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الُمثلى  األداَة  المعرفُة  ُل  تشكِّ ر،  التغيُّ سري\ِع  عالٍم  في 
ُقدمًا في مسيرة  والمضيِّ  المستقبل،  باحتياجاِت  ِؤ  للتنبُّ
لضماِن  المستداِم  المعرفِة  اقتصاِد  بناِء  نحَو  المجتمعات 
نهُج  جاء  المبادئ  هذه  ومن  األفراد.  وسعادة  رفاهية 
من  المعرفة  مجاالِت  في  مساعي\ها  بتعزيِز  اإلماراِت 
ًة، انطالقًا من رؤية قيادتنا الرشيدة  خالل القطاعات كافَّ
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  في  المتمّثلة 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
أقوى  والمعرفَة  القلَم  ”إنَّ  قال:  الذي  الله“  ”رعاه  دبي 

ِة قوٍة أخرى“.  بكثيٍر ِمن أيَّ

َسَتنا تحمُل اسَم هذا القائِد الملهم، وتكّرُس  وبما أنَّ مؤسَّ
سِة  جهوَدها في مجاالِت إنتاج ونشِر المعرفة، فإننا في مؤسَّ
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قد عاهْدنا أنفَسنا على 
تبّني مفاهيِم االبتكاِر والتطوير، لوضِع المشروعاِت والبرامِج 
الخّالقِة التي تدعُم تحقيَق أهدافنا، وفي هذا اإلطاِر عملنا 
ٍة  بجدٍّ وعلى مدى السنوات السابقة، على بناِء شراكاٍت قويَّ
الشراكات،  هذه  أبرز  ولعلَّ  المشروعات ،  هذه  تأثيَر  تعّزُز 
احتفلنا  والتي  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مع  شراكتنا 

أخيرًا بمرور عقٍد كامٍل على تأسيسها. 

الماضي  العاِم  في  البرنامِج  مع  العميقة  شراكُتنا  وأسفرت 
األماِم  إلى  المعرفِة  عجلِة  لدفِع  ٍة  نوعيَّ مبادرٍة  إطالِق  عن 
المعرفة  ر  ”مؤشِّ تقديُم  تمَّ  حيُث   ، عالميٍّ نطاٍق  وعلى 
ٍة  ودقَّ ٍة  بموضوعيَّ ترصُد  ٍة  دوليَّ ٍة  معرفيَّ ٍة  كمنصَّ العالمي“ 
واقَع المعرفة في 131 دولة حول العالم، مع التركيز على 
ل  الٍة للتنميِة المستدامة. وشكَّ التحديات واقتراِح حلوٍل فعَّ
تصُل  سِة  للمؤسَّ ًة  حقيقيَّ ًة  عالميَّ انطالقًة  المشروُع  هذا 

برسالتها لنشر المعرفة إلى جمي\ع أنحاء العالم. 

دناكم كلَّ عاٍم على طرِح المشروعات المتجّددة من  وكما عوَّ
راكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نضُع  خالل هذه الشَّ
يستعرُض  ل  األوَّ صة؛  متخصِّ تقارير  ثالثَة  أيديكم  بين  اليوَم 
يحمُل  حين  في   ،“2018 العالمي  المعرفة  ر  ”مؤشِّ نتائَج 
وهو  المعرفة“،  مستقبل  ”استشراف  عنواَن  الثاني  التقريُر 
وضِع  ِع  تتبُّ إلى  خالله  من  نسعى  والذي  نوعه،  من  ل  األوَّ
المستقبل  الّراهن بل في  الوقت  المعرفة، ليس فقط في 
التركيز  في  الدولة  هات  توجُّ إلى  التقرير  يستنُد  حيُث  أيضًا، 
ر المعرفُة في كلِّ  على المستقبل؛ ففي عصرنا الحالي تتطوَّ
ُب مّنا تحديث أدواتنا للمحافظة على قدراتنا  لحظة، ما يتطلَّ
ة المتاحة التي تجلبها هذه  واالستفادة من الفرص المعرفيَّ

الت، خاصة تلك المتعّلقة بالثورة الصناعية الرابعة.  التحوُّ

الصناعية  والثورة  المعرفة   ” بعنوان  فهو  الثالُث  التقريُر  ا  أمَّ
الرابعة“، والذي نطلقه استجابًة للطلب الكبير من قطاعات 
الذي يلقي نظرًة  التقرير  األكاديميين والباحثين، لطرح هذا 
ر  ”مؤشِّ من  الماضي  العام  نسخة  على  عمقًا  أكثَر  ًة  تحليليَّ
اإلطار  هذا  في  ًة  مهمَّ توصياٍت  ُم  ويقدِّ العالمي“،  المعرفة 

تدعُم عملياِت بناِء مجتمعاِت المعرفة. 

وال شكَّ أننا نتطّلع بحماس كبير إلطالق هذه التقارير خالل 
األساسي،  دورنا  لنؤدي   ،“2018 المعرفة  ”قّمة  فعاليات 
للحوار  عالميٍّ  كمركٍز  دولتنا  مكانة  بتعزيز  المساهمة  في 
واالستراتيجيات  الرؤى  لطرح  مهمٍّ  ومصدٍر  المعرفي، 
للمجتمعات  والداعمة  المستقبل،  نحو  هة  الموجَّ الطموحة 
ُأُسَسها  تستلهم  والتي  المعرفة،  على  القائمة  مة  المتقدِّ
الذي  دبي،  حاكم  السمو  صاحب  هات  توجُّ من  وأبدًا  دائمًا 
يؤّكد دائمًا أنَّ ”الحفاظ على الريادة وإدامة النمو واالزدهار، 
يتطلبان االنتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة وبأسرع ما يمكن“. 

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مؤسَّ

تقديم

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤسَّ

ب
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 يتزامن صدور هذا التقرير مع دخول مشروع المعرفة سنته 
على  بالتركيز  بداياته  منذ  تميز  مشروع  وهو  العاشرة؛ 
يراعي  تكاملي وتفاعلي  المعرفة والتنمية في سياق  ثنائية 
خصوصيات الدول العربية. ولم يكن هذا ممكًنا لوال التعاون 
والشراكة الطويلة األمد بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. انطالًقا من 
صاحب  رؤية  الشراكة  هذه  احتضنت  زاوية،  كحجر  المعرفة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
االمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

وهو القائل، ”في سباق التميز، ال يوجد خط للنهاية.“

الساعية  النظرية  الدراسات  مرحلة  المشروع من  انتقل  لقد 
والتحليل  الرصد  مرحلة  إلى  المعرفي،  الوضع  استقراء  إلى 
الفعلي والكمي للمشهد المعرفي للدول ثّم إلى استشراف 
لمختلف  يتيح  ما  وهذا  العالم.  حول  المعرفة  مستقبل 
والبحثية  واألكاديمية  السياسية  الدوائر  في  المعنيين 
ومدعمة  مدروسة  سياسات  بناء  واالقتصادية  والصناعية 
بالبيانات والشواهد العلمية، وتقييم أي تقدم او تراجع في 
العالمي،  المعرفة  يعتمدها مؤشر  التي  السبعة  القطاعات 
والتدريب  التقني  التعليم  الجامعي،  قبل  التعليم  وهي: 
المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير واالبتكار، تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، االقتصاد، البيئات التمكينية.

هو  األول  متنوعة،  بإصدارات  العام  هذا  المشروع  وتوج 
تتضمن  التي  العالمي  المعرفة  مؤشر  من   2018 نسخة 
تسمح  التي  والمؤشرات  البيانات  لكافة  ومراجعة  تحديث 
المعرفي بشكل أفضل، بمختلف تفاصيله  بقياس المشهد 
الثاني  اإلصدار  العالم.  مستوى  على  المعقدة  وأبعاده 
 ،2017 للعام  العالمي  المعرفة  مؤشر  لنتائج  تحليل  هو 
ترتكز  المعرفة’  ‘مجتمع  مقومات  أن  النتائج  أوضحت  حيث 
بشكل أساس على الثورات التي شهدها العالم في مجال 

مستوى  يقودها  واال�ّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 
القدرة  البشري من حيث  المال  رأس  يكتنزه  الذي  التأهيل 
التجديد  لغايات  التقانة  وتوظيف  واالبتكار  اإلبداع  على 
هذه  مجاراة  في  دولة  أّي  نجاح  بات  هنا  من  والتطوير. 
يعتمد على  الرابعة،  الصناعية  الثورة  الثورات، وخاصة منها 
المعرفية  المجاالت  في  باالستثمارات  القيام  على  عزيمتها 
والتكنولوجية، وقدرتها على اتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة 

العقبات التي تحول دون ذلك.

المستوى  بقياس  العالمي  المعرفة  مؤشر  يقوم  وفيما 
الحالي للمعرفة، يركز اإلصدار الثالث هذا العام على أهمية 
جديد  نموذج  بناء  تّم  حيث  المعرفة،  مستقبل  استشراف 
الحجم  كبيرة  البيانات  مستخدًما  المعرفة،  جاهزية  لقياس 
المتسارعة  التكنولوجية  التطورات  االعتبار  في  وآخًذا 

وتأثيراتها القوية على القطاعات المعرفية المختلفة.

إن مشروع المعرفة هو من المبادرات القليلة – بل النادرة – 
التي تسعى إلى رسم مالمح رؤية جديدة ومبتكرة لتحقيق 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030 داخل وخارج المنطقة 
والتقلبات  الصعبة  التحديات  ذلك  عن  تثنه  ولم  العربية، 
سنوات.  بضع  منذ  العربية  المنطقة  تشهدها  التي  الحادة 
واليوم، في قمة المعرفة، نحن فخورون وحريصون لتقديم 
لجمي\ع من ساهموا  وتقديرنا  بارًزا معربين عن شكرنا  إنجاًزا 
في اكتماله على هذه الصورة المتميزة. ونخص بالذكر منهم 
فرق الخبراء، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 
مشروع  في  العمل  وفريق  في\ها،  والعاملين  والقائمين 
ملتزمين  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  برنامج  التابع  المعرفة 
أجل  من  سعي\هم  في  االسياسات  صانعي  دعم  بمواصلة 
تحقيق التنمية المستدامة، نتطلع قدًما إلى إنتاج المزيد من 
المشهد  تغني  التي  والنوعية  الكمية  والتحليالت  البيانات 

المعرفي العالمي في السنوات القادمة.

ُمراد َوْهَبه
األمين العام المساعد لألمم المتحدة

المدير المساعد ومدير المكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقديم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ت
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ث
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المقّدمة

سنة  نهاية  في  ُأطلق  الذي  العالمي  المعرفة  مؤشُر  ُبِنـي 
سة  2017 بمبادرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسَّ
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. يقيس المؤشُر المعرفَة 
د أبعادها، من خالل تقييم أداء 131 دولة في سبعة  بتعدُّ
صانعي  تزويد  في  المؤشر  هذا  أهمية  وتكمن  قطاعات. 
القرار والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالبيانات 
الالزمة للعمل مًعا على تقييم وتخطيط وتنفيذ السياسات 
لتحقيق  رئيٍس  كمحرٍك  المعرفة  توظيف  من  تزيد  التي 

التنمية المستدامة.

أساسّي  مفهوٍم  إلى  العالمي  المعرفة  مؤشر  استند  وقد 
توّسع في تحليله تقرير المعرفة العربي للعام 2014، وهو 
مفهوم مجتمع المعرفة؛ حيث برز بشكٍل جلّي أنَّ مقومات 
ذلك المجتمع ترتكز بشكٍل أساس على الثورات التي شهدها 
العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت، يقودها 
مستوى التأهيل الذي يكتنزه رأس المال البشري من حيث 
لغايات  التكنولوجيا  وتوظيف  واالبتكار  اإلبداع  على  القدرة 
مجاراة  في  دولة  أّي  نجاح  بات  هنا  من  والتطوير.  التجديد 
يعتمد على  الرابعة،  الصناعية  الثورة  الثورات، وخاصة  هذه 
المعرفية  المجاالت  في  باالستثمارات  القيام  على  عزيمتها 
والتكنولوجية، وقدرتها على اتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة 

العقبات التي تحول دون ذلك. 

التي  المعرفية  القضايا  ِعماد  أنَّ  اليوم  يتأّكد  لذلك،  وتبًعا 
حول  يتمحور  الرابعة  الصناعية  ثورته  ظل  في  العالم  تحكم 
ل يتمّثل في كفاءة رأس المال البشري،  أمرين محّددين: األوَّ
على  الرابعة  الصناعية  الثورة  إسقاطات  عنه  ر  ُتعبِّ والثاني 
مستويات التنافسية وممّكنات العنصر البشري الذي يعمل 
أساًسا في إنتاج تلك التنافسية. - وقد أوضحت القضايا التي 
البشري  المال  رأس  كفاءة  أنَّ  التقرير  هذا  في  طرحها  تمَّ 

تقوم على عنصرين أساسيين:

التعليم  لنظم  األساسية   والمكونات  المخرجات  كفاءة  أوًال، 
الثالثة األساسية:

النوعية  النواتج  تحقيق  على  وقدرته  الجامعي  قبل  - التعليم 
الجامعي  قبل  التعليم  مؤشر  نتائج  ُتْظِهُر  إذ  المطلوبة، 
العديد من االختالالت التي قد تفّسر - إلى حدٍّ كبيٍر - األداء 
الضعيف لهذا القطاع في العديد من الدول حول العالم، بما 
في ذلك الدول العربية. وهذا ما يحاول التقرير التعّمق فيه 
ة  والنوعيَّ ة  الكّميَّ المكتسبات  بين  العالقة  من خالل دراسة 

وكذلك بين مدخالت هذا القطاع ومخرجاته.

بين  اإليجابية  المعادلة  تحقيق  على  وقدرته  العالي  - التعليم 
بهذا  المتزايد  االهتمام  فرغم  ومخرجاته.  مدخالته  حجم 

اع القرار والباحثين، فإنه ال يزال يشكو  القطاع من ِقَبل صنَّ
وقدرة  القطاع  إنتاج  بعملية  ترتبط  التي  الكفاءة  ضعف 
ساته على تحقيق أهدافها. لذلك يسّلط هذا التقرير  مؤسَّ
الضوء على هذه القضية عبر دراسة العالقة بين مدخالت 

قطاع التعليم العالي ومخرجاته. 

تأهيل  على  وقدرته  المهني  والتدريب  التقني  التعليم    -
رأس المال البشري، إذ أظهر تحليل بيانات هذا القطاع 
اقتصادية  األول  المقام  في  هي  الرئيسة  العقبة  أنَّ 
اقتصادية  بيئة  توفير  على  الدولة  بقدرة  ق  وتتعلَّ
سات  المؤسَّ وتشّجع  الخريجين  تستوعب  ديناميكية 
هنا  من  وتدريبهم؛  تعليمهم  جودة  لتحسين  المهنية 
التقني  التعليم  بين مؤشر  االرتباط  أهمية دراسة  تتأّكد 

ومؤشر رأس المال البشري.

ثانًيا، كفاءة منظومة البحث والتطوير واالبتكار المتمّثلة في 
بجودة  لالرتقاء  تنمية مدخالتها  الثالثة على  قدرة مكوناتها 
مخرجاتها وتعظيم تأثيرها في المجتمع، وهذا ما يطرح قضية 
بين  العالقة  خالل  من  تناولها  تّم  التي  القطاع  هذا  كفاءة 

مدخالته ومخرجاته.  

ونظم  التعليمية  النظم  كفاءة  قضية  تعدُّ  المفهوم،  بهذا 
مال  رأس  لبناء  الرئيس  المدخل  واالبتكار  والتطوير  البحث 
أن  تخّوله  الكفاءة  من  درجة  وعلى  المعرفة،  عالي  بشري 
إلى  يؤّدي  معرفي  اقتصاد  تطوير  في  فاعًال  محّرًكا  يكون 
ومع  ومتطلباتها.  الرابعة  الصناعية  الثورة  دائرة  دخول 
أوجه  أنَّ  إلى  التقرير  هذا  في  المقدم  التحليل  يشير  ذلك، 
القصور ال تزال قائمة في معظم المجاالت المذكورة أعاله، 
والتي ترتبط بشكٍل رئيٍس بالنتائج المتواضعة على مستوى 
وهذا  واالبتكار.  والتطوير  والبحث  التعليم  نظام  مخرجات 
البشري  المال  رأس  لتزويد  االستثمارات  تعزيز  يستدعي 
مالءمتها  وضمان  أكثر،  نوعية  ومهارات  وقدرات  بمعرفة 
بشكل  ينطبق  هذا  المتطورة.  واحتياجاته  العمل  لسوق 
المعدل  من  أقلَّ  تسّجل  التي  العربية  الدول  على  خاص 

العالمي في جمي\ع معدالت الكفاءة المذكورة أعاله.

الثورة  ظل  في  للدول  التنافسية  بالقدرة  يتعلق  وفيما 
التقليدية  االقتصادات  من  االنتقال  فإنَّ  الرابعة،  الصناعية 
إلى المعارف التنافسية يستلزم تغييرات عميقة ومتطلبات 

جديدة على مستويات مختلفة. 

أوًال، من المهم أن نسّلم بوجود عالقة بين تنافسية الثورة 
العنصر  يكتسبه  وما  األساس  بمفهومها  الرابعة  الصناعية 
البشري من معارف ومهارات متطورة وتأهيل مناسب، فإنَّ 
ذلك يفترض إرساء نظم تعليمية متطورة توّفر قوى بشرية 
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كفوءة قادرة على رفع مستوى تنافسية االقتصاد؛ ألنه من 
التعليم  منظومتي  وخاصة  النظم،  ذلك ستفرز هذه  دون 
تقود  المهني، مخرجاٍت  والتدريب  التقني  والتعليم  العالي 
االقتصاد بالضرورة إلى توليد بطالة هيكلية بدًال من توليد 
وابتكارية؛  إبداعية  شبابية  وقدرات  تنافسية  عمل  فرص 
على  الضوء  تسليط  خالل  من  ذلك  على  الوقوف  ويمكن 
التعليم  مخرجات  مع  االقتصادية  المؤشرات  توافق  مدى 
من  المهني  والتدريب  التقني  والتعليم  ناحية،  من  العالي 
ناحية أخرى. وهذا مهمٌّ بشكٍل خاص للدول العربية الحاصلة 
تواجه  والتي  العالم  الشباب في  لبطالة  أعلى معدل  على 
تحدًيا كبيًرا في توجيه التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل.

ثانًيا، يتطّلب تعزيز القدرة التنافسية العالمية للثورة الصناعية 
الرابعة االستغالل األمثل لمخرجات البحث والتطوير واالبتكار 
وتوظيفها في تحسين اإلنتاجية الكلّية لالقتصاد، وصوًال إلى 
فكرية  ملكية  حقوق  على  تقوم  مضافة  قيمة  ذات  ابتكارات 
التنافسية.  تتطّلبه  وما  تتواءم  واختراعات  تجارية  وعالمات 
ذلك أنَّ الوصول إلى اختراعات وابتكارات ذات حقوق ملكية 
فكرية وعالمات تجارية مستحدثة ومتطورة يؤدي بال شكٍّ إلى 
ا ومستقبًال تحقيق  نماذج صناعية وتصاميم متقدمة تخدم آنيًّ
تنافسية نوعية لالقتصادات التي تسعى إلى أن تكون جزًءا من 
الثورة الصناعية وفاعًال مؤّثًرا في\ها؛ وهذا يطرح مباشرة قضية 
العائد االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار. ويبّين التقرير في 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  أنَّ  المجال،  هذا 
قت أداًء جّيًدا مقارنًة بالمناطق األخرى، بينما جاءت الدول  حقَّ
البحث  متغيرات  العالمي في معظم  المتوسط  العربية دون 

والتطوير واالبتكار.

في  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إدماج  يسمح  ثالًثا، 
األخير  يلّبي هذا  بأن  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  نظام 
ر السري\ع للمهن  بشكٍل أفضَل احتياجات سوق العمل والتطوُّ
التقليدية في  األساليب  أنَّ  العالم، ذلك  العمل حول  ونظم 
التعليم التقني والتدريب المهني لن تقوَد الدول نحو تأهيل 
ثورة  غمار  يخوض  الذي  الجديد  العالم  لمتطلبات  مناسب 
التقنية  االستخدامات  من  واسٍع  بنطاٍق  تتمّتع  رابعة  صناعية 
المسبوقة.  غير  التكنولوجية  والتطورات  التغيير،  وسرعة 
ما  مع  المهني  والتدريب  المهني  التعليم  ارتباط  فإنَّ  وعليه، 
ا  حتميًّ بات  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  عالم  يشهده 
للدول التي تسعى إلى تأهيل عنصرها البشري، ليكون قناَة 
تحفيٍز لها ومساعًدا القتصادها، للصمود أمام متطلبات العمل 
يعيشها  التي  الرابعة  الصناعية  الثوة  عصر  في  وتقسيماته 
العالم؛ ومن هنا تبرز أهمية الوقوف على مدى التفاعل بين 

مؤشري التعليم التقني وتكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت.
مفهومها  في  تقوم  الرابعة  الصناعية  الثورة  أنَّ  وبما  رابًعا، 
الحياة  مجاالت  كّل  التكنولوجيات»  «اختراق  على  األساس 
التي  التطّورات  مواكبة  على  الدول  قدرة  فإنَّ  البشرية، 
يشهدها عالم التكنولوجيا واال�ّتصاالت ودمجها في قطاعاتها 
ر  الحيوية تصبح مسألة حاسمة في قدرتها التنافسية. فالتطوُّ
متطلبات  بها  تتطّور  التي  والسرعة  للتكنولوجيا  السري\ع 
الصدد،  هذا  في  قادة  الدول  بعض  سيجعل  الثورة  هذه 
وتكنولوجيا  األبعاد،  ثالثية  بالطباعة  يتعلق  ما  في  خصوًصا 
هذا  من  الذكية.  الرقمية  والتكنولوجيا  والروبوتات،  النانو، 
القائمة بين متغّيرات االقتصاد  الروابط  المنطلق يبدو فهم 
الكلي وقطاع اال�ّتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مسألة جّد 
في  المختلفة  الدول  انخراط  مستوى  على  للوقوف  ة  مهمَّ
متطلبات وتطّورات الثورة الصناعية الرابعة؛ وهذا ما يضفي 
وتكنولوجيا  االقتصاد  مؤشري  بين  االرتباط  مسألة  على 

المعلومات واال�ّتصاالت أهمية حيوية. 

مختلف  بين  أعاله  المذكورة  التفاعالت  جمي\ع  فهم  إنَّ 
القطاعات ومكوناتها هو المفتاح لتطوير رأس المال البشري 
وتخفيض البطالة الهيكلية، األمر الذي سيعّزز قدرات الدول 
قوامها  التي  الثورة  هذه  منظومة  في  والنمو  التنمية  على 
العنصر البشري المؤهل، وعمادها التنافسية المتنامية ذات 
القابلة  غير  والمتطلبات  الفائقة  والمرونة  السريعة  الحركية 
للتراجع أو التبطيـئ. ولعلَّ الخالصة في ما أفرزته القضايا التي 
العنصر  كفاءة  أنَّ  فكر  في  أساًسا  تقع  التقرير  هذا  يطرحها 
البشري القائم على المعرفة هي حجر الرحى في اغتنام فرص 
الصناعية  الثورة  اقتصادات  تنافسية  توفرها  التي  التنافسية 
الدول  البشري في  اإلنتاج  الكفاءة فإنَّ  تلك  الرابعة، وبغير 
ا  العربية، أو أي اقتصاد آخر في العالم، سيمّثل عبًئا اقتصاديًّ
للدخل  مولًدا  فاعًال،  ا  اقتصاديًّ مورًدا  يكون  أن  من  بدًال 

ومؤهًال للنمو والتنمية والتقّدم المستدام.  

الدراسات  نتائج  التقرير  هذا  يعرض  سبق،  ما  على  بناًء 
أعاله.  إلي\ها  المشار  القضايا  مجمل  تناولت  التي  التحليلية 
مؤشر  ببنية  التذكير  فيه  يتّم  أول  بقسم  البداية  وستكون 
المنهجية (لالطالع على كّل  العالمي وأهّم سماته  المعرفة 
العالمي  المعرفة  مؤشر  صفحة  إلى  الرجوع  يمكن  التفاصيل 
ألهّم  عام  وصف  ثّم  للجمي\ع1)،  المعرفة  بوابة  على   2017
النتائج التي كشف عنها مؤشر المعرفة العالمي إجماًال، يليه 
عرض للنتائج الخاصة بكل قطاع. أّما القسم الثاني فيركز على 
أو  باإلشكالّيات  المتعلقة  التحليلية  الدراسات  نتائج  عرض 

القضايا ومناقشتها.
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القسم األول: 
مؤشر المعرفة العالمي 

وأبرز نتائجه
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تذكير ببنية مؤشر المعرفة العالمي

سنة  نهاية  في  ُأطلق  الذي  العالمي  المعرفة  مؤشر  ُبِنـي 
سة  2017 بمبادرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسَّ
فريق  وضعه  وقد  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
بالتشاور  االختصاصات،  متعّدد  األكاديميين  الباحثين  من 
أو  مستقلين  خبراء  من  يتكون  موّسع  استشاري  فريق  مع 
تابعين لهيئات دولية مختصة. وتأتي هذه المبادرة لتستكمل 
المخزون  مًعا  وليثريا  العربي،  المعرفة  بمؤشر  بدأت  مسيرة 
ر األوضاع المعرفية،  العربي والعالمي المتعّلق بقياسات تطوُّ
الموثوقة  البيانات  بندرة  ترتبط  عديدة  إشكاليات  ظل  في 
المؤشرات  نتائج  بين  وبالتباين  ر،  التطوُّ ع  تتبُّ تمّكن من  التي 
توّفرها  التي  وتلك  الوطنية،  التقويم  توّفرها دراسات  التي 
توافر  وعدم  النطاق،  واسعة  الدولية  التقويم  دراسات 
القطاعات  بين  التفاعالت  دراسة  تتيح  مركبة  مؤشرات 

التنموية المختلفة.

يتمّثل مؤشر المعرفة العالمي في مؤشر مرّكب من سبعة 
مؤشرات فرعية مركبة تسّلط الضوء على أداء ستة قطاعات 
التقني  والتعليم  الجامعي،  قبل  التعليم  وهي:  حيوية 
والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات 
إلى  واالقتصاد؛  واالبتكار،  والتطوير  والبحث  واال�ّتصاالت، 
جانب مؤّشر مرّكب خاص بالبيئات التمكينية يشّخص السياق 
االجتماعي والسياسي واالقتصادي الحاضن لهذا القطاعات 

(الشكل 1). 

وقد استندت عملية بناء هذه المؤشرات المرّكبة إلى أسٍس 
اإلنسانية  التنمية  بوابة  الممّكنة  المعرفة  تعتبر  ٍة  مفاهيميَّ
العالمية  بالمواصفات  ا  منهجيًّ التزمت  كما  المستدامة. 
حيث  المركبة،  المؤشرات  بناء  مجال  في  علي\ها  المتعارف 
ُأخضعت كلُّ البيانات إلى عمليات تدقيق إحصائية متعّددة. 
اتساق  من  د  للتأكُّ الرئيسة  المكّونات  تحليل  اسُتخدم  فقد 
المتغيرات المختارة وهيكل تصنيفها في مختلف المؤشرات 
معظم  في  المفّسر  التباين  نسبة  تجاوزت  حيث  الفرعية، 
الحاالت 50 في المئة، كما تجاوزت قيمة معامل ألفا كرونباخ 

0.70 في أغلب الحاالت.  

إخضاع  تمَّ  فقد  التحليلية،  الدراسات  إلى  بالنسبة  أّما 
والفرعية  الرئيسة  بمحاورها  القطاعية  المؤشرات  مختلف 
المقاييس  اعتماد  تمَّ  حيث  إضافية؛  إحصائية  معالجات  إلى 
التحليالت  في  المعياري)  واالنحراف  (المتوسط  اإلحصائية 
المتوسطات،  بين  الفروق  لدراسة  الثقة  وفترات  الوصفية، 
بين  التفاعلية  العالقات  لدراسة  االرتباط  ومعامالت 
بين  للمقارنة  التباين  وتحليل  المتغيرات،  أو  القطاعات 
تأثيًرا  األكثر  المتغّيرات  لتحديد  االنحدار  وتحليل  المناطق، 
في أداء القطاعات. علًما بأنه لغاية المقارنة تمَّ تجمي\ع الدول 
سبع  في  دولة)   131) العالمي  المعرفة  بمؤشر  المعنية 
انتمائها  أساس  على  تجميعها  تمَّ  منها  ست  مجموعات: 
الجغرافي، ومجموعة سابعة على أساس تمّيزها االقتصادي 
أداء  لمقارنة  المرجعية  المجموعة  بمثابة  لتكون  والتنموي 

باقي المناطق (الجدول 1). 

اإلطار 1: تكاملية قطاعات مؤشر المعرفة العالمي

«هذه القطاعات ليست جزًرا منعزلة، وإنما هي منظومات 
إلى أن تكامل  [...] وتجدر اإلشارة هنا  متفاعلة ومتكاملة. 
 .[...] المتبادل  للتعويض  القابلية  يعني  ال  المنظومات 
وعمًال بهذا المبدأ تتأّكد مسألة التوزي\ع األمثل بين مختلف 
العناصر المتحكمة في األداء المعرفي الذي ال يتحّدد بأداء 
الرياضي  التجمي\ع  (بمعنى  مجمعة  أو  متفرقة  القطاعات 
تتكاتف  تجعلها  التي  الطردية  بعالقاتها  وإنما  للعناصر) 
الفاعلية  درجات  أكبر  تحقيق  اتجاه  في  ببعضها  وترتقي 
المعرفية. إذ ال شكَّ أنَّ لكلِّ قطاٍع دوَره الممّيَز ومساهمته 
الخاصة في إنتاج المعرفة وتطويرها، لكن نجاحه في ذلك 
يظل محكوًما بمدى نجاح القطاعات األخرى المتفاعلة في 

تحقيق نفس الغاية».

المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل  برنامج األمم  المصدر: 
مكتوم للمعرفة،  2017.

الشكل 1( تركيبة مؤشر المعرفة العالمي
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الجدول 1( مجموعات المقارنة المعتمدة في الدراسات التحليلية لمؤشر المعرفة العالمي

المعرفة العالمي مؤشر وصف عام لنتائج

العالمي على 131 دولة، وهي  تمَّ تفعيل مؤشر المعرفة 
جاءت  وقد  المطلوبة.  البيانات  في\ها  توافرت  التي  الدول 
سويسرا في أعلى الترتيب بينما جاءت أنغوال في أسفله. 
دول  نصيب  من  األولى  العشرون  المراتب  كانت  وعموًما 
من  دولتان  ومعها  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
سنغافورة  هما  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة 
المقابل  وفي  خاصة).  إدارية  (منطقة  الصين  كونغ  وهونغ 
كانت المراتب العشرون األخيرة في أغلبها من نصيب دول 
من  دول  ثالث  ومعها  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب 
المنطقة العربية هي اليمن وموريتانيا والجمهورية العربية 
النيبال.  وهي  آسيا  جنوب  من  دولة  جانب  إلى  السورية، 

يعرض  الفوارق  وحجم  التوزي\ع  هذا  عن  لمحة  ولتقديم 
الشكل 2 نتائج دول رأس القائمة وأسفلها.

النتائج  كشفت  القطاعية،  المؤشرات  مستوى  على  أّما 
أعلى  كانت  القطاعات، حيث  بين  نسبي  تفاوت  عن وجود 
قطاع  في  وأضعفها  التمكينية  البيئات  في  المتوسطات 
البحث والتطوير واالبتكار. كما أظهرت النتائج وجود تفاوت 
بين الدول عكسته بصورة واضحة معامالت االختالف2 التي 
تراوحت بين 17.68 في المئة و54.18 في المئة (الشكل 3) 
ما يشير إلى وجود فجوات متفاوتة األهمية من قطاع إلى 

آخر، ستتناول الدراساُت التحليليُة مظاهَرها بتفصيٍل أكثَر.
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الشكل 2( نتائج مؤشر المعرفة العالميµ مقارنة بين دول أعلى الترتيب وأسفله

الشكل 3( معامالت االختالف بين الدول حسب القطاعات 
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الشكل 4( هيكل مؤشر التعليم قبل الجامعي

نتائج المؤشرات القطاعية

نتائج قطاع التعليم قبل الجامعي

ة الثالثة  تها تقاريُر المعرفِة العربيَّ انطالًقا من الرؤيِة التي تبنَّ
مبدأ  على  قامت  التي  و52014)،  و42011-2010   32009)
والقيم  المهارات  و«ثالثية  والتنمية»  المعرفِة  «تالزمية 
والبيئات التمكينية»، تمَّ بناء مؤشر خاص بقطاع التعليم قبل 
الجامعي (من مرحلة التعليم قبل المدرسّي إلى نهاية مرحلة 
التعليم الثانوّي) يرتكز على محورين أساسيين متفاعلين هما: 
محور رأس المال المعرفّي ومحور البيئة التمكينية التعليمية، 
ع كلُّ واحٍد منهما إلى محاوَر فرعيٍة (الشكل 4). وقد تمَّ  تفرَّ

فرعية:  محاور  ثالثة  إلى  المعرفي  المال  رأس  محور  تقسيم 
إتاحِة الفرِص  اثنين منها ذات منًحى كّميٍّ يخبران عن مدى 
وإتماِم  المدارِس،  الرتياِد  والشباِب  األطفاِل  من  للناشئِة 
التعليم،  مراحِل  مختلِف  في  المطلوبِة  الدراسِة  سنواِت 
جًها أكثر  ق بالمكتسبات أو النواتج التعليمية، متَّ والثالث يتعلَّ
ا البيئة  نحو الجوانب النوعية للعملية التعليمية التعّلمية. أمَّ
التمكينية التعليمية فقد تمَّ تقسيمها إلى ثالثة محاور فرعية 
جودة  تحقيق  في  أهميتها  على  العالمية  األدبيات  اّتفقت 
برامج  التعليم،  على  اإلنفاق  وهي:  التعليمية  المخرجات 

الطفولة المبكرة، والبيئة المدرسية.

التعليم قبل 
الجامعي

رأس المال
 المعرفي

(3/5) 

االلتحاق 
(1/3)

معّدل االلتحاق 
اإلجمالي بالتعليم 

األساسي، كال 
الجنسين (%)  

(1/3)

معّدل التخرج اإلجمالي 
من التعليم األساسي، 

كال الجنسين (%) 
(1/3)

تقييم أداء الطلبة في 
سّن الخامسة عشر 

في الرياضيات والعلوم 
والقراءة 

(1/2)

اإلنفاق الحكومي على 
التعليم األساسي 

كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي (%) 

(1/3)

معّدل االلتحاق 
اإلجمالي ببرامج 

الطفولة المبكرة، كال 
الجنسين (%) 

(1/2)

متوسط عدد الطلبة 
لكل معلم في مرحلة 

التعليم األساسي 
(1/4)

متوسط عدد الطلبة 
لكل معلم في مرحلة 

التعليم الثانوي 
(1/4)

نسبة المعلمين 
المدربين في مرحلة 

التعليم األساسي، كال 
الجنسين (%)  

(1/4)

نسبة المعلمين 
المدربين في مرحلة 
التعليم الثانوي، كال 

الجنسين (%) 
(1/4)

معّدل االلتحاق 
اإلجمالي بالمرحلة العليا 
من التعليم الثانوي، كال 

الجنسين (%) 
(1/3)

معّدل التخرج اإلجمالي 
من المرحلة العليا من 
التعليم الثانوي، كال 

الجنسين (%) 
(1/3)

تقييم تحصيل طلبة 
الصف الثامن في 

الرياضيات والعلوم 
(1/2)

اإلنفاق الحكومي على 
التعليم الثانوي كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي (%) 
(1/3)

نسبة الطالب الجدد 
الذين ارتادوا برامج 

الطفولة المبكرة من 
إجمالي الطالب الجدد 

الملتحقين بالصف 
األول أساسي، كال 

الجنسين (%) 
(1/2)

نسبة األطفال خارج 
الدراسة من إجمالي 
األطفال في سّن 
المرحلة األساسية 

والمرحلة األولى من 
التعليم الثانوي (%) 

(1/3)

معدالت البقاء في 
الدراسة والصعود 

حتى الصف األخير من 
المرحلة األولى من 

التعليم الثانوي العام، 
كال الجنسين (%) 

(1/3)

اإلنفاق الجاري على 
مؤسسات التعليم 

العام كنسبة مئوية من 
إجمالي اإلنفاق على 
مؤسسات التعليم 

العام (%) 
(1/3)

اإلتمام 
(1/3)

النواتج 
(1/3)

اإلنفاق على 
التعليم 

(2/8)

برامج الطفولة 
المبكرة 

(3/8)

البيئة المدرسية 
(3/8)

البيئة التمكينية 
التعليمية  

(2/5) 
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توصيف عام للنتائج

بلغ المتوسُط العالميُّ (131 دولة) في مؤشر التعليم قبل 
الجامعي 55.73 مع انحراف معياري يساوي 12.68؛ وقد 
جاءت سنغافورة في المرتبة األولى، تلتها كلٌّ من الدانمرك 
وآيسلندا وبلجيكا وآيرلندا، بينما جاءت الجمهورية العربية 
وبوركينا  أوغندا  من  كلٍّ  بعد  األخيرة  المرتبة  في  السورية 
أنَّ  التوزي\ع  هذا  خالل  من  ونالحظ  وإثيوبيا.  ومالي  فاسو 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  من  كلها  الصدارة  دول 
والتنمية (بمتوسطات تفوق 70)، بينما تنحدر دول أسفل 
الترتيب من منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى ومن 
المنطقة العربية (بمتوسطات لم تتجاوز 31)، وهو ما قد 
االقتصادّي  النمو  مستوى  بين  عالقة  وجود  إلى  يؤّشر 

ومستوى التعليم. 

وبالتركيز على أداء المناطق الممّثلة في مؤشر المعرفة 
العالمي، نجد أنَّ جنوب الصحراء األفريقية الكبرى والدول 
الترتيب. وإذا ما ُقورنت بدول  العربية تقعان في أسفل 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا 
وجود  ن  يتبيَّ مرجعيتين،  كمجموعتين  الهادئ  والمحيط 
فجوة كبيرة بينهما، علًما بأنه لو استثنينا الدول العربية 
وموريتانيا  (اليمن  القائمة  أسفل  في  الموجودة  الثالث 
حاالت  أنها  اعتبار  على  السورية)  العربية  والجمهورية 

خاّصة، فسيرتقي متوسط الدول العربية من 49.21 إلى 
53.61 لكنه يظلُّ دون المتوسط العالمّي (الشكل 5).

مؤشر  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  تصّدرت 
التعليم قبل الجامعي بمتوسط 66.64 وهو يفوق المتوسط 
العالمّي بـنحو 11 درجة، حيث تفّوقت جمي\ع دول المنظمة 
على المتوسط العالمي (55.73) باستثناء كندا والمكسيك 
وتركيا. كما تراوحت نتائج المنطقة بين 48.73 (تركيا) و78.68

(الدانمرك).

الهادئ 61.41، وهو  والمحيط  آسيا  سّجلت منطقة شرق 
سنغافورة  وتصّدرت  العالمي  المتوسط  يفوق  متوسط 
دول المنطقة بنتيجة 85.40 وحصدت بذلك المرتبة األولى 
ا. في حين جاءت كلٌّ من كمبوديا وميانمار وإندونيسيا  عالميًّ
والصين  سنغافورة  عكس  على  المنطقة  ترتيب  أسفل  في 

وهونغ كونغ الصين (منطقة إدارية خاصة).

 ،59.32 الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  متوسط  وبلغ 
مقدونيا  لجمهورية   42.55 بين  دولها  نتائج  تراوحت  حيث 
لمالطة. وسّجلت سبع دول  اليوغوسالفية سابًقا و72.48 
مع  العالمي،  المتوسط  عن  تقل  نتيجة  المنطقة  هذه  من 

الجدول 2( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر التعليم قبل الجامعي
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تسجيل  للنظر  والالفت  عليه،  تزيد  نتائج  دولة   13 تسجيل 
ثالث دول نتائج تخّطت 70.

الالتينية  وأمريكا  آسيا  جنوب  متوسطات  إلى  بالنسبة  أّما 
األفريقية  الصحراء  وجنوب  العربية  والدول  الكاريبي  والبحر 
الكبرى، فلم تتخطَّ المتوسط العالمّي. فجاء متوسط جنوب 
العالمي، ومتوسط  للمتوسط  تقريًبا مماثًال  آسيا  (55.20) 
نقاط  بأربع  دونه  ما  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة 
تقريًبا، حيث كانت صدارة المنطقة لإلكوادور (60.06)، وهي 

ا. نتيجة متواضعة نسبيًّ

الجامعي،  التعليم قبل  التي تشّكل مؤشر  المحاور  بتحليل 
محور  أفضل في  المناطق  جمي\ع  أداء  أّن  االستنتاج  يمكن 

البيئة التمكينية التعليمية باستثناء جنوب آسيا. 

تفّوقت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في المحورين، 
األضعف  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  أداء  كان  بينما 
رت سنغافورة محور رأس المال المعرفي  في كلي\هما. تصدَّ
كانت  بينما  وفنلندا،  آيرلندا  من  كلٌّ  تلتها   ،99.85 بنتيجة 
التعليمية  التمكينية  البيئة  محور  على  آليسلندا  الصدارة 
(88.07) تلتها الدانمرك وبلجيكا والالفت للنظر تقدم لبنان 

إلى المرتبة 11 في هذا المحور بنتيجة 76.99.

الشكل 5( أداء مناطق العالم على مؤشر التعليم قبل الجامعي

الجدول 3( نتائج مناطق العالم على مؤشر التعليم قبل الجامعي

55.73 طسوتملا 

49.21 ةيبرعلا ةقطنملا

61.41ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

51.59 ةينيتاللا اكيرمأ

7

02030507090 10406080100

66.64ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

42.57 ىربكلا  ءارحصلا بونج

59.32ىطسولا ايسآو ابوروأ 

55.2 ايسآ بونج

70.3149.2124.5611.11ةيبرعلا لودلا

72.4859.3242.558.90ىطسولا ايسآو ابوروأ

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

85.4061.4145.7810.89ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

ايسآ بونج

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

 

78.68

67.45

68.71

60.06

85.40

66.64

55.20

42.57

51.59

55.73

48.30

41.85

26.38

43.17

24.56

7.05

8.64

10.94

4.86

12.68
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الشكل 6( نتائج محاور مؤشر التعليم قبل الجامعي في مختلف مناطق العالم

ولئن كان متوسط الدول العربية في قطاع التعليم قبل الجامعي 
(49.21) يشير إلى تدّني أداء المنطقة بوجه عام، فإنَّ ذلك ال 
ت عالية (انحراف معياري يساوي 11.11)  يحجب وجود درجة تشتُّ
ة بين الدول، حيث تراوحت الدرجات بين  تؤّكد وجود فوارق مهمَّ
اإلمارات  في  و70.31  السورية  العربية  الجمهورية  في   24.56
العربية المتحدة. وباعتبار الدرجات المسجلة عموًما، يمكن توزي\ع 
الدول العربية المعنية إلى ستة مستويات تحتلُّ في\ها اإلمارات 

العربية المتحدة القّمة (الشكل 7).

أداء  بين  ة  مهمَّ فوارق  وجود  التوزي\ع  هذا  خالل  من  يتبّين 
ا  اإلمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 16 عالميًّ

وموريتانيا،  السورية  العربية  والجمهورية  اليمن  أداء  وبين 
وهي تعدُّ نتيجة طبيعية نظًرا لألوضاع األمنية واالقتصادية 
األخيرة.  السنوات  في  الدول  هذه  تعيشها  التي  المتأزمة 
ها تقرير اليونيسف  وقد أشارت إلى ذلك تقارير سابقة أهمُّ
في عام 2015 «التعليم في خط الّنار»6 مؤّكًدا أنَّ الّصراعات 
في الشرق األوسط تمنع أكثر من 13 مليون طفًال (ما يمّثل 
40 في المئة من األطفال) من تلّقي التعليم في المدارس 
عند  آثارها  تقف  ال  الذي  للصراعات  المدّمر  األثر  من  محّذًرا 
إلى  المعلمين  ودفع  للتعليم،  األساسية  البنى  تحطيم 
التخّلي عن وظائفهم، بل يطال جيًال كامًال من األطفال اّلذين 

يشهدون تحّطم آمالهم ومستقبلهم.
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الشكل 7( نتائج الدول العربية في مؤشر التعليم قبل الجامعي

نتائج قطاع التعليم التقني والتدريب المهني

ا  محوريًّ موقًعا  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  قطاع  يحتل 
لقياس  األساس  المدخل  باعتباره  التكوينية  المنظومة  في 
إمكانيات  ولتقدير  العمل،  بسوق  التعليم  ارتباط  مدى 
البشري  المال  برأس  للنهوض  والتدريب  اإلعداد  سات  مؤسَّ
م. وتزداد  وتأهيله لتوفير فرص اإلدماج المهني للشباب المتعلِّ

المعرفة  اقتصاد  نحو  التدريجي والمستمر  التحّول  أهميته مع 
بمساهمته في توفير العمالة الماهرة، وضمان شروط العمل 
إنتاج المعرفة من خالل فتح  المزيد من فرص  الالئق، وتوليد 
اآلفاق لالنخراط في برامج تكوينية وتعليمية مدى الحياة. يضمُّ 
التكوين  محورين:  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  مؤشر 

والتدريب المهني وسمات سوق العمل (الشكل 8).
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توصيف عام للنتائج

تظهر بيانات مؤشر المعرفة العالمي إلى أيِّ حدٍّ تتمايز تجارب 
الدول في مجال التعليم التقني والتدريب المهني إلى حدود 
وأخرى.  مجموعة  بين  أحياًنا  ا  جليًّ يبدو  اإلحصائي  التباين  أنَّ 
والدول  المجال،  هذا  في  الرائدة  الدول   4 الجدول  ويبين 

التي حصلت على أدنى الدرجات.

وبصفة عامة، كان المتوسط العالمي لمؤشر التعليم التقني 
ارتفاع معنوي  مع وجود  يساوي 52.68  المهني  والتدريب 
التكوين  محور  عن  العمل  سوق  سمات  لمحور  ا  إحصائيًّ
والتدريب المهني بمقدار ست درجات تقريًبا. كما يتمّيز محور 
سمات سوق العمل بتقارب النتائج بين الدول مقارنًة بمحور 

التكوين والتدريب المهني. 

الشكل 8( هيكل مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني

نيلماعلا بيردت ىوتسم
(1/3)

 بيردتلا تامدخ ةحاتإ
صصختملا

 يتلا تاكرشلا ةبسن
 ينهملا بيردتلا مدقت

)%( يماظنلا
(1/3)

رمتسملا بيردتلا
(2/5)

 ميلعتلا ىلع قافنإلا
 ةلحرملا يف ينهملا
 اهدعب امو ةيوناثلا

 )يعماجلا ريغ ميلعتلا(
 يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك
)%( ةموكحلا قافنإ

(1/4)

 نيقحتلملا بالطلا ةبسن
 جمارب يف يوناثلا ميلعتلاب

 الك ،ينهملا ميلعتلا
)%( نيسنجلا

(1/4)

 نيقحتلملا بالطلا ةبسن
 يوناثلا دعب ام ميلعتلاب
 جمارب يف يعماجلا ريغ
 الك ،ةينقتو ةينهم
 )%( نيسنجلا

(1/4)

 لكل ةبلطلا ددع طسوتم
 يوناثلا ميلعتلا يف ملعم

 ينهملا
(1/4)

ينقتلا ميلعتلا ةينب
(3/5)

 بيردتلاو نيوكتلا
ينهملا

(3/5)

 تايقالخألا فعض
 طاسوأ يف ةينهملا

ةلماعلا ىوقلا
(1/5)

ةرهام ةلماع ىوق رفوت
(2/5)

 )نيينفلا( نيينقتلا ددع
 نم ةمسن فلأ لكل
ةلماعلا ىوقلا

(2/5)

 ةلماعلا ىوقلا تالهؤم
يرشبلا لاملا سأرو

(7/10)

ةيدييقتلا لمعلا ةمظنأ
(1/2)

قوسل يميظنتلا راطإلا
 

لمعلا
(1/2)

ةيسردملا ةئيبلا
(3/10)

 قوس تامس
لمعلا

(2/5)

 ينقتلا ميلعتلا
ينهملا بيردتلاو

(1/3)
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التعليم  مؤشر  نتائج  فتظهر  المناطق  مستوى  على  أّما 
التقني والتدريب المهني اختالفات مهمة.

التعاون  منظمة  دول  تأتي   ،9 الشكل  من  يتضح  كما 
التعليم  مؤشر  على  األول  المركز  في  والتنمية  االقتصادي 

عن  إحصائية  داللة  ذات  بفروق  المهني  والتدريب  التقني 
محوري  بين  األداء  في  التوازن  محّققة  العالم،  مناطق 
التكوين والتدريب المهني وسمات سوق العمل. كما جاءت 
منطقة جنوب آسيا في المرتبة األخيرة على مستوى المؤشر 
بمقدار  العربية  المنطقة  علي\ها  وتتفوق   ،45.74 بمقدار 

الجدول 4( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني 

الشكل 9( أداء مناطق العالم على مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ومحاوره
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60.9948.0129.727.92ةيبرعلا لودلا

68.2453.5536.145.81ىطسولا ايسآو ابوروأ

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

73.8352.5530.809.46ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

ايسآ بونج

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

  

84.99

55.80

65.76

64.67

84.99

61.05

45.74

47.45

49.18

52.68

46.52

30.35

30.87

38

29.72

8.99

7.86

7.13

8.08

9.70  

وفًقا لهذه النتائج، يمكن أن نمّيز بين ثالث مجموعات من 
الدول في المنطقة العربية:

المجموعة األولى: تتكون من دول نجح في\ها قطاع التعليم 
السيرورة  في  االنخراط  في  المهني  والتدريب  التقني 
بما  المعطيات،  تؤكد  حيث  الوطنية،  لالقتصاديات  العامة 
تلعبه  أصبحت  الذي  الطالئعي  الدور  للشك،  مجاًال  يدع  ال 
تأطير  في  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  سات  مؤسَّ
قطرية  تجارب  أنَّ  حدود  إلى  وتأهيله،  البشري  المال  رأس 
أو  اإلقليمي  المستوى  على  كنموذج  تقّدم  أصبحت  عدة 
سوق  بقدرة  الدول  من  المجموعة  هذه  وتتمّيز  الدولي. 
العمل على امتصاص أعداد مهّمة من الشباب المتمدرسين 
والحاصلين على مؤهالت مهنية أو جامعية مع االنتفاع على 
كلِّ فئاتهم سواء أكانوا ذكوًرا أم إنا�ًثا مع التقليص من مدة 
االنتظار الفاصلة بين الحصول على الشهادة أو االندماج في 
سوق العمل، من بين هذه الدول اإلمارات العربية المتحدة 
(60.99) ولبنان (60.01) والبحرين (57.75) وقطر (53.18). 
اإلماراتية  بالتجربة  التنويه  من  بدَّ  ال  الصدد،  هذا  وفي 
اإلصالحات  من  سلسلة  في  سنوات  منذ  انخرطت  التي 
االقتصادية الهيكلية التي ترتكز على ربط التنمية بتأهيل رأس 

المال البشري بما يسمح بتنافسية اقتصاد المعرفة.

أنَّ مجموعة من  إال  المبذولة،  الجهود  الثانية: رغم  المجموعة 
مستوى  على  هيكلية  شبه  تحديات  تعاني  زالت  ما  الدول 
إّما  باألساس،  ترجع  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  قطاع 
بالسياحة  مثًال  المرتبطة  االقتصادية  اختياراتها  طبيعة  إلى 

درجتين تقريًبا. وتشترك كلُّ مناطق العالم في ارتفاع محور 
المهني  والتدريب  التكوين  محور  عن  العمل  سوق  سمات 

فيما عدا منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

أّما في الدول العربية، فجاء متوسط مؤشر التعليم التقني 
 ،7.92 معياري  بانحراف   48.01 مساوًيا  المهني  والتدريب 
اختالف  يعكس  ما  و60.99،   29.72 بين  النتائج  وتراوحت 
اليمن،  المؤشر مثل  بين دول ضعيفة على مستوى  األداء 
مثل  العالمي،  المتوسط  تجاوزت  وقوة  تفاعًال  أكثر  ودول 

اإلمارات العربية المتحدة ولبنان.

كما تكشف نتائج المؤشر في الدول العربية وجود تفاوتات 
ضمن  تصّنف  دول  بين  المحاور  مستوى  على  وداّلة  مهّمة 
قائمة الدول الرائدة، ودول يمكن تصنيفها كدول ضعيفة في 
هذا القطاع (الشكل 10)، وتظهر التفاوتات أيًضا بين المحاور 
والتدريب  التكوين  محوري  متوسطا  جاء  حيث  نفسها، 
المهني وسمات سوق العمل 43.67 و54.51 على التوالي، 
دولة  من  كبير  وبشكل  كذلك  يتفاوتان  متوسطان  وهما 
ألخرى، حيث يالحظ مثًال أنَّ قيمة المحور األول في الجزائر 
ال تتعدى 21.22 مقابل 65.69 للمحور الثاني، وكذلك في 
التوالي)؛  العربية السعودية (23.81 و65.03 على  المملكة 
وهو ما يؤّكد وجود فجوة ال سيما على مستوى بنية ومحاور 
مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني (الشكل 10)، على 
الرغم من التقارب الحاصل على مستوى محور سمات سوق 
العمل بين الدول العربية إذا ما استثنينا الدول التي تعيش 

ك لبنية الدولة المركزية. حالة حرب أو تفكُّ

الجدول 5( نتائج مناطق العالم على مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني
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ضعيفة أو موسمية. ضمن هذه المجموعة نجد مصر (43.96) 
 (39.01) والجزائر   (40.30) السعودية  العربية  والمملكة 

واليمن (29.72).

نتائج قطاع التعليم العالي

مدخالت  هما:  محورين  من  العالي  التعليم  مؤشر  يتكون 
العالي وجودته. ويحتوي  التعليم  العالي ومخرجات  التعليم 
اإلنفاق  هي:  فرعية  محاور  ثالثة  على  المدخالت  محور 
وااللتحاق والموارد البشرية. ويحتوي محور المخرجات على 
التعليم  بمخرجات  منها  اثنان  يختص  فرعية،  محاور  أربعة 
اثنان  يقيس  كما  ج،  التخرُّ بعد  والعمل  ج  التخرُّ هما:  العالي 
الطالب  كفاءة  حيث  من  العالي  التعليم  نظام  جودة  منها 

وجودة الجامعات (الشكل 11).

يعرفها  التي  المتتالية  باألزمات  سلًبا  تتأثر  ما  غالبا  والتي 
العالم في السنوات األخيرة، وإّما إلى ضعف جاذبية الدول 
عناصر  أهمَّ  يعدُّ  الذي  الخارجي  االستثمار  مستوى  على 
الدفع للطلب على قوى العمل. يمكن أن نصّنف هنا دوًال 
 (47.19) وتونس   (47.88) والمغرب   (49.61) الكويت  مثل 

واألردن (47.14).

اقتصاداتها  تعاني  التي  الدول  وتشمل  الثالثة:  المجموعة 
األمر  ق  تعلَّ سواء  والطلب  العرض  بين  عميقًة  فجواٍت 
التكوين  محور  مستوى  على  أو  بالتكوين  أو  بالتوظيف 
والتدريب المهني على حدٍّ سواء. وهي دول تفتقد للتوازن 
بين مكونات منظومة التعليم التقني والتدريب المهني من 
العالقة  في\ها  وتكون  ثانية،  جهة  من  العمل  وسوق  جهة، 
العمل  وأرباب  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  بين قطاع 

الشكل 10( نتائج الدول العربية في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ومحوريه

ينهملا بيردتلاو ينقتلا ميلعتلا رشؤمينهملا بيردتلاو نيوكتلا روحملمعلا قوس تامس روحم
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6( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر التعليم العالي الجدول

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم1 69.31

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم2 68.55

يلام

ايسآ بونج 19.57 127

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونجايبماغ 19.21 128

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم غربمسكل

ايناملأ

457.94

ةيبرعلا لودلا

لابين

16.17 130

ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش ةروفاغنس 360.84

ةيبرعلا لودلا 16.76ايناتيروم 129

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 557.63

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

نميلا

13112.01

ةقطنملا ميلعتلا رشؤمةلودلاةبترملا

ارسيوس

ةدحتملا ةكلمملا

 يلاعلا

 ىلع يموكحلا قافنإلا
 ةبسنك يلاعلا ميلعتلا
 يلحملا جتانلا نم ةيوئم

)%( يلامجإلا
(1/2)

 يموكحلا قافنإلا لدعم
 ميلعتلا يف بلاط لكل
 رالودلا ةميقب( يلاعلا
 ةميقلل لثامملا يكيرمألا

 )ةيئارشلا
(1/2)

 نيقحتلملا بالطلا
 اهلداعي ام وأ سويرولاكبلاب
 يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك

 نيقحتلملا بالطلا
)%( يلاعلا ميلعتلاب

(1/3)

 نيقحتلملا بالطلا
 اهلداعي ام وأ ريتسجاملاب
 يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك

 نيقحتلملا بالطلا
)%( يلاعلا ميلعتلاب

(1/3)

 نيقحتلملا بالطلا
 اهلداعي ام وأ هاروتكدلاب
 يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك

 نيقحتلملا بالطلا
)%( يلاعلا ميلعتلاب

(1/3)

 لكل ةبلطلا ددع طسوتم
يلاعلا ميلعتلا يف ملعم

(1/2)

 يف نيصصختملا نيثحابلا
)%( يلاعلا ميلعتلا

(1/2)

قافنإلا
(2/7)

قاحتلالا
(3/7)

ةيرشبلا دراوملا
(2/7)

 ميلعتلا تالخدم
يلاعلا

(21/50)

 ةلحرم يجيرخ ةبسن
 اهلداعي ام وأ سويرولاكبلا
 ،يلاعلا ميلعتلا ةلحرم نم

)%( نيسنجلا الك
(1/3)

 ةلحرم يجيرخ ةبسن
 اهلداعي ام وأ ريتسجاملا
 ،يلاعلا ميلعتلا ةلحرم نم

)%( نيسنجلا الك
(1/3)

 ةلصاحلا ةلماعلا ىوقلا
 الك ،مدقتم ميلعت ىلع
 يلامجإ نم %( نيسنجلا
 ةئفلا( )ةلماعلا ىوقلا
قوف امف اًماع 15 ةيرمعلا

(1/2)

 تاعماجلا نيب نواعتلا
ةيعانصلا تاعاطقلاو

 

تالاجم يف ةيداصتقالاو
 

ريوطتلاو ثاحبألا
(1/2)

 نيقحتلملا بالطلا ةبسن
نم اًيملاع ةفنصم تاعماجب

 

يلاعلا ميلعتلا بالط يلامجإ
 

)%( ةلودلا يف
(1/2)

ةفنصملا تاعماجلا ددع
 

ةلودلا يف اًيملاع
(1/2)

 ىلإ بالطلا لاقتنا ةبسن
)%( نيسنجلا الك ،ةلودلا

(1/2)

 ةلحرم يجيرخ ةبسن
 نم اهلداعي ام وأ هاروتكدلا
 الك ،يلاعلا ميلعتلا ةلحرم

)%( نيسنجلا
(1/3)

 طاسوأ يف ةلاطبلا ةبسن
 ميلعت ىلع نيلصاحلا
 يلامجإ نم %( مّدقتم
 ةلصاحلا ةلماعلا ىوقلا

)مدقتم ميلعت ىلع
(1/2)

جّرختلا
(9/29)

جّرختلا دعب لمعلا
(6/29)

تاعماجلا ةدوج
(7/29)

بالطلا ةءافك
(7/29)

 ميلعتلا تاجرخم
هتدوجو يلاعلا

(29/50)

 ميلعتلا
يلاعلا

الشكل 11( هيكل مؤشر التعليم العالي
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توصيف عام للنتائج

مع  العالي 39.02  التعليم  لمؤشر  العالمي  المتوسط  بلغ 
63 دولة فوق هذا المتوسط و68 دولة ما دونه. وتصّدرت 
التعاون  منظمة  إلى  تنتمي  دولة  عشرة  ثماني  القائمة 
شرق  منطقة  من  دولة  إلى  إضافة  والتنمية،  االقتصادي 
آسيا والمحيط الهادئ احتلت المرتبة الثالثة (سنغافورة). 
أّما الدول التي جاءت في المراتب األخيرة فهي إّما تنتمي 
أو  الكبرى  األفريقية  الصحراء  أو جنوب  العربية  الدول  إلى 

جنوب آسيا (الجدول 6).

كانت الصدارة لمجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية التي حصلت على متوسط 51.75 - وهو متوسط 
وانحراف   - درجة   12.73 بنحو  العالمي  المتوسط  يفوق 
المتحدة  للمملكة  قيمة  أعلى  مع   ،7.48 يساوي  معياري 
ا مع قيمة 69.31،  عالميًّ األول  المركز  احتّلت كذلك  التي 
أصل  من  ثالث دول  بأّن  علًما   33.47 لتركيا  قيمة  وأدنى 
العالمي  المتوسط  من  أدنى  قيم  على  حصلت  فقط   35
(39.02) وهي اليونان (38.26)، شيلي (36.39)، باإلضافة 
إلى تركيا. والجدير بالذكر أّن أربًعا من بين أول خمس دول 
على مؤشر التعليم العالي تنتمي إلى هذه المنطقة. وال 
بدَّ من المالحظة هنا أنَّ دول منظمة التعاون االقتصادي 
لمؤشر  العالمي  بالمتوسط  ترتقي  التي  هي  والتنمية 
احتلت  التي  المنطقة  إنَّ متوسط  ، حيث  العالي  التعليم 
المرتبة الثانية على هذا المؤشر يقارب المتوسط العالمي، 
على  حصلت  العالم  مناطق  متوسطات  باقي  بأّن  علًما 

نتائج أقل من هذا المتوسط.

فاحتلت  الوسطى،  أوروبا وآسيا  إلى منطقة  بالنسبة  أّما 
يفوق  ما   ،40.11 يساوي  متوسط  مع  الثانية  المرتبة 
وكانت  درجة،   1.09 بنحو   (39.02) العالمي  المتوسط 
6.09 يساوي  معياري  انحراف  مع  تقارًبا  األكثر  نتائجها 

فقط. وتصّدرت ليتوانيا المنطقة مع قيمة 49.87، محتلًة 
ا، في حين جاءت طاجيكستان في المرتبة  المرتبة 28 عالميًّ
ا (27.73) وضعتها في المرتبة  األخيرة مع قيمة متدنية جدًّ
12.38 بنحو  أقل  القيمة  هذه  بأّن  الذكر  مع  ا  عالميًّ  103

درجة من متوسط المنطقة.

واحتّلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثالثة 
مع متوسط 36.97 وهو أدنى من المتوسط العالمي بنحو 
مع  ًتا  تشتُّ األكثر  المنطقة  هذه  نتائج  وكانت  درجة.   2.05
بين  درجة   35.89 وفرق   ،11.45 يساوي  معياري  انحراف 
60.84 تساوي  بقيمة  المنطقة  تصّدرت  التي  سنغافورة 
 .24.95 بقيمة  األخيرة  المرتبة  في  جاءت  التي  وميانمار 
ا  والالفت للنظر أّن سنغافورة جاءت في المرتبة الثالثة عالميًّ
بينما منغوليا (26.90) وكمبوديا (26.04) وميانمار (24.95) 

في المراتب 109 و116 و118 على التوالي.  

آسيا  وجنوب  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  مناطق  أّما 
وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى، فكانت متأخرة عن باقي 
والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  متوسط  فكان  المناطق؛ 
بـ6.53 العالمي  المتوسط  من  أدنى  وهو   32.49 الكاريبي 
أربع  تخطت  حيث   ،8.26 يبلغ  معياري  انحراف  مع  درجة 
العالمي  المتوسط  المنطقة  هذه  في   16 أصل  من  دول 
 (47.37) وأوروغواي   (48.81) كوستاريكا  من  كلٌّ  وهي 

الشكل 12( أداء مناطق العالم على مؤشر التعليم العالي ومحوريه
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 ايسآ قرش
ئداهلا طيحملاو

35
.8
3

37
.7
9

36
.9
7

ةيبرعلا لودلا

41
.9
8

33
.3
2

36
.9
5

 ةينيتاللا اكيرمأ
يبيراكلا رحبلاو

35
.9
4

29
.9
9

32
.4
9

0,72

يلاعلا ميلعتلا رشؤميلاعلا ميلعتلا تالخدم روحم هتدوجو يلاعلا ميلعتلا تاجرخم روحم
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ًتا وتراوحت بين 6.71 و79.79 مع انحراف  وجودته أكثر تشتُّ
معياري يساوي 15.47.

المركز  العربية  الدول  احتّلت   ،7 الجدول  من  يالحظ  وكما 
مع  بذلك  متعادلًة   ،36.95 متوسطها  كان  حيث  الرابع، 
المركز  احتلت  التي  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة 
متقاربة  غير  نتائجها  كانت  كما   ،36.97 متوسط  مع  الثالث 
اإلمارات  حققت  وقد   .10.13 يساوي  معياري  انحراف  مع 
العربية  الدول  بين  للمؤشر  قيمة  أعلى  المتحدة  العربية 
(50)، متفوقًة بذلك على المتوسط العالمي البالغ 39.02، 
ومقتربًة من قيمة متوسط دول منظمة التعاون االقتصادي 
الجمهورية  من  كلٌّ  جاءت  حين  في   ،51.75 البالغ  والتنمية 
بين  األخيرة  المراتب  واليمن في  السورية وموريتانيا  العربية 
الدول العربية وبترتيب 126 و129 و130 عالمًيا بقيم 21.64
كثيًرا  منخفضة  قيم  وهي  التوالي،  على  و16.17  و16.76 
عن المتوسطين العربي والعالمي. وإذا استثنينا الجمهورية 
الدول  متوسط  يصبح  واليمن،  وموريتانيا  السورية  العربية 
وآسيا  أوروبا  منطقة  عن  بذلك  متفوقًة   ،41.64 العربية 

أت المركز الثاني. الوسطى (40.11) التي تبوَّ

وبالنسبة إلى المحاور، حصلت تونس على أعلى قيمة على 
مخرجاتها  قيمة  كانت  بينما   ،(58.37) المدخالت  مستوى 
معدل  أعلى  على  قطر  وحصلت   ،(26.78) ا  جدًّ متواضعة 
من حيث المخرجات (49.91)، ولكن مدخالتها لم تناسب 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  أّما   .(39.12) القيمة  هذه 
على  العالي  التعليم  مؤشر  في  قيمة  أعلى  على  حصلت 
والجودة  المخرجات  مستوى  فكان  المنطقة،  مستوى 
ما   (50.98) المدخالت  من مستوى  قريب  وهو   (49.31)

يشير إلى معدل كفاءة عاٍل.

والبرازيل (43.48) وبنما (39.34) والتي جاءت في المراتب 
ا على التوالي. وجاءت كلٌّ من بليز  30 و36 و49 و62 عالميًّ
إلى  بالنسبة  األخير  وقبل  األخير  المركزين  في  والسلفادور 

المنطقة والمركزين 124 و119 على مستوى العالم. 

انحراف  مع   30.95 متوسط  آسيا  جنوب  منطقة  وسّجلت 
معياري يساوي 6.77، فحصلت كلُّ دول هذه المنطقة على 
نتائج تقّل عن المتوسط العالمي باستثناء الهند التي سّجلت 
بينما  المتوسط،  هذا  من  ا  جدًّ قريبة  نتيجة  وهي   39.14

ا. سّجلت النيبال 19.57، ما جعلها في المرتبة 127 عالميًّ

الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  منطقة  نتائج  وكانت 
مع  متقاربة  ونتائج   29.41 بلغ  متوسط  مع  ا  جدًّ متواضعة 
27 أصل  من  دولتان  فقط   .6.60 يساوي  معياري  انحراف 

العالمي وهي  المتوسط  من  أعلى  قيًما  نالتا  المنطقة  في 
جاءت  كما   .(40.75) أفريقيا  وجنوب   (40.92) السنغال 
غامبيا (19.21) في المرتبة 128 ومالي (12.01) في المرتبة 

ا. األخيرة عالميًّ

من جهٍة أخرى، بالنسبة إلى المحاور، فمن المالحظ انخفاض 
قيم مخرجات التعليم العالي وجودته عن مدخالت التعليم 
ما  المختلفة  المناطق  وفي  العالم  مستوى  على  العالي 
منظمة  ودول  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  عدا 
محور  قيمتا  كانت  حيث  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
37.79 تساويان  لهما  وجودته  العالي  التعليم  مخرجات 

و53.66 والمدخالت 35.83 و49.13 على التوالي (الشكل 
العالي  التعليم  المعياري لمدخالت  12). ويقارب االنحراف 
لجمي\ع الدول 11.23 مع نتائج للمدخالت تتراوح بين 4.24

العالي  التعليم  مخرجات  نتائج  جاءت  حين  في  و68.06، 

الجدول 7( نتائج مناطق العالم على مؤشر التعليم العالي

69.3151.7533.477.48ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

60.8436.9724.9511.45ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

49.8740.1127.736.09ىطسولا ايسآو ابوروأ

ايسآ بونج

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

ةيبرعلا لودلا

  

48.81

39.14

40.92

50.01

69.31

32.49

30.95

29.41

36.95

39.02

22.99

19.57

12.01

16.17

12.01

8.26

6.77

6.60

10.13

11.64  
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الشكل 13( هيكل مؤشر البحث والتطوير واالبتكار 

 ثحبلا ىلع قافنإلا
 نم ةيوئم ةبسنك ريوطتلاو
)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا

(5/20)

 ىوقلا يف نيثحابلا ددع
 لكل طسوتملا( ةلماعلا
 ىوقلا يف درف فلأ

)ةلماعلا
(5/20)

 ةيلاع تادراولا يفاص
 عومجم نم %( ةينقتلا

)يراجتلا لدابتلا
(2/20)

 لكل تادنتسملا طسوتم
ثحاب

(2/20)

 ثحبلا ىلع قافنإلا
 تاسسؤم يف ريوطتلاو
 نم ةيوئم ةبسنك لامعألا
)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا

(6/20)

 ةيكلملا قوقح دئاع
 عومجم نم %( ةيركفلا

)يراجتلا لدابتلا
(6/10)

 يرمثتسم ةيامح ةلوهس
ةيلقألا

(4/20)

ةديدجلا لامعألا ةفاثك
(3/20)

 لامعألا تاقفص
 تافلاحتلا /ةكرتشملا

ةيجيتارتسالا
(5/20)

 تاداهشتسالا طسوتم
يثحب عجرم وأ دنتسم لكل

 يتلا ميماصتلا ددع(2/20)
 ميماصتلا تابلط اهيوتحت
 زكرم ىلإ ةمدقملا ةيعانصلا

 نّيعم يميلقإ وأ ينطو
 جتانلا نم رايلم لكل(
 ةميقب يلامجإلا يلحملا
 لثامملا يكيرمألا رالودلا

)ةيئارشلا ةميقلل
(2/10

 ليجست تابلط ددع
 ةرداصلا ةيراجتلا ةمالعلا
 ينطو زكرم يف نيميقملل
 رايلم لكل( نّيعم يميلقإ وأ
 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم
 يكيرمألا رالودلا ةميقب
)ةيئارشلا ةميقلل لثامملا

(9/20)

 ةيئاورلا مالفألا ددع
 لكل( ةجتنملا ةينطولا
 اًماع 69-15 ،ةمسن نويلم

)رمعلا نم
(3/20)

 ةعابطلا عاطق تاجتنم
 يلامجإ نم %( رشنلاو
)ةيعانصلا تاجتنملا

(4/20)

 علس تارداص ةبسن
 تامولعملا ايجولونكت
 يلامجإ نم تالاصتالاو

)%( علسلا تارداص
(4/20)

 علس تادراو ةبسن
 تامولعملا ايجولونكت
 يلامجإ نم تالاصتالاو

)%( علسلا تادراو
(4/20)

 ىلع قافنإلا يلامجإ
 %( رتويبموكلا تايجمرب

 يلحملا جتانلا نم
)يلامجإلا

(4/20)

 تايلمعلا ديقعت ةجرد
ةيجاتنإلا

(1/10)

قيوستلا ىوتسم
(1/10)

 H بكرملا ريغتملا
يملعلا داهشتسالل

(5/20)

 لضفأل رآ يج سأ فينصت
ةلودلا يف ةيملع ةلجم

(1/20)

 ثحبلا تاسسؤم ةدوج
يملعلا

(3/20)

 تاءارب ليجست تابلط
ةمسن نويلم لكل عارتخالا

(7/20)

 ثحبلا ىلع قافنإلا
 ثحاب لكل ريوطتلاو

 ةميقب تارالودلا فولأب(
 لثامملا يكيرمألا رالودلا
 راعسألا ،ةيئارشلا ةميقلل
 بيصن - )2005 ةتباثلا
قافنإلا نم ثحابلا

(5/20)

 ةلحرم يف نيجيرخلا ةبسن
 جمارب نم يلاعلا ميلعتلا
 تامولعملا ايجولونكت
 مولعلاو تالاصتالاو
 تاءاشنإلاو ةسدنهلاو
)%( نيسنجلا الك ،ةعانصلاو

(3/20)

 راكتبالا تالخدم
يعمتجملا

(4/10)

 يف راكتبالا تالخدم
جاتنإلا

(4/10)

 ثحبلا تالخدم
ريوطتلاو

(1/2)

 راكتبالا تاجرخم
يعمتجملا

(6/10)

 يف راكتبالا تاجرخم
جاتنإلا

(6/10)

 ثحبلا تاجرخم
ريوطتلاو

(1/2)

 راكتبالا
يعمتجملا

( /5)

 ريوطتلاو ثحبلا
راكتبالاو

 يف راكتبالا
جاتنإلا

(1/5)

ريوطتلاو ثحبلا
( /5)

 ثحبلا ليومت ةبسن
 تاسسؤم نم ريوطتلاو

)%( لامعألا
(5/20)

 يف نيلماعلا نيثحابلا ددع
 لامعألا تاسسؤم عاطق

)%(
(6/20)

 ةيبنجألا تارامثتسالا
ايجولونكتلا لقنو ةرشابملا

(3/20)
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المرتبة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  تحتل 
بمتوسط  واالبتكار  والتطوير  البحث  مؤشر  في  األولى 
يقّدر بنحو 46.22 وتراوح أداء دولها من 25.60 كحدٍّ أدنى 
إلى 66.93 كحدٍّ أقصى، كما تفّوقت دول منظمة التعاون 
الرئيسة  المحاور  مستوى  على  أيًضا  والتنمية  االقتصادي 
اإلنتاج،  في  واالبتكار  والتطوير،  البحث  وهي  الثالثة؛ 
واالبتكار المجتمعي. واحتلت منطقة شرق آسيا والمحيط 

الهادئ المركز الثاني بمتوسط أداء ال يتجاوز 28.82.  

البحث  مجال  في  أداًء  األعلى  العشر  الدول  تنتمي   
االقتصادي  التعاون  منظمة  إلى  واالبتكار  والتطوير 
والتنمية، ويتعدى أداؤها البحثي واالبتكاري 60 باستثناء 
الدانمرك التي جاءت في المرتبة العاشرة مسجلة 59.23، 
العالمي  بالمتوسط  بالمقارنة  مرتفًعا  متوسًطا  يعدُّ  وهو 
(27.36). ومن الالفت حصول أربع دول من دول المنظمة 
ا  فقط على نتائج دون المتوسط العالمي لكنها قريبة جدًّ
منه، حيث جاءت التفيا في المرتبة األخيرة بنتيجة 25.60. 
حّققته دول  ما  إلى  عام  بوجه  المتميز  األداء  ويعود هذا 
علمي  تقّدم  من  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
يقّلل  المتمّيز  األداء  هذا  أنَّ  بيد  وتكنولوجي.  ومعرفي 
المعياري  االنحراف  متوسط  ارتفاع  المعرفي  مردوده  من 
مقارنة بباقي مناطق العالم، وهو ما ُيفّسر وجود تباين في 

األداء على مستوى دول المنطقة.

الشكل 14( أداء مناطق العالم على مؤشر البحث والتطوير واالبتكار

18.92 ةينيتاللا اكيرمأ

27.36 طسوتملا 

21.41

ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

66

02030507090 10406080100

46.22ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

17.06 ىربكلا  ءارحصلا بونج

18.30 ايسآ بونج

21.31ىطسولا ايسآو ابوروأ 

28.82

نتائج قطاع البحث والتطوير واالبتكار

أ�ّنه  رؤية مفادها  واالبتكار على  والتطوير  البحث  يرتكز مؤشر 
لعصر  ومواكبة  فّعالة  وابتكار  علمي  بحث  سياسات  لصياغة 
المعرفة، يحتاج صانعو القرارات اإلنمائية إلى مؤشرات جديرة 
المعرفة  اقتصاد  نحو  التقدم  تلحظ  المقاِرن،  للقياس  بالثقة، 
ارُتِكَز  لذلك  المجال.  هذا  في  المستقبلية  المسارات  وتقّيم 
في الخيارات المنهجية لمؤشر البحث والتطوير واالبتكار على 
وقدراته  المجتمع  حداثة  ُتظهر  متنوعة  وقياسات  مؤشرات 
والتطوير،  للبحث  متكاملة  منظومة  خالل  من  المعرفية 
وصناعات ذات قيمة مضافة عالية كثيفة المعرفة، ومنتجات 
مالئمة.  تحتية  وبنية  مهارة،  ذي  بشري  مال  ورأس  إبداعية، 
ويتكّون مؤشر البحث والتطوير واالبتكار من ثالثة محاور هي: 
المجتمعي  واالبتكار  اإلنتاج،  في  االبتكار  والتطوير،  البحث 

(الشكل 13).

توصيف عام للنتائج

واالبتكار  والتطوير  البحث  لمؤشر  العالمي  المتوسط  جاء 
المتوسط،  تفوقت 41 دولة فقط على هذا  27.36، حيث 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  إلى  منها   31 تنتمي 

في حين تأخرت 90 دولة عن المتوسط العالمي.
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فتحتّل  العربية  الدول  اإلنتاجLأّما  في  االبتكار  محور  في 
البحث والتطوير  العالم في مجال  بين دول  مرتبة وسيطة 
التعاون  منظمة  دول  من  أقل  أداء  بمتوسطات  واالبتكار 
االقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. 
بيد أنَّ متوسط أداء الدول العربية الذي يقّدر بنحو 21.41

ال يرقى إلى المتوسط العالمي (27.36). ويبدو محور البحث 
والتطوير هو المسؤول عن هذا األداء المتواضع للمنطقة؛ 
إذ لم يتجاوز 19.85، مقابل 23.46 لمحور االبتكار في اإلنتاج 

و24.06 لمحور االبتكار المجتمعي.

تحتلُّ  السعودية  العربية  المملكة  أنَّ   9 الجدول  من  نالحظ 
المرتبة األولى بنتيجة 30.23 تلي\ها اإلمارات العربية المتحدة 
المتوسط  تفوق  نتائج  وكلها   ،(28.51) وقطر   (28.67)
التعاون  منظمة  دول  معدل  إلى  ترتقي  ال  لكنها  العالمي 

االقتصادي والتنمية.

كما نالحظ تواضع أداء الدول العربية في محور البحث والتطوير 
قت  ا التي حقَّ بشكل عام بالمقارنة بالدول العشر األولى عالميًّ
متوسط 67.30 على محور البحث والتطوير، في حين لم يتعدَّ 

أفضل أداء أي دولة عربية في هذا المحور 33.49. 

وحّققت كلٌّ من الجزائر وتونس ولبنان أفضل نتائج بالنسبة 
الخامسة  المرتبة  باحتاللهما  النفطية  غير  الدول  إلى 
ا.  دوليًّ و65  و63   55 والمرتبة  ا  عربيًّ والسابعة  والسادسة 
وموريتانيا  واليمن  السورية  العربية  والجمهورية  مصر  أّما 
ى ترتيبها 100 على المستوى العالمي، بمتوسط  فقد تعدَّ
مصر  أداء  أنَّ  بيد   .20 إلى  يصل  لم  وابتكاري  بحثي  أداء 

وتأتي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية 
رغم  واالبتكار،  والتطوير  البحث  أدائها في مؤشر  من حيث 
الفارق الواضح بينها وبين دول منظمة التعاون االقتصادي 
هي  المجال،  هذا  في  المهّمة  النتيجة  أنَّ  بيد  والتنمية. 
أي  المنطقة،  لهذه  المجتمعي  االبتكار  محور  قيمة  ارتفاع 
في  تأثيًرا  األكثر  العنصر  يمّثل  المجتمعي  االبتكار  محور  أنَّ 
الثانية  المرتبة  الهادئ  والمحيط  آسيا  احتالل منطقة شرق 
الجّيد  األداء  ويعود  واالبتكار.  والتطوير  البحث  لمؤشر 
لدول المنطقة أيًضا، وبالرغم من محدودية عدد دولها (12

دولة)، أنها تتضّمن الدول التي يطلق علي\ها مسّمى «النمور 
الصين  كونغ  وهونغ  وسنغافورة،  ماليزيا،  مثل  اآلسيوية»، 
(منطقة إدارية خاصة)، إلى جانب الصين. بيد أنَّ وجود دول 
متواضعة األداء مثل بروني دار السالم (23.13)، والفلبين 
قد   ،(15.23) وإندونيسيا   ،(15.39) وكمبوديا   ،(17.48)
أسهم في تراجع أدائها الكلي في المؤشر إلى المرتبة الثانية.

أقلَّ  فسّجلت  الكبرى  األفريقية  الصحراء  منطقة  أّما 
المتوسطات في مؤشر البحث والتطوير واالبتكار (17.06)، 
 .(27.36) العالمي  المتوسط  عن  كبير  بشكل  يقلُّ  وهو 
البحث  محور  إلى  أساًسا  األداء  في  التراجع  هذا  ويعود 
والتطوير الذي لم يتعدَّ 13.30 مقارنًة بالمتوسط العالمي 
لهذه  نسبيٍّ  أداٍء  أفضَل  أنَّ  غير   .24.91 بنحو  ر  يقدَّ الذي 
 .(25.54) المجتمعي  االبتكار  يخصُّ  الدول  من  المجموعة 
محور  تراجع  أنَّ  إلى  العالمي  المعرفة  بيانات مؤشر  وتشير 
البحث والتطوير يعود لنقص المدخالت (11.8). وتفوقت 
العالمي  المتوسط  المجموعة عن  غامبيا فقط ضمن هذه 
بنتيجة 28.03 ويمكن نسب هذه النتيجة إلى األداء الجيد 

30.2321.4112.215.34ةيبرعلا لودلا

41.0921.3110.496.85ىطسولا ايسآو ابوروأ

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

55.7128.8215.2312.32ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

ايسآ بونج

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

  

66.93

25.58

28.03

25.39

66.93

46.22

18.30

17.06

18.92

27.36

25.60

13.26

8.18

11.68

8.18

13.48

3.86

4.17

3.85

14.77  

الجدول 8( نتائج مناطق العالم على مؤشر البحث والتطوير واالبتكار



 الـمعرفة والـثورة الـصناعية الـرابـعة | 23

0

10

30

20

40

50

60

 ايسآو ابوروأ
ىطسولا

24
.2
9 31
.6
9

16
.8
6

23
.4
6

24
.0
6

19
.8
5

ةيبرعلا لودلا

23
.8
4

29
.4
1

14
.6
9

 ةينيتاللا اكيرمأ
يبيراكلا رحبلاو

ايسآ بونج

23
.8
4

23
.5
9

14
.6
9

 ءارحصلا بونج
ىربكلا ةيقيرفألا

19
.8
7 25
.5
4

13
.3
0

 طسوتملا
 

30
.0
0

32
.0
7

24
.9
1

49
.9
6

41
.2
6

46
.6
3

 نواعتلا ةمظنم
ةيمنتلاو يداصتقالا

28
.0
0
38
.3
7

25
.9
1

 ايسآ قرش
ئداهلا طيحملاو

ريوطتلاو ثحبلا روحمجاتنإلا يف راكتبالا روحميعمتجملا راكتبالا روحم

الشكل 15( نتائج محاور مؤشر البحث والتطوير واالبتكار حسب مناطق العالم

الجدول 9( ترتيب الدول العربية في مؤشر البحث والتطوير واالبتكار

621.39سنوت 6315.60 22.5532.99

133.05ةيدوعسلا  3626.94 30.2325.06

333.49رطق 3822.60 28.5119.50

922.52نامُع 7321.97 20.8414.67

1013.54 7824.89 20.3136.04 نيرحبلا

هرواحمو راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا رشؤم

528.05رئازجلا 5524.64 24.7614.97

1116.18ندرألا 8618.11 19.2529.61

221.57 تارامإلا 3744.16 28.6734.48

1216.17رصم 10112.60 16.5021.42

718.40نانبل 6527.04 24.4429.95

1310.87ايروس 11027.43 14.9314.62

418.97تيوكلا 5336.49 25.4433.78

817.26برغملا 7226.16 20.8826.46

1412.70نميلا 12112.52 13.6717.75

1513.55ايناتيروم 12510.75 12.219.66

يميلقإلا

بيترتلا
ثحبلا رشؤم

راكتبالاو ريوطتلاو
 ثحبلا روحم
ريوطتلاو

 راكتبالا روحم
جاتنإلا يف

 راكتبالا روحم
يعمتجملا يلودلا
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نتائج قطاع تكنولوجيا المعلومات واالJّتصاالت

والمنهجية  األدوات  باستخدام  المؤشر  تصميم  تمَّ 
المحلية والدولية، وباالستناد  الدراسات  المعتمدة في 
المهتمة  الدولية  والوكاالت  المنّظمات  مفاهيم  إلى 
واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أداء  بقياس 
وتقييمه. وكما يبّين الشكل 16، يتكّون مؤشر تكنولوجيا 
هو  هما:  اثنين  محورين  من  واال�ّتصاالت  المعلومات 
من  الدولة  توفره  ما  في  ويتمّثل  المدخالت  محور 
ومحور  المجال،  بهذا  يتعّلق  ما  كلِّ  لدعم  مقّومات 
والحكومة  األفراد  استخدامات  عن  ويعّبر  المخرجات 
ويتفّرع  للتكنولوجيا.  التنموي  التأثير  ومقدار  والشركات 
الفرعية  المحاور  من  عدد  إلى  المحورين  هذين  من  كلٌّ 

ذات الصلة المباشرة بالقطاع.

من  وأفضل  متوسًطا  ُيعدُّ  المجتمعي  االبتكار  مجال  في 
اإلنتاج.  في  واالبتكار  والتطوير،  البحث  مجالي  في  أدائها 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بتواضع جهود البحث والتطوير 
واالبتكار في وحدات اإلنتاج السلعي والخدمي بوجه عام. 
الجمهورية  من  لكلٍّ  المتدني  األداء  إرجاع  يمكن  وأخيًرا، 
العربية السورية واليمن إلى ما تعانيه هاتان الدولتان من 
وأمنية  سياسية  وظروف  واجتماعية،  اقتصادية  تقلبات 
في  سالب  بشكل  بالطبع  يؤّثر  ما  وهو  للتنمية،  ُمعرِقلة 

جهود البحث والتطوير واالبتكار.

إنَّ نتائج الدول العربية ال تدعو إلى مراجعة وتحديث لسياساتها 
سياسات  توجيه  إعادة  إلى  بل  فقط،  والتكنولوجية  العلمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تطوير األداء أيًضا، وأخيًرا 
والتكنولوجية  العلمية  الرؤى  النظر في  إعادة  إلى  آخًرا  وليس 

وإعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير واالبتكار بشكل عام.

الشكل 16( هيكل مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت

 نيذلا ناكسلا ةبسن
 تاكبش ةيطغتب نوعتمتي
)%( لومحملا فتاهلا

(1/3)

 يلودلا ددرتلا قاطن ضرع
 مدختسم لكل تنرتنإلل

)ةيناث /تيابوليك(
(1/3)

 ةنمآلا مداوخلا ددع
 لكل( تنرتنإلاب لاصتالل

)ةمسن نويلم
(1/3)

 ايجولونكت راعسأ ةلس
تالاصّتالاو تامولعملا

(1/3)

تباثلا فتاهلا تاكارتشا
 

ميقم 100 لكل
(1/4)

 يمدختسم ةبسن
)%( تنرتنالا

(1/3)
 تاسسؤملا باعيتسا
ةثيدحلا ايجولونكتلل

(1/4)

 تامدخلا رشؤم
ةينورتكلإلا ةيموكحلا

(1/4)

 رشن يف ةموكحلا حاجن
تامولعملا ايجولونكت

 

تالاصّتالاو
(1/4)

لصاوتلا تاكبش مادختسا
 

يضارتفالا يعامتجالا
(1/3)

 يف تنرتنإلا مادختسا
دارفألا نيب تالماعتلا

 

تاكرشلاو
(1/3)

تايجمربلا بيصنت لدعم
 

ةصخرملا ريغ
(1/4)

فتاهلا تاكارتشا
 

ميقم 100 لكل لومحملا
(1/4)

يعاطق يف ةيسفانتلا
 

فتاهلاو تنرتنالا
(1/3)

 ةقلعتملا نيناوقلا
 تامولعملا ايجولونكتب

تالاصّتالاو
(1/3)

ةيتحتلا ةينبلا
(1/2)

عاطقلا ةيسفانت
(1/2)

 لاجم ىف عارتخالا تاءارب
تامولعملا ايجولونكت

 

تابلطلا ددع ،تالاصّتالاو
 

ةمسن نويلم لكل
(1/3)

 تامولعملا ايجولونكت ريثأت
جذامن ىلع تالاصّتالاو

 

لامعألا
 

(1/3)  ةيضرألا تاكارتشالا
 تاذ تنرتنإلاب )ةتباثلا(
ضيرعلا قاطنلا
ميقم 100 لكل

(1/4)

 ِتاذ تنرتنإلاب تاكارتشالا
 ربع ضيرعلا قاطنلا
ةلومحملا ةزهجألا
ميقم 100 لكل

(1/4)

 ةيعامتجالا تاريثأتلا
 تامولعملا ايجولونكتل

تالاصّتالاو
(1/3)

تاكارتشالا
(4/14)

دارفألا تامادختسا
(3/14)

 ةموكحلا تامادختسا
تاسسؤملاو

(4/14)

يومنتلا ريثأتلا
(3/14   )

 تامولعملا ايجولونكت
تالاصّتالاو

 ايجولونكت تالخد
 تالاصّتالاو تامولعملا

)3/10(

 ايجولونكت تاجرخم
 تالاصّتالاو تامولعملا

)7/10(



 الـمعرفة والـثورة الـصناعية الـرابـعة | 25

الجدول 10( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت

غربمسكل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم1 81.97

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم2 80.85 ديوسلا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 79.08 ةدحتملا ةكلمملا 6

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج 24.97 يلام127

ادنلنف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم10 77.73

ةيبرعلا لودلانميلا 22.11 129

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونجنوريماكلا 24.56 128

ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش
 77.95 ةروفاغنس 7

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ارسيوس 479.62

 ةدحتملا تايالولا
ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمةيكيرمألا 77.89 8

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 77.84 نابايلا 9

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج 18.80يدنوروب 130

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمايروك 579.34

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ادنلوه 380.63

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج وغوت 13116.40

ةقطنملاتالاصّتالاو تامولعملا ايجولونكت رشؤمةلودلاةبترملا

في  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  بدعم  يتعّلق  فيما 
وبوروندي  توغو  أداء  كان  األخرى،  الناحية  وفي  مجتمعاتها. 
واليمن والكاميرون ومالي هو األضعف على مؤشر تكنولوجيا 
16.40 بين  نتائجها  تراوحت  حيث  واال�ّتصاالت،  المعلومات 

(توغو) و24.97 (مالي). 

مناطق  بين  كبيرة  اختالفات  الشكل 17 عن وجود  ويكشف 
العالم. حيث تتصّدر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت، تلي\ها مناطق شرق 
وجميعها  الوسطى،  وآسيا  وأوروبا  الهادئ  والمحيط  آسيا 
الدول  سّجلت  بينما  العالمي.  المتوسط  من  أعلى  سّجلت 
العربية وجنوب آسيا وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى وأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي أقل من المتوسط العالمي (51.14).

توصيف عام للنتائج

المعلومات  تكنولوجيا  مؤشر  على  العالمي  المتوسط  بلغ 
هذا  من  أعلى  دولة   66 سّجلت  حيث   ،51.14 واال�ّتصاالت 
المتوسط و65 دولة أقل منه. ويبين الجدول 10 الدول التي 

حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في المؤشر.

من المالحظ أّن تسعة من البلدان العشرة األولى على مؤشر 
منظمة  منطقة  من  هي  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
التي  سنغافورة  جانب  إلى  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
رت لكسمبرغ ترتيب المؤشر  أت المرتبة السابعة، فيما تصدَّ تبوَّ
منظمة  دول  أّن  مالحظة  يمكن  هنا  ومن   .81.97 برصيد 
متشابهة  سياسات  لدي\ها  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
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الشكل 17( أداء مناطق العالم على مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت

الجدول 11( نتائج مناطق العالم على مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت

71.2547.6922.1114.21ةيبرعلا لودلا

45.5138.3630.885.20ايسآ بونج

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

71.2952.3725.159.02ىطسولا ايسآو ابوروأ

ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

  

81.97

55.64

58.18

77.95

81.97

69.62

33.90

45.22

52.62

51.14

52.56

16.40

33.24

29.60

16.40

8.79

9.62

7.46

13.06

16.28  

(منطقة  الصين  كونغ  هونغ  تلي\ها   77.95 بنتيجة  المنطقة 
ا من  إدارية خاصة) بنتيجة 75.35، وهما نتيجتان قريبتان نسبيًّ

أداء دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

فيما   ،52.37 الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  متوسط  وبلغ 
تراوحت متوسطات دولها بين 25.15 لطاجيكستان و71.29
تقلُّ  نتيجة  المنطقة  هذه  بلدان  معظم  وسّجلت  لمالطة. 
نتائج  العالمي، مع تسجيل ثماني دول  قليًال عن المتوسط 

دون المتوسط العالمي.

والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  متوسط  وبلغ 
69.62، ولم تسجل أيُّ دولة نتيجة دون المتوسط العالمي 
(51.14)، حيث تراوحت نتائج الدول على المؤشر بين 52.56

(المكسيك) و81.97 (لكسمبرغ). 

وبلغ متوسط منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 52.62، 
من  كلٌّ  سّجلت  حيث  العالمي.  المتوسط  من  أعلى  وهو 
الفلبين ومنغوليا وفييت نام وإندونيسيا وكمبوديا وميانمار 
دول  سنغافورة  تتصّدر  فيما  العالمي،  المتوسط  من  أقل 
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أّما بالنسبة إلى باقي المناطق، فقد سّجلت الدول العربية 
 ،45.22 الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا   ،47.69 متوسط 
الصحراء  بينما سّجلت منطقة جنوب  آسيا 38.36،  وجنوب 
اإلمارات  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر   .33.90 الكبرى  األفريقية 
العربية المتحدة والبحرين وقطر في المنطقة العربية سّجلت 
أكثر من 65، وجاء ترتيبها بين أول ثالثين دولة على مؤشر 
تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت. وتصّدرت أورغواي مؤشر 
تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت في أمريكا الالتينية والبحر 
منطقة  موريشيوس  تصّدرت  فيما   ،58.18 بنتيجة  الكاريبي 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى بنتيجة 55.64. ولم يسّجل 
أيُّ بلد نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في منطقة جنوب 
آسيا. أّما في منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، فلم 
يتجاوز المتوسط العالمي إّال َبَلدان فقط من أصل 27 بلًدا، 

وهما موريشيوس والسيشيل.

أّن  بوضوح  ُيالحظ  منطقة،  كّل  في  النتائج  إلى  النظر  عند 
هناك فوارُق كبيرٌة بين البلدان في الدول العربية ومنطقة 
أعلى  بين  الفارق  بلغ  حيث  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق 

نتيجة وأدنى نتيجة أعلى من 48 درجة في كلتا المنطقتين. 

فهي  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  نتائج  أّما 
متقاربة فيما بينها وتتفوق على نتائج المناطق األخرى. في 
حين ُيعزى التقارب بين نتائج بلدان جنوب الصحراء األفريقية 
المنطقة  هذه  في  البلدان  جمي\ع  أداء  ضعف  إلى  الكبرى 

باستثناء موريشيوس.  

وبتحليل النتائج على محوري المدخالت والمخرجات اللذين 
واال�ّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مؤشر  منهما  يتكّون 
من  هي  الترتيب  تصّدرت  التي  الدول  أّن  مالحظة  يمكن 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باستثناء عدد قليل 
ا من البلدان التي تمّكنت من احتالل مكان بين المراكز  جدًّ
الصين  كونغ  وهونغ  سنغافورة  وهي  األولى،  العشرة 
والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  من  خاصة)  إدارية  (منطقة 

الهادئ، ومالطة من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. 

محور  في  المناطق  جمي\ع  ق  تفوُّ المهّمة  النتائج  ومن 
محور  عن  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مدخالت 
المخرجات، ما يعني انخفاض في كفاءة قطاع تكنولوجيا 
إلى  منطقة  من  يتفاوت  ولكن  واال�ّتصاالت،  المعلومات 
في   16.95 إلى  المحورين  بين  الفارق  وصل  حيث  أخرى 
الصحراء  جنوب  لمنطقة  كان  كما  آسيا.  جنوب  منطقة 
األفريقية الكبرى األداء األضعف على المحورين كلي\هما. 
كما تفّوقت الدول العربية في محور مدخالت تكنولوجيا 
آسيا  جنوب  منطقتي  على  واال�ّتصاالت  المعلومات 
وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى. أّما في محور مخرجات 
على  تفّوقت  فقد  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
األفريقية  الصحراء  جنوب  ومنطقة  آسيا  جنوب  منطقة 

الكبرى ومنطقة أمريكا الالتينية.

الشكل 18( نتائج محوري مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت حسب مناطق العالم
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الجدول 12( نتائج أعلى دول على محور مدخالت تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت

الجدول 13( نتائج أعلى دول على محور مخرجات تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت
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حيث حّلت في المراتب 23 و27 و29 على التوالي. ويرجع 
االرتفاع النسبي للمؤشر في األردن إلى زيادة التنافسية 
خدمات  أسعار  سلة  تحسين  إلى  أّدى  ما  القطاع،  في 

تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت.

وبالنظر إلى محاور قطاع تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت 
م البحرين على محور  على صعيد الدول العربية، ُيالَحُظ تقدُّ
واإلمارات  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مدخالت 
العربية المتحدة على محور المخرجات. كما كان أداء الدول 
العربية على محور المدخالت أفضل من محور المخرجات 
العربية  والجمهورية  المتحدة  العربية  االمارات  باستثناء 
تكنولوجيا  مدخالت  ضعف  ُيالَحُظ  كما  وقطر.  السورية 
حروًبا  تعاني  التي  الدول  في  واال�ّتصاالت  المعلومات 

واضطراباٍت مثل الجمهورية العربية السورية واليمن.

وقد تصّدرت لكسمبرغ محور مدخالت تكنولوجيا المعلومات 
حين  في   ،(90.56) آيسلندا  وتلتها   (96.08) واال�ّتصاالت 
المعلومات  تكنولوجيا  مخرجات  محور  السويد  تصّدرت 

واال�ّتصاالت (79.38) وتبعتها جمهورية كوريا (78.72). 

المتوسط  أّن   11 الجدول  من  فيّتضح  العربية  الدول  أّما 
العام في\ها 47.69 يقلُّ عن المتوسط العالمي (51.14)، 
المتوسط  تفوق هذا  قيًما  وأّن ست دول فقط حّققت 
العالمي وهي كلها من دول الخليج العربي باإلضافة إلى 
األردن. ويمكن تفسير االنحراف المعياري الكبير (14.21) 
الخصائص  للفوارق في  نتيجة  باعتباره  العربية  الدول  في 
هذه  تشملها  التي  للبلدان  والتكنولوجية  االقتصادية 
المنطقة، حيث جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في 
المتحدة  العربية  المنطقة، واحتّلت اإلمارات  صدارة دول 
العالمي،  المستوى  على  متقدمة  مراكز  وقطر  والبحرين 

الشكل 19( نتائج الدول العربية على مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت
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القطاعات  االقتصاد ضمن  مؤشر  تطوير  جاء  فقد  هنا  ومن 
السبعة المكونة لمؤشر المعرفة العالمي وفق مصفوفة عمل 
تضمن تكاملية تامة مع القطاعات األخرى من جهة، وتتسق 
محاوره الثالثة ومتغيراته المتعددة مع بناء المؤشر العالمي 
مع  ليتوافق  االقتصاد  مؤشر  بناء  تمَّ  وقد  أخرى.  ناحية  من 
فكرة وجود ممّكنات معرفية- ضمن مؤشر البيئات التمكينية- 
تمَّ دمجها في مجال منفصل لتخدم القطاعات الستة المكّونة 
تعكس  أن  أهمية  مراعاة  تمَّ  كما  العالمي،  المعرفة  لمؤشر 
المتغيرات نسًقا من التماهي مع مكّونات االقتصاد العالمي 
تّم االتفاق على  التي  الثالثة  المحاور  من جهة والتوافق مع 
أنها المكّون الكلي والتكاملي لمؤشر االقتصاد، وهذه هي: 
االقتصادي،  االنفتاح  ومحور  المعرفية،  التنافسية  محور 

ومحور التمويل والقيمة المضافة (الشكل 21).

نتائج قطاع االقتصاد

الجوهري  المحرك  هي  المعرفة  أنَّ  مفهوم  من  انطالًقا 
التوظيف  فرص  وإيجاد  الثروة  وخلق  التنمية،  الستدامة 
أو  الزراعية  أو  الصناعية  االقتصادية،  المجاالت؛  شّتى  في 
التقليدي  للمفهوم  وخالًفا  سواء،  حدٍّ  على  الخدماتية 
المعرفة  اقتصاد  فإنَّ  ووفرتها،  االقتصادية  الموارد  لتحليل 
يقوم بشكٍل أساسيٍّ على تأهيل الموارد االقتصادية، خاّصًة 
البشرية منها، بأدوات المعرفة من أصول رقمية وتكنولوجية 
المعرفة  في  فاالستثمارات  وإبداعية.  ابتكارية  ومهارات 
يمكن أن تسِهَم في زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج والعائدات، 
القدرة  دعم  في  االقتصادي  النمّو  يسهَم  أن  يمكن  كما 

المعرفية للدولة. 

الشكل 20( نتائج محوري مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت للدول العربية
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الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  إلى  بالنسبة  أّما 
المتوسط  من  أعلى  وهو   50.98 معدل  على  فحصلت 
 (11) األكبر  هو  معياري  بانحراف  درجة.  ب5.71  العالمي 
ويعود ذلك، من جهة، إلى وجود دولتين من بين الخمس 
ا وهما سنغافورة التي جاءت في المركز األول  األوائل عالميًّ
وحصلت على نتيجة استثنائية (76.04) وهونغ كونغ الصين 
الرابعة  المرتبة  احتلت  التي   (65.38) خاصة)  إدارية  (منطقة 
على  حصلتا  دولتين  وجود  إلى  أخرى،  جهٍة  ومن  ا،  عالميًّ
ا مثل منغوليا (38.81) وميانمار (37.60)  درجات متدنية جدًّ

ا على التوالي. اللتين احتلتا المرتبتين 97 و103 عالميًّ

الشكل 21( هيكل مؤشر االقتصاد
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توصيف عام للنتائج

تشير النتائج إلى أنَّ المعدل العالمي لمؤشر االقتصاد يساوي 
استثنائية  نتيجة  مع  سنغافورة  القائمة  وتصّدرت   ،45.27
(76.04) وتلتها اإلمارات العربية المتحدة مع فارق 9.18 درجة. 

وتصدرت دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مناطق 
بانحراف معياري يساوي 5.70 ودرجات  العالم مع 54.85، 
أت  تتفاوت بين 40.51 لليونان، و65.52 للكسمبرغ التي تبوَّ
 65.30 على  سويسرا  حصلت  كما  ا.  عالميًّ الثالثة  المرتبة 
هذه  دول  كل  وتجاوزت  ا.  عالميًّ الخامسة  المرتبة  واحتلت 
جاءت  التي  اليونان  عدا  فيما  العالمي  المتوسط  المنطقة 

ا. في المرتبة 89 عالميًّ
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ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم1 76.04 ةروفاغنس

ئداهلا طيحملاو ايسآ قرشاليوزنف
 28.85 128

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم2 66.86  تارامإلا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 30.01 يلام127

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 26.84يدنوروب129

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 465.38  غنوك غنوه

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 365.52 غربمسكل

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 26.35 الوغنأ130

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 26.15 نميلا131

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم 565.30 ارسيوس

رشؤمةلودلاةبترملا ةقطنملاداصتقالا 

الجدول 14( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر االقتصاد

 .(78.52) االقتصادي  االنفتاح  محور  في  األولى  المرتبة 
وتقدمت سويسرا في محور التمويل والقيمة المضافة مع 
73.94. واحتلت اليمن المرتبة األخيرة على محور التنافسية 
االقتصادي  االنفتاح  محوري  على  وموريتانيا  المعرفية، 

والتمويل والقيمة المضافة على حدٍّ سواء.

المناطق السبع،  أ�ّنه، على مستوى  ويوضح الشكل 23 
سّجلت الدول العربية أقّل من المتوسط العالمي بنحو 
قت في أدائها على مناطق  1.34 درجة، في حين أنها تفوَّ
ثالث؛ جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، وأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، وجنوب آسيا، وهي داللة منطقية في 
على  المجموعة  في  العربية  الدول  معظم  تفوق  ظل 
دول تلك المناطق في مجاالت التنافسية العالمية وفي 
االقتصاد  مجاالت  في  وحتى  التجاري،  االنفتاح  مجال 
أخرى،  ناحية  ومن  المؤشر.  في  إلي\ها  المشار  اإلبداعي 
فقد كان من الطبيعي أن تتفوق دول منظمة التعاون 
والمحيط  آسيا  شرق  ومنطقة  والتنمية  االقتصادي 
ذلك  االقتصاد؛  مؤشر  في  العربية  الدول  على  الهادئ 
ألنها تتمّيز في هيكلها التنافسي وانفتاحها االقتصادي 

ومستويات مساهمتها في التجارة الدولية العالمية.

44.46 على  الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  حصلت  كما 
وهو متوسط قريب نوًعا ما من المتوسط العالمي. وكانت 
و50.54 (طاجيكستان)   33.53 بين  تتراوح  متناغمة  النتائج 
التي حصلت على 61.67 إذا ما استثنينا مالطة  (ليتوانيا)، 

ا. وجاءت بالمرتبة الثامنة عالميًّ

وجنوب  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  مناطق  وحصلت 
أدنى  على  الكبرى  األفريقية  الصحراء  وجنوب  آسيا، 
بانحرافات  و36.61   38.69  ،39.36 وهي  المتوسطات 

معيارية صغيرة، كان أقلها لمنطقة جنوب آسيا (1.94).

أّما بالنسبة إلى محاور مؤشر االقتصاد، فمن الواضح تقّدم 
المحاور األخرى مع 52.17 المعرفية على  التنافسية  محور 

بمقابل 36.05 و40.67 لكل من محوري االنفتاح االقتصادي 
متوسط  وكان  التوالي.  على  المضافة  والقيمة  والتمويل 
محور التنافسية المعرفية هو األعلى في كل المناطق على 
حدٍّ سواء، تبعها متوسط محور التمويل والقيمة المضافة، 
رت  وتصدَّ االقتصادي.  االنفتاح  محور  متوسط  ثمَّ  ومن 
على  حصلت  حيث  المعرفية،  التنافسية  محور  سنغافورة 
على  المتحدة  العربية  اإلمارات  حصلت  كذلك   .77.28
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44.46ىطسولا ايسآو ابوروأ 

50.98ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

45.27 طسوتملا 

38.69 ايسآ بونج

36.61 ىربكلا  ءارحصلا بونج

.

.

1

54.85ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

39.36  ةينيتاللا اكيرمأ

43.93 ةيبرعلا لودلا

الشكل 22( أداء مناطق العالم على مؤشر االقتصاد 
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53.7547.1840.3534.8540.3626.2133.8140.67

46.7045.9136.5028.6734.1224.7827.8836.05

59.4755.4150.4946.9650.6347.7346.5352.17

54.8550.9844.4639.3643.9336.6138.6945.27

الشكل 23( أداء مناطق العالم على مؤشر االقتصاد ومحاوره
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الجدول 15( نتائج مؤشر االقتصاد حسب المناطق

76.0450.9837.6011ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

66.8643.9326.159.24ةيبرعلا لودلا

65.5254.8540.515.70ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

48.4539.3628.853.99يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

42.0238.6936.291.94ايسآ بونج

61.6744.4633.535.49 ىطسولا ايسآو ابوروأ

ةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

52.0936.6126.355.90ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

  76.0445.2726.159.64

يرايعملا فارحنالا

 

المرتبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  احتلت  حيث  العالم، 
فيه  جاءت  التي  االقتصادي  االنفتاح  محور  على  األولى 
موريتانيا في المرتبة األخيرة، وهي التي احتلت أيًضا المرتبة 
احتلت  كما  المضافة.  والقيمة  التمويل  على مؤشر  األخيرة 

اليمن المركز األخير على محور التنافسية المعرفية.

التنافسية  محور  قيم  أنَّ   25 بالشكل  للنظر  والالفت 
البلدان  لكل  األخرى  المحاور  قيم  على  تفوقت  المعرفية 
 31.93 بين  تتراوح  وقيم   ،50.63 متوسط  مع  العربية 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  استثنينا  إذا  هذا  و64.63، 
حصلت على أعلى نتيجة لها في محور االنفتاح االقتصادي 
(78.52) والذي بلغ متوسطه في الدول العربية 34.12 مع 
قيم تتراوح بين 13.88 و78.52. وتفّوقت قيم محور التمويل 
االقتصادي في  االنفتاح  المضافة على قيم محور  والقيمة 
كلِّ دول المنطقة ما عدا اإلمارات العربية المتحدة، الجزائر 
وموريتانيا. وبلغ متوسط المنطقة في هذا المحور 40.36 

مع نتائج تراوحت بين 13.27 و59.67. 

وبلغ متوسط المؤشر 43.93 على مستوى الدول العربية، 
وتباين توزي\ع الدول العربية على النحو الموضح في الجدول 
تفوقت دول  بحيث  انحراف معياري يساوي 9.24،  15 مع 
مثل اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ولبنان واألردن 
وُعمان والكويت، على التوالي، على متوسط المنطقة، في 
اليمن  من  كلٍّ  في  ملحوظ  بشكل  القيمة  انخفضت  حين 
الثانية  المرتبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  وموريتانيا. واحتلت 
االقتصاد  مؤشر  قيمة  ووصلت  العالمي،  المستوى  على 
في\ها إلى 66.86، وهي قيمة تفوق المتوسط العالمي بأكثر 
من عشرين نقطة، كما تفوق بكثير متوسط الدول العربية، 

ا مع 26.15. بينما جاءت اليمن في المرتبة األخيرة عالميًّ

إلى  بالنسبة  العربية واضًحا  الدول  نتائج  التباين في   وكان 
المحاور أيًضا (الشكل 25)، حيث كان أداء اإلمارات العربية 
المحاور  على  الصدارة  في  فجاءت  بروًزا،  األكثر  المتحدة 
اليمن  أداء  كان  بينما  المنطقة،  مستوى  على  الثالثة 
ا. وكان هذا واضًحا أيًضا على مستوى  وموريتانيا متدنًيا جدًّ
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الشكل 24( نتائج الدول العربية في مؤشر االقتصاد 
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نتائج قطاع البيئات التمكينية

َعت البيئات التمكينية المشتركة بين القطاعات الستة  ُجمِّ
المكّونة لمؤشر المعرفة في مؤشر فرعي مستقل. فهذه 
القطاعات هي منظومات مفتوحة تتفاعل باستمرار في 
ما بينها ومع محيطها ضمن السياق العام الذي تتحّرك 

المتغيرات  من  بعدد  ربطها  من  بّد  ال  كان  لذلك  فيه، 
السياقية التي ثبت تأثيرها في َنَسق اشتغال القطاعات 
تّم  السياقية  األبعاد  بتعّدد  الوعي  ورغم  ومخرجاتها. 
السياسة  هي:  أساسّية  محاور  ثالثة  على  ا  مبدئيًّ التركيز 
والبيئة  والصحة  والمجتمع،  واالقتصاد  والمؤّسسات، 

(الشكل 26).

الشكل 26( هيكل مؤشر البيئات التمكينية

 ماعلا يسايسلا رارقتسالا
باهرإلاو فنعلا بايغو

(1/2)

ةموكحلا ةّيلاعف
(1/2)

يميظنتلا راطإلا ةدوج
(1/3)

يئاضقلا لالقتسالا
(1/3)

 ىلإ ثانإلا ةكراشم ةبسن
)%( ناملربلا يف روكذلا

(1/3)

 طاسوأ يف ةيئارقلا ةبسن
 امف اًماع 15 ةيرمعلا ةئفلا

)%( نيسنجلا الك ،قوف
(1/5)

 ةئفلا ،ةلاطبلا ةبسن
 - قوف امف اًماع 15 ةيرمعلا

 ةمظنم جذومن تاريدقت
)%( ةيلودلا لمعلا

(1/5)

 مه نمم بابشلا ةبسن
 نيلطاع وأ نيفظوم ريغ
 جراخ كلذكو ،لمعلا نع

 بيردتلا وأ ميلعتلا
)NEET( )%(

(1/5)

 مامتإ ميلعتلا ىوتسم
 ىلع ايلعلا ةيوناثلا ةلحرملا
 ISCED 3 ةلحرم( لقألا
 رمع ناكسلا ،)قوف امف

 رشؤم ،قوف امف اًماع 25
نيسنجلا نيب ؤفاكتلا

(1/3)

 سردمتلا تاونس طسوتم
 امف ISCED 1 ةلحرم(
 25 نيغلابلا دارفألل )قوف
 الك ،رثكأ وأ رمعلا نم اًماع

نيسنجلا
(1/5)

 لافطألا تايفو لّدعم
 ةسماخلا نس نود

 غولب نود ةافولا لامتحا(
 لكل رمعلا نم ةسماخلا
)يح لفطل ةدالو فلأ

(1/2)

 ةقاطلا كالهتسا ةفاثك
 اغيغ( ينكسلا عاطقلا يف

)لزنم لكل لوج
(1/3)

 ةددجتملا ةقاطلا كالهتسا
 كالهتسالا يلامجإ نم %(

)ةقاطلل يئاهنلا
(1/3)

 دنع عقوتملا رمعلا
 نيسنجلا الك ،ةدالولا

)تاونسلاب(
(1/2)

 جتانلا نم درفلا بيصن
 ةميقب يلامجإلا يلحملا

 يكيرمألا رالودلا
 ةميقلل لثامملا
 راعسألا( ةيئارشلا
 رالودلل ةيلودلا ةتباثلا

2011 ،يكيرمألا
(1/5)

 تازاغلا تاثاعبنا يلامجإ
 ديسكوأ يناث( ةئيفدلا
 ءانثتسا عم )نوبركلا
 تامادختسا يف ريغتلا

 ريجشتلاو يضارألا
)درفلل لدعملا(

(1/3)

 ىلإ ثانإلا ةكراشم ةبسن
 ةلماعلا ىوقلا يف روكذلا
 امف اًماع 15 ةيرمعلا ةئفلا(

)قوف
(1/3)

  رشؤملا
ةفاحصلا ةيرحل 

ةئيبلا
(3/10)

نيسنجلا ؤفاكت
(2/5)

ةسايسلا
(1/2)

ةحصلا
(7/10)

نيكمتلا
(3/5)

تاسّسؤملا
(1/2)

ةئيبلاو ةحصلا
(3/10)

 تائيبلا
ةينيكمتلا

 حاتفنالا
يداصتقالا

(4/10)

 ةسايسلا
تاسّسؤملاو

(3/10)

(1/3)
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الجدول 16( الدول التي حصلت على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشر البيئات التمكينية 

الشكل 27( أداء مناطق العالم على مؤشر البيئات التمكينية

61.41

74.78
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ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

52.36

ىربكلا  ءارحصلا بونج

ىطسولا ايسآو ابوروأ 

53.88

62.72

ايسآ بونج

7080

توصيف عام للنتائج

البيئات  مؤشر  مستوى  على  العالمي  المتوسط  بلغ 
بدرجات   11 يساوي  معياري  بانحراف   62.45 التمكينية 
الثماني  الدول  أّن  والمالحظ  و85.27،   31.96 بين  تتراوح 
منظمة  إلى  تنتمي  المؤشر  هذا  ترتيب  تصدرت  التي 

التعاون االقتصادي والتنمية. أّما الدول التي حصلت على 
أدنى الدرجات فهي إّما تنتمي إلى جنوب الصحراء األفريقية 

الكبرى أو الدول العربية أو جنوب آسيا (الجدول 16).

كما يشير الشكل 27 والجدول 16، تصدرت دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية القائمة بحصولها على 74.78
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الجدول 17( نتائج مؤشر البيئات التمكينية حسب المناطق  

80.4464.3853.917.93ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

70.3753.8831.969.49ةيبرعلا لودلا

85.2774.7853.486.59ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

73.2861.4154.595.06يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

58.2752.3641.735.59ايسآ بونج

73.3162.7248.895.81 ىطسولا ايسآو ابوروأ

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

67.5053.0338.737.34ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

  85.2762.4531.9611  

94.7956.826.2018.70تاسسؤملاو ةسايسلا روحم

85.2762.4531.9611ةينيكمتلا تائيبلا رشؤم

88.2176.6138.358.31ةئيبلاو ةحصلا روحم

84.5456.0619.4511.93 عمتجملاو داصتقالا روحم

يرايعملا فارحنالاةميق ىندأةميق ىلعأ طسوتملا

الجدول 18( نتائج مؤشر البيئات التمكينية ومحاوره على مستوى العالم

آيسلندا  فحصلت   .6.59 يساوي  معياري  بانحراف  درجة 
 .(85.25) النرويج  تلي\ها   (85.27) ا  عالميًّ األول  المركز  على 
 (53.48) المنطقة  في  قيمة  أدنى  على  تركيا  وحصلت 
وهي قيمة منخفضة وضعتها في المرتبة 106، وال بدَّ من 
اإلشارة إلى أّن تركيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي 
حصلت على قيمة أدنى من المتوسط العالمي (أدنى من 

المتوسط العالمي بنحو 8.97 درجة).

وحّلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الثانية بمتوسط 
حيث  العالمي،  المتوسط  من  بقليل  أعلى  وهو   64.38
ا  عالميًّ والثامن  ا  إقليميًّ األول  المركز  سنغافورة  تبّوأت 
ا (53.91).  ا و104 عالميًّ (80.44) وميانمار المركز األخير إقليميًّ
والمالحظ أّن سبع دول قد نالت نتائج أعلى من المتوسط 

العالمي مقابل خمس دول لم تبلغ هذا المتوسط. 

متوسط  على  فحصلت  الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  أما 
واحتلت  العالمي  المتوسط  من  ا  جدًّ قريب  وهو   62.72

ا، بينما حصلت إيران  ا و24 عالميًّ ليتوانيا المرتبة األولى إقليميًّ
ا. على المرتبة األخيرة في المنطقة و118 عالميًّ

وبالنسبة إلى منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، كان متوسطها 
أوروغواي  وتصدرتها  العالمي،  المتوسط  من   1.04 بنحو  أقل 
حّلت  المقابل،  وفي  ا.  عالميًّ  25 المرتبة  في  حّلت  التي   (73.28)
أ�ّنها سبقت  العلم  ا، مع  المنطقة و102 عالميًّ فنزويال األخيرة في 

تركيا التي تنتمي إلى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  منطقتي  عن  وبالحديث 
 53.03 متواضعين)  متوسطاهما  فكان  آسيا،  وجنوب 
و52.36 درجة على التوالي (، حيث نالت ثالث دول من أصل 
27 فقط قيًما أعلى من المتوسط العالمي في األولى، بينما 
حّلت كل دول الثانية تحت المتوسط العالمي. واحتلت كوت 
الكبرى  األفريقية  الصحراء  ديفوار ومالي من منطقة جنوب 
ا بنحو 41.43 و38.73 درجة على  المرتبتين 129 و130 عالميًّ

ا. التوالي، كما حّلت باكستان  في المرتبة 128 عالميًّ
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فمن  التمكينية،  البيئات  مؤشر  محاور  إلى  بالنسبة  أّما 
الواضح من الجدول 18 والشكل 28 أّن أداء دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية كان األعلى على كلِّ المحاور، 
كان  استثناء  أيِّ  دون  من  العالم  مناطق  كلِّ  أداء  وأّن 
المتوسط  كان  حيث  والبيئة،  الصحة  محور  على  األعلى 
العالمي 76.61 وتراوحت المتوسطات بين 66.80 لمنطقة 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى و82.33 لمنظمة التعاون 
نتيجة  أعلى  على  السويد  وحصلت  والتنمية.  االقتصادي 
(88.21) وأنغوال على أدنى نتيجة في هذا المحور (38.35).
جهة،  من  والمؤّسسات  السياسة  محوري  متوسطا  وجاء 
تقريًبا  متساويين  أخرى  جهة  من  والمجتمع  واالقتصاد 
النتائج  جاءت  كما  التوالي)،  على  درجة  و56.06   56.82)
والمؤّسسات،  السياسة  محور  إلى  بالنسبة  كثيًرا  مشتتة 
لمؤشر   11 مع  بالمقارنة   18.70 يساوي  معياري  بانحراف 
األعلى  النتيجة  على  نيوزيلندا  وحصلت  التمكينية.  البيئات 
في هذا المحور (94.79)، وتبعتها كلٌّ من سويسرا (94.26) 

والنرويج (92.80) وفنلندا (92.33).

األكثر  دولها  نتائج  فكانت  العربية،  الدول  إلى  بالنسبة  أّما 
وقيم   9.49 بلغ  معياري  وانحراف   53.88 بمتوسط  ًتا  تشتُّ
ا  تتراوح بين 31.96 لليمن التي حّلت في المرتبة األخيرة عالميًّ
ا. وفقط  ا وـ36 عالميًّ التي حّلت األولى عربيًّ و70.37 لقطر 
العالمي وهي  المتوسط  تغّلبتا على  دولتان من أصل 15 
حصلت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  إلى  باإلضافة  قطر 

ا. والمالحظ أّن 8 دول  على 66 وجاءت في المرتبة 46 عالميًّ
المرتبة 100  تتعّدى  عربية من أصل 15 جاءت في مراتب 
مع موريتانيا والجمهورية العربية السورية واليمن في أسفل 
الترتيب بـنحو 43.94 و41.92 و31.96 درجة على التوالي، 

متبوئين بذلك المراتب 124 و127 و131 على التوالي.

ضعيًفا  العربية  الدول  أداء  كان  المحاور،  مستوى  وعلى 
 45.41 بمتوسط  والمؤسسات  السياسة  محور  على  ا  جدًّ
وهو ثاني أدنى متوسط بعد منطقة جنوب آسيا (45.11)، 
وكان أدنى من المتوسط العالمي بنحو 11.41 درجة، كما 
أدنى  على  السورية  العربية  والجمهورية  اليمن  حصلت 
ا بنحو 10.49 و6.20 درجة على التوالي،  المتوسطات عالميًّ
مع العلم بأنَّ اإلمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 

ا بنحو 73.57 درجة. 29 عالميًّ

كذلك، كان أداء الدول العربية متواضًعا في محور االقتصاد 
والمجتمع بنحو 47.04 درجة مقارنًة بمتوسط عالمي يساوي 
56.06. فحّلت اليمن في المرتبة األخيرة بنحو 19.45 درجة، 
على  العربية  الدول  حصلت  والبيئة،  الصحة  إلى  وبالنسبة 
األولى  المرتبة  تونس  واحتلت   (71.39) نتيجة  أدنى  ثاني 
ا، متبوعًة بالمغرب (78.27) في المرتبة  ا و46 عالميًّ إقليميًّ
71 ولبنان (78.10) في المرتبة 74، في حين جاءت الكويت 
(62.94) وموريتانيا (61.56) في أسفل الترتيب العربي (في 

ا على التوالي). المرتبتين 122 و123 عالميًّ

الشكل 28( أداء مناطق العالم على مؤشر البيئات التمكينية ومحاوره
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القسم الثاني: 
نتائج الدراسات التحليلية
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الفجوة بين المكتسبات الكمية والنوعية

المكّونة لمحور  الفرعية  المحاور  يتبّين من خالل مقارنة قيم 
رأس المال المعرفي وجود فجوة ملفتة لالنتباه بين المحور 
الفرعي اإلتمام والمحور الفرعي النواتج، حيث بلغت درجات 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  في  درجة   4.49 الفجوة 
والتنمية و14.73 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، 

مقابل 40 درجة في الدول العربية. 

تمَّ  داللتها،  ومدى  الفجوة  هذه  أهمية  على  وللوقوف 
الفرعي  المحور  قيمة  بقسمة  للكفاءة  معدل  احتساب 
أنَّ  اعتبار  على  اإلتمام  الفرعي  المحور  قيمة  على  النواتج 
تحّققه  بما  د  يتحدَّ تعليمية  منظومة  أيِّ  كفاءة  على  الحكم 
مستوى  بين  أي  والنوعي؛  الكّمي  أدائها  بين  توازن  من 
المهارات  ك  تملُّ ومستوى  بنجاح  التعليمية  المراحل  إنهاء 
المستهدفة، فكلما كانت هذه القيمة المحسوبة تساوي أو 
تفوق الواحد الصحيح، دّلت على كفاءة المنظومة وتقّدمها 
وجود  مؤّكدة  النتائج  فجاءت  النوعية.  تحّدي  اكتساب  نحو 
فجوة متفاوتة األهمية بين معدل الكفاءة المحققة في كل 

منطقة ومستوى الكفاءة المأمول (الجدول 19). 

ويتبّين من خالل هذه النتائج ضعف معدل الكفاءة في الدول 
العربية، بما يطرح بجدية إشكالية كفاءة النظم التعليمية في 
المنطقة وكيفية قياسها؛ ألنها تكشف بوضوح عن وجود خلل 
في أداء المنظومة التعليمية حين يتمُّ تقييمه من زاوية نسب 
وينهون  أخرى  إلى  تعليمية  مرحلة  من  يرتقون  الذين  الطلبة 
المعارف  امتالك  زاوية  من  إليه  ينظر  وحين  بنجاح،  المراحل 
والمهارات المطلوبة في كل مرحلة. وهذا يعني بعبارات أخرى 
بنجاح  التعليم  مراحل  يستكملون  الطلبة  كبيرة من  أعداًدا  أنَّ 
دون اكتساب المهارات المستهدفة، وهو ما يستدعي إعادة 
النظر في أساليب التعليم، وخاصة أساليب التقييم المعمول 
الحقيقية  المستويات  تعكس  ال  أنها  كاشًفا  بدا  والتي  بها 

مات. للطلبة، وخاصة الجوانب النوعية في التعلُّ

عن  العربية  الدول  بين  المقارنة  ذاته، كشفت  االتجاه  وفي 
ناهزت 60 درجة في كلٍّ  والنواتج  اإلتمام  بين  وجود فجوة 
من الكويت، والمملكة العربية السعودية، واليمن، وحوالي 
ومصر،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  من  كلٍّ  في  درجة   50

إعداد  في  والبحثية  التعليمية  النظم  كفاءة  أوًال: 
رأس المال البشري وتأهيله

باتت  الكفاءة  أنَّ مسألة  للشك في  يعد هناك مجاٌل  لم 
مسألة حيوية في شّتى القطاعات، وال سّيما تلك المرتبطة 
بالتنمية، إذ تعدُّ من المؤشرات األساسية التي تعكس أداء 
كل قطاع ومدى نجاحه في أداء دوره التنموي، فضًال عن 
اإلشارة في هذا  الجودة. وتجدر  بمسألة  الوثيق  ارتباطها 
الصدد إلى أنه كثيًرا ما يقترن الحديث عن الكفاءة بمفهوم 
النتائج،  تحقيق  إلى  ة  الفاِعليَّ تشير  إذ  الفاعلية؛  وهو  آخر 
المخرجات  من  قدر  أكبر  تحقيق  إلى  الكفاءة  تشير  بينما 
بالتالي  فهي  المتاحة،  الموارد  ضوء  في  المستهدفة 
عالقة بين كمية المدخالت المستخدمة وكمية المخرجات 
سٍة بمدى  قة. وعليه تتحّدد كفاءة أيِّ قطاٍع أو مؤسَّ المحقَّ
قدرتها على تحقيق موازنة إيجابية بين الموارد المستخدمة 

والنتائج المحققة.

الضوء على مسألة كفاءة  يلي تسليط  ما  هذا وسيتم في 
إعداد  عن  المباشرة  المسؤولة  والبحثية  التعليمية  النظم 
رأس المال البشري وتأهيله، وذلك من خالل دراسة أمثلة 
المعرفة  نتائج مؤشر  التي كشفت علي\ها  الخلل  من مظاهر 

العالمي والمتمثلة في اآلتي: 

المدخالت  وبين  والنوعي،  الكّمي  البعدين  بين  العالقة    -
والمخرجات في أداء منظومة التعليم قبل الجامعي؛ 

العالقة بين مدخالت منظومة التعليم العالي ومخرجاتها؛   -
في  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  منظومة  أداء    -
المال  رأس  وتأهيل  واالقتصاد  العمل  بسوق  عالقتها 

البشري؛
إنتاجية منظومة البحث والتطوير واالبتكار.   -

التعليم قبل الجامعي: فجوات متعّددة المظاهر

كشفت نتائج مؤشر التعليم قبل الجامعي عن وجود مظاهر 
عديدة للخلل يمكن أن تفّسر إلى حدٍّ كبيٍر ضعف أداء هذا 
القطاع في كثير من دول العالم ومن ضمنها الدول العربية، 
الكمية  المكتسبات  بين  الفجوة  قضيتين:  بينها  من  نتناول 

والنوعية، والفجوة بين المدخالت والمخرجات.

الجدول 19( متوسطات معدالت كفاءة النظم التعليمية في تحقيق التوازن بين اإلتمام والنواتج
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الشكل 29( نتائج الدول العربية في المحاور الفرعية لمحور رأس المال المعرفي 
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والنواتج؛ إذ ال معنى لمعدل كفاءة عالية تأتي من درجات 
الجمهورية  (مثال  العالقة  طرفي  مستوى  في  ضعيفة 
العربية السورية حيث يساوي معدل الكفاءة 1.12 بينما 
عتبة 30 والنواتج  اإلتمام  أداؤها في مستوى  يتجاوز  لم 

درجة مع تقدم طفيف في درجة النواتج).

أن يتمَّ النظر إلي\ها في عالقتها بمستوى األداء في المحور    -
تتقارب   التي  الدول  بين  المقارنة  تتمُّ  اإلتمام؛ أي  الفرعي 
عامل  تحييد  يتمَّ  حتى  اإلتمام،  مستوى  على  األداء  في 
الفجوة في وضعية االنطالق وتكون القراءة أكثر واقعية. 

وفي هذا اإلطار كشفت المقارنة على النزعتين التاليتين:

هناك مجموعات من الدول التي تتقارب في اإلتمام    •
المثال  سبيل  على  منها  الكفاءة،  في  وتتفاوت 
تقريًبا  اللتان تساوتا  المتحدة وُعمان  العربية  اإلمارات 
و92.61)   96.62 التوالي  (على  اإلتمام  مستوى  في 
لكن كان التفاوت بينهما واضًحا في مستوى الكفاءة 
(على التوالي 0.52 و0.41). وكذلك البحرين والمغرب 
التوالي  (على  اإلتمام  مستوى  في  تساوتا  اللتان 

والجزائر، واألردن، والمغرب، وُعمان، وحوالي 20 درجة في 
المالحظة  وتجدر  وتونس.  والبحرين،  وقطر،  لبنان،  من  كلٍّ 
في  الدول،  من  العديد  في  الفجوة  حجم  انخفاض  أنَّ  هنا 
بل  النواتج  قيمة  ارتفاع  مأتاه  ليس  العربية وخارجها،  الدول 
انخفاض في كال العنصرين؛ أي تدني قيمتي اإلتمام والنواتج 

مًعا (الشكل 29).

هذا، ويؤّكد معدل الكفاءة عمق الهّوة بين الدول العربية 
في مستوى األداء النوعي لنظمها التعليمية، حيث تشترك 
األدنى  المستوى  عن  بعيدة  تزال  ال  كونها  في  جميعها 
وإذا  متفاوتة.  مسافات  على  لكن  الكفاءة،  من  المطلوب 
العربية  والجمهورية  الخاصة مثل موريتانيا  الحاالت  استثنينا 
العربية في  الدول  بين  ة  فإننا نالحظ فوارق مهمَّ السورية، 
فقد  اإلتمام.  مستوى  في  تقاربها  رغم  النواتج  مستوى 
0.26 بين  العربية  الدول  في  الكفاءة  معدالت  تراوحت 

و0.64، إال أنَّ داللة هذه األرقام ال تكتمل إال بشرطين:

المحورين  أن يؤخذ بعين االعتبار مستوى األداء في كال    -
اإلتمام  أي  الكفاءة،  الحتساب  المأخوذين  الفرعيين 
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م باالستناد إلى  م. فقياس جودة التعليم والتعلُّ وجودة التعلُّ
القراءة والحساب،  نسب محو األمية، وامتالك أساسيات 
ا باستخدام  يتمُّ تقييمها تقليديًّ التي  صات  بالتخصُّ والمعرفة 
البيانات حول االلتحاق واإلتمام  نة، وجمع  المقنَّ االختبارات 
عن  اإلخبار  يمكنها  ال  البيانات  هذه  ألنَّ  منقوصة؛  تظل 
مات مثل المهارات الشخصية ومهارات  جوانب النوعية للتعلُّ
السلوك،  وأنماط  واالتجاهات  والقيم  اليومية،  الحياة 
والتي هي أبعاد أساسية في جودة التعليم. ووعًيا بأهمية 
ا»، اتجهت جهود  مه الطلبة حقًّ وجود بيانات حول «ما يتعلَّ
لمتابعة  العالمي  التحالف  إنشاء  إلى  الدولية  المنظمات 
م يضبط كيفية  م بهدف بناء سّلٍم مشترٍك حول التعلُّ التعلُّ
نتائج  لتحسين  عاّمة،  بصورة  والمهارات  المعارف  ر  تطوُّ
م من  للتعلُّ الوطنية  االستراتيجيات  التعلم عن طريق دعم 
ا  دوليًّ للمقارنة  قابلة  مؤشرات  ووضع  التقييم،  عمليات 
م المحرز نحو أهداف التنمية  وأدوات منهجية لقياس التقدُّ

المستدامة - الهدف الرابع9.

الدولية  االختبارات  إلى  بالخصوص  االستناد  تمَّ  وللغرض، 
الطالب  لتقييم  الدولي  البرنامج  يوّفرها  التي  للطالب 
(بيزا)10 التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبرنامج 
العلوم والرياضيات (تيمس)  الدولية في  التوجهات  دراسة 
التابع للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والدراسة 
الدولية لقياس مدى التقدم في القراءة في العالم (بيرلز)11. 
ففي غياب مصادر أخرى توّفر مؤشرات موثوقة عن النواتج 
ا  التعليمية، تعدُّ الدراسات الدولية المذكورة مصدًرا أساسيًّ
إذ  الدولية؛  والمنظمات  الحكومات  إلى  بالنسبة  للبيانات 
التعليم ُيستشهد  ة عن جودة  نتائجها مؤشرات مهمَّ ل  تمثِّ
التعليم12.  قضايا  تعالج  التي  الدولية  التقارير  جّل  في  بها 
الضوء  ط  تسلِّ لكونها  كافية  غير  تظّل  أهميتها  على  لكّنها 
وعلى  والعلوم)  والرياضيات  (القراءة  بعينها  مهارات  على 
الجوانب المعرفية خصوًصا، بينما تظل المهارات والتعلمات 
والتقييم،  المتابعة  دائرة  خارج  أهمية  تقل  ال  التي  األخرى 
المنحى  ذات  المؤشرات  من  مزيد  إلى  الحاجة  يضاعف  ما 
تمَّ  الذي  الكفاءة  معدل  يعدُّ  المنظور  هذا  ومن  النوعي. 
احتسابه انطالًقا من معطيات مؤشر التعليم قبل الجامعي 
ة في مجال تشخيص الفجوة النوعية المتعلقة  إضافة مهمَّ

بالمكتسبات التعليمية.

الفجوة بين المدخالت والمخرجات 

المال  رأس  محور  بين  العالقة  بدراسة  هنا  األمر  ق  يتعلَّ
المعرفي، باعتباره مخرًجا من مخرجات المنظومة التعليمية، 
المدخالت  أشكال  من  كشكل  التعليمية،  التمكينية  والبيئة 
التعليم، وذلك للوقوف على مدى قدرة  الضرورية لعملية 
النظم التعليمية على االستفادة من مدخالتها وتحويلها إلى 
الصدد،  هذا  وفي  الفاعلية.  من  ممكن  قدر  بأكبر  مخرجات 
تبّين النتائج المعروضة في الجدول 20 وجود اتجاه مشترك 

76.16 و77.24) لكن كان التفاوت بينهما واضًحا في 
مستوى الكفاءة (على التوالي 0.64 و0.31). 

ذلك  مثال  والكفاءة،  اإلتمام  من  كلٍّ  في  تقارب    •
التي  والكويت  السعودية  العربية  المملكة  األردن، 
حققت درجات متقاربة وتتعّدى 80، وكانت معدالت 
الكفاءة في\ها على التوالي 0.38، 0.26 و0.32. والحال 
نفسها بالنسبة إلى تونس ولبنان، حيث كانت درجات 
الكفاءة 0.52  أكثر من 50، ومعدالت  في\هما  اإلتمام 

و0.56 على التوالي.

أنها إشارات  النتائج وغيرها على  التعامل مع هذه  ن  ويتعيَّ
عن  البحث  في  والتعمق  التفكير  مزيد  إلى  الدول  تدفع 
درجات  ق  تحقِّ معّينة  تعليمية  نظًما  تجعل  التي  العوامل 
التي  أكثر من نظيراتها  النواتج  متقدمة في مستوى نوعية 
التعليمية  المراحل  ينهون  الذين  الطلبة  كّم  في  تضاهي\ها 
واالستفادة  النجاح  عوامل  استخالص  قصد  وذلك  بنجاح، 
بتحسين  االكتفاء  وعدم  التعّلمات  نوعية  لتحسين  منها 
مستويات االلتحاق واإلتمام فحسب. وفي هذا الصدد جاء 
أنَّ «االلتحاق  الدولي  البنك  تقرير صدر في 2018 عن  في 
دون  بالمدرسة  االلتحاق   .[...] م  التعلُّ يعني  ال  بالمدرسة 
أيًضا ظلًما  بل يشّكل  يمّثل فرصة ضائعة فحسب،  م ال  تعلُّ
تحقيق  في  مجتمعهم  يفشل  الذين  فاألطفال  عظيًما. 
د للنجاح في حياتهم.  ذلك هم األشدُّ احتياًجا إلى تعليم جيِّ
وتحقيق  بدوره  القيام  في  التعليم  يفشل  م،  التعلُّ وبدون 
وتحقيق  الفقر  على  للقضاء  كمحّرٍك  وجه  أكمل  على  دوره 

الرخاء المشترك»7. 

منظمة  عن  تقرير  صدور  إلى  نشير  الموضوع،  هذا  في 
«أكثر من  عنوان  تحت  أيلول/ سبتمبر2017  اليونسكو في 
جاء  العالم»8   مون في  يتعلَّ ال  والمراهقين  األطفال  نصف 
أطفال   6 (أي  ومراهًقا  مليون طفًال   617 من  أكثر  أنَّ  فيه 
المهارات  من  األدنى  الحدَّ  يمتلكون  ال   (10 ومراهقين من 
ًنا أنَّ أكثر المناطق هدًرا منطقة  في القراءة والرياضيات، مبيِّ
الوسطى  آسيا  منطقة  الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب 

والجنوبية، ومنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

التفاوت  أسباب  في  بالبحث  المهتمة  الدراسات  وتفيد 
لعدم  غيرها  من  أكثر  ضة  المعرَّ هي  فقًرا  األكثر  الدول  بأنَّ 
م، مرجعة  االستفادة من التعليم لتحقيق قدٍر كاٍف من التعلُّ
ها أّن كثيًرا من األطفال يأتون إلى  ذلك إلى عوامل عدة أهمُّ
م بسبب سوء التغذية والمرض  ئين للتعلُّ المدارس غير مهيَّ
إلى  المدرسين  افتقار  جانب  إلى  الوالدية،  اإلحاطة  وغياب 

ال. المؤهالت الالزمة لتأدية رسالتهم بشكٍل فعَّ

البيانات  في  كبير  نقص  وجود  إلى  التنويه  من  بدَّ  ال  وهنا 
الوطنية، وحتى الدولية، المتعلقة بنوعية العملية التعليمية 
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الشكل 30: نتائج الدول العربية في محاور مؤشر التعليم قبل الجامعي مقارنًة بالمناطق األخرى

جنوب  منطقة  في  الكفاءة  معدالت  أضعف  وكانت 
والبحر  الالتينية  أمريكا  ومنطقة  الكبرى  األفريقية  الصحراء 
ا الدول العربية فلم يتجاوز معدل كفاءتها 0.63 الكاريبي. أمَّ
وهو  الصحيح،  الواحد  من   0.37 بعد  على  تكون  وبذلك 
ا، يؤّكد الفجوة بينها وبين دول منظمة  فارٌق دالٌّ إحصائيًّ
التعاون االقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا والمحيط 

الهادئ (الجدول 20).

يتمّثل  آسيا)  جنوب  منطقة  (باستثناء  المناطق  كلِّ  بين 
رأس  التعليمية على محور  التمكينية  البيئة  م محور  تقدُّ في 
من  بينهما  الفوارق  حجم  في  تفاوت  مع  المعرفي،  المال 
منطقة  في  الفوارق  أعلى  كانت  حيث  أخرى،  إلى  منطقة 
التعاون  منظمة  وأدناها في دول  الوسطى،  وآسيا  أوروبا 
االقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. 
وإذا علمنا أنَّ هاتين المنطقتين تتصدران المناطق األخرى 
نستنتج  أن  يمكن  الجامعي،  قبل  التعليم  مؤشر  نتائج  في 
ب توفير عوامل تمكينية  أنَّ فاعلية النظم التعليمية ال تتطلَّ
ب كذلك القدرة على تفعيلها كي تحّقق  فحسب، بل تتطلَّ
التمكينية  البيئة  ارتفاع محور  أنَّ  المنتظرة، ما يعني  النواتج 
إذا  إال  تكتمل داللته  ال  لكن  ا،  ل مؤشًرا مهمًّ يمثِّ التعليمية 
اقترن بارتفاع بنفس األهمية في محور رأس المال المعرفي.

التعليمية  التمكينية  البيئة  كفاءة  مدى  ولتحديد  هذا 
ا في مخرجات المنظومة التعليمية،  باعتبارها بعًدا أساسيًّ
تمَّ  التي  القاعدة  بنفس  للكفاءة  معدل  احتساب  تمَّ 
المحور  (قيمة  باإلتمام  النواتج  اعتمادها الحتساب عالقة 
البيئة  المحور  قيمة  على  مقسومة  المعرفي  المال  رأس 
بعدها  أو  اقترابها  مدى  في  والنظر  التعليمية،  التمكينية 
من الواحد الصحيح باعتبارها الحّد األدنى المأمول). وأّكدت 
المناطق  بين  ا)  إحصائيًّ (داّلة  ة  مهمَّ فوارق  وجود  النتائج 
التعليمية.  التمكينية  البيئة  ق بمسألة استثمار  في ما يتعلَّ

اإلطار 2: من «األطفال غير الملتحقين بالمدارس» 
إلى «األطفال الذين ال يتعلمون» 

الملتحقين  غير  األطفال  عدد  أصبح  النواحي،  بعض  من 
الصافي  المعدل  وهو  الفعلي  مكمله  (أو  بالمدارس 
لاللتحاق بالمدارس) هو المؤشر الفعلي في فترة التعليم 
للجمي\ع واألهداف اإلنمائية لأللفية. وأبرز تغيير حدث في 
فترة التعليم حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة 
الرصد  وألغراض  التعليم.  جودة  على  التركيز  زيادة  هو 
نتائج  إلى  بالنظر  متزايدة  بصورة  الجودة  ُتفسر  العملية، 
التعلم. ولذلك فإنَّ أسهل طريقة لتوسي\ع فكرة األطفال 
غير الملتحقين بالمدارس بحيث تصبح مؤشرًا مركبًا لجدول 
عدد  خفض  على  التركيز  هو  للتعليم  الجديد  األعمال 

األطفال غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين ال يتعلمون.

  United Nations Scientific and Cultural Organization :المصدر
Institute for Statistics, 2017a.
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1.100.990.700.45-0.240.84 30.6

 

الجدول 20: متوسطات معدالت كفاءة النظم التعليمية في تحقيق التوازن بين رأس المال المعرفي والبيئة التمكينية التعليمية

في تيسير عملية التعليم والتعلم أو إعاقته. وما توّصلت إليه 
الدراسة الحالية من وجود أسبقية في درجة المدخالت ذات 
الصلة بالبيئة التعليمية، يلفت االنتباه إلى وجود خلل ما في 
مستوى توظيف هذه المدخالت، أي في مستوى العمليات، 
وهي الحلقة المنقوصة في مؤشر التعليم قبل الجامعي وفي 
كل المؤشرات األخرى المتداولة نظًرا لغياب بيانات موضوعية 
موثوق بها حولها. وباستثناء المعلومات المجمعة باستخدام 
ال  رات،  والتصوُّ التصريحات  على  المعتمدة  االستقصاءات 
الممارسات  واقع  مقاربة  على  تساعد  أخرى  بيانات  توجد 
الطلبة  وتصورات  إدراكات  وتبقى  والمدارس،  الفصول  في 
والمدرسين ومديري المدارس، بما في\ها من محاذير، المصدر 
عموًما14.  التعليمي  والمناخ  العمليات  على  للحكم  الوحيد 
ولعّله حان الوقت إلنشاء تحالف أو هيئة دولية تعمل على 
وآليات منهجية تساعد على  أدوات  الجانب قصد وضع  هذا 
الواقع  بما يدور فعًال على أرض  المتعلقة  البيانات  سّد ثغرة 

من ممارسات تعليمية وتقييمية وتسييرية.

المدخالت  بين  العالقة  العالي:  التعليم  قطاع 
والمخرجات

تعدُّ قضية كفاءة قطاع التعليم العالي من القضايا المحورية 
على  والباحثين  القرار  صّناع  من  متزايًدا  اهتماًما  لقيت  التي 
حدٍّ سواء. وترتبط الكفاءة بالعملية اإلنتاجية لقطاع التعليم 
سات التعليم العالي في دولة ما  العالي أو مدى قدرة مؤسَّ
على تحقيق أهدافها بكفاءة. إال أنَّ هذه العبارة (الكفاءة) 
على بساطتها تنطوي على تعقيدات كثيرة عند وضعها موضع 
في  فالكفاءة  التعليمية.  سات  المؤسَّ في  خاصًة  التطبيق 
سات  التعليم العالي ليست أمًرا مسّلًما به؛ ألنَّ غالبية مؤسَّ
الذي  السوق  تنافسية  إطار  تعمل ضمن  ال  العالي  التعليم 
الخاصة15.  الربحية  أو  االقتصادية  المؤّسسات  له  تبًعا  تعمل 
فقياس الكفاءة في التعليم العالي أمٌر صعٌب. وعلى الرغم 
ج  من استخدام بعض الدراسات أداء الطلبة أو نسب التخرُّ
أو عدد سنوات الدراسة كمعايير لقياس الكفاءة، فإنَّ هذه 
سات التعليم العالي  المعايير ال تتحّكم في\ها أو تديرها مؤسَّ
ا، حيث تتّأثر هذه المعايير بمجموعة من العوامل الخارجة  كليًّ
عن سلطة قطاع التعليم العالي مثل المستوى االقتصادي 
توافر  ومدى  األقران،  مجموعات  وتأثير  لألسرة،  والثقافي 
إثرائية في المجتمع المحلي... إلخ، فضًال عن أنَّ هذه  فرص 
الطريقة في القياس تفترض أنَّ أداء الطلبة أو نسب التخرج 
ينتج عنها نفس قدر التعلم في كل نظام تعليمي أو في كل 

ن أنَّ  وعند تسليط الضوء على الدول العربية منفردة، يتبيَّ
اإلمارات العربية المتحدة التي تحتلُّ صدارة الترتيب العربي 
في مؤشر التعليم قبل الجامعي هي من أكثر الدول العربية 
التمكينية  والبيئة  المعرفي  المال  رأس  محوري  بين  توازًنا 
الخلل  بدا  بينما  و73.36)،   68.27 التوالي  (على  التعليمية 
ا (تقّدم واضح في محور البيئة التمكينية التعليمية مقابل  جليًّ
ر في محور رأس المال المعرفي) في لبنان بفارق يقارب  تأخُّ
ا ُعمان  42 درجة وفي الجزائر بفارق يقّدر بنحو 21 نقطة. أمَّ
واليمن فقد جاءت في\هما الصورة معكوسة؛ إذ كان الفارق 
23.27 التوالي  (على  المعرفي  المال  رأس  محور  لصالح 

ًقا في فهم األسباب  تعمُّ الحالتين  كلتا  و10.40). وتتطلب 
المتاح  التمكين  نتيجة دون مستوى  إلى تحقيق  ت  أدَّ التي 
العوامل  أعلى من حجم  نتيجة  الحالة األولى، وتحقيق  في 

التمكينية المتوافرة في الحالة الثانية.

صعوبات  وجود  د  أكَّ فقد  الكفاءة،  معدل  إلى  بالنسبة  ا  أمَّ
لدى الدول العربية في سيرورة تمكين الطلبة من اكتساب 
الظروف  من  كاٍف  قدٍر  توافر  رغم  المستهدفة  المهارات 
المالئمة في البيئة التمكينية ذات الصلة بالتعليم. وقد ظهر 
المستوى  ذات  الدول  مجموعات  مقارنة  عند  ا  جليًّ ذلك 
التعليمية، حيث لوحظ  التمكينية  البيئة  المتقارب في محور 
فعلى  الواحدة،  المجموعة  داخل  الدول  بين  مهمٌّ  تفاوٌت 
ولبنان  المتحدة  العربية  اإلمارات  الكويت،  المثال:  سبيل 
التعليمية  التمكينية  البيئة  مستوى  في  تقريًبا  تساوت 
و76.99)،   73.36  ،70.29 التوالي  (على  تساوي  بدرجات 
 ،0.84 التوالي  (على  الكفاءة  معدالت  في  تفاوتت  ولكنها 
العربية  المملكة  إلى  بالنسبة  0.93 و0.46)، وكذلك الشأن 
أنها  يالحظ  حيث  وتونس،  والمغرب،  واألردن،  السعودية، 
التوالي  البيئة التمكينية التعليمية (على  تتساوى في محور 
تتفاوت في معدل  بينما  و59.44)   58.58  ،57.15  ،50.40

الكفاءة (على التوالي 0.93، 0.88، 0.78 و0.75).

بدَّ  ال  أساسي  مكّون  التعليمية  التمكينية  البيئة  أنَّ  شّك  ال 
التعليمية  السياسات  وضع  عند  االهتمام  من  حّقه  يأخذ  أن 
نفسها  فرضت  لذلك  وتطويرها،  إصالحها  استراتيجيات  أو 
األمم  أجندة  في  بالتعليم  الخاصة  األهداف  من  كهدٍف 
الـتي  التعليميـة  المرافـق  بنـاء  4أ:  «الهدف   ،2030 المتحدة 
ورفـع  واألطفـال،  واإلعاقـة،  الجنسـين،  بـين  الفـروق  تراعـي 
الة  مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعَّ
المهم  بدورها  وعًيا  للجمي\ع»13،  العنف  من  وخالية  ومأمونة 
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الجدول 21: متوسطات معدالت كفاءة التعليم العالي في تحقيق التوازن بين المدخالت والمخرجات

التعليم  قطاع  كفاءة  عدم  على  يدل  وبما  الكبرى.  األفريقية 
ا وبهذه المناطق. وعند النظر إلى المناطق األخرى  العالي عالميًّ
مثل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنطقة شرق 
نجد  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  ومنطقة  الهادئ،  والمحيط  آسيا 
أنَّ مؤشرات الكفاءة بها قد فاقت - وبداللة إحصائية - الواحد 
أنَّ  المختلفة  ومناطقه  العالم  نتائج  يبدو من  ثمَّ  الصحيح. ومن 
ال في ثالث مناطق من بين  قطاع التعليم العالي يعدُّ غير فعَّ

المناطق السبع المعنية بالدراسة.  

مدخالت  محور  متوسط  يتجاوز  فلم  العربية  الدول  في  ا  أمَّ
التعليم العالي 42، كما لم يتجاوز متوسط محور المخرجات 
مدخالت  بين  نقاط  ثماني  من  أكثر  بانخفاض  أي  33.32؛ 
االنخفاض  هذا  من  ويستثنى  ومخرجاته،  العالي  التعليم 
البحرين وقطر، حيث جاءت مخرجاتهما أعلى من المدخالت 
حين  في  للمخرجات،  التوالي  على  و49.91   47.17 بقيمتي 
حين  في  التوالي،  على  و39.12   26.17 مدخالتهما  كانت 
لصالح  والمخرجات  المدخالت  بين  الفروق  أعلى  ُسّجلت 

المدخالت في تونس والمغرب وُعمان (الشكل 31). 

التعليم  قطاع  كفاءة  ضعف  إلى  إجماًال  النتائج  وتشير  هذا 
مهمة  تفاوتات  وجود  مع  العربية  الدول  أغلب  في  العالي 
من  أعلى  الدول  بعض  في  الكفاءة  معدل  جاء  فقد  بينها. 
التعليم كما في  إلى كفاءة قطاع  بما يشير  الصحيح  الواحد 
دولة البحرين (1.80) وقطر (1.28). كما اقترب قطاع التعليم 
العالي في اإلمارات العربية المتحدة (0.97) والجزائر (0.90) 
من تحقيق مستوى الكفاءة المرغوب. وال يمكن قبول نفس 
 ،0.93 في\ها  الكفاءة  معدل  جاء  التي  اليمن  لدولة  النتيجة 
العالي  التعليم  مؤشر  في  األخير  المركز  احتلت  إنها  حيث 
عن  الحديث  يمكن  ال  وبالتالي   .16.17 يساوي  بمتوسط 
إجماًال  المحورين منخفضة  أنَّ قيمتي  بما  بها  الكفاءة  ارتفاع 
قيمة  جاءت  كما   .(115.70 والمخرجات   16.81 (المدخالت 
معدل كفاءة التعليم العالي متدنية أيًضا في المغرب ومصر 
حاجز  قيمتها  تتجاوز  لم  حيث  السعودية،  العربية  والمملكة 
ا في موريتانيا وتونس وُعمان فقد انخفضت في\ها  0.72. أمَّ

قيمة معدل كفاءة التعليم العالي عن 0.50 (الجدول 22).

التعليم  مؤشر  بناء  في  المعتمدة  البيانات  إلى  وبالرجوع 
القطاع  كفاءة  ارتفاع  أسباب  أهم  من  أنَّ  تبّين  العالي، 

دولة، وهو افتراض ليس صحيًحا من األصل، حيث إنَّ المعيار 
يقيس الدرجة التي تمَّ الحصول علي\ها أو عدد السنوات التي 

م الفعلي.  قضاها الطالب في التعليم، وليس مقدار التعلُّ

ضعف  وجود  إلى  تشير  الحالّية  البحوث  أنَّ  بالذكر  والجدير 
سات التعليم العالي؛ أي في  في الكفاءة الخاصة بأداء مؤسَّ
بحدوث  هذا  ُيفّسر  وقد  ومخرجاته16.  مدخالته  بين  العالقة 
تناقص في مخرجات التعليم العالي قياًسا بمدخالته المتاحة. 
بمدى  ربطه  السهل  من  التناقص  أنَّ هذا  البعض  يظن  وقد 
أنَّ  بمعنى  ما،  دولة  في  عامة  بصفة  التعليمي  النظام  جودة 
هذا التناقص أو قلة الكفاءة يكون بدرجة أكبر في نظم التعليم 
في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة. إال أنَّ البحوث ال 
تثبت هذا؛ ففي بعض األحيان ُوجد أنَّ التناقص في مخرجات 
التعليم العالي نسبة إلى مدخالته يكون أقّل في الدول النامية 
عنه في الدول المتقدمة17. بمعنى آخر، قد ُتعظم نظم التعليم 
العالي في بعض الدول النامية من استفادتها من مدخالتها 

ا يحدث في الدول المتقدمة. بقدر أكبر ممَّ

على  العالي  التعليم  قطاع  كفاءة  مقاربة  يمكن   ، ثمَّ ومن 
قيمة  مقارنة  خالل  من  المختلفة  ومناطقه  العالم  مستوى 
محور مخرجات التعليم العالي وجودته بقيمة محور مدخالت 
التاليين:  السؤالين  عن  اإلجابة  عبر  وذلك  العالي،  التعليم 
تناقص  إلى حدوث  العالي  التعليم  بيانات مؤشر  هل تشير 
في كفاءة القطاع عند قياس مؤشر مخرجاته إلى مدخالته؟ 
وهل هناك استثناءات لهذه الفرضية في بعض الدول، وما 

أسباب ذلك؟ 

معدل  احتساب  تمَّ  العالي،  التعليم  قطاع  كفاءة  لدراسة 
العالي  التعليم  مخرجات  محور  قيم  بقسمة  وذلك  الكفاءة 
والنظر  العالي،  التعليم  مدخالت  محور  قيم  على  وجودته 
األقل،  على  الصحيح  الواحد  عن  الفارق  داللة  مدى  في 
باعتبارها الحد األدنى المنتظر من الكفاءة وفيه يتساوى حجم 
المخرجات بحجم المدخالت، بحيث تتحّقق الكفاءة إذا تساوت 

قيمة مخرجاته أو ارتفعت عن قيمة مدخالته (الجدول 21).

التعليم  قطاع  كفاءة  معدل  انخفاض  إلى  النتائج  هذه  تشير 
العالي عن الواحد الصحيح على مستوى العالم والدول العربية، 
ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة جنوب الصحراء 
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السبب،  إلى نفس   - بلغ 0.86  والذي   - ا  الكويت نسبيًّ في 
حيث جاءت قيمة المحور الفرعي كفاءة الطالب 83.33 على 
ج إلى  الرغم من تدني قيمة المحور الفرعي العمل بعد التخرُّ
29.40. وفي المقابل جاءت قيم المحورين الفرعيين كفاءة 
تونس  من  كلٍّ  في  متدنية  ج  التخرُّ بعد  والعمل  الطالب 

المغرب وُعمان. 

قيم  ارتفاع  المتحدة  العربية  واإلمارات  وقطر  البحرين  في 
الفرعيين:  المحورين  في  وجودته  العالي  التعليم  مخرجات 
ج، حيث كانت قيمة المحور  كفاءة الطالب والعمل بعد التخرُّ
لهذه  و83.33  و83.33،   ،82.82 الطالب  كفاءة  الفرعي 
الدول على التوالي، بينما كانت قيمة المحور الفرعي العمل 
بعد التخرج 52.88 للبحرين و62.96 لقطر، وهما األعلى بين 
الدول العربية. وربما يعود السبب وراء ارتفاع معدل الكفاءة 
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الشكل 31: نتائج الدول العربية في محوري التعليم العالي 
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معدل  في  تتفاوت  ولكن  مدخالتها  في  تتقارب  دول    -
العربية  واإلمارات  تونس  المثال  سبيل  على  كفاءتها 
المدخالت  في  و50.98   58.37 التوالي  (على  المتحدة 
العربية  المملكة  الكفاءة)،  في  و0.97   0.46 مقابل 
في  و48.94   47.98 التوالي  (على  وُعمان  السعودية 
األردن  الكفاءة)،  في  و0.49   0.72 مقابل  المدخالت 
ومصر(على التوالي 53.12 و52.86 في المدخالت مقابل 

0.82 و0.65 في الكفاءة).

على  قدرتها  العربية في  الدول  بين  تفاوت  وجود  يؤّكد  وهذا 
استثمار مدخالتها وتعظيم عوائدها، وهو ما يدعو إلى تسليط 

ضرورة  إلى  الكفاءة  نتائج  قراءة  مسألة  في  التنويه  ويجدر 
محور  في  الدول  وضع  المقارنة،  االعتبار،عند  بعين  األخذ 
مغلوطة؛  المقارنة  تكون  ال  حتى  العالي  التعليم  مدخالت 
الدول  كفاءة  معدل  أو  المخرجات  حجم  مقارنة  يمكن  ال  إذ 
عملية  أفضت  وقد  مدخالتها.  في  أصًال  تتفاوت  كانت  إذا 
إلى  المدخالت  محور  متوسطات  أساس  على  التصنيف 

ظهور اتجاهين مختلفين:

هما  كفاءتمها  ومعدل  مدخالتهما  في  تتقاربان  دولتان    -
لبنان والكويت، فقد كانت المدخالت في\هما على التوالي 
47.92 و43.66 ودرجة الكفاءة 0.81 و0.86 على التوالي.

ةلودلا

38.32

45.38

40.15

40.05

40.14

34.39

47.64

21.64

16.76

16.17

42.10

40.30

يلاعلا ميلعتلا رشؤم

42.52

50.01

36.95

38.74

1.80

1.28

0.86

0.46

0.90

0.49

0.82

0.77

0.44

0.93

0.65

0.72

ةءافكلا لدعم

0.81

0.97

0.83

0.58

نميلا

تارامالا

ةيبرعلا لودلا

سنوت

ايروس

ةيدوعسلا

برغملا

ايناتيروم

تيوكلا

ندرالا

نانبل

رئازجلا

نيرحبلا

رطق

نامع

رصم
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العمل  سوق  وسمات  االقتصادي  المناخ  طبيعة  أنَّ  كما 
تسهم في االرتباط اإليجابي بين عناصر التكوين والتدريب، 
وهو ما يجعل من بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية 
ن  أو ألمانيا نموذًجا يحتذى به على هذا المستوى، حيث تتمكَّ
التدريجي  اإلدماج  من  مثًال  المهني  التكوين  سات  مؤسَّ
للطالب داخل سوق العمل عن طريق توفير تدريب عملي 
ما  وهو  الدراسة،  فترة  طيلة  والمقاوالت  الشركات  داخل 
يمّكن المستفيدين من صقل مهاراتهم والتأقلم مع حاجات 
من  األخيرة  هذه  تمّكن  كما  مسترسل.  بشكل  الشركات 
والمؤهالت  المعتمد  التكوين  مالءمة  مدى  من  د  التأكُّ
الخاصة بالطالب مع متطلباتها وحاجياتها. وفي هذا اإلطار 
طردية  معنوية  عالقة  وجود  اإلحصائية  التحليالت  أظهرت 
رأس  المهني ومؤشر  والتدريب  التقني  التعليم  بين مؤشر 
دعامات  كإحدى  التكوين  أهمية  يؤّكد  بما  البشري18  المال 

سياسات التأهيل البشري والتنمية بشكل عام.

الضوء على تجارب الدول التي نجحت في تحقيق أعلى درجات 
الكفاءة قصد دراسة هذه التجارب الناجحة واالستفادة منها.

االرتباط  المهني:  والتدريب  التقني  التعليم  قطاع 
بسوق العمل واالقتصاد وتأهيل رأس المال البشري

تختلف التجارب الدولية في التعاطي مع قطاع التعليم التقني 
كل  قطعه  الذي  والمسار  التاريخ  حسب  المهني  والتدريب 
قطر، ولكن أيًضا حسب طبيعة التحديات التي تواجه اقتصاده 
تحدي  أهم  ولعل  سكانه،  وحاجيات  الديموغرافية  وبنياته 
يمكن رصده من خالل معاينة البيانات األولية لمؤشر المعرفة 
اقتصادي  هو  الموضوع  حول  القطاع  بهذا  الخاصة  العالمي 
على  الدولة  قدرة  وفي  اإلنتاج  بنية  في  ل  يتمثَّ باألساس 
ويدفع  الخريجين  يستوعب  ديناميكي  اقتصادي  مناخ  توفير 
التعليم  شروط  تحسين  إلى  المهني  التكوين  سات  مؤسَّ

والتدريب واالرتقاء بعناصر الجودة.

الشكل 32( نتائج الدول العربية في المحاور الفرعية لمحور التكوين والتدريب المهني
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المهارات  لتحديد  منهجية  أو  كافية  ترتيبات  على  تتوافر  ال 
والدولية،  والوطنية  المحلية  العمل  أسواق  في  المطلوبة 
إطار  في  معالجتها  ويتعّين  بالسهلة  ليست  مسألة  وهي 
والتدريب  التعليم  برامج  إلى  بالنسبة  يصعب  حيث  شامل، 
إلي\ها  يحتاج  التي  هات  والتوجُّ والمهارات  المعارف  تحديد 
العمل  أسواق  داخل  مهم  وتقدُّ ولوجهم  عند  المواطنون 
خالصات  تفيد  اإلطار،  هذا  وفي  سري\ع20.  بشكٍل  المتغيرة 
البنك الدولي حول بطالة الشباب والتدريب المهني أنَّ آليات 
ولوج الشباب لسوق العمل تختلف من بلد آلخر، كما تتأ�ّثر 
إضافة  ساتية،  والمؤسَّ الديمغرافية  بالعوامل  أوضاعهم فيه 
العمل،  إلى  ل  التنقُّ تؤطر  التي  التنظيمية  السياسات  إلى 
والوظائف  المرنة  الوظائف  بين  القائم  التفاوت  وكذلك 

الدائمة أو بين التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي21.

معامالت  فتشير  االقتصادية،  بالرهانات  يتعلق  ما  في  أّما 
مؤشر  بين  ا  إحصائيًّ دالة  موجبة  عالقة  وجود  إلى  االرتباط 
لمؤشر  الرئيسة  والمحاور  المهني  والتدريب  التقني  التعليم 
االقتصاد المتضمن في مؤشر المعرفة العالمي وهي التنافسية 

المعرفية، واالنفتاح االقتصادي، والتمويل والقيمة المضافة.

بين  معنوية  عالقة  وجود  اإلحصائية  التحليالت  تؤكد  كما 
التنافسية  ومحور  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  مؤشر 
المعرفية لقطاع االقتصاد، الشيء الذي يؤكد األهمية التي 
المهني  التكوين  كفاءة  تحديد  في  المعرفة  اقتصاد  يحتلها 
قطاع  عالقة  حول  واضحة  فكرة  يعطينا  ما  وهو  وفاعليته، 
الراهنة  القضايا  أهمِّ  مع  المهني  والتدريب  التقني  التعليم 

التي يطرحها مؤشر االقتصاد.

بأنَّ  القول  فيمكن  العربية،  الدول  في  الوضع  بخصوص  أّما 
المهني  والتدريب  التقني  التعليم  بقطاع  المتزايد  االهتمام 
قد أفسح المجال أمام فئات عريضة من الشباب الكتساب 
مهارات عملية ومهنية، مع تنوي\ع العرض التربوي العام لبعض 
األقطار، ما أكسب الشباب نوًعا من الثقافة المهنية الجديدة 
قطاعات  ز  عزَّ ما  وهو  والمسؤولية،  اإلنجاز  على  القائمة 
أو  والمغرب،  تونس  مصر،  في  كالسياحة  رائدة  اقتصادية 
كالصناعة التقليدية في المغرب، أو الخدمات الصناعية في 
ل األثر الكبير  المملكة العربية السعودية، إلخ. وكان لهذا التحوُّ
اإلنتاجية  الثقافة  واالقتصادية وفي  االجتماعية  البنيات  في 
للشباب بشكٍل خاص، حيث أصبحت المهارات نتيجة لعملية 
ٍم فرديٍّ أو جماعيٍّ مبنية على مسار أكاديمي أو تدريبي  تعلُّ
في  ل  التحوُّ أسهم  كما  بها،  معترف  شواهد  عليه  تشهد 
االنتقال بالكثير من المهن العائدة للموروث الثقافي لبعض 
المهني- الشكل  إلى  الشفهي  شكلها  من  العربية  األقطار 
العلمي الذي يخضع لمناهج وضوابط تمَّ تحديدها وترتيبها 
فإنَّ  ذلك،  من  الرغم  وعلى  االختصاص.  ذوي  أيدي  على 

ا على مستوى تنوع العرض التربوي لمراكز وبنيات التعليم  أمَّ
تجارب  عدة  بين  التمييز  فيمكن  المهني،  والتدريب  التقني 
وأنماط، في\ها ما هو رائد وفي\ها ما بقي محتشًما على هذا 
التي  النوعية  الت  التحوُّ القطاع  واكب  حيث  المستوى، 
شهدتها اقتصاديات مجمل الدول، بما في\ها تلك التي كانت 
هذا  والغاز،  كالنفط  الطبيعية  مواردها  على  ا  كليًّ تعتمد 
اإلرادة  الدول  هذه  من  كثيٍر  إلى  بالنسبة  يعكس،  التنوع 
بضرورة  القرار  أصحاب  لدى  تبلورت  التي  الراسخة  والعزيمة 
تأهيل العنصر البشري بشكل يخدم تنوي\ع االقتصاد واإلنتاج. 

ولئن اتفقت أغلب نتائج دراسات وتقارير المنظمات الدولية 
والتكوين  التعليم  منظومتي  بين  العالقة  اختالل  على 
التعليم  قطاع  على  سلًبا  ذلك  وانعكاس  العمل  وسوق 
أصابع  إليه  ه  توجَّ ما  غالًبا  والذي  المهني،  والتدريب  التقني 
مدخالت  فهم  في  ق  التعمُّ أنَّ  إال  الخصوص،  بهذا  االتهام 
فاعليته  ضعف  من  الرغم  وعلى  القطاع،  هذا  ومخرجات 
بأنَّ  الجزم  يمكننا  فإنه  األقطار،  كثيٍر من  برامجه في  ونجاعة 
الوضع ليس مرتبًطا بالضرورة بطبيعة مخرجات قطاع التعليم 
أعمق من  إلى  يتعداه  بل  المهني وحده،  والتدريب  التقني 
ذلك، وهو ما تشير إليه الدراسات الدولية التي تعنى بقراءة 
أهم  تكمن  حيث  ككل،  العمل  سوق  لواقع  وعميقة  مركبة 
العوائق التي تعّمق الفجوة بين التكوين وسوق العمل في 
البنيات االقتصادية أساًسا وضعف جاذبية االستثمار  ترهل 
عوامل  إلى  إضافة  اإلنتاجية،  الوحدات  تنافسية  ومحدودية 

من قبيل ضعف جودة المنظومة التعليمية ككل19.

محوري  بين  باالرتباط  الخاصة  القيم  د  تؤكِّ أخرى،  ناحية  من 
رات  التطوُّ العمل  سوق  وبنية  المهني  والتدريب  التكوين 
مستوى  على  األقطار  من  مجموعة  شهدتها  التي  المهمة 
العمل  أرباب  متطلبات  مع  متالئمة  تكوينية  منظومة  بناء 

ومع الضوابط العامة لسوق العمل.

سوق  سمات  بمحور  المتعلقة  المناطق  لنتائج  يمكن  كما 
أنَّ  إال  والتوظيف،  التكوين  بين  العالقة  تعكس  أن  العمل 
فهم الجدلية الثنائية بين القطبين يفرض علينا قراءة النتائج 
بشكٍل ديناميكيٍّ وتنزيلها في سياقها؛ ألنَّ المناطق والدول 
الديموغرافي،  المستوى  على  الضغوطات  نفس  تعيش  ال 
التعليم  للملتحقينبمؤسسات  المتواضعة  النسب  أنَّ  كما 
التقني قد تجعل بعضها بمنأى عن سؤال التوظيف أو على 
األقل ال تعيشه بنفس الحدة مثل دول الخليج العربي. فلو 
المناطق في محور «سمات سوق  نتائج متوسطات  تأملنا 

العمل» فسنلمس تنافًرا بين المناطق والدول. 

سة األوروبية للتدريب أنه على مستوى  ويشير تقرير للمؤسَّ
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط مثًال، كثير من الدول 
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اإلطار 3: ندرة فرص العمل الالئق

في  االقتصادية  والتنافسية  اإلنتاجية  ضعف  إلى  إضافة 
معظم بلدان المنطقة العربية، تعيق السياسات والقوانين 
المنظمة لسوق العمل نمو الوظائف في شكل متناسب 
مع النمو الديمغرافي؛ ما يؤّثر خصوًصا في الشباب، ويحول 
انتشار  مع  سوًءا  الوضع  ويزداد  ا.  اقتصاديًّ تمكينهم  دون 
الوظائف  توزي\ع  في  كبيًرا  دوًرا  تلعب  التي  «الواسطة» 
عن  الباحثين  الشباب  تدفع  والتي  المتاحة،  المحدودة 
والروابط  االجتماعية  العالقات  على  االعتماد  إلى  وظيفة 
األسرية؛ وهو ما يعطي شباب العائالت المتنفذة أفضلية 
على أقرانهم، بما يعنيه ذلك على وجه العموم من انتهاك 
لمبادئ العدالة االجتماعية وتضحية بمعيار الجدارة الالزم 

لتحقيق اإلنتاجية االقتصادية.

ما  في  العمل  لسوق  الرئيسة  النواتج  التقرير  هذا  يحلل 
يخص الشباب في المنطقة العربية، حيث يسّجل معدالت 
ا لمشاركتهم في القوى العاملة تصل إلى ما  منخفضة جدًّ
يقارب 24 في المئة، وتنخفض إلى ما دون 18 في المئة 
مناطق  بباقي  مقارنة  معدل  أدنى  وهو  الشابات؛  بين 
العالم. ونسبة البطالة بين الشباب هي األعلى لهذه الفئة 

العمرية في العالم؛ إذ تقترب من 30 في المئة. 

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2016.

العربية  الدول  المهني في  والتدريب  التقني  التعليم  قطاع 
الدعم والتطوير، والعمل على  إلى مزيٍد من  يزال  بحاجة  ال 
رفع التحديات التي يواجهها في ظل عدة ضغوطات هيكلية 
أثبتت  الصدد،  هذا  وفي  الدول.  هذه  اقتصاديات  تعيشها 
نتائج مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني وجود حالة من 
انعدام التوازن بين بنية التعليم التقني من ناحية والتدريب 

المستمر من ناحية أخرى (الشكل 32). 

ديموغرافي  هو  تحدي  أهمَّ  بأنَّ  إجماًال،  القول  يمكن 
التفاعل  على  العمل  سوق  بقدرة  عالقته  في  باألساس 
مع حجم وبنية الهرم السكاني للدولة؛ فتجارب دول مثل 
الجبارة  المجهودات  رغم  مثًال،  المغرب  أو  الجزائر  مصر، 
قوى  عرض  ارتفاع  أمام  عاجزة  تبقى  فإنها  بذلت،  التي 
جعل  الذي  الرئيس  السبب  وهو  الطلب.  وضعف  العمل 
التقني  التعليم  قطاع  مع  تتعامل  قطرية  تجارب  عدة  من 
خالله  من  تهدف  فقط،  ظرفيٍّ  بشٍكل  المهني  والتدريب 
بنيوية،  تكون  تكاد  التي  الشباب  بطالة  إشكالية  حلحلة 
القطاع  صورة  على  سلبيٍّ  بشكٍل  انعكس  الذي  الشيء 
التوازن  خلق  عن  عجزه  أمام  االجتماعية  كما  االقتصادية 
الخبراء  يعرف  كما  والتي  والطلب،  العرض  بين  المطلوب 

وذوو االختصاص، ليست بالعملية البسيطة. 

وجنوب  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق  من  كلٍّ  في  اإلنتاج 
لالنتباه  والالفت  الكبرى.  األفريقية  الصحراء  وجنوب  آسيا، 
الواحد  من  أعلى  جاءت  المجتمعي  االبتكار  متوسطات  أنَّ 
االختبارات  أكدت  المناطق، كما  الصحيح على مستوى كلِّ 

اإلحصائية صحة هذا الفرض.

البحرين  من  كلٌّ  قت  فحقَّ العربية،  الدول  إلى  بالنسبة  أّما 
البحث  كفاءة  معدالت  أعلى  المتحدة  العربية  واإلمارات 
فى  واألردن،  مصر  من  كلٌّ  الترتيب  في  يلي\ها  والتطوير، 
لت كلٌّ من الجزائر وموريتانيا واليمن أقلَّ معدالت  حين سجَّ
مصر  من  كلٌّ  قت  حقَّ كما  والتطوير.  البحث  إنتاج  لكفاءة 
العربية  والمملكة  وُعمان  والمغرب  والبحرين  والكويت 
اإلنتاج.  في  االبتكار  لكفاءة  متوسطات  أفضل  السعودية 
وأخيًرا فإنَّ لبنان واألردن والجزائر والمغرب وتونس والكويت 
قد حصدت أفضل معدالت لكفاءة محور االبتكار المجتمعي 

تباًعا (الجدول 24).

ويجدر التنويه بأنَّ غياب البيانات في بعض الدول قد يعطي 
والتطوير  البحث  كفاءة  مؤشر  قيمة  عن  خاطًئا  انطباًعا 
واالبتكار، ولعلَّ الحالة األكثر وضوًحا هي الجمهورية العربية 

السورية واليمن، واللتان يصعب تحليل نتائجهما.

كفاءة  ضعف  واالبتكار:  والتطوير  البحث  قطاع 
اإلنتاج

والتطوير  البحث  مجال  في  الكفاءة  متوسطات  تشير 
واالبتكار (الشكل 33) إلى أنَّ معظم المناطق ما عدا الدول 
قت متوسط كفاءة أكبر من واحد في مجال  العربية، قد حقَّ
اإلحصائية  االختبارات  دت  أكَّ والتطوير. وقد  العلمي  البحث 
المناطق  لكل  الكفاءة  فرض  قبول  تمَّ  حيث  النتائج،  هذه 
ما عدا الدول العربية. من ناحية أخرى، تفيد النتائج بأنَّ كالًّ 
أمريكا  ومنطقة  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  من 
الالتينية والبحر الكاريبي ومنطقة جنوب الصحراء األفريقية 
(مقاسة  مرتفعة  ت  تشتُّ درجات  صاحبتها  قد  الكبرى 
فإنَّ  هنا،  ومن  الثقة.  فترات  وطول  المعياري  باالنحراف 
درجة الثقة في معدل الكفاءة في هذه المناطق يكون أقلَّ 
الوسطى  وآسيا  أوروبا  منطقة  (مثل  األخرى  المناطق  من 
ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) التي صاحبتها 

ت أقل. درجات تشتُّ

النتائج المعروضة في الجدول 23 أنَّ كل  ويتبّين من خالل 
المناطق حققت متوسطات لكفاءة االبتكار في اإلنتاج تقل 
عن الواحد الصحيح وتتراوح من 0.47 في منطقة جنوب آسيا 
االختبارات  نتائج  أن  بيد  العربية.  الدول  في   0.98 نحو  إلى 
اإلحصائية قد أفادت بعدم قبول فرض كفاءة االبتكار في 



|  الـمعرفة والـثورة الـصناعية الـرابـعة 54

الجدول 24( متوسطات معدالت كفاءة إنتاج البحث والتطوير واالبتكار للدول العربية

تارامالا

سنوت

ةيدوعسلا

برغملا

ايناتيروم

تيوكلا

ندرالا

نانبل

رئازجلا

نيرحبلا

رطق

نامع

رصم

0.44 0.742.58

0.26 0.241.47

1.06 0.87

0.601.42

0.85

0.64

راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا جاتنإ ةءافك تاطسوتم
ةيبرعلا لودلا

3.01 0.64

1.170.68

1.02

0.85

1.78 1.15

0.760.68

0.45

0.73

0.28 0.290.05

0.81 0.86

0.400.86

1.48

1.32

1.25 0.49

0.641.51

1.43

0.65

جاتنإلا يف راكتبالا يعمتجملا راكتبالاريوطتلاو ثحبلا

1.400.471.03ايسآ بونج

0.710.981.02ةيبرعلا لودلا

1.080.861.24ىطسولا ايسآو ابوروأ

راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا 

قطانملا

1.150.911.02ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

1.140.641.04ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش

1.550.661.35ىربكلا ةيقيرفألا ءارحصلا بونج

1.310.791.38يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ

1.200.801.17يملاعلا طسوتملا

 روحم 
ريوطتلاو ثحبلا

  
جاتنإلا ىف راكتبالا

  
يعمتجملا راكتبالا

 روحم  روحم 

الجدول 23( متوسطات معدالت كفاءة محاور البحث والتطوير واالبتكار وفق المناطق
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في قطاع االقتصاد نظًرا للدور الحاسم الذي تلعبه البنية 
التكنولوجية في تطوير العملية اإلنتاجية ونمّو رأس المال 

ودعم االنفتاح االقتصادي. 

البطالة الهيكلية سمة التحدي لالقتصاد العربي

التي  االقتصادية  الت  للتحوُّ نتيجة  الهيكلية  البطالة  تنشأ 
موارد  كاكتشاف  االقتصاد  تحدث من حين آلخر في هيكل 
جديدة  سلع  ظهور  أو  كفاءة،  أكثر  إنتاج  وسائل  أو  جديدة 
تحل محل السلع القديمة. تعرف البطالة الهيكلية على أنها 
حالة تسود االقتصادات عند اختالف المهارات المتوافرة مع 
الوظائف المتاحة في االقتصاد، ويمكن أن تتلّخص المسببات 
التي  الُمعّززات  من  مجموعة  في  الهيكلية  للبطالة  الرئيسة 
أثرها في االقتصاد، ويأتي ضمن  زيادتها وزيادة  تعمل على 
تلك المسببات أو الُمعّززات صعوبة االنتقال الجغرافي، وما 
انتقال العمالة العاطلة من األماكن  يعنيه ذلك من صعوبة 
تتطلب  التي  األماكن  إلى  الهيكلية  البطالة  ذات  الجغرافية 
خروج  الهيكلية  البطالة  من  ُيعّزز  كما  وقدراتهم.  مهاراتهم 
بعض الصناعات أو خطوط اإلنتاج من العمل بسبب التقادم 
أو بسبب ظهور خطوط إنتاج مختلفة، وهنا يكون الحديث 
وفي  مهنية.  رات  تطوُّ الرئيس  مسّببها  هيكلية  بطالة  عن 
النهاية فإنَّ التغلب على البطالة الهيكلية يتطّلب مجموعة 
ومن  األمد،  وطويلة  قصيرة  والوسائل  السياسات  من 
الُمعرضين  إكساب  من  يعنيه  وما  التحويلي  التدريب  ذلك 
أكثر  تجعلهم  التي  المهارات  من  مجموعة  الهيكلية  للبطالة 

اقتصاد  بتنافسية  متعلقة  إشكاليات  ثانًيا: 
المعرفة في ظل الثورة الصناعية الرابعة

ترتبط  إشكاليات  القسم  هذا  يتناول  سبق،  لما  استكماًال 
واالرتقاء  المعرفة  اقتصاد  إلى  التحول  بمسألة  مباشرة 
ظل  في  أهمية  تزداد  مسألة  وهي  التنافسية،  بقدرته 
الثورة الصناعية الرابعة وما أحدثته من تغييرات عميقة في 
وغيرها.  العمل  وأدوات  والخدمات  واإلدارة  اإلنتاج  نظم 
واعتباًرا ألهمية المواءمة بين القفزة العلمية والتكنولوجية 
التغييرات  مواكبة  على  قادرة  بشرية  موارد  وتوافر  الكبيرة 
على  التركيز  سيتم  المتوقعة،  المستقبلية  والتطورات 
المعرفة  مؤشر  نتائج  إلى  استناًدا  تحليلها  يتمُّ  قضايا  أربع 
العالمي. تتعلق القضية األولى بالبطالة الهيكلية الناتجة عن 
المعرفة  يرتكز على  المواءمة بين متطلبات اقتصاد  ضعف 
والتكنولوجيا، ونوعية القوى البشرية التي يوفرها التعليم 
بعالقة  الثانية  القضية  وتهتّم  العالي؛  التعليم  وتحديًدا 
بالمردود  باألداء االقتصادي، أي  البحث واإلنتاج واالبتكار 
في  ودوره  واالبتكار  والتطوير  البحث  لقطاع  االقتصادي 
الحركة االقتصادية وفى المسار التنموي للدول نحو اقتصاد 
المعرفة. أّما القضيتان الثالثة والرابعة فترّكزان على مسألة 
االستفادة  وتعظيم  التكنولوجية  الثورة  توظيف  مدى 
باعتباره  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  منها في قطاع 
يتطلبها  التي  العاملة  القوى  تدريب  في  ا  أساسيًّ مدخًال 
وكذلك  مسبوق،  غير  رقمي  ل  بتحوُّ موسوم  عمل  سوق 

الشكل 33( متوسطات معدالت كفاءة محاور البحث والتطوير واالبتكار وفق المناطق
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في   13 نحو  إلى  ا  عالميًّ الشباب  بين  البطالة  نسبة  فيه 
المئة وفقا إلحصاءات العام 2017، فإن نسبة البطالة بين 
تصل  األوسط  والشرق  العربي  الخليج  دول  في  الشباب 
إلى نحو 30 في المئة في العام 2016، وال يتوقع لها أن 
كما   ،25 العام 2017  تتراجع عن ذلك بشكل ملموس في 
التي  البطالة  لتلك  الجندري  البعد  في  األكبر  المعضلة  أنَّ 
تتجاوز بها نسبة البطالة بين الشباب نحو 36 في المئة من 
ا  المتاحة26)، فتواجه تحدًيا حقيقيًّ األنثوية  الشبابية  الطاقة 
في التعامل مع قضايا التعليم وأهمية توجيه التعليم نحو 
ما يتطلبه سوق العمل، سواء كان ذلك عن طريق تطوير 
وتحسين جودة مستوى التعليم في الجامعات، أو من خالل 
نطاق  إلى  الدخول  نحو  الحقيقية  الحاجة  في  النظر  إعادة 
يتطلبه  ما  أنَّ  حين  في  المدرسي،  بعد  الجامعي  التعليم 
سوق العمل هي مهارات فنية وتقنية يمكن توفيرها عبر 
التعليم التقني والتدريب المهني أكثر مما يتطلبه من تعليم 

بالمستوى الجامعي بشتى مجاالته27. 

وفي إطار المراجعة العامة لألدبيات السابقة تتضح أهمية 
واالقتصاد  وجودته  العالي  التعليم  مخرجات  بين  الربط 
الهيكلية،  والبطالة  االقتصاد  بين  العالقة  إلى  ف  للتعرُّ
وما يشير إليه ذلك من أهمية االهتمام بمستوى التعليم 
النظر  إعادة  نفسه  الوقت  وفي  العمل  لسوق  المطلوب 
البطالة  من  الحّد  سبيل  في  التعليم  أوجه  على  باإلنفاق 
والمؤهالت  للكفاءات  مصدٍر  وجوِد  وضمان  الهيكلية، 

البشرية المطلوبة لسوق العمل. 

سابًقا  المذكرة  المرجوة  األهداف  إطار  وفي  هنا،  ومن 
والخاصة بتحليل معطيات البطالة الهيكلية، فقد تمَّ النظر 
بما  كامل،  بشكٍل  االقتصاد  قطاع  بين  العالقة  تحليل  في 
واالنفتاح  المعرفية،  التنافسية  ثالثة:  محاور  من  يحتويه 
االقتصادي، والتمويل والقيمة المضافة، مع كلٍّ من محور 
مخرجات التعليم العالي وجودته، إضافة إلى متغير اإلنفاق 
المحلي  الناتج  من  (كنسبة  العالي  التعليم  على  الحكومي 
اإلجمالي)، وكالهما مكّونان شملهما قطاع التعليم العالي 
سمات  محور  إلى  إضافة  العالمي،  المعرفة  مؤشر  في 
سوق العمل المدرج ضمن قطاع التعليم التقني والتدريب 

المعروفة  الوسائل  العمل. ومن  مناسبة لمتطلبات سوق 
ب على البطالة الهيكلية قيام الحكومة بتقديم الدعم  للتغلُّ
سات والموظفين لالنتقال إلى مواقع عمل تتناسب  للمؤسَّ
مشكلة  من  التقليل  يمكن  كما  وجدت،  إن  ومهاراتهم، 
وما  العمل  سوق  مرونة  سياسات  عبر  الهيكلية  البطالة 
يعنيه ذلك من توافر الوظائف بدوام جزئي والعمل في أكثر 

من مجال بتوزي\ع األوقات بين تلك المجاالت22.

وبالتحديد، عند الحديث عن البطالة الهيكلية فإنَّ المعنى 
المتروك هو الهيكل والمعنى المفهوم هو البطالة، ذلك 
إلى  ه  التوجُّ عن  الحديث  بمنزلة  هي  الهيكلية  البطالة  أنَّ 
سوق العمل بمؤهالت وشهادات ال تتناسب والوظائف 
الشخص  إليه  توصل  ما  إنَّ  أي  السوق.  ذلك  في  المتاحة 
من المعرفة المتراكمة عبر قنوات التعليم المختلفة وخاصة 
تعني  ال  تعليمية  محطات  هي  العالي،  التعليم  مرحلة 
القوى  في  االستثمار  تعني  وإنما  بشيء،  العمل  سوق 
البشرية في قضايا تعليمية قد تكون مفيدة للحصول على 
لة لدخول سوق العمل أو إيجاد  الشهادة، ولكنها غير مَؤهِّ
في  الهيكلية  البطالة  أماديو  كمبرلي  عّرف  وقد  وظائف. 
ر التكنولوجيا  عصرنا الحالي على أنها البطالة المرتبطة بتطوُّ
الوظائف، ومن  العديد من  اختفاء  أحد أسباب  ُيعدُّ  الذي 
جهة أخرى فإنَّ البطالة الهيكلية قد تنشأ عن تحرير التجارة 
الدول عن  إلى توقف  تجارية تؤدي  ثنائية  اتفاقيات  وعقد 
إنتاج بعض السلع أو الخدمات مقابل الحصول علي\ها بشكل 
صعيد  وعلى  األخرى.  الدول  من  كلفة  وأقل  جودة  أكثر 
آخر، فإنَّ أماديو يرى أنَّ حالة الركود االقتصادي، واألزمات 
المالية تؤّدي إلى تعزيز وجود البطالة الهيكلية بل وتؤدي 
فإنَّ  وعليه  المتوقع23.  من  أطول  لفترات  استمرارها  إلى 
الحالة األخيرة، والتي يعيشها العالم منذ نهاية الربع الثالث 
من العام 2008، شّكلت انطالقة حقيقية لزيادة حجم وقوة 
العربية  الدول  وفي  العالم  في  الهيكلية  البطالة  مشكلة 

بشكل خاص. 

دون  الشباب  عنصر  في\ها  يشّكل  التي  العربية  الدول  أّما 
سن الثالثين ما يزيد على 60 في المئة من عدد السكان24، 
الذي تصل  الوقت  أنه في  الدولية  العمل  (وتؤكد منظمة 

الجدول µ25 معامالت االرتباط لمؤشر االقتصاد بمكّونات مؤشر التعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني
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أي: التنافسية المعرفية واالنفتاح االقتصادي، والتمويل 
والقيمة المضافة. بل إنَّ تراجع مستويات التعليم وجودته 
يعني بالضرورة تراجع المحاور الثالثة، وبالربط مع مفهوم 
مخرجات  مواءمة  عدم  إلى  تشير  التي  الهيكلية  البطالة 
قطاع التعليم العالي وجودته مع متطلبات سوق العمل، 
االقتصادي  النمو  ر  وتطوُّ واإلنتاجية  اإلنتاج  مع  وبالتالي 
في الدولة، نستطي\ع أن نصَل إلى تفسير منطقي لتراجع 
الكثير من الدول العربية في مؤشرات التنافسية المعرفية 
واالنفتاح االقتصادي وتطور القيمة المضافة عن العديد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  احتلت  العالم، حيث  من دول 
الدولة  وهي  العالمي،  التنافسية  مؤشر  في   17 المركز 
الوحيدة في المنطقة التي تتبوأ هذا المركز، في حين أّن 
ا،  الدولة العربية التالية، وهي قطر، تحتل المركز 25 عالميًّ
ا، ومن  ثمَّ المملكة العربية السعودية في المركز 30 عالميًّ
البحرين 44 ثمَّ الكويت 2952، وجميعها من  بعدها تأتي 
البطالة  نسبة  في\ها  تتجاوز  ال  التي  العربي  الخليج  دول 
يقل  الذي  الطبيعي  البطالة  معدل  المختلفة  بأنواعها 
البطالة في دولة مثل  المئة30، بل إنَّ معدل  عن 5 في 
المئة31. ويعزز  المتحدة ال يتجاوز 2 في  العربية  اإلمارات 
لقطاع  رئيس  محدد  البطالة  هيكلية  أنَّ  الطرح  هذا 
االقتصاد، وأنَّ البطالة الهيكلية الناتجة عن عدم مواءمة 
مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل خلقت وضًعا 

ا صعًبا أمام الدول العربية بشكل عام.  تنافسيًّ

من ناحية أخرى، أثبتت نتائج نموذج االنحدار للمنطقة العربية 
وجودته  العالي  التعليم  ومخرجات  االقتصاد  مؤشر  بين 
معنوية عالية وتفسير يزيد على 61 في المئة من التغيرات 
ومعنوي  مرتفع  تفسير  وبمعامل  الكلي  االقتصاد  في 
وجودتها  المخرجات  تلك  ارتباط  إلى  يشير  بما  للغاية، 
بالوضع االقتصادي العام في المحاور الثالثة، والنتيجة هنا 
العربية  الدول  في  الهيكلية  البطالة  مستويات  زيادة  أنَّ 
على الشكل المشار إليه سابًقا يعدُّ من أهم أسباب ضعف 
المحلي  الناتج  االقتصاد، فضعف مستوى  حلقات ومحاور 
من  المئة  في   6 يتجاوز  ال  الذي  العربية  للدول  اإلجمالي 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي العالمي32، لعله يعود إلى 
البطالة المتفاقمة في الدول العربية من جهة، وإلى البطالة 
التعليم  مخرجات  أنَّ  تعني  والتي  خاص،  بشكل  الهيكلية 
العالي ال تتواءم ومتطلبات اقتصاد التنافسية المبني على 
أنَّ اختراق أسواق العالم والمساهمة في\ها يتطلب اقتصاًدا 
منتجات  أو  تقليدية  مخرجات  فقط  وليس  ا  تنافسيًّ ا  إبداعيًّ

ذات قيمة مضافة ضعيفة الجودة والمنافسة. 

السكاني  التكوين  نسبة  اقتراب  من  فبالرغم  هنا،  ومن 
لالقتصادات العربية مجتمعة مع نسبة السكان في منطقة 
السكانية شابة  التركيبة  أنَّ  من  وبالرغم  أمريكا،  وفي  أوروبا 
به  تسهم  ما  فإنَّ  اإلشارة،  كما سبقت  العربية،  الدول  في 
تلك التركيبة السكانية ال يتجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي 

المهني. والجدير بالذكر أّن مكونات محور مخرجات التعليم 
المؤشر  في  العالي  التعليم  قطاع  ضمن  وجودته  العالي 
ج بما في\ها نسبة  ن محاور فرعية تشمل متغيرات التخرُّ تتضمَّ
خريجي  ونسبة  يعادلها،  ما  أو  البكالوريوس  مرحلة  خريجي 
الفرعي  والمحور  والدكتوراه)،  (الماجستير  العالي  التعليم 
على  الحاصلة  العاملة  القوى  فيه  بما  ج  التخرُّ بعد  العمل 
تعليم متقدم، والبطالة في أوساط القوى العاملة الحاصلة 
الجامعات  جودة  الفرعي  والمحور  متقدم،  تعليم  على 
مجاالت  في  والقطاعات  الجامعات  بين  التعاون  فيه  بما 
ا،  عالميًّ المصنفة  الجامعات  وعدد  والتطوير،  األبحاث 
الطالب  نسبة  فيه  بما  الطالب  كفاءة  الفرعي  والمحور 
انتقال الطالب  ا ونسبة  الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّ
إلى الدولة. أّما محور سمات سوق العمل فقد احتوى على 
المال  ورأس  العاملة  القوى  مؤهالت  قبيل  من  متغيرات 
أوساط  في  المهنية  األخالقيات  ضعف  فيه  بما  البشري 
القوى العاملة، وتوافر قوى عاملة ماهرة، وعدد التقنيين 
والمحور  العاملة،  القوى  من  نسمة  ألف  لكل  (الفنيين) 
العمل  أنظمة  من  في\ها  بما  العمل  سوق  بنية  الفرعي 
التقييدية واإلطار التنظيمي لسوق العمل. وقد دّلت نتائج 
تحليل االرتباط وتحليل االنحدار28 الخاصة بمؤشرات البطالة 

الهيكلية المشار إلي\ها في الجدول 25.

-  هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين مخرجات التعليم العالي 
وجودته ومؤشر االقتصاد وبنسبة تتجاوز 0.76، لكن تلك 
الحكومي  اإلنفاق  إلى  بالنسبة   0.17 تتجاوز  ال  العالقة 
على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
و0.24 بالنسبة إلى سمات سوق العمل. أي إنَّ العالقة 
االقتصاد  قطاع  مؤشر  بين  تتمّثل  الواضحة  المحورية 
من  يعّزز  ما  وجودته،  العالي  التعليم  مخرجات  ومحور 
تحقيق  في  وجودته  التعليم  مخرجات  وأهمية  منطقية 
أهداف االقتصاد. وعليه فإنَّ ضعف مستويات أو نوعية 
إلى  العالي سيؤدي  التعليم  المخرجات في  كم  حتى  أو 
بالضرورة في  العام، وسيؤثر  االقتصادي  الهيكل  ضعف 
تنافسية االقتصاد وما يحتويه ذلك من متغّيرات مرتبطة 
ببنية تحتية ومقومات تنافسية، ناهيك عن األثر السلبي 
لذلك في مؤشرات المحور الفرعي لالقتصاد اإلبداعي، 
قنوات  عبر  الخارجي  االقتصاد  إلى  النفاذ  على  والقدرة 
التبادل التجاري، إضافة إلى الدور السلبي لتلك النتيجة 
يتعلق  ما  وخاصة  االقتصاد،  في  المضافة  القيمة  على 
بالعمالة الماهرة والقيمة المضافة التصنيعية. وقد تعززت 
تلك النتيجة بما أفرزته نماذج االنحدار التي أثبتت معنوية 
مؤشر مخرجات التعليم العالي وجودته مع المؤشر العام 
لقطاع االقتصاد، وقد فسرت تلك المعادلة نحو 58 في 
بما  االقتصاد،  قطاع  بها  يتأثر  التي  التغيرات  من  المئة 
ا وثيًقا بين مخرجات التعليم  يعني أنَّ هناك ارتباًطا إيجابيًّ
أمٌر  التطور والنمو االقتصادي للدول. وهو  وجودته مع 
الثالثة لقطاع االقتصاد؛  المحاور  بالضرورة على  ينعكس 



58 |  الـمعرفة والـثورة الـصناعية الـرابـعة

فمتطلبات  والقيادية.  والشخصية  المعرفية  القدرات 
سوق العمل من تنافسية ومن ثورة صناعية رابعة باتت 
الحصول  فقط  وليس  متكاملة  مؤهالت  امتالك  ُتحّتم 
لم  صات  أكاديمية، بعضها حتى في تخصُّ على شهادات 
أو  العمل  سوق  في  تماًما  راكدة  باتت  أو  مطلوبة  تعد 
وقت  مسألة  العمل  سوق  من  وانقراضها  خروجها  بات 
ل  تحوُّ فإنَّ  العربية،  المنطقة  إلى  وبالنسبة  أكثر.  ليس 
رافعة  وقوى  منتجة  قوة  نحو  الشابة  السكانية  الكتلة 
بمخرجات  أكبر  بشكل  االهتمام  ب  يتطلَّ والتنمية  لإلنتاج 
القاعدة  تنوي\ع  أردنا  إْن  ونوًعا، ذلك  ا  كمًّ العالي  التعليم 
اإلنتاجية وتكبير حصة المنطقة من اإلنتاج العالمي ومن 
سوق التبادل التجاري العالمي. هذا وتجدر اإلشارة في 
وخاصة  الدول،  بعض  به  تقوم  الذي  الجهد  إلى  النهاية 
مجال  في  سياسات  من  العربي،  الخليج  منطقة  في 
توطين أو إحالل العمالة في سبيل تجاوز مشكلة البطالة 
خاص.  بشكل  الهيكلية  البطالة  ومشكلة  عام،  بشكل 
وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن تتواءم هذه السياسات 
مع دراسات واقعية للوظائف التي يمكن إحاللها حتى ال 
عاملة  عن قوى  االستغناء  إلى  السياسات  تلك  ل  تتحوَّ
منتجة ال تتوافق مهاراتها أو ما تقوم به من وظائف مع 
الوطنية  البشرية  القوى  أو  المواطنين  لدى  يتوافر  ما 

المستهدفة من عملية اإلحالل والتوطين. 

المردود االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار

يعتمد قياس المردود االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار 
وانعكاساته التنموية المباشرة وغير المباشرة على أسلوبين 
اإلحصاء  منهجيات  على  األول  األسلوب  يرتكز  بديلين؛ 
الدولية  باألدلة  المركبة  للمؤشرات  والتحليلي  الوصفي 
والتنافسية  واالبتكار  العلمي  والبحث  للمعرفة  واإلقليمية 
األكاديميات  تصدرها  التي  اإلحصائية  والمسوح  ناحية،  من 
والمؤسسات البحثية في هذا المجال من ناحية أخرى، في 
كلية  اقتصادية  نماذج  بناء  الثاني  األسلوب  ب  يتطلَّ حين 
وجزئية من أجل تتبع اآلثار التنموية وانعكاساتها المستقبلية 
بما سبق،  االعتبار  باألخذ في  األمد.  والطويلة  المتوسطة 
والتطوير  للبحث  االقتصادي  المردود  قياس  سيعتمد 
واالبتكار على نهج مشترك يتحدد من ناحية بتحليل متغيرات 
بالنظام االقتصادي،  العالقة  العالمي ذات  المعرفة  مؤشر 
لقياس  كمية  نماذج  بناء  على  أخرى  ناحية  من  ويعتمد 
االقتصادية.  المتغيرات  واالبتكاري على  البحثي  األداء  تأثير 

وسيكون التركيز على محورين رئيسين.

المتغيرات  من  مختارة  مجموعة  أداء  متوسطات  تحليل   -
المعرفة  المشتقة من مؤشر   – التخطيطية  والمؤشرات 
واالقتصادي  عام،  بشكل  التنموي  التأثير  ذات  العالمي 
العالمية  األدلة  على  ذلك  في  وسنعتمد  خاص.  بوجه 

العربي  العالم  إنَّ مستوى مساهمة  بل  العالمي،  االجمالي 
في التجارة العالمية نحو 5 في المئة في حين أنها تتجاوز 38 
في المئة في أوروبا و16 في المئة في أمريكا33، على الرغم 
من كهولة التركيبة السكانية في حالة أوروبا وأمريكا وشبابية 
تصّدره  ما  أنَّ  إلى  ما يشير  العربية،  الحالة  التركيبة في  تلك 
الدول العربية ال يحتوي على قيمة مضافة بقدر ما هو مواد 
استغالل حقيقي  يوجد  إنه ال  أي  نفطية،  وغير  نفطية  خام 
لضعف  إّما  العربي،  البشري  المال  ورأس  العاملة  للقوى 
متطلبات  مع  المخرجات  تواؤم  لعدم  ا  وإمَّ به  االستثمار 

السوق العالمية من منتجات. 

أثبتت  فقد  المختلفة،  الست  المناطق  صعيد  على  ا  أمَّ   -
التعليم  مخرجات  بين  االرتباط  أنَّ  اإلحصائية  التحليالت 
للغاية في مناطق شرق  العالي وجودته ظهرت معنوية 
آسيا والمحيط الهادئ ثمَّ دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، بيد أنَّ تلك العالقة كانت أقل من متوسطة في 
في  الصورة  تختلف  وال  الوسطى.  وآسيا  أوروبا  منطقة 
منطقة  في  عنها  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة 
أوروبا وآسيا الوسطى من حيث عدم وجود ارتباط وثيق 
بين مخرجات التعليم العالي وجودته ومستوى االقتصاد، 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  أنَّ  حين  في 
العالي  التعليم  مخرجات  بين  االرتباط  عالقة  في\ها  جاءت 
ا، حيث تصل إلى نحو  وجودته وقطاع االقتصاد عالية نسبيًّ
مع محور سمات  االرتباط  يشّكل  حين  المئة في  68 في 
العام  اإلنفاق  يشّكل  ال  كما  واضًحا،  ضعًفا  العمل  سوق 
االقتصاد.  مع  باالرتباط  معنوية  أي  العالي  التعليم  على 
وقد أثبتت النتائج الخاصة بالدول ذات الدخل المنخفض، 
من قبيل دول جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، أنَّ هناك 
العالي  التعليم  مخرجات  بين  االرتباط  في  شديًدا  ضعًفا 
إلى  بالنسبة   األمر  وكذلك  االقتصاد،  ومؤشر  وجودته 
سوق  سمات  ومحور  التعليم  على  العام  اإلنفاق  متغير 
إلى دول  بالنسبة  قليًال  كان مختلًفا  األمر  أنَّ  بيد  العمل. 
مخرجات  بين  متوسًطا  جاء  االرتباط  حيث  آسيا؛  جنوب 
إلى  بالنسبة  واالقتصاد، وكذلك  العالي وجودته  التعليم 

سمات سوق العمل واإلنفاق العام على التعليم. 

-  إنَّ المحصلة التي يمكن استنتاجها مما تقدم، أنَّ هناك 
العالي  التعليم  مخرجات  بين  للعالقة  معنوية  أهمية 
بمحاوره  االقتصاد  قطاع  ممّكنات  تحديد  في  وجودته 
الكلية  السياسة  على  اإليجابي  االنعكاس  ولعّل  الثالثة، 
هنا يكمن في أهمية توجيه انتباه صانع القرار إلى ضرورة 
متطلبات  نحو  التعليم  مخرجات  توجيه  على  العمل 
السوق،  ذلك  يتطلبها  التي  وبالجودة  العمل  سوق 
للشهادات؛  المرافقة  بالمهارات  منها  يتعلق  ما  وخاصة 
التعامل مع  أكثر من لغة ومهارات  بإجادة  يتعّلق  أي ما 
بناء  الذكية وغيرها من مهارات  والتطبيقات  الكومبيوتر 
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مليار  (لكل  التجارية  العالمات  تسجيل  طلبات  عدد    -
أو  منتج  تمثل  أنها  بحكم  اإلجمالي)،  المحلي  الناتج  من 
المنتجات  عن  تميزها  تجارية  عالمة  ذات  جديدة  خدمة 

والخدمات األخرى.

األداء  بمتوسطات  المتغيرات  هذه  ربط  يمكن  وحتى 
من  الفرد  نصيب  اختيار  تم  المنطقة،  أو  للدولة  االقتصادي 
األمريكي) كمتغير يعكس  (بالدوالر  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مستوى  أخرى  ناحية  ومن  االقتصادي،  النمو  ناحية  من 
رفاهية المواطن. ويلخص الشكل 34 متوسط أداء متغيرات 
البحث والتطوير واالبتكار المختارة باإلضافة إلى متغير نصيب 
الفرد من الناتج المحي اإلجمالي موزعة على مناطق العالم.

منظمة  دول  أداء  تميز  الصدد،  هذا  في  النتائج  وأظهرت 
والتنمية، وبشكل واضح في متغيري  االقتصادي  التعاون 
حين  في  الفكرية،  الملكية  حقوق  وعائد  االختراع  براءات 
وجنوب  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  منطقتا  حققت 
أنَّ  الواضح،  المستويات. ومن  كافة  أداًء متدنًيا على  آسيا 
منظمة  دول  تقدم  مدى  يعكس  األداء  في  التباين  هذا 
التعاون االقتصادي والتنمية عن باقي مناطق العالم. كما 
احتلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية 
الفرعي  المؤشر  تراجع  مع  االبتكاري،  األداء  يخص  ما  في 
لعائد حقوق الملكية الفكرية. كما تفيد النتائج أنَّ المتغيرات 
االبتكارية المختارة هي ذات تأثير قوي على مقياس نصيب 
عبر  قيمته  تتباين  اإلجمالي، حيث  المحلي  الناتج  الفرد من 
مؤشرات  بين  طردي  ارتباط  وجود  يعكس  ما  المناطق، 

مثل مؤشر  التنموي  المجال  المتخصصة فى  واإلقليمية 
على  المعتمد  اإلحصائي  والدليل  االبتكار34،  مخرجات 

مثلث المعرفة35.
البحث  مكونات  بين  اإلحصائي  االرتباط  معامالت  تقييم    -
من  ممثلة  عينة  واختيار  ناحية،  من  واالبتكار  والتطوير 
المتغيرات االقتصادية على المستويين العربي والدولي 

من ناحية أخرى.

ارتكز تحليل المردود االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار 
كأحد قطاعات مؤشر المعرفة العالمي، على اختيار عدد من 
أسواق  حركة  في  المباشر  بتأثيرها  ُتعرف  التي  المتغيرات 
السلع والخدمات ومن َثمَّ في المسار التنموي للدول نحو 

اقتصاد المعرفة وهي: 

نظًرا  نسمة،  مليون  لكل  االختراع  براءات  طلبات تسجيل    -
إلى  البراءات  هذه  تحويل  تجاه  أولية  خطوة  تمثل  ألنها 
منتجات أو عمليات مبتكرة أو محسنة بشكل كبير تمهيًدا 

لطرحها باألسواق.
التبادل  مجموع  من   %) الفكرية  الملكية  حقوق  عائد    -
الستخدام  مالي  مردود  من  يمثله  بما  التجاري)، 
االبتكار  أنواع  ألحد  األخرى  والشركات  سات  المؤسَّ

(تكنولوجي أو غير تكنولوجي).
المحلي  الناتج  من  مليار  (لكل  المقدمة  التصاميم   عدد    -
فى  مبتكرة  أو  حديثة  تصميمات  تعكس  التي  اإلجمالي)، 

قطاعات اإلنتاج الصناعي.

الشكل 34: متوسطات أداء متغيرات البحث والتطوير واالبتكار ذات التأثير االقتصادي مقرونًة بمتغير نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى مناطق العالم
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طسوتملا ايسآ بونج
 

 ءارحصلا بونج
ىربكلا ةيقيرفألا

 نواعتلا ةمظنم
ةيمنتلاو يداصتقالا

 ةينيتاللا اكيرمأ
يبيراكلا رحبلاو

 ايسآو ابوروأ
ىطسولا

 ايسآ قرش
ئداهلا طيحملاو

ةيبرعلا لودلا

 ىلإ ةيراجتلا تامالعلا ليجست تابلط
 يلامجإلا يلحملا جتانلا

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح دئاع
 يراجتلا لدابتلا عومجم نم

 جتانلا نم درفلا بيصن
يلامجإلا يلحملا

 ىلإ ةمدقملا ميماصتلا
يلامجإلا يلحملا جتانلا

 تاءارب ليجست تابلط
ةمسن نويلم لكل عارتخالا
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نحو  إلى  يصل  ارتباط  إلى  باإلضافة  والتطوير،  البحث  محور 
محور  مع   0.43 ونحو  اإلنتاج  في  االبتكار  محور  مع   0.57

االبتكار المجتمعي.

كما ُتظهر النتائج اإلحصائية أيًضا وجود ارتباط طردي يفوق 
قوى  جملة  من  كنسبة  الماهرة  العمالة  متغير  مع   0.70
األعمال،  لريادة  العالمي  المؤشر  مع   0.86 ونحو  العمل، 
تأثيره  يتعاظم  واالبتكار  والتطوير  البحث  أنَّ  على  يدّل  ما 
يعتمد  الذي  المعرفي  االقتصاد  إلى  الدول  تحول  عند 
على العمالة الماهرة العاملة في الصناعات كثيفة المعرفة 
أداء  أنَّ متوسطات  تبّين  إلى ذلك،  األعمال.  ريادة  ودعم 
ا مع نسبة مستخدمي  البحث والتطوير واالبتكار ترتبط طرديًّ
اإلنترنت إلى جملة السكان، والتعاون البحثي بين الجامعات 
تكنولوجيا  أهمية  ما  بشكٍل  تعكس  نتائج  والصناعة، وهي 
الجامعات والصناعة  المعلومات واال�ّتصاالت والتعاون بين 
في مجال البحث العلمي والتطوير. وتنطبق هذه االتجاهات 
على الدول العربية مع وجود بعض التباين في قيمة معامالت 
االرتباط، إذ ترتفع قيمة معامل االرتباط بين البحث والتطوير 
المستوى  على   0.67 من  االقتصادية  والمتغيرات  واالبتكار 

العالمي إلى نحو 0.72 على مستوى الدول العربية.

والتطوير  للبحث  االقتصادي  المردود  تقدير  والستكمال 
تحليل  تمَّ  العالمي،  المعرفة  مؤشر  نتائج  على  بناًء  واالبتكار 
االنحدار لقياس مجموعة من النماذج الرياضية التي تعكس تأثير 
مؤشر البحث والتطوير واالبتكار ومحاوره في عينة مختارة من 
ونصيب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مثل  االقتصادية  المتغيرات 
ومعنوية  مصداقية  في  التباين  من  الرغم  وعلى  منه.  الفرد 
في  االنحدار  تحليل  أسلوب  ونجاح  قياسها  تمَّ  التي  النماذج 

تقدير معلماتها، فإنه يمكن استخالص النتائج التالية:

الناتج  من  الفرد  نصيب  ومتغير  واالبتكار  والتطوير  البحث 
المحلي اإلجمالي.

معظم  أداء  أنَّ  فيالَحظ  العربية  الدول  إلى  بالنسبة  أّما 
المتوسط  عن  يقل  واالبتكار  والتطوير  البحث  متغيرات 
العالمي. فعلى سبيل المثال، يمثل متوسط طلبات براءات 
المئة  في   1.38 بنحو  تقدر  نسبة  العربية  بالدول  االختراع 
ويمثل  عالمي.  كمتوسط  المئة  في   14.68 بنحو  مقارنًة 
العالمات  عدد  يخص  ما  في  العربية  الدول  أداء  متوسط 
المحلي اإلجمالي نسبة تقدر بنحو 7.05 الناتج  إلى  التجارية 
في المئة فقط في حين جاء المتوسط العالمي بنحو 22.17

اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  متوسط  إنَّ  حيث  المئة.  في 
المتغيرات  أداء  بمتوسطات   – سابًقا  ذكرنا  كما   – يتأثر 
النسبي  األداء  فإن  واالبتكار،  والتطوير  للبحث  المختارة 
حركة  مسار  مع  تتوافق  اإلجمالي  المحلي  للناتج  المتوسط 
هذه المتغيرات حيث مّثل متوسط الناتج المحلي اإلجمالي 
للدول العربية نسبة تقدر بنحو 31.75 في المئة وهي نسبة 

تفوق المتوسط العالمي الذي جاء بنحو 21.61 في المئة.

واالبتكار  والتطوير  البحث  بين  العالقة  فهم  في  ق  وللتعمُّ
معامالت  تحليل  إلى  االستناد  تمَّ  االقتصادية  والمتغيرات 
واالبتكار  والتطوير  للبحث  المركب  المؤشر  بين  االرتباط 
االقتصادية  المتغيرات  من  مختارة  وعينة  الثالثة،  ومحاوره 
عالقة  بوجود  اإلحصائية  االختبارات  وأفادت  واالجتماعية، 
طردية بين مكونات البحث والتطوير واالبتكار وكلٍّ من الناتج 
التحليل  نتائج  أنَّ  بيد  منه.  الفرد  ونصيب  اإلجمالي  المحلي 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  أنَّ  إلى  تشير  اإلحصائي 
مع   0.67 بنحو  يقدر  أعلى  ارتباط  معامل  ق  حقَّ اإلجمالي 
مع   0.66 ونحو  واالبتكار،  والتطوير  للبحث  المركب  المؤشر 

الجدول 26: معامالت االرتباط بين مؤشر البحث والتطوير واالبتكار ومحاوره وعينة من المتغيرات االقتصادية على مستوى العالم

 ثحبلا  رشؤم
راكتبالاو ريوطتلاو

 ثحبلا روحم
ريوطتلاو

 تانوكم / ةيداصتقالا تاريغتملا
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يلامجإلا يلحملا جتانلا
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0.39
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0.60
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0.57
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لتحقيق  أنه  على  تشينغداو  إعالن  ينصُّ  الصدد،  هذا  وفي 
للجمي\ع  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان  هدف 
للجمي\ع بحلول عام 2030،  الحياة  التعلم مدى  وتعزيز فرص 
يجب تسخير تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت بما في ذلك 
التعليم ونشر المعرفة والوصول  المتنقل لتعزيز نظم  التعلم 
م، وتوفير خدمة  إلى المعلومات والجودة والفاعلية في التعلُّ
الفرص  اغتنام  هو  ذلك  بلوغ  في  نهجها  أكثر،  بكفاءة  تتميز 

ل في التعليم37.  الرقمية، وقيادة التحوُّ

والتدريب  التقني  التعليم  قطاع  بأنَّ  اليوم  القول  يمكن 
الذكر،  أسلفنا  كما  مستقل،  شبه  قطاًعا  أصبح  المهني 
على  كبير  بشكل  منفتح  ولكنه  نسبية،  باستقاللية  يتمتع 
التكنولوجيات الحديثة، حيث يؤكد معدل ارتباط القطاع مع 
بنسبة 0.64  واال�ّتصاالت ذلك  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
كما  القطاعين مهم،  بين  التفاعل  أنَّ  يؤّكد  دال  ارتباط  وهو 
قطاع  انفتاح  أهمية  حول  الدولية  للتقارير  سبق  ما  ويؤّكد 
التعليم التقني والتدريب المهني على التكنولوجيات الحديثة 
التعليمية  والعدالة  المساواة  في  إيجابي  أثر  من  لذلك  بما 
والرفع من جودة هذا القطاع وتمكينه من مواكبة متطلبات 

ال. سوق العمل بشكل سري\ع وفعَّ

البيئات  باختالف  المسألة  هذه  في  اإلجابات  تختلف 
دولة  كلِّ  في  المعتمدة  والسياسات  والتربوية  االقتصادية 
ومكوناته،  مستوياته  بجمي\ع  التعليم  قطاع  مستوى  على 
ولكن أيًضا وأساًسا في مجال استعمال قطاع التعليم التقني 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  لمدخالت  المهني  والتدريب 
واال�ّتصاالت، وال سيما البنية التحتية التي توفرها الحكومات، 
أنظمة  بين  التمايز  نقاط  أهم  أحد  اعتباره  يمكن  ما  وهو 
الذي  الشيء  العالم،  عبر  المهني  والتدريب  التقني  التعليم 
االرتباطات  العالمي ومعدالت  المعرفة  بيانات مؤشر  أكدته 
لقطاع  المشكلين  األساسيين  والمحورين  القطاع  هذا  بين 

تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت (الجدول 27).

أفادت نتائج تحليل االنحدار بأن بيانات كل من دول منظمة    -
قد  العالمي  والمتوسط  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
سمحت بقياس النموذج الرياضي بدرجة مقبولة من الثقة 
(بها نسبة خطأ 5 في المئة)، فى حين أنَّ المناطق األخرى 

لم تسمح بتقدير معلمات مقبولة للنموذج المختبر.

األكثر  االقتصادية  المتغيرات  أنَّ  إلى  القياس،  نتائج  تشير    -
من  الفرد  نصيب  هي:  والتطوير  البحث  بمتغيرات  تأثًرا 
الناتج المحلي اإلجمالي، والمؤشر العالمي لريادة األعمال، 
ونسبة العمالة الماهرة في الصناعات كثيفة المعرفة إلى 
إجمالي قوى العمل. وهي نتائج ُتعد إلى حد كبير منطقية 
نظًرا لتأثير جهود البحث والتطوير واالبتكار في زيادة كفاءة 
العمل  عنصري  وكفاءة  الكلية  (اإلنتاجية  اإلنتاج  عناصر 
في  العمالة  على  الموجبة  وانعكاساتها  المال)  ورأس 
الصناعات كثيفة المعرفة والتوجه نحو تنمية ريادة األعمال.

في  واالJّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إدماج 
التعليم التقني والتدريب المهني: مسار غير مكتمل

داخل  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إدماج  أنَّ  شكَّ  ال 
أهّم  من  أصبح  المهني  والتدريب  التقني  التعليم  منظومة 
كاليونسكو  بالموضوع  المعنية  الدولية  المنظمات  رهانات 
أو  لها  التابع  التربية  في  المعلومات  تكنولوجيا  معهد  أو 
اليونيفوك أو البنك الدولي، إلخ36. كما يمكن القول بأنَّ من 
شأن هذا اإلدماج أن يؤهل التعليم التقني والتدريب المهني 
المتسارع  والتطور  العمل  سوق  متطلبات  مع  أكثر  للتفاعل 
أن  أيًضا  شأنه  ومن  العالم.  عبر  التوظيف  وألنظمة  للمهن 
ن  يوّفر مرونة أكبر على مستوى العملية التكوينية بين المَكوِّ
معلوماته  تحديث  من  األخير  هذا  يمّكن  بشكٍل  والمتدرب 
ومن  العالم.  مناطق  باقي  مع  التربوية  كفاياته  ومقارنة 
المستوى  هذا  على  حاصل  ر  تأخُّ أيَّ  بأنَّ  االعتراف  البدي\هي 
سيكون مكلًفا على مستوى تأهيل رأس المال البشري، وهو 
ما سيعمق من حجم الهوة الفاصلة بين التكوين والتوظيف. 

الجدول 27: معامالت االرتباط بين مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ومؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت 
ومحاوره حسب المناطق
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الرؤية  تعريف  إعادة  يتضمن  االستراتيجي:  االستعداد    -
واالستراتيجيات  والمعايير  واألهداف  والقيم  والمهمة 
وأنظمة  الموظفين  وقت  ومخصصات  الزمني  واإلطار 
ضمان الجودة. كما يتضمن تغييرات في الميزانية لتغطية 
وتنمية  والتوظيف  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  تكاليف 
التعليمية  والمواد  المقررات  وتطوير  الموظفين  مهارات 
في  الموجودة  تلك  عن  تختلف  قد  والتي  وتوزيعها، 
اتخاذ  إلى  حاجة  هناك  تكون  قد  التقليدي.  التدريس 
قرارات صعبة فيما يتعلق بإلغاء األنظمة القائمة وإنشاء 

اتجاهات استراتيجية جديدة. 
التدريس  طرق  تقييم  إعادة  التربوي:  االستعداد  يشمل    -
الالزمة  والتكنولوجيات  التعليمي  والتخطيط  والتعلم، 
والتعليم  التدريب  وتوفير  المتعلمين،  احتياجات  لتلبية 
الموظفين  لجمي\ع  المستمر  والتكنولوجي  التربوي 

والمتعلمين. 
ويشمل االستعداد التنظيمي: ضمان وجود قادة وأبطال    -
الجودة  وضمان  المعدة،  االبتكارات  لدعم  وحوافز  ودعم 

في جمي\ع العمليات. 
التكنولوجية/  المتطلبات  الفني توفير  يقتضي االستعداد    -
المعلومات واال�ّتصاالت،  التحتية إلدماج تكنولوجيا  البنية 
بما في ذلك مرافق إنتاج المعدات/البرمجيات، وتراخيص 

البرمجيات وصيانة النظم43. 

والمديرين  السياسة  صانعي  البعض  يحذر  آخر،  صعيد  على 
والمعلمين والمدربين من االنزالق في سعي\هم إلى االستجابة 
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  وإلى  الدعوات،  لهذه 
التقني والمهني  والتدريب  التعليم  للتحول في  واال�ّتصاالت 
االعتبار  بعين  األخذ  دون  التكنولوجيا  على  أكثر  التركيز  من 
المصلحة  المتعلمين وأصحاب  احتياجات وانتظارات وظروف 

اآلخرين، ونوعية التخطيط التعليمي ودعم المتعلم44.

اقتصاد بصبغة تكنولوجية باهتة

كتب شواب في بداية العام 2016 تحليًال دلَّ على أنَّ االنتقال 
من الثورة الصناعية األولى إلى الثورة الصناعية الرابعة، التي 
بدأنا نعيشها اليوم بتسارع كبير، أوجد قناعة كبيرة بأنَّ البناء 
الرقمي التقني الذي بدأ منذ النصف الثاني من القرن المنصرم 
بات المحدد الرئيس لتوجهات العجلة االقتصادية. فقد كانت 
جاءت  ثمَّ  البخارية،  للعجلة  مفتاًحا  األولى  الصناعية  الثورة 
الثورة الصناعية الثانية لتستخدم الطاقة الكهربائية في اإلنتاج 
التقنيات كثورة صناعية ثالثة معتمدة  الكبير، ثمَّ جاءت ثورة 
على األتمتة وتقنيات المعلومات، أو تكنولوجيا المعلومات. 
النطاق  على  لتبني  جاءت  الرابعة  الصناعية  الثورة  أنَّ  بيد 
على  كبيٍر  بشكٍل  ولتركز  الثالثة،  الثورة  وفرته  الذي  الواسع 
ر تقنيات تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت، المعلومات  تطوُّ
ووفق  فائقٍة  وبطريقٍة  مسبوٍق  غيِر  بشكٍل  تسارعت  التي 
نظم معرفية واسعة النطاق سريعة التطور مذهلة التغيير45. 

التعليم  بين  االرتباط  دراسة  تشير  العالم،  مستوى  فعلى 
تكنولوجيا  قطاع  ومدخالت  المهني  والتدريب  التقني 
موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  إلى  واال�ّتصاالت  المعلومات 
بينهما تصل إلى نسبة 0.58. إال أنَّ هناك اختالفات جوهرية 
بين  التمييز  يمكن  حدٍّ  أي  إلى  تعكس  المناطق  مختلف  بين 
دول تستعمل في\ها أنظمة التعليم التقني والتدريب المهني 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يوفرها  التي  التحتية  البنية 
دول  مثل  مخرجاتها  وتجويد  أدائها  تحسين  في  واال�ّتصاالت 
معامالت  بلغت  حيث  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة 
من  النوع  هذا  تقاوم  زالت  ما  مناطق  مقابل   ،0.60 االرتباط 
التحول وهي جنوب الصحراء األفريقية الكبرى (0.22) وأوروبا 
الهادئ  والمحيط  آسيا  وشرق   (0.11) الوسطى  وآسيا 
في  بلغت  االرتباط  معامالت  أن  لالنتباه  والالفت   .(0.36)
إلى  حاجة  في  نتيجة  تبقى  لكنها   ،0.93 آسيا  جنوب  منطقة 
مزيد التدقيق باعتبار أنَّ عدد الدول التي تتوافر في\ها بيانات 
لم يتعدَّ سّت دول. أما الدول العربية فقد جاء في\ها االرتباط 
بين مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ومدخالت قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت ضعيًفا وغير معنوي (0.38) 
يدلُّ  ما   ،(0.64) القطاع  مخرجات  مع  االرتباط  عكس  على 
المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنيات  استثمار  ضعف  على 

واال�ّتصاالت في التعليم التقني والتدريب المهني.

إنَّ االرتباط بتكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت يتطّلب العديد 
التكنولوجية  التحتية  البنية  رأسها:  وعلى  الشروط38   من 
بيداغوجية  تصميمات  والمعلمين،  المدربين  تكوين  وصيانتها، 
ا في أشكال  مناسبة.. إلخ. وهي الشروط التي تفرض تحوًال نوعيًّ
وفلسفته،  لبنياته  شامًال  وتأهيًال  والتدريب  والتعليم  التربية 
معظم  داخل  العقبات  من  الكثير  تعترضه  الذي  الهدف  وهو 
الدول وال سيما الدول النامية، حيث تخضع السياسات التربوية 

عموًما للعديد من الضغوطات الثقافية والسياسية39؛40.

سبق  التي  األسئلة  من  العديد  هناك  الشأن،  هذا  وفي 
للدراسات العلمية41 والتقارير الدولية42 أن طرحتها، وأهمها:

إلى أي حدٍّ يوظف المدربون تكنولوجيا اال�ّتصال والمعلومات    -
غيرها  من  أكثر  المؤهلة  صات  التخصُّ وما  ال؟  فعَّ بشكل 

لشروط وضوابط الثورة التكنولوجية والرقمية؟
والمعلومات  اال�ّتصال  تكنولوجيا  استعمال  خضوع  مدى  ما    -
لشروط الجودة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني؟

الستيعاب  بيداغوجية  تصميمات  بناء  إعادة  يتم  كيف    -
التدريب  منظومة  داخل  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

المهني بتعاون مع أرباب العمل؟

يالحظ كلُّ من كوتسك وطوكاريفا وبوتين وتشينين أنَّ إدماج 
والتدريب  التعليم  في  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
ا  ا وتنظيميًّ ا وتربويًّ التقني والمهني يتطلب استعداًدا استراتيجيًّ

ا:  وفنيًّ
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التنموي  والتأثير  والمؤسسات  الحكومة  استخدامات  وكذلك 
ذكره  تقّدم  ما  أنَّ  هنا  المستوحى  المضمون  ولعلَّ  للقطاع. 
إنما  الرابعة  الصناعية  للثورة  ومحددات  ومكونات  سمات  من 
يتمُّ  حينما  وخاصة  لالقتصاد،  اإلبداعية  القدرة  بالضرورة  يعني 
الدولة  وقدرة  ومستوى  التقنية  عالية  المنتجات  عن  الحديث 
على التصدير من تلك المنتجات، وما يعنيه ذلك من منافسة 
في الحلبة العالمية التي يتبارى بها الجمي\ع للحصول على حصته 
ضمن  اإلبداعي  االقتصاد  يشمل  كما  الخارجية.  األسواق  من 
اإلبداعية  الخدمات  صادرات  نسبة  العالمي  المعرفة  مؤشر 
وصادرات السلع اإلبداعية من الصادرات الكلية للدولة. وتلك 
القدرة اإلبداعية تتأثر بالضرورة وحسب توصيف وسمات الثورة 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يقدمه  بما  الكبرى،  الصناعية 
من  هذه  تشمله  بما  التحتية،  البنية  مجاالت  في  واال�ّتصاالت 
د  التردُّ ونطاق  المحمول،  الهاتف  شبكة  تغطية  مستوى 
باإلنترنت،  لال�ّتصال  اآلمنة  الخوادم  وعدد  لإلنترنت،  الدولي 
اال�ّتصاالت  شبكات  على  االشتراك  بمكونات  أيًضا  تتأثر  كما 
والتكنولوجيا المختلفة من هواتف ثابتة، ومحمولة، واشتراكات 
ضمن  يندرج  كما  الواسع.  النطاق  وخاصة  بأنواعه،  لإلنترنت 
الحكومات  واستخدامات  األفراد  استخدامات  تأثير  أيًضا  ذلك 
بما  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لشبكات  ساتها  ومؤسَّ
اال�ّتصاالت  ووسائط  لوسائل  استخدامات  من  ذلك  يشمله 
الذكية  بالتطبيقات  ترتبط  ومؤشرات  الحديثة،  والتكنولوجيا 
ووسائل التواصل االجتماعي، والحكومة اإللكترونية والحكومة 
ر االقتصاد اإلبداعي بمتغيرات  الذكية. ويضاف إلى ما تقّدم تأ�ثُّ
تكنولوجيا  قطاع  لمخرجات  التنموي  التأثير  الفرعي  المحور 
المعلومات واال�ّتصاالت، وما يضمه ذلك من متغيرات تتعّلق 
المعلومات  تكنولوجيا  وتأثير  االختراع  ببراءات  باالهتمام 
االجتماعية  والتأثيرات  األعمال،  قطاع  نماذج  في  واال�ّتصاالت 
التحليل  منهجية  وبإجراء  واال�ّتصاالت.  المعلومات  لتكنولوجيا 
المشار إلي\ها سابًقا بالنسبة إلى المنطقة العربية وبالمقارنة مع 
تحليل معامالت  إلي\ها سابًقا، وضمن  المشار  الست  المناطق 
فقد  ذلك،  أمكن  كلما  البسيط  االنحدار  ومعادالت  االرتباط 

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

-  أظهرت النتائج على المستوى العالمي للدول المشاركة في 
مؤشر المعرفة العالمي أنَّ االقتصاد اإلبداعي يرتبط بشكل  
المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  الثالثة  بالمكونات  متوسط 
محور  مع   0.51 ارتباط   عالقة  هناك  إنَّ  إذ  واال�ّتصاالت؛ 
القطاع،  تنافسية  الفرعي  المحور  مع  و0.56  التحتية  البنية 
تكنولوجيا  مخرجات  محور  مع   0.64 إلى  يصل  أكبر  وارتباط 
األثر  االنحدار  نموذج  أثبت  كما  واال�ّتصاالت،  المعلومات 
مع  ا،  نسبيًّ عالية  وبمعنوية  الثالثة  للمكونات  اإليجابي 
اإلشارة هنا إلى وجود عوامل أخرى تحّدد مستوى اإلبداع 
االقتصادي للدول. بيد أنَّ المهم هنا إظهار أنَّ هناك عالقة 
الرابعة  الصناعية  الثورة  بين تحقيق متطلبات  معنوية عالية 
الرئيسة  المحاور  أو  والمتغيرات  االقتصادي  المجال  في 
ز  يعزِّ أمر  وهو  واال�ّتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع 

في  هي  الرابعة  الصناعية  الثورة  أنَّ  إلى  الدراسات  وتشير 
َزًة  ُمَعزَّ والتقنيات  التطورات  على  تحتوي  منظومة  أساسها 
يمكن  ما  تولد  بذلك  وهي  المعلومات،  وتقنيات  بالرقمنة 
الُمعتمد أساًسا على الحوسبة  بالذكاء االصطناعي  تسميته 
الفائقة،  السرعة  ثالث هي  والمتولد من سمات  األتمتة  أو 

واتساق النطاق والتأثير المباشر في نظم اإلنتاج46. 

للصناعة  العالمية  والقمة  سي  دبليو  لبي  دراسة  وأظهرت 
األوسط،  الشرق  الرابعة في  الصناعية  الثورة  والتصني\ع حول 
أنَّ هناك عدة معطيات تؤّكد دخول المنطقة ضمن منظومة 
أداًء  حّقق  كبير  رقمي  تحول  ضمن  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
تسري\ع  في  ستسهم  الثورة  تلك  وأنَّ  المنطقة،  في  معنوًيا 
وأنها  اإلقليم،  مستوى  على  االقتصادية  بمعطياتها  العولمة 
للعديد  بعوائد سريعة  كبرى  استثمارات  النهاية  ستعني في 
شواب،  ويؤكد  الثورة47.  تلك  متطلبات  في  يستثمرون  ممن 
الرابعة،  الصناعية  الثورة  ومقومات  تطورات  فهم  عند  أنه 
والتطورات  المقومات  تلك  لتولد  األساس  المحّرك  فإنَّ 
االقتصاد  بها  يتمّتع  التي  التكنولوجية  التطورات  في  يتمّثل 
االقتصادات  استغالل  أو  االقتصادات  استيعاب  ومدى 
الوثيق بين دخول  التطورات48. ومن هنا، فإنَّ االرتباط  لتلك 
الرابعة  الصناعية  الثورة  معترك  إلى  المختلفة  االقتصادات 
تكنولوجيا  قطاع  ر  تطوُّ مدى  أساس  بشكٍل  يحدده  إنما 
فقد  وعليه  المناطق،  أو  الدول  في  واال�ّتصاالت  المعلومات 
ضمن  القائمة  الروابط  فهم  التحليل  هذا  في  المهم  من  كان 
بمحور  ممثًال  الكلي،  االقتصاد  متغيرات  بين  االقتصاد  مؤشر 
قطاع  أو  محور  معطيات  من  وكل  المعرفية،  التنافسية 
تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت في مؤشر المعرفة وخاصة 
القطاع،  وتنافسية  التحتية،  البنية  وهي:  الثالثة  مكوناته  في 
تطور  أنَّ  ذلك  واال�ّتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  ومخرجات 
في  نوعي  تطور  إلى  بالضرورة  سيؤدي  المعرفي  االقتصاد 
دخول االقتصادات المختلفة إلى دائرة الثورة الصناعية الرابعة 
على  أساس  بشكٍل  يعتمد  بالضرورة  ذلك  وأنَّ  ومتطلباتها، 
واال�ّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  التحتية  البنية 
وتنافسية القطاع على المستوى العالمي، وأخيًرا وليس آخًرا، 
واّتصاالت  معلومات  تكنولوجيا  من  القطاع  ذلك  مخرجات 
المحّدد  بالضرورة هي  المخرجات  في قطاع االقتصاد، وهذه 
متطلبات  في  المختلفة  الدول  انخراط  لمستوى  األساس 

وتطورات الثورة الصناعية الرابعة. 

ومن هنا، وفي إطار تحقيق األهداف المرجوة المشار إلي\ها في 
بداية هذه الدراسة، فقد تمَّ تقدير مستوى االرتباط والعالقة 
االنفتاح  محور  ضمن  اإلبداعي  االقتصاد  الفرعي  المحور  بين 
الفرعية  المحاور  من  وكل  االقتصاد،  مؤشر  في  االقتصادي 
واال�ّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  لمدخالت  التحتية  البنية 
مخرجات  ومحور  المحور،  ذات  ضمن  القطاع  وتنافسية 
محاور  من  تحويه  بما  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
األفراد،  القطاع، واستخدامات  االشتراكات في  فرعية تشمل 
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ويتضح في العالم العربي أنَّ اإلمارات العربية المتحدة باتت 
رائدة في هذه المجاالت، وأصبحت في مقدمة دول العالم 
الرقمية، حيث  والتنافسية  الرقمي  االقتصاد  في مستويات 
يصدره  الذي  الرقمية  للتنافسية  آخر مؤشر  احتلت، بحسب 
اإلدارية،  للتنمية  الدولي  للمعهد  العالمي  التنافسية  مركز 
17 والمركز  العربية  الدول  منظومة  على  األول  المركز 
ا49، كما أنَّ دول الشرق األقصى وخاصة جمهورية كوريا  عالميًّ
تقود  جميعها  باتت  الصين  مثل  الناشئة  والدول  واليابان 
العديد من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من حيث النظم 
العالمية  التكنولوجيا  ومتطلبات  المستقبلة  والمسرعات 

الحديثة.  

بقطاع  ككل  االقتصاد  ربط قطاع  ولغايات  آخر،  على صعيد    -
ربط  وكذلك  جهة،  من  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
تكنولوجيا  قطاع  بمحوري  االقتصاد،  لقطاع  الثالثة  المحاور 
28 الجدول  فإنَّ  ثانية،  ناحية  من  واال�ّتصاالت  المعلومات 

ارتباط معنوية وعالية للغاية، حيث تصل  يشير إلى عالقات 
روابط القطاعين ببعضها إلى نحو 0.89، في حين أنها تكاد 
تصل إلى متوسط ال يقّل عن 0.80 في معظم الروابط األخرى 
المعلومات  تكنولوجيا  ومحاور  االقتصاد  قطاع  محاور  بين 
بنسبة  االرتباط  النتائج  تلك  من  الواضح  ومن  واال�ّتصاالت. 
الثالثة  االقتصاد  محاور  وبين  ككل  االقتصاد  بين  كبيرة 
المعلومات واال�ّتصاالت. ويشير  تكنولوجيا  ومخرجات قطاع 
ما ذهب  حول  إليه  اإلشارة  ما سبقت  تعزيز  إلى  كله  ذلك 
وارتباط  الرابعة  الصناعية  الثورة  عن  حديثه  في  شواب  إليه 
الرابعة  الصناعية  الثورة  بمعترك  االقتصادات ولحاقها  تطور 
من  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يقدمه  بما 
هذه  في  الريادة  تحقيق  في  تسهم  ومخرجات  مدخالت 
الثورة الرابعة50. فمعطيات التكنولوجيا ثالثية األبعاد، والنانو 
تعتمد  جميعها  للروبوتات،  التقنية  واإلنتاجية  تكنولوجيا، 
على تطور مدخالت ومخرجات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واال�ّتصاالت. وقد جاءت النتائج المشار إلي\ها هنا لتعّزز وتؤّكد 

تلك النتيجة. 

محاور  على  تقوم  التي  الرابعة  الصناعية  الثورة  فكرة  من 
التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا ثالثية األبعاد، وتكنولوجيا 
الخارج  مع  اال�ّتصال  ووسائل  الروبوتات،  وتكنولوجيا  النانو، 

والتواصل المؤّسسي عالي التقنية.

اإلبداعي  االقتصاد  الفرعي:  المحور  عن  الحديث  عند  ا  أمَّ   -
قطاع  ضمن  سابًقا  إلي\ها  المشار  بالمكونات  وعالقته 
المناطق  مستوى  على  واال�ّتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
الدول  على مستوى  التحليل  نتائج  أظهرت  فقد  المختلفة، 
المكونات  بين  إلى قوي  ارتباًطا متوسًطا  أنَّ هناك  العربية 
الثالثة لمؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت واالقتصاد 
المتوسط  بسيط  بشكل  يفوق  ارتباط  وبمعامل  اإلبداعي، 
العالمي بالنسبة إلى البنية التحتية، في حين أنه يصل إلى ما 
يزيد على 0.71 في المئة في مجال مخرجات قطاع تكنولوجيا 
تركيبة  ظل  في  مبّرٌر  أمٌر  وهو  واال�ّتصاالت،  المعلومات 
ووسائط  وسائل  كافة  استخدام  عن  تبحث  شابة  سكانية 
النظر  عند  ا  أمَّ قدراتها.  تنمية  في  واال�ّتصاالت  التكنولوجيا 
ليس  االرتباط  فنجد  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  منطقة  في 
قيادة  عدم  يبّرُر  ذلك  ولعلَّ  المكونات،  تلك  بين  بالوثيق 
منطقة أوروبا لمكونات الثورة الصناعية الرابعة التي تقودها 
مجموعة  به  تقوم  مّما  أكبَر  بشكٍل  الناشئة  الدول  مجموعة 

دول منطقة أوروبا. 

مكونات  بين  االرتباط  ضعف  من  الست  المناطق  تعاني    -
االقتصاد اإلبداعي، وما تشّكله من إنتاج وتصدير للمنتجات 
تكنولوجيا  قطاع  مكونات  مع  اإلبداعية،  والخدمات 
معترك  دخول  أنَّ  إلى  يشير  ما  واال�ّتصاالت،  المعلومات 
المأمول بين  الرابعة ما زال دون المستوى  الصناعية  الثورة 
في  بدايته  في  الطريق  زال  وما  العالم،  دول  من  العديد 
دخول ذلك المعترك، بيد أنَّ سرعة تطور التكنولوجيا وسرعة 
اللحاق بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة سيجعل من بعض 
دول العالم رائدة عن غيرها في مجاالت تلك الثورة، وخاصة 
النانو،  الطباعة ثالثية األبعاد، وتكنولوجيا  الحديث عن  عند 
الذكية.  الرقمية  والتكنولوجيا  الروبوتات،  واستخدامات 

الجدول 28( معامالت ارتباط محاور مؤشر االقتصاد مع محاور مؤشر تكنولوجيا المعلومات واال�ّتصاالت 

0.890.810.90  داصتقالا رشؤم

0.740.690.73 يداصتقالا حاتفنالا روحم

0.82 0.800.69ةيفرعملا ةيسفانتلا روحم

0.88 0.82 0.89 ةفاضملا ةميقلاو ليومتلا روحم

 ايجولونكت رشؤم
تالاصّتالاو تامولعملا

 ايجولونكت تالخدم
تالاصّتالاو تامولعملا

 ايجولونكت تاجرخم
تالاصّتالاو تامولعملا
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إنَّ االرتباط القوي بين نوعية القوى البشرية والقدرة على    -
البشرية  الموارد  من  جعل  متينة  معرفة  اقتصادات  بناء 
اليوم ركيزة أساسية من ركائز الميزة التنافسية االقتصادية 
االهتمام  من  المزيد  ذلك  ويقتضي  استدامتها.  وضمان 
والرفع من  تطويرها  بغية  البشري  العنصر  تأهيل  بأنظمة 
االقتصاد  متطلبات  مع  انسجاًما  أكثر  لجعلها  كفاءتها 
التعليم  في  االستثمار  من  المزيد  خالل  من  المعرفي 
الحياة  مدى  التعلم  وقيم  المهارات  على  (التركيز  الجّيد 
الهادف  االبتكاري، واالستخدام  وريادة األعمال والتفكير 
ببرامج  واالرتقاء  إلخ)،  والتكنولوجية..  العلمية  للمنتجات 
(تحديثها وتوجي\هها  العاّمة والمتخصصة وآلياتها  التدريب 
سوق  مجاالت  شتى  في  المستجدة  المتطلبات  نحو 
والتطوير  العلمي  البحث  في  واالستثمار  إلخ)،  العمل، 
واالبتكار وتضخيم عوائده االقتصادية (دعم البحث وتثمين 
نتائجه، وإيجاد شراكات فاعلة مع المؤسسات االقتصادية 
في  المساهمة  على  الخاص  القطاع  وتحفيز  والتجارية، 
مع  التواصل  المعرفة،  مجال  في  بحثية  مشاري\ع  تمويل 
الخبرات  لتبادل  العالمية  والدراسات  األبحاث  مراكز 
توفير  أجل  من  ذلك  كّل  إلخ)،  والمعلومات،  والكفاءات 
وإسهامات  عالية  معرفة  ذات  وتقنية  إبداعية  طاقات 

فاعلة في طريق المعرفة واقتصاد المعرفة.

التعليمية  األنظمة  مدخالت  بين  التوازن  اختالل  إنَّ    -
ا من مظاهر قصور  والبحثية ومخرجاتها يشّكل مظهًرا مهمًّ
لهذا  يمكن  وال  إنتاجيتها،  وضعف  األنظمة  هذه  كفاءة 
الجوانب  ترّكز على  التي  الخلل أن يعالج فقط باإلجراءات 
التنظيمية والتقنية من خالل تغيير القوانين والتشريعات 
بل  اللوجستية،  اإلجراءات  من  وغيرها  التقنيات  وإدماج 
أربعة  على  يقوم  شامل  إصالحي  مسار  بلورة  من  بّد  ال 
المستند  المحكم  االستراتيجي  التخطيط  متكاملة:  أعمدة 
إلى رؤية شاملة طويلة المدى، التنفيذ السليم والفّعال، 
البّناء،  المنهجية المستمرة والتقييم الموضوعي  المتابعة 
الة ُتوضع على أساس  إلى جانب اعتماد نظم مساءلة فعَّ
فهم مشترك لماهية هذه األعمدة وجودتها، وما تقتضيه 
من عمليات وشروط، وتوزي\ع واضح للمسؤوليات، وضبط 

مستبصر لنوعية المخرجات المنتظرة منها. 

العمل على نشر التجارب الناجحة التي أظهرتها الدراسة    -
وجود  عن  التحليالت  كشفت  فقد  منها؛  واالستفادة 
العديد من النماذج الناجحة المتعلقة بمختلف القطاعات 
منظمة  دول  في  العالمي،  المعرفة  بمؤشر  المعنية 
آسيا،  شرق  ومنطقة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
العربية  اإلمارات  مثل  الخليج  دول  بعض  في  وكذلك 
عند  الوقوف  أهمّية  وتكمن  وقطر.  والبحرين  المتحدة 
المبادئ  الستلهام  مصدًرا  اعتبارها  في  التجارب  هذه 
جدواها  أثبتت  التي  الجّيدة  والممارسات  واآلليات 
مختلف  تنمية  مسيرة  في  ة  نوعيَّ نقالت  إحداث  في 

 الخاتمة

ا يمكن أن  تشّكل الدراسات والبحوث العلمية رصيًدا معرفيًّ
الحاضر واستباق  إدارة إشكاليات  يسهم بشكل فّعال في 
مساهمًة  الدراسة  هذه  وتعدُّ  المستقبل.  متطلبات 
القضايا  حول  المعرفي  الرصيد  هذا  إثراء  سبيل  في  قّيمًة 
المشتركة المتعلقة بالمعرفة والتنمية. فقد بدا كاشًفا، من 
وتوّجهات،  نتائج  الدراسات من  إليه هذه  أفضت  ما  خالل 
المناطق،  بين  فجوات  مستوياتها؛  وتنّوع  الفجوات  تعّدد 
بين  وفجوات  الواحدة،  المنطقة  دول  بين  وفجوات 
القطاعات داخل الدولة الواحدة.. إلخ. كما تبين أّن للكفاءة 
ا يمكن اعتباره من الرهانات التي كسبتها  وجهين: وجًها كّميًّ
ا ال يزال دون المستوى المأمول  أغلب الدول، ووجًها نوعيًّ

خاصة في الدول العربية. 

إذ أكّدت النتائج أّن منظومات التعليم العربية ال تزال تشكو 
المدخالت  تعظيم  في  وقصوًرا  الكيف،  على  الكمِّ  غلبة 
مواجهة  عن  وعجًزا  جودة،  ذات  مخرجات  إلى  وتحويلها 
ما  واال�ّتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  ثورة  متطلبات 
انعكس على قدرتها على بناِء رأِس ماٍل بشريٍّ كفٍؤ وفاعٍل 
في مسيرة التنمية اإلنسانية. أضف إلى ذلك هشاشة البنى 
من  المتوافر  النوعي  الرصيد  بضعف  المرتبطة  االقتصادية 
والتطوير  البحث  منظومات  ومن  العالي  التعليم  مخرجات 
على  قدرتها  على  سلًبا  ينعكس  أن  شأنه  من  بما  واالبتكار 
رفع  وعلى  الرابعة  الصناعية  الثورة  مسيرة  في  االنخراط 
اقتصادات  انخراط  مستوى  أّن  ذلك  التنافسية.  قدراتها 
بشكٍل  يتحدد  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات  في  العالم 
إلى  أساًسا  المستند  البشري،  المال  رأس  بكفاءة  كبيٍر 
المعلومات  تكنولوجيا  تمّلك  وبمدى  التعليمية،  العملية 
وبالقدرة  القطاعات،  شتى  في  واستخدامها  واال�ّتصاالت 
على توظيف المردود االقتصادي للبحث والتطوير واالبتكار 
في شتى المجاالت اإلنتاجية؛ ومن دون ذلك يظل العنصر 
عن  عاجًزا  االقتصاد  ويظل  اإلنتاجية  العملية  خارج  البشري 

ل إلى اقتصاد معرفي تنافسي. التحوُّ

بناًء على ما سبق، يمكن صياغة جملة من التوصيات منها:

هذه  مختلف  معالجة  في  نسقية  مقاربة  اعتماد  ضرورة   -
َة  اإلنسانيَّ التنميَة  بأّن  التسليَم  أنَّ  ذلك  اإلشكاليات؛ 
أن  بالضرورة  يقتضي  األبعاد  متعّدُد  مفهوٌم  الشاملَة 
متقاربة،  بأنساق  وتتقّدم  األبعاد  هذه  مختلف  تتكاتَف 
وأن يتمَّ تجسير كلِّ أشكال الفجوات التي يمكن أن تظهر 
بينها. وألّن تشخيص نفس الفجوات أو نفس اإلشكاليات 
اإلجراءات اإلصالحية، فإنَّ  اتخاذ نفس  بالضرورة  يعني  ال 
االقتصادي  سياقها  في  تنزيلها  تتطّلب  ا  جذريًّ معالجتها 

واالجتماعي والسياسي والثقافي. 
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التفكير  إلى  الحاجة  تظهر  هنا  من  وتكميمه.  قياسه  يمكن 
طرق  واستحداث  للمعلومات  أخرى  مصادر  عن  والبحث 
علم  يشّكل  الصدد  هذا  وفي  الستثمارها.  وفعالة  جديدة 
المعلومات وما يتيحه من معالجات للبيانات الضخمة مدخًال 
واعًدا للمزيد من التطوير للبحوث والتحليالت التنبؤية؛ ألنَّ 
هذه  استكشاف  من  المستخرجة  الجديدة  «المعلومات 
والبيانات  الرسمية  اإلحصائيات  تكمل  أن  يمكن  البيانات 
بالسلوكات  المتعلقة  للمعلومات  يضيف  ما  االستقصائية، 
البيانات  لهذه  ويمكن  ووضوًحا.  عمًقا  اإلنسانية  والتجارب 
أكثر  تنتج معلومة جيدة  أن  التقليدية  البيانات  الجديدة مع 

تفصيًال، وفي الوقت المناسب، وأوثق صلة»51.

مشروع  في\ها  سينطلق  التي  الجديدة  اآلفاق  هي  هذه 
العالمي  المعرفة  مؤشر  مسيرة  الستكمال  المعرفة 
وتعزيزها، من خالل التوّجه نحو استغالل المصادر الجديدة 
واألساليب  الحديثة  التواصل  وسائل  تتيحها  التي  للبيانات 
إيجاد  قصد  وذلك  الرقمية،  البيانات  لتحليل  الجديدة 
مؤشرات أكثر كفاءة وواقعية في مجال قياس المعرفة في 

عالقتها بالتنمية واستشراف آفاقها المستقبلية.  

إطار  في  وذلك  ومستدام،  شامٍل  بشكٍل  القطاعات 
تكريس التعاون التنموي من خالل التشارك في المعرفة 

وتبادل التجارب الناجحة.

الحرص على تعميم االستفادة من المؤشرات والدراسات    -
التي تتيحها؛ إذ ال يمكن أن تنجح هذه الدراسات والبحوث 
في أداء دورها، ما لم يتّم تعميمها ونشر نتائجها لتصل 
إنشاء  إلى  يحتاج  الذي  األمر  المعنية،  األطراف  كلِّ  إلى 
فضاءات للتواصل بين المراكز والهيئات البحثية والجامعات 
الحوار حول هذه  تحفيز  أجل  من  األكاديمية  والمختبرات 
بينها،  المنتج  التكامل  الجهود وتحقيق  النتائج، وتنسيق 
والعمل على توسي\ع فرص استثمار اإلنتاجات البحثية في 

توجيه السياسات التنموية وترشيدها.

العربي  المعرفة  مؤشر  إلي\ها  أفضى  التي  النتائج  أّن  بيد 
الدراسات  تناولتها  التي  واإلشكاليات  القضايا  وكذلك 
أهميتها،  على  علي\ها،  كشفت  التي  واالتجاهات  التحليلية 
تشخيص  أجل  من  التعّمق  من  المزيد  إلى  حاجة  في  تبقى 
المقاربات  عبر  إلي\ها  التوصل  يصعب  التي  الخفّية  األسباب 
ما  على  أساًسا  ترّكز  آنية  بيانات  على  تعتمد  التي  البحثية 
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