أنه ، 1990 – 1980 – 1970 – 1960 أعوام

 ساال و بارو وجد قد و أثرا حيدث كي طويال وقتا يتطلب اإلقتصادي النمو أن من بالرغم ، احلياة مؤشرات من
 متوسط و الرضع وفيات ، للصحة مبقاييس إجيابيا" يرتبط الواحد للفرد الدخل أن أيضا ، 1995) مارتن أي و

 " دوالر" الحظ و باملدارس اإللتحاق زيادة إىل ؤديي النمو أن 2000 " كلينوي و بليز " وجد ، املوقع األجل
(2000 DOLLAR) كاراي و دوالر" و" (2000 DOLAR - KRAA) اإلقتصادي النمو أن  

 . الناس صحة حيسن

 ميكن أنه غري البلدان بني املقارنات من مستخلصة ارتباطات بإبراز األول النهج عن األدبيات هذه كافة واتسمت
  : للسببني البشرية التنمية و الدخل مؤشرات بني زائف إحصائي ربط إجراء

 . املداخيل مبعدل إحصائيا مرتبطة كربى أمهية هلا تكون قد أخرى متغريات كانت إذا : أوال

  . معين بلد بكل خاصة ثابتة عوامل هناك كانت إذا : ثانيا

  : منفصلين اثنين كمتغيرين البشرية التنمية و اإلقتصادي النمو إلى النظر نهج -2

 لينومان " حبثية ورقة فتمثله متصالن غري حديثان اإلقتصادي النمو و البشرية التنمية أن يرى الذي الثاين النهج أما
 زوفيكاس " نظر وجهة على فيها الضوء يلقيان (NEWMAN - TOMSON 1989) " تومسون و
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" ( 1972 ، ZWEKAS) الرأي عن وعرب بشري منو ندو  حيدث أن ميكن إقتصاديا منوا أن يبني الذي 
 تنمية انتشار حساب على بامتيازات تتمتع خنبة على فقط يقتصر أن ميكن احمللية النمو منافع توزيع أن القائل
 دون أنه إىل زوفيكاس يذهب و ( تومسن و لنيومان تبعا ) ذلك على بناءا و واسعا انتشارا البشري املورد

 فجوة االقتصادي النمو عن ينجم قد ، األساسية حباجاهتم للوفاء ددحم بشكل للفقراء الدعم تقدمي استهداف
 - 1973) " غرانت " اجراها اليت التجريبية الدالئل حتليل يدعم و الفقراء و األثرياء بني اتساع أكثر

GRANT) 1988) " ويليامز و لندن" يقرتح و أعاله املذكورة احلجج  LONDON-
WILLIAMS) عن تطبيقيا و حتليليا تتمايز األساسية احلاجات قياسات أن رتباطياال التحليل باستخدام 

 . االقتصادي النمو قياسات

  : االقتصادي النمو و البشرية التنمية من أي أن إعتبار نهج -3

 " أن (HAZUMDAR 1996 ) " مازوميدار " يذكر و متصالن لكنها لآلخر رئيسيا سببا ليس 
 االقتصادي النمو أن ترى اليت الثالثة كنزر وجهة رواد أحد (SIRINIVASAN ، 1977 ) " سيؤينيفازان

 االقتصادي النمو سياسة أن " سريينيفار" نظر يف كبري بشكل األخر على منهما الواحد يعتمد البشرية التنمية و
 تاحلاجا على التشديد أن " مازوميدار" ويقول ، األساسية احلاجات تنمية تعزز اليت السياسات و تتشابك

 مضمار يف املستقبل يف التحسن سيؤدي ما االقتصادي النمو القصري املدى على األقل على سيؤدي األساسية
 اللذان KLITGAARD (E - 1998 ) " غارد كلييت و " يرك فريد " بني و األساسية باحلاجات الوفاء
 . اإلقتصادي والنمو البشرية الشروط بني العالقة درسا

 إمكانية إىل هده االقرتان شبكة وتشري البشرية واملؤشرات االقتصادية املؤشرات بني تربط ناالقرتا شبكات إن    
 الرتابطات مثل أن على اإلقتصادي النمو على متميزة تأثريات منهما لكل حمددة جمموعات إىل املؤشرات تصنيف
 فصل الصعب من جيعل قليل املالحظات وعدد املوثقة غري البيانات و ضعيفة النظرية تكون عندما خاصة

 والنمو البشرية التنمية بني متجانسة سببية عالقة فيها توجد ال انه * مازوميدار * بني فقد السببية العالقات
 . الدخل جمموعة بتغري وأيضا املتغريات بتغري العالقة هده تفاوت ميدار ملازو وتبعا االقتصادي
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 : االقتصادي للنمو البشرية التنمية يف تسبق التي األعلى إلى المنافع تسرب نهج -4

 االقتصادي النمو تسبق البشرية التنمية أن يرى الذي الرابع املنهج عن االقتصادية للتنمية الدراسات بعض وتعرب   
 الدخل أن إىل مشريا الدخل زيادة طريق عن الفقر ختفيض إىل التوجه STRENKEN سرتيكن وانتقد

 على احلصول) العامة اخلدمات أن دلك إىل إضافة والحظ الفرد لرفاهية أساسية ودبن على دائما ينفق ال اإلضايف
 ترتبط ال لدلك وهي األساسية احلاجات بعض بفعالية تفي أن وميكن ( صحية وخدمات ومدارس نظيف ماء

 اتالسنو  غطت بلدا 46 من البيانات على اعتمادا 1989 "وتوماسن نيومان "أورد وقد الفردي للدخل مباشرة
 البشرية و اإلقتصادية التنميتني أن املستاخر التابع املتغري منوذج وباستخدام 1980 – 1970 – 1960

 اإلمجايل احمللي الناتج منو وترية حتليل يف 1991 بارو وجد وقد صحيحا العكس ليس ولكن إجيابيا مرتابطتان
 الناتج بني إجيابية عالقة هناك أن 1985-1960 العامني بني ما الفرتة يف بلد 98 يف الواحد للفرد احلقيقي
 و هانوشيك"ويرى 1960 عام باملدارس اإللتحاق بوتائر ممثال األويل البشري املال ورأس للفرد احمللي اإلمجايل
 . 2001" كيموكو

 اجري الذي املسح ويشري اإلقتصادي للنمو ورئيسي حمدد باملدارس االلتحاق بان 2004 وداهالمان وتيشني
 النمو بني السببية للمسالة ومتماسكا واضحا جوابا تقدم مل املوضوع هدا حول األدبيات أن الدراسة ههد لغرض

 . البشرية والتنمية اإلقتصادي
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 البشرية الموارد إدارة :السابع المحور

 ، املتداخلة التطورات من جملموعة نتيجة هي إمنا ، الساعة وليدة ليست احلديث بشكلها األفراد إدارة إن  
 العاملني ؤونش ترعى ، متخصصة أفراد إدارة إىل احلاجة ظهور من مباشر غري أو مباشر بشكل سامهت اليت و

 . العاملني إنتاجية زيادة من متكن و بكفاءة البشرية الطاقات الدارة اآلليات أجنع توفري على تعمل و باملنظمة

 الدراة التارخيي التطور إىل سنتطرق البشرية املوارد الدارة األساسية املبادئ و باملفاهيم اإلحاطة أجل من و    
 . البشرية املوارد إدارة من العائد و االختصاص نتناول األخري ويف البشرية املوارد تسيري سياسات مث البشرية املوارد

  البشرية الموارد إدارة في مقدمة :أوال

 املوارد باقي يف تتحكم اليت البشرية املوارد األخص على و مواردها استثمار حسن على املنظمات كفاءة تعتمد    
 حملة يلي فيما سنعطي و ، البشرية املوارد ختص مستقلة إدارة إىل الحتياجا ظهر هلدا و ، استخدامها طريقة يف و

 . البشرية املوارد و األفراد الدارة التارخيي التطور عن

  البشرية الموارد الدارة التاريخي التطور ـ1

 : البشرية املوارد إدارة هبا مرت اليت املراحل خمتلف عنصر هذا خالل من نقدم    

 من تصنع السلع معظم كانت حيث اليدوية اإلنتاج بطرق التارخيية احلقبة هده متيزت : الصناعية الثورة قبل -
 و يبيعه العمل صاحب ممتلكات العامل اعترب العبودية نظام ففي ، العمل صاحب بيت يف و ، صغرية مصانع
 هدا تلي مث املالك بيد طلقةامل السلطة كانت و له إنسانية أو قانونية حقوق فال ، السلع كل شان شأنه يشرتيه
 أجر يعد الذي األجر مقابل تعمل بدأت ، املهارة و اخلربة متلك فئة برزت فيه و اليدوية الصناعة نظام النظام

 أجورهم و للمهنة الدخول شروط يوضح قانوهنا هلا طائفة كل شكلت به و الطوائف نظام جاء أن إىل ، الكفاف
   احلرفة أو للصناعة احتكارا النظام هدا ميثل و ، إنتاجهم مستويات و

 العريب العامل يف ظهرت و ، عشر الثامن القرن يف الغريب العامل يف الثورة هذه ظهرت: الصناعية الثورة مرحلة- 
 أحيانا استغنائها و  الكبـرية املصـانع و اآلالت ظهور مييزهـا كان ما أهم و ، العشرين و عشر التاسع القرنني يف

 عمل ساعات  العمل ظروف سوء إىل ذلك أدى كما . متخصصة عمالة إىل أحيانا احتياجها و ، العمال عن
 أحيانا أساءوا مشرفني و مالحظني فئة ظهور إىل األمر أدى كما   غريها و أخبرة و  أتربة و ، ضوضاء و ، طويلة
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 هده أظهرت لقد و العاملني سام و العمل روتينية و رقابة إىل أيضا األمر أدى كما . أمرهتم حتت العاملني إىل
    العاملني ظروف حتسني ضرورة إىل االحتياج الفرتة

 أبرزها من و األفراد إدارة على أترث أحداثا املرحلة هذه شهدت:  العشرين القرن مرحلة-  

 جمموعات خالل من ممكن حد أقصى بإنتاج اهتم الذي  تايلر يريك فريد باسم تقرتن اليت و: العلمية اإلدارة -أ
 من و . املعادن قطع و ، املعدنية الكتل رفع جماالت يف املشهورة جتاربه بداية قام حيث ، عليها يشرف اليت العمل
 طريق كوهنا العلمي اإلدارة اعتربت قد و ، مبادئه و قوانينــه له علما تكون أن ميكنها اإلدارة بان إدراك نتائجه
 العمل أداء كيفية على تدريبهم و العاملني اختيار عن مسؤولة اإلدارة أن يلرتا بني حيث ، اإلدارة مشاكل ملعاجلة

 . العمل يف اإلنسان العامل جتاهلت املدرسة أن إىل اإلنتاج زيادة يف تايلر إليها توصل اليت النتائج من غم فالرب ،

 توفري اإلدارة على حتتم إذ جاإلنتا  تضخم مع و ، األوىل العاملية احلرب خالل   : األولى العالمية الحرب - ب
 فكرة فقد لدا و ، العاملة القوى عرض يف نقص من سببته ما و احلرب ظروف رغم ، العاملني من احتياجاهتا

 . األفراد إدارة أنشطة تتوىل متخصصة إدارات إنشاء يف جبدية و اإلدارة

 الكفاءة رفع على مرتكزا اإلدارة اهتمام استمر فقد التارخيية املسرية هده خالل من اإلنسان مر ما رغم 
 . لألفراد اإلنتاجية

 هذه جاءت ، اإلنتاجية الكفاءة لرفع املادية األساليب على الرتكيز بعد  : اإلنسانية العالقات مدرسة -ج
 املتعلقة املشاكل معاجلة أن التحديد وجه على "مايو التون" رأى فقد ، حاجاته و اإلنسان على ركزت و املدرسة

 تدريب على بالرتكيز املدرسة هده اهتمت و ، اإلنساين بالعنصر االهتمام طريق عن معاجلتها ميكن نتاجيةباإل
 . العاملة للقوى اإلنسانية املعاملة أساس على املشرفني

 بالتايل و ، اإلنتاج حمور هو الذي و باإلنسان العناية على الرتكيز إستمر خالهلا  : الثانية العالمية الحرب -د
 . األفراد بإدارة العناية وجبتأ

  البشرية الموارد إدارة مفهوم ـ2

 مفهوم إىل عاملة كقوى مفهومها من دلك و ، البشرية املوارد إدارة عرفته الدي التارخيي التطور خالل من    
 . ةالبشري املوارد بإدارة املتعلقة التعاريف بعض إعطاء ميكن البشرية املوارد هو و ، منه أمشل و أوسع
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 جمموعة أي ، فعالة و مستقرة عمل قوة تكوين يف األفراد الدارة الرئيسي اهلدف يتلخص  : األول التعريف
 النشاط « تعريفها ميكن األفراد إدارة فان ، فيه الراغبني و العمل على القادرين العمال و املوظفني من متفامهة
 تنسيق و احملددة الكفاءات و باإلعداد توفريها و ملةالعا قوى من املنظمة احتياجات بتحديد املتعلق اإلداري

    . » ممكنة كفاءة بأعلى البشرية الثروة هده من االستفادة

 األفراد معاملة و تدريب و تعيني و باختيار املتعلقة السياسات بدراسة األفراد إدارة عرفت   : الثاني التعريف   
 خلق و اإلدارة عدالة يف ثقتها زيادة و ، املؤسسة داخل العاملة ىالقو  تنظيم على العمل و ، املستويات مجيع يف

 . اإلنتاجية طاقاهتا أعلى إىل باملؤسسة للوصول ، بينها تعاونية روح

 ألداء الالزمني األفراد على احلصول إىل يؤدي الذي العلم انه من األفراد إدارة مفهوم عرف: الثالث التعريف
 . عليهم احملافظة على العمل و األعمال

 و ، للمنظمة األفراد من ميكن ما أفضل على احلصول كونه من األفراد إدارة مفهوم آخرون يعرف: الرابع التعريف
 . ألعماهلم وسعهم يف ما كل إعطاء و املنظمة ضمن البقاء يف ترغيبهم و رعايتهم

   البشريـة ملواردا إدارة عن شامل بتعريف اخلروج ميكن ، السابقة التعاريف على بناءا و      

 من وذلك ، املناسب املكان يف املناسب الفرد وضع بغية  . املنظمة يف األفراد شؤون بتسيري ختتص اليت اإلدارة هي
 . املنظمة أهداف حتقيق أجل

  تحقيقها كيفية و البشرية الموارد إدارة أهداف  ـ3

 نركز أن نستطيع  الكفاءة و ، الدقة من معني ستوىمب إليها الوصول ينبغي ، حمددة نتيجة هو اهلدف أن اتفقنا إذا
 :يلي فيما البشرية املوارد إدارة أهداف

 . منتجة و مستقرة عمل قوة تكوين

 . اإلنتاج يف كفاءهتا حتسني و العاملة القوى تنمية

  .األداء يف مهارهتا مستوى و ، سالمتها على احملافظة و العاملة القوى صيانة

 . العمل على اإلقبال و الرضا من كافية درجة خلق و معنويا و ماديا جهودهم عن العاملة القوى أفراد تعويض

  .املنظمة أهداف جناح يف املستمرة مسامهتها تأهيل و الكفاءة ذات املدربة العاملة القوى على احملافظة
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  األهداف هذه لتحقيق طريقتني تصور ميكن و

 . فيها لنا دخل ال متغريات بسبب أي لصدفةا مبحض األهداف تتحقق أن :األول الطريق

 . املتاحة اإلمكانيات و الطاقات استثمار و اجليد التفكري و اجلاد بالعمل األهداف تتحقق أن :الثاين الطريق

  البشرية الموارد تسيير سياسات : ثانيا

 املورد هذا كون و الوطين قتصاداال بناء يف الرئيسي العامل يعتربه و ، البشري بالعنصر اإلدارة علم يهتم       
  ليكونوا األفراد أحسن جلب أجل من تسيريه على تعمل إدارة لوجود الضرورة فكانت للمنظمة بالنسبة مهم

 . أهدافها بتحقيق جديرين

 و املتشاهبة الظروف يف التصرفات و ، التفكري حتكم خطط بوجود  األمر إقتضى األساس هذا على و      
  . البشرية املوارد جماالت يف املوضوعة الربامج أثناء حتدث اليت املتكررة،

 : البشرية الموارد تسيير سياسات مفهوم  ـ1

 . األفراد مع معامالهتا يف اإلدارة هبا تسرتشد اليت ، العمل قواعد بدراسة البشرية املوارد تسيري سياسات ختتص    
 بدل و متعاونة و فعالة و مستقرة عمل قوة تكوين على العمل هو البشرية املوارد إدارة لسياسة الرئيسي اهلدف فان

 فالعنصر ، العاملة القوى تنمية و العداد عنايتها تبدل أن اإلدارة على جيب إذ . باستمرار تنميتها سبيل يف جهد
 تفرض و لالعمـ عالقات بتنظيم اجملتمعات من كثري يف الدولة هتتم و ، منظمة ألي األساسية الدعامة هو البشري
 . أخرى ناحية من العاملني بني و ناحيـة من اإلدارة بني العالقات استقرار تضمن اليت الضوابط و القواعد

 املبذولة اجلهود تعترب و أنواعهـا اختالف على املنظمات يف خاصة أمهية البشرية املوارد تسيري سياسات حتتل لذلك
 . املثمر اإلداري العمل أنواع من السياسات هذه تنمية و إعداد سبيل يف

  البشرية الموارد تسيير سياسات عليها تقوم التي الرئيسية األسس  ـ2

 أو ، صناعي أو  جتاري طابع ذات املنظمة هده كانت سواء ، ألخرى منظمة من النشاط نوع خيتلف    
 لدا ، منظمة كل هبا ملتع واحدة تبقى البشرية املوارد تسيري سياسات عليها تقوم اليت األسس لكن ، خدمايت

 :يلي كما هي و الرئيسية األسس بعض نذكر أن ميكن و البشرية املوارد إدارة جمال يف هبا التقيد جيب
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 معاملتها يف العدالة حتقيق هو اإلدارة هدف يكون إذ ، شروطه و العمل ساعات و لألجور عادلة مستويات وضع
 اقرتاحات و ، العمال طلبات حبث و ، األخرى املنظمات يف النواحي هذه مستويات دراسة طريق عن للعمال
 . هلا االستجابة و اجملال هذا يف املشرفني املديرين

 . بعدالتها العمال إقناع جيب بل عادلة األسس تكون أن تكفي ال

 فكثريا . معني شكل على لألفراد معاملتها يف اإلدارة موقف تربر اليت الرئيسية األسباب و باملعلومات العمال مد
 يف املنظمة جناح درجة عن بيانات إعطائهم بشأن نقابتهم أو العمال طلب إىل االستجابة عن مثال اإلدارة متتنع ما

 . اإلدارة أسرار من بل اختصاصاهتم من ليس دلك أن حبجة أرباحها مقدار و السوق

 يف العمال اشرتاك اإلدارة مصلحة من أنه إذ . قادهتا ذكاء درجة و حقيقتها على العمالية النقابات قوة دراسة
  . املنظمة داخل حيدث فيما اقرتاحاهتم و بآرائهم األخذ و هبم املتعلقة القرارات اختاذ

  البشرية الموارد تسيير سياسات مختلف  ـ3

 ةبالنسب سياسة أهم هي . اخلارج و الداخل يف املتميزة ، البشرية العناصر عن التنقيب و البحث سياسة إن    
 وسياسـات ، جللبهم مكافآت و حوافز عدة بتقدمي هدا و ترغيبهم على العمل جيب و ، البشرية املوارد لتسيري
 و . املسـطرة األهداف التحقيق هذا و ، املستخدمني تدريب و املهــارات تنمية يف متكن البشرية املوارد تسيري
  :يلي فيما السياسـات هذه تتمثل

 اليت املهام حيدد فهو . معينة وظيفة بطبيعة املرتبطة املعلومات تسجيل و حتديد ليةعم هو: العمل تحليل -أ
 لكي الوظيفة شاغل الفرد من املطلوبة املسؤوليات و القدرات و ، املعرفة و ، املهارات و ، الوظيفة منها تتكون
 . ناجح أداء حيقق

 للوظائف املؤهلني األفراد من الصحيح ددالع على احلصول عملية بأنه يعرف  : العاملة القوى تخطيط -ب
 األفراد عرض مقابلة أو توافق نظام هو البشرية املوارد ختطيط فان أخرى بطريقة و ، املناسب الوقت يف و  املناسبـة
 اليت املتاحة الوظائف مع  عنهم البحث أو تعيينهم سيتم الدين هؤالء خارجيا و .  فعال املوجودين األفراد  داخليا

 حمددة زمنية فرتة عرب وجودها املنظمة قعتتو 
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 خالل من تصنيفهم و ، العمل سوق يف العاملني عن بالبحث السياسة هذه هتتم و : التعيين و االختيار -ج
 الفرد لوضع ضمانا ذلك و ، األساليب من غريها و الشخصية املقابالت و االختيارات و ، التوظيف طلبات

 .املناسب املكان يف املناسب

 حتديد و ، وظيفة لكل النسـبية األمهية و القيمة بتحديد السياسة هذه هتتم و  : األجور هيكل تصميم -د
 ضمان يتم حىت األجور لنظام سليمة بإدارة السياسة هاته هتتم كما . للوظائف أجرية درجات حتديد و أجرهــا
 . املختلفة للوظائف املختلفة األمهيات و للقيم سليم مقابل

 على العاملني حتفز ميكن و املتميز لألداء عادل مقابل مبنح السياسة هاته تعين و  : الحوافز أنظمة يمتصم -ه
 أساس على حوافز هناك أيضا و ، اجلماعية واحلوافز ، الفردية احلوافز فتظهر ، اجلماعي أدائهم و ، الفردي أدائهم

 . ككل املنظمة أداء

 و  معينــة أساليب خالل من ذلك يتم و ، موظيفها أداء بتقييم تقريبا تاملنظما كل هتتم    :األداء تقييم -و
 أوجه على التعرف منه و ، للعاملني العاملة الكفاءة على التعرف بغرض املباشرين الرؤساء بتقييم يقو ما غالبا

  . األداء هذا يف القصور

 أداء على اإلنسان قدرة حتسني إىل هتدف اليت التنظيمية أو ، اإلدارية اجلهود بأنه التدريب يعرف : التدريب -ز
 يزيد أن شأنه من منظم إجراء بأنه أيضا يعرف و ، فيها يعمل اليت املنظمة يف حمدد بدور القيام أو ، معني عمل

 . معني هدف لتحقيق اإلنسان مهارات و املعلومات من

 و املعاشـات مثل معينة مزايـا مليهاعا مبنح املنظمات هتتم : العاملين خدمات و المزايا أنظمة تصميم- ح
 خدمات شكل يف للعاملني خدمات بتقدمي املنظمات هتتم كما ، البطالة و العجزة و باملرضى اخلاصة التأمينـات

 . غريها و املواصالت و اإلسكان إىل متتد قد و ، اجتماعية ، مالية

 و ، باملنظمة للعاملني املختلفة الوظيفية ركاتللتح بالتخطيط السياسة هاته هتتم  : الوظيفي المسار تخطيط طـ
 لدى الضعف و القـوة نقاط على التعرف إىل هدا حيتاج و التدريب و ، الرتقية النقل، خيص فيما األخص على
  .الفرد

 التطرق و النقابات أي العاملية التنظيمات مع العالقة بتنظيم هتتم سياسة هي :النقابات مع العالقة -س
 . اخلدمة يف الفصل و التأديب و ، العمالية النزاعات و الشكاوي ثلم ملوضوعات
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 لنظام وفقا الجازات و ، العمل و ، العمل ساعات بتحديد السياسة هاته هتتم: العمل جداول و ساعات -ل
 . العمل كفاءة يكفل نظام ووضع ، املنظمة طبيعة يناسب

 و ، األمن و ، العاملني سالمة محاية على احلفاظ اءاتبإجر  السياسة هاته هتتم : العاملين سالمة و أمن -م
 . هلم السليمة النفسية االجتاهات و  الصحة

  البشرية الموارد إدارة وعائد إختصاص: ثالثا

 املرتبطة الوظائف من البشرية املوارد وظيفة ألن نظرا ، ألخرى منظمة من البشرية املوارد أنشطة إدارة ختتلف    
 املوارد إدارة هبا تقوم الوظائف من العديد فهناك الوظائف باقي عن متميزة أهنا أي ، ظروفها و ذاهتا باملنظمة
 يف أخرى إدارات مع باالشرتاك به تقوم ما منها و ، األفراد خدمات ، العمل حتليل برامج مثل منفردة البشرية
 . ءاألدا تقييم و التدريب و التنمية برامج ، الشخصية كاملقابالت املنظمة

  البشرية الموارد إدارة إختصاص  ــ1

 يف املديرين معظم يشرتك فمثال أخرى يف أو فرتة يف البشرية باملوارد املتعلقة األنشطة ببعض املديرين كل يقوم    
 . األفراد وتقييم ، التطوير ن التدريب أنشطة

 املنظمات يف أما ، األفراد وظائف عظممب التشغيليون املديرون أو العمال صاحب يقوم الصغرية املنظمات ففي    
 ووظائف أنشطة توجيه عن مسؤوال يكون البشرية املوارد إدارة أو قسم لديهم يكون ما عادة فإهنا احلجم الكبرية
 يف بتدريبهم يقوم الذي و البشرية املوارد يف املتخصصني من أكثر أو واحد القسم هدا يف يعمل و البشرية، املوارد
  . البشرية املوارد إدارة جماالت من رأكث أو جمال

 املوارد إدارة تسمى اليت التنظيمية الوحدة تلك اختصاص من هي البشرية املوارد إدارة وظيفة أن البعض يرى    
 املوارد أخصائي بان نظرهم وجهة الرأي هذا أصحاب يعزز و العاملني، شؤون إدارة و األفراد إدارة أو البشرية
 بتوفري ينادي الذي و التخصص مبدأ مع الرأي هدا تسيري و البشرية املوارد إدارة يف الناس ءالكف هم البشرية

 عليه يتدرب مستقل علم له و متخصصا أصبح بعمل للقيام الالزم الوقت و املهارة و املعرفة لديهم أشخاص
 على باحلصول شروطا أصبح قدمةاملت الدول بعض يف البشرية املوارد مناصب يف املناسب التعيني أن بل . العاملون
 املوارد وظائف يشغل من يف معينة مواصفات تشرتط املنظمة هذه و ، متخصصة منظمات من تصاريح و إجازات
  . البشرية
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 البشرية املوارد خالل من أعماله تفنيد عن مسؤول هو موقعه يف مدير كل أن الثاين الرأي أصحاب يرى و    
 صاحب أن كما إلدارهتا، الصالحية و السلطة يعطي أن فالبد البشرية املوارد عن ؤولمس انه مبا و ، له املتاحة

 البشرية مواردهم الدارة الوقت و املعرفة و املهارة أحيانا ينقصهم قد أهنم هي و أساسية حبقيقة يعرتفون الرأي هذا
 بني التنسيق يف و ، البشرية واردللم املختلفة للوظائف التخطيط يف يساعدهم من وجود بضرورة يعرتفون و بكفاءة

 . البشرية املوارد يف ألخصائيني حباجاهتم يعرتفون أهنم أي املختلفة اإلدارات

  البشرية الموارد إدارة من التكلفة و العائد  ــ2

 براجمها و أنشطتها  على تنفق البشرية املوارد عن املسؤولة اإلدارة أن العليا اإلدارة يف املديرين من الكثري يضن    
 مدير فان لذلك و . رحبية مركز ليست و تكلفة مركز فهي بالتايل و ، ملموس عائد إىل دلك يؤدي أن دون

 الربامج وعائد جدوى تفيد معلومات املديرين باقي و العليا لإلدارة ألخر وقت من يقدم أن مطالب البشرية املوارد
 :يلي ما املعلومات هذه أهم من و ، يديرها اليت

 إن و . للمنظمة اإلسرتاتيجية و الكليــة األهداف حتقيق يف البشـرية املوارد إدارة مسـامهة مدى عن لوماتمع
 . املنظمة خطط و اسرتاتيجيات لتحقيق عنها ألغىن البشرية املوارد إدارة خطط و اسرتاتيجيات

 تقدمي مبنطق ليس و الربح و األعمال إدارة مبنطق تعمل البشرية املوارد إدارة برامج و أنشطة بان تفيد معلومات
 . الربح من جمردة خدمة

 عن و ، األنشطة تكاليف عن كمية و واقعية معلومات تقدمي على قادرة البشرية املوارد إدارة بان تفيد معلومات
 . األنشطة هذه جدوى و نتائج

 برامج مثل برامج و مناذج خدمتست أهنا كما حمددة سياسات تستخدم البشرية املوارد إدارة بان تفيد معلومات
 و ، األداء تقييم و ، التدريب و االختيار و . العاملة القوى من االحتياجات حتديد جماالت يف حديثة  الكمبيوتر

 . للعاملني الوظيفي املسار ختطيط و  احلـوافز و ، األجـور

 مشـاكل حتل أهنا و ، الخر وقت من تظهر قوى و حمددة مشاكل تعاجل البشرية املوارد إدارة بان تفيد معلومات
 . احمليطة البيئة يف البشرية املوارد مشاكل مع تتفاعل و تدرس أهنـا و ، للعـاملني الشخصي املستـوى على
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 و أرقام تطور تضم تقارير شكل يف و ، اإلدارية للمراجعة تقارير شكل يف السابقة املعلومات هده وضع ميكن و  
 البشرية املوارد إدارة من املقدمة املعلومات أشكال أهم من فان هذا على و ، البشرية داملوار  إدارة أنشطة نسب

  :هي

 :عن معلومات تضم هي و  : اإلدارية المراجعة تقارير- أ

 و ، التنظيمي هيكله و خططه و  إسرتاتيجياته حيث من ذلك و ، البشـرية للمـوارد اإلداري التنظيـم يف التطور
 . املنظمة اراتإد بباقي عالقته

 . تدريبهم و ، مؤهالهتم و ، البشرية املوارد بإدارة العاملني عدد يف التطور

 . سريتها درجة و ، طلبها كيفية و ، للمديرين توفريها طريقة و ، البشرية املوارد عن معلومات توافر مدى

 على األخص على املستخدمة مجالربا و األنظمة األخص على و ، البشرية املوارد إدارة إمكانيات يف التطور
 .املساعدة األجهزة و  املعدات و  الكمبيوتر

 تقييم و ، التدريب و االختيار و  البشـرية املوارد ختطيط جماالت يف ذلك و ، البشرية املوارد إدارة أنشطة يف التطور
 . غريها و ، األجور و ، األداء

 ميكن فمثال ، البشرية املوارد إدارة أنشطة ونسب أرقام يف التطور عرض يفيد: النشاط نسب و أرقام تقارير- ب
 املوارد بأنشطة اخلاصة النسب بعض عرض يفيد كما معناها و ، تطورها و ، البشرية املوارد إدارة ميزانية عرض

 . البشرية

 :البشرية املوارد إدارة من العام العائد بقياس اخلاصة و العامة النسب بعض سنعطي يلي فيما و    

   العاملني عدد /سعر أو كمية) املخرجات إمجايل  = الواحد العامل إنتاجية 

 العاملني عدد /البشرية املوارد ميزانية = البشرية املوارد ميزانية من العامل حصة 

   العمل ساعات إمجايل /سعر أو كمية) املخرجات إمجايل = الواحد العمل ساعة إنتاجية 

 و ، النسب و األرقام بنفس مقارنتها خالل من إال البشرية املوارد نسب و أرقام تعراضاس من الفائدة تتحقق ال و
 . أمكن إن املتشاهبة األخرى املنظمات و املنظمــة بني و املنظمـة إدارات بني و ، ألخـرى سنة من ذلك
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 ميكن التكلفة بنود ذلك و ـةالبشريـ املوارد من العائد قياس من بكثري اسهل التكلفة قياس أن إىل نشري أن جيب    
 وموزع ضمين فهو البشرية املوارد إدارة عائد أما. ووقت برامج و أنظمة و أجور شكل يف وذلك . بوضوح حتديدها

 معنوي شكل يف فهو املباشر العائد أما ، البشرية املوارد الدارة مباشر غري عائد فهو ، للمنظمة النهائي الناتج على
 . غريها و الوظيفــي املسـار ختطيط و ، أداء تقييم و ، اختيار من املتخصصة وظائفال أداء حسن يف يظهر
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