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 موجز تنفيذي

 

 عرض عام

والبنك الدولي على التعاون ) DFID( اتفق كل من وزارة التنمية الدولية البريطانية 2001نيسان / في إبريل 

، وقد كان الهدف من هذا النشاط "المعارف والمهارات المطلوبة في االقتصاد الحديث"ن مشروع أطلق عليه اسم بشأ

الذي استغرق ثالث سنوات في البحوث والتحليالت ونشر البيانات هو توفير األدوات وإتاحة المعارف لواضعي 

سياسات، وذلك إلصالح نظم ما بعد مرحلة التعليم السياسات في البلدان النامية بشأن اتخاذ خيارات مدروسة بشأن ال

وحتى يتسنى دعم هذا الهدف، .  والتدريب األساسيين لمواجهة التحديات التي تفرضها عملية التعلّم المستمر مدى الحياة

ني وافق دوالر أمريكي تقريباً في صندوق استئمامليون  3.9التزمت وزارة التنمية الدولية البريطانية بالمساهمة بواقع 

 دراسة تناولت موضوعات عديدة 17وخالل مدته، قام هذا الصندوق بتمويل . البنك الدولي على إدارته وتنفيذ أعماله

 . المهارات والتنمية والتعليم والشبكات والشراكات والتكنولوجيةات في تنميةمرتبطة بعملية التعلم مدى الحياة، واستثمار

عةً من المشروعات واألوضاع التي تغطي طائفةً مثيرةً من الموضوعات والمناهج وتمثل هذه الدراسات مجموعةً متنو

ويخلص هذا المشروع الشامل من خالل  . واالختالفات في البيانات والتحليالت من معظم المناطق الجغرافية في العالم

المعلومات والدالالت الحاسمة هذا التحليل الكلي التفصيلي لمختلف المشروعات الفرعية إلى رؤية تتمثل في استخالص 

األهمية التي ُيستفاد منها في إدخال التحسينات وصياغة السياسات المستدامة والقيادة والتخطيط اإلستراتيجي والعمل 

 .المستقبلي

وقد استهل التقرير الرئيسي بوضع إطار لفهم طبيعة أهداف االقتصادات القائمة على المعرفة ومجتمعات 

مدى الحياة والتحديات التي تواجهها، وهي أهداف ترسم بوضوح الطموحات األسمى لعملية تنمية المعرفة والتعلم 

وقد كان التحليل األول من خالل خمس مجموعات  :بعد ذلك تطرق هذا التقرير إلى تحليلين كليين. المعارف والمهارات

ليل الثاني فكان من خالل موضوعات هامة من المشروعات التي تم تجميعها معاً تتعلق باهتمامات مشتركة، أما التح

للمزيد من البحث والتخاذ ما يلزم، مرفق في نهاية كل .  ناشئة مشتركة في معظم المشروعات السبعة عشر أو جميعها
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ويخلص الفصالن األخيران إلى استنتاجات وتوصيات عامة، ويحددان الثغرات .  فصل التوصيات والملخصات الرئيسية

 .يداً من اإلجراءات أو الدراسات االستطالعيةالتي تستلزم مز

 

 مجتمعات واالقتصادات القائمة على المعرفة

تحدث عملية التنمية في المعارف والمهارات في سياق واقع حالي أو مستقبل مرجو، والفجوة في العديد من 

 التحديات أمام عملية تنمية المعارف البلدان النامية بين الواقع الحالي والمستقبل المرجو واسعة للغاية، وبالتالي فإن

 . والمهارات التي من شأنها تقريب المستقبل المرجو كبيرة وجوهرية

االقتصادات القائمة وتعتبر كثير من البلدان المتقدمة نفسها أو يحدوها الطموح في أن تكون بلداناً يسودها مناخ 

ففي عصر التقنيات . اً القتصادات أو مجتمعات المعلوماتوهذه النوعية من االقتصاد ليست مجرد مرادف.  على المعرفة

اإللكترونية والرقمية والفضائية، نجد أن االقتصادات القائمة على المعرفة تتناول كيفية نشأة المعلومات واألفكار وطريقة 

اد تسعى جاهدة ، أي شبكة من األفر"مجتمعات قائمة على المعارف"استخدامها وتداولها وتكييفها بسرعة متزايدة في 

وفي االقتصادات القائمة على المعرفة نجد أن الثروة واالزدهار والتنمية . إليجاد نوعية جديدة من المعارف وتداولها

االقتصادية تعتمد على قدرات الشعوب على إنجاز مخترعات وتوليد أفكار تفوق تلك التي يطرحها المنافسون وتلقى 

، بل أيضاً تغير من طبيعة األعمال القائمة أو تنمي مهارات جديدة بناًء على ما تتطلبه قبوالً وطلباً من السوق المستهلكة

وفي هذه النوعية من االقتصادات، فإن هذه القدرات ليست مجرد ملكية لألفراد ولكنها .  التقلبات واألزمات االقتصادية

جديدة وخلقها وتطبيقها بصورة مستمرة مع الوقت أيضاً ملكاً للمنظمات التي لديها القدرة على المشاركة في المعارف ال

وتقوم المنظمات المعنية باالقتصادات القائمة على المعرفة بتطوير  .في ثقافات تتسم بالتعلم المتبادل واالبتكار المستمر

سر هذه القدرات من خالل تزويد أعضائها بالفرص المكثفة لزيادة المهارات وتكرار التدريب مدى الحياة، وذلك بك

الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام التعلم والتواصل ودفع الناس للتعلم في فرق عمل تتسم بالتعددية والتنوع والمرونة، 

وذلك بالنظر إلى المشكالت واألخطاء على أنها فرص لمزيد من التعلم وليست مجاالً للوم أو لتقريع، وبإشراك الجميع 

يضاً من خالل تنمية رأس المال االجتماعي المتمثل في الشبكات والعالقات التي لمسار المنظمة، وأ" الصورة الكبيرة"في 

 . تغذي األفراد بمزيد من المساندة والتعلم
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ونالحظ أن االقتصاد القائم على المعرفة هو مجتمع قائم على التعلم، وتعتمد النجاحات االقتصادية والثقافات 

 .ا على االستمرار في تعليم أنفسهم من خالل االستفادة من بعضهم البعضالتي تتسم باالبتكار على قدرة العاملين فيه

وحسبما ورد من منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي، فإن االقتصادات الناجحة القائمة على المعرفة 

 :تعتمد على أربعة مصادر لالبتكار

 المعرفة العلمية والفنية •

 ستخدمين العاملينالتفاعل والحوافز لالبتكار بين الم •

 األنماط الالمركزية القياسية لالبتكار داخل نظام منسق •

 تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع وخاصة في التعليم •

  

 

. وتحقق االقتصادات القائمة على المعرفة أفضل النتائج عندما تتم تنميتها في ظل االرتباط بمجتمعات المعرفة

 إقرار وضمان أن مبادرات االقتصاد القائم على المعرفة ال تساند فقط الصفوة الموجودة أو الصاعدة، ويعني هذا جزئياً

ولكن أيضا لها مزايا جانبية ومردود اجتماعي للمجتمع المدني بمفهومه األوسع نطاقاً، وذلك من خالل تخفيض عدد 

لنساء والفتيات، وكذلك تراجع معدالت العنف الفقراء وتحسين الصحة وزيادة التعليم والمشاركة في سوق العمل ل

وهناك حاجة إلى إحداث توازن مقابل التأثيرات التي أحياناً ما تكون فوضوية لالقتصادات القائمة على . والجريمة

المعرفة سريعة الحركة، وذلك بخلق ظروف آمنة ومستقرة لالستثمار ومن خالل االستثمار في المجال العام لضمان 

لفعالة مع المنشآت الخاصة وبحماية حق الحصول بصورة عامة على المعلومات وحماية تداولها وحفظها المشاركة ا

على المدى الطويل مما ُيعد من المصلحة العامة ولصالح االستثمار، وأيضاً من خالل ضمان الحفاظ على أواصر 

 .دم االقتصادي العاتيةالمجتمع المحلي والحياة األسرية والثقافة الوطنية في مواجهة رياح التق

وهناك هوة واسعة بين المستقبل المرجو لالقتصادات القائمة على المعرفة ومجتمعات المعرفة من ناحية 

والواقع الراهن لمعظم البلدان النامية من ناحية أخرى حيث إن معدل التحّول نحو التصنيع، والبطالة والعيش على حد 

 . واسعة االنتشار هي التي تحدد الحياة اليومية لمعظم السكانالكفاف، واالقتصادات غير الرسمية ال
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وتأتي الخطوات األولى . أما الطريقة الوحيدة لرأب هذه الهوة وتضييق الفجوة فهي عن طريق التعليم والتدريب

على درب التحول إلى االقتصادات الناجحة القائمة على المعرفة من خالل تحسين طرق الحصول على المعلومات 

هذا وال تتطلب االقتصادات القائمة على المعرفة . التعليم األساسي الشامل، باإلضافة إلى تحسين جهود محو األميةو

وفي سياق طموحات االقتصادات القائمة على . مجرد التعليم ولكن أيضاَ التعليم والتدريب األفضل والمختلف نوعاً

ليس مجرد زيادة حق الحصول على المعلومات أو حتى رفع المعرفة، فإن التحدي الذي يفرضه اإلصالح التعليمي 

معدل التحصيل العلمي والدراسي التقليدي بموجب نتائج االمتحانات ولكن أيضاً تغيير طبيعة عملية التعلم والتعليم 

ال الذي والسؤ.  والتدريب وتحسين جودتها النوعية حتى يتسنى لها التعاطي مع أهداف االقتصادات القائمة على المعرفة

يطرح نفسه هو كيف يتم ذلك في ظل الموارد المحدودة وانتشار الفقر والبطالة وتزايد معدل انتشار االقتصاد غير 

الرسمي ووجود قواعد بيروقراطية جامدة ومعوقة وتفشي الفساد وهو األمر الذي يمثل التحدي األساسي أمام تنمية 

 . المعارف والمهارات

التعليم والتدريب، فإننا ننتقل من عصر الدخول على المعلومات والحصول عليها وفي مرحلة تنمية وتطوير 

وُيالحظ أن التواجد الملموس لمثل هذا المشروع الهام يعطي إشارة مفادها أن البنك . إلى البحث عن الجودة النوعية

ل الجوهري في إستراتيجية الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية قاب قوسين أو أدنى نحو إحداث هذا التحو

 .االستثمار والتنمية
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 التعلّم مدى الحياة

وتعتمد هذه االقتصادات التي . التعلم في االقتصادات القائمة على المعرفة عملية مشتركة ومستمرة مدى الحياة

ن عملية التعلم مدى وتتضم. تتغير بخطًى حثيثة على التوجهات الفعالة نحو التعلم مدى الحياة وتزدهر من خالل ذلك

الحياة التطوير وإعادة التدريب بصورة مستمرة بل وأكثر من ذلك التطور والنمو الشخصي وتطور ونمو التعلم الجماعي 

 .بصورة أيضاً مستمرة

ومما هو جدير بالذكر أن عملية التعلم مدى الحياة تحدث في القطاعات االقتصادية الرسمية وغير الرسمية 

وفي البلدان األقل نمواً نجد أن القطاع االقتصادي غير الرسمي هو .  عات االقتصادية غير المنتظمةوغيرها من القطا

ومن أكبر التحديات التي تفرضها عملية تنمية المعارف والمهارات هي إيجاد . األكبر واألكثر أهمية في الوقت الحالي

 وما تم تعلمه من القطاع االقتصادي غير الرسمي للقطاع الطرق التي من خاللها يتسنى تشجيع إمكانية نقل عملية التعلم

 :وتتمثل القضايا المحورية األربعة في عملية التعلم مدى الحياة في البلدان األقل نمواً فيما يلي. الرسمي

 الحصول على المعلومات وتقديمها وإتاحتها بصورة مرنة وبتكلفة ميسورة  •

توجهات اإليجابية نحو التعلم وخبرات التعلم في التعليم األساسي وجود أنماط تحفيزية وحوافز متأصلة في ال •

حيث تساعد النماذج الملموسة والقابلة للتحول الخاصة بالمؤهالت وأساليب اإلدراك على تسهيل هذه األنماط 

ية والحوافز وحيث تُستكمل هذه األنماط والحوافز عندما تتوافق المهارات التي تم تعلمها مع الفرص االقتصاد

 .المتاحة الستخدام هذه المهارات

الثقافات السائدة وما يستلزم بشأن مواجهتها عندما تعوق فرص التعلم مدى الحياة أمام بعض الفئات كالنساء  •

والفتيات، والتي يجب أن يتم التعامل معها واالستفادة منها عندما تكون مهارات التعلم مدى الحياة في الثقافة 

 .  بالفعلالوطنية للمجتمع قوية

 .موقف ونوعية أصول التربية والتعليم والقائمين على تقديمها •

 



 7

 نتائج المشروع

تم تقسيم نتائج المشروعات السبعة عشر الخاصة بالصندوق االستئماني إلى خمس مجموعات على النحو 

  :التالي

 الطلب على المهارات وتأثير مناخ االستثمار •

 التدريبإصالح التعليم االبتدائي والثانوي و •

 تعزيز التعليم والتدريب واالرتقاء بهما •

 الشبكات والشراكات •

 التكنولوجيا واالبتكار •

وتبين النتائج ـ بشكل قاطع ـ التحديات التي تواجه البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى نظام 

ع الفجوة بين هؤالء الحاصلين على وُيالحظ اتسا .السوق وهي تستغل مواردها المحدودة لتعليم عدد كبير من شعوبها

وهناك تباين في معدل  .وغيرهم ممن لم ُيتاح لهم ذلك) سواًء كانوا أفراداً أو مناطق أو بلداناً(نوعية أفضل من التعليم 

سير وتقدم عملية إتاحة الحصول على التعليم األساسي والتحديات المصاحبة لتحسين النتائج حيث إن الشواهد على 

ونجد أن السبل التي قد تساعد  . نات تكاد تكون منعدمة وذلك بالنسبة لجودة عملية التدريس ونتائج التعلموجود تحسي

الذين لم ينالوا قسطاً كبيراً من التعليم الكتساب مزيد من التدريب أو للولوج إلى قطاع االقتصاد الرسمي ليست دائماً 

التدريب، ُيالحظ أن من يحصل على هذا التدريب هو هؤالء الذين وعند التوسع في تقديم  .واضحة المعالم أو متوافرة

وعلى الرغم أيضاً من المبادرات العديدة إلدخال األجهزة والبرامج التكنولوجية . استفادوا بالفعل من التدريبات السابقة

  .الةفي المدارس، إال أن القليل من هذه األجهزة والبرامج هي التي تقدم المساندة التعليمية الفع

 .ومع كل هذه التحديات فإن هذه المشروعات تشير إلى عدد من األمثلة عن الممارسات االبتكارية والمبشرة

ومن خالل العمل عبر قطاعات وتخصصات مختلفة نجد أن عدداً من الدارسين والعاملين يحققون تقدماً كبيراً بطرق 

. لك بالنسبة للتوجهات اإلستراتيجية التي قد تختارها الحكوماتتسمح بتقديم أدلة وتوجيهات لتنمية وتطوير السياسات وكذ

على سبيل المثال في بيرو، كانت الجامعات العامة تعمل مع الجهات الصناعية من القطاع الخاص والجهات الخارجية  

 الصناعة المتخصصة في االبتكارات التكنولوجيا لتطوير والحفاظ على استمرارية نوعية متقدمة وعالية النجاح من
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 .القائمة على نبات الهليون التي قامت على المعرفة الزراعية الوطنية والتي مازالت موجودة بالفعل في الثقافة السائدة

وفي شيلي، كانت هناك شراكات بين الجامعات العامة والمنظمات غير الحكومية مع المؤسسات التعليمية العامة 

ت غير الحكومية من العناصر المنوطة باتخاذ القرارات على المستوى والخاصة وقد استفادت الجامعات والمنظما

المحلي والتي كانت تتسم بروح التعاون والتي كانت ممثلة أيضاً لجميع األطياف وذلك لتحقيق االستفادة الفعالة من 

د من المسؤوليات وفي العديد من البلدان بدأت الهيئات متعددة الجنسيات في ممارسة مزي .التكنولوجيا في المدارس

االجتماعية للشركات حيث اشتركت مع المجتمعات المحلية في تحسين الخدمات والبيئة ومستوى التعليم لصالح العمال 

وفي ناميبيا تم تجميع البيانات عن األسواق المحلية وعن تشبع األسواق بطريقة منخفضة التكلفة وذلك بغية . المحليين

المساعدة في إثراء معلومات الخيارات الخاصة بالدورات التدريبية وتقديمها في المواعيد المساعدة في تقديم المعلومات 

وقد وردت أمثلة عن ذلك في المجموعات الخمس الخاصة . المقررة لها والتي تتناسب مع االحتياجات المحلية الوشيكة

 :بالمشروعات والتي أوجزناها كل حسب دوره على النحو التالي

 لمهارات وتأثير مناخ االستثمار الطلب على ا.1

هناك طلب كبير على مزيد من القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة في اقتصادات البلدان األقل نمواً وفي 

وفي مناطق مثل الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فعلى .. اقتصادات البلدان السائرة على طريق التحّول إلى نظام السوق

 مزيد من العمالة المتعلمة والمؤهلة، فإن معظم القوة العاملة مازالت في مجال الزراعة الرغم من أن الطلب يتجه نحو

يؤدي المستوى المتدني من المهارات إلى تقييد .  أو المشروعات األسرية أو تعمل من خالل االقتصادات غير الرسمية

لها من خالل األعمال التجارية واالستثمارات الطريقة التي تتم بها عملية انتقال االبتكارات التكنولوجية التي تم إدخا

وعلى الرغم من أحد الحلول قد يكون دوامة إيجابية وهادفة من . األجنبية المباشرة بصورة جيدة إلى االقتصاد المحلي

ة عمليات تطوير المهارات ونقل التكنولوجية حيث إن االبتكارات التكنولوجية أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الماهر

ورفع مستوى التحصيل العلمي، فإن البلدان التي لديها مستويات متدنية من المهارات في الغالب ما تكون غير قادرة 

على جذب االستثمارات المبدئية وقد يصعب عليها تكييف مستوى التكنولوجيات التي تم تطويرها لتتواءم مع البلدان 

ويمكن أن تكون هذه السلسلة انتقائية ويعوزها التوزيع . ارات لديها التي تتمتع بوجود مستوى عاٍل من المه"الرائدة"
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العادل حيث يتم تقديم مزيد من التدريب لمن حصلوا بالفعل على تدريب من قبل مع تحسين معدل اإلنتاجية على حساب 

 . بإنصافإنصاف العامل والتعامل معه 

التدريبية لشعبها واقتصادها على العوامل وتعتمد قدرة البلد على االستجابة بصورة جيدة لالحتياجات 

وإذا ما اعتبرنا عوامل مناخ االستثمار المتمثلة .  االجتماعية والسياسية والعوامل األخرى التي تمثل قوام مناخ االستثمار

" جيةعناصر خار"في الفساد والتمويل واإلدارة الضريبية واللوائح التنظيمية وعدم وجود سياسات محددة كانت ذات يوم 

مؤثرة في السلوك االقتصادي وتقع خارج نطاق السيطرة، فإننا نالحظ أنها تؤثر بوضوح على أداء الشركات وتقدم هذه 

العناصر تفسيرات عن االختالفات الكبيرة فيما بين البلدان في خبراتهم وتوجهاتهم نحو التنمية االقتصادية والتعليمية 

 . ب انتباه الجهات المانحة وتدعو للتدخل بوضع سياسات معينةوهي بالتالي أهداف مشروعة وضرورية تجذ

ومن الجوانب الهامة في بيئة السياسات ومناخ االستثمار التركيز على التدريب المرتبط بالقطاع العام مقابل 

تدريب وعلى الرغم من نجاح القطاع الخاص في تقديم ال ومع هذا فكل له إسهاماته،. التدريب المرتبط بالقطاع الخاص

المناسب في المناطق الحضرية لمنشآت األعمال األكبر حجماً التي لها احتياجات محددة، إال أن القطاع العام يتناول 

ومع الفوائد الجمة للتدريب  . محتوى تربوي أكثر شموالً ويقدم في الغالب مساندة أفضل في المناطق المعزولة أو الريفية

ن األمر يكون أكثر عندما يكون حجم الشركات كبير وعندما تكون هذه الشركات عندما يكون مناخ االستثمار قوي فإ

 .أو مملوكة لمستثمرين أجانب/ جديدة نسبياً وعندما تكون موجهة نحو التصدير و

والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها أن التدريب المقدم من كل من القطاع العام والقطاع الخاص له مزاياه 

ه ونعطيه مزيد من االهتمام مع الربط بين هذا التدريب وذاك في إطار إستراتيجية أشمل تدرك أنه ويستحق أن نتوسع في

 . وأن االستجابة من جانب المجتمع المحلي أمر أساسي" نهج واحد يصلح لجميع األوضاع"ال يوجد 

 إحدى ومن الممارسات الواعدة ما حدث في ناميبيا حيث أدت المساندة البسيطة والحذرة من جانب

الجهات المانحة إلى مساعدة مراكز التدريب المحلية على جمع البيانات عن طلبات المستهلكين 

المحليين وعن نقاط التشبع في السوق بالنسبة للمهارات، مما يعد إضافة وإثراء للمناقشات المعنية 

ن تبعاً لما يقتضيه بالدورات التدريبية وتقديم هذه الدورات في حينها أو على أساس سنوي أو كل سنتي

 .الطلب وظروف السوق المتغيرة
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  التعليم االبتدائي والثانوي، والتدريب، واإلصالح، وتدريب المعلمين .2

يتمثل العمود الفقري ألي نظام تعليمي تربوي في الجودة النوعية ونطاق القطاعات األساسية والثانوية في هذا 

وهذا ما يدعم ويساند كافة أشكال التعلم المستمر والتعلم . لمين في هذا النظامالنظام مع المستوى التعليمي والتربوي للمع

مدى الحياة،  هذا وقد حدث تحسن كبير في عملية توفير وإتاحة التعليم االبتدائي في هذه األقاليم أثناء العقد الماضي 

ومع هذا فإن هذه األرقام المبشرة . نها في المائة من سكا95حيث إن معظم البلدان تقدم هذه الخدمة التعليمية لحوالي 

تخفي في طياتها عدداً كبيراً من الباقين لإلعادة في الصفوف الدراسية ومعدالت كبيرة من المتسربين من التعليم مما 

وتستمر هذه األنماط في . يؤدي إلى وجود شباب ذوي مستويات متدنية من المهارات األساسية عند التحاقهم بسوق العمل

لة الثانوية، هذا وعلى الرغم من تحسن فرص الحصول على التعليم إال أن معدالت التسرب من التعليم مازالت المرح

وُيالحظ أن إتاحة فرص التعلم ال تُترجم عادة . مرتفعة ومستوى التحصيل العلمي مازال إلى حد كبير في طور السكون

جاح، ينبغي أن تشجع السياسات مزيداً من الجودة النوعية مع إلى تحقيق إنجاز في التحصيل العلمي،  وإذا ما أردنا الن

 .وضع معايير أرقى لعملية التعلم والتدريس والتأهيل العلمي والتربوي للمعلمين

واألمر ليس مكلفاً أو صعباً لتناول هذه المشكلة بل إنه سهل لدرجة تغري بالتصدي لها وذلك بوضع أطر 

ها االقتصاد القائم على المعرفة حيث يتعين على المعلمين االلتزام بذلك والتطلع إلى معايير خاصة بالكفاءات التي يتطلب

وما لم يقم المعلمون بتطوير قدراتهم الستيفاء المعايير التي نحن بصددها، فإن مثل هذه األطر ستكون . تحقيق كل هذا

 .ذات قيمة تكاد تكون منعدمة

نجد أن القطاع الذي يبدو األصعب أمام مهنة التدريس هو جذب معلم وفي العديد من البلدان النامية والمتقدمة، 

المرحلة الثانوية المؤهل للعمل في مهنة التدريس، حيث إن تكاليف إعداد هذا العنصر تعليمياً وتربوياً باهظة باإلضافة 

المطلوبة مثل إلى صعوبة اإلبقاء عليه في المدارس، وخاصة بالنسبة للذكور من المعلمين وأصحاب التخصصات 

 . الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا

 بسبب تراجع مستوى تمكنهم الثقة والكفاءةأما معلمو المرحلة الثانوية الباقون في المهنة، فهم عناصر تنقصها 

 التقليدي من المادة العلمية حيث يواجهون عدداً متزايداً من التحديات األكبر مع التغيرات في نوعية الطالب في نظام

وعلى الرغم من التقارب الملحوظ في آراء أصحاب المصالح الذين تمت مقابلتهم .  تعليمي جماعي وليس نظاماً للصفوة
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فيما يتعلق بالقدرات التي تتطلبها المجتمعات القائمة على المعرفة والتي يجب على المعلمين اكتسابها وإظهارها في 

المعرفة  وليس المحتوى المعرفيياً وعلمياً مازالت تركز أكثر على الصف الدراسي، فإن برامج تأهيل المعلمين تربو

 . بأصول التدريس والتعلم وكيفية تدريس المادة العلمية

ومن الُمالحظ أن عملية تدريب معلمي المرحلة الثانوية تفتقر إلى األسس المطلوبة لمعالجة مثل هذه 

التربوي للمعلمين بحاجة إلى تجاوز حصر القدرات التي ومن ثم فإن عملية إصالح التأهيل العلمي و.  المشكالت

تتضمن عملية تعلم تتسم بالجودة النوعية وخلق هذه النوعية من التعلم إلى صياغة عملية تأهيل المعلمين علمياً وتربوياً 

لمدارس من خالل سلسلة متصلة من التعلم مدى الحياة مع مرور الوقت، وإدخال هذه العملية ضمن مشروعات تطوير ا

 حيث يعمل المعلمون معاً ويتعلمون معاً في مدارس تمثل مجتمعات –وتنمية القيادات وإستراتيجيات اإلصالح المنهجي 

 . أقوى محترفة مهنياً معنية بتقديم الجودة وإدخال التحسينات المستمرة

 تتحرك في اتجاه وفي هذا الشأن نجد أن عملية إصالح التأهيل العلمي والتربوي للمعلمين في فييتنام

على الرغم من أنه في هذا المرحلة ال توجد سوى أشياء بسيطة للغاية و. االقتصاد القائم على المعرفة

تشذ عن الممارسات الواعدة القائمة بالفعل، نجد أن الزيادة في فرص الحصول على المعلومات 

 للنظام، وهما متأصال الوجود والتعليم باإلضافة إلى تحسين الجودة النوعية تمثالن أولويات واضحة

في هذا الطرح الذي نحن بصدده، ويمكن تعديل ذلك بالنسبة لألجيال الشابة من المعلمين الذين أمامهم 

 .المجال مفتوح للتحسين

 

ولن تتحقق الجودة النوعية للعملية التعليمية ولن يتحقق التأهيل العلمي والتربوي الُمحّسن للمعلمين في البلدان 

ومن الصعب على البلدان أن تدرك . ة دون بذل مجهودات إصالحية ذكية وفعالة وعلى درجة من التنسيق الجيدالنامي

فعالية مجهوداتها اإلصالحية دون وجود أو عدم وجود شواهد وأدلة على التحسين في نظم هذه البلدان وكذلك بالنسبة 

نالحظ أن كثيراً من البلدان ذات االقتصادات النامية وحتى ومع هذا، . للنظم األخرى القابلة للمقارنة في أي مكان آخر

تلك السائرة على طريق التحّول إلى نظام السوق لديها بيانات محدودة عن مستوى التحصيل الدراسي لطالبها أو عن 
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مح بجمع أو بل نجد أكثر من ذلك أن القدرات والكفاءات في هذه البلدان محدودة بدرجة ال تس. فعالية النظم التي لديها

 . تنظيم أو تفسير هذه البيانات بطريقة تحقق الفائدة المرجوة في توجيه السياسات والممارسات

وقد استطاع الصندوق االستئماني للمعارف والمهارات أن يقدم دورات لواضعي السياسات عن تفسير بدائل 

 ما هذالتقييمات ال تقدم سوى دفعة محدودة للتحسين اإلصالح وعن إدارة وتحليل التقييمات التربوية الوطنية، إال أن هذا ا

 .لم تكن لها عالقة موضوعية ببعض البلدان وتحقق فائدة لهذه البلدان التي يتم فيها جمع هذه البيانات

 :ويمكن زيادة دفع عجلة التقدم المحرز في مجال إصالح التعليم في البلدان النامية من خالل ما يلي

 لتنفيذ هذه البدائل عمليات التغيير مختلف بدائل اإلصالح ولكن أيضا بشأن محتوىشأن زيادة الوعي ليس فقط ب •

 .وتنمية قدرات المعلمين على القيام بذلك

تسهيل عملية مقارنة التقييمات الوطنية ليس مع البلدان ذات األداء األعلى فحسب، ولكن مع البلدان المتماثلة  •

 )هذا األمر يتطلب أنماطاً محسنة من البلدان حتى يكون ممكناً( بأنه أفضل اقتصادياً وسياسياً والتي يتسم أداؤها

 التي تم استكمالها، ولكن أيضاً في النظم لتقييم عملية التعلمتطوير إدارة البيانات ليس كمجرد نظم تجميعية  •

الب والتي يمكن أن  التي تقدم معلومات تقييمية واقعية عن عملية التعلم لدى الطلتقييم عملية التعلمالمحلية 

 .تكون دليالً استرشادياً لتحسين العملية التربوية على المستوى المحلي

  التعليم اإلضافي والعالي.3

بعد التعليم الثانوي التقليدي وأحياناً بصورة موازية له، نجد التدريب والتعليم الذي يعتمد بصورة مباشرة على   

وتتواجد الروابط . ثال التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العاليعلى سبيل الم: مجال العمل وعالم االقتصاد

 . الواضحة للغاية بين التعلم مدى الحياة واالقتصاد القائم على المعرفة عند تقديم التعليم والتدريب التقني والمهني

ن هناك تراجعاً في الكم وقد وجدت دراسات الصندوق االستئماني الخاصة بالتعليم والتدريب التقني والمهني أ  

وُيرجع الكثير . والكيف في هذين المجالين في معظم البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحّول القتصاد السوق

من هذا إلى انتشار حالة التدني في التعليم والتدريب التقني والمهني، ومع هذا هناك مجموعة من المشكالت األخرى 

تميل إلى المحافظة دون التجديد، وكما يتسم المحتوى العلمي والتعليم نالحظ أن أساليب التدريس و.  الخطيرة أيضاً

 وكل هذا في مجموعه - بالطابع التقليدي، وكذلك الحال بالنسبة ألساليب التقييم التي لها صبغة تجميعية وليست بنَّاءة
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لذا يجب تكريس الكثير من المجهودات لحسم . ُيعتبر خارج منظومة احتياجات االقتصادات القائمة على المعرفة

ومن الُمالحظ أن النظم .  مشكالت تعليم المهارات األساسية التي لم يتم تناولها بصورة كافية في المراحل األولى للتعليم

هو العامة لتقديم التدريب تتسم باإلفراط في المركزية وعدم المرونة والتحرك في حدود المتاح وليس بناًء على ما 

وبصفة عامة نالحظ عدم كفاية أو تطور أو وضوح سبل ربط التعليم . مطلوب وكذلك عدم وجود آليات كافية للمساءلة

 . العام والمهني والعالي بمكان العمل حيث يمثل المزيد من التدريب تواصالً بين االقتصادات الرسمية وغير الرسمية

يقيا على سبيل المثال، على الرغم من انتشار البطالة، وتفشي ففي أفر !ومع ذلك هناك استثناءات لهذه األنماط

فيروس ومرض اإليدز، إال أن هناك نقاط قوة، وإنجازات، وفرصاً كثيرة يمكن أن تعتمد عليها برامج إصالح التعليم 

التدريب الرسمي فعلى سبيل المثال، تقدم مؤسسات األعمال األفريقية قدراً كبيراً من برامج . والتدريب التقني والمهني

هذا، ونجد أيضاً أن . وغير الرسمي مع برامج مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المتقدمة والبلدان المتوسطة الدخل

الترتيبات الجديدة لنظام اإلدارة العامة مع إنشاء جهات تنسيق وهيئات تدريب وطنية قد أتاحت في أغلب األحيان السلطة 

 .سواق وتخصيص المواردألصحاب المصالح لتنمية األ

ومن الُمالحظ في هذا الشأن تعاظم تحديات التدريب في ظل االقتصاد غير الرسمي الواسع االنتشار، حيث نجد 

أن التدريب في مؤسسات األعمال األصغر حجماً غير معتاد كثيراً، حيث ال تستغل هذه المنشآت إال طريقة التلمذة 

برة من العامل األقدم إلى األحدث، وهي طريقة تحافظ على إبقاء التكنولوجية التقليدية الصناعية التقليدية للتعلم ونقل الخ

ومن الضرورة أن تكون هناك مرونة في تقديم .  أبد الدهر وال تلتزم بأية معايير، وال تفي بأية متطلبات لضمان الجودة

تدريب، يتعين على من حصل على هذا وإلثبات جدوى االستثمار في هذا ال. التدريب الخاص بالقطاع غير الرسمي

ونظراً ألنه من النادر حدوث استرداد كامل للتكاليف على األمد القصير، نجد أن .  التدريب التطبيق الفوري لما جاء فيه

 .استثمارات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية تبدو أكثر فعالية في هذه الحالة

لذكر إلصالح التعليم والتدريب التقني والمهني تحسين الجودة النوعية ومن التوجيهات المستقبلية الجديرة با

للتدريب العام، وذلك بجعله أكثر مرونة وأكثر استجابة لألسواق المتغيرة، واالعتماد على القدرات الموجودة للشبكة 

ات المنطلق الديني، العريضة من مؤسسات التدريب غير الحكومية التي تتضمن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات ذ

وجهات التدريب التي تسعى إلى تحقيق الربح، واستهداف األسواق المالئمة من المنشآت الصغيرة المبشرة بمعدالت نمو 
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جيدة، وذلك في إطار من التدخل وفقاً لنماذج معدة محلياً، مع تطوير سبل اتصال متعددة بين النظم وعلى كافة 

تدريب ورفع معدل االستجابة للمتطلبات، وكذلك لتحسين الجودة المقدمة وضمان هذه المستويات لتحسين درجة مرونة ال

الجودة بابتكار الحوافز التي تمثل عنصر جذب في هذا الشأن، واالحتفاظ بالموظفين من ذوي الكفاءات، مع تطوير هذه 

 . الكفاءات باستخدام نظم ذات كفاءة أعلى

! رص التعليم المتاحة من قطاع التعليم العالي في جميع البلدان أكثر ندرةوفيما بعد المرحلة الثانوية، نجد أن ف

 في قطاع –ومع ذلك يمكن هنا تقديم أعلى مستويات المساهمة لالقتصاد القائم على المعرفة وذلك بصورة واضحة 

لة فيما بين بلدان وقد حدد مشروعات الصندوق االستئماني ووجدت اختالفات هائ . يخلق ويقدم معارف جديدة باستمرار

وفي إطار هذه االقتصادات األوروبية الجديدة والتي تمثل أيضاً  .وسط وغرب أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالتعليم العالي

مجتمعات ما بعد االتحاد السوفيتي، فإن التوسع في تقديم التعليم العالي في الخمسة عشر عام الماضية لم يؤد إلى تغيير 

وتواجه . ا التعليم أو جودته فيما يتعلق بطرق التدريس، أو جودة عملية التعلم، أو اكتساب المهاراتالسمة األساسية لهذ

الجامعات العامة ومؤسسات التدريب األخرى خطر أن تصبح خارج ركب االقتصاد سريع التغير، ونالحظ أن 

ين القطاعين يواجه خطر تراجع المؤسسات الخاصة لديها توجه نحو خفض مستوى الجودة النوعية، وكل قطاع من هذ

 . آليات المساءلة لديه

التي انتقلت سريعاً نحو اقتصاد السوق والديمقراطية، " رومانيا"ففي . ومع هذا، هناك استثناءات لكل ما ذُكر

ركزت اإلصالحات على حذف محتويات المناهج التي أصبحت متقادمة وغير مسايرة لروح العصر، وركزت على 

ني متماسك لضمان مزيد من التنسيق الفعال، وكذلك على طرح برامج دراسية أكثر مرونة، وعلى وضع إطار قانو

تطوير المعايير الوطنية لالعتماد المؤسسي للمناهج والشهادات، وعلى تكييف نظام الوحدات الدراسية التراكمية القابلة 

لمؤسسات التعليم العالي األكثر ديناميكية للتحويل، وعلى تطوير مؤشرات الجودة، وعلى تخصيص مزيد من التمويل 

بعمل توسعات كبيرة في خدمات تقديم التعليم العالي، حيث قامت " التفيا"وكذلك قامت . وفعالية، وذلك بصورة متفاوتة

على الصعيد اإلقليمي ومن خالل قطاع خاص جديد بالشروع في عمل نظام لضمان الجودة وإدخال هذا النظام، مع 

هذا ولم تقدم تقارير مشروعات . خاص بتقديم قروض للطالب، وكذلك تطوير وتحديث برامج جديدة للطالبإنشاء نظام 

الصندوق االستئماني أية إرشادات عن كيفية إمكانية تحويل هذه التوجهات والتطورات لنظم التعليم العالي في أفريقيا 
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الستئماني أيضاً فحص نظم اإلرشادات المهنية داخل وقد تناولت مشروعات الصندوق ا.  وفي أمريكا الالتينية كمثال

وقد ظهر أن هذه البرامج من الممكن أن تؤدي إلى تحسين العالقة بين . وخارج منظومة التعليم العالي والتعليم اإلضافي

 المعروض من المهارات والمطلوب في عالم االقتصادات القائمة على المعرفة، ومن الممكن أيضاً أن تزيد من فرص

وتكون هذه النظم أكثر فعالية عندما تتم إدارتها بصورة مترابطة، . إتاحة التعليم والتدريب للفئات المحرومة والفقراء

وعندما تقوم بتقديمها مجموعة من المؤسسات، وعندما تكون مسلسلة حسب األولويات التصاعدية، وكذلك عندما تُوجه 

  . حة وتوافر الخدمات التعليمية واآلثار المترتبة على ذلكمن خالل قاعدة مستمرة من الشواهد عن مدى إتا

 

   الشبكات والشراكات.4

في المجتمعات الشبكية تعني االتصاالت  !هل هي مجتمعات شبكية؟ نعم هي كذلك! مجتمعات المعرفة

 قطع أواصر والسفريات المتزايدة أن المهاجرين الذين يبحثون عن فرص اقتصادية أفضل في الخارج ليسوا بحاجة إلى

وتشجع المجتمعات الشبكية أيضاً على زيادة تبادل المعارف .  القربى أو االتصاالت مع ذويهم أو أصدقائهم في أوطانهم

فيما بين الشركاء بغية تحقيق المصلحة المشتركة عندما يزداد معدل االزدهار والرخاء االقتصادي، مع تبني التعاون 

  . ما هو عام وخاصالمتزايد خارج نطاق التقسيم بين 

ونجد أن شبكات المغتربين تمثل توزيعات سكانية على مستوى أنحاء العالم ترتبط مع بعضها البعض من خالل 

المعتقدات الدينية المشتركة أو من خالل روابط إثنية أو من خالل الهوية الوطنية، وهي تُنشط هذه الروابط وتُجددها من 

وهي تقدم وسيلة قوية القتصادات البلدان  . ، وكذلك من خالل العودة للوطن األمخالل الربط الشبكي محلياً وعالمياً

وعلى الرغم من أن الطالب الموهوبين في  .النامية للحصول على المعرفة والمهارات واالستثمارات في أماكن أخرى

 المتقدمة، إال أنهم عندما يصبحون البلدان النامية يهاجرون من أوطانهم الستكمال دراساتهم والعمل في اقتصادات البلدان

من أصحاب المشاريع الخاصة أو مديرين لشركات متعددة الجنسيات، عندئٍذ نراهم في الغالب يستخدمون شبكاتهم 

العالمية، وخاصة شبكات المغتربين من بني جلدتهم إلعادة االستثمار فيها والمساعدة على بناء مؤسسات جديدة في 

حوال، فإن هذه الهجرات المتصاعدة تحمل في طياتها حلقة حميدة من التنمية المشتركة لكٍل من وفي أحسن األ . أوطانهم

وبصورة خاصة، يمكن أن تساعد شبكات المغتربين على تحديد . رأس المال البشري المهاجر ومؤسسات الوطن األم
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وصول للمعرفة الفنية الموضوعية في المعوقات التي تعترض عمليات إعادة االستثمار وتجاوزها، وبإمكانها أيضاً ال

ومن المفيد بصفة خاصة في هذا الشأن القيام بمزيد من البحوث عن القائمين بعملية . بلدان أخرى لمساعدة الوطن األم

الربط في شبكات المغتربين وعن أفضل السبل لتحسين قنوات التفاهم لتقديم المساندة الفعالة لهم من خالل أساليب 

  . على سبيل المثال تحليل الشبكات االجتماعيةمنهجية منها 

، وهو مواطن شيلي أخصائي في علم الوراثة التطبيقية "جارسيا. رامون إل"، نجد أن 1997وفي عام 

وصاحب مشروع في مجال التكنولوجية الحيوية ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة أيوا، قد قام 

في تقديم البنية األساسية الفنية التي تسمح للصناعات شيلي للمساعدة " فونداسيون"باالتصال بمؤسسة 

الزراعية في شيلي باستنباط أنواع مختلفة وجيدة من المحاصيل محلياً تماماً مثل التي تستنبط في 

وبعد االستعراض المشترك لمجموعات المبادرات من الجانبين، قامت  ". كاليفورنيا سنترال فالي"

بتأسيس شركة مشتركة للقيام بمشروعات البحوث والتطوير " يونفونداس"ومؤسسة " جارسيا"شركة 

طويلة األجل المطلوبة لنقل التكنولوجيات إلى شيلي والتي كانت العنصر األساسي في استمرار قدرة 

وبدون هذا المزيج من  .قطاع الصناعات الزراعية لديها الذي يتسم بالنمو السريع على المنافسة

، مع التعليم المتقدم في الواليات "جارسيا"مقة بأوضاع شيلي الذي توافر لدى المعرفة المستمرة والمتع

، والتعرض للممارسات والخبرات اإلدارية في الواليات المتحدة كصاحب )وهي دولة متقدمة(المتحدة 

وقد نجحت هذه الشركة في تطوير قاعدة تكنولوجية . مشروع، ما كان من الممكن إنشاء هذه الشركة

وهما أهم محصولين  لتكنولوجية الحيوية الحديثة على محاصيل العنب والفواكه البذرية،لتطبيق ا

وهذه الشبكة من المغتربين لم تقم ببساطة بمجرد وصل .  تصديريين بالنسبة لالقتصاد الشيلي

  .القدرات الشيلية القائمة بالفرص الجديدة، ولكنها بالفعل قامت بتطوير وبناء قدرات أقوى

 

بكات المغتربين نالحظ أن عملية تبادل المعارف ونقلها وخلق هذه المعارف من شأنه أن يحقق وبخالف ش

ففي االقتصادات القائمة على المعرفة، نالحظ . الفائدة عندما يقوم األفراد ببناء وتطوير شراكات مؤسسية والمشاركة فيها

وقد تناثرت في . سور نحو القطاعين العام والخاصأن بعض الشراكات األكثر إثارة لالنتباه واألكثر صعوداً تمتد بج
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ثنايا الدراسات التي ُأجريت على مشروعات الصندوق االستئماني األمثلة العديدة حول الشراكات المؤسسية الناجحة 

والمتقدمة في مختلف القطاعات، وقد أوضحت هذه األمثلة قيمة مساندة عملية التعلم الفعال مدى الحياة، وذلك بربط 

مهارات والمعارف الوطنية للمجتمع بالتعليم العام الراسخ والقدرات البحثية المتقدمة في الجامعات، وكذلك بالتنمية ال

  .والمهارات التكنولوجية مع االستثمار االقتصادي من الخارج

على قاعدة تعليمية رسمية متطورة " بيرو"في " الهليون"وقد اعتمدت الصناعة القائمة على نبات 

 جيدة، وكان العنصر األساسي لهذه القاعدة جامعة زراعية عامة، وهي يونفرسيداد ناسيونال بصورة

حيث تدرب فيها معظم " ليما"في ) Universidad Nacional de la Molina(دو ال مولينا 

وبدورهم، تعلم أصحاب هذه  ".الهليون"أصحاب المشاريع المرتبطة بالصناعات القائمة على نبات 

األساليب الجديدة في زراعة الهليون وتصنيعه من مزارعي الهليون األخضر في الواليات المشاريع 

وقد تم إيفاد أصحاب هذه المشاريع في بيرو إلى  .المتحدة ومن مزارعي الهليون األبيض في أسبانيا

من ناحية  .الواليات المتحدة عن طريق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتعلم هذه األساليب الجديدة

وفي كلتا الحالتين، حدث نقل  .أخرى، جاء مستثمرون أسبان إلى بيرو لالستفادة من انخفاض األجور

وفضالً عن هذا، تعلم أصحاب  .للتكنولوجيا وتم تكييف هذه التكنولوجيات للتواؤم مع ظروف بيرو

 بنظام الري، األساليب الحديثة في زراعة الصحراء) وهم مستمرون في ذلك(المشاريع في بيرو 

وهناك جمعية تضم منتجي الهليون في بيرو تقوم  .وذلك بالحصول على دورات تدريبية في إسرائيل

وإضافة إلى ذلك،  .على نشر المعلومات الخاصة بهذا الشأن وتساعد في النشاط التسويقي لهذا المنتج

مكافحة اآلفات واألمراض، بعمل البحوث عن محاصيل التصدير الجديدة و" المولينا"تقوم الجامعة في 

، ويتم تكييفها باستمرار لتتواءم مع الظروف المحلية، ويقوم كبار "الهليون"وتُتاح هذه البحوث لمنتجي 

وبالطبع فإن كل هذا الكم من  . المزارعين بتعليم الفنيين وصغار الفالحين ما جاء في هذا الشأن

   .قتصاديةالتعلم مدى الحياة له مردود كبير على التنمية اال
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وتجسد هذه الحالة قيمة التعامل مع القطاعين العام والخاص ليس كخصمين ولكن كحليفين، يعمالن 

معا لمساندة عملية التعلم مدى الحياة والتدريب الذي يؤدى إلى زيادة الخير االجتماعي واالقتصادي، 

  ً.األمر الذي يستحق استثمارات تكاملية وليست تنافسية

 

 أن المؤسسات العامة تعمل عن كثب مع المنظمات الخاصة لتشجيع التعلم الفعال مدى الحياة وعلى الرغم من

والتدريب المرتبط بالتنمية االقتصادية، إال أن الشركات والمنظمات الخاصة بدورها يمكن أن تساهم في المشروعات 

مان واالستقرار، حيث تتوافر التربة الصالحة االجتماعية التي تحقق الصالح العام وتحسن مناخ االستثمار الذي يتسم باأل

ومن االتجاهات الرئيسية في هذا النوع الثاني من الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحرك نحو . للتنمية االقتصادية

  .زيادة المسؤولية االجتماعية للشركات

على سبيل المثال ـ في رصد وقد ركزت الجهود المبذولة في هذا الشأن على بعض القضايا التي تمثلت ـ 

ظروف العمل في سالسل التوريدات العالمية، وضمان االستدامة البيئية، وتحسين الجودة النوعية للحياة في المجتمعات 

وغيرها من المؤسسات البارزة المكانة " إنرون"وقد أدى سقوط .  المحلية التي تعتمد على صناعات منفردة مثل التعدين

  .قيق األرباح على المبادئ إلى تعظيم فرص قبول مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركاتالتي كانت تقدم تح

 مجموعة رئيسية من السمات -  في بنود -وقد حصرت إحدى أوراق العمل الخاصة بمشروعات الصندوق االستئماني 
درات المحددة والقدرات اإلستراتيجية وتتضمن هذه السمات اإللمام بالق.  المميزة لممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات

لنقل المعرفة للبلدان المضيفة التي يتم فيها بناء القدرات البشرية من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، ومحاولة تلبية احتياجات 
درة على بناء السكان من القدرات والكفاءات الالزمة للنشاط األساسي مع تحقيق األهداف االجتماعية اإلستراتيجية، وإظهار الق

شراكات فعالة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والقدرة على تحفيز االبتكار الفوري في عالم األعمال وفي المحيط 
  . االجتماعي، والقيام بذلك بصفة مستدامة مع الوقت من خالل بناء قدرات أكبر على الصعيد المحلي

  
بمعالجة المياه " يونيلفر"د مصانع صابون مجموعة ولننظر إلى هذه الحالة، ففي إندونيسيا، يقوم أح

التي تأتي من النهر القريب من المصنع لتصنيع الصابون، ومعجون األسنان، والشامبو، حيث إن 

ونجد أن المصلحة التجارية لهذه المجموعة تتطلب تحسين  . جميع هذه المنتجات تتطلب مياه نظيفة

ويركز برنامج  .في إطار مسؤوليتها االجتماعية والبيئيةجودة المياه في إندونيسيا، وذلك أيضاً 

من أجل نهر نظيف بصورة مستمرة على إشراك وتدريب كل من يعيش على " يونيلفر"مجموعة 
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ضفاف النهر للمساهمة في تحسين جودة مياه هذا النهر ويقدم البرامج التدريبية المطلوبة في هذا 

   .النهر بالجهود الذاتيةالشأن حتى يتسنى لسكان القرى العناية ب

 
ومن الممكن تحقيق نهج أكثر تنسيقاً نحو المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل إنشاء هيئات معنية بالمسؤولية االجتماعية 

للشركات على الصعيدين اإلقليمي والوطني، ومن الممكن أيضاً على المستوى المحلي، وذلك لربط االستثمار في التدريب 
، باإلضافة )ويتضمن ذلك وجود مناخ استثمار قوي(المحلية، والممارسات الوطنية، مع عملية خلق قيمة اجتماعية بالمعرفة 

  .إلى خلق قيمة اقتصادية مباشرة
 

   التكنولوجيا واالبتكار.5

 أنها هناك بعض األشياء التي تبدو أنها تمثل جزءاً ال يتجزأ من االقتصادات القائمة على المعرفة أكثر مما تبدو

للتعلم في االقتصاد القائم " األساسيات الجديدة"ومن بين أهم . كذلك بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة وهيمنتها واستخداماتها

  .على المعرفة القدرة على التعلم واستخدام المهارات في التكنولوجيات الحديثة

ب اآللي تفرض متطلبات ال حصر لها ونجد أن الحاجة إلى اكتساب مهارات في تكنولوجيا المعلومات والحاس

ففي  .على النظم التعليمية في االقتصادات األقل نمواً واقتصادات البلدان السائرة على طريق التحّول القتصاد السوق

ويأتي بعد ذلك مدى توافر  .البداية، هناك التحديات اللوجيستية المرتبطة بالبنية األساسية الفنية، والطاقة والكهرباء

الحاسب اآللي ومن بين المشكالت الشائعة الخاصة بإتاحة الخدمات التعليمية . ندة المالية لتوزيع أجهزة وبرامجالمسا

ح عند السعي لتقريب الفجوة الرقمية المتسعة بين اقتصادات البلدان المتقدمة واقتصادات البلدان التي تطفو على السط

األقل نمواً، نجد الموضوعات التي تتعلق بتقديم الخدمات التعليمية وإتاحتها على أساس من تكافؤ الفرص بين األغنياء 

  . ة والنائية في مقابل المناطق الحضريةوالفقراء، والرجال والنساء، وسكان المجتمعات المحلية الريفي

وخارج نطاق هذه الموضوعات، هناك تحديات أكثر تعقيداً خاصة بنماذج االستخدام الفعالة والمستمرة من 

ومن الممكن أن تؤدي مشاركة القطاع الخاص من خالل استثمارات شركات أجهزة وبرامج . الناحية التربوية والتعليمية

 الجنسيات إلى زيادة معدالت التبني المبكر للتكنولوجيا الجديدة، إال أنه بعد ذلك نالحظ أن القدرات الحاسب اآللي متعددة

المالية للبلدان للحفاظ على أجهزة وبرامج الحاسب اآللي وتجديدها والتوسع فيها بصورة مستدامة، وحرة ومفتوحة، ما 

 المتعلق مصادر مفتوحة إلى تقديم حل للتحدتية من وقد تؤدى زيادة التشجيع والنشر للبرامج اآل.  زالت محدودة

  . باالستدامة
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أما التحدي األكبر أمام التنفيذ التربوي الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيتمثل في تكرار المشكلة 

لمشكلة في عدم الشائعة الخاصة بإحداث تغييرات تربوية في االقتصادات القائمة على المعرفة بشكل عام، وتتمثل هذه ا

وبدون االهتمام بعملية التحول في طرق التدريس . قدرة المدارس على القيام بعمليات إصالح في طريقة التدريس والتعلم

  .  والتعلم، سيظل الحلم التربوي بإحداث تغير تكنولوجي جنيناً إلى األبد

 أجهزة الحاسب اآللي في المدارس وتبعاً لمشروعات الصندوق االستئماني، نالحظ أنه في العادة يتم تركيب

ونادراً ما تتواجد هذه .  بصورة منفصلة في مختبر صغير، أو في المكتبة إذا كانت هناك مكتبة، أو في مكتب المدير

األجهزة في الفصول الدراسية، مما يعني استحالة مشاركة هذه األجهزة بشكل متكامل وبصورة فعالة في التدريس 

وبالتالي، فهذا التحدي الخاص بالتكنولوجيات الحديثة يكرر الدعوة مراراً للجودة النوعية للتدريس . والعملية التعليمية

التي من الممكن أن تؤدي إلى تطوير أساسيات االقتصاد القائم على المعرفة الخاصة باإلبداع، وحل المشكالت، والعمل 

  . الجماعي، وغير ذلك من هذه األمور

ات تربط عملية تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجودة النوعية للتدريس وأحد السبل إلحداث تحسين

.  والتعلم هو تشجيع المشاركة المنطلقة من المدارس في تخطيط، وتطوير، وتنفيذ التغيير الذي تقف وراءه التكنولوجيا

اني، فإن نصف المعلمين الذين شملهم وتجدر المالحظة أنه طبقاً للدراسات االستقصائية التي قام بها الصندوق االستئم

ويعتمد التثقيف الفعال للمعلمين ومشاركتهم بدرجة  .االستقصاء يشعرون أنهم قاموا بالفعل بدور هام في هذا التخطيط

وحسبما ورد في هذه الدراسات االستقصائية، . متساوية على عمليات التعلم الفعالة، واالنخراط فيما بين قادة المدارس

 من شاركوا في عمليات التخطيط واتخاذ القرار إلدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس نالحظ فمن بين

وهذا من شأنه أن يطرح أسئلة بشأن نوعية المساندة والتدريب  .أن نظار المدارس يشعرون أن التأثير األعظم كان لهم

لم في ظل االقتصاد القائم على المعرفة وعند تنفيذ الضرورية لهؤالء حتى يصبحوا قادة مؤثرين في عملية التع

  . التكنولوجيا

وعند التعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص، والجامعات، وأولياء األمور، وأصحاب المدارس، 

في شيلي تقديم قيادة متنوعة وتمثيل " ENLACESإنالسيز "ومديري المدارس، كان هدف مشروع 

ان أن الرأي القائم على المعرفة الصادر بشأن استخدام التكنولوجيا قد جميع الطوائف المحلية لضم
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يؤدي إلى تحسين ومساندة عملية التعلم في جميع أرجاء البلد، وخاصة في المدارس الموجودة في 

بما في ذلك استخدام (وفي هذا المشروع، تستمر عملية تنمية المعلمين  . المناطق الريفية والنائية

 . على األقل لمدة سنتين مع بعض األنشطة التي تمتد حتى بعد انتهاء هذه الفترة) يميةالوسائل التعل

 .ويتم تمييز المساندة بصورة حساسة بناًء على الفروق في الخبرات السابقة للمعلمين واتجاهاتهم

ونالحظ اآلن أن أغلب معلمي الصفوف في شيلي لديهم حواسب آلية شخصية واتصال على شبكة 

 في المائة منهم بنجاح تدريباً لمدة سنتين على 80ت في منازلهم، وقد اجتاز أكثر من اإلنترن

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار هذا المشروع، وقد كان أثر هذا التدريب هو توفير 

 (التهيئة المناسبة لهم وتعريفهم باستخدامات التكنولوجيا، وخاصة برامج اإلنترنت ومعالجة الكلمات 

ونالحظ أيضاً أن المحتوى الرقمي الذي يتسم  .  وبرامج العروض التقديمية(والجداول اإللكترونية 

بالجودة النوعية في صورة قرص مدمج أو مصادر متاحة على شبكة اإلنترنت ُيّمِكن المعلمين من 

أما المسألة األهم، هي أن المعلمين  . قةالحصول على المعلومات والمواد العلمية بصورة غير مسبو

مجموعة من "يعملون معاً لتصميم األنشطة ضمن ) أو المراكز الصغرى(من المناطق المجاورة 

  . حيث يتعلمون كيف يستخدمون التكنولوجيا لتحسين عملية التدريس والتعليم" الممارسات

 

  موجز

 فالشراكات القوية تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، .من المالحظ أن مناطق المشروعات الخمسة ليست متنافرة

ويعتمد االستخدام األكثر فعالية  .وتعزز عملية الربط بين التعليم والنمو االقتصادي حيث يزداد معدل انتقال التكنولوجيا

عملية تثقيف للتكنولوجيا على أساليب التدريس التي تتميز بالجودة النوعية األفضل والبرامج ذات الجودة األعلى في 

ونجد أن هناك محاوالت لتغيير مناخ االستثمار وليس فقط تكيفه حسب أطر الشراكة التي تتضمن  .وتعليم المعلمين

  . وتبرز هذه القضايا على السطح بصور أوضح في الموضوعات المشتركة في المشروعات. مشاركات جماهيرية
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  الموضوعات والحاالت المشتركة

نوعة لمشروعات الصندوق االستئماني، ظهرت تسع حاالت وموضوعات هامة نتيجة من خالل السلسلة المت

  .للتحليل واالستعراض الذي تم

 الفجوة اآلخذة في االتساع .1

أدى الدخول المتزايد على الخدمات التعليمية والتدريب والجودة النوعية المتزايدة لهما واستخدام التكنولوجيا 

وفي الوقت نفسه، نجد أن األنماط الحالية إلتاحة وتوفير .  ز التنمية االقتصاديةإلى تحسين الفرص التعليمية وتعزي

التدريب تخلق تأثيراً مزعجاً بصورة متزايدة يوسع الفجوة في التحصيل العلمي والدراسي والمشاركة بين السكان 

  .المشاركين والمستبعدين

ريب إضافيين هم الفئات األكثر احتماالً أن ونجد أن الذين لهم حق الحصول المبدئي على تعزيز تعليم وتد

وعندما يكون هؤالء في مجال يتيح لهم  .تحصل على فرص أخرى لمزيد من التدريب والتعليم واستخدام التكنولوجيا

الفرص ويساعدهم على تحقيق التحصيل العلمي والدراسي، نجدهم ينتقلون للمستويات األعلى، وإلى مجاالت أخرى، أو 

وُيالحظ أن عملية تطوير المهارات ونقل . انبية للحصول على فرص أكبر وما يصاحبها من مزاياالمسالك الج

  .  التكنولوجيا تتم في مسارات حميدة، وذاتية التعزيز تتجه إلى األمام

أما هؤالء الذين يقفون خارج مجال الفرص المتاحة، أو هؤالء الذين نادراً ما يفطنون إلى أن هناك ـ أصالً ـ 

اً، فيتخلفون عن الركب ويزداد تخلفهم باستمرار، ويقعون فريسة للبطالة، أو يقعوا في براثن قطاع االقتصاد غير فرص

  . الرسمي واسع االنتشار حيث تكون فرص التدريب غير متاحة أو غير مناسبة

ذلك عملية تقديم وبالتالي، وبناًء على ما سبق، فعلى الرغم من أن فرص التدريب التي حان وقتها منذ أمٍد وك

الخدمات التدريبية والتعليمية يؤديان إلى تحسين بعض مجاالت التنمية االقتصادية وليس جميعها في بعض الحاالت، فإن 

خبرات التدريب هذه يبدو وكأنها تؤدى إلى تفاقم مشكلة الفجوة االقتصادية وفجوة التحصيل العلمي بين الشرائح السكانية 

واآلن، يبدو أن من األولويات األساسية االنتباه إلى .  صادات البلدان النامية وليس التخفيف منهااألغنى واألفقر في اقت

  .توسيع نطاق تقديم التدريب األولي وتوفير الوصول إليه في االقتصادات غير الرسمية

   التدريب والتعلم مدى الحياة.2
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التعلم مدى الحياة كإطار للتفكير في نماذج متنوعة من التدريب كثير من الدراسات والتقارير إما أنها تفحص أو تستخدم فكرة 
وعلى الرغم  . على المهارات أو لتنفيذ هذه النماذج حيث إن هذه النوعية من التدريب ترتبط باالقتصادات القائمة على المعرفة

 من هذه المفاهيم تساوي بين التعلم من أن عملية صياغة مفاهيم للتعلم مدى الحياة تتنوع من مشروعٍ إلى آخر، إال أن الكثير
ومع هذا فاإلطار القوي للتعلم مدى الحياة يشتمل على تعلم على مدار دورة  .مدى الحياة وأنواع أكثر تحديداً من التدريب

ت الحياة من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التقاعد، ويتضمن تدريباً وتعليماً رسمياً وغير رسمي وخاصاً يتناول االهتماما
  .المدنية والشخصية وأيضاً متطلبات سوق العمل

  

وثمة فجوة هائلة بين نظرية التعلم مدى الحياة والتشدق بهذا األمر لصالح االقتصاد الجديد من ناحية، وبين 

وعلى الرغم من التشدق والخطب  .الممارسات والسياسات الفعلية للحكومات ومعظم أماكن العمل من ناحية أخرى

لقدرة على المنافسة على مستوى العالم، نجد أن معظم العاملين يشقون طريقهم بصعوبة ليجدوا ألنفسهم الرنانة عن ا

مكاناً في عالم االقتصاد غير الرسمي، وعلى الرغم من الحديث الطنان عن الوظائف التي تتطلب معرفة، نجد أن فرص 

حديث عن التدريب المستمر لزيادة مهارات الجميع العمل المتاحة أعمال وضيعة في طبيعتها، وعلى الرغم من كثرة ال

والتركيز على ذلك، نجد الوضع السائد أن الذين لديهم قدر كبير من التعليم في الشركات األكبر حجماً هم هؤالء الذين 

رفة، نجد ُيتاح لهم التدريب لزيادة المهارات، وعلى الرغم من الكالم الرنان والنقاشات عن قيمة العمل القائم على المع

أن عدداً قليالً نسبياً من الوظائف ومحتوى تدريبي ضئيل مما ُيقدم في اقتصادات البلدان النامية هو الذي يتطابق مع 

   ". العمل القائم على المعرفة"تصنيف 

وتتمثل صور القوة في عملية التعلم مدى الحياة عندما تكون لدى الناس المهارات، واالتجاهات، والقيم الخاصة 

الحصول المستمر على المعلومات وبناء المعارف ليس فقط لصالح العمل ولكن أيضاً لألسرة، والمحيط الصغير الذي ب

يعيش فيه، والمجتمع بصورته األكبر، حيث يسعى الفرد لتقديم المبادرات وحل المشكالت، ويسعى أيضاً ليكون مبدعاً 

   . ى المساهمة للصالح العامومبتكراً وهو يصنع فرص حياته، مع الرغبة والقدرة عل

وتحتاج هذه الرؤى القوية والشاملة للتعلم مدى الحياة أن يتم تأكيدها وتطبيقها في جميع المشروعات التي تركز 

على أهداف االقتصاد القائم على المعرفة، وتحتاج أيضاً أن تدخل ضمن آليات ضمان الجودة الداخلية داخل البنك الدولي 

دولية البريطانية، والهيئات المانحة األخرى حتى ال تصبح هذه الرؤى ضيقة وقاصرة على التعليم وزارة التنمية ال/

  .الفني، والبد من عمل المتابعة في هذا الشأن خارج وداخل القطاع الرسمي
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   الجودة.3

 على طريق تتجه األجندة الخاصة بتحسين العملية التعليمية في اقتصادات البلدان النامية والبلدان السائرة

التحّول إلى نظام السوق من مرحلة إتاحة الخدمات التعليمية إلى مرحلة الجودة النوعية لهذه الخدمات، ففي االقتصادات 

الناشئة التي تعتمد على المعرفة، نجد أن زيادة المطروح من الخدمات التعليمية أمر ضروري ولكنه ليس شرطاً كافياً 

وتحتاج البلدان التي تسعى إلى التطور ضمن منظومة االقتصادات القائمة على . اللتحقيق تحسين كبير في هذا المج

المعرفة اآلن إلى أن تكون لديها عناصر جذب للمعلمين من ذوي الجودة النوعية العالية مع وجود برامج تنمية لهؤالء 

ط بالقدرات المطلوبة في اقتصادات المعلمين، وكذلك ممارسات ذات جودة نوعية عالية في عملية التدريس والتعليم ترتب

ومع هذا، ففي مرحلة التعليم الثانوي، وفي برامج التعليم والتدريب . ومجتمعات المعرفة، وذلك حتى ُيكتب لها النجاح

التقني والمهني، وتأهيل المعلم، نُالحظ ندرة المعلمين المَؤَهلين الذين يستطيعون أن يقدموا خدمة تعليمية ذات جودة 

عالية، أما تدني مرتبات ومكانة هؤالء المعلمين، مع انعدام المساندة على المستوى المطلوب فهي عناصر تمثل نوعية 

  .  معوقات رئيسية أمام عملية التحسين

أما تحديد الجودة النوعية بصورة كمية فهو أمر ليس بسيطاً على وجه التقريب كما هو الحال في قياس 

ومن الممكن أن تكون أعداد ونوعية المعلمين المؤهلين أحد مكونات الجودة، .  التعليميةمستويات إتاحة وتوافر الخدمات

لكن المحتوى العلمي لدورات إعداد المعلمين في الغالب ال يبني قدرات كبيرة لتنمية وتقديم أساليب تعليمية وتربوية 

صول على مؤشرات واضحة عن النقاط ومن خالل أطر المعايير يمكن الح. يتطلبها االقتصاد القائم على المعرفة

والكيفية التي يجب أن يتم بها تحسين الجودة، ولكن يجب أن ُيالحظ أن المعايير المأخوذة من البلدان األخرى قد تكون 

بعيدة عن السياقات التي تُطبق فيها، وقد ال تحقق فائدة كبيرة، ما لم تكن هناك إستراتيجيات واضحة لتنمية قدرات 

وفي النهاية، فإن نظم ضمان جودة المعلومات والبيانات لن تحقق الفائدة المرجوة منها إال . لوفاء بهذه المعاييرالمعلمين ل

إذا كانت تسمح بإجراء مقارنات مع البلدان المماثلة التي لها معدل أداء مختلف، وإذا كانت تقدم معلومات محلية 

  . التأثير فيها على الفورومعلومات تقييمية عن المجاالت التي يستطيع الناس 

أما اإلستراتيجيات األكثر تبشيراً بتحقيق ما هو أفضل بالنسبة لتحسين جودة عملية التدريس وعملية تأهيل 

المعلمين فتتضمن عمليات إعادة تنظيم واالنتقال من حالة تقديم برامج تأهيل المعلمين على أساس متتابع إلى تقديم هذه 
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 في إطار سلسلة من التعلم المهني المحترف طوال فترة الحياة المهنية تكون متكاملة مع البرامج على أساس متزامن

  .مبادرات التحسين على مستوى جميع المدارس والنظم

 التدريس والتعليمأساليب   .4

تتطلب االقتصادات القائمة على المعرفة السريعة والمرنة عمالة من ذوي المعارف الذين لديهم القدرات 

 والمرونة، والذين لديهم توجه نحو العمل االبتكاري، والملتزمين بمبدأ التعلم مدى الحياة، والذين لديهم القدرة اإلبداعية

على تبادل المعلومات وتطوير الحلول بصورة منفتحة وبأسلوب يتسم بالتعاون، والذين لديهم مهارات استخدام 

يها المعرفة المفتوحة واآلمنة والتي توفر الظروف التي يزدهر ونجد أن المجتمعات التي تسود ف.  التكنولوجيات الحديثة

فيها االقتصاد القائم على المعرفة تتطلب نوعية من المواطنين الذين يعظمون من قيمة أعمال النفع العام ويشاركون فيها، 

بناء عالقات مفتوحة تسودها والذين يستطيعون أن يعملوا ويعيشوا مع التنوع الديني والثقافي المتزايد، والذين يستطيعون 

الثقة مع الغير مع تسوية الصراعات والخالفات بصورة سلمية وهادئة، والذين لديهم معرفة عالمية واهتمام بالثقافات في 

أماكن أخرى من العالم، والذين يشاركون في هذه الثقافات بصورة نشطة، والذين لديهم القدرة على االهتمام باآلخرين 

المحلية القوية، والذين يستطيعون التكيف في مواجهة المحن، والذين يستغلون العالم الطبيعي وموارده في المجتمعات 

  . بصورة مستدامة

ونجد أن االقتصادات القائمة على المعرفة اإلبداعية ومجتمعات المعرفة اآلمنة تسيران جنباً إلى جنب، 

ا متطلبات كبيرة من المدارس والنظم التعليمية المسؤولة عن وتفرض عملية التنمية الخاصة بهما وعملية الحفاظ عليهم

  .غرس المهارات واالتجاهات الضرورية في عالم تقف وراءه وتحركه المعرفة وتحدق به المخاطر من كل صوب

ويجب أن تكون عملية التدريس والتعليم في مجتمع المعرفة قادرة على رعاية القدرات اإلبداعية والقدرات 

شكالت، وسهلة التكيف مع التنظيم الذي تسود فيه روح التعاون واالعتماد على العمل الجماعي، ويجب أن على حل الم

تكون هناك قدرة استعدادية لكي تتضمن هذه العملية منهجاً واسعاً ال يقتصر فقط على المتطلبات المحدودة للتدريب الفني 

هذه العملية وتلك بالحساسية نحو تقديم نماذج مرنة تحمل السمة أو أساسيات القراءة والكتابة والحساب، والبد أن تتسم 

  .الشخصية عند تقديم هذه الخدمات
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ومع ذلك نجد أن معظم األساليب التعليمية والتربوية في اقتصادات البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق 

صورة رهيبة في الوفاء بمتطلبات واحتياجات التحّول إلى نظام السوق كما هي متشبثة بالطابع التقليدي، ومقصرة ب

ويتضح جلياً أن أحد أكبر التحديات التي سوف تواجه الوكاالت المانحة في السنوات  .االقتصادات القائمة على المعرفة

القادمة هو الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي تلقي بظالل من الضعف وذلك فيما يتعلق بالجودة النوعية المتدنية 

ملية التدريس، واألساليب التعليمية والتربوية المتدنية، مع ابتكار أساليب أنسب لقياس آثار اإلجراءات التدخلية لع

  . المستقبلية في هذا الشأن وتوثيقها

 التكنولوجيا  .5

تشير تقارير الصندوق االستئماني للمعارف والمهارات كثيراً للمجهودات المبذولة لربط االستخدامات المتزايدة 

  .التعقيد للتكنولوجيا بزيادة تنمية المهارات، األمر الذي تنشأ عنه سلسلة متصاعدة من التحسينات في االقتصادات النامية

وتتمثل بعض النجاحات في الشركات الكبرى الموجهة نحو نشاط التصدير والتي تقدم تكنولوجيات معقدة 

 منه بصورة فعالة، أما الخطر الذي يظل باقياً فيتمثل في حالة وتدريباً مناسباً حتى يتسنى للعمالة المحلية االستفادة

استيراد التكنولوجيا المتقدمة من اقتصادات متقدمة تقدماً كبيراً في ظل وجود فجوة كبيرة بين هذه التكنولوجيا والقدرات 

  .المحلية حتى مع تقديم التدريب اإلضافي لهذه القدرات المحلية

ي تعتمد على درجة أدنى من التكنولوجيا أحياناً ما تتيح خيارات أكثر استدامة في ومن المالحظ أن الحلول الت

البلدان والمناطق الفقيرة، ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تطوير القدرات المحلية إلى نقطة تستطيع عندها هذه القدرات 

  ونجد أن المبادرات التكنولوجيا .أن تكون قادرة على التوصل لحلول مبنية على تكنولوجيات أعلى بصورة مستدامة

 .التي ترتبط برأس المال الثقافي للمجتمعات المحلية والذي تستفيد منه أيضاً هذه المجتمعات تبشر بتحقيق نجاح

وتبدأ تنمية القدرات والخبرات العملية الفنية أوالً في المدرسة حيث إن توافر الحلول بصورة أيسر في التكلفة 

مفتوح من خالل برامج تأتي من مصادر مفتوحة تسترعي مزيداً من البحث والدراسات ومن خالل الدخول ال

ومن منظور تعليمي تربوي، وبخالف بعض االستثناءات، نجد أن التكنولوجيات الجديدة جاري حالياً  .االستطالعية

ية التقليدية في الصف الدراسي بدالً ربطها بالهياكل التنظيمية القائمة للمدارس، وإدخالها ضمن األساليب التعليمية والتربو
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من استخدامها لتحويل الجودة النوعية لعملية التدريس والتعلم بصورة تتناسب مع احتياجات االقتصاد القائم على 

  ..المعرفة

 المسؤوليات العامة والخاصة .6

الخاص أكثر مما ترتبط ترتبط أكثر أنماط النجاح ثباتاً في عملية تنمية المعارف والمهارات، بمبادرات القطاع 

وفي المقابل، نجد أن الصورة المرسومة لممارسات القطاع العام والخدمات  .بالمبادرات التي يطرحها القطاع العام

التعليمية التي يقدمها تتسم بطابع بيروقراطي، وعدم المرونة، وعدم مسايرة التطور، وعدم القدرة على المنافسة، وأحياناً 

على سبيل  .اإلستراتيجية الواضحة الخاصة بتحويل مزيد من المساندة للقطاع الخاص عليها قيودومع ذلك ف .بالفساد

المثال، نالحظ أن القطاع العام يقوم بتنسيق أفضل لالستثمار في االقتصاد غير الرسمي الواسع االنتشار الذي ال يقدم 

تقوم المنظمات التطوعية، والمنظمات ذات المنطلق وفي أفريقيا،  .سوى عائداً بسيطاً أو الذي ال يقدم أي عائد فوري

 . الديني، والمنظمات غير الحكومية األخرى بقيادة العديد من أكثر المبادرات نجاحاً في االقتصاد غير الرسمي

وتطرح االتجاهات العالمية الناشئة تصوراً لمزيج أكثر تعقيداً من إستراتيجيات القطاع العام والخاص كسبيل 

والحقيقة أن بعض األمثلة األكثر نجاحاً  .اح االقتصادي، على سبيل المثال كما هو الوضع في الصين وماليزيانحو النج

ومن الظاهر  .عن مبادرات التدريب والتعلم مدى الحياة تجسد هذه المبادئ الخاصة بشراكات القطاعين العام والخاص

 .صة عندما يعمالن مع بعضهما البعض من خالل شراكة بينهماأن المزايا األكبر تتحقق عند مساندة هذين القطاعين، خا

 الثقافة السائدة وسياق العمل .7

يؤثر المناخ السياسي واالجتماعي لالستثمار بشدة على القدرة على تقديم المساندة الفعالة في عملية تنمية 

 لمعالجة هذه العوامل السياقية على أنها وحتى اآلن وتبعاً للفكر االقتصادي التقليدي كان هناك اتجاه .المعارف والمهارات

وقد كانت النتيجة هي عمل مسار جانبي حول النظام العام أو استخدام  .غير قابلة للتغيير" عناصر خارجية"أو " معطيات"

نماذج التكنولوجيا وأطر المعايير وال مركزية وإدارة البيانات المستوردة من مجتمعات أكثر تقدماً مع عدم االكتراث 

ومع  .كثيراً بالخروج عن هذه النماذج أو إلغاؤها مع مرور الوقت من جانب الثقافات التي ُأدخلت فيها هذه النماذج

االنتقال من وضع الحصول على الخدمات التعليمية وإتاحتها بصورة مؤسسية إلى الجودة الثقافية لها، تتعاظم احتمالية 

 .الفهماإلخفاق في التنفيذ بسبب هذه الحالة من سوء 
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 الثقافات المحلية عندما يتيسر ذلك، مع تحديد رأس معهذا وتبين التقارير لمحات عن المجهودات الناشئة للعمل 

المال االجتماعي والموارد األخرى الموجودة في هذه الثقافات واالستفادة منها بدالً من النظر إليها على أنها معوقات 

صرة والخبرات، نجد أن مزيداً من النماذج األكثر تعقيداً من اإلستراتيجيات ومع وجود هذه الرؤى المتب .ومواطن قصور

المختلطة والمتنوعة الخاصة بشأن تدخل ومساندة القطاعين العام والخاص والتي تتناول التغيرات الثقافية والسياسية 

 .وأيضاً االقتصادية تبدأ اآلن في الظهور

 نظريات التغيير .8

 الخاصة بالصندوق االستئماني بدايات التحول في إستراتيجية تغيير وإصالح تمثل التقارير السبعة عشر

وكانت هناك دعوة ألطر  .هذا وقد أكدت نظريات التغيير على الهياكل التنظيمية وإتاحة الخدمات التعليمية .التعليم

عياري للمساءلة، وذلك المعايير وأهداف األداء المفروضة بصورة مركزية لتقديم أساس معقول من التوجه ومقياس م

على الرغم من تشجيع اإلدارة الالمركزية والحوافز والتمويل في القطاع الخاص، كوسائل لتحقيق نتائج بصورة أكثر 

أما تقييم عملية التعلم من خالل  . مرونة وفعالية دون معوقات أو تكبد تكاليف تنشأ عن بيروقراطية الدولة المركزية

العلمي فُينظر إليها على أنها إحدى طرق قياس ورصد مساءلة البرامج والحث على زيادة اختبارات لقياس التحصيل 

وفي كل هذا نجد أن الثقافة  . االنتباه لعملية التحسين من خالل جعل المقارنات الدولية الخاصة باألداء متاحة للجميع

  .يةالتقليدية تمثل قيداً على عملية التحديث وليس مصدراً لتنمية هذه العمل

وتنتقل نظرية التغّير األخذة في البزوغ، وعملية التكيف مع االنتشار المتنامي بسرعة لعالم االقتصاد القائم على 

المعرفة في عصر يتزايد فيه الشعور بعدم األمان من مجرد القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات التعليمية إلى مسألة الجودة 

المعايير بأساليب تجعلها أقرب لواقع الممارسات القائمة مع مزيد من االنتباه لتنمية ويتم تحديد  النوعية لهذا الخدمات 

ومن المالحظ  .قدرات األفراد للوفاء بمتطلبات هذه المعايير، وليس االلتزام بالمعايير النظرية نفسها المكتوبة على الورق

ستثمارات القطاع الخاص تمثل أهدافاً لدعوة أن ال المركزية وال الالمركزية وال استثمارات القطاع العام وال ا

أيديولوجية، ولكنها مجاالت للحكم البرغماتي حيث يتم تحديد التوازن والمزيج بين المركزية والالمركزية والقطاعين 

 .في البلد والثقافة المعنيين" للوضع األنسب للغرض"العام والخاص تبعاً 
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 محل اإلستراتيجيات المفروضة لوضع المعايير القياسية وأعمال وحسب نظرية التغيّّر األخذة في البزوغ يحل

الخصخصة التركيز األكبر على شراكات القطاعين العام والخاص، ونماذج الضغوط اإليجابية الناتجة عن استخدام 

ة المحلية الشبكات وتحركات األقران، ونماذج تقديم البرامج التي تتسم بمزيد من المرونة، والتوقيت المناسب، والصبغ

 في صورة بيانات تستخدم ألغراض تجميع عناصر ضمان الجودة عند عملية التعلمويحل محل تقييم  .والشخصية

 القرارات الجارية إثراء، حيث تستخدم البيانات في عملية التعلماستكمال النتائج التعليمية نوع آخر من التقييم لصالح 

وتبعاً لنظرية التغيير هذه، ُينظر  . مليات التعليمية بغية تحقيق نتائج أفضلوإدخال التعديالت على الجودة النوعية والع

 .للثقافات القائمة على أنها مصادر مفيدة في عملية التحديث وليست معوقات لهذه العملية

 

 

 األطر واألنماط القطرية  .9

وتتميز المشروعات  .ر والتدريبمن الممكن أن تقدم األنماط القطرية إرشادات وأدلة مفيدة إلستراتيجيات االستثما

هنا بأنها متنوعة وغير كاملة بدرجة كبيرة ال تسمح بتبرير أنماط جديدة، إال أنها ترجح عشرة أبعاد من خاللها 

 .وهناك حصر لهذه األبعاد في التقرير الرئيسي . يمكن تصنيف أي تقدم يتم

 

 الفجوات والتوجهات المستقبلية

ئماني عن نتائج هامة تمثلت في حلقة الوصل بين الفرصة االقتصادية والتنمية تمخضت تقارير الصندوق االست

والتدريب التعليمي، وربط هذه الحلقة بالسلسلة المتصاعدة من أعمال تنفيذ التكنولوجيا وتكاملها، وأهمية تطوير عملية 

 تحول تدخل السياسات من مجرد التركيز الواضح على التعلم مدى الحياة والتفسيرات الواسعة لهذا المفهوم، ومجال

الوصول إلى الخدمات التربوية وإتاحتها إلى الجودة النوعية للتربية والتعليم وضمان الجودة بصورة منهجية، 

والمجهودات المضنية نحو اتخاذ خطوات في اتجاه قطاع التعليم المهني والفني المتدهور، والمجهودات األكبر نحو 

 . قيمة في االقتصاد غير الرسمي الواسع االنتشارإحداث أي تأثير تدريبي ذي 
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ومن بين هذه االتجاهات والنتائج، نالحظ أن العالمات البازغة المبشرة بالنجاح والممارسات اإليجابية الجديدة 

 جلية للعيان، ويتمثل ذلك في قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عالم كان يعتبر هذين القطاعين يسيران في

اتجاه معاكس، واالعتراف الذي بدأ يتصاعد بمكانة القطاعات التطوعية والقطاعات ذات المنطلق الديني وذلك من 

منظور إسهاماتها في التدريب والتنمية، والقوة غير المستغلة للمغتربين في عالم يزداد اعتماده على الشبكات، وإمكانية 

ا المستدامة والتي تتمثل على سبيل المثال في التعلم باستخدام وسائل خفض التكاليف، والمزيد من مبادرات التكنولوجي

سمعية وبرامج الحاسب من المصادر المفتوحة التي تتيح فرصة اتخاذ الخطوات األولى على سلم التنمية والفرص 

قليدية لالقتصاد المتاحة، ودرجة المصداقية واالعتماد لتقارير دراسات الحالة واألساليب المنهجية مع التحليالت الت

القياسي كُسبل الستخالص الرؤى المتبصرة من النجاحات الخفية للمبادرات غير المألوفة، مع تقديم هذه الرؤى في رأس 

 . مال ثقافات المجتمعات المحلية عند محاولة القيام بأية إجراءات تدخلية

ي البحوث والمعرفة اإلستراتيجية وتبرز تقارير الصندوق االستئماني وتلقي الضوء على عدد من الفجوات ف

التي قد تحدد أجندة إلستراتيجية إضافية لالستفسارات واإلجراءات التدخلية من قبل البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية 

ونظراً ألن هذه الفجوات والتوصيات قد ظهرت بصورة موجزة في ثنايا التقرير  . البريطانية وجهات مانحة أخرى

 . اً ألهميتها اإلستراتيجية، فقد وردت هنا حرفياًالكامل، ونظر

 

  االنتقال من المدرسة إلى العمل

 

 كيف تقوم البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحّول إلى نظام السوق ببناء نظم التأهيل الوطنية؟ •

ريب المهني، والتعليم كيف تقوم هذه النظم بالمساهمة في تحديد مالمح اتجاهات التعليم الثانوي، والتد

  العالي، والتعلم مدى الحياة؟ 

كيف تضيف هذه النظم لحركة العمالة، وما هو تأثيرها على  كيف يتم تحديد مالمح هذه النظم بين البلدان؟ •

 الهجرة؟

  إلخ؟...ما هو تأثير نظم إصدار الشهادات على عملية توظيف الخريجين، وحركة العمالة، •
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ين من مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي قبل الحصول على دبلومة، واألهم، ماذا كم عدد الطالب المتسرب •

يحدث لهم، وذلك فيما يتعلق بفرص التوظيف، والفرص المرتبطة بحركة العمالة، وفرص التعليم 

  إلخ؟...اإلضافي،

في أي ظروف تؤدي الشراكات الخاصة والمؤسسية إلى تعزيز أو إضعاف عملية سبل الحصول على  •

  لفرص التي تتيحها االقتصادات القائمة على المعرفة ومجتمعات المعرفة؟ ا

إلى أي مدى تتسم نظم إصدار الشهادات بالتكامل على نحو جيد فيما يتعلق بمعلومات سوق العمل المتعلقة  •

، وإلى أي مدى تقوم المدارس في البلدان )ما هي المهارات المعتمدة األكثر ندرة(بالعمالة النادرة 

لمتوسطة الدخل أو البلدان الفقيرة بتقديم معلومات للطالب عما ينبغي أن يصدر عن نظم معلومات السوق ا

  ونظم إصدار الشهادات المتنوعة عن سوق الوظائف؟ 

على سبيل المثال، ( ما هي سمات برامج التعليم التي لها ارتباطات قوية بسوق العمل في البلدان النامية؟  •

الصناعة، /ظام اإلدارة العامة على المستوى المحلي، مع مشاركة المجتمع المدنيمجاالت الدراسة ون

  )إلخ؟...التدريب العملي، والبحوث األكاديمية التطبيقية/والتدريب الداخلي

ما هي التدابير التي يمكن أن تُتخذ لزيادة التحصيل الدراسي فيما يتعلق باكتساب مهارات القراءة والكتابة  •

ألساسي وذلك حتى ال تُوجه عملية التعلم مدى الحياة بصورة غير مناسبة نحو عالج الخلل في في التعليم ا

 هذه الجزئية بين الكبار في برامج التدريب؟ 

 

 االقتصاد غير الرسمي

 

كيف نستطيع أن نوثق بمزيد من الفعالية المهارات والقدرات التي تم تعلُمها بالفعل في االقتصاد غير  •

كانت هذه المهارات ذات صلة بأهداف االقتصاد القائم على المعرفة أم ال، وما هي الرسمي، سواًء 

اإلستراتيجيات الناجحة الموجودة حالياً لنقل العمالة التي تتمتع بهذه المهارات إلى االقتصاد الرسمي من 

  إلخ؟..خالل تقييم التعليم السابق
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ياً والمبشرة بتحقيق نتائج واعدة فيما يتعلق بزيادة ما هي نماذج التعليم والتدريس والتدريب الناشئة محل •

التكّيف مع عملية تحسين جودة التدريس وتنمية المهارات والقدرات التي تتطلبها االقتصادات القائمة على 

  المعرفة وذلك بتكلفة منخفضة، وعلى أساس من االستمرارية واالستدامة؟

كيف تؤثر هذه النماذج و األكثر فعالية في تنمية الكفاءات؟ ما هي النماذج الناشئة عن المجتمعات المحلية  •

  على المهارات والعمالة؟

 

 إصالح المناهج حسب القدرات والمهارات المطلوبة وبناًء على النتائج المرجوة

 

هل هناك نموذج عملي لما ُيسمي بالكفاءات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين تتحدد معالمه في البلدان  •

ما هو دور هذه الكفاءات وتلك المعايير في كٍل من التربية الوطنية وعملية االنتقال من المدرسة وية؟ النام

  للعمل؟

كيف يمكن تنويع العروض التعليمية في المرحلة ما بعد اإللزامية من خالل طرق بديلة، دون خلق مزيد  •

  من الدروب الحتمية المؤدية لإلخفاق؟ 

  لعالي غير الجامعي إلى تنمية القدرات الفعالة في البلدان النامية؟كيف تؤدي برامج التعليم ا •

ما مدى احتياج نظم المعايير والكفاءات إلى التنمية على نحو يتسم بالطموح وأيضاً الواقعية في الوقت  •

نفسه، في ظل المستويات الحالية من القدرات في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحّول 

 قتصاد السوق؟ ال

ما هي األدوات أو اإلستراتيجيات التي يمكن تمييزها أو ابتكارها والتي يمكن أن تحدد وتربط أطر  •

المعايير مع مستويات القدرات حتى يتسنى لها أن تتفاعل وتدفع بعضها البعض من خالل السالسل 

 التصاعدية للتنمية والتحسين؟

 

 التعليم وأسواق العمل
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التي تم اتخاذها أو التي يمكن أن تُتخذ لرفع مكانة وزيادة جاذبية التعليم والتدريب التقني ما هي التدابير  •

  والمهني في االقتصادات األقل نمواً واالقتصادات الناشئة؟

  ما هي النماذج التي يمكن تطبيقها لتحسين فعالية التعليم والتدريب التقني والمهني، ومن ثم زيادة جاذبيته؟ •

 برامج التعليم والتدريب الموجودة حالياً في البلدان النامية التي تمثل فرصاً بديلة للمتسربين ما هي أنواع •

 وما مدى فعاليتها في ربط المشاركين فيها بسوق العمل؟ من التعليم؟ 

ما هي أنواع برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي التي تؤدي إلى نتائج توظيف أفضل قصيرة  •

  ين في القدرات من أجل التعلم مدى الحياة؟ األجل وتحس

ما هي التدابير التي تتخذها مؤسسات التعليم العالي في البلدان النامية لتجنب هجرة الخريجين ذوي  •

  المهارات العالية للخارج واالحتفاظ بهم؟

ماعية وجمعيات ما هي الشراكات الناجحة التي دخلت فيها الجامعات مع الوكاالت التجارية والهيئات االجت •

وما هي  خدمة المجتمع لتدشين مبادرات التدريب والتنمية الناجحة لصالح االقتصاد القائم على المعرفة؟ 

 وكيف يمكن تكرارها في أماكن أخرى؟ السمات الرئيسية لهذه الشراكات؟

 

 )المعلمون والقيادات داخل المؤسسات التعليمية(سياسات الموارد البشرية 

 

د النسبي الذي تحققه المجتمعات ذات االحتراف المهني المعنية بعملية التعلم مقابل نماذج ما هو المردو •

التدريس المفروض كوسيلة لتنمية وتطوير وتقديم عملية تدريس وتعلم ذات جودة نوعية في اقتصادات 

  البلدان األقل نمواً والبلدان السائرة على طريق التحول إلى نظام السوق؟ 

وجود ارتباط بين القيادة ونتائج التعلم، فالسؤال هو ما هي السياسات واإلستراتيجيات التي مع التسليم ب •

تطرح حالياً بشأن قيادة عملية التعلم في اقتصادات البلدان األقل نمواً واقتصادات البلدان السائرة على 

ن ناحية التأثير على طريق التحول إلى نظام السوق، وما هي السياسات واإلستراتيجيات األكثر فائدة م

  تعليم الطالب من خالل تطوير ودعم جودة عملية التدريس؟
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ما هي أنواع التدريب ما قبل العمل وأثناء العمل التي تقدم أفضل مساندة لألهداف واألجندة المتنوعة  •

لتدريس الخاصة بعملية اإلصالح التعليمي، مثل المناهج الُمعدة بهدف الوصول إلى قدرات معينة، وعملية ا

  إلخ؟...الموجهة نحو تحقيق نتائج ما، والالمركزية،

 في المؤسسات التربوية – والمؤسسات المتخصصة -ما هو موقف الدراسات الخاصة بتأهيل المعلمين  •

  العليا المعاصرة؟

عليم ما هي أدوات قياس األداء التي تُستخدم أو تُقدم لتقييم الجودة النوعية لهيئة التدريس في مؤسسات الت •

أدوات قياس ناتج األداء، والفترة الالزمة  ( وما مدى كفاءة هذه األدوات؟ العالي في البلدان النامية؟ 

ما هي الحوافز والمكافآت التي تقدم لتحسين الجودة  ) إلخ...لتثبيت تعيين المدرس بعد ثبوت كفاءته،

  النوعية لعملية التدريس؟

لتدريب والتنمية في عملية تأهيل المعلمين مع األطر الطموحة كيف وإلى أي مدى تتواءم إستراتيجيات ا •

والقابلة للتحقيق الخاصة بالمعايير والقدرات وذلك بالنسبة للمعلمين والقائمين على تأهيل وتثقيف المعلمين 

 على حد سواء؟

التي يمكن ما هي النماذج البديلة الخاصة بعملية تأهيل المعلم، خالف النماذج قصيرة األجل التتبعية،  •

تنميتها وتطويرها والتي من الممكن أن تساهم على الفور في تحسين الجودة النوعية للمعلمين على 

 المستوى الفردي، والجودة النوعية للعملية التربوية والتنظيم في المدارس الموجودة حالياً؟ 

ي، كيف تقوم هذه المؤسسات ببناء في البلدان التي تتمتع باالستقاللية المؤسسية المتزايدة في التعليم العال •

القدرة على التعيين، والترقية، وتنويع الحوافز، وإنهاء عقود عمل هيئة ( قدرات إدارة الموارد البشرية؟

 .) التدريس بصورة فعالة
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 الجودة النوعية لعملية التدريس وتقديم هذه الجودة في مجتمع المعرفة

 

تدريس في البيئات النامية والناشئة داخل إطار االقتصاد القائم على ما هي سمات الجودة النوعية لعملية ال •

  المعرفة وما هي العوامل األخرى خارج نطاق أطر المعايير التي تمثل ضرورة لخلق هذه الجودة؟

ما هي النماذج البديلة األكثر فائدة واألوثق صلة لتقديم هذه الجودة، وما هي االتجاهات المنهجية  •

 دريسية التي تتسم بهذه الصفات في مجتمع المعرفة؟ والمهارات الت

ما هو تأثير آليات ضمان  كيف يتسنى للنظم الناشئة الخاصة بضمان الجودة تقييم عملية التدريس والتعلم؟ •

 الجودة على عملية التدريس والتعلم في التعليم الجامعي؟

 

 الرصد والتقييم

 

البلدان األقل نمواً والبلدان السائرة على طريق التحّول إلى كيف يتسنى للنظم اإلدارية ونظم السياسات في  •

  ؟وليس فقط ألجل تقييم هذه العملية  عملية التعلم  لصالحنظام السوق تنمية ثقافات التقييم

ما هي الشواهد والمؤشرات على أن األسس الجديدة ومهارات االقتصادات القائمة على المعرفة يتم  •

كيف يمكن تقييم نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب الذين اكتسبوا القدرات وتعلموا  تدريسها وتعلمها بالفعل؟

 المهارات الجديدة؟

في التعليم العالي، ما هو تأثير التوسع في نظم ضمان الجودة على تقييم عملية التدريس والتعلم بالنسبة  •

  لالقتصادات القائمة على المعرفة؟

يبها لجمع واستخدام البيانات المحلية عن تشبع وفرص السوق، كأحد ما هي اإلمكانيات المتاحة حسب ترت •

 الطرق لتوجيه وإرشاد مبادرات التدريب ذات الصبغة المحلية التي تأتي في التوقيت المناسب؟
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  واالتصاالت المعلومات دور تكنولوجيا

 

صاالت، عندما تكون هناك ما هي النماذج الناجحة الموجودة لعملية اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالت •

مزايا واضحة لتحسين عملية التدريس والتعليم بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة في ظل االقتصادات 

 القائمة على المعرفة ولغرض التدريس ذي الجودة النوعية بصفة عامة؟ 

ئة االجتماعية إلى أي مدى أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بيئة جديدة لالتصاالت والتنش •

ما هي آثار تنفيذ ووالربط الشبكي للشباب، مما حدا بها أن تؤدي إلى أشكال جديدة من أشكال المواطنة؟ 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالنسبة للتعليم الثانوي والتعليم العالي، وخاصة فيما يتعلق بإصالح 

 التعليم؟/المناهج واألساليب المنهجية لعملية التدريس

كيف تتطور مؤسسات التعليم العالي في بلدان العالم النامية مع قدوم التكنولوجيا الالسلكية، والتكنولوجيا  •

 وما هو التأثير الواقع على بحوث التعليم والتدريس؟ هل تتراجع أم تتقدم؟ األرخص واألكثر قوة؟

دمة من شركات متعددة الجنسيات ما هي المزايا النسبية لبدء واستمرار استخدام برامج الحاسب اآللي المق •

 مقابل استخدامات هذه البرامج من خالل المصادرة المفتوحة؟ 

 

 العلم والتكنولوجيا

 

كيف يمكن استخدام المعونات الدولية لتعجيل خطى التعلم التكنولوجي في اقتصادات البلدان األقل نمواً  •

 تلف مستويات عملية التنمية؟والبلدان السائرة على طريق التحّول إلى نظام السوق عند مخ

في تحسين اإلنتاجية وقدرة البلدان " المستندة إلى معونات"كيف يمكن أن تساهم عملية التعلم التكنولوجي  •

النامية على المنافسة في االقتصاد القائم على المعرفة على المستوى العالمي؟ وما هي الدروس المستفادة 

  التي تضمنت عناصر من التكنولوجيا والعلوم؟ئية الخارجية للمعونة اإلنمامن المشروعات السابقة 
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كيف تستطيع البلدان النامية تعظيم التعلم التكنولوجي لديها من خالل االستثمارات األجنبية المباشرة  •

والتعاون الدولي في مجال البحوث والتنمية؟ وفي هذا الشأن، ما هو الدور الذي ينبغي أن يكون لشراكات 

 عام والخاص؟القطاعين ال

كيف يمكن لعملية بناء القدرات التكنولوجية والعلمية في البلدان النامية أن تساعد على تحقيق األهداف  •

 اإلنمائية بأساليب تتسم باالستدامة اجتماعياً وبيئياً؟

فيف ما الذي يمكن أن تفعله البلدان األقل نمواً والبلدان السائرة على طريق التحّول إلى نظام السوق للتخ •

أو منع هذه الهجرة، والتي تُعتبر عقبة كبيرة أمام عملية تراكم رأس المال " هجرة العقول"من وطأة 

 البشري الوطني؟ 

على سبيل المثال، تكنولوجيا الهواتف المحمولة، والمواد (ماذا تقدم الحلول األقل تقنية المنخفضة التكلفة  •

العديد من األفراد في البلدان األقل نمواً على صعيد كمساندة مبدئية تعد األفضل في تحريك ) السمعية

 الحصول على التدريب والفرص؟

 

 الثقافة السائدة وسياق العمل

 

ما هي موارد أو نماذج رأس المال الثقافي المحلي الموجودة في الثقافات الوطنية ولدى المجتمعات  •

كيف يمكن و يب في اقتصاد ومجتمع المعرفة؟ المحلية والعائالت التقليدية األوثق صلة بعملية التعلم والتدر

لبرامج اإلجراءات التدخلية واإلصالح أن تراجع بصور فعالة هذه النماذج من رأس المال البشري 

 الوطني، واالستفادة من هذه النماذج؟ 

 في عصر تحسين الجودة، ما هي الضوابط واإلستراتيجيات التي تساعد الوكاالت الدولية للمعونات والمنح •

بصورة أفضل على تفهم الثقافات الوطنية والمحلية والعمل معها بصورة ناجحة ومثمرة عند القيام بإدخال 

 المبادرات اإلنمائية على هذه الثقافات؟
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كيف يمكن إدخال مزيد من التعديل على أنماط التنمية الموجودة لتفسير وإدماج السبل المتنوعة نحو  •

ان في اآلونة األخيرة، وفي عصر يتسم بعدم األمان وذلك أيضاً لتفسير التنمية التي سلكتها مختلف البلد

أنماط النفوذ االجتماعي والسياسي الرئيسية في النظم التي ظهرت بعد الصراعات وبعد زوال الحكومات 

 الشمولية وبعد االستعمار وبعد زوال نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا؟

 

 التغير واالستدامة

 

الً لبدائل إصالحات عملية التدريس المتاحة لواضعي السياسات، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما استكما •

التنفيذ، والقيادة، وبناء القدرات،  (بعملية التغييرهي الجوانب الموثوقة القائمة على شواهد والمتعلقة 

جية للتدريس في هذه التي يمكن أن تدخل ضمن هذه الدورات، وما هي الطرق المنه) إلخ..واالستدامة،

الدورات التي تقدم أفضل صورة عن مبادئ عملية التغيير، وتضمن قيام المشاركين بالتنفيذ الناجح بعد 

 ذلك؟

ما هي نماذج بناء القدرات والتعليم والتدريس والتدريب الناشئة محلياً واألكثر تبشيراً بتحقيق نتائج واعدة  •

ين جودة التدريس وتنمية المهارات والقدرات التي تتطلبها فيما يتعلق بزيادة التكيف مع عملية تحس

 االقتصادات القائمة على المعرفة وذلك بتكلفة منخفضة، وعلى أساس من االستمرارية واالستدامة؟

ما هي مؤشرات االستدامة القابلة للقياس التي يمكن تنميتها لتكون بمثابة أدلة استرشادية مفيدة وآليات  •

يه وتقييم اإلجراءات التدخلية من جانب الوكاالت المانحة في مجاالت التعليم، لضمان الجودة لتوج

 ,A. Hargreaves & Fink(بناًء على ما ورد من خالل هارجريف آند فينك و والتدريب، والتنمية؟

 .، كيف يمكن أن تتضمن هذه المؤشرات إيالء األهمية للمكونات األساسية التالية لمفهوم االستدامة)2006

 االهتمام الذي يتم إيالؤه للقدرات الفعلية المطلوبة في االقتصادات القائمة على المعرفة، مقع -

 والتعلم الحقيقي مدى الحياة، وعملية التدريس والتعليم ذات الجودة النوعية

  المبادرات والنجاحات المرتبطة بها مع الوقت بعد الفترة المبدئية للتمويل والتنفيذبقاء وثبات -
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بالنسبة للعديد من المؤسسات، والنظم، وحتى المجتمعات من خالل " الموسع"لتأثير  انطاق -

 النماذج القابلة للتواؤم محلياً والتي تؤدي إلى تحفيز ضمان المشاركة والمسؤولية التضامنية 

 في ضمان أن عملية التدريب والتعلم مدى الحياة تحقق النفع للجميع بصورة شاملة، العدالة -

ؤالء الذين نالوا بالفعل قسطاً من التدريب والتعليم، أو هؤالء الذين يعملون بالفعل وليس فقط ه

 .خارج منظومة االقتصاد غير الرسمي

حسب السياق المحلي السائد " المالئمة للغرض المطلوب" البرامج التي تتميز باالستجابة تنوع -

  الشركاءوالتي تربط شركاء الشبكات معاً لمساندة عملية التنمية لهؤالء

على المعارف والتقاليد القائمة وعدم التخلص منها كلما أمكن ذلك كمصادر قوية لرأس  الحفاظ -

  المال المحلي

، وذلك بالنسبة الستخدام الموارد المالية طويلة األجل بتكلفة ميسورة، مع ترشيد حسن التدبير -

الطبيعية بما يحقق المحافظة الطاقة والموارد البشرية واستخدام الموارد ) عدم إهدار(استخدام 

 . المستدامة على البيئة

 
 


