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تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه االستثمار يف رأس املال البشري يف تطوير الكفاءات  هذه الدراسةدف  لخص:م       
 والتعليم والتمويل ،الصحة والذي يعترب كخيار إسرتاتيجي يف تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومواهب البشر يف جمال البشرية،
، وقد خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج نتاجيةومعاجلة مشكلة عدم املساواة وتعزيز مستوى اإل، الفرص تكافؤ لضمان
 عجلة تدارك من ميكنها عالية قدرات ذو شاب بشري مال برأس تزخرهو الثروة احلقيقية للجزائر، حيث رأس املال البشري أن أمهها 
يف التعليم، ومنو مبهر يف معدالت استثمارات كبرية هناك ، كما أن املطلوبني والفعالية لكفاءةبا استغلته هي إن والتنمية النمو

هذا يتطلب كوادر متخصصة وتقنيات عالية، عالوة على  ،االلتحاق وتكافؤ الفرص بني اجلنسني على مجيع مستويات التعليم تقريبا
  .على خمرجات املستقبلكميا النتائج احلالية لسياسات التعليم والصحة  يقيس مؤشر رأس املال البشري  ذلك

 رأس املال البشري، التعليم والصحة، تنمية الكفاءات. تاحية:الكلمات المف

 JEL  :O15, J24 , A21تصنيف

Investing in Human Capital as a Strategic Option to Develop Human 
Competencies in Algeria  

Abstract: This study aims to shed light on the role played by investment in human capital 
in the development of human competencies, which is considered as a strategic option in 
the development of human abilities, skills and talents in the field of health, education and 
finance to ensure equal opportunities, address the problem of inequality and enhance the 
level of productivity. This study has a set of results, the most important of which is that 
human capital is the real wealth of Algeria, where it is rich in young human capital with 
high capabilities that enable it to cope with the wheel of growth and development if it is 
exploited with the required efficiency and effectiveness. Dazzling enrollment rates and 
gender equality at almost all levels of education require specialized staff and high 
technology. Furthermore, the Human Capital Index measures the current outcomes of 
education and health policies quantitatively on future outcomes. 
key words: Human capital, Education and Health, Competency Development. 
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  مقدمة:

قد استثمرت احلكومات طويال لتحقيق النمو االقتصادي عن طريق الرتكيز على رأس املال املادي كالطرق واجلسور        
الفوائد واملطارات وغري ذلك من البىن التحتية، لكنها غالبا ما تستثمر بدرجة أقل يف مواطنيها، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن 

 .أبطأ كثريا يف حتققها وأصعب كثريا يف قياسها
فعندما ختفق  ،واالقتصاد واتمعات واالستقرار العاملي وهو مهم عرب األجيال بشرويعترب رأس املال البشري مهم  لل       

تضع هذه التكاليف البلدان يف االستثمار بصورة مثمرة يف رأس املال البشري، تكون التكلفة ضخمة خاصة لألشد فقرا و 
األجيال اجلديدة يف مأزق. ومع التقدم التكنولوجي الذي يويل اهتماما كبريا باملهارات العليا، فإن فشل البلدان يف متهيد 
الطريق أمام مواطنيها ليعيشوا حياة منتجة لن يفضي إىل تكاليف عالية فحسب، بل من املرجح أن يولد املزيد من 

  .ض األمن للخطر ألن عدم تلبية التطلعات ميكن أن يؤدي إىل االضطراباتالتفاوتات، كما أنه سيعر 
 البشري وهو املال رأس لبناء التدخالت على الطلب وزيادة الوعي زيادة إىل البشري املال رأس مشروع ويسعى      
 لتعزيز برنامج البشري، املال رأس عناصر، مؤشر ثالثة الناس وللمشروع يف وأكثر أفضل استثمارات تسريع إىل يهدف
  .النتائج البشري املال رأس زيادة يف التقدم لتسريع البلدان البشري، دعم املال رأس على والقياس البحث

  من خالل ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية:
  إشكالية الدراسة:

  كيف يمكن لالستثمار في رأس المال البشري أن يؤدي إلى تطوير الكفاءات البشرية في الجزائر ؟          

  يندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:

 هل يعترب االستثمار يف رأس املال البشري الثروة الكامنة لتنمية االقتصاد ؟. -
 يف النهوض بالكفاءات البشرية ؟.ما مدى مسامهة االستثمار يف رأس املال البشري  -

  فرضيات الدراسة:

  ولإلجابة على إشكالية الدراسة مت وضع فرضيتني رئيسيتني:
 يعترب رأس املال البشري الركيزة األساسية لثروة األمم. -
  إن االستثمار يف رأس املال البشري هو اخليار االسرتاتيجي لتطوير الكفاءات البشرية. -

  أهداف الدراسة:

 يف رأس املال البشري. استثمارأمهية على  تسليط الضوء  -
 .اسرتاتيجيات واستثمارات املتعلقة برأس املال البشري وذلك لتحقيق حتسينات سريعة يف النتائج دراسة -
 .حتسني كيفية قياس رأس املال البشري  -

 إىل ثالثة حماور أساسية ممثلة يف:لتحقيق الغرض املرجو من الدراسة قسمنا هذه الورقة البحثية منهجية الدراسة: 
  المحور األول: الموارد البشرية و رأس المال البشري

يعد العنصر البشري من أهم العناصر اإلنتاجية اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق التنمية، فلن يؤدي هذا العنصر     
  .دوره بدون تعليم حيث يسهم األخري يف تراكم رأس املال البشري

إن املوارد االقتصادية بطبيعتها تنقسم إىل املوارد الغري بشرية من طبيعة وأرض ورأس مال، واملوارد  الموارد البشرية: /1
عوامل إنتاج  والرأمساليةبشرية اليت تتمثل يف العنصر اإلنساين القادر على اإلنتاج. هذا ويف حني تعترب املوارد الطبيعية 
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 وإنشاء عوامل إنتاج أو وسائل إجيابية من شأا جتميع األموال واستغالل املوارد الطبيعية سلبية، فإن املوارد البشرية تعترب
                                                             . األمام اهليئات مبختلف أنواعها لدفع عجلة التنمية إىل

والدارس القتصاديات املوارد البشرية يدرك كم هي معقدة هذه االقتصاديات لكون الطبيعة البشرية يف حد ذاا     
سكان العامل  عددن اتمع، كما أمعقدة فمن ناحية ميكن النظر للموارد البشرية كما ونوعا كأحد دعائم اإلنتاج يف 

% من دول العامل الثالث، 85بينما ، دول العامل املتقدم % منهم سكان15نسمة ميثل  مليار 7.5) هو 2017(
هذا وتقوم األقلية  ،%84لـ % 45% من الناتج احمللي اإلمجايل بينما يبقى 55% من سكان العامل مبعدل 15حيظى و 

عن % من صادرات العامل من السلع واخلدمات بينما ال تزيد صادرات الغالبية النامية 72املتقدمة باالستحواذ على 
من ناحية أخرى إن املوارد البشرية اليت متثل ، و %، إن هذا التفاوت يظهر فجوة واضحة البد من التدقيق يف أسباا28

العنصر االستهالكي متثل أيضا العنصر اإلنتاجي الرئيسي يف اتمع ذاته. أي أن الفرد املستهلك الذي يهتم اتمع 
اجاته املختلفة هو نفسه الفرد القادر على إنتاج تلك السلع واخلدمات الكفيلة بتحقيق رفاهيته االقتصادية وتوفري احتي

فإذا ما كان اتمع استهالكي أكثر منه إنتاجي ظهرت فجوة  ،بتحقيق احلاجات اإلنسانية ومن مث حتقيق الرفاه االقتصادي
   :أخرى أكثر خطورة تقوده إىل حلقات ودوائر مغلقة من الفقر والتخلف

هي حلقة أو دائرة تنشأ نتاج اخنفاض يف مستوى الدخل من شأنه اخنفاض  Vicious Cycleاحللقة املفرغة  أوال:
األمر  ،خنفاض يف الدخل وهكذااالف ،االستهالك ونقص االدخار مما يؤدي إىل نقص االستثمار ومن مث نقص يف اإلنتاجية

ولكي نتمكن من كسر الدارة املفرغة للفقر يتعني تعبئة الذي جيعل اتمع يدور ضمن حلقة مفرغة من الفقر والتخلف، 
  املدخرات وتوجيه االستثمارات.

 دد الكثري من عواقبهاإن الزيادة السكانية كانت وال تزال إحدى املشكالت االقتصادية املطروحة للنقاش واليت  ثانيا:
الزيادة السكانية وآثارها السلبية بل واملرعبة يف قامت الكثري من النظريات االقتصادية السكانية اليت حتذر من و  الدول،

بعض النظريات. إن جتربة دول ككوريا والصني واليابان تظهر أن الزيادة السكانية مل تكن أبدا عائقا يواجه التنمية بقدر ما 
، فالصني هي أكثر ممساعدا هلا، وبفضل تركيز هذه الدول على العنصر البشري كان هلا املكان العاملي الذي حتتله اليو هو 

 327فالواليات املتحدة مليون،  1347تليها اهلند مليون نسمة مث  1381دول العامل كثافة من حيث عدد السكان 
  مليون، مث أندونيسيا، اليابان.

 نفرق بني مفهوم تنمية املوارد البشريةيتعني علينا هنا أن  / تنمية الموارد البشرية واالستثمار في رأس المال البشري:2
ومفهوم استثمار رأس املال البشري، حيث يتمثل األول يف توفري احتياجات األفراد وتلبية احتياجام واالهتمام م من 

ا القوة العاملة مب وجهة نظر اجتماعية شاملة. أما االستثمار يف رأس املال البشري فيعين ختصيص اإلنفاق على األفراد من
                            حيقق عائدا اقتصاديا يتمثل يف الناتج احلدي الذي يضيفه العنصر البشري لإلنتاج.                                 

االجتماعية مع و نريد هنا توجيه االستثمارات مبا حيقق التنمية البشرية املستدامة اليت حتقق التنمية االقتصادية     
يئة املناسبة اليت متكن من العطاء واالجناز وحتقيق أقصى إنتاجية حدية ممكنة مبا يعود بالنفع االقتصادي على الفرد خلق الب
لقد أصبح االستثمار يف الدول املتقدمة يف رأس املال البشري جبميع أنواعه أكرب من االستثمار يف رأس املال  واتمع.

ورية لبناء ما يعرف اليوم باالقتصاد املعريف أو التكنولوجي. إن االهتمام بالعنصر املادي، األمر الذي أوجد القاعدة الضر 
واجبا قوميا ملحا واالستثمار فيه كغريه من نواحي االستثمار يف حاجة دائمة إىل الدعم والتخطيط أصبح  البشري وتنميته

أن جتارة العبيد   )Dublin Louis-J et Lotka Alfred(و دوبلن لوتكا كل من واملتابعة وبأسلوب علمي سليم. يذكر  
البشري، وعلى الرغم من حترميها وإلغائها إال أا تعطي فكرة عن أمهية الفرد  كانت انعكاسا لفكرة االستثمار يف العنصر
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أو االستثمار يف رأس املال البشري ليس املقصود به وضع سعر أو مثن للفرد  رغم أن ،اإلنساين وفكرة لتسعري خدماته
االقتصادية واالجتماعية ويعين استخدام األنشطة املختلفة اليت من شأا زيادة  العنصر البشري إمنا هو أهم ركائز التنمية
  من النواحي االتفاقية من إنفاق على التعليم والتدريب والصحة واهلجرة.  اإلنتاجية أو نوعية العمل ويشمل جمموعة

 علمي والتكنولوجي يغري حياة الناس، بل إنه يساعد البلدان الفقرية على سد الفجوةإن التقدم ال / رأس المال البشري:3
 البلدان الفقرية ال تزال تواجه حتديات هائلة حيث يعاين ربع األطفال بيد أن ،مع البلدان الغنية يف العمر املتوقع عند امليالد

يف   % من تالميذ املدارس االبتدائية يف احلصول على تعليم ولو أويل.60دون سن اخلامسة من سوء التغذية، ويفشل 
 طالق. وهناك مربرمليون طفل وشاب يف البلدان الفقرية أي قدر من التعليم على اإل 260الواقع، ال يتلقى أكثر من 

 لكن هناك مربرا اقتصاديا أيضا وهو أن نكون ،أخالقي جيب أن نسوقه، بالطبع لالستثمار يف الصحة والتعليم للناس كافة
 األفراد سيكون االستثمار األهم البشري" وإمكانياتمستعدين للمنافسة واالزدهار يف بيئة سريعة التغري. إن "رأس املال 

   لذي ميكن ألي بلد حتقيقه من أجل ازدهار شعبه ورفع نوعية حياته مستقبال.على املدى الطويل ا
لقد استثمرت احلكومات طويال لتحقيق النمو االقتصادي عن طريق الرتكيز على رأس املال املادي كالطرق     

ويرجع ذلك جزئيا إىل أن واجلسور واملطارات وغري ذلك من البىن التحتية. لكنها غالبا ما تستثمر بدرجة أقل يف مواطنيها، 
 ارئيس جمموعة البنك الدويل جيم يونغ كيم مؤخر   أشار الفوائد أبطأ كثريا يف حتققها وأصعب كثريا يف قياسها. ومن مث وكما

، يواجه العامل اليوم "فجوة يف رأس املال البشري". ويف العديد من البلدان، فإن القوى العاملة Foreign Affairs يف جملة
جيب على و  ،غري مستعدة للمستقبل الذي يتكشف سريعا.فاملهارات تتسع حدودها بشكل أسرع من أي وقت مضى

العاملة اة التحديات الضخمة وانتهاز الفرص اهلائلة النامجة عن التغري  خمتلف البلدان أن تستعد اآلن إلعداد قوا
كبرية من البشر وبلدانا بأكملها   اومنسق لبناء رأس املال البشري، فإن أعداد ولكن بدون جهد عاملي عاجل .التكنولوجي

فقر وعدم وللحكومات دور حاسم تؤديه يف حتويل رأس املال البشري، ألن ال ،املستقبلي معرضة خلطر االستبعاد من الرخاء
  اليت تعوق الكثري من األسر عن االستثمار يف صحة أطفاهلا وتعليمهم. املساواة وغري ذلك من املساوئ

  المحور الثاني: االستثمار في رأي المال البشري

 إضافة فيه االستثمار و البشري املال برأس اهتمامات تبدي دراسات و أفكار تتوايل اآلخرية سنوات يف بدأت
  .االقتصادية التنمية حتقيق يف عامل أهم إا على التأكيد مت حيت النظريات بعض إىل
الرئيس كيم دعم املؤسسة الكامل الذي دعا إليه سبب الهذا التحدي امللح هو  رأس المال البشري: االستثمار في  -1
 وتلتزم جمموعة البنك الدويل مبساعدة خمتلف البلدان يف إعطاء األولوية لرأس املال ،مشروع جديد لرأس املال البشري يف

 لتنامي اإلدراك بأن الوظائف والعمال املهرة هم املفتاح للتقدم الوطين يف بلدان العامل على االبشري بطريقة مستدامة نظر 
 مجيع مستويات الدخل، وهناك ثالثة أهداف رئيسية:

 ستثمارات أكرب وأفضل يف البشر.بناء الطلب على ا  •
مساعدة بلدان العامل على تعزيز اسرتاتيجياا واستثماراا املتعلقة برأس املال البشري وذلك لتحقيق حتسينات سريعة   •

 يف النتائج.
  حتسني كيفية قياس رأس املال البشري.  •

حيويا لكل من احلكومات  اويقدم موردوسيساهم مؤشر رأس املال البشري اجلديد، يف دعم تلك األهداف الثالثة 
واملواطنني. ويساعد ذلك على قياس نتائج رأس املال البشري املتعلقة باإلنتاجية مثل بقاء الطفل على قيد احلياة، وإعداد 

 .(bountis 2002, p 243) م الطالب وصحة البالغني، علاألطفال مبكرا للنجاح وت
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سيقيس املؤشر صحة األطفال والشباب والبالغني وكذلك قدر وجودة التعليم الذي ميكن  ل:و من الشفافية إلى التح -2
وهذا سيساعد على تعزيز الشفافية وهو ما تشري األدلة القوية إىل أنه عاما،  18أن يتوقعه الطفل املولود اليوم وهو يف سن 

ف هذه البيانات إىل بدء حوار يف كل بلد عن ود ،دمات أفضلخبميكن أن يدفع الناس وصانعي السياسات إىل املطالبة 
  األمور املهمة للمستقبل وذلك بقيادة أعلى املستويات احلكومية.

ويف هذا الصدد قال كيم "ستشجع القياسات اجلديدة خمتلف البلدان على االستثمار يف رأس املال البشري     
يق االزدهار يف اقتصاد املستقبل أيا كان ما سيكون بشعور قوي باإلحلاح وذلك سيساعد يف إعداد اجلميع للتنافس وحتق

 .)2018(كيم،  وسوف يساعد على جعل النظام العاملي ناجحا للجميع" ،عليه
سيساعد مشروع رأس املال البشري خمتلف البلدان يف عدة جماالت االستفادة من املوارد وزيادة كفاءة اإلنفاق     

تظهر احلكومات بالفعل  تركز على النتائج، ومعاجلة الثغرات يف القياس والتحليل.ومواءمة السياسات مع االستثمارات اليت 
بتغيري خمرجات رأس املال البشري لديها. وستطرح بعض البلدان األوىل اليت تعمل مع جمموعة البنك الدويل بشأن  امااهتم

ال ميكن ألي بلد أن  ،أكتوبر تشرين األولاسرتاتيجيات رأس املال البشري النقاط البارزة خالل االجتماعات السنوية يف 
يتحمل اخنفاض استثماراته يف رأمساله البشري. ويف حني تتنوع السياقات وتتباين، فإن الرتكيز على رأس املال البشري ميثل 

املهارات تتحرك باستمرار ويتزايد الطلب على  ضرورة ملختلف البلدان على مجيع مستويات الدخل، حيث أن حدود
   التعليم والرعاية الصحية يف كل مكان. حتسني

 إن التعليم والتدريب املستمر يف عصرنا اليوم"عصر العلم واملعلومات" قد اختلف مفهومه وزادت التعليم والتدريب: -3
 البشريأمهيته واحلاجة إليه أنه استثمار يعود بقيمة مضافة عالية على االقتصاد القومي من خالل زيادة اإلنتاجية للعنصر 

 حيث ال تنحصر فوائد التعليم والتدريب يف زيادة إنتاجية املوارد البشرية فقط بل تتعداها إىل زيادة فعالية االستهالك
 وترشيده فضال عن إسهامه يف زيادة الطلب الفعال على السلع واخلدمات مما يزيد احلافز للمزيد من اإلنتاج وللمزيد من

 ارد اقتصادية لتستخدم يف إنتاج السلع واخلدمات وزيادة فرص العمالة الفعالة، فيزيد الناتجحتويل املوارد الطبيعية إىل مو 
 القومي اإلمجايل احمللي ويزيد الدخل القومي األمر الذي يسهم يف دعم مسرية التنمية االقتصادية والشاملة. وهو استثمار

 ملستقبلي للفرد نتيجة االستثمار واإلنفاق احلايل نتيجةعلى املستوى الفردي حيث يزيد من القيمة االقتصادية (األجر) ا
ارتفاع املهارة وبالتايل اخلربة وزيادة اإلمكانيات والفرص الوظيفية املتاحة. لذا يلزم اليوم وأكثر من أي وقت مضى السعي 

وعليه  البشرية والغري بشرية.قدما لتقدير االحتياجات التدريبية متهيدا إلعدادها وتنفيذها، مع ضرورة التنسيق بني مواردنا 
يف رأس املال البشري  نقول بأن ثروة األمة وغىن الشعب وحتقيق منو اقتصادي يدعم التنمية املستدامة يتطلب االستثمار

  والذي يقوم وباألساس على التعليم والتدريب.

) وحيدث جزء 01املمكن (الشكل يف العديد من األنظمة التعليمية ال تنتج سنة من التعليم سوى جزء ضئيل من التعلم 
اجلارية إلعادة ضبط املهارات خارج التعليم اإللزامي والوظائف الرمسية، لكن إىل أين ؟ ذلك من خالل  من العملية

حيث يكتسب الناس مهارات  الوظائف)،استكشاف ثالثة جماالت (الطفولة املبكرة والتعليم العايل وتعلم الكبار خارج 
ترسي االستثمارات يف مرحلة الطفولة املبكرة مبا يف ذلك التغذية والصحة واحلماية  يعة املتغرية للعمل.حمددة تتطلبها الطب

املعريف والسلوكي االجتماعي مستقبال. فمن الفرتة السابقة للوالدة حىت سن  والتعليم أساسا قوة الكتساب مهارات اإلدراك
فالفرد الذي يكتسب هذه املهارات يف فرتة الطفولة  ،أعلى مستوياا يفاخلامسة تكون قدرة الدماغ على التعلم من التجربة 

من احلياة. وميثل التعليم العايل فرصة أخرى للفرد للحصول  املبكرة يصبح أكثر قدرة على حتمل عدم اليقني يف وقت الحق
التواصل املتقدم واليت تعترب مهمة النقدي، و  على املهارات اإلدراكية العامة العليا مثل حل املشكالت املعقدة، والتفكري
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أما بالنسبة للرصيد احلايل من  للغاية الطبيعية املتغرية للعمل ولكن ال ميكن اكتساا من خالل التعليم املدرسي وحده.
باملدارس وال يشغلون  العمال، ال سيما من ال يستطيعون العودة إىل املدرسة أو اجلامعة فإن إعادة اكتساب غري املقيدين

ما حتقق  وظائف رمسية املهارات أو االرتقاء ا، جيب أن يكون جزاء من التكنولوجيا اهلدامة بسوق العمل. ولكن نادرا
برامج تعليم الكبار ذلك على النحو الصحيح، فيواجه البالغون قيودا ملزمة خمتلفة حتد من فاعلية الطرق التقليدية للتعلم 

  .)13، ص 2019(الدويل، 

  
  Kim (2018), Filmer et al(2018) استنادا إىل 2019ريق إعداد تقرير عن التنمية يف العامل فالمصدر:  

  تفاوت التعلم عرب البلدان النامية): 1الشكل (
 

 نظرية االستثمار في رأس المال البشري: -4

   ثروة األمميف مؤلفه الشهري  Adam Smith تعود بدايات هذا الفرع أو العلم إىل كتابات آدم مسيث أوال:
Wealth of Nations  the ال الذي ميكن  ،م1776لذي نشر سنة احيث بني أمهية التعليم ورأى أن التعليم هو ا

 واتفق معه يف ذلك انه سيكون عنصر فعال يف استقرار اتمع اقتصاديا وسياسيإأن مينع الفساد بني العمال بل 
 املشهورة ، وقد اعترب التعليم عامل من عوامل حتديد النسل، كما أعترب مسيثصاحب نظرية السكان   Malthusمالتوس

 مثل املباين واآلالت واملعدات، ويعد االقتصادي الكبري الفرد  Fixed Capital التعليم من عناصر رأس املال الثابت
 ليم حيث أكد على " أن أكثرمن أوائل االقتصاديني الذين أشاروا إىل القيمة االقتصادية للتع A. Marshal مارشال

 حاول قياس  W. Peety. كما أن وليم بييت)1987(املطوع،  أنواع االستثمارات الرأمسالية قيمة ما يستثمر يف البشر"،
  K Marx  رأس املال البشري وطالب االقتصاديني من بعده بتخصيص رؤوس أموال كبرية للتعليم ، وأكد كارل ماركس

 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ، كما أكد على أمهية التعليم والتدريب يف زيادة وترقية مهارات العمل.على عالقة التعليم 
 إال أن البداية احلقيقية أو والدة حقل اقتصاديات التعليم كانت عقب احلرب العاملية الثانية وبالتحديد يف اية اخلمسينات

 T.W.Schultz و ثيودور شولتزR.Solow  1957 وبرت سولووأوائل الستينات من القرن العشرين على يد ر 
 1964سنة  haribsonهاربيسون و  E.Dension  1962 ودينيسونG.S.Becker 1962 وجاري بيكر1960
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املرحلة اليت تبلور فيها هذا احلقل وتطورت فيها الدراسات واألحباث التطبيقية  1960 -1970وغريهم. وتعد الفرتة من 
 يف هذا اال عبد اهللا عبد الدامي وحامد عمار يف الوطن العريب  افرتة أو مرحلة احلماس، وقد برز أيض وهناك من يسميها

 G. P.sacahropoulsأما يف العقود الثالثة التالية فقد برز بعض من االقتصاديني والرتبويني مثل جورج ساكاروبولس

يعترب من التخصصات  (COLOR=black) .الوطن العريبوغريهم يف الدول املتقدمة وحممد غنيمة يف  Tilak وتيالك
الفروع احلديثة واليت تم باألنشطة التعليمية من الناحية االقتصادية واليت شاعت بعد احلرب العاملية الثانية واليت أثرت  أو
 " علم يبحث:بأنه واضحا يف كثري من الدول ويعرف علم اقتصاديات التعليم اكل من الفكر االقتصادي والرتبوي تأثري  يف

 وزمنيا من أجل تكوين البشر بالتعليم والتدريب عقال اوتكنولوجي اوبشريا اأمثل الطرق الستخدام املوارد التعليمية مالي
 أو مستقبال ومن أجل أحسن اوذوقا ووجدانا وصحة وعالقة يف اتمعات اليت يعيشون فيها حاضر  اومهارة وخلق اوعلم

 اقتصاديات التعليم " بأنه دراسة كيفية اختيار اتمع وأفراده Cohn وقد عرف كوهن. )1988(النوري،  توزيع ممكن"،
 إلنتاج خمتلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خالل Productive  Ressources  استخدام املوارد اإلنتاجية

 حمددة وكيفية توزيعها بني األفراد واموعات يففرتة زمنية  املعرفة واملهارات وغريها اعتمادا على التعليم الشكلي خالل
 إنتاج التعليم وتوزيعه بني األفراد واموعات احلاضر واملستقبل". أي أن اقتصاديات التعليم تم بالعمليات اليت يتم ا

ناجتها  لتعليم واختبار أنواع ا املتنافسة، وحتديد حجم اإلنفاق على التعليم سواء من األفراد أو اتمع، وعلى طرق
 )27، ص1990(دياب، الكمية والنوعية الكيفية،  وكفايتها
ويفرتض  ،مفهوم رأس املال البشري يف بناء منوذج يهدف إىل تفسري االحنرافات يف توزيع اإليرادات استخدم مينسر ثانيا:

النموذج أن االختيار الرشيد لوظيفة معينة يتضمن مساواة القيمة احلالية لإليرادات مع مدى حياة الفرد املتوقعة عند الوقت 
الذي قام فيه الفرد ذا االختيار، ومتثل االختالفات بني الوظائف املختلفة وفقا للنموذج انعكاسا الختالف طول الفرتة 

يف توزيع الدخل للوظائف املختلفة، بينما تعكس االختالفات داخل الوظيفة الواحدة منو وحتسني  التدريبية واالختالفات
 .اخلربة و اإلنتاجية بتقدم عمر الفرد. فالزيادة يف اإلنتاجية تكون ظاهرة يف األعمال املتطلبة ملقدار أكرب من التدريب

املال البشري ومنو اإلنتاجية يف النموذج على إظهار مدى  ويساعد الرتكيز على العالقة املوجبة بني االستثمار يف رأس
حيث يرتبط التفاوت يف الدخل  ،االختالفات بني الوظائف املختلفة فيما يتعلق باالستثمار يف كل من التعليم و التدريب
سر ثالثة أهداف وقد حدد مين .و الناتج من التدريب، أو تقدم عمر الفرد ارتباطا موجبا مبتوسط حجم االستثمار البشري

متثلت هذه األهداف يف حتديد حجم املوارد  ينبغي حتقيقها من خالل األحباث والدراسات يف جمال االستثمار البشري.
املخصصة للتدريب، كذلك حتديد معدل العائد على االستثمار يف التدريب وأخريا حتديد مدى املنفعة املرتتبة على حتديد 

يف تفسري بعض خصائص سلوك القوى العاملة. أما بالنسبة لتعريف مينسر للتدريب فقد  التكلفة والعائد على التدريب
اتسع ليشمل كل من التدريب الرمسي وغري الرمسي يف جمال العمل وأيضا التعلم باخلربة. وقد برر مينسر تضمني هذه 

األفراد، وعلى هذا فهو ميثل نوعا من ااالت يف التعريف إىل االعتقاد بأن كل منها يزيد وحيسن من مهارات وإنتاجية 
كما برر إدخال التعليم باخلربة يف إطار التعريف بأن الفرد قد يقبل عمال ما يقدم له أجرا منخفضا لتوقعه   ،أنواع التدريب

ثمار حتقيق منفعة مستقبلية نتيجة اخلربة املكتسبة من هذا العمل. وبناءا على هذا فإن التعليم باخلربة يتضمن تكلفة است
فقد  ،التعليم لتطبق على حتليل تكلفة التدريب جيب أخذها يف احلسبان وقد امتد استخدام املبادئ النظرية لتحليل تكلفة

   :قسم مينسر تكلفة التدريب إىل نوعني مها
ري املباشرة أما التكلفة غ ،التكلفة املباشرة تكلفة العدد و اآلالت واملواد املستخدمة يف التدريب، وأجور املتدربني      

التكلفة غري امللموسة وتتمثل يف تكلفة الفرصة الضائعة ومن أمثلة هذا النوع من التكاليف اإليرادات الضائعة و اليت  فهي
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 .كما أن نسبة اإليرادات الضائعة للمتدرب قد تفوق مثيلتها يف جمال التعليم،أكثر من نصف التكلفة الكلية للتعليم متثل
لصعوبة النسبية يف قياس التكلفة و العائد على التدريب، أما بالنسبة لقياس التكلفة فينطوي على أشار مينسر إىل ا وقد
    :من املشاكل منها عدد
  نقص البيانات اخلاصة بالتكلفة. -
                                 صعوبة حساب اخلسارة يف اإلنتاج والناجتة عن ضياع وقت العامل القدمي يف تدريب عامل جديد. -
 للتدريب. اعتبار بعض البنود مثل املواد املستهلكة أثناء التدريب تكلفة استهالك بينما جيب حساا كتكلفة مباشرة -
صعوبة حساب إيرادات الفرد قبل وبعد التدريب نتيجة صعوبة تقسيم األفراد إىل جمموعات جتريبية وجمموعات ضابطة  -

لكن يشوب هذه  ،اقرتح مينسر استخدام قائمة دخل الفرد جبانب قائمة تكاليف املنظمةونتيجة هلذه الصعوبات  ،للمقارنة
  الطريقة بعض جوانب القصور منها:

   اختالف تكلفة التدريب باختالف عمر الفرد، حيث تقل بتقدم العمر لذا جيب أخذ العمر يف االعتبار. -
مال الوفاة يف احلسبان وعدم حصول الفرد على العائد مما احتمال وجود بعض االحنرافات يف البيانات لعدم أخذ احت -

 يظهر تكلفة التدريب أكرب من قيمتها احلقيقية. 
إضافة الدخل اخلاص للفرد إىل الدخل املتحقق له من العمل مما يساعد على توسيع االختالفات يف اإليرادات يف عمر  -

  متقدم حيث توجد عالقة موجبة بني الدخل اخلاص والعمر.
 ،عدم صحة االفرتاض بأن االختالف بني إيرادات اموعة التجريبية و الضابطة يرجع إىل االختالف يف التدريب وحده -

حيث توجد عوامل أخرى تؤثر على مستوى وشكل اإليرادات وفقا لعمر الفرد. أما قياس معدل العائد على التدريب 
ؤثرة عليه وصعوبة تقدير قيمة هذه العوامل ماديا مما يؤثر على فتتمثل صعوبته يف وجود بعض العوامل غري املادية امل

وقد توصل مينسر إىل عدد من االستنتاجات فيما يتعلق بدراسة أثر االستثمار يف  .حسابات القيمة احلقيقية ملعدل العائد
  :التدريب على دخل وسلوك األفراد ومنها

ماالت حصوله على مزيد من التدريب يف جمال العمل تنمية رأس كلما زادت مستويات الفرد التعليمية كلما زادت احت -
                                     املال البشري تتأثر إجيابيا بالتعليم مبستوى املوظفني، ومستوى رضاهم الوظيفي.

    كلما زاد معدل دوران العمل ومعدل البطالة كلما زادت تكلفة االستثمار يف التدريب.  -
زاد االستثمار يف التدريب خاصة التدريب املتخصص كلما زادت احتماالت بقاء الفرد يف املنظمة واحتماالت  كلما -

 .(perruchet 2005, p 14) ،استقرار العمالة
املتوسطات  يومع ذلك ختف 2018يقيس مقدار رأس املال البشري الذي يتوقع أن حيققه الطفل املولود يف عام       

قدرا كبريا من التفاوت، وميكن تصنيف معظم مكونات املؤشر حسب اجلنس بالنسبة ملعظم البلدان حىت ميكن مالحظة 
رغم أنه من غري املمكن القيام بذلك بطريقة منهجية مع جمموعة كبرية  االختالفات يف فرص األوالد مقارنة مع البنات. و

ا وحيث تكون البيانات متوفرة توضح االختالفات يف مكونات املؤشر بني املناطق من البلدان، ميكن يف كل بلد على حد
واموعات االجتماعية واالقتصادية. وميكن ربط املؤشر بعدة سيناريوهات منها نصيب الفرد من الدخل والنمو يف 

أعلى من خالل قناتني: التأثري  املستقبل ومستوى الصحة، وعلى األمد الطويل يكون نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي
املباشر لزيادة إنتاجية العامل والتأثريات غري املباشرة اليت تعكس زيادة االستثمارات يف رأس املال املادي نتيجة وجود مزيد 

  )61، ص 2019(الدويل، ، )02(من العمال املنتجني كما هو موضح يف الشكل رقم 
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)   2019فريق إعداد عن التنمية يف العامل المصدر:(  

  2018، مؤشر رأس املال البشري): 2الشكل (

، يقاس املؤشر من حيث إنتاجية اجليل التايل من العمال بالنسبة إىل  1و 0يرتاوح مؤشر رأس املال البشري بني  مالحظة:
املقاس املرجعي للتعليم والرعاية الصحية الكاملني، اقتصاد حيقق فيه العامل املتوسط إمكانيات كل من التعليم والرعاية 

  على املؤشر. 1الصحية الكاملني ستكون قيمته 
 :ما يلي إن من أهم وسائل االستثمار يف رأس املال البشري وسائل االستثمار في رأس المال البشري:  -5

 الغذاء املتكافئ واملتوازن. - 

 الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية. - 

 التعليم والتدريب واإلرشاد واخلربة. - 

  اهلجرة.  - 
 Educationalوعليه يعرف نظام تنمية املوارد البشرية بأنه عبارة عن سلسلة من العمليات والقنوات التعليمية     

Channels  والتثقيفيةLecture Channel  والتطويريةDevelopment Channels،  فالتعليم يتم من خالله تزويد
ء أعمال معينة ومعروفة واالنطالق بالفرد إىل دائرة أوسع نطاقا الفرد باملعلومات واملعارف واملهارات الضرورية والالزمة ألدا
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والتعرف على ما جيري من حوله من مشاكل ومواقف ، يتطلب األمر تثقيفه باالطالع على معلومات ومعارف أكثر مشوال
ودقة ليتمكن من ووسائل للحل وبالتدريب يصل بالفرد إىل مرحلة أعلى يصقل فيه خرباته ومعلوماته مبهارات أكثر ختصصا 

ويعد التعليم من أهم وسائل االستثمار يف رأس املال البشري، وإن كان أكثر الوسائل  رفع كفاءته اإلنتاجية واالقتصادية.
تكلفة إال أنه أكثرها عائدا وإن استهدف التعليم أشياء أخرى، إال أن تنمية املوارد البشرية وزيادة إنتاجيتها من أهم 

مستوى التعليم ازدادت اإلنتاجية. فالعامل املاهر أكثر إنتاجية وعطاء من العامل األقل مهارة والفرد فكلما زاد  ،نتائجه
املتعلم أكثر إنتاجية من الفرد األمي وعلى مستوى الدولة جند عالقة وثيقة بني مستوى التعليم ومستوى الدخل القومي 

  د العوامل اليت حتدد الدخل القومي ونصيب الفرد منه. اإلمجايل ونصيب الفرد منه مما يدل على أن التعليم هو أح
وتتسم الدول النامية بصفة عامة من العجز يف فرص التعليم ومشكلة األمية بصفة خاصة، وإن كان هناك حتسن واضح 

مقارنة وملحوظ يف مستويات التعليم عما كانت عليه خالل الستينات والسبعينات إال أا ال تزال بعيدة عما هو مطلوب 
بالدول املتقدمة صناعيا. ولعل اخنفاض إنتاجية العمل مقارنة بالدول املتقدمة، مرجعه تدين مستويات التعليم والتدريب 
فيها، وإن كانت سياسات هذه الدول ترمي إىل التوسع يف التعليم لتحقيق التنمية إال أن التوسع كميا وليس نوعيا. ولزيادة 

صر البشري يتعني تعبئة املدخرات احمللية وزيادة االستثمارات العامة بالرتكيز على جماالت إنتاجية عنصر العمل أو العن
 اخلدمات الصحية والتعليمية وخاصة التعليم املهين والتدريب لرفع املهارات الفنية واإلدارية.

   مؤشر رأس المال البشري في الجزائر:المحور الثالث: 
(الدويل، مؤشرات رأس املال ، 2018حسب التصنيف السنوي أكتوبر  157من أصل  93املرتبة حتتل اجلزائر     

    .)2018البشري يف اجلزائر أكتوبر 
اليوم ميكن أن نتوقع  يقيس مقدار رأس املال البشري الذي يولده الطفل: ) ومكوناتهHCIمؤشر رأس المال البشري (

مت بناؤه يف و التعليم والصحة الكاملة  باملقارنة مع معيار كاملةاجليل القادم من العمال  إنه ينقل إنتاجية ،18سن  بلوغه
مخسة، سنوات الطفل املتوقعة من  وهي تتألف من مخسة مؤشرات: احتمال البقاء على قيد احلياة إىل سن، دولة 157

ال الذين ترتاوح من األطف كمقياس جلودة التعلم ، معدل بقاء البالغني (الكسر) التعليم ، وعشرات االختبارات املنسقة
أما  األطفال الذين ال يعانون من التقزم. ونسبة 60البقاء على قيد احلياة إىل سن  يتم عاما واليت سوف 15أعمارهم بني 

نصف منتجة  يف املائة من مجيع األطفال املولودين اليوم سوف يكربون يف أحسن األحوال 56على الصعيد العاملي، فإن 
  يف املائة منتجة قدر اإلمكان. 75وينمو ليصبح  يف أحسن األحوال،  يف املئة سوف 92و  قدر اإلمكان

االستثمار في رأس المال ولتوضيح أهداف الدراسة وأبعادها البد من ربط متغريي الدراسة من خالل املتغري املستقل 

إنتاجية ية، الرعاية الصحية، التعليم اجليد، التغذ(: تطوير الكفاءات( األمهية واالستثمار، القياس) واملتغري التابع  البشري
 )، بناء املهاراتالعامل
 حالة رأس المال البشري في الجزائرأوال: 

 يف املئة منتجة عندما تكرب إذا كانت تتمتع التعليم الكامل والصحة الكاملة. 52طفل مولود يف اجلزائر اليوم سيكون • 
  لكل ألف مولود حي.   972.5سنوات يساوي   5احلياة  إىل غاية   قيد على البقاء احتمال• 
 300التحصيل املتقدم و  625حيث ميثل ، مقياسوما ي 374لطالب يف اجلزائر يسجلون لدرجات االختبار املنسقة • 

 ميثل احلد األدىن من التحصيل.
 سنوات. )8- 6(دراسة املتوقعة فقط سنوات ال الواقع،تعلم يف  األطفال للتعلم فيماسنوات التعلم املعدلة • 
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سن البقاء على قيد احلياة حىت سن  سنة 15يف املئة من  91معدل البقاء على قيد احلياة للبالغني يف مجيع أحناء اجلزائر، • 
 سوف يولد اليوم جتربة كشخص هذه اإلحصائية هي وكيل موعة من النتائج الصحية القاتلة وغري القاتلة اليت الطفل ،60

 بالغ يف ظل الظروف احلالية.
يف  طفل يعانون من التقزم، وهكذا 100من كل  12و  ،ال تقزم طفل 100من  88منو صحي (معدل غري متوقف) • 

 أوقات احلياة.يف خطر القيود املعرفية واجلسدية اليت ميكن أن تستمر 
البلد، كما خيرب عما سيكون عليه مستقبل يلقي مؤشر رأس املال البشري الضوء على مستقبل فبالنسبة للتعليم   -

، ويقدر 0.52، حيث حتصلت اجلزائر على 1و  0وترتاوح قيمة كل بلد بني  ،اجليل مقارنة مبا كان ميكن أن يكون عليه
وتظهر الدراسة أن قيمة املؤشر أفضل قليال  ،مبجرد بلوغه سن الرشد البالد،مؤشر البنك الدويل إنتاجية اجليل احلايل يف 

  .)0.50) مقارنة بالذكور (0.54النسبة للفتيات اجلزائريات (ب
سنة من  11.4وقع أن يتم يتإىل أن الطفل اجلزائري الذي بدأ املدرسة يف سن الرابعة  ايشري البنك الدويل أيض  -

 .2018وتقدمت اجلزائر دول املغرب العريب يف مؤشر رأس املال البشري لسنة ا، عام 18التعليم بعد بلوغه سن 

  الجزائر؟ تقارن ثانيا: كيف

 ).03الشكل( 0.52 يف نفسه الشيء تقريبا للجزائر HCI قيمة ظلت ،2017 و 2012 عامي بني -
 الدخل. جمموعة و منطقته يف املتوسط من أقل اجلزائر يف HCI مؤشر كان ،2017 عام يف -

 
  )2018اجلزائر، أكتوبر مؤشرات رأس املال البشري يف   البنك الدولي(المصدر:                   

 HCIقياس ): 3الشكل (

وهناك اختالفات   ،يواجه األطفال يف اجلزائر فرصا غري متكافئة يف التنمية الصحية بسبب عوامل خارجة عن إرادم -
تبدأ ا  املبكرة هي املرحلة اليت  والطفولة  راكمة رأس املال البشري والنمو بصورة صحيةكبرية يف الفرص املتاحة لألطفال مل

قل حظا بصورة دائمة عرب أ أوومييل األطفال إىل أن يكونوا أوفر حظا  ،حلقات الفقر وعدم التكافؤ وتنتقل عرب األجيال
إىل بعض اخلصائص  استناداحياتية خمتلفة جدا  جمموعة من األبعاد املختلفة لتنمية الطفولة املبكرة، وقد يواجهون فرصا

من األسر و من أبوين غري متعلمني (طفل "أقل حظاً") وقارنا بينه وبني  %  20أفقر  إذا رصدنا طفال يعيش يف ،فقط
خمتلفة   بأن لديهما فرص % من األسر (طفل "أكثر حظاً")، جند 20طفل أبواه حاصالن على تعليم عايل، ومن أغىن 

االت أضعف للتطور الصحي ويف كل مؤشر يواجه الطفل األقل حظا احتم ،جدا يف تنمية طفولتهم املبكرة بشكل صحي
يف  ةأما الفجو  ،% 99%، وللطفل األكثر حظا هو  52واحتمال تلقي رعاية قبل الوالدة للطفل األقل حظا هو  ،املبكر
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% يف وجود قابلة ماهرة عند الوالدة  100والطفل األكثر حظا لديه فرصة نسبتها  ،% 47الرعاية قبل الوالدة هي 
  لطفل األقل حظا.% ل 77مقارنة بفرصة نسبتها 

 مدرسة ؟ال فعليا في األطفال يتعلم مدى أي ثالثا: إلى

 والثانوية االبتدائية املدارس االبتدائية، املرحلة من عاما )11-4( إكمال يتوقعوا أن اجلزائر يف لألطفال ميكن    
: سنة )8-6(يعادل ما فقط أي هو وهذا التعلم، جلودة التعليم من سنوات تعديل يتم مىت ذلك، ومع ،18 سن حسب
  ).04الشكل( سنوات )6- 4( تبلغ تعلم فجوة

  
)2018مؤشرات رأس املال البشري يف اجلزائر، أكتوبر المصدر: (البنك الدولي   

  فجوة التعلم): 4الشكل(

 
فحالة التفاوت بني اجلنسني يف رأس املال البشري غري واضحة متاما يف معظم املناطق بسبب سوء نوعية   -

املتوفرة وترجع الفجوات يف بيانات رأس املال البشري املصنفة حسب نوع اجلنس بشكل رئيسي إىل عدم وجود البيانات 
عن معدالت دقيقة فة نويف حني ال تتوفر بيانات مص ،بيانات مصنفة عن سنوات الدراسة املتوقعة ودرجات االختبارات

اإلصابة بالتقزم فإا ال تشكل فجوة يف بيانات مؤشر رأس املال البشري املصنفة حسب نوع اجلنس، حيث ميكن بناء 
  املؤشر باستخدام معدل بقاء البالغني على قيد احلياة فقط يف غياب معدالت اإلصابة بالتقزم. 

 HCIللجزائرالدخل مع مؤشر رأس المال البشري  مستوى رابعا: توقع

 ).5الشكل( دخلها ملستوى متوقعا كان مما أقل للجزائر HCI مؤشر كان ،2017 عام يف -

  
  )2018مؤشرات رأس املال البشري يف اجلزائر، أكتوبر  المصدر: (البنك الدولي

 احمللي الناتج إمجايل مقابل البشري املال رأس : مؤشر)5الشكل(
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  على تطوير الكفاءات الوطنية: مدى تأثيرو وسائل االستثمار في رأس المال البشري  خامسا: وضعية

يعد االهتمام باالستثمار يف رأس املال البشري حجر الزاوية، وأساسا جوهريا لتطوير الكفاءات البشري يف     
فكلما زاد استثمار الدولة يف تنمية مهارات  ،فالتدريب هو استثمار حقيقي ومباشر يؤدي إىل تنمية املوارد البشرية اجلزائر 
 ،ورفع مستوى كفاءم العلمية والعملية، ومن مث اإلنتاجية مما يصب يف النهاية يف جمرى رفع مستوى معيشتهم األفراد

  ية.يتطلب ذلك اإلنفاق على االستثمار يف التعليم والرعاية الصحية، الغذاء املتوازن، وحل مشكلة هجرة الكفاءات الوطن
 وهذا عموما لألطفال الكافية غري التغذية بسبب حيصل أن ميكن البشري املال رأس يف التآكل إن المتوازنة::التغذية  -1

 املستقبل يف العمل إنتاجية تقييد وبالنتيجة والصحة التعليم يف االستثمارات على العوائد ويقلل التعليم على قابليتهم يعيق
 يؤدي واحلديد الربوتني خاصة للطفل الغذائية الوجبة قيمة من الرفع إن ،الفقر استدامة وبالتايل التعليم على القدرة وتقليل
 بصورة وظائفه أداء من منعه إىل تؤدي واليت التغذية سوء أمراض من وقايته إىل ويؤدي والتعلم الرتكيز على قدرته زيادة إىل

مجيع فئات التعليم تعاين من الغذاء غري املتوازن بالرغم من األموال اليت ، واجلزائر من بني الدول اليت مازال أطفاهلا و جيدة
 ختصص ال التعليم.

حيث حجم  تسعى اجلزائر اليوم إىل إعطاء روية واضحة لتطورات التعليم واالهتمام الذي توليه الدولة منالتعليم:   -2
واليت دف  أو االستثمار، جمانية التعليم أو إلزاميته التسيرياملوارد املالية املخصصة لقطاع التعليم سواء كانت موجهة حنو 

املوظفني من  إىل تطوير النظام الدراسي على أساس مؤشرات اجلودة من خالل اإلصالح الرتبوي، احلوكمة، واحرتافية
  اآليتتلميذ موزعة على النحو  9269892إلتحق بالدراسة  2019-2018خالل سنة ، فخالل التكوين

، فخالل الفرتة املمتدة من % 13.7، الثانوي % 31.7املتوسط  ،%48.8 ، االبتدائي% 5.8التحضريية  الرتبية
، كما سيتوفر قطاع % 6.8وهي متثل نسبة  1270000تعداد التالميذ زيادة مبا يقارب  سيعرف 2018إىل  2000

، 2018مليار دج لسنة  709.6الرتبية بــــ تربوية، كما تقدر ميزانية التسيري يف قطاع  مؤسسة 26997الرتبية على 
 2018إىل  2014نساء، ومن سنة  % 63موظف يف املؤسسات الرتبوية، منهم حوايل  749232ويعمل أكثر من 

معهدا موزعة على كافة الرتاب  18إىل  14للتكوين التابعة لقطاع الرتبية وقد انتقل من  تضاعف عدد املعاهد الوطنية
ففي جمال التعليم تسعى اجلزائر إىل حتقيق نقلة نوعية للمدرسة حبيث يضمن تعليم ذو نوعية الرتبية.  ، حسب وزارةالوطين

جم واملتوازن لشخصية التالميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقايف عام، وكذا معارف نظرية سيكفل التفتح الكامل واملن
ق كل هذه الديناميكية من خالل التعليم االبتدائي كمستوى ذو يف جمتمع املعرفة، ويتم حتقي ماجدوتطبيقية كافية قصد االن
 وتكافؤ الفرص جلميع األطفال والوصول إىل تعليم نوعي ومناسب وفعال وشامل اإلنصافعلى  أولوية، دف احلفاظ

وات وين مبشروع تطوير الكفاءات املهنية للمفتشني واألساتذة، وسيتم تنفيذ آليات دعم وأدككما سيدعم جانب الت
  مرافقة عند الدخول املدرسي.

 بالنفع عليها لتعود ا تقوم أن للدولة ميكن اليت االستثمارات أهم أحد هو األطفال حياة يف املبكر االستثمار إن  -
 استثمار إنه العمل، سوق وإنتاجية املدرسي والتحصيل التعلم قدرات من حيسن املبكر التعليم بأن ثبت مستقبال، كما

 أن إىل التقديرات تشري املثال سبيل على ،االقتصادي العائد زاد كلما باالستثمار بكرنا فكلما ،التكلفة حيث من فعال
 تدفق زيادة إىل مستقبال سيؤدي ، %25 مبعدل الروضة) ( األساسية قبل ما مرحلة يف باملدارس االلتحاق مستوى زيادة
 منهج إتباع إىل احلاجة تظهر الواحد، للفرد األساسي قبل ما تعليم تقدمي تكلفة من مرات 2.4 ب أكثر الفردي الدخل

 الفقراء. لألطفال بالنسبة وخصوصا الفجوة، هذه ملعاجلة العام) والقطاع اخلاص القطاع ذلك يف مبا(املتعددة  القطاعات
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 فجوة أكرب يوجد التدريس، جودة ويف املعلمني يف النقص معضلة معاجلة دون من التعلم نتاجات حتسني ميكن كما ال  -
 املدرسني يف الفجوة هذه ملء أولوية إىل العاملي حنن حباجة األساسي التعليم مستوى إىل التدريس، وللوصول حيث من

 فاملهارات االجتماعية والعاطفية، مثل املثابرة، جماهلم يف العاملني املدرسني بعض تدريب وإعادة مؤهلني خرجيني بتعيني
 هلا عوائد اقتصادية كبرية بالقدر نفسه، كما أن الصحة مهمة، فالشخص األكثر صحة عادة ما واالجتهاد غالبا ما يكون

إن الوسائل املختلفة لرأس املال البشري تكمل بعضها البعض منذ السنوات األوىل من العمر،  يكون أكثر إنتاجية.
 ن على حتسني الرفاه اجلسدي والنفسي خاللفالتغذية السليمة والتحفيز خالل شهور احلمل وأثناء الطفولة املبكرة يعمال

سنوات العمر التالية، على الرغم من أنه ميكن سد بعض الفجوات يف املهارات املعرفية واالجتماعية والعاطفية اليت تظهر 
 يف سن مبكرة يف وقت الحق، يصبح القيام بذلك أكثر تكلفة مع بلوغ األطفال سن املراهقة، ليس من املستغرب إذن أن
 الرتكيز على رأس املال البشري خالل األيام األلف األوىل من حياة الطفل هو واحد من أكثر االستثمارات فاعلية من

  حيث التكلفة اليت ميكن أن تقوم ا احلكومة.
 لذلك يلعب دورا هاما يف احلد من الفقر وذلك من خالل اإلنفاق على ،حيقق التعليم عائدات كبرية على حنو خاص  -

 يم الذي حيسن معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي بشكل كبري، ونتيجة لذلك ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابةالتعل
 بنسبة مذهلة واخنفاض معدل الفقر، ومن شأن االستثمارات يف التعليم أن حتد أيضا من أشكال عدم املساواة، كما يبدأ

 صول على فرص أفضل يف سنوات عمرهم األوىل، مما يؤدي إىل مزايا مدىاألطفال املولودون ألبوين أكثر ثراء يف احل
 احلياة، يف حني تضيع هذه الفرص على األطفال املولودين ألبوين فقريين، عندما تتخذ احلكومات خطوات إلصالح هذه

 لالستثمار يف رأس املال البشري إىلومتتد الفوائد االجتماعية  املشكلة، تبدأ أشكال عدم املساواة االقتصادية يف الرتاجع،
  فقضاء سنوات أطول يف املدرسة يقلص احتمال ارتكاب الشخص جرمية ما  ،أبعد من ذلك

 يعد التعليم األداة الفعالة واملؤثرة يف عملية التنمية، ذلك أن العنصر البشري هو الوسيلة والغاية يف حركة التقدم والتنمية  -
 استغالل على املعريف وقدرا مبستواها بل فحسب، طبيعية ثروات أو موارد ا لديها منويقاس تقدم اتمعات ليس مب

 باان يف مجيع وتعترب الدولة هي املسئولة األوىل عن التعليم وتوفريه ،والتنموية املعرفية سكاا متطلبات ملقابلة املوارد
 املدارس وتأمني التجهيزات الالزمة وتوفر الكتب املدرسيةمراحله ونوعياته لسائر املواطنني واملقيمني، وتقوم بإنشاء 

 والوسائل التعليمية وتعد املعلمني وتتوىل تدريبهم وتأهيلهم، وتقوم بتوظيفهم وتأمني رواتبهم وتتحمل معاشات تقاعدهم
 ية اليت تعطى للطالب يف كلوتوفد البعثات الداخلية واخلارجية، وتنظيم التبادل الثقايف مع البلدان األخرى وتقرر املنح املال

 مرحلة، وكل نوعية من نوعيات التعليم ويسهم القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات التعليمية يف مدارس ومعاهد، وكليات
 حيث أخد التعليم يف االتساع بسرعة عالية ملواجهة النمو خاصة ختضع إلشراف اجلهات املشرفة على التعليم يف الدولة،

 حبيث يساهم كل ذلك يف رفع اإلنتاجية ورفع االستثمار واالدخار و يساعد على التغيري، وعي املطلوبالكمي والتطور الن
 بالتأثري على الطموح الشخصي والتنافسيكذلك (التكنولوجي)، ويسهم بالتأثري على املهارات اإلدراكية، ويسهم   التقين

 تشجيع إسهام املرأة يف النشاط االقتصادي عن طريق العملواإلبداع، وتكملة أدوار املخالت األخرى يف عملية اإلنتاج و 
 إجياد العمل يفو كما يؤثر على قرار اهلجرة وبذلك يزيد اإلنتاجية، ويساعد على حتسني وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص 

  القطاع اخلاص والقطاع العام.
 اليت ال حتتاج إىل مهارات عالية ، وخيلق يف ويف ظل التقدم التكنولوجي الذي يقلل من قيمة الوظائف التقليدية البسيطة  -

 من خالل التعليم االبتكاري الذي ،مقابل ذلك وظائف جديدة ترتكز على املعرفة يتطلب ذلك تنمية رأس املال البشري
 مما جيعل الفرد قادرا على مواجهة أية حتديات يتعرض هلا يف ،يعزز قيم االبتكار واإلبداع لدى الفرد بإطالق العنان ألفكاره
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 املستقبل إىل أن رأس املال البشري يتمثل يف مجيع القدرات املكتسبة يف اإلنسان واليت تأيت نتيجة تعليمه وتدريبه، لذا
 الرتقي، ودائم النمو فهناك اتفاق على أن التحديات اليت حيملها العصر اجلديد لن يتصدى هلا إال رأس مال بشري دائم

 سواء على املستوى الفردي أو على صعيد اتمعات حىت ميكن للجميع املشاركة يف العامل اجلديد من موقع االقتدار، ويف
 ظل سياق تنافسي بالغ اِحلدة، من خالل مبدأ التعليم والتدريب وبذلك أكد على أن أفضل استثمار ليس هو االستثمار

وغريها من وسائل اإلنتاج املادية ولكن االستثمار األعظم يف العنصر البشري من خالل إتاحة  يف املصانع والعقارات
  لتخريج أجيال من البشر قادرة على قيادة وحتقيق خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية التعليم

وإصالح  إن النظام الصحي اجلزائري مسري من طرف وزارة الصحة، السكان الصحة والرعاية االجتماعية:   -3
توجد  بإدارة مؤسسات العالج االستشفائي والقطاع الصحي العمومي ، و اليت تقوم بدورها )MSPRH(املستشفيات 

 مراصد إقليمية للصحة 5و )CRS(جمالس إقليمية للصحة  05مع  ،مخس مناطق صحية عرب مجيع أحناء الوطن
)ORS(،  تتميز هذه اخلريطة الصحية، مديرية للصحة والسكن (مديرية يف كل والية) 48على الصعيد الوالئي يوجد و 

 واليت تتمثل مهامها يف ضمان)  EPSP(اجلديدة من خالل إنشاء مؤسسات عمومية للصحة اجلوارية املستقلة يف تسيريها 
 مؤسسات عمومية إستثفائية مستقلة أيضا يف تسيريها وبإنشاء  ،يةتنفيذ برامج الوقاية وتقدمي الرعاية الطبية األساس
     من الرعاية الطبية للسكان وكذا حمو الفوارق اجلغرافية.  ومهامها هي تقدمي جمموعة واسعة من خدمات 

 مليار أورو لبناء مرافق صحية 20استثمارات تقدر ب  2025-2009يتوقع املخطط التوجيهي للصحة للفرتة   -
 اإلصالحات املتعلقة على تفريد وظيفة صيانة مت الشروع يف  يف هذا الصدد ،كذا حتديث املستشفيات املوجودةجديدة و 

يف إطار برنامج االستثمارات العمومية للفرتة املمتدة مابني و  ،البىن التحتية و معدات املستشفيات وتدريب اهليئات الصحية
  مليار دينار جزائري. 619قطاع الصحة من غالف مايل قدر ب  استفاد   ،2014 - 2010

 1.000مستوصف،  377جممع صحي متخصص،   45مستشفى،  172إجناز  تعتزم اخلطوط العريضة هلذا لربنامج  -
فيما ، أما مؤسسات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 70وأكثر من  مدرسة للتدريب شبه الطيب  17 ، قاعة عالج

 رعايةيتميز نظام ال ، كمام، فإن هذا األخري يعرف منو هائل يف املكانة اليت احتلها يف النظام الصحيخيص القطاع العا
   ـــ:االجتماعية اجلزائري بـ

 توحيد األنظمة املرتكزة أساس على التضامن والتوزيع.  -
 التأمني اإلجباري جلميع العمال واملوظفني وغري املوظفني.  -
  حبقوق والتزامات املستفيدين.توحيد القوانني املتعلقة   -
االجتماعية يف اجلزائر مجيع فروع الضمان االجتماعي املنصوص االتفاقيات الدولية، وهي  رعايةكما يشمل نظام ال  

الصحي، تأمني األمومة، والتأمني ضد العجز، والتأمني على الوفاة، أمتين على احلوادث واألمراض املهنية، والتقاعد  التأمني
  .على البطالة و املنح العائلية، وسنتطرق يف هذا املبحث لكل هذا العناصر والتأمني

 تعترب استدامة تنمية املوارد البشرية للخدمات الصحية وحسن استخدامها وتوزيعها، وتنمية قدراا العلمية واملهنية من  -
 وتوظيفها، حيث أن بناء القدرات البشرية، فالصحة وثيقة الصلة ببناء القدرات البشرية الصحيةأهم أولويات املؤسسات 

 مرهون بتمتع اإلنسان حبالة صحية بدنيا ونفسيا، كما أن توظيف القدرات البشرية توظيفا فعاال باملشاركة يف النشاط 
 اإلنتاجي وكذلك املشاركة يف اختاذ القرار ال يتحقق  إال ملن تتوافر هلم الصحة اجلسدية والنفسية.

 يف جديد هو ما كل على واالطالع ،جتديدها إىل املرء حيتاج ومستمرة ضرورية عملية التدريب يعترب: التدريب  -4
 ويربز جيدون خرجيون هناك يكون فلن جيد تعليمي وأسلوب تعليمي منهاج فبدون هامة عمليةنه أكما   ،املختلفة اتهجزيئا
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 هناك جهات حبيث يكون ،املختلفة املؤسسات يف البشرية القوى لتطوير ومراكزه التدريب معاهد دور احلاضر الوقت يف
  .يكون دورها التدريب املستمر وتطوير كفاءة املوظفني مؤسسة كل يف بالتدريب متخصصة

 سرعة يف ينعكس الذي األمر ،البشرية عناصرها ومعارف مهارات حتسني خالل إنتاجيتها من زيادة من املؤسسات ميكن  
 للعناصر املعنوية الروح رفع إىل املرغوب، ويهدف الناتج على احلصول مث ومن إليهم، املوكلة والعمليات املهام تنفيذ 
 يدفعهم مما التدريبية، الربامج حمور يكونون عندما مؤسسام إدارة طرف من أمهيتهم بتقدير شعورهم خالل من بشرية،ال
 واملتعلقة للمؤسسة اخلارجية البيئة يف احلاصلة املستجدات مع العمال قدرام، كما يساعد يف تأقلم بكامل العمل إىل

يساهم يف و  واملبادرة، املسؤولية حتمل على املتدربني العمال لدى القدرة خلق إىل يقودو  ،م املنوطة والوظائف باملهام
 االقتصادية. املؤسسات ومرونة استقرار وضمان حتقيق
واألطباء املكونني جبهد وإمكانيات الدولة اجلزائرية  عشرات اآلالف من األطر والباحثني واملهندسنيالهجرة:   -5

، البالد كل سنة حبثا عن مستقبل أفضل يف اخلارج، ما يشكل نزيفا حقيقيا القتصاد اجلزائر وملستقبل التنمية فيها يغادرون
عشرات ف ،بالغاز والبرتولظاهرة هجرة األدمغة يف اجلزائر لتصبح نزيفا يهدد مستقبل التنمية يف البالد الغنية  تفاقمتو 

  وطن كل عام حبثا عن مستقبل مهين أفضل وعيش رغيد يف أوروبا وغريها من البلدان الغربية.اليغادرون  اآلالف

 مستويات األجور أفضل يف أوروبا وكذلكأسباب الرغبة يف اهلجرة للخارج ترجع العتبار فرص التعليم والتطوير املهين 
 ويفضل اجلزائريون بلدانا ككندا ،صية أخرى كالبحث عن ثقافة أخرى وأسلوب حياة جديدةباإلضافة أحيانا لدوافع شخ

 ويف فرنسا وحدها يعمل ما ال يقل عن مخسة آالف ،وفرنسا وأملانيا، وبلدانا أوروبية أخرى إضافة إىل دول اخلليج العربية
عاين نزيفا حادا يف إطاراا وكفاءاا العلمية حتتل اجلزائر موقعا متقدما ضمن الدول املغاربية اليت ت، طبيب جزائري

ما يعرف بالعشرية السوداء اليت تعد أكثر استنزافا للطاقات العلمية  منذ تسعينات القرن العشرين، أو املتخصصة خصوصا
 2006ألف جزائري هاجروا إىل كندا بني  42يف كندا، فإن قرابة  "نادي املستقبل "دراسة أجرا مجعية اجلزائرية، وحسب

عمادة  توكشف، ألفا يعيشون يف مونرتيال 86ألفا منهم  150بلغ عدد األطباء اجلزائريني يف كندا  ، فيما1520و
طبيب جزائري يشتغلون يف فرنسا، بينما تتحدث األرقام التقريبية عن وجود ما  5000أحصت رمسيا،  األطباء الفرنسيني

 .ألف طبيب 15و آالف 10بني 
املستمرة يف التصاعد هي نقص احلوكمة من طرف السلطات وعدم تسيري هذا امللف إن أهم أسباب الظاهر   -

وتوفري حلول عاجلة له، ووجود مشاكل دفعت هؤالء إىل اهلجرة حبثا عن مستقبل أفضل، هناك إشكالية حقيقية  بعقالنية
ات حتس بنفسها مهمشة، ما عدم توفر اإلمكانيات وإبعاد كل ما هو حملي وتفضيل األجانب، فأصبحت اإلطار  تتمثل يف
  للبحث عن فرص أفضل يف اخلارج. دفعها

على غرار ما تفعله دول أخرى، متيل السلطات العامة اجلزائرية اليوم حنو تشـجيع رعاياهـا من ذوي الكفاءات   -
ازات ويف سـبيل ذلك عرضت عليهم عدة امتي ،على العودة لالستفادة من الكفاءات واملهارات اليت اكتسبوها خاصة

وإضافة إىل التدابري واإلجراءات املتخذة املشار إليها، تربز يف اآلفاق القريبة مسـاع أخـرى تصب دائما يف إطار  وتسهيالت
الصات التجارب اإلقليمية والدولية خوتفعيل الدور التنموي للمهاجرين اجلزائريني، وتسرتشد تلك املساعي بأهم  بعث

  .الوطنية والدولية املعنية بقضـايا اهلجرة والتنميةوتوصيات اهليئات واملنظمات 
 تستثمر يف رأس املال البشري يف احلصول على عوائد البد أن الدولة إذا ما أرادت تطوير كفاءاا البشرية الوطنية إن

 ن نتائجتكون مؤهلة بعدها لتحقيق املزيد من االستثمار مو  ،مضاعفة من قيمة استثماراا من حيث النمو االقتصادي
 النمو االقتصادي املتحقق، وهكذا يتحقق للدولة دورة اقتصادية جيدة، كانت قد تكونت من بدايات االستثمار األوىل
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 اليتالتغذية، و  ويستند االستثمار يف رأس املال البشري إىل أربع ركائز هي الصحة، والتعليم، والتدريب املهين، والعمل،
 اإلطار القانوين، والبنية التحتية اليت تسهل عمليات االستثمار من عائد االستثمارتشمل أيضا عناصر مهمة أخرى، مثل 

 توفر البيئة الصحيحة للناس للبدء مبشاريعهم اخلاصة، وهي الكافلة حلقوق الناس الفكرية واملادية، وأفضل مثال األول،
 االقتصاد السويسري يتألف من الشركات الصغرية واملتوسطة اليت يؤسسها الناس بناء على من ةيف املائ 99على ذلك أن 

 وتشغل املشاريع ،ما يتلقونه من تدريب مهين، عالوة على املشورة الفنية اليت يتلقوا من احلكومة بعد انتهاء التدريب
 سبب تدين نسب البطالة يف البالد يفسربالد، وهذا ييف املائة من القوى العاملة يف ال 75الصغرية واملتوسطة احلجم نسبة 

 إىل أدىن مستوياا، وعالوة على استثمارها يف رأس املال البشري، أوجدت سويسرا نظاما فعاال يسمح لألفراد والشركات
 ذهبية لتحقيقجبذب رأس املال بسهولة وذلك بسبب كفاءة التعليم، واملهارات، والتدريب الفين، ال بد من اتباع القواعد ال

 ز، واالستثمار يف البنية التحتية، وتثقيف ودعم املنشآت الصغريةركالقدرة التنافسية، وهي التدريب املهين القوي، والتعليم امل
 واملتوسطة، وإبقاء صلة دائمة مع املشاريع الصغرية دف تطويرها، وفرض االنضباط املايل، وقبل كل شيء احلفاظ على

  بتقليص الفجوات يف التعليم والثقافة بني الناس.  التماسك االجتماعي
  الخاتمة:

إن أي دولة تعجز اليوم عن تطوير مهارات أبنائها واستثمارها بصورة فعالة خلدمة اقتصادها الوطين ال ميكنها حتقيق         
  هلذا تسعى كل الدول واتمعات لبذل كل اهودات الستثمار رأمساهلا البشري. التنمية مبفهومها الشامل، 

واجلزائر على غرار كل الدول حاولت حتقيق ذلك، حيث جند أن قرارات السلطات العمومية منذ االستقالل توافق أراء 
من وما والتعليم العايل بصفة خاصة، لكن االقتصاديني واملفكرين يف جمال استثمار رأمساهلا البشري بالرتكيز على التعليم عم

، حيث إذا نظرنا من زاوية مغلقة ختص التعليم فقط لوجدنا أن اجلزائر سعت دائما و ناحية واحدة و هي التعليم فقط
تسعى دوما  إىل تكوين أكرب عدد ممكن من محلة الشهادات دون مراعاة ما هو ضروري لالقتصاد الوطين أو حىت دون 

  التخصصات اليت حيتاجها هذا األخري.مراعاة أهم 
لذا فإن لرأس املال البشري دور يف زيادة وحتسني مستوى اإلنتاجية وكذا حتسني أداء املنظمة، واالستثمار فيه شيء         

  وميكن التوصل إىل النتائج التالية: ،أساسي لتنميته وتطوير معارفه ومهاراته حىت يتم استغالهلا لصاحل املنظمة
 من ميكنها عالية قدرات ذو شاب بشري مال برأس اجلزائر تزخرثروة لألمم حيث رأس املال البشري  يعترب فعال  -

 ، وهذا ما يعكس صحة الفرضية األوىل.املطلوبني والفعالية بالشكل استغلته هي إن والتنمية النمو عجلة تدارك
 ألن االستثمار يف رأس املال البشري يسلط املال البشرياالستثمار يف رأس يتطلب تطوير الكفاءات البشرية يف اجلزائر   -

 بعبارة أخرى  ،العاملني يف املستقبل أجيال يف رفع إنتاجيةوالتدريب االستثمار يف حتسني الصحة والتعليم  األضواء على دور
باستخدام مؤشر رأس املال البشري تستطيع ، و النتائج احلالية لسياسات التعليم والصحة على خمرجات املستقبليقيس 
الدخل للجيل القادم، ومن مث تقييم الدخل  قياس إسهام حتسن الصحة، والتعليم كميا يف اإلنتاجية ومستوياتالدول 

أرباح إذا ما مت التصرف  رأس املال البشري، وكيف ميكن حتويل اخلسائر إىلبني عوائد التعليم و املفقود بسبب فجوات 
  ، وزيادة إنتاجية العامل، والتغذية اجليدة، وزيادة مهارات األفراد.ووضع سياسات تسهم يف حتسني الصحة والتعليمبسرعة 

إن وجود خيار إسرتاتيجي لتطوير الكفاءات البشرية يتمثل يف االستثمار يف رأس املال البشري يف مرحلة   -
) على هذه 15-10يم األساسي، ال تتحقق إال بعد مرور (الطفولة املبكرة فاملكاسب يف سوق العمل املتأتية من التعل

االستثمارات فاخلربات املكتسبة يف مرحلة الطفولة املبكرة تأثري عميق على تطور املخ، ومن مث على عملية التعلم واحلالة 
 لم أيضا عائد.الصحية والسلوك ويف اية املطاف على الفرص املتاحة مدى احلياة، فكما للتعلم عائد فإن لقياس التع
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استثمارات كبرية يف التعليم، ومنو مبهر يف معدالت االلتحاق، وتكافؤ الفرص بني اجلنسني على مجيع هناك   -
هذا يتطلب نظام فعال الستثمار وقياس رأس املال البشري يتطلب كوادر متخصصة و تقنيات عالية،  ،مستويات التعليم تقريبا

 ملفهوم وأمهية القياس.عالوة على ضرورة استيعاب األفراد 
 مكن ما معتربة، مبالغ وبتزايد سنويا له ختصص حيث الدولة طرف من كبري باهتمام الصحة قطاع يظح  -

 مستشفيات عدة تشييد يف متمثلة إجنازات عدة خالل من املستشفيات مستوى على ملحوظ تطور حتقيق من القطاع
  متخصصة

سوء  من وتعاين القطاع هلذا املرصودة كبريةال املالية األغلفة من الرغم فعلى كافية تبقى غري أا الاإلجنازات إ من غريها و
  .واملسؤولة املؤهلة اإلطارات ونقص األغلفة هذه تسيري

 :التوصيات
سينعكس  الذي األمر االقتصادي،توفري البيئة الداعمة وحتقيق املزيد من االستقرار  يفاستمرار احلكومة البد   -

  رأس املال البشرى من قبل القطاع اخلاص . يفبالضرورة على زيادة االستثمارات 
 تدعيم البنية التحتية للمؤسسات التعليمية من أجل االرتقاء جبودة العملية التعليمية وخرجييها .  -
والتأكيد على دور كال من القطاع اخلاص  االبتدائي (االستثمار يف الطفولة املبكرة)،زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم  -

 الصدد.هذا  يفواملؤسسات الدينية باالشرتاك مع احلكومة 
 يفمن خالل التنسيق بني املؤسسات التعليمية العاملة  االبتدائيختفيض معدالت التسرب من املراحل التعليمية بعد  -

 الفنية.هذه املراحل وبني املؤسسات التعليمية 
والعمل على رفع كفاءة مؤسسام  ،تبات املدرسني وأساتذة اجلامعات بشكل ملموسحتسني أجور ومر    -

 التعليمية .
والعمل  احلايلتقييم الوضع  يفاخلطط التعليمية  واضعيمساعدة  يفمما سيساهم  ،مراجعة كافة اخلطط التنموية السابقة  -

وحتديد النفقات املطلوبة األهداف حتقيق تلك  يفبديلة تساهم  اسرتاتيجياتواضحة وكذلك اقرتاح  أهدافعلى وضع 
 ضوء املوازنة املوضوعة . يفوذلك 

ومتويل  إنشاءليس فقط من خالل  والصحي التعليميعملية تنمية القطاع  يفضرورة مسامهة القطاع اخلاص   -
القطاع  يفبالبىن التحتية من خالل تصميم املناهج التعليمية باملدارس واالهتمام  ااملؤسسات التعليمية والصحية ولكن أيض

    .وزيادة أنشطة البحث والتطوير  الصحي
تشهده  الذي املعلوماتيةو  التكنولوجيفمع التقدم  ،أن تعكس املناهج التعليمية احتياجات سوق العمل ينبغي  -

  التطورات.رفع مستوى مهارات املتعلمني ملواكبة تلك  الضروريمن  هفإن اجلزائر
  :المراجع
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