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Abstract :  

Most organizations and institutions rely on two main sources for their daily work: human 

resources and financial resources. However,  human resources are still considered as the most 

precious and  valuable resources at all, the man is the center of development and its goal as well 

as the influential and maker of civilizations. 

Today as the world is witnessing progress and development in various fields and sciences, 

different officials and people concerned with human resources must prepare and have highly 

standards to improve these human resources, , because they have influential  in building 

societies and because  there is no real development in society unless there is development in  

human resources. 

The contemporary Malaysian experience is a successful contemporary model, which has 

succeeded in presenting a modern model for Muslims. Furthermore, human resources are the 
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key to success and change in any project and UN reports stressed the importance of developing 

countries relying on their human resources rather than their financial resources. 

 :  الملخص

ة واملوارد املالية، ومها املوارد البشريتعتمد معظم املنظمات واملؤسساًت على مصدرين رئيسني للقيام بأعماهلا اليومية 
إال أن املوارد البشرية ما زالت تعترب هي أغلى وامثن املوارد والثروات على االطالق، كما يعد االنسان هو حمور التنمية 

 .وهدفها واملؤثر والصانع للحضارات

باملوارد البشرية  على املسؤولون واملعنيوناليوم ومع ما يشهده العاملً  من تقدم وتطور يف شىت اجملاالت والعلوم، وجب 
يف اجملتمعات،  العمل  على إعدادها وتأهيلها االعداد االمثل؛ وذلك ملا هلا من دور وتأثري يف بناء ورقي اجملتمعات، 
 ةإذ اهنا تعترب من أهم دعائم التنمية الشاملة، حيث ال يوجد هناك تنمية حقيقية يف اجملتمع دون وجود تنمية حقيقي

ملواردها البشرية. وتعترب التجربة املاليزية املعاصرة منوذج ناجح ومعاصر، حيث جنحت من تقدمي منوذج يقتدى به 
املسلمون يف العصر احلديث. وتعترب  املوارد البشرية هي مفتاح النجاح والتغيري يف اي مشروع من املشروعات، 

قيام البلدان النامية باالعتماد على مواردها البشرية بدل  وشددت التقارير الصادرة عن االمم املتحدة على امهية
  .اعتمادها الرئيسي على مواردها املالية

 

keywords:  Human resources - Human Resource Development 

 . : املوارد البشرية ،  تنمية املوارد البشريةالكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

 العنصرررر البشرررريعد ي إذ ،على اإلطالقيف اجملتمعات  الثرواتغلى وأمثن املوارد و أ أحد تعترب املوارد البشررررية

آيات  النظر يفوب .املؤثر والصرررررانع حلضرررررارات ابمم والشرررررعو نفسررررره  الوقت يف حمور التنمية وهدفها وهوهو اليوم 

حيث  ،العقل بنعمة مجيعاً  سررررررررائر  لوقاته بقية اإلنسرررررررران وميزة وكرمةقد فضررررررررل اهلل عز وجل  أن القرآن الكرمي جند
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 كترابرة العزيز يف سرررررررررررررربحرانره وتعراىاهلل قرال حيرث  ،وتعمريهرا ابر  بنراءخليفتره يف ابر  ليعمرل على  جعرل منره

ْلَناُهمْ  ياًل﴾عَ  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوََحَْلَناُهْم يفي اْلبَررِّ َواْلَبْحري َوَرَزقْرَناُهْم ميَن الطَّيَِّباتي َوَفضررَّ َّْن َخَلْقَنا تَرْفضرري  .(1)َلى  َكثيري ٍ ِي

 ؛يف االسررواقة املنافسررة العامليزيادة حدة و     ،التكنولوجيا ونظم املعلومات تلف جماالت احلاصررل يف تسررارع الومع 

كيف وتتغري أن تتمن  أصررررررررربح لزاماً على حكومات الدول عليه فقد ،على العامل اخلارجي نتيجة لالنفتاح الواسرررررررررع 

 ِا يستدعي معه تمعاتعلى اجمل واليت باتت تفر  نفسها ،لتكون أكثر مرونة وتأقلما مع كافة املتغريات احمليطة هبا

ملا هلا من  إلعداد ابمثلا وتأهيلهاعلى إعدادها  ،والعمل البشرررررررية وارداملتنمية  مبوضرررررروع االهتمام زيادةالعمل على 

 .ورقي اجملتمعات يف بناء أمهية دور و 

دورها وإى ها البشررررررية وأمهيت ماهية املواردتسرررررليو الضررررروء على يسرررررعى يف دراسرررررته إى الباحث هنا إى  من هنا فأن

  .ورقي اجملتمعات والشعو يف بناء البارز 

 مفهوم الموارد البشرية: -1

 :مهان املوارد مللقيام بأعماهلا وأنشررطتها اليومية على مصرردرين رئيسررني  حديثاً  تعتمد معظم املؤسررسررات واملنظمات

ى مسرررررتوى أداء ابكثر تأثرياً وفاعلية عل هي حىت احلني تمازال ةالبشرررررري املواردإال أن  ،املاديةية واملوارد املوارد البشرررررر 

 .التقدم ومعدل االنتاج هباوعلى مدى  ملنظمةا

يقصررد جهة أخرى  بينما من ،االفراد العاملني بتلك املؤسرسرات مجيع على اهناعرف املوارد البشررية يف املؤسرسرات تو 

يرى و  .(2)يقيمون عل أرضرررررها و ملون نفت هويتهاِن يف الدول هم مجيع ابفراد الذي ينتمون إى تلك الدول  هبا

                                                           
 (70سورة االسراء )اآلية رقم:. 1
 .15ابردن: دار الراية للنشر والتوزيع. ص  -(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية مع دراسة الواقع يف الدول العربية، )الطبعة ابوى( عمان2011. ينظر: بوكميش، لعلى )2
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"مجيع العاملني يف املنظمة من  تلف املسررتويات من: راسرراء أو ومراوسررني عبارة عن هي البعض ان املوارد البشرررية 

 Leonيررررررذهررررررب و  كمررررررا  .( 3)الرررررردوريررررررة ووظررررررائفهررررررا"ِن مت توظيفهم يف املنظمررررررة من أجررررررل إجنرررررراز أعمرررررراهلررررررا 

C.Megginson   لدى دة اإلبداعية املتواج قدرات الهارات و املارد البشررررررررررية على أهنا عبارة عن املو إى تعريف

يف حني من وجهة نظر املؤسرررررررررررسرررررررررررة الفردية فأهنا ةثل تلك القدرات الكامنة واملعرفة املكتسررررررررررربة  ،يف املنظمة دابفرا

على أنه "جمموعة املعارف واملهارات واخلربات والتدريب  رأس املال البشرررررري . ويعرف(4)واملهارات اخلاصرررررة باملوظفني

 .(5)"واملؤهالت املتوفرة لدى العاملني مبنظمة ما

مبا  ،مجيع ابفراد العاملني يف تلك املنظمة :سرررررررررررررربا يعرف الباحث املوارد البشرررررررررررررررية على أهنمما مجيع ومن خالل 

 :ئيسرررررني مهار  قسرررررمني إى املنظمات  ميكن تقسررررريمو هذا  يتمتعون به من مواهب وقدرات وخربات فردية ومجاعية. 

 لشررررررررربةا باملنظمات عنه يعرب املنظمات من أخر نوع هنالك كما يوجد  ،كومية ومنظمات غري حكوميةاحلمنظمات 

   وابفراد. الدولة بني شراكة شكل على تكون ما غالباً اليت  وهي حكومية

مت إذ  ،ملاضررررريعلية يف ا نملحوظاً عن ما كا تطوراً  موضررررروع تنمية املوارد البشررررررية  شرررررهدوخالل القرنيني املاضررررريني، 

حتتل  عةوبصورة سريصارت هذه الوظائف حىت يف السابا، موجودة  تكن مل جديدة ومسميات وظائف استحداث

 ،البشررررية ارداملو مدير  وظيفة الوظائف تلك مقدمة يف وتأيت ،أعمال املنظمة ولقمة جديف والصررردارة املقدمة  كزا مر 

                                                           
 .11االردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص  -(: إدارة املوارد البشرية بعد اسرتاتيجي، )الطبعة ابوى( عمان2005). ينظر: عقيلي، عمر وصفي 3
4  .Walker, J.(1992):Hill,Inc. P26. -ed) .United States: McGraw st(1 Human Recourse Strategy  
املنظمة العربية  -حبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والتطلعات والتحديات ( (. تنمية املوارد البشرية. 2011حبيب، ألربت سيف. )ينظر:  .5

. 63 - 33عهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة ، مصر، ، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان اخلدمة املدنية و املمصر -للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 مسرتجع من:
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 يعد الذينسرران، باإلاملباشررر  وارتباطها بمهيتها نظراً  وشررأن عظيم أمهية ذاتوظيفة  الوقتمرور مع  أصرربحت واليت

  .(6) وتطورها اي منظمة وةيز جناح  أساس

ثل: التعليم عمل ونشاط املوارد البشرية م وامل تشرتك وتؤثر يف جودة وفاعليةبأن هنالك عدة عهنا اجلدير بالذكر و 

 .(7)لألفراد والتدريب واملستوى الصحي والغذائي والثقافة االجتماعية واحلالة املعيشية )املادية(

 :مفهوم تنمية الموارد البشرية -2

إى القرن الثامن عشررررررررررررررر  (Human Resource Developmentيرجع تاريخ تنمية املوارد البشرررررررررررررررية )

معظم  صررررررررناعة بإعداد و تقوم هي من  املنتشرررررررررة بكثرة يف تلك الفرتةو  ،احملالت الصررررررررغريةمعظم حني كانت  ميالي

وجد الفرتة ت يف تلككن تحيث مل  يف املنازلالسرررررررررررلع  صرررررررررررناعة تلكيتم  وقد كان ، تاجها الناسقد السرررررررررررلع اليت 

لدى  ن يف تلك الفرتة يعملو  كان العمالوقد   كما  ،متخصرررصرررة يف التعليم أو التدريب معاهدة مدراس او أيهنالك 

 دف، هبرررابحيررران دون مقرررابرررل يف معظم من غرررالبرررًا مرررا كرررانرررت تكون ، واليتاملهن واخلربات مررردة من الزمن أربرررا 

 . اخلربة وإتقان املهنة اكتسا 

حيث شررررررررررررررهدت فرتة  ،والتقدمخد هذا العلم يف التطور م( أ1945-م1939انتهاء احلر  العاملية الثانية )بعد و 

جمموعة من يف يقومون بعملية تألوالكتا  أخذ املؤلفون كما   ،يات تطوراً كبرياً أواخر السرررررررررررررربعينيات وأوائل الثمانين

املعاهد واملدراس  وانتشرررررررررت . وقد Zeace Nadleو Leonardأمثال: من الكتب يف تنمية املوارد البشرررررررررية 

املدراء بتعديل  قامت اجلمعية ابمريكية لتدريب وكنتيجة هلذا التغيري ،سرعأو والكليات املتخصرصرة بالتدريب بشركل 

                                                           
 .48-47وموزعون. ص ص   االردن : دار البداية ناشرون –(: إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام، )الطبعة ابوى( عمان 2010. ينظر: حسن، حسام إبراهيم )6
 . 77(: اإلدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( ابردن : دار وائل للنشر والتوزيع. ص 2009. ينظر: أَحد، حممد مسري )7
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 :في اللغةالتنمية وفقاً للمفهوم اللغوي فأن  .(8) (ASTDتسرررررررررررميتها إى "اجلمعية ابمريكية للتدريب والتنمية" )

هي "عملية ترمي إى زيادة عدد اخليارات املتاحة امام االفراد، حيث أن هنا ويقصرررررررررررد بالتنمية البشررررررررررررية  النمو تعِن

وتقوم تنمية املوارد البشرررررررررررررررية على مبدأ .(9) هذه اخلريات من حيث املبدأ هي خريات بال حدود  وتتغري مع الوقت"

ات واملعارف تطوير تلك اخلرب  ، والعمل علىاإلنسررررررررانأسرررررررراسرررررررري وهو الزيادة يف املعرفة واملهارات واخلربات املتعلقة ب

ان تنمية املوارد   David Mankin. ويرى (10)واسرررررررتغالل املوارد احمليطة به االسرررررررتفادةلتمكينه من زيادة مدى 

يم وتركز على التدريب والتعل وتظم بداخلها جمموعة من ابنشررررررررررطة،تشررررررررررمل  النطاق  عملية واسررررررررررعةالبشرررررررررررية هي 

أخرون إى أن تنمية املوارد البشرررررررررررية هي عملية ويذهب  .(11)والتطوير للقوى العاملة يف املنظمة وبشرررررررررركل مسررررررررررتمر

   .(12)العملية التدريبيةو  يات رئيسية هي: العملية الرتبوية والعملية التعليميةواسعة النطاق وتظم بداخلها ثالثة عمل

 ،ليسرررررررررت عشررررررررروائيةتعترب عملية منظمة و  اهناحيث  ،ئقةبعناية فا طو هلاعملية   املوارد البشررررررررررية بأهنا تنميةوةتاز 

 املعارف واملهارات واكتسرررررررررررررا املصرررررررررررررممة خصررررررررررررريصررررررررررررراً هبدف التعليم و تتكون من جمموعة من الربامج  حيث اهنا

التأقلم  على لعاملنيا تساعدو   كماصحيحة،  ء العاملني بعماهلم وإجنازها بصورة والسلوكيات اليت تساعد على أدا

بأن مضررررمون وحمور التنمية البشرررررية  ويمكن القول. (13)اليت قد تواجههم  يف بيئة العمل مع املسررررتجدات واملتغريات

 .(14)حيث اهنا "تنمية البشر من اجل البشر" ،هو ان يصبح ابفراد هم مركز التنمية وغايتها

                                                           
 . 11اململكة العربية السعودية: جامعة امللك سعود. ص  -ا (: تنمية املوارد البشرية، ترمجة عبداحملسن نعساين، الري2012ينظر: وارنر، جون و دي ساميون، راندي ) .8
 . 101ص (: املوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي، )الطبعة ابوى( اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. 2013حممود، منال طلعت ) . ينظر:9

 .15الواقع يف الدول العربية. مرجع سابا. ص  (: مدخل إى تنمية املوارد البشرية مع دراسة2011ينظر: بوكميش، لعلى ) .10
11  .Mankin, D.(2009):Human Resource Development (1st  ed). UK: Oxford University Press. P 35-36. 
 .274 ات مشال إفريقيا. العدد السابع: ص("تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيا امليزة التنافسية". جملة اقتصادي2009. ينظر: نعيمة، بارك.)12

 . 438(: إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي. مرجع سابا. ص 2005ينظر: عقيلي، عمر وصفي ) 13.
 . 101(: املوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي. مرجع سابا. ص 2013. ينظر: حممود، منال طلعت )14
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فا احتياجات تكون و و  ،طو هلا بعنايةاتيجية  سرررررررررررررررت أهنا عملية  ا على رف الباحث تنمية الموارد البشرررررررررررريةويع

 يكون اإلنسان هو اهلدف من ورائها وهو يف نفت الوقت الوسيلة للوصول هلا.أما حالية او مستقبلية، و ومتطلبات 

 البشرية: الموارد أهمية وأهداف تنمية  -3

لك تنمية يف اجملتمع، حيث ال يوجد هنا الشررررررررررررراملة التنميةدعائم  أحد  كوهنا  من  البشررررررررررررررية املواردتنمية تنبع أمهية 

أحد  شرررررية  تعداملوارد الب أنالبشرررررية، كما  اي جمتمع من اجملتمعات من دون وجود تنمية حقيقية ملواردهحقيقية يف 

نتيجة  كو  .(15)تقبليةواملسرررأهم عناصرررر العملية اإلنتاجية واليت من خالهلا يتم حتقيا أهداف وتطلعات املنظمة احلالية 

مدربة  ادت حاجة املنظمات المتالك موارد بشررررررريةداز  ،ِن احلاصررررررل يف  تلف أعاء العامللزيادة التقدم العلمي والتق

للموارد  امتالكهامبجرد  وفققيا التميز للمنظمة ال يتأتى إن حت تكون قادرة على حتقيا امليزة التنافسررررية هلا. مؤهلةو 

كوادر بشررررررررررررية   على توفري واالسرررررررررررتطاعة مراعاة مدى القدرة عليها يف املقام ابول بل ،واملادية أو التكنولوجيةاملالية 

ا التميز ال يتحقا أن حتقيهنا ميكن القول  وبالتايل .من تلك املوارد املتاحة االستفادةتعظيم هبدف ؤهلة؛ مدربة وم

  .(16)وجود موارد بشرية مؤهلة ومدربة يف املنظمةمع إال 

حلديثة املقامة اوراء فشررل العديد من املشرراريع ليت تقف اأحد أهم ابسرربا  الرئيسررية  لقد بات من املعلوم اليوم بأن

ن حتقيا تلك ماملتاحة عدم مقدرة مواردها البشررررية  إى قيا أهدافها املوضررروعة، يرجعوإخفاقها عن حت يف املنظمات

ا تلك ةكنها من حتقي البشرررررررررررررررية املدربة واملؤهلة واليت هامواردقص  يف نتيجة لوجود ضررررررررررررررعف أو نأو  ،االهداف

 االهداف والطموحات بشكل الصحيح. 

                                                           
 .107ابردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص  -(: إدارة املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( عمان1999علي، حسن علي ). ينظر: عباس، سهيلة حممد و 15
 .27مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر. ص  -، )الطبعة ابوى( القاهرة(:إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي تكاملي2009. ينظر: السامل، مؤيد سعيد )16
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إن  إذ ملستقبليةا حتقيا أهدافها وتطلعاهتا وسائل تستطيع من خالهلا املنظمة منهنالك عدة طرق و ان  جندوحديثاً 

والسررعي عو  ،د املاليةزيادة املوار عملية اإلنتاج ب ع ابفقي يفعملية التوسررعلى  تطوير املنظمة ومنوها ال ينحصررر فقو

فقد أصرررررررررررررربح من  ،قد تطور وتغري اليوم إن الوضررررررررررررررع تلف أنواع ابجهزة والتقنيات احلديثة واملتطورة، بل  الكتام

من رفع الاى ابمر ة هناييف واليت تقود  يا تنمية وتدريب مواردها البشرررررريةاملمكن للمنظمة أن تتوسرررررع رأسرررررياً عن طر 

يف دراسرررررررررة قام هبا  و  .(17)وبتايل يتم حتقيا اإلنتاج اجليد والنوعية املمتازة ،مسرررررررررتوى اجلودة والكفاءة يف أداء العاملني

 أوصررررى ،Thrivingشرررررها يف كتابة ن" و 2000م، بعنوان  "قوة العمل 1987 عام Tom Petersالباحث 

ن ب إى اانه يذه، حيث جداول أعمال املنظمات جندةأن تتصرردر مواضرريع  تنمية ابفراد وتدريبهم صرردارة مجيع أ

وقد  ،(18)لدولا حتقيا الزيادة يف "القيمة املضررافة" سرروء للمنظمات أوهبا يتم  وارد البشرررية هي السرربيل الوحيد اليتامل

 يف نمية اإلنسرررانية يف اجملتمعات يؤديأن تسرررريع عملية التإى م 1996تقرير التنمية البشررررية الصرررادر يف عام  أظهر

 ة بالدراسررة احلاليةسررابقة املتعلقبالرجوع إى البحوث والدراسررات الو  هبا. االقتصرراديالنهاية إى تسررريع عملية النمو 

 تنقسم إى ثالثة مستويات وهي:  ميكن أن  أن أهداف تنمية املوارد البشرية استخالصميكن 

أدية ابفراد العاملني ومسرررراعدهتم على تتنمية مهارة وكفاءة ويقصررررد هبا  تنمية على مسرررتوال االفراد: -أ

 ةكنهم من حتقيا الذات.و  أعماهلم بالشكل الصحيح،

ةكني املنظمرررة من التكيف والبقررراء وحتقيا امليزة وهي عبرررارة عن  تنميرررة على مسرررررررررررتوال المن مرررة: - 

 التنافسية، عالوة على زيادة العملية اإلنتاجية و حتفيز العاملني. 

                                                           
 .7مجهورية مصر العربية: الشركة العربية املتحدة للتسويا والتوريدات. ص  -(: إدارة القوى البشرية. القاهرة2008درة، واخرون ). ينظر: 17
 . 24 مبيك. ص-هنية لدإدارةمجهورية مصر العربية: مركز اخلربات امل -(: نقل أثر التدريب اى الواقع العملي،)الطبعة ابوى( القاهرة2010. ينظر: توفيا، عبدالرَحن )18
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ن ابفراد ملسرررررررررتوى جيد وكايف م امتالكالتأكد من وهنا يقصرررررررررد هبا  تنمية على مسرررررررتوال المجتم : -ت

 لتمكينهم من كسب الرزق واحلصول على فرص عمل جيدة.  ،املهارة

 :في اإلسالم الموارد البشرية وتنميتها -4

ور حمفإذا كان اإلنسرررران هو  ،باإلنسرررران وخصرررره بعنايته منذ البداية  لقد حرص الدين اإلسررررالمي على االهتمام

 القرآن حيث جند يف ،الراى السررررررررابقة إن الدين اإلسررررررررالمي بذلك قد سرررررررربا مجيعف التنمية وهدفها والغاية منه

 لسرررررررماويةا اصرررررررطفاه وفضرررررررله على مجيع خلقة حلمل رسرررررررالتهالكرمي أن اهلل سررررررربحانه وتعاى قد كرم اإلنسررررررران و 

 اْلبَررو َواْلَبْحر َوَرَزقْرَناُهْم َنا َبِني آَدم َوََحَْلَناُهْم يفي ﴿َوَلَقْد َكرَّمْ تعاى سرربحانه و قال ف تمثلة يف بناء وإعمار ابر ،وامل

ْلَناُهْم َعَلى َكثيري ياًل﴾ ميْن الطَّيَِّبات َوَفضرررَّ َّْن َخَلْقَنا تَرْفضررري ًا قَاَل كما قال عز وجعل  (19)ِي احلي ﴿إيَى مَثُوَد َأَخاُهْم صرررَ

رُهُ يَا قَرْومي اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ميْن إيلَ  ُُثَّ تُوبُوا إيلَْيهي إينَّ َرِّبِّ  اْبَْر ي َواْستَرْعَمرَُكْم فييَها فَاْستَرْغفيُروهُ  مينَ  ُهَو أَْنَشَأُكمْ  ه ٍ َغيرْ

 سنةيف يالحظ و ابن كثري "استعمركم فيها" اي جعلكم عماراً تعمروهنا وتستغلوهنا.   ويقول، (20)َقرييٌب جمُييٌب﴾

ى اهلل عظيم من أحاديثه صرررررلفي حديث ف ،عمارة االر  ث على وح دعوةواله وسرررررلم   صرررررلى اهلل عليه النيب

عن أنت بن مالك رضررررري اهلل عنه قال: قال رسرررررول اهلل صرررررلى اهلل البخاري يف ابد  املفرد وسرررررلم، رواه  عليه

 . (21)(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعلم )عليه وسل

على الرغم من أن مصررطلح النمو أو التنمية مل ترد يف املصررادر اإلسررالمية صررراحة، إال أن املفهوم انه و  ويالحظ هنا

 واالبتغاءمار، واليت منها: اإلع ،قد َحلته العديد من املصرررررررطلحات االخرى يف القرآن الكرمي والسررررررررية النبوية العطرة

                                                           
 (.70. سورة اإلسراء )اآلية:19
 (.61. سورة هود )اآلية:20
 (. 479. ينظر: صحيح البخاري، ابد  املفرد، )21
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من فضررررل اهلل، والسررررعي يف ابر ، وإصررررالح ابر  والتمكني، حيث يعد مصررررطلح العمارة والتعمري من أصرررردق 

أوسررررررع وامشل من املفهوم الوضررررررعي  ولفظ "عمارة ابر " كمفهوم يعترب .(22)الدالة على التنمية التعابري اإلسررررررالمية

إلنسررران هو أقر  لتحقيا التوازن بني حاجات ا اإلسرررالميفأن املفهوم  ،ولذا واملنحصرررر على اإلنتاج املاديللتنمية 

 .(23)وابخرة معاً العمل للدنيا والعمل الروحية ومطالبة املادية و قا التوازن املطلو  بني 

العلم و  إلسررررررتخالف والتسررررررخريلقد حدد الدين اإلسررررررالمي جمموعة من ابسررررررت لتنمية املوارد البشرررررررية واليت منها)ا

قال  ،ذه املهمةهل هواصررررطفاسرررربحانه وتعاى اختاره  ،خليفة اهلل يف ابر  ،فاإلنسرررران يف اإلسررررالم يعد  (24)واملعرفة(

فيُك َوإيْذ قَاَل َربَُّك ليْلَمالئيَكةي إيينِّ َجاعيٌل يفي اَبْر ي َخلييَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل فييَها َمْن يُرْفسررررررري  ﴿تعاىسررررررربحانه و  ُد فييَها َوَيسرررررررْ

َماَء َوعَْ  َْمديَك َونُرَقدُِّس َلَك قَاَل إيينِّ أَْعَلُم َما ال تَرْعَلُموَن﴾الدِّ  . (25)ُن ُنَسبُِّح حبي

إن اسررررررتخالف اهلل عز وجل لدإنسرررررران يف االر  يسررررررتدعي منه العمل على تنمية مجيع مكوناته االميانية والنفسررررررية 

ه مجيع ما يف نسررران يف الدنيا سرررخر لوعندما أسرررتخلف اهلل عز وجل اإل ، ليقوم مبهمته يف بالشررركل السرررليموالعملية

خََّر َلُكْم َما يفي قال تعاى  ،املهمةليمكنه من القيام هبذه  ، وما يف السررررررماءابر  َماَواتي  ﴿َأملَْ تَرَرْوا أَنَّ اللََّه سررررررَ السررررررَّ

ُه ظرَراهيرًَة َوبرَراطينرَرًة َوميَن النررَّاسي َمْن  َبَع َعَلْيُكْم نيَعمررَ ا يفي اْبَْر ي َوَأسررررررررررررررْ ًدى َواَل كيترَرا  ٍ  ُيررَُاديُل يفي اللررَّهي َومررَ بيَغرْيي عيْلم ٍ َواَل هررُ

الَّذيي   َربِّكَ ﴿اقْررَأْ بياْسمي قال تعاى  ،منذ احلظة ابوى لدإنسانعلى أمهية العلم واملعرفة  كما وأكد اإلسالم  (26)ُمنيري ٍ﴾

                                                           
فلسطني، مج  -ابقصي بغزة جامعة  -سلسلة العلوم اإلنسانية  -جملة جامعة ابقصى . (. تنمية املوارد البشرية من منظور إسالمي2012. ينظر: بَحد، سهيل حممد طاهر.)22
 http://search.mandumah.com/Record/507723 مسرتجع من: .169 - 145،  1, ع 16

 .150. ينظر: املرجع السابا. ص 23
 32- ،  81السودان، ع -السوداين ( املال واالقتصاد ) بنك فيصل االسالمي . (. تنمية املوارد البشرية من منظور إسالمى2017.)مين سلمان علي سلمانالبيلى، أينظر:  .24

  http://search.mandumah.com/Record/808758 مسرتجع من:  .34
 (.30. سورة البقرة )اآلية: 25
 (.20. سورة لقمان )اآلية: 26
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وجند أمهية العلم والسرررعي إليه تتجلى بوضررروح يف قصرررة نيب اهلل موسرررى عليه السرررالم مع العبد الصرررا  .  (27)َخَلَا﴾

َهْل أَتَّبيُعَك َعَلى َأْن ﴿، قال تعاى عليه السالم  بعلم مل يطلع عليه نيب اهلل موسى والذي خصه اهلل سبحانهاخلضر، 

َّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾   .(28)تُرَعلَِّمني ِي

ر من توفري فرص التعلم قد نادى به اإلسرررررالم قبل أكثلن ما ينادي به الباحثون اليوم من ضررررررورة أ :يتضرررر من هنا 

َتويي ﴿ى تبارك وتعاقال  . تههد على عظمة هذا الدين وصرردق رسررالأربعة عشررر قرناً، وهذه احلقيقة تشرر ُقْل َهْل َيسررْ

﴾الَّذييَن يَرْعَلُموَن َوالَّذييَن اَل يَرْعَلُموَن إيمنََّ    . (29)ا يَرَتذَكَُّر أُوُلو اْبَْلَبا ي

 المعاصرة: تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة -5

ى الباحثون بضررررررررررورة  عليه ير  والتكنولوجيا، من تطورات وتغريات يف شرررررررررىت اجملاالت حديثاً نتيجة ملا يشرررررررررهده العامل 

مواكبته تلك عها  م لتسرتطيع خبطى سرريعةو  ،تنمية مواردها البشرريةب  االسرتثماريف  قيام حكومات الدول باإلسرراع 

حيث أن  .(30)ةأو تكنولوجي اجتماعيةسرررواء كانت حتديات اقتصرررادية أو سرررياسرررية أو  ،التحديات العامليةغريات و املت

ضررررة وضرررررورة لقيام أي هنهي شرررررط  ، ولذا فأن تنميتها على اإلطالقيف اجملتمعات هو أغلى املوارد  ةالبشررررري املوارد

 ،بية وتأهيليةعو تعليمة وتدري واالنطالقباملورد البشرررررررررررري  االرتقاءالبد أن يتم العمل جبد على  من هنابي تقدم. 

   .(31)املتطلبات املعاصرة تغريات و املواجهة  تلف لتمكينه من م

                                                           
 (.1. سورة العلا )اآلية: 27
 (.66. سورة الكهف )اآلية: 28
 (.9. سورة الزمر )اآلية: 29
 . 9، ص . مرجع سابا. (: تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية2009. ينظر: سامل، حممود  ىي )30
 .26. ينظر: املرجع السابا. ص 31
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 لعامليةاشرررررهدت فرتة التسرررررعينيات من القرن املاضررررري العديد من التغريات االقتصرررررادية أمهها إنشررررراء منظمة التجارة  

(WTO)   تح مت حترير االستثمار وفقد ، و ويسر اصبح  تنقل راوس االموال اكثر سهولةم، كما 1995يف عام

اى احداث العديد من التغريات على املسررررتوى االقتصرررراد أدت هذه العوامل  مجيع  ،البا  امام االسررررتثمار االجنيب

مع  شرية تكون قادرة على استيعا  كل املتغريات والتعاملاحلاجة اى وجود موارد ب ، وتزايدواالجتماعي والسياسي

 .(32) تلف متطلبات التكنولوجيا احلديثة

على اهنا حركة أو ظاهرة عاملية نشررررررررررررأة نتيجة ملختلف التطورات العلمية والتقنية يف نظم املعلومات  وتعرف العولمة

وملة ادي سريع بني الدول". وبشكل عام فأن العواالتصاالت، كما وميكن تعريفها على اهنا "اندماج أو تكامل اقتص

وما َحلته معها من حتديات وتغريات،  ةثل حتدي رئيسي للدول وخاصة النامية، حيث ان الدول النامية يف احلقيقة 

غري مسرررتعدة من حيث بنيتها التحتية السرررتيعا  مضرررامني العوملة والتعامل مع كافة متطلباهتا ِا ميثل حتدي امامها 

 .(33)لب منها اعادة اهليكلة االقتصادية لكثري من االمورويتط

 مها:  ك اتفاق على امريناال ان هنا ،وعلى الرغم من اختالف اآلراء حول العوملة واثارها وانعكاساهتا

عردم و  االُيرابيرات اليت حتملهراان العوملرة هي حركرة او ظراهرة ُيرب التعرامرل معهرا واالسررررررررررررررتفرادة من اوال:  -

  َتنبها.

 ملصاحبةالتتمكن من التعامل مع  تلف التحديات  ،ضرورة العمل على تنمية وتطوير املوارد البشرية :ثانيا -

  .للعوملة واستثمار كافة االُيابيات وتفادي السلبيات

                                                           
جية. ص ياالمارات العربية املتحدة: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتات -(: العوملة وتنمية املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( أبوظيب2004ينظر: املصري، منذر واصف ) .32
13. 

 .25-21. ينظر: املرجع السابا. ص ص 33
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 :(34)وتنبع  امهية تنمية املوارد البشرية يف  عصر العوملة من التايلهذا 

ار املعرفة، وبتايل واستثم واالبتكارأن التعليم والتدريب عامل مهم لتحفيز ابفراد واملؤسسات على اإلبداع  -

 يساعد على التعامل مع العوملة بثقة. 

واكبة  تلف التطورات احلاصررررررررررررررلة يف جمال نظم ملحة، لتمكن من متنمية املوارد البشرررررررررررررررية ةثل ضرررررررررررررررورة  -

 االتصاالت املصاحبة للعوملة.املعلومات وتكنولوجيا 

هة تكون قادرة على استيعا   تلف متطلبات سوق العمل ومواج، ضرورة إُياد موارد بشرية تتسم باملرونة -

 التحديات النامجة عن متطلبات العوملة.

 احلاجة لتوفري حصانة ثقافية لألفراد يف اجملتمع بسبب االنفتاح الثقايف الذي َحلته العوملة معها.  -

ى مبجموعة من ابمور ظأن حت ، ال بداملوارد البشرررررررررررية يف ظل املتغريات العاملية احلالية الباحثون اليوم أنبعض ى وير 

 :(35)منها

 حتديث عملية تنمية املوارد البشرية على أست علمية.  -أ

 إعادة تأهيل لكافة الكوادر البشرية اإلدارية )لقيادية( يف املنظمة. - 

 االهتمام بزرع الثقافة اإلُيابية ملا هلا من دور فعال يف جناح العمل.   -ت

 تشجيع العقول احمللية والعمل على تنمية املوارد البشرية وخلا بيئة تنافسية.   -ث

 العمل على مكافحة الفساد وحماربة االحتكار. -ج

                                                           
 .33-32. ينظر: املرجع السابا. ص ص 34
 .29-28(: تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية. مرجع سابا. ص ص 2009. ينظر: سامل، حممود  ىي )35
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فيما  كافل،خلاصررررررة باإلتقان والوالء والتوكمثال على دور املوارد البشرررررررية يف هنضررررررة اجملتمعات وبناء منظومة القيمة ا

بررة اليررابررانيررة : التجربررة املرراليزيررة والتجر املوارد البشررررررررررررررريررة وهي الرائرردة يف تنميررة الرردوليررة لعرردد من التجررار   عر  يلي

 والتجربة اهلندية.

لتنمية البشرررررررررررررررية ا تقدمي منوذج معاصررررررررررررررر يقتدى به يف من التجربة املاليزية املعاصرررررررررررررررةجنحت   التجربة الماليزية:

عامل مع ملا ةيزت به من مقدرة وخربة على التغلب والت ،ون يف العصررررررررر احلديثاليت قام هبا املسررررررررلمو واالقتصررررررررادية 

ها يف . ويرجع الفضررررررل يف هنضررررررة ماليزيا احلديثة إى اإلجراءات اليت أتبعتاليت واجهتها  تلف الصررررررعا  والتحديات

( للنهو  2003-1981دها وامر هبا الرئيت ابسرربا ملاليزيا د. مهاتري حممد )واليت قا ،النهو  مبواردها البشرررية

 . (36)مباليزيا من كبوة التخلف والتبعية

لى احملاصررررررريل بشررررررركل شررررررربه كلي عالتحول من بلد زراعي يعتمد و  التغيريد. مهاتري من  لقد ةكنت ماليزيا يف عهد

 وخاصررررررررة ثةتلف التقنيات احلدي و  ،والبضررررررررائع الصررررررررناعيةتلف انواع السررررررررلع خمل اً اى بلد صررررررررناعي مصرررررررردر  الزراعية

اليوم تتصرررردر و أصرررربح يطبا على ماليزيا اليوم " يابان العامل اإلسررررالمي".   ، حىتالصررررناعات الكهربائية واإللكرتونية

لعامل ( على خريطة ا18حيث تتصررررردر املرتبة ) ،ماليزيا قائمة أول عشررررررون دولة َتارية يف العامل بصرررررادراهتا ووارداهتا

مليار دوالر، متصرررررررررررررردرة بذلك دول العامل  126,5م بلع حجم صررررررررررررررادراهتا قرابة 2004االقتصررررررررررررررادية، ويف عام 

 53بعد أن كانت ابمية هي املسررريطرة عليها طوال  %93كما وبلغت نسررربة املتعلمني يف ماليزيا قرابة   ،االسرررالمي

  .(37)عاماً 

                                                           
 .8-5دولة االمارات العربية املتحدة: ميديا هب للدعاية والنشر. ص ص -اجلنون، )الطبعة ابوى(دِّب(: مهاتري حممد: عاقل يف زمن 2005ينظر: عبدالواحد،  عبدالرحيم ). 36
 .8-5دولة االمارات العربية املتحدة: ميديا هب للدعاية والنشر. ص ص -(: مهاتري حممد: عاقل يف زمن اجلنون، )الطبعة ابوى(دِّب2005. ينظر: عبدالواحد،  عبدالرحيم )37
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ار  يف : تعد التجربة اليابانية هي االخرى واحدة من أبرز وأجنح التجالتجربة اليابانية في تنمية الموارد البشرررررررررية

ت احلكومة احلر  العاملية الثانية سررررررررررع انتهاءوبعد  العصررررررررررر احلديث،يف اليت شررررررررررهدها العامل تنمية املوارد البشرررررررررررية 

مواردها البشررررية  ربتاعت عادة عمار اليابان، حيث إ على تنمية مواردها البشررررية هبدف ، إى الرتكيز والعنايةاليابانية

 هي السبيل والوسيلة االمثل للتنمية والتطوير. 

َتدر اإلشررررارة اى أن العديد من دول شرررررق آسرررريا حاولت تطبيا سررررياسررررة اليابان يف تنمية مواردها البشرررررية مثل: و 

واليت اصررربحت  ،بالعديد من املميزات تتميز حديثاً تايوان وماليزيا، وبشررركل عام فأن املؤسرررسرررات اليابانية أصررربحت 

ملنظمة بنشررررررررررر ثقافة ا واالهتمام واالبتكاردقة والعمل اجلماعي واإلبداع ا عن غريها من املؤسررررررررررسررررررررررات مثل: الةيزه

و شررريك هلا وتعترب احلكومة اليابانية ان العنصررر البشررري ه والتقييم املسررتمر ملسررتوى عمل ابفراد ورضرراهم الوظيفي.

ودهتا وكفاءهتا، مبواردها البشرررررررررررررررية تركيزاً كبرياً وتع  جب واالهتمامحيث تركز على العناية  ،ية والنجاحيف عملية التنم

 حىت أصبح اليوم يضر  باملوارد البشرية اليابانية املثل يف اجلودة والكفاءة. 

ة يف البلد، إال أن ميكبري لأل  وانتشارعلى الرغم من ما تشهده اهلند من معدالت مرتفعة للفقر  التجربة الهندية:

 صناعة تكنولوجيا املعلوماتإى تطوير  عن أول خطة هلا ترمي نباإلعال م1998قد قامت يف عام احلكومة اهلندية 

من ختلفها البالد بوسيلة هلا وسببًا للنهو   ،من جعل تكنولوجيا املعلومات ةكنت اهلند  وبالفعل فقد يف البلد،

، حيث قامت يف نفت العام باختاذ العديد من اخلطوات واإلجراءات يف سبيل حتقيا أهداف واالقتصاديالتكنولوجي 

بنظم املعلومات يف  االرتقاءو جلنة وطنية رفيعة املستوى هتدف اى تطوير الربجميات  فقامت بإنشاءاخلطة ومتطلباهتا، 

العاملة  ديابيورخص  البشرية املؤهلة هامواردهو وفرة  ،من بلدان الدول الناميةوما مييز اهلند عن غريها  .(38)البلد

                                                           
 440(: احلكومة اإللكرتونية الواقع واآلفاق. مرجع سابا. ص 2006ر: اهلوش، أبو بكر حممود).  ينظ38
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بشكل   باالستثمار ،إى الرتكيز على صناعة الربجميات والتفكرياهلندية يف نفت الوقت، ابمر الذي دفع باحلكومة هبا 

 خالل  %50دراهتا إى بنسبة من زيادة نسبة صا ،ةكنت اهلند من خالل هذه الطريقة وقد كبري يف هذا القطاع 

من جمموع خدماهتا وتعامالهتا  %25م سعت احلكومة اهلندية لتقدمي ما نسبته 2000. ويف عام (39)سنوات املتتاليةال

حتسني  هنا عمدت إىأكما   ،احلاسبات ابلية وتوسيع شبكة املعلومات استخدامبواسطة الرتكيز على زيادة  ،إلكرتونياً 

 سيو إمكانية الوصول إليها. وتب االتصاالتالقوانني والتكلفة الداعمة وأنظمة 

 معظم أمهيتها لىع أكدتيف بناء ورقي اجملتمعات والشعو ، وحديثاً املوارد البشرية ودور أمهية   :مما سبق يتض 

 يف لناميةا البلدان قيام ضرررررورة على وشررررددتاملتخصررررصررررة  ومنظماهتا املتحدة ابمم عن الصررررادرة والبحوث التقارير

 من بدالً  ريةالبشرررررررررررر مواردها على باالعتماد بالقيام البدء يف العالية السرررررررررررركانية الكثافة ذات وخاصررررررررررررة احلايل الوقت

 .املالية مواردها على الرئيسي اعتمادها

 :تنميتهاالموارد البشرية و التي تواجه التحديات المعاصرة  -6

ا د من التحديات املعاصررررررررةتنمية املوارد البشررررررررية يف العصرررررررر احلديث العدي تواجه ودة املوارد ال شرررررررك فيه أن ج، ِو

من  اجملتمعي ا ى حتقيا التنمية املسررررررررررتدامة يفعلى مد ،البشرررررررررررية وكفاءهتا تنعكت بصررررررررررورة مباشرررررررررررة وبدرجة كبرية

 . اجملتمعات

على أمهية املوارد البشررررررررية وضررررررررورة االهتمام والعناية  تأكيد وتشرررررررديد من معظم الدراسرررررررات وابحباثيوجد حديثاً 

يعد و  على اجملتمعات بجل حتقيا التنمية املسررررررررررررتدامة. ولزاماً  اجباً لدرجة انه أضررررررررررررحى و  ،سررررررررررررانبتنمية قدرات اإلن

                                                           
 .441. ينظر: املرجع السابا. ص 39
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. وتعرف التنمية البشرررررررية وفقاً لتقرير التنمية (40)هو حمور التنمية وهدفها وهو الصررررررانع للحضرررررراراتحديثاً اإلنسرررررران 

ملية التنمية الباحثون أن املبادئ وابسرررت لعالبشررررية على أهنا "عملية تنمية البشرررر بواسرررطة البشرررر". ويعتقد معظم 

 :(41)قد ختتلف وتتعدد إال اهنا يف املضمون تشرتك مجيعاً يف املبادئ ابساسية التالية

 حمورها الرئيسي.يف نفت الوقت اإلنسان هو أساس التنمية وهو  -أ

 تدعيم املواطنة الفعالة )الواجبات واحلقوق(. - 

 .اجملتمع  وشرائح فئات مجيع وتفعيل تقوية -ت

 .ةييز دون الفئات املتاحة ملختلف الفرص يف والتكافؤ واإلنصاف املساواة -ث

االسرررررتدامة: ويقصرررررد هبا هنا هي تلبية االحتياجات احلالية لألفراد مع احملافظة على حقوق ونصررررريب ابجيال  -ج

 القادمة من عملية التنمية. 

الياً تواجه العديد ح التنمية البشرررررية تأصرررربح االت، ومع ما يشررررهده العامل من تغريات وتقلبات  يف شررررىت اجملاليوم 

 أبرز تلك التحديات هي  تلك الناَتة عن التقدم التكنولوجي والعوملة. وفيما يلي ، ولعلمن الصعوبات والتحديات

 استعرا  ببرز تلك التحديات املعاصرة.

 التحديات االجتماعية: .1

على التنمية البشررررررررية  عكاسوانملا له من تأثري  ،يف اجملتمعات مية البشررررررررية يعترب الفقر من أبرز حتديات التنو  الفقر:

ل الفرد كاًل  من: الصحة العامة والتعليم ومستوى دخكما أن تأثريه وانعكاسه املباشر ميتد ويأثر على    ،بصورة عامة

                                                           
 .64ص مجهورية مصر العربية: أم القرى للرتمجة والتوزيع.  –دليل إدارة املوارد البشرية، )الطبعة االوى( املنصورة (: 2007: الديب، إبراهيم رمضان ). ينظر40
املنظمة  -حبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والتطلعات والتحديات ( (. تنمية املوارد البشرية. 2011حبيب، ألربت سيف. ). ينظر: 41

 - 33اخلدمة املدنية و املعهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة ، مصر، ، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان مصر -العربية للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 . مسرتجع من:63



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

17 
 

مليون( شخص حول  800وتشري اإلحصائيات احلديثة إى أن هنالك ما يقار  من ) .(42)ومعدل البطالة يف البلد

 القدرة "عدم نه أ من قبل البنك الدويل على حتديد مفهوم الفقر مت وقدهذا من مشرركلة الفقر. اليوم يعانون  العامل 

ن: مؤشر الغذاء م تظم كالً  متعددة مستويات على معيشي" وبشكل عام يتم قياس الفقر أدىن مستوى حتقيا على

 .(43)الصحي ومؤشر التعليم واملعرفة

 اهنم ولديهم الرغبة اجلادة واملقدرة على العمل إال ،وجود أفراد باحثني عن العملهو  هنا يقصرررررررررررد بالبطالة البطالة:

 النمو تراجع على ؤشرررم يف اجملتمعات مبثابة البطالة نسرربة ارتفاع وميثل معدل عليه. يتمكنوا من احلصررول مع هذا ال

ن ارتفاع ، كما أمعينة  اقتصرررررادية، حيث يدل ارتفاع هذا املؤشرررررر على وجود مشررررركال ذلك اجملتمع يف االقتصرررررادي

من تقاس لبطالة نسرررربة ا وبشرررركل عام فأن والسررررياسرررري. االسررررتقرار العام على اً نسرررربة البطالة يف اجملتمعات ةثل خطر 

  .(44)وبدون عمل إى إمجايل القوى العاملة يف البلد خالل نسبة االشخاص يف سن العمل والقادرين عليه

فوق طاقتها توبنسرررررررب وهي عبارة عن تشرررررررغيل موظفني يف االجهزة  واملؤسرررررررسرررررررات بأعداد أكرب  البطالة المقنعة: 

 ،رة يف الدول الناميةاملقنعة بكث وتنتشررررررررر البطالة .ةثل تكديت للموارد البشرررررررررية وهدر هلابذلك االسررررررررتيعابية، فهي 

بتكديت املوظفني يف املؤسررررررررسررررررررات واالجهزة احلكومية مبا يفوق احتياجات تلك  لقيام احلكومات هباوذلك نتيجة 

احلرمان، أما وتدفع هبا للفقر و  ،على املوارد البشرررررررررررررررية . وميكن القول هنا بأن البطالة ةت وتؤثر سررررررررررررررلباً (45)اجلهات

                                                           
 م من املوقع :15/12/2017(، الثروة احلقيقية لألمم، مسرتجع بتاريخ 2010. ينظر: تقرير التنمية البشرية،)42

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/summary.pdf 
 . 59(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية. مرجع سابا. ص 2011)بوكميش، لعلي . ينظر: 43
 .63. املرجع السابا. ص 44
  /https://ar.wikipedia.org/wiki:البطالة املقنعةينظر: املوقع اإللكرتوين  .45
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وحتول املنظمات  ،التكنولوجي احلاصرررررررررررررررل يف  تلف اجملاالتالبطالة املقنعة فتدفع إى ابوى وبابخص مع التقدم 

  .(46)واملؤسسات عو استغالل التكنولوجيا يف اإلنتاج والتقليل من القوى البشرية الزائدة

 التحديات الثقافية: .2

كما وتعاين   ،: تعاين بعض دول العامل وخاصررررررة العامل الثالث من مشرررررركلة االميةاألمية وضرررررعظ األن مة التعليمية

. وعدم مقدرهتا على مواكبة  تلف متطلبات ومتغريات العصرررررررررر احلديث ،أنظمتها التعليمة املوجودة هبا من ختلف 

م أن التحدي ابهم يف جمال التعليم يف الدول العربية يكمن يف 2003ويشرررررررري تقرير التنمية اإلنسرررررررانية العربية لعام 

الرردول النرراميررة تنررادي وتعمررل على حمو ابميررة يف بلررداهنررا يف حني أن الرردول تردي نوعيررة التعليم هبررا، وجنررد هنررا  أن 

 الغربية تنادي حبا التعليم العايل للجميع.

 احلديثة. ويالحظ اسب اآليلويقصد هبا هو عدم املعرفة واجلهل بكيفية التعامل مع تقنيات احل األمية المعلوماتية:

على ضررررررورة إدراج تعلم مهارات احلاسرررررب ابيل وتأكد  يثة توصررررريحديثاً أن العديد من البحوث والدراسرررررات احلد

برامج   سرررررررررررتعمالايف مراحل التعليم املبكر، إضرررررررررررافة إى التأكيد على وذلك احلديثة يف الربامج الدراسرررررررررررية باملدارس 

 .(47)وتقنيات احلاسب االيل احلديثة يف جماالت العمل واالنتاج

 التحديات الصحية: .3

تشرررري اإلحصرررائيات احلديثة إى أن ما يقار  من مليار شرررخص حول العامل اليوم سرروء التغةية والرعاية الصررحية: 

بسررررررربب سررررررروء التغذية املتمثل يف اإلصرررررررابة باإلعاقة الذهنية أو العمى وضرررررررعف القدرة  ،يعانون من مشررررررركلة العجز

                                                           
 . 64(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية. مرجع سابا. ص 1201. ينظر: بوكميش، لعلي )46
 .  63. ينظر: املرجع السابا. ص 47
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" بأن ما يقار  FAOلتابعة لألمم املتحدة "ة اوالزراع التعليمية. وتشري اإلحصائيات الصادرة عن منظمة ابغذية

 مليون( شخص يف العامل يعانون من سوء التغذية املزمن.  815من )

واجلدير بالذكر هنا أن الرعاية الصرررررررحية السرررررررليمة تعد أحد أبرز دعائم عملية التنمية يف اجملتمعات، حيث ال ميكن 

  .(48)البيئة الصحية السليمة واجليدةحتقيا تنمية حقيقية وفعلية يف اجملتمع دون توافر 

ا وبالنسبة للصعوبات اليت تواجهه التنمية البشرية: فتأيت مسألة قلة املوازنات املالية يف مقدمة تلك الصعوبات، وتليه

يف املرتبة الثانية قلة الوعي املؤسرررررررسررررررري والفردي بمهية عملية التنمية، ويرى الباحثون هنا أن نقص مشررررررراركة القطاع 

 .(49)ص له تأثري ودور يف هذا الشأناخلا

  الخاتمة:

ملال واملوارد واملتمثلة يف املوارد الطبيعية ورأس ا ،أهم موارد اإلنتاج الرئيسررررررررررررررية الثالثةأحد  اليوم املوارد البشررررررررررررررريةتعد 
ظمات معظم املنيث ان ، حالعامل لرية هدفاً رئيسررياً ملعظم دو مثلت التنمية البشرررية يف العقود ابخ ولطاملا .البشرررية

مبثابة   اهب االسررررررررررتثمارتعد أهنا أضررررررررررحت  ، كما البشرررررررررررية مواردهاأمهية مدى تعي  أصرررررررررربحت  حالياً ،واجملتمعات 
مدى أمهية أن ةتلك مواردها البشررررررررية القدرة على التكيف مع واضرررررررحت تدرك   ، كمامسرررررررتقبلي ناجح اسرررررررتثمار
فإن معظم  ديثاح االقتصررررررررررادياتفإذا كانت املنافسررررررررررة هي ابسرررررررررراس الذي تقوم عليه  هبا. غريات احمليطةت تلف امل

 .اعليه حملافظةوا بشرية أفضل املوارد ال استقطا تسعى جاهدة من أجل  ،املؤسسات يف الوقت املعاصراملنظمات و 

 قيام رورةضررر على ،املتخصرررصرررة ومنظماهتا املتحدة ابمم عن الصرررادرةاحلديثة و  والبحوث التقارير معظم أكدتوقد 
 على باالعتماد مبالقيا البدء يف العالية السرررررررررررررركانية الكثافة ذاتالبلدان  وخاصررررررررررررررة ،احلايل الوقت يف النامية البلدان

                                                           
 .60-59. ينظر: املرجع السابا. ص ص 48
املنظمة  -(  طلعات والتحدياتحبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والت(. تنمية املوارد البشرية. 2011. ينظر: حبيب، ألربت سيف. )49

 - 33اإلدارة ، مصر،  و، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان اخلدمة املدنية و املعهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم مصر -العربية للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 . مسرتجع من:63
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الدول يف  من جند أن هنالك العديد وبالفعل  .املالية مواردها على الرئيسرررررررررررررري اعتمادها من بدالً  البشرررررررررررررررية مواردها
اديا من ةكنت من النهو  اقتصررررررر حبيث، رية بشررررررركل صرررررررحيح وفعاليف مواردها البشررررررر باالسرررررررتثمارجنحت العامل 
 .  واملتطورة مصاف الدول املتقدمةضمن  تقف فيما بعدواصبحت  اخالهل

 

 المراج  والمصادر: 

(: اإلدارة االسررررررررررررتاتيجية وتنمية املوارد البشررررررررررررية، )الطبعة ابوى( ابردن : دار 2009أَحد، حممد مسري ) -1

 وائل للنشر والتوزيع. 

(: مدخل إى تنمية املوارد البشرررررررررررية مع دراسررررررررررة الواقع يف الدول العربية، )الطبعة 2011بوكميش، لعلى ) -2
 .توزيعابردن: دار الراية للنشر وال -ابوى( عمان

 م من املوقع :15/12/2017(، الثروة احلقيقية لألمم، مسرررررتجع بتاريخ 2010تقرير التنمية البشرررررية،) -3
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/summary.pdf 

ر مجهورية مصررر –(: دليل إدارة املوارد البشررررية، )الطبعة االوى( املنصرررورة 2007الديب، إبراهيم رمضررران ) -4
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 .املتحدة: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

 https://ar.wikipedia.org/wikiاملقنعة ةاإللكرتوين: البطال املوقع -7
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