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 التنمية االقتصاديةعناصر 
 )العنصر البشري(

 المقدمة.
  .نتاجية وتكاليف االنتاجنتاج واالالعنصر البشري في االستهالك واإل عالقة الفقرة األولى:

 :لب على االستهالك وشكل هذا الطلبالتأثير في الط -1
 :نتاجالتأثير في ال  -2
 نتاجية:التأثير في ال  -3
 نتاج:التأثير في تكاليف ال  -4

 .بشكل عام البشري في التنمية االقتصادية أهمية العنصر الفقرة الثانية:

 .العنصر البشريالتأثير في كمية : الفقرة الثالثة
  :معدل تزايد السكانأواًل: 
  :الهجرة :ثانياً 
 :: معدل العمالة والبطالةثالثاً 
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 قدمة:م
 إن عملية التنمية االقتصادية عملية متكاملة ومتشعبة وتتدخل فيها عناصر جديدة في جميع الميادين وال

، تصادية فقطوهذا يعني أن عناصر التنمية االقتصادية ليست اق ،السياسيةسيما في الميادين االجتماعية و 
ن إهذا فلو ، صغيرا  وبسيطا   ن لالقتصاد في عملية التنمية دورا  أالقول إلى  نيبل يذهب بعض االقتصادي

عقبات اجتماعية وثقافية إنما  ،العقبات التي تعترض التنمية االقتصادية ليست عقبات اقتصادية فقط
 يتم التركيزرسمناه لهذا المقرر فلن  لذيمع المخطط ا لضيق المجال وانسجاما  و لكننا و  ايضا ، وسياسية

 الجانب االقتصادي لعملية التنمية .على  إال

ادية الالزمة للتنمية االقتصاألساسية  كمي ونوعي في العناصرر شامل ين عملية التنمية هي عملية تغيإ
 :يمكن اجمالها في العناصر الثالثة، وهذه العناصر) المحددات( وطبقا  الستراتيجية مالئمة

 .العنصر البشري -
 .رأس المال -
 .والتكنولوجيا والتقدم التقني -

 

 العنصر البشري
في العملية االقتصادية لكونه العنصر المنتج والعنصر األساسي  هو العنصراإلنسان  أو العنصر البشري

 ، فعملية التنمية تحتاجفي عملية التنمية ال  نه يجمع هاتين الوظيفتين فهو العنصر المؤثر أو ألو  المستهلك، 
هذه الزيادة وهذا تحقيق القادر على  وحده وهو، واإلنسان وتبديل في بنية هذا االنتاجاإلنتاج  زيادة فيإلى 

وهو القادر تخفيض في االستهالك وتبديل في نمط االستهالك إلى  عملية التنمية تحتاجكما أن  التبديل،
 وعلى هذا التبديل . يضوحده على هذا التخف

فائض اقتصادي واالنسان هو القادر على تأمين هذا الفائض عن طريق إلى  فالتنمية بحاجة بإيجازو 
إذا  أنه. ومن هنا يمكن القول دنى من االستهالك الكليأالكلي ومستوى اإلنتاج  تأمين مستوى أعلى من

حدث إذا  ، بينمان الولوج في طريق التنميةوأمك عن االستهالك تأمن الفائض االقتصادياإلنتاج  زاد
زادوا إذا  ين أن السكانيوهذا يعني في رأي بعض االقتصاد ،العكس فال يمكن التفكير في عملية التنمية

 .التنميةيشكلون عقبة في وجه  سوف بمعدل يفوق معدل زيادة الثروة المستغلة
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  .نتاجية وتكاليف االنتاجنتاج واال العنصر البشري في االستهالك وال  عالقة الفقرة األولى:

نقصانه تؤثر عادة في نطاق العملية االقتصادية عن طريق التأثير في الطلب أو  زيادة العنصر البشري
 والمنافسة في السوق.اإلنتاج  وفي تكاليفاإلنتاجية  وفياإلنتاج  وفي

 :لب على االستهالك وشكل هذا الطلبالتأثير في الط -5
ن زيادة عدد السكان الطلب على السلع والخدمات وذلك ألف على حجم حجم السكان يؤثر كما هو معرو 

من الطلب على السلعة االستهالكية واالستثمارات الموجهة للخدمات االجتماعية مثل السلع  تزيدسوف 
 الغذائية والخدمات والسكن والمدارس والطرق والمشافي....الخ.

 :نتاجالتأثير في ال  -6
زيادة عدد السكان سوف تمكن من زيادة  ألن، وذلك ونوعهاإلنتاج  ميةيؤثر أيضا  حجم السكان في ك

من العالقة بين العمل ، ويغير عادة التزايد السكاني يمه وبالتالي زيادة كمية االنتاجكمية العمل وتقس
البد من تنمية االقتصادية حتى يمكن استغالل هذا التبدل في حجم السكان لصالح عملية الو  ،ورأس المال

، طريق االعداد والتأهيل والتدريب في خدمة التنمية االقتصادية عنين نوعية عنصر العمل وتوجيهه تحس
 .السكان والتقليل من معدل البطالةإجمالي  إلى وعن طريق زيادة حجم القوة العاملة نسبة

دة في زياأي  ألنواالستهالك عالقة معقدة النتاج  ن العالقة بين السكان وكل منإوكما هو واضح ف
 ،الك وعلى االستثمارات االجتماعيةالسكان تؤثر بشكل سريع ومباشر في زيادة الطلب على االسته

الزيادة  أنلسبب بسيط وهو  ،ة الميكانيكية على زيادة االنتاجليما ال تؤثر بنفس السرعة وبنفس اآلبين
السن الذي إلى  في السكان تتطلب فترة من الزمن وهي الفترة الالزمة كي تصل هذه الزيادةالنتاج  في

 .تستطيع فيه العمل

 نتاجية:التأثير في ال  -7
 زيادة عدد السكان سوف تمكن من تقسيم العمل و من ألنالعمل إنتاجية  يضا حجم السكان فيأيؤثر 

نتيجة زيادة حجم اإلنتاجية  والتخصص الفني على مستوى الوحدة، التخصص المهني على مستوى الوطن
، عن طريق امكانية دفع التقدم ايجابي على توسع الصناعة وتطورهانعكس ذلك بشكل وسوف ي ،االنتاج

 وتحقيق وفورات خارجية لزيادة فرص االبتكار واالبداع . التقني واستخدام 
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 نتاج:التأثير في تكاليف ال  -8
تحقيق  مما يمكن مناإلنتاج  ضرورة زيادة حجمإلى  زيادة الطلب وبالتاليإلى  حيث تؤدي زيادة السكان

 -اإلنتاج  حجم مثالي فيإلى  السلع نتيجة امكانية الوصولإنتاج  تخفض في تكاليفأي  -وفورات سلمية
سة المنتجات المحلية للمنتجات كبر على منافأامكانية إلى  وبالتالياإلنتاج  تخفيض تكاليفإلى  تؤدي
  .جنبية في السوق الوطنية والسوق العالميةاأل

 .بشكل عام البشري في التنمية االقتصادية أهمية العنصر الفقرة الثانية:
لقد بين ، و أهم العناصر التي تخلق االنتاج هواإلنسان  عملأو  العنصر البشري أنلقد عرف منذ القديم 

نماثروة االمم ال تقاس بالنقد  أناالقتصاديون منذ بداية نشوء االقتصاد كعلم  ، ولقد المادية لعبإنتاج الس وا 
، تأمين حاجات االنسان ذاك هو العنصر الحاسم فينآضافة لألرض إالعمل  أنلوحظ بعد وقت قليل 

عمل هؤالء إلى  ة(( وأن هذه التنمية بحاجة))بالتنميأو  افرادهأقوة الدولة هي في عمل  أنلك ولوحظ كذ
أخرى   تستطيع دفع التنمية دون مواردبمعنى أخر إن الموارد االقتصادية المادية ال ،ألفراد كما  وكيفا  ا

 .اللها وتسخيرها في عملية التنميةالموارد االقتصادية واستغ بشرية قادرة على توجيه

اعتبر فقد ولذا  ،التنمية االقتصادية أصبحت حقيقة ال غبار حولهاأساس  مقولة كون العنصر البشريإن 
 بل لقد اعتبر ،ةلتحسين اآلأجل  ثلة مثل االستثمار مننواع االستثمار مأمن  تأهيل هذا العنصر نوعا  أن 

 .لق عليه اسم )رأس المال البشري (خذ يطأخرى و موال األنفسه كرأس مال مثله مثل رؤوس األاإلنسان 

نجده فقط في فكر المدرسة الكالسيكية  اعتبار العنصر البشري كرأس المال الأن  اإلشارة إلى تجدرهذا و 
 على العمل وعلميا   ونظريا   اركسية يستند كليا  ة المالن جوهر النظري، ايضا في فكر المدرسة الماركسية بل

 :سس التاليةاأل يأتي منفي التنمية االقتصادية  مكعامل حاسالنسان  إن اعتبار

 ر علىبمعنى آخر قادأو  ن ينتج أكثر مما يستهلكأواالنسان قادر على  ،لإلنتاجن العمل االزم إ: أوالً 
 .زم للتنميةالالفائض االقتصادي الإنتاج 

ومبددا   غير المنتج عبء في وجه التنمية االقتصادية لكونه مستهلكا  أو  غير المؤهل اإلنسان :ياً ثان
 للموارد االقتصادية المتوفرة.

وحده هو القادر على تنظيم استغالل الموارد الطبيعية وبالتالي القادر على تسخيرها في اإلنسان  :ثالثاً 
 خدمة التنمية .
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 .العنصر البشريالتأثير في كمية : الفقرة الثالثة
، فإن السعي لزيادة هذا العنصر التنمية االقتصاديةما دام العنصر البشري هو العنصر الهام في عملية 

 ويمكن التأثير في كمية هذاهذا  ،نوعه سوف يكون نقطة االنطالق في العمليةأو  عن طريق زيادة حجمه
 :العنصر عن طريق العوامل التالية

 .معدل تزايد السكان -1
  .ةالهجر  -2
 .معدل العمالة والبطالة -3

  :معدل تزايد السكانأواًل: 

 السكان بالتعريف: 
معدل الوالدات وعلى يتوقف عددهم على و ، ن يعيشون في منطقة جغرافية معينةاألفراد الذي هم مجموع

 .نللسكااإلجمالي  الحجمبالتالي ، الذي يحدد ، ويكون الفرق بينهما وهو معدل تزايد السكانمعدل الوفيات

 ل الوالدات والعوامل المؤثرة فيهمعد: 
للسكان ، ويتوقف هذا المعدل على عدد المواليد اإلجمالي  في الحجماألساسي  معدل الوالدات هو المؤثر

 األحياء خالل سنة ما ألن :

  100xعدد المواليد األحياء خالل سنة
متوسط عدد السكان

=  معدل الوالدات

 ادة على عدة عوامل مثل :ويتوقف هذا المعدل ع
 .عوامل دينية حيث يعتبر الدين عامال  مشجعا  على الزواج وتزايد النسل -
 .يجاد ربط بين الدخل الفردي لهم وبين معدل الوالداتإاقتصادية حيث يحاول أغلب الناس  عوامل -
نحو المعدل  الثقافي كلما مال هذا –كلما ارتفع المستوى االجتماعي  ألنهثقافية  –عوامل اجتماعية  -

 .االنخفاض
 .في الحد من التزايد السكانيأو  ة المجتمع وقرارته في تشجيعيولوجية حيث تؤثر سياسعوامل سياسية وايد -
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ي حين يؤيد البعض التزايد السكاني ف، فياسات السكانية التي يجب اتباعهاويختلف االقتصاديون حول الس
خر اآلتحقيق التنمية االقتصادية، يؤكد البعض  العالقة الطردية بين حجم السكان والقدرة علىعلى ويؤكد 
 ننهم يدعو إوجود عالقة عكسية بين تزايد السكان والقدرة على تحقيق التنمية االقتصادية وبالتالي فعلى 
من االتجاهين ويعتقد أي  ن يقفون موقف وسطا  ال يؤيديثالث بين اقتصادي اتجاه وهناك، تحديد النسلإلى 

مثل من أ ال  مثلى لعمل الفرد واستغالإنتاجية  تحقيقإلى  الوصولأجل  مثل للسكان منأن هناك حجما  أ
  .القتصاديةالموارد المتاحة وبالتالي تحقيق التنمية ا

 النظرية السكانية: 
  :إلى السكاني تنقسم النظريات السكانية إلى ثالثة مجموعات تبعا  لموقفها من التزايد

 :اتجاه الدفاع عن التزايد السكاني 
 .ليس جديدا  فمنذ القديم هناك من يرى في زيادة السكان الخير والبركة تجاههذا اال

 .وم بين أن قوة الدولة هو في كثرة سكانهاكان اكثر وضوحا  وصرامة يابن خلدون  -
من ن في التمكو في قوة الدول األساسية  العواملأحد  يرون في زيادة السكانالمركانتيليون  -

 .ستغالل العالم المكتشف والحصول على الذهب والفضةا
رض ألالحجم الكبير من السكان هو الذي سوف يمكن من استغالل ا أنيؤكدون  نيوقراطييالفيز  -

 والحصول على منتج صافيي
كثر من كافة أبقوة وبموضوعية  ادافعو العلميون  أو الطوباويوناالشتراكيون سواء منهم  -

  .التزايد السكاني عنين السابقين ياقتصاد
ن ، وأالرأسمالي نفسهاألسلوب  نما فيا  و  ،مشكلة العمال ليس في عدد السكان أنبين ماركس  -

الذي ينتج عن وجود اإلنتاج  عنكلة انخفاض الطلب عليهم هي بسبب انخفاض االستهالك مش
ن القيمة الظاهرية التي يحصلون عليها مقابل يفرق بين القيمة الفعلية التي يخلقها العمال وب

 .عملهم
 تجاه تحديد النسل:إ 
زيادة عدد السكان يقف عقبة في وجه التنمية االقتصادية في  أنأصبح انصار هذا االتجاه يرون  

ا هذ، وأهم انصار لضرورة تحديد النسبالدول المتخلفة لذلك فإنهم ينصحون ألسباب عديدة ومختلفة 
 :االتجاه قديما  وحديثا  وهم
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   هندسية  متواليةكان يعتقد أن عدد السكان يتزايد وفق  :( 1834 – 1766رت مالتوس )روب -1
، 3، 2، 1) متوالية عدديةفي حين أن اإلنتاج الزراعي يتزايد وفق ( الخ.... 16، 8، 4، 2، 1)

 .ساةأف يزداد مع الزمن هو سبب المسو وأن هذا الواقع ، ... إلخ(
ايد عدد السكان قريبة من سوف تبقى نتيجة لتز  االجور بأن : يرى( 1823 – 1772ريكاردو )  -2

لمأساوية التي يعاني منها في الحالة ا تزايد السكان سببا   أن دنى للكفاف بالتالي اعتبرالحد األ
تزايد إلى  دون عمل مرده العقاريين. كذلك بين ريكاردو أن الريع الذي يأخذه المالك العمال

 استغالل االراضي نتيجة تزايد السكان 
على العالقة بين حجم السكان وبين النمو : أكد ( 1873 – 1806جون ستيوارت ميل )  -3

  .اطروحة مالتوس حول تردي األوضاع االقتصادية في حال تزايد السكان تصادي مؤيدا  االق
 :اتجاه الحجم األمثل للسكان 

اع عن الحد السكاني واتجاه الدف الدفاع عن التزايد اتجاه :تجاهينكال االكالم  يرى أنصار هذا االتجاه أن
ن ذلك يتوقف على الظروف الخاصة في كل بلد أو  ا ،نا  خاطئاواحيا  صحيحا  يانمن السكان قد يكون اح

د له حجم معين من السكان ولذا فأن كل بل ،السكان ومن حيث توفر الموارد المتاحة من حيث الحجم 
 .مية والتقدمينعكس سلبا  على عملية التنإليه  الوصول معد وأتجاوزه 

 معدل الوفيات والعوامل المؤثرة فيه:  
نما و  ،للسكاناإلجمالي  معدل الوالدات ال يؤثر وحده بالحجم نه يمكن كذلك معدل الوفيات أل هيؤثر فيا 

 شري ويكون معدل الوفيات عادة :التأثير فيه ايضا  كي نحافظ على قوة العمل ونزيد من حجم العنصر الب

عدد الوفيات خالل السنة = معدل الوفيات    
متوسط عدد السكان

 x1000 

تأثر ي ، وعموما  فإن هذا المعدلتدريجيا  نحو االنخفاض ازدياد التقدم والرقي يميل هذا المعدلهذا ومع 
 .تثنائيةوهيكلية واس ثقافيةالقتصادية و االصحية و بمجموعة من العوامل ال
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 : الهجرة :ثانياً 

 الهجرة بالتعريف:  
ولذا ، وألسباب مختلفة ومعينةأخرى  إلى قال مجموعة من األفراد بشكل نهائي من منطقة جغرافيةهي انت
ن كان من منطقة جغرافيةأو  الدراسةأو  نتقال المؤقت بسبب العملفإن اال ال أخرى  إلى غير ذلك حتى وا 

 ه انتقال غير دائم .نيعتبر هجرة أل

 : أنواع الهجرة 
، كما مة عنها في الدول المختلفةالمتقد، وتختلف في الدول نوعين خارجية وداخليةإلى  تنقسم الهجرة

  .تختلف حسب المرحلة التاريخية
  : الهجرة الخارجية 

 فقد .الم حديثا  قديما  عن الهجرة الخارجية التي يعرفها الع تختلف الهجرة الخارجية التي حدثت
ولقد ، المكتشفة حديثا  آنذاك المتقدمة األخرىل الدو إلى  من الدول المتقدمة كانت قديما  

أما ، لتاسع عشر وبدايات القرن العشرينشكلت هذه الهجرة يومها ظاهرة مميزة في القرن ا
 الدول المتقدمة .إلى  ن الدول المتخلفةم هي الهجرة الخارجية أن اليوم فنجد

 قديمة بين الدول المتقدمة والهجرة الحديثة من الدول المتخلفةالهجرة الأي صحيح أن كليهما 
هما تختلف عن تولدت عن كل منن اآلثار التي أ ، إالهجرة خارجيةالدول المتقدمة هي إلى 

وروبا أتطور كل من أجل  ففي حين كان للهجرة األولى آثار ايجابية وحاسمة من األخرى،
اآلالت الزراعية في اوروبا وسمحت باستغالل الموارد المتاحة  بإدخالسمحت  ألنهامريكا أو 

الدول  إفقارأدت إلى  الدول المتقدمةإلى  الهجرة الحالية من الدول المتخلفة، فإن مريكاأفي 
 ها.األيدي العاملة االزمة لتطور  المتخلفة من

 : الهجرة الداخلية 
وقد عادة التوازن في سوف العمل إ إلى هدفت إذا ون إيجابيةتكقد  جيةمثل الهجرة الخار وهي 
 .البطالةإلى  على العكس من ذلك أدتإذا  سلبيةتكون 
نها ليست في الدول المتخلفة ظاهرة سلبية ألالمدينة إلى  الهجرة من الريفتشكل  حاليا  

لى وجود بطالة مقنعة وظاهرية فيهاإلى وتؤدي  ،منظمة  .نمو غير طبيعي في المدن وا 
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ية )كانخفاض دخل العاملين في الزراعية، وتوفر فرص رة الداخلية أسباب متعددة ومختلفة اقتصادللهج
المدينة ألبناء  تتيحهالجاه والمركز االجتماعي الذي العلم و ك) العمل في المناطق الصناعية(، واجتماعية

عدم كفاية إلى  ارتفاع معدل نمو السكان في الريف عنه في المدن مما يؤدي) ديموغرافيةو (، الريف
 ، استثنائية) الحروب(.(األراضي إلشباع حاجات الوالدات المتزايدة

 :: معدل العمالة والبطالةثالثاً 

ريق رفع معدل العمالة وذلك باستخدام كامل قوة العمل يمكن كذلك زيادة العنصر البشري )العمل( عن ط
  يمكن . أقل ماإلى  ، وهذا يعني تخفيض نسبة البطالةالكاملةما نسميه بالعمالة إلى  الوصولأو  المتوفرة

 : مصطلحات العمل والعمالة والبطالة 
الجماعي المبذول في سبيل الحصول على أو  رادي الفرديالجهد اإلهو بالمعنى االقتصادي  :العمل

 .منفعة سواء أكان هذا الجهد عقليا  أم بدنيا  
وهم عادة األفراد الذين تقع أعمارهم  ،ك الجزء من السكان القادرين على العملذاتعتبر  :الموارد البشرية

 هذه الموارد اسم القوة البشريةعلى ( ويطلق  65أو  60 – 14أو  12بين سن العمل وسن التقاعد ) ما
 .الموارد البشريةأو 

ا بين سن العمل وسن التقاعد لبشرية الجاهزة فعال  للعمل، أي األفراد مللجزء من الموارد ا قوة العمل:
 ن يقدرون فعال  على العمل ومستعدون ألدائه ويبحثون عنه.الذي

ر االقتصادية وأداة تنظيم عنص السياسةولذا فأنها هدف  ،ويقصد فيها قوة العمل العاملة فعال   العمالة:
 .عملية التنميةأساس  العمالة الكاملةإلى  ويعتبر الوصول ،العمل

يدخل  رادي عن العمل الولهذا فإن التوقف اإل، التوقف عن العمل رغم البحث عنههي حالة  البطالة:
 .ى وان كان المتوقف ضمن قوة العملضمن البطالة حت

 :أنواع البطالة 
، وفيما وقد تكون مقنعة ودائمة ومستقرة ،دوريةأو  قد تكون ظاهرية، و خرمن اقتصاد آلالبطالة  تختلف

 يلي بعض أنواع البطالة:
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 : بطالة موسمية 
تسمح الظروف الموسمية  حيث ال خارج فصول الزراعة تظهر بشكل خاص في القطاع الزراعي
 .بممارسة بعض النشاطات االقتصادية

 : بطالة جزئية 
 .ا لسبب مااالقتصادية لحجم أعماله المنشئاتنتيجة تخفيض بعض 

 : بطالة مقنعة 
هي أبشع انواع البطالة واكثرها حدة في الدول المختلفة وتعرف عادة بأنها مقدار قوة العمل التي 

 في النشاط المنتج.تعمل بشكل فعلي  ال
 : بطالة قطاعية 

أو  خرآقطاع إلى  تحولالا دون غيره نتيجة معين   اقتصاديا   البطالة التي تصيب قطاعا  أي 
 .الطاقة البديلة(ب) تراجع االنتاج في قطاع النفط واستبداله قطاع معينفي  العملتقليص 

  بطالة تقنية: 
االستغناء عن اليد إلى  ولىقني الذي يؤدي في المرحلة األالت تقدمالوهي البطالة التي تنتج بسبب 

 .العاملة
 :البطالة الدورية 

وهي البطالة المتناوبة التي تنتشر في الدول الرأسمالية وتكون بسبب األزمات االقتصادية والسيما 
 .أزمات فيض االنتاج

 :البطالة النوعية 
يكون على نوع معين من االيادي  الطلب ألنهي البطالة التي تصيب اليد العاملة غير المؤهلة. 

تلبي طلب  أنتستطيع  لذا ال ،يتوفر في تلك االيادي العاملة العاملة من حيث التأهيل ال
  .المنشآت

  : البطالة الرادية 
 بين مجموعات يوجد لها عمل وال تقدم عليه.وهي التي توجد في الدول الرأسمالية 

 :قانون حساب البطالة 
عدد العاطلين عن العمل

مجموع قوة العمل
=  x100 معدل البطالة


