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ملخصٌ:

يُعالِــُج البحــُث الحــايل أهميَّــَة النظــِر 

ــي  ــِة الت ــِط التنمي ــِل يف إدارِة خط املُتكاِم

ــِب  ــاِت التدري ــاِح سياس ــى نج ــُد ع تعتم

 ُ ــنِّ ــا، ويُب ــع م ــي يف مجتم ــِم املهن والتعلي

نَــاِت االجتامعيَّــِة  خطــورَة إهــامِل املُكوِّ

والثقافيَّــِة الداعمــِة لتحــوٍُّل َســلٍس إىل 

النتائــِج املتوقَّعــِة مــن خطــِط التنميــِة 

بُــدَّ  املــأرِب: ال  تلــك، ولتحقيــِق هــذا 

االقتصــاد  ـاِت  يَـّ تحدِّ إىل  النظــر  مــن 

ــط  ــة خط ــا، وصياغ ــي ككل وفهمه العامل

ــم  ــب والتعلي ــات التدري ــة وسياس التنمي

املهنــي املرتبطــة بهــا يف ضــوء إيجابيــات 

وســلبيات تلــك التحديــات. وألنَّ البحــث 

هل يمكن صناعة مجتمع ذي »مهارات 
عالية« من خالل سياسة التعليم والتدريب 
المهني؟..    نظرة في مخاطر التنمية ُأحادية النظر ..

 عبد اهلل بن سعيد الشهري
                                                                                  نقله إلى العربية:

                                                                             د. محمود القسطاوي

ُ
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بتفــادي  أكــر  بشــكل  معنــيٌّ  الحــايل 

تكــرار الســلبيات التــي انتهجتهــا دوٌل 

ــى إبــراز مزالــق النظــر  أُخــرى؛ فإنَّــه توخَّ

ــار  ــوي املُش ــط التنم ــادي يف التخطي األُح

إليــه وتداعياتــه عــى ثقافــة املجتمــع 

 . ككل

 

ــع  ــاء مجتم ــة إنش ــألُة إمكاني ــرُح مس تط

ــة  ــال سياس ــن خ ــة م ــارات عالي ذي مه

ذات   )VET( مهنــي  وتدريــب  تعليــم 

ــاؤالِت  ــن التس ــَد م ــدة العدي ــاءة جي كف

ــث  ــد الحدي ــائكِة، أوَّاًل: عن ــا الش والقضاي

ــل  ــة، ه ــارات عالي ــع ذي مه ــن مجتم ع

نحتــاج أيًضــا إىل تنــاول مفهــوم )رأس 

ــا  ــك؛ ف ــي(؟ إن كان كذل ــال االجتامع امل

التاريــخ  بــدور  العنايــة  مــن  إذن  بُــدَّ 

والثقافــة، كــام فعــل)Elias( يف كتابــه 

ــد  ــب العدي «، إىل جان ــرُّ ــة التَّح »عملي

مــن العوامــل األخــرى، التــي تتجــاوز 

جهــود الدولــة املبــارشة واآلنيــة. مــن 

أنَّ  نــرى  ذلــك:  عــى  الحيَّــة  األمثلــة 

الغــرب  يف  الطويلــة  التحــر  عمليــة 

ــة  ــم الثقافي اشــتملت عــى بعــض املعالِـ

أحدثــت  التــي  الرئيســة  واالجتامعيــة 

تحــوُّاًل كبــرًا يف رحلتــه مــن العصــور 

الوســطى إىل عــر التكنولوجيــا الحيويــة 

ــام 2000م(، )ص/  ــارص. ])Elias(: )ع املع

230([، ولكــن مــا يجــب اإلشــارة إليــه 

هنــا: هــو أنَّ تلــك التغــرات خرجــت 

مــن رحــم الغــرب، ووقعــت هندســتها يف 

ــريب.  م الغ ــدُّ ــب التق قل

ــرات  ــك التغي ــأت تل ــرى: نش ــارة أخ بعب

وغــر  املنضبطــة  الجدليــة  بــن  مــن 

بالطبيعــة  املنضبطــة لعاقــة املجتمــع 

مســتويات  وعــى  مختلفــة،  صــور  يف 

متعــددة. 

ــن  ــن ب ــرات م ــك التغي ــأت تل  نش

الجدليــة املنضبطــة وغــر املنضبطــة 

لعالقــة املجتمــع بالطبيعــة يف صــور 

مختلفــة، وعــى مســتويات متعددة. 

ــة منضبطــة«  ــح »جدلي ــه مبصطل مــا أعني

أنَّ  هــو   )Controlled Dialectic(

حــدٍّ  إىل  نجحــت  الغربيــة  الشــعوب 

بعيــد يف فــرض طابعهــا الخــاص عــى 

التناقــض  جعــل  مبــا  التحــوُّل،  مســار 

ــة  ــة واالقتصادي ــا االجتامعي ــن مكوناته ب

املحليــة يف أدىن مســتوياته؛ وإن كانــت ال 
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ــو مــن أزمــات حــادة نظــرًا لطبيعــة  تخل

ــاملية  ــة الرأس ــة بالثقاف ــب املتصل العواق

يُشــر  بينــام  1996م([،  )عــام   :)Bell([

ــة« إىل  ــر املنضبط ــة غ ــح »الجدلي مصطل

والقــوى  الطبيعيــة،  الظــروف  مجمــل 

وتحكــم  إلدراك  املتجــاوزة  الكامنــة 

أغلــب األفــراد الواقعــن تحــت تأثــر 

تلــك الظــروف، فتشــمل خضــوع إرادة 

مجتمعــات مــا لــروط اقتصادية ليســت 

ــن  ــض ب ــل التناق ــا يجع ــا، مب ــن صنعه م

يف  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  مكوناتهــا 

أعــى مســتوياته، أي: عكــس األول. كذلك 

ــدَّ  ــر املنضبطــة أن متت ــة غ ــن للجدلي ميك

للمجــال التاريخــي، فتتنــاول -عــى ســبيل 

املثــال- تأثــر »املذهــب الروتســتانتي« يف 

 Max( تطــور النظــام الرأســاميل ]فرضيــة

ــع  ــرب م ــال الغ ــر اتص Weber([)1(، وتأث

ــام  ــامية ])O’Brien(: )ع ــارة اإلس الحض

ــار أنَّ  ــك باعتب 1999م(، )ص/ 387([، وذل

ــان واســعا النطــاق، يصــدق  ــن حدث هذي

ــاوزان  ــرورتهام متج ــام يف س ــام أنَّه عليه

األمــة  أفــراد  أغلــب  وتحكــم  إلدراك 

حتــى وصــف بعــض النقــاد اإلصــاح اللُّوثــري   )1(

ــه اإلصــاح الــذي أينــع عكــس مــا كان يصبــو  بأنَّ

ــه. إلي

الغربيــة آنــذاك، ومــع ذلــك كانــا ســببًا يف 

تغيــر وجــه القــارة األوروبيــة عــى نحــو 

ــذري. ج

ــا أيَّ  ــب متاًم لكــن؛ هــل ينبغــي أن نتجن

اعتبــار للصــورة الكبــرة للمشــهد، وأن 

نقنــع بالجانــب اإلقليمــي للقصــة؟ أي 

الجانــب الطيِّــع اليســر للعمليــة املتمثــل 

ــاذج اإلدارة  ــن من ــر م ــدد كب يف وجــود ع

مــة لهــذا  ونظريــات إدارة األعــامل املصمَّ

ــرض؟  الغ

القيــام  ــل  نُفضِّ قــد  الحالــة:  هــذه  يف 

ــن  ــرة ع ــات املتوف ــح للدراس ــل مس بعم

تشــكيل  ومنــاذج  ـم،  التعلُـّ مؤسســات 

ــات  ــامل، ونظري ــة األع ــارات، وأنظم امله

التعلــم، والخــروج مــن ذلــك كلِّــه بتصــور 

ــي  ــم والتدريــب املهن عــن سياســة التعلي

يُفــرض أن تكــون متكاملــة -مــع تجاهــل 

جميــع العوامــل األخــرى مهــام كانــت 

يكــون  تأثرهــا-  يف  وحاســمة  مهمــة 

الهــدف منهــا: هــو خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة مســتقر ومتــن. لتلخيــص 

هــذا الجــزء، لدينــا خيــاران واســعان: 

الخــاص  الكبــر  املســار  نتبــع  أن  ــا  إمَّ
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التقــدم  مجــال  يف  الغربيــة  بالتجربــة 

ــب العمــل عــى  االقتصــادي، وهــذا يتطلَّ

ــن  ــل، ومُيك ــل األج ــم طوي ــروع ضخ م

ــد  ــن بع ــه، ولك ــخة من ــاج نس ــادة إنت إع

فــرة طويلــة، أو أن نختــار ســلوك طريــق 

مامثــل لذلــك الــذي ســارت عليــه النمــور 

ــذي  ــق ال اآلســيوية األربعــة، وهــو الطري

-عــى الرغــم مــن أنَّــه لـــم يكــن طريًقــا 

طبيعيًّــا وتلقائيًّــا لهــؤالء النمــور باملقارنــة 

مــع أقرانهــم الغربيــن- اســتطاع أن ينقــل 

النمــور األربعــة إىل آفــاق غــر مســبوقة 

ــادي. ــو االقتص ــن النم م

ــيوية،  ــة واآلس ــن الغربي ــا التجربت يف كِلت

ــة  ــارات املوجه ــن امله ــروع تكوي كان م

نحــو الســوق هــو محــور سياســاتهام، غر 

ــة اســتغرق األمــر  ــة الغربي ــه يف التجرب أنَّ

ــور  ــرون يك تتط ــة ق ــن ثاث ــرب م ــا يق م

الدافــع  كان  بينــام  وتنضــج،  التجربــة 

ــة اآلســيوية سياســة حاســمة  وراء التجرب

ــديدة  ــة ش ــن خط ــة، ضم ــا الدول تقوده

اإلحــكام، ويتــم تنفيذهــا بدقــة، واإلرشاف 

عليهــا يف إطــار فــرة زمنيــة اســتمرت 

 :)Nolan([ عقــود.  ســبعة  مــن  ألقــل 

)عــام 2001م(، )ص/ 15([.

أعتقــد أنَّ أيَّ محاولــة لخلــق مجتمــع 

تســتلزم  والتــي  عاليــة،  مهــارات  ذي 

ــتوى  ــى املس ــر ع ــداث تغي ــوح إح بوض

ــن خــال سياســات  ــع، م ــي الواس الجمع

وحدهــا،  املهنــي  والتدريــب  التعليــم 

مهــام كانــت منهجيــة ومدروســة بجديــة، 

ــل؛  ــا بالفش ــوم عليه ــة محك ــي محاول ه

فاملجتمــع الــذي نحــن بصــدده قــد ينشــأُ 

رغــم ذلــك ويظــلُّ عــى قيــد الحيــاة 

املــدى  عــى  ولكــن  الوقــت،  لبعــض 

ــار بعــض  ــد األخــذ يف االعتب ــل، عن الطوي

ــيتدهور،  ــرى، س ــية األخ ــل األساس العوام

وينهــار، أو عــى األقــل: يف نهايــة املطــاف 

ســيقع يف أتــون معضلــة كبــرة مهــام 

ــوازن  ــة »ت ــل معضل ــت الظــروف، مث كان

 .)LSE( املنخفضــة«  املهــارات 

فيــام تبقــى مــن هــذا البحــث، ســأوضح 

وســأقوم  األمــر،  ذلــك  يف  الســبب 

باســتعراض بعــض العوامــل الرئيســة التي 

 )ecosystem( »ــي ــام البيئ ــكِّل »النظ تُش

اســتخدمه  الــذي  للمصطلــح  -طبًقــا 

1999م(-  )عــام  كتابــه  يف   )Finegold(

واملســؤولة عــن إيجــاد مجتمــع قــوي ذي 

ــة. ــارات عالي مه
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يف البدايــة: قــد يكــون مــن املفيــد القيــام 

ــًدى  ــل: »إىل أيِّ م ــك الســؤال القائ بتفكي

»مهــارات  ذي  مجتمــع  إنشــاء  مُيكــن 

عاليــة« مــن خــال اســتخدام سياســة 

ــارة:  ــي؟«. فعب ــب املهن ــم والتدري التعلي

ــر إيل  ــي« تُش ــب املهن ــم والتدري »التعلي

ــيئن:  ش

)1( التعليم.

)2( التدريب املهني. 

ــن  ــن م ــن اثن ــدث ع ــن نتح ــك: نح لذل

األنشــطة األساســية )التعليــم، والتدريب( 

أرجــاء  كافــة  يف  إجــامع  يوجــد  التــي 

ــة  ــام. وكلم ــة تأثره ــى أهمي ــة ع الدول

»مجتمــع« عنــد الحديــث عــن »مجتمــع 

ذي مهــارات عاليــة« تُنبِّــه عــى املســتوى 

الجامعــي، وتُشــر إىل مجتمــع ســكاين 

بــري، ويف املصطلحــات الُعرفيــة املألوفة 

ــراد يعيشــون  ــن األف ــوع م تشــر إىل جم

ــا عبــارة »مهــارات  مًعــا يف بلــد معــن. أمَّ

عاليــة«؛ فتشــر بدورهــا إىل مجموعــة من 

املواهــب والقــدرات التــي يتطلَّبهــا ســوق 

العمــل للعمــل بكفــاءة يف الصناعــات 

مجــال  مثــل  واالقتصــادات،  املتقدمــة 

والتكنولوجيــا  املعلومــات،  تكنولوجيــا 

 Kraak([ الحيويــة، وتصنيــع الطائــرات

et al(: )عــام 2006م(، )ص/ 9([. 

ــو  ــم وه ــوع امله ــأيت إىل املوض ــرًا: ن وأخ

ــى  ــة ع ــع سياس ــن وض ــة«. مُيك »السياس

ــة  ــي مجموع ــر لتلب ــكيل الكب ــاق ال النط

ضخمــة مــن االحتياجــات، كــام مُيكــن 

ــي أو  ــتوى الوطن ــى املس ــك ع ــل ذل عم

ــة  ــك السياس ــع تل ــن وض ــاري، أو ميك الق

عــى نطــاق صغــر ملعالجــة املشــاكل 

بإحــدى  الخاصــة  املطالــب  وتلبيــة 

الصناعــات املعينــة، مثلــام هــو الحــال 

بالنســبة للــركات الفرديــة واملؤسســات، 

أو حتــى بالنســبة إىل بعــض األســواق، 

ــواق  ــات، واألس ــا املعلوم ــل تكنولوجي مث

ــن  ــة، ولك ــات الصيدالني ــة باملنتج الخاص

ــق بـــ  ــايل تتعل ــياق الح ــة يف الس السياس

الــذي  املهنــي«  والتدريــب  »التعليــم 

الــة  فعَّ سياســة  أي  أنَّ  ضمًنــا  تعنــي 

كفيلــة  املهنيــن  والتدريــب  للتعليــم 

عاليــة  مهــارات  ذي  مجتمــع  بإيجــاد 

يتصــف باملتانــة والدميومــة. ومــن املتوقع 

ــداث  ــى إح ــة ع ــك السياس ــل تل أن تعم

تغيــر عى املســتوى الجامعــي )أي: إيجاد 
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املجتمــع املســتهدف( مــن خــال تقديــم 

ــو  ــة(، وه ــة )ال املنخفض ــارات العالي امله

ــك هــدف يتوقــف عــى أســبقية  مــع ذل

ــع.  ــاق واس ــى نط ــن ع ــة التمك ثقاف

إن كان التحليــل األخــر صحيًحــا؛ فــإينِّ 

أميــُل إىل االختــاف معــه، وذلــك لســبب 

أنَّنــا موجــودون  : وهــو  وحيــد وُمهــمٍّ

ــج  ــة بـــ »مزي ــتوجب العناي ــر يس يف ع

مــن الظــروف« ])Kraak et al(: )عــام 

يف  نطمــع  كُنَّــا  إن   ،])1 )ص/  2006م(، 

ــَي  اقتصــاد مــن شــأنه أن يســتوعَب ويُلبِّ

ــة،  ــارات عالي احتياجــات مجتمــع ذي مه

ــتمرار. ــود واالس ــٍل للوج قاب

مــن بــن الظــروف العديــدة التــي تُشــكِّل 

ــي رشط  ــة، وه ــأيت الثقاف ــج ت ــك املزي ذل

. لهــذا: أزُعــم أنَّ الطابــع األســايس  أســايسٌّ

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  ألنظمــة 

واملجتمعــات التــي تُولِّدهــا -ســواء كانــت 

مجتمعــات ذات مهــارات منخفضــة، أو 

ــو  ــات تخل ــي مجتمع ــا حت ــة، أو رمب عالي

مــن املهــارات- يتشــكَّل إىل حــدٍّ كبــرٍ 

ــو  ــة بنم ــة املحيط ــة الثقافي ــل البيئ بفع

ــة.  ــك األنظم تل

ومــن الصعــب للغايــة -إن لـــم يكــن 

مــن املســتحيل- تصــوُّر كلٍّ مــن سياســة 

التعليــم والتدريــب املهنــي واملجتمــع 

الــذي تكــون ســامته املميِّــزة معزولــة 

ــا عــن -أو ال تســمح بنفــاذ- أيٍّ مــن  متاًم

 Ken( ــا لـــ ــة. ووفًق ــة الخفي ــوى الثقاف ق

Wilber(، ينتــج هــذا مــن إدراك أنَّــه: »ال 

توجــد الثقافــة يف الفــراغ بشــكل منفصل، 

ــامذج  ــردي بالن ــي الف ــط الوع ــام يرتب فك

املاديــة الواقعيــة )مثــل الدمــاغ(، كذلــك 

ــامذج  ــة بالن ــات الثقافي ــط كل املكون ترتب

املؤسســية الظاهريــة املاديــة«. ])عــام 

.])63 )ص/  2000م(، 

كَِا الطرفــن -القامئــن عــى وضــع وإدارة 

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

املرجــوة مــن جهــة، واملســتفيدين منهــا، 

أو املســتهدفن بهــا، أو األفــراد مــن الجهة 

ــن املنتســبن  ــع م األخــرى- هــم يف الواق

إىل ذات الثقافــة املهيمنــة يف مجتمعهــم. 

الجميــع  إنَّ  إذن:  القــول  نافلــة  فمــن 

التفكــر  مــن  مشــركة  أمنــاط  لديهــم 

ــؤازرة  ــون م ــا أن تك ــي: إمَّ ــرف الت والت

ــة، أو ال.  ــارات عالي ــكيل مه ــم وتش للتعل

نتيجــة لذلــك: يتطــور مــع مــرور الوقــت 
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نظــام معــريف شــبه مغلــق، وفًقــا الصطاح 

)Gregory Bateson(، حتــى تصبــح أيُّ 

محاولــة لابتعــاد عــن بــؤرة جــذب هــذا 

ــركة  ــاط مش ــم أمن ــع لديه إنَّ الجمي

ــا  ــي: إمَّ ــرف الت ــر والت ــن التفك م

ــم وتشــكيل  أن تكــون مــؤازرة للتعل

ــة، أو ال.  ــارات عالي مه

النظــام ُعرضــًة للفشــل أكــر مــن النجــاح. 

ــام 1979م(، )ص/ 48([.  ])Bateson(: )ع

ــابقة، أرى أنَّ  ــارات الس ــر إىل االعتب بالنظ

)عــام   :)Peter and Papadopoulos([

2000م(، )ص/ 11([ يدفعــان بــذكاء نحــو 

إثبــات هــذا األمــر، وذلــك بالتأكيــد عــى 

رضورة »التعامــل مــع املعايــر والقيــم 

عــن  فضــًا  املجتمــع،  يف  املوجــودة 

املظاهــر الريحــة التــي تُشــكِّل الطبقــة 

ثقافــة  لتحقيــق  للثقافــة«؛  الخارجيــة 

سياســة  خــال  مــن  املُجــِدي  ـم  التعلُـّ

التعليــم والتدريــب املهنــي عــى مســتوى 

وطني.

وإللـقـــاء مـزيـــد مــن الـضـــوء عى هـــذا 

ــامين  ــموذج األلـ ــوق النـ ــب، نـسـ الجـانـ

ــف الناجــح  ــدرة عــى التكيُّ ــال؛ فالق كمث

للنظــام األلـــامين يف تشــكيل املهــارات 

)عــام   :)Green & Sakamoto([

2001م(، )ص/ 88([ تديــن بكثــر مــن 

الفضــل إىل الثقافــة املوجــودة التــي تُروُِّج 

ــة،  ــام املؤانســة االجتامعيــة التلقائي لنظ

ولنمــو الراكــة نحــو مجتمــع التعلــم 

])Kearns(: )عــام 2000م(، )ص/ 18([. 

أنَّ  إالَّ  النمــوذج مشــجًعا؛  هــذا  يبــدو 

البعــض قــد يعــرض عليــه ويستشــهد 

للنمــور  االقتصــادي  النمــو  بنمــوذج 

األربعــة، والــذي يبــدو )غــر طبيعــي( إىل 

حــدٍّ مــا، للتقليــل مــن دور الثقافــة بعيــد 

ــول  ــام يق ــر، وإالَّ -ك ــق األث ــد، وعمي األم

البعــض عــى ســبيل الجــدل االفــرايض-: 

كيــف ســيمكننا اعتبــار املعجــزة اآلســيوية 

ــيوية  ــة اآلس ــت الثقاف ــزة(؟ إن كان )معج

ــا،  ــًدا نهضــة مدفوعــة ذاتيًّ لـــم تشــهد أب

كالتــي حدثــت يف الغــرب، وإذا لـــم يُوجد 

يف ذاكرتهــا الثقافيــة الظــروف الخاصــة 

واملُهيئــة للتقــدم االقتصــادي كتلــك التــي 

ــام  ــم الغــريب، عندهــا -ك ــت يف العالَـ كان

يُوجــد  ال  املعارضــن-  حجــة  تســتطرد 

ــة  ــع بالثقاف ــي للدف ــبب منطق ــاك س هن
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الســائد!  ــح  املرجِّ العنــر  باعتبارهــا 

تهــا،  عنــد التســليم بهــذه الحجــة عــى ِعاَّ

نجــد أنَّهــا تشــكل مفارقــة. 

ردي على تلك الحجة يتكون من 
شقين: 

األول: هــو أنَّ اقتصــادات النمــور األربعــة 
كان لهــا ثقافاتهــا الخاصــة، ولكنَّهــا كانــت 

ــة«  ــة«، و»فوري ــة«، و»آني ــات طارئ »ثقاف

ــئ  ــة املفاج ــور األربع ــا إدراك النم أثاره

ــه يتعــنَّ  يف فــرة مــا بعــد االســتعامر بأنَّ

عليهم منافســة العالـــم الغريب، أو اللحاق 

بــه عــى األقــل. لقــد كانــت ثقافــة وقتيــة 

ــف  ــدة املوق ــدت ولي ا، ُوِج ــدًّ ــة ج مكثف

ألداء وظيفــة معينــة ومركَّــزة.  فعــى 

يرجــع  الــذي  الغــرب  مــن  النقيــض 

وتدريبــه  تعليمــه  نُظُــم  يف  باألســاس 

ــطة  ــادي إىل األنش ــوه االقتص ــي ومن املهن

والثقافيــة  والسياســية  االجتامعيــة 

املوقــف  شــهد  املختلفــة،  املحليــة 

اآلســيوي أنظمــة تعليــم وتدريــب مهنــي 

ــة التــي تيقظــت  وضعتهــا وقادتهــا الدول

ــل  ــن العوام ــدد م ــاف لع ــة املط يف نهاي

وكان  والشــائكة،  الضاغطــة  الخارجيــة 

ــا، أو  ــا غريبً ــل أحيانً ــك العوام ــض تل بع

مناقًضــا للجــو الثقــايف العــام الــذي اتســم 

تقليــدي«  اجتامعــي  »صفــاء  وقتهابـــ 

ــول  ــه. يق ــع وعنايت ــة املجتم ــل رعاي مح

])Nolan(: )عــام 2001م([ مقارنًــا بــن 

ــد يف  ــن الصــن والهن ــة وب ــور األربع النم

هــذا الصــدد: »شــهدت النمــور األربعــة 

مُنُــوًّا رسيًعــا، وذلــك بفضــل  الصغــرة 

مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــارش،  ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــة، بش الدول

إىل جانــب االســتفادة مــن املوقــع الجيــد، 

هــة للخــارج، يف الوقــت  والسياســات املوجَّ

الــذي كانــت بلــدان أخــرى، مثــل الهنــد 

والصــن، تتجه نحــو الداخــل«. )ص/ 15(.

لقــد كان تأثــر مراعــاة البُعــد الثقــايف 

املحــيلِّ بالنســبة إىل لصن والهنــد جبَّاًرا يف 

إبقائهــام متجهتــن نحــو الداخــل أكر من 

ــادي  ــو االقتص ــا النم ــة. أمَّ ــور األربع النم

الرسيــع للنمــور األربعــة؛ فقــد ســبقه 

ــدة ارتآهــا  ــة عدي ــازالت ثقافي ــه تن ورافق

املســؤولون وُصنَّــاع القــرار لترسيــع وتــرة 

ــادي)1(.  ــو االقتص النم

مثــال يف دولــة خليجيــة  لاســتطراد  يحــرين   )1(

ت عطلــة نهايــة األســبوع مــن الخميــس  غــرَّ
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مـقـابـلـــة  2011م(  )عـــام  أُجـريـــت 

االجتامعــي  الناشــط  مــع  شــخصية 

التايانــدي )SulakSivaraksa(، أجراهــا 

برنامــج  يف   )Stephen Sackur( معــه 

 ،)BBC( قنــاة  عــى   )HARDtalk(

ــام  ــي -ك ــه الت ــى بعــض آرائ ــوف ع للوق

ــن  ــد م ــت العدي ــول )Sackur(- جذب يق

املؤيديــن حــول العالَـــم. 

النمــو  تقييــم  إعــادة  آراؤه  شــملت 

االجتامعــي، ال مــن حيــث الناتــج املحــيل 

مــن حيــث  ولكــن   ،)GDP( اإلجــاميل

الســعادة االجتامعيــة والرضــا النفــي. 

ــده يف  ــوف عن ــتحق الوق ــاك يشء يس هن

هــذه الدعــوة العلنيــة للعــودة إىل قيمــة 

تقليدية من إحدى الشــخصيات اآلســيوية 

املؤثــرة. فرغــم أنَّ رأيــه لـــم يتجــاوز حيــز 

الفكــرة؛ إالَّ أنَّــه يطالــب بــيء قــد نُــِي 

يف خضــم الســعي املســتري نحــو النمــو 

االقتصــادي. هــذا العنــر املنــي، وهــو 

ــة.  ــة ثقافي ــا، ذو طبيع ــد هن ــت القصي بي

والجمعــة إىل الجمعــة والســبت، بحجــة تحســن 

ــن  الوضــع االقتصــادي. )لكــن مــا الــذي تحسَّ

ــن  ــد -أي ــادي للبل ــع االقتص ــو الوض ــل، أه بالفع

املــؤرشات؟- أم الوضــع االقتصــادي ملســتفيدين 

معينــن؟!(.

تجــاوزه  أو  العنــر،  هــذا  إهــامَل  إنَّ 

ــا مبالغــة-  ــٌل -وب ــة كفي ــو بحســن ني ول

بجلــب كــوارث اجتامعيــة مدمــرة، حتــى 

ــة  ــو الثقاف ــامع ودارس ــراُء االجت ــكَّ خ ص

ــرف  ــا يُع ــا خاصًّ ــة مصطلًح ــذه العاقب له

 ،)Cultural Lag( »بـــ »التخلــف الثقــايف

ــة  ــرِّ عــن الصدمــة الهائل وهــو وضــع يُع

التــي يتلقاهــا مجتمــع مــا مــن جــرَّاء 

فــرض سياســة منــو اقتصــادي مرهقــة 

ومفاجئــة يُتوقــع منــه مواكبتهــا فــوًرا 

وباســتمرار. ])Kendall(: )عــام 2007م(، 

.])53 )ص/ 

ــة  ــى الحج ــرد عل ــن ال ــي م ــق الثان الش
ــا  ــة ذاته ــذه الثقاف ــو أنَّ ه ــابقة: ه الس
ــا-  ــحَّ وصفه ــوارئ إن ص ــة الط -أي: ثقاف

تســببت يف عــدد مــن األعــراض الجانبيــة 

 Ashton et([ قــال  وكــام  املســتقبلية. 

الثاثــة  النمــور  2002م([  )عــام   :)al

)ســنغافورة، وتايــوان، وكوريــا الجنوبيــة( 

تواجــه مخاطــر تتحــدى الــدور التقليــدي 

التــي  املهــارات  تشــكيل  لسياســات 

ــة والخاصــة باالقتصــادات  ــا الدول تقوده

بالنســبة  العــايل.  اآلداء  ذات  اآلســيوية 

ســبيل  عــى  الجنوبيــة(،  )كوريــا  إىل 
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)عـــام   :)Ashton([ يـقـــول  املـثـــال، 

2002م(، )ص/ 25([ ورفاقــه: إنَّــه يف ظــلِّ 

ــة  ــاَّ مركزي ــق ال ــة لتحقي ــوط الجمَّ الضغ

ــوزارة  ــل ل ــاك دور أق ــة، »هن والدميقراطي

عماقــة، حيــث تكــون الحكومــة مضطــرة 

لاعتــامد بشــكل أكــر عــى الســوق مــن 

أجــل تنســيق العــرض والطلــب عــى 

التعليــم والتدريــب«. 

مــن  النقيــض  وعــى  أخــرى:  بعبــارة 

الغربيــة،  الحالــة  تطــورات  مجمــل 

ــن  ــيء م ــة ب ــة الكوري ــت السياس ضحَّ

نفســها  وأســلمت  املحليــة،  الثقافــة 

ــات الســوق اســتعجااًل للنمــو، وهــو  آللي

مــا ال نريــد لسياســاتنا أن تقــع فيــه. 

مــن الــروري اإلشــارة هنــا إىل مــا أظنُّــه 

العامــل الجوهــري يف تحديــد جــدوى 

ــال؛  أي نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي فعَّ

ــارات  ــع ذي مه ــة مجتم ــايل: إمكاني وبالت

امتــداًدا  يشــكل  وثابــت  متــن  عاليــة 

سلًســا لذلــك النظــام. لقــد ســعيت يف 

أحــد أبحــايث حــول تحريــر مفهــوم الثقافة 

إىل وضــع تعريــف للثقافــة أكــر وضوًحــا 

التعريــف  ذلــك  ســبق  وقــد  ونضًجــا، 

تقييــم للتعريفــات الشــائعة املســتخدمة 

التــي ورد ذكرهــا يف معــرض الحديــث عن 

الدراســات الســابقة؛ وبالتــايل: حاولــت 

قصــارى جهــدي التوفيــق بــن التعاريــف 

بعــض  وتقديــم  الحاليــة،  املوجــودة 

الحقائــق املفقــودة بهــا، ودمــج املفاهيــم 

ــف. ــذه التعاري ــن ه ــة ب ذات الصل

ــد  ــة يف تحدي ــة دور الثقاف ــل مناقش وقب

والتدريــب  التعليــم  سياســة  جــدوى 

ــي تهــدف إىل إنشــاء مجتمــع  ــي الت املهن

ذي مهــارات عاليــة، يجــدر أوَّاًل أن نقــوم 

الثقافــة يف  فنقــول  الثقافــة،  بتعريــف 

ــاط  ــي: »أمن ــار ه ــف املخت ــوء التعري ض

ــدٌة وال واعيــة عــى األغلــب مــن  ُمعقَّ

األفكار، واملشــاعر، والســلوكيات تُكتســب 

وتُنقــل باألســاس عــن طريــق الرمــوز، 

ــوة  ــب الق ــاط جوان ــذه األمن ــكِّل ه وتُش

ــزة )اإلنجــازات(، وجوانــب الضعــف  املميِّ

ــة  ــات بري ــات( لجامع ــزة )اإلخفاق املميِّ

يف مجتمــع مــا«.

منــاذج  وجــود  افــراض  ميكــن  إذن؛ 

ثقافيــة ســائدة داخــل كل مجتمــع، هــذه 

ــوة،  ــع مواطــن الق ــا أن تصن ــامذج: إمَّ الن

أو الضعــف املميــزة لهــذا املجتمــع. 
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إذن؛ ميكــن افــراض وجــود منــاذج 

ــع،  ــائدة داخــل كل مجتم ــة س ثقافي

تصنــع  أن  ــا  إمَّ النــاذج:  هــذه 

مواطــن القــوة، أو الضعــف املميــزة 

لهــذا املجتمــع. 

عــى ســبيل املثــال: يف املجتمــع الــذي 

يوجــد فيــه تناقضــات كبــرة بــن النــامذج 

الثقافيــة املطبقــة الســائدة يف األماكــن 

ــة يف  ــطة اليومي ــل ويف األنش ــارج العم خ

ــة  ــة اإلداري ــامذج املثالي ــن الن ــة، وب جه

واألنشــطة التجاريــة يف املؤسســات داخــل 

العمــل، ال بُــدَّ ألي نظــام شــامل للتعليــم 

ٌر لــه أن  والتدريــب املهنــي، إذا كان ُمقــدَّ

ينجــح، أن يقــوم بكل يشء ممكــن لتقليل 

ــا القضــاء  حجــم وتأثــر هــذه الفجــوة. أمَّ

النهــايئ عــى هــذا التناقــض إىل األبــد؛ 

فمســتحيل مــن وجهــة نظــري، وذلــك 

ألنَّــه -كــام أوضحــت ســابًقا فيــام يتصــل 

بالجدليــة املنضبطــة وغــر املنضبطــة- 

ســيظل النشــاط البــري الواعــي بشــكل 

الخفيــة  النوائــب  مواجهــة  يف  دائــم 

ــترة  ــه املس ــي، وضغوط ــع االجتامع للواق

ــول:  ــا الق ــوز لن ــل يج ــة، ب ــر املتوقع وغ

ــن  ــب م ــزايئ الصع ــب الج ــذا الجان إنَّ ه

الواقــع االجتامعــي -لنســتطرد قليــًا- هــو 

ــل  ــط والعم ــر للتخطي ــع الب ــذي يدف ال

يتوقــف  دونــه  ومــن  معينــة،  بطــرق 

ــى  ــان ع ــاة اإلنس ــن حي ــر م ــزء األك الج

ــف.  نحــو مخي

عـنـد اسـتـعـراض الـدراسـات الـمـتـوفـرة 

الـمــرتــبـطــــة بــالــمــوضــــوع، نـجـد 

Trompenaars & Hampden-([ أنَّ 

Turner(: )ص/ 157([ قــد أقــرَّا أيًضــا 

ــوِّق للتناقــض -كــام  ــر الضــار واملُع بالتأث

ــب  ــة واملطال ــات املحلي ــن الثقاف ــاال- ب ق

ــد  ــركات. وق ــات ال ــا ثقاف ــي تطرحه الت

أملــح ])Ashtone and Francis(: )عــام 

ــال  ــل خ ــر مامث ــا إىل خط 1996م([ أيًض

تقييمهــام لـــ »مبــدأ التوافــق«، حيــث 

ــن  ــدِّ م ــة للح ــات املثبط ــا االتجاه ناقَش

التناقــض، وَعِمــَا عــى إحــداث »التوافــق 

بــن منــاذج العاقــة التــي يرعاهــا التعليــم 

ــال  ــة ألداء فعَّ زم ــامذج الاَّ النظامــي، والن

ــاميل«. )ص/ 19(.  ــل الرأس ــوق العم يف س

: أنَّ مشــكلة التناقــض هــذه ذات  والحــقُّ

ــح  ــا توضي ــن إذا أردن ــب، ولك ــع ُمركَّ طاب

الــرر األبــرز الــذي تُحِدثــه؛ فســنجد أنَّــه 
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اتســاع الفجــوة بــن تطلعات الدولــة التي 

ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــل يف سياس تتمث

ــن  ــة، وب ــات االقتصادي ــي، واإلصاح املهن

ألفــراد  الشــخصية  الوجوديــة  الحاجــة 

املجتمــع مــن أجــل التعبــر عــن ذواتهــم 

 Trompenaars&([ .وتحقيقها يف الواقــع

1997م(،  )عــام   :)Hampden-Turner

.])175 )ص/ 

ــاملة  ــة ش ــى ثقاف ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

املبــادئ  مــع-  -وتتوافــق  إىل  تُــؤدِّي 

ــة  ــه اقتصــاد وأنظم ــي توجِّ ــية الت األساس

التعليــم والتدريــب املهنــي الخاصــة بتلك 

 Three( طــرق  ثاثــة  هنــاك  الثقافــة، 

Roads( لتحقيــق هــذا الغــرض ميكــن 

اقراحهــا هنــا.

الطريــق األول: هــو أن يبــدأ التغيــر مــن 
أعــى، ثــم ينتقــل إىل أســفل؛ ليشــمل 

وأفــراد  الرئيســة،  املؤسســات  جميــع 

املجتمــع عــى اختافهــم. 

يتــمَّ  أن  فهــو  الثانــي:  الطريــق  أمــا 
التفــاوض حــول التغيــر بــن أصحــاب 

املصلحــة عــى مســتوى القاعــدة، )أي: 

العمــل،  ســوق  الشــعبية،  القاعــدة 

القــرار  وصانعــي  وغرهــا(،  النقابــات، 

)أي  القمــة،  يف  املوجوديــن  الرئيســن 

-باختصــار-: ممثــيل الدولــة(، عــى الرغــم 

مــن صعوبــة تصــور ذلــك يف اقتصــاد 

ــات  ــاد الوالي ــل اقتص ــة مث ــرر للغاي متح

ــلُّ ســلطة  ــث تق ــة، حي املتحــدة األمريكي

متثُّلهــا  مــن خــال  التقليديــة  الدولــة 

املختلفــة.  الكيانــات  مــن  مزيــج  يف 

2002م([.  )عــام   :)Lloyd& Payne([

أمــا الطريــق الثالــث: فهــو وضــع خارطــة 
الطبقــة  أفــراد  بــن  للتغيــر  طريــق 

عــى  املصلحــة  وأصحــاب  الُوســطى 

مســتوى القاعــدة، وهــذا عكــس الطريــق 

األول تقريبًــا. تكمــن املشــكلة هنــا يف 

أنَّــه يــكاد يكــون مــن املســتحيل تعميــم 

ــاره  ــة باعتب ــارات الثاث ــذه الخي ــد ه أح

الســبيل األفضــل دامئـًـا لبنــاء االســراتيجية 

املنشــودة. ومــع ذلــك، عــى املــرء أن 

يختــار. مــا ميكــن اقراحــه يف هــذه الحالة 

هــو البحــث عــن العامــل األكــر حســاًم 

لهــذه املســألة يف الوقــت الراهــن، ويف 

ــع  ــرى أنَّ النظــر يف الطاب ــة ن هــذه الحال

الحــايل لاقتصــاد العاملــي هــو أول وآكــد 
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األشــياء التــي يجــب القيــام بهــا قبــل 

ــورة. ــرق املذك ــن الط ــار أي م اختي

ومبــا أنَّــه يتعــذر يف البحــث الحــايل وضــع 

األســس التــي ميكــن أن تقــوم بتغيــر 

مبــا  بأكملــه،  الثقافــات  إحــدى  نظــام 

ــوز،  ــادات، والرم ــن، والع ــن الدي ــه م في

ــن أن  ــث ميك ــم، بحي ــدات، والقي واملعتق

يتقبــل ويرعــى بشــكل ســلس ثقافــة 

فرعيــة أخــرى مــن شــأنها أن تســاعد عــى 

إيجــاد مجتمــع ذي مهــارات تعلــم عاليــة، 

ــز  ــو الركي ــيل ه ــل العم ــيكون البدي فس

عــى مناقشــة مجمــل األوضــاع التــي 

ــى  ــل ع ــا تعم ــر أنَّه ــكل كب ــد بش يُعتَق

ــة،  ــة فرعي ــز- نشــوء ثقاف ــد -أو تعزي تولُّ

مجتمــع  وجــود  انعــدام  فيهــا  يكــون 

قــوي ذي مهــارات عاليــة أمــرًا ُمســتبعًدا 

ــة.  للغاي

والتحقــق مــن صحــة وجاهــة ومعقوليــة 

ــمُّ  ــر: يت ــكل أك ــر بش ــل األخ ــذا البدي ه

ــة  ــة دول منظم ــل تجرب ــال تأمُّ ــن خ م

التعــاون والتنميــة الخمــس )OECD( يف 

ــة  ــال »لسياس ــا الفع ــا، وتطبيقه اعتامده

هــي  والتــي  الحيــاة«،  مــدى  ـم  التعلُـّ

ــم والتدريــب  ــة »ثقافــة التعلُّ اليــوم مبثاب

 :)Peter & Papadopoulos([ .»الجديدة

)عــام 2000م(، )ص/ 10([.

مــن ســامت االقتصــاد العاملــي الحــايل أنَّــه 

ــى  ــز ع ــن الركي ــد م ــع املزي ــُه لوض يتَِّج

إحيــاء اتجاهــات التعلــم، واالتجاهــات 

االقتصاديــة التــي كان يُعتَقــد يف الســابق 

وال  االقتصــادي،  للنمــو  ُمعاديــة  أنَّهــا 

ــدى  ــه عــى م ــام صوَّرت ــو( ك ســيام )النم

الليراليــة  األمريكيــة  الكتابــات  عقــود 

حــول الــركات الرأســاملية. 

يف اعتقــادي: ال ينبغــي النظــر إىل سياســة 

يف   )Third Way( الثالــث«  »الطريــق 

رد  فقــط  باعتبارهــا  املتحــدة  اململكــة 

فعــل خــاص بالوضــع الراهــن يف )إنجلرا( 

ــة إلصــاح  يف مواجهــة التغيــرات املطلوب

االقتصــاد املحــيل، ولكــن ينبغــي أيًضــا 

ــا يكتســب  النظــر إليهــا باعتبارهــا اتجاًه

ــة املختلفــة  زخــاًم يف االقتصــادات الوطني

يف جميــع أنحــاء العالَـــم.

فمــع تركيزهــا الواضــح عــى نظــام شــامل 

ــة،  ــة االجتامعي ــامن العدال ــه ض ــمُّ في يت
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طاملــا  الــذي  الحيــوي  البعــد  )وهــو 

ــر  ــة والفك ــة التقليدي ــه الدميقراطي أهملت

اإلبــداع  ضــامن  جانــب  إىل  الليــرايل( 

 Lloyd&([ .والتحــرك االقتصــادي املــرن

Payne(: )عــام 2002م([، تظهــر ثقافــة 

املعنــى  لتطابــق  الثالــث«  »الطريــق 

املقــرح  الثــاين«  »الطريــق  لـــ  العــام 

فــرض  يتحــاىش  طريــق  وهــو  أعــاه، 

أعــى،  مــن  املجتمــع  عــى  التغيــر 

ـه ال يُســلم املجتمــع لتقلبــات  كــام أنَـّ

ــق  يُحقِّ ــا  وإمنَّ الثابتــة،  غــر  األســواق 

بــن  التفــاوض  عــر  املنشــود  التغيــر 

الدولــة والتابعــن لهــا، )أو أفرادهــا( عــى 

كافــة املســتويات املؤسســية والفرديــة 

املؤثــرة. وأودُّ هنــا أيًضــا أن أغتنــم هــذه 

الفرصــة للقــول بــأنَّ اتجــاه »الطريــق 

الثالــث« متوافــٌق أيًضــا بشــكل عــامٍّ مــع 

ــه  النمــوذج اإلســامي »مــن حيــث دعوت

الواضحــة للُمســاءلة السياســية والعدالــة 

 :)Chapra([ .»االجتامعيــة واالقتصاديــة

)عــام 2000م(، )ص/ 22([، وهــي فرصــة 

ســانحة للتكهُّــن مبــا إن كان كا النظامــن 

صالحــن إلحــداث نقطــة تحــوُّل جذريــة 

خاصــة  العاملــي،  االقتصــاد  طبيعــة  يف 

مــع قــدرة هذيــن النظامــن عــى تأمــن 

وتعميــم التــوازن الــذي طــال انتظــاره 

بــن كل مــن حريــة الســوق واالحتياجــات 

االجتامعيــة والنمــو االقتصــادي.

إذن ال تكمــن الفائــدة الحقيقيــة لسياســة 

ــة  ــا املنصبَّ ــث« يف طبيعته ــق الثال »الطري

عــى أوروبــا، بــل يف داللــة النهــج األوســع 

الــذي تعــر عنــه ويف اآلثــار املرتبــة عــى 

ــي هــذا النهــج. تبنِّ

والســمة الجديــدة )نســبيًّا( واألساســية 

ــدال«:  ــمة »االعت ــي س ــج ه ــذا النه يف ه

ــن  ــة، ولك ــر الليرالي ــض مظاه ــود بع وج

واالهتــامم  املطلقــة،  الليراليــة  ليــس 

ــود  ــايل: وج ــة؛ )وبالت ــة االجتامعي بالعدال

يشء مــن االشــراكية التــي تخفــف شــيئًا 

ــواء الرأســاملية(، وأخــرًا: وجــود  ــن غل م

قبــل  مــن  والتنظيــم  الرقابــة  بعــض 

ــة.  الدول

ــه  ــم في ــذي يت ــدل، ال ــج املعت ــذا النه ه

»اإلمســاك بالعصــا مــن املنتصــف« -كــام 

ــرص  ــن ف ــد م ــريب- يزي ــل الع ــول املث يق

القيــام باملنــاورة بشــكل أفضــل يف أوقــات 

ــئ. ــر املفاج ــات والتغي األزم
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ونقــدم هنــا هــذا التشــبيه: إنَّ َمــن يقــف 

ــه للوصــول  ــرة تكــون فرصت يف وســط دائ

إىل أي نقطــة عــى املحيــط يف الوقــت 

ــن »تقطعــت بــه  املناســب أكــر بكثــر ممَّ

ــد أي نقطــة عــى الحــواف. الســبل« عن

يف الصفحــات الســابقة -يك نُلخِّص النقاش 

ــُت إىل  ــى اآلن-: ذهب ــه حت ــا ب ــذي قمن ال

ــوي  ــأنَّ فــرص إنشــاء مجتمــع ق القــول ب

ذي مهــارات عاليــة تتضاعــف إذا -وفقــط 

إذا- تــمَّ النظــر إىل البُعــد الثقــايف، وأُِخــذ 

ــن  ــل املُكلَّف ــن قب ــدِّ م ــل الج ــى محم ع

القوميــة  السياســة  ووضــع  بتخطيــط 

وذكــرُت  املهنــي،  والتدريــب  للتعليــم 

يف  الثقافــة  تغيــر  محاولــة  أنَّ  أيًضــا: 

املســتوى الــكيل أمــٌر غــر معقــول أو 

غــر منطقــي، نظــرًا ألنَّ ديناميكياتهــا 

ــة غــر املنضبطــة  خاضعــة لقــوى الجدلي

أكــر مــن خضوعهــا للتحكــم البــري 

الواعــي؛ ولــذا: فــإنَّ البديــل املناســب 

هــو تخطيــط سياســة التعليــم والتدريــب 

ــال ببذر  املهنــي، بحيــث تقــوم بشــكل فعَّ

ــاعدة  ــة مس ــة فرعي ــذور ثقاف ــة ب وتنمي

)عــى املســتوى الجــزيئ(، وهــذه الثقافــة 

الفرعيــة هــي التــي تعمــل بشــكل واقعي 

عــى اســتمرار املــروع الوطنــي للتعلــم 

مــدى الحيــاة الذي بدوره يخلــق الظروف 

الازمــة إلنتــاج ثقافــة التعلــم والتدريــب، 

ــن رأس املــال االجتامعــي النشــط:  وتكوي

والسياســات،  والشــبكات،  املؤسســات، 

ــراد  ــن أف ــي مُتكِّ ــر الت ــات، واملعاي والعاق

املجتمــع مــن »العمــل مًعــا، وخلــق روح 

 Peter &([ .»الــراكات التــآزر، وبنــاء 

Papadopoulos(: )عــام 2000م(، )ص/ 

 .])14

عــى وجــه العمــوم، هــذه املجموعــة مــن 

األوضــاع واملتطلبــات الازمــة لتحقيــق 

أقــى قــدٍر مــن فــرص خلــق ثقافــة 

التعلــم والتدريــب تــأيت كنتيجــة طبيعيــة 

يف  االجتامعيــة«  »الحيــاة  أنَّ  لحقيقــة 

ــايس  ــدف األس ــي اله ــا: ه ــط معانيه أبس

نظــام  جــدوى  تحديــد  يف  واألســمى 

ــال،  الفعَّ املهنــي  والتدريــب  التعليــم 

ــه هــو  ــس من ــذي يكــون الهــدف الرئي ال

خلــق -أو بشــكل أســايس: اإلســهام يف 

خلــق- مجتمــع ذي مهــارات عاليــة. 

 :)Richard Whitely([ يقــول  وكــام 

)عــام 1999م(: ميكــن لبعــض العوامــل 

االجتامعيــة غــر الرســمية، مثــل »دور 

ــات  ــات والهوي ــة«، والخلفي ــات القراب ِص
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بشــكل  تقــوم  أن  املشــركة  العرقيــة 

أســايس بتوصيــف الطابــع الرســمي لنظــم 

التدريــب يف بلــد معــن. 

األفــق  تلــوح يف  عاملــي:  منظــور  مــن 

خطــورة،  األكــر  التحديــات  بعــض 

ــل  ــات، والعوام ــة التبع ــث إنَّ منظوم حي

املقصــودة  الخارجيــة، والعواقــب غــر 

التــي تُؤثِّــر يف أنظمــة التعليــم والتدريــب 

ــزداد  ــم ت ــاء العالَـ ــع أنح ــي يف جمي املهن

أكــر تعقيــًدا اآلن أكــر مــن أي وقــت 

أنَّ  ُوِجــد  املثــال:  ســبيل  عــى  مــى. 

وتزايــد  الرسيــع،  التكنولوجــي  التغــر 

املنافســة الدوليــة يعمــان عــى إحــداث 

التغيــر املســتمر ألنظمــة املؤسســات. 

])Felstead& Ashton(: )عــام 2000م(، 

)ص/ 5([؛ وبالتــايل: تكــون الحكومــات 

التعليــم  سياســات  ملراجعــة  مضطــرة 

والتدريــب املهنــي الخاصــة بهــا عــى 

مــدار الســاعة، أو -إذا اســتلزم األمــر- 

القيــام بإلغائهــا حتــى قبــل أن تكــون 

تلــك السياســات قــد حققــت النتائــج 

العوامــل  هــذه  كل  رغــم  املرجــوة. 

املضنيــة، ال بـُـدَّ مــن وجــود سياســة معينة 

واســراتيجية لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.

ــي  ــة الت ــام للحج ــار الع ــتمراًرا للمس واس

يف  يكفــي  ســابق،  وقــت  يف  بدأناهــا 

البحــث الحــايل الركيــز عــى مــا أراه 

األساســية  واألنشــطة  الخطــوات  أهــم 

ألي مــروع يتعلَّــق بالتعليــم والتدريــب 

املهنــي يهــدف إىل خلــق مجتمــع ذي 

مهــارات عاليــة. 

ــأنَّ أي مجتمــع قــوي ذي  ــدي اعتقــاد ب ل

مهــارات عاليــة لــن يتحقــق إالَّ مــن خال 

ــاول  ــي تتن ــب مهن ــم وتدري ــة تعلي سياس

ــل  ــن العوام ــة م ــال مجموع ــكل فعَّ بش

فالعوامــل  مًعــا،  الداخليــة  الخارجيــة 

ــت  ــا يف وق ــام أرشن ــمل -ك ــة تش الخارجي

العامليــة،  الســوق  طبيعــة  ســابق-: 

السياســية  الجغرافيــة  واملعطيــات 

)جيوسياســية(، والقــوى املحركــة لاقتصاد 

الــكيل، بينــام تشــمل العوامــل الداخليــة: 

ــكان،  ــاد، والس ــة، واالقتص ــة املحلي الثقاف

ــة،  ــات الداخلي ــل، والسياس ــوق العم وس

ــة املؤسســات الرئيســية، وخاصــة  وطبيع

ــاد.  ــب يف الب ــم والتدري ــات التعل مؤسس

تفشــل  حــن  كبــرة  مشــكلة  تنشــأ 

سياســة التعليــم والتدريــب املهنــي يف 

مراقبــة اآلليــات املهمــة التــي تحكــم 
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طبيعــة التفاعــل بــن العوامــل الداخليــة 

ــف  ــؤااًل: كي ــرح س ــا نط ــة. وهن والخارجي

يكــون ذلــك ممكًنــا؟ ولإلجابــة عــى هــذا 

)ســنغافورة(.  مثــال  نســوق  الســؤال، 

يف  الدولــة  لثقافــة  املُميِّــز  الطابــع  إنَّ 

)ســنغافورة(، والــذي يُعــدُّ إرثًــا موضوًعــا 

بشــكل مؤقــت إلحــكام القبضــة عــى 

بدايــات النمــو االقتصــادي، يــرزح مؤخــرًا 

ــاد  ــبب »اقتص ــوط بس ــدة ضغ ــت ع تح

 Keating([ ،»العالَـــم الذي يزداد تعقيــًدا

.])22 )ص/  2002م(،  )عــام   :)et al

أن  مُيكــن  التــي  األمثلــة  أحــد  هــذا 

ــكل  ــة بش ــا متغلغل ــة فيه ــح السياس تصب

عميــق يف الشــؤون الداخليــة، ولكنَّهــا 

ــل التحديــات الكبــرة التــي تفرضهــا  تُغِف

العوامــل الخارجيــة. ويف هــذا دليــل أيًضــا 

عــى وجهــة نظــري الســابقة التــي تُؤكِّــد 

ــة االقتصــاد العاملــي  عــى أنَّ أخــذ طبيع

يف االعتبــار لــه أهميــة قصــوى يف تكويــن 

خاصــة  وطنيــة  سياســة  أي  طبيعــة 

ــا  ــاُط به ــي يُن ــب املهن ــم والتدري بالتعلي

ــد الســوق مبجموعــة مــن املهــارات  تزوي

املطلوبــة. ولكــن باإلضافــة إىل مــا قلنــاه: 

التــي  املطالــب  أنَّ  إىل  اإلشــارة  يجــب 

تفرضهــا طبيعــة االقتصاد العاملــي ال تعني 

التخــيل عــن املســاعي الداخليــة إلحــداث 

تغيــر مــن الداخــل، واســتراد أنظمــة 

العمــل والتدريــب األجنبيــة الشــاملة قــد 

ــوال،  ــع يف كل األح ــل الناج ــون الح ال يك

فعــى الرغــم مــن أنَّ »هنــاك الكثــر 

ــة  ــال دراس ــن خ ــه م ــن تعلُم ــام ميك م

للبلــدان  والخــرات  التجــارب  أفضــل 

األخــرى«، كــام يقــول ])Turbin(: )عــام 

ــع  ــه »يف واق 2001م(، )ص/ 109([؛ إالَّ أنَّ

ــارب  ــذه التج ــاخ ه ــب انس ــر، يصع األم

والسياســات مــن الظــروف االجتامعيــة 

األوســع املحيطــة بهــا ومــن مثــة يصعــب 

ــة  ــها يف بيئ ــج نفس ــى النتائ ــول ع الحص

ــة«. مختلف

ــن  ــدث عـ ــن نـتـحـ ــرى، حيـ ــرة أخـ مــ

 native( »املــحــــاوالت الـــداخـــلـيـــة«

الداخــل«  مــن  و»التغيــر   ،)attempts

مــن  بُــدَّ  ال   ،)change from within(

مهتمــن  فقــط  لســنا  إنَّنــا  القــول: 

يف  املتمثــل  الســلويك«  »املســتوى  بـــ 

املروعــات املحليــة التــي تُــرف عليهــا 

املهنــي  والتدريــب  التعليــم  سياســة 

الوطنيــة، )أو حتــى محفظــة اســتثامر 
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املشــاريع الكــرى التــي تديرهــا الدولــة(، 

األكــر  الثقــايف  بالســياق  أيًضــا  ــا  وإمنَّ

املحيــط  وبالتاريــخ  نطاقًــا،  واألوســع 

واملؤثــر يف روح أي سياســة بهــذا الحجــم. 

هــذه  إىل  االنتبــاه  والســبب يف رضورة 

ــم  ــو أنَّ التعل ــدوام ه ــى ال ــة ع املاحظ

بريــة  ســلوكية  كمظاهــر  والتدريــب 

يف املقــام األول ال يجــب النظــر إليهــام 

ــن أشــكال  ــام شــكل م ــام بأنَّه أو تعريفه

املنتجــات أو الخدمــات.

النهائيــة للتعلــم  صحيــح أنَّ املحصلــة 

والتدريــب قــد تتبلــور يف نهايــة املطــاف 

يف شــكل مــادي -أي: يف شــكل منتجــات- 

-أي:  العمــل  أنظمــة  مــن  وبعــض 

ــات والســامت  الخدمــات-، ولكــن العملي

معرفيــة  هــي  طبيعتهــام  مُتيِّــز  التــي 

وعاطفيــة. 

وهــذه الحقيقــة تُشــكِّل بعــض اآلثــار 

الجوهريــة التــي حتــاًم لهــا تداعيــات 

عــى طبيعــة ومســار أي سياســة خاصــة 

ــدف إىل  ــي ته ــب املهن ــم والتدري بالتعلي

املحتملــة  املتغــرات  النظــر يف جميــع 

ــع  ــاد مجتم ــة إيج ــر يف إمكاني ــي تؤث الت

ذي مهــارات عاليــة. هنــاك دراســة حديثة 

 :)Cunha and Heckman([ بهــا  قــام 

»تكنولوجيــا  بعنــوان  2007م([،  )عــام 

 Technology of( املهــارات«،  تشــكيل 

Skill Formation( تُظِهــر إمكانيــة هــذا 

ــر.  األم

فقــد أصبــح مــن الثابــت عــى نحــو 

ُمطَّــرِد لـــم يحــدث مــن قبــل: أنَّ التجربة 

والخــرة اإلنســانية -عــى األقــل باعتبارهــا 

اإلمكانيــات  مــن  ينتهــي  ال  مخزونًــا 

املعرفيــة وغــر املعرفيــة- هــي يشء معقد 

ــؤدِّي  ــة، وهــذا بحســب اعتقــادي يُ للغاي

إىل إثــراء طبيعــة البــر الذكيــة الفريــدة 

ــذي  ــه ال ــر ذات ــو األم ــر، وه ــكل كب بش

ــد ألن  ــن بعي ــذ زم ــن( من ــر )داروي اْضط

يتســاءل ويكتــب: »... هــذه االخراعــات 

العديــدة، التــي بفضلهــا ارتقــى اإلنســان 

مــن أدىن وأبســط األحــوال ووصــل إىل 

نتائــج  هــي  الكبــر،  التفــوق  مرحلــة 

ــى املاحظــة،  ــه ع ــارشة لتطــور قدرات مب

ــل؛  ــل، والعق ــول، والتخي ــر، والفض والتذك

ولهــذا: ال أســتطيع فهــم كيــف أن الســيد 

ــي  ــاء الطبيع ــأنَّ »االنتق ــول ب »واالس« يق

اســتطاع أن يهــب اإلنســان البــدايئ ذلــك 
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ــل  ــى عق ــًا ع ــوق قلي ــذي يتف ــل ال العق

ــام 2004م(، )ص/ 68([. ــرد« ...«. ])ع الق

للدراســات  العديــدة  النتائــج  تُظِهــر 

بــن  التقليــدي  الفصــل  أنَّ  الحديثــة 

الطبيعــة والتنشــئة قــد فقــد الكثــر مــن 

مصداقيتــه مــع ظهــور النــامذج التــي 

تُؤيِّــد اإلمكانــات البريــة املعرفيــة وغــر 

املعرفيــة التــي يُنظــر إليهــا باعتبارهــا 

 Cunha and([ وحــدة تفاعليــة متكاملــة

ــام 2007م(، )ص/ 32([.  Heckman(: )ع

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: 

ــط  ــر والخط ــذا األم ــن ه ــة ب ــا العاق م

عــى  تُركِّــز  التــي  التعليمية/التدريبيــة 

االســراتيجية، وتســتند إىل السياســة مــن 

ــارات  أجــل إنشــاء مجتمــع قــوي ذي مه

ــة؟  عالي

الجواب على هذا السؤال ذو 
شقين: 

الشــق األول: يجــب التذكــر بالصلــة بــن 
ــر واســع النطــاق  ــاش الحــايل، والتأث النق

للثقافــة التــي تضــم مجموعــة كبــرة 

مــن العوامــل املتنوعــة، بــدًءا مــن امليــول 

النفســية )مثــل: عادات التعلــم، واملواقف 

التوجهــات  إىل  ووصــواًل  الشــخصية(، 

املؤسســية، )مثــل: وضع السياســات، نظم 

ــة،  ــر االجتامعي ــامل/اإلدارة (، واملعاي األع

ــة.  ــم الديني والقي

ــو  أمــا الشــق الثانــي -وهــو األهــم-: فه
ــح  ــراف الري ــد حــان لاع ــت ق أنَّ الوق

ــواء  ــل -س ــة الطف ــم لتنمي ــر الحاس باألث

يف الســياقات االجتامعيــة ككل، أو عــر 

القنــوات املؤسســية الرســمية- يف املحصلة 

النهائيــة التــي تنتــج بصــورة رئيســة عــن 

ــوق  ــارات وس ــكيل امله ــن تش ــل ب التفاع

ــل واالقتصــاد.  العم

واملتغــر الــذي يهمنــي هنــا بالدرجــة 

املهــارات،  تشــكيل  متغــر  هــو  األوىل: 

جديــرة  معينــة  نظــر  وجهــة  ومــن 

باالهتــامم هــذا املتغــر تحديــًدا هــو: 

الطفــل«. »تنميــة 

أهميــة  أنَّ  نجــد  الصــدد،  هــذا  يف 

 Cunha and([ الدراســة التــي أجراهــا

Heckman(: )عــام 2007م([ ذات داللــة 

تهــام  خاصــة هنــا، فاملســار العــام لُحجَّ

ــه متشــيًا  ــة: إنَّ ــة القائل ــن الفرضي ــدأ م يب
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ــرى،  ــات األخ ــن الدراس ــة م ــع مجموع م

وخياراتهــم  األطفــال  تطلعــات  تتأثــر 

»األرسة،  بـــ  كبــر  بشــكل  التعليميــة 

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  واملــوارد 

والتعليميــة والثقافيــة«، وهــي مجموعــة 

مــن العوامــل املرابطــة التــي تقــوم عــى 

املــدى الطويــل بتوجيــه الفــرد الكتســاب 

ه ألن يتكــوَّن لديــه  مهــارات معينــة وتُِعــدُّ

ميــل نحــو بعــض املِهــن أو املســارات 

 Mullar&  ([ أخــرى.  دون  التعليميــة 

 ،)136 )ص/  2008م(،  )عــام   :)Jacob

)عــام   ،)Cunha and Heckman(و

 .])35 )ص/  2007م(، 

باالعتــامد عــى األدلــة املتوفــرة، يــرى 

مرحلــة  كل  يف  األفــراد  أنَّ  الباحثــان: 

عمريــة يتكــون لديهــم مجموعــة مــن 

املهــارات تــراوح بــن القــدرات املعرفيــة 

 ،)IQ( )املحضــة )مثــل حاصــل الــذكاء

والقــدرات غــر املعرفيــة، )مثــل: الدافــع، 

وضبــط النفــس، والنفــور مــن املخاطــرة(. 

 Cuhna( هــذه املهــارات، كــام الحــظ

and Heckman(: »تســتخدم مــع معاير 

ســوق  يف  مختلفــة  مهــام  يف  مختلفــة 

ــكل  ــة بش ــاة االجتامعي ــل، ويف الحي العم

 :)Cuhna and Heckman([ عــام«. 

.])35 )ص/  2007م(،  )عــام 

يف  املكتســبة  »املهــارات  كانــت  ولـــامَّ 

مراحــل  إىل  تســتمر  املراحــل  إحــدى 

املهــارات  مخــزون  وكان  مســتقبلية«، 

املراحــل  إحــدى  يف  األعــى  املعرفيــة 

يزيــد بشــكل كبــر مخــزون املهــارات 

 Cuhna and([ املعرفيــة يف مرحلــة تاليــة

ــام 2007م(، )ص/ 35([؛  Heckman(: )ع

لتطويــر  دعمهــام  عــن  املؤلفــان  عــرَّ 

تكنولوجيــا، )أي: سياســة واســراتيجية( 

التــي  املبكــرة  الطفولــة  يف  االســتثامر 

ال تتوقــف عنــد املراحــل األوىل، لكــن 

ــدة  ــة قاع ــم وتقوي ــا يف دع ــتمر أيًض تس

البلــوغ،  ســن  مرحلــة  إىل  االســتثامر 

وذلــك يك يكــون االســتثامر يف املرحلــة 

 Cuhna and([ .ــًدا ــا ومفي ــرة منتًج املبك

ــام 2007م(، )ص/ 35([. Heckman(: )ع

هــذه  ملثــل  الباحثــن  دعــم  ويســتند 

التكنولوجيــا عــى إدراك أنَّ »املهــارات 

هــي أدوات التعزيــز والتقويــة الذاتيــة 

ذكــرا  وقــد  التهجينــي«،  واإلخصــاب 

 emotional( »مثــال »األمــن العاطفــي
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security( الــذي يعمــل تحصيلــه املبكــر 

-وفًقــا لعــدة دراســات- عــى »تعزيــز 

ميــل الطفــل نحــو البحــث واالستكشــاف، 

للمهــارات  النشــط  التعلــم  وزيــادة 

 :)Cuhna and Heckman([ .»ــة املعرفي

)عــام 2007م(، )ص/ 35([، مــع تحفظــي 

ــا إىل هذا  النســبي عــى أنَّ الباحثــن توصَّ

ــي  ــات الت ــال الدراس ــن خ ــتنتاج م االس

ــات.  ــواع الحيوان ــض أن ــى بع ــت ع أجري

ــا،  ــة هن ــه أهمي ــذي ل ــتنتاج ال ــن االس لك

الخلفيــة  إليــه يف مقابــل  يُنظــر  حــن 

التــي تناولناهــا يف  العريضــة  الثقافيــة 

ــم  وقــت ســابق، هــو أنَّ سياســات التعلي

النظــر  يجــب  ال  املهنــي  والتدريــب 

ــة ســهلة  ــد اآلن باعتبارهــا مهم ــا بع إليه

ومبــارشة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــام  ــاون يف القي ــي والته ــؤدِّي إىل الراخ يُ

باملســؤولية، ســواء عــن قصــد، أو غــر 

ــد.  قص

وُصنَّــاع  الحكومــات  عــى  اآلن  يجــب 

القــرار الرئيســن -أكــر مــن أي وقــت 

الواقــع  تعقيــدات  يأخــذوا  أن  مــى- 

االجتامعــي والطبيعــي يف االعتبــار، وأن 

التعلــم  تجعــل  بطريقــة  يســتوعبوها 

والتدريــب يُؤدِّيــان إىل النمــو االجتامعــي، 

التقــدم  ال  مًعــا،  االقتصــادي  والتقــدم 

فحســب.  االقتصــادي 

حــدِّ  إىل  الذهــاب  مُيكــن  الواقــع:  يف 

ــح عــى درجــة  ــم أصب ــأنَّ العالَـ ــول ب الق

مــن التعقيــد والتأثــر الشــديد بالظــروف 

املتناهيــة يف الدقــة، حتــى إنَّ أيَّ محاولــة 

ثابــت ذي مهــارات  لتشــكيل مجتمــع 

عاليــة من خــال سياســة تعليــم وتدريب 

ــرب إىل  ــٌر أق ــم أم ــة املعالـ ــي واضح مهن

الحلــم منــه إىل الهــدف القابــل للتحقيــق، 

ــتحيًا.  ــس مس ــه لي ولكنَّ
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