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 العربيوطن البشرية في الالموارد  مراكز بحوث تنميةالعلمية لرابطة ال
تعتبر الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، إحدى : تعريف بالرابطة

عنى بتنسيق البحث العلمي العربيةاتحاد مجالس الروابط العلمية املنبثقة عن 
ُ
.  واالتحاد منظمة عربية ت

التعاون بينها  أواصر الجهود وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية، ويعمل على توثيق 

وتوفير الفرص لعقد اللقاءات العلمية وتنظيم تبادل نتائج البحوث واملعلومات العلمية. ويتمتع االتحاد 

ا تتمتع به جامعة الدول العربية ومنظماتها من مزايا وحصانات وإعفاءات، ويجري التعاون بين بمثل م

 للنظام املعتمد من قبل مجلس الجامعة للتعاون 
ً
االتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها وفقا

س والتنسيق، حيث ان االتحاد عضو بلجنة التنسيق العليا للعمل العربي املشترك وعضو باملجل

هيئة علمية عربية ينتسب لها  ووفق النظام األساس ي للرابطة، فهياالقتصادي واالجتماعي بالجامعة. 

وتهدف الرابطة . املؤسسات البحثية والجهات واألفراد املهتمين باألنشطة املرتبطة بتنمية املوارد البشرية

موضوعات  ربط ، وتبادل نتائجها؛العربيةدول العلمي املشتركة بين ال تشجيع مشروعات البحث: اآلتي إلى

العلمية،  عقد اللقاءات العربية؛دول األبحاث العلمية في مجال اختصاص الرابطة بخطط التنمية في ال

 
ً
 شكالت،طبيعة امل تعرف  ؛، وتبادل الزيارات بين املختصينواملؤتمرات، والندوات املتخصصة دوريا

وى البشرية ومصادر الطلب للقوى البشرية في األقطار واملعوقات التي تواجه مصادر العرض املنتجة للق

وتشجيع  العربية واقتراح السياسات املناسبة لضمان املواءمة والتوازن ملنظومة التنمية البشرية؛

أبحاث تهتم في مجال اختصاص الرابطة، في األقطار العربية التي ال يوجد فيها مثل هذه  مراكز  ثاستحدا

تم عقد االجتماع التأسيس ي   املراكز مع االستفادة من خبرة املراكز البحثية القائمة في العالم العربي.

وفي االجتماع التأسيس ي  للرابطة في اململكة األردنية الهاشمية، وباستضافة من مركز تنمية املوارد البشرية.

للرابطة تم اختيار املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن، ليكون مقرا للرابطة. وجاء هذا االختيار 

 .نتيجة طبيعة ملا يتمتع به املركز من سمعة لدى املحافل الدولية والعربية

ما يقرب  تأسيسهمض ى على  فقد بطة(،أما املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن)مقر الرا

، أثنين و من 
ً
 ودعم سياسات التطوير،، األساس في تطوير البرامج النوعيةشهد للمركز بدوره ويُ عشرين عاما

التقني  ، بما في ذلك التعليم والتدريبوإعداد املؤشرات الخاصة في التعليم والتدريب الدراسات، وإجراء

املوجهة نحو االرتقاء بالقدرة التنافسية للقدرات األردنية ورفع سوية نواتج األنظمة التعليمية  ،واملنهي

هذه االسهامات تمثلت  لتشمل املنطقة العربية، وقد املركز ت إسهاماتدوالتدريبية في امليادين املختلفة. وتعد

يم الدورات وتنفيذ املشاريع وتقديم في االستفادة من الخبرات املتنوعة في املركز في عمل الدراسات وتنظ

  االستشارات في مجاالت التنمية البشرية. وخالل مسيرة
ً
انجازات مهمة منها  املركز  حققاالثنين وعشرين عاما

، 1998تنمية املوارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء سنة  استراتيجيةعلى سبيل املثال وليس الحصر: 

براز محور التشغيل والتعليم والتدريب املنهي في األجندة الوطنية، إو البشرية،  وإنشاء نظام معلومات املوارد

انجاز أضف إلى هذا وذاك إعداد التصنيف العربي للمهن، و تفعيل دور القطاع في تنمية املوارد البشرية، و 

نيين في العشرات من الدراسات الخاصة بمراقبة وتقييم خطط التطوير التربوي، وفي تقييم الطلبة األرد

 .TIMSS, PISA, NAFKEالدراسات الدولية والوطنية مثل 
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املركز والخبرات التراكمية لديهه أصهبا املركهز يتمتهع ةسهمعة وطنيهة وإقليميهة وعامليهة طيبهة، كمها  إلنجازاتونظرا 

يشكل ركنا مهما في دعم الجهود الوطنيهة املوجههة لتنميهة املهوارد البشهرية ويعهود الفضهل فهي ههذه االنجهازات إلهى 

رئهيس املجلهس )ملعظهم حفظهه   صهاحب السهمو امللكهي األميهر الحسهن بهن طهالل امن لهدن التوجيهات املستمرة 

الههذي يههؤمن بههان تنميههة املههوارد البشههرية باإلضههافة إلههى أ ههها مطلههب اقتصههادي فهههي  (،األعلههى للعلههوم والتكنولوجيهها

واجب اجتماعي وإنساني، وترجمهة حقيقهة لرةيهة جاللهة امللهك عبهد   الثهاني ابهن الحسهين املعظهم أدامهه املهولى 

 لى" في األردن.بان" اإلنسان هو الثروة األو 

 

كيف يمكن االتصال بمقر الرابطة )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن(؟!.  

يمكن الوصول إلى املركز من خالل املوقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وذلك على النحو 

، أرو من   hrd@nchrd.gov.jo، وعبر البريد االلكتروني:    http://www.nchrd.gov.jo/اآلتههههههههههههههههي: 

أرو  0096265336690: ةعلى األرقثم اآلتيفيمكن االتصثل بنث خالل االتصثل الهثتفي 

. أرو من خالل الفثكس على الرقمين 009625340351أرو  0096265331451، أرو 0096265336658

 .0096265341307،  0096265340356ن: اآلتيي
  

mailto:hrd@nchrd.gov.jo
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 كلمة أمين عام الرابطة

 رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية

 األستاذ الدكتور عبد  عبابنة

نضع بين يدي القارئ العربي مجموعة من أوراق أن طيب لي وكافة أعضاء الرابطة ي         

وث تنمية املوارد التي قدمت في الندوة األولى للرابطة العلمية ملراكز بح ريراتهقالو العمل والبحث 

-البشرية في الوطن العربي والتي انعقدت في مقر الرابطة؛ )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية

  عّمان(.

، مستقبلية في تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي" اتجاهاتوقد التأم عقد ندوة "       

السمو امللكي األمير الحسن بن  برعاية كريمة من لدن سيدي صاحببمشاركة عربية واسعة، و 

  ، حفظه  . )رئيس املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا(طالل املعظم

ولعله من املهم اإلشارة إلى أن األوراق والتقارير التي قدمت في الندوة تعكس إيمان       

 نوأ، تنمية املوارد البشرية اصبحت ذات اولوية خاصة في الوطن العربي املشاركين بأن 

وكفاءة انظمة  املؤشرات النوعية املرتبطة بها تحتاج الى دراسة معمقة ألن كفاءة املوارد البشرية

املوارد البشرية يتطلب  التعليم والتدريب والتنسيق بين املؤسسات املعنية بتنمية واستثمار

 .افسيةاملتجددة وزيادة التن مراجعة شاملة في ظل متطلبات االسواق والقطاعات التنموية
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كذلك فإنه ينظر إلى أن هذه الوثيقة)مجموعة األوراق والتقارير(، قد تؤسس إلى أعمال وبحوث 

 مستقبلية في مجال تنمية املوارد البشرية. 

التعطل عن العمل وزيادة  من يإن تزايد شكاوى الشباب العربوفي هذا املقام ينبغي التأكيد على 

ملرتبطة بتنمية مراجعة املؤشرات ا باملستقبل يستدعي الفقر والشعور باإلقصاء وفقدان االمل

املدخل الرئيس لتنمية املوارد  ان التعليم النوعي هو . مع األخذ ةعين االعتبار املوارد البشرية

واالنساني وصوال الى املحافظة على  البشرية وتشكيل رأس املال املعرفي واالجتماعي والقيمي

 .العصر متطلبات عناصر التنمية املستدامة وتلبية
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 ؟! قالوا يف الندوة
 

 .امين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مبارك مجذوب الدكتور معالي األستاذ 

العربية وقضايا  إن محاور الندوة تشمل املواءمة بين العرض والطلب في األنظمة التعليمية"

املوارد البشرية في الوطن العربي  رد البشرية، والتحديات التي تواجه تنميةمعاصرة في تنمية املوا

اجتماعي وانساني، والتعليم النوعي مفتاح  وتنمية املوارد البشرية في الوطن العربي من منظور 

 ".التنمية البشرية املستدامة

 

 

 وليد املعاني الدكتور معالي األستاذ 

 يم العالي والبحث العلمي األسبق(التعلزير )وزير التربية والتعليم و 

 مندوب راعي الندوة )صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل املعظم(

تأطير البحوث العلمية في اتجاهات  إن االعباء امللقاة على عاتق الرابطة كبيرة وابرزها محاولة"

عامة للمواطنين وإعادة توجيه الثقافة ال محددة لتحقيق النهضة املطلوبة في شتى املجاالت

تنمية املوارد البشرية تتطلب تحقيق العدالة و  .التطبيقي العرب للتركيز على الجانب التقني

لضمان تحقيق العدالة االجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية ةشكل عادل في مختلف  والتمكين

 ل التزايدالعربية الى جانب اخذ الخصائص السكانية في الوطن العربي باالعتبار في ظ الدول 

 .السكاني الذي تشهده الدول العربية ووضع خطة محددة لإلفادة من ذلك

من قبل  الرابطة دورا رياديا في توجيه الناس للحد من اإلقبال غير املسبوق  وينبغي أن تأخذ

العليا وايالء  الشباب والطلبة العرب على الدراسة الجامعية الى الدراسة في الكليات التقنية

تستطيع استيعاب هذا  قني اهتماما خاصا في االبحاث نظرا ألن اسواق العمل الالجانب الت

 ."العدد الكبير من خريجي الجامعات
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 البشرية في الوطن العربي في ظل اقتصاد املعرفةاملوارد تنمية 

 ة، جامعة تلمسان،االجتماعيأ.د سعيدي محمد، عميد كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.    

msaidi45@yahoo.fr 

 املقدمة:

العربي في ظل اقتصاد تنمية املوارد البشرية في الوطن  وأفاقواقع  مساءلة إلىه الدراسة نسعى في هذ

 التحديات الوطن العربي في القرن الجديد. أهمبالذات احد  عاملوضو وقد شكل هذا  ,املعرفة

بهذا البحث وذلك تحت ضغط معرفي ومنهجي وموضوعاتي لعدد من التساةالت  مايالق إلىلقد سعينا 

الكيان املادي واملعنوي وحتى البشري بتعصف  نأوالتي كادت  املتعددة باألزماتتبطة ارتباطا عضويا املر 

والثقافي والسياس ي  االجتماعيالقوية التي الزالت تقلق الجسد  األزمات أهمربي الكبير ولعل من عللمجتمع ال

 والتعليمية.واالقتصادي وحتى العقائدي هي تلك التي اقترنت باملنظومة التربوية  

في النصف الثاني من القرن  العشرين على  أوطا هاالعربة منذ االستقالل  األنظمةلقد راهنت 

الفرصة لكل طفل عربي لتعليم كما اهتمت بهذا  إتاحةجل أمن  ةهداج تفعمل املدرسة والتعليم والتربية

التربية ليست خدمة، فهي استثمار استثمارية وطنية تتعدى  مجرد خدمة فالتعليم و  أوليةمنه جاعلة   إقطاع

 عداداأل من خالل تلك   االجتماعيترجمتها على مستوى الواقع  ةظاهب أمواالطويل املدى فسخرت لذلك 

قافة التي تشيد هنا  ور الثدواملعاهد واملكتبات والنوادي و  والجامعاتالكبيرة من املدارس واملراكز التعليمية 

تبني سياسات التعليم وطنية تضمن مجانية التعليم   إلى باإلضافةاملختلفة  العربية قطار األفي  وهناك يوميا

العربية في  األنظمةلقد سارت هذه  ،باملعلم واملتعلم على حد سواء  واملعنوي والتعليم للجميع والتكفل املادي  

وروسيا والتي  نجلتراوا، وفرنسا ياناكأمل األوروبيةةعدد من الدول والحكومات  متأثرةمادة التعليم والتربية 

اهتمت اهتماما كبيرا ةعد الحرب العاملية الثانية بالتعليم وربطه بالعملية التنموية وبالحركة االقتصادية 

وتنمية القوى البشرية املطلوبة لهذه العمليات  اإلنتاجذلك أن التمنية تتضمن تطوير عمليات  الشاملة

نه نوع من أولكن باعتبار ، serviceنه خدمة أظام التعليمي ال على الن إلىوقد ترتب على ذلك  النظر  .اإلنتاجية

هذا الفكر اعتبار التعليم واالقتصاد وجهين لش يء  أو نتائج هذه النظرة،  من وكان، investissementاالستثمار 

 . (1)افردو جماعات  مةاأل بمستوى  النهوضواحد هدفه النهائي 

التنموية التي تخوضها  عاركاملم ضرورة ملحة في خض املوارد البشريةاالستثمار في  أصبالقد 

االقتصادي املادي واالعتماد على املوارد  التخطيطاملجتمعات العربية والتي كانت تعتقد اعتقادا مطلقا أن 

هذه املجتمعات بينت  أصابتاملتالحقة التي  واألزماتاملادية كفيالن لبناء تنمية شاملة غير أن الواقع املأسوي 

 التخطيطوعي ومسؤولية أن بهذا االعتقاد ومن تم تبين و  وأخطاءاالتجاه  من مرة هشاشة هذا أكثر

 االجتماعياالقتصادي والتنمية القائمة على القاعدة املادية فقط ال تؤدي الغرض املطلوب من حيث البناء 

املال البشري  أسر في ر ذلك أن االستثماالقوى البشرية وتدعيمها،  إعدادواالقتصادي املستقبلي فال بد من 

من دعائمها. فالقوى العاملة هي  أساسيةيعد استثمارا في القطاع القائد لعمليات التنمية الشاملة ودعامة 

 .(2)لتحقيق التقدم االقتصادي األساس يالعنصر 

مستوى التخطيط املستقبلي وأن وحتى يتسنى للمنظومة التربوية والتعليمية العربية الن تكون في 

 اإلنتاجيةالبشرية املؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولية البناء وقيادة املؤسسات  اإلمكاناتالوطن العربي  تلهم
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 واألهداف األفكارمع املناهج و  ruptureقطيعة  فال بد وأن تحدث لفضأ غد نحو  هابواالتجاه  عربيةال

 الحضاري الجديد. الركب مسايرةفي زاوية التخلف وعدم  حبستهاوالتقنيات التقليدية التي 

 :التي ظلت تضغط علينا هي األسئلة  أهمولعل 

ثار سلبية على املوارد آكيف يمكن تحرير املنظومة التربوية من دائرة التقليد والتخلف والتي كانت لها  -1

 البشرية العربية املستقبلية؟

 معرفي سليم إطار ء جل بناأة والثقافية والسياسية التي يمكن تفعيلها من االجتماعيما هي العناصر  -2

 ؟لوطن العربي سالمة موارده البشريةلمن ضي

البشرية  املواردتنمية اجل منهجية من و ادة مقتصاد املعرفة مدى يمكن االعتماد على ا أي إلى -3

 ا؟والتخطيط له

 املعرفي:  واإلطار املفهوم  -1

ر اإلداري واالقتصادي نبدأ في مساءلة واقع اقتصاد  املعرفة في الوطن العربي من حيث التسيي أنقبل 

والتي تشكل البؤرة  األساسيةةعض املفاهيم  ضروريا تحديد بدا لناوالثقافي،  االجتماعيي والتعليمي و والتربو 

 واإليديولوجيللتفاعل املادي واملعنوي والسلوكي املمكن للمجتمع العربي في ظل التهافت السياس ي  الوظيفية

 والذي زادت ثورته وحدة اية النصف الثاني من القرن العشرينيعيشه العالم منذ بد الذيواالقتصادي 

وشراسة مع بداية القرن الواحد والعشرين والذي يشهد وبكل  ةحشيو و  اباهر إو عنفا  أكثر صراعاته بصورة 

 وإيديولوجيةجالء ووضوح عودة االستعمار الكالسيكي في ثوب وشكل جديدين وبخطابات فكرية وفلسفية 

وصدام  صراعوذلك ةشعارات مختلفة  كال نسانيإلالتبرئة همجية هذا الواقع التعس  جلأتعمل جاهدة من 

الزمن  فالسفة ومفكري  إبداعاتو هاية التاريخ وغير ذلك من  اإلنسانالحضارات والثقافات والديانات وموت 

 الجديد.

ة كل جالء تلك العالقوالسياس ي يترجم وب واإلداري واالقتصادي  االجتماعياملشهد التعليمي والثقافي و  نإ

 والعلمي. والحديثباعدية وحتى الغرائبية عن اقتصاد املعرفة في مفهومه الجديد االنفصالية الت

 اقتصاد املعرفة في معناه العام والشامل حسب تقرير املنظمة العاملية للتربية والعلوم والثقافة إن

UNESCO(3)  وبامتياز سواء من  األساس يالعنصر فيه رفة  هو  اقتصاد يقوم على العلم واملعرفة وتعد املع

هذا االقتصاد طاقات كبيرة في  ستثمر اوقد حيث املنهجية والرةية والتسيير،   من أو حيث اللغة واملفاهيم 

في العمل وفي التسيير  األساسيةمنهجيته  إلىتحول املعلوماتية يتبناها مادة خصبة لتاملعرفة وفي العلم وفي 

 واالستثمار.

شمل وهو مجتمع املعرفة والذي يعد مجتمعا أو م عأ آخر وبمصطلحارتبط مصطلح اقتصاد املعرفة ولقد 

 ألغراضها جل معالجتها وتطبيقأقاعدة تكوينه البنيوي استثمار كم من املعلومات من و   األساسيةخاصيته 

نه يعني توافر مستويات أى املجتمع املعرفي عل أو  املعرفة، ويعرف ةعض املفكرين مجتمع (4)اإلنسانيةالتنمية 

عليا من البحث والتنمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال فهو مجتمع الثورة الرقمية التي غيرت من رةية 

العالم حيث أصبحت املعلومة املعرفية سمة مميزة ملعنى القوى اليوم، كما تصاغ أنماط الحياة   إلىاألمم 

 األرضطبيعة املعرفة املنتجة فاملعرفة هي القيمة هي  أساسعلى  والسلوكات والقيم والعالقات أذواق وتشكل

واملؤسسات لتسويق املعرفة كمصدر  األفرادالجديدة التي يقع حولها الصراع ففي مجتمع املعرفة يسعى 

 .(5)"اقتصادي وتجاري 
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 آلياتهاعيل وفي تف ةاالجتماعيو االقتصادية  اءاتهانبالتقليدية كثيرا ما تراهن في  األنظمةفإذا كانت 

على املواد الخام من ثروات معدنية مختلفة ومصانع ومؤسسات صناعية وشركات كبيرة  أساساالتنموية 

تراهن وبدرجة كبيرة على املوارد البشرية وعلى العلم واملعرفة وقوة الفكر  الجديدة األنظمةعابرة للقارات فإن 

لخدمة التنمية واالتصال وتسخيرهما  اإلعالمل تكنولوجيا الذهني في مجا والنشاطواالختراع  االبتكار و  واإلبداع

بحيث يتم تحويل ، بامتياز في بناء مجتمع سليم وقوى رأس األول و السان ناملادية و املعنوية و السلوكية لإل

الهندسية والتكنولوجية والتنظيمية  واألساليبالنظرية والتطبيقية رفة إلى موارد ملموسة من املعارف  عامل

تسهم بصورة مباشرة في التنمية املستدامة للمجتمع وتضمن توفير االحتياجات الضرورية وتكفل التي 

 .(6)للمجتمع األساسيةالحريات 

لذلك التطور العلمي واملعرفي الذي  أهلهافي مجال التنمية وقد  قوية تعيش مجتمعات املعرفة لحظات 

ها على ت، ترجموعجيبةقوية  وإعالميةتكنولوجية ومهارات  طاقات اكسبهااستثمرت فيه منذ زمن طويل حيث 

وفي الزمن  اإلنتاجيةوفي  اإلنتاجفربحت في  واالقتصادي والصناعي. واإلعالمي االجتماعيمستوى البناء الثقافي و 

 وفرض سيطرتها وأهميتها اقتصاديا وسياسيا على املستوى العاملي. األسواقاكتساح   إلى أهلهاوالذي  اإلنتاجي

بناء تنميتها بناء سليما وقويا وذلك  إلى أهلهاالدول املتقدمة اقتصاد املعرفة في مفهومه الشامل  تبني نإ

وملجتمعها  إلنسا هاواالختراعات وتسخيرها خدمة  وتكنولوجية عجيبة من حيث اإلبداعاتعلمية  أسسوفق 

والسياسة والسياحة  واإلعالمال والفالحة واالتص والنقلوالعمل والصحة والزراعة  في مجال التربية والتعليم

 والفن والرياضة والترفيه والتسلية.

، فهي عملية واعية اعتباطيةعملية  أو العناية واالهتمام  واالعتماد على املعرفة ليست صدفة  نإ

واملعالم وواضحة من حيث املقاصد  األركانوملتزمة ومخططة وخاضعة ملنهجية سليمة ومضبوطة  ومسؤولية

الدول املتقدمة  أدركتة واالقتصادية  والصناعية والسياسية ومن هذا املنطلق االجتماعيثقافية و الفكرية وال

في حياة  ومناسبتيهليست محطة عابرة وسطحية   املعرفةاقتصاد  أنتعرف ملجتمعات املعرفة  بحتاصوالتي 

شتى مجاالت املعرفة من  قيمة ثابتة وأساسية وقائمة على البحث العلمي فيبل هي  اإلنساناملجتمع وحياة 

علم االقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس واالنتروبولوجيا والفيزياء والطب والتكنولوجيا والرياضيات 

ما  تراعخواال  اإلبداع إلى اإلنساناملعرفة والتي تؤهل  أنواعواالتصال وغيرها من  اإلعالمواللسانيات وعلوم 

 مة جديدة ومتجددة.ونزيهة وكري يدةسعن يعيش حياة يمكنه أل 

طر معرفية وتكنولوجيا جديدة تماشيا مع أوفق  التنموي  هااقتصاداملعرفة  تلقد أسست مجتمعا

 أو أية مكانة سواء في التعليم مكان  و  أيمتطلبات الزمن الجديد ورهاناته والذي لم يعد فيه لألطر التقليدية 

 في االقتصاد. أو في التربية 

عرفة وهي املجتمعات املتقدمة واملتطورة وصاحبة السيادة االقتصادية فلقد اكتشفت املجتمعات امل

 موللتقدفي التطور الهائل للمعرفة   -اكتشفتلقد  -تسويقا وسيطرة و أوتصديرا  إنتاجاالعاملية  والسياسية

الثقافي واالقتصادي و   االجتماعيجل التكفل بالواقع أولالزدهار التكنولوجي خير وسيلة بل القوة الفاعلة من 

في  ةجديدواكتشافات  واختراعات اإلبداعاتوالتعليمي والتربوي الجديد وذلك بما أفرزته املعرفة الجديدة من 

لقد مكنت هذه املعرفة محمد دياب:" األستاذواالتصال وكما يقول  اإلعالمميدان املعلوماتية وتكنولوجيا 

سيطرته على  من فرض اإلنسانلقد مكنت  االتمجال  املعلومات واالتصحدثته من ثورة في أ االجديدة وم

واملعنوية لقد  املالية األخرى في الحياة من بين العوامل  تأثيرا أكثرعامل التطور املعرفي  أصباحد  إلىالطبيعة 

الجديد في  االستراتيجياملورد  إ هامن املوارد االقتصادية له خصوصياته بل  أساساباتت املعلومات موردا 
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العنصر  راهنال عصرناصادية املكمل للموارد الطبيعية كما تشكل تكنولوجيا املعلومات في الحياة االقت

حد أ إلى املعلوماتية تحولت تكنولوجيا املعلوماتية نظمهأل في النمو االقتصادي فمع التطور الهائل  األساس ي

 .(7)"جوانب التطور االقتصاد العاملي أهم

بصورة كبيرة حيث غيرت  اإلنسانعميقة غيرت حياة  ثار آاملتقدمة  في املجتمعات ةلقد كان اقتصاد املعرف

بس واالستهالك ونظام اته اليومية من حيث املأكل وامللحي أسلوبفي املصنع كما تغير وفي العمل  أسلوبه

الترفيهي من حيث وسائل الترفيه والتسلية  أسلوبهالبيئة كما تغير  حيط ومعاملاآلخرين ومع عالقاته مع 

ة االجتماعيوكل هذه الثورة  ل اللهو واللعب كما تغيرت مدرسته ووسائل التعليم والتربية والثقافة لديه.ووسائ

واالتصال  اإلعالمالتقدم الهائل في مجال املعرفة وتكنولوجيا  إنتاجوالثقافية واالقتصادية هي من وحي ومن 

له  أفرزتلقد  ،مجتمع املعرفة إنسان في حياةى ففوائدها ال تعد وال تحص  التي راهنت عليها الدول املتقدمة، 

 إلىالسكانير  إلىالحاسوب  إلىووسائل غيرت حياته وطورتها بصورة عجيبة وغريبة فمن الهاتف النقال  آالت

الجديدة التي استفاد  اإلبداعاتوسائل العالج الطبي الدقيقة وغيرها من  إلىوسائل النقل السريعة واملتطورة 

 يادين الحياتية.املوفي جميع  نساناإلمن خدمتها هذا 

 اإلعالماالستثمار املطلق في العلم واملعرفة وفي التكنولوجيا  أنفال يجب االعتقاد  ،مراأل ومهما يكن من  

ومفيدة  وقويةلبناء تنمية سليمة  واالتصال عناصر وحدها كفيلة قد تضمن سالمة اقتصاد املعرفة املؤهلة.

ة االجتماعيالثقافية و  األطر مكملة ومدعمة القتصاد املعرفة من حيث  أخرى فال بد من توفير عناصر 

من  حيث الوالدة والنشأة والتطور بة الخصبة ماديا ومعنويا وسلوكيا قد تضمن له التر  والسياسية.

 واالستمرارية والفعالية.

 ناضلتمة وثقافة سلي وإيديولوجيةفلقد ولد اقتصاد املعرفة في تربة اجتماعية وسياسية وفكرية 

  أسسدرجة البناء والتشييد القائم على  إلىوصلت  أن إلىوكافحت شعوبها وخاضت ثورات كبيرة وطويلة 

ة الحقة واملواطنة الصحيحة وحربة الرأي االجتماعيوالتربية والثقافة السليمة والعدالة  وبامتياز علمية  

 األفرادحقوق  واحترامالعقالنية في التسيير و  الديمقراطية والحكم الراشد والشفافية واملمارسات والتعبير 

 واملحسوبية والتخلف بكل أنواعه والرشوة الفسادومصادره ومحاربة  أشكالهالعنف في كل  ونبذالجماعات و 

 في جميع املستويات والعصبية والطائفية. واألميةوأشكاله 

 

 واقع  الوطن العربي في ظل اقتصاد املعرفة: -2

 أفرزتهبي مجتمعا تقليديا متخلفا ةعيدا عن الركب الحضاري الجديد الذي ال يزال املجتمع العر 

 اإلعالمالهائلة التي عرفتها مجتمعات املعرفة في ظل التقدم الهائل  ملجال تكنولوجيا  التطورات

 واالتصال.

ها ةعض والطاقوية التي تمتلكيتنكر للثروات البشرية واملادية واملعدنية  أو ال يمكن ألي أحد أن ينكر  

 ما تملك فهي الزالت حبيسة التخلف.الرغم مار العربية غير أ ها على االقط

 وهي: قطريتين مجموعتينيا العالم العربي تكشف لنا لجغرافة لاالجتماعياملقاربة االقتصادية و  إن 

 املجموعة القطرية النفطية. -1

 املجموعة القطرية الزراعية.-2

العربية ذات االنتماء الواحد والتاريخ و املصير الواحد وعلى الرغم  األقطار  نأن املفارقة العجيبة غير أ

أن تتكامل فيما بينها وأن تؤسس نسيجا صناعيا واقتصاديا عربيا  األياممما  تمتلك فلم تستطع في  يوم من 
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منغمسة في  البعضةعيدة عن ةعضها  أقطار غذائيا عربيا فهي  اموحدا ومتحدا وأن تضمن لنفسها أمن

عربية  أقطار الزراعي الطائشة واملتغطرسة فهي  أو االقتصادي  أو السياس ي  تها تحت ضغط األنانرجسي

تحت  ةوياملنضار العربية فان االقط األمر ومهما يكن من  .، أحيانابحدودها بل ومتصارعة فيما بينها  متمسكة

د يل قصاقتصاد معرفي قوي وا بناءما يؤهلها لك من املؤهالت املادية والبشرية لواء الوطن العربي الكبير تمتل

ون في حالة صحية اجتماعيا كالعربي حياة نزيهة وشريفة وان ت اإلنسانان يحررها من التخلف والتبعية وضم

يعيش تحت وطأة الواقع العربي يبقى واقعا متخلفا مريضا تعيسا، أنوثقافيا وسياسيا جيدة وممتازة، غير 

 ثوراتالعربية ذات صبغة الديكتاتورية االستبدادية تخاف من  ةفاألنظمخوف داخلي وخوف داخلي خارجي 

ائي الذي قد يدعم دمن اعتداءات عربية بحكم الجوار الع أيضاشعوبها واالنتفاضة داخلية كما تخاف 

من العدو الخارجي  أيضاالطائفية كما  قد تخاف   أو الدينية  أو  السياسيةاملعارضات الداخلية ذات الصبغة 

جديدة كحماية حقوق  وأشكالغ ياالستعمارية الجديدة والذي قد يدخل الدول واملجتمعات في ص صبغةالفي 

واألساسية هي االستيالء على الثروات النفطية وغيرها مما تزخر به هذه  األولىه نوالديمقراطية  وعي اإلنسان

محلية ولكن  بناء تنمية عربيةجل أالعربية من  األقطار لقد عملت ةعض  األمر ومهما يكن من  العربية. األقطار 

لم تخلص ولم تحرر الشعوب العربية من  أموال جلها منأملجهودات وما صرف من هذه املشاريع وهذه ا

 أال جوهر التنمية  إلىالتخلف ألن غالبيتها كان يركز على الشكل الخارجي  للتنمية والتحديث... دون الدخول 

 اإلنسانتحقيق االحتياجات  أيلى الصعيد الجسدي والروحي وبناء الشخصية ةشكل متوازن ع اإلنسانوهو 

ية أخرى فعلى حوالثقافية دون أن تطغى ناحية على نا ةاالجتماعيو املستويات االقتصادية  ىعل األساسية

لم تزل املجتمعات العربية تعاني من النقص في الغذاء وسوء استخدام املوارد الطبيعية  الصعيد االقتصادي 

 .(8)واملالية

 واملعوقات: األسباب -2

عدد من العوامل  إلىيعود سبب التخلف املجتمع العربي اجتماعيا وتربويا وتعليميا وثقافيا واقتصاديا 

بحيث حبسته في دائرة التخلف ومنعته من تبني اقتصاد املعرفة كوسيلة  والسلوكيةاملادية واملعنوية 

 العربي. لإلنسان أحسنو  أفضل دغنحو  االنطالقجل أوكمنهجية وكمادة خام من 

  األميةانتشار  و  ومعوقات الوطن العربي هي مسألة املنظومة التربوية األسباب أهم أنوفي اعتقادنا 

 .غياب البحث العلمي التكنولوجيو 

 والتعليم :  التربية -3-1

 قدرة سلبيا وعميقا في عدم تأثيرا العربي أثرت طبيعة املنظومات التربوية والتعليمية في الوطن نإ

 أهدافهامنظومات تقليدية في مضمو ها وفي مناهجها وحتى ة اقتصاد املعرفة، فهي بهذه املجتمعات عل مواك

عامة فان التربية والتعليم وبصفة و العربي في مادة التكوين  اإلنسانومقاصدها ةعيدة عن مسايرة احتياجات 

الفكري،  والتشجيع واإلبداعلكافي للطالب لالبتكار  يزال يعاني من افتقار في توفير املجال االتعليم العربي ال 

بينما يركز بدال عن ذلك على الحشو ذاكرة الطالب باملعلومات كذلك يفتقر التعليم في غالبية الدول العربية 

 .(9)العمل التطبيقي إلى

ت ضيقة طمس إيديولوجيةروحات أطو  أفكار سة يحب العربيةلقد ظلت املنظومة التربوية والتعليمية 

ة يوتحمل بوعي املسؤول واإلبداعقادرا على التفكير  كفءتنتج وتكون متعلما  أنمن  ومنعتهاهويتها املعرفية 

متعلما سلبيا فاقد الروح  أنتجتلقد  ة  واالقتصادية والسياسية في املجتمع.االجتماعياملعرفية والثقافية و 

متحجرة ترفض التغيير والتجديد من حيث مدة و هو وليد ملنظومة تقليدية جاف والتفكير  واإلبداعاملبادرة 
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وتقنية  املتهجيةوار من حيث حالنقاش والتحليل والسؤال واملجادلة وال أيضاكما ترفض  واألفكار املضامين 

 االتصال والتواصل املعرفي التربوي التعليمي.

التربوية العربية والتي هي  التفكير وبجدية مطلقة في املنظومة اواستعجاليضروريا  أصباومن هذا املنطلق لقد 

 والتسيير واألهدافثورة تغييرية من حيث البرامج واملضامين واملناهج والوسائل والتقنيات  إلىماسة  حاجةفي 

 علمية حديثة تتماش ى ومتطلبات الزمن العربي الجديد. أسسوجي وذلك وفق واإلداري والبيداغ املالي

من ريادى بدور  تقوم أن إلىة  من زمن الوطن العربي يالفي الظروف الح املدرسة العربية مرشحة إن

تكوين  الرجل العربي للغد العربي، قادر على تحمل املسؤولية وقادر على املساهمة في  وأهدافحيث طبيعة 

التعليم  نظامالتنمية وذلك حسب ما يتعلمه ويتلقاه من تربية وعلم وثقافة وفكر ولهذا السبب يقع على عاتق 

الصالت بين االقتصاد والنظام و  التي تبنى عليها هذه املهارات كما أن االرتباطات  األسسضع مسؤولية و 

في مجاالت  أداةهمن املدارس يتماش ى مع ما هو مطلوب منهم  للتالميذأن ما يقدم  الىل صالتعليمي ت

 .(10)ة للتعلمالعريض واألهدافاد صاالقتصادية بل يمكن القول أنه ال يوجد تعارض بين متطلبات االقت

العناية باملدرسة وباملوارد البشرية في سن مبكر أي منذ الطفولة والتكفل بنشأتها ونموها  إن

معرفية ونفسية وثقافية  وإمكاناتاستثمار وتحضير لقوى عاملة ونشيطة ذات مهارات  األصلوتطورها هو في 

وبجدارة واستحقاق احتالل مناصب  نهاواملعالم وسليمة الجسد والعقل ويمك واألسس األركانقوية ومتينة 

 شغل واملساهمة وبقوة في التنمية واملجتمع.

فة ر وبامتياز القتصاد املع واألساسية األولىالتربوية في مجتمعات املعرفة املحطة  املنظومات لتشك

املثمر وعلى  والخام ذات الجودة من حيث التكوين والتفكير والتفاعل العلمي ولىحيث تلهمه املادة البشرية اال 

 وبإتقانمن حيث العناية  والتعليم مواال كبيرة في املجال التربيةأتستثمر مجتمعات املعرفة  األساسهذا 

ة االجتماعيالنفسية والثقافية و  واألطر البرامج واملناهج التعليمية والوسائل البيداغوجية  و  املضامين

ملعلم واملتعلم وقد تخصص لذلك وباستمرار ندوات لهذا املجال وخاصة ا األساسيينواالقتصادية للفاعلين 

خضاعها لعملية التقويم والتقييم كما تحرص إمراجعة وتجديد البرامج و  واألساس ي األول ومؤتمرات هدفها 

ةعيدا عن  بة اتق املختصين والخبراء ذوي التجر ى عشراف على هذه املؤتمرات حيث تضعها علعلى عملية اإل 

لى إيء س سياسية خطيرة قد ت اتجاهات ي تدنس العملية وتنحرف بها نحوة التقيالض اإليديولوجية األطروحات

فارغا يحي ويموت بموت النظام  إيديولوجيااملتعلم الذي قد يصبا وعاءا  ىلإلى املعلم و إالتربية والى التعليم و 

 .أوجدتهواملرحلة التي 

والتخطيط   التنمويةابض للمشاريع وبصفة عامة فلقد شكلت املدرسة واملوارد البشرية القلب الن 

 من اجل بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وقوية. الستراتيجية

وتوفير الوسائل التكنولوجية  الجديدة العصريةن تدعيم املنظومات التربوية من حيث بناء الهياكل إ

م واملتعلم وتوفير الجو للمعل االجتماعي لخدماتياالدقيقة وتجديد ومراجعة البرامج واملناهج والتكفل بالقطاع 

دخول عالم اقتصاد  إلى املجتمعاتيؤهل  أساسية، يعد كل هذا عملية املتناسب االجتماعيالبيداغوجي و 

ةشري ذي مهارات علمية قوية قادرة  على  وبإطار علمية  أسساملعرفة وبناء تنمية اجتماعية واقتصادية عل 

املتوسط والبعيد ويعتمد  املديينر على دود هذا االستثماازة وقد  يقاس مر بواجبه بصورة جيدة وممت القيام

 ،(11)استراتيجي للدولة املنظور على 

 د البشرية ماديا ومعنويا عرفت كيف تتكفل باملدرسة وباملوار املعرفة قد  مجتمعاتفإذا كانت  



19 

 

مات فان املنظو  إلنسا هاوقد ظهرت نتائج هذا التكفل على املستوى الحياة العلمية واملعايشة 

أن هذه املنظومات نفسها لم  العربي ال زال يعاني مشاكل عدةالتربوية وقطاع املوارد البشرية في الوطن 

الصانعة للخبرة في ميادين العلوم والتكنولوجيا  ويشكو التأطير  اإلطاراتتحقيق اكتفاء نسبي من  إلىتتوصل 

وين وفق ما يستجد من تطويرات كالت إعادةتم ت أنالحالي من عدم تحسين معلوماته ةعد التخرج ومن  النادر 

ار وتلقين نفس والثانويات والجامعات في اجتر في تلك امليادين وقد يستمر البعض من اساتذة املدارس 

 .(12)أكثرو أاملعلومات وكما كانت عليه قبل عشر سنوات 

وقبل كل  أوال لعناية تتحقق دون ا أنن التنمية الشاملة في الوطن العربي ال يمكن أوفي اعتقادنا  

فان الثروة املادية : "محمد العربي ولد خليفة األستاذش يء باملنظومة التربوية وباملوارد البشرية فكما يقول 

صاحبتها زيادة في الرصيد الوطني من املوارد البشرية  إذا إالتنمو وتتواصل نموها،  أنللمجتمع ال يمكن 

 .(13)"الطموح والجديةهارات العلمية والفنية وبملاملزودة  با

وخالصة القول فان قطاع التربية والتعليم واملوارد البشرية في الوطن العربي ال يزال يعاني ماديا 

منطق سياس ي شعبي حماس ي عربية تعاملت مع هذا القطاع وفق ال األنظمة أنومعنويا وسلوكيا كما 

 إال صعيد حيث لم تنتج هذه املنظومات   اكثر من من مرة على أكثر  السلبيةوقد ظهرت نتائجه  إيديولوجي

املؤسسة التعليمية ةعقل عاطل عن  م هو الحامل لشهادة بامتياز يغادر وان املتعل واألمية التخلفاملزيد من 

عادي حامل لشيك  إنسانحامل لشهادة شأن أي ال وهو التفكير ويبدي مشلولة عن العمل وشأنه في ذلك 

 بدون رصيد.

املجتمعات العربية  أرادت إذاضرورة ملحة  أصبحتة التربوية وباملوارد البشرية العناية باملنظوم إن

النظر في فلسفته  وإعادةاملناهج التعليم  وبإصالحفهي مطالبة بالتكفل بها  لى مجتمعات املعرفة،إتتحول  إن

 ينواملتكونمضامين التكوين ومناهج التوصيل، ودراسة خصائص املكونين  مراجعةوقد يتطلب ذلك  وأهدافه

 .(14)ي والتربوي فوتطوير الوسط الذي تدور فيه عمليات البحث والتبليغ املعر

 :األميةظاهرة  -3-2

هذه املجتمعات من  لعربية من املعوقات الكبيرة التي منعتفي املجتمعات ا األميةتعد ظاهرة انتشار 

 واالستهالك. واإلنتاجية من حيث العمل املجتمع في التنم كل أفراد االنطالق نحو التقدم واالزدهار ومساهمة

مثقلة  أصحتكاهل جسد املوارد البشرية العربية والتي  ثقلامرضا خطيرا  األميةتعتبر ظاهرة انتشار 

 %80وال حول لها وال قوة... فهي تتحرك بأقل من وتيرتها الطبيعية فهي معطلة دوما وأبدا حيث أن أكثر من 

جد  بطريقةهذا الفقر لتمس  آثار اني فقرا تربويا وتعليميا رهيبا وقد امتدت من الساكنة العربية ال تزال تع

ة والثقافية واالقتصادية  ليصبا الفقر فقرين، فقر في املعرفة والتربية والتعليم االجتماعيعنيفة القطاعات 

ملجاعة ومن ثم فإن ارتباطا عضويا بالجوع وا األميةوالشراب  والحياة املعيشية،  فلقد ارتبطت  األكلوفقر في 

وان تكون لهم الدور   األميينال من خالل العمل مع إال تتم  و حالة النم إلىالتغيير في املجتمع العربي واالنتقال 

التنمية  إلىوالوصول  التغيير من خالل الوعي والوعي الناقد لواقعهم من اجل املساهمة ةعملية  املساهم

واالقتصادي والثقافي  االجتماعياملترابطة بين عملية حدود التغيير  العالقة ن، إاملجتمعالشاملة على صعيد 

 .(15)األميةوعملية محو 

لظاهرة  السلبية اآلثارل ونتغافل عن نغف  أن األحوالحالة  من  بأيةومن هذا املنطلق ال يمكن  

صاب في عمقها وفي واالقتصادي للموارد البشرية والتي قد ت االجتماعيعلى الجسد املعرفي و  األميةانتشار 
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كيا ها لتصبا عاجزة عاطلة سلبية جامدة غير قادرة على مسايرة الحركة التنموية وال متطلبات الحياة 

 مكان وال مكانة وال أي دور اجتماعي. األميةالجديدة التي لم تصبا فيها 

جزء كبير من  مار استثتعرقل نشاط املوارد البشرية العاملة واملثقفة فهي تحرم املجتمع من  األمية إن

للقيم  التنكر طاقته البشرية وتحول دون خلق جيل مستثير له القدرة على تمثل القيم الحديثة دون 

 .(16)األصلية

ةعض  أناملجتمعات والتي عانت من ويالتها كثيرا غير  قد مست كل األميةظاهرة انتشار  أن إلىونشير  

على اختالف  يينماأل ببرامج ثقيلة من حيث التكفل بكل هذه املجتمعات تعاملت معها بجد وبصرامة وخصتها 

 تتكثر ةعض املجتمعات لم  أنحين  فرسمت لذلك استراتيجيات التعليمية خاصة، في وأجناسهم أعمارهم

وثقافيا من  اجتماعيا  مشكلة لها سرطانيا ألنا  أصبحتدرجة  إلىعناية  أو اهتمام  أيبالظاهرة ولم توليها 

 دي له.لتصو اأالصعب مقاربته 

املدمرة شكاله السلبية السيئة  إو  ينتج عنها من تخلف في كل صوره دالظاهرة وما ق لخطواتونظرا 

املادي واملعنوي والسلوكي للموارد البشرية عملت العديد من الدول العربية من اجل الحد من زيادة  للكيان

ع والتعليم للكبار وتعليم املرأة تعليم للجميال مثلتبنت برامج تعليمية خاصة فبين املواطنين  األميةانتشار 

الريفية والدروس املسائية والتعليم في املؤسسات الصناعية املوجة للعمال، وكل هذه العناوين ملشاريع 

لكل  إجباريةسن سياسة تعليمية  إلى باإلضافةهذا  األميةالتعليم تبنتها ةعض الدول العربية قصد محاربة 

في  باملدرسةلم يلحق  ابنه  أبضد كل  عقابيةسن قوانين  إلىببعض هذه الدول  في   الحدفال وقد وصل االط

 سن القانوني.ال

ى نشره وتدعيمه نجد عند هذه الدول العربية عل عملتالتعليمي والتربوي الذي  اإلطار وفي نفس 

ولة تنص على  وجود مواد قانونية دستورية كقيمة ثابتة في السياسة الرسمية للد البعض من هذه الدول 

 إطار وهذه االهتمامات يدخل في  األنشطةالتعليم ومجانية التعليم، وكل هذه  وإجباريةديمقراطية التعليم، 

للموارد   االجتماعيوحماية الجسد الثقافي والنفس ي و  األميةاجل الحد من انتشار ظاهرة السياسة املتبعة من 

الفقيرة من أجل مكافحة  األقطار ة على مساعدة ةعض ئات واملنظمات العاملييالبشرية وقد سعت ةعض اله

نذكر نشاط املنظمة العاملية للتربية  ، وفي هذا الصددبالتأطير البشري  أو سواء بالتدعيم املالي ، األميةظاهرة 

في العالم حيث صنعت لنفسها  األميةعلى القضاء على ظاهرة  راهنتوالتي   UNUISCOوالعلوم الثقافية

 عنوانه التعليم للجميع. 2013والى غاية  1998وطموحا يمتد من سنة برنامجا كبيرا 

من اجل تكفل بالتعليم  األساسية األولياتهناك ةعض  أن.على 2006وقد جاء في تقريرها السنوي لعام 

على  تطبيقهاوقد  رسمت مجموعة من التدابير وعملت جاهدة على متاةعة  األميةللجميع ووضع حد لظاهرة 

 فيما يلي. واإلجراءاتل هذه التدابير ثماملنخرطة في هذا البرنامج وتت لألقطار  االجتماعيواقع املستوى ال

الوطنية  األعمالالشباب والكبار في جداول  أميةمحو  ىعل األوليةدرجة عالية من  إضفاء -1

 أعلىيكون هناك التزام سياس ي بذلك على  أنمن املهم جدا  األميةوالدولية لكي يتحقق محو 

في خطط التعليم وفي غيرها من  األميةتدرج محو ، ويات وسياسات حكومية واضحة مست

 الحد من الفقر. إستراتيجيةذات الصلة مثل دراسات  قيثااملو 

 إن املتعلمين فحسب، من الواضح جدا، األفرادالتركيز على  املجتمعات املتعلمة، ال على  -2

خالل تطوير املجتمعات املتعلمة التي يتمتع  من إال تتحقق  أنالتعليم للجميع ال يمكن  األهداف

ئات الغنية والدينامية يلالستفادة من الب زمةاال  علمين بالوسائل  والفرص املت األفرادفيها جميع 
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 إلىجانب التعليم املدرس ي والبرامج التي تضمن تحويل الشباب والراشدين  إلىاملواتية للتعليم، 

 أناس  متعلمين.

ن تحدد أالشباب والكبار، يجب على الحكومات  األميةفي محو  ومةالحكتحديد مسؤولية  -3

الكبار، وهي مسؤولية غالبا ما تكون موزعة على  عدة وزارت  أميةبوضوح مسؤولياتها في محو 

تستلزم العديد من الشراكات على جميع مستويات الحكومة ومع منظمات املجتمع  أ هاكما 

العام، ومن املهم جدا االرتقاء بمعلمي محو  القطاعمن  تمويل مناسب إلىاملدني، ويحتاج ذلك 

 .(17)وتدريب أجور من  يتالءماملستوى املنهي املطلوب وتزويدهم بما  إلى األمية

والتي مست  األميةوخالصة القول فلقد اقترن موضوع املوارد البشرية في الوطن العربي بظاهرة انتشار 

 إلىعديدة ومختلفة من االستعمار والى الفقر  ألسبابة العربية وذلك باملائة من املجموعة السكني 80من  أكثر 

في مادة التعليم والتربية والعناية   العربية األنظمةلراشد لدى العديد من ا  غياب الحكم إلىالتخلف 

 .واالهتمام باملواطن العربي

تحضير لها  ةسالح العلم والتصدي لها تعد ثورة كبيرة ال بد  من خوضها وال  األميةن محاربة ظاهرة إ

 .واملعرفة والثقافة والسياسات الواقعية واملنطقية واملعقولة في تسيير  شؤون املوارد البشرية العربية

ضرورة ملحة من اجل بناء  أصبارواته الطبيعية، في الوطن العربي الغني بث األميةالتكفل بظاهرة  إن

و تمييز معرفي وتربوي أن استثناء ستفيد منها الجميع بدو املجتمع وي األفرادفيها كل  يشاركتنمية شاملة 

ينمو ويتطور ويتحدى متطلبات الزمن الجديد زمن  أن ينيأم إفرادهملجتمع اكبر عدد  أبداوتعليمي، فال يمكن 

 املعرفة والعلم والتكنولوجيا.

 التخلف العلمي والتكنولوجي: -3-3

و بأخرى أليمي  املوارد البشرية العربية يقودنا بطريقة الحديث عن املسار التكويني والتربوي والتع إن

حقيقية وبامتياز الحركة ع البحث العلمي والتكنولوجي والذي يعد أصال  النتيجة الالحديث عن واق إلى

علم ال ةو الطويل وذلك في جميع املستويات الن قضيأواملتوسط  ر يالقصى املعرفية للموارد البشرية على املد

ن التغيير  في البني السياسية واالقتصادية فالتكنولوجيا ال يمكن أن تتوافق ا ال يمكن فصلها عوالتكنولوجي

تغيير    إلىالتغيير في البيئة واملحيط الخارجي للمجتمعات والتي  بدورها تؤدي  إلىتسعى  أل هاالتقليدية  البنيمع 

 .(18)في نمط العالقات والتفكير والوسط الداخلي لإلنسان

في  إستراتيجيةغياب سياسة  إلىالتخلف البحث العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي  أسبابتعود 

التكوين والتي تعرف تعطيال وذلك من حيث  البشرية دفي املوار  لياألصفي االستثمار العلمي  التكفلمادة 

ض املنظومات ل في ةعي وان كتب لها التكوين كما هو حاصوالتحفيزات والتوجيه نحو حقول البحث، فه

التفرغ  إلىالتربوية العربية، فتبقى غريبة تعيش لحظات الشك والتهميش والفقر املعرفي الذي يقودها ويؤهلها 

 للبحث فقط.

 التكنولوجيتعيش املجتمعات املعرفة العربية غياب التخطيط في مجال البحث العلمي وتطوير 

أن تضمن سالمة املناخ دية واملعنوية التي يمكنها الضروري والوسائل املا لوتدعيمها من حيث توفير املا

 والتحفيزات والضمانات. والتشجيعوثقافة البحث والباحث من حيث االحترام واالعتبار 

العربية في مادة البحث العلمي والتكنولوجي ال يزال  األقطار على  الرغم مما تحاول القيام به ةعض  

ومفيد وحساس في  أساس يكقطاع ه وجود  إلثباتها والتي تؤهلها لم  يحظ بالعناية التي يستحق األخير هذا 

 نفس الوقت.
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لى خير دليل ع والتكنولوجيالعربية من أموال في مادة البحث العلمي  األقطار وما تصرفه  ةعض  

قيام بدورهم العلمي الريادي لل أبدا همتؤهلفهي حالة ال  العرب، التعسة التي يعيشها الباحثون  الحالة

لقد اعتادت  ، وضع نشاطهم وتسخيره في خدمة للتنميةو   واالكتشافواالختراع  اإلبداعل لهم من حيث و واملخ

هذه  مهما كان الثمن وقليل ما يتم التفكير في توجيه أجنبية استيراد كل ش يء وتبني برامج  بحثية األقطار هذه 

ن يهاجر ويفر أرجم طاقاته محليا قبل لتكوين الباحث العربي وتدعيمه وتسخير له الجو املناسب ليت األموال

 علمي جاهز ومنتج. طار تستفيد منه كا أجنبيةنحو  مخابر ومؤسسات 

 إلىولكنها تفتقد  وغزيرةن الخطابات السياسية العربية في مادة البحث العلمي والتكنولوجي كثيرة إ

في فلكه وخير  وما  يدور سياسية حماسية ةعيدة  عن الفضاء العلمي  خطاباتفهي  الفعاليةوالى  الصدق

من اجل بناء اقتصاد  والتكنولوجيا دولة عربية نظاما وطنيا للعلم  أيةدليل على ذلك انه والى اليوم لم  تطور 

 مبنى على املعرفة

العربية، سيكون بناء نظم  البلداناملال البشري في  رأسوكنتيجة لالستثمارات الهائلة في تنمية  

وتمتلك البلدان العربية العلميين  ،االقتصاد السياس ي  بإصالحنولوجيا  مرتهنا فقط عربية وطنية للعلم والتك

مرحلة التصنيع  لكن ليس لديها الثقافة   إلىنحقق االنتقال  أنواملوارد التي تستطيع من  خاللها  واألسواق

 .(19)السياسة للقيام بذلك

وجي حالة من التخلف تطور التكنوليعيش الوطن العربي بصفة عامة  في مادة البحث العلمي وال

ين وقد يعرقالن مسيرته التنموية وذلك ةسبب غياب مناخ اجتماعي وسياس ي واقتصادي وثقافي والتقوقع رهيب

ةشكل عميق في املشهد  تثر ان هذه الحالة ظواهر سالمة البحث والباحث وقد نتج ع منيضوسليم  أصيل

 وحي وفي هويته املعرفية وهي:في كيانه الر  أصيبعلمي العربي حيث البحث ال

محدودا ال  نشاطها أصباشلل املؤسسات ومراكز البحث العلمي والتي عرفت جمودا كبيرا حيث  -1

 األوروبية ةشكل ببغائي. السطحية وتكرار ما يبدع ويخترع في املخابر يتعدى تقليد واملحاكاة

حيث الجو العلمي املناسب  كيةواألمري األوروبيةالعربية نحو املجتمعات املعرفة  األدمغةهجرة  -2

محمد العربي ولد خليفة هذه  األستاذواملشجع للباحثين ماديا ومعنويا وسلوكيا وقد وصف 

والتي يراها  أسبابهالجسد البحثي العربي العلمي حيث يذكر ةعض  أصابالظاهرة بالنزيف الذي 

ة تكليف املتفوقين في والنزعة الخاطئ بتنظيمهاسوء  أو مصطنعة مثل عدم توفر هياكل البحث 

يتعرض له الباحثون من اغراءات في الجامعات ومراكز  إدارية روتينية  و ما  بأعباءالبحث 

الوطن ونقص الثقة في كفاءة  الخبرات الوطنية وااللتجاء املفرط   إلىالبحث عند العودة 

 .(20)كلفةمما يعطل تراكم التجربة والخبرة ويزيد من  الت األجنبيةللمكاتب الدراسات 

تكون حاملة  للمشاريع العلمية  غياب النخب واألسماء العلمية العربية البارزة والتي قد -3

بصفة عامة، فنكاد ال نسمع أي صوت أو اسم عربي في  واختراعات كبيرة تفيد التنمية العربية

بر مجال اإلبداع واالختراع، وحتى وإن كتب وإن برز عالم عربي ، فالفضل قد يعود إلى املخ

 وباألساساالولى  هياستفادت  األجنبي أو املؤسسة التي يشتغل فيها والتي وفرت له املناخ والتي

ومهما يكن من أمر ، فإن املشهد العلمي والتكنولوجي العربي يتميز  من ابداعاته و خداماته،

 :أساسيتين وهما ةسمتين
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تولى تخطيط املشاريع الكبرى هي التي ت األجنبية الشركات أنضعف القدرات التكنولوجية حيث  -1

ية في كل قطر عربي سبب الضعف املشاريع الجديدة عملت على زيادة التبعية التكنولوج أن

 اعدة التكنولوجية الوطنية.للق األولى

العربية بالنسبة للتكنولوجيا ال  األقطار في كل من  السوق ان حجم ،اذ حجم السوق الوطنية -2

 إنالعربية كميات هائلة من املعدات...  األقطار لوجيا... تستورد يوفر حافزا كافيا المتالك التكنو 

 إلىالعوامل الرئيسية التي تعيق تنمية القدرات الذاتية والتكنولوجيا في الوطن العربي ترجع 

 .(21)السياسيات العربية الراهنة حيال املعامالت التكنولوجية والى تجزة السوق العربية

 

تستثمر في مجال  أنالعربية تحاول  عدد من الدول  أنبصفة عامة  إليه اإلشارةولعل ما يمكن 

جات ال تغطي كثيرا، باحتيا االستثماراتكل هذه  أنالبحث العلمي والتطور التكنولوجي والتدريب غير 

واالختراع وتزويد املجتمع بما يؤهله  اإلبداعول عليها من اجل عدرة التي ياملجتمع وليست باملستوى وبالق

     من التخلف والتحرر من التبعية.للخروج 

 

           

 الخاتمة:       

التنمية في الوطن العربي يبقى مرهونا باملوارد البشرية من حيث العناية  أساسن إوخالصة القول ف 

 والتوجيه والتكفل والتخطيط والتدعيم املادي واملعنوي والسلوكي. والصيانة

م فإن الحكومات العربية ثاستثمار طويل املدى، ومن  أصال هو  االهتمام بموضوع املوارد لبشرية إن

 ادنياملوارد البشرية والتي تبقى بدون  مادة تسيير  فيرة وضع خطط استراتجية بضرو  مطالبة وبشكل جدي

 شك رهان املستقبل.

تشكل والحديث  عن املوارد البشرية بمر حتما عبر املؤسسات التربوية  والتعليمية والثقافية والتي  

 وبامتياز لطفل اليوم رجل الغد. األولىاملحطة 

علمية ومعرفية  سسوأل نطق  علمي تكون هذه العناية خاضعة مل أنال بد من  األساسى هذا لوع 

  إلىوالتي قد تؤدي باملنظومات التربوية  املزيفةالسياسية  ومنهجية سليمة ةعيدة عن األطروحات اإليديولوجية

 األمة أزماتقد تزيد في  أ هار الكيان البشري والروحي والفكري والثقافي لألمة كما خطيرة قد تدم انحرافات

ة واالقتصادية والسياسية ومن حيث انتشار ةعض االجتماعي االنحرافاتالبشرية من حيث  وكوارثهاالعربية 

العناية باملوارد  نأ، واإلرهابوالعنف  واإلجراموالرشوة واملحسوبية  األميةمثل  رةيوالخطالظواهر القاتلة 

والسليمة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا قد  الصحيحةالبشرية من حيث املراقبة واملتاةعة والتجديد والفاعلية 

 .وعيش كريم أفضلونحو غد  األمام إلىتجه بها وقد ت  االنحرافات أنواعمن كل  األمةينجي 
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 قدمةم

انطلق املفكرون في العصر الحديث باتجاه استحداث أشكال جديدة للمنظمات؛ كي تتمكن من مواكبة       

التطورات والتغيرات التي طرأت على بيئة األعمال الحديثة،  والتي تجسدت ةشكٍل أساس في تطور مفاهيم 

هذا االنطالق في املفاهيم  املعرفة وإدارتها، والناتجة عن التطور الهائل في تكنولوجيا املعلومات، ورافق

الحديثة اهتماًما كبيًرا بالتركيز على النماذج املختلفة للتميز، والتي ركزت في مجملها على كيفية االهتمام 

ا الكتشاف؛ بل وامتالك املعارف 
ً
بالعنصر البشري وتدريبه وتنميته وتطوير قدراته ليكون حاضًرا ومهيئ

تسهم في صقل شخصيته وتمكنه من املساهمة الفاعلة في تحقيق  الجديدة والضرورية التي من شأ ها أن

 األهداف املنشودة التي تسعى املنظمة التي يعمل بها لبلوغها وتحقيقها.

وفي هذا السياق ارتفعت مطالبات الكثير من الحكومات والدول بضرورة إيالء االهتمام بالعنصر البشري       

علي من قدر العنصر البشري، باعتباره محور االهتمام واملورد األهمية التي يستحقها، وارتفعت شعار 
ُ
ات عدة ت

، شعار )أن اإلنسان أغلى ما تملك(، 
ً
 وعمال

ً
األكثر أهمية في العهد الحديث، وتبنت ةعض الحكومات، قوال

وذهب البعض العتبار ما يملكه الفرد من معرفة كامنة في عقله وروحه ووجدانه، والتي يوظفها في عمله 

ا يقول: "إن و 
ً
إنجازه، بأ ها الثروة الحقيقية التي تملكها أمته، فهذا )مهاتير محمد( رئيس وزراء ماليزيا سابق

أغلب األمم تمتلك ثروة تحت أقدامها، أما نحن املاليزيون فإن ثروتنا في رةوسنا"، وكان الكثيرون من 

ذا إشارة واضحة إلى ضرورة االهتمام بما املسؤولين واملفكرين اليابانيين قد سبقوه للتصريا بذلك، وفي ه

ا للنمو األساس ي للمنظمات.
ً
 يملكه البشر من قدرات ذهنية، باعتبار ذلك محرك

تتناول هذه الورقة البحثية قضية مهمة، تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه املنظمات العربية، أال       

ير املوارد البشرية في تلك املنظمات، ومن أجل عالج هذه وهي قضية توظيف واستثمار املعرفة في تنمية وتطو 

املشكلة واإلجابة على التساةالت التي تثيرها، فإنه سيتم بحث هذه القضية من  خالل ثالثة محاور وأجزاء، 

 هي: 

ير الجزء األول: وسيتم فيه تحديد طبيعة وحجم االهتمام العاملي الحديث بإدارة املعرفة، وبالتالي بتنمية وتطو 

 املوارد البشرية.

الجزء الثاني: يتناول تحديد وتوصيف الحالة العربية فيما يختص بحجم االهتمام بإدارة املعرفة وبتنمية 

 وتطوير مواردها البشرية، والتحديات املرافقة لذلك. 

mailto:njaradat2006@yahoo.com
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شري في الجزء الثالث: تقديم مقترحات تعزز االهتمام بإدارة املعرفة، وتسهم في تنمية وتطوير العنصر الب

 العالم العربي، ومن خالل التغلب على التحديات املفترضة.

وسيفيد الجزء الثالث من هذه الورقة في تعزيز قدرة العنصر البشري العربي ليصبا قادًرا على العمل       

ا باملعارف املطلوبة التي تؤهله ألن يكون قادًرا على اإلسهام في
ً
تنمية  واملنافسة في السوق العاملية، ومتحصن

وتطوير املنظمة التي يعمل بها، ومن خالل اهتمامه باكتشاف املعارف ومسكها واالشتراك بها واستخدامها، وفي 

كل هذا وذاك محاولة حث وتشجيع املنظمات العربية؛ ومن يمتلكون سلطة اتخاذ القرارات اإلدارية في تلك 

 قدرات ومهارات ومعارف األفراد العاملين فيها. املنظمات؛ لزيادة حجم االستثمار املوجه نحو تنمية وتطوير 

ا املقارن؛ من أجل الوصول للنتائج والتوصيات       
ً
وسيستخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي، وأحيان

التي ينشدها من وراء إجراء هذه الدراسة، ومن الجدير بالذكر أنَّ الباحث اعتمد على مراجع كان قد كتبها في 

رة، سواء منفرًدا أو باالشتراك مع آخرين في موضوع إدارة املعرفة وإدارة التغيير واإلدارة السنوات األخي

.
ً
 االستراتيجية، كما اعتمد على كتب ومجالت ودراسات في التدريب والتنمية وإدارة املعرفة صدرت حديثا

 لبشريةطبيعة وحجم االهتمام العاملي الحديث بإدارة املعرفة، وبتنمية وتطوير املوارد ا

 ه االهتمام العاملي الحديث بإدارة املعرفة
ً
 أوال

تعتبر إدارة املعرفة من املوضوعات الحديثة التي بدأ االهتمام بها يتزايد منذ  هاية القرن املاض ي، فقد       

 بالغ األهمية من مصادر التميز، كما يعد 
ً
أصبحت املعرفة من أهم األصول التي تملكها املنظمات، ومصدرا

هتمام بإدارتها حصيلة تراكٍم من التفكير املبدع الذي يتعامل مع األصول غير امللموسة، وأولها املعرفة، على اال 

أ ها أساس بقاء واستمرار ونمو املنظمات، ونجاحها في االنطالق نحو العاملية، والتميز في األداء، ألن املعرفة 

 من عناصر اإلنتاج
ً
 أساسيا

ً
أيًضا، وليس بمقدور أي منظمة أن تحقق ما تسعى  باتت ضرورة ملحة، وعنصرا

لتحقيقه من أهداف دون أن تكون متحصنة بمعارٍف تساعدها على تحقيق ذلك، خاصة تلك املعارف التي 

تقطن في عقول العاملين في املنظمة، ويجري تنميتها وتوسيعها ةشكل مستمر، ما يجعل العنصر البشري من 

 ق األداء املتميز، وبالتالي بلوغ امليزة التنافسية للمنظمة.أهم العناصر التي يمكن أن تحق

املعرفهة وإدارتهها موضهوعات لقد أطلق املهتمهون علهى العصهر الهذي نعيشهه حالًيها عصهر املعرفهة، وأصهبحت       

والنفسههههه ي تحتهههههل أهميهههههة  االجتمهههههاعيورأس املهههههال الفكهههههري، بمكوناتهههههه املختلفهههههة: رأس املهههههال الهيكلهههههي والبشهههههري و 

في عصهر املعرفهة الهذي نعيشهه؛ وبالتهالي بهدأ ةعهض املفكهرين يؤكهدون علهى كهون املعرفهة ظهاهرة يمكهن  متصاعدة

قياسههها وتنميتههها ونقلههها؛ وقههد جههاء هههذا اإلدراك مههع تنههامي دور املعرفههة فههي العصههر الحههديث ودورههها فههي االقتصههاد 

 العاملي وفي نجاح وفشل ةعض املنظمات والشركات العاملية.
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العهاملي الكبيهر والحهديث حالًيها بموضهوع املعرفهة إلهى أن علهى إدارة املنظمهة املعاصهرة أن يعود االهتمام 

تههههههههتم وتمهههههههارس، إدارة املعرفهههههههة، تماًمههههههها كمههههههها تمهههههههارس إدارة التسهههههههويق أو اإلدارة املاليهههههههة، أو غيرهههههههها مهههههههن اإلدارات 

أهميهة ويسهتدعي أولويهة عاليههة والوظهائف املهمهة لنجهاح املنظمهة؛ بهل إن االهتمهام بهإدارة املعرفهة قهد يكهون أكثهر 

في عصر املعرفة الذي نعيشه، وينطبق هذا األمر أيًضا على رأس املال الفكري الذي يتوفر للمنظمة، وبهرغم أن 

االرتباط بين إدارة املعرفة ورأس املال الفكري ما زال غيهر متبلهور ةشهكل واضهح؛ إال إن العالقهة بينهمها واضهحة، 

ة أو االجتماعيهههقهههوم علهههى فحهههص وتطهههوير وتنميهههة معهههارف العهههاملين، سهههواء الفكريهههة أو ألن إدارة املعرفهههة أساًسههها ت

النفسية، أي أن االهتمام الكبير بإدارة املعرفة رافقه اهتمام آخر برأس املال الفكهري، والهذي انحصهر االهتمهام 

سهههتثمار فيههه، وكهههان بههه، ولغايههة فتهههرة متههأخرة، بهههإدارة الحسههابات التهههي تحههاول تقهههديره وقياسههه وتطهههويره ورصههد اال 

املقيههاس الشههائع لههه هههو االسههتثمار فههي التههدريب والتعلههيم، إال إن االهتمههام امتههد مههؤخًرا إلههى املختصههين فههي العلههوم 

صهههههون مجموعهههههة مهههههن خصهههههائص العهههههاملين يعتبرو هههههها تشهههههكل رأس مهههههال ةشهههههري  خ
ّ
السهههههلوكية والهههههذين أخهههههذوا يشخ

للعهههاملين ضهههمن املنظمهههة ومهههع جههههات خارجيهههة، ة االجتماعيهههللمنظمهههة؛ كمههها بهههدءوا يشخصهههون طبيعهههة العالقهههات 

والتههي تعتبههر بالغههة األهميههة، أل هههها تههنعكس علههى أداء املنظمههة باإليجهههاب، إذا كانههت ايجابيههة، أو بالسههلب إذا كانهههت 

سهلبية وتتسههم بالصههراع الهههدام؛ وقههد تههم حالًيهها اعتبارههها كههرأس مههال اجتمههاعي، وهنههاك سههعي مههن قبههل املنظمههات 

رصهد تأثيراتههها علهى أداء املنظمههة. وهنههاك ُةعهد  آخههر مههم لخصههائص العهاملين فههي املنظمههات لقياسهها واسههتثمارها و 

يتعلق بخصائصهم النفسهية والعقليهة، حيهث يهرى املختصهون بهأن الخصهائص الرياديهة لألفهراد، خاصهة مهن ههم 

صهائص باعتبارهها في مواقع قيادية ومواقع تأثير، ذات أهميهة كبيهرة، األمهر الهذي دفهع املعنيهون لدراسهة ههذه الخ

 رأس مال نفس ي للمنظمة، يمكن أيضا قياسه وتطويره واستثماره.

 مفهوم املعرفة وإدارتها

 مفهوم املعرفة

ٍق عليه، ويمكن أن يكون أ هناك تعدًدا وتنوًعا في تحديد مفهوم املعرفة،
َّ
ي ليس هناك تعريٍف متف

 ووافًيا، ويعمل على توضيا كامل ملا تعنيه املعرفة، 
ً
حالة غير أن أغلب التعريفات تشير إلى أن املعرفة شامال

 
ً
ذهنية فكرية للفرد، تعمل من خالل عالقتها باملنظمة على هيكلة املعلومات لتحقيق هدف معين، وهي أيضا

 على منهج وطريقة معينة في 
ً
عبارة عن إمكانيات معينة تعتمد عليها املنظمة في تحقيق أهدافها، معتمدة

 هي تشير إلى القدرة على خلق األفكار وتطبيقها من خالل عمليتي اإلبداع والتعلم.العمل، وبالتالي، ف

، وبالتالي تتضح طبيعة وصورة هذا املفهوم، فإنه ال بد من التمييز بينها       
ً
وحتى يكون مفهوم املعرفة واضحا

 وبين كٍل من: البيانات، واملعلومات، والحقائق، والحكمة:
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مجموعة من الحقائق املوضهوعية غيهر املترابطهة، والتهي يهتم تقهديمها دون أحكهام مسهبقة،  :Dataفالبيانات       

: الهرقم: 
ً
، 6، 4ةشكلها الخام األساس، وتمثل البيانات أرقام ومقوالت خالية من أي سهياق أو معنهى أو نيهة، مهثال

 املالحظة: عملة على األرض.

سههههياق واملعنههههى إال أنههههه باإلمكههههان اإلمسههههاك بههههها، وخز ههههها، وعلههههى الههههرغم مههههن أن هههههذه البيانههههات خاليههههة مههههن ال       

 وإيصالها إلى اآلخرين بوسائط الكترونية وغيرها.

 تنطوي املعلومهات Sub-Set of Data: فهي مجموعة ثانوية للبيانات Informationأما املعلومات       
ً
، وعموما

ا، يمكهن على معالجة للبيانات الخام للحصول على اتجاه ذات معنهى، فبالن
ً
سهبة للبيانهات الخهام املهذكورة سهابق

 تحويلها إلى املعلومات التالية:

 إلى كمية املبيعات من العصير. 6إلى كمية املبيعات من السندوتشات، والرقم  4يشير الرقم  - أ

 استخدام رأس العملة الحتساب احتمال ظهوره في عملية مراهنة. - ب

مات Factsوتعني الحقائق       
َّ
سل

ُ
لت إلى معلومات ذات معنهى : تلك امل التي انبثقت عن معالجة البيانات، وتحوَّ

: تعتبههر كميهة أو نسهبة املبيعههات مهن السندوتشههات أو 
ً
وسهياق محهدد، بحيههث أصهبحت تعنهي حقيقههة معينهة، فمهثال

 العصير هي املبيعات الحقيقية أو النسبة الحقيقية ملطعم معين.

يصهههل الشهههخص إليهههها ةعهههد عمهههر طويهههل، وتهههراكم كبيهههر للخبهههرات  : فههههي املرحلهههة التهههيWisdomأمههها الحكمهههة       

واملعههارف، حيههث تصههبا نظههرة الشههخص وطريقههة حكمههه علههى األشههياء، وكههذلك طريقههة اسههتنتاجه مختلفههة عههن 

، يمتلكههون القههدرة علههى التميهز، ومههن حيههث التههدرج الهرمههي 
ً
الكثيهر مههن النههاس، والههذين يمتلكههون الحكمهة، غالبهها

رم املتهههدرج مههن البيانهههات واملعلومهههات والحقهههائق واملعرفهههة، أي أن اإلنسهههان يمكهههن أن تههأتي الحكمهههة فهههي قمهههة الهههه

 يصبا حكيًما إذا امتلك قدًرا كبيًرا من املعارف..

: الحقهائق التههي انبثقهت عههن املعلومهات التههي تمهت معالجتههها والوصهول إليههها،  Knowledgeوتشهمل املعرفهة     

 جهة، وبين البيانات واملعلومات والحقائق من جهة ثانية:وهناك طريقتان للتمييز بين املعرفة من 

الطريقههة األولههى: طريقههة بدائيههة مبسههطة تنظههر إلههى البيانههات واملعلومههات كهههرم متههدرج مههن مسههتويات حيههث تقههع 

املعرفهههة فهههي أعلهههى ههههذا الههههرم، وتنظهههر ههههذه الطريقهههة إلهههى املعرفهههة بكو هههها األغنهههى مهههن حيهههث املحتهههوى، واعتبارهههها 

 ئق موجهة تسما باتخاذ القرارات.معلومات وحقا

 من املعتقهدات 
ً
 عن املعلومات، وباعتبارها مجاال

ً
الطريقة الثانية: تنظر إلى املعرفة باعتبارها مختلفة جوهريا

املبهههررة عهههن عالقهههات بهههين مفهههاهيم ذات صهههلة بمجهههال محهههدد، وههههي بهههذلك تسهههما بإنتهههاج معلومهههات جديهههدة مهههن 

: املعلومههات 
ً
عههن املبيعههات تسههما باتخههاذ قههرارات حههول الكميههة التههي يههتم شههراةها مههن معلومههات متههوفرة، فمههثال
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مههادة معينههة، وهكههذا، والسههبب هههو العالقههة التههي يراههها صههانع القههرار بههين هههذا الههرقم وحجههم الطلههب علههى تلههك 

 املادة.

ل من بيانات إلى معرف        للمعرفة، فالتحوُّ
ً
، تعتبر البيانات مصدر معلومات خام وليست مصدرا

ً
ة يتضمن إذا

 
ً
 مههههن حقههههائق إلههههى معرفههههة، والههههذين  أوال

ً
ل مههههن بيانههههات إلههههى معلومهههات، ومههههن معلومههههات إلههههى حقههههائق، وأخيهههرا التحههههوُّ

 يمتلكون الحكمة التي ال تتاح للكثيرين؛ بمعنهى أن 
ً
، وبسبب التراكم وتقدم العمر، غالبا

ً
 متميزة

ً
يمتلكون معرفة

لة املطلهههوب اتخهههاذ قههرار فيهههها، فيمههها تصهههبا املعلومهههات البيانههات تكهههون معلومهههات عنهههدما تصههبا ذات صهههلة باملشهههك

حقائق عندما تدعم بالبيانات، والحقائق تصبا معرفة عندما تستخدم لعملية اتخاذ القهرار، واملعرفهة تتحهول 

 إلى حكمة بفعل التراكم. 

 الختالفههها وعالقتهها بالبيانههات واملعلومها      
ً
ت، بأ ههها: تتكهون مههن وبالتهالي، فإنهه يمكههن تعريهف املعرفههة اسهتنادا

حقهههائق ومعتقهههدات ووجههههات نظهههر ومفهههاهيم، وأحكهههام وتوقعهههات ومنهجيهههات ومعهههارف، وههههذه يملكهههها أفهههراد، أو 

وكهههالء، أو كيانههههات فههههأعلى، وتسههههتخدم السههههتالم املعلومههههات وتشخيصههههها وتحليلههههها وتفسههههيرها وتقييمههههها وتركيبههههها 

 واتخاذ القرار.

هو  للمعرفة، Nonaka (1994 : 14-37) الياباني نوناكا ويعتبر التعريف الذي قدمه عالم اإلدارة 

فقد عرفها بأ ها: معتقد صحيا مبرر ومنطقي، يقوم على أشمل وأكثر وأعمق التعريفات التي قدمت للمعرفة، 

لتعديل املعتقدات التي يؤمن بها الفرد، أو مجموعة من األفراد  ةديناميكيأساس أن املعرفة عملية إنسانية 

 تلك العملية مبررة، ويتم إنشاةها من خالل تفاعل نوعي املعرفة املعلنة والضمنية.بحيث تكون 

 ( مفهوم إدارة املعرفة2)

هر إلهى إدارة املعرفههة علهى أ ههها إدارة مها يمتلكههه األفهراد مههن مههارات وقههدرات وجهدارات تسههتند إلهى املعرفههة،       
َ
ُينظ

ارة املعرفة تستند إلى العمهل الهذي تؤديهه املنظمهة مهن أجهل بهدف تطوير القدرة على اتخاذ القرار، بمعنى أن إد

  تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري في نشاط األعمال املختلفة.

وبشههكل عههام، تهههتم إدارة املعرفههة بتنظههيم وتههوفير املعرفههة املتاحههة حيثمهها ومتههى مهها كانههت مطلوبههة فههي املنظمههة،      

ملعرفهههة فههههي تطههههوير عمهههل املنظمههههات، وتميزههههها فهههي تقههههديم املنتجههههات أو وبمههها يحقههههق االسههههتفادة القصهههوى مههههن تلههههك ا

 الخدمات.

 ل9: 2005(نجم  وعّرف
ُ
مة

َّ
 املنظ

ُ
 املنهجية

ُ
ها العملية ق للمعرفة ال ( إدارة املعرفة بأ َّ

َّ
ستخدام الخال

ع ونشر عملية تعريف وتحصيل وتخزين واسترجا ( بأّ ها 27-26 :2006)وآخرون  العلي كما عّرفها .نشائهاإو 

هناك مدخلين وعموًما  .فضل لألفراد والسوق واملجتمعأس املال الفكري الظاهر والضمني ملنفعٍة أوتطبيق ر 

 إلدارة املعرفة، لكل مدخل منهما نمطه اإلداري، وهما:
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والذي يقوم على األفراد ومعرفتهم التي يمكن استخدامها بمرونة : Personalizationاملدخل األول ه الشخصنة 

 لية في معالجة مشكالت متميزة ومتباينة من حالة ألخرى. عا

: والذي يقوم على القياسية ومعالجة املشكالت باالعتماد على املعرفة  Codificationاملدخل الثاني ه الترميز

.
ً
 املتماثلة في اإلجراء أو القاعدة أو النموذج املحدد مسبقا

 املنظمة التي تتبع إستراتيجية وال بد من اختيار النمط اإلداري منهما ب      
ً
 املنظمة، فمثال

َ
ما ينسجم وطبيعة

ميز فإن النمط اإلداري املعرفي املناسب لها كما يشير نجم )
ّ
 ( هو إستراتيجية الشخصنة. 26: 2005الت

 أهمية املعرفة وإدارتها للمنظمات املعاصرة

 أهمية املعرفة

ها املختلفة ووسائل قياسهاأةع ودراسة تصاعد االهتمام بدراسة املعرفة       تعتبر بحيث أصبحت  ،وتنميتها ،ادخ

 َمههورد
ً
 ا ا

َ
هها بههالغ

ً
 هميههةخ للمنظمههات واملجتمعههات، أل ثمين

ّ
ههورَد اأصههبحت تعتبههر املعرفههة  وبمهها أن

َ
 و كثههُر ألامل

ً
 أهميههة

ً
حيويههة

 ههذا املهوردخ للمنظمات واملجتمعاتخ 
َ
  باتهت، فإنَّ تنمية

ً
فهراد العهاملين أل لخ اكمهُن فهي عقهو يَ ، كونهه عمليهة مهمهة جهدا

قويههة الخبههرات والقههدرات الجوهريههة للعمههل، يكونههه و فههي املنظمههة وزبائنههها وباعتههها ومنافسههيها، 
َ
سههاعد علههى تعزيههز وت

لههههى إلههههذا فههههإن الحاجههههة   ؛لههههى السههههوق إ، وتحويههههل الفكههههرة الجديههههدة االبتكههههاربههههداع و إل نشههههطة اأسههههاعد فههههي تسههههريع يو 

 ال ا
ً
 .لةمحا ال هتمام بهذا املورد أصبحت ضرورة

        
ّ
 اوإن

َ
مهههههة ههههههذا املهههههورد ههههههو  سهههههاَس مهههههن تنميهههههةأل الههههههدف

ّ
 الحصهههههيلةخ املعرفيهههههةخ للمنظ

ُ
 زيهههههادة

ُ
ولعامليهههههها، وتنميهههههة

يات  هههدرتهم علهههى إبههههداعخ ُحلهههوٍل جديههههدٍة ملجابههههة التحههههّدخ
ُ
ههههٍم تهههنعكُس علههههى ق

ُّ
عل

َ
قههههون مسهههتوياتخ ت خ

ّ
هم بحيهههث يحق معهههارفخ

ى ةعمليهههة " الجديههدة. وقهههد ظههههر ههههذا االهتمهههاُم ةعمليهههة زيهههادة  املعرفهههة وتوليههد معهههارف جديهههدة مهههن خهههالل مههها ُيسهههمَّ

َبهُر ، حيهث Nonakaوالتي اهتم بها  ةشكل جلي العالم اليابهاني نوناكها  " Knowledge Creationإنشاء املعرفة
َ
ُيعت

 من اإلسهامات 
ً
مّيًزا على صعيد األإسهامه واحدا

َ
ة تحويهل لكيفيه نموذجهاوتنميهةخ املعرفهة، فههو يقهدم  إنشاءكثَر ت

ها من معرفٍة ضمنيٍة   في عقولخ   Implicitاملعرفة ونمّوخ
 
(أ)كامنة

ً
معرفهٍة  إلهى فراٍد لم يقوموا بالتعبير عنهها صهراحة

نهٍة 
َ
 أعنهها بكلمهاٍت و  )ُمَعبهًراExplicit  ُمعل

ُ
 امل

ُ
هها( لتقهوَد ههذه املعرفهة

ُ
شهارُك فيهها ونقل

َ
 رقهاٍم وبالتهالي يمكهن الت

ُ
نهة

َ
 إلهى عل

منيٍة ج  ديدٍة وهكذا.معرفٍة ضخ

 املعرفة عموًما من حقيقة كوننا نعيش في عصر املعلوماتية والسرعة، ما يجعل عملية 
ُ
تنبع أهمية

امتالك املعلومات ونقلها وعملية تطويرها وتوسيعها ضرورية، وبالتالي فإن العلماء يتفقون على اعتبار أن 

 للمنظمة املعاصرة،والحيوية أهمي االستراتيجية"املعرفة" هي أحد أكثر املوارد 
ً
 وذلك ألسباب منها: ة

 أ أ ها من .1
ً
  في القرن الحالي. نظماتللم كثر املوجودات أو األصول قيمة
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، والعكس صحيا، والذي تظهر نتائجه في تطوير قدرات  .2 ٍم يتبعه إبداع 
ُّ
توفر األساس إلحداث تعل

 ا على املنافسة والبقاء.املنظمة التكنولوجية بتقديمها ملنتجات جديدة، وعمليات جديدة تساعده

3.  
ُ
الذي ُيبنى بالتراكم وال يتناقص  املتميز بالوفرة،فهي تعتبر املورد الوحيد  ،درةال تعاني من مشكلة الن

 .ستخدامال امع 

 وبناء امليزة التنافسية. تساعد على تعزيز وتقوية القدرات والجدارات الجوهرية للعمل .4

 تعتبر املحرَك األساَس للنمو االقتصادي،  .5
ُ
واملحفَز للتقدم التكنولوجي، وزيادة اإلنتاجية، فاملعرفة

د اإلبداعات ومن ثم يتم تحويلها إلى منتجات وعمليات، وحتى إلى منظماٍت جديدٍة.  خ
ّ
 تول

ُ
 الجديدة

 ( أهمية إدارة املعرفة2)

والهدف  ،حقيقهالتاملنظمة من خالل األهداف التي تسعى تأتي أهمية إدارة املعرفة للمنظمة املعاصرة        

هو توفير املعرفة للمنظمة ةشكل دائم، وترجمتها إلى سلوك عملي يخدم أهداف  ؛إلدارة املعرفة ساألسا

لى تحقيق إاملنظمة بتحقيق الكفاءة والفاعلية من خالل تخطيط جهود املعرفة، وتنظيمها بصورة تؤدي 

 والتشغيلية للمنظمة. االستراتيجيةاألهداف 

لتي تساعد في التطوير والتغيير افي إزالة القيود، وإعادة الهيكلة  مهًما لإلسهام شًرا مؤ  كما أ ها توفر 

حوتزيد من عوائد املنظمة ورضا العاملين ووالئهم، و  ملواكبة متطلبات البيئة االقتصادية،
ُ
ن من املوقف ت ّسخ

وتظهر نتائُجها على املدى  ،التنافس ي من خالل التركيز على املوجودات غير امللموسة التي َيصُعُب قياُسها

عدُّ 
ُ
 املعرفة أمًرا حاسًما وحيوًيا في عصر املعلوماتية أكثر من عصر الصناعة )العلي إالطويل، لذلك ت

ُ
دارة

  .(28: 2005خرون ، آو 

وبالتههههالي، فههههإدارة املعرفههههة عمليههههة مهمههههة لألفههههراد واملنظمههههات، ولكههههن وبالنسههههبة للمنظمههههات، تحظههههى إدارة 

 با
ً
الهتمهههام الكبيهههر باعتبارهههها تخصًصههها ومجهههال دراسهههة تتصهههاعد أهميتهههه، ويههههتم بهههالترويج للمعرفهههة املعرفهههة حاليههها

وتشجيع خلقهها واملشهاركة بهها واسهتخدامها لزيهادة فاعليهة وقهوة تهأثير معهارف املنظمهة، مهمها كهان نوعهها وطبيعهة 

 لتحقق النمو والبقاء واالستمرار.
ً
 عملها؛ كما أ ها تحتاجها أيضا

ياق، يمكههن اعتبههار املعرفههة الجماعيههة املوجههودة فههي عقههول العههاملين فههي املنظمههة، ولههدى زبائنههها وفههي هههذا السهه 

 وباعتها املورد األكثر حيوية وأهمية اليوم ألي منظمة، كو ها تساعد في:

 تعزيز وتقوية القدرات والجدارات الجوهرية للعمل. .1

 الجديدة إلى السوق.وتسريع عملية تحويل الفكرة  االبتكار تسريع أنشطة اإلبداع و  .2

 تحسين وتسريع عملية صنع القرارات. .3

 بناء ميزة تنافسية مستدامة من خالل املحافظة على املوقع التنافس ي وامليزة التنافسية للمنظمة. .4

 تعزيز وتقوية التزام املنظمة بأنشطة واستراتيجيات وأهداف محددة. .5
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 مواقع توفر املعرفة

بأنههههه يمكههههن أن توجههههد املعرفههههة املتاحههههة ألي منظمههههة فههههي املواقههههع أو  Fernandez et al. (2004 :24)أشههههار       

 املستودعات التالية:

األشهههههخاص، وتشهههههمل املعهههههارف املخزونهههههة لهههههدى اإلنسهههههان، ويمكهههههن أن تكهههههون مواقعهههههها لهههههدى     .2006

 الفئات التالية: 

لههديهم  األفهراد العهاملين فهي املنظمهة، وكهذلك لهدى أفهراد خهارجيين تعاملهت معههم املنظمهة، فتنامهت (1

 معارف حولها.

الجماعههات، وهههذه تشههمل كميهههة مهمههة مههن املعهههارف تههوفرت للجماعههات نتيجهههة عملهههم سههوية، وههههي  (2

 لكو ها تزيد على ما هو متاح لكل فرد على حدة. Synergyمعرفة لها طاةع التداةب 

 ، وتشمل:Artifactsب( األشياء أو املصنعات 

 أنماط التفاعل وغيرها.، كاإلجراءات والقواعد و Practicesاملمارسات  (1

 ، وتشمل كل األنظمة التي تخزن املعلومات.Technologies  التكنولوجيات (2

 ، وتشمل مواقع أخرى للمعارف كالتقارير واألدلة والدراسات.Repositoriesاملستودعات  (3

 وتشمل: ،Organizational Entitiesج( الكيانات التنظيمية 

، كاملعارف املتوفرة لدى قسم اإلنتاج عن طبيعة القسم Organizational Unitsالوحدات التنظيمية  (1

 وعمله وتركيبه وغيرها.

، وتشمل املعارف حهول القهيم والثقافهة املنظميهة واملمارسهات املشهتركة علهى  Organizationsاملنظمات (2

 مدى املنظمة.

نظمههة ، وتشههمل املعههارف عههن عالقههة امل Inter Organizational Networksالشههبكات بههين املنظمههات (3

 بالزبائن واملجهزين وأصحاب املصلحة املختلفين.

 

 أنواع املعرفة  

  هناك العديد من األنواع للمعرفة، ولكن يهتم
ً
بتصنيفها معظم الباحثين في مجال إدارة املعرفة حاليا

ا ضمنية، ألن هذا التصنيف يوفر وسيلة لتحويلها بين األفراد وتقاسمها وتنميتهومعرفة معلنة معرفة إلى 

 وإنشائها. 

نة ب فوتعرّ  
َ
ر عنها كمًيا وقابلة للنقل و  ها املعرفة الرسمية والقياسية واملرمزة ّ أاملعرفة املعل النظامية املعبَّ

ا، أي أ ها جراءات عملها ومعاييرها وخططهإة وخدماتها و نظميجادها متجسدة في منتجات املإوالتعليم، ويمكن 

مة في وثائق وإجراءات وبرمجيات أو املعرفة املتاح فحصها واستخدامها مب
َّ
لة ومنظ

َّ
اشرة من خالل كو ها مشك
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أي شكل آخر، وبالتالي فهي معرفة عامة وخبرة مشتركة يمكن الوصول إليها والتشارك فيها ومراكمتها ونقلها 

 وتحليلها.   

شياء التي يمكن أل أنَّ املعرفة املعلنة: تتضمن ا Bradley & et. Al  ((2006 : 77 برادلي وآخرون وبين 

ها وتشاُركها مع اآلخرين، ويتم الحصول عليها والتعبير عنها وترميزها،إ
ُ
بينما املعرفة الضمنية هي املعرفة  دراك

رمز وهي موجودة في عقول البشر.أالتي من الصعب 
ُ
صنف وت

ُ
 ن ت

أن يتم تحويلها إلى  ، ويمكنعقالنيةو : موضوعية بكو هاعناصر املعرفة املعلنة  Nonakaقد ّحدد نوناكا و  

 قواعد وإجراءات.

تة ) أما مه الفرد وتكمن في عقله (،Internalizedاملعرفة الضمنية فهي معرفة مذوَّ
َّ
نت مما تعل  ،تكوَّ

 في حال غادر حاملها امل فقد تخسرهاوبالتالي  ،غير متاحة إال لحاملها وهي
ُ
وبالتالي فإن  .لسبب ما ةنظماملنظمة

 عن املعرفة املعلنة، هو أ ها تتألف من:نية ما يميز املعرفة الضم

 شكال والصور أل حكام واملفاهيم واأل نماط الذهنية ووجهات النظر واأل الحقائق والبيانات الثابتة وا 

 عتقدات والفرضيات، واستراتجيات التفكير.ملوالتوقعات وا

  شاركها، وهي الحدس الشخص ي، ومن الصعب التعبير عنها وصياغتها وتو  الحدس الباطنيو الرةى

  شخصية أكثر وتقوم على أساس الخبرة الفردية والنشاطات الفردية.

 ومن الخصائص الهامة للمعرفة الضمنية:

أ ها متجذرة ةعمق في نشاطات وخبرات األفراد، ومتجذرة في قيمهم وعواطفهم ومثالياتهم وثقافة املنظمة،  .1

 حداث التي تواجه املنظمة. وتظهر في حاالت الخبرة املستخدمة في تفسير وترجمة األ 

 أ ها تعتبر مصدًرا مهًما للمنظمة ومن أهم قيمها، ألن املنافس يجد صعوبة في تقليدها.  .2

نستنتج مما سبق أن املعرفة الضمنية هي األكثر أهمية للمنظمات، لذا فإن الدور األساس إلدارة املعرفة 

ن بقاءها في عقول من يملكها يمكن أن يشكل هو كيفية اكتشاف هذه املعرفة وجعلها متاحة لآلخرين، أل 

خطًرا على املنظمة، خاصة إذا ترك من يحمل تلك املعرفة العمل في املنظمة، وعلية يصبا الدور األكثر 

أهمية وضرورة إلدارة املعرفة هو كيفية املحافظة على تلك املعرفة وبقائها في املنظمة حتى لو غادر من 

 يحملها.

 للمنظمة رأس املال املعرفي 

 يتألف رأس املال املعرفي للمنظمة، بصورة عامة، من عنصرين متفاعلين؛ هما: 

، الذي يتفاعل مع املعرفة ويستوعبها ويحيلها إلى واقع ملموس ونجاحات  human العنصر البشري  .1

 مستمرة.
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ق، واInformationاملعلومات  .2
َّ
إلنجازات الفكرية ، التي تستقر في النتاج اإلنساني املنتشر في الفكر املوث

 به.  للجنس البشري، وصياغة األسئلة التي تفتقر إلى حلول ترقى باإلنسان إلى الطبيعة املحيطة
 

 القوى التي تدفع لالهتمام بإدارة املعرفة

هنهههههاك العديهههههد مهههههن العوامهههههل التهههههي تهههههدفع لالهتمهههههام بهههههإدارة املعرفهههههة، وتجعهههههل االهتمهههههام بهههههها كعمليهههههة إداريهههههة      

 
ً
(، فإنه يمكن تشخيص أربع قهوى تزيهد 2006 :3) .Fernandez et al،  وكما يتبين مما أورده متخصصة ضروريا

 من تقييد عملية إدارة املنظمة املعاصرة وتجعل إدارة املعرفة نشاطا ضروريا لها، وهذه القوى هي:

وتنهوع املعرفهة وبالتهالي زيهادة تعقيهد   Increasing domain complexityزيادة تعقيد ميدان أو مجال القهرار .1

 ،
ً
الضرورية التخاذ أي قرار: فحتى تتخذ اإلدارة قهراًرا حهول عمليهة معينهة، كعمليهة إنتهاج منهتج جديهد، مهثال

تحتههههاج معههههارف معقههههدة عههههن العمليههههات الداخليههههة )داخههههل املنظمههههة(، وكههههذلك الخارجيههههة )مههههن املجهههههزين إلههههى 

 عمها األسواق والزبهائن(، حيهث أن متطلبهات اتخهاذ ههذه القهرارات أصهبح
ً
ت فهي العصهر الحهديث أكثهر تعقيهدا

كانههت عليهههه فهههي السههابق ةسهههبب زيهههادة التنهههافس وتسههارع التغيهههر فهههي التكنولوجيههها، وهههذا يختلهههف عهههن السهههابق، 

حيث كان اختراع وتطوير منتج جديد يتطلب جلسات عصف دماغي إلبداع املنتج وتطوير االختراع من قبل 

 العاملين في وحدات البحث والتطوير. 

: فهالتغيرات والتقلبهات فهي السهوق Accelerating market volatilityع التغيهرات والتقلبهات فهي السهوق تسهار  .2

في تسارع مستمر، للحد الذي يؤدي إلى زيادة احتماالت حصول فرص أو تهديهدات خاطفهه ذات انعكاسهات 

توفرههها إدارة كبيههرة علههى أي منظمههة، مهها يتطلههب االسههتعانة السههريعة بمعههارف وتقنيههات متعههددة متخصصههة 

 املعرفة.

: هنهاك تقلهص كبيهر فهي الوقهت املطلهوب  Intensified speed of responsivenessتشهدد سهرعة االسهتجابة  .3

لتشهخيص تغيهرات طفيفهة غيهر ملحوظهة واالسهتجابة لهها، نتيجهة سهرعة التغيهرات فهي التكنولوجيها واألسهواق 

، فهههي السهههابق، كهههان بإمكهههان قسههم الت
ً
سهههويق أن يسهههتغرق عهههدًدا مهههن األيهههام لالسهههتجابة وتقلبههات البيئهههة، فمهههثال

 مهههها يكههههون الزبههههون علههههى موقههههع الشههههركة علههههى اإلنترنههههت، و 
ً
لطلههههب أو شههههكوى زبههههون معههههين، أمهههها اليههههوم، فغالبهههها

 تستجيب الشركة لطلبه خالل لحظات. 

: هنههاك تقلههص فههي دور  Diminishing individual experienceتنههازل الخبههرة الفرديههة )فههي مجههال العمههل( .4

بههرات الشخصههية لألفههراد فههي عمليههة اتخههاذ القههرارات، مهها يسههتدعي تعويضههها بتقنيههات يههتم تحههدي ها ةشههكل الخ

، كان الفرد يقض ي كل حياته العملية في منظمة واحدة أو اثنتهين 
ً
مستمر، وإتاحتها لصانعي القرار، فسابقا

تهههي تحتاجههها الشهههركة، أمههها علههى أكثهههر تقههدير، ممههها يتهههيا لههه الفرصهههة لتنميهههة خبراتههه الشخصهههية فههي املعهههارف ال

 عههههن فههههرص عمههههل أفضههههل، إضههههافة إلههههى تسههههارع 
ً
اليههههوم، وبسههههبب تزايههههد معههههدالت دوران األفههههراد وتههههنقلهم بحثهههها

التطهههورات العلميهههة والتكنولوجيهههة واالقتصهههادية، فغالبههها مههها يهههؤدي ذلهههك إلهههى تقهههادم الخبهههرة السهههابقة وعهههدم 

 اتخاذ القرارات الصحيحة وبسرعة.صالحيتها، وهذا يتطلب االعتماد على تقنيات معرفية تسما ب
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        األساليب الرئيسة لتكوين املعرفة

وتعتبهر حيهث يهتعلم الفهرد مهن خهالل تفاعلهه مهع آخهرين، فتنقهل إليهه معهارفهم، : Socializationالتنشئة ( 1      

لواحهد مهع هذه املرحلة أساس تكوين معرفهة ضهمنية جديهدة؛ كو هها  تحهدث بهين األفهراد عنهدما يتشهارك الفهرد ا

الفههرد اآلخههر بمهها يمتلكههه كههل  منهمهها مههن معرفههة ضههمنية، ويههتم ذلههك مههن خههالل املالحظههة أو التقليههد أو املمارسههة أو 

 الحديث أو املناقشات أو اللقاءات بين األفراد أو أعضاء الفريق.

الجماعهة، والهذي  : ويشير إلى عملية التحويل التي تحدث بين األفراد داخلExternalizationالتجسيد  ( 2      

عندما يقوم من يملكون معرفة ضمنية بالتعبير عنها وترجمتها إلى أشكال قابلة للفهم من قبل اآلخرين؛ يحصل 

ومصههطلح "التجسههيد" يتنههاول عمليههة إخههراج الفههرد للمعرفههة الضههمنية إلههى خههارج الجسههد، بحيههث يمكههن لآلخههرين 

 فهمها.

دما يبهدأ الفهرد بهربط وتركيهب أجهزاء غيهر مترابطهة مهن املعرفهة : وهو ما يحصهل عنهCombination( الربط 3      

املعلنههة فهههي كهههل جديهههد علهههى شهههكل دليهههل أو كتيهههب أو منههتج جديهههد، فاملعرفهههة املعلنهههة املتولهههدة فهههي مرحلهههة التجسهههيد 

تتجههاوز الجماعههة إلههى معرفههة معلنههة أكثههر تطههوًرا، وتلعههب التكنولوجيهها الههدوَر األكبههَر فههي هههذه املرحلههة، حيههث يمكههن 

 عههههن طريههههق البريههههد اإللكترونههههي، وقواعههههد البيانههههات وامللخصههههات ت
ً
حويههههل املعرفههههة املعلنههههة إلههههى معلنههههة بوثههههائق؛ مههههثال

 واملناقشات، وغيرها.

: التهههههذويت )جعهههههل املعرفهههههة ذاتيهههههة(، أي أن يسهههههتوعب الفهههههرد معرفهههههة جديهههههدة Internalization( التهههههذويت 4      

ويت عملية تحويل الفرد للمعرفة املعلنة الصريحة الجديدة التي ويعني التذتعّرض لها، ويتقنها ويجعلها ذاتية، 

حصل عليها إلى معرفة ذاتية؛ وبحيث تبدأ تتكون  لديه معارف ضمنية جديدة حولها؛ وبذلك، يصبا الفرد فهي 

 حالة معرفة جديدة.

 عمليات إدارة املعرفة 

نهههها عملياتهههها الفرعيهههة، وتشهههمل العمليهههات تتكهههون عمليهههات إدارة املعرفهههة مهههن أربهههع عمليهههات أساسهههية، لكهههل م      

الرئيسهههة: اكتشههههاف املعرفههههة الجديههههدة، واملسهههك باملعرفههههة املتههههوفرة، واملشههههاركة باملعرفهههة وتوفيرههههها ملههههن يحتاجههههها، 

واسهههتخدام املعرفهههة فهههي عمهههل املنظمهههة، وسهههيتم، فيمههها يلهههي، توضهههيا ههههذه العمليهههات األربهههع، والعمليهههات الفرعيهههة 

 املكونة لها: 

: وههههي عمليهههة اكتشهههاف معرفهههة جديهههدة؛ وههههذه املعرفهههة قهههد Knowledge Discoveryعرفهههة اكتشهههاف امل (1)

تكههون صههريحة أو ضههمنية، ويههتم اكتشههافها مههن بيانههات أو معلومههات أو مههن توليههف معرفههة مسههبقة، وهههذا 

 ة.االجتماعييتم من خالل عمليتين فرعيتين، هما: التركيب والتنشئة 

ي عمليههههة مسههههك واسههههترداد واسههههترجاع معرفههههة ضههههمنية أو : وهههههKnowledge Capturingمسههههك املعرفههههة  (2)

صريحة تكمن في عقول األفراد، أو الوحدات التنظيمية، سواء أكان ذلك ضمن املنظمهة نفسهها، أو مهع 
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زين وغيرهم، وهذه العملية يمكن أن تتم بواحدة من عمليتين فرعيتين؛  منظمات أخرى كالزبائن واملجّهخ

 ذويت أو املحاكاة(.هما: التجسيد، واالستلهام )الت

: وههههي عمليهههة إيصهههال ونقهههل املعرفهههة الصهههريحة أو الضهههمنية إلهههى Knowledge Sharingتقاسهههم املعرفهههة  (3)

، االجتمههههههاعيأفهههههراد آخههههههرين، ويهههههتم النقههههههل بواحهههههدة مههههههن عمليتههههههين فهههههرعيتين؛ همهههههها: التنشهههههئة أو التفاعههههههل 

 والتبادل.

ام املعرفة لدى اتخاذ القرارات أو : وتشمل عملية استخدKnowledge Applicationاستخدام املعرفة  (4)

تنفيههههههههذ مهههههههههام معينههههههههة، وهههههههههذا ال يسههههههههتدعي بالضههههههههرورة أن يفهمههههههههها مههههههههن يسههههههههتخدمها وإنمهههههههها أن يسههههههههتطيع 

استخدامها، ويمكن أن تحقق املنظمة استخدام املعرفة في صهنع القهرارات أو تنفيهذ املههام بواحهدة مهن 

 الطريقتين التاليتين:

  التوجيههههDirectionإعطههههاء توجيههههات لآلخهههرين عمهههها يقومهههون بههههه، ويحهههتفظ مههههن  ، ويهههتم مههههن خهههالل

 يملك املعرفة باملعرفة. 

  الهههههروتينRoutines هههههه السهههههلوَك، وبالتهههههالي تهههههدريب ، أي تحويهههههل املعرفهههههة إلهههههى إجهههههراءات وقواعهههههد توّجخ

 العاملين على تنفيذ هذا الروتين. 
 

 آليات إدارة املعرفة

ات اسهههتخدامها فهههي إدارتههههها للمعرفهههة، ولهههههذا تحتهههاج هههههذه هنهههاك مجموعهههة مههههن اآلليهههات التههههي يمكهههن للمنظمهههه      

املنظمات أن تهتم بتعزيز إدارة املعرفة لديها، وبالتهالي، فهإن تلهك املنظمهات مطالبهة لغهرض تطهوير عمليهات إدارة 

املعرفة أن تهتم بتطوير وتعزيز تلك اآلليات، والتي تعرف بأ ها وسهائل هيكليهة تسهتخدمها املنظمهات لتعزيهز إدارة 

 املعرفة لديها، ومنها:

، ويعنهي ذلهك تهدريب العهاملين حهول كيفيهة القيهام بالعمهل On-the-Job Trainingالتدريب فهي موقهع العمهل  .1

 الذي يوكل إليهم، ما يمكنهم من امتالك معرفة جديدة تتعلق بكيفية تنفيذ أعمالهم.

 من أعمال. التعلم باملالحظة، أي تعلم الفرد من خالل مالحظة ما يقوم به اآلخرون .2

 ، ويعني ذلك تدرب وعمل الفرد مع مختص في مجال معين لسنواتApprenticeshipالتلمذة  .3

استخدام العقل في التصدي النشهط للمشهكلة، وههو ، من خالل Brainstormingلقاءات للعصف الذهني  .4

ار ملعالجههة األفكهه أسههلوب تعليمههي وتههدريبي يقههوم علههى حريههة التفكيههر ويسههتخدم مههن أجههل توليههد أكبههر كههٍم مههن

 خالل جلسة قصيرة. موضوع من املوضوعات املفتوحة من املهتمين أو املعنيين باملوضوع

 Jobمناقلهههة العهههاملين بهههين أنشهههطة وأقسهههام مختلفهههة لزيهههادة معهههارفهم، وههههذا مههها يعهههرف بالتهههدوير الهههوظيفي  .5

Rotationوعههة، األمههر الههذي ، وتلجههأ املنظمههات لهههذا األسههلوب إلكسههاب العههاملين لههديها معههارف متعههددة ومتن

مهن شههأنه أن يقضه ي علههى امللههل والهروتين الههذي يصهيب ةعههض العههاملين مهن جهههة، وينّمهي مهههاراتهم ومعههارفهم 

 من جهة أخرى، مما يرفع روحهم املعنوية ويجعلهم أكثر قدرة على العطاء واإلنتاج.

 يتزايهد ةشهكل عقد دورات متخصصة لتنمية معارف ومههارات جديهدة للعهاملين، فقهد أصهبا االتجهاه حهد .6
ً
يثا

 كبير في توجه املنظمات نحو تدريب العاملين فيها ةشكل مستمر. 
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اسهههتحداث وحهههدة إداريهههة، أو مهههدير يتخصهههص بهههإدارة املعرفهههة الكتشهههاف معهههارف جديهههدة، واملسهههك باملعهههارف  .7

مهههة، املتهههوفرة لهههديها، لتوفيرهههها ملهههن يحتهههاج إليهههها مهههن العهههاملين فهههي الوقهههت املناسهههب، مههها يسههههم فهههي تطهههوير املنظ

 ويكسبها ميزة تنافسية كبيرة.
 

 تأثير إدارة املعرفة على األفراد 

ينحصهههر تهههأثير إدارة املعرفهههة علهههى األفهههراد العهههاملين فهههي املنظمهههة مهههن خهههالل ثهههالث قضهههايا مهمهههة، تتمثهههل فهههي:         

 التعلم، والتكيف، والرضا، ويمكن تحديد تأثير إدارة املعرفة على هذه القضايا كما يلي:

على تعلم األفراد: تسهل إدارة املعرفة عملية تعلهم العهاملين مهن ةعضههم الهبعض، ومهن مصهادر خارجيهة،  التأثير 

خاصة إذا ما تم تصميم برامج وأنشطة تحقق اكتشاف معرفة جديهدة عهن طريهق التركيهب؛ أي مهن خهالل مهزج 

قيههههدا مههههن املعرفههههة وتجميههههع معههههارف صههههريحة متههههوفرة، وبيانههههات أو معلومههههات، لتكههههوين مجموعههههة جديههههدة أكثههههر تع

القائمههة، ومسههك معرفههة جديههدة مههن خههالل تجسههيد معرفههة ضههمنية متههوافرة لههدى العههاملين؛ أي عمليههة تحويههل 

املعرفههههة الضههههمنية املتجسههههدة فههههي األشههههخاص إلههههى معرفههههة وشههههكل صههههريا، بمعنههههى إخههههراج املعرفههههة خههههارج الجسههههد، 

 وتحويلها إلى معرفة صريحة، من خالل التفاعل مع اآلخرين. 

(التأثير على تكيهف األفهراد: يسههم الهتعلم املسهتمر فهي زيهادة املعهارف واملعلومهات املتاحهة لألفهراد العهاملين 2)      

فههي املنظمههة، وهههذا يجعلهههم أكثههر قههدرة علههى االسههتجابة للظههروف واملواقههف الجديههدة التههي يتعرضههون لههها، وبالتههالي 

 لتقبهههل التغييهههر والتعامهههل معهههه، األمهههر الهههذي مهههن
ً
شهههأنه أن يجعلههههم قهههادرين علهههى التكيهههف مهههع كهههل  أكثهههر اسهههتعدادا

املسهههههتجدات والظهههههروف التهههههي تطهههههرأ علهههههيهم، سهههههواء فهههههي عملههههههم داخهههههل املنظمهههههة، أو أثنهههههاء تعهههههاملهم مهههههع األطهههههراف 

 الخارجية.

( التههأثير علههى رضهها األفههراد: تههؤدي بههرامج إدارة املعرفههة ومهها تحققههه مههن زيههادة تعلههم األفههراد وقههدراتهم علههى 3)      

تحسين مهاراتهم وفرصهم في التقدم وكذلك فرصهم فهي الحصهول علهى وظهائف أفضهل ومزايها أكثهر،  التكيف إلى

وهههذا التحّسههن فههي املهههارات، وفههرص التقههدم يمكههن أن يههؤدي إلههى زيههادة الرضهها وتقليههل معههدالت الغيههاب والتههرك، 

كهن أن يهؤدي إلهى زيهادة ولكن شهرط أن تههتم إدارة املعرفهة بتثمهين التحسهن واالعتهراف بهه ومكافئتهه، وبعكسهه يم

معههدالت التههذمر والتههرك، كمهها يمكههن أن يههؤدي ارتفههاع الرضهها إلههى زيههادة اسههتعداد األفههراد للمشههاركة باملعرفههة التههي 

 تتولد لديهم خاصة إذا ثّمنت إدارة املعرفة املشاركة باملعرفة وعاقبت االحتفاظ بها وحجبها عن اآلخرين. 

لى استنفار كافة طاقات ومواهب العهاملين فيهها لتقهديم أفضهل مها عنهدهم ويؤدي تحقق الرضا في املنظمة إ      

لتحقيق أهداف املنظمة، إضافة إلى املحافظة على الرصيد االستثماري البشري والفني والخبراتي للمنظمة من 

 أهدافها، ومواجهة التحديات التي تواجهها. الضياع، وكذلك تعزيز قدرة املنظمة على تحقيق
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 هتمام العاملي بتنمية وتطوير املوارد البشريةثانًيا ه اال 

 موضوع االهتمام العاملي الحديث بإدارة املعرفة، وتبين من خالل استعراض مفهوم       
ً
تناول البند أوال

املعرفة وإدارتها مدى أهميتها في تطوير عمل املنظمات املعاصرة، كما تبين أن هناك عالقة مهمة؛ وبذات 

إدارة املعرفة من جهة، وبين تنمية وتطوير املوارد البشرية من جهة أخرى، ألن املعرفة الوقت ضرورية بين 

ا، وكلما أمكن 
ً
املطلوب إدارتها والتعامل معها هي تلك املعرفة التي يمتلكها األفراد العاملون في املنظمة، إذ

عرفة وتحسينها، وبالتالي تحسين تنمية وتطوير مهارات وقدرات وقابليات األفراد؛ كلما أسهم ذلك في تطوير امل

 عمل املنظمة، وزيادة قدرتها على املنافسة.

تتضمن عملية تنمية املوارد البشرية ةشكٍل عام مجموعة من املداخل األساسية، منها: التدريب، والتعلم،       

 توضيا لهذه املداخل:
ً
 واإلعداد والتأهيل قبل الخدمة، والتطوير التنظيمي، وسيتم الحقا

( التدريب: يعرف التدريب بأنه الجهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البشرية في املنظمة بمعارف 1)      

اء مما قد ينعكس على 
ّ
معينة وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتغيير سلوكها واتجاهاتها ةشكل إيجابي بن

 
ً
ا تحسين األداء في املنظمة، ولم يعد التعامل مع التدريب حديث

ً
ا كما كان يتم التعامل معه في السابق، فسابق

كان يسود الفكر التقليدي في التعامل مع قضية تدريب العاملين، أما اآلن فإن حقل التدريب والتنمية يشهد 

، فالتدريب هو أحد التخصصات الفرعية إلدارة املوارد Training revolutionما بات يعرف بالثورة التدريبية 

ي يهتم بتحديد وتقدير وتطوير الكفايات الرئيسة للموارد البشرية؛ أي تطوير املعارف واملهارات البشرية، والذ

واالتجاهات التي يملكها العاملون، وذلك من خالل التعلم املخطط، األمر الذي يساعد األفراد على أداء 

املوارد البشرية، وهو  وظائفهم الحالية واملستقبلية بفاعلية، وعليه، فالتدريب مدخل من مداخل تنمية

استثمار ذو مردود ايجابي على األفراد واملؤسسات واملجتمع، ويجب مراعاة مبادئ الكفاءة والفعالية 

 واإلنتاجية عند التخطيط والتنفيذ لعملية التدريب.

لوك ( التعلم: يعرف التعلم بأنه التغير النسبي والثابت في السلوك، وهو تغير يمكن مالحظته في س2)      

املتعلم، وعملية التعلم عملية معقدة تؤثر عليها كثير من العوامل والقوى، ويعتمد مقدار التعلم الذي تعلمه 

الفرد، وكذلك ومدى اإلتقان فيه على عوامل عدة منها: قدرات املتعلم، ورغبته، ودافعيته للتعلم، ومدى 

وافر واستخدام التقنيات السمعية البصرية، اندماجه واشتراكه في عملية التعلم، واتجاهه نحو املعلم، وت

واملناخ النفس ي العام، والتسهيالت املادية املتوفرة، ومدى حداثة وواقعية املادة املقدمة، والجزاءات 

 (.2012والتعزيزات املرتبطة بالتعلم )درة، 

وقبل بدء العمل فعلًيا  فبعد أن يتم اختيار وتعيين املوظف الجديد،( اإلعداد والتأهيل قبل الخدمة: 3)      

يتم إعداده وتأهيله عن طريق تعريفه باملنظمة والوظيفة والعاملين معه، وكذلك تعريفه بمتطلبات العمل 

ة التي سوف يعمل فيها، وتعريفه على ثقافة املنظمة، ومن ثم تحديد صالحياته ومسؤولياته االجتماعيوالبيئة 

مة وسياساتها واستراتيجياتها، وكل ما له عالقة بالوظيفة التي وتعريفه بها، وأيًضا تعريفه بأهداف املنظ

يؤديها، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مسويات األداء املطلوب من املوظف تحقيقها، وتخفيض حالة التوتر 
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التي يمكن أن يتعرض لها وتنمية روح االنتماء لديه، وتخفيض معدل دوران العاملين، وتكوين تصور إيجابي 

 (.196، 2009وظف عن املنظمة )السالم، لدى امل

( التطههههههوير التنظيمههههههي: عمليههههههة متكاملههههههة شههههههاملة لجميههههههع جوانههههههب املنظمههههههة )األفههههههراد، وجماعههههههات العمههههههل، 4)      

نههها ذلههك مههن االنتقههال التههدريجي الشههامل مههن الوضههع القههائم إلههى الحالههة املسههتهدفة  خ
ّ
والتنظههيم نفسههه(، بحيههث ُيمك

ك في إطار كلي من اإلمكانات البشرية واملاديهة املتاحهة للمؤسسهة واملنهاخ التنظيمهي خالل فترة زمنية معينة، وذل

ة االجتماعيههههوأيًضهههها البيئههههة املحيطههههة بههههها؛ كمهههها تمكنههههها مههههن مواجهههههة متطلبههههات التغييههههر بكافههههة أنواعههههها الثقافيههههة و 

كههل تدعمههه اإلدارة هههو جهههد مخطههط علههى مسههتوى املنظمههة كواالقتصههادية والتكنولوجيههة واملعلوماتيههة، وبالتههالي ف

العليها لزيههادة فاعليههة املنظمههة وصههحتها مههن خههالل تههدخالت مخططههة فههي العمليههات وباسههتخدام العلههوم السههلوكية 

فههي تطههوير العههاملين وتههأهيلهم، وغالًبهها يتبههع التطههوير عمليههة التغيههر التههي تجريههها املنظمههات، ألن كههل تغييههر يجههب أن 

 (.126، 2013يتبعه تطوير )جرادات وآخرون،

 همية تنمية وتطوير املوارد البشرية في املنظمات العامليةأ

انطلهههق العهههالم ةشهههكٍل متسهههارع وغيهههر مسهههبوق نحهههو املعلوماتيهههة واملعرفهههة، ورافهههق ههههذا االنطهههالق التخلهههي عهههن       

الفكر التقليدي القديم في التعامل مع املوارد البشرية إلى الفكر الحهديث القهائم علهى االنفتهاح، وجهرى التعامهل 

مهههع املهههوارد البشهههرية ةسهههبب ههههذا االنطهههالق السهههريع علهههى أ هههها أههههم األصهههول التنظيميهههة القهههادرة علهههى التعامهههل مهههع 

التغييههههرات املتسههههارعة فههههي التكنولوجيهههها واملعرفههههة واملعلومههههات، ألن األفههههراد وحههههدهم القههههادرون علههههى اسههههتيعاب مهههها 

إلههى أن امههتالك املنظمههات للتميههز وتحقيههق يجههري السههتغالل الفههرص املتاحههة، وتجنههب التهديههدات املتوقعههة، ونشههير 

امليهههزة التنافسهههية فهههي بيئهههة سهههريعة التغيهههر والتقلهههب ال يمكهههن أن يكهههون إال مهههن خهههالل االهتمهههام بالعنصهههر البشهههري، 

فامتالك املوارد املادية واملالية والتكنولوجية ال يكفي لتحقيق التميز املنشود في ظل غياب موارد ةشرية مؤهلة 

 ومدربة.

ن هنهههها ازداد اهتمههههام العههههالم الغربههههي بتنميههههة وتطههههوير مواردههههها البشههههرية، باعتبارههههها أسههههاس التميههههز ومحههههور مهههه      

االستمرار والبقاء في سوق العمل، لذا فقد تم تخصهيص موازنهات ماليهة كبيهرة لتهدريب العهاملين، واعتبهرت تلهك 

نظمهة بالعديههد مههن الفوائهد، هههذه النظههرة األمهوال التههي يهتم إنفاقههها علههى التهدريب اسههتثماًرا حقيقًيهها يعهود علههى امل

 بالذات ما زالت محدودة في العالم العربي وتحتاج إلى تطوير في الفهم والسلوك واملمارسة.

وبهههدخول عصهههر التكنولوجيههها أصههههبا العنصهههُر البشهههرُي املههههؤثَر الحقيقهههَي فهههي نجههههاح املنظمهههات، وتنبهههع أهميتههههه       

ههَز علههى املههورد البشههري باعتبههاره بالنسههبة للمنظمههات مههن كههون املنظمههة التههي  خ
ّ
رك

ُ
تريههد أن تنههافس وتبقههى يجههب أن ت

القوة املحركة للميزة التنافسية ألعمال اليوم، لذا أصبا يتم التعامل مع ما يمتلكه املورد البشري مهن قهدرات 

ي يمثههل وطاقههات ومهههارات باعتبههاره رأس مههال يمكههن أن ينمههى ويطههور ويقههاس مثلههه مثههل رأس املههال املههادي، وبالتههال

رأس املال البشري القدرات الفطرية واملكتسبة لدى األفراد، والتي تؤدي إلى زيادة القيمة االقتصادية املضهافة 

 إلى كافة مجاالت األعمال إذا أحسن استثمارها.
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وبعههد التحههّول مههن الثههورة الصههناعية إلههى الثههورة املعلوماتيههة فقههد َحظههي موضههوع تنميههة وتطههوير املههوارد 

 لتقههدم البشههرية باه
ً
 ومهمهها

ً
 ضههروريا

ً
تمههام كبيههر فههي عههالم االقتصههاد العههاملي، وبعههدما أصههبا االهتمههام باملعرفههة أمههرا

 ألي منظمهههة إن لهههم تكهههن مهههن أههههم مواردهههها، وأصهههبا العنصهههر البشهههري 
ً
 مهمههها

ً
وتطهههور املنظمهههات، باعتبارهههها مهههوردا

 فههي العهههد الحههديث، كمهها أصههبا تطههوير املههوارد البشههرية
ً
 كبيههرا

ً
مههن املوضههوعات املهمههة للمنظمههات  يحتههل اهتمامهها

 الحديثة.

 وثيقههة 
 
وحهول العالقههة بههين رأس املهال البشههري واملعرفههة، فقهد بينههت األدبيههات املختلفهة أن هنههاك عالقههة

 ومههاراٍت يمتلكههها األفهراُد العههاملون فهي املنظمههة، وبالتههالي 
َ

ههع  ملعههارف جمُّ
َ
بينهمها، باعتبههار أن رأس املهال البشههري ههو ت

رهها، فهرأس املهال البشهري ضهروري فإن ثراَء الع ر يتميز بإنتاجهه للمعرفهة الضهرورية لبقهاء املنظمهة وتطوُّ خ
ّ
فك

ُ
قلخ امل

إلنشههاء املعرفهههة، ويسههههل عمليهههة املشهههاركة باملعرفههة بهههين األفهههراد العهههاملين فهههي املنظمههة، وههههو متطلهههب أساسههه ي مهههن 

 مة املختلفة.متطلبات نجاح إدارة املعرفة، كما أنه يسهل تطوير استراتيجيات املنظ

يشههير العههرض السههابق إلههى تزايههد حجههم االهتمههام العههاملي، خاصههة العههالم الغربههي والصههناعي، بتنميههة وتطههوير       

املههوارد البشههرية، باعتبههار ذلههك أساًسهها للتقههدم والتميههز والتطههور، وهههذا مهها يفسههر حجههم النجههاح الكبيههر للمنظمههات 

بالتههالي قههدرتها علههى تحقيههق امليههزة التنافسههية، وتحقيههق معههدالت الغربيههة، وقههدرتها الفائقههة علههى تجميههع الثههروة، و 

أداء عاليهههة، وعلهههى مختلهههف الصهههعد، األمهههر الهههذي مهههن شهههأنه أن يكهههون مهههدعاة ملحاولهههة األخهههذ بمههها أخهههذ بهههه العهههالم 

املتقدم، خاصة ما يهرتبط باالهتمهام بكهل مهن إدارة املعرفهة مهن جههة، وبتنميهة وتطهوير املهوارد البشهرية مهن جههة 

 . أخرى 

 الجزء الثاني

تحديد وتوصيف الحالة العربية فيما يختص بحجم االهتمام بإدارة املعرفة وبتنمية وتطوير 

 مواردها البشرية، والتحديات املرافقة لذلك.

 ه اهتمام العالم العربي بإدارة املعرفة
ً
 أوال

لذي كان سائًدا في القرن يعود تاريخ االهتمام بإدارة املعرفة ةشكٍل عام إلى مرحلة الفكر االقتصادي ا

التاسع عشر، والذي كان يهتم بالبحث في عوامل اإلنتاج املختلفة مثل: األرض ورأس املال وقوى العمل 

واملعرفة، باعتبار أن هذه العوامل هي التي تحدد النمو االقتصادي ألي بلد، وبالتالي نجاح املنظمات في ذلك 

ارف العاملين باعتبارها ميزة أساسية لتقدم املنظمة، ما حدا البلد، وفي تلك الفترة بدأ االهتمام بمع

 في تحقيق 
ً
باملنظمات إلى أن تحاول باستمرار لتحقق تراكم وتطبيق للمعرفة التي يمتلكها العاملون بها، أمال

 ازدهارها ومضاعفة مزاياها التنافسية.
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الكثير من البلدان العربية، والتي كان أغلبها  وفي هذه الحقبة من تاريخ األمة العربية، كان يسود الجهل في      

يرزح تحت االحتالل األجنبي، لذا لم يتم التدرج في التعامل مع املعرفة بطريقة سلسلة كما هو الحال في العالم 

 الغربي الذي كان يبحث عن املعرفة لتطوير عملياته املختلفة، وعلى مختلف األنشطة والصعد.

العشرين، حدثت نقلة كبيرة في الفكر االقتصادي واإلداري في العالم الغربي الصناعي،  ومنذ أوائل القرن         

 أساسًيا في تحديد نجاح املنظمات واألمم في املنافسهة الصهناعية، وازداد التركيهز علهى 
ً
فقد اعتبرت املعرفة عامال

 فهههي تحقيهههق النجهههاح الهههذي تنشهههده امل
ً
 رئيسههها

ً
نظمهههات، غيهههر أن متاةعهههة الهههدول عنصهههر املعرفهههة، باعتبهههار أن لهههها دورا

ا أيًضا، ولم يرق في أية مرحلة من مراحلهه إلهى مها ههو مطلهوب، لهذا 
ً
العربية لهذا التطور وهذه النقلة كان ضعيف

بقههههي اهتمهههههام العههههالم العربهههههي بههههإدارة املعرفهههههة محههههدوًدا جهههههًدا ويكههههاد ال يهههههذكر، إذ إن حجههههم االعتمهههههاد علههههى العهههههالم 

ت تسهههتعمر الهههدول العربيهههة، كهههان كبيهههًرا، وسهههاد فهههي تلهههك الفتهههرة الشهههعور ةعهههدم الصهههناعي، خاصهههة للهههدول التهههي كانههه

القههدرة علههى مجههاراة الغههرب الصههناعي، األمههر الههذي كههان مههن شههأنه أن يعرقههل أيههة محاولههة للنهههوض بواقههع املعرفههة 

 العربية.

املعرفههة املتاحههة لقههد مههر االهتمههام بههإدارة املعرفههة فههي العصههر الحههديث ةعههدد مههن املراحههل، خاصههة مههع توسههع       

 للمنظمات واألفراد ةسبب التطورات الكبيرة واملتسارعة في مختلف املجاالت:

، تركهز االهتمهام علهى املعرفهة الصهريحة 
ً
، أي معرفهة تهم تشخيصهها والتعبيهر عنهها Explicit Knowledgeفتاريخيها

، فينصههب التركيهز علههى معرفهة مهمههة قهد تقطهن كليهها فهي عقههو 
ً
ل خبهراء املنظمههة، أو مها يسههمى بطريقهة مها، أمهها حاليها

، وبالتهالي فهإن اهتمهام إدارة املعرفهة ههو محاولهة انتهزاع املعرفهة الغنيهة Implicit Knowledgeباملعرفة الضهمنية 

 في عقل الخبير، وإعداد دليل بها بحيث يستطيع جيل  تاٍل من العاملين االستفادة منها.

ملنطقههة العربيههة، يتبههين لنهها أن هنههاك اهتمههام ضههعيف بههها، فكثيههر مههن وإذا مهها تتبعنهها حالههة إدارة املعرفههة فههي ا      

املنظمههات العربيههة لههيس لههديها القههدرة علههى إنشههاء معههارف جديههدة، لههذا فهههي تلجههأ لتقليههد معههارف متاحههة لههها، أي 

أ ههها غالًبهها تتعامههل مههع املعرفههة الصههريحة، إمهها ةسههبب قلههة تكلفههة الحصههول عليههها، أو لعههدم قههدرتها علههى اكتشههاف 

 عارف جديدة.م

 ثانًيا ه اهتمام العالم العربي بتنمية وتطوير املوارد البشرية

ا أن املنظومة التقليدية في تدريب وتنمية وتطوير املوارد البشرية قد ا هارت وتراجعت أمام       
ً
ا سابق

ّ
بين

ا يسمى بالثورة االتجاهات الحديثة في التنمية والتدريب على مستوى العالم الغربي، وبالتالي فقد ظهر م

التدريبية التي تمثلت مظاهرها وتجلياتها في اتجاهات حديثة معاصرة عامة، أثبتت قدرتها على عمل نقل 

نوعية في تنمية املوارد البشرية باالستفادة من ثورة املعرفة التي تشهدها حقبة األعمال املعاصرة، وعلى 

 مختلف الصعد واملستويات.
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في املنطقة العربية فال تزال املنظومة التقليدية في التدريب والتنمية هي التي تشكل  أما ما يتعلق بالوضع      

املرجعية ملعاهد ومراكز ومؤسسات التدريب العربية، وبالتالي ال زالت عملية تنمية وتطوير املوارد البشرية في 

 عن ضعف 
ً
اهتمام تلك املنظمات بإدارة املنظمات العربية تعاني من الكثير من املعضالت والعوائق، هذا فضال

املعرفة لديها، وإن أرادت تلك املنظمات أن تلحق بركب املنظمات الغربية في تشكيل رةى واجتهادات حديثة 

ذات صلة بتنمية مواردها البشرية فال غنى لها من أن تأخذ باالتجاهات الحديثة املعاصرة العامة إن أرادت أن 

ؤسسات وأعمالها الحقيقية، وإن أرادت أن يكون لها تأثير فّعال في يكون لها ارتباط حقيقي بأنشطة امل

 مجتمعها.

أما عن التحديات التي تواجه املنظمات العربية فيما يختص بتنمية وتطوير مواردها البشرية، فهي كثيرة       

لبها تحديات ترتبط ومتعددة، ومتشعبة، منها ما هو سياس ي، ومنها ما هو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، وفي اغ

بنمط التفكير الذي يسود الفكر اإلداري العربي، وسنركز هنا على ثالثة قضايا أساسية تشكل أهم تلك 

 التحديات:

( التحديات والعوائق السياسية، فقبل أن تشهد املنطقة العربية ما اصطلح على تسميته )الربيع 1)      

ا سيا
ً
سية صعبة، ولم تمتلك أغلبها اإلرادة لتغيير واقعها، وتنمية العربي(، كانت تعيش تلك املنطقة ظروف

مواردها، وبقيت في اغلب األحيان تاةعة لغيرها من الدول املتقدمة؛ سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا، وقد أثر هذا 

اف الواقع على تطوير مواردها املختلفة، وال تزال النظرة للموارد البشرية العربية قاصرة عن وضعها في مص

 ،
ً
الدول املتقدمة، وباملقارنة مع اآلخرين فإن إنتاجية العامل العربي هي أقل من إنتاجية العامل الياباني مثال

واألسباب وراء ذلك كثيرة ومتعددة، منها على سبيل املثال ضعف التدريب والتأهيل، وإذا ما نظرنا للتجربة 

النهضة إال بوجود رغبة وإرادة  كان يمكن أن تتحقق هذهما املاليزية، والنهضة التي حققتها ماليزيا نرى أنه 

سياسية واضحة تحكم القيادة ويكتسبها الشعب، فالقفز عن مرحلة التخلف يحتاج إرادة سياسية قوية، ألن 

فقط إلى قلة األموال املطلوبة لالستثمار، بل يرجع إلى عوامل  هذا التخلف في فهم موضوع التنمية ال يرجع

من العوائق الهيكلية واملؤسسية املحلية وعوامل خارجية تتعلق بنمط العالقات  خص في جملةأخرى مهمة تتل

عملية  فهناك جوانب غير اقتصادية مهمة جًدا في التي تربط البلدان النامية بالبلدان املتقدمة، الدولية

املرتبط بالحريات  املرتبط ةعدالة التوزيع، والجانب السياس ي االجتماعي التنمية، في مقدمتها الجانب

  .القيم واملبادئ السائدة في املجتمع والجانب الثقافي ومنظومة نظام ،  وديمقراطية

 من مداخل تنمية املوارد ( ضعف االهتمام بالتدريب، ينظر ل2)
ً
لتدريب والتنمية على أ هما مدخال

رية بخبرات معينة وبمعارف البشرية على مستوى املنظمات واملجتمع، فهما يبحثان في تزويد املوارد البش

 لتحسين أدائهم الحالي واملستقبلي، وهناك مدخالن لدراسة موضع التدريب 
ً
ومهارات واتجاهات سعيا

والتنمية، يقوم األول على أساس اعتبار التدريب والتنمية كوظيفة في التنظيم، فيما يرى املدخل الثاني أن 

يث اعتبار تدريب وتنمية املوارد البشرية كوظيفة في التنظيم التدريب والتنمية عملية تنموية مستمرة، ومن ح

فهي  تشتمل على مجموعة األنشطة املترابطة التي تقوم بها املؤسسة وتهدف إلى تزويد املوارد البشرية فيها 

باملعارف واملهارات واالتجاهات، وصقل تلك الجوانب خالل فترة زمنية محددة، ويتم اإلشراف على هذه 
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من خالل وحدة تنظيمية تتبع غالًبا إلدارة شؤون املوظفين. أما املدخل الثاني وهو تدريب املوارد األنشطة 

البشرية وتنميتها كعملية تنموية مستمرة فتعني تلك الجهود واألنشطة والخبرات التعلمية املنظمة واملستمرة 

اتها قبل التحاقهم بالعمل وبعده، وذلك والشاملة التي توفرها املنظمة للموارد البشرية بكافة أنواعها ومستوي

بهدف تنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم من أجل تحسين أدائهم الوظيفي خالل 

 حياتهم الوظيفية.

( ضعف املوازنات املخصصة لتطوير املوارد البشرية العربية، فبينما يتم اإلنفاق على تنمية وتطوير 3)      

ب املوارد البشرية في العالم الصناعي بكرم وسخاء، فإن ما ينفق على ذلك في املنطقة العربية قليل جًدا، وتدري

أن قائمة  2011في عددها الصادر في شباط )فبراير(  (Training)وقد بينت الدراسة التي أجرتها مجلة  

 (6.7%)في ميزانياتها ما نسبته  منظمة قد خصصت (115)املنظمات املتفوقة في التدريب؛ والتي بلغ عددها 

لتنمية وتدريب املوارد البشرية لديها، أما ما يتعلق بحجم اإلنفاق على تنمية وتدريب وتطوير املوارد البشرية 

 
ً
 خاصا

ً
فالصورة سوداوية وقاتمة، ألن أعداد كبيرة من املنظمات العربية ال تخصص في ميزانياتها بندا

مبالغ قليلة ال تكاد تذكر، ثم أول ما يفكر به مسؤولي املنظمات العربية للتدريب؛ وإن خصصت مبالغ فهي 

 عندما تقع أزمة مالية هو شطب بند التدريب في موازناتهم.

 

 الجزء الثالث

 مقترحات تعزز االهتمام بإدارة املعرفة وتسهم في تنمية وتطوير العنصر البشري في العالم العربي

       
ً
وثانًيا تحديد طبيعة وحجم االهتمام العاملي الحديث بإدارة املعرفة، وبالتالي  استعرضنا في الجزأين أوال

بتنمية وتطوير املوارد البشرية، وكذلك تحديد وتوصيف الحالة العربية فيما يختص بحجم االهتمام بإدارة 

ل مدى أهمية املعرفة وبتنمية وتطوير مواردها البشرية، والتحديات املرافقة لذلك، وتبين في الجزء األو 

االهتمام العاملي بإدارة املعرفة وتأثير ذلك على تقدم وتطور عمل املنظمات ةسبب االهتمام الكبير بتنمية 

وتطوير املوارد البشرية، أما ما ظهر في الجزء الثاني فيشير إلى ضعف االهتمام العربي؛ سواء بإدارة املعرفة أو 

ما يمكن مالحظته من العرض السابق، وفيما يختص بالحالة  بتنمية وتطوير املوارد البشرية، وكان ابرز 

 العربية ما يلي:

ضعف االهتمام العربي بإدارة املعرفة، وتركيز أغلب املنظمات العربية على التعامل مع املعرفة  .1

 الصريحة أو املعلنة، وعدم بذلها الجهود املطلوبة الكتشاف معارف جديدة.

 تدريب والتنمية في العالم العربي.سيطرة املنظومة التقليدية على ال .2

ضعف حماس والتزام متخذي القرارات في املنظمات العربية، العامة منها والخاصة، نحو تطوير وتدريب  .3

 وتنمية املوارد البشرية لديها.



45 

 

 من الخطط  .4
ً
ال زالت النظرة للموارد البشرية وتنميتها في العالم العربي تخلو من اعتبارها جزءا

 للمنظمات.االستراتيجية 

 عدم تخصيص موازنات مالية لتنمية وتدريب املوارد البشرية وتأهيلها في املنظمات العربية. .5

ما زالت الكثير من املنظمات العربية، العامة منها والخاصة، تنظر للمبالغ املخصصة في املوازنة  .6

اإلمكان االستغناء عنها، لعمليات التدريب والتطوير للموارد البشرية بأ ها مبالغ ال مبرر لها، وأنه ب

وتوجيهها ألغراٍض أخرى، وهذه النظرة الضيقة ناتجة عن خلٍل في الثقافة، وفي السلوك، وفي نمط 

 التفكير لدى الكثيرون من متخذي القرارات في تلك املنظمات.

ية، هدفت هذه الورقة لتشخيص واقع املنظمات العربية فيما يختص بتنمية وتطوير مواردها البشر       

واستثمار املعرفة من أجل القيام بهذا الدور، وليس القصد توجيه النقد للمنظمات العربية بقدر ما هو 

محاولة لتلمس ةعض املشكالت التي تحول دون قدرة املنظمات العربية على املنافسة في السوق العاملية، 

للمشكالت التي تعاني منها املنظمات وتحقيق معدالت نمو عالية، ويشير الباحث هنا إلى أن التشخيص الدقيق 

 العربية يعتبر الخطوة األولى على طريق وضع الحلول لتلك املشكالت.

وال يمكن أن نغفل وجود ةعض املنظمات العربية التي تحاول أن تكون متميزة على صعيد تدريب وتنمية       

د من قدرة تلك املنظمات على تسجيل وتطوير موظفيها، غير أن البيئة الحاضنة، الخاصة منها والعامة، تح

 نتائج ملموسة، وتحديد إطار يمكن تعميمه والتعامل معه.

وفي سبيل تعزيز االهتمام بإدارة املعرفة، وعملياتها املختلفة، وبالتالي االهتمام بتنمية وتطوير املوارد       

ا للمنظمات العربية باتجاه البشرية، يقدم الباحث مجموعة من املقترحات، والتي يمكن أن تكون مرشًد 

تصويب أوضاعها، حيث أن األخذ بها؛ أو ببعضها من شأنه أن يحقق الكثير للمنظمات، إذ يشير األدب النظري 

ا، والتي 
ً
أن أغلب املنظمات التي حققت نجاحات كبيرة في العالم قد أخذت بالكثير من املقترحات الواردة الحق

 تتمثل في التالي:

دة أو دائرة متخصصة بإدارة املعرفة، تكون مهمتها اكتشاف املعارف التي تقطن في ضرورة إنشاء وح (1

عقول العاملين في املنظمة، وكذلك ضمن الوحدات التنظيمية املختلفة، وجعلها متاحة لآلخرين 

 الستخدامها متى ما كانت الحاجة لها ملحة.

التههي تههههتم بهههإدارة املعرفهههة تحتهههاج إلهههى تهههوفير العمههل علهههى تهههوفير البنيهههة التحتيهههة إلدارة املعرفهههة، فاملنظمهههة  (2

مجموعة مهن املسهتلزمات والبنيهة التحتيهة، مهن أجهل ترسهيخ وتعزيهز إدارة املعرفهة، واملسهاهمة فهي تهوفير 

البيئهههة املسهههاندة لتهههوافر معرفهههة ذات معنهههى، تسههههم فهههي تطهههوير عمهههل املنظمهههة، وتتكهههون تلهههك املسهههتلزمات 

لبنهههاء التنظيمهههي، والبنيهههة التحتيهههة لتكنولوجيههها املعلومهههات، ةشهههكل أسهههاس مهههن: الثقافهههة التنظيميهههة، وا

 واملعرفة املشتركة، والبيئة املادية.

ضهههرورة حهههرص املنظمهههات العربيهههة علهههى تطهههوير رأس املهههال البشهههري، والخهههروج مهههن الهههنمط التقليهههدي فهههي  (3

حقيقهي يمكهن التعامل مع إدارة املوارد البشهرية باتجهاه التعامهل مهع املهورد البشهري باعتبهاره رأس مهال 

 أن ينمى ويقاس ويستثمر.
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ة للعههههاملين، سههههواء فيمهههها بيههههنهم، أو مههههع األطههههراف األخههههرى، إذ االجتماعيههههالحههههرص علههههى تقويههههة العالقههههات  (4

تشهههكل تلهههك العالقهههات رأس مهههال اجتمهههاعي يفيهههد فهههي تطهههوير أداء املنظمهههات، ويعمهههل علهههى تحسهههين صهههورة 

 املنظمة داخلًيا وخارجًيا.

عربيههههة بموضههههوع التمكههههين، سههههواء النفسهههه ي أو الهيكلههههي، والههههذي يسههههاعد فههههي ضههههرورة اهتمههههام املنظمههههات ال (5

تحههرك املنظمههة نحههو الجههودة، وبالتحديههد نحههو إدارة الجههودة الشههاملة مههن خههالل تطههوير ثقافههة الجههودة، 

ومههههن خههههالل مشههههاركة جميههههع العههههاملين والتههههزامهم بههههالتطوير املسههههتمر للوصههههول إلههههى رضهههه ى الزبههههائن، وهههههذا 

 مههن خههالل مشههاركة العههاملين، وتحملهههم املسههؤولية، واملشههاركة التطههوير املسههتمر ال يم
ّ
 إال

َ
كههن أن يحههدث

 باتخاذ القرار.

االهتمههام بتعزيههز عناصههر الثقههة واألمههل والتفههاةل والقههدرة علههى املقاومههة والتحمههل لههدى العههاملين، حيههث  (6

الهذي يشهير تشكل هذه العناصر رأس مال نفس ي يتوجب على املنظمات التي تسعى للتميز أن تهتم به، و 

إلههى الحالهههة النفسهههية اإليجابيهههة للفهههرد، وههههذه يصههعب تحققهههها دون أن تكهههون املنظمهههة مهتمهههة بمشهههاركة 

 املوظفين في التغلب على مشاكلهم وهمومهم واحتياحاتهم.

االهتمام بتدريب املوارد البشرية، ووضع برامج تدريبية تراعي حاجة املنظمات الحالية، واحتياجاتها  (7

 املستقبلية.

ورة اعتبار التدريب والتنمية عملية مستمرة تبدأ قبل التحاق املوظف بالعمل، وتستمر عند بدء ضر  (8

 التحاقه بالعمل وتهيئته له، وتستمر أيًضا ةعد انتظامه في العمل إلكسابه مهارة جديدة له.

ديد ضرورة تعديل النظام التعليمي في املدارس والجامعات العربية، بحيث يصبا هناك إمكانية لتح (9

مساقات أو برامج تدريبية خالل فترة الدراسة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية، وبحيث يتمكن 

الطالب من االستحواذ على ةعض املعارف الضرورية ملستقبله الوظيفي، من خالل تحويل املعرفة 

 النظرية التي يحصل عليها أثناء الدراسة إلى معرفة تطبيقية.

لعربية لجعل أداء املوظف الحالي واملستقبلي محور اهتمام جهود التدريب ضرورة نزوع املنظمات ا (10

والتعليم والتنمية، باعتبار أن كل أنشطة تنمية املوارد البشرية ومداخلها ترمي إلى تحسين أداء 

 األفراد في العمل، لذا ينبغي جعل أداء األفراد محور االهتمام أكثر من أداء املنظمات.

تكنولوجيا األداء البشري من خالل الحرص على تحسين أداء العاملين في موقع األخذ بنظرة حركة  (11

العمل، ويمكن القيام بذلك من خالل إتباع منهجية علمية عملية مدروسة يمكن من خاللها 

تشخيص مشكالت األداء البشري، ومعرفة مقدار الخلل بين املخطط له أو املرغوب فيه والواقعي في 

 األسباب، واقتراح الحلول، وتنفيذ تلك الحلول وتقييم ذلك كله. هذا األداء، وتحليل

وضع برامج لقياس وفحص مدى جدوى التدريب واآلثار التي يحدثها عندما يعود املتدربون إلى  (12

 أماكن عملهم.

ضرورة توظيف التكنولوجيا في تنمية وتطوير املوارد البشرية، وذلك باستخدام الحاسوب في  (13

ناك أنماط مختلفة يمكن من خاللها تحسين قدرة املوارد البشرية على تحسين عمليات التدريب، فه

األداء، ومن تلك األنماط التعليم والتدريب بمعاونة الحاسوب، واستخدام الحاسوب كمساعد في 

إدارة التعليم والتدريب، واستخدام الحاسوب كمعاون في إيجاد مصادر تعليمية، واستخدام 

 نيات السمعية البصرية.الحاسوب في إنتاج التق
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التمكين الوظيفي بهدف  تحديات تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي في القرن الجديد

  في القطاع العام والخاص في األردن استثمار راس املال البشري 

 األردن /صندوق دعم البحث العلمي -أحمد حسين يوسف صب لبنإيناس أبو هزيم و 

ahmadsublaban.damam@gmail.com/ enas.hazaimeh@SRF.GOV.JO 

 

 
 مقدمة 

يقول ابراهام  لنكولن " يمكنك تمكين الناس ةعض األحيان ويمكنك تمكين ةعض الناس في كل 

 قات ولكن من الصعب تمكين كل الناس في كل األحيان واألوقات" األو 

معظم املنظمات اليوم تستخدم برامج تقييم األداء وامللفات السرية في متاةعة ومراقبة سير عمل املوظفين، 

وسلوكهم الفردي من حيث السلبيات واإليجابيات ، وبشكل ينطوي على الرئيس دون املشاركة من قبل 

جيل الوقائع السلبية وااليجابية منها ومحاسبتهم عليها. الهدف من هذا اإلرهاب االداري هو املرةوس، لتس

حرمان املوظف من فضيلة ارتكاب األخطاء، أو إثارة الفزع والرعب في قلبه كي يحسن أداءه الفردي. وهذه 

لقطع لن تحقق نفس السياسة قد تؤدى إلى تحسين األداء على املدى القصير، لكنها على املدى الطويل با

 النتيجة، فاملوظفون سوف يمتنعون عن مجرد التفكير في أية محاولة لتحسين أدائهم الفردي  .

وهذا النهج سائد في معظم املنظمات العربية، حيث يعتبر موضوع تقييم األداء الوظيفي، في اغلب منظمات 

بال الكثيرين، إذ أن األداء الفردي وعلى  القطاع العام والخاص في العالم العربي من املوضوعات التي تشغل

 على األداء املؤسس ي، فعملية التمكين الوظيفي وانعكاساتها على األداء 
ً
املنظور القريب والبعيد ينعكس تماما

املؤسس ي في املنظور القريب والبعيد له أثر واضح وفعال، حيث يتمكن املوظفين من القيام بواجباتهم 

مما يعمل على توسيع القدرات والخيارات املتاحة أمامهم ويزيد من القدرة على الوظيفية على أكمل وجه 

 عليهم من حيث الشعور باالنتماء الوظيفي ورفع الروح املعنوية 
ً
ممارسة تلك الخيارات، كما ينعكس ايضا

واالحساس بوجود هدف حقيقي لهم يتم السعي إليه لتحقيقه، كذلك األمر يتيا امامهم تكافؤ الفرص 

تحقيق العدالة، يكون له انعكاس على املدى البعيد باالستمرارية عن طريق عدم اهدار املوارد لتحقيق و 

 التنمية البشرية املستدامة لألجيال املقبلة، ويتم التحرر من الظواهر التي تهدد األمن واالستقرار.
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، بدأ اطالق جائزة امللك عبد  م، وبتوجهات ملكية سامية2006في اململكة األردنية الهاشمية وبحلول عام   

الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية، حيث تأسس مركز امللك عبد   الثاني للتميز في كانون الثاني عام 

م ليدير جائزة امللك عبد   الثاني للتميز والتي تعد أرفع جائزة 2006( لسنة 6م، بموجب نظام رقم )2006

ني في كافة القطاعات. وقد عهد صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد   الثاني ابن للتميز على املستوى الوط

 الحسين املعظم إلى صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن الحسين رئاسة مجلس أمناء املركز.  

مركز حيث انطلقت رةية املركز بكلمات كان لها وقع األثر في القطاعات العامة والخاصة، وهي     " أن يكون 

"
ً
 امللك عبد   الثاني للتميز املحفز الرئيس ي نحو أردن أكثر تنافسية عامليا

كما يهدف مركز امللك عبد   الثاني للتميز إلى نشر ثقافة التميز في األردن واملنطقة من خالل تطوير 

املؤسسات، إدارة جوائز  نماذج/أطر التميز ومعايير التقييم املبنية على أفضل املمارسات الدولية، تقييم أداء

امللك عبد   الثاني للتميز ونشر التميز في القطاعين العام والخاص، املؤسسات غير الربحية واملؤسسات غير 

 الحكومية. 

م ولغاية تاريخه خطى األردن خطوات رائدة في موضوع التميز الوظيفي، حيث أصبحت 2006ومنذ عام 

قيقة التميز على املنظور الزمني، وأصبحت تدرب موظفيها على كيفية مؤسسات القطاع العام بالذات تألف ح

التميز الوظيفي لغايات تقديم أفضل املمارسات لخدمة متلقي الخدمة، باعتبارها مؤسسات خدماتية غير 

ربحية، حيث كان أحد معايير الجائزة معيار األفراد، حيث يركز هذا املعيار بداية على تكوين املؤسسة منذ 

ايات، من حيث رةية املؤسسة ورسالتها، والقيم الجوهرية التي تنتهجها، واألهداف والخطة االستراتيجية، البد

 والهيكل التنظيمي، والوظائف واملهام واملسؤوليات الفردي، واملوظفين.

ولتوائم  حيث توائم ذلك كلهخ مع متاةعة إقرار التغيير في القوانين واألنظمة الناظمة للعمل املؤسس ي حتى تتفق

وتعديالته، تعليمات في جميع  2007( لسنة 30متطلبات الجائزة، حيث أنبثق عن نظام الخدمة املدنية رقم)

مجاالت تنمية املوارد البشرية وتتوافق مع متطلبات الجائزة، وتم اطالق حملة التدريب على الية متاةعة تلك 

ظفين، حتى يتم عالج التسلط اإلداري في املؤسسات التعليمات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تقييم األداء للمو 

وخاصة القطاع العام منها، والذي بدوره  يقض ى على ملكة اإلبداع لدى املوظف، ويفقده روح املبادرة، فهو 

، ليس بالتسلط وتصيد األخطاء يستطيع 
ً
يشعر أن أي خطأ يرتكبه عن قصد أو غير قصد سيدفع ثمنه غاليا

س بالتخلي عن عادات تؤدى إلى حدوث أخطاء، أو أن يفرض الرئيس على املرةوس الرئيس أن يقنع املرةو 

التغيير في املؤسسة، هناك طرق عديدة لإلقناع والتحفيز والترغيب، تجعل املوظف يعمل ويبدع ويتعلم من 

 أخطائه، فاملقصد هو تصحيا مسار ال تصيد اخطاء.

وفاعلية، وتحقق تنمية في مواردها البشرية، وتعمل على  حتى تتمكن املنظمة من تقييم أداء موظفيها بكفاءة

ربط األداء الفردي باألداء املؤسس ي، ال بد من أن تكون األمور التالية واضحة وجلية لديها، وهذه ما أكدت 

 -عليه متطلبات العمل بجائزة امللك عبد  الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية:

 

 طريق نجاح املؤسسة

  Vision الرةيا

 لصنعها، يعني هو ما 
ُ
اهداف املؤسسة لفتره زمنيه محدده، وهي النتيجة النهائية التي تسعى املؤسسة شخصيا

تود الوصول إلية، وينبني على اثرها خطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة املدى، حيث تعد الرةيا مقصد وهدف 

 -تصل إليه مثال:
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"
ً
 "رةيتي أن أكون مديرا

 هي وسيلة وليست غاية، فهذا ش يء محدد ويجب 
ً
 تكون قد أ هيت مهمتك، إذا

ً
أن ينتهي. فبعد أن تكون مديرا

 كمية وليست نوعية.

Mission الرسالة 

الهدف العام للمؤسسة ويشارك في وضعها املركز التطويري لهذه املؤسسة، او لجنة التخطيط بالنسبة 

 ر عليه في الحياة وتقول لشخص:ملؤسسات القطاع العام، املهمة أو الدور وهي ما تود أن تسي

 " ما رسالتك في الحياة.... أو دورك في الحياة ؟؟"

 والرسالة دائما تكون عن ش يء عام وطريق دائم، فهي مهمة، غير محددة بهدف. 

ستشعر. –نوعية  –غاية.  –مثال " رسالتي أن أعلم الناس" فذلك ش يء ال ينتهي. 
ُ
حسس وت

ُ
 ت

 %.90نسبه نجاح الطالب في االمتحانات الرسمية الى " املدرسة التربوية ان ترفع 

 اما الرسالة ان تبنى جيال واعيا مثقفا يحترم املواطنة ويلم بثقافه دولته.

Values  القيم 

فهي القدر واملنزلة، وهي مجموعة أحكام ومعايير، اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب أو غير مرغوب،  -

 من وتمثل القيم قوة دافعة للمؤسسة وأ
َ
فرادها وتعبر عن شخصيتها وتميزها عن غيرها، وحرصا

املؤسسة على أهمية القيم تسعى إليجاد ثقافة تنظيمية موحدة لدى جميع العاملين بها من خالل 

 منهجية العمل وطرقه وأنماطه وممارساته، وتسعى لترسيخ ذلك في الواقع العملي.

 Strategic objectives األهداف االستراتيجية

 خطيط املتكامل.الت -

 منهج العمل. -

 الرةية الشمولية. -

 Strategic Plan الخطة االستراتيجية

 .ومحدد ودقيق واضح  هائي هدف للخطة يكون  أن -

 .التعقيد عن والبعد والوضوح بالبساطة الخطة تتميز أن -

 .التنفيذ في إدارية وحدة كل به تقوم سوف الذي الدور  على الخطة في ينص أن -

 .تعالجه الذي املوقف لظروف ومالئمة واقعية لخطةا أهداف تكون  أن -

 .التخطيط أثناء واقعية بيانات تستخدم أن -

 

 

 BSC األهداف املتزنة

 أفعال وتكنيك قصير املدى + رةية استراتيجية طويلة املدى.

وس، وهي ترجمة الرةية والرسالة الى واقع مستقبلي من خالل االدارة االستراتيجية وقياس األداء الغير محس

 والهدف األساس ي هو التغيير والتحسين املستمر والنجاح والتميز والتفوق.

 

      Organization structureالهيكل التنظيمي
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 رسم توضيحي ُينظم العالقات داخل املؤسسة و يحدد املسئوليات. -

ة و فاعلية يعتبر الهيكل التنظيمي ألي منظمة أداة هادفة ملساعدة املنظمة علي تحقيق أهدافها بكفاء

، من خالل املساعدة في تنفيذ الخطط و اتخاذ القرارات و تحديد ادوار األفراد و تحقيق االنسجام 

 بين مختلف الوحدات و األنشطة ، و تفادي التداخل و االزدواجية و االختناقات و غيرها .

في املنظمات ،  ومن ناحية أخرى فان للهيكل التنظيمي تأثير كبير علي سلوك األفراد و الجماعات

فتقسيم العمل و التخصص يتضمن إسناد مهام وواجبات محددة للفرد ، و االلتزامات املترتبة علي 

 . الفرد و توقعاته نتيجة لذلك قد توفر له الشعور بالرضا عن العمل

 -يتكون من مجموعة من العناصر الرئيسية التالية : -

 يحتوي على تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة. .2

 خصص في العمل، أي وجود مهام محددة.الت .3

 نطاق اإلشراف وخطوط السلطة واملسؤولية.  .4

 مواقع اتخاذ القرار من حيث املركزية والالمركزية. .5

 -خصائص الهيكل التنظيمي الجيد: -

إن الهدف األساس ي للوظيفة التنظيمية في املنظمة هو تسهيل مهمة اإلدارة في القيام بتحقيق 

املحددة، ويمكن تحديد أهم الخصائص الواجب توافرها في أي هيكل تنظيمي  األهداف االستراتيجية

 فيما يلي:

 

وهو تقسيم العمل، حيث يقتصر عمل الفرد على القيام بأعباء وظيفة واحدة،  -التخصص : .1

بحيث يتم تشغيل هذا الفرد والوحدة التنظيمية لكل وقت العمل، حيث ينتج عنه ةعض املزايا 

 واتفاق العمل وخفض في التكلفة. منها سرعة اإلنجاز 

إن يتم التنسيق بين جهود الوحدات اإلدارية  واألقسام املختلفة بحيث يتم  تفادي  -التنسيق :  .2

 التداخل و االزدواجية واالختناقات في املهام واملسؤوليات.

، تختلف نشاطات املنظمة حسب األولويات، فهناك أنشطة رئيسية وأنشطة ثانوية -االولويات : .3

 خاصة لألنشطة الرئيسية من حيث وضعها في مستوى 
ً
فالهيكل التنظيمي الجيد يعطي اهتماما

 إداري مناسب ألهميتها.

بحيث ينشأ في املنظمة رقابة مالية وإدارية على جميع إجراءات  العمل فيها،  -الرقابة الداخلية : .4

 بحيث تكون رقابة تخلو من التالعب أو إساءة استعمال السلطة.

 للمهام  -اإلسراف: عدم .5
ً
بحيث يتم تحديد الوحدات اإلدارية واألقسام املختلفة في املنظمة تبعا

واملسؤوليات، بحيث ال تزيد وال تنقص  املهام واملسؤوليات عن حدها الطبيعي، ويعتبر الهيكل 

 إذا تمكن املنظم )لجنة التخطيط في القطاع العام، مجلس اإلدارة في القطاع 
ً
التنظيمي جيدا

الخاص( من تقدير التكاليف واإليرادات املتوقعة إلنشاء الوحدات التنظيمية ومن ثم يقرر 

التقسيمات التنظيمية التي يتوقع أن تكون فوائدها طويلة األجل اكبر مما ستكلفه من جهود 

ونفقات، وكذلك األمر يجب ان يدرك املنظم أن التغيير املمنهج على الهيكل التنظيمي بإلغاء 

 او اقسام إدارية و/او استحداث اخرى هو من قبيل عدم اإلسراف. وحدات 
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الظروف البيئية: الهيكل التنظيمي الجيد هو الذي يهتم بالظروف املحلية والتغيرات التي تطرأ  .6

 عليها، بحيث يتكيف ويستجيب التنظيم لهذه التغيرات.
 

 Job Description الوصف الوظيفي

كل   عملية صممت لتحديد معالم هية علهى هيكلها التنظيمي، و وثيقة تعدها املنظمة لكل وظيف  

وظيفة من الوظائف املوجودة في املنظمة من حيث واجباتها ومسئولياتها ومتطلباتها والشروط التي يجب أن 

وتحديد االحتياجات  األفرادأساس ورابط مهم لوضع نظام سليم الختيار وتعيين  هيتتوفر فيمن يشغلها، و 

 للمهام واملسؤوليات، وتدريب 
ً
الدقيقة من املوارد البشرية الحالية واملتوقعة وتقييم األداء الوظيفي تبعا

ز، وتأهيل املوظفين، واإلحالل والتعاقب الوظيفي، ودوران العمل، والرفاه الوظيفي، واملكافآت والحواف

 الداخلي والخارجي. االتصالوقنوات 

وتلجأ املنظمات للعديد من الوسائل للبحث عمن تعطي هذه االحتياجات ويتم اختبار املرشحين الذين  

 آللية املنافسة سواء من خالل املقابلة الشخصية او االمتحانات التي 
ً
تقدموا لشغل الوظائف املعلن عنها تبعا

 ملتطلبات األوص
ً
 اف الوظيفية.تتطابق تبعا

 

 . أهمية الوصف الوظيفي

يعتبر الوصف الوظيفي األساَس املتين الوحيد لتحديد القيمة النسبية للوظائف داخل  -تقيم الوظيفة :• 

 املؤسسة.

 في تحديد املرتبات واألجور خاصة في القطاع الخاص. -املرتبات واألجور :• 
ً
 يستخدم أيضا

تي تعيين واختيار املوظفين حيث أنه يساعد في اإلعالن عن العمل وقياس يعتبر ضروريا في عملي -التوظيف :• 

 على متطلبات العمل وفي تحديد دافعيتهم نحو 
ً
قدرات األفراد لتحقيق متطلبات العمل وفي اطالعهم كامال

 تنفيذ األعمال.

املرةوس للمهام  تقييم األداء : يعتبر أداة مفيدة للرئيس عند تقييمه ألداء املرةوس، من خالل تحقيق• 

 والواجبات واملسؤوليات املحددة له، ضمن فترة زمنية محددة، وخطة عمل موثقة. 

التدريب : من خالل تقليل الفجوة ما بين املؤهالت الحالية التي حصل عليها املوظف، وما بين املهارات • 

 والخبرات املطلوبة لهذا املنصب الوظيفي.

 

 

 أهداف الوصف الوظيفي.

هداف العامة للمنظمة إلي أهداف أصغر يتم تحقيقها من خالل الوظائف الفردية، يقسم األ  .1

وهذا يوضح االتجاه ويغرس التعاون بين العاملين إلي جانب فهم وتقدير مدى مساهمة الوظيفة 

 في تحقيق أهداف املؤسسة.

 يزيد من يسر صياغة اإلعالنات واملواصفات الخاصهههة بالوظائف . .2

ن عمليههههة فهههههم املسؤوليهههههات األساسية للمنصب فهما واضحا مما يمنحهم ييسر علي املرشحي .3

 الفرصة لتحديد مالئمة الوظيفة لهم ويوفهههر علي املؤسههسهههة

 الوقت واملوارد.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
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يمهد الطريق لالتفاق بين املرةوس  والرئيس ةشأن نتائج األداء الوظيفي املتوقعة ليصار الى  .4

 تقييم وظيفي أفضل.

ل من كمية تضارب الواجبات واملهام بين املناصب بال داعي مما يزيد من فاعلية العمل يقل .5

 الجماعي ، كهههما يساعد علي تخطيط وتنمية املوارد البشرية.

 -ما يتضمنه الوصف الوظيفي :

 -يتضمن الوصف الوظيفي في أغلب النماذج املستخدمة ما يلي : 

 ظيفة، نوعها، فئتها، مستواها الوظيفي(.املواصفات األساسية للوظيفة ) أسم الو  -

 االختصاص العام للوظيفة . -

 الواجبات األساسية للوظيفهة، ومسؤولياتها  -

 االتصاالت .  -

 السلطات. -

 بيئة الوظيفة أو العمل. -

الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة : )املؤهل العلمي، الخبرات العملية، التدريب، معارف وقدرات   -

 ومهارات أخرى(.

 األداء الفردي واألداء املؤسس ي ربط 

يعتبر األداء املؤسس ي هو املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها 

 الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األةعاد التالية:

 أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية. -

 للمنظمة )كمؤسسة(.أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة  -

 ة والثقافية )كقطاع(.االجتماعيأداء املؤسسة في إطار البيئة االقتصادية و  -

فاألداء املؤسس ي محصلة لكل من األداء الفردي وأداء الوحدات التنظيمية باإلضافة إلى تأثيرات 

اس بمجموعة متنوعة من ة واالقتصادية والثقافية عليهما كقطاع.. فأداء الفرد في املنظمة يقاالجتماعيالبيئة 

 إلى التأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة 
ً
املقاييس يتم من خاللها تقييم أدائه وصوال

تحقق أكبر قدر ممكن من االنتاج بأقل قدر من التكلفة وفي أقل وقت وعلى مستوى مناسب من الجودة. 

 أن املقاييس التي تستخدم في أغلب األحيان هي مقاييس ويقاس أداء كل إدارة بمجموعة أخرى من املعايير إال 

فعالية املنظمة لقياس األداء فيها للوقوف على مدى قرب املنظمة من الفعالية وتشمل كل من مقاييس 

 الفعالية االقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية والرقابية والبيئة.

 إلى وجود عوامل خارجية كبيرة تخرج عن نط
ً
اق إدارة املنظمة تنعكس بالضرورة على أدائها ونظرا

 على قياس أداء الفرد واإلدارة في ضوء 
ً
فكان البد من االهتمام بقياس األداء املؤسس ي الذي ينبني أساسا

.
ً
 التأثيرات الداخلية والخارجية معا

داء وحتى نضمن مستوى جيد من الفاعلية والتميز في األداء الفردي الذي ينعكس بدوره على األ 

املؤسس ي، ال بد من وضع منهجيات عمل كتخطيط للموارد البشرية، ابتداء من الهيكل التنظيمي، وانتهاء 

 ببيئة العمل.
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 العالقة بين تقييم األداء الفردي واألداء املؤسس ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين مستوى األداء الفردي واملؤسس ي.( تشخيص األسباب املؤدية إلى حدوث فجوة 1الشكل رقم )

يتضح من الشكل أعاله أن هناك عالقة سببية بين األداء املؤسس ي واألداء الفردي، بمعنى أنه في حالة 

توافر املناخ التنظيمي الفعال لألفراد، فإن أداءهم العالي ينعكس على األداء املؤسس ي، وأنه في حالة وجود 

ها بصورة علمية، والتشخيص عادة ما يوضح أثر العوامل التالية على فجوة في األداء فالبد من تشخيص

 -األداء:

تنقسم إلى عوامل قابلة للتنبؤ وأخرى غير قابلة للتنبؤ، وفي كل الحاالت فهي  هيالعوامل الخارجية، و  -1

 عوامل بيئية )سياسية، اقتصادية، واجتماعية( تؤثر على األداء لألفراد واملؤسسات على حد سواء.

لعوامل الداخلية، وهي تتعلق بقدرات ورغبات وطاقات األفراد من جهة وعوامل مرتبطة بالتنظيم ا  -2

الداخلي نفسه من جهة أخرى، والتي تشتمل على نظام اإلشراف، والحوافز وتخصيص الوظائف لألفراد 

 بصورة مناسبة واإلمكانات املتاحة.

 

اس ي في جائزة امللك عبد  الثاني منهجيات العمل في تنمية املوارد البشرية كمتطلب أس

 لتميز األداء الحكومي والشفافية.

واضح تتفق  تنظيميالهدف من إعدادها، إعداد هيكل  -منهجية إجراءات تنظيم الهيكل التنظيمي: .1

 تشكيالته مع أهداف املؤسسة،  ويعكس استراتيجيات مشاريعها، والرةية املستقبلية لها.

 تحليل فجوة األداء

 

 العالقة السببية

 

مؤشرات األداء 

 المؤسسي

 

مؤشرات أداء 

 األفــراد

 

عوامل احتياجات 

 العمل

 

 قابلة 

 للتنبؤ والتفاعل

 

غير قابلة 

 للتنبؤ والتفاعل

 

قات قدرات وطا

 األفراد

 

نظم وبيئة العمل 

 الداخليـة

 

 اإلشراف

 

 تقسيم

 العمل

 

بيئة 

 العمل

 

 شخيصتال                              التشخيص 

 

 عوامل داخلية

 
 عوامل خارجية

 

مرونة 

 االتصال

 

المكافآت 

 الحوافزو

 

 أخـرى
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الهدف منها ، وجود وصف وظيفي واضح وفعال في  -ف الوظيفي:منهجية اعداد ومراجعة الوص .2

تخطيط املوارد البشرية، وبشكل يسهل بناء مسار تدريبي يوازي املسار الوظيفي ويتوافق معه، وقادر 

 على استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية في املؤسسة.

لتحديد االحتياجات من الهدف منها، التخطيط املسبق  -منهجية تحديد االحتياجات الوظيفية:  .3

 املوظفين بهدف  تطوير الوظائف وإجراءات العمل.

الهدف منها، ضمان توافر املوظفين ذوي الخبرة والكفاءة  -والتعاقب الوظيفي: منهجية اإلحالل .4

 القادرين على تحمل األدوار الوظيفية عندما تصبا متاحة.

فع مستوى األداء املؤسسة وتلبية الهدف منها ، ر  -منهجية إجراءات االستقطاب واالختيار: .5

 للتطورات والتغييرات الحاصلة على الهيكل التنظيمي من خالل تعيين واستقطاب 
ً
احتياجاتها تبعا

 الكفاءات العلمية التي تحتاجها.

الهدف منها ، لضمان استمرارية مستوى العمل بكفاءة وفاعلية وتحقيق  -منهجية تقييم األداء: .6

 ي الخدمة وبيان نقاط القوى والضعف لدى املوظفين.أعلى نسبة من رضا متلق

الهدف منها، ضمان وجود آلية عمل تخلق بيئة عمل مناسبة تحفز  -منهجية املكافآت والحوافز: .7

 موظفي املؤسسة على االرتقاء باألداء والتميز في اإلنتاجية.

 ظيفي وتزويده باملهاراتالهدف منها، رفع كفاءة الكادر الو  -منهجية تحديد االحتياجات التدريبية: .8

 واملؤهالت التي تحقق  كفاءة األداء لديه والتعامل مع املستجدات الحديثة في أساليب ووسائل

 من برامج التطوير الشاملة ملوظفي املؤسسة
ً
  .العمل في مختلف املجاالت واعتبارها جزءا

رئيس واملرةوس، وكذلك الهدف منها، بقاء التواصل مستمر بين ال -الداخلية: االتصاالتمنهجية  .9

 دوام اطالع املرةوس على جميع إجراءات العمل.

الهدف من اعدادها، تحسس مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي  -منهجية الرضا الوظيفي: .10

 املؤسسة الذي له انعكاسات على متلقي الخدمة او الزبائن.

ة تحفز املوظف على دوام الهدف منها، ضمان وجود بيئة عمل نظيفة وسليم -منهجية بيئة العمل: .11

 االرتقاء باألداء الوظيفي.

ةعد أن تقوم املنظمة بإتمام إعداد ومتاةعة منهجيات العمل من قبل لجنة مختصة )لجنة التخطيط في 

القطاع العام، مجلس اإلدارة في القطاع الخاص( وقيام املوظف بوضع خطة العمل املبنية على غرار األهداف 

يعمل به، ومراجعتها من قبل رئيسه املباشر، وما تم عليها من انجازات خالل مرحلتين  التنظيمية للقسم الذي

 متاةعة انجازات القسم ومن ثم الوحدات اإلدارية وما 
ً
في السنة أو أكثر حسب متاةعة املنظمة لذلك، وايضا

ع موظفي املؤسسة للمؤسسة، فكلما  كانت نسبة اإلنجاز لجمي االستراتيجيةتحقق منها في األهداف العامة 

%، كلما تحقق ربط األداء الفردي باألداء املؤسس ي، كلما قدمت املؤسسة أفضل املمارسات 100قريبة من 

 للزبائن ومتلقي الخدمة، أو الشركاء في مجال العمل.
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أن التحديات التي نواجهها كبيرة واألهداف التي نسعى لتحقيقها، تحتاج إلى جهد كل واحد منا، وثمة "

ية خاصة على الشباب، من أبناء وبنات هذا الوطن، فهم الذين يبنون املستقبل الذي نريد، وهي مسؤول

 مناسبة أدعوهم فيها، إلى العلم واملعرفة، ومواكبة روح العصر، واحترام قيمة العمل" 

 .2002-آب-15عمان األردن  خطاب جاللة امللك عبد  الثاني لشعبه وأمته

لك عبد  الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية، أثر كبير في قطاعات اململكة العامة جائزة املكان النطالقة 

، وكان هناك تحديات وصعوبات تقف أما متطلبات الجائزة، التي أرادها جاللة امللك 
ً
 واقليميا

ً
والخاصة، محليا

 عبد   الثاني كمحفز رئيس ي نحو أردن أكثر تنافسية عاملية.

لصعوبات خاصة على ةعض دوائر القطاع العام ) بحسب ورشة العمل التي تم حضورها في وكان من هذه ا

آراء املؤسسات املشاركة في جائزة امللك عبد   الثاني لتميز مركز امللك عبد  الثاني ملناقشة استبانة مسح 

هم ، وهيئة املقيمين (  ألخذ آرائهم واقتراحات2010/2011األداء الحكومي والشفافية الدورة الخامسة )

 واملحكمين لغايات االستفادة منها لغرض التطوير والتحسين.

 قلة التنسيق واالتصال بين اإلدارات في اغلب دوائر القطاع العام ) العليا، الوسطى، الدنيا(. .1

 أخذ معايير الجائزة كمتطلب، دون تطبيق تلك املعايير على أرض الواقع. .2

بمتطلبات الجائزة، وأسناد تلك املتطلبات إلى مهام املوظفين مما زاد عدم تفريد وحدة إدارية تعنى  .3

من األعباء الوظيفية، حيث ان اغلب الدوائر الحكومية، تطبق متطلبات الجائزة، لكن بطريقة غير 

 -مهام التالية:موثقة وممنهجة، وتكون 

 املراحل وبالتالي  متاةعة خطط العمل في مديريات الوزارة، ومن ثم متاةعة االنجازات في تلك

 الحصول على مؤشرات األداء في كل مديرية.

         إجراء دراسية مسح ) رضا املوظفين، رضا املتعاملين/املتعاقدين مع الدائرة، جرد

 األصول املعرفية، جرد املعرفة الضمنية والصريحة، أي استبانات أخرى لها عالقة باملعايير(

اريع عمل من قبل الدوائر لتحويل مخرجات التقرير التقييمي في األغلب ال يوجد خطط وبرامج ومش .4

 إلى خطط عمل بالتقارير الواردة من قبل مركز الجائزة .

 ال يوجد نظام أرشفة لجميع األعمال التي تم أنجازها في األعوام السابقة للجائزة. .5
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سوق االجتاهات احلديثة لتخطيط سياسات التعليم العايل وفقا الحتياجات 
 (مدخل لبناء القدرات املؤسسية) العمل

 
 جامعة البلقاء التطبيقية -الدكتور أحمد زكريا صيام الباحث:

 

 

 اململكة األردنية الهاشمية
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 االتجاهات الحديثة لتخطيط سياسات التعليم العالي وفقا الحتياجات سوق العمل

 _  مدخل لبناء القدرات املؤسسية _

 ريا صيامالدكتور أحمد زك

 أستاذ مشارك/ جامعة البلقاء التطبيقية

 siam_ahmad @  otmail.com 

 

 امللخص

 االتجاهات الحديثة لتخطيط سياسات التعليم العالي وفقا الحتياجات سوق العمل     

 _ مدخل لبناء القدرات املؤسسية_               

 

لتخطيط سياسات التعليم العالي وفقا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على االتجاهات الحديثة   

وذلك من خالل بيان مدى امكانية بناء القدرات  -مدخل لبناء القدرات املؤسسية -الحتياجات سوق العمل

املؤسسية وااليجابيات التي يمكن تحقيقها من ذلك، إضافة إلى التعرف على أهم املعوقات التي تحد من فعالية 

 ملؤسسية.التخطيط وتحقيق بناء القدرات ا

  

وتحقيقا ألهداف هذه الدراسة قام الباحث بالوقوف على محددات التخطيط وبيان ماهية ةعض  

املفاهيم األساسية ذات الصلة بالدراسة كالتعليم العالي وسوق العمل والبطالة والقدرات املؤسسية ، وتم 

األثر في تنظيم سوق العمل وترتيب التوصل إلى العديد من النتائج، منها: أن لديوان الخدمة املدنية عظيم 

أولوياته، وأن هناك قابلية لتطبيق االتجاهات الحديثة  لسياسات التعليم العالي وفق احتياجات سوق العمل 

شريطة توفير املناخ املالئم والوعي الكافي ألهمية ذلك ، والقناعة بوجود إيجابيات من لبناء القدرات املؤسسية 

تطبيق هذه االتجاهات الحديثة، إال أن هناك ةعض املعوقات التي تحد من بناء  املتوقع تحققها في حالة

القدرات املؤسسية من الواجب التغلب عليها  لضمان  تحقيق  التوافق السليم بين مخرجات التعليم العالي 

 واحتياجات سوق العمل لبناء القدرات املؤسسية.

 

 املوارد البشرية، القدرات املؤسسية. الكلمات الدالة:  التعليم العالي، سوق العمل،

 

 املهقهدمهة :

تتزايد املحاوالت الجادة لردم الهوة بين الجانب النظري والجانب العملي من خالل الرةية للريادة  

والتميز في إدارة املوارد البشرية على أساس من الكفاءة والنزاهة، والرسالة في تنظيم شؤون الوظيفة العامة 

ا كان األمر كذلك ، فان بناء القدرات و إدارة املعرفة البد وأن تأخذ ةعين االعتبار أولويات وتطويرها، ومل

االتجاهات الحديثة لتخطيط سياسات التعليم العالي وفق احتياجات سوق العمل لبناء القدرات املؤسسية 

 في بيئة متجددة
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عالي وحاجات سوق العمل، وبذلك فإن تحقيق درجة عالية من االنسجام بين مخرجات التعليم ال

يتطلب معرفة واقع العالقة بين هذه املتغيرات بهدف الوصول إلى بناء القدرات املؤسسية، وكذلك التخطيط 

وفق سياسات ورةى تحقق التكامل بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي والتخصصات التي 

ر الجذري بين ما تطرحه الجامعات وترفد به سوق تطرح في الجامعات، كما يتطلب درجة أعلى من التغيي

 العمل من تخصصات وكفاءات، من خالل تحقيق املواءمة بين هذه العناصر.

 لقلههة املعلومههات املتعلقههة بههالتخطيط للتعلههيم، وعههدم  
ً
وعليههه تقههف أمههام املخطههط عههدة عقبههات، نظههرا

قيقيهههة، وال شهههك فهههي أن التخطهههيط لهههن كفايهههة اإلحصهههائيات املتاحهههة، والضهههعف فهههي الحصهههول علهههى املعلومهههات الح

 يستطيع أن يقوم بما هو مطلوب في حاالت عدم توافر هذه املعلومات.

 مههن ذلههك فههإن علههى املعنيههين تبنههي مفههاهيم واتجاهههات تخطههيط معاصههرة تقههدم خطههوط عمههل، 
ً
وانطالقهها

خرجاتههه، وعلههى مواءمههة وتتسهنى ترجمتههها إلههى بههرامج تنفيذيههة عمليههة،  وينصههب ههذا االهتمههام فههي التعلههيم العههالي وم

ومقابلههة هههذه املخرجههات مههع حاجههات السههوق، مههن حيههث تلبيههة احتياجههات سههوق العمههل مههن الخههريجين املههؤهلين 

 وبما يعزز بناء القدرات املؤسسية.

للتعليم العالي في اململكة األردنية الهاشمية، رةية تقوم على إيجاد  االستراتيجيةفمما تضمنته الخطة  

دة عالية قادر على تخريج كوادر ةشرية متخصصة في مختلف حقول املعرفة ، تلبي نظام تربوي ذي جو 

احتياجات املجتمع الحالية واملستقبلية بما يتناسب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ، كما 

طلبات ضرورة تحسين نوعية التعليم العالي ومدى مواءمته ملت االستراتيجيةتضمنت األهداف العامة لهذه 

املجتمع بوضع معايير وأسس لالعتماد وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة وتتطابق 

 واملعايير الدولية.

فكان ال بد من إيجاد آليات ووسائل تستطيع من خاللها الدولة ومؤسساتها املعنية تقييم مخرجات  

ي على مدخالت ذلك التعليم في مؤسسات التعليم التعليم العالي بهدف قياس مدى تأثير العمليات التي تجر 

العالي وبما يخدم حاجة السوق من الكفاءات ذات اإلنتاجية العالية والقدرات التنافسية ، وبالتالي بناء 

 القدرات املؤسسية.

 يتمثهل فهي معهايير الجهودة 
ً
 جديهدا

ً
 نوعيها

ً
وتزداد أهمية ذلهك بهالنظر إلهى واقهع التعلهيم الهذي يواجهه تحهديا

يادة الطلب في سوق العمل على الكفاءات املهنية عالية الجودة، وذلك بالتغلب على الظهواهر التهي يمكهن أن وز 

تحول دون تحقيق األههداف املرجهوة مهن التعلهيم العهالي، مثهل االخهتالالت فهي توزيهع الدارسهين علهى التخصصهات 

 يجين التعليم العالي.األكاديمية، وغلبة التخصصات النظرية على املهنية وانخفاض كفاءة خر 

 -مشكهلة الهدراسهة :

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على واقع االتجاهات الحديثة في سياسات لتخطيط  التعليم العالي 

لتحقيق املواءمة واالنسجام ما بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وذلك برفد سوق العمل 

 ناء القدرات املؤسسية التنافسية من املوارد البشرية .بالتخصصات والكوادر املؤهلة لب

 

 -أههميهة الهدراسة :

تقههههوم الدراسههههة علههههى معرفههههة وتقصهههه ي مشههههكلة املواءمههههة بههههين مخرجههههات التعلههههيم العههههالي وحاجههههات سههههوق 

 بمهها يمكههن أن تسهههم بههه فههي 
ً
العمههل، لرفههد سههوق العمههل بههالعقول واملهههارات الكفههؤة، وتتركههز أهميههة الدراسههة ايضهها

ص الهوة بين العمل األكاديمي املجرد الذي يقوم على التخصصهات اإلنسهانية النظريهة والعمهل املنههي الهذي تقلي
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يقوم على التخصصات ذات الجانب العملي التي تهم وتلبي حاجات السوق، وما بين حاجات سوق العمل الذي 

 لقدرات التنافسية.ال تقل اهتماما في البحث عن القدرات والكفاءات من خريجي الجامعات ذوي ا

 -الههدف من الهدراسة :

تهدف الدراسة إلى الوقوف على االتجاهات الحديثة لسياسات التعليم العالي من أجل تحقيق  

املواءمة بين احتياجات سوق العمل واملخرجات التي ترفده بها الجامعات بهدف بناء القدرات املؤسسية، 

 وتسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية :

معرفة جوانب القصور واإلنجاز في التفكير والتخطيط في سياسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر  -1

 االنسجام بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق.

 معرفة مستوى ودرجة املواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل. -2

الي وحاجات السوق من خالل االستناد إلى معرفة مستوى املواءمة ما بين مخرجات التعليم الع -3

 خطط وسياسات علمية وعملية لتحقيق ذلك.

معرفة درجة تبني التعليم العالي ألنموذج مقترح لردم الهوة بين مخرجات التعليم العالي  -4

 واحتياجات سوق العمل.

           :فرضهيات الهدراسة

Ho1    لتعليم العالي وأعداد الخريجين.: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مخرجات ا 

     HO2 وبههههين   ي: هنههههاك عالقههههة ذات داللههههة إحصههههائية تعههههزى ملسههههتوى التخطههههيط الههههذي يتبعههههه التعلههههيم العههههال

 احتياجات سوق العمل.

HO3       : احتياجهات سهوق    هناك عالقهة ذات داللهة إحصهائية بهين التخصصهات التهي يطرحهها التعلهيم العهالي وبهين

 العمل.

HO4 : وبههين احتياجههات  هنههاك عالقههة ذات داللههة إحصههائية بههين دور التعلههيم العههالي فههي التههدريب املنهههي  والعملههي

 سوق العمل.

 

 ماهية التعليم العالي وعالقته باحتياجات سوق العمل وبناء القدرات املؤسسية:

لتحوالت يواجه التعليم العالي في مطلع األلفية الثالثة، تحديات تفرضها عليه مجموعة من ا 

والتغيرات العاملية، من ترسخ ملفهوم العوملة والتجارة الحرة والتكتالت اإلقليمية وسرعة التواصل التقني 

واملعلوماتي. وال يمكن فصل مثل هذه التحوالت عن ما يواجه مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي من 

التوجه نحو الخصخصة وانحسار دور القطاع تحديات تتصل بالزيادات املخيفة في نسب بطالة الخريجين و 

 .              وتدني مساهمة قطاع اإلنتاج في شؤون التعليم العالي  الحكومي،

وإذا نظرنا إلى التخصصات التي يلتحق بها طلبة التعليم العالي في البلدان العربية، كمؤشر على  

غالبية الطلبة تلتحق بالعلوم اإلنسانية الصلة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، لوجدنا أن 

 الثلثين تقريبا.ة. حيث ترتفع نسبة االلتحاق بهذه التخصصات إلى االجتماعيو 

ومشكلة التعليم العالي اآلن في البلدان العربية ال تكمن في توفر ووجود مثل هذه املؤسسات، ولكن في        

. وتمثل مشكلة االجتماعية املعرفية، وضعيفة العائد تها كمؤسسات متدنية الكفاءة، قليلة اإلنتاجيينوع

واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال القائمين على أمر توظيف  ؤهلةالبطالة وتوظيف القوى العاملة امل

     . كفاءات الجامعيةال
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ى إيجاد للتعليم العالي في اململكة األردنية الهاشمية، رةية تقوم عل االستراتيجيةفمما تضمنته الخطة 

نظام تربوي ذي جودة عالية قادر على تخريج كوادر ةشرية متخصصة في مختلف حقول املعرفة ، تلبي 

احتياجات املجتمع الحالية واملستقبلية بما يتوائم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ، كما 

العالي ومدى مواءمته ملتطلبات  ضرورة تحسين نوعية التعليم االستراتيجيةتضمنت األهداف العامة لهذه 

املجتمع بوضع معايير وأسس لالعتماد وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة وتتطابق 

 واملعايير الدولية.

فكان ال بد من إيجاد آليات ووسائل تستطيع من خاللها الدولة ومؤسساتها املعنية تقييم مخرجات          

قياس مدى تأثير العمليات التي تجري على مدخالت ذلك التعليم في مؤسسات التعليم التعليم العالي بهدف 

العالي وبما يخدم حاجة السوق من الكفاءات ذات اإلنتاجية العالية، وهنا نتساءل : هل لالقتصاد عالقة 

 بالتعليم؟ والجواب أنه:

 تجاهين، هما:بال شك.. يرتبط االقتصاد بالتعليم ةعالقة طردية تتضح معاملها في ا •

 التعليم يزود االقتصاد باملعارف والقوى العاملة املؤهلة •

 واالقتصاد يقدم ملنظومة التعليم ما يلزمها من موارد مالية ومادية ألداء وظيفتها. •

لكن وقبل الحديث عن عالقة التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وبناء القدرات املؤسسية ، 

 ملصطلحات الرئيسة ذات الصلة ، ومنها على سبيل املثال ال الحصر:جدير بنا اإلشارة إلى ةعض ا

 التعليم العالي:

مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ وتنمية  تعد 

 لحاجات املجتمع املختلفة في حاضرة ومستقبله بما يساير التطور املفيد الذي يحقق أهد
ً
اف ملواهبهم وسدا

وهو كل أنماط التعليم وأنواعه التي تلي املرحلة الثانوية، وتقدمه الجامعات والكليات  ،األمة وغاياتها النبيلة 

الجامعية والكليات املتوسطة واملعاهد واألكاديميات للحصول على شهادات الدبلوم أو الشهادة الجامعية أو 

 الدرجات الجامعية ملا فوق الشهادة الجامعية. 

 لعمل:سوق ا

، ويقصد به تلبية احتياجات القطاع الخاص الخاصحة في القطاع الحكومي والقطاع االوظائف املت     

ومؤسساته من الكوادر املؤهلة وتشغيلهم فيه بما يتوافق مع تخصصاتهم وبما يتالءم مع الفرص الوظيفية 

 املتاحة.

 مواءمة التعليم العالي لسوق العمل: 

لعالي مع متطلبات سوق العمل املتغير ةشكل يعزز رسالة هذا التعليم ويعظم من انسجام التعليم ا     

قدرته على مواجهة التغيير الحاصل في هذا السوق والتنبؤ به قبل حدوثه، وتوفير تسهيالت التدريب املالئمة 

 ملتطلباته، وتنمية الوعي لدى قطاع األعمال ومؤسساته حول أهمية أن تكون سعادة اإلنسان وامل
ً
جتمع محورا

مواءمة التعليم العالي ملتطلبات سوق العمل لم تكن . إن لنشاطه االقتصادي وليس مجرد الكسب املادي 

قضية مطروحة للمداولة عندما كان سوق العمل يستوعب جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي ويضمن 

سنوات األخيرة في املجاالت االقتصادية لهم الوظيفة املناسبة، إال ان التغيرات والتحوالت التي حدثت في ال

وسوق العمل قد جعلت مثل هذه املواءمة قضية جوهرية. وترجع الدراسات واألبحاث ضعف املواءمة ما بين 

 إلى: سوق العملمخرجات التعليم العالي واحتياجات 
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ملعرفي التحصيل ا انخفاض الكفاءة النوعية ملؤسسات التعليم العالي التي من مؤشراتها )تدني  •

ية والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم االبتكار والتأهيل التخصص ي وضعف القدرات التحليلية 

 واالتجاهات اإلنتاجية(.

 انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد   •
ً
من الخريجين في  ا

 أخرى. تخصصات ال يحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات

و بذلك فان التساةل الضمني املطروح: ما جدوى اإلنفاق على النظام التعليمي إن لم يكن قادرا على 

تخريج منتج تعليمي باملواصفات التي تحتاجها القطاعات اإلنتاجية ويلبي الحاجة إلى بناء القدرات 

يمي ومتطلبات سوق أصبحت قضية املواءمة والتوافق بين مخرجات النظام التعلاملؤسسية ؟ فقد 

العمل تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر وستكتسب أهمية حيوية كبرى في املستقبل وهذه 

 األهمية تنبع من عدة أسباب أبرزها:

أن القطاع الخاص املحلي ما زال يتردد في توظيف الكوادر الوطنية بحجة عدم مواءمة تخصصات  -1

العمل، ولذلك فإن توفير الكوادر الوطنية املؤهلة الطالب املتخرج مع احتياجات ومتطلبات سوق 

يجب أن ينطلق من تحديد احتياجات سوق العمل والتخصصات املطلوبة وهذا ما يعطي لقضية 

 املواءمة أهمية حيوية.

أن القطاع الخاص مازال يأمل في توظيف القوى العاملة املحلية ةشرط أن تتوفر لديه ةعض  -2

ت األجنبية والقدرة على تشغيل الحاسب اآللي واستخداماته ولذلك فإن املهارات اإلضافية مثل اللغا

توفير خطة تعليمية تخدم هذه االحتياجات وتعمل على توفير التخصصات التي يحتاج إليها سوق 

 العمل البد وأن يعطى لها األولوية.

 البطهالة:

 االجتماعييا ذات االنعكاس ما زالت ظاهرة البطالة وتوظيف القوى العاملة املؤهلة من أهم القضا 

التفسيرات الهامة الزمة البطالة وضعف اإلنتاجية عدم مالئمة مخرجات التعليم  لذلك فمنواالقتصادي. و 

العالي الحتياجات سوق العمل ، فكان البد من وصف وتحليل وتشخيص ظاهرة عدم املواءمة أو التوافق بين 

وفي نفس الوقت التعرف على متطلبات االقتصاد من  مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل،

 مؤسسات التعليم العالي. 

والبطالة قضية معقدة ال يوجد لها سبب وحيد يمكن االعتماد عليه لتفسير البطالة، وبخاصة ان  

في مختلف املجاالت الوظيفية، ولعل هذا ما دفع دراسات عديدة إلى تفسير  الكثير يستوعب  باتاالقتصاد 

     لة من خالل نوعية مخرجات التعليم العالي ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.البطا

 القدرات املؤسسية:

نوجز القدرات املؤسسية بمجموعة عناصر يجب توافرها لتحقيق الغايات واألهداف املرسومة، 

مكن الجهاز اإلداري وأغلب الدراسات أجملت تلك العناصر باإلدارة الفاعلة القادرة على استشرا
ُ
ف املستقبل ت

من اتخاذ القرارات البناءة لتحقيق األهداف املعلنة القصيرة منها والطويلة األجل، وبالتالي وضوح الهيكل 

التنظيمي وتوافر الكفاءات والضوابط القانونية واإلدارية والحوافز التشجيعية لتمكين العاملين من تحقيق 

 األهداف وبلوغ الغايات.

ا فهإن التعلهيم العهالي بكافهة أشهكاله وأنواعهه واملتمثههل بالدرجهة األولهى فهي الجامعهات يتسهم بهأن لههه وهكهذ

دور متميهز ومحههدد وذو قيمهة كبيههرة للمجتمهع، ويعههد جهزء هههام مههن ههذا الههدور لتطهوير األفههراد الهذين تتههوفر لههديهم 
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تعلهههههههيم العههههههالي األخهههههههرى مهههههههارات عاليههههههة وقهههههههدرات علميههههههة وعمليههههههة، ومهههههههن خههههههالل تبنهههههههي الجامعههههههات ومؤسسههههههات ال

 بهههههالتطور 
ً
اسهههههتراتيجيات تخطهههههيط مرنهههههة وجيهههههدة، وباإلضهههههافة إلهههههى ذلهههههك فقهههههد  كهههههان التميهههههز فهههههي الجامعهههههات مرتبطههههها

والتحههديث للعمههل فههي تلبيههة احتياجههات سههوق العمههل، وأن الحاجههة للتخطههيط تتطلههب إدراك  االبتكههار والتجديههد و 

 (.2002 )مدني، -التغيير في التعليم الجامعي في ضوء ما يلي :

وضع سياسات توسع في التعليم الجامعي باعتبار أن التعليم هو مؤشر نحو تحقيق التنمية وتلبية  (1

 حاجات االقتصاد املتقدم وسوق العمل وتوفير مقومات عملية لتنمية املجتمع.

تطوير النظم الدراسة الجامعية وأساليبها حيث أثرت التكنولوجيا على طبيعة التدريس الجامعي،  (2

 حدا بالجامعات إلى تدريب وتأهيل الطلبة على اكتساب مهارات فعالة ذات ةعد عملي ومنهي.مما 

العمل في توجيه الجامعات لخدمة املجتمع املحلي، من خالل تبني اتجاه بتقويم أداء الجامعات  -3

 ووضع الخطط الالزمة لتحقيق الجودة والفاعلية.

اتها ومخرجاتها وطرق عملها تتسم بأنه من املفروض وفي إطار ذلك فإن مؤسسات التعليم العالي وسياس

أن يكهههون لهههها دور فهههي تحقيهههق املواءمهههة واالنسهههجام بهههين مخرجاتهههها واحتياجهههات السهههوق، ألن سهههوق العمهههل أصهههبا 

يشهههد متطلبههات جديههدة فههي غايههة التنههوع والتعدديههة، سههواء علههى نطههاق العمليههات اإلنتاجيههة الخاصههة بههه، أو علههى 

فهههي أداء مهمهههاتهم بمهههههارة وإتقهههان، وأصهههبحت املؤسسههههات والشهههركات العامهههة والخاصههههة  مسهههتوى مقهههدرة العههههاملين

تبحث عن خريجين يستطيعوا تلبية ما تفرضه الوقائع الجديدة من متطلبات في معهرفتهم األكاديميهة ومههاراتهم 

 العملية.

والعمهل علهى وفي هذا السياق يؤكد األنصاري على أهمية النوعيهة لهدى جيهل الشهباب خريجهو الجامعهات 

 ةشهههكل أفضهههل للعمهههل فإنهههه يسهههتطيع أن 
ً
تهههأهيلهم لضهههمان تهههوظيفهم، علهههى أسهههاس أنهههه إذا أصهههبا الشهههاب مهههؤهال

ينهههافس الخهههريجين اآلخهههرين أو البهههاحثين عهههن العمهههل فهههي السهههوق، وههههذا يتطلهههب العمهههل علهههى تطهههوير أداء وقهههدرات 

 ،(.2008عامة. )األنصاري، هؤالء الشباب وفق احتياجات وبرامج املؤسسات أو الشركات الخاصة وال

 دور مؤسسات التعليم العالي في تلبية احتياجات سوق العمل :

تتنهههوع األدوار التهههي تؤديهههها مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي لتقهههديم خهههريجين علهههى مسهههتوى جيهههد مهههن اإلعهههداد 

مهنهم أكفهاء  األكاديمي، ومن املعارف واملهارات، التي تتيا دخلوهم بثقة وسهولة ويسر إلهى سهوق العمهل، وتجعهل

 ملهها يحتاجههه السههوق، وتحههرص معظههم مؤسسههات التعلههيم العههالي علههى مواجهههة مشههكالت الفجههوات 
ً
منافسههين تبعهها

بههين مخرجاتههها وبههين احتياجههات سههوق العمههل، و املطلههوب فههي ضههوء ذلههك مههن مؤسسههات التعلههيم العههالي هههو تعههّدي 

 وتحقيق احتياجات سوق العمل.

رجههههات التعلههههيم العههههالي واحتياجههههات السههههوق، وأن هههههذه األزمههههة وممهههها ال شههههك فيههههه أن هنههههاك أزمههههة فههههي مخ

تتعمق، األمر الذي يتطلب إحداث تغييرات جوهرية ملواءمة مخرجات التعليم العالي مع حاجهات السهوق، وههذا 

يتطلههب بههدوره اللجههوء إلههى منظومههة مههن اإلجههراءات التههي تهههدف إلههى إخههراج النظههام التعليمههي مههن حالتههه إلههى حالههة 

 أرقى.

قتصهههر مشهههكلة املواءمهههة فهههي مخرجهههات التعلهههيم العهههالي وحاجهههات السهههوق علهههى الهههبالد العربيهههة أو علهههى وال ت

دولهههة دون األخهههرى، إذ أن التعلهههيم العهههالي يواجهههه تحهههديات تتعلهههق بالعوملهههة ومتطلبهههات أسهههواق عملهههها فهههي اقتصهههاد 

يواجههه تحههديات السههوق، فههي هيمههه إلههى ضههرورة االرتقهاء بمخرجههات التعلههيم العههالي لااملعرفهة، التههي انطلقههت مههن مف

هههذا العههالم املتجههدد، فهههذه املشههكلة تطههال بالدرجههة األولههى الههدول الناميههة، التههي تهههدف إلههى رفههع مسههتوى معيشههة 

شههعبوها بأقصهه ى سههرعة ممكنههة، للحههاق بركههب الههدول الصههناعية، حيههث تهههتم هههذه الههدول بههالتعليم ومخرجاتههه، 
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يهههة، مهههن خهههالل إيجهههاد رأسهههمال ةشهههري مهههدرب، قهههادر علهههى إحهههداث علهههى أنهههه العامهههل األول فهههي زيهههادة املقهههدرة اإلنتاج

 (.259، ص: 2002تنمية اقتصادية. )فهمي، 

ومههن هنهها فربمهها أن التعلههيم العههالي يواجههه أزمههة فههي تحقيههق املواءمههة بههين مخرجاتههه مههع احتياجههات سههوق 

) الخطيههب،  -ي :العمههل وأن هنههاك عوامههل أسهههمت ةشههكل أو بههآخر فههي حههدوث هههذه األزمههة ولعههل مههن أهمههها مهها يلهه

 (.150، ص: 2004

 ندرة وشح التمويل. -1

انعدام ارتباط محتوى وطرق التدريس الجامعي وبخاصة في العصر الراهن، الذي يشهد تطورات  -2

 متسارعة في مجال املعرفة ةشكل عام، ومجال تكنولوجيا املعلومات على وجه الخصوص.

 سمى بالبطالة املقنعة للخريجين.ارتفاع بطالة خريجي الجامعات وكليات املجتمع والتي ت -3

ة فهي تحقيهق األههداف املوضهوعة االجتماعيهة بأن تتحمل الجامعات املسهؤولية االجتماعياملطالبة  -4

 لها، وضرورة خضوعها لنظام الرقابة واملساءلة اإلدارية.

 ة في مؤسسات التعليم العالي لكي تحقق مبدأ الكلفة الفعالة.االجتماعيالضغوطات  -5

أبههرز القضههايا واملشههكالت امللحههة التههي تواجههه مؤسسههات التعلههيم العههالي، هههي اتسههاع رقعههة ولعههل أن مههن 

الفجهوة بههين مخرجهات تلههك املؤسسههات واحتياجهات سههوق العمهل مههن خههالل قصهور مؤسسههات التعلهيم العههالي فههي 

نيههات سههوق العمههل املحلههي مههن خبههرات ومهههارات فنيههة وحرفيههة، علههى الههرغم ممهها تملكههه مههن إمكا يطلبهههتحقيههق مهها 

نظريههة وعليمههة، ألن هههذه السههوق تعههد وعههاء أساسهه ي ملعظههم هههذه املخرجههات، ويههرى بههاحثون عديههدون فههي أن بنيههة 

الجامعههههات ومؤسسههههات التعلههههيم العهههههالي األخههههرى يجههههب أن يحهههههدث فيههههها تغييههههر سههههواء فهههههي مناهجههههها العلميههههة أو فهههههي 

لخصههائص التههي تقههوم عليههها فلسههفة املمارسههات العمليههة لههها، مههن خههالل تفهههم العمليههات والطرائههق و الههروابط وا

 هذه املؤسسات.

( أن أهههههداف التعلههههيم العههههالي هههههي انعكههههاس لثقافههههة املجتمههههع وحاجاتههههه، واتجاهههههات 2009ويهههرى العتيبههههي )

العصر وتقنياته، وحاجات اإلنسهان ومطالهب نمهوه، وحهدد جملهة سياسهات يجهب علهى مؤسسهات التعلهيم العهالي 

 -القيام بها ومنها :

ية ملؤسسهات التعلهيم العهالي ، بمها يتماشه ى ومتطلبهات التنميهة االقتصهادية سهتيعاباال زيادة القهدرة  -1

 ة.االجتماعيو 

تطههوير نظههم مؤسسههات الههتعلم العههالي ومناهجههها وبرمجههها، بمهها يتفههق ومتطلبههات واحتياجههات سههوق  -2

 العمل.

 تحسين كفاءة مؤسسات التعليم العالي الداخلي والخارجية لنظم تعليمي عالي مميز. -3

 االهتمام ببرامج البحث العلمي والتطوير في مؤسسات التعليم العالي.زيادة  -4

 تكثيف البرامج العلمية التي لها جانب منهي أو عملي بما يتماش ى واحتياجات سوق العمل. -5

تطبيههق نظههام االعتمههاد األكههاديمي لجميههع بههرامج مؤسسههات التعلههيم العههالي مههع التركيههز علههى البههرامج  -6

 ذات الجانب العملي.

أطر التعاون والتفاعهل بهين مؤسسهات التعلهيم العهالي والقطهاع الخهاص واألهلهي ومؤسسهات  تطوير  -7

 املجتمع املدني واملحلي.

ومههن مجمههل مههها تقههدم يمكههن اسهههتنتاج بضههرورة العمههل بمنهجيهههة وواقعيههة، ممهها يتطلهههب وضههع الخطهههط 

ت التههي سههبق التعههرض لههها، املناسههبة والبههرامج التنفيذيههة، التههي تسههتطيع ولههو بقههدر معقههول مههن الحههد مههن املشههكال 



66 

 

 
ً
خاصهههة تحقيهههق املواءمهههة بهههين حاجهههات سهههوق العمهههل ومخرجهههات مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي، والتهههي تعتبهههر مصهههدرا

 في عدم تحقيق االنسجام بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
ً
 وجوهريا

ً
 أساسيا

 أساسيات التخطيط في التعليم العالي:

ي لهههها قهههدر كبيهههر مهههن التهههداخل مهههع األطهههراف الفاعلهههة واملقهههررة فهههي تحديهههد اتجهههاه إن طبيعهههة التعلهههيم العهههال

ة للمجتمهع، ومهن هنها فهإن االجتماعيهسيرها، والتغييرات املطلوبة لالرتقاء بجودته ودوره فهي البيئهة االقتصهادية و 

لتدريبيهههههة األطهههههراف املعنيهههههة بهههههالتخطيط للتعلهههههيم العهههههالي ووضهههههع سياسهههههات لهههههه وأهدافهههههه وبرامجهههههه األكاديميهههههة وا

تعترضههها مشههاكل جمههة، أهمهها العمههل علههى إحههداث تغييههرات فههي كثيههر مههن املجههاالت األكاديميههة واإلداريههة، باإلضههافة 

 إلى توفير كادر أكاديمي مدرب ومؤهل وقادر على حمل عبء املهمات املطلوب إنجازها.

ائي: فمهن جههة يجهب وتتعاظم الصعوبات حين يضهاف عالقهة الهتعلم العهالي بهاملجتمع ذات االتجهاه الثنه

 علهى تلبيهة 
ً
 على اسهتقبال نتهائج التعلهيم، ومهن  جههة أخهرى يجهب أن يكهون التعلهيم قهادرا

ً
أن يكون املجتمع قادرا

حاجههات املجتمههع، عليههه فههإن التخطههيط للتعلههيم العههالي، أي رسههم سياسههات واسههتراتيجيات لههه، يجههب أن يههتم فههي 

نميهة مهن دون تنهاغم أنهواع التخطهيط ببعضهها الهبعض، حيث ال يمكهن تحقيهق ت إطار التخطيط للمجتمع ككل،

فالتنمية الهادفة ال تتحقق بمجرد االهتمام ةسوق العمل، بل ال بد من ربط سوق العمل بمتطلبات التخطيط 

للتنميهههة الشهههاملة للمجتمههههع ككهههل وذلههههك بتبنهههي خطههههط وسياسهههات شههههاملة لكافهههة قطاعههههات املجتمهههع. ) الجههههابري، 

 (.129، ص: 2007

األحهههوال فهههإن واضهههعي الخطهههط التربويهههة فهههي التعلهههيم العهههالي، يجهههب أن يحصهههوا علهههى تزوديهههها وفهههي مجمهههل 

باملرونهههة، والقابليهههة للتهههأقلم مهههع الحداثهههة والتطهههور التهههي تهههنعكس علهههى املجتمهههع، ألن املهههألوف فهههي الخطهههط املماثلهههة 

، لذلك يقتض ي التركيز على دينامكية التوقع، من خالل املعطيات املتوف
ً
 من تجميدها ملدة يبقى تقليديا

ً
رة، بدال

 (.14، ص: 2007) رزق،  -اختباريه فترة أطول، وذلك باالعتماد على مستويين هما :

 اختيار أساتذة مختصين ذوي كفاءة عالية حريصون على التجدد والحداثة. - أ

تههوفير معلومههات عههن سههوق العمههل، يسترشههد بههها الطلبههة عنههد اختيههارهم حقههول التخصههص، ليكههون  - ب

ينههة ممهها ينتظههره ةعههد التخههرج، وهكههذا تتضههح أهميههة ارتكههاز السياسههة التعليميههة علههى الطالههب علههى ب

التخطهههيط، مهههن خهههالل رةيهههة شهههاملة، مهههن خهههالل إخضهههاعها إلعهههادة نظهههر مسهههتمرة فهههي ضهههوء النتهههائج 

 املحققة وتبدل املعطيات.

ت وممهههها ال شههههك فيههههه، أن األهميههههة التخطههههيط ملسههههتقبل التعلههههيم العههههالي فههههي مؤسسههههاته ووضههههع السياسهههها

، ص: 2007الالزمة له لتحقيهق مبهدأ املواءمهة بهين مخرجاتهه واحتياجهات سهوق العمهل تقهوم علهى أسهس: )صهقر،

96-67) 

التعلههيم قضههية أمههن قههومي مههن الدرجههة األولههى، وذلههك بحكههم ارتباطههه بقضههايا تنمويههة تهههم الهويههة  -

 واملواطنة.

ها ومهدركاتها، وذلهك باعتبهاره دور التعليم العالي في صياغة وعي األجيال الجديدة والقادمة وقيم -

 ة والثقافية والسياسية.االجتماعيأداة رئيسة لعملية التنشئة 

التعليم إحدى األدوات الرئيسية لتعزيز مقدرة املجتمعات علهى التعامهل مهع اسهتحقاقات عصهر  -

العوملهههة وتحهههدياتها، وذلهههك بحكهههم دوره فهههي بنهههاء مقهههدرات ومههههارات التهههي تمكهههن الشهههباب املتعلمهههين مهههن 

 ستيعاب معطيات هذا العصر ومتطلباته.،ا
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أهميههههههة التعلههههههيم فههههههي بنههههههاء رأس مههههههال ةشههههههري، ألن البشههههههر هههههههم هههههههدف عمليههههههة التنميههههههة ووسههههههيلتها  -

 األساسية، ويعد التعليم من األدوات الرئيسية لبناء رأس مال ةشري.

وفههي جانهههب سهههوق العمهههل فيجهههب وضهههع سياسههة تعلهههيم فهههي مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي ذات مرونهههة  -

ة وديناميكيهههههة، تسهههههتطيع التهههههدخل بكفهههههاءة وسهههههرعة، كلمههههها رأت أن ركهههههب مخرجهههههات التعلهههههيم ومتحركههههه

 يتخلف عن حاجات سوق العمل املتجددة.

وهنههههاك ةعههههض الصههههفات التههههي يجههههب أن تتصههههف بههههها السياسههههات التعليميههههة لكههههي تكههههون فعالههههة وتحقههههق 

 بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق وهي: )الشهري، 
ً
 (.19، ص:2007انسجاما

  أن تكون مرنة، بحيث تسما للعامين في التعليم بالتصرف في حالة حهدوث تغيهرات داخلهي وخارجيهة فهي

 مؤسسات التعليم العالي.

 مهههههههع السياسهههههههة العامهههههههة للدولهههههههة أو تتعهههههههارض مهههههههع القهههههههيم األخالقيهههههههة  فيأن تكهههههههون محهههههههددة، حتهههههههى ال تتنههههههها

 ة للمجتمع.االجتماعيو 

 ظهههروف، وأن تكههون معروفهههة ومفهومههه مهههن جانههب جميهههع أن تكههون واضههحة، حتهههى ال يههتم تأويلهههها وفههق ال

 العاملين في مجال التعليم.

 طبيعة التخصصات ومخرجات التعليم العالي وسوق العمل :

تتنهههوع التخصصهههات األكاديميهههة والعلميهههة فهههي مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي، بحسهههب تطهههور املجتمهههع  

العمههههل األسههههاس واملسههههبب فههههي  وحاجههههة سههههوق العمههههل، وتسههههتحدث تخصصههههات جديههههدة ومتنوعههههة، ويكههههون سههههوق 

ويهههههتم التوسهههههع فيهههههها عهههههادة ةشهههههكل يلبهههههي حاجهههههة سهههههوق العمهههههل لهههههها، فتخصصهههههات مثهههههل الحاسهههههوب،  اسهههههتحداثها،

 بواقهع سهوق العمهل ونمهوه، 
ً
 وثيقها

ً
املحاسبة، اإلدارة، اإلعالن، اإلعالم، التمريض، الطب، وغيرها ترتبط ارتباطا

لبلهدان العربيهة كمؤشهر للصهلة بهين مؤسسهات التعلهيم العهالي وأن واقع التخصصات التي يلتحهق بهها الطلهب فهي ا

ة، ممههها يزيهههد مهههن ههههوة بهههين االجتماعيهههوسهههوق العمهههل، نجهههد أن غالبيهههة الطلبهههة يلتحقهههون فهههي البهههرامج اإلنسهههانية و 

مخرجههات التعلههيم وسههوق العمههل، وذلههك ةسههبب فههائض فههي هههذه التخصصههات وحاجههة سههوق العمههل، ممهها يعمههل 

 (.2005في أوساط الخريجين من هذه التخصصات. )الفرجاني، على ارتفاع نسبة البطالة 

 فههي الشههراكة بههين مؤسسههات التعلههيم العههالي ومؤسسههات املجتمههع 
ً
إال أنههه يجههب القههول بههان هنههاك قصههورا

األخهههرى، ومهههن الضهههروري، تقويهههة العالقهههة بهههين األقسهههام والكليهههات والجامعهههات وسهههائر مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي 

خههههرى، والتركيهههههز علههههى تحقيهههههق املواءمههههة بهههههين مخرجههههات تلهههههك املؤسسههههات واالحتياجهههههات واملؤسسههههات املجتمعيهههههة األ 

التنمويههة فههي املجتمههع، والعمههل علههى تطههوير البههرامج التههي تأخههذ فههي االعتبههار ظههروف التنميههة، وكمهها يجههب التقريههب 

والفهرص التهي  وتحقيق التكامل بين األكاديميين واملهنيين املسئولين على الهرم املؤسس ي، ذلهك ألن سهوق العمهل

 كبيهرة علهى املؤسسهات 
ً
يوفرها تؤثر ةشكل كبير على املؤسسات التعليمية، وعلى األفراد الذين يمارسون ضغوطا

 مها يكهون سهوق العمهل ههو 
ً
التعليمية الستحداث التخصصات التي تسهما لههم بااللتحهاق ةسهوق العمهل، وغالبها

بهرامج تعليميهة تدريبيهة وتأهيليهة للكهوادر البشهرية الذي يفرض على املؤسسات االقتصهادية الكبيهرة باسهتحداث 

التههههي يحتههههاج إليههههها، وخاصههههة إذا وجههههدت هههههذه املؤسسههههات أن التعلههههيم ال يفههههي باحتياجاتههههها مههههن الكههههوادر البشههههرية 

 (.19، ص: 2007املؤهلة. )الشهري، 
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خريجهون ( إلى أن مخرجات التعليم العالي بكافة مسهاراتها تفهرض أن يكتسهب ال2008ويشير األنصاري )

مجموعههة مههن املقههدرات والخبههرات تههؤهلهم للههدخل إلههى سههوق العمههل، ألن بيئههة العمههل متغيههرة تقههود إلههى تعههديالت 

 -متغيرة، األمر الذي يفرض معايير وأهمها :

 تمكين سوق العمل من تحديد املقدرات املطلوبة التي تلبي حاجات الوظائف للخرجين. -1

 لخريجون حاجات سوق العمل.أن تلبي هذه املقدرات التي يتمتع بها ا -2

أن تكهون ههذه املقهدرات والخبهرات تهأتي كنقطهة انطهالق إلحهداث معهايير وطنيهة للمقههدرات  -3

 لكافة املهن.

 النتههههههههههههههههههائهج:

 في ضوء ما أوردنا ،يمكن التوصل إلى النتائج التالية:

ألفكار واملوروث الثقافي الذي ما زالت ةعض سياسات التعليم التقني في ةعض الدول العربية حبيسة ا •

 يشدها للتوجه نحو التعليم األكاديمي .

نتيجهههة االفتقهههار إلهههى تشهههريعات تجبهههر  دخهههول أشهههخاص لسهههوق العمهههل مهههن غيهههر مرجعيهههة مهنيهههة تدريبيهههة، •

 الفنيين الحصول على رخصة تحدد أهليته للعمل.

نههتج تعليمههي يتناسههب وحاجههة تنتفههي جههدوى االنفههاق علههى التعلههيم النظههري إن لههم يكههن قههادر علههى تههوفير م •

 القطاعات اإلنتاجية التي تحقق بناء القدرات املؤسسية.

كانههههت الضهههههرورة ملحههههة إلشهههههراك أصههههحاب العمهههههل فههههي وضهههههع السياسههههات التعليميهههههة والتدريبيههههة وأعهههههداد  •

املنهههاهج ومراقبههههة جههههودة األداء لتنسههههجم سياسههههات التعلههههيم التقنههههي مههههع االحتياجههههات الفعليههههة ألصههههحاب 

 العمالة بهدف إشراك سوق العمل في تحديد املخرجات العملية والتعليمية.العمل في سوق 

 التوصيههههههههههههههات:

 في ضوء النتائج السابقة يوص ي الباحث بما يلي:

بمهههههارات  ملههههام ضههههرورة التركيههههز علههههى مواءمههههة مخرجههههات التعلههههيم العههههالي مههههع متطلبههههات سههههوق العمههههل واإل •

 العملية.ملواكبة املستجدات العلمية و  الحاسوب

 ضرورة االهتمام بالجودة النوعية للطالب بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة. •

ضههههرورة إعههههادة النظههههر فههههي املنههههاهج الحاليههههة فههههي الجامعههههات وبالتنسههههيق مههههع القطههههاع الخههههاص عنههههد وضههههع  •

 الخطط التعليمية.

 إشراك القطاع الخاص في الدراسات التي تجري ملعرفة متطلبات سوق العمل. •

تنقههل املؤسسههات التعليميههة االتجاهههات الحديثههة فههي ميههدان العمههل إلههى داخههل أروقتههها حتههى ال يضههطر أن  •

 ين .القطاع الخاص إلى تعديل وصقل وتجديد مهارات الخريج

 ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي والتقني بهدف: •

    توحيد الرةية املستقبلية لسوق العمل. 

    .تحديد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الحالية 

    استقراء املستقبل والتنبؤ باحتياجات سوق العمل من 

    .القوى العمالة املستقبلية املتوقعة 

        تحقيق الكفاءة والجودة واملوائمة الفعلية بين مخرجات 
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 التعليم واحتياجات سوق العمل.    

 لتعليم والتدريب والتأهيل واالستخدام والتوظيف.أهمية توحيد سياسات ا •

 تبادل الخبرات واملعرفة بين مؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية. •

تمكههههين طلبهههههة الجامعهههههات مهههههن تكثيهههههف تهههههدريبهم فهههههي مؤسسهههههات القطهههههاع الخهههههاص تمهيهههههدا النتقهههههالهم مهههههن  •

 الدراسة األكاديمية إلى سوق العمل.

 في األساليب التي تؤدي إلى تطوير نوعي في مجال التعليم التقني والتدريب املنهي.إعادة النظر  •

 

 املراجع:

 .   www.csb.gov.joاملوقع االلكتروني لديوان الخدمة املدنية -1            

(، مهههههن التعلهههههيم إلهههههى العمهههههل وتهههههدريب وتوظيهههههف الشهههههباب، املؤسسهههههة 2008عيسههههه ى األنصهههههاري، ) .2006

 ت، لبنان.العربية للدراسات، بيرو

فههههي العمليههههة التعليميههههة، دراسههههات وأبحههههاث  االجتمههههاعي(، البعههههد 2007محمههههد عابههههد الجههههابري، ) .2007

املنتههدى العربههي الراةههع للتربيهههة، التعلههيم واحتياجههات سههوق العمهههل، عمههان، املنتههدى العربههي للتربيهههة 

 والتعليم.

بيهههههة لهههههدول (، إدارة الجهههههودة الشهههههاملة، تطبيقهههههات تربويهههههة، مكتهههههب التر 2004أحمهههههد الخطيهههههب، ) .2008

 الخليج، الرياض.

(، اإلطهههار املرجعهههي نحهههو منظومهههة قيميهههة للهههتعلم والعمهههل، الطبعهههة األولهههى، 2007إدمهههون رزق، ) .2009

 املنتدى العربي للتربية، عمان.

(، العالقهههة بههههين التعلهههيم والعمهههل فهههي واقهههع متغيهههر، الطبعههههة 2007علهههي بهههن سهههليمان الشههههري، ) .2010

 األولى، عمان.

(، مسههههتقبل منظومههههة التعلههههيم العربههههي فههههي عصههههر املعرفههههة، 2007عبههههد العزيههههز عثمههههان صههههقر، ) .2011

 الطبعة األولى، املنتدى العربي لألبحاث والدراسات، عمان.

(، تحليههههههل مالئمهههههة مخرجههههههات التعلهههههيم العههههههالي الحتياجهههههات سههههههوق 2009منيهههههر مطنههههههي العتيبهههههي، ) .2012

 العمل، النشر العلمي واملطاةع، جامعة امللك سعود، الرياض.

، التعلههيم العههالي والتنميههة فههي البلههدان العربيههة، مركههز دراسههات الوحههدة (2005نههادر الفرجههاني، ) .2013

 العربية، بيروت.

 (، تطوير التعليم العالي كأحد روافد التنمية البشرية، الرياض.2002غازي مدني، ) -10

(، التخطههيط التعليمههي أسسههه أسههاليبه مشههكالته، مكتبههة اإلنجلههو 2002محمههد سههيف فهمههي، ) -11

 مصرية، القاهرة.
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 ثورة املعلومات وانعكاساتها علي تدريب وتنمية املوارد البشرية
 

 جامعة القران الكريم والعلوم اإلسالمية – د. محمد الفاتا محمود ةشير املغربي الباحث:

 السودان
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 تدريب وتنمية املوارد البشرية ىثورة املعلومات وانعكاساتها عل

 ا محمود ةشير املغربيد. محمد الفات

 جامعة القران الكريم والعلوم اإلسالمية/كلية العلوم اإلدارية -أستاذ إدارة األعمال املشارك

elfatih_2007@hotmail.com 

 مقدمة:

املوارد البشرية على اعتبار  إلدارةتعتبر وظيفة التدريب وتنمية املوارد البشرية من الوظائف الرئيسية 

للمنظمة ومصدر التقدم والتطور، حيث من خالله تستطيع املنظمة  الحقيقيو املورد أن املورد البشرى ه

متاةعة املتغيرات التكنولوجية وتطبيق التقنية الحديثة في مجاالت العمل املختلفة وعملية التدريب تعتبر 

 نشاطا مستمرا.

 ثورة املعلومات وانعكاساتها على التدريب والتنمية البشرية

 أوال مقدمة:

رعة التغيير في العالم أصبحت متزايدة بصورة غير مسبوقة حتى أنه يمكن القول ان البشرية تعيد تغير س

العالم بصورة غير تقليدية، وبما أدى الى أن تصبا البيئة التي نعيش فيها واأللفاظ التي نستخدمها في كل عقد 

 كثيرا عنها في العقد السابق، اختلفتوقد 

 عامليالعشرين نرى العنصر البشر ى وقد صار محور االهتمام  األول في ظل توجه و  الحاديونحن في القرن 

تلك التي سوق  هيالعنصر البشرى بكفاءة،  وإدارةمبنى على اساس ان الدول واملؤسسات التي تقوم بتنمية 

 يتقدم أداءها بصورة أفضل وتزداد قوتها التنافسية العاملية.

إمكانية التكيف مع متطلبات الثورة املعلوماتية وتلبيته ملعدالت التغير في ويتعاظم دور التدريب لقدرته على 

 االدوات ووسائل العمل واالدارة ولشكل املنظمات التي ظهرت كنتاج لهذه الثورة.

 ثانيا: سمات ومالما عصر املعلومات:

 تتمثل سمات ومالما عصر املعلومات فيما يلى:

.أن التنافس صار كونيا او عامليا بد-1
ً
 ال من كونه محليا أو قوميا أو إقليميا

أن التنافس جعل السرعة أحد األسس الهامة في أداء العمل، وصار الوقت عنصرا حاسما في التنافسية -2

 الجديدة،
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أن التنافس فرض على املتنافسين انتهاج سياسات اقتصاد السوق بكل اشكاله وألوانه، وطبيعة املنافس -3

 بحلوها ومرها.

التنافس تحكمه اتفاقية عاملية، هي اتفاقية التجارة الحرة أو ما يطلق عليها الجات، وما ةعدها من  أن هذا-4

 اتفاقيات بدأت تطل علينا تباعا )اتفاقية الغاء الرسوم الجمركية على منتجات تكنولوجيا املعلومات(.

 ايجازها في: ان التنافس قد افرز مفاهيم جديدة على صعيد املؤسسات وأنشطة العمل يمكن-5

 التنافس في الوقت مع االحتفاظ بالجودة العاملية والسعر املنافس.-

 التركيز على املزايا النسبية والتنافسية.-

 أهمية سرعة االستجابة لرد فعل السوق.-

 أن التنافس ارس ى اسسا جديدة لإلنتاج تعتمد على :-6

 واالختالف مقابل التكرار والنمطية. االبتكار -

 سرعة مقابل انتاج الوفرة.انتاج ال-

 انتاج كثيف املعلومات مقابل انتاج كثيف العمالة.-

االنتاج املفصل ملقابلة حاجات ونوعيات مختلفة من املستهلكين تتغير اذواقهم ورغباتهم في فترات قصيرة -

 مقابل انتاج نمطى واسع االنتشار.

 انتاج خدمات وبرامج مقابل انتاج سلع وآالت.-

فترة تحويل الفكرة / االختراع الى منتج قابل لالستخدام )التفاعل السريع بين الصناعة والبحث  قصر دورة/ -

 (.ميالعل

ان التنافس يتحول من االعتماد على الثروة املادية، والتي يختلف توزيعها بين بلدان العالم، الى االعتماد -7

 .بالتساوي على الثروة الفكرية التي وزعها   بين الشعوب 

8-.
ً
 ان التنافس لم يعد قاصرا على االنتاج فقط، ولكنه امتد الى مجال الخدمات والذى كان بطبيعته محليا

، وبحيث املادياملكون  قيمةعن  الفكري ان التنافس عجل بظهور منتجات جديدة يتزايد فيها قيمة املكون -9

 .صارت القيمة االساسية لهذا املنتج هي قيمة فكرية وليست قيمة مادية

 إن توفر وتدفق املعلومات قد بدأ يسهم في تغير شكل املنظمات، حيث أدى الى:-10
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 .team Wokظهور هياكل تنظيمية جديدة تقل فيها املستويات االدارية وتقوم على أساس فرق العمل -أ

 والتي تقوم بتنفيذ أعمال دون أن يكون لها مقار  Virtual Organizationظهور املؤسسات التخيلية -ب

 .... الخ(. -الشركة التخيلية –)الجامعة التخيلية 

أن التنافس لم يعد يعتمد في املقام األول على القوى املادية، ولكنه أصبا يرتكز اساسا على كفاءة -11

 العنصر البشرى، وهكذا تتحول التنمية البشرية لتصبا هي االستثمار في املستقبل وللمستقبل.

و متضاعف بصورة اسيه للمعلومات، فاملعلومات البشرية تتضاعف حاليا نم وأكبهاثورة املعلومات -12

شهرا( وهذا االنفجار املعرفي أصبا يمثل تهديدا لألساليب التقليدية في تلقى  18ةسرعة غير مسبوقة )مرة كل 

 وتداول املعلومات واالستفادة منها.

د حدد العلماء هذه القدرة بما ال يزيد عن فكلنا نعرف ان قدرة االنسان على استيعاب املعلومات محدودة، وق

وحدة معلومات في الثانية، وهو ما يوازى كلمة واحدة في كل ثانية، وهكذا فان االنسان على مدى حياته ال  25

صفحة في اليوم )في كل  50يستطيع ان يقرأ أكثر من ثالثة ألف كتابه وأنه لكى يحقق ذلك يجب أن يقرأ حوالى 

مليون  3( علما بأنه خالل ذلك الوقت سيكون قد اضيف الى املكتبة العاملية أكثر من يوم من أيام حياته

 كتاب.

وما لم نتعاون سويا، وما لم نغير اساليب علمنا ونأخذ باألليات الجديدة للمعرفة لم تكن معروفة من قبل، 

فرع وتصنيفات املعلومات وتعاظم دور هذه األفرع والتصنيفات في تحقيق طفرات تنموية فاق ما اعتدناه من أ

اليها أخذا باليات  ر القديمة، وصار علينا أن نأخذ بتعاليم وتطبيقات هذه األفرع والتصنيفات وأن نتحاو 

 العصر واستعماال ألدواته.

ثورة املعلومات يواكبها ظهور جيل جديد أسمه جيل "الواد الثالث"، ذلك الجيل الذى يشاركنها فيه تربية -14

ئل ال نتحكم فيها، أةسطها التلفزيون، وأكثرها تقدما وتعقيدا االنترنت، هذا الجيل هو تحدى اوالدنا وبوسا

لجيل االباء واملعلمين. فأن هذا الجيل يستطيع اليوم أن يحصل على املعلومات )وليس الخبرة( من  حقيقي

بر منك بيوم يعرف مصادر متعددة وبصورة تجعله يعرف أكثر من أبائه، ومع هذا الجيل تسقط فكرة: " أك

 عنك ةسنة" وتتحول الى "مستخدم االنترنت أكثر بيوم يعرف أكثر منك ةسنة:.

ثورة املعلومات في فرصة للمتسابقين الجدد واملبتدئين، فألول مرة في تاريخ هذه السباقات يفتا الباب -15

حقيقين حيث تتاح لهم  للهواة ملزاحمة املحترفين، ليس فقط ليكونوا ضيوف شرف، ولكن يكونوا متنافسين

التي تحقق لهم امكانية التفوق في هذا  –التي كانت تعد سرية  –ألول مرة كمية غير مسبوقة من الوصفات 

 السباق.
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ثورة املعلومات هي فرصة لألقل غنى ومقدرة ليتنافسوا مع االغنياء والقادرين، حيث أتيحت لهم رخيصة  -16

 مكن ان تساعدهم على اللحاق بركب األغنياء والقادرين.يمكن من خاللها تحقيق طفرات تنموية ي

 ثالثا: هذا العالم الجديد .. أدواته وامليادين الجديدة للتنافس:

، متمثال في حاسب يونيفاك والذى كان 1946عام  الفعليالى حيز االستخدام  اإللكترونيكان دخول الحاسب 

الخمسين عاما املاضية، وتفجرت ثورة املعلومات بداية متواضعة للغاية، حيث قفز العالم وتطور خالل 

 ووضعت أمام البشرية أدوات ووسائل جديدة يمكن ايجاز أهمها فيما يلى:

 :Expert Systemsالنظم الخبيرة  .2014

صممت النظم الخبيرة لتساعد الخبراء وليس لالستغناء عنهم، وقد أثبتت أهميتها في مجاالت عديدة كالطب 

 الى دورها في قطاع األعمال. باإلضافةوذلك  والجيولوجيا والكيمياء،

 :Artificial Intelligence الصناعينظم الذكاء  .2015

برامج ومكونات مادية قادرة على محاكاة السلوك البشرى،  بإنشاءوهو أحد علوم الحاسب الفرعية التي تهتم 

م واتخاذ القرارات ومعالجة االرقا الحسابيةوكما هو معروف، فالحاسبات قادرة على اجراء العمليات 

يهدف  االصطناعيضافة الى القدرة الفائقة على تخزين واسترجاع املعلومات، وعلم الذكاء  البسيطة، باال

التي يجيدها االنسان وذلك باستخدام التقنيات  املنطقيالى محاكاة ةعض عمليات اإلدراك واالستنتاج 

بة واملعقدة والتي كان يقتصر اداةها على االنسان، الجديدة بما يحقق للحاسب أنجاز العديد من املهام الصع

شملت كافة جوانب استخدام  االصطناعيولقد شهدت السنوات االخيرة قفزة كبيرة في مجال تطبيق الذكاء 

 الكمبيوتر وتطبيقات الحياة.

 نظم املحاكاة واملقلدات: .2016

تخدامها في التدريب. وم أمثلة هذه وهي نظم متطورة ومعقدة يمكن من خاللها محاكاة وتقليد نظم واقعية الس

النظم مقلدات الطيران لتدريب الطيارين، مقلدات املعارك الحربية للتدريب على املعارك، محاكاة االنفجارات 

 القرارات االدارية والتنظيمية. اةسوق األوراق املالية، محاك ةالنووية، محاكا

 :Multi Media $ Virtual Reality Aids  التخيلي. نظم التدريب باستخدام الوسائط املتعددة والواقع 4

 الوسائط املتعددة: 1.4

حركة( لتركيز  –صورة  –التأثير )صوت  وسائلوهي عبارة عن نظم وتطبيقات متطورة تستخدم كافة 

 .Interactiveاملعلومات مع أمكانية اضافة استخدام االساليب املتفاعلة 
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 Virtual Realityالواقع التخيلى  .2017

بها النظم والتطبيقات التي يتم تطوريها والتعامل معها من خالل معدات خاصة تحدث تأثيرا مماثال  ويقصد

، وتمثل تطبيقات هذا املجال ثورة العضليللتأثيرات الحقيقية التي يشعر بها االنسان عند ممارسته العمل 

 غير تقليدية في أساليب التدريب.

 شبكة األنترنت: .2018

قاصرة على مجرد تبادل الرسائل االلكترونية أو تبادل ملفات الحاسبات، فأ ها  ةعد ان كانت هذه االلية

لتصبا سمة  wwwبين األمم وتحولت حروف  الحضاري أصبحت اليوم مرأة للعالم وملعبا جديدا للتنافس 

 لبداية القرن الواحد والعشرين.

خدام االنترنت أن يصبا جزءا ال حقق االنترنت اةعادا فاقت تصورات كل من حلم بهذه الفكرة، وقارب است

 في دول الشمال حيث دخلت كل ميادين الحياة وفروعها. العادييتجزأ من حياة الرجل 

 :Electronic Commerceالتجارة االلكترونية  1.5

مع االنتشار السريع لشبكة املعلومات الدولية وعناصر التكنولوجيا األخرى، اصبحت التجارة االلكترونية 

 التجارية. باألعمالجديد لعقد الصفقات والقيام الطريق ال

نوع من أشكال التعامالت التجارية التي تتم الكترونيا عبر شبكة  أيويشمل مفهوم التجارة االلكترونية 

املعلومات الدولية، وتتم هذه التعامالت بين الشركات ةعضها البعض، وبين الشركات وعمالئها او بين الشركات 

 ة.واالدارات املحلي

 وباستخدام هذا البعد الجديد للتجارة يمكن تحقيق ثالث غايات رئيسية تتمثل في:

 تحقيق الكفاءة من خالل خفض التكاليف.-

 تحقيق الفعالية من خالل توسيع نطاق السوق املحتملة ومقابلة احتياجات العمالء.-

 السلع والخدمات. ومقدميعمالء وتحسين نوعية املنتج من خالل التعامل النشط بين ال االبتكار وأخيرا  -

 السوق والترويج للمبيعات-

 أنشطة ما قبل البيع.-

 خدمات التمويل والتأمين.-

 املعامالت التجارية وتحرير أوامر الشراء والتسليم. -
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 خدمات ما ةعد البيع.-

 التعامالت بين وحدات األعمال واالدارات املحلية.-

لدولية تخفيضات في تكاليف االنتاج واالعالن والتصميم، وتوفر فرص ويتحقق من هذا البعد الجديد للتجارة ا

 اكبر للتسويق وبلوغ اسواق جديدة، وذلك كله من شأنه تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة االقتصادية.

واقعا ال يمكن ان تتجاهله كل من الشركات  Internetهذا وقد اصبحت التجارة عبر شبكة املعلومات الدولية 

 ، وهو يمثل فرصة وتهديد لكل من شركاتنا ومؤسساتنا. والدول 

 :Digital Librariesاملكتبة الرقمية  .2019

بأ ها مكتبة بدون جدران ، تعمل سبعة أيام في االسبوع ،  Digital Librariesيمكن تعريف املكتبة الرقمية 

 ساعة يوميا عبر شبكة املعلومات الدولية. 24ومتاحة 

يواجه البحث والتطوير، ليس فقط كيفية الوصول الى كل فرد ألي ش ئ على  الذى التحديومن هنا اصبا 

املكتبة الدولية، ولكن بدال من ذلك استخدام الفنون التكنولوجية املتطورة املمكنة لتجميع املعلومات 

مل الجديدة واملتاحة من املصادر املختلفة، والتخزين وإظهار املعلومات للمستخدم بأسلوب ةسيط يسهل التعا

 معه.

 :Advanced Manufacturingتطوير التصنيع  3.5

العمل على تطوير تكنولوجيا التصنيع  Internetمن بين املزايا التي توفرها شبكة املعلومات الدولية 

باستخدام الكمبيوتر ذو األداء املرتفع فيك: التصميم، االنتاج ، التخطيط، مراقبة الجودة، التسويق 

 ا ةعد البيع املقدمة للعمالء(.والخدمات ) ما قبل وم

 :Distant Learningالتعليم عن ةعد  .2020

، األمميلتقدم  ورئيس ي أساس ي، تتحقق امكانية تنامى قدرات مورد  Internetعبر شبكة املعلومات الدولية  

هو التعليم والتدريب عن ةعد، واتاحة نظم تعليمية تخص كافة املستويات في األحوال املختلفة. وتتضمن 

االت العمل هنا االختراعات، واملشروعات كثيفة تكنولوجيا االتصاالت، واستخدام الكمبيوتر لتحسين مج

 كفاءة التعليم والتدريب.

ومن خالل شبكة املعلومات الدولية أصبا من املمكن القاء املحاضرات الى الطلبة والدارسين، ومتاةعة 

 .املكانيقت، وبدون الحاجة الى التواجد املؤتمرات في كل مكان من أطراف العالم، في نفس الو 

 :Telemedicineالعالج عن ةعد  5.5
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 :Teleworkingالعمل عن ةعد  6.5

ويقصد بهذا األسلوب قيام العامل بتنفيذ أعماله من مكان تواجده ةغض النظر عن هذا املكان، وقد بدأ فعال 

في أوروبا قد أقامت مبنى  IBMن شركة تنفيذ ذلك في العديد من الدول والشركات. فعلى سبيل املثال فإ

وهناك شركة هندسية تدير  الثلثين يعملون من بيوتهم. وباقيالعاملين بها يستوعب ثلث عدد العاملين فقط 

فردا يعملون في  25واحدا من أكبر مراكز الكمبيوتر في امريكا بواسطة شخص واحد مقيم في أمريكا وحوالى 

في املوقع ويحددون املشاكل ، ويقوم الشخص املقيم في املوقع باتخاذ الهند، يراقبون أداء الحاسبات 

 االجراءات التي يحددو ها له.

وفي كثير من بلدان العالم يوجد مكتب تصميمات هندسية هو واجهة لشركة هندسية، يمكن ان تطلب من 

التصميمات الى هنا خالله التصميم الذى تريده ، ويتم التنفيذ بواسطة مهندسين هنود في الهند وترسل 

 للعرض عليك.

كما أن تطور الخدمات البنكية وشركات التأمين ومؤسسات األموال أصبا يعتمد في املقام األول على 

 استخدام العمل عن ةعد.

 ماذا يعنى كل هذا؟

 يعنى أن مهندسينا في خطر ، ومحاسبينا في خطر، وموظفي بنوكنا في خطر.

 التي كانت بطبيعتها ال تخضع للمنافسة قد خرجت للعاملية.يعنى ان كافة الوظائف الخدمية و 

 .العامليفأن علينا ان نكون منافسين على املستوى  العربييعنى اننا اذا اردنا أن نعمل في الوطن 

 ويعنى ان ثورتنا البشرية تحتاج الى اعادة تشكيل واعادة تأهيل حتى تستطيع ان تبقى وتنافس.

 :INTERANETاالنترانيت  .2021

تكامل وارتباط واتصال نظم املعلومات الداخلية في مؤسسة/ قطاع / دولة / منظمة باستخدام هي 

، وبرتوكول web Services املتشابكةالتي أفرزتها شبكة االنترنت، والتي تتمثل في الخدمة  التكنولوجيات

ين املوضوعات مع واسلوب العرض املعتمد على القفز ب TCP/IPاالتصاالت املفتوح واملستقل عن األجهزة 

 .HTMLتجانس استخدام كافة املؤثرات الحسية )صوت / صورة / فيديو / ...( 

باعتبارها ارتباط  لإلنترنتلتعبر عن الحاجة للترابط داخل املؤسسة ، ولتكون مكمال  األنترانتظهرت 

 .الخارجيللمؤسسة بالعالم 

 على أنه: األنترانتويمكن النظر الى 
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در املعلومات داخل املؤسسة سويا وبصورة يمكن من خاللها تحقيق حلم "املعلومات وسيلة ربط كافة مصا-

 عند اطراف اصاةعك".

، للمعلومات والتراكم املعرفي لهذه الفوريوسيلة لبناء منظمة حديثة ذكية، حيث يمكن من خالل التبادل -

 ر وبناء ثقافة مؤسسية.املعلومات الوصول الى قرارات أكثر دقة وحكمة وتوسيع قاعدة اتخاذ القرا

وسيلة اتصال متكاملة تحقق مبدأ "أتصل وال تنتقل"، حيث يمكن من خاللها تبادل املعلومات واجراء الحوار -

 مع أي فرد في املؤسسة وفي أي وقت وفي أي مكان.

ساعة تحتوى كل ما لدى املؤسسة من معرفة، حيث يمكن الحصول على  24مكتبة مفتوحة ومؤمنة ملدة  -

 وثائق ، واملحاضرات ، واملالحظات، والبرامج التدريبية.ال

من سهولة في االستخدام وسهولة في التعلم  تتياوالتعاون بين وحدات املؤسسات بما  الجماعيوسيلة للعمل -

، وبما تحقق من اتصال بين ادارات / اقسام املؤسسة ، حيث يمكن أ، تستخدم في تنفيذ األعمال الجماعية 

 فة املنفذين وبتكامل أعمالهم بصورة مرئية للجميع.وبمشاركة كا

وسيلة لنقل الخبرة واالستفادة منها، حيث ان كل من يقوم يعمل في املؤسسة يرتبط بصورة مباشرة بكافة -

اصحاب الخبرة في املؤسسة ، بما يحقق لكل موظف امكانية االستفادة بخبراتهم ، مع االشتراك في االستفادة 

املتاحة واملشروعات التي سبق تنفيذها ، بما يحقق تزايد نقل الخبرة وسرعة اكتسابها  بقواعد البيانات

 للمستويات االدارية األقل.

االدارية في املؤسسة، حيث يمكن من خالل استخدام اساليب  لألعمالوسيلة لزيادة االنتاجية بالنسبة -

 بتنفيذ املتطلبات الجديدة. علإلسراالقص واللصق، االستعانة بكل ما قد يكون قد تم تنفيذه 

لهذه االختناقات لتحقيق سيولة وسهولة  والتصديوسيلة ملتاةعة تدفق العمل وتحديد مواطن االختناق -

 تنفيذ االنشطة.

وسيلة للمشاركة سواء مع العمالء او املستوردين، حيث يمكن ربط االنترانيب في مؤسسة معينة باالنترانيت -

 ل كلتا املؤسستين تتعاونان بصورة مباشرة.في مؤسسة اخرى بصورة تجع

وتوفره من معلومات تحقق السيطرة على العملية  تتياالجودة، بما  متطلباتوسيلة يمكن من خاللها تحقيق -

 االنتاجية واالدارية.

ع وسيلة للتنمية البشرية ، حيث تتحول من خاللها املؤسسة الى حالة من التعليم املستمر املفتوح املتفاعل م-

الخبراء والخبرة، وفي اطار من اتاحة املعلومات والبيانات ووضوح الرةى والسياسات، مما يجعل منها وسيلة 

 اساسية لتحقيق التنمية البشرية.
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 :Intelligent Agent الذكي. الوسيط 7

املهام  وهي مجموعة من البرامج الذكية التي تتعلم من خالل التفاعل مع املستخدم وتستطيع أن تقوم بتنفيذ

 واالعباء بالنيابة عنه فيما ةعد.

 راةعا انعكاس ثورة املعلومات على التدريب:

أثرت ثورة املعلومات على العديد من مجاالت الحياة، اال ان مجال التدريب والتنمية البشرية قد حظى 

تأثير ثورة  بالنصيب األكبر نظرا ألهميته وخطورته في املحافظة على قوة اندفاع هذه الثورة، وقد شمل

 :كاالتياملعلومات بأدواتها املختلفة كافة مراحل العملية التدريبية 

 التأثير على مرحلة التخطيط وادارة التدريب.-

 التأثير على مرحلة تنفيذ العملية االدارية.-

 التأثير على مرحلة قياس كافة العملية التدريبية.-

 . ثورة املعلومات وتخطيط التدريب:1

 ملعلومات على عملية تخطيط التدريب:أثرت ثورة ا

 . قياس االحتياجات التدريبية: 1.1

معرفة اهداف وتوجهات وسياسات املؤسسة وتحليل عناصر القوة ومواطن الضعف فيها، هو أحد املداخل -

 االساسية لتحديد االحتياجات التدريبية املطلوبة ألي مؤسسة.

التدريب لكافة عناصر التحليل  مديري امكانية معرفة  (األنترانتأتاحت شبكة املعلومات الداخلية )-

بصورة يمكن من خاللها تحديد االحتياجات التدريبية ، لزيادة عنصر القوة ومواجهة  للمؤسسة االستراتيجي

 مواطن الضعف وتلبية التوجهات الجديدة للمؤسسة.

خارجية املؤثرة على املؤسسة، والتعرف الخارجية االنترنت امكانية تحديد املتغيرات ال املعلوماتأتاحت شبكة -

على الفرص والتهديدات  التي تتعرض لها ، وبصورة يمكن من خاللها تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة 

 القتناص الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات املحتملة.

، وتحديد Work Flowفة اتاحت شبكات املعلومات الداخلية  "االنترانيت" امكانية اجراءات العمل املختل-

نقاط االختناق واسباب تلك االختناقات وهل هي ناتجة عن نقص في املعرفة او املهارة او الخبرة بما يمكن 

 التدريب من تحديد املتطلبات التفصيلية للعاملين. مديري 
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رية واالنتاجية " تمثل عملية رصد مستمرة لكافة االنشطة االدااألنترانتوحيث أن شبكة املعلومات الداخلية "

 الحيوية في كل مؤسسة ، فأنه يمكن من خاللها فعال، الوصول الى تحديد دقيق ألوليات التدريب.

 . تخطيط االحتياجات التدريبية: 1.2 

التدريب ببرامج وخطط  مديري " في تعريف األنترانتيبرز مرة أخرى هنا دور شبكات املعلومات الداخلية "-

 وبالتالياألخرى، ومعرفة التوقيعات املؤثرة على تنفيذ هذه البرامج والخطط،  داراتاإل العمل واالنتاج لكافة 

 فأنه يمكن أن يضع خططا واقعية لتنفيذ هذه البرامج.

 تتيا برامج الحاسبات الخاصة بالتخطيط امكانات لوضع خطط استاتيكية للتدريب.-

للبرامج التدريبية بصورة  الديناميكيخطيط امكانية الت Intelligent Agent الذكيتتيا امكانات الوسيط -

 .الحقيقيتتناسب مع الواقع 

 تحديد أسلوب ومتطلبات التنفيذ: 3.1

تتيا شبكة املعلومات الدولية "االنترنت" امكانية التعرف على البرامج التدريبية املتاحة عامليا )نرجو في -

اليب تنفيذها وتكلفتها، وبحيث يتمكن مدير القريب ان تكون ايضا املحلية( وخطط تنفيذ هذه البرامج واس

 ( ومتطلبات تنفيذ البرامج.خارجيأم  داخليالتدريب من تحديد األسلوب األمثل للتنفيذ )

 

 

 :التدريبيإعداد املحتوى  4.1

باالستفادة بالنماذج  التدريبيالداخلية "االنترانيت" امكانية اعداد املحتوى  املعلوماتمرة أخرى تتيا شبكة -

 تاحة على هذه الشبكة.امل

كما تتكامل شبكة املعلومات الداخلية "االنترانيت" في اتاحة كل املحتويات السابقة التي تن تنفيذها، وفكر -

املؤسسة املكتسب خالل فترة عمل الشبكة، وكذا فكر عناصر الخبرة ومؤهالتهم بما يحقق سرعة بناء 

 املحتوى.

 التدريبية. التأثير على مرحلة تنفيذ العملية 5.1

 التدريب عن ةعد: 1.2
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،  اإلداري أحد النجاحات االساسية مجال تنفيذ التدريب  Virtual Organizationتمثل املؤسسات التخيلية 

حيث يمكن فعال اتاحة البرامج التدريبية للمشاركين من خالل شبكة املعلومات الدولية االنترنت او من خالل 

 انيت.شبكة املعلومات الداخلية االنتر 

 :املنزليالتدريب  .2022

املتعددة، امكانية اتاحة التدريب في املنزل حتى دون  الوسائطحيث يتاح للمتدرب من خالل استخدام 

الوسائط املتعددة من إمكانية التفاعل بين  تتيااالتصال ةشبكة معلومات داخلية او خارجية. ونظرا ملا 

 رة في أساليب تقديم املادة العلمية/ التعليمية.يمكن ان تمثل طف فإ ها، التدريبياملتدرب والوسيط 

 التدريب املستمر )التدريب هواية(: 3.2

الى العناصر املطلوب تدريبها( في جميع االوقات، حيث يمثل  باإلضافةحيث يتاح التدريب لكافة الراغبين )

ساعة في اليوم جميع  24مفتوح  تدريبياتاحة البرامج التدريبية على الشبكات )العاملية والداخلية( فصل 

 األيام وبال عطالت )التدريب في كل وقت وفي أي وقت(

 التدريب اثناء العمل: .2023

مع العمل ودون شعور املتدرب  بالتوازي املعلومات امكانية تنفيذ برامج التدريب االدارة  تكنولوجياتتيا 

ث يتم التفاعل بين املستخدم بالفارق بين ما يقوم بتنفيذه فعال للوظيفة وما يقوم بتنفيذه للتدريب، حي

 وقاعدة بيانات حقيقة في حالة العمل وبين املستخدم وقاعة بيانات هيكلة عند التدريب.

 

 :Customized Training Programsبرامج التدريب املصممة طبقا ملستوى املستخدم  .2024

ن مستوى طبقا لطبيعة ويتيا استخدام تكنولوجيا املعلومات امكانية تقديم برامج تدريبية محددة بأكثر م

، حيث يقوم البرنامج بتحديد مستوى الطالب ونقاط القوة والضعف فيه، وتقديم املادة املتلقيوقدرات 

 التدريبية بطريقة تتناسب مع هذا املستوى، مع مراعاة تغير املستوى مع تقدم الدارس في التعلم.

 . التأثير على مرحلة تقييم كفاءة العملية التدريبية:3

املعلومات إمكانية التقييم املستمر لكافة العمليات التدريبية من خالل التفاعل بين  تكنولوجياتتيا  1.3

 بصورة كاملة، يمكن من خاللها تحديد نقاط القوة والضعف. التدريبياملستخدم والبرنامج 

ميع  البيانات اثناء جوم بتامكانية تتبع املتدرب في جميع حاالت التدريب، ويق الذكي التدريبييتيا البرنامج  2.3

 تنفيذ العملية التدريبية وليس فقط اثناء مرحلة التقييم.
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، Work Flowتتيا امكانية شبكات العمل الداخلية "االنترانيت" واستخدام اساليب تدفق العمل فيها  3.3

التدريبية، وليس  امكانية قياس تدفق العمل قبل العملية التدريبية وبعدها ملعرفة القيمة الفعلية للعملية

 النظرية، لهذه العملية.

 خامسا: ثورة املعلومات والتدريب .. ثم ماذا؟

 .  ثورة املعلومات تغير:1

 متطلبات التدريب )نمط معرفي جديد( -

 أساليب التدريب )أساليب غير نمطية(-

 وسائل التدريب )وسائل متفاعلة(. -

 ار(.شكل مؤسسات التدريب )مؤسسات بال حدود وبال مق -

 . ثورة املعلومات بالنسبة ملراكز التدريب:2

 * فرصة:

 تتيا لها أن تتوسع وتتقدم في تلبية احتياجات املستخدمين باالعتماد على التراكم املعرفي. -

 تتيا ارتباط وثيق بين جهة التدريب واملتدرب وتحقق تواصال مستمرا. -

 احتياج متزايد للتدريب واتساع في النطاق. -

 :* تهديد

 اتساع نطاق املنافسة وتحولها من املحلية الى العاملية. -

 حقوق امللكية الفكرية واملحافظة عليها. -

 من يملك تكنولوجيا متطورة يملك فرصة أكبر. -

 معدل سريع لتغير برامج التدريب وتطورها -

 خاتمة:

 ثورة املعلومات والتدريب تحتاج الى:

 أطر مؤسسية على كفاءة.-
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 والعشرين. الحاديتدريبية متطورة لتلبية احتياجات القرن  أطر لبرامج-

 أطر تكنولوجية قادرة على التنافس.-

 إدارة متطورة واعية تستعد للمستقبل وال تنتظر حدوثه. -
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 املواءمة بني خمرجات التعليم وحاجات سوق العمل يف األردن
 الطويس يد. خالد القضاة، د. خطاب أبو لبدة، د. أحمد 

 املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية

KhaledQ@nchrd.gov.jo/klebdeh@nchrd.gov.jo/ahmadt@nchrd.gov.jo 

 اململكة األردنية الهاشمية
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 حتديات تنمية املوارد البشرية الوطنية يف اململكة العربية السعودية
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 تحديات تنمية املوارد البشرية الوطنية في اململكة العربية السعودية

 صندوق تنمية املوارد البشرية –يدي . عبدالكريم بن حمد النجد. 

anujaidi@hrdf.org.sa 
 

 مقدمة

تأتي مشاركة صندوق تنمية املوارد البشرية في هذا املنتدى بناًء على الدعوة املوجهة من مدينة امللك 

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثل اململكة العربية السعودية في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية .

شارك الصندوق بورقة عمل تحت عنوان " تحديات تنمية املوارد البشرية الوطنية في اململكة العربية حيث ي

محور " تحديات تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي في القرن الجديد"، وسيكون  السعودية " تحت

لكة باإلضافة إلى دور صندوق الحديث في هذه الورقة عن التحديات التي تواجه تنمية املوارد البشرية في املم

 تنمية املوارد البشرية ووزارة العمل في مواجهة هذه التحديات. 

 

 وباهلل التوفيق،،،         

 التنمية البشرية في اململكة العربية السعودية

عد قضية تنمية املوارد البشرية
ُ
اجه ذات األولوية الكبيرة التي تو  االستراتيجيةالوطنية من أهم القضايا  ته

إفرازات الطفرة األولى التي  كأحد سوق العمل في اململكة العربية السعودية. وقد برز االهتمام بهذه القضية

االقتصاد الوطني السعودي الحديث، حيث أدت تلك الطفرة إلى إقامة مشروعات تنموية  ساهمت في تشكيل

 في مجال التجهيزات األساسية والبنية التحتية لالقت
ً
صاد والتي تطلب إنجازها عمالة كمية ضخمة وخصوصا

 املعروض الكمي والنوعي من القوى العاملة الوطنية. وقد لجأت اململكة إلى
ً
 ونوعية كبيرة تفوق كثيرا

واملساهمة في تنفيذ  االستعانة ةعمالة من الخارج لسد العجز في املعروض من القوى العاملة الوطنية

تحت أبو 
ُ
اب االستقدام، فتدفق غير السعوديين بأعداد كبيرة إلى اململكة حتى مشروعات التنمية. وبالتالي فه

 .1% من إجمالي سكان اململكة31أصبا املقيمون األجانب في اململكة )عاملون ومرافقون( يشكلون نحو 

أن  املفترض وقد ساهمت العمالة الوافدة بدور كبير في النشاط االقتصادي والتنموي في اململكة، إال أنه من

ن االعتماد بقدر اإلمكان على العمالة الوطنية في الشأن االقتصادي الوطني وإدارة التنمية، وأن يجد كل يكو 

 من ليس لديه عمل من املواطنين الفرصة الوظيفية املناسبة.

وفي ظل حقائق سوق العمل الحالية التي تشير إلى وجود مواطنين سعوديين بدون عمل، واملحاوالت التي تقوم 

وطني  الوطنية كمطلب رة العمل للحد من تدفق العمالة الوافدة، تبرز الحاجة إلى تنمية املوارد البشريةبها وزا

فهي تحظى بتغطية  تهم األجهزة الحكومية وجميع شرائا املجتمع السعودي. واستراتيجيةوقضية محورية 

 والرأي العام ووسائل اإلعالمواسعة من التفكير والنقاش على مستوى املسئولين في الدولة والقطاع الخاص 

 كبيرة من قبل الجهات املختصة إليجاد الحلول الالزمة ملعالجتها.  وتنال أهمية

وعلى هذا الصعيد يتركز االهتمام ةشكل كبير على تنمية املوارد البشرية في القطاع الخاص بصفته القطاع 

مو والتنوع في النشاط االقتصادي، كما أنه األرحب الذي تتوفر فيه فرص العمل، ويملك إمكانية التوسع والن

يمثل القطاع الذي يستوعب معظم العمالة الوافدة، وذلك في الوقت الذي تقلصت فيه فرص التوظيف 

 ةشكل عام وفي مجال اإلحالل على وجه الخصوص في القطاع الحكومي. 
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 تنمية املوارد البشرية  مفهوم

بدعم القدرات الخاصة بالفرد الذي يتكون منه  وقت الحاليمفهوم تنمية املوارد البشرية في ال يهتم

املجتمع، وقياس درجة مستوى معيشة هذا الفرد، ومدى تحسن أوضاعه املعيشية في املجتمع الذي ينتمي 

 من مفهوم التنمية البشرية الذي سيطر على فكر الدول ةعد انتهاء 
ً
إليه. ونجد أن هذا املفهوم أكثر شموال

 على كمية ما يحصل  الحرب العاملية
ً
الثانية وحتى بداية التسعينيات من القرن املاض ي، حيث كان مقتصرا

إال أن مفهوم التنمية توسع ليشمل العديد من النواحي  عليه الفرد من سلع وخدمات مادية )فسيولوجية(،

طموحاته، إضافة النفسية )السيكولوجية( مثل: الغايات واألهداف الخاصة بالفرد، والتي يحقق معها ذاته و 

 إلى األهداف االقتصادية.

 أما فيما يتعلق بتنمية املوارد البشرية داخل املنظمات فإن أغلب الباحثين املهتمين بهذا املوضوع

املرتكزة على التدريب والتطوير، وتبني نظرة حديثة ترى أن تنمية املوارد  يتجهون إلى تجاوز النظرة التقليدية

والتي تهدف إلى إيجاد قوة  مارسات شاملة ألهم وظائف إدارة املوارد البشرية،البشرية تشمل نشاطات وم

العمل من خالل االستقطاب واالختيار الجيد للموارد البشرية وتدريبها وتطويرها، وزيادة رغبتها في التغيير 

صناعة  والتعلم التنظيمي من خالل نظام حوافز مشجع على األداء املتميز، وتمكين ومشاركة فعالة في

 القرارات املهمة باملنظمة. 

( أن "تنمية املوارد البشرية ذات مدلول شامل يضم مجموعة Mankin, 2001حيث يرى مانكين )

تنمية املوارد البشرية بأ ها "مجمل  (Gilley, 2000). كما يعرف غيلي 2متنوعة من األنشطة والعمليات"

من خالل اإلجراءات واملبادرات  تحقيق األداء والتغيير،العمليات التي تودي إلى تسهيل التعلم التنظيمي و 

 .3املنظمة التي تتخذها اإلدارة، لتعزيز أداء املنظمة وزيادة درجة استعدادها  للتنافسية"

أن تنمية املوارد البشرية هي "أي عملية  (Mclean & Mclean, 2001)ماكلين وماكلين  ومن ناحية أخرى يرون

دايته أو على املدى البعيد، يمكن البالغين من تطوير عملهم القائم على املعرفة، أو نشاط، سواء كان في ب

والخبرة، واإلنتاجية، والرضا، سواء كان ذلك ملكاسب فردية، أو جماعية، أو ملصلحة منظمة ةعينها، أو مجتمع، 

"
ً
هي  املوارد البشريةأن "تنمية  (Wilson, John P., 2005). بينما يعرف ويلسن 4أو أمة أو البشرية عموما

الذي يمثل مرحلة التطور الحديثة املنطلقة من األساليب التقليدية املتبعة في التدريب والتثقيف،  املصطلح

 .5ة"االجتماعيوتنمية الكوادر البشرية لغرض املساهمة في تحقيق األهداف الفردية والتنظيمية، و 

 

 أهمية تنمية املوارد البشرية

املوارد البشرية إلى أن البشر هم الثروة الحقيقية للدول، وكلما تمكنت الدولة  يرجع االهتمام بتنمية

من الحفاظ على ثروتها البشرية، وعملت على تنمية قدراتها عن طريق التأهيل والتدريب املستمر إلكسابها 

ت هذه األمة القدرة على التعامل مع الجديد الذي يظهر على الساحة الدولية بين الحين واآلخر؛ كلما تقدم

 بين األمم األخرى. فالتنمية البشرية تهدف إلى توسيع مدارك الفرد، وإيجاد املزيد 
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا

ة، وتطوير االجتماعيمن الخيارات املتاحة أمامه، كما تهدف إلى تحسين املستويات الصحية، والثقافية، و 

 على توفير فرص ا
ً
إلبداع، واحترام الذات، وضمان الحقوق اإلنسانية، وضمان معارف ومهارات الفرد، فضال

 مشاركاته اإليجابية في جميع نواحي الحياة. 

 : 6و تزداد الحاجة إلى االهتمام بتنمية املوارد البشرية ةسبب العوامل التالية
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 اصرة من الثورات العلمية والتقنية التي تؤثر ةشكل كبير في تشكيل املوارد البشرية في املنظمات املع

 حيث الكم والكيف.

  التحوالت السياسية والتوجه نحو الديمقراطية التي تؤثر على قضايا اإلنسان وتصاعد االهتمام بأفكار

حقوق اإلنسان واحترام حريته في اختيار نوع العمل وحمايته من البطالة، وتقييد حرية أصحاب 

 األعمال في فرض نظم وشروط التوظيف.

  هتمام بالتعليم، حيث سارعت معظم دول العالم إلى تبني خطط وبرامج الصحوة الثقافية واال

 طموحة لتطوير نظم التعليم بها على مختلف املستويات.

  ا
ً
بزوغ عصر املعرفة، حيث يعرف العصر الحالي ةعصر املعرفة ويتسم ةسمات رئيسية تجعله مختلف

 إلى حد ةعيد عما سبق من عصور.
 

 مية املوارد البشرية في اململكة العربية السعوديةأبرز التحديات التي تواجه تن

تواجه مختلف الدول العديد من التحديات في مجال تنمية املوارد البشرية، وتختلف هذه التحديات 

من بلد آلخر ومن مجتمع آلخر كما أن التعامل لتجاوز هذه التحديات يتم وفق مقاييس عديدة. ولعل من 

هذا املوضوع هي تجربة كوريا الجنوبية مع التحديات التي واجهتها في مجال  أهم وأنجح التجارب الدولية في

تنمية املوارد البشرية وقامت بتجاوزها من خالل التعاون املشترك بين الحكومة، أصحاب العمل 

واملوظفين، واالستثمار في تنمية مواردهم البشرية عن طريق رفع كفاءتهم اإلنتاجية بالتعليم والتدريب 

هيل الفني، ورفع مستوى معرفتهم بالتكنولوجيا وتطبيق التعليم والتدريب ليس فقط في الجامعات والتأ

 في محطات التصنيع، باإلضافة إلى إنشاء معهد التنمية الكوري والذي 
ً
ومؤسسات التعليم املنهي بل أيضا

 حيث أسس مجالس املشاركة الشعبية، ونظم امللتقيات العامة بمش
ً
 رائدا

ً
اركة رةساء االتحادات لعب دورا

العمالية واألحزاب السياسية بما فيها املعارضة والعلماء املتخصصون والتي كانت سبًبا في الوصول إلى 

خيارات سياسية واقتصادية يقبلها الجميع، هذا إلى جانب مهمته في إعداد أبحاث التنمية والتطوير ملساندة 

 الحكومة في تصميم ووضع السياسات التنموية.  

أما على صعيد اململكة العربية السعودية فإ ها تواجه شأ ها شأن الدول األخرى تحديات كثيرة فيما يتعلق 

بمجال تنمية املوارد البشرية الوطنية، فمستويات البطالة في تزايد حيث تشير اإلحصاءات إلى أن أعداد 

ألف مواطن ومواطنة في مقابل ما  448هه بلغ أكثر من 1430املتعطلين من األيدي العاملة الوطنية في عام 

يزيد عن ثمانية ماليين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ماليين منهم في القطاع الخاص، كما أن العمالة 

، باإلضافة إلى ازدياد 7الوافدة في القطاع الخاص تمثل معدل تسعة وافدين مقابل كل عامل سعودي واحد

لك أوليت قضية تنمية املوارد البشرية السعودية أهمية خاصة أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، لذ

 بالوطن 
ً
من قبل حكومة اململكة من أجل االرتقاء بمستوى قدرات ومهارات الشباب السعودي، وصوال

 بمشاركة أبنائه في بناء اقتصاده إلى مكانته التي يستحقها.

، و تسعى الجهات واستراتيجيمطلب وطني ومما سبق تبرز الحاجة إلى تنمية املوارد البشرية الوطنية ك

املختصة إليجاد الحلول العاجلة والفاعلة ملواجهة تحديات تنمية املوارد البشرية في اململكة والتي تتركز في 

 التحديات التالية:

   صعوبة منافسة القوى العاملة الوطنية للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي. .1
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 األسواق اآلسيوية التي تتسم انفتاح سوق العمل السعودي  .2
ً
على أسواق العمل الخارجية وخصوصا

بالعمالة منخفضة األجور، حيث أصبحت العمالة التي تتدفق بأعداد كبيرة تنافس العمالة الوطنية 

 على الوظائف املتاحة بصورة غير متكافئة. 

دون، وفي املقابل نجد انخفاض األجور املعروضة في القطاع الخاص والتي يقبل بها العاملون الواف .3

أن أصحاب العمل يرون أن األجور التي يطالب بها السعوديون مرتفعة بالقياس مع العمالة 

الوافدة وغير مشجعة على توظيفهم ، كما يرى أصحاب العمل أ ها ترفع تكاليف التوظيف ةشكل 

 يؤثر في ربحية املنشآت وقدرتها على البقاء والنمو.

الكمية بين العمالة الوطنية املتاحة في سوق العمل ومتطلبات العمل في عدم املواءمة النوعية و  .4

 القطاع الخاص.

نقص اإلرشاد وتوجيه الشباب لزيادة التوجه نحو التخصصات املطلوبة لسوق العمل ةسبب ندرة  .5

 برامج اإلرشاد املنهي والوظيفي في البرامج التعليمية والتدريبية.

املتشعبة واملختلفة باختالف فئات املجتمع وثقافته، كتقييم ةعض ة االجتماعيالتحديات الثقافية و  .6

الوظائف بنظرة سلبية خاطئة تساهم في عزوف الشاب السعودي عنها ورفضهم لها العتبارها غير 

 مقبولة لديهم، كذلك ةعض القيود املفروضة والتحديات التي تواجه عمل املرأة.

 حيث تتركز تلك الفرصندرة فرص العمل للشباب خاصة في املناطق األ .7
ً
في املدن الرئيسية  قل نموا

 كما أن خدمات التوظيف واملالءمة والتدريب والتأهيل غير متوفرة في املناطق النائية.

 اإلناث وذوي االحتياجات  .8
ً
صعوبة إيجاد البيئة واملجاالت املالئمة ملشاركة الشباب وخصوصا

 الخاصة.

لخاص، وخاصة الصغيرة واملتوسطة، على جذب مؤسسات القطاع ا عدم قدرة عدد كبير من .9

العمالة الوطنية وتطويرها لقلة الكوادر املتخصصة واملؤهلة في مجال املوارد البشرية ولضعف 

 إدارة املوارد البشرية لديها.

 

 الجهود املبذولة ملواجهة التحديات

د البشرية، من خالل فرض واقع سوق العمل أن تكون مواجهة التحديات التي تعيق تنمية املوار 

سياسات وإجراءات لتصحيا االختالل في سوق العمل ةشكل عام وتكثيف الجهود لترشيد االستقدام، 

ومساعدة القطاع الخاص على إتاحة املزيد من فرص التوظيف للسعوديين وتحفيزهم على توظيف اليد 

 لهم. و كذل
ً
ك تحفيز الباحثين عن عمل بحيث العاملة الوطنية بحيث يكون توظيف العامل السعودي مشجعا

 لديهم.
ً
 يكون العمل في القطاع الخاص مقبوال

 ولعل من أهم الجهود التي بذلت ملواجهة هذه التحديات ما يلي:

 .تحفيز املنشآت في القطاع الخاص على توطين الوظائف 

 الزمهة ورفهع دعم تدريب وتأهيل طالبي العمل مهن املهواطنين  السهعوديين ةغهرض تزويهدهم باملههارات ال

 قدراتهم اإلنتاجية بما يؤدي إلى تحسين فرص توظيفهم في القطاع الخاص في وظائف مستدامة.

  مههن خههالل صههرف إعانههة ماليههة لفتههرة محههددة تسههاعده فههي البحههث عههن 
ً
دعههم الباحههث عههن العمههل ماديهها

 وظيفة.
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 ي العمهههل دعهههم التوظيهههف فهههي القطهههاع الخهههاص لتحفيهههز املنشهههآت وتحسهههين قهههدرتها علهههى اسهههتقطاب طهههالب

 واستيعابهم في وظائف مجزية ومستقرة.

  القيام بدراسات قطاعية تتناول خصوصيات كل قطاع علهى حهده وتتعمهق فهي دراسهته لسهد احتياجهه

 في القوى العاملة الوطنية.

 .التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب املختلفة لتتسق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل 

 ألعمهال لتحويهل طالهب العمهل إلهى صهاحب عمهل يخلهق الوظهائف فهي القطهاع إطالق برامج دعم ريادة ا

 الخاص.

 مهع الفهرص الوظيفيهة املناسهبة واملتاحهة وذلهك مهن خهالل  إطالق برامج توظيف ملواءمهة طهالبي العمهل

 قنوات التوظيف املختلفة، و البرامج املتخصصة.

تنميههة املههوارد البشههرية للقيههام بمهههام وفههي سههبيل تحقيههق هههذه األهههداف التنمويههة ، فقههد تههم إنشههاء صههندوق 

محددة تركز على مجاالت التدريب والتأهيل والتوظيف باإلضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث لدراسهة واقهع 

سههههوق العمههههل و التعههههرف علههههى احتياجاتههههه والبههههرامج التههههي تسههههاعد فههههي تههههوطين الوظههههائف وتسههههد حاجههههة مؤسسههههات 

 ربة  واملنتجة .القطاع الخاص من املوارد البشرية املد

 

 دور صندوق تنمية املوارد البشرية

هه 29/4/1421( وتاريخ 107أنشأ صندوق تنمية املوارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

، وقد جاء إنشاء الصندوق لهدف وطني 
ً
 وماليا

ً
يشكل الوصول  استراتيجيةشخصيته االعتبارية املستقلة إداريا

 غير مسبوق،
ً
وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث تتمثل رسالته في تنمية القوى العاملة  إليه تحديا

الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة مؤهلة للعمل في القطاع 

 الخاص.

احههة فههي القطههاع وفههي سههبيل تحقيههق الهههدف العههام للصههندوق والرامههي إلههى إيجههاد املوظههف املناسههب لكههل وظيفههة مت

 الخاص من خالل تأهيله وتدريبه وإرشاده يقوم الصندوق بالتالي:

تقههههديم خهههههدمات التوظيهههههف و املواءمهههههة بأحهههههدث األسههههاليب العلميهههههة بحسهههههب احتيهههههاج مؤسسهههههات القطهههههاع  .1

 الخاص .

 تقديم اإلعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص. .2

 ي تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.املشاركة ف .3

 موائمة مهارات وقدرات طالب العمل مع متطلبات العمل في القطاع الخاص. .4

مهن يهتم  وكهذاكتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفهه فهي منشهآت القطهاع الخهاص ةعهد تأهيلهه وتدريبهه،  .5

 توظيفه في هذه املنشآت.

بههههرامج ميدانيههههة ومشههههاريع وخطههههط ودراسههههات تهههههدف لتوظيههههف السههههعوديين وإحاللهههههم محههههل دعههههم تمويههههل  .6

 العمالة الوافدة.

القيههههام بههههالبحوث والدراسههههات املتعلقههههة بأنشههههطة الصههههندوق فههههي مجههههال تأهيههههل وتههههدريب وتوظيههههف القههههوى  .7

 العاملة الوطنية.
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 برامج و مشرعات الدعم

 األعمال:أهم برامج ومشروعات دعم التدريب والتوظيف وريادة 

 :برامج دعم التوظيف املباشر 

 تساهم املنشأة في جزء من راتب املوظف. -

 :برامج دعم التدريب 

 يمول صندوق تنمية املوارد البشرية كامل التكاليف. -

 :برنامج دعم التدريب املرتبط بالتوظيف 

 تساهم املنشأة في تكاليف التدريب وراتب التدريب والتوظيف. -

 لوظيفي:برنامج حافز االستقرار ا 

 منا مكافأة للموظف لتشجيعه على االستقرار الوظيفي. -

 :برنامج تأهيل وتطوير أصحاب األعمال 

 تأهيل املواطنين إلنشاء مشاريعهم الخاصة من خالل التدريب والدعم املالي خالل السنتين األولى. -

 :برنامج تأهيل أخصائي املوارد البشرية 

 جال إدارة وتنمية املوارد البشرية.إكساب املعارف واملهارات املتخصصة في م -

 

 البحوث والدراسات

 .بحوث ودراسات التدريب 

 . بحوث ودراسات التوظيف 

 .بحوث التقييم 

 . بحوث ودراسات املالية 

 . الدراسات القطاعية 

 املبادرات الجديدة لصندوق تنمية املوارد البشرية ووزارة العمل

: برنامج نطاقات
ً
 أوال

امج نطاقات لتحفيز املنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد الحتساب أطلقت وزارة العمل برن

نسبة التوطين، حيث تعتمد فكرته األساسية على تصنيف املنشآت إلى أربع نطاقات حسب تفاوتها في مقدار 

 توطينها للوظائف، وأهم ما يميز هذا البرنامج أنه استخدم معايير منطقية ومبنية على واقع سوق العمل، كما

أنه برنامج منصف حيث يتم تقييم املنشآت بناًء على أداء املنشآت املشابهة األخرى، باإلضافة إلى السهولة في 

إنجاز املعامالت عن طريق النظام االلكتروني والشفافية في التعامل، وتشجيع التنافسية حيث سيقدم 

 ونة.نطاقات حزمة دورية من التسهيالت والحوافز ملساعدة املنشآت املتعا

 

 الهدف من برنامج نطاقات:

إن من أهم أهداف برنامج نطاقات تقنين االستقدام لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل من 

السعوديين، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على االستثمار ةشكل أكبر في املوارد البشرية الوطنية إليجاد 

عة من الحوافز والخدمات للمنشآت املتعاونة وظائف تحقق طموح طالبي العمل وذلك من خالل تقديم مجمو 
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 في تحفيز الطلب على املوارد البشرية الوطنية مما سيكون له األثر اإليجابي على 
ً
، كما يلعب البرنامج دور كبيرا

 املجتمع بصورة عامة من خالل تخفيض نسبة البطالة ونمو االقتصاد الوطني. 

 

: برنامج حافز
ً
 ثانيا

انة الباحثين عن العمل )حافز( يعد أحد التطبيقات العملية لألوامر امللكية التي البرنامج الوطني إلع

أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة ملساعدة الباحثين عن العمل 

 من خالل تحفيزهم وتسهيل الفرص الوظيفية املناسبة لهم.

 

 الهدف من برنامج حافز:

رنامج إلى صرف إعانة مالية شهرية مؤقتة للباحثين عن العمل مع إعطاء أولوية لخطط يهدف الب

 البرنامج للتوظيف والتدريب والتأهيل.

كما يوفر برنامج حافز معلومات عن العاطلين عن العمل وذلك من خالل قاعدة بيانات املسجلين في البرنامج، 

ية بتوفير تلك البيانات ةشفافية كاملة وبصفة دورية من و تقوم وزارة العمل وصندوق تنمية املوارد البشر 

أجل تفاعل جميع األطراف في سوق العمل بما فيهم صاحب العمل والباحث عن العمل و الباحثين 

واألكاديميين و املهتمين من أجل وضع خطط عمل وآليات قابلة للتطبيق من شأ ها أن تعطي أبناء وبنات 

 ظيفة التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم. الوطن الفرصة للحصول على الو 

كما أن هناك عالقة تكاملية بين برنامجي نطاقات وحافز، حيث يتم االستفادة من قوائم الباحثين عن عمل 

ببرنامج حافز في تزويد املنشآت باحتياجاتها من األيدي العاملة السعودية من خالل قنوات التوظيف املختلفة 

 طاقات.

 

: برنامج 
ً
 طاقاتثالثا

يعتبر برنامج طاقات مولد التوظيف حيث يوفر قنوات توظيف متنوعة تساعد القطاع الخاص في 

الحصول على مواهب سعودية متطلعة للعمل، وتخدم طاقات مختلف شرائا الباحثين عن عمل عن طريق 

ام أساليب مهنية مواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع الوظيفة املناسبة وذلك من خالل املالءمة الوظيفية باستخد

متطورة،  كمواقع التوظيف االلكترونية ومعارض التوظيف، ومكاتب التوظيف، كما تقدم طاقات للباحث 

عن عمل فرص التقييم والتدريب وخدمات التوجيه واإلرشاد املنهي، حيث تهدف إلى مساعدة السعوديين 

 للحصول على وظيفة مستدامة.

 

 قنوات طاقات للتوظيف:

 
ً
خمس قنوات للتوظيف تبدأ بالتوظيف االلكتروني وتنتهي بمراكز التوظيف التي تقدم تعمل حاليا

خدمات متقدمة تشمل التدريب و التأهيل و املواءمة و التوظيف، وفيما يلي عرض للخدمات املقدمة من 

 خالل كل قناة:

 

 القناة األولى : موقع طاقات للتوظيف اإللكتروني 
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وي على محرك بحث متطور ومزود بالعديد من معايير هي بهوابة توظيف إلكترونية تحت

 من قاعدة بيانات برنامج حافز مع 
ً
البحث، يتم من خاللها مواءمة طالبي العمل املناسبين تلقائيا

الفرص املتاحة واملعروضة من قبل الشركات املسجلة في املوقع كما ُيمكن الشركات من البحث عن 

ئف املتاحة لديهم، وتهدف هذه القناة إلى توسيع فرص البحث السير الذاتية املالئمة لشغل الوظا

 .لصاحب العمل والباحث عن العمل

ومن أهم إنجازات هذه القناة أنه وفي غضون شهرين من البدء بالعمل الفعلي لها وإطالقها قام عدد 

 كبير من الشركات بالتسجيل في املوقع واإلعالن عن الوظائف الشاغرة لديهم.

 انية: وكيل التوظيف )لم تطلق حتى اآلن(القنهاة الث 

 لوجه على مساعدة منشآت القطاع 
ً
وكيل التوظيف هو مستشار متخصص في التوظيف يعمل وجها

من موقع التوظيف اإللكتروني في عملية املوائمة بين  لالستفادة املساعدةالخاص التي تحتاج 

 ملوظف املناسب.الباحثين عن العمل والوظائف الشاغرة لديها للحصول على ا

 ) القنهاة الثالثة: معارض طاقات للتوظيف ) لقاءات 

لقاءات هي معارض توظيف تتميز بوجود خطة ومنهجية علمية متطورة للمواءمة، حيث  

يتم تقديم اختبارات تحليل منهي للباحثين عن عمل ومن ثم موائمة مخرجات هذا التحليل مع 

املعرض إجراء آت املشاركة في املعرض، كما يتم إثناء متطلبات الوظائف املعروضة من قبل املنش

مقابالت شخصية للباحثين عن عمل باإلضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة في مجال تنمية 

 .املوارد البشرية

وقد بدأ البرنامج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم لقاءات مثل 

قامة برنامج لقاءات في كل من املدن الرئيسية الرياض وجدة و الغرف التجارية والصناعية. و قد تم إ

الدمام، وفي سبيل تحقيق املشاركة الفاعلة مع شركات القطاع الخاص يتم التواصل مع عدد كبير 

 من الشركات للمشاركة في البرنامج  سواء االستفادة من البرنامج للتوظيف أو لرعايته . 

  االفتراضية )لقاءات االلكتروني(القنهاة الراةعة: معارض التوظيف 

تقوم هذه القناة بتقديم فرص وظيفية مناسبة عن طريق إقامة معارض توظيف افتراضية 

متخصصة يتم الجمع فيه بين منشآت القطاع الخاص والباحثين عن العمل، ومما يميز هذه القناة 

مة أول معرض افتراض ي ملدة أنه يمكن إقامتها لشريحة من طالبي العمل في قطاع معين. وقد تمت إقا

  ومن مختلف مدن اململكة.
ً
 خمسة أيام وكان عدد زوار هذا املعرض من الباحثين عن عمل كبيرا

 القنهاة الخامسة: مكاتب طاقات للتوظيف 

 من صندوق تنمية املوارد البشرية بضرورة وأهمية التعاون واملشاركة مع أصحاب 
ً
إيمانا

تم العمل على إطالق برنامج للشراكة بين الصندوق ومكاتب  الخبرة الوطنية في التوظيف فقد

 في كافة مدن اململكة لتقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل، 
ً
التوظيف األهلية املنتشرة جغرافيا

والذي يهدف إلى زيادة الفرص الوظيفية املالئمة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الشراكات 

 ملكاتب.طويلة املدى مع هذه ا

 القنهاة السادسة : مراكز طاقات للتوظيف 
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هي مراكز توظيف متطورة تقوم بتقديم خدمات توظيف متعددة كالتوجيه واإلرشاد 

للباحثين عن عمل، وإجراء التدريب األساس ي، وتقديم االستشارات، والعمل على زيادة فرص 

 .التوظيف

 : توزيع مراكز طاقات حسب املدينة(1جدول رقم )

 عدد املراكز ينةاملد 

 أربعة مراكز: مركزين للرجال وآخرين للنساء الرياض 1

 ثالث مراكز: مركز للرجال واثنين للنساء جدة 2

 مركزين: مركز للرجال وآخر للنساء الدمام 3

 مركز واحد للرجال حائل 4

 مركزين: مركز للرجال وآخر للنساء تبوك 5

 مركز واحد للرجال جازان 6

 مركزين: مركز للرجال وآخر للنساء رمةمكة املك 7

 مركز واحد للرجال الهفوف 8

 مركز واحد للرجال بريدة 9

 مركز واحد للرجال املدينة املنورة 10

ومن أهم إنجازات هذه القناة أنه تم التعاقد مع أربعة شركاء عامليين للقيام بإنشاء وتطوير مراكز طاقات 

وقد تم العمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة ةسواعد محلية، وقد  (Job Placement Centersللتوظيف )

 موزعة على عشر مدن رئيسية، كما سيتم افتتاح 
ً
وصل عدد املراكز التي تم افتتاحها إلى ثمانية عشر مركزا

 .2012سبعة مراكز أخرى قبل  هاية العام 

 

: برنامج الشراكات 
ً
 االستراتيجيةراةعا

مع القطاع الخاص بهدف توفير  استراتيجيةلعقد شراكات  االستراتيجيةكات تم تأسيس برنامج الشرا

فرص وظيفية للشباب السعودي عن طريق التوظيف املبتدئ بالتدريب ومساعدة القطاع الخاص في جميع 

مراحل االستقطاب واالختيار والتدريب والتوظيف ومن ثم املتاةعة ةعد التوظيف. ومن أهم أهداف هذا 

 يلي: االبرنامج م

  تحديد األولويات في االحتياجات التدريبية من خالل التعرف على الجدارات املطلوبة في الوظائف

 األولية في قطاع الخدمات.

  تسهيل الحصول على الدعم من صندوق تنمية املوارد البشرية للتدريب والتوظيف عند تحقيق

 .االستراتيجيةأولويات برنامج الشراكات 

 مللكية الفكرية والبرامج التدريبية على مستوى القطاعات املختلفة.الحصول على حقوق ا 

  االستراتيجيةتسهيل الحصول على التراخيص الالزمة مع أصحاب العالقة في الشراكة. 

  تزويد الشريك االستراتيجي بقائمة الباحثين عن العمل واملسجلين في برنامج حافز الختيار املرشحين

 لالنضمام للبرنامج.

 فيذ عقد الشراكة من خالل ربط أصحاب العالقة ، امتالك املعرفة واألدوات الالزمة، تزويد دعم تن

 الشركاء باإلجراءات والخطوات الالزمة للتنفيذ.
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  مراقبة الجودة من حيث وضع املواصفات األساسية ومراقبة جودة وفاعلية البرامج التدريبية وأداء

 مشغلي التدريب.

 

: برنامج حافز للت
ً
 دريب على رأس العملخامسا

برنامج حافز للتدريب على رأس العمل يقيم شراكة مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام بهدف 

تدريب  الباحثين عن عمل من املسجلين في برنامج حافز. بحيث تقوم الجهات املستضيفة من خالل هذه 

، ملدة تتر 
ً
 اوح من شهر إلى ثالثة أشهر.الشراكة بتقديم تدريب يمتد من أربع إلى ثمان ساعات يوميا

 من قبل صندوق  
ً
ويوفر هذا البرنامج للجهات املستضيفة فرصة تقييم املرشحين الذين تم تقييمهم مسبقا

تنمية املوارد البشرية لغرض توظيفهم ملدة أطول أو ةشكل دائم، كما ستحصل  الجهات املستضيفة عند 

ين من العمل، و تتضح أهمية هذا البرنامج للباحث عن توظيف املرشحين على دعم لراتب املوظف ألول سنت

عمل في إكسابه الخبرة امليدانية في مجال العمل، مما يحسن فرصه في الحصول على الوظيفة املناسبة و تعزيز 

شبكة عالقاته املهنية، كما يساعد الجهات املشاركة على اختيار طالب العمل املناسب من حيث املهارات 

 والتوجه للعمل.

: برنامج عمل املرأة
ً
 سادسا

في املائة من املسجلين في برنامج إعانة  ٨٥تؤكد اإلحصاءات املتوفرة في نظام برنامج حافز أن أكثر من 

 في توفير فرص العمل لهم. 
ً
الباحثين عن عمل هم من النساء،  تقدموا بما يفوق املليون سيرة ذاتية رغبة

 لدور املرأة وتقوية تأثيرها ف
ً
ي النشاط االقتصادي بما يحقق تنمية مستدامة ومتوازنة ألبناء البلد وتفعيال

، فقد صدر أمر ملكي كريم يقض ي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة املدى و كذلك إيجاد الحلول 
ً
 وإناثا

ً
ذكورا

 املستقبلية ملعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء.

 لألوامر امللكية، صدر عدد من القرا
ً
رات الوزارية املتعلقة ةعمل املرأة كقرار تنظيم عمل املرأة في محال وتنفيذا

بيع املستلزمات النسائية )املرحلة األولى(، إلى جانب قرار وضع االشتراطات الخاصة في توظيف النساء في 

ي املصانع، وقرار آلية احتساب عمل املرأة عن ُةعد في نسب توطين الوظائف، تبعها إصدار قرارات أخرى وه

قرار استكمال املرحلة الثانية من القرار املختص بتنظيم عمل املرأة في محال بيع املستلزمات النسائية، وقرار 

تنظيم عمل املرأة في محاسبة املبيعات )الكاشير(، باإلضافة إلى قرار عمل املرأة في املنتزهات العائلية وآخرها 

ي مطابخ املطاعم، وقد راعت وزارة العمل في جميع هذه قرار يختص ةعملها في أماكن إعداد وتجهيز األكل ف

 القرارات الضوابط الشرعية والتأكيد على حقوق العامالت التي يكفلها لهن نظام العمل.

و قد شارك صندوق تنمية املوارد البشرية في تفعيل وتطبيق هذه القرارات الوزارية باالشتراك مع   

ؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي لتحقيق الهدف منها في إيجاد الجهات ذات العالقة كوزارة العمل وامل

فرص عمل نسائية جديدة، وتوسيع مجال عمل املرأة في ضوء ما يتماش ى مع قيم وعقيدة اململكة، و توفير 

مرشحات من قاعدة بيانات طالبات العمل الخاصة بالراغبات في العمل بمحالت بيع املستلزمات النسائية 

ة بقاعدة بيانات حافز وتطوير برنامج دعم خاص يتم دعم املوظفة في محال بيع املستلزمات النسائية املربوط

 من خالله ملدة ثالث سنوات بحيث يكون دعم للتدريب ملدة عام ودعم للتوظيف ملدة عامين الحقه.

من نسبة  وعلى الرغم من الجهود التي بذلت ومازالت تبذل والقرارات الحديثة التي أصدرت للرفع

 بالقطاع الخاص وحماية حقوقها، 
ً
مساهمة املرأة في التنمية، وتمكينها من االنخراط في سوق العمل وخاصة

إال أنه ال تزال هناك تحديات كبيرة يتعين على اململكة مواجهتها فيما يتعلق ةعمل املرأة في القطاع الخاص، 
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وانحصار نطاق عملها في مهن معينة، باإلضافة  االجتماعيولعل من أبرزها نظرة املجتمع التقليدية لدور املرأة 

إلى التحديات اللوجستية التي تواجهها كصعوبة توفر املواصالت ووسائل النقل العام، وعدم توفر بيئة العمل 

املناسبة التي تحفظ خصوصيتها، وكذلك املعوقات األخرى التي تقف في طريق مشاركة املرأة في القطاع 

 .  مجزئ وساعات العمل الطويلة، وتدني مستوى األجور  وعدم وجود نظام تحفيز الخاص كأوقات 

: برنامج توظيف ذوي االحتياجات الخاصة
ً
 ساةعا

تسعى وزارة العمل وصندوق تنمية املوارد البشرية إلى معالجة مشكلة البطالة في املجتمع السعودي   

رة لتعزيز وهيكلة التوظيف لذوي اإلعاقة في عامة، وبين ذوي اإلعاقة ةشكل خاص، حيث تم إطالق مباد

القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ املبادرة من خالل برنامج تمكين ذوي اإلعاقة من العمل )توافق ( 

 والذي من أهدافه: 

 حصر ذوي اإلعاقة القادرين على العمل وتصنيفهم حسب نوع اإلعاقة . .1

 عاقة على العمل وتحديد الوظائف املناسبة لهم.تطوير و تنفيذ آليات لتقييم قدرات ذوي اإل  .2

 العمل مع القطاع الخاص على استيعاب ذوي اإلعاقة القادرين على العمل في منشآت القطاع. .3

ة، ووزارة الشؤون االجتماعيالعمل مع األجهزة الحكومية والجهات ذات العالقة كوزارة الشؤون  .4

ذه املبادرات في القطاع الخاص و إطالق مبادرات الخدمة املدنية ، على دعم ه البلدية ، ووزارة

 مشابهة في القطاع العام .

على تأهيل ذوي اإلعاقة وتهيئة بيئة العمل للوصول إلى مصلحة مشتركة تراعي  وترتكز رةية هذه املبادرة

 إمكانات املوظف املعاق، واحتياجات الوظيفة التي سيشغلها في ذات الوقت.

ارد البشرية تظافر جهود القطاعين العام و الخاص لتحقيق التنمية املستدامة لهذه تتطلب تنمية املو  :خاتمة

املوارد وتلبية احتياج مؤسسات القطاع الخاص للقوى العاملة ، وهو األمر الذي أدركته وزارة العمل وصندوق 

من شأ ها تنمية املوارد تنمية املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية، وأطلقت من أجله املبادرات التي 

البشرية في كل قطاع من قطاعات االقتصاد ، وتنمية مهارات ومواهب طالبي العمل على اختالف احتياجاتهم 

وخصائصهم، من خالل تحفيز الطلب على املوارد البشرية الوطنية وتنمية هذه املوارد لتعلب دورها الطبيعي 

 في تنمية وتطوير منشآت القطاع الخاص.
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 التحديات التي تواجه املوارد البشرية العربية في األلفية الثالثة وسبل الحد منها

The Challenges That Facing the Arab Human  Resources in the 3rd Millenium and How to 

Diminish Them    

  ،األردن-جامعة فيالدلفيا/كلية العلوم اإلدارية واملالية -د. أحمد إسماعيل املعاني

almaani100@yahoo.com 

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص التحديات التي تواجه املوارد البشرية العربية، كو ها املورد األهم  

واملتمثلة بثورة املعلومات والعوملة واقتصاد املعرفة، وتغير املناخ   األقوى ملواجهة تحديات األلفية الثالثةو 

وتحديات أمن اإلنسان، والسعي لوضع الخطط واستخالص النتائج وعرض التوصيات للحد من خطورة هذه 

  التحديات.  

حقيق امليزة التنافسية والتنمية، كو ها تشكل وتستعرض هذه الورقة البحثية دور املوارد البشرية في ت

 في العملية اإلنتاجية للمجتمع وفي الناتج القومي اإلجمالي للمجتمعات البشرية، وتعاظمت 
ً
 ومهما

ً
 أساسيا

ً
ركنا

أهمية املوارد البشرية في بداية األلفية الثالثة، أكثر من املاض ي في ظل تنامي التقدم العلمي والتقني العاملي، 

ظل تعاظم التحديات البيئية واملناخية ودخول العالم عصر الثورة املعلوماتية وتزايد مساهمة اقتصاد  وفي

املعرفة في االقتصاد العاملي، كونه اقتصاد وفرة  وليس اقتصاد ندرة كما هو االقتصاد التقليدي املبني على 

صاد ثورة املعلومات القائم على املعرفة أساس املنتجات املادية امللموسة، اآلخذة باالنحسار بقوة أمام اقت

 واملنتجات غير امللموسة املتعلقة باملعرفة كالبرمجيات وبراءات االختراع وبامللكيات الفكرية. 

 تحديات كبيرة وكثيرة، يشارك  
ً
يمتاز الوطن العربي ةغنى موارده البشرية واملادية، إال أنه يواجه حاليا

ر املناخي وندرة املوارد وتحديات أمن اإلنسان والعوملة والتطور العلمي بها دول العالم مثل ظاهرة التغي

 تحديات داخلية مثل ضعف اإلدارة 
ً
والتكنولوجي كتحديات خارجية، إال أن الدول العربية تواجه أيضا

العامة، وقصور أنظمة التعليم وسوء نوعيته رغم التوسع الكمي، وضعف تأهيل وتدريب العاملين في القطاع 

عام والخاص، وعدم تحقيق خطط التنمية املتعددة ألهدافها، وتزايد نسبة األمية في ةعض الدول العربية ال

باإلضافة إلى عدم توفر اإلدارة واإلرادة السياسية والتدخل الخارجي بالقرارات السياسية؛ األمر الذي أدى إلى 

عف إنتاجية املجتمعات العربية، ومن ثم املوارد بطء التقدم أكثر من ندرة املورد املادي أو البشري. وبالتالي ض

 البشرية فيها. 

mailto:almaani100@yahoo.com
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 مقدمة

تسعى التنمية البشرية في املقام األول إلى إتاحة الفرصة للشعوب بأن تحيا حياة تتسم بالقيمة مع  

العريضة تمكينها من إمكانياتها البشرية. وفي الوقت الراهن، ينعكس اإلطار املعياري للتنمية البشرية في الرةية 

 للحد من وطأة 
ً
 واملتفق عليها دوليا

ً
املطروحة في األهداف اإلنمائية لأللفية ومجموعة األهداف املحددة زمنيا

الفقر املدقع وتوسيع نطاق املساواة بين الجنسين والنهوض بفرص الصحة والتعليم، وردم الفجوة في القدرة 

ملتقدمة، كون املعرفة هي معيار الرقي اإلنساني في الطور على إنتاج املعرفة بين البلدان النامية والبلدان ا

 ذو وطأة قاسية 
ً
 وحقيقيا

ً
 جديدا

ً
الحالي من تقدم البشرية. وإدراك أةعاد التغيير املناخي كونه يشكل تهديدا

 على الصعد البيئية واالقتصادية والسياسية واألمنية في املنطقة العربية، ومن املضار املحتملة لتغُير 
ً
جدا

املناخ زيادة حدة نقص املياه والذي بدوره يهدد األمن الغذائي والصحة وتأجيج التوترات القائمة ضمن البلد 

 الواحد وبين البلدان ذات املوارد املائية املشتركة.

وبناء عليه يعد إحراز أي تقدم نحو هذه األهداف ومواجهة هذه التحديات، نقطة مرجعية لتقييم 

 لتهيئة جو يسوده االزدهار عزم املجتمع الدولي ع
ً
لى ترجمة هذه االلتزامات إلى أفعال . بل ويعد كذلك سبيال

 ةعد يوم.
ً
 واألمن الجماعي في عاملنا الذي يزداد اعتماد ةعضه على ةعض يوما

 مشكلة البحث:

أفرز الواقع املتمثل بدخول العالم عصر الثورة املعلوماتية ، باإلضافة إلى التحديات الذاتية   

لداخلية املتراكمة منذ سنوات طويلة، إلى وضع تحديات جديدة أمام املوارد البشرية العربية، األمر الذي ا

يتطلب وبقوة  قراءة هذه التحديات ووضع الخطط االستراتيجية القابلة للتطبيق وتقييم نتائجها والقائمين 

 من إدراكنا أن املورد
ً
البشري العربي هو  رأس املال املهم، وأن  عليها للخروج بالتوصيات املناسبة. انطالقا

 ال يمكن التغلب عليه، بل هي حوافز للموارد البشرية العربية لبناء مستقبل 
ً
هذه التحديات ليست قدرا

 اقتصادي زاهر، ومن خالل إرادة سياسية فاعله.

 أهمية البحث

حية، وإدراك اإلمكانات التقنية تكمن أهمية البحث في الكشف عن التحديات املتعاظمة وسرعة تواترها من نا

واملعرفية في معظم البلدان العربية مقارنة مع ةعض الدول النامية وكل الدول املتقدمة من ناحية أخرى، 

وإمكانية توظيف واستثمار القدرات املتوفرة بكفاءة وفعالية ملواجهة هذه التحديات. ونتيجة للتطورات 

  العاملية املتالحقة أصبا من الضرورة ب
ً
مكان االهتمام الكبير في الكشف والتحليل لهذه التحديات تمهيدا

لوضع الخطط االستراتيجية املمكنة للتغلب عليها والتقليل من آثارها ما أمكن، عن طريق زيادة قدرة هذه 

جارة املوارد للتمكن من املنافسة في األسواق العاملية املفتوحة في ظل انضمام معظم الدول العربية ملنظمة الت

 العاملية وفي ظل العوملة والتحديات االلكترونية.
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 البحث  أهداف

 لحظات تاريخية، حيث تمر معظم البالد العربية بمنعطف تاريخي حاسم            
ً
يواجه العالم العربي حاليا

وعة إذ يواجه العالم العربي مجموعة من التحديات مدف واالقتصادي واإلنساني، االجتماعيلألمن القومي و 

بقوى حاشدة مطالبة بإحداث تغيير تحولي، وتطالب شعوب املنطقة العربية التي  هضت من سباتها بوضع 

 هاية لنظام االقتصاد السياس ي للدولة الريعية والتحول نحو الدولة التنموية امللتزمة بالحرية والعدالة 

لطة عجزوا عن فهم األسباب وراء ة والكرامة اإلنسانية. كون الذين يسيطرون على مقاليد الساالجتماعي

ة، وتطالب  حركات التغيير التي اجتاحت االجتماعياستشراء السخط الشعبي وعدم املساواة االقتصادية و 

 أكبر من األهمية إليجاد 
ً
الخريطة السياسية واالقتصادية للمنطقة العربية بمسارات تنمية جديدة تعطي قدرا

 للتنمية العربية قاد
ً
 جديدا

ً
 على تحويل اإلمكانات الهائلة واملوارد الطبيعية في املنطقة إلى قاعدة نموذجا

ً
را

 أفضل للعمل االستيعابيتأسس عليها النمو 
ً
ي الذي يحترم حقوق اإلنسان، ويحد من الفقر، ويخلق فرصا

ي االستثمار الالئق، كون العالم العربي أغنى مما آل إليه تطوره. وعليه فإن املهمة األساسية للدولة التنموية ه

في مواطنيها، وتطوير خطط تنموية قومية رصينة تركز  على زيادة اإلنتاجية، وتحديد أولويات االستثمار في 

 قابل لالستدامة وبناء على
ً
 وبيئيا

ً
 اقتصاديا

ً
 ذلك يهدف البحث إلى: القطاعات واملشروعات التي تضمن أساسا

قية وأن االستثمارات في تنميتهم هو السبيل األكثرالتأكيد على أن األفراد هم ثروة األمم الحقي  .1

 القطاعات. املستدام واملستقر بكافة النمو لتحقيق ضمانا 

 إبراز التحديات املعاصرة للموارد البشرية العربية في ظل ثورة املعلومات والعوملة.  .2

 وضع االستراتيجيات الواضحة ملواجهة التحديات املعاصرة.  .3

 حلول املمكنة الستغالل اإلمكانات املتوفرة للحد من اآلثار الخطرة لهذه التحديات.البحث عن ال  .4

العمل على اعتبار أن هذه التحديات هي محفزات للعمل ملواجهة هذه التحديات  وتطوير القدرات   5

 الذاتية لهذه الغاية.

 منهجية البحث:

ربية نظرا لتشابه مجتمع البحث في كثير من التحديات يعتبر مجتمع البحث هو مجموع املوارد البشرية الع     

)اللغة ،الثقافة ،التاريخ وغيرها( لذا تنطبق نتائج البحث على مجتمع البحث، مع اإلشارة إلى البلدان في حال 

 الفروقات واملقارنات مع املجتمعات األخرى.

وم على وصف املشكلة من خالل ومنهجية البحث العلمي املتبعة، هو املنهج الوصفي التحليلي والذي يق

 وموضوعيا، اعتمادا على املعطيات الرقمية التي تدعم عملية 
ً
املراجع املتوفرة ومن ثم تحليلها تحليال علميا

وعقد  التحليل ووجهات النظر املطروحة، وبعد عملية التحليل ،يتم استنتاج الحلول املمكنة من خالل النتائج

 .طرح التوصيات ومن ثم املقارنات
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 مصادر البيانات 

اعتمد البحث وبشكل رئيس ي على اإلحصاءات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة 

، والدراسات العلمية املفتوحة ومواقع االنترنت ووسائل اإلعالم األخرى املتوفرة. وقام الباحث UNDPاإلنمائي 

ير وبشكل أرقام إلى واقع وتحديات وثم مناقشتها للخروج بالتوصيات بتحليل هذه املعلومات الواردة في التقار 

 املناسبة واملمكنة على ضوء املنطق واملوضوعية.

:  املورد
ً
 البشري كمصدر للميزة التنافسية أوال

يعد املورد البشري هو املورد األساس ي واملهم في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مض ى.  لذلك عليه تتم 

وال و أخيرا، ملواجهة الواقع الذي يتمثل بانتقال العالم من عصر الصناعة إلى عصر املعلومات املراهنة أ

وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة الذي جعل اإلنسان هو أهم األمور التنظيمية، فاألفراد هم  العنصر 

ر أو بالتكنولوجيا، التي التنظيمي الوحيد القادر على استيعاب التغيرات املضطردة سواء باملفاهيم أو باألفكا

 (.2010تساعد على استغالل الفرص ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف البينية الجديدة ) السالم، 

لذلك تتجسد أهمية املورد البشري في املنظمات الحديثة في انه املصدر الحقيقي لتكوين امليزة 

واملالية أو التكنولوجيا الحديثة دون أن يرافقه توفر التنافسية وتعزيزها. فامتالك املنظمة للموارد املادية 

مورد ةشري، مميز بأدائه قادر على تعظيم االستفادة من هذه املوارد ال يحقق أي مميزة لهذه املنظمات، 

باإلضافة إلى أن تحقيق امليزة التنافسية تتحقق أيضا بطريقة قيام املنظمات بتنظيم وأداء أنشطتها املختلفة 

ة هذه امليزة مرهون بمدى قدرتها على قيادة العنصر البشري بأساليب حديثة، ونقل طريقة تفكيره واستمراري

 (.2002من كونه مستخدم لدى املنظمة إلى إدراكه بأنه هو امليزة االستراتيجية لها )السلمي، 

 ثانيا: التحديات املعاصرة للموارد البشرية

 في مجال  2010 أبرز التقرير العاملي للتنمية البشرية لعام
ً
 ملحوظا

ً
أن البلدان العربية أحرزت تحسنا

 لبذل الحكومات في معظم الدول   1970التنمية البشرية مقارنة مع سنة 
ً
كسنة أساس للمقارنة، وذلك نظرا

ة منذ السبعينات من القرن املاض ي، والقيم شديدة االجتماعيالعربية استثمارات كبيرة في مجال الخدمات 

. إال أن معدل التقدم في مجال التنمية البشرية شهد 1970ي بدأت بها مكونات التنمية البشرية االنخفاض الت

 منذ عام 
ً
 ملحوظا

ً
، وذلك لضعف فعالية السياسات املعتمدة لترجمة الثروات املادية املبذولة 1990انخفاضا

مكانة على دليل التنمية إلى الرفاه البشري . حيث أنه لم يدخل أي بلد عربي ضمن الدول العشر األعلى 

 منذ عام  1990البشرية في الفترة من 
ً
، مقارنة بوجود أربعة دول بين العشر األعلى ترتيبا

ً
والتي  1970فصاعدا

هي ) ُعمان، السعودية، تونس، واملغرب( إال أن ثالثة من هذه الدول )ُعمان، السعودية وتونس( واصلت 

 (. 2010ألوائل ) تقرير التنمية البشرية، بتحقيق التقدم لتكون من الدول العشرين ا
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 على الصعد البيئية 
ً
 ذو تأثير قاس ي جدا

ً
 حقيقيا

ً
ويعتبر التحدي املناخي ) التغير املناخي( تهديدا

واالقتصادية والسياسية واألمنية في املنطقة العربية، ملا يحمله من تداعيات ذات وطأة مادية واجتماعية مما 

أمام الفرد والدولة مما يؤدي إلى مزيد من عدم استقرار املنطقة العربية وعلى نطاق  يزيد من تفاقم التحديات

واسع، ومن مضار التغير املناخي  زيادة حدة  نقص املياه، والذي بدوره يهدد األمن الغذائي وتأثيره على الصحة 

كة أو حتى تأجيج الخالفات البشرية والتنمية االقتصادية وتأجيج التوترات بين البلدان ذات املوارد املشتر 

داخل الدولة نفسها، وبالتالي ستكون املعاناة أكثر على الفقراء والضعفاء من السكان )تقرير التنمية اإلنسانية 

(. باإلضافة إلى ذلك تطرح االتجاهات الديموغرافية في املنطقة العربية العديد من التحديات 2010العربية، 

ومن التحديات ازدياد نسبة البطالة وإيجاد فرص العمل، وانتشار الفقر،   أمام حكومات املنطقة وشعوبها،

والنقص في املواد الغذائية واملياه، وتناقص املساحات  الصالحة للزراعة للحياة وللسكن، وتسارع النمو 

 (.2010املدني )ميركن، 

 على املستوى النوعي لحياة الفرد في البلدان العربية، نتيج
ً
ة البرامج التنموية لقد طرأ تحسنا

 كبيرة من الناس في 
ً
 أن أعدادا

ً
املتعددة واالستثمارات الكبيرة في معظم البلدان العربية، لكن الصحيا أيضا

 كبيرة منهم تحت أنواع الضغط تحول 
ً
املنطقة العربية ال يزالون يعيشون حياة غير آمنة، كما تعيش أعدادا

" على تحقيق
ً
 أو خوفا

ً
 على نطاق  دون إقدامهم " حذرا

ً
قدراتهم وإمكاناتهم كبشر، كذلك تشهد املنطقة أحداثا

واسع تتسبب بهالك الكثيرين وموتهم املبكر. في ةعض البلدان العربية يعيش أكثر من نصف السكان في جوع 

وحاجة مفتقرين إلى الحد األدنى من سبل العيش ةعائالتهم والحفاظ على مستواهم املعيش ي والحياتي ) تقرير 

 ( 2009تنمية اإلنسانية العربية ، ال

لذا تسعى هذه الورقة البحثية املحاولة إلى النظر فيما وراء األرقام في الوقت التي تمر فيه املنطقة 

 للقبول 
ً
العربية بمنعطف تاريخي حاسم، الذي عبر فيه الشارع العربي بوضوح عن كونه لم يعد مستعدا

طاع خاص يتألف من رجال أعمال ذوي عالقات سياسية قوية بخدمات عامة دون املطلوب، أو القبول بق

 طائلة أل هم يتمتعون بصالت سياسية قوية  تسما لهم بتفادي الضرائب والحصول على أسعار 
ً
يجنون أرباحا

غير تنافسية. بل إن الشارع العربي يحتاج  لتبني نموذج الدولة التنموية القائم على املسائلة املتبادلة، 

ة والحرية والبيئة. وبما االجتماعين االقتصاد السياس ي لتتمكن من تحقيق الكرامة والعدالة واالبتعاد ع

يمكن املواطن من أن يأخذ زمام املبادرة والقرار فيما يتعلق في الشئون املجتمعية ةشكل أكبر) تقرير التنمية 

 (.  2011االستدامة واإلنصاف،  -البشرية

 تاحةالتحديات السكانية واإلمكانات امل .1

تعد املنطقة العربية مهد الحضارات القديمة، ولها تاريخ يمتد آالف السنين، ومنها انطلقت الديانات 

السماوية ولها تراث علمي ثقافي قوي، ولغة مشتركة، والقوة العاملة تمتاز بمستوى علمي مرموق. باإلضافة إلى 

إلى العديد من املوارد الطبيعية األخرى. ورغم  ذلك تمتلك أكثر من نصف املوارد النفطية في العالم باإلضافة
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هذه العوامل املشتركة وأوجه التشابه، إال أ ها تحظى بتنوع هائل من النواحي الديموغرافية والجغرافية 

 
ً
 ذات عدد سكاني كبير جدا

ً
كمصر والتي يبلغ تعداد سكا ها  ; واالقتصادية. فمن حيث عدد السكان تضم بلدانا

ألف نسمة، وهي أصغر البلدان العربية من حيث عدد  111باملقابل يبلغ عدد سكان قطر  مليون نسمه، و  84

السكان. وتصل نسبة الخصوبة في عدد من البلدان العربية مستوى يقل أو يساوي نسبة الوفيات مثل: ) 

مرتفعة من اإلمارات العربية املتحدة، تونس، الكويت، لبنان(. وال تزال بلدان عربية أخرى تسجل مستويات 

الخصوبة مثل: ) األرض الفلسطينية املحتلة، السودان، الصومال، اليمن(. ومن املفارقات األخرى مساحة 

 وتصل 
ً
األرض واالمتداد الجغرافي، فالجزائر حاليا يعد أكبر بلدان املنطقة العربية مساحة والعاشر عامليا

كم، وعامل آخر يميز البلدان العربية أال  750جاوز . تقابله البحرين بمساحة ال تت 2( مليون كم2،38مساحته )

وهو الفارق الكبير في الكثافة السكانية، فالبحرين على سبيل املثال، أكبر البلدان العربية كثافة سكانية، بما 

نسمة في الكيلومتر املربع وعلى النقيض ذلك نجد أن الكيلومتر املربع الواحد في ليبيا وموريتانيا  1،454يقارب 

 ( .2010ال يضم سوى ثالثة أشخاص) بيركن،

وعلى صعيد الثروات نجد أن ستة من البلدان العربية هي ) جزر القمر، جيبوتي، السودان، الصومال، 

 وهي في عداد 
ً
وموريتانيا، اليمن( وتضم مجتمعه ربع سكان املنطقة العربية، تصنف من بين أقل البلدان نموا

ات األمم املتحدة، وعلى الطرف اآلخر تطالعنا اإلمارات العربية، وقطر، أفقر بلدان العالم، وحسب تصنيف

 والكويت، من بين أغنى بلدان العالم.

 من التحديات مثل نسبة البطالة 
ً
 كبيرا

ً
وبناًء عليه تطرح االتجاهات الديموغرافية في املنطقة العربية عددا

رص العمل، انتشار الفقر وحسن التعاطي مع مسألة
ُ
تغُير املناخ، النقص في املاء، الغذاء، وتناقص  وإيجاد ف

املساحات الصالحة للزراعة وللحياة والسكن، وتسارع النمو املدني، وتوفير الخدمات العامة مثل اإلسكان 

 ( . 2009تحديات أمن اإلنسان، –والصحة والتعليم ) تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

% من سكان 5مليون نسمة وهم يشكلون  359بلغ  2010في عام  أما الحجم السكاني للبلدان العربية 

إنسانا في العالم يسكن في أحد البلدان العربية االثنين  20مليار نسمة(، أي واحد من كل   9.6العالم )

والعشرين. ويفوق عدد سكان البلدان العربية بنسبة ضئيلة سكان الواليات املتحدة األمريكية البالغ عددهم 

مليون نسمة )األمم املتحدة، إدارة الشؤون  500ن نسمة، وأقل من تعداد األوروبيين إذ يبلغ مليو  318

 (.2009ة، االجتماعياالقتصادية و 

ر املتوسط سيبلغ عدد سكان العالم العربي   عام  598وحسب الترّسم املستقبلي للُمغايخ
ً
 2050مليونا

 1970وبأكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه عام  2010م عما هو في العا 239مرتفعا بنسبة الثلثين أو بزيادة 

( ولكن هذه الترسمات املستقبلية وقف على استمرار نسبة الخصوبة في املنطقة العربية. أما إذا  128)
ً
مليونا

سوف يزيد عن ضعفي  2050لم يطرأ أي تغير على نسبة الخصوبة فإن عدد سكان املنطقة العربية عام 
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% من عدد سكان العالم 4مليون نسمة. في حين كان سكان املنطقة العربية يشكلون  781 حجمه الحالي ليبلغ

فيتوقع أن يشكل سكان املنطقة  2050. أما في العام 2010% عام 5، وارتفعت هذه النسبة إلى 1970عام 

 (.2010% من سكان العالم )تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 7العربية 

كان للنمو السكاني املتسرع في املنطقة العربية دور في ارتفاع نسبة الكثافة الكثافة السكانية،  

مليون متر مربع وهي تشكل تسعة في  13.8السكانية، وتبلغ املساحة الجغرافية اإلجمالية للمنطقة العربية 

في مناطق  املائة من املساحة اإلجمالية للعالم. لكن نسبة تسعين في املائة من هذه املساحة األرضية تقع

جرداء، شبه قاحلة وجافة. وبسبب التقاء النمو السكاني املتزايد والتصحر أدى إلى خسارة كبرى وخطرة 

 )تونس، الجزائر، ليبيا، املغرب( فعلى سبيل 
ً
لألراض ي الصالحة للزراعة في عدد من بلدان املنطقة. وخصوصا

ذا في الواقع  غير صحيا ألن الكم األكبر من املثال يتوقع أن تكون الكثافة السكانية في مصر منخفضة، وه

% من األرض 95في املائة من املساحة الجغرافية للبالد، في حين أن  5سكان مصر يتجمع في ما ال يزيد عن 

 فهو الكثافة 
ً
أي عدد األشخاص  ةالفيزيولوجياملتبقية هي امتدادات صحراوية، أما املؤشر األكثر داللة وصوابا

 ن مساحة أرضية معينة صالحة للزراعة.الذين يستفيدون م

.  2167وبناًء عليه فإن الكيلومتر املربع من األرض الصالحة للزراعة في مصر يستوعب 
ً
شخصا

، دوره السلبي في زيادة حدة النقص في املياه  مساوئ وبالتالي فإن من 
ً
في املنطقة  العذبةالضغط السكاني أيضا

بية أزمة نقص حاد في املياه، وعلى سبيل املثال: الكويت ال تملك من العربية، حيث تشهد معظم البلدان العر 

املياه املتجددة الخاصة بها سوى النزر اليسير، لذا تعتمد كليا على تحلية مياه البحر بصورة أساسية، 

 في نوعية األرض الزراعية، وهو تراجع متسارع، 
ً
وباإلضافة إلى ذلك تشهد املنطقة العربية تراجعا واسعا

وامللوحة والحت املائي من تهديد لنوعية األرض )لجنة األمم  يالرياحيضاف إلى هذه العوامل ما يشكله الحت و 

 ( .2004أسكوا،  -ة لغرب آسيااالجتماعياملتحدة االقتصادية و 

أما البنية العمرية، يشكل األطفال دون الخامسة عشرة ثلث مجموع السكان، والشباب ما بين 

ةعة والعشرين يشكلون خمس مجموع السكان. لذا فإن أكثرية سكان املنطقة العربية، أي الخامسة عشر والرا

% من 29% من سكان البلدان النامية و 48% منهم اآلن دون الخامسة والعشرين، وفي هذا السياق تجد أن 54

عد األرض الفلسطينية املحتلة وا
ُ
لصومال أكثر سكان البلدان املتقدمة هم دون سن الخامسة والعشرين. وت

 حيث متوسط األعمار يبلغ 
ً
ويليها مباشرة وبفارق ةسيط، اليمن بمتوسط يصل  17.6البلدان العربية شبابا

 سنه.  17.8

 من مجموع عدد السكان، وهي الفئة  24و  15وهذه الزيادة التي طرأت على الفئة العمرية ما بين 
ً
عاما

 
ً
إليها النمو املتسارع في املجموع السكاني العام سيطرح تحديات ال التي أشير إليها به  "الكتلة الشبابية" مضافا

ُيستهان بها أمام الحكومات املعنية. لتوفير التعليم وفرص العمل الهائلة من الفتية والشباب. وأدى النمو 
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  17السكاني املتسارع في املنطقة العربية خالل العقود املاضية إلى نمو متسارع في القوى العاملة، وهناك 
ً
بلدا

% 20يبلغ فيها مّعدل البطالة بين البالغين "أي الذين بين العشرين والراةعة والعشرون" من العمر حوالي 

% في بلدان شمال إفريقيا، األمر الذي دفع بهم إلى الهجرة وهذا ما أدي بتلك 28ويبلغ ذروة الصعوبة إلى 

 البلدان إلى خسارة املزيد من رأس مالها البشري. 

لطرف اآلخر من الطيف العمري للسكان، أدى االنتقال من نسبة مرتفعة للخصب إلى نسبة وعلى ا

 منخفضة مضاف إليها انخفاض معدالت الوفيات إلى ارتفاع نسبة املسنين من السكان.

 في تحويل معدل أعمار سكان العالم من األكثر 
ً
وانخفاض عدد أفراد العائلة واستطالة األعمار أخذا

 إلى ا
ً
 ةسبب ارتفاع شبابا

ً
. أما في املنطقة العربية فإن ارتفاع نسبة األعمار يشكل ظاهرة جديدة نسبيا

ً
ألكبر سنا

 نسبة الخصب مقارنة مع البلدان النامية وبلدان العالم.

، ويضم تونس 2010% من سكان املنطقة العربية عام 7سنة فما فوق نسبة  60ويشكل السكان البالغين 

% من مجموع السكان، ويتوقع أن 15سنٍا في املنطقة، إذ تبلغ نسبة املسنين في كل منهما  ولبنان السكان األكبر 

، وتتراجع منها 2050% بحلول 19سرعة ارتفاع املسنين بين البلدان العربية حتى تصل إلى  2010تزداد ةعد 

 آخر على الدول العربية على 
ً
 وتحديا

ً
إعالة املسنين فيها.  نسبة األطفال دون الخامس عشر، مما يشكل ضغطا

سنة، وسيلة لقياس مدى  59سنة إلى  15سنة إلى الفئة املنتجة من 60ومن هنا فإن نسبة الفئة العمرية من 

العبء االقتصادي الذي ستفرضه أجيال املسنين على الشباب، ويتوقع أن تتضاعف هذه النسبة زهاء الثالث 

 (.2010ة والعربية، )تقرير التنمية اإلنساني  2050مرات بحلول عام  

 تحديات املعرفة والتنمية البشرية. .2

 للهههدور 
ً
تعههد املعرفههة وإقامهههة مجتمههع املعرفهههة مههن مؤشهههرات التنميههة اإلنسههانية فهههي البلههدان العربيهههة نظههرا

املحههوري الكتسههاب املعرفههة فههي التنميههة اإلنسههانية مههن ناحيههة، وسههمات الحقبههة الراهنههة مههن تطههور البشههرية التههي 

املعرفهههة والتسهههارع االنفجهههاري فهههي إنتاجهههها فهههي مجتمعهههات املعرفهههة مهههن ناحيهههة أخهههرى، والتخلهههف تقهههوم علهههى كثافهههة 

النسهبي للمنطقهة العربيههة فهي مضهمار  " نقههص اكتسهاب املعرفههة"، ناهيهك عهن إنتاجههها مهن ناحيهة ثالثههة. لهذا فههإن 

إلنتاجيهة وتضهاةل شح املعرفة، وركود تطورها، يحكمان علهى البلهدان العربيهة التهي تعهاني معظمهها مهن ضهعف ا

 (.2003فرص التنمية ) تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 

تصههاعد اهتمههام السههوق العامليههة باملعرفههة، وبههإدارة املعرفههة نتيجههة تنههامي اقتصههاد املعرفههة، والههذي أبههرز  

ملعرفههة دور املعرفههة كمههورد أسههاس ثمههين، يسههاوي أو يتفههوق علههى الثههروات الطبيعيههة. وجههاء هههذا االهتمههام بههإدارة ا

كو ههها تتههألف مههن العمليههات التههي تهههدف إلههى كسههب املعرفههة أو اسههتخدامها، لتحقيههق مههردود اقتصههادي ملمههوس، 

 واسهههتراتيجيةوعليهههه يتهههألف نظهههام إدارة املعلومهههات مهههن العمليهههات والتقنيهههات التهههي يهههتم توظيفهههها فهههي ضهههوء رةيهههة 

السههههائدة فههههي البيئههههة التههههي يقههههيم فيههههها،  ةواالسههههتراتيجيالدولههههة، ويقههههيم هههههذا النظههههام عالقههههات جدليههههة مههههع الثقافههههة 
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وسالسل القيم السائدة في البنية االقتصادية، فيستمد منها موارده ويحدد معالم آليهات التعامهل مهع تفاصهليها 

 (. 2011الدقيقة، ما يثمر عنه االرتقاء برأس املال البشري )جرادات، املعاني والصالح،

وفرة وليس اقتصاد ندرة كما هو في االقتصاد التقليدي  ومن املعروف أن اقتصاد املعرفة هو اقتصاد

(، وتعميق املعرفة بموارد املعلومات املتاحة لضمان القهدرة 2005املبني على أساس تبادل املادة )نجم، ياسين، 

علههى التنههافس، واالسههتمرار فههي موقههع الصههدارة. ففههي عصههر املعلومههات تتحههول املعرفههة إلههى قههوة يمكههن اسههتثمارها، 

عليه أخذ االقتصاد القائم على تهوفر املهواد امللموسهة باالنحسهار بقهوة أمهام االقتصهاد القهائم علهى املعرفهة وبناء 

، 2000واألصههول غيههر املنظههورة املتعلقههة باملعرفههة، كالبرمجيههات، وبههراءات االختههراع، واملمتلكههات الفكريههة )ياسههين، 

 أهههم مهها يميههز اقتصههاد املعرفههة، ا2007
ّ
عتمههاده علههى مصههادر أخههرى غيههر الطاقههة، وهههي مصههادر (. ونشههير هنهها، إلههى أن

 
ً
 كبيهرا

ً
غير حسية، كاملعرفة واملعلومات وإدارة املعرفة، لدرجة أصبحت عندها تلك املصهادر غيهر امللموسهة مجهاال

 عههن كو ههها 
ً
 ملهههن مسههتقبلية فههي إطههار املنظومههة االقتصههادية العامههة، فضههال

ً
للتنههافس العههاملي، وأصههبحت موضههوعا

 فعل
ً
دا خ

ّ
 للثروة، ويمكن وصف الوضع الحالي لالقتصاد العربي بأنه يقع في منتصهف الطريهق بهين االقتصهاد مول

ً
يا

التقليهههدي املتهههوازن املغلهههق القهههائم علهههى الطاقهههة، وبهههين االقتصهههاد الجديهههد القهههائم علهههى املعرفهههة، ويهههرى الكثيهههر مهههن 

 مههع صههناعات معرفيههة تكههون األفكهار 
ً
منتجاتههها والبيانههات موادههها األوليههة املختصهين، أن العههالم صههار يتعامههل فعهال

املعاصر، ومن هذا  االجتماعيوالعقل البشري أداتها، إلى حد باتت املعرفة املكون الرئيس للنظام االقتصادي و 

املنطلههق أصههبحت البشههرية علههى عتبههة عصههر جديههد تلعههب فيههه إجههراءات حقههن االختراعههات فههي االقتصههاد وتقههارب 

 
ً
 مفتاحيههها

ً
 مهههن املفهههاهيم العامليهههة  التقانهههة العاليهههة دورا

ً
ها ةشهههكل سهههريع مسهههتفيدة خ

ّ
فهههي تسهههريع حركهههة املعرفهههة وضهههخ

، وفههي هههذا السهههياق تبلههورت مفههاهيم االقتصههاد الرقمههي والتجهههارة اإللكترونيههة التههي تشههكل املعرفهههة 
ً
الجاريههة حاليهها

 (. 2007جوهرها والقوة املحركة الرئيسة فيها )ياسين، 

فة تعد املعرفة حجر الزاوية في التنمية البشرية فهي أداة لتوسيع خيارات تحديات إقامة مجتمع املعر           

البشر وقدراتهم، للتغلب على الحرمان املادي ولبناء املجتمعات املزدهرة في القرن الحادي والعشرين ومجتمع 

 على نشر املعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في جم
ً
يع مجاالت املعرفة هو ذلك املجتمع الذي يقوم أساسا

الحياة واالقتصاد واملجتمع املدني والسياس ي والحياة الخاصة، وصوال لالرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد، أي 

إقامة التنمية اإلنسانية والبشرية. ويمكن القول أن املعرفة هي سبيل بلوغ الغايات اإلنسانية، حتى أصبحت 

ة. وثمة رابط قوي بين اكتساب املعرفة االجتماعيقتصادية و املعرفة وبصورة متزايدة محركا قويا للتحوالت اال

قدم على 
ُ
والقدرة اإلنتاجية للمجتمع. وخصوصا املنتجات املتطورة ذات القيمة املضافة العالية، التي ت

الكثافة املعرفية التي تحدد تنافسية الدول على الصعيد العاملي، ولبيان حال املعرفة في البلدان العربية 

نظر إلى املكونين الرئيسين ملنظومة اكتساب املعرفة وهما: نشر املعرفة وإنتاجها في البلدان العربية يمكن ال

 (.     2011)جرادات واملعاني والصالح، 
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أما نشر املعرفة في مختلف مجاالتها ) التنشئة، التعليم، اإلعالم والترجمة( يعتريها في البلدان العربية      

ها : شح اإلمكانات املتاحة لألفراد واملؤسسات. وكان من نتائج ذلك قصور فعالية صعوبات عديدة من أهم

 هذه املجاالت في تهيئة املناخ املعرفي.

ة هههههههي العمليههههههة التههههههي يكتسههههههب األفههههههراد بمقتضههههههاها املعرفههههههة واالتجاهههههههات والقههههههيم االجتماعيههههههفالتنشههههههئة 

ة والثقافيهههة. ورغهههم أن التنشهههئة االجتماعيهههة و والهههدوافع واألنمهههاط التهههي تهههؤثر فهههي تكيهههف الفهههرد مهههع بيئتهههه الطبيعيههه

ة تمتههههد كعمليهههات تعلههههم فهههي مراحههههل حيهههاة الفههههرد املختلفهههة، إال أن مرحلههههة الطفولهههة تعههههد أكثهههر املراحههههل االجتماعيههه

 مههها ينظههر لههههم كهههأفراد 
ً
 بههها، وعلهههى الهههرغم مههن مركزيهههة األطفهههال فههي عمليهههة التنشهههئة ، إال أنههه نهههادرا

ً
حساسههية وتهههأثيرا

فههي العمليههة املعرفيههة، إال أن هههذه النظههرة التقليديههة بههدأت تتغيههر تههدريجيا فههي أوائههل الثمانيههات ، فههاعلين ومههؤثرين 

 وفي غالبية الدول العربية.

أمههها التعلهههيم، فبهههالرغم مهههن االنجهههازات التهههي تحققهههت فهههي مجهههال التوسهههيع الكمهههي فهههي التعلهههيم فهههي البلهههدان 

 مقارنههههة 
ً
دول أخههههرى حتههههى فههههي بلههههدان العههههالم النههههامي،  إنجههههازاتبالعربيههههة، إال أن وضههههع التعلههههيم مهههها زال متواضههههعا

، ةسهههبب ارتفهههاع 
ً
وبالتأكيهههد مقارنهههة باحتياجهههات التنميهههة البشهههرية، فمههها زال التوسهههع الكمهههي فهههي التعلهههيم منقوصههها

 وبهين اإلنهاث، واسهتمرار حرمهان ةعهض األطفهال حقههم فههي 
ً
معهدالت األميهة فهي ةعهض البلهدان العربيهة األقهل تطههورا

وتنههاقص اإلنفههاق علههى التعلههيم، ومههن اخطههر مشههكالت التعلههيم فههي البلههدان العربيههة هههو تههردي  التعلههيم األساسهه ي،

 مهههن األههههداف األساسههههية للتنميهههة البشهههرية، بحيهههث يفقهههد التعلهههيم هدفهههه التنمههههوي 
ً
نوعيتهههه. ممههها يقهههوض واحهههدا

 مهن أههم  واإلنساني من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قهدرات اإلنسهان الخالقهة. وتعهد وسهائل اإلعهالم
ً
أيضها

آليههات نشههر املعرفههة، ومهها زال اإلعههالم يعههاني الكثيههر ةشههكل عههام ممهها يجعلههه دون التحههدي  لبنههاء مجتمههع معرفههه. 

والصهههحافة فهههي البلهههدان العربيهههة محكومهههة ببيئهههة تتسهههم بالتقييهههد لحريهههة الصهههحافة والتعبيهههر عهههن الهههرأي، وهنهههاك 

واقههع االلكترونيههة أو تعطيلههها، باإلضههافة إلههى تعههرض انتهاكههات مسههتمرة لهههذه الحريههة، سههواء بههإغالق الصههحف وامل

الصههههحفيين إلههههى الحههههبس وتغلههههيظ العقوبههههات فههههي قضههههايا الههههرأي والنشههههر، ومهههها زال نمههههط ملكيههههة الدولههههة للصههههحف 

 فههههي الههههدول العربيههههة) تقريههههر التنميههههة اإلنسههههانية العربيههههة
ً
املعرفههههة  -الرئيسههههية وبملكيههههة اإلذاعههههة والتلفزيههههون قائمهههها

 (.2002ة، والتنمية اإلنساني

دت حريهههة ملموسهههة فهههي الحيهههاة اإلعالميهههة نتيجهههة مههها يسهههمى بهههالربيع  ههههخ
َ

إال أن األعهههوام القليلهههة املاضهههية ش

العربههي. وكههذلك دخلههت مختلههف وسههائل اإلعههالم )املقههروءة واملسههموعة واملرئيههة( إلههى املنافسههة الشههديدة ممهها أدى 

 إلى سرعة التطور واالنتشار والقوه.

ر من القنوات الهامة لنشر املعرفة والتواصل مع العالم، ما زالت تتسم بالركود أما الترجمة والتي تعتب

 والفوض ى في معظم البلدان العربية
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 فههههي توجيههههه املجههههال املعرفههههي وتقدمههههه أو  
ً
 جوهريهههها

ً
وتلعههههب السههههلطة السياسههههية فههههي البلههههدان العربيههههة، دورا

كمهها وسهلوكها مهع محكوميهها. فالسهلطة تخلفه، وذلك حسب طبيعة السهلطة، والحمولهة املعرفيهة التهي توجهه ح

السياسهههية تعمهههل علهههى تهههدعيم الهههنمط املعرفهههي الهههذي ينسهههجم مهههع توجهاتهههها وأههههدافها، وبالضهههرورة فإ هههها تحهههارب 

األنمههاط املعرفيههة التههي تتعههارض مههع هههذه التوجهههات. وذلههك مهها يفسههر الصههراع املعرفههي فههي الههوطن العربههي باعتبههاره 

ة. حيهههث ال يمكهههن للسهههلطة السياسهههية القائمهههة أن تتعهههايش مهههع معرفهههة صهههيغة للصهههراع حهههول السهههلطة السياسهههي

مناهضههة لتطلعاتههها، وتسههعى بكههل الوسههائل املمكنههة لترسههيخ الههنمط املعرفههي الههذي يتطههابق مههع طموحاتههها )تقريههر 

 (.2002السياق السياس ي،  -التنمية اإلنسانية العربية

 تحديات التقنية الحديثة .2025

ومستمرة ومتسارعة في جميع مجاالت اإلنتاج والخدمات، مما أدى  يعيش العالم ثورة تقنية متجددة

إلى تسمية العصر الحالي به "عصر التقنية" حيث تسارعت وتعاظمت التحوالت واملبتكرات واإلبداعات التقنية 

(. وتبدو على الساحة 2006نتيجة البحوث العاملية، التي طالت جميع مجاالت الحياة املعاصرة ) شعبان، 

ية  مظاهر تلك الثورة التقنية وتأثيراتها ةشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تعاظم التحديات التي تواجه العامل

العالم  والبلدان العربية ةشكل خاص حيث يمكن أن تؤدي هذه الثورة التقنية والتطورات والتي تمثل ثورة 

ج والقدرة على تقديم املنتجات املبتكرة املعلومات واالتصاالت حجر الزاوية إلى زيادات هائلة في طاقات اإلنتا

والخدمات السريعة التي تلبي احتياجات الزبون كاملة وفق رغباته بأقل وقت ومجهود، وتزايد تأثير العلماء 

والباحثين في صياغة شكل الحياة الجديدة، نتيجة إبداعاتهم التقنية املتجددة واملتطورة. وتساعد هذه 

تنمية القدرات التنافسية التي تتمتع بها املنظمات الجديدة في السوق العاملي التطورات التقنية في بناء و 

 (.2003)تقرير التنمية اإلنسانية، 

ومن الجدير بالذكر أن تجربة البلدان العربية في نقل التقانة واملعرفة وتوطينها، لم تحقق النهضة  

ط دون تطويرها وتوطينها مكلف للغاية وال يمكن العلمية والتكنولوجية املطلوبة . كما أن استيراد التقنية فق

أن تحقق العائدية االستثمارية املأمولة، كما تخفض من مقدرة قطاع األعمال على املنافسة في السوق 

في بناء املصانع  1997و  1980مليار دوالر بين عامي  2200العاملية، ورغم أن البلدان العربية استثمرت أكثر من 

ةشكل أساس ي ، فإن معدل الناتج املحلي اإلجمالي للفرد قد انخفض بالفعل خالل تلك الفترة، والبنية التحتية 

 (.2006فهذه االستثمارات لم تؤد إلى انتقال حقيقي للتقانة ذاتها )شعبان، 

وتنحصر إمكانات التطوير والتنمية التقنية في عدد قليل من الدول املتقدمة التي تحتكر وتستثمر      

نيات لتحقيق عوائد غير عادية، وتمارس من خاللها السيطرة على األسواق العاملية وكذلك التأثير التق تلك

،  وكما تؤدي التقنيات 
ً
 تقنيا

ً
الجديدة إلى إحداث حالة شديدة من االختالل  السياس ي على الدول األقل تقدما

ث تعمد كثير من املنظمات إلى في جميع قطاعات اإلنتاج والخدمات حي  في بناء وهياكل املوارد البشرية
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تخفيض أعداد العاملين لالستغناء عن النوعيات التي نجحت التقنية الحديثة في أداء األعمال التي كانوا 

 (.2011يقومون بها ولكن ةشكل أكفأ وأسرع وأقل تكلفة) جرادات واملعاني والصالح،

  مواجهة التحديات التقنية. 

رات اإلنتاجية وتفعيل مواجهتها للتحديات هو "بناء وشحذ القدرات أن العنصر الحاسم في تنمية القد

التنافسية "  حيث تنمو هذه القدرات  بالتخطيط واإلعداد والعمل املستمر للتحسين والتطوير في كل 

املجاالت، اعتمادا على املصدر األساس ي للقدرات التنافسية والذي هو العامل  البشري والذي يحدد مستواها 

 (: 2010املوارد البشرية ما يلي ) الكردي،  ويترتب على تطوير وتفعيل قدرات  ستمراريتها،ومدى ا

  لتخطيط اإلنتاج 
ً
االرتباط الكامل بالسوق وآلياته. واتخاذ الفرص التسويقية املتاحة أساسا

 لبرامج التطوير والتحديث.
ً
 واملنتجات، ومنطلقا

 دفة والتركيز عليها ومحاولة تعميق تواجد املنتجات تحديد شرائا السوق املحلية والعاملية املسته

 العربية بها.

 .تصميم املنتجات ومواصفات الجودة وشروط التعامل بما يحقق رضا العمالء والتميز على املنافسين 

 .رصد وتحديد املنافسين األساسيين الذين يجب التخطيط واإلعداد ملواجهتهم ومحاولة التفوق عليهم 

 دات اإلنتاجية لتحسين معدالت استغالل الطاقات اإلنتاجية والتخلص من مصادر إعادة هيكلة الوح

 الهدر والفقد.

 .إعادة تصميم وهندسة العمليات اإلنتاجية لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية 

 ،إعادة تصميم وتفعيل نظم ضبط وتأكيد الجودة، وااللتزام بمنهج إدارة الجودة الشاملة 

 وتعميق الصلة مع مراكز البحث والتطوير.االبتكارة القدرات الذاتية للتطوير و تكوين وتنمي ، 

 

في املنظمات املعاصرة وأصبا يتكون  املوارد البشرية وبناء على هذه التأثيرات للتقنية الحديثة تغير هيكل

 من فئتين، القلة املتميزة من أصحاب املعرفة الذين يشغلون الوظائف ذات الصلة ب
ً
 التقنيات تطبيقاتأساسا

الحديثة، ويتمركزون في أعمال البحوث والتطوير والتخطيط والبرمجة والدراسات وأعمال التسويق 

واملعلومات واالتصاالت وغيرها من الوظائف ذات الصلة بالتقنيات الجديدة، أما الفئة الثانية فهم الكثرة 

ية واإلدارية التقليدية، وهم مهددون باستمرار بفقد العادية الذين يمارسون األعمال املهن املوارد البشرية من

 وظائفهم نتيجة طغيان التقنية على مجاالت أعمالهم. 

 تحديات أمن اإلنسان .2026

، طرح "تقرير التنميهة اإلنسهانية للعهام  
ً
" فكهرة األمهن البشهري فهي إطهار  1990منذ أكثر من عشرون عاما

تجهههاوز املنظهههور القاصهههر لألمهههن الهههوطني، والهههذي كههههان  الجهههدل األوسهههع حهههول موضهههوع التنميهههة، وكهههان الههههدف هههههو 
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 فهي أمهور مثهل التهديههدات العسهكرية وحمايهة األههداف االسههتراتيجية للسياسهة الخارجيهة، واملضه ي نحههو 
ً
محصهورا

" علهههى  2002رةيههةخ ألمههن تتعمههق جهههذوره فههي حيههاة البشهههر، فههي حههين ركهههز " تقريههر التنميههة اإلنسهههانية العربيههة للعههام 

متعهههددة، واملوضهههوع الهههرئيس بهههين تلهههك املواضهههيع ههههو التنميهههة البشهههرية التهههي تنطلهههق مهههن اعتبهههار مواضهههيع تنمويهههة 

التنمية تنطوي على أكثر بكثير من مجهرد ارتفهاع مسهتوى الهدخل الهوطني أو انخفاضهه، بهل إن مهن شهأن التنميهة 

حيههث يعيشههون حيههاة كامههل طاقههاتهم وقهدراتهم ب يسهتثمرونالبشهرية أن توجههد بيئههة آمنهة يسههتطيع فيههها النههاس أن 

 (. 2009منتجة وخالقة تتالءم مع حاجاتهم ومصالحهم ) تقرير التنمية اإلنسانية والعربية،

عنهههوان تحهههديات أمهههن اإلنسهههان فهههي البلهههدان العربيهههة ،  2009وحمهههل تقريهههر التنميهههة اإلنسهههانية العربيهههة لعهههام 

وبهههين التقريهههر األول مههههن سلسهههلة تقههههارير ونقطهههة االنطهههالق فههههي ههههذا التقريههههر ههههي أن الفتهههرة الزمنيههههة الفاصهههلة بينههههه 

 مههن التعقيههد يصههيب مكههامن الخلههل فههي مجههال التنميههة البشههرية، حتههى 
ً
التنميههة اإلنسههانية العربيههة قههد شهههد مزيههدا

أ ههها ازدادت عمقهها فههي ةعههض الحههاالت، وبعههض التحسههن علههى املسههتوى النههوعي للحيههاة فههي ةعههض البلههدان، وهنههاك 

 كبيهرة مههن النهاس فههي
ً
 أعههدادا

ً
 كبيههرة  أيضها

ً
املنطقههة العربيهة ال يزالههون يعيشهون حيههاة غيههر آمنهة، كمهها تعهيش أعههدادا

 علهى 
ً
منهم تحت أنواع من الضهغط تحهول دون تحقيهق قهدراتهم وإمكانهاتهم كبشهر، كهذلك تشههد املنطقهة أحهداثا

املدويهههة نطهههاق واسهههع تتسهههبب بههههالك الكثيهههرين ومهههوتهم املبكهههر. األمهههر الهههذي أّدى فهههي  هايهههة املطهههاف إلهههى الصهههرخات 

املطالبة باإلصالح، كون التركيز علهى أمهن الدولهة دون إبهالء أمهن اإلنسهان االهتمهام املطلهوب قهد عهاد بنتهائج أقهُل 

مههن ُمرضههية للدولههة وللمههواطن علههى حههد سههواء، وعلههى املههدى الطويههل إن الحكومههة التههي تبحههث عههن ترسههيخ أمههن 

 منهمهههها ) تقريههههر التنميههههة اإلنسههههانية العربيههههة، الدولهههة دون أن تسههههتثمر فههههي أمههههن اإلنسههههان هههههي حكومههههة ال تحقههههق 
ً
أّيهههها

2009.) 

وعلى سبيل املثال، الثروة النفطية الخيالية لدي البلدان ةعض العربية تعطي صورة مضللة عن 

األوضاع االقتصادية لهذه البلدان، وتخفي الكثير من الضعف البنيوي لهذه االقتصاديات مما ينتج عنها 

حيث أن معظم االقتصاديات العربية تحولت  .السواء ىهذه الدول وملواطنيها علزعزعة لألمن االقتصادي ل

بفعل النفط إلي االستيراد والخدمات، باإلضافة إلي وقوع الخدمات العربية في املرحلة الدنيا من سلسة 

ي حساب القيمة املضافة، حيث ال تضيف إال أقل القليل للتنمية املعرفية، حيث أن تزايد االستيراد يتم عل

 .أقل تصنيعا منها قبل أربعة عقود 2007الزراعة والصناعة، مما أدى إلي أن أصبحت الدول العربية في 

ونتيجة ذلك أدى إلى تفش ي البطالة وانعدام الشعور في األمن االقتصادي في معظم البلدان العربية، 

باملائة علي املستوي  6.3، مقابل 2005باملائة عام  14.4حيث ارتفعت نسبة البطالة في الدول العربية إلي 

 .مليون فرصة عمل 51إلي خلق  2020العاملي، ما يعني حاجة البلدان العربية عام 

أمن  –ونتيجة غياب األمن االقتصادي املالزم للفقر، والذي رصده )تقرير التنمية اإلنسانية العربية   

تمثل فيما يحصل عليه اإلنسان من سلع ( من منظورين: األول وهو فقر الدخل والذي ي2009اإلنسان، 
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وخدمات، أما النوع اآلخر من الفقر فهو الفقر اإلنساني بمقياس الدخل وبأةعاد أخرى ذات قيمة إنسانية 

 على املعيار الدولي في تحديد نسب الفقر املدقع والذي يحدد 
ً
كالصحة والتعليم والحرية السياسية. واعتمادا

باملائة من عدد  39.9مليون مواطن عربي يعيشون في حالة فقر بما يوازي  65دوالرين يوميا للفرد، فإن 

كانوا يعيشون في فقر مدقع باملعايير الدولية، بينما  2005باملائة من املواطنين العرب عام  20.3السكان، وان 

ها األدنى، ونحو باملائة في لبنان وسوريا في حد 30و  28.6وصل معدل الفقر العام باملعايير الوطنية ما بين 

باملائة في مصر، بينما يصل متوسط الفقر املدقع في الدول  41باملائة في اليمن بحدها األعلى وحوالي  59.9

 -2009باملائة من السكان) بيانات مختارة من تقرير التنمية اإلنسانية والعربية،  36.2املتوسطة الدخل إلي 

 التقرير باألرقام(.

 2009ة عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ) تقارير التنمية اإلنسانية العربية، وتوقعت التقارير الصادر 

( بهذا الخصوص، عدم قدرة املنطقة العربية على هدف تخفيض الجوع 2011وتقرير التنمية البشرية،  2010و

نما شهدت ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، مشيرة إلي انتشار الجوع في السودان ةشكل خطير، بي

األردن والسعودية ومصر ولبنان واملغرب واليمن ارتفاعا في األرقام املطلقة ونسبة االنتشار، وركز التقرير علي 

 أساسيا لضمان األمن لإلنسان العربي، وهي: عدم املساواة، الالجئون، الجوع، التلوث، الفقر، سوء  15
ً
محورا

التصحر، العنف، البطالة، ندرة املياه، أزمة الهوية واالحتالل  التغذية، التدخل العسكري، التمييز ضد املرأة،

 وتغيير املناخ.

وبالنسبة إلى حالة الطوارئ املفروضة في ةعض البلدان العربية، فهي كانت مفروضة  في ستة دول عربية 

 5سنة بالجزائر، و 17سنة بمصر، و 28سنة ةسوريا، و  46والتي وصلت سنوات فرضها ةشكل متواصل إلي 

بدارفور، وعممت منذ عام علي كل السودان، بينما فرضت الطوارئ منذ 76سنوات  4سنوات بالعراق، و

.
ً
 من هذا الواقع ولو كان شكليا

ً
 عامين بأراض ي السلطة الفلسطينية، إال أن حالة الربيع العربي غيرت قليال

 26، جاءت في مقدمتها العراق بنحو 2007و  2005ية ما بين عامي دول عرب 5وبلغ أعداد املعتقلين في 

بينما رصد التقرير معتمدا علي إحصاءات املنظمة العربية  2007ألف معتقل في  24و 2005ألف معتقل في 

آالف معتقل، ولكنه لم يجد بيانات رسمية لسنة  10أعداد املعتقلين بمصر بنحو  2008لحقوق اإلنسان لسنة 

ألف  11إلي  2007آالف معتقل زادوا في  9إلي  2005ما بلغ عدد املعتقلين باألراض ي الفلسطينية عام بين 2007

، وال  2005معتقال ، واليمن ألف معتقل في  5870نحو 2007معتقل ، أما لبنان فقد بلغ عدد املعتقلين في 

 ولحين إ2007توجد إحصاءات في 
ً
عداد هذا الدراسة. كما أشار) ، وبالنسبة إلى سوريا فحدث وال حرج سابقا

( إلي زيادة أحكام اإلعدام في البلدان العربية وفي 2009تحديات أمن اإلنسان،  –تقرير التنمية البشرية العربية 

 تناقض مع دول العالم التي ألغت أعداد كبيرة منها هذه العقوبة استجابة لقرارات األمم املتحدة.
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، ففيما يتوقع من «الدولة وأمن اإلنسان ليست عالقة سليمةوكما أكد التقرير أن "العالقة بين 

الدولة أن تضمن حقوق اإلنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض املواثيق الدولية 

 واألحكام الدستورية الوطنية.

 تحديات التغير املناخي

ر املناخي أحد أهم التهديدات الحديثة والذي له تأثير شديد الوطأة على الصعد البيئية  يعتبر التغيُّ

واالقتصادية والسياسية واألمنية في املنطقة العربية. حيث أن له تداعيات محتملة تؤدي إلى زعزعة االستقرار 

في املنطقة وفي العالم أجمع، كنقص املياه وارتفاع درجات الحرارة واستمرار فصول الجفاف أو حتى انخفاض 

فيضانات والتصحر وارتفاع منسوب سطا البحر نتيجة ذوبان الثلوج. وغيرها من درجات الحرارة، وال

  وتؤدي إلى زعزعة استقرار املنطقة على نطاق واسع.
ً
 التداعيات التي تزيد الضعف تفاقما

ف 
ّ
 في األوضاع املناخية وُيصن

ً
 واسعا

ً
% من أراضيه مناطق قاحلة 90تضم املنطقة العربية تنوعا

 بتغُيرية شديدة في الهواطل، موسمية كانت أم سنوية، وهذه من وشبه رطبةخ أو قل
ً
يلة الرطوبة، وتتصف إجماال

 بين درجات الحرارة القصوى والدنيا 
ً
 كبيرا

ً
السمات النموذجية للمنظومة البيئية الجاف، وهناك تفاوتا

( شهدت املنطقة 2007ناخ )درجة مئوية. وبناء على الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير امل 50يتفاوت إلى 

درجة مئوية ودرجتين مئويتين. وقد  0.2العربية زيادة غير منتظمة في حرارة الهواء السطحي تراوحت ما بين 

 (.2010)العشا،  2004والعام  1970حدثت هذه الزيادة بين العام 

وذلك على أساس التغيرات املناخية هي التغيرات التي تطرأ على متوسط الوضع املناخي حول املناخ 

يرّية إلى عمليات 
ّ
كل املقاييس الزمنية واملكانية في ما يتجاوز أحداث الطقس الفردية. وقد تعود أسباب التغ

طبيعية داخلية من ضمن النظام املناخي )تغّيرّية داخلية(، أو إلى تغيرات طبيعية أو ناتجة من قوى خارجية 

ز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي والناتج عن من احتراق بفعل اإلنسان )تغّيرّية خارجية(، كزيادة ترك

الوقود لالستعمال البشري، وهو من أهم الغازات الدفيئة، وزيادة تركيزه أدى إلى تنامي مفعول الدفيئة والذي 

 بأن زيادة حرارة الهواء السط
ً
حي املتوقع بات يعرف به " االحترار العاملي" ) أي أن مناخ األرض يزداد حرارة. علما

درجة مئوية بحلول  هاية هذا القرن، ما يؤدي إلى ذوبان واسع النطاق للثلج  6.4درجة مئوية و  1.1هو ما بين 

 والجليد ومن ثم ارتفاع متوسط البحار في كامل الكرة األرضية.

مطار ، كتزايد كميات األ الهاطلومن اآلثار املحتملة للتغيرية املناخية وبشكل مختصر اختالف نسبة  

، وارتفاع متوقع في 
ً
في املرتفعات الجبلية وانخفاضها في املناطق الدرارية، وفترات الجفاف أكثر قسوة وظهورا

درجات الحرارة السطحية وانخفاض منسوب األمطار سوف يؤديان إلى انخفاض مخزون املياه في أماكنها. 

 يؤدي إلى حاالت من الجفاف القصوى وباإلضافة إلى تأثير االحترار العاملي تؤدي إلى ذوبان الثلو 
ً
ج فإنه أيضا

 .(2010ةسبب التبخر ، وانتشار األوبئة والعواصف الغبارية ) العشا، 
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: النتائج
ً
 ثالثا

يعد املورد البشري هو املورد األساس ي واملهم ألي عمل تنموي، لذلك عليه تتم املراهنة أوال  .1

، واألفراد هم  العنصر التنظيمي الوحيد القادر وأخيرا، ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية

 على استيعاب التغيرات املضطردة سواء باملفاهيم أو باألفكار لتحقيق التنمية املنشودة.

اقتصاد املستقبل هو اقتصاد املعرفة، وهذا النوع من التقنيات العصرية ال يحتاج إلى إمكانات  .2

 لى التقنيات الحديثة.مادية، بل إلى عقول متعلمة منفتحة ومتدربة ع

أدى غياب أمن اإلنسان إلى عرقلة التقدم في البلدان العربية، وحتى في البلدان التي تتمتع  .3

 باستقرار نسبي.

تواجه املنطقة العربية تحديات متعاظمة تهدد أمن اإلنسان نتيجة للضغوط البيئية والسكانية  .4

دولة واالحتالل الخارجي والتدخالت واالقتصادية واالنعدام املنهجي لألمن جراء سياسات ال

 الخارجية.

 يعيش كثير من مواطني البلدان العربية في حالة من "انعدام الحرية". .5

عطي الثروة النفطية في املنطقة العربية صورة ُمّضللة عن أوضاعها االقتصادية، حيث أن  .6
ُ
ت

 بنيوية ضعيفة في اقتصاديات البلدان العربية كون نموها يرت
ً
 كز على النفط.هناك أسسا

عد البطالة من املصادر الرئيسية النعدام األمن االقتصادي في معظم البلدان العربية، حيث  .7
ُ
ت

، وبمعدل 2005% من القوى العاملة في العام 14.4وصل معدل البطالة في البلدان العربية إلى 

 بين النساء.1.8ارتفاع سنوي 
ً
 % . وبمعدل أكثر ارتفاعا

 وجالء مما يفترض، حيث يقدر عدد الذين يعد الفقر في البلدا .8
ً
ن العربية ظاهرة أكثر بروزا

مليون عربي) باستخدام عينة الدوالرين كدخل يومي للفرد(  65يعيشون في حالة الفقر حوالي 

 %.39.9وبنسبة متوسطة بين البلدان العربية تصل إلى 

 لألرقام التي 2008العام مليون الجئ في  7.5يقدر عدد الالجئين في البلدان العربية بنحو  .9
ً
، وفقا

% من العدد 46.8سجلتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، ويمثل ذلك 

 مليون الجئ. 16اإلجمالي في العالم والبالغ عددهم 

زيادة حدة  نقص املياه، يؤدي إلى تهديد األمن الغذائي، والتأثير على الصحة البشرية والتنمية      .10

صادية وتأجيج التوترات بين البلدان ذات املوارد املشتركة أو حتى تأجيج الخالفات داخل االقت

 الدولة نفسه .

 يحتل الوضع الصحي للمواطنين العرب مرتبة متدنية مقارنة مع الدول الصناعية. .11

 على مسيرة التنمية في جميع أرجاء البلدان العربية. .12
ً
 أثر النموذج االقتصادي الريعي سلبا

ي املنطقة العربية ارتفاع معدالت "هجرة األدمغة" في أوساط املهنيين وفي املجال الطبي، تعان .13

 نتيجة انعدام الوظائف املناسبة.

أفرزت العوملة والثورة التقنية تحديات معاصرة وكبيرة أمام املوارد البشرية العربية لم تكن  .14

 موجودة سابقا.
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: التوصيات
ً
 راةعا

تفع فوق املصالح الضيقة ولترسيخ املواطنة وتمكين السلطات التشريعية إقامة الدولة املدنية لتر  .1

 و تعزيز استقالل القضاء وتأمين أدوات رقابية فعالة.

ترسيخ حكم القانون وإقامة الحكم الرشيد في البلدان العربية وذلك إلرساء األسس الالزمة  .2

 لحماية أمن اإلنسان.

ل تشجيع االستثمار وتحسين ظروفه، وخاصة في مكافحة البطالة والبطالة املقنعة، من خال .3

 الدول ذات االقتصاد املوجه، وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية.

توفير الظروف املوضوعية للمبدعين والعلماء العرب من خالل إقامة مراكز بحثية مدعومة من  .4

عرب وإعادة املغتربين قبل الحكومات ومن قبل القطاع الخاص، وذلك لالستفادة من العلماء ال

 إلى بالدهم مقابل توفير األجواء العلمية واملادية املناسبة لهم.

 بناء القدرات واالرتقاء باملستوى التقني بكافة املجاالت العلمية ومن قبل جميع األطراف املعنية. .5

ة تكثيف اإلفادة إلى الحد األقص ى من مخصصات املياه للميادين الثالثة ) الزراعة والصناع .6

 واالستخدام املنزلي(.

املحافظة على األرض وصو ها ورعايتها، وكذلك على املياه، والهواء والبيئة التي تقوم عليها حياة  .7

شعوب البلدان العربية، في ظل الضغوط املتعاظمة في املجاالت البيئية، والسكانية 

 والديموغرافية على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.

قوق، والحريات، والفرص األساسية، دونما تفرقة أم تمييز. وذلك ما ال تستطيع ضمان الح .8

تقديمه إال دولة سليمة اإلدارة، خاضعة للمسائلة، ومتجاوبة مع مصالح مواطنيها وتحكمها 

القوانين العادلة، والتخفيف من وطأة النزاعات املتصلة بالهوية التي تقوم على املنافسة على 

 في ظل دولة تتمتع بثقة املواطنين. السلطة والثروة،

القضاء على الجوع وسوء التغذية اللذان يواصالن انتقاص القدرات اإلنسانية وهدر الحياة  .9

.
ً
 ملاليين الناس وعرقلة مسيرة التنمية في أرجاء البلدان العربية وال سيما البلدان األكثر فقرا

 من .10
ً
 من املستلزمات  االرتقاء بمستويات الصحة للجميع، باعتبارها حقا

ً
حقوق اإلنسان، وواحدا

 األساسية ألمن اإلنسان، ووسيلة تمكينيه في سلسلة النشاطات اإلنسانية.

 اعتماد سياسة حازمة ومستدامة في إدارة األراض ي تشتمل على خطط متنوعة الستخدام التربة.  .11
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 تحديات العوملة والخصخصة في تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي

 السودان/جامعة القرآن الكريم -محمد يعقوب. عبدالقادر د

abdalgaderyagoob@gmail.com 

 ملخص الدراسة

تههههدف ههههذه الدراسهههة للتعهههرف علهههى مفههههوم العوملهههة والخصخصهههة كظهههاهرتين عهههامليتين وتحهههدياتهما علهههى  

ليلههي لهههذه الدراسههة، تنميههة املههوارد البشههرية خاصههة فههي الههدول العربيههة، وقههد نهههج الباحههث املههنهج الوصههفي والتح

 وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها:

1 
ً
 وثقافيا

ً
. واجتماعيا/ أن العوملة تؤثر على املوارد البشرية فكريا

ً
 واقتصاديا

 / أن األوضاع االقتصادية للدول تؤثر على برامج التنمية البشرية.2

 لتنمية املوارد البشرية إن لم تدرس وتطبق3
ً
 بصورة صحيحة. / تمثل برامج الخصخصة تحديا

 اما توصيات الدراسة تتمثل في اآلتي:

 / أن العوملة واقع يفرض نفسه على جميع الدول بما في ذلك العربية ما يعني مجاراتها باستغالل كل املوارد.1

 / إن تطبيق برامج الخصخصة ةغرض رفع كفاءة االداء تحتاج الى خطة محكمة لتفادي اآلثار السالبة لها.2

 مقدمة

( ملهيء بالتحههديات التهي تكههاد تطهال كههل شه يء وال يسههتثنى مهن ذلههك 21الشهك فيههه أن ههذا القههرن ال)ممها  

مجتمع ، ومن تلك التحديات العوملة والخصخصة، وهنا تقوم الدراسة بمناقشة هذه التحديات وآثارها برامج 

وبالتهههالي فههإن هههذه الدراسهههة التنميههة البشههرية فهههي الههدول العربيههة واالسهههتفادة منههها وكيفيههة التغلهههب علههي سههلبياتها 

 تقوم على عدة نقاط منهجية وهي على النحو التالي:
 

 مشكلة الدراسة

يعتبر العنصر البشري عماد التنمية وأساس التقدم في كل دول العالم، مما يتطلب الكثير مهن الجههد لتهوفير     

 السؤال الرئيس ي التالي: متطلبات الكادر البشري خاصة في املنظمات الحكومية . وتتمثل املشكلة في 

مهها هههي التحههديات التههي تواجههه تنميههة املههوارد البشههرية فههي الههدول العربيههة فههي القههرن الجديههد؟ وتتفههرع منههه األسههئلة 

 التالية:

 ما مفهوم الخصخصة؟ ما مفهوم التحديات؟ ما مفهوم العوملة؟ 

 ما مفهوم التنمية؟ وما مفهوم املوارد؟ وما مفهوم تنمية البشرية؟ 

 التحديات التي تواجه التنمية البشرية؟ ما هي 

 أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة في ظل انعكاسات العوملة والخصخصة علهى سياسهات الهدول العربيهة نحهو التنميهة     

 لهههبعض التحههديات التهههي تواجهههه تنميهههة 
ً
 مختصهههرا

ً
القوميههة والتهههي تهههرتبط بالتنميههة البشهههرية، وتقهههدم الورقهههة عرضهها

 رية في القرن الحالي. املوارد البش

 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية:    



135 

 

 / التعرف على التحديات املعاصرة والتي تواجه تنمية املوارد البشرية في الدول العربية.1

تنميهة / اختبار فروض الدراسة والتوصل الى نتائج الدراسة ومن ثم تقديم ةعض التوصهيات والتهي تسهاعد فهي 2

 املوارد البشرية.

 منهج الدراسة 

سيستخدم الباحث املنهج الوصفي والتحليلي في تناوله للموضوع وذلك للوصول الى النتائج ومن ثم تقديم      

 التوصيات.  

 فروض الدراسة

 ترتبط برامج تنمية املوارد البشرية باألوضاع االقتصادية للدول . -1

 ى برامج تنمية للموارد البشرية.تؤثر البيئة الثقافية والسياسية عل -2

 لتنمية املوارد البشرية. -3
ً
 تشكل البيئة االمنية تحديا

 مصطلحات الدراسة

 مفهوم التحديات

 (1).اعتراضأخطار وتعنى  )التحدي(، ما يواجه من عقبات أو –أصلها من كلمة تحٍد   

 واملعوقات. واالعتراضاتوبالتالي فالتحديات تشمل معنى األخطار        

 معنى مصطلح التنمية

ههههي عمليهههة اجتماعيهههة وثقافيهههة وسياسهههية واداريهههة وليسهههت محهههض إنجهههازات  Development التنميهههة          

ضروري وههام لكهل مجتمهع إنسهاني، وذلهك لتحقيهق أههداف النهاس واملجتمهع والوصهول بهه  ءش ياقتصادية، وهي 

 جههاءت مههن الفعههل نمهها أ
ً
أمهها فههي  ي زاد ، ومههن النمههاء أي الخيههر واالصههالح.ملسههتوى معيشههة أفضههل . والتنميههة لغويهها

فإن التنمية تعرف بأ ها  )عملية ديناميكية تتكون من سلسلة مهن التغييهرات الهيكليهة والوظيفيهة فهي  االصطالح

املجتمع، وتحدث نتيجة للتدخل في توجيهه حجهم ونوعيهة املهوارد املتاحهة للمجتمهع، وذلهك لرفهع مسهتوى رفاهيهة 

 (2)اد املجتمع عن طريق زيادة فعالية افراده في استثمار طاقات املجتمع الى الحد االقص ى(.الغالبية من أفر 

  معنى مصطلح املوارد

 هههي املصههادر  Resourcesاملههوارد  
ً
، ومههورد هههي مفههرد Wealthأو الثههروة  Meansأو الوسههائل  Sourcesلغويهها

 لهههم. ويعههرف مههاكس سههيبون  ءشهه يمههوارد، واملههورد هههو املكههان الههذي يههأتي النههاس إليههه للحصههول علههى 
ً
يحقههق نفعهها

 أو غيهر متهاح، ويتطلهب ةعهض الجههد  ءشه ياملورد بأنه: أي 
ً
لهه قيمهة ويمكهن اسهتخدامه، وههو إمها أن يكهون متاحها

، ويسهههتطيع اإلنسهههان أن يسهههتفيد منهههه ويجعلهههه أداة يمكهههن 
ً
لتأديهههة وظيفهههة أو إلشهههباع  اسهههتخدامهالجعلهههه متاحههها

 (3)حاجة أو لحل مشكلة.

 املوارد البشريةمفهوم 

                                                           
1
  www.almaany.com/hom.phplanguageظهراً                                             3م الساعة 27/8/2012الثاء الث 

2
 13م( ،ص2009مدحت محمد أبو النصر، تنمية الموارد البشرية ) حلوان: الروابط العالمية للنشر والتوزيع، -

3
 67المرجع نفسه، ص - 

http://www.almaany.com/hom.php
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 ملفههاهيم أخهرى ههي : القهوى البشههرية والعناصهر البشهرية ورأس املهال البشههري  
ً
يعتبهر ههذا املفههوم مرادفها

والبشر ...الخ والبشر ههم اإلنسهان وأخيهه اإلنسهان، ولقهد كرمهه   تعهالى فهي القهرآن الكهريم.  ومهن تعريفهات 

 (4)د الوحيد الحقيقي(.املوارد البشرية كما يقول بيتر دراكر أ ها) املور 

 

( والتي تواجه تنمية املوارد البشرية، تم تقسيم  21وحتى يتسنى تناول ةعض تحديات هذا القرن ال )  

 الدراسة الى محورين على النحو التالي:

 املحور األول: العوملة

 .مفهومها وتعريفها 

 .أنواع العوملة 

                                   .تحيات العوملة                     

 املحور الثاني: الخصخصة

 .معناها وتعريفها 

 .اشكالها وأهدافها 

 .أثر الخصخصة على العمالة 

: املحهههههور األول: العوملة
ً
 أوال

 مفهوم العوملة

 بهههأن جهههذرها           
ً
 وههههو يعتبهههر مصهههطلح حهههديث علمههها

ً
إن معنهههى العوملهههة لهههم يهههرد فهههي معهههاجم اللغهههة العربيهههة  هائيههها

 (  5غوي هو ) علم ( ومنه العاملون وهم من أصناف الخلق والعالم.)الل

 في السنوات األخيرة من ههذا  Globalizationويعد مصطلح العوملة    
ً
من أكثر املصطلحات استخداما

القههرن وذلههك علههى جميههع املسههتويات ملهها لهههذا املصههطلح مههن تههأثيرات علههى العديههد مههن الجوانههب فههي الحيههاة العامههة 

ويقصههههد بههههها " الحركههههة السههههريعة لعناصههههر السههههلع والخههههدمات واألشههههخاص والنقههههود واالفكههههار عبههههر حههههدود للبشههههر. 

 (6) الدول، بما يجعل العالم أقرب إلى القرية الصغيرة "

ويهههههرى االقتصهههههاديون بأ هههههها ) حركهههههة السهههههلع والخهههههدمات ورأس املهههههال واملعلومهههههات واأليهههههدي العاملهههههة عبهههههر  

 .7الحدود الوطنية واإلقليمية(

 واع العوملةان

 (8اآلتي: تشتمل العوملة على عدة أنواع تتمثل في 

 ( العوملة السياسية2العوملة االقتصادية.           (1

                                                           
4

  71المرجع نفسه، ص -

5
  9م(، ص2001عالء الدين ناطوريه، العولمة وأثرها في العالم الثالث) عمان: دار زهران للنشر، -

6
 49مدحت محمد أبو النصر ، مرجع سبق ذكره، ص  - 

7
 10عالء الدين ناطوريه، مرجع سبق ذكره، ص -

8
 56ه، صمدحت محمد أبو النصر ، مرجع سبق ذكر - 
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 ( العوملة االجتماعية..4العوملة املعلوماتية واإلعالمية. (2

 ( العوملة الحضرية واملعمارية.6العوملة التقنية.          (3

 العوملة الثقافية. (7

ة فهههي مجهههال األعمهههال، عهههدم وجهههود حهههواجز إقليميهههة أو دوليهههة بهههين دول العهههالم ويعكهههس اصهههطالح العوملههه

املختلفة، مما يجعلها تبدو وكأ ها قرية صغيرة فقد ألقى ظهور املنظمات متعددة الجنسيات، وعابرة القوميات 

، يجهب علهى علهى عهاتق مهديري املهوارد البشهرية. فعلهى سهبيل املثهال تواملسهؤوليابالعديد مهن املتطلبهات واألعبهاء 

ادارة املهههوارد البشهههرية أن تضهههمن تهههوافر املهههزيج املناسهههب مهههن االفهههراد فيمههها يتعلهههق باملعرفهههة واملههههارات، والتكيهههف 

قادرين على القيام بواجباتهم فهي ظهل العوملهة. ولكهي تكهون ادارة املهوارد البشهرية قهادرة  األفرادالثقافي حتى يكون 

 وقبهل اي شه ئ البهد على تحقيق هذا الهدف، فيجب عليها  تهيئة 
ً
االفهراد ملقابلهة ومواجههة تحهديات العوملهة. وأوال

  (9)الوسائل للحصول على اكتساب املعرفة بلغة الدولة التي يعملون بها. دلألفراأن يتوافر 

 تحديات العوملة

واملعرفيههة  قهوة املنظمهات القههادرة علهى التنهافس فههي ظهل العوملهة والخصخصههة تتمثهل فهي قههدرتها العلميهة

التقليههدي املوجهه نحهو املهوارد املاليههة  البشهري والفكهري وههذا يسههتوجب تحهول املنظمهات عهن نهجهها أسهمالهاوبر 

 –ويههأتي تههأثير العوملههة علههى املههوارد البشههرية بطههرق مختلفههة  واالهتمههام. محههل الصههدارة لتصههبا املههوارد البشههرية

إلههى رفههع  يههأتي مههن أهمههها الحاجههة –ة وتنظيميههة ، وامنيههة ، وتكنولوجيهه واجتماعيههة واقتصههادية فكريههة وثقافيههة

 والحهد مهن التهديهدات التهي تحملهها  الفهرص املتاحهة كفاءة وقدرات العهاملين للمنظمهات إلمكانيهة اسهتغالل
ً
عامليها

  (10)في طياتها. العوملة والتطورات التكنولوجية املتالحقة

وان  .مجهال القهوى البشهريةحيويهة مهؤثرة مباشهرة فهي  ان التكنولوجيها والعوملهة كعناصهر ويهرى اغها زادة

 املهوارد البشهرية تعزيهز القهدرات التنظيميهة فهي اسهتقطاب االفهراد املههؤهلين واالحههتفاظ علهى املختصهين فهي مجهال

البشههرية فههي منظمههات القطههاع العههام  وعليههه فههإن تبنههى اسههتراتيجيات متطههورة فههي مجههال إدارة وتنميههة املههوارد بهههم.

ضهههروريا ، إن لهههم يكهههن واقهههع فرضهههته التطهههورات واملسهههتجدات  أصهههبا أمهههروالخهههاص ملواجههههة تحهههديات العوملهههة ، 

 إعادة النظر فهي الهياكهل اإلداريهة للمنظمهات وأنظمهة إدارتهها، والتكنولوجيها املالئمهة ، يستوجب املعاصرة . وهذا

احتياجهات العمل اليومي وتلبيهة  والقدرات الفردية للعاملين ومهاراتهم ومعارفهم ، ملواجهة متطلبات والثقافات

  (11).املستقبل

 فهههإن العوملهههة ههههي مرحلهههة تاريخيهههة أو ههههي بمثابهههة تطهههور تهههاريخي لهههه جهههذوره. ويشهههير تقريهههر التنميهههة 
ً
وعمومههها

تلهك الفههرص  انكمههاشالبشهرية إلهى أن العوملههة توسهع فهرص تقههدم ةشهري غيههر مسهبوق للهبعض ، ولكنههها تهؤدي إلهى 

القتصهههاد والثقافهههة والحكهههم ولكنهههها تفتهههت املجتمعهههات . بالنسهههبة آلخهههرين وإلهههى تآكهههل األمهههن البشهههري فههههي تهههدمج ا

االقتصهادية أو توليهد النمهو  الكفاءاتفالعوملة في هذه الحقبة تسعى مدفوعة بقوى االسوق التجارية الى تعزيز 

 (12)وادراج االرباح ولكنها تغفل اهداف العدل والقضاء على الفقر وتعزيز االمن البشري.

                                                           
9

 16م ( ص2002راوية حسن، إدارة الموارد البشرية ) االسكندرية: الدار الجامعية،  -

10
-                                                                                                        www.hrm.group.com     

11
  net vb/showthread.php  /www.hrm.groupظهراً                                    3م الساعة 8/2012 /27الثالثاء    -

12
 65-63م(، ص ص2008عمران عباس يوسف عبدهللا، العولمة واقتصاد السودان، ) الخرطوم: دار عزة للنشر والتوزيع،  

http://www.hrm.group.com/
http://www.hrm.group/
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 (13) يجب التعامل معها ومواجهتها . ومن هذه التحديات: وللعوملة تحديات ومخاطر     

 ههههي التنهههافس 1
ً
/ التحهههديات االقتصهههادية: إن أههههم التحهههديات االقتصهههادية التهههي تواجهههه العهههالم العربهههي خصوصههها

التجههاري الههدولي، وربههط التجههارة واالسههتثمار فههي اتفاقيههة عامليههة، وربههط الصههناعة واالنتههاج بمعههايير العمههل ومعههايير 

وتحدي منظمة التجارة العاملية، وضرورة فهم اةعاد السوق العاملية وأسهلوب صهياغة سياسهة التنهافس  البيئة،

 مههن خههالل الحكومههات 
ً
 مههؤثرا

ً
التجههاري وغيههر ذلههك مههن االمههور االقتصههادية. ومعنههى ذلههك البههد ان يكههون هنههاك دورا

 واملؤسسات االهلية في التعامل مع واقع وحقائق السوق العاملية. 

ا يجعههل مسههالة تنميههة املههوارد البشههرية شههاقة ومكلفههة بههل وتسههتوجب مواكبههة التطههورات االقتصههادية . هههذا مهه   

وهنا يمكن االشارة الى تأثيرات االزمهة العامليهة املاليهة والتهي ربمها تحهد مهن زيهادة االنفهاق علهى بهرامج تنميهة املهوارد 

 البشرية.

الديمقراطيهههة والحريهههة السياسهههية... الهههخ فهههإن الهههدول  / التحهههديات السياسهههية: اذا كانهههت العوملهههة ترفهههع شهههعارات2

العربيههة فههي الواقههع تواجههه تحههديات كبيههرة فههي هههذا الصههدد. فعلههى سههبيل املثههال النظههام الحزبههي فههي الههدول الناميههة ) 

ومنهههها العربيهههة( ، فإ هههها تفتقهههر الهههى الفاعليهههة لكثهههرة القيهههود التهههي تفرضهههها الهههنظم الحاكمهههة علهههى أحهههزاب املعارضهههة 

نسهههيق فيمهههها بينهههها، باإلضههههافة إلهههى افتقههههار الثقافهههة السياسهههية والقههههيم الديمقراطيهههة أضههههف إلهههى ذلههههك وضهههعف الت

ضعف الوعي السياس ي وتفشه ي الفسهاد فهي ةعهض املؤسسهات الحكوميهة والتهأثير السهلبي فهي العمليهات االنتخابيهة 

وافهق مهع قهدراتهم ومههاراتهم والتداخل غير املشهروع بهين السهلطة واملهال. ممها يعنهي تقليهد أفهراد ملناصهب قهد ال تت

 والذي يؤدي بدوره الى تدني األداء.

/ التحديات االجتماعية: وتتمثل هذه التحديات في مجموعة التغيرات الفكرية التي طرأت على ةعض القضايا 3

حهد االجتماعية في الدول كقضية العدالة االجتماعية وما يرتبط بها من أفكار مثل التأمينات االجتماعيهة التهي ت

الههى نقههص الرعايهههة الصههحية ، وتههدني مسههتوى التعلههيم، وقلههة فههرص العمهههل،  باإلضههافةمههن الصههراعات الطبقيههة 

 وصعوبة توافر املسكن املالئم للطبقة الدنيا والنمو السكاني السريع ...الخ. 

ربيههة وذلههك / التحههديات الثقافيههة: تعههد التحههديات الثقافيههة للعوملههة مههن أخطههر التحههديات التههي تواجههه األمههة الع4

ويرتبط بذلك ضرورة االرتقاء بكم ونوع تعليم وتطوير املؤسسات التعليميهة فهي املراحهل، ’ الرتفاع معدالت األمية

 ويهههههدخل ضهههههمن نطهههههاق التحهههههديات الثقافيهههههة القهههههدرة علهههههى تخيهههههر وانتقهههههاء الثقافهههههة الغربيهههههة، بحيهههههث يمكهههههن اختيهههههار 

تحهههدي آخهههر وههههو ضهههرورة الحفهههاظ علهههى القهههيم األخالقيهههة والقهههيم الدافعهههة إلهههى األمهههام . باإلضهههافة إلهههى  االتجاههههات

 يفرق بين املحلي والعاملي. والدينية في مواجهة الغزو الذي ال

 فههي العوملههة، وهههذا مهها االتصههال/ التحههديات التكنولوجيههة: تلعههب تقنيههات املعلومههات وتكنولوجيهها 5
ً
 أساسههيا

ً
 دورا

 في كل لحظة. لذا فإن الدول تواجه التغيرات ساعد  في تجاوز حدود املكان والزمان ، وجعل العالم كل
ً
ه حاضرا

 فههي مجههال الخههدمات وهههذا يفههرض علههى 
ً
التكنولوجيههة التههي تتسههم بالسههرعة والتعقيههد فههي مجههال اإلنتههاج ، بههل أيضهها

 بههين الههدول املتقدمههة والناميههة خاصههية وأن األخيههرة ال
ً
 العههالم العربههي مواجهههة تلههك الفجههوة التقنيههة القائمههة فعههال

قههههدرة علههههى الخلههههق التقنههههي أو التطههههوير التكنولههههوجي فههههي املسههههتقبل القريههههب. وهنهههها تكمههههن مسههههئولية الههههدول تملهههك ال

 العربية فقط في تمكين األفراد بكيفية التعامل مع تلك التقنيات عن طريق التدريب والتنمية. 
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 فتحههههديات العوملههههة تشههههمل جميههههع منههههاحي الحيههههاة االقتصههههادية واالجتماعيههههة والسياسههههية وا  
ً
لثقافيههههة اذا

والتكنلوجية وهذا بدوره ينعكس على حياة األفراد ) املوارد البشهرية ( ، ممها يفهرض علهى جميهع الهدول وخاصهة 

 العربية منها وضع خطط مستقبلية ملواجهة تلك التحديات. 

    

 (14:ومن ناحية اخرى فإن التحديات التي تواجه تنمية املوارد البشرية في املنشآت تتمثل في اآلتي   

 / تحول في سوق العمل1 

هنهههاك تحهههوالت اقتصهههادية عديهههدة أثهههرت علهههى التوظيهههف ونوعيهههة الوظهههائف ومهههن أهمهههها تحهههول عهههدد كبيهههر مهههن     

 األفراد من األعمال الزراعية إلى الصناعية والخدمية.

 / املنافسة العاملية2

 في اقتصاد دولي بحيث تؤثر االحداث في أي مهن بله      
ً
د مهن العهالم علهى البلهدان االخهرى. إن العالم مرتبط معا

 مما يتطلب قدرة االفراد على املواكبة ملجاراة تلك املنافسة.

 / تحول االهتمام في الوظائف3

الزراعيهة والكتابيهة  –تشهد الحقبهة الحاليهة مهن الهزمن تحهول كبيهر ةعهدم االقبهال علهى الوظهائف التقليديهة      

الطلهب علهى الوظهائف الجديهدة مثهل ، أعمهال البرمجهة وتحليهل الهنظم وازديهاد االهتمهام و  –والطباعة والتعهدين 

 ووظائف االتصاالت السلكية والالسلكية.

 / مستوى التأهيل للوظائف4

ادت التغيههرات التههي طههرأت علههى محتويههات الوظههائف مههن مهههام وواجبههات نتيجههة التغيههرات فههي أسههاليب العمههل      

ظمة ومقتضيات املنافسة، أدت الى ضرورة رفع مسهتوى التأهيهل والتقنيات املستخدمة وتوجهات وتطلعات املن

لشههغل الوظههائف فههي هههذا العصههر، بحيههث ال يكههون بوسههع االفههراد الحصههول علههى عمههل مههالم يرفعههوا مههن مسههتوى 

 تأهيلهم.

 االجتماعيةالقيم  اختالف/ 5

وتنظيمههه وبالتههالي علههى  القههيم والحقههوق للعامههل ممها يههؤثر علههى متطلبههات العمهل اخهتالفيشههد العصههر الحههالي     

فاعليههة املنظمههات ممهها يضههطر املنشههآت فههي إصههدار تشههريعات وانظمههة تسههاعد علههى فاعليههة املنظمههات وللحههد مههن 

 السلوك الذي يؤثر على املنشأة وفاعليتها وعلى العاملين.

 استراتيجيات تنمية املوارد البشرية في ظل تحديات العوملة

العوملة يتمثل في قهدرتها العلميهة واملعرفيهة وبرأسهمالها البشهري  أن قوة املنظمات على التنافس في ظل

والفكههري فهههو املههورد االسههتراتيجي فههي العمليههة اإلنتاجيههة، أي املههورد الههذي يصههعب نسههخه أو تقليههده مههن قبههل أي 

منظمة أخرى غير التي يعمل بها. وفي هذا العصر، أصهبا مهن السههل علهى كهل املنظمهات أن تقهوم بنسهخ وتقليهد 

يع برامج العمل واآلالت والتقنيات والبرمجيات املستخدمة في اإلنتهاج والخهدمات فهي أي منظمهة أخهرى، عهدا جم

العنصر البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد. عليه فإن تبنى اسهتراتيجيات متطهورة 

أصهبا أمهر ضهروريا ، إن لهم يكهن واقهع فرضهته  في مجال إدارة وتنمية املوارد البشرية ملواجهة تحهديات العوملهة ،

التطورات واملستجدات املعاصرة ، وهذا يستوجب إعادة النظر في الهياكل اإلدارية للمنظمهات وأنظمهة إدارتهها، 

والتقنية املالئمة، والثقافات والقدرات الفردية للعاملين ومهاراتهم ومعارفهم، ملواجهة متطلبهات العمهل اليهومي 
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جههات املسههتقبل .وأمههام تحههديات العوملههة البههد مههن دراسههة الواقههع وتحليلههه وتحديههد متطلبههات املرحلههة وتلبيههة احتيا

واقعيههههة طموحههههة تأخههههذ ةعههههين االعتبههههار  واسههههتراتيجيةالقادمههههة مههههن املههههوارد البشههههرية، وصههههياغة أهههههداف واضههههحة 

 (15)اآلتي

العامهههههة للدولهههههة، ومهههههن  راتيجيةباالسهههههت. أن متطلبهههههات املهههههوارد البشهههههرية مهههههن التعلهههههيم والتهههههدريب تهههههرتبط مباشهههههرة 1

عامههة، وحتههى توضههع  اسههتراتيجيةالناحيههة املنطقيههة ال معنههى السههتراتيجيات جزئيههة وخطههط فرعيههة مههن دون وجههود 

 ألن العوملهههة ههههي أمهههر واقهههع البهههد مهههن إعهههادة هيكلهههة النظهههام التعليمهههي والتهههدريبي لتلبيهههة االسهههتراتيجيةههههذه 
ً
، ونظهههرا

لهههة املتخصصهههة واالسهههتجابة للتطهههورات التقنيهههة املتسهههارعة فهههي نوعيهههة احتياجهههات سهههوق العمهههل مهههن القهههوي العام

 وكمية املوارد البشرية املطلوبة.

. إعادة النظهر فهي األنظمهة املتعلقهة بهالتعليم والتهدريب لههتحقيق الالمركزيهة فهي اتخهاذ القهرارات الخاصهة بتطهوير 2

ع التطهههور السهههريع وتخفيهههف الهههبطء فهههي اتخهههاذ الخطهههط والبهههرامج التعليميهههة والتدريبيهههة لزيهههادة املرونهههة والتهههأقلم مههه

 القرارات ذات الصلة.

 مسههههههههههههتمرة لتطههههههههههههوير املههههههههههههوارد البشههههههههههههرية. اسههههههههههههتراتيجية. تطههههههههههههوير النظههههههههههههرة إلههههههههههههى التههههههههههههدريب علههههههههههههى أ ههههههههههههها عمليههههههههههههة 3

. ضرورة امهتالك املههارات التدريبيهة وتنميتهها، مهع األخهذ فهي الحسهبان أن إمكانيهة اكتسهاب املههارات متاحهة لكهل 4

املههههههارات، لكنهههههها تحتهههههاج فقهههههط إلهههههى البيئهههههة الصهههههحيحة إلخراجهههههها  امهههههتالكمجتمهههههع، وأنهههههه يمكهههههن شهههههخص وفهههههي أي 

 واستغاللها. 

 فهههي أغلهههب األحيهههان 5
ً
. أن التهههدريب أمهههر حتمهههي وضهههروري، فاكتسهههاب العامهههل املههههارات األساسهههية قهههد يكهههون كافيههها

 حاجهههة إلهههى التهههدريب التخصصههه 
ً
ي فهههي الصهههناعات املعقهههدة للصهههناعات ذات العمالهههة الكثيفهههة، ولكهههن هنهههاك دائمههها

 لتأهيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل عمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال ذوي مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارات نوعيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة تناسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب األعمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال املوكلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة إلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيهم.

 . العمل على تحديث برامج التدريب لصقل املهارات املطلوبة بما يتماش ى مع التقنية الحديثة. 6

ة علهى أن . تعلم اللغات وخاصة اللغة اإلنجليزية كأساس للمتدرب واملدرب حتهى يمكهن فههم واسهتيعاب التقنيه7

 يتم ذلك بالتوازي مع تطوير املناهج التعليمية والتدريبية وإعدادها بصورة تتفاعل مع الجديد في التقنية.

 . تبنههههههههههههههههههههههههههي وتطههههههههههههههههههههههههههوير الكفههههههههههههههههههههههههههاءة اإلنتاجيههههههههههههههههههههههههههة للعهههههههههههههههههههههههههههاملين مههههههههههههههههههههههههههن خههههههههههههههههههههههههههالل إدارة الجههههههههههههههههههههههههههودة الشهههههههههههههههههههههههههههاملة.8

لوقهت وقيمهة الجهودة وقيمهة . التركيز على انتقاء قيادات إدارية تنفيذية عصرية خالقهة وفعالهة تهؤمن بأهميهة ا9

اإلتقههههان وقيمههههة العمههههل الجمههههاعي وقيمههههة املنافسههههة وقيمههههة اإليمههههان الواسههههع والعميههههق بالقههههدرات التههههي ال حههههد لههههها 

لإلنسان )املوارد البشرية( وقيمة اإليمان ةعامليهة العلهم واملعرفهة وعلهوم اإلدارة الحديثهة وعلهوم املهوارد البشهرية 

 على مهارات القيادات في إدارتهم ملنظماتهم.وعلوم التسويق؛ إذ إن نجاح أو 
ً
 فشل املنظمات يعتمد أساسا

 لبههرامج التنميهههة البشهههرية فهههي الههدول العربيهههة، بإعتبهههار أ هههها     
ً
 واضهههحا

ً
نسههتنتج ممههها سهههبق أن العوملههة تعتبهههر تحهههديا

 للمنافسة على مستوى العه
ً
 رئيسيا

ً
الم. مها يجعهل تلهك تجعل متطلبات القوى العاملة من الكفاءة واملهارة عامال

الههدول أمهههام واقههع جديهههد يفههرض عليهههها القيههام بتغييهههر سياسههاتها وبرامجهههها تجههاه املهههوارد البشههرية وتنميتهههها لتكهههون 

 قادرة على مسايرة متطلبات العوملة.

 

: محهههههههور 
ً
 الخصخصة ثانيا
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تههدعو الدولههة إلههى  إلههى الوجههود فههي خضههم حركههة التحههول التههي Privatizationلقههد ظهههر مصههطلح الخصخصههة       

عن األداة الرئيسية التي استخدمتها في تدخلها في النشاط االقتصادي ونعني به  –على وجه التحديد  –التخلي 

 القطاع العام، ليأخذ القطاع الخاص مكانه. 

 معنى الخصخصة وأشكالها

اع الخههاص يمكههن تعريههف الخصخصههة ةشههكل عههام علههى أ ههها ) العمليههة التههي يههتم بموجبههها إحههالل القطهه  

محههل القطههاع العههام فههي املواقههع التههي يحتلههها هههذا األخيههر فههي النشههاط االقتصههادي املنههتج للسههلع والخدمات(.عليههه 

فإنه يمكن مالحظة تعدد األشكال التي ان تأخذها هذه العمليهة، فهنهاك الخصخصهة بمعناهها الضهيق التهي يهتم 

تجة للسلع والخدمات إلى ملكية خاصة. ويكون هذا تحويل ملكية املؤسسات االقتصادية اململوكة للدولة واملن

. وهنههاك باملقابههل للخصخصههة بمعناههها األوسههع والتههي ال
ً
 أو جزئيهها

ً
 التحويههل للملكيههة إلههى القطههاع الخههاص إمهها كليهها

تعنههي بالضههرورة نقههل ملكيههة املؤسسههات االقتصههادية العامههة إلههى القطههاع الخههاص، وإنمهها تجريههد هههذه املؤسسههات 

واألشهههكال الحمايهههة التهههي تتمتهههع بهههها وإخضهههاعها بالكامهههل لقهههوانين السهههوق التنافسهههية، ههههذا مهههن مهههن جميهههع املزايههها 

  (16)جهة، ومن جهة ثانية إزالة جميع القيود املوجودة أمام حرية عمل القطاع الخاص.

 علهههى آليهههات االعتمهههادويعرفههها الهههبعض علهههى أ هههها )زيهههادة كفهههاءة إدارة وتشهههغيل املشهههروعات العامهههة مهههن خهههالل      

 (17)السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية (. ومن هنا يستنتج أن عناصر الخصخصة تتمثل في اآلتي

/ ان أهم عنصر في عملية الخصخصة هو تغيير أسلوب التشغيل وإدارة املشروعات العامة لتتفق مهع مبهادئ 1

 القطاع الخاص واتخاذ األرباح واإلنتاجية كأساس لتقييم األداء.

الخصخصههة نقههل ملكيههة ةعههض وحههدات القطههاع العههام املحلههي إلههى القطههاع الخههاص وذلههك بههأكثر مههن  / تتضههمن2

 أسلوب مثل بيع الشركات الى مستثمر واحد أو مجموعة مستثمرين وغيرها.

/ الخصخصة ال تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص وإنما يتضمن زيادة 3

 الى القطاع الخاص املحلي في خطط التنمية على املستويات املحلية من خالل الحوافز.الدور الذي يوكل 

 (18وتتعدد أشكال الخصخصة لتشمل العديد من األشكال منها     

  خصخصة اإلدارة: في هذا املجال تبقهى ملكيهة املؤسسهة فهي يهد الدولهة ولكهن يعههد بإداراتهها إلهى القطهاع

 الخاص بموجب عقود خاصة.

 فههههي حالههههة التههههأجير تبقههههى ملكيههههة املؤسسههههة فههههي يههههد الدولههههة بينمهههها يقههههوم القطههههاع الخههههاص التههههأج 
ً
ير: ايضهههها

 للدولة.
ً
 بتشغيلها لحسابه الخاص لقاء مبلغ مقطوع سنويا

 .االمتياز: حيث يلتزم القطاع الخاص بأداء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة 

 وزيع باسمه وتحت إشرافه عقود التشغيل: لحساب الغير واإلنتاج او الت 

  إلهى أفهراد 
ً
 مباشهرا

ً
تخصيص امللكية: حيهث تنسهحب الحكومهة مهن األنشهطة عهن طريهق بيهع السههم بيعها

 من القطاع الخاص.

 أهداف الخصخصة

                                                           
16
 40مدحت محمد أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص - 

-
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 65عمران عباس يوسف عبدهللا، العولمة واقتصاد السودان، مرجع سبق ذكره، ص 
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من الخصائص الرئيسية للوضع االقتصادي فهي الهدول العربيهة سهيطرة القطهاع العهام علهى نسهبة عاليهة     

نواحي الحياة االقتصادية ةشكل مباشر أو غير مباشر وجاءت هذه الهيمنة عن  من األنشطة وتغلغله في كل

الدولهة لعناصهر اإلنتههاج عهن طريهق التهأميم وقيهام مشههاريع اقتصهادية عامهة، وأصهبحت بههذلك  امهتالكطريهق 

معظهههههههم األنشهههههههطة االقتصهههههههادية فهههههههي يهههههههد الدولهههههههة ) الصهههههههناعة ، املصهههههههارف ، والتجهههههههارة الداخليهههههههة والدوليهههههههة، 

ت والنقههل واملقههاوالت واملرافههق العامههة وغيرههها(. وتراجههع دور القطههاع الخههاص ، بههل كههاد أن ينعههدم واملواصههال 

خههههالل فتههههرات معينههههة وحههههل التخطههههيط املركههههزي محههههل نظههههام السههههوق ، كقههههوة فاعلههههة فههههي تخصههههيص املهههههوارد. 

 دور الدولهههة ليقتصهههر علهههى مجهههاالت أساسهههية مثهههل الهههدفاع والقضهههاء واألمهههن اختهههزالفالتخصهههيص يهههدعو الهههى 

الههداخلي والخههدمات االجتماعيههة ، لههذا فههإن التخصههيص يتجههاوز مفهومههه الضههيق املقتصههر علههى عمليههة بيهههع 

وسياسهههية كبيههههرة وفلسهههفة جديههههدة لههههدور  واجتماعيههههةأصهههول أو نقههههل ملكيهههة ليكههههون بمثابهههة نقلههههة اقتصهههادية 

 (19يلي الدولة . وبالتالي فإن أهداف الخصخصة يمكن حصرها فيما

 مهههن ةعهههض النشهههاطات  وانسهههحابين القطهههاع العهههام والخهههاص ، إعهههادة توزيهههع األدوار بههه -1
ً
الدولهههة تهههدريجيا

 االقتصادية وتشجيع االستثمار الخاص.

التخفيههههف مههههن األعبههههاء التههههي تتحملههههها ميزانيههههة الدولههههة نتيجههههة دعمههههها للمنشههههآت االقتصههههادية الخاسههههرة   -2

لبنيههههة االساسههههية وتكههههريس مههههوارده لههههدعم قطاعههههات التعلههههيم والصههههحة والبحههههث العلمههههي ، واالهتمههههام با

 .االستراتيجيةواملنشآت ذات األهمية 

تطههههوير السههههوق املاليههههة وتنشههههيطها وإدخههههال الحركيههههة علههههى رأس مههههال الشههههركات لتطههههوير وتنميههههة قههههدراتها   -3

 اإلنتاجية.

خلهههق منهههاخ االسهههتثمار املناسهههب وتشهههجيع االسهههتثمار املحلهههي الجتهههذاب رةوس األمهههوال املحليهههة والعربيهههة   -4

 واألجنبية.

 نجاح برامج الخصخصةمراحل إ

 (20تتمثل مراحل إنجاح برامج الخصخصة في اآلتي

 / مرحلة اإلعداد للتحويل: وتشتمل على تحديد استراتيجية واضحة املعالم للبرنامج املزمع تنفيذه.1

املنشههههآت االنتاجيهههههة والخمههههة املرشهههههحة  واختيهههههار / مرحلههههة االنطهههههالق نحههههو التحويهههههل: وتشههههتمل علهههههى تحديههههد 2

 لتخصيصها.

مرحلههههة التحههههول: وتطلههههب املراقبههههة املسههههتمرة للمنشههههآت املحولههههة وسههههعي الحكومههههة إلزالههههة كآفههههة العقبههههات  /3

 واملعوقات في جه عملية الخصخصة ودعم القطاع الخاص في دوره الجديد.

 الخصخصة والنظام العاملي الجديد

التجاريههة وال توجههد  فههي ظههل النظههام العههاملي ) والخصخصههة جههزء منههه( يسههود االنفتههاح االقتصههادي والحريههة 

أي قيود على حركة السلع ورةوس األموال بين الدول . إال أن البعض يرى أن النظهام العهاملي الجديهد ههو نظهام 

 
ً
موضهههوع بواسهههطة الهههدول املتقدمهههة لكهههي يخهههدم أغهههراض ههههذه الهههدول فهههي النمهههو علهههى حسهههاب الهههدول األقهههل تقهههدما

خصة كجزء من إصالح متكامل . وهو إصالح يأخهذ بكهل الخص اعتمادويستمر النداء في هذا القسم إلى ضرورة 
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 17م( ، ص2007فالح أبو عامرية ، الخصخصة وتأثيراتها االقتصادية ) عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  -
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بدعوى ضرورة العوملة واالنصياع إلى النظام العاملي  اقتصادي انفالتحذر ما يحدث على الساحة العاملية من 

.
ً
   (21)الجديد. ويحذر تيار محافظ من العلماء من أن النظام الجديد ما هو إال فخ تقع فيه الدول األقل تقدما

املفهههومين ببعضهههما ) العوملههة والخصخصههة( فههي منظومههة العههالم الجديههد بههل  ارتبههاطواضههح علههى هههذا دليههل 

 يواجههه الههدول الناميههة سههيما الههدول العربيههة فههي كآفههة املجههاالت بمهها فههي ذلههك بههرامج تنميههة 
ً
 جديههدا

ً
ويعتبههران تحههديا

 املوارد البشرية.

 أثر الخصخصة على العمالة

ملتوقعههة للخصخصههة ومهها تثيههره مههن مشههاكل اجتماعيههة إذا مهها أعطههت تأثيراتههها هههذا مههن أخطههر التههأثيرات ا         

السلبية على العمالة، بما تثيره من قالقل وعواقب سياسية داخليهة خطيهرة ، لهذا فهإن معالجهة قضهايا العمالهة 

 من االهتمام من قبل املسئولين عن برامج الخصخصة والبهد مه
ً
 كبيرا

ً
ن في ظل الخصخصة يجب أن تأخذ قدرا

 من البلهدات التهي اتبعهت 
ً
إعداد برامج خاصة لحماية العمالة الوطنية تتزامن مع برامج الخصخصة ، إن عددا

أسهلوب الخصخصههة ، قامههت بالعديههد مههن الوسههائل ملعالجههة ههذه املشههكلة لههديها فههي بدايههة تطبيههق الخصخصههة ، 

ع علههى العههاملين بههها بأسههعار لتبهها املخصصههةفمنههها مههن اتبههع اسههلوب تخصههيص نسههبة مههن أسهههم الشههركات العامههة 

منخفضهههة . ومنهههها مهههن اتبهههع أسهههلوب توزيهههع املسهههتندات علهههى العهههاملين باملنشهههآت ) تجربهههة دول أوربههها الشهههرقية( . 

عههن العمههال لفتههرة زمنيههة محههددة مههع السههماح لهههم  االسههتغناءوهنههاك سياسههة أخههرى لحمايههة العمالههة تمثلههت فههي  

الهههى وضهههع بهههرامج  باإلضهههافةأسههههم تلهههك املنشهههآت أو جهههزء منهههها  بتكهههوين اتحهههادات خاصهههة بههههم وتمكيهههنهم مهههن شهههراء

وضهمن  اختيهاري إلعادة تدريب العمال إللحهاقهم بالوظهائف املسهتحدثة او تقهديم مكافهآت ماليهة مجزيهة وبشهكل 

   (22)نظام محدد ملن يترك الخدمة ) تجربة مصر(.

ملوارد البشرية في الدول العربية في هذا عليه فإن الخصخصة تعتبر واحدة من التحديات التي تواجه تنمية ا    

اآلثار السالبة لتطبيقات بهرامج الخصخصهة كمها فعلهت  ةمعالجالقرن، خاصة وأن غالبية هذه الدول تتجاهل 

 با وغيرها، مما يتسبب وقوعها في مشاكل أخرى كالبطالة  وغيرها. و الدول املتقدمة في اور 

 النتائج والتوصيات

 :
ً
 النتائجأوال

 توصلت هذه الورقة الى النتائج التالية: مما سبق

1.
ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
 وثقافيا

ً
 / تؤثر العوملة على املوارد البشرية فكريا

 وذلك بالتسبب في البطالة بأنواعها إن تطبق بحذر.2
ً
 / إن الخصخصة تؤثر على املوارد البشرية سلبا

 نمية البشريةعلى برامج الت / إن االوضاع االقتصادية للدول  تؤثر3

 / إن البيئة الثقافية والسياسية تؤثر على برامج التنمية البشرية4

 للتنمية البشرية.5
ً
 حقيقيا

ً
 / أن البيئة االمنية غير املستقرة  تشكل تحديا
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: التوصيات
ً
 ثانيا

 يوص ي الباحث باآلتي:

وجب مجاراتهها ةشهتى الوسهائل / أن العوملة واقع يفرض نفسه على جميهع الهدول بمها فهي ذلهك العربيهة ممها يسهت1

 وباستغالل كل املوارد.

 / االستفادة من ايجابيات العوملة ومعالجة سلبياتها بإعداد كوادر ةشرية مؤهلة.2

 لتنمية املوارد البشرية.3
ً
 صحيحا

ً
 / البد من توجيه املوارد االقتصادية توجيها

 خطة محكمة لتفادي اآلثار السالبة لها. / إن تطبيق برامج الخصخصة ةغرض رفع كفاءة االداء تحتاج الى4

 / تبني مشاريع التنمية املستدامة لتنمية املوارد البشرية.5

 االعمال سبيل لتحقيق أهداف التنمية البشرية. ألداءالتكنلوجيا كأساس  استخدام/ 6

 ملوارد البشرية.يساعد على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في تنمية ا لألفراد  / توفير االمن واالستقرار7

 / تقديم الخدمات املختلفة واحدة من أسباب تحقيق أهداف التنمية البشرية.8

 املراجع
 م.2009مدحت محمد أبو النصر، تنمية املوارد البشرية . حلوان. الروابط العاملية للنشر والتوزيع، .1

 راوية حسن. إدارة املوارد البشرية . االسكندرية   .2

 م.   2002وارد البشرية. عمان. دار زهران . حنا نصر   . إدارة امل .3

 م.2008عمران عباس يوسف عبد . العوملة واقتصاد السودان. الخرطوم. دار عزة للنشر والتوزيع،  .4

 م.  2007فالح أبو عامرية . الخصخصة وتأثيراتها االقتصادية. عمان. دار أسامة للنشر والتوزيع،  .5

 ادية معاصرة. القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.صالح الدين حسن السيس ي. قضايا اقتص .6

 م.2002القاهرة: الدار الجامعية.  أحمد ماهر. دليل املدير في الخصخصة. .7

 مواقع اإلنترنت

1. net vb/showthread.php                                                   /www.hrm.group   

2. www.hrdiscussion.comhtml                                                     -/hr  
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 التعليم النوعي للجميع مفتاح التنمية البشرية املستدامة

 عمايري يوسف  هد. رند

randa_amayiri73@hotmail.com  

 مشكلة البحث ،

( على االنتهاء ، ولم تتخذ إجراءات 2014 – 2005قارب عقد "التعليم مفتاح التنمية املستدامة" )

ت الذاتية الكامنة حقيقية للنهوض بالتعليم العالي ليؤدي واجبه في التنمية املستدامة ةشكل يعبر عن اإلمكانا

مثل ل، في التعليم العالي والبحث العلمي في البلد  فهناك إمكانات هائلة معطلة أو مهمشة بحاجة إلى تفعي

تراخي الطلبة وتعودهم على التلقين و غياب أسلوب التفكير العلمي املنهجي في عملية التدريس، وانعكاس ذلك 

، وباملحصلة النهائية تدني مكانة الجامعة وتردي ريجهاتوى خعلى مجمل العملية التعليمية في الجامعة ومس

  .درجة جودة أدائها العلمي

 فرضية البحث ،

أن النشاطات الصفية والالصفية و كتابة التقارير املنهجية ةعلمية تحفز عملية التعليم وتحث  

النشاطات تعٍود الطالب على الطالب على التفكير العلمي والتعود عليه سبيال في الحياة اليومية . وأن هذه 

التعلم الذاتي ، وكذا التدريس في وقت واحد وتكسر الجمود الفكري ، وتثلم الجدار الفاصل في العالقات 

ة بين الطالب و التدريس ، واالهم إ ها تخلق أجواء تفاعلية ايجابية تخدم العملية االجتماعي –العلمية 

 .ةالتعليمية وتنهض بها وبتقييم أداء الجامع

 هدف البحث ،

إبراز دور الطلبة كمفتاح لبوابة التنمية املستدامة للجامعة واملجتمع عندما يحسن توجيههم 

وتأهيلهم . فالورقة تهدف الى التذكير بوسائل تحريك الجو العلمي في الجامعة وتفعيله من خالل الطلبة، بما 

ة األداء الجامعي، وباملحصلة النهائية، تحقيق يحقق تحسين املستوى العلمي لهم وألساتذتهم، و رفع درجة جود

 .تنمية مستدامة لعمليتي التعليم والتعلم الذاتي في الجامعة واملجتمع

  ، وسائل تحقيق الهدف

ليس هناك وسيلة واحدة يمكنها تحقيق نقلة نوعية للعملية التعليمية  لتحقيق التنمية املستدامة 

يجابي ، بل البد من مجموعة من الوسائل واألدوات والنشاطات التي من حالة التلقي السلبي إلى التفاعل اال 

إلى فضاء  Boring atmosphere تكمل ةعضها البعض وتتفاعل لتنقل الطالب من الجو التعليمي الرتيب

يخلقه أستاذ املادة و القسم العلمي بدعم و متاةعة وتشجيع من قبل اإلدارة  Space Interactive تفاعلي

  .ئاسة الجامعةالعمادة ور 

، التقارير  Debates ومن الوسائل التي يمكن اعتمداها لتحقيق ذلك : العصف الذهني ، املناظرات

الفصلية ، الدراسات امليدانية ، الحلقات النقاشية للطلبة ، مشاريع أبحاث التخرج ، املعارض العلمية 

الخاصة بالقسم العلمي وطلبته ، والكثير  بمشاركة فاعلة من قبل الطلبة ، املنتديات على الشبكة الدولية

  . غيرها . سنناقش سبل تحقيق ةعض منها في هذه الورقة

  مفهوم التنمية املستدامة:

لبي احتياجات الحاضر دون االجتماعيهو مصطلح يشير إلى التنمية )االقتصادية والبيئية، و 
ُ
ة( والتي ت

تها والتنمية املستدامة ليست حالة ثابتة من االنسجام ، املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجا

mailto:randa_amayiri73@hotmail.com


147 

 

املوارد ، وتوجيه االستثمارات ، واتجاه التطور التكنولوجي ، والتغييرات  واستغاللوإنما هي عملية تغيير 

 عن االحتياجات الحالية
ً
 املؤسسية التي تتماش ى مع االحتياجات املستقبلية فضال

ت القرن املاض ي لتحقيق نوعية حياة أفضل للبشر و اعتبار البيئة و قد ظهر املفهوم منتصف ثمانينا

الطبيعية والبيئة البشرية كل مترابط لتعزيز  وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة واالستثمار العقالني 

للموارد و ربط التكنولوجيا بأهداف املجتمع التنموية و إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات 

هي الجهة املعنية  أل هاملجتمع متوافق مع التنمية وتعتبر الدولة الطرف االساس ي في تنفيذ التنمية املستدامة ا

 في تخطيط وتنفيذ املشاريع التنموية في اي دولة من دول العالم.

هذه  تقوم التنمية املستدامة على ثالثة أةعاد أساسية، هي: االقتصاد واملجتمع والبيئة. ومن املالحظ أن 

العناصر يرتبط ةعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخال كبيرا. فاالقتصاد أحد املحركات الرئيسية 

للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية املحددة ملاهيته )مجتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إلخ(. واملجتمع هو 

ل األساس ي لألنماط االقتصادية التي تسود ف خ
ّ
شك

ُ
يه، اعتمادا على نوع الفكر االقتصادي صانع االقتصاد، وامل

الذي يتبناه املجتمع. والبيئة هي اإلطار العام الذي يتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها، كما تتأثر البيئة 

ةسلوكيات أفراد املجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية وأنشطتهم املختلفة. ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية 

له أن يحقق التوافق واالنسجام بين هذه العناصر الثالثة، وأن يصهرها كلها في بوتقة واحدة املستدامة ال بد 

تستهدف االرتقاء بمستويات الجودة لتلك العناصر معا: أي تحقيق النمو االقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد 

القادمة من املوارد  املجتمع، وضمان السالمة البيئية، مع املحافظة في الوقت نفسه على حقوق األجيال

الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة ،وعليه ال بد من وجود ثقافة ومظلة عامة تحكم املجتمعات وتثقف 

وليس اي تعليم مجرد بل ال بد من وجود تعليم موجه نحو  االجيال القادمة وال يتاتى ذلك اال بوجود التعليم،

 ة.هذه الغاية التي تقوم اساسها التنمية املستدام

ز على جودة التعليم لكي تكون أجيالنا القادمة قادرة 
ّ
وملواصلة هذه املسيرة الخّيرة يجب علينا أن نرك

د على عدد من املعاني العميقة واملهّمة: أولها، أن 
ّ
على العطاء واملحافظة على اإلنجازات واملكتسبات"، ونؤك

ل إنه السبيل إلى الحفاظ على ما تشهده التعليم النوعي والجيد ليس مفتاح النهضة والتقّدم فحسب، ب

. وهذا يعكس بوضوح األهمّية الكبيرة التي توليها الدولة وقيادتها 
ً
الدولة من إنجازات في مختلف املجاالت أيضا

 من حرصها الدةوب على مواصلة تسريع 
ً
الرشيدة لتطوير واقع التعليم وبرامجه في مختلف مستوياته، انطالقا

 .مية املستدامة التي تشهدها اململكة االردنية الهاشميةالخطى لعمليات التن

املعنى الثاني، أن التعليم النوعي والجيد هو الذي يضمن التعامل بكفاءة مع األةعاد املختلفة للتنمية 

املستدامة، وبصفة خاصة التحّديات املستقبلية التي قد تواجهها، فكما تشير األدبيات االقتصادية، فإن 

 متعّددة تتداخل في ما بينها، اقتصادية وبشرية وبيئية وتكنولوجية، من التنمية املس
ً
تدامة تتضّمن أةعادا

شأ ها  التركيز على معالجتها إحراز تقّدم ملموس في تحقيق التنمية املستهدفة. والتعليم النوعي الذي يتسم 

ت التنمية املستدامة، والتعاطي بالجودة هو القادر على التواصل مع التطّورات واملستجدات املرتبطة بمجاال 

 مع هذه 
ً
مع التحّديات التي تفرزها، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة في جعل التعليم أكثر قدرة وتواصال

 .التطّورات بكفاءة كبيرة

املعنى الثالث، أن التعليم الجيد والنوعي هو بمنزلة استثمار حقيقي في العنصر البشري، ألنه املدخل 

أجيال مبدعة تكون قادرة على العطاء واملحافظة على اإلنجازات واملكتسبات من ناحية، والتعاطي  نحو إعداد

مع التحّوالت االقتصادية والتنموية املتسارعة التي تشهدها الدولة من ناحية ثانية. وهذا يفّسر كيف أن 
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التطوير التي يشهدها هذا هناك إرادة سياسية قوية تدعم خطوات إصالح النظام التعليمي، وتساند عملية 

 من قناعتها بأن هذا هو أفضل استثمار في 
ً
القطاع الحيوي بمراحله املختلفة من أجل االرتقاء به، انطالقا

املستقبل، فإذا كانت الدولة تمتلك العديد من عناصر القوة الشاملة، السياسية واالقتصادية والثقافية، 

 في الحاضر واملستقبل، وال يمكن الحديث عن أي تقّدم أو فإن البشر هم أهم هذه العناصر، وأكثرها 
ً
تأثيرا

 تنمية من دون االستثمار في هذا العنصر البشري والعمل على تطوير قدراته ومؤهالته ةشكل متواصل

 على نشر املعرفة وإنتاجها وهذا يقودنا للتحدث عن مجتمع املعرفة وهو 
ً
املجتمع الذي يقوم أساسا

ي جميع مجاالت النشاط املجتمعي: االقتصاد، واملجتمع املدني، والسياسة، والحياة وتوظيفها بكفاءة ف

 لترقية الحالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية مما يؤدي الى الجودة بالتعليم.
ً
 الخاصة، وصوال

العملية التعليمية،  وهي جملة املعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر الجودة بالتعليم 

سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات أو املخرجات، والتي تلبي احتياجات املجتمع ومتطلباته ورغبات 

 املتعلمين وحاجاتهم. وتتحقق تلك املعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر املادية والبشرية. 
 

 الجودة  مبادئو من اهم 

 .رس القيم األخالقية والروحيةالتعلم من أجل غ -1

 .التعلم من أجل تحقيق الذات لإلنسان .2027

 .التعلم من أجل املواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان .2028

 .التعلم من أجل التهيئة للعمل والقدرة على ارتياد املشروعات .2029

 .التعلم من أجل التعامل الكفء مع مجتمع املعرفة .2030

  .ياةالتعلم من أجل استدامة التعلم طوال الح .2031

 .لتعلم من أجل املشاركة في تحقيق التنميةا .2032

 .التعلم من أجل استيعاب الثقافة العلمية والتكنولوجية .2033

  

 يجب توفر ما يلي:  املبادئو من اجل تحقيق هذه 

 لقدرات واستعدادات املتعلمين، وبما يتيا املبادئ أن تكون هذه  .2034
ً
واقعية قابلة للتحقيق وفقا

 .دراتهم اإلبداعيةاملجال إلطالق طاقاتهم وق

أن تكون  شاملة لكافة جوانب شخصية املتعلم الجسمية والعقلية واالنفعالية والخلقية  .2035

 .ة االجتماعيوالروحية و 

 لحاجات األفراد  .2036
ً
أن تؤكد على الربط بين الجوانب النظرية والعملية في عملية توازن وفقا

 .واملجتمع

 .ملتعلم على التعلم الذاتيأن تؤكد على استمرارية التعلم وتعزيز قدرات ا .2037

 .أن تؤكد األهداف على إثارة التفكير العلمي والبحث واالستقصاء .2038

 للمستجدات واملتغيرات بما ينسجم  .2039
ً
أن تكون األهداف مفتوحة النهاية قابلة للتطوير وفقا

 .مع حاجات األفراد واملجتمع واألمة ملساعدتها في تحقيق التنمية ومعالجة مشكالتها

 .ى استثمار حواس املتعلم في عملية التعليم أن تؤكد عل .2040



149 

 

أن تؤكد على تعزيز شخصية الفرد واعتزازه بانتمائه لعقيدته الدينية واحترام ذاته، مع  .2041

 .التأكيد على األةعاد السامية في رسالة عقيدته

 .أن تؤكد األهداف على مبادئ الديمقراطية والعدل واملساواة واحترام إنسانية اإلنسان .2042

يد على تنمية الوعي البيئي والتفاعل اإليجابي مع مكونات البيئة املحلية واستثمار موجوداتها التأك-10

 .والحفاظ عليها
 

 ملاذا  هتم بجودة التعليم؟؟

 .تؤدي إلى زيادة إنتاجية املتعلمين  

 .تعمل على تحسين أداء القائمين بالتدريس من خالل إدارة الجودة  

 مل العلمي واإلداري، بالتالي تقود إلي خفض التكاليف املادية.تعمل علي تقليل األخطاء في الع  

 .تعمل على توفير اإلمكانات والتسهيالت الالزمة إلنجاز العمل  

 .تعمل بفلسفة علمية تقوم علي أساس ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل  

  الرةية املشتركة يؤدى إلي ترابط األداء ، حيث تداخل العمل الجماعي مع القيادة الفعالة مع

  جودة املنتج التعليمي.

 .تراعى ةشكل مباشر احتياجات املستفيدين  

 .تساعد في توفير قاعدة بيانات علمية وإدارية متكاملة  

  في املؤسسة التعليمية. اإلداري ضبط وتطوير النظام  

 . االرتقاء بمستوى الطالب في جميع املجاالت  

  أمورهم واإلقالل منها ووضع الحلول.ضبط شكاوى الطالب وأولياء  

 . زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء للعاملين باملؤسسة  

  الوفاء بمتطلبات الطالب وأولياء أمورهم واملجتمع والوصول إلى رضاهم وفق النظام العام

  للمؤسسة التعليمية .

 ة .تمكين املؤسسة التعليمية من تحليل املشكالت بالطرق العلمي  

  رفع مستوى الطالب وأولياء األمور تجاه املؤسسة التعليمية من خالل إبراز االلتزام بنظام

  الجودة .

  الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتدريس واإلداريين في املؤسسة والعمل عن طريق الفريق

  وبروح الفريق .

 تقدير واالعتراف املحليين.تطبيق نظام الجودة يمنا املؤسسة التعليمية االحترام وال  

 

 مستلزمات نجاح الجودة التعليمية:

 ترسيخ القناعة لدى العاملين في املؤسسة لتعزيز الثقة بجدوى الجودة. -1

 .معرفة  حاجات ورغبات املستفيد من املؤسسة إلشباعها -2

 تنميط العمليات بتوحيد الطرق واإلجراءات في كافة مجاالت العمل داخل املؤسسة. -3

4-  
ُ
 . تقييم( متاةعة، الّرقابة واستمراريتها) جمع معلومات، شمولية



150 

 

ي أسلوب تفتيت املشكلة التي تواجه املؤسسة وصوال للحل املتكامل. -5 خ
ّ
 تبن

 .تحقيق جودة التكاليف )التكلفة والعائد( -6

إشراك جميع العاملين في كّل ش يء، في اتخاذ القرارات، وحّل املشكالت، وعمليات التحسين.. وذلك  -7

 ق ومنهجية اإلدارة باألهداف.وفق منط

 يضر البيئة والصحة العامة.  ة في تطبيقات الجودة بما الاالجتماعياملسؤولية األخالقية و  -8

 

 توصيههههههههههات

 .إعادة تشكيل النماذج التربوية والتعليمية ومراجعة السياسات التعليمية والتربوية واألهداف -

 .والتعليم والتدريب بناء استراتيجيات وطنية وإقليمية للتربية -

إحداث تحول نوعي في البرامج واملمارسات التعليمية والتدريبية لتحقيق مخرجات تنسجم مع  -

 .متطلبات االقتصاد املعرفي

 .توفير الدعم والتسهيالت إليجاد بيئات تعلمية مادية تتميز بالجودة -

 .تنمية االستعداد للتعليم ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة -

 .بدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميعتعزيز م -

 .رفع كفاءة النظم التعليمية والتدريبية وزيادة فاعليتها -

 .تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية -

 .تطوير الجوانب النوعية للنظم التعليمية والتدريبية، والسعي لتحقيق التميز في برامجها وتنويعها -

 .فة العاملية والتجارب الدوليةاالنفتاح على تطورات الثقا -

زيادة املواءمة وتطوير الروابط والقنوات بين نواتج النظم التعليمية والتدريبية ومتطلبات التنمية  -

 .ةاالجتماعياالقتصادية و 

 .تطوير دور القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل -

 .بناء شراكات فاعلة مع جميع الشركاء والعمل على تقنية التنسيق بينها -

 

 

 

 خاتمههههههههههههة

 التنمية 
ً
 في عملية التنمية املستدامة وخصوصا

ً
 وحيويا

ً
 أساسيا

ً
إن التعلم والتدريب يلعبان دورا

ة بمفهومها الشمولي وبأةعادها كافة، وذلك باعتبارهما املحرك األساس ي لهذه االجتماعياالقتصادية و 

 بالغ األهمية العملية الذي يدفع عجلتها إلى األمام، األمر الذي يج
ً
عل التركيز عليهما وتطويرهما أمرا

 .بالنسبة للعالم ةعامة وللدول العربية بخاصة، بهدف تحقيق التعايش الفاعل واملتفاعل .

لذا فإن املطلوب إحداث تحوالت جذرية في النظم التربوية العربية وإعادة تشكيلها لتمكينها من إعداد 

العصر وتقنياته بكفاءة وفاعلية وبالتالي يكون مفتاحا للتنمية وتأهيل جيل يتفاعل مع مستجدات هذا 

 .البشرية املستدامة
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 دور املؤسسات التعليمية يف إبداع وابتكار املوارد البشرية
 (دراسة حالة املؤسسات التعليمية العاملة يف الوالية الشمالية بالسودان)

 

 جامعة أبوظبي -عزالديند. مدثر حسن سالم  الباحث:

 اإلمارت العربية املتحدة
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 دور املؤسسات التعليمية في إبداع وابتكار املوارد البشرية

 )دراسة حالة املؤسسات التعليمية العاملة في الوالية الشمالية بالسودان(

 جامعة أبوظبي/فرع العين-أستاذ مشارك-د. مدثر حسن سالم عزالدين

modathir66@hotmail.com 

 مقدمة:

عدت هذه الورقة في سياق ندوة اتجاهات مستقبلية في تنمية املوارد البشرية في الدول العربية، وضمن مهام  
ُ
أ

محور قضايا معاصرة في تنمية املوارد البشرية. وهي تهدف إلى تقديم ةعض التوصيات من أجل إيجاد الحلول 

في املؤسسات التعليمية العاملة بالوالية الشمالية، وبالتالي فإن الورقة  واالبتكار مكنة للنهوض باإلبداع امل

تستعرض وتستقري بإيجاز ما أمكن الحصول عليه من املعلومات املتصلة بجهود اإلبداع واالبتكار باملؤسسات 

ار. إن الحصول على هذه املعلومات، يعكس التعليمية بالوالية، ومن ثم تقدم رةيتها ةشأن اإلبداع واالبتك

 من الجاهزية املعلوماتية باملؤسسات التعليمية العاملة بالوالية، يستحق عليه العاملون بها 
ً
مستوى مشجعا

الشكر والثناء، مع التنويه بضرورة املحافظة علي هذه الجاهزية املعلوماتية وتطويرها، وتبقى الورقة خاضعة 

 اء ةشأن ما تعبر عنه أو ما تدعو إليه من خيارات.لكل ما قد يرد من آر 

التي تعالجها الورقة: تكمن املشكلة في ضعف الدور الذي تلعبه املؤسسات التعليمية في عملية  املشكلة

 إبداع وابتكار الطالب، حيث تتمثل املشكلة في األسئلة التالية:

وابتكار  بإبداعظيمية تعنى هل توجد باملؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية هياكل لتن .2043

 الطالب؟

 ما مدى وجود برامج لرعاية املوهوبين واملبدعين من الطالب بتلك املؤسسات؟ .2044

أهميههة الورقهههة: تنبههع أهميهههة الورقههة مهههن الههدور املتعهههاظم الههذي يمكهههن أن تلعبههه املؤسسهههات التعليميههة فهههي تنميهههة 

 املبتكرين، ومن ثم تشجيعهم ورعايتهم. املوارد البشرية، من خالل الكشف عن املوهوبين واملبدعين و 

أههداف الورقههة: ترمهي الورقههة إلهى التعههرف علهى دور املؤسسههات التعليميهة العاملههة بالواليهة الشههمالية فهي التعلههيم 

 قبل املدرس ي والعام والعالي في إبداع وابتكار الطالب املنتسبين لها.

 بنيت الورقة على فرضيتين هما: فرضيات الورقة:

قة ذات داللة إحصائية بين وجود هياكل تنظيمية تعنى باإلبداع واالبتكار هنالك عال .2045

 الطالب بتلك املؤسسات.  وابتكار باملؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية وإبداع 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود برامج لرعاية املوهوبين واملبدعين من الطالب  .2046

 الطالب بتلك املؤسسات. وابتكار ة الشمالية وإبداع في املؤسسات التعليمية بالوالي

املنهج املتبع: تستخدم الورقة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على تفسير الوضع القائم قيد الدراسة، ثم 

تحليل البيانات والوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن أن تساعد في إيجاد الحلول، إضهافة لألسهاليب اإلحصهائية 

 املناسبة.

أدوات الدراسة: تستخدم الورقة الكتب والرسائل الجامعية والتقارير وبيانات املكاتب كمصادر ثانويهة، إضهافة 

 .كمصادر أولية لجمع البيانات واملعلومات واالستبيانللمالحظة واملقابلة الشخصية 
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 :اإلطار النظري  

لحات قد تعددت حول م( أن املصط2004مفهوم املوهبة: يذكر )صالح الدين فرح عطا  ،  

واألملعية.  واالمتياز ، ذوي القدرة، العبقرية، التجديد، النبوغ االبتكارمفهوم املوهبة، فمنها التفوق، التميز، 

 االستعدادم( أن الطفل املوهوب واملتفوق، هو الذي تتوافر لديه 2008ويضيف ) فتحي عبد الرحمن جروان، 

 لألفكار في 
ً
، أو اإلمكانية ليصبا منتجا

ً
مجاالت األنشطة كافة، والتي من شأ ها تدعيم الحياة البشرية أخالقيا

.
ً
 وجماليا

ً
، وماديا

ً
، واجتماعيا

ً
، وعاطفيا

ً
 وعقليا

 مفهوم اإلبداع: 

م( أن اإلبداع ظاهره إنسانية عامة، فاإلنسان العاقل 1999يوضح )عبد املعطى محمد عساف، 

ر إبداعية، وتختلف هذه املقومات والعناصر اإلبداعية مقومات شخصيته على نواه أو عناص تنطوي السوى 

وسطها  فييعيش  التيفطره   عليها، وحسب الظروف املوضوعية  التيمن شخص آلخر حسب الفطرة 

ويتفاعل معها، حيث تعمل الظروف على صقل وتنمية الخصائص اإلبداعية لدى ةعض األفراد، وقد تحبطها 

تمكن اإلنسان من فهم وتطوير ما  التيع على أنه الحقيقة اإلنسانية، لدى ةعض آخر. لذلك يعرف اإلبدا

 يحيط به من أفكار أو أشياء أو أساليب. 

 حقيقة عملية اإلبداع: 

إن حقيقة الظاهرة اإلبداعية، أ ها ظاهرة جماعية نتيجة لجهود جماعية. قد يذهب ةعض  

 نتيجة العلماء في رةيتهم إلى كون اإلبداع ظاهرة فردية خاصة بج
ً
هود األفراد كأفراد، إال أن اإلبداع هو دائما

 على األفراد. 
ً
 لجهود جماعية، وعليه نجد أن اإلبداع ليس فقط حكرا

تحد من اإلبداع وتحول  التيم( مجموعة من العوامل 2002معوقات اإلبداع: ويحدد )محمود سلمان العميان،

ولين باألعمال اليومية الروتينية، ورفض األفكار املسؤ  انشغالدون تنميته، ومنها الخوف من التغيير، 

بحرفية القوانين والتعليمات، مركزية اإلدارة وعدم اإليمان بتفويض األعمال الروتينية  االلتزامالجديدة، 

 البسيطة إلى مستويات أدنى.

ار اإلبداعية على أنه التطبيق الناجح والخالق لألفك االبتكار م( 2004: تعرف )راوية حسن، االبتكارمفهوم 

هو  فاالبتكار ووضعها موضع التنفيذ. فإذا كان اإلبداع هو الجزء املرتبط بتكوين أو بزوغ الفكرة الجديدة، 

 ملموسة.  ابتكاريةالجزء املرتبط بتنفيذ هذه الفكرة وتحويلها من مجرد فكرة إبداعية إلى منتج أو خدمة 

م(  أن عناصر اإلبداع األساسية لدى األفراد 2004آخرون،: يذكر) جيرالد جرينبرج و واالبتكارعناصر اإلبداع 

 
ً
، والتي االبتكار فيتتمثل في الحوافز والقدرات األساسية، ومهارة اإلبداع، إال أن هذه العناصر موجودة أيضا

 . االبتكاروإدارة  لالبتكار ، توفر املوارد الالزمة االبتكارتتمثل في توفر محفزات 

 بين: أساليب الكشف عن املوهو 

م( أساليب الكشف عن املوهوبين إلي طرق ذاتية، 2004يصنف )صالح الدين فرح عطا  ،  

ساللم التقدير، ترشيحات املعلمين،  قائمة التقدير، وتشمل السيرة الذاتية، املالحظة، السجل التراكمي،

وار. أو عن طريق أسلوب الباب الد واستخدامترشيحات الوالدين، ترشيحات األقران، الترشيا الذاتي 

الدراس ي  االستعداد اختباراتالذكاء الفردية والجمعية،  اختباراتواملقاييس، والتي تشمل  االختبارات

 اإلبداع والتفكير اإلبداعي ومقاييس التقدير. اختباراتالتحصيل الدراس ي،  اختباراتواألكاديمي، 
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 دور املؤسسة التعليمية في رعاية املوهوبين: 

م( أن للمؤسسة التعليمية دور مهم وحيوي في رعاية 2001ة حسنين عمارة،تذكر ) بثين 

املوهوبين، وذلك من خالل الحرص على رفع كفاءة التعليم، وضع برنامج خاص للكشف عن املوهوبين منذ 

أساليب التربية الخاصة باملوهوبين مع توفير املناخ التربوي املناسب لهم،  استخدامباملؤسسة،  التحاقهم

والذاتي لدى الطالب املوهوبين واملتفوقين، إعطاء النشاط الطالبي القدر  االبتكاري ية مهارات التعليم تنم

املسار التعليمي املناسب لقدراتهم ومواهبهم، إعداد  الختيار ، إتاحة الفرصة للطالب االهتمامالكافي من 

املجاالت وضرورة تعاون كل أساليب الكشف عن املوهوبين في مختلف  استخداموتدريب املشرفين على 

 املشرفين على املوهوبين.

ينفق على التعليم  م( إلى أن ما1982كعائد لإلنفاق على التعليم: أشار )أنطوان حبيب رحمة،  واالبتكار اإلبداع 

ينبغي أال يقاس بالعائد املباشر فقط، بل ينبغي النظر إلى العائدات غير املباشرة التي تنتج من تنمية املواهب 

. إذ قد يغطي ابتكار متعلم مبدع آللة صناعية أضعاف ما صرف على واالبتكاروالقدرات وإيصالها إلى اإلبداع 

 تعليمه.    

له تأثيره الواضح على عمليات  التنظيمي: إن الهيكل واالبتكاركمحدد لإلبداع  التنظيميالهيكل  

 
ً
 أن يراعى  اإلبداع واالبتكار في املؤسسة، وقد يكون هذا التأثير سلبيا

ً
، فعند تصميم األنظمة يجب أوال

ً
أو إيجابيا

فيها أ ها محفزة غير مقيدة، وأن تكون من املرونة بحيث تعمل على تنمية مهارات وقدرات األفراد، ألن التركيز 

على القوانين واألنظمة واملركزية الشديدة يمكن أن تقتل عملية اإلبداع واالبتكار. ويضيف )مصطفي محمود 

م( أنه لخلق بيئة عمل ومناخ تنظيمي مشجع لإلبداع واالبتكار هنالك  ةعض املقومات 2004بكر، أبو 

واإلجراءات، منها إيجاد هيكل تنظيمي منفتا وال مركزى، وضع وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تنمية وتحفيز 

والرغبة في االبتكار واإلبداع  داداالستعالتفكير االبتكاري واإلبداعى لدى األفراد، تصميم هياكل تنظيمية تعمق 

 املؤسس يلدى األفراد باملؤسسة. كذلك تعتبر الهياكل غير الرسمية، أكثر فاعلية في دعم وتشجيع اإلبداع 

 توفر تربة خصبة لنمو بذور اإلبداع.  هيوالحفاظ عليه، ف

 الدراسات السابقة: 

رف دور املههههوارد البشههههرية فههههي اإلبههههداع م( دراسههههة هههههدفت إلههههى التعهههه2011أجههههرت )سههههعدية مصههههطفي عبههههد الحميههههد،

واالبتكههههار، وذلههههك بههههالتطبيق علههههى محطههههة أبحههههاث دنقههههال الزراعيههههة وكليههههة العلههههوم الزراعيههههة بجامعههههة دنقههههال. وقههههد 

توصلت الدراسة إلى وجهود عالقهة معنويهة ذات داللهة إحصهائية بهين وجهود هيكهل تنظيمهي مالئهم لألفهراد وُحسهن 

املحطة والكلية وتشجيع اإلبداع واالبتكار. وقد خرجت الدراسهة بالعديهد مهن إدارة للجهود التنظيمية الخالقة ب

التوصههههيات، منههههها أن علههههى املسههههئولين بههههالجهتين الحههههرص علههههى أن تكههههون األسههههاليب املسههههتخدمة مالئمههههة للهيكههههل 

اعهاة التنظيمي، وبالشكل الذى يساعد على عملية اإلبداع واالبتكار، وأن يكون الهيكهل التنظيمهي غيهر مقيهد، مر 

أن تكهههون هنالهههك شهههبكات عمهههل أقهههل رسهههمية، عهههدم اإلكثهههار مهههن التركيهههز علهههى القهههوانين واللهههوائا واألنظمهههة، عهههدم 

، مكافهههأة السهههلوك الخهههالق بأشهههكال محسوسهههة، والعمهههل علهههى خلهههق اإلداري التقيهههد باملركزيهههة الشهههديدة فهههي العمهههل 

 مناخ تنظيمي يشجع الجهود الخالقة.

دراسههههة هههههدفت إلههههى التعههههرف علههههى أثههههر ثقافههههة املنظمههههة علههههى  )م2009أحمههههد،أسههههامة زيههههن العابههههدين سههههيد  (أجههههرى 

. وقههههد توصههههلت الدراسههههة إلههههى  أن هنههههاك عالقههههة طرديههههة بههههين الثقافههههة لالتصههههاالتاإلبههههداع التنظيمههههي ةشههههركة زيههههن 

 املهههاليالتنظيميهههة السهههائدة وتعزيهههز روح التجديهههد واالبتكهههار لهههدى املرةوسهههين. وأوصهههت الدراسهههة بهههأن يقهههدم الهههدعم 

 ال يمكهههن تجهههاوزه لنجهههاح  نهههوي واملع
ً
 مهمههها

ً
للمبهههدعين إلنجهههاح أفكهههارهم ومقترحهههاتهم اإلبداعيهههة، إذ أنهههه يعهههد عهههامال
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وفاعليههة أيههة منظمههة وضههرورة إعههداد دراسههات وبحههوث علميههة متخصصههة ودوريههة حههول أثههر ثقافههة املنظمههة علههى 

 اإلبداع التنظيمي.

لهى التعهرف علهى أسهاليب الكشهف عهن التالميهذ م( دراسهة ههدفت إ2011الرفهاعي عثمهان العجيهل، ازدهار أجرت) 

املوهههههوبين بمههههدارس األسههههاس بالواليههههة الشههههمالية بالسههههودان. توصههههلت هههههذه الدراسههههة إلههههى إمكانيههههة الكشههههف عههههن 

التالميهذ املوهههوبين بالواليههة الشهمالية مههن خههالل معهايير الههذكاء، اإلبههداع، التحصهيل الدراسهه ي، ودافعيههة اإلنجههاز. 

ر أهميههة فههي مجههال املوهبههة، هههو الههذكاء، وأن هنالههك عالقههة بههين املوهبههة والههذكاء واإلبههداع إال أن أكثههر هههذه املعههايي

والتحصههههيل والدافعيههههة، وأوضههههحت الدراسههههة أن هنالههههك فههههروق بههههين املوهههههوبين وغيههههر املوهههههوبين فههههي عمههههر وتعلههههيم 

 الوالدين ومستوى الدخل.

بالسههودان، حيههث ركههز فههي دراسههته إلههى  م( دراسههة علههى عينههة شههملت مراحههل التعلههيم العههام1981أجههرى )لونسههتين،

 
ً
، وأوضهههح أن سهههن الراةعهههة ههههو عمهههر مناسهههب جهههدا

ً
أنهههه يجهههب الكشهههف عهههن الطفهههل املوههههوب فهههي سهههن مبكهههرة جهههدا

لعملية الكشف عن األطفال املوهوبين قبل سيطرة العادات املتوارثة على الطفل، كما أشار إلى ضرورة تحديد 

 ية. الطفل املوهوب من خالل اختبارات غير شفه

 واقع اإلبداع واالبتكار في املؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية:

إن مؤسسهات التعلهيم العهام بالواليهة الشهمالية، والتهي تتبهع لهوزارة التربيهة والتعلهيم بالواليهة الشهمالية، وتشهمل  

فهههي  االنطهههالققطههة التعلههيم قبهههل املدرسهه ي وتعلهههيم األسههاس بحلقاتهههه الثالثهههة والتعلههيم الثهههانوي، ينبغههي أن تشهههكل ن

وتشههههكيل الجوانههههب اإلبداعيههههة لههههدى الطههههالب بالواليههههة، إال أن )تقريههههر وزارة التربيههههة  اكتشههههافلعههههب دور مقههههدر فههههي 

 631م( يوضههههح أن التعلههههيم قبههههل املدرسهههه ي واملتمثههههل فههههي ريههههاض األطفههههال بالواليههههة، يبلههههغ عههههددها )2011والتعلههههيم، 

 3سههههات أخههههرى غيههههر تعليميههههة، أو أفههههراد وعههههددها )روضههههة( تتكههههون مههههن ريههههاض خاصههههة، سههههواء كانههههت مملوكههههة ملؤس

أفضل أنواع الرياض إلى حد ما، تليها رياض تتبع لألندية الرياضية، لتأتي في املهؤخرة ريهاض القهرى  هيرياض(، و 

 الرياض الشعبية وعددها )
ً
روضة(، حيث تشهرف علهى ههذه الريهاض  628والحالل واملناطق، يطلق عليها جميعا

%  67( االسههتيعابغيههر مهدربات، كمها تشههكل نسهبة أطفهال الواليههة امللتحقهين بالريهاض )مرشهدات غيهر مختصهات و 

م 2009طفههل( مههن عههدد األطفههال فههي سههن التعلههيم قبههل املدرسهه ي حسههب إسههقاطات السههكان لعههام  23604ةعههدد )

طفهههل فهههي  29مرشهههدة( لتصهههبا مرشهههدة واحهههدة مقابهههل  822طفهههل(، وعهههدد املرشهههدات )  35309والبهههالغ عهههددهم )

 املتو 
ً
طفهل مقابههل املرشههدة  25-20طالههب فههي مقابهل مرشههدة واحههدة، رغهم أن املعههايير تضههع  50سهط، وتبلههغ أحيانها

الواحهههدة )سهههميرة عزالهههدين، مهههديرة التعلهههيم قبهههل املدرسههه ي بهههوزارة التربيهههة والتعلهههيم بالواليهههة الشهههمالية(، كمههها أن 

قليلة، وفي أغلبها ألعهاب مرتبطهة  فهي الوسائل واألساليب والوسائط واأللعاب واألنشطة املمارسة، إن وجدت،

بالبيئهههة، لتصهههبا الريهههاض بالواليهههة ليسههههت سهههوى مهههأوى لحفهههظ األطفهههال لسههههاعات، إضهههافة لعهههدم مناسهههبة تلههههك 

األماكن لحفظ األطفال لساعات من جانب آخر. كذلك نجد أن الهيكل التنظيمي للتعليم قبهل املدرسه ي، لهيس 

التربويهة، وتهارة أخهرى يتبهع إلدارة تعلهيم األسهاس بهالوزارة، التهي يتبهع لهها  بالكيان املستقل، فهو يتبهع تهارة لهإلدارة

، ورغهههههم ذلهههههك ظلهههههت حلقهههههات التعلهههههيم األسهههههاس ثالثهههههة ال تشهههههمل التعلهههههيم قبهههههل املدرسههههه ي، ويتمثهههههل الهيكهههههل 
ً
حاليههههها

 مهههديرة التعلهههيم قبهههل املدرسههه ي برئاسهههة الهههوزارة، ومرشهههدات ههههيالتنظيمهههي للتعلهههيم قبهههل املدرسههه ي فهههي فهههرد واحهههد، 

بالريههاض، والعالقههة بيههنهم تنسههيقية وضههعيفة. إن واقههع الحههال فههي التعلههيم قبههل املدرسهه ي يوضههح أن ثلههث أطفههال 

بريهههههاض األطفهههههال، وبالتهههههالي يصهههههبحون خهههههارج إطهههههار الكشهههههف عهههههن مهههههواهبهم  بااللتحهههههاقالواليهههههة ال يلقهههههون حظههههههم 

لريهاض، زد علهى ذلهك فاملرشهدات غيهر وقدراتهم والعمل علهى رعايتهها، وبالنسهبة لثلثهي أطفهال الواليهة امللتحقهين با
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متخصصههات وغيههر مههدربات، كمهها أن نسههبتهن مقابههل أعههداد األطفههال بالريههاض ال تتناسههب والههدور املفتههرض لعبههه 

 لهذه الرياض، إضافة إلى أن البيئة بالرياض غير مشجعة للكشف عن املوهوبين واملبدعين ناهيك عن رعايتهم.

 483م( أن عهههههدد املهههههدارس بتعلهههههيم األسهههههاس يبلهههههغ )2011ربيهههههة والتعلهههههيم، فهههههي سهههههياق متصهههههل تشهههههير)تقرير وزارة الت

%، وعههدد التالميههذ 68.3% واملعلمههات نسههبة 58.2معلههم ومعلمههة( تشههكل نسههبة املههدربون مههنهم  6632مدرسههة( و )

نسهههمة(  137482عهههام( يبلهههغ تعهههدادهم )13-6تلميهههذ( ومجمهههوع األطفهههال فهههي سهههن التعلهههيم األسهههاس )112827بهههها )

 112%. وفههههي التعلههههيم الثههههانوي تبلههههغ عههههدد املههههدارس الثانويههههة )82فههههي التعلههههيم األسههههاس  االسههههتيعاب لتصههههبا نسههههبة

%، وعهدد الطهالب 56% واملعلمهات بنسهبة51.6معلم ومعلمة( يشهكل املهدربون مهنهم نسهبة  1790مدرسة( ةعدد )

مدرسههة(  15ةعههدد ) طالههب(، والفنيههة منههها 24514مدرسههة( وبعههدد ) 97طالههب(، األكاديميههة منههها ةعههدد ) 25669)

 47408عههههام( يبلههههغ تعههههدادهم ) 16-14طالههههب(، وبمهههها أن عههههدد السههههكان فههههي سههههن التعلههههيم الثههههانوي ) 1155ةعههههدد )

% للتعلهههيم الثهههانوي. أمههها بالنسهههبة لإلبهههداع واالبتكهههار بمرحلتهههي تعلهههيم األسهههاس 54االسهههتيعابنسهههمة( تصهههبا نسهههبة 

م(  نجهههد أن واقهههع الحهههال يخبهههر بأ هههها تعنهههي فقهههط 2012ووالثهههانوي، وبحسهههب )تقهههارير إدارة التعلهههيم الثهههانوي، يونيههه

بالجوانهههب األكاديميهههة بالنسهههبة للطهههالب، لتتهههرك الجوانهههب األخهههرى غيهههر األكاديميهههة إلدارة متخصصهههة فهههي النشهههاط 

 
ً
الطالبهههههي، حيهههههث تمثهههههل املهههههدارس النموذجيهههههة ومهههههدارس املتفهههههوقين أشهههههكال الرعايهههههة للطهههههالب املتفهههههوقين أكاديميههههها

ت منهذ خمهس سهنوات، ورغهم أن ههاتين التجهربتين قهد سهاهمتا فهي زيهادة نسهبة التحصهيل، إال بالوالية، والتي بهدأ

أ همهههها لههههم يكونهههها بقههههدر الطمههههوح. وبالنسههههبة للهيكههههل التنظيمههههي إلدارة النشههههاط الطالبههههي بههههوزارة التربيههههة والتعلههههيم 

ى املحليات، تليها إدارات بالوالية الشمالية، نجده يتكون من إدارة على مستوى الوالية، تليها إدارات على مستو 

علههى مسههتوى الوحههدات اإلداريههة، تليههها إدارات علههى مسههتوى املههدارس. حيههث تشههير )تقههارير إدارة النشههاط الطالبههي 

م( إلههي أن هنالههك خطههط وبههرامج محههددة لرعايههة املتفههوقين واملبههدعين، كمهها 2012بههوزارة التربيههة والتعلههيم، يونيههو

حهههول اإلبههداع ورعايهههة الطالهههب حلقههات النقهههاش مهههت عههدد مهههن الهههورش و يتهم، كمههها أقيتوجههد هيئهههة وجمعيهههة لرعهها

محههددة، والعديههد مههن األنشههطة والبههرامج،  اسههتمارةاملبههدع. ويههتم الكشههف عههن الطههالب املتفههوقين واملبههدعين عبههر 

وأبرزها الدورة املدرسية وبرامج التميز التربوي والجمعيات األدبية وطابور الصباح والتحصهيل األكهاديمي وغيهره 

 وتهههوفير 
ً
مهههن املناشهههط، كمههها تهههم تفعيهههل املناشهههط الطالبيهههة فهههي مهههدارس الواليهههة بهههإفراد حصهههتين للنشهههاط اسهههبوعيا

املالعهب واملسههارح، وههذا الجهههد تههم جنهي ثمههاره فهي الههدورات املدرسههية الوالئيهة والقوميههة بهإحراز ميههداليات ذهبيههة 

لبحههث العلمههي. وتقههوم اإلدارة بتكههريم وتحفيههز وفضههية وبرونزيههة فههي األلعههاب الرياضههية وكتابههة الشههعر والخطابههة وا

 
ً
 وحهههافزا

ً
املوههههوبين واملبهههدعين، كمههها يهههتم عكهههس ههههذه البهههرامج مهههن خهههالل وسهههائل اإلعهههالم املختلفهههة لتكهههون دافعههها

للطالههب  األكاديميههةلآلخههرين فههي إبههراز مههواهبهم وإبههداعاتهم. رغههم هههذا الجهههد املقههدر، إال أن فصههل إدارة الجوانههب 

إدارة أخهههرى، قهههد يهههؤدي إلهههى  اختصهههاصوجعهههل الجوانهههب غيهههر األكاديميهههة لهههذات الطالهههب مهههن  لتخهههتص بهههها إدارة،

تشتيت الجهود املبذولة، مما يؤثر على تكامل األنشطة املمارسة بالنسبة للطالب، ورغم توافر أعهداد األسهاتذة 

فههههي تلههههك  تصاصهههههماخالعههههاملون بههههإدارة األنشههههطة ملختلههههف املسههههتويات التنظيميههههة بههههالوزارة، إال أنههههه يالحههههظ عههههد 

 بمرحلة األساس واملرحلة الثانوية تعد ضعيفة. االستيعاباألنشطة، زد على ذلك فنسب 

جامعهههة  يههه علههى صههعيد متصههل علهههى مسههتوى مؤسسههات التعلههيم العهههالي بالواليههة الشههمالية تعتبههر جامعهههة دنقههال 

أن عههههدد الطههههالب املسههههجلين  م(2012يونيههههو  الواليههههة، إذ تشههههير )تقههههارير أمانههههة الشههههؤون العلميههههة بجامعههههة دنقههههال،

أسهتاذ وأسهتاذة(،  282طالب وطالبة(، وعهدد األسهاتذة ) 4750م يبلغ )2012للفصل الدراس ي الزوجي املعروض 

الطههههالب املنتسههههبين لههههها، إال  وابتكههههار ومههههن خههههالل هههههذا الوضههههع ينبغههههي لههههها كههههذلك أن تسهههههم بههههدور مقههههدر فههههي إبههههداع 

، حيث يالحظ عدم  وجود عمادة للنشاط الطالبي بالجامعة واملوجود على أرض الواقع ش ئ آخر ءش ياملفترض 
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م( 1995رغههم أن )قههانون جامعههة دنقههال لعههام  ) يوجههد مشههرف للنشههاط الرياضهه ي فقههط علههى مسههتوى الجامعههة(،

 علههى توصههية بههذلك مههن املههدير أحههد أعضههاء هيئههة التههدريس بالجامعههة 
ً
يشههير إلههى أن رئههيس مجلههس الجامعههة بنههاءا

 لشهههئون الطهههالب، 
ً
 أمهههام املهههدير فيمههها يوكهههل إليهههه مهههن مههههام مجلهههس عميهههدا

ً
ليكهههون عميهههد شهههئون الطهههالب مسهههئوال

 
ً
الجامعهههههة ومجلهههههس األسهههههاتذة أو مجلهههههس شهههههئون الطهههههالب وذلهههههك ملسهههههاعدة الطهههههالب لالسهههههتفادة القصهههههوى علميههههها

 مههن انتمههائهم للجامعههة ومراعههاة الههنظم والسههلوك القههويم داخههل الجامعههة وخارجههه
ً
 واجتماعيهها

ً
ً  وثقافيهها

ً
ا، وتربويهها

واملسههتوي التنظيمههي املوجههود هههو مشههرف للنشههاط الطالبههي ) عضههو هيئههة تههدريس غيههر متفههرغ( فههي كههل كليههة، وفههي 

جانههب الكيانهههات الطالبيهههة نجهههدها تتمثهههل فههي روابهههط الكليهههات فهههي أعلهههى مسههتوياتها والتهههي تحتهههوى علهههى العديهههد مهههن 

علههههى مسههههتوى  اتحههههادة، إذ ال يوجههههد الههههروابط الجهويههههة والقبليههههة والجغرافيههههة، والقليههههل مههههن الجمعيههههات الطالبيهههه

الجامعههة يمكههن يوجههد أنشههطة وحههراك مههن شههأنه أن يعلههى جوانههب اإلبههداع واالبتكههار بههين الطههالب مههن جهههة، وأن 

يسههههم بهههدوره فهههي الهههدفع بهههإدارة الجامعهههة نحهههو تشهههجيع اإلبهههداع واالبتكهههار بهههين الطهههالب مهههن جههههة ثانيهههة. إن الشهههكل 

طة الرياضهههية والسياسهههية، ولكهههن جميعهههها  غيهههر مخططهههة وموسهههمية األنشههه ههههياملمهههارس مهههن األنشهههطة الطالبيهههة 

بمههنا ماليههة تههارة، أو  أكاديميههاالنشههاط. إال أن الجامعههة عبههر إدارة الكليههات تعمههل علههى تشههجيع الطههالب املتفههوقين 

بمههن دراسههية تههارة أخههرى، لكههن هههذه الحههوافز غيههر محههددة وليسههت ثابتههة. يتضههح مههن ذلههك أن الههدور الههذى تلعبههه 

، ويقتصر على أنشطة رياضية محدودة، ونشاط سياس ي موسمي،  وابتكار في إبداع  الجامعة
ً
الطالب ضيف جدا

حيهههث ال توجهههد هياكهههل تعنهههي بههههذا الجانهههب سهههواء علهههى مسهههتوى عمهههادة الطهههالب بهههإدارة الجامعهههة، أو علهههى مسهههتوى 

إلههى الجهههود  الفتقارههالطههالب الجامعهة، كمهها ال توجهد خطههط وبههرامج لرعايهة املبههدعين واملبتكهرين، إضههافة  اتحهاد

 التنظيمية التي تعلي من شأن اإلبداع واالبتكار وسط طالبها. 

في سهياق متصهل يعتبهر الصهندوق القهومي لرعايهة الطهالب )أمانهة الواليهة الشهمالية( شهريك للجامعهة فهي  

يكهههون أكبهههر  تحقيههق مهههردودات عاليههة لطهههالب الجامعهههة فههي الجوانهههب اإلبداعيههة واالبتكاريهههة، بهههل أن دوره ينبغههي أن

بحسههههبان أن الطالههههب يقضهههه ي ثلههههث يومههههه فههههي قاعههههات الدراسههههة وثلثههههي اليههههوم فههههي الههههداخليات، والتههههي يشههههرف عليههههه 

بصورة مستقلة عهن الجامعهة، إال مهن ةعهض الجوانهب التنسهيقية. للعهب ههذا الهدور أنشهأ الصهندوق  ق الصندو 

، واالحتياجهاتبهها، وتهوفير كهل املعينهات  مواالهتمهاإدارة املناشط الطالبية لترعى كل مناشط الطالب اإلبداعيهة، 

الصههندوق فههي إنشههاءه للمههدن الجامعيههة بإلحههاق املسههارح واملالعههب والقاعههات كبنيههة أساسههية ملمارسههة  اهههتمكمهها 

م( أن األنشهطة التهي 2012هذه األنشطة. توضح )تقارير إدارة املناشط الطالبية بصهندوق رعايهة الطهالب، يونيهو

رامج التربوية والثقافية والرياضية واإلبداعات الطالبيهة  واملسهابقات القوميهة لكهل طهالب الب هيتتبناها اإلدارة، 

 بواحههههدة مههههن واليههههات السههههودان، يتبههههارى فيههههها الطههههالب فههههي مجههههاالت الشههههعر 
ً
التعلههههيم العههههالي بههههالبالد، وتقههههام سههههنويا

لفههن التشههكيلي. وقههد الفصههيا والعههامي والقصههة القصههيرة والههنص املسههرحي والههنص امللحههن والفنههون الجميلههة وا

حظيت هذه البرامج واملسابقات بحضور ومشاركة من الطالب والجمعيات الطالبية واملسؤولين بجامعة دنقال، 

إضههافة ملشههاركة الفعاليههات والقيههادات السياسههية والتنفيذيههة لحكومههة الواليههة بالههدعم املههادي واملعنههوي لبهههرامج 

. كمهههها يشههههير ذات التقريههههر إلههههى أن الجمعيههههات الطههههالب، وتكههههريم الطههههالب املبههههدعين واملتفههههوقين م
ً
 وأكاديميهههها

ً
نشههههطيا

الطالبية هي الجسم الذى يرعى ويتبنى املناشط داخل املجمعات السكنية، حيث يبلغ عدد املجمعات السهكنية 

طالههب وطالبههة(، ويههتم التسههجيل لعضههوية الجمعيههة  3521ثالثههة عشههر مدينههة سههكنية بالواليههة تحتههوى علههى عههدد )

. والجمعيههات املنشهههطية تشههمل الجمعيههة التربويهههة واهتمامههاتهميههتم فيهههها تحديههد رغبههات الطهههالب  اتاسههتمار عههبال 

 500طالههب وطالبههة(، والجمعيههة الرياضههية ةعههدد ) 360طالههب وطالبههة(، والجمعيههة الثقافيههة ةعههدد ) 240ةعههدد )

طالهههب  120دد )طالهههب وطالبهههة(، وجمعيهههة حمايهههة البيئهههة ةعههه 120طالهههب وطالبهههة(، والجمعيهههة الصهههحية ةعهههدد ) 
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وطالبهههة(، ليهههبا العهههدد الكلهههي للطهههالب املنضهههوين فهههي جمعيهههات منشهههطية تنهههتظم املهههدن الجامعيهههة التهههي يسهههكن بهههها 

% مههههن جملههههة الطلبههههة والطالبههههات سههههاكني املههههدن 38طالههههب وطالبههههة( يشههههكلون نسههههبة 1340طههههالب جامعههههة دنقههههال )

سهجلين فهي أكثهر مهن جمعيهة منشهطية. رغهم الجامعية بالوالية، إال أن هذه النسبة ستقل إذا كان هنهاك طهالب م

الجههههههود املبذولههههههة مههههههن الصهههههندوق وإدارة املناشههههههط الطالبيههههههة بههههههه، إال أن أعهههههداد الطههههههالب والطالبههههههات املنتسههههههبين 

للجمعيهات املنشههطية ليسههت كبيههرة، ولعههل ههذا العههزوف مههن الطههالب قههد يكهون ةسههبب أن هههذه الجمعيههات قههد ال 

 لالنضمامب الطالب، أو ربما تعجز إدارة املناشط عن ترغيب الطالب تعبر عن ةعض املناشط املرغوبة من جان

لههههذه الجمعيهههات، أو لربمهههها ةسهههبب ةعههههض النهههواحي السياسهههية والنظههههرة املريبهههة تجههههاه الصهههندوق وإدارة املناشههههط 

 الطالبية بالصندوق.                                            

 

  :االستبانةعرض وتحليل ومناقشة بيانات 

مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين باملؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية والطالب 

العاملة برئاسة والبالغ  باإلداراتالعاملين  اختيار املنتمين لهذه املؤسسات. أما عينة الدراسة فقد تمثلت في 

دارة الجامعة، إضافة ملشرفي النشاط الطالبي مفردة(، والعاملين بأمانة الشئون العلمية بإ 28عددهم )

جميع العاملين برئاسة  اختيار مفردة(، كما تم  21بالكليات التسعة بالجامعة، لتبلغ عينة الجامعة املختارة )

 ألفراد عينة الدراسة 21صندوق رعاية الطالب بالوالية، والبالغ عددهم )
ً
 مفصال

ً
مفردة( . وفيما يلي وصفا

مفردة  19% لوزارة التربية والتعليم، وعدد39.68مفردة بنسبة 25منهم عدد  انتمىن(: فقد )خصائص املبحوثي

رعاية الطالب. أما عن مؤهالتهم  ق لصندو % 30.16مفردة بنسبة 19% لجامعة دنقال، وعدد30.16بنسبة

 13ةعدد %، وحملة مؤهل الدبلوم 11.1مفردة بنسبة  7األكاديمية نجد أن حملة مؤهل الثانوي بلغ عددهم 

%، حملة مؤهل الدبلوم العالي بلغ 38.1مفردة بنسبة 24ةعدد  سالبكالوريو % وحملة مؤهل 20.6مفردة بنسبة

%، وحملة مؤهل 15.9مفردة بنسبة 10%، وحملة مؤهل املاجستير ةعدد 6.3مفردة وبنسبة 4عددهم 

 9%، واإلناث ةعدد85.7نسبة مفردة ب 54%. كما يشكل الذكور منهم عدد 7.9مفردة بنسبة 5الدكتوراه ةعدد 

%، 7.9مفردة بنسبة  5عام ةعدد  30%. وعن العمر نجد أن الذين كانت أعمارهم أقل من 14.3مفردة بنسبة

أعوام  40%، والذين مدة خدمتهم 36.5مفردة بنسبة  23عام ةعدد  40عام وأقل من  30والذين مدة خدمتهم 

مفردة  14عام فأكثر ةعدد 50الذين مدة خدمتهم %، و 33.3مفردة بنسبة  21عام ةعدد  50وأقل من 

مفردة  13%. وعن مدة الخدمة باملؤسسة نجد أن الذين مدة خدمتهم أقل من خمس أعوام ةعدد 22.2بنسبة

%، والذين 27مفردة بنسبة  17أعوام ةعدد  10%، والذين مدة خدمتهم خمس أعوام وأقل من 20.6بنسبة 

عام فأكثر  15%، والذين مدة خدمتهم 19مفردة بنسبة  12ام ةعدد ع 15أعوام وأقل من  10مدة خدمتهم 

 له عالقة باإلبداع واالبتكار بلغ عددهم 33.3مفردة بنسبة 21ةعدد
ً
مفردة بنسبة  27%. والذين تلقوا تدريبا

%. والذين يرون 57.1مفردة بنسبة  36%، والبقيه لم ينالوا حظهم من التدريب حول هذا الغرض ةعدد 42.9

%، والبقيه  ال يرون أن 66.7مفردة بنسبة  42ؤسساتهم هدف واضح في مجال اإلبداع واالبتكار ةعدد أن مل

 %. 33.3مفردة بنسبة  21ملؤسساتهم هدف واضح في مجال اإلبداع واالبتكار ةعدد 

 

 االستبانةن أداة الدراسة: ةعد تناول أدبيات اإلبداع واالبتكار، تم تطوير استبانة لغايات الدراسة، حيث تتكو 

فيتناول البيانات  الثانيمن جزئين، الجزء األول يتناول البيانات الشخصية للمبحوثين، أما الجزء 

 ( عبارة توزعت على محورين للدراسة وهي:29املوضوعية، حيث تشتمل على )
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 .املحور األول: وجود هياكل تنظيمية تعنى باألنشطة الطالبية وتشجيع اإلبداع 

 :رعاية املوهوبين واملبدعين. املحور الثاني 

( 70ةعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ثم التوزيع ومن ثم استرداد االستبانات، حيث تم توزيع عدد )

( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، لتصبا 63استبانة عل العدد الكلي لعينة البحث، ليتم استرداد عدد )

. وقد تم استخدام أسلوب  هي%( و 90ملوزعة )بذلك نسبة االستبانات املستردة إلى ا
ً
نسبة مقبولة إحصائيا

 بيد(. 
ً
 التوزيع الشخص ي )يدا

ة االجتماعيالطريقة املستخدمة في تحليل البيانات: استخدام الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  

(Statistical Package for Social Sciences 
ً
من خالل عدد من األساليب  ( ملعالجة بيانات الدراسة إحصائيا

اإلحصائية، منها التكرارات والنسب املئوية لوصف العبارات الخاصة بالدراسة، واستخدام تحليل مربع كاي 

(Chi square). 

 الفرضيات: اختبار التحليل و 

 

الفرضية األولي: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود هياكل تنظيمية تعنى باإلبداع واالبتكار 

الطالب بتلك املؤسسات. من أجل التمكن من الوصول  وابتكار باملؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية وإبداع 

املبحوثين عن  استفسار إلى هذه العالقة هنالك عدد من األسئلة يمكنها أن تساعد في تدعيم ذلك. حيث تم 

 الجوانب التالية:

 مفردة وبنسبة  59أن أغلب عينة البحث ةعدد   اتضحث توجد إدارة تعنى باألنشطة الطالبية بمؤسستك. حي

 % يرون أنه توجد إدارة تعنى باألنشطة الطالبية بمؤسساتهم. 93.7

  أن أكثر من ثالثة أرباع عينة البحث ةعدد   اتضحتكوين إدارة األنشطة الطالبية مالئم لطبيعة أنشطتها. حيث

 ة الطالبية مالئم لطبيعة أنشطتها بمؤسساتهم.%يرون أن تكوين إدارة األنشط79.4مفردة وبنسبة  50

 كان عدد العاملين بإدارة  عدد العاملين بإدارة األنشطة الطالبية كافي. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا ما

%، والذين 42.9مفردة وبنسبة  27األنشطة الطالبية بمؤسساتهم كافي. إذ وافق ووافق ةشدة على ذلك عدد 

 %. 7.9مفردة وبنسبة  5%، ولزم الحياد عدد 49.2مفردة وبنسبة  31قوا ةشدة ةعددلم يوافقوا ولم يواف

  أن ثلثي عينة البحث   اتضحيتمتع العاملون بإدارة األنشطة الطالبية بالقدرة على إدارة تلك األنشطة. حيث

ون بالقدرة % يرون أن العاملون بإدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم يتمتع66.6مفردة وبنسبة  42ةعدد 

 على إدارة تلك األنشطة.

  37أن أكثر من نصف عينة البحث ةعدد   اتضحنطاق اإلشراف إلدارة األنشطة الطالبية مناسب. حيث 

 % يرون أن نطاق اإلشراف إلدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم مناسب.58.8مفردة وبنسبة 

 أن أكثر من نصف عينة   اتضحاسبة. حيث طبيعة األساليب املستخدمة في إدارة األنشطة الطالبية من

% يرون أن طبيعة األساليب املستخدمة في إدارة األنشطة الطالبية 54مفردة وبنسبة  34البحث ةعدد 

 بمؤسساتهم مناسبة.

  أن أكثر من ثالثة أرباع   اتضحيمكن الهيكل التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية من التفاعل مع الطالب. حيث

% يرون أن الهيكل التنظيمي يمكن إدارة األنشطة الطالبية 77.8مفردة وبنسبة  49عدد عينة البحث ة
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 بمؤسساتهم من التفاعل مع الطالب.

  أن أكثر من نصف عينة البحث   اتضحتعتمد إدارة األنشطة الطالبية على شبكات عمل أقل رسمية. حيث

بمؤسساتهم تعتمد على شبكات عمل أقل % يرون أن إدارة األنشطة الطالبية 54مفردة وبنسبة  34ةعدد 

 رسمية.

 كانت هنالك مركزية  هنالك مركزية شديدة في إدارة األنشطة الطالبية. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا ما

%، 46مفردة وبنسبة  29شديدة في إدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم. إذ وافق ووافق ةشدة على ذلك عدد 

مفردة وبنسبة  10%، ولزم الحياد عدد 38.1مفردة وبنسبة  24وافقوا ةشدة ةعددوالذين لم يوافقوا ولم ي

15.9 .% 

  أن أكثر من ثلثي عينة البحث   اتضحتعمل إدارة النشاط الطالبي على التكيف مع البيئة املحيطة. حيث

البيئة  % يرون أن إدارة النشاط الطالبي بمؤسساتهم تعمل على التكيف مع69.9مفردة وبنسبة  44ةعدد 

 املحيطة.

  أن أكثر من نصف عينة البحث   اتضحالهياكل غير الرسمية باملؤسسة تشجع على اإلبداع واالبتكار. حيث

 % يرون أن الهياكل غير الرسمية بمؤسساتهم تشجع على اإلبداع واالبتكار.60.3مفردة وبنسبة  38ةعدد 

  مفردة  49أن أكثر عينة البحث ةعدد   اتضحهنالك كيانات ذات أنشطة إبداعية خاصة بالطالب. حيث

 % يرون أن هنالك كيانات ذات أنشطة إبداعية خاصة بالطالب بمؤسساتهم.77.8وبنسبة 

  أن أكثر من ثلثي عينة   اتضحيتسم الهيكل التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية بالبساطة وعدم التعقيد. حيث

التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم يتسم % يرون أن الهيكل 73مفردة وبنسبة  46البحث ةعدد 

 بالبساطة وعدم التعقيد.

  أن أكثر من ثالثة أرباع   اتضحتشجع اللوائا التنظيمية بإدارة النشاط الطالبي على اإلبداع واالبتكار. حيث

ي بمؤسساتهم % يرون أن اللوائا التنظيمية بإدارة النشاط الطالب76.1مفردة وبنسبة  48عينة البحث ةعدد 

 تشجع على اإلبداع واالبتكار.

  أن أغلب عينة   اتضحإدارة النشاط الطالبي بمؤسستك تشجيع اإلبداع واالبتكار وسط الطالب. حيث

% يرون أن إدارة النشاط الطالبي بمؤسساتهم تشجيع اإلبداع واالبتكار 79.4مفردة وبنسبة  50البحث ةعدد 

 وسط الطالب.

ى: للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحليل مربع كاي، من خالل إيجاد العالقة اختبار الفرضية األول

 في إبداع 
ً
( 1الطالب( وعبارات الفرضية، كما هو موضح في الجهههدول ) وابتكار بين عبارة )تلعب املؤسسة دورا

 التالي:
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 ولى( قيمة مربع كاي ودرجة الحرية ومستوي املعنوية لعبارات الفرضية األ 1الجدول )
درجة  مربع كاي العبارة م

 الحرية

مستوى 

 املعنوية

 8 .003 (a)23.106 توجد إدارة تعنى باألنشطة الطالبية بمؤسستك 1

 16 .000 (a)42.617 تكوين إدارة األنشطة الطالبية مالئم لطبيعة أنشطتها 2

 16 .070 (a)25.004 أعداد العاملين بإدارة األنشطة الطالبية كافي 3

 16 .000 (a)56.433 العاملون بإدارة األنشطة الطالبية بالقدرة على إدارة تلك األنشطة يتمتع 4

 16 .000 (a)51.825 نطاق اإلشراف إلدارة األنشطة الطالبية مناسب 5

 16 .002 (a)37.168 طبيعة األساليب املستخدمة في إدارة األنشطة الطالبية مناسبة 6

 16 .000 (a)43.872 األنشطة الطالبية من التفاعل مع الطالبيمكن الهيكل التنظيمي إلدارة  7

 16 .162 (a)21.443 تعتمد إدارة األنشطة الطالبية على شبكات عمل أقل رسمية 8

 16 .921 (a)8.815 هنالك مركزية شديدة في إدارة األنشطة الطالبية 9

 16 .000 (a)46.793 تعمل إدارة النشاط الطالبي على التكيف مع البيئة املحيطة 10

 16 .096 (a)23.722 الهياكل غير الرسمية باملؤسسة تشجع على اإلبداع واالبتكار 11

 16 .368 (a)17.270 هنالك كيانات ذات أنشطة إبداعية خاصة بالطالب 12

 16 .003 (a)35.654 يتسم الهيكل التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية بالبساطة وعدم التعقيد 13

 16 .014 (a)30.941 ع اللوائا التنظيمية بإدارة النشاط الطالبي على اإلبداع واالبتكارتشج 14

 16 .002 (a)37.027 إدارة النشاط الطالبي بمؤسستك تشجيع اإلبداع واالبتكار وسط الطالب 15

 م2012املصدر: الدراسة امليدانية،

 

الفرضهههههية عهههههدا العبهههههارة الثالثهههههة والثامنهههههة  ( أن قيمهههههة مسهههههتوى املعنويهههههة ألغلهههههب عبهههههارات1يتضهههههح مهههههن الجهههههدول )

. مما يدل على وجود عالقة معنوية بين املتغيهرات. وبهذلك 0.05والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر أقل من 

 ( فقد تم التحقق من صحة الفرضية. 1تكون الفرضية صحيحة. من خالل ما ورد في الجهههههدول )

اللة إحصائية بين وجود برامج لرعاية املوهوبين واملبدعين من الطالب الفرضية الثانية: هنالك عالقة ذات د

الطالب بتلك املؤسسات. من أجل التمكن من  وابتكار في املؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية وإبداع 

 استفسار الوصول إلى هذه العالقة هنالك عدد من األسئلة يمكنها أن تساعد في تدعيم ذلك. حيث تم 

 ن عن الجوانب التالية:املبحوثي

  مفههردة  58أن أغلههب عينههة البحههث ةعههدد   اتضههحهنالههك طههالب لههديهم مهههارات أساسههية لإلبههداع واالبتكههار. حيههث

 % يرون أن هنالك طالب لديهم مهارات أساسية لإلبداع واالبتكار بمؤسساتهم. 92.1وبنسبة 

  مفردة وبنسبة  60أغلب عينة البحث ةعدد  أن  اتضحهنالك طالب لديهم القدرة على اإلبداع واالبتكار. حيث

 % يرون أن هنالك طالب لديهم القدرة على اإلبداع واالبتكار بمؤسساتهم.95.3

  هنالك برنامج خاص للكشف عن الطالب املوهوبين واملبدعين. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا ماكان

ساتهم. إذ وافق ووافق ةشدة على ذلك هنالك برنامج خاص للكشف عن الطالب املوهوبين واملبدعين بمؤس

%، ولزم 31.7مفردة وبنسبة  20%، والذين لم يوافقوا ولم يوافقوا ةشدة عدد47.6مفردة وبنسبة  30عدد 

 %. 20.6مفردة وبنسبة  13الحياد عدد 

 ن يتم استخدام األساليب املناسبة للكشف عن املوهوبين واملبدعين. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا ماكا

يتم استخدام األساليب املناسبة للكشف عن املوهوبين واملبدعين بمؤسساتهم. إذ وافق ووافق ةشدة على 
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%، 33.3مفردة وبنسبة  21%، والذين لم يوافقوا ولم يوافقوا ةشدة عدد47.6مفردة وبنسبة  30ذلك عدد 

 %. 19مفردة وبنسبة  12ولزم الحياد عدد 

  على استخدام األساليب الصالحة. حيث لم يتضح  الرأي حول ما يتم تدريب مستخدمي أساليب الكشف

كان يتم تدريب مستخدمي أساليب الكشف على استخدام األساليب الصالحة بمؤسساتهم. إذ وافق  إذا ما

مفردة  24%، والذين لم يوافقوا ولم يوافقوا ةشدة عدد30.1مفردة وبنسبة  19ووافق ةشدة على ذلك عدد 

 %. 31.7مفردة وبنسبة  20م الحياد عدد %، ولز 38.1وبنسبة 

  هنالههك حههرص علههى رفهههع كفههاءة التعلههيم للموهههوبين واملبهههدعين. حيههث إتضههح  أن أكثههر مهههن نصههف عينههة البحهههث

% يههههههرون أن هنالههههههك حههههههرص علههههههى رفههههههع كفههههههاءة التعلههههههيم للموهههههههوبين واملبههههههدعين 50.8مفههههههردة وبنسههههههبة  32ةعههههههدد 

 بمؤسساتهم.

 ليم الخاصة باملوهوبين واملبدعين. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا مايتم استخدام أساليب التربية والتع 

كان يتم استخدام أساليب التربية والتعليم الخاصة باملوهوبين واملبدعين بمؤسساتهم. إذ وافق ووافق ةشدة 

مفردة وبنسبة  24%، والذين لم يوافقوا ولم يوافقوا ةشدة عدد44.4مفردة وبنسبة  28على ذلك عدد 

 %. 17.5مفردة وبنسبة  11%، ولزم الحياد عدد 38.1

  أن أكثهر مهن نصهف عينهة البحهث   اتضهحتتمتع املؤسسهة بمنهاخ يسهاعد علهى رعايهة املوههوبين واملبهدعين. حيهث

% يههههرون أن مؤسسههههاتهم تتمتههههع املؤسسههههة بمنههههاخ يسههههاعد علههههى رعايههههة املوهههههوبين 57.2مفههههردة وبنسههههبة  36ةعههههدد 

 واملبدعين.

   37أن أكثر من نصف عينة البحث ةعدد   اتضحالطالبي القدر الكافي من االهتمام. حيث يتم إعطاء النشاط 

 % يرون أنه يتم إعطاء النشاط الطالبي القدر الكافي من االهتمام بمؤسساتهم.58.7مفردة وبنسبة 

  أن   اتضحيتم إتاحة الفرصة للطالب الختيار املسار التعليمي أو التخصص املناسب لقدراتهم ومواهبهم. حيث

% يهههرون أنهههه يهههتم إتاحههة الفرصهههة للطهههالب الختيهههار 61.9مفهههردة وبنسههبة  39أكثههر مهههن نصهههف عينههة البحهههث ةعهههدد 

 املسار التعليمي أو التخصص املناسب لقدراتهم ومواهبهم بمؤسساتهم.

   ثهر مهن أن أك  اتضهحهنالك تعاون بين املشرفين على األنشطة الطالبية علهى رعايهة املوههوبين واملبهدعين. حيهث

% يههههرون أن هنالههههك تعههههاون بههههين املشههههرفين علههههى األنشههههطة 63.5مفههههردة وبنسههههبة  40نصههههف عينههههة البحههههث ةعههههدد 

 الطالبية على رعاية املوهوبين واملبدعين بمؤسساتهم.

 كانت هنالك موارد  هنالك موارد مرصودة لرعاية املوهوبين واملبدعين. حيث لم يتضح  الرأي حول ما إذا ما

مفردة وبنسبة  22وهوبين واملبدعين بمؤسساتهم. إذ وافق ووافق ةشدة على ذلك عدد مرصودة لرعاية امل

مفردة  18%، ولزم الحياد عدد 36.5مفردة وبنسبة  23%، والذين لم يوافقوا ولم يوافقوا ةشدة عدد34.9

 %. 28.6وبنسبة 

  نصههف عينههة البحهههث  أن أكثههر مهههن  اتضههحتعمههل املؤسسههة علههى رعايهههة الطههالب املبههدعين بصههور مناسهههبة. حيههث

 % يرون أن مؤسساتهم تعمل على رعاية الطالب املبدعين بصور مناسبة.57.1مفردة وبنسبة  36ةعدد 

  فههي إبههداع وابتكههار الطههالب. حيههث 
ً
مفههردة وبنسههبة  41أن أغلههب عينههة البحههث ةعههدد   اتضههحتلعههب املؤسسههة دورا

 في إبداع وابتكار الطالب.65
ً
 % يرون أن مؤسساتهم تلعب دورا
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تحليل مربع كاي، من خالل إيجاد العالقة  استخدامختبار الفرضية الثانية: للتحقق من صحة الفرضية تم ا

 في إبداع وابتكار الطالب( وعبارات الفرضية، كما هو موضح في الجدول )
ً
( 2بين عبارة )تلعب املؤسسة دورا

 التالي:

 بارات الفرضية الثانية( قيمة مربع كاي ودرجة الحرية ومستوي املعنوية لع2الجدول )

 م2012املصدر: الدراسة امليدانية،

 

. 0.05( أن قيمههة مسههتوى املعنويههة لجميههع عبههارات الفرضههية عههدا العبههارة األولههى أقههل مههن 2يتضههح مههن الجههدول )

ن خههههالل مهههها ورد فههههي ممهههها يههههدل علههههى وجههههود عالقههههة معنويههههة بههههين املتغيههههرات. وبههههذلك تكههههون الفرضههههية صههههحيحة. مهههه

 ( فقد تم التحقق من صحة الفرضية. 2الجهههههدول )

 ملخص النتائج والتوصيات:

 النتائج:

: محور وجود هياكل تنظيمية تعنى باألنشطة الطالبية وتشجيع اإلبداع 
ً
 أوال

في مراحل التعليم العام، مع وجود خلل في التسلسل الطبيعي لنسب  االستيعابضعف نسب   .1

بالتعليم قبل املدرس ي وتضيق هذه  لالستيعابإذ ينبغي أن تكون القاعدة الكبيرة  ،االستيعاب

 القاعد كلما صعدنا في املستوى التعليمي.

، والذي يتضح في إلحاقه تارة باإلدارة التربوية وتارة االهتماميعاني التعليم قبل املدرس ي من عدم  .2

خص واحد على مستوى الوزارة، مع عدم أخرى بإدارة مرحلة األساس، كما أن هيكله يتمثل في ش

 وجود مرشدات بأعداد كافية ومتخصصات ومتدربات.

تتمتع وزارة التربية والتعليم في مرحلتي األساس والثانوي بهيكل تنظيمي يعنى باألنشطة الطالبية  .3

ومتسلسل من مستوى رئاسة الوزارة إلى مستوى املدرسة، إال أن الكوادر العاملة بإدارة النشاط 

 الطالبي بالوزارة ينقصها التخصص في تلك مجاالت تلك األنشطة.

درجة  مربع كاي العبارة م

 الحرية

مستوى 

 املعنوية
 8 .448 (a)7.848 هنالك طالب لديهم مهارات أساسية لإلبداع واالبتكار 1

 8 .032 (a)16.787 هنالك طالب لديهم القدرة على اإلبداع واالبتكار 2

 16 .003 (a)36.015 نهنالك برنامج خاص للكشف عن الطالب املوهوبين واملبدعي 3

 16 .000 (a)47.805 يتم استخدام األساليب املناسبة للكشف عن املوهوبين واملبدعين 4

 16 .000 (a)50.639 يتم تدريب مستخدمي أساليب الكشف على استخدام األساليب الصالحة 5

 16 .000 (a)56.943 هنالك حرص على رفع كفاءة التعليم للموهوبين واملبدعين 6

 16 .000 (a)61.367 يتم استخدام أساليب التربية والتعليم الخاصة باملوهوبين واملبدعين 7

 16 .000 (a)80.311 تتمتع املؤسسة بمناخ يساعد على رعاية املوهوبين واملبدعين 8

 16 .000 (a)77.302 يتم إعطاء النشاط الطالبي القدر الكافي من االهتمام 9

ب الختيار املسار التعليمي أو التخصص املناسب لقدراتهم يتم إتاحة الفرصة للطال  10

 ومواهبهم
39.682(a) 16 .001 

 16 .000 (a)57.486 هنالك تعاون بين املشرفين على األنشطة الطالبية على رعاية املوهوبين واملبدعين 11

 16 .045 (a)26.728 هنالك موارد مرصودة لرعاية املوهوبين واملبدعين 12

 16 .000 (a)73.694 املؤسسة على رعاية الطالب بصور مناسبةتعمل  13
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البيانات الواردة عن جامعة دنقال عدم وجود عمادة للطالب على مستوى الجامعة،  باستقراءيتضح  .4

مشرف للنشاط الرياض ي بالجامعة ومشرفي الطالب بكليات الجامعة  هيوالهياكل املوجودة 

عليها فرد واحد فقط بدون معاونين، وتنقصها اإلمكانيات املختلفة، وحتي هذه الهياكل يشرف 

 الالزمة.

تشير البيانات إلى عدم وجود إتحاد للطالب، واملستوى املوجود هو روابط للطالب على مستوى  .5

الكليات، بجانب روابط جهوية وقبلية وعرقية، والقليل من الجمعيات الطالبية التي تعمل في 

 البتكار.أنشطة لها عالقة باإلبداع وا

يتضح أن إدارة الصندوق القومي لرعاية الطالب بالوالية الشمالية تتمتع بهيكل تنظيمي يتمثل في  .6

إدارة املناشط الطالبية، إال أن الكيانات )الجمعيات( التي ينضوي تحتها الطالب بجامعة دنقال 

نشطة ملمارسة األنشطة داخل املجمعات السكانية تعاني من ضعف العضوية، ومحوديةاأل

 املمارسة، وبالتالي ضعف التفاعل مع مجهودات إدارة املناشط الطالبية بالصندوق.

أكدت نتائج الدراسة، حسب الشريحة املستقصاء، عن وجود إدارة تعنى باألنشطة الطالبية  .7

بمؤسساتهم، كما أن تكوين إدارة األنشطة الطالبية مالئم لطبيعة أنشطتها، إذ تمتع إدارات 

البية والعاملين بتلك اإلدارات بالقدرة على إدارة تلك األنشطة، إضافة إلى أن طبيعة األنشطة الط

األساليب املستخدمة في إدارة األنشطة الطالبية مناسبة، ، خاصة وأن إدارة األنشطة الطالبية 

 تعتمد على شبكات عمل أقل رسمية، مع عمل تلك اإلدارات على التكيف مع البيئة املحيطة.

ائج الدراسة، حسب الشريحة املستقصاء، أن الهياكل غير الرسمية بمؤسساتهم تشجع أسفرت نت .8

على اإلبداع واالبتكار، وأن هنالك كيانات ذات أنشطة إبداعية خاصة بالطالب، كما يتسم الهيكل 

التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم بالبساطة وعدم التعقيد، وأن نطاق اإلشراف 

ة إلى أن إدارة النشاط الطالبي بمؤسساتهم واللوائا التنظيمية التي تعمل بها تشجيع مناسب، إضاف

اإلبداع واالبتكار وسط الطالب، كما يمكن الهيكل التنظيمي إلدارة األنشطة الطالبية من التفاعل 

 مع الطالب.

لعاملين حالة من عدم التأكد حول ما إذا كان عدد ا املستقصاتأثبتت النتائج وسط الشريحة   .9

بإدارة األنشطة الطالبية بمؤسساتهم كافي، وما إذا كان هنالك مركزية شديدة في إدارة األنشطة 

 الطالبية.

أوضحت نتائج الدراسة أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود برامج لرعاية املوهوبين  .10

ع وإبتكار الطالب بتلك واملبدعين من الطالب في املؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية وإبدا

 املؤسسات.

 

: محور وجود برنامج لرعاية املوهوبين واملبدعين
ً
 ثانيا

يتضح قلة عدد رياض األطفال بالوالية، وأن جلها رياض شعبية وغير مؤهلة، وليست لديها أساليب  .1

 للكشف عن املوهوبين واملبدعين أو برامج لرعايتهم.

 باملدارس النموذجية ومدارس يتضح أن املردود املتحقق من تجربة رعا .2
ً
ية املوهوبين واملتفوقين أكاديميا

 املتفوقين بالوالية ليس في مستوى الطموح املراد.

 غياب التنسيق بين إدارة الجوانب األكاديمية، واألنشطة الطالبية األخرى في املرحلة الثانوية. .3



165 

 

 توجد برامج لرعاية املوهوبين للطالب بمرحلتي التعليم العام. .4

دت نتائج الدراسة عدم وجود برامج لرعاية اإلبداع واالبتكار بالجامعة، إال من ةعض الجوائز املالية غير أك .5

، والنشاط املوجود هو نشاط رياض ي وسياس ي، يمارس 
ً
املحددة وال الثابتة، التي تقدم للمتفوقين أكاديميا

 ةشكل موسمي.

لى قلتها، أية أنشطة يمكن أن تقود إلى إبراز كذلك يتضح عدم ممارسة الكيانات الطالبية بالجامعة، ع .6

 ة والسياسية ذات الطاةع املوسمي.االجتماعياملبدعين واملبتكرين، وتكتفي باألنشطة 

 مقدرة في الكشف عن  .7
ً
يتضح أن إدارة الصندوق القومي لرعاية الطالب بالوالية الشمالية تبذل جهودا

 لطالب جامعة دنقال.  ورعاية املبدعين واملوهوبين باملجمعات السكنية

أوضحت نتائج الدراسة، بناء على آراء الشريحة املستقصاء، أن الطالب باملؤسسات التعليمية العاملة  .8

بالوالية لديهم املهارات والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وأن هنالك حرص على رفع كفاءة التعليم 

اعد على رعاية املوهوبين واملبدعين، إضافة للموهوبين واملبدعين، حيث تتمتع هذه املؤسسات بمناخ يس

النشاط الطالبي القدر الكافي من االهتمام، وإتاحة الفرصة للطالب الختيار املسار التعليمي أو  إعطاءإلى 

التخصص املناسب لقدراتهم ومواهبهم، مع وجود تعاون بين املشرفين على األنشطة الطالبية على رعاية 

تعمل هذه املؤسسات على رعاية الطالب املبدعين بصور مناسبة، وبالتالي تلعب املوهوبين واملبدعين، إذ 

 في إبداع وابتكار الطالب. 
ً
 دورا

أبانت نتائج الدراسة، بناء على آراء الشريحة املستقصاء، وجود حالة من عدم التأكد وسط الشريحة  .9

خاصة باملوهوبين واملبدعين، أو املستقصاء حول ما إذا كان يتم استخدام أساليب التربية والتعليم ال

هنالك برنامج خاص للكشف عن املوهوبين واملبدعين، أو يتم تدريب مستخدمي هذه األساليب على 

، وما إذا كانت تلك األساليب مناسبة، كما لم يتم التأكد من أن هنالك موارد مرصودة لرعاية استخدامها

 املوهوبين واملبدعين بمؤسساتهم.

راسة أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود برامج لرعاية املوهوبين أوضحت نتائج الد .10

 واملبدعين من الطالب في املؤسسات التعليمية بالوالية الشمالية وإبداع وإبتكار الطالب بتلك املؤسسات.

 

 التوصيات:

، من خالل االهتماممن على وزارة التربية والتعليم بالوالية الشمالية إيالء التعليم قبل املدرس ي املزيد  .1

جعل إدارة التعليم قبل املدرس ي إدارة قائمة بذاتها، ورفدها بالكوادر املختصة في هذا املجال، وزيادة 

وتدريبهم، ومد تلك الرياض  اختيارهم، والحرص على زيادة عدد املرشدات وحسن االستيعابنسبة 

 وهوبين.بالوسائل الالزمة للكشف عن ورعاية األطفال املبدعين وامل

، خاصة ملرحلة األساس، إضافة إلعادة االستيعابضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بزيادة نسبة  .2

النظر في تجربة مدارس املتفوقين، ورفد إدارة النشاط الطالبي بالوزارة بمختصين في األنشطة 

يتهم، وايجاد نوع الطالبية يتمتعون بالقدرة على الكشف عن املوهوبين واملبدعين من الطالب ورعا

 من التنسيق بين الجوانب األكاديمية للطالب والجوانب األخرى.

على إدارة جامعة دنقال اإلسراع في تفعيل قانو ها بتعيين عميد للطالب بهيكل متكامل للعمادة، مع  .3

لطالب الجامعة يتحدث باسم الطالب ويحقق مطالبهم، إضافة لوضع برنامج  اتحادالسعي لتكوين 

 عن ورعاية املوهوبين واملبدين واملبتكرين من الطالب بالجامعة.للكشف 
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أمانة الوالية الشمالية الحرص على ترغيب الطالب -على إدارة الصندوق القومي لرعاية الطالب .4

في الجمعيات املنشطية، والعمل على تنويع تلك  لالشتراكباملجمعات السكنية لطالب جامعة دنقال 

 الجوانب السياسية.املناشط، والنأي بها من 

أساليب التربية والتعليم الخاصة  استخدامضرورة قيام املؤسسات التعليمية العاملة بالوالية على  .5

باملوهوبين واملبدعين، وإيجاد برنامج خاص للكشف عن املوهوبين واملبدعين، وتدريب املستخدمين 

 ن واملبدعين.لتلك األساليب املناسبة، ورصد املوارد الالزمة لرعاية املوهوبي

على املؤسسات التعليمية بالوالية عدم األخذ بأسلوب املركزية الشديدة في إدارة األنشطة الطالبية  .6

بها، والعمل بأسلوب ال مركزي وتفويض السلطات والصالحيات ملستويات أدنى، وذلك من أجل 

 تفعيل دور تلك اإلدارات.
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دور التعليم النوعي وأثره في التنمية املستدامة: دروس مستفادة من االنظمة التربوية في 

 سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وفنلندة

 

 األردن/ة املوارد البشريةميتناملركز الوطني ل -د. نايل عيد حجازين

NayelH@nchrd.gov.jo 

 

 مقدمة

 التعليم النوعي)الجيد(: 

 يتميز التعليم النوعي بما يأتي:

قدرة الطالب على اكتشاف املعرفة بنفسه، وامتالك مهارة البحث والقدرة على التحليل والتركيب  .1

 والتقويم.  

 قدرة الطالب على االحتفاظ باملعرفة ملدى طويل. .2

 قدرة الطالب على رةية العالقات بين املعرفة القديمة واملعرفة الجديدة. تنمية .3

قدرة الطالب على صناعة معرفة جديدة، واالكتشاف املستقل ورةية العالقات بين املعارف  .4

 املختلفة. 

قدرة الطالب من خالله على تطبيق ما لديه من معرفة على حل املشكالت، فالتعليم الجيد هو  .5

 د الطالب على مجابهة املواقف املختلفة التي تتعرض لها. ذلك الذي يساع

 قدرة الطالب على توصيل ما لديه من معرفة لآلخرين.  .6

 التنمية املستدامة:

في تقرير وكالة البيئة  1987، كمصطلح ظهر في سنة Sustainable Developmentالتنمية املستدامة 

عرف التنمية املستدامة بأ ها "تلبية احتياجات الحاضر دون والتنمية العاملية التاةعة لألمم املتحدة، حيث ت

 املساس بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة". 

 ةاثر التعليم النوعي على التنمية املستدام

عقد األمم املتحدة »م اطلقت املنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم)اليونسكو(، شعار 2002في عام 

ستدامةللتع
ُ
، وهذا الشعار يؤكد ضرورة وجود 2014، والذي مازال ُممتًدا حتى عام«ليم من أجل التنمية امل

 
ً
 قادرا

ً
ى زمام قيادة املجتمع ويوّسع دائرة حرية اإلبداع والتجريب، كما انه يعد فردا

ّ
تعليم "نوعي" مختلف يتول

امة .إن التعليم النوعي هو الرافد الفكري على تطبيق استراتيجية إنتاجية تكفل تحقيق أهداف تنموية مستد

األول ألّي استراتيجية للتنمية الوطنية والحافز لرفع كفاءة أداء املجتمع بقطاعاته كافة. ومن هذا املنطلق فأن 

التعليم النوعي والجيد ليس مفتاح النهضة والتقّدم فحسب، بل إنه السبيل إلى الحفاظ على ما تشهده 

. وهذا يتوجب على الدولة ان تعطي األهمّية الكبيرة لتطوير واقع الدولة من إنجازات ف
ً
ي مختلف املجاالت أيضا

 من حرصها الدةوب على مواصلة تسريع الخطى لعمليات 
ً
التعليم وبرامجه في مختلف مستوياته، انطالقا

ةعاد املختلفة التنمية املستدامة. كما ان التعليم النوعي والجيد هو الذي يضمن التعامل بكفاءة مع األ

للتنمية املستدامة، وبصفة خاصة التحّديات املستقبلية التي قد تواجهها، فكما تشير األدبيات االقتصادية، 

 متعّددة تتداخل في ما بينها، اقتصادية وبشرية وبيئية وتكنولوجية، من 
ً
فإن التنمية املستدامة تتضّمن أةعادا
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وس في تحقيق التنمية املستهدفة. والتعليم النوعي الذي يتسم شأن التركيز على معالجتها إحراز تقّدم ملم

بالجودة هو القادر على التواصل مع التطّورات واملستجدات املرتبطة بمجاالت التنمية املستدامة، والتعاطي 

 مع هذه 
ً
مع التحّديات التي تفرزها، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة في جعل التعليم أكثر قدرة وتواصال

لتطّورات بكفاءة كبيرة. والتعليم الجيد والنوعي هو بمنزلة استثمار حقيقي في العنصر البشري، ألنه املدخل ا

نحو إعداد أجيال مبدعة تكون قادرة على العطاء واملحافظة على اإلنجازات واملكتسبات من ناحية، والتعاطي 

دولة من ناحية ثانية. وهذا يفّسر الحاجة الى  مع التحّوالت االقتصادية والتنموية املتسارعة التي تشهدها ال

إرادة سياسية قوية تدعم خطوات إصالح النظام التعليمي، وتساند عملية التطوير التي يشهدها هذا القطاع 

 من قناعتها بأن هذا هو أفضل استثمار في املستقبل، 
ً
الحيوي بمراحله املختلفة من أجل االرتقاء به، انطالقا

ة تمتلك العديد من عناصر القوة الشاملة، السياسية واالقتصادية والثقافية، فإن البشر هم فإذا كانت الدول

 في الحاضر واملستقبل، وال يمكن الحديث عن أي تقّدم أو تنمية من دون 
ً
أهم هذه العناصر، وأكثرها تأثيرا

 ل.االستثمار في هذا العنصر البشري والعمل على تطوير قدراته ومؤهالته ةشكل متواص

هو ضعف اإلمكانات املادية وانخفاض مستوى  االجتماعيإن من أبرز مظاهر التخلف االقتصادي و 

اإلمكانات البشرية الضرورية إلحداث التنمية، ويعد االستثمار في التعليم املطلب األساس ي لتحقيق التنمية 

تعليم والتدريب بهدف اكتسابها ة، وان االهتمام بتكوين القدرات البشرية عن طريق الاالجتماعياالقتصادية و 

املهارات والقدرات الالزمة للمشاركة في العملية التنموية والتي من خاللها يستمد النمو االقتصادي مادته 

ويخفض مستوى الفقر، إذ يمكن تحقيق النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر من خالل التنمية والتي ال 

لتدريب والتعليم بكافة مراحله، فالشخصية املتعلمة البد من أن يمكن تحقيقها، إال من خالل االهتمام با

تكون منتجة وتساهم في عملية التنمية، كما أن التعليم يتأثر ةسياسات التنمية وبأولويات االستثمار في مجال 

 التنمية البشرية.

ليم باهتمام كبير انطالقا من أهمية التعليم في صنع الحضارة وبناء اإلنسان البد من أن يحظى قطاع التع

وان تكون النقلة كبيرة في مسيرة التعليم من حيث وضع أسس انطالقة النهضة التعليمية بمعطياتها ونتائجها 

سواء من حيث التوسع النوعي والكمي أو من حيث تفاعل نشاطات مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي 

العديد من البلدان وباألخص النامية منها مشاكل في  ة واالقتصادية. وتعانياالجتماعيمع متطلبات التنمية 

 مجال الرقي بمستوى التعليم ) كما ونوعا ( وفي كيفية االستثمار في التعليم والتدريب. 

نذكر أن مفهوم االستثمار في التعليم إذا ما تم تعريفة بطريقة أو بأخرى فهو يلعب دور مهم وحيوي في 

وأساسيات التنمية الشاملة املستدامة الصحيحة. إن مشاريع االستثمار في التنمية الشاملة وهو من أولويات 

التعليم النظامي والذي يشمل ) التعليم االبتدائي األساس ي، الثانوي، العالي ( والتعليم الغير نظامي ) التدريب 

لتعليم كاالستقرار ومحو األمية ( ال يمكن أن تنجح إال إذا توفرت لها البيئة املالئمة واملحفزة إلى زيادة ا

والسياس ي. إن االستثمار في املوارد البشرية من خالل التعليم هو للقضاء على الفقر  االجتماعياالقتصادي و 

وتحقيق النمو االقتصادي وعلى أساس أن التعليم جزء ال يتجزأ من تنمية املوارد البشرية والذي يتمثل في 

لة في املجتمع
ّ
. وأنه ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة ما لم تصحبها بناء قدرات ومهارات ةشرية فعا

تنمية للموارد البشرية، والتي تتولى مهمتها عملية التربية والتعليم، وهذه ال يمكن النظر إليها على أ ها خدمة 

استهالكية بقدر ما هي عملية توظيف واستثمار مثمر لرةوس األموال تحقق للمجتمع عائدا يفوق أضعافا 

فة حجم اإلنفاق عليها. والحقيقة أن واقع الحال يقول إن الصلة بين الخطة التربوية والخطة مضاع

االقتصادية تكاد تكون مقطوعة، نظرا لضعف خيوط النسيج التي تصل بين حاجات التربية وحاجات التنمية 
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تنمية البشرية واالقتصادية، االقتصادية، فهناك تباعد كبير بين التربية القائمة وبين التربية التي تؤدي إلى ال

وهي بمواصفاتها الحالية عاجزة عن ربط املدرسة ةسوق العمل، حتى مدارس التعليم الفني القائمة لم 

تستطع تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك لضعف املستوى العملي لخريجيها، وهو ما يجعل املدرسة 

 سوق العمل. بواقعها الحالي عاجزة عن إعداد الناشئة إعدادا جيدا ل

إن اإلنفاق على التعليم له خاصيتان فهو: أما يعتبر إنفاق استهالكي حيث يتمثل تأثيره في املنافع غير 

املحسوسة عند وجود الفرد في املدرسة وتلقيه العلم وتزيد أيضا من قدرته على جعل حياته املستقبلية أكثر 

أثيره في العوائد الخاصة والخارجية على كل من الفرد فائدة، أما الجانب اآلخر فهو إنفاق استثماري ويمثل ت

 واملجتمع. 

أننا نقبل منجزات الغرب الحضارية وتقنياته التي أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا. بينما كان أجدر بنا أن 

ا نرصد طرق التفكير وأسلوب الحضارة والتعليم السائدة في الغرب. األحرى أن نعود إلى القرون الوسطى عندم

لم يكن ألمريكا وجود. حين نقل العرب إرث فارس واليونان الحضاري والثقافي والعلمي إلى اللغة العربية ليس 

 بحيث تنسجم مع روح 
ً
 وتطويرا

ً
 وتجاوزا

ً
فقط بتعريبها وترجمتها، بل بإدخالها في صلب الثقافة العربية تعديال

علم اللغة العربية، كما نذهب اليوم لنتعلم اللغات العصر فلم يكن غريبا أن يأتي الناس من أوربا وغيرها لت

( بين الحضارات املختلفة عن طريق الجدل الواسع والعلني acculturationاألجنبية ؛ فتم ما يعرف باملثاقفة )

 في كل الشؤون الدينية واملذهبية واللغوية والعلمية... دون أي تهديد أو تخوف من اآلخر أومن ثقافته.

ملتتبع ملسيرة التعليم في الدول املتقدمة جهود الواليات املتحدة األمريكية في تطوير محتوى ال يخفي على ا

م بإطالق القمر االصطناعي 1957وطرق وأساليب تدريس كل من العلوم والرياضيات منذ أن فوجئت في العام 

ت في الواليات من قبل االتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك العهد خضعت مناهج الرياضيا Sputnikسبوتنيك 

املتحدة األمريكية لعدد من التغيرات واالجتهادات ةغرض التطوير ورفع أداء الطالب في هذه املادة.  وفي عام 

(، ولعل أهم ما ورد من العبارات في هذا التقرير "لو قامت a nation at riskاعد تقرير "أمة في خطر") 1983

ى الشعب األميركي، لعد ذلك مدعاة للحرب، ولكن ذلك يحدث قوة معادية بفرض اداء تعليمي قليل الجودة عل

 األن من خاللنا نحن الذين سمحنا به"...!! 

علينا أن نتأمل قليال في هذه العبارات فعندما تشن الحرب على أمة متعلمة ذات نظام تعليمي متطور وتهزم 

ف على قدميها مجددا، ولكن عسكريا فإن تلك األمة قد تعوض ذلك ةسرعة خالل جيل أو لربما أقل، وتق

عندما تضع نظاما تعليما متخلفا فإنك تنتج أجيال كاملة من املتخلفين، وتحكم على األمة بهزيمة حضارية 

 متواصلة قد تمتد طويال!

عندما نتناول موضوع العالقة بين التعليم والتنمية نجد العديد من النماذج النظرية التي وضعت لتوضيا 

وحضارية في نفس الوقت كالدول  اقتصاديةدة إلى تجارب الدول التي حققت طفرات ذلك، لكن نظرة واح

وكوريا الجنوبية وفنلندا( نجد أن عملية تطوير التعليم سارت فيها بخط متواز مع عملية البناء  سنغافورة)

وكأ ها  ةاالقتصاديويمكن القول أ ها في النموذج الفنلندي تقدمت عليها بحيث بدت النجاحات  االقتصادي

ناتج عنها وثمرة لها، إذا في كل الحاالت إما أن يكون هناك تزامن في العمليتين أو سبق لجهود تطوير التعليم، 

 وال نجد حالة واحدة حدثت فيها الطفرات االقتصادية مع تأخير أو تأجيل لعملية تطوير التعليم.

 تدامة:اوال: النظام التعليمي في سنغافورة وأثره على التنمية املس

تشرف وزارة التربية على إدارة كل مؤسسات التعليم؛ حكومية كانت أو خاصة أو عليا. ويعد النظام 

التعليمي في سنغافورة مرنا ويستجيب الختيارات الطلبة ويعطي املتعلمين فرصة لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم 
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تهم بحيث يكون الطالب قادر على وشخصيتهم وقيمهم، ويمنحهم اختيارات اوسع تتالءم مع كفاءاتهم وطاقا

اختيار ماذا يتعلم، كما يساعد النظام التعليمي الطلبة على اكتشاف مواهبهم في مجال العلوم والفنون 

والرياضة، واستغالل طاقاتهم بأفضل شكل ممكن، ويعمل على خلق أجيال من القوى العاملة املدربة 

 ةسوق العمل. واملؤهلة أكاديميا، وتمكين الشباب من االلتحاق

 5-3التعليم الزامي ومجاني، بحيث يبدأ التعليم باملرحلة التي تسبق سن املدرسة أي رياض األطفال)

سنوات( ومدتها سنتان احداها الزامي االخرى اختيارية، وبعدها ينتظم األطفال في مدارس التعليم العام ملدة 

مرحلة ثانوية، ويتخرج الطالب او الطالبة عشر سنوات بواقع ست سنوات مرحلة ابتدائية واربع سنوات 

بالكليات التقنية تعمل تخريج طلبة مؤهلين  ه( اشبPolytechnicويحدد مسارة من خالل مرحلة تسمى )

 لسوق العمل او اكمال املرحلة الجامعية.

ينية أو للمدرسة الحرية في اختيار املقرر الدراس ي، ففي مرحلة رياض االطفال يدرس الطفل لغته األم )الص

( بجانب اللغة اإلنجليزية، ويتعلم مبادئ الحساب والعلوم واملوسيقا والفنون وبعض التاميليةاملاالوية أو 

املهارات األخرى واأللعاب. اما املرحلة االبتدائية يدرس التلميذ خاللها: اللغة اإلنجليزية وإحدى اللغات األم 

تقويم التالميذ من أجل توجيههم لاللتحاق بالشعبة التي بجانب الرياضيات. وفي  هاية الصف الراةع يجرى 

تناسب قدراتهم في املرحلة التالية؛ أي مرحلة التمهيد أو التهيئة. وهذه املرحلة قاصرة على صفين فقط، هما: 

حصة، مدة الواحدة منها نصف ساعة، بينما يبلغ  47الخامس والسادس، يبلغ عدد الحصص األسبوعية 

 للشعبة التي  49لتهيئة عددها في مرحلة ا
ً
 في اللغتين اإلنجليزية واألم وفقا

ً
حصة؛ يتلقى فيها الطالب تعليما

تناسبه، عالوة على دراسة التربية الوطنية واألخالقية، وبعض الهوايات والفنون والتربية الصحية والرياضية. 

بالبرنامج األكاديمي الذي يناسب قدراته التعليم الثانوي وهي املرحلة التي تلي االبتدائية، وفيها يلتحق الطالب 

ومهاراته وميوله. وتنقسم برامج هذه املرحلة إلى أربعة، يختلف كل منها عن اآلخر، وترتبط مدة الدراسة بنوع 

: الخاص، وهو متاح 
ً
البرنامج، ولذلك فهي تتفاوت ما بين أربع سنوات إلى خمس سنوات. وهذه البرامج هي: أوال

: السريع، ويستوعب هذا البرنامج نصف فقط ملن حققوا أعل
ً
ى درجات التفوق والتميز األكاديمي في اللغة، ثانيا

؛ يدرس خاللها الطالب اإلنجليزية لغة أولى، وإحدى اللغات 
ً
طلبة التعليم االبتدائي، ومدته أربع سنوات أيضا

: العادي األكاديمي، األم لغة ثانية، ويؤهل كذلك إلى امتحان الشهادة العامة للتعليم )املستوى ا
ً
لعادي(. ثالثا

ويلتحق به من خمس إلى ربع خريجي املرحلة االبتدائية الذين يتمتعون بقدرات أقل من زمالئهم في البرنامج 

السريع، ومدته أربع سنوات، ويؤهل الطالب المتحان الشهادة العامة للتعليم، ولكن يمكنه دراسة سنة 

: العادي الفني، ويتجه إليه حوالي إضافية تؤهله المتحان املستوى الع
ً
% من املتخرجين 15إلى  10ادي. راةعا

في االبتدائية، ومدته أربع سنوات يتمكن خاللها الطالب من إجادة اللغة اإلنجليزية، ورفع قدراته في 

الرياضيات، ويتعلم كيفية التعامل مع الحاسوب، ويؤهل المتحان مستوى، أو املستوى العادي ةعد دراسة 

 ما يتجه طالب هذا البرنامج إلى التعليم الفني واملنهي في س
ً
نة إضافية مثل البرنامج العادي األكاديمي. وغالبا

املعاهد املختصة، أو التجارية. الكليات املتوسطة مدتها عامان، وينتقل إليها الراغبون في مواصلة دراستهم 

ستوى العادي( الذي يؤديه كل طالب الكليات األكاديمية من الناجحين في الشهادة العامة للتعليم )امل

 املتوسطة للقبول بالجامعة، ومن يحصل على تقدير جيد يتأهب لدخول الجامعة. 

العام الدراس ي يبدأ العام الدراس ي في شهر يناير من كل عام، وينقسم إلى أربعة فصول، مدة كل واحد منها 

د خالل الفصلين الثاني والثالث، ثم عطلة ملدة شهر في عشرة أسابيع. ويتمتع الطالب ةعطلة ملدة أسبوع واح

 في  هاية العام. ويبدأ اليوم الدراس ي ه وفق التقويم املعتاد 
ً
منتصف العام الدراس ي، وشهر ونصف الشهر تقريبا
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 للفترة األولى التي تمتد إلى الواحدة ةعد الظهر، بينما تبدأ الفترة الث
ً
انية ه في الساعة الساةعة والنصف صباحا

 في الساعة الواحدة، وتنتهي في السادسة والنصف مساًء.

التعيين في الوظائف التعليمية فذلك يتم عبر مناظرات عامة مفتوحة للجميع. بحيث يحصل موظفو 

القطاع العام علي رواتب تنافسية مثل القطاع الخاص ان لم يكن اعلى، الي جانب الشفافية وانخفاض نسبة 

 الي. الفساد االداري و امل

"، وطرق الدراسة الذاتية )توفير التسهيالت التي تؤدي إلى 
ً
لديهم مبادرات مثل "تعليم الرفاق ةعضهم ةعضا

تشجيع الطالب على البقاء ةعد انتهاء الدوام بهدف الدراسة(، وتقارير سير عمل الطالب )ملراقبة عمل الطالب 

ية باستخدام الخبرات املستقدمة أو املستعارة من وإعطاء سجل باملعلومات للطالب وآبائهم(، وبرامج التقو 

 
ً
جهات أخرى، ونصح الطالب غير املستقيمين ومراقبتهم، ودروس تقوية إضافية للطالب الذين يعانون ضعفا

 في املواد ، ومشاركة هيئة املدرسين في أمور السياسات والشؤون اإلدارية.

، 1995اعوام  TIMSSلدولية للرياضيات والعلوم حصلت سنغافورة على املراكز املتقدمة في الدراسة ا

 .2009الدولي عام   PISA، كذلك في برنامج الدولي لتقييم الطلبة 2007، 2003، 1999

 التنمية املستدامة

حققت سنغافورة إنجازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة، إال أن اإلنجاز الحقيقي الذي حققته هذه 

راةع اهم  سنغافورةماليين نسمة، تعتبر  5كم مربع وعدد سكا ها  630احتها الجزيرة الصغيرة والتي تبلغ مس

. ويعد ميناء سنغافورة خامس 2011مركز مالي في العالم، طبقا لتقرير لندن عن مراكز املال العاملية مارس 

العالم على ميناء في العالم من ناحية النشاط، كما تعد سنغافورة حاليا من أكثر املناطق السياحية شهرة في 

الرغم من أ ها كانت ال تعدو فيما مض ى عن كو ها جزيرة صغيرة الحجم واالهمية على الصعيدين االقتصادي 

والسياحي، اما الصناعات  الرئيسية في سنغافورة تشمل اإللكترونيات والخدمات املالية، ومعدات حفر آبار 

ملصنعة واملشروبات، ومنتجات املطاط وإصالح النفط، وتكرير النفط وتصنيع األدوية واملواد الغذائية ا

 السفن.

وفرت سنغافورة أفضل أنواع التعليم املوجه لخدمة الخطة االقتصادية. فالنمو االقتصادي املتصاعد في 

سنغافورة يعود الى النظام التعليمي حيث مكنها من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد، 

ها ال تملك أية موارد طبيعية تساعدها على تحقيق نمّو اقتصادي، فهي دولة في مدينة لقد فهمت سنغافورة أ 

واحدة،  فاختارت أن تركز على رأس املال الحقيقي الذي تملكه وهو االنسان، وقرروا االستثمار فيه باعتباره 

حت في أمرين ثروة حقيقية ونوعية، والذي اعتمدت عليه في تحقيق معجزتها االقتصادية. سنغافورة نج

بين املكونات الرئيسية للمجتمع،  االجتماعيمهمين، هما: تحقيق الرخاء االقتصادي، وتحقيق الوئام 

نقل مستواها من إحدى بلدان العالم الثالث، إلى  – 2000حتى  1965من  –سنة  35واستطاعت خالل 

. وقد اعتمدت القيادة السنغافورية على االست
ً
ثمار في املستقبل من خالل الصرف العالم املتقدم اقتصاديا

املكثف واملوجه لتعليم الجيل القادم، واالنتقال إلى القطاعات التي حولت سنغافورة إلى االقتصاد املعرفي 

على مستوى عاملي. كما اعتنت الحكومة السنغافورية عناية بالغة بالتعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتقدم 

، بلغت نفقات الحكومة السنغافورية على 2006ة الدولة. ففي سنة والتفوق، وخصصت له خمس ميزاني

مليار دوالر سنغافوري، أي حوالي  7.5، وصلت إلى أكثر من 2007مليارات دوالر سنغافوري. و في سنة  7التعليم 

 % من ميزانية الحكومة. 15.2

 ثانيا: النظام التعليمي في فنلندا وأثره على التنمية املستدامة 
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لتعليم في فنلندا هي اتاحة الفرصة لجميع الطالب للمشاركة والتعلم ويشبهو ها باملشاركة في لعبة فلسفة ا

الهوكي. إ هم ال يختارون العبي الهوكي املهرة فقط ليلعبوا؛ الجميع يجب أن يلعب، ثم ةعد أن تتاح الفرصة 

ساوي وسيوسع شريحة املهرة. هذا للجميع، سيعرفون من هو املتفوق والبارع، هذا سيتيا الفرص للجميع بالت

يعني أن تجعل كل أفراد الشعب مهرة. والتعليم في فنلندا يحتل أولوية مطلقة في سياسات البالد و تشير 

اإلحصاءات على أن الفنلندي ال يفوقه أحد في العالم من حيث القراءة، والقانون الفنلندي يضمن شفافية 

 حضور أي حصة دراسية حتى دون سابق إنذار. التعليم، حيث يعطي ولي األمر الحق في 

سنوات ليحضروا نصف يوم فقط. وتستمر هذه املرحلة  7يبدأ الطالب االلتحاق باملدرسة في سن 

 في ما يسمى بمرحلة التعليم األساس ي  16الدراسية من هذا العمر حتى عمر
ً
اإللزامي العام. في  –االولي  –عاما

 يدرخّ  12الى  7السنوات من 
ً
ُس الطالَب مدرس  واحد  لكل صف كل املوضوعات، أما ةعد ذلك حتى  هاية عاما

ّس  ما في فصٍل ما وينتقل الطالب 
التعليم العام، فيدرس الطالب في فصول متعددة حيث يدرس كل مادة مدرخ

ملعرفة بين الفصول وبين املدرسين. السنوات الست األولى هي ما يهم في التعليم الفنلندي، إ ها فترة بناء ا

واملهارات البسيطة والتعود على حياة التعلم لتعود عليهم بالفائدة في املراحل التي تليها. التعليم اإللزامي العام 

. ويستطيع الطالب ةعد أن ينتهوا من التعليم العام، أن ينتقلوا إلى التعليم الثانوي. 
ً
 هو تعليم مجاني تماما

أسابيع. لكن هناك تأكيد على 10تصل مدة العطلة الصيفية الى لدى الطالب الفنلندي فترات عطل كثيرة و 

الجانب األسري الذي رجع بآثار إيجابية على عملية التعليم وعلى الثقافة واملجتمع الفنلندي. الطالب يتعلم 

ب القراءة والكتابة من أهله أكثر مما يتعلمها من املدرسة وهذا حفز األهالي على املزيد من القراءة وحب الكت

واالنشغال بها مع أبنائهم و أنفسهم. لقد أدى هذا باآلباء إلى زراعة حب الكتاب والقراءة لدى الطالب وساعد 

. لقد أصبحت القراءة والتعلم في فنلندة فضيلة رمزية، وأصبا الطالب 
ً
في ذلك دور املكتبات العامة كثيرا

 املراهقون يأملون في أن يتخرجوا ويلتحقوا بالتدريس. 

سون جلهم حاصلين على املاجستير حيث يلقون الثقة واالحترام العالي في املجتمع الفنلندي ولديهم املدر 

الى شريحة التدريس مما  االنضمامحرية اختيار املنهج وطرق التدريس. وتحظى نسبة قليلة فقط بقبول 

ةعد املاجستير وهناك  يساهم في تقديم مستوى متقدم من التدريس والتعليم. ويواصل املدرسون دراساتهم ما

. ليس في فنلندة اختبارات ! ليس هناك اختبارات عامة للطالب خالل الدكتوراهمدرسون كثر يحملون شهادة 

% من كل شريحة عمرية وتجرى 10التسع السنوات األولى. ولكن يقومون بتقييم األداء بناء على اختيار 

 بوضع درجات للطالب  االختبارات وتحتفظ املدارس بالنتائج بكل سرية. ةعد
ً
السنة الخامسة، ال يسما قانونيا

وال يمسح باملقارنة بينهم. وال تقارن املدارس مع ةعضها وتبقى النتائج سرية حتى يطلبها مجلس التعليم الوطني 

لغرض تحسين التعليم. نتائج االختبارات في التعليم الثانوي واملنهي، أن خمسة باملئة متفوقون وخمسة باملائة 

في النسبة الدنيا والقطاع الذي بينهما هو املتوسط. وتستخدم هذه النتائج لدخول الجامعات وعليها يحدد 

  ة.االجتماعيدخول الطالب في تخصصات العلوم الطبيعية أو العلوم 

واضعي السياسة التربوية في فنلندا يعتبرون االستثمار في إعداد املعلمين واملعلمات هو العامل الحاسم في 

تطوير التعليم. ويعود التقدم الهائل بالتعليم في فنلندا الى االستثمار القوي في إعداد املعلمين واملعلمات 

وتفعيل مهنة التعليم. بانتقاء معلمي ومعلمات املستقبل من بين خريجي الجامعات وخريجاتها وإخضاعهم 

أساليب التعليم وطرائقه والتدرب  ءهأثنالبرنامج إعداد يستمر لثالث سنوات على حساب الدولة، يتعلمون 

ملدة سنة كاملة على التعليم في املدارس بإشراف الجامعات. حيث يتم التركيز في البرنامج على تعليم املعلمين 

… واملعلمات بكيفية مخاطبة واستنفار القدرات العقلية، وبخاصة التفكير الناقد، واإلبداعي وحل املشكالت
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. وكذلك كيفية إعداد مناهج متحدية لهم، وأفضل األساليب والطرق لتقييم أدائهم عند تالميذهم وتلميذاتهم

وبخاصة في مضمار البحوث واالستقصاء. وال يقتصر اإلعداد على ذلك، بل يضاف إليه تعليمهم وتدريبهم على 

م بما في ذلك عند ذوي االحتياجات الخاصة. وهم يرون أنه إذا تمكن 
ّ
املعلمون التعليم حسب طرائق التعل

واملعلمات من تعليم ذوي االحتياجات الخاصة فإ هم ةعدئذ يستطيعون تعليم كل تلميذ أو تلميذة بنجاح. 

ونتيجة للتركيز على تعليم معلمي ومعلمات املستقبل وتدريبهم على إجراء البحوث واملمارسات التعليمية 

يهمل برنامج اإلعداد العمل الجماعي الالزم  اإلبداعية، يتحول املعلمون واملعلمات إلى مشخصين للتعلم. وال 

لتصميم منهاج كل مادة حسب حاجاتها ومتطلباتها وحاجات التالميذ والتلميذات ومتطلباتهم في كل صف 

ومرحلة. ومن خصائص النظام التربوي الفنلندي ان األوالد يذهبون إلى املدرسة حين يبلغون الساةعة، 

والجامعية مجاني، وكل املعلمات واملعلمين يحملون شهادة ال تقل عن والتعليم بكافة مراحله املدرسية 

% األوائل من خريجي الجامعات، وللمعلمات واملعلمين هامش 10املاجيستير، كل املعلمات واملعلمين هم من اله 

حرية واسع للتصرف في املناهج الدراسية والثقة بهم كبيره ، ومستوى التالميذ على مستوى الجمهورية 

تناسق: كفاءة تلميذ العاصمة هي نفسها كفاءة تلميذ القرية النائية والفارق بين التلميذ األفضل والتلميذ م

إجبارية، باستثناء تلك التي يخضع لها التالميذ في آخر سنة،  امتحاناتاألسوأ هو األصغر في العالم، ليس ثمة 

 على كل أنو 
ً
اع املساعدة من أساتذة متخصصين وأطباء و للتالميذ األقل كفاءة الحق في الحصول مجانا

 تقويم اللغة واللفظ إلخ. واختصاص ينفسيين 

 :
ً
ُسئلت رئيسة فنلندا، ما هي مصادر الثروة في بالدكم، فأجابت لدينا ثالثة مصاد هي اوال: التعليم، ثانيا

 اسمهاها بدأ ةعملية التعليم، ثالثا: التعليم. اما سر النجاح  في فنلندا يعود الى مشروع  هوض أمة بأكمل

 إلى  االرتقاء"
ً
باملعلم"..!!!، ففي أقل من عقدين من الزمان تحولت فنلندا من دولة مهمشة متخلفة أوروبيا

دولة متقدمة تترةع على قمة التعليم في العالم.  لقد تمكنت فنلندا باإلرادة السياسية الثابتة في التطوير العام 

ة والتكنولوجيا املتطورة من احتالل القمة، وحصة عاملية كبيرة من وبخاصة في مضمار التعليم والصناع

سوق الهاتف الخلوي )نوكيا( في وقت قياس ي.  تمتلك فنلندا إنتاجية عالية في مجال البحث العلمي، ففي عام 

، حلت فنلندا في املرتبة الراةعة من حيث نصيب الفرد من املنشورات العلمية في دول منظمة التعاون 2005

والتنمية االقتصادية. اكدت املقارنات الدولية الزعم الفنلندي بأ ها تمتلك أفضل نظام تعليمي في العالم. 

التي أجراها البرنامج الدولي للتقييم الطالبي على  الطلبة  الفنلنديين   PISAواظهرت النتائج للدراسة الدولية 

، لقد تحولت  2009، 2006علوم القرائية لسنوات هم باملراكز االولى على مستوى العالم في الرياضيات وال

فنلندا من بلد اقتصاده زراعي إلى بلد ذي اقتصاد معرفي متقدم في مدة قصيرة في قرابة الثالثة عقود، وكان 

التعليم هو أهم ركيزة في هذا التحول. فقد توافق انبثاق عصر تخصيص االنتاج والتجارة والبحث األكاديمي 

تصاد املعرفي وأصبحت فنلندة التي كانت في قاع ترتيب الدول املشاركة في منظمة التعاون والتطوير مع االق

االقتصادي والتنموي في السبعينات، في القمة. كانت البداية في الثمانينات، فقد بدأ النمو في قطاع التعليم 

م املستمر وتعليم الكبار. كان ةعد الثانوي. وفي التسعينات تاله نمو في التعليم الجامعي وما ةعده من التعلي

 أهم أس من أسس  هضة التعليم أن تتاح الفرص للجميع في كل مستويات التعليم في كل مناطق فنلندا.

لقد ردم التوجه الجديد في التعليم هوة التباين بين مستويات الطالب ومستويات املدارس واملناطق. لقد 

.
ً
 حكيما

ً
فجميع الطالب يتشاركون نفس الفرص ويتعلمون تحت سقف  كان العمل على ردم هذه الهوة قرارا

واحد كل املوضوعات من رياضيات وعلوم ولغات اجنبية وعاد عليهم ذلك بتقارب مستواهم املتفوق في 

املهارات واالستيعاب وانعكس في نتائج املسابقات العاملية. ليس هناك طالب متفوقون في القمة وطالب 
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 الجميع. إن هذه الهوة أصبحت تتالش ى بين الطالب وبين الذكور متدنون في القاع. إن املس
ً
توى متقدم شامال

واالناث واملدارس واملناطق بوضوح كلما تقدمت السنوات. إن ما تصرفه الحكومة ميزانية متوسطة على هذا 

 جعل نظام التعليم العالي الجودة باملقارنة بنظم التعليم املتقدمة في الدول األخرى. ومع ذلك، فإن هنا
ً
ك سرا

. لقد اثبت تعليم 
ً
 وابتكارا

ً
 واقتصاديا

ً
التعليم هذا أكثر تقدما من منافسيه ورفع فنلندة في املرتبة العليا معرفيا

 فنلندة ان العبرة ليس بمقدار ما يصرف على التعليم ولكن مدى كفاءة وفاعلية عملية التعليم.

 

 ره على التنمية املستدامة ثالثا: النظام التعليمي في كوريا الجنوبية وأث

نظام التعليم في كوريا مركزي يتحكم في الشأن الصغير والكبير ، من توظيف األساتذة إلى قبول الطلبة، 

قائم على تلبية احتياجات السوق و تحدد سياسات التعليم بقوانين ومراسيم رئاسية بخطط خماسية تحت 

بوي فيها نظام حديث يهتم بصورة فّعالة بإكساب إشراف املجلس التخطيط االقتصادي. والنظام التر 

املهارات، وتعزيز القدرات األساسية، ويهتم بالتطوير النوعي للتربية العلمية. ويضع الثقافة الحديثة املتطورة 

نصب عينيه، وهو يشارك بدور كبير في عمليات التنمية من خالل بناء اإلنسان الواعي املبدع وامللتزم بالعمل 

م، بدأت الحكومة بوضع نظام تعليمي حديث. وشكل تحرير 1948.  ومع قيام الجمهورية الكورية عام واألخالق

نقطة تحول في  1945سنة( عام  35من  ألكثر كوريا من اليابان)السيطرة اليابانية على كوريا الجنوبية استمر 

ديموقراطي، ركز اهتمام املسئولين فيها تاريخ التعليم فيها. ومع انتقال البالد من النظام الشمولي إلى النظام ال

توسًعا كبيًرا في  1970-1945في املقام األول على تزويد املواطنين بفرص متكافئة في التعليم. وشهدت الفترة بين 

 م1953-1950الرغم من الدمار واملعاناة االقتصادية التي جلبتها الحرب الكورية بين عامي  التعليم. وعلى

م التالميذ في املرحلة االبتدائية املواد الدراسية اآلتية: التربية من ولنا أن نتصور ما 
ّ
يحدثه منهج دراس ي يعلخ

أجل األمانة. ومن أجل الحياة ذات املعنى، ومن أجل التمتع بالحياة والتربية الخلقية والتربية الرياضية 

َرف والنشاطات الالصفية. كما يعد التعليم املنهي أحد املوارد البش رية التي تغذي الصناعة بالقوى والحخ

% من الطالب، وربما يلتحق ةعدها الطالب بالكليات  35العاملة الفنية، حيث يلتحق بهذا النوع من التعليم 

التقنية أو الجامعات ملدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، ويقوم التعليم في هذه املرحلة على تعليم أكاديمي في 

% من خريجي التعليم املنهي 90في نصفه اآلخر، ومن الجدير بالذكر أن حوالي  نصفه تقريًبا وتعليم منهي

يلتحقون مباشرة ةسوق العمل ةعد تخرجهم، في حين يتاةع الباقي دراستهم العليا، أما بالنسبة للعمالة املاهرة 

دراسة بها عادة فقد اهتمت كوريا الجنوبية بإنشاء عدد من مدارس التدريب املنهي النموذجية التي تتطلب ال

 جانًبا عملًيا في الشركات املحيطة.

 

تقسيم نمط اإلدارة التعليمية في كوريا الجنوبية إلى مستويين، األول: املستوى القومي، ويتمثل في وزارة 

التربية وتنمية املوارد البشرية، وهي املسئولة عن إدارة التعليم وتمويله بوضع سياساته ومتاةعة تنفيذ تلك 

ت، واملستوى املحلي: حيث تقسم كوريا الجنوبية إلى عدة أقاليم، ويوجد بكل إقليم أو مدينة كبرى السياسا

يرأسه مراقب التعليم. كما أدركت كوريا الجنوبية أن التعليم هو  Board of Educationمجلس التعليم 

يد للمنافسة الدولية. الالعب الرئيس والحاسم في تحقيق النجاح االقتصادي وأن التعليم هو السبيل الوح

ومن أجل هذا وضعت كوريا الجنوبية كل ثقلها لبناء نظام تعليم متطور بدأ من تعليم األطفال في الروضة 

والتمهيدي حتى املرحلة الثانوية. وقد ركزت كوريا الجنوبية على تعليم الرياضيات والعلوم، هذا باإلضافة إلى 

اللغة االنجليزية هي لغة العلم والتقدم والرقي دون نسيان للغتها  تعليم اللغة االنجليزية إيمانا منها بأن
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القومية. ولهذا وضعت وزارة التربية والتعليم والعلوم والتقنية نصب عينها انه ال مجال للرقي من دون النهوض 

 بالتعليم. 

 

، TIMSS ،1995 ،1999حصلت كوريا الجنوبية على مراكز متقدمة في العلوم والرياضيات في اختبارات 

تمكنت كوريا الجمهورية من احراز مراكز متقدمة في القرائية   PISA، وكذلك في اختبارات2007، 2003

 2009، 2006والرياضيات والعلوم ألعوام  

 

م هدفه إعادة دراسة النموذج 2010فبحسب منتدى دولي عقد في واشنطن في شهر يوليو لهذا العام 

والدروس والعبر تبين أن السبب وراء نجاح كوريا يرجع إلى زيادة حجم  الكوري للتنمية ومناقشة القضايا

االستثمار في األبحاث والتطوير والذي قاد بدوره إلى التطور التقني. إذا السر في نجاح كوريا يكمن في تطوير 

جهاز متخصص التعليم وتطوير االقتصاد املبني على املعرفة. إن التعليم في كوريا الجنوبية يقف وراء تطويره 

ًرا عما يحظى به التعليم من مكانة اجتماعية واهتمام من  ّ
هو املعهد الكوري للتطوير التربوي، الذي جاء معبخ

% من ميزانية الدولة السنوية، 20الجميع في كوريا الجنوبية، تلك املكانة التي تترجمها ميزانية الدولة، أكثر من 

 لسنوي للبحث العلمي.% من دخلها اإلجمالي ا2.6كما أ ها تخصص 

 

إن تمّيز التعليم في كوريا الجنوبية يعود إلى اهتمام الدولة باملدرسين في املرحلة االبتدائية، فاختيار 

% من الخريجين املتفوقين لتدريس املرحلة 5املدرسين للتدريس في تلك املدارس، يتم عبر انتقاء أفضل 

لبداية. التقدم في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحديثة: االبتدائية حتى يكون أساس التعليم قوًيا في ا

تفتخر كوريا الجنوبية بتقدمها في مجال املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى اآلالت، والكيماويات، وبناء 

السفن، وصناعة السيارات لتحتل مراتب متقدمة في العالم. حيث احتلت املرتبة األولى في مجال تقنية 

االتصاالت، واالتصاالت املتنقلة في العالم. كما يستخدم معظم الكوريين شبكة اإلنترنت في املنزل معلومات 

ا  20ويتعدى عدد املنازل التي تستعمل شبكة اإلنترنت 
ً
مليون منزل. كما أولت الحكومة الكورية اهتماًما بالغ

ة فاعلة من أجل تطوير املجتمع والنهوض به، باملعلم، وأسندت له دوًرا كبيًرا وبارًزا في املجتمع فاعتبرته وسيل

وميزته ووضعته في مصاف الطبقة العليا ، مما حدا بالحكومة إلى إعادة تسمية )وزارة التربية( إلى وزارة 

التربية وتنمية املوارد البشرية، ومنا وزير التربية منصب نائب رئيس الوزراء، مما يعكس االهتمام بهذا القطاع 

ذلك على املعلم هيبة اجتماعية ترددها األجيال ويكرسها املثل الشعبي )ال تقف على ظل الحيوي، وأضفي 

املعلم( واعتبرت الحكومة والشعب مهنة التعليم من املهن املقدسة ، لذلك استثنت الحكومة املعلم من أداء 

ل وتخريج الضباط، الخدمة العسكرية، وفي حالة التحاقه بها عند الضرورة فإنه يلتحق بدورات خاصة لتأهي

وأكدت أيًضا ضرورة الوقوف على رأي املعلم أثناء األزمة االقتصادية الخانقة التي مرت بها كوريا الجنوبية 

ة وألزمته الحكومة ةعد تخرجه من الدراسة االجتماعي، مما يعكس أهمية دور املعلم في الحياة 1997عام 

ربية والتعليم، وبعد اجتيازهما يخضع املعلم الختبارات الجامعية في االنخراط بدورتين خاصتين بمجال الت

ومقابالت خاصة، مما يعزز الجانب العلمي والتربوي لدى املعلم. كما أولت الحكومة الكورية أيًضا اهتماًما 

ا راتًبا شهرًيا 
ً
باملستوى املعاش ي للمعلم، وال يقل اهتمامها بالجانب املعنوي، حيث يتقاض ى املعلم املعين حديث

( دوالر شهرًيا، وهذا يكفي لتغطية نفقاته الشهرية ليعيش بمستوى يليق بمكانته 2000ال يقل عن )

ة، ويزيد راتب املعلم استناًدا إلى زيادة خدمته ونشاطه النوعي؛ األمر الذي يشجع العوائل الكورية االجتماعي
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جامعية من أجل أن يكون في كل عائلة دون استثناء على ضرورة إرسال أبنائها الى املدارس إلتمام دراستهم ال

معلم. ويقوم املعلم بأداء واجبات متنوعة في املدرسة الكورية، فهو يقوم باإلشراف على التالميذ أثناء تنظيف 

املدرسة، وذلك من خالل إعداد جدول خاص، علًما بأن املدرسة الكورية ال تحتوي على عامل تنظيف سواء 

ألخرى، وكذلك اإلشراف على أعمال املكتبة وزيارات املرافق التربوية والثقافية لصفوف املدرسة أم ملرافقها ا

والسياحية كمساهمة تطوعية، ويستمر الدوام اليومي بالنسبة للمعلم الكوري من الساعة الثامنة والنصف 

ن دون حتى الساعة الراةعة وأربعين دقيقة عصًرا، ويشمل ذلك جميع املعلمين وأصحاب املدرسة واإلداريي

استثناء، حتى إن لم يكن لديهم حصص مخصصة في ذلك اليوم، ويقض ي املعلم الساعة األخيرة في اإلعداد 

 وتهيئة مستلزمات دروس اليوم التالي، وكذلك تطوير قابلياته الفكرية والعلمية والثقافية.

 

نحاء الجمهورية الكورية. التعليم األساس ي في املدارس االبتدائية واملتوسطة إلزامي ومجاني في جميع أ -

وهيأت الحكومة الكورية املناهج الدراسية ةشكل مركزي ومتطور، حيث إ ها تخضع للتغيير والتطوير كل 

خمس سنوات ملواكبة التقدم العلمي، ويمكن للمديريات العامة في املحافظات التصرف باملناهج ضمن خطة 

ا باألنشطة الالصفية وغالًبا ما يكون وزارة التربية. وأولى النظام التعليمي في كوريا ا
ً
لجنوبية اهتماًما ملحوظ

ةعد ساعات الدراسة املقررة أو أثناء العطلة الشتوية والربيعية والصيفية، وتكون هذه النشاطات اختيارية 

األعمال -الرسم-وحسب رغبة التلميذ وبأسعار رمزية ، إن هذه النشاطات تشمل مواضيع مختلفة )املوسيقى

الرياضة(، ويحظى هذا النشاط بدعم وتشجيع أولياء األمور الذين يسهم ةعضهم كمتطوعين إللقاء -ةاليدوي

 املحاضرات وتقديم املساعدة. 

لكن رغم املقارنات مع دول أخرى، ال أحد يجاري النظام التعليمي الكوري املعروف بدفع الطلبة إلى أقص ى 

ه الطالب إلى االعتماد على مدرسين خاصين والذهاب إلى الحدود، فهو األكثر صرامة في العالم، ويضطر في

مدارس ليلية ملزيد من التحصيل، كما أن اآلباء في كوريا الجنوبية دائمو االنشغال باإلنجازات الدراسية 

 ألبنائهم وال يترددون في إنفاق مبالغ كبيرة على التعليم الخاص.

 

 املراجع:
قتصاد املعرفي والتنمية البشرية: إطار ودراسة مقارنة في بلدان عربية مختارة. (. اال2009ألدعمي، هدى زوير مخلف حسين.)

 رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، جمهورية العراق. 

 رة ، مصر. (. التعليم غير الرسمي ودوره في التنمية املستدامة. جمعية  هوض وتنمية املرأة، القاه2003بيبرس، إيمان.)

 (. الجودة الشاملة وتحديات املستقبل. مكتبة القدس، غزة، فلسطين.2003خلف  ، فيصل.)

 (. التنمية املستدامة: مفاهيم وأهداف. اللجنة التنفيذية لهيئة املكاتب العربية.2008كامل، رايق ومهيار مؤيد.)

شاهين، الطبعة األولى، الدار الدولية لالستثمارات  (. مبادئ التنمية املستدامة. ترجمة بهاء2000موسشيت، دوجالس.)

 الثقافية، القاهرة، مصر. 
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 دور التعليم املفتوح يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة 
 (منوذجاجامعة السودان املفتوحة )
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  :دور التعليم املفتوح في تحقيق التنمية البشرية املستدامة

 نموذجاجامعة السودان املفتوحة 

 السودان/وكيل الجامعة جامعة السودان املفتوحة -د. موس ي فضل   علي ادريس

musa.ali@ous.edu.sd  musaali_3@hotmail.comor                     

 

 مقدمة :

تهدف هذه الورقة إلى البحث في دور التعليم املفتوح في تحقيق التنمية البشرية املستدامة في   

السودان من خالل الوقوف علي تجربة جامعة السودان املفتوحة . ولتحقيق هذا الهدف سيستخدم الباحث 

لبحث التحليلي ) تحليل املفهوم ( متضمنا ةعض املفاهيم املرتبطة بالورقة ، ومن ثم توضيحها، مثل أسلوب ا

مفهوم التعليم املفتوح ،التنمية البشرية املستدامة ، كما يستعرض الباحث نشأة جامعة السودان املفتوحة 

 وتطورها ودورها في تحقيق التنمية البشرية املستدامة .

 خصائصه ( -أسسه– أهدافه– فلسفته– مفهومه) التعليم املفتوح

 أوال : مفهوم التعليم املفتوح :

التعليم املفتوح هو نظام يقوم علي أساس حق األفراد بالوصول الى الفرص التعليمية املتاحة    

، أّي أنه تعليم جماهيري مفتوح لجميع الناس من حيث شروط القبول، واختيار الدارسين ، 

 م(1999منه ومكانه ومحتواه تبعا لظروفهم واحتياجاتهم )احمد فرغلي ، طريقة التعليم وز 

يؤكد التعليم املفتوح علي مفهوم التحرر من العقبات التي يفرضها النظام التقليدي خاصة   

فيما يتعلق باملرونة في سياسات القبول، ونوعية املناهج، واملساقات، ونظم التقويم، ووسائل 

ة في املكان والزمان، مما يجعل الطالب يتمتع بقدٍر من الحرية تتناسب التعليم، وحرية الدراس

 مع ظروفه الخاصة .

 ثانيا :فلسفة التعليم املفتوح :

 وتعمل علي    
ً
يعتمد التعليم املفتوح علي صيغة التعليم الذاتي التي تركز علي الدارسين أوال

ة واالقتصادية ، ومهما كانت مدة ياالجتماعإيصال املعرفة الى املتعلمين مهما كانت ظروفهم 

انقطاعهم عن التعليم النظامي، ومهما كانت املسافة الجغرافية بين مكان إقامتهم ومركز التعليم 

تي 
ّ
 م( 2010شادية عبدالحليم ،املفتوح . ويمكن تحديد فلسفة التعليم املفتوح في اال

 ملبدأ العدالة وديمقر  -1
ً
 اطية التعليم .مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تحقيقا

 تأكيد االنتماء القومي مع التأكيد علي البعد العلمي . -2

اإلسهام في التنمية املجتمعية الشاملة من خالل برامج التعليم والتثقيف، وبرامج التدريب  -3

 التحويلي والتجويدي .

 ثالثا : أهداف التعليم املفتوح :  

ملبررات التي تقف وراء إنشائه ، ويجب أن يتعرف الدارسون ترتبط أهداف نظام التعليم املفتوح بالدوافع وا   

علي أهدافهم وبرامجهم الدراسية قبل  التسجيل  كدارسين ، وقد حددت دراسات عديدة أهداف التعليم 

 م(                    1997السيد عليوة ،  يأتياملفتوح فيما 

mailto:musa.ali@ous.edu.sd
mailto:musa.ali@ous.edu.sd
mailto:musaali-3@hotmail.com
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تلك التي حالت ظروفها دون  إتاحة التعليم الجامعي لشرائا املجتمع املختلفة ، خاصة ( أ)

االلتحاق بالتعليم الجامعي ألسباب اجتماعية ، أو اقتصادية ، أو جغرافية  حيث ييسر 

وصول املعرفة للدارسين في أماكن إقامتهم ، وتمكين الدارسين من الدراسة متى يشاءون 

، وتمكن  ،كما يتيا لهم اختيار املقررات الدراسية التي لها عالقة باهتمامهم او عملهم

 الدارس من الجمع بين الدراسة والعمل .

التركيز علي املتعلم والعملية التعليمية الذاتية، ويتحول دور عضو هيئة التدريس من  ( ب)

التلقين كما هو في التعليم التقليدي إلى التوجيه واإلرشاد األكاديمي من خالل لقاءات 

 دورية بالدارسين .

مات بواسطة االتصاالت اإلليكترونية واألقمار تقديم معارف متنوعة وتبادل املعلو  ( ت)

 الصناعية واالنترنت 

تقديم برامج دراسية مصممة لتلبية االحتياجات الوطنية العامة على املستوي املحلي  ( ث)

يسهم  بما والعاملي وسوق العمل، وخطط  التنمية الشاملة على أسس علمية مخطط لها

الجامعيين، والربط بين التعليم وسوق  من مشكلة البطالة في فئات الخريجين في الحد

 العمل .

قيق مبدأ حإتاحة الفرصة أمام املهتمين في تلقي البرامج الثقافية والعلمية والتدريبية لت ( ج)

 التعليم املستمر.

 م(2001راةعا: أسس التعليم املفتوح )املجلس األعلى للجامعات ،   

 :يرتكز التعليم املفتوح علي عدة أسس منها           

 حاجة املجتمع لتقديم فرص تعليمية للجميع ، أو للغالبية العظمى من أبنائه . ( أ)

 هم وحاجاتهم .اتوإمكان)ب (حاجة  الدارسين إلى االستقالل في الدراسة مع التوجيه ةشكل يتفق              

 الوسائط تتطلبه من تنوع في الفرص التعليمية و  )ت(الفروق الفردية بين الدارسين وما            

 التكنولوجية .                 

 م (1991بول فورتكوت ، خامسا : خصائص التعليم املفتوح   

 يأتي :  من أهم الخصائص التي تميز نظام التعليم الجامعي املفتوح علي غيره من النظم ما          

به ملا يتمتع به من مرونة ة والوظيفية واملهنية للملتحقين االجتماعيالقدرة علي تلبية االحتياجات  ( أ)

 وحداثة ، وتوفير البدائل  من جهة أخري .

 )ب(انتفاعه بالثورة التكنولوجية ، وثورة املعلومات .

 )ت(انخفاض التكلفة التعليمية  لهذا النمط باملقارنة بالنمط الجامعي التقليدي .

التقليدي، مثل: االنتظام في  )ث(تجاوزه العديد من العوائق التي تحد من إمكانات االلتحاق بالتعليم

 الشهادات. ظروف العمل، متطلبات القبول ،العمر، نظم التقويم، مكان الدراسة،

)ه( تيسيره لفرص االلتحاق بفئات عمرية أوسع من الفئة التي تخدمها الجامعة التقليدية مثل الكبار       

 والعمال، وربات البيوت     

 املفهوم والبعد اإلنسانيالتنمية البشرية املستدامة..    

م، 1992مفهوم التنمية املستدامة  تم تبنيه من قبل مؤتمر األمم املتحدة حول البيئة منذ عام         

عملية تهدف إلى زيادة  وعرف برنامج االمم املتحدة االنمائي التنمية البشرية املستدامة تعريفا شامال بأ ها
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يث املبدأ فأن هذه الخيارات بال حدود وتتغير بمرور الوقت. أما من الخيارات املتاحة أمام الناس ، ومن ح

حيث التطبيق، فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية، تتركز الخيارات األساسية في ثالثة : هي ان يحيى 

وى الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا املعرفة، وأن يحصلوا على املوارد الالزمة لتحقيق مست

حياة كريمة(. وما لم تكن هذه الخيارات األساسية مكفولة، فإن الكثير من الفرص األخرى سيظل ةعيد املنال 

.. يبد أن التنمية البشرية ال تنتهي عند هذا الحد. فهناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس، وهي 

ص الخلق واإلبداع، واستمتاع األشخاص ة إلى فر االجتماعيتستمد من الخبرات السياسية واالقتصادية و 

   م(1990باالحترام الذاتي، وضمان حقوق اإلنسان )برنامج األمم املتحدة االنمائي ،

ومع نضوج مفهوم التنمية البشرية بدأ البرنامج االنمائي طرح مفاهيم مكملة ملفهومه األساس      

تنمية موالية للناس وموالية للطبيعة، وهي تعطي  ومنها: مفهوم التنمية املستدامة التي وصفت من قبله أ ها

توليد البيئة، وهي توازن بين األعداد  وإلعادة، االجتماعيأولوية للحد من الفقر والعمالة املنتجة، وللتعامل 

البشرية ما لدى املجتمعات من قدرات متوائمة، وما لدى الطبيعة من قدرات هائلة )برنامج األمم املتحدة 

 م(.1994االنمائي ،

وإن مفهوم التنمية البشرية املستدامة يستند إلى فكرة ضمان فرص العمل لألجيال املقبلة، أّي 

بمعنى اإلنصاف في التوزيع أو تقاسم الفرص االنمائية بين األجيال الحاضرة واألجيال املقبل، فهي تنمية ال 

، هي أيضا ق
ً
 ولكنها تهتم بالتوزيع أيضا

ً
 اقتصاديا

ً
د أضافت إلى أةعاد مفهومي التنمية البشرية تولد فقد نموا

 آخر هو رأس املال 
ً
الذي يتلخص بانه استعداد الناس لاللتزام الواعي  االجتماعيوالتنمية املستدامة ةعدا

 بالتنازل عن ةعض طموحاتهم من أجل األجيال الحالية أو املقبلة.

ودان املفتوحة:  جامعة السُّ

 دواعي القيام  

وسع الكبير الذى شهده السودان في توسيع مواعين التعليم العالي، إال أن نسبة املقبولين بالرغم من الت   

% لنفس الفئة 70%، بينما تقارب هذه النسبة 7( سنة ال تزيد عن 25-18بالجامعة من الفئة العمرية )

 لذلك   ظروف % ، مضاف15العمرية  في الواليات املتحدة االمريكية . ومتوسطها للعالم العربي يصل إلى 
ً
ا

التحتية، واختالف ثقافاته  بنيتهة واتساع رقعته الجغرافية ، وضعف االجتماعيالسودان االقتصادية و 

وأعراقه، هذه األسباب مجتمعة تشير بوضوح إلى حاجة السودان إلى نمط غير تقليدي إلى الوصول للعاملية 

 م(.2004أحمد الطيب  في مجال تقديم املعرفة)

 النشأة:

وقد  م كجامعة حكومية تتبنى نظام التعليم املفتوح لتقديم رسالتها. 2002أنشئت الجامعة  في العام        

م ،وهي جامعة ُمكملة لنظام التعليم العالي في  2003قبلت الجامعة أول دفعة بها في شهر أغسطس من العام

ودان، فهى ليست بديلة أو منافسة للجامعات التقليدية، وقد استفا دت من هذه الجامعات في مجال السُّ

إعداد املناهج واملواد التعليمية والتدريس املباشر، وكذلك استفادت من قاعات هذه الجامعات ومعاملها 

قّدم خدمة تعليمية متمّيزة، وبتكلفة محدودة، وفي زمن قياس ي.
ُ
 ومكتباتها، مما جعلها ت

 أهداف الجامعة: 

           :تعمل الجامعة على تحقيق األهداف اآلتية

ودانيين، وغير  .1 توسيع فرص التعليم العالي لألعداد املتزايدة من الطالب الناجحين من السُّ

ودانيين الذين ال  يجدون مواقع في الجامعات السودانية وغيرها من الجامعات. السُّ
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 ة.اقتصادي تعويض الفرصة ملن فاتهم االلتحاق بالتعليم العالي لظروف اجتماعية أو ثقافية أو  .2

 الحتياجات  .3
ً
توفير فرص التدريب والتعليم املستمر أثناء الخدمة للمنخرطين في سوق العمل ، وفقا

 التنمية املهنية، ولتطوير الكفايات، ورفع مستوى األداء واإلنتاج بينهم.

 توفير التعليم للدارسين في أماكن إقامتهم. .4

 تطوير مشاركة املجتمع بفئاته املختلفة ألجل التنمية. .5

 ئة البيئة املناسبة للدراسات العليا ، والبحث العلمي املرتبط بحاجات املجتمع املختلفة.تهي .6

 توطين التقنية الحديثة وحسن استخدامها في التوصيل الفعال للبرامج األكاديمية. .7

توطيد التعاون بين نظامي التعليم الجامعي التقليدي واملفتوح لتسهيل حراك الدارسين بين  .8

 يمية املختلفة.املؤسسات التعل

القيام بالبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث داخل البالد في مجال  .9

 ابتكار الدراسات والتقنيات املناسبة لظروف السودان ووالياته املختلفة.

العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية وشبكة ربط تربط جميع الجامعات الحكومية واألهلية  .10

 افة مراكز البحث العلمي.وك

تأصيل العلوم، والتأكيد على مكانة اللغة العربية واإلنجليزية، واالهتمام باللغات األخرى  .11

 وبالترجمة.

 االهتمام بالتوثيق التراثي، والبيئي ، واملعيش ي في البالد. .12

 الفئات املستهدفة:

طالبي التعليم الجامعي،  تعمل الجامعة  على توفير فرص واسعة ومفتوحة لفئات مختلفة من    

باإلضافة إلى خريجي املرحلة الثانوية الذين ال يجدون فرصة لالستيعاب في الجامعات التقليدية املقيمة. تتيا 

 واسعة الستيعاب الفئات اآلتية:
ً
 الجامعة ه بصفة خاصة ه فرصا

الذين ال يستطيعون ترك  العاملين في قطاع الخدمات الفنية واإلدارية والعسكرية والنظامية األخرى   .1

مسؤولياتهم ، وال التقيد بنظام الجامعة التقليدية املقيمة، ويرغبون في دعم اختصاصاتهم أو إضافة 

 مؤهالت أخرى إلى مؤهالتهم القائمة.

لزّمها مهامها األسرية 2
ّ
 عن أماكن وجود الجامعات املقيمة، وت

ً
. فئات مجتمعية موقعها الجغرافي ةعيدا

 ة بالبقاء في مواقعها.االجتماعيوالحياتية و 

والثقافي على التعليم الجامعي، وكذلك ربات البيوت اللواتي  االجتماعي. النساء اللواتي ال يساعدهن وضعهن 3

 يصعب عليهن ترك مسؤولياتهن في تربية األطفال والقيام بأعباء األسرة ومهامها.

 التربية.  بكالوريوسلنيل  تبع همبية والتعليم الذين . معلمي مرحلة التعليم األساس من منسوبي وزارة التر 4

التربية للتدريس في مرحلة  بكالوريوس. الراغبين من غير منسوبي وزارة التربية والتعليم، في الحصول على 5

 التعليم األساس ي.

لُّ إحداهما مواّد تخصص في 6 ؤهخ
ُ
في املرحلة  من تدريسها البكالوريوس. فئتين من معلمي املرحلة الثانوية، ت

من  البكالوريوسالثانوية ولكن ينقصها اإلعداد املنهي، والفئة األخرى ال تؤهلها مواد تخصصها في 

تدريسها في املرحلة الثانوية)فئة املعلمين البدالء( وينقصها اإلعداد املنهي. ترغب الفئة األولى في 

 بلوم املنهي األكاديمي. الحصول على دبلوم التربية، والفئة الثانية في الحصول على الد
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. املغتربين الذين تحول قوانين البلدان التي يقيمون فيها دون الحصول على تعليم جامعي، أو الذين يرغبون 7

 في الحصول على التعليم الجامعي املطبق في السودان.

 دبلوم الدعوة. . حفظة القرآن الكريم، وغيرهم من العاملين في مجال الدعوة الذين يرغبون في الحصول علي8

 دور جامعة السودان املفتوحة في التنمية البشرية املستدامة:

 مع أهداف الجامعة في إتاحة الفرصة للراغبين في   
ً
عملت الجامعة علي  العاليبالتعليم  االلتحاقتمشيا

 معة اآلتي:تيسير االلتحاق بها مع التزامها بتقديم خدمة علمية عالية الجودة ، وفي هذا الصدد أقامت الجا

 :العاليأوال: توفير فرص التعليم 

 أماكن إقامتهم: فيللراغبين  العاليتوفير التعليم  . أ

املتزايد على هذا النوع من التعليم من  االجتماعيلفرص التعليم الجامعي، واالستجابة للطلب  توسيعا   

 18املختلفة ، أصبحت  منطقة تعليمية تغطي واليات السودان 23الفئات املستهدفة . أنشأت الجامعة 

منطقة تعليمية ةعد انفصال دولة جنوب السودان ، تقوم كل منطقة تعليمية بجميع العمليات أكاديمية 

 لطالبها. تضم هذه املناطق)
ً
 تغطي مع176كانت أم إدارية نيابة عن الجامعة تسهيال

ً
 دراسيا

ً
م مدن ظ( مركزا

 ير التعليم العالي من الحواجز املكانية .تكون الجامعة قد نجحت في تحر  وبالتاليالسودان، 

 قبول الراغبين في التعليم العالي بالجامعة  دون التقيد بأعمارهم . . ب

 مع فلسفة التعليم املفتوح، فقد فتحت الجامعة أبوابها   
ً
 لرةيتها )التعليم للجميع(، وتمشيا

ً
تحقيقا

يحمل املؤهل األكاديمي ) الشهادة ما دام  لكل من يرغب في التعليم العالي، دون التقيد بالعمر،

بالجامعة وفق الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي  قلاللتحايعادلها( الذي يؤهله  الثانوية أو ما

 تخرج منهم ) 78501والبحث العلمي. وفي هذا الصدد فقد التحق بالجامعة منذ تأسيسها) 
ً
( طالبا

 موزعين  حسب التفاصيل اآلت 13372
ً
 :ية( طالبا

 .حسب البرامج األكاديمية:1

 (  يوضح توزيع الطالب حسب البرامج املختلفة:1الجدول رقم) 

 املجموع الخريجين الطالب البرنامج

ربية
ً
 56066 11199 44867 الت

 12854 1694 11160 العلوم اإلدارية 

علوم الحاسوب وتقنية 

 املعلومات

5613 

444 

6057 

 1420 26 1394 اللغات 

 2104 9 2095 ن القانو 

 78501 13372 65129 املجموع

 

% من الطالب هم في برنامج التربية، ويعزى ذلك لسياسة الجامعة الرامية لتأهيل 69يوضح الجدول أن 

وتدريب األساتذة العاملين وتدريبهم في مرحلة التعليم األساس باعتبار أن املعلم هو رأس الرما في بناء أجيال 

 املستقبل .
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 أ( نسب طالب جامعة السودان املفتوحة وفق البرامج األكاديمية1قم )شكل ر 

 
 ب( نسب خريجي جامعة السودان املفتوحة وفق البرامج األكاديمية. 1شكل رقم )

 

 حسب الفئة العمرية: .2047

 /أ( نسب طالب جامعة السودان املفتوحة وفق الفئة العمرية: 2شكل رقم )

 68.9 

 %17.1 %8.6 
%2.1 %3.2 

 نسب الطالب وفق البرامج األكاديمية

%83 

%12 %3 %1 %1 

 نسب الخريجين وفق البرامج األكاديمية
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 لسودان املفتوحة وفق الفئة العمرية.ب( :نسب خريجي جامعة ا 2شكل رقم)

 

( الفئات العمرية املختلفة للطالب والخريجين املنتسبين للجامعة، وتشير الدراسة الى مدى  2يوضح الشكل )

نجاح الجامعة في تحقيق رسالتها بإتاحة الفرصة للذين فاتهم قطار التعليم ألسباٍب اجتماعيٍة كانت، أم 

بمؤسسات التعليم العالي، فمن بين طالب الجامعة،  لاللتحاقيم العالي اقتصادية ،أم ضيق فرص التعل

( . كما تشير 25 -18% من هم خارج الفئة العمرية للتعليم العالي )90من  وكذلك الخريجين، هنالك أكثر

الدراسة الى أن من بين طالب الجامعة وخريجها من هم ضمن الفئة العمرية للتعليم الجامعي، مما يعكس 

التي تمنعهم من االلتحاق بالجامعات  واملاليةة االجتماعيالجامعة في إتاحة الفرصة لذوي الظروف  نجاح

 بالتعليم العالي .  االلتحاقاملقيمة لتحقيق رغباتهم في 

 

 

 ة:االجتماعيحسب الحالة  .2048

 من ااالجتماعيلقد فتحت الجامعة أبوابها لجميع الفئات    
ً
 منها بأن هنالك كثيرا

ً
ملجتمعات ة إيمانا

ة دون االلتحاق بالجامعات املقيمة رغما عن تحصيلهم األكاديمي املتميز االجتماعيتحول ظروفهم وعادتهم 

 في  الشكل رقم)
ً
 أ، ب، ج ،د( . 3ورغبتهم في التعلم ، فكانت الجامعة  هي مالذهم اآلمن ، يظهر ذلك جليا

فمن بين الطالب والخريجين من يعول أكثر  معة،ة ممثلة في الجااالجتماعيتوضح الدراسة  أن جميع الفئات 

من سبعة أطفال، بل منهم من تخرج في الجامعات، وبينهم األرامل واملطلقين واملتزوجين والعزاب مما يدل 

 علي نجاح الجامعة في تطوير املجتمع.

 

;  النسبة
اصغر من 

30  ;
5.61  ;

6%  

;  النسبة
من 

30_40  ;
29.11  ;

29%  

;  النسبة
من 

41_50  ;
35.19  ;

35%  

;  النسبة
من 

51_60  ;
23.5  ;

24%  

;  النسبة
من 

61_70  ;
3.7  ;

4%  

;  النسبة
اكبر من 

70  ;
2.89  ;

3%  

 نسب الخريجين وفق الفئة العمرية

 50_41من  40_30من  30اصغر من 

 الفئة
 العمرية
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 ةاالجتماعيأ( :نسب طالب جامعة السودان املفتوحة وفق الحالة 3شكل رقم)

 

 

 
 ة.االجتماعي/ب( :نسب خريجي جامعة السودان املفتوحة حسب الحالة 3شكل رقم)

 

 

%60.77 

%36.08 

%1.88 %1.27 

نسب الخريجين وفق الحالة 
 االجتماعية

%59 

%38 

%2 
%1 

 ارمل مطلق غير متزوج متزوج

 الطالب وفق الحالة اإلجتماعية نسب
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 /ج( :نسب طالب جامعة السودان املفتوحة وفق عدد األطفال3شكل رقم)

 

 
 د( :نسب خريجي جامعة السودان املفتوحة وفق عدد األطفال3شكل رقم)

 

 حسب النوع: .2049

شكل رقم )بين في التعليم العالي من الجنسين توضح الدراسة أن الجامعة نجحت في إتاحة الفرصة للراغ 

 في تطوير مجتمع املعرفة.4
ً
 فاعال

ً
 (، وبذلك تكون قد أسهمت إسهاما

 

 

 

 

 

 

 

%42 
%34 

%20 

%4 

الطالب وفق عدد  نسب
 األطفال

%44.85 

%26.76 
%22.62 

%5.76 

 نسب الخريجون حسب عدد االطفال

 الذكور
;  االناث; النسبة 46%
54 ;54%  

 الطالب وفق النوع نسب
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 أ( :نسب خريجي جامعة السودان املفتوحة وفق النوع4شكل رقم)

 

م، وتكافؤ الفرص التعليمي وبالتالي
ّ
ة، واملساواة بين تكون الجامعة قد نجحت في تحقيق مبدأ ديمقراطية التعل

 املواطنين دون التمييز فيما بينهم.

 ج. تقليل تكلفة التعليم:

لتقليل تكلفة التعليم العالي استفادت الجامعة و قاعات الجامعات وفصول املدارس للقاءات املباشرة    

 بين األستاذ والطالب وكقاعات لالمتحانات، وكذلك استفادت من أساتذة الجامعات في مجال إعداد

قّدم خدمة 
ُ
املناهج واملواد التعليمية والتدريس املباشر و معامل هذه الجامعات ومكتباتها مما جعلها ت

 في العام اي ما يعادل 950( الى )400تعليمية متمّيزة وبتكلفة محدودة وتراوحت رسوم الدراسة بين) 
ً
( جنيها

 في العام، باإلضافة الى ذلك تتيا الجامعة 200الى  100
ً
دراسة مجانية لألرامل واملطلقات الفئات من  دوالرا

ذوي االحتياجات الخاصة ، وتقوم بتخفيض الرسوم الدراسية لذوي الدخل املحدود بدرجات مختلفة 

 تصل الى اإلعفاء الكامل من الرسوم الدراسية في ةعض األحيان.

 د. تنويع  البرامج التعليمية:

 الحتياجا
ً
 ملجاالت املعرفة، وتلبية

ً
 للتطور في تكنلوجيا توسيعا

ً
ت املجتمع املتنوعة، ورغباته ومواكبة

 املعلومات، فقد أنشأت الجامعة البرامج اآلتية:

 

 

 برنامج التربية: .1

ملا كان املعلم هو حجر الزاوية في رفع مستوى التعليم العام فقد رأت الجامعة أن تبدأ ببرنامج 

والتعليم  من املعلمين بمرحلة التعليم األساس التربية، ةغرض تأهيل وتدريب منسوبي وزارة التربية 

وتدريبهم، إضافة للراغبين في هذا البرنامج من حملة الشهادة الثانوية، والذين حرمتهم الظروف من 

 االلتحاق بالتعليم العالي.

 برنامج العلوم اإلدارية: .2

العام  رفع كفاءة العاملين في القطاعين هيتصدت لها الجامعة  التيالقضية الثانية  

ة  االجتماعيكبير حرمتهم الظروف  والخاص من حملة الشهادة السودانية "الثانوية، وهم عدد

واالقتصادية، وضيق الفرص في التعليم العالي من مواصلة تعليمهم الجامعي ،فانخرطوا في السلك 

Series1

; ذكور ;
50.27  ; … 

Series1

; اناث ;
49.73… 

 نسب الخريين وفق النوع
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علمية، رأت الوظيفي واملنهي، وبما أن رفع الكفاءة العملية للعاملين تنبني على رفع مقدراتهم ال

 الجامعة أن تقّدم لهذه الشريحة من املجتمع فرصة التعليم العالي في مجالي اإلدارة واملحاسبة.

 برنامج علوم الحاسوب وتقنية املعلومات:  .2050

قضية نشر الوعي في مجال تعليم الحاسوب ونظم فهي تصدت لها الجامعة،  التيأما القضية الثالثة     

حيوية هذا املجال وأهميته، وأنه المجال لنهضة كبرى في املجتمع املعاصر دون  املعلومات، إلدراك الجامعة

 نشر الوعي في هذا املجال، وإدراكها بحاجة املجتمع العاملي بأسره للعاملين في هذا املجال.

 .اختارت الجامعة أن تبدأ بهذه البرامج الثالثة ألهميتها القصوى للمجتمع السوداني وطموحاته التنموية   

 برنامج اللغات: .2051

لحة إليجاد مجتمع املعرفة ، فقد  أضافت     
ُ
ألهمية اللغات ومكانتها في املجتمعات واستجابة للحاجة امل

 للغات يضم تخصص ي اللغة العربية واللغة االنجليزية .
ً
 الجامعة برنامجا

 برنامج القانون: .2052

 ملواعين املعرفة وتنوي    
ً
 لها.جاءت أضافة برنامج القانون توسعا

ً
 عا

 .برنامج االقتصاد اإلسالمي:6

 من التحديات   
ً
تأتي األهمية لبرنامج االقتصاد اإلسالمي في العقود األولى من األلفية الجديدة انطالقا

املعاصرة واألزمات املالية املتكررة التي ظلت تعصف بكبرى االقتصاديات الرأسمالية . وتهدف الجامعة من 

 ةشرية قادرة علي سد الفجوة في علوم االقتصاد وتخصصاته املختلفة هذا البرنامج لتدريب أطر

كما تعمل الجامعة على تقديم برامج تلبي رغبات املجتمع املحيط بها، وفي هذا الصدد أنشأت الجامعة      

 لتعليم اللغة العربية للناطقين ةغيرها خدمة للجاليات األجنبية املقيمة في السودان، والتي ترغب 
ً
في مركزا

 تعلم اللغة العربية، وخدمة لدول الجوار، واملجتمعات اإلسالمية التي ترغب في تعلم اللغة العربية.
 

 هه. تنويع الوسائط التعليمية:

الجودة لطالبها، فقد عملت الجامعة علي تنويع الوسائط التعليمية التي تلبي  عاليةلتقديم خدمة     

 دد، فإن للجامعة الوسائط اآلتية:احتياجات التعليم عن ةعد ، وفي هذا الص

 الكتاب املنهجي: -1

ودانية  وخارجها في  استفادت  الجامعة  من الخبرات التراكمية للعلماء املتميزين من الجامعات السُّ

مجال إعداد املناهج التعليمية، فاختارت الصفوة املتميزة في كل مجال من مجاالت الجامعة من 

ودانية فرصة لهؤالء العلماء هذه اهج الجامعة املفتوحة، وقد كانت لوضع من ،الجامعات السُّ

ودان،  لتالقا األفكار وتطوير املناهج التقليدية الى مناهج حازت رضا هذه الصفوة من علماء السُّ

ثم  بوضع مناهج متمّيزة في كل املجاالت التي طرقتها الجامعة. وذلك ورضا الجامعة املفتوحة،

لجأت وكذلك  لصفوة لكتابة املادة التعليمية لكل مقررات الجامعة،اختارت الجامعة صفوة هذه ا

ودان،  هذه املواد كل  وتم إخضاعالجامعة في ةعض الحاالت الستكتاب ةعض العلماء من خارج السُّ

 الى تحكيم علمي دقيق من أجل ضمان جودة املادة املقدمة عبر الجامعة.

م الذاتي فإن كل مادة تعليمية تخضع الى تصميم  ولطبيعة التعليم املفتوح الذي يرتكز على     
ّ
التعل

م الذاتي لطالب التعليم عن ةعد، وعندئٍذ 
ّ
تعليمي خاص وفق معايير تجعله يستجيب ملتطلبات التعل

غوى وتصميم فنى إلخراج املادة 
ُ
تصبا املادة التعليمية بمثابة املعلم االفتراض ي، ثم تخضعها الى تدقيق ل
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 بتأليفليق بالجامعة، وتلبى طموحات الدارس فيها، وفي هذا املجال قامت الجامعة صورة ت فياملطبوعة 

 ( كتاب منهجي خدمة لطالبها وطالب الجامعات األخرى. 400)      أكثر من 

 املحاضرات االذاعية : -2

الراديو  من الوسائط التعليمية الفاعلة،  فهو يتميز ةسرعة االنتشار واتساع شبكة اإلرسال       

قلة التكلفة،  وفي إطار تنوع وسائل التعلم فقد أنشأت الجامعة إذاعة تعليمية خاصة بها في و 

 لطالبها بصفة خاصة وللمجتمع  م (، 2004العام) 
ً
تبث فيها املحاضرات لجميع برامجها خدمة

 لالنتشار أقامت الجامعة اتفاقيات مع اإلذاعات الوالئية لبث موادها 
ً
بصفة عامة، وتوسيعا

 . اإلنترنتليمية املسجلة، كذلك تبث الجامعة إذاعتها عبر األقمار الصناعية )نايل سات( وعبر التع

 البث التلفزيوني:-3

م  تبث من  2012أنشأت الجامعة قناة تلفزيونية تعليمية خاصة بها بدأ البث فيها في فبراير      

صص تدريسية للطالب في مجال خاللها املواد الدراسية لطالبها ولغيرهم من طالب الجامعات، وح

التعليم العام،  كما تبث فيها محاضرات وبرامج، علمية وثقافية ودينية متنوعة تسعى من خاللها 

 الى تنمية املجتمع.    

 .التعليم اإللكتروني :4

تصال التعليم االلكتروني هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية في اال     

واستقبال املعلومات واكتساب املهارات، والتفاعل بين الطالب واملعلم . ويرتبط هذا النوع من التعليم 

بالوسائل االلكترونية، واليات االتصال الحديثة وشبكات املعلومات وأشهرها الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(، 

 للتعليم االلكتروني، وايصال امل
ً
 فاعال

ً
علومة بأقصر وقت وأقل جهد. ويتم التعليم عن التي أصبحت وسيطا

طريق االتصال والتواصل بين املعلم واملتعلم وعن طريق التفاعل بين املتعلم ووسائل التعليم االلكترونية 

 م(. 2004األخرى كالدروس اإللكترونية والكتاب اإللكتروني وغيرها )شمو

فة، واملرونة ،اذ يستطيع املتعلم في أي وقت االطالع علي من مزايا التعليم االلكتروني الفعالية، قلة التكل   

 املناهج بما يتوافق مع جدول أعماله، أو في املنزل أو في أّي مكان وزمان يتاح له االنترنت .

 للتطور االلكتروني أنشأت الجامعة وحدة للتعليم اإللكتروني بهدف زيادة مواعين املعرفة وجودتها    
ً
ومواكبة

 من مقررات الجامعة في صورة الكترونية 420د تمكن املشروع من  إنتاج أكثر من )وفي هذا الصد
ً
( مقررا

متاحة لطالبها علي موقع التعليم االلكتروني الخاص بالجامعة على االنترنت. ومما يؤكد دور التعليم 

ني بالجامعة في هذا اإللكتروني بالجامعة في تحقيق ما يهدف له فقد فاق عدد الزوار ملوقع التعليم اإللكترو

.44,944العام اله )
ً
 ( زائرا

 .اللقاءات املباشرة:5

لم تكتف الجامعة بكل هذه الوسائط إلدراكها أهمية اللقاء املباشر بين األستاذ والدارس، وذلك    

لحل مشاكل الدارسين التعليمية ،وتذليل الصعاب لهم ،ومنحهم الثقة في هذا املنحى التعليمي، وإثراء 

لذا فقد قامت الجامعة بتجميع كل  عية لديهم ،وتعزيز الحميمية بين الدارسين ومؤسستهم التعليمية،الداف

" وتحديد أستاذ 
ً
 في مجموعة وتحديد مركز تعليمي في أقرب منطقة منهم "مدرسة الحي مثال

ً
خمسين دارسا

ودانية ملقابلة هؤالء الد ارسين وفق جدول زمني محدد متخصص في املادة التعليمية من إحدى الجامعات السُّ

، ومعروف لدى الدارسين واألساتذة والجامعة.
ً
 سلفا
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بهذه الوسائط والوسائل املتعددة واملتكاملة فيما بينها ،تقدم الجامعة خدمتها التعليمية لكل دارسيها     

 بصورة مرنه تراعي حاجة كل مادة من هذه الوسائط بما يحقق جودة  العملية التعليمية.

 

 املكتبة اإللكترونية:.6  

تالئم طبيعة العملية التعليمية التي تتم عن  اهتمت إدارة الجامعة بإنشاء مكتبة جامعية تعليمية بحثية    

بهدف    ةعد وتركز على الشكل الرقمي في تقديم خدماتها لجمهورها املستهدف  من الباحثين والدراسين،  وذلك

وتتكامل هذه املكتبة مع املكتبات الجامعية السودانية املقيمة عن  دعم التعليم املفتوح والتعليم عن ةعد.

 التقليدية التي تتيحها تلك املكتبات. طريق االستفادة من املصادر

تتكون مكتبة جامعة السودان املفتوحة من مكتبتين تقليدية وإلكترونية. تشتمل املكتبة التقليدية على       

 مدفوع ( كتاب، وتشتمل املكتبة 3500عدد)
ً
اإللكترونية على قواعد بيانات اشتركت فيها الجامعة اشتراكا

(أربع عشرة قاعدة بيانات باللغات األجنبية، 14( خمسة عشرة قاعدة بيانات. منها )15القيمة، وعددها )

 وقاعدة بيانات واحدة تتوفر محتوياتها باللغة العربية. باإلضافة لقواعد بيانات اشتركت فيها الجامعة اشت
ً
راكا

 مثل قاعدة بيانات جستور، وقاعدة إيقورا.
ً
  مجانيا

 ثانيا: دور الجامعة في البحث العلمي:

 منها بدوره املهم في     
ً
البحث العلمي صنو التدريس ، توليه الجامعة ما يستحقه من عناية وتشجيع، إيمانا

قية أدائها ، كما في خدمة البالد باملشاريع املساهمة الفكرية في إثراء املعرفة اإلنسانية، وفي تنمية الجامعة وتر 

القومية، التنموية وغير التنموية. فأنشأت له إدارة باسم إدارة البحوث والتخطيط والتنمية كما أنشأت 

 م( .2004مجلة علمية باسم مجلة جامعة السودان املفتوحة )أحمد الطيب ، 

 خدمة املجتمع: فيدور الجامعة  ثالثا:

خدمة املجتمع من ضمن أهدافها االستراتيجية فيها إلضافة لتوفير فرص التعليم العالي وضعت الجامعة    

 فقد قامت الجامعة باآلتي:

إنشاء مركز لتنمية املوارد البشرية يعنى بالتدريب في مختلف مجاالت املعرفة تلبية لرغبات املجتمع  .1

 وتنمية لقدراته.

ائل مختلفة للتوظيف الحكومي بصقل الراغبين في إنشاء مركز للتوظيف الذاتي يعمل علي إيجاد بد .2

 التوظيف الذاتي باملعرفة واملهارة الالزمتيين في املجاالت ذات العائد املادي السريع و التى يرغبون فيها .

إنشاء برنامج للتعليم العام املستمر بالتعاون مع وزارة التعليم العام، يعمل على تزويد الذين فاتهم قطار  .3

عام )الفاقد التربوي( باملعرفة ، وذلك بوضع منهج تعويض ي يقدم في كتب منهجية مصممة التعليم ال

بطريقة خاصة تناسب طالب التعليم عن ةعد، ودعمه بمحاضرات إذاعية وتلفزيونية عبر إذاعة الجامعة 

 تلفزيو ها.
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 املراجع :
جامعة السودان املفتوحة ،  أحمد الطيب محمد أحمد ، جامعة السودان املفتوحة في أربع سنوات، مجلة -

 .34-م ، ص ص 2007العدد األول ،

أحمد فرغلي محمد حسن ،أساليب تحقيق فعالية وكفاءة برامج التعليم عن ةعد ، ورقة عمل مقدمة الى  -

مايو القاهرة ،  24-22مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم العالي رةية لجامعة املستقبل من الفترة 

 م .1999

يوة ، تأثير العوملة علي تحسين جودة التعليم العالي ،بحث مقدم ملؤتمر العلمي ةعنوان " السيد عل -

املصاحب للدورة الثالثين ملجلس اتحاد الجامعات العربية ، جامعة  21الجامعات العربية وتحديات القرن 

 م .1997مارس  3 -1صنعاء ، اليمن ،في الفترة من 

 م . 2001نة دراسة نظام التعليم املفتوح في جمهورية مصر العربية ، املجلس األعلي للجامعات ،تقرير لج -

بول فورنكوت ، التعليم العالي عن ةعد في استراليا ،التعليم العالي عن ةعد وجهات نظر للتعاون الدولي  -

والتطورات الحديثة في التكنولوجبا ، ترجمة كمال يوسف اسكندر ، تونس ، املنظمة العربية للتربية 

 م . 1991افة والعلوم ، إدارة التقنيات التربوية ،والثق

 م.  1990برنامج األمم املتحدة األنمائي ، تقرير التنمية البشرية ،  -

 م.  1994برنامج األمم املتحدة األنمائي ، تقرير التنمية البشرية ،  -

املية واالحتياجات شادية عبد الحليم تمام ،الجودة في برنامج التعليم املفتوح ، في ضوء االتجاهات الع -

 . 22م ، ص2010املحلية ،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، 

 م. 2004علي محمد شمو ، التعليم عن ةعد ، الطبعة األولى ، السودان ،  -
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 اخلصائص السكانية للوطن العربي من منمور الفرصة السكانية  
 

 
 األردن. -ى للسكاند. رائدة القطب ورانيا العبادي، املجلس األعل

 

 

 

 اململكة األردنية الهاشمية
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 الخصائص السكانية في الوطن العربي من منظور الفرصة السكانية. 

 األردن -ي، املجلس األعلى للسكاند. رائدة القطب ورانيا العباد
raeda.alqutob@hpc.org.jo 
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 على التنمية البشرية يف السودان بالرتكيز
 ة واالنسانيةاالجتماعياجلوانب  

 جامعة السودان العاملية -أحمد عبدالرحيمهيام  د.  الباحثة:

 السودان
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 ة واالنسانيةاالجتماعيالتنمية البشرية في السودان بالتركيز على الجوانب 

 جامعة السودان العاملية-هيام أحمد عبدالرحيم د. تقديم:

hiyamrahim@yahoo.com 

  مقدمة

 للتطور والتقدم الذي
ً
تنشده كل االقتصادات في شتى املجاالت،  يعتبر تحقيق التنمية البشرية أساسا

ومن غير تحقق تنمية ةشرية وفرص حياة وخيارات أفضل للعنصر البشري لن تتحقق أي خطط تنموية 

اقتصادية أو اجتماعية، فالبشر هم صانعوا التنمية ويجب أن يكونوا هدفها ومرماها. يعتبر عقد التسعينات 

الفكر التنموي ويتضح ذلك في معالجة تقرير التنمية البشرية األول  من القرن املاض ي عقد التطور الكبير في

 على تشكيل القدرات البشرية ةغرض 
ً
ملوضوع تنمية املوارد البشرية، فما عاد مفهوم التنمية البشرية مقتصرا

يلة القدرات البشرية منها ) إن اإلنسان ليس وس انتفاعاستخدامها في العمليات اإلنتاجية فحسب، بل كيفية 

 التنمية فحسب بل هدفها وغايتها(.

 لتقرير التنمية البشرية السنوي الذي  تقدمه برنامج التنمية لألمم املتحدة 
ً
، تمثل  UNDPوفقا

مؤشرات التعليم، الصحة ومتوسط دخل الفرد العناصر األساسية التي ترتكز عليها األمم املتحدة في تصنيف 

ة لكل دولة. ويمثل السودان أحد الدول التي تتذيل قائمة التصيف الدول وترتيبها حسب املؤشرات املذكور 

دولة  في العالم،  179من جملة  169حسب ترتيب تحقق مؤشرات التنمية البشرية، حيث يحتل املرتبة رقم 

 ويصنف من ضمن قائمة الدول األدنى تنمية ةشرية. 

التعليمية ومتوسط دخل الفرد،   نتناول في هذه الورقة بالتحليل مدى مساهمة املؤشرات الصحية،

في ذلك بنتائج التقارير  مسترشدينإضافة  إلى البعد األمني في تشكيل خارطة التنمية البشرية في السودان، 

واملسوحات والدراسات ذات الصلة بهذه املؤشرات. يتم عرض وتقديم هذه الورقة في ستة أجزاء أساسية،  

 في استعراض واقع ومؤشرا
ً
  تحليل مؤشر التعليم ومساهمته تتمثل أوال

ً
ت التنمية البشرية في السودان، ثانيا

 
ً
 تحليل مساهمة مؤشر الصحة في التنمية البشرية في السودان ، راةعا

ً
في التنمية البشرية في السودان، ثالثا

مناقشة مدى تأثير الوضع االقتصادي لألفراد من خالل متوسط  دخل الفرد في تشكيل مؤشر التنمية 

 ا
ً
 تناول دور البعد االمني في تحقيق التنمية البشرية في السودان  ثم أخيرا

ً
لبشرية في السودان  ، خامسا

 استعراض ألهم النتائج والتوصيات التي سوف تخلص لها الدراسة. 
 

: واقع التنمية البشرية في السودان
ً
 أوال

 املؤشرات الديمغرافية 

مليون كيلومتر  2,5ن حيث املساحة حيث كانت مساحته يعد السودان من أكبر الدول األفريقية م

 إلى  1,882,000أصبحت  االنفصالدولة جنوب السودان، وبعد  انفصالمربع قبل 
ً
كيلومتر مربع مقسمة إداريا

 حسب تقديرات 
ً
مليون نسمة بمعدل نمو  34م 2011خمسة عشر والية . يبلغ عدد سكان السودان حاليا

 حيث أن معدل  27كان السودان  يتضاعفون كل  % مما يعني أن س2.4سكاني 
ً
، وهو معدل عالي جدا

ً
عاما

 في نسب اإلناث للذكور في 1النمو السكاني العاملي هو 
ً
%.  تشير البيانات كذلك إلى أن هنالك تقارب كبير جدا

د معظم واليات السودان. تضم الخرطوم عاصمة جمهورية السودان أكبر نسبة من السكان  حيث يبلغ عد

قائمة الواليات من حيث عدد  وتتذيلنسمة ،  4,093000نسمة ، تليها والية جنوب دارفور   5,274000سكا ها 

 فرد.  832,000السكان والية النيل االزرق التي حجم سكا ها 
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إن من ابرز الظواهر الديمغرافية في السودان والتي لها تأثير اقتصادي واجتماعي كبير هي الهجرة 

 إلى والية الخرطوم التي تمثل الهجرة الصافية لها الكبيرة من 
ً
% من املعدل الكلي 71الريف للحضر، تحديدا

% ويمثل معدل 33.5م حوالي 2011للنمو السكاني في والية الخرطوم. يمثل سكان الحضر في السودان في العام 

 %.3.9م 2003-1993نمو سكان الحضر في السودان خالل الفترة 

ولة فتية )شابة( من حيث التركيبة العمرية للسكان، حيث تمثل نسبة الشباب في يعتبر السوادان د

% من املجموع الكلي 43سنة  15% ، فيما تمثل نسبة االطفال أقل من 19.7سنة نسبة  24-15الفئة العمرية 

تي تمثل سنة ال 24للسكان في السودان. وفي هذا داللة واضحة على القاعدة الكبرى لشريحة السكان أدنى من 

الذي يشير إلى ضرورة وضع خطط وبرامج تنموية في املدى القصير  الش يءحوالي ثلثي سكان السودان، 

والطويل لتنمية وتطوير القوى البشرية املستقبلية وإعدادها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التقدم 

 وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في السودان.  االجتماعياالقتصادي و 

 التنمية البشرية مؤشرات

االمم املتحدة إلى أن مؤشر التنمية البشرية  تصدرهم الذي 2011أشار تقرير التنمية البشرية لسنة 

دولة حول العالم ، ويصنف السودان  177من جملة  169حيث يحتل املرتبة  0.408في السودان يحقق قيمة 

قائمة الدول ملؤشر التنمية البشرية النرويج ضمن قائمة الدول األدنى للتنمية البشرية في العالم. تتصدر 

ثم   0.910والواليات املتحدة االمريكية  0.910ثم نيرثالند  0.929، تليها استراليا 0.941بمؤشر تنمية ةشرية 

. يتضح من هذا الفجوة الكبيرة بين مؤشرات التنمية البشرية للدول التي 0.908وكذلك كندا  0.908نيوزالند 

 شرات التنمية البشرية في العالم  ومؤشر التنمية البشرية في السودان. تتصدر قائمة مؤ 

 (1جدول رقم )

 م2011-1980مؤشر التنمية البشرية لبعض الدول العربية واألفريقية  اتجاهات

 2011 2010 2009 2005 2000 1990 1980 /الدولةالسنة

 0.408 0.406 0.403 0.383 0.357 0.298 0.264 السودان

 0.698 0.697 0.694 0.673 0.646 0.591 0.541 األردن

 0.644 0.644 0.638 0.611 0.585 0.497 0.406 مصر

 0.453 0.451 0.447 0.432 0.410 0.353 0.332 موريتانيا

 0.446 0.442 0.438 0.401 0.372 0.299 - يوغندا

 0.582 0.579 0.578 0.552 0.507 0.435 0.364 املغرب

 ( UNDP)االمم املتحدة -م2011تنمية البشرية املصدر: تقرير ال

 اتجاهاتمن خالل  األفريقيةكذلك إذا قارنا مؤشر التنمية البشرية للسودان مع ةعض الدول 

( نستطيع 1التنمية البشرية لتلك الدول والسودان خالل عدد من السنوات كما هو موضح في الجدول رقم ) 

 رية في السودان.الوصول لتقييم نسبي ملؤشر التنمية البش

-1980يتضح من بيانات الجدول أعاله أن مؤشر التنمية البشرية للسودان في حالة تزايد خالل السنوات 

مؤشر التنمية  اتجاهاتم. إذا قارنا 2011-2009م ولكن بمعدالت متباطئة خاصة خالل السنوات 2011
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جد أن تلك الدول تتقدم السودان بفارق البشرية للسودان مع ةعض الدول العربية األردن، مصر واملغرب ن ن

مقّدر ملؤشر التنمية البشرية خالل جميع السنوات املذكورة في الجدول أعاله خاصة األردن تليها مصر ثم 

املغرب. كذلك الحال بالنسبة ملقارنة مؤشر التنمية البشرية للسودان مع ةعض الدول االفريقية مورتانيا 

بين مؤشر التنمية البشرية للسودان خالل السنوات املذكورة مع مثيليه  ويوغندا، فنجد أن هنالك تقارب

. يتضح من هذه البيانات أن مؤشر التنمية البشرية للسودان بالرغم تزايده اآلخرتينملورتانيا ويوغندا لصالح 

 باملقارنة مع ةعض الدول العربية واالفريقية 
ً
 اقتصاد املشابهةخالل السنوات، لكنه متدني نسبيا

ً
 واجتماعيا

ً
يا

 للسودان.

إذا تناولنا متوسط نمو مؤشر التنمية البشرية السنوي في السودان كما هو موضح في الجدول رقم 

 في معدالت نموه خالل السنوات املذكورة . تذبذب( أن هنالك 2)

 (2جدول رقم )

 متوسط نمو مؤشر التنمية البشرية السنوي في السودان

 النسبة % السنوات

 1.41 م1980-2011

 1.52 م1990-2011

 1.23 م2000-2011

 ( UNDP)م/ األمم املتحدة 2011املصدر: تقرير التنمية البشرية 

 

-1990يشير الجدول أعاله إلى ان أعلى نسبة ملتوسط نمو مؤشر التنمية البشرية في السودان هو خالل الفترة 

 خالل فترة التسعينات.مؤشر التعليم الي شهد توس ارتفاعم وقد يعزى ذلك إلى 2011
ً
 كبيرا

ً
 عا

م لألمم املتحدة قيم املؤشرات األساسية للسودان  2011من جانب أخر فقد أوضح تقرير التنمية البشرية 

والتي تحسب من خاللها مؤشر التنمية البشرية، حيث تشتمل على املؤشرات التالية كما يتضح من جدول 

 (.3رقم )

 

 (3جدول رقم )

 م2011التنمية البشرية في السودان للعام قيم مؤشرات 

 القيمة املؤشر

 0.408 مؤشر التنمية البشرية

 61.5 توقعات الحياة عند الوالدة

 3.1 متوسط السنوات الدراسية

 4.4 السنوات املتوقعة للدراسة
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الدخل القومي اإلجمالي السنوي /لفرد )سنة أساس 

 ( بالدوالر  2005

1,894 

 مؤشر التنمية الدخل القومي اإل 
ً
جمالي ناقصا

 البشرية

21- 

 0.402 مؤشر التنمية البشرية مع عدم وجود مؤشر الدخل

 ( UNDPم/ االمم املتحدة )2011املصدر: تقرير التنمية البشرية 

 

( الذي يوضح العناصر األساسية التي يرتكز عليها حساب مؤشر التنمية 3بالرجوع للجدول أعاله رقم )

م حساب كل مؤشر من املؤشرات املذكورة في الجدول من خالل املعلومات التي توفرها البشرية حيث يت

 م. 2011التقارير واإلحصاءات املتعلقة بكل واحد من هذه املؤشرات خالل العام 

 في 2011من الجانب األخر فقد تم إعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية في السودان للعام 
ً
م أخذا

 عنصر إ االعتبار 
ً
 للتنمية البشرية وهو العنصر األمني. وقد تم تصنيف ةعض واليات السودان وفقا

ً
ضافيا

 املؤشرات األساسية لحساب مؤشر التنمية البشرية إضافة إلى مؤشر األمن 
ً
إلنجازات التنمية البشرية متضمنا

 والسالم.

 من الحد الذي تم أوضح التقرير أن جميع واليات السودان تتميز بتنمية ةشرية متوسطة إال أ 
ً
ها تعد أقل كثيرا

تحديده في بيانات التنمية البشرية الدولية.  فقد حققت والية دارفور ثالثة أرباع مستوى التنمية البشرية 

الذي تحقق في والية الخرطوم، فيما تماثلت مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة للوالية الشرقية ووالية 

نمية البشرية بالنسبة لوالية الخرطوم، الوالية الشمالية والوالية كردفان. كذلك توحدت مؤشرات الت

 (.4الوسطى كما يتضح من الجدول أدناه رقم )

 

 (4رقم الجدول )

 م2011إنجازات التنمية البشرية حسب الواليات في السودان 

 قيمة مؤشر التنمية البشرية الوالية

 0.62 والية الخرطوم

 0.62 الوالية الشمالية

 0.62 الوالية الوسطى

 0.57 الوالية الشرقية

 0.57 والية كردفان

 0.5 والية دارفور 

 م2011ة/االجتماعياملصدر: امللحق التنفيذي للتقرير الوطني للتنمية البشرية في السودان/ وزارة الرعاية 
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: مساهمة التعليم في التنمية البشرية في السودان
ً
 ثانيا

والعالي أحد أهم املؤشرات التي ترتكز عليها التنمية البشرية في الدولة، وقد  يعد التعليم ةشقية العام

 في العقدين األخريين خاصة التعليم العالي. فقد تم إنشاء عدد كبير 
ً
 كبيرا

ً
شهد التعليم في السودان توسعا

 من مؤسسات التعليم العالي )جامعات وكليات ومعاهد( حكومية وخاصة 
ً
 انخراطلى الذي أدى إ الش يءجدا

 كبيرة من أبناء السودان في سلك التعليم العالي ورفد سوق العمل في السودان بتدفقات هائلة من 
ً
أعدادا

 الخريجين وحملة الدرجات العلمية في مختلف التخصصات.

 التعليم العام

سنة فأكثر متعلمون،  15% من سكان السودان ممن هم في سن 62تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة 

% من سكان الريف في هذه الفئة العمرية. تتفاوت 51% من سكان الحضر مقارنة ب79ل املتعلمون نسبة ويمث

سنة فأكثر بين واليات السودان الخمسة عشر حيث تتصدرهم والية  15نسب توزيع السكان املتعلمين 

سنة فأكثر في والية كسال  15%  إلى أن تصل نسبة املتعلمين في سن 81الخرطوم التي تبلغ نسبة املتعلمين فيها 

% 0.71سنة فأكثر  15%. تمثل الفجوة النوعية في معدالت التعليم للسكان 44% وفي والية غرب دارفور 46

 % من النساء في هذه الفئة العمرية في السودان.52% من الرجال متعلمين مقارنة ب73حيث أن هنالك 

 التعليم املدرس ي األولي: 

 13-6تلقوا التعليم املدرس ي األساس ي بالنسبة للسكان في السودان في السن إن املعدل الصافي للذين 

%. تتباين النسبة بين الريف والحضر حيث تمثل نسبة التعليم 67سنة في الخمسة عشر والية في السودان هو 

يين %. أعلى نسبة للمتلق60% وفي املناطق الريفية 82املدرس ي األساس ي في املناطق الحضرية في السودان 

% على 48% و54% وأدناها في واليتي غرب دارفور وكسال به 85التعليم املدرس ي األساس ي في والية الخرطوم 

 التوالي.

 في املدراس بالنسبة للخمسة عشر  6من جانب أخر فإن نسبة السكان في السن 
ً
سنوات فأكثر ممن هم حاليا

% في املرحلة الثانوية بينما 6ي مرحلة األساس و% ف24% من السكان، من هؤالء 34والية في السودان يمثلون 

 ةعد الثانوي أو تعليم عالي ونسبة 3
ً
 6% في الخالوي. تختلف النسب للسكان 1% من السكان يتلقون تعليما

 منخرطون في التعليم األساس ي  بين املناطق الريفية والحضرية، حيث أن هنالك نسبة 
ً
% 9سنوات فأثر حاليا

% في املناطق 4لفئة العمرية منخرطون في التعليم األساس ي في املناطق الحضرية ومن السكان في هذه ا

 في التعليم األساس ي والثانوي حيث  6في نسبة اإلناث  ارتفاعالريفية.  هنالك 
ً
سنوات فأكثر املنخرطين حاليا

 %. 1.0% وبالنسبة للتعليم ةعد الثانوي 1.18تمثل الفجوة النوعية 

 التعليم الثانوي: 

سنة في الخمسة عشر والية في  16-14في التعليم الثانوي بالنسبة للفئة العمرية  االنخراطن صافي إ

% من سكان الريف. من ناحية التوزيع 14% فيما يمثلون 37%، في املناطق الحضرية يمثلون 22السودان هو 

% على 37% و41رطوم يمثالن في التعليم الثانوي في والية  هر النيل والخ االنخراطالوالئي فنجد أن معدل 

% على التوالي. من جانب أخر فإن 9% و11التوالي، بينما تحقق واليتي كسال وجنوب كردفان أدنى معدالت 

% والتي تعني أن أن هنالك نسبة أكبر من 1.59في التعليم الثانوي تمثل  لالنخراطمعدل صافي فجوة النوع 

وي. تشير هذه اإلحصاءات إلى أن هنالك مشاركة كبيرة لإلناث في في التعليم الثان منخرطيناإلناث عن الذكور 

التعليم العام وبالتالي نسبة مقدرة سوف تنخرط في التعليم العالي في الجامعات واملعاهد العليا مما سيرفد 
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 بنسبة عالية من النساء وبالتالي املساهمة في العملية اإلنتاجية في 
ً
سوق العمل في السودان مستقبليا

 عالي على املستوى األسري واملجتمعي. اجتماعيقتصاد وكذلك مردود اال

 التعليم العالي

-2002يعتبر التعليم العالي من أكبر قطاعات الخدمات في السودان حيث استوعب خالل األعوام 

ألف طالب وطالبة . وتعتمد البالد في تعليم وتدريب القوى العاملة على مؤسسات  500م أكثر من 2010

 ليم العالي التي تتيا خيارات عديدة في املجاالت املهنية والتقنية. وقد تمثل التوسع في التع

 (5جدول رقم )

 م(2011-1989التوسع في مؤسسات التعليم العالي)

 2011 1989 /املؤسسةالسنة

 34 4 الجامعات الحكومية

 8 1 الجامعات األهلية )غير حكومية(

 45 2 الكليات االهلية

 20 12 لحكومية التقنيةالكليات ا

 107 19 اإلجمالي

 م2012.د عمر املقلي/التعليم العالي وتنمية املوارد البشرية في السودان/ورقة عمل / أ املصدر:

 

في جميع واليات السودان لتضطلع بدورها في التنمية  وانتشارهاإنشاء مؤسسات عديدة للتعليم العالي 

ملجاالت . شهدت حقبة التسعينات من القرن املاض ي ومطلع القرنية اوالنهوض باملوارد البشرية في كافة 

 في قطاع التعليم العالي في السودان، فقد حدثت طفرة كبرى في عدد مؤسسات 
ً
 هائال

ً
األلفية الحالية توسعا

عدد  وارتفعأهلية وخاصة(  6جامعة حكومية و 34جامعة ) 40التعليم العالي ليقفز عدد الجامعات إلى 

إن النصيب االكبر  برنامج تعليمي. 1500كلية )أهلية وتقنية حكومية( يتوزع فيها الطالب على  67إلى  الكليات

% ومثلت نسبة التوسع في 55ة واإلنسانية االجتماعيفي التوسع في التعليم العالي جاء  في برامج الدراسات 

%. الجدول التالي 17ية من التوسع % فيما كان نصيب الترب35العلوم الصحية والهندسية والزراعية مجتمعة 

 م.2010-2009يوضح تصنيف البرامج الدراسية لألعوام 

 

 (6جدول رقم )

 م2010-2009تصنيف البرامج الدراسية 

 النسبة املجموع الدبلوم البكالوريوس البرنامج

 %6 160 35 125 الصحية

 %3 102 34 68 الزراعية

 %10 271 153 118 الهندسية
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 %11 258 124 134 سوبالعلوم والحا

 %41 431 253 178 ةاالجتماعي

 %11 177 71 106 اإلنسانية

 %17 201 9 192 التربوية

 %1 14 10 4 الخدمات

 %100 1614 689 925 املجموع

 م2012املصدر: أ.د عمر املقلي/التعليم العالي وتنمية املوارد البشرية في السودان/ورقة عمل /

 

ور رئيس ي في إعداد الكوادر ذات التأهيل العالي وتوفيرها للبالد لدفع عجلة التنمية يلعب التعليم العالي د

 االجتماعياالقتصادية و 
ً
 في شتى املجاالت  100ة. يوفر التعليم العالي حاليا

ً
الف من األطر املؤهلة سنويا

نوات الخطة على هذه النسبة من مخرجات التعليم العالي فإن تقديرات مجموع س استناداوالتخصصات. 

م سيتوفر لالقتصاد السوداني حوالي نصف مليون من األطر البشرية ذات 2016-2012الخمسية في السودان 

الذي يشير إلى  الش يء% من مخرجات التعليم العالي 50العالي. كذلك يشكل العنصر النسائي أكثر من  التأهيل

 ملختلفة. دور أكبر ومساهمة فاعلة للنساء في مجاالت العمل والحياة ا

من جانب أخر، فقد أنشئت كليات املجتمع لتعزيز دور الجامعات نحو مجتمعاتها ولتستهدف شرائا 

 على على تدريب املرأة الريفية في مجاالت الصحة ، 
ً
املجتمع الريفي والفاقد التربوي. ترتكز هذه الكليات حاليا

ة. كذلك قامت شراكات بين كليات العلوم الصحية الغذاء والتغذية، الثقافة الدينية واالعمال اليدوي البيئة،

تخصص تغطي كل املجاالت  16بالجامعات واملستشفيات بوزارة الصحة لتنفيذ برامج الدبلوم التقني في 

 أكاديمية العلوم الصحية بوزارة الصحة لتوفير 
ً
من املهن الصحية في  احتياجاتهاالصحية وأنشئت حديثا

سات العليا فقد توسعت مؤسسات التعليم العالي في برامجها حتى بلغت بحوث السودان.  أما في مجال الدرا

  823م 2009الدراسات العليا في عام 
ً
 للماجستير  2361و للدكتوراهبحثا

ً
 للدبلوم العالي. 478بحثا

: دور الصحة في التنمية البشرية في السودان
ً
 ثالثا

 للوضع الصحي للسكان تشكل الخدمات الصحية ةشقيها الرعاية األولية والخدم
ً
ات الصحية أساسا

 في حجم ونوعيات الخدمات الصحية التي تقدم بين الواليات الخمسة 
ً
 كبيرا

ً
في السودان والذي يشهد تباينا

عشر وكذلك بين املناطق الريفية والحضرية. هنالك مساهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك 

 منظمات املجتمع املدني في تقديم 
ً
الرعاية والخدمات الصحية. وقد أفسحت الحكومة املجال واسعا

بالتشجيع للقطاع الخاص لتوسع قاعدة استثماراته في قطاع الخدمات الصحية بإنشاء املستشفيات 

والوحدات الصحية املختلفة في شتى التخصصات. كما أن هنالك مساهمة مقدرة من الشركات الكبرى مثل 

البترول في إنشاء وحدات صحية في املناطق الريفية كجزء من مسئوليتها شركات االتصاالت  شركات 

 ة.االجتماعي

إذا تناولنا بالتحليل املؤشرات األساسية للرعاية الصحية في السودان والتي تستند عليها مؤشرات التنمية 

 لها حساب مؤشر التنمية البشرية لألمم املتحدة، 
ً
فالبد من األخذ في البشرية كأحد العناصر التي يتم وفقا

 املكونات األساسية للرعاية الصحية كما يلي ذكرها: االعتبار 
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 معدالت حياة الرضع -1

م أن معدالت حياة الرضع خالل الخمس سنوات 2010أوضحت بيانات مسح الصحة االسري في السودان 

وفاة  7.79اة مولود حي، وبالنسبة لألطفال تحت خمس سنوات معدالت الحي 1000% لكل 57قبل املسح هي 

% لألطفال اقل من خمس سنوات 72مولود حي خالل نفس الفترة. تشير هذه النتائج إلى أن حوالي  1000لكل 

هم وفيات رضع. كذلك أوضحت نتائج املسح أن معدالت الحياة للرضع متطابقة بالنسبة للمناطق الحضرية 

 وات في املناطق الريفية والحضرية.والريفية، كذلك تتشابه معدالت الحياة لألطفال أقل من خمس سن

 التطعيم والتغذية -2

% من األطفال أقل من خمس سنوات أوزا هم اقل من 32أوضحت بيانات مسح الصحة األسري أن 

 من الوزن الطبيعي و35الوزن الطبيعي ونسبة 
ً
(. كذلك 16% أقل كثيرا

ً
% منهم ضائعون)وزن منخفض جدا

% أخذوا 58و BCG% من األطفال قد تلقوا التطعيم األساس ي مصل 75أشارت البيانات إلى أن هنالك نسبة 

% تطعموا ضد  62و Polio% أخذوا الجرعات الثالثة لتطعيم 62ونسبة  DPT, HB, HIBالجرعات الثالثة ل

Measles.  . 

 الصحة اإلنجابية -3

لح املناطق هنالك تباين كبير في مستويات الصحة اإلنجابية بين املناطق الريفية والحضرية ذلك لصا

ثقافية وكذلك ملستوى الخدمات الصحية والرعاية التي تقدم في  اجتماعيةالحضرية، وقد يعزى ذلك لعوامل 

سنة في السودان ممن لهم مواليد  49-15% من النساء في سن 74تلك املناطق. فقد أوضح املسح الصحي ان 

لى األقل مرة واحدة بواسطة شخص أحياء خالل السنتين قبل املسح قد تلقوا رعاية اثناء الحمل ع

مرات على األقل من أي شخص يقوم بتوفير هذه  4% من هذه الفئة تلقوا 47متخصص. هنالك نسبة 

% منهم يتاةعون الطبيب، الزائرة الصحية، 73الرعاية أثناء الحمل. أما نسبة للنساء في هذه الفئة العمرية 

 لدوا في مستشفيات ووحدات صحية.% و 21ممرضات أو مساعد طبي عند الوالدة ومنهم 

 والصرف الصحي ياهامل -4

 للوضع الصحي في السودان، فقد  ياهيشكل الحصول على واستخدام امل
ً
 قويا

ً
 ومؤشرا

ً
 هاما

ً
النقية عنصرا

نقية حسب املعايير والتصنيف  مياه% من سكان السودان فقط يستخدمون 61اشارات اإلحصاءات إلى أن 

. تختلف النسبة بين املناطق الريفية والحضرية حيث تمثل نسبة األسر  MDG indicatorالنقية  مياهالدولي لل

 % في املناطق الحضرية.67% مقابل 58نقية في املناطق الريفية  مياهالتي تستخدم 

 للتعريف الوطني ملصادر 
ً
من املصادر النقية، فإن التغطية  ياهالنقية والتي تتضمن ترحيل امل املياهأما وفقا

 مياه% في املجتمع الريفي ممن يستطيعون الحصول على 75% في املجتمعات الحضرية و94-%81د عل تزي

% من أفراد االسر في املناطق 27شرب نقية.  أما بالنسبة ملؤشر الصرف الصحي فإن اإلحصاءات تشير إلى أن 

% في املناطق 47ة و% منهم في املناطق الريفي18الريفية والحضرية يستخدمون وسائل صرف صحي حديثة، 

 بالنسبة 
ً
 وتحديدا

ً
الريفية. ويتضح من هذه النسب تدني استخدام وسائل الصرف الصحي في السودان عموما

 بيئية تؤثر على صحة املجتمع وبالتالي مؤشرات تنميته. الش يءللمناطق الريفية، 
ً
 الذي تنتج عنه أثارا

 حماية الطفولة -5

 على صحة املجتمع وتنميته هو ة خاصة في ااالجتماعيإن أحد الظواهر 
ً
ملناطق الريفية والتي تؤثر كثيرا

سنة في السودان  ممن تزوجن قبل  49-20الزواج املبكر. فقد أشارت اإلحصاءات إلى أن نسبة النساء في سن 

% . إن التوزيع النسبي لهؤالء النساء حسب طبيعة ومستوى دخل االسرة يشير إلى أن 38سنة يمثلون  18سن 
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هذه  ارتباطالذي يدل على  الش يء% منهن من أسر شديدة الغنى 17نهن من أسر شديدة الفقر و% م54

 مع تدني مستوى الدخل.
ً
 الظاهرة إيجابيا

 

: تأثير العوامل االقتصادية ومستوى دخل الفرد على التنمية البشرية 
ً
 راةعا

 في العالم بالرغم من 
ً
االقتصادية الهائلة التي يمتلكها  املوارديعتبر السودان أحد الدول األقل نموا

العذبة، البترول واملعادن والثروة الحيوانية. ولكن تكمن املشكلة في عدم  املياهمثل األراض ي الخصبة، 

األمثل لهذه املوارد بالتالي تظل كامنة غير مستفاد منها وال تنعكس على التنمية االقتصادية للدولة.  االستغالل

 على  انعكسم والذي 1997م استغالله وتصديره خالل  هاية القرن املاض ي فيما عدا البترول الذي ت
ً
إيجابا

 )مؤشرات النمو االقتصادي لتلك الفترة وبداية األلفية الحالية حيث بلغ معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي

GDP)  تلك الفترة % ولكن هذا املعدل العالي من النمو لم يستمر للسنوات التي تلت 10.9م 2007في العام

م . 2011% من عائدات البترول في العام 30جنوب السودان مما أدى إلى خسارة السودان له  النفصالنتيجة 

 في تدني معدالت النمو للناتج القومي اإلجمالي حتى بلغت  االنفصالإن اثر هذا 
ً
% حسب 2كان واضحا

ل التالي يوضح معالت نمو الناتج القومي م. الجدو 2012تقديرات املوازنة العامة لجمهورية السودان للعام 

 م2010-2005اإلجمالي خالل السنوات 

 

 (7جدول رقم )

 م2010-2005للسنوات  (GDP) معالت نمو الناتج القومي اإلجمالي

 معدل النمو% السنة

2005 5.6 

2006 9.9 

2007 10.9 

2008 6.4 

2009 5.9 

2010 5.2 

 م2011ي املصدر: تقارير بنك السودان املركز 

 

 لتصنيف البنك الدولي للدول حسب مستوى دخل الفرد ، فإن السودان 
ً
من جانب أخر ووفقا

( فقد لعبت Middle lower income countries) األدنىيصنف ضمن قائمة الدول ذات الدخل املتوسط 

 في تدني مستوى دخل الفرد ونصيب الفرد من الناتج امل
ً
 بارزا

ً
حلي اإلجمالي، فقد العوامل االقتصادية دورا

 وصل في العام  ارتفاعاشهدت معدالت التضخم 
ً
م إلى ان 2012خالل العام  ارتفاعه% وواصل 15م 2011كبيرا

 للحكومة من دعم ةعض السلع األساسية مثل البترول مما  انسحابا% ، فقد شهد هذا العام 17بلغ 
ً
جزئيا
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 على مستوى االسعار وبالتالي زيادة في مع انعكس
ً
 تدني في مستويات دخول األفراد سلبا

ً
دالت التضخم وتلقائيا

 الحقيقية خاصة مع عدم زيادة مستويات األجور.

به  2012م حسب تقرير البنك لسنة 2010للسودان لسنة   (GDP ) يقدر البنك الدولي الناتج القومي اإلجمالي

$ . إذا تناولنا 1,270( GNP per Capita$ ، ويقدر الناتج املحلي اإلجمالي السنوي بالفرد )62,045,783,133

( نالحظ معدالت نمو متباطئة الزيادة 8الناتج القومي اإلجمالي /الفرد كما هو موضح في الجدول التالي رقم )

 لسنة  انخفاضاوجميع السنوات املذكورة تشهد 
ً
 في مستوى الناتج القومي اإلجمالي بالفرد محسوبا

ً
كبيرا

 م بالدوالر.2000أساس 

نسبة السكان الذين يعيشون تحت  ارتفاعالوضع االقتصادي وتدني مستوى الدخول هو  انعكاسات إن أحد

% . تشهد والية دارفور أكبر نسبة للسكان الذين يعيشون تحت 46خط الفقر في السودان حيث تمثل نسبة 

 يعيشون تحت % من السكان26% . أما في والية الخرطوم فإن 59% ووالية كردفان 62خط الفقر حيث تمثل 

 على  وارتفاعخط الفقر. بالتالي فإن مؤشر تدني مستوى دخل الفرد 
ً
 كبيرا

ً
نسبة الفقر في السودان تمثل مؤثرا

 تدني مؤشر التنمية البشرية في السودان.

 

 (8جدول رقم )

 م2009-2000م( بالدوالر للسنوات 2000الناتج القومي اإلجمالي بالفرد )سنة األساس 

 الدوالرالقيمة ب السنة

2000 354.29 

2001 368.09 

2002 379.94 

2003 399.02 

2004 411.05 

2005 428.04 

2006 466.16 

2007 502.27 

2008 524.75 

2009 536.47 

 م2012تقارير البنك الدولي / املصدر:
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: تأثير البعد االمني على التنمية البشرية في السودان
ً
 خامسا

 في يمثل البعد االمني وسياد
ً
 أساسيا

ً
ة الحروب واملنازعات والصراعات في عدد من واليات السودان سببا

 في عدم وصول األفراد 
ً
 رئيسيا

ً
تخلف التنمية البشرية في تلك الواليات. فغياب األمن اإلنساني يشكل مهددا

للخدمات األساسية من صحة وتعليم ومستوى دخول اقتصادية جيدة مما ينعكس على تقلص فرصهم 

واضح في مؤشرات التنمية البشرية في تلك املناطق. تنعكس أثار الحرب  انخفاضاراتهم في الحياة وبالتالي وخي

مباشرة عندما يتعرض الناس للقتل واإلصابة أو  التأثيراتوالعنف في كل مجاالت التنمية البشرية وقد تكون 

 تهم ةشكل طبيعي والتمتع بها.غير مباشرة عندما تمنع ظروف غياب األمن املواطنين من ممارسة حيا

م كان له 2011الجنوب في  انفصالالحرب في جنوب السودان ألكثر من ربع قرن من الزمان حتى  استمرار إن 

الحرب في  اندالعبالحرب. كذلك  تأثرتكبير األثر في عدم حدوث تنمية ةشرية في العديد من تلك املناطق التي 

 في غياب والية دارفور والصراعات القبلية الت
ً
ي شهدتها الوالية خالل السنوات االخيرة املاضية أسهمت كثيرا

التنمية البشرية في تلك الوالية وكذلك في والية النيل االزرق التي مازالت حتى االشهر القليلة املاضية تشهد 

مات نزاعات وبعض فتيل الحرب بين الجنوب والشمال. إن تحقيق التنمية البشرية من خالل توفير الخد

  استقراراالصحية والتعليمية وتحسين مستويات دخول األفراد وتوسيع فرصهم وخياراتهم في الحياة، يتطلب 

 كعنصرٍ 
ً
رئيس، وفي ظل ظروف غياب األمن لن يتحقق أي شكل من أشكال التنمية البشرية في تلك  وأمنا

نزوح السكان واملواطنين املتأثرين الواليات بل سوف يؤثر على الواليات األخرى املستقرة من خالل عمليات 

بالحرب في تلك الواليات وبالتالي يحدث ضغط على الخدمات الصحية والتعليمية وكثير من االثار البيئية 

 ة التي قد تكون سالبة في كثير من األوقات.االجتماعيو 

 

د من املؤشرات حيث أن ستة من أصل سبعة أةعا 0.667يقدر مؤشر األمن اإلنساني املقترح للسودان به

تمثل حصة من  األساسية تم تقديرها كنسب مئوية من مجموع السكان. ولكن عناصر األمن السياس ي ال

 في ظل غياب املؤشر للدول األخرى واألقاليم 
ً
مجموع السكان األمر الذي يجعل تفسير هذا املؤشر صعبا

النتائج األولية ملؤشر األمن اإلنساني إلى أن الوطنية االخرى ملقارنة وإثبات قيمة املؤشر. من جانب أخر، تشير 

لألمن اإلنساني في السودان في الوقت الحاضر، كما إ ها تسلط الضوء  انعدامالعوامل االقتصادية تولد أكبر 

على الحاجة لبيانات عالية الجودة وتحسين املعلومات واملعرفة بمخاطر ومهددات األمن اإلنساني في السودان. 

% في مقترح األمن اإلنساني ، األمر الذي يتطلب بذل 9,2فإن األمن السياس ي يساهم بنسبة  إضافة إلى ذلك

 مزيد من الجهود لتحسين جودة املؤسسات.

م بتطبيق استراتيجية التنمية البشرية التي 2011أوص ى التقرير الوطني للتنمية البشرية في السودان لسنة 

والسالم. تشمل تلك  االجتماعي لالندماجية البشرية كأداة بّينت الوسائل الستخدام توسيع مظلة التنم

 255القائمة كالتأمين الصحي لألسر املنخفضة الدخل والتي تغطي نسبة  االجتماعيالوسائل شبكات األمان 

% من السكان في السودان، وتغطي 50نسبة  االجتماعيمن العاملين بأجر واملتقاعدين . كما يغطي الضمان 

% من 75في إطار الزكاة والوقف حوالي نسبة  لالئتمانسمية في شكل صناديق حكومية املساعدات الر 

 يملكون منازل واألرامل واملطلقات وكبار السن واأليتام. املواطنين الفقراء والضعفاء خاصة الذين ال

 الخالصة والتوصيات:
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 للعوام
ً
 واضحا

ً
ل األربع التي تناولتها يتضح من مما تم استعراضه في متن الورقة أن هنالك تأثيرا

 تأثيراتدخل الفرد والبعد االمني( على مؤشر التنمية البشرية في السودان. تتباين -الصحة -الورقة )التعليم

 ملا تم سرده من بيانات يتضح الدور الكبير 
ً
 ، فمؤشر التعليم وفقا

ً
 وإيجابا

ً
كل واحد من هذه العناصر سلبا

في تحسين مؤشر التنمية البشرية في السودان ذلك من خالل النسب الكبيرة التعليم العام والعالي  يلعبهالذي 

للسكان املتعلمين واملنخرطين في سلك التعليم العام وكذلك التوسع الكبير في مؤسسات التعليم العالي والعدد 

 الجامعات.املقدر من السكان في السودان الذين حصلوا على درجات علمية جامعية وعليا واللذين مازالوا في 

أما مؤشر الصحة فإنه يسهم ةشكل ضعيف في تحقيق التنمية البشرية في السودان بالرغم من  

التوسع في قاعدة الرعاية األولية، إال أنه مازالت املناطق واملجتمعات الريفية تحتاج ملزيد من الخدمات 

حي في العديد من مناطق الصحية وإنشاء الوحدات الصحية التي تسهم في تحسين وترقية املستوى الص

وواليات السودان املختلفة. من جانب أخر أوضحت الورقة التأثير الكبير للتدهور مستوى دخل الفرد وتأثره 

 بالظروف والعوامل االقتصادية في السودان والذي أشارت إليه بيانات نصيب الفرد من الناتج القومي 
ً
سلبا

ة السكان اللذين يعيشون تحت خط الفقر في السودان. كذلك في املعدالت العالية لنسب وانعكساإلجمالي 

أوضحت الورقة التأثير السالب لغياب األمن اإلنساني في عدد من واليات السودان والذي كان نتاج أساس ي 

للعوامل االقتصادية والصراع القبلي والسياس ي والنزاع على املوارد مما أسهم في تدني مستوى الخدمات 

 مية البشرية في تلك املناطق املتأثرة.األساسية والتن

التوصيات بضرورة تحسين الوضع االقتصادي ومزيد من  تأتيخلُصت إليه الورقة  على ما استنادا

ونزع فتيل  واالجتماعيتخصيص املوارد واإلنفاق على الخدمات األساسية الصحية وتوفير األمن اإلنساني 

ة في جميع مناطق وواليات السودان حتى تنعم بالتنمية البشرية الحروب والعمل على تحقيق التنمية املتوازن

 .االجتماعيو والتقدم االقتصادي 

 

 املراجع:
 م2011ة، االجتماعيامللخص التنفيذي للتقرير الوطني للتنمية البشرية في السودان، وزارة الرعاية  -1

مؤتمر تنمية املوارد البشرية في السودان،  عمر املقلي، التعليم العالي وتنمية املوارد البشرية في السودان، .د أ. -2

 م2012الخرطوم، 

3- Human Development Report 2011, UNDP, United Nations. 

4- National Baseline Household Survey, Northern Sudan, 2012. 

5- Household Health Survey, Second Round 2010, Summary Report, national Ministry of Health & Central 

Bureau of statistics, Sudan ,2011. 

6- Hiyam Ahmed A/Rahim, Economic Overview on Labour Market in Sudan, Youth Employment Program, 

ILO, March 2012.  
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 دور ديوان الخدمة املدنية املجتمعي واإلنساني في تنمية املوارد البشرية في األردن

 د. أحمد الخوالدة  والسيد أمجد نمورة

Amjad.Alnammoura@csb.gov.jo/Ahmad.Alkhawaldeh@csb.gov.jo  

 املقدمة

 ملسيرة ديوان الخدمة املدنية املتواصلة منذ ستة عقود، باعتباره الجهاز املركزي 
ً
 وامتدادا

ً
استمرارا

العامة وتنمية املوارد البشرية في الخدمة املدنية، وانسجاما مع الرةى امللكية  املعني بتنظيم وتطوير الوظيفة

السامية التي تضمنتها خطابات العرش، وكتب التكليف السامية، ارتكز نهج ديوان الخدمة املدنية على تبني 

التي تضم حوالي منهجية التخطيط االستراتيجي والوظيفي لالرتقاء بمستوى األداء في أجهزة الخدمة املدنية 

( موظف وموظفة، سواء ما اتصل بإدارة عملياته 200000( مؤسسات/دوائر ويزيد عدد موظفيها عن)109)

 .في عالقته الوظيفية مع الدوائر األخرى في إدارة الوظيفة العامة والقطاع العامأو  ووظائفه الداخلية

لعامة عبر برامجه وخططه، وقد سعى الديوان وبجهد مستمر إلى النهوض بمستوى الوظيفة ا 

وترسيخ معاني الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، كممارسة يومية، وتنفيذ اإلجراءات الوظيفية الخاصة 

بإدارة املوارد البشرية في الخدمة املدنية، والتي بدورها أصبحت الركيزة األساسية في تنمية املورد البشري 

تناول ورقة العمل املقدمة "دور ديوان الخدمة املدنية املجتمعي األردني العامل داخل وخارج اململكة، وست

 واإلنساني في تنمية املوارد البشرية في األردن" من خالل الجوانب التالية:

 املسؤولية املجتمعية واإلنسانية في الخدمة املدنية )املوظفين(. .1

 ي التوظيف في الخدمة املدنية(.املسؤولية املجتمعية واإلنسانية تجاه خريجي الجامعات واملعاهد)طالب .2

دور ديوان الخدمة املدنية في توجيه خريجي الثانوية العامة نحو مواءمة متطلبات سوق العمل  .3

 املستقبلية.

 جوائز التميز في تعزيز تنمية املوارد البشرية.دور  .4

 

: املسؤولية املجتمعية واإلنسانية في الخدمة املدنية )املوظفين(
ً
 أوال

خدمة املدنية على االستمرار في تطوير أنظمته وبنيته التحتية و تبني عدد من املشاريع وتطوير عدد من عمل ديوان ال

 عملية ادارة وتخطيط وتنمية املوارد البشرية في الخدمة املدنية، ونذكر منها : متاألنظمة االلكترونية تهدف ألتم

  مشروع نظام معلومات إدارة وتخطيط املوارد البشرية املوحدHRMIS 

تم تطوير نظام معلومات إدارة وتخطيط املوارد البشرية على مرحلتين وقد تم االنتهاء من املرحلة األولى واختبار 

مدى نجاحها وتطبيقها ةشكل مركزي داخل ديوان الخدمة املدنية  والبدء باملرحلة الثانية ليتوسع نطاق النظام 

 هذا املشروع إلى : املوحد إلى كافة دوائر الخدمة املدنية، و يهدف

 ذات الصلة بإدارة وتخطيط املوارد البشرية. دعم إدارة الدائرة/ املؤسسة في اتخاذ القرارات .1

 االستغالل األمثل للفرص التدريبية املتاحة والربط الدقيق بين احتياجات املوظف التنموية وحاجة الدائرة. .2

املوظف الوظيفة العامة  جراءات الخاصة بإدارة وتنظيم شؤونتحقيق العدالة واملوضوعية والشفافية في تنفيذ كافة اإل  .3

 من تعيين وترفيع وتدريب وغيرها .

 االستغالل األمثل للموارد املالية املتاحة في األجهزة الحكومية، بما في ذلك التخطيط لبرامج التدريب والدورات واالبتعاث.  .4

 تحسين قدرة األجهزة الحكومية في مجال إدارة ومتاةعة امل .5
ً
 من عملية االستقطاب والتعيين ومرورا

ً
وارد البشرية بدءا

mailto:Amjad.Alnammoura@csb.gov.jo/
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 إلى عملية 
ً
بمتاةعة كافة اإلجراءات الوظيفية وتقييم األداء ورفع كفاءة برامج وتنمية قدرات املوظف وتدريبه ووصوال

 عن الخدمة . انفكاكه

لعامة بكافة أةعادها بما في ذلك توفير بيانات شاملة وسريعة ودقيقة عن مختلف جوانب شؤون املوظف والوظيفة ا  .6

الخصائص العامة للعاملين ، هيكلة األجور والرواتب والعالوات ، املقرر واملسمى الوظيفي ووصف وتصنيف الوظائف 

( للكادر البشري في األجهزة الحكومية والتي تعتبر 
ً
 وعموديا

ً
وغيرها .وكذلك توفير بيانهات حول التقسيم القطاعي ) أفقيا

 كبير من األهمية لغايات توزيع القوى البشرية وإعادة توزيع الفائض منها. على جانب 

 من بيانات سوق العمل األردني ، وتحويلها إلى  .7
ً
 رئيسا

ً
توفير البيانات الخاصة بجهاز اإلدارة العامة التي تمثل جزءا

 ل املعرفي. معلومات تحليلية من خالل الدراسات والتقارير واألبحاث للمساهمة في بناء رأس املا

 تمكين الديوان من مراقبة ُحْسن تطبيق أحكام نظام الخدمة املدنية ذات الصلة ةشؤون املوظف والوظيفة العامة.  .8

 توحيد وتعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية. .9

 Government Resourcesة تحقيق تكامل النظام مع األنظمة األخرى في مشروع إدارة وتخطيط املوارد الحكومي .10

Planning, GRP   املالية الحكومية، العطاءات الحكومية، اللوازم العامة( الذي يشرف على تنفيذه برنامج الحكومة(

 اإللكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 

  ملف املوظف اإللكتروني املركزي  –مشروع بطاقة معلومات املوظف االلكترونية 

ف هذا املشروع إلى ربط الدوائر الحكومية مع ملف املوظف اإللكتروني املركزي العامل في الديوان باستخدام يهد

تقنية اإلنترنت لإلفادة من الوثائق اإللكترونية الخاصة بموظفي الدوائر وحفظ الوثائق الخاصة بهم واالستفادة من البيانات 

 وتطوير مهاراتهم واملساهمة في عملية تدريب املوظفين ونقل املعرفة منهم واليهم. العلمية والعلمية للموظفين ملتاةعتهم وتنمية

وقد تم تطوير نظام األرشفة اإللكترونية العامل في ديوان الخدمة املدنية ونقله وتركيبه وتشغيله على جهاز ذو مواصفات عالية 

ملية نقل الوثائق اإللكترونية املؤرشفة في الديوان إلى يتيا القدرة على التعامل مع الدوائر مباشرة عبر اإلنترنت. لتتم ع

الدوائر املنوي ربطها مع الديوان ونقل الوثائق من الدوائر إلى الديوان بصورة إلكترونية ،وسيتم ربط باقي الدوائر التي لم تكن 

 لكترونية.، إضافة إلى تحديث وإدامة بطاقة معلومات املوظف اإل2012تاةعة للخدمة املدنية في العام 

  الدليل اإللكتروني لوصف وتصنيف الوظائف 

هو عبارة عن نظام ويب يسما ملوظفي مديريات املوارد البشرية في دوائر الخدمة املدنية بإدخال وتحديث بيانات 

بطاقات الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية الفعلية والفرعية في الدائرة )االختصاص العام، املهام والواجبات، 

 ؤهالت العلمية، الخبرات العملية، الدورات التدريبية، املهارات(.امل

وقد تم عقد برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في وحدات املوارد البشرية على استخدام نظام الدليل اإللكتروني لوصف 

 وتصنيف الوظائف باإلضافة إلى عقد ورش توعوية بأهمية الدليل في إدارة املوارد البشرية.

 ات والدورات )تنمية قدرات املواد البشرية(البعث 

سعى ديوان الخدمة املدنية ةشكل دةوب وبحكم مهامه املتنوعة والشاملة للمساهمة الفاعلة في إدارة املوارد البشرية 

لى ما في جهاز الخدمة املدنية، واقتراح السياسات ووضع اآلليات التي من شأ ها زيادة فاعلية وكفاءة هذا الجهاز، مستندا إ

تضمنته رةيته من تميز وريادة في إدارة املوارد البشرية، وتكريسا لرسالته القائمة على بناء القدرات وإدارة املعرفة عبر 

 تطبيق قيم الكفاءة والنزاهة والعدالة في اإلفادة املثلى من مختلف املنا التي ترد إليه.

وبالتعاون مع كافة –الرئيسة في ديوان الخدمة املدنية  بوصفها أحد اإلدارات –وتتولى مديرية البعثات والدورات 

الجهات ذات العالقة، مهمة إدارة هذه املنا ومتاةعتها واإلشراف على مراحل سيرها وتطورها، ويمكن إبراز هذا الجانب من 
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( قرار خالل 321بلغت )خالل القرارات املتعلقة بالبعثات والدورات، والصادرة عن اللجنة املركزية للبعثات والدورات والتي 

 .2011العام 

 

 2011توزيع املوفدين في ةعثات دراسية داخلية وخارجية حسب الدائرة والجنس لعام 

 الدائرة
 املجموع خارجي داخلي

 النسبة اإلجمالي
 أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

 %73 439 248 191 10 1 9 429 247 182 وزارة التربية والتعليم

 %4 27 18 9 1 0 1 26 18 8 وزارة الصحة

 %23 137 48 89 45 10 35 92 38 54 باقي الدوائر/ الوزارات

 314 289 56 11 45 547 303 244 املجموع
603 100% 

 %52 %48 %100 %20 %80 %100 %55 %45 النسبة

 

 مشروع هيكلة الرواتب 

خدمة املدنية مكونة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة تم تشكيل لجنة تنفيذية يرأسها أمين عام ديوان ال

املدنية ودائرة املوازنة العامة ووزارة املالية / مديرية التقاعد املدني، تتولى عملية إدارة البرنامج ومتاةعة تنفيذه، والتأكد من 

والتي تم تشكيلها من موظفي ديوان الخدمة توحيد املنهجيات واآلليات املستخدمة من قبل جميع الفرق املعنية بالتنفيذ 

 املدنية ووزارة تطوير القطاع العام، وتتكون منهجية العمل من أربع مراحل: 

 

مسح وجمع البيانات، وتشمل عملية مسح وجمع البيانات وفق نماذج خاصهة تم إرسالهها إلهى الدوائر،  املرحلة األولى:

 ة للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للواقع. وتدقيق البيانات من قبل فرق العمل الفني

   

تحليهههل املسميات الوظيفية، وتشمل تحليل املسميات الوظيفية وإعداد القائمة الفعلية باملسميات في املرحلة الثانية: 

املؤسسة، وتتطلب هذه املرحلة العمل على تحليل الهيكل الوظيفي واملسميات الوظيفية الحالية 

ل وحدة على حهدة، ومهههدى توافقهههها مع املهام والواجبهات، والعمهههههل على تحديهد واعتماد املحددة ضمنه لك

 لتنفيهذ املهام املناطهههة 
ً
قائمههة باملسميهههات الوظيفية )على مستوى كل وحدة( التي تحتاجهها املؤسسههة فعليا

 بها، ووصف مههههام وواجبههات تلك املسميات ومتطلبات اشغالها.

 

تحديد الوظائف األساسيههة ومسمياتههها، وتشمل فرز املسميات الجوهريهة ) األساسية ( في الدائرة  املرحلة الثالثة: 

 وتقييمههها وتحديد أهميتها النسبية، ةغرض تحديد نسبة العالوة الفنية لهذه املسميات.

ضمن الفئات وسلم الدرجات املعتمد  توفيق أوضاع املوظفين، وتشمل توفيق أوضاع املوظفين املرحلة الراةعة: 

 واملسميات الوظيفية املعتمدة.
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 تطور الرواتب األساسية ونسب الزيادة فيها للفئتين األولى والثانية

 الدرجة الفئة

الراتب 

األساس ي 

2006 

الراتب 

األساس ي 

2007 

نسبة 

 الزيادة

الراتب 

األساس ي 

2008 

 نسبة الزيادة

الراتب 

األساس ي 

2012 

 ةنسبة الزياد

نسبة الزيادة 

 اإلجمالية

2006-2012 

ولى
األ

 

 %91 %53 425 %5 278 %19 265 223 خاصة

1 145 173 19% 183 6% 302 65% 108% 

2 130 147 13% 153 4% 260 70% 100% 

3 115 126 10% 132 5% 228 73% 98% 

4 100 110 10% 116 5% 202 74% 102% 

5 89 95 7% 99 4% 181 83% 103% 

6 79 84 6% 89 6% 165 85% 109% 

7 69 74 7% 78 5% 150 92% 117% 

ية
ثان

ال
 

1 145 167 15% 175 5% 269 54% 86% 

2 130 146 12% 153 5% 243 59% 87% 

3 115 126 10% 132 5% 218 65% 90% 

4 100 110 10% 116 5% 197 70% 97% 

5 89 95 7% 99 4% 177 79% 99% 

6 79 84 6% 89 6% 161 81% 104% 

7 69 74 7% 78 5% 146 87% 112% 

8 61 64 5% 67 5% 135 101% 121% 

9 53 54 2% 56 4% 125 123% 136% 

 

 :دور ديوان الخدمة املدنية في توجيه خريجي الثانوية العامة نحو مواءمة متطلبات سوق العمل 
ً
ثانيا

 املستقبلية.

 دراسة واقع العرض والطلب  

يحرص ديوان الخدمة املدنية وعلى مدار السنوات املتعاقبة على دراسة مخزونه من التخصصات العلمية 

وفقا للكشف  ربع مليون طلبالتي تشكل كما هائال من املؤهالت العلمية، حيث تشير بيانات الديوان إلى وجود حوالي  

لى التخصصات العلمية للموارد البشرية من ، ونظرا لكون عملية العرض والطلب ع2012التنافس ي للعام الحالي 

القضايا الهامة جدا، وألجل هذه الغاية فقد استمر الديوان في إجراء الدراسات حولها ةشكل مستمر وتوفير أهم 

 املؤشرات املتعلقة بها.

كما تم تنظيم الجلسات الحوارية مع عمداء ومديري شؤون املوظفين والقبول والتسجيل من كافة     

معات وكليات املجتمع الرسمية وبحضور كافة األطراف املعنية كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم ومؤسسة الجا

التدريب املنهي، ممثلين عن النقابات املهنية ومؤسسات املجتمع املدني، لغايات عرض واقع عملية العرض والطلب على 

تمر نشر اإلحصائيات اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة عن التخصصات العلمية في سوق العمل، حيث يتم وبشكل مس

التخصصات الراكدة واملطلوبة عبر موقع الديوان اإللكتروني ومن خالل لقاء مندوبي الصحف وعبر حمالت إعالمية 

 مكثفة. 
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السنوات  وواصل الديوان إجراء دراسة "واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية" في الخدمة املدنية على مدار 

وكذلك العام  2009/2010، 2008/2009املاضية بمنهجيات وأساليب متعددة كما هو الحال في دراسة األعوام 

 املنشورة على موقع الديوان اإللكتروني. 2010/2011

وتأتي هذه الدراسات كجهد مستمر ومتواصل إليصال واقع تلك التخصصات إلى جميع املعنيين من 

ر والباحثين وغيرهم من الجهات املهتمة، حيث تم مجددا في العام الحالي وعلى غرار الدراسة الطلبة وأولياء األمو 

املتمثل في تحديد  البعد الجغرافياستخدام منهجية التحليل لهذه التخصصات بناء على  2010/2011السابقة 

م بطلب لدى ديوان الخدمة املدنية، التخصصات املطلوبة والراكدة واملشبعة بناء على املحافظة التي يقيم فيها املتقد

كو ها تعطي املؤشر األكثر وضوحا في تصنيف هذه التخصصات بناء على البعد الجغرافي الذي يعتبر اإلطار األوسع الذي 

 يحوي بقية األةعاد األخرى.

ول من خالل ما توفره من مؤشرات تم عرضها على شكل نسب مئوية وأرقام وجدا وتبرز أهمية هذه الدراسة 

تفصيلية، إلبراز الخصائص املختلفة لحملة هذه التخصصات، كمستوى وطبيعة املؤهل العلمي، النوع االجتماعي، 

 مجموعة املهن، البعد الجغرافي.

ةشكل رئيس إلى تحديد التخصصات املطلوبة والراكدة واملشبعة على مستوى كل إقليم  وقد هدفت هذه الدراسة 

سة وعلى مدار السنوات املتعاقبة في التأكيد على على مجموعة من الحقائق املهمة ولفت /محافظة، كما تهدف هذه الدرا

 إليها، والتي هي خالصة مجموعة من الدراسات والتقارير التي تم تناولها سابقا ومن أبرزها: االنتباه

 مههع احتياجههات سههوق العمههل  وضههع آليههة مؤسسههية للتنسههيق بههين جميههع الجهههات املعنيههة بمخرجههات النههاتج التعليمههي، ومواءمتههها

ةشهههكل خهههاص، وإدارة وتنميهههة القهههوى البشهههرية ةشهههكل عهههام، وتسهههريع تشهههكيل اللجنهههة التهههي أقرهههها الهههديوان لههههذه الغايهههة بموجهههب 

 (. 2013-2010) االستراتيجيةخطته 

 ل  
ً
لنهوع االجتمهاعي فهي ربط عملية تخطيط  التعليم العالي مهع البعهد الجغرافهي، ومراعهاة االحتياجهات الفعليهة للمحافظهات وفقها

 تحديد نسب القبول.

  بحيهههث يهههتم تخفهههيض ،
ً
مراعهههاة البعهههد االقتصهههادي واالجتمهههاعي فهههي تحديهههد معهههدالت القبهههول فهههي املنهههاطق الجغرافيهههة األقهههل حظههها

 في التخصصات املطلوبة.
ً
 املعدالت وخصوصا

  فقها لبهرامج التطهوير التربهوي مهن جههة عدم ربط فتا الشعب والتخصصات مع توجهات وزارة التربيهة والتعلهيم، كو هها متغيهرة و

ولتههدني مسهههتوى الخهههريجين مهههن جههههة أخهههرى، كمههها حهههدث علهههى سهههبيل املثهههال فهههي تخصهههص معلهههم صهههف اللغهههة اإلنجليزيهههة أو معلهههم 

 املجال.

  ،تكثيههههف الجهههههد الههههوطني وبمشههههاركة كافههههة املؤسسههههات الرسههههمية واألهليههههة لتغييههههر الثقافههههة املجتمعيههههة نحههههو الوظيفههههة الحكوميههههة

  لبة الثانوية العامة وخريجي التعليم العالي للتوجه نحو املهن واألعمال التي يوفرها سوق العمل.وتشجيع ط

  التوسع في إغالق املهن التي يمكن أن تشغلها العمالة املحلية، مع التأكيهد علهى تهوفير الحهد األدنهى مهن ظهروف وشهروط العمهل

 املناسبة.

 التركيز على التنمية املناطقية، وتشجيع أبنا 
ً
ء املحافظات على التوجه نحو التخصصات واملهن التي تحتاجهها محافظهاتهم وفقها

 لألفضلية النسبية لكل منها. 

  وقف التكدس في ةعض التخصصهات وال سهيما بهين اإلنهاث فهي التخصصهات اإلنسهانية والتعليميهة خصوصها لهدى حملهة مؤههل

 تقنية والتطبيقية.دبلوم كلية املجتمع، والتوسع في نسب القبول في التخصصات ال
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  تشههكيل لجنههة متخصصههة مههن الههديوان ووزارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي والنقابههات، ملراجعههة واقههع التخصصههات وإعههادة

 للمسههاقات علههى ضههوء تعههدد مسههمياتها حسههب الجامعههة أو بلههد الدراسههة، 
ً
تصههنيفها وتبويبههها وتوحيههد مسههمياتها مهها أمكههن، وفقهها

 ملساقات.رغم تماثلها حسب املناهج وا

 .دعم قدرات الطلبة في مراحل الدراسة وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من التعامل مع التقنيات الحديثة  وتسويق أنفسهم 

  سنوات كحد أقص ى( وعلى ضوء  3إعادة النظر في سياسات ومعدالت القبول في كليات املجتمع والجامعات ةشكل دوري )كل

 نية حول واقع التخصصات والطلب عليها في القطاعين العام والخاص.الدراسات التي تعدها الجهات املع

  التعاون بين القطاعين العام والخاص في وضع برامج موجهة إلعادة تأهيل وتشغيل الخريجين سواء بتأهيلهم للمههن املطلوبهة

 ل.في سوق العمل، أو بتوفير الدعم املالي لهم، للتوجه نحو املشاريع الصغيرة أو املدرة للدخ

  ربط الدعم الحكومي للكليات والجامعات بنسبة املنخرطين في سوق العمل في القطاع الخاص وسوق العمل الخارجي، بحيث

 مههع أعههداد املشههتغلين مههن خريجههي الكليههات والجامعههات، ممهها سههيزيد مههن التنافسههية بههين الجامعههات وكليههات 
ً
يرتفههع الههدعم طرديهها

 خراط ةسرعة في سوق العمل.املجتمع في تخريج كفاءات قادرة على االن

 التخصصات األكثر كثافة 

 حملة مؤهل الدبلوم . أ

يعرض الجدول التالي التخصصات األكثر كثافة على مستوى حملة مؤهل الدبلوم املتوسط، ويمكن مالحظة أن 

إسالمية(  التخصصات الخمسة التالية )تربية ابتدائية وطفل، محاسبة، تمريض، اللغة العربية وآدابها، شريعة ودراسات

 تتصدر قائمة التخصصات األكثر كثافة على مستوى الدبلوم ةشكل عام.

( تخصصا من ضمن تخصصات الدبلوم املتوسط يشكل مجموع 17حيث تشير البيانات التي يعرضها الجدول أن هناك ) 

%( 79لذكور و )%( ل54%( من مجمل املتقدمين لكافة التخصصات على مستوى اململكة، بواقع )76املتقدمين فيها )

%( من مجمل التعيينات، علما بأن عدد تخصصات الدبلوم يبلغ 61لإلناث، بينما كانت حصتها من التعيينات حوالي )

( تخصصات، هذا إذا ما استثنينا التخصصات التي يحصل عليها الطالب الدارسون في الخارج، ويمكن 106حوالي )

%( ، ويظهر أن هناك أفضلية واضحة 3.3لتخصصات مجتمعة قد بلغ )مالحظة أن نسبة التعيين )معين/متقدم( لهذه ا

 %( فقط لإلناث.2%( مقابل )10بالنسبة للذكور حيث بلغت هذه النسبة )
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 2011إعداد املتقدمين بطلبات توظيف من حملة الدبلوم موزعين حسب التخصص والجنس لعام 

 التخصص

أعداد املتقدمين بطلبات توظيف 

 جديدة
 تقدمين التراكميةأعداد امل 

متقدم/ 

إجمالي 

 املتقدمين

 مستنكفون  معينون 
 معين/متقدم

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 1.1% 30 22 8 125 103 22 16.3% 11240 10896 344 317 316 1 تربية ابتدائية وطفل

 4.0% 164 35 129 203 83 120 7.4% 5133 3903 1230 605 396 209 محاسبة

 5.5% 41 28 13 267 172 95 7.0% 4817 2846 1971 640 507 133 تمريض

 4.0% 26 14 12 145 111 34 5.3% 3638 3363 275 44 37 7 اللغة العربية وآدابها

 5.3% 47 16 31 182 114 68 5.0% 3429 3303 126 54 52 2 شريعة ودراسات إسالمية

 4.1% 65 34 31 119 79 40 4.2% 2892 2731 161 147 119 28 الإدارة أعم

 2.3% 13 6 7 64 43 21 4.1% 2828 2643 185 58 53 5 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 4.1% 85 48 37 105 43 62 3.7% 2543 2147 396 361 267 94 نظم املعلومات اإلدارية

 2.8% 23 4 19 60 31 29 3.1% 2147 1910 237 83 68 15 علوم مصرفية ومالية

 0.7% 1 1 0  14 11 3 3.1% 2122 2066 56 40 37 3 مكتبات وتوثيق + مصادر تعليمية ومكتبات

 4.7% 18 11 7 95 86 9 2.9% 2033 1765 268 196 158 38 صيدلة

 2.1% 10 8 2 42 35 7 2.9% 2032 1942 90 255 243 12 تربية خاصة وتأهيل

 0.6% 3 2 1 11 7 4 2.9% 1971 1918 53 81 76 5 وتصنيع املالةس خياطة / تصميم األزياء

 7.0% 17 12 5 109 80 29 2.3% 1560 1355 205 142 111 31 اجتماعيات

 5.6% 17 3 14 83 54 29 2.2% 1493 1325 168 11 7 4 مختبرات وتحاليل طبية

 3.1% 19 9 10 40 26 14 1.8% 1270 1245 25 12 8 4 رياضيات

 5.6% 8 6 2 57 56 1 1.5% 1024 1012 12 30 29 1 املكاتب واملعلومات إدارة

 3.3% 587 259 328 1721 1134 587 75.5% 52172 46370 5802 3076 2484 592 مجموع  التخصصات أعاله

 6.6% 465 88 377 1125 620 505 24.5% 16934 12009 4925 1737 934 803 بقية التخصصات

 4.1% 1052 347 705 2846 1754 1092 100% 69106 58379 10727 4813 3418 1395 إجمالي التخصصات
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 حملة املؤهل الجامعي . ب

يعرض الجدول التالي التخصصات األكثر كثافة على مستوى حملة املؤهل الجامعي، ويمكن مالحظة أن 

عربية وآدابها، محاسبة، التخصصات الخمسة التالية )اللغة االنجليزية وآدابها، علوم الحاسب اآللي، اللغة ال

شريعة ودراسات إسالمية( تتصدر قائمة التخصصات األكثر كثافة على مستوى الجامعيين ةشكل عام، إال وأنه 

لغاية الحكم ةشكل أكثر مصداقية وتجنب املؤشرات املضللة، يجب مراعاة االختالفات الجوهرية في أعداد 

 املتقدمين لهذه التخصصات وفقا للجنس. 

( تخصصا من ضمن التخصصات الجامعية يشكل 28البيانات التي يعرضها الجدول أن هناك )تشير  

%( من مجمل املتقدمين لكافة التخصصات على مستوى اململكة، بواقع 68مجموع املتقدمين فيها حوالي )

علما  %( من مجمل التعيينات،62%( لإلناث، بينما كانت حصتها من التعيينات حوالي )67%( للذكور و)69)

( 171بأن عدد التخصصات الجامعية ملرحلة البكالوريوس في الجامعات الحكومية والخاصة معا يبلغ حوالي )

تخصصا جامعيا، هذا إذا ما استثنينا التخصصات التي يحصل عليها الطالب الدارسون في الخارج، ويمكن 

%( ، ويظهر أن هناك 3.69) مالحظة أن نسبة التعيين )معين/متقدم( لهذه التخصصات مجتمعة قد بلغ

%( فقط لإلناث، كما يعرض الجدول 2%( مقابل )7أفضلية واضحة بالنسبة للذكور حيث بلغت هذه النسبة )

 تفاصيل هذه التخصصات وأبرز املؤشرات املتعلقة بها وفقا للتخصص والجنس والحالة )معين/متقدم(.
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 2011لجامعية موزعين حسب التخصص والجنس لعام إعداد املتقدمين بطلبات توظيف من حملة الشهادة ا

أعداد املتقدمين بطلبات توظيف  التخصص الرئيس ي

 جديدة

 معين/متقدم مستنكفون  معينون  متقدم/ إجمالي املتقدمين أعداد املتقدمين التراكمية
 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 3.31% 148 68 80 490 224 266 7.59% 14809 12147 2662 2434 1757 677 اللغة االنجليزية وآدابها

 5.68% 90 36 54 579 226 353 5.23% 10202 6213 3989 1268 912 356 علوم الحاسب اآللي

 3.05% 334 112 222 306 118 188 5.14% 10025 9032 993 1453 862 591 اللغة العربية وآدابها

 3.51% 165 15 150 334 115 219 4.88% 9523 3248 6275 704 539 165 محاسبة

 3.01% 399 123 276 245 101 144 4.17% 8140 7262 878 1735 566 1169 شريعة ودراسات إسالميه

 1.31% 11 11 0 102 102 0 4.00% 7803 7688 115 918 903 15 تربية ابتدائية وطفل

 2.82% 158 106 52 179 94 85 3.25% 6343 2417 3926 416 179 237 حقوق 

 9.43% 330 142 188 545 301 244 2.96% 5778 1480 4298 1005 557 448 تمريض

 1.89% 81 15 66 104 38 66 2.82% 5502 3187 2315 716 377 339 إدارة أعمال

 0.26% 20 3 17 13 5 8 2.58% 5043 2747 2296 525 266 259 علوم مصرفية ومالية

 3.15% 26 17 9 149 123 26 2.42% 4730 2834 1896 55 46 9 نظم املعلومات اإلدارية

 5.17% 80 14 66 194 70 124 1.92% 3753 3321 432 592 399 193 كيمياء

 0.52% 10 0 10 18 7 11 1.76% 3440 3059 381 329 182 147 رياضيات

 4.47% 24 7 17 153 67 86 1.75% 3420 3208 212 387 292 95 إحياء

 3.30% 59 15 44 111 53 58 1.72% 3366 3280 86 879 592 287 معلم مجال لغة انجليزية

 2.86% 24 9 15 94 57 37 1.68% 3289 2340 949 496 360 136 تربية خاصة وتأهيل

 14.81% 77 29 48 480 190 290 1.66% 3241 1923 1318 862 628 234 هندسة الحاسبات االلكترونية

 1.23% 53 12 41 37 21 16 1.54% 3002 1969 1033 578 451 127 تربية رياضية

 213 105 108 1.49% 2915 1740 1175 537 244 293 اقتصاد
 

11 11 %7.31 

 5.00% 13 3 10 143 61 82 1.47% 2862 2691 171 222 165 57 علم اجتماع

 0.64% 13 5 8 16 1 15 1.28% 2502 2408 94 365 322 43 جغرافيا

 5.09% 28 21 7 123 110 13 1.24% 2416 2032 384 7 5 2 صيدلة

 1.15% 40 29 11 27 24 3 1.20% 2347 1031 1316 298 266 32 علوم سياسيه

 0.24% 1 1 0 5 1 4 1.08% 2099 1953 146 248 103 145 تاريخ

 5.49% 16 3 13 105 35 70 0.98% 1914 1877 37 160 113 47 مجال/لغة عربية

 1.37% 19 4 15 26 7 19 0.97% 1895 1251 644 187 122 65 علوم إداريه

 5.10% 51 10 41 74 29 45 0.74% 1450 702 748 173 87 86 طب أسنان

 2.00% 2 0 2 2 0 2 0.05% 100 86 14 5 3 2 هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية

 3.69% 2283 821 1462 4867 2285 2582 67.58% 131909 93126 38783 17554 11298 6256 مجموع  التخصصات أعاله

 4.67% 1270 430 840 2957 1656 1301 32.42% 63288 46152 17136 9148 5781 3367 بقية التخصصات

 4% 3553 1251 2302 7824 3941 3883 100% 195197 139278 55919 26702 17079 9623 إجمالي التخصصات
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: املس
ً
ؤولية املجتمعية واإلنسانية تجاه خريجي الجامعات واملعاهد)طالبي التوظيف في ثالثا

 الخدمة املدنية(.

 تسويق الكفاءات 

 من التزام الديوان بمسؤوليته الوطنية تجاه الباحثين عن فرص العمل وتجاه الكفاءات الوطنية، وكجزء 
ً
انطالقا

ريادي يخرج عن السياق التقليدي لعمله يتمثل في إيجاد من دوره املجتمعي فقد سعى الديوان إلى القيام بدور 

فرص عمل في القطاع الخاص داخل األردن وخارجه للمتقدمين بطلبات توظيف لديه وبالتعاون مع شركات 

تسويق الكفاءات، وامللحقين العماليين في الخارج، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة وبعض 

 .خدمة مجانية بالكاملي دول الخليج العربي ، علما بأن هذه الخدمة هي املؤسسات والشركات ف

ومن هذا املنطلق قام الديوان بفتا نافذة إلكترونية خاصة بتسويق الكفاءات عبر موقعه االلكتروني ، وقد بلغ عدد 

ينبغي توافرها ( جهة، ، وتسهل هذه النافذة إمكانية الوصول للمواصفات التي 181املشتركين في هذه الخدمة )

في املتقدمين وترغب بها الجهة التي تنوي التعاقد مع أصحاب الكفاءات األردنية، حيث أن حجم وطبيعة 

( 700( طلب توظيف وأكثر من )200000املعلومات املتاحة للشركات من خالل هذه النافذة والتي تضم حوالي )

 واضح
ً
 عن املتقدمين ومستواهم العلمي، تخصص موزعة على كافة محافظات اململكة، تعطي تصورا

ً
ا

 كاستعراض تخصص املتقدم، سنة تخرجه، معدله ورقم هاتفه..إلخ. 

وتمكن الديوان من خالل هذه النافذة من تعيين العديد ممن تقدموا إليه بطلبات توظيف، حيث بلغ مجموع  

 .2010( معينا خالل عام 1600مقارنة مع  ) 2011( معينا خالل العام 1300املعينين عبر هذه النافذة )

-2010لألعوام ) استراتيجيتهوعلى ضوء تلك التجربة فقد تم إعداد فصل خاص لبرامج الدور املجتمعي للديوان في  

(، لتطوير مساهمته في توفير فرص عمل للمتقدمين بطلبات توظيف. وفيما يلي أبرز ما تضمنته خطة 2013

 الجانب: ( في هذا2013-2010) االستراتيجيةالديوان 

  إنجاز دراسة تقييميه ملدى مساهمة الديوان في تسويق الكفاءات وتطوير نظام وآليات تسويق طلبات

 التوظيف لدى القطاع الخاص داخل وخارج األردن.

  .تطوير موقع تسويق الكفاءات ضمن موقع الديوان االلكتروني 

 ركات، وامللحقين العماليين، والجهات تعميم التعامل واالستفادة من موقع تسويق الكفاءات من قبل الش

 الخارجية املعنية بالبحث عن الكفاءات األردنية.

 .تفعيل العالقة مع امللحقين العماليين لغايات تسويق الكفاءات األردنية 

 نافذة صندوق التنمية والتشغيل 

لوطنية التي تتعامل مع طور ديوان الخدمة املدنية العالقة بصندوق التنمية والتشغيل بصفته إحدى املؤسسات ا

قضايا الباحثين عن عمل، وتساهم في الجهد الوطني إليجاد فرص العمل والتقليل من انعكاسات ظاهرتي الفقر 

والبطالة على املجتمع األردني وذلك بإعادة فتا نافذة له ضمن مبناه الجديد تعمل على منا قروض للمتقدمين 

 من حاملي التخصصا
ً
ت املصنفة بالراكدة واملشبعة، للمساهمة بالجهود الوطنية بطلبات توظيف، وخصوصا

الهادفة إلى التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، من خالل الوصول إلى فئات أوسع من املتقدمين بطلبات 

توظيف وتوجيه العاطلين عن العمل نحو املشاريع الصغيرة، وح هم على التوجه نحو العمل الحّر والريادة فيه 
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ظار الوظيفة العامة، باإلضافة إلى االستفادة من خدمات الصندوق اإلقراضية والتدريبية، بحيث وعدم انت

 من مركز وفروع الصندوق.
ً
قدم طلبات الحصول على القروض في ديوان الخدمة املدنية بدال

ُ
 ت

  الحاالت اإلنسانية 

إدارة عملية االختيار والتعيين في الخدمة تعتبر عملية التعيين على الحاالت اإلنسانية إحدى األوجه التي يتم بها 

( من تعليمات اختيار وتعيين املوظفين في الوظائف الحكومية، 28املدنية، وذلك باالستناد إلى أحكام املادة )

%( من مجمل عدد التعيينات لديها سنويا لغاية 6حيث تلتزم املؤسسات والدوائر بتخصيص ما ال يزيد عن )

 بع حاالت هي:هذه الحاالت وعددها أر 

 

  أحد أفراد األسرة الفقيرة التي يتقاض ى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق املعونة الوطنية بموجب بطاقة

 .سارية املفعول 

  ذوي اإلعاقات حسب التعريف القانوني ممن ال تؤثر إعاقتهم على أدائهم ملهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب

 .لطبية في املحافظة التي يقيم فيها طالب التعيينتقرير طبي صادر عن اللجنة ا

  من املتقدمين بطلبات تعيين إلى الديوان من حملة 
ً
أحد أفراد األسرة التي لديها أربعة من أبنائها املؤهلين علميا

 للشروط التالية
ً
 -:الشهادات العلمية دبلوم كلية املجتمع )الشامل( فأعلى وفقا

العامة للضمان االجتماعي تؤكد عدم خضوع أي منهم ألحكام قانون الضمان  تقديم وثيقة صادرة عن املؤسسة −

 .االجتماعي

ساري املفعول )غير متزوجين( يجدد طلب هذه    أن يكون جميع املتقدمين مسجلين ضمن دفتر عائلة واحد  −

 .الفئة وفق وثائق حديثة في كل عام قبل إصدار الكشوفات التنافسية

  املحالة من رئيس الديوان للجنة خاصة مشكلة لهذه الغاية وذلك ةعد اعتمادها من الحاالت الخاصة وامللحة

 .هذه اللجنة

: دور 
ً
 جوائز التميز في تنمية املوارد البشريةراةعا

يعد املوظفون املورد األساس ي في أي مؤسسة و العنصر األهم لنجاحها، لذا ال بد من التركيز على تطوير املوظفين 

السليمة، وتقديم كل ما يزيد من رضاهم عن عملهم و قدرتهم على العطاء و اإلبداع. حيث أن وتأهيلهم بالطرق 

االستثمار برأس املال البشري يعود باملنفعة على كل من املوظف واملؤسسة ويحقق أهداف كل منهما. يتنافس 

 ه، ومن أهمها:موظفو القطاع العام على مجموعة من الجوائز التي من شأ ها تحفيز كفاءة األداء في

 جائزة املوظف املثالي: .1

تعتمد هذه الجائزة املعايير التالية لترشيا املوظف املثالي في الخدمة املدنية حيث تم تقسيمها إلى أربع 

 مجموعات وظيفية وذلك الختالف املهام و الواجبات للموظفين بناءا على هذه املجموعات:

 الوظائف القيادية )الفئة األولى فقط(:

  السياسات ووضع األهداف و املتاةعة و التقييم.رسم 

 التنبؤ و تشخيص املشكالت و اتخاذ القرارات 

 التقييم و املساءلة 

 تفويض الصالحيات و تمكين املوظفين و توفير بيئة تعلم مناسبة 
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 املبادرة و اإلبداع 

 إدارة االجتماعات و الوقت 

 )الفئة األولى، الفئة الثانية(: اإلشراقيةالوظائف 

 اإلشراقيةملعرفة بطبيعة العمل و اإلملام باملهام ا 

 املبادرة و اإلبداع 

 وضع و متاةعة أنشطة خطط العمل التنفيذية 

 نقل املعرفة و تعزيز تبادلها و االتصال 

 االستعداد للتطوير الذاتي 

 صياغة وإعداد التقارير 

 الوظائف التخصصية )الفئة األولى، الفئة الثانية(:

  اإلملام بتطوراتهاملعرفة بالعمل و 

 )خدمة الجمهور ) الجمهور الداخلي و الخارجي 

 املبادرة واإلبداع 

 االتجاهات االيجابية 

 تحليل البيانات وتوظيف نتائجها 

 االستعداد للتطوير الذاتي 

 الوظائف املساندة/ املساعدة )الفئة الثالثة فقط(

 

 املعرفة املهنية بمجال العمل 

 جمهور التعامل مع اآلخرين و خدمة ال 

 تقبل التوجيه و تنفيذ التعليمات 

 املبادرة واإلبداع 

 املحافظة على املال العام و املمتلكات 

 االتجاهات االيجابية 

 

 جائزة املعلم/ املدير املتميز .2

ة أطلقت جاللة امللكة رانيا العبد  "جائزة امللكة رانيا العبد  للمعلم املتميز" أولى الجوائز التي تندرج تحت املظل

، إيمانا بأهمية دور املعلم في العملية التربوية وفي 2006الكبرى لجمعية الجائزة، وذلك في الخامس من آذار عام 

 على تفكير األجيال لتخريج طلبة منتجين ومفكرين 
ً
ترسيخ مبادئ التميز واإلبداع، وقدرته على التأثير إيجابيا

 ومنتمين ملجتمعهم.

ورصد ردود أفعال املعلمين والتربويين وتطلعاتهم املتعلقة  ن العمل في امليدانوبعد ثالث سنوات م 2008في عام 

بالجائزة، وبعد وصول جائزة املعلم املتميز إلى النضوج بما يسما بالتوسع بهذه التجربة الرائدة والتوجه إلى 
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امللكة رانيا العبد   فئات أخرى، تفّضلت صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبد  املعظمة باإلعالن عن جائزة

 للمدير املتميز، وذلك في الساةع والعشرين من تشرين الثاني من ذلك العام.

 

 جائزة املوظف الحكومي املتميز: .3

تقوم جائزة امللك عبد  الثاني لتميز األداء الحكومي و الشفافية ضمن فئة املوظف الحكومي املتميز بتكريم 

 صفات و الخصائص التالية:املوظف املتميز الذي يتحلى بال

 شخصية و سلوك متميزين 

 .مبادر و مبدع ومبتكر 

 .يمتلك مؤهالت علمية و خبرات عملية تتناسب و طبيعة عمله 

 .لديه رةية واضحة ملا يريد تحقيقه في الوزارة/ املؤسسة 

 .يستفيد من املوارد املتاحة لديه بالشكل األمثل 

 ل ملتلقي الخدمة.يبذل كل ما يستطيع لتقديم الخدمة األفض 

 .يسعى لتعزيز سمعة الوزارة/ املؤسسة و الحفاظ عليها 

 .ملتزم بمدونة السلوك الوظيفي و أخالقيات الوظيفة العامة 
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وارد البشرية األمانة العامة/ المركز الوطني لتنمية الم   ،البشرية في الدول العربيةالموارد  ابطة مراكز بحوث تنميةر

 األردن-عّمان

 27-26عّمان، األردن، "اجتاهات مستقبلية يف تنمية املوارد البشرية يف الدول العربية"، ندوة 
 2012أيلول/سبتمبر 

 الندوة             توصيات

 ه1433، ذو القعدة، 11، املوافق م27/9/2012عّمان في 
 

وفي مقر رابطة مراكز بحوث  م في عّمان عاصمة اململكة األردنية الهاشمية،أالت

تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي )مركز تنمية املوارد البشرية في األردن(، التئم عقد 

الندوة األولى للرابطة تحت عنوان: " اتجاهات مستقبلية في تنمية املوارد البشرية في الوطن 

هه، املوافقين: 1433دة، العربي"، وذلك على مدى يومي العاشر والحادي عشر من ذو القع

 من خالل 2012السادس  والساةع والعشرين من أيلول، 
ً
دم في الندوة ستة عشر بحثا

ُ
م. وق

خمس جلسات علمية تخللها مناقشة الباحثين في ما جاءت عليه أبحاثهم/اوراق عملهم، 

 وجاء إجماع املشاركين على التوصيات اآلتية:

رقيهههههة باسهههههم املشهههههاركين فهههههي النهههههدوة إلهههههى مقهههههام تكليهههههف األمانهههههة العامهههههة للرابطهههههة برفهههههع ب (1

)رئهههيس املجلهههس األعلهههى للعلهههوم صهههاحب السهههمو امللكهههي األميهههر الحسهههن بهههن طهههالل املعظم

 ، لشكر سموه على شمول أعمال الندوة بكريم رعايته.والتكنولوجيا(

أن أسهههههههاس التنميهههههههة فهههههههي الهههههههوطن العربهههههههي يبقهههههههى مرهونههههههها بتنميهههههههة املهههههههوارد  التأكيهههههههد علهههههههى (2

لبشرية هو أصال استثمار طويهل املهدى. مهن ااالهتمام بموضوع املوارد  البشرية،  وإن

عنهههى بهنههها فهههإن الحكومهههات العربيهههة مطالبهههة وبشهههكل جهههدي 
ُ
وضهههع خطهههط اسهههتراتيجية ت

 و بتنميهههة املههههوارد البشههههرية، 
ُ
األولويههههات التههههي فههههي ضههههوء تحديههههد بنههههى هههههذه االسهههتراتيجيات ت

 تتطلبها تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي.

ضرورة حرص املنظمات العربية على تطوير رأس املال البشري، والخهروج مهن الهنمط  (3

التقليههههدي فههههي التعامههههل مههههع إدارة املههههوارد البشههههرية باتجههههاه التعامههههل مههههع املههههورد البشههههري 

 باعتباره رأس مال حقيقي يمكن أن ينمى ويقاس ويستثمر.

خههالل إنشههاء مرصههد تفعيههل التكامههل والتعههاون اإلقليمههي مههن أجههل التنميههة، وذلههك مههن  (4

إقليمهههي ألسههههواق العمههههل فههههي املنطقههههة العربيهههة لتقيههههيم أثههههر السياسههههات االقتصههههادية مههههن 

 حيث العمل على تنمية املوارد البشرية.
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فههههههههي تنميههههههههة وتطههههههههوير املههههههههوارد  املعلومههههههههات واالتصههههههههاالت تكنولوجيههههههههاتكثيههههههههف اسههههههههتخدام  (5

 ،ن األداءوتحسي في عمليات التدريب بخاصة توظيف هذه التكنولوجياالبشرية، و 

ضرورة نزوع املنظمات العربيهة لجعهل أداء املوظهف الحهالي واملسهتقبلي محهور اهتمهام  (6

املههههههوارد وتطههههههوير جهههههههود التههههههدريب والتعلههههههيم والتنميههههههة، باعتبههههههار أن كههههههل أنشههههههطة تنميههههههة 

البشههههرية ومههههداخلها ترمههههي إلههههى تحسههههين أداء األفههههراد فههههي العمههههل، لههههذا ينبغههههي جعههههل أداء 

 ثر من أداء املنظمات.األفراد محور االهتمام أك

االهتمههههههام بتههههههذليل العقبههههههات التههههههي تقههههههف فههههههي طريههههههق تحفيههههههز مشههههههاركة املههههههرأة مههههههن خههههههالل  (7

، ةعهههض أقطهههار الهههوطن العربهههيفهههي  العاملهههة القهههوى البشهههريةمنظومهههة مشهههاركة املهههرأة فهههي 

ولعل من أبرز هذه العقبات نظرة املجتمع التقليديهة لهدور املهرأة االجتمهاعي وانحصهار 

هههههههن معينههههههة، باإلضههههههافة إلههههههى التحههههههديات اللوجسههههههتية التههههههي تواجهههههههها نطههههههاق عملههههههها فههههههي م

كصهههعوبة تهههوفر املواصهههالت ووسهههائل النقهههل العهههام، وعهههدم تهههوفر بيئهههة العمهههل املناسهههبة 

 التي تحفظ خصوصيتها، 

زيهادة وتيهرة الشههراكة بهين القطهاعين العههام والخهاص لتحقيهق املواءمههة املطلوبهة مها بههين  (8

 مل وتحقيق التوازن في بنية القوى البشرية. القوى العاملة ومتطلبات سوق الع

عنهههى نظهههم املهههوارد البشهههرية فهههي الهههوطن العربهههي بتهههوفير إدارة متطهههورة واعيهههة تسهههتعد  (9
ُ
أن ت

االنفتههههاح علههههى تطههههورات الثقافههههة العامليههههة للمسههههتقبل وال تنتظههههر حدوثههههه. بحيههههث تهههههتم ب

وذلهك فيمهها بههين  والتجهارب الدوليههة، وتبهادل الخبههرات فهي مجههال تنميههة املهوارد البشههرية،

الهههدول العربيهههة نفسهههها وبينهههها وبهههين التجهههارب العامليهههة املتميهههزة فهههي مجهههال تنميهههة املهههوارد 

 البشرية. 

تكثيههههههههف عمليههههههههة التنسههههههههيق بههههههههين الجههههههههههات املسههههههههؤولة عههههههههن إعههههههههداد القههههههههوى البشهههههههههرية    (10

سياسهات  وقطاعات التشهغيل، وبخاصهة واضهعي سياسهات التنميهة البشهرية وواضهعي

يضههههمن تههههوفير فههههرص للقبههههول فقههههط فههههي االختصاصههههات العلميههههة القبههههول الجههههامعي بمهههها 

 ضمن البرامج الجامعية التي يحتاج سوق العمل لخريجيها.

أن العوملة واقع يفرض نفسهه علهى جميهع الهدول بمها فهي ذلهك العربيهة ممها يسهتوجب    (11

مجاراتهههههها ةشهههههتى الوسهههههائل وباسهههههتغالل كهههههل املهههههوارد. وذلهههههك مهههههن خهههههالل االسهههههتفادة مهههههن 

 ملة ومعالجة سلبياتها بإعداد كوادر ةشرية مؤهلة.ايجابيات العو 

تشجيع االستثمار دور القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل، من خالل  عزيز ت   (12

وتحسين ظروفه، وبخاصة في الدول ذات االقتصاد املوجه، وإشراك القطاع 

 الخاص في عملية التنمية البشرية. 
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ق بالشراكة ما بين القطاعين العام حث الدول العربية على البدء بإنشاء صندو    (13

والخاص على املستوى الوطني لكل دولة، ويرمي هذا الصندوق إلى استقطاب 

 األدمغة العربية املهاجرة الستثمارها في عملية التنمية الوطنية والعربية.

العمل على تطوير األنظمة التربوية العربية في الوطن العربي لضمان قدرتها على    (14

عد مواجهة الت
ُ
حديات من خالل ضمان نوعية عالية من املخرجات، حيث أ ها ت

 البوابة للتنمية الشاملة والقدرة على املنافسة.

تعميم هذه التوصيات على كل الدول العربية، من خالل األمانة العامة التحاد    (15

 مجالس البحث العلمي العربي.
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 البشرية في الدول العربيةالموارد  مراكز بحوث تنميةة لالعلميابطة رال

 األمانة العامة للرابطة
 األردن –املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية 

 

 سيدي صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل املعمم حفمه اهلل وأمد يف عمره
 )رئيس اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا(

 هللا وبركاته، وبعد، السالم عليكم ورحمة

بمناسبة انتهاء أعمال الندوة العربية: "اتجاهات مستقبلية في تنمية الموارد البشرية 

في الوطن العربي"، والتي استضافها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية )مقر رابطة 

ل إلى مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي(. يشرفني يا موالي بأن أنق

سموكم، بكل الفخر الممزوج بالتقدير والعرفان، شكر وتقدير المشاركين في أعمال الندوة على 

 تفضلكم برعاية أعمالها. 

ونؤكد لسموكم العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأن نبذل جهدنا المخلص من أجل وطننا 

 اكم السامية.وأمتنا الماجدة، مستلهمين السداد في القول والعمل من توجيهاتكم ورؤ

وفقكم هللا يا سيدي وسدد على طريق الخير والحق خطاكم، ومتعكم بموفور الصحة 

والعافية. وحمى هللا األردن ليبقى واحة لألمن واالستقرار ومنبراً لكلمة الحق وموئالً لشرفاء 

لثاني األمة، بقيادة الهاشميين األخيار، وفي ظل سيدي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا ا

 ابن الحسين أيده هللا وحفظ ُملكه.

 أمين عام رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية

 في الوطن العربي 

 األردن(-)رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 

 

 األستاذ الدكتور عبدهللا يوسف عبابنة
 

 

 هـ 1433عّمان في السابع عشر من ذي القعدة،     

 م2012الثاني،  الثالث من تشرين

 

 األردن 11941الرمز البريدي ،  الجبيهة 560ص.ب: ،   00962 6 5340356فاكسميلي: ،   5331451: هاتف

http://www.nchrd.gov.jo,                                            Website: hrd@nchrd.gov.joEmail:  

 

http://www.nchrd.gov.jo/
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 البشرية في الدول العربيةالموارد  مراكز بحوث تنميةالعلمية لرابطة ال

 األردن-عّمان-األمانة العامة/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

"اتجاهات مستقبلية في تنمية الموارد البشرية في ندوة:  أجندة 
  الدول العربية" 

 2012أيلول/سبتمبر  27-26األردن، عّمان، 

 2012ايلول/سبتمرب  26األربعاء، 

  التسجيل 9:00-9:30

 حفل االفتتاح  10:00 –9:30
 أمين عام رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الدول العربية -كلمة عطوفة أ.د. عبداهلل عبابنه -

  (.األردن-بشريةال الموارد لتنمية الوطني المركز رئيس)            
 العربية. العلمي البحث مجالس التحاد العام االمين –كلمة معالي أ.د مبارك محمد علي مجذوب -

 كلمة معالي أ.د. وليد المعاني )مندوب سيدي صاحب السمو الملكي األمير الحسن المعظم(. -

  اسـتـراحـة 10:30 – 10:00

 الجلسة األولى:                  11:45 – 10:30

 قضايا معاصرة في تنمية الموارد البشريةمحور 
  العربية. العلمي البحث مجالس التحاد العام االمين –معالي أ.د مبارك محمد علي مجذوبرئيس الجلسة:  

 جامعة فيالدلفيا/األردن-د. أحمد إسماعيل المعاني  مقرر الجلسة:  
 االستاذ الدكتور سعيدي محمد عميد كلية العلوم االنسانية    الموارد البشرية في الوطن العربي في ظل اقتصاد المعرفة.  (1

 الجزائر   - جامعة تلمسان-االنسانية و العلوم االجتماعية                                                                               
 المنظمات العربيةأثر االهتمام بإدارة المعرفة على تنمية وتطوير الموارد البشرية في  (2

 األردن-د. ناصر "محمد سعود" جرادات/ جامعة فيالدلفيا                                                                             
 التمكين الوظيفي بهدف استثمار رأس المال البشري في القطاع العام والخاص في األردن. (3

 األردن-الفاضلة: أيناس أبو هزيم، أ. أحمد صب لبن/ صندوق دعم البحث العلمي                                                        
 اسـتـراحة 12:15 – 11:45

 الجلسة الثانية: محور                 1:30 – 12:15

 المواءمة بين العرض والطلب في القوى البشرية
      يدة كلية االقتصاد بجامعة السودان العالمية.عم -رئيس الجلسة:  د. هيام أحمد عبدالرحيم

 مديرة الموارد البشرية/المعهد الدبلوماسي األردني.-د. رنده يوسف عمايريمقرر الجلسة:   

 مدخل لبناء القدرات المؤسسية.  :االتجاهات الحديثة لتخطيط سياسات التعليم العالي وفقا الحتياجات سوق العمل (1
 د.  أحمد زكريا صيام/ جامعة البلقاء التطبيقية.                                                                                         

 .البشرية والتنمية التدريب على وانعكاساتها المعلومات ثورة( 2
 ي/جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية/السوداند. محمد الفاتح محمود بشير المغرب                                                  

 . ءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل: دراسة حالة األردنالموا( 3
 األردن-د. خالد القضاة، د. أحمد الطويسي، د. خطاب أبو لبده/المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية                                            

 غـداء 1:30-2:45
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 الجلسة الثالثة: محور                     4:00 -2:45

 تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الجديد.

 الجزائرجامعة تلمسان/ -عميد كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية-الستاذ الدكتور سعيدي محمدارئيس الجلسة: 
 د. أحمد الطويسي )نائب رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(/األردن.مقرر الجلسة:    

 تحديثت تنمية الموارد البشرية الوطنية في المملكة العربية السعودية.   (1

  لوطنية/المملكة العربية السعودية.د. عبد الكريم بن حمد النجيدي/صندرو  تنمية الموارد البشرية ا                                                         

 تحديثت التي تواجه الموارد البشرية في األلفية الثثلثة روسبل الحد منهث. ال (2
 األردن.-د. أحمد اسمثعيل المعثني/ جثمعة فيالدلفيث                                                                                   

 واجه تنمية الموارد البشرية في الدول العربية في القرن الجديد. ( التحديات التي ت3

 السودان. –د. عبدالقثدر محمد يعقوب حسن/جثمعة القرآن الكريم روالعلوم اإلسالمية                                                                                    

 2012أيلول/سبتمرب  27اخلميس، 

 : محوررابعةالجلسة ال                         10:15 – 9:00

 التعليم النوعي للجميع مفتاح التنمية البشرية المستدامة
 رئيس أكاديمية السودان للعلوم. – عيسى ادريس الطيب د.أ  رئيس الجلسة:

 جامعة فيالدليفيا –د. ناصر جرادات   :مقرر الجلسة 
 تنمية البشرية المستدامة. التعليم النوعي للجميع مفتثح ال (1

 رندة يوسف عمثيري/ روزارة التربية روالتعليم/األردن.                                                                                                                 
 

  المؤسسثت التعليمية في السودان(. درور المؤسسثت التعليمية في إبداع روابتكثر الموارد البشرية )دراسة حثلة (2
 .بوظبي/اإلمثرات العربية المتحدةأ جثمعة -د. مدثر حسن سثلم                                                                                                  

 

 نظمة التربوية في سنغثفورة روكوريث روفنلندة. درور التعليم النوعي روأثره في التنمية المستدامة: درروس مستفثدة من األ (3
 األردن. -د. نثيل عيد الحجثزين/المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية                                                                                                 

 

 المستدامة: جثمعة السودان المفتوحة نموذجث.  درو التعليم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية ( 4 

 د. موسى فضل هللا علي إدريس/ جثمعة السودان المفتوحة.                                                                                                             

 اسـتـراحـة 10:45 – 10:15

 : محورخامسةالجلسة ال                         10:45-12:00   

 تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي من منظور اجتماعي وإنساني.

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية/األردن -د. عماد عبابنه  رئيس الجلسة:
  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية/األردن-د. خطاب محمد أبو لبدهمقرر الجلسة:  

 ( الخصثئص السكثنية في الوطن العربي من منظور الفرصة السكثنية. 1       
 األردن.  -الفثضلة رانيث العبثدي، األمين العثم المسثعد للمجلس األعلى للسكثن                                                                            

  كيز على الجوانب االجتمثعية رواالنسثنية.( التنمية البشرية في السودان بثلتر2
 السودان.    -د. هيثم أحمد عبدالرحيم/جثمعة السودان العثلمية                                                                                                   

 لموارد البشرية في األردن. دور ديوان الخدمة المدنية المجتمعي واإلنساني في تنمية ا(  3

 األردن. -ديوان الخدمة المدنية–د. أحمد الخوالدة، أمجد نموره                                                                                                         

 اسـتـراحـة 12:30 – 12:00

 ات القادمة الجلسة الختامية:  توصيات الندوة والخطو
 األردن(.-أمين عام الرابطة )رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية -أ.د. عبدهللا عبابنه رئيس الجلسة: 
 الجامعة العربية -أ.د. الشيخ المجذوب) منسق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية(مقرر الجلسة: 

 رحلة ترفيهية إلى مدينتي جرش وعجلون مع غداء

 

 


