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اواًل : تمهيد
ينظر االقتصاديون الى مؤشرات التقدم االقتصادي كونها المصدر 
مستوى  وتحسين  االجتماعية  والرفاهية  االقتصادي  للنمو  الحقيقي 

المعيشة في أي بلد مهما كان نوع النشاط االقتصادي فيه .

التي  البيانات  على  االساس  بالدرجة  تعتمد  المؤشرات  هذه  وان 
يستخدمها المحللون لتفسير وتقييم صحة اقتصاد بلد ما ، لقد عانى 
وبريطانيا  فرنسا  في  عشر  السابع  القرن  بداية  ومنذ  االقتصاديون 
القيادة  مساعدة  اجل  من  وذلك  المكتسب،  الدخل  اجمالي  تقدير  من 
من  المتأتية  االيرادات  لزيادة  المناسبة  الطرق  ايجاد  على  السياسية 

الضرائب.

ولكن بعد التطورات التقنية التي حصلت في بداية القرن العشرين، 
بالمحاسبة  االهتمام  على  الحديثة  االحصائية  التقنيات  شجعت  حيث 

والحصول على ارقام اقرب الى الواقع على النطاق الوطني .

المحلي  الناتج  حجم  لبيان  منتظمة  لبيانات  ماسة  بحاجة  فالدول 
المحلي  الناتج  من  الفرد  دخل  بيان  ثم  ومن  السكان  وعدد  االجمالي 
االنسان كل ذلك  االمية ومتوسط عمر  التعليم ومحو  ومعلومات عن 
يساهم في الوصول الى ارقام قريبة الى الواقع حتى نتمكن من ادارة 
الصعود والنزول في اداء االقتصاد الوطني، ويساعد على وضع الخطط 
خالل  تحدث  التي  االختالالت  معالجة  من  تمكننا  التي  والسياسات 
مسيرة النشاط االقتصادي والعمل على زيادة كفاءة االداء واالنتاجية 

وزيادة االنتاج وخلق تنمية بشرية .

ففي هذه الدراسة تناولنا اهم مؤشرات التقدم االقتصادي وطرق 
جميع  قبل  من  وتعتمد  اساسية  مؤشرات  ثالثة  وحددنا  حسابها 
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الرفاه  نموه وتطوره وتحقيق  االقتصادي ودرجة  النشاط  لبيان  الدول 
االقتصادي واالجتماعي للبلد.

وهذه المؤشرات هي مؤشر الناتج المحلي االجمالي ومؤشر التنمية 
هو  الدراسة  هذه  من  الهدف  وكان  العمل،  انتاجية  ومؤشر  البشرية 
ودرجة  االقتصادي  النشاط  قياس  في  المؤشرات  هذه  افضل  تحديد 
 ، نموه وتطوره، من خالل تحديد طريق حساب كل مؤشر على حده 

وتحديد ايجابيات وسلبيات كل مؤشر .

  Gross Domestic Product (GDP (أوال: الناتج المحلي االجمالي

المهمة  االقتصادية  المؤشرات  أحد  االجمالي  المحلي  الناتج  يعتبر 
نموه  ودرجة  االقتصادي  النشاط  لمعرفة  االقتصاديون  يتابعها  التي 
وتطوره، وهو ببساطة عبارة عن القيمة االجمالية او القيمة السوقية 
لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل االقتصاد الوطني في فترة زمنية 

معينة تكون على االكثر سنة أو كل ثالثة أشهر .

ويعتبر الناتج المحلي االجمالي ذا اهمية اقتصادية غير عادية ، حيث 
تعتمد عليه الحكومات اعتمادا كبيرا في رسم سياساتها االقتصادية ، 
وعلى وجه الخصوص يساعدها على تحديد الحجم المناسب لالنفاق 

العام وغيرها من الفعاليات االقتصادية .

 ، لذلك  معنيين  هنالك  فإن  ما  دولة  اقتصاد  عن  نتكلم  فعندما 
فاالقتصاد المحلي يمثل جميع النشاطات المادية في الرقعة الجغرافية 
لهذه الدولة ، والمعنى اآلخر هو االقتصاد القومي، وهذا يشمل جميع 
انشطة المقيمين في هذه الدولة اينما كانت تزاول هذه االنشطة وفي 
المعنى  بينما  جغرافي  اساسه  المحلي  فالمعنى  العالم  في  مكان  اي 

القومي اساسه قومي أي خارج نطاق الدولة.
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والمعنى المحلي للناتج )الناتج المحلي( انما يشير الى مجموع الناتج 
في الرقعة الجغرافية للدولة ، ومن هنا يمكن ان نعرف الناتج المحلي 
االجمالي بأنه يمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة المباعة في السوق 
)القيمة السوقية( والتي ينتجها المجتمع او االقتصاد المحلي في فترة 
زمنية معينة عادة تكون )سنة( وهذا يعني ببساطة انه يقتصر على 
احتساب ما ينتجه المجتمع او االقتصاد المحلي فوق الرقعة الجغرافية 
للوطن، وال يشمل بالتالي ما ينتجه المواطنون العاملين في الخارج .. 
وعليه فان الفرق بين الناتج القومي االجمالي )GNP( والناتج المحلي 
الخارج،  في  العاملين  تحويالت  على  قاصرة  تصبح   )GDP( االجمالي 
فان  الخارجية  للمعامالت  فيه  أثر  ال  مغلق  اقتصاد  حالة  ففي  وعليه 
الناتج المحلي االجمالي )GDP( سيطابق تماما الناتج القومي االجمالي 

.)GNP(

ويمكننا ان نستخلص من تعريف الناتج المحلي االجمالي ما يأتي :

قيمة  يتضمن  للمجتمع  االجمالي  االجمالي  المحلي  الناتج  ان   -  1
السلع والخدمات النهائية فقط، كون المجتمع ينتج سلعا ليست كلها 
في  كمدخالت  تستخدم  والتي  وسيطة  وخدمات  سلع  فمنها  نهائية 

العمليات االنتاجية المختلفة.

)القيمة  نقدي  بمقياس  االجمالي  المحلي  الناتج  عن  نعبر   -  2
السوقية( وذلك حتى تسهل علينا تقدير قيمة االنتاج للسلع والخدمات 
المختلفة ، ولتوضيح ذلك نفترض ان اقتصاد بلد ما ينتج السلع التالية 
وتم تقدير اسعارها النهائية طبقا لسعر السوق والجدول رقم )1( يبين 

ذلك:
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جدول رقم )1( 
بالدينار لعام 2020 وكما يأتي :

الناتج المحلي السعر P الكمية Q السلع 
)GDP(

A100020002000000
B2000100200000
C50001050000
D1200012144000

2000021222394000
وحسب المعادلة رقم )1( ينتج ما يلي :

 GDP = )Qd Pd(+)Qc Pc( + )Qb Pb( + )Qa Pa(

  = )      x 12000( +   )10 x  5000( +   )100 x  2000( +   )2000 x  1000(  =

الناتج المحلي االجمالي لهذا البلد= 2.394.000

3 - الفترة الزمنية التي تستخدم في حساب مجمل الناتج المحلي 
 1/1 في  تبدأ  التي  الميالدية  السنة  تستخدم  وعادة  سنة،  عادة  هو 

وتنتهي في 12/31 من نفس العام .

كما ان حساب الناتج المحلي االجمالي اما ان يحسب بسعر السوق 
يشمل  السوق  سعر  ان  هو  السعرين  بين  والفرق   ، التكلفة  بسعر  او 
على الضرائب غير المباشرة )Indirect tax( كالضرائب على المبيعات ، 
اما الناتج المحلي بسعر التكلفة اي تكلفة عناصر االنتاج فيمثل قيمة 
الناتج المحلي بسعر السوق مطروحا منه قيمة الضرائب غير المباشرة 
واضافة قيم الدعم واعانات االنتاج والمعادالت االتية توضح لنا ذلك .

12
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المحلي  الناتج   = االنتاج  عوامل  بتكلفة  االجمالي   المحلي  الناتج 
بسعر السوق - الضرائب غير المباشرة + اعانات االنتاج 

المحلي االجمالي  الناتج  المحلي االجمالي بسعر السوق =  والناتج 
بسعر السوق + الضرائب الغير مباشرة.

وعلى هذا االساس  يعتبر تقدير الناتج المحلي االجمالي بسعر السوق 
هو االكثر شيوعا بين االقتصاديين وخاصة في النظم االقتصادية التي 

تطبق نظام الضرائب غير المباشرة .

الناتج المحلي االجمالي االسمي باالسعار  كما ان هنالك فرق بين 
الجارية ، اي قيمة السلع والخدمات النهائية المقاسة باالسعار العادية 
الناتج،  الحقيقي في  التغيير  انه ال يعكس  في االسواق ، ومن عيوبه 
فعند ارتفاع االسعار من سنة الى اخرى يرتفع الناتج المحلي االجمالي 

بسبب زيادة االسعار وليس بسبب زيادة الكمية المنتجة .

باالسعار  محسوبا  اي  الحقيقي  االجمالي  المحلي  الناتج  وهنالك 
سنوات  خالل  المنتجة  النهائية  والخدمات  السلعة  قيمة  اي  الثابتة 
مختلفة المقاسة بسعر واحد )سعر سنة االساس( وذلك لعكس الكمية 

الحقيقية المنتجة فقط دون التغيير في االسعار .

طرق قياس الناتج المحلي االجمالي :

هنالك عدة طرق لحساب الناتج المحلي االجمالي اهمها :

1 - طريقة المنتجات النهائية 
2 - طريقة القيمة المضافة 

3 - طريقة الدخل 
4 - طريقة االنفاق
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بسيطة  طريقة  وهي  النهائية  المنتجات  لطريقة  بالنسبة  اما   - أ 
تتضمن حساب الناتج المحلي االجمالي عن طريق ضرب الكمية المنتجة 

من كل سلعة خالل سنة في سعرها ومن ثم جمع عمليات الضرب.

 GDP= )P.Q(

وفي هذه الطريقة يجب مرعاة اخذ السلع والخدمات النهائية دون 
الوسيطة .

الطريقة  هذه  وتتضمن  المضافة  القيمة  لطريقة  بالنسبة  اما  ب- 
المدخالت  قيمة  الى  االنتاجية  العملية  خالل  قطاع  كل  زي��ادة  اخذ 
لكافة  االخرى ثم تجميع هذه االضافات  القطاعات  التي يستلمها من 

القطاعات للوصول الى الناتج المحلي االجمالي .

تكلفة   - االنتاج  اجمالي  قيمة   = المضافة  القيمة   : أي 
المنتجات الوسيطة 

ومن مميزات هذه الطريقة هي تفادي ازدواجية الحساب .

الناتج المحلي  ج - طريقة الدخل ان هذه الطريقة يتم النظر الى 
الناتج  اي  يشتريه  وليس من  يستلمه كدخل  االجمالي من خالل من 
المحلي االجمالي = مجموع الدخول التي تحصل عليها عناصر االنتاج 
وتتمثل عناصر االنتاج ، راس المال، العمل، االرض، التنظيم واالدارة 
ويتكون الناتج المحلي االجمالي حسب هذه الطريقة من صافي الدخل 
المحلي ويشمل االجور والرواتب التي تدفعها الحكومة وقطاع االعمال 
ومن بيع وتأجير االراضي العقارات وكذلك االرباح ودخول قطاع االعمال 
االموال من  التي يحصل عليها مالك رؤوس  والفوائد  االسهم  ومالك 
على  التدريجي  النقص  ان  المال  رأس  على  واالندثارات  االق��راض. 
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االصول الثابتة نتيجة االستخدامات والضرائب غير المباشرة كضريبة 
االنتاج والمبيعات والرسوم الجمركية .

د- طريقة االنفاق 

مستخدمها  اساس  على  النفقات  احتساب  يتم  الطريقة  لهذه  وفقا 
النهائي ، حيث ينقسم االنفاق المحلي في  المجتمع الى اربعة عناصر 
والخدمات  السلع  لتلك  النهائية  االستخدامات  تمثل  لالنفاق  اساسية 
واالنفاق  المنزلي،  القطاع  من  الخاص  االستهالك  نفقات  وه��ي 
االستثماري المحلي الخاص واالنفاق الحكومي واخيرا صافي المعامالت 
الخارجية او صافي الصادرات وهي تمثل صافي المعامالت الخارجية او 
تقوم  التي  الخارجية  المعامالت  الصادرات، وهي تمثل صافي  صافي 
بها الدولة مع الدول االخرى من حيث التصدير واالستيراد ، فاذا اعتبرنا 
ان الصادرات تمثل بالحرف )X( والواردات تمثل بالحرف )M( فان صافي 

الصادرات تمثل بالمعادلة اآلتية :

(Xn = X-M( صافي الصادرات = الصادرات - الواردات

الكلي  المجموع  يمثل  االجمالي  المحلي  االنفاق  ان  وجد  وعليه 
للقطاعات االربعة وكما في الصيغة اآلتية :

GDE=C+I+G+X-M

ومن اجل توضيح طريقة االنفاق نورد المثال التوضيحي التالي في 
البلد )س( 
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حيث تمثل البيانات التالية حسابات الناتج المحلي االجمالي للبلد 

القيمة مليون دينار الرمزالبنود 
انفاق االستهالك 

الخاص 
C3451.1

االنفاق االستهالكي 
العام 

G1316.8

I1321.8االنفاق االستثماري 
X2532.8الصادرات 

المستوردات من 
السلع والخدمات 

M3676.7

الناتج المحلي 
االجمالي 

4945.8

GDE=C+I+G+X-M

4945.8 = )3676.7-2532.8 ( + 1316.8 + 1321.8+ 3451.1=

وبالتاكيد هناك بعض الصعوبات التي تواجه حساب الناتج المحلي 
االجمالي، حيث يواجه خبراء التقدير العديد من الصعوبات منها مشكلة 
عدم ثبات او استقرار االسعار وكذلك مشكلة السلع والخدمات الوسيطة 
في  المتداول  غير  االنتاج  ومشكلة  لالنتاج(  الوسيطة  )المستلزمات 

االسواق وكذلك مشكلة التحويالت بدون مقابل .

كما ان االقتصاديين يعتمدون على الناتج المحلي االجمالي ودخل 
الفرد كمقياس للنشاط االقتصادي ألي بلد، فكلما قل الناتج المحلي 
بشكل  يؤثر  ومما  البلد  في  الفقر  حالة  على  ذلك  انعكس  االجمالي 
يبين   )1( رقم  التالي  والجدول  لالفراد،  الشرائية  القوة  على  مباشر 
دول مجموعة العشرين والناتج المحلي االجمالي لنسبة 2019 وعدد 
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احصاءات  وحسب  االجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  ونصيب  السكان 
صندوق النقد الدولي:

جدول رقم )1(

الناتج المحلي اسم البلدالتسلسل 
االجمالي 

عدد السكان 
مليون نسمة 

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

االجمالي 

10.000 الف 23.3931.409.000.000ترليون  الصين-1
دوالر 

-22.433447.700.000 ترليوناالتحاد االوروبي-2

3
الواليات 
المتحدة 

االمريكية 
65.1 الف دوالر 21.433335.426 ترليون

2.100 الف 9.5421.374.760.000 ترليونالهند4
دوالر 

40.3 الف دوالر 5.450126.150.000 ترليوناليابان 5
46.5 الف دوالر 4.67283.073.100 ترليونالمانيا 6
11.1 الف دوالر 4.135146.739.744ترليونروسيا7
4.1 الف دوالر 3.331266.911.900 ترليوناندونيسيا8
40.8 الف دوالر 3.25466.435.600 ترليونبريطانيا9

41.6 الف دوالر 3.22867.055.000ترليونفرنسا10
8.7 الف دوالر 3.222214.612.000 ترليونالبرازيل11 
32.9 الف دوالر 2.66560.278.616 ترليونايطاليا 12
9.9 الف دوالر 2.626126.577.691ترليونالمكسيك 13
8.8 الف دوالر 2.47182.003.882ترليونتركيا14
31.8 الف دوالر 2.30451.811.167 ترليونكوريا الجنوبية15
46.0 الف دوالر 1.92038.017.220ترليونكندا16

23.2 الف دوالر 1.66734.218.169 ترليونالسعودية17 
54.0 الف دوالر1.34526.029.500ترليوناستراليا18
9.9 الف دوالر  1.03344.938.712 ترليوناالرجنتين 19
6.0 الف دوالر 0.76158.77.022 ترليونجنوب افريقيا 20
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وجاءت  العشرين  مجموعة  تصدرت  الصين  ان  الجدول  من  ويتضح 
الناتج  بلغ  حيث  االجمالي  المحلي  الناتج  حيث  من  االولى  بالمرتبة 
االمريكية  المتحدة  الواليات  وجاءت  دوالر  ترليون   23.393 قيمته  ما 

بالمرتبة الثانية .

الفارق  القومي سنويا يتضح  الناتج  الفرد من  بالنسبة لنصيب  اما 
بين امريكا والصين والهند شاسع جدا وذلك بسبب الكثافة السكانية 
لكل من الصين والهند حيث ان نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 
ما  بلد  في  االقتصادي  النشاط  درجة  يقيس  اقتصادي  مؤشر  يمثل 
المحلي  الناتج  قيمة  قسمة  خالل  من  ذلك  ويتم  االجتماعي  واثرها 

االجمالي على عدد السكان .

نصيب الفرد من الناتج المحلي =

اي  السكان في  ازداد عدد  انه كلما  المجال  المعروف في هذا  ومن 
وجود  على  ينعكس  وهذا  السنوي  الدخل  من  الفرد  نصيب  قل  دولة 
ان  ، وهذا يعني  الكبيرة  الدول  الفرد على  دول صغيرة تتقدم بدخل 
الدول االقتصادية الكبرى ليست بالضرورة تكون االعلى في مستوى 
الواليات  وكذلك  والهند،  كالصين  سكانها  عدد  بسبب  الفرد  دخل 
سكان  عدد  ان  افترضنا  لو  المثال  سبيل  فعلى   .. االمريكية  المتحدة 
لكان متوسط  المتحدة االمريكية  الواليات  الصين مشابه لعدد سكان 
دخل الفرد في الصين اعلى من دخل الفرد في امريكا اي يصل بحدود 

69.741 الف دوالر وهكذا ينطبق على بقية الدول االخرى.

يعتمده  اقتصادي  كمؤشر  االجمالي  المحلي  الناتج  مؤشر  ان 
االقتصاديون لتحديد مستويات النمو االقتصادي ولكنه غير كافٍ، وذلك 

 الناتج المحلي االجمالي

 عدد السكان 
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الن معدال عاليا للنمو االقتصادي ال يعني ان نتائجه تصل بالضرورة 
الى جميع افراد المجتمع، فاذا كان نمو الناتج القومي االجمالي ضروريا 
من اجل بلوغ جميع االهداف االنسانية االساسية، فان المهم هو تحليل 
تنمية  خلق  الى  بها  يترجم  ال  او  النمو  هذا  بها  يترجم  التي  الكيفية 

بشرية في المجتمعات المختلفة وتطال الى مستوى رفاه االنسان.

ثانيًا: مؤشر التنمية البشرية وطرق حسابها :

 )HDI( يعتبر مؤشر التنمية البشرية المعروف اختصارا

Human Development Index مقياسا هاما وضعته منظمة االمم 
المتحدة وتم تبنيه من قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي وذلك عام 
1990 واعتبرته مؤشرا للتنمية البشرية، وهو مؤشر مركب تم وضعه 
من اجل قياس مستوى التنمية في اكثر من 180 بلد في العالم ويتم 
حساب هذا المؤشر سنويا ويعلن عن ترتيب البلدان وفقا للنقاط التي 

حصلوا عليها في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر كل عام .

ان البرنامج االنمائي لالمم المتحدة ، وجد هنالك زيادة للفقر في 
بلدان العالم الثالث، رغم ارتفاع معدالت النمو االقتصادي فيها ، اذ لم 
ينعكس هذا النمو على مستوى عيش االفراد ورفاههم ، بل تفاقمت 
الموارد  ونقص  والتعليم  بالصحة  المرتبطة  االجتماعية  المشاكل 
حيث   ، والمتخصصين  الباحثين  من  الكثير  اهتمام  اثار  مما   ، المالية 
اهتمامات  صلب  في  يكون  ان  يجب  االنسان  ان  قناعة  لديهم  ولدت 

االقتصاد وهو يمثل الوسيلة والهدف ومحور عملية التنمية.

ان مؤشر التنمية البشرية ، اعتمد على ان الوضع االجتماعي للناس 
االقتصادي في  والتقدم  التنمية  لتقييم مستوى  الحقيقي  المعيار  هو 
اي بلد من بلدان العالم، وال يكتفي االعتماد على مؤشر الناتج المحلي 
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من  عاليا  معدال  االقتصادي كون  والنمو  الفرد  دخل  ومعدل  االجمالي 
النمو ال يضمن توزيعه بشكل عادل بين افراد المجتمع وال نضمن ان 
تصل آثاره الى الجميع وهل آثاره تحسن رفاهية عيش الجميع؟ يعتبر 
مجاميع  بين ثالث  يؤلف  مركبا كونه  البشرية، مؤشرا  التنمية  مؤشر 
من البيانات ولهذا يوصف بالمؤشر المركب وبذلك يعتبر قياسا مهما 
البلدان  تنمية  مستوى  وقياس  العالم،  في  الشعوب  رفاهية  لمعرفة 
وتحسين اوضاع الشعوب في البلدان المختلفة. وهذه البيانات تشمل 
مختلف  في  للفرد  المعيشي  المستوى  تمثل  والتي  الدخل  مجموعة 
البلدان وتمثل المجموعة الثانية هي امد الحياة عند الوالدة اي متوسط 
عمر االنسان اي معدل السنوات المتوقع ان يعيشها الفرد، وهذا يعطينا 
فكرة عن مدى توفر الخدمات الصحية وعن الوضع الصحي بشكل عام 
مدى  على  يعرفنا  وهذا  التعليم  مستوى  تمثل  الثالثة  والمجموعة   ،
للعيش  افضل  خيارات  لهم  توفر  حتى  المعرفة  على  السكان  حصول 

امامهم .

ويتم حساب مؤشر التنمية البشرية لكل بلد استنادا الى معطيات 
المجاميع الثالثة اآلنفة الذكر وتكون النتيجة على شكل نقطة محصورة 
بين )الصفر - 1( وكلما كانت هذه النقطة اقرب الى الواحد كان مستوى 

التنمية البشرية للبلد المعني عاليا والعكس صحيح ..!!

بلد  وألي  البشرية  التنمية  دليل  احتساب  كيفية  معرفة  اجل  ومن 
نورد المثال اآلتي:
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العمر  مؤشرات  كانت   )2020( عام  في  )س(  الدولة  ان  لنفترض 
المتوقع عند الوالدة والتعليم والدخل وكما موضح بالجدول اآلتي :

القيمة الدنيا القيمة القصوىالمؤشرتسلسل
العمر المتوقع عند 1

الوالدة
8525

معدل االلمام بالقراءة 2
والكتابة

صفر 100

نسبة االلتحاق 3
االجمالي بالمدارس

صفر 100

الناتج المحلي 4
االجمالي للفرد)تعادل 
القوة الشرائية بالدوالر 

االمريكي(

40000100

وان  )س(  البلد  في   71.4 هو  باالعوام  المتوقع  العمر  متوسط  وان 
معدل محو االمية لدى البالغين في البلد نفسه ٪87.4 وان معدل نسب 
التنمية  دليل  حساب  باالمكان  عندئذ   68.7٪ بلغ  االجمالي  االلتحاق 

البشرية على النحو التالي :
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1 - حساب دليل العمر المتوقع 

يقوم دليل العمر المتوقع بقياس االنجاز النسبي الذي تحققه الدولة 
العمر  دليل  فسيكون  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  متوسط  في  )س( 

المتوقع 0.773 وكما يلي :

2 - حساب دليل التعليم 

يقوم دليل التعليم بقياس االنجاز النسبي الذي تحققه الدولة )س( 
ونسب  البالغين  لدى  والكتابة  بالقراءة  االلمام  معدالت  من  كل  في 
االلتحاق االجمالية بالمدارس االبتدائية والثانية والعليا ، ويتم في بادئ 
االمر حساب دليل معدالت االلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ودليل 
الدليلين  هذين  قيمتي  جمع  بعدها  ويتم   ، االجمالية  االلتحاق  نسب 
لاللمام  االهمية   )3/2( ثلثي  اعطاء  مع  التعليم  دليل  اعداد  لغرض 
المتبقي   )3/1( والثلث  االمية(  )محو  البالغين  لدى  والكتابة  بالقراءة 
محو  معدالت  بلغت  والتي  هذا  مثالنا  وفي  االجمالية  االلتحاق  لنسب 
 0.812 سيكون  التعليم  دليل  فان  لذلك   68.7٪ فيها  للبالغين  االمية 
وتحسب  البالغين 87.4٪  لدى  االمية  محو  معدل  ان  افترضنا  اذا  هذا 

على النحو التالي :

دليل العمر المتوقع = 
متوسط العمر المتوقع للبلد )س) - الحد االدنى للعمر المتوقع عند الوالدة 

 الحد االقصى للعمر المتوقع عند الوالدة - الحد االدنى للعمر المتوقع عند الوالدة 

   25 - 71.4 
  25 - 85

= 0.773= 46.4
60
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 معدل محو االمية لدى البالغين - صفر  
دليل محو االمية لدى البالغين =

                                                                      100 - صفر 

 87.4 - صفر 
= 0,873

             100 - صفر 

 نسبة االلتحاق االجمالية للبالغين - صفر 
 اما دليل نسب االلتحاق االجمالية =

                                                                        100 - صفر 

 68.7 - صفر 
= 0.687  

            100 - صفر 

2 )دليل محو االمية لدى البالغين)
3

1 )دليل نسبة االلتحاق االجمالي) + 
3

دلل التعليم = 
                    

1
3

2
3

 = 

 0.812 = 

+0.687x0.874
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3 - حساب دليل الناتج المحلي االجمالي :

يتم حساب دليل الناتج المحلي االجمالي باستخدام الناتج المحلي 
وعليه  االمريكي(  للدوالر  الشرائية  القوة  بتعادل   ( للفرد  االجمالي 
يتم استخدام لوغاريتم الدخل في البلد )س( التي نفترض ان الناتج 
الناتج  دليل  فان  امريكي،  دوالر   8407 بلغ  للفرد  االجمالي  المحلي 

المحلي االجمالي للفرد يساوي 0.740 ووفق المعادلة اآلتية :

 لو الناتج المحلي  االجمالي للفرد - لو 100 
دليل  الناتج المحلي االجمالي =

                                                               لو 40000 - لو 100

 لو 8407 - لو 100 
= 0.740

              لو 40000 - لو 100

وبعد ان حصلنا على نتيجة الثالث مجاميع والمتمثلة بدليل العمر 
المتوقع ودليل التعليم ودليل الناتج المحلي االجمالي للفرد فان حساب 

دليل التنمية البشرية يكون على النحو االتي :

)دليل الناتج المحلي االجمالي للفرد ) 

)دليل التعليم) +)دليل العمر  المتوقع )+دليل التنمية البشرية =

1

1

3

3
1
3
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يتبين ان دليل التنمية البشرية قريب الى الواحد حيث هنالك عدة 
مستويات للتنمية البشرية ، مستوى متقدم في التنمية ومستوى عالي 
ومستوى متوسط ومستوى منخفض ومستوى غير متوفر، فبالنسبة 
للبلد )س( الذي ورد في مثالنا والذي حصل على 0.761 نقطة فيعتبر 
مستوى عالي.. وهذا يوضح لنا ما اذا كان البلد بلد متقدم او نامي او 
من البلدان االقل نموا، وكذلك لقياس اثر السياسات االقتصادية على 
نوعية الحياة وفيما يأتي قائمة بالدول حسب مؤشر التنمية البشرية 
ولسنة  فقط  بلدان  خمسة  لمستويات  من  مستوى  كل  من  وسنأخذ 

. 2020

w=0.740 X 
1
3  + 0.812 X 

1
3 + 0.773 X 1

3
 

0.740 + 0.812 + 0.733 =

0.761 =

3
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 تنمية بشرية عالية جدا
 0.957أ- النرويج

 0.955ب- جمهورية ايرلندا
 0.955ج- سويسرا

 0.949د- هونغ كونغ 
 0.949ه� ايسلندا

تنمية بشرية عالية 
 10.796 - سيشل

 20.796 - ترينيداود وتوباكو
 30.795 - البانيا
 40.783 - كوبا 

 50.783 - ايران 
تنمية بشرية متوسطة 

 10.697 - كازاخستان 
20.686 - المغرب

Guyana - 30.682
40.674 - العراق

50.673 - السلفادور 
تنمية بشرية متدنية 

10.546 - موريتانيا
20.545 - بينين 
30.544 - اوغندا
40.543 - راوندا

50.539 - نيجيريا
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وانواع  حسابه  وطرق  البشرية  التنمية  مؤشر  على  اطلعنا  ان  وبعد 
مستوياته وهو كما ذكرنا انه مؤشر مهم لمعرفة التطور الذي حدث 
خالل فترات زمنية معينة على احوال البشر . وهو جوهر مفهوم التنمية 
البشرية فالهدف الرئيسي من قياس التنمية البشرية هو تقديم مدى 
تحقيقها،  المطلوب  االهداف  الى  الوصول  سبيل  في  المبذول  الجهد 
وكان هذا المؤشر بمثابة بديل عن المؤشر التقليدي للناتج القومي .. 
وهنالك العديد من االنتقادات موجهة لمؤشر التنمية البشرية ومن اهم 
هذه السلبيات هو بساطة هذا المقياس والذي لم يستطع من الوصول 
الى فهم اشمل لمستويات الرفاهية االنسانية وتغيراتها واختالفها من 
بلد الى آخر ، فضال على السلبيات التي تحيط بالمؤشرات الثالث فمثال 
سالمة  مدى  عن  بالضرورة  يعبر  ال  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  دليل 
الصحة البدنية والنفسية لالفراد وكما ان معدل معرفة القراءة والكتابة 
عند الكبار فهو االخر ال يعكس مستوى التعليم ومدي مساهمته في 
اكتساب المعرفة عند االفراد وتنمية قدراتهم ونصيب الفرد من الناتج 
العدالة في  االعتبار عدم  بنظر  االخذ  يكون غير دقيق عند  االجمالي 

توزيع الدخول .

كما اغفل هذا المؤشر العديد من العوامل االجتماعية االقتصادية 
والعوامل العلمية والتقنية والعوامل الطبيعية ولم يالحظ هذا المؤشر 
بالدخل  المساواة  البشرية منها عدم  التنمية  المساواة في  اوجه عدم 
والثروة وعدم المساواة بين الجنسين وعدم لمساواة في الحصول على 

التكنولوجيا وغيرها .

رابعا : انتاجية العمل والعوامل المؤثرة عليها وطرق حسابها 

لقد حظيت االنتاجية باهتمام كبير لدى االقتصاديين والمؤسسات 
االنتاجية ، لما لها من اهمية بارزة في النواحي االجتماعية واالقتصادية 
، حيث تعد االنتاجية وانتاجية العمل على وجه الخصوص مؤشرا اساسيا 
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الهدف  وهو   ، القومي  الدخل  وزيادة  الوطني  االقتصاد  تقدم  لقياس 
العالم، والكشف عن مدى نمو  الدول في  الذي تسعى لتحقيقه جميع 
اول اعتالل االقتصاد الوطني برمته .. وان الدول ادركت ان االهتمام 
باالنتاجية هو الطريق الصحيح الى تحقيق التنمية االقتصادية والرفاه 

االجتماعي .

وتعمل  االقتصادي  النمو  سرعة  في  تكمن  االنتاجية  اهمية  ان 
على رفع مستويات المعيشة وتدعم ميزان المدفوعات وتساعد  على 

السيطرة على نسب التضخم .

كما ان زيادة االنتاجية تعد من اهم االهداف ألي نشاط اقتصادي 
)صناعي ام زراعي ام خدمي( والتي على اساسها يمكن تحديد وتقييم 
درجة االستخدام االمثل للموارد المادية والبشرية وصوال على تحقيق 
.. وان زيادة االنتاجية تؤدي  النشاطات  الكفاية االقتصادية في جميع 
القدرة  على  يؤثر  مما   .. المنتجة  الواحدة  الوحدة  تكلفة  خفض  الى 
التنافسية للمنتجات في االسواق وسوف نركز هنا على مؤشر انتاجية 
العمل والعوامل المؤثرة عليها وطرق حسابها ونقصد بانتاجية العمل 
هي العالقة بين المخرجات وقوة العمل خاللفترة زمنية معينة ، ويعبر 

عن ذلك بالصيغة الرياضية التالية:

                       المخرجات الكلية 
انتاجية العمل = 

                                 مقدار العمل المبذول لتحقيق الناتج 

      ك 
أ ع =

            ع 
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فاعلية  عن  للتعبير  يستخدم  اقتصادي  مفهوم  العمل  انتاجية  ان 
وان  المادية  والخدمات  المنتجات  انتاج  مجال  في  الحي  النتج  العمل 

زيادة انتاجية العمل تعني :

اقل  زمنية  بفترة  االستعمالية  القيمة  من  الكمية  نفس  انتاج   -  1
)مرتبطة باستخدام اقل من العمل الحي المبذول لكل وحدة زمنية( .

2 - انتاج كمية اكبر من الكمية االستعمالية بنفس الفترة الزمنية 
)مرتبطة باستخدام نفس العمل الحي المبذول(

بالظروف  الرتباطه  نتيجة  المنتج  العمل  تأثير  درج��ة  وتختلف 
لنا  ويتضح  االنتاج،  واساليب  االنتاج  وسائل  ومستوى  االجتماعية 
ايضا من ان زيادة انتاجية العمل مرتبطة باالستخدام االمثل للموارد 
البشرية والمادية المتاحة داخل الوحدة االقتصادية من اجل تخفيض 
قدر المستطاع كمية العمل االجتماعي المبذول في انتاج كل سلعة . 
والعمل  الحي  للعمل  الفاعل  االستخدام  تعني  العمل  انتاجية  فان  لذا 

المتجسد.

كثيرة  العمل  انتاجية  وتائر  رفع  على  المؤثرة  العوامل  ان  وبما 
متبادل،  تأثير  وذات  البعض  بعضها  مع  ومترابطة  الجوانب  ومتعددة 
زيادة  على  تأثيره  مدى  ودراسة  واحد  عامل  يأخذ  ان  يمكن  ال  بحيث 
انتاجية العمل بمعزل عن بقية العوامل االخرى لذلك يمكننا القول ان 

اي حركة ايجابية في الحياة ستؤثر على رفع وتائر انتاجية العمل .

العوامل  من  مجاميع  ثالثة  تحديد  يمكننا  االس��اس  هذا  وعلى 
العمل بحيث تنطوي تحت  انتاجية  التي تؤثر في  الرئيسية والشاملة 
لوائها كل العوامل االخرى التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على 

زيادة انتاجية العمل وهي :
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1 - مجموعة العوامل االجتماعية - االقتصادية 
2 - مجموعة العوامل العلمية - التقنية 

3 - مجموعة العوامل الطبيعية .
اواًل: مجموعة العوامل االجتماعية - االقتصادية 

ان هذه المجموعة من العوامل ما هي اال تعبير عن واقع عالقات 
الملكية الموجودة في المجتمع، وعلى هذا االساس فهي تمثل مجمل 
االجتماعية،  المادية  العالقات  ومجمل  االجتماعية  الفكرية  العالقات 
االفكار  مجمل  هي  االجتماعية  الفكرية  بالعالقات  والمقصود 
وااليديولوجيات والعادات والتقاليد والمعتقدات وطبيعة المجتمع ، وهي 
بذلك تعني البناء الفوقي في المجتمع اما العالقات المادية االجتماعية 
والتي تؤثر بشكل غير   ، الملكية  والتبادل وعالقات  بالتوزيع  فتتمثل 
مباشر على زيادة انتاجية العمل ، كما يجب علينا ان نفرق بين العوامل 
المباشرة والعوامل الغير مباشرة التي تؤثر بشكل مباشر على زيادة 

انتاجية العمل هي :

1 - التأهيل 
2 - الوعي 

3 - نظام التعاون داخل العملية االنتاجية 
4 - نظام الحوافز المادية والمعنوية 

اما العوامل الغير مباشرة فهي تتمثل بالعوامل التابعة للبناء الفوقي 
في المجتمع علما ان جميع هذه العوامل ذات عالقات وتأثر متبادل مع 
بعضها البعض ، والشكل التالي يوضح لنا بعض العوامل االجتماعية - 

االقتصادية التي تؤدي الى زيادة انتاجية العمل .
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زيادة 
انتاجية 
العمل 

التقاليد العادات جهاز الدولة 

الوعي النظام القانوني 

طبيعة المجتمع 

المنظمات المهنية  نظام الحوافز 
1 - لمادية 

2 - المعنوية 

1 - التوزيع 
2 - التبادل

 3 - عالقات 
الملكية 

التأهيل
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ثانيًا: مجموعة العوامل العلمية - التقنية 

ان االنسان كأهم عناصر االنتاج يلعب خالل العملية االنتاجية دورا 
على  الحصول  من  االنسان  تمكن  التأهيل  عملية  فان  ولهذا  اساسيا، 
المعقدة،  القيام باالعمال  القدرة والمعرفة والمهارة والتي تمكنه من 
كما ان كيان التعليم في المجتمع يلعب دورا كبيرا في ايصال المعرفة 
بشكليها العام والمتخصص كما ان الكادر المؤهل يعتبر ضرورة ملحة 
خالل عملية االنتاج المادي من جهة وجهة ثانية يلعب التأهيل  دورا في 

خلق الشخصية المتطورة والمتعلمة داخل المجتمع .

كما ان من شروط الثورة العلمية التقنية ومن شروط عملية التعجيل 
في التصنيع هو ارتفاع الطلب على الكوادر المؤهلة من العمالة، وان 
تشغيل التقنية والمكائن المتطورة وتخفيض نسبة عالية من االنتاجية 
، ال يمكن ان يتم اال بواسطة تشغيل كوادر مؤهلة بشكل يتطابق مع 

نسبة تطور تلك التقنيات واآلالت .

ومن اجل الوصول الي ذلك يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات 
االقتصادية ذات العالقة وخاصة التعليم والتعليم العالي والصناعة من 
لعملية  والضرورية  الالزمة  الكوادر  لخلق  الخاصة  البرامج  وضع  اجل 
التقنيات  تطور  مع  تنسجم  والتي  الالزمة  الكوادر  وتوفير  التنمية 
حتى  والتنمية  التصنيع  عملية  في  المستخدمة  والمعدات  والمكائن 

يحصل التطابق بينهما من اجل الوصول الى اعلى انتاجية ممكنة.

ثالثًا: مجموعة العوامل الطبيعية :
ان العوامل الطبيعية من العوامل المهمة التي تؤثر على رفع انتاجية 
ال  االنسان  وان  الانسان،  ولحياة  لالنتاج  دائمية  عوامل  ، وهي  العمل 

يستطيع ان يخلق االشياء دون الطبيعة .
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وتحت العوامل الطبيعية يمكن تصنيف ما يأتي:

1 - الحرارة

2 - درجة الرطوبة 

3 - االمطار 

4 - الهواء 

والعالقات الطبيعية تتمثل ) بالمياه ، مكمنات االرض، عالم النبات( 
وكذلك العوامل الجغرافية .

وان جميع هذه العوامل ودرجة توفرها ومالئمتها مع طبيعة االنسان 
كلها سوف تؤثر بشكل سلبي او ايجابي على مجمل  العملية االنتاجية 

سواء في القطاع الزراعي او الصناعي او بقية القطاعات االخرى.

وسوف تؤثر ايضا على االنتاج واالنتاجية ، وباالخص انتاج العمل، 
الن جميع هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على االنسان 

الذي يلعب الدور الحاسم في العملية االنتاجية .
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رابعًا: طرق قياس انتاجية العمل 

هنالك اربعة طرق تعتمد لحساب انتاجية العمل وهي :

1 - الطريقة الطبيعية 

ان هذه الطريقة تتطلب وجود منتجات من نوع واحد قابلة للمقارنة 
اي انها تطبق في االنشطة ذات االنتاج المتماثل ، وتعبر هذه الطريقة 
 .. عن العالقة بين االنتاج مقاسا بوحدات عددية )متر ، طن ، قطعة 
الخ( وبين عنصر العمل مقاسا بعدد العاملين او ساعات العمل، وهي 
تعتبر من اسهل وادق الطرق المتبعة في قياس انتاجية العمل ويمكن 

توضيحها بالصيغة اآلتية :

 حجم االنتاج )بالوحدات العددية )
انتاجية العمل =

                           عدد العاملين او ساعات العمل

    ك 
أ ع =

          ع 

اذا اعتبرنا أ ع = انتاجية العمل 

ك = عدد الوحدات المنتجة من سلعة معينة 

ع = عدد العاملين او ساعات العمل 

فلو اخذنا مثال : حرفي يعمل بمفرده )8( ساعات في اليوم وينتج 
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تساوي  الحالة  هذه  في  انتاجيته  فان  معينة  سلعة  من  وحدة   )16(
وحدتان في الساعة وكما يلي :

16 = 2 وحدة / ساعة 
8

ك = 
ع

أ ع = 

بقلب  فنقوم  العمل  عنصر  كفاءة  معرفة  هو  الهدف  كان  ان  اما 
المعادلة السابقة وتصبح كما يأتي:

1
2

 = 8
16

ع = 
ك

أ ع = 

ايان الوقت الالزم النتاج وحدة واحدة من السلعة هو نصف ساعة 
فقط ..

ولو افترضنا ان كفاءة هذا الحرفي قد تحسنت واصبح ينتج )20( 
هذه  ففي  وحدة   )16( من  بدال  باليوم  عمل  ساعات   )8( خالل  وحدة 
الحالة يقال ان انتاجيته زادت بنسبة 25 ٪ حيث صار ينفق )24( دقيقة 

فقط النتاج وحدة واحدة بدال من نصف ساعة وكما يأتي:

480 = 24 دقيقة 
20

60X8 دقيقة = 
20

ع = 
ك

أ ع = 

20 = 2.5 وحدة 
8

ك = 
ع

اما انتاجية العمل اي أ ع = 

أي ان انتاجية الحرفي ارتفعت بنسبة 25 ٪ 
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كمية السلع المنتجة خالل الفترة الحالية 

 الزمن المستغرق لالنتاج 

 كمية السلع المنتجة في فترة 

 الزمن المستغرق النتاجها 

ومن اجل متابعة تطورات انتاجية العمل لعدد من السنوات ومقارنة 
المعادلة على  ، فتكون  الحاضر  الوقت  العمل في  انتاجية  مدى تطور 

النحو التالي :

          انتاجية العمل حاليا 
النمو في انتاجية العمل =

                                         انتاجية العمل في فترة االساس 

ك1
ع1

ك1
ع1

ك0
ع0

ع0
ك0

=

= =

X
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بين  العمل  النتاجية  مقارنة  عن  عبارة  هو  التالي  العددي  والمثل 
فترتين هما ن و ن1 

ك 
ع

انتاجية العمل = أ = 

1200 = 1.200 طن / عامل / يوم 
1000

الفترة ن = 

 1.250 = 1500
1200

الفترة ن 1 = 

مقدار الزيادة = 0.050 

ع 
ك

كفاءة عنصر لعمل =  

1000 = 0.833 عامل / يوم / طن 
1200

الفترة ن =

1000    1200       ن   

1200    1500       ن1   

  العمل المبذول / عام / يوم كمية االنتاج/ طنالفترة
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1200 = 0.800 عامل / يوم / طن 
1500

الفترة ن 1 =

انخفاض وقت العمل = 0.033

وهذا يعني ان هنالك تحسنا في مستوى االنتاجية حيث هناك زيادة 
في انتاجية العمل في الفترة الثانية.

ثانيًا: الطريقة الطبيعية المعدلة )طريقة معامل التكافؤ) 

حجم  اختالف  عند  العمل  انتاجية  لقياس  الطريقة  هذه  اتبعت 
ونوعية المنتجات ، ويتم ذلك عن طريق اختيار واحد من هذه المنتجات 
المتعددة واعتباره اساسا لتحويل المنتجات االخرى الجل التوصل الى 

معامل التكافؤ والمثال التالي يوضح ذلك :

لو افترضنا ان مشروعا معينا يقوم بانتاج اربعة انواع من المنتجات 
وكما موضح في الجدول اآلتي:

كمية االنتاج نوع االنتاجتسلسل
السنوية )طن(

الوقت الالزم 
النتاج طن واحد 

5004أ1 -
3503ب2 -
2006ج3 -
6002د4 -
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واذا اعتبرنا ان المنتج )أ( هو الذي اعتمد كأساس للتحويل فان 

 الساعات الالزمة النتاج طن واحد من منتج ب 
معامل التكافؤ )ب - أ( =

                                      الساعات الالزمة النتاج طن واحد من المنتج أ

0.75   3
4

معامل تكافؤ )ب - أ( = 

1.50   6
4

معامل تكافؤ )ج - أ( =  

0.5    2
4

معامل تكافؤ )د - أ( =  

كمية االنتاج الكلية على اساس معامالت التكافؤ = 

=        x 600( + )1.5 x 200( + )0.75 x 350 ( + 500

1362.5 = 500 + 262.5 + 300 + 300

واذا افترضنا ان : 

عدد العمال = 33 

عدد أيام العمل لفعلية في السنة = 300 يوم 

)0.5
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وجبات العمل في اليوم = وجبة واحدة 

عدد ساعات وجبة العمل = 8 ساعات 

فالوقت االجمالي للعمل في هذه الحالة=

       x 8 x 300 = 79200 ساعة /سنة 

 = 0.0172 طن / عامل / يوم 
1362.5
79200  = 

االنتاج الكلي
وقت العمل االجمالي انتاجية العمل =

اما تحديد عدد العمال الالزم فيكون 

 = 58 طن / عامل / يوم 
79200
1362.5  =   

ع
ك  =  

العمل
الناتج االنتاجية = 

الى )58( عامال لمدة ساعة واحدة النتاج طن واحد،  اننا نحتاج  اي 
فاذا كانت النتيجة التي نحصل عليها دون المستوى المطلوب عندئذ 

دراسة االسباب ووضع سبل العالج الالزمة .

ثالثًا: طريقة تجميع الوقت 

الالزم النتاج وحدة واحدة  الزمن  الطريقة على تحديد  تعتمد هذه 
من ناتج معين بدال من استخدام وحدات قياس طبيعية )طن ، متر ..( او 
وحدات نقدية )قيمة االنتاج كذا دينار او دوالر ( فبموجب هذه الطريقة 
يعبر عن قيمة الناتج بوحدات زمنية )ساعة ، يوم . ...( ويقاس معدل 
ناحية  من  االنتاج  بمقارنة حجم  الطريقة  بموجب هذه  االنتاجية  نمو 

والتطور في وقت  العمل من ناحية اخرى مرفقا للصيغة االتية : 

33
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اذا فرضنا ان : 

ر أ =الرقم القياسي النتاجية العمل 

ك 1 = كمية االنتاج في فترة المقارنة 

ن ن 1 = وقت العمل الالزم النتاج كل وحدة في فترتين االساس والمقارنة 

   ك x 1 ن1
ر أ =

والمثال االتي يوضح كيفية استخدام هذه الصيغة :

مشروع معين ينتج ثالثة انواع من المنتجات ) س ، ص ، ع ( ولكن 
كل من هذه االنواع زمن معين النتاجه، وبعد ادخال بعض التحسينات 
التقنية امكن خفض الزمن الالزم النتاج وحدة من النوعين ) س ، ص( 

ووفقا للجدول اآلتي :

كمية نوع االنتاج
االنتاج ك1

الزمن 
في فترة 
االساس 
ن)ساعة(

الزمن 
في فترة 
المقارنة 

ن 1 

كx 1 ن 1كx 1 ن

402200020000880000800000س
802000018000160000144000ص
1801000010000180000180000ع

100xك x 1 ن
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فترة  في   5.9٪ بنسبة  ارتفعت  قد  العمل  انتاجية  ان  يعني  وهذا 
المقارنة عن مستواها السابق في فترة االساس ويقترن ذلك بتوفير 

)240( الف ساعة عمل نتيجة التحسينات التقنية 

4280 - 4040 = 240 الف ساعة .

انتاجية  في  النمو  حساب  من  تمكن  بكونها  الطريقة  هذه  وتمتاز 
العمل بمعزل عن تغير هيكل اسعار المنتجات، وتوضح بصورة جيدة 

قانون االقتصاد في الوقت .

رابعًا: الطريقة النقدية 

الطريقة  استخدام  على  تفضل  النقدية  الطريقة  استخدام  ان 
النوعية وفي  الطبيعية عندما تكون هناك منتجات متعددة ومختلفة 
باالسعار  االجمالي  االنتاج  قيمة  االعتبار  بنظر  يؤخذ  الطريقة  هذه 
الثابتة بدال من حجم االنتاج مقاسا بوحدات طبيعية ويمكن الحصول 
السعر  المنتجة في  الوحدات  االجمالي بضرب عدد  االنتاج  قيمة  على 

+)22000x 40(
+)20000x 40(

+)20000x 80(
+)18000x 80(

)10000x 180(
)10000x 180(

x1000ر أ =

 4280 
=1.095 =

 4040    

x 1.059 =105.9=1000
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الثابت وتقسم النتيجة على عدد العاملين للحصول على انتاجية العمل:

فاذا كانت انتاجية العمل =أ ع 

وكمية االنتاج = ك 

السعر الثابت = س 

عدد العاملين = ع 

فاننا نحصل على المعادلة اآلتية :

 ك س 
أ ع =

           ع 

وهذا يعني :

 قيمة االنتاج باالسعار الثابتة 
انتاجية العمل =

                                  عدد العاملين 

اما اذا اردنا قياس مؤشر النمو فال بد من مقارنة مستوى انتاجية 
ووفقا  االساس  لفترة  العمل  انتاجية  بمستوى  معينة  لفترة  العمل 

للصيغة اآلتية :

0 أ = انتاجية العمل في فترة االساس 

ا أ = انتاجية العمل في فترة المقارنة 
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   أ 1 
الرقم القياسي النتاجية العمل = ر أ =

                                                               أ 0

  ك 1 س 
ر أ =   

 
 =

               ع 1             

تغير  آثار  ازالة  اجل  من  هو  الثابتة  لالسعار  استخدامنا  سبب  اما 
استخدام  في  الكفاءة  بسبب  ليس  االنتاج  قيمة  تزداد  قد  اذ  االسعار 
عنصر العمل وانما بسبب ارتفاع اسعار المنتجات، لغرض تجنب االثار 

الناجمة عن التضخم النقدي استخدمت االسعار الثابتة .

الناتج من  للتعبير عن مقدار  االجمالي  االنتاج  قيمة  استخدام  وان 
العملية االنتاجية قد يؤدي الى اعطاء صورة غير صحيحة اذا كان الهدف 
من الدراسة هو قياس انتاجية العمل على مستوى االقتصاد القومي 
او على مستوى القطاع .. ويرجع ذلك الى ان قيمة االنتاج تشمل ايضا 
الثابتة(  المواد االولية واندثار االصول  قيمة مستلزمات االنتاج )قيمة 
حيث ان ناتج صناعة معينة قد يستخدم كمادة اولية في صناعة اخرى 
القطاع  ضمن  صناعات  عدة  في  المنتجات  قيمة  احتساب  فان  لذا   ،
قد يؤدي الى تكرار في الحساب، والجل تجنب ذلك يجب طرح قيمة 
مستلزمات االنتاج من قيمة الناتج االجمالي وبذلك نحصل على قيمة 

الناتج الصافي او القيمة المضافة ويمكن التعبير عن ذلك :

   القيمة المضافة 
انتاجية العمل =

                               عدد العاملين 

ع 0

  ك .س
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 قيمة االنتاج االجمالي - قيمة مستلزمات االنتاج 
=

                                عدد العاملين 

لقياس  الطرق  افضل  من  المضافة  القيمة  مؤشر  اعتبار  ويمكن 
انتاجية العمل ، وغالبا ما تعتمد هذه الطريقة في تخطيط االجور ومنح 
المشاكل  الطريقة ال يخلو من بعض  استخدام هذه  ان  اال   .. الحوافز 

خاصة ما يتعلق منها في احتساب اندثارات االصول الثابتة .

االنتاجية  ذات معدالت  دول  اسماء عشر  تدرج  يأتي  وفيما 
االعلى لعام 2020 .

1 - لوكسمبورك 
2 - ايرلندا 

3 - النرويج 
4 - بلجيكا 

5 - الواليات المتحدة االمريكية 
6 - الدنمارك 

7 - فرنسا 
8 - المانيا 

9 - هولندا 
10 - سويسرا 

وطرق  االقتصادي  بالتقدم  الخاصة  المؤشرات  اهم  على  اطلعنا  ان  بعد 
حسابها وبشكل تفصيلي والتي تعطينا العديد من المؤشرات الخاصة بالنشاط 
االقتصادي للبلدان ودرجة نموها، حتى يتمكن اصحاب القرار في اتخاذ ما يرونه 
بلدانهم  اقتصاديات  منها  تعاني  التي  الهيكلية  االختالالت  لمعالجة  مناسبا 
ومعالجة الخلل اينما وجد وحتى يتمكنوا من وضع الخطط والسياسات المناسبة 

من اجل تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وتحقيق رفاه شعوبهم .
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خامسًا: االستنتاجات 

من خالل هذه الدراسة التحليلية لثالث مؤشرات اقتصادية مهمة، 
مؤشر الناتج المحلي االجمالي وطرق حسابه ومؤشر التنمية البشرية 
المؤثرة عليها وطرق  العمل والعوامل  انتاجية  وطرق حسابها ومؤشر 

حسابها، توصلنا الى بعض االستنتاجات المهمة اآلتية:

فشل  او  لنجاح  كمقياس  االجمالي،  المحلي  الناتج  مؤشر  ان  اواًل: 
جهود التنمية في بلد ما، يعتبر مؤشرا غير دقيقا، بل يكون في بعض 
االحيان مقياس مضلل، النه يعتمد فقط على القيمة السوقية لجميع 
السلع والخدمات التي تنتج داخل البلد ، دون ان يذكر عن من استهلك 
السلع والخدمات، والقول الصحيح فان قيمة ما ينتج قد يختلف  هذه 

كثيرا او قليال عما يستهلك ، وهو يتجاهل ايضا التوزيع في الدخول .

االعتبار  بنظر  يأخذ  ال  االجمالي،  المحلي  الناتج  مؤشر  ان  ثانياً: 
مصادر الدخل الغير رسمية، فهو يعتمد على البيانات الرسمية فقط، 
السوداء  السوق  كنشاط  الرسمي،  غير  االقتصادي  النشاط  ويغفل 
والعمل الطوعي واالنتاج المنزلي التي من الممكن ان تكون مهمة في 

بعض الدول وتؤثر في زيادة معدل الناتج االجمالي .

المادي  الناتج  على  يركز  االجمالي  المحلي  الناتج  مؤشر  ان  ثالثاً: 
للمجتمع ، دون مراعاة مستوى الرفاه العام وتوفير مستلزمات الحياة 
التي تالمس حياة االنسان بشكل مباشر وغير مباشر، بمعنى انه يركز 
على الجانب المادي فقط في التنمية ، فهو يقيس الثروة النقدية للدول، 
وبنفس الوقت ال يعكس التفاوت في توزيع الدخل ومدى االستفادة من 

ثمار التنمية.
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رابعاً: ان مؤشر الناتج المحلي االجمالي، يختلف من بلد الى آخر ، 
السكان في اي دولة قل نصيب  السكان، فكلما زاد عدد  وحسب عدد 
الكبرى،  االقتصادية  الدول  ان  يعني  وهذا  السنوي،  الدخل  من  الفرد 
ليس بالضرورة تكون االعلى في مستوى دخل الفرد بسبب كثرة عدد 
سكانها كالصين والهند، ولهذا السبب يكون هذا المؤشر ليس دقيقا. 

خامساً: اقتصر هذا المؤشر على القيمة السوقية للسلع والخدمات 
واقتصادية  اجتماعية   ، االعتبار عوامل عديدة  بنظر  يأخذ  ولم  للبلد، 
مباشرة  وغير  مباشرة  عالقة  لها  والتي   .. وغيرها  وبيئية  وطبيعية 

بمعدالت التقدم االقتصادي.

سادساً: ان مؤشر الناتج المحلي االجمالي ال يعكس التغيير الحقيقي 
يرتفع  بحيث  اخرى،  الى  االسعار من سنة  ارتفاع  بسبب  الناتج،  في  
الناتج المحلي االجمالي بسبب زيادة االسعار وليس بسبب زيادة كمية 
االنتاج، فال بد من استخدام االسعار الثابتة عند احتساب الناتج المحلي 
خالل  المنتجة  النهائية  والخدمات  السلع  قيمة  احتساب  اي  االجمالي، 
سنوات متعددة والمقاسة بسعر واحد ) سعر سنة االساس( حتى نتمكن 

من عكس الكمية الحقيقية المنتجة فقط دون التغير في االسعار .

سابعاً: ان مؤشر التنمية البشرية لم يتمكن من الوصول الى فهم 
اشمل لمستويات الرفاهية االنسانية وتغيراتها وذلك الغفاله عددا من 

المؤشرات المعبرة عن الجوانب المختلفة للرفاهية االنسانية .

، حدد نفسه في ثالثة مؤشرات  البشرية  التنمية  ان مؤشر  ثامناً: 
ورغم   ، والدخل  االنسان  عمر  ومتوسط  التعليم  مستوى  هي  فقط 
اهمية هذه المؤشرات والتي تعطينا صورة عن واقع التنمية البشرية ، 
لكن بنفس الوقت هنالك عوامل عديدة اقتصادية واجتماعية وبيئية 
لها عالقة مباشرة وغير مباشرة تؤثر هي االخرى على حياة االنسان 
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وترفع من انتاجيته وتحقق رفاهه .

تاسعاً: ان مؤشر دليل العمر المتوقع عند الوالدة ال يعبر بالضرورة 
عن مدى سالمة الصحة البدنية والنفسية لالفراد.

عاشراً: ان مؤشر معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين ، فهو 
االفراد   اكساب  في  ومدي مساهمته  التعليم  يعكس مستوى  ال  االخر 

المعرفة وتنمية قدراتهم .

احد عشر : بالنسبة لمؤشر دليل الدخل ، وفيما يخص نصيب الفرد 
من االنتاج المحلي االجمالي، فهو دليل مشكوك في دقته ، اذا اخذنا 

عدم العدالة في توزيع الدخل .

التنمية البشرية جونب كثيرة تعتبر  اثنى عشر : كما اغفل مؤشر 
او  الجنس  بين  التمييز  وانعدام  باالمن  والشعور  كالحرية  اهمية  ذلك 

الدين او العرق وكذلك عدم االهتمام بالبيئة .

المساواة  ، عدم  البشرية  التنمية  اغفل كذلك مؤشر   : ثالثة عشر 
والفوارق الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة واالكثر تخلف، 
وباالخص عدم المساواة في مجال التكنولوجيا والتطورات التي حدثت 
العالية  التكنولوجيا  على  يستحوذ  المتقدم  العالم  ان  حيث  مؤخرا، 
البلدان  لدى  متوفر  مما  اكبر  بفاعلية  استخدامها  وبامكانه  المستوى 

المتخلفة والتي تتميز بتخلف قوى االنتاج.

اربعة عشر : يتميز مؤشر انتاجية العمل عن بقية المؤشرات التي 
تم تناولها في هذه الدراسة ، كونه مؤشرا شامال من جميع النواحي ، 
وغير محدد كما في مؤشر الناتج المحلي ومؤشر التنمية البشرية . فهو 
يشمل على جميع العوامل الطبيعية التي تستهدف االنسان وتؤثر عليه 
العمل،  انتاجية  وتائر  رفع  في  وتساهم   ، مباشر  وغير  مباشر  بشكل 
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وزيادة  الوطني  االقتصاد  تقدم  لقياس  اساسيا  مؤشرا  يعتبر  ولذلك 
الدخل القومي ويمثل الطريق الصحيح الى تحقيق التنمية االقتصادية 

وتحقيق الرفاه االجتماعي.

اداء  لتقييم  عديدة  مؤشرات  وجود  من  الرغم  على   : عشر  خمسة 
االقتصاد القومي، اال ان مؤشر االنتاجية هو افضل مؤشر لتقييم االداء، 
حيث ان معدالت نموها وتحليل عناصرها وطرق حسابها، تكشف لنا 
االقتصادي  والنشاط  الوطني  االقتصاد  في  والقوة  الضعف  مواطن 
بشكل عام، ويعتبر مؤشر االنتاجية وزيادة انتاجية العمل هو المصدر 
االساس للنمو االقتصادي وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ألي 

بلد.

ستة عشر : واخيرا نستنتج من هذه الدراسة ان االنسان يمثل جوهر 
به  االهتمام  واصبح  بلد،  ألي  االقتصادي  والنشاط  االنتاجية  العملية 
ورعايته يأتي في المقام االول لدى المعنيين في التنمية االقتصادية 
ومن اجل تحقيق النمو المضطرد النتاجية العمل ، فاالهتمام بتعليمه 
االمثل  االستغالل  على  وقدرته  كفاءته  من  ستزيد  وصحته  وتأهيله 
للزمن والمواد االولية الداخلة في العملية االنتاجية وسيساهم ذلك في 
زيادة دخله ومستوى رفاهه ، وتوفير جميع مستلزمات العيش الرغيد 
وسيرفع من انتاجيته فاالنسان هو الوسيلة والهدف في آن واحد ألي 
تمكنت  المتقدمة  فالدول   ، اقتصادي  نشاط  ولكل   ، اقتصادية  تنمية 
من قطع شوط كبير في مجال رعاية االنسان ، على العكس من الدول 
امكاناتها في  التي ال تتمكن من تحقيق ذلك بسبب ضعف  المتخلفة 

كافة المجاالت.
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