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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the government spending and its impact on indicators of 

human development in Muslim societies. The researcher chose Sultanate of Oman a 

model to study, where he intended to find out the impact of the government spending 

on education and health sectors and the average individual’s income.  The study 

included definition of human development, its objectives, indicators, components and 

principles. The study also investigated the human development aspects in the Sultanate 

of Oman as a model of an Arab Islamic state.  The study reached a number of results, 

most importantly was weak spending on scientific research and innovation compared 

with total income. A number of recommendations have been suggested, most 

importantly the rescheduling of the government's priorities to education and training. 
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 لخص امل

وقد اختار   مؤشرات التنمية البشرية يف اجملتمعات اإلسالمية  يفف على اإلنفاق احلكومي وأثره  هدفت الدراسة احلالية للتعر  
أثر اإلنفاق احلكومي على قطاعات التعليم والص حة   بيان، حيث عمد الباحث إىل  للدراسة  سلطنة عمان أمنوذجا  الباحث  

ولقد مشلت الدراسة على التعريف ابلتنمية البشرية وأهدافها  ،  وانعكاسها على مظاهر تلك القطاعاتومتوس ط دخل الفرد  
عمان كأمنوذج لدولة عربية إسالمية، ويف   ومؤشراهتا ومقوماهتا ومبادئها، كما مشلت دراسة مظاهر التنمية البشرية يف سلطنة

ضعف اإلنفاق على جمال البحث العلمي واالبتكار مقارنة مع امجايل ختام الدراسة مت التوصل لعدد من النتائج من أمهها  
 .إعادة  جدولة أولوايت احلكومة ابلنسبة للتعليم والتدريب، كما مت التوصل لعدد من التوصيات أمهها  الدخل
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أبوظيب  ينظر : الصادق، علي توفيق، دور احلكومات اإلمنائي يف ظل االنفتاح االقتصادي، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، شركة  1

 26م، ص 2001للطباعة والنشر،
عبد الرمحن، قضااي التنموي يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف القرن احلادي والعشرين، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، ينظر: اهلييت، نوزاد   2

 11م، ص 2013الطبعة األوىل، 

 

 

 

 

  أوال  : املقدمة
إن أغلى الثروات وأدومها على اإلطالق هي العنصررررررررررررررر البشررررررررررررررري، وابلت ايل فعن األمم ا تقد مة و الرائدة جعلت  مصرررررررررررررردر  
اهتمامها الذي تدور حول  عجلة الت نمية، إذ أن  لن يكتب هلا النجاح ما مل يتوف ر العنصررررررررررررر البشررررررررررررري ا ؤهل  هيال  كافيا  

أسراسرا  سرليما ، ويرجع االهتمام العا ي بتنمية ا وارد البشررية إىل أن البشرر هم احلري احلقيقي ألي حضرارة، لذا فعن ليكون 
قضرررية النمو والت نمية ال اهتمام العامل  ا هلا من أمهية ابليفة يف تطوير االقتصررراد وتلبية رغبات الشرررعو ، كما أن القائم  

ا على التعر ف على أسرررار النمو وأسرراليب هقيق  وعالقت  ابلت نمية وشا الشررك  في   ن على السررياسررات االقتصررادية حرصررو 
رات الت نمية البشرررررية، كذلك فعن بعل االقتصررررادي  اسررررتخلصرررروا أن   ط دخل الفرد من أهم مؤشرررر  حة ومتوسرررر  التعليم والصرررر 

لرفاه االجتماعي لكثري من شررررررائم اجملتمع، دخل الفرد ميكن أن يكون مؤشررررررا  مناسررررربا  لقيا  الت نمية وإن كان ال يعكس ا
حيث أن اإلحصررررررررراقات ا تعلقة ابلدخل ال تسرررررررررد هسرررررررررينات حقيقية فعليا  يف احلاجات األسررررررررراسرررررررررية كاليفذاق والتعليم  

حة، ولذا فعن معظم دول العامل تسرررعى لضرررمان الوصرررول للت نمية ا سرررتدامة اليت تضرررمن حق األجيال القادمة من    1والصررر 
خالل االسرتيفالل األمثل وذلك بقصرد الوصرول إىل اقتصراد مسرتدام ومتنوذ، وهلذا فعن دول اخلليج سرعت منذ  ا وارد من

البردايرة من أجرل موائمرة أهردافهرا التنمويرة لتحقيق تنميرة شرررررررررررررراملرة وذات دميومرة، وقرد وضررررررررررررررعرت الت نميرة ا سررررررررررررررتردامرة احلور 
يف ح  أن انتشرار الفقر يف  2الت نمية البشررية ا رتفعة،  األسراسري لتجنب شربم الفقر لشرعواا شا جعلها ضرمن الدول ذات

بعل البلدان العربية يوحي إىل تدين مسرررررتوايت الت نمية شا أدو إىل وجود مشررررركالت وظواهر سرررررلبية كتلفة، إذ أن  ميكن  
رة الباحث  القول  ن الفقر سررربب رئيسررري من أسررربا  تدين كرجات التعليم، كما أن  سررربب رئيسررري يؤدي إىل تفاقم ظاه

عن العمل، وا راقب لواقع بعل دول العامل العريب واإلسرررررررررررالمي تعي واما   ن حكوماهتا انتهجت خط سرررررررررررري ميفاير عما 
كان يفرتض أن تسرررري علي  وأخطأت يف اختيار الوسررريلة ا ناسررربة لتحقيق هدف الت نمية، وشا ال شرررك في   ن أشرررد هذه  
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 11، ص  2009الطبعة الثانية،  ينظر :  غبان، ارو  أمحد إبراهيم ، الت نمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ، ا دينة ا نورة ،دار اإلميان، 3

سرالم كالنموذج االشررتاكي والنموذج الرأيلايل، يف ح  أ ا تركت النموذج اإلسرالمي األخطاق، إتباعها لنماذج كالف  لإل
 .3الذي يرو في  ا فكرين والعلماق ا سلم  كرجا  عظيما  حنو الت نمية الشاملة وا ستدامة

 
  اثنيا  : جمال وحدود الدراسة   

 م(.2015  – 1990لسلطنة ُعمان للفرتة الزمنية )تتمث ل حدود الدراسة احلالية يف احلدود ا كانية والزمانية  
 اثلثا  : سبب اختيار املوضوع  

نظرا  لزايدة االهتمام مبواضررررررررريع الت نمية البشررررررررررية خالل السرررررررررنوات األخرية من قبل احلكومات وا نظمات الد ولية، وكذلك  
خللفية الباحث يف دراسرررررت   رحلة ا اجسرررررتري، إذ عكف على دراسرررررة قطاذ التعليم إلبراز أثره يف الت نمية البشررررررية بسرررررلطنة  

م، وابلتر ايل فرعن ذلرك قرد م ثُرل لردو البراحرث وجود  2008م وحىت عرام 1987ام ُعمران يف ظرل االقتصرررررررررررررراد ا عريف منرذ عر 
حبيث تكون سررررررررررررلطنة ُعمان  رغبة حقيقية من  للتوسررررررررررررع ومعرفة أثر تطو ر اإلنفاق احلكومي على اجملتمعات اإلسررررررررررررالمية، 

 أمنوذجا .
 : أمهية الدراسة     رابعا

البشرية وصقلتها، حازت على مكانة مرموقة ب  الد ول ذات   ال شك   ن الد ول اليت عملت على رفع مهارات الكوادر
الت نمية العالية، وعندما أخذ هذا ا وضوذ أمهية كبرية بدأت الد ول تعي أمهية وضع مؤش رات تقيس من خالل  وضعها ب  

ا تطلبات اليت ابقي الدول بل استفادت من تقييم األمم ا تحدة السنوي شا جعلها حريصة  كل احلرص على مراعاة  
 تضمن هقيق األهداف اإلمنائية،   

 -ولذا ميكننا تلخيص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:
 بيان أمهية الت نمية البشرية وهليل ا فاهيم ا رتبطة اا وأساليبها وطرق  هيلها.-1
 وأثرها يف اجملتمع العماين .دراسة مظاهر الت نمية البشرية )التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد(   -2

 : إشكالية الدراسة خامسا
وإذا أخرذان سررررررررررررررلطنرة ُعمران فرعننرا ارد أن هرذه الرد ولرة كرانرت والزالرت تواجر  الت حردايت وتعمرل من أجرل تنميرة شررررررررررررررراملرة  

علوماتية وتتمتع ومسررتدامة تتمث ل يف بناق موارد بشرررية كفؤة قادرة على مواكبة عصررر التقد م والث ورات العلمية واجملتمعات ا 
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بصرررحة عالية وهصرررل على األمن االجتماعي والعدالة وحرية الرأي والتعبري، وكذلك بناق اقتصررراد قوي ليعود اب نفعة على 
 الفرد واجملتمع، وكذلك حفظ البيئة والعناية اا من أجل استدامتها واستدامة مواردها وتديدها، وابلت ايل فعن مشكلة 

 
 
 

تتلخص يف التسررررررررا ل إىل أي مدو ميكن أن يكون اإلنفاق احلكومي مؤثرا  على مؤشرررررررررات التنمية البشرررررررررية يف الدراسررررررررة 
 اجملتمعات اإلسالمية ؟وما طبيعة العالقة بينهما ؟

 : أسئلة الدراسة  سادسا
 -   :ميكننا تلخيص إشكالية الدراسة يف التسا الت اآلتية

 مية على تطور التنمية البشرية ؟  بية واإلسالإىل أي مدو يدلل اإلنفاق للحكومات العر -1
رات مؤثرة يف مظاهر الت نمية  -2 حة ومتوسررررط دخل الفرد(كمؤشرررر  إىل أي مدو يدلل اإلنفاق احلكومي على)التعليم والصرررر 

 البشرية بسلطنة ُعمان ؟  
 هل  توس ط دخل الفرد  ثري يف معد ل الت نمية البشرية بسلطنة ُعمان ؟   -2

م ابلرغم من أن النهضرررة الُعمانية بدأت يف أوائل السررربعينيات من القرن ا اضررري، 1990دراسرررة الفرتة من بعد عام سررريتم  
 اال أن االهتمام يف بداايت النهضة كان منصب ا  على البىن التحتية بشكل أساسي.

  : أهداف الدراسة   بعاسا
  :ميكننا تلخيص أهداف الدراسة يف النقاط اآلتية

 ر تطو ر انفاق احلكومات العربية واإلسالمية يف التنمية البشرية .بيان أث-1
حة ومتوسرررررررررط دخل الفرد( يف مظاهر الت نمية البشررررررررررية   -2 إيضررررررررراح تطو ر اإلنفاق احلكومي على قطاعي )التعليم والصررررررررر 

 بسلطنة ُعمان .
 : فرضيات الدراسة   اثمنا

ات ا سرررررررتقل ة يف لقد انبثق عن مشررررررركلة الدراسرررررررة عدة فرضررررررريات ارتبطت  ابلعالقة ب  متيفريات الدراسرررررررة، فتمث لت ا تيفري 
مؤش رات التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد واليت تُعد من مؤش رات الت نمية البشرية، وقد افرتض الباحث وجود عالقات 
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 http://ar.wikipedia.org/wiki ، 4  ينظر: ا وقع اإللكرتوين ويكيبيداي  

ات ا سرررتقل ة  ا شرررار إليها أعاله، ووفقا  ألهداف الدراسرررة،  ثري و ث ر ب  ا تيفري  الت ابع ا تمثل يف اإلنفاق احلكومي وا تيفري 
 -فعن الباحث يفرتض اآليت:

 البشرية يف اجملتمعات اإلسالمية.: توجد عالقة ب  تطو ر اإلنفاق احلكومي ومؤشرات الت نمية  الفرضية األوىل
حة ومتوسرررررطالفرضــــية الثانية دخل الفرد يف ُعمان   : توجد عالقة ب  تطو ر اإلنفاق احلكومي على قطاعات التعليم الصررررر 

 وب  ومظاهر التنمية العمانية.
 

  : منهجية الدراسةاتسعا  
سيتبع الباحث السرد النظري  وضوعات حيث  لإلجابة على مشكلة الدراسة سيعتمد الباحث على ا نهج الوصفي 

الت نمية البشرية وأثرها على اجملتمعات اإلسالمية مث سيب   الباحث مظاهر الت نمية لقطاعات التعليم والص حة ومتوس ط 
 دخل الفرد يف سلطنة كنموذج لدولة عربية إسالمية  . 

 : صعوابت الدراسةعاشرا  
وذ والصرررعوابت يف وجود دراسرررات سرررابقة بشررركل كبري، وخاصرررة حول سرررلطنة  حداثة ا وضررر  تتمث ل صرررعوابت الدراسرررة يف

 ُعمان.
 أدبيات الدراسة  

 4  -( التأصيل النظري :1)
مع انتهاق احلر  العا ية الثانية أدركت الد ول  ن عليها العمل ويف أسررذ ما ميكن حنو اإلصرالح لكافة اجملاالت السرياسرية  

واالجتماعية وغريها، وقد كان البد  من حصر ا وارد أوال ، فهناي دوال  استطاعت أن تنقل دوهلا بعملية منها، واالقتصادية  
اإلصرررررررررالح الشرررررررررامل إىل مصررررررررراف الد ول ا تقد مة ابسرررررررررتخدام ا وارد ا الية ا ختلفة واليت جاقت من عوائد الن فط واليفاز 

رائب والتجارة والصررادرات وغريها، وهناي دوال   أخرو مل تكن لديها موارد مالية ولكنها اسررتطاعت أن تعع عع بوابة  والضرر 
اإلنسررران الذي اعتعت  احلور والركيزة األسررراسرررية، ولقد حرصرررت هذه الد ول على االهتمام ابلفرد من جوانب  ا ختلفة، كما  

جلوانب الن فسرررررررية واالجتماعية حرصرررررررت على  هيلي ب وتدريب ب وتطويرهب من أجل رفع أداقه يف ا نظمات، وكذلك اهتم ت اب
ل ، حىت يبقى متمسررررركا  ابلعمل وحريصرررررا  على صرررررقل مهارات  لرفع مسرررررتواه وأداقه ومنافسرررررت  لألخرين، وقد ُعرفت ا وارد  
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 30، ص2011ينظر: ندمي، عفاف امد، دراسة ا وارد البشرية يف ا كتبات ا ركزية، الرايض، مكتبة ا لك فهد الوطنية، الطبعة األوىل،    5

البشررررررررررية   ا امجيع األفراد يف اجملتمع ذكورا  وإانر ، القادرين على العمل واإلنتاج أو ينتظر دخوهلم سررررررررروق العمل يف فرتة  
 . 5نةامعي  
 
 
 
 
 

وميكن القول  ن نظرايت الت نمية بشكل عام هي خليط جملموعة نظرايت لبيان كيف ميكننا هقيق تيفيري يف اجملتمع  فضل 
ما ميكن هقيق ، وقد اعتمدت هذه النظرايت على منهجيات معي نة وختصرررررررررصرررررررررات كتلفة مزجت بينها، وميكن أن نتتبع  

 -هذه النظرايت وفقا   ا أييت :
: وتنص على أن  ميكن هقيق الت نمية ابتباذ عمليات الت نمية اليت مت اسرررررررررررررتخدامها من قبل الد ول ذات  نظرية التحديث-أ

اجملراالت ا تقرد مرة، لرذا فقرد اعتع العرامل صررررررررررررررموئيرل هنتنيفتون أن لكرل بلرد خط يف الت نميرة ور ععه، لرذا فرعن كرل من والرت 
ذكر  ن  لكل بلد إمكانية تطبيق مراحل الت نمية واليت مت تطبيقها يف الد ول العظمى    A.F.K orgqnskiروسررررررررتو و  

ا تقد مة، كما ُعرفت نظرية اتلكوت ابسرررررررررررونز صرررررررررررفات اجملتمعات احلديثة والتقليدية، ورك زت على أن من أهم العناصرررررررررررر 
تقادات مهمة منها أن الت نمية تفرض على وقد بنيت نظرية التحديث على اعاألسرررررررراسررررررررية خللق أفراد جمددين هو التعليم،  

 الد ول ا تقد مة مساعدة الد ول النامية، كما أن األسرذ منوا  ميكنها اللحاق ابلد ول ا تقد مة.  
وميكن أن نلخ ص هذه النظرية يف أن الت نمية والتخل ف وجهان الختالف اقتصررررررررررررادايت البلدان، وهي نظرية التّبعية :- 

م العامل إىل قسرررم ، مها الد ول ا تقد مة اليفنية  نتاج من ظروف دا خلية لكل بلد، لذا فعن من أهم افكار هذه النظرية تقسررر 
والرد ول الفقرية ا تخل فرة، حيرث تعمرل األخرية على توفري اليرد العراملرة الكرادحرة   س األقران، يف ا قرابرل تصررررررررررررررعرد العوائرد 

 وايت، ومن أهم منظري هذه النظرية العامل لوكسمبورج روزا .واألرابح يف الد ول ا تقد مة ألعلى ا ست
مرت العرامل إىل نواة وهرام  أو إىل  نظرـية النظ  الـعاملـية-ت : وقرد جراقت هرذه النظريرة ردا  على نظريرة التبعيرة، فقرد قسرررررررررررررر 

ك تدر  التيفيري يف قلب وايط خارجي، وحيث ترتكز على ا سررررررراواة ابعتبارها كياان  منفصرررررررال  عن النمو يف الت نمية، كذل
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دراسة جيفرافية ، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اآلدا  ، القاهرة،   –صر بن علي ، الت نمية البشرية يف سلطنة عمان ينظر: السيايب ، أمحد بن ان  6
 395ص  2014

النظرام الرأيلايل العرا ي، وقد جاق ما ينراقل هذه النظرية يف نظرية ا نهجيرة اجلذعيرة اليت تعكس عدم ا سرررررررررررررراوة يف النظرام 
 الدميقراطي.

ن : وترو  ن االقتصررراد والسرررياسرررة متشرررااان، وابلت ايل فعن انطالق الت نمية يف أي بلد تُعد فرتة فريدة م نظرية الدُّولة-ث
 نوعها .

: وهي نظري  تب   مفهوم ا اركسرررررررية وتصرررررررف ديناميات العامل لتاري  البشررررررررية،  نظرية التّنمية غري املتوازنة واملشــــــ كة-ج
وكانت تسرررررررتخدم من قبل ليون تروتسررررررركي الروسرررررررية عندما بدأت هليل االحتماالت التنموية لالقتصررررررراد يف اإلمعاطورية  

 الروسية .
 
 

من نظرايت الت نميرة فرعنر  يالحظ وجود تطو ر اترهلي هلرذه النظرايت وعقبهرا نظرايت أخرو يف ومن خالل مرا مت عرضررررررررررررررر  
االقتصاد، كنظرية ا يزة النسبية واليت تتنبأ جلميع البلدان مبكاسب، إذا ختصصت يف تارة السلع وجعلت هلا ميزة تنافسية،  

 ن التحديث االقتصرررررادي مير  مسرررررة مراحل خالل بناق  كذلك منوذج روسرررررتوفيان وميث ل نظرية التطو ر اخلطي اليت تنص 
م معد ل النمو يف االقتصررررررررررراد من  اجملتمع احلديث واالنتقال ب  من التقليدية إىل احلديثة، كما أن منوذج هارود دمر يوضررررررررررر 

 ات . حيث مستوو االدخار واإلنتاجية لرأ  ا ال كذلك منو اقتصاد البلدان النامية النتقال العمالة ب  القطاع
 -(:  الدراسات السابقة :2)

قام الباحث بعمل مسررررم السررررتخالص الدراسررررات ا تعلقة مبشرررركلة الدراسررررة وذلك ابلرجوذ إىل الكتب والدورايت العربية  
والدراسرات واألحباث، وكذلك اسرتخدام شربكة ا علومات الد ولية، وقد نتج عن ذلك وجود حبوث كتلفة، منها ما يتعلق 

لبشرررية، سررعى الباحثون خالهلا إىل هقيق أهداف دراسرراهتم  وذلك من خالل ابلت نمية ا سررتدامة ومنها ما يتعلق ابلت نمية ا
 التقصي والبحث، حيث يسعى الباحث لالستفادة من الدراسات الت الية قدر اإلمكان.  

 6دراسة جغرافية   –الدراسة األوىل: التّنمية البشرية يف سلطنة ُعمان 
كريس اجلهود لتطوير كافة جوانب حياة البشرر واالرتقاق مبسرتوو معيشرتهم  ترو هذه الدراسرة أن الت نمية البشررية الشراملة ت 

بشرررركل يرفع من مسررررتوو تعليمهم وصررررحتهم وقدراهتم بقصررررد وكينهم من العمل بقدرات عالية والتمتع حبياة كرمية، ومن 
سرررررررتواها، والوقوف على أهم أهداف هذه الدراسرررررررة تقدمي صررررررروره هليلية لواقع الت نمية البشررررررررية يف سرررررررلطنة ُعمان وتقييم م
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 م . 2011ديثة،ات احلينظر: العجلوين، امد إقبال، أثر تنمية ا وارد البشرية على تعظيم رأ  ا ال البشري، ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف ا نظم  7
 

التفاوت ا كاين للت نمية البشررررررررررررية يف سرررررررررررلطنة ُعمان، وكذلك التعر ف على العوامل اجليفرافية الطبيعية والبشررررررررررررية ا ؤثرة يف 
رات االقتصرررادية   رات السررركانية وانعكاسررراهتا على الت نمية البشررررية، واسرررتطالذ ا ؤشررر  الت نمية البشررررية ابلسرررلطنة، وفهم ا ؤشررر 

 لت نمية البشرية يف سلطنة ُعمان  اعية و ثريها على الت نمية البشرية، وااولة تقدمي بعل التوصيات جملااة معوقات اواالجتم
وقد أوصرت الدراسرة مبجموعة توصريات من أمهها وضرع اسررتاتيجية بناقة للتعليم، ذات اهداف واضرحة وفع الة، سرعيا  وراق 

، والنظر يف زايدة برامج التدريب والتأهيل ابلنسررربة للكادر الطيب الوطو، وهسررر  رفع كفاقة العملية التعليمية يف السرررلطنة
 راتب التقاعد  وظفي القطاذ احلكومي واخلاص، وزايدة االهتمام اب ناطق احلدودية، وذلك للعمل على االرتقاق بنوعية  

 
 

اخلدمات ا قدمة يف كتلف اجلوانب، والعمل على غر  روح الوالق واالنتماق للوطن وربط السررررررررررك ان  رضررررررررررهم ووطنهم، 
ويزت  وهنا يرى الباحث أبن الدراسة  وفتم اجملال لالستثمار يف تلك ا ناطق، والعمل على تشجيعهم مبختلف الوسائل. 

ا ا اعطت صورا  جيده ومع ذلك الواقع التنموي إال أن  كان من األفضل بوفرة ا علومات وقيمتها ذات الطابع األصيل إذ  
رات كثرية وعديدة،   رات معي نة والعمل على هليليها من كافة اجلوانب، حيث تطر قت األطروحة إىل مؤشرر  الرتكيز على مؤشرر 

 يف عمان من جوانب كتلفة .   ولذا فعن الباحث يرو  ن الدراسة احلالية اليت بصدد إجرائها ستدر  الت نمية البشرية
 7الدراسة الثانية: أثر تنمية املوارد البشرية على تعظي  االستثمار يف رأس املال البشري.

وهي دراسررررة ترو أن االسررررتثمار يف تنمية ا وارد البشرررررية أمرا  يف غاية الضرررررورة واألمهية وذلك إمياان  مبا توصررررلت إلي  الد ول 
ا تقد مة بعد أن أجادت يف التخطيط االسررررتاتيجي ونف ذت برامج الت نمية البشررررية من أجل الوصرررول إىل أهدافها ا توخاة،  

من ا دراق وا سررررررررؤول  يتبنو ن مقوالت تعل ا وارد البشرررررررررية أكثر أمهية، يف ح  يعتعو م  وقد ذكرت الدراسررررررررة  ن كثري
كلفة على ا ؤسرسرة، وابلت ايل فعن ذلك يُعد أمرا  خطريا  لليفاية، إذا أ م هلاطرون مبسرتقبل ا نظمة من أجل احلفال ابلقليل 

  منظماهتم.  من األموال مع إدراكهم الشديد  مهية ا ورد البشري يف
هتدف الدراسرررة إىل االطالذ على دور تنمية ا وارد البشررررية يف هقيق وتعظيم االسرررتثمار للعنصرررر البشرررري، كذلك  كذلك 

إعطاق نظرة شرررررررراملة حول أمهية الت نمية البشرررررررررية لتحقيق الت نمية الشرررررررراملة، ومن أهم نتائج الدراسررررررررة عدم كفاية االهتمام  
لعنصررررر البشررررري، حيث يوجد أثرا  مباشرررررا  لتخطيط ا وارد البشرررررية على تعظيم االسررررتثمار يف ا بذول يف جمال االسررررتثمار ل

 العنصر البشري، كذلك األثر ا باشر لنوعية العامج التدريبية على تعظيم االستثمار يف االفراد.
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الد ويل رأ   ينظر: كلوف، أمحد ، مدو  ثري رأ  ا ال الفكري على استمرارية منظمات األعمال وهقيق ميزة تنافسية يف ظل اقتصاد ا عرفة، ا لتقى8   
 . 2011ا ال الفكري يف ا نظمات احلديثة ،

 
 

اية االهتمام ا بذول يف عدم كفوإذ يرى الباحث أبن اجلهد املبذول يف الدراســـــة ال شـــــّر أبنئ أههر نتاي  هامئ وهي 
جمال االسرررررتثمار البشرررررري، لذا يرو  ن  كان من االفضرررررل لو اسرررررتندت الدراسرررررة إىل هليل منوذج مع   من أجل أن يدلل 

 على عدم كفاية االهتمام ا بذول يف جمال االستثمار البشري .
 
 
 
 

ــة الثالثة: مدى ملثري رأس املال الفكري على  ــية يف هل  الدراســـــــ ــتمرارية منظمات األعمال و قيا ميز  تنافســـــــ اســـــــ
 8اقتصاد املعرفة .

كبريا  حنو اقتصرررررررراد ا عرفة، وأن ا ورد احلايل  تتحدث هذه الدراسررررررررة عن أن العامل الذي شررررررررهد مع بداية القرن احلايل هوال  
هي اليت هتتم اب ورد البشري كرأ  مال بشري  للمنظمات هي ا وارد ا عرفية وليست ا وارد ا الية، وأن ا نظمات الناجحة
 يضاهي ويفوق رأ  ا ال ا ادي وهذا ما يضمن استمراريتها لفرتة أطول .

وهتدف الدراسرة إىل إبراز العنصرر البشرري كأسرا  ألي تطو ر منشرود، كذلك التعر ف على اجلوانب النظرية والفكرية لرأ  
ظمات الناجحة. حيث خلص الباحث إىل جمموعة من التوصرريات وث لت يف ا ال البشررري، كما تعرض أبرز خصررائص ا ن

االهتمام اب ورد البشررررررررري كنقطة بداية لنمو متطلبات األعمال، واالهتمام ب  من أسرررررررربا  بقاق ا نظمات، وتطوير  ليات 
البلدان العربية لسرررررد العجز، االسرررررتثمار العريب وبناق قاعدة بياانت عن القوو العاملة غري ا سرررررتيفلة وتبادل الكفاقات ب  

وتشررررررررررررررجيع ا بادرات وتنمية ا واهب ودعم التعليم والتدريب جعل  متاح للجميع، كذلك إنشرررررررررررررراق وتكوين مراكز البحث 
العلمي ا تخصرررصرررة لعمل فضررراق مشررررتي لتبادل ا عرفة ب  األقطار العربية، وسرررن وتطوير التشرررريعات اليت هفظ اسرررتقرار  

 ا وارد البشرية .
ابلرغم من أن الدراسرة نا يرى الباحث أن الدراسـة توصـّلل لبعا التوصـيات الد قد ا  الباحث يف هذه الدراسـة وه

 مل تفرز نتائج معي نة مبني   على دراسة تطبيقية وإمنا أفرزت توصيات بنيت على دراسة الباحث.
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مسقط ، –الت نمية اإلدارية عن طريق الت نمية الشاملة ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سلطنة عمان ينظر :أبو النجا ، امد فريد ، اإلداري ،   9
 . 41م ، ص 1985العدد الثاين والعشرون والثالث والعشرون   ، 

 .15ينظر :غبان، ارو  أمحد إبراهيم ، مرجع سابق، ص  10
م، 2015ة اجملتمعية ا ستدامة )نظرية يف الت نمية االقتصادية والت نمية ا ستدامة( ، دار اليازوري العلمية ، األردن، ينظر: ربيع ، امد عبد العزيز ، الت نمي   11
 17ص

 الفصل األول : مفاهي  الدراسة وأهدافها.
 متهيد ...

جمتمع من اجملتمعات حجر الزاوية والركن األسرررا  الذي تنهل علي  األمم والشرررعو ، وخاصرررة عند  يُعد اإلنسررران يف أي
 اجملتمعات اليت تقد ر ذلك وتعمل على االهتمام ب  وتنميت  و هيلي  ليصبم األسا  الذي تعتمد علي  الد ول وتقوم علي  

 
 
 

الت نمية يف تلك األقطار، ولقد كان والزال منذ أن وجد هذا الكائن البشرررررررري على هذه األرض، يعي  يف تطو ر مسرررررررتمر 
 ابلرغم من صراع  الدائم مع الطبيعة وهذا ينعكس على طبيعت  ونظم  وقيم  ومعايريه، ابلرغم من أن هناي فئات قد ال 

ليت قد تواج  بعل البلدان، فمنها ما يكون بسربب قلة ا وارد الطبيعية،  ، بسربب األوضراذ ا9يصريبها من هذا التطو ر شريق
وابلتايل سريؤثر على االقتصراد وسرتكون األحوال صرعبة والتحدي كبري لرفع معدالت التنمية، ومنها ما يكون نتاج أسربا  

تنمية، كما توجد أوضرررراذ  اجتماعية بسرررربب انتشررررار الفسرررراد والرشرررروة وعدم الشررررفافية وابلتايل سرررريؤثر حتما على مسرررررية ال
سررياسررية، كيفطرسررة األنظمة وسررياسرراهتا الدكتاتورية اليت قد تؤدي إىل غيا  العدالة واإلنصرراف ب  كافة طبقات الشررعب،  
ولذا فعن  منذ احلر  العا ية الثانية والت نمية هي نقطة االهتمام. لقد انتشرررررت كلمة الت نمية وأصرررربحت شررررائعة االسررررتخدام  

ت إذ أ ا يف الواقع كلمة ت عددت تعريفاهتا من خالل تنوذ اجملاالت وأصربحت من ا فاهيم اليت ليسرت هلا يف معظم اجملاال
حدود، فقد ظهرت من خالل ذلك أفكار وأنشرررررطة المسرررررت حياة البشرررررر سرررررواق اجلانب االقتصرررررادي أو االجتماعي أو 

نمية ثالثة جوانب وهي اجلانب األخالقي كما أن بعل ا نظمات ذكرت أن للت    10الثقايف أو السرررررررررررياسررررررررررري أو غري ذلك.
ا رتبط مبجال التعليم واجلانب ا ادي لبلوغ درجة معي نة من الطمأنينة والرغد والعي  الكرمي، واجلانب النفسررررررري ا تمث ل يف 

  11إرادة السمو النابعة من ذات اإلنسان وطبيعة احتياجات .
 املبحث األول: ماهية التّنمية البشرية 
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ا وارد ندوة تنمية ينظر: العامري، مالك بن سليمان، اآلرر اإلجيابية لتصنيف وترتيب الوظائف يف تنمية ا وارد البشرية لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة،   12
 .51م، ص 2011البشرية ،وزارة اخلدمة ا دنية ، سلطنة عمان ، مسقط، الطبعة األوىل، 

ات احللية والعا ية، ا كتب اجلامعي احلديث، مصر، الطبعة األوىل 13 م،  2012، ينظر: خليل، مىن عطية خزام، الت نمية االجتماعية يف إطار ا تيفري 
 105ص
 7م، ص  2010علي، نظرا ت و مالت يف الت نمية االقتصادية والبشرية ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ينظر: مجاز، طارق   14
 89م، ص1995ينظر: القصيفي، جورج، الت نمية البشرية )مراجع  نقدية للمفهوم وا ضمون (، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة األوىل،   15

يُعد اإلنسررران ثروة قومية وصرررانع الت نمية، إذ جعل  ت خليفت  يف أرضررر ، وابلت ايل فعن  األداة احلقيقية واهلدف واليفاية ومنبع 
ويُعرد موردا  ال يقرد ر بثمن،  التفوق والرايدة واإلبرداذ واالخرتاذ وهو حجر الزاويرة يف الت نميرة الشررررررررررررررراملرة مبختلف جمراالهترا، 

وعلير  فرعن األجهزة اإلداريرة يف الرد ول  أدركرت مردو أمهيرة ذلرك فعمردت على تنميرة ا وارد البشررررررررررررررريرة من خالل  هيرل 
 واجلدير ابلذكر فعن هناي  12وتدريب وتطوير ا ورد احليوي الذي ال ميكن أن يوجد ل  بديل مهما تطو رت التكنولوجيا.

 
 

نمية البشرية وتنمية ا وارد البشرية حيث أن األخرية جزق أساسي من الت نمية البشرية، إذ أن ا وارد البشرية تعىن فرق ب  الت  
 ابلرتكيز على البشر عند مرحلة عمرية معي ن  وهي اليت تعىن ابلعمر اإلنتاجي يف ح   ٍن الت نمية البشرية تعىن ابلفرد من 

ت نمية البشرررررررررررية أن اإلنسرررررررررران هو غاية الت نمية وأداهتا يف  ن واحد، فاليفاية هي اخلروج ويقصررررررررررد ابل 13ا يالد حىت ا مات.
ابإلنسرررررررررررانية من اجلهل والتخل ف والفقر وا رض والعوز إىل رخائها وعزهتا، وهقيق كل ما يق لإلنسررررررررررران ليحظى ابلتعليم 

كون تنمية مسررتدامة وشرراملة، كذلك فعن اإلنسرران والصرر حة والدخل واحلرية والعي  الكرمي لكافة األجيال بقدر تعاقبها لت
هو األداة لتحقيق الت نمية، وابلت ايل فع ا لن تتحقق تلك الت نمية دون جهد بشررري، وكل ما حظي اإلنسرران مبزيد من التعليم  

حة والعي  الكرمي كل ما دفع  ذلك إىل مزيدا  من العمل واإلنتاج واالبتكار واإلبداذ. ضرررررررمن العانمج كما ُعرفت   14والصررررررر 
االمنررائي لألمم ا تحرردة   ررا اعمليررة هترردف إىل زايدة اخليررارات ا ترراحررة أمررام النررا ا كررذلررك   ررا اتنميررة النررا  من أجررل  
حة أو ا هارات، حىت يكمهم  النا  بواسرررطة النا ، وتنمية النا  معناها االسرررتثمار يف البشرررر، سرررواق يف التعليم أو الصررر 

ق. والت نميرة من أجرل النرا  معنراهرا كفرالرة توزيع النمو االقتصررررررررررررررادي الرذي يققونر  على نطراق العمرل على حنو منتج وخال
. ومن خالل التعريفات السرابقة جيد الباحث 15واسرع وعادل، والت نمية بواسرطة النا  أي عطاق كل أمرٍ  فرصرة ا شراركةا
حة  والدخل، وهي مرتكزات تتداخل وتتكامل يف ما  ن الرتكيز فيها وحور حول ثالثة مرتكزات أسررررررراسرررررررية التعليم والصررررررر 

لذا فإن الباحث يرى أبن التّنمية البشــــــرية هي االســــــتثمار يف األفراد تعليميا  وصــــــحيا  للحصــــــول على دخل بينها.  
 .عادل للمشاركة يف بناء اجملتمع بصور  حضارية
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 110م، ص 1995امد عثمان، قيا  الت نمية البشرية )مراجع  نقدية(، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة األوىل،  ينظر: عثمان،   16
 11ينظر: مجاز، طارق علي، مرجع سابق، ص   17

 املبحث الثاين: أهداف التّنمية البشرية
غري مستقر من فرتة إىل أخرو، فبعد إن كان جل الرتكيز على تعظيم متوس ط نصيب الفرد بقى هديد أهداف الت نمية أمرا   

من إمجررايل النرراتج احللي، ارتفعررت الرردعوات إىل تبو أهررداف هلررا ارتبرراط ابلعمررل وتقليررل حرراالت الفقر وزايدة التوظيف 
ط دخل الفرد كمؤشررررر وحيد  واإلشررررباذ يف احلاجات األسرررراسررررية، وهسرررر  توزيع الثروة وغريها، شا عر ض اسررررت خدام متوسرررر 

للت نمية إىل انتقادات حادة، ومع ذلك ميكن القول  ن التسرررررررارذ يف النمو االقتصرررررررادي سررررررريؤدي إىل زايدة يف دخل الفرد 
 ان النظرة األعمق اليت كما . 16مبعد الت مرتفعة، وابلت ايل فعن ذلك كفيل بعالج مشكالت الفقر وتوزيع الدخل وغريها

 
ترك ز على احتياجات األفراد وتسرررررعى للحصرررررول عليها، ترو يف نفس الوقت صرررررعوبة هقيق  ضرررررة تنموية اقتصرررررادية ما مل 

 يقوم ا ورد البشري بدوره كامال  من خالل عالقات تشابكية ب  الت نمية البشرية والت نمية االقتصادية يصعب الفصل 
تحقق الت نمية االقتصررادية بدون تنمية بشرررية والعكس صررحيم، إذا أن الت نمية  ينها، لذا فعن العالقة تبادلية حبيث أن  لن تب

االقتصرادية لن هقق العناصرر ا ادية بقدر ما تتفاعل مع العنصرر البشرري ولن يكون ذلك إال وفق منظومة يتحقق فيها ما 
 17 -يلي:

رد الطبيعة وتنظيم اسرررتخدامها توسررريع قاعدة العمل وزايدة ر و  األموال وإنتاجية األرض، والبحث عن موا -1
 بشكل عادل، والسعي حنو التوسع يف اإلنتاج الصناعي.

احلد من البطالة، والسعي حنو خلق توازن ب  عدد السكان ومعد ل النمو االقتصادي، والسعي حنو ا باعدة   -2
 ب  الوالدات لتجنب االنفجار السكاين.

 البحث والتطوير، واالعتماد على الذات.رفع ا ستوو التعليمي والصحي واليفذائي وتشجيع   -3
  خفل الديون بشكل عام، والسعي حلفظ حقوق اإلنسان االجتماعية والسياسة واالقتصادية. -4

 الفصل الثاين: مؤّشرات الّتنمية ومباديها و داياا .
 متهيد ...

راهتا اليت مت تطويرها لتهدف إىل  التعر ف على ما يتحقق لإلنسرررررران يف نظام  وصررررررريورت   إن أدبيات الت نمية البشرررررررية ومؤشرررررر 
ا تطو رة حنو إشرررررررباذ رغبات  النفسرررررررية والروحية واجلسرررررررمية واالجتماعيةس ميكن ان يُرو ذلك يف مسرررررررتوو ا عيشرررررررة للفرد أو 

ليها وتقدير اجملتمع، ولكن النمو والتطو ر الذي يواج  حياة اإلنسران إمنا هو اصرلة عوامل وسرياسرات ال بد  من التعر ف ع
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 65م، ص 1998ية، ينظر: عمار، حامد، مقاالت يف الت نمية البشرية العربية، مكتبة الدار العربية للكتا ، مجهورية مصر العرب  18
 63م، ص2008ينظر: احلسيو ، عبد احلسن ، الت نمية البشرية وبناق جمتمع ا عرفة ، الدار العربية للعلوم انشرون ، لبنان ، الطبعة األوىل ،   19
،  1996وزيع، بريوت، الطبعة األوىل،مناهج وتطبيقات، ا ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والت- ينظر: العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم، مفاهيم  20
 163ص

رات حالة   العالقات بينها للوصررررول إىل ماهية أحوال البشررررر ا عيشررررية، ولذا فعن  ال ميكن  ي حال من األحوال فهم مؤشرررر 
 .  18اإلنسان )الت نمية البشرية( بشكل متكامل دون ربطها مبختلف ا ؤش رات اجملتمعية األخرو

 
 
 
 
 

 املبحث األول: مؤّشرات التّنمية البشرية .
رات اليت تشرررررررك ل الت نمية البشررررررررية  لق د اعتمدت األمم ا تحدة منذ تعريفها للت نمية البشررررررررية جمموعة من العوامل أو ا ؤشررررررر 

وتعمل على هقيق أهدافها من أجل الوصرول إىل تنمية ا وارد البشررية بشركل خاص والت نمية ا سرتدامة بشركل عام ، ومن 
 19-أهم هذه ا ؤش رات ما يلي:

ليت ميكن أن يقضررررررريها اإلنسررررررران كحياة بصرررررررحة جيدة، أي ما هو العمر ا توقع للفرد عند والدت ؟ أو ا د ة ا -1
 مبعىن  خر ما هي مدة احلياة ا توقعة للفرد أو ا أمول اا عند الوالدة؟

األسراسري إىل ا سرتوو ا عريف للفرد، وميكن قياسر  ابآلليات والوسرائل ا خصرصرة لتطوير التعليم من االبتدائي   -2
 الثانوي والعايل، كذلك مبعد الت او األمية يف القطر الواحد.

متوسرررررط دخل الفرد هو حاصرررررل قسرررررمة الدخل القومي على عدد السررررركان، ويكون صرررررحيحا  لو هققت    -3
العدالة وا سررررررررراواة أو التقار  يف ا لكيات ور و  األموال أما يف حال التفريط يف هذا ا بدأ فعن ا توسرررررررررط 

، كذلك جيب إيضرررراح اخللط الذي يدث  20مضررررلال ، ويصرررربم رقما  للجوانب اإلحصررررائية وا قارانت  يصرررربم
مع البعل حول مفهوم دخل الفرد ومفهوم متوسرررررررررط دخل الفرد ، فالدخل الفردي هو يصرررررررررل علي  الفرد 

دخل  نتاج عمل  ومهنت  أو وظيفت  أو ما يتحصررررررررررررل علي  من أعمال تاري  يقوم اا، يف ح  أن متوسررررررررررررط
 الفرد هو قيمة الدخل القومي مقسوما  على عدد السكان.
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21 United nations development program (UNDP) , human development report ,1996,p.11 
ا وارد البشرية  ، ا ؤور العريب الثاين لتنمية تنمية املوارد البشرية وعالقتها بسوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي، ينظر: عبا ، سهيلة امد 22

 . 61، ص  م2010وتعزيز االقتصاد الوطو، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة بسلطنة ُعمان، مسقط

رات اليت ميكن أن يسررتند عليها لقيا  الت نمية البشرررية يف الدول، كذلك   رات أعاله هي من أهم ا ؤشرر  وال شررك  ن ا ؤشرر 
را رات أخرو اضرررررررريفت من أجل الوصررررررررول إىل مؤشررررررررر الت نمية البشرررررررررية يف القطر الواحد مثل مؤشرررررررر  ت احلرية  يوجد مؤشرررررررر 

م أوضم أن للت نمية البشرية أبعاد  مهمة وث لت يف التمك  والتعاون  1996والتمك ، وطبقا  لتقرير الت نمية البشرية يف عام 
 .21والعدالة واإلنصاف واالستدامة واألمن والطمأنينة وهي أبعاد انمج  عن هقيق أهداف الت نمية  

 
 
 

 املبحث الثاين: مبادئ ومقومات التّنمية البشرية .  
يدري ا تتبع لقضررررررررااي  هيل ا وارد البشرررررررررية يف العامل بشرررررررركل عام والعامل العريب بشرررررررركل خاص أمهية نوعية ا خرجات يف 

ا خرجات هول بينها وب  أن  التعليم، و ثريها على مسرررار الت نمية يف اجملتمعات، حيث أن أوج  القصرررور اليت تعاين منها 
تكون منطلقا  حقيقيا  للت نمية فنقص ا عارف وا هارات الواجب توافرها يف رأ  ا ال البشررررررررررررررري احلقيقي ضررررررررررررررروري لكافة 

 اجملاالت التنموية.
ختصررررر  والسرررررتدامة الت نمية البشررررررية فعن  البد  من جهود تبذل سرررررواق على ا سرررررتوو احلكومي او القطاذ اخلاص أو من ا 

 22-بناء معايري ومبادئ لتنمية املوارد البشرية والد من أمهها:والباحث  ليفرض 
ع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت لسرررد الفجوة يف اسرررتخدام التكنولوجيا من خالل إعداد برامج فن ية   أوال : التوســّ

وجيا، وتصرررميم الشررربكات ا عرفية لعامج التعليم   ؤسرررسرررات القطاع  العام واخلاص وبرامج تنمية االسرررتثمارات يف التكنول
والتردريرب لكرافرة الفئرات، واالسررررررررررررررتفرادة من البحوث لتطوير كفراقة ا وارد البشررررررررررررررريرة وابلتر ايل تسررررررررررررررهيرل عمليرة نقرل ا عرفرة  

 التكنولوجية  ؤسسات األعمال ا ختلفة واألجهزة احلكومية. 
وشررررررررربكات تعل م مُتعددة العلوم وا نافع ألفراد اجملتمع،   ليمي ملدى احليا اثنيا : بناء جمتمع التّعل  من خالل بناء نظام تع

وربطها حبوافز يتم توفريها  كافئة أصررررررررررررحا  األداق وا هارات العالية، كما جيب الرتكيز على تطوير أسرررررررررررراليب تعليم ا واد  
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ة االسيوية ، مؤسسة ينظر: عبد الفضيل ، امود ، العر  والت حدايت االقتصادية العا ية ، دراسة بعنوان امكانية الت نمية االقتصادية العربية على الطريق  23
  60م ، ص 1999عبد احلميد شومامن، االردن ،ا ؤسسة العربية ، بريوت ، الطبعة االوىل ، 

 . 61ينظر: عبا ، سهيلة امد، مرجع سابق، ص  24
 192م ، ص 2007ينظر: قرياط، امد، تشكيل الوعي االجتماعي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،   25
 64ينظر: عمار ، حامد ،مرجع سابق، ص   26

 رأ  ا ال البشرررري وذلك للتعويل عن العلمية كالرايضرررات والعلوم والتعليم االسررراسررري واالهتمام ابلتطوير واالسرررتثمار يف
 .23افتقاد رأ  ا ال ا ادي والتكنولوجي

وذلك بتصررررررررميم العامج التطويرية للمدراق التنفيذين والفني     اثلثا : مواكبة تنمية مهارات األفراد مبتطلبات البيئة الدُّولية
إلكسررررررررررررررراام مهرارات االتصررررررررررررررراالت وتكنولوجيرا ا علومرات، ونقرل ا هرارات واألفكرار من الرد ول األكثر تقردمرا  إىل األقرل  

ل مع قضرررررررررررررررااي  ، كرذلرك االعتمراد على الكفراقة االجتمراعيرة وهي العمرل على منم الفرد قردرات وكنر  من التعرامر 24تقردمرا  
احلياة، فالقضررية ليس يف جعل األسررواق صررديقة لإلنسرران، بل مراعاة التكامل ب  كافة اجلوانب االجتماعية واالقتصررادية  

 والبيئية .
 

وشا سربق ميكن القول  ن  ال حياة اقتصرادية بدون إعالم اقتصرادي داعم وال تفوق اقتصرادي بدون وعي وثقافة اقتصرادية  
 شرررررررروعات تنموية أو تنمية مسرررررررتدامة بدون أفراد مؤهلون ومدربون ومتحملون للمسرررررررؤولية ولذا لن أييت  وابلت ايل ال ااح

 .  25ذلك ما مل يكون هناي استثمار يف ا وارد البشرية
 املبحث الثالث:  دايت التّنمية البشرية . 

ري واإلمناق ألن  صررررانع الت نمية وا سررررتمتع بثمرات  لقد ارتبطت عملية الت نمية البشرررررية بقيمة اإلنسرررران وأدواره يف عملية التيفي
جهدة وصرررناعت ، لذا فعن النظرة االقتصرررادية رك زت على اإلنسررران ابعتباره أحد ا وارد االقتصرررادية  األسررراسرررية وخاصرررة ما 

، حيث تركز  أدرك  ا ختصرررون االقتصررراديون من أمهية رأ  ا ال البشرررري والفكري، ومنها ظهر مفهوم تنمية ا وارد البشررررية
البحث حول اإلنتاجية وعائد قوة العمل، وابلت ايل فقد ُعد االسررتثمار يف اخلدمات التعليمية والصررحية من اخلدمات ذات  
ا ردود االقتصرررررادي وهي اسرررررتثمارات اجتماعية ابلدرجة األوىل، ولذا فعن عملية الت نمية البشررررررية عملية معقده ومتشرررررابكة  

سرررران ا ورد إىل اإلنسرررران اهلدف ليس ابلسررررهولة، هلذا فقد ُعرفت الت نمية البشرررررية   ا ا وك  وهلذا فعن االنتقال من اإلن
ويُعد العنصررررر البشررررري أسرررراسررررا    26اإلنسرررران من هقيق إنسررررانيت ا وهو تنمية قدرات اإلنسرررران وطاقات  إىل أقصررررى درجاهتا.

لرئيسررية، وغايتها ووسرريلتها، لذا فقد حظي هذا العنصررر حقيقيا  لضررمان الت نمية، فهو القاعدة األسرراسررية واور توجهاهتا ا
ابلتدريب والتأهيل وصرررررررقل مهارت  وتنمية خعات  ومعارف  لزايدة فاعليت  يف شرررررررىت اجملاالت شا جعل  الئقا  للقيام  ي عمل 
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، مؤور الت نمية البشرية واثرها على الت نمية  التّنمية البشرية ومقومات  قيا التّنمية املستدامة يف الوطن العريبعبد الرحيم، امد عبدالرحيم، ينظر:   27
 24، ص م2007ا ستدامة، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية، مصر، 

األوىل ، ينظر: ا رزوقي، عمر فيحان ، التبعية االقتصادية يف الدول العربية وعالجها يف االقتصاد اإلسالمي، مكبة الرشد ، السعودية ، الطبعة   28
 202م، ص 2006

نولوجيررا والثورة  يكل ف برر  بكفرراقة عرراليررة، وقررد ام عنرر  زايدة حقيقيررة يف مسررررررررررررررتوو اإلنترراجيررة. كمررا أث ر التحو ل يف التك
ا علوماتية يف عامل إدارة وتنمية ا وارد البشررية، لذا أصربم االهتمام ابلعنصرر البشرري أهم من العناصرر ا ادية األخرو ألثرها  
ا باشررررررررر على الفرد ويف مكوانت حيات ، ألن  ا صرررررررردر األول واألخري لكل وسررررررررائل اإلنتاج، وهلذا عملت اإلدارات على 

دريب، وأدخلت مفاهيم حديثة لتحقيق أهداف الت نمية وأصرربحت هرتم ا واهب واعتعهتا وسرريلة مهم  هديث وسررائل الت
ــرية من خالل ما يواجهئ جمتمع الوطن العريب وهي كثري  من  لتنمية االقتصرررررراد،  ــتنبااي  دايت التّنمية البشــ وميكن اســ

 27-أمها:
 
 

، وهذا ال يعو الرتكيز على رفع معد الت منو  البشــــــرية يف الوطن العريبأوال : عدم وجود اســــــ اتيجية واضــــــحة للتّنمية 
الناتج احللي فقط وإمنا جيب الرتكيز يف القضررررررراق على أشررررررركال الفقر، وفتم اجملال للتوظيف لتحقيق الرخاق االقتصرررررررادي. 

عن التبعية العقيمة ا تمث لة يف ويرو الباحث  ن ذلك لن يتحقق مامل تسررررررلك الدول العربية طريقا  واضررررررحا  ومنهجا  بعيدا   
االعتماد الكلي على الدول اليفربية مع اختالف انظمتها ومنهاجها، األمر الذي يولد أررا  سرررياسرررية كاخلضررروذ لتوجيهات 

 ا نظمات الدولية، وفقدان حرية القرار السياسي، كذلك فعن  يولد  ررا  اقتصادية كا ديونيات اخلارجية، وعدم القدرة  
انتاج الصرررررررررررررناعات ذات القيمة العالية واجلودة، كما يول د  ررا  اجتماعية كخفل القيمة احللية وما يصررررررررررررراحباها من على 

 .28تضخم األسعار واليت سيتأثر منها األفراد ذوي الدخل احلدود وأصحا  الضمان االجتماعي من الفقراق
، وهي أمراض تنخر يف الت نمية االقتصرادية وتقف ضردها،  ةاثنيا : تفشـي أشـكال الفسـاد يف الدُّولة وسـد ابب الدميقراطي

إذ أن الفسرراد مرض عضررال يعمل على قتل روح ا بادرة والتنافس الشررريف، كما يشرروه قيم الثقافة الوطنية اجملتمعية، ويولد  
نموي الثقايف، ولذا أفرادا  ضرررعفاق، كما للدكتاتورية دورا  يف اسرررتشرررراق الفسررراد، حيث لن تعمل إال على إيقاف ا شرررروذ الت

فقد يعرف الفسرررررررررررررراد بتعريفات عديده وميكن األخذ بتعريف منظمة الشررررررررررررررفافية الدولية حيث عرفت  على أن  ا إسرررررررررررررراقة 
استخدام السلطة ا وكولة لتحقيق كسب خاصا سواق يف القطاذ العام أو اخلاص دون استثناق ومن أمثاهلا الرشوة وغسيل 

نفوذ وغريها، وال شك  ن هلا أسبا  كتلفة منها غيا  القواعد واألنظمة ، وضعف نظم  األموال واالختال  وا تاجرة ابل
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-209صم ،  2014لعربية، لبنان، الطبعة األوىل،  قرين، اجت، الت نمية اإلنسانية العربية يف القرن احلادي والعشرين أولوية التمك ، مركز دراسات الوحدة اينظر:     29
211 

ية البشرية واثرها على ينظر: الدوو، إبراهيم أمحد، الفقر وأثره على التوازن االجتماعي واالقتصادي تداعيات  على البيئة والت نمية ا ستدامة، مؤور الت نم  30 
 305م، ص 2007ر الت نمية ا ستدامة ، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ، مص

  9م ، ص  2004ينظر: ا ركز الوطو لإلحصاق، نشرة إحصاقات التعليم العام ، اإلصدار الرابع ،   31
 200، ص م1990، مديرية ا كتبات والورئق الوطنية، دراسات حول التّنمية يف الوطن العريب، و خرون الدحلة، فيص عبد الر وف، ينظر:   32

الرقابة، وضعف التنفيذ، وغيا  ا سائلة والشفافية والنزاهة واحتكار السلطة وارتفاذ ا كافآت مقارنة اب خاطر، واخنفاض  
 .29األجور

ع الد ويل من حل قضرااي اجملتمعات اليت زادت وتعقدت شا جعل يف ا نطقة وعدم وكن اجملتم اثلثا : غياب السـل  واألمن 
 اجملتمعات العربية خاصة تنحل وتتفكك وتزداد سوق على ا ستوو الثقايف واالجتماعي واالقتصادي.  

يُعرد من احلراالت وا شررررررررررررررراكرل اليت ال زال العرامل يعجز أن يلهرا ابلرغم من اجلهود اليت تبرذل من أجرل هرذه   رابعـا : الفقر
الظاهرة  إال أن كثري من دول العامل الزالت تعاين من هذه ا شررركلة ولذا فع ا اتفقت على مفهوم الفقر  ن  ا عجز أفراد  

 ية ذات احلتوو أو ا ضمون االجتماعيا ومن ا الحظ  ن الفقر اجملتمع على تلبية جزق كبري من حاجاهتم االقتصاد
 

نوع  فقر مرررادي وهو الرررذي هتتم بررر  معظم جمتمعرررات العرررامل يف ح  أن النوذ  الثررراين هو الفقر غري ا رررادي وهو ا ؤثر 
 .  30العدالة والنمواألكع على حركة الت نمية البشرية وا ستدامة ألن  سببا  رئيسيا  يف فقر احلرايت واإلنصاف و 

ــا : األمية شرررركل  خر من الت حدايت اليت تقف عائقا أمام الت نمية، واألمي هو الشررررخص الذي ال يقرأ وال يكتب،  خامسـ
 وابلت ايل أما إ م يف جمتمعات تعزف عن تعليم أبنائها سواق من الذكور أو اإلانث أو معا ، أو يف جمتمعات بدأت حركة 

ا فعن فيها من الشررررررربا  وكبار السرررررررن من هم مل يدخلوا ا دار  أو الكتاتيب قدميا ، ولذا حرصرررررررت النمو فيها متأخرة ولذ 
بعل اجملتمعات على او األمية إبنشراق مراكز متخصرصر  مبحو األمية، وهو  اا كان الذي يتلق ى في  الدارسرون دراسرتهم  

تيفري اجملتمع اإلنسررررراين من أفراد متحكمون إىل . ولعل أن من أسررررربا  األمية، 31ويضرررررم ثالث شرررررعب فأكثر حلو األمية ا
مجاعات تشرررررررررراري يف التفكري واختاذ القرارات وابلت ايل فعن ذلك يتطلب مهارات عالية يف القراقة والكتابة الناقدة ، كذلك  

لتعقد   تيفري االقتصرررراد من االسررررلو  التقليدي إىل االسررررلو  ا تقدم، وا عتمد على الصررررناعة  شرررركاهلا ودرجاهتا، كما ان 
كبريا  يف ظهور قوان  واطر جعلررت من االفراد ادوارا  ووجبررات، ولررذا ال بررد ان يكون الفرد مهيررأ    احليرراة االجتمرراعيررة دورا  
ومتعلما ، كما أن ضيفط التطو ر السريع يف ا عرفة البشرية كما  وكيفا ، جعل من األفراد ال يستطيعون مواصلة احلياة ابلصورة  

 32العصرية.
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احللول، دار الفكر اجلامعي، مصر، الطبعة  –االرر –األسبا   –السميع ، اسامة السيد ، مشكلة البطالة يف اجملتمعات العربية واالسالمية ينظر: عبد   33
 10-9م، ص2007األوىل ،

 16م ، ص 2005ينظر: ميفازي، امد عبدت ، البطالة ودور الوقف والزكاة يف مواجهتها، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،   34
 10ينظر: عبد السميع ، اسامة السيد ، مرجع سابق، ص 35
  27، صم2008، دار أيل  للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،التّنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريبالبيايت، فار  رشيد، ينظر:  36
 24، ص1989، 37عمان، اإلداري، معهد اإلدارة العامة، العدد ينظر: عبد اليففور، عبد ا عطي، الصناعة والت نمية الصناعية يف سلطنة  37
، دار  دراسة مقارنة بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعي،  دور املوارد البشرية يف متويل التّنميةاجلمل ، هشام مصطفى ، ينظر:   38

 127، ص م2007الفكر اجلامعي ، مصر ،الطبعة األوىل ، 

وهي مشركلة أزلية اطلق عليها ابن سرينا ) فة( فهي هرم القادر على العمل من ا نفعة وهرم اجملتمع من    البطالة  سـادسـا :
االسررتفادة من تلك الطاقات اليت حباه ت اا، يف ح  أن االقتصررادي  يرون   ا مؤشرررا  اقتصرراداي  لألداق، كما وضررعتها 

صررادية، واالجتماعية، والتعليمية، والسررياسررية، واألمنية من الدرجة األوىل( وقد الدراسررات والبحوث موضررع ا شرركلة )االقت
ُعرفت ليفة  ابلكسررررررر وقيل ابلضررررررم هي عكس العمالة وهي من بطل األجري، فيبطل ابلضررررررم أو بطال  ابلفتم وكالمها تعو 

و  ا ا    34ا نتج للقادر علي ا  ، كما ُعرفت اصرررطالحا  كمشررركلة إدارية   اا عدم توافر فرص العمل33تعط ل فهو بط ال
 عدم شارسة الفرد ألي عمل ما سواق كان عمال  ذهنيا ، أو عضليا  أو غري ذلك من األعمال، وسواق كانت عدم ا مارسة  

 
الثانية، ويعود ، وتُعد البطالة من الظواهر ا تفشرررية خالل  اية األلفية 35انتة عن أسررربا  شرررخصرررية إرادية أو غري إراديةا

ذلك لفشررررررل وضررررررعف النمو االقتصررررررادي وتراجع عمليات اإلنتاج شا أدو إىل تراجع عمليات التوظيف حبيث أصرررررربحت  
معد الت النمو يف فرص التشررررريفيل ضرررررعيفة ابلرغم من الزايدة يف أعداد السررررركان وخاصرررررة من فئة الشررررربا ، وهذا ما يتم 

 .36أمهية احلاجة لدخول سوق العمل
هدي أخر يؤخذ على امل السرلبية، فارتفاذ عدد السركان بطريقة عشروائية وغري متجانسر    تفاع عدد السـكانسـابعا : ار 

مع النمو االقتصادي مؤشرا  خطريا  حنو توق ف الت نمية، ولذا فعن الد ول تسعى حنو احلد من ارتفاذ معد الت النمو السكاين 
. إن مشرررركلة السرررركان من أعقد ا شرررراكل واألسرررروأ اليت ميكن أن 37دييف ا قابل تسررررعى إىل رفع معد الت النمو االقتصررررا

تكون هدو للدول النامية مع االخنفاض يف عدد الوفيات وزايدة ا واليد، حيث يدث ما يسررررررررررمى ابالنفجار السرررررررررركاين 
% سررررنواي  3 وهو التحدي األشررررد أمام الذين يوجهون السررررياسررررات التنموية يف اي بلد، والزايدة السررررريعة للسرررركان مبعد ل

زايدة ثقيلة لذا جيب مقارنتها مبعد ل الدخل القومي، فعذا تعادلت فعن معد ل دخل الفرد يبقى ربتا  أما الزايدة والنقصرررررررران  
فيمث الن أراق كتلفة لدو االقتصرررررادي ، فمنهم من يشرررررجع زايدة عدد السررررركان ومنهم من يشرررررجع على اخنفاضررررر  ولكل 

 . 38منهم أدلت  و راقه
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دارية ، مصر   ، شهرية حسن امحد، البيئة وحقوق اإلنسان، مؤور الت نمية البشرية واثرها على الت نمية ا ستدامة ، ا نظمة العربية للت نمية اإلينظر: وهيب  39
 227م ، ص 2007

 28صم،  2102م، فريق إعداد تقرير الت نمية البشرية، سلطنة عمان ، 2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية   40
 70ينظر: اهلييت، نوزاد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   41

أمرا  يف غاية األمهية واخلطورة يف نفس الوقت، فلقد أصرربحت الرابطة ب  البيئة   االســتغالل الســيء ملوارد الطبيعة  اثمنا : 
وحقوق اإلنسان وإدارة ا وارد البيئية الطبيعية أكثر وضوحا يف السنوات األخرية، وبرغم الرابطة إال ان   أصبم من الصعب  

وب  اإلسررررررراقة حلقوق اإلنسررررررران، لذا فعن التدهور البيئي ظهر يف ا ناطق اليت يوجد اا   التمييز ب  عدم العدالة تاه البيئة
 .39خرق حلقوق اإلنسان 

 
 

 
 الفصل الثالث: اإلنفاق احلكومي وأثره يف مؤّشرات الّتنمية البشرية يف هل االس اتيجية الُعمانية  .

تُربط  هداف معي ن ، بيفية عدم ربطها بزمن مع   فهي مؤشر رات بال  ال شرك   ن مؤشر رات الت نمية البشررية هي مؤشر رات مل  
م كحد أقصرررررى لتطبيقها شا 2015أهداف، بعكس أهداف األلفية اليت ضرررررمن نطاق الت نمية البشررررررية فقد حدد هلا عام 

ن حجر الزاوية  يدعوا لتجديد األهداف أو إعادة  تصرررميم أهداف أخرو، لذا فعن الت نمية البشررررية هي منهج يضرررع اإلنسرررا
 .40لالرتقاق ب  عملية مستمرة ومتواصلة

لذا سرعت دول اخلليج العريب بشركل عام حنو تطوير ا وارد البشررية ال سريما يف جماالت التعليم والصر حة واإلسركان وذلك 
ت التنمويرة  نظرا  للموارد ا راليرة الكبرية اليت وتلكهرا، ولرذا فقرد صررررررررررررررنفرت ثالث دول خليجيرة ضررررررررررررررمن الردول ذات ا عرد ال

البشررررررررية ا رتفعة جدا  وهي اإلمارات وقطر والبحرين يف ح  صرررررررنفت الثالث األخرو وهي السرررررررعودية والكويت وُعمان  
، ولذا فقد سرعت سرلطنة ُعمان بشركل خاص منذ بداية  ضرتها للتأكيد 41ضرمن الد ول ا رتفعة يف معد ل الت نمية البشررية

سرررررراسررررررها، وهو الركيزة اليت تقوم عليها مراحل التطوير وبوصررررررلة الت نمية، وتعتعه النجاح دائما   ن اإلنسرررررران اور تنميتها وأ
م، ولقد رك زت السرلطنة يف خططها على اإلنسران الُعماين واعتنت ب   1970الذي حققت  خالل مسررية النهضرة منذ عام 

حر  ة الرذي ن يُعردان ركيزت  يف الت نميرة  فظهر جليرا  ذلرك يف اخلطط اخلمسرررررررررررررريرة من خالل الرتكيز على قطراعي التعليم والصرررررررررررررر 
البشرررررية حيث تقد م فيهما اخلدمات بشرررركل يالمس اإلنسرررران الُعماين، وهذا ابلتوازي مع قطاعات أخرو هتتم ابإلنسرررران  
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ودية، العدد العمر، ابراهيم صاحل و خرون، العائد االقتصادي الشخصي على التعليم اجلامعي، مطبعة األمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي، السع  42
 48، ص  2012، 77
 92القصيفي، جورج، مرجع سابق، ص  43

الُعماين وترتبط ب  بعالقة غري مباشرررررة من خالل اجلوانب اليت تالمسرررر  وتالمس معيشررررت ، وال تقف عند حد مع   فهناي  
 و تتمث ل يف قطاعات كتلفة هلا أثرها يف حياة اإلنسان الُعماين.جوانب أخر 

 .املبحث األول : التعلي  والتدريب
 يت قضرررررااي التعليم واالسرررررتثمار يف رأ  ا ال البشرررررري يف مقدمة اهتمامات النظرية االقتصرررررادية، ويُعد التعليم قوة إنتاجية 

والتاسرررررع عشرررررر والعشررررررين  ا يالدي، وقد تزايد االهتمام ب  بعد ظهور مناذج ذات عائد، وخاصرررررة يف القرن الثامن عشرررررر 
. كما مت 42النمو االقتصرادي، حيث قام العلماق االقتصرادي  بتقدير العائد االقتصرادي للتعليم إذ يُعد نوعا  من االسرتثمار

 بتوفري التعليم كتقانة حيث مت الرتكيز على  تناول الت نمية البشرية يف التعليم يف ثالث ااور أساسية، أوهلا هو االهتمام
 

ع يف التعليم العام شا جعلهم حريصرررررررررون كل احلرص على معرفة العالقة ب    التعليم التقو والتدريب ا هو بدال  من التوسررررررررر 
ى ربط التعليم  االسررررررررررررررتثمرار يف التعليم والتردريرب وب  ا هرارات وا هن اليت يطلبهرا السرررررررررررررروق، لرذا فرعن احلور الثراين رك ز عل

ابحتياجات سرروق العمل، أما احلور األخري هو أن التعليم كحق إنسرراين  أسرراسرري، يهدف إىل هسرر  وضررع البشررر وليس 
. ولقد عانت األقطار العربية حول قضرررررررااي التعليم وخاصرررررررة قضرررررررية األمية واليت تُعد من أشرررررررد 43فقط هتيئة البشرررررررر للعمل

ول هديد مفهومها، فأصرربحت هناي تسررميات كتلفة مثل األمية األ،دية، واألمية القضررااي، واليت اختلف فيها العلماق ح
الثقافية، واألمية الوظيفية وهناي ما يطلق عليها ابألمية احلضارية واليت تعو عدم اكتسا  ا رق للمهارات األساسية، وهي 

ين  من شارسرررررة حقوق  وواجبات ، ومن ا علوم  اليت ال بد من أن ميتلكها الفرد من أجل أن يتكيف مع اجملتمع، وذلك لتمك
 ن األقطار العربية ترتفع فيها نسرررررررربة األمية ب  الذكور واإلانث، وابلتايل فمن البديهي أن يد ذلك اسررررررررتجابة للطاقات 

عرقل كل تطو ر البشرررية حول متطلبات النمو وزايدة اإلنتاج، ولقد اعتعت ا نظمات الد ولية األمية اب شرركلة اخلطرية اليت ت
تنموي وذلك لعدة اسرررررررررربا  منها، تيفيري اجملتمع اإلنسرررررررررراين من االعتماد على القليل من األفراد يف التفكري واحلكم واختاذ 
القرارات إىل االعتماد على عدد أكع ،كذلك تيفيري االقتصرراد من االعتماد على الزراعة البدائية إىل االعتماد على الزراعة 

ليبها، كما إن تعق د احلياة جعلت الفرد يضررطر لالشرررتاي يف ا ؤسررسررات االجتماعية وهذا ال يتناسررب  احلديثة وتطوير أسررا
مع غري ا تعلم ، والتطو ر السريع يف ا عرفة البشرية كما  وكيفا  ال يتاج إال للمتعلم  ليسايروا التقد م التكنولوجي، كذلك  

لذا عر ف ا ؤور اإلقليمي للتخطيط وتنظيم برامج او األمية يف البالد   اخنفاض ا سرررررتوايت الصرررررحية يف اجملتمعات األمية،
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  59ص ،م1995دار حن  للنشر والتوزيع، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، األردن،  التّنمية العربية وآفاقها املستقبلية،الطيطي، صاحل، غالب امد إيلاعيل، ينظر:   44
 17، ص  2004س ، ينظر: أمانة جملس التعاون اخلليجي ، التطوير الشامل للتعليم بدول اجمللس ، مطبعة األمانة العامة لدول اجملل  45

العربية  ن األمي اهو كل من يتعدو سرن العاشررة ومل يلتحق اب درسرة، ومل يصرل إىل ا سرتوو الوظيفي يف القراقة والكتابة  
 .  44يف الليفة العربيةا

اخلليج العريب كيفريها من األقطار يف العامل عددا  من الت حدايت   ومع مطلع األلفية الثالثة واجهت دول جملس التعاون لدول
اليت فرضرررررررررها الواقع وا سرررررررررتجدات يف السررررررررراحت  العربية والعا ية واليت ميكن ان تكون نتاج العو ة والتقانة واالنفتاح على 

قبل بكل جوانب  لن يكون إال لبناق  العامل، إذ أن العامل أصرربم قرية واحدة هيط اا الت حدايت من كل جهة ولذا فعن ا سررت
 ا واطن الصاحل ا نتج من خالل التفاعل الذكي مع مستجدات العصر وهدايت  مع وجود الت حدايت اليت وث لت 

 
 
 

يف مضررامينها اهلامة للمنظومة التعليمية ومنها، التحدي السررياسرري الذي يمل واقع التطو رات العا ية واإلقليمية الناتة من 
 عيات العو ة وهو بعدا  هاما  تواجه  دول اجمللس اليت تبذل اجلهود من أجل  م  استقرار ا نطقة، وابلت ايل سعت  تدا

احلكومات حنو إنشرررراق اجملالس الشررررورية والنيابية والبلدية، وكذلك هديث األجهزة التشررررريعية والتنفيذية والقضررررائية، ومنها 
األنظمة الرتبوية بدول جملس التعاون اخلليجي، أما التحدي االقتصرررررررادي فهو اآلخر ال يقل فقد عظمت ا سرررررررؤولية على 

أمهية عن سررررابق  حيث أن االعتماد على أحادي  ا وارد من أشررررد القضررررااي واليت تعتمد على تذبذ  االسررررعار  كاالعتماد  
فدة يؤدي حتما  إىل اخنفاض توظيف و هيل  على الن فط واليفاز، وكذلك اختالل سررررروق العمل واالعتماد على العمالة الوا

وتدريب العمالة الوطنية كذلك تنافس دول اجمللس من مبدأ التشررررراب  وليس من مبدا التكامل، كذلك قضرررررية هرير التجار 
ت  واالسرررررررتثمار وما جلبت  العو ة من هدايت كتلفة، أما التحدي ا تمث ل يف اجلانب االجتماعي والثقايف فهو نتاج معد ال

النمو ا تسرررررررارذ والطفرة االقتصرررررررادية وما خلفتها من اختالالت نتيجة الثراق ا ادي السرررررررريع واالعتماد على عمال  أجنبية 
بثقافات ختالف قيم اجملتمعات العربية، أما التحدي اآلخر وث ل يف اجلوانب العلمية والتقنية وهنا ميكن أن تصررررررررررررررنف األمم 

 .45واسطة قدرهتا التقنية والعلمية مقارنة بدول العاملبدرجة تطو رها احلضاري وا ادي ب
لقد وجهت الر ية احلضرارية لسرلطنة ُعمان  ن اإلنسران الُعماين أغلى الثروات الوطنية وأمهها، ولذا فقد حرصرت احلكومة 

التعليمية، وعلى أعلى مسررررتوو الُعمانية من خالل اسرررررتاتيجياهتا وخططها التنموية يف تسررررجيل أفضررررل مسررررتوايت الرعاية  
شكن لبناق اإلنسررران الُعماين وصرررقل مهارات  وقدرات ، والذي يُعد حق من حقوق  األسررراسرررية اليت كفلها النظام االسررراسررري 
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 56، سلطنة عمان ، ص2010-1970ينظر: وزارة االقتصاد الوطو )سابقا(، أربعون عاما مضيئة   46
ة صاد الوطو، ا نظمة العربيينظر: اهلنائي ، أمحد بن امد عبدان ، التعليم وتنمية ا وارد البشرية ا ؤور العريب الثاين ،تنمية ا وارد البشرية وتعزيز االقت   47

 459م ، ص 2010للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة، سلطنة ُعمان، مسقط، 
عليم ا ستمر ، مسقط ، ينظر: وزارة الرتبية والتعليم ، خطط وبرامج او األمية يف سلطنة عمان جهود مثمرة ، ا ديرية العامة للعامج التعليمية ، دائرة الت   48

 11-10، ص  2010
م، 2014م، سلطنة عمان، االصدار الرابع، 2013/2014الوطو لإلحصاقات وا علومات، نشرة إحصاقات التعليم العام، بياانت ينظر: ا ركز   49
 20-7ص

. فمذ بداية النهضرررررررررررة ا باركة أخذت احلكومة على عاتقها إلتزاما  حقيقيا  حنو التعليم واليت اسرررررررررررتمدهتا من مقولة  46للدولة
سررررررلطان قابو  الشررررررهرية اسررررررنعلم أبنائنا ولو هت ظالل الشررررررجرا شا كان ل  األثر احلسررررررن يف بناق اإلنسرررررران يف جاللة ال

سرررررلطنة ُعمان وبناق الد ولة العصررررررية اليت حلم اا كل ُعماين ابلرغم من اإلدراي بصرررررعوبة ا شررررروار وخاصرررررة ح  نعلم  ن   
طلبة العلم، لكن الرغبة الشرديدة حنو الت نمية واإلدراي  ن  (من906كانت هناي ثالث مدار  فقط ويدر  اا حوايل )

الُعماني  كانوا وال زالوا يبون العلم وا عرفة ومل يرتضررررررروا أن يكونوا جمرد يد عاملة، رغم عشرررررررقهم للعمل والكفاح من أجل 
 .  47العي  الكرمي داخل البالد وخارجها

 
أبوااا للدارس  الصيفار، وانطلقت متزامنة معها أنشطة وبرامج او ومع انطالق النهضة يف سلطنة عمان فتحت ا دار   

 م بدأت الدراسة لعام  مينم 1973/1974االمية اليت أخذت اهتمام أكع مع بداية خطط الت نمية، ففي العام الدراسي
د بليفت نسررربة األمية يف عام  من خالهلا الدار  شرررهادة التحرر من األمية مث ينطلق لتعليم الكبار إلااز بقية ا راحل، ولق

سرررنة وهي نسررربة معتدلة مقارنة ببقية الدول اليت 44سرررن  وحىت  15( يف الفئة العمرية ما ب  9.1م ما يقار  ) 2003
% وزايدة  50تتشرراب  مع عمان يف الظروف، لذلك وضررعت السررلطنة هدف اسرررتاتيجي  مل من خالل  التحسرر  بنسرربة  

عن السررلطنة ادركت عمق مشرركلة األمية اليت هلا ابعاد اجتماعية واقتصررادية مركبة، وعلي  مسررتوايت او االمية، ومن هنا ف
 .48فقد تضافرت اجلهود احلكومية والشعبية ويف مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم

ية ومت لقد تطو ر التعليم منذ ذلك الوقت، وشرهد أحداث تنموية على أسرس ودراسرات كتلفة، منها ما كان ل  نتائج إجياب
اعتماده يف التعليم، حيث بلغ عدد الطال  يف التعليم العام واألسرراسرري سررواق يف ا دار  احلكومية أو اخلاصررة أو مدار   

%( من اإلانث 49%( من الذكور و )51( منهم )678,733م حوايل )2013/2014اجلاليات يف العام الدراسررررري  
، كما وصل عدد 49( مدرسة1042(، موزع  على )465332,( طالبا ، يف ح  أن اإلانث )346,268أي بواقع )

%( من امجايل عدد الطلبة  57,9اإلانث يف مؤسررررسررررات التعليم العايل داخل السررررلطنة للدراسررررات اجلامعية والعليا  إىل )
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 20ينظر: مرجع سابق، ص   50
 م 2014الرابع،  ينظر: اجلدول من إعداد الباحث، والبياانت من ا ركز الوطو لإلحصاق وا علومات، التعليم العايل، سلطنة عمان، االصدار 51
 168، مؤسسة عمان للصحافة والنشر، سلطنة عمان، ص 2011-2010ينظر: وزارة اإلعالم، عمان   52

%(. وهذا بعكس الدراسررررررة ابخلارج اليت تشرررررركل في  اإلانث 42,1الدارسررررررون داخل السررررررلطنة وصررررررل عدد الذكور إىل )
%(، والشركل الت ايل يوضرم توزيعهم حبسرب نوذ الشرهادة داخل وخارج السرلطنة للعام الدراسري 58ا الذكور)%( أم42)

 .50م2013/2014
 

 

 

 

 

 

 

 
 (  2جدول  ) 

 51م 2013/2014بياانت الدراسات اجلامعية والعليا للطلبة العماني  داخل وخارج السلطنة للعام الدراسي  
 اإلمجايل خارج السلطنة داخل السلطنة نوع الشهاد 

 119,697 6,499 113,198 الشهادات اجلامعية
 5,209 1,716 3,493 شهادات الدراسات العليا

 124,906 8,215 116.691 اإلجرررررررررمررررررررايل
 

كبريا ،  خرررذة يف االعتبرررار اخلطط التنمويرررة الطموحرررة اليت تعمرررل على االرتقررراق  لقرررد أولرررت وزارة الرتبيرررة والتعليم اهتمرررامرررا  
أمهية ا وارد البشرية يف النهوض ابإلنسان العماين، لذا فقد تنوعت اخلطط والعامج لتأهيل الكوادر فني ا  وإداراي  انطالقا  من 

ابلعمرل الرتبوي ويف مقردمتهرا العمليرة التعليميرة اليت رك زت على تويرد العمرل ارا يف كرافرة مراحلهرا كمرا عملرت على الرتكيز 
على فلسرررررفة التعليم من خالل الثوابت األسررررراسرررررية والتخطيط  رحلة  ما بعد التعليم األسررررراسررررري خالل ا رحلة األخري من 

 .52سة وا تمثلة يف الصف  احلادي عشر والثاين عشرالدرا
 املبحث الثاين : الّصحة العامة. 
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، ا طابع  ينظر: علوان ، قاسم انيف و خرون ،قيا  وتقومي جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها ا ستشفيات الليبية ، اإلداري ،معهد اإلدارة العامة  53
 87م ، ص 2008، 112مسقط ، العدد –عمان العا ية ، سلطنة 

 2006مصر،  ينظر: عبدت ، امد عبدالفتاح امد ، تنمية اجملتمعات احللية من منظور اخلدمة االجتماعية ، ا كتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  54
 128م، ص

تسعى اجملتمعات اإلنسانية إىل هقيق اخلدمات الصحية مهما اختلفت نظمها السياسية واالقتصادية، نظرا  لكو ا مطلب  
ا ا ادية والتقنية والبشررررررية ا الئمة يف أسررررراسررررري لكل إنسررررران يف احلياة، لذا سرررررعت احلكومات حنو تسرررررخري كافة إمكانياهت

 منظماهتا الصحية للوصول إىل أقصى درجات اجلودة يف اخلدمات الصحية، اليت تُعد عنصرا  أساسيا  يف الت نمية على  
 
 
 
 
 
 

اعتبار أن اإلنفاق على هذه اخلدمات توج  إىل اهم عنصرررررررر من عناصرررررررر اإلنتاج وهو العنصرررررررر البشرررررررري، الذي هو احد 
 .53سائل الالزمة لنجاح كافة الوحدات اخلدمية واإلنتاجيةالو 

لذا فعن ا سررررتوو الصررررحي للسرررركان يعكس نوذ وكفاقة األفراد يف اجملتمعات، إذ أن عجلة الت نمية ترتكز على هذا ا ورد، 
لألنشطة التنموية اليت تعتمد على وابلتايل فعن  بدون الرعاية الصحية الفاعلة يف  اجملاالت ا ختلفة، لن يكون هناي ارتقاق 

 .   54اإلنسان، وهلذا فعن اخلدمات الصحية مبختلف نظمها تُعد مطلبا  حقيقيا  من اجلميع 
يُعد النظام الصحي بكيان  وأجهزت  ا ختلفة جزقا  من النظام الواسع والشامل لكل من جوانب احلياة اإلنسانية واجملتمعية،  

إطار من الديناميكية ا عقدة  صوهلا وا تفاعلة بعواملها لتعطي مؤش رات الوضع الصحي يف أي حيث يعمل يف بيئة ذات  
جمتمع من اجملتمعات يطمم لسرالمة أفراده، كذا فعن أي نظام ل  مدخالت وعمليات وكرجات وتيفذية راجع ، وهلذا فعن 

كنولوجية واألفراد ذوي ا هن ا خصرررررصرررررة  النظام الصرررررحي يسرررررتوعب ا دخالت من مصرررررادر بشررررررية ومادية واقتصرررررادية وت
واإلداري  واألجهزة ا ختلفة، ومع تفاعلها سررتقود هذه ا دخالت إىل األهداف األبعد وا باشرررة وهي ا خرجات، أي ان 
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–الت نمية الشاملة ،اإلداري ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سلطنة عمان ينظر: العوا   ، انيل عبد احلافظ  ، الت نمية اإلدارية عن طريق   55
 79م، ص 1987، 28مسقط، العدد 

ون ، مطبعة  ينظر: األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللج العريب، الدليل ا وحد للمفاهيم وا صطلحات اإلحصائية ا ستخدمة يف دول جملس التعا  56
 27م ، ص 2010العامة لدول جملس التعاون ، الطبعة الثانية ، األمانة 

 81ينظر: العوا  ، انئل عبد احلافظ، مرجع سابق، ص   57

كل ا دخالت تتفاعل مع بعضرررررررررررها من خالل العمليات، فينتج عنها هسررررررررررر  ا سرررررررررررتوو الصرررررررررررحي العام للفرد واجملتمع 
 . شا ينعكس إجيااب  على العمر ا توقع لدو الوالدة للمواطن  وهو عبارة عن امؤشر 55ي  وعلى تقدم  وتطو رهواحلافظة عل

 
 
 
 
 
 
 
 

م أثر تقد م عملية الت نمية وزايدة مسررررتوايت ا عيشررررة على عمر اإلنسرررران، وهو عبارة عن عدد  اقتصررررادي واجتماعي يوضرررر 
 . 56ا يالد كمتوس ط عام يف اجملتمعا سنوات البقاق ا توقعة على قيد احلياة عند 

ولذا اد  ن اهلدف األسرراسرري لصررانعي السررياسررة الصررحية يف أي دولة يف العامل تتمث ل يف عدة أوج  منها توفر اخلدمات  
الصرحية األسراسرية الوقائية والعالجية والعمل على هديثها أوال   ول من حيث حجمها ونوعها وا سرؤولية يف العدالة على 

وزيعها، مع عدم إغفال األرايف وا ناطق النائية يف اجملتمع، كذلك توجي  السرياسرة اإلنفاقي  إىل مرحلة الكفاقة حبيث يتم  ت
 .57الوصول إىل خدمة ذات جودة  قل النفقات

البشري،   يُعد النظام الصحي يف سلطنة عمان أحد النماذج التنموية واليت تنفق علي  احلكومة ادف االستثمار يف الكائن
 ( دوالر مبوجب القوة الشرائية، ويتميز النظام  453م ) 2008حيث بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يف عام 

الصحي  ن  غري مركزي ويعمل على اختاذ القرارات ا ناسبة اليت هتيئ اجلو الصحي ا الئم لألفراد وتقدمي اخلدمات ا تميزة 
ارة حبيث يتم اسررررتقطا  ا دراق من ب  األطباق، ليقدم كل منهم اجلديد وا تميز لألفراد  والضرررررورية، كما مت االهتمام ابإلد

لكون الواحد منهم تعاي  مع الوضررع واحتك ابألفراد، كما وي ز النظام الصررحي بتقدمي  خلدمات تعزيزية ووقائية وعالجية 
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 130-129م، مرجع سابق ، ص2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية   58
 130ينظر للجدول : مرجع سابق، ص 59

واطن ، والتعراون مع القطراعرات ذات العالقرة، و هيلير ، حيرث رك ز على الشررررررررررررررموليرة والعردالرة، واالسررررررررررررررتجرابرة لتوقعرات ا 
 واالستدامة للت نمية الصحية.   

لقد  لف النظام الصررررررررررحي يف عمان من جمموعة قطاعات تعمل على هديد الوضررررررررررع الصررررررررررحي يف اجملتمع وهي القطاذ 
حة لنشررررررر الصررررررحي والقطاعات ذات العالقة كالتعليم والبيئة ومشرررررراركات اجملتمع، ففي القطاذ الصررررررحي تعمل و  زارة الصرررررر 

 ( 50%( من ا ستشفيات واليت وصل عددها إىل )80اخلدمات والرعاية الصحية للمجتمع ، حيث وف رت ما نسبت  )
( من إمجايل القوو العاملة يف اجملال الصررررحي  785( مركزا  ومسررررتوصررررف طيب، يعمل اا ما نسرررربة )176مسررررتشررررفى و )

 مرضات، إذ أن ابقي اجلهات األخرو تقد م خدمات متشااة وفق %( من ا مرض  وا 83%( من األطباق، و)70و)
نسرررررب معي نة كالقوات ا سرررررلحة والشررررررطة وديوان البالط السرررررلطاين وجامعة السرررررلطان قابو  وشرررررركة تنمية نفط عمان،  

 58-والقطاذ اخلاص، وميكن تفصيل ذلك يف اجلدول الت ايل:
 
 

 (  3جدول  ) 
 وخدماهتابياانت جهات القطاذ الصحي  

59 
 العيادات المراكز الصحية والمستوصفات المستشفيات الجهة م

 - 176 50 وزارة الّصحة  1

 - 31 3 القوات المسلحة  2

 - 3 1 شرطة عمان السلطانية 3

 1 0 0 ديوان البالط السلطاني  4

 0 1 1 جامعة السلطان قابوس 5

 9 - 0 شركة تنمية نفط عمان 6

 814 - 7 القطاع الخاص  7

 824 211 62 اإلجمالي 8
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 137ينظر: مرجع سابق، ص 60

كبريا  لتوفري الرعاية الصررررحية  ابلرغم من همل احلكومة تكاليف وأعباق وويل النظام الصررررحي   لقد أولت السررررلطنة اهتماما  
من ا وارد احلكومية فقط، فالتطو ر التكنولوجي للرعاية الصررررررررحية، يسررررررررهم يف رفع التكاليف وا صررررررررروفات على احلكومة، 

 ل األلفية الثانية تطو را  كبريا  من  انشاق وكالة للتخطيط يف وزارة الص حة وابلرغم من ذلك فقد شهد النظام الصحي خال
ع الكمي واجليفرايف للخدمات الصررررررررحية، وابلرغم من تلك اجلهود   تعىن بشررررررررؤون التخطيط ادف التطوير النوعي والتوسرررررررر 

روفات الصرحية من الناتج احللي لعام  ا قدمة من احلكومة إال أن تقديرات منظمة الصر حة العا ية تشرري إىل أن إمجايل ا صر 
 %(، وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بدول أخرو، حيث جاق ترتيبها ب  أقل قاين دول على 2,1م بليفت )2008

مسررتوو العامل من حيث هذه النسرربة، فقد أشررارت التقارير الدولية للمنظمات أن إمجايل ا صررروفات الصررحية جيب أن ال 
من إمجايل الناتج احللي، وابلرغم من تسرررررراوي نسرررررربة ا صررررررروفات يف عمان مع كل من اإلمارات  %(  5تقل عن نسرررررربة )

 دوالر أي أقل من  600العربية ا تحدة والكويت إال أن نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق الصحي يف سلطنة عمان بلغ  
هم ركرائز الت نميرة والتطوير يف النظرام إن من أو نصرررررررررررررريرب الفرد يف دولرة اإلمرارات والثلرث من نصرررررررررررررريرب الفرد يف الكويرت. 

الصررحي هي القوو العاملة اليت وث ل التحدي األكع والعنصررر االسررا  حيث ميتلك األمهية القصرروو يف ا نظومة الصررحية 
 ولذا فعن  هلصص ل  ما يقر  من ثلث اإلنفاق على النظام الصحي ككل، كما إن اجلهود اليت تبذل يف جمال التعليم

 
الصرررررحي من أجل  هيل وتدريب األطباق على وج  اخلصررررروص كبرية، فلقد أنشرررررأ جملس عمان لالختصررررراصرررررات  الطيب و  

الطبية، حيث يعمل على تدريب الكوادر البشرررية يف جمال الدراسررات العليا يف ختصررصررات كتلفة ختدم ا نظومة الصررحية، 
التخصرررررررصررررررري  وهو يعىن بتأهيل هذه الفئة يف   كما يتم االهتمام اب مرضررررررر  وا مرضرررررررات حيث مت افتتاح معهد التمريل

 ختصصات دقيقة )كتمريل الكلى، والعناية احلرجة لألطفال والكبار، وغريها (، كما أنشا معهد لتدريب موظفي  
السرررررررجالت الطبية  ا ل  من أمهية قصررررررروو يف حفظ ومتابعة خلفيات ا ريل وزايرات  للمؤسرررررررسرررررررات الطبية، وابلت ايل فقد 

 .60م2010معهدا  تشرف عليها حىت  اية  17وزارة الص حة أصبم لدو 
 املبحث الثالث : نصيب دخل الفرد ورفاهية اجملتمع الُعماين .

يُعد االقتصررراد العماين ضرررمن أفضرررل االقتصرررادايت ذات الدخل ا توسرررط، ويتميز بوجود النفط واليفاز، وتعتع القطاعات  
الوطو، كما وتلك عمان قطاعا  خاصرررررررررررا ، يتميز ابلقوة وا تانة والتنوذ، وييفطي عدة  النفطية الرافد األسرررررررررررا  لالقتصررررررررررراد 

أنشررررطة منها الصررررناعة والزراعة والنسرررريج والسررررياحة وصررررناعات يف جمال صررررهر النحا  وتكرير النفط ومصررررانع اإليلنت،  
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 .   http://ar.wikipedia.org/wiki  ويكيبيداي، ينظر: ا وقع اإللكرتوين  61
 18ينظر: وزارة اإلعالم،  مرجع سابق، ص    62
 64م، مرجع سابق، ص2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية  63
 227ينظر: وزارة اإلعالم، مرجع سابق ، ص   64

، كما أن  شا ل  61 الناتج الوطووابلتايل فعن السررلطنة سررعت  زيد من التنويع والتصررنيع واخلصررخصررة من أجل ا سررامهة يف
دالل  خاصرررررررررة لدو القيادة العمانية اهتمامها الكبري ابلصرررررررررناعات احلرفية كرتاث وكنشررررررررراط اقتصرررررررررادي للعامل  يف تلك  

 احلرف، وقد دعمت احلكومة هذه الصناعات وشجعت من يرتفها، وقد أنشأت مراكز لإلنتاج والتدريب احلريف ،  
وخاصرة أصرحا  الدخل احلدود وأسرر الضرمان االجتماعي بتوفري بعل االمتيازات كمنحهم وعملت على دعم الشربا   

 .  62أرضي سكنية تارية ومنم دراسية وتوفري فرص وظيفية وقروض إسكانية وغريها من االمتيازات
يجية الثانية  ( مث االسررررتات1995-1976لقد ركزت اخلطط اخلمسرررية للتنمية يف سرررلطنة عمان منذ االسررررتاتيجية األوىل )

( على رفع ا سررررتوو ا عيشرررري للفرد العماين وهسرررر  أوضرررراع  وهقيق الرخاق والرفاهية ل ، حيث أُعتع 1996-2020)
 رفع مستوو معيشة ا واطن  هدفا  أساسيا  للخطة، إال أن الوصول إلي  يقتضي االستمرار يف العمل بطرق فاعل  وكفؤة  

يف االقتصررررررراد الوطو، وابلتايل  الوصرررررررول إىل مسرررررررتوو مقبول من العدالة يف توزيع حىت  يصرررررررل إىل معدالت منو مناسررررررربة  
 م مثال  وصل نصيب دخل الفرد إىل2000الثروة، فنجد  ن  منو جيد يف نصيب دخل الفرد من عام آلخر، ففي عام 

 
 
بلغ حوايل  9200، كمرا أنر  يف عرام 63رايل عمراين 4725م صررررررررررررررعرد إىل 2005رايل عمراين يف ح  يف عرام 3180 

رايل عماين وهذا ابلطبع يعتمد على منو االقتصررراد ال شرررك، حيث سرررجل الدخل القومي ارتفاعا  متتاليا   خالل  6000
مليار يف  22.3وإىل  2007مليار يف عام  15.7م صررعد إىل 2005مليار يف عام  11.5اعوام النهضررة فبعد أن بلغ 

 سي  يف عملية التنمية، وأي تفكري  الف ذلك فعن  إمهال ألمهية ، ويبقى الدخل والنمو عنصرين أسا64م2008عام 
الدخل وتوسريع خيارات البشرر و فاقهم، فالدخل ضرروري لتمك  اإلنسران يف احلصرول على موارده واحتياجات  ومتطلبات  

مكافآت العمل مثل األجور  الضرررررررررورية. واجلدير ابلذكر فعن الدخل األويل ألي فرد من أفراد األسرررررررررة يتحصررررررررل علي  من 
والرواترب، ومن عوائرد ملكيرة كرالفوائرد واألرابح أو من الردخرل ا ختلط ألراب  العمرل أو العرامل  حلسررررررررررررررراام مثرل  جري  
ا سركن أو غريه، وميكن أن أييت الدخل من اليفري بدون مقابل كمسراعدات حكومية تدخل يف اب  الضرمان االجتماعي  

عالج اجملرراين أو التعويضرررررررررررررررات اليت ترردخررل يف اب  ا عرراشرررررررررررررررات التقرراعررديررة أو مررا يرردخررل يف اب  أو التعليم اجملرراين أو ال
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(، ا ديرية العامة لإلحصاقات  19/5/2008-20/5/2007لفرتة وزارة االقتصاد الوطو، أهم نتائج مسم نفقات ودخل األسرة )لينظر:   65
 22ص - 10، ص 2010االجتماعية، 

ابع، األساسي هو نوذ من أنواذ التعليم يف العامل وقد حل  بديال عن التعليم العام ول  حلقتان، االوىل منها تشمل الصفوف من األول حىت الر التعليم   66
 والثانية تشمل من اخلامس حىت العاشر . 

البشرية، العمانية لإلعالم والتسويق الدويل،   ، وفاق الكلمة، صاحل امد الفهدي، تنمية ا وارد2010ينظر: جلنة معرض مسقط للكتا  الدويل   67
 م 2010مسقط، الطبعة األوىل، 

لقد تطور االقتصرراد العماين خالل العقود األربعة من  ا سرراعدات من مؤسررسررات خريية أو عوائد شررركات التأم  وغريها.
ق معد ل سرررررررررنوي عاٍل وصرررررررررل إىل ( مرة، وحق170م حبيث تضررررررررراعف الناتج احللي اإلمجايل أكثر من )1970بعد عام 

 %( يف ا توسط وهذا 9( ضعف ومنا مبعدل )36%(يف ا توسط، ابلتايل ارتفع نصيب دخل الفرد ما يقار  )14.1)
ما جعل السررلطنة تندمج أكثر مع االقتصررادايت العا ية، لذا فقد جعلت لالسررتثمار أمهية بشررقية احللي واألجنيب ابعتباره 

 .65معدل النمو االقتصادي لتحقيق التنمية ا ستدامةعامل مساعد يف تسريع  
 التحدايت الد تواجئ التنمية البشرية يف سلطنة عمان  

ال ريرب  ن احلراي االجتمراعي يواجر  هردايت وعقبرات مجر ، وهرذا أمر مسررررررررررررررل م بر  للوصررررررررررررررول إىل التنميرة احلرديثرة، وقرد 
هرادات، فتبرادل الترأثريات داخرل منظومر  واحرده أو اهراد تواجههرا الردول كمرا تواجههرا األمم وخراصررررررررررررررة مع التكتالت واال

واحد أمر وارد، حيث أصررررررررربم العامل قرية واحدة صررررررررريفرية تتأثر اقتصرررررررررادات  سرررررررررلبا  أو إجيااب  وبدرجات كتلفة، وابلرغم من 
 اإلنتاجية  التحس ن الكبري يف مؤشرات التنمية يف سلطنة عمان إال أن من أهم التحدايت اليت واجهتها ضعف الكفاقة 

 
 

للقوو العاملة العمانية وتدين مشررراركتها يف االقتصررراد الوطو وتيفري النظرة لبعل ا هن ابلرغم من مزاولتها، كذلك ضرررعف 
شا جعل الفرد العماين أقل مواكبة للتطور العلمي والتقو الذي يتطور جماالت  بسررعات كبرية كل فرتة،   66التعليم األسراسري

كذلك البطق يف االسررررررررررررتثمارات اليت تفتم جماالت لفرص التوظيف كذلك التفاوت يف ا زااي ب  القطاع  العام واخلاص 
 كما تواج  مشكلة تنامي العمالة الوافدة يف األنشطة اليت   فيما يتعلق بساعات العمل والعطالت ومزااي  اية اخلدمة،

ميكن للعمالة الوطنية العمل اا، كذلك فعن أهم هدي هو احلاج  للمزيد من اخلدمات األسراسرية كالتعليم والصرحة وا اق 
 67واإلسكان والصرف الصحي مع زايدة عدد السكان 

 املطلب الثاين  : النتاي 
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ااط  شررررررررررركال الرفاهية من الد ول اجملاورة ،فعن ذلك جيعل لدي  أمر إشرررررررررررباذ   يف أي دولةنظرا  ألن ا واطن   -1
 نفس  بشىت جماالت الرتفي  ملحا  لتوفريه.

نظرا  لثقافة اجملتمع الطااة لالسرررررررررررررتفادة ا ادية أكثر من االسرررررررررررررتفادة العلمية وا هارية اليت تعمل على تطوير   -2
 اإلنفاق العايل تكون عوائده ادودة.اإلنسان فعن 

مع وجود سرعي حقيقي من احلكومة حنو رفع أعداد ا تعل م ، فعن ذلك سراهم حنو خفل نسربة األمية من  -3
 خالل براجمها اخلاصة.

 ضعف اإلنفاق على جمال البحث العلمي واالبتكار مقارنة مع امجايل الدخل. -4
هسرررررر  الوضررررررع الصررررررحي  فع ا تعمل علىفيات واجملم عات، نتيجة خلدمات الدول ا تعلقة بتوفري ا سررررررتشرررررر  -5

 ا ؤشر الصحي ا تمثل يف ارتفاذ معد ل ا واليد ومعد ل األعمار ا توق ع عند الوالدة. وتعكس
 نتيجة عدم تناسب أعداد األطباق مقارنة بعدد السكان، فعن ذلك أثر على جودة األداق . -6
ل األفراد على خردمرات موزعرة على الوالايت حبسررررررررررررررب الكثرافرة  نتيجرة وجود عردالرة يف توزيع الثروة، يصرررررررررررررر  -7

 السك انية ووفقا  خلطط تنموية مقننة.

 

أسررررهمت خطط الت نمية البشرررررية بشرررركل خاص يف صررررناعة الكادر البشررررري العماين اجلاهز ألداق رسررررالت  يف  -8
 كتلف جماالت العمل.

خطط الت نمية البشرية مك نت بعل الشبا  العماين من تقل د الوظائف داخل وخارج السلطنة كنتاج للت نمية   -9
 البشرية.  

نظرا  لضرررررعف سرررررياسرررررات اإلنفاق فعن  نتج عنها عدم تناسرررررب حجم اإلنفاق احلكومي على القطاعات مع   -10
 النتائج ا ختلفة.

 املطلب الثالث  : التوصيات .
 جدولة أولوايت احلكومة ابلنسبة للتعليم والتدريب .إعادة  -1
 االستمرار يف الت حو ل لالقتصاد ا عريف بطرق جديدة وفاعل .-2
 إعادة  مراجعة برامج ما بعد التعليم األساسي مبا يؤهل لدخول ا راحل اجلامعية مبهارات ليفوية قوية ومناسبة.-3
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 ة ما بعد الصف التاسع.إعادة  فتم ا عاهد الفنية وا هنية  رحل-4
 إعادة  توجي  اإلنفاق وترشيده يف قطاعي التعليم والص حة ربط  مبعايري ربتة ومقننة.-5
 دعم القطاذ الصحي ابلكوادر البشرية األكثر  هيال  وسد النقص العددي يف بعل التخصصات.-6
 دعم الرعاية الرتبوية  رحلة الطفولة ا بكرة.-7
 . دعم الباحث  عن العملإعادة  النظر يف -8

  :اخلامتة
إن الت نمية البشررررررررررية يف اجملتمعات خطت خطوات كبرية من أجل بناق اإلنسررررررررران القادر على مواكبة ا سرررررررررتجدات، فكان 
 لقطاذ التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد النصيب األوفر من االهتمام، ومنها بدأت مرحلة جديدة وهامة من مراحل 

الت نمية، لذا كان ال بد من تسرررررليط الضررررروق على هذا اجلانب، وإعطاق ا سررررراحة اهلامة واألكع يف دراسرررررة الباحث خطط 
على اإلنفاق احلكومي وأثره يف مؤشررررات التنمية البشررررية يف اجملتمعات اإلسرررالمية بشررركل عام ويف سرررلطنة عمان بشررركل  

 رو.خاص، وقد حوت الدراسة على فصل ا قدمة وثالثة فصول أخ
رك ز فصررل ا قدمة على كطط الدراسررة من حيث جمال وحدود الدراسررة وسررببها وأمهيتها وا شرركلة الرئيسررية اليت على أثرها 

 وضع الباحث فرضيات  وا نهجية اليت ات بعها لتحقيق أهداف ، كما حوت الدراسة على جمموعة من الدراسات السابقة.
 

ا فاهيم وا صررررررطلحات وأهداف التنمية البشرررررررية ، كما تناول الفصررررررل الثاين  أما الفصررررررل األول فقد تضررررررم ن الرتكيز على
 مؤش رات الت نمية  مؤشرات التنمية البشرية ومبادئها وهدايهتا، أما الفصل الثالث فقد تناول اإلنفاق احلكومي وأثره يف 

نتائج الدراسررة ووضررع عددا من التوصرريات،   ، ويف  اية الدراسررة فقد مت التوصررل إىلالبشرررية يف ظل االسرررتاتيجية الُعمانية 
 عمل ا تواضع .ويف اخلتام ال يسعو إال أن أشكر ت على عون  وتوفيق  إلااز هذا ال

 - :قايمة املصادر واملراجع
 ۞﴾﴿القرآن الكرمي۞

 أوال: الكتب العربية 
 م.2008أيل  للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،، دار التّنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريبالبيايت، فار  رشيد، 
م  2010مؤسرسرة طيبة للنشرر والتوزيع، القاهرة،  نظرا ت وملمالت يف التّنمية االقتصـادية والبشـرية،مجاز، طارق علي، 

. 
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ظام ا ايل ، دراسة مقارنة ب  النظام ا ايل اإلسالمي والن دور املوارد البشرية يف متويل التّنميةاجلمل ، هشام مصطفى ، 
 م .2007الوضعي ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،الطبعة األوىل ، 

ــرية وبناء جمتمع املعرفةاحلسررررررريو ، عبد احلسرررررررن ،  ، لبنان ، الطبعة األوىل، ، الدار العربية للعلوم انشررررررررون  التّنمية البشـــ
 م.2008

، مرديريرة ا كتبرات والورئق  ن العريبدراســــــــــــات حول التّنميـة يف الوطالردحلرة، فيص عبرد الر وف، عرادل فهمي بردر، 
 م1990الوطنية، 

دار اليررازوري العلميررة للنشررررررررررررررر والتوزيع، األردن، الطبعررة األوىل،  التّنميـة اجملتمعيـة املســـــــــــتـدامـة،ربيع، امررد عبرردالعزيز، 
 م .2015

صرررررررررندوق النقد  دور احلكومات اإلمنايي يف هل االنفتاح االقتصـــــــادي،الصرررررررررادق، علي توفيق، وليد عدانن الكردي ، 
 م.2001العريب، معهد السياسات االقتصادية، شركة ابوظيب للطباعة والنشر،  

الطيطي، صرراحل، غالب امد إيلاعيل، الت نمية العربية و فاقها ا سررتقبلية، دار حن  للنشررر والتوزيع، مكتبة الفالح للنشررر 
 م .1995والتوزيع، األردن، 

 
 

ــرية لوحدات اجلهاز  العامري، مالك بن سرررررررررليمان،  ــنيب وترتيب الوهايب يف تنمية املوارد البشـــــ اآلاثر اإلجيابية لتصـــــ
 م .2011ندوة تنمية ا وارد البشرية ،وزارة اخلدمة ا دنية، سلطنة ُعمان، مسقط، الطبعة األوىل، اإلداري للدولة، 

، مؤور الت نميرة  ومقومـات  قيا التّنمـية املســــــــــــتدامـة يف الوطن العريبالتّنمـية البشـــــــــــرـية  عبرد الرحيم، امرد عبردالرحيم، 
 م2007مصر،   البشرية واثرها على الت نمية ا ستدامة، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية،

 ليل اقتصــــادي ملنجزات خادم احلرمني الشــــريفني يف تنمية املوارد البشــــرية يف العشــــرين عام عبدت ، امد حامد، 
 م  2002، 57، مطابع جامعة ا لك سعود،  وزارة التعليم العايل السعودية، السلسلة  ألوىل من عهدها

، ا ؤسرسرة اجلامعية للدراسرات والنشرر والتوزيع، بريوت، مناه  وتطبيقات-التنمية يف اإلسـالم، مفاهي العسرل، إبراهيم،  
 م.1996الطبعة األوىل،

، 28مسرررررقط، العدد –الت نمية اإلدارية عن طريق الت نمية الشررررراملة ،اإلداري ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سرررررلطنة عمان العوا   ، انيل عبد احلافظ  ، 
 م1987
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ــامـلة للمجتمعـات اإلســـــــــــالمـية، املـديـنة املنور ،غبران، ارو  أمحرد إبراهيم،  دار اإلميران، الطبعرة الثرانيرة،   التّنمـية الشـــــــــ
 م.2009
دار اسرررامة للنشرررر والتوزيع، األردن، الطبعة  اســـ اتيجيات (،  –مناذج   -التّنمية ) نظرايتعيل امد، اقتصررراد  قانة، ايلا
 م .2012األوىل، 

، مركز دراسررررررررات الوحدة العربية،  التّنمية اإلنســـــــانية العربية يف القرن احلادي والعشـــــــرين أولوية التمكنيقرين، اجت، 
 م.2014لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.2007مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،تشكيل الوعي االجتماعي، اط، امد، قري 
، مركز دراسرررات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربيةالكواري، علي خليفة، و خرون، 

 م.2001األوىل، 
، الرايض، مكتبة ا لك فهد الوطنية، الطبعة البشــرية يف املكتبات املركزية ابلســعوديةدراســة املوارد  ندمي، عفاف امد، 

 م .2011األوىل،
ــرين اهلييت، نوزاد عبد الرمحن،  ــااي التنموي يف جملس التعاون لدول اخللي  العربية يف القرن احلادي والعشـــــ ، الدار قضـــــ

 م .2013ن، بريوت، الطبعة األوىل،العربية للعلوم انشرو 
 
 
 

 اثنيا : الندوات واملؤمترات وامللتقيات  
، ا ؤور العريب  تنمية املوارد البشـــــــرية وعالقتها بســـــــوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجيعبا ، سرررررررررهيلة امد، 

العامة بسرررررلطنة ُعمان،  الثاين لتنمية ا وارد البشررررررية وتعزيز االقتصررررراد الوطو، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة  
 .م2010مسقط

ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف أثر تنمية املوارد البشــــرية على تعظي  رأس املال البشــــري، العجلوين، امد إقبال، 
 م.  2011احلديثة، تا نظما

تنافسـية يف هل اقتصـاد مدى ملثري رأس املال الفكري على اسـتمرارية منظمات األعمال و قيا ميز  كلوف، أمحد، 
 م. 2011احلديثة، ت، ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف ا نظمااملعرفة
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مركز دراسرررررات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة   التّنمية البشــــرية)مراجعئ نقدية للمفهوم واملضــــمون (،القصررررريفي، جورج، 
 م.1995األوىل، 

، ا ؤور العريب األول رأ  ا رال الفكري العريب  بـدعـئ أم إبـداع إداري رأس املـال الفكريهيجران، عبردالرمحن بن أمحرد، 
حنو ر ية اسررررررتاتيجية جديدة لالسرررررتثمار والتطوير ، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية، معهد اإلدارة العامة، سرررررلطنة ُعمان / 

 م .2013مسقط، 
 اثلثا : الدورايت والرسايل اجلامعية  

، معهد اإلدارة العامة، ا طابع العا ية، سلطنة  التّنمية اإلدارية عن طريا التّنمية الشاملةاإلداري،  أبو النجا، امد فريد،  
 م .1985، 23-22مسقط، العدد –ُعمان 

ــاد  خليل، ريلية علي، حبث حول  ــعودية بني التطوّر التكنولوجي واإلرشـــــــ خطة التّنمية الثانية يف اململكة العربية الســـــــ
 م. 1977يوليو،  النفسي،

حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه   دراسـة جغرافية،  –التّنمية البشـرية يف سـلطنة عُمان السريايب، أمحد بن انصرر بن علي، 
 .2014يف اآلدا ، القاهرة، 

 
 
 

البشـرية يف دراسـة قياسـية لقطاع التعلي  والتدريب يف سـلطنة عمان كمؤشـر لتنمية املوارد  السريايب ، طالب بن علي ،  
، رسرررررررررالة مقدمة السرررررررررتكمال درجة ا اجسرررررررررتري يف   م(2008-1987هل اقتصـــــــاد مبمل على املعرفة خالل الف   )

 م.2012االقتصاد، 
 م .1998، الدار العربية للكتا ، مجهورية مصر العربية،مقاالت يف التّنمية البشرية العربيةعمار، حامد، 

، مطبعة األمانة العامة  العايد االقتصــــادي الشــــخصــــي على التعلي  اجلامعيالعمر، ابراهيم صررررراحل، امد حلمي طعم ، 
 م. 2012، 77لدول جملس التعاون اخلليجي، السعودية، العدد

 رابعا  : التقارير واإلحصاءات واملنظمات اهليئات الرمسية وغريها
 م. 2010، وزارة االقتصاد الوطو )سابقا(، سلطنة ُعمان   ،2010-1970أربعون عاما مضيئة 
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللج العريب، الدليل ا وحد للمفاهيم وا صررررررطلحات اإلحصررررررائية ا سررررررتخدمة يف دول 
 م.2010جملس التعاون، مطبعة األمانة العامة لدول جملس التعاون، الطبعة الثانية،  

 م.2004، مطبعة األمانة العامة لدول اجمللس، التطوير الشامل للتعلي  بدول اجمللسأمانة جملس التعاون اخلليجي،  
 http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspxالبنك الدويل، بنك البياانت العا ي،  

 م. 2102م، فريق إعداد تقرير الت نمية البشرية ، سلطنة عمان ،  2012عمان –تقرير الت نمية البشرية  
، وزارة اإلعالم، مؤسررررررررسررررررررة ُعمان للصررررررررحافة والنشررررررررر  اإلنســــــان بناء من اجل املســــــتقبلم،  2011  – 2010ُعمان 

 م .2010واإلعالن، 
 ، وزارة اإلعالم ، مؤسسة عمان للصحافة والنشر، سلطنة عمان.2011-2010عمان 

 نة عمان.دائرة ا علومات واإلحصاق، ا ديرية العامة للتخطيط، وزارة الص حة، سلط  ،2008التقرير الصحي السنوي 
، ا ديرية العامة للجامعات والكل يات اخلاصرررررررررة، وزارة التعليم  إحصـــــــايية عن التعلي  اخلان يف ســـــــلطنة عمانخالصرررررررررة 

 العايل، سلطنة عمان.
 م.2015مسقط، سلطنة عمان،   ،2015م إىل فرباير  2014التقرير السنوي فرباير  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، 

 
 
 

، ترمجة العامة تمعجز  شـــرق آســـيا، النمو االقتصـــادي والســـياســـاوالبحوث االسررررتاتيجية،   تللدراسرررامركز اإلمارات 
 .2000عبدت السويدي، شيخ  الشامسي، الطبعة األوىل، 

 م2014صدار الرابع، ، سلطنة عمان، االالتعلي  العايلا ركز الوطو لإلحصاق وا علومات، 
 الدُّوليةخامسا : شبكة املعلومات 

دراسة إحصايية وصفية  ليلية ملؤّشرات الفساد املايل واإلداري وأثرها يف مؤشر التّنمية اجلاعوين، فريد خليل،  
م .2009جامعة دمشق،  البشرية )) دراسة تطبيقية على واقع البلدان العربية ((،  

https://www.gulfpolicies.com 
عنان، كويف، األم  العام لألمم ا تحدة، ا وقع اإللكرتوين 

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

https://www.gulfpolicies.com/
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  أثر التعلي  يف تنمية املوارد البشرية يف اقتصاد املعرفةغالب، فوزية،  
http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html 

www.alecso.org/site ا وقع اإللكرتوين    اليوم العاملي لألميةا نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،    
www.fao.or ، ا وقع اإللكرتوين رير حالة انعدام األمن الغذايي يف العاملتقمنظمة األغذية والزراعة،    

http://ar.wikipedia.org/wiki ، ويكيبيدايا وقع اإللكرتوين      
http://www.ausde.org/  أحباث ودراساتا وقع اإللكرتوين لالهاد العريب للت نمية ا ستدامة والبيئة،    

http://www.mrefa.org/index.php ا وقع اإللكرتوين     
 ، ا وقع اإللكرتوينإعالن جوهانسربغهيئة األمم ا تحدة،  

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

 https://home.trc.gov.omم،2015جملس البحث العلمي، تقرير  
 https://www.meca.gov.om/ar/module.php،ةموقع وزارة البيئة والشؤون ا ناخي
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