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 التنفيذيالملخص 
  ، في سلطنة عمان    االدارة المحلية على التنمية المستدامة    الى دراسة اثرتهدف هذه الورقة      

المنشورة   العلمية  المراجع  خالل  من  الوصفي  بالبحث  بما  معززا  الميداني  البحث  خالل  من 
 ية علمية تم اتباعها .خطة ومنهج والمراجع ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة وفق 

 - ومن خالل التحليل والمناقشة التى تم في سياق هذه الدراسة فقد خلص الى النتائج التالية :    
اإلهتمام الذي أبدته وتبديه الحكومات في مختلف دول العالم وعلى مر التاريخ باالدارات  -

المحلية على مستوى المنطقة واالقليم او المحافظة ، لما يحققه هذا اإلهتمام من توفير في  
السياسي والحضاري والثقافي لاالمكانيات   المستوى  القرى والمدن على  تنمية وتطوير 

 واالقتصادي. 
تنوع اإلقتصادي في سلطنة ُعمان بين المناطق الساحلية التي تمتاز بالتجارة الخارجية  ال -

والداخلية وكذلك االشتهار بصيد األسماك والعمل على توفيرها بشكل مستمر للعمانيين  
 في المناطق الداخلية غير الساحلية.

لجماعة وصوالً إلى  أنفرد الشعب العماني في النظرة السياسية النتخاب رئيس القبيلة أو ا -
عضوا مجلسي الشورى والبلدي ، باإلضافة إلى التميز في مسألة اختيار اإلمام في الفترة  

 السابقة للنهضة الجديدة والتي اتسندت على المعايير اإلسالمية. 
 .يساهم نظام التنمية المحلية البشرية بتطوير األرض والمدن والمنتجات الزراعية العمانية -
البشريةنظام    محدودية - المحلية  الواليات والمحافظات  التنمية  بإيجاد سوق متطورة    في 

 . تتوفر فيها شفافية المعلومات واألسعار العادلة بالسوق العماني
 . يساهم نظام التنمية المحلية البشرية بتحفيز التصنيع الشامل والمستدام بالسلطنة -
 الفرص االستثمارية.  في توفير وتشجيع اإلدارة المحلية الالمركزية عدم فاعلية -
المدنية المحلية والمتمثلة    تفعيل المؤسساتبإيجاد و   نظام التنمية المحلية البشريةيساعد   -

 ضمن الوالية أو المحافظة.واللجان(  -)المجالسبــ
القرارات السياسيةس - في  واإلدارية في السلطنة    تلعب اإلدارة المحلية الالمركزية دوراً 

 بهذه اإلدارات.  عند تفعيل األدوار والمهام
 

 -وفي ضوء هذه النتائج فقد اوصت الدراسة باالتي :

  في التنمية الحضرية المستدامة في  ودورها  المشاركة المجتمعيةالعمل على نشر ثقافة   •
 الواليات والمحافظات.

تفعيل  إطار نظري  صياغة خطة و  • في  المحلية    لجانالمشاركة  ودور  يكون قادراً على 
 . تدامةالتنمية الحضرية المس
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سن القوانين التي تضمن العمل  مؤسسات المحلية والعمل على  تعزيز الالمركزية في ال •
 الوالية من خالل االنتخاب.  بالمشاركة المجتمعية واختيار لجان

 إيجاد أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة على مستوى الوالية والمحافظة. •
اإلقتصادية والسياسية والزراعية والتجارية بين  تحقيق عوامل الربط البيئي من الناحية   •

 مناطق الساحل ومناطق الداخل، من أجل تبادل المنافع المشتركة من خالل هذه المجاالت.
 إجراء دراسات متقدمة ومعمقة لتطوير المناطق الساحلية ذات الثقل التجاري والسياحي.  •

ف • الداخلية  المناطق  لتطوير  ومعمقة  متقدمة  دراسات  الثقل إجراء  ذات  ُعمان  سلطنة  ي 
 والجذب السياحي، بيئياً وتراثياً. 

تهتم   • ثقافية  مواضيع  والثانوي  األساسي  التعليم  مراحل  في  الدراسية  المناهج  تضمين 
 بالجانب السياسي والبلدي الذي تقوم عليه الواليات والمحافظات في سلطنة ُعمان. 

والمؤسسات الحكومية للعمل على نشر الثقافات تفعيل الدوائر اإلعالمية في الوزارات   •
 البلدية في المجتمع العُماني. 

والسياسي   • الحضري  التطوير  بهدف  للواليات  البيئية  المالية  المخصصات  زيادة 
 والزراعي.

عقد اللقاءات والدورات التوعوية لجميع أفراد المجتمع بشكل مستمر ووفق برنامج معد   •
 على مستوى الوالية والمحافظة.  مسبقاً ضمن أهداف يجب تحقيقها

أو  • الواحدة  الوالية  ضمن  المختلفة  الدولة  دوائر  بين  التكاملي  العمل  فكرة  استحداث 
 المحافظة وبما يحقق أهداف الحكومة. 

 دعم المشاريع البحثية التي تتناول الجانب السياسي للسلطنة داخلياً وخارجياً.  •

ال • المراحل  لطلبة صفوف  إلزامية  مناهج  والفكر  إعداد  العقل  منهجة  على  تعمل  ثانوية 
 الوطني الداعم لمكتسبات السلطنة بما يحفظها ويطورها. 

العمل على تدريب العاملين في المجال البلدي في سلطنة عمان بما يحقق االستفادة من  •
 التجارب الدولية والعالمية.
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 الدراسة ومنهجية إطار 
 :مجتمع وعينة الدراسة  

الدراسة من   البلدية   المسئولينتكون مجتمع  الداخلية والشئون  (  180والبالغ عددهم )    بوزارة 

حيث   الدراسة  مجتمع  أفراد  جميع  على  الدراسة  تطبيق  تم  وقد  استبيان  فرد،  على  اعتماد  تم 
 .  %100بلغت نسبة االستجابة   وقدااللكتروني في جمع البيانات 

 

 االستبيان:
التنمية    الدراسةقامت   بتطوير استبانة صممت لقياس مدى مساهمة اإلدارة المحلية في تحقيق 

و فيما وذلك بعد الرجوع للعدد من أدبيات الدراسة والدراسات السابقة    ،المستدامة في السلطنة  
 يلي توضيح ألجزاء االستبانة:  

الفقرات تتعلق بخصائص أفراد مجتمع الدراسة و تشمل   الجزء األول: و يشمل مجموعة من 
 والمستوى الوظيفي(. ،)النوع االجتماعي، العمر، المؤهل العلمي  

اإلدارة   دور  حول  المبحوثين  باستجابات  تتعلق  الفقرات  من  مجموعة  يشمل  و  الثاني:  الجزء 
و يتكون هذا الجزء من ثالثة مجاالت والتي  ،المحلية في تحقيق التنمية المستدامة بسلطنة عمان  

 :  فقرة موزعة على محاور والموضحة في الجدول التالي 60مجموعها 
 

 و توزيع فقرات االستبانة عليها( محاور الدراسة 1جدول رقم)
 الفقرات المحور الرقم 

 20-1 والية ( بتحقيق التنمية الزراعية –دور اإلدارة المحلية ) محافظة  1

 40-21 والية ( بتحقيق التنمية الصناعية –دور اإلدارة المحلية ) محافظة  2

التنمية السيييييييييييييا ييييييييييييية والية ( بتحقيق    –دور اإلدارة المحلية ) محافظة  3
 60-41 واالجتماعية

 
ولتحديد أوزان الفقرات المخصــــصــــة لقياس مدى مســــاهمة اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية  

المســتدامة في الســلطنة، تم اســتخدام مقياس ليكرت الخماســي، حيث أن الخيار )موافق بشــدة(  
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يمثل أعلى درجات الموافقة على انطباق مضــمون الفقرة، بينما كان الخيار )غير موافق بشــدة(  

 رجات الموافقة على انطباق مضمون الفقرة على الواقع.يمثل أدني د

ة   ة في تحقيق التنمـي ة اإلدارة المحلـي ــاهـم دى مســـ اس ـم الي لقـي اس الـت احـث المقـي دت الـب واعتـم

المســـتدامة في الســـلطنة في ضـــوء إجابات أفراد مجتمع الدراســـة على فقرات االســـتبانة وفقا 

 للمتوسطات الحسابية وذلك على النحو التالي: 

 ( درجات مقياس ليكرت خماسي 2جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 ( توزيع مدى الفقرات حسب مقياس ليكرت 3جدول )

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 غير موافق بشدة 1,79إلى  1من 

 غير موافق 2,59إلى  1,80من 

 محايد  3,39إلى  2,60من 

 موافق 4,19إلى  3,40من 

 موافق بشدة 5إلى  4,20من 

 
 :صدق األداة 

حسييياال االتسييياخ الداسلب لن يييتكياح و  لع بحسييياال م امنس ارتيا  بير يييوح بين    محور  تم  
من المحاور الثنثة و الم دل الكلب لفقراس اال يييييتياقة  وند  اقم م امنس االرتيا  المكينة دالة  

 ( وبدلع ي تكر المقياس صادنا لما وضع لقيا ه .0.01عند مستوى م نوية )
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 ( يوضح معامالت االرتباط بين كل محور و المعدل الكلي للفقرات4جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 0,000 0,919 المحور األول

 0,000 0,941 المحور الثاقب

 0,000 0,631 المحور الثالث 

 
 :ثبات أداة الدراسة  

تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معامل االتساق الداخلي الفا كرونباج و التي  تشترط أن تقيس  
بنود االختبار سمة واحدة فقط و لذلك قامت الباحث  بحساب معامل الثبات لكل محور من محاور 

 المقياس ككل كما هو مبين في الجدول التالي: الدراسة على انفراد ثم حساب معامل ثبات 

 ( معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ للمحاور الدراسة5جدول رقم)

 معامل الصدق معامل الثبات المحور

 0,989 0,978 المحور األول

 0,981 0,964 المحور الثاقب

 0,979 0,960 المحور الثالث 

 0,989 0,979 الثبات الكلي

 
( أح م امنس الثياس إلجاباس أفراد ال ينة على محاور الدرا ة جاءس 5يتضح من الجدول رنم)

وجمي هيا تيدل على موثوةيية عياليية جيدا فب   0.979والثيياس الكلب مقيدار      0,60كلهيا أككر من  
ويسييييتنتا مما  ييييكق أح أداة الدرا يييية أوفم بالشييييرو  السييييي ومترية      صييييدخ وثياس أداة الدرا يييية  

 ار الجيد   وأقها تفب بأغراض الدرا ة.لنستي 
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 :طرق تحليل البيانات  
م الجة الكياقاس التب تم الحصيييييول عليها من الدرا ييييية الميداقية إحصيييييابيا بج يييييت دا  الكرقاما تم  

 وتتمث  فيما :   (SPSS)اإلحصابب لل لو  اإلجتماعية
اتيع إجراءاس وأ ييياليل التحلي  اإلحصيييابب بمراج ة ا يييتمارة اال يييتكياح للتأكد من اكتمالها   أوال:

وند نا  بترميز المتغيراس والكياقاس ثم تفريغها بالحا ييييل     وصيييينحيتها إلدسال الكياقاس والتحلي 
     (SPSS( )Statistical Package For Social Scienceاآللب با ييييييييييييت دا  برقاما )

 ة عملية اإلدسال للتأكد من دنتها وصيييييييييحتها ومو الكرقاما الخد تم ا يييييييييت دامه فب وتمم مراج 
 عملية تشغي  وم الجة الكياقاس .

ثم    ثانيا: البحث  عينة  مفردات  بسمات  الخاصة  للمتغيرات  الوصفية  اإلحصاءات  استخراج 

والنسب التكرارات  الوصفية  اإلحصاءات  وتشمل   ، البحث  لمتغيرات  الوصفية    اإلحصاءات 
 المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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 التحليل والمناقشة
 

 :الديموغرافية    اوال المتغيرات
الوصيييييص اإلحصيييييابب للمتغيراس المسيييييتقلة والتب ت  ي سصييييياب  أفراد عينة الدرا ييييية فب مخا  

 اال تطنع .  
 )توزيع عينة الدرا ة حسل الجني (    الجنس:

 ( يوضح تكرار ونسب عينة الدراسة حسب الجنس 6جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 85,6 154   ر

 14,4 26 أقثى

 %100 180 المجموع

 
 

 ( توزع عينة الدراسة حسب الجنس 1شكل رقم )

 

86%

14%

ذكر

أنثى
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قنحظ أح قسيييييييية الخ ور أككر من اإلقا  حيث  (    1  والشييييييي   رنم ) (   6من الجدول رنم )
 .  %14وبلغم قسية اإلقا    %86بلغم قسية الخ ور  

 )توزع عينة الدرا ة حسل ال مر (    العمر:
 العمر ( يوضح نسب عينة الدراسة حسب 7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر

 15,6 28  نة فأن  35 

 84,4 152  نة فأكثر 36

 %100 180 المجموع

 
قنحظ أح مناك استنف فب قسييييييييييل الف ة ال مرية التب تشيييييييييي لم      (  7من سنل الجدول رنم )

  أما   %84 يييييييينة فأكثر( بنسييييييييية بلغم   36منها عينة الدرا يييييييية حيث  اقم الف ة ال مرية )من  
 .  %16 نة(  اقم قسكتها    35الف اس ال مرية )أن  من  

 )توزع عينة الدرا ة حسل المؤم  ال لمب (    المؤهل العلمي:

 ( يوضح نسب عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 8جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 20,6 37 دبلو 

 46,1 83 ب الوريوس

 25,0 45 ماجستير

 8,3 15 د تورا  

 %100 180 المجموع



13 
 

 
قنحظ أح أغلل ال ينة  و مسييييتوى من ب الوريوس وماجسييييتير بنسييييية     (  8من الجدول رنم )

 .%9  فب حين  اقم قسية مستوى د تورا  أن  من    %70فانم 
 )توزع عينة الدرا ة حسل المستوى الوظيفب (    المستوى الوظيفي:

 ( يوضح نسب عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي 9جدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرار المستوى الوظيفي 

 6,1 11 محافظ 

 36,7 66 مدير عا   والب/

 22,2 40 مدير  قابل والب/ 

 35,0 63 ربيي نسم

 %100 180 المجموع 

 
،   %36نالحظ أن أعلى مستوى وظيفي هو والي أو مدير عام بنسبة فاقت   (9من الجدول رقم ) 

لمستوى وظيفي    %6، بينما كانت أقل نسبة هي    %35ثم تلتها وظيفة رئيس قسم بنسبة بلغت  

 . محافظ 
 :محاورالنتائج  ثانيا : تحليل ومناقشة  

 دور اإلدارة المحلية بتحقيق التنمية الزراعية  المحور األول:
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول10رقم )جدول 

 الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات

Q1 3,66 1,04  موافق 
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Q2 3,47 1,07  موافق 

Q3 3,36 1,14 محايد 

Q4 3,28 1,21 محايد 

Q5 3,44 1,26  موافق 

Q6 3,31 1,20 محايد 

Q7 3,24 1,07 محايد 

Q8 3,45 1,19  موافق 

Q9 3,32 1,20 محايد 

Q10 3,29 1,22 محايد 

Q11 3,27 1,15 محايد 

Q12 3,25 1,18 محايد 

Q13 3,43 1,20  موافق 

Q14 3,32 1,13 محايد 

Q15 3,34 1,14 محايد 

Q16 3,33 1,23 محايد 

Q17 3,25 1,19 محايد 

Q18 3,15 1,24 محايد 

Q19 3,39 1,16 محايد 
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Q20 3,43 1,26  موافق 

 محايد 0.99 3.35 المعدل العام 

 

قظا  التنمية المحلية اليشييييييرية بتطوير   يسييييييامم  -1( إلى أح العيارة رنم )10تكين قتابا الجدول )
األرض والمدح والمنتجاس الزراعية ال ماقية(  اقم األعلى متو ييح حسييابب من بين عياراس مخا 

ومو أككر من الواحد الصييييييييحيح ما يدل على   1,04وباقحراف معيارد    3,66المحور والخد بلغ 
 عد  تر ز وتشتم إجاباس أفراد ال ينة حول موافق.

حيث أولم النهضة ال ماقية الميار ة منخ قشأتها امتماما ساصا بتنمية الموارد اليشرية   م تكرا    
ب والم رفب لخلع ر زس أح اإلقسييياح ال ماقب يجل أح ي وح لديه     يييك  العيم والنمو الصيييح 

سطح التنمية على تنمية الموارد اليشييييييرية وفق مخا المفهو  الوا ييييييع الخد يهتم بتنمية  يييييي صييييييية 
المواطن ال مياقب للمسيييييييييييييياممية الف يالية فب تنميية االنتصيييييييييييييياد الوطنب   وتطور االمتميا  بيالموارد 

 . 1 ماقباليشرية حتى   لم أحد المحاور الربيسية للرؤية المستقكلية لننتصاد ال
 –ويم ن مراج ة الرؤية التب وضي ها حضيرة صياحل الجنلة السيلطاح نابوس بن  ي يد الم ظم  

  2012/  12/11فب سطاال جنلته أما  مجلي عماح بتاريخ    -طّيل هللا ثرا  
"إقكم ت لموح ما  اقم ُعماح بحاجة إليه نك  بزوغ فجر النهضيييييييييية الميار ة ساصيييييييييية فيما يت لق  

المجاالس وتتفهموح أقه  اح البد فب  يكي  تحقيق التنمية اليشيرية واالجتماعية  بالتنمية فب  يتى  
فب    مناطق السيييييييلطنة المترامية األطراف من إقشييييييياء بنية أ يييييييا يييييييية نوية ترتكز عليها سطح  
التنمية وبرامجها ساصييييييييييية فب مجاالس الت ليم والصيييييييييييحة والتدريل والتأمي  و يجاد فر  ال م   

تضييييييمنم سطح التنمية ال مسييييييية  افة مدف تنمية الموارد اليشييييييرية  أحد  المتنوعة للمواطنين«.  
أمم المحاور الربيسيييية للرؤية المسيييتقكلية لننتصييياد ال ماقب التب ترتكز على ا يييتدامة التنمية من  
سنل تنميييية الموارد اليشييييييييييييييريييية ال مييياقيييية وتزوييييدميييا بمهييياراس تسييييييييييييييتطيع مواكيييية التطور التقنب  

 
منهجيات التخطيط الصحي في سلطنة عمان، رسالة دكتوراة،جامعة   ، (1202)،سعيد بن حميد بن علي . السعيدي ، 1

 صفاقس بدولة تونس.
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يراس التب تحيييد  فييييه ب فييياءة عييياليييية و يييخليييع مواجهييية الظروف المحليييية والتكنولوجب و دارة التغ
 وال المية المتغيرة با تمرار وبما يضمن المحافظة على ال اداس والتقاليد الُ ماقية "

م ايير تقيي تقد  المجتم اس فب مجال تنمية الموارد اليشييييييييييييييرية ورعاية مواطنيها    ما حددتها  
 المتحدة للتربية وال لم والثقافة )اليوقس و(   ومب  التالب :تقارير منظمة األمم  

 زيادة ملحوظة فب م دالس االكتفاء الخاتب من المنتجاس الزراعية. ✓
تشجيع اال تثمار وتقديم التسهينس للقطاع ال ا  والمنتجين الراغكين فب إنامة مشاريع   ✓

 تنموية.
للتنمية الزراعية فب السييييلطنة والمصييييدر الربيسييييب اليحث الزراعب أحد الر ابز األ ييييا ييييية   ✓

 للم لوماس والتوصياس الفنية.
تنفييخ الكراما والمشييييييييييييييياريع اإلر ييييييييييييييياديية فب م تلص منياطق السييييييييييييييلطنية واليحيث ال لمب  ✓

 والمسوحاس اليحرية لزيادة اإلقتاج السم ب وتحقيق األمن الغخابب.
ير من اليدولية قظر ا ألمميية ميخا القطياع بيامتميا   ك   -النيياتب والحيواقب    -حظب القطياع الزراعب  

الغيييخاء ألبنييياء ميييخا الكليييد   وال يزال القطييياع الزراعب أحيييد القطييياعييياس   ودور  الييييارز فب توفير 
الربيسية. ر ابز التنمية االنتصادية لمواردما المتجددة   ال  يما فب ظ  إدارة واعية وعلمية لهخ  

 كير فب زيادة الناتا المحلب اإلجمالب وتوفير  الموارد. ؛ ال يزال مخا القطاع يسييييييييييييييامم بشيييييييييييييي    
 .2فر  ال م  والمعيشة لقطاع مهم من   اح الريف

تمث  الزراعة بالنسييييييييية لل ماقيين حياة اجتماعية وانتصييييييييادية ساصيييييييية   ألقها لم تتأثر أو ت تفب  
ا  باكتشياف النفح أو التنمية االنتصيادية واالجتماعية التب تحققم فب السيلطنة   لكنها تط ورس م  

لتسييييامم بنصيييييل متزايد فب توفير الغخاء للجميع. تكنم وزارة الزراعة ال ديد من ال طح الم تلفة  
بما فب  لع السيييييييييا يييييييياس والكراما. يهدف القطاع الزراعب إلى التنمية المسييييييييتدامة والحفا  على 

اع   و لع الموارد الطكيعية. لخلع وضيييي م وزارة الزراعة األمداف والسيييييا يييياس الربيسييييية لك  نط
لتحقيق تنمية أكثر ا ييييتدامة فب القطاعاس الزراعية بشييييقيها النياتب والحيواقب   والسيييي ب لتطوير  
وتحديث قظم اإلقتاج لتحقيق أعلى جودة زراعية. وزيادة ال وابد االنتصييييادية والكي ية واالجتماعية  

 
 .2005الحداد ،السياحة في سلطنة عمان ،مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ، مسقط ، فتحي عبد العزيز  2
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طنين   وتنويع    بميا يتوافق مع أ ييييييييييييييي الموارد الزراعيية المسييييييييييييييتيدامية   وسلق فر  عمي  للموا
 مصادر الدس  القومب .

 :التنمية الزراعية
أما عن الدعم الح ومب فقد أةيمم قدوة للتنمية المسييييييتدامة للقطاع الزراعب وتنظيم  ييييييوخ ال م   

طيل هللا ثرا   التب جاءس   –فيه تنفيخا ألوامر حضرة صاحل الجنلة السلطاح نابوس بن   يد 
و م اقياته التب تم نه من المساممة بف الية فب تحقيق أمداف   للتأكيد على أممية القطاع الزراعب

ا ييييييتراتيجية التنمية الشيييييياملة.  يييييياممم فب  يييييييا يييييياس وسطح التنمية الزراعية المتتالية   اتي م  
الوزارة ا يييييتراتيجية تر ييييييد ا يييييتغنل الموارد الطكيعية والحفا  عليها   وتوفير  افة الكياقاس التب 

جين على زيادة اإلقتاج. باإلضيييييافة إلى ال دماس اإلر يييييادية التب تقدمها  تسييييياعد المزارعين والمنت 
الوزارة للمزارعين واليدعم الميادد والم نود لتنفييخ براما محيددة  اس أميداف محيدودة لرفع إقتياجيية  
وحدة مسيياحة األراضييب الزراعية   مناك براما دعم أسرى تتمث  فب تنفيخ أقظمة الرد الحديثة    

لزراعيية   والتو ييييييييييييييع فب الزراعة فب الكيوس المحميية وبراما النهوض بمنتجب  وقشيييييييييييييير المي نية ا
ال سيي  والتب تهدف إلى رفع المسييتوى المعيشييب للمزارع ومسيياعدته على تكنب التقنياس الحديثة    
وتطوير مهاراته   وتحسييييييييين أدابه فب الزراعة. بدءا  من تجهيز التربة للزراعة واقتهاء  بالحصيييييييياد 

 والتسويق .
د  وزارة الزراعة أقواع ا عديدة من ال دماس للمزارعين فب إطار الجهود اإلر ييييييييييادية الهادفة إلى تق

 .سلق بي ة منا ية لهم   وفب قفي الونم تقد  التدريل على أ اليل اإلقتاج الحديثة
 :زيادة اإلنتاج الزراعي وتعظيم العائد االقتصادي

تتطلل زيادة اإلقتاج الزراعب بهدف ت ظيم ال ابد االنتصييييييادد للقطاع الزراعب وزيادة مسيييييياممته  
فب االنتصياد الوطنب أح ي وح مخا اإلقتاج نادرا  على المنافسية داسليا  وسارجيا    ويتطلل تحقيق  

االس  التنافسييييييييييية مزيدا  من التحديث للقطاع الزراعب با ييييييييييت دا  التقنياس الحديثة  ييييييييييواء فب مج 
 .3اإلقتاج أو التسويق  

 
 (. البعد البيئي الستراتيجية التنمية المستدامة. جامعة سطيف.2008سنوسي زوليخة. ) 3
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وعلى مخا األ ياس تمم الموافقة على ال ديد من الكراما والمشياريع الزراعية فب ال طة ال مسيية  
(   والتب تهدف بشييييييييييي   أ يييييييييييا يييييييييييب إلى زيادة اإلقتاج  2015-2011الثامنة للقطاع الزراعب )

 :الزراعب  واء فب مجال النياتاس أو الحيواقاس. ومن أمم مخ  الكراما 
دعم أقظميية الرد الحييديثيية فب مزارع المواطنين وتنفيييخ مشييييييييييييييياريع تنموييية لتطوير أقظميية   •

 المزارع التقليدية لرفع  فاءة ا ت دا  الميا  .
 رفع اإلقتاجية من سنل التو ع الرأ ب ودعم المزارعين ال ت دا  التقنياس الحديثة . •
قلي  ا يييييييييييييت دا  المكيداس  تطكيق قظا  رنابة متكام  للقضييييييييييييياء على اآلفاس واألمراض وت  •

 الكيماوية .تشجيع القطاع ال ا  على اال تثمار فب مشاريع اإلقتاج النياتب .
 دعم براما قح  ال س  وبناء جدراح حماية التربة وتطوير المراعب الطكيعية . •
دعم براما اليحث والتطوير لح  المشيييي نس والم وناس وتطوير تقنياس وأ يييياليل اإلقتاج   •

 الزراعب .
ييخ براما ومشييييييييييييييياريع اإلر ييييييييييييييياد والتطوير لرفع مهياراس ال ياملين فب القطياع الزراعب  تنف •

 وتشجي هم على تكنب األ اليل الحديثة وتطوير وتربية و قتاج قح  ال س  .
•  

 حجم اإلنتاج النباتي :
 2012( ألص طن عا   1247مقاب  ) 2013ألص طن عا    1486قع ابلغ إجمالب إقتاج المصييي 

٪. وت زى مخ  الزيادة فب اإلقتاج إلى زيادة اإلقتاجية لك  وحدة مسيياحة وساصيية 19بنسييية زيادة  
( ألص  313إلى )  2012( ألص. طن عا  193محاصيييييييي  ال ضييييييير التب زاد حجم إقتاجها من )

٪ ومو قتيجة التطكيقاس الزراعية الحديثة التب زاد امتما   63بم دل قمو  يييينود    2013طن عا  
السيييييييييينواس األسيرة وأممها المقدمة أ يييييييييياليل التكثيف الزراعب عن طريق  المزارع ال ماقب بها فب  

ا يتغنل المسياحاس الرأ يية وا يت دا  طرخ الرد الحديثة وينحظ أح ال لص احت  المرتية األولى 
٪   تليها الثمار فب المرتية الثاقية بنسييييييية  50من حيث األممية النسييييييكية لاقتاج النياتب بنسييييييية  

٪   وأسيرا المحاصييييييي  الحقلية فب المرتية  21فب المرتية الثالثة بنسييييييية  ٪   ثم ال ضييييييرواس 27
 ٪ .2الراب ة بنسية  
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يسيييييييييييييييامم   -18( وال يا  بيالمحور األول فقيد  ياقيم العييارة رنم )10وعنيد ال ودة إلى الجيدول )
ة  قظا  التنمية المحلية اليشيرية بجيجاد  يوخ متطورة تتوفر فيها  يفافية الم لوماس واأل ي ار ال ادل 

إلى   2.60ومو ينتمب إلى الف ة )أككر من    3,15بالسييييييوخ ال ماقب( أن  متو ييييييح حسييييييابب بلغ 
( حسل مقياس لي ارس المست د   وعليه قستنتا أح درجة موافقة أفراد ال ينة مب )محايد(  3,40

 .  1,24بينما  اح اقحراف معيارد  
ة الموارد اليشييييييييييرية سنل  حيث أح التحسيييييييييين الملحو  الخد طرأ على المؤ ييييييييييراس المت لقة بتنمي 

ال قدين الماضيييييين   والخد وضييييع السييييلطنة فب مونع متقد  بين الدول النامية   ب  وتجاوز  فب 
  إال أح مناك يم ن تل ي  عدد من التحدياس  4ب ض المؤ يراس على عدد من الدول المتقدمة  

أبرزتها التقارير ودرا يييييياس  المسييييييتقكلية   والتب التب تواجه تنمية الموارد اليشييييييرية وتحقيق رؤيتها  
 التقييم الم دة لهخا الغرض   على النحو التالب:

ضيييييييييرورة تطوير الكفاءة اإلقتاجية للقوى ال املة الوطنية لتجاوز اق فاض مشيييييييييار تها فب  ❖
االنتصيييييييييييييياد الوطنب وقظرتهيا لي ض المهن والحرف مميا يضيييييييييييييي ص نيدرتهيا على مواجهية  

النتصيييييييياد ال المب. فب قفي الونم يج   من  تحدياس المسييييييييتقك  والتفاع  والت ام  مع ا
 الص ل ا تكدال ال مالة الوافدة .

تطوير الت ليم األ يييا يييب مما يج   سريا الدبلو  ال ا  ال ماقب جامزا للدرا ييية الجامعية.   ❖
و تطوير الت ليم الجيييام ب يج ييي  سريا الت ليم ال يييالب منيييافسييييييييييييييييا  لنتيييابجيييه األكييياديميييية  

  املة الوافدة .وت صصه فب  وخ ال م  للقوى ال
ج   القطاع ال ا  المشغ  األ ا ب للقوى ال املة الوطنية وتوفير فر  عم  منا ية   ❖

لمييا يقرال من مليوح عميياقب من المتونع أح يييدسلوا  ييييييييييييييوخ ال ميي  سنل سطيية التنمييية  
2020-  2040 

 
- 1970نية )(. أثر المحددات الجغرافية والتاريخية واالقتصادية في السياسة الخارجية العُما2010مقيبل، طاهر بن علي ) 4

 (، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عّمان، األردن. 2008



20 
 

  م الجة التفاوس فب منافع ال م  بين القطاعين ال ا  وال ا    مث  األجور   لمواءمتها  ❖
مع غنء المعيشييييييييييييييية. و يخليع فب مزاييا التقياعيد   للحيد من عزوف ال مياقيين عن مزاولية 

 ال م  فب القطاع ال ا  .
التحدياس النا ييي ة عن الحاجة إلى تقلي  عدد ال مالة الوافدة فب م تلص المهن واألقشيييطة   ❖

  ساصيييييية وأح م ظمهم ي ملوح فب أقشييييييطة  اس ةيمة مضييييييافة من فضيييييية و قتاجيتهم ال  
 تكلفتهم االنتصادية الحقيقية . تساود 

تزايد االحتياجاس لل دماس األ ييييييييا ييييييييية  الت ليم والصييييييييحة والميا  واإل يييييييي اح والصييييييييرف   ❖
الصييييييييييييييحب وغيرميا   النياتجية عن الزييادة السيييييييييييييي ياقيية بم يدالس تفوخ م يدالس قمو اليدسي   

 القومب واإليراداس الح ومية .
 يياس فب مجييال تنمييية الموارد اليشييييييييييييييرييية كمييا أقييه ال غنى عنييه للم ييايير التب تقيي تقييد  المجتم

ورعاية مواطنيها    ما حددتها تقارير منظمة األمم المتحدة للتربية وال لم والثقافة )اليوقسييييييييي و(    
 ومب  التالب:
الت ليم: ميخا المعييار مسيييييييييييييياود لمعييار األمومية والطفولية من حييث األمميية   فيالت ليم  ❖

للمواطن   فهو ي تكر  مواطنا  صيالحا  واعيا   حق إقسياقب يجل على المجتمع أح يقدمه  
 بحقونه ويقو  بواجياته.

ا لرعاية اإلقسياح فب المرحلة األولى  ❖ رعاية األمومة والطفولة: ي تكر مخا المعيار أ يا ي 
من حيياتيه. ارتيطيم األمومية بيالطفولية   بياعتييار أح من واجيل اإلقسيييييييييييييياح أح تظهر  

عيايية واإلقفياخ الكيافب اليخد يؤمن األ  المجتم ياس درجية من الرعيايية أو ييييييييييييييع من الر 
 ومولودما .

الحق فب ال مي  والتوظيف: توفير فر  ال مي  والتوظيف للمواطنين. إح عيد  توفير   ❖
 فر  ال م  وترك قسييييييييية من المواطنين بن عم  أو ت ليم  يييييييييؤدد حتما إلى الفقر.
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ل مي   وعلييه يؤدد ميخا المعييار إلى معييار مهم ومو )قسيييييييييييييييية المواطنين فب  يييييييييييييين ا
 المؤملين والخين ال تتاح لهم فرصة ال م (.

الرعاية الصيييييحية ال امة: من بين الم ايير التب لها وزح  كير بين م ايير التمايز فب  ❖
التنمية اليشييييرية   م ايير توافر الرعاية الصييييحية وقشيييير الوعب الصييييحب بين مواطنب  

 الدولة.
ال اصييييية: من بين الم ايير الجديدة التب أقظمة رعاية  يار السييييين و ود االحتياجاس   ❖

 أضيفم لم ايير التصنيف )مدى رعاية المسنين والم انين(.
مسيييييياواة المرأة: من سنل ضييييييماح حقها المتسيييييياود فب الت ليم وال م  واألجور وات ا   ❖

 القرار والمشار ة االنتصادية والسيا ية الكاملة.
من الدول المنتجة للكترول من تشيييييييوماس فب أما  يييييييوخ ال م  الخد ت اقب فيه السيييييييلطنة  غيرما  

سصاب   وخ ال م  فب السلطنة إلى أح   2019تشير اإلحصابياس المتوفرة قهاية عا    5بنيتها
 ت اقب من عدد من التشوماس قل صها فب ما يلب:

إح تكوين  ييوخ ال م  ال ماقب يمي   فة الميزاح لصييالح ال مالة الوافدة ساصيية فب القطاع   أواًل:
 ٪ من إجمالب الوظابص.85 . حيث تجاوزس قسية ال مالة الوافدة فب القطاع ال ا  ال ا

إقتاجية ال م  بالسييلطنة  ييالية. ويرجع  لع   من بين عوام  أسرى   إلى تدقب مسييتوياس    ثانيًا:
مهياراس الغيالكيية ال ظمى من ال ميالية الوافيدة   بياإلضيييييييييييييييافية إلى طكي ية نياعيدة اإلقتياج التقلييديية 

 وح التكنولوجب فب الصييادراس. م ظم الصييادراس مب  ييلع أولية   و خلع االعتماد  وضيي ص الم
 على الوارداس من ال ارج للسلع وال دماس.

٪ من ال ميياليية الوافييدة فب القطيياع ال ييا  من حمليية  91المهييارة متييدقييية جييدا  حيييث أح    ثااالثااًا:
 الثاقوية ال امة فأن .

تتر ز فب ثن  جنسييييياس ي يييييوية )بنغند  والهند  ٪ من ال مالة الوافدة فب السييييلطنة76  رابعًا:
وباكسيييييييييتاح( ومب من فضييييييييية المهارة ومن فضييييييييية األجر وتصييييييييينص عالميا  على أقها األن  مين   

 
5 https://www.omaninfo.om/2020-12-16 تم االسترجاع بتاريخ  

about:blank
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لن يييتهنك. لخلع فجح الف ة األككر من مخ  الجنسيييياس تقو  بتحوي  م ظم أجورمم إلى ال ارج    
لى اإلطنخ ؛ وتقدر تحوينس ال املين بنحو  األمر الخد ال يفيد األقشيطة االنتصيادية المحلية ع

 ملياراس ريال  نويا .   4
٪ فب  يييييوخ 7تدقب مشيييييار ة المرأة فب  يييييوخ ال م  بشييييي   ملحو . حيث ال تتجاوز    خامسااااًا:

 ٪ من إجمالب المشتغلين فب القطاع ال ا .4ال م    و  
ت تكر االمتيازاس الممنوحة واال ييتقرار الوظيفب فب الح ومة و يير اتها أكثر جا بية من    ساادساًا:

القطاع ال ا    ومخا ما يفسييييييير الطلل الككير على ال م  فب الح ومة و ييييييير اتها التب لم ت د  
نادرة على ا ييييييييييييتي اال المزيد من ال مالة وضيييييييييييي ص القدرة اال ييييييييييييتي ابية للقطاع ال ا  وندرته 

 سلق فر  عم  لل ماقيين . المحدودة على
مما ال  يع فيه أح مخ  التشيوماس وغيرما فب  يوخ ال م   يت يق تحقيق ال دالة فب  يوخ ال م   
ومو يتطليل تيدسنس و ييييييييييييييييا يييييييييييييياس عيامية للتيأثير على أقميا   ييييييييييييييلوك وموانص أفراد المجتمع  

د فب ومؤ يييييسييييياس األعمال فب القطاع ال ا    و خلع الح ومة قفسيييييها لتحقيق التحول المنشيييييو 
  وخ ال م  .

كما أح مناك حاجة ملحة لزيادة جرعة الوعب لتوضييييح االستنالس فب  يييوخ ال م  وقتابا عد  
الت ام  م ها بالشييييييي   المنا يييييييل   ولت زيز درجة التواصييييييي  بين الح ومة ومؤ يييييييسييييييياس القطاع 

لفر   ال ا  وأفراد المجتمع. لم رفة حجم التحدياس فب الجواقل االنتصيييييييييادية والمالية وحجم ا
المتاحة فب حال اعتماد  ييييييييييييا ييييييييييياس جري ة فب  يييييييييييوخ ال م  تح  الفروخ بين القطاعين ال ا   
وال ا    وضييييييرورة أح يأتب الجميع مع ب ض الحلول لتحقيق مسييييييتقك  أفضيييييي  للجميع. مناك 

ا حاجة ملحة لتوفير م لوماس دةيقة وحديثة حول  وخ ال م .  أيض 
ى تغيير قظرتنا إلى القوى ال املة الوطنية. حتى ال  اليو    أكثر من أد ونم مضييييى   قحتاج إل

ق تكرميا عك يا  وعيامن  يقوض قموقيا المسييييييييييييييتقكلب   فب حين أح القوى ال ياملية الوطنيية مب ال يامي   
مما ال  ييع    األول والحا ييم لدرجة تقد  السييلطنة   وأح أثمن ما تملكه عماح مو ثروتها اليشييرية
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ملية واالرتقياء بمهياراتهيا  ييييييييييييييي وح ليه األثر األككر فب زييادة فييه أح اال ييييييييييييييت يدا  الجييد للقوى ال يا
 اإلقتاج وتحقيق التقد  المنشود.

ومن أج  النجاح فب مواجهة تحدد إيجاد  ييوخ متطورة تتوفر فيها  ييفافية الم لوماس واأل يي ار 
ال ادلة بالسييييوخ ال ماقب و لع من سنل توفر فر  عم  منتجة لدعداد المتزايدة من أبناء مخا 
الكلد ال زيز  ويتطلل تكنب ا يييييييييييتراتيجية متغيرة وفلسيييييييييييفة جديدة وال م  بروح الفريق الواحد وفق 

 سطة إصنح انتصادد  ام  .
ومخا   3.35وبشي   عا  يم ن القول أح المتو يح الحسيابب لجميع عياراس المحور األول يسياود 

ف المعييارد المقيدر ال ي نب أح منياك محياييدة من نكي  أفراد عينية اليدرا ييييييييييييييية    ميا أح االقحرا
 ومو أن  من الواحد  مما يدل على تر ز اإلجاباس وعد  تشتتها .  0.99

 
 :المحور الثاني: دور اإلدارة المحلية بتحقيق التنمية الصناعية

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني11جدول رقم )
 الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات

Q21 3,59 0,93  موافق 

Q22 3,44 0,94  موافق 

Q23 3,34 1,01  محايد 

Q24 3,36 1,02  محايد 

Q25 3,35 1,01  محايد 

Q26 3,43 1,02  موافق 

Q27 3,29 1,08  محايد 

Q28 3,38 1,09  محايد 
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Q29 3,34 1,01  محايد 

Q30 3,24 1,14  محايد 

Q31 3,27 1,01  محايد 

Q32 3,36 1,07  محايد 

Q33 2,93 1,01  محايد 

Q34 3,36 1,10  محايد 

Q35 2,86 1,19  محايد 

Q36 3,34 1,02  محايد 

Q37 3,29 1,10  محايد 

Q38 3,32 1,13  محايد 

Q39 3,32 1,05  محايد 

Q40 3,33 1,04  محايد 

 محايد  0.81 3.31 المعدل العام 

 

يسيييامم قظا  التنمية المحلية اليشيييرية بتحفيز    -21أح العيارة رنم )( إلى 11تكين قتابا الجدول )
التصينيع الشيام  والمسيتدا  بالسيلطنة(  اقم األعلى متو يح حسيابب من بين عياراس مخا المحور  

ومو أني  من الواحيد الصييييييييييييييحيح ميا ييدل على تر ز    0,93وبياقحراف معييارد    3,59واليخد بلغ  
 موافق.  وعد  تشتم إجاباس أفراد ال ينة حول
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حيث تشيييهد عماح قموا ملحوظا فب أقشيييطة نطاع التصييينيع داس  المناطق الحضيييرية   بدءا من  
  وأحد  6صيناعة منتجاس الشيو والتة المصينوعة يدويا   والمجومراس   ومسيتحضيراس التجمي   

صيييييييحاس الموضيييييية حيث يسيييييياعد االبتكار والتصييييييميم الجيد القطاع على ابتكار منتجاس تجخال  
ال ماقيين.  ما تسيييييتفيد المصييييياقع الحضيييييرية من الفر  المتاحة من حولها    اقتيا  المسيييييتهلكين  

وساصيية ما يسييمى باالنتصيياد الدابرد والتصيينيع األسضيير   حيث يفضيي  المسييتهلكوح المنتجاس  
 المصن ة فب عماح التب تست د  المواد ال ا  .

فضييييييية من اقي اثاس  والتب يتم إعادة تدويرما بوا يييييييطة ال مالة الوطنية وتحتود على م دالس من  
ا من الكراما لتسييييهي  عم  المصيييياقع فب  ثاقب أكسيييييد الكربوح. ا ييييتحدثم الح ومة ال ماقية عدد 
المناطق الحضييييييييييييييرية وتقديم التموي  والدعم األولب لها من سنل مر ز األعمال الوطنب والهي ة  

 ال امة لتنمية المشروعاس الصغيرة والمتو طة .
 :التب تحفز النمو التصنيع : من ال وام    ❖

كاح التصيييييينيع نوة داف ة للنمو االنتصييييييادد ورفع مسييييييتوياس المعيشيييييية على مدى القروح الثنثة 
يتغير الدور الخد يلعيه نطاع التصييييييينيع فب االنتصييييييياد   حيث  الماضيييييييية وما زال مسيييييييتمرا  اليو 

فع حصيييييية مع ازدياد ثراء الكلداح ووصييييييولها إلى مسييييييتوى الدس  المتو ييييييح   ترت . و بمرور الونم
٪ من النييياتا المحلب 35٪ إلى  20التصيييييييييييييينيع من النييياتا المحلب اإلجميييالب للكند إلى حوالب  

 اإلجمالب  .
ب د مخا المسيييييييتوى   تكدأ حصييييييية التصييييييينيع فب الناتا المحلب اإلجمالب فب االق فاض   مت خة  

جمالب  ٪ من اإل20يهدف نطاع التصنيع فب عماح إلى المساممة بنحو    و منحنى ع سي ا تمام ا  
. 

يسييييييامم التصيييييينيع فب النمو  حيث    وي تكر الناتا المحلب اإلجمالب اآلح فب مسييييييار تصيييييياعدد .
٪ من الوظابص على مسييييييييييتوى  14٪ من الناتا المحلب اإلجمالب ال المب و  16ويسييييييييييامم بنحو  

 ال الم .

 
 .  2003، العدد الثالث ،المطابع الذهبية ، مسقط ، 3روث هولي ، الصناعات الفضية في ُعمان ،ط   6
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  عام  فب مخا القطاع  61000  وي م  اليو  أكثر من   1975بدأ التصينيع فب عماح فب عا   
  بلغم صيييادراس السيييلطنة   2015فب عا  و   دولة.  140تم تصيييدير المنتجاس الصيييناعية إلى ي و 

 . 2002مليوح دوالر فب عا    680ملياراس دوالر مقاب     8الصناعية غير النفطية  
 فب المابة من الناتا المحلب اإلجمالب لسلطنة عماح .  5.9تمث   
 :الصناعاس التجارية  ثيفة ال مالة ❖

صيييييييناعة المنتجاس التب يسيييييييت دمها الناس   بما فب  لع صيييييييناعة المنبي    تشيييييييم  مخ  الف ة 
 والصناعاس الجلدية   واألثا    والمجومراس   ول ل األطفال .

 
 

 :االبتكار ال المب لد واخ المحلية ❖
مخ  مب أككر ف ة من مجاالس التصنيع وتشم  صناعاس المنتجاس الكيماوية واألدوية والسياراس  

 واآلالس الكهربابية والم داس واألجهزة .وم داس النق   
 تصنيع منتجاس الطانة والمنتجاس المستهلكة للموارد الطكيعية ❖

مخ  مب ثالث أككر ف ة من ف اس التصيييينيع وتشييييم  تصيييينيع المنتجاس ال شييييكية والكترول الم رر 
 والم ادح األ ا ية.والفحم ومنتجاس الطانة النووية والصناعاس الورةية والصناعاس الم دقية  

 الصناعات التحويلية اإلقليمية
مخ  مب ثاقب أككر ف ة تصيييييييينيعية على مسييييييييتوى ال الم واألككر من حيث سلق فر  ال م  فب 
االنتصيييييييييياداس المتقدمة. تشييييييييييم  مخ  الف ة منتجاس المطا  والمنتجاس الكن ييييييييييتي ية والمنتجاس  

 يغ والطياعة والنشر .الم دقية المزورة ومنتجاس األغخية والمشروباس والت 
 صناعات التكنولوجيا العالمية

تشييييييييييم  مخ  الف ة صييييييييييناعة أجهزة الكمكيوتر واآلالس الم تكية وأ يييييييييييا  الموصيييييييييينس الكهربابية  
 واإللكتروقياس واألدواس والم داس الطكية والم داس الدةيقة والم داس اليصرية .

 :خلق نمو اقتصادي واسع النطاق
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التصييينيع مع    وظيفة فب التصييينيع )وظابص ميا يييرة( وظابص    يضييييف ال ام  المضييياعص فب
إلى جاقل الوظابص يتم احتضاح    أسرى فب الصناعاس الداعمة للمصاقع )وظابص غير ميا رة(

تشييير التقديراس إلى و اآلسرين فب صييناعاس ال دماس من نك  عام  التصيينيع )وظابص ضييمنية(  
 ر ا لننتصاد .دوال  40.1أح    دوالر ينفق فب التصنيع يضيف  

مخا مو التأثير المضييييييييياعص األعلى ألد نطاع انتصيييييييييادد. فب الوانع   ال يوجد نطاع وبالتالب 
فجح الحافز االنتصييييادد اآلسر للنمو االنتصييييادد على قطاخ وا ييييع مث  مخا القطاع مو األعلى 

 . فب رفع مستوياس المعيشة. و لما زاد عدد المنتجاس الصناعية التب تصنع فب عماح
ا و قتيياجييية ؛ فكلمييا نييدمييم عييددا  كيرا من المهنيين  و  أصيييييييييييييييحييم ال ملييياس التحويلييية أكثر ت قيييد 

والمسييياعدين القاقوقيين المهنيين فب الوظابص غير التصييينيعية مث  ال دماس اللوجسيييتية ووظابص  
نطاع النق  الكناء   القطاع المالب   نطاع التجزبة   التأمين   التصيييييييييييييميم   التسيييييييييييييويق وسدمة  

 منء .ال 
كلما أصيييحم المصيياقع أكثر   اء  وتقدما  ؛ زاد التأثير المضيياعص للقطاع   فب ب ض نطاعاس 

  مما   1-16التصينيع المتقدمة مث  الصيناعاس اإللكتروقية  ند تزيد من التأثير المضياعص إلى 
 وظيفة أسرى.  15ي نب أح    وظيفة فب القطاع تدعم  

 :التصنيع: أصل وطني
التصيييينيع  ا أممية  كيرة لننتصيييياد ال ماقب ألقه عام  ربيسييييب فب سلق فر  عم  جيدة  ي تكر  

األجر   ويوفر أرضيييييية صيييييلية لرفع مسيييييتوى معيشييييية األ ييييير ال ماقية لخلع   ال غنى عن وجود  
نطاع صيييييييناعب نود ال يييييييتمرار االزدمار االنتصيييييييادد لسيييييييلطنة عماح وت زيز الصيييييييادراس غير  

 النفطية إلى  لطنة عماح .
واصييي  الح ومة ال ماقية بخل جهود مضييينية لتطوير رؤية جديدة ومتسيييقة لنزدمار االنتصيييادد  ت 

والنمو والتكام  بين  ياقاس القطاع ال ا  لت زيز اال يييييتدامة والحيوية واال يييييتثمار الداسلب والقدرة  
 التنافسية االنتصادية .
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توفير فر  عم  ي تمد    تدرك الح ومة ال ماقية بوضيييييوح أح قجاح نطاع التصييييينيع وندرته على
على توفير نوة عييامليية مييامرة من م تلص األجنيياس واللغيياس   وبنييية تحتييية نوييية لنقيي  المنتجيياس  
المصيين ة فب عماح   وااللتزا  بمواصييلة التطوير. من سنل تطكيق الحلول الموفرة للطانة والحد 

 فجح التصنيع مستقر . من النفاياس   باإلضافة إلى توفير مساحاس مستقرة لممار ة األعمال  
وتتراوح ال واميي  التب تؤثر على نطيياع التصيييييييييييييينيع من الصييييييييييييييورة ال يياميية   واللوابح التنظيمييية   
واالقكما  االنتصيادد ال المب   وأ ي ار السيلع   والتجارة بين األ يواخ النا ي ة والثورة الصيناعية 

. 
 يييلسيييلة التوريد ال المية والتصييينيع    الراب ة   والنمو ال مراقب  والنظرة الفردية والشييي صيييية   و دارة

على قطاخ صغير   من بين مخ  ال وام    مناك ال ديد من االتجاماس التب تش   تطور نطاع 
 .  7التصنيع فب  لطنة عماح

 
 :الصورة العامة

يوجد حجم تصيييييينيع ضيييييي م فب عماح   يتميز بتنوعه وقشيييييياطه. إقها مهمة فب تنمية االنتصيييييياد 
عمياح وأدابهيا بشيييييييييييييي ي  عيا    لكنهيا غير مربيية للمواطن ال مياقب. ال ي رف  ال مياقب لسييييييييييييييلطنية  

المجتمع ميييا يجرد فب ميييخا القطييياع المهم   وال ي رف عن المنتجييياس عييياليييية الجودة التب يتم  
 تصني ها فب عماح .

ا تصيييور  يييابع بأح التصييينيع جزء من انتصييياد تقليدد به مصييياقع  كيرة سطو  إقتاج  مناك أيضييي 
ثقيلة سطرة   وأح التصييييييينيع لم ي د ينتمب إلى االنتصييييييياد الحديث المهيمن الخد    طويلة وم داس

ير ز على االبتكار وريادة األعمال واإلبداع. لكن نطاع التصيينيع ند تغير  ثير ا   وأصيييح نطاع ا 
عام ا. اليو    نطاع   30ككير ا ولم ي د بالطريقة التقليدية التصيييينيع فب عماح مكتكر  ما  اح منخ  

صيييييييييينيع قظيف وا ييييييييييت دا  يالس   ية ونوية بدال  من أفراح الحم  الحرارد التب ال تطاخ فب الت 
 المصاقع التقليدية.  

 
 (. سلطنة عمان. مسقط.1997مان ،وزارة اإلعالم. )عُ  7
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 التصنيع في المناطق العمرانية الصغيرة
تمي  الشييييييييير اس المصييييييييين ة فب المناطق ال مراقية الى أح تكوح  ييييييييير اس صيييييييييغيرة تنتا   ❖

 منتجاس عالية الجودة وتصاميم ساصة .
المصييييييياقع الحضيييييييرية ومون ها داس  المدح فب التواصييييييي  ميا يييييييرة مع    كما يسييييييياعد حجم ❖

المسييييييييييييييتهلكين حتى تتم ن من تحيدييد االتجيامياس السييييييييييييييابيدة فب حر ية السييييييييييييييوخ والطليل 
 واال تجابة لها .

ا فب الحصيييييييييول على نوة عاملة مامرة   ❖ يسييييييييياعد مونع مخ  المصييييييييياقع داس  المدح أيضييييييييي 
 ومتنوعة.

تل يل اإلدارة المحليية النمر زيية   -35العييارة رنم )  ( فقيد حصييييييييييييييليم6-4وبيال ودة إلى الجيدول )
ومو ينتمب إلى الف ة   2,86دورا  فب إعانة الفر  اال ييييييتثمارية( على أن  متو ييييييح حسييييييابب بلغ 

( حسيييل مقياس لي ارس المسيييت د   وعليه قسيييتنتا أح درجة موافقة 3,40إلى   2.60)أككر من  
 .  1,19يارد أفراد ال ينة مب )محايد( بينما  اح اقحراف مع

حيث تشييهد السييلطنة اآلح ثورة فب اال ييتثماراس   لكن م ظمها ا ييتثماراس فب نطاع السييياحة    
وم ظم الشير اس التب تسيتثمر أجنكية ونلي  منها ا يتثماراس محلية. وبالرغم من نلة اال يتثماراس  

الصيييييييي وباس فب   فب الهي ة مقارقة بالدول المجاورة   إال أح المسييييييييتثمر المحلب يواجه الكثير من
 اال تثمار بسكل ت قيد اإلجراءاس والقواقين .

وتتميز السييييييييييييييلطنية بتنوعهيا من النياحيية الجغرافيية والمنياسيية والم ياقيية   ومن أجي  تحويي  ميخ    
التحدياس إلى فر  انتصيييادية قاجحة   من الضيييرورد تف ي  مخ  ال صييياب  اال يييتراتيجية فب 

 . 8ثاقية للسلطنةت ظيم الوظيفة االنتصادية النسكية ال
ا متضييييافرة   ب د اإلرادة   ومع  لع   فجح تحقيق النمر زية يسييييتغرخ ونت ا طوين    ويتطلل جهود 
السييييييييييييييا يييييييييييييية للقيا  بخلع. ولكب قكوح نريكين من ملفاس وتوجهاس الرؤية أود أح أوضيييييييييييييح أح 
النمر زية فب مخا المفهو  تمم الموافقة عليها ب د درا يييييييييييية مسييييييييييييت يضيييييييييييية لجامزية السييييييييييييلطنة 

 
- 1970(. أثر المحددات الجغرافية والتاريخية واالقتصادية في السياسة الخارجية العُمانية )2010مقيبل، طاهر بن علي ) 8

 (، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عّمان، األردن. 2008
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السيييييييييييلطنة وما يتنا يييييييييييل مع المرحلة المقكلة من النمو. واال يييييييييييت داد الخد تتمتع به  واحتياجاس  
السييييييييلطنة للمسيييييييياممة فب التحول إلى قمو ج تنمود نابم على المزايا النسييييييييكية للمحافظاس. ومخا 
يتطلييل إعييادة توجيييه المزيييد من االمتمييا  ال ييا  والموارد   وتحفيز النشيييييييييييييييا  االنتصيييييييييييييييادد فب 

ا لل  صييييييييييييييوصيييييييييييييييية والمزاييا النسييييييييييييييكيية لكي  محيافظية. ولتنفب التفياوس القيابم بين  المحيافظياس وفقي 
المحييافظيياس وتحقيق أحييد توجهيياس الرؤييية   جيياء التوجييه قحو تحقيق التنمييية اإلنليمييية المتوازقيية 
كمحاولة لوضييع األفراد والشيير اس فب    محافظة فب صييميم عملية التنمية الشيياملة والمسييتدامة 

دف سلق توازح قسييييييييييييييكب بين م تلص المنياطق وتطويرميا من حييث    و عمليية صيييييييييييييينع القرار بهي 
حد من ظامرة الهجرة لل  المسييييييييييتوياس االنتصييييييييييادية واالجتماعية والحضييييييييييرية وال دمية و الثقافية

الداسلية إلى ال اصيييييمة مسيييييقح   والتب وّلدس ضيييييغوط ا انتصيييييادية واجتماعية وبي ية ل قود على 
  ال اصمة   وحدس من تطور المحافظاس .

د مرور سمسيييييييييييييية عقود من الكنياء   نررس السييييييييييييييلطنية الموافقية على النمر زيية  يأداة وطريقية  ب ي 
ومن الواضييييييييييييح أح مناك       "2040النمر زية مب السييييييييييييمة األبرز فب رؤية "ُعماح     للتنمية

 تكهناس وعد  وضوح حول المقصود بالنمر زية .
د أولوياتها المنا ييييييية بدال  من  واح الهدف الربيسييييييب من النمر زية مو وضييييييع المحافظاس وتحدي 

 المر ز وال م  على تنفيخما .
بحيث يؤدد إلى إدارة عامة ر ييقة   والقدرة على تحقيق أمداف الدولة االنتصيادية واالجتماعية   

   وت ظيم اإلقجاز فب فترة أنصر .
 ومن الصعوبات التي تواجه تطبيق الالمركزية  

م ارضيية السييلطة المر زية للتنازل عن صيينحياتها اإلدارية والمالية لصييالح المحافظاس     ✓
 ووضع القرار فب أيدد المجتم اس المحلية لتلع المحافظاس .

عييد  وضييييييييييييييوح أح ييا  وأقظميية و جراءاس النمر زييية فيمييا يت لق بطكي يية الصيييييييييييييينحييياس  ✓
 للمحافظاس وققلها من المر ز.الممنوحة  
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األمر الخد ند يؤدد إلى حصير موضيوع النمر زية فب ب ض اإلجراءاس اإلدارية التب ند تزيد   
من الكيرونراطية فب مؤ ييييييسيييييياس الدولة   دوح اإل ييييييها  فب تو يييييييع ناعدة ات ا  القرار و  ييييييراك  

 المجتم اس المحلية فيه لتحقيق الهدف المنشود .
 
 

 :الالمركزية إلى التعامل مع محورينيهدف نهج  
أوال : إدارد : وت ت  بتيسييييييح اإلجراءاس ومنح الصييييينحياس اإلدارية للفريق الم ت  فب      

 محافظة من أج  التيسير على المواطنين و ر اس القطاع ال ا  فب    محافظة.  
اليشيرية والمزايا النسيكية  المحور الثاقب انتصيادد : وت نى بت ظيم اال يتفادة من الموارد الطكيعية و 

لك  محافظة. ويتيح للجهاس ات ا  القراراس االنتصييييييييييادية واال ييييييييييتثمارية والتجارية لتحقيق مدف 
 سلق فر  عم  ألبناء المحافظاس والوالياس وت  يف الضغح على ال اصمة مسقح .
نتصييييييييييييييادد ربميا ال قتجياوز إ ا نلنيا أح ملص النمر زيية يضييييييييييييييامب فب أمميتيه ملفياس التنويع اال

وتحقيق اال ييييييييييتدامة المالية وتوفير فر  ال م  وغيرما   وال ام  الحا ييييييييييم فب قجاحه مو إدارة  
القابمين عليه. ومدى فهمهم و يماقهم به. اإلدارة مب المحصييييييييييييلة النهابية   ويجل الت ام  م ها  

التجيارال   بح مية وبصيييييييييييييييرة فب االقتقيال من المر زيية إلى النمر زيية. بيالتيأكييد   منياك ال يدييد من
الدولية وأفضييي  الممار ييياس التب يجل تكييفها لتنا يييل قسييييا وسصييياب  المجتمع ال ماقب. من  
وجهة قظرد   النمر زية  يييييف  و حدين. ند ي وح بمثابة أداة إقمابية و يييييا يييية عامة تسيييياعدقا 
على مواجهيية تحييدييياتنييا االنتصيييييييييييييييادييية والمييالييية ال طيرة. نييد تكوح أداة ت طييي  تؤدد إلى ت ميق  
الكيرونراطية والمحسييييييوبية والقكلية والفسيييييياد   ال  يييييييما فب المراح  األولى. لدينا سيار لن يتحقق  

 .9النجاح فب تطكيق النمر زية  تلقابي ا بمجرد الموافقة عليها  

 
ر نظم المعلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية. رسالة  . دو2011اليعقوبي، علي بن راشد . 9

 ماجستير غير منشورة. األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي. سلطنة ُعمان. 
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ا للتأثير على أقما      بدال  من  لع   مناك حاجة ملحة ل طة تحول و ييييييييييييييا ييييييييييييياس محددة جيد 
س والشييييييييييييير اس فب المقاط اس والوالياس   وقؤ د دابم ا أح    والية  و يييييييييييييلو ياس األفراد وال ابن

 ومقاط ة لها ميزة قسكية ويس نها مجموعاس م تلفة .
يضييييم المجتمع المهندس والمحا ييييل وصيييياحل ال اصييييمة وب ضييييهم لديه أفكار لمشيييياريع تجارية  

 وب ضهم لديه أبناء ييحثوح عن عم  .
ا الجديدة واال ييييييييتفادة من المزايا التب توفرما فب ات ا  لخلع وجل اإل ييييييييراع بترتيل أوراخ المنام

القراراس اإلدارية واالنتصييييادية واال ييييتثمارية   واالطنع على سريطة الميزة االنتصييييادية النسييييكية  
لك  محافظة من محافظاس السييلطنة   والتب  ييتقود إلى برقاما تنمود سا  ب   منها   والكدء 

 س لتنشيح المحافظاس والوالياس .فب تنفيخ مخ  الكراما والميادرا
مث   ر اس المجتمع   وال م  التطوعب   وغيرما   وت ظيم اال تفادة من اال تراتيجية ال مراقية  
الوطنيية   والتب أر يييييييييييييييم إلى حيد  كير منمح محيافظياس السييييييييييييييلطنية   وحيددس األطر ال يامية 

 لمشاري ها التنموية لتحقيق التنمية المتوازقة .
ويجل أح يتم ا ييييييييتغنل الميزة االنتصييييييييادية النسييييييييكية للمحافظاس لتحقيق التكام  االنتصييييييييادد  

نشيييييهد منافسييييية جديرة بالثناء ل دمة عماح والمحافظاس ال املة بوحداس محلية  حيث  ييييي المحلب.  
 متجاقسة انتصاديا   وقشهد قشاطا وت صصا بين المحافظاس والمدح الخ ية .

ء مرحلة جديدة من اإلقجاز   تتطلل المرحلة التالية إجراء تغييراس  ومن أج  تسييييييييريع الوتيرة وبد
إدارة جيخريية للملص االنتصيييييييييييييييادد   بميا فب  ليع النمر زيية   والمزييد من اإليمياح بقيدرتنيا على 

 اال تثمار واإلقتاج والتصنيع والتصدير من عماح إلى ال الم .
الخد يوفر  التنوع القطاعب والمزايا النسيييكية باإلضيييافة إلى  لع   فجح االقتقال إلى قمو ج اإلقتاج  

التب تتمتع بهيا م تلص محيافظياس السييييييييييييييلطنية لن يحيد  بياالعتمياد فقح على القيدراس وال كراس 
والم رفيية الييداسلييية. منيياك حيياجيية ملحيية لجلييل الم رفيية والتكنولوجيييا والمهيياراس وال كراس   والتب 

 ييييتفادة من الجامزية والموارد الطكيعية   ييييتسيييياعدقا على ا ييييتكشيييياف أعماخ المسييييتقك  وت ظيم اال
 والم اقية فب أجزاء م تلفة من الكلد الجمي  .
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األمر قفسييه ينطكق على المسييتثمر المحلب الخد يواجه صيي وباس فب الكنوك اال ييتثمارية   حيث  
أح قسيييية الفابدة عليه  كيرة   بسيييكل عد  وجود بنوك إ ييينمية أو بنوك تنموية أسرى فب الدولة.  

واجه المسيييتثمر صييي وباس فب توزيع بضييياعته سارج الدولة وال أدرد ما السيييكل  قنحظ فب كما ي 
الدول المجاورة أح المسييييتثمر يوزع بضيييياعته فب جميع أقحاء ال الم لسييييهولة القواقين والشييييرو     
ومن الشييرو  التب ت يق ا ييتثمار المسييتثمر تقديم ضييماح للمشييروع مث  عقار أو ضييماح بنكب    

 لمستثمر مش لة  كيرة فب توفير تلع المتطلياس وا تيفاء الشرو .ومنا يواجه ا
وليخليع يجيل أح قنظر إلى التقيد  اليخد أحرزتيه اليدول األسرى على مسييييييييييييييتوى المنطقية وال يالم فب 
ميخا الجياقيل وأسيخ اإليجيابيياس فب ميخا الجياقيل وم يالجية السييييييييييييييلكيياس التب حيدثيم فيهيا من سنل  

منها   حيث ت سييييييير الح ومة الكثير. بسيييييييكل صييييييي وبة    وضيييييييع القواقين والتشيييييييري اس التب تحد
 اإلجراءاس التب يفرضها على المستثمر .

يم ن القول أح المتو ييييييح الحسييييييابب لجميع عياراس ف( وبشيييييي   عا  12)  رنمومن سنل الجدول  
ومخا ي نب أح مناك محايدة من نك  أفراد عينة الدرا يييييية    ما أح   3,31للمحور الثاقب يسيييييياود 

ومب أن  من الواحد  مما يدل على تر ز اإلجاباس وعد    0,81معيارد المقدر بيييييييييييييييي  االقحراف ال
 تشتتها .

 
 دور اإلدارة المحلية بتحقيق التنمية السياسية واالجتماعيةالمحور الثالث:  

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث12جدول رقم )
 الدرجة  االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  الفقرات

Q41 3,94 ,82  موافق 

Q42 4,12 ,72  موافق 

Q43 3,90 ,81  موافق 

Q44 3,84 ,81  موافق 
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Q45 3,87 ,79  موافق 

Q46 3,91 ,77  موافق 

Q47 3,93 ,74  موافق 

Q48 3,73 ,91  موافق 

Q49 3,89 ,78  موافق 

Q50 4,03 ,72  موافق 

Q51 3,74 ,84  موافق 

Q52 3,82 ,86  موافق 

Q53 3,98 ,77  موافق 

Q54 3,98 ,85  موافق 

Q55 3,96 ,85  موافق 

Q56 3,82 ,86  موافق 

Q57 3,94 ,76  موافق 

Q58 3,91 ,83  موافق 

Q59 3,71 ,87  موافق 

Q60 3,84 ,82  موافق 

 موافق  0.61 3.89 المعدل العام 
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يسييييامم قظا  التنمية المحلية اليشييييرية بتف ي     -42العيارة رنم )( إلى أح 12تكين قتابا الجدول )
واللجاح بسلطنة عماح(  اقم األعلى متو ح حسابب من بين عياراس مخا   المؤ ساس )المجالي
 .  0,72وباقحراف معيارد    4,12المحور والخد بلغ 

مجلي  لقد تم اصيييييييدار المر يييييييو  السيييييييلطاقب  من أج  مجلي عماح المؤلص من مجلي الدولة و 
 الشورى.

حيث جاء فب مقدمته أقه يأتب تو ي ا  لقاعدة المشيار ة فب الرأد   واال يتفادة من سكراس ال لماء 
 والم تصين   والمساممة فب تنفيخ ا تراتيجية التنمية الشاملة وسدمة الصالح ال ا  .
ة   م تكرا أح أولم النهضييييية ال ماقية الميار ة منخ قشيييييأتها امتماما ساصيييييا بتنمية الموارد اليشيييييري 

اإلقسييييييياح ال ماقب يجل أح ي وح لديه     يييييييك  العيم والنمو الصيييييييحب والم رفب. لخلع ر زس 
سطح التنمية ال مسييييييية على تنمية الموارد اليشييييييرية وفق مخا المفهو  الوا ييييييع   وتطور االمتما   

ماقب )عماح  بالموارد اليشييرية حتى  يي لم أحد المحاور الربيسييية للرؤية المسييتقكلية لننتصيياد ال 
2020-2040. ) 

تقو  ح ومة السييييييييلطنة بالسيييييييي ب من سنل اال ييييييييتراتيجية الم تمدة لتنمية الموارد اليشييييييييرية إلى  
إحدا  تنمية  مية وقوعية فب جميع المؤ يييسييياس التب تسيييامم فب تنمية الموارد اليشيييرية المتمثلة  

تما  بتنمية  ييييييي صيييييييية  فب الصيييييييحة والت ليم فب جميع مراحله والتدريل وسلق فر  ال م . االم
 المواطن ال ماقب للمساممة الف الة فب تنمية االنتصاد الوطنب .

مجلي ال ديد من الصينحياس منها تشيريعية ومنها ورنابية بموجل المر يو  السيلطاقب اللقد منح  
فب مجلي الشيييورى وجناحب الدولة    وند  فلم أح ا  مخ  الصييينحياس فب الياال ال امي من  

  بحيث    101/1996ب للدولة ناقوح الدولة الصيييييادر بالمر يييييو  السيييييلطاقب رنم النظا  األ يييييا ييييي 
 يتمتع مخا المجلي فب  كي  تحقيق أمدافه بمجموعة وا  ة من الصنحياس.

اح سطة التنمية تر ز على تطوير يلياس الوزاراس والهي اس المسيؤولة عن ا يتقرار بي ة االنتصياد 
ارة المياليية ال يامية   وم يالجية أزمية ال جز فب الموازقية الكلب   وسياصيييييييييييييية الت طيح التنمود واإلد

ال امة للدولة وتفانم الدين ال ا    وتراجع أ  ار النفح ال المية   والمسؤولين عن تحفيز مساممة 
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القطاع ال ا  فب النشييييا  االنتصييييادد   وساصيييية المشيييياريع الصييييغيرة والمتو ييييطة التب تأثرس  
 .  19-نتصادد فب ظ  تطوراس جابحة  وفيد  بش    كير بتداعياس تونص النشا  اال

  باإلضيييييييييافة إلى  لع   تت لق ال طة بالمرحلة التالية والمرحلة القادمة لل روج من األزمة المالية
واآلثيار االنتصيييييييييييييياديية للتحيديياس الرامنية التب تواجيه السييييييييييييييلطنية  غيرميا من دول ال يالم   و جييار  

 .  10لصالح ومة على الت ام  مع تداعياتها بش   م ت 
 ومن سنل  الدرا يياس والتقارير التب قشييرتها مؤسر ا مؤ ييسيياس دولية مث  صييندوخ النقد الدولب 

ومنظمة الت اوح االنتصييادد والتنمية  ومنظماس األمم المتحدة وبيوس ال كراء الدولية األسرى تم  
وأقيه فب عمليية النظيا   التيأكيد من أح ال يالم ب يد األزمية الحياليية لن ي وح مثي  ال يالم نكي  األزمية    

اليدولب الجيدييد وأح الح ومياس لن تكوح نيادرة على ا ييييييييييييييت نياف ال مي   يالم تياد   وبيالتيالب يت ين  
 عليها  لع ات ا  اإلجراءاس النزمة للت ام  مع عالم ما ب د األزمة .

لقد  يييييلطم األزمة الضيييييوء على حاجة الح وماس إلى تطوير ندراتها للتنكؤ واال يييييتجابة بسيييييرعة 
 ينامي ية لمواجهة التحدياس الم قدة لدزماس مت ددة األب اد .ود

كما  ياممم األزمة فب التأكيد على ضيرورة م الجة تداعياس األزماس التب ند تمتد إلى السينواس  
 القليلة المقكلة   والدور المهم الخد تلعيه الحو مة االنتصادية فب مخا الصدد .

من أجي     و ليع  الحرال ال يالميية الثياقيية أدس إلى قظيا  جيدييدوتشييييييييييييييير التجيارال اليدوليية إلى أح  
اإلدارة االنتصيادية على المسيتوى ال المب   أدى  لع إلى اتفاةية بريتوح وودز و قشياء مؤ يسياتها  

 الدولية .
قظيا  جيدييد    2008كميا قتجيم عن األزمية االنتصيييييييييييييياديية والمياليية ال يالميية التب اقيدل يم فب عيا   

االتحاد األوروبب لتحقيق المزيد من التنسييييق بين الدول األعضييياء فيما   للحو مة االنتصيييادية فب
يت لق بجدارة تداعياس األزمة على ا يتقرار بي ة االنتصياد الكلب   والسييطرة على األ يواخ المالية 

   وات ا  اإلجراءاس النزمة للحماية من اآلثار المتكررة المحتملة والمستقكلية لدزمة .
 جالي واللجاح :ومن ضمن مخ  الم

 
(. المعلومات والتنمية االجتماعية. تم االسترداد من الحوار المتمدن: 2020ياسر عساف. ) 10
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 مجلس الدفاع :
رحمه هللا   أمرا  بتشيييييييي ي  مجلي الدفاع بربا يييييييية جنلة السييييييييلطاح   –أصييييييييدر جنلة السييييييييلطاح  

وعضيييوية ثماقب  ييي صيييياس بح م المنصيييل. يجتمع المجلي بدعوة من جنلة السيييلطاح وينظر  
 فب القضايا ال اصة بالمحافظة على امن و نمة السلطنة والدفاع عنها .

 األعلى للقضاء :  المجلس
يهدف مجلي القضاء األعلى إلى ال م  على ا تقنل القضاء وتنميته. فب  كي  تحقيق أمدافها  
  لديها    الكفاءاس والصييينحياس. وتتولى بشييي   سا  ر يييم السييييا ييية ال امة للقضييياء وال م   

اءاس  على ضيييييماح حسييييين  يييييير عم  المحاكم والنيابة ال امة وتطويرما وال م  على تسيييييهي  إجر 
التقاضييب وتقريكها من المتقاضييين والنظر فب التر يييحاس المقدمة من الجهاس الم تصيية. لشييغ  
المناصيييييل القضيييييابية وأعضييييياء المح مة اإلدارية والنيابة ال امة بالت يين أو الترةية   حيث ق   

ما  القاقوح على  ييييغلهم بأمر ملكب   و خلع انتراح مشييييروعاس القواقين المت لقة بالقضيييياء و بداء
يرا  منا يييييييييا . إلى ما تقدمه الجهاس الم تصيييييييية من مخ  المشيييييييياريع و بداء الرأد فب مشييييييييروعاس 
اتفاةياس الت اوح القضيييابب بين السيييلطنة والدول األسرى وأد مسييياب  أسرى يرى جنلة السيييلطاح  
عرضيييييييها على المجلي لدرا يييييييتها و بداء الرأد. أعيد تشييييييي ي  المجلي بربا ييييييية جنلة السيييييييلطاح  

 .  2012فكراير  29( الصادر فب 9/2012لمر و  السلطاقب رنم )بموجل ا
 جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة :

تم إقشييياء مي ة الرنابة المالية للدولة "كهي ة نابمة بخاتها" تتمتع باال يييتقنل المالب واإلدارد لتح   
الصيييييادر فب   95/99رنم  مح  األماقة ال امة للرنابة المالية للدولة بموجل المر يييييو  السيييييلطاقب

 . وأمر جنلة السيلطاح بتو ييع  يلطة الهي ة ال امة   2011فكراير   27وفب   1999قوفمكر    22
للرنابة المالية بجضيافة الرنابة اإلدارية ودعمها ب ناصير من مجلي عماح ومؤ يسياس أسرى. فب 

ابة المالية ( بجصيدار ناقوح الرن111/2011  صيدر المر يو  السيلطاقب نم ) 2011أكتوبر    24
واإلدارية للدولة. أنرس مي ة الرنابة المالية واإلدارية بالدولة سطة الفح  السنود التب ت د أو ع 
وأ يييييم  سطة فح  فب تاريخ الهي ة ب د أح طورس الهي ة منهجية عملها وقطاخ فحوصيييييها مع  

 األسخ ب ين االعتيار المتغير ال المب للرنابة وجواقيه المالية واإلدارية .
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 جلس الشؤون المالية وموارد الطاقة :م
يتولى المجلي إعداد السييييا ييياس المالية للدولة المت لقة بنظامها المالب والنقدد   و عداد الميزاقية  
ال امة السييييييينوية للدولة   ودرا ييييييية االعتماداس المالية للمشييييييياريع التنموية المت لقة باال يييييييتثماراس  

لجواقيل المت لقية بياالدسيار واال ييييييييييييييتثميار والجواقيل المياليية اليداسليية وال يارجيية وتمويلهيا وغيرميا. ا
والنقدية األسرى.  ما ُي نى المجلي بشييؤوح موارد الطانة من حيث ال م  وتنمية مواردما وتنمية  

 مسامماتها فب االنتصاد الوطنب وتحسين و اب  ا ت دامها .
لمجلي  وأعيد تشيييييي ي   ي قد المجلي جلسيييييياته بربا يييييية جنلة السييييييلطاح أو بربا يييييية قابل ربيي ا

الصيييييادر بتاريخ    60/2011المجلي بربا ييييية جنلة السيييييلطاح بموجل المر يييييو  السيييييلطاقب رنم 
9/5/2011  . 
 

 اللجنة الُعليا للمؤتمرات :
تقو  بمهمة التحضييير ال اصيية بالمؤتمراس التب تشييارك فيها  ييلطنة عماح   وساصيية المؤتمراس 

 ال م  والتنسيق مع الوزاراس الم نية .المت لقة بدول ال ليا ال ربية   من سنل  
 اللجنة الُعليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية :

تحدد اللجنة الربيسيييييية ال ليا ل طح التنمية ال مسيييييية المحاور الربيسيييييية ل طح التنمية ال مسيييييية  
وتجرد تقييما  قصييييييييييص  يييييييييينود لهخ  ال طح ومتاب تها تنفيخا  ألح ا  المر ييييييييييو  السييييييييييلطاقب رنم  

(1/2006.) 
تل ل اللجنة ال ليا ل طح التنمية ال مسييييييييييييية دورا  حيويا  فب ترجمة ما يرا  جنلة السييييييييييييلطاح من  

 أولوياس فب مخ  المرحلة بناء  على األ ي والر ابز التب تقو  عليها سطة التنمية.
اللجنة تتابع وتحقق المزيد من التنسييييييييييق بين الح ومة ومجلي الدولة ومجلي الشيييييييييورى وت ك ة   

 ناس لتحقيق األمداف الوطنية   وغيرما من المجالي واللجاح الم تلفة  .الطا
 

تل ييل اإلدارة المحلييية   -59( من المحور الثييالييث  فييجح العيييارة رنم )  13وبييال ودة إلى الجييدول )
النمر زية دورا  فب القراراس السيييا ييية بسييلطنة عماح( ند حصييلم على أن  متو ييح حسييابب بلغ 
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( حسيييييييييل مقياس لي ارس المسيييييييييت د    4,20إلى    3,40الف ة )أككر من  ومو ينتمب إلى   3,71
 .  0,87وعليه قستنتا أح درجة موافقة أفراد ال ينة مب )موافق( بينما  اح اقحراف معيارد  

حيث تتكنى جميع الدول ال ربية   بغض النظر عن أقظمتها السيييييييييا ييييييييية   قظا  اإلدارة المحلية  
  حيث أصيييييييييييييييح مخا النظا  أحد مظامر الدولة الحديثة التب ترتيح ارتياط ا   11بشيييييييييييييي   أو ب سر

ميا يييييير ا بتوزيع وظابفها على الهي اس اإلدارية   من سنل الطريقة النمر زية التب توزع الوظيفة  
اإلدارييية بين السييييييييييييييلطيية المر زييية وبين المجييالي المحلييية القييابميية فب النطيياخ اإلنليمب   لتحميي   

لية التب تشييي   أ ييياس المسيييؤولياس ال امة للدولة   وساصييية فب الدول ال ربية التب األعياء المح 
تجمع بين طريقتاح للمر زية والنمر زية بالقدر الخد يتفق مع الظروف االجتماعية والسيييييييا ييييييية 
لك  دولة. تحقق مخ  الطريقة التوازح المنشيييييييييييييود فب الدولة  و ييييييييييييييلة للحد من م اطر المر زية 

من سنل إقشيييييياء  ياقاس ناقوقية تمارس النمر زية  ييييييلطة الكم فب األمور   وتصييييييحيح مسييييييارما
المت لقة بمصيالح المواطنين دوح ال روج عن اإلطار ال ا  للدولة أو ال روج عن ال ح السييا يب  

 والقاقوقب المحدد لها .
ا إلى أح المر زية ت نب تجميع  لطة ات ا  القرار فب أيدد فرد واح  د أو نسم  وتجدر اإل ارة أيض 

واحد أو مر ز ربيسيييييب. أما النمر زية في نب تو ييييييع قطاخ  يييييلطة ات ا  القرار لتكوح فب أيدد 
والتب   أكثر من فرد أو إدارة أو مدينة   وال مجال لسرد  لكياس أو إيجابياس المر زية والنمر زية

 ند يتم إمماله تحم النمح المر زد .
لى أسرى   بسييييكل عوام  تاري ية واجتماعية و يييييا ييييية ت تلص أقظمة اإلدارة المحلية من دولة إ

وجغرافية وثقافية مت ددة   وينحظ بوضييييييييوح أح الكلداح التب تمر بظروف تاري ية متقاربة غالي ا  
ما ي وح لديها أوجه تشيييييييييييييابه فب أقظمة اإلدارة المحلية   وقظا  اإلدارة المحلية فب أد بلد يتأثر  

 القواعد السيا ية المعيار الخد يميز قظا  الدولة بأكمله.بن  ع بالسيا ة ال امة للدولة و 
تتميز حر ة التنمية اإلدارية فب السييلطنة بي ض السييماس التب تج لها فب طلي ة حر اس التنمية  
اإلدارية الشييييياملة فب ال ديد من الدول   مقارقة بالهي اس اإلدارية فب الدول األسرى. تشيييييم  مخ  

 الميزاس ما يلب:
 

 .2009,عمان،  1محمد علي الخاليلة، اإلدارة محلية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، ط 11
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وا ييتقرار السيييا يية ال امة واعتمادما على دعاماس مخمكية نوية وقظا  فريد يسييود  وضييوح   •
 المجتمع ويحترمه الحاكم والش ل إلنامته على الشري ة اإل نمية السمحة .

سطح تنموية ممتازة وطموحة   واإلصيييييييييرار على تنفيخما بم دالس عالية   والتر يز على  •
 ال نصر اليشرد  هدف وو يلة .

رة للتنظيم اإلدارد الح ومب وتوجيهيه بضييييييييييييييرورة إدسيال تغييراس جيخريية علييه    أمميية  كي  •
وتجديد أ يييياليل ال م  فيه لتحقيق أنصييييى ا ييييتفادة من القوى ال املة المتاحة   وتقصييييير  

 مراح  بلوغ األمداف ال امة.
 الالمركزية هي إحدى الطرق المستخدمة في العمل الحكومي وفي اإلدارة العامة.  

 زية المرفقية التب تقتضييها طكي ة الت صي  ورةية الح ومة فب تحرير يد اإلدارة فب إح النمر 
المرافق الهامة والحيوية   مب  اس طكي ة ساصيييية متحررة إلى حد  كير من األقظمة واأل يييياليل  
المر زييية وعقيييياس الروتين الح ومب.  ميييا أح منييياك المر زييية إنليميييية فب قظيييا  اإلميياراس وفب 

 د المطكق فب المدح والقرى األسرى فب جميع أقحاء السلطنة.النظا  الكلد
وفب اإلطار ال ا  ال ييييتراتيجية السييييلطنة   حددس وزارة الشييييؤوح الكلدية والقروية أمدافها وسطتها  

 وو اب  تنفيخما. وحددس من بين أمدافها تحسين الهي   اإلدارد والنظا    مع التر يز على :
 م ين الوزارة من القيا  بدورما األ ا ب تحقيق درجة من النمر زية لت  ➢
 ت زيز دور السلطاس المحلية للقيا  بالمها  القيادية . ➢

ومن ميخا ال رض الموجز قرى ميدى امتميا  السييييييييييييييلطنية بيالنمر زيية وتطكيقياتهيا   يامي  فياعي  فب 
 قجاح ال ملية اإلدارية .

  
 الالمركزية السياسية :

قظا  د يييتورد و ييييا يييب سا  ب ي ية ممار ييية الح م   النمر زية السييييا يييية مب قظا  عيارة عن
فب الدولة   وبالتالب فهب من مواضيييع القاقوح الد ييتورد   ومخا ما يج لها م تلفة عن مفهومها  

 اإلدارد .
 وتمارس الوحداس المخ ورة وتؤ ي الح ومة وتسن التشري اس وتح مها .
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 ييييييييييية لمنح المواطنين أو ممثليهم  وتهدف  يييييييييييادتها الداسلية إلى إقشيييييييييياء برلماح المر زية  يييييييييييا
المنت كين ديمقراطيا   يلطة أككر فب عملية صينع القرار    يواء أثناء مرحلة اإلعداد أو الت طيح  
أو التنفيخ.  ما يتطلل إصيينحاس د ييتورية أو تشييريعية   وبي ة مواتية لنمو األحزاال السيييا ييية    

ا وجود مجموعاس  وبرلماقاس أنوى   ووحداس  ييييا يييية محلية. تتطلل النم ر زية السييييا يييية أيضييي 
ضيغح ف الة. ي تمد مفهو  النمر زية السييا يية على فرضيية أح الممثلين المنت كين ميا يرة على 
المسييييييتوى المحلب مم أفضيييييي  ندرة على التواصيييييي  والت اوح مع دوابرمم االقت ابية لتلكية طلياتهم  

مفاهيم الديمقراطية والح م الر ييييييد على واحتياجاتهم. يشيييييار إلى أح النمر زية السييييييا يييييية ت زز  
 المستوى الوطنب من سنل مشار ة أو ع فب مجال صنع القرار .

على الصي يد السييا يب   إ ا  اح الهدف من اعتماد النمر زية اإلدارية والسييا يية مو منع تكرار 
 ييييييسيييييياس  تجربة المر ز اال ييييييتكدادد   فجقه ي تكر وجود د ييييييتور ديمقراطب وق ل ديمقراطية ومؤ 

ح م ديمقراطية تضيييييييييمن عد  ال ودة من اال يييييييييتكداد . عنوة على  لع   ال يم ن م الجة مر ز  
اال ييييييييييييتكداد من سنل إقشيييييييييييياء محافظاس ومناطق تمارس قمط ا من المر زية قحو أحزابها داس   
حيدود المنطقية واإلنليم. ربميا لهيخا السييييييييييييييكيل قجيد أح أزمياس التنميية )أزمية التوزيع والمشيييييييييييييييار ية  

راخ والتكيامي ( مب بيالف ي  أزمياس داسي  حيدود ميخ  المحيافظياس والمنياطق   وبيالتيالب فيجح  واالست 
التجربية لم تكن ديمقراطيية بيالكيامي  أو ب ييدة عن المر زيية أو اال ييييييييييييييتكيداديية   حتى على قطياخ  

 محدود  .
ا أو غير مقصيود   وعليه فجح عد  وجود ثابم  ييا يب وطنب   بغض النظر عما إ ا  اح مقصيود 

 .يؤدد مخا إلى تفتيم  لطة الدولة و ض اف المر ز
حيث يتطلل الثابم الوطنب إعطاء رمزية  ييييييييييييا يييييييييييية عالية   ورمزية عالية لوجود مر ز يدير   

 يييييييؤدد تدريجيا   قجاح النمر زية اإلدارية  إلى   وبالتالب فجح  الدولة وي الا مشيييييياك  المواطنين
 قجاح النمر زية السيا ية.

ت نب النمر زية السيا ية االقفصال أو ال زلة أو اال تقنل  واح فش  المحافظاس فن ينيغب أح 
فب أدابها ال ي نب أح الكدي  فب مخ  الحالة مو التوجه قحو النمر زية السييييا يييية وتشييي ي  أناليم  
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جديدة. ساصيية فب ظ  ةياال الظروف الموضييوعية التب من  ييأقها أح تسيياعد فب التحرك قحو  
 .12النمر زية السيا يةمخا النوع من  

إح قجاح النمر زية اإلدارية والسييييا يييية ال ي تمد فقح على الشييي اراس   ب  على مشييياريع تشيييم   
 كافة األب اد السيا ية والقاقوقية وحتى النفسية:

أح أحد الشيييرو  المهمة فب مخ  ال ملية برمتها مو ضيييرورة عد  اضييي اف المر ز  ❖
 و ض اف دعابم وأ ي المر ز الديمقراطب .أو تفكع السلطاس فب الدولة 

الدعوة إلى تطكيق النمر زية اإلدارية والسيييييا ييييية  أ ييييلوال إلدارة الدولة لن تكوح   ❖
كافية بحد  اتها لكناء أ ييييييييييييي الديمقراطية والح م واإلداراس المحلية  ييييييييييييواء على 
مسييييييييييييييتوى المحيافظية أو فب المنياطق   يجيل أح تكوح منياك ق يل  ييييييييييييييييا يييييييييييييييية  

 ومهنية يم نها تحقيق االقسجا  الضرورد بين الش ار والمشروع .وديمقراطية  
إح قجاح النمر زية اإلدارية والنمر زية السيييييييا ييييييية يتطلل عدة و يييييياب  متكاملة   ❖

التشييييري اس القاقوقية والممار يييياس السيييييا ييييية الواضييييحة والقناعاس الرا يييي ة    بينهما
 .بأممية مخا النها

ومطييالكهم مب أ ييييييييييييييياس قظييا  النمر زييية   أح تلكييية حيياجيياس المواطنين ورةييياتهم ❖
 .اإلدارية والسيا ة

كما اّح تف ي  الح م المحلب واالداراس المحلية وتوزيع الصيينحياس واالستصيياصيياس بين المر ز 
واالحزاال يجل اح يسيييييييييييييتهدف المواطن ومخا يسيييييييييييييتدعب تكنب قمو ج قاجح لاقفاخ المالب على 

 ع مخا النها .مستوى المحافظة بما يج   المواطن يتفاع  م
( من المحور الثالث وبش   عا  يم ن القول أح المتو ح الحسابب    13  وبال ودة إلى الجدول )

وميخا ي نب أح منياك موافقية من نكي  أفراد عينية    3,89لجميع عيياراس للمحور الثياليث يسييييييييييييييياود  
يدل على تر ز  ومب أن  من الواحد  مما    0,61الدرا ة    ما أح االقحراف المعيارد المقدر ال 

 اإلجاباس وعد  تشتتها .

 
(: الثقة التنظيمية وعالقتها باالبداع االداري، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم االمنية  2014المرشد، منى عبد الهادي،) 12

 ة.السعودي
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المقياس الكلي 13 جدول رقم )
 الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المقياس

 موافق  0.68 3.52 المعدل العام 

ومو ينتمب    3,52للمقياس الخد بلغ ( إلى أح متو يييييح حسيييييابب    13   )  رنم  تكين قتابا الجدول
( حسيل مقياس لي ارس المسيت د   وعليه قسيتنتا أح درجة  4,20إلى   3,40إلى الف ة )أككر من  

ومب أنيي  من الواحييد  ممييا يييدل على   0,68موافقيية أفراد ال ينيية مب )موافق( وبيياقحراف معيييارد  
 . تر ز اإلجاباس وعد  تشتتها
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 النتائج  
 

التاريخ   مر  وعلى  العالم  دول  مختلف  في  الحكومات  وتبديه  أبدته  الذي  اإلهتمام  لدينا  تالحظ 
باالدارات المحلية على مستوى المنطقة واالقليم او المحافظة ، لما يحققه هذا اإلهتمام من توفير  

االمكانيات   و لفي  والحضاري  السياسي  المستوى  على  والمدن  القرى  وتطوير  الثقافي تنمية 
 واالقتصادي. 

وعلى مر التاريخ فقد تميزت ُعمان باالنفرادية والخصوصية على مستوى المنطقة والعالم في  
التعامل داخليا وخارجيا ، إذ من الصعب تطبيق تجارب دول أخرى بشكل حرفي على مناطق  

، ولكن  رىوواليات السلطنة، ألن اساسات المجتمع العماني مختلفة جذرياً عن المجتمعات األخ
اإلمكانية في دراسة التجارب الخارجية ومن ثم بلورتها واستخراج ما يتالئم مع خصوصيات  

 العمانيين وإسلوب إدارتهم للمجتمع ومؤسساته. 
هناك التنوع اإلقتصادي في سلطنة ُعمان بين المناطق الساحلية التي تمتاز بالتجارة الخارجية  

األسما بصيد  االشتهار  وكذلك  في  والداخلية  للعمانيين  مستمر  بشكل  توفيرها  على  والعمل  ك 
 المناطق الداخلية غير الساحلية.

وال بد من التطرق إلى الجانب المعيشي للمواطن العماني والذي يجب على المؤسسة اإلقتصادية  
في البلد أن تتولى عملية نقله إلى مستويات معيشية أفضل ، وال يتأتى ذلك إال من خالل التنمية  

افظة اإلقتصادية المستمرة لجميع نواحي المجتمع العماني، ضمن أولويات أهمها اإلستفادة والمح 
رحمه هللا ، إلى الحكم في    – على المكتسبات الوطنية التي تحققت بعد وصول السلطان قابوس  

ُعمان. وما تبعه من إنجازات تعد فريدة من نوعها كونها نقلت المجتمع من حال إلى حال أفضل 
 من خالل ما وصل إليه من تميز على مستوى المنطقة والعالم.

إلى  وقد أنفرد الشعب العماني في ا لنظرة السياسية النتخاب رئيس القبيلة أو الجماعة وصوالً 
 الوالي ، باإلضافة إلى التميز في مسألة اختيار اإلمام التي تستند إلى المعايير اإلسالمية. 

 ومن خالل ما تم تناوله في الجانب النظري من دراستنا هذه ، فمن الممكن التوصية بما يلي: 
وية لجميع أفراد المجتمع بشكل مستمر ووفق برنامج معد  عقد اللقاءات والدورات التوع ❖

 مسبقاً ضمن أهداف يجب تحقيقها على مستوى الوالية والمحافظة. 
أو  ❖ الواحدة  الوالية  ضمن  المختلفة  الدولة  دوائر  بين  التكاملي  العمل  فكرة  استحداث 

 المحافظة وبما يحقق أهداف الحكومة. 
 انب السياسي للسلطنة داخلياً وخارجياً. دعم المشاريع البحثية التي تتناول الج  ❖
والفكر   ❖ العقل  منهجة  على  تعمل  الثانوية  المراحل  لطلبة صفوف  إلزامية  مناهج  إعداد 

 الوطني الداعم لمكتسبات السلطنة بما يحفظها ويطورها. 
العمل على تدريب العاملين في المجال البلدي في سلطنة عمان بما يحقق االستفادة من  ❖

 ية والعالمية.التجارب الدول
الزراعية    ❖ والمنتجات  والمدن  األرض  بتطوير  البشرية  المحلية  التنمية  نظام  يساهم 

 . العمانية
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البشرية  محدودية ❖ المحلية  التنمية  الواليات والمحافظات  نظام  بإيجاد سوق متطورة    في 
 . تتوفر فيها شفافية المعلومات واألسعار العادلة بالسوق العماني

 . يساهم نظام التنمية المحلية البشرية بتحفيز التصنيع الشامل والمستدام بالسلطنة ❖
 في توفير وتشجيع الفرص االستثمارية.  اإلدارة المحلية الالمركزية عدم فاعلية ❖
المدنية المحلية والمتمثلة    تفعيل المؤسساتبإيجاد و   البشرية  نظام التنمية المحليةيساعد   ❖

 ضمن الوالية أو المحافظة.واللجان(  -)المجالسبــ
القرارات السياسيةس ❖ في  واإلدارية في السلطنة    تلعب اإلدارة المحلية الالمركزية دوراً 

 عند تفعيل األدوار والمهام بهذه اإلدارات. 
 
 

 التوصيات  
 
 

  في التنمية الحضرية المستدامة في  ودورها  المشاركة المجتمعيةالعمل على نشر ثقافة   •
 الواليات والمحافظات.

تفعيل  إطار نظري  صياغة خطة و  • في  المحلية    لجانالمشاركة  ودور  يكون قادراً على 
 . التنمية الحضرية المستدامة

ين التي تضمن العمل  سن القوان مؤسسات المحلية والعمل على  تعزيز الالمركزية في ال •
 الوالية من خالل االنتخاب.  بالمشاركة المجتمعية واختيار لجان

 إيجاد أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة على مستوى الوالية والمحافظة. •
تحقيق عوامل الربط البيئي من الناحية اإلقتصادية والسياسية والزراعية والتجارية بين   •

 ، من أجل تبادل المنافع المشتركة من خالل هذه المجاالت.مناطق الساحل ومناطق الداخل
 إجراء دراسات متقدمة ومعمقة لتطوير المناطق الساحلية ذات الثقل التجاري والسياحي.  •

الثقل  • ذات  ُعمان  سلطنة  في  الداخلية  المناطق  لتطوير  ومعمقة  متقدمة  دراسات  إجراء 
 والجذب السياحي، بيئياً وتراثياً. 

المناهج   • تهتم  تضمين  ثقافية  مواضيع  والثانوي  األساسي  التعليم  مراحل  في  الدراسية 
 بالجانب السياسي والبلدي الذي تقوم عليه الواليات والمحافظات في سلطنة ُعمان. 

تفعيل الدوائر اإلعالمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل على نشر الثقافات  •
 البلدية في المجتمع العُماني. 

والسياسي  زيادة   • الحضري  التطوير  بهدف  للواليات  البيئية  المالية  المخصصات 
 والزراعي.
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 البشرية. رسالة ماجستير غير منشورة. األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي. سلطنة ُعمان. 
(. المعلومات والتنمية االجتماعية. تم االسترداد من الحوار المتمدن:  2020ياسر عساف. ) -
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 2009,عمان،  1محمد علي الخاليلة، اإلدارة محلية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، ط -
االداري، رســالة ماجســتير، جامعة    باإلبداع(: الثقة التنظيمية وعالقتها  2014المرشــد، منى عبد الهادي،)-

 نايف للعلوم االمنية السعودية.
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