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ي هو المورد غير القابل  من  فمهما تمتلك الدول  للنضوب،مما ال شك فيه ان العنرص البشر

ي ويستمر   يوما ما ستذهب وتنتهي ، ولكن  إمكانيات مادية 
ي،  هو العنرص المورد الذي يبق   البشر

ي حد ذاتها مكانات المتاحة ال تساوى أي قيمة كل ال 
 
إال عندما يتعامل معها االنسان ويضيف ف

ي تحولها 
، فالنسان هو من يضيف القيمة  للمواد وبدونها تظل إىل مكون آخر  إليها األفكار  الت 

ي 
 
ية ف ي توظيف المكانيات البشر

 
ضافة إالمواد  غير ذات قيمة.  وهنا تلعب الدارة دورا مهما ف

ي منها الدول اليوم ليست مشكلة مادية  ولكن المشكلة هي 
ي تعان 

ة شكلمالقيمة،  والمشكلة الت 

ي  ، فعندما ننظر إدارة
 
ي تحتل  قائمة االقتصاد العالمي نجدها تتفوق ف

إىل الدول المتقدمة الت 

د تعتير أكير مص راس المال الفكري، اليابان ال يوجد بها ذرة واحد لخامات الحديد ومع ذلك

و  لمنتجات الحديد  ي سيارات وأجهزة وإلكي 
 
ي العالم ، فه تحول الحديد إىل منتجات ف

 
يات نف

ي ترفع   قيمة المادة الخام  ها، فقط أضافت القيمة ، هذه الضافة من العنرص البشر  وغير

ي السوق 
 
عىل ها تركير   يوجد بها مواد خام ولكن  ،  وكذلك سنغافورة  ال وتضاعف من قيمتها ف

ي وتعد من اقوى االقتصاديات  ي االستثمار البشر
 
التعليم والتدريب جعلها تتصدر دول العالم ف

بانها  ا هوهناك تعريف كالسيكي يعرف.  وهناك الكثير من الدول تسير عىل هذا النهجالعالمية. 

يمكنه التحرك من تلقاء نفسة هنا  لتحريك حجر موجود فوق تل  ال   صانعندما يتعاون شخ

اته ذل ، كل هتعريف ان هناك فعل ورد فعل وتفاعتبدأ الدارة، يتضح من ال م تظهر ل التأثير
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ي هو الركير  و إال بدخ ي. من هذا المنطلق يعتير العنرص البشر ي األ  ةل العنرص البشر
 
ساسية ف

ي 
كير  عىل التعليم والتدريب هما الرك النهوض بالدول ، فاالستثمار الحقيق 

ي االنسان، والي 
 
تاف  نير 

ي نجاح الدول، وهم ركنا الدارة األ 
 
رص فالتعليم مطلوب لتعريف العن ساسيير  ،الرئيسيتان ف

ي ال ة ، والتدريب هو الجانب األخر لمفاهيم والمناهج العلمية الصحيحوا بالمبادئبشر

ة والتدريب المتخصص الذي يركز  للنهوض بالدارة وهو التعلم الذي يتحقق من خالل   الخير

ي تمكن االنسان من التوظيف الجيد للموارد المتاحة. و 
 عىل رفع المهارات والقدرات  الت 

ي رأس  االستثمار 
 
يتضح لنا . و الدول  عليه عتمد تالمال الفكري أصبح اليوم هو األساس الذي ف

اتيجية كير  األ  من مراجعة الخطط االسي 
ة أن الي  ي السنوات األخير

 
ي وضعتها الدول ف

ساسي الت 

ي 
 
ي ايمانا منها  عىل االستثمار ف بها.  أنه المحرك الرئيسي  لنجاحها ولنجاح الدارة العنرص البشر

ي منظومة التعليم والتدريب لتحقيق األهداف األساسية   وهذا يتطلب
 
االتقاء  و إعادة النظر ف

بالدارة وتطويرها بما ينعكس إيجابيا عىل تطوير العمل .  وتزداد أهمية رأس المال الفكري حاليا 

ات العالمية والتطور المعرفة، والذي  باقتصاد الدول   اهتمامنتيجة زيادة  فرضته المتغير

ي الماالتكنولو 
ي ، فق  ي األرضجر

 
ي كان االقتصاد يقوم عىل  عنارص تتمثل ف

 والعمل  س المالورأ  ض 

ي هذا العضيفت إىل هذه اواآلن 
وة رص من يمتلك المعرفة يمتلك القالعنارص المعلومات ، فق 

ي التعليم والتدريب لبناء رأس المال الفكري. 
 وهذه لن تتحقق إىل من خالل تطوير منظومت 

 

 

 

 

 

 

 


