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مكونات التحول يف التننية البشرية للدول العربية
أ.د.أسعد حمدي محمد ماهر /جامعة التنمية البشرية

أ  .م ياسين موسى جاسم /جامعة تكريت

المق ـ ـ ـ ـ ــدمة :
مل تعػػا التنميػػة و الاحلػػت ارا ػػر اػػر عيػػا ات و معػػا ت النمػػا ا حلتدػػا ا يمػػا يػػنعكى زلػػا يف ػ عيػػا ات و
حدػة الرػر مػل النػاتق ال ػامأ بػت تتػبىت تتعػاث زلػا بكلػا حيػا ػاؿ ا ىتمػاـ بالتنميػة فإ جاا ػ ت ػرث ػػا ة
فإ معيار الا ت مشيفت التنمية مؤشرات التطار ا جتما أ يا رت اء بنا ية ارياة يعيا ة اخليػارات تمػاـ البشػرية ف ػا ة فإ
مؤشػرات زات العةحلػػة ايةاةػػية باراجػػات ا .ػػا ية (  (Sen.A.النػػاه ىػػث اللػػرية ار ي يػػة لامػػث يو الااحلػ تف
ىاؼ التنمية ايةاةأ ىا تاةي حريات ا .اف حيا ميكل لعميفية التنمية تف ػرر ال ػارات البشػرية بتاةػي اخليػارات
املتاحػػة ليفنػػاه عػػأ يعيشػاا حيػػاة مكتميفػػة ي ةحلػػة يىػػث و الاحلػػت ر ػػو امل ػػتريايف مػػل التنميػػة ي اامػػت الت ػػاـ يالت ػػا الػ
اثها يجي تف تريا ىذه العميفية عت اي را يبالت ايا يترةأ تةى املشارعة لكت منهث
فف مػػاث ال ػػارات ال ػ ميكػػل لت ػرا تف يتمتع ػاا اػػا ياخليػػارات ال ػ ت ػػا ا يف ػ تاةػػيعها متناىيػػة مػػل حيػػا
ا.مكا يػة يتترػػايت ي ػا ليفرػػر يلكػػل جػاىر ال ياةػػات العامػة ىػػا ايػػا ا يلايػات ع ينػػة معيػاراف ي ػػا ااف و ايػػا
تىث ال ارات لت ييث الت اـ العاملأ اجملاا و يق ر اه ا .اف -:
تي  :جيػ فف تكػػاف ىػػذه ال ػػارات م ػػارة حػػق حلػػار ا يفػ :ػػا شػػامت ثا يػػا  :جيػ فف تكػاف تةاةػػية ليفىيػػاة
هلذه ايةباب اف حلياه التنمية البشرية تعتما يف ترب م ارات ىامػة  :فف يعػيا ا .ػاف حيػاة مايػاة يتػىية ييكػاف
ح ل ا.طةع ييتمكل مل ارداؿ يف املاار الضريرية لتامني م تاث معيشة ئق ييشارؾ و حياة اجلما ة
حيػػا تف املرهػػاـ ارػػايا ليفتنميػػة البش ػرية ي ػرتبو بتػػا ا اريػػاة اي ضػػت لػػا يتطيف ػ زلػػا مػػل يػػق املتطيفبػػات ايةاةػػية
لت ػرا ػػاف منىػػي جايػػا ل يػػاه م ػػتايات التنميػػة البش ػرية و رتيفػػق يؿ العػػامل حلػػا تطػػايره مػػل حلبػػت بر ػػامق ايمػػث
املتىاة ا.منائأ ) (UNDPي اـ يف تةاه بناء م ياه ػ يعتمػا يفػ ف طػاء تيعاف مت ػايية لػلةث مكا ػات تةاةػية
يىأ تاحل ارياة نا الا ة يامل تاث التعيفيمأ ف ا ة فإ متاةو ت الرر ار ي أ املعاؿ
يي اـ الرب امق املذعار منذ اـ  0991ب اا ت رير ةناا يعػر مػل ػةؿ الػرحلث ال ياةػأ ليفتنميػة البشػرية تي مػا
يطيفػػق يفيػػو ليػػت التنميػػة البشػرية (  (HDI) ) Human development indexلػػايؿ العػػامل املةتيفرػػة مػ ترتيبهػػا و ةػػيفث تنميتهػػا
البشرية
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أهمية البحث :

تنطيفػػق تةيػػة البىػػا مػػل ػػةؿ الػػاير الكبػػا ياملهػػث الػػذا مػػل املمكػػل تف تيفعبػػو التنميػػة البشػرية و تطػػار الػػايؿ

يرحليها يما ينعكى زلا و تا ا ارياة اي ضت يلا ي تيفزـ زلا مل

يق املتطيفبات ياراجات ايةاةية

هدف البحث :

يهػػاؼ البىػػا بالارجػػة ايةػػاه فإ بيػػاف مػػاث التطػػار الػػذا ح تػػو الػػايؿ العربيػػة و اػػاؿ تنميتهػػا البش ػرية

يزلػػا مػػل ػػةؿ يفيػػت املكا ػػات ايةاةػػية لػػاليت التنميػػة البش ػرية يبا تمػػا يف ػ الت ػػارير ال ػػناية ال ػ تدػػارىا ايمػػث
املتىػاة يالتطػػرؽ فإ العةحلػػة الاثي ػػة بػني م ػػتاث ت اء الػػايؿ العربيػػة و اػػاؿ الدػىة يالتعيفػػيث يم ػػاةتها و العمػػت يبػػني
ليت التنمية البشرية و الاطل العريب
مشكلة البحث :
تتملػػت مشػػكيفة البىػػا و عيريػػة تضػػيق ةػػاة التنميػػة البشػرية بػػني الػػايؿ العربيػػة يزلػػا مػػل ػػةؿ ػػني الا ػ
الدىأ يا رت اء ل تاث التعيفيث يعيا ة بة م ػاةتها و العمػت ا جتمػا أ با تبػار زلػا ميلػت دػ التنميػة البشػرية
م ريرة التأعيا يف اةت ةؿ عامت الررص باجتاه عيا ة م تاث الر اىية
فرضية البحث :
يررت

البىا باف الايؿ العربية حلا ح ت

مت امة و ااؿ تنميتها البشرية يلكل بشكت مترايت يما بينها

منهجية البحث :
يغ ػرا تنميميػػة فتػػو ػػا ت ػػيث البىػػا فإ ػػاريني تةاةػػيني امػػار اييؿ مػػرا تضػػمل مرهػػاـ يماىيػػة
التنمية البشرية ي ةحلتها بالتنمية ا حلتدا ية ف ا ة فإ التطرؽ لاليت التنمية البشرية يمكا اتو ايةاةية يعيرية احت ابو
تمػػا امػػار اللػػات ػػا تنػػايؿ يفيػػت مكا ػػات التنميػػة البش ػرية يف ػ م ػػتاث الػػاطل العػػريب مػػل اجػػت الاحلػػاؼ بشػػكت
يفمػػأ ي حليػػق يف ػ م ػػتايات التنميػػة البش ػرية ليفػػايؿ العربيػػة يم ػػاار يحةػػث الشػػاا الكبػػا الػػذا حلطعتػػو و اػػاؿ تنميتهػػا
البشرية حلياةا بايؿ العامل املةتيفرة
المحور األول
مفهوم وماهية التنمية البشرية

مرهاـ يتةية التنمية البشرية :
تعػػرؼ التنميػػة البشػرية بأيػػا ميفيػػة يفيػػت مػػاث تردػػيةت اي ػرا يعيػػا ة رتػػهث و اػػا ت التعيفػػيث يالعنايػػة الطبيػػة
يالا ت يالعمت با .ا ة فإ عيا ة يارات اي را و اا ت ارياة ا حلتدا ية يال ياةية
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يمل ةؿ التعريػق ت ػةه يمهػر با ػاح بػاف مرهػاـ التنميػة البشػرية ي تدػر يفػ تنميػة املػاار البشػرية
ا ة و اةت التنمية ا جتما ية ى بت ىا ترمجػة عيفيػة يثػر تيفػا اجلاا ػ و حيػاة
) Resourcesتي يف جاا
اي را
يف راعػػا مػػل منممػػة ايمػػث املتىػػاة يةيػػة ىػػذا املا ػػاع ػػا احلرتحػػت تف يكػػاف ػػا الت ػػعينات مػػل ال ػػرف املا ػػأ

(Human

ا التنمية البشرية لايؿ العامل يبا تما يف م ياه يض ترتي م تايات تيفا الايؿ بطري ة ةهيفة التر ا
ي ػػاـ م يػػاه التنميػػة البش ػرية و الاحلػػت ارا ػػر يف ػ تةػػاه ثػػةث مكا ػػات رئي ػػية مػػل حيػػاة النػػاه ىػػأ طػػاؿ العمػػر
) UNDP,
(
ياملعر ة يم تايات املعيشة الكرمية .
يبالن ػػبة ليفعندػػر اييؿ – طػػاؿ العمػػر – ػػاف املؤشػػر امل ػػتةاـ ىػػا العمػػر املتاحلػ تي املرت ػ نػػا الػػا ة يتكمػػل
تةية العمر املرت و ا ت ا العاـ بػاف اريػاة الطاييفػة ىػأ حليمػة فػا زا ػا يو تف الراائػا ياملنػا العايػاة غػا املباشػرة
ملت الت ذية الكا ية يالدىة اجلياة ) تػرتبو ارتباطػا يثي ػا بارترػاع م ػتاث العمػر املرت ػ نػا الػا ة يىػذا ا رتبػاا جيعػت
العمر املرت احا املؤشرات اهلامة ليفتنمية البشرية
يبالن بة ليفعندر اللات الرئي أ يىا املعر ة أف ايرحلاـ الاالة يف بة ا.ملاـ بال راءة يالكتابة لي ػت ف ا عكاةػا
اما .مكا ية ارداؿ يف رص التعيفيث ي ةيما التعيفيث اجليا الذا يعا مل الضػريريات اهلامػة ليفىيػاة املنتةػة و اجملتمػ
ار ػػايا م ػػتاث ال ػػتعيفث يعت ػػرب ياح ػػا م ػػل تيج ػػو التنمي ػػة البش ػرية املهم ػػة فز فف ىن ػػاؾ ةحل ػػة حلاي ػػة ماجب ػػة ب ػػني م ػػتايات
ا لتىاؽ لراحت التعيفيث اي رث مل جهة يمعا ت النما يالتطار ا حلتدا ا مل جهة ت رث ػا تههػرت جتػارب بعػ
يؿ العػػامل بػػاف ػػل م ػػتاث التعيفػػيث ليفم ػزار ني لػػا يع ػا ؿ ةػػنة ف ػػا ية ياحػػاة يػػؤ ا فإ عيػػا ة ا .تػػاج الزرا ػػأ ل ػػاار
العمػػت (
 % )5-2حيػػا يرا ػػق تطػػار م ػػتاث التعيفػػيث اةػػتيعاب ت ضػػت يتةػػرع .مكا يػػات تطػػاير ياةػػت ةؿ تةػػالي
) Bridsall,N.

يلكػػل ا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة لػػيى ف اخلطػػاة اييإ و اػػاؿ التعيفػػيث ياعت ػػاب املعر ػػة لػػذلا تعػػا ايرحلػػاـ الاالػػة
يف ػ ػػبة امليفمػػني بػػال راءة يالكتابػػة مػػل املعػػايا ايةاةػػية و حليػػاه التنميػػة البش ػرية ي نػػاما تك ػػاف اما ػػة تعلػػر تنا ػػا
ةػػيكاف مػػل الضػػريرا تيضػػا تعيفيػػق تةيػػة يف ػ ػػاتق امل ػػتايات التعيفيميػػة العاليػػة يم ػ زلػػا ػػاف ا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة
ي تىق اعرب حلار مل ا ىتماـ يالرتعيز و ااؿ التنمية البشرية ايةاةية
يرلػػا عػػاف العندػػر الرئي ػػأ اللالػػا و التنميػػة البش ػرية ياملتملػػت و حيػػاعة امل ػاار الةعمػػة لتى يػػق حيػػاة عرميػػة ت ػػا
العناتر اللةث و ال ياه ها يتطيف بيا ات ل حياعة اير يا ئتمػاف يالػا ت ياملػاار اي ػرث ي مػرا ل يفػة البيا ػات
ػػل علػػا مػػل ىػػذه املت ػاات ياػػاؼ يػػق ت ضػػت اةػػترا ة كنػػة ػػا ا تمػػا يفػ مؤشػػر الػػا ت حيػػا يعػػا دػػي
الرر مل الا ت تعلر اةػتةااما مػرا لت طيتػو الاطنيػة الااةػعة بيػا تف يجػا ةػيف ي ػامات غػا حلابيفػة ليفتبػا ؿ التةػارا
يالترايت الناتق ل تبايل تةعار الدرؼ يالتعريرات الكمرعيػة يالضػرائ جتعػت دػي الرػر مػل الػا ت بايةػعار اجلاريػة
حليفيت الرائاة و ااؿ امل ار ات الايلية يمػ زلػا ميكػل ػه ىػذه البيا ػات باةػتةااـ ايرحلػاـ الاالػة يفػ دػي الرػر
مل الناتق اميفأ ا.مجايل معا ف

ال يمة الشرائية ا يعطأ حليما ت ريبية ميكل ا تما يفيها و امل ار ات الايلية
( ) 232
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يىناؾ تربعة مكا ات تةاةية ملرهاـ التنمية البشرية ىأ :
 -0ا .دػػاؼ  -:ي ػ مرهػػاـ ا .دػػاؼ و حليف ػ مرهػػاـ التنميػػة البش ػرية امل ػػتاامة ب تب ػاره تحػػا مكا ا ػػا ايعلػػر
تةية
التنمية االقتصادية والتنمية البشرية

ىنػػاؾ ا ػػتةؼ تةاةػػأ بػػني التنميػػة ت حلتدػػا ية يالتنميػػة البشػرية ع مػػل املرػػرت تف التنميػػة ا حلتدػػا ية تتبػ املبػػا
ا حلتدػػا ية املعري ػػة يال ػ يشػػكت التةطػػيو ا حلتدػػا ا التة ػػيا النهػػائأ هلػػا يحيػػا تف علػػا مػػل ا تبػػارات ا جتما يػػة

يالل ا ية يالبيئية ت ارج طاؽ النماـ ا حلتدا ا ) الذا ت طيو ىػذه املبػا يعركػرة ح ػة يو اغيفػ ايحيػاف ػاف
ا .ػػاف ياملؤة ػػات ا جتما يػػة يعتػرباف مػػل بػػني يةػػائت التنميػػة ا حلتدػػا ية يالػ ت تدػػر باجػػو ػػاـ يفػ ت ػاات ا .تػػاج
يو تحياف ت رث يف ت اات التاعي تيضا
فما التنمية البشرية أيا ت ع فإ مق العناتر البشرية معتربة فياىا غايات مباشرة ليفتنمية ضػة ػل عايػا يةػائت
هلا لذا اف املطيفاب و ىذا الدا ىا فجيا التااعف ا ملت بني ايىااؼ ا حلتدا ية يايىااؼ ا جتما يػة

( Nudler,O

).

فف الررؽ ايةاةأ بػني املنهةػني يتملػت و املكا ػة الػ يعطيهػا عػت متهمػا لتطػاير ايةػرة ايىػااؼ املعيفنػة ليفتنميػة
ا حلتدا ية تتضمل فحااث ت ا و ير ييهائق ايةرة بت تعتربىا و تح ل ايحػااؿ مؤة ػة اجتما يػة تشػكت جػزء
اجيايب تي ةيف مل ا.طار الذا تتةذ يو ال ػرارات ا حلتدػا ية ي ػا ملعػايا احلتدػا ية تػىية يم بالػة عا ػارات ارةػث
) ػػق ارػػا ايحلدػ مػػل املنػػا يمػػا فإ زلػػا ع ييػػرتؾ بعػػا زلػػا ليفنمػػاـ ا جتمػػا أ تف يكيػػق ر ػػو حلػػار امل ػػتطاع مػ
ىذه ال رارات ا حلتدا ية
تما فزا طب ت مبا التنميػة البشػرية ػاف علػا مػل ال ػرارات الػ تػؤثر و ايػا مااحلػ اي شػطة ةػاؼ تيفػق يحلػا
تنطاا تيفا ال رارات يف حلار ميفىاظ مل التضىية و ا .تاج ا حلتدا ا
يل ا ر ت رير ايمث املتىاة العةحلة بػني النمػا ي التنميػة البشػرية بػال اؿ بػأف النمػا ػريرا ليفتنميػة البشػرية ي ةػا
متدةف يبعضهما النما يةييفة لكل التنميػة البشػرية ىػأ غايػةععما يةػعت ايمػث املتىػاة مرهػاـ التنميػة البشػرية ليشػمت
اػا ت ت ػرثع ي منهػا ارريػاتع املعر ػةع ار ػاؽ ال ياةػػية ي ارريػات ا .ةميػةع مشػارعة املػرتة يةاا ػ اريػاةع امل ػػاياة
ب ػػني اجلن ػػنيع م ػػتايات التكنالاجي ػػة املنتة ػػة ي امل ػػتهيفكة م ػػل ط ػػرؼ اي ػ ػرا ع ي ياي ػػة البيئ ػػة ا ي ل ػػا تف التنمي ػػة
امل ػػتاامة جاىرىػػا ا .ػػاف عمػػا ىػػا ارػػاؿ مػ املرهػػاـ ايةاةػػأ ليفتنميػػة البشػرية ػػا ت ػػيق مرهػػاـ التنميػػة امل ػػتاامة فإ
مرهمػػا التنميػػة البش ػرية ليدػػبى مػػا ي ػػم لرهػػاـ التنميػػة البش ػرية امل ػػتاامة ي الػػذا يعػػرؼ بأ ػػو زلػػا املرهػػاـ امل ػػتنا فإ
فً راؾ تةية ي مشالية ي تكامت املنمار التنماا مل حيا حػق ا .ػاف و التنميػة فةػتاامتهاع ي ػريرة تػاغ اةػرتاتيةيات
تبات با .اف ي تنتهأ بوع ييرعز املرهاـ يف تكايل حلارات ا .اف ي بنائها ي تعزيزىاع يبالتأعيا يفػ ػريرة اةػتةااـ
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ىذه ال ارات و ت شطة تضمل اةتمرارية التنميػة يالتاعيػ العػا ؿ للمارىػا – حا ػرا ي م ػت بة – امػة ر ػاؽ ايجيػاؿ
ال ا مة ي مدارها ي ي تنا ىذا فإ تا ا يارات متعا ة لت اف تتضمل ناتر جاىرية مل تةها:
 العيا حياة طاييفة تىيىة ي تىية ي منتةة ارداؿ يف املعر ة التعيفيث ) ارداؿ يف املاار الضريرية لتا ا م تاث معيشة ئق تا ر اررية ي رص ارةة اخليفق ي ا.بااع و هت ياية عاميفة ر اؽ ا .اف مشارعة الرر ليفةما ةع ي العيا معهث بطمأ ينة يياية رص ارياة لاجياؿ ال ا مة تا ر بيئة تىيىةي يفيػػو ػ ف تغيفػ التاجيهػػات ارايلػػة و اػػاؿ ا حلتدػػا يا .ارة تؤعػػا يف ػ تةيػػة ا ةػػتلمار و رته املػػاؿ البشػػرا
ليفنه ػػا با حلتد ػػا ع يزل ػػا ب تب ػػاع ةياة ػػات رش ػػياة يفػ ػ م ػػتايات رتيفر ػػة مل ػػت :التعيف ػػيثع الد ػػىة الت ذي ػػةعالتكايلع
ا ةت رار املا اع ايمل يال يفثع اررية يالكرامة
لذا اف ارايا ل التنمية البشرية يالركػر التنمػاا ي ػتيفزـ ا.شػارة فإ تف م ػاة التنميػة البشػرية تػرتبو بشػكت تي
بػػر ر ل ػػاة مريػػات النمػػا ا حلتدػػا ا مػػل جهػػة يحرعػػات البيئػػة مػػل جهػػة ثا يػػة يح ػػاؽ ا .ػػاف يايجيػػاؿ ال ا مػػة مػػل
جهة ثاللة ي مريات التنميث يالركر ا جتما أ مل جهة رابعة
التنمية البشرية جزء مل عػت ياف عا ػت التنميػة ا حلتدػا ية تشػكت ارىػا ي ما ىػا الر را يىنػا بػا و التاحلػق
ليف اؿ فف بيئة املرهاـ التنماا يبنيتو تتضمل تاا ة مراىيميا يتطيف الرجاع :ا ما يزيت ىذا ا رتباؾ ياف الركػر ال ػريب
ينطيفػػق و التعامػػت م ػ مرػػاىيث النمػػا يالتنميػػة مػػل حلا ػػاة يػػرث يهػػا يجهػػني لعميفػػة ياحػػاة تنطيفػػق تتػػة مػػل التمييػػز بػػني
امػػا تني مػػل البيفػػااف و حلػػارات ف تػػاج ال ػػيف ياخلػػامات ا حلتدػػا ية يالشػػريا ال ياةػػية ياملؤة ػػية ا جتما يػػة املرا ػػة
لتيفا ال ارات
قياس التنمية البشرية :
ي هت حلياه املاا ت ال امية تعلر مل حلياه التنمية البشرية ييرث العايا مل يفماء ا حلتدا عاف الػا ت ال ػامأ
مؤشر جيا بالن بة فإ ر اه ا .اف
مػػل اجليفػػأ تف ىنػػاؾ ةحلػػة حلايػػة بػػني ا ثنػػني ف النمػػا ا حلتدػػا ا يةػػييفة ىامػػة مػػل يةػػائت التنميػػة البش ػرية لكػػل
النتائق البشرية تعتما و يف النما ا حلتدا ا يم تايات الا ت ال امأ بت تعتما تيضا يف يجهة اةػتعماؿ ىػذه
املػاار ىػػت لتطػػاير ايةػػيفىة تـ  .تػػاج الطعػػاـ عػػذلا ػػاف النتػػائق البشػرية ملػػت املشػػارعة الامي راطيػػة و تػػن ال ػرار تي
ار اؽ املت ايية ليفرجاؿ يالن اء تعتما يف املاا ت هلذه ايةباب ي اـ اما ة ماةػعة مػل املؤشػرات لنتػائق بشػرية
ىامة ت و بيفااف حاؿ العامل ملت متاةطات العمر املتاحل لاث الػا ة تي معػا ت الا يػات يف ةػل اخلام ػة الػ
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متلت ال ارة يف التعيفث عما تتضػمل اجملما ػة مؤشػرات لاةػائت ىامػة مػل اجػت يػق ىػذه ال ػارات ملػت رتػة اردػاؿ
يف مياه ميرة يليفم اياة و ا.جناعات ملت الرةاات بني الرجاؿ يالن اء و التعيفيث تي و املشارعة ال ياةية
يو حػػني تػػؤمل ىػػذه اجملما ػػة الااةػػعة ال نيػػة مػػل املؤش ػرات م ػػاييى لت ػػيث التنميػػة ب بعػػا البش ػرية املةتيفرػػة ي تػػاج
رامسا ال ياةات تيضا فإ م ياه رتدر لت يث الت اـ يخباتة م ياه يرعز يف ر اه ا .اف تعلر مػل ترعيػزه يفػ الػا ت
هلػػذه ال ايػػة مػػات ت ػػارير التنمي ػة البش ػرية منػػذ بػػاء تػػايرىا فإ شػػر ليػػت التنميػػة البش ػريةع ي ػػاـ ليػػت التنميػػة البش ػرية
جملما ة ماةعة مل املؤشرات لنتائق بشرية ىامة حيا يعطأ مة امة ل ايبعا ايةاةية لعميفية التنمية البشرية
دليل التنمية البشرية :

يرعز ليت التنمية البشرية يف ثةثة تبعا ليفتنمية البشرية حلابيفة ليف ياه يىػأ تف يعػيا ا .ػاف حيػاة مايػاة تػىية
ييكػػاف ح ػػل ا.طػػةع ي دػػت يفػ م ػػتاث معيشػػة ئػػق يبالتػػايل ا ػػو جيم ػ م ػػاييى متاةػػو العمػػر املتاحلػ يا لتىػػاؽ
باملػػااره يا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة يالػػا ت عػػأ يتػػيى ملػرا التنميػػة و بيفػػا مػػا يفػ :ػػا تيةػ ػا يتيىػػو اةػػتةااـ الػػا ت
يحاه
يف الرغث مل تف ليت التنمية البشػرية ىػا طػة ا طػةؽ مريػاة مػل املهػث التػذعر تف مرهػاـ التنميػة البشػرية ىػا
ايعلر ات ا ا يت ياا ا ي تطي تف يعرب نو تا م ياه رتدر حىت ناما تكميفو ت لة ت رث ي ليت التنمية البشػرية لػيى
م ياةا شامة فز ا و تاا يف ااح ىامة ليفتنمية البشػرية يخباتػة ال ػارة يفػ املشػارعة و ال ػرارات الػ تػؤثر و حيػاة
الرػػر يليفىدػػاؿ يف ػ احػرتاـ اا ػريل و اجملتم ػ حلػػا يكػػاف املػػرء ثريػػا معػػال مل رػػا لكػػل غيػػاب ىػػذه ال ػػارة يعرحلػػت التنميػػة
) Patel, M.
البشرية (
يمنذ ت ارير التنمية البشرية اييإ جيرا فبراع حذؼ ىذا البعا ليفتنميػة البشػرية مػل ليػت التنميػة البشػرية يت ث زلػا
فإ فطةؽ ليت اررية البشرية اـ  0990غا تف امل ياةني مل يدػماا تعلػر مػل ػاـ ياحػا يىػذه لػة يفػ الدػعابة و
فجراء م ياه حليق هلذه النااحأ املع اة مل التنمية البشرية تؤ ا ىػذه الدػعابة فإ جعػت النػااحأ املتعػا ة ليفمشػارعة
ملػػت ارريػػة ال ياةػػية ياح ػرتاـ اجلمي ػ بالت ػػايا احلػػت تةيػػة بالن ػػبة فإ التنميػػة البش ػرية و ايبعػػا ال ػاار ة و ليػػت التنميػػة
البشرية يو الااحل عا ت ىذه امل ائت ما فا معمق و ت ارير التنمية ا جتما ية
ػػا تطػػرؽ ت ريػػر البش ػرية ليفعػػاـ  2112فإ الامي راطيػػة ي تةيتهػػا و التنميػػة البش ػرية يي ػػاـ الت ريػػر الدػػا ر ىػػذا
العػػاـ جا بػػا زا تػػيفة بالتنميػػة البش ػرية يتةاةػػا مػػل حيػػا ايةيػػة الل ا يػػة ع ػػالعيا حيػػاة مكتميفػػة تشػػتمت يف ػ تف يكػػاف
ا .اف حرا و فتباع ت ػراؼ يت اليػا ث ا يػة رتيفرػة مػل يف تف يتعػر ليفتمييػز ملي املضػرة و املشػارعة ةياةػيا تي احلتدػا يا
تي اجتما يا
ييمهػػر ليػػت التنميػػة البش ػرية با ػػاح الرػػارؽ بػػني الػػا ت ير ػػاه ا .ػػاف فز مػػل ػػةؿ حليػػاه معػػاؿ ا.جنػػاعات و
الدىة يالتعيفث يالا ت يعطأ ليت التنمية البشرية تارة ل ي التنمية و بيفا ما تعلر اعتما مل الدارة الػ يعطيهػا
الا ت يحاه
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يعت ىػذه تيف ػأ الضػاء يفػ تةيػة ال ياةػات الػ تػرتجث اللػرية فإ تنميػة بشػرية ي ايػاا ت ػتطي ال ياةػات العامػة املعػاة
بعناية ياخلامات الػ تا رىػا اركامػة ياجلما ػات اميفيػة ياجملتمعػات املا يػة ع تف ػق ت ػاما و التنميػة البشػرية حػىت و
غيػ ػػاب امل ػ ػػتايات املرترعػ ػػة ليفػ ػػا ت تي ليفنمػ ػػا ا حلتدػ ػػا ا لكػ ػػل ىػ ػػذا يعػ ػػي تف النمػ ػػا ا حلتدػ ػػا ا غػ ػػا ىػ ػػاـ ػ ػػالنما
ا حلتدػػا ا يةػػييفة ىامػػة ليفتنميػػة البشػرية ي نػػاما دػػت رعػػا و النمػػا لرػػرتة طاييفػػة يدػػبى مػػل الدػػع اررػػاظ يفػ ت ػػاـ
م تااـ و التنمية البشرية
ي يف ػ الػػرغث مػػل تف ىػػذا امل يػػاه ا تػػرب مؤش ػرا ىامػػا يمريػػاا ل يػػاه م ػػتايات التنميػػة غػػا تف اشػػا يػػاير حػػاؿ
فمكا يػػة تطػػاير تػػي ة ىػػذا ال ػرحلث يمػػل ابػػرع تيجػػو زلػػا لن ػػا تف ال ػرحلث ال ياةػػأ املعتمػػا ي ػػاـ يف ػ تةػػاه ف طػػاء تيعاف
(

) Cohen, C.

مت ايية ليفمكا ات اللةث يما ينتق ل زلا مل فةاؿ ايةية الن بية لكت مل تيفا املكا ات
و ىػػذا ال ػػياؽ ػػا ر ػػت العايػػا مػػل اي كػػار مػػل اجػػت تطػػاير ميفيػػة احت ػػاب ىػػذا ال ػرحلث ػػا جػػرت ايلػػة
ف طػػاء تيعاف ترجيىيػػة باةػػتةااـ تةػػيفاب املكا ػػات ايةاةػػية ) (Principle Components Analysisغػػا تيػػا مل تدػػت فإ
اةتنتاج يا ى و الاحلت الذا ك ت يو ايلة باحلني مل ريل يجا ػريؽ يا ػىة بػني مػاث ارتبػاا املكا ػات اللةثػة
اي رة الذعر نا ا ت اؿ مل اما ة الايؿ الية امل تاث فإ اجملما ات اي رث مل الايؿ ايحلت م تاث يىكذا
تما ال يمة العمم يالا يا لتيفا املت اات املكا ة ليفػرحلث ال ياةػأ مل ػتاث التنميػة البشػرية يػتث ف ػاا ىا ةػنايا ا تمػا ا يفػ
حليث ىذه املت اات لكت يلة ياملتضمنة و الت رير ال ناا املعا مل حلبت ايمث املتىاة
الرقم القياسي للتنمية البشرية

تي ة الرحلث ال ياةأ ليفتنمية البشرية ) (HDIلاج الدي ة ااتية :
1
1   Iij
3

Max Xij  Xij 
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) (
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المحور الثاني
التحليل اإلحصائي لمكونات التنمية البشرية في الوطن العربي
تطور التنمية البشرية في الوطن العربي
ح ت الايؿ العربية ت اما جاىريا و ةبيت تنميتهػا البشػرية ػةؿ الع ػا اي ػا مػل ال ػرف املا ػأ عيفػ امل ػتاث
ا.مج ػػايل ترترػ ػ املتاة ػػو الع ػػاـ ل ػػاليت التنمي ػػة البشػ ػرية م ػػل  ) 1 508و ػػاـ  0975ليد ػػت فإ  ) 1 772و ػػاـ
 2116ا معاؿ ةناا مرع حلارة ) % 0 13
عما ارتر الاةيو يىا الن طة ال ت ث م ػتايات التنميػة البشػرية ليفػايؿ العربيػة فإ حل ػمني مت ػاييني ) مػل
 ) 1 514و اـ  0975ليبيفغ حاايل  )1 769و اـ  2116يلعاؿ منا ةناا مرع حلارة ) % 0 407
ياجلايؿ التايل يبني زلا با اح :
جدول رقم ( ) 1
تطور دليل التنمية البشرية في الوطن العربي للفترة ( ) 2112 – 1775
Maxim

Minim

Median

Mean

N

Year

1 760

1 339

1 514

1 508

00

0975

1 777

1 362

1 574

1 579

03

0981

1 785

1 382

1 623

1 603

03

0985

1 816

1 387

1 656

1 628

05

0991

1 800

1 401

1 664

1 630

07

0995

1 805

1 431

1 673

1 646

07

2111

1 808

1 439

1 685

1 654

21

2112

1 829

1 460

1 710

1 672

07

2116

1 834

1 475

1 702

1 681

09

2102

املدار  :اةتةراج عا ة املتاةػطات مػل حلبػت الباحػا يبا تمػا يفػ بيا ػات الت ريػر ال ػناا ليفتنميػة البشػرية الدػا ر
مل ايمث املتىاة اـ 2103
يرلػػا يعػػزث ىػػذا ا رترػػاع فإ اما ػػة مػػل ايةػػباب لعػػت تةهػػا اطرػػا معػػاؿ ي يػػات ايطرػػاؿ الر ػ فإ الندػػق
ت ريب ػػا با .ػػا ة فإ عي ػػا ة ػػبة د ػػني ايطر ػػاؿ و ال ػػنة اييإ م ػػل العم ػػر ػػا فمػ ػرا ايطر ػػاؿ فإ تعل ػػر م ػػل ثيفل ػػأ
امػػا هث عمػػا اةػػتطا ت الػػايؿ العربيػػة جعػػت الر ايػػة الدػػىية اييليػػة و متنػػايؿ  ) % 72مػػل ةػػكايا يعػػذلا ي ػػرت
املياه الن ية لن بة
( ) 235
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 ) % 65يحلػػا تدػػت ىػػذه الن ػػبة فإ  ) % 87و املنػػاطق ارضػرية ي ػػةية يفػ زلػػا ػػا عا ت الػػايؿ العربيػػة مػػل
دي الرر يها مل ال عرات اررارية يبن بة  ) % 37بني امأ ) 2102 – 0991
يبػػذات ا جتػػاه ي يف ػ رػػى ال ػػار مػػل ايةيػػة عػػاف ت ػػاـ الػػايؿ العربيػػة و اػػاؿ التعيفػػيث ػػا ارترعػػت ػػبة ا.ملػػاـ
 ) % 73 3و ػػاـ 2102يتتػػبى ػػاتق
بػػال راءة يالكتابػػة لػػاث عبػػار ال ػػل مػػل  ) % 55و ػػاـ  0991فإ
التعيفػػيث ا بتػػاائأ و ػػاـ 2102ثػػةث ت ػػعاؼ مػػا عػػاف يفيػػو و ػػاـ  0991و الاحلػػت الػػذا تتػػبى يػػو ػػاتق التعيفػػيث
اللا اا تربعة ت عاؼ
فف التىيفي ػػت ال ػػاحليق يالد ػػىيى لت ػػاـ ال ػػايؿ العربي ػػة و ا ػػاؿ تنميته ػػا البشػ ػرية ػػةؿ الر ػػرتة )2102 – 0991
ةاؼ يضعنا تماـ العايا مل املؤشرات ا حلتدا ية يا جتما ية لعت تةها :
تي :
ل ػػا اةػػتطا ت الػػايؿ العربيػػة مػػل تضػػيق الرةػػاة يمػػا بينهػػا بشػػكت ميفمػػاه و اػػاؿ تنميتهػػا البشػرية ػػةؿ الرػػرتة
ما ػػا ة الاراة ػػة رغ ػػث ات ػػاع الرة ػػاة و ال ػػا ت عيفػ ػ م ػػتاث املتاة ػػو الع ػػاـ ل ػػاليت التنمي ػػة البشػ ػرية اطر ػ التب ػػايل
(  ) Varianceمػػل  ) 1 1296و ػػاـ  0991ليدػػت و ػػاـ  2102فإ  ) 1 1046ػػا يعػػي تف م ػػتايات الػػايؿ
العربيػة و اػاؿ تنميتهػػا البشػرية حلػػا تتػبىت تعلػػر ت اربػا يجتا ػػا و ػاـ  2102مػػا عا ػت يفيػػو و ػاـ  0991عمػػا
تف املاث (  ) Rangeيالذا ي يى الررؽ بني ت يف حليمة ليفتنميػة البشػرية يت ق حليمػة هلػا حلػا تطرػ
و اـ  0991ليدت فإ  1 359و اـ 2102
ياجلايؿ التايل يبني زلا :

ىػا اا ػر مػل 1 409

جدول رقم ( ) 2
الوسط الحسابي والتباين والمدى لدليل التنمية البشرية في الوطن العربي للفترة( ) 2112 – 1771
Variance

Mean

Year

Range

1 409

1 1296

1 628

0991

1 385

1 1202

1 646

2111

1 379

1 1096

1 654

2112

1 368

1 1053

1 672

2116

1 359

1 1046

1 681

2102

با .ا ة فإ زلا ي نػا النمػر فإ تاعيػ ال ػيث اخلاتػة بػاليت التنميػة البشػرية ليفػايؿ العربيػة جنػا تيػا تتػبىت متيػت
فإ التاعي الطبيعأ (  ) Normal Distributionو اـ  2102تعلر ا ىأ يفيو و ػامأ  2111 0991يفػ التػاايل ػا
يؤعا ا ةتنتاج ال ابق باف الرةاة بني الايؿ العربيػة و اػاؿ تنميتهػا لبشػرية حلػا تتػبىت احلػت ات ػا ا ياف الػايؿ العربيػة
باتت تعلر ت اربا يجتا ا و م تايات تنميتها البشرية
( ) 236
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يالرةث اييت يمهر زلا با اح :
.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3
15

15

15

HDI2002

HDI2000

HDI90

=N

ثا يا :
فف الت ػػاـ الكبػػا الػػذا حدػػت و الػػايؿ العربيػػة باجتػػاه تنميتهػػا البش ػرية يو تضػػيق الرةػػاة يمػػا بينهػػا يلػػا ايمػػت
حيػػا تتػػبى مػػل املمكػػل ا رترػػاع بػػالاطل العػػريب فإ م ػػتاث تةاةػػأ مػػل التنميػػة البش ػرية ي ػػةؿ ػػرتة حلدػػاة ػػبيا فزا
تمكل تاجيو اجلها ا.منائية يامل ا اات الايلية و ا جتاه املناة هلا
ف فف ىػػذا ايمػػت جي ػ تف ين ػػينا بأ ػػو يف ػ الػػرغث فف تربعػػة تلػػاه ةػػكاف الػػاطل العػػريب حلػػا تتػػبىت حيػػا ث
تطػػاؿ م ػرا يت ضػػت مػػل احيػػة التعيفػػيث ف تيػػث مػػا عال ػاا يرت ػػريف فإ الرػػرص ال ػ متكػػنهث مػػل اةػػت ةؿ طػػاحلتهث العميفيػػة
بالشكت الكامت
يو حالػػة ػػاـ يفػػق ػػرص احلتدػػا ية و الػػايؿ العربيػػة ػػاؼ تػػز ا ػػبة املااى ػ يال ػػارات البش ػرية ال ػ تبػػا
يتضي ىباء عما تف اا اهلةرة الايلية ىأ اي ػرث حلػا تػز ا عيػا ة عبػاة ػةية يفػ ات ػاع الرةػاة و اػا ت العيفػاـ
يالتكنيفاجيا بني الايؿ العربية يالايؿ املت امة يبالشكت الذا ا يو م ت بت التنمية يالت اـ و البيفااف العربية
ثاللا :
رػػأ املتاةػػطات الرحلميػػة املتعيف ػػة بالتنميػػة البشػرية و الػػاطل العػػريب علػاا مػػل التبػػايل رػػأ الاحلػػت الػػذا تاجػػا يػػو
ث ػػةث يل ػػة ربي ػػة زات التنمي ػػة املنةرض ػػة  ) 1 5 – 1و ػػاـ  2102م ار ػػة ب  ) 4يل ػػة و ػػاـ  2112م ػ
زلػػا ىنػػاؾ  )3يؿ تنطػػاا ػػت لػااء الػػايؿ زات التنميػػة البشػرية العاليػػة  ) 0 1 – 1 8و ػػاـ  2102حلياةػػا )2
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يلة و اـ  2112ي ماما تعات احلت البيفااف العربية مناا – يمعممها و حلارة ت ري يا – مل ت يفػ م ػتايات اررمػاف
البش ػػرا حي ػػا تع ػػات م ػػل ت ق م ػػتايات العم ػػر املرت ػ ػ يم ػػل ت يفػ ػ مع ػػا ت ي ي ػػات ايطر ػػاؿ يم ػػل اطر ػػا عب ػػا و
معا ت ا.ملاـ بال راءة يالكتابة
جدول رقم ( )3
عدد الدول العربية حسب درجة تنميتها البشرية
اجملماع

م تايات التنمية البشرية
الية ) 0 1 -1 8

متاةطة  ) 1 8 – 1 5منةرضة احلت مل ) 5 1

ال نة

05

1

01

5

0991

05

2

8

5

2111

21

2

04

4

2112

07

2

00

4

2116

09

3

03

3

2102

رابعا :
ي يفػ الػػرغث مػػل تضػػيق الرةػػاة بػػني الػػايؿ العربيػػة و التنميػػة البشػرية ف تف ىػػذه الرةػػاة تبػػاي تعلػػر ات ػػا ا ا ػػت
عػػت بيفػػا ػػريب يفػ حػػاه تا بػػني املنػػاطق ارض ػرية يالريريػػة يبػػني الػػذعار يا .ػػاث يعػػذلا بػػني ايغنيػػاء يالر ػراء بالن ػػبة
ليفايؿ العربية ماما دت املناطق ارضرية يف عق ما دت يفيو املناطق الريريػة مػل اخلػامات الدػىية يامليػاه الن يػة
ي يفػ ثةثػػة تملػػاؿ مػػا دػػت يفيػػو مػػل ػػامات مرا ػػق النما ػػة الدػػىية العامػػة الدػػرؼ الدػػىأ ) عػػذلا ػػاف معػػا ت
ا.ملاـ بال راءة يالكتابة بني ا .اث تعا ؿ و ثيفلأ املعا ت بني الذعار
يعلاا ما ي تأثر ا غنباء جبا عبا مل الا ث ا جتما أ
فف ىػػذا التبػػايل الكبػػا و عا ػػة دػػائا التنميػػة البش ػرية يػػاؿ يف ػ ات ػػاع اجملػػاؿ تم ػاـ ف ػػاؿ التى ػػينات باجتػػاه
تاعي ا .راؽ ا جتما أ العاـ يبالشكت الذا ي اىث و ر ـ الرةاة ا ت الايؿ العربية
ام ا :
فف الت اـ الكبا الذا حدت ليفايؿ العربية و ةبيت تنميتها البشرية يف ماث الع ػا املا ػأ مل يكػل ي ػا خبطػ
ماحاة عما مل يكل ةاه اليا مل الع بات ا ةةيفت بع الايؿ اجتاىات ك ية ػةؿ الت ػعينات عمػا ىػا ارػاؿ
و الع ػ ػراؽ حي ػػا اطر ػ ػ لي ػػت التنمي ػػة البش ػ ػرية ي ػػو م ػػل  ) 1 759و ػػاـ  0991ليد ػػت فإ  ) 1 528و ػػاـ
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 0996عما تف رجة التأثا تتبىت تعلر ي احا يما يتعيفق لرتبة العراؽ حلياةا بايؿ العامل حيػا تراجعػت رتبػة العػراؽ
بني يؿ العامل فإ  )030اـ  2102بعا تف عاف تت املرتبة  ) 54اـ 0991
يبدارة امة ميكل ال اؿ تف رتة الت عينات عا ت تنطاا يف ا عبا متلت و تتةح اي رار الػ تعر ػت هلػا
التنمية البشرية و علا مل الايؿ العربية يبناء ال اة الاا عة ال متكنها مل يق ايىااؼ البشػرية ايةاةػية فيفػاؿ الع ػا
ال ػػا ـ يةػػاؼ يتطيفػ الػػر يفػ ىػػذا التىػػاا تعبئػػة حلػػار اعػػرب مػػل املػاار اميفيػػة يالايليػػة بػػت يةػػاؼ يتطيفػ و حػػا ت
علػػاة ف ػػاؿ ت ػاات ىامػػة يف ػ ايلايػػات امليزا يػػة ي يفػػق ا.طػػار العػػاـ ال ػذا ميكػػل مػػل تجنػػاع التنميػػة البش ػرية يف ػ حلا ػػاة
ريضة
تحليل مكونات التنمية البشرية في الوطن العربي

لي ػت العناتػر ايةاةػية لػاليت التنميػة البشػرية – العمػر املتاحلػ نػا الػا ة يا.ملػاـ بػال راءة يالكتابػة يالػػا ت
ايةاةػػأ – ف طػػة البػػاء و ىػػذا التىيفيػػت لتكػػايل ال ػػارات البشػرية يي ػػتةاـ مدػػطيفى الػػا ت ايةاةػػأ ىنػػا ليفا لػػة
يفػ فمكا يػػة اردػػاؿ يفػ املػاار الةعمػػة لتى يػػق م ػػتاث معيشػػة عرميػػة عػػذلا ينػػاحلا التىيفيػػت بعػ
ي ةيما ارداؿ يف ال ذاء ياخلامات ا جتما ية ملت املياه يالتعيفيث يالر اية الدىية ايةاةية

العاامػػت الرئي ػػية

تي  :العمر املتاحل نا الا ة :
ارترػ امل ػتاث العػاـ ليفعمػر املتاحلػ نػا الػا ة (  ) Live Expectation at Birthو الػايؿ العربيػة مػل ) 60 3
ةنة و اـ  0991فإ  ) 72 4و اـ  2102ا مناا ةنايا مرع حلاره ) %00 5
بيػا تف ىػػذا املتاةػػو رػأ و ا يفػػو ريحلػػا ىامػػة بػني الػػايؿ العربيػػة ر ػػها رػأ الاحلػػت الػػذا بيفػػغ يػو العمػػر املتاحلػ لايلػػة
الد ػػاماؿ  ) 46ة ػػنة و ػػاـ  0991ع ػػاف ى ػػذا العم ػػر و يل ػػة الكاي ػػت ح ػاايل  ) 73ة ػػنو يى ػػذا يع ػػي تف ا .ػػاف
الكػاي يعػػيا مػػرة ي دػق املػػرة ب ػػار ا .ػاف الدػػامايل ي رػػى الشػأء ي ػػاؿ و ػػاـ  2102حيػا بيفػػغ العمػػر املرت ػ
و جيبػػايت ح ػاايل  ) 58 3و الاحلػػت الػػذا عػػاف يػػو  ) 78 5ي  ) 76 4ةػػنة و عػػت مػػل حلطػػر ايمػػارات العربيػػة
يف التاايل
ي ماما يرتبو العمر املرت بارجة عباة ل تاث الا ت يف الرغث مل ا و ميكل يق عيا ات ميفماةػة و العمػر
املتاحل حىت ياف عا ت م تايات الا ت متاا عة ل ا ةاىث ا رترػاع الكبػا و تةػعار الػنرو العامليػة فإ تاةػي الرةػاة
بػػني الػػايؿ العربيػػة و مؤشػػر العمػػر املرت ػ حيػػا ارترػ املػػاث بػػني احلػػت مػػر متاحلػ يت يفػ مػػر مػػل  ) 27ةػػنو و ػػاـ
 0991ليدػ ػ ػػت فإ  ) 31 7ةػ ػ ػػنة و ػ ػ ػػاـ  2112ف ا ػ ػ ػػو ػ ػ ػػا ياطر ػ ػ ػ
ياجلايؿ التايل يبني زلا :

( ) 239

و ػ ػ ػػاـ  2102ليدػ ػ ػػت فإ )21 2
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جدول رقم ( ) 4
متوسط العمر المتوقع في الدول العربية في عامي ( ) 2116 , 1771
الاةو ار ايب

التبايل

املاث

العمر املرت
0991

60 3

64 36

27 1

2112

67 5

59 39

31 7

2116

71 0

36 20

21 7

2102

72 4

25 39

21 2

عما ةاىث الت ػاـ الكبػا و رػ

معػاؿ الا يػات بػني ايطرػاؿ يف ةػل اخلام ػة ي داتػا ايطرػاؿ الر ػ و

الػػايؿ العربيػػة م ػػاةة عبػػاة و ر ػ م ػػتايات العمػػر املتاحلػ نػػا الػػا ة ػػا اةػػتطا ت الػػايؿ العربيػػة مػػل رػ معػػاؿ
ػػةؿ ال ػػنة اييإ م ػػل العم ػػر ) ػػا ي ػػارب م ػػل  ) 78و ا.ل ػػق و ػػاـ
الا ي ػػات ب ػػني ايطر ػػاؿ ح ػػايلأ ال ػػا ة
0991اإ  ) 24بػػا.لق و ػػاـ  2102و الاحلػػت الػػذا تطرػ يػػو معػػاؿ الا ػػاة بػػني ايطرػػاؿ يف ةػػل اخلام ػػة
مل  ) 020و ايلق ليدت فإ  ) 47بايلق يلنرى الررتة
ثا يا  :ا.ملاـ بال راءة يالكتابة
ةػا ا التى ػل ال ػري و التعيفػػيث يفػ

يػق عيػا ة ميفماةػػة و حلػارة النػاه و الػايؿ العربيػػة يفػ ال ػراءة يالكتابػػة

حيػػا ارترػ املتاةػػو ار ػػايب العػػاـ مػػل  ) % 51 07و ػػاـ  0991فإ  ) % 82 06و ػػاـ  2102يلعػػاؿ
عيا ة ةناية حلارىا ) % 07
يو معمػػث الػػايؿ العربيػػة احلرتبػػت معػػا ت ا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة بػػني الكبػػار مػػل  ) % 91لعػػأ تيػػا تتػػبىت
اثيفة ليفمعا ت ال ائاة و علا مػل البيفػااف الدػنا ية يرغػث ىػذه النةاحػات هنػاؾ بعػ الػايؿ العربيػة عا ػت بطيئػة و
ر م تايات ايمية ياةعة ا تشار
يبدػػارة امػػة يبيفػػغ متاةػػو ا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة و احلػػت البيفػػااف ح ػاايل  ) % 40 2و ماريتا يػػا و الاحلػػت
الذا بيفغ يو حاايل  ) % 91 9و اير ف ي  ) % 91 2و يف طني
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جدول رقم ( ) 5
معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة في الوطن العربي
ا.ملاـ بال راءة يالكتابة

الاةو ار ايب

التبايل

املاث

0991

51 07

515 91

77 1

2112

69 64

276 18

57 9

2116

79 74

054 48

38 6

2102

82 06

007 33

30 9

ي يفػ العكػػى متامػػا مػػل العمػػر املرت ػ ػػا ةػػاىث التى ػػل الااةػ و امل ػػتاث العيفمػػأ يالت ػػاـ الكبػػا و رػ
ت اا ايميني مل ت يفيت الرةاة بني الايؿ العربية حيا تطر التبايل يما بينها فإ الندق ت ريبا عما ا :ر املػاث مػل
 )% 77و اـ  0991فإ  )% 30 9و اـ  2102يميكل مةحمة زلا مل ةؿ الرةث البيات اايت:
100

80

60

40

20

0
17

17

LITR2002

LITR90

=N

ثاللا  :الا ت
عػػاف النمػػا و دػػي الرػػر مػػل الػػا ت  -يىػػا تحػػا املكا ػػات ايةاةػػية و ػػني م ػػتاث التنميػػة البش ػرية و
ال ػػاطل الع ػػريب حي ػػا ترترػ ػ د ػػي املػ ػااطل الع ػػريب م ػػل الن ػػاتق ال ػػامأ ا.مج ػػايل م ػػل  ) 4041ي ر تمريك ػػأ و ػػاـ
 0991ليدت فإ  ) 7211و اـ 2112ياةتمر و ا رتراع حىت بيفغ و اـ  2102حاايل  ) 04651ي ر
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تف تاعي الناتق ال امأ ا.مجايل ي ت تةية بالن بة ليفتنمية البشرية مػل منػاه ييعتػرب معامػت حيػي مػل تىػث معػايا
تاعي ػ الػػا ت حيػػا يا ػػى التبػػايل و الن ػ املئايػػة لتاعي ػ الػػا ت يت ػرتايح حليمتػػو بػػني الدػػرر يالااحػػا الدػػىيى يعيفمػػا
احلرتبت حليمتو مل الدرر عيفما ؿ زلا يف االة التاعي يالعكى تىيى
يتشا معمث الاراةات ال جرت يف بع الايؿ العربيػة يالػ طبػق يفيهػا ىػذا املعامػت حػىت ااف بػاف حليمتػو حلػا
بيف ت و املتاةو حاايل  ) 1 5ا يعي تف جا با ت اا مل ةكاف الاطل العريب ي تأثر جبا عبا مل الا ت
يتشا البيا ات ا.حدائية بأ و يف الرغث مل ارتراع معاؿ ت الرر و الايؿ العربية يبن ػبة عيػا ة حلػارىا )% 73 8
ف تف الرةػػاة و دػػي الرػػر مػػل الػػا ت حلػػا ات ػػعت لتبيفػػغ ح ػاايل الضػػعق ػػةؿ الع ػػا اي ػػا مػػل ال ػػرف املا ػػأ ػػا
تنعكى ةيفبيا يف جها التنمية البشرية و الاطل العريب
معاؿ

الاةو ار ايب

ا :راؼ املعيارا

املاث

ت الرر ار ي أ
0991

4040

4108

03551

2112

7211

6652

20801

2116

8252

21696

70182

2102

04651

30762

81430

تحليل العالقة بين المكونات األساسية للتنمية البشرية في الوطن العربي

يعترب التىيفيت املنط أ يامل تنا يف الاةائت يايةالي ا.حدائية الاحلي ة احػا املرتكػزات ايةاةػية لعميفيػة الرهػث
املتبػػا ؿ بػػني التنميػػة البش ػرية و الػػاطل العػػريب مػػل جهػػة يمكا تهػػا ايةاةػػية مػػل جهػػة ت ػػرث يلعػػت مػػل تىػػث الاةػػائت
ا.حدػػائية الػ تا ػػى طبيعػػة ىػػذه العةحلػػة ىػػأ مدػػرا ة ا رتبػػاا املتعػػا  )Multivariate Correlation Matrixي تبػػني ىػػذه
املدرا ة اع يحلاة العةحلة ال تربو بيث مكا ات التنمية البشرية حيا ميكل مل ةهلا التاتت فإ النتائق التالية :
 – 0فف مجي ػ املكا ػػات ايةاةػػية ليفتنميػػة البش ػرية العم ػر املرت ػ ا.ملػػاـ بػػال راءة يالكتابػػة يالػػا ت ) ت ػرتبو بعةحلػػة
طر يو يحلايػة جػاا يبارجػة اليػة مػل املعنايػة بػاليت التنميػة البشػرية و الػاطل العػريب ػا يعػي تف مجيػ ىػذه املكا ػات
تيفع يرا رئي يا يمؤثرا و م ار التنمية البشرية
 – 2تههرت تػائق مدػرا ة ا رتبػاا بػاف تحلػاث ارتبػاا عػاف بػني ليػت التنميػة البشػرية يالعمػر املرت ػ حيػا بيف ػت حليمػة
معامت ا رتباا حاايل  )1 945ا يعي بالتػايل بػاف العمػر املرت ػ يػأيت و م امػة العاامػت الػ متػاره تأثاىػا يفػ
التنميػػة البشػرية و الػػاطل العػػريب يبالتػػايل ػػأف عيػػا ة العمػػر املتاحلػ نػػا الػػا ة مػػل ػػةؿ ا رت ػػاء بامل ػػتاث الدػػىأ
يال ذائأ ةاؼ ي اىث حتما با ةيفة التنمية البشرية فإ ايماـ يباتائر مت ار ة
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 – 3تمػػا مػػل حيػػا العةحلػػة اجلاليػػة بػػني التنميػػة ا حلتدػػا ية يالتنميػػة البشػرية ػػأف مدػػرا ة ا رتبػػاا يمػػل ػػةؿ معامػػت
ا رتباا يشا با اح فإ يجا ةحلة طر ية حلايػة جػاا يبارجػة اليػة مػل املعنايػة بػني ليػت التنميػة البشػرية يالػا ت
ار ي أ املعاؿ يىػذا يعػي تف ىنػاؾ ارتبػاا يثيػق بػني النمػا ا حلتدػا ا يالت ػاـ البشػرا و الػاطل العػريب يتف التنميػة
ا حلتدا ية تعترب شرطا عما ي عا لعميفية النها بالتنمية البشرية
 – 4يمل حيا العةحلة بني مكا ات التنمية البشرية ا بينت مدػرا ة ا رتبػاا املتعػا بػأف مجيػ املكا ػات تػرتبو يمػا
بينها بعةحلة طر ية يحلاية يعا ت اعرب تيفا العةحلات الػ تػربو بػني العمػر املرت ػ ي ػبة ت ػاا امليفتى ػني فإ املػااره
ا بتاائيػػة ياللا ايػػة حيػػا بيفػػغ معامػػت ا رتبػاا بينهمػػا  )1 844ػػا يػػاؿ يفػ تف ا رترػػاع و ػػبة ت ػػاا امليفتى ػػني
فإ املااره و الاطل العريب ةاؼ تد باجتاه عيا ة العمر املتاحل نا الا ة
 – 5عما تي ىت تائق التىيفيت ا.حدائأ بأف ىناؾ ةحلة طر ية يحلاية بني تعيفػيث الكبػار يمعػاؿ ػت الرػر ار ي ػأ
حيػػا بيف ػت العةحلػػة  ) 1 634يت ا ػػا ىػػذه العةحلػػة فإ ا ةػػتنتاج بػػاف عيػػا ة ػػبة تعيفػػيث الكبػػار ي ػاا تميػػتهث
ةػػاؼ ي ػػاىث و عيػػا ة حليمػػة العمػػت ا جتمػػا أ ػػا يػػنعكى بالتػػايل يفػ ػػبة م ػػاةتهث و النػػاتق اميفػػأ ا.مجػػايل
يتا فإ ا رت اء لعاؿ

اهلث الرر ية م اي ذ لبات االة تاعي اللرية
جدول رقم ( ) 6

مصفوفة االرتباط المتعدد لمكونات التنمية البشرية في الوطن العربي عام 2112
تعيفيث
الكبار

امليفتى ني باملااره

ليت التنمية
البشرية
0 111

1 949

1 818

1 833

1 781

العمر املرت

1 945

0 111

1 688

1 844

1 634

تعيفيث الكبار

1 818

1 688

0 111

1 743

1 564

امليفتى ني باملااره

1 833

1 844

1 743

0 111

1 484

1 781

1 634

1 564

1 484

0 111

ليت التنمية البشرية

معاؿ

ت الرر

العمر املرت

االستنتاجات والتوصيات

ل ا تاتت البىا فإ مجيفة مل ا ةتنتاجات يالتاتيات لعت تةها ما ييفأ :

( ) 243

معاؿ
الرر

ت
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أوال  :االستنتاجات

 – 0ل ػا بػػات ما ػػاع التنميػػة البشػرية تػػت حيػزا متميػزا ياىتمامػػا متزايػػاا مػػل مجيػ يؿ العػػامل املت امػػة منهػػا ياملتةيفرػػة
يف حا ةااء داتا بعا تف حلامت ايمث املتىػاة ب تػاار تيؿ ت ريػر هلػا حػاؿ التنميػة البشػرية لػايؿ العػامل ػاـ
0991
يعتما يفػ تيعاف مت ػايية لػلةث
 – 2تههرت الاراةة باف مرهاـ التنمية البشرية ي اـ يف تةاه بناء م ياه
مكا ات رئي ػية ىػأ تاحلػ اريػاة نػا الػا ة يامل ػتاث التعيفيمػأ مػل ػةؿ معيػارا م ػتاث تعيفػث لكبػار يمتاةػو
ا ةناات ا لتىاؽ باملااره با .ا ة فإ متاةو ت الرر ار ي أ املعاؿ

 – 3ح ت الايؿ العربية ت اما جاىريا و ااؿ تنميتها البشرية حيا ارتر املتاةو العاـ لػاليت التنميػة البشػرية مػل
 ) 1 508اـ  0975ليدت فإ  ) 1 681اـ  2102ا معاؿ منا ةناا مرع حلاره )% 0 13
 – 4عما اةتطا ت الػايؿ العربيػة مػل تضػيق الرةػاة يمػا بينهػا بشػكت ميفمػاه و اػاؿ تنميتهػا البشػرية ػةؿ الرػرتة
ما ا ة البىػا حيػا اطرػ التبػايل (  ) Varianceمػل  ) 1 1296و ػاـ  0991ليدػت و ػاـ  2112فإ
 ) 1 1046ػػا يع ػػي بالت ػػايل تف م ػػتايات ال ػػايؿ العربي ػػة و ا ػػاؿ تنميته ػػا البشػ ػرية حل ػػا تت ػػبىت تعل ػػر ت ارب ػػا
يجتا ا و اـ  2102ما عا ت يفيو و اـ 0991
 - 5فف الت اـ الكبا الذا حدت ليفايؿ العربية و ةبيت تنميتها البشرية يف ماث الع ا املا أ مل يكػل ي ػا خبطػ
ماحػػاة عمػػا مل يكػػل ةػػاه اليػػا مػػل الع بػػات ػػا ةػػةيفت بعػ الػػايؿ اجتاىػػات ك ػػية ػػةؿ الت ػػعينات عمػػا
ىا اراؿ و العراؽ حيػا اطرػ ليػت التنميػة البشػرية يػو مػل  )1 759و ػاـ  0991ليدػت فإ )1 528
و ػػاـ  0996عمػػا تف رجػػة التػػأثا تتػػبىت تعلػػر ي ػػاحا يمػػا يتعيفػػق لرتبػػة الع ػراؽ حلياةػػا بػػايؿ العػػامل حيػػا
تراجعت رتبة العراؽ بني يؿ العامل فإ  )030اـ  2102بعا تف عاف تت املرتبة  ) 54اـ 0991
 - 6ي يف الرغث مل تضيق الرةاة بني الايؿ العربية و التنمية البشرية ف تف ىذه الرةاة تباي تعلػر ات ػا ا ا ػت عػت
بيفا ػريب يفػ حػاه تا بػني املنػاطق ارضػرية يالريريػة يبػني الػذعار يا .ػاث يعػذلا بػني ايغنيػاء يالر ػراء بالن ػبة
ليفػػايؿ العربيػػة مامػػا دػػت املنػػاطق ارض ػرية يف ػ ػػعق مػػا دػػت يفيػػو املنػػاطق الريريػػة مػػل اخلػػامات الدػػىية
يامليػػاه الن يػػة ي يف ػ ثةثػػة تملػػاؿ مػػا دػػت يفيػػو مػػل ػػامات مرا ػػق النما ػػة الدػػىية العامػػة الدػػرؼ الدػػىأ )
عذلا اف معا ت ا.ملاـ بال راءة يالكتابة بني ا .اث تعا ؿ و ثيفلأ املعا ت بني الذعار
 - 7ارتر امل تاث العػاـ ليفعمػر املتاحلػ نػا الػا ة (  ) Live Expectation at Birthو الػايؿ العربيػة مػل  ) 60 3ةػنة
و اـ  0991فإ  ) 72 4و اـ  2102ا مناا ةنايا حلاره ) %00 5
بيا تف ىذا املتاةو رأ و ا يفو ريحلػا ىامػة بػني الػايؿ العربيػة ر ػها رػأ الاحلػت الػذا بيفػغ يػو العمػر املتاحلػ
لايلػة الدػػاماؿ  ) 46ةػنة و ػػاـ  0991عػػاف ىػذا العمػػر و يلػة الكايػػت حػاايل  ) 73ةػنو يىػػذا يعػػي تف
ا .اف الكاي يعيا مرة ي دق املػرة ب ػار ا .ػاف الدػامايل ي رػى الشػأء ي ػاؿ و ػاـ  2112حيػا بيفػغ
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 ) 58و الاحلت الػذا عػاف يػو  ) 78ي  ) 76ةػنة و عػت مػل حلطػر ي

العمر املرت و جيبايت حاايل
ايمارات العربية املتىاة يف التاايل
 - 8ل ػػا ةػػا ا التى ػػل ال ػري و التعيفػػيث يف ػ يػػق عيػػا ة ميفماةػػة يف ػ حلػػارة النػػاه و الػػايؿ العربيػػة يف ػ ال ػراءة
يالكتابػػة حيػػا ارترػ املتاةػػو ار ػػايب العػػاـ مػػل  ) % 51 07و ػػاـ  0991فإ  ) % 82 06و ػػاـ
 2102يلعاؿ عيا ة ةناية حلارىا ) %07
 – 9ل ػػا ةػػاىث النمػػا املرتر ػ و د ػػي الرػػر مػػل الػػا ت  -يى ػػا تحػػا املكا ػػات ايةاةػػية  -و ػػني م ػػتاث
التنميػػة البش ػرية و الػػاطل العػػريب حيػػا ترتر ػ دػػي امل ػااطل العػػريب مػػل النػػاتق ال ػػامأ ا.مجػػايل مػػل ) 4041
ي ر تمريكأ و اـ  0991ليدت فإ  ) 04651و اـ 2102
 -01اةتةيفدػػت الاراةػػة بػػاف ىنػػاؾ ةحلػػة طر يػػة يمعنايػػة بارجػػة اليػػة بػػني ليػػت التنميػػة البش ػرية يالعمػػر املتاحل ػ نػػا
الػػا ة ليفم ػرتة العربيػػة حيػػا بيفػػغ ا رتبػػاا  )1 628ػػا يعػػي فف عيػػا ة مػػر امل ػرتة العربيػػة ةػػاؼ ي ػػاىث حتمػػا و
ا رت اء باليت التنمية البشرية يمل مث ت اـ الايؿ العربية رتبة حلياةا بايؿ العامل اي رث
 -00عمػػا تههػػرت تػػائق التىيفيػػت ا.حدػػائأ بػػاف ىنػػاؾ ةحلػػة حلايػػة طر يػػة بػػني ليػػت التنميػػة البش ػرية ي ػػبة ا لتىػػاؽ
باملػػااره حيػػا بيفػػغ معامػػت ا رتبػػاا  )1 933يىػػذا يعػػي فف ػػبة م ػػاةة املػرتة العربيػػة ةػػاؼ ي ػػاىث حتمػػا و
ا رت اء باليت التنمية البشرية يمل مث الت اـ رتبة العرب حلياةا يؿ العامل اي رث
ثانيا  :التوصيات

و فطار ا ةتنتاجات أف البىا ياتأ لا ييفأ :

 – 0م ػرا لاةيػػة الكبػػاة ال ػ بػػات تيفهػػا مرهػػاـ التنميػػة البش ػرية ػػاف البىػػا ياتػػأ بضػػريرة حليػػاـ البػػاحلني لتابعػػة
امل ػػاييى الايلي ػػة يا.حليفيمي ػػة ملةتيف ػػق تيج ػػو التنمي ػػة فز تمه ػػر اراج ػػة يا ػػىة ليفم ػػاةة و تط ػػاير ي ػػني تيف ػػا
امل اييى
 – 2ااؼ ا رت اء ل تاث التنمية البشرية و الاطل العريب أف البىا ياتأ بضريرة التأعيا يف :
ت – ر امل تاث الدىأ ليفايؿ العربية مل ػةؿ تػا ا امل امػات ايةاةػية لعميفيػة النهػا اػذا اجلا ػ املهػث
يف زلا ةاؼ ي اىث و عيا ة العمر املتاحل ا ينعكى يف م تاث التنمية البشرية
ب – يو ااؿ التعيفيث اف الاراةة تاتأ بتكليق اجلها باجتاه ا رت ػاء ل ػتاث التعيفػيث مػل حيػا عيػا ة ػبة
امليفتى ػػني باملػػااره ا بتاائي ػػة ياللا ايػػة مػػل جه ػػة يت يفيػػت ػػبة ايميػػة يهػػا ي رت ػػاء بامل ػػتاث التعيفيم ػػأ
ي داتا يما يتعيفق بر ػ م ػتايات معػاؿ ػا ةػنني ا لتىػاؽ بالاراةػة حيػا تههػرت تػائق التىيفيػت
باف ىناؾ اطرا ا ةبيا هلذا املؤشر
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ج – تما يما ميا يتعيفق بعةحلة مكاف الا ت بالتنمية البشرية اف الاراةة ترث مل الضريرا ايػةء تةيػة عبػاة فإ
ػػبة امل ػػاةة و العم ػػت ا جتم ػػا أ يف زل ػػا م ػػل ش ػػأ و تف ي ػػاىث و عي ػػا ة اخلي ػػارات املتاح ػػة ػػا
ينعكى بالتايل يف تطاير مؤشر التنمية البشرية و الاطل العريب
حليفيميػة ا ىتمػاـ امل ػتمر يزلػا مػل ػةؿ حليػاـ اجلهػات املعنيػة يالبػاحلني بتػا ا. ريرة ايةء متطيفبػات التنميػة ا- 3
حليفيمية يف م تاث اما مات يالبيئة.م اييى جاياة مل تايات التنمية ا
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