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 1االقتصاد القائم على المعرفة لالنتقال إلىالتعليم والتدريب في تحضير المجتمعات العربية  إسهام
 رمزي سالمه
2012 

 
 مقّدمة
نتاجها وتطبيقها قد أصبحت  هوالمجتمع القائم على المعرفة  إذا كان "المجتمع الذي يكون فيه نشر المعرفة وا 

المبدأ المنّظم لمختلف أوجه النشاط اإلنساني: الثقافة، والمجتمع، واالقتصاد، والسياسة، والحياة الخاّصة" 
د الذي االقتصا هواالفتصاد القائم على المعرفة (، فإّن 2، ص. 2003للتنمية اإلنسانّية، )التقرير العربي 

يكون فيه إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها قد أصبحت المبدأ المنّظم للنشاط االقتصادي بمختلف أوجهه )إنتاًجا 
وتوزيًعا واستهالًكا( وفي مختلف أنواع هذا النشاط )الزراعة، والصناعة، والخدمات(. ويقوم هذا االقتصاد 

لف في مخت والستخدامهاولتطويرها، المتجّددة ت والمهارا العلمّية الكتساب المعارف على توفير الفرص
 .األنشطة ذات الطابع االقتصادي

من هذا المنطلق، تشّكل التربية حجر الزاوية لالقتصاد القائم على المعرفة. فقّوة العمل المتعّلمة والكفّية شرط 
لمستوى التعليمّي الذي ويشمل ذلك اأساسّي لتشاطر المعرفة ونشرها وتطويرها واستخدامها على نحٍو فّعال. 

 ات التي تمتلكها والفرص المتاحة لها لتطبيقها.وصلت إليه قّوة العمل، كما يشمل جودة الكفاي
في االقتصاد القائم على  والتعليم مسائل ذات عالقة مباشرة بدور التربية خمسعالج هذا المحور من التقرير وي

البيئة ( 2؛ )والتدريب المستمرّ م ( فرص التعلي1هي: ) . وهذه المسائلفي ما يخّص الدول العربيةالمعرفة 
إسهام ( 4مال المعرفي المحّصل؛ )ال رأس( 3؛ )من خالل التعليم الكتساب المعارف والمهارات التمكينّية

فرص استخدام ( 5التعليم العالي في تكوين األطر الالزمة لقيادة المجتمع نحو االقتصاد القائم على المعرفة؛ )
 ل المعرفي في عالم العمل.ماال رأس

للبنك الدولي  "منهجّية تقييم المعرفة"ويعتمد التحليل بشكل أساسّي إلى المعطيات المتوافرة في قواعد معلومات 
(KAM ).وفي قاعدة معلومات معهد اليونسكو لإلحصاء 
 

                                                                 
1
افّية الصادر في العام تّم    ة الثق ي الخامس للتنمي قتصاد عن مؤّسسة الفكر العربي بعنوان "اإل 2012نشر نسخة معّدلة من هذه الدراسة في التقرير العرب

 (.374-350لقائم على المعرفة" )ص ص. العربي ا
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 والتدريب المستمرّ  مفرص التعلي -أوالً 
مقارنة مع مجمل دول  3التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة 2( النتائج الخام والمقّننة1يظهر الجدول )

على مجموعة من المؤّشرات الخاّصة بفرص التعليم والتدريب المستمّر  مرتفعومع الدول ذات الدخل الالعالم 
 التي تؤّمنها هذه الدول.

 وتشمل هذه المؤّشرات ما يأتي:
 مقابل عدم اإللتحاق البّتة بالتعليم الشرائح العمرّيةمجمل  تمدرس -
 عند البالغين ةقرائيّ ال -
 االلتحاق بالتعليم الثانوي -
 االلتحاق بالتعليم العالي -
 :فرص التعّلم المستمرّ  -

o توافر خدمات محّلّية متخّصصة للبحث والتدريب 

o انتشار التدريب المستمر للعاملين 

o فيها نسبة الشركات التي تقّدم تدريًبا مستمرًّا للعاملين 

( مكانة الدول العربية السبع عشرة مجتمعة مقارنة مع مكانة دول العالم والدول ذات 1ويظهر الرسم البياني )
الدخل المرتفع على المؤّشرات السبعة المعنّية. ويبّين هذا الرسم أّن الدول العربية تشبه إلى حّد كبير دول 

عمرية للمواطنين حيث تحتّل دول العالم مكانة أفضل من العالم، إال في ما يخّص التمدرس لمختلف الشرائح ال
دول المنطقة العربية. وتقع الدول العربية في معظم الحاالت في مكانة أدنى من المعّدل العام الوسيط، بينما 
 تحتّل الدول ذات الدخل المرتفع مكانة متقّدمة على مختلف المؤّشرات التي توافرت معطيات إحصائية بشأنها.

 

  

                                                                 
2
 في جميع األحوال التي يعالجها هذا القسم من التقرير، جرى تقنين النتائج الخام على سلّم يتراوح ما بين صفر وعشرة.  

3
ية حول تجدر اإلشارة إلى أّن الجزء األكبر من هذا القسم من التقرير يأخذ باالعتبار سبع عشرة دولة عربّية فقط، حيث ال تتوافر معطيات إحصائ  

 الخمس اآلتية: ليبيا، العراق، فلسطين، الصومال، جزر القمر. الدول العربية
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 1ول جد
ومع الدول ذات النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول العالم 

 على مجموعة من المؤّشرات الخاّصة بفرص التعليم والتدريب المستمرّ الدخل المرتفع 
 الدول ذات الدخل المرتفع العالم الدول العربية المؤّشر

 النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام 
الشرائح مختلف تمدرس 
 العمرّية

24.5 1.54 14.8 2.56 4.36 5.59 

 6.82 98 2.64 84 --- --- عند البالغين قرائيةال
معّدل االلتحاق بالتعليم 

 الثانوي
74.48 3.28 68 3.07 100.16 8.31 

االلتحاق بالتعليم  معّدل
 العالي

28.12 4.43 27 4.35 69.68 8.62 

توافر خدمات البحث 
 والتدريب

4.24 5.84 4.17 5.57 5.07 8.4 

انتشار التدريب 
 المستمرّ 

3.97 5.19 4.02 5.57 4.63 8.17 

الشركات التي تقّدم 
 تدريًبا مستمرًّا

--- --- --- --- --- --- 

 
كّل من الدول العربّية السبع عشرة التي تتوافر عنها معطيات إحصائّية على ( مكانة 2ويظهر الجدول )

مجموعة مؤشرات فرص التعليم والتدريب المستمّر، مقارنة في ما بينها، باعتبار أّنها مجتمعة تشبه إلى حدّ 
ات الدخل كبير دول العالم مجتمعة. كما يظهر، من أجل المقارنة، معّدالت دول العالم، من جهة، والدول ذ

المتوسط المتدّني والمتوّسط العالي والدول ذات الدخل المرتفع، من جهة ثانية، بصفة أّن الدول العربية 
 .4المعنّية تنتمي إلى هذه الفئات الثالث من الدخل وال يدخل أّي منها في فئة دول الدخل المتدّني
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( الدول ذات الدخل المتوّسط المتدّني: 1معّدل دخل الفرد السنوي بالقيمة الشرائّية للدوالر: )نسبة ل تتوزّع الدول العربية كاآلتي على فئات الدخل  

ا، اليمن؛ ) ( الدول ذات 3( الدول ذات الدخل المتوّسط العالي: الجزائر، األردن، لبنان، تونس؛ )2جيبوتي، مصر، موريتانيا، المغرب، السودان، سوري
 عمان، قطر، المملكة العربية السعودّية، اإلمارات العربية المتحدة. الدخل المرتفع: البحرين، الكويت،
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 1بياني رسم 
الخاّصة بفرص التعليم والتدريب المستمّر مقارنة مع دول  موقع الدول العربّية على مجموعة من المؤّشرات

 والدول ذات الدخل المرتفعالعالم 

 
( على تفاوت كبير بين الدول العربية في الفرص المتاحة للتعليم 2وتدّل المعطيات المثبتة في الجدول )

ذا استثنينا المؤّشر والتدريب المستمّر. لكّن أيًّا منها ال يبلغ مستويات عالية على مجمل  المؤّشرات المعتمدة. وا 
األخير الذي ال يوجد معطيات حوله إال في ست دول من أصل سبع عشرة، نجد أّن مملكة البحرين تحتّل 
أفضل مركز في هذا المجال بحصولها على خمس عالمات امتياز من أصل سّت عالمات وليس لديها 

متخّصصة في تقديم خدمات البحث والتدريب المستمّر. تليها  ضعف إال في ما يخّص توافر مؤّسسات محّلّية
تونس وسوريا مع ثالث عالمات امتياز لكّل منهما وعالمات أخرى متوّسطة القيمة. وتشير المعطيات إلى 
حصول األردن وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية المتحدة على عالمات جّيدة إجمااًل على مختلف 

تمدة، بينما يحصل الكويت ولبنان والجزائر ومصر على عالمات متباينة بين مؤّشر وآخر، المؤّشرات المع
وتحصل خمس دول فقيرة من أصل سبع، هي جيبوتي وموريتانيا والمغرب والسودان واليمن، إجمااًل على 

 عالمات متدّنية.
التعليمّية والتدريبّية المالئمة وهكذا، يكون حوالى نصف الدول العربية سائًرا بخطى حثيثة نحو تأمين الفرص 

للتوّصل إلى تكوين الموارد البشرّية الالزمة لالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة أو لترسيخه، بينما 
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تعاني أربع دول من بعض الثغرات في هذا المجال وال تزال خمس دول بعيدة إلى حّد كبير عن تأمين الحدّ 
 والتدريبّية الالزمة لالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة.األدنى من الفرص التعليمّية 

 2جدول 
 والتدريب المستمرّ  المقّننة للدول العربّية على مؤّشرات فرص التعليم النتائج

عند  قرائّيةال التمدرس 
 البالغين

االلتحاق 
بالتعليم 
 الثانوي

االلتحاق 
بالتعليم 
 العالي

توافر 
خدمات 
 التدريب

التدريب 
 المستمر

الشركات التي 
تقّدم تدريًبا 

 نظاميًّا
 --- 5.19 5.84 4.43 3.28 --- 1.54 مجتمعة الدول العربّية
 --- 5.57 5.57 4.35 3.07 2.64 2.56 دول العالم

 --- 5.15 5.42 3.23 2.45 1.95 2.48 الدول ذات الدخل المتوسط المتدني
 --- 8.17 08.4 4.93 4.52 4.83 4.53 الدول ذات الدخل المتوسط العالي

 --- --- --- 8.62 8.31 6.82 5.59 الدول ذات الدخل المرتفع
 3.33 3.13 1.25 5.29 8.89 2.78 6.67 الجزائر
 --- 10.00 02.5 8.82 8.33 7.22 8.00 البحرين
 5.00 1.88 5.00 0.59 0.56 2.22 --- جيبوتي
 --- 4.38  6.88 4.12 2.22 1.67 2.00 مصر
 --- 4.38 3.75 8.24 5.00 7.78 4.00 األردن
 10.00 3.13 6.88 2.94 6.11 8.89 8.67 الكويت
 --- 0.15 0.23 9.41 3.33 6.11 --- لبنان

 6.67 5.00 5.63 0.99 0.34 0.96 1.18 موريتانيا
 --- 6.25 1.88 2.35 1.67 0.56 1.33 المغرب
 --- 9.38 5.00 3.53 7.22 5.56 --- عمان
 --- 6.88 8.13 1.76 4.44 9.44 2.67 قطر

 --- --- --- 6.47 9.44 5.00 6.00 السعودية
 8.33 0.63 0.63 --- 1.45 1.64 0.55 السودان
 --- 9.38 9.38 --- 2.78 3.89 7.33 سوريا
 --- 8.13 10.00 7.06 6.67 3.33 3.33 تونس

 1.67 --- --- 4.71 7.78 6.67 5.33 اإلمارات
 --- 5.57 5.57 1.18 1.11 1.11 0.67 اليمن
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 من خالل التعليم الكتساب المعارف والمهاراتالبيئة التمكينّية  –ثانًيا 
( النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول 3يظهر الجدول )

الكتساب المعارف بالبيئة التمكينّية خاّصة ت الدخل المرتفع على بعض المؤّشرات الالعالم ومع الدول ذا
نوعّية عملّيات التعليم والتعّلم التي تؤّمنها هذه بباالستثمار في التعليم و  هذه المؤّشرات تعنى. و والمهارات

 الكتساب المعارف والمهارات من خالل التعليم.الالزمة  شروطال، وهي تشّكل جزًءا من الدول
 يأتي:وتشمل هذه المؤّشرات ما 

 على التعليمالحكومي اإلنفاق  -

 اإلدارة المدرسّية جودة -

 الرياضّيات والعلوم تعليم جودة -

 توافر خدمة اإلنترنت في المدارس -
 

 3جدول 

النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول العالم ومع الدول ذات 
 الكتساب المعارف والمهارات بالبيئة التمكينّيةالدخل المرتفع على مجموعة من المؤّشرات الخاّصة 

 الدول ذات الدخل المرتفع العالم الدول العربية المؤّشر
 النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة الخامالنتيجة  

على الحكومي اإلنفاق 
 التعليم

5.00 7.43 4.10 4.59 5.41 7.43 

 7.98 4.94 5.65 4.22 6.01 4.37 اإلدارة المدرسّية جودة
الرياضّيات  تعليم جودة

 والعلوم
4.39 6.18 4.01 5.23 4.84 8.17 

توافر خدمة اإلنترنت 
 في المدارس

4.24 5.88 4.10 5.73 5.41 7.98 

 

( الذي يبّين مكانة الدول العربية السبع عشرة مجتمعة مقارنة مع مكانة دول العالم 2ويظهر الرسم البياني )
تحظى على عالمات أعلى بقليل بعة المعنّية أّن الدول العربية ر والدول ذات الدخل المرتفع على المؤّشرات األ
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ما تنفقه الدول ذات الدخل  تقريًبا الذي يضاهيالتعليم  اإلنفاق علىدول العالم، إال في ما يخّص  من معّدل
لكّنها ال تبلغ من المعّدل العام الوسيط،  فضلمكانة أ الدول العربية في جميع الحاالت في. وتقع المرتفع
 .الثالثة األخرىلى المؤّشرات الدول ذات الدخل المرتفع ع مكانة

الكتساب ( مكانة الدول العربّية السبع عشرة على مجموعة مؤشرات البيئة التمكينّية 4ويظهر الجدول )
. كما يظهر معّدالت دول العالم، من جهة، والدول ذات الدخل ، مقارنة في ما بينهاالمعارف والمهارات

 ذات الدخل المرتفع، من جهة ثانية.المتوسط المتدّني والمتوّسط العالي والدول 

تأمين البيئة التمكينّية ( على تفاوت كبير بين الدول العربية في 4وتدّل المعطيات المثبتة في الجدول )
جدًّا على مجمل مستويات عالية ، حيث يبلغ بعض الدول من خالل التعليم الكتساب المعارف والمهارات

 ض اآلخر من ضعف في مختلف المجاالت المعنّية.المؤّشرات المعتمدة، بينما يشكو البع
 2بياني رسم 

موقع الدول العربّية على مجموعة من المؤّشرات الخاّصة بالبيئة التمكينّية الكتساب المعارف والمهارات 
 مقارنة مع دول العالم والدول ذات الدخل المرتفع
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ذا استثنينا و  على التعليم الذي سنأتي على ذكره الحًقا، نجد أّن قطر واإلمارات الحكومي اإلنفاق  مؤّشرا 
في  ضعف لديها أوجهالعربية المتحدة وتونس والبحرين تحصل على عالمات امتياز عديدة من دون وجود 

، بينما يحصل لبنان على عالمتي امتياز مرتفعة جدًّا، لكّنه يشكو من ضعف نسبّي في توافر هذا المجال
ي المدارس. كما أّننا نجد أّن األردن وعمان والمملكة العربّية السعودّية تحصل على عالمات اإلنترنت ف

 على مختلف المؤّشرات، يليها في ذلك المغرب الذي يحصل على عالمتين دون الوسط.إجمااًل جّيدة 
وسوريا على انيا وموريتمصر هي و ، والتي توافرت معطيات إحصائّية عنها ارً العربية األشّد فق دولالوتحصل 

والتي لم تتوافر والسودان واليمن، عالمات متدّنية؛ وال شّك أّن الدول العربية األخرى األكثر فقًرا وهي جيبوتي 
معطيات إحصائية عنها تشارك الدول الفقيرة المكانة المتدّنية التي تحتّلها. ويشارك هذه الدول في تدّني جودة 

ئر، وهي دولة متوّسطة الدخل، والكويت، وهي دولة ذات متوّسط الدخل األكثر البيئة التمكينّية للتعليم الجزا
 بعد اإلمارات العربية المتحدة وفي طليعة دول العالم في هذا المجال. ارتفاًعا ما بين الدول العربية

العبر أّما في ما يخّص اإلنفاق الحكومي على التعليم نسبة للدخل القومي، فمن الصعب المقارنة واستخالص 
مثاًل، تنفق جيبوتي على التعليم  المعطيات المتوافرة نظًرا للتفاوت الكبير في الدخل القومي بين الدول.من 
%. ومع ذلك، ونظًرا للتفاوت الكبير 1% من دخلها القومي، بينما ال تنفق اإلمارات العربية المتحدة سوى 8

ضعاف ما تنفقه جيبوتي، مع األخذ باالعتبار القيمة في الدخل القومي بين الدولتين، تنفق اإلمارات ثالثة أ
 الشرائّية للدوالر في الدولتين.

% من الدخل القومي(، ونظرًا 7.43لكن، باعتبار ما تنفقه الدول الغنّية والمتوّسطة الغنى على التعليم )
العربية على حدة،  للمعطيات المتوافرة ولسائر المعلومات حول احتياجات النظام التعليمي في كّل من الدول

يمكن التأكيد أّنه باستثناء لبنان الذي يقوم فيه التعليم على عاتق أولياء أمور التالمذة والطلبة بشكٍل أساسّي، 
(، يتعّين على 4من بين الدول اإلحدى عشرة التي تتوافر عنها معطيات إحصائية كما هو وارد في الجدول )

ن الموارد المالّية للنظام التربوي أو اعتماد سياسات بديلة لتأمين الجزائر والبحرين ومصر تخصيص المزيد م
 التمويل الكافي لهذا النظام.
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 4جدول 
 الكتساب المعارف والمهاراتالنتائج المقّننة للدول العربّية على مؤّشرات البيئة التمكينّية 

الحكومي اإلنفاق  
 التعليم على

جودة اإلدارة 
 المدرسّية

 تعليمجودة 
 الرياضيات والعلوم

توافر خدمة اإلنترنت في 
 المدارس

 5.88 6.18 6.01 7.43 الدول العربية مجتمعة
 5.73 5.23 5.65 4.59 دول العالم

 3.17 3.33 3.13 --- الدول ذات الدخل المتوسط المتدني
 5.65 4.81 5.39 7.43 الدول ذات الدخل المتوسط العالي

 7.98 8.17 7.98 7.43 الدول ذات الدخل المرتفع
 1.25 2.50 3.13 3.57 الجزائر
 8.13 6.25 6.88 2.14 البحرين

 --- --- --- 10.00 جيبوتي
 2.50 0.63 0.63 3.57 مصر
 5.63 5.00 3.75 --- األردن
 4.38 1.88 1.88 --- الكويت
 3.75 9.38 9.38 1.43 لبنان

 0.53 2.52 0.15 --- موريتانيا

 3.13 3.75 5.63 8.57 المغرب

 6.88 4.38 4.38 --- عمان

 10.00 10.00 10.00 --- قطر
 5.63 6.25 5.00 8.57 السعودية

 --- --- --- --- السودان
 0.63 3.13 1.25 5.71 سوريا

 6.25 9.38 9.38 9.29 تونس

 8.75 8.13 8.13 0.71 اإلمارات

 --- --- --- 5.71 اليمن
 

وهكذا، إذا سّلمنا جداًل أّن جيبوتي والسودان واليمن تشارك سائر الدول العربية األشّد فقًرا )مصر وموريتانيا 
وسوريا( عدم القدرة على تأمين الموارد المالّية والبشرّية الكفّية الالزمة لتحقيق بيئة تمكينّية مالئمة للنهوض 

اكتساب المعارف والمهارات وفي التقّدم نحو االقتصاد القائم  بنظام التعليم والتعّلم كي يساهم بشكل أفضل في
على المعرفة، يكون المغرب، من بين هذه الدول، الدولة الوحيدة التي تؤّمن الحّد األدنى من البيئة المالئمة. 
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من بالمقابل، تبقى الكويت وحدها من بين الدول ذات الدخل المرتفع متخّلفة عن الركب وتتطّلب بذل المزيد 
الجهد للرقّي بالبيئة التربوية إلى مستوى إمكاناتها المالّية. أّما الدول العربية ذات الدخل المتوّسط العالي فال 
بأس في أدائها في هذا المجال، والسّيما في ما يخّص لبنان وتونس، اللذين يحظيان بعالمات عالية جدًّا في 

ات والعلوم، بينما تعاني الجزائر من تدّني مختلف المؤّشرات مجالي جودة إدارة المدارس وجودة تعليم الرياضيّ 
 المعتمدة.

 
 مال المعرفي المحّصلال رأس –ثالثًا 

دراسي  الذي بلغه مال المعرفي المحّصل من الناحية الكّمّية من خالل دراسة المستوى الال يمكن مقاربة رأس
الكفايات المكتسبة من معارف ومهارات يمكن  . أّما من الناحية النوعّية، فيتعّين تفّحصأفراد المجتمع

 استخدامها في الحياة اليومّية، وبخاّصة في األنشطة االقتصادّية

 
 رأس المال المعرفي الكّمي

( النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول 5يظهر الجدول )
مال المعرفي المحّصل ال رأسض المؤّشرات الكّمّية الخاّصة بالمرتفع على بعالعالم ومع الدول ذات الدخل 
 نتيجة عملّيات التعليم والتعّلم.

 سنة وما فوق: 19-15وتشمل هذه المؤّشرات ما يأتي في ما يخّص مجمل المواطنين من الفئة العمرّية 
 التعليم الثانوي إتمام -
 التعليم العالي إتمام -
 سنوات التمدرسمعّدل  -

( الذي يبّين مكانة الدول العربية السبع عشرة مجتمعة مقارنة مع مكانة دول العالم 3ويظهر الرسم البياني )
والدول ذات الدخل المرتفع على المؤّشرات الثالثة المعنّية أّن الدول العربية متخّلفة إلى حّد ما عن دول 

من المعّدل العام الوسيط، والسّيما في ما يخّص  العالم. وتقع الدول العربية في جميع الحاالت في مكانة أدنى
سنوات في دول العالم، أي ما  7.76سنوات مقارنة مع  7.12معّدل سنوات التمدرس عند البالغين الذي يبلغ 

سنة في ماليزيا و  10.14يقارب ثلثي سنة تمدرس إضافّية في دول العالم، بينما يبلغ هذا المعّدل مثاًل 
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. وكذلك هو األمر في ما يخّص معّدل إتمام التعليم العالي، الذي يبلغ في الدول سنة في المجر 11.65
% من الراشدين في الدول العربية قد أنهوا 6العربية نصف معّدل الدول ذات الدخل المرتفع، أي أّن فقط 

% في 13يبلغ % في الدول ذات الدخل المرتفع، و 11.92إحدى مراحل التعليم العالي، بينما يبلغ هذا المعّدل 
ذا أضفنا معّدل إتمام التعليم الثانوي إلى معّدل إتمام التعليم العالي، فيبلغ في 17.9المجر و  % في كندا. وا 

%، وفي 43.6%، وفي ماليزيا 53.84%، بينما يبلغ في الدول ذات الدخل المرتفع 29.3الدول العربية 
 %.62.9المجر 

 5جدول 
النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول العالم ومع الدول ذات 

مال المعرفي المحّصل نتيجة عملّيات ال رأسالكّمّية الخاّصة بالدخل المرتفع على مجموعة من المؤّشرات 
 التعليم والتعّلم

 خل المرتفعالدول ذات الد العالم الدول العربية المؤّشر
 النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام 

التعليم  إتماممعّدل 
 الثانوي 

23.3 4.69 26.10 5.24 31.92 6.57 

التعليم  إتماممعّدل 
 العالي

6.00 4.96 6.70 5.59 11.92 7.99 

 --- --- 3.74 7.76 2.72 7.12 معّدل سنوات التمدرس
 

الكّمّية الخاّصة برأس المال المؤّشرات ( مكانة الدول العربّية السبع عشرة على مجموعة 6ويظهر الجدول )
المعرفي المحّصل، مقارنة في ما بينها. كما يظهر، على سبيل المقارنة، معّدالت دول العالم، من جهة، 

 وّسط العالي والدول ذات الدخل المرتفع، من جهة ثانية.والدول ذات الدخل المتوسط المتدّني والمت

( على تفاوت كبير بين وصول الدول العربية إلى تكوين رأسمال بشري 6وتدّل المعطيات المثبتة في الجدول )
عالي الكفاءة، حيث يبلغ بعض الدول مستويات عالية نسبيًّا على بعض المؤّشرات المعتمدة، بينما يشكو 

 ن ضعف في مختلف المجاالت المعنّية.البعض اآلخر م
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ويظهر بشكل ملحوظ ضعف الدول العربّية المتدّنية الدخل باستثناء مصر )موريتانيا، والمغرب، والسودان، 
وسوريا، واليمن، التي يمكن أن يضاف إليها جيبوتي التي ال تتوافر عنها معطيات إحصائّية(، على إيصال 

مستويات تعليمّية مالئمة لالقتصاد القائم على المعرفة. بالفعل، كيف يمكن أن كتلة حرجة من مواطنيها إلى 
نفّكر في أّن بإمكان اقتصاد هذه الدول أن يجاري متطّلبات التحّول إلى اقتصاد قائم على المعرفة عندما 

 4.62من( أو سنوات )الي 3.68سنوات )السودان( أو  3.28يكون المستوى التعليمي العام للراشدين ال يتعّدى 
سنوات )سوريا(؟ أو عندما يكون معّدل إتمام التعليم  5.28سنوات )المغرب( أو  5سنوات )موريتانيا( أو 

% 10.6% )السودان(، أو 2% و 2.80الثانوي ومعّدل إتمام التعليم العالي في هذه الدول نفسها ال يتعّديان 
% 1.3% و 4.8% )المغرب( أو 5.2و  %11.70% )موريتانيا(، أو 0.8% و 8% )اليمن(، أو 1.4و 

 )سوريا(؟
 3بياني رسم 

مال المعرفي الكّمي المحّصل مقارنة مع ال رأسمجموعة من المؤّشرات الخاّصة ب موقع الدول العربّية على
 دول العالم والدول ذات الدخل المرتفع

 

والملفت لالنتباه أّن دولة ذات دخل مرتفع مثل الكويت تحتّل، على المؤّشرات المعتمدة لمقاربة رأس المال 
المعرفي الكّمي المحّصل من خالل التعليم، مكانة متدّنية نسبيًّا ما بين سائر الدول العربّية، وذلك بشكٍل 

 يم الثانوي وعن االلتحاق بالتعليم العالي. أساسّي بسبب عزوف الشباب، والسّيما الذكور، عن إتمام التعل
أّما سائر الدول العربية فتتمّيز اإلمارات العربية المتحدة بحصولها على نتائج عالية على المؤّشرات الثالث 
المعنّية، بينما يحصل كّل من البحرين واألردن والمملكة العربية السعودّية على درجتين عاليتين لكّل منها. 

بنان في مصاف هذه الدول. وتتراوح سائر الدول )الجزائر، وتونس، ومصر، وقطر( بين الدرجات وقد يندرج ل
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العالية والدرجات المتوّسطة، بينما ال تسمح المعطيات المتوافرة بالتكّهن عن الموقع الذي تحتلّه سلطنة عمان 
 على هذه المؤّشرات.

 6جدول 
 المحّصل الكّمي مال المعرفيال رأسالكّمّية الخاّصة بالمؤّشرات النتائج المقّننة للدول العربّية على 

معّدل إتمام التعليم  
 الثانوي

معّدل إتمام 
 التعليم العالي

معّدل سنوات 
 التمدرس

 2.72 4.96 4.69 الدول العربية مجتمعة

 3.74 5.59 5.24 دول العالم

 --- 4.25 4.21 الدول ذات الدخل المتوسط المتدني
 --- 5.87 6.10 ذات الدخل المتوسط العاليالدول 

 --- 7.99 6.57 الدول ذات الدخل المرتفع
 5.33 4.67 8.00 الجزائر

 8.67 2.67 10.00 البحرين

 --- --- --- جيبوتي
 3.33 5.33 5.33 مصر

 7.33 4.00 9.33 األردن

 2.67 2.00 4.00 الكويت

 --- --- --- لبنان
 0.79 1.02 1.42 موريتانيا

 1.33 3.33 2.00 المغرب

 --- --- --- عمان
 4.67 8.00 4.67 قطر

 6.67 6.00 6.67 السعودية

 0.24 2.52 0.63 السودان

 2.00 0.67 0.67 سوريا

 4.00 7.33 3.33 تونس

 8.00 9.33 7.33 اإلمارات

 0.67 1.33 1.33 اليمن
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تملك كتاًل حرجة من الموارد  ،على األكثر ،المذكورة أعالهالخمس عربّية الدول اليمكن التأكيد أّن وهكذا، 
إذا توافرت  االقتصادمثل هذا لتحقيق نقلة نوعّية نحو  لتوطيد االقتصاد القائم على المعرفة أو البشرّية الكفّية

واألردن  ، علًما بأّن البحريناألخرى للتحّول نحو مثل هذا االقتصادالتربوّية والمجتمعّية والسياسّية الشروط 
تملك ما يكفي من الموارد  التاليةربع الدول األأّن يبدو كما . يشكوان من ضعٍف في معّدل إتمام التعليم العالي

 أّما الدوللتأمين قطاع اقتصادي قائم على المعرفة بجانب القطاعات االقتصادية التقليدّية. البشرّية الكفّية 
مس التي ال تشملها المعطيات اإلحصائّية الواردة في هذا القسم ، بما في ذلك الدول الخالثالث عشرة األخرى

 غير قادرة، في المدى المنظور، على، فإّنها تبدو (ليبيا، العراق، فلسطين، الصومال، جزر القمر) من التقرير
، لغياب الحّد األدنى من األشخاص قطاع اقتصادي قائم على المعرفة ذي حضور ملموس وفاعلإحداث 
 .كون المستوى التعليمّي الالزم إلحداث مثل هذا القطاعالذين يمل

 

 رأس المال المعرفي النوعيّ 
مال المعرفي النوعّي، أي امتالك المواطنين لمجموعة متماسكة من ال رأسإّن المعلومات المتوافرة حول 

ول التي تتوافر الدالمعارف والمهارات، تفتقد إلى الشمولّية إن لجهة ماهية هذه المعارف والمهارات أو لجهة 
لتقييم المعارف والمهارات المكتسبة  غياب برامج مستدامة وطنيًّا أو إقليميًّابشأنها المعلومات. ويرجع ذلك إلى 

من خالل التعليم. بل إّن المعلومات المتوافرة حول هذا الشأن تأتي من مشاركة بعض الدول العربّية في برامج 
ة مثل اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ولعّل في الرغبة التي أبدتها دولّية أو بدعم من منّظمات دوليّ 

المملكة العربّية السعودّية مؤّخًرا بشأن إنشاء مركز إقليمي للتقييم التربوّي برعاية اليونسكو تعويًضا عن هذا 
 األنظمة التربوّية. النقص وبادرة مأسسة لعمليات تقييم مستدامة للمعارف والمهارات المكتسبة في إطار

 بعض الدول العربية التي شاركتطلبة الصف الثامن في عليها  ( النتائج التي حصل4سم البياني )ويظهر الر 
 Trends in International Mathematics andفي الرياضيات والعلوم ) األداءفي الدراسة الدولّية حول اتجاهات 

Science Study (TIMSS))  2007في العام  التعّلمي األداءعّية الدولّية لتقييم الجمالتي أجرتها
ويستفاد من هذه  .5

 أداءالطلبة في الرياضّيات واألردن والبحرين في ما يخّص  أداءالنتائج أّنه، باستثناء لبنان في ما يخّص 
لطلبة  التعّلميّ األداء أو تزيد عنه بعض الشيء، فإّن  العام العالمي عّدلالطلبة في العلوم التي تضاهي الم

                                                                 
والذي يتوّقع أن تنشر نتائجه في نهاية العام  2011تجدر اإلشارة إلى أّن الدول العربيّة الثالث عشرة اآلتية تشارك في تقييم العام   5

المملكة العربّية السعودّية، سوريا، تونس، اإلمارات العربية  : البحرين، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر،2012
 المتحدة )أبو ظبي ودبي(، واليمن.
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في مستويات أدنى من المستوى العالمي، علًما بأّن قع على نحٍو عام يالدول العربية في الرياضّيات والعلوم 
 أداءتفاوت كبير بين  ى العام في الرياضّيات وبأّن هناكفي العلوم أفضل من المستو  داءالمستوى العام لأل

 كما يظهره الرسم. الطلبة من دولة إلى أخرى
 4سم بياني ر 

 طلبة الصف الثامن في بعض الدول العربّية في ماّدتي الرياضّيات والعلوم أداءمستوى 

 
 

كّل دولة عربية مقارنة  ول المعنّية والموقع الذي تحتّله( النتائج التي حصل عليها طلبة الد7ويظهر الجدول )
 في ما بينها في كّل من الرياضيات والعلوم.

 سوريا ومصرالبحرين و ويستفاد من هذه النتائج أّن لبنان واألردن وتونس تحتّل الصدارة في الرياضّيات، تليها 
والجزائر، ثّم عمان والكويت، فالسعودية وقطر. أّم في ما يخّص العلوم فيحتّل الصدارة األردن والبحرين 

، فالسعودّية وقطر. وهكذا ال يقع في منزلة وسوريا وتونس، تليها عمان والكويت ولبنان، ثّم الجزائر ومصر
أّما أداء طلبة  .، ولبنانمتقّدمة في الرياضيات والعلوم مًعا سوى طلبة األردن، والبحرين، وتونس، وسوريا

8th Grade Students in Arab Countries 

Mathematics: blue; Science: red
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أّنهم يمتلكون الحّد األدنى من الكفايات بسائر الدول فال يرقى إلى المستوى الذي يمّكن من االستنتاج 
 المتوّقعة في المرحلة الدراسّية التي وصلوا إليها.الرياضّية والعلمّية 

 7جدول 
 2007نتائج طلبة الدول العربية في الدراسة الدولّية حول اتجاهات اإلنجاز في الرياضيات والعلوم للعام 

 العلوم الرياضيات 

 النتيجة المقّننة النتيجة األصلية النتيجة المقّننة النتيجة األصلية 

 2.86 408 3.57 387 الجزائر

 8.57 467 5.71 398 البحرين

 2.86 408 4.29 391 مصر

 10.00 482 7.86 427 األردن

 4.29 418 2.14 354 الكويت

 3.57 414 8.57 449 لبنان

 5.00 423 2.86 372 عمان

 0.71 319 0.71 307 قطر

 1.43 403 1.43 329 السعودية

 6.43 452 5.00 395 سوريا

 5.71 445 7.14 420 تونس

 
( تخّلف بعض الدول العربية عن الركب مقارنة بالدول 5وتؤّكد المعطيات التي يظهرها الرسم البياني )

في دراسة مشابهة، إذ ال يقترب أداء تالمذة  أّي من األقطار العربّية المشاركة )قطر  المتقّدمة اقتصاديًّا
وتونس واألردن ودبي( من المعّدالت العاّمة التي يبلغها أداء تالمذة دول مجلس التعاون والتنمية االقتصادّية 

 في القراءة والرياضّيات والعلوم.
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 5رسم بياني 
العربية في اللغة والعلوم والرياضيات مقارنة مع أقرانهم في دول منظمة التعاون نتائج طلبة بعض الدول 

 والتنمية االقتصادّية

 
مشروع لعّل أفضل عملية في هذا المجال هي تلك التي أجراها أّما في ما يخّص كفايات طلبة التعليم العالي ف

، بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي ائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمالمكتب اإلقليمي للدول العربية في 
دارة األعمال  للتربية في الدول العربية والتي امتحن فيها عّينات واسعة من خّريجي برنامجي علوم الحاسوب وا 

 في عدد من الجامعات في دول عربية عديدة بناء على اختبارات مقّننة.

PISA Results for Reading, Science and 

Mathematics for Selected Arab Countries  
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 (9)امتحانهم في إدارة األعمال، بينما يظهر الجدول  النتائج اإلجمالية للطلبة الذين تمّ  (8)يظهر الجدول و 
 لعلوم الحاسوب، وفي الحالتين مقارنة مع نظرائهم الطلبة األميركيين. النتائج المماثلة

 8جدول 
 6مقارنة النتائج اإلجمالية للطلبة العرب مع الطلبة األميركيين في اختبار إدارة األعمال

 نسبة الطلبة األميركيين )%( العرب )%(نسبة الطلبة  التقدير فئة العالمات
 0 15,2 معدوم 120-130
 15 25,6 رديء 131-140
 22 28,1 مقبول 141-150

 39 18,9 جّيد 151-160
 10 9,3 جّيد جدا 161-170
 14 2,9 ممتاز 171-200

 100 100  المجموع

 

جدر (. لكن، ت8)ال حاجة لتطبيق معادالت حسابية معّقدة الستخراج دالالت المعطيات الواردة في الجدول 
مثل ما هناك طلبة أميركيون يظهرون أداء رديئا، هناك طلبة عرب يظهرون  أنّ إلى  ،بادئ ذي بدء اإلشارة،

رون إلى ذهن الكثيربن من الناس، بما في ا. وقد يكون هؤالء وأولئك هم الذين يتبادا جدًّ ا أو جيدً أداء ممتازً 
التعليم في الدول العربية جّيد أو يضاهي ما هو  ذلك في مجتمع التعليم العالي العربي، عندما يؤّكدون أنّ 

المسألة ليست مسألة استثناءات؛ بل هي تتعّلق بمجمل الموارد  موجود في أفضل أصقاع األرض. لكنّ 
ذا جمعنا فئات  ءةعالي أن يرتقي بها إلى مستويات عالية من الكفاالبشرية التي يفترض بالتعليم ال واألداء. وا 

% 40,8األداء بثالثة، لوجدنا أن الطلبة العرب الذين على وشك التخّرج في إدارة األعمال ينقسمون كالتالي: 
ا، دً أداء مقبوال أو جيّ % يظهرون 47ا تكن المقاييس، ا أيًّ ا، وهذه نسبة عالية جدًّ ا أو رديئً يظهرون أداء معدومً 

                                                                 
6
ا الجدول بما مجموعه    ى النتائج المثبتة في هذ جامعة في الدول العربية التسع التالية: لبنان، سوريا، األردن، فلسطين، مصر،  12طالبا من  623تعن

 مغرب.السودان، اليمن، الجزائر، ال
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من  مرات أقلّ  2,7% من أقرانهم األميركيين )15ا. بالمقابل، ا أو ممتازً دا جدًّ % يظهرون أداء جيّ 12,2و 
% يظهرون أداء مقبوال أو 61ا، منهم أداء معدومً  ا من دون أن يظهر أيّ الطلبة العرب( يظهرون أداء رديئً 

ا. خالصة ذلك أننا نجد ا أو ممتازً ا جدًّ دً لعرب( يظهرون أداء جيّ % )مّرتين أكثر من الطلبة ا24ا، و دً جيّ 
ا من االستثناء ال القاعدة العامة، بينما طلبة عرب في الطبقات العليا من األداء، لكن يشّكل هؤالء نوعً 

وهذا  ة األميركيين( في الطبقات الدنيا؛% من الطلب37% مقارنة ب 70يتكّدس معظم هؤالء الطلبة )حوالى 
. أما في التفاصيل، فإن يسهم على نحٍو فاعل في االنتقال إلى اقتصاد المعرفةّم هائل ليس من شأنه أن ك

ين في مكّون واحد فقط من مكّونات برنامج إدارة األعمال هو ا نظراءهم األميركيّ الطلبة العرب يضاهون تقريبً 
رى، أي المحاسبة، واإلدارة، واإلحصاء، من المكّونات األخ ا في أيّ االقتصاد، بينما ال يبلون بالء حسنً 

 وتدبير المال، والتسويق، والشؤون القانونية، واألبعاد الدولية.

نسب األداء المعدوم تتساوى لدى الطلبة  أنّ  (9)علم الحاسوب، فتظهر قراءة الجدول  ا في ما يخّص أمّ 
المجموعتين في الطبقات التي تلي % لكل من المجموعتين(. وتبرز الفروقات ما بين 15العرب واألميركيين )

ا في درجتي العدم والرداءة ين. فبينما يتكّدس الطلبة العرب مناصفة تقريبً طبقة العدم لصالح الطلبة األميركيّ 
%، 5%( من جهة ثانية، وال يبقى لدرجتي التمّيز سوى 47%( من جهة وفي درجتي القبول والجودة )48)

% 20% في درجتي القبول والجودة، 42% في درجتي العدم والرداءة، 38: يتوّزع الطلبة األميركيون كالتالي
سات مؤسّ  أنّ  تأكيدفي درجتي التمّيز )أي ما يعادل أربع مّرات نسبة الطلبة العرب(. وفي هذا السياق يمكن ال

ولة % من طلبة علم الحاسوب إلى مستويات مقب50ة في الدول العربية تصل بحوالى التعليم العالي المعنيّ 
، لكنها ال تخّرج الكتلة الحرجة الكافية من االختصاصيين الذين بفعالّية للعمل في ميدان االختصاص

يستطيعون القيام بعمليات التطوير والتجديد واالبتكار وما إلى ذلك من أمور من شأنها أن تسّرع مشية الدول 
 المعرفة. القائم على قتصاداالالعربية نحو 
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 9جدول 
 7النتائج اإلجمالية للطلبة العرب مع الطلبة األميركيين في اختبار علم الحاسوبمقارنة 

 نسبة الطلبة األميركيين )%( نسبة الطلبة العرب )%( التقدير فئة العالمات
 15 15 معدوم 120-130
 23 33 رديء 131-140

 19 32 مقبول 141-150
 23 15 جّيد 151-160
 12 4 جّيد جدا 161-170
 8 1 ممتاز 171-200

 100 100  المجموع
 

بالخالصة، يمكن التأكيد أّن امتالك رأس ماٍل معرفّي متين من خالل التربية والتعليم في مختلف المراحل 
. وقد تكون الدراسّية ال يزال، في الدول العربّية، حكًرا على نخبة من الشباب تتفاوت نسبها بين دولة وأخرى

دول مثل البحرين، واألردن، ولبنان، وتونس قد نجحت في توسيع رقعة هذه النخب وأصبح لديها كتل حرجة 
بينما من المواطنين الذين يمتلكون ما يكفي من الكفايات للمشاركة الفاعلة في االقتصاد القائم على المعرفة، 

الحرجة إّما نظًرا لعدد سكانها )مصر، السعودّية،  تفتقد معظم الدول العربّية األخرى إلى مثل هذه الكتل
ّما لعدم كفاءة  العراق، سوريا، السودان، الجزائر، المغرب( واالحتياجات الهائلة التي تترّتب عن هذا العدد، وا 

 النظام التعليمي فيها وعدم قدرته على تكوين الموارد البشرّية الكفّية، أو االثنين مًعا.

  

                                                                 
7
ى النتائج المثبتة في هذا الجدول بما مجموعه    ا، السودان، اليمن، الجزائر،  7طالبا من  295تعن جامعات في الدول العربية الست التالية: لبنان، سوري

 المغرب.
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 التعليم العالي في تكوين األطر الالزمة لقيادة المجتمع نحو االقتصاد القائم على المعرفةإسهام  -رابًعا 

يتطّلب تحقيق االقتصاد القائم على المعرفة امتالك المساهمين في مختلف النشاطات والميادين االقتصادية، 
ّل عمل يقومون به وفي كّل قرار معارف علمّية ومهارات متجّددة يستخدمونها في كإنتاًجا وتوزيًعا واستهالًكا، 

ذي طبيعة اقتصادّية يّتخذونه، لكي يّتسم هذا العمل وهذا القرار بأعلى قدر من االحتراف. وقد وعى العديد 
من الدول المتقّدمة هذا األمر فوضع ما يسّمى اإلطار الوطني للمؤّهالت األكاديمّية والمهنّية يشتمل على 

ة وما يمّيزها عن سواها وعلى توصيف لكّل حرفة ومهنة مع المعارف توصيف ألهداف كّل مرحلة دراسيّ 
والمهارات التي يتوّجب امتالكها لممارسة هذه الحرفة أو المهنة. كما أّن العديد من هذه الدول اشترط 
الحصول على مؤّهل أكاديمّي أو مهنّي لممارسة الحرف والمهن المقّننة. ويتجاوز ذلك في كثير من الحاالت 

تقنّية قد ال يتطّلب ممارسة بعضها  مهن العريقة المعروفة مثل المهن الطبّية والهندسّية والقانونّية إلى حرفال
سوى دراسات في مستوى التعليم الثانوي أو أقّل. لكّن اشتراط الحصول على مؤّهل مهني لممارسة هذه 

ا لممارسي هذه الحرف في االقتصاد الحرف يكفل أّن هذه الممارسة تقوم على أسس علمّية موثوقة، إسهامً 
 القائم على المعرفة.

وتندر المعطيات حول هذا األمر في ما يخّص الدول العربّية. لكّن المعلومات المتوافرة تشير إلى أّنه ليس 
هناك دولة عربّية واحدة لديها إطار وطنّي متكامل للمؤّهالت يشمل مختلف المستويات التعليمّية ومختلف 

مهن. أّما الشائع بالطبع فهو تقنين المهن العريقة مثل تلك التي سبق ذكرها والتي تتطّلب ممارستها الحرف وال
 إجمااًل الحصول على مؤّهل أكاديمّي جامعي.

يشّكلون الشريحة المهنّية التي يقع على عاتقها، أكثر المؤّهالت الجامعّية من جهة أخرى، ال شّك بأّن حاملي 
أخرى، قيادة التحّول نحو االقتصاد القائم على المعرفة، للدور الذي عليهم أن يضطلعوا  من أّية شريحة مهنّية

صالح األخطاء والتطوير المستمّر.  به في استيعاب المستجّدات والتخطيط واإلشراف وبناء القدرات والتقييم وا 
ن شأنها االستجابة إلى ولذا فإّن هذا المحور يعنى ببحث ما تنتجه أنظمة التعليم العالي من أطر عليا م

وسيشمل البحث توزيع الملتحقين بالتعليم العالي وتوزيع  مقتضيات التحّول نحو االقتصاد القائم على المعرفة.
 الخّريجين على الميادين الكبرى لالختصاصات الجامعّية كما تحّددها اليونسكو.
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طلبة التعليم العالي في الدول العربية بالنظر إلى ميادين  التحاقمعّدالت توزيع  (10)يظهر الجدول و 
تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أنه يتعّذر على المرء وضع معايير ذات مصداقية تصلح و االختصاص. 

دولة بنيتها االقتصادية وسياساتها االجتماعية وقدراتها المالية التي تحّدد بشكل كبير  لكل الدول. فلكلّ 
 من أصحاب الكفاءات العليا الذين يتّم عادة إعدادهم في التعليم العالي. لكن من المسّلم به أن كلّ  احتياجاتها

مجتمع بحاجة إلى كتل كافية من االختصاصيين في ميادين التربية والصحة والهندسة واإلدارة لتسيير 
التعليم العالي من مهارات بناء على ما توّصلت إليه هذه العلوم من معارف وما يمكن أن يوّفره مؤسساته 

مجتمع بحاجة إلى  الخدمية والتنموية في هذه المجاالت. كما أن كلّ  لالستجابة الحتياجات المجتمع
 اختصاصيين في سائر الميادين للقيام بمهام التطوير.

 ما يأتي: (10)يتبّين من قراءة معطيات الجدول 

 % في كل من الجزائر، والبحرين،5% و 1 أقّل من برامج التربية بينب االلتحاق نسبتتراوح  .1
وهي معّدالت منخفضة مهما  ن، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، والسعودّية، وتونس،ولبنا وجيبوتي،

تجعل المرء يتساءل ما إذا كانت الخدمات التربوّية تقّدم في هذه البلدان بمستوى كاٍف تكن المقاييس 
 %(19مثل العراق ) مة. أما في بعض البلدان األخرىمن التمهين، أي باستخدام المعارف المتقدّ 

ينّم عن تضّخم في أعداد مستويات إلى  االلتحاق ببرامج التربية نسبفترتفع %(، 27وفلسطين )
ولعل التوازن في  المنتسبين إلى برامج التربية في هذه الدول على حساب البرامج التعليمية األخرى.

 يتطّلب معّدالت وسطية ما بين الحّدين األقصيين المالحظين.ما بين اختصاصات التعليم العالي 

ية إجماال، هذه النسب متدنّ  أنّ ب تأكيديمكن الفميدان الطب والعلوم الصحية، بالطلبة  التحاق نسبأّما  .2
إذا أخذنا باالعتبار أن هذا الميدان يشمل مختلف االختصاصات الطبية والصحية. ففي الدول 

يث معّدالت االلتحاق بالتعليم العالي مرتفعة نسبة إلى الدول العربّية يعتبر أّن المتقّدمة صناعيًّا، ح
ملتحقين % من الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي 20% و 15المجتمع بحاجة إلى أن يكون ما بين 

ببرامج العلوم الطبّية والصحّية إلنتاج ما يكفي من االختصاصّيين في هذا الميدان لتلبية حاجات 
ما توّصلت إليه العلوم الطبّية تتماشى مع و  تتمّيز باالحتراف مجتمع إلى خدمات طبّية شاملةال

 .بمختلف أوجهها
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 10جدول 
أو أقرب عام  2010التحاق الطلبة إلى التعليم العالي بالنظر إلى ميادين االختصاص في العام  نسبتوزيع 

 8إليه
 ميادين االختصاص

 تربية الدولة

طب  
وعلوم 
 صحية

 هندسة

رياضيات 
وعلوم بحتة 

 وطبيعية

علوم اجتماعية 
 وقانون

دارة أعمال  وا 

 زراعة
آداب 
 وفنون

غير ذلك 
 /غير محّدد

 14 23 2 39 8 9 5 2 الجزائر

 12 6 -- 58 10 8 3 3 البحرين

 5 42 -- 23 17 13 -- -- جيبوتي

 -- -- -- -- -- -- -- -- مصر

 23 14 -- 21 5 18  19 العراق

 3 15 2 31 13 16 9 10 األردن

 -- -- -- -- -- -- -- -- الكويت

 1 16 1 45 10 14 10 3 لبنان

 22 18 -- 18 10 20 -- 12 ليبيا

 57 13 -- 20 6 -- -- -- موريتانيا

 3 19 1 42 21 9 5 -- المغرب

 18 8 -- 20 11 9 3 -- عمان

 2 10 1 32 9 7 7 32 فلسطين

 18 6 -- 46 14 4 -- 12 قطر

 8 34 1 18 15 12 7 5 السعودية

 -- -- -- -- -- -- -- -- السودان

 -- -- -- -- -- -- -- -- سوريا

 26 20 3 18 15 12 8 -- تونس

 -- -- -- -- -- -- -- -- اإلمارات

 -- -- -- -- -- -- -- -- اليمن

                                                                 
8
أننا نفّضل تصنيفا أكثر دقة    ا الجدول التصنيف المعتمد في معهد اليونسكو لإلحصاء مع العلم  يفّرق مثال ما بين إدارة األعمال، والعلوم اعتمد في هذ

 االجتماعية، والقانون والشريعة، إلخ...
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 نسبالميدان اآلخر الذي يماثل التربية والصحة هو ميدان الهندسة. إال أن الصورة المكّونة من  .3
االلتحاق في هذا الميدان تبدو أقل سوءا مما هي عليه في ميداني التربية والصحة، مع الحاجة في 

الدول في  هذا الميدان إلى تحليل أكثر دقة لمعرفة مدى استجابة المنظومات التعليمية الحتياجات
 وقد يكون هناك تخمة عددّية ونقص نوعّي في بعض البلدان. مختلف االختصاصات الهندسية.

أّما ميدان العلوم الزراعية فإّنه يحتاج إلى دراسة خاصة بالنظر إلى افتقاد المعايير التي تحّدد مثال  .4
نتاج النباتي أو الحيواني الحاجة إلى مهندسين زراعيين نسبة إلى المساحات القابلة لالستثمار في اإل

ين نسبة إلى أعداد المواشي، وما إلى أو إلى الثروة الحرجية أو السمكية، أو الحاجة إلى أطباء بيطريّ 
، ليصبح اإلنتاج الزراعي والخدمات المقّدمة في هذا الميدان قائمة على المعارف ذلك من أمور

لى التفاوت الكبير ما بين الدول العربية في ما . وبالنظر إالمعّززة بالبحث العلمي الحديثة الموثوقة
يخص هذه الشؤون يتعّين النظر إلى هذه االختصاصات لكل دولة على حدة. لكن المعلومات 
المتوافرة حول برامج الزراعة في الدول العربية تدّل على قّلة تنّوعها لتغطية االختصاصات المختلفة 

مكن الجزم بأّنه ليس من يكما  .مؤسسات التعليم العالي في الزراعة والتغذية وموقعها الهامشي في
شأن األعداد الضئيلة للطلبة الملتحقين بهذه البرامج أن تسهم فعاًل في نقل اإلنتاج الزراعي والحيواني 

 وتصنيعه وتسويقه ليصبح فعاًل قائًما على المعارف العلمّية والمهارات المتجّددة.

برامج ب االلتحاقفي العديد من الدول العربية في معّدالت  تضّخما ال شك فيه أيضا أن هناك ممّ  .5
دارة األعمال. لكن إبداء أي رأي مستنير بهذا الشأن  ،اآلداب والفنون والعلوم االجتماعية والقانون وا 

. ومن المسّلم به أّن الدول العربّية بحاجة إلى يتطّلب معرفة أشّد دّقة بكل من هذه الميادين على حدة
دارة األعمالاختصاصّيين في  لالنتقال إلى االقتصاد القائم على  العلوم االجتماعية والقانون وا 

يالحظ بشكل عام في الدول الصناعّية المتقّدمة أّن أعداد الطلبة في هذه االختصاصات و المعرفة. 
ي اآلداب والفنون. وهو ما ال نجده في الدول العربّية إذا اعتبرنا توازي تقريًبا ضعف أعداد الطلبة ف

أّن النسب الواردة تحت مسّمى "غير ذلك أو غير محّدد" تعني برامج تعليمّية عاّمة أو غير 
% من مجمل الملتحقين بالتعليم 50هذه الميادين ب االلتحاقلكن أن تتخّطى معّدالت متخّصصة. 

 في مواءمة أعداد الطلبة مع احتياجات تسيير عجلة الحياة في الدول العالي أمر يدعو إلى الشك
قائم على القتصاد االالدفع بعجلة التنمية من خالل  على أسس علمّية موثوقة ومع احتياجات

، مع علمنا بعدم تنّوع مجاالت العمل بالدرحة الكافية وعدم وجود فرص عمل باألعداد الكافية المعرفة
وفي علوم تستقطب أغلبية الطلبة. أما الحاجة إلى مختصين في العلوم والتكنولوجيا في الميادين التي 
 ين في ميادين التربية والصحة والهندسةفهي توازي الحاجة إلى مثل هؤالء المختصّ اإلدارة تحديًدا 
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قال إلى واالنت ا، إذا كان طموح الدول العربية ردم الهوة العلمية مع العالم المتقّدم صناعيًّ والزراعة
 ؛ وهذا ما ال توّفره حاليا منظومات التعليم العالي في الدول العربية.االقتصاد القائم على المعرفة

، قد يكون إسهام منظومات التعليم العالي في الدول العربّية في وبشكٍل عام إًذا، من الناحية الكمّية البحت
بينما  ر المرتجى في العلوم الهندسّية دون غيرها.تطوير االقتصاد نحو االقتصاد القائم على المعرفة على قد

هناك دول مثل البحرين، واألردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وقطر، تشهد إقبااًل ملموًسا وغير مبالغ فيه 
دارة األعمال، بما يعّزز قدرة هذه الدول على إسباغ  من الطلبة لاللتحاق ببرامج العلوم االجتماعية والقانون وا 

لمّي لألعمال المطلوب القيام بها والقرارات المطلوب اّتخاذها في هذه الميادين، إذا توافرت في هذه طابع ع
 الدول البيئة االجتماعّية المالئمة لذلك.

حسب ميادين االختصاص في الدول العربية التي  نسب خّريجي التعليم العالي ( توزيع11ويظهر الجدول )
 وتأتي معطيات هذا الجدول لتؤّكد على األمور التالية: .ا الخصوصبهذتتوافر عنها معطيات إحصائية 

كبير ما بين الدول العربية في ما يخص توزيع الخّريجين على ميادين االختصاص.  تفاوتهناك  -أ 
 نسبحيث تتقارب ال ّيةالطبميدان العلوم ويبدو ذلك بشكل واضح في الميادين جميعها ما عدا في 

)ما عدا في جيبوتي وموريتانيا حيث هذه  %13% و 5إجماال، مستقّرة في معظم الدول ما بين 
في اختصاصات الزراعة التي ال يتخّرج منها إال األعداد  ذلك بدواالختصاصات شبه غائبة(؛ كما ي

صاد وينّم ذلك عن نقص واضح في خّريجي هذين الميدانين، بحيث يمكن التأكيد أّن االقت القليلة.
الزراعي في مختلف البلدان العربّية ال يزال بعيًدا من أن يكون قائًما على المعارف الحديثة، كما 
يمكن التأكيد بأّن الخدمات الطبّية والصحّية القائمة على أحدث ما توّصل إليه الطّب الحديث لم 

 تصل بعد، في كثير من البلدان العربّية، إلى مختلف شرائح المجتمع.

الملحوظة في ميدان التربية إلى ثالث مجموعات كالتالي: المجموعة األولى  نسبسمة اليمكن ق  -ب 
(، ، واألردن، والعراقالخريجين على حساب سائر ميادين االختصاص )فلسطين نسبتشهد تضخما ب

لخريجي التعليم العالي عن ميدان التربية )جيبوتي،  شبه كّليوالمجموعة التي تقابلها تشهد غيابا 
التي تقع  سائر الدول ن المجموعة الثالثة منلبنان(، بينما تتكوّ الجزائر، و تانيا( أو غيابا جزئيا )موري
 .ينتيجيها في التربية ما بين المجموعتين األوليّ خرّ  نسب

دارة األعمال تحتلّ  -ج   الالفت لالنتباه أن معّدالت الخريجين في العلوم االجتماعية والقانون )والشريعة( وا 
ص، بينما تنحسر نسب خّريجي اآلداب امل مركز الصدارة في ما بين ميادين التخصّ بشكل شبه ك

 والفنون، مقارنة مع نسب الطلبة المنتسبين إلى برامج هذا الميدان.
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فتحتّل مكانة أفضل من المكانة التي تحتّلها نسب  ،والرياضّيات والعلوم ،أّما نسب خّريجي الهندسة -د 
، وتظهر كفاءة داخلّية لهذه البرامج قياًسا مع الكفاءة الداخلّية يدانينالمنتسبين إلى برامج هذين الم

 لبرامج اآلداب والفنون.

 11جدول 
 أو أقرب عام إليه 2010معّدالت خّريجي التعليم العالي بالنظر إلى ميادين االختصاص في العام توزيع 

 الدولة

 ميادين االختصاص )%(

 تربية

طب 
وعلوم 
 صحية

 هندسة

 رياضيات
وعلوم بحتة 

 وطبيعية

علوم اجتماعية 
دارة  وقانون وا 

 أعمال

 زراعة
آداب 
 وفنون

غير ذلك 
/غير 
 محّدد

أعداد 
 الخّريجين

 157973 3 19 2 41 14 14 5 2 الجزائر

 3184 13 9 -- 40 10 10 10 8 البحرين

 637 5 31 0 17 28 19 0 0 جيبوتي

 416470 --- -- -- -- -- -- -- -- مصر

 87849 10 10 3 20 4 26 10 16 العراق

 49574 2 15 1 25 14 11 13 18 األردن

 34608 1 12 0 46 12 13 12 5 لبنان

 2602 66 12 0 17 5 0 0 0 موريتانيا

 48162 6 13 1 33 23 12 6 6 المغرب

 13734 1 16 1 25 22 17 10 9 عمان

 30206 0 11 0 31 9 7 9 33 فلسطين

 1629 4 21 0 37 7 17 8 6 قطر

 115790 0 29 0 15 18 18 7 12 السعودية

 65630 --- -- -- -- -- -- -- -- تونس

 16247 2 7 2 44 16 11 5 13 اإلمارات

 26527 --- -- -- -- -- -- -- -- اليمن

 

 تعليم العالي ليست بعالقة وثيقة مع احتياجات المجتمع إلى كفاءاته يبدو أن مخرجات الا سبق أنّ العبرة ممّ 
مؤسسات التعليم أّن حيث  عالية لجعل االقتصاد بمختلف أوجهه يعتمد على المعارف الحديثة الموثوقة.
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ة للعمل، بينما تفتقر أسواق العمل الداخلية الكثيرين من الخريجين الذين ليس لديهم آفاق حقيقيّ تضّخ العالي 
 لي.نهم مؤسسات التعليم العايجين في اختصاصات عديدة وال تؤمّ إلى خرّ 

في ما  ،على حدة كلّ  ،لدول العربية( المعطيات المتوافرة عن ا12)في الجدول  ، على سبيل المثال،وتظهر
ب أعداد العاملين في الميادين الطبية المختلفة، بما في ذلك االختصاصيين الوافدين من عرب وأجان يخّص 

 سّيما الخليجية منها.والذين تستقطبهم بعض الدول وال

 هذا الجدول ما يأتي:ويتبّين من 

بأعداد كافية أو مقبولة من  والكويت وعمانوليبيا  وقطر واألردن واإلمارات ومصر من لبنان ينعم كلّ  .1
 األطباء، بينما تتوّزع الدول األخرى ما بين تلك التي بحاجة إلى بذل جهد لرفع نسبة األطباء لكلّ 

)الجزائر  ومعّدل الدول األوروبية ألف نسمة لتصل إلى مستوى وسيط ما بين المعّدل العالمي
 ، وتلك التي بحاجة إلى جهود مكثّفة لتصل إلى المعّدل العالميوالبحرين والسعودّية وسوريا وتونس(

 .)جزر القمر، جيبوتي، العراق، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان، اليمن(

لكّل ألف نسمة المعّدل  أعداد الممّرضين يضاهي فيهماقطر وليبيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان  .2
، بينما تعاني إثنتا عشرة دولة عربّية من نقص في هذه األعداد، حيث ال تضاهي العام لدول أوروبا

فيها أعداد الممّرضين لكّل ألف نسمة معّدل دول العالم. وكذلك هي الحال في عشر دول عربّية في 
وبا في هذا المجال مصر واألردن وليبيا وقطر وسوريا ما يخّص أطباء األسنان، بينما تضاهي أور 

 واإلمارات، ويعاني لبنان من تخمة ظاهرة على هذا الصعيد.

كذلك، يتفاوت عدد الصيادلة لكّل ألف نسمة على نحٍو كبير بين دولة وأخرى، حيث يتدّنى بشكل  .3
مال والسودان واليمن، واضح عن المعّدل الوسيط في كّل من جزر القمر والعراق وموريتانيا والصو 

 ويزيد أكثر من أربع مّرات عن هذا المعّدل في كّل من مصر واألردن ولبنان وقطر.

من في ما يخّص إسداء الخدمات الطبّية أو شبه سليم وبالخالصة، يمكن التأكيد من أّن الوضع سليم  .4
لعربّية )الجزائر والمهارات المتطّورة في نصف الدول االمعارف الحديثة  ِقَبل أشخاص يمتلكون

لى حّد ما سوريا(،  والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر وتونس واإلمارات، وا 
بينما تعاني سائر الدول )بما في ذلك السعودّية( من نقص إجمااًل كبير في أعداد المختّصين في 
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ت تقوم على المعارف المتقّدمة في العلوم الطبّية والصحّية لالستجابة إلى حاجة المجتمع إلى خدما
 االحتراف.قدر عاٍل من هذا المجال وتمتاز ب

 
 12جدول 

 أو أقرب عام إليه 2010عدد االختصاصيين في ميادين الصحة لكل ألف نسمة في الدول العربية في العام 
 إختصاصّيو مختبرات أطباء أسنان ممّرضون صيادلة أطباء 

 0.28 0.33 2.10 0.30 1.21 وسيط الدول العربية

 --- 0.29 2.56 --- 1,23 دول العالم
 --- 0.52 7.43 --- 3.20 أوروبا
 0.29 0.33 1.95 0.24 1.21 الجزائر
 0.50 0.36 3.73 0.24 1.44 البحرين

 0.08 0.04 0.74 0.05 0.15 جزر القمر

 0.11 0.12 0.80 0.32 0.23 جيبوتي

 0.27 0.42 3.52 1.67 2.83 مصر
 0.47 0.15 1.38 0.17 0.69 العراق

 1.00 0.73 4.03 1.41 2.45 األردن

 --- 0.35 4.55 0.30 1.79 الكويت

 0.32 1.33 2.23 1.23 3.54 لبنان

 --- 0.60 6.80 0.36 1.90 ليبيا

 0.04 0.03 0.67 0.04 0.13 موريتانيا

 0.05 0.08 0.89 0.27 0.62 المغرب

 0.75 0.20 4.11 0.81 1.90 عمان

 0.85 0.58 7.37 1.26 2.76 قطر

 --- 0.23 2.10 0.60 0.94 السعودية
 0.02 -- 0.11 0.01 0.04 الصومال

 0.09 0.02 0.84 0.01 0.28 السودان

 --- 0.79 1.86 0.81 1.50 سوريا

 0.40 0.24 3.28 0.20 1.19 تونس

 --- 0.43 4.09 0.59 1.93 اإلمارات
 0.23 0.10 0.66 0.13 0.30 اليمن
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 مال المعرفي في عالم العملال رأسفرص استخدام  – خامًسا

( النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول 13يظهر الجدول )
عالم مال المعرفي في ال رأسعض المؤّشرات الخاّصة باستخدام العالم ومع الدول ذات الدخل المرتفع على ب

 العمل.
ومن المؤّشرات المفيدة في هذا المجال والتي تتوافر عنها معطيات إحصائية لمجموعة من دول العالم ما 

 يأتي:
 من مستوى التعليم الثانويالعمالة التي تحمل مؤّهالت  ةنسب -

 من مستوى التعليم العاليالعمالة التي تحمل مؤّهالت  ةنسب -

 نّية من مستوى التعليم العالينسبة العاملين في وظائف تقنّية ومه -

 االعتماد على الكفاءات في اإلدارة -

 لجم هجرة الكفاءات -

(، نظًرا لشّح المعلومات حول هذه األمور في عدد كبير من دول العالم، بما 13لكن، كما يبدو من الجدول )
سمح بالمقارنة ما بين في ذلك الدول العربية، ال تتوافر، في قواعد المعلومات المعهودة، معطيات إحصائّية ت

 هذه الدول وغيرها إال على إثنين من هذه المؤّشرات.
لكّننا آثرنا إثبات مجمل هذه المؤّشرات ههنا كمقّدمة للجدول الالحق الذي يعنى بالدول العربية منفردة والذي 

 .ن معطيات إحصائّية تخّص كاًل من هذه الدوليتضمّ 
( الذي يبّين مكانة الدول العربية السبع عشرة مجتمعة مقارنة 6ياني )الرسم الب( ومن 13ويستدّل من الجدول )

 الدول العربية اللجم الذي تحّققهمع مكانة دول العالم والدول ذات الدخل المرتفع على المؤّشرات المعنّية أّن 
ي ما تحّققه مجتمعة في ما يخّص هجرة الكفاءات أفضل بقليل مّما تحّققه دول العالم مجتمعة ولكّنه ال يضاه

 الدول ذات الدخل المرتفع التي تحتفظ بشكٍل أفضل بالكفاءات الوطنّية.
صل الدول العربية على معّدل يقع في منزلة وسيطة أّما في ما يخّص االعتماد على الكفاءة في اإلدارة، فتح

تحّققه الدول ذات الدخل عالميًّأ، لكّنه أدنى بعض الشيء من المعّدل العالمي، وأدنى بكثير من المعّدل الذي 
المرتفع. ويعني هذا أّن الدول العربّية لم تنتقل بعد من المنطق األهلي في إسناد الوظائف القيادّية في اإلدارة 
إلى منطق الكفاءة وامتالك المؤّهالت وتمهين الوظائف والمسؤولّيات، كما هي الحال على نحٍو واضح في 

 يه االنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة.الدول ذات الدخل المرتفع وكما يقتض
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 13جدول 

النتائج الخام والمقّننة التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة مقارنة مع مجمل دول العالم ومع الدول ذات 
 مال المعرفي في عالم العملال رأست الخاّصة باستخدام الدخل المرتفع على مجموعة من المؤّشرا

 الدول ذات الدخل المرتفع العالم العربيةالدول  المؤّشر
 النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام النتيجة المقّننة النتيجة الخام 

نسبة العمالة مع مؤّهالت من 
 التعليم الثانوي 

--- --- --- --- 41 5.34 

نسبة العمالة مع مؤّهالت من 
 التعليم العالي

--- --- --- --- 40 9.13 

 --- --- --- --- --- --- نسبة العاملين في وظائف تقنّية
االعتماد على الكفاءة في 

 اإلدارة
4.28 5.14 4.43 5.73 5.18 8.13 

 7.75 4.48 6.07 3.52 6.64 3.86 هجرة الكفاءات لجم

6الرسم البياني   

مال المعرفي في عالم العمل مقارنة ال رأسمن المؤّشرات الخاّصة باستخدام موقع الدول العربّية على مجموعة 
 مع دول العالم والدول ذات الدخل المرتفع
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 14جدول 
 مال المعرفي في عالم العملال رأسالكّمّية الخاّصة باستخدام المؤّشرات النتائج المقّننة للدول العربّية على 

نسبة العمالة مع  
التعليم مؤّهالت من 

 الثانوي

نسبة العمالة مع 
مؤّهالت من 
 التعليم العالي

نسبة العاملين في 
 وظائف تقنّية

االعتماد على الكفاءة 
 في اإلدارة

 لجم هجرة الكفاءات

 6.64 5.14 --- --- --- الدول العربّية
 3.64 3.54 --- --- --- دول العالم

 5.10 5.08 --- 5.65 --- الدول ذات الدخل المتوسط المتدني
 7.75 8.13 --- 9.13 5.34 الدول ذات الدخل المتوسط العالي

 7.75 8.13 --- 9.13 5.34 الدول ذات الدخل المرتفع
 0.63 1.25 --- --- 5.71 الجزائر
 8.75 5.63 2.73 --- --- البحرين
 2.50 5.00 7.27 --- --- جيبوتي
 4.38 4.38 --- --- --- مصر
 6.25 3.75 4.55 --- --- األردن
 2.50 3.13 5.45 --- --- الكويت
 0.46 0.08 --- --- --- لبنان

 3.75 3.13 0.91 2.00 2.86 موريتانيا
 7.50 6.88 --- --- --- المغرب
 10.00 10.00 6.36 --- 4.29 عمان
 8.75 8.13 --- --- --- قطر

 --- --- --- --- --- السعودية
 1.25 0.63 --- --- --- السودان
 6.25 8.13 --- --- --- سوريا
 9.38 8.75 9.09 8.00 10.00 تونس

 --- --- 1.82 --- --- اإلمارات
 6.07 5.73 --- --- --- اليمن

 
الكّمّية الخاّصة باستخدام المؤّشرات ( مكانة الدول العربّية السبع عشرة على مجموعة 14ويظهر الجدول )

العمل. كما يظهر معّدالت دول العالم، من جهة، والدول ذات الدخل المتوسط رأس المال المعرفي في عالم 
 المتدّني والمتوّسط العالي والدول ذات الدخل المرتفع، من جهة ثانية.
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الخبراء الذين تّمت استشارتهم في ما يخّص ( على أّن 14وتدّل المعطيات الجزئّية المثبتة في الجدول )
اإلدارة ولجم هجرة األدمغة يعتبرون أّن الدول العربّية بمجملها تقع في منزلة أفضل االعتماد على الكفاءة في 

من المعّدل الدولي العام لهذين المؤّشرين؛ لكن، ال يضاهي أداء هذه الدول أداء الدول ذات الدخل المتوّسط 
 العالي أو المرتفع.
مجمل الدول العربّية التي تتوافر عنها معطيات  ،في ما يخّص مختلف المؤّشرات المعتمدة وتتصّدر تونس،

إحصائّية. وهي تحصل على نتائج مقّننة مرتفعة  تضاهي بل تزيد عّما تحّققه في هذا المجال دول تنتمي إلى 
بينما يعاني،  الفئة نفسها من معّدل الدخل القومي للفرد. كما تحتّل سلطنة عمان مركًزا متمّيًزا في هذا المجال.

، والسودان، من ممارسة المنطق األهلي خبراء، كّل من الجزائر، والكويت، ولبنان، وموريتانيابرأي ال
)المحسوبّيات، واالنتماء إلى المحيط االجتماعي المباشر( ال الكفاءة، في اختيار قيادّيي اإلدارة، كما تعاني 

الظاهرة الثانية ذات عالقة  هذه الدول، في الوقت عينه، من عدم القدرة على لجم هجرة الكفاءات؛ ولعلّ 
  مباشرة بالظاهرة األولى.

 

 خاتمة 
منظومات التعليم والتدريب في الدول العربّية  حاول هذا القسم من التقرير أن يلقي الضوء على مدى إسهام

وترّكز االهتمام بشكل أساسّي  في تحضير المجتمعات العربّية لالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة.
 على سبع عشرة دولة توافر حولها ما يكفي من المؤّشرات لبلورة الصورة.

ويتبّين من مجمل ميادين التحليل التي تعّرض لها هذا القسم من التقرير أّن هناك تفاوت واضح بين الدول 
تصاد القائم العربّية التي تتوافر فيها شروط االنتقال إلى االق العربّية في هذا المجال. ويأتي في طليعة الدول

على المعرفة أو شروط ترسيخ هذا االقتصاد أو توسيع نطاقه كّل من البحرين، وتونس، واإلمارات العربّية 
مصر، والسعودّية، وسوريا، عمان، و ة دول مثل لث. وتأتي في المرتبة الثاحدة، يليها األردن، وقطر، ولبنانالمتّ 

الحرجة من أصحاب الكفاءات لقيادة قطاعات واسعة من األنشطة والجزائر، التي لم تتكّون لديها بعد الكتل 
االقتصادية نحو االقتصاد القائم على المعرفة، فيظّل فيها هذا النمط من االقتصاد محصوًرا بنطاق ضّيق ال 

 يرقى إلى وزنها الديمغرافي أو قدراتها االقتصادّية.
 وافر حولها المعطيات اإلحصائية بشكل واٍف )سوىأّم سائر الدول العربية، بما في ذلك الدول التي لم تت

فلسطين، على األرجح(، فيبدو أّن منظومات التعليم والتدريب والتشغيل فيها ال تسهم على نحٍو ملموس في 
 االقتصاد القائم على المعرفة.عالم توفير الموارد البشرّية الكفّية والكافية للولوج المحسوس إلى 


