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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  8المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

  ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

 تخطيط القوى العاممة

إن أحد أىم جوانب تخطيط القوى العاممة ىو التخطيط لتييئة الكوادر التقنية واالقتصادية واإلدارية في 
، والكوادر اإلدارية الذين ال يرتبط عمميم بعممية اإلنتاج مباشرًة شيادات عميا ووسطىمختمف المستويات من 

عداد ىذه الكوادر ، ويتم تحديد أمثل المدراء ورؤساء عمال الخدمات والمكاتب والدوائر القانونية والسكرتارية ... 
 وفقًا لثالثة أصناف :

 عاممون ذو شيادات عميا . -1

 وسطى .عاممون ذو شيادات  -2

 عاممون ال يتطمب عمميم دراسات ذات اختصاص . -3

ويخطط لكل ىذه الفئات العدد والنسبة، وتدرج في جداول وبرامج وظيفية مناسبة لكل فرد حسب  
اختصاصو، ولتحديد أعداد ىذه الكوادر تنظم جداول مفصمة لحجم العمل حسب خصائص كل فرع من فروع 

 .النسبة بين عدد العاممين في اإلدارة وعدد العاممين في اإلنتاجاإلنتاج مع األخذ بعين االعتبار 

 يتحدد حسب الحاجة الضرورية كما أن عدد العاممين في الخدمات من حراس ومنظفين ومراسمين ...
وتقع مسؤولية تحديد ىذا العدد ضمن خطة القوى العاممة بشكل يضمن زيادة عدد بقية الفئات وضآلة وزنيا 

 إلى بقية الفئات عمى مستوى االقتصاد الوطني.النسبي قياسًا 

عممية تخطيط عدد العاممين في الفروع المختمفة يتحدد حسب حجم  وفي الميدان اإلنتاجي السمعي فإن
، وفي ىذا المجال نالحظ أن تخطيط أعداد القوى النشاط وعدد األفراد ومسؤولية وموقع العمل وأثره االقتصادي

نتيجة الفاقد الطبيعي منيا الذي يمثل خسائر اعتيادية  ، وذلكمين الحاجة لمقوى العاممةالعاممة فقط ال يكفي لتأ
 عمييا حصلنونتيجة الحاجات اإلضافية النوعية المرتبطة بالتطور التقني والتنظيمي لمعممية اإلنتاجية التي  ،ليا
 إعداد وتأىيل مستويات جديدة لمعمل .ب

 العاممة من خالل ما يأتي :وينتج الفاقد الطبيعي من القوى 
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 ترك العمل ألسباب دراسية أو عسكرية لعدد من الشباب . -1

 التقاعد . -2

 الوفاة والعجز أو اإلصابة أثناء العمل . -3

 الفصل من العمل . -4

 النقل إلى خارج المؤسسة أو القطاع . -5

 ترك العمل ألسباب شخصية . -6

عممية تعويض النقص الحاصل في األيدي  تعدإذًا عممية تحديد الحاجة الفعمية من القوى العاممة 
باإلضافة إلى األعداد اإلضافية الضرورية والمرتبطة بالتوسع اإلنتاجي  ،العاممة لتأمين إعادة اإلنتاج كمًا ونوعاً 

عمى مخرجات المعاىد والجامعات ومراكز الكمي أو بالتطور النوعي لمنشاط اإلنتاجي التي تقتضي االعتماد 
 التدريب كونيا مصدر تغذيتيا بيذا النوع من العنصر البشري .

ومن الناحية العممية يتم احتساب الحاجات اإلضافية من القوى العاممة الفعمية من الفرق بين المجموع 
د العاممين ) بعد طرح الفاقد ( في وعد ،الضروري المخطط لمقوى العاممة في فترة عندما يكون اإلنتاج في القمة

 . سنة األساس

الضرورية يتضمن القوى العاممة الفعمية لإلنتاج من جية والقوى وعميو نالحظ أن نمو القوى العاممة 
عداد  إلنتاجالعاممة اإلضافية المرتبطة بحاجات وتوسيع ا جديدة من  كوادرمن جية أخرى من خالل تأىيل وا 

كما تتم تغطية الحاجات اإلضافية من  والمؤسسات التعميمية والتدريبة، ات المعاىداأليدي العاممة من مخرج
 خالل المصادر التكميمية لمقوى العاممة الفعمية وىي : 

 التفرغ لمدراسة التأىيمية والعممية لمعاممين ضمن مجال اختصاصيم . .1
 إعادة التوزيع الداخمي لمقوى العاممة ضمن ميادين النشاط اإلنتاجي . .2
 التوعية المنظمة لمقوى العاممة العاطمة عن العمل وغير الراغبة فيو . .3

 ومن كل ذلك يمكن أن نستخمص : 

= صافي عدد العاممين في سنة األساس + حجم الفاقد الحاجة الفعمية المخططة من العاممين في سنة اليدف 
 من العاممين + الحاجات اإلضافية الجديدة 
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 ا في تحديد ثروة القوى العاممة ىالديناميكية السكانية وأثر 

جمالي وتركيبو حسب العمر يتحدد الحجم اإلجمالي لثروة القوى العاممة قبل كل شيء بحجم السكان اإل
، وىذا يعني بأن ثروة القوى العاممة المحتممة تشمل القوى العاممة فعاًل في النشاط االقتصادي مضافًا والجنس

 العمل .إلييا حجم السكان القادرين عمى 

 أغمب في( سنة  66-15العامل تتراوح بين ) إن الفترة اإلنتاجية من حياة العنصر البشري عمى العموم 
جم ثروة سن العمل أحد العوامل الرئيسية التي تساىم في تحديد حويعد  ،بيات الديموغرافية أو االقتصاديةاألد

 حسب التشريعات القانونية لمعمل .ويتباين ىذا السن من بمد آلخر و  القوى العاممة المحتممة،

ويتم تحديد حجم ثروة القوى العاممة المحتممة من خالل حصر حجم السكان في العمر اإلنتاجي 
ويخضع حجم ثروة القوى العاممة إلى ثالثة عوامل ميمة السكان غير القادرين عمى العمل،  مطروحًا منو حجم

 اآلتي :في الييكل السكاني لمبمد المعني عمى النحو 

 السكان الذين ىم في سن العمل مطروحًا منيم السكان الذين ىم غير قادرين عمى العمل . -1

 السكان الذين ىم دون سن العمل الذين يشتغمون فعاًل ) األحداث ( . -2

 السكان الذين ىم فوق سن العمل الذين يشتغمون فعاًل ) الكيمة ( . -3

والتركيب العمري لمسكان والمتغيرات الديموغرافية األخرى دورًا ميمًا في  وتمارس معدالت النمو السكاني
وانطالقًا من ىذا قتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إلى المتغيرات االثروة القوى العاممة زيادة أو انخفاض 

 ديموغرافية التي يتضمنيا .باإلضافة إلى المتغيرات ال ،البد من معرفة الحجم السكاني الموجود فعاًل والمحتمل

 العاممة في التنمية االقتصادية  تخطيط امتصاص القوى

قوى العاممة ىو االستخدام في مجال تخطيط ال الميمةإن من الشروط األساسية لتحقيق أحد األىداف 
، والموازنة لقادرين عميو والراغبين في أدائوأي إيجاد فرص العمل لكل السكان الذين ىم في سن العمل ا الكامل؛

ىداف الدقيقة بين النمو الحاصل في ثروة القوى العاممة مع النمو المطموب في حركة التشغيل التي تعبر عن األ
أي أن الزيادة في نمو الفئات العمرية التي تقع ضمن سن العمل يجب أن تتوافق  اإلنتاجية الكمية والنوعية؛

 االجتماعية المتنوعة؛ أي :االقتصادية و  تمامًا مع الحاجات التشغيمية لمقطاعات والفروع

 مقدار التغير في ثروة القوى العاممة = مقدار التغير في حركة التشغيل
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 وفق اتجاىين : إن اختالل ىذه الموازنة سيقود إلى اإلضرار بمبدأ االستخدام الكامل

 االتجاه األول

الحاصل في الطمب عمى التشغيل، حيث  يكون فيو التغير الحاصل في ثروة القوى العاممة أكبر من التغير
تقود ىذه الحالة إلى عرض القوى العاممة أكبر من الحاجة الفعمية لحركة اإلنتاج في كافة القطاعات االقتصادية 
مما يؤدي إلى حدوث البطالة التي تقود في المجتمعات الرأسمالية إلى انخفاض مستوى المعيشة لمعاممين نتيجة 

مساومة أرباب العمل، وفي ظل القوانين االشتراكية فإن اختالل ىذا التوازن سيضع الدولة انخفاض األجور وقوة 
بموقف تضطر فيو إلى امتصاص أعداد كبيرة من السكان الذين ىم في سن العمل القادرين عميو والراغبين في 

إلى البطالة المقنعة وانخفاض أدائو فوق الحدود المتاحة من الحاجة الفعمية لحركة التنمية االقتصادية، مما يقود 
 عنصر العمل واختالل مبدأ التشغيل األمثل فييا . إنتاجية

 االتجاه الثاني

ىو عندما يكون التغير في حجم ثروة القوى العاممة أقل من التغير في حجم الطمب عمى التشغيل في  
من معدالت نمو السكان الذين ىم القطاعات االقتصادية، وفي ىذه الحالة فإن معدالت نمو اإلنتاج تكون أعمى 

في سن العمل، مما يشكل عائقًا ميمًا أمام حركة التنمية االقتصادية، وتتم عممية التغمب عمى ىذه الحالة من 
خالل تكثيف عنصر رأس المال عموديًا، أي باستخدام التكنولوجيا واألساليب الفنية الحديثة في إدارة اآلالت 

 والمعدات اإلنتاجية . 

م عممية امتصاص القوى العاممة في التنمية االقتصادية حسب الشروط المادية االجتماعية المتاحة وتت
وعمومًا ىناك ثالثة أشكال لطبيعة اقتصاديات  يكية معدالت نموه،  والمحتممة التي تحدد طبيعة االقتصاد ودينام

البمدان عمى اختالف أنماطيا اإلنتاجية التي تحدد حركة القوى العاممة بشكل يتفاعل ويتناسب مع ميكانيكية 
 تطورىا وىي :

 االقتصاد الراكد  -1

إعادة اإلنتاج  خاللوالفروع االقتصادية من تتجسد حركة االقتصاد وفق ىذا النوع في كافة القطاعات 
 أي ،أي إعادة اإلنتاج في سنة اليدف بنفس الطاقات اإلنتاجية الكمية والنوعية المحققة في سنة األساس ؛البسيط

 لمصفر . التغير في اإلنتاج مساو  
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واعتمادًا عمى ذلك فإن تنمية القوى العاممة ستتم بما ينسجم مع ىذه الحالة مضافًا إلييا فقط تعويض حجم 
والنقل خارج المنشأة  القوى العاممة بسبب اإلحالة عمى التقاعد والوفيات واإلصابات أثناء العمل الفاقد من

 واالستقالة والفصل ... .

 االقتصاد الديناميكي  -2

كافة القطاعات والفروع ( عممية إعادة اإلنتاج الموسع في تتم في االقتصاديات الديناميكية ) المتحركة 
ى العاممة بموجب ذلك كمًا وتتم عممية تنمية القو أىداف إنتاجية كمية ونوعية كبرى،  االقتصادية لغرض تحقيق

، ويجرى امتصاص ثروة القوى العاممة من خالل التشغيل الجديد المرتبط باألىداف اإلنتاجية الموسعة ونوعاً 
 . المطموب تعويضو مضافًا إليو حجم الفاقد

 التكنولوجي  –االقتصاد الديناميكي  -3

يعني أن تتم عممية إعادة اإلنتاج الموسع وتحقيق األىداف الكمية والنوعية في اإلنتاج باستخدام العوامل 
 التي تتضمن :  والمؤثرات التكنولوجية الحديثة

، والتوسع ؛ أي إضافة آالت ومعدات جديدةتكنولوجيا اآلالت التي تشمل التوسع التكنولوجي األفقي -
دخال التحسينات التقنية الحديثة لمموجودات واآلالت المتاحة بما يزيد من طاقاتيا أي إ ؛التكنولوجي الرأسي

 اإلنتاجية الكمية والنوعية .

التي يستخدميا العاممون في التأثير  ق واألساليب الفنية المستخدمة في إدارة تكنولوجيا اآلالتائتكنولوجيا الطر  -
 كفاءة األداء وبالمواصفات النوعية األفضل .بما يحقق زيادة في اإلنتاج وتحسين عمى اآلالت 

ويبدو في ىذا النوع من االقتصاديات أن عممية امتصاص القوى العاممة في الفعاليات اإلنتاجية تتناسب 
 ، لكن تتحدد ىذه العالقة من خالل شكل ممكية وسائل اإلنتاج .مع التطوير التكنولوجي لإلنتاج تناسبًا عكسياً 

رأسمالية التي تسود فييا الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج التي تحكميا ميكانيكية ففي االقتصاديات ال
إلى  ، ستؤدي فييا عممية التطوير التكنولوجي لرأس المال الماديقصى قدر ممكن من األرباح المطمقةتحقيق أ

مما يدفع  ،والعملوزيادة إنتاجية اآلالت تكثيف رأس المال تحقيق األىداف اإلنتاجية باالعتماد عمى أسموب 
مما يولد البطالة المضافة ويشكل  ،خارج اإلنتاج باتجاه سوق العمل من جديدبأعداد ىائمة من المشتغمين إلى 

ضغطًا سمبيًا عمى مستويات األجور وانخفاض القوة الشرائية لمعاممين والمستوى المعاشي ليم النتقال قوة 
 يدي أرباب العمل .ألالمساومة 
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لوسائل اإلنتاج والتخطيط أما في االقتصاديات االشتراكية التي تحركيا ديناميكية الممكية االجتماعية 
فة القطاعات عمى المستوى المتناسق عمى كافة المستويات اإلنتاجية المتنوعة والنمو المتوازن بين كاوالتطور 
 إعادة توزيع المشتغمين حيث يتم، موسعةفإن استخدام التكنولوجيا سوف يخدم األىداف اإلنتاجية الالقومي 

وبعدىا تجري عممية إعادة توزيع الفائض بين  ،ومن ثم بين أقسام المنشأة الواحدة ،ضمن القسم اإلنتاجي الواحد
الميارة والمحتممة من جانب وبين منشآت المؤسسة الواحدة مع مراعاة التوازن أو التطابق بين المين المتاحة 

ولغرض تحقيق ىذا التطابق بين المينة والميارة أو ن القوى العاممة من جانب آخر، ض مالتخصيص لمفائو 
ة القصيرة لضمان االمتصاص تقوم المنشأة المعنية بالتشغيل الجديد أو إجراء بعض الدورات التدريبية أو التأىيمي

  التوزيع األمثل .

 

 

 المرجع
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