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والثقة التمكٌن يعين إعطاء البشر الصالحيات وادلسئوليات، وتشجيعهم على ادلشاركة وادلبادرة بأناذ القرارات ادلناسبة ومنحهم احلرية : ملخص
يزهم ألداء العمل بطريقتهم دوف تدخل مباشر من اإلدارة،لذا فهو يهتم بشكل رئيس بتوثيق العالقة بٌن اإلدارة والعاملٌن، وادلساعدة على ٓنف

ٌن الشباب عنصرا ومشاركتهم يف أناذ القرار، وكسر اجلمود اإلداري، والتنظيمي الداخلي بٌن اإلدارة والعاملٌن، وهو ما غلعل االهتماـ ّنبدأ ٕنك
 أساسيا لنجاح الدوؿ و ادلنظمات ىف مواجهة التحديات ادلعاصرة.

Abstract: Empowerment means giving people the powers and responsibilities, 

encouraging them to participate and taking the appropriate decisions and giving them the 

freedom and confidence to do their work without the direct intervention of the 

administration, so it is primarily concerned with documenting the relationship between 

the administration and the employees, and helping to motivate them and participate in 

decision-making and break the administrative and organizational stalemate. Which 

makes the interest in the principle of youth empowerment an essential element for the 

success of countries and organizations in facing contemporary challenges. 
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  المقدمة
الشػػػباب هػػػم اليعػػػة اوتمػػػف، وعمػػػود  الفقػػػري، وقوتػػػق النشػػػطة والفاعلػػػة والقػػػادرة علػػػى قهػػػر التحػػػديات وتػػػذليل الصػػػعوبات وْنػػػاوز 
العقبات، هذا فضال عن أف تنمية رأس ادلاؿ البشرى بشكل عاـ  يفوؽ يف أعليتق رأس ادلاؿ ادلادي وبالتاِف يعد إهدار  وبقائق بدوف 

ساسػػى وادلكمػػل فالتنميػػة البشػػرية الشػػرط األ  لتنميػػة اوتمعيػػة الشػػاملة الػػا تعػػد أسػػاس بنػػاء وتقػػدـ اوتمعػػات.علػػم و عمػػل هػػدر ل
  لتحقيق التنمية الشاملة الا تسعى كل الدوؿ لبلوغها السيما ىف اوتمعات العربية، الشباب هم عماد ذلك و ركيزتق االساسية. 

اليػػػـو البػػػد للشػػػاب العػػػرس أف يسػػػعؿ يففسػػػق أيػػػن موقعػػػق يف خضػػػم هػػػذ  الثػػػورات العلميػػػة و يف ظػػػل التطػػػورات الػػػا يشػػػهدها العػػػاَف 
والصناعية و االدارية، خاصة و اف جزء كبًن منػق الزاؿ يعتمػد علػى أسػاليد االدارة التقليديػة الػا ال تتوافػق مػف ادلعطيػات العصػرية 

 األداء وٓنسػٌن لتطػوير تسػعى الػا ادلفػاهيم مػن العديػد وتفكػًن الشػاب يف زمػن التكنولوجيػا وثػورة ادلعلومػات. خاصػة مػف ظهػور
 البشرى و بالتاُف االدارة  ومن أبرزها مفهـو التمكٌن اإلداري.

ويف ظل مسئولية القادة وادلديرين عن فشل أو صلاح ادلنظمات، أصبح االهتماـ باإليفسػاف وبددارتػق وتوجيهػق وٓنفيػز  يفػوؽ غػًن  مػن 
اؿ، والتقنيػة، واذلياكػل التنظيميػة، وذلػك لكويفػق يزخػر بقػدرات كثػًنة ملموسػة، وبايفطباعػات واحتياجػات األمور األخرى ادلتعلقػة بادلػ

ودوافف ال ترى، وتصعد مالحظتها وقياسها، لذلك برز من بٌن االْناهات ادلتعلقة بالبعد البشري موضوع التمكٌن كعحد ادلفاهيم 
 اإلدارية احلديثة يف األلفية الثالثة.

ٌن يعين إعطػاء البشػر الصػالحيات وادلسػئوليات، وتشػجيعهم علػى ادلشػاركة وادلبػادرة بأنػاذ القػرارات ادلناسػبة ومػنحهم مفهـو التمك
احلرية والثقة ألداء العمل بطريقتهم دوف تدخل مباشر من اإلدارة،لذا فهو يهتم بشكل رئيس بتوثيق العالقة بػٌن اإلدارة والعػاملٌن، 

كتهم يف أنػػاذ القػػرار، وكسػػر اجلمػػود اإلداري، والتنظيمػػي الػػداخلي بػػٌن اإلدارة والعػػاملٌن، وهػػو مػػا وادلسػػاعدة علػػى ٓنفيػػزهم ومشػػار 
 غلعل االهتماـ ّنبدأ ٕنكٌن الشباب عنصرا أساسيا لنجاح الدوؿ و ادلنظمات ىف مواجهة التحديات ادلعاصرة.

 مشكلة البحث وتساؤالته:

فاض الوعى بععلية ٕنكٌن الشباب ىف اوتمعات العربية شلا يعػوؽ قيػامهم بالػدور يف ضوء ما تقدـ تتمثل مشكلة هذا البحث يف اطل
 و ادلهاـ ادلتوقعة و ادلعمولة منهم.

 ولإلجابة عن مشكلة هذ  الدراسة ينبغي اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ػ ما مفهـو و مقومات التمكٌن؟. 1
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 ػ ما هى يفتائج تطبيق التمكٌن؟ 2

 بالتمكٌن؟. ػ ما مفهـو القيادة 3

 معوقات تطبيق التمكٌن يف ادلنظمات العربية ؟.  ػ ما هى أهم 4

 ػ ما العالقة بٌن مفهومي التنمية البشرية والتنمية البشرية ادلستدامة؟. 5

 ؟. ػ ما العالقة بٌن التنمية البشرية و ادارة ادلوارد البشرية 6

 ػ ما األبعاد الرئيسية للتنمية البشرية ؟. 7

 تم تدعيم ادلبادرين وادلبدعٌن من الشباب ؟.ػ كيف ي 8

  من البحث الهدف

هػػو اػػرح فكػػرة التمكػػٌن كمحػػور أساسػػى للتنميػػة البشػػرية يف العػػاَف العػػرس، لػػدعم قػػدرات الشػػباب دلواجهػػة التحػػديات ادلعاصػػرة ىف 
ة وعػي اوتمػف ّنسسسػاتق وحكوماتػق اوتمعات العربية، و هو ما يسهم ىف ٓنديد وجهة اجليل القادـ ضلػو رلتمػف يفػاجح فعػاؿ. وزيػاد

 ىف ضوء أعلية هذا ادلفهـو كتحد ادارى معاصر.

 البحث منهج
تعتمػػد الدراسػػة علػػى ادلػػنهج الوصػػفي يف مناقشػػة األسػػئلة ادلنبثقػػة عػػن مشػػكلتها، وذلػػك بتوظيػػف أدبيػػات التنميػػة البشػػرية والتمكػػٌن 

 ت علمية وعملية.ادلتعلقة هبذ  االسئلة واالستفادة منها يف التوصل إلجابا

 بحثخطة ال
 اتساقا مف ابيعة ادلشكلة واذلدؼ من دراستها تنقسم خطة سًن الدراسة إُف قسمٌن:

ػ التعػرؼ علػػى مفػاهيم ومقومػات ويفتػائج تطبيػػق مفهػـو التمكػٌنة و التنميػػة البشػرية و العالقػة بػػٌن التنميػة البشػرية وإدارة ادلػػوارد  1
 والوثائق الا عنيت بالتنمية ّنختلف مفاهيمها. البشرية  وذلك كما وردت يف األدبيات

 معوقات تطبيق التمكٌن يف ادلنظمات العربية و من مث مقرتحات لتطبيقق بكفاءة و فاعلية.    ػ القاء الضوء على أهم 2
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 أوال: مفهوم التمكين

ف إال أهنا ْنمف يف أغلبها على أف البد من االعرتاؼ بعف هنالك آراء سلتلفة حوؿ التعري ،تعريف مصطلح التمكٌن مناقشة قبل
يف رلاؿ الوظيفة احملددة الا يقـو هبا ادلوظف حسد الوصف  ،وحرية أكرب ،صالحية التمكٌن يتمحور حوؿ إعطاء ادلوظفٌن

، أي خارج إاار الوظيفة حرية ادلشاركة وإبداء الرأي يف أمور يف سياؽ منحقومن يفاحية أخرى  ،اخلاص بتلك الوظيفة من يفاحية
 الوظيفة.

بعيفق يفقل اوعي دللكية األعماؿ أو احلاالت والظروؼ إُف رلموعة أو أفراد لػديهم القػدرة  Empowermentويعرؼ التمكٌن 
علػػى التعامػػل مػػف احلالػػة ادلناسػػبة يف زلػػيو شلكػػن، وؽلتلكػػوف السػػلطة وادلسػػئولية وادلهػػارة والقػػدرة والفهػػم دلتطلبػػات العمػػل، والدافعيػػة 

 هو  فالتمكٌن واإلدارة الصادقة يف زليو ال ؽلنف العمل ادلناسد واإلتاحة الكافية ذلم إلاالؽ إبداعاهتم وااقاهتم.وااللتزاـ والثقة، 
 اخلػربة واسػتخداـ الفػرد ظيفػة و ٔنػ  الػا تلػك خاصػة اخلطػو، وضػف يف واإلسػهاـ القػرارات الٔنػاذ الالزمػة القوة اكتساب عملية

 2003).نظمة أأفندي،ادل أداء لتحسٌن األفراد لدى ادلوجودة

و يشًن آخروف أف التمكٌن هو االعرتاؼ ُنق الفرد ىف احلرية والتحكم، وهذا األمر ؽلتلكق اإليفساف ّنا يتوافر لديق من إرادة مستقلة 
. والتمكٌن لدى البعض ينظر إليق على ايفق ٓنرير (Randolph and Sashkin, 2002)  وخربة ومعرفة ودافف داخلي

 Zemke and)يود، وتشجيف الفرد، وٓنفيز ، ومكافعتق على شلارسة روح ادلبادرة، واإلبداع. اإليفساف من الق
Schaaf,1989).    فحٌن ؽلثل عند آخرين عدـ القياـ باألشياء على أساس القوايفٌن اجلامدة ُنيث ينظر أصحاب التمكٌن إُف

ن ادلدير البًنوقرااي التقليدي ينظر إُف القوايفٌن على أهنا غاية القوايفٌن على أهنا وسائل مريفة لتحقيق غايات ادلسسسة وأهدافها. ولك
ووسيلة معاً. لذلك تسثر البًنوقرااية يف كبح ٗناح اإلبداع والتفكًن ادلستقل، ولكن التمكٌن ػلرر الفرد من الرقابة الصارمة 

رفات واألعماؿ الا يقـو هبا، وهذا بدور  ػلرر والتعليمات اجلامدة والسياسات احملددة، ويعطيق احلرية يف ٓنمل ادلسئولية عن التص
وهناؾ من  إمكايفيات الفرد ومواهبق الكامنة الا حتما ستبقى غًن مفّعلة ومستغلة يف ظل البًنوقرااية اجلامدة واإلدارات ادلستبدة.

 .State of Mind (Bowen and Lawler, 1995)وصف التمكٌن على أيفق حالق ذهنية 
 اآلتية الا ؽلكن أف يفطلق عليها خصائ  احلالة الذهنية للتمكٌن والا تشتمل على:خلصائ  من ؽلتلكها ؽلتلك ا

 الشعور بالسيطرة والتحكم يف أدائق للعمل بشكل كبًن. .1
 العمل اخلاص الذي يقـو بق ادلوظف(. ذلكالوعي واإلحساس بداار العمل الكامل أأي األعماؿ واألشياء الا تدور يف  .2
 ادلوظف. ؿلية عن يفتائج أعمالة وادلسئو ءادلسا .3
 وحىت ادلسسسة الا يعمل هبا. ،أو الدائرة ،ادلشاركة يف ٓنمل ادلسئولية فيما يتعلق بعداء الوحدة .4
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نػَُّهم يف اأَلْرِض  ْسَتْخِلفَ ولقد وردت كلمة التمكٌن يف القراف العظيم بقولق تعاُف:  " َوَعَد اللَُّق الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَيَ 
لَنػَُّهم مِّن َننَّ ذَلُْم ِدينَػُهُم الَِّذي اْرَتَضى ذَلُْم َولَُيَبدِّ بَػْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَػْعُبُدويَفيِن ال ُيْشرُِكوَف ِس َشْيًئا  َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكِّ

  55اْلَفاِسُقوَف"      النور/ َوَمن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك َفُعولَِئَك ُهمُ 
مػػن أسػػتعراض ادلفػػاهيم السػػابقة للتمكػػٌن يتضػػح ايفػػق  يػػن  علػػى توزيػػف السػػلطة وحريػػة التصػػرؼ ومػػنح ادلرؤوسػػٌن احلػػق يف ادلشػػاركة 

واف يبقى  الفاعلة وٓنمل ادلسئولية. االمر الذى يتعارض مف أف تبقى السلطة ادلركزية هي ادلتحكمة يف كل صغًنة وكبًنة يف ادلنظمة،
 .القرار مركزاً ومنوااً فقو بالرجل األوؿ أو االدارة العليا ُنيث تغيد ادلعسسة وتكوف القرارات عرضة دلزاجية ادلػدير وأهوائػق ورغباتػق

 مػا يزيػد كفػاءاهتم  خالؿ من عملهم على الرقابة العاملوف هبا ؽلارس الا الظروؼ ادلنظمة بتهيئة قامت كلما قًوة التمكٌن ويزداد
 (Cook and Hunsaker, 2001) ادلهمات   أداء على لديهم واإلصرار ادلبادرة روح من

( اف األسوأ من تكريس ادلركزية يف أي منظمة، هو أف ؽلنح ادلدير للمرؤوسٌن احلق يف أناذ القرار و احلرية 2006ويرى أملحم، 
يف ٓنمل ادلسئولية وادلساءلة. وتسكد الكثًن من األدبيات على يف التصرؼ، دوف توفًن متطلبات ذلك احلق وتلك احلرية يف ادلشاركة 

 أعلية خلق وتوايد بعض ادلقومات األساسية قبل ٕنكٌن العاملٌن يف ادلنظمة و تشتمل هذ  ادلقومات على أربعة ركائز زلورية هى:  

 العلم وادلعرفة وادلهارة أادارة ادلعرفة(. -
 دلكشوؼ و االدارة بالتجواؿ(.االتصاؿ وتدفق ادلعلومات أاالدارة على ا -
 الثقة بٌن القائد وادلرؤوسٌن أاالدارة باخلوؼ و تدمًن الثقة(. -
 واحلوافز ادلادية وادلعنوية أمفهـو التسويق الداخلى(. -

 ثانيا: نتائج تطبيق التمكين
 أُناثهم يف هسالء أكد حيث البشرية، ادلوارد إدارة رلاؿ يف الباحثٌن قبل من فائقاً  اهتماماً  القت الا ادلوضوعات من يعد التمكٌن

 وإدارة التنظيميػة، والفعاليػة التنظيمػي وااللتػزاـ الػوظيفي، الرضػا وٓنقيػق اجلػودة، ٓنسػٌن إُف يػسدي العػاملٌن ٕنكػٌن بػعف ودراسػاهتم
 .2004) ومرزوؽ،  الطاهرأ  األزمات

 / نتائج خاصة بالموظف1
 ػلقق التمكٌن يفتائج و مزايا للعاملٌن يفذكر منها:

ٓنقيق االيفتماء الداخلى للمسسسة و دلهاـ عملق و لفريق العمل شلا ينعكس على  ٓنسن مستوى اإليفتاجية وتدين يف التغيد  - أ
 عن العمل وتناق  يف معدؿ دوراف العمل.

 ف هدؼ.ادلشاركة الفاعلة و االغلابية و اذلادفة وليس أي يفوع آخر من أيفواع ادلشاركة مثل ادلشاركة السلبية أو ادلشاركة دو  - ب
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تطوير مستوى أداء العاملٌن ورفف مستوى رضائهم من األمور األساسية الا تتمخض عن تطبيق مفهـو التمكٌن. فادلوظف  - ت
هو ادلستفيد األوؿ من برامج التمكٌن ألف ادلسسسة الا ٓناوؿ ٕنكٌن موظفيها ٓناوؿ أيضا أف ٕننحهم ثقتها وسلطاهتا وصالحياهتا 

 . Neilson and Pederson, 2003)أهم استقاللية وحرية يف التصرؼ ومكافآهتا وٓناوؿ أف ٕننح
اكتساب ادلعرفة وادلهارة و القدرة الىت تتحقق من خالؿ التدريد اجلاد احملرتؼ ادلبىن على ٓنليل لالحتياجات التدريبية و  - ث

وورش عمل ومسٕنرات يكتسد من تقيمات االداء وهذا يتطلد يف الكثًن من احلاالت اطلراط ادلوظف بدورات تدريبية ويفدوات 
 خالذلا معرفة متنوعة و متقدمة  تصبح ثروة ؽلتلكها أينما حل وأينما ارٓنل حىت بعد مغادرتق للمنظمة الا كاف يعمل هبا. 

زلافظة ادلنظمة على ادلوظف الذى قدمت لق كل ما مت ذكر  من مقدمات تدؿ على حرصها عليق وخطورة التخل  منق أو  - ج
 منظمات منافسق سيكوف حتما من أكرب األخطاء.  فقدايفق لصاٌف

شعور ادلوظف "ّنعىن الوظيفة" فادلوظف ادلمّكن يدرؾ قيمة العمل بشكل أكرب من غًن ، خاصة عندما يستشعر سيطرتق على  - ح
 مصلحة مهاـ العمل ويدرؾ قيمة يففسق ودور  يف التعثًن على النتائج ويشعر بعيفق عنصر هاـ لق دور  و مساعلتق الا تصد يف

 ادلنظمة، ويرى األمور بنظرة شاملة وليس فقو من زاوية ما يقـو بق من عمل منفصل. 
ٓنقيق الرضا الوظيفي الذى يعد من أهم ادلزايا احملققة من التمكٌن. فالشعور ُنرية التصرؼ وادلشاركة واالستقاللية يف العمل  - خ

 لسعادة.من العوامل الا تسدي إُف زيادة رضا العاملٌن وشعورهم با
 / نتائج خاصة بالمنظمة2

 :عيتأف التمكٌن لق يفتائج هامة تنعكس على ادلنظمات تتمثل فيما ي
زيادة والء العاملٌن للمنظمة: فالعامل الذي يشعر بالتمكٌن وحرية التصرؼ يف العمل يعلم بعف هذ  احلرية جزء من عالقة  - أ

 م يف ٓنسٌن مستوى والء العاملٌن للعمل واطلرااهم فيق. وهذا بدور  يساه ،العاملٌنو  إغلابية وصحية بٌن اإلدارة 
 ويفوعا. اً ٓنسٌن مستوى إيفتاجية العامل كمّ  - ب
 زيادة فرص اإلبداع واالبتكار يفتيجة حلرية التصرؼ وتشجيف العاملٌن على روح ادلبادرة والتفكًن اخلالؽ وتقدمي أفكار خالقة.  - ت
ظف ادلمكن أكثر رغبة يف التغيًن و أقل مقاومة لق. خاصة و اف من أصعد مساعدة ادلنظمة يف برامج التطوير والتجديد فادلو  - ث

ألسباب كثًنة ال توجد لدى األفراد الذين  ،األمور الا تسدي إُف فشل مشاريف التغيًن هي مقاومتة من قبل ادلوظفٌن خوفا منق
 يتمتعوف بالتمكٌن وحد التغيًن والتجديد.

 و الرُنية واحلصة السوقية ومسعة ادلنظمة وٓنقيق مسشرات مالية أفضل بشكل عاـ. ٓنقيق يفتائج أداء جيدة من حيث اجلودة - ج
من ادلفاهيم  دّ الذي يع  Internal Marketingٓنسٌن العالقة بٌن العاملٌن من خالؿ مفهـو التسويق الداخلي - ح

بينهم بشكل يسدي إُف تغيًن جذري  ادلنسجمة مف مفهـو التمكٌن من حيث جودة العالقة بٌن أعضاء الفريق أو بٌن العاملٌن فيما
 . (Rafiq and Ahmed, 2000) يف يفظرة العامل لزميلق يف العمل
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 ثالثا: القيادة بالتمكين 

اف دور القيادة يف صلاح برامج ادلشاركة والتمكٌن يكاد يكوف يف غاية األعلية  ألف التمكٌن يتطلد من القيادة واإلدارات العليا 
وذ الذي تتمتف بق واالستعداد الفعلى لذلك التنازؿ وإعادة توزيف هذا النفوذ على العاملٌن يف سلتلف التنازؿ عن شيء من النف

 مستويات ادلنظمة. 
. و على أهنا  "عملية إذلاـ اآلخرين لبذؿ قصارى جهدهم من أجل إصلاز مهاـ ذات أعلية للعملتعرؼ  Leadershipقيادة فال

سجم مف قوة اخلربة وقوة ادلعرفة وقوة اإلعجاب بشخ  القائد أالكاريزما(. فالقادة الفعالوف القيادة بالتمكٌن هو أسلوب قيادي ين
 وادلسػئولية والصػالحية ذلػم والثقػة هبػم يف أنػاذ القػرار والتصػرؼ باسػتقالليةهم الذين يقوموف بتمكٌن مرؤوسيهم وبتػوفًن ادلعلومػات 

 يف رلاالت العمل الا يعملوف هبا. 
لموف أهنم عندما ؽلنحػوف مرؤوسػيهم مزيػدا مػن التمكػٌن وحريػة التصػرؼ ّنسػئولية واقتػدار، فػاف ذلػك يػنعكس علػى هسالء القادة يع

أف تنازؿ القائد عن شيء من   (Schemerhorn, 2002)أداء متميز وجودة عالية وايفتماء يف العمل. و يف هذا اإلاار يرى 
ف القػػادة النػػاجحٌن هػػم الػػذين تػػزداد قػػوهتم عنػػدما يشػػاركهم اآلخػػروف هبػػا مػػن قوتػػق لصػػاٌف ادلرؤوسػػٌن ال يعػػين فقدايفػػق لتلػػك القػػوة، أل

 خالؿ تبنيهم وايفتمائهم لرؤية القائد والدفاع عنها بشكل ذايت.

فالقادة العظاـ هم الذين يلمسوف وؽللكوف قلوب تابعيهم ومرؤوسيهم فيفهموف حاجاهتم ويتلمسوف مشاعرهم، وهذا هو الذي 
ات وثيقة وعميقة تسمو على ادلصاٌف الشخصية وادلصلحة االقتصادية ادلتبادلة الا روج ذلا علماء االقتصاد. ؽلُكنهم من بناء عالق

 ,Emotional Intelligence  ( (Cooperوهذ  العالقات أصبحت تعرؼ ّنفهـو الذكاء الوجداين أو العاافي
الكامنة لدى مرؤوسيق تلك الطاقات ادلتناغمة وادلسيدة من خالؿ هذا الذكاء الوجداين يتمكن القائد من رؤية الطاقات و 1997

 ومن أهم خصائ  الذكاء الوجداين ما يعيت: (Reason, 1998)للتغيًن ادلنشود على أسس دؽلوقرااية وٕنكينية 
 .التعامل االغلاس مف ادلوظفٌن والعمالء واإليفصات ذلم وفهم احتياجاهتم ومشاعرهم 
 جديدة من خالؿ العصف الذهين. تشجيف ادلوظفٌن على توليد أفكار 
 .خلق دافعية حقيقية و مهارات القيادة والتفاوض واإلقناع والتعثًن يف اآلخرين وحفزهم 
 .خلق رؤية وبصًنة وقدرة على استلهاـ سيناريوهات سلتلفة للمستقبل 
 .إدارة أالزمات والكوارث حاؿ وقوعها 

 رابعا: التمكين و المفاهيم االدراية االخرى

 التمكين وتفويض السلطة :) ا (  

يسود اعتقاد كبػًن أف تفػويض السػلطة مػرادؼ للتمكػٌن ، ويف الواقػف إيفػق ؼلتلػف عنػق ألف تفػويض السػلطة يعػين " ٔنويػل         
جزء من الصالحيات إُف اآلخرين لتسهيل عملية التنفيذ والوصوؿ إُف األهداؼ التنظيمية ، فالتفويض ال يلغي مسئولية ادلفوض 
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تيجة النهائية للعمل ، كما أف التفويض حالة مسقتة تنتهي بايفتهاء ادلهمة الا مت التفويض ذلا. أما يف التمكػٌن فػدف األفػراد عن الن
الػػذين مت ٕنكيػػنهم أي إعطػػاؤهم سػػلطة أنػػاذ القػػرارات هػػم ادلسػػئولوف عػػن النتيجػػة النهائيػػة. فادلقصػػود بػػالتفويض هػػو اسػػناد مهػػاـ 

ن قبػػل االدارة حيػث تضػف االدارة يفقػػاط مراقبػة أو يفقػػاط متابعػة و علػي ادلػػوظفٌن الرجػوع لػػالدارة الشػخاص و زلاسػبتهم عليهػػا مػ
 (.2008العليا للحصوؿ على ادلوافقات و أناذ القرارات أاذلوارى،

 ( التمكين والمشاركة : 2) 

ألوؿ والركن الرئيسي لتمكٌن العاملٌن هناؾ خلو لدى البعض  بٌن مفهـو التمكٌن وادلشاركة،  فعملية ادلشاركة تعد هي ادلفتاح ا
من التصرؼ السريف يف ادلواقف اجلديػدة الػا يواجهوهنػا. فػاألفراد بػدوف معلومػات ال ؽلكػن أف  –خاصة يف الصفوؼ األوُف   -

 يتحملوا ادلسئولية وال أف يساعدوا يف حل األزمات الا تعرتض العمل.

 (  التمكين واإلثراء الوظيفي: 3) 

اء الوظيفي بعيفق إعادة تصميم الوظائف ُنيث تتضمن تنوع يف أيفشطة الوظيفة ، َنايفد االستقاللية واحلرية للعامل يف يعرؼ اإلثر 
السػيطرة علػػى وظيفتػق ، وٓنديػػد كيفيػة تنفيػػذها والقيػاـ بالرقابػػة الذاتيػة ألعمالػػق ، عػالوة علػػى حصػولق علػػى معلومػات عػػن يفتػػائج 

تاج وظيفتق، وبناًء على ذلك فاإلثراء الوظيفي يعد عملية أساسية لتطبيق ٕنكٌن العاملٌن ، أعمالق واتصالق ادلباشر ّنن يستخدـ يف
حيػػث يتطلػػد التمكػػٌن إعػػادة تصػػميم العمػػل وإحػػداث تغيػػًن فيػػق حػػىت يشػػعر ادلوظػػف بالفعاليػػة الذاتيػػة وقدرتػػق علػػى التػػعثًن علػػى 

 ( .2005األحداث واألفراد والظروؼ احمليطة بالعمل وسلرجاتق أالعتيىب، 

  التمكين و االبداع: (  4أ 

يشار اُف وجود ارتباط قوى بٌن التمكٌن و االبداع، فادلنظمات الناجحة تشجف روح االبداع من خالؿ التمكٌن، و ذلك          
شلا يتولد عنق  ال يتم اال بدفف مقومات االستقاللية و الريادية اُف رلمل اذلـر التنظيمى. فالتمكٌن غلعل حرية و شفافية ىف االداء

و قد عرفتق منظمة التعاوف و التنمية يف ادليداف االقتصادي على ايفق رلموع اخلطوات العلمية و الفنية و االبداع و االبتكار. 
التجارية و ادلالية الالزمة لنجاح تطوير و تسويق منتجات صناعية جديدة أو زلسنة،و االستخداـ ألساليد وعمليات أو معدات 

سنة أو إدخاؿ اريقة جديدة يف اخلدمة االجتماعية، و ليس البحث و التطوير إال خطوة واحدة من هذ  اخلطوات. جديدة أو زل
 (2002أاسكو، 
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 خامسا: معوقات تطبيق التمكين في المنظمات العربية 

 نها ما يلي:قد تواجق ادلنظمات العربية بعض ادلعوقات الا ٓند من قدرهتا على تطبيق ٕنكٌن العاملٌن، وم       

 البناء التنظيمي اذلرمي.   -
 ادلركزية الشديدة يف سلطة أناذ القرارات.  -
 خوؼ اإلدارة العليا من فقداف السلطة.  -
 عدـ الرغبة يف التغيًن.  -
 خوؼ اإلدارة الوسطى من فقداف وظائفهم والسلطة.  -
 خوؼ العاملٌن من ٓنمل السلطة وادلسعلة.  -
  ال تشجف على ادلبادأة واالبتكار.األيفظمة واالجراءت الصارمة الا  -
 السرية يف تبادؿ ادلعلومات.  -
 ضعف يفظاـ التحفيز.  -
 تفضيل أسلوب القيادة االدارية التقليدية.  -
 ضعف التدريد والتطوير الذايت.   -
 عدـ الثقة االدارية.   -
 عدـ مالءمة يفظاـ ادلكافآت.  -

 البحث ما يلي: وإلصلاح عملية التمكٌن يف بيئة ادلنظمات العربية، يقرتح 

 تطبيق اإلدارة العقائدية.  -
 االْنا  ضلو البناء التنظيمي ادلرف.  -
 التحوؿ لتطبيق مفهـو القيادة التحويلية.  -
 بناء ادلنظمة الا تشجف على التعلم الذايت.  -
 السماح بتداوؿ ادلعلومات.  -
 التحوؿ من يفظاـ األشراؼ القائم على التوجية والتحكم.  -
 اـ ادلكافآت.إعادة النظر يف يفظ  -
 توفًن التدريد ادلالئم للقيادات االدارية.   -

 سادسا: التنمية البشرية وادارة الموارد البشرية 
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يستعرض هذا اجلػزء شػرح دلفهػـو أالتنميػة( ومفهػـو أالبشػرية( مث تعريػف مفصػل دلفهػـو أالتنميػة البشػرية( يليػق تعريفػا دلفهػـو أادارة  
بداية يف علم االقتصاد حيث اسُتخدـ للداللة على عملية إحداث  Developmentـ التنمية ادلوارد البشرية(،  فلقد برز مفهو 

رلموعػػة مػػن التغػػػًنات اجلذريػػة يف رلتمػػػف معػػٌن، هبػػػدؼ إكسػػاب ذلػػػك اوتمػػف القػػػدرة علػػى التطػػػور الػػذايت ادلسػػػتمر ّنعػػدؿ يضػػػمن 
ف علػػى االسػػتجابة للحاجػػات األساسػػية واحلاجػػات ادلتزايػػدة التحسػػن ادلتزايػػد يف يفوعيػػة احليػػاة لكػػل أفػػراد ، ّنعػػىن زيػػادة قػػدرة اوتمػػ

ألعضائق، بالصورة الا تكفل زيادة درجات إشباع تلك احلاجات، عن اريق الرتشيد ادلستمر الستغالؿ ادلوارد االقتصادية ادلتاحة، 
قػرف العشػرين، حيػث ظهػر كحقػل . مث ايفتقل مفهـو التنمية إُف حقل السياسة منذ ستينيات ال وحسن توزيف عائد ذلك االستغالؿ

منفػػرد يهػػتم بتطػػوير البلػػداف غػػًن األوربيػػة ْنػػا  الدؽلقراايػػة. وظهػػر مػػا يسػػمى ّنفهػػـو  التنميػػة السياسػػية والػػذي ؽلكػػن تعريفػػة : "بعيفػػق 
يفظػم  عملية تغيًن اجتماعي متعدد اجلوايفػد، غايتػق الوصػوؿ إُف مسػتوى الػدوؿ الصػناعية"، ويقصػد ّنسػتوى الدولػة الصػناعية إغلػاد

تعددية على شاكلة النظم األوربية ٓنقق النمو االقتصادي وادلشاركة االيفتخابية وادلنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوانية والسيادة 
 والوالء للدولة القومية.

فػف مسػتوى الثقافػة يف والحًقا، تطور مفهـو التنمية لًنتبو بالعديد من احلقػوؿ ادلعرفيػة. فعصػبح هنػاؾ التنميػة الثقافيػة الػا تسػعى لر 
اوتمف وترقية اإليفساف، وكذلك التنمية االجتماعية الا هتدؼ إُف تطوير التفاعالت اوتمعية بٌن أاراؼ اوتمف: الفرد، واجلماعة، 

ات وادلسسسات االجتماعية ادلختلفة، وادلنظمات األهلية. باإلضافة لػذلك اسػتحدث مفهػـو التنميػة البشػرية الػذي يهػتم بػدعم قػدر 
 الفرد وقياس مستوى معيشتق وٓنسٌن أوضاعق يف اوتمف.

و ادلالحظ أف ٗنيف تعريفات مفهـو التنمية تشًن الهنا يف األساس عملية تستهدؼ النهوض باوتمف إُف وضف أفضل شلا هػو عليػة 
مستوى حياة الفرد واوتمف يف  يف كافة جوايفد النشاط اإليفساين واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي ...اٍف بقصد ٓنسٌن

 اواالت ادلشار إليها وفق ٔنطيو علمي مدروس .

اما مفهـو البشرية فهو مشتق من كلمة أبشر(  والا يراد هبا بين االيفساف وقد وردت هذ  الكلمة يف القراف الكرمي يف عدة مواضف 
 منها على سبيل ادلثاؿ:

 .11 ص ( َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِاٌنٍ ِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ أ -
َها ُروَحَنا فَػَتَمثََّل ذَلَا َبَشرًا َسِويِّا أ -  .11 ( مرميفَأنَََّذْت ِمن ُدوهِنِْم  ِحَجابًا َفَعْرَسْلَنا ِإلَيػْ

 قد برز يف العقد األخًن من القرف ادلاضػي بسػبد تزايػد  Human Developmentوعلى ذلك فاف مفهـو التنمية البشرية 
االهتماـ ُنقوؽ االيفساف اضافة اُف  تنامي الوعي بقيمة اإليفساف ودور  يف منظومة التنمية الشاملة، و ايضا ادراؾ االمم والشػعوب 
بايفق ال تنمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية دوف تنمية االيفساف من خالؿ احلرص على تعليمة وتثقيفة وتدريبة على كل الفنػوف 
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اعد  وتساعد رلتمعق علػى النهػوض والتطػور ، فااليفسػاف هػو الفاعػل االوؿ واالخػًن يف هػذا الكػوف خاصػة اذا مػا وادلهارات الا تس
ادركنا اف الكوف موجود خلدمة االيفسػاف ومسػخر لػق وذلػك ْنسػيدا دلفهػـو االسػتخالؼ الػذي اراد  ان ذلػذا االيفسػاف ، والغايػة مػن 

 االستخالؼ هي عمارة الكوف وبناءة وتشييدة.

بناء على ذلػك زاد االهتمػاـ بقضػية االيفسػاف وحقوقػة وزاد االهتمػاـ بالعنايػة بػق تثقيفػا وتعليمػا وتربيػة وكثػرت الدراسػات والبحػوث و 
وادلسٕنرات الا عقدت لتحديد مفهـو التنمية البشرية وٓنليل مكويفاهتا وأبعادها، كدشباع احلاجات األساسية، والتنميػة االجتماعيػة، 

البشػػري، أو رفػػف مسػػتوى ادلعيشػػة أو ٓنسػػٌن يفوعيػػة احليػػاة. وتسػػتند قيمػػة اإليفسػػاف يف ذاتػػق وبذاتػػق إُف منطلقػػات  وتكػػوين رأس ادلػػاؿ
قررهتػػا الػػديايفات السػػماوية الػػا تػػن  علػػى كرامػػة اإليفسػػاف الػػذي جعلػػق ان خليفػػة يف أرضػػق ليعمرهػػا بػػاخلًن والصػػالح. كمػػا ترسػػخ 

 ة هو اإليفساف.االقتناع بعف احملور الرئيس يف عملية التنمي

. ومنذ ذلك الوقت، يصدر بريفامج 1990و أالق  هنج التنمية البشرية  يف تقرير التنمية البشرية العادلي األوؿ الذي صدر يف عاـ 
 التنمية البشرية هي عملية ترمي إُف توسيف يفطاؽ خيارات األفراد وحريػاهتم.األمم ادلتحدة اإلظلائي تقرير التنمية البشرية  كل عاـ، ف

فاخليػػارات هػػي الػػا يثمنهػػا األفػػراد ويرغبػػوف فيهػػا ألسػػباب وجيهػػة. وإذا مػػا ٕنتػػف األفػػراد ُنريػػة اإلختيػػار، و أُتيحػػت ذلػػم فرصػػة إٔنػػاذ 
القرار، تسنت ذلم فرصة اإلرتقاء ُنياهتم. فاخليارات تتغًّن مف مرور الوقت، و بتغًن ادلكاف والزماف وتعتمد على الفرد يففسػق. وهػذ  

سػد مػا ورد يف تقريػر التنميػة البشػرية وللتنمية البشرية عناصر أساسية، هي  ح تلف  باختالؼ حالة األفراد والظروؼ.اخليارات ٔن
، احليػػاة ادلديػػدة والصػػحية أمسػػتوى الصػػحة(، وٓنصػػيل التعلػػيم أمسػػتوى التعلػػيم(، واحلصػػوؿ  علػػى 1990األوؿ الصػػادر يف عػػاـ 

العربيػة دوؿ الػ و يوضػح اجلػدوؿ التػاِف ترتيػد رلموعػة مػن ادلوارد الالزمة  لبلوغ مستوى ادلعيشة الالئقة والكرؽلة أمسػتوى الػدخل(.
  -ودوؿ اجلوار يف دليل التنمية البشرية :

 ترتيد رلموعة من الدوؿ العربية ودوؿ اجلوار يف دليل التنمية البشرية (: 1جدوؿ رقم أ

 التغًن **     2012سنة  *    2000سنة      الدولة  / البياف
  9-  48  39 البحرين

 15 36 51 قطر
 9- 54 45 الكويت
 5 41 46 اإلمارات

 0 64 64 ليبيا
 14 57 71 السعودية
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 6- 84 78 عماف
 3 72 75 لبناف

 1- 100 99 األردف
 3 94 97 تويفس
 13 93 106 اجلزائر
 8- 116 108 سوريا
 3 112 115 مصر

 7- 130 123 ادلغرب
 6 16 22 إسرائيل

 22 76 98 إيراف
دراسة مقاريفة مف بعض الدوؿ العربية كليػة  التنمية البشرية يف مصرمسشرات  -بدوف تاريخ  –مىن زلمد احلسيين عمار :*  ادلصدر
 جامعة األزهر -التجارة 

 تقرير التنمية البشرية. - 2013  اإلظلائي ادلتحدة األمم ** بريفامج

والا من  التنميةالذي أكد فيق اف التنمية البشرية هي ظلوذج من ظلاذج  األمم ادلتحدةمن 1994هذا و قد صدر تقرير التنمية عاـ 
خالذلا ؽلكن جلميف األشخاص من توسيف يفطاؽ قدراهتم البشرية إُف أقصى حد شلكن وتوظيفها أفضل توظيف يف ٗنيف ادليادين. 

 تولد بعد. وؼلل  التقرير إُف أف التنمية ادلستدامة تعاًف اإليفصاؼ داخل اجليل الواحد وهو ػلمى كذلك خيارات االجياؿ الا َف
  .وبٌن األجياؿ ادلتعاقبة

وهناؾ من يطلق عليها اسم التنمية االيفسايفية وهو يعيت يف إاار تطور مضامٌن مفهـو التنمية، واستحدث مفهـو التنمية اإليفسايفية، 
( ايفق "ؽلكن أف تعرؼ التنمية االيفسايفية ببسااة 2002األمم ادلتحدة اإلظلائي، يفسايفية العربية أبريفامج و لقد ورد يف تقرير التنمية اال

بعهنا عملية توسيف اخليارات، ففي كػل يػـو ؽلػارس اإليفسػاف خيػارات متعػددة بعضػها اقتصػادي وبعضػها اجتمػاعي وبعضػها سياسػي 
لذا ينبغي توجيق هذ  اجلهود لتوسيف يفطػاؽ اخليػارات يف ٗنيػف ميػادين سػعي وبعضها ثقايف، فاإليفساف هو زلور تركيز جهود التنمية 

 االيفساف" وأورد التقرير أف هذا التعريف ينطوي على الدالالت التالية:

 تعزيز اخليارات اإليفسايفية من خالؿ إتاحة الفرص والتمكٌن. -
 اعتبار النمو االقتصادي وسيلة لتحقيق األهداؼ وليس غاية يف حد ذاتق. -

http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 عيل مشاركة الناس يف القرارات والعمليات الا تشكل حياهتم.تف -
و لقد أصبحت إدارة ادلوارد البشرية اليـو من أهم وظائف اإلدارة الهنا تركز على العنصر البشري والذي يعترب اغلى وأٖنن مورد من 

علػى اإلاػالؽ. فػددارة وتنميػة ادلػوارد البشػرية تعتػرب ركنػاً موارد االيفتاج واالبرز يف رلاؿ اهتماـ علم اإلدارة واألكثر تعثًنًا يف اإليفتاجية 
أساسياً يف غالبية ادلنظمات حيث هتدؼ إُف تعزيز القدرات التنظيمية، وٕنكٌن الشركات مػن اسػتقطاب وتعهيػل الكفػاءات الالزمػة 

التقػػدـ فػػادلوارد البشػػرية ؽلكػػن أف  والقػػادرة علػػى مواكبػػة التحػػديات احلاليػػة وادلسػػتقبلية. وّنػػا اف اذلػػدؼ هػػو ٓنقيػػق الػػربح مػػن خػػالؿ
تسػاهم وبقػوة يف ٓنقيػػق أهػداؼ وربػػح للمنظمػة. إف إدارة ادلػوارد البشػػرية تعػين باختصػػار االسػتخداـ األمثػل للعنصػػر البشػري ادلتػػوفر 

توقَػػػف، و الػػػذى علػػػى مػػػدى كفاءتػػػق، وقدراتػػػق، وخرباتػػػق و٘ناسػػػق للعمػػػل تتوقػػػف كفػػػاءة ادلنظمػػػة وصلاحهػػػا يف الوصػػػوؿ إُف
ُ
 ٓنقيػػػق وادل

أهدافها. لذلك أهتم علماء اإلدارة بوضف ادلبادئ واألسس الا تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد يف ادلنظمة مػن خػالؿ 
 إدارة ادلوارد البشرية. هذ  األسس تبدأ من التخطيو واالختيار والتدريد واحلوافز والتقييم وكل ما لق صلة بالعنصر البشري.

عريػف ادارة ادلػوارد البشػرية علػى اهنػا االدارة ادلسػئولة عػن كػػل مػا ؼلػ  ادلػورد البشػرى داخػل ادلنظمػة فيمػا يتعلػػق و ؽلكػن ت          
باالسػػتقطاب و االختيػػػار و التػػدريد و ادلكافػػػاة و تقيػػيم االداء لتحقيػػػق ارضػػاء العػػػاملٌن و جعلهػػم ميػػػزة تنافسػػية و بالتػػػاُف ٓنقيػػػق 

 أهداؼ ادلنظمة.

 البشرية في تحقيق التنمية الشاملة  سابعا: أهمية التنمية

ْناوزت التنمية ّنفهومها احلديث مفهـو النمو اإلقتصادى أو التنمية االقتصادية لتعخذ منحػى آخػر يعػرؼ باسػم التنميػة البشػرية ، 
ويكػوف  0التنميػة أي ربو العالقة بٌن البشر والتنمية ، ليس فقو باعتبار البشر عنصػرا مػن عناصػر التنميػة بػل أيضػا باعتبػار  غايػة 

اذلدؼ هو ٓنسٌن يفوعية حياة اإليفساف وضماف توزيف أفضل للدخل و٘ناية البيئة ، وهو ما تضمنق تقرير التنمية البشرية حيث يسكد 
على الربو اجلدِف بٌن النمو اإلقتصادى والتنمية البشرية ُنيػث يكػوف النمػو وسػيلة والتنميػة غايػة ، أي أف اإليفسػاف هػو أداة وغايػة 

 نمية وعلى ذلك تكوف التنمية البشرية هي تنمية الناس بالناس وللناس. الت

 ثامنا: غايات و أبعاد التنمية البشريه و التنمية البشرية المستدامة 

هتػػدؼ عمليػػة تنميػػة االيفسػػاف اُف ٓنقيػػق ٗنلػػة مػػن الغايػػات واالهػػداؼ الػػا تصػػلح هبػػا احليػػاة االيفسػػايفيق وترفػػف مػػن مسػػتوى معيشػػة 
 ا :االيفساف ومنه

 بناء ايفساف قادر على مواجهة احلياة والتغًنات الىت ٓندث حولق بشكل اغلاىب وفعاؿ.  -1
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مساعدة الفرد على التفكًن بشكل اغلاىب وخالؽ وتغيًن يفظرتق من يفظر  سطحيق اُف يفظرة اكثر عمقا وبشكل سلتلػف للحيػاة   -2
 من حولق.

ن اجػل  اثػراء تواصػل الفػرد بػاوتمف بشػكل اخالقػى ومػسثر يعػرب فيػق الفػرد تعليم الفرد اتقاف مهارات االتصػاؿ الفعػاؿ وذلػك مػ -3
 عن يففسق ويتولد شئ من االرتياح بينق وبٌن اسرتق واصدقائق وزمالء العمل وقائديق . 

لك مػن مساعدة الفرد يف تطوير ادائة وقدراتػق وذلػك مػن اجػل اغلػاد الوظيفػة ادلناسػبق لػق وكيفيػق احلصػوؿ عليهػا وماػلتاجػق لػذ  -4
 مسهالت ودورات ومسات ىف الشخصيق.

تعليمة مهارات وفنوف التعامل وكيفيق التواصل مف فريق العمل ومف قائد الفريق و زيادة ادراكق ايفق مهما كاف دور  صغًنا اال ايفق  -5
 الىت يقـو هبا مهما صغرت. سيكوف مسثرا اذا ما قاـ بق على النحو االمثل وعمل على اظهار ابداعاتق اخلالقق بق. فهو قائد ادلهمة 

 تعليم االيفساف قيمة الوقت وتدريبة على مهارات و فنوف ادارة الوقت و كيفيق استغالؿ ااقاتق ومواهبق ووضف اهداؼ حلياتق. -6

 تدريد الفرد على كيفيق التعامل مف ادلشكالت الىت تواجهق بشكل اغلاىب، وفعاؿ والبحث عن ادلخارج واحللوؿ. -7

 البشػرية غايات التنمية البشرية يف ما قدمػة جػيمس سػبيث ادلػدير التنفيػذي لربيفػامج االمػم ادلتحػدة االظلػائي للتنميػة وؽلكن تلخي 
 :النحو التاِف ادلستدامة يف تقرير  "مبادرة من اجل التغيًن" على

البيئػة بػدؿ  تنمية ال تكتفي بتوليد النمو وحسد، بل توزع عائداتق بشكل عادؿ ايضػا. وهػي ْنػدد ادلستدامة: هي البشرية التنمية"
 التنميػة للمشػاركة يف القػرارات الػا تػسثر يف حيػاهتم. اف سف خياراهتم وفرصػهم وتػسهلهمتدمًنها، وٕنكن الناس بدؿ هتميشهم  وتو 

النمو الذي يولد فرص  عة، وتوفًن فرص عمل، ويف صاٌف ادلرأة. اهنا تشدد علىتنمية يف صاٌف الفقراء، والطبي ادلستدامة هي البشرية
 ".وٓنقق العدالة فيما بينهم عمل جديدة، وػلافظ على البيئة، تنمية تزيد من ٕنكٌن الناس

البشػرية الػا ارحػت  و قد يفشعت يفظرية التنمية البشرية ادلستدامة يفتيجة للدمج بٌن منهجٌن للتنميػة. أوذلمػا هػو اسػرتاتيجية التنميػة
يف تقرير التنمية البشرية لربيفػامج األمػم ادلتحػدة اإلظلػائي، وثايفيهمػا مػنهج التنميػة ادلسػتدامة الػذي وضػعق أخصػائيوف بيئيػوف واعتمػد  

 (.1997األمم ادلتحدة اإلظلائي، أبريفامج  1992مسٕنر األمم ادلتحدة ادلعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جايفًنو عاـ 

الرغم من توافق اآلراء على أف مهارات البشر هي مفتاح التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال ايفق ْندر االشارة هنا أف منهج وعلى 
التنمية البشرية ادلستدامة ؼلتلف عن منهج رأس ادلاؿ البشري. ففي حٌن يتعامل ادلنهج األوؿ مف البشر كغاية للتنمية يتعامل الثاين 

ة على أساس كوف االستثمار يف البشر عملية مفيدة تسدي إُف النمو االقتصادي. ومف أف هػذين االْنػاهٌن قػد ال مف التنمية البشري
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يتناقضػػاف فيمػػا يتعلػػق بالسياسػػات الػػا يوصػػياف هبػػا، إال أف كػػال منهمػػا يعكػػس موقفػػا يفظريػػا سلتلفػػا يف تفسػػًن التنميػػة. ومػػن يفاحيػػة 
مة برتكيػز  علػى مػا هػو إٗنػاعي أساسػا وغػًن فػردي يف قػدرات النػاس، ففػي حػٌن يعػرتؼ أخرى، يتميز منهج التنمية البشػرية ادلسػتدا

بػػعف تطػػوير معػػارؼ األفػػراد ومهػػاراهتم ضػػروري للتنميػػة، إال أيفػػق يعتػػرب  غػػًن كػػاؼ لتحقيػػق تنميػػة مسػػتدامة، بػػل يسكػػد علػػى أف أظلػػاط 
دلػػػاؿ البشػػري. وإضػػػافة إُف ذلػػػك، فػػدف مػػػنهج التنميػػػة التفاعػػل بػػػٌن النػػاس هػػػي الػػػا ٔنلػػق الفػػػرؽ بػػػٌن رأس ادلػػاؿ االجتمػػػاعي ورأس ا

 ادلستدامة يتضمن مفهـو االستدامة الذي يتعلق بتنمية رلتمف بعكملق، ومن هنا فدف االستدامة البد أف تعامل كهدؼ رلتمعي.

د علػى منظمػات العمػل ( ايفػق غلػ2001ومن أجل ترٗنة الرؤية ادلتطورة للتنمية البشػرية ادلسػتدامة إُف حقيقػة واقعػة يػرى أالسػنبل، 
 العرس ادلشرتؾ ومسسسات اوتمف ادلدين أف تعترب يففسها:

 حافزا على التغيًن االجتماعي ومنادية بق.  -
 وكاالت تقـو ُنشد وتعبئة ذوي ادلصلحة يف التنمية البشرية ادلستدامة.  -
 مسيدة للشركاء احملتملٌن يف العملية.  -
 ايت.أجهزة تقـو بالنقد الذايت والتقومي الذ  -
 مشجعة للمسسسات الا ٓنسن عمليات مساءلة شركاء يف العمل التنموي.  -

 تاسعا: ابعاد التنمية البشرية

  يشًن كثًن من الباحثٌن يف رلاؿ التنمية البشريق اف للتنمية بعدين علا :

لتنميػة قػدرات اإليفسػاف، االهتماـ ّنستوى  تطوير ادلهارات والقدرات حيث يهتم بالنمو اإليفسػاين يف سلتلػف مراحػل احليػاة  .1
 . البديفية، والعقلية، النفسية، واالجتماعية، وادلهارية الروحايفية وااقاتق

االقتصػادية الػا  وادلػدخالت واأليفشػطة  ادلػوارد البعد االقتصادي البشري: حيث أف التنميػة البشػرية عمليػة تتصػل باسػتثمار .2
بتطػػوير اذلياكػػل و البنيػػة ادلسسسػػية الػػا تتػػيح ادلشػػاركة وااليفتفػػاع  االهتمػػاـتولػػد الثػػروة واإليفتػػاج لتنميػػة القػػدرات البشػػرية عػػن اريػػق 

  .كل الناس ّنختلف القدرات لدى
الثػػروات، وٓنسػػٌن االيفتاجيػػة،  وال شػك اف التنميػػة البشػػرية تسػاهم يف ٓنقيػػق النمػػو االقتصػػادي، والتطػور ادلضػػطرد يف ايفتػػاج        

 والنمػو البشػرية التنميػة ميػة، ، حيػث يػرى كثػًن مػن البػاحثٌن اف هنػاؾ ارتبػاط اغلػاس بػٌنالهنػا  مػن الشػروط الضػرورية لتحقيػق التن
 :االقتصادي خاصة اذا مت اتباع السياسات التالية

 .وتطوير مهارات الناس كيز على االستثمار يف التعليم والصحة،الرت  - أ
 .اإليفتاجية التشديد على توزيف اكثر عدالة للدخل واالصوؿ - ب
 .افضل بشكل مستمر خلق فرص عمل - ت
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االجتماعيػة األساسػية، وإيفشػاء شػبكات  اعتماد سياسة مناسبة لإليففاؽ االجتماعي، تتضػمن قيػاـ الدولػة بتػعمٌن اخلػدمات - ث
 .الناس وتقوية قدراهتم الجتماعي الضرورية، بالتالـز مف ٕنكٌناألماف ا

 عاشرا: أهم عوامل التنمية البشرية
التنمية البشرية غلد اف تتصف بالشموؿ والسعق لتحتوي كل ما ػليو بااليفساف ، اي كل رلاالت احلياة الا يتعامل معها ، وهػي 

ومن ابرز ما تشتمل علية التنمية البشرية من ( 2008شطوش وادلشاقبة، بال شك تشمل كل جوايفد احلياة االيفسايفية ، و وفقا أا
 عوامل ما يلى :

 العوامل االجتماعية: ظلو ثقافة العمل واإلصلاز وتغًن ادلفاهيم ادلقرتيفة ببعض ادلهن واحلرؼ.  .1
 :مرويفة البناء االجتماعى وادلساواة االجتماعية.  العوامل  الطبقية .2
 حتكار السلطة وٓنقيق الدؽلقرااية. : عدـ ا العوامل السياسية .3
 ضرورة هتيئة ادلناخ النفسى العاـ والتشجيف على التنمية. ٓالعوامل النفسية .4
 : االستغالؿ االمثل للموارد البشرية.  العوامل السكايفية .5
 : ارتفاع مستويات ادلعيشة واطلفاض الكثافة السكايفية.  الظروؼ  السكايفية .6
 ات الرعاية الصحية واطلفاض الوفيات وارتفاع معدالت احلياة. : ٓنسن مستوي العوامل  الصحية .7
 : تطور تقسيم العمل وارتفاع ادلهارات الفنية واإلدارية.  أوضاع العمل .8
 : استخداـ التقنية وتواينها . العوامل التقنية .9

 : تطور أساليد اإلدارة واعتماد أسلوب التخطيو.  .األوضاع اإلدارية10

 مبادرين والمبدعين من الشباب الحادى عشر: تدعيم ال

يف علػم االجتمػاع  بػعف التحػديث  ANKLES & SMITHومسيػت  منػذ يفصػف قػرف مضػى تقريبػاً أكػدت يفظريػة أيفكلػس
والتغػػًن دائمػػاً هػػو فعػػل األفػػراد وادلبػػادرين وادلبػػدعٌن ، ومثػػل هػػذ  النظريػػة كػػاف ذلػػا مصػػداقية كبػػًنة يف وقتهػػا ، واليػػـو سػػواء ىف الػػبالد 

لنامية على حد سواء ، فمن ادلسكد بعيفق ما َف يتوفر مبادرين ومبدعٌن فدف التحديث والتنمية ستدور يف حلقة مفرغة أو الصناعية وا
 تسًن يف اريق مسدود . 

وؽلكػػن أف يفسػػتنتج مػػن ذلػػك إف التمكػػٌن هػػو يفػػوع مػػن التحػػديث والتنميػػة للشػػخ  ، والػػا سػػتسدي يف النهايػػة اُف ظهػػور مبػػادرين 
 وأفراد ذلم مسات وخصائ  سلتلفة اُف حد كبًن عن بقية زمالئهم يف رلتمعاهتم.ومبدعٌن ورلددين 
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وفيمػػا يلػػي رلموعػػة مػػن ادلشػػروعات واألفكػػار لبنػػاء ثقافػػة ادلبػػادرين وادلبػػدعٌن يف رلػػاؿ التكػػوين ادلهػػين ويف رلػػاؿ االقتصػػاد والتنميػػة 
 ( وهي :2004وسوؽ العمل ، وهذ  األفكار اورها أيفصار و السماف، 

 دء بالتغيًن مهما كاف صغًناً اادلا بين على ٓنليل منظومي أالتعقد بداية اإلجابة( .الب .1
 البدء بالبيايفات القليلة ومنهجية تعديل متتابف مف وصوؿ معلومات . .2
 زلاكاة ّنعايًن إصالحية واقعية . .3
 هندسة اجتماعية . .4
 معايًن تنافسية وجودة شاملة . .5
 ة واالستيعاب .مشاركة احملليات يف التصميم وادلتابع .6
 تفكًن يف حلوؿ مشكالت َف تعيت بعد . .7
 ٗنف وقت العمل بادلتعة . .8
 تعليم وتدريد مستمد بادلوقف وعن بعد . .9

 السرعة وشبكات االتصاؿ . .10
 ارح أسئلة اواؿ الوقت . .11
 اإلرادة واإلصرار والنفس الطويل ومشوليتق واستخالص النتائج . .12
 ادلواصفات .أجهزة وأيفشطة الرتٗنة ويفقل التقنية ووضف  .13
 ادلشروعات الصغًنة قبل الكبًنة . .14
 تقسيم عمل أفضل مف الشركاء ودوؿ اجلوار . .15
 مكايفة أعلى لثقافة واْناهات اإلبداع وادلبادرة يف كل رلاالت احلياة . .16
 ادلبادرة واإلبداع تعيت من داخل اوتمف وخارجق وتعيت من داخل التخص  ومن خارجق . .17
 ر جامعات وكليات ومعاهد جديدة يف الفكر والتدريد والعمل ، وكلها مرتابطة ومتداخلة ٔنصصات علمية ومهنية يف إاا .18
 احلوار مف اآلخر . .19
 احلساسية والتنافس ويفظم ادلكافآت ادلالية واألدبية . .20
 العمل من بعد والتعليم من بعد وخفض التكاليف . .21
 تشجيف االختالؼ وادلغامرة واإلبداع وادلبادرة . .22
 والربرليات .بيف ادلعلوماتية  .23
 اجلمف بٌن التعليم والتدريد والعمل . .24
 البحث ادلستمر عن مصادر للثروة يف البشر ويف ادلبدعٌن وادلبادرين بشكل خاص . .25
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تشػػجيف وفػػتح أبػػواب االجتهػػاد واإلبػػداع وادلبػػادرة البنػػاءة خللػػق مشػػروعات اقتصػػادية تبػػدأ صػػغًنة ومتوسػػطة مث تكػػرب وتنمػػو  .26
 وتزدهر.

 ادرين وادلبدعٌن وإجراء دراسات علمية حوذلم .استحداث علـو ادلب .27
 تشجيف الشباب على حد التعليم الذايت وادلستمد ، واإلاالع يف سلتلف رلاالت العلم واحلياة واالقتصاد . .28
 استحداث مناهج تعليمية تدور حوؿ ادلشروعات االقتصادية وأساليد إدارهتا وحل ادلشكالت الا تتعرض ذلا . .29
 ة وحضرية صغًنة ، وتوفًن الدعم ادلاِف والعلمي من قبل القطاعٌن العاـ واخلاص .إيفشاء صناعات ريفي .30

 التحديات المعاصرة للشباب فى المجتمعات العربيةالثانى عشر: أهم 

 الشػباب، لتنميػة أجهػزة بديفشػاء أو بػرؤيتهم، مسػتعينة للشػباب، شاملة وسياسات اسرتاتيجيات بوضف احلكومات من الكثًن قامت
 .الرشػد مرحلػة صػوب اػريقهم يف وهػم تػواجههم الػا العوائػق علػى التغلػد علػى دلسػاعدهتم ذلػم مسػتقلة موازيفػات ي بتخصػ أو

 ، العاـ العمل يف الضئيل واطلرااهم الشباب، مشاركة ضعف لظاهرة التصدي يتم حيث ذلك، من استثناءً  وليست الدوؿ العربية
 تشػجيف علػى السياسػية األحػزاب تعمػل ذلػك اُف باإلضػافة .الوقػت لقضػاء ومراكػز رياضػية ومراكػز أيفديػة إيفشػاء خػالؿ من وذلك

 سػوؽ يطرقػوف دلػن بالنسػبة خاصػة ، الشػباب بػٌن البطالػة معػدالت ارتفػاع ويعػد .السياسػي احلػوار يف ومشػاركتهم الشػباب عضوية
 سلرجات بٌن التوافق عدـ من بًنةك بصورة احلد أجل من اجلهود تبذؿ لذا للحكومات العربية، كبًن قلق مصدر مرة، ألوؿ العمل
 إُف فقػو لػيس تػسدي، تدريس يفظم تطبيق ؽلكن حىت كلق التعليم يفظاـ إصالح غلري الواقف، ويف .العمل سوؽ ومتطلبات التعليم
 و اكل،ادلش حل على اخلالقة والقدرة النقدي التفكًن على القدرة تنمية إُف أيًضا تسدي ولكن السوؽ، ػلتاجها الا ادلهارات تنمية

 .-التحديات ادلعاصرة للشباب ىف اوتمعات العربية ما يلى :خاصة، و من أهم  بصفة وااليففتاح التسامح قيم ترسيخ إُف

غياب فلسفة واضحة ومكتوبة للرتبية وزلددة بوثيقة يف أقطار الوان العرس ، واألرضية ادلشرتكة لتكوين الناشئة، و٘ناية  -
وقرار  وإرادتق، وااليفتقاؿ بق إُف مستقبل تكوف فيق أكثر أمنا واقتدارا على التفاعل بعيدا عن احلاضر العرس وٓنرير موارد  

 التبعية. 
اْنا  اإلعالـ إُف برامج قتل الوقت والرتفيق دوف رؤية ومراجعيق من األمة وعقيدهتا وتراثها، ويفظرهتا إُف ادلستقبل الذي  -

  موقف ادلنتج وادلبدع وادلشارؾ بندية يف صياغة حركة اوتمف الدوِف ومتغًناتق. غلد أف تنتقل فيق من موقف ادلتفرج والتابف إُف
االكتفاء بفتح مسسسات للتعليم  تستوعد الطالب والتالميذ، وال تقدـ ذلم فرصا حقيقية يف تنمية التفكًن وصناعة  -

بًنة بٌن التعليم والتنمية، وما يرتتد على اجلديد بامتالؾ يفاصية اإلبداع واالبتكار وما يتصل هبذ  احلالة من حدوث فجوة ك
 ذلك من ايفعكاسات سلبية على الناشئة والشباب يف ميادين العمل واإليفتاج.

ايفشغاؿ اذليئات الرمسية وغًن الرمسية ومراكز الدراسات وقطاع واسف من الباحثٌن والدارسٌن بدوامة ادلصطلح، لدرجة  -
اللفظي والتفسًنات على أرضيات متباينة يف ادلوقف السياسي واأليدلوجي شلا االستغراؽ، والدخوؿ يف دوامة من االحرتاب 



 التمكين كمحور لمتنمية البشرية لمواجهة التحديات المعاصرة لمشباب -، محمد عبد الفتاح زهرى.د، د.هدى سيد لطيف
  -في المجتمعات العربية

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     133

.  أدى إُف تكوين خصومات وعداوات كاف أساسها ورأسها ادلفهـو
االيفشغاؿ أيضا، بكيفية قراءة التحديات، وٓنديد ابيعتها ويفوعها والتحديد النظري لكيفية التعامل معها، وعدـ  -

ا  تكييف الواقف دلواجهة التحديات ومن مث إزالتها ّننهجية وموضوعية، بتزامن مدروس وبعمل التحرؾ قلياًل إُف األماـ باْن
 يسدي إُف بناء احلاضر، وااليفتقاؿ إُف ادلستقبل بعماف وتنمية. 

تضعف فيق القيم و ادلعايًن -على حد بعض التعبًنات السسيولوجية- anomyالعيش يف مناخ من االيفومي  -
وِناصة  –جيق السلوؾ الا استقرت اويال حىت لتمتلئ احلياة بادلتناقضات الىت تسدى اُف البلبلة و االرتباؾ الواضحة الالزمة لتو 

إُف حد يتعذر االتفاؽ على شيء  -تناقض أيفساؽ القيم بٌن األجياؿ ادلختلفة وتناقض احلياة اليومية مف يفسق القيم وادلعايًن
 مشرتؾ يلتـز بق اوتمف.

 ن التحديات االخرى مثل الفقر و الصحة و البطالة.اُف جايفد رلموعة م -

تسػػارع وتػًنة العودلػة، زلدوديػػة وؽلكػن إغلػاز رلموعػة التحػػديات الػا تواجػق الػدوؿ العربيػػة يف ظػل ادلشػهد العػػادلى ادلعاصػر فيمػا يلػى: 
وكمػػة، وبػػوء معػػدالت التنميػػة و ، الفسػػاد وتػػدت مسػػتوى احلادلػػوارد العربيػػة وسػػوء اسػػتغالذلا، ٓنػػديات االيفػػدماج باالقتصػػاد العػػادلى

 .تصاعد معدالت التضخم وارتفاع االسعار

 الخاتمة 

يشهد العاَف ٓنوالت وتغًنات متعددة، كما تشهد الدوؿ العربية أيضا ٓنوالت وتغًنات ومنعطفات سياسية وثقافية واجتماعية عػرب 
لفيػػة الثالثػػة، ومػػا واكبهػػا مػػن صػػراعات سياسػػية قػػرف مػػن الزمػػاف، وقػػد زادت وتػػًنة هػػذ  التغػػًنات بشػػكل ملحػػوظ، علػػى جسػػر األ

 وعسكرية وثقافية، تعصف يف ادلنطقة العربية بشكل واضح وخطًن.

واػػرح موضػػوع التمكػػٌن، قػػد يسػػاهم يف تكػػريس أعليتػػق والقيػػاـ بدراسػػات شلتػػدة ومتصػػلة دلعرفػػة أبعػػاد  ادلختلفػػة، شلػػا قػػد يسػػاهم يف 
 تفجًن الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى العاملٌن يف سلتلف مستويات ادلنظمة. على ٓنسٌن مستويات األداء، و ينعكس اغلابيا

منهػػا: عػػدـ جديػػة األيفظمػػة السػػائدة يف  ،خاصػػة فػػدف يفقػػ  الػػوعي يف موضػػوع التمكػػٌن يف الػػبالد العربيػػة قػػد يعػػود ألسػػباب سلتلفػػة
ب واحلكومػات تقػـو علػى الشػك وعػدـ الثقػة بػدال فالعالقػة بػٌن الشػعو  ،تطبيق مفهـو التمكٌن على ادلستوى العاـ لأليفظمة العربية

الفسػػاد اإلداري وضػػيق اذلػػامش الػػدؽلوقرااي  تتمثػػل يفالعقبػػات الرئيسػػية للتنميػػة البشػػرية، و . (2003مػػن احلكػػم الرشػػيد أالكايػػد، 
هنا يربز مفهػـو التمكػٌن  من، فباإلضافة إُف التكاليف واخلسائر ادلادية الكبًنة الناٗنة عن الفساد وتعطيل فرص التنمية االقتصادية

 اوتمعات العربية.  يفكمحور للتنمية البشرية دلواجهة التحديات ادلعاصرة للشباب 
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