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 امللخص

 

 من جمموعة تفرضها اليت  تحدياتال من عدد الثالثة األلفية مطلع يف العالي التعليم يواجه

وما تفرضه من تنافسية عالية بني دول  العوملة ملفهوم ترسيخ من العاملية، والتغريات التحوالت

كبرية  تأثريات العامل يف شتى امليادين وخاصة ميدان التعليم ومؤسساته وما حتدثه من

منطقتنا العربية يف  على وجه اخلصوصو التعليم العالي نظملتطوير  حتمية ومتطلبات

يف دول بالطفرات اهلائلة يف إعداد الشباب الداخل إىل هذا النظام  تتصل حتديات من، والنامية

 ها،في اخلرجيني بطالة نسبل أرقام متزايدة أعداد خمرجاته اليت أصبحت تضيفاملنطقة ككل و

ظف املَو احلكومي القطاع دور احنساروتشهد  اخلصخصة حنوالوقت الذي تتجه اقتصادياتها يف 

 التعليم شؤون يف قطاع االنتاج ساهمةماألكرب يف معظم هذه الدول اليت تعاني أصاًل من تدني 

ق اسوأمتطلبات احتياجات ونظمها التعليمية رجات خمضعف الرابط بني قدرات من والعالي، 

ذه املؤسسات هل تهميشاألمر الذي أدى إىل مزيد من ال والعاملية، املستويات الوطنيةالعمل على 

وهي قليلة اإلنتاجية  الكفاءة، قصهانت نوعية من الطلبةيف ختريج استمرارها  خاصة مع

  .واملعرفية

 

قائمة تبقى مشكلة سوق العمل احتياجات ون ضعف املواءمة بني خمرجات التعليم العالي إ

، وافتقار املناهج يف جامعاتنا لتدريب الطالب على يف تقليدية التدريسستمرار االومستمرة مع 

العوملة واحتياجاتها من  وبطء االستجابة لتأثريات والتطبيق والتفكري مهارات التحليل

، وللتطور اهلائل يف مناحي احلياة وخاصة يف ات اجلديدة اليت ينبغي استحداثهاالتخصص

 بشكل عام. العلميةت تقدم العلوم والتكنولوجيا وميادين املعرفة جماال

 

ان تأهيل الكوادر البشرية وصقل مهاراتها وتزويدها باملعارف العلمية والتكنولوجية املتطورة، 

وتتبع اسلوبا تتسم بالوضوح سرتاتيجيات قصرية املدى وطويلة الحيتاج إىل تصميم وختطيط 

د على التفاعل بني القطاعات املختلفة اخلاصة والعامة مبا يف ومنهجية علمية سليمة تعتم

ذلك اجلامعات مما يساعد على االيفاء بتحقيق الغايات واألهداف العامة املطلوبة اليت تركز 

متطلبات  من ناحية وبينها وبنيعلى الربط بني تلك السياسات وبني متطلبات التنمية 
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خاصة الدول العربية  ،بشكل عاملكل دولة وللسوق العربية والعاملية  احمللية سوق العملاحتياجات 

 اليت تشهد وفرة يف العناصر البشرية املتعلمة.

 

الوضع احلالي للتعليم العالي بصفة عامة يف املنطقة العربية )املشاكل الورقة إىل  هذه تعرضت

ودة نظم التعليم املطلوبة للعناية جب ةكما ستعرض تصورًا للسياسات العاموالصعوبات(، 

على األنظمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع  اثرهاخاصة ما يتعلق ب وخمرجاته

 القبول مبؤسسات التعليم العالي بتنوعوما يتعلق منها وعالقتها مبحركات التغيري العاملية؛ 

اعادة النظر يف آليات و سوق العمل؛ اصالح املناهج مبا ينسجم معو؛ والتعليم املهين والفين

 يف هذا القطاع اهلام. ملتابعة؛ وتنمية املوارد البشريةالتقويم وا
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I- قدمةم 

 

تشــهد الســاحة الرتبويــة تطــورًا كميــًا ونوعيــًا متســارعًا يف جمــال التعلــيم العــالي، حيــ  تزايــدت         

أعداد مؤسسات التعليم العالي، وتنوعت الـربامج والتخصصـات املطروحـة فيهـا، وتطـورت أسـاليبها       

ــًا    بـــل ضـــرورة حياتيـــة وأساســـًا لتقـــدم ا تمعـــات حمضـــًا التعليميـــة، فلـــم تعـــد املعرفـــة ترفـــًا فكريـ

تـــربت اقتصـــادًا قائمـــًا بذاتـــه، حيـــ  ظهـــرت الـــنظم التشـــابكية واملنظومـــات املفتوحـــة   املعاصـــرة واُع

 .لإلنتاج اإلبداعي، وأصبح هناك ضرورة لالهتمام بتطوير املعرفة واإلنفاق عليها

 

 جمموعـة  عليـه  تفرضـها  حتـديات  الثالثة من األلفية مطلع يف العالي التعليم يواجهويف إطار ما 

 اإلقليميـة  والتكـتالت  احلـرة  والتجـارة  العوملـة  ملفهـوم  خيترسـ  من العاملية، والتغريات التحوالت من

 علـى مؤسسـات   اهلائلـة وتأثرياتهـا   تكنولوجيـا نظـم املعلومـات   و االتصاالت يف وسائلالتقدم اهلائل و

 مـــا يتعلـــق برتســـيخ مفـــاهيم التنافســـية يف األســـواق     الـــوطن العربـــي خاصـــة   يف التعلـــيم العـــالي  

 حنـو  والتوجـه  اخلـرجيني  بطالـة  نسـب  يف املخيفـة  بالزيـادات  تتصـل  حتـديات  مـن املفتوحـة، و 

 التعلـيم  شـؤون  يف قطـاع االنتـاج   مسـاهمة  وتـدني  احلكـومي،  القطـاع  دور واحنسـار  اخلصخصـة 

جـودة  بتطـوير هـذا القطـاع وكفـاءة مؤسسـاته و     فـنن عـدم االهتمـام      ،(٢١.ص م،١٠٠٢ )بوبطانـة، ي العال

بينهـا  عرفيـة  املفجـوة  التسـاهم باتسـاع   الـيت تقـدمها هـذه املؤسسـات      األكادمييـة العلميـة و الربامج 

 وبـــنيخرجـــات التعليميـــة املضـــعف االرتبـــا  بـــني  وبـــني ميـــادين املعرفـــة املتطـــورة مـــن ناحيـــة وإىل 

يـؤدي إىل تهمـيش هـذه     مما قـد والعاملية احتياجات سوق العمل على املستويات الوطنية ومتطلبات 

 املعرفيـة،  اإلنتاجيـة  قليلـة  الكفـاءة،  متدنيـة  نوعيـة مـن الطلبـة   أو االسـتمرار يف ختـريج    املؤسسـات 

ــد وضـــعيفة ــاعيا العائـ ــاج  الجتمـ ــا حيتـ ــدها    ، كمـ ــا وتزويـ ــقل مهاراتهـ ــرية وصـ ــوادر البشـ ــل الكـ تأهيـ

 املــــدى قصــــرية اســــرتاتيجياتباملعــــارف العلميــــة والتكنولوجيــــة املتطــــورة، إىل تصــــميم وختطــــيط 

تعتمـــد علـــى التفاعـــل بـــني تتبـــع اســـلوبا ومنهجيـــة علميـــة ســـليمة وواضـــحة تكـــون  املـــدىوطويلـــة 

تحقيــق اجلامعــات ممــا يســاعد علــى االيفــاء ب  اخلاصــة والعامــة مبــا يف ذلــك   القطاعــات املختلفــة

بــني متطلبــات تلــك السياســات و الــربط بــنيالــيت تركــز علــى الغايــات واألهــداف العامــة املطلوبــة  

ان القضـايا  مـن ناحيـة أخـرى.     احمللية األسواقمتطلبات احتياجات  من ناحية وبينها وبنيالتنمية 

ــها      ــام ال ميكـــن حلـ ــالي بشـــكل عـ ــيم العـ ــه التعلـ ــار  إاّلوالتحـــديات الـــيت تواجـ ــات  يف اطـ ــود سياسـ وجـ
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ــاملة وعامـــة علـــى مســـتوى   يةتنســـيق ــةشـ ــى  الدولـ ــعها واالشـــراف علـ ــات تنفيـــذها  يتـــوىل وضـ اجلهـ

قــادرة علــى جتعلــها  صــالحيات واســعة ومرنــةو ياتمســؤول الــيت كلــكيف الدولــة العليــا  والســلطات

 اختاذ القرار االصالحي املطلوب.

  

II-  مزمنة مشكلةظاهرة عابرة أم 

 

وبني  - صة نظم التعليم العالياخ-مة بني خمرجات النظم التعليمية املواءضعف تعد ظاهرة 

متطلبات سوق العمل من أكرب التحديات اليت تقابل دول املنطقة العربية يف هذه  املرحلة 

ة والدول العربية حمدودة املوارد، يالزمنية اهلامة والفارقة. تتساوى يف ذلك الدول النفطية الغن

قرير الوطين )الت يف طاقاتها السكانية بوفرةاليت تنعم  تلك الدول منخفضة الكثافة السكانية أو

 (3102مود ــــحــ، ال3101ك وأبو جاللة ــــ، عبد املل3100/ 3101رفة العربي ــــ، تقرير املع3102تنمية البشرية لل

 باألصح تؤثر وبشكل مباشر على مسرية التنمية يف كل (املشكلة)أو  الظاهرةذه ــــت هــــحــــــوأصب

نظم  ومسبباتها سنجد أن املؤشرات يف أغلبها تتجه إىل ها. وعندما نبح  عن أسبابهذه الدول

الطاقة البشرية املؤهلة  مصدر إذ تعدم العالي بشكل خاص التعليم بشكل عام وإىل نظم التعلي

املؤثر اجيابيًا ان صلح على مسار التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية  وهي

م التعليم معنية بالدرجة األوىل بتنمية مهارات األفراد ومعارفهم نظوملا كانت  ن تعثر.إ سلبًاأو 

... وقد أثبتت العديد من فنن االرتبا  بني هذه النظم ومسرية التنمية ارتبا  وثيق وقدراتهم 

بشكل رتبا  اال هذاالدراسات اليت حبثت يف العالقة بني نوعية التعليم ومؤشرات التنمية وجود 

لدول واملؤسسات الدولية واالقليمية املعنية بالتنمية على اانصب اهتمام . ومن هنا وقوي أساسي

الساحة على امتداد وذلك منها  تعانيتطوير نظم التعليم والتصدي للتحديات واملشاكل اليت 

 . بهدف تذليلها العربية

 

فتح مسارات  إىلويف مراحل زمنية خمتلفة قد اجتهت معظم الدول العربية ومن املعلوم أن 

 ،من ناحية فئاتهم املختلفةالتعليم مبراحله املختلفة ألبنائها هادفة إىل القضاء على األمية بني 

 .من ناحية أخرىوإىل االرتقاء بتأهيلهم املعريف واملهاري ملقابلة احتياجات التنمية  تمعاتها 

نسب من خرجيي  ومازالاجتذب بنظم التعليم العالي الذي  بشكل أساسي اهتمتفقد  ،لذا
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وهي  (3101)وفق تقرير اليونسكو يف أغلب الدول العربية % 32العام بلغت يف املتوسط الثانوي التعليم 

يف هذه النسب إن كانت نسبة تقل عن املتوسط العاملي لاللتحاق بالتعليم العالي )حي  بلغت و

تتزايد مع تزايد أعداد  ا أخذتأنه .. إال (%51% واليابان 01271% وكوريا 5.75أوربا الوسطى 

 الدول العربية ودول املنطقةاخلاصة ومعاهد التدريب العليا يف اجلامعات اجلامعات احلكومية و

 .مجيعها دون استثناء

 بذل لتطوير نظم التعليم العالي يف دول املنطقة إال أن وعلى الرغم من اجلهود اليت ُت

زالت مامتطلبات سوق العمل بني و ا خرجييهابني املهارات واملعارف اليت ميتلكهالفجوة 

العامل العربي  حي  احتل، 3103عام  احصاءات البنك الدوليكبرية كما بينت 

شر اقتصاد املعرفة ؤالثمانية ضمن مؤشر املعرفة وم الرتتيب السادس بني مناطق العامل

مبرتكزاته االربعة )احلوافز االقتصادية والنظام املؤسساتي، والتعليم واملوارد البشرية، 

 تقنية املعلومات واالتصاالت(. ومركزونظام االبداع، 

  بني دولنا من تلك الفجوة املتزايدة  هيكما تعاني مؤسساتنا ونظمنا التعليمية كما

)الطاقة يف جماالته األساسية يف مقياس التنافسية  قدراتها وبني متطلبات التقدم

وبني الدول املناظرة  باملقارنة بينها االبتكارية، وتطوير املعرفة ورأس املال البشري والثقافة(

)تقرير املعهد العربي واليت تتماثل معها يف مراحل النمو والتطور التارخيي إىل حد كبري 

 .(3103للتخطيط 

  على هذه التحديات أو األعراض اليت تعاني منها النظم التعليمية كان هلا أثرها املباشر

املهارات العلمية واملهنية اليت  خرجييها إىلواملتمثل يف افتقار أعداد القوى البشرية ضعف 

الداخلني إليها، ويزداد هذا الوضع  يفأسواق العمل تتطلبها اقتصاديات املرحلة وتشرتطها 

تبلغ اليت تأثريها املباشر على الكتل الشبابية يف جمتمعاتنا خاصة إذا تناولنا  صعوبة

من امجالي عدد السكان يف % 22 أكثر من ،سنة 32قل من األالعمرية  فئاتها نسبة

 . (3100)برنامج األمم املتحدة االمنائي مليون نسمة ( 2.1)قرابة املنطقة البالغ عددهم 

 من 35نسب البطالة لتتجاوز  بني الشبابارتفعت ضعفها  وأمة هذه ونتيجة لعدم املواء %

وهذه النسبة ( IFC)وفق تقرير املؤسسة املالية الدولية الشباب املؤهل للعمل أعداد امجالي بني 

% مما يعين أن واحدًا من كل 21 لتصل إىلتعادل ضعف النسب العاملية وتزيد بني االناث 
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( يواجه شبح البطالة ويعاني من االحبا  لعدم 32 – 05أربعة شباب يف الفئة العمرية )

 فرص عمل مناسبة. امكانية اجياد

 القوى الشبابية من قوى بناءه إىل قوى ضاغطة على موارد  تهذه املشكلة املزمنة حول

احلراك  وحمفز بل عامل أساسي يفالدول من ناحية ومصدر للقلق وعدم االستقرار 

السياسي يف اآلونة األخرية يف عدد من األقطار العربية ... ودون احلكم على هذه التحوالت 

فنننا ال ميكن أن نعزل جزء من مسبباتها عن ما حلراك السياسي باإلجياب أو السلب، او

 . .. شاحبا  وتهميو يعانيه شباب املنطقة من بطالة

 

III-توجه مستحق 

 

ومن ما يعرتيه من مشكلة التعليم اجلامعي واخراجه من النفق املعتم الذي يقبع به  للتعامل مع

 يتمثل يف عدم قدرة هذه املخرجات الذي خمرجاته التعليمية والتدريبية ضعف وتراجع يف تأهيل

من العاملية  املنافسة وفق املعايريوعدم قدرتها على على مقابلة متطلبات سوق العمل من ناحية 

للنظم التعليمية الراهن إىل عامل الواقع بنظمه التعليمية املعتمدة خروج للوأخرى، ناحية 

لتطوير السعي اجلاد عالية، ال بد من  كفاءةومستويات  رفيعةمبعايري جودة  تتميز املتطورة اليت

عالية اجلودة متكيفة ومتوائمة ومتوافقة مع متطلبات وفق معايري  تهأنظم بناءوإعادة 

واحتياجات وحتديات سوق العمل احمللي واالقليمي والعاملي، ومبا خيدم مشاريع التنمية 

ضمان اجلودة اليت تعد اال من خالل بناء أطر  لن يكون ممكنااالقتصادية واالجتماعية. وهذا 

لة يف النظام ءأساسًا حقيقيًا للتنمية واملسا حجر األساس ملؤسسات التعليم العالي حي  توفر

ومن خالل اجياد الدعم املالي وحتسني مستوى االنفاق على التعليم وزيادة نسبته من  التعليمي

والرتشيد يف اعداد املوظفني والفنيني من غري املعلمني. إضافة إىل امجالي االنفاق احلكومي، 

ات وآليات القياس والتقويم، وتفعيل نظم الرقابة حتسني نظم االمتحانواجياد الدعم االداري 

واملتابعة، وتطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد، ومراجعة املناهج وبرامج التطوير الوطنية 

متطلبات  إلحداث تغيري نوعي يف اعداد الكوادر البشرية وتأهيلها للمستقبل مبا ينسجم مع

مثل التغري املناخي، واملياه، والطاقة، واخلصائص  والتعامل مع آثارهاحمركات التغيري الرئيسة 

يف تغيري حياة البشر من حمركات وغريها السكانية، والتمدن )التحول من الريف اىل املدينة( 
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صورة جديدة للعامل الذي نعيش فيه حاليًا وما سيكون عليه مستقباًل، ورمست ساهمت اليت 

قتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، وذلك من خالل تأثريها املباشر على النظم اال

مقابلة ركات وحملتلك ا التأثر والتأثري يفولكي نتمكن من وعليه،  والبيئية، والتكنولوجية.

فنن جمتمعاتنا يف حاجة  والتعامل مع آثارها اإلجيابية والسلبية، التحديات اآلنية واملستقبلية

، ووضع االسرتاتيجيات العامة السياساتمجلة من رسم لتضافر اجلهود إىل  ماسة وملحة

يم ـــــوم التعلـــــــمفه"ال ــــــار ادخـــــذ بعني االعتبــــيت تأخــــــواخلطط قصرية املدى وبعيدة املدى، ال

وتزويد الدارسني واملتعلمني  (Education for Employment (e4e)) "وظيفــــمن أجل الت

 حمو أو ألجل "،التعليم ألجل التعليم"واالبتعاد نسبيًا عن مفهوم عملية مبهارات معرفية وفنية 

طبقا حلاجة أسواق ختصصات جديدة زيادة ثقافة الشعوب ووعيها إىل األمية فقط، والسعي إىل 

، والتأكيد خطط التنمية اليت تضعها احلكومات يف خمتلف الدولمتطلبات العمل املختلفة و

خمرجات التعليم العالي اليت تشكل احملور الرئيس للنظم التعليمية ومدخالت على ضمان جودة 

  يف معظم دول العامل.

 

وهنا، ال بد من اشراك كافة املستفيدين واملعنيني من خمرجات هذا التعليم واستقطاب 

مؤسسات القطاع اخلاص وقطاع االنتاج عند اعداد وتطوير الربامج التعليمية والتدريبية املهنية 

  املواءمة بني احتياجات التنمية بشكل عام وخمرجات النظم التعليمية. لتحسني

 

IV- للتعليم العالي يف املنطقة العربية )املشاكل والصعوبات( الراهنالوضع 

 

من الباحثني هذا لسان حال كثري  ،قعنا حمبطاووسقف طموحاتنا مرتفع ولكن كبري حلمنا 

نظم تعليم طموحة بعد حتقيق استقالل دول املنطقة اليت تبنت والعاملني يف حقل التنمية يف 

دوهلا هادفة إىل رفع كفاءة مواطنيها والدفع بعجلة منوها االقتصادي واالجتماعي وحتقيق 

بتوفري تعليم أهمها الرفاه لشعوبها وعلى الرغم مما حققته من اجنازات يف هذا املضمار كثل 

للوفاء إاّل أن هذه النظم وجهود تطويرها  ،أمية البالغنيجماني للنشء ومعدالت جيدة حملو 

تقابل مجلة من مبتطلبات التحدي  والتطوير وفق تقدم املعرفة واحتياجات سوق العمل 

 :مقابلتها والتخفيف من آثارهاوذلك بهدف التحديات والصعوبات نذكر منها التالي 
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 املستقطب هو املنطقة وماتحك معظمقبل  من واملوجه الرمسي العالي التعليم زالما .0

يف اجلامعات الذين يلتحقون الطلبة  نسبةبلغ تإذ اجلامعات،  يف للدراسني األكرب

تبلغ نسبة ، يف حني لة امللتحقني يف اجلامعات والكلياتمجمن % 01حوالي ، احلكومية

، وتستقطب هذه اجلامعات %35إىل  31 من حنو يف جامعات القطاع اخلاص الدارسني

احلكومية أعداد كبرية تتزايد مع ازدياد الطلب على التعليم العالي مما يؤثر على قدرة 

هذه املؤسسات على أداء خدماتها بكفاءة ووفق معايري اجلودة احلاكمة ألعداد الطلبة 

 ونسبهم إىل اهليئة التدريسية يف كل مؤسسة.

حوالي مليون طالب  بنوعيها العام واخلاصيف أقطار الوطن العربي خترج اجلامعات  .2

التخصصات النظرية واألدبية خرجيي من  االغلبية منهم من برامج البكالوريوس. سنويًا

، بينما املشبع اصال بهذه التخصصاتاحتياجات سوق العمل  خيدمومبا ال واالنسانية 

تنخفض أعداد املختصني يف العلوم األساسية والتطبيقية وذوي االختصاصات الطبية 

وقد أشارت دراسة أجرتها جامعة الكويت الفنية األخرى، وقد  التخصصيةوالكوادر واهلندسية 

ختصصًا مطلوبًا  01حول ارتبا  خمرجات اجلامعة باحتياجات سوق العمل،  إىل أن هناك  2102عام 

الرغم من أن  علىلسوق العمل غري موجودة ضمن التخصصات العلمية اليت تطرحها جامعة الكويت.  

 5وظيفة خلرجيي هذه التخصصات خالل  2111املؤشرات تدل إىل احتياج سوق العمل إىل حوالي 

كما  أشارت الدراسة إىل أن كلية الشريعة خرّجت ّستة أضعاف حاجات سوق العمل،  تليها  سنوات. 

ى فيه كلية % من حاجة سوق العمل يف الوقت الذي ال تلب270كلية احلقوق اليت غطى خرجيوها  

% فقط من احتياجات سوق العمل خالل اخلمس سنوات املقبلة، كما أن كلية الطب 07العلوم سوى 

 % من هذه االحتياجات. 22لن تليب سوى 

% من حاجة سوق العمل،  رغم أن 55وقد أفادت الدراسة بأن كلية الرتبية جبامعة الكويت لن تليب 

تياجات السوق،  مما يدل على أنه حتى يف الكلية % من اح171قسم رياض األطفال فيها يغطي 

 الواحدة مثة اختالالت يف توزيع الطلبة على التخصصات.

والذي ال جتتذب والتدريب املهين وعزوف الطلبة عن االلتحاق مبسارات التعليم الفين  .2

نتيجة % من امجالي خرجيي نظام التعليم العام 31حبدود مؤسساته ومعاهده إال 

وتتضح هذه الصورة بشكل ظرة السلبية للمجتمع هلذا النوع من التعليم استمرار الن

 حي . (3101)بلري،ا تمعات العربية  يف أكرب يف ا تمعات اخلليجية، وتكاد تكون عامة

د خرجيي اجلامعات من الربامج اعدأالعمل العربي تضخمًا واضحًا يف يواجه سوق 
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املهنيني والفنيني، مما أدى إىل ظهور مشكالت ، ونقصًا كبريًا يف كما أسلفنا املختلفة

اجتماعية واقتصادية وتعليمية تتطلب من صانعي القرار إعادة النظر يف سياسات القبول 

 حبي  يكون للتعليم التقين نصيب أوسع.

النظامي بني وزارات الرتبية والتعليم والتخطيط أو التواصل املنهجي وغياب التنسيق  .2

قطاعات سوق وبينها وبني اخلطط االقتصادية املعنية برسم يط العالي ووزارات التخط

)التقرير الوطين للتنمية البشرية، م وبني حاجات السوق يالعمل للتوفيق بني خمرجات التعل

ويتمثل ذلك بعدم االنسجام بني االحتياجات الوطنية ومتطلبات ترخيص  .(2102

الربامج األكادميية، وغياب الرتابط بني الربامج األكادميية ومهارات ُمخرجات العملية 

التعليمية، وعدم توفر منهجية مؤسسية للتنسيق بني خمرجات التعليم العالي 

 ومتطلبات السوق احمللي واإلقليمي املتغرية. 

ع ممطرد  وظهور متطلبات مهارية جديدة وبشكلباستمرار تطور متطلبات سوق العمل  .5

بطء و ،تطورات اقتصاديات املعرفة واملهن الفنية املرتبط بالتطور التكنولوجي املتسارع

 مع، هذه التخصصات بنفس الوترية باالستجابة إىل تطوير اجلامعات  شديد من قبل

  .اليت مل يعد سوق العمل يطلبها اتثبات التخصصات يف بعض اجلامع

احتياجات التنمية دراسة اليت ترتبط ب يدانيةاملدراسات الونقص يف البحوث العلمية  .6

سواء على املدى ، املهنيةومتطلبات أسواق العمل العربية من التخصصات واملهارات 

، 3102 – 3101التقرير الوطين للتنمية البشرية ) العربية وذلك يف غالبية الدول القريب أو البعيد

 .(3111 سيد، علي ،3101بلري، 

نقا  العمل ملعرفة  أسواقيف مبتابعة أداء اخلرجيني اخلاصة  ضعف قواعد البيانات ..

مدى مالءمة هذه معرفة ، ولربامج املطروحة يف اجلامعاتخلرجيي اوة الضعف ونقا  الق

، ومدى ارتبا  العمل مبجال التخصص يف السوقالوظائف واملهن الربامج ملتطلبات 

وقد تفرض هذه املهمة على اجلامعات انتاج وسائل جديدة عند التعامل مع  العلمي.

 االطراف األخرى املعنية بهذه السوق.

ال بل ندرة مشاركة القطاع اخلاص وأصحاب العمل واملستفيدين  ،ضعف .0

(Beneficiariesاحلقيقيني من خمرجات التعليم و ) والربامج املناهج  رسميف التدريب

 أولتتوافق مع متطلبات سوق العمل،  املالئمة وتوصيف املقرراتالدراسية والتدريبية 
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أو حتى االنفاق على البح  العلمي املرتبط  اك يف عمليات املتابعة والتقويماالشرت

 بتطوير قدرات هذه املخرجات.

دور القطاع اخلاص وإهماله ملسئولياته االجتماعية يف التخطيط والتنسيق غياب  .1

 "ةالسافر"البطالة إىل  مما يؤدي احلكوماتالتأهيل والتدريب املشرتك مع واملشاركة يف 

أي تلك البطالة اليت تظهر بشكل واضح يف فائض العرض يف سوق العمل مقارنًا 

 بالطلب عليه.

التعليم وغياب أجهزة الرقابة والقياس والتقويم هلذه املخرجات ضعف يف معايري جودة  .01

على مستوى الدولة الواحدة أو األجهزة املشرتكة بني الدول العربية. ومن قبل املؤسسات 

العربية املعنية بالرتبية والتعليم سواء لقياس مستوى املعارف عن طريق االختبارات 

 ,IFC؛ 3103)احلمود،  ديد متطلبات التطوير وآفاقهالوطنية والقومية أو لقياس املهارات لتح

األمر الذي أدى إىل تدني أو افتقار التنافس بني اجلامعات واملؤسسات العليا يف  .(2011

 .(.311)تقرير معهد التنمية الكوري، املنطقة 

 

V-السياسات العامة اهلادفة إىل االهتمام جبودة نظم التعليم ورفع كفاءة خمرجاته 

 

أن اآلمال معقودة على اجلهود املخلصة اليت تبذل من اجلهات املعنية الرمسية بالتعاون مع 

واهليئات املهنية واالجتماعية القطاعات اخلاصة يف الدول العربية واملنظمات املاحنة والداعمة، 

ه دفة لتاليف املالحظات السابقة بقدر اإلمكان وتوجياملهتمة بالتعليم يف مستوياته املختلفة، 

التعليم العالي يف االجتاه الصحيح مبا حيقق تضييق الفجوة املتسعة بني خمرجاته املختلفة 

وهذه  شراكة حقيقية بني احلكومة خللقالتوجه مع ومتطلبات احتياجات أسواق العمل، 

مبا يؤهل الشباب ويثري سوق  م والتكنولوجياومناء مؤسسات العلتطوير وإيف  اجلهات تدفع

العمل وحيقق معدالت مرتفعة يف مستويات التنمية والنمو هلذه الدول وذلك من خالل رسم 

جمموعة من السياسات العامة اليت تهدف إىل تصويب مسارات االصالح للنظم التعليمية ومبا 

تأثريها ابية إجينظم احلوافز لضمان  وجهةحيقق إعادة هندسة النظم واالجراءات وتغيري 

)تقرير البنك الدولي، أساليب املساءلة العامة وا تمعية لضمان كفاءة خمرجاتها  تبينوكذلك 
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وقد تطول القائمة من السياسات العامة املطلوبة لتطوير هذا ا ال ولكن ، (3110الطريق غري املسلوك، 

 : القائمة منها يف رأيي وذلك وفق التاليسنذكر ما يتصدر 

 

 حلكومات الدول التعليم كأولوية يف االجندة السياسية وضعضرورة أوال: 

 

جناح سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية  من املؤكد بأن

والتكنولوجية اليت تتعامل مع التأثريات اإلجيابية والسلبية حملركات التغيري 

تزويد ب ىومبا يعن. فيه البشريمرهون حبسن استغالل واستثمار العنصر  تمع ما 

 ابالكفايات واملعارف الضرورية واالجتاهات اإلجيابية وتنمية مهاراتههذه العناصر 

ترتجم إىل سياسات  اسرتاتيجية وطنية، هذا االهتمام جيب أن يتمثل يف اوقدراته

 حدد فيهاحتتل مكانة متقدمة يف األجندة السياسية حلكومات الدول ُتشاملة  عامة

ومتطلبات  منظومة التعليمية ككلبالنسبة لل هجنازإوحمطات التطوير اف أهد

املناهج ومعايري التأهيل ومنح الشهادات ونظم  تتناولحبي  تطويرها وتعزيزها 

 ضبط اجلودة. جهودييم ... ومتابعة الرقابة والتق

 

 اعتماد اسلوب التطوير واالصالح اهليكلي  :ثانيا

 

االصــالح يف كــثري مــن دول املنطقــة يف اصــالحات وجهــود  لعقــود طويلــة كثلــت جهــود  

 مـثاًل أو اإلدارات   تطـوير املنـاهج  ك جلزء مـن النظـام التعليمـي    تطوير جمزأة واجرائية

جزاء النظام التعليمـي  مبعزل عن أالتعليمية أو االمكانات واألجهزة ... إخل، يتم ذلك 

الي زال النظـام التعليمـي والعـ   مـا األمر الـذي مل حيقـق النتـائج املرجـوة حيـ        ،األخرى

 خاصة يعاني من حتديات كثرية ويعاني من ضعف لكثري من مكوناته.  

 

اجتهــت اجلهــود الدوليــة ممثلــة باهليئــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة مــع بعـــض           ،لــذا 

 ىسلوب التطوير اهليكلـي أو الشـامل الـذي يعنـ    أاالجتاه إىل باإلصالح يف الدول اجلادة 
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ــا   بهندســـة االجـــراء ات واملـــوارد وبتعظـــيم احلـــوافز وباملشـــاركة يف قيـــاس النتـــائج كمـ

 3110وهنــا أشــري إىل جتربــة حيــة اعتمــدها وزيــر الرتبيــة وفريقــه يف الكويــت    ســلفنا، أ

فيهــا اعتمــدت علــى مســتوى الدولــة  وقــدمت إىل ا لــس األعلــى للتخطــيط والتنميــة  

علـى ثـالث   تقـوم  دولة الكويـت  يف إلصالح وتطوير النظام التعليمي اسرتاتيجية الوزارة 

 مرتكزات:

  تطوير املناهج واساليب التدريس )هندسة االجراءات(.النظر يف -0

ــة       -3 ــات العلميـ ــدارس واملؤسسـ ــني املـ ــن خـــالل ككـ ــز مـ ــرامج التحفيـ ــوير بـ تطـ

 (.واملوارد املرصودة لذلكوتطوير نظم احلوافز )وفق نظم الدولة 

كـل مـن    مت إنشـاء حيـ    ،معايريهـا انشاء أجهزة القياس واملتابعة وتطوير  -2

جهــــاز االعتمــــاد الــــوطين  و، والتقــــويماجلهــــاز الــــوطين لتطــــوير التعلــــيم  

ودة األداء ورفــــع جــــضــــمان كــــأجهزة رقابــــة ومتابعــــة ل  امــــوتفعيــــل أدواره

 (.3( و )0انظر شكل ) .كفاءة املخرجات التعليمية

 

 كومية واخلاصةمراجعة وتطوير تشريعات العمل احلاكمة ألسواق العمل احلثالثًا: 

 

من تضخم واضح من خرجيي اجلامعات من تعاني األسواق العربية بوجه عام 

التخصصات النظرية واالنسانية واالجتماعية ونقصًا واضحًا من خرجيي العلوم 

، وكذلك خرجيي املعاهد العليا والعلمية واالختصاصات املهنيةالطبيعية 

مراكز التدريب املتخصصة وذلك راجع إىل عدد من العوامل و ،ةالفني

االجتماعية تقرتن معها تشريعات متقادمة حتكم أسواق العمل احلكومية 

 الدول... هذه واخلاصة يف كثري من 

 

تعطي هذه التشريعات اشارات خاطئة للداخلني إىل املؤسسات التعليمية حي  

ت والعوائد املادية بني خرجيي اجلامعا التقييم الوظيفيتساوي هذه التشريعات يف 

ومن ناحية أخرى تعامل  ،هذا من ناحية دون حتيز ملا حيتاجه سوق العمل،

املخرجات اجلامعية مبستوى خمتلف عن خرجيي املعاهد واهليئات املهنية والفنية 
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وهنا حنتاج إىل تطوير ( 3111، علي 3101)بلري رغم احلاجة املاسة خلرجيي األخرية 

)تسعري الشهادات( إىل مقياس معايري لشبكة التشريعات وبشكل يسقط كاما جاد 

وال جيدي ما مييل إىل تثمني املهارات واخلربات والتخصصات النادرة واملطلوبة، 

)كبدالت ومكافآت لبعض التخصصات(  نراه اليوم من اجراءات سطحية

جبوهر املشكلة والتعامل معها بشكل  االهتمامدون للمعاجلة جتميلي كأسلوب 

أن تكون هناك سياسات واضحة ومن ناحية أخرى هذا من ناحية  ،مباشر وواضح

التعليم املهين والفين واملتمثل بالكليات ه الشباب إىل يتشجيع توجتهدف إىل 

 :واملعاهد الفنية وذلك من خالل التقنية

الستثمار يف رفع وا رفع املستوى العلمي والتأهيلي هلذه املؤسسات -0

  .مستواها العلمي وقدراتها الفنية

السعي لربط هذه املؤسسات بالصناعة ودعم سياسات املشاركة يف  -3

مراجعة األهداف ورسم املناهج وتوفري فرص التدريب للدراسني 

(Internship.لصقل مهاراتهم العملية ) 

نظم ومعدالت األجور والعوائد عند  بنصالح تشجيع الداخلني إليها -2

خاصة مع احلاجة املاسة هلذه املخرجات يف سوق ، توظيف خرجييها

 العمل العربي.

 

، سيد علي)نسبيًا كما أشار على مستوى الوطن العربي األمثلة الناجحة  وأحد

جتربة األردن يف هذا ا ال حي  خضع مضمون التعليم والتدريب هي ( 3111حممد، 

واملهين يف األردن للعديد من التغريات. وكانت مساهمة ممثلي الصناعة يف التقين 

اللجان اخلاصة معياًرا للربامج املقامة حتت رعاية وزارة التعليم ومؤسسة التدريب 

املهين وكليات ا تمع. ويف جهد مشرتك مع الصناعة وغري ذلك من اخلرباء، 

التدريبية تعمل على تكييف من الوحدات  51.اعدت مؤسسة التدريب املهنية 

جامعة سست أالعمل. ويف حالة كليات ا تمع، برامج التدريب مع حاجات سوق 

التطبيقية جلانا استشارية للربامج )ثلثا أعضائها من الصناعة( القرتاح  البلقاء

وعلى مستوى التجارب العاملية، تتميز التجربة  .مجالتغيريات الالزمة يف الربا
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التعليم الثانوي الفين وهو التعليم األكثر انتشارًا يف باليابانية يف االهتمام 

اليابان، ويستند على التنسيق الوثيق بني مؤسسات التعليم وسوق العمل 

واالهتمام بالتدريب يف مواقع العمل والربط الكبري بني الصناعة واجلامعات 

ل وحلسن استثمار القوى عنصر قوة لسوق العم الذي ميثل والكليات التقنية

 البشرية.

 

تشجيع االستثمارات اخلاصة يف جمال التعليم العالي مع العناية بننشاء اجلامعات : رابعًا

 واملعاهد العليا

 

يف دول  ظلت االستثمارات اخلاصة ولعقود طويلة بعيدة عن قطاع التعليم العالي

ويف السنوات األخرية فتح هذا الباب لعدم مقدرة اجلامعات  املنطقة بشكل عام

 ،وهنا .احلكومية على تلبية الطلب املتنامي على التعليم اجلامعي من الشباب

امعات اجلمزيد من  ننشاءلسماح بإىل ا ةاندفعت معظم حكومات الدول العربي

تعليمية من الشباب خرجيي النظم ال اخلاصة الستيعاب هذه األعداد املتزايدة

، سليممدروسًا بشكل علمي بننشاء اجلامعات لألسف مل يكن السماح العامة ولكن 

معايري واشرتاطات وكان من األوىل أن يكون السماح مشروطًا ومبنيًا على 

دراسات يف جمال سوق العمل للتعرف على احتياجاته موضوعية مبنية على 

أو فتح كليات تقنية الكمية والنوعية وان يتم السماح بتخصصات معينة 

 متخصصة، وذلك من اجل تلبية متطلبات سوق العمل.

 

وشـهادات التأهيـل    عوامل مرتبطة بسوق العمل خاصة ما يتعلق باملعـايري املهنيـة  : خامسًا

 لشغل الوظائف املختلفة املهين

 

سوق  املهنية خطوة هامة يف رفع كفاءة القوى البشرية اليت يستقطبهاتعد املعايري 

احلكومات املعنية بوضع معايري دقيقة ميكن تطبيقها بعدالة العمل وحرصت 

جودة املدخالت من ناحية وشفافية على مؤسسات القطاع العام واخلاص لضمان 
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. وكثل املعايري املهنية املطلوبة لتأهيلها برامج التدريب واالرشادوحتديد متطلبات 

لة وتأهيلها وتشغيلها وتنقلها ومن هنا الضوابط اليت حتكم عمليات القوى العام

. فاملعيار املهين حيدد بدقة الكفاءات واملهارات عبد امللك، وأبو جاللة(تربز أهميتها )

اجناز املهام املطلوبة بدقة  معهاالواجب توافرها يف خمرجات التعليم وتسهل 

 واتقان. وترجع أهمية املعايري املهنية إىل أنها قادرة على:

  نوعية خمرجات أنظمة التعليم.ضبط 

 .ضبط وحتديد توقعات واحتياجات أصحاب العمل 

 .ضبط ومنح تصاريح ملزاولة العمل 

 

وجيب أن يتم اعادة النظر يف هذه املعايري بصفة دورية وحتديثها باستمرار لضمان 

وختضع الكثري من املهن إىل  مواكبة املستجدات واملتغريات التكنولوجية والعلمية.

االحتكام إىل نظام االجازات املهنية وفقًا للمعايري اليت حتددها اجلهات املهنية 

 هن الطب واهلندسة واملدرسني واحملامني وغريهم ...مباملختصة 

 

 العاملة يف قطاع التعليم تنمية الكوادر البشرية: سادسًا

 

ــالكواد   ــة بـ ــا إىل  تنقســـم السياســـات العامـــة املتعلقـ ر البشـــرية واهلادفـــة إىل تنميتهـ

 حمورين:

قطاع التعليم  احملرتفة إىل ذب الكوادر البشريةاألوىل واخلاصة جب -0

اسة إىل تبين سياسات تشجيع جذب وتعيني املالعالي وهنا تربز احلاجة 

احملرك وهم من أعضاء اهليئة التدريسية والفنيني  الكوادر البشرية

وذلك من خالل دعم برامج تأهيلهم الرئيس يف أي مؤسسة تعليمية 

واالستثمار يف برامج ابتعاثهم ومقابلة التحديات اليت تؤثر على 

اخللل املستمر يف نسبة عدد الطلبة إىل ملعاجلة استمرارهم وذلك 

كما بينا سابقًا بتكدس األعداد الكبرية من هيئة التدريس.  أعضاء

حي  اصة يف اجلامعات احلكومية ومؤخرًا بعض اخلاصة الدارسني خ
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يف اجلامعات الرمسية ( 90..:4) ها إىلترتفع هذه النسب يف معظم

يف اجلامعات اخلاصة، بينما تشري املعدالت الدولية إىل  (0..4: 0)و

يف الواليات املتحدة األمريكية.   (02: 0)يف كندا و (:: 0)نسب تبلغ 

لضعف الكبري يف عمليات التواصل ونقل اخلربة األمر الذي يتمثل يف ا

 بني املختصني واألعداد اهلائلة من الطلبة.

اخلاصة بتدريب وتطوير العناصر البشرية داخل  السياساتتبين -3

مؤسسات التعليم وفتح فرص النمو املهين هلم واالهتمام بنظم جيدة 

 من هذه العناصر. للمتميزينللحوافز 

 

 البح  العلمي األساسي والتطبيقيسياسة دعم : سابعًا

 

تبين سياسيات دعم انشاء املراكز البحثية والربط بني هذه املراكز ومؤسسات 

التعليم العالي وأجهزة التخطيط يف الدولة وذلك بتعزيز مراكز البحوث 

 :اآلتياملتمثلة يف ملقابلة التحديات اليت تقابل البح  العلمي يف وقتنا احلالي 

البح  العلمي يف الدول العربية على مصدر واحد هو اعتماد كويل  -

من التمويل املتوافر للبح   %(9:)التمويل احلكومي الذي بلغ حوالي 

يف  %(1.)يف كندا، و %(21)العلمي يف املنطقة، يف حني أنها ال تتجاوز 

 .يف اليابان %(41)الواليات املتحدة األمريكية، وأقل من 

  بشكل عام البحوث العلمية يف الدول العربيةاخنفاض نسبة اإلنفاق على  -

غالبية البحوث اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، تكون  -

 بهدف الرتقية وليس لتقديم نتاج حبثي، ميكن االستفادة منه وتطبيقه.

ال يتجاوز النشا  البحثي الفعلي لعضو هيئة التدريس يف اجلامعات  -

من مهامه األكادميية %( 01-% 5) اخلاصةاحلكومية وأغلب اجلامعات 

األعباء التدريسية ونقص مرافق البح  العلمي يف بعض  بسبب ثقل

 . ا االت املتطورة



18 
 

غياب أنظمة واضحة وحمفزة ملهنة الباح  العلمي املتفرغ للبح   -

والتطوير، جتعل الكثري من الباحثني يفضلون البقاء يف اجلامعات، أو 

مهن أخرى، تدر عائدًا أعلى، أو يلتحقون بقافلة يتوجهون إىل ممارسة 

 هجرة العقول خارج املنطقة العربية.

يف  يسهمضعف التعاون بني قطاع الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، مما  -

 طرح حبوث غري واقعية ال تتضمن قيمة فعلية لتطوير االقتصاد الوطين. 

 

 اعادة النظر يف آليات التقويم واملتابعة: ثامنًا

 

تأســـيس وتـــدعيم آليـــات جـــادة للتقـــويم واملراقبـــة بالتعـــاون والتنســـيق    احلاجـــة إىل 

املعنيــة )أجهــزة ضــمان اجلــودة     الرقابيــة اجلهــات بــني املؤسســات العلميــة و  املتبــادل 

وذلــك لضــمان حتقيــق املســتويات القياســية     (ومراكــز التقــويم والقيــاس الــوطين  

بتــبين كـل مؤسسـة تعليميـة      حـ  للتعلـيم بشـقيه األكـادميي واملهـين كمـا جيـب       

بــرامج ومنهجيــات تســتطيع مــن خالهلــا متابعــة اخلطــط والــربامج الــيت تقــوم بهــا      

مــن اجلــدير بالــذكر    وحتــى تــتمكن مــن تقييمهــا بشــكل علمــي بهــدف تطويرهــا.         

 إىل ان األســباباملختصــة يف هــذا ا ــال الــيت أشــارت    الدراســات اإلشــارة إىل معظــم  

العلمــــي هــــو ضــــعف آليــــة التقــــويم الــــيت تتبعهــــا وراء تــــدني مســــتويات التحصــــيل 

عبـد امللـك ، وأبـو    . وجيب كما أشـار  (3101) بلري، املختصة  املؤسسات التعليمية والوزارات

اشراك القطاعات املختلفة من سوق العمل عند جتميـع البيانـات حيـ     ( 3102جاللـة ) 

 أنها املدخل األساس لعملية التطوير واالرتقاء باملخرجات.  

 

 إنشاء هيئات االعتماد وضمان اجلودةتاسعا: 

 

يف الدول اليت ال ومعادلة الشهادات  انشاء هيئات مستقلة لالعتماد وضمان اجلودة

 يف اهمبستو نهوضنوعية التعليم والوتطوير تحسني ل يوجد فيها مثل هذه اهليئات

العوملة والتغريات املتسارعة اليت يشهدها قطاع التعليم العالي بطرفيه عصر 
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ولتفعيل املمارسات املوجودة  .احلياة املعاصرةاألكادميي واملهين ومتطلبات 

خمرجات مؤسسات يف وحتقيـق أعلى املستويـات املمكنـة وتطويرها باستمرار، 

 قليمية والعاملية. لتتالءم مع االحتياجات احمللية واإل التعليم العالي

 

 دراسات السوق والبيانات واالحصاءات الالزمة الختاذ القرارعاشرًا: 

 

حتليل سوق العمل فيما يتعلق بالقطاعات والتخصصات واملهن الدفع جبهود 

املطلوبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجيع املعنيني مبا يف ذلك الوزارات املعنية 

حديد أولويات الطلب على اختالفهم وذلك لت وأصحاب العمل واملسئولني على

التخصصات واملهن املختلفة لكافة القطاعات مبا فيها القطاعات االقتصادية. 

وميكن أن يكون ذلك من خالل اجراء دراسات ميدانية ومسح عام لسوق العمل 

فضاًل عن إنشاء مراكز للرصد والتنبؤ والبحوث وبالتنسيق مع كافة املعنيني، 

 من نتائج الدراسات امليدانية السابقة اليت أجريت. فادةاإلو

 

IV-خاكة 

 

ــرية       ــرها البشـ ــام بعناصـ ــا االهتمـ ــا ومنائهـ ــا واحلـــرص علـــى منوهـ ــاء جمتمعاتنـ ــؤولية بنـ حتـــتم مسـ

ــادة كفــاءة      بالدرجــة األوىل وتعظــيم االســتفادة مــن هــذه العناصــر      ــها وإعــدادها لزي حبســن تأهيل

أو العامليـة  إىل أسواق العمل يف بلـده أو ممـن حتـرك إىل األسـواق العربيـة       منها سواء من اجتهأدائها 

األخرى ... ولعل هذه الطاقات اليت نرى اليوم ما يكبلها من مشاكل حياتية وسياسية تـدفعها إىل  

 متـى الثورة على واقعها الصعب ستكون بالتأكيد عنصـر داعـم لإلصـالح والتطـوير يف جمتمعاتهـا      

األمــر  وهــويلــها تطــوير نظــم تعليمهــا وتأه  تــبين بــرامج طموحــة ل  مــن خــالل   مــا أحســنا توجيههــا  

ــرةالـــيت جيـــب أن تكـــون   الفريضـــةاملســـتحق و ــة  يف أجنـــدة  حاضـ مجيـــع العـــاملني يف حقـــول التنميـ

 البشرية.
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VII-األشكال 
  

 

(1 شكل)  

 

  

 

 Efficient Students with Local  طالب ذو كفاءة عالية وقدرات تنافسية محلية وعالمية

& International Comparative Skills 

   شارك وذو كفاءةنظام تعليمي م لفاعلة القائمة علىالمدارس ا
Effective School Supported by Engaged and Efficient Education System 

شارك وذو كفاءةنظام تعليمي م  

 وتجويدهاتطوير المناهج 

Developing & 

Improving Curricula 

 االرتقاء بأداء المعلم
Improving Teachers’ 

Performance 

 

 تحسين البيئة المدرسية
Improving School 

Environment  

 

 –تعظيم كفاءة المخرجات التربوية )معرفة 
(مهارات   

Maximizing the effectiveness of 
Educational Outcomes (Knowledge 

and Skills)    

 (( Framework for Developing Basic Education in Kuwaitير التعليم األساسي في الكويت طار تطو))إ

 Policies سياسات

 Values القيم

  Educational Leadership القيادة التربوية
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(2 شكل)  

 

  ))تطوير اإلطار الهيكلي لمؤسسات التعليم

 ))ةمتابعو تفكير وتخطيط، تنفيذ
((Developing the Organizational Framework for Educational 

 Institutions: Thinking, Planning, Implementation, & Follow up))  

 رؤية الدولة للتعليم األساسي
 )مساهمة النظام التعليمي في اإلزدهار االقتصادي واالجتماعي(

Role of Educational System in Social and Economic 
Development  

 

 
 
 

  تفكير وتخطيط
         Planning 

 
 وضع استراتيجية التعليم -

Developing Educational 
Strategies 

 وضع المعايير الوطنـــية-
Setting National Standards 

 صياغة مؤشرات األداء الرئيسية -
Drafting Key Performance 
Indicators 

 
 
 
 
 

 تنفيـــــــذ
Implementation 

 
 األهداف العملية-

Operational Goals  
 التخطيط للتنفيذ )الخطة التنفيذية(-

Operational Plans 
 تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية-

Achieving Key Performance 
Indicators  

 التنسيق لتحقيق الفاعلية-
Coordination for Effectiveness  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 تقويم وقياس

Evaluation & Measurement  
 

 العام والعالي تقييم مخرجات التعليم-
Evaluating Educational 
Outcomes  

 تقديم تقرير عن االنحرافات -
Reporting on Deviations 

 وضع خطط للتدخل-
Devising Intervention Plans 

 المجلس األعلى للتعليم
Higher Council of 

Education  

 Parliament مجلس األمة
لمجتمعا  Society 

 ( Parents)أولياء األمور 

 Council of مجلس الوزراء

Ministries 

 Global Environment البيئة العالمية

 كز الوطني للقياس والتقويمالمر -
National Center for 
Measurement & Evaluation 

 الجهاز الوطني لالعتماد -
National Accreditation 
Commission 

والتعليم العالي وزارة التربية  

Ministry of Higher 
Education  

استشارية  فرق ولجان
دولية محلية،  

 Local & 
International 

Consultation teams 
& Committees   

 N.G.O المؤسسات األهلية  
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