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    Abstract 

This study aims to determine the illustrated the importance of the human resources 

development in the light of knowledge economy. It also touched upon the 

statement of Oman digital strategies and their role in human resource development. 

The study concluded with a set of results and recommendations, the most 

important of which are as follows: - 

- To provide integral scientific and practical environments to prepare a generation 

that is able to meet the changing needs of the job markets. 

- To work on increasing the investment expenditure to expand the modern and 

technological education, linking the post-basic, university and technological 

education in addition to training with job market to find a solution for the issue of 

job seekers.  

- To set up the training centers in all the establishments affiliated to the 

governorates, and qualify trainers and training specialists to conduct on-the-job 

training for the employees in line with the modern technology. 

- The establishment of a knowledge model in Arabic, based on a return to the true 

religion and the advancement of the Arabic language, cognitive and evoke the Arab 

heritage, and enrich the cultural diversity within the Arab nation, and openness to 

other cultures, and stimulating the localization and translation, and others.  

 

 ةلخ امل

اسرتاتيجيات ، كما تطرتقت إىل بيان املعريف تقتاادهدفت الدراسة احلالية إىل حتديد أمهية التنمية البشرية يف ظل اال
 -من أمهها : ،الدراسة مبجموعة النتائج وتوصياتولقد خرجت  .ودورها يف تنمية املوارد البشريةُعمان الرتقمية 

  األسواق.  بيئات علمية وعملية متكاملة إلعداد جيل تقادر على تلبية االحتياجات املتجددة يفتوفري 
  العمل على زايدة اإلنفاق االستثماري للتوسع يف التعليم احلديث والتقين وربط التعليم ما بعد األساسي

للتمكن من وضع حلول لقضااي  ، وذلكواع التعليم والتدريب بسوق العملوالتعليم اجلامعي والتقين وغريها من أن
 الباحثني عن عمل .
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اجلزائر، اليمن (،  –ينظر : رايض ، ابو لاباع ، التنمية البشرية واتقتااد املعرفة يف الدول العربية الواتقع والتحدايت ، دراسة مقارنه ) اإلمارات   (1)
 .م 2013-م 2012سة املاجستري، درا

 عاملني على وإعداد مدربني وأخاائيو تدريب ذوي كفاءة لتدريب ال مراكز التدريب يف كافة املؤسسات، نشر
 .التقنيات والتكنولوجيا احلديثة ، ومبا يتواكب مع اجلديد منرأس العمل بشكل مستمر

 واستحضار  ،والنهوض ابللغة العربية، يعتمد على العودة إىل الدين الاحيح أتسيس منوذج معريف عريب عام
، وحفز التعريب والرتمجة تنوع الثقايف داخل األمة العربية، واالنفتاح على الثقافات األخرى، وإثراء الالرتاث املعريف العريب

 .وغريها
 

 املقـــدم 

االت خمتلفة ما تقرأان يف كتب ودورايت ومق ، وكثرياً الدول الناميةهتتم ابلتنمية يف  كثرياً هي البحوث والدراسات اليت
، فإن العنار البشري هو احملور أمهية ابلغة يف الّدول واملؤسساتملا يلعبه هذا املوضوع من  ، ونظراً حول التنمية البشرية

 الوطين،    تقتااداعم احلقيقي لال، وهو احملور األهم يف القطاع اخلاص الذي يعد الدساسي يف بناء الّدول املؤسساتيةاأل
، لذا تسعى الدول لتكوين لذا فإن التنمية ليست غاية، بل إهنا وسيلة لبناء اإلنسان، الذي يعد أداة التنمية وصانعها

هها خلدمة الوطن يف شىت ، وتوجيدارة ووعي من خالل تطوير تقدراته، وصقل مهارتهاملواطن القادر على البناء جب
 .اجملاالت

مميزاً وخمتلفاً  اً اتقتااد، مما أفرزت تكنولوجيا املعلومات فكراي وممارسة أحدثت املتغريات العاملية بفعل العوملة انقالابً لقد 
يتمثل يف املعارف واملعلومات اليت تعد املورد اجلديد  اتقتااداملعرفة وهو  اتقتاادايت الاناعة متثلت يف اتقتاادعن 

وهذا العاملي على املعارف  تقتااد، مما ارتفع اعتماد االلتقدمهو الدافع حنو النمو واية واالجتماعية و تقتاادللتنمية اال
جعل الدول الاناعية تبين اساسات متينة تعتمد على التنمية البشرية املستدامة واستثمار املعرفة وتطوير التعليم وآلياته 

 .(1)وحمو األمية وبناء جمتمعات معرفية تشجع على اإلبداع واالبتكار 
، مساحة  تطور التكنولوجي والثورة الرتقمية، وما يسمى مبجتمع املعلوماتاملعريف وال تقتاادلذا استحوذ موضوع اال

حيث  ،اب واملهتمني يف كتبهم ومقاالهتم، وتقد تناوله الكثري من الكتّ حف واجملالت واملطبوعات املختلفةكبرية يف الا
،كذلك يعمل على تنمية الفرد وبناء ط اجملتمعييف مجيع جماالت النشاأنه يعمل على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها 

 تقدراته.
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م  2007 ،  املعريف  ، دار املسرية للطباعة والنشرر ، عّمران )األردن( ، الطبعرة األوىلاملنهج واالتقتااد  ، آخرون و،  ينظر: اهلامشي ، عبد الرمحن   (2)
 162ص   ،

 

، أتثري على األفراد ابعتبارهم املوارد البشرية لكافة تقطاعات الدولة و وجيا املعلومات والثورة املعرفيةوال شك أبن لتكنول
، على اخلاص أو مؤسسات القطاع، حيث تعمل الدولة ات أو املنظمات يف القطاع اخلاصلكافة املؤسسات والشرك

 .ل الوصول إىل املعرفة سهل وميّسر، وجعدام أحدث التكنولوجيا و التقنياتتسيري جوانب املعرفة واستخ

 
 : مشكةل  الدراس أول  

، ليست تلك التنمية امية وخاصة يف دول اخلليج العريبوتتلخص مشكلة الدراسة يف أن التنمية احلقيقية يف الدول الن
غري انضب يتسم بقدرات معرفية  أاملشكلة يف كيفية إعداد مورد كف ، وإمنا ترتكزوارد املالية فقطاملرتكزة على امل

، ولذا فإن الفرد ميثل حجر الزاوية يف النظام ومات اخلليجية ابإلنسان اخلليجيومهارات عالية تنم عن اهتمام احلك
ن املهارات واخلربات الفردية واإلبداع واالبتكار ليس فقط عوامل إنتاج ، ولذا فإي اجلديد املبين على املعرفةتقتااداال

، ولذا كان ال بد من إجياد شراكة حقيقية بني نظام التعليم الرمسي  يتقتاادوإمنا ماادر للثروة ودوافع للنمو اال
  (2) -:يوية وهيح كان ال بد من وجود ثالثة جماالت  ، وابلتايلاع األعمال واملستثمرين واحلكومةوالتعليم اخلاص، وتقط

وجود تقاعدة لرأس املال لتعليم وأتهيل وتدريب الفرد ، وتوفري املعارف واملعلومات خلدمة التعليم ، ألن التعليم يلعب 
 خلاصة، و حيقق مكاسب يف الرفاهية ايف حتسني حالة الفقراء ، كما يلعب دوراً يف معظم مناذج النمو هاماً  دوراً 

عام أبمهية اإلنفاق على  من الدول العربية والنامية بشكل ، وإدراكاً من خالل تنمية رأس املال البشري ،واالجتماعية
ال أن النتائج كانت ، إا أنفقت غريها من الدول النامية، فقد أنفقت  يف عقد الثمانينات والتسعينات أكثر ممالتعليم

، أبن نوعية مل اإلنتاج كانت منخفضة ومتناتقاة، ولقد فسر هذا األمرالكلية لعوا، حيث أن اإلنتاجية خميبة لآلمال
 .  حبسب ما حيتاجه السوق ، ومل تكن موجهةية وأساليب تقدميها كانت متواضعةاخلدمات التعليم

قطاع ،حيث أن الألفراد من أجل اإلبداع واالبتكار، إال بتشجيع اأس املال البشري لن حتقق أهدافهاإن تنمية ر 
ل ، من خالل تعليم وأتهية العوامل اليت تؤدي إىل زايدهتا، كما يعمل على توفري كافاخلاص يعمل على نشر أفكارها

ساسية تعمل على زايدة اإلنتاجية، وزايدة فرص ، وإذا يعد اإلبداع واالبتكار عوامل أوتدريب العاملني على رأس العمل
، ومما ال ة للعمالة واألعمال يف سوق العملالبنية التحتية املؤسساتية الالزم ، إتقامةة، وحتقيق أتقاى درجات الرحبيالعمل

توفري وإنشاء البىن التحتية  عالية وحتقيق أتقاى درجات الرحبية، يتطلبشك أن الرغبة يف حتقيق اإلنتاجية ال
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، وابلتايل فإن اتااالتأو كهرابء أو  املؤسساتية، سواء مباين أو اآلالت أو معدات خمتلفة أو طرق أو شبكات ماء
. ولذا  كان ال بد من احلكومة أن تضع السياسات لتوجيه على توفري ذلك من أجل سوق العمل القطاع اخلاص يعمل

وإن تعمل من أجل إجياد شراكة دائمة مع القطاع اخلاص من أجل تدريب  ،م و توفري البنية األساسية لنشرهالتعلي
 األفراد وصقل مهارهتم.

، حيث تساءل البيئة الرتقمية وجمتمع املعلوماتاملعريف و  تقتاادال بد من دراسة هذا املوضوع يف ظل االوهلذا كان 
 -لذا ميكن تةلخي  ذلك يف احملاور اآلتي :، ملعرفة يف تنمية املوارد البشريةايت ااتقتاادالباحث عن  أثر 

 
 وما هي أمهيته و فوائده ؟ مركزاته؟املعريف و ما أهم  قتصادما هو مفهوم ال
 مؤشراهتا؟املعريف ابلتنمي  البشري  وما أهم  قتصادما هي عالق  ال

 الرقمي ؟ما هي طرق أتهيل وتنمي  املوارد البشري  يف ظل البيئ  
املعريف وأهم مؤشراته يف بناء  تقتاادومن خالل ما تقدم فإن الباحث يف هذه الدراسة سيسعى لتوضيح أمهية اال

كما سيوّضح أساليب أتهيل املوارد البشرية   واحلضارات،الذي كان وال زال النواة األساسية يف بناء اجملتمعات  اإلنسان،
 . يف ظل البيئة الرتقمية

 : أمهي  الدراس   وصعوابهتا اثنيا  

رة معرفية على كل من ثو يعد موضوع الدراسة من املواضيع املهمة يف العامل خالل األلفية احلالية ملا شهده العامل  حيث
و ما يسمى ابحلكومات اإللكرتونية، بغية الوصول إىل أرتقى ، فعملت احلكومات إىل االنتقال تدرجييا حناألصعدة
أ ويعّلم ويطّور وينّمى معرفياً، هو العنار البشري، الذي يعد النواة ، فكان أحد العناصر اليت جيب أن يهيّ اخلدمات

  ،ية يف املؤسسات احلكومية واخلاصةوتنم حتديثما حيدث من تتطّور و  لكافة
 -لذا ميكننا تلخيص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

 املعريف ومؤشراته و بيان  أثره على التنمية البشرية.  تقتاادإلقاء الضوء على موضوع اال -1
 املعريف . تقتاادداريني يف االيني واإلتقتاادحماولة حتليل بعض املفاهيم اليت تناوهلا الكثري من العلماء واال -2
 توضيح أساليب أتهيل وتنمية املوارد البشرية يف ضوء البيئة الرتقمية واجملتمع املعلومايت .  -3
 الوطنية جملتمع عمان الرتقمي  ) منوذج واحة املعرفة (. سرتاتيجيةعلى االالتعرف  -4
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 م1991حممد أمحد ، اتقتاادايت املوارد ،مطابع جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ، ينظر : عبدهللا ،  (3)

 
  -: أهداف الدراس  ميكننا تةلخيصها يف النقاط اآلتي  :اثلثا  

 املعريف ومؤشراته . تقتاادأمهية اال توضيح -1
 أساليب تنمية املوارد البشرية يف البيئة الرتقمية . بيان -2
 الوطنية جملتمع عمان الرتقمي ) منوذج واحة املعرفة (. سرتاتيجيةإلقاء الضوء على اال -3
 : منهجي  الدراس  رابعا  
: حيث سيتبع الباحث السرد النظري الوصفيي لإلجابة على مشكلة الدراسة سيتبع الباحث األسلوب النظر   

 . وجهة نظر الباحثمع بيان املعريف وكذلك تنمية املوارد البشرية  تقتاادملوضوعات اال
 : أدبيات الدراس   خامسا  
 -)أ( التأصيل النظري : 

 بتعريف املوارد البشرية،قيام تقبل أن يقوم الباحث بذكر األساس النظري لتنمية املوارد البشرية فإنه جتدر اإلشارة إىل ال
 حيث تعّرف أبهنا أعداد السكان القادرون على العمل والراغبون ابلقيام جبهد يستهدف زايدة املنفعة سواء على

، أو تنظيمياً  أو إدارايً  أو تربوايً  أو إرشادايً  أو فنياً  أو ذهنياً  ، أو سواء كان اجلهد يدوايً املستوى اخلاص أو املستوى العام
 (3)إىل ذلك.أو ما 

، دم التكنولوجي والتغريات التقنية، ولكن مع التقره ابلعمل اليدوي يف أي جمال كانلقد بدأ اإلنسان منذ نعومة أظفا
، ولكن بقى أن اإلنسان جيب أن يدرك  ة دون بذل اجلهد اجلسماين الكبريأصبح الفرد يدير اآللة أو اجلهاز أبرحييه اتم

ولذلك كان البد من أن خيضع للتعّلم  التقنية واحلساسة إىل بُعد كبري؟ األجهزةكيف يعمل ابآللة ؟ وكيف يدير 
، ولذا جند أبن التعليم بدأ كان ال بد من صقل مهارته وتقدراته، و دارس الفنية أو التقنية املتخااةوالتدريب سواء يف امل

 علومات وإىل البيئات الرتقمية .يتطور ويتشعب يف الكثري من الدول النامية اليت تسعى للوصول إىل جمتمع امل
، كيف للدول قيقية تكمن يف املوارد الطبيعية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهلقد نظر العامل سابقا إىل أن الثروة احل

معرفة كيف كانت ماليزاي وهونج   اليت ال متلك املورد الطبيعي واملواد اخلام ... ما هي ثروهتا احلقيقية ؟ لقد أصبح لزاماً 
مفهوم  ؟ لقد حولتمن منا ال يعرف النمور اآلسيوية ؟راي اجلنوبية واتيالند وسنغافورة، وكيف أصبحتج وكو كون

مت  تطويره وتنميته واالهتمام ، حيث ز واليورانيوم إىل مورد غري انضبالثروة احلقيقية من املوارد الطبيعية كالنفط والغا
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(4)   UNDP     هم الثروة احلقيقية وهو برانمج تتبناه منظمة األمم املتحدة ويعد من الربامج اإلمنائية يف املنظمة ويرى أن التنمية اإلنسانية تقوم على البشر الذين
 لألمم.

 حممد أمحد ، مرجع سابق ينظر : عبدهللا    (5)
برامج ( ، دار الشعب ، مجهورية مار العربية ، القاهرة ،الطبعة األوىل ، –ختطيط  –سات ، تنمية القوى البشرية )سيا مدينعبد القادر  ينظر :عالتقي   (6)

 م.1976
 ، مرجع سابق حممد أمحد  عبدهللا  ينظر:  (7)

لفة على مستوى األمم ظهرت الربامج املخت ، ولذا فقديعد يف نظرهم رأس املال األول به، فهو اإلنسان البشري، الذي
 يةتقتااداال، فأصبح هذا الربانمج يقيس التنمية (UNDP) (4)) برانمج األمم املتحدة للتنمية (املتحدة مثل

 (5). وغريها لاحةواالجتماعية يف البلد عن طريق تقياس مؤشرات تنمية املوارد البشرية كمستوى التعليم وا

 
 نظري  رأس املال البشري 

هناك جمموعة من  ، فقد ذكر أبنول اإلنسان أو مهاراته كرأس ماديي من تناتقتاادال شك أن يف جمال الفكر اال
( حيث توصل  أجنل ، وآدم مسيث ، و ساي ، وبيتفيشر ، ولراس  ، و العلماء تناولوا اإلنسان ومهاراته ومن أبرزهم )

، وكذلك التكلفة الفعلية إلنتاج اإلنسان ، وتشملحساب تكلفة إنتاج اإلنسان البشرييني إىل طريقة تقتاادهؤالء اال
 (6)الدخل املتوتقع خالل حياة اإلنسان.طريقة حساب العائد من اإلنسان البشري وتشمل تقدير القيمة احلالية لتدفق 

 ، حيث ظهرت مؤخراً ا يدور يف عامل التنمية البشريةنتيجة ملوابلتايل فأن لتنمية املوارد البشرية أسس نظرية تقائمة 
)تقري بيكر ( و) لويس ( ومن أشهر منظريها ) ثيو دور شولز(  هتا تسمى نظرية رأس املال البشري،نظرية تقائمة حبد ذا

 -: مثلالقضااي والتساؤالت املثرية حول كثري من ، حيث جاءت هذه النظرية نتيجة للمشاهدات الواتقعيةو )فوجل (
بسبب اختالف املهن بني  ؟ أمانتج من اختالف مستوايت التعليم ؟ هل هوهي أسباب اختالف الرواتب واألجورما 

هو نتاج مستوى املهارات والتدريب أو هي نتاج رأس املال ؟ ال شك أبن االختالف الناتج بني األفراد إمنا األتقاليم
االستثمار يف رأس  ، مثله مثلمنا هو استثمار لقدراته ومهاراتهتدريبه إ، فاالستثمار يف الفرد من أجل تعليمه و البشري

، ولذا فإن ثر األفراد نشاطا ومهه يف أدائهم، هم أكد الذين يواصلون تعليمهم اجلامعي، وابلتايل فإن  األفرااملال الطبيعي
ستوى أعلى يف التحضر والرتقي من األفراد يف اجملتمعات حيبذون االستمرارية يف التعليم وذلك للوصول إىل حتقيق م

 وكذلك فإن االستثمار يف رأس املال البشري ليس حكراً  (7).من الناحية املادية من جهة أخرى جهة ومستوى أعلى
على اجلهات احلكومية واألفراد فقط وإمنا يقوم القطاع اخلاص بتدريب وتطوير وتنمية األفراد يف املؤسسات والشركات 

 ضل بكفاءة عالية.  للوصول إىل أداء أف
على العرض املتاح من املوارد املالية والطبيعية إىل بعد  Cartter and Marshall – 1972  وتقد ركزا كذلك 
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 ، مرجع سابق حممدأمحد  ينظر : عبدهللا ،  (8)
 م . 2006( يونيو 13-11العامة بسلطنة عمان )مسقط( ، )، حبث ، مت عرضه ابلندوة املنعقدة مبعهد اإلدارة سهيله حممد عباس ،  ينظر،  (9)

مهما وذلك  ، وعّد االستثمار يف هذا املورد أمراً  اكتشاف رأس املال البشري بعدهااحلرب العاملية الثانية حيث مت
 ، ولذا أصبح التعليم سلعة استثمارية أو صناعة أساسية . مبختلف أنواع التعليم

أبن منحىن الطلب على االستثمار يف رأس املال البشري هو نتاج العالتقة بني   Becker  - 1960وكذلك  ذكر 
، ولذا فإن الطلب على االستثمار يزداد كلما ازداد ر اإلضايف وحجم االستثمار السابقمعدل العائد على االستثما

 دل عائده والعكس صحيح .مع
يتعرض لإلهالك كرأس املال املادي  د وابلتايل فإن رأس املال البشريإن املعارف واملعلومات تستهلك كبقية املوا

التكنولوجيا  وعليه فإن دخول معلومات ومعارف جديدة جتعل املعلومات واملعارف السابقة غري جمدية يف ظل
أو التنمية أبشكاهلا ، ولذا وجب التجديد والتحديث سواء على مستوى التعليم أو التدريب والتقنيات املختلفة

  (8).وفروعها

 -)ب( دراسات سابق  :
ابلرجوع إىل الكتب بقة املتعلقة مبوضوع البحث وذلك تقام الباحث بعمل مسح الستخالص الدراسات السا

د نتج عن ذلك وجود ، وتقاستخدام شبكة املعلومات الدولية وكذلك ية واألجنبية والدراسات واألحباثوالدورايت العرب
، ومنها ما يتعلق بتنمية املوارد د البشريةاملعريف ومنها ما يتعلق بتنمية املوار  تقتااد، منها ما يتعلق ابالدراسات خمتلفة

للوصول إىل أهدافهم اليت  ا، وتقد سعى الباحثون من خالهلاملعريف أو يف ظل البيئة الرتقمية تقتاادالبشرية يف ظل اال
، حيث عمل على اختيار الدراسات األحدث ابالستفادة من الدراسات السابقة ، وسوف يسعى الباحثوضعوها

 . والدول العربية األخرى بشكل عام، بيقه يف الدول اخلليجية بشكل خاصوكذلك ما مت تط
 

 (9)البيئ  الرقمي . الدراس  األوىل : منوذج مقرتح لتنمي  املوارد البشري  يف ظل
، بل تتطلب موارد بشرية ذات  علومات ال يقوم بدون موارد بشريةوهي دراسة ترى أن البيئة الرتقمية وجمتمع امل

، وهتدف الدراسة  لتسليط الضوء على مفهوم تنمية عالية ومهارات خمتلفة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات كفاءات
املوارد البشرية يف البيئة الرتقمية وحتديد متطلباهتا والعناصر األساسية اليت متكنها من استخدام واستثمار تكنولوجيا 

ية التنمية ذ عملعمل لتنفي اسرتاتيجية، مع بناء البشرية يف البيئة الرتقمية، وكذلك صياغة منوذج لتنمية املوارد املعلومات
واملتمثلة يف  ، ولذا فإن البحث ركز على دراسة وحتليل عناصر تنمية املوارد البشرية يف البيئة الرتقميةوفق النموذج املقرتح
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(10)  CLAN  MODLE : Customer satisfaction , learning environment , added value , normative principles 

الوطين ، املنظمة العربية للتنمية ، معهد اإلدارة العامة ، ، حبث ، املؤمتر العريب الثاين ، تنمية املوارد البشرية  وتعزيز االتقتااد عبد احلميد سعيد ينظر، حسن،  (11)
 م .2010سلطنة عمان ، 

وأسس  ، كذلك املعيارية وهي تنمية املوارد البشرية وفق سياسات معتمدة على مبادئتنمية التعلم وخلق بيئة التعليم
ذلك ، كعكس على إنتاجية األفراد وأدائهم، مث القيمة املضافة واملتمثلة ابملعرفة املكتسبة اليت تنعاملياً و  معرتف هبا حملياً 

، ومن خالل العناصر السابقة شكّلت الباحثة النموذج املقرتح لتنمية املوارد البشرية يف رضا الزبون الداخلي واخلارجي
 (10).ىل من ماطلحات العناصر السابقةيشري إىل احلروف األو وهو  CLANالبيئة الرتقمية وتقد أطلقت عليه منوذج 

 -:ردم الفجوة الرتقمية واملتمثلة يفوتقد خلات الباحثة أبنه البد من أن تكون هناك إسرتاجتية لتنمية املوارد البشرية ل
واالتااالت أتهيل املوارد البشرية وإكساهبا القدرة على التخطيط واالستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات -1

 واحملافظة على جودهتا.
  ICTالتوظيف األمثل للتقنيات وأتهيل املختاني يف جمال و ، علوماتية وبناء القدرات البشريةثقافة املالتعميم  -2
 زايدة وتشجيع القدرات البحثية واالبتكار وتطوير البحث العلمي . -3
 سريع وآمن . تسهيل الوصول إىل املعرفة وتشجيع الوصول إليها بشكل  -4
 تطوير التعلم التقين يف االتااالت وتكنولوجيا املعلومات . -5
 محاية امللكية الفكرية ،وتوفري املناخ االستثماري لتطوير تقطاع املعلومات واالتااالت . -6
 تبين مفهوم الشراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلاص لنقل وتوطني املعرفة والتكنولوجيا .  -7
 

 (11)الدراس  الثاني  : دور التعةليم والتدريب والتأهيل والتمكني يف تنمي  املوارد البشري  يف سةلطن  عمان 
وهي دراسة تدور حول آلية التعليم والتأهيل والتدريب يف تنمية املوارد البشرية يف سلطنة عمان وذلك من خالل 

الوطين ووزارة التعليم العايل ووزارة  تقتاادبية والتعليم ووزارة االالتقارير اليت تنشرها الوزارات املعنية بذلك كوزارة الرت 
، وهتدف الدراسة إىل التعرف على جهود وزارات الرتبية والتعليم و التعليم املة ووزارة التنمية االجتماعيةالقوى الع

جهود السلطنة يف أتمني  ، كذلك التعرف علىي والقوى العاملة يف ربط خمرجاهتما أبسواق العملالعايل والبحث العلم
، وتقد أكد الباحث يف التغريات املختلفة يف هذا العار حاجتها من العمالة الشابة املتعلمة املؤهلة القادرة على مواجهة

مهارات  ي بوجه خاص يتأثران مبا ميتلكه األفراد منتقتااددراسته أبن مستوى التنمية البشرية بوجه عام والنمو اال
 التوافق بني ثقافتها ، وتقد ذكر آراء بعض العلماء حول جناح كثري من الدول يفعلمي متطوروتقدرات ومستوى 
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 م  2007، رسالة الرتبية  ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة عمان  ، العدد الثامن عشر ، ديسمرب  حممد سليمان تقاسم ينظر، رايحنه،  (12)

مع  جذرايً  ، ولذا فإن النظم التعليمية والتدريبية يف أواخر القرن العشرين تغريت تغرياً وأهدافها حول اهتمامها ابألفراد
لتأهيل ، لقد مّثل التدريب واكثرية لبناء القدرات البشرية  هيمتطّور املعرفة والثورة املعلوماتية والتكنولوجية وظهرت مفا

، وختفيض مستوايت الباحثني عن عمل جهود سلطنة عمان، وذلك لزايدة معدالت التنمية والتعليم روافد أساسية يف
تاال نب تكنولوجيا االاجلديد إىل جا تقتاادحنو بناء مقومات اال أساسياً  ولذلك أصبحت الكفاءات العلمية متطلباً 

، ومما ال شك فيه فإن هناك الكثري من املعوتقات والتحدايت اليت تقد تعوق يف حتقيق املوائمة بني الربامج واملعلومات
 .لتعليمية وبني متطلبات سوق العملا

 
 التوصيات

 أشار الباحث إىل عدد من التوصيات منها:  فقد
، حبيث تتواجد هبا كافة التعليم العام سنوايً فتح مؤسسات تعليم عايل تتواكب مع النمو من خمرجات -1

د من التدريب يف مهن ، وتوفري بنك للمعلومات عن سوق العمل واحلاملرغوبة اليت حيتاجها سوق العملالتخااات 
 .غري مرغوبة

 ،اتية من أجل مواكبة معطيات العارحتديث نظم التدريب و مواءمتها مع التطور التكنولوجي والثورة املعلوم -3
 .م سوق العمل بنظم التعليم التقينوربط نظا 

، والعمل مبستوايت خمرجات التعليم التقين مشاركة القطاع اخلاص بقوة يف دعم جهود احلكومة من أجل النهوض-4
 . عمل تتواكب مع مؤهالهتمعلى إكساهبم املزيد من املهارات والقدرات وخلق فرص 

 
 املعريف والتنمي  البشري  قتصادال املبحث األول :

، تقتاادكثرت النداءات اليت تلح على تطوير وحتسني نوعية التعليم واكتساب املعرفة وتطبيق معطياهتا إلمناء اال
لتحويل بعض املعطيات إىل منتجات متطورة عالية  ، وليس فقط مادراً إن املعرفة أصبحت ثروة ومؤشر تقوةوابلتايل ف

 .بناء أي أمة تطمح إىل مكان الئقيضا أن املعرفة ذاهتا كعنار تنمية إنسانية أل، بل أتقتاادالعائد يف اال
املبين على  تقتااديف القرن احلادي والعشرين بل هي مسة اال تقتاادولذا تعاظمت أمهية املعرفة حىت غدت مسة اال

ل يف تنمية واستدامة كافة ، بل يف تنافسية الاناعة واستدامتها، حيث أن املعرفة تدخل كعنار أساسي وفعااملعرفة
 (12).تقطاعات اإلنتاج واخلدمات
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 21 - 3م ، ص2010مركز الدراسات االسرتاتيجية ، دور جممعات التقنية يف التحول حنو االتقتااد املعريف  ،   (13)
 1، ص  2009، تربية املعرفة ) تربية عقل األمة للمعرفة ( ، املكتبة العارية للنشر والتوزيع ، مار ، الطبعة األوىل ،  إميل فهمي حنا ينظر:شنودة،  (14)
 .25م ، ص  2007، عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل ،   ، دار املسرية للطباعة والنشراملنهج واالتقتااد املعريفعبد الرمحن و آخرون ، اهلامشيينظر:  (15)

، لذا فإن نظرايت عل املستمر مع جوانب معرفية أخرى، وتراكم معرفة فوق معرفةإن تقيمة املعرفة جاءت من التفا
البشر يف ، حيث أن املعرفة عندما تتجسد والتطوير، له أمهية كربى احلديثة تؤكد أن االستثمار يف البحث تقتااداال

 .(13)، وعندما تتجسد يف االبتكار تتحول إىل تقنيةتتحول إىل رأس مال بشري
هو مانع إنتاج املعرفة الرتبوية، وال بد من التجديد  ،عرفة هي نتاج عقل ابلدرجة األوىل، والعقل الرتبويإن امل

ي طريق لبناء عرفة ضرورة ال بد منها، فه، وابلتايل فإن املتطوير والتطّور، والتغيري والتغرّي، هلذا العقل، والوالتجّدد
كة العقل إىل العمل ، ولذلك فإن الدفع حبر اإلنسان بكل جوانبه، كذلك فإن تفعيل العقل، يعين احلركة ابلفعل والعقل

 .(14)، هو سبيل من أجل دفع عجلة التقدم والتنمية إىل األمام اجلاد املخلص
 ، عناصره و فوائــــــــده املعريف قتصادال

كربى ارتبطت ابلتقدم التكنولوجي، حيث كان أساس هذه الثورات،   ال شك أبن القرن األخري شهد ثورات صناعية
 على تطور اجملتمعات ، أثّرت بشكل كبريايلة طفرات وتغريات شهدها العامل، وابلتايل فإنه كانت احلاملعرفة واملعلومات

 . يف العامل
 :املعريف قتصادهوم ال: مفأول  

ار مهم يف عالتقة اإلنسان ، وهلذا فإن املعلومات عنومات مورد أساسي يف أي نشاط بشريإن املعارف واملعل
، وعملت على تذليل كافة الاعاب ء منذ انطالتقة بنائها جملتمعاهتا، وتقد أيقنت الدول املتقدمة هذا الشي  مبجتمعه

من أجل الوصول إىل ما  وكان اإلنسان هو رأس ماهلا الذي اعتمدت عليهاوالتحدايت يف مواجهة كل ما هو جديد 
، والتعامل مع بشرية تقادرة على بناء جمتمعاهتا ، وال ننسى أبن التخطيط السليم كان له األثر يف بناء تقوةوصلت إليه

، املعلومايت أو التكنولوجي تاادتقاملعريف أو اال تقتاادما يسمى ابال ، ولذا فقد ظهر مؤخراً وماتيةالثورات التقنية واملعل
املعريف املعتمد على أسس  تقتاادالعاملي أكثر فأكثر حنو اال تقتاادفمع دخولنا يف القرن احلادي والعشرين اجته اال

 التكنولوجيا احلديثة والتقنية الفائقة السرعة .
 اتقتااد، فقد أطلق عليه ريات متنوعةا تسميات خمتلفة وتعباملعريف فنتج عنه تقتاادلقد تعددت اآلراء والتعريفات لال

 املعريف أبنه  تقتااد، وتقرد حردد ) ابركلني ( االالشبكي وغريها من التسميات تقتااداخلربة أو اال اتقتااداملعلومات أو 
 (15)، وحوافز األفراد الكتشاف  تعّلم املعرفة واحلاول على ما يعرفه اآلخرون ...دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة
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   14م ، ص  2008و آخرون  ، االتقتااد املعريف ،  دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ، الطبعة األوىل ، هاشم  ينظر: الشمري، (16)

  4 -1، مرجع سابق ذكره ، ص إميل فهمي حنا ينظر: شنوده،  (17)

الذي يدور حول  تقتااد، فقد جاء الرأي األول أبنه االاملعريف تقتاادذٌكرت عددا من اآلراء حول ماهية االكذلك 
 .ياة مبجاالهتا كافة، هبدف حتسني نوعية احلعرفة، واملشاركة فيها واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارهااحلاول على امل

مع  ي ليابح أكثر انسجاماً تقتاادطبيعة احمليط اال يف سرتاتيجيةاالوبعضهم من يرى أنه هو إحداث التغريات 
الذي يقوم على أساس  تقتااديني أبنه االتقتااد، كما يّعرفه البعض اآلخر من االت العوملة وتكنولوجيا املعلوماتحتداي

 .(16)إنتاج هذه املعرفة واستخدام نتائجها ومثارها وإجنازاهتا 
املعريف وهو السعي للحاول على املعرفة وكذلك العائد  تقتاادمفهوم االونرى أبن التعريفات السابقة تقد اشرتكت يف 

عى اجملتمعات ، ملاذا تسمبا يعود ابلفائدة على مستخدميها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهمنها يف استثمارها 
ملعرفة ضرورة ال بّد بق أن ا؟ لقد عرفنا فيما ساذا تر ى املعارف يف عقول األمة، ملللحاول على املعرفة؟ أو مبعىن أصح

، وذلك ملا يشهده التحول احلضاري احلاسم من منوذج اجملتمع عمل على بناء اإلنسان بكل جوانبه، ألهنا تمنها
املعرفة، وإن كان ببطء، كذلك أن العار الذي  الاناعي إىل منوذج جمتمع املعلومات العاملي أو ما يسمى مبجتمع

،  اإلنسان الذي أصبح على تقمة اهلرم، حبيث أن كل شيء مسّخر من أجلهعة ، وعار رفنعيشه، هو عار الدميقراطية
، كذلك املعرفة ترتكز على الشعوب الذكية، صاحبة التكنولوجياكذلك فإن املعرفة متغرية بشكل سريع وابلتايل فإن 

م مت تداول ما  2007عام ، ففي جداً  كبرياً   فإن حجم االنفجار املعريف واملعلومايت الذي ينجز وينتج ويتداول عاملياً 
واإلكساابيت تعادل ألف بيتاابيت( والبيتاابيت تضم ألف ترياابيت، )والترياابيب تضم ألف ( اكساابيت )161) يقدر

، وهكذا فإنه أيضا من أن أهم األسباب اليت جعلت األفراد تريب ف( واجليجاابيت تضم مليار من احلرو جيجاابيت
، كما إنه مت االنتقال إىل  وهو يدرس السوسيولوجي لإلنرتنتعلم القضاء املعلومايت عقوهلا على املعرفة هو أنه ظهر

، كذلك من األسباب اليت جعلت األفراد يبحثون عن املعرفة ألهنا أصبحت تقوة يف العار احلايلاإلنتاج كثيف املعرفة 
، كذلك إن واإلسهام يف إجنازهاخليارات هو الرغبة يف  املسامهة يف تكوين رأي عام  للشعور ابملسؤولية وذلك لتحديد ا

، وابلتايل فإن رأس املال املعريف يعتمد على املنظومة الرتبوية س املال البشري واملعريف واملايلثروات األمم تقاس برأ
ة كلما ازددان معرف، مبعىن كلما م والتأتقلم مع البيئة ومتغرياهتا، كذلك فإن املعرفة تغذي املعرفةوالبحثية والقدرة على التعلّ 

 (17)أكثر. ازددان معرفة وعلماً 
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 (5-1سورة العلق ، اآلايت )  (18)
 (9سورة الزمر ، اآلية )  (19)
 18 -17نفس املادر السابق  ، ص ،  إميل فهمي حناينظر:شنودة   (20)
 .30م ، ص  2007عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل ، اعة والنشر، و آخرون، املنهج واالتقتااد املعريف، دار املسرية للطب عبد الرمحن  ينظر:اهلامشي  (21)

 املعريف  قتصاد: نشأة  الاثنيا  
، وذلك بعدما أدرك ه األكرب يف اجملتمعات اإلنسانيةاملعريف كمفهوم إمنا هو انعكاس ملفهوم تقتاادإن تطور اال

، ولو أننا رجعنا إىل لكافة أفراد اجملتمع وميسرة وتالاملهتمني بشؤون اجملتمع أبنه البد من حترير املعرفة وجعلها سهله 
، ذي خيدم اإلنسان يف املقام األولجذور املعرفة لنجد أبن كتاب هللا حوى ما يشري إىل أن املعرفة العنار األساسي ال

ى ، فاإلنسان جيب أن يسعد يف اجملتمع السعي وراء املعرفة، كما أنه جيب على الفر ميع أفراد اجملتمعوجيب تسخريها جل
ْسما رَب اَك الَّذاي َخةَلَق  ۞ ، ماداتقا لقوله تعايل يف كتابة الكرمي ﴿ ل احلاول على املعارف واملعلوماتمن أج اقْـَرْأ ابا

ْنَساَن َما ََلْ يَـ  ْلَقةَلما ۞َعةلََّم اْْلا ْن َعةَلٍق ۞ اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ۞الَّذاي َعةلََّم ابا ْنَساَن ما وكما أنه البد  ، (18)﴾ْعةَلْم َخةَلَق اْْلا
، وهلذا فأن اجلاهل ليس كالعامل ها يف املعرفة وامتالك املعلومةمن اإلشارة أبن األفراد يف كافة اجملتمعات ختتلف عن بعض

، حيث تقال  تقد أشار إىل ذلك يف سورة الزمر، ولذا فأن هللا سبحانه وتعاىلكافة أشكالهالذي ميتلك املعرفة والعلم ب
َرَة َويـَْرُجو َرْْحََ  رَب اها ُقْل َهْل َيْسَتواي الَّذاينَ  َأْم َمنْ عز وجل ﴿  ا ََيَْذُر اآْلخا ا َوقَائام  د   ُهَو قَاناٌت آََنَء الةلَّْيلا َساجا

َا يـََتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابا  ء املعارف . وهنا نذّكر أبن هناك إشارة تقوية للسعي ورا(19)﴾ يـَْعةَلُموَن َوالَّذايَن َل يـَْعةَلُموَن إامنَّ
 تشتمل على ، وكما أنه جيب أن نعلم أبن اآلايت ملتمع وحيقق أهدافه العامة واخلاصةواملعلومات حىت ينمو اجمل

، ومن مث فإن اإلنسان ية وغريهاتقتااد، وإمنا مشلت جوانب احلياة االجتماعية والسياسية واالاجلوانب الدينية فقط
تثمرها يف بناء وتنمية جمتمعه فإنه يف النهاية سيال إىل ما وصلت له يستخدم عقله وفكره ومعرفته ومعلوماته ليس

، ة ليست ابألمر اجلديد. هلذا فإن املعرف(20)األذهان والعقول من تفوق وإبداع وابتكار متنامي يف كافة تقطاعات احلياة 
ألن فيها إحياء  العلم واملعرفة، كما أن السنة النبوية حثت على إتباع مسلك أشار القرآن هلا يف مواضع كثرية فلقد

، ولذا فقد ذكر الكثري من العلماء يعيشونه يف كثري من بقاع العامل ، وإيقاظهم من سباهتم الذيللشعوب من جهلها
يف حبر متالطم من أمواج  ، وارتقت معه حىت أصبح العامل اليوم ميوجإلنسان منذ أن تفتح وعيهأبن املعرفة رافقت ا

 .(21)، فإنه بقّي متلبسا أبشد املشاكل والتحدايته من بقّي يف هناية السربلذا فإن، و املعارف
، يئات الرتقمية والتقنيات احلديثةإن جمتمعاتنا النامية الزالت يف بداية الطريق الستيعاب فكرة دخول عامل املعرفة والب

، من أجل شريعات املختلفةانني والنظم والتفأخذت بعض الّدول املهتمة بشؤون جمتمعها تعمل على صياغة القو 
، كما أن بعضها تقد بدأ بوضع بعض أتقدامه يف هذا املسار يات والثورات العلمية واحلاسوبيةالّتحول إىل عامل الرتقم
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 28 -27، ص 2008و اندية الليثي  ،االتقتااد املعريف ،  دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ،  الطبعة األوىل  هاشم  ينظر: الشمري، (22)

 36و آخرون  ، مرجع سابق ذكره ، ص عبد الرمحن  ينظر: اهلامشي،  (23)

الذي بدأت تشعر أبمهيته بعض اجملتمعات وابلتايل جند أن معظم دول اخلليج بدأت هتيئ وتنّفذ مشاريع خمتلفة يف هذا 
 يف كافة مناحي احلياة اليومية.  إىل عامل الرتقميات واستخدامها اجلانب من أجل التحول

 املعريف قتصادالعناصر : اثلثا  
من اجملتمعات أكثر ايت املتقدمة واليت جعلت تقتااداملعريف من عدة عناصر أوجدته ضمن أتقوى اال تقتاادااليتكون 

  (22)، فمن أهم هذه العناصر : ...رتقياً وتطوراً 
، وتقد املعريف تقتاادعلى أعلى املستوايت ، واليت تعد الداعم احلقيقي لال املدرب  واملؤهةل الكوادر البشري   -1

، الاناعي تقتااداال، واآللة يف الزراعي تقتاادااليني أبنه " إذا كانت األرض هي تقاعدة الثروة يف تقتاادذكر أحد اال
 .(23)املعرفة " اتقتاادفإن املعرفة والقوة الدماغية هي تقاعدة الثروة يف 

، حبيث تال إليهم يف سهولة مل كافة شرائح اجملتمع من السكانوتش َنفذة شبك  املعةلومات الدولي   -2
لى ويسر، من خالل خطوط اهلاتف واالتااالت املتنوعة وهنا البد أن تكون البنية التحتية لالتااالت تقد بنيت ع

 .أسس سليمة حىت تكون ذو فاعلية
، حبيث أنه يتم دعم التعليم والتأهيل سياسة التعليم يف اجملتمع مرّكزهوهذا لن يتم إال إذا كانت  جمتمع متعةلم   -3

، للنهوض ابملستوايت العلمية يف ظل التغريات والتطورات إتقامة املراكز واملعاهد املؤهلة والتدريب يف الدولة من خالل
عض املدارس يف الدول فرض على ب اسرتاتيجييب ليس خيار التكنولوجية، ولذا جيب أن يكون التعليم والتأهيل والتدر 

 .ات اجلديدة يف ظل البيئة الرتقميةللتعليم التقليدي وفقا للمعطي  ، وإمنا  جيب أن يكون بديالً النامية فقط
، فإنه سيكون املة يف تقطاع املعرفة واملعلومات، فإذا كانت هذه الفئة مهيأةوهي اليد الع ل وصن اع املعرف عم ا -4

 له األثر الكبري يف بناء اجملتمع وحتقيق تطلعاته وآماله .
وهذه مما الشك فيه أبهنا ستكون غرفة العمليات اليت من خالهلا ميكن البحث والتطوير  مراكز األحباث  -5

 .أفراد اجملتمع وعاداته وتقاليده واالبتكار من أجل ما يتناسب مع
 املعريف  قتصادمميزات ال: رابعا  

خنراط يف عامل التقنيات االتّحول إىل جمتمع البيئة الرتقمية ، والعمل على الاملعريف تقتاادإتباع منهج اال إن من نتائج
املعريف الذي  تقتااد، وتقد أمجع العديد من الباحثني على أمهية االد، واليت تكسب اجملتمع العديد من الفوائاملعرفية
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 28- 27ص  -نفس املادر السابق    (24)

 (24)... تقتااداال، ومن أهم الفوائد هذا بسرعة هائلةايت، وأخذ ينمو تقتاادأصبح يتفوق على الكثري من اال
لتايل ينجم عنه حيث أن الطفل لديه االستعداد الكبري للتعّلم من بداية العمر واب يدعم مرحةل  الطفول  البكرة -1 

، ولديه يف هذه املرحلة ءشي، حيث أن الطفل يلتقط كل ذا فإنه جيب استغالل هذه املرحلة، ولجناح املتعلمني
 .طها مبا يتناسب مع ميوله ورغباتهاالستعداد لتخزين املعلومات وحيسن التقا

ه املرحلة تؤدي إىل جناحات حيث أن دتقة وجودة اخلدمات يف هذ َيس ن نوع اخلدمات ملرحةل  الطفول  املبكرة -2
 .لمبا يتالءم مع مراحل منو الطف ، وابلتايل فإنه جيب العمل على حتسني اخلدمات املقدمةالحقه

وهذا ال شك أبنه النتاج املستهدف الذي يرغب أن  َيقق نتائج وخمرجات ونواتج تعةليمي  مرغوب  وجوهري  -3
 .املعريف تقتاادحيققه القائمون على تطبيق اال

 أي أنه يتم تبادل املعارف واملعلومات بوسائل إليكرتونية خمتلفة. إلكرتونيا  َيقق التبادل  -4
 حيث انه ال شك أبن استخدام التقنيات يف املؤسسات املختلفة سواء حكومية أو يستحدث وظائف جديدة -5

ور إىل ظه ، فإن إدخال احلاسوب يف املدارس سيؤدى حتماً خاصة تؤدي إىل ظهور وظائف جديدة، فعلى سبيل املثال
، وأخاائي وظائف جديدة ) كمعلم حاسب آيل، ومعلم تقنيات التعليم، وفين حاسب آيل، ومعلم ماادر تّعلم

يف ابملؤسسات ، فكستوى مدرسة واحده أو مؤسسة واحده( وهذا على م ..، وهكذاتقواعد بياانت، ومدخل بياانت
 .املختلفة يف الدولة

 املعريف ابلتحول إىل عامل تقتااداالحيث أن إتباع منهج  يقوم عةلى نشر املعرف  ويعمل عةلى توظيفها وإنتاجها -6
، ويؤدي إىل توظيفها وإنتاجها يعمل على نشر املعارف واملعلومات، فإنه ال ريب إنه ساملعلوماتيةالرتقميات والبيئات 

 باوره جديدة يستفيد منها أفراد اجملتمع.
حبيث ال تستطيع مؤسسة معينه أن تتأخر عن بقية الركب وابلتايل  املؤسسات عةلى التجديد والبتكار يرغم -7

 .ير والتحديث والتجديد واالبتكاريف اجملتمع يف عملية التطو  تعمل على مسايرة بقية املؤسسات
املعريف سيؤدي إىل  تقتااداالحبيث أنه إبتباع منهج  له أثر يف حتديد النمو واْلنتاج والتوظيف واملهارات -8

 .ملختلفةتاج والتوظيف واملهارات اإحداث تغيري وجتديد وابتكار مما سيعمل على حتديد التأثري يف حجم النمو واإلن
،  التقدم التكنولوجي أمرين مهمني، ومتكاملنيومما ال شك فيه أبن االستثمار يف رأس املال البشري واالستثمار يف

ية هندية وال 12. ففي دراسة أجريت على زايدة معدالت العائد على التعليمحيث أن التقدم التكنولوجي ساعد على 
واالستثمار يف ، اتضح من خالهلا أبن هناك تكامل يف االستثمار لرأس املال البشري 1981 – 1961ما بني عام 
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 87م ، ص 1998، اجتاهات حديثة يف التنمية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ،  عبد القادر حممد عبد القادرينظر: عطيه ،  (25)
 17مركز الدراسات االسرتاتيجية ، مرجع سابق ذكره ،  ص  (26)
 5، ص 1426ل إىل جمتمع املعرفة ، مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، الرايض، الطبعة األوىل ، ، التحو  سعد علي احلاج  ينظر:بكري  (27)

، وتقد نتج عنها ارتفاع دخول األفراد املتعلمني ابملناطق الريفية مبعدالت أعلى من األفراد غري التقدم التكنولوجي
ة احملقق من استخدام كما أن متوسط الرحبي،  كنولوجيا وأسرع يف إدراك أمهيتهااملتعلمني بل كانوا أتقدر على استيعاب الت

ؤثر على ، مما يعين أبن التعليم ييف ظل وسط األفراد غري املتعلمنييف وسط األفراد املتعلمني أعلى منه  التكنولوجيا
 (25).ن خالل تفاعله مع العناصر األخرى، م، ومن مث تقد يؤثر  على التعليمالتقدم التكنولوجي طردايً 

، تدفع حنو التغيري يف أساليب املؤسسات املعريف أصبحت ذات تقوة كبرية تقتااداالوميكن القول أن سياسات 
، كما يتقتاادللنماء اال أساسياً  ، حيث جعلت من املعرفة عامالً اجلامعات احلديثة ومراكز البحوث التعليمية وخاصة

، ففي اجلامعة هناك طلب على يف املؤسسات اجلامعية جذرايً  املعريف أو اجملتمع املعريف يتطلبان تغيرياً  تقتاادأن اال
 (26).هذه من أساسيات التغيري املطلوبة، و إىل جانب عاملية التعليم والبحوثالتعليم العايل 

 املعريف  قتصاد: اجملتمع ومؤشرات الحث الثايناملب
، وتكون فيه املعرفة رأس تقائم على املعرفة، ويتميز مبجموعة مميزات اتقتااديف اجملتمع املعريف يتسم أبنه  تقتااداالإن 

أثري ، حيث يعمل الفرد مبا لديه من معارف ومعلومات على التشري تقائم يعمل على حتقيق األهدافمال ألي نشاط ب
 .اد يعانون من األمية املعلوماتية، إمنا هم أفر ألفراد الذين ال ميتلكون املعارف، فايف اإلنتاجية

لتفعيلها وتنشيطها وزايدة ولقد ُعّرف اجملتمع املعريف "أبنه اجملتمع الذي يهتم بدورة املعرفة ويوفر البيئة املناسبة 
يساهم يف تطوير  ، ومباوبيئات التقنيات على وجه اخلاوص ،بشكل عام، مبا يف ذلك البيئة التقنية احلديثة عطائها

 (27)"عي حنو بناء حياة كرمية للجميع، والسإمكاانت اإلنسان، وتعزيز التنمية
، أبنه " ميكن النظر إىل م 2006لندوة املنعقدة مبسقط عام ولقد ذكر أحد الباحثني يف ورتقة العمل اليت ألقيت يف ا

، وإذ يرى اذ القرارات السليمة والرشيدة "أنه هو ذلك اجملتمع الذي حيسن استعمال املعرفة يف تسري أموره ويف اخت
 أبن ما ذكر يف أحد التعريفات جملتمع املعرفة يرتكز على أنه ال بّد أن يكون هناك كادر بشري تقادر على الباحث هنا

حسن التارف يف استخدام املعارف واملعلومات اليت اكتسبها ابلتأهيل أو التدريب أو ابخلربة يف الوصول لتحقيق 
من وجود إدارة تقادرة على إدارة الكوادر البشرية  ، ولذلك كان ال بدّ اليت يرمي هلا اجملتمع واملؤسساتاألهداف 
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 ،  (2006يونيو  –تنمية املوارد البشرية يف ظل البيئة الرتقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة املنعقدة مبعهد اإلدارة العامة  مأمون حسن سعد ،ينظر: ( 28)

 . 192م ، ص  2008  ، الطبعة األوىل

م  2007  ،  املنهج واالتقتااد املعريف  ، دار املسرية للطباعة والنشر ، عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل عبد الرمحن و آخرون  ، ينظر:اهلامشي،( 29 )
 41 - 40ص   ،

 (28)واملمارسات اإلدارية األخرى املختلفة ....

خالل متكامةل  من أجل بناء جمتمع معريف من  اسرتاتيجي م قد م 2003إن تقرير التنمي  اْلنساني  العربي  
  (29)...مخس  أركان يقوم عةليها وهي 

 االهتمام اخلاص بطريف العملية التعليمية التعّلمية. نشر التعليم الراتقي يف نوعيته مع -1

 .اتية يف البحث والتطوير التلقائيتوطني املعلم وبناء القدرة الذ -2

 .التنظيم وضماهناإطالق حرايت الرأي والتعبري و  -3

 .واالجتماعية العربية يةتقتااداالالتحول حنو منط إنتاج املعرفة يف البنية  -4

واستحضار  ،ن الاحيح والنهوض ابللغة العربية، يعتمد على العودة إىل الديمعريف عريب عامأتسيس منوذج  -5
ة، واالنفتاح على الثقافات األخرى، وحفز التعريب والرتمجة ، وإثراء التنوع الثقايف داخل األمة العربيالرتاث املعريف العريب

 .وغريها

عّلمية بية رّكز يف بناءه للمجتمع على أطراف العملية التعليمية التونالحظ مما سبق أبن تقرير التنمية اإلنسانية العر 
، كما راتقيا فأهتم ابلكيف، حيث جعل األساس يف عملية نشر التعليم أن يكون تعليما واليت تدخل ضمن أساسياهتا

تم تشجيع ، كذلك جيب آن يحىت نضمن حتقيق بناء جمتمع معريفأن نوعية التعليم جانب حُيرص على انتقاءه حبذر 
مية ذات أساليب متطّورة املعلم على البحث والتطوير الذايت والتلقائي ليحّسن من أداءه لضمان هيئة تدريسية وتعلي

، بري مبا يراه مناسبا لفكره وذاته، كذلك فإن حمور العملية التعليمية جيب أن تضمن احلرية يف إبداء رأيه والتعومتنّوعة
ملعريف املستحضر من البيئة والثقافة اخلاصة هبا ستؤدي إىل إنتاج معارف ذات تقيمة انبعة وابلتايل فإن أتسيس النموذج ا

 من البيئة ذاهتا.

 :  املعريف ... قتصادمتطةلبات الأول  

 ، ال بّد أن تتوافر فيهايئة أساسها التكنولوجيا والتقنيةال شّك أبن االنتقال حنو إنتاج املعارف ونشرها وتسويقها يف ب
، وابلتايل ر والتحديث يف البيئة أو اجملتمع، وابلتايل نضمن جزء من التطوّ املعريف، وعناصر البيئة املعرفيةمقومات اجملتمع 
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،  2010الطبعة األوىل ،  الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان ،داراألطفال يف عار االتقتااد املعريفتعليم ،احلكيم حممود ،وآخرون عبدينظر: الاايف ، 30
 20ص 
  32- 31هاشم ، وآخرون   ، مرجع سابق ذكره ،  ص  ينظر: الشمري، 31

، وتطوير ملي املبين على املعرفة العاملية، وإجياد املعرفة احملليةالعا تقتااداال، تقدرة االنتقال ومواكبة تفإن بني هذه املتطّلبا
، كما أنه ال بّد من دعم بية والتعليم وعن التعليم العايلوالتشريعات الرتبوية ابجلهات املسئولة عن الرت القوانني والنظم 

، وخلق فرص التعاون تواكب التقّدم وعار املعلوماتية ، مع إعداد برامج تعليميةبتكار واإلبداع واألفكار املميزةاال
اخلاص لألفراد العاطلني ، ومن خالل دعم القطاع ل بينهماواخلاص من خالل سوق العمالدائم بني القطاعني العام 

، كما طاعني العام واخلاص، وذلك بتعليمهم وتدريبهم وأتهيلهم وهتيئتهم للبحث عن وظائف وأعمال يف القعن العمل
الضرورية ملواكبة لتحتية ، وتوفري كل البىن املرافق وتنمية اإلدارات الرتبوية، وجتهيزهاأنه جيب أن يتم توفري املباين وا

 (30).التقّدم

، ابتداء من املدارس ة اإلنفاق املخاص لتعزيز املعرفةاجلديد فإنه ال بد من إعادة هيكل تقتاادولكي يستمر عطاء اال
للمراكز البحثية وإدارات  إنفاتقا، كما يتم ختايص اهد والكليات واجلامعات أبنواعهااالبتدائية أبنواعها إىل املع

على ربط اجلامعات ابملراكز البحثية  يضاهي املواصفات العاملية والعملرفع مستوى اإلنتاج وجعله ، كذلك التطوير
 ها أكثر تطّوراً اتقتااد، جند ستوى العلمي والبحثي للطالب، وإذا نظران ألمريكاللوصول إىل نتائج مثمرة واالرتقاء ابمل

م بلغ إنفاق 2000، ففي عام أعلى من بقية الدول الغربيةطوير يف البحث والت إنفاتقاها، إذ أن وديناميكية يف العامل
، وهذا ابلطبع دليل ( مليار دوالر180( مليار دوالر يف حني كانت حاة أمريكا ما يقارب ) 360)  الدول الغربية

، كذلك فإن من هاتقتاادعلى أهنا حترص كل احلرص على توجيه إنفاق خاص للبحث والتطوير ملا جتده من فوائد ال
، ولذلك جند أبن الشركات املعرفة اتقتااداملعريف هو أن يدرك املستثمرين والشركات أمهية  تقتااداالما يستلزمه  أهم

، مثل شركات النفط األمريكية والربيطانية واهلولندية ويل جزء من تعليم العاملني لديهاالعابرة للقارات تسهم يف مت
، كما أهنا على رفع مستوى التدريب والكفاءة ، وتعمل من املنح الدراسةيت تقدم الكثريوالياابنية واهلندية والاينية ال

املعريف هو اجلهد  تقتااداال يطلبهفأن أهم ما  وكذلكر، ختاص جزء من استثمارها يف البحث العلمي واالبتكا
  (31).ل البشري ذو الكفاءة والفاعليةاملبذول من كافة األطراف يف خلق وتطوير رأس املا

، أبرزها أهنا ذات مستوى عاٍل من بشرية مؤهله ومدربة وتتسم بافات املعريف يتطلب موارد تقتاادفإن االوابلتايل 
، ق املستجدات التكنولوجية احلديثة، كما أنه جيب أن تكون مدربة وفب والتنفيذ يف املواتقف العمليةالتعليم والتدري

 ، كما أهّنا جيب أن تتسمأبسهل الطرق وأبسطها ات العامليةومدربة على التكيف من أجل احلاول على املعلوم
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  22 -21، تعليم وآخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص  عبد الحكيم محمود ينظر: الصافي،(32)

 61 - 35هاشم و آخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص ينظر: الشمري ،  (33)

معهد اإلدارة العامة ،  حافظ بن ناصر بن محمد ، تخطيط القوى العاملة ، المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة )تنمية الموارد البشرية وتعزيز االقتصاد الوطني ، ينظر:النبهاني، (34)

 437سلطنة عمان  ، ص 

على ، وتقدرهتا طويرها مبا يتناسب مع بيئة العمل، واستقبال املعرفة وتاملهين والتعّلم الّذايت املستمرابحلرص على النمو 
من مهنة لقدرة على التحّول ، كما أهنا جيب أن تتاف أبهنا لديها احل املشّكالت والتوصل للحلول، واختاذ القرارات

، وكذلك احلال فإن الرتبوي أو املعلم معين التقنية أبشكاهلا وتوظيفها بنجاح، كذلك القدرة يف التعامل مع ألخرى
، واملمارسة املاهرة لكل أدوات االتاال والتكنولوجيا واحلاول ه مطالب بتطوير نفسه وأتهيل ذاتهبذات األمر فإن

 (32)اسب مع تالميذه.على املعارف من ماادرها وتنقيتها مبا يتن

ية والثقافية وغريها مل تقتااد، واليت طالت احلياة االجتماعية واالالعاملي تقتااداالوابلتايل فأن التغريات اليت تالحق 
، لذا فإنه حىت تال الّدول النامية ملا وصلت له الّدول املتقدمة فإنه جيب أن ن إال نتيجة جهود البحث والتطويرتك

 واجتهاد من أجل البحث والتطوير والتعليم والتدريب واإلبداع واالبتكار .تعمل بكل جد 

 املعريف  قتصادالمؤشرات اثنيا : 

ما يدل املعريف فإنه البد أبن يكون هناك  تقتاادوحىت نتمكن من معرفة اجملتمعات اليت بدأت يف وضع أتقدامها يف اال
، إال إن الباحث ّفّضل التقسيم املاادر أهم هذه املؤشراتديد من ، ولقد أوردت الععلى ذلك من مؤشرات خمتلفة

املعريف  وسوف نتطرق إليها من خالل  تقتاادالذي ورد ألحد املختاني  ألنه يضفي صورة واضحة على مؤشرات اال
 (33)... ومن أهم هذه املؤشراتمناتقشتها ابلتفايل 

 :  مؤشرات العةلم والتكنولوجيا  (1)

، وتقبل ن خالل بوابة العلم والتكنولوجيااملعريف م تقتااداليت تدلل على اخنراط اجملتمع يف االهناك عدد من املؤشرات 
،  كما أوردها األستاذ أجمد (34)...(Technology) مناتقشة تلك املؤشرات فإنه جيدر بنا أن نعرِّف كلمة تكنولوجيا

، حيث أهنا تعود إىل اإلغريق وهي  م2010مبسقط ؤمتر العريب الثاين عزت مقدداي يف ورتقة العمل اليت ألقاها  يف امل
وتعين العلم أو الدراسة  (logos)، وكلمة الانعهوتعين احلرفة أو الفن أو  (Techno)كلمة مشتقة من كلمتني مها 
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يب الثاين ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان ، تنمية املوارد البشرية وتعزيز االتقتااد الوطين ، املؤمتر العر  (35)
 437، ص  م2010مسقط

 . 54 - 35م ، ص  2008االتقتااد املعريف ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ،الطبعة األوىل ،  أ.د هاشم الشمري وآخرون ، (36)

كما أن التكنولوجيا احلالية تتمثل يف احلاسوب وتكنولوجيا   ،الانعهوابلتايل ميكن القول أبهنا هي علم احلرفة أو علم 
املعلومات واالتااالت واليت تعد املكّون األساسي يف عملية التنمية الشاملة بكل تقطاعاهتا على وجه العموم واليت يف 
هناية األمر ختدم بناء اجملتمعات املعرفية كما ختدم على وجه اخلاوص التنمية البشرية وتقد وردت التكنولوجيا يف كثري 

 (35)بثالث معان ... ملؤلفات املختلفةمن املواتقع العلمية وا
 حبسب النظام. عرفة العلمية واملعلومات الدتقيقةوتعين التطبيق امل :التكنولوجيا كعمةليات -أ  - أ

 .تطبيق املعرفة العلمية النظامية وتعين األدوات واألجهزة والتقنيات واملواد الناجتة عن :التكنولوجيا كمنتجات -ب
، يات ونواجتها مثل تقنيات احلاسوبتعين أبنه يراد هبا كالعمل: وهنا معا  التكنولوجيا كعمةليات ومنتجات  -ت

ل وابلتايل فإن هذا النوع هو املستهدف ألنه خيلص إىل التكنولوجيا الرتقمية واملعلوماتية مما تساعد على التنمية بشك
 .عام والتنمية البشرية بشكل خاص

 (36): ...مؤشرات العةلم والتكنولوجيا ومن أهم املؤشرات اليت تندرج حتت 

، فقد عمدت بعض الّدول قطة ارتكاز حنو التطوير والتنميةال شّك أبن األحباث متثل نومما : األحباث والتطوير -أ
تطوير من أجل الوصول إىل اليت خطت خطوات واسعة حنو البيئة الرتقمية والتكنولوجية إىل إنشاء مراكز أحباث و 

، وال شّك أبن النتائج اليت ملية يف كافة القطاعات يف الدولةاالنطالق حنو العا، والرؤى املختلفة املتمثلة يف األهداف
تتمخض عن البحوث والدراسات ستعمل حتما على مساعدة متخذي القرار يف اختاذ تقراراهتم من بناء جمتمع 

 .لبات احلياة لكافة أفراد اجملتمعمؤسسي تقادر على توفري كافة متط

 (1جدول  ) 
 م 2000العةلمي ) خارج اجلامعات ( يف الدول العربي  قبل عام  عدد مراكز البحث

عدد 
 الدولة عدد املراكز الدولة عدد املراكز الدولة املراكز

 األردن 9 الاومال 3 املغرب  16
 اإلمارات 3 العراق 22 موريتنيا 3
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، املكتب اإلتقليمي للدول العربية ،املطبعة الوطنية ، األردن،    عّمان  ، 2003برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،   (37)
 73، ص 2003

 البحرين 1 ُعمان 2 اليمن 9
 تونس 24 فلسطني 13  
 اجلزائر 30 تقطر  3  
 جيبويت 1 الكويت 5  
 السعودية 7 لبنان 9  
 السودان 14 ليبيا 18  

  2003املادر : تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،     

من اجلهد وذلك  وجتدر اإلشارة أبن حفز البحث والتطوير حيتاج إىل رغبة صادتقة وسياسة جادة من أجل بذل مزيداً 
، كما أن اإلنفاق ابإلنفاق لتلبية كافة احتياجاهتابتأسيس البين التحتية ونشر العلوم املختلفة وتطويرها وحفزها 

العربية ، حيث أن التمويل املتوفر يف البلدان طوير جيب أن يتسع ويزداداحلكومي واخلاص على األحباث ومراكز الت
  .د يغطي رواتب العاملني يف املراكز البحثية وبعض املستلزمات املطلوبة فقط، ال يكاوخاصة من القطاع احلكومي

، حيث بيةال شّك أبن اجلدول السابق يوضح عدد مراكز البحث العلمي خارج اجلامعات يف بعض الدول العر 
 هتمام نوعاً يتضح لنا أبن هناك مراكز حبثية ترتبط ابجلامعات وذلك حبسب التخااات وتقد جند يف هذه املراكز اال

ما الرتباطها ابملناهج الدراسية وكذلك االهتمام ابلكليات واألتقسام واهليئات التدريسية يف عملية احلاول على 
، كما توجد مراكز ترتبط ابلوزارات واملؤسسات احلكومية وهي عادة تكون مدعومة تقيات واملراتب العلمية املختلفةالرت 

والتطوير وابلتايل  هزة ببعض األجهزة واألدوات ولكن ال جند الكادر املهيأ للبحثمن احلكومة ورمبا جند أبهنا مراكز جم
، كما يوجد مراكز حبثية مرتبطة ببعض املؤسسات والشركات اخلاصة اليت تعمل على تطوير منتجاهتا تغيب األهداف

يف هذا الادد أبن معظم املراكز ، وعلى أي حال فإنه جتّدر املالحظة ألنشطة الاناعية وهي تقليلة أيضاأي املرتبطة اب
والتطويرية يف البلدان العربية غري مهيأة لتحويل انتج حبث إىل منتج استثماري بسبب غياب التوجهات  البحثية

 (37)املطلوبة. االبتكاريةواالهتمامات واملعارف واخلربات واإلمكاانت الالزمة للقيام ابألنشطة 

بواسطتها يتم محاية مؤسسة أو شركة معينة أو أحد األشخاص ابحلاول هي أداة مهمة : وبراءات الخرتاع -ب
، وابلتايل فإن " براءة االخرتاع ة معينة مبنية على مفهوم ابتكاريعلى حقوق تقانونية للنشر يف نشاط معني أو خدم
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 40، مرجع سابق ذكره ، ص  هاشم  ينظر:الشمري،  (38)
، املكتب اإلتقليمي للدول العربية ،املطبعة الوطنية ، األردن، عّمان  ، 2003برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،   (39)

 70، ص  2003

لت أعداد ، وتقد سج(38)نشر اخرتاعه ملدة زمنية معينة " هي حق احتكار مؤتقت متنحه احلكومة إىل خمرتع مقابل
 .ثل مار والسعودية والكويت وغريهامتفاوتة من براءات االخرتاع لبعض الّدول العربية م

 ( 2جدول  ) 
 2000إىل عام  1980بلدان عربية وأجنبية خالل الفرتة من  ناألمريكية معدد براءات االخرتاع املسجلة يف الوالايت املتحدة 

االخرتاععدد براءات  دول أخرى عدد براءات اخرتاع  دول عربية  
 البحرين  6 كوراي اجلنوبية  16328

 مار 77 تشيلي  174
 األردن 15 اإلمارات 32
 الكويت 52 اليمن  2

 عمان 5 سوراي 10
 السعودية 171  

  2003املادر : تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،     

، إال أنه من الدول العربية وغري العربية املسجلة يف عددٍ براءات االخرتاع وال شّك أن اجلدول السابق يوضح عدد 
، وهذا ما يؤكد تراجع العربية مقارنة ابلّدول املتقدمةيتضح لنا أبن هناك ضعف يف مؤشر البحث والتطوير يف الدول 

 حىت املراحل اته األوىلال شّك هذا انتج من ضعف التعليم من بداية سنو  (39)،لتنمية البشرية يف الدول العربيةأنشطة ا
، فأتقل ما جند أبن هناك دول عربية تعمل على ت اليت تساعد على البحث والتطوير، كذلك عدم وجود احملفزااجلامعية

التشجيع على البحث والتطوير، وابلتايل غياب احلافز أدى إىل غياب البحث مما أدى إىل غياب االبتكار وهذا ما 
 .عوره إىل غياب تسجيل براءات اخرت أدى بد

كذلك احلال ابلنسبة للمنشورات العلمية فهي ال تقل كمؤشر عن غريها من املؤشرات  :املنشورات العةلمي  -ج
، وابلتايل فإن حقيقي وجمتمع واعي اتقتااداملعريف كأساس ودعامة حقيقية يف البلد من اجل بناء  تقتااداليت تعتمد اال

مساعد من أجل ختطي الاعوابت اليت تقد تواجه احلكومات يف البناء زايدة املنشورات العلمية واألوراق البحثية عامل 
، تقد نشرت أوراق حبثية اإلسكوا، ولذا جند أبن البلدان األعضاء يف تمع إىل مااف اجملتمعات املتقدمةوالنهوض ابجمل

لتني نشرات ما ، كانت مار واململكة العربية السعودية الين األخريين ومن أهم هذه البلدانعديدة خاصة يف العقد
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 ذكرها  أ.د هاشم الشمري و آخرون   نقال عن األسكوا   (40)
 54 -35ص  -( نفس املادر السابق  41)
،  ( 2006حسن سعد ، تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة بمعهد اإلدارة العامة ،يونيو  مأمونينظر:( 42)

 . 210 – 209م  ،ص  2008 الطبعة األولى ،

 %( من جمموع األوراق البحثية يف املنطقة العربية. 74يقارب من )

تسجيل األموال املتعلقة وهو عملية إجرائية لنقل دويل للتكنولوجيا يتيح : ميزان املدفوعات التكنولوجي -د
أربع فئات نقال عن  ، حيث يشمل ميزان املدفوعات التكنولوجي شراء وبيع التكنولوجيا واليت تقسم إىلابمللكية

 (40):وهي اإلسكوا

 .متليك براءات االخرتاع والرتاخيصعمليات نقل التكنولوجيا وتضم  -أ
 .االمتيازات واملاركات واملوديالتعمليات نقل الرسومات وتشتمل على التمليك والرتاخيص و  -ب
 .تضم دراسات تقنية ودراسات هندسيةتقدمي اخلدمات التقنية و  -ج
 .والتنمية ذات الطابع الاناعيث األحبا -د
 
 (41): مؤشرات املوارد البشري  ...(2)

املعريف  تقتااداملعريف وأحد املؤشرات اليت ميكن تقياسها ملعرفة عالتقته ابال تقتااديعد املورد البشري أحد أسس اال
وذلك من خالل بعض اجلوانب املتعلقة ابملوارد البشرية نفسها مثل التعليم والتدريب واالستثمار يف رأس املال البشري 

 .وخمزونه
، حيث يعد من أهم ال بّد منه : إن  عملية تطّور التعليم والتدريب يف أي جمتمع أمراً (42)التعةليم والتدريب  -أ

، ولذا فأنه رة على أخذ مكاهنا يف سوق العمليتم من خالله ختريج كوادر بشرية مؤهله وتقادالقطاعات يف الدولة ألنه 
تسعى كثريا من الّدول يف نشر املعارف واملعلومات اجلديدة وذلك إبدخال كافة التقنيات واألدوات اليت جتعل من 

للوصول إىل حكومات رتقمية  ل اليت عملتلقد سعت الّدو ، و ، ويف متناول مجيع أفراد اجملتمعوحديثاً  التعليم متطوراً 
، ءم مع البيئة وتتناسب مع اجملتمع، فااغت أنظمة تتالمات وتطوير نظم التعليم والتدريبإبدخال أحدث اخلد

، كما وطّورت أنظمة التدريس وأساليبها فعملت على إنشاء املدارس وتزويدها أبحدث التقنيات ووسائل االتاال
 ، حيث فتحت مدارس حملو األمية وذلكفراد الذين مل حيالوا على فرص العلم سابقاً عملت على  حمو أمية  األ
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 . 8 – 7ص  م ر 2006  الطبعة األوىل ،  ورية مار العربية ،مجه  مركز اإلسكندرية للكتاب ، أتصيل نظري وتطبيق على مار ، محدي ،رأس املال البشري ،ينظر: احلناوي، ( 43)

 54م ، ص  2008االتقتااد املعريف ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ، الطبعة األوىل ،  هاشم وآخرون ،ينظر: الشمري ، (44)

البشرية ، دار جرير للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، عدانن داود حممد وآخرون ، االتقتااد املعريف وانعكاساته على التنمية ينظر:العذاري ، (45)
 85م ، ص 2010

بعد كما أهنا أاتحت فرص التعليم عن   ليحال الفرد على أكثر ما ميكن من العلم ليتمكن من مواكبة الركب املتقدم،
لتايل فأن هذه الطريقة أاتحت هلم ، وابلذين ال يستطيعون التفرغ للدراسةحىت يتمكن األفراد الذين يرتبطون أبعمال وا

  .إكمال دراساهتم اجلامعية
إن عملية تكوين رأس مال بشري مرتاكم أييت من خالل   (43)... خمزون رأس املال البشري والستثمار فيه -ب

، البشريب االستثمار يف رأس املال ، وحىت يتم ذلك جيعارف واألعمال املتميزة لألفرادارتفاع مستوى املهارات وامل
، ولذا جيب احملافظة عليهم وتطويرهم وأتهيلهم والوصول هبم إىل ساسي واحملور األهم يف اجملتمعاتفاألفراد هم عنار أ

اإلنسان لزايدة دخله يف مستوايت تتناسب مع كافة املعطيات احلديثة وحىت يتم ذلك كان البد من اإلنفاق على 
ن يتم تعريف االستثمار لرأس املال البشري على أنه اإلنفاق على اإلنسان لقد فّضل كثريا من الباحثني أو  .املستقبل

، وال شك أبن عملية يه يف فرتات مقبلهلزايدة مهاراته ومعارفه اإلنتاجية وابلتايل زايدة دخله الذي ميكنه احلاول عل
عملية التعليم من خالل تدريب  االستثمار يف رأس املال البشري حيتاج إىل أن تقوم الدولة برصد ميزانية خاصة لتطوير

 .اهد للحاول على الدورات املناسبةالعاملني على العملية التعليمية سواء بفتح مراكز للتدريب وكذلك املع
 (44)ولوجيا املعةلومات والتصالت ...:  مؤشرات تكن (3)

، فال شّك أبن رتقي والثوراتسبب التقّدم التكنولوجي لقد تّطور استخدام التكنولوجيا يف العامل عرب التاريخ ب
، وإمنا يرتبط بعالتقتها مع جماالت العلم ا الذاتية فقط مهما كانت متشعبةالشعوب وتقدمها ال يرتبط بقدرهت

، ولذا فإن لتكنولوجيا ه للتكنولوجيا وأخرى مستوردة هلا، وال شّك أبن هناك دول ماّدر جيا احمليطة هباوالتكنولو 
 تنشط فيها املعارف واملعلومات.املعريف ملا يوفره من بيئة  تقتاادهامة يف اال املعلومات واالتااالت مكانة

بل كانت دائما حتمل ، لفئة معية يف هذه األرض مل تكن املعرفة يف أي وتقت مقيدة مبكان معني أو وتقت حمدد أو
عقول الناس يف كافة لتتحرر لتنطلق إىل  ، كان ال بد أن أتيت يوماً صفة االنتشار، وحىت لو احتجزت ألسباب معينه

 (45)-: فمن أهم عناصرها، لى جوانب أساسية الكتساب املعرفة، فرأس املال املعريف يقوم عأرجاء العامل
، كذلك املخرجات واليت رفة واإلنفاق على البحث والتطوير: وتشمل املدخالت كالعاملني ابملعإنتاج املعرف  ( أ

 .ب وأصناف التعبري األديب والفينراءات االخرتاع وإصدار الكتتشمل عناصر النشر العلمي وب
 : وأتيت عرب التعليم أبنواعه ووسائل اإلعالم املختلفة والرتمجة وغريها.نشر املعرف  ( ب
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 ل( . -مركز الدراسات االسرتاتيجية  ، مرجع سابق ذكره ، ص )ك  (46)

اسية لتقنيات املعلومات واالتاال، ومؤسسات : ويشمل على البىن األسالبني  األساسي  لرأس املال املعريف ( ت
 . ؤسسات املهنية للعاملني ابملعرفةوامل، دعم البحث والتطوير

 ، حيث أهنا عابرة للقارات أي مل تكن يوما حجراً ت عار املعلومات تتميز بعدة مساتوهنا ميكن القول أبن تقنيا
ا تعتمد على الوسائط ، كذلك تتميز أبهنألحد، سوى مبتكرها ألول األمر، مث تعود لتشق طريقها للعامل

، كذلك فإن من أهم ما تقاري جداً  ت واملسافة بني مولد املعرفة وإنتاجها وتطبيقها فعلياً .كذلك فإن الوتقالالشخاية
، كذلك الدور الذي تتعاظم فيه من وتقت ألخر واملستمر طوال احلياةتتميز به أيضا هو أهنا تعتمد على التعليم الذايت 

 (46).والتكنولوجيا يف تطوير اجملتمعاتللعلم 

 
 املعريف  قتصادالرتبي  والتعةليم يف التهيئ  حنو الدور وزارة اثلثا : 

س املال ، حيث تعد احللقة األتقوى بوصفها رألى االستثمار يف املوارد البشريةاملعريف يركز ع تقتاادال شك أبن اال
تمع ، وهتيئتهم جملاعلة ومميزة من أجل إعداد الطلبة، وحىت ميارس النظام الرتبوي أدوار فالبشري والفكري واملعريف

، من أجل متثيل هذا الدور من خالل ، فإنه ال بد من االعتماد على القوى العاملة املدربة واملؤهلةاملعريف تقتااداال
تنمية تقدرة التالميذ على التعامل مع املعارف واملعلومات واملفاهيم والبحث العلمي واالكتشاف واإلنتاج اإلبداعي 

مل من املؤسسات احلكومية د أن حيظى تقطاع الرتبية والتعليم ابلدعم الكا، من جانب آخر ال بللمعرفة واالبتكاري
، وتعمل على تقوم بدعم تقطاع الرتبية والتعليماملعريف أبهنا  تقتااد، ولذا جند كثري من الدول اليت تسعى حنو االواخلاصة

، وخاصة يف ما اسية، وزايدة التجهيزاتتبين املشاريع الرتبوية املختلفة، والعمل على جتويد التعليم، وحتديث البنية األس
، املعريف تقتااد، وابلتايل كان ال بد من التحضري لالنتقال ملرحلة ما بعد االلتقنيات ووسائل التعليم املختلفةيتعلق اب

من كفاايت  ، والتهيئة ملا حيتاجه النظام املدرسياريع الرتبوية إىل إحداث التطويرومن هنا كان ال بد أن تسعى املش
وإجياد البيئة التعليمية املناسبة واحملفزة لكافة  ،املعريف تقتااد، وذلك مبا ينسجم مع مفهوم االخاصة ابلطالب واملعلم
 أطراف العملة الرتبوية.

، من أجل جناح العملية الرتبوية خاصة اتاسرتاتيجي، حيتاج كل منهم  إىل القول فإن طريف العملية الرتبويةوخالصة 
، وهي عبارة عن خطط موجهة ألداء املهمات بطريقة انجحة أو إنتاج مبين على املعرفة اتقتاادله ويسر يف ظل بسهو 

، ال بد أن تكون لديها عرفة احلالية وأهدافهم التعليمية، وأن اإلدارة طرف اثلثنظم خلفض مستوى التشتت بني امل



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 

2016 

           

 
 96 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

                                                           

 34 -24عبد احلكيم حممود ، تعليم وآخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص ينظر: الاايف ،   (47)
 322ذكره ، ص مجال حممد السيد ، مرجع سابق ينظر:هنداوي ،   (48)
، ص  2008بوح نية ، تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة وجمتمع املعلومات ،  مركز الكتاب األكادميي ، األردن ، الطبعة األوىل ، ينظر:تقوي ،  (49)

126 -127 
م توظيف التقنية احلديثة خلدمة  2001م تقرير التنمية البشرية لعا UNDPندا مجال الدين ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ينظر: بيومي ،  (50)

 9، ص   2001التنمية البشرية  ، القاهرة ، مركز معلومات تقراء الشرق األوسط ، 

 (47).اول على  املعارف بسهولة ويسراألطراف من أجل احل، الستثارة دافعية كافة القدرة على هتيئة الوضع التعليمي

 املعريف قتصاد: تنمي  املوارد البشري  يف ظل الاملبحث الثالث

إىل تعّرف ما يتحقق للفرد يف كيانه املتشعب  إن أدبيات التنمية البشرية وتطور مقاييسها ومؤشراهتا تتجه أساساً 
، ويعرب عن ذلك مبستوى املعيشة للفرد أو الشرائح والنفسية والروحيةة واالجتماعية وذلك إلشباع حاجاته اجلسمي

  .االجتماعية أو اجملتمعات باورة عامة
ة ما هي إال جزء من ثقافة يتقتااد، لذا فإن التنمية االحيث إن التنمية ال تنفال عن احمليط البشري والثقايف إطالتقاً 

 .يارات والفرص املتاحة أمام الناستوسيع اخل، وابلتايل فإن التنمية البشرية هي عملية أي شعب
يف خمتلف جوانبها، يشارك فيها  كما تعّرف أبهنا عملية تغيري ارتقائي خمطط للنهوض الشامل جبودة حياة الناس

، مها ة تتضمن حمورين أساسيني متكاملني، لذا فإن التنمية البشريالناس بعدالة، لتحمل أعبائها وتقاسم عوائدها
 (48).وشراكة الناس يف هذا االرتقاء، ودة الناساالرتقاء جب

ية تعىن تقتاادكما تعّرف أبهنا عملية زايدة املهارات والطاتقات واملعلومات لدى أفراد املنظمة فمن الناحية اال
، ومن لمسامهة يف تنمية وتطوير اجملتمعلرأس املال البشري املتاح وخلق رأس مال بشري جديد ل أابالستخدام الكف

دهم، ية السياسة فتعىن إبعداد أفراد اجملتمع اإلعداد السليم ليتمكنوا من املشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية يف بالالناح
 (49)، فتعىن األخذ بيد أفراد اجملتمع حىت يتمكنوا من العيش حياة مثمرة مفيدة.أما من الناحية االجتماعية

فراد أن يقوموا فيها بتنمية تقدراهتم الكاملة وأن حييوا حياة منتجة إن التنمية البشرية تتعلق خبلق بيئة يستطيع األ
، فالشعوب ثروة األمم احلقيقية ، والتنمية على هذا النحو تتعلق مبا هو أكثر بدعة تتوافق مع حاجاهتم ومااحلهموم

 (50).وسيلة فقط لتوسيع خيارات األفرادي الذي ما هو إال تقتاادمن النمو اال
، وابلتايل كان اج عوامل وظروف وتوجيهات وسياساتمنو وتطور ومتدن يف حياة الفرد إمنا هي نتإن ما حيدث من 
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،  1998حامد ، مقاالت يف التنمية البشرية العربية ، األحوال والبيئة الثقافية ، مكتبة الدار العربية للكتاب  ،الطبعة األوىل ، ينظر: عمار ،   (51)
  66 – 65ص 

 (51) -:كن إجياز هذه العوامل يف ما يلي، ومياإلنسان ال بد من فهم حالة
 .ى تقدرهتا على توزيع مواردها بدتقه، ومدم الدولة وأوضاع تنظيمها السياسي، ودورها يف التنميةحج ( أ

 .ث النوع واحلجم والنمو و االجتاهو االستهالك من حي أمناط اإلنتاج ( ب
 . حلياة السياسية ويف عائد التنميةتركيب البنية االجتماعية ومتاسكها مبشاركة شرائحها يف ا ( ت
 تقتااداال ماد على اخلارج يف صنع القرارات، وتنميةمقومات االعتماد على الذات ومدى التبعية واالعت ( ث

 ومادرا للتكنولوجيا والثقافة. واالستثمار،
طالب ، وهذا ما تعامةمكوانت األمن الوطين وحقوق اإلنسان ومدى التمتع ابحلرايت الشخاية واحلرايت ال  ( ج

 .به أغلب املنظمات يف العامل
 .ء لتحقيق أفضل إنتاج دويل وعاملياملوارد التنظيمية واملؤسسية ومدى كفاءهتا يف األدا  ( ح
 .املعريف تقتاادا وتوزيعها وتطويرها وهذا ما يتمثل يف االإنتاج املعرفة ونشره  ( خ
 . وسالمة التوازن اإليكولوجي إصحاح البيئة واحملافظة عليها وعدم اإلضرار هبا  ( د

ليل مرّكب لقياس التنمية وابلتايل فإن تقياس التنمية البشرية يعمل على إجياد مؤشرات تقطاعية أو معامالت أو د
، تستخدم مفاهيم السعادة شر على جمرد صياغات غامضة ومبهمةمر يف تقييم أحوال الب، حىت ال يقتار األالبشرية

الت اإلنسان جيعلنا أكثر ، ولكن العمل على إجياد نوع من التقييم األتقرب للواتقع حلاحياانً للتضليل أو التسكني أ
، للتنمية البشرية وشامالً  مركباً  ع دليالً ، كما ابتد ملتحدة مجلة من املؤشرات النوعية، وتقد اختذ برانمج األمم اإطمناانً 

الكبار و امللتحقني إىل  ، ومؤشر تعليمي لنسبة املتعلمني لدىشر صحي لتوتقع احلياة عند الوالدةاشتمل على مؤ 
 .املدارس، ومؤشر القيمة الشرائية للدخل

 
 أبعاد التنمي  البشري  : أول  

والتغريات  ،تشغل فكر اإلدارات ذات االختااص، خاصة يف ظل األحداث املتالحقة ، تقضيةإن التنمية بشكل عام
ة والقوانني والتشريعات ، فإن احلكومات واملنظمات وجدت نفسها مضطرة إلحداث تغريات يف األنظماملستمرة
فهومًا متطوراً كتسبت م، ولذلك فقد ا  يتجزأ من حمور التنمية األساسي، ومن مث فإن التنمية البشرية جزءا الاملختلفة
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، ص  2008- 2007مد أكرم ، وآخرون ، التنمية البشرية ،  مديرية الكتب واملطبوعات ، جامعة دمشق ، الطبعة األوىل ، ينظر، األمحر، حم (52)
22- 25 
 

 ونتيج  لذلك فإن املنهج، ية واالجتماعيةتقتااد، بسبب التغرّيات واألحداث والظواهر االمن فرتة إىل أخرى
 (52)-، تعم ق كثريا ومشل األبعاد التالي  :األساسي ملفهوم التنمي  البشري 

لألفراد ، وابلتايل فإنه حيدث متكني شك أبن توسيع اخليارات لدى الناس، جزء من توسيع احلرية: ال التمكني ( أ
، كما لتحرر من احلاجة واحلرمان واجلوع، طريق  لات لااحل التنمية اخلاصة والعامة، فحرية الشراء والبيعمن اختاذ تقرار 

 .لوصول للمعرفة والثقافة وماادرها، مسلك للتحرر من اجلهل واألمية، وهكذاأن حرية ا
، ة تفاعلهم وتضامنهم يف اجملتمعات، وإمنا تعىن بكيفيتعىن ابلناس كأفراد فقطبشرية ال : إن التنمية الالتعاون ( ب

وابلتايل فإن التنمية البشرية تعمل على االنشغال ابلثقافة أي ابلطرق اليت خيتار فيها الناس أن يعيشوا معا لشعورهم 
، ولذا ذي يشكل التنمية البشرية الفردية، وهو الم واملعتقدات الناجتة من ثقافتهمالقائم على العادات والتقاليد والقي

 .فولته يف أسرته حىت وصوله للدولةفإنه تتعدد التنظيمات االجتماعية اليت يعيشها اإلنسان منذ ط
، فإن التنمية البشرية ية اإلنااف من حيث الثروة والدخل: مهما اجته التفكري لدى األفراد يف تقضاْلنصاف ( ت

، ولذا القدرات السياسية والفرص املتاحةا الواسعة حنو السعي لتحقيق اإلنااف يف تناف األفراد يف ذلك نظرا آلفاتقه
، كما ليم مبراحله وعلى اخلدمات الاحية، والكسب املشروع، وان حيال على التعيعيش حياة كرميةحيق لإلنسان أن 

 .دود، وهكذابقات الفقرية وذوي الدخل احملجيب أن تكون هناك مبادرات من احلكومات حنو مساعدة الط
لو بنسبة بسيطة، فإذا حتقق : تقد يكون أول األهداف  اليت تسعى إليه التنمية البشرية إىل حتقيقيه و األمن ( ث
، ويسعى مل النامي إىل أخطار كثرية هتدده، حيث يتعرض العامل وخاصة العاصارت بقية األهداف واألبعاد أسهل، ذلك

وما يااحبها من ، وأخطار البطالة ار السياسية، وعدم االستقرار حتقيق أد ى درجات الوتقاية منها، كاألخطإىل
 .والفقر واجملاعة، وأخطار التلوث أبنواعه، وأخطار اجلهل واألمية، وأخطار اجلرمية وغريها، اخنفاض يف الدخول

تقد ال ، فتحقيق تقّدم يف التنمية البشرية : ترتبط اإلنتاجية، وحتقيق معدالت النمو، ابالستدامةالستدام   ( ج
، ولذلك فإن التنمية املستدامة تسعى لتلبية حاجات األجيال رتباطه مبعدالت النمو واإلنتاجيةيوجد به استدامة ال

 .ي وحتد كبري أمام النمو واإلنتاج، ولكن املوارد عامل أساسنع األجيال القادمة من االستفادةاحلاضرة دون أن مت
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 91 -90مأمون حسن سعد  ،مادر سابق ذكره  ،  ص ينظر،   (53)

 33سعد علي احلاج ، مرجع سابق ذكره ، صينظر، بكري ،  (54)

 (53)أساليب اْلعداد والتطوير والتنمي  ومنهجيتها يف ظل البيئ  الرقمي  ... اثنيا :

، والسعي حنو تطوير معطياته طوير وحتديث هذا البناء ابستمرار، ويف تيف بناء جمتمع املعرفةحيتل التعليم مكانة مركزية 
تعامل مع لألعمال الذكية اليت تتضمن ال، وأتهيل اإلنسان ية واالجتماعية، فالتعليم وسيلة لنشر املعرفةتقتااداال

، مضافا إليها أساسية من حمطات دورة املعرفة الثالث، وابلتايل فإن عملية نشر املعرفة حمطة املعارف بكفاءة وفاعليه
 (54).ها يف اإلنتاج بشىت اجملاالتف، مث توظيوليد املعرفة ابإلبداع واالبتكارت

، حيث أن الّدول املتقدمة جعلت التعليم والتدريب يف مقدمة لتقّدم الدولم الركيزة األساسية ولقد ابّت التعلي
 -: أساليب التأهل والتنمي  والتطوير فمن أمههاأولوايهتا وحرصت على االهتمام ابنتقاء أفضل 

، من صحف وجمالت وإذاعة وتلفاز علومات التقنية يف وسائل اإلعالماحلث على نشر وإاتحة املعرفة وامل -1
ول ، وتسهيل سبل الوصلى حمو أمية األفراد املعلوماتية، وذلك للعمل عتاال احلديثة كالشبكة العنكبوتيةالووسائل ا

 .إىل املعرفة والعلوم املختلفة
دعم املشاريع الاغرية وتسهيلها ابلقروض امليسرة والوتقوف جبانب الشباب الطموحني وتدريب اخلرجيني  -2

ية االفرتاضية لبناء جمتمع و إنشاء واحة التقن ملزااي كاألراضي الاناعية وغريهاعلى الاناعات املتقدمة ومنحهم أهم ا
 .معريف

إرسال الشباب للَتدرب يف شركات عاملية عمالتقة و نشر التدريب والتعليم عن بعد لتيسري رغبات األفراد  -3
 .هيل وتدريب يف املهارات املختلفةيف احلاول على أت

تسمى  قنية وتقدمي الدورات املختلفة بواسطة شبكة املعلومات الدولية أو ماإنشاء املكتبة اإللكرتونية الت -4
 .أحياان ابلشبكة العنكبوتية

 .ق دعم اجلمعيات العلمية واملهنيةإثراء اخلربات بتكثيف التبادل التقين واملعريف بني االختااصني عن طري -5

 -ظل احلكوم  اْللكرتوني  وهي :ومن هنا فإن األساليب املذكورة آنفا تتم وفق منهجي  واضح  يف 
 .بيات وتعزيز اإلجيابيات للمستقبلوذلك لتاليف السل دراسة حالة اجملتمع والوضع السائد حالياً  -1
 .تكون حمددة ومؤتقتة وميكن تقياسها صياغة األهداف بنوعيها والطموحات املنشودة منها والرتكيز على أن -2
 .تأهيلية والتدريبية لتحقيق أهداف وطموحات احلكومةالعمل على حتديد  املشاريع واملبادرات ال -3
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 49م ، ص  2007م ( ، وزارة االتقتااد الوطين ، سلطنة عمان ، الطبعة الثانية ،2020- 1996اسرتاتيجية التنمية طويلة املدى )  (55)

 -:التنمي  البشري  احملاور التالي وحىت نصل إىل حتقيق األهداف املرسوم  فإنه لبد أن تتضمن خطط 
االرتقاء ابلتعليم اجلامعي بوصفه القاعدة اليت ينطلق منها التأهيل واإلعداد اجليد لألفراد وكذلك التعليم  -1

 التقين.
نشر التعليم واملعارف  من أجل طوير برامج اللغة احلاسوبيةاالستثمار لألفراد يف جمال احلاسب اآليل لت -2

 .رفع املهارات واألداء بشكل عام وكذلك التدريب الذي يؤدي إىلاملختلفة 
بيئة  ربط التأهيل والتدريب حباجة السوق و تنفيذ برامج تدريبية جلميع موظفي احلكومة إلعدادهم للعمل يف -3

 .تمع لالخنراط يف اجملتمع املعريفرتقمية إلكرتونية و كذلك تنفيذ برامج توعية لكافة شرائح اجمل

الوطني  جملتمع عمان  سرتاتيجي ال -: اسرتاتيجيات وسياسات الرؤي  العماني  لةلموارد البشري  الرابعاملبحث 
 الرقمي  ) منوذج واح  املعرف  ( ...

 (55)موارد البشري   ...وسياسات الرؤي  العماني  لةل: اسرتاتيجيات أول  
م( إىل إرساء الدعائم األساسية للتحّول 1995 -1970األوىل ) ةاالسرتاتيجيجنحت حكومة سلطنة عمان يف 

، حيث عملت احلكومة على إنشاء البنية التحتية السليمة والقوية من أجل االنطالق من ي واالجتماعيتقتااداال
 .املستقبل املختلفة ا حنو آفاقخالهل

، وتعد اخلطة من خطط التنمية اخلمسية م( إىل عدداً  1995 – 1970األوىل )  سرتاتيجيةوتقد انقسمت اال
اخلمسية اخلامسة بداية النطالتقة حنو االعتماد على املاادر الذاتية لتحقيق التنمية املستدامة يف إطار رؤية واضحة 

العماين والذي حّتول من دور تقيادي  تقتاادالتطور احلتمي لدور احلكومة يف اال، واليت أّدت إىل مرسومة ةواسرتاتيجي
درة على يعتمد على القطاع اخلاص الذي تتوفر لديه الق تقتاادال االسرتاتيجيفرضته املرحلة األوىل إىل دور املّوجه 

 .وخارجياً  املنافسة داخلياً 
م 2020املعتمدة الرئيسية لتحقيق الرؤية املستقبلية " عمان  جياتاالسرتاتيتنمية املوارد البشرية من  اسرتاتيجيةوتعد 

والتعليم العايل ، والتدريب املهين عي يف كافة جماالت التعليم العام، والتعليم الفين" من خالل إحداث تطّور كمي ونو 
واآلليات استطاعت عمان ، فمن خالل السياسات واملؤشرات الدميوغرافية املختلفة، وسوق العمل واخلدمات الاحية

تقطّاع املوارد البشرية من الاحة، والتعليم العام  ويتكّون.لتقنية والعلمية واإلبداع الفكريأن متهد ملواكبة التطورات ا
 ، وتقطاع التوظيف يف القطاعني العام واخلاص.واألساسي، والتعليم العايل، والتعليم الفين، والتدريب املهين، 
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 -م :2020العماين تقتاادتحقيق الرؤية املستقبلية لالل واليت تعمل تنمي  املوارد البشري  تيجي اسرتاومن أهم حماور 
% 3م إىل أتقل من 2020من خالل الوصول به عام  يقتصادحتقيق التوازن بني النمو السكاين والنمو ال -1

ابملباعدة بني ، ولقد عملت املؤسسات الاحية على تبين هذا الدور من خالل نشر ما يسمى عن طريق التوعية
ا ما يتعلق ابجلانب ، منهفإنه سيتم جين العديد من الفوائد، فلطاملا توجد مباعدة الوالدات، وذلك لتحقيق هذا اهلدف

العمل املختلفة سواء على اجلانب ، وكذلك خلق نوع من الفراغ لقضاء وتقت أطول ملمارسة أنشطة الاحي للمرأة
كبري على العائل   أد أفراد األسرة تقليل وال خيلف عب، كذلك بتحقيق املباعدة ستكون عدالرمسي أو اجلانب األسري

 .أفضل املدارس اخلاصة إن رغب ذلك ، إضافة إىل تقدرة األسرة على تعليم أبنائها باورة جيدة ويفلألسرة
ألمراض خلفض معدالت الوفاة والتشجيع للوتقاية من ا ف  سكان سةلطن  عمانتوفري الرعاي  الصحي  لكا -2

، فقد عملت ثلة يف املؤسسات الاحية املختلفة، وهذا أيضا ما تكّفلت به وزارة الاحة  مملتحقيق السالمة  العامة
ت بشىت درجاهتا ستشفيا، من خالل املراكز الاحية واجملمعات واملرعاية الاحية األساسية والثانويةعلى نشر ال

ينات ضد األمراض املعدية، كاجلدري واحلابة والكولريا، وكذلك ، كما عملت على توفري كافة التحاوختاااهتا
 72و7م ما يقارب  2009دة عام ، وذلك خلفض الوفيات إىل أن وصل العمر املتوتقع عند الوالأمراض شلل األطفال

، ومؤشر جيد أطفال فقط وهذا معدل ممتاز 10ىل وصل إ طفل 1000، كذلك فإن عدد الوفيات الرضع لكل سنة
 .لى حتّسن األحوال الاحية يف عمانع

وذلك من خالل إجياد مناخ يعمل على نشر وتشجيع املعرفة نشر وتشجيع ورعاي  املعرف  وتطوير التعةليم  -3
من خالل نظام يتسم ابلكفاءة  وحمو األمية كما يتم إعطاء األولوية لتطوير ونشر التعليم األساسي وإاتحته للجميع

والفاعلية لتحقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني، وابلتايل فإن وزارة الرتبية ممثلة يف مؤسساهتا املختلفة عملت على مبدأ 
 .وحبسب مبادئ وأسس التعليم احلديث، نيات وأبتقل التكاليف وباورة جيدهإاتحة التعليم للجميع وفقا لإلمكا

يقوم على توفري التخااات اليت حيتاجها سوق العمل بعد التعةليم الثانوي والفين وي بناء نظام تعةليمي ق -4
، فلقد عملت هذه الكليات على دراسة امعات املختلفة احلكومية واخلاصةالعماين من خالل الكليات التطبيقية واجل
للسياسات التعليمية املتبعة يف  ، وفقاً ة يستفيد منها العامل يف السلطنةالسوق من أجل طرح ختااات جديد

   .السلطنة
وتدريبهم وأتهيلهم مبا يتناسب مع سوق  إجياد فرص التوظيف يف القطاعني العام واخلاص لةلعمانيني -5

العمل وذلك من خالل خلق الفرص الوظيفية وإحالل العمالة الوافدة بعمالة وطنية عمانية ذات كفاءة وكذلك رفع  
 .زااي بني القطاعني العام واخلاصبتقريب املكفاءة سوق العمل العماين 
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 14 -3الرتقمية ، هيئة تقنية املعلومات ، سلطنة عمان ، الطبعة األوىل ،  صعمان   (56)

  (56)الوطني  جملتمع عمان الرقمي... سرتاتيجي : الاثنيا  
، واليت تعد الوطنية جملتمع عمان الرتقمية سرتاتيجيةم( انبثقت اال2020-1996التنمية ) اسرتاتيجيةومن ضمن 

، حيث أن الرؤية تتضمن " حتويل حتقيق الرؤية اليت وضعت من أجله القاعدة اليت يستند عليها القائمني من أجل
، وإثراء تقطاع األعمال االتاال لتعزيز اخلدمات احلكوميةالسلطنة إىل جمتمع معريف من خالل تفعيل تقنية املعلومات و 

رها لتحويل حياته ، ويسخ؛ لكي ينعم اإلنسان العماين بثمار املعرفة احلديثة متكني األفراد من التعامل الرتقميو 
 . لألفضل"

-52الوطنية جملتمع عمان الرتقمي فإنه وفقا للمرسوم السلطاين رتقم ) سرتاتيجيةوليتم حتقيق الرؤية وضمان تنفيذ اال
وتنفيذ مبادرة هيئة عمان ، لتكون اجلهة املسئولة لتنفيذ السياسات املختلفة، ( مت إنشاء هيئة تقنية املعلومات2006
، كما هتدف مبادرة عمان احلكومية، واليت يتخللها جمموعة املشاريع واآلليات لرفع كفاءة وفاعلية اخلدمات الرتقمية

عمان الرقمي   اسرتاتيجي وترتكز  ،ج كافة األنشطة والربامج يف عمانيف نسي أساسياً  الرتقمية إىل جعل املعرفة عناراً 
 :يف

، وكذلك تدريب وتطوير دمي االستشارات الفّنية املختلفةوتتمثل يف تق الدعم الفين لةلمؤسسات احلكومي  -1
 .فنيوأتهيل املوظ

علق ابلشبكات والبواابت وتتمثل يف توفري البنية األساسية اليت تت مشاريع البني  األساسي  لعمان الرقمي  -2
 .ختلفةريعات واألطر واملعايري امل، وكذلك توفري البّنية اليت تتعلق ابلتشاحلكومية

وهوبني واحتضان مشاريعهم ورعاية امل تنمي  اجملتمع يف جمال تقني  املعةلومات وتتمثل يف مراكز اجملتمع املعرفي  -3
 .ك تعزيز استخدام احلاسوب املنزيل، وكذلالرتقمية

ك كل ما سبق سيؤدي إىل خلق جمتمع عمان الرتقمي والذي سيحظى خبدمات أفضل للمواطنني واملقيمني وكذل
، وإذا ما وصلت احلكومة هلذا علوماتمعريف مبين على تقنية امل اتقتااد، مع وجود ات إلكرتونية حكومية متطورةخدم

 .إىل ما يسمى مبجتمع عمان املعريفاملستوى من اخلدمات والرعاية فإنه ستال 
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 : مشاريع البني  األساسي  اْللكرتوني  اثلثا  
 -:ملبادرة ُعمان الرقمي  ومن أمههاوتنفذ هيئ  تقني  املعةلومات عددا من املشاريع البني  األساسي  

 .نت وإنشاء مركز البياانت الوطينمبادرة ربط املدارس بشبكة اإلنرت  -1
 .كرتوين والشبكة احلكومية املوحدةإنشاء بوابة الدفع اإلل -2
 .اإللكرتونيةية للخدمات احلكومية البوابة الرمس -3

 -:الفين وبناء القدرات واملتمثل يفكما تقوم هيئ  تقني  املعةلومات ابلدعم 
تقنية املعلومات كما يتم مشروع تدريب كافة موظفي اخلدمة املدنية، وذلك من أجل رفع كفاءاهتم ومهاراهتم يف  -أ

زارة اخلدمة املدنية و ابلتعاون مع وزارة بشهادات دولية يف جمال تقنية املعلومات ويتم ذلك ابلتنسيق مع و  تعزيزهم
 .ملدارس والقاعات لتدريب املوظفنيالرتبية والتعليم لتوفري ا

فر هلم املعلومات لنجاح تقيام هيئة تقنية املعلومات كمستشار لكافة املؤسسات من القطاعني العام واخلاص وتو  -ب
 .مشاريعهم

ت اليت ، ويعمل على حل املشّكالفة حيث يقدم التسهيالت التقنيةعر إنشاء مركز االبتكار والدعم مبقر واحة امل -ج
 .ة اليت حترص على االبتكار الرتقمي، وكذلك تدريب وأتهيل املواهب العمانيتواجه املؤسسات احلكومية

ومن إجياد عدة مشاريع توعوية لتأهيل اجملتمع يف جمال تقنية املعلومات وذلك للوصول إىل جمتمع عمان املعريف  -د
 -أهم هذه املشاريع :

محلة التوعية بعمان الرتقمية وهي محلة منظمة ومتكاملة للتوعية بعمان الرتقمية واليت تشمل الندوات  -1
تلفة واحملاضرات والعروض املختلفة يف معظم املناسبات كمهرجان مسقط ومهرجان خريف صاللة واملعارض املخ

 .وتستهدف كافة شرائح السلطنة
املعرفية وهي عبارة عن مراكز يتم إنشاءها يف خمتلف والايت السلطنة وتشمل خمتربات جمهزة مراكز اجملتمع  -2

ع العماين أبحدث احلواسيب والتقنيات وخدمات إنرتنت وأنظمة التشغيل املختلفة  ومراكز التدريب لتأهيل أفراد اجملتم
 . يف كافة أحناء السلطنة

دعم األسر العمانية التقتناء احلواسيب الشخاية وتشجيعها املبادرة الوطنية للحاسوب الشخاي حيث يتم  -3
 .لفة ومشاريع مبادرة عمان الرتقميةالستخدامها من أجل االستفادة من اخلدمات املخت
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 121م ، ص  2005وزارة اإلعالم ، مسرية اخلري ،املطابع العاملية ، سلطنة عمان مسقط ،   (57)
 . 164ص   ،  مصدر سابق  مأمون حسن سعد ،ينظر، ( 58)

 الرقمي واح  املعرف  مبسقط ودورها يف تنمي  املوارد البشري  يف ظل البيئ   :رابعا  
 سعيد،فلقد أكد السلطان تقابوس بن  القيادة،ة مهمة كبرية تعهدت هبا إن تنمية اجملتمع واملتمثلة يف القدرات البشري

على أن النهج املتبع هو االنفتاح على مستجدات العلم واملعرفة لذا أصبحت تقنية املعلومات  عمان،سلطان 
ولذا جند أبن السلطنة عملت من أجل خلق  الثالثة،واالتااالت هي احملرك األساسي لعجلة التنمية يف األلفية 

، اليت تكون شريةاألرضية املناسبة لدفع عجلة التنمية لألمام وذلك ابستثمار التقنية لااحل تنمية تقدرات املورد الب
 .يف بناء اجملتمعات بكل مكوانهتا أحدى العناصر األساسية

لإلنطالتقه يف البيئة الرتقمية حيث أهنا تعمل على نشر  ال شّك أبن واحة املعرفة مبسقط هي إحدى املشاريع اليت متهد
لتلبية متطلبات  إتقان،الثقافة املعلوماتية وصقل الكوادر القادرة على التعامل مع تطورات صناعة تقنية املعلومات بكل 

  العمانية.السوق 
املعرفة لتكون النواة األوىل سعت السلطنة لتأسيس أرضية مناسبة لاناعة  املستقبلية،مع متطلبات اخلطط  ومتاشياً 

مسقط "  –هكتار إلنشاء " واحة املعرفة  70لذا مت ختايص ما يقارب  عالية،لتوفري املعلومة بسرعة متناهية ودتقة 
 املنشودة.لتكون مركز لإلبداع وتطوير تقدرات اإلنسان الذي هو اهلدف األساسي والغاية 

ة والقطاع اخلاص وتستقطب الشركات واملؤسسات العمانية النشطة أنشئت واحة املعرفة مببادرة مشرتكة بني احلكوم
نطقة متخااة للاناعة للعقول وم كم تعد مانعا إلكرتونياً   واملعرفة،يف جماالت تقنية املعلومات واالتااالت 

يف ن ، ويوجد ابلواحة كّليتان متخااتام 2003إىل  2001ملشروع بني عامي ، وتقد بدأ تنفيذ مباين ااملعلوماتية
 (57).الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري، ومها مرتبطتان بكّليات عاملية دوليه متنح درجات تقنية املعلومات واالتااالت

 
 (58)الواح  ... أهداف

املبين على املعرفة يف سلطنة عمان والعمل كشبكة ملاادر املعلومات الشاملة للشركات  تقتاادتنمية وترويج اال  -أ
 العاملة يف الواحة.

ي ابستغالل املعلومات واالتااالت و استقطاب الشركات احمللية ومتعددة تقتاادالعمل على التنويع اال -ب
 .ز جديدة ألعماهلااجلنسيات اليت تسعى إلجياد مراك

 مركز لتطوير تقنيات الوسائط املتعددة و توفري حواضن جديدة لدعم املشاريع الاغرية.جعل الواحة  -ت
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 164نفس املادر السابق ، ص   (59)

 

 .اعد البياانت والتحوط من الكوارثترسيخ دور السلطنة كمركز حلفظ املعلومات وتقو  -ث
مل يع، مما رامج خمتلفة، وآليات متنوعةوال شك أبن الواحة تعمل على حتقيق األهداف السابقة من خالل جمموعة ب

 (59)....-:نة، ومن أهم هذه الربامجيف السلط على بناء األفراد واملؤسسات
منجم املعرفة ) برانمج احلاضنات التجارية ( وهو من أهم برامج الواحة حيث يعمل على استقطاب الشباب  -1

، والفكرة ح حليفهمطى واثقة مما جيعل النجا والّشاابت العمانيات لبناء تقدراهتم الفردية مث ينطلقون إىل السوق خب
، لتعاون مع القطاعني العام واخلاصاألساسية هو حتويل أفكار املبادرات الفردية إىل أعمال وشركات جتارية انجحة اب

 % من الشركات العاملة يف مناطق تقنية املعلومات كانت تقد نشأت يف برانمج احلاضنات. 29حيث أن 
 ومات وذلك من خالل وجود مراكز أحباث وتطوير االبتكارات اليتالبحث والتطوير واالبتكار يف تقنية املعل -2

املهتمني واخلرباء يف ، فقد كانت والزالت الواحة مظلة البحوث واالبتكارات يف وجود ستدفع بعجلة التنمية إىل األمام
حوث التطبيقية ركزا للب، إمنا تُعد مركزا للتطوير االتااالت وكذلك مهذا اجلانب، فهي ليست مركزا لإلبداع فقط

 .واالبتكار
، وعملت تااالت والتقنية ابلدرجة األوىل، وهي جمموعة ّكليات يف جماالت االالّكليات العلمية يف الواحة -3

، وها هي تضم اليوم ملبىن وخدمات فائقة يف االتااالت، فهيأت األرض وااحة على توفري مساحات الستضافتهاالو 
 .تباعا رافدا لسوق العمل العماين طالب وطالبة سيكونونآالف  3000بني جنباهتا ما يقارب 

، ويهدف إىل  تثقيف اجملتمع واملؤسسات العاملة فيه أبحدث التطورات وذلك من خالل اليوم املفتوح الشهري -4
 .ول الناجحة للتحدايت املختلفةاستضافة بيوت اخلربة والشركات املختلفة واليت تطرح احلل

، وهو مؤمتر سنوي تستضيف فيه الواحة الشركات العاملة يف تقنيات ب اإللكرتونيةمؤمتر ومعرض األلعا -5
االتااالت وهتدف منه الواحة الوصول إىل التعريب ملختلف الربامج واألجهزة وخاصة التعليمية اليت يراد منها استفادة 

 .لك احملافظة على املوروث الثقايفاملواطن ابلدرجة األوىل وكذ
، حيث أن التعّرف عليها سيعمل على إزاحة حة يف اهليئات واملؤسسات الدوليةضوية الوااالستفادة من ع -6

 .، وابلتايل ستعم الفائدة يف اجملتمع واملؤسسات العاملة فيهادة من كل ما تتبناه هذه اهليئاتاحلواجز واالستف
، حيث تقوم االتااالتيف جمال التقنية وثورة جملة دجيتال عمان وهي جمله ختتص أبحدث التطورات  -7

  .مؤسسة عمان للاحافة والنشر على إخراجها ابلتعاون مع الواحة من أجل تثقيف اجملتمع وبناء تقدراته وتنمية طاتقاته
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 -نتائج الدراس  :

ابلرغم من أن هناك مؤشرات كثرية وعديدة مؤثرة على التنمية البشرية بطرق مباشرة  وغري مباشرة إال أن  (1)
 .من أهم القطاعات اليت تعىن بذلك والاحة وتقطاع الدخلتقطاع التعليم 

يت تدخل يف صميم التنمية ال شك أبن احلكومة العمانية مل تغفل احلاجات اإلنسانية واملعنوية والروحية وال (2)
وحقوق  وإنتاجاً  ، والتمتع مبنجزات الثقافة استهالكاً اجملتمع ، كقاعدة للحياة واستقراراً البشرية، كتوفري األمن واألمان

العمل والعبادة والتنظيم االجتماعي  وفتح اجملال يف صناعة القرار وحتديد احلقوق والواجبات من خالل أتسيس اجمللس 
 .تطور إىل أن أصبح جملساً للشورى االستشاري الذي

 
 -:التوصيات

أخذها بعني االعتبار لدى يف ضوء النتائج السابقة ميكن تقدمي بعض التوصيات املرتبطة بنطاق الدراسة واليت ميكن 
 -:سلطنة عمان وهي على النحو التايلالباحثني وصانعي القرار يف 

ء املدارس احلكومية ال شك أبن زايدة املاروفات اجلارية لإلنفاق احلكومي وكذلك العمل السريع لبنا  (1)
لربانمج  وفقاً  ابملائة سنوايً % 3ومواكبة ذلك مع اخلطط اجلارية خلفض منو أعداد السكان ألتقل من  ،والتوسع فيها

 على رفع معدل التنمية البشرية. ، سيعمل حتماً ملتمثل يف املباعدة بني الوالداتوزارة الاحة املعمول به وا
ورفع كفاءة شبكة ، التعليم احلديث والتعليم التقين العمل على زايدة اإلنفاق االستثماري للتوسع يف  (2)

 .علومات بسهوله ويسر، للحاول على املعارف واملاالتااالت
 ، وتدريب التالميذ يف سنواهتم األخرية مناسي والتعليم اجلامعي بسوق العملربط التعليم ما بعد األس  (3)

 . التعليم مبهارات العمل املرغوبة
توفري بيئات علمية وعملية متكاملة خللق جيل تقادر على تلبية االحتياجات املتجددة يف السوق العماين  (4)

 .سواق اخلليجية بافة عامةاصة واألبافة خ
،  وإعداد مدربني وأخاائيو تدريب ات التابعة للمحافظات يف السلطنةنشر مراكز التدريب يف كافة املؤسس (5)

نيات والتكنولوجيا ، ومبا يتواكب مع اجلديد من التقعاملني على رأس العمل بشكل مستمرذوي كفاءة لتدريب ال
 .احلديثة

 .ة مع الزايدة السنوية يف أعدادهمؤسسات التعليم العايل للطالب متناسبجيب أن تكون عملية استيعاب م (6)



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 

2016 

           

 
 107 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

  :املراجع
 -املراجع العربي  : -1 

 ( التنمية البشرية ،  مديرية الكتب واملطبوعات 2008-2007ألمحر ، د. حممد أكرم ، بلول ، د . صابر )م
 ، جامعة دمشق ، الطبعة األوىل .

 ( التوظيف 2008اندروز ،آن )الفّعال ،  ترمجة سعيد احلسنية ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة األوىل  .م 
 ( عّمان ، 2008األنااري ، د. عيسى بن حسن ، ) م(  من التعليم إىل العمل ) تدريب وتوظيف الشباب

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة األوىل .
 ( التنمية البشرية يف 1994اومليل ، د. علي  )الوطن العريب ، حبوث ومناتقشات الندوة الفكرية ، املكتبة م

 الوطنية .
  برررانمج األمررم املتحرردة اإلمنررائيUNDP (2001 تقريررر التنميررة البشرررية لعررام )م ، توظيررف التقنيررة  2001م

 ألوسط احلديثة خلدمة التنمية البشرية  ، ترمجة : ندا مجال الدين بيومي ، القاهرة ، مركز معلومات تقراء الشرق ا
 ( التحول إىل جمتمع املعرفة ، الرايض ، مكتبة امللك عبد العزيز  1426بكري ، أ.د. سعد علي احلاج ) هر

 العامة ، الطبعة األوىل .
 ( م( التنمية  البشرية يف الوطن العريب ) اإلبعاد الثقافية 1996اجلابري ، حممد عابد ، اإلمام ، حممد حممود

 ية واالجتماعية لغريب آسيا  ) األسكوا( .تقتااد( ،اللجنة اال2نمية البشرية لألمم املتحدة )واجملتمعية (  ، دراسات الت
 ( كلية اال 1977جامعة امللك عبد العزيز ،) واإلدارة ، السعودية ، مركز  تقتاادواإلدارة ، جملة اال تقتاادم

 البحوث والتنمية ، العدد اخلامس .
 ( كلية1983جامعة امللك عبد العزيز ،)واإلدارة ، السعودية ،مركز  تقتاادواإلدارة ،جملة اال تقتااداال م

 البحوث والتنمية،العدد السابع عشر  .
 ( املوارد البشرية ، جمموعة النيل العربية 2008جوي،جنيفر ، ميجنسون،ماثيو ديفيد ، سورتيز،مارك تنمية )م

 ، الطبعة األوىل.
  ( مدخل إسرتاتيجي1997حسن ، الدكتور راوية ) لتخطيط وتنمية املوارد البشرية ، مار ،الدار اجلامعية  م

 ، الطبعة األوىل .
 ( رأس املال البشري ،  أتصيل نظري وتطبيق على مار ،  مجهورية مار 2006احلناوي ، د . محدي )م
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 العربية  ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، الطبعة األوىل.
 ( التنمية البشرية يف ال1994اخلطيب ، د. هشام )وطن العريب ، سلسلة احلوارات العربية ، حبوث م

 ومناتقشات الندوة الفكرية ، املنتدى الفكر العريب ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، املكتبة الوطنية .
  ( 2005خلف ، د.  فليح حسن ) املعرفة، عامل الكتب احلدي . اتقتاادم 
  السرنوي ، جملرس التنميرة ، األمانرة الفنيرة، سرلطنة عمران م( اإلحاراء 1980دائرة اإلحاراء الوطنيرة ) أكتروبر

 ، اإلصدار التاسع .
  م( اإلحااء السنوي ، جملس التنمية ، األمانة الفنيرة، سرلطنة عمران ، 1975دائرة اإلحااء الوطنية ) نوفمرب

 اإلصدار الرابع .
 ( اال2010الدعمي ، د. هدى زوير خملف ، العذاري ، عدانن داود حممد )املعريف وانعكاساته على  تقتاادم

 التنمية البشرية ) نظرية وحتليل يف دول عربية خمتارة (  ،  دار جرير للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .
 ( رسالة الرتبية  ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة عمان  ،  العدد 2007رايحنة ، د. حممد سليمان تقاسم )م

 الثامن عشر . 
  ، املعرفة يف الدول العربية الواتقع والتحدايت ، دراسة مقارنه )  اتقتاادالتنمية البشرية و رايض ، ابو لاباع

 م2013-م 2012اجلزائر، اليمن (، دراسة املاجستري،  –اإلمارات 
 القياسي ،مجهورية مار العربية الدار الدولية  تقتاادسالفا تور، أ.د دومنيك نظرايت ومسائل يف اإلحااء واال

 ثقافية،الطبعة األوىل .لالستثمارات ال
 ( تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية ، القاهرة ، اجملموعة العربية 2009سامل ، حممود حيىي )م

 للتدريب والنشر ، الطبعة األوىل .
 ( م( تنمية املوارد البشرية يف ظل البيئة الرتقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة 2008سعد ، مأمون حسن سعد
 ( الطبعة األوىل .2006يونيو  –نعقدة مبعهد اإلدارة العامة امل
 ( تنمية القوى العاملة يف اجملتمع العريب ، مار ، مركز اإلسكندرية 1997شتا ، الدكتور السيد على  )م

 للكتاب ، الطبعة األوىل  .
  دارية ،السنة التاسعة م(  ، جملة العلوم اإل2001الشعبة املارية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية )يونيو

 والثالثون ،العدد األول .
 ( التنمية و  1406الشعييب ، د. صاحل احملمد ) ايت القوى العاملة  ، السعودية ، مطابع حبر العلوم اتقتاادهر
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  .، الطبعة األوىل
 ( اال2008الشمري ، أ . د . هشام ، الليثي ، اندية )بعة املعريف  ، صفاء للنشر والتوزيع ، الط تقتاادم

  .األوىل
 ( تربية عقل األمة للمعرفة  ، مار ، املكتبة العارية 2009شنودة ،أ.د. إميل فهمي حنا تربية املعرفة )م

 للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .
 ( تعليم 2010الاايف ، د. عبد احلكيم حممود ، تقارة ، د . حممد سليم ، دبور ، عبد اللطيف حممد   )م

 املعريف ، عّمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل . اادتقتاألطفال يف عار اال
 ( 1991عبدهللا  ، د. حممد حامد )ايت املوارد، السعودية ، مطابع جامعة امللك سعود ، الطبعة اتقتاادم

 األوىل .
 ( حتليل 2002عبدهللا ، د. حممد حامد ) املوارد ي ملنجزات خادم احلرمني الشريفني يف تنمية اتقتاادم

البشرية يف العشرين عام األوىل من عهده ، السعودية ، مطابع جامعة امللك سعود ، وزارة التعليم العايل ، السلسلة 
57. 
 ( اجتاهات حديثة يف التنمية ، اإلسكندرية  ،  الدار 1998عطية ، د . عبد القادر حممد عبد القادر )م

 اجلامعية ، الطبعة األوىل.
 ايت املوارد البشرية، األردن ، الوراق  ، اتقتاادم (  2007ذ الدكتور طارق عبد احلسني ) العكنيلي ، األستا

 الطبعة األوىل . 
 ( القاهرة ،   –ختطيط  –م ( تنمية القوى البشرية )سياسات 1976عالتقي ، مدين عبد القادر ، ) برامج

 دار الشعب ، الطبعة األوىل .
 ( لتنمية2006علي ، مسرية كامل حممد )البشرية وإدارة املنظمات الغري حكومية ، مار  ، املكتب  م

 اجلامعي احلديث ، الطبعة األوىل.
 (املدخل إىل 2006العلي ،أ.د  عبد الستار ، بلجي ، أ.د عامر إبراهيم تقند ، العمري ، أ.د غسان ، )م

 املعرفة ، عّمان ، دار املسري للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل.
  ، م( مقاالت يف التنمية البشرية العربية ،األحوال والبيئة الثقافية ، مكتبة الدار 1998د . حامد عمار )عمار

 العربية للكتاب  ، الطبعة األوىل .
 . عمان الرتقمية ، هيئة تقنية املعلومات ،سلطنة عمان ،الطبعة األوىل 
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 م( تنمية املوارد البشرية  ، دار 2007) غريب ، ا.د. علي ، تقرية ، أ.د. إمساعيل ، سلطانية ، أ.د. بلقاسم
 الفجر للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .

 ( تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة وجمتمع املعلومات ، األردن ، مركز الكتاب 2008تقوي ، د . بوح نية )م
 األكادميي ، الطبعة األوىل .

 ( تنمية املوارد ا2008الكاللده  ، د. طاهر حممود )لبشرية  ، األردن ، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع ، م
 الطبعة األوىل .

 (تنمية املوارد البشرية والنمو اال1998كنعان ، طاهر محدي كنعان  )ي يف البلدان العربية ، صندوق تقتاادم
 ( ،  الطبعة األوىل . 1998النقد العريب ، ) ندوة بدولة اإلمارات العربية 

 (1998كنعان طاهر )ي  يف البلدان العربية ، الطباعة والنشر تقتاادندوة تنمية املوارد البشرية والنمو االم
 ي واالجتماعي ، الطبعة األوىل  .تقتاادلاندوق النقد الدويل ، الاندوق العريب لإلمناء اال

 م2010املعريف  ،  تقتااد، دور جممعات التقنية يف التحول حنو اال سرتاتيجيةمركز الدراسات اال 
 ( ندوة برامج اجلامعات ومدى تلبيتها الحتياجات الدولة من 1988معهد اإلدارة العامة ابلسعودية ، )م

 القوى العاملة ، مطبعة معهد اإلدارة العامة ، الطبعة األوىل.
 ( تقريرررر التنميررة اإلنسرررانية العربيرررة 2003املكتررب اإلتقليمررري للررردول العربيرررة )بررررانمج األمرررم املتحررردة   2003م ،

 اإلمنائي ، األردن، عّمان ،املطبعة الوطنية.
 ( تقراءات يف تنمية املوارد البشرية ، الكويت ، وكالة املطبوعات ،  1976مناور ، الدكتور مناور أمحد )م

 الطبعة األوىل .
 ( تنمية املوارد البشرية و 2010املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، معهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان ، )تعزيز م
 الوطين ، مسقط ،املؤمتر العريب الثاين. تقتااداال
  ، املهاجر ، إ د . حممد كاظم ، العقايب ، طالب إبراهيم ، فارس ، حممد األمني ، إلياس ، د . هاشم إلياس

م ( إحااءات العمل وأمهية النهوض هبا يف أتقطار اخلليج العريب ، البحرين ، سلسلة 1989محزة ، د . حامد )
اجتماعية وعمالية ملكتب املتابعة جمللس وزراء العمل ابلدول العربية اخلليجية ، دار املؤسسة العربية،الطبعة  دراسات
 األوىل .

  النبهاين ،  د . حافظ بن انصر بن حممد ،  ختطيط القوى العاملة ، املؤمتر العريب الثاين يف اإلدارة )تنمية
 سلطنة عمان ، معهد اإلدارة العامة . الوطين( ، تقتااداملوارد البشرية وتعزيز اال
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 ( تنمية املوارد البشرية التخطيط واإلسرتاتيجيات واألجهزة ، مار ، دار الطويل 1972جنيب،أمحد فؤاد )م
 الفن الطباعة ، مركز البحوث اإلدارية ، الطبعة األوىل .

 ( 1988هاجن ، د. افرييت  )مركز الكتب األردين ،  ايت التنمية ،  ترمجة جورج خوري ،األردناتقتاادم  ،
 الطبعة الرابعة .  

 ( املنهج واال2007اهلامشي  ، األستاذ الدكتور عبد الرمحن ، العزاوي الدكتور فائز حممد  ، )املعريف ،  تقتاادم
 عّمان )األردن(  ، دار املسرية للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل .

 ( مسرية اخلري، سلطنة عمان 2005وزارة اإلعالم )مسقط ، املطابع العاملية .م 
 ( عمان 2006وزارة اإلعالم )م ، مسقط ، مؤسسة عمان للاافة والنشر واإلعالن . 2006  - 2005م 
 ( مسقط ، سلطنة عمان  ، مزون للطباعة والنشر  2008-2007م( عمان ) 2008وزارة اإلعالم ، )م

 واإلعالن  
 ( عمان 2011وزارة اإلعالم )مؤسسة عمان للاافة والنشر واإلعالن .م، مسقط  2011 – 2010م ، 
 م( اإلحارراء السررنوي ، مركررز املعلومررات والتوثيررق ، سررلطنة عمرران ، 1998الرروطين ) أغسررطس  تقتاررادوزارة اال

 اإلصدار السادس والعشرون .
 ( العمل والعمال وتنمية املوارد البشرية خالل تقرن يف اململكة العربية السعودية1999اليحىي ، أمحد محد )م  ،

 السعودية جده ، دار البيان العريب ، الطبعة األوىل .
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