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مقدمة
عابرا  العوملة  عصر  في  العالي  التعليم  أصبح   
حلدود الدول بفضل انتشار شبكات املعلومات واالتصاالت 
التعليم  أساليب  اخملتلفة.وانتشار  احلواسيب  ومنظومات 
اإللكتروني والتعليم عن بعد، األمر الذي جنمت عنه حتديات 
اختالف  التعليمية,بسبب  املؤسسات  واجهتها  جديدة 
النظم الدراسية والبرامج التعليمية في البلدان اخملتلفة. 
جودة  لضبط  ومؤثرة  فاعلة  إجراءات  اتخاذ  تطلب  مما 
برامجها التعليمية وتأمني توافقها إلى أبعد حد ممكن مع 

املعايير الدولية.
و شهد عصر العوملة ازدياد عدد اجلامعات األهلية،  وذلك 
عاما  املتزايدة  املالية  العالي  التعليم  أعباء  لتخفيف 
في  احلكومات  قامت  احلكومات،   كاهل  عن  آخر  بعد 
الكثير من البلدان بتشجيع فتح اجلامعات األهلية سواء 
أكانت جامعات وطنية أم جامعات أجنبية. ونقلت بعض 
الدول مسؤولياتها التعليمية إلى املؤسسات التعليمية.
والتمويل  والتوجيه  اإلشراف  مبهمات  احلكومات  واكتفاء 

برسم  أوسع  حرية  التعليمية  املؤسسات  ومنح  اجلزئي, 
سياساتها التعليمية واتخاذ القرارات املناسبة لتنفيذها.

وخضوعها للرقابة واملساءلة.
الطلبة  أعداد  تزايد  العالي  التعليم  شهد  كما   
تطلب  أمر  بلدانهم.وهو  غير  بلدان  في  الدارسني 
التي  الدراسية  املستويات  لتحديد  مؤهالتهم  تقييم 
البلدان. تلك  في  دراستهم  ملواصلة  بها  سيقبلون 
املؤسسات  بجميع  اعتماد  معايير  وضع  استلزم  مما 
إعداد  العوملة  اقتصاد  في  كافيا  يعد  لم  التعليمية.و 
بل  فحسب،  وطنية  جودة  معايير  وفق  على  الطلبة 
للتأكد  والدولية  اإلقليمية  اجلودة  معايير  تراعى  أن  يجب 
من  بلد  كل  في  التعليمية  املؤسسات  رصانة  مدى  من 
الدول  في  باملؤسسات  مقارنة  برامجها  وكفاية  البلدان 
األخرى.ومدى أهلية خريجيها للعمل في األسواق الدولية.
بإجراءات  كثيرا  التعليمية  املؤسسات  اهتمت  فقد  لذا 
إدارة اجلودة الشاملة في التعليم العالي على وفق أسس 

التعليم العالي في عصر العولمة

أ.د.داخل حسن جريو
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ومعايير ومؤشرات نوعية ومهنية للتأكد من حسن أدائها 
املوارد  بإعداد  املتمثلة  منتجاتها  جودة  وضمان  لوظائفها 
البشرية التي يحتاجها سوق العمل على وفق    املواصفات 
بإمناء وإثراء  الفاعل  الدور  عن  والدولية،  فضال  اإلقليمية 
املعرفة العلمية والتقنية ونشرها وتوظيفها ملصلحة بناء 

اقتصاد معرفي مزدهر قائم على اإلبداع واالبتكار.

التعليم العالي...اهتمام دولي متزايد
شهد عقد التسعينيات من القرن املنصرم توسعا كبيرا 
في منظومات التعليم العالي في الكثير من دول العالم، 
بعد أن أدركت حكوماتها األهمية املتزايدة للتعليم العالي 
في جهودها املبذولة للنهوض ببلدانها،  وإيجاد فرص عمل 
في  ملنتجاتها  قوية  منافسة  ملواطنيها، وتأمني  مناسبة 
اجملتمعات  أن  الوقائع  أثبتت  إذ  والعاملية،  احمللية  األسواق 
تنموية  بتحقيق معدالت  من سواها  قدرة  أكثر  املتعلمة 
عالية في جميع امليادين،  والتصدي بفاعلية حلل املشكالت 
التي تواجهها، إذ باتت التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلم 
والتقنية واملعرفة والقدرة على توظيف نتائجها، لذا قامت 
وجامعات  وكليات  معاهد  باستحداث  احلكومات  هذه 
حكومية وخاصة، لنشر التعليم العالي على أوسع نطاق 

ممكن.

بلد  للطلبة من  واسعة  انتقال  العالم حركة  كما شهد 
التقنية  باملهارات  والتزود  واملعرفة  للعلم   ً طلبا آخر  إلى 
تطورا. األكثر  الدول  إلى  تطورا  األقل  الدول  من  السيما 
واتخذت بعض الدول إجراءات لتشجيع طلبتها احلاصلني 
بلدانهم  إلى  بالعودة  أجنبية  جامعات  من  شهادات  على 
لإلسهام بتنفيذ خططها التنموية وبناء صروح نهضتها 

وتقدمها ورقيّها.
األمريكية املتحدة  الواليات  أن  إلى  التقارير  بعض   تشير 
العالم في  علميا  حتصيال  األعلى  الدول  مقدمة  في   تقع 
باتت أخرى  أقطارا  أن  البكالوريوس، إال   من حملة شهادة 
 تتقدم عليها ضمن الفئة العمرية (34-25 سنة )، منها
 النرويج بنسبة 37 %، وهولندا بنسبة 32  %، وكوريا
 اجلنوبية بنسبة 31 % ، من حملة شهادة البكالوريوس
 من مجموع سكانها,بينما تبلغ هذه النسبة في الواليات
 املتحدة األمريكية 30 %. وتشهد حاليا دول كثيرة زيادة
وبلجيكا روسيا  أبرزها  خريجيها،   أعداد  في   ملحوظة 
شهادة حاملي  صعيد  والسويد.فعلى  وفنلنده   وكندا 
تليها املقدمة،  في  روسيا  تأتي  البكالوريوس  أو   الدبلوم 
 كندا واليابان وإسرائيل وكوريا اجلنوبية والسويد وبلجيكا

.وإيرلنده والنرويج والواليات املتحدة األمريكية
تشير بعض اإلحصاءات الدولية إلى أنه في العام 2004 
العالم  دول  في  وطالبة  طالبٍ  مليون   11 قرابة  رج  تخّ
العلمية  التخصصات  في  منهم  ماليني  أربعة  اخملتلفة، 
والهندسية، موزعني بواقع7 ,1 مليون طالبٍ وطالبة من 
اجلامعات األوربية,و600 ألف طالبٍ وطالبة من اجلامعات 
بقية  على  الباقون  ويتوزع  أمريكا،  ووسط  شمال  في 
تقع  الدول  صعيد  وعلى  األخرى.  العالم  دول  جامعات 
في  خريجيها  نسبة  تبلغ  إذ  الدول  مقدمة  في  تايالند 
إجمالي  والهندسية 69 % من  العلمية  التخصصات 
اخلريجني,تليها اليابان بنسبة 63 % ، وسنغافورة بنسبة 
بنسبة 56 %،  بنسبة 57 %،  والصني  59 %، والؤس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في  النسبة  هذه  تبلغ  بينما 
قرابة 33 %.  تبلغ نسبة اخلريجني في العلوم الطبيعية 
أغلب  في  الزراعية  والعلوم  احلاسوب  وعلوم  احلياة  وعلوم 

دول العالم قرابة 12 % من مجموع اخلريجني.
بدأت الكثير من الدول بإعادة نظر جادة وشاملة ببرامجها 
رفيعة  وتقنية  علمية  كوادر  تخريج  لتأمني  الدراسية 
يحتاجها  التي  التخصصات  جميع  في  العلمي  املستوى 
حافات  تالمس  التي  التخصصات  تلك  السيما  اجملتمع، 
العلوم والتقنية املتقدمة، لتأمني تفوقها في عالم اليوم 
املعرفة،  المتالك  الدول  بني  حادة  منافسة  يشهد  الذي 
بعد أن أصبحت املعرفة أحد أهم عناصر القوة في عاملنا 
املعاصر. نستعرض هنا بعضا من هذه الدول ،  فقد بدأت 
في  التعليمية  برامجها  لتطوير  واسعة  حملة  الصني 
هذه  املنصرم، تركزت  القرن  من  التسعينيات  عقد  أواخر 
احلملة على تعزيز برامج التعليم العالي وتطويرها،  بعد 
أن رصدت املبالغ الالزمة لتطوير العملية التعليمية وتوفير 
اجلهود  هذه  والبشرية. أدت  املادية  األساسية  متطلباتها 
إلى ازدياد حجم القبول في التعليم العالي من 300 ألف 
طالبٍ وطالبة في العام 1998،  إلى 13,3 مليون طالبٍ 
ازداد عدد خريجي كليات  العام 2004. كما  وطالبة في 
العقدين األخيرين. وشهدت  أربعة أضعاف في  الهندسة 
الهند توسعا كبيرا في حجم قبول الطلبة في مؤسسات 
من 2,8  القبول  حجم  ازداد  اخملتلفة، إذ  العالي  التعليم 
مليون طالبٍوطالبة عام 1980 إلى 9,9 طالبٍ وطالبة 
عام 2003.واجهت الهند حتديات كثيرة جراء هذا التوسع، 
التعليم  ملنظومة  الالزمة  التحتية  البنى  بتوفير  متثلت 
العالي،  وسبل ضمان جودتها وكفاية مخرجاتها،  مما جنم 
الهندية.  العالي  التعليم  عنه متايز واضح بني مؤسسات 
ولم يكن هذا التوسع متوافقا متاما مع حاجات السوق، إذ 
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العمل،  وأن  عن  عاطلني  اخلريجني  هناك 17 % من  أن 
كما  أعمالهم  في  منتجني  غير  اخلريجني  من   % 40

يجب.
في  اخلريجات  عدد  زيادة  األخيرة  السنوات  شهدت 
من  الكثير  في  والهندسية  العلمية  التخصصات 
سنويا  يتخرجن  الالتي  النساء  عدد  بلغ  إذ  العالم،  دول 
مجموع  من   %  40 نسبته  ما  األوربية  اجلامعات  من 
والواليات  واليابان  كندا  في  من 50 %  اخلريجني,وأكثر 
املتحدة األمريكية، و33 % في الكثير من الدول اآلسيوية 
شهادة  على  احلاصالت  النساء  حصة  واألفريقية.كانت 
الدكتوراه في التخصصات العلمية والهندسية في عموم 
دول العالم في العام 2004 ما نسبته 34 % من مجموع 

احلاصلني على شهادة الدكتوراه بهذه التخصصات .
شهد العقدان األخيران حراكا واسعا بانتقال الطلبة من 
الدول النامية إلى الدول األكثر تطورا، ومن الدول األوربية 
األمريكية.تعزى  املتحدة  الواليات  إلى  اآلسيوية  والدول 
أسباب هذا احلراك إلى سعي الطلبة للحصول على فرص 
اقتصادية أفضل، ولتوفر إمكانات مالية لتمويل بحوثهم، 
والتقني في  العلمي  لإلبداع  بيئات علمية محفزة  وتوافر 
نتائج  توظيف  على  إليها، والقدرة  ينتقلون  التي  البلدان 
بحوثهم وحتويلها إلى منتجات مثمرة. تشير اإلحصاءات 
الراغبني  األجانب  الطلبة  مجموع  من   %  22 أن  إلى 
وصل  قد    ،2004 العام  في  بلدانهم  خارج  بالدراسة 
إلى  منهم   % و11  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إلى 
أملانيا،  و 9 % إلى فرنسا.ومن  بريطانيا،  و10 % إلى 
يستقرون  الطلبة  هؤالء  من  الكثير  أن  حقا  املؤسف 
وبذلك  إليها،  انتقلوا  التي  البلدان  في  نهائية  بصورة 
التي  والتقنية  العلمية  خبراتهم  من  بلدانهم  يحرمون 

اكتسبوها والتي هي بأمس احلاجة لها.

التعليم العالي في البالد العربية
تقرير  يشير  العربية، إذ  الدول  في  كثيرا  احلال  يختلف  ال 

التنمية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا الصادر من البنك الدولي لعام 2007 إلى 
 ً جهودا بذلت  قد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  أن 
حقيقة لتطوير التعليم مبستوياته اخملتلفة ، إذ خصصت 
هذه الدول على مدى األربعني سنة املاضية نسبة (5%) 
املعدل من  الناجت احمللي, ونسبة (%20) في  من إجمالي 
النفقات احلكومية للتعليم ، وهذه النسب تفوق النسب 
لذلك  ونتيجة  األخرى،  النامية  الدول  خصصتها  التي 
االلتحاق  مستوى  عامة  بصورة  الدول  هذه  حققت  فقد 

معدالت  وازدادت  االبتدائي،  التعليم  مرحلة  في  الكامل 
االلتحاق في املدارس الثانوية ثالثة أمثال بني عامي 1970 
التعليم  مرحلة  في  أمثال  خمسة  و 2003م ، وازدادت 
كاملة في  اجلنسني شبه  بني  املساواة  العالي، وأصبحت 
التعليم األساسي، وبرغم هذه اجلهود فإنّ قطاع  مرحلة 
زال  ما  بخاصة  العالي  التعليم  وقطاع  بعامة  التعليم 

يعاني من مشكالت كثيرة أبرزها اآلتي :
في   ً منخفضا البالغني  أمية  محو  معدل  زال  1.ما 

الكثير من دول املنطقة.
التعليم. من  التسرب  معدالت  2.ارتفاع 

لضعف  اخلريجني، وذلك  بني  عالية  البطالة  3.معدالت 
ال  إذ  العمل،  سوق  متطلبات  وبني  التعليم  بني  الصلة 

ينتج التعليم املهارات املطلوبة التي حتتاجها السوق.
كما  األخرى  بالدول  مقارنة  التعليم  مستوى  4.تدني 
التي   ً نسبيا املنخفضة  الدرجات  خالل  من  ذلك  يالحظ 

تسجل في االختبارات الدولية.
املنطقة  دول  نصف  من  أكثر  في  الطالب  ثلثا  5.يتخرج 
اإلنسانية،  والدراسات  االجتماعية  العلوم  مجاالت  في 

.ً بخالف ما عليه احلال في دول شرق آسيا مثال
لم  العالي ، إذ  التعليم  من  العائد  معدالت  6.انخفاض 
األوسط  الشرق  دول  في  التعليمي  التحصيل  يسهم 
أو  االقتصادي  النمو  زيادة  ً في  كثيرا أفريقيا  شمال  ودول 
اإلنتاجية ، مما أدى إلى ارتفاع التوظيف في القطاع العام.

7.مازال التعليم في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ً في مناهجه وطرائق تدريسه. تقليديا

 ً تعليما الدول  هذه  من  الكثير  في  التعليم  زال  8.ما 
من  لالنتقال  الكافية  الفرص  فيه  تتاح  ال  أي   ،  ً مغلقا

مستوى دراسي إلى آخر.
معظم  في   ً متواضعا اخلاص  التعليم  متويل  زال  9.ما 

هذه الدول.
املناهج  على  والدين  والتاريخ  العربية  اللغة  10.تهيمن 
والعلوم  الرياضيات  على  بذلك  متفوقة  الدراسية 

والتقنية.
منطقة  في  البطالة  معدل  أن  إلى  التقرير  ويشير 
أفريقيا (%14) وهو األعلى في  الشرق األوسط وشمال 
ً جنوب  أفريقيا الشباب (عدا منطقة  العالم السيما بني 
الصحراء)،   ففي مصر وسورية على سبيل املثال،  يشكل 
الشباب العاطلون عن العمل أكثر من %60 من مجموع 
العاطلون عن العمل، كما تعتبر منطقة الشرق األوسط 
من بني املناطق التي لديها أكبر مجموعات من الشباب في 

العالم التي تقع في الفئتني العمريتني 
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السكان    مجموع  بنسبة (45%) من  ( 0 – 14) سنة 
يزيد  الذي  بنسبة (21%)، األمر  و (15 – 24) سنة 
بصورة  والعمل، وتفاقم مشكالته  التعليم  على  الطلب 
مرن  تعليمي  نظام  عبر  لها  التصدي  يتم  لم  ما  أكبر، 
ولهذا  العمل.  سوق  مبتطلبات  شديد  وارتباط  وكفؤ، 
الغرض البد من إصالح التعليم وإعادة نظر شاملة وجادة 
وطرائقه، كي يستجيب  ومناهجه  التدريس  أساليب  في 

بصورة أفضل حلاجات املتعلمني ومتطلبات سوق العمل.

التعليم العالي وحتديات اقتصاد العوملة
يشير املفكرون وصناع القرار في الدول الصناعية الكبرى 
رأس  أهمية  تفوق  بأنها  التنمية  في  التعليم  أهمية  إلى 
وقت  إي  من  أكثر  اآلن  يتحدثون  األولية، وهم  واملواد  املال 
مضى عن أهمية دور العمال املتعلمني في التنمية، وكذلك 
في  الشركات  بالتعليم. وتعتمد  املسندة  اجملتمعات  عن 
نسبياً، ولكنها  العدد  قليلة  قوة عمل  على  البلدان  تلك 
عالية التأهيل والتدريب إذ باتت هذه الشركات تتعامل مع 
أدركت  إنها  ذلك  واخلسارة  الربح  مفاهيم  التعليم ضمن 
ألداء  العالية  العلمية  املؤهالت  ذوي  العمال  تأهيل  أن 
فيما  قدراتهم  وتطوير  العالية  التقنيات  ذات  وظائفهم 
أقل  مالية  استثمارات  يتطلب  إمنا  تطوراتها  ملواكبة  بعد 
املؤهالت  ذوي  للعمال  بالنسبة  احلال  يتطلبه  مما  كثيرا 
تتحسن  العمل  فرص  أن  إلى  الدراسات  وتشير  األدنى. 
كثيرا بتحسن مستويات التعليم، ففي الواليات املتحدة 
ً وجد أن نسبة البطالة كانت أعلى خلريجي  األمريكية مثال
وال   واجلامعات،  الكليات  خلريجي  منها  الثانوية  الدراسة 
يختلف  احلال  في  اليابان  والدول  الصناعية  الكبرى. 
وتتسع الهوة باستمرار بالنسبة لألجور بحسب املؤهالت 
املتحدة  الواليات  في  األجور  فرق  نسبة  كانت  إذ  العلمية 
قرابة  وسواهم  اجلامعية  املؤهالت  حملة  بني  األمريكية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  تقديرات  وتشير   .%86
عاطل  مليون   (20) من  أكثر  هناك  أن  إلى  والتنمية 
خط  حتت  شخص  إلى (38) مليون  العمل، إضافة  عن 

الفقر في أوربا الغربية في الوقت احلاضر. 
تبذل  الدول  اخملتلفة  جهودا  حثيثة لتحسني  نظمها  
التعليمية  وتوسيع  فرص  االستفادة  منها  جلميع  
الشرائح  االجتماعية  السيما  القوى  العاملة بهدف  رفع  
كفاءتهم  اإلنتاجية، وأصبحت  برامج  التعليم  املستمر  
والتعلم  مدى  احلياة  جزءا  أساسيا من  برامج  التطوير 
املهني  جلميع  العاملني  في  املؤسسات  اإلنتاجية 
والتقنية  العلوم   ملستجدات   مواكبتهم   لضمان  

والقدرة  على  االستجابة  السريعة  ملتطلبات  سوق  
واالقتصاد  للتعليم  الوطني  املركز  أصدر   العمل.وقد  
بعنوان:  دراسة  مؤخرا  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
تناولت  الدراسة  الصعبة  االختيارات  أو  الصعبة  األوقات 
وسبل  األمريكي  التعليم  نظام  يواجهها  التي  التحديات 
والتعليم  التربية  ورجال  القرار  صناع  قبل  من  معاجلتها 
بناء اجملتمع  إلى  يسعون  الذين  واملواطنني  األعمال  ورجال 
األخرى  اجملتمعات  منافسة  على  والقادر  الغني  األمريكي 
واالقتدار،  القوة  موقع  من  والعشرين  احلادي  القرن  في 
هي  األمريكية  العمل  قوة  تكون  أن  أهمية  على  وتؤكد 
يتطلب  العالم، وهذا  ً في  ً وتدريبا تعليما األفضل  القوى 
التعليم  مستويات  جميع  لتطوير  طريق  خارطة  وضع 
والثانوية  االبتدائية  ً بالدراسة  ومرورا األطفال  ً برياض  بدءا
 ً قادرا برّمته  التعليم  العالي، ليصبح  التعليم  ً إلى  وصوال
على مواجهة حتديات اقتصاد العوملة السريع التغيير، األمر 
الذي يستلزم تغييرات جوهرية في بنية التعليم ونظمه، 
التدريس،  وهيئات  املعلمني  وإعداد  الدراسية،  واملناهج 
وتؤكد الدراسة أيضا على أهمية تعليم الكبار مدى احلياة 
في إطار برامج التعليم املستمر ملواجهة متطلبات العمل 
ثالثة  التقرير على  تطورات مستمرة. ويؤكد  التي تشهد 

أمور أساسية ألعداد قوى عاملة ذات كفاءة عالية هي :
1. التعليم.  

2. التدريب.
االقتصادية. 3. التنمية 

عمل  مهارات  إلى  مستندة  اقتصادية  تنمية  خلق   أي 
في  األمريكي  االقتصاد  تفوق  لضمان  املستوى  عالية 
اقتصاديات  من  يواجهها  التي  احلادة  املنافسة  ضوء 

الدول املتقدمة األخرى .
وتكتسب هذه الدراسة أهمية ال تقل عن أهمية الدراسة 
القرن  من  الثمانينيات  عقد  في  صدرت  التي  السابقة 
املنصرم بعنوان : أمة في خطر  ، وهي الدراسة التي أحدثت 
العالم  املتحدة حسب، بل  الواليات  في  ً  ليس  ً هائال دويا
أجمع، إذ أنها كانت موضع اهتمام رجال السياسة ورجال 
الذي  التقرير  إلى  الدراسة  تشير  واألكادمييني.  األعمال 
العاملة  القوى  اختيار  بعنوان  عام  1990م  املركز  أعده 
إذ  املتدنية.  األجور  أو  العالية  املهارات  بني  األمريكية 
املتدنية  األجور  ذات  العمل  قوة  منو  إلى  التقرير  يوضح 
في اقتصاد العوملة، األمر الذي ينجـــم عنه ضياع فرص 
فقدان  يعني  مما  العالية،  األجور  ذات  الدول  على  العمل 
القوى العاملة األمريكية لكثير من فرص عملها، وحيث 
أن الواليات  املتحدة األمريكية ال تستطيع مجاراة الدول 
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 ً لزاما أصبح  املتدنية، لذا  عمالها  أجور  مبستويات  األخرى 
القيمة  ذات  واخلدمات  املهن  على  التركيز  إلى  تسعى  أن 
  ً ً متطورا ً تعليميا نظاما يتطلب  العالية ، مما  االقتصادية 
املنافسة في  ً وقادرة على  عاملة مدربة جيدا قوى  إلعداد 
بات  الذي  العوملة  اقتصاد  في  والعاملية  احمللية  األسواق 
يتجاوز احلدود الدولية جلميع بلدان العالم ، كانت الواليات 
متتلك  بأنها  تفخر  قريب  وقت  حتى  األمريكية  املتحدة 
أن احلال  العالم، إال  أفضل قوة عمل متعلمة ومدربة في 
ً اآلن إذ تواجه الواليات املتحدة حتديات كبيرة  بات مختلفا
متتلك  باتت  التي  والهند  الصني  أبرزها  كثيرة  دول  من 
للعمل  ومستعدة   ،ً جيدا ومدربة  متعلمة  عاملة  قوى 
املتحدة ،  الواليات  في  أقرانها  ً إلى  قياسا متدنية  بأجور 
ً تفخر بأنها متتلك  كانت الواليات املتحدة قبل (30) عاما
انخفض  العالم، بينما  الكليات في  (30%) من خريجي 
تناقص  في  العدد  زال  وما  إلى (%14)  اآلن  العدد  هذا 
الدول  في  نفسه  الوقت  في  أعدادهم  وتزداد   ، مستمر 
ً عن حتسن برامج تعليمهم وتطورها املستمر،  األخرى، فضال
يشير التقرير إلى أن ترتيب حتصيل الطالب األمريكيني في 
الرياضيات والعلوم والثقافة العامة يقع بني أسفل السلم 
املتقدمة.وتزداد  الصناعية  الدول  إلى   ً قياسا ومنتصفه 
أألمور تعقيدا بعدما أصبح مبقدور املؤسسات الصناعية 
في أية دولة االستعانة بالقوى العاملة في الدول األخرى 
بسهولة ويسر ، وذلك بفضل تقنيات االتصاالت وشبكات 
دولهم  من  استقدامهم  ذلك  يتطلب  أن  دون  املعلومات 
في  بعد، وهم  عن  عملهم  مهام  إجناز  بإمكانهم  ، وإمنا 
أفضل  اختيار  للمؤسسات  يتيح  الذي  األمر  أماكنهم 
بني  دقيقة  موازنة  في  تكلفة  وأقلها  العمل  قوة  عناصر 
الكفاءة واألجور. وتقدر إحدى الدراسات أن عدد األشخاص 
العاملني بهذه الطريقة عن بعد في أوربا مثال يبلغ  حاليا 
أكثر من عشرة ماليني شخص. ويتوقع اخلبراء أيضا مرونة 
االستقرار  آخر وعدم  إلى  االنتقال من عمل  أي  أكبر  عمل 
يتوقع  ,كما  احلياة  مدى  ميتد  قد  محدد  واحد  عمل  في 
وفق  على  والعمل  اجلزئي  العمل  حاالت  ازدياد  اخلبراء 
البيوت، والعمل  في  العمل  األمد، وكذلك  قصيرة  عقود 
أن هناك 50 مليون  الدراسات  إلى  الفردي. تشير إحدى 
عامل في الواليات املتحدة األمريكية أي ما يقارب %40 
من قوة العمل يبدلّون أعمالهم وأماكن عملهم كل عام. 
العاملة  القوى  أفراد  تدريب  وإعادة   ً تدريبا يتطلب  وهذا 
ً بصورة  ً انفجاريا باستمرار في عالم تشهد فيه املعرفة منوا
أسية في املفاهيم الرياضية املتعارف عليها في األوساط 
املتحدة  الواليات  في  العمل  مكتب  يشير  العلمية. 

العام 1950 كان هناك واحد من  أنه في  إلى  األمريكية 
كل خمسة عمال يصنف على أنه ماهر، ليصبح في العام 
1991 ما نسبته 45% من قوة العمل و65% في العام 
ً على تزايد أهمية التدريب والتأهيل في بناء  2000 مؤشرا
القدرات العلمية، إذ بات النشاط االقتصادي يعتمد على 
القوى العاملة املدربة أكثر من اعتماده على أي شيء آخر.

تستغل  الشركات  األمريكية حاليا مواهب  علمية من  
بلدان مختلفة دون  أن  تتطلب  دوامهم في أماكن عمل 
محددة، أو حتى ساعات عمل محددة. تشير بعض التقارير 
إلى أن قرابة 40% من موظفي شركة  أي بي أم  األمريكية 
يداومون في مقرات عملهم، وليس  لديهم  ال  العمالقة 
ويتواصل هؤالء املوظفون بعضهم  ساعات عمل محددة 
اإللكتروني  البريد  بواسطة  الشركة  ومبقرات  ببعض 
األقمار  عبر  واملؤمترات  الفورية  الهواتف  والرسائل  وعبر 
الصناعية ومواقع شبكة املعلومات الدولية.  وال يختلف  
احلال  كثيرا  في  الشركات  األخرى في  الواليات  املتحدة 
أيضا  الكبرى. ويالحظ  أو  البلدان  الصناعية  األمريكية 
مسؤوليات  يتولون  الذين  احملليني  األشخاص  ازدياد  عدد 
املتعددة  والشركات  األمريكية  الشركات  في   قيادية 
بسبب   وذلك   األخرى  البلدان  في  العاملة  اجلنسيات 

تدني أجورهم مقارنة بأقرانهم أألمريكيني.
كما تستغل الواليات املتحدة األمريكية الكفايات العلمية 
حلساب  شتى  وأساليب  بوسائل  العاملية  والهندسية 
جع طلبة العلوم الهندسية  مؤسساتها الصناعية، وتشّ
الدارسني في جامعاتها على البقاء لديها، وعدم العودة إلى 
بلدانهم التي بها أمس احلاجة خلدماتهم,إذ تشير الدراسات 
بالدهم. إلى  يعودون  فقط  نسبة 40 % منهم  أن  إلى 
املنتشرة  وفروعها  العمالقة  األمريكية  الشركات  أن  كما 
القدرات  أفضل  جلذب  اإلغراءات  تقدم  عديدة  بلدان  في 
السيارات  صناعة  البلدان، فشركات  تلك  في  الهندسية 
التصميمية  لقدراتهم  األوربيني  املهندسني  تستخدم 
األمريكية  اإلنشائية  الشركات  وتستخدم  العالية، 
مهندسني مدنيني من كوريا اجلنوبية، وتستخدم شركات 
البرمجيات  مهندسي  والبرمجيات  احلاسوب  صناعة 
األكادميية   رئيس  مورو  رجارد  كبيرة. ويشير  بأعداد  الهنود 
يواجه  الذي  املتزايد  التحدي  أن  إلى  األمريكية  الهندسية 
التعليم الهندسي في الواليات املتحدة هو إيجاد الوسائل 
والطرق الكفيلة بضمان بقاء الواليات املتحدة األمريكية 
ليقدموا  الشباب  املهندسني  بتدريب  وذلك  املقدمة  في 
اكثر مما يقدمه أقرانهم في الدول األخرى، وان حتدي العوملة 
هو  إمنا  األمريكية  املتحدة  للواليات  بالنسبة  االقتصادي 
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حتدي تعليم هندسي كما هو تطور صناعي. 
املؤسسات  حتول  األخرى  العوملة   اقتصاد  نتائج  ومن   
تقوم  حيث  املتكامل  التصنيع  أسلوب  من  الصناعية 
التصنيع  خطوات  جميع  بإجناز  الصناعية  املؤسسة 
رائدة في هذا اجملال) إلى أسلوب  الواليات املتحدة  (وكانت 
إلى  األجزاء اخملتلفة  تصنيع  بإحالة  املتفرق، أي  التصنيع 
وأسعارها  التقنية  قدراتها  بحسب  مختلفة  شركات 
بإنتاج  املعنية  املؤسسة  في  وجتميعها  التنافسية، 
أيضا  اجملال  هذا  في  رائدة  اليوم  املطلوبة، وهي  السلعة 
التصنيع  أسلوب  يعني  التقرير، وقد  في  ورد  ما  بحسب 
أقل من  بتكاليف  أخرى  دول  اجلديد هذا، تصنيع مواد في 
تصنيعها في الواليات املتحدة ، مما ينجم عنه فقدان فرص 

عمل األمريكيني في عقر دارهم.
كما زادت عملية األمتتة عمليات التصنيع أي تصنيع الكثير 
برمجتها من قبل  بعد  واآلالت  املكائن  بواسطة  املواد  من 
ً ، السيما  احلواسيب ومنظومات السيطرة الرقمية تلقائيا
املواد املراد تصنيعها بصورة تكرارية  روتينية ، وقد جنم عن 
عمليات األمتتة الصناعية هذه فقدان الكثير من العاملني 
روتينية .  ً صناعية  أعماال يؤدون  ممن  السيما  لوظائفهم 
في  شاملة  نظر  إعادة  من  بد  ال  تقدم  ما  ضوء  وفي 
تنمية  ً على  قادرا يصبح  بحيث  برمته  التعليمي  النظام 
مهارات اخللق واإلبداع لدى املتعلمني، وترك تنفيذ األعمال 
مداركهم  وتنمية  املؤمتتة،  واآلالت  للمكائن  الروتينية 
مهاراتهم  بتقوية  حولهم  ملا  أفضل  وفهم  العلمية 
العامة،  ثقافتهم  وتوسيع  اللغوية  وقدراتهم  التقنية 
وتدريبهم على امتالك أدوات وأساليب االستقراء والتحليل 
املنطقي واستخالص النتائج العلمية، واالنضباط والعمل 
ومتطلبات  متغيرات  مع  السريع  والتأقلم  الفريق،  بروح 

سوق العمل في عالم متغير.
النظام  ضعف  نقاط  بعض  األمريكية  الدراسة  ص  تشخّ

التعليمي في الواليات املتحدة باآلتي :
التعليمي الطلبة املتفوقني للدراسة  النظام  1.ال يجذب 
الطلبة  من  املعلمني  معظم  أن  املعلمني، إذ  كليات  في 

غير املتميزين بدراستهم الثانوية .
الكبير. التعليمية  العملية  بفاقد  2.التساهل 

في  املتأصلة  التعليمية  العملية  كفاءة  3.ضعف 
النظام التعليمي.

على  ذلك  وانعكاس  العوائل  مدخوالت  في  4.التباين 
العناية بتعليم أبنائهم .

التعلم . على  الطلبة  بحفز  5.الفشل 
املعلمني. حوافز  6.ضعف 

حفظ  على  التركيز  وإمنا  باإلبداع،  االهتمام  7.ضعف 
املواد الدراسية واسترجاعها.

التعليمي . النظام  في  البيروقراطية  8.تفشي 
تطورات  ملواكبة  الكبار  بتعليم  االهتمام  9.ضعف 

العلوم والتقنية.
وقد أوصت الدراسة باآلتي :

في  للقبول  االمتحانات  بنظام  شاملة  نظر  1.إعادة 
الكليات واجلامعات.

2.استخدام املوارد املالية املتاحة للتعليم بصورة أفضل.
املدارس  خريجي  من  األول  الثلث  من  الطلبة  3.جذب 
لوظائف  وتدريبهم   ، التعليم  بسلك  لاللتحاق  الثانوية 

التعليم اخملتلفة ، وحتسني رواتبهم وظروف عملهم .
احلاضر  احتياجات  تعكس  دراسية  مناهج  4.إعداد 

ومتطلبات املستقبل.
يتناغم  اجلودة،  عالي  مدروس  تعليمي  نظام  5.إيجاد 
 ً ً حادا تنافسا املعاصرة في عالم يشهد  احلياة  ومتطلبات 
املتقدمة، بهدف  التقنية  وحلقات  العلم  ناصية  المتالك 
مستوياتهم  مواطنيها، ورفع  جلميع  العمل  فرص  تأمني 

املعيشية.
عالية. تعليمية  نوعية  ذات  أطفال  رياض  6. توفير 

وتوفير  للمساعدة،  حاجة  األكثر  الطالب  7.مساعدة 
املعايير  وفق  على  الطلبة  لنجاح  الالزمة  واملوارد  الفرص 

الدولية.
املهارات  اكتساب  على  العاملة  القوى  8.تشجيع 
التعلم مدى  باستمرار وحفزهم على  املستجدة  التقنية 

احلياة في إطار برامج التعليم املستمر والتعلم الذاتي.
حلاجات   ً طبقا العاملة  القوى  تدريب  وإعادة  9.تدريب 

السوق املتجددة.
احلديثة. التقنيات  إلى  املستندة  باملهن  10.االهتمام 

ً والنامية  وخالصة القول أن الدول اخملتلفة املتقدمة صناعيا
باتت تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تنمية قدرات 
احلديثة   العلوم  ملستجدات   ً طبقا مواطنيها  ومهارات 
ومبتكرات التقنية املتقدمة بهدف اإلفادة السريعة منها 
ألغراض التنمية اخملتلفة وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بصورة أو 
النمو  ودميومة  العمل جلميع طالبيه  بأخرى، وتأمني فرص 
املعرفة  على  القائم  العوملة  اقتصاد  ظل  في  االقتصادي 
حيث املنافسة على أشدها بني الدول اخملتلفة في جميع 
يتسم  متطور  تعليمي  نظام  إيجاد  يتطلب  إمنا  اجملاالت، 
املبدعني  باكتشاف  ويشارك  واملرونة،  والكفاءة  باجلودة 
 ً واملتميزين في حقول املعرفة اخملتلفة، ويرتبط ارتباطا وثيقا
أن  واألحداث  الوقائع  العمل، وتشير جميع  بحاجات حقل 
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التي  الدول  ً هي  ً اقتصاديا منوا وحتقق  حققت  التي  الدول 
صناع  ينظر  أن  ينبغي  لذا  راقياً،   ً تعليميا  ً نظاماُ متتلك 
التقني  والتعليم   عامة  التعليم  قطاع  أن  إلى  القرار 
 ً قطاعا منه  أكثر  استثماري  قطاعٌ  أنه  على  خاصة 
متثل  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  هي  وها  خدمياً، 
اخلطر  تستشعر  العالم  في  وتقنية  اقتصادية  قوة  أكبر 
سوق  في  منافستها  بسبب  أخرى  دول  من  إليها  الداهم 
تقنية  مؤهالت  وذات  متعلمة  عاملة  قوى  بتوفير  العمل 
من  أقل  وبأجور  عالية  بكفاءة  العمل  على  وقادرة  حديثة 
أقرانها في الواليات املتحدة، األمر الذي تطلب منها إعادة 
نظرة جذرية وشاملة بنظامها التعليمي، ذلك أن التعليم 
وال شيء سواه ميكن أن يفضي إلى تقدم أية أمة من األمم.
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العالية  املهارات  بني  األمريكية  العاملة  القوى  1.اختيار 
في  واالقتصاد  للتعليم  الوطني  املتدنية، املركز  األجور  أو 

الواليات املتحدة األمريكية ، 1990.
واالجتماعي  االقتصادي  العالي، اجمللس  التعليم  2.تقرير 

لألمم املتحدة،1995.
 2002 لعامي  العربية  البشرية  التنمية  3.تقرير 

و2003، منظمة  األمم  املتحدة.
املتحدة، 2005. األمم  البشرية، منظمة  التنمية  4.تقرير 
اجلامعي،  5.جريو، داخل  حسن، دراسات  في  التعليم 

منشورات اجملمع العلمي  العراقي، بغداد، 2005م.
منطقة  الشرق  األوسط  وشمال  في  التنمية  6.تقرير 

افريقيا، البنك  الدولي، 2007 .
واالقتصاد  للتعليم  الوطني  7.األوقات  الصعبة، املركز 

في الواليات املتحدة األمريكية ، 2007.


