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(تابع الفصل الثالث)  

:القوى العاملة   

ا مع أعداد السكان فً العالم أو فً القطر أو أي جزء منه ًٌ  وإن .ٌتناسب حجم القوى العاملة تناسًبا طرد

مثل ت العاملة ىفإن القو)، أمكنتسمٌة مجموع السكان فً العالم أو فً القطر بالموارد البشرٌة الطبٌعٌة

 15بدأ من ينهفً الغالب  ،إالّ أ آلخر قطرالعمل منُعمر البدء بختلف ي وقد (. الموارد البشرٌة االقتصادٌة

 بالنسبة ) من ثمانٌة سنوات ٌبدأغلب الدول النامٌة قدأ العمل فً نا ننحح أن سنّ  ولكن . سنة65 إلىسنة 

،  ( لها بالمجان،حتى و إن توافرت المدارس إلىذهابللعن أطفالها  لألسرة الفقٌرة التً ال تستطٌع االستغناء 

 العمل مع أي شخص ه أو فً عملم فً مساعدة والدههابل قد تفضل كثٌر من األسر الفقٌرة أن ٌعمل أبناء

 .للحصول على راتب ٌزٌد دخل األسرة  آخر فً مجال ٌتناسب مع سنة

ومن الجانب اآلخر فإن عدد المقاعد المتوفرة فً مدارس الدول النامٌة ٌقّل كثًٌرا عن أعداد األطفال الذٌن 

ٌبلغون سّن الدراسة ، مما ٌجعل أغلب الذٌن ال ٌجدون فرصة الدراسة فً المرحلة االبتدائٌة مضطرٌن 

ا  ًٌ  .(هذا ما ٌفّسر تفّشً األّمٌة  )للعمل المبكر، بالتالً ٌفقدون فرصة التعلٌم نهائ

  .(ٌُقاس حجم العمل بعدد الساعات، إذ أن قٌمة عمل االنسان تعتمد كثًٌرا على الزمن المتاح له للعمل ) 

عدد  (غٌر ماهرة، ماهرة و مدربة، ذات التعلٌم العالً و المتخصص )و إن لكل نوع من أنواع العمالة 

محدود تتنافس علٌه قطاعات االقتصاد المختلفة ، بحٌث تتحدد األجور و ٌتم تخصٌص كل نوع من العمالة 

 .بٌن استخداماته المختلفة على أساس العرض و الطلب 

منحنى عرض العمل خط رأسً )و العمل المتجانس ذو عرض ثابت فً األجل القصٌر ،بحٌث ٌمكن اعتبار 

و ذلك ألنه عندما ٌتوحف كل من ٌبحث عن عمل فً  . (3,2)شكل رقم  (و غٌر مرن بالنسبة لألجور

فإنه الٌمكن زٌادة الكمٌة  (التوحف الكامل )وحٌفة ما و ٌعمل الحّد األقصى من الساعات فً الٌوم 

وعندما تصل الهجرة حّدها األقصى فإن عرض . المعروضة من ساعات العمل إالّ عن طرٌق الهجرة 

ولذا فإن الطلب على العمل هو الذي ٌحدد أجور العاملٌن  ).العمل ٌصبح أًٌضا خط رأسً فً األجل القصٌر

و ثبات ) و تصبح الزٌادة فً األجور الناتجة عن زٌادة الطلب على العمل  (فً كل مرافق االقتصاد المختلفة

عبارة عن رٌع للعمل ، ٌحصل علٌه العاملون نتٌجة زٌادة الطلب دون أن ٌواكبها زٌادة عرض  (عرضه

 .العمل

كما أنه فً حالة عدم التوحف الكامل و البطالة فإن عرض العمل ٌتؤثر باألجر الحقٌقً مع األخذ فً 

 :االعتبار العوامل التالٌة 

 . أعداد السكان 1

 . نسبة القوى العاملة إلى إجمالً أعداد السكان 2

 . عدد ساعات العمل فً األسبوع أو الشهر أو العام3
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 . نوعٌة و كمٌة الجهد الذي ٌبذله العاملون و مستوى مهاراتهم 4

 العرض و الطلب على العمل فً األجل القصٌر (3,2)شكل 

 

ا مع األجر الحقٌقً ًٌ إالّ أنه عندما ٌصل . وبعد أخذ هذه العوامل فً االعتبار ،فإن عرض العمل ٌتناسب طرد

ٌُحّس عنده العامل بؤنه ُمكتفً بدخله ، فإنه قد ٌقلل ساعات العمل و ٌزٌد ساعات الفراغ  .األجر الحقٌقً حًدا 

 (.3,3)فً الشكل (ع)وعدد ساعات العمل (ج)حٌث ٌكون األجرالحقٌقً هو (م)وٌتمثل ذلك عن النقطة

 .فالمزٌد من الدخل الحقٌقً بعد تلك النقطة قد ٌكون حافز لتقلٌل ساعات العمل و زٌادة ساعات الراحة

مما ٌجعل العامل ٌستبدل )فعند أجر متدنً ٌكون الحافز لمزٌد من العمل أقوى من الحافز لمزٌد من الراحة 

، و (ع ع)على منحنى العرض ( م)، إلى أن ٌصل إلى النقطة(ساعات الراحة بالمزٌد من ساعات العمل

  .(بؤثر اإلحنل)ٌسمى هذا السلوك 

فقد ٌجد العامل حافز الستبدال المزٌد من ساعات العمل بساعات الراحة، و ٌسمى  (ج)و إذا ارتفع األجر عن

بمنحنى العرض )ٌنحنً إلى الخلف و ٌسمى  (م)لذا فإن منحنى عرض العمل بعد النقطة . (بؤثر الدخل)

  .(الُمنكفئ إلى الخلف

 منحنى عرض العمل فً األجل الطوٌل(3,3)شكل
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و تختلف نسبة العمالة الموحفة فً مختلف القطاعات االقتصادٌة باختنف اقتصادٌات الدولة و طبٌعة 

 (فً الدول الصناعٌة)م كانت نسبة القوى العاملة إلجمالً السكان 1980ففً عام . مواردها و درجة نموها 

 .(فً الدول متوسطة الدخل)%54، و  (فً الدول النامٌة قلٌلة الدخل)% 56، بٌنما كانت % 64حوالً 

، هذا ٌدل على أنه كل ما تقدمت (على التوالً )% 62، % 67م ارتفعت النسب إلى 1990أما فً عام 

ا زادت فٌها نسبة القوى العاملة إلى إجمالً السكان  ًٌ ذلك ألن النمو االقتصادي ٌزٌد من  )الدولة اقتصاد

  .(فرص العمل

و بالنسبة لتوزٌع القوى العاملة على القطاعات االقتصادٌة المختلفة ، فإن نسبة العاملٌن فً القطاع الصناعً 

فً الدول الصناعٌة أكبر من نسبتهم فً القطاع الزراعً ، بٌنما فً الدول النامٌة فإن القطاع الزراعً 

م كانت نسبة العاملٌن فً القطاع الصناعً 1980ففً عام . ٌستحوذ على نصٌب األسد من القوى العاملة 

ٌُعزى هذا االنخفاض إلى تزاٌد دور 1990عام % 31ثم انخفضت إلى % 35(فً الدول الصناعٌة) م ، و 

 .قطاع الخدمات فً اقتصادٌات هذه الدول 

. م1990فً عام % 5إلى % 7انخفضت النسبة من (فً الدول الصناعٌة )و بالنسبة للقطاع الزراعً 

فكلما تقدمت الدولة انخفض حجم العمل المطلوب ألن مستوى التقنٌة المستخدمة فً القطاع الزراعً 

 .سٌرتفع

 م،1990فً عام % 69إلى % 73انخفضت النسبة من  (الدول النامٌة)أما بالنسبة  للقطاع الزراعً فً

 .(فً ذلك العام)و ذلك ألن نسبة العاملٌن فً قطاع الصناعة قد ارتفع قلٌنً فً هذه الدول 

على أن أغلب موارد هذه الدول موحفة  (فً الدول النامٌة)كما تدل النسبة العالٌة للعمالة فً قطاع الزراعة 

فً إنتاج الطعام، و بالرغم من ذلك فهً ال تنتج ما ٌكفٌها من الغذاء بل تستورد جزء كبٌر منه من الدول 

 .األخرى ، و تتحصل على الجزء اآلخر فً شكل معونات من حٌن آلخر 

لتفسٌر حاهرة تراكم الموارد البشرٌة فً الدول النامٌة فً القطاع  )و لقد وضعت كثٌر من النحرٌات 

، و أهمها النحرٌة التً ترى أن االنتاجٌة الحدٌة للعامل الزراعً فً هذه الدول سالبة ، و لم تم  (الزراعً

و ذلك ألن ازدٌاد العمل مع ثبات رأس المال و  )تخفٌض أعداد كبٌرة منهم فإن اإلنتاج الزراعً سٌزداد 

و لقد كان المؤمول تنمٌة القطاع الزراعً و زٌادة  . (األرض و المستوى التقنً ٌإدي إلى تناقص الغلة

إنتاجٌة العمل فٌه فً هذه الدول ، مما ٌوفر كثًٌرا من الموارد بما فٌها العمل لتستخدم فً تنمٌة القطاعات 

 .األخرى و خاصة قطاع الصناعة 

إالّ أن ذلك لم ٌتم أو سار ببطء فً كثٌر من هذه الدول ، مما جعل أعداد السكان تتزاٌد و تتراكم فً هذا 

 .القطاع أو تهاجر من الرٌف إلى المدٌنة لتعمل غالًبا فً مجال الخدمات و قلٌنً منها فً الصناعة 

و الستٌعاب أعداد السكان المتراكمة فً القطاع الزراعً البد من زٌادة فرص العمل فً القطاعات األخرى 

 .و خاصًة القطاع الصناعً، باإلضافة إلى تنمٌة الموارد البشرٌة
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 :تنمٌة الموارد البشرٌة 

رفع كفاءتها  و زٌادة إنتاجٌتها بحٌث تستطٌع الحصول : الهدف األساسً من تنمٌة الموارد البشرٌة هو 

 .من الموارد غٌر البشرٌة المتاحة  (إنتاًجا و استهنًكا)على أقصى ما ٌمكن الحصول علٌه من منفعة 

و بما أن االنسان هو الغاٌة و الوسٌلة من طوٌر الموارد غٌر البشرٌة ،فإن تنمٌته تإدي إلى المزٌد من 

و ٌمكن القول بؤن الفرق األساسً بٌن الدول . المنفعة التً ٌمكن الحصول علٌها من موارده غٌر البشرٌة 

ا و الدول النامٌة هو ارتفاع إنتاجٌة الموارد البشرٌة فً الدول المتقدمة  ًٌ الٌابان : مثال )المتقدمة اقتصاد

غزت العالم بمختلف المنتجات اعتماًدا على مواردها البشرٌة بحد كبٌر ، رغم أنها من أقل الدول ححوًة 

  .(بالموارد الطبٌعٌة 

الغذاء الكافً و المتوازن ، التعلٌم ، التدرٌب و اإلرشاد و الخبرة ، : و من أهم وسائل تنمٌة الموارد البشرٌة 

 .الرعاٌة الصحٌة و االجتماعٌة أًٌضا 

 :و فٌما ٌلً سنعرض هذه الوسائل كلً على حده 

 :الغذاء-1

ولٌست العبرة  بكمة  . اإلنتاج ٌمنحه الطاقة التً تساعده على وأٌضاالغذاء مطلوب فً حد ذاته لبقاء اإلنسان على قٌد الحٌاة 

فالفرد الذي ٌحصل على كمٌات كافٌة من السعرات الحرارٌة بحٌث تكون وجبته متوازنة . أٌضاالطعام فقط ولكن بنوعٌته 

لذا فإن الغذاء المتوازن من اهم عوامل زٌادة . من الفرد الذي ال ٌستطٌع الحصول على مثل هذه الوجبة إنتاجٌةٌصبح اكثر 

 .  الفرد إنتاجٌة

 ال ٌستطٌعون الحصول على 2010 ملٌون من سكان العالم فً عام 900تقارٌر برنامج الغذاء العالمً التابع لألمم المتحدة ان 

وان اكثر من نصف سكان العالم ال ٌستطٌعون الحصول على الغذاء المتوازن مما ٌجعلهم ٌعانون بما , احتٌاجاتهم من الطعام 

علما بؤن الفرد فً الدول النامٌة قلٌل الدخل ٌحصل على قدر اقل من السعرات . سمى سوء التغذٌة  وما ٌصاحبها من امراض 

 .الحرارٌة بالنسبة الحتٌاجه الٌومً بٌنما ٌحصل الفرد فً الدول المتقدمة اقتصادٌا على اكثر مما ٌحتاج الٌه منها 

وهً تفتقر لعدد من المواد المطلوبة فً . اغلب السعرات الحرارٌة التً ٌحصل علٌها الفرد فً الدول النامٌة من اصل نباتً 

, بٌنما اغلب السعرات الحرارٌة التً ٌحصل علٌها الفرد فً الدول المتقدمة اقتصادٌا من اصل حٌوانً , الوجبة المتوازنة 

 . وهً غنٌة بالمواد المطلوبة فً الوجبة المتوازنة

 (. أعداد السكان الذٌن ال ٌحصلون على حاجتهم من الغذاء فً تزاٌد مستمرباإلضافة إلى أّن  )*

 :أزمة الغذاء

 :من أهم مشكنت أزمة الغذاء 

  ازدٌاد عدد السكان التً ال تواكبها زٌادة فً انتاج السلع والخدمات والموارد االقتصادٌة. 

 زٌادة معدالت استهنك الفرد للطاقة والغذاء )بروز بعض االزمات واهمها فً الوقت الراهن أزمتا الطاقة والغذاء

 . (مما سبب أزمة الغذاء والطاقة

 . الطاقة سبق ذكرها فً الفصل الثانً وأزمة مشتركة ما بٌن أزمة الغذاء أسبابهناك 

 : تخص أزمة الغذاء فقط وهً إضافٌةاسباب 
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  تباٌن توزٌع الموارد الزراعٌة فً العالم 

 النحام االقتصادي العالمً الذي ٌزٌد مشكلة تباٌن توزٌع الموارد تفاقما.. 

  عدم االستقرار السٌاسً واالقتصادي فً الدول التً تتعرض حالٌا الزمة الغذاء. 

  اهمال القطاع الزراعً بحٌث ال تتم االستفادة من الموارد الحالٌة فٌه بالدرجة المطلوبة. 

  الزراعً اإلنتاجاتباع سٌاسٌات اقتصادٌة تقلل من الحافز لمزٌد من . 

,  الموارد البشرٌة إنتاجٌةترتبط ازمة الغذاء بتنمٌة الموارد البشرٌة الن الطعام اهم ضرورٌات الحٌاة ومن اهم عوامل زٌادة 

كذلك الن انتاج الطعام واستهنكه ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالعنقة والتفاعل بٌن الموارد الطبٌعٌة والموارد البشرٌة اكثر من غٌرة 

 السبعٌنات من القرن العشرٌن عندما بدأت بعض المجاعات تحهر أوائلوقد بدأ الحدٌث عن ازمة الغذاء الحالٌة فً .من السلع 

ولقد تسبب فً هذه المجاعة شح االمطار لعدة سنوات فً .بصورة متفرقة فً انحاء العالم وخاصة دول الساحل االفرٌقً 

 الزراعٌة والغابات التً احتطبت واألراضًوذلك نتٌجة لسوء استخدام المراعً , المناطق التً تؤثرت بها وازدٌاد التصحر 

 وبالتالً شحت االمطار فً تلك الدول كما األرضبكمٌات هائلة لتستخدم كوقود مما اثر سلبا على الغطاء النباتً فً سطح 

 .فضن عن الحروب االهلٌة التً ابتلٌت بها القارة االفرٌقٌة منذ انعتاقها من رقبة االستعمار وحتى ٌومنا هذا . تعرت التربة 

 :  االن بسبب أخرىولقد برزت هذه المشكلة مرة 

  األقطار الى نقص انتاج الطعام فً بعض أدىالجفاف الذي.  

  سرعة تزاٌد اعداد سكان العالم. 

 تزاٌد معدالت استهنك الفرد من الطعام وغٌره من السلع والخدمات كما ونوعا. 

 ما سبب اختالف ازمة الغذاء الحالٌة عن االزمات السابقة؟

 . الفعلً من المواد الغذائٌة اإلنتاج العالمً ولٌست بسبب العجز المطلق فً اإلنتاجبسبب تباٌن توزٌع 

 نتٌجة لسوء المواصنت وعدم أٌضاولكن .  الذٌن ال ٌكفٌهم ما ٌنتجون  من الطعام إمكانٌةوال تقتصر مشكلة التوزٌع فً عدم 

كما ان سوء . واحٌانا حتى فً داخل القطر نفسه األقطاركفاءة ترحٌل المواد الغذائٌة من مناطق الوفرة لمناطق الشح عبر 

 الزراعً اإلنتاج واستخدام الموارد بصفة عامة والموارد الزراعٌة بصفة خاصة وتباٌن توزٌعها تقلل الحافز لمزٌد من إدارة

 وخاصة الدول النامٌة 

فإن هنالك اربع خٌارات لحل هذه , طبٌعة ازمة الغذاء الحالٌة تكمن فً تباٌن توزٌع انتاج الطعام اكثر مما تكمن فً كمٌاته 

 :االزمة اال وهً 

  فً المناطق التً تتعرض لشح المواد الغذائٌة اإلنتاجزٌادة . 

  ترحٌل المنتجات الزراعٌة من المناطق التً تنتج فٌها بكمٌات تفٌض عن الحاجة الى المناطق التً تتعرض لشح

 .المواد الغذائٌة 

  التً تتوافر فٌها األماكنترحٌل من ٌتعرضون لشح المواد الغذائٌة الى . 

  والطلب علٌها األرضتحسٌن التوازن بٌن عرض . 

فؤغلب هذه المناطق التً تصاب بالمجاعات قد تعرضت لسوء االستخدام .لكل واحدمن هذه االختبارات مشكنته الخاصة به 

 فٌها ٌعجز عن تلبٌة الكمٌات المتزاٌدة من اإلنتاجلذا فإن تزاٌد اعداد سكانها ٌجعل . او لنستخدام المكثف والكامل لمواردها 

 ( . اإلنتاج)وكلما ازدادت اعداد السكان وحل عرض الموارد الزراعٌة ثابتا تتناقص الغلة . الموارد الغذائٌة التً ٌحتاجونها 

 المستخدمة وهل هً كثٌفة العمل ام كثٌفة رأس المال فضن عن نمط الملكٌة السائد فً اإلنتاجكما قد تعترض هذا الحل طرٌقة 

 وهل هً ملكٌة خاصة ام مشاعة ام مملوكة من الدولة ؟ , اإلنتاجالمجتمع لموارد 
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. قد تواجهه مشكلة ارتفاع تكالٌف الترحٌل او عدم كفاٌة سبل المواصنت , اما االختٌار الثانً وهو ترحٌل المنتجات الغذائٌة 

 .اضف الى ذلك محدودٌة القوة الشرائٌة للمستهلك والموانع التً تحٌط بالتجارة الداخلٌة 

ومن الصعوبات التً تواجههم ,  الوفٌر اإلنتاجاما االختٌار الثالث وهو ترحٌل المتضررٌن من شح المواد الغذائٌة الى مناطق 

عدم رغبة كثٌر من الناس فً , تكالٌف الهجرة نفسها , فً الترحٌل قوانٌن الهجرة والقٌود المفروضة علٌها فً كل دول العالم 

  .أخرىترك اوطانهم او الهجرة الى بند 

لذلك فإن االختٌار الرابع وهو تحسٌن التوازن بٌن العرض والطلب علٌها وقد ٌمثل الحل العملً بالمقارنة مع االختٌارات 

 :السابقة وٌمكن ان ٌتم بانتهاج اربع طرق وهً 

  األرضزٌادة عرض. 

 . خصوبة وكثٌرة المرتفعات وصعبة التضارٌس األراضٌاألقلباستخدام  ؟األرضكٌف تكون زٌادة عرض 

 جودة األراضٌاألقل مما ٌمكن المنتجٌن من تحمل الزٌادة فً التكالٌف المتعلقة ٌاتخدام اإلٌرادات تزٌد األسعارعند زٌادة 

 المنتجات أسعار الزراعٌة تعتمد على ارتفاع لألراضً زٌادة العرض االقتصادي إمكانٌةلذا فإن .  الزراعً لإلنتاجومنءمة 

 . الزراعٌة األراضًالزراعٌة بالمقارنة مع ازدٌاد تكالٌف زٌادة 

  أصال المستخدمة لألرضاالستخدام المكثف.  

وٌتم ذلك بزٌادة العمل ورأس المال وثبات  (التوسع الرأسً ) الوحدة الواحدة إنتاجٌة زٌادة األرضٌقصد بكثٌف استخدام 

اغلب دول العالم ٌمكنها ان تزٌد انتاجها بتكثٌف استخدام .  الى مرحلة تناقص الغلة اإلنتاج الى ان ٌصل األرضمساحة 

وتوافر المستوى ,  اغلب المنتجات الزراعة أسعارالرتفاع  بدرجة كبٌرة قبل ان تصل لمرحلة تناقص الغلة لماذا ؟ األرض

 . وٌخفض التكالٌف اإلنتاجالتقنً الذي ٌزٌد 

  لألرضتقلٌل نسبة عدد السكان.  

  :األرض تقلٌل اعداد سكان أسباب

  األرضارتفاعا لطلب على 

  الغذاءأسعارارتفاع  

  :األرضالطرق التً تإدي الى تقلٌل نسبة سكان 

  الهجرة 

  تحدٌد النسل 

  تنمٌة الموار البشرٌة وزٌادة انتاجٌتها. 

استخدمت بعض الحكومات كثٌرا من . بعد ثنثٌن عام من على تبنً فكرة تحدٌد النسل اال انها لم تإدي الى نتائج مرجوة 

 وتربٌتهم األطفال تعلٌما وافر دخن والتً بإمكانها إعالة المزٌد من األكثرالحوافز لكن لم ٌستجب لها اال القلة وهً الطبقة 

اما الفقراء الذٌن ال ٌستطٌعون وقد ال . تهم اعلى من المتوسط العام فً تلك الدولإنتاجًوتعلٌمهم وتدرٌبهم بمستوى ٌجعل 

نتٌجة لذلك فإن .  فلم ٌستجٌبوا لتلك  الدعوة والتً ٌفترض خطؤ ان االنسان مستهلك فقط ولٌس منتجأبنائهمٌرغبون فً تعلٌم 

 بل زادت فٌها اعداد السكان علىاألرضتلك الدول قد فقدت كثٌرا من مواردها البشرٌة ولم تتحسن فٌها نسبة السكان 

 .األقإلنتاجٌة

  التوقف عن استخدام المواد الغذائٌة إلنتاج الطاقة البدٌلة. 

 اإلنتاجفإن االمر ٌستدعً بتدخل الحكومة وذلك بدعم تكالٌف ,  الزراعً ترفع مستوى االمن الغذائً اإلنتاجبما ان زٌادة 

الزراعً وخالصة تلك المتعلقة باستخدام التقنٌة الزراعٌة حتى جد المزارع الحافز الكافً لنستمرار فً الزراعة بدال من 
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فإن االستخدام المكثف للتقنٌة وزٌادة إنتاجٌة الفرد فً القطاع الزراعً ومنحه الحافز النزم قد ٌإدي الى . الهجرة الى المدٌنة 

فال انسان لٌس مستهلكا . درء مخاطر ازمة الغذاء وتدعٌم االمن الغذائً وتقلٌل نسبة الفقر بطرٌق افضل من تحدٌد النسل 

وٌفترض ان ٌكون إنتاجه دائما اعلى من استهنكه خاصة اذا ما توافرت له السبل . فقط بل هو مستهلك ومنتج فً آن واحد

بٌنما تحدٌد  , اإلسنمٌة وتتفق مع وجهة النحر إٌجابٌة الفرد كحل الزمة الغذاء وسٌلة إنتاجٌةفاالهتمام بزٌادة .النزمة لذلك 

 .النسل سلبٌة وغٌر مضمونة النتائج

 :التعلٌم -  2

فكلما ازداد مستوى , ٌعد التعلٌم وسٌلة مهمة لزٌادة إنتاجٌة الموارد البشرٌة حٌث ٌعتبر استثمارا فً رأس المال البشري 

 .التعلٌم ازدادت إنتاجٌة الموارد البشرٌة 

 :وتنقسم تكالٌف التعلٌم إلى 

 :تكالٌف خاصة  -1

ما ٌفقده من دخل كان ٌمكن أن ٌحصل علٌه لو لم + وهً تشمل كل ما ٌتكبده الطالب أو اسرته من نفقات تختص بتعلٌمة 

 (تكلفة الفرصة البدٌلة  )ٌلتحق بمدرسة أو جامعة 

 :تكالٌف اجتماعٌة  -2

 .ومجموع ما ٌتكبده االفراد والدولة , تشمل كل ما تتكبده الدولة من نفقات على التعلٌم 

 :وتنقسم منافع التعلٌم إلى 

 :منافع خاصة  -1

 .وهً تقاس بالدخل الناتج عن المإهنت التعلٌمٌة للفرد ابتداًء من بعد تخرجه إلى نهاٌة حٌاته العملٌة 

 :منافع اجتماعٌة  -2

بل تتعداه إلى المجتمع كله , ألن منافع التعلٌم ال تقتصر على من تلقى التعلٌم وحٌث ٌعمل فقط , ٌعتبر من الصعب قٌاسها 

 ,نتٌجة لتؤثٌر الفرد المتعلم على من حوله  

وٌعد التعلٌم استثمار اقتصادي وله مردوده بالنسبة للمجتمع  ولذا فإن كل دول العالم  بما فٌها الدول الرأسمالٌة تدعم التعلٌم * 

 *او تقوم بدف جمٌع تكالٌفه وخاصة فً المراحل األولٌة وحتى المرحلة الثانوٌة 

وٌساهم , وال تنحصر فوائد التعلٌم فً زٌادة إنتاجٌة الموارد البشرٌة فقط بل تتعداها إلى زٌادة فاعلٌة االستهنك وترشٌده )

 (. اٌضاً فً زٌادة الطلب الفعال على السلع والخدمات مما ٌزٌد الحافز للمزٌد من االنتاج 

 

  وإنما ٌشمل كذلك , وال ٌقتصر التعلٌم الذي ٌإدي إلى رفع إنتاجٌة الموارد البشرٌة على التعلٌم االكادٌمً فحسب ,

 . والتعلٌم الذي ٌزٌل األمة الوحٌفٌة وٌزٌد مهارة األٌدي العاملة , على التدرٌب والتعلٌم الفنً والمهنً  

  ًوإنما ٌحتم على الحكومات إنشاء معاهد , وكغٌرة من انواع التعلٌم ٌجب أن ال ٌترك التدرٌب للقطاع الخاص كلٌا

 للتدرٌب وإعطاء الحوافز الالزمة للملتحقٌن بها ؟

 

 ألن القطاع الخاص قد ال ٌنتجه بالقدر الذي ٌفً باحتٌاجات المجتمع من هذا النوع من االستثمار البشري



8 
 

وقد ال نجد لدى المنشآت الخاصة الحافز لتدرٌب عمالها وزٌادة تؤهلٌهم خوفاً من تسربهم منها لمنشآت منافسة بعد 

 . اكتمال تدرٌبهم 

ولكنها مازالت , وتعانً الدول النامٌة من العجز فً فرص التعلٌم مما ٌكرس  مشكلة األمٌة التً بدأت بالتحسن *

 , 1993فقط عام % 5ففً هذه الدول نجد ان األمٌة قد  انخفضت إلى , بعٌدة عما هو مطلوب المتقدمة صناعٌاً 

 % ,24بٌنما تصل فً الدول النامٌة قلٌلة الدخل الى 

وتكم أهمٌة محو األمٌة بؤنها تإدي إلى ترشٌد االستهنك وتزٌد إنتاجٌة العمل وخاصة فً مجال الزراعة حٌث 

 .توحف أغلب وأهم الموارد االقتصادٌة فً الدول النامٌة على وجه الخصوص 

-__________________ 

 :الرعاٌة الصحٌة   -3
 لماذا ؟تعد الرعاٌة الصحٌة جزء ال ٌتجزأ من االستثمار فً رأس المال البشري 

وقد ٌعدي غٌره من أفراد المجتمع بما ٌحمله من مرض إذا , وذلك ألن الشخص العلٌل قلٌل اإلنتاجٌة وكثٌر التغٌب عن العمل 

 . مما ٌقلل إنتاجٌة االخرٌن كذلك , كان مرضاً معدٌا 

-_____________________ 

 :بــ , وٌتمٌز القطاع الصحً عن غٌره من قطاعات االقتصاد التً تنتج السلع والخدمات العامة *

فً اتخاذ القرار فٌما ٌتعلق  (المستهلك )وعدم مقدرة المرٌض , عدم التؤكد فٌما ٌتعلق بحدوث المرض وفاعلٌة العنج  -  1

 .فضنً عن المنافع التً ٌحصل علٌها المجتمع من عنجه ,  (المنتج  )بنوع العنج واعتماده كلٌاً على الطبٌب 

وهو الحكومة فً حالة قٌامها بمهمة إنتاج الرعاٌة  (المنتج )والطبٌب  (المستهلك)وجود عامل ثالث بخنف المرٌض -2

 .الصحٌة كلٌاً او جزئٌاً وشركات التؤمٌن فً حالة ترك الرعاٌة الصحٌة أو جزء منها للقطاع الخاص 

 :وٌعتمد الطلب على الخدمات الصحٌة على 

 .أعداد السكان والدخل وتكالٌف العنج التً تعتمد بدورها على مقدار االنفاق الحكومً على الخدمات الطبٌة  -1

 .وٌعتمد الطلب علٌها اٌضاً على عوامل اجتماعٌة ودٌموغرافٌة عدٌدة  -2

 (المرٌض)وذلك ألن ارتفاع سعر العنج ال ٌجعل المستهلك , وٌعتبر الطلب على العنج والرعاٌة الصحٌة عدٌم المرونة  )

  .(كما أن انخفاض سعره ال ٌحفزه لٌطلب المزٌد من العنج , ٌقلل كمٌة العنج 

 

 :أما عرض الخدمات الصحٌة فٌعتمد على 

لطول الفترة الدراسٌة التً ٌحتاجها , فً األجل القصٌر  (عدٌم المرونة)والذٌن ٌتصف عرضهم بـ, عدد األطباء  -1

 .لذا ارتفاع الطلب على خدمات األطباء ٌرفع اسعارها بدرجة واضحة ,من ٌرغب الدخول فً هذه المهنة 

 .عدد وحجم المستشفٌات والمرافق الصحٌة األخرى والتً ٌعتمد عرضها على حجم االستثمارات فٌها  -2

توافر الموارد البشرٌة المساعدة كالممرضٌن وفنًٌ األشعة والمختبرات وغٌرهم ألنهم ٌإثرون تؤثٌراً كبٌراً على  -3

أعداد المرضى الذٌن ٌمكن أن ٌعاٌنهم األطباء ٌومٌاً وعلى سنمة وصحة تشخٌص المرضى مما ٌإثر على نوعٌة 

 .العنج 

 

و ٌعزو علماء الدٌمغرافٌا االنجار السكانً فً الدول النامٌة إلى عدة عوامل من أهمها تحسن مستوى الخدمات الطبٌة 

ا خنل العقود الخمسة الماضٌة ، و أن هذا التحسن فً الخدمات الطبٌة فً هذه الدول هو المسئول عن ازدٌاد  ًٌ فٌها نسب
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أعداد السكان فً العالم ، ألنه قلل أعداد الوفٌات و زاد متوسط عمر الفرد فً هذه الدول بٌنما أعداد الموالٌد فً تزاٌد 

 .مستمر 

 :الرعاٌة االجتماعٌة -  4
نسبة لتباٌن توزٌع الدخل وتفاوته فً داخل كل دولة وبٌن دول العالم المختلفة لدرجة أن بعض السكان فً العالم ٌعانون من 

لذا , بٌنما ٌشكو آخرون من أمراض التخمة والسمنة وفرط الغنى , الفقر المدقع مما ٌجعلهم فرٌسة للجوع والجهل والمرض 

اهتمت المجتمعات البشرٌة بما ٌسمى بالرعاٌة االجتماعٌة والتً تستهدف معالجة مشكلة الفقر أو تخفٌف وطؤته على من 

 .ٌصٌبهم ولتقرٌب الشقة بٌن األغنٌاء والفقراء 

 :أنواع الفقر 

أي عدم الحصول على الحد األدنى من الضرورٌات األساسٌة * وهو العٌش دون حد الكفاف  : (الفقر المطلق ) -1

 .للعٌش وهً الغذاء والكساء والمؤوى 

وهو العٌش دون المستوى المعٌشً السائد فً المجتمع حتى و إن توافر الحد األدنى من  : (الفقر النسبً ) -2

 .ضرورٌات الحٌاة 

وهو أن ٌنحصر الفقر فً فرد أو أسرة أو جماعة معٌنة بسبب البٌئة االجتماعٌة التً  : (الفقر الحضاري  ) -3

 ,تنحدر منها والتً قد تنعدم فٌها الحوافز الذاتٌة للخروج من دائرة الفقر 

و أكثر ما ٌشاهد هذا النوع من الفقر فً المجتمعات التً تمارس الفرز العنصري وغٌره من أنواع التفرقة بٌن *

 * األفراد والجماعات 

__________________________________________ 

وفً كل األحوال فإن الفقر وخاصة الفقر المطلق هو ضٌاع وهدر للموارد البشرٌة آلن إنتاجٌة الفقٌر أقل من إنتاجٌة  

وباإلضافة إلى ذلك  فقد ٌكون , وذلك ألن الفقراء بوجه عام أقل تغذٌة وصحة وتعلٌم وتدرٌب , من ٌفوقه دخنً 

الفقر عامنً من العوامل التً تإدي إلى انتشار الجرٌمة واألمراض المعدٌة وتلوث وتدهور البٌئة والمشكنت 

 ,االجتماعٌة وعدم االستقرار السٌاسً 

 وبذلك فالفقر لٌس مشكلة فردٌة تهم المتضررٌن منها فقط بل إنها مشكلة اقتصادٌة واجتماعٌة تهم المجتمع كله 

ولذا فإن معالجة مشكلة الفقر تقلل من هدر الموارد البشرٌة وضٌاع جزء منها وحماٌة للمجتمع من كثٌر من *

 .المضار وصٌانة للموارد االقتصادٌة 

بهدف إعادة توزٌع الدخل ولقد اهتمت كل دول العالم المعاصرة باختنف نحمها االقتصادٌة بمعالجة هذه المشكلة

، فوضعت لها الحلول والبرامج وقد تختلف البرامج من دوله وتوزٌع الفرص االقتصادٌة بطرٌقة تتوخى العدالة

 :ألخرى ولكنها فً مجملها تشمل على 

  سٌاسات الحد األدنى لألجور والحد األدنى للدخل. 

  دعم أسعار السلع الضرورٌة. 

  التعلٌم والرعاٌة الصحٌة : دعم او مجانٌة. 

  المساهمة فً تكالٌف رعاٌة األطفال والمسنٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة. 

ولذا فهو .  كما أن وضع الفقر فً أسرة أو حً أو أقلٌم  أو قطر هو فً النهاٌة ٌصٌب األفراد وٌإدي الى تقلٌل انتاجٌتهم

ٌشكل هدراً للموارد البشرٌة مما ٌستوجب القضاء علٌه أو تخفٌف حدته وذلك بوضع الخطط والبرامج الخاصة بالرعاٌة 

 .االجتماعٌة بكل جوانبها المتعددة
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و قد ٌكون الفقر حاهرة عامة و هو ما ٌصٌب الدول ، فالدول النامٌة فقٌرة ألن أغلب سكانها ٌنقصهم الحد األدنى من 

ضرورٌات الحٌاة و دخل أغلبهم ال ٌكاد ٌفً بالحصول علٌها ، مما ٌقلل فرص اإلدخار و من ثم تقل االستثمارات و ٌقل 

تراكم رأس المال مما ٌقلل الفرص لزٌادة الدخل و تحسٌن البنٌة األساسٌة لنقتصاد و المإسسات النزمة للنمو ، فضنً عن 

 .عدم االستقرار السٌاسً و تفشً األمٌة و األمراض 

وقد حاولت الدول الغنٌة مساعدة الدول الفقٌرة وذلك بالمنح و القروض واالستثمارات المشتركة ولكن ٌبدو ان تلك المنح و 

وضع الفقر فً أسرة أو حً أو أقلٌم  أو قطر فهو فً النهاٌة ٌصٌب . القروض لم تكن كافٌة او لم توحف كما ٌجب أو كلٌهما

ولذا فهو ٌشكل هدراً للموارد البشرٌة مما ٌستوجب القضاء علٌه أو تخفٌف حدته وذلك . أفراداً وٌإدي الى تقلٌل انتاجٌتهم

 .بوضع الخطط والبرامج الخاصة بالرعاٌة االجتماعٌة بكل جوانبها المتعددة

 

 :ممٌزات وسائل تنمٌة الموارد االقتصادٌة االخرى 

كل وسائل تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة تعد من الناحٌة االقتصادٌة سلع استهنكٌة ورأسمالٌة فً آن واحد وذلك  -1

وحتى إن اعتقدنا ان االنسان مستهلك فقط ولٌس مورداً , ألن التغذٌة والتعلٌم و الصحة كلها مرغوبة فً حد ذاتها 

 .اقتصادٌاً قهً من ضرورٌات الحٌاة بالنسبة له

ازدٌاد عدد السكان ٌإدي الى زٌادة الطلب على هذه الخدمات مما ٌإدي بالتالً الى زٌادة االنفاق علٌها من قبل  -2

 .الحكومة و االفراد و الفقر فً بعض الدول قد ٌكون سبباً فً عدم تمكنها من االنفاق على هذه الخدمات

 قد ال تكون قلة االمكانات هً السبب الوحٌد فً عدم توفٌر هذه الخدمات بالقدر الكافً فً الدول النامٌة فمن  -3

سوء تخصٌص الموارد / عدم تحدٌد االفضلٌات بشكل واضح و ترتٌبها حسب اهمٌتها ب/   أاالسباب االخرى

 .المتاحة بٌن استخداماتها المختلفة

تختلف وسائل تنمٌة الموارد البشرٌة من وسائل تنمٌة الموارد االخرى فً كونها سلعاً شبه عامة أو انها سلع ممٌزة  -4

أي انتاجها ٌتصف باالحتكار الطبٌعً مما ٌجعل تدخل فً انتاجها امراً ضرورٌاً ألن القطاع الخاص ٌعجز عن 

انتاجها بالقدر الذي ٌفً باحتٌاجات المجتمع ولكً تتمكن الدولة من اداء ذلك بفعالٌة تامة وتوزع هذه الخدمات 

 :توزٌعا عادال البد لها أن تحدد ماٌلً 

 .حجم الطلب واالنفاق على الخدمات/ أ

 .مستوٌات وانواع االنتاج المطلوب/ ب

 .طرٌفة توزٌع هذه الخدمات على السكان على المستوٌٌن المحلً واالقلٌمً/ ج

 .مهمة تحدٌد كمٌات االنتاج وتوزٌعه ٌترك لنحام االسعار و السوق الحرفً حالة السلع الخاصة

           هذا النحام ٌفشل فً تحدٌد ذلك ألن منافعها تنقسم إلى منافع خاصة ومنافع اجتماعٌة فً حالة السلع العامة

. 

فلذا البد من التدخل الحكومً ألنتاج مثل هذه الخدمات والتً ٌتحدد شرط توازنها أو انتاجها بكفاءة وبقدر مقبول 

 :اجتماعٌاً كما ٌلً 

 .المنفعة الحدٌة الخارجٌة+ المنفعة الحدٌة الخاصة = التكالٌف الخارجٌة + التكالٌف الحدٌة الخاصة 

 :وٌمكن اختصار هذا الشرط كما ٌلً 

 .المنفعة الحدٌة االجتماعٌة= التكالٌف الحدٌة االجتماعٌة 

ولعدم فاعلٌة  نحام االسعار فً حالة السلع العامة ٌمكن استخدام دراسات الجدوى االقتصادٌة التً من اهمها طرٌقة 

 .تحلٌل التكالٌف والعائدات أو طرٌقة فاعلٌة التكالٌف لتحدٌد أفضل االختٌارات عائدا واقلها تكالٌف
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 الموارد البشرٌة واقتصاد المعرفة

 :مفهوم اقتصاد المعرفة

وٌسمى اٌضاً . ٌعنً اقتصاد المعرفة االقتصاد الذي ٌركز على انتاج وإدارة المعرفة فً اطار قٌود اقتصادٌة معٌنة

باالقتصاد المبنً على المعرفة وهً التسمٌة االكثر انتشاراً من حٌث االستخدام ألنها تشٌر على استخدام تقنٌات 

 .اول من استخدم هذا المفهوم هو بٌتر دركر. المعرفة إلنتاج منافع اقتصادٌة للفرد والمجتمع

  (إقتصاد المعرفة و االقتصاد المبنً على المعرفة)الفرق االساسً بٌن التسمٌتٌن 

 . تعد المعرفة فً حد ذاتها منتجاً نهائٌاً : إقتصاد المعرفة

 . تعد المعرفة أداة من ادوات اإلنتاج أي مدخل من مدخنت االنتاج:اما فً مفهوم االقتصاد المبنً على المعرفة 

 .وٌتفق هذان المفهومان فً ان كلٌهما متعدد التخصص أي شامل لكل التخصصات

 .وٌرى العدٌد من المهتمٌن أن االقتصاد العالمً الراهن فً طرٌقه للتحول الى اقتصاد المعرفة

ففً العمل الٌدوي ٌستخدم العامل ٌدٌه ألنتاج , وفً هذا االطار فرق بٌتر دركر بٌن العمل الٌدوي والعمل المعرفً

 .إلنتاج االفكار والمعرفة والمعلومات (ذهنه)السلع والخدمات أما العامل بمعرفته فهو ٌستخدم رأسه 

 

 :هً , أهم العوامل والقوى الدافعة التً غٌرت من القواعد واالسس االقتصادٌة التقلٌدٌة

 .اصبحت االسواق والسلع حالٌاً أكثر عولمة أي اصبحت تتحرك عبر العالم بقدر أكبر: العولمة -1

 :تقنٌة المعلومات التً ترتبط بما ٌلً  -2

أصبح اإلنتاج الكفإ ٌعتمد على كثافة المعلومات واكثر العاملٌن فً المصانع ٌستخدمون رإوسهم أكثر من / أ

أٌادٌهم وٌستعٌنون بوسائط االعنم الحدٌثة التً زادت من إنتاج وتوزٌع المعرفة وقد أصبح الحصول على 

 .المعلومات المتوافرة سهنً نتٌجة لقواعد البٌانات المتاحة فً شبكة المعلومات الدولٌة

التطورات التقنٌة مثل االنترنت صغرت حجم العالم إلى درجة أصبح : شبكة الحاسب اآللً واالتصاالت / ب

معها ٌوصف بؤنه قرٌة إلكترونٌة ونتٌجة  لذلك أصبح من الممكن إنتاج السلع و الخدمات وشرائها وبٌعها وحتى 

 .بالتجارة االلكترونٌةتوصٌلها عبر الشبكات االلكترونٌة فٌما أصبح ٌسمى 

 :أوجه االختالف بٌن اقتصاد المعرفة واالقتصاد التقلٌدي 

ال توجد ندرة اقتصادٌة فً اقتصاد المعرفة وانما توجد وفرة اقتصادٌة والمعرفة ٌمكن اقتسامها مع  -1

 .بل هً تنمو بالتطبٌق و المزٌد من االستخدام, االخرٌن دون ان ٌقل نصٌب أي منهم

فٌمكن أن . ٌمكن ان ٌنحصر أثر الموقع فً بعض االنشطة االقتصادٌة باستخدام التقنٌة والنماذج المنئمة -2

ٌزداد الموقع أهمٌة فً مجاالت اقتصادٌة أخرى وذلك بإنشاء مجمعات صناعات حول مراكز المعرفة 

غٌر ان تلك المجمعات كانت وال تزال موجودة فً االقتصاد التقلٌدي ولكنها . كالجامعات ومراكز البحوث

 .ازدادت اهمٌة

حٌث الٌمكن فرض رسوم جمركٌة أو ضرائب على )قلة الموانع وعدم امكانٌة فرض رسوم أو ضرائب  -3

 .(انسٌاب المعلومات بٌن الدول، فالمعرفة تتسرب إلى حٌث الطلب علٌها أكبر

فكلما ازداد أثر , قد تتحصل المنتجات أو الخدمات المعتمدة على المعرفة على أسعار اعلى من مثٌنتها  -4

 .المعرفة على المنتجات ازدادت اسعارها أي ارتفعت قٌمتها

فالمعلومات والمعرفة قد  )تعتمد االسعار و القٌم فً اقتصاد المعرفة على المحتوى بقدر كبٌر -5

 (.تختلفمدلوالتها باختنف األشخاص أو باختنف المواقع لذات الشخص

 .للمعرفة قٌمة أكبر فً إطار االنحمة و المنحومات أو العملٌات االنتاجٌة مقارنة بقٌمتها منفردة ومعزولة -6

 .رأس المال البشري والكفاءة مكونات رئٌسٌة للقٌمة فً االقتصاد المبنً على المعرفة -7

 .اهمٌة التواصل مع اآلخرٌن فً اقتصاد المعرفة لدورها فً تدفق المعلومات والمعرفة -8

وهذه الخصائص الممٌزة القتصاد المعرفة عن االقتصاد التقلٌدي تتطلب افكاراً واسالٌب تدرٌس جدٌدة  -9

 .منفبل المعلمٌن و االدارٌٌن وواضعً السٌاسات وجمٌع العاملٌن بمعرفتهم


