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Economic analysis of the investment of human capital
and the policy of privatization

م.م .وفاء محمد عزيز
المستخلص

ان محاولة تقصي مكاامن اللاكوا اتصتصااغي اار الراااغ الامي ا تمغتا الاكاة الحالماة ااي الا غ الاام اة

إزاء ماهج ااة اتلاات مار ارال المااا ال اااري ول الااار التااادا

ااار الملااتاغر إلااق مرجي ااار الا ر ااة اتصتصاااغ ة

وميااارهااا الحالمااة اااي اللااودى ممااا اغث إلااق احااغام ككا ه ككااي ماازمن اااي ا ااة القااوث اليامكااة و ااغا اتلاااصها ما

ا ة اتاتاج المكتكفة غورهاى مما ااتج تأ ارار ك ارر أغر الق ااوء اهرر ال طالة ى حام أضاحر ملاألتي ال طالاة

والتادا وااي مكتكاب ا غ الياالا هاي الملاام ارهاا ا ا ار لوجاوغ إ اغاغ ك اارر مان ارااغي اليامكاة ااي حالاة طالاة
اان اليم ا ى و اغو أن ال طالااة صااغ غككاار مرحكااة جغاااغرى افااي ال ا غ المتقغمااة كاااار ال طالااة تيااغ جاازءا ماان الااغورر
اتصتص اااغ ة إم ترتفا ا ا ااي مرحك ااة الرك ااوغ وتاحل اار ا ااي مرحك ااة اتاتي ااا ى ام ااا ا ن اق ااغ ص ااارر ما اام غا ااة ق ااغ

ال ماااا ااار ماااككة ه كك ااةى و كااق الاار ا ماان تحقاان الامااو واتاتيااا

إت أاهااا اااي حالااة تفاااصا ماان لاااة ركاارث اقاغ

اكمر تتفاق اي ال غ التي كاار ااترال ة التوج والتي لا تيرف ال طالة الصر حة ا اغاى حتاق ان ا اغاغ اليااطكان
اي حالة تزااغ يغ مك ة التحو التي جرر ااها إن اهرر ال طالاة ااي الا غ الاام اة ل لار جغااغر إم ااهاا ااهغر
ومام قغ الل ياا ار تفاي همه ال اهررى و كر تترالا اما يغ ااى ورهم ة هما الموضوع اقغ كصصااا اططاار

المفاااه مي لكيما وال طالااة والتااادا كمااغك ا ااري وتااولاااا ط يااة ال طالااة والتااادا اااي الا غ الاام ااة والمؤاارار
الرم لااة لكه ك ا اتصتصاااغي ااهااا والااق ط يااة التااادا الااااصط لال طالااة المقايااة وال طالااة ال اااهرر وصااغ تااا تقل ا ا

ال حم الق اربياة م احامى كاان الم حام ارو اتيكان ماهج اة ال حامى اماا الم حام ال اااي اتاااو التاأطار الا اري

ل ارأل المااا ال اااري اااي الفكاار اتصتصاااغي ول الااة الكصكصااة ى وركااز الم حاام ال الاام كااق الجااااة التط قااي
والتحكا ى وأكا ار الم حم ال ار اقغ كصط رها اتلتاتاجار وأ رز التوص ار.
ABSTRACT

The research problem is dedicated to investigate reservoirs irrational economic
behavior adopted by the ruling elites in developing countries about the investment
methodology of human capital and operating policies is based on the terms of reference of
economic theory and standards governing the market, which led to a chronic structural
imbalance in the workforce structure and lack of consistency with different production
structure, in turn, which had a reported effects in the emergence of the phenomenon of
unemployment and that they involved a certain privacy, as has become the issues of
unemployment and employment in the various countries of the world are issues more
important due to the presence of large numbers of the workforce in the event of
unemployment for work, and it seems that unemployment has entered a new phase is quite
different from the unemployment that followed the end of second world war, in developed
countries the unemployment is part of the economic cycle as it rises in a recession and recede
in the recovery phase, but now unemployment has become since the beginning of the eighties
a structural problem, and although check growth and recovery. However, unemployment in
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the case of aggravation from year to year. The country, which was a socialist orientation,
which did not open unemployment never know, we see today has taken the manifestations of
unemployment are rampant in, and see the preparation of the unemployed in the state
increased after the transformation that took place in them.

المقدمة

إن أهم ااة التام ااة اتصتصاااغ ة التااي أكاامر تاااد حا ا از ك ا ا ار ماان إهتمامااار ال اااح ان اتصتصاااغاانى وتكي اة

مهااارار وكفاااءار الياصاار ال اااري غو ار ألال ا ا اااي مك ااة التام ااة اتصتصاااغ ةى رن ااغا تااوار م ا هاامه المهااارار

وتاماتهااا تيااغ ماااككة الال ا ة تيتاارل تحقااان مك ااة التام ااة هاامهى وصااغ الااغ اتصتصاااغاون اااكت ف اتجاهاااتها كااق

اهم ة غور الياصار ال ااري الامي م ا أهاا ااصار اتاتااجى لاما اقاغ اولار مي اا ا غ الياالا كاق اكات ف غرجاة
تقغمها اتصتصاغي اهتماما يمك ة اااء وتلاو ن رأل الماا ال ااري وتطاو ره والتلاا لكمياارف والك ارار والمهاارار
و ما اؤغي إلق ز اغر ارط اليم والتقكا مان ال طالاة وا ااغر توز ا الاغك القاومي وااط صاا مان ملاا ااان تركازااا

اااي هااما ال حاام اتمحااور ك اق ك ف ااة ااااء وتلااو ن رأل المااا ال اااري اان طر اان اتلاات مار اااي الياصاار ال اااري
اوجا مكتكفااة ماهااا اتلاات مار اااي اصتصاااغ ار التيكا ا واهمات ا و الاامار لكا غ الاام ااة التااي تيااااي ماان ماااككة ااغا

تاوازن ااان رأل المااا المااغي ورأل المااا ال اااريى والاامي ااك احااغ أهااا الا اة إ اصاة مك ااة التام ااة اتصتصاااغ ة
وااكفااال ميااغتر اتاتاااج واتاتاج ااة وتككفهاااى إم أن ااغا تااوار هاامه الل اواغر المؤهكااة تلاات ياة مك ااة التطااور
التقاااي والفاااي ااهااا واكاات

ه ك ا اليمالااة قااب امقااا ك ا ا ار اماااا اتلااتكغاا اتم ا لهاامه التقا ااار إن اتل ات مار

رأل الما ال اري ل الاقاطار وتاأ ارار ااي لاود اليما ى امان تجاارة الا غ المكتكفاة ت اان وجاوغ

ااهماااى إم أن ملااتوث التيك ا ا الاامي حص ا

صاة وطااغر

ك ا اتا اراغ اااي ال ا غ الاام ااة ت اااؤهكها اااي الدالااة تاجاااز ات مااا

الفا ااة والتقا ااة الت ااي تتطك ااة مه ااارار وميرا ااةى اه اامه الا ا غ تي ااااي م اان وج ااوغ اج ااور ااان تطكي ااار الاا ا اة الم ااتيكا
لكحصو

كق ااماط ميااة اي ات ما من جهة وارط اليم المتاحاة اماامها والتاي تم ا احت اجاار التام اة مان

اتاااغي اليامكااة ماان جهااة اكاارثى اا ا ممااا از ااغ اااي اضااطراة واك ات

ه ك ا اليمالااة اااي ال ا غ الاام ااة هااي أن

ما ومار التيك ا تلها اي تكر ج ا غاغ ك ارر الا ا مان المتيكماان ااي المجااتر الا ر اة واتغ اة مان غون تحقاان

الت اوازن م ا مكرجااار الفااروع التقا ااة واليكم ااة اتكاارثى وهااما الحااا لاااايكل كااق وجااوغ اااهرر طالااة الكاار جانى
وك اا ار ماا تيما الحكومااار ااي هامه الا غ كاق امتصااط هامه الفمااة ااكك ا ااي اتااااطة الحكوم اة الكغم اةى وهااما

الح ااا ل اااؤغي إل ااق كك اان حال ااة م اان ال طال ااة المقاي ااة أو لاق ااط ا ااي التا اادا

وم اان ه اامه الحق ااامن ازغاغر أهم ااة

اتلت مار اي رأل الما ال اري للغ احت اجار القطا ار اتصتصاغ ة المكتكفة ماا حتاجا مان كاواغر متكصصاة
ومؤهكة اي همه ال غ لز اغر اتاتاج ة للواها تيغ اص ار من ااصر اتاتااجى وللان مك اة اتلات مار ارأل الماا

ال اري اي همه ال غ لاا ححلان الاتكغامها للاي تلاتجاة لمتطك اار الااااط اتصتصااغيى لاما صاارر امقاا ليمك اة
التام ة الااجمة ن الكك

إلق طالة جزء ت لتهان

ان احت اجار الاااط من ااماط اللفاءار والمهارار وبان اما التيكا اى مماا ااؤغي حتماا
من همه الفمة المتيكمة
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 -1منهجية البحث

 1-1مشكلة البحث :واجهر رامج الات مار رأل الماا ال ااري و مك اة الكصكصاة الل اار مان المااك ر اتمار
الاامي لااتغ ي غ ارلااة وتحكا ا ال ا اة اللااكوا اتصتصاااغي ااار الرا ااغ الاامي ا تمغت ا الاكااة الحالمااة اااي ال ا غ

الاام ااة ازاء ماهج ااة اتل اات مار ا ارال الم ااا ال ا ااري ول ال ااار التا اادا

ا اار المل ااتاغر إل ااق مرجي ا اار الا ر ااة

اتصتصاااغ ة وميااارهااا الحالمااة اااي اللااودى ممااا اغث إلااق احااغام ككا ه ككااي ماازمن اااي ا ااة القااوث اليامكااة و ااغا
اتلاصها م

ا ة اتاتاج المكتكفة غورهاى مما كاان لا ا كال التاأ ارار ااي اااوء ااهرر ال طالاة واتلاامها كصوصا ة

ميااة
 2-1اهمية البحث :تتأتق اهم ة ال حم من اهم ة التأ ارار اتاجا ة التاي مكان ان تااجا ان الاجاات ااي تط اان
الالاة الت مارار رأل الما ال اري وبرامج ن الكصكصة اتلتيااة اي ال غ الاام ة واليراد

 3-1هدددا البحددث -1 :واص ا

ااان اللااكوا اتصتصاااغي إزاء اتلاات مار ارأل المااا ال اااري كااق وج ا اليمااواى

واتلت مار اي التيك ا كق وجا الكصاوط ااي الا غ الاام اةى  -2تااك ط ا ارز لامار ومضاامان ملاا اللاكوا

المي ا تمغت ال غ الاام ةى  -3وض

راامج مقترت اوضح اتتجاهار الملتق ك ة تصتصاغ ال كغ

 4 -1منهج البحث :يتمغ ماهج ال حام الاكوة التحكاا الوصافي وا تمااغ الا ر اة اتصتصااغ ة ااي تحكاا وغ ارلاة

اتلت مار ورأل الما ال اري ول الار الكصكصة

 -2التأطير النظري لرأس المال البشري في الفكر االقتصادي وسياسة الخصخصة.

 1-2العنصر البشري وأهميته في الفكر االقتصادي :أ ارزر تجاارة التام اة ااي الا غ المتقغماة والاام اة كاق حاغ

لواء أهم ة او ة الياصر ال اري اي التام ة اتصتصاغ ةى اقغ أوضحر تجارة ال غ المتقغماة والصااا ة و ماا ت

ق ا الاااا كاااب حققاار اللاواغر المؤهكااة والمغربااة ميااغتر مرتفيااة لامااو اطاتاااج واطاتاج ااةى ا مااا أوضااحر تجااارة

ال ا غ الاام ااة مااغث تااأ ار الاااقط اااي الل اواغر المؤهكااة واللفااوءر اااي ارامج وكط ا التام ااة ااهااا وهااما اتماار وااار

ضاارورر حتم ااة لرا ا ملااتوث ا ااغاغ الياصاار ال اااري وز اااغر مااغر تيك م ا وتغر ا

إن هاامه الحقااامن صااغ اايكلاار اااي

ز ااغر اتافااد كاق التيكا ا والتاغر ة وال حام اليكمايى ام ياغ هاما م ا اة مك اة الات مار ة ماتجاة ومار مارغوغ اا

تتوكق ااء وتلو ن وتطو ر الياصر ال اري ن طر ن التلااة المهاارار والك ارار والمياارف لكاهاول متطك اار

التام ةى االياصر ال اري اللبء والمؤه هاو الياصار ارو ااي اليمك اة اطاتاج اة (االماندة العامدة التحداد الغدرا

التجاريدددة الخليجيدددة  )22 1986ااا تط ااورر ي ااغ مل ااا الا ا ارر إل ااق الياص اار ال ا ااري وأهماتا ا ى ام ا اارث الفر ااغ
مارااا ل Marshal, principles of Economic, 1930: 32.والامي اصار غا اة التدااار ااي اااون

اطاتاج اي مطك القرن اليار نى إم ألغ كق الغور ارلال المي اكي الياصر ال اري ااي اطاتااج وتطاورهى وألاغ
كاق أهم ااة التيكا ا اااي راا إاتاج ااة الفارغى وأ اعاغ التيكا ا لاكية اصتصاااغ ة أماا ماااركل اقاغ ألااغ كاق او ااة الياصاار
ال اااري و يتقااغ ااان تاال ا الط قااة اليامكااة قتضااي ت ارالا مهاراتهاااى و ؤكااغ كااق أن الااايء الوحاااغ الاامي اقااو ا ا
مترالا هو مهارر التادا (كارل ماركس )82 :1972
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 2-2تأثير الجوانب النوعية للعنصر البشري في دالة اإلنتدا الالسسديكية والتطدويرال السحقدة لهدا :إن اكارر غالاة

اطات اااج تاط ااوي ك ااق

ص ااة حج ااا أو كم ااة اطات اااج يااص اار اطات اااج المل ااتكغمةى وان صا ا دة الغال ااة كم ااا كاا اار

تطرحها الا ر ة الل ل ك ة تضا كاااة ااصار اطاتااج والتاي تياغ ككهاا متداارر ااي الماغث ال يااغى للان ااي التحكاا

الاهااامي لميط ااار وارض ا ار الل ل ا ا مكاان أن الااتاتج ااان هااااا اص ا ار ااتاج ااا رم لااا كااون مه ماااا هااو رأل

المااا ل Kى اااي حااان أن ااصاار طاتاااج اتكاارث لاترلى اليم ا ى التلاكوج ااا تم ا غوا ار ااة لكتدااار اااي رأل

المااا ال ا اارى اضااااة إلااق أن الصا دة الاااامكة لغالااة اطاتاااج الل لا ك ة تماار صا ا تها طر قااة ت تفصااح اان أي
اهتماااا الجااااة الاااو ي لياصاار اليما وتااأ ره اااي حصاااكة اطاتاااج اللكاايى وهااما ياااي أن الصا دة الل لا ك ة لغالااة

اطاتاج الاامكة ااترضر أن اصر اليم اتلون من وحغار متما كة

 1-2- 2التطوير األول  :دالة كوب د دوكسس .ان طر ان هامه الغالاة مكان تحغااغ الا ة أو مقاغار ملااهمة كا
اصر من ااصر الغالة (عمران  )43 :2002لقغ جاء هما التطاو ر لصا دة غالاة اطاتااج الل لا ك ة مان ص ا

كوبا غوك لى م ضرورر الا ر الاها ص دتها الميغلة التي مكن كتا تها الاحو ا تي:

Qt  Tt.Kt .Kt  .Lt B
إم أن  Qt :تم
 Ttتم

اطاتاج المتحقن اي الزمن t

التلاكوج ا اي الزمن t

وان  Kt :تم

موجوغار رأل الما اي الزمن t

وان  Lt :تم

اليم الملتكغا اي الزمن t

أمااا :



اتم ا المرواااة الجزم ااة ل اتاااج ما رأل المااا ل ااار اليما

ل اتاج م اليم ل ار رأل الما

امااا ل Bاتم ا المرواااة الجزم ااة

إن همه الص دة ت ان أن كم ة أو حجاا اطاتااج

ار الازمن ل Qtتيتماغ كاق

ك من تقا ة اطاتاج ل Ttو كق حجا رأل الما ال ا ر ل ktى كما ارث كوة  -غوك ل اان اطاتااج اتاأ ر أ ضاا
مروااة التدااار ااي اطاتاااج ازاء المتداار اااي رأل المااا ل  Kt ى وكاملا مرواااة التداار اااي اتاتااج ازاء التدااار اااي
اصاار اليم ا )(LtBى وصااغ ا ااغو رو وهكااة أن هاامه الكطااور ت تم ا ال اار ماان مجاارغ جااااة اااككي اااي الص ا دة

الر اضا ةى وللاان ااي التحكاا الاهاامي ت اعاغ أن ا حام ااأن كا مان مرواااة التداار اااي اطاتااج ازاء التدااار ااي رأل
الما (  ) Kt ومرواة التدار اي اطاتاج ازاء التدار اي اصر اليما ) (LtBام أن مقاغار  (q. L)bم ا مروااة

التدار اي اطاتاج ازاء التدار اي او ة اليامكان ومهارتها التي تاايكل التألااغ كاق الاتجا ة التداار اطاتااج ازاء

التدار اي رأل الما ال ا ر

 2-2-2التطددوير الثدداني :داينسددون ) (Denisonإن التطااو ر ارو لااا ي ا أهم ااة ك ا ارر لااغور اصاار اليم ا

واو ات اي را كفاءر اتغاء أي ااها اهمكر ا ر الجوااة الاو اة لياصار اليما ى كماا اؤكام كاهاا أ ضاا احتواءهاا
كق غغ من الفرض ار الضما ة تتم

اي التق

التلاولوج ا ن التداارار التاي تحاغم ااي اليواما الملاتكغمة

وح اغ ااة التقااغا الفاااي ماان حااام تااا اره اااي غرجااة ك ااااة وام ا اطاتاااج ل O.E.C.D, productivity and
 Economic, 1970: 20-21إن الميالجة اللاا قة لميط اار غالاة اطاتااج وتطو راتهاا ااصا ر كاق اتطاار
الجزمايى وصااغ جاارر محااوتر ل لااتفاغر ماان ميط اار غالااة اطاتاااج الجزم اة لتفلااار ملااارار الاماو اتصتصاااغي كااق
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الصااياغ اللكاايى وصااغ ا تمااغ اااي غ ارلاات
الملاهمة الال ة والمطكقة لل

كااق

ااة و ااار ن مصااغ ار مافص ا لكامااو اااي محاولااة ما ا لكتياارف كااق

اصر هغف التيرف كق وام الامو الرم لاة ااي ال كاغان المكتكفاةى اضاااة إلاق

ميراة ملتوث غك اليم ومن الممكن ص ا ة غالة اطاتاج كق وان التطو ر ال ااي لغااالون كالاحو:
ام إن ) (Yم

ميغ امو الغك القوميى و) (rLتم

)Y= (rL+ MK+ VN) + (AR+ ES + A.K

ميغ امو غك اليم ى وان ) (MKتم

مياغ اماو رأل

الم ااا ى وان ) (VNتم ا ا مي ااغ ام ااو غكا ا اترل والمص اااغر الط ي ااةى وان ) (ARتم ا ا تدا اار اما ا تكصا ا ط
الموارغى وان ) (ESتم

) M.Vاهي ميام ر تم

ااوع أو ال ار مان وااورار الاطاادى وان ) (AKتم ا التقاغا ااي الميرااةى أماا الرماوز (R.
الملاهمار الال ة لل من اليم ورأل الما واترل اي الغك القوميى أي هي

ميااام ر لمرواااة اطاتاااج لل ا ماان اليم ا و أرل المااا واترل ل E. Denison, 1967: 294والجااغار
الاامكر أن الغ ارلااة صااغ تمكضاار اان وجااوغ

صااة كلا ة للااك ة ااان لااا ار اليما وكفاااءر اراااغي اليامكااة اااي

ال ك ااغان الت ااي ا اامكتها الغ ارل ااةى ام أن ل ااا ار اليما ا ااه ااا ص ااغ ااكفض اار ما اام اااا ل 1950ى وللاه ااا ل ااا ت ااؤغ إل ااق

ااكفال إاتاج ة اليم وكفاءر اليمالة اما الال ة إلق التيك ا اقغ تمكضر الغرالة ن وجوغ

صة لموج اة ما

الاماو اتصتصااغيى اقاغ توصاكر إلاق أن ل 60%مان الفروصاار اارجور ) (differentials Earningsاان ارااراغ
اليامكان اي اليمر افل تيوغ إلق غغ اللاوار الغرال ة التي حص

كاها ك ارغ

 3-2دراسدددال سدددابقة  :م اان المي ااروف أن او ااة الياص اار ال ا ااري وكفاءتا ا تت ااأ ر يواما ا مكتكف ااة ماه ااا التيكا ا ا
والتغر ة والصحة والملتوث المياايى ولماا كاان التيكا ا ياغ القا اغر ارلاال التاي ت ااق كاهاا المهاارار والمياارف
وان مك اتها مات مة و مكان تااولهاا ال حام الماا اى لاما اؤكام جاااة التيكا ا مان ص ا اليغااغ مان ال ااح ان وتلا ما
اا اا ر ال كالت مار ااي اطالاان ل Theodore, 1959 : 126.ى ومان المياروف إن ز ااغر أحجااا الوحاغار
اطاتاج ااة ما مااا ارااقهااا ماان واااورار لا ة اصتصاااغ ار الحجااا تيااوغ الفامااغر كااق اطاتاااج المتحقاانى وماان ااا كااق

الامو اتصتصاغي مما ياي أن التيك ا لها اي التام ة اتصتصاغ ةى كما أااارر غ ارلاة أكارث إلاق أن ل 50%مان

الز اغر اي إاتاج ة اليم و ل 60%مان الز ااغر ااي متولا اتجاور لكياما الواحاغ ترجا إلاق ز ااغر ملاتوث التيكا ا

اااي اللاااوار ل 1961 - 1911اااي الوصاار الاامي كاااار ا ا هاامه المؤا ارار اااي كاااغا تلاااوي ل 25%ول30%

ا ااء المغر افلها لسدتروملين  70: 1967ا ماا أ هارر غ ارلاة لاترومكان ااي اتتحااغ اللاوااتي لاا قاى إلاق أن
إاتاج ة اليام

ار المتيكا تزغاغ ال ة ل 30%يغ ااا واحاغ مان الغ ارلاة ات تغام اة ول 320%ياغ

اة اار

اما ول 600%يغ الغرالة الجامي ة وتاار الغرالة إلق أن ال ة ملااهمة الياما الماتيكا لاال 10لااوار غ ارلا ة

أو الاامي أاهااق المرحكااة ال ااو ااة ت كاال ل 30ا 80مارر قااغر ملاااهمة الياما الاامي ااهااق ل 4لاااوار تيك م ااةى وأ تاار

غ ارلااة اكاارث للااتروماكن حااو تااأ ار التيك ا ا اااي ملااتوث إاتاج ااة اليم ا

ااأن تااأ ار التيك ا ا اااي ز اااغر الااغك القااومي

ص إلق ل 21%تقر ا واي ال ا ان كااار تجرباة الاماو الز ار اي التاي حققتهاا كاق الار ا مان محغوغ اة الملااحة

الز ار ةى اقغ كاار اتامجها تيوغ الغرجة ارولق إلق تيك ا اللكان الز ار اانى وباق تحكاكا هاما كاق ألاال الفارود
اااي غكااو اليمااا الااز ار اان وغكااو اولمااا الاامان ألمكاوا ل 6لاااوار ماان التيكا ال د .خزعددا الجاسددم 3 :1971

واي مصر عاار احغث الغ ارلاار الق الا ة تاأ ار الياصار ال ااري كاق مياغ الاماو و كاق مارحكتان ط قاا لميااغلتي
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ااحغارى وصغ ا تر الغ ارلاة لكمرحكاة ارولاق لكماغر ل 1975ا2000ا إن ا ار الياصار ال ااري كاان موج اا ااي مياغ

الامااو وتراوحاار مروات ا ااان ل 1.35%ا %1.254ى وهااما ياااي أن ز اااغر الياصاار الا ة ل 1%لاااؤغي إلااق ز اااغر
ااي ميااغ الامااو ااان ل 0.84%ا  %1.059لعمدران  46 :1995وماان مجما الغ ارلااار اللااا قة الااتاتج مااغث

اتهتماااا الاامي أوته اتصتصاااغاون لكياصاار ال اااري واو اتا ومااغث تااأ اره اااي ميااغتر الامااو اااي الا غ المتقغمااة أو
الاام ااة كااق حااغ لاواءى اقااغ أ تاار تكااا الغ ارلااار التحكا ا اللمااي والق الااي تااأ ار الفاارغ اااي التام ااة لقغرتا وكفاءت ا
كق التيام

اك ألرع م التقا ار الحغا ة والتي تتطكة مالاة مااهرر والتاي تازغاغ الحاجاة الاهاا كاق الاغواا ااي

روف التام ة اتصتصاغ ة واتجتما ةى اا ر مكحنل1

 4-2مفهددوم رأس المددال البشددري وأهميتدده االقتصددادية :ا تااغاء ااااار إلااق وجااوغ ااغغ ماان المفاااه ا ل ارأل الم اا

ال ااري والتاي تطارد الاهاا اتصتصااغاونى اقاغ عراا ااالاترلان ) (Vanstraelenأاا  :ححاصا جما ك ارر الميراااة
) (Knowledge Experienceم ا ا إاتاج ا ااة الفا اارغ مضا ااااا الاهما ااا ات تلا ااار الفا اارغي والا اامكاء الاا اايوريحى اما ااا
اتصتصاغي ال ار ) (Alberاقغ عرف رأل الما ال اري أاا  :حالميرااة والمهاارار والقاغرار والطاصاار الممتكلاة مان
ص اراراغحى
اما اليازي اقغ را اا  :حاتم

جم

الموارغ ال ار ة مار اتمكااار المتمازر كق اد الو امبى ولاغاها القاغرر

ات غا ة وات تلار ة والتفوص ةى وتاتم همه كق ميراة الياامكان المتطاورر وك ارتها المترالماة ااي التجاارة الح ات اة
واليمك ااةى ومهاااراتها التقا ااة والفا ااةحل العنددزي  1 :2006ى وهااااا ااغغ مكاار ماان المفاااه ا والتيااار ب ل ارأل المااا

ال اري اكتفي ما ورغ ا

هى واي ضاوء هامه التياار ب والمفااه ا مكان صا ا ة تير اب ااام لارأل الماا ال ااري

أا ا  :لمجمااوع ارا اراغ اليااامكان الاامان متكلااون مياراااا ومهااارار وك ارار وصااغرار ااااغرر ومار ص مااة ال ااةى ول اغاها

اطمكاا ااة والقا ك ااة لتحقااان ز اااغر اااي رواتهااا الماغ ااة واتصتصاااغ ة امااا ماان حااام ارهم ااة اتصتصاااغ ة ل ا أرل المااا

ال اااري اهااو اااك حجاار الزاو ااة ) (Corner stoneاااي المجتميااار المتقغمااةى اهااو الركا ازر ارلااال التااي ا اااق

كاهااا تطااور المجتما ككا ى اوجااوغ رأل المااا ال اااري الاامي مكاان الاات ماره يااغ أهااا متداارار التطااور اتصتصاااغي

اي المجتم

اك

االادفنسون ليف  :2004موقع على شبكة االنترينل ى كما م

رأل الما ال اري ماورغا

التراتاج ا اي اليمك ة اطاتاج ة اهاو الماورغ الامي صاية الاك أو تقكااغه كالمهاارار والموه اة والك ارر والحاااز كماا
هر اي المكحنل3

 5-2رأس المددال البشددري مقا ددا رأس المددال المددادي :اتااااو مفهااوا رأل المااا ال اااري القااوث اليامكااة ماان وجهااة
ا اار الااااتج الحااغي او اطضااااي لكفاارغ أو لكمجتم ا اتاجااة اتلاات مار اااي اليكااا والتااغر ة ومااا اااا ه لالطحددداوي

 118 :1995ى أي أن رأل الماا ال ااري اارت

الربح اة والي صااة اان رأل الماا ال اااري ورأل الماا الماااغي

تيتمغ كق الكصامط والممازار التي اتصب ها ك ماهاى اضااة إلق الط ية المكتكفة التي اتمت

ها ك هما

 1-5-2اليمر اطاتاجيى ام يغ اليمر اطاتاجي لرأل الما ال ااري أطاو ماا ااي رأل الماا المااغيى ااطالاان
يغ الما تيك م وتغر

مكن أن لتمر اي ممارلة الاااط اتصتصاغي للاوار طو كة

 2-5-2مغر التفر خ ) (Gestation periodا حم أن الماغر ال زماة ل لات مار ال ااري اطاو ماهاا ل لات مار
الماغيى إم أن أي الت مار ت

هر اتامج إت يغ مرور مغر زما ة تلمق مغر التفر خى ل الطحاوي 119 :1995
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 3-5-2التيرل لكمكاطرى إن رأل الما ال اري ال ر تيرضا لكمكاطرر مان رأل الماا المااغيى وهاما ياوغ إلاق
إمكاا ة تصرف صاحة رأل الما الماغي لما مكاا اال

صاحة رأل الما ال اري اي ملا

كاق واان اروف اللاودى ااي حاان ااا لا ل امكاان

 4-5-2اتلاات مار اااي رأل المااا الماااغي حتاااج إلااق متر وميااغار للااي لااتكغمها اااي مك ااة اطاتاااجى واتماار
ااط ن كق اتلت مار اي رأل الما ال ااريى اهاو حتااج الاق اااراغ اتولاون مك اة تيكا ا الجاا الجغااغ مان ارااراغ

وتغر ها

 5-5-2إن رأل المااا ال اااري اصا

رضااة ل اااهرر التقاااغا الفاااي المقاراااة ما رأل المااا الماااغيى االتقاااغا الفاااي

اككاان الااتمرار مهااارار وك ارار جغاااغر لااا تلاان متاحااة ماان ص ا ى إم ماان الممكان أن كااون الفاارغ الجغاااغ اااي تيك ما

وتغر

ال ر كفاءر من الفرغ المي تكقق تيك م وتغر

اي أوصار لا قة ل Abler. Devid, 2005: 194.

 6-2نظريددال رأس المددال البشددري :ا تمااغر الل الااة اتلاات مار ة اااي مجااا التيك ا ا كااق مجمو ااة ماان الا ر ااار
التي تجي اي مجمكها اطالان هو ارغار الرم لة اي إحغام التام ةى وصغ رزر ا ر ار غاغر اي هما المجا :

 1-6-2نظريددة رأس المددال البشددري :هااي الا ر ااة ارا التااي تاطااوي تحاار جااحهااا اااصي الا ر ااارى وتقااوا هاامه
الا ر ااة كااق ألااال أن جاا ااا ماان اارل اليما المااتيكا يتمااغ كااق مفهااوا الل الااة اتلاات مار ة اااي التيكا ا وهااي
غاااغر ماان أهمهااا ا ر ااة اتلاات مار والتااي تؤكااغ كااق أن التيكا ا اراا اطاتاج ااةى وتقااوا هاامه الا ر ااة كااق ألالاانى

ارو هو أن حجا ماا اافان كاق ال حاوم اليكم اة والتطاو ر اجاة أن ااوزع ااك

ضامن وصاو هامه الافقاار إلاق

همه ال حوم والتقا ار
 2-6-2نظريدة اإلنتاجيدة الحديددة :وهامه الا ر ااة تفتارل أن رة اليما
لأي المقاراة ان اليمالة المتيكمة واليمالة ار المتيكمة

ي اا ربحا

ان طر ان تحغاااغ الطكاة كاق اليما

 3-6-2نظرية عرض العما  :اي همه الا ر ةى ي ا اليام غكك مان الات ماره ااي رأل الماا ال ااري وك اار اليما أو
لااا ار الف اراكى للاان المااااهغار الحق ق ااة والواصي ااة التااي تماار لحلاااة ميااغ اليامااغ ماان اتلاات مار اااي التيكا ا ااي

اليغاااغ ماان ال كااغار صااغ اغر إلااق تيز ااز مااا ياارف ا ر ااة رأل المااا ال اريلمصااطفق رجااةى  24 :1999ى اااي
حان أن اطاتاج ة هي كاص ة اليام ى اضااة إلق القصور اي التحكا الميتمغ من ص

هامه الا ر اة مماا أغث إلاق

روز ا ر ار اكرث لاتطرد لها اك مكتصر وأهمهال غاانى و الصاملى : 95 :2004

أد نظرية المصفاة :وترث همه الا ر ة أن التيك ا ت ارا اطاتاج ة

اكية غور المصفار كق وا ة لاود اليما أو غاككا ى

وصغ تا توج ااتقاغار لهمه الا ر ة طاها لا تلاب ن ال اة ارود اطاتاج ة المكاوف اها كق وان همه الا ر ةى كماا
لا تحغغ الا ر ة ه التيك ا مصفار لكقغرار اا مصفار لكمواصب اتجتما ة
ب .نظرية االشارة والمؤشرال :همه الا ر ة تمكاعن رة اليم من تحغاغ اتجار ص ا ميراتا لااتاج اةى وتيااي اتااارر صا ك اة
التدااار ااالتيك ا والتااغر ة والك اررى اااي حااان تياااي المؤا ارار اليوام ا المات ااة والغاممااة كاااليرد والجااال و ارهاااى وللاان هاامه
الا ر ة لا تقغا لاا تألاغا كق غور التيك ا اي اطاتاج ة

ج نظريددة التنددافس علددى العمددا :تتماااز هاامه الا ر ااة اصرارهااا للااون اطاتاج اة ل لاار كاصا ة لكفاارغ ا كاصا ة اليما ى وان
التيك ا كاب صغرار المتيكمان كق التلااب والتيكاى كما وان رة اليما ملاتيغ لاغا اجا ار ال اا لحمكاة المهاارار ل حتفاا
ها و ارها من الكواط
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د .نظرية تجزؤ سوق العما :لقغ ااترضر همه الا ر ة وجوغ واكت ار ألواد م مافصكةى ماها لود م

اول ة ملتقكة تلون ااها اطر الق اغر متمازر وجوغ لغوران لكيمالة الماهرر ى واكرث لود م اول ة تا ية وااها

اطر اتغاء واطاتاج تلون ا تة ال اى ولود ال ة ااو ة متمازر وجوغ اليما اتص مهاررى ت هر هاا الفوارد اي
اتجور والتي اار كق ألال الملتوث اليكمي واو ة التيك ا والمهارر ل هاء الدين  96 :1997ى و اك

مكن القو ان همه الا ر ار التي تا التيراضها ت مكن اقكها إلق ال غ الاام ة إت حمر اغاغ وبغصة متااه ة

اا

 7-2البعد االقتصادي لسستثمار في التعليم (اقتصاديال التعليم):
 1-7-2االستثمار في النظرية االقتصادية :حيغ اتلت مار رأل الما الماغي احغ ركامز الامو اتصتصاغي
واتغار الفيالة لكتام ة اتصتصاغ ة للوا م أهم ة ك ارر اي الاااط اتصتصاغيى كما و يغ احغ اليوام المحغغر

لكطاصار اطاتاج ة ام ت اوجغ إاتاج غون الت مار و مكن تير ب اتلت مار أا اتضااار إلق رأل الما والمي
اتم

اتافاد اتلت ماري ل ااء طاصار إاتاج ة جغاغر كاتتر والميغار وتول

وتيو ل اتاغ ارار وكملا التدار اي المكزون

الطاصة اطاتاج ة القاممة

 2-7-2مفهوم االستثمار في التعليم (اقتصاديال التعليم)  :إن التحكا اي مجا اتلت مارار اي الموارغ

ال ار ة وز اغر تام ة رأل الما ال اري اكم ار ت ار اصر التيك ا كق اا اليام ارل ر تأ ا ار من اصي

اليوام اتكرث

كالتغر ة والصحة والقغرار الط ي ة لألاراغ و ارها من اليوام ى إم يغ التيك ا هو الياصر ارو واتها والمؤ ر
اك م اار أو ار م اار اي تلو ن رأل الما ال اري و امغه وااتاجات ى لما اتا التركاز كق اتلت مار اي

التيك ا أو ما لمق اصتصاغ ار التيك ا لالمالالي  )21 :2005صغ غأر م مح اصتصاغ ار التيك ا ال هور اي

اليقوغ اركارر من القرن الماضيى تل ما يغ مؤتمر المكل ا لالمؤتمر اليالمي لكيكوا اتصتصاغ ة

اا

ل1980ا حو موضوع لالموارغ ال ار ةى التكغاا القوث اليامكة والتام ة ل Revista, 1982: 33ى وتحولر
الا رر إلق التيك ا من مجرغ كوا صطا ا ك اصي القطا ار اركرث المي تكصط ل اتلت مارار وتقال اا كاتها
م ا ة الت مار ل مرغوغه اي ملتق

ما ت ف إلق الااتج المحكي اطجماليى إلق عغ اااط ومن ا ااتج
التام ةى وصغ اتح هما التطور ا ا ل هور هما اليكا لالربيعي 1 :1984

اصتصاغ ار التيك ا و مكن إجمالها ما أتي:
ا ال رمجة والتكط

وهااا ألالان لتاغ كاها كا

لتطو ر التيك ا اي ل اد اتصتصاغ الوطاي لواء اي جواا

اللم ة أا الاو ة وللااة

ملتو ار التيك ا
ة تلم ا اا ك ة التيك ا وتأ اره اي الامو اتصتصاغي كق المغث الطو ى م التكغاا المقاراار الغول ة اي هما
المجا أو المقاراار ان المغغ الزما ة المكتكفة

 8-2مفهوم الخصخصة واهدافها :

تيغ الكصكصة ) (Privatizationإحغث ولام التام ة التي تهغف إلق را كفاءر أغاء المارو ار وتيز ز

المااالة وصوث اللود وتحلان المركز المالي لكغولةى وتكفاب اليةء المالي المي تتحمك الحكومة إن

الكصكصة كمفهوا وكل الة اصتصاغ ة لا تلن متغاولة حتق اها ة الل ياا ار من القرن الماضيى والتكغا
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المصطكح رو مرر لاة ل 1979اي ر طاا اى وتياي الكصكصة من ان ما تيا

التحو من القطاع الياا

إلق القطاع الكاطى أي تحو مكل ة يل الماار والمااآر من القطاع الياا إلق القطاع الكاط لالمتوكا
45 :2003
 1-8-2م ددررال درامج الخصخصددة :ط قااا لتجااارة ارمااا التااي ط قاار الكصكصااة

حاام أن هااااا يضااا ماان

الاتامج اتاجا ة التاي رهاار كاق اجاحهاا ااي ز ااغر كفااءر المااار التاي تاا كصكصاتهاى وباغأر تقاغ ا كاغماتها

ااك أاضا ى للان مك اة الكصكصاة لااا تكا ح مان التيارل ل اتقااغارى واحاان ايتقاغ اأن اتااكال ة التاي لااتواج
تط قار الكصكصة ااي الا غ الاام اة والياراد تتم ا ااي تلار ح أ اغاغا ك اارر مان المااتدكانى ما تضااان الكاااد
كااق ز اااغر ارجااور لكماااتدكان ااهااا كااق ارص ا اااي المااغث القصااار والل اؤا الاامي طاارت افل ا هااو مااا هااي غواا ا

اتاتاار اللر والق او تط اان ل الاة الكصكصاة كاق هاما الملاتوث الوالا ة ولاجا اة كاق هاما التلااؤ اقاو
أن هااااا غواايااا صااغ أر ماار إلااق حااغ ك ااار الحكومااار كااق ت اااي راااامج أو اهااج أو ل الااة الكصكصااةلحمددادي
 72 :2004ى وتتيكاان هاامه الااغواا

ارزمااة اتصتصاااغ ة اااي الما ومااة ال أرلاامال ةى وصااغ حاولاار الغولااة ال أرلاامال ة

مواجهة همه اتزمة ن طر ن الكا رال ة الجغاغر التي تغ وا إلاق ت ارجا غور الغولاة ااي الااااط اتصتصااغيى وا طااء

القطاع الكاط غو ار ال ر اي الاااط

 2 -8 -2الخصخصددة وصدديب تط يقهددا :تااا الكجااوء إلااق ل الااة الكصكصااة اااي الا غ الاام ااةى تاتاااار تط قهااا
الم ا والترو ج لها من ص

مؤللار وما مار الم ة ووض

رامجا لتط قهاى إم أن الياراد لا ل ااي مياز

ان

الياالا الكاارجي وصااغ ااطكقار تجربااة الكصكصاة ااي الياراد ماام ماتصااب ال ماااا اار مان القاارن الماضاي وباطاااد
ضان ا تولير ياغها ااي اها اة ال ماااا اار وبغا اة التلاياا ارى إم ااهغ اتصتصااغ الي ارصاي تحاو يال المياما

والمااااآر الصاااا ة إلااق اااركار ملاااهمة والااق القطاااع الكاااطى وصااغ واجهاار مك ااة التحااو هاامه صاايو ار اااي
حااها كالاقط الحاغ اي اللااولة الاقغ اة ارجا اة لا ة الحصاارى إضاااة إلاق ااتقارهاا إلاق ال ا اة التحت اة الم مماة

يااغ أن حغماارر هاامه ال ا ااة في ا الحااروةى وكااملا ااتقارهااا إلااق المااااا اتصتصاااغي والل الااي الصااح حى وتلا ما ان
الكصكصة وتط قاتها صاغ جارر ااي الياراد اغون غ ارلاار جاغوث اصتصااغ ةى إضاااة إلاق أن ال اة المااار التاي
تا كصكصاتها لاا كان لهاا م ارر اصتصااغي أو ماالي ولاا اكضا رلال اصتصااغ ة صاح حةى إم أن اللاكطة مااماا
أراغر ملاارر الموجة الكا رال ة وملاارر اهج مؤللار المجتم الغولي المال ة اتلت مار ة مار الافوم
 -3الجانب التط يقي والتحليا:
 1-3دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي في الدبسد الناميدة والعدراق :ياغ أن حصاكر الا غ الاام اة كاق
الاتق لها الل الاايى اتجهاار أا ارهااا إلااق ااااء اصتصاااغاتها الوطا اةى وكاااار ر ااة حكوماتهااا صو ااة اااي إحااغام تام ااة
اامكة لر ية ااهاى ورجا ملاا صامار هامه الحكوماار التاغك الم ااار ااي الح اار اتصتصااغ ة ل كاغااهاى ان طر ان

ه ماة القطاع اليااى وتل ما ان القطاع الكاط ااها ار مؤها لكق ااا اغوره المطكاوة ااي مك اة التام اة الماااوغر
لزاالددس  113 :1970لقااغ أ تاار تجااارة اليغاااغ ماان ال ا غ الاام ااة كالهاااغ ومصاار والي اراد اااي ااغا اتها اجااات
القطاااع الياااا ليمك ااة التام ااة ااهااا والتااغك الحكااوميى إم أوككاار مهمااة إصامااة ال اااق التحت ااة لكقطاااع الياااا اقا ى ا مااا

أ فكر همه ال كغان غور القطاع الكاط وأهمكت ى ااي حاان أن هاااا ا غا اام اة اكارث أ طار لكقطااع الكااط غو ار
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ال ر وجيكت رغ فا لكقطاع الياا أن غور القطاع الكاط اي ال غ الاام ة كان اص مما هو ك ااي اتصتصااغ ار
المتقغم ااةى إم اتض ااح ارتف اااع ارهم ااة الالا ا ة لكقط اااع الك اااط ا ااي اتصتص اااغ ار المتقغم ااةى وتراوح اار الا ا ت ااان

ل %88.5 - %80.1اااي ياال ال ا غ المتقغمااة كمااا هااو واضااح اااي المكحاان ل 4ى اااي حااان ااارث أن ارهم ااة
الال ة لغور القطاع الكاط اي ال غ الاام ة مت اانى ااراها ترتف ااي يال ال كاغان لتصا إلاق الا ة ل 72%أو
أل رى كما هو الحاا ااي مالاز اا واتو ار اوايى ااي حاان تااكفل هامه الالا ة لتصا إلاق اصا مان ل 60%كماا هاو

الحااا اااي ول ف ااا لياااا ل 1997إن هااااا ألا ا ا وغواا ا متيااغغر تقااب وراء تولا غور ملاااهمة القطاااع الياااا اااي
غور القطاع الكاطى ومن أها الغواا هيلالعكيلي : 5 :2005

مجم الاااط اتصتصاغي م تهم

ا ت ااوار إمكاا ااة اتصتا ارال م اان الك ااارجى مم ااا ا ااوار لكغول ااة إمكاا ااة تمو ك ااة جغاا اغرى صاما ار تحو كه ااا إل ااق
الت مارار
ة

ا ااغا اتلا ااتقرار الل الا ااي واتجتما ااا ي وصصا ااور ال ا ا ااة التحت ا ااة اا ااي ال ا ا غ الاام ا ااة ى أغث إلاااق ت ارج ا ا

اتلت مار لكقطاع الكاطى اي حان اجغ توار مصاغر تمو ك ة جغاغر لكغولة

ج ضآلة حجا المغاو ار الكاصة وتراج إمكاا ة اصتراضها من مؤللار التمو والمصاارف الغول اةى ما

كاا ة رأل المااا المحكااي ان اتلاات مار اااي المجاااتر المر اوة ااهااا والتااي تلاتكزا إصامااة أصااو ا تااة

لتلو ن رأل ما

ا ر مار مرغوغ كق المغث الطو

(النجفي )42 :2004

اي اليراد أغث الاقط ااي ملاتكزمار اطاتااج وتكر اة وتيطاا مي اا المااار اتصتصااغ ة إلاق التحاو احاو
ألكوة اطاتاج المك ب لكيم ى كما أن ضيب الاااط اتصتصاغي اي القطااع اليااا أغث إلاق تككاي الغولاة ان

تو ا ااب الق ااوث اليامك ااة الجغا ااغرى وتلا ا ما الك اار جان م اااها ى ا ا

ج اازر اان اتل اات مار ا ااي تو ا ااب اليمال ااة

القاممااةى ك ا هاامه اليوام ا أغر إلااق تضاااؤ التو ا اب الحكااومي وتوج ا أ ااغاغا ك ا ارر ماان اليمالااة إلااق القطاااع
الك اااطى إت أن محغوغ ااة ه ااما القط اااع ا ااي المل اااهمة ا ااي الاا اااط اتصتص اااغيى وااتق اااره إل ااق اللا اواغر الفا ااة

واطغار ة الفا ة والتا م ة جيكت

ار مؤه تلت ياة اليمالة ماا ااهاا الكار جان وتااار إحصااءار التاادا

اا ااي الي ا اراد إلا ااق ل ا ا طرر القطا اااع اليا اااا كا ااق لا ااود اليم ا ا ى اقا ااغ كدا اار ال ا ا ة التاا اادا لا اااة ل 1980ما ااا

قارةل 90%مان مجماوع أ اغاغ المااتدكانىإت أن صاغرر القطااع الكااط صاغ تحلاار الا ا ااي الات ياة القاوث

اليامكة يغ الحروة التي كاضها اليراد وما أ ق ها من حصار إصتصاغي
 2-3بعض مسمح التجربة العراقية في تط يق الخصخصة :إن ري راامج كصكصاة مط ان ااي أي كاغ أهاغاف
وم ااررار لاايق إلااق تحق قهاااى رن أهااغاف الكصكصااة تكتكااب ماان كااغ كاارى كااق وااان ااروف ال كااغ وااغلوج ااة

الا ااا الحااالاى لاما اااان تط قاار الكصكصااة اااي الياراد لهااا أهاغااها الكاصااةى وماان أهاا هاامه ارهاغاف هاو تولا
مااااركة القطاااع الكاااط اااي التام ااة اتصتصاااغ ة ولكملااا غر اااي را ا اللفاااءر اطاتاج ااة واتصتصاااغ ةى إضااااة إلااق
كفاال اطافاااد الحكااومي كااق المااااآر المقاارر كصكصااتهاى وتوج ا الغولااة تاجاااز مهاااا مكاان لكقطاااع الكاااط

الملاهمة هاى ن طر ن تاج

اتلت مارار المحك ة إن م ر ارر تط ان الكصكصة اي اليراد تيوغ إلاق واما

ل ال ة واصتصاغ ة واجتما ة ماها كق لا ا الم اا ى اروف الحارة التاي أ ارر كاق اتصتصااغ الي ارصاي واتامجهاا
الميرواة كارتفاع المغاوا ة الكارج ة و جز المازاا ة والحصار اتصتصاغيى اما اليوام اتصتصااغ ة أهمهاا ضايب
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اغاء القطاع الياا وااكفال إاتاجات وأرباح ى مما اككر
التي ار ر ها اللكطة طوا

ما كق المازاا اةى إن اتاامج تط اان ل الاة الكصكصاة

قغي ال ماااا ار والتلياا ار من القرن الماضيى لا كان لهاا أي تاأ ار ااجاا ي ااي

الملتو ار اليامة ل صتصاغ اليراصيى االماار الم ا ة صغ تاا يهاا اأغاق مان ككفتهاا الفيك اة إلاق أااراغ ااي القطااع

الكاااط لااا كاان مكلااون أي ك ارر أو غ ار ااة طغارر هاامه الماااار ى لا اار ااااكها و ااغا جااغواها لالنجفدددي :2004
 43وهكا ااما جا اارر مك ا ااة الكصكصا ااة اا ااي الي ا اراد تحا اار ضا اادوط اا ااغاغر متم كا ااة

ا ااروف الحا اارة والحصا ااار

اتصتصاغي ووطأر الوض المالي المتغهور لك غى والتمر هما الحا لدا ة تار خ إلقاط الا اا اا ل2003

 3-3ت دأثير الخصخصددة فددي هيكددا العمالددة  :ح يااغ تااأ ار الكصكصااة كااق اليمالااة ماان أهااا الماااال اتجتما ااة

لككصكصة وتل ما إما كان هااا تأ ارار لك ة كاهاى إم صغ اؤغي ملا إلاق واصاة ل الا ة غاكك اة وك ماةى و ياغ

الكوف من ارتفاع حجا ال طالة لكماتدكان هاجلا اواجا كاااة ال كاغان التاي كاضار تجاارة تط قاار الكصكصاةى
وهو ما صغ ااتج ا اتلتدااء ن أ غاغ ك اارر مان اليمالاة اتاجاة ط ااغر تصاااب الو اامبى أو الاتحغام و اامب
جغاااغر تتلااا القااغرر كااق الاات ياة التقا ااة المتقغمااة و ارهاااحلا وهددال  2 :2005واللاؤا الاامي طاارت افلا هاو
ه

الفي تا ارلتدااء ن اليماا وحاغوم ال طالاة ااي الا غ التاي ط قار ارامج الكصكصاة ة لاجا اة ان هاما

التلاااؤ مكاان القااو ااأن تجااارة ال كااغان اااي تط ااان الكصكصااة صااغ اااار ز اااغر ال طالااة ووجااوغ حاااتر الااتدااء
وتلر ح ت غاغ ك ارر من اليما اي غغ من كغان اليالا وتل ما ماها ال كغان الاام اة و كاق لا ا الم اا ى ت ازااغر

ميااغتر ال طالااة اااي ياال كااغان أمر كااا ال تاا ااةى إم لاااهمر ط يااة التصااح حار اله كك ااة التااي جاارر ااهااا إلااق

ارتفاع حغر ال طالة ااهاى مما أغث إلق كلارر لود اليم لهمه ال كغان ررب م اان و فاةى كماا لاا ااتمكن القطااع
الكاااط كااق الاار ا ماان التحر اار اتصتصاااغي ماان ز اااغر التو اااب واليم ا لاللجنددة االقتصددادية واالجتماعيددة لغربددي
آسددديا  32 :1999وم اان ااا اك اارج اتاج ااة مؤك ااغر وه ااي أن ال طال ااة ل ااتزغاغ وتلا ا ما ااان ص اافوف الك اار جان
لكنعدددان  167 :1998إضااااة إلااق أن هااااا اااكا مت ازاااغا اااي إمكاا ااة الاات ياة القطاااع الكاااط ماان تااادا
المز غ من اليامكان اي الماار المكصكصة التي تيااي اص من تره اي أ اغاغ المااتدكان ااهااى إم أن تط اان
ل الة الكصكصة من المتوص أن تتل ة اي اتلتدااء ن المز غ من اليامكان اي المااآر المكصكصاةى وملاا

لتاااماة هااما التره ا

وهااااا محااامار أكاارث اااغ تط ااان الكصكصااة اااي الي اراد وهااي احتمال ااة أن تقااوا الماااار

المكصكصة همه ا اغر ه ككة ك اااتها اتصتصاغ ة ا تماغ ألالاة ااتاج موارر لكيم ى ومن ا اايكاال ملاا كاق
تقك ا ط أ ااغاغ الماااتدكانى وماان ااا ز اااغر ميااغتر ال طالااة اااي ال كااغى وان م ا هاامه الاتاجااة مكاان أن تااؤغي إلااق
مواصااب اااي ة رااضااة لتط ااان الكصكصااةى وتااايكل كاتاجااة لااك ة كااق الا اااا الل الااي الجغاااغ وماان المحااامار

اركرث لتط ان الكصكصة اي اليراد هي ااها لوف تله من تافام اطجراءار الكاصة اتلات مار ارجا اي ااي
اليراد.
 4-3أسس مقترحة ل ناء رنامجدا وطنيدا للخصخصدة فدي العدراق :إن اتصتصااغ الي ارصاي ااي الوصار الحاضار وماا
ياا ا ماان إاااكال ار متيااغغر اتطكااة اي ا

مك ااة إص ا ت اصتصاااغي تقااوا كااق ألاال متيااغغر تلااون الكصكصااة

أحغها وت تط ن الكصكصة غون ا مار ال اق التحت ة اهي مك ة مت ار طةى كماا أن الكصكصاة اجاة أن تكضا

لغرالار و حوم ميمقةى رن اطجراءار الميكاة لككصكصة تيااي من تااصضارى ايكاق لا ا الم اا ى صامار و ازرر
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الص اااا ة اااصترات ا ا ل 48ا ااركة لا ا ة ااكف ااال إاتاج ااة يض ااهاى ا اااما ت ااا ص ااو الم ااررار لا ا يل الا ااركار
تاكفااال ااتاجاته اااى ام ااا ه ااي م ااررار ا ا الا ااركار مار اطاتاج ااة اليال ااة لداود  2002موقدددع علدددى شدددبكة

االنترنيل ى التي أ تر جغارتهاى والتي أ تر القوث اليامكة اليراص ة جغارتها ااي إغارتهاا كاق الار ا مان الصايو ار
التا ااي تما اار ها ااا ا ااروف م ا ا ها اامه الاا ااركار كاا ااركار اتلا اامار وال تروك م او ا ااار و ا ااااترال وضاااوت الفكلا اافة

الملتق ك ة لكغولة والمجتم ى ايتقاغ اأن راامجاا وطا اا اوضاح ط ياة اتتجاهاار الملاتق ك ة تصتصااغ ال كاغ أن كاون
متضماا ارلل ا ت ة:
أ اتض اامن ال راا ااامج تق ما ااا اما ااا لكمؤللا ااار والا ااركار الحكوم ا ااةى وان ا ا ارت

قاءها ااا المصا اكحة الياماااة

والحاجة ارلال ة لها

ة قتض ااي ال را ااامج ااان تل ااون مك ااة الكصكص ااة مك ااة متغرج ااة وتل ااار ك ااق وا اان الحاج ااار الفيك ااة
ل صتصاغى وتجاة مكاطر اتاجرار وراء غ وار تلر كصكصة المؤللار والاركار

ج أن اؤكااغ ال راااامج كااق ملااتو ار اللفاااءرى وتااواار ااارط اليم ا للااااة ا ارامح اليااامكانى كمااا لااتغ ي
راامج الكصكصاة هاما إلاق الملااهمة الفا كاة ااي ميالجاة أزماة اليااطكان ان اليما ى ما تجااة تاغان

المز غ من اليمالة إلق لود الياطكان لال طالة صغر اطمكان

غ ضاارورر أن ااااط ال راااامج هااما كااق ضاامان وض ا كطااة محكمااة ط اااغر تأها ا القااوث اليامكااة وا ااغاغ
ألواد م

غاكة اي صطا ار اصتصاغ ة أكرث اي حا اتلتدااء لجزء من اليامكان

 -4االستنتاجال والتوصيال
 1-4االستنتاجال ):(Conclusions

توص ال حم إلق غغ من اتلتاتاجار مكن ااها كق ملتو ان:

أ يااي اليراد من ماككة ال طالةى التي ارتفير ميغتتها صورر تغر ج اة لتلاج ملاتو ار مرتفياة ااي قاغ
التلياا ار من القرن الماضي ى لتص إلاق ل 17.1%لااة ل 1997ى والاتمر هاما اترتفااع ل صا إلاق

ل %28.1لاة ل 2003ى و يوغ هما اترتفاع اي ميغتر ال طالة إلاق واما

غااغر مان أهمهاا الحاروة

والحصار اتصتصاغي وتغمار ال ا ة التحت ة وأرم الل الار الحكوم ة اتصتصاغ ة القاصرر
ة اتماز اتصتصاغ الي ارصاي ضاآلة أ اغاغ وأحجااا المااار اتصتصااغ ةى ما ضامور حجاا القا اغر اطاتاج اةى
وهااما يكاال ضااآلة ت ارالا وتلااو ن رأل المااا ال ا اارى الاامي اااايكل ااغوره كااق الحااغ ماان إمكاا ااة إاجاااغ

ااارط ما جغاااغر لكيااامكان اااك

اااا ولحمكااة الاااهاغار اااك كاااطى ممااا ضااطرها إلااق ال حاام اان

ااارط م ا اااي اااااطة هاماا ة ومفتيكااة ل ااار لااكي ة ى إم أن اليم ا اااي هاامه ارااااطة ت تم ا ضاارورر

ايك ااة ل صتص اااغ الي ارص اايى واام ااا اجم اار اان محغوغ ااة ا اارط اليما ا وااكف ااال ارج ااور ا ااي القطا ااار

اتصتصاغ ة اتكرث

جا إن حاجة اليراد الملتق ك ة لكيمالة و كااة ااكالها لتلون ك ارر لا ة ماا لحان ال ا اة التحت اة مان غماارى
كما وان احتمال ة غكاو الااركار ارجا اة ط ااغر ا ماار الياراد واتلات مار ا ا والامي لااز غ مان الطكاة
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كق المهارار واللفاءار والتكصصارى اتمار الامي اؤكاغ أهم اة غور حمكاة الااهاغار ااي إ ااغر ار ماار

واتلت مار اي اليراد

غا ا تماغ ل الار تادا واضحة وماال ةى والتي امكااها أن تككن اارط ما جغااغرى إم أن ارا ماة

غ

الل ال ا ة المتياص ااة وتل ا ما اااي الي ارادى ا تمااغر ل الااار تااادا صصااارر ارمااغى تهااغف إلااق ح ا ماااككة

ال طالااة اااي حااهااا اان طر اان إصامااة ماااار يا ممكوكااة لكغولااةى م ا تحج ا ا غور القطاااع الكاااط وضااآلة
ملاهمت اي الاااط اتصتصاغي
 2-4التوصيال ):(Recommendation

اصترت ال احم غغا من التوص ار جاءر كق ملتو ان:

أ ض اارورر ت اااار جه ااوغ كاا ااة ال ااو ازرار والجه ااار المكتص ااة ا ااي مج ااا ت ااواار الميكوم ااار التفص اااك ة المتيكق ااة
اهرر ال طالة ما كف وض الكط والحكو ال زمة لميالجتها اتلاتااغ إلاق ارلال اليكم اة الصاح حةى

م توار صا غر ااار واحصاءار والية مما اتطكة:

وتفيا ا مهاااا مكاتااة اليم ا اليامااغر لااو ازرر اليم ا والاااؤون اتجتما ااةى م ا تلااجا كااااة طااال ي

 -تاا ا

اليما لمكتكااب الاارامح مااا ااااها الكاار جانى ما الاات ا جم ا الااوا ر وااارط اليما المتااوارر اااي لااود
اليم لالقطاع الكاط والياا ى م ماح الص ح ار اللاا ة لها

 ااء مرك از وطا ا كون م ا اة ااا ميكوماار للاود اليما وتلاون مهمتا جما الميكوماار التفصااك ة انط ية وواص اليم من جوااة اليرل والطكة وارجور وال طالة و ارها من الميكومار اتكرث

ك ااق إاا اااء هام ااة لمكااح ااة ال طال ااة مرحك ااا لتل ااون حاض اااة للاا ااة الي اااطكان اان اليما ا ى وتهام ااة

 -اليما ا

إمكاا ااار اليما ا له ااا لك ق اااا أ ماله اااى كق امه ااا اااجراء المل ااوحار الغور ااة والمات م ااة اان واصا ا التا اادا

وال طالااة اااي لااود اليم ا ى م ا ص امهااا أ ضااا ا ااغاغ غ ارلااار واحت اجااار اللااود ماان الماااار الصاادارر
والمتولطة وحاجة همه الماار من اليمالة المكتكفة

ة مواصااكة تقااغ ا الااغ ا لكقطاااع الكاااط وتا ا ا اااااط وتول ا ي م ا وض ا الق اوااان والتااار يار التااي تحكااا
مك رج التق ارره وطمأات لدرل تاج

الملات مر ن المحكااان ااي إصاماة مااار يهاى لدارل ألاتقطاة

أ غاغا ك ارر من الماتدكان و مكتكب المهن واتكتصاصار والملتو ار اليكم ة والمهار ة

جا ا تطااو ر وتفيا ا تياااان الي صااار ااان المؤللااار التيك م ااة وماااار الغولااة اطاتاج ااة ومؤللاااتها طتاحااة
الفرصة أماا الطك ة ل حتلاا وكلة الك رر وتحقان اوامغ ماتركة

غا اليم

كق إصامة ماار يا ك فة اليم اي الوصار الحاضار لتاأمان اليما لدارل التكفااب مان حاغر ال طالاةى

ما ت اااي ياال صاوااان اليما لكحااغ ماان ال طالااةى م ا تقااغ ا القاارول الم ممااة لصا ااة الماااار المقامااةى

م إااااء مااار يا جغااغر تلات ياة جازءا مان المتيطكاانى اضاااة إلاق تااج
والمها ة

276

الم ارلاز الحرا اة واطاتاج اة

مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر العدد 38
الفصل االول لـ2017سنة
التحليل االقتصادي إلستثمار رأس المال البشري وسياسة الخصخصة

ها ا ااارل ص اوااان مكزمااة كااق الماااار والاااركار المكصكصااة كااق ااغا اتلااتدااء اان اليمالااة الموجااوغرى

والزاا تكا الاركار المحاا ة كق حقاود وامت اازار اليمالاة لدارل المحاا اة كاق ملاتو ار اتلاتكغاا
واليم ى وتكفاب ميغتر ال طالة اي ال كغ

المصادر والمراجع
اوال :المصادر العربية
1

ا وه ااارى

ااغ الل اار ا كاما ا ى الكصكص ااة ا ااي اتصتص اااغ الي ارص اايى وجه ااة ا اارى مجك ااة القاغلا ا ة لكيك ااوا

اتغار ة واتصتصاغ ةى المجكغ اللا ى اليغغ2/ى اللاة ل2005
 2اتمااة اليامة تتحاغ الدرف التجار ة الككاج ةى احو مالة وطا ةى الليوغ ةى ل1986
3
4

اجاة والاجا ى غور رأل الما ال اري اي التام ة اتصتصاغ ةى مجكة اصتصاغ ار الاقوغى ل1994
هاء الغانى حلان كام ى التيك ا اليربي ت اكرج الم تلر نى غار الميارفى القاهررى 1997

 5الجالا اااى غ كز ا ا ى اتلا اات مار اا ااي رأل الما ااا ال اا ااري والتام ا ااة الز ار ا ااةى حا اام مقا ااغا إلا ااق ما ااؤتمر
اتصتصاغاان اليراصاان ال اايى مجكة اتصتصاغيى اليغغ11/ى دغاغى ل1971

6

حماااغيى ط ا اااوالى متطك ااار الالا ة لكصكصااة اتصتصاااغي الي ارصاايى اااغور مركااز الغ ارلااار اتصك م ااة
اان لكصكصااة اتصتصاااغ الي ارصااي اااغور مركااز الغ ارلااار اتصك م ااة اان لكصكصااة اتصتصاااغ الي ارصااي

جامية الموص ى ر2004/2
7

غاوغى ألا اايغى اتص ا ا ت اتصتصا اااغي والما ااالي اا ااي الي ا ارادى جغل ا ااة ال ا اربح والكلا ااارر لموص ا ا

8

الرب ييى غ ا ت ككبى الا اا التيك مي ومتطك ار لود اليم اي لا اى كك اة اتصتصااغى جامياة غرااةى

9

رج ااةى مص ااطفقى اتل اات مار ا ااي التيكا ا ا ألا ااال التام ااة اتصتص اااغ ةى جر ااغر ال ااانى الياااغغ1221 /ى

اتاتراار
موص

كاااق ا ا ا كة

كق ا كة اتاتراار

اتمارار اليرب ة المتحغرى ا لان ل1999
 10ازلالى أجااااتلى اماامج القطااع اليااا ااي اتصتصااغ ار المكتكفاةى ترجماة لامار ف فايى مراجياة رايار
المحجوةى الهامة المصر ة اليامة لكتألاب والاارى القاهررى ل1970

 11زكاايى رماازيى ا ياااغ اطاتاااج والتوز ا واتلااته ا اللااامغ اااي الااوطن اليربااي واايكالاااتها كااق التام ااة
ال ار ةى مركز غرالار الوحغر اليرب ةى ال راامج اتامامي ل ما المتحغرى ارورى ل1995

 12لااترومكانى لتاتل ا ف ى اصتصاااغ ار التيك ا ا اااي اتتحاااغ اللااوااتيى ترجمااة :غ ط ا ا ااالى مط يااة و ازرر
الترب ةى ط1ى دغاغى ل1967
 13ص ااقرى اغا ااة ك ااي ى ال طال ااة ا ااي ل ااور اى الواصا ا وا ا ااادى ح اام ا اار ماا ااورى كك ااة اتصتصا ااغى جامي ااة
غمانى ل2006
 14الطحاويى غ ماق ى اصتصاغ ار اليم ى جامية القاهررى ل1995
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15

ااغ الموج ااوغى محم ااغ اازرى ه كك ااة التيكا ا ا ال ااااوي ا ااي ال ااغو اليرب ااةى غ ارل ااة مقغم ااة لمجك اال اتح اااغ

الجاميار اليرب ةى الغورر ل 37ى ارورى ل2006ا

 16اليكاكا اايى طا اااردى ماا اااد الكصكصا ااة اا ااي الي ا ارادى المجكا ااة اليراص ا ااة لكيكا ااوا اتصتصا اااغ ةى كك ا ااة اتغارر
17

واتصتصاغى الجامية الملتاصر ةى المجكغ ال المى اليغغ ال امنى 2005

غ القاغرى الل الي صة ان التيك ا ولود اليما وص اال واماغ اتلات مار ال ااريى الميهاغ

كيى كي

اليربي لكتكط ى اللو رى التوبرى ل2001
18

م ارانى محمااغ مصااطفق ى اغاء مصاااغر الامااو اتصتصاااغيى غ ارلااة تط ق ااة كااق ارصتصاااغ المصااريى

صاغود الاقغ اليربيى 2002

 19مرانى محمغ مصطفقى اغاء ومصاغر الامو اتصتصاغيى مكت ة مغ وليى القاهررى 1995

 20اليااازيى لاايغ كااي حمااوغى اكلاافة تحكا ا ككفااة رأل المااا ال اااري والاات مارهى حاام ااار مااااورى كك ااة
اتغارر واتصتصاغى جامية دغاغى ل2006

 21كايااانى طاااهر حمااغيى غور الغولااة اااي ال امااة اتصتصاااغ ة اليرب ااة الجغاااغرى صاااغود الاقااغ اليرباايى ا ااو
يى ل1998

 22الكجاة اتصتصاغ ة واتجتما ة لدربي مل ا لاتلكوا ى ارامج الكصكصاة ااي ماطقاة اتلاكواى ااو اوراى
1999

 23لااابى اغاالااون ى اتلاات مار اااي رأل المااا ال اااريى التلااالاب والمااااا المحتمكااةى ل 2004ى موص ا
ا كة اتاتراار

كااق

 24ماركلى كار ى رأل الما ى ترجمة :محمغ اااايى مكت ة الميارفى ارورى الط ية ارولق ل1972
 25المالليى

اغ

محماغ ى اصتصااغ ار التيكا ا لا ر اة اتلات مار ااي أرل الماا ال ااري ى مجكاة الميكااى

الليوغ ةى ل2005

 26المتوك ا ا ى مصا ااطفق حلا ااانى الكصكصا ااة ككا اان ماا اااد جغاا ااغر لكقطا اااع الكا اااط ل 2003موص ا ا

كا ااق

اتاتراار
 27الاجفاايى لااالا تواااانى متضااماار التحااو إلااق القطاااع الكاااط لالتجااارة والمقاربااار اتصتصاااغ ة ى اااغور
مركز الغرالار اطصك م ة ن الكصكصة اي اتصتصاغ اليراصيى جامية الموص ى ر2004/2

 28اجاى غ اجا

وغى اصتصاغ ار التيك ا واتلت مار اي الموارغ ال ار ةى 1991

 29وغ ى غ محمغ غاان و الصاملى غ ااصار جالاا ى التيكا ا ولاود اليما ااي اتصطاار اليرب اةى الميهاغ
اليربي لكتكط ى اللو رى الط ية 2ى 2004
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 المالحق-6
 معدالت العائد الفردي واالجتماعي بحسب مستوى التعليم ومستوى دخل الفرد في العالم:)1(  الملحق1-6
معدل العائد الفردي على التعليم

معدل العائد االجتماعي على التعليم
دخل الفرد
)(دوالر

جامعي

ثانوي

ابتدائي

جامعي

ثانوي

ابتدائي

23.5

19.3

35.2

10.6

15.2

23.4

299

18.9

18.7

29.9

11.4

13.4

18.2

1402

14.8

12.7

21.3

9.5

10.6

14.3

4184

7.7

12.8

ـــ

8.2

10.3

ـــ

13100

19

17.7

30.7

10.7

13.5

20

2020

مجموع الدخل
)(دوالر
)610( متدني اقل من
دوالر
متوسط ادنى من
) دوالر2449(
متوسط عالي حتى
) دوالر7619(
عالي اكبر من
) دوالر7619(
العالم

غ القااغر كايى الال الي صاة اان التيكا ا ولاود اليما وص اال واماغ اتلات مار ال ااريى الميهاغ

 كي:المصدر

19 ى ط2001اليربي لكتكط ى اللو رى التوبرى ل
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 2-6الملحق ( :)2معدل العائد على رأس المال البشري لسنوال الدراسة في بعض البسد العربية لسنة
(.)1993
الدولة

رأس المال البشري (معدل سنوال الدراسة)

معدل العائد ()%

اررغن

7.470

2.9

توال

5.655

3.8

الجزامر

4.657

4.7

الليوغ ة

2.951

7.4

لور ا

الصوما

6.623
0.825

3.3

اليراد

4.552

4.8

اللو ر

6.919

3.1

مصر

5.696

3.8

المدرة

3.485

6.2

اللوغان

10.4

2.089

26.3

المصدر :اجاة والاجا ى غور رأل الما ال اري اي التام ة اتصتصاغ ةى مجكة اصتصاغ ار الاقوغى ل1994
 3 -6الملحق ( : )3معدالل البطالة ل لدان نامية مختارة للمدة (.)2004 - 1991
معدل
البطالة

ااغوا ل ا

اترجاتان

مالاز ا

المكل ا

لور ا

تااكاغ

ااكي

مصر

ال راز

السنة
1999

2.6

6.0

4.3

2.2

6.7

2.7

ا

9.63

ا

1992

2.7

7.0

3.7

2.6

7.5

1.4

ا

9

10.9

ا
ا

1994

4.4

12.1

2.9

3.7

7.4

1.3

ا

11

ا

1993
1995

2.8
4.2

9.3
16.6

3

2.8

2.9
6.3

8.4

7.3

11.3

6.1

1996

4.0

17.3

2.5

3.7

7.2

1.1

6.4

8.9

7

1997

4.7

13.7

2.5

2.6

7.8

0.9

6.1

8.2

7.8

1998

5.5

12.4

3.2

2.3

8.5

4.4

6.4

8.2

9

1999

6.4

13.8

3.4

1.7

9.5

4.2

8.9

8.1

9.6
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6.7

1.5
1.1

ا
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2000

6.1

14.7

3.1

1.6

9.5

3.6

9.2

9

9.2

2001

8.1

18.3

3.6

1.7

11.24

3.4

7.9

9.2

10.2

9.4

11.7

2003

10.4

16.8

3.6

1.9

10.7

2.2

7.4

10.4

12.3

9.1

2002

11.3

2004

17.5
17.5

3.5
3.6

2

1.8

11.7
ا

2.4
2.8

7.8
8.8

10.8

11.5

المصغر افل
 4-6الملحق ( :)4األهمية النس ية للقطاعين العام والخاص في النشاط االقتصادي لسنة (% )1997
بسد نامية

لد متقدمة

األهمية النس ية
للقطاع الخاص

األهمية النس ية
للقطاع الخاص

ول ف ا

59.7

الترال ا

80.1

مصر

68.6

كاغا

88.5

مالاز ا

72.8

ر طاا ا

المدرة

67.9

اور واي

72

اللتان

58.3

الهاغ

الوت ار المتحغر

70

المصغر افل

281

87

85.8

