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 : الملخص

التفاوتات عالية في   التنمية االقتصادية على اتجاهات توزيع الدخل الفردي، فتكون  التنمية، ثم تنخفض في مراحل تؤثر  بداية عملية 
الحقة، باالعتماد على أسلوب جمع البيانات الثانوية تمكنت الباحثة من جمع المعلومات الالزمة من الدراسات والكتب المتخصصة في  

ية ويحتوي البحث على المحاور عنوان البحث الحالي ولتحقيق هدف البحث معرفة العالقة التبادلية بين التنمية البشرية والتنمية االقتصاد
االقت النمو  البشرية،  االقتصادية والتنمية  التنمية  بين  الفرق  االقتصادية،  التنمية  البشرية، مفهوم  التنمية  التالية: مفهوم  صادي الرئيسية 

ا  والتنمية  الدخل  توزيع  البشرية،  والتنمية  الحكومي  اإلنفاق  البشرية،  والتنمية  الفقر  البشرية،  البشرية،  والتنمية  التنمية  أهداف  لبشرية، 
 خصائص التنمية البشرية، مسارات النمو وتأثيرات العتبة والتنمية البشرية، عالقة التنمية البشرية والتنمية اإلقتصادية المشتركة. 

 : المقدمة

س الوقت هدفها. هو عملية التنمية التنمية البشرية هي عملية اجتماعية واقتصادية وسياسية بطبيعتها، والبشر هو هدفها وأدواتها، وفي نف
 التي تسمح للبشر بالتجديد واإلبداع واالبتكار. إنها من أهم العمليات ألنها تولد طاقة غير محدودة، من خالل التعليم والصحة والتغذية

 فًيا.وتحسين مستوى المعيشة. لذلك، تعتبر التنمية البشرية النمو االقتصادي شرًطا ضرورًيا، لكنه ليس شرًطا كا

منذ أن أصبحت التنمية البشرية، التي تم تعريفها على أنها توسيع خيارات الناس بطريقة تمكنهم من عيش حياة أطول وأكثر صحة  
واكتمااًل، في المقدمة كهدف أساسي للتنمية، عالقتها بالنمو االقتصادي أصبحت قضية مركزية. هذه ليست مجرد مسألة كيفية ارتباط 

زمنية معينة، ولكنها تناولت أيًضا مسألة التسلسل بمرور الوقت، والتي لها صلة كبيرة بالسياسة. تستكشف هذه الورقة  االثنين في نقطة  
الذي قدم استكشاًفا أولًيا للعالقة ثنائية االتجاه  رانيس هاتين المسألتين نظرًيا وتجريبًيا. إنه ينطلق من العمل السابق لباحثين سابقين مثل 

 بشرية و النمو اإلقتصادي.بين التنمية ال

هناك نوعان من األدبيات المتعلقة بالتنمية االقتصادية ذات صلة هنا ولكن تميل إلى أن تظل متميزة إلى حد ما. كان العامل السائد 
ًا، نماذج "نظرية مهتًما بمحددات النمو اإلقتصادي، والعودة إلى العصور الكالسيكية، وتمتد إلى نماذج النمو الكالسيكية الجديدة، ومؤخر 

 النمو الجديدة". الخيط الثاني يسأل عن الهدف النهائي للتنمية االقتصادية وكيفية قياسه، بما في ذلك مناقشة محددات التنمية البشرية. 
ال تزال   نحن نتخذ الموقف القائل بأن الحياة الطويلة والصحية تمثل الهدف "األساسي" للنشاط البشري ، على الرغم من أن هذه القضية

 موضع خالف.

 مشكلة البحث

ت تتمثل مشكلة البحث في ظهور االختالف في الرؤية )النظرية والتجريبية( في اتجاه العالقة السببية بين التنمية االقتصادية ودليل مؤشرا
 التنمية البشرية داخل الدول النامية. 

 هدف البحث

 والتنمية االقتصادية. يهدف البحث إلى الترابط بين التنمية البشرية 
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 الدراسات السابقة

، العالقة المتبادلة بين التنمية االقتصادية والتنمية البشرية: يهدف البحث إلى دراسة العالقة المتبادلة بين التنمية (2020دراسة عمر د. )
والبحرين( باستخدام اختبار المربع األقل االقتصادية ومؤشرات التنمية البشرية لدول مختارة )األردن، مصر، المملكة العربية السعودية،  

ر بمرحلتين. أظهرت نتائج االختبار وجود عالقة سببية بين التنمية االقتصادية والتنمية البشرية. وجدنا أن التنمية االقتصادية لها تأثي
 واضح على مؤشرات التنمية البشرية في الدول العربية المختارة.

بشرية والنمو االقتصادي: قارنت األدبيات الحديثة التنمية البشرية، الموصوفة على أنها الهدف النهائي ، التنمية ال(2004دراسة رانيس. )
لعملية التنمية، مع النمو االقتصادي، الموصوف بأنه وكيل غير كامل للرفاهية العامة، أو كوسيلة نحو تعزيز التنمية البشرية. وسعت 

ولكنها ال تزال بحاجة إلى تحديد العالقات المتبادلة المهمة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي. هذه المناقشة من تعاريف وأهداف التنمية  
بقدر ما تؤدي الحرية والقدرات األكبر إلى تحسين األداء االقتصادي، سيكون للتنمية البشرية تأثير مهم على النمو. وبالمثل، إلى الحد  

نطاق الخيارات والقدرات التي تتمتع بها األسر والحكومات، فإن النمو االقتصادي سيعزز التنمية   الذي ستؤدي فيه زيادة الدخل إلى زيادة
 البشرية. تحلل هذه الورقة هذه العالقات والروابط ذات االتجاهين المتضمنة. 

)Mukherjeeدراسة   تحليل(2010،  الورقة  تحاول  البشرية:  والتنمية  االقتصادي  النمو  بين  هناك عالقة  النمو   ، هل  بين  العالقة 
  1993و    1983والية هندية رئيسية خالل أربع فترات زمنية تتراوح على مدى العقدين الماضيين:   28االقتصادي والتنمية البشرية في 

ة . لبناء مؤشر التنمية البشرية للواليات الهندية ، فإننا ننظر في منهجية تقرير التنمية البشرية الوطني2005- 2004و    00- 1999و  
. الهدف من هذا التمرين هو فهم إلى أي درجة ومدى تأثير دخل الفرد )كمؤشر للنمو االقتصادي( على التنمية البشرية عبر 2001لعام  

ة  الواليات الهندية. لفهم التفاوت بين الريف والحضر في تحقيق التنمية البشرية، تم وضع مؤشر التنمية البشرية للمناطق الريفية والحضري
فصل لكل والية. تظهر النتيجة أن دخل الفرد ال يترجم إلى رفاهية اإلنسان. ربما يشير هذا بطريقة أخرى إلى التأثير المتزايد بشكل من 

األساسية  العوامل  لتحديد  التحقيق  إلى مزيد من  الحاجة  النتيجة  للدولة. تظهر  البشرية  التنمية  إنجازات  في تحديد  األخرى  للمتغيرات 
 التي تؤثر على إنجازات التنمية البشرية للدولة. )بخالف دخل الفرد(

)Suriدراسة   النمو (2011.  بين  االتجاهين  ذات  العالقات  الورقة  هذه  تستكشف  االقتصادي:  والنمو  البشرية  التنمية  بين  العالقة   ،
منتًجا لـ النمو االقتصادي ولكن   هنا، نظهر أن التنمية البشرية ليس فقط  رانيساالقتصادي والتنمية البشرية، بناًء على عمل سابق لـ  

نمو  أيًضا مدخاًل مهًما له. تطور الورقة استراتيجيات تجريبية جديدة لتقدير قوة السالسل ثنائية االتجاه التي تربط التنمية البشرية و ال 
تي تمتد من التنمية البشرية إلى  االقتصادي. بناًء على أدبيات النمو الحالية، نستكشف المحددات التجريبية لمسارات النمو اإليجابية ال

إلى األهمية  إليها  التي توصلنا  النتائج  النمو. تشير  البشرية يلعب دوًرا أساسًيا في شرح مسارات  النمو االقتصادي ونجد أن والتنمية 
النمو االقتصادي إلى التنمية التجريبية لنماذج النمو الداخلية بشكل عام ونماذج تأثير العتبة بشكل خاص. نطور أيًضا مقياًسا لقوة عالقة  

وية البشرية ونستكشف بعض محدداتها التجريبية. من اآلثار القوية لتسلسل النتائج التي توصلنا إليها أن الدقة العالية يجب أن ُتعطى األول
 لتحقيق كل من المستوى العالي وكذلك التنمية البشرية.
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 اإلطار النظري 

 تعريف التنمية البشرية 

مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم متطور عن مفاهيم التنمية السابقة، والتي اعتبرت أن االستثمار في تحسين القدرات البشرية للمساهمة إن  
في التنمية االقتصادية ال يقل أهمية عن االستثمار في رأس المال المادي، ولكن االختالف مع هذه المفاهيم هو ما يجعل األفراد يركزون  

 نمية. والمشاركة، وإعادة الناس إلى مكانهم.على الت

إن الشيء الصحيح في عملية التنمية، بعد عدة عقود، هو التركيز على زيادة تراكم رأس المال في اإلنتاج والثروة، ونمو الدخل القومي 
 ريقة أكثر إنصافا. كمقياس للتنمية االقتصادية، مع التركيز على فوائد أفراد المجتمع من ثمارها. النمو االقتصادي بط

البشرية،  التنمية  أبعاد  التسعينيات يشرح  بدا بإصدار تقرير سنوي في مطلع  المفهوم، حيث  المتحدة اإلنمائي هذا  برنامج األمم  تبنى 
 ويستعرض أوضاعها في دول العالم ومناطقه المختلفة، بناء دليل. لمقارنة ظروف التنمية البشرية تسمى مؤشر التنمية البشرية.

تنمية البشرية هي المعرفة والمهارات والقدرات والصفات والخصائص المختلفة المتأصلة في األفراد المرتبطة بالنشاط االقتصادي أيًضا،  ال
يمتلكونها هي مجموعة من   التي  الثروة والسمات والخصائص  األفراد ولكن على  يمتلكها  التي  المعرفة والمهارات  فقط على  ال يركز 

ت والخبرات التي يكتسبها الفرد وتمّكنه من المشاركة في الحياة االقتصادية وكسب الدخل، والتي يمكن تحسينها من خالل  المهارات والقدرا
 االستثمار في التعليم والرعاية الصحية والتدريب وغيرها من أشكال رأس المال البشري.

 ما هي التنمية االقتصادية؟ 

االقتصادية الكلية للبلد. وتشمل التنمية االقتصادية تنمية رأس المال البشري وتحسين مستويات تشير التنمية االقتصادية إلى تحسن الثروة  
يئية المعيشة وتنمية المباني والهياكل األساسية والنمو االقتصادي )حسب قياس الناتج المحلي اإلجمالي( وزيادة التجارة الدولية والصحة الب

االجتماعية والعمر المتوقع ومحو األمية ، الخ.وتهدف التنمية االقتصادية إلى تحسين الرفاه وتحسين الصحة والسالمة العامة والعدالة  
االقتصادي واالجتماعي للبلد وشعبه. ووفقا لنتائج البروفسور مايكل تودارو، فإن أفضل طريقة لقياس التنمية االقتصادية هي من خالل  

رية يأخذ في االعتبار معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة في البلد فضال عن متوسط  مؤشر التنمية البشرية. ويقول إن مؤشر التنمية البش
 العمر المتوقع، مما يمكن أن يكون له تأثير كبير على اإلنتاجية. 

 ما هو الفرق بين التنمية االقتصادية والتنمية البشرية؟ 

التنمية الشاملة في بلد أو منطقة. وتدابير التنمية االقتصادية واسعة   التنمية االقتصادية والتنمية البشرية هما مقياسان يستخدمان لتحديد 
جدا وتشمل طائفة واسعة من العناصر مثل النمو االقتصادي )مقيسا بالناتج المحلي اإلجمالي(، ومستويات المعيشة، والبنية األساسية،  

عية، والعمر المتوقع، ومحو األمية، والصحة، وما إلى ذلك والتنمية والتجارة الدولية، والصحة البيئية، والسالمة العامة، والعدالة االجتما
البشرية هي عنصر يشكل التنمية االقتصادية. ال يأخذ الناتج المحلي اإلجمالي للبلد في االعتبار صحة الناس أو تعليمهم أو مستوى 

لبشرية من حيث الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والدخل  معيشتهم. ومن ثم تم تطوير تدابير مثل مؤشر التنمية البشرية، لقياس التنمية ا
والفقر والمساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك. التنمية البشرية يمكن أن تؤدي إلى التنمية االقتصادية، كما هو الحال عندما يكون أكثر 
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ستثمار والنمو االقتصادي التي يمكن أن تؤدي الناس أفضل والتعليم، والصحة، ومستوى المعيشة، مما سيزيد من مستويات اإلنتاجية واال
 في نهاية المطاف إلى التنمية االقتصادية. 

 النمو االقتصادي والتنمية البشرية

توضح الدراسات التي أجريت للتحقيق في العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية أن توسيع القدرات والحرية يؤديان إلى زيادة 
وأن التنمية البشرية سيكون لها تأثير كبير على التنمية. من منظور آخر، لن يؤدي زيادة دخل األسرة إلى تحسين األداء االقتصادي،  

 .قدرة األسرة فحسب، بل سيؤدي أيًضا إلى تحسين قدرة الحكومة، وبالتالي، سيكون للنمو االقتصادي تأثير على التنمية البشرية

التجريبية أو العالقات المتبادلة، من النمو االقتصادي والتنمية البشرية. يمكن أن يكون النمو  عالوة على ذلك، يؤكد على أهمية الروابط
النمو   المتبادلة بين  العالقة  أولوية. هناك نتيجة أخرى تستكشف  أو  البشرية متزامًنا  التنمية  الذي يقدم مساهمة مهمة في  االقتصادي 

قة إيجابية قوية في كال االتجاهين بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية. بناًء على هذه  االقتصادي والتنمية البشرية، وتجد أن هناك عال
 الحقيقة.

 الفقر والتنمية البشرية 

لذا فإن   إنتاج محدودة،  المجموعة لديهم عموًما عوامل  المشمولين في هذه  السكان  البشرية ألن  التنمية  أيًضا على  الفقراء  يؤثر عدد 
االقتصادية يواجه عقبات. ونتيجة لذلك، تصبح اإلنتاجية منخفضة، وبالتالي فإن الدخل الذي يتم تلقيه بعيد عن    الوصول إلى األنشطة

أن يكون كافيًا. ونتيجة لذلك، فإنهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم األساسية، مثل المأكل والملبس والمأوى. خاصة بالنسبة 
لصحة وغيرها ليتم إعاقتها. وهذا يعني أنه في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الفقراء، ستكون  لالحتياجات األخرى مثل التعليم وا

 .هناك صعوبات في تحقيق النجاح في التنمية البشرية

ل زيادة إذا حصل الفقراء على دخل أعلى أو بعبارة أخرى قللوا من مستوى الفقر، فسيكون لذلك تأثير على زيادة التنمية البشرية من خال
حصة إنفاق األسرة على األطعمة المغذية والتعليم العالي. حتى نتمكن من رؤية الحد من الفقر من عدد الفقراء، أو بعبارة أخرى عن  

 طريق تقليل عدد السكان الفقراء، ستشهد التنمية البشرية زيادة. بناء على هذه الحقيقة. 

 اإلنفاق الحكومي والتنمية البشرية

مي على الخدمات االجتماعية والتعليم هو رابط مهم يحدد العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية. تتضمن سياسات اإلنفاق الحكو 
اإلنفاق الحكومي قرارات تؤثر على تدفق األموال من الحكومة إلى االقتصاد الخاص بهدف تحقيق االستقرار االقتصادي وخلق فرص 

ناسب تحديد تأثير اإلنفاق الحكومي على القطاعات المهمة التي يتم أخذها في االعتبار في االقتصاد،  العمل والنمو االقتصادي. من الم 
 .وخاصة في التعليم والصحة واإلدارة

القدرة على استيعاب وإدارة مصادر النمو االقتصادي فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمؤسسات  التعليم وصحة السكان إلى حد كبير  يحدد 
مو االقتصادي. مع التعليم الجيد ، يمكن استخدام التكنولوجيا أو االبتكار التكنولوجي. يمكن أن يساهم التعليم، أو رأس المال  المهمة للن
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البشري على نطاق أوسع، في التنمية. وذلك ألن التعليم هو في األساس شكل من أشكال المدخرات، مما يتسبب في تراكم رأس المال 
 جمالي إذا كان رأس المال البشري هو أحد المدخالت في دالة اإلنتاج اإلجمالية. بناء على هذه الحقيقة.البشري ونمو الناتج اإل

 توزيع الدخل والتنمية البشرية 

(  يعتمد ميل األسر إلى إنفاق دخلها الصافي على السلع التي لها مساهمة مباشرة في التنمية البشرية )مثل الغذاء والماء والتعليم والصحة
عدد من العوامل مثل مستوى الدخل وتوزيعه بين األسر ومن يتحكم فيه. تخصيص اإلنفاق على األسرة. من المعروف أن الفقراء على  

 ينفقون أكثر من األغنياء على احتياجات التنمية البشرية. وبالتالي، يمكن القول أن التنمية البشرية ال تتحدد فقط بمستوى الدخل، ولكن 
 .ع الدخل في المجتمع، ودور الحكومةأيًضا من خالل توزي

.  سيؤثر المستوى المرتفع للتنمية البشرية على االقتصاد من خالل زيادة القدرات السكانية وستكون العواقب أيًضا على إنتاجيتهم وإبداعهم
القدرة على استيعاب وإدارة مصادر النمو االقتصادي فيما يتعلق التعليم وصحة السكان إلى حد كبير  بالتكنولوجيا والمؤسسات   يحدد 

ي  المهمة للنمو االقتصادي. مع التعليم الجيد، يمكن استخدام التكنولوجيا أو االبتكار التكنولوجي. وبالمثل، سيزداد رأس المال االجتماع
ية. وذلك ألن التعليم جنًبا إلى جنب مع ارتفاع مستوى التعليم. يمكن أن يساهم التعليم، أو رأس المال البشري على نطاق أوسع، في التنم

هو في األساس شكل من أشكال المدخرات، مما يتسبب في تراكم رأس المال البشري ونمو الناتج اإلجمالي إذا كان رأس المال البشري  
 هو أحد المدخالت في دالة اإلنتاج اإلجمالية.

إمكانية تحقيق نمو اقتصادي مرتفع. هذا ألنه مع   بالطبع، في هذا الصدد، من المهم أيًضا توزيع الدخل. يفتح التوزيع الجيد للدخل
التوزيع المتساوي للدخل، سيكون مستوى الصحة والتعليم أيًضا أفضل وسيؤدي بدوره أيًضا إلى تحسين مستوى إنتاجية العمل. التوزيع 

بي على التنمية البشرية في منطقة غير المتكافئ للدخل له تأثير سلبي على النمو االقتصادي مما سيكون له في نهاية المطاف تأثير سل
 ما. بناء على هذه الحقيقة. 

 أهداف التنمية البشرية 

 : المعرفة والمهارات المكتسبةالهدف األول

 : العيش حياة مديدة وصحية الهدف الثاني

 : تحقيق مستوى الئق من المعيشةالهدف الثالث

 الممكن: التمتع بحقوق اإلنسان إلى الحد األقصى الهدف الرابع

 خصائص التنمية البشرية 

يلي من الناحية اللغوية فُيشير مفهوم التنمية إلى النمّو أو الزيادة أو اإلصالح نسبًة إلى مصطلح النماء أو نسبة إلى الفعل نما، وفيما  
 سنذكر أبرز الخصائص التي تمّيز العملية التنموّية.
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  العملية

التنمية هي نشاط أو عملية فعلية، أي نشاط حركي يتكون من عدد من الممارسات، ويهدف بصورة في البداية ال بّد اإلشارة إلى أّن  
 مباشرة إلى تحقيق مجموعة من األهداف قريبة وبعيدة األمد على كافة األصعدة. 

  اإلنسانية

دف إلى تحقيق مستوى معين من عملية التنمية إنسانية اجتماعية، أي أنها تستهدف بصورة مباشرة العنصر البشري واالجتماعي، وته
 الرفاه االجتماعي في الدولة، كما تجدر اإلشارة إلى أّن هناك عدد ال محدود من األشخاص يشتركون في تحقيق الهدف بشكل مستمّر.

  الشمول

البشرية، وتتطّرق إلى  التنمية عملية شاملة، أي أّنها تشمل كاّفة القطاعات العامة والخاصة في المجتمع، وتستهدف الموارد المادّية و 
 المجاالت اإلدارية، والتنظيمّية، واألمنية، واالقتصادية، والعسكرية والسياسية وغيرها في الدولة. 

  التشابك

التنمية متشابكة، أي أّنها متداخلة مع كافة الظروف والقوى الخارجية، كونها تستهدف المجتمعات التي تتأثر وتؤثر في كاّفة التغيرات 
 واإلقليمية المحيطة بها، بما في ذلك التغيرات السياسّية، واالقتصادّية، واالجتماعّية، والحضارّية، والثقافّية. العالمية 

  المنهجّية

 التنمية منهجّية، أي إّنها اختيار منهجّي للغايات والوسائل من خالل التقييم الرشيد لألحوال والظروف البيئّية التي تحيط بأّي قطاع.

  الغائّية

تنمية عملية هادفة، حيث تسخر الموارد المتاحة، وتبذل أقصى الجهود الكفيلة باستغاللها، وتسعى إلى استغالل الفرص الُمتاحة للحصول ال
 على موارد أخرى ُتسرع من تحقيق نتائج فّعالة في التنمية.

  التطّور

الفقر، والجوع، والجهل، وتدّني مستوى الخدمات المختلفة، بما في ذلك    التنمية هي عملّية تطويرّية ُتركز بشكل مباشر على محاربة 
الخدمات الّصحية، لذلك تسعى بصورة مباشرة إلى رفع مستوى الدخل واألجور، وتحسين مستوى التعليم، واستخدام األساليب الحديثة 

 اسب من األمن واألمان.للنهوض بهذه العملية، والبحث عن مصادر جديدة للغذاء، وحّل مشاكل نقص الماء، وتحقيق مستوى من

 مسارات النمو وتأثيرات العتبة والتنمية البشرية 

، يناقش هذا القسم بإيجاز األدبيات ذات الصلة بالتنمية البشرية والنمو االقتصادي وعالقة هذه الورقة بتلك األدبيات. كما ذكرنا سابًقا
قة بالهدف النهائي للنشاط االقتصادي ودور التنمية اإلقتصادية في  يرتبط عملنا بنوعين من األدبيات، أحدهما يتعلق بالمناقشة المتعل
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القسم بوضوح  النوعان من األدب منفصلين بشكل عام. يوضح هذا  التنمية اإلقتصادية. ظل هذان  تحقيقه، والثاني يتعلق بمحددات 
 لبشرية والتنمية اإلقتصادية بتحليلنا التجريبي.الروابط بين االثنين وكيف ترتبط آراء هذين النوعين من األدبيات حول أدوار التنمية ا

ركزت الكثير من األدبيات حول التنمية البشرية على ماهية المقاييس المناسبة للتنمية االقتصادية وما إذا كانت مستويات الدخل الفردي 
عموًما أن التنمية اإلقتصادية يوفر الوسائل التي أو التنمية اإلقتصادية تكون كافية كمقاييس لرفاهية السكان. في حين أنه من المقبول  

التنمية  كانت  إذا  عما  تتساءل  البشرية  التنمية  أدبيات  فإن  به،  الخاصة  البشرية  التنمية  مستويات  ترقية  خاللها  من  لالقتصاد  يمكن 
الدولة، ولكن ال تزال القضية قائمة اإلقتصادية كافية كمقياس للتنمية. ليس هناك شك في أن التنمية اإلقتصادية توسع مجموعة خيارات 

التنمية  البشرية و  التنمية  بين  للروابط  دقيق  تحليل  النقاش على  االقتصادية. وقد طغى هذا  للتنمية  النهائي  الهدف  تقييم  حول كيفية 
ية إلى نتائج التنمية البشرية اإلقتصادية. بالنسبة للجزء األكبر، تحدد األدبيات عالية الدقة مساًرا أحادي االتجاه من التنمية اإلقتصاد

تقبل،  المحسنة. ولكن، إذا لم يكن التنمية البشرية منتًجا نهائًيا لعملية التطوير فحسب، ولكنه أيًضا وسيلة لـ التنمية اإلقتصادية في المس
 فإن وجهة النظر أحادية االتجاه هذه تؤدي إلى خطأ في تحديد العالقة.

ار مهمة على النمو االقتصادي. إذا كان أحد العناصر المركزية للنمو االقتصادي يسمح للوكالء باكتشاف التنمية البشرية، بدورها، لها آث
  وتطوير ميزتهم النسبية، فإن الزيادة في القدرات والوظائف المتاحة لألفراد يجب أن تسمح للمزيد منهم بممارسة المهن التي يكونون فيها 

تبار التنمية البشرية بمثابة تخفيف للقيود التي ربما تكون قد أعاقت تعظيم الربح. عالوة على ذلك،  أكثر إنتاجية. وبهذا المعنى، يمكن اع
على الرغم من أن التنمية البشرية تمثل مفهوًما أوسع، إال أن العديد من عناصرها تتداخل بشكل كبير مع المفهوم األكثر تقليدية لرأس 

لتنمية البشرية بالضرورة برأس المال البشري ويؤثر رأس المال البشري على النمو االقتصادي المال البشري. وبالتالي، بقدر ما ترتبط ا
 لألمة، فإن التنمية البشرية ال بد أن يكون لها تأثير على النمو االقتصادي.

 عالقة التنمية البشرية والتنمية اإلقتصادية المشتركة 

التنمية البشرية إلى أن الدول قد تدخل إما في دورة حميدة من النمو المرتفع والمكاسب تشير العالقة ذات االتجاهين بين النمو االقتصادي و 
الواليات، تعزز   البشرية. في هذه  التنمية  المنخفض وانخفاض معدالت تحسين  النمو  البشرية، أو حلقة مفرغة من  التنمية  الكبيرة في 

إما تؤدي إلى دوامة تصاعدية من التنمية، ويعتمد وجود واستمرار هذه   مستويات التنمية اإلقتصادية والتنمية البشرية بعضها البعض،
البلدان نفسها أيًضا في حالة   التنمية اإلقتصادية والتنمية البشرية. قد تجد  القوة في الروابط التي سبق ذكرها بين  الدورات على نقاط 

 سبًيا، أو العكس. انحراف، على األقل مؤقًتا، مع نمو جيد نسبًيا وضعف التنمية البشرية ن

قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء "النمو االقتصادي غير المتوازن" للدول، أي تلك التي لديها معدالت عالية من نمو الناتج المحلي 
الدخل    اإلجمالي بالنسبة إلى التحسن في مؤشرات التنمية البشرية، بما في ذلك الفساد الحكومي، وانخفاض النفقات االجتماعية، أو توزيع

 بشكل غير عادل.  

من ناحية أخرى، كان أداء الدول "غير المتوازنة للتنمية البشرية" أفضل خالل األربعين عاًما الماضية، وحسب نتائج دراسات سابقة مثل 
٪، كان 50بالغة  انتقلت أربع دول إلى اتجاهات جيدة وانتقلت أربع دول أخرى إلى اتجاهات متدنية. في الحاالت المواتية ال  رانيسدراسة  

ٍل  التقدم المبكر في التنمية البشرية يعني أنهم كانوا قادرين على االستفادة من إصالحات السياسة لتوليد النمو. وبالتالي، فإن مستوى عا 
لجيد من التنمية البشرية في وقت مبكر من تاريخ األمة يمكن أن يترجم، مع قرارات السياسة الصحيحة، إلى دورة حميدة من النمو ا
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والتنمية البشرية التي تدعم بعضها البعض. يمكن للسياسات المعنية، مثل تشجيع مستويات أعلى من االستثمار، وتغيير التكنولوجيا، 
 وتحسين توزيع الدخل، االستفادة من النجاحات في التنمية البشرية في تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.

م لتسلسل التنمية، أي أن التنمية البشرية تبدو شرطا مسبقا ضروريا للنمو المستدام على المدى  يشير هذا التباين بوضوح إلى استنتاج مه
الطويل. عالوة على ذلك، قد تظهر التنمية البشرية تأثيرات عتبة، بمعنى أنه يجب على الدول بلوغ مستوى معين من الدقة العالية قبل  

ا التركيز على المستويات يميز التنمية البشرية عن رأس المال البشري في نظرية أن يصبح النمو االقتصادي المستقبلي مستداًما. هذ
النمو الداخلي. في حين أن التغييرات في رأس المال البشري وجودة العمل هي األكثر أهمية بالنسبة للنمو الداخلي، فإن مستوى التنمية 

 البشرية هو الذي يحدد مسار النمو المستدام لألمة. 

 :الخاتمة

تنبع العالقة الجدلية بين تنمية الموارد البشرية والتنمية االقتصادية من حقيقة أن أحدهما يعتمد بال شك على اآلخر. أظهرت التجارب 
ع في العديد من البلدان النامية أن التنمية االقتصادية الخالية من خطط االستثمار لرأس المال البشري كانت فاشلة. يحتاج الفرد في مجتم

أواًل إلى التطور ومن واقع تخطيطه أنه يجب أن يكون مستعًدا إلدارة وقيادة تنمية بلده في المستقبل، وهذا من ناحية، ومن ناحية نامي  
أخرى ال يمكن للتنمية االقتصادية تتم بدون وجود موارد بشرية علمية ومتعلمة على دراية بجميع الخطوات والعوامل الالزمة لدفع عجلة  

صادية من جميع النواحي، كما أظهرت تجارب بعض البلدان النامية كيف أن اعتمادها على رأس المال البشري المستورد قد  التنمية االقت
 كلفها خسارة أواًل. وخسارة أخرى لفرص ضائعة نتيجة عدم استغالل الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها.
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Abstract: 

Economic development affects the trends of individual income distribution, so the disparities are high at the beginning of the 

development process, and then decrease in later stages, depending on the secondary data collection method, the researcher 

was able to collect the necessary information from studies and books specialized in the title of the current research and to 

achieve the goal of the research knowing the reciprocal relationship between Human development and economic 

development The research contains the following main themes: the concept of human development, the concept of economic 

development, the difference between economic development and human development, economic growth and human 

development, poverty and human development, government spending and human development, income distribution and 

human development, human development goals, characteristics Human development, growth paths, threshold effects and 

human development, the relationship of human development and joint economic development. 
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