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Abstract:
The individual was and remains the subject of interest of many scientists and economic
researchers of ancient and contemporaries, where the overwhelming majority of them
considered the heart of the strategy of any state or institution and any process of
productivity is difficult to copy. The human capital translates into an idea of an intangible
stock available to the individual that can be synthesized or used. It consists of the sum of
the productive energies generally obtained through different knowledge, whether public
or performance, and all that is left out. This type of capital represents a seed, , The fruit
and the end of development and the variable component of development and effective
in it.
The economic schools of human capital have been given varying attention, and their
differences in dealing with social and economic relations have been prominent. The
working individual has been the focus of many economists, headed by Karl Marx and his
famous theories in his book "Capital", in the theories of value and added value, The
division of capitalist society into capitalist and labor classes, ie, the proletariat, shows
how to buy and sell labor and wages, its relation to surplus capital and accumulation, and
Taylor, which he considered "hands" capable of carrying out various actions, (1776),
where the importance of the division of labor (the surplus of the 'market' of productivity
gains (as a factor of development, the Thomas Maltas and the theory of population)
(1796) was considered to be limited by rapid demography and by E. Mayo who made it
And the study of Schumpeter (1911) Schumpeter, which was based not only on technical
progress and the development of large knowledge or inventions, but also on the study of
the social sciences, But added the role of the contractor and (1956) Solow and, Cass
(1965) Koopmans (1965), who have become a framework of natural goods to reach
human capital in all its components: the level of composition, experience, health,
development, according to them, does not come this way, but by accumulating four main
factors: technology, capital, human capital, public capital, Milton Friedman, Theodor
Schultz and (Prix Nobel en 1995), along with Gary Becker, the author of the theory of
human capital developed with the help of economist Jacob Mincer. His research dealt
with subjects such as the effect of good and bad habits, discipline, drinking and drug use
on human capital, And his role in the labor market. He took care of the role of the family
in the formation of this capital, not forgetting economist R. Barre, who recognized that
the problems of development in developing countries were not only economic but also
related to individuals.
This type of capital was given special attention because it dealt with many of its
economic and social concepts. Examples include the issue of motivation, behavior,
morality, wealth and distribution, justice Social and economic rights in the sense of
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equality in freedom and employment, etc ... The social world Ibn Khaldun was one of the
first Muslim thinkers of religion were adopted in their studies on the Koran to address
several topics related to the human resource, most of which was included in his book " G
Georges Marçais
"Ibn Khaldun's author is one of the most important works of human thought."
This research was based on observation, "logic with the use of" enlightenin thinking
"dealt with various topics affecting the individual such as learning, composition, work
and division, etc., and the most important criticism was the face of the Algerian social
scientist Abdelkader Jaghloul who said that Vkraben Khaldun is located in the extension
of Arab thought With the creation of a clear difference between the religious sciences
based on the Koran and Sunnah and the human sciences that the individual gets by
thinking.
The environment has undergone rapid and varied changes in all areas of work and life,
which have had a major impact on management and hence transition from the optimal
model stage to the flexible model. Most of the systems have now turned to the concept
of flexibility and freedom from static templates. Renewed by the ability of enterprises to
maximize the benefit of the various resources and possibilities in general, and of their
human resources in particular.
In light of the rapid change and the many challenges facing the institution, especially the
system of globalization, the traditional management of human resources is no longer
acceptable or sufficient to achieve competitive advantage, but it is imperative for the
economic institution to move its human resources in a strategic perspective to ensure its
positive adaptation to the environment, Appropriate adjustments should be made to
human resources strategies and policies, such as those related to wages, employment
and mobility.
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الحاضر و الماضي بين البشري في المؤسسة االقتصادية الراسمال
-دراسة مقارنة-

:ملخص
كان الفرد و ال يزال موضوع اھتمام العديد من العلماء و الباحثين االقتصاديين القدماء منھم و المعاصرون ،حيث
اعتبرته األغلبية الساحقة منھم القلب النابض إلستراتيجية أي دولة أو مؤسسة و أي عملية إنتاجية من الصعب نسخه .
و يترجم رأسمال البشري فكرة مخزون غير ما ّدي متواجد لدى الفرد يمكن تركيمه أو استعماله ،فھو متك ّون من
مجموع الطاقات اإلنتاجية المحصّل عليھا عموما عن طريق مختلف المعارف سواء كانت العا ّمة أو الخاصّ ة باألداء
و كل ما ينجر عنھا ،حيث يمثل ھذا النوع من الرأسمال بذرة ،وسيلة ،ثمرة و غاية التنمية و المتغيّر المك ّون للتط ّور
و الفاعل فيه،
أولت* المدارس االقتصادية للرأسمال البشري اھتماما متفاوتا و كان اختالفھا في معالجة عالقات األفراد
االجتماعية و االقتصادية بارزا ،كما كان الفرد العامل محل انتباه العديد من االقتصاديين و على رأسھم كارل
ماركس ونظرياته الشھيرة المدوّ نة في كتابه"الرأسمال"والمتمثلة في نظريات القيمة والقيمة المضافة وارتكازه على
تقسيم المجتمع الرأسمالي الى طبقتي الراسماليّين والع ّمال اي البروليتاريا مبيّنا كيفية شراء وبيع قوة العمل و األجر
وعالقته بفائض القيمة وتراكم رأس المال،وتايلور الّذي اعتبره "يدا" قادرا على تنفيذ مختلف األعمال  ،و أدم سميث
 Adam Smithوبحوثه على الطبيعة واسباب ثروة االمم في ) )1776حيث أعطى أھمية لتقسيم العمل )فائض‘
سوق ‘ارباح االنتاجية ) باعتباره عامل من عوامل التنمية،و طوماس مالتس ونظرية السّكان ))1796حيث اعتبر ان
التنمية محدودة بسبب الديمغرافيا السّريعة و كذا  E. Mayoالذي جعله قلبا لتفاعله مع محيطه االجتماعي دون أن
ننسى  maslowال ّدارس الحتياجاته المترجمة  ،و  F. Herzbergالعالم االجتماعي الصّ ناعي المحلّل لظروف
عمله  ،و  Mag Gregor douglasصاحب نظريات xو ،yودراسة شمبيتار) Schumpeter (1911التي لم
ترتكز فقط على التق ّدم التقني وتط ّور المعارف او االختراعات الكبيرة بل أضاف دور المقاول و )(1956
Solowو(1965) Cass ،و  (1965) Koopmansالّذين تع ّدوا اطاراالسلع الطبيعية ليصلوا الى الرأسمال البشري
بكل مكوّناته  :مستوى التكوين ،الخبرة ،الصحة ،فالتنمية حسبھم التأتي ھكذا بل عن طريق تراكم اربعة عوامل
رئيسية ھي التكنولوجيا،الرأسمال الما ّدي ،الرأسمال البشري و الرأسمال العمومي و Milton Friedmanو
 Theodor Schultzو)  ،1995 Lucas (Prix Nobel enالى جانب Gary Beckerصاحب نظرية الراسمال
البشري الذي ط ّورھا بمساعدة االقتصادي  Jacob Mincer ،حيث عالجت ابحاثه ع ّدة مواضيع مثل تأثير العادات
الحسنة والسيئة واالنضباط وشرب الخمر واستعمال المخ ّدرات على الرأسمال البشري و التفريق بين االستثمار العام
والخاص في مجال التربية والتكوين ودوره في سوق العمل واھتم بدور العائلة في تكوين ھذا الرأسمال دون ان ننسى
االقتصادي  R. Barreالذي أق ّر أن مشاكل التنمية قي البلدان النّامية ھي ليست اقتصادية فحسب  ،بل ربطھا كذلك
باألفراد.
اعتنت بھذا المورد الج ّد ھام ديانات شتّى ،على رأسھا ال ّدين اال سالمي  ،حيث أعطى لھذا النوع من الرأسمال
اھتماما نوعيا اذ أنه تعاطى مع العديد من مفاھيمه االقتصادية و االجتماعية  ،و األمثلة عديدة نذكر منھا مسألة
التحفيز ،السلوك ،األخالق ،الثروة و توزيعھا ،العدالة االجتماعية و االقتصادية بمعنى المساواة في الحرية و فرص
العمل ،الخ...وكان العالم االجتماعي ابن خلدون من بين أوائل
المفكرين المسلمين الّدين اعتمدوا في دراساتھم على القران الكريم لمعالجة ع ّدة مواضيع متعلقة بالمورد البشري
أغلبھا دوّنت في كتابه "المق ّدمة" الذي قال عنه جورج مارسايز Georges Marçais
"إن مؤلف ابن خلدون ھو أحد أھم المؤلفات التي انجزھا الفكر اإلنساني".
فقد أسّس بحثه ھذا على المالحظة "والمنطق مع استعمال" التفكير المنير "عالج مواضيع شتّى تمسّ الفرد مثل التعلبم
والتكوين والعمل وتقسيمه الخ ،...وأھ ّم انتقاد وجه له كان للعالم االجتماعي الجزائري عبد القادر جغلول الذي قال
ان فكرابن خلدون تموقع في تمديد الفكر العربي العقالني مع ايجاد فرق بائن بين العلوم ال ّدينية المرتكزة على القران
والسنة والعلوم االنسانية التي يتحصل عليھا الفرد بتفكيره
تشھد البيئة تغيّرات سريعة و متن ّوعة في كافّة مجاالت العمل والحياة ،م ّما أثر تأثيرا بالغا على التسيير و بالتالي
االنتقال من مرحلة النّموذج الواحد األمثل إلى النّموذج المرن ،واتّجھت معظم النظم التسييرية اآلن إلى مفھوم
المرونة و التح ّرر من القوالب الثابتة ،ومن ھذا المنطق أصبحت الفعّالية التنظيمية تتجدد بقدرة المؤسّسات على تعظيم
االستفادة من الموارد واإلمكانيات المختلفة بصفة عامة ،و من مواردھا البشرية بصفة خاصة.
و في ظل سرعة التغيّر و كثرة التح ّديات التي تواجه المؤسسة خاصة نظام العولمة  ،لم يعد التسيير التقليدي للموارد
البشرية مقبوال أو كافيا لتحقيق الميزة التنافسية ،بل أصبح لزاما على المؤسّسة االقتصادية أن تسيّر مواردھا البشرية
وفق منظور استراتيجي ،لضمان تكيّفھا االيجابي مع محيطھا  ،اذ كان من الواجب إجراء التعديالت المالئمة على
استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية ،مثل تلك المتعلّقة باألجور  ،بالتشغيل و بحركة األفراد .
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.التغيرات,النظم ,النمادج,المؤسسة,التسيير ,الموارد البشرية ,الراسمال البشري :المفتاحية الكلمات
:مراحل تطور الراسمال البشري وضعنا الخطة التالية ومن اجل البث في ھدا الموضوع وفي عرض مختلف
مقدمة
المبحث االول عموميات حول الراسمال البشري
دراسة مقارنة-المبحث الثاني تطور الراسمال البشري عبر العصورعموميات حول الراسمال البشري والمؤسسة االقتصادية
مقدمة:
يعتبر مخزون رأس المال البشري من محددات النمو المھمة ،حيث يعد ھذا المورد من أھم العناصر اإلنتاجية التي
يمكن أن تساھم في تحقيق التنمية .وقد لقي اھتماما كبيرا في الفكر اإلداري ،فنظريات عدة أولت له أھمية على
اعتباره عامال مؤثرا في بلورة مجموعة من األفكار ،تباينت من خاللھا األھمية المعطاة لالفراد ،و لكن اجمع المفكرون
في مجال التسيير و التنظيم على ضرورة االعتناء به و تحفيزه و محاولة كسب والئه ،نظرا ألھمية مساھمته في تحقيق
أھداف المنظمة.وقد م ّر بتطورات متعاقبة حيث واجه العديد من المتغيرات ،كان ذلك استجابة للتحوالت االقتصادية ،و
االجتماعية التي عرفتھا المجتمعات و قد انتھى ذلك بتأكيد مفھومه الحديث.وتعتبر المؤسسة مكان ومركز نشاطه و
وصولھا لشكلھا الحالي كان نتيجة عدة تغيرات و تطورات متواصلة و متوازية مع تلك التي شھدتھا النظم االقتصادية
و االجتماعية ومؤسسة القرن الواحد و العشرين تعمل في ظل اقتصاد عالمي ،البقاء فيه لألقوى.
المبحث األول :مفھوم الرأسمال البشري
المطلب األول :مفھوم الرأسمال البشري و مختلف تعاريفه:
الفرع األول :مفھوم الرأسمال البشري:
ظھر مفھوم الرأسمال البشري بقوة على مستوى االقتصاد الجزئي و االقتصاد الكلي في سنوات السبعينيات على يد
"شولتر" عندما حول االنتباه من االھتمام بالمكونات المادية لرأس المال إلى المكونات األخرى األقل مادية المتمثلة في
الرأسمال البشري حيث أن فكرة و في نظريته نظرية للرأس المال البشري حول شولتز االنتباه من مجرد االھتمام
بالمكونات المادية لرأس المال إلى غير المادية و ھي الرأسمال البشري ،و قد سجل أن أكبر خطأ أو قصور في
الطريقة التي تم بھا التعامل مع رأسم المال في التحليل االقتصادي ھي الغاء الرأسمال البشري ،و الذي يعتبر المصدر
األساسي للثروة من خالل ما يختزنه من طاقات جسمية و ذھنية.
و قد بنى "شولتر" مفھومه لرأس المال البشري عل الفروض اآلتية:
•النمو االقتصادي الذي ال يمكن تفسيره بالزيادة في المدخالت المادية يرجع أساسا إلى الزيادة في المخزون المتراكم
لرأس المال البشري.
•يمكن تفسير االختالفات في االيرادات وفقا لالختالفات في مقدار رأس المال المستثمر في الفرد.
و من ھنا يرى أن نمو رأس المال البشري يمكن أن يكون أھم السمات المميزة للنظام االقتصادي.
و بيكر الذي عمل على تطوير نظرية الرأسمال البشري باھتمامه و تركيزه على دراسة األنشطة المؤثرة في الدخل
المادي و غير المادي كما أنه درس األشكال المختلفة لالستثمار البشري ،من تعليم و رعاية صحية دون أن ننسى
رأس المال
كتاباته المختلفة المتمحورة حول التدريب ،فاسھاماته في ھذا الميدان كانت ،في توضيح تأثير
البشري على االيرادات و قد اھتم بمعدل العائد على االستثمار و اعتبره المرجع األساسي في تحديد المقدار الواجب
انفاقه على ھذا النوع من رأس المال ،اذن حسب ھؤالء فتضاعف االيرادت على مستوى المنظمات مرده الموارد
البشرية بما تمتلكه من قدرات ذھنية و مھارات.
و مينسر المستخدم لمفھوم رأس المال البشري في بناء نموذج ُمرْ تكز على العالقة الموجبة الموجودة بين اإلستثمار في
رأس المال البشري و نمو اإلنتاجية.
جاء مفھوم الرأسمال البشري ليؤكد تصاعد دور الفرد في العملية االقتصادية و في البرامج التنموية المتبعة في معظم
البلدان المتقدمة اقتصاديا ،و من ثم كانت االنطالقة في تداوله بشكل موسع في األوساط السياسية و االقتصادية و
االجتماعية و اإلعالمية ،فقد منح للفرد دورا ال يستھان به و جعله عامال محددا للنمو االقتصادي ينبغي تطويره ،و
متغيرا يجب إخضاعه للتحليل االقتصادي المقارن بين التكاليف و األرباح وقد برز مفھوم الموارد البشرية بشكل أوسع
بعد استعماله في الدوائر اإلدارية المرتكزة على الجوانب السلوكية و القواعد التدريبية و التنظيمية لتحقيق المردودية
العالية.
عدة تعاريف حضي بھا الرأسمال البشري يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي :
الفرع الثاني :مختلف تعاريف الرأسمال البشري
• من منظور االقتصاد اإلسالمي ،يستنتج محمد أحمد عبده ،أن المورد البشري ھو بمثابة "مصدر الماء أو المكان
الموجود فيه ماء ،أو أنه الطريق إلى ذلك" ،إذن فھو يتعلق بكل ما فيه النفع ،ماء كان أو غيره من األمور النافعة
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للبشر ،فھو كل إنسان يكون مصدرا للنفع ،أو طريقا إليه ،و يشمل جميع أفراد المجتمع بدون استثناء ،فجميعھم يمثلون
موارد بشرية ،منھم من ھي موارد كامنة و أخرى فاعلة.
•و في نفس المنظور ،استعمل الغزالي مفھوم الطاقات اإلنسانية عوض الموارد البشرية و رأى في كتابه الصادر سنة
.
 1983و المعنون "اإلسالم و الطاقات المعطلة" اإلنسان كخلق مكرم بما أودع في بنائه من خصائص و أسرار
•بخالف التعاريف المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي ،فإن التعاريف المرتبطة باالقتصاد العام ،كان الرأسمال البشري فيھا
معرفا بكثير من الدقة  ،حيث أخدت ثالثة مستويات بعين االعتبار:
•مستوى الفرد
•مستوى المؤسسة
•مستوى االقتصاد ككل.
و ينطوي مفھوم االقتصاديين لرأس المال البشري إلى القدرات المنتجة للعنصر البشري،التي يعبر عنھا بالقدرات و
الجوانب المعرفية ،تلك التي يتم الحصول عليھا مقابل تكلفة ما،فضال عن إمكانية تسعيرھا في أسواق العمل ،وال شك
أن ھذا التعريف يبرز الجوانب األساسية اآلتية:
•تمثل كل من المھارات و المعرفة رأس مال بشري بسبب تعظيمھا لإلنتاجية ،و يقصد بذلك أن العمال يمثلون قيمة
مضافة من خالل ما تقدمه القوى البشرية من خدمات مخزنة لدى المنظمة ،و يالحظ أن جزء من ھذه القيمة تضاف
مباشرة لمنتجات المنظمة من خالل مرحلة التحويل،إال أن الجزء األكبر من ھذه القيمة يكون في شكل غير مادي مثل
حل المشكالت وتنسيق العمل بين األقسام ،والقرار السليم في المواقف المختلفة.
•إن رأس المال البشري ھو نتيجة إعداد استثماري منظم و مقصود بواسطة المنظمة سواء من خالل استئجار العمال من
سوق العمل ،أو من خالل عمليات التطوير الداخلي بالمنظمة ،و يتم ھذا االنفاق االستثماري عن طريق إدارة الموارد
البشرية ،و تعتمد قيمة االنفاق االستثماري في رأس المال البشري على المساھمات المتوقعة للعمال ،و كلما ارتفعت
ھذه المساھمات كلما زادت الجاذبية االستثمارية في رأس المال البشري و كلما زاد االنفاق ،و من ناحية أخرى فإن
ارتفاع التكلفة االستثمارية في رأس المال البشري قد تحد من طموح المنظمات في تحقيق ما تصبوا إليه بالنسبة
للعنصر البشري.
ج .لرأس المال البشري سعر بسوق العمل نظرا ألھميته بالنسبة للمنظمات.
تعددت المداخل الفلسفية المتعلقة بتعريف رأس المال البشري و لكنھا لم تخرج عن ثالث نقاط اتفق عليھا معظم
الباحثين و المھتمين ھي:
.1نظرية اقتصاديات كلفة الصفقة التجارية :فھي تفترض اختيار الشركة للطريقة األكثر كفاءة ،في استخدام عامليھا ،
فإما أن تستقطب األفراد ذوي القابليات المميزة من المجتمع أو أن تقوم بتدريب و ترقية و نقل الموجودين فيھا.
.2نظرية رأس المال البشري :و تؤكد على حقيقة ،مفادھا أن الشركة تقرر مقدار المبالغ المستثمرة في الموارد
البشرية ،من خالل مقارنتھا أو مقابلتھا بالعوائد المستقبلية المحتملة.
.3نظرية الشركة ذات النظرة المستندة على الموارد :افترضت أن المھارات الجوھرية ينبغي اكتسابھا من خالل حاالت
التطوير الداخلي الذي تحده أو تسعى اليه بنفسھا ،أما الجوانب التكنولوجية العامة فيمكن اكتسابھا أو شرائھا عن طريق
التوريد الخارجي من البيئة العامة.
إذن فرأس المال البشري ھو مجموع األفراد العاملين ذوي معارف و مھارات و قابليات نادرة تمكن الشركة من زيادة
ثروتھا ،و ھذا ما يجرنا إلى ابراز التعريف القائل بأن الرأسمال البشري ھو" :مجموعة من االستعدادات ،المعارف و
المھارات التي يمتلكھا األفراد و التي لھا تأثير على أداء المنظمة" ،إذن فمؤھالت الفرد ،خبراته و معارفه المتراكمة
ھي القادرة على اعطاء االضافة الالزمة لتمكين المنظمة من التمركز في بيئة أعمال أھم ما يميزھا عدم االستقراروحدة
المنافسة ،و بالتالي فھي مطالبة بتحقيق االستغالل األمثل لمواردھا البشرية من خالل تأھيلھا الجيد فتحقيق المنظمات
اليرادات قياسية مردھا األول المورد البشري الذي استغلت طاقاته بشكل جيد.
•و حسب  ،Nathalie Tauruyolيرمز ھذا النوع من الرأسمال إلى "مجموع المعارف و المؤھالت والقدرات و
خصائص أخرى يمتلكھا الفرد و تھم النشاط االقتصادي" ،وعلى ذكر المؤھالت فتعرف على أنھا ترجمة لنجاح
أكاديمي معبر عنه بمختلف الشھادات ،أما القدرة المھنية فھي التوفيق بين المعارف و معرفة األداء ""savoir-faire
و الخبرات و التصرفات الموظفة في وضعية معينة.
•ھو مصدرو قلب محرك للنشاط االقتصادي ،اي أداة لخلق الثروة فالعناصر و العمالء االقتصاديين الدين يقومون
بالخيارات ويتخذون القرارات و يوظفون الرساميل و يتوحدون مع وسائل اإلنتاج األخرى و ينتجون السلع ،و
يحصلون على المداخيل ،و يدفعون الضرائب ،يقيمون حتما فعالية ھذا النشاط المسمى باالقتصادي ،فال يمكن تصور
نجاح عملية البناء االقتصادي إذا لم يؤخذ قيمة العنصر البشري بعين االعتبار.
•وقدعرف ماھر ھارون بدوره الموارد البشرية على أنھا "اإلمكانيات البشرية المتكونة من القدرات العضلية والعقلية
التي يستغلھا اإلنسان في إنتاج السلع أي كل ما ھو منتج لالستعمال الملموس و غير الملموس إضافة إلى القدرات
اإلدارية" .يشكل خلق المنتوجات نقطة االنطالق و المؤشر األول لنشاط البشر االقتصادي و الموارد البشرية ما ھي إال
سياق عمل في عملية اإلنتاج ،ذلك أن الموارد الطبيعية و الموارد المنتجة منھا المحوّلة بواسطة العمل البشري تسمى
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بموارد العمل بينما الموارد المادية المتراكمة بواسطة ھذا النوع من العمل و التي بواسطتھا يؤثر اإلنسان على مواد
الطبيعة لتحويلھا فتدعى بأدوات العمل و جمع أدوات العمل مع مواد العمل يعطينا وسائل اإلنتاج ،إلى جانب الفرد و
أعماله المشكلة للنشاط االقتصادي نجد عالقاته ،فالبشر يدخلون في عالقات فيما بينھم بصدد اإلنتاج و تبادل السلع و
الحصول على المداخيل منھا كما يدخلون في عالقات مع الدولة )دفع الضرائب ...الخ( وكلما تطور النشاط االقتصادي
تعقدت ھذه األخيرة ،مع العلم أن النشاط االقتصادي عرّفته األغلبية الساحقة من االقتصاديين على أنه ال ّدارس للعالقة
الموجودة بين الطبيعة و اإلنسان.
و يمكن القول أن الرأسمال البشري ھو في الواقع مجموع السلوكيات و المواھب و المؤھالت والخبرات المتراكمة عند
.
الفرد المحددة لقدرته على العمل أو على اإلنتاج لنفسه و لغيره
و حسب د .ھاشم بن عبد ﷲ الصالح" ،اإلنسان ھو الرأسمال الحقيقي و عليه فإن اإلنفاق على تعليمه و تطوير قدراته ھو
استثمار ،يعود على أي وحدة اقتصادية أو أي مجتمع بمردود كبير" ،فعوض أن يكون االستثمار في خلق الوحدات
االقتصادية و اآلالت و الموارد فھو في البشر ،ذلك أن ھذا االستثمار ھو من النوع غير المادي فإذا أخذنا على سبيل
المثال مكونات الرأسمال البشري المتمثلة في التربية و التكوين فتعتبراستثمارا بالنسبة للوطن و المؤسسة و الفرد.
•بالنسبة للوطن :تعتبر التربية و الثقافة أساس كل تطور اقتصادي ،فھي خدمة عامة و إنتاجھا يقع على عاتق الدولة،
الھدف منھا إعطاء الفرد مستوى من الثقافة العامة مما يساعده على تحسين قدراته المھنية و القيام بمختلف النشاطات.
•بالنسبة للمؤسسة :إذا كان التكوين األوّلي ،واقع على عاتق الدولة من خالل المدرسة ،فالنوع اآلخر أي التكوين
المھني المتواصل فھو من مھام المؤسسة من أجل تكييف الفرد مع التطور التكنولوجي ومتطلبات فعالية الوحدة
االقتصادية " " Performanceو مستوى الدخل.
•بالنسبة للفرد  :كلما كان مستوى التربية و التكوين مرتفعا ،كلما توفرت فرص عمل الفرد أكثر وبذلك يتحصل على
وضع اجتماعي "  " statut socialمحترم و مداخيل تحسّن مستواه المعيشي.
•و إذا ما أخذنا بعين االعتبار التعريف الشائع في أوساط معظم االقتصاديين القائل بأن الرأسمال البشري ھو مجموع
السلوكيات اإلنتاجية لفرد ما ،فھو ال يحتوي على المعرفة و التجربة و المواھب فحسب ،بل كذلك على صحة الفرد
الجسدية أو صموده في وجه األمراض ،فنفقات الصحة تعد استثمارا بحد ذاته ،يھدف إلى تحسين اإلنتاجية و مستوى
األفراد المعيشي و غالبا ما يقع على عاتق الجماعة  ،la collectivitéفالعمال أو األفراد بصفة عامة ذوي الصحة
الجيدة ينتجون أحسن و أكثر و تكاليفھم تكون أقل.
•اما مجدي الجز ولي فقال أن "الرأسمال البشري أداة في يد الدول لإلستالء على موارد و أسواق جديدة مشيرا إلى
مكوناته المتمثلة في التعليم و األعراف االجتماعية و البنية األخالقية و شبكات العالقات االجتماعية و االتصال و
الصحة و الرفاه العام" .و إذا أمعنا النظر في عبارة شبكات العالقات االجتماعية و االتصال نجد أن المفكر أشار إلى ما
يعرف بالرأسمال االجتماعي حيث يربطه  .Putnam Rبخصائص المنظمة االجتماعية مثل :الثقة التي تسھـﱢل التنسيق
والتعاون من أجل مردود أو ربح متبادل ،بينما  Jannes Colemanأسنده الى العالقات االجتماعية المؤدية إلى تنسيق
األعمال من أجل بلوغ األھداف المشتركة وكليھما.اتفقا على مبدأ االنسجام االجتماعي" . "Cohésion sociale
نوعين من الرأسمال االجتماعي ،يفرضان نفسيھما على الساحة االقتصادية و االجتماعية بصفة عامة ھما:
•الرأسمال االجتماعي االيجابي " : "positifو يساعد على تحسين فعاليات المؤسسات و الھيئات ،وعلى نشر المعرفة
ما بين األفراد و الجماعات داخل المؤسسات و فيما بينھا  ،إذ يمكن للشبكات أن تلعب دورا ھاما في تعميم معلومات
ثمينة خاصة بسوق العمـل.
•الرأسمال االجتماعي السلبي :يمكن إبرازه من خالل منظورين أساسيين:
•سوسيولوجي :و نذكر على سبيل المثال األنظمة الھرمية " "systèmes hiérarchiquesالمضرة بمصلحة المجتمع.
مثال
•االقتصادي :استعمال الموارد االجتماعية يمكن أن تؤدي إلى عدم المساواة في الحصول على ھذا المنصب أو ذلك
التشغيل أو التجنيد بواسطة العالقات االجتماعية الضيقة المؤثرة سلبا على اإلنتاجية.
و عبارة األعراف االجتماعية و البنية األخالقية المنصوص عليھا في تعريف مجدي الجزولي دائما تقودنا إلى التكلم
عن الرأسمال الثقافي حيث حضي باھتمام خاص من طرف العديد من المفكرين و على رأسھم كال من Pierre
 Bourdieuو .Emile Durkheimحيث تعتبرحسبھم الثقافة أساس الوجود اإلنساني بالنسبة للفرد و المجتمع المنتمي
إليه ،فھي تعطيه صورة السلوك و التفكير و المشاعر التي ينبغي أن يكون عليھا ال سيما في مراحله األولى .و الثقافة
لھا صفة اجتماعية حيث أن أعضاء المجتمع يشتركون في بعض التوقعات و اآلمال الناتجة عن تفاعلھم االجتماعية
والتي تصبح بمثابة معايير خلقية و اجتماعية لھم ،ويقول عنھا " بترجيه بيتكي" أنھا أداة التنظيم الذاتي
للسلوك،كماعرّفت نائلة حسين عطار المستشارة اإلدارية و االقتصادية الرأسمال الثقافي أنه" :نوع من العوامل التي
تخلق قيمة ليست معروضة في الميزانيات التقليدية للمنظمات ،لكن لھا أھمية حاسمة لربحية ھذه األخيرة على المدى
الطويل" ،و قام ألفرد موديل بورديو )العالم االجتماعي الفرنسي( بالبحث في الرأسمال الثقافي حيث وصفه بالكفاءة و
الجدارة الثقافية بمعنى أنه قدرة ثقافية ،شرعيتھا ليست منظمة من طرف الدولة بل من طرف المؤسسات التربوية و
الفنية و المدنية ككل مثال :يكون أداء المجتمع الحر أفضل عندما تكون الحاجة للشرطة أقل ،و قد وجد الرأسمال الثقافي
145

…Human Capital in the economic institution
بشكل طبيعي منذ زمن بعيد في المنظمات و لكن لم تحدد خصائصه و مميزاته إال في السنوات األخيرة بواسطة علم
اإلدارة الحديثة و أخذه بعين االعتبار يؤدي إلى ارتفاع قدرة الشركات على التنافس و االستمرارية االقتصادية.
يرتبط الرأسمال البشري بمفاھيم التمكين و بناء القدرات و التنمية البشرية ،فببناء قدراته يتمكن الفرد من عمله و ذلك
ما يساھم في تحقيق التنمية سواء كانت الذاتية أو االقتصادية ،و القدرة ھي اإلمكانيات البشرية )المعرفة – المھارات...
الخ( لتنفيذ مھمة معينة و التنمية ال تتم إال عن طريق التربية و التعليم و التكوين و التدريب و نظمھم ،فالفرد ،بتطوير
نفسه و تنمية قدراته ،يحصل على المزيد من الفرص و المزايا الذاتية و االستثمار في كل من التربية و التعليم و
التكوين و التدريب على كل المستويات يشكل مكونا رئيسيا في أية إستراتيجية خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة ،و
عن المھارات ،تقول األساتذة صباح الھيدوس أن التطوير المھني بمعنى تطوير إمكانيات الموظفين و قدراتھم يحقق
األمن الوظيفي ،حيث أن دور التدريب المستمر ،يكمن في رفع كفاءة الفرد و تجديد معلوماته )الفنية و اإلدارية( و
صقل مھاراته ،واالھتمام به ضروري إلطالق الممارسات المبدعة و الخالقة و العتماد األنماط اإلبتكارية و االبتعاد
عن كل األنساق التقليدية العقيمة المعيقة للفاعلية و الكفاءة سواء على مستوى الفرد أو المنظمة.
ھذا ما يؤكده تعريف برنامج األمم المتحدة االنمائي للرأسمال البشري القائل أنه:
" كل ما يزيد من انتاجية العمال و الموظفين من خالل المھارات المعرفية و التقنية الي يكتسبونھا عن طريق العلم و
الخبرة".
يرتبط بناء القدرات أيضا بما يعرف بنشر المعرفة و ذلك لن يكون إال بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي
تساھم في تحقيق التعليم للجميع في كل أنحاء العالم على مدى الحياة ،و بھذا يصبح الرأسمال البشري مصدر مثري
لألفكار و اإلبداع و قائدا لعملية تقاسم المعرفة و الخبرة و الحكمة مما يؤدي إلى ترشيد القرارات الفردية و
الجماعية،.وغالبا ما يتسبب في تراكم الرأسمال البشري المجتمع في إطار نظام التعليم ،التكوين ،مراكز البحث العامة،
االتصال ...الخ( و األفراد يعملون أساسا على إثراء و تطوير قدراتھم في العمل ،الخلق ،و اإلبداع ...الخ .التي تصبح
كأھداف بدورھا ،ھذا ما يعرف باإلنتاج الذاتي أي أن كل فرد يعمل على التفوق عن العادة أو عن ما ھو معمول به،ذلك
ما يؤكد التعريف القائل أن الرأسمال البشري ھو" :المعرفة المحفوظة في ذھن العامل الفرد والتي ال تملكھا المنظمة بل
ھي مرتبطة به أي قدراته و خبراته  ...الخ.
من خالل كل ما عرضناه ،تتضح أھمية الرأسمال البشري على كل األصعدة خاصة الصعيد االقتصادي.
المطلب الثاني :األھمية االقتصادية للرأسمال البشري:
يعتبر الرأسمال البشري ،دم القلب النابض و المتدفق لديمومة المنظمة ،و ضمان بقائھا و استمرارھا في عالم األعمال
المتغير ،فقد اعتبر منذ القدم جزءا من ثروة األمم لما يساھم به في عملية االنتاج ،كما أنه قابل للتجديد وليس ھناك أية
حدود نظرية لمخزونه بخالف األنواع األخرى،فقد أكد االقتصاديون في توجھاتھم على أھمية دور الفرد و تأثيره
الفاعل و االيجابي في عملية التنمية االقتصادية من بينھم "أفريد مارشال" في مطلع النصف األول من القرن العشرين،
إذ يقول أن الفئة المتعلمة من الناس ال يمكن أن تعيش فقيرة ،فبالعلم و المعرفة و الوعي و الطموح و القدرة على الخلق
و االبداع يستطيع االنسان أن يسخر كل قوى الطبيعة )ما في باطن األرض و ما فوقھا( لصالحه بمعنى الرفع من
مستوى معيشتة و توفير الحياة الكريمة له ،كما اعتبر "كارل ماركس" الفرد من أثمن الرساميل.وقدأدت النقلة العلمية
و التكنولوجية و ما أعقبتھا من تطورات حديثة في الفن االنتاجي إلى حدوث تغيرات متالحقة في أساليب و طرق
االنتاج ،نجم عنھا العديد من التعقيدات ،و الدقة االمتناھية في الصنع ،احدثت بذلك تغيرا في موقع االنسان و دفعته إلى
األمام في المراكز االنتاجية و قيادة التطور.
و ال تظھر أھمية ھذا الرأسمال إال من خالل ما يتميز به من خصائص:
المطلب الثالث :خصائص الرأسمال البشري:
تتمثل خصائص الرأسمال البشري فيما يلي:
الحصول على المھارات المتخصصة كموجود فكري معرفي ،شرط أن ال تكون تلك المھارات سھلة النقل و االقتباس
و التحويل و التنازل عنھا لحساب شركات أخرى ،أن تكون كذلك منظمة بشكل عقالني من قبل الشركة اي مستخدمة
بكفاءة،و تختلف خصائص رأس المال المادي عن تلك المتعلقة بالرأسمال البشري )غير مادي( من خالل ما يلي:
•عدم ارتباط مالك رأس المال البشري باالستثمار البشري بصفة شخصية ،فبالرغم أن الفرد يمكنه تأجير قوة عمله
لصاحب العمل فھو ال يستطيع بيعه كما تبيع المنظمة آلة ال تحتاج إليھا.
•عدم استھالك رأس المال البشري بالطريقة التقليدية لالستھالك حيث يمكن فقده كلية بموت صاحبه ،و ھذا ما يؤدي إلى
زيادة معدل الخطر في االستثمار البشري.
•يتطلب االستثمار في تكوين رأس المال البشري وقتا أطول نسبيا عن وقت االستثمار المادي.
•اختالف منحنى انتاجية األصل البشري خالل عمره االنتاجي عن منحنى انتاجية األصل المادي.
يحتوي الرأسمال البشري على أصناف مختلفة و لكن متكاملة ،كما ھو مو ّ
ضح في الفقرة الموالية:
المطلب الرابع :أصناف الرأسمال البشري:
يص ّنف رأس المال البشري حسب المستوى و األبعاد و انتاجه للقيمة.
الفرع األول :حسب المستوى:
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يعتمد ھذا التصنيف على أربع فئات وھي:
.1الفئة المتميزة :تمثل العاملين من صنف النجوم الالمعة و العقول المدبّرة التي يصعب إيجاد بديال لھم بسھولة من قبل
المنظمة.
.2العاملون المتعلّمون الجدد :الذين ھم في طور التعلّم الكتساب المعارف و الخبرات بفعل تعيينھم ألول مرة أو نقلھم أو
ترقيتھم إلى وظائف أخرى.
.3العاملون الطبيعيون في أدائھم و سلوكياتھم و صالبة مواقفھم مع منظمتھم بحيث ال يمكن االستغناء عنھم.
الفرع الثاني :حسب األبعاد:
رأس المال البشري ذوطبيعة متعددة األبعاد ،نذكرھا كما يلي:
•البعد الك ّمي و المتمثل في اليد العاملة المتوفّرة و ھو يوافق عنصر العمل الذي اعتدنا استعماله ،و أثر ھذا المتغير على
نمو الناتج موجب أما أثره على ناتج كل عامل فھو غير محدد.
•البعد النوعي و ھو مجموعة الخصائص و المميزات الذاتية للفرد و ذات أثر على االنتاج أي ما يعرف برأس المال
البشري الفردي.
الفرع الثالث :حسب انتاجه للقيمة:
تقوم المؤسسة بتحديد مقدار المنافع التي يقدمھا المورد البشري بالقيمة المتوصل إليھا ،فإذا كانت القيمة المضافة عالية
يعني ذلك ارتفاع كفاءته و تميز قدراته و مھاراته و العكس صحيح ،و الشكل ) (1الموالي يوضح ذلك:

الخلية)(1
 مورد بشري يصعب استبداله -ينتج قيمة مضافة منخفضة

الخلية )(2
 مورد بشري يصعب استبداله -ينتج قيمة مضافة مرتفعة

الخلية )(3
 مورد بشري يسھل استبداله -ينتج قيمة مضافة منخفضة

الخلية )(4
 مورد بشري يسھل استبداله -ينتج قيمة مضافة مرتفعة

فبالنسبة للخاليا المدروسة و الموضوعة يمكن توضيحھا كما يلي:
•الخلية رقم ) :(1تعبّ ّ◌ر عن مورد بشري يصعب استبداله ،بسبب نذرته ،إال أنه ذو قيمة مضافة منخفضة وينطبق ھذا
األمر على الحرف و المھن المندثرة و التي ال تتوفر على األعداد الكافية من المتخصصين ،رغم ذلك فإن كفاءة المورد
البشري منخفضة بسبب استخدام تقنيات و أساليب عمل تقليدية باالضافة إلى افتقاره إلى التدريب و التأھيل ، ،و بسبب
صعوبة االحالل تعمل االدارة على تحسين األداء و رفع القيمة المضافة من خالل التدريب و التنمية المستمرة.
•الخلية رقم ) :(2بالّرغم من ندرته و صعوبة الحصول عليه ،إال أنه يتميز باالنتاجية العالية و تحقيقه لقيمة مضافة
كبيرة ،لذا يجب على المؤسسة المحافظة عليه و صيانته ،و تحفيزه ،و اتاحة فرص االبداع ،والتطوير و االبتكار و
تحسيبن القيمة المضافة التي يحققھا.
•الخلية رقم ) :(3موردھا البشري منتج لقيمة مضافة أقل ،و ينطبق على الموارد البشرية المتوفرة و التي يسھل على
المؤسسة ،احاللھا أو استبدالھا في حالة المغادرة ،فإن ھؤالء األفراد ال يسھمون بدرجة كبيرة في انتاج الثروة.
•الخلية رقم ) :(4يتميز المورد البشري بسھولة استبداله بسبب وفرته أو قصر الفترة الالزمة العداده و تھيئته للعمل ،إال
أنه في نفس الوقت يحقق قيمة مضافة مرتفعة ،فھو ذوقيمة متوسطة ممكن تحسينھا نسبيا ،و في ھذه الحالة تعمل
االدارة على االحتفاظ بھذا االخيرتفاديا لتكلفة االحالل مع استثمار قدرته في انتاج القيمة المضافة المرتفعة.
م ّر الرأسمال البشري بتطورات متعاقبة حيث واجه العديد من المتغيرات ،كان ذلك استجابة للتحوالت االقتصادية ،و
االجتماعية التي عرفتھا المجتمعات ،و قد انتھى ذلك بتأكيد مفھومه الحديث.
المبحث الثاني :تط ّور الرأسمال البشري وتسييره عبر العصور
المطلب األول :الرأسمال البشري في العصور القديمة و العصور الوسطى
يمكن تحليل ھذا التطور على مستويين بارزين ،الكلي)االقتصاد الكلي( و الجزئي )اقتصاد المؤسسة(.
عرف الفكر االقتصادي اتجاھات و مدارس شتى ،قامت بدراسة عدة متغيرات اقتصادية عبر الزمن ،إذ ارتكزت ھذه
األخيرة على النظرية االقتصادية ،أساس الدراسة لنشاط البشر بمعنى عالقات تحددھا إدارة و وعي األفراد و تتحدد
أجزاءھا وفق المؤشرين التاليين:
•تطورھا مرتبط بتطور المجتمع أي بتطور العالقات االقتصادية .
•تعقد العالقات المذكورة تخلق التباين بين االتجاھات و المدارس االقتصادية.
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و عندما نتكلم عن البشر و نشاطھم و عالقاتھم ،ذلك يؤكد أن النظرية االقتصادية بصفة خاصة و المدارس بصفة عامة
اھتمت بالمورد البشري اھتماما بالغا لما له من أھمية و دور في االقتصاد ،فقد قسم العلماء تاريخ الوقائع االقتصادية
إلى ثالثة مراحل لعب فيھا الفرد دورا ھاما يمكن ذكرھا فيما يلي :
الفرع األول :فترة العصور القديمة
م ّر المجتمع البشري بمراحل مھمة من أھ ّمھا الثورة الزراعية التي تط ّورت قبل عشرين ألف سنة تقريبا و استم ّرت
إلى بداية ظھور العصر العبودي و تأثيراتھا استمرّت إلى حين ظھور الثورة الصناعية في أوربا.
و عندما نذكر ھذه المرحلة الجد ھامة ،نعرج بالضرورة على عالقات األفراد التي وجدت في العصر المسمى
بالمشاعي أو البدائي حيث انعدام الطبقات االجتماعية إذ أنھا لم تظھر إال مع ظھور الناتج االجتماعي الفائض المؤدي
إلى انفصال العمل الذھني عن العمل اليدوي المميز لعصر سمي "بالعبودي"،فقداستعمل الفرد في حياته اليومية ذكاءه
منذ القديم ،فمثال اإلبداع يعتبر ظاھرة قديمة قدم اإلنسان نفسه ،فقد تمكن ھذا الكائن الحي في العصور القديمة من
ابتكار األدوات و المع ّدات التي يستخدمھا إلنتاج طعامه أو الدفاع عن نفسه ،و واصل البحث في كل ما يحقق له حياة
ھادئة مستقرة ،و أخذ يبدع و ينتج وفق حاجاته و فقا للمثل القائل" :الحاجة أم ّاالختراع" و تطور البشرية تكون بمقدار
ما تنتج و تبتكر سواءعلى الصعيد الفكري أو المادي و يعود ذلك إلى تسخير اإلنسان لقدراته و إمكانياته إلى حد أصبح
فيه مصدرا للتغيير و التطوير.
انشغل المفكرون األوائل أي الفالسفة القدامى بالبحث عن ماھية ھذا الذكاء قبل أكثر من ألفي عام ،ذلك أنھم حاولوا فھم
ّ
التعلم و التذكر و التحليل.
كيف تتم رؤية األشياء و كيف يتم
من مفكري االقتصاد القدامى ،الفالسفة ) Xénophonكزينوفون( الباحث في تقسيم العمل بين الرجل و المرآة الى
جانب العمل الذھني ،و اليدوي و )Platonأفالطون( واھتمامه بالتربية أو التكوين األولي للفرد حيث أنه قال أنھا
تضفى على الجسم و النفس كل جمال و كمال ،ھو المؤمن بالعمل الجماعي ) (Le collectivismeكنموذج اجتماعي
و اقتصادي و العبيد كوسيلة تقنية ،و اقتراب االقتصاد من معرفة األداء ) (Le savoir-faireو بذلك يكون قد مس
أھم مكونات الرأسمال البشري بمعنى  :اليد ،الذھن ،و العالقات االقتصادية بين البشر خاصة عندما انتقد إرادة التملك
و) Aristoteأرسطو( وتركيزه على الروابط االجتماعية و التبادل الذي يقوم بتقويتھا وعدم ايمانه بمذاق الربح و
تركيم الثر وات اد اعتبرھا مجموع الحيل و اإلستراتيجيات من أجل الحصول على الثروات مشيرا بذلك و بصفة غير
مباشرة إلى الجانب الذھني و الفكري للفرد ،فھو الذي أسھب في إعطاء المفاھيم المناسبة للتربية حيث عرفھا على أنھا
إعداد العقل للتعلم مع العلم أن ھذا العنصر أي التربية عرف أربع نماذج في العصور القديمة  :التربية الصينية و قد
امتازت بقيام الفرد بواجبه في جميع أعمال الحياة ،التربية الھندية واھتمامھا بتعليم األبناء كيفية تحمل أعباء
الحياة،التربية اليھودية التي بحثت قي كيفية وصول اإلنسان إلى الفرد المثالي التقني،واخيراالتربية اليونانية التي تمثلت
في إعداد الجندي القوي الشجاع و كذلك الحكمة و الفلسفة السائدة في أثينا انداك.
الفرع الثاني :فترة العصور الوسطى
وجد اتجاھين بائنين خالل ھذه العصور ،االتجاه الغربي الذي تبنى التحليل الجزئي و التحليل الكلي في دراساته و
االتجاه الشرقي الذي تبنى التحليل الكلي.
•االتجاه الشرقي:
يعتبر االتجاه الشرقي السبّاق في معالجة قضايا الفرد سواء على المستوى الكلي )على مستوى األمم( أو على المستوى
الجزئي )على مستوى التجمعات اي المؤسّسات( ،و أھم فكر ظھر في العصور الوسطى ھو الفكر اإلسالمي ،حيث انه
اظھر طرقا كثيرة و متنوعة لتطوير الرأسمال البشري على كل المستويات.
 :1-1الرأسمال البشري و اإلسالم
إن أھم ما يميز الدين اإلسالمي عن غيره من الديانات األخرى أنه لم يكن معنيا فقط بتبصير اإلنسان بأصول عقائدية
اي التوحيد و تنظيم عالقة اإلنسان بربه ،بل عُني أيضا بتبصير الفرد بشؤون حياته و ما ينظمھا بما يحقق له السعادة
في الحياة الدنيا و اآلخرة ،و ال ّدارس المتفحّص سواءللقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو لسلوك الخلفاء الراشدين
في ادارة شؤون الدولة اإلسالمية يستطيع أن يستنبط أن ھذه االخيرة كان لھا السبق في استخدام الكثير من المبادئ و
المفاھيم اإلدارية السليمة و التي لم يستطع الفكر اإلداري الغربي أن يتوصل إليھا إال في السنوات األخيرة من ھذا
القرن أي بعد حوالي أربعة عشر قرنا من تطبيق اإلدارة اإلسالمية لھا و لعل ھذا ما جعل علماء الغرب أنفسھم من
أمثال كلود جورج في كتابه المنشور عام  1968بالواليات المتحدة األمريكية يشيد ببعض ر ّواد الفكراإلداري كالغزالي
و الفارابي و ابن خلدون إلخ...
تتسم قواعد االقتصاد اإلسالمي بالثبات والعالمية والواقعية ،وتأتي المرونة في التفاصيل واإلجراءات واألساليب
واألدوات والوسائل  .ومن المفكرين القدامى المسلمين المساھمين في وضع األسس االقتصادية نذكرالغزالي والفرابي
والدمشقي و ابن رشد وابن خلدون الذي أعطى نفسا جديدا للفكر االقتصادي مرتكزا على ما نص عليه الدين اإلسالمي
في كل مجاالت الحياة ،ذلك أنه إھت ّم بالعنصر البشري وجعل العمل أساس كل ثروة ومن ثم اشار إلى الموارد البشرية
المستخدمة أثناءه ) العمل( خاصة عند تطرقه الى مبدا تقسيم العمل والعدالة االجتماعية في كتابه المعنون بـ "المقدمة"
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وقد راى ان طبع االنسان يتاثر باالستعماالت والعادات الفردية وھو األساس في العلوم اإلجتماعية ،ففكرته ھذه اخدھا
عنه العلماء النفسانيون المعاصرون مثل غوستاف ليبون ).(1931-1841
ال ّم الفكر االسالمي بكل مك ّْونات الرأسمال البشري ،نذكر أھمھا فيما يلي:
ا األخالق العملية :
جاء اإلسالم مؤ ّكداً على أھمية الجانب األخالقي في التعامل مع اآلخرين فقال صلى ﷲ عليه وسلم" :ال ّدين المعاملة"،
وقال ايضا" :إنّما بُعثت ألتمم مكارم األخالق" ،وقد خصّ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أھمية االلتزام بالجانب
األخالقي في المعامالت العا ّمة والخاصّة وبيّن فضل وثواب من يلتزم باألخالق ،فقال صلى ﷲ عليه وسلم "التاجر
الصّدوق األمين مع النبيين والص ّديقين والشھداء" ،نذكر على سبيل المثال عملية البيع والشراءالذي قال فيھا صلى ﷲ
عليه وسلم" :رحم ﷲ رجالً سمحا ً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" ،كما ا ّكد على ضرورة االلتزام باألمانة في
المعامالت وتو ّعد من تخلى عن األمانة اذ قال صلى ﷲ عليه وسلم "من غ ّشنا فليس منّا" ..يقوم النظام االقتصادي
اإلسالمي على منھج عقائدي أخالقي مبعثه الحالل والطيبات واألمانة والصدق والتكافل والتعاون والمحبّة واألخوّة مع
ﷲُ َحالالً َ
ش ُك ُروا نِ ْع َمتَ ﱠ
اإليمان بأن العمل عبادة ،وأساس ذلك قول ﷲ عز وجل  " :فَ ُكلُوا ِم ﱠما َر َزقَ ُك ُم ﱠ
ﷲِ "
طيﱢبا ً َوا ْ
)النحل" ، ("114وقول الرسول صلى ﷲ عليه وسلم " :طلب الحالل فريضة بعد الفريضة" )متفق عليه( بخالف
النظم االقتصادية الوضعية التي تقوم على منھج الفصل بين الدين وحلبة الحياة) ،أي ال دخل للعقيدة واألخالق
باالقتصاد(.
ومن ھنا نجد أن االلتزام بالجانب األخالقي ھو األكثر ربحا ً على المدى الطويل ،فھويحافظ على الثقة المتبادلة
واستمرار العالقات المالية بين الفرد و من يستثمر معھم .

ب االتصال:

يب
ستَ ْع َم َر ُك ْم فِي َھا فَا ْ
ض َوا ْ
ستَ ْغفِ ُروهُ ثُ ﱠم تُوبُو ْا إِلَ ْي ِه إِنﱠ َربﱢي قَ ِر ٌ
صدق ﷲ العظيم حين قالُ ):ھ َو أَنشَأَ ُكم ﱢمنَ األَ ْر ِ
يب(سورة ھود اآلية رقم  .([1])61وما كان لمثل ھذه المھمة ْ
أن تتحقﱠق دون تالحم االفراد وتعارفھم واتفاقھم ،أي
ﱡم ِج ٌ
اتصال بعضھم ببعض بما تحمله فطرة االتصال من مواقف اتفاق و اختالف و مواقف تعاون و منافسة( َو َل ْوالَ َد ْف ُع ّ
ﷲِ
ض َو َلـ ِكنﱠ ّ
ض ٍل َعلَى ا ْل َعالَ ِمينَ ( سورة البقرة اآلية  ([2])251بل ﱠ
إن قيم
ﷲَ ُذو فَ ْ
ت األَ ْر ُ
ض لﱠفَ َ
اس بَ ْع َ
النﱠ َ
س َد ِ
ض ُھ ْم بِبَ ْع ٍ
اإلنسانية و ُمثُلھا العليا ،ونشأة اآلمال والتطلعات ،وكافة الرغبات البشرية تنبعث من ھذا التالحم ،وتبادل اآلراء باألخذ
والعطاء ،و بالتالي تقام الحضارات ،وتنشأ الثقافات ) َولَ ْوال َد ْف ُع ﱠ
ص َوا ِم ُع َوبِيَ ٌع
ض لﱠ ُھ ﱢد َمتْ َ
اس بَ ْع َ
ﷲِ النﱠ َ
ض ُھم بِبَ ْع ٍ
ص ُرهُ إِنﱠ ﱠ
ص َرنﱠ ﱠ
س ُم ﱠ
ي َع ِزي ٌز( سورة البقرة اآلية رقم
اج ُد يُ ْذ َك ُر فِي َھا ا ْ
ﷲَ لَقَ ِو ﱞ
ﷲُ َمن يَن ُ
ﷲِ َكثِيراً َولَيَن ُ
ص َل َواتٌ َو َم َ
َو َ
س ِ
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مع العلم أن الفكر اإلسالمي كان له السبق في تطبيق االتصاالت المفتوحة أي االتصال المباشر بين الرئيس و
المرؤوسين و يكفي ھنا أن نأخذ مثاال من كتاب اإلمام علي كرم ﷲ وجھه إلى األشتر األنخعي والي مصر في حثه على
اإلتصال الدائم بالرعية.
وقد تطرق اإلسالم في نصوصه القرآنية إلى عدة جوانب من ھذا اإلتصال نذكرھا فيما يلي:
ب :1أطراف عملية االتصال الفعال:
أنفسنا و اآلخرين ،أفرادا و جماعات ،مسلمين و غير ذلك ،يقول تعالى} :وفي أنفسكم أفال تبصرون{ فإن من أعظم
األمانات أمانة النفس؛ فھي أعظم من أمانة األموال واألوالد ،إذن يجب أن يعرف المسلم نفسه أوال ،ومن ثم يتمكن من
أن يرضي ﷲ بمعاملة الناس بالحسنى كما يحب لنفسه ،كما قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :ال يؤمن أحدكم حتى يحب
ألخيه ما يحب لنفسه"؛ فاآلخرون ھم الطرف الثاني في عملية االتصال ،واإلسالم يأمرنا  -بعد أن نعرف أنفسنا جيدا-
أن نتخيل أنفسنا في أماكنھم قبل أن نعاملھم؛ حتى نعطيھم نفس االحترام الذي نحبه ألنفسنا ،وتسري ھذه القاعدة الذھبية
على جميع أنواع المعامالت والتواصل اإلنساني الفعال بين المسلم وإخوانه من دائرة األسرة وحتى دائرة األمة ،كما
تسري أخالق اإلسالم على معامالت المسلم مع غير المسلمين الذين أخبرنا سبحانه وتعالى عن حكمته في احتكاكنا بھم:
ش ُعوبًا َوقَبَا ِئل لتَ َعا َرفُوا إِنﱠ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم إِنﱠ ﷲَ عَلي ٌم
اس إِنﱠا َخل ْق َنا ُكم ﱢمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلنَا ُك ْم ُ
}يَا أَ ﱡي َھا النﱠ ُ
َخبِي ٌر{]الحجرات، [13 :إذن فليس من اإلسالم االنعزال عن الناس أو اعتزال الحياة.
ب :2حكمة الترغيب في التواصل مع الناس:
من سنن ﷲ في الكون أن كل إنسان موجود وسط مجموعة من الناس مضطر أن يتواصل معھم ،على األقل في نطاق
حاجاته األساسية ،أما اإلنسان المسلم فال يكتفي بمجرد التواصل ،بل يخبره القرآن -كما في اآلية السابقة -أنه يجب أن
يقترب أكثر ليتعارف مع الناس ويتفاعل معھم ،القريب منھم والبعيد ،المسلم منھم وغير المسلم ،يا ترى لماذا؟فاإلجابة
سبِيل َربﱢ َك بِال ِح ْك َم ِة َوال َم ْو ِع َ
سنُ { ]النحل[125 :
القرآنية واضحة} :ا ْد ُ
سنَ ِة َو َجا ِدل ُھم بِالتِي ِھ َي أَ ْح َ
الح َ
ظ ِة َ
ع ِإلى َ
،واالفراد في االسالم مأمورون ضمنا بتعلم مھارات االتصال الفعال )المباشرة وغير المباشرة ،المنطوقة وغير
المنطوقة(؛ للتاثير في الناس تأثيرا إيجابيا من اجل التعاون وبناء المجتمع األمثل فإن الفرد في المجتمع اإلسالمي يبقى
ھو الوكيل العام ومن خالل عمله ،ومن أجله تدور جميع النشاطات االقتصادية وعجلة االقتصاد.
ب :3االختالف أم الخالف:
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اس أُ ﱠمةً َوا ِح َدةً َوالَ يَ َزالونَ ُم ْختَلفِينَ * إِالﱠ َمن ﱠر ِح َم َر ﱡب َك َول َذلكَ
لج َعل النﱠ َ
لو شَاء َر ﱡب َك َ
يقول ﷲ تعالى في محكم آياتهَ } :و ْ
َخل َق ُھ ْم◌َ { ]ھود . [119-118 :فاالختالفات الفردية أيضا من سنن ﷲ في الكون ،واإلسالم يحترمھا ،ويطلب منا
التكيف معھا ،حيث يرغب اإلسالم المسلمين في االتحاد ، ،مع احترامه الكامل لحريتھم الشخصية.
و ما يسميه علماء االتصال في الغرب اليوم Win-Win situation :أي نظرية "الكل فائز" ،تبناھا اإلسالم في
االتصال في عصور مضت ،أما إن خرج أحد الطرفين مھزوما أي نظرية  ، Win-Lose situationوھو من
معوقات االتصال الفعال؛ ألنه ال يمكن تخيل أن المھزوم سيحبك أو يتجاوب معك ويقلدك فيما بعد ،ذلك ما ال تحبه
لنفسك ،و ھذا ما نھى عنه اإلسالم .أما الشكل الثالث وھو " Lose-Lose situationالكل خاسر" فھو ما يحدث في
حالة الجدال الذي يؤدي إلى معركة كالمية متأججة المشاعر؛ فيبدأ كل طرف يخرج عن حدود اللياقة واألدب؛ دفاعا
عن نفسه وھجوما ً على اآلخر ذلك ما أنھى عنه اإلسالم.
ب :4االتصال وجمع المعلومات:
عرف العصر اإلسالمي تطورا ملحوظا في ميدان جمع المعلومات و اإلتصال و الدليل على ذلك نجاح الفتوحات و
تغلغل األخالق اإلسالمية في عدد ال بأس به من الدول باختالف ثقافاتھا.
ج .الثقافة:
ان تع ّدد االعراق واللغات والثقافات في االسالم نعمة من نعم الخالق ،جل وعال ،تثري الطاقات االنسانية ،وتزيد من
الخيرات على مختلف المستويات) ،يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ،وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا( سورة
الحجرات اآلية رقم ).(13ومن ثم يعتبر االسالم التعدد آية من آيات ﷲ.

د.الحرية:

يعتبر االسالم االقتصاد بمثابة شركة مساھمة او مشروع موفقوھادف ،يحصل فيه جميع االعضاء المساھمين على
حصتھم العادلة من الريع او الربح و مكونات العدالة االقتصادية في المجتمع االسالمي يمكن تلخيصھا في المساواة في
الحرية، ،و يمكن ان يكون معنى الحرية ھو عدم حرمان ايشخص من قبل االخرين باستثمار قابلياته االبداعية
لالستفادة من مصادر الطبيعة ،من اجل تقديمالخدمة الى جميع افراد المجتمع ،وما يعود اليھم بالنفع العام .ان االسالم
ينظر الى الموارد الطبيعية على انھا ليست من ابداع البشر او جھدھم ،وانما ھيھبة ّ
ﷲ لعبيده من الناس ،وھي منحة
لھم جميعا من فضله واحسانه وعليه ،فان حريتھم في استثمارھا ،وتوفير الفرصالمتكافئة لھم في تحقيق ذلك ،يجب ان
تقوم على اساس المساواة الكاملة بين الجميع ،وبدون استثناء او تمييز.

ه.الثروة والملكية:
و يقصد بالملكية األنواع التالية:
•الثروة الناشئة عن القدرة الشخصية والجھد الخاص ،وتشمل :الثروة المادية المصنعة والمتحصل عليھا من
المصادرالطبيعية ،مضافا اليھا المھارات الشخصية ،االمكانية ،التقنية ،الدخل الناتج عن الراسمال الخاص ،الممتلكات
الماخوذة بالتبادل او عبر االنتاج الخاص ،وجھد المالك.
•الملكية المنقولة قانونيا من قبل المنتج الى شخص آخر.
•الملكية المنقولة عبر الميراث.
ففي أخالقيات التملك عموما يحرص االسالم على ان يكون االفراد في مستوى متساوي أو عند حد متقارب في مستوى
المعيشة  ،ومن أجل إيجاد وسائل وسبل لتوزيع ونقل الثروة إلى الجيل القادم  ،أسس قواعد عامة في مسألة الميراث من
أجل تفتيت وتوزيع الثروة المكتنزة وسحبھا من ملكية صاحبھا.

و.المعرفة والخبرة:

حرص الفكر و التطبيق اإلسالمي على ضرورة االستمرار بالتزويد بالعلم و الخبرة إذا أراد الفرد القيام بواجبه على
أكمل وجه و بصفة دائمة ،و يظھر دلك في قوله سبحانه و تعالى مخاطبا رسوله الكريم }:و قل رب زدني علما{ ،و
العلم المشار إليه ھنا ھو المعرفة الشاملة التي تشمل سائر المعارف النظرية و العلمية النافعة ،و يتضح في قول الحق
سبحانه و تعالى في سورة األنعام} :وھو الذي جعلكم خالئف في األرض و رفع بعضكم درجات ليبلوكم في ما آتاكم{ و
قوله سبحانه أيضا في سورة الزخرف } :و رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا{ )سورة
الزخرف اآلية  (32إقرار اإلسالم ان مبدأ تفاوت المراتب و الدرجات مرجعه التفاوت في المعرفة و الخبرة و ليس
مرجعه االختالف الطبقي أو الجنس أو اللون أو المحسوبية و ما ينتج عن المعرفة والخبرة االبداع والجودة.
و .1اإلبداع و الجودة:
اإلنسَانَ فِي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم[
االسالم يفرض على اإلنسان أن يكون محسنا ً مبدعا ً في عمله .ففي قوله تعالى] :لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
)التين  ، (04داللة واضحة على جودة الخلق وإحسان الخالق وإبداعه ،ففي االسالم الجودة مظھر من مظاھر اإلحسان
ونتيجة من نتائجه ،أي أنھا دعوة مطلقة إلى اإلحسان،وفي قوله تعالى] :لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَ ﱡي ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمالً[ )ھود  (7 :إشارة
واضحة إلى أن الجزاء يتعلق بكيفية األداء كيفما كان ،فالتقدم والتطور المؤدي إلى الجودة يحتاج إلى التأھيل والتدريب
كما يحتاج إلى العلم والخبرة وبلوغ القمة يحتاج إلى الھمة واإلرادة و كذا الثقة واإليمان.
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-2االتجاه الغربي
عدة مدارس اقتصادية عبرت عن ھذا االتجاه و أبرزھا المدرسة التجارية أو الماركنتيلية و المدرسة الفزيوقراطية من
القرن  15إلى أوائل القرن 18.
 :1-2-2المدرسة الماركنتيلية أو التجارية و الرأسمال البشري:
غالبا ما كان تحليلھا في ھذا اإلطار كلي أي ال يقتصر على الفرد داخل مؤسسة بل داخل الدولة ككل بعدما وجھت
أعمال العصور القديمة إلى اإلشكالية اإلنسانية جاءت أعمال ھذه المدرسة إلى معالجة إشكالية الثراء
 l’enrichissementإذ كانت منھاج الدول اإلقتصادي في مرحلتھا األولى من النمو و تميزت بتدخل الدولة في الحياة
اإلقتصادة و من خالل النظام الجبائي الصارم و البحث عن الثراء بواسطة جمع أكبر قدر ممكن من المعادن النفيسة
)الذھب و الفضة( و التبادل غير العادل بين الدول أي تصدير السلع و غلق الحدود لمنع دخول الواردات ،عالجت
المدرسة الماركنتيلية موضوع الرأسمال البشري من خالل تعرضھا إلى ما يلي:
•الشعبية :
عموما ،فالتجاريون يفضلون نمو السكان ،و ال يذكرون نوعية األفراد إال عندما يتعلق األمر باإلتيان باليد العاملة
األجنبية المؤھلة »  « qualifieeمن أجل تطوير اإلنتاج الناقص في المملكة ،فاألفراد يتاجرون وينتجون و ال يمكن
أن يكون ھناك ثراء إال باألفراد،فالتجاريون شعبيون لسببين رئيسيين األول إقتصادي و اآلخر سياسي ،فكثرة قوة العمل
ضرورية للصناعة الوطنية و القدرات العسكرية للبلد ،و ھكذا يرسم مثلث" :شعب  -إقتصاد  -سياسة" و اكتشاف
المطبعة من طرف  Gutenbergسھل إنتشار المعارف الجديدة و تراجع األمية ،و عمل المذھب على التركيز على
"الصالح العام" للجماعة و مع خضوع السلوك الفردي له ،إذن "فالثروة ال تأتي إال باألفراد" شعار يمثل إديولوجية
الشعبية المعتنقة من طرف التجاريين.
• التشغيل:
و إذا ربطنا بين اليد العاملة و التشغيل في إطار إديولوجية الشعبية عند التجاريين ،يمكن القول أن الس ّكان يمثلون
عنصرا من عناصر اإلنتاج ،و كلما كانوا عدة ،كلما كانت األجور زھيدة .
• الھجرة:
قد عمل الماركنتيلي ِColbertعلى تسيير اليد العاملة و تقوية اإلقتصاد الفرنسي ،و كان حذرا من الھجرة ،خاصة إذا
ما تعلق األمر بالحرفيّين المأھلين  ،حيث أنه منع منعا باتا الفرنسيين من العمل في الخارج و اإلقامة به لكن بالمقابل،
كان مجبرا على استقبال عماال مؤھلين و أكفاء حيث نجح في تطوير عدة صناعات في فرنسا مثل صناعة الحديد
األبيض .
المطلب الثاني :فترة ما بعد العصور الوسطى و فترة العصور الحديثة:
الفرع األول :فترة ما بعد العصور الوسطى:
ظھرت دراسات عدة خاصة بالرأسمال البشري في ھذه الفترة نذكر أھمھا:

•المدرسة الفزيوقراطية و الرأسمال البشري:

يعتبر ھذا المذھب من أوائل مذاھب الفكر اإلقتصادي ،اھتم بالتحليل الكلي ،واعتبر الزراعة القطاع الوحيد المنتج
للخيرات و الثروات وقام بتغليب القوانين الطبيعية عن القوانين الحكومية ،حيث تو ّ
صلت المدرسة في تحليلھا إلى
سيطرة النظام الطبيعي على النشاط االقتصادي ،ومن سماته عدم المساواة في الشروط وفي توزيع الملكية و كناي ھو
أول من وصف العالقات بين اقسام المجتمع الثالثة )الممثلة في الطبقة العقيمة و المالكة و المنتجة (في جدوله
االقتصادي المشھوراين اظھروا ّكد التفاوت في توزيع الثروات و تطابق مصالح األفراد مع مصلحة المجتمع ،و الحرية
االقتصادية  ،بشعار "دعه يعمل دعه يمر" ،فالحرية المادية شرعية و ليست عشوائية ،ذلك ما اكده  le Mercierوقال
ان الفرد ال يمكنه العيش بدونھا ،مع تغييب دور الدولة في النشاط االقتصادي.
 -2المدرسة الكالسيكية و الرأسمال البشري:

يقوم التقليديون بدراسة الظواھر اإلقتصادية في اإلطار التحليلي الكلي و الجزئي مع العلم أنھم تطرقوا إلى موضوع
الرأسمال البشري عندما قسّموا المجتمع الى ثالث طبقات محددة وفقا لوظائفھا االقتصادية و ھي مرتبطة ببعضھا
البعض في عملية اإلنتاج ،وعند جمعھم بين المصلحة الفردية والعامة من خالل ما اسماه آدم سميث "اليد الخفية"
المحركة للنشاط االقتصادي ،والممثلة للقوى التلقائية للسوق ،وحين ابعدواالدولة من التدخل في الحياة االقتصادية
للمجتمع وجعلھا تقوم بدور الحارس حيث تقتصر وظيفتھا على الحفاظ على النظام العام من خالل حماية الملكية
الفردية ضد عدوان داخلي أو خارجي .
و من أھم نظريات ھذه المدرسة المرتبطة بالرأسمال البشري ما يلي:
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•نظرية القيمة :
تعتبر نظرية القيمة الركيزة التي يقوم عليھا كل بناء المدرسة التقليدية النظري  ،جوھرھا أن المنفعة شرط القيمة ،أي
لكي تكون للسلعة قيمة البد أن تكون نافعة اجتماعيا ،بمعنى صالحة إلشباع حاجة ما ،و تقاس بكمية العمل المبذول فيھا
و ھي أساس لتحديد األثمان،و قد عرفت ھذه النظرية بنظرية "قيمة العمل".
•نظرية اإلنتاج:
عرفت نظرية اإلنتاج ،المرتكزة على نظرية قيمة العمل  ،تطورا ھاما على يد المذھب التقليدي ،فاإلنتاج يتمثل في خلق
المنافع أو زيادتھا ،و يختلف بذلك عما كان سائدا لدى التجاريين و الطبيعيين ،اذ حصر ھؤالء عناصر اإلنتاج في
العمل و رأس المال و الطبيعة ،و كان للعمل االھمية الكبرى في اإلنتاج والناحية الفنية أخذت مكانتھا من خالل ظاھرة
تقسيم العمل و قانون الغلّة المتناقصة وبما أن العنصر البشري من العناصر األساسية في اإلنتاج فبزيادة ك ّميته و
نوعيته يزيد الناتج و العكس بالعكس صحيح.
•نظرية التوزيع:
على أساس القيمة تقوم نظريتھم في توزيع الناتج الكلي بين عناصر اإلنتاج المختلفة المعنمدة بدورھا على نظريات
أخرى جزئية ھي نظريات الربح و الفائدة و رأس المال و األجر و من ثم يمكن القول أن الناتج الكلي يوزع بأشكال
مختلفة نذكر أھمھا فيما يلي:
•الريع :ھو ما يحصل عليه مالك األراضي الزراعية نظير سماحھم لغيرھم باستخدامھا .فھو ثمن يدفع للمالك نظير
ملكية األراضي ،حسب ندوة عنصر األرض و تفاوت خصوبتھا ،نأما عن كيفية تحديد قيمة الريع فقد بين ريكاردو ان
ذلك يتوقف على درجة التفاوت في خصوبة األراضي و على مدى بعدھا عن أماكن اإلستھالك و ھي التي تحدد الطلب
على ھذه المنتجات إذن فالمستفيد ھو العنصر البشري المتمثل سواء في مالك االرض و المستخدم بدرجات متفاوتة.
•األجر :اعتقد الكتاب الكالسيك ،على أثر كتابات ريكاردو ،أن العمل سلعة كبقية السلع ،و أن ثمن العمل ھو األجر،
يتحدد على أساس كمية المواد الغذائية الضرورية لحفظ حياة العامل ،فزيادة األجور ذاتھا لن تكون في صالح العمال،
حيث أن ذلك يزيد من عرض العمل ،و زيادة عرض العمل مع ثبات او إنخفاض الطلب سوف تؤدي بالضرورة إلى
إنخفاض األجور ،كما أن انخفاض األجر عن الحد السابق يترتب عليه نقص عرض العمل ،و ارتفاع االجور إلى
المستوى الالزم للحفاظ على مستوى معيشتھم الضرورية ،و لذا فمن المناسب الحفاظ على مستوى متواضع من
األجور ال يجب تجاوزه.
و ال شك ان ريكاردو قد نبه األذھان عن طريق نظريته في الريع و األجور غلى ضرورة اإلصالحات اإلجتماعية ،
فإذا كانت أجور العمال تتجه نحو األدنى مع ريع مالك األراضي األقل خصوبة ،فإنما يدل ذلك على أن المستفيدين من
التقدم االقتصادي ھم أقل الناس مساھمة فيه.
بصفة عامة ،يرى الكالسيك أن أجور العمال ھي أحد تكاليف اإلنتاج و تختلف أھمية عنصر األجور تبعا إلختالف
الصناعة و أن تخفيض أجور العمال سوف يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج و بالتالي تنخفض أسعار بيع السلع مما
يؤدي إلى زيادة الطلب على ھذه السلع و الذي يشجع المنجون على زيادة اإلنتاج و من ثم يزيد الطلب على األيدي
العاملة.
•نظرية التشغيل:
اعتقد الكالسيك أن حجم التشغيل )العمالة( البد أن يتحدد عنه مستوى التشغيل الشامل ،بمعنى أن كل العمال الراغبين
في العمل البد أن يعملوا ،و أن كل بطالة بين العمال ال يمكن أن تكون إال ظاھرة عارضة إذ يترتب على البطالة
انخفاض األجور و زيادة التشغيل من جانب المنظمين حتى يستوعب كل المتعطلين عن العمل.
و تستمد ھذه النظرية في التشغيل إلى قانون األسواق ،أو "قانون ساي" ،و الذي بمقتضاه يخلق العرض طلبا مساويا له
في قيمته ،فالطلب الكلي على المنتجات إنما يتساوى دائما مع عرضھا الكلي .ھذا التساوي يتحقق تلقائيا عند مستوى
اإلنتاج الذي يكفل العمالة الكاملة في اإلقتصاد القومي .و بالتالي يكون من المستحيل وقوع كساد و بطالة لفترة ممتدة
من الزمن.
•نظرية التجارة الخارجية:
اعتمادا على القيمة ،يبنون نظريتھم في التجارة الخارجية )التي تقوم على التقسيم الدولي للعمل( ،التي تجعل الجھد
البشري في كل دولة أكثر عائدا من الناحية اإلنتاجية ،اذ ّ
ان ھذا التخصّ ص الدولي القائم على أساس اختالف النفقات
النسبية يزيد من رفاھية الشعوب وما يترتب عنھا من تط ّور قي الراسمال البشري المستفيد من التقدم التكنولوجي
والمعرفي ...الخ
•نظرية التخصص و التقسيم:
نادى آدم سميث بضرورة التخصّص و تقسيم العمل وما يترتب عليه من زيادة في اإلنتاج ومھارة في تأدية العمل.
اما على مستوى التنظيم،فقد ساھم الفكر الكالسيكي في ظھور العديد من النظريات في مجال التسيير و يعد التخصّ ص
و تقسيم العمل واالشراف و الرقابة ،و تسلسل السلطة من أھم المبادئ التي ارتكز عليھا ،ومن أھم نظرياته نجد:
•نظرية االدارة العلمية.
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• نظرية البيروقراطية.
•نظرية التقسيم االداري.
• نظرية االدارة العلمية )فريد تايلور(:
ظھر التسيير العلمي في الواليات المتحدةاألمريكية ،وذلك راجع لظروف خاصة ،تتعلق بنشأة ذلك البلد وتطوره ،منھا:
•وجود أمة شابة مستقلة وموحدة.
•وجود قارة جديدة شاسعة األرجاء و غنية بالموارد الطبيعية.
•سكان مغامرون من المھاجرين المتشبعين بروح الحرية الفردية التي افتقدوھا في قارّتھم األ ّم أوروبا .
•كون السكان المذكورين ،حملوا معھم بذور التقنية العلمية وبذور الديمقراطية أيضا.
•ھكذا اتجھت األنظار ،بعد ظھور المصنع  ،إلى التركيز على زيادة اإلنتاج وأصبحت قضية الكفاية اإلنتاجية ھي
الشغل الشاغل لرجال األعمال و المسيّرين ،و من أبرز خبراء الكفاية اإلنتاجية المھندس المتمرس تايلور  Taylorو
يعتبر فريد يريك تايلور ) (1915 – 1856رائد ھذه المدرسة ،و أول من حدد معالمھا و مبادئھا ،و ھي تعد اليوم
مرجعا ال غنى عنه في ميدان العمل.
فأساس االدارة العلمية ھو أن النشاط االنساني يمكن تحليله و قياسه و رقابته بوسائل تشبه تلك المستخدمة في العلوم
الطبيعيةحيثكان ذلك عن طريق مايلي:
• دراسة الوقت والحركة حيث يقوم ھذا األسلوب على تحليل العمل إلى أجزاء صغيرة ودراسة ھده األجزاء قصد
التبسيط ثم التحسين ويكون ذلك عن طريق :
•اختصار الحركات الزائدة ) للعمال ( ،
•تحسين تتابع الحركات الباقية،
•تأمين تزامن أفضل في الحركات ،
•االستعانة بالعدسات البصرية لتسھيل عملية الدراسة و بساعات خاصة لتسجيل الوقت.
مبادئ راسخة في الفكر االداري تبنتھا المدرسة العلمية ،نذكرھا باختصار كما يلي:
•أكدت النظرية على مبدأ الرشد و العقالنية لالفراد ،و عليه فقد رأت في الحوافز أسلوب تضمن من خالله المنظمة قيام
العمال بأداء عملھم بشكل أفضل" ،فبما أن العامل رجل اقتصادي ،فإن قراراته تتسم بالعقالنية ،و ھذا يعني أن ما يدفعه
للعمل ھو الحصول على أكبر عائد مادي من ورائه ،لذلك فإنه باالمكان العمل على زيادة انتاجية االفراد ،بربط ھذه
االنتاجية بنظام سليم لألجور التشجيعية"...
•آمنت النظرية من وراء تطبيق نظام الحوافز إلى رفع مستوى االداء و بالتالي زيادة الربح و الذي يعتبر الھدف
الرئيسي للمنظمة ،فمضاعفة الجھد يؤدي إلى تخفيض سعر التكلفة ،و بالتالي سعر البيع "و ھذا يعود على العامل
بزيادة أجره بنسبة قد تصل إلى  % 30عن االجر السابق و يعود على افراد المجتمع بالنفع حيث يقبلفون على المنتج
طالما أنه بسعر منخفض ،و يعود على المنظمة بزيادة أرباحھا ،و ھذا ما يبعث الطمأنينة لجميع األطراف".
•اعتقادا منھا أن المنظمة نظام مغلق ال يتبادل التأثير و التأثر مع البيئة الخارجية ،فھي تعتبر تدريب األفراد عملية
داخلية ھامة يجب القيام بھا" ،حيث أنه إذا كانت ھذه النظرية تسعى إلى اكتشاف أفضل األساليب الواجب اتباعھا لرفع
كفاءة العمل و االنتاج ،فإن عملية التدريب الداخلي تعتبر جزءا ال يتجزأ من ھذه العملية"
و في كل األحوال ّ
لخصت مبادئ التسيير العلمي في نقاط خمسة ھي:
أوضح ف.تايلور في كتابه الصادر في عام  1911و المعنون ب " مبادىء اإلدارة العلمية" المبادئ الخمسة التالية
لتنظيم العمل داخل المؤسسة االقتصادية :
 -1إحالل مبادئ علمية محل القواعد التقديرية ،التي تعتمد على خبرة فرد واحد أو مجموعة محدودة من األفراد ،ذلك
بغرض التحديد الدقيق لكل جزء من أجزاء العمل .
 -2االختيار و التدريب للعمال:
 -3تعاون اإلدارة و العمال ،وفقا لمبدأ المنافع المتبادلة للتأكد من إتمام العمل حسب الطريقة العلمية.
 -4تقسيم المسؤوليات بين المسيرين و العمال بشكل عادل حيث يتحمل المسير مسؤولية التصميم و تنظيم العمل و
التخطيط المفصل لكل مھمة تستند إلى العامل المقتصر دورة على التنفيذ .
 -5تناسب أجرة العامل مع المردود ،و يفسر تايلور مبدأ المنافع المتبادلة على أساس أن مصلحة رب العمل ھي في
الحصول على أعلى ربح ممكن  ،أما مصلحة العامل فھي في الحصول على أعلى أجر ممكن و يتحقق األمران
بزيادة اإلنتاج و ارتفاع اإلنتاجية .
خريطة جانت (1918-1961) gantالمستخدمة أنداك ألغراض التخطيط و الوقاية وھي أنواع ،فمنھا المتعلقة
باآلالت و منھا ما يتعلق بالعمال أو بدراسة تق ّدم المھام ،إلى جانب الھندسة البشرية حيث كان الغرض منھا تحسين و
تطوير استخدام الجسم البشري ،فھي مھتمة بدراسة الوقت و الحركة.
و لكن بالرغم من أھ ّميتھا في الفكر االداري ،فقد واجھت العديد من االنتقادات من بينھا:
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•اھمال روح الجماعة و االعتماد على تقسيم العمل و قصر دور الفرد على التنفيذ ،و االدارة على التفكير حيث قال
"تايلور" في حديثه للعمال "أنتم ھنا ليس للتفكير"
•تجريد العمال من كل احساس باالستقاللية.
•اتجاه األوامر من أعلى إلى أسفل.
•اغفال لجوانب الفرد االنسانية و اعتباره كأداة انتاج.
•اجبار االفراد على االلتزام بوظائفھم بالطريقة المح ّددة ،و بھذا يتم حرمانھم من القيام بأي مبادرة أو فسح المجال
لالبداع.
•نظام األجر بالقطعة و الذي يسبب االجھاد ،بسبب اغراق العمال في العمل لفترات طويلة مما ينعكس على صحّ تھم.
النجاح الذي حققته نظرية االدارة العلمية في زيادة االنتاجية كان خاصة في السنوات األولى من ظھورھا ،غير أنھا ال
ّ
منظماتنا الى يومنا ھذا بشكل أو باخر ،من خالل تبني بعض أفكارھا ،خاصة تلك المتعلقة بالتنظيم و
تزال تطبق في
المورد البشري.
• نظرية البيروقراطية :ماكس فيبر
ظھرت النظرية البيروقراطية في بداية القرن العشرين ،و يعتبر األلماني "ماكس فيبر" المؤسس االول لھا.
قام ماكس فيبر بوضع قواعد لشكل بيروقراطي مثالي لعمل التنظيم ،تقوم على التسلسل الھرمي الواضح للوظائف ،و
على عمل يرتكز على أفراد لديھم الكفاءات الالزمة،فالبيروقراطية ھي آلية لبلوغ األھداف المعروفة بطريقة أكثر
عقالنية و فعالية،ـو ھي نظام فعال للقواعد و االجراءات و اتجاھات غير شخصية ترتكز بالدرجة األولى على ھيكل
المنظمة و المستويات التنظيمية إلى جانب االعتماد على التقسيم االداري للعمل المكتبي و المستويات التنظيمية إلى
جانب االعتماد على التقسيم االداري للعمل الميداني و العمل المكتبي و التخصص الوظيفي و الرقابة على السلوك ،و
ترى أن نجاح التنظيم و فعاليته تتوقفان على الخصائص الداخلية و الذاتية له"،و حسب "فيبر" يتخذ التنظيم
البيروقراطي شكال ھرميا أي اشراف المستويات العليا على أنشطة المستويات الدنيا ،فاألنشطة يجب أن توزع على
أصحابھا كواجبات رسمية وسلطة اصدار االوامر محددة بشكل رسمي ثابت ،كما أنه لم يھمل الفرد على اعتباره من
أھم عوامل نجاح التنظيم ،فمن االمتيازات المقدمة له نجد أن الموظف البيروقراطي يحتفظ بوظيفته مدى الحياة ،و
يتتقاضى راتبا محددا كما يحصل على معاش ثابت عند التقاعد ،فھو مطالب بأداء أعمال محددة بطريقة تم تدريبه
عليھا ،ويخضع في ذلك لرقابة و اشراف المستويات العليا ،ومن ناحية أخرى فأساس تطوره الوظيفي ھو الترقي في
السلم الوظيفي وفقا للقواعد التي يحددھا التنظيم.
باالضافة إلى ھذا يعتبر التدريب لالفراد ضرورة في زيادة مقدرة األفراد على األداء الجيّد ،إضافة إلى المكانة التي
يمنحھا للفرد في التنظيم البيروقراطي بالنظر إلى قدراته المعرفية و خبرته.
و لكن بالرغم من مساھماتھا في مجال التسيير فإن نظرية البيروقراطية لم تسلم من االنتقادات ،أبرزھا ما يلي:
•الوصف الدقيق للوظائف و ما ينتج عنه من إضعاف الدافع لالنجاز و االبتكار.
•يعتبر المورد البشري كالة من خالل التحديد الدقيق لمجموعة المھام المطالب بھا الفرد.
•والمناخ التنظيمي يتميز بانضباط صارم ،تظھر مالمحه بوضوح في تحديد االدوار الوظيفية  ،و وضع القواعد
التنظيمية
ج .نظرية التقسيم االداري )ھنري فايول(:
يعتبر الفرنسي ھنري فايول رائدھا األول  ،تناولت الجوانب التي أغفلتھا سابقتھا و المتمثلة في وظائف االدارة العليا و
المشكالت الخاصة بالعمليات التنظيمية عموما،و في حين ر ّكزت االدارة العلمية على المستوى الفني و االنتاجي ،نجد
أن نظرية التقسيم االداري انصبّ اھتمامھاعلى المستوى االداري و التنظيمي ،و ا ّكدت على ضرورة تقسيم التنظيم إلى
ادارات متخصصة ،ورات ضرورة وجود وظائف ادارية متخصصة تھتم كل واحدة منھا بشؤون كل من الفرد و
االعمال و اآلالت،وقد اعتمد فايول على المرونة ومبادئه ال 14تمثّلت في تقسيم العمل  ،السلطة ،االنضباط ،وحدة
االمر ،وحدة االدارة )التوجيه( ،انصياع المصالح الخاصة للمصالح العامة ،مكافأة كافية لألفراد ،المركزية ،التدرج،
القيادة ،العدالة ،استقرار العمال ،المبادرة ،وروح الجماعة،ولم يھمل فايول ضرورة تميّز الموارد البشرية في
المنظمات ببعض الخصائص ،كالخبرة العلمية و القدرات الفنية لدى العاملين ،و المھارات االدارية لدى فئة المسيّرين
و االداريّين ،كما أ ّكد على ضرورة التدريب كنشاط أساسي من أجل تنمية الموارد البشرية عن طريق اقامة دورات
تدريبية دورية ،إلى جانب اعطاء دروس تعليمية ،و ھذا ما يتطلبه مبدأ تقسيم العمل ،ذلك أن التدريب المستمر لألفراد
يجعلھم يتمتعون بروح المبادرة و االبتكار في العمل،دون ان ننسى العمل الجماعي المر ّكز عليه من طرف النظرية،
و ھي بذلك قد أعطت و لو قليال من االھتمام إلى الجانب االجتماعي للعاملين،و بالرغم من ھذا فقد تعرضت إلى
انتقادات أبرزھا الروتين و الجمود،و إعطاء صالحيات غير محدودة للرجال األقوياء بحيث تمكنھم من فرض ھيمنتھم
على الضعفاء و التحكم فيھم ،واستفراد االدارة باعداد البرنامج العام دون اشراك المسؤولين في المستويات المختلفة
األخرى.

 -3المدرسة الماركسية:
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بخالف المدرسة الكالسيكية ،اعتمدت الماركسية على التحليل الكلي أي تحليل الموارد البشرية ،أو الرأسمال البشري
على المستوى الكلي )الدول(.
 :1-3تقديمھا:
ظھرت الماركسية في مرحلة متقدمة من تطور عالقات اإلنتاج الرأسمالية  ،مرحلة المنافسة الحرة  ،كضرورة
موضوعية لتحليل جوھر ھذه العالقات بعد تط ّور الفكر االنساني في مجال الفلسفة واالقتصاد والسياسة ،وتاه عن
وسائل وأساليب تحقيق احالم البشرية بالتحرر من جميع أشكال االستغالل واالضطھاد وبناء المجتمع االشتراكي
،وعلى أساس ھذا الصرح الفكري استطاع ماركس وأنجلس ليس فقط اكتشاف النھج العلمي في تحليل المجتمع القائم،
على أساس المادية الديالكتيكية ،بل وسبل تغييره على أساس المادية التاريخية  ،واستطاعا من خالل ذلك تحديد جوھر
عالقات اإلنتاج الرأسمالية بالكشف عن نظرية القيمة الزائدة  ،وقوانينھا األساسية مثل الركض وراء الربح و
التناقضات األساسية بين قوى االنتاج وعالقات االنتاج الذي ينعكس في الصراع التناحري بين العمال والرأسماليين
والرسالة التاريخية للطبقة العاملة في تحرير البشرية من عالقات االنتاج الرأسمالية وبناءعالقات االنتاج االشتراكية
القائمة على أساس "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله" ،ومن ثم إلى عالقات االنتاج الشيوعية القائمة على أساس
"من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته"،و توصّ ل ماركس إلى الربط بين الصراع الطبقي وصراع شعوب
المستعمرات ضد االمبريالية ،فط ّور شعار"ياعمال العالم اتحدوا" إلى "يا عمال العالم وشعوب المستعمرات اتحدوا".
3
 :2-3مبادئھا:
و بصفة عامة اعتمدت المدرسة الماركسية على الفلسفة المادية الجدلية المعتمدة بدورھا على مبادئ أساسية نذكر تلك
المرتبطة بالرأسمال البشري كما يلي:
 -1أنھا تعبير عن صراع طبقي و مصالح مادية )جدل مادي و تاريخي(.
 -2التاريخ عند الماركسية )المادية الجدلية( عبارة عن صراع بين الطبقات نتيجة عوامل اقتصادية.
 -3اإليمان بأزلية المادة و أن العوامل االقتصادية ھي المحرّك األول لألفراد و الجماعات.
•القضاء على االستغالل الفردي.
ومكوّنات الرأسمال البشري عند ماركس متنوعة تمثلت فيما يلي:
 :3-3العناصر المك ّونة للرأسمال البشري:
و من أھم العناصر المكونة للرأسمال البشري المرتكز عليھا من طرف ھذه المدرسة نجد:
أ -التربية الماركسية:
ھي عملية متكاملة و شاملة الجوانب ثقافية و اقتصادية و اجتماعية يقوم بھا المجتمع من أجل رفاه الشعب كله ،و وفق
خطة تتفق مع فلسفة المجتمع الماركسي،وأساس التربية االشتراكية ھو ربط التعليم بالعمل اإلنتاجي الصناعي الحديث
و الممارسة العملية ھي تربية مستمرة ،و من أھم مبادئھا:
 -1التربية الماركسية مخطط لھا اقتصاديّا ،و اجتماعيّا ،بشمولية و مرونة علمية ديمقراطية؛
 -2التربية الماركسية تؤكد على قيمة اإلنسان و أھميته و ذكائه و إنتاجيته و فاعليته ؛
 -3االھتمام بالتنمية الشاملة و بالعلم و التكنولوجيا التي تخدم الشعب عامة؛
ب -قوى وعالقات اإلنتاج:
يقول ماركس في ھذا الصدد:
"في اإلنتاج ال يعمل اإلنسان على الطبيعة فقط بل يعمل بعضه مع بعض أيضا ،ألن البشر ال ينتجون إال بالتعاون
بطريقة ما و بتبادل نشاطاتھم بصورة متكاملة .فلكي ينتجون يدخلون في ارتباطات و عالقات محددة فيما بينھم و فقط
ضمن ھذه االرتباطات و العالقات االجتماعية يتحقق عملھم على الطبيعة ،أي انتاجھم ،و عليه يتألف االنتاج
االجتماعي من جانبين رغم أنھما مرتبطان بصورة ال تنفصم يعكسان نوعين مختلفين من العالقات ،عالقات اإلنسان
بالطبيعة )قوى االنتاج( و عالقات الناس ببعضھم في عملية االنتاج )عالقات االنتاج( سواءا كان ذلك في ظل النظام
االشتراكي أو في ظل أية تشكيلة اجتماعية أخرى".
ويقول أيضا:
" إن الھدف المباشر لإلنتاج الرأسمالي ليس إنتاج البضائع ،بل انتاج فائض القيمة ،أو انتاج األرباح بشكلھا المتط ّور)،
ليس االنتاج بل االنتاج الفائض( .فمن وجھة النظر ھذه ،ال يكون العمل ذاته منتجا إال بمدى كونه يخلق أرباحا أو
فائض انتاج الرأسمال و بمدى عدم خلق العامل ذلك يكون عمله غير إنتاجي ،و عليه فإن مجموع العمل اإلنتاجي
المبذول ال يكون ذا أھمية للرأسمال إال بقدر ما من خالله  -أو باإلرتباط به  -يزداد مجموع فائض العمل ،بھذا المقدار
فقط يحصل ما يسمى العمل الضروري و الزمن الضروري ،و بالمدى الذي ال يؤدي العمل إلى ھذه النتيجة يكون غير
ضروري و يجب عدم استمراره،و إن الھدف الدائم لإلنتاج الرأسمالي ھو إنتاج الحد األقصى من فائض القيمة أو
فائض اإلنتاج بواسطة الحد األدنى من الرأسمال المق ّدم ،و بمدى بلوغ ھذه النتيجة عن طريق المبالغة في زيادة تشغيل
العمال فالرأسمال يميل إلى البحث عن انتاج معين بأقل اإلنفاق باقتصاد قوة العمل و التكاليف "...
3
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 :4-3فائض القيمة:
حسب ماركس دائما" ،ينشأ فائض القيمة ببيع العامل قوة عمله لينال قيمتھا التبادلية على شكل أجر بفارق قيمة
أستعمالھا ،فقوّ ة العمل ھذه خالل يوم تؤدي الى خلق ضعف قيمتھا التبادلية في شكل إنتاج ،أي يخلق العامل من القيمة
خالل يومه أكثر مما تلقى سعرا لقوة عمله ،ھذا مكمن خصوصية العمل كسلعة ،بخالف السلع األخرى ،فھي
باستھالكھا تقود إلى نشوء قيمة تفوق قيمة تبادلھا،فالھوّ ة االجتماعية التي تفصله عن الرأسمالي ال تنفك بل تزداد
اتساعا ،و تبعا لذلك قدرته على المشاركة في اتخاذ القرارو يظھر العمال أنفسھم في ھذا المفھوم بشكل وجودھم
الحقيقي في االنتاج الرأسمالي مجرد وسيلة انتاج ،أي ليسوا ھدفا بحد ذاتھم و ال ھدفا لالنتاج".
إن كلمات ماركس ھذه رائعة ليس ألنھا تعرّف ھدف اإلنتاج الرأسمالي تعريفا موجزا و دقيقا و حسب ،بل كذلك ألنھا
تشير إلى الھدف األساسي الذي ينبغي تثبيته لإلنتاج االشتراكي2" .
 :5-3تراكم رأس المال:
و باكتشافه القوانين الخاصة  ،المميّزه لتطور الرأسمالية  ،اكتشف ماركس – في السياق نفسه– " مفھوم القانون العام
للتراكم الرأسمالي الذي يعكس العالقة المتبادلة بين ثراء طبقة الرأسماليّين و تفاقم بؤس الطبقة العاملة اوالكادحة  ،فكلما
ازداد تراكم في أحد قطبي المجتمع يزداد بالمقابل تراكم البؤس في القطب المعاكس ،ولذا فإن التراكم الرأسمالي
اليؤدي إلى القضاء على الفقر ،بل إنه على العكس ينتج الفقر باستمرار،كما أن تفاقم التناقضات بين الرأسماليين
إلى ابقاء نضال الفقراء الطبقي ،والتعجيل بعملية التغيير.
والكادحين وجموع الفقراء  ،سيقود بالضرورة ِ
 :6-3المعرفة:
نظرية المعرفة تشكل أحد األركان األساسية في الفكر الماركسي ،إذ حسب ھذه المدرسة غياب المعرفة أو خلل فيھا
يعني بكل تأكيد غياب أو عدم القدرة على تغيير الواقع ،وإن معرفة اإلنسان ،بالطبيعة كانت أم بالمجتمع ،تتطور خطوة
بخطوة من مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا ،أي من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة و من معرفة وحيدة الجانب إلى معرفة
متعددة الجوانب.
أ -المعرفة المنطقية و المعرفة الحسية:
السبب في اختالف المعرفة المنطقية عن المعرفة الحسّية حسب الماركسيين يعود إلى أن المعرفة الحسية تتعلق
بجزئيات األشياء و ظواھرھا و روابطھا الخارجية ،في حين أن المعرفة المنطقية مرتبطة بإدراك كليات األشياء و
جوھرھا و روابطھا الداخلية و تكتشف التناقضات الكامنة في العالم الخارجي.
إن اإلحساس و العقل يختلفان من حيث الطبيعة و لكن ال ينفصل أحدھما عن اآلخر ،أنھما مو ّحدان على أساس
الممارسة العملية،ذلك ّ
أن ممارستنا العملية تثبت أن ما نحسه ال يمكن أن ندركه على الفور ،و أن ما ندركه ھو وحده
الذي يمكن أن نحسه بصورة أعمق ،فاإلحساس ال يحل سوى مسألة الظواھر ،و النظرية وحدھا تستطيع حل مسألة
الجوھر،و ھاتين المسألتين ال يمكن حلھما بأي حال من األحوال بمعزل عن الممارسة العملية،فإذا أراد أي شخص ان
يفھم أسّ شيء من األشياء ،فليس له من سبيل سوى االحتكاك بھذا الشيء أي العيش في محيطه)الممارسة العملية(.
يسيطر على علم االقتصاد منذ النصف الثاني من القرن العشرين اتجاه يس ّمى باالقتصاد النيوكالسيكي ،وھو اتجاه
يختزل العملية االقتصادية إلى آليات السوق من عرض وطلب ،وينظر إلى السوق على أنه مجال مستقل بذاته ومسيرا
ذاته بذاته ،عازال بذلك أي تأثير من المجتمع أو بنائه السياسي؛ كما ينظر ھذا االتجاه إلى المجتمع ذاته على أنه ليس إال
ملحقا للسوق.

4
 -4المدرسة النيوكالسيكية و الرأس المال البشري:
إھت ّمت المدرسة النيوكالسيكية بالفرد سواء في تحليلھا الكلي )اقتصاد األمم( أو في تحليلھا الجزئي )اقتصاد المؤسسة(
 :1-4نشأتھا:
نشأ االتجاه النيوكالسيكي من أعمال عدد من علماء االقتصاد المنتمين إلى جنسيات متعددة ،وظھرت أعمالھم في
فترات متقاربة تمتد عبر العقود الثالثة األخيرة من القرن التاسع عشر والعقد األول من القرن العشرين .وينقسم
االقتصاد النيوكالسيكي إلى عدد متنوع من المدارس ،وللمدرسة النمساوية وممثلي االتجاه النيوكالسيكي من الجنسيات
األخرى إستراتيجية بحثية تقوم على ع ّدة مبادئ و مميّزات نذكر دائما تلك المتعلقة بالرأسمال البشري:
•الوحدة األولى للتحليل والتنظير االقتصادي ھي السلوك الفردي الساعي إلى الحد األقصى من المنفعة والمصلحة
الشخصية.
•يكشف سلوك األفراد عن ثبات في االختيارات يتجه نحو االختيار االستھالكي بصفة دائمة؛ وھذا الثبات ھو ما يم ّكن
العلم االقتصادي من التنظير لمثل ھذا السلوك ووضع قوانين تكشف عن انتظامه الثابت.
•السعي نحو إثبات توازن السوق نظريا وتحليليا) مختلف األسواق حتى سوق العمل(.
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نظريات مختلفة وصفتھا المدرسة المعنية مسّت الفرد عا ّمة و المستخدم داخل المؤسسة االقتصادية خاصّة منھا:
 :2-4نظرياتھا:
•النظرية الذاتية في القيمة:
ترى ھذه المدرسة أن القيمة يمكن أن تحدد من خالل إدراك الفرد وتقييمه على أساس ما يعود عليه من منفعة ،وبذلك
ربطت بين القيمة والمنفعة الفردية ،وكان ھذا الربط بداية لظھور المنظور الذاتي للقيمة والذي استمر ملمحا أساسيا
لدى االتجاه النيوكالسيكي كله،وتتضح النظرية الذاتية في القيمة ابتداء من أعمال كارل منجر مؤسّس المدرسة ،فحسبه
ما يحدد القيمة ليس الشئ النافع أو السلعة ذاتھا بل عالقة الفرد بھا ،وھذه العالقة تدخل فيھا محددات كثيرة مثل الفرص
المتاحة للحصول عليھا والمعلومات المتوافرة للفرد عنھا ،فالقيمة عند منجر عالقة بين األفراد والسلع؛ فھذه النظرية
م ّكنت المدرسة النمساوية واالتجاه النيوكالسيكي كلّه من تجاوز قضية القيمة الزائدة التي يضفيھا العمل على المادة
الخام في إنتاجه للسلعة ،فعندما تساوي بين القيمة االستعمالية للسلعة بقيمتھا التبادلية وتنظر إلى ھذه األخيرة على أنھا
سعر السلعة فكأنك بذلك تقول أن سعر السلعة وقيمتھا ھي ذاتھا فائدتھا للمستھلك؛ وبذلك تلغي عالقة أخرى بين السلعة
ومنتجيھا المباشرين وما يضفون عليھا من قيمة زائدة بفضل عملھم على المادة الخام.
فعندما حدد منجر القيمة بمعايير ذاتية واستھالكية وأدخل فيھا مفاھيم التفضيالت والقرارات الفردية والفرص المتاحة
أمام األفراد...إلخ ،أصبح من الواضح أنه يقيم نظريّته في القيمة على أساس معيار السوق االستھالكي اذ
حاول وضع بديل عن التحليالت الماركسية للقيمة الزائدة التي تختفي تماما من أعمال المدرسة اختفاء مقصودا
ومنھجيا ،نظرا ألن مناقشة قضية القيمة الزائدة سوف يجرّھا رغما عنھا إلى األرضية الماركسية ،وھو ما كانت تتجنبه
بحذر،.فالمف ّكرين النيوكالسيكيين اعتقدو أن كل عامل مضاف إلى العمال السابقين يكون إسھامه أقل في اإلنتاج
وبالتالي يكون أجره أقل ،وھم بذلك يبررون خفض األجور بحيلة نظرية في العالم الحقيقي )يتم خفض األجور ال ألن
إسھام العامل المضاف يكون أقل من سابقه بل للمحافظة على ھامش ربح مناسب لرأس المال(.
•نظرية سلوك المستھلك:
ما لم ينتبه إليه النيوكالسيك وھم يصوغون نظرية سلوك المستھلك أن ھذا األخير ھو في نفس الوقت منتج ،إنه ينخرط
في إنتاج نفس السلع التي يستھلكھا ،فسواء كان المرء منشغال بعمل إنتاجي أو خدمي فھو يساھم بنصيب في مجموع
ثروة المجتمع كله ،ألن العمل في ظل العصر الصناعي عمل اجتماعي يسھم فيه الكل و الفرد منتج ومستھلك في نفس
الوقت ،لكن يعتمد علماء االقتصاد النيوكالسيكي على ھذه الحقيقة ويعزلون جانب اإلنتاج عن الفرد وال يركزون إال
على كونه مستھلكا ،أي يستبعدون ثالثة أرباع ساعات يقظة المرء التي يقضيھا في اإلنتاج ويركزون على الساعة
الواحدة التي يكون فيھا مستھلكا ،مع العلم أنّنا إذا نظرنا إلى أفراد المجتمع على أنھم منتجين ومستھلكين في نفس
الوقت ،فسوف يتبين أن من حقھم نصيبا أكبر من السلع التي ينتجونھا ،ألن ما يحصلون عليه من سلع ال يتناسب مع
الكمية التي ينتجونھا.
•نظرية التوازن:
ويستند ھذا النموذج في التوازن العام على عدة افتراضات ،منھا أن المستوى القائم من التطور التكنولوجي متاح
للجميع ومفتوح بالكامل أمام الكل ،أي مشاعية التكنولوجيا وعدم تمكن طرف ما من احتكارھا ومنعھا عن اآلخرين
بحجة حق الملكية الفكرية كما يحدث في العالم الحقيقي ،واستبعاد نھائي للملكية الخاصة لالختراعات العلمية
والتكنولوجية وما يحكمھا من قوانين السوق االحتكارية ،يفترض تساوي بائع الموارد وبائع السلع وبائع قوة العمل بما
أنھم جميعا يدخلون في عالقة تبادل ،الغيا بذلك الفروق الجوھرية بين الرأسمالي والعامل وتاجر الجملة وتاجر
التجزأة..إلخ،.وتتسع في ھذا النموذج فئة مالكي الموارد حتى أنھا تشمل العمال بما أنھم يملكون موردا ھائال ھو قوة
العمل ،وبالتالي فالنموذج يعامل قوة العمل على أنھا من موارد اإلنتاج مثلھا مثل المواد الخام والطاقة ،ومن ثم ينظر
إليھا على أنھا سلعة تتم مبادلتھا نظير سعر؛ وفي النھاية يعامل العمال كما لو كانوا طرفا من أطراف التبادل ،وكما لو
كان الجميع تجارا.
يحاول النموذج اإليحاء بأن التوازن المرتجى يمكن أن يتحقق عن طريق نظام متوازن في أسعار السلع وبما أن الجميع
تجار ،وبما أن العمال أيضا يملكون سلعة ھي قوة عملھم ،فإن الكل لديه شيئا يبادله ،وبالتالي فالتوازن بينھم يمكن أن
يتحقق عن طريق نظام متوازن في أسعار السلع الداخلة في عملية التبادل.
وبھذا يسعى النيوكالسيك نحو جعل علم االقتصاد علما تصنيفيا مولعا باختراع الفئات واألصناف والمقاوالت ،وبتقسيم
وتوزيع كل الواقع بتنوعاته الھائلة على ھذه الفئات :اإليجار العقاري والفائدة وأجر العمل ،األرض ورأس المال وقوة
العمل ،مقاول األعمال والسوق الحر..إلخ،فالفكر الينوكالسيكي يحوّل العلم االقتصادي إلى علم رياضي ألن اللغة
الرياضية الصورية والرمزية تمكن النيوكالسيك من التعامل مع االقتصاد شكليا وصوريا عازلين بذلك المضمون
العيني لعلمھم والذي يتمثل في الحياة الحقيقية للبشر ،وعلى سبيل المثال ،يلغي الفكر النيوكالسيكي التناقض الطبقي،
بل ،ذلك ألن األطراف االجتماعية الداخلة في العملية اإلنتاجية ال تظھر إال باعتبارھا رموزا متساوية القيمة ،فيتم
التعبير عن رأس المال والعمل المأجور بـ )س( و)ص(،اذ تعامل اللغة الرياضية ھذه الرموز على أنھا تنتمي إلى فئة
واحدة ،فئة المتغيرات ،وبذلك ينظر من يتعامل مع الواقع إلى ھذه الرموز على أنھا متساوية الداللة في حين أنھا تعبر
عن أوضاع طبقية مختلفة تماما بينھا تراتب سلطوي وخضوع طرف لآلخر .إن التعبير عن رأس المال والعمل بـ)س(
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و)ص( يخدم أيديولوجيا االقتصاد النيوكالسيكي جيدا ألنه يتفق مع الوھم الذي تنشره ھذه األيديولوجية والقائل
بالتساوي بين رأس المال والعمل المأجور باعتبارھما طرفين متساويين في عالقة تعاقد حرة وقانونية.

•القيمة الزائدة و تبرير االقتصاد النيوكالسيكي للرأسمالية:
وفي مواجھة الھجوم الماركسي على البناء الطبقي للرأسمالية الذي يتيح لرأس المال االستحواذ على القيمة الزائدة،
انشغل االقتصاد السياسي النيوكالسيكي في الدفاع عن الرأسمالية بتبرير حصول رأس المال على القيمة الزائدة
المصدر األساسي لربح الرأسمالي .وكان خطاب الليبرالية الجديدة وريث االقتصاد السياسي النيوكالسيكي في الدفاع
عن حق الرأسمالي في القيمة الزائدة وتبرير ما يحصل عليه من ربح .وقد تمثل ھذا التبرير في الحجج اآلتية:

•حجة حق الملكية:

وھي أكثر الحجج سذاجة وضعفا ،إذ تقول أن الرأسمالي يملك رأس المال وأدوات اإلنتاج ،وبالتالي فما يأتي به ھذا
الرأسمال من ربح من حق مالكه .وتتحول ھذه الحجة إلى الثناء على الرأسمالي لكرمه ومحبته لمجتمعه ولإلنسانية
لسماحه لما يملكه من أدوات إنتاج أن تعمل مشغلة بذلك أيدي عاملة ومنتجة لسلع يحتاج إليھا المجتمع ،وقد كان
يستطيع أن يحجب رأسماله عن العمل ،فھذا من حقه بناء على ملكيته الخاصة لرأسماله ،تتغافل ھذه الحجة عن حقيقة
أن ما يملكه الرأسمالي ھو نتاج تراكم عمل سابق ألشخاص آخرين استحوذ عليه الرأسمالي بفضل وضعه الطبقي
المسيطر في العملية اإلنتاجية؛ كما تتغافل عن حقيقة أن قوى اإلنتاج في المجتمع ال تصبح ملكية خاصة ألشخاص إال
في ظل نظام معين في تقسيم العمل والثروة على أساس طبقي.

•حجة التوزيع العادل:

تذھب ھذه الحجة إلى أن الرأسمالية عادلة ألنھا تعطي لكل طرف في العملية اإلنتاجية ما يساوي قيمة عمله .بمعنى أن
ربح الرأسمالي يكون مقابل عبقريته ومواھبه النادرة في إدارة المشروع ومبادرته ومخاطرته بأمواله..إلخ ،وأجر
العامل ھو حقه الذي يتلقاه نظير بذل قوته .ترجع ھذه الحجة إلى االقتصادي األمريكي جون بيتس كالرك الذي ذھب
إلى التدليل على تلك الحجة بقوله أنه إذا انسحب عامل واحد من العمل فسوف تنخفض قيمة ھذا العمل بمقدار أجر ھذا
العامل ،وبذلك يصبح أجر العامل مبررا ومشروعا نظرا ألن ھذا األجر جزء أصيل داخل في صميم قيمة المنتج.
والحقيقة أن ھذه الحجة تفترض أن أجور جميع العمال تساوي قيمة المشروع ككل وھذا غير صحيح؛ ھذا باإلضافة إلى
اعتقاده أنه اذا انسحب عامالن أو ثالثة من العمل النخفضت قيمة العمل بأكثر من مجموع أجورھم وذلك نظرا للطبيعة
العضوية لتقسيم العمل الصناعي بيد ّ
أن إسھام العمل عضوي وكيفي وليس ك ّمي فقط كما يعتقد النيوكالسيك ،كما
تنطوي حجة كالرك على مسلّمة ضمنية بأن ھناك تساويا تاما بين رأس المال والعمل المأجور بحيث يحصل كل طرف
على مقابل إسھامه اإلنتاجي ،لكن ليس ھناك في العالم الحقيقي أي تساوي بينھما.

3حجة اإلسھام في اإلنتاج:

تذھب ھذه الحجة إلى أن ما يحصل عليه الرأسمالي من أرباح مشروع تماما نظرا ألنه يسھم في اإلنتاج ،والربح بذلك
يعد مكافأة على إدارته للمشروع،والحقيقة أن صاحب رأس المال ليس منتجا ،إنه ال ينتج أي شئ؛ المنشعلون بالعملية
اإلنتاجية من عمال وفنيين ومھندسين ھم المنتجون الحقيقيون والرأسمالي ال يفعل شيئا إال أن يسمح لرأس المال بأن
يشتغل في اإلنتاج الرأسمالي ،إذن ھو صاحب القرار اإلنتاجي وليس القائم بالعملية اإلنتاجية .إن رأس المال الصناعي
في صورة البنية األساسية والمواد الخام واآلالت جاھز وموجود ،كما أن القوة العاملة والقدرة التقنية والفنية موجودة
وجاھزة قبل أن يوجد الرأسمالي ،وال يفعل الرأسمالي شيئا سوى أن يسمح لھذه العناصر بأن تعمل ،ولذلك فالرأسمالي
ال يحتل موقعه المسيطر في العملية اإلنتاجية بفضل عبقريته ومواھبه الشخصية ،بل بفضل بناء اجتماعي ،طبقي معين
يسمح ألصحاب المال باالستحواذ على قوى المجتمع اإلنتاجية وإدارتھا لصالحھم.

4حجة الكفاءة:
تذھب ھذه الحجة إلى تبرير النظام الرأسمالي من منطلق أنه النظام األكفأ في تعبئة الموارد وتوظيفھا ،وفي إبداع
التكنولوجيا الجديدة وتطبيقھا في اإلنتاج ،وفي اإلقالل من تكاليف اإلنتاج والوصول إلى إنتاج كمي ھائل ،إن حجة
الكفاءة التي يستخدمھا النيوكالسيك وورثتھا عنھم الليبرالية الجديدة تركز على الكفاءة اإلنتاجية والتقنية والربحية،
لكنھا تتناسى كفاءة أخرى أھم ،ذلك ألن مقياس الكفاءة الحقيقي في اقتصاد ما ليس مجرد تحقيق الربح بل قدرته على
توظيف العمالة وتأمين العاملين به .إن األمن االجتماعي للعمال والحد األدنى لألجور أھم بكثير من قدرة المشروع
على تحقيق األرباح ،تثبت الرأسمالية كل يوم أنھا األسوأ في قضايا تأمين العمل والحد األدنى لألجور واألمن
االجتماعي للقوة العاملة.

•المدرسة الكينزية و الرأسمال البشري:

اھتمت المدرسة الكينزية بالرأسمال البشري من خالل تحليلھا الكلي للموارد البشرية في ظل اقتصاد الدولة ككل فقد
تناولت النظرية الكينزية األفكار االقتصادية السابقة المتعلقة بھذا المورد الثمين من خالل تعرضھا إلى دراسة التشغيل
و العمالة و بالتالي وضعھا لنظريات قابلة لالنتقاد من بينھا:
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 :1-5أھم نظرياتھا:
 :1-1-5نظرية التشغيل و التوازن االقتصادي:
نقطة البداية عندالفكر الكينيزي ھي عدم صحة قانون المنافذ لساي "العرض يخلق الطلب المساوي له" و الصحيح
لدى كينر أن الطلب ھو الذي يخلق العرض ،و أن الطلب الفعلي ھو الذي يحدد حجم العمالة أي مستوى
التشغيل،والمالحظ ان نظرية كينر لم تتطرق في تحليلھا الى مشاكل الدول النامية و لكنھا اھتمت بالدول المتقدمة فقط و
رأت ّ
أن التدخل الكلي يعتبر دالة في مستوى التشغيل في أي دولة ،فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم التد ّخل الكلي.
المطلب الرابع :فترة العصور الحديثة:
ظھرت في بداية الثالثينيات و مع استمرار األبحاث في ميدان العمل ،بغية رفع األداء ،حركة العالقات االنسانية التي
تقوم على مبدأ ھام و ھو التركيز على االنسان باعتباره العنصر الحيوي في التنظيم ،لتليھا بعد ذلك المدرسة السلوكية
المؤكدة على ضرورة الفھم الواضح و العميق لحقيقة السلوك االنساني،اذ اھتمت نظريات ھذه المدارس بالجانب
االجتماعي و النفسي للموارد البشرية مركزة على ما يلي:
ال مركزية القرارات
جماعة العمل
 •الحاجات غير المشبعة لألفراد ،كونھا تمثل الدافع ألدائھم
:أربع نظريات فرضت نفسھا أنذاك ھي
)التون مايو( نظريات العالقات االنسانية
)أبرا ھام ماسلو( نظرية تدرج الحاجات
نظرية) (Yو ) (Xماك غريغور دوغالس(
نظرية العوامل المزدوجة( فريديريك ھرزبرغ)

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

الفرع األول :مدرسة العالقات االنسانية:
نظريات العالقات االنسانية )التون مايو(
تعد دراسة التون مايو أول دراسة تعنى بالسلوك االنساني في البيئة التنظيمية ،من خالل األبحاث التي قام بھا في
مصانع "ھاوثرن" بالواليات المتحدة األمريكية ،و التي ساعدت على اكتشاف التأثير المھم للعوامل االجتماعية و
للعالقات االنسانية على االنتاجية لدى العمال "،فلقد أوضحت الدراسات أن انتاجية الفرد ال تتأثر فقط بالطريقة التي
يصمم بھا العمل و األسلوب و السلوك االقتصادي الذي يكافأ به الفرد ،و لكن أيضا بعوامل اجتماعية و نفسية
معينة"،وتنظر النظرية إلى المنظمة على أنھا بناءاجتماعي ،و عليه فقد أصبح رجال االدارة يدركون حقيقة مفادھا أن
الكثير من الع ّمال يقيّدون انتاجھم و يحدون من نشاطھم ،ال لشيء إال للمحافظة على عضويتھم في المجتمع الداخلي
)المنظمة( في ضوء ما تحدده قواعد التنظيم غير الرسمي السائد.
و من أھم ما توصلت اليه دراسات ھوثرون نجد:
تكوين مجموعات عمل،يأدى إلى تحسين االنتاجية ك ّمًا و ك ْيفًا.
و الجماعات غير الرسمية تفرض قواعد معينة على سلوكيات أفرادھا.
لقد اقترنت دراسات ھوثرون و نتائجھا ،بتطور حركة العالقات اإلنسانية المنتقدة ل"آلية" التسيير العلمي بالمفھوم
التايلوري.
أما عن النتائج المستخلصة منھا فھي:
ال تتحدد كمية العمل طبقا للطاقة العضوية للعامل،و إنما تبعا لوضعيته النفسية و االجتماعية أيضا.
تلعب الحوافز غير اإلقتصادية دورا ھاما في تحديد سلوك األفراد و مواقفھم من التنظيم الرسمي نفسه.
على العموم يمكن تلخيص مساھمات ھذه النظرية في ھذا المجال في النقاط التالية:
اتاحة الفرصة أمام األفراد للتكوين  ،على اعتبار أن تكوينھم يشبع لديھم حاجات متعددة.
يمكن أن تتكون الجماعات غير الرسمية في كثير من االحيان على أساس مھني.
تندرج العالقات االجتماعية المشجعة على العمل في اطار مناخ العمل المساعد.
ضرورة االتصال باعتباره عملية تساھم في تكوين التنسيق بين جماعات العمل.
من سلبيات ھذه النظرية أنھا بالغت في ابراز الجانب االجتماعي و دوره في خلق الدافع لدى العمال ألداء العمل بكفاءة،
كما أنھا تجاھلت األثر القوي للحوافز المادية و أظھرت فقط األثر االيجابي للحوافز المعنوية.
نظرية تدرج الحاجات )أبرا ھام ماسلو(
تعد الدراسة النظرية العلمية األولى التي أوضحت أن دوافع الفرد في العمل ال تكمن في الدوافع االقتصادية و
االجتماعية ،بل توجد دوافع أسمى من ذلك ال تقل أھمية في تأثيرھا على سلوك الفرد
و اقترحت تصنيفا للحاجات على يد ماسلو في شكل ھرمي موضوع على المنوال التالي:
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الشكل رقم ) : (02ھرم تدرج الحاجات لمالسو

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

المصدر :فائز الزغبي و ابراھيم عبيدات ،أساسيات االدارة الحديثة عمان ،دارالمستقبل للنصر و التوزيع  ،1997ص
45
حسب ھذا الشكل يشبع الفرد حاجاته بشكل متسلسل ،فيقبل على اشباع الحاجات في قاعدة الھرم ،ثم ينتقل إلى الحاجات
األخرى في المستوى األعلى .و تقوم المنظمة على اشباع الحاجات الفيزيولوجية( مأكل ،مسكن) ، ....ثم الحاجات
المتعلقة باألمان( ظروف العمل ،الوظيفة الدائمة ...) ،و تليھا الحاجات االجتماعية( االنتماء إلى المجموعة ) ...ثم
حاجات التقدير( االعتبار الذي يحصل عليه الفرد من الغير) ،وأخيرا حاجات تحقيق الذات( االنجازات الشخصية")...
وقدأولت النظرية أھمية بالغة لعنصر التدريب ألنّه ،باالضافة إلى اسھامه في اشباع الحاجات الفيزيولوجية و حاجات
األمان ،فإنه يعتبر عامال ضروريا لتحقيق الحاجات في المستوى األعلى من ھرم تدرج الحاجات.
تعرّضت نظرية تدرج الحاجات لبعض االنتقادات من بينھا:
ماجاءت به النظرية بان الفرد عليه اشباع الحاجات الدنيا ثم ينتقل إلى األخرى في المستوى االعلى غير صحيح ،كون
أن الفرد يمكن أن توجه سلوكه مجموعة من الدوافع في آن واحد ،فقد تكون حاجاته ھي الحصول على أجر كاف ،و
عمل مستقر إضافة إلى الرغبة في إقامة عالقات اجتماعية.
كان باالمكان تصنيف الحاجات االنسانية إلى مجموعتين من الحاجات ،مادية و معنوية فقط عوض تقسيمھا إلى خمس
مجموعات ،األفراد بطبيعتھم يختلفون ،فمنھم من يكتفي فقط باشباع الحاجات المادية و ال يفكر في اشباع الحاجات
األخرى.
عدم توضيح النظرية لسلوك الفرد بعد اشباعه لكل الحاجات و في كل مستويات الھرم.
نظريات ) (Xو )) (Yماك غريغور دوغالس(
يعد "ماك غريغور" من أبرز الباحثين المساھمين في حركة العالقات االنساينة و ھو صاحب نظريات Xو Yالمتمثلة
في مجموعتين من الفروض:
نظرية ) (Xو تقوم على جملة من الفروض يمكن ذكرأھمھا:
االنسان كسول بطبعه ال يحب العمل و ال يعمل إال قليال .
االنسان ليس طموحا و يكره المسؤولية.
يفضل االنسان أن يقاد بدل أن يقود.
االنسان كائن منغلق داخليا ،أي أنه ال تھمه المنظمة،و كل ما يھ ّمه ھو ذاته فقط و التھديد بالعقاب و تطبيق الرقابة
اللّصيقة على األفراد و توجيھھم باستمرار ھو السبيل الوحيد لجعلھم يعملون بجدية و فعالية،و لكن من أجل وضع حد
لآلثار السلبية الناجمة عن تبني ھذه النظرية و فروضھا اقترح "ماك غريغو دوغالس" نظرية أكثر حداثة و ايجابية
تجاه األفراد ھي:
نظرية ) (Yالتي تقوم على الفروض التالية:
االنسان كائن فعّال قادر على العمل و راغب فيه.
ّ
المنظمة.
االنسان قادر على تحمل المسؤولية و له استعداد لتحقيق أھداف
االنسان أكثر التزاما باألھداف التنظيمية إذا ما تم مكافئته على ذلك.
يمتلك االنسان القدرة على االبتكار و االبداع.
يظھر من خالل الفروض التي قامت عليھا نظرية ) (Yأھ ّمية تدريب الموارد البشرية ،فإن قيام المنظمة بتنظيم دورات
تدريبية من شأنه امداد االفراد بالمعلومات الالزمة ،و بأساليب و طرق األداء الضرورية و تكسبھم مھارات فنية و
إدارية تمھد له الطريق إلى تحمل المسؤوليّات،و تفتح له آفاقا لالبتكار و االبداع.
فاالنتقاد الموجه لنظرية ) (Xو ) (Yھو أنھا بادرت باقتراح السياسة الواجب اتّباعھا في التعامل مع األفراد من
الصنف ) (Xو كذا مع األفراد من ) (Yو لم تحدد الطريقة المثلى للتعامل مع صنف آخر من األفراد ال ينتمي ال إلى
الصنف ) (Xو ال إلى الصنف ).(Y
نظرية العوامل المزدوجة )فريديريك ھرزبرغ(
احتوت ھذه النظرية ) (1959تحليال آخرا عن الدافعية ،و الفكرة التي جاءت بھا ھي" :أن العوامل التي تؤدي إلى
الرضا عن العمل ھي من طبيعة مختلفة عن تلك المؤدية إلى إزالة حالة عدم الرضا"،وتص ّنف ھذه االخيرة إلى
مجموعتين ،مجموعة العوامل الصحّية و مجموعة العوامل الدافعة،فالعوامل الصحّية و المتمثلة في االشراف ،العالقة
مع الزمالء ،األجر ،تأمين الوظيفة ... ،الخ ،ھي عوامل مسؤولة عن زوال حالة عدم الرضا ،فالمنظمة مطالبة باشباع
ھذه العوامل إلى درجة زوال حالة عدم الرضا،أما العوامل الدافعة المتمثلة في االعتراف ،االنجاز ،التقدم الوظيفي،
المسؤولية  ...إلخ ،فھي المسؤولة عن الشعور عن حالة الرضا في العمل ،و اشباعھا ،يعني تحقيق درجة الرضا العام
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لدى األفراد عن العمل ،و بالتالي زيادة دافعية الموارد البشرية إلى العمل.و عليه فإنه يتحتم على المنظمة دفع أجور
أعلى و توفير ظروف عمل أحسن حفاظا على أفرادھا.
ركز التنظيم التقليدي على االعتبارات الداخلية و التشريحية للتنظيم الرسمي معتمدا على الحوافز المادية للتأثير على
الفرد ،أما اإلتجاه السلوكي ،فقد ركز على اإلنسان نفسه باعتباره العنصر األساسي في بناء التنظيم،إذ تناولت الدراسات
النفسية و االجتماعية سلوكياته كفرد ،كعضو في مجموعة رسمية أو غير رسمية ،و كعامل في مصنع أو مسؤول في
منشأة.
و من ھنا نستخلص ان بعد الفكر التقليدي الذي ركز على العقالنية االقتصادية و الكفاية االنتاجية ظھر الفكر
االصالحي ،حيث اقترنت ھذه المرحلة بالدراسات التجريبية و بحركة العالقات االنسانية خاصة ،حيث دعا المصلحون
إلى توسيع المفھوم التقليدي و تطبيعه ،لكي يعنى بالجوانب و االعتبارات اإلنسانية المھملة ،لكن االصالحات لم تتجاوز
في الغالب االطار المغلق للتنظيم التقليدي ،و ذلك ما أدى إلى ظھور الفكر الحديث.
الفرع الثاني :الفكر الحديث و الرأسمال البشري:
لعل االتجاه نحو دراسة التنظيم كظاھرة كلّية ،ھو أبرز سمات الفكر المعاصر ،اذ يركز ھذا االتجاه على أن الكفاية
التنظيمية ماھي سوى أدوات ذرائعية تلعب دورا حيويا في تأمين صحّة المجتمع و ال يمكننا اھمال أثر "المدرسة
اليابانية" في الفكرالتسييري الحديث و المعاصر ،تلك المدرسة التي نجحت إلى حد بعيد و على ال ّ
صعيد العملي ،في
التوفيق و الموائمة بين معطيات اإلنسان و التقنية و البيئة الحضارية المحلية .
و الشكل الموالي يبين اھم مفاھيم العلوم االدارية و السلوكية و التسييرية والسلوكية المعاصرة.

•

الشكل رقم ) :(03المفاھيم المعاصرة للعلوم اإلدارية و التسييرية و السلوكية

الثورة الصناعية
العالقات اإلنسانية
)السلوك أثناء العمل(
علم اإلدارة
)تسيير التنظيم(
التسيير العلمي
)كفاية العمليات(
العملية التسييرية )طبيعة التسيير(
علم السلوك
)تسيير األفراد(
علم التسيير
)تسيير العمال(
الفكر الحديث
ش ) : (03تلخيص لماجاء به نوري منير في تسيير الموارد البشرية  2010من ص 64 .... 45
تطورت ھذه المفاھيم انطالقا من المرتكزات التقليدية و اإلصالحية )الحظ الشكل( ،فعلم اإلدارة يمثل امتدادا و تطويرا
للتسيير اإلداري أو للمدرسة العلمية التسييرية ،بينما تطور علم التسيير انطالقا من التسيير العلمي ،و تطور علم
السلوك ابتداءا من حركة العالقات اإلنسانية ،التي تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية .إن العالقة بين العلوم
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أوالحقول الثالثة ھي عالقة تالحم و تكامل ،فعلم التسيير يعنى بتسيير العمل ،بينما يعنى علم السلوك بتسيير اإلنسان ،و
علم اإلدارة بتسيير التنظيم نفسه.
• علم اإلدارة:
يق ّدم علم التسيير وسائال و تقنيات و معلومات حيوية لفھم العمليات مثل اتخاذ القرارات،و تدفق العمل،و مراقبة
المخزون .و علم السلوك بدوره يعطي ،معلومات أساسية لفھم سلوك األفراد و الجماعات داخل التنظيم ،بينما يقوم علم
اإلدارة بصياغة المعلومات المتحصل عليھا ،ضمن إطار نظري متكامل ،يسھل دراسة العملية التسييرية ،و يساعد
المرحلة

•
•
•
•
•
•
•

المرحلة

المرحلة

المرحل

المرحلة

المرحلة

المرحلة

المرحلة

على تفھم طبيعة التنظيم ،بھذا المعنى يرتبط تطور الفكر التسييري بعلم اإلدارة ،صحيح أن علم اإلدارة يحتاج إلى
العلوم الدقيقة ،و إلى العلوم اإلنسانية ،لكنه ليس علما دقيقا ،و ال علما إنسانيا ،إنه "علم" اداري في طور التكوين.
•علم التسيير:
يركز على دراسة العمل ،و يعنى بزيادة اإلنتاج و تحسين نوعيته ،و ھو يستعمل األسلوب العلمي و األدوات و التقنيات
الكمية سواء تعلق األمر بتخطيط اإلنتاج ،أو مراقبة المخزون ،أو تنظيم تدفق العمل ،أو مراقبة النوعية ،أو ضبط
عمليات التوزيع أو غيره ،لقد كانت دراسة الوقت و الحركة ،مجرد نقطة بداية إلستعمال األسلوب العلمي ،إذ عرفت
األمور تط ّورا كبيرا منذ ذلك الوقت ،فاستخدمت بحوث العمليات و غيرھا من األساليب ،و شاع استعمال الحاسب ،و
استفيد من المفاھيم المستم ّدة من النظرية العامة للنظم ،و قطعت األمور شوطا بعيدا في مجال التلقائية و استخدام
اإلنسان اآللي ،كما سبقت اإلشارة إليه.
•علم السلوك:
يعنى بتقديم المساعدة الالزمة لتأمين تعبئة أفضل للموارد و الطاقات البشرية ،و تأمين نجاح أكبر لعملية اإلستثمار في
ھذا المجال و ھو يغطي باإلضافة إلى دراسة الفرد و المجموعة و البيئة الحضارية ،وضوح التطوير التنظيمي ،أو
تھيئة التنظيم لإلستجابة لمتطلبات التغيير ،ھناك في أيامنا خبراء متخصصون في التطوير التنظيمي ،يقومون
بإعتبارھم وسطاء للتغيير ،بالعمل أو بتقديم المشورة لصالح منشآت األعمال ،فيساعدون المعنيّين فيھا على تفھّم مشاكل
ذلك التغيير بمختلف أبعادھا السلوكية ،و على تطوير السياسات واإلستراتيجيات الالزمة لمعالجتھا.
وكحوصلة لما ق ّدمناه واعتمادا على التحليل الكلي و الجزئي خاصّة يمكن القول ّ
أن ادارة الموارد البشرية في المؤسسة
االقتصادية مرّت عبر تاريخھا بمجموعة من المراحل التي تبدأ بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية و لغاية الوقت الحاضر
حيث بلغت ثمانية مراحل ندكرھا على النحو التالي:
المرحلة األولى :مرحلة ماقبل الثورة الصناعية.
المرحلة الثانية :مرحلة الثورة الصناعية.
المرحلة الثالثة :مرحلة التطور العلمي لالدارة العلمية
المرحلة الرابعة :المرحلة المرحلة المحصورة بين .1930 – 1911
المرحلة الخامسة :المرحلة المحصورة بين .1970 – 1930
المرحلة السادسة :المرحلة المحصورة بين .1980 – 1970
المرحلة السابعة :المرحلة المحصورة بين .2000 – 1980
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الثامنة

السابعة

السادسة

مرحلة
بدايات
القرن
الحادي و
العشرين

المرحلة
المحص
ورة بين
-1980
2000

المرحلة
المحصو
رة بين
–1970
1980

ة
الخام
سة
المرحل
ة
المح
صورة
بين
1930
–
1970

الرابعة

الثالثة

الثانية

األولى

المرحلة
المرحلة
المحصور
ة بين
–1911
.1930

مرحلة
التطور
العلمي
لالدارة
العلمية

مرحلة
الثورة
الصناعية.

مرحلة
ماقبل
الثورة
الصناعية.

إدارة الموارد البشرية في ھذه المراحل ھي علم مستقل بدء في
عام  1930و مر بتطوير كبير إلى ماھو عليه اآلن

إدارة الموارد البشرية في ھذه المراحل ھي
ممارسات تمارس على الفطرة و ضمن
مجاالت مختلفة أو ضمن علوم أخرى

جدول رقم ) :(01مراحل تطور إدارة الموارد البشرية
•

•
•
•

المرحلة الثامنة :مرحلة بدايات القرن الحادي و العشرين.
كما يبينه الجدول الموالي:

المرحلة األولى :مرحلة ما قبل الثورة الصناعية )القرن السابع عشر(
اعتمداالقتصاد العالمي انذاك على الزراعة و بعض األعمال العائلية الصغيرة ھذا ما انعكس على تطبيقات إدارة
الموارد البشرية في تلك الحقبة الزمنية اد كانت تتم من خالل مجموعة من التطبيقات ندكر اھمھا:
يتعلم العاملين الجدد أعمالھم من خال ل األقرباء أواألصدقاء ذوي المھارات .
ال تشمل التعويضات المدفوعة للعاملين سوى أجر بسيط اضافة إلى الطعام و المسكن .
كان األشخاص المقربون  .يحضون باألولوية في شغل المناصب.
ذلك ما شكل أرضية لتطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية فيما بعد.
المرحلة الثانية :مرحلة الثورة الصناعية:
كان قيام الثورة الصناعية السبب الرئيسي في تكوين أولى ممارسات ادارة الموارد البشرية اد يرجع دلك الى:
حاجتھا ألعداد كبيرة من العاملين و بمھارات معينة و مختلفة نظرا لوجود المصانع و اتساع األعمال وتخصصھا مع
تنوع العمليات و توسعھا .
ظھور الحاجة إلى مدراء متخصصين في مجال ادارة الموارد البشرية من اجل التعامل مع التطور الجديد في ھدا
المجال .
وقد ساھمت الثورة الصناعية.في .وضع االسس االولية إلدارة الموارد البشرية التي تم تطويرھا فيما بعد إلى أن تكونت
نظريات و مبادئ لعلم جديد سمي بعلم"إدارة الموارد البشرية".
المرحلة الثالثة :مرحلة التطور العلمي لإلدارة العلمية ) 1911الفكر التقليدي او الكالسيكي(:
ركزت االدارة العلمية انداك على متغير رئيسي يتمثل في العمل على زيادة االنتاج في المنظمة من خالل زيادة
األجور و الحوافز المادية والعمل على ايجاد عاملين ذوي مھارات و قدرات عالية ھدا ما ادى الى بروزالحاجة إلى
الدراسة المتأنية للعمل و التي اطلق عليھا اسم "عملية تصميم العمل" و ظھور بوادر "عملية وصف العمل" المتمثلة
في تحديد الصالحيات و المسؤوليات لمواقع العمل المختلفة .
المرحلة الرابعة :المرحلة المحصورة بين  ) 1930 – 1911امتداد الفكر التقليدي(:
163

…Human Capital in the economic institution

•

•

كانت ھذه المرحلة البداية الحقيقية لعلم إدارة الموارد البشرية تميزت بتواجد قسم متخصص أطلق عليه اسم "قسم إدارة
اجور
تحديد
.مع
األفراد " اقتصرت مھامه على مقابلة األفراد المتقدمين للتعيين وتقييم أداء العاملين
المستخدمين وفقا لمستوى عملھم و الخصائص التي يتميزون بھا دون ان ننسى تسيير سجالت األفراد العاملين
بالمنظمة.
المرحلة الخامسة :المرحة المحصورة بين ) :1970 – 1930العالقات االنسانية و االتجاھات السلوكية(:
شملت ھذه المرحلة العديد من المتغيرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية و عملت على ابراز وتثمبن مفھوم تقسيم
العمل ومشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات مع التأكيد على أھمية خلق حالة الرضا عن العمل لدى العاملين و
على عالقات العمل الجيدة و السليمة دون ان ننسى متابعة أداء العاملين .كان دلك نتيجة مجموعة من األحداث العالمية
التي كان لھا انعكاس كبير على إدارة الموارد البشرية و ممارساتھا من أھمھا
الحرب العالمية الثانية التي كانت لھا تأثيرات و انعكاسات في مجال إدارة الموارد البشرية المتمثلة في التأكيد على مبدأ
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.من خالل ايجاد أساليب عمل جديدة في اختيار العاملين وتحديد مھاراتھم و
قدراتھم اعتمادا على بعض االختبارات النفسية مع ايجاد معايير جديدة في استخدامھم حسب الكفاءة و القدرة و الخبرة
و المھارة.
التطورات العلمية المختلفة المساھمة في بروز مسميات حديثة الدارة الموارد البشرية و المشكلة لتوجھات جديدة منھا:
إدارة األفراد و العالقات الصناعية.وإدارة القوى العاملة.
المرحلة السادسة :المرحلة المحصورة بين ) 1980 – 1970الفكرالحديث(:
شھدت ھذه المرحلة تطورا علميا و تكنولوجيا انعكس على ممارسات و تطبيقات إدارة الموارد البشرية و اھم ما ميزھا
 :التفكير االسترانيجي .والتأكيد على النظرة الحديثة اي جعل ادارة الموارد البشرية تلعب دورا أساسيا في تحديد نجاح
المنظمة كونھا تساھم في توفير الميزة التنافسية لھا )قدرة المنظمة على تقديم عمل ال تستطيع المنظمات أن تقلده أو
تقدم مثله أو أفضل منه( و ذلك من خالل ايجاد العاملين المتميزين الذين تجدھم أو تصنعھم إدارة الموارد البشرية
باالعتماد على التدريب كقيمة لتعزيز دور الموارد البشرية و اكتساب الخبرة و المھارة المطلوبة .مع التركيز على
التخصيص الدقيق.
المرحلة السابعة :المرحلة المحصورة بين ) :2000 – 1980امتداد للفكر الحديث(:
انعكست ثورة صناعة الحاسوب.واالتصاالت الى جانب التحوالت العالمية بشكل كبير على إدارة الموارد البشرية و
تطبيقاتھا حيث جعلتھا أمام تحديات كبيرة تتطلب منھا التركيز على المشاركة في صنع استراتيجية خاصة بالموارد
البشرية والتأكيد على استخدام نظم معلومات خاصة باالدارة المعنية .
المرحلة الثامنة :بدايات القرن الحادي و العشرين )الفكر المعاصر(
مجموعة من التطورات العلمية شھدھا العالم في بدايات القرن الحادي و العشرون من أبرز ھا العولمة أو العالمية
حيث كان لھا انعكاس كبير على مختلف اإلدارات في المنظمات بما فيھا ادارة الموارد البشرية التي انتقلت ممارستھا
من المحلية إلى العالمية بمجموعة من التحديات من بينھا :تحدي النوعية و الجودة و المنافسة الى جانب المتغيرات
االجتماعية و التكنولوجية .
خالصة:
ركز الفكر التقليدي على اإلعتبارات الداخلية و اآللية للتنظيم ،معطيا اإلنسان دورا مقررا ،ال يختلف كثيرا عن دور
اآللة ،و معتمدا على الحوافز المادية ،المتمثلة في األجور و المرتبات و ملحقاتھا ،لجعله يلعب ھذا الدور.
دعا علماء النفس الصناعي إلى ضرورة اإلھتمام ،ليس فقط بالمطابقة بين متطلبات العمل و الخصائص العضوية
للعامل ،بل بين ھذه المتطلبات و خصائصه النفسية و العقلية ،و جاءت الدراسات التجريبية لتؤكد عدم كفاية التنظيم
التقليدي الرسمي ،و ضرورة توسيع مفھومه ،لكي يستجيب للحاجات النفسية و اإلجتماعية لألفراد .تلك الحاجات التي
تلعب دورا ال يقل أھمية عن الدور الذي تلعبه الحاجات المادية ،في تقرير مستوى انتاجيتھم.
عرف الفكر التنظيمي في تطوره عدة مراحل ،انطالقا من التسيير العلمي المتشبع بروح العقالنية و المتحمس لقضية
الكفاية اإلنتاجية أوال و قبل أي شيء ،مرورا بحركة العالقات اإلنسانية و االتجاه السلوكي ،و نظريات النظام الحركي
و المفتوح ،و نظريات الطوارئ ،و غيرھا وصوال إلى الفكر المعاصر ،الذي ينتقد العقالنية التقنية و الصناعية ،و
يرتكز على دراسة التنظيم كظاھرة كلية اجتماعية و سياسية و حضارية ،و على دوره األساسي في تأمين صحة مجتمع
ما بعد التصنيع ،و تعتبر المدرسة اليابانية تجربة غنية في مجال الفكر و الممارسة التسييرية.
أبرزت التطورات الحديثة ثالثة حقول من المعرفة المعنية بدراسة الظاھرة التنظيمية ،أو بالمساعدة في إلقاء األضواء
عليھا ،و ھي علم التسيير الذي يعني بدراسة العمل و تطوير طرقه و أساليبه ،قصد زيادة اإلنتاج و تحسين نوعيته ،و
علم السلوك الذي يعني بدراسة العنصر البشري و المساعدة في تعبئة طاقاته و قدراته ،و علم اإلدارة الذي يعني
بضياغة األطر و النظريات ،بما يسھل الدراسة العلمية التسييرية و يساعد على تفھم طبيعة التنظيم ،يالحظ أن الحقول
الثالثة المذكورة ،شديدة اإلرتباط و التالحم فيما بينھا ،كما يالحظ أن التسيير كعلم إداري ،و ليس كعلم دقيق أو إنساني،
ما زال في مراحل تطوره المبكر.
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يعتبر الفكر االسالمي ،أول فكر ،أعطى أھمية للفرد ،إذ كرمه بالعقل و نظم أسلوب حياته الشخصية و الجماعية
بقوانين و تشريع إال ھي عادل ،حيث سخر له األصول الملموسة الستعمالھا أحسن استعمال بخالف المدارس المتوالية
التي أعطت أھمية لألصول الملموسة قبل أن تعطيه ھو األھمية و األولوية إال مع ظھور تغيرات ظاھرة للعيان مثل
التكنولوجيا ،العولمة و المعرفة التي جعلت منه ثروة حقيقية
راوية حسن مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية الموارد البشرية –كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية– 2002-2003
مذكرة ماجستير "تقييم فعالية برامج تدريب الموارد البشرية" :دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية
فرع مركب المجازف والرافعات من إعداد الطالب قريشي محمد الصالح ،ت .إشراف األستاذ بوخمخم عبد الفتاح
جامعة منتوري قسنطينة .2005
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