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Abstract 

 Human development is a process of expanding the educational, as the reaches 

for his effort and the efforts of others to higher levels of production, income and 

lives next to a long and healthy human capacity development by providing 

convenient opportunities for education and increasing expertise. 

From here, we decided to have our research subject of human development and 

education, where is the approach government is primarily interested in improving 

the quality of human resources in the community, and among the most important 

human development factors, we find the educational situation where that 

education in all his ways, and at all levels can not succeed in isolation from 

development the capabilities of those who support it. 

According, we are trying to address in our intervention the subject of the 

importance of  education in human development ,where we show the need of 

human development to invest in human capacity, and we are trying to answer the 

extent guaranteed by using those capabilities to the benefit of all and the self, and 

the extent of extent of elevating human development through education to higher 

levels human civilization. 
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)1(-www.Etudiant dz.net/v4 25/01/2011,à12 :15.  

 ملّخص 

تشكل  التنمية البشرية عملية توسيع القدرات التعليمية واخلربات للشعوب، حيث أن االنسان يصل          
مبجهوده ومبجهود غريه إىل أعلى مستوايت االنتاج والدخل وحبياة طويلة وصحية جبانب تنمية القدرات االنسانية 

 من خالل توفري فرص مالئمة للتعليم وزايدة اخلربات.

رأتينا أن يتناول حبثنا موضوع التنمية البشرية والتعليم، حيث تعترب منهجا حكوميا ابلدرجة األوىل يهتم من هنا ا
بتحسني نوعية املوارد البشرية يف اجملتمع، ومن بني أهم عوامل التنمية البشرية جند الوضع التعليمي حيث أن التعليم 

 عزل عن تطوير قدرات القائمني عليه.بكل اساليبه وعلى كل مستوايته ال يستطيع ان ينجح مب

وعليه حناول أن نتناول يف مداخلتنا هذه موضوع التنمية البشرية والتعليم، حيث نبني مدى حاجة التنمية البشرية 
لالستثمار يف القدرات البشرية وحناول أن جنيب عن مدى تكفلها ابستخدام تلك القدرات مبا حيقق النفع للجميع 

 اء التنمية البشرية عن طريق التعليم إىل أعلى مستوايت احلضارة االنسانية.وللذات، ومدى ارتق

 
 مقدم :
بعاد  البحاث إالّ  انحياةيمهياة كبارية مان أب تؤخاذمل  نظااهرة ماع نشاأة البشار املساتقل انتاجاا لكاكالتنمية   نشأت        
ملاااا هنااش شاعوب تصابح  يتمثال يف شاكاليتها يف صاورة ساؤال انسااين بساي  إوضاع   حيث ؛الثانية العامليةاحلرب 
ىل إابعتبااااره يهااااد   10امااان املفااااهيم العامليااااة يف القااارن الااا اشاااكل مفهوماااإان تالتنميااااة ف تبقاااى فقااارية  وأخااارىغنياااة 
ل ضامن التحسان القادرة علاى التطاور الاذاس املساتمر مبعادّ  مان أجال اكتساابحداث تغيري جذري يف جمتمع معاني، إ

ي ارتفااع أماو كلماة مشاتقة مان النّ   على أهنا   ةاللغويمن الناحية  لتنمية. ويقصد ابكل أفرادهاملتزايد يف نوعية احلياة ل
 .1ىل موضع آخرإالشيء من موضعه 

  الاك التخطاي  االجتمااعي املقصاود والاذي ياراد باه إدخاال  فتعار  التنمياة علاى أهناا االصاطالحيةأّماا مان الناحياة 
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  .11ص ،1991، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، (التنمي  االداري  يف اخلدم  االجتماعي  )البناء االجتماعي لةلمجتمع .خليل اجلميلي خرييـ (2 )
 ) 3(ا صاحل مجال حالوة وعلي. مدخل اىل عامل التنمي ، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1009،ص11.

، دار الفكر اجلامعي، 1، دراسة مقارنة، طدور املوارد البشري  يف متويل التنمي  بني النظام املايل االسالمي والنظام املايل الوصفي .م مصطفىاهش(ا اجلمل 4)
  .13-71، ص ص 1002االسكندرية، 

  .110-131،ص ص 1010، دار زهران للنشر، االردن،1(، طالنظرايت، التطبيقات العمةلي  ،األسسادارة التنمي  ) .عبد احلفيظ العوامله انئل( 5) 

ساساية يف تركيباه فاد   ساني احليااة وتطويرهاا يف أتغياريات  إلحاداثفكار جديدة على النساق االجتمااعي القاائم أ
ة يمهولويااة ملسااايمهة الدولااة علااى مساااعطياا  األأأنااه ويفهاام ماان خااالل هااذا التعرياا  2ىل رفاهيااة. إاجملتمااع للوصااول بااه 

فضال اساتغالل للماوارد الطبيعياة املادياة أ  كاذلك علاى أهناا  التنمياةكما تعر   فالتنمية عملية خمططة مسبقا. ،فراداأل
والصاحية والثقافياة  واإلدارياةتطوير كافاة اجلواناب االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية  قصدءة وفعالية، اوالبشرية بكف

اساتغالل  فالتنمياة هاي 3جهاة كانا   ألياجلهاود الريياة والشاعبية معاا دون تبعياة  تضاافروالاك مان خاالل  ؛والبيئية
 جل  قيق تطورات يف كل اجملاالت والك بتعاون افراد اجملتمع واهليئات الريية.أللموارد بكفاءة من 

االساتعمار مان هناب ودماار اقتصاادي وبشاري، ظهاور  الا  أحاداهافات السلبية سباب ظهور التنمية جند املخلّ أومن 
 مااو السااكاين السااريع خاصااة بعااد احلاارب العامليااة الثانيااة،لنّ ا   كاال اجملاااالت،تطااورات عامليااة حديثااة كالعوملااة الاا  مّساا

 وسوء املعيشة. واألميةانتشار الفقر والبطالة  إضافة إىل مو االقتصاديالت النّ اخنفاض كبري يف معدّ 

 االسااتغاللماان خااالل والااك  ي جمتمااعأواجلماعااات يف  لألفاارادفاااه املتااوازن والشااامل ىل  قيااق الرّ إوهتااد  التنميااة  
وزايدة الادخل  األساسايةشباع احلاجاات إهدا  التنمية يف أوتتلخص  ،املتاحة واألساليبمثل للمصادر والثروات األ

 4.القومي، رفع مستوى املعيشة، تقليل يف الدخول والثروات، تعديل اهليكل االقتصادي لالقتصاد القومي

مر تاوفري املصاادر املالياة حيث يتطلب األ ؛هدا األاخلط  واملستوايت التنموية لطبيعة التمويل املتاح لتحقيق  وتتأار
املصادر املتاحة يف القطاعني العاام واخلااص  املتمثل يف كلّ و  جند التمويل احمللي ومن مصادر التمويل التنموي: الالزمة

ل نواعهااا ماان خااالأاملؤسسااات اخلاصااة مبختلاا   األفااراد،هاام املصااادر احملليااة نااذكر أوماان  ،5داخاال االقتصاااد الااوطي
ىل الااااك توجااااد مؤسسااااات إسااااهم والسااااندات احلكوميااااة إضااااافة االسااااتثمار املباشاااار وعمليااااات االقاااارتاض وشااااراء األ

متخصصااااة يف التموياااال التنمااااوي واالسااااتثمار، املؤسسااااات احلكوميااااة، التموياااال التعاااااوين ماااان خااااالل  مااااع أفااااراد أو 
مان  أتسل كافاة مصاادر التمويال الا  كّ شاوإضاافة إىل التمويال احمللاي هنااش  ويال خاارجي والاذي ي   مؤسساات مالياة.
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سااية، املؤسسااات و املؤسّ أاالسااتثمارات اخلاصااة الفردياة  يف خاارج االقتصاااد القااومي وتتمثال مصااادر التموياال اخلاارجي
املؤسساااات الدولياااة   االقليمياااة للتنمياااة والتعااااون والتمويااال يف املنااااطق املختلفاااة مااان العاااامل، املصاااادر احلكومياااة الثنائياااة،

 6 مم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف كافة جماالت التعاون االقتصادي.األ منظمةك

السياسااية، البشاارية ومااا يهمنااا هنااا هااو  اإلداريااة،التنميااة االقتصااادية، االجتماعيااة،  :ا خمتلفااة وهااينواعااأتخااذ التنميااة أ 
 ذي ميثال الوسايلة، واهلاد  يف نفا هناا تركاز علاى الفارد الاأنواع التنمية، حياث أحدث أالتنمية البشرية ال  تعترب من 

عصاااب  -ئيسااايش الرّ ل احملااارّ التعلااايم الاااذي ميثّاااو  إا زاد االهتماااام ابملاااورد البشاااري مااان خاااالل الااادخل، الصاااحة الوقااا ؛
و ختلاا  اجملتمعااات وقااد أم يتوقاا  عليهااا تقاادّ  ألنااهحيااث أصاابح أغلااب مااا  لكااه الاادول هااو اروهتااا البشاارية  -التنميااة
 .على الساحة العاملية منذ التسعينات من القرن العشرين اسهالتنمية البشرية نف  فرض

 شكالية هذه الورقة البحثية فيما يلي:إومن هذا املنطلق تتجلى معامل 
 ايت التنمية البشرية يف ما تكمن أيمهية التعليم يف ظل  دّ 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
 ابلتنمية البشرية، ما هي  دايهتا، ويف ما تكمن معوقاهتا .ما املقصود 1
 .ما هي العالقة ال  ترب  التعليم ابلتنمية البشرية 1

 :فصلني ويمهاىل إوملعاجلة هذا املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة 
  األول: ماهية التنمية البشرية،  دايهتا ومعوقاهتا. الفصل
 مية البشرية.عالقة التعليم ابلتن الثاين: الفصل
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 ) 7 (ا رشيد أمحد. ادارة التنمي  والتنمي  اإلداري ، ط1، دار الشروق، اململكة العربية، 1979، ص1.
)8 (-www.google.com :le rapport sur le développement humain ,2010,doc de mouhssen Abou ramadan,p12,visité le 

12 /09/2012 à15 :00. 
 ) 9( اااا منظمة االمم املتحدة للتنمية البشرية. تقرير التنمي  البشري ،1001، ص17. 

 ماهي  التنمي  البشري ، حتدايهتا ومعوقاهتا األول: الفصل

 ماهي  التنمي  البشري : -املبحث األول 
 مفهوم التنمي  البشري : -املطةلب االول

مصاادر  العتبااارهخاارية اهتمامااا ابملااورد البشااري، ، حيااث شااهدت الساانوات األلإلنتاااجول يعتاارب الفاارد احملاارش األ       
لتعزياز  الالزماة فالتنمية البشارية ال تتمثال تنمياة املهاارات والقادرات واال اهاات البشارية  صانع التنمية فهومم اروة األ

وسااع يضاام العناصاار االجتماعيااة النفسااية أيضااا نطاقااا أباال تشااكل  ؛العماال والكفاااءة فقاا  وإنتاجيااةالنمااو االقتصااادي 
فا  التنمياة البشارية يف ولقاد عرّ . 7غا" أنهم من العيش حيااة وال   كّ  ألفرادلوالثقافية كاخلصائص الفكرية الضرورية 

على أهنا  عملية توسيع اخليارات املتاحاة للنااو وهاي  1990للتنمية البشرية عام  املتحدةمم صدرته األأالتقرير الذي 
 هم هذه اخليارات نذكر:أدود وال تتغري مبرور الوق  ومن حبال 

 طويلة وصحيةاا العيش حياة 
 اا احلصول على املعار 

 8اا احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى معيشة املناسب
 9ضافية نوجزها يف ما يلي:إهناش خيارات وابإلضافة إىل هذه اخليارات 

 اا احلرية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
 اا االحساو ابحلماية
 واإلنتاجاا فرص االبداع 

 اا احرتام الذات وحقوق االنسان
 بعاد التنمي  البشري :أ-املطةلب الثاين

يااة للقياااو هااي الاادخل، التعلاايم، الصااحة ولكاان هااذه املؤشاارات يعتمااد دلياال التنميااة البشاارية علااى مؤشاارات كمّ      
 لتمكاني، االنصاا الكمية غري كافية حيث أصبح ضرورة لالهتمام ابملؤشرات النوعية للتنمية البشرية ويف مقدمتها: ا
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 ) 11( ـ عبد املوجود ابراهيم ابو احلسن. التنمي  وحقوق االنسان،املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية ،1002، ص111.

ينشدها ناذكر منهاا الدميوقراطياة،  هي عناصر مرتبطة مبقومات حرية االنسان يف عيش احلياة الكرمية ال و  االستدامةو 
 :املرأةمشاركة و  البيئة، الرفاه اإلنسان،احلرية، حقوق 

 :وهذا يقصد منه ما يلي فرادي املساواة يف توسيع اخليارات بني األأاالنصا : -أ
 فضل للمجتمعنصا  يف توفري الصحة واخلدمات الطبية األاإل اا

 نصا  يف توفري التدريب وتكوين املهاراتا اإل
 والرجل، الكبري والصغري املرأةو أنصا  يف احلصول على التعليم سواء بني الفقري والغي اا اإل
 1991يف ساانة ، التنميااة هم ومشاااكلهم يففرصااة كافيااة لكاال الناااو لعاارض قضااااياتحااة إ ويقصااد بااه التمكااني:–ب 

ن أساساية للتنمياة و اب أن احلرياة البشارية أىل إشاار أكان عنوان تقريار التنمياة البشارية العااملي  التمكاني  وقاد حيث 
طار ن يكاون لاديهم صاوت حاسام يف رسام األأو اب  ،ساواق ساليمةأحرار يف ممارساة خيااراهتم يف ظال أيكون الناو 
حازاب، ياام  احلارايت السياساية، مان خاالل مؤشارات مثال املشااركة يف تشاكيل األىل ضارورة قإشاار أكماا  ،السياساية

 .10النقاابت...اخل

مكانياااات مكانياااات املتاحاااة للنااااو يف املساااتقبل عااان اإلعااادم وجاااود اخاااتال  باااني اإل ويقصاااد فاااااالساااتدامة:  -ت
ليهاا بشاكل رياي إشاار أول مان أ ويعتارباملتاحة للناو اليوم، لقد كثار اساتخدام التنمياة املساتدامة يف الوقا  احلاضار 

، تشااكل  هااذه اللجنااة بقاارار ماان 1917املشاارتش الصااادر عاان اللجنااة العامليااة للتنميااة والبيئااة ساانة  مسااتقبلناهاو تقرياار 
برائساة برونتالناد رئيساة وزراء النارويق ويقصاد فاا: التنمياة  1193ول سانة املتحدة يف كاانون األ لألمماجلمعية العامة 
ي أجيااال املساااتقبل وكاااذا التنميااة االقتصاااادية واجتماعياااة متوازناااة أة ضااارار بقاااوّ ابحتياجاااات احلاضاار دون اإل الاا  تفاااي
 ىل  سني نوعية احلياة ومحاية النظام احليوي.إهتد  

   أهداف التنمي  البشري : -املطةلب الثالث
 11هدا  التنمية البشرية يف النقاط التالية:أميكن تلخيص أهم           

 مية واجلهل.فراد اجملتمع والعمل على القضاء على األأتوفري التسهيالت يف احلصول على التعليم جلميع  -
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 ) 12(ا منظمة االمم املتحدة للتنمية. تقرير التنمي  البشري ، 1003، ص ص 1،1.

تااوفري مناصااب العماال واملسااايمهة يف خلااق الظاارو  املناساابة للعماال وهااذا خاصااة يف املناااطق الريفيااة واحلضااارية وهااذا -
 ىل القضاء على البطالة.إيهد  
 .احلامل واملرأة 11ااااااااطفال دون سن التعلقة بصحة األ سني مستوايت الصحة وخاصة امل-
 .اوي الدخول املنخفضة ألفراد املأوىتوفري -
 .القضاء على اجلوع ورفع مستوايت التغذية -
 .اجلد من وطئ الفقر-
  م.فراد وهذا لزايدة دخوهلرفع مستوى معيشة األ-
 .فراد يف تلبية خمتل  احتياجاهتممساعدة األ-
 .احلرية السياسية واالقتصاديةتوفري -
يف  1003حسااب مااا ورد يف تقرياار التنميااة البشاارية لساانة  لأللفيااةهاادا  التنميااة البشاارية أهاام أنااه ميكاان تلخاايص أإال 
 12اآلس:
 .ا استئصال الفقر واجلوع الشديدين1
يف كااال مكااان الصااابيان والبنااات علاااى حنااو ممااااال،  لألطفااال. قيااق التعلاايم االبتااادائي الشااامل ابلغاياااة هااي ضااامان 1

 .االبتدائيةكمال املقرر التعليمي للمدرسة إىل إ 1011قادرين حبلول عام 
 والثانوي.  االبتدائيزالة الفوارق بني اجلنسني يف التعليم إفد    املرأة. احلفاظ على املساواة بني اجلنسني و كني 3
ىل إ 1990طفال دون سنة املقادار الثلثاني مان عاام ختفيض نسبة وفيات األ طفال فد . ختفيض نسبة وفيات األ1

1011. 
 1990رابع مان سانة أانااء احلمال والرضاع بنسابة االااة أم فد  ختفايض معادل وفياات النسااء .  سني صحة األ1

 .1011ىل سنة إ
وهااذا  .خاارىأمااراض أأو الساايدا، املااالراي وحاادوث  )االياادز نقص املناعااةكاا. مكافحااة فااريوو نقااص املناعااة البشاارية  2

 .ئي النتشار فريوو نقص املناعةافد  توقي  هن
 .دمق مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلد والك قصد . ضمان االستدامة البيئية:7
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 ) 13 ( ـ عبد املوجود ابراهيم ابو احلسن. مرجع سبق اكره، ص ص 131- 133.

غاري  ييازي يشامل . تطوير شراكة عاملية شاملة للتنمية والك فد  مزياد يف التطاوير لنظاام منفاتح متوقاع السالوش 1
فضااال مااان خاااالل أهااادا  تطلعاااات النااااو حليااااة وتعكااا  هاااذه األ ،تااازام ابحلكااام الراشاااد والتنمياااة وختفااايض الفقااارلاال

ماام املتحاادة علااى  قيقهااا عضاااء يف األالبلاادان األ ا اتفقاا  كاالّ إطاار الزمنيااة الواضااحة رقااام واألسلساالة خمتااارة ماان األ
 .1011حبلول عام 

 التنمي  البشري  ومعوقاهتا:حتدايت  -املبحث الثاين
 حتدايت التنمي  البشري : -املطةلب األول
 حاالت: أربعىل إمم املتحدة رض وفقا ملقايي  التنمية البشرية لدى األوكب األكيصن  سكان              

 أ ا عامل متقدم اقتصاداي وبشراي.
 .عامل متقدم بشراي ومتخل  اقتصاداي ب ا

 .بيله االلتحاق برتب التقدم االقتصاديت .عامل متقدم بشراي ويف س
فضال مان التنمياة أالت ن مساريته حاول معادّ إو العاامل املتخلا  فاأاحلالاة الرابعاة . ويف هاذه ث .عامل متخل  اقتصاداي
املزمنااة وتتمثاال  االجتماعيااة مااراضىل درجااة األإايت والاا  تصاال تصاارها العديااد ماان التحاادّ خت ،البشاارية يف القاارن القااادم

 13فيما يلي:يمهيتها أ
هاام التحادايت الاا  ساتواجه مساارية التنمياة البشاارية يف العاامل النااامي يف القارن القااادم حياث جنااد حااوا  أا الفقاار: ميثال أا

ل ىل الااادوّ إجنبياااة املوجهاااة ىل مؤشااارات املسااااعدات األإ ااا  خااا  الفقااار، وهاااذا راجاااع  يعيشاااوننساااان إملياااار  1.3
دىن مااان االحتياجاااات ة تلاااك البلااادان مساااتقبال علاااى تاااوفري احلاااد األوابلتاااا  ساااو  يرتتاااب علياااه عااادم قااادر  ؛النامياااة
 ساسية.األ

 املأكاالىل إساسااية جنااد جاازء ماان املااوارد يوجااه ساااو تااوفري االحتياجااات األأولااوايت علااى ميااة: عنااد ترتيااب األ. األب
تكاون منعدماة، يف حاني ترفاع ىل التعليم جندها تكاد إن توجه أما املوارد املتبقية وال  من املفرتض أ ،واملشرب وامللب 

  يف نظاام التعلاايم القائمااة بتلااك كمااا جنااد يف الاادول الناميااة ختلّاا ،مريكيااة شااعار التعلاايم للجميااعالااوالايت املتحاادة األ
 لالحتياجات االقتصادية العاملية. الالزمةالبلدان عن مسايرة املهارات 
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سااليب احليااة احلاليااة أماان البيئاي الاذي تتمثال يف تااوفري . التلاوث البيئاي:  يازت الاادول النامياة ابنتقادهاا مبفهاوم األت
ضاارار والتلااوث وهااذا فضااال عاان املخلفااات الساالبية شااركات متعااددة اجلنساايات ماان تااوطني التكنولوجيااا امللواااة ماان األ

 فضل من البلدان النامية.أللبيئة وال  مل  د هلا وطنا 

ل الشمال على الدول املتخلفاة مان تادابري محاياة وقياود وهاي تطبقها دو  ال  شروط التجارة العاملية: خاصة تلك .ث
وضاااحته مفاوضاااات ساااايتال أسااالل علااااى اقتصاااادايت البلااادان النامياااة وهااااذا ماااا  أتااااريتعتااارب شاااروط غاااري كافيااااة وهلاااا 

تل  عناه شاعار املتظااهرين يف ساياعارّب  تناقضات العوملة وعدم التوازن بني مصاحل الدول املقدمة والدول النامية وهاو ماا
 .نريد  ارة حرة بل نريد  ارة عادلة ال والذي  ثل  

ن التقاادم التكنولااوجي يعتاارب  ااداي وميثاال عاابء اقياال علااى عاماال االقتصاااد للبلاادان إعاابء التقاادم التكنولااوجي:  .ح
ىل ارتفاااع معاادالت البطالااة فعلااى ساابيل إدى أهاام عواماال االنتاااج ممااا أو املااال أحيااث اعتااربت التكنولوجيااا ور  ؛الناميااة
ن عادم قادرة القاوى البشارية القائماة إبعاض املعادات املتطاورة فا داري ابساتيا حديثا جانتاما اا استحدث مصنع إاملثال: 

وهااذا مااا يتنااامل مااع املعااايري  ،علااى التعاماال مااع الااك الاانم  اجلديااد سااو  يصااحبه اسااتغناء عاان العمالااة غااري املالئمااة
اباات وجودهاا مساتقبال إوابلتاا  فقادرة البلادان النامياة علاى  ؛رساائهاإىل إتعاي مفهاوم التنمياة البشارية  ساسية الا األ

ابعتباااره مشااارش يف منااع التقاادم  إالّ لتعااايش مااع التقاادم و اكاتااه بفاعليااة، وهااذا لاان يكااون ل اسااتجابتهاماارهتن بقاادرة 
 ولي  جمرد ملتق  لثماره.

 قات التنمية البشرية يف ما يلي:تتمثل معوّ  معوقات التنمي  البشري : -املطةلب الثاين
 لإلنتاج.أاا ارتفاع معدالت الزايدة السكانية ابلنسبة 

 .مية واخنفاض مستوى التعليمب اا انتشار األ
 .ت اا اخنفاض املستوى الصحي مع سوء التغذية ابجملتمع

 فراد.تكافؤ األأ والعدالة االجتماعية ومبدسلوب الضمان االجتماعي أىل إفتقاد االث اا 
 ج اا سوء استغالل وق  الفراغ.

لياه للال النساق االيكولاوجي إيشاار ماا وهاو  ،ح اا سوء توزيع جغرافيا والتعاون يف االزدهار والنمو بني مناطق اجملتمع
 اجتماعية.فراد واملؤسسات مكانيا، ما يتضمنه هذا التوزيع من عمليات ي سوء توزيع األأ

والاا  كااان الفاارد البشااري جماارد  ،إان التنميااة انطلقاا  ماان املفهااوم االقتصااادي الااذي يركااز علااى الناااتق احمللااي االمجااا 
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  )14(ـ عبد احلافظ العوامله انئل. مرجع سبق اكره، ص ص 112-111.

عملياة توسايع  تشاكلفالتنمياة البشارية  .هادا  املفهاوم البشاري والاذي اعتارب الفارد فياه هادفا ووسايلةأوسيلة لتحقياق 
 إضاافة إىلمان الادخل وحبيااة طويلاة وصاحية  عاالمتع االنسان مبستوى ن يتأخيارات الشعوب واملستهد  فذا هو 

 واألحااالمفقباال التنميااة البشاارية كااان الااوعي  اادود  نسااانية ماان خااالل تااوفري فاارص مالئمااة للتعلاايم.تنميااة القاادرات اإل
بعااد التنميااة  لكاان ساسااية غااري مشاابعةواالحتياجااات األ ،ضااائعةالمقياادة ابملعتقاادات الباليااة واحلقااوق  واألفكااارصااغرية 
أمامااه ماادى غااري  اادود ماان  ،نسااان واسااع الفكاار واملعرفااة متمتااع بكرامتااه وكافااة حقوقااه االنسااانيةصاابح اإلأالبشاارية 

ن التنمياة البشارية تتطلاب جمموعاة كبارية وغاري  ادودة مان أكماا  ،اخليارات يف حياته، متقدم يف كل شيء وبكال اقاة
ال وهاااي الااادخل، الصاااحة والتعلااايم،  أشااارات تركاااز علاااى االااااة مؤشااارات املؤشااارات لتحدياااد املساااتوى احملقاااق وهاااذه املؤ 

الثااين حياث نباني  الفصالالتعليم وهذا ما سانراه ابلتفصايل يف  مؤشريهمنا من هذه املؤشرات يف هذه الورقة البحثية و 
 يمهيته يف ظل  دايت التنمية البشرية.أمدى 
 

 الثاين: التعةليم كمؤشر لةلتنمي  البشري  الفصل
 هم مؤشراته:أمفهوم التعةليم و  -املبحث األول
والا  تعتماد  ؛ساسية للتنمية بصفة عامة والتنمياة البشارية بصافة خاصاةو املال املعريف الركيزة األأيشكل ر             

 ،ةعياواالجتمابدرجة كبرية على التعلايم، فاالساتثمار يف جماال التعلايم يعتارب ضارورة حتمياة لتحقياق التنمياة االقتصاادية 
هاد  اىل اكساافا املهاارات والقادرات الالزماة للمشااركة ين االهتمام بتكوين القدرات البشرية بواساطة التعلايم أكما 

 ض مستوى الفقر.اخنفيف ا ا يستمد منها النمو االقتصادي مادتهإيف العملية التنموية 
 مفهوم التعةليم: -املطةلب األول
نسااان ومهارتااه وقدراتااه واخلااربات واجلهااود املتعلقااة مبعرفااة اإل واألجهاازةيقصااد ابلتعلاايم جمموعااة ماان العمليااات           

ىل إومصاادر عديادة تاؤدي  أبشاكاللتعلايم مفهاوم يلاو  لو  .ثار مان جماالأكو أوحصيلة خرباته يف جماال علماي  ادد 
هنماا يربطاان بعالقاة أ الّ أالتخصصاية املختلفاة، وابلارغم مان جدلياة العالقاة باني التعلايم والتنمياة  وأزايدة معرفته العاماة 

ن التعلاايم أم ماان خااالل هااذا التعرياا  هاانف ،14 ااااب علااى اآلخاارإي منهمااا ياانعك  أن التحساان يف أ حيااث ؛ا ابيااة
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  )15(اا مراد الدعمة.التنمي  البشري  االنساني ، )بني النظري  والواقع(، دار مناهق للنشر والتوزيع، عمان،1009، ص109.   
 ) 16(ـ منظمة االمم املتحدة للتنمية. تقرير التنمي  البشري ،1001،ص ص11-11.

يم ماان املتضامنات املهمااة للتنمياة البشاارية كماا يعتاارب التعلا مجلاة ماان اخلاربات واملهااارات واملعاار  الاا  يكتسابها الفاارد،
 15:وهي حيث تناولته أدبيات التنمية البشرية من االث زوااي رئيسية

 .الكتساب املعرفة كأداةبتوفريه   االهتماماا 1
 .. رب  التعليم ابحتياجات السوق1
 ىل  سني وضع البشر.إ.اعتبار التعليم حق انساين يهد  3
ىل نوعية التعليم والا  تعتارب إضافة إ ،الثقايف واالجتماعي مستواهم سني أجل  لألفرادفضل وسيلة أ يعترب فالتعليم   
ا ال ميكان تصاور جمتماع إناه يلعاب الادور اهلاام والرئيساي يف التنمياة أكماا  ،عن نوعية القوى العاملة يف اجملتماع امؤشر 

ض ابلتنمياة االقتصاادية واالجتماعياة ويصابح يف هن يانأمياة علياه األ والكتابة وتغلابملام ابلقراءة فراده اإلأال يستطيع 
 عداد اجملتمعات املتقدمة.

الفاارد القاادرة علااى التغيااري والتجديااد وياازرع فيااه الطمااوح واالبتكااار لتحسااني مسااتواه االجتماااعي  دىفااالتعليم قلااق لاا
لعاال املثاال املااوا  و  ومان   االرتقاااء ابجملتماع و قياق التنميااة الشااملة بشااقيها االقتصاادي واالجتمااعي. ،واالقتصاادي
ففاي املعادل الرياي يساتطيع طفال  16طفال يف بعض مناطق العامل:التعليمية ال  يعاين منها األ ةمساوا يوضح لنا الال

سانة مان  11ماا املولاود يف فرنساا فساو  يناال أ ،سنوات 1ملدة  لتحاق ابلتعليم الريين يتوقع اإلأيف املوزمبيق اليوم 
ويف جناااوب آسااايا يسااااوي معااادل فااارتة الدراساااة  ااااين سااانوات نصااا  املااادة يف بلااادان  ،رقاااىالتعلااايم اوي املساااتوى األ

دراسااتهم االبتدائيااة وهااو قااادرون علااى النجاااح يف اختيااارات  ازامبيااطفااال أقاال ماان ربااع أكمااا ينهااي  ،الاادخل املرتفااع
متاااح يف املقااام الرئيسااي ملااواطي  امتيااازساسااية يف الوقاا  ااتااه يبقااى احلصااول علااى تعلاايم عاااملي، ابااة األتالقااراءة والك

 ية غدا.ة االقتصادية واالجتماعمساوا اة التعليمية اليوم هي الالمساو  البلدان اات الدخل املرتفع، وهذه الال
   املطةلب الثاين: مؤشرات التعةليم:

هاام مؤشاارات التنميااة البشاارية فتحسااني وارتفاااع املسااتوى التعليمااي للمااواطنني  علهاام أيعااد مؤشاار التعلاايم ماان        
كثاار فعاليااة يف باارامق التنميااة والتعلاايم ويتكااون مؤشاار أكثاار ا ابيااة يف مواجهااة قضااااي الااوطن، و علهاام او مشاااركة أ

لياه متوساا  إضاي  أول للتنمياة البشارية   كمااا ظهار يف التقريار األ ،لغنيباامان معادل القاراءة والكتاباة لادى الالتعلايم 
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 ) 17( اا  ابراهيم العيسوى. التنمي  يف عامل متغري، ط3، دار الشروق والتوزيع، القاهرة، 1003، ص ص 121-121. 

  )18( اا حسن خل  فليح. اقتصادايت التعليم وختطيطه، ط1، عامل الكتاب احلديث، 1002، ص ص 192-191.
 ) 19( ا مراد الدعمة. مرجع سبق اكره، ص109.

 17املؤشرات التعليمية يف النقاط التالية: هذهوميكن تلخيص  1991سنوات التمدرو يف تقرير التنمية البشرية 
 .ملام البالغني ابلقراءة والكتابةإاا نسبة 1
 ىل مجلة السكان.إميني ااا نسبة األ1
ي خاااارج عااان النظاااام أظامياااة غاااري النسااانة والاااذين اشااارتكوا يف بااارامق  11ااااا نسااابة الساااكان الاااذين يزياااد عمااارهم عااان 3

 الريي.
 .وىل للتعليماا نسبة التسرب املدرسي يف املراحل األ1
 املراحل املختلفة للتعليم. قرب مؤسسة للتعليم النظامي يفأاا نسبة السكان الذين يعيشون على مسافة معينة من 1
 اا متوس  عدد التالميذ لكل مدرو يف مراحل التعليم املختلفة.2
 ا متوس  عدد التالميذ يف الفصل يف مراحل التعليم املختلفة.7
اااا نساابة السااكان الااذين يقيمااون يف مناااطق يزيااد فيهااا متوساا  عاادد التالميااذ الفصاال عاان املعاادل املقبااول يف مراحاال 1

 تلفة.التعليم املخ
 ىل الدروو اخلصوصية.إون أوالذين يلج وىل والثانية للتعليمااا نسبة التالميذ يف املرحلتني األ9
 وىل والثانية للتعليم.ىل عملية املقيدين يف املرحلتني األإو معاهد خاصة أااا نسبة القيدين يف مدارو 10

 أهدافه:، أشكال التعةليم وأهم نفاق عةلى التعةليماإل -املبحث الثاين
 مفهوم اإلنفاق التعةليمي: -املطةلب األول

التعليمااي ميثاال كافااة  فاإلنفاااقا ونوعااا  جاال تااوفري التعلاايم وتطااويره كّمااأفاااق التعليمااي أيمهيااة كباارية ماان نى اإلظااحي      
ويرياة ساواء  ن ترفقاه تاوفر ماوارد حقيقياة  ثال متطلباات العملياة التطأنفاقهاا علاى التعلايم والاذي ينبغاي إاملبالغ ال  يتم 

جهاازة معاادات مسااتلزمات ماديااة وغريهااا وباادون تااوفر املااوارد احلقيقيااة أو مااوارد ماديااة آالت، أكاناا  مااوارد بشاارية، 
نفاااق علااى التعلاايم علااى القاادر ااتااه املتاااح ماان هااذه املااوارد ن تااوفر املااوارد املاليااة الااذي يتاايح زايدة اإلإ)العينيااة( هااذه فاا

: التعلااايم االساااتهالكي، والتعلااايم علاااى التعلااايم ناااوعني ، واإلنفااااق18م كماااا ونوعاااا ىل تطاااور التعلااايإاحلقيقياااة لااان ياااؤدي 
 19:ويمها ىل قسمنيإيقسم فإنه لتعليم االستهالكي االستثماري، فبالنسبة ل

علم عناااد تواجاااده يف املدرساااة وتلقياااه تأاااااا االساااتهالش اجلااااري: ويتمثااال يف املناااافع غاااري احملسوساااة الااا  تااانعك  علاااى املااا
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 ) 20(.مصطفى اجلمل هشام. مرجع سبق اكره،ص311. 

 العلم.
االسااتهالش املسااتقبلي: يتمثاال يف جعاال املااتعلم املسااتقبلية أكثاار فائاادة ورضااى وهااذا اجلانااب يعتاارب التعلاايم ساالعة  ب اااا
 مرة واستثمار يف نف  الوق .ثم
يتمثاال بعوائااده اخلاصااة واخلارجيااة فهااو يساااعد علااى توليااد دخاال مسااتقبلي ماان خااالل  فإنااه نفاااق االسااتثماريمااا اإلأ

ما  علهام حيصالون علاى مكاساب  اإلنتاجيةتزويد القوى العاملة مبعارات ومعار   علهم قادرين على زايدة طاقتهم 
   .فق الذي حيداه التعليم يف اجملتمعيمهها التغيري والتطوير االجتماعي والثقايف واتساع األأما العوائد اخلارجية فأ ،عالية
حياااث يااانعك  ا اهاااات النماااو  ؛هااام الوساااائل الااا  مت مااان خالهلاااا تنمياااة القاااوى البشاااريةأفاااالتعليم يعتااارب مااان  وعلياااه

مجااااع أاالقتصااااادي احلااااديث الطلااااب املتزايااااد علااااى التعلاااايم والتاااادريب واملزيااااد ماااان املهااااارات يف القااااوى العاملااااة فقااااد 
ىل العمليااة إصاابح ينظاار أن التعلاايم هااو اسااتثمار يف البشاار، و أمااا علااى  ىل حاادّ إم واحملااداون االقتصاااديون القاادماء ماانه

 علااىويتضااح الااك فيمااا كتبااه آدم ييااث  ،نااواع االسااتثمار البشااري يف العمليااة االنتاجيااةأماان  عهنااا نااو أالتعليميااة علااى 
هاااذه القااادرات عااان طرياااق رعاياااة اكتسااااب مثااال  يمهياااة التعلااايم يف ماااواطن كثااارية مااان كتاباااه  ااااروة الشاااعوب  فيقاااول:أ
يضاا تشاكل جازءا مان ااروة أ فإهناان هذه املواهب تعترب جزءا من اروة الشاخص أحبها يف الواقع يف شخصه وكما اص
ساسايا يف العملياة أعتربهاا ركناا أو  ،ز علاى القادرات التعليمياةفآدم يياث يف مقولتاه هاذه رّكا 20ليها.إ ينتميمم ال  األ
 الرأياليااةنسااان وحياتااه  اا  ظاال احلريااة بااراز لقاادرات اإلإآدم ييااث هااو  رأيالتعلاايم يف أن  حيااث لتعليميااة التنمويااةا

 ،ن يكون هلا شخصيتها املعنوياة املساتقلةأدم ييث ان املدارو واجلامعات  ب آيرى  الرأيواستنادا هلذا  ،التنافسية
االنتاجيااة املرتفعااة واملرتفعاااة والاانظم االقتصاااادي ااار يف تكاااوين املااواطن الصاااحل والعامااال اي أن التعلااايم لااه أكمااا ياارى 

 ن يرتقي مبواد الثروة ال  يف حوزته.أوعندئذ يستطيع اجملتمع  ،و املال واستثمارهأالسليم الذي حيسن  ميع ر 
 

 :هدافهأهم أتعةليم و لا أشكال -املطةلب الثاين
 أ ــــ أشكال التعةليم:

ساسااية ماان مرتكاازات الرسيااة املسااتقبلية أنااه ركياازة أكمااا  ،خطاا  التنميااةلقااد شااكل التعلاايم  ااورا رئيساايا لكافااة       
امه يف كافااة هسااإيمهيااة كباارية يف خدمااة اجملتمااع واالقتصاااد وتطوريمهااا والااك ماان خااالل أللتنميااة البشاارية فااالتعليم حيتاال 
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  )21( ا مراد الدعمة. مرجع سب  اكره، ص ص 112-113.

 أشاااكالى خمتلااا  اجلواناااب االقتصاااادية واالجتماعياااة والسياساااية والثقافياااة وغريهاااا وسااايتم الرتكياااز يف هاااذا املطلاااب علااا
 21ىل:إشكاله أالتعليم فيمكن تقسيمه من حيث 

 اثنوي، عا ( ، أساسي،ا التعليم النظامي
التادريب، التنمياة الذاتياة مان خاالل اكتسااب املعاار  واملهاارات وطاقاات جديادة  األمياة،مي ) و اااالتعليم غري النظ

  هزها الفرد نفسه(.
الااذي يتلقاااه املتعلماااون يف املدرسااة، وغاليااا ماااا يعاار  ابلتعلاايم املدرساااي ويف  اااا التعلاايم النظاااامي: وهااو الااك التعلااايم1

معظااام األقطاااار يلتحاااق باااه النااااو بشاااكل مناااتظم وهاااو التعلااايم الاااذي ياااتم تاااوفريه يف املااادارو والكلياااات واجلامعاااات 
لكامااال الااادوام واملؤسساااات التعليمياااة النظامياااة األخااارى، ويشاااكل هاااذا التعلااايم عاااادة  ساااّلما  متواصاااال مااان التعلااايم ا

لألطفااال يباادأ يف الغالااب ماان عماار اخلامسااة حاا  السااابعة وميتااد حاا  العشاارين أو اخلامسااة والعشاارين ساانة، وتتااأل  
األقسااام العليااا ماان هااذا الساالم يف بعااض البلاادان ماان باارامق منظمااة تاارتاوح مااا بااني العماال ومتابعااة التعلاايم لاابعض ماان 

امق يف هاااذه البلااادان تسااامية  النظاااام الثناااائي  )املااازدوج( أو أي الوقااا  يف مدرساااة أو جامعاااة يطلاااق علاااى هاااذه الااارب 
 تسميات أخرى مرادفة وهو النظام األكثر انتشارا يف الوطن العريب. ويتص  التعليم النظامي مبا يلي:

 أ.لديه عمر مديد.
 ب .دروسا كاملة الوق .

 ت .التدرج لطى منتظمة ح  احلصول على الشهادات الريية.
 العادة اىل وزارة خاصة. ث . يتبع يف

ويضم التعليم النظامي عادة على كل مان التعلايم األساساي والثاانوي والعاا ، فاالتعليم األساساي يعاد املرحلاة األوىل   
ماان مراحاال التعلاايم النظااامي، ويااتم تااوفريه كحااق إنساااين لكاال أفااراد اجملتمااع   يليااه التعلاايم الثااانوي والعااا  ؛حيااث أن 

 التعليم ميثل أيمهية كبرية يف تزويد العاملني ابملعار  واملهارات الاّلزمة.هذا النوع من 

 اا التعليم غري النظامي: 1

علاااى الااارغم مااان أن لاااه بااارامق خمططاااة ومنظماااة كماااا هاااو احلاااال يف التعلااايم النظاااامي فاااإن اإلجاااراءات املتعلقاااة         
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 ) 22( ااا طارق السيد.عةلم االجتماع التنمي ، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،1007، ص 103.

ضباطا مان إجاراءات التعلايم النظاامي، فماثال يف األطفاال ابلتعليم غري الريي، ويقوم كل متعلم بتعليمها لواحد أقل ان
الاا  يوجااد بااني سااكاهنا ماان ال يعرفااون القااراءة والكتابااة اشااتهرت طريقااة كاال مااتعلم يعلاام أميااا بوصاافها أساالواب حملاربااة 

هااذا التعلاايم يقااوم قاادة الرتبيااة والتعلاايم اعاداد مااادة بسايطة لتعلاايم القااراءة ممان ال يعاار . وياتم  ةالطريقااألمياة يف هااذه 
غالياا خااارج املاادارو النظاميااة والرييااة، ويشاامل  ااو األميااة والتعلاايم ماان الوالاادين واالتصااال مااع اآلخاارين والتعلاايم ماان 
خااالل اخلاارية والتاادريب الريااي يف الوظيفااة فمحااو األميااة ماان األمااور التعليميااة املهمااة واألساسااية فخفااض معاادالت 

ى استيعاب التطورات احلديثة واساتغالهلا علاى حناو أمثال وقاد يتخاذ التعلايم غاري األمية يف أي بلد ميثل تزايد قدرته عل
النظامي أشكاال متنوعاة: با" تربوياة لألطفاال الصاغار مراكاز تربوياة مجاعياة يف املنااطق الريفياة أو احلضارية دروو  او 

 األمية للبالغني تدريب تقي ومهي يف مكان العمل.

   22يسعى التعليم  قيق مجلة من األهدا  نوجزها يف ما يلي: ب ــ أهداف التعةليم:

 إاتحة فرصة أمام الفرد لتحسني وضعه االجتماعي واالقتصادي. أ.

 ب. غرو قيم ا ابية ا اه العمل.

 ت. تقدمي معرفة يلولية لألفراد.

 ث. إدراش العالقة املتبادلة بني اإلنسان والبيئة والتنمية.

 ه األهدا  من وراء التعليم فعلينا االلتزام مبجموعة من الشروط نوجزها يف مبا يلي:وإاا أردان أن حنقق هذ

 أ. ب االهتمام بصفة خاصة ابلتعليم األساسي للقضاء على األمية.
 ب. ب أن يتم التعليم يف جو من احلرية.

 ا مع احتياجات الدول النامية.ت. ب أن يتم التعليم بعيدا عن املناهق األكادميية الغربية ال  ال تتالءم مناهجه
 ث.قد حيتاج األمر إىل صورة اقافية شاملة يف بعض األحوال.
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 التعةليم ورأس املال الفكري: -املبحث الثالث

كااااان يعتقااااد سااااابقا أن االسااااتثمار احلقيقااااي يرجااااع إىل االسااااتثمار يف رأو املااااال الطبيعااااي )اآلالت، املعاااادات(،        
ولكااي يااتمّكن اجملتمااع ماان زايدة دخلااه فاالسااتثمار يف رأو املااال الطبيعااي، وكااان يعتقااد أيضااا أن زايدة الناااتق احمللااي 

رأو املاال الطبيعاي؛ ابإلضاافة إىل الازايدة يف عادد العماال اخلاام،  )الّنمو االقتصادي( يرجع إىل الازايدة الا   صال يف
وكان ينظر إىل التعليم على أنه نوع من أنواع االستهالش الذي ينقص اروة اجملتمع، ولكان ماع تعّماق االقتصااديون يف 

يني ناذكر: آدم يياث، موضوع التعليم أشار كثاري مانهم إىل أيمهياة التعلايم يف زايدة اجملتماع ومان أمثاال هاؤالء االقتصااد
 الفريد مارشال، كارل مارك ، مالت  وفيشر.

: والااذي اتضااح  اهتماماتااه ابلعنصار البشااري يف كتابااه الشااهري اروة األماام  حيااث -Adam Smith-ااا آدم ييااث1
نصاار بااني يف أكثاار ماان موضااوع أيمهيااة الرتبيااة كمااا بااني ييااث أيمهيااة التعلاايم ورأى أن التعلاايم هااو اجملااال الااذي ميكاان الع

 الفعال يف استقرار اجملتمع اقتصاداي وسياسيا.
: كان أول من أشار إىل كون أن التعليم نوع من أنواع االستثمار وكاذا أيمهياة  Alfered Marshallاااا الفريد مارشال  1

 وضرورة االستثمار يف البشر.
مكاان الصادارة يف الفكار السياساي : احتل العمل البشري )االنساين( ملفهومه الواساع Carl Marxااا كارل مارك   3

وقااد انعكساا  أيمهيااة النظاارة املاركسااية لإلنسااان يف األيمهيااة القصااوى الاا  أوالهااا الفكاار املاركسااي للرتبيااة ابعتبااار دورهااا 
 اخلالق يف إعداد وتكوين االنسان وتنمية قدراته بشكل عام، وقدراته الذهنية والفكرية بشكل عام.

نظرية السكان املشهورة وأنصاره ليؤكدوا من جديد أيمهية الرتبياة ومكانتهاا كعامال  : جاء صاحبMaltusاا مالت   1
مااان عوامااال التنمياااة االقتصاااادية، وإاا تتبعناااا آرائهااام لوجااادان أهنااام يشاااريون إىل دور التعلااايم يف تنظااايم العالقاااة باااني  اااو 

 الستثمار البشري.السكان و و املوارد الطبيعية إالّ أن كتاابهتم مل تتعرض بشكل صريح لفكرة ا
: أدخااال يف نظريتاااه رأو املاااال املعناااوي العنصااار االنسااااين ضااامن عناصااار رأو املاااال، وقاااد أكاااد Fisherااااا فيشااار  1

 فيشر  وجوب استخدام رأو املال االنساين أينماا وجاد، فعناد إدخاال متغاري التعلايم ملعرفاة عالقتاه ابلازايدة يف النااتق 
احمللي وجد أن التعليم يساهم بنسبة كبرية يف تلك الزايدة وبذلك أابا  أن التعلايم اساتثمار ولاي  اساتهالش، وباذلك 

ذي أكد بعض العلماء أنه ال يقل أيمهية عان االساتثمار يف رأو املاال ظهر مفهوم االستثمار يف رأو املال الفكري وال
خصوصا مع التقدم يف التكنولوجيا والتقنياة والا   تااج مهاارات ومتطلباات  يتوقعالطبيعي؛ بل أكد البعض على أنه 
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داء احلكومي، دارة املعرفة ودورها يف تطوير األإ، احملور الرابع، داء متميز يف الفطاع احلكوميأحنو  ،اإلداريةالدو  للتنمية  املؤ ر .ابراهيم صاحل رضاءـ ( 23( 
  .07، ص1009و املال الفكري ودوره يف  قيق امليزة التنافسية، اململكة العربية السعودية، أر 

)24 (-José Allouche,encyclopédie des ressources humaines, vuibert,paris,2003,p133. 
-1007منشورات املنظمة العربية للتنمية،  ،1، طعةليهساليب احملافظ  أس املال الفكري، طرق قياسه، و أر  .محد علي صالأا عادل حرحوش املفرجي، (25(

  .11،ص1001
م االدارية العريب، جملة القادسية للعلو  دراسة ميدانية عن الصناعة املصرفية يف دول اخلليق س مال الفري وخةلق القيم ،أالعالق  بني الر  .مؤ ر  مد الفيصل(ااا 26(

  دورية فصلية علمية و كمة تصدر عن كلية االدارة.، 1009لسنة  3، العدد11واالقتصادية، اجمللد

 خاصة ابلكامل معها، مما  عل التعليم والتدريب عنصران مهمان يف  قيق امليزة التنافسية.

ابلدرجااة األوىل ابملعرفااة الاا  ماان املمكاان أن تااؤدي إىل خلااق القيمااة ويعاار    ياارتب الاارأو مااال الفكااري  مفهااومن إ    
  .23 هو املوهبة واملهارات واملعرفة التقنية والعالقات املمكن استخدامها خللق الثروة كذلك على أنه

واخلاربات والتعلايم املارتاكم يف العنصار البشاري الا  ويفهم من هذا التعريا  أن رأو املاال الفكاري هاو معرفاة املهاارات 
ميكاان  ويلهااا إىل قيماااة مضااافة. ويعاار  الااارأو مااال الفكاااري أيضااا علااى أناااه جمموعااة ماان املهاااارات واملااؤهالت الااا  

،كمااا يعاار   24ميتلكهااا الفاارد قااد تكااون فطريااة أو مكتساابة أمااا ماان املنهاااج الدراسااي أو مكتسااب ماان اخلااربة املهنيااة.
 جااازء مااان رأو املاااال البشاااري للمنظماااة يتمثااال يف خنباااة مااان العااااملني الاااذين ميلكاااون جمموعاااة مااان  أناااهكاااذلك علاااى 

القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم و كنهم هذه القدرات من انتاح األفكار اجلديادة أو تطاوير أفكاار قدمياة الا  
يف موقااع قااادرة علااى اقتناااص الفرصااة املناساابة   كاان املنظمااة ماان توساايع حصااتها السااوقية وتعظاايم نقاااط قوهتااا و علهااا

 .25وال يرتكز راو املال الفكري يف مستوى إداري معني دون غري وال يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يتص  فا 

وانطالقاااا مااان هاااذه املفااااهيم لااارأو املاااال الفكاااري ميكااان القاااول اناااه يعاااد مااان أهااام مصاااادر امليااازة التنافساااية للمنظماااات 
ا أن اسااارتاتيجية التمياااز الااا  تتبناهاااا املنظماااة ال ميكااان  قيقهاااا إالّ مااان خاااالل النتاااائق الفكرياااة املتمثلاااة يف املعاصااارة، إ

االبداع واألفكار وابلتا  تقدمي منتجات جديدة تشكل  من خالل عمليات البحث والتطاوير؛ فارأو املاال البشاري 
ارات اخلااربات، التعلايم املاارتاكم يف العنصاار البشااري( والاا  يتمثال يف تلااك املعرفااة الاا  قااد تكاون فطريااة أو مكتبيااة )املهاا

 26ميكن  ويلها إىل قيمة مضافة. وميكن تلخيص مكوانت األساسية لرأو املال الفكري يف النقاط التالية:

ا اهااات لتصااني  رأو املااال الفكااري: فبالنساابة لال اااه األول يبااوب رأو املااال الفكااري إىل رأو  (3)توجااد اااالث 
ري ورأو مااال هيكلاي، أماا اال اااه الثااين فيتخااذ نفا  اال ااه األول مااع قليال مان التغااري إا يقسامون أنصااار ماال بشا
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هذا اال اه رأو املال اهليكلاي إىل رأو ماال تنظيماي وآخار زابئاي، أماا اال ااه الثالاث فيقسام رأو املاال الفكاري إىل 
املنظمة؛ وأخرى خارجية تعك  تدفق املعرفاة عارب أصاحاب  مهارات فردية وهياكل داخلية تعرّب عن تدفق املعرفة عرب

املصاااحل اخلااارجيني مثاال العالقااات مااع الاازابئن واجملهاازين إالّ أن اال اااه األكثاار شاايوعا يقااوم علااى أساااو تصااني  رأو 
 املال الفكري  إىل رأو مال بشري ورأو مال هيكلي ومضمون هذين املكونني على النحو التا :

شري: يعد رأو املاال البشاري العنصار يف رأو املاال الفكاري لكوناه يعاد  ارش اإلباداع واملاورد احلاسام .رأو املال الب1
للقيمة غري امللموسة يف عمر املعرفة ويتمثال يف القاوى العاملاة الا   تلاك القادرة والتفكاري والتجدياد واالبتكاار والاك 

أو املاال البشاري مان منظاور الفاردي أبناه حصايلة تفاعال بفعل املعرفة الضمنية الكامناة يف أاهاان العااملني، ويعار  ر 
أربعاااة عناصااار تتمثااال يف التعلااايم، اإلرث التاااارقي، والتجاااارب واخلاااربات، أخاااريا موقااا  الفااارد خاااالل حياتاااه، أماااا مااان 
منظااور املنظمااة يعااد رأو املااال البشااري مصاادر لالبتكااار واساارتاتيجية للتجديااد، إضااافة إىل الكفاااءة والااذكاء والقاادرة 

جتماعياااة للتفاعااال واالقااارتان ماااع اآلخااارين يف األداء والتمياااز وعلياااه فهاااو يعكااا  فاعلياااة املنظماااة يف إدارة مواردهاااا اال
 امللموسة وغري امللموسة للحصول على اخلربة والثقافة واملعرفة الالزمة لتحقيق امليزة التنافسية وخلق القيمة.

مااااال زابئااااي فيعاااارب عاااان قاااادرة املنظمااااة علااااى مواجهااااة  .رأو املااااال اهليكلااااي: يتكااااون ماااان رأو مااااال تنظيمااااي ورأو1
التحدايت الداخلية املتمثلة ابلبنية التحتية الداعمة للعاملني وال  تشمل فلسافة املنظماة والانظم اخلاصاة برفاع مقادرهتا 

 خارتاعاالاإلنتاجية ورأو املال ورأو املال اإلبداعي الاذي يعكا  امللكياة الفكرياة مثال حاق التاألي  والنشار وباراءات 
إضااافة إىل املواهااب والقاادرات الذهنيااة وبااذلك يعاار  رأو املااال اهليكلااي أبنااه جمموعااة ماان االساارتاتيجيات واهلياكاال 

فيعارب  الازابئنوالنظم واإلجراءات ال  مبوجبها يستطيع املنظمة من انتاج وتساليم املنتجاات إىل الازابئن. أماا رأو املاال 
وخاصة الزابئن املؤارين على حياة املنظماة؛ وعلياه يكمان جاوهر هاذا املكاون يف عن املعرفة املتعلقة أبصحاب املصاحل 

املعرفاة املوجااودة لاادى الاازابئن الا  البااد ماان اكتسااافا لضامان اسااتمرار والئهاام للمنظمااة، وكساب زابئاان جاادد ولااذلك 
زابئن لتحقيااق رضاااهم تصااوره األدبيااات أبنااه انعكاااو كاماال قااوة رأو املااال البشااري واهليكلااي اب اااه العالقااات مااع الاا

ووالئهم من خالل  ديد املعرفة املطلوبة لتلبياة احتياجااهتم ورغبااهتم وتكاوين شابكة مان التحالفاات االسارتاتيجية ماع 
البيئااة فااد  ترغيبهااا ابملنظمااة، ونياال استحساااهنا ودفعهااا حنااو بناااء عالقااات مااع الاازابئن وبساابب ارتباااط هااذا املااورد 

البا ماا يقااو علاى أسااو األقدمياة يف العالقاات؛ حياث يتفاق أدبياات التساويق علاى أن ابلعالقات مع الزابئن فإنه غ
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  (27).يوس  عبد الستار حسني. دراسة وتقييم ر أو املال الفردي يف شركات االعمال، 1001،ص1.

دوام العالقااة مااع الاازابئن ميكاان أن تكااون مصاادرا قااواي للمياازة التنافسااية وخلااق القيمااة. إال أن األصااول الفكريااة تقابلهااا 
 :االاننياألصول املادية وميكننا التفريق بني 

 الرأو مال املادي والرأو مال الفكري:املقارنة بني 1اجلدول رقم 

 راس املال الفكري راس املال املادي البيان
 غري مادي اثريي غري مةلموس مادي مةلموس امليزة التنافسي 
 يف عقول االفراد العامةلني يف الشرك  ضمن البيئ  الداخةلي  لةلشرك  موقع التواجد

 ذوي املعارف واخلرباتاالفراد  االل  املعدات املباين التمثيل النموذجي
 متزايدة ابالبتكار متناقص  ابالنداثر القيم 

 ابلرتكيز واالنتباه واخليال الواسع ابالستخدام املادي منط خةلق الثروة
 العمل املعريف العمل العضةلي املستخدمون له

ليس له عمر مع تزايد يف القدرات  له عمر انتاجي وتناقص الطاق  الزمن
 االبداعي 

 

 .227،ص2002املصدر: عبد الستار حسني يوسف، دراس  وتقييم رأس املال الفري يف شركات األعمال عمان،                     

 إن البياانت الوارد يف اجلدول أعاله تسمح ادالء املالحظات التالية:  
ماااال الفكااري لاااه قيماااة مفتوحاااة ااااا إن رأو املاااال املاااادي لديااه عمااار انتااااجي حناادد ويتنااااقص ابالساااتخدام بينمااا الااارأو 

 النهاية.
 ااا إن رأو مال الفكري هو غري ملموو لذا تربز صعوبة قياسه.

 :اخلامت 
ويف اخلتاام فااالتعليم يعااد ماان األنشااطة الاا  رافقاا  اإلنسااان منااذ القاادم إا حظااي ابهتمااام دول العااامل كافااة ماان         

رة والعلاام واملعرفااة. ومسااتوى التعلاايم ال يعتاارب فقاا  أحاااد أجاال النهااوض مبجتمعاهتااا وفااق مسااتوى ماان احلضااارة املتطااو 
مؤشااارات التنمياااة البشااارية بااال يعتااارب أيضاااا مؤشااارا هاماااا للنماااو االقتصاااادي، ويرجاااع اكتشاااا  أيمهياااة التعلااايم يف النماااو 
إنااه االقتصااادي إىل االقتصاااديني القاادامى فااريى التجاااريني أن املهااارة البشاارية  ثاال عنصاارا ماان عناصاار االنتاااج وعليااه ف

ينبغااي أن يهااد  التعلاايم إىل زايدة املهااارة البشاارية حاا  ترتفااع انتاجيااة العماال يف اجملتمااع، إا أن التعلاايم ياارتب  ابلاارأو 
املااال الفكااري ارتباطااا وايقااا والااك ابعتباريمهااا نااوعني ماان املنافسااة املعتماادة علااى الفاارد وعلااى قااوة دماغااه. وعلااى هااذا 
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كماا تتجساد   مساؤوليته علاى اساتخراج املعرفاة الضامنية لارأو املاال الفكاري،األساو فإن أوىل مهام التعليم تتمثل يف
العالقة بني التعليم ورأو املال الفكري حيث أن التعليم يقوم ابستثمار معطيات رأو املال الفكاري وتطبيقهاا مباشارة 

ة، فعلاااي الااادول التكفااال لكسااب امليااازة التنافساااية وعليااه للتنمياااة البشااارية حاجاااة ملحااة لالساااتثمار يف القااادرات البشااري
ابسااتغالل هااذه القاادرات البشاارية و اولااة توجيههااا ملااا قاادم اجملتمااع ككاال، فكاام ماان حضااارة ارتقاا  إال وكااان وراءهااا 

 مراعاة ايمهية التعليم، واعتباره عصب التنمية البشرية. 
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