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  المستخلص
  ب ل ،دخل القوميلم یعد ھدف التنمیة في الوقت الحاضر مجرد تحقیق زیادات في معدالت ال         

، وال س  یما دخل ض  من نط  اق التنمی  ة االقت  صادیة  خ  رى الت  ي ت   تع  داه نح  و االھتم  ام بالجوان  ب األ  
وعل ى ھ ذا االس اس فق د     . االساس یة الجوانب المرتبط ة بتنمی ة الم وارد الب شریة وت وفیر الحاج ات        

  .للتعبیر عن ھذه القدرات وتطویرھاصبحت مؤشرات ومدلوالت جدیدة تستخدم أ
 التنمیة البشریة في توفیر الحی اة   من خالل الدور الكبیر الذي تؤدیھ میة البحث تنطلق  ھإن أ 

  .الرفاھیة االقتصادیة واالجتماعیةاالفضل وتحقیق مستویات عالیة من 
مج  ال تنمیتھ  ا  ط  ور ال  ذي حققت  ھ البل  دان العربی  ة ف  ي     بی  ان م  دى الت  ھ  ون ھ  دف البح  ث إ

  البشریة والفروق فیما بینھا 
 ومتف ق علیھ ا ب ین دول الع الم المختلف ة           البحث في كیفیة إیجاد صیغة موح دة       لةتتمثل مشك 

البل دان ف ي مج ال    رقي ، بحیث یمكن قیاس درجة تحتوي على المكونات االساسیة للتنمیة البشریة  
  .تنمیتھا البشریة

ن ال  دول العربی  ة ق  د حقق  ت ن  سبة متقدم  ة ف  ي مج  ال   إن فرض  یة البح  ث تنطل  ق م  ن ك  ون أ 
  .ن بشكل متفاوت بینھابشریة ولكتنمیتھا ال

 تحلی ل البیان ات   إل ى تند الم س ) القیاسي(لیل المستخدم ھو االسلوب الكمي  سلوب التح وكان أ 
  .المتاحة

 ، في مج ال تنمیتھ ا الب شریة    جوھریًان البلدان العربیة حققت تقدماً     أ إلىولقد توصل البحث    
 ف ي ع ام   0.684 إل ى  لی صل  1975 ع ام  0.518 ارتفع المتوسط العام لدلیل التنمیة البشریة من   إذ

 البلدان العربیة م ن ت ضییق   كما استطاعت % . 1.03 معدل نمو سنوي مركب قدره        محققاً 2002
  .سعت داخل بعض البلدان كل على حدة اتةن الفجوأكما لوحظ ب.  ملموس بینھا بشكٍلالفجوة
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Abstract 

The aim of development has no longer nowadays only achieving an increase in the 
national income, but exceeded to interest in other aspects within the scope of economic 
development, almost the factors affiliated with the development of human resources and to 
provide the major needs. On this basis, new indicators and referents have been widely used 
to express these capabilities. The importance of this research started from the magnificent 
role of the human development of evaluating the better life and achieving higher levels of 
social and economic welfare. The objective of research is to explain the scope of 
development achieved in Arab countries and the scope of human resources development 
and the differences among these countries. The problem of the current research is to find a 
unified formulae among the world countries that include all primary components of the 
human development. This can be seen through the human resources measurement in the 
world countries. It hypothesized that the Arab countries have realized variously a very 
advanced rate in the human recourses. The quantities method has been used on the basis of 
allowed data analysis. The research concluded that Arab countries have profoundly 
achieved an acute progress in human resources development. So, the national rate of human 
resources increased from 0.518 in 1975 to 0.684 in 2002, the compound annual growth 
1.03%. Arab countries have been able to reduce the gap considerably, where the gap has 
noticeably expanded inside the countries separately.   

  
  

  المقدمة
يادات في معدالت النمو االقتصادي     لم تعد التنمية في الوقت الحاضر مجرد ز       

 بل أصبحت تتعدى    ، حصة الفرد من الناتج القومي     هذه الزيادات التي تنعكس على    
 معيـار   جوانب أخرى، فـضالً عـن     إلىالهتمام بالتنمية   ذلك بكثير حيث تحول ا    

الدخل شملت التنمية مؤشرات التطور االجتماعي واالرتقاء بنوعية الحياة وزيـادة           
مؤشرات ذات العالقة األساسـية بالحاجـات       ال إلى إضافة ،مام البشرية الخيارات أ 
 هـدف   نإ وفي الواقع    .لألمم فالناس هم الثروة الحقيقية      ،Sen.A.1990) (اإلنسانية
 تحـرر   أن يمكن لعمليـة التنميـة       ، إذ اإلنسان هو توسيع حريات     األساسيالتنمية  

 ، حياة مكتملة وخالقة   ا يعيشو القدرات البشرية بتوسيع الخيارات المتاحة للناس كي      
 ،وهم في الوقت نفسه المستفيدون من التنمية وعوامل التقدم والتغير التي تحـدثها             

  . المشاركة لكل منهمأسس وبالتساوي وترسي األفراد العملية كل ه تفيد هذأنويجب 
 يتمتعوا بها والخيارات التـي تـساعد   أن فرادلأل مدى القدرات التي يمكن    إن

 ولكـن جـوهر     ، للفـرد   من حيث اإلمكانية وتتفاوت وفقاً     ةها ال متناهي  على توسيع 
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 أهـم  وثمة معياران يساعدان فـي تحديـد         ،السياسات العامة هو تحديد االولويات    
  ي المجدي في تحقيق رفاه اإلنسانم التقدم العالميالقدرات لتقي
 -ثانياً.  نحو شامل  ها على  تكون هذه القدرات مقدرة حق قدر      نأ يجب   -أوالً

ن قياس التنمية البشرية تعتمد علـى       لهذه األسباب فإ  .  أساسية للحياة  ن تكون يجب أ 
 ، ويكون حسن اإلطالع   ، يعيش اإلنسان حياة مديدة وصحية     نأ: مةمه مقدرات   أربع

، ويشارك مين مستوى معيشة الئق الحصول على الموارد الضرورية لتأويتمكن من
  .في حياة الجماعة

 للتنمية البشرية يرتبط بتوفير الحياة األفضل بما يتطلب         مفهوم الحديث  ال نأإذ  
 منحني جديـد لقيـاس      وقد تم تطوير   ،فرادأللذلك من تحقيق المتطلبات األساسية      

ل برنـامج األمـم المتحـدة        من قب  في مختلف دول العالم   مستويات التنمية البشرية    
ـ        ا يقوم على أس   (UNDP) اإلنمائي اء أوزان  س بناء مقياس نسبي يعتمد علـى إعط

الوالدة والمستوى التعليمـي     وهي توقع الحياة عند      ، مكونات أساسية  ةمتساوية لثالث 
  . متوسط دخل الفرد الحقيقي المعدلفضالً عن

 بإعداد تقرير سنوي يعـرض مـن        1990ويقوم البرنامج المذكور منذ عام      
 Human)رية  ما يطلق عليه دليل التنمية البشأوخالل الرقم القياسي للتنمية البشرية 

Development Index) (HDI)ترتيبها في سـلم تنميتهـا    لدول العالم المختلفة مع 
  .البشرية

  
  أهمية البحث 
 تؤديه أن البحث من خالل الدور الكبير والمهم الذي من الممكن           أهميةتنطلق  

 وبما يستلزم ذلك من تحقيـق المتطلبـات         األفضلالتنمية البشرية في توفير الحياة      
  .لألفراد يةاألساس

  
  هدف البحث 

 بيان مدى التطور الـذي حققتـه الـدول          إلى األساسيهدف البحث بالدرجة    
لدليل  األساسية وذلك من خالل تحليل المكونات       ،العربية في مجال تنميتها البشرية    
  . المتحدةاألممها تصدرة التي رير السنوياالتنمية البشرية وباالعتماد على التق

  
  مشكلة البحث 

 صيغة موحدة ومتفق عليها بين دول العالم إيجادل مشكلة البحث في كيفية تتمث
 للتنميـة   األساسـية  المكونات    كافة على تحتوي تتصف بالدقة والشمول و    المختلفة

ي الـدول فـي     البشرية بحيث يمكن من خاللها وبواسطتها قياس درجة تطور ورق         
  .مجال تنميتها البشرية
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  فرضية البحث 
 متقدمة في مجـال تنميتهـا       اًن الدول العربية قد حققت نسب     يفترض البحث با  

  . ولكن بشكل متفاوت فيما بينها،البشرية
  

  منهجية البحث 
 المحـور   ،أساسـيين ين  محور لىع تم تقسيم البحث      تنظيمية بحتة  ألغراض

 نظري تضمن مفهوم وماهية التنمية البشرية وعالقتها بالتنمية االقتـصادية           -األول
  . وكيفية احتسابهاألساسيةرق لدليل التنمية البشرية ومكوناته  التطفضالً عن
على مـستوى   فقد تناول تحليل مكونات التنمية البشرية -الثـاني  المحور   أما
جل الوقوف بشكل علمي ودقيق على مستويات التنمية البشرية         عربي من أ  الوطن ال 

تنميتها البـشرية   للدول العربية ومقدار وحجم الشوط الكبير الذي قطعته في مجال           
     .  بدول العالم المختلفةقياساً

  
  وأهميته التنمية البشريةمفهوم

تعرف التنمية البشرية بأنها عملية تحليل مدى تفـصيالت األفـراد وزيـادة             
 زيادة خيارات فضالً عنفرصهم في مجاالت التعليم والعناية الطبية والدخل والعمل 

  .)UNDP,1990-1993(ة والسياسية االقتصاديالحياة األفراد في مجاالت 
ن مفهوم التنميـة البـشرية ال       بوضوح بأ  يظهر   ومن خالل التعريف السابق   

 على جوانب محـددة  أو (Human Resources)يقتصر على تنمية الموارد البشرية 
ثر تلك الجوانب فـي   بل هو ترجمة فعلية أل،الت التنمية االجتماعية فحسب  افي مج 

  .حياة األفراد
 يكون  أن من منظمة األمم المتحدة ألهمية هذا الموضوع فقد اقترحت           اًوإدراك

وباالعتماد على  . عقد التنمية البشرية لدول العالم    عقد التسعينات من القرن الماضي      
  .ت تلك الدول بطريقة سهلة التفسيرمقياس يضع ترتيب مستويا

ـ    في الوقت الحاضر     البشرية التنمية   يقوم مقياس   كونـات  م ةعلى أساس ثالث
      لمعرفة ومـستويات المعيـشة الكريمـة       وا ، من حياة الناس هي طول العمر      رئيسة

)UNDP,1990-1993(.  
ن المؤشر المستخدم هـو العمـر        فإ – طول العمر    – األولوبالنسبة للعنصر   

ن عمر المرتقب في االعتقاد العام بأ      ال أهمية وتكمن   ، المرتقب عند الوالدة   أوالمتوقع  
 الفوائد والمنافع العديدة غير المباشـرة       أن وفي   ، هي قيمة بحد ذاتها    الحياة الطويلة 

 بارتفاع مستوى العمـر      وثيقاً ارتباطاًترتبط  ) ل التغذية الكافية والصحة الجيدة    مث(
همـة  مالمؤشرات ال حد  ذا االرتباط يجعل العمر المرتقب أ      وه ،المرتقب عند الوالدة  

   .للتنمية البشرية
 الدالة علـى نـسبة   األرقامن  ي الرئيس وهو المعرفة فإ    وبالنسبة للعنصر الثان  

 الحـصول علـى فـرص       إلمكانية  عاماً  انعكاساً إالّ بالقراءة والكتابة ليست     اإللمام
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همة للحياة المنتجة فـي     م والسيما التعليم الجيد الذي يعد من الضروريات ال        ،التعليم
ن أ إذ   ،ية البشرية المهمة   من أوجه التنم   اً واحد ، فمستوى التعلم يعد   المجتمع الحديث 

هناك عالقة قوية موجبة بين مستويات االلتحاق بمراحل التعليم األخرى من جهـة             
 بعـض   رب فقد أظهرت تجا   ،ومعدالت النمو والتطور االقتصادي من جهة أخرى      

ن تحسن مستوى التعليم للمزارعين بما يعادل سنة إضافية واحدة يؤدي دول العالم بأ
 ملتعلـي ا يرافـق تطـور مـستوى       إذ )%5-2 (رالزراعي بمقدا  زيادة اإلنتاج    إلى

 ,Bridsall)يات تطوير واسـتغالل أسـاليب العمـل   استيعاب أفضل وأسرع إلمكان
N.1992)  . 

 فـي مجـال التعلـيم       األولى الخطوة   إالّراءة والكتابة ليس    ق بال اإللمامولكن  
القراءة والكتابة مـن     ب الملمين الدالة على نسبة     األرقامواكتساب المعرفة لذلك تعد     

  تنوعاً أكثر  ما  وعندما تكون مجموعة   ، في قياس التنمية البشرية    األساسيةالمعايير  
،  على ناتج المستويات التعليميـة العاليـة  أهمية تعليق أيضاًسيكون من الضروري   

كبر قدر من االهتمام والتركيز فـي        بالقراءة والكتابة يستحق أ    اإللمام نومع ذلك فإ  
  .األساسيةمية البشرية مجال التن

 الثالث في التنمية البشرية والمتمثل فـي حيـازة          وربما كان العنصر الرئيس   
 فهو يتطلـب    ، في القياس  ةصر الثالث االموارد الالزمة لتحقيق حياة كريمة أعقد العن      

 لقلة البيانات   ونظراً .األخرىمان والدخل والموارد    تئ واال األرضبيانات عن حيازة    
 استفادة ممكنة فقد تم االعتمـاد       أفضله المتغيرات وبهدف تحقيق     عن كثير من هذ   

 لتغطيتـه    نظـراً  دخل أكثر استخداماً   يعد نصيب الفرد من ال     ، إذ على مؤشر الدخل  
 وجود سلع وخدمات غير قابلة للتبادل التجاري والتفـاوت          أنبيد  . الوطنية الواسعة 
لضرائب تجعـل نـصيب      الصرف والتعريفات الكمركية وا    أسعارالناتج عن تباين    
ومع ذلك  .فائدة في مجال المقارنات الدولية الجارية قليل ال باألسعارالفرد من الدخل    

 الدالة على نصيب الفـرد مـن النـاتج    األرقام هذه البيانات باستخدام  يمكن تحسين 
 تقريبيـة يمكـن      مما يعطي قيمـاً    ، بحسب القيمة الشرائية    معدالً اإلجماليالمحلي  

      .ا في المقارنات الدوليةتماد عليهاالع
  
  مية االقتصادية والتنمية البشريةالتن

من المفترض  ف ،القتصادية والتنمية البشرية  اهناك اختالف أساسي بين التنمية      
 التنمية االقتصادية تتبع المبادئ االقتصادية المعروفة والتي يـشكل التخطـيط             أن

جتماعيـة  االمـن االعتبـارات    اً وحيث أن كثيـر ،االقتصادي التجسيد النهائي لها   
ه هـذه المبـادئ     الذي تغطي ) النظام االقتصادي (ثقافية والبيئية تقع خارج نطاق      وال

ان مـن   نسان والمؤسسات االجتماعية يعد   ن اإل وكفكرة الحقة وفي أغلب األحيان فإ     
بين وسائل التنمية االقتصادية والتي تقتصر بوجه عام على تغيرات اإلنتاج وفـي             

   .على تغيرات التوزيع أيضاًان أخرى أحي
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 دمج العناصر البشرية معتبرة إياها غايات       إلىنها تسعى   أما التنمية البشرية فإ   
ن المطلوب في هذا الـصدد   إ ف  عن كونها وسائل لها، من هنا      ، فضالً مباشرة للتنمية 

 ,Nudler)  االقتصادية واألهداف االجتماعيةمثل بين األهدافهو إيجاد التوازن األ
O. 1986).  
 الفرق األساسي بين المنهجين يتمثل في المكانة التي يعطيها كـل منهمـا              إن

يـر فـي    ي إحداث تغ  نألهداف المعلنة للتنمية االقتصادية ال تتضم     التطوير األسرة ف  
 اًها في أحسن األحوال مؤسسة اجتماعية تشكل جزء        بل تعد  ،دور ووظائف األسرة  

  لمعـايير    قتـصادية وفقـاً   فيه القرارات اال   من اإلطار الذي تتخذ      اً أو سلبي  اًايجابي
د األقصى من المنافع ومـا      تحقق الح ) رات الحجم وكوف(اقتصادية صحية ومقبولة    

 يكيف نفسه قدر المستطاع مع هـذه  أن ويترك بعد ذلك للنظام االجتماعي ، ذلك إلى
  .لقرارات االقتصاديةا

ارات التي تـؤثر فـي    من القراًن كثيرالتنمية البشرية فإ طبقت مبادئ   إذا أما
 وقد تنطوي تلك القرارات على قدر ملحـوظ         ،تحديد مواقع األنشطة سوف تختلف    
  .من التضحية في اإلنتاج االقتصادي

  
  قياس التنمية البشرية

 العديد من   ويرى. ية أكثر من قياس التنمية البشرية      القوم المداخليسهل قياس   
  . رفاه اإلنسانإلىنسبة شر جيد بالن الدخل القومي مؤأعلماء االقتصاد، 
مة مهن النمو االقتصادي وسيلة ، أل هناك عالقة قوية بين االثنينأنمن الجلي 

 لكن النتائج البشرية ال تعتمد فقط على النمو االقتصادي          ،من وسائل التنمية البشرية   
هـل  .  على وجهة استعمال هذه الموارد     ضاً بل تعتمد أي   ،ومستويات الدخل القومي  

ن النتـائج البـشرية مثـل المـشاركة         أو إلنتاج الطعام؟ كذلك فإ    لحة  لتطوير األس 
 الحقوق المتساوية للرجال والنساء ال تعتمد علـى         أوالديمقراطية في صنع القرار     

همـة  مقدم مجموعة موسعة من المؤشرات لنتائج بشرية        لهذه األسباب تُ  . ليالمداخ
 معدالت  أوقع لدى الوالدة     مثل متوسطات العمر المتو    ،تحققت في بلدان حول العالم    

المجموعـة  كما تتـضمن    . مسة التي تمثل القدرة على التعلم     الوفيات دون سن الخا   
 مثل فرصة الحصول علـى      ،جل تحقيق هذه القدرات   همة من أ  ممؤشرات لوسائل   

 أو بين الرجال والنساء في التعليم       ، مثل الفجوة  مياه نظيفة وللمساواة في اإلنجازات    
  .اسيةفي المشاركة السي

ـ المؤشرات مقاييس لتق  وفي حين تؤمن هذه المجموعة الواسعة الغنية من          يم ي
 مقياس مختـصر    إلى  السياسات أيضاً  راسمو ويحتاج   ،مختلفةبشرية  بعاد  التنمية بأ 

. سان أكثر من تركيزه على الدخل      مقياس يركز على رفاه اإلن     يم التقدم والسيما  لتقي
 نشر دليـل  إلىمية البشرية منذ بدء صدورها      هذه الغاية عمدت تقارير التن    من أجل   

  .التنمية البشرية
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، همةم لنتائج بشرية    تمجموعة موسعة من المؤشرا   يقدم دليل التنمية البشرية     
  .األساسية لعملية التنمية البشرية يعطي لمحة عامة عن األبعاد إذ
  

 دليل التنمية البشرية
 وهي  ،نمية البشرية قابلة للقياس    للت أبعاديركز دليل التنمية البشرية على ثالثة       

 ويحصل على مستوى    ،اإلطالع ويكون حسن    ، صحية مديدة حياة   اإلنسان يعيش   أن
 وااللتحـاق   ،نه يجمع مقاييس متوسـط العمـر المتوقـع        ، ومن ثم فإ   معيشة الئق 
 التنمية في بلد مـا      معرفة كي يتيح    ، والدخل ، والكتابة ، واإللمام بالقراءة  ،بالمدارس
  .  استخدام الدخل وحدهه مما يتيحعأوسعلى نحو 

 فمن المهـم    ية البشرية هو نقطة انطالق مفيدة،      دليل التنم  أنعلى الرغم من    
 يعبر عنه أن مما يستطيع ، وتقيداً مفهوم التنمية البشرية هو األكثر اتساعاً    أنالتذكر  

 اً أخرى ودليل التنمية البشرية ليس مقياس      أدلة هأي مقياس مختصر حتى عندما تكمل     
همة للتنمية البشرية وبخاصـة القـدرة علـى         م  على نواحٍ  ينه ال يحتو  أ إذ شامالً

حصول على احترام اآلخـرين     لالمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد ول        
ذه القدرة يعرقل التنميـة      لكن غياب ه   قفاًث معافى م  في المجتمع قد يكون المرء ثرياً     

  .)Patel, M. 1989 (البشرية
 حذف هـذا البعـد للتنميـة        إبراز يجري   األولىتقارير التنمية البشرية    ومنذ  

 سـنة  إطالق دليل الحرية البشرية      إلى ذلك   وأدى ،البشرية من دليل التنمية البشرية    
  من عام واحد وهذا دليل علـى صـعوبة         أكثر المقياسين لم يصمدا     أن غير   1991
 هـذه  يال تـؤد و. البـشرية واحي المعقدة من التنميـة     مقياس دقيق لهذه الن    إجراء

سياسية واحتـرام    مثل الحرية ال   ،لمشاركة جعل النواحي التي تتعلق با     إلىالصعوبة  
 الواردة في دليل    األبعاد التنمية البشرية في     إلى بالنسبة   أهميةقل  الجميع بالتساوي أ  

مق فـي تقـارير التنميـة       ئل موضع بحث مع   ا كانت هذه المس   ، وقد التنمية البشرية 
  .ةاالجتماعي

 فـي    وأهميتها  الديمقراطية إلى 2002 سنة البشرية لل   التنمية فقد تطرق تقرير  
 ذا صلة بالتنميـة البـشرية        جانباً سنة ال هويقدم التقرير الصادر هذ   . التنمية البشرية 

 يكون اإلنـسان    أن ، فالعيش حياة متكاملة يتطلب     الثقافية األهمية من حيث    وأساساً
  الضرر وأ يتعرض للتمييز    أنقافية مختلفة من دون      في إتباع أعراف وتقاليد ث     حراً

  . اجتماعياًأو  اقتصادياًأو في المشاركة سياسياً
من  إذ ،ظهر دليل التنمية البشرية بوضوح الفارق بين الدخل ورفاه اإلنسان         وي 

م والدخل يعطـي دليـل التنميـة        يخالل قياس معدل اإلنجازات في الصحة والتعل      
ن الصورة التي يعطيهـا   م اكتماالًأكثرنمية في بلد ما البشرية صورة عن وضع الت    

  .الدخل وحده
 تنميـة   إلـى  السياسات التي تترجم الثروة      أهميةوكل هذه تلقي الضوء على      

 تستطيع السياسات العامة المعدة بعناية والخـدمات التـي توفرهـا            بشرية وتحديداً 
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 فـي التنميـة     تقـدماً  تحقق   أن،  اعات المحلية والمجتمعات المدنية   الحكومة والجم 
لكن هـذا   .  للنمو االقتصادي  أوحتى في غياب المستويات المرتفعة للدخل       . البشرية
همـة للتنميـة    م فالنمو االقتصادي وسـيلة      ،همم النمو االقتصادي غير     أناليعني  

  النمو لفترة طويلة يصبح من الصعب الحفاظ علىيالبشرية وعندما يحصل ركود ف
  .)Cohen, C.1989 ( البشريةتقدم مستدام في التنمية

 لقيـاس مـستويات      ومفيداً هماًم  مؤشراً  هذا المقياس عد   أنوعلى الرغم من    
 أوجهبرز  ، ومن أ   يدور حول إمكانية تطوير صيغة هذا الرقم        نقاشاً أنالتنمية غير   

 متـساوية   أوزان الرقم القياسي المعتمد يقوم على أسـاس إعطـاء           أنلنقاش  اذلك  
   وما ينتج عن ذلك من إهمال األهمية النسبية لكل من تلك المكونات ةلثالثاللمكونات 

جل تطوير عملية احتساب هـذا   فقد عرضت العديد من األفكار من أ  في هذا السياق  
 المكونـات   أسـلوب  ترجيحيـة باسـتخدام      أوزان فقد جرت محاولة إعطاء      ،الرقم

 اسـتنتاج  إلـى   لم تـصل أنها غير (Principle Components Analysis)األساسية 
 وجود فروق واضحة بين     آخرينواضح في الوقت الذي عكست فيه محاولة باحثين         

 عند االنتقال من مجموعة الدول عاليـة        المذكورة آنفاً مدى ارتباط المكونات الثالثة     
  . مستوى وهكذااألقل المجموعات األخرى من الدول إلىالمستوى 
 المكونة للرقم القياسـي لمـستوى        القيمة العظمى والدنيا لتلك المتغيرات     أما

 المتغيـرات لكـل دولـة       ه على قيم هذ    اعتماداً التنمية البشرية فيتم إعدادها سنوياً    
   .والمتضمنة في التقرير السنوي المعد من قبل األمم المتحدة 

  
  الرقم القياسي للتنمية البشرية  

   :اآلتية  بموجب الصيغة (HDI) الرقم القياسي للتنمية البشريةصيغة تكون 

                                (1)                           Iij∑−
3
11 =HDI 

         (2)  :                   حيث أن
( )( )

MinXijMaxXij
XijXijMaxIij

−
−

=  

  
i= 1,2,3                                                                                  
j=1,2,3  ………                                                                       

 أسوأ دولة ومستوى أفضلاللة مستوى دب  (j) مدى انحراف الدولة Iijويمثل 
   :أن كما  (i)دولة بالنسبة للمتغير

Xij =يمثل المتغير(i)   في الدولة (j)  
X1 = مؤشر توقع الحياة عند الوالدة(L.E) 
X2 =ًبمعدل مرجح لمتغيرين وهما مؤشر التعليم مقاسا :  

X2a = ميةألانسبة (تعليم الكبار ((A.L)  وبوزن )3/2.(  
X2b=  متوسط سنوات االلتحاق بالمدارس(M.Y.S)  3/1( وبوزن.(  
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 X2=2/3(AL)+1/3 (MYS) ………..(3)                           

  
X3 = الفرد الحقيقية المعدلمتوسط حصة  ب مقاساًالدخلمستوى.  
  

   لمكونات التنمية البشرية في الوطن العربي اإلحصائيالتحليل 
  تطور التنمية البشرية في الوطن العربي

 تنميتها البشرية خـالل العقـد        في مجال   جوهرياً حققت الدول العربية تقدماً   
ليل رتفع المتوسط العـام لـد      ا اإلجمالي فعلى المستوى    ، من القرن الماضي   األخير

 2002في عـام   ) 0.684 (إلى ليصل   1975في عام   ) 0.518(التنمية البشرية من    
  )  %1.03 (اً قدره مركباً سنوي معدالًمحققاً

وهو النقطة التي تقسم مستويات التنمية البـشرية للـدول          (كما ارتفع الوسيط    
) 0.735 (بحدود ليبلغ   1975في عام   ) 0.504(من  )  قسمين متساويين  لىعالعربية  

  ). %1.417( وبمعدل نمو سنوي مركب قدرة 2002ي عام ف
   يبين ذلك بوضوحوالجدول اآلتي

  
  1جدول ال

  )2002 – 1975(تطور دليل التنمية البشرية في الوطن العربي للفترة 
Maxim  Minim  Median Mean N  Year 
0.761  0.339  0.504  0.518  11  1975  
0.777  0.362  0.574  0.579  13  1980  
0.785  0.382  0.623  0.613  13  1985  
0.806  0.387  0.656  0.628  15  1990  
0.825  0.410  0.664  0.631  17  1995  
0.835  0.430  0.693  0.646  17  2000  
0.843  0.439  0.735  0.684  20  2002  

 وباالعتماد على بيانات التقرير الـسنوي       انتم استخراج كافة المتوسطات من قبل الباحث      :المصدر
  2004رية الصادر من األمم  المتحدة عام للتنمية البش

  
 انخفـاض  أهمهـا  لعل   األسباب مجموعة من    إلىوربما يعزى هذا االرتفاع     

زيادة نسبة تحـصين     فضالً عن  ، النصف تقريباً  إلى الرضع   األطفالمعدل وفيات   
 مـن ثلثـي   أكثـر  إلـى  األطفال إمراض من العمر ضد    األولى في السنة    األطفال

 في متنـاول    األوليةطاعت الدول العربية جعل الرعاية الصحية        كما است  ،مجموعهم
 وقد تـصل هـذه   ،) %65( وكذلك وفرت المياه النقية لنسبة      ،من سكانها )  72%(
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 فقـد زادت الـدول      ، على ذلك  عالوةً .في المناطق الحضرية   %) 87 (إلىالنسبة  
ي سـنت ين  ب)  %37(العربية من نصيب الفرد فيها من السعرات الحرارية وبنسبة          

)1990 – 2002(.  
 كان تقدم الدول العربية فـي مجـال         األهمية من    ذاته وبالقدر نفسه   االتجاهوب
في )  %55( بالقراءة والكتابة لدى كبار السن من        اإللمام فقد ارتفعت نسبة     ،التعليم
 ناتج التعليم االبتدائي في عام      وأصبح ،2002 سنةفي  )  %63.3 (إلى 1990عام  

 فيه ناتج   أصبح في الوقت الذي     1990 سنة ما كان عليه في      افأضع ة ثالث 2002
  .أضعاف أربعةالتعليم الثانوي 

 التحليل الدقيق والصحيح لتقدم الدول العربية في مجال تنميتهـا البـشرية             إن
 العديد من المؤشرات االقتصادية     أمامسوف يضعنا   ) 2002 – 1990( ةمدخالل ال 

  :عل أهمهاواالجتماعية ل
  

يق الفجوة فيما بينها بشكل ملموس في مجال ي تضقد استطاعت الدول العربيةل -أوالً
 اتساع الفجوة    من رغمال  على تنميتها البشرية خالل الفترة موضوعة الدراسة     

على مستوى المتوسط العام لدليل التنمية البشرية انخفض التبـاين          في الدخل   
)Variance (  من)إلـى  2002 سـنة  ليصل فـي     1990 سنةفي  ) 0.0296 
 مستويات  الدول العربية  في مجال تنميتها البشرية          أن مما يعني    ،)0.0196(

 سـنة  عما كانت عليه فـي       2002 سنة في    وتجانساً  تقارباً أكثر أصبحتقد  
 قيمـة للتنميـة     أعلىالذي يقيس الفرق بين      )Range(  المدى أنكما  . 1990

ـ  0.419 من   اآلخرالبشرية وأدنى قيمة لها قد أنخفض هو          1990سـنة ي   ف
  : يبين ذلكوالجدول اآلتي .2002 سنة في 0.404 إلىليصل 

  
  2جدول ال

       الوسط الحسابي والتباين والمدى لدليل التنمية البشرية في الوطن العربي
  )2002 – 1990( للفترة

Range Variance  Mean Year 
0.419  0.0296  0.628  1990  
0.405  0.0212  0.646  2000  
0.404  0.0196  0.684  2002  

  
 توزيع القيم الخاصة بدليل التنميـة البـشرية         إلى ذلك وعند النظر     فضالً عن 

ــد   ــة نج ــدول العربي ــالل ــبحت أنه ــل أص ــى تمي ــي إل ــع الطبيع                            التوزي
)Normal Distribution(  و1990 سـنتي  مما هي عليه فـي  أكثر 2002 سنةفي  
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ن الفجوة بين الدول العربيـة      بق في أ  ا االستنتاج الس   مما يؤكد  ، على التوالي  2000
 أكثـر ن الدول العربية باتـت      ، وأ قل اتساعاً  أ أصبحتلبشرية قد   افي مجال تنميتها    

  .  في مستويات تنميتها البشرية وتجانساًتقارباً
  : يظهر ذلك بوضوحتياآلوالرسم 

  

151515N =

HDI2002HDI2000HDI90

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

  
  
وفـي  اتجاه تنميتها البشرية     التقدم الكبير الذي حصل في الدول العربية ب        إن -نياًثا

 من الممكن االرتفاع بالوطن     أصبح ، إذ األمل تضيق الفجوة فيما بينها يبعث    
 ، من التنمية البشرية وخالل فترة قصيرة نـسبياً أساسي مستوى إلىالعربي  

 الدولية في االتجاه المناسـب       والمساعدات اإلنمائية توجيه الجهود    أمكن إذا
  . لها
 أخمـاس  أربعـة  نأ  من  ال ينسينا بأنه على الرغم     أنيجب   األمل هذا   نأ إالً

 إالً وأفضل من ناحية التعلـيم        حياتهم أطول عمراً   حتسكان الوطن العربي قد أصب    
لعملية بالشكل   الفرص التي تمكنهم من استغالل طاقتهم ا       إلى ما زالوا يفتقرون     أنهم

  . الكامل
سـوف تـزداد نـسبة      وعندما تنعدم الفرص االقتصادية في الدول العربيـة         

 ضغوط الهجرة الدولية    أن كما   ،المواهب والقدرات البشرية التي تبدد وتضيع هباء      
 على اتساع الفجوة في مجـاالت العلـوم          قد تزداد زيادة كبيرة عالوةً     األخرىهي  
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والتكنلوجيا بين الدول العربية والدول المتقدمة وبالشكل الذي تهدد فيـه مـستقبل              
  .لبلدان العربيةنمية والتقدم في االت
 تخفي المتوسطات الرقمية المتعلقة بالتنمية البشرية في الوطن العربي كثيـراً    -ثالثاًً

 –0( يبلغ عدد الدول العربية ذات التنمية المنخفضة         إذ ،من التباين فيما بينها   
مع ذلـك  . 1990 سنة في  دول)3 (بـدولة مقارنة  ) 4 (2002 سنةفي  ) 0.5

 – 0.8(ت لواء الدول ذات التنمية البشرية العالي        وي تح تنضدول  ) 4(هناك  
قل ، تعاني أ وعموماً.1990 سنة في دول) 3( إلى  قياسا2002ً سنةفي ) 1.0

 مـستويات   أعلـى  مـن    – أفريقيامها في قارة    ظ ومع – البلدان العربية نمواً  
 أعلـى  مستويات العمر المرتقب ومـن       أدنى تعاني من    الحرمان البشري، إذ  

 بـالقراءة   اإللمـام  ومن انخفاض كبير في معـدالت        األطفالت  معدالت وفيا 
  . والكتابة

  
  3جدول ال

  عدد الدول العربية حسب درجة تنميتها البشرية
  مستويات التنمية البشرية

  المجموع
  0.5من منخفضة اقل   )0.8–0.5(متوسطة   )1.0-0.8(عالية 

Year 

15  3  9  3  1990  
15  2  8  5  2000  
20  4  12  4  2002  

  
 إالّ ،في التنمية البـشرية    الفجوة بين الدول العربية      قوعلى الرغم من تضيي    -رابعاً

 أي بـين     داخل كل بلد عربي على حـدة،        اتساعاً أكثر هذه الفجوة تبدو     أن
 األغنيـاء  وكذلك بـين     ،واإلناثالمناطق الحضرية والريفية وبين الذكور      

لمناطق الحـضرية علـى      تحصل ا   فبالنسبة للدول العربية عموماً    ،والفقراء
 ،اة النقية يضعف ما تحصل عليه المناطق الريفية من الخدمات الصحية والم         

ت مرافق النظافة الصحية العامة  ما تحصل عليه من خدماأمثالوعلى ثالثة 
 بالقراءة والكتابـة بـين      اإللمام معدالت   فضالً عن أن  ) الصرف الصحي (

ء  ما يـستأثر االغنبـا     وكثيراً ر تعادل فقط ثلثي المعدالت بين الذكو      اإلناث
  . بجانب كبير من الدعم االجتماعي

 هذا التباين الكبير في كافة خصائص التنمية البشرية يـدل علـى اتـساع            إن
االجتماعي العام وبالشكل الذي     اإلنفاق التحسينات باتجاه توزيع     إدخال أمامالمجال  

                 .ي ردم الفجوة داخل الدول العربيةهم فيس
  

 التقدم الكبير الذي حصل للدول العربية في سبيل تنميتها البشرية على            إن -خامساً
 مدى العقد الماضي لم يكن يسير بخطى موحدة كما لم يكن سيره خاليـاً             
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، من العقبات فقد سجلت بعض الدول اتجاهات عكسية خالل التـسعينات          
 فيـه مـن      انخفض دليل التنمية البـشرية     كما هي الحال في العراق، إذ     

 أن كمـا    1996 سنةفي  ) 0.528 (إلى ليصل   1990 سنةفي  ) 0.759(
بدول   فيما يتعلق بمرتبة العراق قياساً     وضوحاً أكثر أصبحت التأثيردرجة  

 1999 سـنة ) 127 (إلى تراجعت رتبة العراق بين دول العالم        العالم، إذ 
   .1990 سنة) 54( كان يحتل المرتبة أنبعد 

حد كبيـر    ت  فترة التسعينات كانت تنطوي على     نإول  وبصورة عامة يمكن الق   
 التي تعرضت لها التنمية البشرية في كثير مـن الـدول       األضرارتمثل في أصالح    

بحلول  األساسية البشرية   األهدافالعربية وبناء القوة الدافعة التي تمكنها من تحقيق         
ـ    الرد على هذا التحدي تعبئة قدر أ        وسوف يتطلب  ،العقد القادم  ن المـوارد   كبـر م

مة علـى   همرات  ي تغي إدخال بل وسوف يتطلب في حاالت كثيرة        ،المحلية والدولية 
التنمية البـشرية علـى    نجازإ العام الذي يمكن من    اإلطارولويات الميزانية وخلق    أ

   .قاعدة عريضة
  

  تحليل مكونات التنمية البشرية في الوطن العربي
  العمر المتوقع عند الـوالدة، –ية  لدليل التنمية البشر  األساسيةليست العناصر   

 نقطة البدء في هذا التحليل لتكوين  إالّ – األساسيوالدخل   بالقراءة والكتابة،  واإللمام
 إمكانيـة  هنا للداللـة علـى       األساسي ويستخدم مصطلح الدخل     ،القدرات البشرية 

ناقش التحليل  كذلك ي . لالزمة لتحقيق مستوى معيشة كريمة    الحصول على الموارد ا   
ة والسيما الحصول على الغذاء والخدمات االجتماعيـة مثـل   بعض العوامل الرئيس 

   . األساسية والتعليم والرعاية الصحية هالميا
  

   العمر المتوقع عند الوالدة -أوالً
) Live Expectation at Birth( ارتفع المستوى العام للعمر المتوقع عند الوالدة

  محققاً 2002 سنةفي  ) 67 (إلى 1990 سنة سنة في ) 61.3(في الدول العربية من     
  . %)9.29(  قدره  سنوياًنمواً

 ،بين الدول العربية نفـسها    همة  م  هذا المتوسط يخفي في داخله فروقاً      أنبيد  
 1990 سنة في   ،سنة) 46(ففي الوقت الذي بلغ فيه العمر المتوقع لدولة الصومال          

 الكـويتي   اإلنسان أنذا يعني   سنه وه ) 73(كان هذا العمر في دولة الكويت حوالي        
 سـنة  يقال فـي      نفسه الشيءو.  الصومالي اإلنسانيعيش مرة ونصف المرة بقدر      

في الوقت الذي كـان     ) 45.8( بحدودغ العمر المرتقب في جيبوتي       حيث بل  ،2002
  . العربية والكويت على التوالياألماراتسنة في كل من ) 76.5(و ) 74.6 (هفي

بيرة بمستوى الدخل على الرغم مـن       مرتقب بدرجة ك   يرتبط العمر ال   وعموماً
ت مستويات الدخل   ن كان  وإ حتىنه يمكن تحقيق زيادات ملموسة في العمر المتوقع         أ
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 توسيع الفجوة بين    إلى النفط العالمية    أسعارهم االرتفاع الكبير في     لقد أس . متواضعة
مر متوقع وأعلى   قل ع لعربية في مؤشر العمر المرتقب إذ ارتفع المدى بين أ         الدول ا 

. 2002 سـنة سـنة فـي     ) 30.7 (إلى ليصل   1990 سنة في   سنة) 27(عمر من   
  : يبين ذلكوالجدول اآلتي

  
  

  4جدول ال
  )2002 , 1990 (سنتيع في الدول العربية في قمتوسط العمر المتو

  المدى  التباين  الوسط الحسابي  العمر المرتقب

1990  61.3529  64.3676  27.0  

2002  67.0524  79.3916  30.7  
  

 دون سـن  األطفـال هم التقدم الكبير في خفض معدل الوفيـات بـين          أس كما
 الرضع في الدول العربية مساهمة كبيرة فـي رفـع           األطفال الخامسة وخصوصاً 

 معـدل   خفضالمتوقع عند الوالدة فقد استطاعت الدول العربية من         مستويات العمر   
 مما يقارب من    ،) من العمر  األولىلسنة  خالل ا  ( حديثي الوالدة  األطفالالوفيات بين   

في الوقت الـذي     2002 سنة في   باإللف) 34 (إلى1990 سنة في   اإللففي  ) 78(
 ليصل األلففي ) 121 (ن سن الخامسة من دواألطفال بين الوفاةنخفض فيه معدل ا

  . نفسهالفترة ولباأللف) 57 (إلى
  
   بالقراءة والكتابةاإللمام -اًثاني

ريع في التعليم على تحقيق زيادة ملموسة في قدرة الناس في ساعد التحسن الس
 ارتفـع المتوسـط الحـسابي العـام مـن           ة إذ بالدول العربية على القراءة والكتا    

 وبمعدل زيادة سنوية    2002 سنةفي  ) %69.64 (إلى 1990 سنةفي  ) 50.17%(
  .)%38.8(قدرها 

ة والكتابة بين الكبار     بالقراء اإللماموفي معظم الدول العربية اقتربت معدالت       
 مماثلة للمعدالت السائدة في كثيـر مـن البلـدان           أصبحت أنهابمعنى  ) %90(من  

هذه النجاحات فهناك بعض الدول العربية كانت بطيئة        من  رغم  على ال  و ،الصناعية
  .واسعة االنتشارال األميةفي خفض مستويات 

 بحـدود قل البلـدان  اءة والكتابة في أ    بالقر اإللماموبصورة عامة يبلغ متوسط     
 األردنفـي  ) %90.9 (مايقـارب في موريتانيا في الوقت الذي بلغ فيه      ) 41.2%(
  .في فلسطين%) 90.2(و
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  5جدول ال
   بالقراءة والكتابة في الوطن العربياإللماممعدالت 

  المدى  التباين  الوسط الحسابي   بالقراءة والكتابةاإللمام
1990  50.1765  505.90  77.0  
2002  69.6409  276.08  57.9  

  
هم التحسن الواسع في المستوى      من العمر المرتقب فقد أس     وعلى العكس تماماً  

ربيـة  ع من تقليل الفجوة بين الدول ال      األميين أعدادالعلمي والتقدم الكبير في خفض      
) %77( كما انحسر المدى مـن       قريباًف ت  النص إلىحيث أنخفض التباين فيما بينها      

يمكن مالحظة ذلك من خالل الرسم  .2002 سنةفي  %) 57.9( إلى 1990 سنةفي  
  :اآلتيالبياني 
  

1717N =

LITR2002LITR90

100

80

60

40

20

0

  
  

   الدخل -ثالثاً
 فـي   األساسية  وهو أحد المكونات      -كان النمو في نصيب الفرد من الدخل        

 أرتفع نصيب المواطن العربي إذ ،حسين مستوى التنمية البشرية في الوطن العربيت
 إلى ليصل   1990 سنة دوالر أمريكي في     )4140( من   اإلجماليمن الناتج القومي    

  . 2002 سنة في )7200(
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للتنمية البـشرية مـن    بالنسبة أهمية ال يقل    اإلجمالي توزيع الناتج القومي     نإ
 معايير توزيع الدخل حيث يوضح التبـاين فـي          أهم معامل جيني من     ويعد. نموه

وكلمـا   ، الصحيح وزيع الدخل وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد      تالنسب المئوية ل  
  .ك على عدالة التوزيع والعكس صحيح دل ذلاقتربت قيمته من الصفر

ـ      ضالتي جرت على بع   ر معظم الدراسات    يوتش  ق الدول العربية والتـي طب
 مما  ،)0.5( بحدودن قيمته قد بلغت في المتوسط        أ إلى اآلنعليها هذا المعامل حتى     

  .ستأثر بجانب كبير من الدخلعربي ي من سكان الوطن ال صغيراً جانباًأنيعني 
فاع معدل دخل الفرد فـي      ت بأنه على الرغم من ار     اإلحصائيةوتشير البيانات   

 الفجوة في نصيب الفرد من       أن إالّ ،) %73.8( درهاقالدول العربية وبنسبة زيادة     
، ممـا    من القرن الماضي   األخير الضعف خالل العقد     بحدودالدخل قد اتسعت لتبلغ     

  .لى جهود التنمية البشرية في الوطن العربي عنعكس سلبياًي
   

  6الجدول 
  معدالت دخل الفرد الحقيقي في الوطن العربي

  المدى  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  معدل دخل الفرد الحقيقي
1990  4141.294  4018.9  13550  
2002  7200.909  6652.2  21810  

  
  تنمية البشرية في الوطن العربي  للاألساسيةتحليل العالقة بين المكونات  3-2

حد  الدقيقة أ  اإلحصائية واألساليب الوسائل   إلىيعد التحليل المنطقي والمستند     
 لعملية الفهم المتبادل بين التنمية البشرية في الوطن العربي من األساسيةالمرتكزات  
 التـي   اإلحصائيةولعل من أهم الوسائل      .أخرى من جهة    األساسيةتها  اجهة ومكون 

 Multivariate)وضح طبيعة هذه العالقـة هـي مـصفوفة االرتبـاط المتعـدد      ت
Correlation Matrix) ة نوع وقوة العالقة التـي تـربط بـين   وتبين هذه المصفوف 
  : النتائج اآلتيةإلىالتوصل من خاللها  يمكن إذ. مكونات التنمية البشرية

 بـالقراءة   اإللمام, قبالعمر المرت ( للتنمية البشرية    األساسية جميع المكونات    إن .1
 وبدرجة عالية من المعنويـة      قوية جداً ة   ترتبط بعالقة طردي   )والدخل, والكتابة

هـذه المكونـات     جميع   أنمما يعني    ،بدليل التنمية البشرية في الوطن العربي     
  . في مسار التنمية البشرية ومؤثراًاًئيس ر دوراًتؤدي

 كان بين دليل التنمية البشرية       ارتباط أقوىن  أظهرت نتائج مصفوفة االرتباط بأ     .2
ن ، مما يعني بالتالي بأ    )0.945( بلغت قيمة معامل االرتباط      إذوالعمر المرتقب   

البشرية العمر المرتقب يأتي في مقدمة العوامل التي تمارس تأثيرها على التنمية 
ن زيادة العمر المتوقع عند الـوالدة مـن خـالل           في الوطن العربي ومن ثم فإ     

 بـدفع عجلـة التنميـة       وى الصحي والغذائي سوف يسهم حتماً     تلمساالرتقاء با 
  . وبوتائر متسارعةاألمام إلىالبشرية 
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ن صادية والتنميـة البـشرية فـإ      أما من حيث العالقة الجدلية بين التنمية االقت        .3
 وجود عالقـة  إلىمصفوفة االرتباط ومن خالل معامل االرتباط يشير بوضوح         

 من المعنوية بين دليل التنمية البشرية والـدخل          وبدرجة عالية  وية جداً قطردية  
 بين النمو االقتصادي والتقدم     اً وثيق اًارتباط هناك   أنذا يعني   هو ،الحقيقي المعدل 

  وفعـاالً   الزمـاً   شرطاً ، وأن التنمية االقتصادية تعد    البشري في الوطن العربي   
  . التنمية البشرية بلعملية النهوض

ات التنمية البشرية فقد بينت مصفوفة االرتبـاط        العالقة بين مكون  ب وفيما يتصل  .4
كبر بينها بعالقة طردية وقوية وكانت أ     المتعدد بأن جميع المكونات ترتبط فيما       

 إلـى العمر المرتقب ونـسبة أعـداد الملتحقـين         تلك العالقات التي تربط بين      
  ممـا  ،)0.844( حيث بلغ معامل االرتباط بينهما       ،المدارس االبتدائية والثانوية  

 المدارس في الوطن العربي     إلى الملتحقين   أعدادنسبة  االرتفاع في    أنيدل على   
  .د الوالدةن زيادة العمر المتوقع عهسوف تصب باتجا

 بأن هناك عالقة طردية وقوية بين تعليم        اإلحصائي التحليل   نتائجكما أوضحت    .5
ه العالقة   وتقودنا هذ  )0.634( بلغت العالقة    كبار ومعدل دخل الفرد الحقيقي إذ     ال

هم في زيـادة     سوف يس  أميتهم  االستنتاج بأن زيادة نسبة تعليم الكبار ومحو       إلى
على نسبة مـساهمتهم فـي النـاتج     مما ينعكس بالتالي   ،قيمة العمل االجتماعي  

 بمبـدأ   األخذ االرتقاء بمعدل دخولهم الفردية مع       إلى  وصوالً اإلجماليالمحلي  
  .عدالة توزيع الثروة 

  
  7جدول ال

  2002عام فوفة االرتباط المتعدد لمكونات التنمية البشرية في الوطن العربي مص
دليل التنمية   

  البشرية
ن الملتحقو  تعليم الكبار  العمر المرتقب

  بالمدارس
معدل دخل 
  الفرد

  0.780  0.833  0.808  0.949  1.000  دليل التنمية البشرية 
  0.634  0.844  0.688  1.000  0.945  العمر المرتقب

  0.564  0.743  1.000  0.688  0.808  يم الكبارتعل
  0.484  1.000  0.743  0.844  0.833   الملتحقين بالمدارس

  1.000  0.484  0.564  0.634  0.780  معدل دخل الفرد
                                       

  االستنتاجات والتوصيات
  : ما يأتياأهمه جملة من االستنتاجات والتوصيات لعل إلىلقد توصل البحث 

   االستنتاجات-أوالً
 من جميـع     متزايداً  واهتماماً  متميزاً لقد بدأ موضوع التنمية البشرية يحتل حيزاً       .1

 األمم قامت   أنبعد    سواء خصوصاً  دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة على حدٍ      
  .1990 سنة تقرير لها حول التنمية البشرية لدول العالم أول بإصدارالمتحدة 
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 حظـي   الثالثة المكونات    البشرية بموجب مؤشره المستخدم ذي     ل التنمية  دلي إن .2
  .غلب دول العالمويحظى بقبول عام لدى أ

 ارتفع المتوسط    في مجال تنميتها البشرية، إذ      جوهرياً حققت الدول العربية تقدماً    .3
 سنة )0.684( إلى ليصل   1975 سنة )0.518(العام لدليل التنمية البشرية من      

  .)%1.03( معدل نمو سنوي مركب قدره  محققا2002ً
يق الفجوة فيما بينها بشكل ملموس في مجال        ي تض كما استطاعت الدول العربية    .4

 مـن   )Variance( البحث حيـث انخفـض التبـاين         ميتها البشرية خالل فترة   تن
، مما يعنـي    )0.0196( إلى 2002 سنة ليصل في    1990 سنة في   )0.0296(

أكثـر   أصبحتربية في مجال تنميتها البشرية قد       ن مستويات الدول الع   بالتالي أ 
  .1990 سنة عما كانت عليه في 2002 سنة في  وتجانساًتقارباً

إن التقدم الكبير الذي حصل للدول العربية في سبيل تنميتها البشرية على مدى              .5
 ، من العقبات  العقد الماضي لم يكن يسير بخطى موحدة كما لم يكن سيره خالياً           

اهات عكسية خالل التسعينات كما هي الحـال فـي      لدول اتج فقد سجلت بعض ا   
 1990 سـنة  فـي   )0.759( انخفض دليل التنمية البشرية فيه مـن         العراق، إذ 

 كما أن درجة التـأثير أصـبحت أكثـر          ،1996 سنة في   )0.528( إلىليصل  
 حيـث تراجعـت رتبـة       ، بدول العالم   فيما يتعلق بمرتبة العراق قياساً     وضوحاً

 )54( بعد أن كان يحتل المرتبة       1999 سنة) 127( إلىول العالم   العراق بين د  
   . 1990 سنة

ق الفجوة بين الدول العربية في التنمية البـشرية إال أن           يوعلى الرغم من تضي    .6
 أي بين المنـاطق      داخل كل بلد عربي على حدة،      هذه الفجوة تبدو أكثر اتساعاً    

 فبالنسبة  ،ن األغنياء والفقراء  الحضرية والريفية وبين الذكور واإلناث وكذلك بي      
 تحصل المناطق الحضرية على ضعف ما تحصل عليـه          للدول العربية عموماً  

 وعلى ثالثـة أمثـال مـا        ، النقية هالمناطق الريفية من الخدمات الصحية والميا     
، )الـصرف الـصحي   (تحصل عليه من خدمات مرافق النظافة الصحية العامة         

ة والكتابة بين اإلناث تعادل فقط ثلثي المعدالت        ن معدالت اإللمام بالقراء   كذلك فإ 
  .بين الذكور

 )Live Expectation at Birth(ارتفع المستوى العام للعمر المتوقع عند الـوالدة   .7
 2002 سـنة  في   )67( إلى 1990 سنة سنة في    )61.3(في الدول العربية من     

  . )%9.29(  قدره  سنوياً نمواًمحققاً
 ،همة بين الدول العربية نفـسها     م في داخله فروقاً  بيد أن هذا المتوسط يخفي      

 1990 سنة في عـام      )46(ففي الوقت الذي بلغ فيه العمر المتوقع لدولة الصومال          
 وهذا يعني أن اإلنسان الكويتي      ، سنه )73( بحدودكان هذا العمر في دولة الكويت       

ـ  نفسه يقال فـي      الشيءو. رة بقدر اإلنسان الصومالي   يعيش مرة ونصف الم     نةس
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 في الوقت الذي كـان      )45.8( مايقارب بلغ العمر المرتقب في جيبوتي       ، إذ 2002
  . سنة في كل من األمارات العربية والكويت على التوالي)76.5( و )74.6(فيه 

لقد ساعد التحسن السريع في التعليم على تحقيق زيادة ملموسة على قدرة الناس             . 8
 حيث ارتفع المتوسط الحسابي العام من       ،في الدول العربية على القراءة والكتابة     

 وبمعـدل زيـادة     2002 سنة في   )%69.64( إلى 1990 سنة في   )50.17%(
  .)%38.8(سنوية قدرها 

  وهو أحـد المكونـات       -  في نصيب الفرد من الدخل        عهم النمو المرتف  لقد أس . 9
  في تحسين مستوى التنمية البشرية في الوطن العربي حيث أرتفع            -األساسية  

 دوالر أمريكي )4140(نصيب المواطن العربي من الناتج القومي اإلجمالي من    
  . 2002 سنة في )7200( إلى ليصل 1990 سنةفي 
   التوصيات -ثانياً

  : فإن البحث يوصي بما يأتياالستنتاجات إطارفي 
ن البحث يوصي    يحتلها مفهوم التنمية البشرية فإ      الكبيرة التي بات   لألهمية نظراً .1

 ، التنميةأوجه لمختلف واإلقليميةقيام الباحثين بمتابعة المقاييس الدولية بضرورة 
  .سالمقايي تظهر الحاجة واضحة للمساهمة في تطوير وتحسين تلك إذ

ن البحث يوصـي    فإبهدف االرتقاء بمستوى التنمية البشرية في الوطن العربي          .2
  :بضرورة التأكيد على

 لعملية النهوض بهـذا     األساسيةات  باتجاه توفير المقوم  رفع المستوى الصحي      . أ
  .القطاع الحيوي والمهم

رفع مستويات معدل عدد    ب فيما يتعلق    االرتقاء بالمستوى التعليمي وخصوصاً    . ب
  نسبياًاً نتائج التحليل بأن هناك انخفاض  أظهرت حيث   ،سنين االلتحاق بالدراسة  

   .لهذا المؤشر
 وذلك من خـالل     ،لمستمريالء متطلبات التنمية اإلقليمية االهتمام ا     ضرورة إ  . ت

قيام الجهات المعنية والباحثين بتوفير مقاييس جديدة لمستويات التنمية اإلقليمية 
  .  على مستوى المحافظات والبيئة
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