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Abstrac 

The paper dealt with the concept of human resources development and human resources 

development objectives have also been addressed in this paper is to pay attention to human 

resource development from an Islamic perspective as well as the paper dealt with the strategic 

direction of human resources and strategic objectives for the development of human resources 

development. 

Therefore, development of human resources has become an urgent necessity in contemporary 

institutions as a result of the increasing size and quality of the competition 

Between local and international institutions of different types, and the race to meet the needs of 

current and future desires of its customers . 

And it had to be in accordance with the strategy are human resource development process on 

the grounds that human resources development strategy is one of the most important strategies 

adopted by the economic institutions regarding the development, because it is the only way 

leading to the construction of knowledge, skills and expertise of human resources working out 

through a range of areas of in training, education, rehabilitation and development ... etc., in order 

to improve their performance and thereby improve and develop sustainable economic 

performance of the institution 

 ملخص
 إىل الورقا  هاه  يف التطرق مت كماو  البشاااااااااااااار ا  املوارد تنميا  أهادا  ل البشاااااااااااااار ا  املوارد تنميا  مفهوم الورقا  تناوللا      

  البشار    املوارد تنمي  يف االساااتيي  التوجه  الورق  تنولل   كهلك   إسامم   منظور من البشار    املوارد بتنمي   االهتموم
 .البشر   املوارد لتنمي  االسااتييي  لاألهدا 

 املنوفس  لنوعي  حيم لتزا د نتيي  املعوصرة املؤسسوت يف ملح  ضرلرة البشر   املوارد تنمي  أصبح   لهلك
 .لاملستقبلي  احلولي  زابئنهو لرغبوت حوجوت لتلبي  لتسوبقهو أنواعهو اختم  على املؤسسوت بني لالعوملي  احمللي 
 املوارد تنمي  اساااااااتييي  أن  اعتبور على  حمكم  اساااااااتييي  لفق البشااااار    املوارد تنمي  عملي  تتم أن  لزامو كون  لعليه

 السااااابي  ألهنو ذلك  ابلتطور،  تعلق فيمو االقتصاااااود    املؤساااااساااااوت تتبنوهو اليت االساااااااتيييوت  أهم أحد تعد البشااااار  
  املتمثل  اجملوالت من جمموع  خمل من هبو العومل  البشاااااار    للموارد لاخلربات  لاملهورات املعرف  بنوء إىل  املؤدي الوحيد

  املساااااااااتدام األداء لتطو ر حتساااااااااني  لابلتويل  أدائهو حتساااااااااني أج  من اخل،...   لالتطو ر  التأهي  التعليم، التدر ب، يف
 .االقتصود   للمؤسس 
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 البشرية املوارد لتنمية التارخيي السياق
  اجلد دة العم   لأمنوط لاسااااااا  نطوق  على لاإلنتوج اجلد دة اإلنتوج عمليوت حتدت عشااااااار، التوسااااااا  القر   ألاخر يف

 املبكرة األمنوط  الكبرية الصاااااااااانوعي   املؤسااااااااااسااااااااااوت فأزاح   تقليد  ، األكثر العمليوت املختلف  التنظيمي  لاألشااااااااااكول
 هه   األقسااااوم متعددة  املؤسااااساااا   صااااور  لبعدهو الكبرية الوظيفي   األشااااكول  لصااااوح اإلدارة  لأسااااوليب  العوئلي  للملكي 
 العوئل  من أفراد فيهو املساااااا ولون  عد فلم العلمي ، اإلدارة  لمبودئ البريلقراطي  على شااااااد دا  اعتمودا اعتمدت األخرية
 .للمؤسس  املولك 

  فقد  الراهن، لقتنو  يف  حىت  عليهو  التعر  ابإلمكون  إدار    ملمورسوت اترخي   سيوق  يف متيهرة  البشر    املوارد تنمي   إن
 : ه  رئيسي  مراح  أبرب  العشر ن القرن خمل البشر   املوارد تنمي  اتر خ مر

( العلمي  اإلدارة) الكمساااااااااايكي  اإلدارة خلق    املوضااااااااااى، القرن من الساااااااااابعينوت حىت  العشاااااااااار ن القرن ألائ  من  -أ
 .العم  بطبيع  املتعلق  األفكور من مربك  ثرلة التنظيمي  لالسيكولوجيو اإلنسوني  لالعمقوت

 الطاوب  ذات ابلنماوذج اهتماوم ذلاك لتم الادلليا  املناوفسااااااااااااااا  أتثري برز املاوضااااااااااااااى، القر  من الثماونيناوت خمل -ب
اتيي   .البشر   املوارد رة إدا: مث  غومض  بصورة األحيون من كثري  يف فسرت علوم لظهور االسار

 عن لالبحث  املعرف  إدارة  لمفوهيم التنظيم  التعلم  ساااااااوهم املوضاااااااى، القرن من التساااااااعينوت إىل السااااااابعينوت من-ج
 .البشر   املوارد أمهي  أسبوب حتد د يف لالتحول، االبتكور

 إىل احلوج  لكها الوظيف ، لاألمون التكوليف رشاااااااااايدة لاملؤسااااااااااساااااااااا  السااااااااااوئد التنظيم  ابلنموذج البولغ  االهتموم-د
 .لاحملقق  املنشودة املؤسسوت طبيع  بني لفرلق متكومل  سيوسوت

 يف الساااااااايمو متزا دة، بصااااااااورة دقيق  لفحص ختضاااااااا   لأسااااااااوليبهو اإلدارة لتقنيوت العشاااااااار ن  القر  ألائ  فمنه لعليه
  لتبو ن لالتنظيمي   الفرد    االحتيوجوت  بني لجهب  شد خلفي   على  البشر    املوارد تنمي   لمتورس  الصنوعي ،  اجملتمعوت

 .التغيري دائم  عم  بي   يف متنوغم  عم  عمقوت حتقيق إىل املداخ 
 مفهوم تنمية املوارد البشرية

 من  الرغم على  لهها ، 1958 سان  كون  لاإلدار ني االقتصاود ني املنظر ن قب  من البشار    املوارد بتنمي  االهتموم إن
 مبضااامونه البشااار   املوارد تنمي   مفهوم أن إىل لاإلدارة التسااايري أدب  شاااري حيث  البشااار  ،  املوارد تنمي   ممورساااوت قدم
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 من ساااانوات  عشاااار بعد  اندلر  ليوانرد" األمر ك   لاملفكر الكوتب  م  إال االنتشااااور لاساااا  ل صااااب   نطلق  مل املعوصاااار
 . السوبق التور خ

  السااالوك  التغيري إحداث تساااتهد  خمطط  نشاااوطوت لأ   البشااار   املوارد تنمي   مفهو بني  ابملساااولاة"  اندلر" قوم ألال
  املنظم ، التعليمي  التيرب  فكرة  وازي البشااااار   املوارد تنمي   مفهو أن أعلن  عندمو فكرته عدل مث مجوع ،  أي قب  من

 .  األداء يف تغري حدلث توق  م  معين ، زمني  فاة يف تنفيهاى  تم لاليت
لجتدر اإلشورة إىل أن تنمي  املوارد البشر   تشري إىل تلك اجلهود لالنشوطوت اليت تستهد  تنمي  العنصر البشري يف 
العملي  اإلنتوجي ، إذ تتمث  يف أنشااااط  توفري املورد البشااااري لرف  قدراته لتطو رهو مث تعظيم مسااااومهته يف حتسااااني أداء 

الفرق اجلوهري بني تنمي  املوارد البشاااار   لالتنمي  البشاااار  ، فهه  األخرية  املؤسااااساااا  لتطو رهو، هنو  نبغ  اإلشااااورة إله
تعرب عن تلك األنشاااااط  اليت ترف  من قدرات لمهورات املورد البشاااااري لغو،ت إنساااااوني ، أي هبد  ز،دة قدرته على 

ه لهاته، حيث  تم  مواجه  صااااااعوابت حيوته، فه  تنظر إىل املورد البشااااااري كفنسااااااون لبهلك فه  تركز اجلهود لتنميت
تقييم اجلهود يف إطور التنمي  البشااار   مبؤشااارات إنساااوني  تدل على مدة حتساااني حيوة لرفوهي  اإلنساااون لمن أمثلتهو: 
مسااااااتوة التعلم، املسااااااتوة املعيشاااااا ، نسااااااب  البطول ... اخل، لهها عكل تنمي  املوارد البشاااااار   اليت تقوم برف  قدرات  

ي  اإلنتوجي ، بغرض ز،دة مسومهته فيهو، فه  تنظر إىل املورد البشري كمورد للعملي  لمهورات املورد البشري يف العمل
اإلنتوجي ، لها فه  تركز على طوقوته لقدراته اليت  تمت  هبو، هنو  تم تقييم املورد البشاااااااري مبدة مساااااااومهته يف العملي  

 اإلنتوجي ، لمن أمثلتهو: اإلنتوجي .  
 العم ، على  القودر ن اجملتم  أفراد مجي   لدة لالقدرات  املعور   ز،دة عملي : ه   وم ع بصااف  البشاار    املوارد لتنمي 

 االقتصااودي النظوم تطو ر يف فعول  بصااورة لاسااتثمور   البشااري  املول  رأس جتمي  هبو فيقصااد االقتصااود   النوحي  من  أمو
 . للدلل 
  االقتصاااااود   التنمي  لكون  لذلك البشااااار  ، املوارد لتنمي  االقتصاااااود   التنمي  بني عمق  هنوك أن الكثريلن  رة حيث 

  لتوز   العماولا ، موضااااااااااااااو  يف اجلادي التفكري تتطلاب  كاهلاك  فه  لاخلادماوت اإلنتاوج عملياوت يف كبريار   تغريار  تتطلاب 
 . املطلوب التطور إلحداث لالقدرات املهورات لإكسوهبو تدر بهو بعد البشر   القوة
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 على  لالعم  لاملساااتقبلي  احلولي   الفرد فعولي  لتدعيم تعز ز عملي : "ه  املؤساااسااا   مساااتوة على البشااار    املوارد لتنمي 
 تسااتلزم لاليت التنمي ، عملي  من  املرجوة األهدا  حتقيق يف   سااوهم  مبو العم  يف  الفرد  لاجتوهوت ساالوك من ك   تغيري

 ". الوظيف  املسور حسب  لاملهورات اإلدراك من ك   تعد  
 التغريات أن منطلق من البشااار  ، مواردهو يف  لمساااتثمور  املؤساااساااوت ساااتتيه  الراهن، الوق   ليف انه إىل   شاااريالبع 

 لأن  املؤسااااساااا ، مسااااتو،ت جلمي  جد دة لقدرات مهورات اختيور تتطلب   العم  أداء طر ق  يف حتدث  اليت الساااار ع 
 املوارد تنمي  أن. األق  تلك من األكثرجنوحو  املؤسااااااااسااااااااوت بني للتفرق  حيو، عومم أصاااااااابح   البشاااااااار    املوارد تنمي 

 إخل،...  التأهي  التدر ب، التعليم، خمل من البشااااااااااار    املوارد لتطو ر لتنظيم هتد   اليت العملي  تلك ه  البشااااااااااار  
 . أداءهو حتسني هبد 
 صاحيح  معلوموت على  لالقوئم   موضاوعيو املخطط  املتكومل  العمليوت تلك" به  قصاد البشار    املوارد تنمي   لمفهو

 لأساااااوليب   لقواعد  لظرل  لاملتفهم  حمددة مؤساااااساااااوت يف  العم  متطلبوت م  متنوساااااب  عم   قوة إجيود إىل  لاهلودف 
 " لإمكوانته املطلوب  األداء
 اجتوهوهتم تعد   على  لالعم  األفراد ساااااااااالوك  أمنوط لتطو ر  حتسااااااااااني: "أهنو على البشاااااااااار    املوارد تنمي  كهلك  تعر 

  تلااك م  التعااوماا  على قاادرة أكثر األفراد لجعاا  اخلااورجياا  البي اا  يف املتغرية الظرل  م  للتكيف لذلااك لمعتقااداهتم
 لآموهلم لقدراهتم  لشااخصاايوهتم  لدلافعهم  أهدافهم حيث  من األفراد هؤالء طبيع  بني التوازن إبحداث لذلك  الظرل 

 ". املؤسس  لأهدا  للظوئف أعمول لبني
 . السلوك يف التعلم دمج على القدرة ه  البشر   املوارد تنمي  أبن القول كهلك  ميكن أمش  منظور من

 يف العم   على القودرة  العومل   للقوة لالقدرات  لاملهورات املعرف  عملي   ز،دة" البشاااااااااار    املوارد بتنمي  كهلك   قصااااااااااد
 كفاوءهتم  مسااااااااااااااتوة رف  بغيا  خمتلفا  اختياورات من أجري ماو ضااااااااااااااوء يف لاختياورهاو انتقاوىاى  تم لاليت اجملاوالت، مجي 

 ". ممكن حد ألقصى اإلنتوجي 
 البشااااااااااااااري،  املورد عناد لاالبتكاور التفكري لطاوقاوت لإطمق إباداعيا  تنميا  ه  البشاااااااااااااار ا   املوارد تنميا  أبن القول ميكن

 . الفر ق رلح لشحن اجلموع  العم  لتنمي 
 املبودأة  على لمرتكز للا   لشااااوم  متكوم  منهج  لوصااااف نسااااتخدمه  الهي املصااااطل  ه  البشاااار    املوارد فتنمي  إذن

 تساااوعد  لاليت التعلم، لتقنيوت اساااااتيييوت من  جمموع  طر ق  عن ابلعم ، الصااال  ذات لالسااالوكيوت  املعور  لتغيري



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

 
 86 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 ابلفرد     سم  حنو  على  العم   هلو  تسىن  لك   ابلكوم   إمكوانهتو حتقيق  على  لاملؤسسوت  لاجلموعوت البشر    املوارد
 .معين  سيوقوت داخ  الفوعلي  ذاته الوق   يف ل عظم

 يف   ساااااااوهم الهي التعلم أنوا  ك   تتضااااااامن فه  لها املهين، التعلم اإلداري، التدر ب  البشااااااار    املوارد تنمي  لتشااااااام 
اتييي  كبريار   ارتبوطو ترتبط البشاااااار    املوارد تنمي  ففن  لعليه لالتنظيم ،  الفردي  النمو حدلث  لإدارة التنظيمي  ابإلسااااااار

 .التغيري
 

 البشرية املوارد تنمية مسؤوليات
 :  رئيسي  مستو،ت أرب  على تعتمد البشر   املوارد تنمي  مسؤلليوت املؤسسوت معظم يف
 (املتخصصني البشري، املورد اإلشرافي ، اإلدارة العليو، اإلدارة)
 املؤساسا ، يف البشار    املوارد تنمي   مفهو عن  لاضاح  مساتقبلي  رى   لتوصاي  تكو ن  ه   مساؤلليوهتو: العليو اإلدارة. أ

 هيكاا ) النظم مبراجعاا  مطااولباا  فه  لااهلااك العماا ، لقوة تقاادم أل منو عنااه  نتج تتخااه   تصاااااااااااااار  كاا   فاافن لعليااه
 المزم ، املولي   املوارد توفري لكها البشااااار  ، املوارد  لنيوح املنوساااااب  البي   خلق البشااااار  ،  املوارد لسااااايوساااااوت( املؤساااااسااااا 

 .المزم  اإلجراءات لمتوبع  ابملؤسس ، املختلف  لاألقسوم اإلدارات قب  من العم  خط  تطبيق على لالسهر
 لالتمت  لفعولي ، بكفوءة  لظوئفهم أتد   األفراد  سااتطي  حىت املنوسااب  البي   ضاامون  مسااؤلليتهو: اإلشاارافي  اإلدارة. ب

 مبساااااوعدة أل  منفرد بشاااااك   ذلك كون  ساااااواء املساااااؤللي   هه  الكومن ، لطوقوهتم قدراهتم لتنمي  املساااااتمرة التعلم  بفرص
 :األيت تعىن خمتص  جه 

 أداء  من  تتمكن  حىت  البشر    املوارد  حتتوجهو  اليت  االجتوهوت  املعرف ،  املهورات،  اكتسوب  ل دعم   شي   عم  توفري  -
 .جيد بشك  أعموهلو

 لتقييم لمراجع   مهوراهتم تنمي  على البشااار    املوارد  ملساااوعدة األداء لتقييم قيوسااا ، بشاااك   العم  أهدا  مراجع  -
 . النتوئج

 لاألقدر  الفعل       السلوك  ملمحظ   األقرب ألنه  البشر  ،  املوارد  تنمي   عنوصر  أهم  من   عترب  املبوشر  املد ر  احلقيق   يف
 إذن التدر بي ، احتيوجوته حتد د على األقدر فهو لابلتوىل لمشاااااااااااكمته، البشاااااااااااري املورد إمكونيوت  اكتشاااااااااااو  على

 :ه  التنمي  لعملي  املبوشر املد ر هبو  قوم اليت األسوسي  فوملسؤلليوت
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 .هلم األعمول لإسنود البشر   املوارد اختيور يف املشورك  -
 مشكمت على للتغلب  المزم  لاملسوعدة التوجيه إعطوء على  سوعد لشو مستوا  لتقييم الفعل  األداء متوبع  -

 .األداء
 .البشر   للموارد التدر بي  االحتيوجوت عن الكشف -
 .العم  أثنوء التدر ب  -
 .السليم  االجتوهوت يف الفعل  السلوك توجي  هبد  التحفيز أنظم  م استخدا -
 احتيوجوته تعلم مسؤللي  عوتقه على تق  ابملؤسس  العم  فر ق يف كعضو  البشري املورد: البشري املورد. ج

 .الهاتي  التنمي  لكها الوظيف  املستقب  لطموحوت تغريات اليوم ، ابلعم  املرتبط 
  البشاار    املوارد تنمي  عن مسااؤلل  بهلك فتكو  متخصااصاا ، لظيف  لها  كو  قد فوملؤسااساا : املتخصااصاا  اجله . د

  البشر    املوارد  قسم  داخ   ذلك  كون  سواءا  التدر ب   م  أقسو  لأحيوان  املسؤلل ،  ه   البشر    املوارد  إدارة  تكو   لأحيوان
 .للنشوط آخر جمول من جزء لالتنمي  التدر ب   كو  لأحيوان عنه، منفص  بشك  أل

 البشر   املوارد تنمي  أهدا 
 حيث  فيهو، لاالستثمور تنميتهو على  املستمر العم  خمل من البشر   بطوقوهتو  النهوض  على اليوم  املؤسسوت تعم 

 على فيهو  البشاااري  لاملورد  املؤساااسااا  مهو  مساااتو ني على  عرضاااهو ميكن األهدا ، من مجل  حتقيق  إىل ذلك يف تساااعى
 :النحو
 املؤسسة مستوى على األهداف: أوال

 يف نربزهو األهدا ، من جمموع  حتقيق إىل بهلك سااوعي  البشاار    املوارد تنمي  على اختمفهو على  املؤسااسااوت تعم 
 :التولي  النقوط

 سااااااايمو اجملوالت ك   يف تغيري ك   مواكب  على  حترص اليت احلد ث   املؤساااااااساااااااوت صاااااااف  البشااااااار    املوارد تنمي  تعترب -
 .أهدافهو حتقيق املؤسس  تستطي  لن التغيري استيعوب على لقودرة مطورة بشر   قوة دلن فمن منهو، التكنولوجي 

 مهوراهتو تنمي  إىل  عود  لهها البشاار    مواردهو أداء لتحساان نتيي   للمؤسااساا  الكل  األداء لفعولي  كفوءة  من الرف  -
 الوظيفي ؛ لمعورفهو

 .املؤسس  مستو،ت ك   يف العم  لمهورات معور  حتسني -
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 .املؤسس  يف املوظفني بني لاالتصوالت للنمو منوسب  منوخ تنمي  -
 .التنمي  عملي  من املؤسس  داخ  املوظفون  كتسبهو اليت للخربة نتيي  العم ، لإصوابت احلوادث ختفي  -
 .لاملستقب  احلوضر يف حتتوجهو اليت البشر   املهورات من لبني  لتشكيلهو املؤسس  اكتسوب -
 املدة على الضاااخم   عوائدهو من املؤساااسااا  تساااتفيد اساااااتييي  عملي  البشااار    املوارد تنمي  يف االساااتثمور عملي  -

 .الطو  
 من بدال معهو لالتعو ش املستقب  يف أعموهلو إىل املؤسس  تدخلهو اليت املتغريات م  البشر   املوارد تكييف -

 .لإفشوهلو لعرقلتهو مقولمتهو
 على  هلو الوظيف  االسااتقرار  وفر لمبو املختلف   ملشااور عهو  املؤسااساا  إنتوج متوبع   ضاامن مبو  العم  دلران يف اسااتقرار -

 .طو   مدة
 ابملؤسسة البشري املورد مستوى على األهداف: اثنيا

 : ل  فيمو الفرد مستوة على البشر   املوارد تنمي  أهدا  تتمث 
 .فيهو األمث  األداء لأسوليب  أبعموهلم تتعلق متخصص  لظيفي  لمعور  معلوموت البشري املورد إكسوب -
 .البشري املورد ا  تمت  اليت لالقدرات املهورات صق  -
 .فعم البشر   املوارد عن تصدر اليت األداء أسوليب  لتطو ر السلوك تعد   -
  لاسااااااتخدام تعلم  على املسااااااتمر التشاااااايي  طر ق عن قدراهتم لرف   مهوراهتم  لصااااااق  البشاااااار    املوارد معرف  توسااااااي  -

 .الشخص  طموحهم م  لتتفق احلد ث  األسوليب 
 .لالطو   القصري األجلني يف الوظيف  ملستقبلهم السليم التخطيط على البشر   املوارد مسوعدة -
 على تسوعدهم اليت لالقدرات ابملهورات مدهم طر ق عن للعم ، الهاتي  الدلاف  لتوفري البشر   املوارد حتفيز -

 .عليو لظوئف لاستمم لمرتقوء لتؤهلهم مبهومهم القيوم
 :التولي  األهدا  مجل  إىل ابإلضوف 

 اليت املشكمت ح  يف لمهوراهتم قوبليتهم من تز د كمو  األحسن، القرارات اختوذ على البشر   املوارد تسوعد -
 .العم  بي   يف تواجههم

 .املؤسس  داخ  لالصرا  لاالغااب لالتوتر القلق حوالت على التغلب  يف البشر   املوارد تسوعد -
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 لاالجتوهوت لاالتصاوالت القيود    مهوراهتم حتساني كيفي   عن لمعلوموت  معور   اكتساوب من البشار    املوارد متكن -
 .لد هم اإلجيوبي 

 .لاإلجنوز الوظيف  ابلرضو اإلحسوس تعمق -
 .هلو لاإلخمص املؤسس  خدم  يف رغبتهم لز،دة الوظيفي  العوملني حيوة يف لالثبوت االستمرار -
  بشااااااااااك  لاملسااااااااااوئ  األمور يف  فكر كيف  البشااااااااااري املورد  تعلم مبوجبه الهي التفكري نظوم البشاااااااااار    املوارد تعليم -

 إىل ليصااااااااااا  صاااااااااااحي  بشاااااااااااك   لفهمهو بينهو القوئم  العمق  لإجيود  مكوانهتو لحتلي  دراسااااااااااا  طر ق عن صاااااااااااحي ،
 .جد دة أشيوء لخلق اإلبدا  عملي  يف قدراته  ستخدم كيف  تعليمه إىل ابإلضوف  حلوهلو، استنتوجوت

 أصاااااابح   اليت  املعوصاااااارة،  املؤسااااااسااااااوت يف البشاااااار    املوارد تنمي  لوظيف   القصااااااوة األمهي  تربز األهدا  فهه  لعليه
 هها النومي ، أل املتقدم  الدلل يف سااواء اليوم  املؤسااسااوت  مسااريي ابل تشااغ  اليت  املعوصاارة للقضااو، الرئيساا  العنوان

 لاإللكالنيوت  الربجميوت  جمول  يف  خوص   التكنولوج   اإلبدا   جمول  يف  لالتطورات  اهلوئل   للتغريات  حتميو  انعكوسو   عد
 .العومل  بشبوك  سمى مو يف كله  العومل أدخل   اليت لاملعلوموتي  االتصوالت لثورة

 :اإلسمم يف البشر   املوارد تنمي  مفهوم
  البشااااااااااااار   انميو، جعلته لمنّيته الشااااااااااااا ء أمني  :  قول(. منّى)  الفع  من مصااااااااااااادر اللغ  يف التنمي ) التنمي   لفظ  رد مل
  تنمي   لأهنو ،"لالثقوفي   لالساايوسااي  لاالجتموعي  االقتصااود   اخليورات توسااي  عملي : "االصااطمح ىف البشاار   لالتنمي )

 فيمو سااواء  أبنفسااهم، خيوراهتم انتقوء ساالط   البشاار ختول  املفهوم هبها فولتنمي   النوس، قب  من  النوس أج  لمن  النوس
 مسااوعدة: هبو فيقصااد البشاار   املوارد تنمي  لأمو  الساايوساا ، بوضااعهم  أل الشااخصاا ، أبمنهم  أل كساابهم،  مبوارد  تصاا 

 العمااا ، بي ااا  يف التطور أنوا  من لغريهاااو التكنولوجيااا  التطورات توجااادهاااو اليت التحاااد،ت مواجهااا  على العاااوملني
و لتسااااااتهد   لاحلفوظ  للبقوء املطلوب  األداء مسااااااتو،ت لتحقيق اجلد دة املتطلبوت إزاء التكيف على  معولنتهم  أ ضاااااار

 املصطلحوت من العد د  هنولك  للكن التنمي ،  أل  النمو مصطل   الكرمي القرآن  ستخدم لمل  ، التنوفسي ، القدرة  على
 األرض لإصاااامح األرض، يف  لالسااااع  هللا، فضاااا  من لاالبتغوء  اإلعمور،: منهو  لاليت التنمي   أل النمو  على تدل اليت

 .لالتمكني الطيب ، لاحليوة فسودهو، لعدم لإحيوىهو
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 اإلسالم يف البشرية املوارد تنمية مهمة
 أم مود   أكون    ساااااواء لمآال، حوال البشااااار   متطلبوت توفري يف اإلسااااامم  املنظور يف البشااااار   التنمي   مهم  لتتمث 
 لالثقوفي  اخللقي  التنمي  من نصاااااااااااااايب  له  كون أن يف لمصاااااااااااااار عصاااااااااااااار ك   يف اإلنسااااااااااااااون حق ذلك يف مبو رلحي ،

 لاألفكور النظم يف البشااار   التنمي  عن اإلسااامم  املنظور يف البشااار   التنمي  فيه ختتلف  مهم بعد  لهها. لاالجتموعي 
  اخللق  طبيع  م   تفق بشاااااك   البشاااااري اجلنل متطلبوت حتقيق يف لاالعتدال التوازن مبدأ  على  عتمد ألنه  األخرة،

  ب   عليهو، متسااااااالطو لال للطبيع ، ندا اإلنساااااااون جتع  ال اإلسااااااامم   املنظور يف البشااااااار   لالتنمي . الكوئن هلها اإلهلي 
  لبم  إساااااارا ، بدلن  عوهلم، من لحوج  حوجته بقدر  منهو أيخه  لبعنوصاااااارهو، هبو رفيقو  هلو، حمساااااانو هبو، أمينو جتعله
 يف العما  كون  من انطمقو خلفيا ، على به أنعم مو على املنعم شااااااااااااااكر  ألوان من  لوان تعادّ  أهنو  كماو.  تفر ط لال إفراط

 . هلل الشكر أمنوط من منطو األرض
 البشر   املوارد تنمي  يف اإلسمم أسل
 الصااوح  العم  بهل أج  من العم   لعنصاار البشاار   املوارد لتنمي  عليهو لأكدت اإلساامم  لضااعهو اليت األساال لمن

 :أييت مو الطيبوت إلنتوج
 قول الوح ، لنزلل األلىل  اللحظوت منه طلبه يف للسااااع   لدعى  العلم أمهي   على اإلساااامم أكد فقد العلم أمهي  -1

 علم    ممو تعلمين أن  على أتبعك ه   موسااااااااااى له قول: )تعوىل  لقول:( العلق( )خلق  الهي ربك ابساااااااااام اقرأ: )تعوىل
  الغيث كمث   لالعلم اهلدة من به هللا بعثين  مو مث :" قول  لسااااالم عليه هللا صااااالى النىب  لعن( 66الكهف( ) رشااااادا

 املوء أمساك    أجودب منهو لكون   الكثري، لالعشاب  الكأل فأنبت    املوء قبل   نقي  منهو فكون أرضاو أصاوب الكثري،
 .الكأل تنب   لال موء متسك ال قيعون ه  إمنو أخرة طوئف  منهو لأصوب لزرعوا، لسقوا فشربوا النوس هبو هللا فنف 
 الطبيعي  للموارد األمث  االستغمل يف  سهم مبو البشري املورد أتهي  -2
 ذا ، قولوا: )تعوىل قول فقد القرنني،  ذي قصااااااااااا  خمل من  البشاااااااااااري  العنصااااااااااار تعليم على القرآن حث   جوء حيث  

ا لبينهم بيننو جتع  أن على  خرجرو لك جنع  فه  األرض يف مفساااااااااااادلن لمأجوج أيجوج إن  القرنني  مو قول*  ساااااااااااادر
 قول الصاااااااااادفني بني  سااااااااااولة  إذا حىت احلد د  زبر آتوين*   ردمو لبينهم بينكم أجع   بقوة فأعينوين خري  ريب فيه مكين

 هها قول*  نقبو له اساااااااااااتطوعوا  لمو  ظهرل  أن اساااااااااااطوعوا  فمو*  قطررا عليه افرغ آتوين قول انررا جعله إذا حىت انفخوا
 رف  القرنني ذا أن أي(. 98 – 94 الكهف( )حقاو ريب لعاد لكاون دكاوء جعلاه ريب لعاد جاوء فافذا ريب من رمحا 
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 أتهي  هها ليف  أنفسااااهم، عن  الشاااار هبو  درألن منوسااااب  تكنولوجيو  إمكونيوهتم، ظ  يف   علمهم أن على  لأصاااار اخلرج
 .املرغوب  مطولبه لحتصي  جنوحه بقدر املطلوب  املنزل  إىل به لالوصول للعنصر

 لتعر فه صااحيح  إسااممي  تربي  تربيته طر ق عن  لذلك  لالساالوك لاألخمق لاملث  ابلقيم  البشااري العنصاار إعداد -3
 .الطيبوت إلنتوج جهد   وجه لأن ابحلمل،  تم املول كسب   أن

 اإلسمم  املنظور يف البشر   ابملوارد االهتموم جموالت
 به لاهتم قيمته اإلساامم أعلى لهلك هبو، لالقوئم غو تهو، لهو البشاار  ، التنمي  برامج أسااوس هو اإلنسااون كون ملو

و، لالبي   عمومرو التنمي  عنوصاااار من عنصاااار أهم ابعتبور  قدراته، لبتنمي   مسااااخرة نفسااااهو البي   لإن ب  خصااااوصاااار
 :ه  جموالت عدة يف االهتموم هها ل ظهر املخلوقوت، سوئر من غري  دلن األرض يف هللا خليف  لهو خلدمته،

 النفل على احملوفظ  جمول -
 بكم كون هللا إن  أنفساااااكم تقتلوا لال ":تعوىل قول املسااااالمني، لغري حىت الدموء حرم  على اإلسااااامم شااااادد فقد

و عدلاانر  ذلك  فع  لمن رحيمرو،  (30 – 29)النسوء " سريرا هللا على ذلك لكون انررا نصليه فسو  لظلمر
 مث النوس بعضرو، بع   قت  النه  أن اآل   هبه   املراد أن  على التأل    أه  أمج : اآل    هله  تفسري  يف  القرطيب  قول

 املؤدي  الغرر على  حيم  أبن  املول لطلب  الدنيو  احلرص على يف للقت  منه بقصد نفسه  الرج   قت  أن  تنولل  لفظهو
 "النه   تنولله كله  فهها غضب، أل ضير حول يف تقتلوا أنفسكم لال:"  قول أن لحيتم  التلف إىل

 اجلن ،  رائح   فم  رح  هللا،  بهم   أخفر  فقد  رسوله،  لذم   هللا  ذم   له  معوهدة  نفسو  قت   من  أال: )لعن النىب )ص( قول
و قت  من. )التنبيه  حر  (:أال: )قوله: "األحوذي حتف  يف جوء ()خر فو ساااااابعني  مساااااارية من ليوجد  رحيهو لإن   نفساااااار

ا  رجمر  أي(:  معوهدة  لاحلرم   لالضااااااااامون لاألمون العهد  مبعىن لالهموم لمهو الهم (:  رساااااااااوله لذم  هللا  ذم  له. )معوهدر
 لاخلفورة لحفظته، أجرته خفرته(: هللا بهم  أخفر فقد. )لأموهنم  عهد املساااالمني يف  لدخوهلم الهم   أه  لمس . لاحلق

رحيهو   شام مل  أي( اجلن  رائح   رح فم. )للسالب  لمهزته  لذمومه، عهد  أنقضا    إذا الهموم، لأخفرته  لالضام  ابلكسار
 ."عومرو أي( خر فرو سبعني مسرية من لتوجد رحيهو لإن)

 : لالكسوئ  الغهائ  األمن توفري جمول
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 ذلك يف  ملو لتوفري  حتقيقه إىل  لتسااااعى اإلساااامم يف البشاااار   التنمي  إليه ممو هتد  اجملول هها يف ابإلنسااااون  لاالهتموم
  حااث فقااد للااهلااك .اجملتم  أفراد بني لالتااآلف لاالسااااااااااااااتقرار احملباا  توطااد اليت الكرمياا  الطيباا  لعواماا  احليااوة تقر ر من

 لاإلحسون. الرب أركون من ركرنو ذلك لجع  اجلوئ ، إطعوم على اإلسمم
 اإلنسون: عق  سمم  على احملوفظ  جمول
 اخلمور  ذلك يف مبو لفتور البدن،  الوع  تغييب  يف  تساااااابب   أل ابلعق   ههب  مو ك   عن  املساااااالم اإلساااااامم هنى فقد

  لاألنصااااااااااااوب لامليساااااااااااار اخلمر  إمنو آمنوا اله ن أ هو ،:" تعوىل قول .املتعددة  أبنواعهو لاملخدرات املختلف   مبسااااااااااااميوهتو
 .به لاألخه العلم طلب  على احلث  جمول "تفلحون لعلكم فوجتنبو  عم  الشيطون من رجل لاألزالم

 إدراك  أل تطو ر  أل حبث    كون هنوك ال  العلم دلن فمن. البشااااااار   التنمي  برامج تنفيه يف لالتعلم  العلم  دلر خيفى لال
 أي  لالتموس العلم طلب  إىل  الدعوة من خمل به اإلساااااامم عين فقد للهلك. صااااااحي  بشااااااك   العم  أداء ألساااااال

 .(9: الزمر") علمون ال لاله ن  علمون اله ن ه   ستوي ق :" تعوىل قوله: منهو نصوص عدة يف له طر ق
 البشر  : املوارد تنمي  ىف االسااتييى التوجه

 مجي  منوح  يف  لد هو ضااااااغوطو شااااااكل   اليت اختمفهو، على  املعوصاااااارة املؤسااااااسااااااوت تعيشااااااهو اليت للتحد،ت نظرا
املوارد  تنمي  لظيف  ففن لمساااااااتمرة،  متساااااااورع  بي ي  د نوميكي  يف تواجدهو نتيي  نشاااااااوطهو، ألجه ك   ليف  ممورساااااااوهتو

التكيف   ضمن  مبو  اجتوهوهتو اسااتيييوهتو لحتد د  رسم من  ميكنهو اسااتيييو  لعمقو بعدا  حتم  أن جيب   فيهو البشر  
 .التوجه االسااتيي  هها تعكل حد ث  اجتوهوت البشر   املوارد تنمي  لوظيف  جع  هها احمليط ، لالبي  
لالساايوسااوت  لاألهدا   الغو،ت تتضاامن البشاار    املوارد عوم  لتنمي  اسااااتييي   إعداد إىل  املعوصاارة املنظموت لتتيه

 اجلوهر   اليت عن االختيورت معربة  ابعتبورهو البشااااااااااااار   املوارد جموالت يف اإلدارة  تعتمدهو اليت الرئيساااااااااااااي   لالتوجهوت
العماا   جمااوالت يف االسااااااااااااااااتييياا  التوجهااوت م  لتتكااوماا  للمنظماا ، العااوماا  االسااااااااااااااااتييياا  التوجهااوت م  تتمءم

من  متكاااوملااا  جمموعااا  للمنظمااا   كون مث. املنظمااا  فعاااولياااوت من لغريهاااو لالتقين لالتمو ل  لاإلنتاااوج  التسااااااااااااااو ق 
أبحد  ختتص  منهو ك   كون    لان البشاااااااااااار  ،  للموارد العوم  االسااااااااااااااتييي  من  مجيعهو تنب   الفرعي  االسااااااااااااااتيييوت

 اسااااااتييي  اسااااتقطوب -: التولي  االسااااااتيييوت لجود  تصااااور لبهلك. اخلوصاااا  األمهي  ذات املتخصااااصاااا  اجملوالت
 .  املوارد البشر   لتنمي  اسااتييي  تدر ب  –.  البشر   املواد إدارة اسااتييي  -.  البشر   املوارد لتكو ن
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 لفق التنفيه لاملتوبع   لجيري املتوح، لالتحلي  املعلوموت  ضاااااوء يف املنوساااااب  االساااااااتييي   إعداد  تم األحوال مجي  ليف
 متوح  األدىن  على املسااااااااتوة لالتقييم املتوبع  نتوئج لتكون. املعتمد  املعلوموت نظوم  نتيهو  لاليت املتيددة املعلوموت

. األعلى املساااااتو،ت  علم لاعتبور يف تكون األدىن االساااااااتيييوت  لأطر توجهوت ففن لكهلك األعلى، للمساااااتو،ت
  . اسااتيييته عند إعداد األدىن املستوة اعتبور يف األعلى املستو،ت لارشودات توجيهوت تكون لكهلك

   االسرتاتيجية بناء خطوات
 الواقع   الرصاااااد  أساااااوسااااايني، على أمر ن  األساااااوس يف  عتمد فراغ لامنو من  بدأ ال البشااااار   التنمي  اساااااااتييي  بنوء إن

 على  احلويل لالتعر  البشاااااري  لخصاااااوئص املورد تكو ن حتلي  أي الساااااوئد البشااااار   التنمي   ملساااااتوة العلم  لالتحلي 
 م   توافق الهي البشااار    للموارد األمث  الشاااومل  لحتد د التكو ن الوطني  التنمي  متطلبوت م  لتوافقه منوسااابته مدة

 لنوعيور  عدد،ر  املرغوب البشر   املوارد حتد د هيك  املستهدف  أي الشومل  الوطني  التنمي  لمستو،ت أهدا 
 الفيوة تتحدد املساااتهد   لاملساااتوة  البشااار    الفعل  للموارد املساااتوة املساااتو ني بني  املوضاااوعي  املقورن  على لبنوء 

 املنهج  ضاااوء ليف.  البشااار   احلول  على  املؤثرة لالربامج لاآلليوت  السااايوساااوت خمل من  عمجهو على  العم  الواجب 
 هو االساااتيي  اهلد  -: التويل النحو على لبشار  ا اساااتييي  التنمي  مكوانت  عرض ميكن  املقاح، االساااتيي 

 م  املتوافق األمث  التكو ن إىل لصااااوالر   السااااكوين التكو ن لصااااوالر إىل  السااااكوين التكو ن يف هيكلي  تغيريات إحداث
 . االقتصودي لاالجتموع  النمو من معني مستوة متطلبوت

 الساكوين اإلنتوجي  للتكو ن ابلكفوءة  الوصاول على  العم  هو تكتيك   هد  إىل االساااتيي  اهلد  هها  اجم -
 .  احملتمل  فيهو لللتطورات املتوح  اإلنتوجي  للطوقوت لاض  تصور إطور يف ممكن حد أقصى إىل
 ففن يف اإلنتوج، املساااااااتخدم املورد إىل ابلنساااااااب  النوتج مقيوس  أهنو مؤدا  اإلنتوجي   للكفوءة  معني فهم  على اعتمودار  -

لابلتاويل فافن   السااااااااااااااكاون، عادد على اإلمجاويل احملل  الناوتج بقسااااااااااااااما  تقاوس السااااااااااااااكاوين للتكو ن اإلنتاوجيا  الكفاوءة
 :التولي  ه  البشر   الثرلة هله  النهوئي  القيم  ز،دة أج  من للبحث  االسااتيييوت املطرلح 

 اإلمجويل. القوم  النوتج ثبوت م  السكون عدد ختفي  العم  على -1

 .السكون عدد م  ثبوت اإلمجويل القوم  النوتج ز،دة على العم  2-

 .القوم  اإلمجويل النوتج يف احملتم  االخنفوض من أعلى بنسب  السكون عدد ختفي  على العم - 3

 . أعلى بنسب  اإلمجويل القوم  النوتج ز،دة م  السكون عدد بز،دة السموح -4



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

 
 94 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 رف  تساااااتهد   لجودهو من البد  أخرة اساااااااتيييوت م   تكوم   للساااااكون املقاح االساااااااتيي البنوء  أن ل محظ
 حتساااني لتطو ر تساااتهد  كمو  )املواد( الطبيع   لعنوصااار املول رس  أ له   األخرة اإلنتوج  اإلنتوجي  لعنوصااار  الكفوءة
 لقراراهتو.  أسوليبهو لترشيد اإلدار   لتطو ر الكفوءة

  الاكيب تغيري -: اآلتي  النتوئج لتساااااتهد  حتقيق املدة بعيدة البشااااار   التنمي  اساااااااتييي  املقاح  االساااااااتيييوت
 املهين الاكيب  تغيري -.  للساااااااكون الاكيب الثقويف تغيري -  للساااااااكون الوظيف  الاكيب  تغيري -  للساااااااكون النفسااااااا 
  تغيري إحداث إىل ترم  املدة بعيدة ففن االسااااتييي  أسااوسااي  لبصااف . للسااكون  املهورات تركيب  تغيري -. للسااكون
 اإلنتوجي  الكفوءة على الطو   املدة يف للميتم  تنعكل الساااااكوين التكو ن لهيك   خصاااااوئص يف جهري هيكل 

 املثلى. لاخلصوئص األمث  العدد  للسكون التكو ن األمث  النهو   يف حتقق مث لمن االقتصود  ، التنمي  لمعدالت
 البشر   بعيدة املدة التنمي  اسااتييي 

 منوخ توفري -:  ل  مو حتقيق ابلعم  على تتعلق لأسااااوليب  لبرامج  ساااايوسااااوت خمل من  أهدافهو حتقيق لتسااااعى إىل
 االجتموع  التنظيم هيك  تغيري -.  لاملتخصاااااص لالعويل العوم التعليم هيك  تغيري -. السااااايوساااااي  لاحلر   الدميقراطي 

 يف اإلنتوج عمقوت توجيه  لاعودة التنظيم االقتصاااااااودي، هيك  تعد   خمل من الساااااااوئدة االجتموعي  النظم لتطو ر
  الثقوفي  النظم تغيري  .أخرة انحي  من الدخول يف توز    لتوازن انحي ، من االساتثمورات يف بتدفق  سام   مبو اجملتم 
 البنوء  إعودة خمل من الساااااااكوني  البي   تطو ر -. لاإلعمم العوم  التثقيف مؤساااااااساااااااوت يف  العم  أساااااااوليب  لتطو ر
 -. هبو االجتموعي  العمقوت لترشااااايد االجتموع   النمو لخلق فرص  لالعشاااااوائي ، املتخلف  الساااااكني  للمنوطق  املودي
 اجلد د. االقتصودي لالتنظيم لالتثقيف ابلتعليم اجملتم  يف احلضور   السوئدة لالقيم لالعقوئد املفوهيم صيوغ  إعودة

 : املدة متوسط  البشر   التنمي  اسااتييي 
 مسااااااااتوة  لز،دة السااااااااكون بني من العومل   تركيب القوة يف مرحل  حتول إحداث  إىل االسااااااااااتييي   هه  تسااااااااتهد 

 التكو ن هيكا  تغيري أهادا  م  املادة البعياد يف  تكاوما  مرحل  كهاد   لذلاك للمشااااااااااااااتغلني، اإلنتاوجيا  الكفاوءة
 . كله  السكوين

 العوملني املبددة إلعداد اإلنتوج   للعم  جموالت خلق -:  ل   مو حتقيق إىل  األسااااااااوس يف االسااااااااااتييي   هه  لتتيه
 إنتوجي  الصاااانوعوت األكثر إىل إنتوجي  األق  الصاااانوعوت من العمول  حتو   -. إنتوجي  غري أعمول يف  حوليور  طوقوهتم

 من مثمر على االسااتفودة  ابلعم  السااكون  إمجويل إىل العومل   القوة نسااب   ز،دة -.  السااوق  لظرل  الطلب   ضااوء يف
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 قدرار كبريار  التتطلب  األعمول اليت إىل اجلد دة العومل   القوة لتوجيه معين  سااان حىت لاألطفول املشاااتغمت  غري النساااوء
  التدر ب  خمل  من  العولي  ذات اإلنتوجي   الصنوعوت  يف  األسوسي   العومل   القوة  فعولي   ز،دة  -. اخلربة  أل  املهورة  من

 اإلنتوجي  ضاااااااااعف مساااااااااببوت تقلي  ابلعم  على العومل   للقوة اإلنتوج   السااااااااالوك  أمنوط تغيري -.  لاملساااااااااتمر املنظم
 احلوافز نظم لابساااااااتخدام انحي ، من لذلك ابلتدر ب  التشاااااااغي  يف الدق  عدم  املوارد، اإلسااااااارا   التمورض، الغيوب،
 : خمل من العومل  للقوة للكفوءة اإلنتوجي  العوم املستوة حتسني -. أخرة انحي  من لالسلبي  اإلجيوبي 

 للعم . املطلوب  لالنوعيوت السليم  الدقيق  االحتيوجوت لحتد د العومل  للقوة العلم  التخطيط -1

 .العم  لأسوليب  طرق لتصميم القيوسي  املعدالت للض  للعم  العلم  التصميم -2

األداء   لأسااوليب  طرق  على ر بهم لتد  للعم ، املنوسااب  املواصاافوت  ذلي رد ا لأل   املوضااوع  العلم  االختيور 3-
 . املوضوعي 

 المزمني. لاإلرشود التوجيه لتوفري العوملني على العلم  اإلشرا  4-

اجلهااوز  احتيااوجااوت عن العااوملاا  القوة من الفااوئضااااااااااااااا  لاألعااداد النوعيااوت لتاادر ااب  تكو ن إعااودة على العماا  -5
تعاوين  اليت األخرة ابلادلل املتاوحا  العما  جماوالت يف رهتم ا لخاب  طاوقاوهتم اسااااااااااااااتثماور أجا  من ابلادللا ، اإلنتاوج 

 البشر  . مواردهو يف قصورار 
 : املدة قصرية البشر   التنمي  اسااتييي 

 من اإلنتوجي  الطوقوت على السااااااااكوين  مدة الضااااااااغط يف  لملموس ساااااااار   تغيري إحداث حمولل  على  أهدافهو لتاكز
 :  ل  فيمو عوم لتتبلور بشك  للسكون اإلنتوجي  املسومهوت ز،دة على لالعم  انحي ،

 طااوقااوت لبني العمااولاا بني  للتوازن حتقيقااور  املختلفاا ، القوم  االقتصاااااااااااااااود قطااوعااوت بني العااوملاا  القوة توز   إعااودة -
 . األخرة اإلنتوج

  ساااوعد  مبو اإلنتوجي  العملي   على عب ور  لاليت متث  املتدني  اإلنتوجي   الكفوءة ذات العومل   القوة من جونب  تسااار   -
 . اإلنفوق لترشيد اإلنتوجي  رف  على

 )الزارع ،  ابلز،دة  الواعدة اإلنتوج مواق  يف  العوملني  لألفراد الصااااااااااااااح   لتحسااااااااااااااني املسااااااااااااااتوة عوجل  برامج تنظيم -
   (....التصد ر   الصنوعوت
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 .  الوظيف  التأهي  لاعودة لإلرشود عوجل  تنظيم برامج -
 من ألفراد اجملتم  التعليم  املسااااااااااااااتوة رف  إىل املفتوح اهلودف  التعليم  لأمنوط  املسااااااااااااااتمر التعليم  لبرامج فرص تنظيم -

 . لغريهم العوملني
 املورد لتوفري السااااااااااااااكاون، كثيفا   املناوطق عن للتخفيف املختلفا  بني املناوطق السااااااااااااااكاون توز   إلعاودة برامج تنظيم -

 .  الكثوف  السكوني  قليل  املنوطق لتنمي  المزم البشري
 العشوائيوت مشكل  من لالتخفيف البني  إلصمح عوجل  برامج تنظيم -
 

 البشرية: املوارد لتنمية االسرتاتيجية األهداف
 :التولي  النقوط يف حتد دهو ميكن

ممورساااااوهتو ممو  يف لتبد   مهوراهتو يف تتميز كفوءات  توفري  البشااااار   ابملؤساااااسااااا  هو  املوارد تنمي  لوظيف  األلل اهلد  إن
 كون  اليت لالساالوكيوت التصاارفوت مجل " هنو أ على الكفوءات تعر  حيث  مهومهو، أداء يف  غريهو عن تتميز جيعلهو
أن  أي  "غريهم من املواقف لالوضااااااااااااااعياوت بع  يف كفاوءة  أكثر جيعلهم مماو فيهاو، حتكماو أكثر األشااااااااااااااخاوص بع 

دق   مساااؤللي ، مببودرة، القوئم  املشاااكمت م  التعوم  على االعتيود   غري القدرة له بشاااري مورد ك   ه  الكفوءات
 النظر خمل امن خمزلهنو لضااااااابط  الكفوءات هه  ممم   رسااااااام ميكن حيث . ابتكور   حلول لبلوغ شاااااااد د ن  للع 

 له : زلا، مخل إليهو من
 . اخل البشر   املوارد التسو ق، كوحملوسب ،  معني ميدان يف ابملؤسس  البشر   للموارد املتوح  كوملعلوموت:املعرف -
 . جموالاتملؤسس  من جملول معني الفعول التسيري لخربات لمهورات مؤهمت مث : لاخلربة املؤهمت-
 . عم  جمموع  يف عضوا لهاته الشخص إدراك مث  الهات، لصورة لالقيم ابملواقف تتعلق: الهات إدراك-
 . لاملبودرة املرلن  كوملثوبرة،  معين  بطر ق  السلوك إىل تقود اليت العوم  اخلصوئص: العبقر   صفوت-
 .االنتموء أل اإلجنوز دلاف  مث  السلوكيوت، عنهو تنشأ اليت املتواترة الداخلي  القوة له : الدلاف -

 التنافسية:   املزااي صناعة: اثنيا
 لاملستمرة الدائم  التنمي  من  أسوسو اليت تتأتى  عولي ، لقدرات  مهورات لذات  مؤهل  بشر   أن توفر املؤسسوت موارد

 املعوصاااااارة املؤسااااااسااااااوت إن ب  من مهورات؛ متتلكه مو تعدد متعددة تنوفسااااااي  مزا، لصاااااانوع  بنوء من ميكنهو إمنو  هلو؛
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 لاسااااعو البوب  فت  الهي ،"للموارد البشاااار   التنوفسااااي  امليزة"  لهو جد دا تنوفساااايو  مفهومو تبين إىل تسااااعى أصاااابح  
 .تنوفسي  حد ذاهتو ميزة يف بشر   تشك  موارد متلك اجملوالت طوملو ك   ليف التنوفسي  للمزا، متعدد المتمك أمومهو

 اجتماعية: مزااي خلق : اثلثا
 : ل  فيمو املزا، هه  حصر ميكن

 اجملتم . من كيزء  للفرد املؤسس  حتققهو اجتموعي  ميزة ألل هه  لألفراد شغ  منوصب  خلق-
 لاالجتموعي . املهني  حيوته يف ختدمه لقدرات لمعور  مهورات لإكسوبه لد هو البشري املورد تنمي  -
 قيم ) االجتموعي  حيوته ظرل  لتحسني لاسعو أمومه البوب  فت  الوظيف  مسور  ضمن البشري املورد ترقي  -

 اجملتم . يف لزن له  كون كأن  اجتموعي  معنو   قيم  نق ، لسيل  االستقرار، الصح ، كولسكن،  مود  
 .  نتمون للمؤسس  اله ن أفراد  لتطو ر بتنمي  اجملتم  لتطو ر تنمي  -
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