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أمم صامدة.

تكت�شب ق�شية دمج ال�شباب وحتفيز م�شاركتهم الفاعلة يف نقل وتوطني املعرفة اأهمية خا�شة بالن�شبة للإمارات العربية املتحدة. 
فهي واحدة من الدول ال�شاعدة باطراد والطاحمة بثبات اإلى حتقيق اأعلى معدلت ممكنة من التنمية، واإلى ولوج عوامل املعرفة 

الإن�شانية يف جمالتها الأرحب. وت�شري »روؤية الإمارات 2021« بو�شوح اإلى اإرادتها يف اأن ت�شبح من اأف�شل دول العامل. 
اإن تاأ�شي�س قاعدة معرفية وطنية يف دولة الإمارات ت�شتند على الندماج الفاعل لل�شباب يف بنائها وال�شتفادة من نواجتها هي من 
الأعمدة الأ�شا�شية لتحقيق تنمية اإن�شانية �شاملة. من هنا، تربز اأهمية اعتماد نظرة م�شتقبلية �شاملة حول نقل وتوطني املعرفة 
توجه اجلهود وت�شخرها يف اجتاهات وجمالت اأو�شع من النقل اخلال�س للمعارف، وذلك لتطوير عملية اإنتاجية للمعرفة يلعب 

ال�شباب فيها دورهم الأ�شا�شي املاأمول، وتف�شح املجال ل لإنتاج املعرفة فح�شب بل اأي�شاً لتوظيفها ون�شرها وتطويرها. 
اإن ال�شرتاتيجيات والآليات املقرتحة لي�شت قابلة للتطبيق فقط، بل اإنها متلك معظم، اإن مل نقل كافة، �شروط جناحها. فواقع 
الأمر يف الإمارات يوؤكد بو�شوح توافر العنا�شر واملتطلبات الرئي�شية لإقامة اقت�شاد وجمتمع املعرفة وتفعيل م�شاركة ال�شباب 
يف ذلك. فال�شتثمار يف بناء الإن�شان الإماراتي والرتقاء به يف جميع املجالت ميثل اأحد اأهم الأولويات والتوجهات املعلنة. كما 
اأن العديد من عنا�شر النجاح متوفرة على اأر�ض الواقع، اأو يف ال�شبيل اإلى ذلك، حيث حققت الإمارات اإجنازات ملحوظة نحو 
اإقامة جمتمعات واقت�شاد املعرفة.  فالدولة تتمتع ببنية حتتية ومعلوماتية متطورة، واقت�شاد قوي، واإدراك وا�شح لأهمية بناء 
�شيا�شية،  اإرادة  املركزية. والأهم من ذلك وجود  التنموية  العملية  لل�شباب يف هذه  الفاعل  الإ�شراك  املعريف ول�شرورة  املجتمع 
وعلى اأعلى امل�شتويات، مدعومة بالإرادة املجتمعية ال�شادقة لتحقيق الأهداف والوعي باأهمية اللحاق بركب الدول املتقدمة، 
و�شيوؤدي كل ذلك اإلى اأن متخر الإمارات عباب بحور املعرفة الرحبة لت�شل اإلى �شواطئ التنمية الإن�شانية امل�شتدامة مبا يحقق 

عزة و�شعادة الإن�شان يف الإمارات العربية املتحدة.
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أعد هذا التقرير بدعم ورعاية مشتركة من
برنامج  العربية/  للدول  االقليمي  واملكتب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة 

األمم املتحدة اإلمنائي
 
 
 
 
 
 
 
 

طبع يف شركة دار الغرير للطباعة والنشر، دبي- اإلمارات العربية املتحدة.
تقنيات باتباع  مصّنع  نباتي  أساس  ذي  حبر  وباستعمال  الكلورين  من  خاٍل  ورق   على 

 غير ضارة للبيئة.
 

تصميم الغالف: أحمد محمد اخلليفي
التصميم الداخلي واالخراج الفني: بروالنس، بيروت - دبي

 
 
 

طبع يف دبي، اإلمارات العربية املتحدة
 
 

إن التحليالت والتوصيات بشأن السياسات الواردة يف هذا التقرير، ال تعبر بالضرورة عن آراء 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو مجلسه التنفيذي أو 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة. فالتقرير منشور مستقل، صادر بتكليف وبرعاية من برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم؛ وهو ثمرة جهد تعاوني مستقل 

بذله فريق من االستشاريني واخلبراء البارزين وفريق تقرير املعرفة العربي املكلف.
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تقدم  دعائم  من  رئيسة  دعامة  املعرفة  تعد 
أنها مصدر  عن  فضاًل  بها،  والنهوض  األمم، 
املجتمع  وتنمية  وازدهار  تقدم  مصادر  من 
واالجتماعي.  الفكري  احلراك  على  والباعث 
ويطلق على العصر احلاضر )عصر املعرفة(، 
هي  املعرفة  فإن  ثروته،  عصر  لكل  كان  وإذا 
ثروة هذا العصر. إن مجتمع املعرفة هو مجتمع 
يف  أسهمت  والتي  بامتياز،  الرقمية  الثورة 
تغيير العالقات يف املجتمعات املتطورة ورؤيتها 
املعلومة  أصبحت  حيث  اخلارجي،  للعالم 
والتفوق  القوة  ملعنى  ومقياساً  سمة  واملعرفة 
يف صياغة أمناط احلياة وتشكيل الذوق الفني 
التطور والتقدم  والقيم، وضاعفت من سرعة 
رئيساً  املعريف دوراً  التراكم  الصناعي. ويلعب 

يف دميومة النمو االقتصادي. 

العاملي  املعريف  احلراك  حالة  وبإسقاط 
إذا  كبيرة   الفجوة   العربي جند  واقعنا  على 
مانظرنا إلى مستوى التعليم واملناهج،  وحجم 
إلى  العلمي،  والبحث  التعليم  االستثمارات يف 
جانب كم  براءات االختراعات، وحجم املشاركة 
يف  الشباب  انخراط  إلى  إضافة  املجتمعية، 
مجتمعات  من  والتحول  املعرفة،  ونقل  نشر  
األمور  وهي  منتجة،  مجتمعات  إلى  مستهلكة 
لبناء  متكاملة  منظومة  مجتمعة  تشكل  التي 

مجتمعات قائمة على املعرفة.

ومن هذا املنظور جند أنه من الضروري متكني 
املدرسي  التعليم  برامج  الشباب عبر مراجعة 
بالتأطير  البحث  وترقية  اجلامعي  والتكوين 
اجليد للمدارس واجلامعات والعناية بالباحثني 
رؤية  من  واالنطالق  املتخصصة،  املراكز  يف 
شاملة قوامها جملة من العوامل: كحرية التفكير 
والفنون،  العلوم  يف  اإلبداع  على  والتشجيع 

وتعزيز  املواطنني،  كل  بني  الفرص  وتكافؤ 
إلى  الترجمة  مثل  املعرفة  ونقل  نشر  وسائل 
املنهجية، والبحوث  والتجارب،  العربية،   اللغة 
وتبادل اخلبرات مع اآلخرين، والتعليم املستمر، 
والوثائق،  السجالت  على  واالطالع  والقراءة، 
والدورات  العمل  وورش  الندوات  وحضور 

التدريبية، وغير ذلك من القنوات األخرى.

يرصد  كمؤشر  العربي  املعرفة  تقرير  ويأتي 
حال املعرفة يف الدول العربية، ليقدم تشخيصاً 
املسؤولني  ملساعدة  ودقيقاً  نوعياً  ووصفاً 
التنموية  اخلطط  وتطوير  األداء  تقييم  على 
مواجهة  على  قادرة  معرفية  مجتمعات  لبناء 
شاملة  تنمية  للمساهمة يف  وذلك  التحديات، 
ومستدامة. ويركز التقرير الثالث على أهمية 
إدماج الشباب يف عمليات نقل وتوطني املعرفة 
االقتصادية  وفوائدها  تعريفها  ناحية  من 
التي  األولويات  إلى  باإلضافة  واالجتماعية 
عناصر  ويحدد  نقلها.  على  التركيز  يجب 
توطني املعرفة يف عنصرين أساسيني متكاملني 
املعرفة  توظيف  وثانيهما  املعرفة  إنتاج  أولهما 
الثقافية  بأبعادها  اإلنسانية  التنمية  يف 

والعلمية واالجتماعية والسياسية والبيئية.

والشك أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، قد 
قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير مسارات نقل 
من  كم  خالل  وذلك  املعرفة،  وتوطني  ونشر 
ساهمت  التي  واملشاريع  والبرامج  املبادرات 
يف جتاوز التحديات واملساعدة يف بناء مجتمع 
وبيئة معرفية تضمن استدامة التطور والرخاء. 

وحتديات  فرص  لدراسة  محاولة  ويف 
للشباب  الناجع  اإلدماج  واستراتيجيات 
اإلماراتي يف نقل وتوطني املعرفة على الصعيد 

أ

تقدمي

رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

طريق العالم العربي إلى مجتمع املعرفة
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تقرير  من  اإلماراتية  النسخة  تأتي  الوطني، 
وتفعيل  متكني  زيادة  عناصر  لتناقش  املعرفة 
توظيف  يف  ومشاركتهم  اإلماراتي  الشباب 

املعرفة يف التنمية اإلنسانية املستدامة. 

الثالث  العربي  املعرفة  تقرير  يديكم  بني 
يتضمن  والذي  املعرفة"،  وتوطني  "الشباب 
دولة  يف  املعرفة  حال  عن  خاصاً  تقريراً 

يقدم  أن  نأمل  املتحدة.  العربية  اإلمارات 
واقعنا  عن  وشاملة  واضحة  التقريران صورة 
املعريف احمللي واإلقليمي، وأن يرصدا َمواطن 
التي  املناطق  ويحددا  استثمارها  وسبل  القوة 
حتتاج إلى تطوير وحتسني، وأن يكونا مبثابة 
خارطة طريق لصناع القرار توفر لهم تصورات 
ونقل  نشر  وطرق  ووسائل  سبل  حول  مبدئية 

وتوطني املعرفة يف عاملنا العربي.

ب

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم



متهيد

املدير اإلقليمي
املكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ضمن الشراكة االستراتيجية والرؤية املشتركة 
آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  جتمع  التي 
العربية يف  للدول  اإلقليمي  املكتب  مكتوم مع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دعم إقامة 
مجتمعات املعرفة ألجل التنمية، وضمن إطار 
تقرير املعرفة العربي الثالث للعام 2014، يأتي 
الشباب  حول  اخلاص  التقرير  هذا  اصدار 
العربية  االمارات  دولة  يف  املعرفة  وتوطني 

املتحدة.  

وضع  عن  شاملة  نظرة  التقرير  هذا  ويقدم 
الشباب االماراتي وقدراته وفاعليته املعرفية 
شأن  وشانه  له.   املتاحة  التمكينية  والبيئات 
تقارير املعرفة األخرى، فإن هذا التقرير يتميز 
عينات  على  أجُنزت  ومسوحات  بدراسات 
النهائية  املرحلة  يف  اإلماراتي  للشباب  ممثلة 
الدولة.   يف  احلكومية  اجلامعات  جميع  يف 
كما يتميز التقرير بتقدمي أراء الشباب وذوي 
العالقة حول موضوع الشباب وتوطني املعرفة 
من  سلسلة  خالل  من  استقراؤها  مت  والتي 
اللقاءات امليدانية وورش العمل التي متت يف 
التقرير  ليصبح  التقرير،  لهذا  االعداد  سياق 
وتوصياته،  مخرجاته  أو  جدلياته  يف  سواء 
منبرا فريدا للشباب االماراتي ولذوي العالقة 
احللول  فيه  وأُقترحت  اآلراء  فيه  ُطرحت 
من  العديد  على  الضوء  تسليط  إلى  إضافة 
اجلوانب التي تستدعي االنتباه سواء كان ذلك 
التعظيم  يف  أو  والفجوات  العثرات  تاليف  يف 

على اإلجنازات.  

لقد حققت االمارات العربية املتحدة العديد من 
اإلجنازات التنموية املرموقة ويف زمن قياسي.  
االماراتي  االنسان  بناء  كان  البداية،  ومنذ 
ومتكينية من األهداف املعتمدة والتي اقترنت 
بإرادة سياسية لتحقيق ذلك مدعومة باإلرادة 
اللحاق  بأهمية  والوعي  الصادقة  املجتمعية 
الدؤوب  السعي  ولعل  املتقدمة.  الدول  بركب 
املعرفة يف االمارات إلقامة مجتمع واقتصاد 

التوجهات  هذه  جتليات  أهم  أحد  ميثل 
فإن  التقرير،  يؤكد  وكما  والسياسات. 
هذا  يف  املقترحة  واآلليات  االستراتيجيات 
بل  فقط،  للتطبيق  قابلة  ليست  التقرير 
كافة،  نقل  لم  إن  معظم،  متلك  االمارات  أن 
حتتية  ببنية  تتمتع  فالدولة  جناحها.  شروط 
وإدراك  قوي،  واقتصاد  متطورة،  ومعلوماتية 
بناء املجتمع املعريف ولضرورة  واضح ألهمية 
العملية  هذه  يف  للشباب  الفاعل  اإلشراك 

التنموية املركزية.

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شارك 
يف هذا املجهود الكبير من خبراء وباحثني وال 
سيما الكتاب واحملررين، وفريق العمل يف كل 
ومؤسسة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  من 
محمد بن راشد آل مكتوم. والشكر موصول 
للشباب االماراتي ولكل من ساهم يف البحوث 
امليدانية وورش العمل التي شكلت مخرجاتها 

أهم مواد هذا التقرير.

ُجل  عن  أعرب  أن  إال  اخلتام  يسعني يف  وال 
االحترام والتقدير والشكر إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته 
ودعمه املتواصل ملبادرات إقامة مجتمع املعرفة 
املنطقة  يف  بل  ال  اإلمارات  يف  فقط  ليس 
العربية والعالم ككل.  وأجدد الفخر بشراكتنا 
يف برنامج األمم املتحدة االمنائي مع مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم وحرصنا على تنمية 
رؤانا  يف حتقيق  واستمراريتها  الشراكة  هذه 
املشتركة يف إقامة مجتمعات املعرفة والتنمية 
املستدامة لإلنسان يف املنطقة العربية ويف كل 

مكان.  

ت

سيما بحوث
 مساعد األمني العام لألمم املتحدة

املدير اإلقليمي
 املكتب اإلقليمي للدول العربية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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فريق القراء
منى  املاجد،  كلثم  الكعبي،  سعيد  علي  اجلاسم،  سليمان 

جمعة البحر.
 

الفريق املركزي
آمنة خليفة آل علي )كاتب رئيسي(، علي ابراهيم )باحث(.
األعضاء: ادريس بنسعيد، حسن البيالوي ، خالد الوزني، 

عبد الوهاب بن حفيظ، جنوى الفزاع غريس.

مدير ومنسق التقرير
غيث حمدي فريز )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(.

األوراق اخللفية
عبد احلميد رضوان، عبد الرحيم العطري، عبد الرحيم 
املصلوحي، كمال عبد اللطيف، كمال جنيب، هاني إبراهيم 

عطا.

تصميم االستبيان/ األدوات والتحليل اإلحصائي
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تقدمي

وتوطني  "الشباب  حول  التقرير  هذا  يأتي 
ضمن  املتحدة"  العربية  اإلمارات  يف  املعرفة 
الثالث  العربي  املعرفة  لتقرير  العام  اإلطار 
لعام 2014 لتسليط الضوء على واحدة من أهم 
القضايا أمام املجتمع اإلماراتي، وهي مسألة 
إدماج الشباب ومتكينهم من املساهمة الفاعلة 
نقطة  باعتبارها  املعرفة  وتوطني  نقل  يف 
الدولة،  يف  املعرفة  مجتمع  إلقامة  انطالق 
أرحب  آلفاق  مهماً  مدخاًل  كذلك  وبوصفها 
األكبر  والتحدي  املستدامة.  اإلنسانية  للتنمية 
يف إيجاد هذا املجتمع هو بناء اإلنسان، أو رأس 
املال املعريف، على قواعد جديدة تتماشى مع 
ذلك  ويتضمن  نعيشه،  الذي  العصر  متطلبات 
متكني الشباب، وهم الكتلة األساسية يف هذا 
املجتمع، من تطوير معارفهم ومهاراتهم وأطر 
تفكيرهم وقيمهم لنقل وتوطني وإنتاج املعرفة 
بالفائدة  يعود  ومبا  السبل  بأجنع  وتوظيفها 

عليهم وعلى املجتمع اإلماراتي ككل. 

التنمية  مرتكزات  أهم  أحد  املعرفة  متثل 
اإلنسانية الشاملة واملستدامة. من هنا، ينبغي 
على جميع فئات املجتمع ومكوناته االنخراط 
وتوظيفها  وتوطينها  املعرفة  نقل  عمليات  يف 
وإنتاجها، ومواجهة التحديات التي قد تعترض 
سبل بناء مجتمع املعرفة، سواء يف التعليم أو 
كما  األخرى.  القطاعات  أو  العلمي  البحث 
آلية تستطيع  للمعرفة هي  الفاعلة  اإلدارة  أن 
من  جديدة  أجيال  بناء  خاللها  من  الدولة 
ما  مع  التعامل  قدرات  ميتلكون  املواطنني، 
على  القائم  التعلم  أمناط  من  اآلن  سائد  هو 
والبحث  النقدي  والتفكير  واالبتكار  اإلبداع 
العلمي. فاألساس يف التقدم والثروة يف عصر 
كما  املعرفة،  يف  العاملون  هو  احلالي  املعرفة 
أن األنشطة الرئيسة املنتجة للثروة ليست يف 
توفر املواد اخلام، وال األيدي العاملة، بل إنها 
هؤالء  يقدمها  التي  املضافة  القيمة  يف  تكمن 
العاملون من خالل التجديد واإلبداع وتطبيق 

املعرفة يف ميدان العمل.

وتوطني  "الشباب  حول  التقرير  هذا  يرصد 

املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة" اإلمكانات 
واآلليات التي مُتّكن الدولة وشبابها من حتقيق 
هدف بناء مجتمع املعرفة، واملشاركة يف بناء 
ويف  بل  فحسب،  اإلمارات  يف  ال  احلضارة 
النطاقات العاملية األوسع. كما يسعى التقرير 
إدماج  ضرورة  مع  التعامل  سبل  كشف  إلى 
 29-19 العمرية  الفئة  من  اإلمارات  شباب 
املعرفة وتوطينها، وتبنّي  سنةيف سيرورة نقل 
العملية.  هذه  تعيق  التي  والتحديات  الفرص 
وباالستناد إلى البحوث امليدانية، سيستقصي 
الدولة  للشباب يف  الراهنة  األوضاع  التقرير 
للقدرات  امتالكهم  حيث  من  أدق  بشكل 
واملجتمعية  واالقتصادية  والثقافية  املعرفية 
مجتمع  بناء  يف  املساهمة  من  متكنهم  التي 
البيئات  واقع  على  كذلك  وسيتعرف  املعرفة. 
التمكينية املتاحة وقدرتها على توسيع فرص 

الشباب وبناء قدراتهم لتحقيق هذا الهدف.

وحتفيز  الشباب  دمج  قضية  وتكتسب 
املعرفة  وتوطني  نقل  يف  الفاعلة  مشاركتهم 
العربية  لإلمارات  بالنسبة  خاصة  أهمية 
الصاعدة  الدول  من  واحدة  فهي  املتحدة. 
أعلى  حتقيق  إلى  بثبات  والطامحة  باطراد 
معدالت ممكنة من التنمية، وإلى ولوج عوالم 
األرحب.  مجاالتها  يف  اإلنسانية  املعرفة 
إلى  بوضوح   "2021 اإلمارات  "رؤية  وتشير 
إرادتها يف "أن تصبح من أفضل دول العالم".  
وال شك يف أن هنالك العديد من العوامل التي 
فالقدرات  الطموح.  هذا  حتقيق  يف  تساعد 
املادية الكبيرة واإلرادة السياسية واملجتمعية 
الدولة من  النسبي حلجم  والصغر  احلازمة، 
حيث املساحة وعدد السكان جتعل هذا األمر 

ممكناً، بل وقريب املنال. 
  

التقرير من عدة حقائق وقواعد  ينطلق هذا 
والفئة  الوسيلة  الشباب هم  أن  أولها  فكرية؛ 
الرئيسية املعول عليها إلقامة مجتمع املعرفة، 
احملرك  فهم  كذلك.  يكونوا  أن  يجب  أو 
مما  االجتاه،  هذا  يف  يدفع  الذي  الرئيسي 
والتمكني  الكافية  الرعاية  إيالءهم  يستدعي 
أن  الثانية فهي  الفكرية  القاعدة  أما  الالزم. 
فقد  بنفسه.  نفسه  يبني  ال  املعرفة  مجتمع 

تكتسب قضية دمج 
الشباب وحتفيز 

مشاركتهم الفاعلة يف 
نقل وتوطني املعرفة 

أهمية خاصة بالنسبة 
لإلمارات العربية 

املتحدة. فهي واحدة 
من الدول الصاعدة 

باطراد والطامحة 
بثبات إلى حتقيق أعلى 

معدالت ممكنة من 
التنمية، وإلى ولوج 

عوالم املعرفة اإلنسانية 
يف مجاالتها األرحب
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توجد املعرفة يف بلد ما، إال أن انتشارها ال 
يعني بالضرورة وجود مثل هذا املجتمع فيه. 
وتبني القاعدة الثالثة أن إقامة مجتمع املعرفة 
املعرفة  بأدوات  املُسلحني  الشباب  بواسطة 
إليها بوصفها برنامجا عمليا  يجب أن يُنظر 
له إجراءات يتم تنفيذها يف مجاالت التعليم 
والبحث العلمي والثقافة واالتصال واالقتصاد 
والتكنولوجيا واإلعالم وغيرها من املجاالت، 

ويف آن واحد، ويف تناسق وتكامل بينها.

اإلمارات  لدولة  التقرير  هذا  أهمية  وتكمن 
حتوالت  غمرة  يف  املوضوع  لهذا  تصديه  يف 
عميقة  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية 
ورأسماله  العربي  املجتمع  أركان  أهم  متس 
البشرية  الطاقات  يف  املتمثل  األساسي 
املجتمع  أن  كما  البناء.  على  القادرة  الشابة 
عاما  وأربعني  ثالثة  من  أكثر  بعد  اإلماراتي، 
مراحل  إلى  قد وصل  االحتاد،  تأسيس  على 
من النضج املجتمعي واالقتصادي املتجلي يف 
الكبيرة، ورمبا يف املجاالت كافة.  اإلجنازات 
ولعل بروز الشباب، كّما ونوعا، ككتلة أساسية 
يف املجتمع ميثل واحدا من أهم مالمح هذه 
املرحلة، مبا ينطوي عليه من فرص وحتديات 
فرص  بتوسيع  يتعلق  ما  يف  وبخاصة  وآمال، 
الشباب وتفعيل مشاركاتهم يف عمليات البناء 
والتقدم مبا يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمع 
اإلمارات. وقد أظهرت تقارير املعرفة العربية 
امللموس  التقدم  ومع  اإلمارات-  أن  السابقة1 
يف العديد من املجاالت- ما زالت تعاني من 
فجوة معرفية يف العديد من املجاالت العلمية 
هذا  يقدم  أن  املُؤمل  ومن  والتقنية.  واألدبية 
التقرير منوذجاً ملا حققته دولة اإلمارات ومبا 
تسعى إلى حتقيقه من أجل سد هذه الفجوة. 
وليس من املبالغة القول: إن الشباب هم وقود 
واملستقبل،  احلاضر  يف  اإلمارات  مجتمع 
ألنهم هم القادرون على إحداث التقدم  نحو 
واملجتمع  الدولة  وعلى  املعرفة.  مجتمع  بناء 
لتعزيز  دعمهم،  يف  االستمرار  اإلمارات  يف 
االعتماد عليهم ولتمكينهم من إحداث تنمية 
العلمي  والبحث  التعليم  ملموسة يف مجاالت 
إلى  وصوال  والثقافة  واإلعالم  والتكنولوجيا 
رسم  من  بد  وال  املعرفة.  مجتمع  تأسيس 

اعتبارها  يف  تأخذ  واستراتيجيات  سياسات 
أن الشباب هم قوة لالنتقال إلى تنمية جديدة 
املعرفة.  هو  جديد  محرك  على  مستندة 
وتوطني  نقل  يف  للشباب  الناجح  واالندماج 
املعرفة يف هذا املجتمع الطموح هو اخلطوة 
األولى يف رحلة البحث عن بناء مجتمع املعرفة 

يف دولة اإلمارات.

استكمال املسيرة نحو إقامة مجتمع 
املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة 

التقريرين  خطوات  التقرير  هذا  يستكمل 
املعرفة  موضوع  استهدفا  اللذين  السابقني 
وإقامة مجتمع املعرفة يف الوطن العربي بشكل 
فقد  التحديد.  وجه  على  اإلمارات  ويف  عام 
حدد تقرير املعرفة األول لعام 2009، بعنوان 
"نحو تواصل معريف منتج"، املفاهيم األساسية 
الوطن  يف  املعرفة  مجتمع  لبناء  الضرورية 
واستعرض  اإلمارات.  ذلك  يف  مبا  العربي 
ونشر  وتوطينها  املعرفة  نقل  شروط  التقرير 
مشددا  الضرورية،  التمكينية  والبيئة  أدواتها 
على ضرورة تهيئة مناخ يرعى املعرفة ويوفر 
يف  وبخاصة  كافة،  النواحي  يف  مستلزماتها 
الكمي  التقدم  األول  التقرير  وأظهر  التعليم. 
التقدم   ذلك  أن  إلى  اإلشارة  مع  التعليم  يف 
تراكم  بخلق  يسمح  نوعي  تقدم  يُواكبه  لم 
رأسمال معريف وبيئة متكينية مالئمة تسمح 
التنمية  يف  فاعل  عنصر  إلى  املعرفة  بتحول 
العربية،  فالدول  متطلباتها.  ويلبي  اإلنسانية 
ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة، لم 
تتمكن بعد، من إيجاد الكتلة احلرجة املطلوبة 
القدرة على  الذي ميتلك  املُؤهل  الشباب  من 
قيادة عملية إقامة مجتمع واقتصاد املعرفة. 
املركزي  الدور  التقرير  خالصات  وأظهرت 
االستراتيجية  والقيمة  التنمية،  يف  للمعرفة 
ملنظومة التربية والتدريب، وبصفة خاصة إلى 
مرتاديها، أي فئة اليافعني والشباب الفاعلني 
الرئيسيني يف بناء املجتمع القائم على املعرفة 

واقتصادها املتشبع بقيمها األساسية.

إن ولوج مجتمع املعرفة يقتضي توفير جملة 
تأهيل  مقدمتها  يف  الضرورية،  الشروط  من 

إن ولوج مجتمع املعرفة 
يقتضي توفير جملة 

من الشروط الضرورية، 
يف مقدمتها تأهيل 

النشء وتكوينهم 
عن طريق تزويدهم 

مبهارات معرفية 
وحياتية جديدة 

حتولهم من مجرد 
مستهلكني للمعارف 

إلى فاعلني قادرين على 
إنتاج املعرفة وتداولها 

واستثمارها
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النشء وتكوينهم عن طريق تزويدهم مبهارات 
مجرد  من  حتولهم  جديدة  وحياتية  معرفية 
مستهلكني للمعارف إلى فاعلني قادرين على 
إنتاج املعرفة وتداولها واستثمارها. وذلك ما 
أكدته دراسة حالة اإلمارات يف تقرير املعرفة 
الوقوف  استهدف  الذي   ،2011/2010 الثاني 
على درجة استعداد النشء دون الثامنة عشر 
للولوج إلى مجتمع املعرفة. فقد رصد التقرير 
املطلوبة  املهارات  أن  وأوضح  تأهيلهم،  واقع 
املطلوب  املستوى  من  أقل  عام  بشكل  كانت 
بينما  املعرفة،  مجتمع  إلى  للولوج  لتأهيلهم 
حالة  ومتّيزت  جيدة.  بدرجة  القيم  ظهرت 
الرغبة  بوجود  التقرير  هذا  يف  اإلمارات 
دعائم  إرساء  أجل  من  العمل  يف  واإلرادة 
التحرك  متطلبات  وتوافر  املعرفة،  مجتمع 
اإلمكانات  وبخاصة  كبيرة،  بدرجة  أيضاً 
استراتيجيات  أن  إال  التحتية.  والبنى  املادية 
التحرك وجتسيدها يف برامج ومخططات لم 
تكن بالدرجة نفسها من الوضوح، كما أنها لم 
تنعكس بالشكل املطلوب على اإلجنازات وعلى 

حتسني املستوى املعريف والتعليمي للنشء.

التقريرين  وخالصات  نتائج  من  وانطالقا 
"الشباب  عن  التقرير  هذا  فإن  السابقني، 
وتوطني املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة"، 
بناء  يف  األساسية  الرافعة  دور  على  يركز 
وبصورة  الشباب.  فئة  وهم  املعرفة،  مجتمع 
املعرفة  تقرير  مع حتليالت  ومتكاملة  موازية 
املنطقة  حول    22014 للعام  الثالث  العربي 
العربية الذي ينشر بالتزامن مع هذا التقرير، 
يستكمل هذا التقرير تشخيص الواقع املعريف 
تأهيلهم  ومستوى  الشباب  لفئة  والقيمي 
ومهاراتهم لتحقيق النقلة النوعية يف املجتمع 
االنتقال من  واملساهمة يف عملية  اإلماراتي، 
نقل املعرفة واستهالكها إلى متلكها وتوطينها.

مفاهيم توطني املعرفة واالندماج 
الفاعل للشباب 

متشيا مع النموذج املفاهيمي املعتمد يف تقرير 
املفهوم  يستند   ،2014 للعام  العربي  املعرفة 
املشاركة  من  الشباب  متكني  لعملية  العام 

الفاعلة يف عمليات نقل وتوطني املعرفة إلى 
عنصرين أساسيني: أولهما مفاهيم ومقاربات 
"نقل وتوطني املعرفة"، وثانيهما" متكني وتأهيل 
الشباب" من املشاركة الفاعلة يف عمليات هذا 
املعرفة"  "توطني  مفهوم  أما  والتوطني.  النقل 
فيشتمل على ثالثة عناصر أساسية متكاملة: 
املعرفة  توظيف  وثانيها  املعرفة  إنتاج  أولها 
بأبعادها  اإلنسانية  التنمية  ملآرب  خدمة 
والسياسية  واالجتماعية  والعلمية  الثقافية 

والبيئية، وثالثها نشر املعرفة.

وال تفهم كلمة التوطني مبعنى النقل فقط، ألّن 
ما يجعل النقل توطيناً هو عملية إنتاج وإعادة 
إنتاج التمثالت التي ترافقها وتصاحبها، وما 
الالزمة  الشروط  تأمني  من  ذلك  يستدعيه 
لعمليات النقل ثم التوطني واإلنتاج. واإلشارة 
البيئات  توفير  عمليات  هي  هنا  املقصودة 
وأمناط  للمؤسسات  املستوعبة  التمكينية، 
التشريع املالئمة لها؛ فبدون بيئات متكينية، 
عتبة  بلوغ  على  قادرة  منافذ  إيجاد  يصعب 
املعرفة  توطني  يقتضي  كما  املعرفة.  توطني 
توفير  من  أوالً  ن  مُتكِّ التي  الوسائل  استنبات 
املقومات  توفير  يف  املتمثلة  التوطني  أسباب 
الضرورية لبناء قواعد مجتمع املعرفة. وأبرز 
واملعلومات  االتصال  تقنيات  املقومات  هذه 
هذه  فضاءات  أصبحت  فقد  واإلنترنت. 
الدوائر مقدمة ضرورية لتملك مفاتيح عالم 
جديد وثقافة جديدة بال حدود، أي فضاءات 

مجتمع املعرفة والتنمية. 

كما أن نقل املعرفة هو، من غير شك، خطوة 
ضرورية والزمة لتملك أوليات مجتمع املعرفة 
وأدواته، بخاصة تكنولوجيا اإلعالم والتواصل 
احلديثة واملهارات احلياتية والفنية الضرورية. 
األساسي  الهدف  وهو  املعرفة  توطني  أما 
املعرفة  استهالك  من  انتقال  فهو   - للتقرير 
من  به  نقلت  الذي  بالشكل  تدويرها  وإعادة 
بها  واالشتغال  إلى متلكها  مجاالتها األصلية 
وعن طريقها داخل مجتمعات نوعية محددة 
تسعى  وثقافية  اجتماعية  منظومة  إطار  ويف 
تنمية  شروط  وتوفير  التقدم  حتقيق  إلى 
بناء  الفاعلة يف  املساهمة  على  قادرة  أصيلة 

ال تفهم كلمة التوطني 
مبعنى النقل فقط، ألّن 
ما يجعل النقل توطينًا 
هو عملية إنتاج وإعادة 

إنتاج التمثالت التي 
ترافقها وتصاحبها، 

وما يستدعيه ذلك من 
تأمني الشروط الالزمة 

لعمليات النقل ثم 
التوطني واإلنتاج
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احلضارة اإلنسانية. وهو توطني يعتمد شباب 
اإلمارات رافعة أساسية وهدفاً وغاية له.

ننا أبحاث إميانويل كاستلز،3 التي أوضح  ومُتكِّ
من  الشبكات،  لعصر  الكبرى  املالمح  فيها 
معرفة الدور الذي ميكن أن متارسه تقنيات 
االجتماعية  التحوالت  إجناز  يف  املعلومات 
الكبرى. فقد أبرز كاستلز دور الذات الفاعلة 
العاملون،  يجتهد  حيث  الشبكي،  املجتمع  يف 
أفراداً وجماعات، وضمن شبكات تقوم بإنتاج 
وتداول ما أسماه "القوة والتجربة"، بالتحرك 
املكان  حلدود  متجاوزة  افتراضية  عوالم  يف 
مختلف  نفسه  اآلن  يف  ومتجاوزة  والزمان، 

البنى والشرائح الطبقية واالجتماعية.

 النموذج املفاهيمي للشباب وتوطني 
املعرفة 

إن النموذج املفاهيمي املعتمد يف هذا التقرير 
بني  الترابط  على  يستند  اإلمارات  حلالة 

قاعدتني أساسيتني لنقل وتوطني املعرفة: 4 

املتمثل  املعريف"  املال  رأس  "تأمني  أوالً   •
القيام  القادرة على  الشبابية  الطاقات  يف 

بعمليات النقل والتوطني املعريف، 

• ثانياً "توفير البيئات التمكينية" املطلوبة 
واملؤسسات  التشريعات  ذلك  يف  مبا 
األوسع.  مبفهومها  واحلريات  الداعمة 
املطلوبة  األدوات  أهم  تأمني  يتم  وبذلك 
األدوات  فيها  مبا  املعرفة  وتوطني  لنقل 
املؤسسية والتشريعية  واملعرفية واملالية. 

لتحقيق  بأدواتهما  القاعدتان  هاتان  وتتكامل 
يقع يف  متكاملة  منظومة  املعرفة" يف  "توطني 
فيها  مبا  والتوطني،  النقل  آليات  محورها 
وغير  املادي  والتحفيز  املعلومات،  تكنولوجيا 
املادي، واالنفتاح والتواصل، والشراكات العاملية 
واملتابعة.  والتقييم  والترجمة،  واإلقليمية، 
وطبقاً لهذه املفاهيم، يُنظر إلى عمليات "نقل 
املعرفة" كجزء ومرحلة يف الطريق إلى الهدف 

األسمى املتمثل يف "توطني املعرفة".

وكما يشير الشكل 1.1، يشتمل مفهوم توطني 
يكمل  رئيسية  عناصر  ثالثة  على  املعرفة 
وثانيها  املعرفة،  نقل  أولها  بعضا؛  بعضها 
خدمة  وتوظيفها  نشرها  وثالثها  إنتاجها، 
ألهداف التنمية، ولكي يستفيد منها املجتمع. 
ويتعلق السؤال املطروح يف إطار مفهوم توطني 
املعرفة مبدى توافر وفعالية البيئات التمكينية 
املساعدة واملطلوبة لنقل وتوطني املعرفة، مبا 
يف ذلك التشريعات والقوانني والبنى التحتية 
االقتصادية  واألوضاع  الداعمة،  واملؤسسات 
والعلمية  والتعليمية  والسياسية  واالجتماعية 

والثقافية واإلعالمية. 
 

ومتكني الشباب - يف هذا النموذج املفاهيمي 
- هو العنصر الثاني الرئيس؛ إذ ال يتم النقل 
عامة،  بصفة  أو،  الشباب  بدون  والتوطني 
هو  الشباب  فتمكني  البشرية.  القوة  بدون 
رأس  توافر  تأمني  يف  الفاعلة  األدوات  أحد 
للقيام  الدولة  إليه  حتتاج  الذي  املعريف  املال 
بعمليات نقل وتوطني املعرفة، وهناك بالتالي 
وتوطني  الشباب  متكني  بني  تفاعلية  عالقة 
الشباب  متكني  مستوى  زاد  فكلما  املعرفة؛ 
زادت عمليات توطني املعرفة. وينطلق مفهوم 
بناء  يف  مساهمتهم  وتعزيز  الشباب  متكني 
والتنمية  املعرفة  ثالثية  من  املعرفة  مجتمع 
واحلرية التي اعتمدها تقرير املعرفة العربي 
أن قضية  التقرير احلالي  2009. ويرى  للعام 
الشباب ال تنفصل عن قضية التنمية، بل تكمن 
املعرفة،  القلب منها. فالشباب هم حاملو  يف 
وهم صانعو التنمية. ويف الوقت نفسه، توفر 
وجاهزيتهم  حريتهم  لتأمني  الفرص  التنمية 
الولوج  لتحقيق تنمية مستدامة، ومتكنهم من 

إلى مجتمع أرحب للمعرفة.

توطني  املعرفة  كمدخل للتنمية 
املستدامة

التنمية  مفهوم  يستوقفنا  السياق،  هذا  يف 
إلقامة  األسمى  الهدف  متّثل  التي  اإلنسانية 

يرى التقرير احلالي 
أن قضية الشباب ال 
تنفصل عن قضية 

التنمية، بل تكمن يف 
القلب منها. فالشباب 

هم حاملو املعرفة، 
وهم صانعو التنمية. 

ويف الوقت نفسه، توفر 
التنمية الفرص لتأمني 

حريتهم وجاهزيتهم 
لتحقيق تنمية 

مستدامة، ومتكنهم 
من الولوج إلى مجتمع 

أرحب للمعرفة



7 التمهيد

مجتمع املعرفة؛ فقد ارتبط التقّدم ملدة طويلة 
يف األدبيات االقتصادية واالجتماعية مبفهوم 
"النمو" املتمثل يف حتقيق تراكم أدنى ملؤشرات 
كمية، كالناجت احمللي اإلجمالي ونصيب الفرد 
واالجتماعية  االقتصادية  البنى  وتوافر  منه، 
أن  غير  والضرورية.  األساسية  والتجهيزات 
سياسات التنمية وترتيب أولوياتها قد أدت يف 
كثير من احلاالت إلى نتائج أقل من املطلوب 
أو نتائج عكسية. فقد أعطت معظم األولوية 
كبير  حد  إلى  وأهملت  املادية  للمؤشرات 
ومدارها،  التنمية  جوهر  مع  الناجع  التعامل 
أي اإلنسان. ويعود الفضل- بالدرجة األولى- 
الذي  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  إلى 
سجل قطيعة مع مفهوم "النمو" اخلام ليعوضه 
"البشرية"،  ثم  "التنمية"  هو  جديد  مبفهوم 
استراتيجيات  من  نوعّياً  انتقاالً  مّثل  مما 
اإلنسانية".  "التنمية  إلى  "النمو"  وسياسات 

إطاره  يف  يندرج  الذي  العام  املفهوم  وهو 
وتتحدد  نفسه.  التوطني  مفهوم  عنه  ويصدر 
هذه القطيعة يف عبارة بالغة الداللة يستأنف 
املتحدة  األمم  لبرنامج  األول  التقرير  بها 
اإلنسانية  التنمية  ملفهوم  تعريفه  اإلمنائي 
"إن اإلنسان هو الثروة احلقيقية التي متلكها 
خلق  هو  للتنمية  األساسي  والهدف  األمم. 
أطول  ملدة  العيش  للسكان  تتيح  مالئمة  بيئة 
وبصحة جيدة. وقد يبدو هذا األمر بديهيا، 
مراكمة  خلف  اجلري  وراء  نُسي  أنه  غير 
هذا  ويكشف  املادية".5  واملمتلكات  اخليرات 
مقابل  التنمية،  مفهوم  عمق  عن  التعريف 
اختزالية مفهوم النمو الذي ال يُظهر من هم 
املستفيدون احلقيقيون من التنمية، ألن هناك 
داخل  مباشرة  نتائجها  تظهر  ال  استثمارات 
حتسني  مثل  النمو،  أو  الوطني  الناجت  أرقام 
التغذية واخلدمات الصحية، والوصول السهل 

الشكل 1.1الشكل 1.1
النموذج املفاهيمي لنظامي توطني املعرفة و متكني الشباب

توظيف املعرفة

نظام متكني
الشباب

نقل املعرفة

املعرفةتوطني

البيئات
التمكينية

االنفتاح 
واالندماج

العاملي
املهارات

االنتماء

القيم

الفاعلية 
الثقافية
واملعرفية

الفاعلية
االقتصادية

واالجتماعية
والسياسية

إنتاج املعرفة

االجتماعياالجتماعيالعلميالعلمي االقتصادياالقتصادي

األبحاث
العلمية

اإلبداع الثقايفالنشر واإلصدار

احملتوى
الرقمي

التواصل
والشراكات

البيئيالبيئيالسياسيالسياسي الثقايفالثقايف

ُينظر إلى عمليات "نقل 
املعرفة" كجزء ومرحلة 
يف الطريق إلى الهدف 

األسمى املتمثل يف 
"توطني املعرفة"
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املريح، وشروط  العيش  املعرفة، ووسائل  إلى 
العمل اجليدة، واحلماية من اجلرائم والعنف 
اجلسدي، واإلحساس باملشاركة يف األنشطة 
االقتصادية والثقافية للجماعة التي يعيشون 
داخلها. وبطبيعة احلال، فإن الكل يتمنى منو 
دخله، إال أن هذا ليس املطلب الوحيد الذي 
يعيش من أجله الفرد أو تنصب الدولة نفسها 
باتساع  ترتبط  ال  احلياة  فجودة  به.6   للقيام 
أيضا  تتجسد  بل  الفردي،  الدخل  دائرة 
تقدم  التي  كبير يف مجموع اخلدمات  بشكل 
إلى أفراد املجتمع بهدف حتقيق وضمان ما 
ميكن تسميته بالرفاه والسعادة. ومن النتائج 
التنمية  مفهوم  الستعمال  املباشرة  األساسية 
باإلنسان  أوال  ربطها  إليه  املشار  مبعناه 
باعتباره كال ال يتجزأ وإيالء حاجاته املعرفية 
التي  نفسها  األهمية  واالجتماعية  والثقافية 
تعطى ملتطلباته املادية من جهة ثانية. ولم يعد 
بل  للتنمية  موحدة  وصفة  أو  منوذج  هنالك 
مسارات مختلفة ومتعددة باختالف املجتمعات 

اإلنسانية وتعدد تنظيماتها وثقافاتها.

ميكن القول، إذن، بأن التنمية، مع كل التطور 
الذي عرفته من حيث املناهج واملباحث العلمية 
واملقاربات، ستظل مفهوما بال منوذج. وهي 
والتدخالت،  اآلليات  من  الكثير  إلى  تشير 
أية  على  تؤشر  ال  نفسه  الوقت  يف  لكنها 
منها؛  املطلوب  املستوى  لبلوغ  جاهزة  وصفة 
فلكل مجتمع تنميته املناسبة له وإلمكانياته. 
معقدة  تغيير  سيرورة  التنمية  تبدو  ولهذا، 
غير محسومة النتائج يف مطلق األحوال، مما 
ال  ألنها  واقعياً،  حتقيقها  إمكانية  يعقد  قد 
تفترض قرارا صادرا عن السياسي أو اخلبير 
الشروط  من  كثيرا  أيضاً  تتطلب  بل  فقط، 
التمكينية لتوطينها وتوفير  احملفزة والبيئات 

شروط استدامتها.

العالقة العضوية بني التنمية واملعرفة

إن فتح نقاش حول موضوعات التنمية يجد 
مجتمع  مع  الضرورية  العالقة  يف  مسوغاته 
اإلنسانية  التنمية  أن  اعتبار  على  املعرفة، 
املعريف  التمكني  اإلجرائية يف  ترجمتها  جتد 

التكنولوجيا  انتشار  ألفراد املجتمع. ذلك أن 
املعلوماتي"  "القرب  واقع  وسيادة  احلديثة 
ويُسر الولوج إلى العلم واملعرفة، يعد التأكيد 

العملي وامليداني لنجاحات التنمية. 
سيرورة  هي  عامة،  بصفة  التنمية،  إن 
وقيمية  واقتصاديـة  واجتماعية  سياسية 
منسجمة ومتناسقة تستهدف حتسني شروط 
احلياة بشكل دائم. وهي تنطوي على نوع من 
من  اإلنسانية  البيئة  يستهدف  الذي  التغيير 
املعارف  وكذلك  والتجهيزات  التهيئة  حيث 
واالجتاهات واملمارسات.7 كما تؤكد مفاهيم 
أهمية  على  وممارساتها  اإلنسانية  التنمية 
االستثمار يف اإلنسان لبناء وترسيخ رأسمال 
بشري مؤّهل، وهذا ال يتم إال من خالل زيادة 
فرص اإلنسان يف اكتساب املعرفة؛ فال تنمية 
بدون معرفة. ويؤكد مفهوم التنمية اإلنسانية 
املستدامة، من ثم، على جانبني: يتمثل األول 
مجاالت  يف  البشرية  القدرات  تشكيل  يف 
على  اآلخر  يشدد  بينما  واملعرفة،  التعليم 
قدراتهم  استثمار  خالل  من  البشر  متكني 
املختلفة.  املجاالت  واملساهمة يف  اإلنتاج  يف 
اإلنسانية  التنمية  إن  القول  هنا، ميكن  ومن 
املستدامة تعد رؤية تنموية شاملة تسعى إلى 
متكني اإلنسان وبناء قدراته املعرفية وتوسيع 
جلعل  وذلك  املجاالت،  مختلف  يف  خياراته 
اإلنسان مؤهاًل وقادراً على استثمار طاقاته 
يعززها  الذي  وبالشكل  والفكرية،  املعرفية 

ويعمل على رعايتها ويضمن احملافظة عليها.8
اإلطار 1.1

التنمية والتحول نحو اقتصاد املعرفة   

املعرفة  على  التنمية  خطط  اعتماد  تزايد  إن 
»اقتصاد  نحو  حتول  عن  أسفر  قد  ومشتقاتها 
املعرفة«، أي من اقتصاد مبني على املكون املادي 
إلى اقتصاد تكون فيه املعارف واملهارات هي قطب 
الرحى يف العملية اإلنتاجية. وال أدل على ذلك من 
التي  الفكر االقتصادي نفسه،  التي عرفها  النقلة 
ارتقت، يف حتديدها ملستويات التنمية للدول، من 
الناجت  قبيل  من  تقليدية  مؤشرات  على  االعتماد 
الداخلي أو الوطني اخلام إلى مؤشرات أكثر دقة 
تأخذ يف احلسبان معايير أخرى كالتعليم والصحة 
والدخل الفردي، على غرار مؤشر التنمية اإلنسانية 

املعمول به يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

املصدر: عبد الرحيم املصلوحي، ورقة مرجعية للتقرير.

جودة احلياة ال ترتبط 
باتساع دائرة الدخل 
الفردي، بل تتجسد 
أيضا بشكل كبير يف 

مجموع اخلدمات التي 
تقدم إلى أفراد املجتمع 

بهدف حتقيق وضمان 
ما ميكن تسميته 
بالرفاه والسعادة
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املعرفة  مجتمع  وصف  يطلق  عام،  وبشكل 
على الطور الراهن من مراحل تطور املجتمع 
اإلنساني الذي يقوم أساساً على نقل املعرفة 
وتوطينها ونشرها وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة 
املجتمعي وصوالً  النشاط  يف جميع مجاالت 
التنمية  من  أرحب  ومجاالت  مستويات  إلى 
تقرير  يؤكد  الصدد،  هذا  ويف  اإلنسانية.9 
حول  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
أن  بوضوح  التعلم"  ومجتمع  املعرفة  "إدارة 
"املعرفة هي العامل األساس يف منط اإلنتاج 
الرئيسة  العملية  هو  التعلم  وأن  اجلديد، 

للحصول على املعرفة".10  

إن الشرط األساس لتتحلّى املعرفة مبفهومها 
ومضمونها  وترتبط مبسيرة التنمية اإلنسانية 
يف  احلياة  مكونات  من  مكوناً  تصبح  أن  هو 
عن  البحث  ثقافة  تترسخ  وأن  مجاالتها،  كل 
حياة  منها يف  واالستفادة  املعرفة وحتصيلها 
الشعوب. فاملعرفة تصبح بال جدوى إذا كانت 
منتجاً فردياً أو خارجياً ال مردود له أو ال فائدة 
منه للمجتمع. ولذلك، فإن مصطلح "مجتمع 
باملجتمع  احلال،  بطبيعة  يختص،  املعرفة" 
وأهميتها  باملعرفة  تؤمن  التي  وبثقافته  ككل 
وتوطينها  ونقلها  حتصيلها  طرق  وتتشرب 

واالستفادة منها والبناء عليها وإثرائها.

املشاركة الفاعلة للشباب كمتطلب 
أساس لتوطني املعرفة 

يتضح مما سبق أن مفهوم التنمية اإلنسانية 
سياسات  من  سبقه  ملا  وجتاوٌز  قطٌع  هو 
هو  ومداره  فمركزه  التقدم؛  واستراتيجيات 
نشاطا  الفئات  أكثر  هو  وجوهره  اإلنسان، 
السياق،  هذا  ويف  الشباب.  أي  فيه،  وإنتاجا 
ذات  عمرية  فئة  مجرد  الشباب  يعد  لم 
فترة  أو  خاصة،  ومتطلبات  خصوصيات 
"الطفولة" و"  انتقالية مضطربة بني مرحلتي 
النضج"، وإمنا هو "رأسمال بشري" تبنى عليه 

كل استراتيجيات التنمية وسياساتها.

هم  الشباب  فإن  الشائع،  لالعتقاد  وخالفا 
وإنتاجا  استهالكا  األكثر  االجتماعية  الفئة 

تعرضا  واألكثر  واملعارف،  والثقافات  للقيم 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للضغوط 
من  الفترة  هذه  يف  ينهي  فالشاب  املختلفة. 
حياته تكوينه وتدريبه األساسي ويتوجه نحو 
سوق العمل، ويسعى لتأسيس أسرة واكتساب 
واالعتراف  باملشاركة  اجتماعي  موقع 

املجتمعي.

وآلياتها  مستوياتها  مبختلف  املعرفة  إن 
الشباب  تفكير  جوانب  من  مهّماً  جانباً  تُعّد 
عنصراً  تُشّكل  أنها  أّي  واهتماماتهم، 
سيرورة  إطار  يف  هوّيتهم،  بناء  يف  أساسياً 
لذاتهم  املتقاطعة  تصوراتهم  حتددها  عامة 
والهوية  وللثقافة  أوال،  كشباب  وأدوارهم 
ثانية.  جهة  من  تفاعلها  عن  املترتبة  والقيم 
واملعرفية  الثقافية  الفعالية  حتليل  ويقتضي 
للشباب اإلماراتيني، وللشباب العرب عموما،  
التعامل مع عدد من القضايا ذات العالقة مبا 
واالندماج  والهوية،  والثقافة،  القيم،  ذلك  يف 

واالنتماء واملواطنة.

لنوع  حالياً  يخضعون  ال  اإلمارات  شباب  إن 
واحد من الضغوط واملؤثرات، بل لكمٍّ مركبٍّ 
واخلارجية  الداخلية  املؤثرات  من  ومتفاعل 
االتصال  وسائل  وتطور  العوملة11  بفعل 
املجتمع  هذا  انفتاح  من  ناهيك  والتواصل، 
واللغات  اجلنسيات  من  كبير  عدد  على 
يجعل مسألة  أن  ذلك  ومن شأن  والثقافات. 
تشكيل هويتهم أو التردد والتذبذب إزاءها من 
أهم الرهانات األساسية التي ستحدد موقفهم 
وموقعهم من املعرفة، ومن قبولها أو رفضها، 
جهة  ومن  وتوطينها.  نقلها  يف  واملشاركة 
أخرى، فإن تلك املؤثرات قد تعمل على إعاقة 
العملية ومقاومتها مببررات تدور يف مجملها 

حول مسألة بناء هوية موحدة ومقبولة.12   

وال بد من التأكيد على أهمّية عدم التطرق إلى 
هذه القضايا كحدود منفردة ومنعزلة، وإمنا 
والترابط،  التفاعل  شديدة  نسقية  كدينامية 
مما يجعل من املوقف االنتقائي أو اإلقصائي 
ألحد مكونات هذا النسق، أحد أهم العوائق 
اندماج فاعل  املعرفة عن طريق  أمام توطني 

إن شباب اإلمارات ال 
يخضعون حاليًا لنوع 

واحد من الضغوط 
واملؤثرات، بل لكمٍّ 

مركبٍّ ومتفاعل من 
املؤثرات الداخلية 
واخلارجية بفعل 

العوملة وتطور وسائل 
االتصال والتواصل، 

ناهيك من انفتاح هذا 
املجتمع على عدد كبير 
من اجلنسيات واللغات 

والثقافات
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احلال  هو  وكما  العملية.  هذه  يف  للشباب 
يقتضي  مركزي،  كمفهوم  للتنمية  بالنسبة 
األمر إذن إعادة حتديد معالم وحدود الشباب 
األساسية"، سواء  الكتلة   " بصفتهم  أنفسهم، 
يف  خاصة  بصفة  أو  ككل  للمجتمع  بالنسبة 

سياق إشكالية وحتدي نقل وتوطني املعرفة.
اإلطار 2.1

الشباب: الشريحة األهم يف عمليات نشر وإنتاج  
املعرفة   

ال شك يف أن الشباب يشكلون الشريحة األكبر واألهم 
التي يقع على عاتقها، أكثر من أي شريحة أخرى، 
املشاركة يف عمليات نشر وإنتاج املعرفة وتوظيفها، 
أن  عليهم  الذي  وللدور  العددية  ألهميتهم  نظراً 
واملستجدات  املعارف  استيعاب  يف  به  يضطلعوا 
الذاتي  والتطوير  األخطاء  وإصالح  القدرات  وبناء 
املستمر. ولذلك، فإن بحث ما تنتجه أنظمة التنشئة 
االجتماعية من فئات شبابية من شأنها االستجابة 
املعرفة  نشر  عمليات  يف  املشاركة  مقتضيات  إلى 
على  القائم  االقتصاد  نحو  والتحول  وإنتاجها 
املعرفة، من املوضوعات امللحة ذات األهمية الكبيرة 
العلمية  التنشئة  لعمليات  التنظيمي  السياق  لفهم 

والتعليمية التي يخضع لها الشباب العرب. 

املصدر: كمال جنيب، ورقة مرجعية للتقرير.

الشباب بني اجلانبني: البيولوجي 
واملجتمعي

العامة؟  خصائصهم  هي  ما  الشباب؟  هم  من 
ومتى تبدأ وتنتهي مرحلة الشباب؟ تلك مجموعة 
عنها  اإلجابة  على  يترتب  ال  التي  األسئلة  من 
فئات  أو  فئة  بتحديد  بيولوجية مرتبطة  نتائج 
السن التي تؤطر هذه الكتلة االجتماعية، وإمنا 
تعيد صياغة احلدود والعالقات بني كل فئات 
السن األخرى. وسيؤثر هذا التحديد، عضويا، 
ودورها  فئة عمرية  كل  والتزامات  على حقوق 
وموقعها داخل املجتمع واملهام املنوطة بها، ويف 

احلالة التي تهمنا، يف نقل وتوطني املعرفة.

هم  املعاصرة،  األدبيات  حسب  الشباب،  إن 
ظاهرة اجتماعية وسوسيولوجية مركبة حسب 
التقسيمات  وليست  بورديو.13  بيير  تعبير 
األمر  نهاية  العمرية  يف  الفئات  واحلدود بني 
املراحل  املجتمع حول هذه  يكونها  إال متثالت 

أكثر من كونها حتديدات وفروقا بيولوجية.

بالشباب يف اإلمارات  املتعلقة  القضايا  وحتتل 
العربية املتحدة ويف العالم العربي ككل أهمية 
املهم  الدميغرايف  احلجم  إلى  بالنظر  خاصة، 
النوعية اخلاصة  الفئة العمرية واملشاكل  لهذه 
السياق  وهذا  ودولي.  محلي  سياق  يف  بها، 
على  مستمر  بانفتاح  يتسم  التغير،  سريع 
التكنولوجيات  وانتشار  تقدم  نتيجة  العالم 
عوملة  وتسارع  اإلنترنت،  وبخاصة  احلديثة، 
وباستثناء  الثقافية.  والقيم  السلوكية  األمناط 
تفصل  كفئة إحصائية  للشباب  تعريفات عامة 
اآلن  يوجد  ال  النضج،  وسن  الطفولة  بني 
حتديد علمي له يحظى باإلجماع، األمر الذي 
اخلاصة  البرامج  وواضعي  املخططني  يجعل 
بالشباب أمام عائق موضوعي يتمثل يف صعوبة 
التي  احلالة  والسياسات، ويف  البرامج  تكييف 
احلاجيات  مع  املعرفة،  وتوطني  نقل  تهمنا 
ويف  املستهدفة.  للفئات  احلقيقية  والتطلعات 
جميع األحوال، وألغراض منهجية، ومتشيا مع 
للعام  الثالث  العربي  املعرفة  تقرير  اعتمده  ما 
التقرير،  هذا  مع  بالتزامن  ينشر  الذي   2014

يعتمد هذا التقرير الفئة العمرية 19-29 عاما 
كممثل للشباب يف اإلمارات. وتضم هذه الفئة 
الشباب يف مرحلة التحصيل اجلامعي والتأهيل 
والتدريب بعد املدرسي. ومتتد لتشمل املراحل 
األولى من االنخراط يف العمل واإلنتاج والتكوين 
االجتماعي، مبا يف ذلك الزواج وتكوين األسر، 
مع الوعي أيضاً بأهمية دور الشباب يف الفئات 

الالحقة. 

أهم  من  اإلمارات  دولة  يف  الشباب  فئة  تُعّد 
املعرفة  وتوطني  نقل  بقضايا  املعنية  الفئات 
وإنتاجها وتوظيفها ونشرها ودمجها يف عمليات 
السياق  ويف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
الثقايف للمجتمع بصفة عامة. ذلك أن الشباب 
التعلم  على  قدرة  املجتمع  فئات  أكثر  ميثلون 
يف  وهم،  واإلبداع.  واإلنتاج  والعمل  والتدريب 

احلقيقة، قّوة محّركة للتنمية داخل املجتمع. 

وليس أدل على أهمية دور الشباب وضرورة 
الهرم  يف  نسبتهم  ارتفاع  من  متكينهم 

ُتعّد فئة الشباب يف 
دولة اإلمارات من 

أهم الفئات املعنية 
بقضايا نقل وتوطني 

املعرفة وإنتاجها 
وتوظيفها ونشرها 

ودمجها يف عمليات 
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية ويف 
السياق الثقايف 

للمجتمع بصفة عامة
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التقديرات  على  وبناء  للدولة.  الدميغرايف 
السكانية لعام 2013، يشكل الشباب يف دولة 
اإلمارات من سن 19-29 ما نسبته 22.2% من 

إجمالي السكان.14
أو  السكانية  التركيبة  تصيب  حني  ويف 
بحالة  األخرى  العربية  الدول  الدميغرافية 
نسب  لوجود  نظرا   واالضطراب،  القلق  من 
من ضرورة  ذلك  يتطلبه  وما  للشباب،  عالية 
توفير وظائف حتد من البطالة يف صفوفهم 
وتؤهلهم من االنخراط يف احلياة االجتماعية، 
فقد  الهموم.  هذه  عن  بعيدة  اإلمارات  تبدو 
استطاعت الدولة حتى اآلن أن تكون من أقل 
الشباب،   بطالة  مستوى  يف  العربية  الدول 
التي  الكثيرة  الدعم  صناديق  من  ناهيك 
تساعد الشباب، مثل صندوق الزواج،  ونظم 
ساعدت  وقد  واالجتماعي.  األسري  التكافل 
تركيبة املجتمع القبلية وعاداته وتقاليده على 
بطرق  احلياة  يف  وإدماجهم  الشباب  دعم 

سلسة وآمنة. 
اإلطار 3.1

الشباب والقدرة على العمل

يرادف مفهوم الشباب القدرة على العمل واإلنتاج 
املنتج،  والفعل  اخلصوبة  يكافئ  وهو  والتواصل، 
لذلك،  قابليته  بحكم  للتواصل،  قاطرة  كما يشكل 
وحرصه يف الوقت نفسه على املغامرة، وقدرته على 
اإلقدام املصحوب باجلرأة واحلماس. وال شك يف 
أن التفكير يف موضوع إعطاء دور معني للشباب، 
من أجل توسيع فضاءات مجتمع املعرفة يف العالم 
العربي، يتجه إلى العناية مبا ميتلكه الشباب من 
األمر  واجلرأة،  املبادرة  بروح  مسنودة  مؤهالت 
الذي ميكنهم من ولوج دروب مجتمع املعرفة بطرق 

أكثر سالسة، مقارنة مع باقي مكونات املجتمع.

املصدر: كمال عبد اللطيف، ورقة مرجعية للتقرير.

املنهجية العامة

اعتمدت املنهجية املتبعة يف هذا التقرير عددا 
والبحثية  امليدانية  والتحليالت  املقاربات  من 
بهدف الوصول إلى صورة أدق لواقع الشباب 
واملعرفة يف اإلمارات. وتعددت أدوات البحث 
عينات  مبشاركة  امليدانية  املسوح  لتشمل 
اجلامعية،  املرحلة  نهاية  يف  للشباب  ممثلة 
مع  وأخرى  الشباب  مع  مكثفة  عمل  وورش 

أحدث  استخدام  إلى  إضافة  املختصني، 
املعلومات والبيانات والدراسات ذات العالقة 
يف الدولة وعلى املستوى الدولي. ويف ما يلي 

وصف ألهم معالم هذه املنهجيات. 

الدراسات التحليلية

التمكينية  البيئات  توفر  مدى  على  للتعرف 
من  وذلك  املعرفة،  وتوطني  لنقل  املطلوبة 
على  اعتمدت  مكتبية  دراسة  نتائج  خالل 
واألبحاث  للدراسات  النقدي  التحليل 
أحدث  على  واملستندة  املتوفرة  والتقارير 
الصادرة  العالقة  ذات  والبيانات  املعلومات 
عن املنظمات الدولية، واألبحاث والدراسات 
اخلاصة مبجتمع اإلمارات، واألوراق اخللفية، 
واإلحصاءات والبيانات ذات الصلة، مع حتليل 
املختلفة  واملطبوعات  والقوانني  التشريعات 

ذات العالقة.

الدراسة امليدانية

تغطي  ممثلة  لعينات  ميدانية  مسوح  بإجراء 
الذكور  الشباب،  من  املستهدفة  الشريحة 
منهم واإلناث، يف عامهم األخير من الدراسة 
اجلامعي  تعليمهم  يتلقون  ممن  اجلامعية، 
الدولة:  يف  الثالث  احلكومية  اجلامعات  يف 
مدينة  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة 
العني، وجامعة زايد يف مدينتي دبي وأبو ظبي، 
العليا يف تسع مدن هي دبي  التقنية  وكليات 
وأبو ظبي والعني ومدينة زايد ومدينة خليفة 
والرويس والشارقة ورأس اخليمة والفجيرة. 
وبلغ إجمالي العينة ألفني ومئة واثنني وأربعني 
العلمية  الكليات  )2142( من طالب وطالبات 

واألدبية يف هذه اجلامعات الثالث.

ورش العمل املركزة مع الشباب

أتاحت هذه الورش تشاركية يف فهم ومناقشة 
فريق  قام  فقد  التقرير.  موضوعات  وإثراء 
مع  مركزة  عمل  ورش  وإدارة  بتنظيم  العمل 
مجموعات من الشباب يف الفئة العمرية 22-
جاهزيتهم  مدى  يف  آرائهم  على  للوقوف   34

استطاعت اإلمارات أن 
تكون من أقل الدول 
العربية يف مستوى 

بطالة الشباب
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للسبل  ومقترحاتهم  املعرفة  وتوطني  لنقل 
واالستراتيجيات التي تدعم هذا االجتاه. 

كما  أقيمت ورشة عصف ذهني مع مجموعة 
واملختصني  الرأي  وأصحاب  اخلبراء  من 
ومنها  للتقرير،  املختلفة  املوضوعات  ملناقشة 
وأحوال  املعريف،  والتوطني  النقل  مفاهيم 
هذا  يف  تواجههم  التي  والتحديات  الشباب 
والبيئات  الشباب  متكني  وعناصر  املجال، 
الداعمة لهم يف هذه العملية، واستراتيجيات 

التحرك نحو املستقبل.    

بنية  التقرير

للبحث يف موضوع  الفصل مدخال  قدم هذا 
يف  املتمثل  موضوعه  أهمية  مظهرا  التقرير 
»اإلدماج الفاعل لشباب اإلمارات يف عمليات 
نقل وتوطني املعرفة«. ويف هذا السياق، ُقّدم 
إلى  باالستناد  املفاهيمية  األطر  من  عدد 
املعتمدة يف تقرير  الفلسفية والنظرية  األطر 
املعرفة العربي الثالث للعام 2014 مع مراعاة 

اخلصوصية يف حالة اإلمارات. 

الوضع  التالي  الفصل  يف  التقرير  يتناول 
املعريف والتنموي وحتديات توطني املعرفة يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويقدم وصفا 
للمؤشرات  وفقا  والتنموي  املعريف  للوضع 
موقع  إظهار  مع  الدولية،  والتنموية  املعرفية 
اإلمارات على مؤشرات معتمدة مثل مؤشرات 
االبتكار العاملي ومؤشرات التنافسية والتنمية 
الفصل  ويظهر  السعادة.  ومؤشر  اإلنسانية 
اإلمارات  مجتمع  تواجه  التي  التحديات  أهم 
إغفال  دون  والتنموية،  املعرفية  الصعد  على 
لتعظيم  إيجابية  نظرة  ضمن  اإلجنازات 
عدد  مع  الفصل  ويتعامل  منها.  االستفادة 
يف  املطروحة  تلك  فيها  مبا  التحديات،  من 
واملوارد  الشباب  وحتفيز  التعليم  مجاالت 

البشرية والهيكلة االقتصادية. 

متكني  مفهوم  مناقشة  ميكن  ال  أنه  ومبا 
إلى  التطرق  دون  اإلمارات  يف  الشباب 
هذه  تتولى  التي  التمكينية  البيئات  تعريف 

ماهية  الثالث  الفصل  يتناول  العملية، 
يف  ووضعها  العالقة  ذات  التمكينية  البيئات 
بيئات  متثل  ألنها  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدعم التي يقدمها املجتمع للشباب مبختلف 
بنياتها وأشكالها، وتهيئهم وتساعدهم وتيسر 
وضمن  املعرفة.  مجتمع  يف  االنخراط  لهم 
حتليليا  توصيفا  الفصل  يقدم  االطار،  هذا 
التعليم  وبخاصة  التعليمية،  البيئة  لوضع 
العلمي  البحث  أوضاع  يف  ينظر  كما  العالي، 
والتطوير التي متثل أحد أهم دعائم مجتمع 
وضع  الفصل  ويستعرض  املأمول.  املعرفة 
االقتصادية  والهيكلية  االقتصادية  البيئات 
العامة من منظور مقدرتها وجاهزيتها لدعم 
الشباب.  وإدماج  والتوطني  النقل  عمليات 
للتعامل من املنظور  وينتقل الفصل بعد ذلك 
والسياسية  االجتماعية  البيئات  مع  نفسه 
كما  والتكنولوجية.  والثقافية  والدميغرافية 
من  جلملة  وحتليال  عرضا  الفصل  يتضمن 
ملجتمع  الداعمة  والتشريعات  القرارات 
لدفع  قاعدة  بناء  على  والقادرة  املعرفة 
لنقل  الالزمة  املهارات  امتالك  على  الشباب 
وتوطني املعرفة، باإلضافة إلى النظر يف واقع 
ومساهمتها  واملؤسسات  القطاعات  من  عدد 
للشباب  الداعمة  املشاريع  وتفعيل  إيجاد  يف 

وتوطني املعرفة.

لواقع  دقيق  لتحليل  الرابع  الفصل  وينتقل 
التي  والتحديات  اإلماراتي وطموحه  الشباب 
الفاعل  اندماجه  حتقيق  مجال  يف  يواجهها 
يف عمليات نقل وتوطني املعرفة. ويعتمد هذا 
التي  امليدانية  املسوح  نتائج  على  التوصيف 
املركزة  العمل  ورش  ونتائج  الشباب  مع  متت 
تقييم  تقدمي  مع  الفكري،  العصف  وورش 
الشباب  بها  يتمتع  التي  للمهارات  موضوعي 
وتصرفاتهم.  سلوكياتهم  توجه  التي  والقيم 
االنتماء  قضايا  على  كذلك  الفصل  ويركز 
والهوية واالنفتاح والتواصل مع العالم، ثقافياً 
فعالية  واقع  يف  البحث  إلى  إضافة  وعلمياً، 
مبا  االقتصادية،  الفعالية  حيث  من  الشباب 
فيها قضايا العمل، والفعالية االجتماعية مبا 
املجتمعية،  واملشاركة  التفاعل  من  تتضمنه 

والفعالية الثقافية واملعرفية العامة. 
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ومتشيا مع النظرة اإليجابية والواقعية املتبناة 
التي  للسّنة  واستمرارا  التقرير،  هذا  يف 
اختطتها تقارير املعرفة العربية، يقدم الفصل 
وآليات  إستراتيجيات  واألخير  اخلامس 
مقترحة لتفعيل مساهمة الشباب يف عمليات 
إنتاج  إلى  وصوالً  وتوطينها  املعرفة  نقل 
املعرفة وتوظيفها يف خدمة التنمية اإلنسانية 
املقترحات  هذه  وتنسجم  اإلمارات.  دولة  يف 

العام  والتوجه  املقترحة  االستراتيجية  مع 
الوطنية  اجلهود  وتفعيل  لتبني  اإلمارات  يف 
الشاملة الهادفة إلى نقل وتوطني املعرفة وإلى 
دعم اإلبداع واالبتكار إلنتاج املعرفة وتطويرها 
يسهم  ومبا  املجاالت،  مختلف  يف  وتطبيقها 
يف  املعرفة  مجتمع  ثقافة  ترسيخ  يف  ذلك 
الدولة ومؤسساتها بحيث تغدو جزءا ال يتجزأ 
من السمات العامة ملجتمع اإلمارات بأكمله.
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الفصل 
الثاني

الوضع املعريف
وحتديات توطني 

املعرفة يف اإلمارات 
العربية املتحدة
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17 الوضع املعريف وحتديات توطني املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة

تقدمي

الوضع  تطور  رصد  الفصل  هذا  يستهدف 
ما  يف  للدولة  والتنافسي  والتنموي  املعريف 
املعرفة  واقتصاد  املعرفة  مبجتمع  يختص 
والعوامل التي من شأنها  مساعدة الشباب 
أولى  وكخطوة  املعرفة.   وتوطني  نقل  يف 
يهتم  الهدف،  هذا  إلى  للوصول  ومهمة 
ذات  الدولية  املؤشرات  ببعض  التقرير 
مجتمع  بإقامة  واألصيلة  املباشرة  العالقة 
بهما  يرتبط  وما  املعرفة  واقتصاد  املعرفة 
من مؤشرات لالبتكار والتنافسية يف املجال 
األوضاع،  هذه  حتليل  على  وبناًء  املعريف. 
يستعرض الفصل عدداً من التحديات التي 
إلى  السبيل  لتيسير  معها  التعامل  ينبغي 
وتعزيز  وتوطينها،  املعرفة  نقل  نظم  تقوية 

قدرات الشباب يف هذا اإلطار.

دولة  يف  املعرفة  حال  دراسة  وتقتضي 
بوضوح  التمييز  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بني مستويني متمايزين هما: تطور األنظمة 
املعلوماتية ونسبة انتشارها وتداول املعلومات 
شبكات  طريق  عن  خاللها  من  واملعطيات 
منظمة من ناحية، والوضع املعريف العام من 
ناحية ثانية. واملعرفة تختلف عن املعلومات، 
التعلم  تستلزم وجود قدرة على  األولى  ألن 
وتوافر مخططات دقيقة. واملعرفة ال تتكون 
من معلومات مجزأة أو ذات طابع عام، بل 
األفراد  لدى  راسخة  ومهارات  درايات  من 
محيطها  عن  فصلها  ميكن  ال  واملؤسسات 
الثقايف والقيمي وعن األهداف احملددة لها 

مسبقا.

هي  كافة  بأشكالها  املعلوماتية  األنظمة  إن 
لتبادل  ضرورية  وسائط  أو  حوامل  مجرد 
ومدى  توافرها  أما  واستهالكها.  املعلومات 
يعتبر  الفعلي  واستخدامها  انتشارها 
جاهزية  لقياس  األساسية  املؤشرات  من 
املعرفة.  مجتمع  نحو  لالنتقال  املجتمع 
ال  اإلعالمية  والشبكات  الوسائط  أن  غير 
وال  تلقائية،  أو  بذاتها معرفة مستقلة  تنتج 
مضافة  ثقافية  أو  اقتصادية  قيمة  تنتج 

على  قادرة  بيئة متكينية  احتضنتها  إذا  إال 
مع  تفاعل  يف  ومعاجلتها  املعلومات  دمج 
والقيمية  واملجتمعية  االقتصادية  البنى 
بهذا  والتدريب.  التعليم  وأنظمة  العامة 
إنتاجها  وآليات  املعرفة  تصبح  املعنى، 
من  واستهالكها  وتبادلها  ونشرها  احلديثة 
عن  املعرفة  مجتمع  متيز  التي  اخلصائص 
النظم االجتماعية السابقة، أي أنها تصبح  
داخل  واملؤسسات  التنظيمات  لكل  منوذجا 
هذا املجتمع، وعلى رأسها "اقتصاد املعرفة". 
وينُظر إلى هذا األمر من الزاوية االقتصادية 
على أنه االقتصاد املبني بشكل مباشر على 
كما  واستخدامها،1  ونشرها  املعرفة  إنتاج 
من  مركبا  مزيجا  بوصفه  أيضاً  إليه  يُشار 
النشاط البشري القائم أساساً على اعتماد 
املعرفة كرأسمال وكسلعة اقتصادية، إضافة 
العتمادها - أي املعرفة -كمعيار كمي دقيق 
درجات  على  اقتصاد  أي  متوضع  لتبيان 
سلم التنمية املستدامة.2  ومبعنى آخر، فإن 
اقتصاد املعرفة هو نظام قائم على أنشطة 
أو  كرأسمال  اجلديدة  املعارف  تستخدم 
محركات إلنتاج سلع جديدة، وحتقق من ثم 

الرخاء االقتصادي والتنمية.

من هنا، فإن اقتصاد املعرفة يعني يف األساس 
أن تكون املعرفة هي احملرك الرئيسي للنمو 
املعرفة  اقتصاديات  تعتمد  وأن  االقتصادي، 
على توافر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
واالبتكار.  والتطوير  البحوث  واستخدام 
على  املبني  االقتصاد  من  العكس  وعلى 
اإلنتاج التقليدي الذي تلعب فيه املعرفة دوراً 
اإلنتاج  بعوامل  مدفوعاً  النمو  ويكون  أقل، 
أو  العاملة  األيدي  أو  الثروة  مثل  التقليدية 
وذات  املؤهلة  البشرية  املوارد  فإن  امليكنة، 
"رأس  عليه  يطلق  ما  أو  العالية،  املهارات 
يف  قيمة  األصول  أكثر  هي  البشري"،  املال 
اقتصاد املعرفة. كما تكون املساهمة النسبية 
التكنولوجي   البعد  ذات  املعرفية  للصناعات 
هذا  بها  يتميز  التي  املجاالت  أهم  من 
املال  رأس  العنصران،  فهذان  االقتصاد. 
البشري املؤهل واملدرب والبنية التكنولوجية 

املتطورة، مهمان خللق اقتصاد املعرفة.

إن الوسائط والشبكات 
اإلعالمية ال تنتج 

بذاتها معرفة مستقلة 
أو تلقائية، وال تنتج 

قيمة اقتصادية أو 
ثقافية مضافة إال 
إذا احتضنتها بيئة 

متكينية قادرة على دمج 
املعلومات ومعاجلتها 

يف تفاعل مع البنى 
االقتصادية واملجتمعية 

والقيمية
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إن الولوج إلى مجتمع املعرفة وبناء االقتصاد 
النوعي اخلاص به يعتمد، كشرط أساسي، 
على توافر حدود دنيا من البنى والتجهيزات 
رأسماله  أن  غير  الرقمية.  والشبكات 
األساسي هو اإلنسان، أي املواطن، وحتديدا 
للمعلومات  جيدة  ملعاجلة  املؤهل  الشاب 
اقتصادية  قيمة  ذات  معارف  إلى  وحتويلها 
مجدية. وبالتالي، فإن الدول التي لم تنتبه 
العنصر  يف  االستثمار  أهمية  إلى  بعد 
البشري وتأهيله، أو يف توفير بنية متكينية 
مالئمة ملجتمع املعرفة، ستفشل يف أن تكون 
جزءاً من ثورة املعرفة، بل إنها ستصبح أكثر 
اللحاق  تستطع  لم  التي  الدول  من  تهميشاً 

بركب الثورة الصناعية.3 

وانطالقا من التشديد على املعاني احملددة 
واقتصادها،  ومجتمعها  للمعرفة  والدقيقة 
املقاربة  إطار  يف  اإلمارات،  تقرير  يسعى 
الشاملة لتقرير املعرفة العربي الثالث، إلى 
املعريف يف  الوضع  تطور  على  الضوء  إلقاء 
الدولية  املؤشرات  أحدث  على  بناء  الدولة 

والعربية املتعلقة مبجتمع املعرفة.

الوضع املعريف يف اإلمارات وفقًا 
ملؤشرات املعرفة واقتصاد املعرفة

اعتمد التقرير يف تشخيصه للوضع املعريف 
يف اإلمارات على جملة من املؤشرات العربية 
والدولية احلديثة. ونشير بهذا الصدد إلى 
أن " املؤشر" هو حتويل البيانات اإلحصائية 
املستقاة من السجالت واملستندات اإلدارية 

من مادة خام إلى مؤشرات مرتبطة مبجال 
التشخيص  على  تساعد  وخاص  محدد 
على  تساعد  وبالتالي  املشكالت،  وحتديد 
وتقومي  املتابعة  بأعمال  والقيام  التخطيط 
ال  املؤشرات  فإن  املعنى،  وبهذا  األداء. 
ما  بقدر  نتيجة،  أو  تفصيلية  صورة  تقدم 
توفر العناصر الضرورية للتشخيص العام. 
ال ميكن  ما  مؤشر  ترتيب  أو  قيمة  أّن  كما 
ملجمل  عام  تركيب  إطار  يف  إال  تقرأ  أن 
ارتباطاً  املؤشر  قيمة  وترتبط  املؤشرات. 
املوضوعة  األهداف  أو  بالتصورات  وثيقاً 

سلفاً. 

ويف هذا السياق، يعد تعريف البنك الدولي 
شيوعاً،  األكثر  املعرفة4  اقتصاد  ملؤشر 
حيث يشمل أربعة مؤشرات فرعية متكاملة 

ومتفاعلة يف ما بينها هي: 
- النظام االقتصادي واملؤسسي، 

- التعليم،
- البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، 

- نظام اإلبداع واالبتكار.

املعرفة  اقتصاد  أن مؤشر  بالذكر  واجلدير 
معينة  دولة  املناخ يف  كان  إذا  ما  على  يدل 
صاحلا الستخدام املعرفة من أجل التنمية 
األربع  الدعائم  محصلة  وهو  االقتصادية. 
املعرفة  مؤشر  أما  سابقا.  إليها  املشار 
املعرفة  توليد  على  الدولة  قدرة  فيقيس 
وتبنيها ونشرها. وهو متوسط ثالثة عوامل 
هي: التعليم واإلبداع وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

اجلدول 1.2اجلدول 1.2
 مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اإلمارات ودول مجلس التعاون اخلليجي لعام 2012

اإلمارات
البحرين
عمان

السعودية
قطر

الكويت

ترتيب الدولة
( من بني 145) الدولة

42
43
47
50
54
64

مؤشر املعرفة 
( KI )

7.09

6.98

5.87

6.05

5.50

5.15

مؤشر احلوافز االقتصادية 
والنظم املؤسسية

6.5

6.69

6.96

5.68

6.87

5.86

مؤشر تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات

8.88

9.54

6.49

8.37

6.65

6.53

مؤشر التعليم

5.8

6.78

5.23

5.65

3.41

3.7

مؤشر االبتكار

6.6

4.61

5.88

4.14

6.42

5.22

مؤشر اقتصاد
 KEI املعرفة 

6.94

6.9

6.14

5.96

5.84

5.33

.World Bank 2012 ،املصدر: إحصائيات وبيانات البنك الدولي كام
مالحظة: تتراوح قيمة املؤشر بني صفر (األسوء) و10 (األفضل).

إن الدول التي لم 
تنتبه بعد إلى أهمية 
االستثمار يف العنصر 

البشري وتأهيله، أو يف 
توفير بنية متكينية 

مالئمة ملجتمع املعرفة، 
ستفشل يف أن تكون 

جزءًا من ثورة املعرفة

احتلت اإلمارات املركز 
األول عربيا على مؤشر 

اإلبداع واالبتكار، 
واملركز 46 عامليا، 

متقدمة 35 مركزا عما 
كانت عليه يف العام 

2000
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رقم  والشكل   1.2 رقم  اجلدول  من  يتضح 
قد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن   1.2

على  وعربياً  خليجياً  األولى  املرتبة  احتلت 
بقيمة  املعرفة  واقتصاد  املعرفة  مقياسْي 
7.09 و6.94 على التوالي، واملرتبة 42 على 

مستوى العالم بني 145 دولة، متقدمة بذلك 
ستة مراكز عن موقعها يف عام 2000.

التقدم  على  الضوء  تسليط  املهم  ومن 
امللحوظ يف مقياس التعليم واملوارد البشرية 
يف اإلمارات - كما يشير الشكل 2.2 - من 
 .2012 عام  5.8 يف  إلى   2000 عام  4.4 يف 

بعد  عربياً  الثاني  املركز  اإلمارات  واحتلت 
املؤشر  هذا  يف  عاملياً   55 واملركز  البحرين 
الذي يتألف من متوسط لثالثة عوامل هي: 
معدل القرائية لدى الكبار يف الدولة ومعدل 
االلتحاق  ومعدل  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق 
بالتعليم اجلامعي. إال أن ما يثير االنتباه يف 
واملوارد  التعليم  مؤشر  أن  هو   1.2 اجلدول 
املؤشرات  ضمن  األقل  يزال  ال  البشرية 
املعرفة  ملجتمع  العام  للمؤشر  املكونة 
الدولة، مما يستدعي  املعرفة يف  واقتصاد 
احليوي  املجال  هذا  دعم  يف  اجلهد  زيادة 
معدل  زيادة  ويف  املعرفة  مجتمع  خلق  يف 
وسيسلط  عامة.  بصفة  اإلنسانية  التنمية 
القسم التالي، الذي يناقش معدالت التنمية 
على  الضوء  اإلمارات  دولة  يف  اإلنسانية 

هذا املوضوع.

املعلومات  تكنولوجيا  مبؤشر  يتعلق  ما  ويف 
مركزاً   20 اإلمارات  تقدمت  واالتصاالت، 
والثاني  عاملياً  عشر  الثاني  املركز  لتحتل 
عربياً مبعدل 8.88، وتأتي بعدها السعودية 
األول  املركز  اإلمارات  واحتلت  وقطر. 
عربيا على مؤشر اإلبداع واالبتكار، واملركز 
كانت  عما  مركزا   35 متقدمة  عامليا،   46

الشكل  يوضح  كما   ،2000 العام  يف  عليه 
االقتصادية  احلوافز  ملؤشر  وبالنسبة   .4.2

يف  اإلمارات  تأتي  املؤسساتي،  والنظام 
عاملياً،  واخلمسني  عربياً  الرابع  املركز 

محرزة معدال يبلغ 6.5.

الشكل 1.2الشكل 1.2
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مؤشر اقتصاد املعرفة للدول العربية (2000 - 2012)

 World Bank 2012.املصدر: إحصائيات وبيانات البنك الدولي، كام، 
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املصدر: إحصائيات وبيانات البنك الدولي، كام،
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الوضع املعريف ضمن مؤشر التنمية 
اإلنسانية

العام  باإلطار  نبدأ  نصابه،  يف  األمر  لوضع 
ملجتمع املعرفة ومؤشراته واملتمثل يف مؤشرات 
التنموية  للرؤية  فوفقاً  اإلنسانية،  التنمية 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي 
املاضي،  القرن  من  التسعينيات  مطلع  منذ 
املستدامة«،  البشرية  »التنمية  عنوان  حتت 
التي وضعت العنصر البشري على قمة سلم 
من  التنمية  مفهوم  حولها  ونسج  أولوياتها، 
يشير  البشر،5  قدرات  يف  االستثمار  خالل 
الذي  التقدم  إلى  البشرية  التنمية  مؤشر 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حققته 
مجاالت الصحة والتعليم والدخل عبر الثالثة 
واألربعني عاماً املاضية. وجتلى ذلك يف تبوء 
تتمتع  التي  العالم  دول  بني  مكانة  اإلمارات 
بتنمية بشرية عالية جداً يف مؤشرات التنمية 
املتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادرة  البشرية 
يبني  كما  اإلمارات،  احتلت  حيث  اإلمنائي، 
واألربعني  عربياً  الثالث  املركز   ،2.2 اجلدول 

عاملياً يف تقرير عام 2014.

ويشير مؤشر التنمية اإلنسانية لإلمارات إلى 
الصحة  هي:  للتنمية  أبعاد  ثالثة  يف  التقدم 
عند  املتوقع  العمر  مبتوسط  تقاس  التي 
سنوات  بعدد  يقاس  الذي  والتعليم  امليالد، 
التمدرس للصغار والبالغني، ومستوى املعيشة 
الدخل  من  املواطن  دخل  بنسبة  يقاس  الذي 
اإلمارات  أحرزت  وقد  اإلجمالي.  القومي 
قيمة كلية للمؤشر قدرها 0.827، ويف مؤشر 

التعليم 0.741، ويف مؤشرالصحة 0.874 .6  

اإلمارات  لدولة  اإلنسانية  التنمية  مؤشر  إن 
ضمن  يقع   2013 لعام  املتحدة  العربية 
مجموعة التنمية البشرية املرتفعة جداً – مما 
يجعل اإلمارات حتتل املركز 40 على مستوى 
187 دولة. إال أن هذا املعدل قد انخفض من 
العام   يف   0.827 إلى   2008 العام  يف   0.832

التنمية  مؤشرات  أن  الواضح  ومن   7.  2013

البشرية لإلمارات قد ارتفعت منذ عام 1980 
املتوقع  العمر  معدل  حيث  من   2013 وحتى 

تتبوء اإلمارات مكانة 
بني دول العالم التي 

تتمتع بتنمية بشرية 
عالية جدًا يف مؤشرات 

التنمية البشرية

2012

2000

املصدر: إحصائيات وبيانات البنك الدولي، كام، 
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مرتكز احلوافز االقتصادية والنظام املؤسساتي للدول العربية (2012-2000)

جيبوتي
السودان
موريتانيا
اليمن
سوريا
املغرب
مصر
اجلزائر
لبنان
تونس
األردن
الكويت
قطر

السعودية
عمان

البحرين
اإلمارات

.World Bank 2012 



تقرير املعرفة العربي للعام 2014: الشباب وتوطني املعرفة - دولة اإلمارات العربية املتحدة 22

 76.8 ليبلغ  سنوات   9.2 بنحو  الوالدة  عند 
التمدرس  سنوات  متوسط  حيث  ومن  سنة، 
بنحو 5.5 سنة ليبلغ 9.1 سنوات وفقاً لتقرير 

التنمية البشرية لعام 2014. 8 

والتحديات  اإلجنازات  مدى  على  وللتعرف 
مستقبل  يف  اإلمارات  دولة  تواجهها  التي 
مقارنتها  املفيد  من  لعل  البشرية،  التنمية 
يف  منها  القريبة  اخلليجية  الدول  ببعض 
ومبتوسط  والبحرين،  قطر  مثل  الترتيب 
ملؤشر  املختلفة  األبعاد  على  العربية  الدول 
مجموعة  يف  األخرى  وبالدول  التنمية، 

التنمية البشرية املرتفعة جدا.

التنمية  مؤشر  يعتبر  الناحية،  هذه  ففي 
أقل   0.827 عند  احلالية  بقيمته  لإلمارات 
مجموعة  يف  للبلدان  بالنسبة  املتوسط  من 
التنمية البشرية املرتفعة جدا والذي قيمته 
0.890، ولكنه أعلى بكثير من متوسط البالد 

العربية، وقيمته 0.682. ويف ما يتعلق بالبالد 
عادة  والتي  اإلمارات،  من  القريبة  العربية 
بها،  البشرية  التنمية  مؤشرات  تقارن  ما 
مثل قطر والبحرين، يوضح اجلدول 3.2 أن 
الدولتني حصلتا على املركزين 31 و44 على 
مقابل  اإلنسانية  التنمية  مؤشر  يف  التوالي 

املركز 40 لإلمارات يف املؤشر نفسه.9 

يبني اجلدول 3.2 مؤشرات التنمية اإلنسانية 

اجلدول 3.2اجلدول 3.2
 مؤشرات التنمية لإلمارات مقارنة مع بعض الدول العربية 

اإلمارات العربة املتحدة
قطر

البحرين
البالد العربية

مجموعة التنمية البشرية املرتفعة جدًا

ترتيب الدولالدولة

40
31
44

-
-

العمر املتوقع 
عند الوالدة

76.8
78.4
76.6
70.2
80.2

متوسط نصيب الفرد بالدوالر 
من الدخل القومي اإلجمالي

58068
119029
32072
15817
40046

متوسط سنوات
 الدراسة

9.1
9.1
9.4
3..6
11.7

العدد املتوقع
 لسنوات الدراسة

13.3
13.8
14.4
11.8
16.3

قيمة مؤشر التنمية

0.827
0.851
0.815
0.682
0.890

.UNDP 2014 :املصدر

اجلدول 2.2اجلدول 2.2
ترتيب الدول العربية وفقا لتقرير التنمية اإلنسانية للعام 2014

قطر
السعودية
اإلمارات
البحرين

الكويت
ليبيا
عمان
لبنان
األردن
تونس

اجلزائر
دولة فلسطني

مصر
سوريا

العراق
املغرب
اليمن

جزر القمر
موريتانيا
السودان
جيبوتي

معدل مجموعة التنمية البشرية املرتفعة جدًا
معدل مجموعة التنمية البشرية املرتفعة

معدل الدول العربية 

الترتيب العامليالدولة

31
34
40
44
46
55
56
65
77
90
93

107
110
118
120
129
154
159
161
166
170

مؤشر التنمية اإلنسانية 2013

0.851
0.836
0.827
0.815
0.814
0.784
0.783
0.765
0.745
0.721
0.717
0.686
0.682
0.658
0.642
0.617
0.500
0.488
0.487
0.473
0.467
0.890
0.735
0.682
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إن نقل وتوطني املعرفة 
واملشاركة الوازنة 

للشباب يف اإلمارات 
يبقى رهينا مبدى 

القدرة على التنفيذ 
الفعلي لسياسات 
التنمية البشرية 

كأولوية استراتيجية
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املستدامة لإلمارات مقارنة مع بعض الدول 
العربية . فعلى الرغم من احتالل اإلمارات 
االقتصادي،  النمو  سلم  يف  متقدمة  مرتبة 
املرتبطة  املؤشرات  بعض  انخفاض  أن  إال 
قد  املعريف،  التأهيل  وبخاصة  باإلنسان، 
النقطة  يقارب  مبا  تتخلف  الدولة  جعلت 
التنمية  مؤشر  ذات  البلدان  عن   )0.063(

بصفة  ذلك  ويرجع   .)0.890( جدا  املرتفع 
خاصة إلى انخفاض مؤشر سنوات التمدرس 
تسع  من  يقرب  ما  إلى  وصل  الذي  الفعلي 
مجموعة  يف  يصل  أنه  حني  يف  سنوات، 
التنمية البشرية املرتفعة جدا إلى 11.7 سنة. 
ويتوقع أن يصل هذا املؤشر يف تلك الدول 

إلى 16 سنة يف املستقبل املنظور. 

إن قيمة مؤشر التعليم وتأهيل املوارد البشرية، 
سواء على مقياس املعرفة واقتصاد املعرفة 
أو على مؤشر التنمية اإلنسانية، تبني مبا ال 
يدع مجاال للشك التحول الكبير يف مقاييس 
ومؤشرات التنمية يف مجتمع املعرفة، حيث 
املرتبطة  للمؤشرات  النوعي  الوزن  يرتفع 
باالستثمار يف اإلنسان، خصوصا يف ميادين 
احلياة.  وجودة  والصحة  والتدريب  التعليم 
الوازنة  واملشاركة  املعرفة  وتوطني  نقل  إن 
مبدى  رهينا  يبقى  اإلمارات  يف  للشباب 
القدرة على التنفيذ الفعلي لسياسات التنمية 
البشرية كأولوية استراتيجية. ويتضح الفرق 
يتعلق  ما  الفعلية يف  والنتائج  التوقعات  بني 
الدولة  وضعت  الذي  الوقت  ففي  بالتعليم. 
 13 قيمتها  املتوقعة  التمدرس  لفترة  مؤشرا 
هذا  أن  الواضح  من  فإن  دراسياً،10  عاماً 
الرغم  على  الواقع،  أرض  على  يحدث  ال 
التحتية  والبنى  السياسية  اإلرادة  توفر  من 
الشباب  بعض  ألن  نظرا  والتجهيزات، 
مشاركني  وغير  متحفزين  غير  أنفسهم 
فاعلني يف هذه العملية. وذلك أمر سنتوقف 

عنده الحقا. 

مؤشرات  وضع  نسبيا  السهل  من  كان  وإذا 
حتقيقها  متابعة  فإن  البشرية،  للتنمية  كمية 
ذات  أخرى  إضافية  مؤشرات  وضع  يتطلب 
طبيعة كيفية قد يصعب قياسها كمياً، وتتعلق 

املجتمع  أفراد  شعور  ومدى  احلياة  بنوعية 
هذا  يف  واملعنوي.  املادي  واالرتياح  بالرضى 
والتنافسية  االبتكار  مؤشرات  تعتبر  السياق، 
والسعادة من بني املؤشرات املهمة التي تعزز 
التنمية  عملية  يف  لإلنسان  املركزية  املكانة 
وتبني أهمية املعرفة واقتصادها يف االنتقال 

املنشود نحو نقل املعرفة وتوطينها.

املوقع على مؤشر االبتكار العاملي

منذ  سنوياً  العاملي  االبتكار  مؤشر  يصدر 
العاملية.  األعمال  إدارة  كلية  عن   2007 عام 
باالشتراك   2014 لعام  التقرير  صدر  وقد 
وجامعة  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مع 
العاملي  االبتكار  مؤشر  يهتم  وال  كورنيل. 
عمليات  يف  واملدخالت  املخرجات  بقياس 
االبتكار فقط، بل يُعنى بصفة عامة بسياسات 
االبتكار التي تبني مدى التشارك بني الصناعة 
وانتشار  ابتكارية،  وتكوين مجموعات  والعلم، 
يف  املثال،  سبيل  على  ذلك،  ويتمثل  املعرفة. 
االختراع  ومجاالت  املشتركة،  املشاريع  عدد 

املرتبطة مبخترعني محليني وعامليني.  

العام  االبتكار  مؤشر  أن   6.2 الشكل  ويبني 
أساسيني  فرعيني  مؤشرين  على  يقوم 
مؤشر  ويشير  واملخرجات.  املدخالت  هما: 
االقتصادية  املؤسسات  إلى  املدخالت 
البشري  املال  رأس  ومؤسسات  والتشريعية، 
مثل التعليم والتعليم العالي والبحث والتطوير، 
احملفزة  والبيئة  للتكنولوجيا،  التحتية  والبنية 
لالبتكار، واألسواق ومناخ االستثمار، وتشابك 
املعرفة  عمال  حيث  من  األعمال  قطاع 
أما  املعرفة.  واستيعاب  اإلبداعية  والروابط 
املؤشر الفرعي الثاني وهو مؤشر املخرجات، 
فيشمل املعرفة والتكنولوجيا من حيث اإلنتاج 
والنشر والتأثير املعريف، ومنتجات التكنولوجيا 
واملعلومات على  املعرفـة،  ومنتجات وخدمات 
العاملي  االبتكار  مؤشر  ويوضح  الشبكات. 
للعام 2014 حدة الفجوة يف مؤشرات االبتكار 
ومؤشرات املعرفة التي تظهر يف قيمة مؤشرات 
املنطقة  العاملي"وترتيبها وتطورها يف  "االبتكار 
األخرى.  العالم  مبناطق  مقارنة  العربية، 

احتلت اإلمارات املرتبة 
األولى عربيًا و36 

عامليًا على املؤشر العام 
لالبتكار العاملي
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بعض  يف  األداء  يف  التفاوت  املؤشر  يبني  كما 
مؤشرات املعرفة عبر البلدان العربية )الشكل 
7.2(. ويقاس هذا املؤشر بعدة مؤشرات فرعية 

والبحث  البشري  املال  ورأس  املؤسسات  هي: 
وجودة  السوق  وتطور  وجودة  التحتية  والبيئة 
احتلت  وقد  األعمال.  ومجال  التجارة  وتطور 
اإلمارات املرتبة األولى عربياً واملرتبة 36 عاملياً 

يف املؤشر العام لالبتكار. وهو أمر بالغ األهمية 
ألن  املعرفة،  توطني  ديناميات  مستوى  على 
أول،  والتجديد يشيران، على مستوى  االبتكار 
إلى أهمية استثمارات الدولة يف التكنولوجيات 
املعلومات،  تكنولوجيا  يف  وبخاصة  احلديثة، 
لالنتقال  موفقة  بداية  إلى  ثان  مستوى  وعلى 
من منوذج اقتصادي يقوم على استثمار خيرات 

الشكل 6.2الشكل 6.2

دليل االبتكار العاملي (متوسط)

دليل كفاءة االبتكار (نسبة)

مدخالت االبتكار (الدليل الفرعي)

املؤسسات

البيئة السياسية

البيئة التشريعية

بيئة االقتصاد

رأس املال
البشري والبحث

التعليم

التعليم العالي

البحث والتطوير

البنية التحتية

تكنولوجيا
االتصاالت
واملعلومات

البنية
التحتية العامة

حماية البيئة
واستدامتها

جودة وتطور
السوق

االعتماد

االستثمار

التجارة
والتنافس

جودة وتطور
التجارة واألعمال

وفرة
عمال املعرفة

ترابط االبتكار
والتجديد

استيعاب املعرفة

املعرفة
والتكنولوجيا

ابتكار املعرفة

تأثير املعرفة

نشر املعرفة

املخرجات
اإلبداعية

اإلبداعات
املعنوية

سلع وخدمات
مبتكرة

االبتكار عبر
الفضاء االلكتروني

مخرجات االبتكار (الدليل الفرعي)
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إطار مؤشرات االبتكار العاملي

الشكل 7.2الشكل 7.2
مؤشر االبتكار العاملي للدول العربية (2014-2012)

مؤشر االبتكار العاملي 2014مؤشر االبتكار العاملي 2013 مؤشر االبتكار العاملي 2012
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األرض ومخزونها غير املتجدد إلى االستثمار يف 
املعرفة واإلنسان. ومن حيث املؤشرات الفرعية، 
أشرنا،  كما  العاملي،  االبتكار  مؤشر  ينقسم 
مؤشر  هما:  رئيسني  فرعيني  مؤشرين  إلى 
االبتكار. مخرجات  ومؤشر  االبتكار   مدخالت 

أوال: مؤشر مدخالت االبتكار

على املستوى العاملي، احتلت اإلمارات املرتبة 25 
على مؤشر مدخالت االبتكار. وجاءت، عربياً،  
السعودية.  ثم  قطر  تليها  األولى  املرتبة  يف 
ويقاس هذا املؤشر بعدة مؤشرات فرعية هي: 
املؤسسات ورأس املال البشري والبحث والبيئة 
وتطور  وجودة  السوق  وتطور  وجودة  التحتية 
التجارة ومجال األعمال. وقد جاءت اإلمارات 
يف املركز األول عربياً يف جميع هذه املؤشرات 
الفرعية فيما عدا مؤشر جودة وتطور السوق، 

حيث احتلت املركز السادس عربياً.

ثانيا: مؤشر مخرجات االبتكار

 68 املركز  اإلمارات  احتلت   2014 العام  يف 
يف   2013 عام  عن  مركزا   13 متقدمة  عاملياً 

املركز  يف  وجاءت  االبتكار،  مخرجات  مؤشر 
والكويت.  واألردن  السعودية  بعد  الرابع عربياً 
ومن املفارقات أن اإلمارات تأخر ترتيبها على 
املستوى العاملي يف أحد املؤشرات الفرعية لهذا 
املؤشر وهو مؤشر املعرفة والتكنولوجيا، حيث 

احتلت املركز 132 عاملياً.11 

إن املتفحص ملوقع اإلمارات على مؤشر االبتكار 
واملخرجات(  املدخالت  حيث  )من  العاملي 
يصاب بالدهشة. ففي حني حتتل الدولة املوقع 
العام للمؤشر، متقدمة  األول عربياً يف املعدل 
واملعدل،  الترتيب  حيث  من  املاضي  العام  عن 
كما أن مدخالت االبتكار يف الدولة قد أهلها 
إلى أن تكون يف املرتبة 25 على مستوى العالم، 
فإن هذا لم يصاحبه تقدم يف مؤشر مخرجات 
االبتكار حيث احتلت الرتبة 132 على مستوى 
يف  االبتكار  مبخرجات  يختص  فيما  العالم 
فإن  نفسه،  الوقت  ويف  والتكنولوجيا.  املعرفة 
ويف  الرابعة  املرتبة  يف  كان  عربياً  ترتيبها 
68 عاملياً يف املؤشر الفرعي اإلجمالي  املرتبة 
وما ميكن استخالصه من  االبتكار.  ملخرجات 
بعض  يف  تقدماً  قد حققت  اإلمارات  أن  ذلك 
مثل  لالبتكار،  الفرعية  واملقاييس  املرتكزات 
البنية التحتية واملؤسسات والبيئات التشريعية 
يصاحبه  لم  التطور  هذا  أن  إال  واالقتصادية، 
تقدم يف املقاييس الفرعية األخرى، مما يؤدي 
ثم،  ومن  االبتكار.  نواجت  يف  الدولة  تأخر  إلى 
إلى  مدعوة  الدولة  يف  املعنية  املؤسسات  فإن 

العناصر،  هذه  بتشابك  واالهتمام  الوعي 
والتنسيق بينها والعمل على تطوير القطاعات 
ذات العالقة بعملية اإلبداع واالبتكار يف الدولة. 

الشكل 8.2الشكل 8.2
املؤشر الفرعي: مدخالت االبتكار (2014)
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يشير تقدم اإلمارات 
من مؤشر االبتكار 

والتجديد إلى بداية 
موفقة لالنتقال من 

منوذج اقتصادي يقوم 
على استثمار خيرات 

األرض ومخزونها غير 
املتجدد إلى االستثمار 

يف املعرفة واإلنسان
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اإلمارات يف مؤشرات التنافسية 
العاملية

من  املتتابعة  العاملية  التنافسية  تقارير  تعتبر 
املصادر واملؤشرات املهمة الدالة على األوضاع 
وموقعها  الدول  يف  واالجتماعية  االقتصادية 
بعضها من بعض. وجتدر اإلشارة إلى احلجم 
الذي حتتله املعرفة مبكوناتها ومؤشراتها يف 
تكوين الوضعية التنافسية للدول حسب هذا 
للمؤشر  الفاحصة  فالنظرة  العاملي.  املؤشر 
األساس الذي تُقاس به التنافسية )وهو مؤشر 
التنافسية العاملي( تبني العديد من املؤشرات 
ذات العالقة املباشرة بدعائم مجتمع املعرفة 
تعليم وتقانة وتدريب وإبداع، ناهيك من  من 
وجود العنصر املعريف بأشكال غير مباشرة يف 
جميع املؤشرات املعتمدة يف تقارير التنافسية 

العاملية.  

الدول  ترتيب  فإن  اإلطار،  هذا  وضمن 
العربية، يتسم بفجوات وتباينات، سواء يف ما 
بينها من جهة، أو بينها وبني سائر دول العالم 
من جهة أخرى. فمن أصل 148 دولة أدرجت 
عن  الصادر  العاملية  التنافسية  تقرير  ضمن 
دول  أن  يتبني  العاملي،  االقتصادي  املنتدى 
متقدمة  مراتب  احتلت  عام  بشكل  اخلليج 
جهة  من  االقتصادي  تقدمها  تعكس  نسبيا 
وتقدمها على محاور املعرفة من جهة أخرى. 

فقد جاءت قطر يف املرتبة 13 عامليا، وتلتها 
لتدخل قائمة أفضل   19 املرتبة  اإلمارات يف 
السعودية  ثم  األولى  للمرة  اقتصادا  عشرين 
عربية  دول  جاءت  املقابل،  ويف   .20 باملرتبة 
القائمة  من  جدا  متأخرة  مراحل  يف  أخرى 
 141 املرتبة  موريتانيا  احتلت  حيث  الدولية، 
واليمن املرتبة 145 من أصل 148 دولة شملتها 
تقارير التنافسية العاملية. وأظهرت اإلمارات 
العاملية  التنافسية  تقارير  يف  مستمراً  تقدما 
منذ العام 2011، حيث تقدمت عاملياً من املرتبة 
27 )تقرير 2011-2012( إلى املرتبة 24 )تقرير 

احلالية  مرتبتها  إلى  ثم  ومن   )2013-2012

)تقرير  عربياً  والثانية  عامليا  عشر  الـتاسعة 
املرتبة  يف  اإلمارات  تبرز  كما   .)2014-2013

الرابعة على صعيد العالم يف مؤشر"املتطلبات 
العاملي.  التنافسية  مؤشر  من  األساسية" 
أصل  من  األولى  املرتبة  على  أيضا  وحازت 
148 دولة يف ستة مؤشرات فرعية نذكر منها: 

الطرقات،  نوعية  املنظمة،  اجلرمية  غياب 
السنوي.  التضخم  لتغيير  املئوية  النسبة 
مراتب  اإلمارات  حصدت  ذلك،  جانب  إلى 
صعيد  على  األولى  اخلمس  املراتب  ضمن 
19 مؤشر فرعي، كاملشتريات احلكومية ذات 

تكنولوجيا  املتطورة، وسهولة تأمني القروض، 
من  االستثمار.12  حوافز  على  الضريبة  وأثر 
اجلهود  دفع  إلى  احلاجة  تظهر  أخرى،  جهة 
بالقيد  املتعلقة  املؤشرات  صعيد  على  قدما 

الشكل 9.2الشكل 9.2
املؤشر الفرعي: مخرجات االبتكار (2014)
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تبرز اإلمارات يف املرتبة 
الرابعة على صعيد 

العالم يف مؤشر
"املتطلبات األساسية" 
من مؤشر التنافسية 
العاملي. وحازت على 

املرتبة األولى من 
أصل 148 دولة يف ستة 
مؤشرات فرعية نذكر 
منها: غياب اجلرمية 

املنظمة، نوعية 
الطرقات، النسبة 

املئوية لتغيير التضخم 
السنوي
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يف مراحل التعليم كافة، باإلضافة إلى مؤشر 
حجم مشاركة املرأة يف سوق العمل.

آخر  تقرير  وحسب  سبق،  ما  إلى  يضاف 
يتناول التنافسية العاملية لسنة 2014 يصدره 
اإلدارية يف سويسرا13   للتنمية  الدولي  املعهد 
عربياً  األولى  املرتبة  اإلمارات  احتلّت  فقد 
املرتبة  يف  قطر  وتبعتها  عاملياً(،  )والّثامنة 
الثانية )و19 عامليا(، واألردن يف املرتبة الثالثة 
"نظرة  مؤشر  إلى  بنسبة  وأما  عاملياً(.  )و53 
العالم لدولتك" الذي ورد يف التقرير املذكور 
أعاله )املرجع السابق(، فقد شغلت اإلمارات 

املرتبة األولى عربياً )والرابعة عاملياً(.

املوقع على مؤشرات التنافسية العربية 

يعتبر مفهوم التنافسية مفهوماً معقداً ومتعدد 
االقتصادية  الظواهر  من  كغيره  اجلوانب 
واالجتماعية املتشعبة، مثل التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والعوملة، وغيرها. وزاد االهتمام 
بالتنافسية كمفهوم نظري  يف اآلونة األخيرة 
وكموضوع يرتبط بالتنمية والرفاه االجتماعي 

وخصوصا فيما يتعلق بأثر حتقيق مزيد من 
بني  الدخل  توزيع  على  االقتصادية  الفعالية 
الشرائح املختلفة، وأثر ذلك بدوره على احلد 
الفقر. وقد جنم عن االهتمام  من مستويات 
إعادة صياغة مفهوم  املفهوم، أن جرت  بهذا 
النظريات  نطاق  من  وإخراجه  »التنافسية« 
امليزة  تعتمد على  التي  التقليدية االقتصادية 
املوارد  وفرة  يف  املتمثلة  الظاهرية  النسبية 
امليزة  مجال  إلى  اإلنتاج،  وعوامل  الطبيعية 
تطويرها  ميكن  التي  املكتسبة،  التنافسية 
نحو  موجهة  وواعية  هادفة  سياسات  بتبني 
حالة  يف  خاصة  وطنية  تنافسية  قدرة  بناء 

غياب املوارد املوهوبة.14  

عام  منذ  العربي  التخطيط  معهد  بذل  وقد 
التنافسية  مفهوم  لتطوير  كبيرة  2003 جهوداً 

ومنهجية قياسه، يف اتساق مع ما يتم إجنازه 
عاملياً يف هذا الصدد. وتوصل املعهد إلى إطار 
عمل يرتكز على مؤشر مركب لقياس ومتابعة 
األسواق  يف  العربية  الدول  تنافسية  تطورات 
الدولية. وينطلق تقرير التنافسية العربية 2012 

الشكل 10.2الشكل 10.2

املؤشر املركب اإلجمالي للتنافسية العربية (70 مؤشرا فرعيا)

التنافسية اجلارية (53مؤشرا فرعيا)

األداء االقتصادي الكلي (9 مؤشرات)

بيئة األعمال واجلاذبية (28 مؤشرات)

ديناميكية األسواق واملنتجات والتخصص
(8 مؤشرات)

اإلنتاجية والتكلفة (8 مؤشرات)

احلوكمية وفعالية املؤسسات (3 مؤشرات)

البنية التحتية لتوزيع السلع واخلدمات
(7 مؤشرات)

جاذبية االستثمار (8 مؤشرات)

تدخل احلكومة يف االقتصاد (3 مؤشرات)

تكلفة األعمال (7 مؤشرات)

التنافسية الكامنة (17 مؤشر فرعي)

الطاقة االبتكارية وتوطني التقانة
(5 مؤشرات)

رأس املال البشري (8 مؤشرات)

نوعية البنى التحتية التكنولوجية
(4 مؤشرات)

الهيكل العام ملؤشر التنافسية العربية

املصدر: املعهد العربي للتخطيط 2012.
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من أن التنافسية تعني األداء النسبي »احلالي« 
واألداء النسبي »الكامن« لالقتصادات العربية 
تتعرض  التي  واألنشطة  القطاعات  إطار  يف 
األجنبية.  االقتصادات  قبل  من  للمزاحمة 
وبناء على هذا التعريف، قام معهد التخطيط 
من  مركب  للتنافسية  مؤشر  ببناء  العربي 
ويرّكز   .)10.2 )الشكل  فرعيني  مؤشرين 
والعوامل  اجلاري  األداء  على  األول  املؤشر 
املؤثرة عليه، مثل بنية األسواق ومناخ األعمال 
وعمليــــات الشركـــــات واستراتيجيـاتها، بينما 
على  الكامنــة  للتنافسيــة  الثانـي  املؤّشر  يـدّل 
استدامة  تضمن  التي  األثر  عميقة  القدرات 
هذه التنافسية، ومن ثَّم استدامة النمو وحتقيق 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  أهداف 
موجهة  بسياسات  اقترنت  ما  إذا  خصوصا 
نحو حتقيق هذه األهداف. وقد حددت ثالثة 
وهي  الكامنة  للتنافسية  أساسية  مجاالت 
والبنية  التقانة،  وتوطني  البشري،  املال  رأس 
إليه  توصلت  ما  وهي متثل  التقانية.  التحتية 
أهمية  من  والتنمية  النمو  نظريات  مراجعات 
هذه العوامل يف دعم التنمية يف إطار العوملة 

وحتديات عصر املعلومات.15 

ويختلف تقرير التنافسية العربية عن التقارير 
الدولية يف عدد الدول املدرجة يف التصنيف 
حسب األداء النسبي. فالتقرير العربي يستند 
العربية  الدول  مقارنة  على  حساباته  يف 
لتشكل  اختيرت  عربية  غير  دول  مبجموعة 
األسواق  يف  العربي  لألداء  مرجعية  نقطة 
الدولية. وهذه الدول هي إيرلندا، وجمهورية 
التشيك، واملكسيك، وكوريا اجلنوبية وتشيلي 
أفريقيا،  وجنوب  وماليزيا،  والبرتغال، 
واليونان  والصني  والبرازيل،  واألرجنتني، 
العربية  الدول  عدد  إجمالي  ليصبح  وتركيا، 
واملقارنة 30 دولة مقسمة إلى 13 دولة مقارنة 
دول  اختيار  عملية  إن  عربية.  دولة  و17 
الفجوة  ألنها حتدد  جداً  مهمة  هذه  املقارنة 
األخرى.  والدول  العربية  الدول  بني  القائمة 
فإن  التقرير،  الدول يف  كل  إدراج  حالة  ففي 
العربية  الدول  بني  هائلة  تصبح  الفجوة 
هدفاً  يعنى  مما  العينة،  يف  دولة  وأفضل 
اختيار  ولكن  الصعب حتقيقه.  من  يكون  قد 

لها  كان  املقارنة  دول  من  محددة  مجموعة 
يف وقت مضى أداء مشابه للدول العربية يف 
حينه، وتفوقت عليها باألداء التنافسي، يجعل 
مقارنة  مجموعة  تشكل  هذه  املقارنة  دول 
التنافسية  جيدة، وذلك إلمكانية ردم الفجوة 

بفضل السياسات الهادفة.16

اإلجمالي  املستوى  وعلى  سبق،  ما  على  بناًء 
درجة   0.52 اإلمارات  أحرزت  للتنافسية، 
املقارنة، مما  لدول   0.50 مقابل   1 أصل  من 
الدول  مجموعة  متوسط  على  تقدمها  يعني 
األداء  اجلنوبية  كوريا  وتتصدر  املقارنة. 
اإلجمالي للتنافسية، تليها إيرلندا، ثم ماليزيا 
والبحرين. وتأتي اإلمارات يف املركز اخلامس 
دول  باقي  متجاوزة  التنافسية  سلم  على 
األول  املركز  يف  اإلمارات  وجاءت  املقارنة. 
على دول املقارنة والدول العربية تبعا ملؤشر 
اإلمارات  واحتلت  األساسية.  التحتية  البنية 
املركز الثاني بعد إيرلندا يف مؤشر ديناميكية 
مجال  يف  متقدماً  مركزا  وسجلت  األسواق. 
االقتصاد  يف  احلكومة  تدخل  انخفاض 
املقارنة.  دول  مع  الثالث  املركز  احتلت  حيث 
دول  مع  الرابع  املركز  يف  اإلمارات  وجاءت 
املقارنة واألول عربياً يف مؤشر بيئة األعمال. 
املقارنة  دول  مع  الرابع  املركز  كما جاءت يف 
بعد البحرين يف مؤشر البنية  والثانية عربياً 

التحتية التقانية.

أما فيما يتعلق مبؤشر التنافسية الكامنة، فقد 
يتقدمها  ولم  التاسع  املركز  اإلمارات  احتلت 
يف  اإلمارات  وجاءت  البحرين.  سوى  عربياً 
10 على مؤشر جاذبية االستثمار.ويف  املركز 
احتلت  املؤسسات،  وفعالية  احلوكمة  مؤشر 
الكويت  عليها  وتقدمت   12 املرتبة  اإلمارات 
وقطر وعمان واملغرب. كما احتلت املركز 13 
املركز  واحتلت  اإلنتاجية.  التكلفة  مؤشر  يف 
وكان  باألعمال.  القيام  تكلفة  مؤشر  يف   14

األداء  مؤشر  يف  متواضعا  اإلمارات  أداء 
االقتصادي حيث احتلت املركز السابع عشر. 
مؤشر  يف   20 الـ  املركز  اإلمارات  واحتلت 
رأس املال البشري ومؤشر الطاقة االبتكارية 

وتوطني التقانة.17 

إن العمل اجلاد 
واحلثيث على نقل 

وتوطني املعرفة ضرورة 
أساسية الستمرارية 

وزيادة التنافسية 
يف اإلمارات وما 

يستتبعه ذلك من 
استمرار التقدم على 
الصعد االجتماعية 

واالقتصادية كافة
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على  اخلامسة  للمرتبة  اإلمارات  احتالل  إن 
واملرتبة  اجلارية  التنافسية  مؤشر  مستوى 
التنافسية  مؤشر  مستوى  على  التاسعة 
قد  الدولة  بأن  إنذار  مبثابة  يعتبر  الكامنة 
اإلجمالي  املركب  املؤشر  مستقباًل يف  تتأخر 
على  فسيكون  عربياً  يكن  لم  إن  للتنافسية 
أن  يبدو  أخرى  ومرة  املقارنة.  دول  مستوى 
بالتنافسية يتفاوت  مؤسسات املجتمع املعنية 
املركز  حتتل  الدولة  أن  جند  فبينما  أداؤها، 
يف  املقارنة  ودول  العربية  الدول  على  األول 
والثاني  األساسية،  التحتية  البنية  مؤشر 
البنى  يف  املقارنة  دول  على  والرابع  عربياً 
والرابع  عربياً  واألول  التكنولوجية،  التحتية 
األعمال  بيئة  مؤشرات  يف  املقارنة  دول  مع 
متأخرة  مراكز  حترز  جندها  واجلاذبية، 
الطاقة  يف  الكامنة  التنافسية  مؤشرات  يف 
االبتكارية وتوطني التقانة ورأس املال البشري 

حيث احتلت املركز العشرين.

واجلدير بالذكر أن هذه املؤشرات األخيرة من 
أهم املؤشرات لنقل وتوطني املعرفة، مما يعني 
التي  التحديات  من  عدداً  هناك  أن  بوضوح 
تواجه عملية نقل وتوطني املعرفة يف الدولة. 
وتوطني  نقل  على  واحلثيث  اجلاد  العمل  إن 
وزيادة  الستمرارية  أساسية  ضرورة  املعرفة 

ذلك  يستتبعه  وما  اإلمارات  يف  التنافسية 
من استمرار التقدم على الصعد االجتماعية 

واالقتصادية كافة.

املوقع من مؤشر السعادة

التنموية  املؤشرات  من  عدد  على  املؤشر  بني 
املهمة مبا فيها مؤشرات صحية مثل توقع احلياة 
االنطباعات  حول  باحلوكمة  تتعلق  ومؤشرات 
الفرد  )نصيب  الدخل  وحول  الفساد  وحول 
الناجت احمللي اإلجمالي( ومؤشرات أخرى  من 
مثل حرية االختيار والدعم املجتمعي. ويقاس 

املؤشر على مقياس من 10 درجات. 

وأظهر تقرير السعادة للعام 2013 الذي يصدر 
التابعة جلامعة  األرض  بني مؤسسة  بالشراكة 
من  املستدامة  التنمية  حلول  وشبكة  كولومبيا 
أجل األمم املتحدة، أن الدمنرك حصلت على 
واحتلت   ،7.693 مبعدل  عامليا  األول  املركز 
اإلمارات املركز الرابع عشر عامليا واألول عربيا 
مبعدل 7.144، بفرق ال يتعدى 0.56 درجة عن 
املركز  املركز األول. وجاءت عمان يف  صاحب 
23 عامليا والثاني عربيا مبعدل 6.853، وجاءت 

قطر يف املركز 27 عامليا والثالث عربيا مبعدل 
  18 .6.666

الشكل 11.2الشكل 11.2
مؤشرات التنافسية للدول العربية (2012)
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املصدر: املعهد العربي للتخطيط 2012.

مؤشر التنافسية العربيةمؤشر التنافسية الكامنةمؤشر التنافسية اجلارية

احتلت اإلمارات على 
مؤشر السعادة املركز  

الرابع عشر عامليا 
واألول عربيا مبعدل 

7.144
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حتديات نقل وتوطني املعرفة يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حققت 
التنمية  مستوى  على  اإلجنازات  من  الكثير 
وتنفيذ  تأسيس  على  بتركيزها  اإلنسانية 
املجاالت  يف  طموحة  تنموية  مشروعات 
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية 
مستوى  على  احملافظة  على  ساعدها  مما 
معيشي عاٍل للمواطنني. كما حققت إجنازات 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  ملموسًة 
االقتصادية  احلوافز  ومجال  واالتصاالت 
مكانة  تتبوأ  جعلها  مما  املؤسسية،  والنظم 
أن  إال  املعرفة.  اقتصاد  مؤشر  على  متقدمة 
األمر ال يزال يتطلب مزيداً من اجلهد حتى 
تلك  استثمار  إلى  النهاية  يف  املجتمع  يصل 
النتائج للولوج بقوة إلى مجتمع املعرفة وخلق 
والتغلب على مواطن اخللل  املعرفة،  اقتصاد 
والتحديات التي قد تعيق أو تبطيء  التقدم 
أو نحو مجتمع املعرفة واقتصاد املعرفة، وما 
يستتبع ذلك من حتقيق مستويات عالية من 

التنمية اإلنسانية يف كافة املجاالت. 

اإلمارات  واقع  عرض  خالل  من  ظهر  وقد 
اتفاق املؤشرات األربعة السابقة على حتدي 
رأس املال البشري وما قد يرتبط به من حتد 
اقتصادي نظراً لطبيعة العمل واالقتصاد يف 
خاص  حتٍد  جلياً  يظهر  كما  اإلمارات.  دولة 
بنظام التعليم قبل اجلامعي واجلامعي اللذين 
لم يتطورا بالدرجة والكيفية التي تطورت بها 
مؤسسات ومجاالت العمل األخرى يف الدولة 
املعرفة وتوطينها.  من حيث اإلسهام يف نقل 
ثقايف  حتّد  التعليمي  التحدي  بهذا  ويرتبط 
على  وحثهم  الشباب  حتفيز  حتدي  هو  آخر 
سنوات  يف  فقط  ليس  والعمل  االجتهاد 
تعليمهم املدرسي واجلامعي، ولكن أيضاً فيما 
والتحدي  وأعمالهم.  وظائفهم  مبجال  يتعلق 
عدة  عن  ينتج  التعليم  عليه  ينطوي  الذي 
النظرة  تدني  منها  ومتشابكة  متداخلة  نقاط 
التقليدية،  التدريس  وطرق  التعليم،  إلى 
وتوجه الطالب نحو احلفظ، وارتباط التعليم 
العلوم  يف  التخصص  عن  والبعد  بالوظيفة، 

التعليم  مخرجات  وضعف  والرياضيات، 
اجلامعي وعدم تناسبها مع سوق العمل. وال 
بالتعليم، وهو  يرتبط  يخفى وجود حتد آخر 
ينتج  الذي  والتطوير  العلمي  البحث  حتدي 
املتخصصة،  البحوث  مراكز  عدد  قلة  عن 
الصناعية،  باملؤسسات  ارتباطها  وضعف 
الباحثني  عدد  وقلة   ، التمويل  يف  والشح 
وتدني مستواهم. وسنناقش هذه النقاط عند 
احلديث عن البيئات التمكينية يف الدولة يف 

الفصل الثالث. 

أما التحدي الثاني الذي ظهر جلياً يف املناقشة 
اإلماراتي  املجتمع  ببنية  فيرتبط  السابقة 
حتدي  وهو  فيه،  العمل  وبنية  الدميغرافية 
املوارد البشرية املواطنة الذي يتمثل يف ثالثة 
مظاهر هي: قلة عدد السكان مقارنة بنسبة 
املقيمني يف الدولة، وتفضيل املواطنني العمل 
اخلاص،  القطاع  على  احلكومي  القطاع  يف 
وظهور البطالة بني الشباب. وهذه التحديات 
بال  ترتبط  البشرية  املوارد  لتحدي  الفرعية 
شك بتحٍد اقتصادي عام هو اعتماد االقتصاد 
احلكومي بدرجة كبيرة على النفط. وفيما يلي 

مناقشة لهذه التحديات.

التحدي التعليمي

أنواع  وأفضل  أهم  البشر  يف  االستثمار  يعد 
والتعليم  البعيد،  املستوى  على  االستثمار 
وسيلة  وهو  االستثمار،  هذا  أداة  هو  اجليد 
اعتبار  على  نهضته،  وصناعة  املجتمع  تنمية 
من  لديها  مبا  تقاس  تعد  لم  األمم  قوة  أن 
ثروات طبيعية، أو بفائض رأس املال، أو بعدد 
سكانها أو قوة جيوشها، ولكن مبا لديها من 
وتقود  التغيير  تصنع  ومبدعة  مفكرة  عقول 

التطوير. 

يف  التعليم  حول  الدولي  البنك  تقرير  ويبني 
أنه  اإلمارات،  فيها  مبا  العربية،19  الدول 
حتقيق  يف  امللموس  التقدم  من  الرغم  على 
عالية  التحاق  ونسب  جيدة  إلزام  نسب 
الذكور  بني  الفجوة  وسد  اجلامعي،  بالتعليم 
التحصيل  أن  إال  األمية،  ومحاربة  واإلناث، 

ظهر من خالل عرض 
واقع اإلمارات اتفاق 

املؤشرات على حتدي 
رأس املال البشري وما 
قد يرتبط به من حتد 

اقتصادي نظرًا لطبيعة 
العمل واالقتصاد يف 

دولة اإلمارات
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االختبارات  يف  الطالب  ودرجات  الطالبي 
معدل  من  أقل  يزال  ال  اإلمارات  يف  الدولية 
الدول األقل يف املستوى  درجات الطالب يف 
البرنامج  نتائج  أظهرت  فقد  االقتصادي. 
عمر  يف   2012 "بيزا"  الطلبة  لتقييم  الدولي 
15 سنة ضعف حتصيل الطالب يف اإلمارات 

باملقارنة مع نظرائهم يف دول منظمة التعاون 
لالختبار  الثالثة  املواد  يف  الدولية  والتنمية 
جاءت  حيث  والرياضيات(،  والعلوم  )القراءة 
من  بكثير  أقل  إحصائياً  الطالب  متوسطات 
أن  ومع  املنظمة.  دول  يف  نظرائهم  متوسط 
األولى  جاءت  اإلمارات  دولة  طالب  نتائج 
عربياً متقدمًة على الدول التي اشترك طالبها 
يف االمتحانات )األردن وتونس وقطر(، إال أن 
هذا ال يعتبر مؤشراً قوياً على متكن الطالب 
يف املواد الثالث بالدرجة الكافية. فقد جاءت 
املتوسطات العامة للطالب يف القراءة والكتابة 
والرياضيات يف الدولة منخفضة يف كل منها 
مبعدل 50 نقطة تقريباً عن متوسطات الطالب 
الدولية.  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  يف 
وأيدت  النتائج.20  هذه   4.2 اجلدول  ويوضح 
امليدانية  الدراسة  نتائج  الفجوة  هذه  وجود 
التي متت على الطالب يف املرحلة املدرسية 
النهائية يف اإلمارات يف سياق اإلعداد لتقرير 
أظهرت  فقد   .2011/2010 العربية  املعرفة 
املعرفية  املهارات  يف  واضحاً  ضعفا  النتائج 

لدى الطالب.

آنفا  املذكور  الدولي  البنك  تقرير  كما أوضح 
اآلداب  يف  يتخصصون  الطالب  ثلثي  أن 
والعلوم االجتماعية واإلنسانية بدالً من العلوم 
الدراسات  تؤكده  ما  وهذا  والرياضيات، 
يف  التقليدية  الطرق  تزال  فما  احمللية.21 
الذي  الوقت  ويف  الغالبة؛  هي  التدريس 
إلى استخدام  تتحرك فيه الدول األكثر منواً 
على  يركز  والذي  البحث  على  القائم  التعلم 
حل املشكالت والتفكير الناقد، ما زالت طرق 

التدريس متأخرة ومسارات التعليم منغلقة. 

الدول  أن  إلى  التقارير  من  العديد  وتشير 
حتقق  لم  اإلمارات،  دولة  ومنها  العربية، 
مما  كاماًل،  حتقيقاً  التعليم  من  أهدافها 

يعيق قدرتها على اإلبداع. فقد فشلت الدول 
العربية يف إنتاج "عمال املعرفة" الذين لديهم 
مثل  معرفية  منتجات  توليد  على  القدرة 
االختراع  براءات  أو  املعلوماتية  البرمجيات 
املعرفة  تقرير  وكشف  والبحوث.22  الكتب  أو 
العربي األخير لعام 2011/2010 وجود فجوات 
التعليم يف دولة اإلمارات وعدم مسايرته  يف 
تشهده  الذي  واملعلوماتي  التقني  للتطوير 
البالد، وذكر التقرير أن نظام التعليم وتربية 
كبيرة،  حتديات  يعاني  اإلمارات  يف  النشء 
أبرزها ارتفاع معدالت التسرب املدرسي على 
مستوى الدولة.23 وتشير البيانات اإلحصائية 
إلى أن معدالت التسرب املدرسي على مستوى 
لإلناث،  و1.1  للذكور   %2.2 بلغت  املدارس 
وبخاصة يف الصف العاشر.24   كما أكد تقرير 
املعرفة أن مخرجات النظام التعليمي ال تتفق 
العاملية  االقتصادية  املتغيرات  متطلبات  مع 
باقتصاد  ترتبط  عالية  مهارات  تتطلب  التي 
أعداد  تدني  إلى  وأشار  والعوملة.  املعرفة 
املواطنني يف مجاالت الطب والهندسة والعلوم 
والزراعة والصناعة، وهو عامل سلبي يحول 
دون نقل وتوطني املعرفة وحتويل املجتمع إلى 

مجتمع املعرفة.

ويشير أحد الباحثني  إلى أهم األسباب التي 
تدفع الشباب املواطنني الختيار املسار األدبي 
يف املرحلة الثانوية  أو اخلروج من نظام التعليم 
الثانوي. فهناك، أوالً، االعتقاد النمطي لدى 
يف  االستمرار  غاية  بأن  الطالب  من  كثير 
التعليم هو احلصول على الشهادة األكادميية 
للتعلم  وزن  أو  اعتبار  أي  إقامة  دون  كهدف، 
العملية.  للنجاح يف احلياة  بحد ذاته كطريق 
إذا  الدراسة  مقاعد  يتركون  جندهم  لذلك 

اجلدول 4.2اجلدول 4.2
نتائج الدول العربية املشاركة يف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2012

متوسط دول منظمة التعاون و التنمية الدولية
اإلمارات

األردن
قطر

املتوسط العام 
للرياضيات

494
434
386
376

املتوسط العام 
للعلوم

501
448
409
384

املتوسط العام 
للقراءة

496
442
399
388

.OECD 2014 :املصدر

تشير العديد من 
التقارير إلى أن الدول 

العربية، ومنها دولة 
اإلمارات، لم حتقق 

أهدافها من التعليم 
حتقيقًا كاماًل، مما 
يعيق قدرتها على 

اإلبداع

مع أن اإلمارات جاءت 
األولى عربيًا يف بيزا 

2012، فقد جاءت 

متوسطات طالبها 
منخفضة مقارنة 

مبتوسطات الطالب يف 
دول منظمة التعاون 

والتنمية الدولية
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متى  أو  الشهادة  على  احلصول  يف  فشلوا 
التي جتعلهم يستغنون  الظروف  لهم  توافرت 
العملية  جمود  فهو  الثاني  السبب  أما  عنها. 
التعليمية واعتمادها على األساليب التقليدية 
اجليل  شخصية  مراعاة  دون  التدريس  يف 
اجلديد الذي عاصر الثورة املعلوماتية وتطور 

اإلنترنت.25 

ويف املؤمتر السنوي التخصصي األول للتعليم 
والبحوث  الدراسات  مركز  عقده  الذي 
عنوان  حتت   2010 أكتوبر  يف  االستراتيجية 
لتطويره  املستقبلية  واآلفاق  التعليم  "واقع 
حددت  املتحدة"،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
حتدياً،  عشر  ستة  والتعليم  التربية  وزارة 
يواجه التعليم من بينها سبعة حتديات تتصل 
مباشرة بنقل وتوطني املعرفة وإقامة مجتمع 
مصادر  األخيرة:  التحديات  وتضم  املعرفة. 
التعلم، مثل املكتبات التي كثيراً ما تكون غير 
املعتمدة  التقليدية  التدريس  وأساليب  كافية، 
التلقني، وأنشطة الطالب املعتمدة على  على 
دون  من  الدرس  وكتابة  املعلم  إلى  االستماع 
النقد  ثقافة  إلى  واالفتقار  فاعلة،  مشاركة 
من  املأخوذة  التقليدية  واملناهج  الفكري، 
للطالب  الضعيف  والتوجيه  األجنبية،  الدول 
الذين كثيرا ما يختارون  اختصاصات دراسية 
ال تتوافق واحتياجات سوق العمل. يضاف إلى 
ذلك ضعف نظام التعليم الثانوي وعدم توافقه 
العالي، مما يقود الطالب  التعليم  ومتطلبات 

إلى قضاء سنة تأسيسية.26 

ويزيد أالن ويبر على ذلك يف تقييمه للتعليم 
التعليم ال  أن  املعرفة  اقتصاد  ودوره يف خلق 
الطالب  يثير  واملنهج ال  اإلبداع،  يشجع على 
أن  كما  الكايف.  التحدي  يتحداهم  وال  علمياً 
إلى  متقلص  والطالب  املعلم  بني  التواصل 
على  التركيز  يقتصر  بحيث  متدنية  درجات 
إدارة  أن  ذلك  إلى  يضاف  والتذكر.  احلفظ 
التخاذ  الكافية  السلطة  لديها  ليس  املدارس 
بصورة  التعليمي  النظام  جمود  مع  القرار 
الطالب  أمام  الفرص  تدني  مع  واضحة، 
أمام  يقف حجر عثرة  إبداعهم، مما  إلظهار 

إقامة مجتمع املعرفة.27   

واقع وحتديات التعليم اجلامعي
أسست  اجلامعي،  بالتعليم  يتعلق  فيما  أما 
أطار  يف  العالي  التعليم  نظام  اإلمارات  دولة 
واالقتصادي، ويف سياق  االجتماعي  النموذج 
العوملة واألطر الليبرالية اجلديدة، مع التركيز 
على اجلانبني املهني واإلنساني.28  كما أتاحت 
وقامت  اخلاصة،  اجلامعات  الفتتاح  الفرص 
القطاع، مثل دمج  لتطوير هذا  كبيرة  بجهود 
اجلامعات احلكومية،  الذكية يف  التكنولوجيا 
اخلاص.  العالي  التعليم  أمام  املجال  وفتح 
بني  العالقة  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
تزال  ما  واخلريجني  العمل  سوق  احتياجات 

موضوعاً مهماً. 

من  عدداً  البحوث  تبنّي  املجال،  هذا  ويف 
التحديات العامة التي تواجه التعليم اجلامعي 
يلتحقون  الطالب  معظم  أن  ذلك  والعالي. 
يظهر  ولذلك  اإلنسانية؛  العلوم  بتخصصات 
واملهندسني  األطباء  أعداد  يف  النقص  جلياً 
والعاملني يف العلوم ويف تكنولوجيا االتصاالت 
لالستعانة  الدولة  يضطر  مما  واملعلومات؛ 
فإن  أخرى،  ناحية  ومن  األجنبية.29  باخلبرة 
توجه الطالب نحو التعليم اجلامعي أو رؤيتهم 
ألهميته قد يخلقان عائقاً وخطراً كبيراً لنقل 
ينظر  حينما  املعرفة،  مجتمع  وبناء  وتوطني 
بعض طالب اجلامعة للدرجة اجلامعية فقط 
واحلكومي  العام  القطاع  يف  للعمل  كمسوغ 
الثاني  واخلطر  مجزية.30  رواتب  يقدم  الذي 
أن  يرون  الطالب  معظم  أن  النظرة  هذه  يف 
مستمرة؛  عملية  وليس  نهائي  منتج  التعليم 
يعدون  ال  اجلامعات  خريجي  من  فكثير 
يعتبرون  بل  احلياة،  مدى  متعلمني  أنفسهم 

التخرج نهاية التزامهم بعملية التعلم.31 

ويبني باحث آخر أن من املشكالت الرئيسية 
التي يواجهها نظام التعليم اجلامعي اعتماده 
غير  املستشارين  من  مجموعة  على  أحيانا 
األهداف  لتحقيق  املطلوب  بالشكل  املؤهلني 
تعليمية  مواد  إلى  التعليمي  النظام  وافتقاره 
للدولة،  الثقايف  االجتماعي  بالسياق  مرتبطة 
تعليم  من  يقدم  فيما  النظر  قصيرة  ورؤية 
للدولة  الكبير  االعتماد  ومع  وتخصصات.32 

حددت وزارة التربية 
والتعليم ستة عشر 

حتديًا، يواجه التعليم 
من بينها سبعة 

حتديات تتصل مباشرة 
بنقل وتوطني املعرفة 

وإقامة مجتمع املعرفة

رغم اجلهود الكبيرة 
لتطوير القطاع 

اجلامعي فإن العالقة 
بني احتياجات سوق 

العمل واخلريجني ما 
تزال موضوعًا مهمًا

تصبح مؤسسات 
التعليم محدودة يف 

قدرتها على االنخراط 
بشكل فعال يف 

التحديات اإلمنائية 
أو املساهمة يف توطني 

املعرفة  يف ظل 
االعتماد الكبير للدولة 

على االستشارات 
األجنبية واملعرفة 

املستوردة 
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على االستشارات األجنبية واملعرفة املستوردة 
تصبح  اخلاص،  العالي  التعليم  مؤسسات  يف 
قدرتها  يف  محدودة  هذه  التعليم  مؤسسات 
التحديات  يف  فعال  بشكل  االنخراط  على 
املعرفة من  توطني  املساهمة يف  أو  اإلمنائية 
ومن  للبحوث.  محلية  ومداخل  مناهج  خالل 
أتاحت  الهيكلة  إصالحات  أن  املفارقات، 
بشكل  العالي  التعليم  نطاق  التساع  الفرصة 
األحيان  من  كثير  يف  لكنها  مسبوق،  غير 
أظهرت اعتماد مؤسسات التعليم العالي على 
الدولة  قدرة  من  والعوملة حتد  للحداثة  رؤى 
بالسياق  املعرفة يف نظام يتصل  على توطني 

الثقايف للبالد.33 

يف  املسجلني  الطالب  أعداد  زادت  لقد 
لم  األعداد  هذه  زيادة  أن  إال  اجلامعات، 
تترجم يف تطوير اقتصاد املعرفة أو إلى خلق 
االقتصاد.  هذا  خللق  حرجة  كتلة  أو  جيل 
وهناك العديد من املعوقات التي متنع الدولة 
من حتقيق ذلك، مثل بعض املفاهيم الثقافية 
غير اإليجابية، وتوظيف البعض يف أماكن قد 
ال تتناسب مع إمكاناتهم وكفاءاتهم. وكل هذه 
العوامل تضعف من قيمة التعليم والنظرة إليه 
قد  وما  التعليمي  النظام  نواجت  أمام  وتقف 
وخلق  املعرفة  لتوطني  دافعة  قوة  من  يقدمه 

مجتمع املعرفة يف الدولة.34 

حتدي حتفيز الشباب 

الشباب  لدى  املبادرة  روح  ضعف  ميثل 
واخلريجني وسعيهم وراء الوظائف احلكومية 
نقل  يف  الدولة  يواجه  بارزا  حتدياً  اآلمنة 
الشباب  يتجه  ما  وكثيرا  وتوطينها.  املعرفة 
يف اإلمارات إلى األعمال اإلدارية ذات العائد 
القطاعات  عن  عزوفهم  مع  اجليد،  املادي 
املعرفة،  وتوطني  بنقل  املباشرة  العالقة  ذات 
والبحث  باالبتكار  املرتبطة  تلك  خصوصا 
الشباب  من  كثير  ويفضل  والتقانة.  العلمي 
اجليش  أو  بالشرطة  االلتحاق  املواطنني 
أو  اإلعدادية  الشهادة  على  حصولهم  عقب 
فيفضلن  اإلناث  معظم  أما  العامة.  الثانوية 
أوضحت  وقد  احلكومية،  الدوائر  يف  العمل 

أن   2008 عام  العاملة  القوى  مسح  نتائج 
من  و%83.7  الذكور  املشتغلني  من   %89.5

املشتغالت اإلناث يعملون يف القطاع احلكومي 
واملشترك.35 

البيئات  توفير  اإلمارات  استطاعت  لقد 
الثالث،  الفصل  يف  سيتضح  كما  التمكينية، 
من  ورغبة  حافز  ذلك  يقابل  أن  بد  ال  ولكن 
نقل  عمليات  يف  الفاعل  لالندماج  الشباب 
املعرفة  تقرير  أوضح  وقد  املعرفة.  وتوطني 
احلافز  غياب  أن   2011/2010 للعام  العربي 
احلقيقي لدى الشباب والتركيز على استهالك 
نواجت املعرفة واملتمثلة يف السلع املختلفة دون 
االنخراط احلقيقي يف عمليات اإلنتاج املعريف 
أو يف عمليات تسخير هذه النواجت يف خدمة 
التنمية يعد حتدياً حقيقياً يواجه املجتمع يف 

اإلمارات. 

الثقافة  وزارة  بها  قامت  دراسة  وأظهرت 
عام  اإلمارات  يف  املجتمع  وتنمية  والشباب 
على  سنة(   23-18( الشباب  حصول   2009

باملفاهيم حول  يتعلق  فيما  نتائج سلبية جداً 
املعرفة  أن  اعتقادهم  مثاًل  ومنها  املعرفة، 
بسيطة وغير قابلة للتغيير، وأن القدرة على 
اجلهد.  ببذل  مرتبطة  وغير  فطرية  التعلم 
إحداث  إلى  املاسة  احلاجة  على  ذلك  ويدل 
التعليمي  النظام  يف  حقيقي  وتطوير  تغيير 
املبني  التقليدي  التعليم  من  لالنتقال  احلالي 
التعليم املبني على  على احلفظ والتذكر إلى 
والبحث  واالبتكار  اإلبداعي  التفكير  مهارات 
األولى  املراحل  منذ  البناء  والنقد  العملي 
املال  رأس  بناء  الدولة  تستطيع  لكي  للتعليم، 
البشري املواطن بشكل يستطيع فيه أن يتفاعل 
ويتواصل مع عصر املعرفة.36 وسيقدم الفصل 

األخير من هذا التقرير رؤية لهذا التحرك.

حتدي املوارد البشرية 

دولة  تواجهها  التي  التحديات  أهم  من 
مجتمع  وبناء  املعرفة  وتوطني  لنقل  اإلمارات 
أو  املواطنة  البشرية  القوة  محدودية  املعرفة 
يشكل  ال  حيث  املواطن،  البشري  املال  رأس 

إن غياب احلافز 
احلقيقي لدى الشباب 

والتركيز على استهالك 
نواجت املعرفة واملتمثلة 
يف السلع املختلفة دون 
االنخراط احلقيقي يف 
عمليات اإلنتاج املعريف 
أو يف عمليات تسخير 
هذه النواجت يف خدمة 

التنمية يعد حتديًا 
حقيقيًا يواجه املجتمع 

يف اإلمارات

من أهم التحديات 
التي تواجهها دولة 

اإلمارات لنقل وتوطني 
املعرفة وبناء مجتمع 

املعرفة محدودية القوة 
البشرية املواطنة أو 

رأس املال البشري 
املواطن، حيث ال يشكل 
عدد املواطنني إال نحو 

11.5% من مجموع 

السكان
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مجموع  من   %11.5 نحو  إال  املواطنني  عدد 
السكان.37 وهذا هو اجلانب األول يف حتدي 
املوارد البشرية الذي يواجه الدولة واملجتمع. 

دور  تعزيز  أصبح  السكانية،  للفجوة  ونتيجة 
حتديا  ميثل  املواطنني  من  البشرية  املوارد 
التصدي  ويتطلب  الدولة.  يواجه  كبيرا 
العمل  قوة  وتطوير  تنمية  على  التركيز  له 
املال  برأس  االستثمار  وتكثيف  املواطنة، 
البشري خللق كوادر مواطنة تتمتع باملهارات 
وتوطني  لنقل  املطلوبة  والفاعليات  والقدرات 
املعرفة، مثل التفكير اإليجابي وحل املشكالت 
والفعالية  التكنولوجيا  واستخدام  والتواصل 
يدعو  ومما  واالنفتاح.  واالنتماء  املجتمعية 
ملفت  بشكل  الشباب  فئة  تفاعل  للتفاؤل  
التواصل  وسائل  يف  الهائلة  التطورات  مع 
والتفاعل االجتماعي املتاحة. وال بد أن نوضح 
هنا أننا ال ننكر دور املوارد البشرية الوافدة 
البنى  إقامة  يف  واملساهمة  املعرفة  نقل  يف 
القول  ميكن  ال  كما  واالقتصادية،  التحتية 
واالعتماد على  العمالة األجنبية متاماً  بترك 

فالتخلي  الوقت احلالي.  الوطنية يف  العمالة 
لقوة  إهدارا  يعني  األجنبية  العمالة  عن 
معرفية كبيرة احلجم تقيم وتعيش على أرض 
الدولة وتستطيع مساعدة قوة العمل املواطنة 
وتطوير رأس املال البشري املواطن من أجل 

نقل وتوطني املعرفة. 
البشرية  املوارد  حتدي  يف  الثاني  واجلانب 
تدفق  جراء  الشباب  بني  البطالة  ظهور  هو: 
اخلريجني عاماً بعد عام من املعاهد والكليات 
ذلك  وتزامن  العمل،  سوق  إلى  واجلامعات 
مع تقلص فرص العمل يف القطاع احلكومي 
الذي كان، حتى وقت قريب، يستوعب جميع 
بالتوجه  األمر  وتفاقم  املواطنني.  اخلريجني 
الواضح لدى الشباب نحو تخصصات قد ال 
تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع توجه 
واضح نحو العلوم اإلنسانية واإلدارية كما بينا 
سابقا. ونتيجة النخفاض معدالت منو فرص 
والبرامج  اخلطط  وضعف  اجلديدة،  العمل 
الستيعاب العمالة املواطنة يف القطاعات غير 
جتاه  العمل  فرص  تقلصت  فقد  احلكومية، 
تدخل يف  أن  عليها  وأصبح  املواطنة  العمالة 

ال ننكر دور املوارد 
البشرية الوافدة يف نقل 

املعرفة واملساهمة يف 
إقامة البنى التحتية 
واالقتصادية، كما ال 

ميكن القول بترك 
العمالة األجنبية متامًا 
واالعتماد على العمالة 

الوطنية يف الوقت 
احلالي. فالتخلي عن 

العمالة األجنبية يعني 
إهدارا لقوة معرفية 
كبيرة احلجم تقيم 
وتعيش على أرض 
الدولة وتستطيع 

مساعدة قوة العمل 
املواطنة وتطوير رأس 
املال البشري املواطن 
من أجل نقل وتوطني 

املعرفة

أعدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع يف اإلمارات 
املعرفية  2009، بشأن حتديد االجتاهات  دراسة يف عام 
السائدة لدى الشباب اإلماراتيني يف الفئة العمرية )18-

23( وكان من أهم النقاط التي أوضحتها الدراسة:

1. اعتقاد لدى الشباب بأن املعرفة بسيطة، وأن املعلومات 
الترابط  إطار  عن  وتخرج  البعض،  بعضها  عن  منفصلة 
والتكامل فيما بينها، كما يعتبر الشباب األستاذ مصدراً 
للمعرفة، خاصة يف بداية املرحلة اجلامعية. ويؤثر ذلك 
الكتاب  على  االعتماد  إلى  فيميل  التعلم  أسلوب  على 
مع  تتنافى  قناعات  وهي  للمعلومات  كمصدر  واألستاذ 
مجتمع التعلم واملعرفة والذي يبحث فيه الطالب بنفسه 
عن املعلومات ويبني معرفته مع زمالئه. فال بد أن يتم 
تهيئة الطالب لالعتماد على الذات ألنها أساس لتشكيل 

شخصية مستقلة قادرة على التعلم وإنتاج املعرفة.
2. يرى بعض الشباب أن املعرفة مؤكدة، وغير قابلة للتغير. 
وهذا يستدعي تغيير هذه الفكرة ألن املعرفة متغيرة وقد 
ال تكون ثابتة، وهذا األمر ضروري ملا لذلك من أهمية يف 

عملية التطور املعريف وخلق املعارف اجلديدة. 
القدرة على  بأن  الدبلوم  فئة  الشباب من  لدى  اجتاه   .3
التعلم فطرية، وأنه ال ميكن تعلم كيف يتعلم، وأن النجاح 
الفئات  مع  باملقارنة  وذلك  واجلهد  باملثابرة  يرتبط  ال 
من  نوعاً  النتيجة  هذه  وتوضح  الدراسة.  يف  األخرى 
اإلشكالية عند هذه الفئة ألنه ال بد من أن يكون هناك 

بأن املعرفة تكتسب، وبالتالي ينعكس ذلك على  اعتقاداً 
بذل اجلهد من ِقبلهم للحصول على املعرفة والتزود بها. 
يرتبط  ال  قد  النجاح  بأن  الشباب  بعض  لدى  اجتاه   .4
باملثابرة واجلهد. وبالتالي قد ال يبذلون أي جهود لبناء 
املعرفة أو القيام بنشاط معريف من أجل تطوير املعرفة 

لديهم. 
من حيث  املعرفية،  بالنواحي  األسرة  ِقبل  من  قصور   .5
اجللسات  عقد  وحتى  املعارض  وزيارة  الكتب  شراء 
إلى  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد  األبناء.  مع  احلوارية 
املستوى التعليمي لألسرة وانشغالها بالكثير من القضايا 
خاصة ما يتعلق بالناحية االقتصادية وعدم إعطاء اهتمام 

أكثر للجوانب املعرفية.
واالطالع  العامة،  املكتبات  زيارة  عن  الشباب  عزوف   .6
وحضور  اإلنترنت  على  املوجودة  املختلفة  املعارف  على 
الدولة  يف  تقام  التي  والورش  واحملاضرات  الندوات 
واملشاركة يف البرامج اإلعالمية الثقافية أو حتى املشاركة 

يف اجلوائز واملسابقات املعرفية.
الوسائل  بني  من  األخيرة  املرتبة  الكتب  احتلت  كما   .7
وهذا  املعرفة.  على  للحصول  الشباب  يستخدمها  التي 
يعني أنه ال بد من زيادة اهتمام الشباب باالطالع على 
الكتب واملراجع، وذلك ملا له من أهمية يف تطوير الفكر 
يف العصر احلاضر وانعكاس ذلك على عملية اإلبداع يف 

جميع املجاالت.

االجتاهات املعرفية لدى الشباب يف اإلمارات

.2009 املجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزارة  عن  نقاًل  املصدر: 

اإلطار 1.2
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العمالة  مع  وطنها  يف  متكافئة  غير  منافسة 
إلى  ذلك  وأدى  اخلارج.  من  القادمة  الوافدة 
الباحثني  املواطنني  بني  البطالة  نسبة  ارتفاع 
الشباب  بني  البطالة  وتتركز  العمل،   عن 
-20 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  املواطنني 
الثانوية  حملة  من  الغالب  يف  وهم  سنة،   35

من  اجلامعات  وخريجي  املتوسطة  واملعاهد 
البطالة  تبلغ  حني  يف  البكالوريوس،  حملة 
من  الرغم  وعلى    38  .%4.6 للسكان  العامة 
صغر هذه النسبة فإنها حتتاج أيضاً إلى مزيد 

من االهتمام.

واجلانب الثالث  يف حتدي املوارد البشرية هو 
قلة عدد املواطنني يف القطاع اخلاص والهروب 
املؤسسات  يف  وظيفة  لهم  أتيحت  إذا  منه 
احلكومية. فقد أشارت ورقة مرجعية للتقرير 
العاملني  من مجموع  املواطنني  نسبة  أن  إلى 
نسبة  وهي   ،%0.5 تبلغ  اخلاص  القطاع  يف 
املواطنة  العمالة  يجعل مساهمة  متدنية مما 
وتوطني  نقل  حتقيق  يف  اخلاص  القطاع  يف 
املعرفة نحو بناء مجتمع واقتصاد املعرفة ذات 
كما  منعدماً.  يكون  قد  بل  جداً  ضعيف  أثر 
تعمل  املواطنة  الوظائف  تلك  من   %76.8 أن 
يف أنشطة جتارة اجلملة والتجزئة واألنشطة 
ال  املهن  وتلك  املالية،  والوساطة  العقارية 
تدريب  أو  عاٍل  علمي  تأهيل  على  تعتمد 
استفهام  عالمات  يضع  متطور،39 مما  مهني 
العمالة  من  التركيبة  تلك  مدى مالءمة  حول 
بناء  ملتطلبات  اخلاص  القطاع  يف  املواطنة 

مجتمع واقتصاد املعرفة. 

من  اخلاص  القطاع  يف  العاملون  ويعد 
مهمة  عليهم  تقع  حيث  األساسية،  احملركات 
العمل على قيادة التنمية االقتصادية املرجوة 
أن  االعتبار  يف  يؤخذ  وحني  اإلمارات.  يف 
قوة  هي  اخلاص  القطاع  يف  العاملة  القوى 
ذلك  فإن  جلها،  يف  وأجنبية  مؤقتة  عمل 
التنمية  أهداف  أهم  من  واحداً  يحقق  ال 
من  التنمية  استدامة  ضمان  وهو  البشرية، 
خالل إشراك املواطن يف تلك العملية، بوصفه 
طرفاً مساهماً فيها وليس متلقياً لها، ألن بناء 
رأس املال البشري اإلماراتي يف كل املجاالت 

زيادة  تعد  ولذلك،  التنمية.  لتحقيق  ضرورة 
القطاع  يف  املواطنة  العمالة  مساهمة  نسبة 
اخلاص ووجود كفاءات إماراتية ماهرة معززة 
جناح  محددات  أهم  من  اخلبرات  بأفضل 
املعرفة  نقل  نحو  العمل  بيئة  تفعيل  سياسة 

وتوطينها والتوجه نحو مجتمع املعرفة.

املعرفة  نقل  عملية  أن  بالذكر  واجلدير 
للمواطنني قد متت يف بعض القطاعات، مثل 
نفسها  بالدرجة  تتم  لم  ولكنها  النفط،  قطاع 
السبب  يرجع  ورمبا  األخرى.  القطاعات  يف 
بني  والتواصل  التفاعل  نقص  إلى  هذا  يف 
العاملني  وبني  واحمللية،  األجنبية  الشركات 
يُعزى  وقد  اإلماراتيني.  واملواطنني  املقيمني 
وثقافية  اجتماعية  خلفيات  وجود  إلى  كذلك 
هذه  من  طرف  لكل  وتكنولوجية  ومعرفية 
ويف  واحدة  دولة  يف  يعملون  فهم  األطراف. 
اجلزر  بأسلوب  ولكن  متقاربة  قطاعات 
لزيادة  ماسة  فاحلاجة  وعليه  املنعزلة. 
التواصل بني هذه األطراف للمساهمة يف بناء 
شبكات من الشراكات، مما يتيح إيجاد نظم 

مشتركة لإلبداع واالبتكار. 

القطاع  يف  اإلماراتيني  توطني  برنامج  إن 
له  وطني  برنامج  هو  والشركات  اخلاص 
ُفرضت  إذا  السياسة  هذه  أن  إال  أهميته، 
بالنسبة  مجدية  تكون  ال  قد  الشركات  على 
على  املبني  والتنافس  اخلبرات  الكتساب 
القطاع  يف  املواطنني  عدد  فقلة  الكفاءة. 
العالية  املرتبات  إلى  فقط  يُعزى  ال  اخلاص 
يف املؤسسات احلكومية، بل يُعزى أيضاً إلى 
والقدرة  والتدريب  والتعليم  املهارات  نقص 
على  ينبغي  وعليه،  الوافدين.  منافسة  على 
املواطنني  يعطوا  أال  البرنامج  على  القائمني 
اإلحساس باألحقية يف التوظيف فقط ملجرد 
التوظيف  يكون  أن  يجب  بل  مواطنون،  أنهم 
بناًء على معطيات السوق والتنافس واجلدارة. 
ومن شأن ذلك أن يوجد لدى املواطنني الدافع 
للتنافس والطموح لتطوير الذات. وقد يؤدي 
هذا إلى بعض االمتعاض لدى املواطنني، إال 
أن هذه الطريقة هي الطريقة املثلى لدفعهم 
املفارقات  فمن  العمل.  سوق  يف  لإلجناز 

تعد زيادة نسبة 
مساهمة العمالة 

املواطنة يف القطاع 
اخلاص ووجود كفاءات 

إماراتية ماهرة معززة 
بأفضل اخلبرات من 
أهم محددات جناح 
سياسة تفعيل بيئة 

العمل نحو نقل املعرفة 
وتوطينها والتوجه نحو 

مجتمع املعرفة

ينبغي على القائمني 
على توطني اإلماراتيني 

يف القطاع اخلاص 
أال يعطوا املواطنني 
اإلحساس باألحقية 

يف التوظيف فقط 
ملجرد أنهم مواطنون، 

بل يجب أن يكون 
التوظيف بناًء على 

معطيات السوق 
والتنافس واجلدارة. 

ومن شأن ذلك أن 
يوجد لدى املواطنني 

الدافع للتنافس 
والطموح لتطوير 

الذات
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جاذبة  تنافسية  سوق  بخلق  الدولة  تقوم  أن 
للكفاءات من شتى بقاع األرض، ثم ال تستطيع 
هذا  مضمار  يف  الدخول  إلى  املواطنني  دفع 

السوق بناء على جدارتهم.

التحدي االقتصادي

لدولة  السنوي  االقتصادي  التقرير  أوضح 
وزارة  عن  الصادر   2013 لعام  اإلمارات 
االقتصاد أن الدولة،  مقابل ما تتمتع به من 
مزايا وفرص اقتصادية مواتية، تواجه عددا 
من التحديات التي قد تعوق مسيرتها وقدرتها 
املستدامة.  التنمية  أهداف  حتقيق  على 
وغير  مبتكرة  حلول  عن  البحث  ويستوجب 
الكفيلة  والوسائل  السبل  واتخاذ  تقليدية 
انعكاساتها  وتقليل  التحديات  تلك  مبواجهة 
محدودية  التحديات  تلك  أهم  ومن  السلبية. 
للقيام  الالزمة  املواطنة  السكانية  القاعدة 
مبتطلبات التنمية وما نتج عنه من االستعانة 
نتيجتها  وكانت  الوافدة.  البشرية  باملوارد 
العمل،  خلل يف سوق  هما:  حدوث مشكلتني 
ما  وذلك  السكاني.  التركيبة  هيكل  وآخر يف 
املال  "رأس  تناولناه عند احلديث عن حتدي 

البشري" يف الدولة.

يواجه  الذي  اآلخر  االقتصادي  التحدي  أما 
االقتصادي  التقرير  يف  ورد  -وقد  الدولة 
االقتصاد  وزارة  عن  الصادر   2013 لعام 
على  االعتماد  استمرار  فهو  اإلمارات-  يف 
وما  للدولة،  وأساسي  رئيسي  كمورد  النفط 
الدولة ويف  إيرادات  تذبذب  يستتبع هذا من 
متويل حركة التنمية. وعلى الرغم من جهود 
لإليرادات  أخرى  بدائل  إيجاد  يف  الدولة 
الدخل  مصادر  تنويع  يف  وجناحها  العامة، 
والنقل  كالتجارة  األخرى  القطاعات  من 
إعادة  إلى  إضافة  والصناعة  واالتصاالت 
املتميز  اجلغرايف  املوقع  باعتبار  التصدير 
من  ذلك  كل  إليه  أدى  وما  اإلمارات  لدولة 
تزايد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 
 2006 عام   %  62.5 من  احلقيقي  الناجت  يف 
إلى 61.14% من العام 2013 وفقاً لتقديرات 
الفصل  )راجع  لإلحصاء  الوطني  املركز 

االعتماد احلقيقي يف متويل  أن  إال  الثالث(، 
برامج ومشروعات التنمية يتم باالعتماد على 
موارد الدولة من الصادرات الهيدروكربونية، 
واملتوقع أن يظل كذلك يف املستقبل القريب.40  

إن استمرار هذه الهيكلية االقتصادية املعتمدة 
أساسا على النفط يف متويل التنمية، والتنوع 
يف القطاعات األخرى املعتمدة بشكل رئيسي 
على التجارة والنقل  قد ال تكون يف مجملها 
وتوطني  نقل  على  املطلوب  بالشكل  محفزة 
وحسب  القطاعات،  هذه  فطبيعة  املعرفة. 
أمناط إنتاجها السائدة يف اإلمارات، تشتمل 
بشكل  منخفضة  مضافة  معرفية  قيمة  على 
بالقطاعات  قورنت  ما  إذا  وبخاصة  عام، 
املعرفية  القيمة  ذات  والصناعية  اإلنتاجية 
اإللكترونيات.  صناعة  مثل  العالية   املضافة 
على  يستند  معظمه،  يف  النفط،  فقطاع 
استخراج النفط اخلام وبذلك ال يشتمل على 
ذلك   ويصدق  عالية.  مضافة  معرفية  قيمة 
على القطاعات األخرى التي منت بشكل كبير 
قطاع  وكذلك  والنقل  كالتجارة  اإلمارات  يف 
االتصاالت الذي اعتمد على استهالك نواجت 
توطني  أو  حقيقي  نقل  يتم  أن  دون  املعرفة 
األدوات  هذه  إنتاج  صاحبت  التي  للمعرفة 
الرئيسة ملجتمع املعرفة. ومع إدراكنا وتقديرنا 
للدور الكبير الذي تكفلت به هذه القطاعات 
ودفعها  اإلمارات  يف  التنمية  دعم  يف  كافة 
سياق  يف  أننا،  إال  األعلى،  املستويات  إلى 
اقتصاد  وإقامة  املعرفة  توطني  حول  بحثنا 
يف  النظر  إعادة  إلى  ندعو  املنشود،  املعرفة 
وهيكليات  العامة  االقتصادية  الهيكليات 
القطاعات اإلنتاجية الفاعلة يف اإلمارات ليتم 
والقطاعات  للممارسات  التدريجي  االنتقال 

االقتصادية ذات القيمة املعرفية األعلى.

تواجه دولة اإلمارات 
حتدي اقتصادي أال 

وهو االستمرار يف 
االعتماد على النفط 

كمورد رئيسي وأساسي 
للدولة، وما يستتبع 

هذا من تذبذب إيرادات 
الدولة ويف متويل حركة 

التنمية

ندعو إلى إعادة 
النظر يف الهيكليات 
االقتصادية العامة 

وهيكليات القطاعات 
اإلنتاجية الفاعلة يف 

اإلمارات ليتم االنتقال 
التدريجي للممارسات 

والقطاعات االقتصادية 
ذات القيمة املعرفية 

األعلى
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اإلمارات العربية 

املتحدة
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41 البيئات التمكينية ونقل وتوطني املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة

تقدمي 

تتمثل البيئات التمكينية يف شروط االحتضان 
والدعم التي يقدمها املجتمع للشباب مبختلف 
بنياتها وأشكالها من أجل تهيئة بيئة تساعد 
يف  انخراطهم  يُسهل  تكوين  على  حصولهم 
مجتمع املعرفة. من هنا، فإن البيئة التمكينية 
تفاعل  من  متكاملة  منظومة  هي  للمعرفة 
واالجتماعية  واالقتصادية  التعليمية  األطر 
واألطر  والتكنولوجية  واإلعالمية  والسياسية 
عمليتني  إلى  يشير  إذن،  األخرى.فالتمكني، 
الشباب  بإكساب  تتعلق  األولى  متداخلتني: 
تشير  والثانية  والقدرات،  واملهارات  املعارف 
الشباب  الستخدام  احلاضنة  البيئات  إلى 
إنتاجه  واملعارف يف  واملهارات  القدرات  لهذه 
بالقدرات  يتعلق  التمكني  كان  فإذا  للمعرفة. 
البيئات  يتطلب  أيضاً  فهو  والقيم  واملهارات، 
نستطيع  لن  أننا  مبعنى  املالئمة،  احلاضنة 
إكسابهم  مبجرد  واملجتمع  الشباب  متكني 
املعرفة واملهارات والقيم، بل نحتاج لألرضية 
الذي  املالئم  واحمليط  اخلصبة  الصاحلة 
أجل  من  املهارات  تلك  الشباب  فيه  ميارس 
أن  يتطلب  وهذا  وإنتاجها.  املعرفة  توظيف 
الشباب  معها  يتعامل  التي  املؤسسات  تكون 
ملجتمع  الداعمة  األنظمة  مبقومات  مؤهلة 
املعرفة. كما يؤكد ذلك أهمية تكامل مختلف 
التحرك  الشباب  يستطيع  حتى  املؤسسات 

عبر تلك املراحل.

وتتمثل مقومات مجتمع املعرفة يف مجموعة 
من احملددات التي تشكل القاعدة والشروط 
النجاح  ذلك  يف  مبا  لولوجه،  األساسية 
البحث  يف  والفعالية  والتعليم،  التربية  يف 

واالبتكار، والعقالنية يف التخطيط والتدبير، 
تتجسد  فكيف  الرشيدة.1  احلوكمة  واعتماد 
هذه املقومات يف التجربة اإلماراتية؟ وهل من 
جتليات لدورها يف إدماج الشباب يف مجتمع 
املعرفة؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت سنعمل 
بناء مجتمع املعرفة يف  على مقاربة إشكالية 
اإلمارات يف عالقته بالشباب عبر العديد من 
يف  تسهم  أن  ميكن  التي  التمكينية  البيئات 

متكني الشباب من نقل وتوطني املعرفة.  

البيئة التعليمية 

التعليم العالي يف اإلمارات

ترتبط رسالة اجلامعة بثالثة أهداف رئيسية 
وخدمة  العلمي،  والبحث  التدريس،  هي: 
ومؤسسات  اجلامعات  وتؤدي  املجتمع. 
يف  رئيسياً  دوراً  عام  بشكل  العالي  التعليم 
املجتمعية،  والقيم  الوطنية  الهوية  ترسيخ 
الذي  األساسي  الرافد  اجلامعات  تعتبر  كما 
يزود املجتمع باحتياجاته من الكوادر الوطنية 
الشابة املؤهلة واملدربة، وباخلبرات واملهارات 
العلمية والفنية واإلدارية يف مختلف املجاالت 
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما 
ملختلف  احللول  إيجاد  على  اجلامعات  تعمل 

القضايا التي تواجه املجتمع.

قيد  معدالت  منو  إلى  اإلحصاءات  وتشير 
دولة  يف  اجلامعي  التعليم  يف  الطالب 
الطالب  عدد  إجمالي  بلغ  فقد  اإلمارات. 
)مواطنني وغير مواطنني(، يف مرحلة التعليم 
طالب  ألف   118.6 حوالي  واجلامعي  العالي 
وطالبة يف العام اجلامعي 2013/2012، مبعدل 
منو 7.95% عن العام اجلامعي 2012/2011. 

تعليم خاص
تعليم حكومي

إجمالي

ذكور
19,652
10,508
30,160

إناث
14,619
27,589
42,208

إجمالي
34,271
38,097
72,368

اجلدول 1.3اجلدول 1.3
عدد الطالب فى مرحلة التعليم العالي و اجلامعي يف اإلمارات خالل العام اجلامعي 2012/ 2013

املصدر: بيانات املركز الوطني لإلحصاء 2014.

مواطن

ذكور
19,840
1,340

21,180

إناث
22,798
2,214

25,012

إجمالي
42,638
3,554

46,192

76,909
41,651

118,560

إجماليغير مواطن

تشير اإلحصاءات 
إلى منو معدالت 
قيد الطالب يف 

التعليم اجلامعي يف 
دولة اإلمارات. فقد 

بلغ إجمالي عدد 
الطالب )مواطنني 

وغير مواطنني(، يف 
مرحلة التعليم العالي 

واجلامعي حوالي 118.6 
ألف طالب وطالبة 
يف العام اجلامعي 

2012/2013، مبعدل 

منو 7.95% عن العام 
اجلامعي 2012/2011. 

ومنهم 72.4 ألف طالب 
وطالبة من املواطنني 

اإلماراتيني الذين 
يشكلون ما نسبته 

61% من إجمالي عدد 

الطالب
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ومنهم 72.4 ألف طالب وطالبة من املواطنني 
 %61 نسبته  ما  يشكلون  الذين  اإلماراتيني 
من إجمالي عدد الطالب.2 وقد يُعزى ارتفاع 
نسبة الطالب اجلامعيني املواطنني، باإلضافة 
إلى العوامل املالية والتعليم املجاني للمواطنني 
نسبة  ارتفاع  إلى  احلكومية،  اجلامعات  يف 
املدخالت من طالب الشهادة الثانوية العامة؛ 
فقد بلغ عدد احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة 46.9 ألف طالب يف عام 2011/2010، 
 منهم 27.9 ألف طالب إماراتي، بنسبة %59.5. 3 
الطالبات  أن  إلى  أيضاً  اإلحصاءات  وتشير 
اجلامعيات املواطنات ميثلن 58.3% من أعداد 
العالي  التعليم  مرحلة  يف  املواطنني  الطالب 
غير  الطالبات  نسبة  بلغت  كما  واجلامعي. 
املواطنات إلى إجمالي الطالب غير املواطنني 
يف التعليم اجلامعي والعالي 54.1%. وبصفة 
إجمالية، بلغت نسبة اإلناث للذكور يف التعليم 

العالي واجلامعي %56.7. 4

وباإلشارة للجهة املقدمة للخدمات التعليمية، 
 %65 بنحو  يسهم  اخلاص  القطاع  أن  جند 
اإلمارات.  يف  واجلامعي  العالي  التعليم  من 
من   %92 أن  إلى  ذلك  يف  السبب  ويرجع 
يف  يتم  للوافدين  اجلامعي  العالي  التعليم 
اجلامعات اخلاصة، بينما يشكل املواطنون يف 
التعليم اخلاص نسبة 47% من إجمالي عدد 
مرتفعة  نسبة  وهي  اجلامعات،  يف  املتعلمني 
باملقارنة مع االمتيازات املقدمة يف اجلامعات 
اإلماراتية احلكومية للمواطنني. وال شك يف 
اخلاص  التعليم  مساهمة  نسبة  ارتفاع  أن 
آثاره  له  اإلمارات  يف  اجلامعي  التعليم  يف 
ذلك  وسنتناول  املعرفة.  وتوطني  نقل  على 
الحقاً عند احلديث عن اجلامعات األجنبية 

واخلاصة.

وعند مناقشة وضع اجلامعات يجب التطرق 
إلى العالقة بني تخصصات الطالب احلالية 
عملية  تخدم  التي  العلمية  والتخصصات 
الطالب  وأن  سيما  ال  املعرفة،  وتوطني  نقل 
مكوناً  يعتبرون  اجلامعي  التعليم  مرحلة  يف 
مهماً ورئيسياً خللق الكتلة احلرجة من رأس 
على  معرفياً  والقادر  املؤهل  البشري  املال 

وصوالً  املعرفة،  وتوطني  نقل  عمليات  قيادة 
ووفقا  املعرفة.5  واقتصاد  مجتمع  إقامة  إلى 
لبيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عن  لإلحصاء  الوطني  املركز  نشرها  التي 
ترتيب  جاء    ،2013/2012 الدراسية  السنة 
التخصصات من حيث التحاق الطالب فيها 
املرتبة  واإلدارة يف  كالتالي: مجال االقتصاد 
األولى بنسبة 27.1 %، ويف املرتبة الثانية جاء 
 ،%16.2 بنسبة  األساسي  التعليم  تخصص 
بنسبة  الهندسة  الثالثة تخصص  املرتبة  ويف 
التخصصات  مجموع  يكون  وبذلك   ،%13.6

جاء  األخرى،  اجلهة  ويف   .%56.9 الثالثة 
بنسبة  والقانون  الشريعة  يف  التخصص 
 %4.6 بنسبة  اإلنسانية  والعلوم   %10.8

بنسبة  والعلوم   %3.5 بنسبة  الطبية  والعلوم 
0.8%،  وذلك كما يف اجلدول 2.3.

وقد بلغ عدد الطالب غير املواطنني 46192 
االقتصاد  تخصص  وجاء  وطالبة.  طالبا 
واإلدارة يف املرتبة األولى بنسبة 29.4%، ثم 
18.9%، فالشريعة والقانون  الهندسة بنسبة 
الطبية  العلوم  مع  متقاربة  بنسبة   %7.5

اإلمارات  طالب  مقارنة  وعند   .)%7.1(
بغيرهم من الطالب غير اإلماراتيني، يتضح 
إلى  أكبر  بدرجة  تتجه  األخيرة  الفئة  أن 
معظم  مييل  بينما  العلمية،  التخصصات 
العلوم  يف  للتخصص  اإلمارات  طالب 
نسبة  بلغت  وقد  واإلنسانية.  االجتماعية 
املعلومات  نظم  يف  املتخصصني  املواطنني 
من إجمالي املواطنني 6% ومن إجمالي غير 
يف  قليلة  تظل  نسبة  وهي   ،%4.8 املواطنني 
هاتني  أن  املؤسف  ومن  املعلوماتية.  عصر 
الفئتني ال متيالن إلى تخصص "العلوم" الذي 
جاءت نسبة التخصص فيه 0.6% للمواطنني 

و1.1% لغير املواطنني.6
 

املتخصصني  نسبة  انخفاض  تفسير  وميكن 
يف املسار العلمي، الذي يسهم بشكل مباشر 
يف نقل وتوطني املعرفة، باملتغيرات الداخلية 
التعليمي.  النظام  على  املؤثرة  واخلارجية 
بلغت   2011/2010 الدراسي  العام  فخالل 
بالقسم  امللتحقني  اخلريجني  الطالب  نسبة 

الطالب غير 
اإلماراتيني، يتجهون 

إلى التخصصات 
العلمية، بينما مييل 

معظم طالب اإلمارات 
للتخصص يف العلوم 

االجتماعية واإلنسانية

تشير اإلحصاءات 
إلى أن الطالبات 

اجلامعيات املواطنات 
ميثلن 58.3% من أعداد 

الطالب املواطنني يف 
مرحلة التعليم العالي 

واجلامعي
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فقط   %26.5 التحق  بينما   ،%73.5 األدبي 
ابتعاد  بوضوح  يبرز  مما  العلمي،  بالقسم 
العلمية  التخصصات  عن  املواطنني  الطالب 
هذا  وينتقل  اجلامعية،  قبل  املرحلة  من 
اختيار  ليؤّثر يف  الالحقة  املرحلة  إلى  بدوره 
يظهر  كما  اجلامعية.  املرحلة  يف  التخصص 
حيث  األدبي،  للتخصص  اإلناث  تفضيل 

التحق أكثر من 70% منهن  بهذا القسم، كما 
يشير اجلدول 3.3. 7

تؤثر  أن  ميكن  التي  اخلارجية  العوامل  أما 
يف  والعالي  اجلامعي  التعليم  مسار  على 
التعليمية  السياسة  أن  يف  فتكمن  اإلمارات، 
احلالية تقوم على أساس أن السوق هو اآللية 
الرئيسية لتطوير نظام التعليم اجلامعي. ففي 

هذا املجال، يظهر تأثير النموذج االجتماعي 
اجلامعي  التعليم  يدفع  الذي  االقتصادي 
ومع  املهنية.8  املجاالت  نحو  بقوة  والعالي 
وجود دور فاعل ومتناٍم يف الدولة للمؤسسات 
العالي،  التعليم  قطاع  يف  اخلاصة  التعليمية 
التي بلغ عددها أكثر من 70 مؤسسة تهدف 
باألساس للربح، فليس من املستغرب التركيز 

رواجاً  األكثر  والبرامج  التخصصات  على 
بالنسبة إلى الطالب املسجلني، وعدد البرامج 
املقدمة، وحجم العائد. أما مواضيع البرامج 
األكثر رواجا، فهي إدارة األعمال واالقتصاد 
وتكنولوجيا  احلاسب  وعلوم  والهندسة 
إلى  أيضا  هذا  يرجع  ورمبا  املعلومات.9 
يف  العالي  التعليم  لنظام  النسبية  احلداثة 

اجلدول 2.3اجلدول 2.3
عدد الطالب بالتعليم العالي و اجلامعي وفقًا للتخصص العلمي والنوع للعام اجلامعي 2012/ 2013

ذكور
34

4,527

1,810

8,241

164

85

115

100

2,958

58

6,544

711

4,757

40

16

30,160

إناث
836

2,925

2,555

10,362

2,123

445

1,317

692

3,348

389

2,755

2,226

12,157

49

9

42,208

إجمالي
870

7,452

4,365

18,603

2,287

530

1,432

792

6,306

447

9,319

2,937

16,914

89

25

72,368

مواطنني التخصص

ذكور
329

5,882

1,368

7,280

259

31

461

1,047

878

188

1,909

468

1,000

12

68

21,180

إناث
1,222

2,831

834

6,305

1,671

350

2,625

2,254

1,625

336

1,555

2,038

1,289

6

71

25,012

إجمالي
1,551

8,713

2,202

13,585

1,930

381

3,086

3,301

2,503

524

3,464

2,506

2,289

18

139

46,192

غير مواطنني

2,421

16,165

6,567

32,188

4,217

911

4,518

4,093

8,809

971

12,783

5,443

19,203

107

164

118,560

عدد الطالب اإلجمالى
مواطنني / غير مواطنني

مواطن
1.2

10.3

6.0

25.7

3.2

0.7

2.0

1.1

8.7

0.6

12.9

4.1

23.4

0.1

0.0

100

غير مواطن
3.4

18.9

4.8

29.4

4.2

0.8

6.7

7.1

5.4

1.1

7.5

5.4

5.0

0.0

0.3

100

إجمالي
2.0

13.6

5.5

27.1

3.6

0.8

3.8

3.5

7.4

0.8

10.8

4.6

16.2

0.1

0.1

100

نسبة التخصص اإلجمالي(%)

املصدر: حسابات فريق التقرير بناء على بيانات املركز الوطني لإلحصاء 2014.

فنون و تصميم
هندسة

نظام املعلومات
االقتصاد و اإلدارة

تربية
اللغات األجنبية

علوم الصحية و البيئية
علوم طبية

علوم اإلعالم و االتصال
العلوم

شريعة و قانون
علوم إنسانية
تعليم أساسي
أغذية و زراعة

غير محدد
املجموع

الفئة و اجلنس
حكومي

خاص
إجمالي

ذكور
1203

91
1294

إناث
2219

86
2305

جملة
3422
177

3599

اجلدول 3.3اجلدول 3.3
توزيع الطالب احلاصلني على شهادة الثانوية العامة اإلمارتيني يف التخصصات العلمية للعام الدراسي 2013/2012

املصدر: املركز الوطني لإلحصاء 2014.

عدد الطالب فى القسم العلميالقسم

ذكور
4189
217

4406

إناث
5458
111

5569

جملة
9647
328

9975

عدد الطالب فى القسم األدبي
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الدولة، واالفتقار إلى تقاليد طويلة األمد يف 
التعليم اجلامعي، مما أدى إلى التركيز على 
املجاالت املهنية، وإلى تدني املجاالت العلمية 
ويشير  والرياضيات.  العلوم  مثل  الصرفة 
التعليم"،10 مبعنى  "سلعنة  إلى  الباحثني  أحد 
االقتصادية  االجتماعية  بالفوائد  ارتباطه 
بالتنمية  ارتباطه  من  أكثر  والفرد  للدولة 
الشخصية والفكرية والثقافية للمواطن، مما 
قد يؤدي إلى ظهور مشكالت يف تقدمي التنوع 
الضرورية  الدراسية  املجاالت  من  املطلوب 

لتنمية املجتمع على املدى الطويل.11  

وجتدر اإلشارة إلى أن ميزانية التعليم تأتي 
من رافدين أساسيني هما: امليزانية االحتادية 
وقد  إمارة.  لكل  اخلاصة  احمللية  وامليزانية 
بشقيه  للتعليم  االحتادية  امليزانية  بلغت 
درهم  مليار   9.9 نحو  واجلامعي  األساسي 
من إجمالي ميزانية عام 2013، أو ما نسبته 
22.2% من إجمالي اإلنفاق العام؛ بينما بلغت 

درهم،  مليارات   6 األساسي  التعليم  ميزانية 
وهو ما يشكل نسبة كبيرة تقّدر  بـ 13.5% من 
إجمالي اإلنفاق. ويعكس ذلك سعي احلكومة 
االحتادية إلى دعم التوجهات اجلديدة لوزارة 
االحتادي  التعليم  لتطوير  والتعليم  التربية 
يف  احمللي  التعليم  مستوى  إلى  ليرتقي 
إلدخال  املبذولة  اجلهود  ودعم  اإلمارات، 
تقنيات التعليم احلديثة إلى مدارس الدولة.12 

اجلامعي  للتعليم  االحتادية  امليزانية  وبلغت 
 %8.7 نسبة  يشكل  ما  أي  درهم،  مليار   3.9

االحتادية  امليزانية  مصروفات  إجمالي  من 
لعام 2013، األمر الذي من شأنه أن يسهم يف 
من جهة،  اجلامعي احلكومي  التعليم  تطوير 

للدراسة  املواطنني  املبتعثني  عدد  من  ويرفع 
يف اجلامعات األجنبية خارج الدولة من جهة 
أخرى، إضافة إلى تنمية املهارات األكادميية 
والعملية والبحث العلمي املطلوبة لبناء مجتمع 

املعرفة واقتصاد املعرفة.13   
 

البعثات اخلارجية للطالب 

للشباب  التعليمية  البيئة  لعرض  واستكماالً 
نتناول  املعرفة،  وتوطني  نقل  على  والقدرة 
عنصرا مهما يف عملية نقل وتوطني املعرفة 
العلمية.  البعثات  خالل  من  اإلمارات  يف 
التي  املعرفية  القنوات  أهم  من  تعد  فهي 
تصب مباشرة يف حتقيق هدفني هما: خلق 
مجتمع املعرفة وبناء اقتصاد املعرفة، سواء 
من ناحية رفع الكفاءة أو من حيث التواصل 
الطالب  عدد  بلغ  فقد  العالم.  مع  املنتج 
اجلامعي  العام  يف  طالباً   532 املبتعثني 
 %86 بنسبة  الطالب  وتوّزَع   .2013/2012

األولى  اجلامعية  املرحلة  يف  للدراسة 
)البكالوريوس( و11.6% لدراسة املاجستير 
و2% ملرحلة الدكتوراه. كما أّن نسبة الذكور 
من الطلبة املبتعثني بلغت 78%، مما يشير 
البعثات  يف  اإلناث  مشاركة  ضعف  إلى 
العلمية اخلارجية، والذي قد يكون من أحد 
أسباب ضعف مساهمتهن يف نقل وتوطني 

املعرفة لإلمارات )اجلدول 4.3(.

وعند النظر إلى التخصصات العلمية للطالب 
العلوم  التخصص يف  املبتعثني، جند سيطرة 
ثم   ،%39 نسبته   ما  بلغت  التي  الهندسية، 
العلوم اإلدارية يف املرتبة الثانية بنسبة %17، 

والعلوم املصرفية بنسبة %13. 14

دكتوراه
ماجيستير
بكالوريوس
اإلجمالي

اجلدول 4.3اجلدول 4.3
توزيع عدد الطالب اإلمارتيني املبتعثني للخارج خالل العام اجلامعي 2012/2013 وفقًا للمراحل التعليمية والنوع

املصدر: بيانات املركز الوطني لإلحصاء 2014أ.

عدد الذكورالدرجة العلمية

6

39

371

416

عدد اإلناث

6

23

87

116

العدد اإلجمالي

12

62

458

532

% 50

% 63

% 81

% 78

نسبة الذكور من مجمل
 الطالب يف املرحلة التعليمية

بلغت امليزانية 
االحتادية للتعليم 

بشقيه األساسي 
واجلامعي نحو 9.9 

مليار درهم من إجمالي 
ميزانية عام 2013، أو 
ما نسبته 22.2% من 
إجمالي اإلنفاق العام

تشير البيانات إلى 
ضعف مشاركة اإلناث 

يف البعثات العلمية 
اخلارجية، والذي قد 
يكون من أحد أسباب 
ضعف مساهمتهن يف 

نقل وتوطني املعرفة 
لإلمارات 
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اجلامعات الدولية يف اإلمارات

تاريخياً  منوذجاً  العربي  اخلليج  دول  تقدم 
أجل  من  العالي  التعليم  تأسيس  يف  جديداً 
بناء مجتمع املعرفة. ويتمثل هذا النموذج يف 
الغربية  األجنبية  للجـامعات  فروع  استقدام 
والواليات  وإجنلترا  أستراليا  من  وباألخص 
بأسماء  جتمعات  يف  غالب،  بشكل  املتحدة 
ومدينة  للمعرفة،  دبي  قرية  مثل  مبتكرة 
جند  ظبي،  أبو  ويف  اجلامعية.  الشارقة 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  جامعة  أن 
احلجم.     هائلة  جامعية  مدينة  أنشأت  قد 
فروع  عدد  ربع  نحو  اإلمارات  يف  ويوجد 
جامعة  وأول  العالم.  يف  العاملية  اجلامعات 
جامعة  هي  الدولة  يف  قامت  معتمدة 
ولونغونغ االسترالية يف دبي عام 1993. ويف 
عام 2010 كان عدد الطالب املنتسبني لهذه 
اجلامعة 3500 طالب يف تخصصات مختلفة 
يف مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. 
أول  األولى  للمرة  أبو ظبي  استضافت  وقد 
فرع جلامعة السوربون يف عام 2006 وجامعة 

نيويورك يف 2010. 15   

ومؤسسات  اجلامعات  كل  أن  املعروف  ومن 
يتم  الدولة  يف  العاملة  اخلاصة  التعليم 
العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  ترخيصها 

من جلنة  لبرامجها  االعتماد  على  وحتصل 
االعتماد األكادميي. ويف أكتوبر عام 2010، 
 66 املعتمدة  اخلاصة  اجلامعات  عدد  بلغ 
وبنهاية  تعليمي،16  برنامج   479 بها  مؤسسة 
أغسطس 2012 كان عدد املؤسسات املعتمدة 
75 مؤسسة علمية تقدم أكثر من 600 برنامج 

معتمد من اللجنة.17

دولية  جامعة  ثالثني  من  أكثر  اتخذت  وقد 
الدولية  األكادميية  دبي  لها يف مدينة  مقرا 
يف املنطقة احلرة. ويف هذه املنطقة، تتمتع 
الدولية مبزايا عديدة، منها حق  اجلامعات 
وجود ضرائب  وعدم   %100 بنسبة  التملك 
على األرباح، وحق حتويل 100% من األرباح.  
ففي إمارة دبي تقوم هيئة املعرفة والتنمية 
بتنظيم  اجلودة  لضمان  الدولي  واملجلس 
وبينما  األجنبية.18  التعليم  مؤسسات  عمل 
السواد  األجنبية  فروع اجلامعات  تستقطب 
األعظم من طالبها من املقيمني يف اإلمارات، 
أبو  يف  نيويورك  جامعة  مثل  بعضها،  فإن 
ظبي جتتذب الطالب من جميع أنحاء العالم 
لتضمن احلصول على أكبر عدد ممكن من 

الطالب املتميزين.19

ومنذ البدء بإنشاء فروع للجامعات الدولية 
الطالب  من  كبير  عدد  قرر  الدولة،  داخل 
اجلامعات  هذه  يف  الدراسة  املواطنني 
عام  ففي  للخارج.  السفر  عن  عوضاً 
املسجلون يف  كان  املثال،  2009، على سبيل 

الطالب  من   %13.4 نحو  ولونغونغ  جامعة 
املواطنني.20

دبي  يف  الدولية  األكادميية  املدينة  وتطمح 
الستقطاب  محوراً  لتكون  إنشائها  منذ 
وجنوب  األوسط  الشرق  ربوع  من  الطالب 
قد  كانت   2013 عام  ففي  وأفريقيا.  آسيا 
جنسية،   125 من  طالب   20000 اجتذبت 
الدولية.21  للجامعات  فرعاً   21 يدرسون يف 
وال شك أن فروع اجلامعات هذه تسهم يف 
من  الطالب  بني  املشترك  التفاهم  تيسير 
اجلنسيات واخللفيات املختلفة، كما تساعد 

العلوم اإلدارية
العلوم الهندسية

العلوم املالية و املصرفية
علوم احلاسب اآللي

العلوم السياسية
التربية
القانون
اإلعالم
العلوم

العلوم اجلنائية
العلوم الطبية
العلوم البيئية

اإلجمالي

اجلدول 5.3اجلدول 5.3
التخصصات العلمية للطالب املبتعثني خالل العام

اجلامعي 2012/2013 
النسبةالعددالتخصص

91
209
69
22
35
19
17
5

17
5

38
5

532

% 17
% 39
% 13
% 4

% 6.5
% 3.5
% 3
% 1
% 3
% 1
% 7
% 1

% 100

املصدر: بيانات املركز الوطني لإلحصاء 2014أ.

يوجد يف اإلمارات 
نحو ربع عدد فروع 

اجلامعات العاملية يف 
العالم
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الطالب على أن يصبحوا مواطنني عامليني. 
جماح  كبح  يف  اجلامعات  هذه  وقد جنحت 
بعض  هجرة  ويف  الدولة  خارج  الدراسة 
يكتسب  حيث  اخلبرات،  تنوع  ويف  الشباب، 
التي  واملهارات  املعارف  فيها  الدارسون 
من  أكبر  بسرعة  التوظف  يف  تساعدهم 

نظرائهم يف اجلامعات احلكومية. 

مؤسسات  كل  على  بأن  القول  املهم  ومن 
املعايير  تلتزم  أن  الدولية  العالي  التعليم 
أن  كما  األم،  باملؤسسة  اخلاصة  واللوائح 
تزايد أعداد الفروع سيؤدي إلى أثار إيجابية 
على اجلودة من خالل املنافسة على حتسني 
يف  أرقى  مستويات  إلى  للوصول  البرامج 

توظيف اخلريجني.22 

واقع  أمام  هنا  أنفسنا  جند  املقابل،  ويف 
"سلعنة" التعليم. ومبا أن الربح هو الهدف، 
فقد متيل بعض فروع اجلامعات إلى تقليل 
االستثمار يف  تركز على  ثم ال  الكلفة، ومن 
املكتبات ومصادر التعلم واملرافق االجتماعية 

للطالب. 

مخرجات  أن  األخرى  النقد  نقاط  ومن 
عالية  جودة  ذات  تكون  قد  اجلامعات  هذه 
يف األقطار التي تنتمي إليها، ولكنها ليست 
على املستوى نفسه من اجلودة والتميز عند 
ورمبا  أخرى.  بلدان  إلى  وانتقالها  سفرها 
البرامج  تقدمي  إلى  املؤسسات  بعض  متيل 
يف  جامعاتها  فروع  يف  نفسها  التعليمية 
األصلي،  بلدها  يف  تقدمها  كالتي  الدولة 
ما  الرفوف"  على  "من  تستقطع  أنها  أي 
مبعاييره  األم  اجلامعة  يف  لديها  جاهز  هو 
ومحتواه وتنقله إلى الفرع. وهنا تبرز مشكلة 
وعدم  املقدمة  والعلوم  املعرفة  ارتباط  عدم 

مناسبتها ملا هو مطلوب محليا.23 

التساؤالت  من  مجموعة  طرح  هنا  وميكن 
منها: هل لهذه اجلامعات دور حقيقي وفاعل 
حرص  مدى  وما  املعرفة؟  وتوطني  نقل  يف 
عمليات  يف  املساهمة  على  اجلامعات  هذه 
النقل والتوطني؟ وما هو التأثير الفعلي لهذه 

اجلامعات على مجتمع اإلمارات يف ظل واقع 
أن األغلبية من األساتذة والطالب يف هذه 

اجلامعات هم من غير املواطنني؟ 

الغربية  اجلامعات  أن  الباحثني  بعض  يرى 
مبفهومه  االستعماري  النمط  إلى  متيل 
من  ال  للسيطرة  يهدف  فبعضها  اجلديد؛ 
ألسباب  أو  معينة  أيديولوجية  ترسيخ  أجل 
سياسية معينة فقط بل ألجل حتقيق الربح 
إنشاء  يف  التوسع  سيؤدي  ورمبا  التجاري. 
الفروع األجنبية يف البلدان العربية إلى ظهور 
عدم مساواة حيث ستكون الهيمنة جلامعات 
الناطقة  والبلدان  وأمريكا  أوروبا  بعينها يف 
ستقبع  بينما  عامة،  بصفة  باإلجنليزية 
اجلامعات احمللية األخرى على الهامش غير 

قادرة على املنافسة.24  

ودول  املركز  دول  مفهوم  من  وانطالقا 
دول  أن  آخران  باحثان  يعتقد  الهامش، 
اخلليج ستواجه املزيد من التهميش العلمي 
واملعريف، يف حني ستصبح دول املركز أكثر 
قوة، حيث ميكن أن تقع دول اخلليج العربي 
املعرفة وليس  بكل سهولة يف فخ استهالك 
هذه  فروع  من  عددا  أن  إال  إنتاجها.25  
اجلامعات قد شرعت يف إنشاء مراكز بحثية 
ويف تقدمي برامج للدكتوراه، مما سيسهم يف 

ربط املعرفة باحتياجات الدولة.

ويعد سوق التعليم العالي يف دولة اإلمارات 
اخلليج،  دول  يف  تنافسا  األسواق  أكثر  من 
فهناك فائض من العرض يف االحتياج لهذا 
دراسة  نتائج  يف  ذلك  اتضح  وقد  السوق. 
ويلكنز )2010( التي توصلت إلى أن العديد من 
مؤسسات التعليم العالي اخلاص يف الدولة 
ونتيجة  الطالب.  استقطاب  مشكلة  تواجه 
التوسع  املؤسسات  هذه  تستطع  لم  لذلك، 
يف برامجها كما كان متوقعا ومخططا لها، 
كما لم تتمكن من زيادة املصروفات والرسوم 
اجلامعية بسبب املنافسة. ولم تستطع كذلك 
إدارة أو تقدمي كل البرامج واملساقات التي 

كانت قد وعدت بطرحها.

إن مخرجات اجلامعات 
األجنبية قد تكون 

ذات جودة عالية يف 
األقطار التي تنتمي 
إليها، ولكنها ليست 

على املستوى نفسه من 
اجلودة والتميز عند 

سفرها وانتقالها إلى 
بلدان أخرى
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مبادرات التعليم اإللكتروني/الذكي 

ميثل التعليم اإللكتروني أحد أهم املستجدات 
يف مجال التعليم وإعداد الشباب يف اإلمارات. 
للعملية  متطورة  وسيلة  اإللكتروني  والتعليم 
التعليمية تخرجها من طورها التقليدي املعتمد 
على احلفظ والتلقني والكتاب املدرسي إلى طور 
وتُستخدم  املهارات.  وتنمية  والتفاعل  اإلبداع 
للتعليم  اإللكترونية  األساليب  أحدث  فيه 
باالعتماد  ونشرها  املعرفة  وكسب  والتعلم 
تعليمية  ووسائل  وتطبيقات  جتهيزات  على 
احلواسيب  مثل  املستوى،  عالية  تقنيات  ذات 
واألجهزة اللوحية وشبكات اإلنترنت السريعة. 
وجذابا،  متقدما  تعليميا  نظاما  ذلك  ويوفر 

وخدمات تعليمية عالية اجلودة تفضي بدورها 
إلى حتسني مخرجات التعليم ومتكني الشباب 
اإللكتروني  التعليم  ويتيح  العصر.  لغة  من 
بعض،  مع  بعضهم  للدارسني  واسعة  مشاركة 
ومع معلميهم يف أوقات الدراسة وغير أوقات 
املستقبل  تعليم  لنمط  يؤسس  مما  الدراسة، 

الذي يرافق الطالب أينما ذهب.

من  واالستفادة  العاملية  التغيرات  وملواكبة 
التحية  البنية  توفرها  التي  اإلمكانيات 
الدولة  يف  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
املعرفة  على  احلصول  من  الشباب  ولتمكني 
الشيخ  أطلق  واملتاحة،  املمكنة  الوسائل  بكل 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

حسب نظرية نشر اإلبداع،26 فإن رواد التغيير واملربني 
ال يولون اهتماما كافيا لنتائج نقل ونشر املعرفة 

واالبتكارات ألن ذلك مهمة صعبة. كما أن هناك دائماً 
االفتراض بأن النتائج ستكون إيجابية، إال أن هذا ليس 

هو احلال دائماً. فالنتائج املترتبة على نشر معرفة 
جديدة قد يكون مرغوباً فيها أو غير مرغوب فيها، 

كما أن نقل أفضل النماذج وأفضل املمارسات الغربية 
يف مجال التعليم هو نهج محمود وإيجابي، فالبشر 

دائماً تواقون للمعرفة اجلديدة واألفكار اجلديدة. ومن 
الفوائد األساسية العتماد التعليم يف اإلمارات على 

النمط الغربي يف أفضل املمارسات املساعدة يف إنتاج 
نقلة نوعية يف أساليب تعلم الطالب بإبعادهم عن 

التذكر واحلفظ وتشجيعهم على االعتماد على النفس، 
والتفكير الناقد واملستقل. والهدف هو تزويد الطالب 

باملهارات التحليلية التي يحتاجون إليها التخاذ قراراتهم 
بأنفسهم، مبا ميكنهم من أن يصبحوا متعلمني مدى 

احلياة وقادرين على املساهمة يف مجتمعاتهم وأعمالهم 
يف املستقبل. كما أن اعتماد التعليم على النمط الغربي 
يعطي الطالب الفرصة الكتساب منظور حول الثقافة 
الغربية، التي ستساعد على تقليل اخلالفات وجتسير 
ثغرات التفاهم. وهذا مهم بحد ذاته إلحداث نوع من 
التفاهم بني الثقافات، ويعتبر عنصراً أساسياً يف حل 

بعض الصراعات بني العالم العربي والغرب.
املمارسات،  وأفضل  للتعليم،  الغربية  النماذج  أن  إال 
والكتب، واملربني يجلبون أيضاً مفردات ثقافية قد تكون 
بالطالب،  اخلاصة  الثقافية  املعايير  عن  متاماً  مختلفة 
القيم،  ضد  بهم  يذهب  وقد  يتعلمونه،  ما  مع  وتتناقض 
مما قد تكون له عواقب سلبية. وعالوة على ذلك، فقد 
يحاكون  ولكنهم  الطالب،  لدى  التفكير  منط  يتغير  ال 
سلوك أساتذتهم. وهناك العديد من احلاالت التي ينتهك 
املفردات  قصد،  بدون  أو  بقصد  الغربيون،  األساتذة 
فهؤالء  العرب.  الطالب  ملعتقدات  والدينية  الثقافية 

بهم  اخلاصة  والقيم  املعايير  معهم  يجلبون  األساتذة 
ومبجتمعاتهم، وقد تكون مهددة ملفاهيم الطالب واملجتمع 
بشكل عام. وقد يتم هذا بدون قصد، حيث ال يستطيع 
هؤالء األساتذة الفصل بني الرغبة يف تقدمي املعرفة أو 
اإلبداع لبلد آخر غير بلده األم. ويؤكد روجرز أن القيم 
لتلك  فعالة  هي  معينة  ثقافة  يف  واملواقف  واملعتقدات 
الثقافة، وينبغي أن يكون احلكم على أساس وظائفها من 
حيث ظروفها اخلاصة واحتياجاتها اخلاصة. وال ينبغي 
بالتالي فرض هذه املعايير اخلارجية، حيث أن »كل نظام 
اجتماعي يضم بعض الصفات التي ال ينبغي تدميرها إذا 

أردنا رفاه النظام واستدامته«. 
ووفقا لروجرز، فإن االبتكارات ال تأتي دون أي قيود أو 
شروط. فبعض نواجت نقل املعرفة قد يكون متوقعاً، ولكن 
بعضه اآلخر يكون مخفيا أو غير مقصود أو غير متوقع. 
نقل  مع  احملتملة  التغييرات  ألنواع  تشبيها  روجر  ويقدم 
املعرفة على أنه وعاء به كرات من الرخام، وعند حتريك 
أي منها يتم حتريك اآلخر. إال أن الناقلني لهذه اجلزئيات 
الوقت  ويف  جميعا.  بينها  التكامل  بالضرورة  يفهمون  ال 
ذاته، فإن األجانب ال يفهمون جيداً طبيعة القوى الداخلية 

واخلارجية العاملة يف النظام.
ومتثل إعادة االختراع أو االكتشاف جانباً آخر من نظرية 
نشر املعرفة لدى روجرز. وهو ما يعني »الدرجة التي يتم 
عملية  يف  املستخدم  قبل  من  معرفة  أو  فكرة  تغيير  بها 
تبني الفكرة وتنفيذها«. ومن دواعي العجب أن اجلامعات 
الغربية تأتي إلى اخلليج مع فكرة مسبقة مفادها »قص 
ولصق« منوذجهم التعليمي يف املنطقة ليكتشفوا أن هذه 
يجب  الغربية  التعليمية  فالبرامج  مجدية.  غير  الطريقة 
أن يتم تعديلها وأن تكون مصممة خصيصاً ومتكيفة مع 
السياق احمللي للخليج العربي. وبعبارة أخرى، كما يشير 
روجرز، فإن املتلقي للمعرفة ليس سلبياً دائماً ولكنه ميكن 

أيضاً أن يكون محوِّال نشطا لألفكار اجلديدة.

اإلطار 1.3

نظرية روجرز يف نقل املعرفة واإلبداع

املصادر:
Everett Rogers )2003(. Diffusion of Innovations. New York: Free Press. 

Juliana G-Mrabet. )2010(. Western Education in the Arabian Gulf: The Costs and Benefits of Reform, In Viewpoints Special Edition Higher 
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مبادرة  دبي  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس 
التي تغطي كل   ،2012 الذكي" يف عام  "التعلم 
قدرها  بتكلفة  الدولة،  يف  احلكومية  املدارس 
مليار درهم، وتنفذ على مدى خمس سنوات. 
رؤية  لتحقيق  وطنية  ضرورة  املبادرة  وتعتبر 
اإلمارات 2021، وهي تشتمل على تغيير البيئة 
ذكياً  صفاً  ليكون  املدرسي  للصف  النمطية 
عبر ربطه بشبكات اجليل الرابع من اإلنترنت 
التي تتصف بالسرعة الفائقة، وتصميم مناهج 
جميع  على  لوحية  أجهزة  وتوزيع  مبتكرة، 
على  واملعلمات  املعلمني  وتدريب  الطالب، 
تنفيذ  لضمان  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل 
املبادرة بشكل جيد يحقق الهدف منها. وتنفذ 
والتعليم  التربية  وزارة  بني  بالتعاون  املبادرة 

وهيئة االتصاالت.27 
 

ينبغي  الذكي،  التعليم  مشروع  جناح  ولضمان 
التأكيد على أن التكنولوجيا وحدها ال تستطيع 
ألنها  التدريس،  وطرق  أساليب  من  تغير  أن 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة تصميم البرامج 
من  فالبد  ولذلك  التقييم.  وعمليات  واملناهج 
تؤدي  شاملة  بطريقة  املناهج  تصميم  إعادة 
إلى تطوير أساليب التعلم التي تلبي احتياجات 
العملي  التفكير  التركيز على  يتم  وأن  الطالب، 
وحل املشكالت والتفكير الناقد.28 كذلك إلجناح 
على  التركيز  من  بد  ال  الذكي  التعليم  مشروع 
التعليم  مشروع  ألن  واألسرة  واملعلم  الطالب 
يف  كبيرة  نوعية  نقلة  يحدث  سوف  الذكي 
إعالمي  مشروع  إطالق  يتطلب  مما  املجتمع، 
بهذا  األمور  وأولياء  املجتمع  لتعريف  له  مواز 
املشروع، ووضع برنامج متكامل للمساعدة على 
محو أمية أولياء األمور الرقمية، حتى يستطيعوا 
متابعة دراسة أبنائهم من خالل الشبكة الرقمية 
املدرسية. كذلك ال بد من تدريب املعلمني تدريباً 
جيداً وتطوير كفاءاتهم لدعم عملية التحول إلى 

التعليم الذكي مبدارس الدولة. 

الذكي  التعليم  إلى  التحول  ملسيرة  واستكماالً 
"اآليباد"  مبادرة  أطلقت  اجلامعية،  املرحلة  يف 
على مستوى مؤسسات التعليم العالي احلكومية 
وكليات  زايد  وجامعة  اإلمارات  جامعة  الثالث: 
نوعية  نقلة  إحداث  يعني  مما  العليا،  التقنية 

كبيرة ستجعل التعليم أكثر يسرا ومتعة وتشويقاً، 
لتصبح اإلمارات بذلك من أوائل دول العالم التي 
محققة  اجلامعي،  التعليم  يف  "اآليباد"  أدخلت 
بذلك سبقاً عاملياً يف التحول للتعليم اإللكتروني.
وبدأ تطبيق التحول إلى التعليم العالي الذكي مع 
امللتحقني يف برامج  14 ألف طالب وطالبة من 

وزايد  اإلمارات  بجامعات  التأسيسية  السنة 
األكادميي  العام  بدء  مع  العليا  التقنية  وكليات 
مرحلة  الدولة  تدخل  وبذلك   ،2013/2012

أكبر  وتخوض  التعليم  يف  اإللكتروني  التحول 
التعليم  يف  اآليباد  استخدام  يف  عاملية  جتربة 

اجلامعي. 29

بيئة البحث العلمي والتطوير 

املعرفة  لنقل وتوطني  القوة احملركة  أن  ال شك 
والتقدم التكنولوجي والصناعي تكمن يف البحث 
العلمي والتطوير. وقد تعاظمت خالل السنوات 
الصراع  نتيجة  العلمي،  البحث  أهمية  األخيرة 
املعرفة، خصوصا  وإنتاج  امتالك  احملموم على 
يف ظل  انفتاح األسواق  التجارة العاملية. فقد 
عاملية  تنافسية  بيئة  اجلديدة  البيئة  أوجدت 
مجال  إلى  الدخول  على  كثيرة  دول  شجعت 
والبحث  والتطوير.  البحث  خالل  من  اإلبداع 
وأسسه  ومناهجه  أدواته  له  نشاط  العلمي 
توافرها  الواجب  والبشرية  املادية  ومتطلباته 
وتسهم  املجتمع  تفيد  إيجابية  نتائج  لتحقيق 
املتطلبات  هذه  وبغير  املعرفة.  وتوطني  نقل  يف 
يف  املنافسة  يف  تدخل  أن  الدول  على  يصعب 

االقتصاد العاملي اجلديد

البحث  تشجيع  على  اإلمارات  حرصت  وقد 
العلمي بإنشاء "الهيئة الوطنية للبحث العلمي". 
تتطور  لم  احمللية  البحث  بيئة  فإن  ذلك،  ومع 
رافداً  تكون  أن  خالله  من  تستطيع  بشكل 
لبناء مجتمع املعرفة، فما زالت الدولة  حقيقياً 
العلمي  البحث  منتجات  يف  كبيراً  نقصاً  تعاني 
العلمية  املجالت  يف  وأبحاث  دراسات  من 
الدولية.30 وال يختلف الواقع اإلماراتي كثيراً عن 
باقي الدول العربية من حيث ضعف اإلمكانيات 
املستوى  دون  املادي  فالدعم  واإلنتاج.  واإلنفاق 
إجمالي  0.2.% من  إال  املطلوب، حيث ال ميثل 

لضمان جناح مشروع 
التعليم الذكي، ينبغي 

التأكيد على أن 
التكنولوجيا وحدها 
ال تستطيع أن تغير 
من أساليب وطرق 

التدريس، فالبد من 
إعادة تصميم املناهج 
بطريقة شاملة تؤدي 

إلى تطوير أساليب 
التعلم التي تلبي 

احتياجات الطالب، 
وأن يتم التركيز على 
التفكير العملي وحل 

املشكالت والتفكير 
الناقد
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الناجت القومي،31 باملقارنة مع ما يُرصد مليزانية 
البحث العلمي يف العديد من الدول املتقدمة التي 
قد تصل إلى أكثر من 4% من الناجت القومي. 
وقلة  العلمي  للبحث  املادي  الدعم  قلة  وتعتبر 
تشجيعه واالهتمام به واحدا من أهم التحديات 
التي تواجه اإلمارات يف االنطالق نحو التحول 

إلى مجتمع املعرفة. 

القطاع  مشاركة  ضعف  أن  ذلك  إلى  يضاف 
اخلاص يقف عائقا يف وجه االبتكار والتطوير يف 
تنفيذ البحوث العلمية يسبب ضعف املخصصات 
اجلامعات،  يف  واالبتكارات  للمشروعات  املالية 
مما يؤدي إلى فشل العديد من األبحاث وعدم 
باإلحباط.  عليها  القائمني  وإصابة  اكتمالها، 
يف  العلمية  األبحاث  متويل  يف  القصور  أما 
اجلامعـات فال يحتاج لبرهان، ألن اجلامعات ال 
تضع البحث العلمي يف سلم أولوياتها، بل تبدي 
اهتماما أكبر بالشق التعليمي األكادميي، مما ال 
يعزز الدور احلقيقي للجامعة يف خدمة املجتمع، 

وال يساعد على بناء مجتمع املعرفة.

اإلطار 2.3

الهيئة الوطنية للبحث العلمي

أسست الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف مارس من 
عام 2008، بهدف إيجاد نوع من الريادة البحثية يف 
الدولة، يف ما يتعلق بشؤون البحوث كافة، وتقدمي 
والبرامج  املراكز  بتمويل  اخلاصة  التوصيات 
واملؤسسات واألفراد، ومن مهمات الهيئة األخرى 
حتقيقها  من  للتأكد  دوري  بشكل  املنح  مراقبة 
بحثية  قدرة  وتوفير  منها،  املرادة  لألهداف 
الدولة،  يف  ابتكاري  نظام  وتوفير  دولياً،  منافسة 
مصدًرا  البحثية  األنشطة  هذه  نتائج  لتصبح 
للملكية الفكرية، واألفكار واملعلومات وزيادة قدرة 
الشركات اإلماراتية على املنافسة، واالرتقاء بحياة 

املواطنني.
املصدر: الهيئة الوطنية للبحث العلمي 2014.

ومن التحديات التي تعيق حركة البحث العلمي 
مدربة  وطنية  كوادر  إلى  االفتقار  الدولة  يف 
قادرة على إغناء البحث العلمي والنهوض به 
يف  نقص  كذلك  وهناك  األمام.  إلى  ودفعه 
الكوادر اإلماراتية التي حتتل مناصب بحثية 
قيادية، وندرة يف براءات االختراع مع غياب 
براءات  عدد  أن  واملالحظ  بأهميتها.  الوعي 

االختراع التي يتم تسجيلها واإلعالن عنها يف 
الدولة قليل جداً مقارنة مبا تنتجه اجلامعات 
وقد  املتقدمة.  الدول  يف  األبحاث  ومراكز 
العلمي  البحث  ضعف  الباحثني  أحد  أرجع 
يف الدولة إلى ضعف القناعات لدى املعنيني 
واملسؤولني بأهمية البحث العلمي، وإلى غياب 
تأسيس العلمي الصحيح الضروري من أجل 
إنتاج البحث العلمي يف املدارس واجلامعات، 
للباحثني،  واملعنوي  املادي  الدعم  وغياب 
البحث  بأهمية  الوعي  غياب  إلى  باإلضافة 
حتقيق  يف  أساسيا  عامال  بوصفه  العلمي 

نهضة تنموية يف املجاالت كافة.32 
اإلطار 3.3

أهمية البحث العلمي

مجتمعي  الوعي  رفع  ضرورة  على  التركيز  يجب 
البحث  يعانيه  فما  العلمي.  البحث  وقيمة  بأهمية 
ويف  التمويل  ضعف  فقط  ليس  لدينا  العلمي 
األساسية  التحتية  البنية  ضعف  املجاالت  بعض 
أيضاً  ولكن  العلمي،  البحث  تنفيذ  يحتاجها  التي 
املركزية  وحيويته  بأهميته  املجتمعي  االعتراف 
نحن  املعرفة.  واقتصاد  املعرفة  مجتمع  لتشكيل 
متداولة  سلعة  وأهم  املالية  األصول  أهم  أن  نعلم 
اليوم هي املعرفة أو املعلومة. وهذه سلعة ال ميكن 
ولكن  البحث  خالل  من  إال  حتصيلها  أو  إنتاجها 
بأهميته  واملؤسسي  املجتمعي  االعتراف  لألسف 
ما زالت متدنية وهذا من أهم أسباب قلة التمويل 
وضعفه. فهو ليس من األولويات، وما يجعله كذلك 

هو القيمة التي يعطيها املجتمع له.

منى جمعة البحر، عضو جلنة قراء التقرير

املعرفة  وقرى  البحوث  مراكز  إنشاء  مع  وحتى 
اجلامعات  أعداد  وزيادة  األكادميية،  والقرى 
اجلامعات  أساتذة  أعداد  وازدياد  الدولية، 
أعداد  أعداد  وتنامي  واألجانب،  املواطنني  من 
املاجستير  حملة  من  اخلريجني  املواطنني 
والدكتوراه، فإن هذا لم ميثل دفعة يف اجتاه ربط 
البحث بالتطوير. فقد أخفقت هذه املؤسسات يف 
أن تصبح محركات للمشاريع. ورمبا يرجع ذلك، 
كما ذكر بعض الباحثني، إلى تبني املوقف التجاري 
يف إدارة هذه املؤسسات. فقرية املعرفة يف دبي، 
يف واقع األمر، متيل إلى جني األموال من خالل 
الذي  التجاري  املركز  بنظام  العمل  إلى  توجهها 
يستقدم مستأجرين بأحدث العالمات التجارية.33 
اإلمارات  "رؤية  أن  إلى  اإلشارة  من  هنا  بد  وال 

إن اجلامعات ال تضع 
البحث العلمي يف سلم 

أولوياتها، بل تبدي 
اهتماما أكبر بالشق 
التعليمي األكادميي، 

مما ال يعزز الدور 
احلقيقي للجامعة 
يف خدمة املجتمع، 

وال يساعد على بناء 
مجتمع املعرفة

من التحديات التي 
تعيق حركة البحث 

العلمي يف الدولة 
االفتقار إلى كوادر 

وطنية مدربة قادرة 
على إغناء البحث 

العلمي والنهوض به 
ودفعه إلى األمام
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كان  رئيسية  أهداف  سبعة  على  اشتملت   "2021

إلى  االقتصاد  حتول  استراتيجية  ضمنها  من 
يستدعي  وهذا  التنافسي".  املعرفة  "اقتصاد 
إعادة قراءة لواقع البحث العلمي الذي يعاني من 
لنقل  مناسبة  بيئة  خلق  على  يساعد  ال  تهميش 
أو  املعرفة  مجتمع  إلى  وللتحول  املعرفة  وتوطني 

اقتصاد املعرفة.

والتطوير  للبحث  ماسة  حاجة  يف  اإلمارات  إن 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  أجل  من  احمللي 
يبدو،  ما  على  القضية،  هذه  أن  إال  للمعرفة، 
بصفة  األوسط  الشرق  منطقة  دول  من  غائبة 
منطقة  يف  تزدهر  املعرفة"  "مدن  أن  ومع  عامة. 
اخلليج ككل وبخاصة يف اإلمارات، فهي مدن بنية 
أساسية اجنذبت إليها اجلامعات األجنبية بسبب 
ما تقدمه من تسهيالت. فأكثر هذه الفروع يحمل 
اسم اجلامعة األم فقط، وال يعمل فيها أساتذة أو 
إداريون من اجلامعة األم.34  واجلانب اآلخر املهم 
والتدريب  التعليم  على  الفروع  هذه  اعتماد  هو 
وإهمالها الواضح للبحوث حتى من قبل الباحثني 

الغربيني العاملني يف هذه اجلامعات. 

البحث  نظم  خللق  مراحل  ثالث  ثمة  أن  ويبدو 
املبدعة محلياً: أولها إنشاء مجموعة من الشركات 
من  مجموعة  إنشاء  وثانيها  معني،  مجال  يف 
مؤسسات املعرفة حول هذه الشركات. أما الثالث 
وآلياته  االجتماعي  التواصل  عملية  تسهيل  فهو 
بني الشركات واملؤسسات واجلامعات مبا يسمح 
وقد جنحت  بينها.  التفاعلي  التعلم  عملية  بخلق 
واستطاعت  األول.  العنصر  يف حتقيق  اإلمارات 
حكومة دبي، على سبيل املثال، اجتذاب الشركات 
خالل  من  متعددة  مجاالت  يف  العاملة  األجنبية 
يعمل  التي  احلرة  املناطق  من  العديد  إنشائها 
ومئات  الدول  عشرات  من  املوظفني  آالف  بها 
والثالث  الثاني  العنصرين  أن  إال  الشركات. 
يحتاجان إلى مزيد من االهتمام. فنظام اإلبداع 
واالبتكار من خالل البحث والتطوير ال يتطلب وجود 
يحتاج  بل  والتجارية فقط،  االقتصادية  الكيانات 
املؤسسات،  هذه  تعمل حول  معرفية  كيانات  إلى 
بينهما.  التواصل  وقنوات  الشبكات  بناء   وإلى 

اجلامعات،  دور  صياغة  إعادة  الضروري  ومن 

يف  املجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  ليصبح 
اجلامعات  بني  شراكات  تتم  أن  على  الصدارة، 
يخدم  مبا  والصناعية  االقتصادية  والكيانات 

اإلبداع واالبتكار وتوظيف املعرفة وإنتاجها. 

لقد وفرت دولة اإلمارات العربية املتحدة العديد 
لدعم  جادة  محاولة  يف  املادية  املتطلبات  من 
اخلطط  رسم  ولكن  والبحث،  العلمي  اإلبداع 
ورصد املوارد بل إقامة املنشآت وتوفير املتطلبات 
ال يكفي لبناء مجتمع املعرفة املنشود، فكل ذلك 
لن يؤتي ثماره ما لم يتحقق العنصران السابقان 
الشباب  إلفادة  املتاحة  اإلمكانات  تستغل  لم  وما 
حتى يكتسبوا املهارات والقدرات املطلوبة ملواكبة 

عصر العلم والدخول يف مجتمع املعرفة. 35 

البيئة  االقتصادية

كبيراً  منواً  لإلمارات  الوطني  االقتصاد  حقق 
الناجت  ارتفع حجم  إذ  1990-2010؛  الفترة  خالل 
اإلجمالي باألسعار اجلارية من 125.3 مليار درهم 
عام 1990 36 ليتجاوز ألول مرة حاجز 1093 مليار 
درهم عام 2010. 37  وبحسب تقرير املركز الوطني 
احمللي  الناجت  حقق   ،2014 العام  يف  لإلحصاء 
منواً  اجلارية  باألسعار   2013 عام  يف  اإلجمالي 
قدره 8.1% من العام 2012، ليصل إلى 1477594 
عند حساب  نفسه  االجتاه  ويظهر  درهم،  مليون 
الناجت احمللي االجمالي باألسعار الثابتة، حيث بلغ 
بـ  مقارنة   ،2013 عام  درهم يف  مليون   1087246

نسبة  أي   ،2012 عام  درهم يف  مليون   1033504

منو 5.2%. 38 وقد قدرت امليزانية العامة للحكومة 
 ،2013 للعام  درهم  مليار   44.6 بنحو  االحتادية 
وبدون  درهم،  مليار   133 التقديرية  واملصروفات 
امليزانية  تغطي هذه  أن  املقدر  ومن  مالي.  عجز 
االحتادية  احلكومة  واحتياجات  متطلبات  مجمل 
الدولة  لسكان  خدمة  يف  وبرامجها  خدماتها  يف 

من املواطنني واملقيمني.39

املوارد  على  االعتماد  استمرار  من  الرغم  وعلى 
اإلشارة  من  بد  ال  أنه  إال  كبير،  بشكل  النفطية 
إلى أن اقتصاد اإلمارات قد حقق إجنازات كبيرة 
القائم على  االقتصاد  التدريجي من  االنتقال  يف 
قطاعات  فيه  تسهم  متنوع  اقتصاد  إلى  النفط 

على الرغم من استمرار 
االعتماد على املوارد 

النفطية بشكل كبير، 
إال أنه ال بد من اإلشارة 
إلى أن اقتصاد اإلمارات 
قد حقق إجنازات كبيرة 
يف االنتقال التدريجي 

من االقتصاد القائم 
على النفط إلى 

اقتصاد متنوع تسهم 
فيه قطاعات اإلنتاج 

واخلدمات غير 
النفطية بأكثر من 
ثلثي الناجت احمللي
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ثلثي  من  بأكثر  النفطية  غير  واخلدمات  اإلنتاج 
لقطاعات  أصبح  حيث  فقد  احمللي.  الناجت 
والتشييد  والصناعة  واخلدمات  السياحة 
القومي  الدخل  تنويع  يف  رئيسي  دور  والعقارات 
الدولة  استطاعت  كما   .)6.3 )اجلدول  للدولة 
خفض التضخم بشكل قياسي ليصل إلى أقل من 
0.66% يف العام 2012، 40 بعد أن بلغ 0.88% عام 

2011 و1.7% عام 2010. 41 

اقتصاد  أكبر  ثاني  اإلماراتي  االقتصاد  ويعتبر 
اإلمارات  السعودي، وحتتل  االقتصاد  بعد  عربي 
مرتبة عاملية متقدمة يف نصيب الفرد من الناجت 
املرتبة  يف  وتأتي  دوالر،  ألف   58.1 يبلغ  احمللي 
دولة  وتعد  والسعودية.42  قطر  بعد  عربياً  الثالثة 
مرتفعة  البلدان  من  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الدخل غير األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي. 
 

اإلمارات  اقتصاد  حقق  املاضية،  العقود  وخالل 
معدالت منو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية 
حتتية متطورة تضاهي مثيالتها يف كثير من دول 
العالم املتقدمة، وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة 
تطوير  الدولة على  مالئمة لالستثمار.43 وعملت 
دفعة  أعطى  مما  والتشريعات  القوانني  منظومة 
ودعم  املستثمرين  ثقة  تعزيز  يف  ساهمت  كبيرة 
استمرارية النمو، وتنمية القطاعات غير النفطية، 
وأسواق  األعمال  لقطاع  تنافسية  بيئة  وتوفير 
الدولة يف املجالني اإلقليمي والعاملي. كما حققت 
مجاالت  يف  ونوعية  كبيرة  تطورات  اإلمارات 
والتجارة  اإلسكان  وخدمات  والصحة  التعليم 

اخلارجية واملواصالت واالتصاالت.44
يف  يعتمد  زال  ما  التنمية  برامج  متويل  أن  إال 

ويُعد  النفط.45  من  الدولة  موارد  على  معظمه 
األمثل  احلل  اإلمارات  يف  االقتصادي  التنوع 
لتحقيق تنمية مستدامة يف مستقبل أقل اعتماداً 
تفعيل  ذلك  ويستوجب  النفطية.  املوارد  على 
الطاقات  لتوجيه  جديدة  استراتيجية  قطاعات 
بناء  من  متكن  التي  واخلدمات  الصناعات  نحو 
تبرز  هنا  ومن  املدى.46  بعيدة  تنافسية  ميزات 

أهمية انتقال اإلمارات إلى اقتصاد املعرفة. 
اإلطار 4.3

رؤية اإلمارات 2021

املتحدة  العربية  االمارات  دولة  إميان  من  إدراكاً 
والفعال  الهام  املستقبلي  ودورها  املعرفة،  بأهمية 
يف التنمية اإلنسانية للمجتمع اإلماراتي، ويف إطار 
دول  أفضل  من  واحدة  اإلمارات  جعل  إلى  السعي 
 50 مرور  يصادف  الذي   2021 عام  بحلول  العالم 
عاماً على تأسيس الدولة وقيام االحتاد، فقد أطلق 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
دبي يف عام 2010 )رؤية اإلمارات 2021( حتت شعار 

»نريد أن نكون من أفضل دول العالم«. 
عناصر  أربعة  على   »2021 اإلمارات  »رؤية  وترتكز 
بالهوية  املتعلقة  التفصيلية  األهداف  تشمل  هامة 
حيث  والصحة،  والتعليم،  واالقتصاد،  الوطنية، 
تهدف الرؤية إلى بناء شعب طموح واثق ومتمسك 
بهويته وبتراثه، واحتاد قوي يجمعه املصير املشترك، 
واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيني يتميزون باإلبداع 
معطاءة  بيئة  يف  عالية  حياة  وجودة  واملعرفة، 
إلى تطوير   2021 اإلمارات  رؤية  مستدامة. وتطمح 
واملرونة  بالتنوع  يتصف  املعرفة  على  قائم  اقتصاد 
على  ترتكز  ومهارة  خبرة  ذوي  إماراتيني  بقيادة 
اإلجنازات التي مت حتقيقها مع التطلع إلى حتقيق 

املزيد يف املستقبل.
-2011 لألعوام  احلكومة  استراتيجية  تضمنت  وقد 
التي  االستراتيجية  األسس  من  مجموعة   ،2013

رؤية  أهداف  إلى  للوصول  حتقيقها  نحو  تعمل 
اإلمارات 2021، والتي تعطيها احلكومة األولوية من 
خطط  وفق  التنفيذية  املبادرات  من  العديد  خالل 

استراتيجية تهدف إلى »اقتصاد معريف تنافسي«. 
املصدر: رؤية اإلمارات 2021.

اجلدول 6.3اجلدول 6.3
مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطيـة يف الناتـج احمللـي اإلجمالي االماراتي باألسعار الثابتـة خـالل

الفتـرة 2013/2012 
20122013

1367.3
828.2
*539.2
*%60.6
*%39.4

1477.6
903.5
574.1
%61.1
%38.9

املصدر: املركز الوطني لإلحصاء، اإلمارات، 2014ب.

الناجت احمللي اإلجمالي
الناجت احمللي للقطاعات غير النفطية

الناجت احمللي اإلجمالي للقطاع النفطي
مساهمة القطاعات غير النفطية يف الناجت احمللي اإلجمالي (%)

مساهمة القطاعات النفطية يف الناجت احمللي اإلجمالي (%)

البيان
مليار درهم

*حسابات فريق التقرير بناء على بيانات وزارة االقتصاد

يعد التنوع االقتصادي 
يف اإلمارات احلل 

األمثل لتحقيق تنمية 
مستدامة يف مستقبل 

أقل اعتمادًا على املوارد 
النفطية. ويستوجب 
ذلك تفعيل قطاعات 
استراتيجية جديدة 

لتوجيه الطاقات نحو 
الصناعات واخلدمات 

التي متكن من بناء 
ميزات تنافسية بعيدة 

املدى. ومن هنا تبرز 
أهمية انتقال اإلمارات 

إلى اقتصاد املعرفة
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التجارة اإللكترونية

تعد التجارة اإللكترونية إحدى سمات اقتصاد 
األساسية  التطبيقات  أهم  ومن  املعرفة 
أدى  وقد  واالتصاالت.  املعلومات  لتكنولوجيا 
الستخدام  املتزايد  واالنتشار  السريع  التطور 
من  التجارة  تغير صورة  إلى  املعلومات  تقنيات 
النمط التقليدي إلى الشكل اإللكتروني احلديث، 
وأصبحت التجارة اإللكترونية واقعاً ملموساً يف 
ظل املقومات احلالية والتطور املتسارع لقطاع 
يسمى  أصبح  ما  أو  اإللكترونية،  التعامالت 
التجارة  منظمة  وتعرف  اإللكترونية".  "التجارة 
متكاملة  مجموعة  بأنه  املصطلح  هذا  العاملية 
من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط 
عبر  املنتجات  وبيع  وتسويق  وتوزيع  التجارية 

شبكات االتصال، وأهمها اإلنترنت.47 

إلى  اإللكترونية  التجارة  عوملة  أدت  لقد 
األسواق  دخول  أمام  والقيود  احلدود  إلغاء 
مفتوح  سوق  إلى  العالم  حول  مما  التجارية، 
املوقع  عن  النظر  بغض  املستهلك  أمام 
شبكة  وتعد  املشتري.  أو  للبائع  اجلغرايف 
الوسائل  أكثر  البيئة احلاضنة ومن  اإلنترنت 
اإللكترونية استخداماً لها.ومن أبرز املؤشرات 
ما  اإللكترونية  التجارة  أهمية  تزايد  على 
شهدته السنوات املاضية من زيادة مضطردة 
اإللكترونية.  التجارة  ومعدالت منو  يف حجم 
والقطاعات  األفراد  اإلنترنت  شبكة  ومكنت 
على  والكبيرة  واملتوسطة  الصغيرة  التجارية 
التجارة  تقنيات  االستفادة من  حد سواء من 

اإللكترونية وممارستها بأشكال مختلفة.

ويف إطار تنظيم التجارة اإللكترونية يف دولة 
عليها،  القانونية  الصفة  وإضفاء  اإلمارات 
التجارة  ينظم  قانون   2006 عام  يف  صدر 
اإللكترونية يف الدولة )القانون االحتادي رقم 
اإللكترونية(  والتجارة  املعامالت  شأن  يف   1
تنظيم  هيئة  تخويل  على  ينص  الذي 
االتصاالت لترخيص ومراقبة أنشطة مزودي 
خدمات التجارة اإللكترونية. وصدر ترخيص 
لشركة "اتصاالت"، باعتبارها الشركة الوطنية 
لتقدمي االتصاالت، كمزود خلدمات التصديق 

من  بد  وال  القانون.48  مبوجب  اإللكتروني 
اإلشارة إلى دور احلكومة اإلماراتية يف دعم 
دفع  خالل  من  اإللكترونية،  التجارة  انتشار 
بيئة  تأسيس  على  االتصاالت  تنظيم  هيئة 
فاعلة للتجارة اإللكترونية، وكان لطرح بوابة 
اإللكترونية  التجارة  نشر  كبير يف  أثر   e-Pay

رسوم  تسديد  للعمالء  السماح  خالل  من 
اإلنترنت  عبر  اإللكترونية  احلكومة  خدمات 

على مدار الساعة وبشكل آمن.

يف  اإللكترونية  التجارة  تشجيع  ظل  ويف 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  وقعت  اإلمارات، 
اإللكترونية"  دبي  "حكومة  مع  تفاهم  مذكرة 
 ،"trustae"لتكون شريكة يف مبادرة الثقة باسم
ومنح خامت املبادرة ألي شركة متارس التجارة 
ذلك يف حماية حقوق  اإللكترونية. وسيسهم 
مستوى  حتسني  على  ويشجع  املتعاملني 
أن  للمتعامل  سيضمن  ألنه  اخلدمات،  جودة 
التعامل اإللكتروني الذي يحمل هذه العالمة 
سيتقيد مبدونة السلوك يف معامالت التجارة 

اإللكترونية.49 

اإلطار 5.3

اإلمارات بوابة التجارة اإللكترونية

يف  اإللكترونية  التجارة  بوابة  اإلمارات  وتعتبر 
دول  بني  األولى  املرتبة  يف  جاءت  حيث  املنطقة، 
بـ%60  بأكثر  مستأثرة  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
املجلس،  دول  السوق يف  إجمالي حجم  من  تقريباً 
التي قدرت قيمته بنحو 3.3 مليار دوالر يف نهاية عام 
اإلنترنت  استخدام  نسبة  ارتفاع  إلى  نظراً   ،2011

االئتمان،  بطاقات  استخدام  جتاه  الوعي  وزيادة 
إضافة إلى ارتفاع نسبة الثقة بالتسوق والدفع عبر 
سكان  من   %42 نحو  ويستخدم  اإلنترنت.  شبكة 
بعض  وتشير  اإللكترونية.  التجارة  حلول  الدولة 
االقتصاد  دراسات  "مركز  عن  الصادرة  البيانات 
الرقمي" )مدار( إلى أن أنشطة التجارة اإللكترونية 
يف اإلمارات تنمو مبعدل سنوي يبلغ 15%، مقارنة 
الشرق  منطقة  يف   %10 يتجاوز  ال  منو  مبعدل 
يو"  "كاش  لشركة  وفقاً  افريقيا،  وشمال  األوسط 
املتخصصة يف خدمات الدفع اآلمن عبر اإلنترنت."

املصدر: االحتاد 2013.

املجال  يف  اإلمارات  جهود  إن  القول  وميكن 
يف  بقوة  تنافس  ال  واملؤسسي  االقتصادي 
التقليدي؛  باملعنى  احلالية  العاملية  الصناعة 

 e-Pay كان لطرح بوابة
أثر كبير يف نشر 

التجارة اإللكترونية من 
خالل السماح للعمالء 
تسديد رسوم خدمات 
احلكومة اإللكترونية 

عبر اإلنترنت على مدار 
الساعة وبشكل آمن

إن اخلطوة احلاسمة 
للدولة هي إتقان، 
وتطويع، وحتسني 

املعرفة املستوردة أو 
املنقولة التي تتيحها 

البيئة االقتصادية 
واملؤسسية اجلاذبة
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يف  االستثمار  على  يعتمد  الدولة  فاقتصاد 
قطاعات ليست تصنيعية، مثل التعليم العالي، 
والبنوك،  والعقارات،  والتأمني،  والتمويل، 

والسياحة والطيران وغيرها. 

املجال  يف  امللموس  التقدم  من  الرغم  وعلى 
القطاعات،  هذه  يف  واملؤسسي  االقتصادي 
أن  اإلمارات  لدولة  األفضل  من  يكون  فقد 
تتجاوز مرحلة استقطاب رأس املال والعمالة 
املعرفة  اجتذاب  على  قدرتها  وتعزز  فحسب 
هذه  حتقيق  أجل  ومن  كذلك.  واملوهبة 
احلاسمة  اخلطوة  فإن  املستقبل،  إلى  الوثبة 
املعرفة  وتطويع، وحتسني  إتقان،  هي  للدولة 
البيئة  تتيحها  التي  املنقولة  أو  املستوردة 
أن  غير  اجلاذبة.  واملؤسسية  االقتصادية 
ليست  الوثبة  هذه  أن  إلى  تشير  الدراسات 
للمعرفة  الناجح  فالنقل  السهلة.  باملهمة 
عادة  وتنطوي  املدى،  طويلة  عملية  وتوطينها 
للمعرفة  وإنتاج  تعلم وتشرب واستيعاب  على 

من قبل أبناء املجتمع.50 
 

البيئة االجتماعية 

األبعاد االجتماعية للتطور

اجتماعية  تغيرات  اإلمارات  مجتمع  شهد 
على  واالنفتاح  التحديث  جراء  ال  هائلة، 
داخلية  عوامل  بفعل  ولكن  فحسب،  اخلارج 
رفاه  دولة  إلى  اإلمارات  حتول  مثل  أخرى 
تغيرات  من  تبعه  وما  النفط  اكتشاف  بعد 
إلى  هذا  وأدى  كبيرة.  وحضارية  اقتصادية 
لم تكن موجودة من قبل، وقد  إفراز ظواهر 
يكون بعضها إيجابيا واآلخر سلبيا يف ميدان 
بني  والعالقات  املجتمع  أفراد  بني  العالقات 
اآلباء واألبناء وما لذلك من أثر على تضامن 
األسرة وعلى التفاعل والتفاهم بني األجيال، 
األسرة  أداء  على  ذلك  كل  انعكاس  وكيفية 
أفرادها  إلى  املجتمع  ثقافة  نقل  يف  ودورها 

من خالل التنشئة االجتماعية.  

لدى  والقيم  املهارات  تنمية  يف  األسرة  ودور 
الشباب دور مهم ال يحتاج إلى تأكيد. ولكن ما 

ينبغي تأكيده أن دور األسرة يتزاحم مع أدوار 
أخرى للبيئة االجتماعية والتكنولوجيا الذكية 
ذلك  يحدث  وال  واإلعالم.  التواصل  ووسائل 
بلدان  كل  يف  بل  فقط،  اإلمارات  مجتمع  يف 
عاملهم  يشكلون  الشباب  أصبح  فقد  العالم. 
اخلاص البعيد نسبياً عن رقابة األسر، وغدا 
الكثير منهم يعيش يف عالم افتراضي بعيد عن 
الواقع. ومن هنا، يجب إيالء االهتمام الكايف 
قد  التي  الفجوات  ومحاولة جتسير  للشباب 
اجلديدة  االجتماعية  البيئة  هذه  تخلقها 
 - اإلماراتية  األسرة  اتصفت  وقد  عليهم. 
وما تزال - بأنها ممتدة، وأبوية، يسود فيها 
أن  املعروف  ومن  الداخلي.  الزواج  منط 
على  إيجابية  آثار  له  املمتدة  األسرة  وجود 
الكثير  وإكسابهم  والشباب  األطفال  تنشئة 
إذ  الكبار،  التي ميارسها  والعادات  القيم  من 
املسؤولية  حتمل  منهم  اجلديد  اجليل  يتعلم 
أن  البديهي  ومن  والتضحية.  واملودة  واحملبة 
الشباب الذين يعيشون يف أسر ممتدة يف ظل 
يتمتعون  قوية  واقتصادية  اجتماعية  عالقات 
من  ميكنهم  واستقرار  وروحي  نفسي  بتوازن 
الدراسي  من حتصيلهم  احلقيقية  االستفادة 
وتنمية منظومة من القيم االجتماعية والعلمية 

والتقنية.

إلى  للدولة  االقتصادي  التقدم  أدى  وقد 
تطورات إيجابية خصوصا فيما يتعلق بتمكني 
ساهمت  فقد  املجتمع.  يف  ودورها  املرأة 
يف  املرأة  مشاركة  زيادة  يف  التنموية  اجلهود 
من  وكان  عامة.  بصفة  اإلنسانية  التنمية 
مشاركتها  وزيادة  املرأة  متكني  عوامل  أهم 
للتعليم  أمامها  متساوية  فرص  إتاحة 
وإعطائها فرصا متزايدة يف العمل والنشاط 
اإلمارات  حكومة  اتخذت  كما  االقتصادي. 
والنساء  الرجال  بني  الفجوة  قللت  خطوات 
وتبنت  القوانني  فأصدرت  العمل،  سوق  يف 
معاهدات دولية تنادي بحق املرأة يف املعاملة 
دولة  دستور  أن  كما  الرجال.  مع  املتساوية 
 51 املواطنني.  كل  بني  املساواة  يؤكد  اإلمارات 
أساس  على  التمييز  العمل  قوانني  وترفض 
بحق  الدستور  حسب  املرأة  وتتمتع  النوع. 
التعليم والصحة والرعاية االجتماعية وحقوق 

أدت التغيرات 
االقتصادية واحلضارية 

إلى إفراز ظواهر لم 
تكن موجودة من قبل، 

وقد يكون بعضها 
إيجابيا واآلخر سلبيا 

يف ميدان العالقات 
بني أفراد املجتمع 

والعالقات بني اآلباء 
واألبناء

تتمتع املرأة اإلماراتية 
حسب الدستور بحق 

التعليم والصحة 
والرعاية االجتماعية 
وحقوق ممارسة املهن 

كالرجال
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ممارسة املهن كالرجال، وحق امليراث والتملك 
حسب الشريعة اإلسالمية. غير أن التطورات 
الكمية يف بناء قدرة املرأة اإلماراتية، وبخاصة 
تغيير  يف  كثيراً  تسهم  لم  التعليم،  مجال  يف 
املواقف والقيم االجتماعية جتاهها. فالعائق 
العمل  ميدان  يف  املرأة  مشاركة  أمام  األكبر 
وما  كان،  عامة  بصفة  التنمية  يف  واملشاركة 
يزال، البعد الثقايف واالجتماعي. وعلى الرغم 
من املناداة باملساواة على عدة مستويات، تبقى 
الثقافة والعادات املجتمعية حائاًل دون حتقيق 

ذلك بشكل كامل. 

حتديات اللغة واملواطنة

إن اللغة هي الوعاء احلاضن الذي تنتقل من 
إلى  وتقاليده  وعاداته  املجتمع  ثقافة  خالله 
أجياله املتعاقبة وبالتالي تبرز هويته، واحلفاظ 
على اللغة األم وهي اللغة العربية يف اإلمارات 
وثقافته.  املجتمع  هوية  على  احلفاظ  يعني 
وتركيبته  اإلمارات  مجتمع  لطبيعة  ونظراً 
السكانية التي تشير إلى ارتفاع نسبة الوافدين 
مع  املواطنني  أعداد  أعدادهم  تتجاوز  الذين 
اختالف اجلنسيات وبالتالي اختالف اللغات، 
فإن هذا يفرض وبقوة أن يؤخذ باالعتبار مدى 
تأثير تلك اللغات والثقافات على لغة املجتمع 

وثقافته. 

العربية  اللغة  على  احلفاظ  يكون  هنا  ومن 
مطلبا سياسيا واجتماعيا يفرضه الواقع حتى 
ال يكون ثمة اعتماد كلي على لغات أخرى غير 
لغة املجتمع. وينبغي أن يتم هذا دون جتاهل 
اقتصادياً  العالم  دول  على  اإلمارات  انفتاح 
من  العديد  وجود  مع  خصوصا  وثقافياً، 
الشركات واملؤسسات األجنبية يف الدولة وما 
يقتضيه واقع احلال من ضرورة التعامل معها، 
الشباب،  وبخاصة  األفراد،  امتالك  وضرورة 
لغات أخرى متكنهم من التواصل مع اآلخرين 
واالطالع على ثقافات العالم، وال سيما اللغة 

اإلجنليزية التي تعتبر لغة مجتمع املعرفة. 

ومن  املواطنة.  قيمة  تبرز  اللغة،  وبجانب 
املعروف أن العنصر األساس يف مفهوم املواطنة 

إال  يتحقق  ال  واالنتماء  للوطن؛  االنتماء  هو 
وأن  املجتمع  أنه جزء من  الفرد  عندما يشعر 
الشعور  هذا  يتبلور  ولكى  مصانة.  حقوقا  له 
ال بد أن تتوافر للفرد سبل العيش الكرمي يف 
انتهاك  وعدم  خصوصياته  واحترام  مجتمعه 
جلياً  املواطنة  مفهوم  ويبدو  وحرياته.  حقوقه 
املواطنون  يتمتع  حيث  اإلمارات،  مجتمع  يف 
بجميع احلقوق التي تضمن لهم العيش الكرمي.

أن  على  اإلمارات  دولة  دستور  نص  فقد 
األمن  وتوفير  االجتماعية  والعدالة  املساواة 
املواطنني  جلميع  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة 
التعاضد  وأن  املجتمع،  دعامات  من  هي 
فان  ولذلك،  بينهم.52  وثقى  صلة  والتراحم 
تتضح  عالية  نسباً  يسجل  لوطنهم  انتماءهم 
للوطن  حبهم  ويف  القادة  حول  التفافهم  يف 
ورغبتهم يف حمايته والذود عنه واحلفاظ على 
بالوالء  الشعور  وهذا  وإجنازاته.  مكتسباته 
ألنه  الشباب  لدى  األهمية  غاية  يف  واالنتماء 
هو الذي يجعلهم أعضاء مشاركني وفاعلني يف 

مجتمعهم بحب ورغبة صادقة يف العطاء.

أن  إلى  الدراسات53  إحدى  أشارت  وقد 
األزمة  من  نوعاً  الوطنية يشهد  الهوية  مفهوم 
للمتغيرات  نتيجة  اإلمارات  يف  الشباب  بني 
االجتماعي  الواقع  يشهدها  التي  والتحديات 
والثقايف واالقتصادي، والتي ميكن إجمالها يف 
اإلعالمي،  واالنفتاح  الوافدة،  الثقافات  تعدد 
والتطور التكنولوجي املتسارع يف الدولة. ومن 
يولون  السياسي  القرار  صناع  أن  الواضح 
الدولة  يف  الوطنية  الثقافية  الهوية  موضوع 
اهتماماً كبيراً، فعملوا لذلك على وضع برامج 
على  احلفاظ  تستهدف  مستقبلية  وخطط 
فكان  اإلماراتيني  الشباب  بني  الوطنية  الهوية 
وملتقى  اإلماراتيني،  الشباب  ملتقى  تنظيم 
التلفزيوني،  الناشئة  وبرنامج  العرب،  الشباب 
شورى  ومجلس  التراثي،  الناشئة  وملتقى 
الشباب، وهي جميعها مناذج لبعض األنشطة 
الناشئة  مراكز  بتنفيذها  تقوم  التي  والبرامج 
احمللية  الثقافة  ترسيخ  يف  كبيراً  دوراً  وتلعب 

والهوية الوطنية يف الدولة.
كبيرة  أهمية  االجتماعي  األهلي  العمل  وميثل 

إن احلفاظ على اللغة 
العربية هو مطلب 
سياسي واجتماعي 

يفرضه الواقع حتى ال 
يكون ثمة اعتماد كلي 
على لغات أخرى غير 
لغة املجتمع. وينبغي 

أن يتم هذا دون جتاهل 
انفتاح اإلمارات على 
دول العالم اقتصاديًا 

وثقافيا

على الرغم من املناداة 
باملساواة على عدة 

مستويات، تبقى 
الثقافة والعادات 

املجتمعية حائاًل دون 
حتقيق ذلك بشكل 

كامل
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يف اإلمارات باعتباره مجتمعا متكافال ومتعاونا 
لتقدمي اخلدمة ألفراده  بشكل مستمر  يسعى 
تلك  إنشاء  على  الدولة  وتشجع  ومساعدتهم. 
املنظمات واجلمعيات إمياناً منها بالدور الذي 
والرعاية  الدعم  تقدمي  يف  به  القيام  ميكنها 
تساند  التي  واملعرفية  والصحية  االجتماعية 
وتتنوع  الرسمية.  املؤسسات  به  تقوم  ما 
منظمات املجتمع املدني يف اإلمارات، وحسب 
وصل  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  إحصائيات 
145 جمعية نفع  2012 إلى  عددها نهاية عام 

عام و6 مؤسسات و17 صندوقا.54

اجلمعيات،  هذه  يف  البرامج  طبيعة  وتختلف 
اإلنسانية  األنشطة  بني  اهتماماتها  لتتوزع 
والثقافية والتعليمية واملهنية والفنون الشعبية 
واملسارح والقضايا النسائية وشؤون اجلاليات. 
كما تنشط يف اإلمارات جمعيات مهنية متارس 
مثل  مجاالتها  لطبيعة  وفقا  متنوعة  أدواراً 
واملعلمني  واحملامني  االجتماعيني  جمعيات 
وأصدقاء  العربية  اللغة  وحماية  واألطباء 
البيئة وغيرها. إال أن املالحظ أن معظم هذه 
للقضايا  مباشر  بشكل  تتطرق  ال  اجلمعيات 

املتعلقة بتمكني الشباب أو قضايا املعرفة. 

اإلطار 6.3

العمل  املجتمع: مثال على مؤسسات  تنمية  هيئة 
االجتماعي

االجتماعي  العمل  مؤسسات  على  األمثلة  من 
أنشئت  التي  املجتمع«  تنمية  »هيئة  الدولة  يف 
للعيش جليل  أفضل  مكان  إلى  دبي  إمارة  لتحول 
التنمية  العمل على حتقيق  اليوم والغد من خالل 
االجتماعية املستدامة. وتسعى الهيئة إلى حتقيق 
هذه الغاية من خالل التركيز على املجموعات التي 
حتسني  إلى  باإلضافة  املالي،  الدعم  إلى  حتتاج 
اجتماعياً  ومتكينهم  املعيشية  الناس  أوضاع 
تسعى  كما  العيش.  استقاللية  على  وحتفيزهم 
إلى تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع املواطنني على 
الشعور بالفخر لكونهم جزءاً من مجتمع اإلمارات 
واحلرص على أن يؤدي اإلماراتيون دوراً أساسياً 

يف حتسني املجتمع.
املصدر: هيئة تنمية املجتمع، حكومة دبي 2014.

املؤسسات  تلك  على  األخرى  األمثلة  ومن 
والرياضة«.  الشباب  لرعاية  العامة  »الهيئة 
الشباب  برعاية  وهو اجلهاز األعلى املختص 
الدولة.55  يف  وأنشطهم  بشؤونهم  والعناية 
الدولة  سياسة  حتقيق  إلى  الهيئة  وتهدف 
فيما يخص رعاية الشباب اجتماعياً وثقافياً 
اإلسالمي  الدين  ومبادئ  يتفق  مبا  ورياضياً 
واألهداف  األخالقية  والقيم  احلنيف 
الوطنية والقومية، وتوجه الهيئة عنايتها نحو 
ولكن  عام.  بشكل  والرياضة  البدنية  اللياقة 
رياضية  منشآت  توافر  عدم  املالحظ  من 
متخصصة لالحتادات الرياضية، وعدم توزيع 
مناطق  يف  متوازن  بشكل  الرياضية  املنشآت 
الدولة، إضافة إلى ضعف الثقافة الرياضية 
بني أفراد املجتمع. كما أن العادات والتقاليد 
لتعوق  تتضافر  مالئمة،  بيئة  توافر  وعدم 

ممارسة املرأة للرياضة.

البيئة  السياسية

احتادية  دولة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
مستقلة وذات سيادة. تأسست يف عام 1971، 
وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، 
ورأس  القيوين،  وأم  وعجمان،  والشارقة، 
أبو  مدينة  وعاصمتها  والفجيرة،  اخليمة، 
ظبي. ونظام احلكم احتادي، واملجلس األعلى 
ويتكون  احلاكمة،  العليا  السلطة  هو  لالحتاد 
بني  من  ويُنتخب  السبع،  اإلمارات  حكام  من 
سنوات.  خمس  كل  الدولة  رئيس  أعضائه 
التنفيذية،  السلطة  الوزراء  مجلس  وميثل 
املجلس  يف  فتتمثل  التشريعية  السلطة  أما 
تنحصر  للدستور  وطبقاً  االحتادي.  الوطني 
سلطة املجلس الوطني االحتادي يف ممارسته 
التعديالت  مناقشة  يف  التشريعية  لوظيفته 
الدستورية، ومشروعات القوانني، وله أن يوافق 
يراه  وإبداء ما  أو يرفضـها،  يعدلها  أو  عليها 
من مالحظات على ما يُخطر به من معاهدات 
واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة 
ميزانية  ومناقشة  ومعاهدات،  اتفاقيات  من 
الدولة وحسابها اخلتامــــي وإبداء مالحظاته 
عليها. وميارس املجلس الوطني صور الرقابة 
السياسية، ويبلغ عدد أعضائه 40 عضواً، يتم 

مت إنشاء عدد كبير من 
املنظمات واجلمعيات 

لتقدمي الدعم 
والرعاية االجتماعية 

والصحية واملعرفية، إال 
أن معظمها ال يتطرق 
بشكل مباشر للقضايا 

املتعلقة بتمكني 
الشباب أو قضايا 

املعرفة
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وتُعني  سنوات،  أربع  كل  منهم   %50 انتخاب 
احلكومة النسبة الباقية. وتشكل النساء %20 
احلكومات  وتتولى  املجلس.56  أعضاء  من 
احمللية لكل إمارة إدارة الشؤون احمللية فيها، 

وذلك بالتنسيق مع احلكومة االحتادية.

املتحدة  األمم  برنامج  تقارير  تبنت  ولقد 
فيه  تتالزم  املعرفة  ملجتمع  تعريفاً  اإلمنائي 
التأكيد  وجب  هنا  ومن  احلرية.  مع  املعرفة 
ونظام احلكم  اإلمارات  دولة  أن دستور  على 
فيها قد ضمن احلرية يف مجال نقل املعرفة 
الدولة  دستور  نص  فقد  العلوم.  وحتصيل 
)مادة  للمواطنني  الشخصية  احلرية  على 
صوره  بجميع  والتعبير  الرأي  وحرية   )26

أدوار  ممارسة  الدستور  ويحمي   ،)30 )مادة 
لهم  ويتيح  املجاالت  مختلف  يف  املواطنني 
واملهنية  املجتمعية  املنظمات  إنشاء  حرية 
طبقاً للقانون )مادة 33(، كما يتمتع األجانب 
باحلقوق واحلريات املقررة يف املواثيق الدولية 

واملعاهدات املصدق عليها )مادة 40(.57
اإلمارات  السياسية يف  للحياة  املتابع  ويدرك 
يف  بفعالية  املختلفة  املجتمع  فئات  مشاركة 
الشباب  ذلك  وتطوره، مبا يف  املجتمع  حركة 
علمياً،  تأهيلهم  على  الدولة  حترص  الذين 
القيادة  زمام  يتولوا  لكي  بقدراتهم،  واالرتقاء 
باتت  وقد  الوطني.  العمل  مواقع  يف مختلف 
املرأة مشاركة يف مختلف املجاالت، وأصبحت 
املناصب يف مختلف مؤسسات  لشغل  مؤهلة 
املعرفة  تقرير  إليه  أشار  ما  وهذا  الدولة. 

أن  أكد  حينما  بوضوح   2011/2010 العربي 
النظام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يتيح 
إطار  ضمن  دورهم  ممارسة  املجتمع  ألفراد 
واملوضوعية،58  الشفافية  على  قائم  مجتمعي 
توافر  إلى  التقرير،  يرى  كما  ذلك،  ويرجع  
البيئات التمكينية التي جنحت دولة اإلمارات 
السائدة  واألنظمة  فالقوانني  بنائها.  يف 
املؤسسي  اإلطار  توفر  القائمة  واملؤسسات 

احلاضن والداعم لكل فئات املجتمع.59 

البيئة الدميوغرافية

اعتيادي  غير  منواً  اإلمارات  دولة  شهدت 
للسكان نتج عنه ارتفاع يف عدد السكان من 
أجري  رسمي  تعداد  أول  يف  نسمة   557,887

تعداد  يف  نسمة   4,106,627 إلى   1975 عام 
2005، مبتوسط معدل منو سنوي قدرة  عام 
اإلمارات  الساكنني يف  عدد  وليصل   ،12.5%

إلى 8.26 مليون يف 2010. ويبلغ عدد السكان 
 %11.46 بنسبة  مواطن  ألف   948 املواطنني 
 %50.5 إلى  ويتوزعون  السكان،  إجمالي  من 
ذكور  و49.5% إناث بنسبة . أما السكان غير 
املواطنني )أي الوافدون(، فقد بلغت نسبتهم 
ويتوزعون   ،%88.5 الدولة إجماالً  إلى سكان 

بنسبة 77.67% ذكور ونسبة 22.3% إناث.60

بأعداد  االستعانة  نتيجة  الزيادة  وقد حدثت 
يف  للمساهمة  الوافدة  العمالة  من  كبيرة 
عملية التنمية الشاملة التي تزامنت مع ارتفاع 

اجلدول 7.3اجلدول 7.3
تطور منو السكان املواطنني و غير املواطنني خالل الفترة 1975 - 2010 

املصدر: املركز الوطني لإلحصاء 2014 أ.

املواطننيالسنة / السكان

201,544
290,544
396,114
587,330
825,945
851,164
877,741
904,857
933,381
947,997

1975
1980
1985
1995
2005
2006
2007
2008
2009
2010

%

63.12
27.9
28.71
24.36
20.1
16.98
14.12
11.21
11.38
11.46

%

63.87
72.10
71.28
75.60
79.89
83.02
85.88
88.79
88.62
88.54

غير املواطنني

356.343
751.555
983.189

1,823,711
3,280,932
4,161,220
5,341,265
7,168,769
7,266,615
7,316,073

املجموع

557,887
1,042,099
1,379,303
2,411,041
4,106,427
5,012,384
6,219,006
8,073,626
8,199,996
8,264,070

شهدت اإلمارات منوًا 
غير اعتيادي للسكان 

نتيجة االستعانة 
بأعداد كبيرة من 
العمالة الوافدة 

للمساهمة يف عملية 
التنمية الشاملة التي 

تزامنت مع ارتفاع 
عوائد النفط
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عوائد النفط. ويتوزع السكان املواطنون على 
جاءت  فقد  مختلفة.  بنسب  الدولة  إمارات 
عدد  يف  األولى  املرتبة  يف  أبوظبي  إمارة 
دبي يف  إمارة  تليها   ،% 42.7 بنسبة  السكان 
املرتبة الثانية بنسبة 17.7% وإمارة الشارقة 
يعني  16.2 %، مما  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف 
يتركزون يف  76.6 % من سكان اإلمارات  أن 
اإلمارات الثالث بينما يتركز بقية السكان يف 
اجلدول  ويوضح  األخرى.61  األربع  اإلمارات 
املواطنني  السكان  7.3 مقارنة بني تطور منو 

وغير املواطنني خالل الفترة 2010-1975.

املتوازن  غير  النمو   7.3 اجلدول  من  يتضح 
وغير  املواطنني  من  الدولة  سكان  تعداد  يف 
املواطنني، حيث تضاعف عدد املواطنني خالل 
ثالثة  من  بأكثر   )2010-1980( عقود  ثالثة 
أضعاف، فيما تضاعف عدد غير املواطنني يف 
هذه الفترة بأكثر من تسعة أضعاف. ويظهر 
الدولة  سكان  لعدد  التصاعدي  االجتاه  جلياً 
منذ عام 2005 وبطريقة غير متوازنة أيضاً، 
حيث بلغت نسبة الزيادة يف السكان املواطنني 
14.7% من عام 2005 إلى عام 2010  يف حني 

ويظهر   .%123 املواطنني  لغير  النسبة  كانت 
والتي  السكانية  املشكلة  تفاقم  يف  جلياً  هذا 
املواطنني  السكان  نسبة  انخفاض  يف  متثلت 

 2010 11.46% من مجموع السكان عام  إلى 
يف حني ارتفعت نسبة السكان غير املواطنني 

إلى %88.54. 

إال أن ما يدعو للتفاؤل أن نسبة الشباب يف 
الدولة  املواطنني يف  السكان  من   39-20 سن 
مرتفعة جداً تقترب من ثلث السكان املواطنني 
ذاته  بحد  وهذا   62،)8.3 اجلدول  يشير  )كما 
يعتبر رصيدا ميكن البناء عليه يف نقل وتوطني 
املنشود. الذي  املعرفة  مجتمع  وخلق  املعرفة 
وتعد مرحلة الشباب من املراحل ذات الطبيعة 
واخلصائص  ظروفها  حيث  من  اخلاصة 
ممن  تتكون  أنها  كما  واالجتماعية،  النفسية 
يف  يكونون  أو  العمل  سوق  يف  ينخرطون 
هذه  تكتسب  لذلك  للتعليم.  النهائية  املراحل 
أهمية  املُنتجني  الشباب  من  العمرية  الفئة 

خاصة يف عمليات بناء مجتمع املعرفة. 

ويجدر بنا أال ننظر إلى التركيبة الدميغرافية 
املعرفة،  مجتمع  خللق  معوقاً  بوصفها  ككل 
اجلوانب  إلى  النظر  العكس،  على  يجب،  بل 
االنتفاع  الضروري  فمن  منها.  اإليجابية 
والعقول  اخلبرات  من  الكم  هذا  وجود  من 
واستغالله  املواطنني  غير  من  الدولة  يف 
للمساعدة يف نقل وتوطني املعرفة للمواطنني 

اجلدول 8.3اجلدول 8.3
توزيع بعض فئات السكان املواطنني فى اإلمارات وفقًا للفئة العمرية ( تقديرات منتصف عام 2010 )

فئات السن

( 19 - 15 )
( 24 - 20 )
( 29 - 25 )
( 34 - 30 )
( 39 - 35 )
( 44 - 40 )

اإلجمالي الكلي للسكان من عمر 0 إلى  80+

أنثى ( عدد )

60,388
60,655
47,283
30,554
24,868
18,862

468,888

جملة ( عدد )

123,992
118,659
92,437
60,278
48,091
35,707

947,997

ذكر ( عدد )

63,604
58,004
45,154
29,724
23,223
16,845
479,109

املصدر: املركز الوطني لإلحصاء 2012. 

مواطنون
غير مواطنني
جملة الدولة

اجلدول 9.3اجلدول 9.3
توزيع السكان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  (2010)

املصدر: املركز الوطني لإلحصاء 2012.

ذكور ( عدد )اجلنسية

479,109
5,682,711
6,161,820

إناث ( عدد )

468,888
1,633,362
2,102,250

جملة ( عدد )

947,977
7,316,073
8,264,070

يعتبر ارتفاع نسبة 
الشباب يف اإلمارات 
رصيدًا ميكن البناء 

عليه يف نقل وتوطني 
املعرفة وخلق مجتمع 

املعرفة الذي املنشود
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العمالة  اعتبار  املعيب  ومن  الشباب.  من 
الوافدة معوقا لنقل املعرفة ألنها ساعدت يف 
تطوير اقتصاد الدولة وتبوئها مكانة مرموقة 
بني الدول. أما البعد اإليجابي الثاني فهو أن 
للمسؤولني  فرصة  متثل  املواطنني  عدد  قلة 
يف الدولة لتقدمي االهتمام والرعاية والدعم 
معرفة  عمال  يصبحوا  حتى  للشباب  الكايف 
قادرين على حتريك املجتمع نحو هذا الهدف.

البيئة اإلعالمية: اإلعالم والقيم 
السائدة بني الشباب

اإلمارات  يف  اإلعالمية  الساحة  "شهدت 
عددا من التطورات املهمة على صعيد تطوير 
العاملية  التطورات  ملواكبة  التحتية  البنية 
واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  يف 
وتكريس الشفافية وحرية الصحافة وحتديث 
اإلعالمية  األنشطة  تنظم  التي  التشريعات 
لإلعالم.63  جديدة  حرة  مناطق  وإنشاء 
تقدم  التي  اإلعالمية  املؤسسات  وتنوعت 
واملسموعة.  واملرئية  املقروءة  اخلدمات 
وتصدر يف الدولة ثماني صحف عربية يومية، 
وست صحف باللغة اإلجنليزية والعشرات من 
من  وعدد  املتخصصة،  والدوريات  املجالت 

احملطات التلفزيونية واإلذاعية.64"
 

فنونه  وتقدمت  احلديث  اإلعالم  تطور  لقد 
اخلاصة،  التربوية  بيئته  صنع  على  وقدرته 
مؤسسات  احتكار  عصر  نهاية  بذلك  معلناً 
واملعرفة.  الثقافة  لنشر  النظامي  التعليم 
تنافساً  تشهد  املجتمعات  غالبية  وأصبحت 
التعليمي  النظامني  بني  ومكشوفاً  مستتراً 
واإلعالمي. وال ميكن إنكار دور اإلعالم وأثره 

شرائحه،  باختالف  املجتمع  بنية  تشكيل  يف 
املؤسسة  فإن  ولذلك  الشباب.  وبخاصة 
تقل  ال  ومسؤولية  أمانة  حتمل  اإلعالمية 
وقد  التربوية،  املؤسسة  عن  وتأثيراً  أهمية 

تزيد عليها يف بعض األحيان. 
 

وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن سيطرة 
األفكار املستوردة من وسائل اإلعالم الغربية 
هي من األسباب الرئيسية وراء حالة االغتراب 
التي يعيشها الشباب يف الوطن العربي . ففي 
مصادر  من  كمصدر  للقراءة  جتاهله  ظل 
يف  املصدر  أحادي  الشاب  أصبح  املعرفة، 
استقائه للمعرفة، ويف اعتماده على املعلومات 
التي تبثها وسائل اإلعالم. وخلصت الدراسة 
إلى غلبة اجلانب التقني املتمثل يف اإلنترنت 
للشباب،  اليومية  احلياة  منط  على  والتلفاز 
ألوقاتهم.  األكبر  الشاغل  ميثل  أصبح  حيث 
على  اإلعالم  أجهزة  سيطرة  يؤكد  ما  وهو 
الشباب باعتبارها مصدراً رئيسياً للمعرفة. 

 
ومن الواضح أن هناك حتدياً يواجه املربني يف 
اإلمارات فيما يختص بالبيئة اإلعالمية، ويتمثل 
اإلعالمي  اإلنتاج  مع  التعامل  كيفية  يف  ذلك 
هذه  من  االستفادة  وكيفية  واملتسارع،  املتطور 
الوسائط الهائلة يف غرس القيم الفاضلة التي 
خاللها  من  يحكم  مناعة  الشباب  لدى  تخلق 
على الغث من الثمني من البرامج، فينتقي منها 
يفيد تكوين مداركه وقدراته ويستمد منها  ما 
يف  التفكير  من  بد  ال  ذلك،  ومبوازاة  طاقاته. 
اإلعالمي  اإلنتاج  مستوى  على  البدائل  توفير 
تستطيع  التي  والشبكي  والبصري  السمعي 
توفير املواد اإلعالمية النظيفة التي جتمع بني 
الشباب،  يف  التأثير  وقوة  واجلاذبية  التشويق 

17 - 0
 35 - 18
79 - 36

80 +
اجلملة

اجلدول 10.3اجلدول 10.3
السكان املواطنون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب فئات السن و اجلنس عام 2010

املصدر: من بيانات امللحق اإلحصائي يف نهاية التقرير.

ذكور ( عدد )الفئات العمرية ( سنوات )

223,178
162,968
89,806
3,157

479,109

إناث ( عدد )

211,420
167,621
87,010
3,837

468,888

جملة ( عدد )

434,598
330,589
176,816
6,994

947,997

يواجه املربني يف 
اإلمارات حتديًا يتمثل 

يف كيفية التعامل 
مع اإلنتاج اإلعالمي 

املتطور واملتسارع، 
وكيفية االستفادة من 
هذه الوسائط الهائلة
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تلقائي،  إليها بشكل  إلى توجههم  ألنها ستقود 
وترك الفاسد مما يطرح يف السوق اإلعالمي. 

القيم  غرس  يف  اإلعالم  وسائل  استثمار  "إن 
والبحث عن البدائل اإلعالمية املوجهة للشباب 
فيها  تتكاتف  استراتيجية  خطة  إطار  يف 
األخرى  واملؤسسات  واملدرسة  األسرة  جهود 
حماية  إلى  ستقود  التي  األقوى  الضمانة  هي 
األجيال من ملوثات القنوات الهابطة، مع عدم 

إهمال تأثيرات الوسط احمليط بهم.70"  

البيئة الثقافية

من  عدد  بوجود  اإلماراتي  املواطن  يتمتع 
متميزة  بيئة  له  توفر  التي  الثقافية  القنوات 
خالل  من  واملعريف  الثقايف  للتنوع  وجاذبة 
الثقافية،  والفعاليات  املؤسسات  من  العديد 
مما خلق له ممرا للتواصل مع ثقافات الشعوب 
معارفها  من  االستفادة  وبالتالي  األخرى، 
القنوات  تلك  أهم  من  ولعل  معها.  والتفاعل 
العربية  اإلمارات  دولة  به  تقوم  ما  الثقافية 
املتحدة من املبادرات واملشاريع الثقافية التي 
اإلمارات  لتصبح  التوجه االستراتيجي  تدعم 
والتراث  والفنون  للثقافة  إقليميا  مركزاً 

وجسراً للتواصل احلضاري مع العالم.

فقد عملت الدولة على بناء شراكات ثقافية 
وفنية مع العديد من الدول واملؤسسات املعنية
املناطق  أشهر  الستقطاب  والتراث  بالثقافة 
الثقافية والتراثية واألثرية إلى اإلمارات. ومن 
أبرز هذه املشاريع املنطقة الثقافية يف جزيرة 
وجهه  إلى  حتويلها  يجري  والتي  السعديات 
ثقافية عاملية بحيث تضم متحف الشيخ زايد 
غوغنهامي  ومتحف  اللوفر،  ومتحف  الوطني، 

العاملي، ومنارة السعديات الثقافية.71 
اإلطار 8.3

متحف دبي للفن احلديث: معلم ثقايف مهم

أطلق مشروع متحف دبي للفن احلديث ودار االوبرا 
التي  والسياحية  الثقافية  املشاريع  من  العديد  ضمن 
يتم تنفيذها يف مدينة دبي لترسخ مكانة دولة اإلمارات 
وتشمل  املنطقة،  يف  الثقافية  الفعاليات  ألهم  كمركز 
ومشروع  الثقايف،  دبي  خور  مركز  املشروعات:  هذه 
املتاحف العاملية يف دبي الذي سيتم فيه عرض الكنوز 
الفنية والثقافية والتراثية حول العالم، ومتحف الشرق 

األوسط للفن احلديث، وقرية الثقافة يف دبي.

املصدر: إمارات اليوم 2012 ب.

الثقافية واألدبية يف اإلمارات  الساحة  وتزخر 
واملعارض  واألنشطة  املنتظمة  بالفعاليات 
خالل  من  وفنية  وعلمية  ثقافية  وندوات 
املؤسسات الثقافية والعلمية احلكومية واألهلية 

عملت دولة اإلمارات 
على بناء شراكات 
ثقافية وفنية مع 
العديد من الدول 
واملؤسسات املعنية 
بالثقافة والتراث 
الستقطاب أشهر 
املناطق الثقافية 

والتراثية واألثرية إلى 
اإلمارات

كهيئة   2006 عام  يف  لإلعالم  الوطني  املجلس  أسس     
احتادية مستقلة ليتولى اإلشراف على السياسة اإلعالمية 
يف الدولة ووسائل اإلعالم، ومتابعة احملتوى اإلعالمي ملا 
اخلارج،  من  يأتي  وما  الدولة  داخل  ويبث  وينشر  يطبع 
ودعم وتطوير القدرات اإلعالمية املواطنة، ومتثيل الدولة 
يف الفعاليات اإلعالمية يف الداخل واخلارج.65 وقد وضع 
قانون األنشطة اإلعالمية الذي يعزز حرية الصحافة يف 
اإلمارات، ويدعم قضية التمكني السياسي واالقتصادي، 
ليواكب  الوطنية  والهوية  التنمية  قضايا  يخدم  مبا 
القطاعات  على  طرأت  التي  والتقنية  املهنية  التطورات 

اإلعالمية مبختلف أشكالها.66 
   "وتتمتع دولة اإلمارات العربية املتحدة بكثافة إعالمية 
من   Most Wired تشابكية  الدول  أكثر  من  جعلتها  كبيرة 
حيث نسبة املنافذ اإلعالمية لعدد السكان. وشهد قطاع 
اإلعالم يف الدولة منواً ملحوظاً خالل العقدين املاضيني، 
سواء يف عدد املؤسسات واألنشطة اإلعالمية أو مستوى 

التطور التكنولوجي.67 "
هي:  لإلعالم  حرة  مناطق  أربع  الدولة  يف  وتنشط       

مدينة الفجيرة لإلبداع، املنطقة اإلعالمية احلرة يف رأس 
التي  لالستثمار  وتيكوم  ظبي،  أبو   Twofour54 اخليمة، 
تتضمن مدينة دبي لإلعالم ودبي لالستديوهات وغيرها 
مدينة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  األعمال.68  مجمعات  من 
املنطقة.  اإلعالم يف  أشهر مدن  تعتبر من  دبي لإلعالم 
وقد أطلقت يف كانون الثاني/يناير 2001 متاشياً مع رؤية 
املنطقة.  لالتصاالت واإلعالم يف  دبي ألن تصبح مركزاً 
ومنذ افتتاحها، تقدم املدينة خدماتها للمجتمع اإلعالمي 
ووسائل  واملوسيقى،  والطباعة،  النشر  مثل  قطاعات  يف 
واألفالم،  والبث،  والترفيه،  والتسلية  اجلديدة،  اإلعالم 

ووكاالت املعلومات واإلعالم، وخدمات التسويق.
بعض  مع  للتفاعل  فرصة  لإلعالم  دبي  مدينة  وتتيح     
شركات التسويق الرائدة وعمالقة وسائل اإلعالم العاملية 
مثل برتلسمان، سي إن بي سي، سي إن إن، فوربس، إم 
مراكز  ساهمت  كما  وسوني.  شوتامي،  رويترز،  سي،  بي 
األعمال يف املدينة يف تشجيع املواهب وريادة األعمال يف 
املنطقة، حيث تتيح هذه املراكز الفرصة الكتساب اخلبرة 

وبناء عالقات مع املنتجني اإلعالميني.69

اإلطار 7.3

مناذج املؤسسات اإلعالمية الرائدة يف اإلمارات
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املؤسسات  هذه  ومن  الدولة  يف  تنتشر  التي 
مركز  املجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزارة 
االستراتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات 
والتراث،  للثقافة  أبو ظبي  أبو ظبي، هيئة  يف 
واملركز الوطني للوثائق والبحوث يف أبو ظبي، 
الثقافة  الثقافة والعلوم يف دبي، ودائرة  وندوة 
واإلعالم يف الشارقة، ودائرة الثقافة واإلعالم 
يف الفجيرة، ودبي للثقافة، ومركز جمعة املاجد 
على  بن  سلطان  ومؤسسة  والتراث،  للثقافة 
حسني  بنت  عوشة  ورواق  الثقافية،  العويس 
واإلعالم،  للثقافة  الفجيرة  وهيئة  الثقايف، 
الثقافية،  واملراكز  املؤسسات  من  وغيرها 
واحتاد الكتاب وأدباء اإلمارات ورابطة أديبات 

اإلمارات.
اإلطار 9.3

استراتيجية وزارة الثقافة
اإلمارات  يف  الثقافة  وزارة  استراتيجية  تقوم 
بقضايا  واع  مثقف،  شباب  ببناء  االهتمام  على 
مستوى  رفع  خالل  من  والعالم  بل  وأمته  وطنه 
باملمارسات  واالرتقاء  املجتمعي  الثقايف  الوعي 
وتنمية  احلضاري  التواصل  وإثراء  واإلبداعات، 
وتطوير قدراتهم معرفياً ومهارياً وتعزيز إمكاناتهم 

اإلنتاجية والتنافسية.

كما يتم تنظيم أسابيع ثقافية يف مختلف عواصم 
واحلضاري  الثقايف  باملشهد  للتعريف  العالم  دول 
التراثي  اإلمارات  تاريخ  على  العالم  واطالع 

والتواصل اإلنساني مع ثقافات العالم. 

من  العديد  هناك  احملليةـ  الهيئات  مستوى  وعلى 
الهيئات الثقافية املساهمة يف متكني الشباب من 
األخرى،  الشعوب  وثقافة  ثقافته  على  التعرف 
ومنها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث التي تسعى 
إلى الترويج للثقافة والهوية الوطنية كمصدر فخر 
حفظ  األساسي  عملها  ونطاق  للجميع  واعتزاز 
الثقايف واملادي يف املواقع األثرية  التراث  وحماية 
مهرجانات  وإقامة  التاريخية،  واملباني  والثقافية 
فنية وثقافية إلى جانب املعارض التشكيلية ملئات 
من  والزائرين  واملقيمني  اإلماراتيني  الفنانني 
مختلف أنحاء العالم. ويقام عدد من املعارض يف 
الدولة كمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب ومعرض 

الشارقة الدولي للكتاب.

املصدر: املجلس الوطني لإلعالم، اإلمارات 2010.

مجمل القول أن البيئة واملناخ اإلعالمي والثقايف 
املتوفر للشباب اإلماراتي من أهم العوامل التي 
أحسن  إذا  املعرفة،  وتوطني  نقل  ستعمل على 
اإلمارات.  يف   الشباب  جانب  من  استغاللها 

فهي ال توفر فقط املؤسسات احمللية الثقافية 
والفنون  املعرفة  جسور  تنقل  ولكنها  فقط، 
واآلداب العاملية لهم من كافة أنحاء دول العالم 
وجتعلها بني أيدهم لالستفادة منها والنهل من 

ثقافات وعلوم الشعوب األخرى.

البيئة التكنولوجية

دعم البنية التشريعية والتنظيمية يف 
مجال التكنولوجيا

 8.2 من  اإلمارات  يف  االتصاالت  سوق  تنامى 
مليار دوالر أمريكي يف 2005 إلى 13.6 مليار 
يف 2011، أي بنسبة تعادل 20 % سنوياً. ويُعزى 
اجلديد  القانوني  لإلطار  كبير  حد  إلى  ذلك 
إصدار  االتصاالت  تنظيم  لهيئة  أتاح  الذي 
تطوير  لدعم  التنظيمية  القواعد  من  العديد 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت72 بدءاً 
اإلمارات  دولة  يف  االتصاالت  قطاع  بتحرير 
بإصدار القانون االحتادي رقم 3 لسنة 2003 
الهيئة  لتأسيس  االتصاالت  قانون  املسمى 

العامة لتنظيم قطاع االتصاالت يف الدولة.73 
وتطوير  وضع  إلى  اإلمارات  دولة  سعت  "كما 
القانونية  البيئة  بدعم  املتعلقة  التشريعات 
تكنولوجيا  مجاالت  مختلف  يف  والتنظيمية 
قوانني  ثالثة  أصدرت  فقد  واالتصاالت، 
احتادية حلماية حقوق امللكية الفكرية بالتوافق 
بالتجارة.  الفكرية املتصلة  امللكية  مع نصوص 
واالتفاقيات  املعاهدات  لعضوية  وانضمت 
أقرت  كما  الفكرية.  بامللكية  املعنية  واملواثيق 
حكومة دبي عددا من القوانني بإنشاء املنطقة 
احلرة للتكنولوجيا واإلعالم وتنظيم املعامالت 
االقتصادية  األنشطة  جميع  يف  اإللكترونية 

واالجتماعية يف اإلمارة.74" 

بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات 

على  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عملت 
واقتصاد  املعرفة  مجتمع  بناء  مسيرة  تدعيم 
املعرفة من خالل وضع السياسات والبرامج 
التي ترمي إلى زيادة تأثير تكنولوجيا املعلومات 

إن البيئة واملناخ 
اإلعالمي والثقايف 

املتوفر للشباب 
اإلماراتي من أهم 

العوامل التي ستعمل 
على نقل وتوطني 
املعرفة، إذا أحسن 

استغاللها
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االقتصادية  والتنمية  التعليم  إصالح  يف 
واالجتماعية، مع السعي نحو تطوير التعليم 
واملتالحقة  السريعة  باملتغيرات  وربطه 
والتكنولوجيا  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
توفير  يف  التوسع  ذلك  أمثلة  ومن  احلديثة. 
باملدراس  الذكية  والسبورات  اآللي  احلاسب 
يف  والتوسع  اإلنترنت،  بشبكة  ربطها  مع 
الذكي  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  برامج 
اآليباد.  مثل  الذكية  التكنولوجيا  خالل  من 
القدرات يف مجال  بناء  وميكن احلديث عن 

التكنولوجيا من خالل عدد من األبعاد.

مؤسسات  إنشاء  يف  األول  البعد  ويتمثل 
حيث  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
التعليم  مؤسسات  إنشاء  يف  الدولة  توسعت 
العالي لتعميم التعليم اإللكتروني الذي بدأت 
اجلامعات  من  عدد  يف  إدخاله  يف  الدولة 
والتقنية  البحثية  واملعاهد  واملؤسسات 
العلمي  البحث  على  الشباب  لتشجيع 
بن  "حمدان  جامعة  أهمها  ومن  واالبتكار، 
مصدر  ومدينة  اإللكتروني"  للتعليم  محمد 
الذي  والتكنولوجيا"  للعلوم  مصدر  و"معهد 
موجهة  العليا،  للدراسات  جامعة  يعتبر 
البديلة  الطاقة  على  تركز  التي  للبحوث 
والبيئة76,75، و"مجمع محمد بن راشد للتقنية" 
و"مجمع دبي للتقنية احليوية" و"مجمع واحة 
دبي"  سيليكون  و"مركز  للسيلكون"  دبي 
العاملني  من  املختلفة  اخلبرات  الحتضان 
اإلعالمية  و"املنطقة  التكنولوجيا،  مجال  يف 
يف دبي" التي تتبعها "دبي لإلنترنت" ومدينة 
للمعرفة"  دبي  و"قرية  لإلعالم"  "دبي 
والتكنولوجيا"  للعلوم  العربية  و"املؤسسة 
اخليمة"  رأس  "تقنية  ومركز  بالشارقة، 
ومركز "التميز للبحوث التطبيقية والتدريب" 
ومعاهد ومراكز أبحاث البيئة ومعاجلة املياه 
بالتقنية احليوية.77 وتعمل كل هذه املؤسسات 
وغيرها على تقدمي العديد من البرامج التي 
املواطنة  البشرية  القدرة  تنمية  إلى  تهدف 
االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  يف  والوافدة 

واملعلومات والتقنيات األخرى. 

اإلطار 10.3

صندوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

القانوني  اإلطار  املتحدة  العربية  اإلمارات  "وضعت 
كما  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  للنهوض 
صناعة  منو  لتحفيز  للتمويل  برامج  الدولة  أقرت 
املعلومات  تكنولوجيا  صندوق  ويعد  االتصاالت. 
واالتصاالت األول من نوعه يف الشرق األوسط، وهو 
ُمصمم لدعم البحوث االبتكارية ومشروعات التنمية 
ما  ويف  امليدان.  يف  والتدريب  التعليم  فرص  وتوفير 
يتعلق بالبحث والتطوير، يساعد الصندوق على بدء 
إنشاء  ودعم  التجاري،  للنشاط  حاضنات  وتعزيز 
العالية.  اجلودة  ذات  والتطوير  البحث  مؤسسات 
الدولة  ملواطني  دراسية  منحاً  الصندوق  وسيوفر 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  بالتخصص يف  الراغبني 
إلنشاء  الالزم  الدعم  سيقدم  كما  واالتصاالت، 
مجال  يف  وتدريبية  دراسية  دورات  تنظم  مؤسسات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.78"ويف إطار إعداد 
تكنولوجيا  قطاع  لتوطني  املواطنة  الكوادر  وتأهيل 
املعلومات واالتصاالت، من املنتظر أن يبتعث الصندوق 
املختصة  اجلهات  مع  بالتنسيق  للخارج  طالباً   680

من  وذلك  القادمة،  سنوات  اخلمس  بالبعثات خالل 
ليصبحوا  وتأهيلهم  "بعثة"، إلعدادهم  برنامج  خالل 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  لتوطني  احلقيقية  النواة 
الصندوق  خصص  وقد  الدولة.  يف  واالتصاالت 
ميزانية تصل إلى نحو 198 مليون درهم لدعم برنامج 
البعثات الذي يستوعب ألف مواطن. وأجنز حتى اآلن 
32% من مشروع "بعثة". ويشترط الصندوق حصول 

الطالب على معدل أكثر من 85% يف الثانوية العامة 
واجتياز االختبارات اخلاصة بذلك. كما أرسل نحو 
100 طالب إلى الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا 

بالتعاون والتنسيق مع مكتب البعثات يف وزارة شؤون 
طالباً   120 ابتعاث  إلى  الصندوق  ويهدف  الرئاسة. 

سنوياً خالل السنوات القادمة.

املصدر: يوسف العربي 2012 ب.

فيتمثل  القدرات  بناء  يف  الثاني  البعد  أما 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  يف 
وبنيتها التحتية. وتعد البنية التحية للمعلومات 
املعرفة  القتصاد  أساسية  ركيزة  واالتصاالت 
املعلومات  تكنولوجيا  وصول  يف  واألساس 
وتكريس  السكان،  جلميع  واالتصاالت 
تدفق  زيادة  إلى  يؤدي  مبا  استخدامها 
املعلومات واملعارف. وقد عملت اإلمارات على 
االرتقاء باملستوى التكنولوجي لشبكة الهاتف 
لشبكة  الداعمة  األخرى  الهاتفية  واخلدمات 
بني  من  متقدمة  مكانة  بلغت  حتى  اإلنترنت 
33 عاملياً  املركز  العالم وأصبحت حتتل  دول 

يعد صندوق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

األول من نوعه يف 
الشرق األوسط، وهو 

ُمصمم لدعم البحوث 
االبتكارية ومشروعات 
التنمية وتوفير فرص 
التعليم والتدريب يف 

امليدان
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لعام  االتصاالت  تكنولوجيا  تنمية  مؤشر  يف 
البنى  وغدت متلك واحدة من أكثر   79  ،2013

والتنوع  املعلومات  مجال  يف  تطوراً  التحتية 
املتقدمة.  اخلدمات  مستوى  ويف  العددي 
ويف نهاية عام 2013، بلغ عدد املشتركني يف 
وبلغ  مشترك.  مليوني  نحو  الثابتة  الهواتف 
نسمة   100 لكل    22.322 االنتشار  معدل 
يف  املشتركني  عدد  بلغ  بينما   ،2013 عام  يف 
مشترك  مليون   16 حوالي  احملمولة  الهواتف 
مبعدل انتشار بلغ نحو 172 لكل 100 نسمة.80 

ذات  اإلنترنت  خدمات  النتشار  بالنسبة  أما 
النطاق العريض فقد بلغ عدد املشتركني أكثر 
من مليون مشترك مبعدل 11.11 مشترك لكل 
أيلول/سبتمبر  نسمة حسب إحصائيات   100

املؤشرات هي األعلى على  تلك  وتعد   .2013

مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية.81 كما أصبحت اإلمارات حتتل املركز 
جودة  حيث  من  العربية  البلدان  بني  الثاني 

بنيتها التحتية والتوصيلية )اجلدول 11.3(.
عام  املعلومات  مجتمع  "قياس  دليل  ويربط 

بالنفاذ  2013" بني أحد عشر مؤشراً خاصاً 

واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  إلى 
بها.  املتصلة  واملهارات  منها،  واالستفادة 
على  بينها  ويقارن  بلداً،   157 املؤشر  ويشمل 
املستوى العاملي واإلقليمي. ويصِنّفها إلى أربع 
تكنولوجيا  مستوى  أساس  على  مجموعات 
مرتفع،  جداً،  مرتفع  واالتصاالت:  املعلومات 

متوسط، ومنخفض.82  
"واحتلت اإلمارات املرتبة الثانية على مستوى 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واملرتبة 
36 عاملياً يف مؤشر "االستعدادات والتجهيزات 

واملرتبة  املعلومات"،  بتكنولوجيا  اخلاصة 

األوسط  الشرق  دول  مستوى  على  الثالثة 
وشمال أفريقيا، واملرتبة 30 عاملياً يف مؤشر 
واملرتبة  املعلومات"،  تكنولوجيا  "استخدام 
األوسط  الشرق  دول  مستوى  على  الثالثة 
مؤشر  يف  عاملياً   33 واملرتبة  أفريقيا  وشمال 
لتكنولوجيا  واالجتماعي  االقتصادي  "األثر 

املعلومات.83"

العالم  دول  قائمة  اإلمارات  دولة  "وتصدرت 
بخدمات  املتصلة  املنازل  عدد  حيث  من 
أعلى  ثاني  بتحقيقها  الضوئية،  األلياف 
نسبة نفاذ. ويأتي هذا اإلجناز العاملي نتيجة 
مؤسسة  وجهته  الذي  الكبير  لالستثمار 
اإلمارات لالتصاالت "اتصاالت" يف مشاريع 
الضوئية، حيث جتاوز حجم  األلياف  شبكة 
درهم  مليار   15 الشبكة  لهذه  االستثمارات 
وتعمل   .2012 عام  نهاية  حتى  إماراتي 
الشبكات  تغطية  نسبة  رفع  على  "اتصاالت" 
إلى  وصوال  املستويات  أعلى  إلى  الضوئية 
اإلمارات  دولة  لتصبح  الشاملة،  التغطية 
انتشار  نسبة  يف  عاملياً  األولى  هي  بذلك 

التكنولوجيا التي توفر سرعات قياسية.84"  

قدرة  الشبكية  اجلاهزية  مؤشر  ويقيس 
تكنولوجيا  من  االنتفاع  على  معني  اقتصاد 
املنافسة  لزيادة  واملعلومات  االتصاالت 
اجلاهزية  مؤشر  دراسة  وتستند  والتطور. 
العاملي  التقرير  يف  املنشورة  الشبكية 
على   2014 لعام  املعلومات  لتكنولوجيا 
البيانات التي جمعتها منظمات مثل االحتاد 
واألمم  الدولي  والبنك  لالتصاالت  الدولي 
املتحدة. ويف هذا املضمار، جاءت اإلمارات 
الشرق  دول  مستوى  على  الثانية  املرتبة  يف 

قطر
االمارات
البحرين
السعودية
عمان

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
السادسة

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
السادسة

اجلدول 11.3اجلدول 11.3
دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت فى اإلمارات و بعض الدول اخلليجية ( IDI ) لعام 2012

املصدر: االحتاد الدولي لإلتصاالت 2013أ.

الدليل الترتيب على املستوى العامليالترتيب على املستوى اإلقليميالبلد

31
33
39
50
54

6.54
6.41
6.30
5.60
5.36

متلك اإلمارات واحدة 
من أكثر البنى التحتية 

تطورًا يف مجال تقانة 
املعلومات واالتصاالت
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عاملياً   24 واملرتبة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
كما  الشبكية"  "اجلاهزية  العام  املؤشر  يف 
العاملي.  االقتصادي  املنتدى  تقرير  يف  جاء 
دول  مستوى  على  الثانية  املرتبة  وجاءت يف 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملرتبة 18 
لتكنولوجيا  العامة  "البيئة  مؤشر  يف  عاملياً 
املراكز  اإلمارات يف  جاءت  وقد  املعلومات". 
العربية يف مؤشرات عدة  الدول  األولى بني 
وأهمية  اإلنترنت،  منها معدالت مستخدمي 
رؤية  يف  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 
احلكومة  وجاهزية  للمستقبل،  احلكومة 
متقدمة  مراكز  يف  جاءت  كما  اإللكترونية. 
احلكومة  الثاني يف جناح  املركز  مثل  عاملياً 
واملعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا  تعزيز  يف 
التكنولوجيا  ملنتجات  احلكومية  واملشتريات 
املتقدمة، وجاهزية احلكومة اإللكترونية.85  

احلكومة اإللكترونية 

اإلطار 11.3

احلكومة اإللكترونية يف اإلمارات

التي  العربية  الدول  أوائل  اإلمارات من  دولة  تعد 
طبقت مفهوم احلكومة اإللكترونية وتتولى حكومة 
اإلمارات اإللكترونية اإلشراف على "بوابة حكومة 
واملعلومات  اخلدمات  جميع  تضم  التي  اإلمارات" 
احلكومية االحتادية واحمللية يف الدولة. كما تعمل 
للخدمات  اإللكتروني  التحول  جاهزية  رفع  على 
التي تقدمها احلكومة االحتادية، مبا يضمن توفير 
خدمات حكومية متطورة وفعالة، ميكن احلصول 
عليها على مدار الساعة. كما توفر البوابة العديد 
مفتوحاً  محتوى  تضم  التي  والوثائق  امللفات  من 

ضمن مفهوم "البيانات املفتوحة".
املصدر: هيئة تنظيم االتصاالت اإلماراتية 2014أ.

وفقاً لنتائج تقرير احلكومة اإللكترونية لعام 
املتحدة،  األمم  منظمة  عن  الصادر   2014

من  متقدمة  مكانة  اإلمارات  تبوأت  فقد 
يف  مشاركة  ونامية  متقدمة  دولة   193 بني 
الثانية  املرتبة  التقرير، حيث جاءت يف  هذا 
عربياً و32 عاملياً وفقاً ملؤشر "تطور احلكومة 
اإللكترونية".  وهي على الرغم من تراجعها 
28(، فقد  )املركز   2012 العام  4 مراتب عن 
مقارنة  موقعها  عن  ملحوظاً  تقدماً  حققت 
مع العام 2010 )املركز 49(.86 ويقيس مؤشر 

اخلدمات  تطور  مدى  اإللكترونية  اخلدمات 
اإللكترونية من حيث الوفرة، واجلودة، وتنوع 
لهذه  اجلمهور  استخدام  ومدى  القنوات، 
ضمن  مكانة  اإلمارات  واحتلت  اخلدمات. 
"تقدمي  حيث  من  األفضل  العشرين  الدول 
حافظت  تقدم  وهو  اإللكترونية"  اخلدمات 
مؤشر  يف   99 املركز  احتاللها  منذ  عليه 
تقرير  يف  اإللكترونية"  احلكومة  "خدمات 
لعام  نفسه  املؤشر  يف   12 املرتبة  ثم   2010

2012. ويعد هذا التقدم من احلاالت النادرة 

وغير املسبوقة يف تاريخ تقارير األمم املتحدة 
جلاهزية احلكومة اإللكترونية.87  

فيقيس  اإللكترونية  املشاركة  مؤشر  أما 
ملمارسة  لإلنترنت  احلكومة  استخدام  مدى 
وإشراكهم  والتواصل مع اجلمهور  الشفافية 
اخلدمات.  وتطوير  السياسات  صياغة  يف 
احلكومة  استطالع  تقرير  نتائج  وبحسب 
 ،2014 لعام  املتحدة  لألمم  اإللكترونية 
فتبوأت  املتقدمة  مكانتها  اإلمارات  عززت 
وقد  املؤشر.88  هذا  حسب  الثالث  املركز 
املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  التقرير  نوه 
كإحدى الدول السباقة التي جنحت يف وضع 
املشاركة عبر الهاتف كأولوية من أجل وضع 
الساعة  مدار  على  السكان  يد  يف  خدماتها 

منذ يونيو 2013. 89
 

ويف معرض احلديث عن الوضع االقتصادي 
اإلمارات  يف  والتقاني  والثقايف  والسياسي 
النقل  فرص  أن  جلياً  يبدو  املتحدة،  العربية 
املعرفة  إقامة مجتمع  إلى  والتوطني، وصوالً 
هذه  يف  بقوة  متوفرة  املعرفة،  واقتصاد 
أو  اقتصادي  عائق  ثمة  فليس  اجلوانب. 
إيالء  ثقايف يحول دون  أو  تقاني  أو  سياسي 
االهتمام الكايف لهذا املوضوع. وعلى العكس 
القول إن دولة اإلمارات قد  من ذلك، ميكن 
بالدعائم  معززة  تاريخية  فرصة  لها  أتيحت 
هذا  يف  قدماً  املضي  أجل  من  آنفا  املذكورة 
الداعم  السياسي  املناخ  إطار  يف  املشروع، 
للحريات والبيئة التكنولوجية القوية واعتمادا 
على ثقافتها واقتصادها املستقر القادر على 

االضطالع بتكاليف هذا املشروع.

يف معرض احلديث 
عن الوضع االقتصادي 

والسياسي والثقايف 
والتقاني يف اإلمارات 

العربية املتحدة، يبدو 
جليًا أن فرص النقل 

والتوطني، وصواًل إلى 
إقامة مجتمع املعرفة 

واقتصاد املعرفة، 
متوفرة بقوة يف هذه 

اجلوانب 
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اإلطار 12.3

مبادرات تطوير قطاع املعلومات واالتصاالت 
مبادرة حكومتي )التفاعل مع املواطنني( 

باخلدمات  النهوض  إلى  املبادرة  هذه  تهدف 
التشغيل  كفاءة  حتسني  تضمن  التي  اإللكترونية 
هذه  وتعد  االحتادية.  احلكومة  خدمات  وكفاءة 
الستراتيجية  الرئيسية  الدعائم  إحدى  املبادرة 
حكومة اإلمارات العربية املتحدة للفترة 2013/2011. 
الشيخ  سمو  أطلقها  التي  "حكومتي"  مبادرة  إن 
الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، بوابة إلكترونية 
بالكيانات  مباشرة  املواطنني  تربط  متكاملة 
االحتادية اخلمسة املشتركة باخلدمة وهي )وزارة 
الشيخ  وبرنامج  دبي،  ومياه  كهرباء  وهيئة  العمل، 
زايد لإلسكان، والهيئة الوطنية للمواصالت، ووزارة 

الداخلية(.  
املصدر: اإلحتاد الدولي لالتصاالت 2014.

مبادرة النطاق العربي »إمارات«
النطاق  اسم  االتصاالت  تنظيم  هيئة  "أطلقت 
العربي »إمارات« إمياناً منها بأهمية استخدام اللغة 
العربية يف العناوين اإللكترونية، إلتاحة املجال أمام 

الناطقني بها لتحقيق أكبر استفادة من شبكة 

املصدر: موقع مبادلة 2014 أ.   موقع مبادلة 2014 ت.   

العربي  النطاق  ويعد  املتعددة.  وقنواتها  اإلنترنت 
»إمارات« إجنازاً يحسب للدولة يف قطاع تكنولوجيا 
االتصاالت على الصعيد اإلقليمي يف إدخال اللغة 
بذلك  لتكون  اإلنترنت  نطاقات  ألسماء  العربية 
دولة اإلمارات إحدى الدول القالئل يف العالم التي 

حصلت على موافقة منظمة األيكان."
املصدر: هيئة تنظيم االتصاالت اإلماراتية 2014 أ.

شراكة عاملية
وعالقات  شراكات  يف  الدخول  الدولة  شجعت 
اقتصادية مع عديد من الشركات العاملية املرموقة 
جلب  بهدف  متطورة  تقنية  إمكانيات  متتلك  التي 
هذه القدرات وتوجيهها نحو البحوث والتطوير مما 
يف  االقتصادي  للتنوع  دافعة  بيئة  خلق  إلى  يؤدي 
مختلف األنشطة االقتصادية، عن طريق االستفادة 
معرفية  إمكانيات  من  الشركات  تلك  متلكه  مما 
تساعد على نقل وتوطني املعرفة. وقد دعت الدولة 
لتكوين  معاً  للعمل  واخلاص  العام  القطاعني  قادة 
شراكة تدعم البحث واالبتكار يف جميع القطاعات، 
املعلومات، عبر تأسيس  مبا فيها قطاع تكنولوجيا 
وجنرال  للتنمية«  »مبادلة  لشركة  ظبي  أبو  حكومة 
بي  إي  ومجموعة  كاراليل،  ومجموعة  إلكترك،90 

إكس، وشركة بيونغ، وشركة إيرباص.91 
بقدر ما يتم تأهيل 

هؤالء الشباب 
وامتالكهم املهارات 

العلمية املرتبطة 
باقتصاد املعرفة، بقدر 

ما يكونون أكثر قدرة 
على ترجمة أهداف 

الدولة وتنفيذها

مبادرات متكني الشباب

يف  الفاعلة  األدوات  أحد  الشباب  يعد متكني 
تأمني توافر رأس املال املعريف الذي حتتاج إليه 
املعرفة. وتوطني  نقل  بعمليات  للقيام  الدولة 

متكني  بني  تفاعلية  عالقة  بالتالي  وهناك 
مستوى  زاد  فكلما  املعرفة،  وتوطني  الشباب 
متكني الشباب تتيسر عمليات توطني املعرفة.

اإلمـــارات  أولــت  فقـــد  ذلك،  مـن  وانطالقـــاً 
الشباب  لتمكني  كبيرة  أهمية  املتحدة  العربية 
يف  ووضعتها  واملعرفة،  بالعلم  وتسليحهم 
من  انطالقاً  واهتماماتها،  أولوياتها  صدارة 
قنــاعتــهــا بأن الشبــاب هــم أســاس املجتمــع 
وعموده الفقري والقوة الفاعلة والدافعة وراء 
تقدم الوطن ورفعته. وبقدر ما يتم تأهيل هؤالء 
املرتبطة  العلمية  املهارات  وامتالكهم  الشباب 
قدرة  أكثر  يكونون  ما  بقدر  املعرفة،  باقتصاد 

على ترجمة أهداف الدولة وتنفيذها.
املختلفة،  الدولة  مبادرات  يف  ذلك  ويتضح 
تأهيل  تستهدف  التي  املستمرة  وتوجهاتها 

للمشاركة  جيد  بشكل  وإعدادهم  الشباب 
بفعالية يف تنمية املجتمع وتطوره. 

خالصة

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فرصة كبرى 
ودور ال ميكن إنكاره يف نقل وتوطني املعرفة. 
تعتبر  تتبعها،  التي  املؤسسات  مع  أنها،  ذلك 
حاضنات ألفراد املجتمع، وبخاصة الشباب، 
املعرفة.  مجتمع  بناء  يف  بالتالي  وتسهم 
يف  واملبادرات  املؤسسات  من  الكثير  وهناك 
هذا املجال والتي استعرضنا العديد منها. إال 
أن كثيرا منها يحتاج إلى رؤية شاملة موجهة 
نحو إقامة هذا املجتمع، لتمكني الشباب من 
الولوج إليه. وللقيام بهذا، يجب أن تركز هذه 
بحيث  سيرها  وخطوات  توجهها  يف  البيئات 
احلصول  حول  األساسية  مهماتها  تتمحور 
وتوليد  وتوطينها  املتطورة  املعرفة  على 
وزيادة  وتوظيفها،  ونشرها  اجلديدة  املعرفة 
مساهمتها يف تعزيز قدرات الشباب املواطن 

على نقلها وتوطينها.



65 البيئات التمكينية ونقل وتوطني املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة

يف  املعرفة  وتوطني  نقل  لتحقيق  اإلمارات  دولة  تسعى 
قطاعات مختلفة يف الدولة وهي تلك القطاعات العلمية 
احلديثة، وبخاصة ذات القيمة املضافة العالية. وفيما يلي 
مناقشة ألهم هذه القطاعات واملؤسسات التي ترعى نقل 

وتوطني املعرفة يف هذه القطاعات. 

1. شركة مبادلة وقطاع الطيران
للتنمية«  »مبادلة  لشركة  تابعة  محلية  جهات  تتعاون 
عاملية،  جهات  مع  ظبي،  أبو  حلكومة  بالكامل  اململوكة 
وذلك يف تصنيع هذه الطائرة تصنيع أول طائرة ركاب يف 
اإلمارات بحلول عام 2022، والتي ستعتمد على التكنولوجيا 
بصناعة  الشركة حالياً  وتقوم  الصناعة.  لهذه  املستقبلية 
إلى  إضافة  وتصليحها،  وصيانتها  الطائرات  من  أجزاء 
املهارات  وتطّور  حالياً  تدعم  أنها  كما  الطيارين،  تدريب 
والكفاءات احمللية العاملة يف مجال صناعة الطيران، وقد 
بدأ العمل يف املرحلة األولى إلنشاء مجمع العني لصناعة 

الطائرات. 96

السلمية النووية لألغراض  الطاقة  قطاع   .2
اإلمارات  دولة  يف  الطاقة  على  املتزايد  للطلب  نظراً 
العربية املتحدة، فقد وضعت الدولة برنامجاً لتوفير طاقة 
نووية آمنة واقتصادية وفّعالة وصديقة للبيئة بحلول عام 
2017، وذلك من خالل بناء محطات للطاقة النووية تعتمد 

على أعلى املعايير الدولية للسالمة واألداء واألثر البيئي، 
النووية   الطاقة  أربع وحدات من مفاعل  بناء  ويتم حالياً 
يف أبو ظبي وذلك ضمن شراكة مع كوريا اجلنوبية، ومن 
املتوقع أن يتم ربط أّولها بشبكة الكهرباء يف مايو 2017، 

على أن يتم تشغيل الوحدات الثالث األخرى تباعاً حتى
عام 2020. 97 

3. شركة مصدر
 تأسست شركة مصدر يف عام 2006 

التابعة  للتنمية«  »مبادلة  لشركة  بالكامل  كشركة مملوكة 
حلكومة أبو ظبي. وتعمل الشركة يف إطار الرؤية الشاملة 
ألبو ظبي والهادفة إلى تطوير جميع مجاالت قطاع الطاقة 
املتجددة والتقنيات املستدامة لضمان أمن الطاقة، وتنويع 
إلى  إضافة  املعرفة،98  اقتصاد  إلى  واالنتقال  االقتصاد 
حتديد مسار للتصدي للتحديات يف هذا املجال، وتتمثل 
رؤية شركة مصدر يف ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد 
للمعرفة يف مجال الطاقة املتجددة وتطويرها وتطبيقها، 

ومنوذجاً عاملياً للتنمية املستدامة. 

أواًل: معهد مصدر
باألبحاث،99  تُعنى  العليا  للدراسات  مستقلّة  جامعة  وهو 
ماساتشوستس  معهد  مع  بالتعاون  تطويره  ومّت 
الطاقة  وهندسة  علوم  على  املعهد  ويرّكز  للتكنولوجيا. 
ويعتبر  واالستدامة،  البيئية  والتقنيات  املتطورة  البديلة 
واألبحاث احمللي  التطوير  ملجمع  األساسية  النواة  املعهد 

يف مدينة مصدر.

ثانيًا: مصدر لالستثمار
محفظة  بناء  إلى  لالستثمار«100  »مصدر  وحدة  تسعى 
النظيفة  والتقنيات  املتجّددة  الطاقة  كبرى شركات  تضم 
متتلك  التي  االستثمارات  الوحدة  وتستهدف  الواعدة، 
مقومات النجاح على املستويني العاملي واحمللي يف الدولة، 

وتركز بشكل خاص على قطاعات:
وتخزينها  الطاقة  توليد  تقنيات  تشمل  النظيفة:  الطاقة 
وتقنيات النقل واالبتكار التقني/الطاقة النظيفة والوقود 

احليوي املستدام.

اإلطار 14.3

قطاعات ومؤسسات نقل وتوطني املعرفة يف دولة اإلمارات

صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد92 
1. »صندوق خليفة لتمكني التوطني« الذي يستهدف توفير 
تشجع  وسياسات  برامج  لدعم  الالزمة  املالية  املوارد 

املواطنني على االلتحاق بسوق العمل.93 
2. مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب، والتي تتمثل رؤيتها 
دولة  يف  الشباب  ومتكني  وتوجيه  إلهام  على  العمل  يف 
بناء مستقبل  املساهمة يف  املتحدة من  العربية  اإلمارات 
يف  الرئيسة  عملها  محاور  أحد  ويعد  للدولة،  مستدام 
الوطنية،  املواهب  إطالق  خالل  من  والتمكني،  القيادة 

وإتاحة نطاق جديد من فرص التعلم وتنمية املهارات.94 
3. مؤسسة محمد بن راشد: وهي مبادرة نوعية أطلقها 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

ووجه من خاللها بتخصيص مبلغ 10 مليارات دوالر  بغرض 
تأسيس قاعدة معرفية صلبة يف املنطقة العربية. وتهدف 
املستقبل،  قادة  من  جيل  وتطوير  تنشئة  إلى  املؤسسة 
للتنمية،  حيث ميثل رأس املال البشري احملرك الرئيسي 
خصوصا يف ظل انخفاض مستوى اإلنتاج الفكري والعلمي 
تعتبر من أقل  والتي  العربية،  اللغة  إلى  املترجمة  والعلوم 
املستويات يف العالم. وتخدم املؤسسة األوساط الشبابية، 
واملفكرين واملثقفني، والكّتاب. وتتمثل رسالة املؤسسة يف 
»توفير الفرص للشباب العربي وإعدادهم لقيادة منطقتهم 
إلى االقتصاد القائم على املعرفة من خالل تشجيع ريادة 
األعمال، والبحث واالبتكار، وتعزيز فرص احلصول على 
إنتاج  ودعم  النوعي،  املهني  والتطوير  اجليد،  التعليم 

واكتساب ونشر مصادر املعرفة باللغة العربية«.95
 

اإلطار 13.3

مؤسسات رائدة يف متكني الشباب
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هذه  بني  التنسيق  تعزيز  الواجب  ومن 
نسق  على  لتعمل  واملؤسسات  املبادرات 
على  باألحرى  أو  بينها،  يربط  شامل  واحد 
ففي  جميعاً.  جهودها  يوحد  هدف  حتديد 
بيئة  أو  مؤسسة  كل  تقوم  األحيان  من  كثير 
متكينية بالعمل منفردة عن اجلهات األخرى، 
بني  والتكرار  التضارب  بعض  ينشأ  قد  بل 
ومن  وفعالياتها.  املؤسسات   بعض  أهداف 
ثم ينبغي التنسيق بني كل هذه املؤسسات يف 
الدولة من خالل جهة واحدة راعية ملشروع 
االستراتيجيات  وتضع  تخطط  املعرفة، 
التمكينية  البيئات  على  املهمات  وتوزع 
األهداف،  تنفيذ  تتولي  التي  املختلفة 
وطبيعته.  وتخصصاته  آلياته  حسب   كل 

يف  املعرفة  إلى  البيئات  هذه  توجه  وبعد 
أن  وبعد  واستراتيجياتها،  أهدافها  شتى 

بينها،  والتناغم  التنسيق  ترعى  جهة  تقوم 
تبقى املسؤولية ملقاة على عاتق الشباب يف 
املشاركة واالستفادة الفاعلة منها. والتساؤل 
املهم هنا هو: كيف ميكن لدولة اإلمارات أن 
تعزز  جادة  واستراتيجيات  سياسات  تتبنى 
الشباب؟  بواسطة  املعرفة  توطني  نظم  من 
وكيف ميكن للدولة أن حتول الثروة الشبابية 
التنمية اإلنسانية  إلى فرصة إلحداث  لديها 
تنجح  أن  املعرفة؟ وكيف ميكن  القائمة على 
عملية  يف  ودمجهم  الشباب  تأهيل  سياسة 
نقل وتوطني املعرفة وإحداث تغير اجتماعي 
هؤالء  فيه  يصبح  اقتصادي  ومنو  وثقايف 
وجود  ظل  يف  للمعرفة  منتجة  قوة  الشباب 
عن  اإلجابة  وستتم  التمكينية؟  البيئات  هذه 
األخير من  الفصل  األسئلة وغيرها يف  هذه 

دراسة حالة اإلمارات. 

وتقنيات  والنفايات  املياه  إدارة  تشمل  بيئية:  مصادر 
الصناعة املستدامة.

كفاءة الطاقة واملواد: تطوير كفاءة املواد احلديثة، وكفاءة 
شبكات الطاقة، والتقنيات الداعمة.

اخلدمات البيئية: حماية البيئة وخدمات األعمال 
 

ثالثًا: مصدر للطاقة 
تعمل وحدة »مصدر للطاقة«101 على تطوير وتشغيل مشاريع 
توليد الطاقة من املصادر املتجّددة، وذلك عبر بناء محفظة 
من املشاريع االستراتيجية على املستوى اخلدمي، وتستثمر 
مصدر للطاقة مباشرة يف مشاريع فردية ضمن مجاالت 
الطاقة املتجّددة كاّفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية 

املرّكزة، والطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح. 

رابعًا: مصدر إلدارة الكربون
تتولى »مصدر إلدارة الكربون«102 إدارة املشاريع اّلتي من 
شأنها خفض انبعاثات الكربون عبر تعزيز كفاءة استهالك 
التقاط  إلى  إضافة  املفقودة،  احلرارة  واسترداد  الطاقة 
ملالكي  استثنائية  قيمة  الوحدة  وتوفر  الكربون.  وتخزين 

الكربون  انبعاثات  شراء  خالل  من  الصناعية  األصول 
املتحدة  لألمم  التابعة  النظيفة«  التنمية  »آلية  مبوجب 
املناخ  مجال  يف  املجدية  التجارية  اخلطط  من  وغيرها 
العاملي، وعبر تقدمي حّل متكامل لتحقيق هذه األهداف، أي 
بتمويل أرصدة الكربون، وحتديد املشاريع وإدارتها، وحتليل 

مشاريع مصادر التقنيات وتسجيلها لدى األمم املتحدة. 

خامسًا: مدينة مصدر
تعد مدينة »مصدر« أكثر مدن العالم استدامًة، فهي مجّمع 
التي  للشركات  سيتيح  النظيفة  للتقنيات  صاعد  عاملي 
لها أن تكون قريبة من مركز تطوير قطاع  تتخذها مقراً 
النظيفة. وتقع »مصدر« على  والتقنيات  املتجددة  الطاقة 
بعد 17 كلم من وسط مدينة أبو ظبي، وتشّجع النقل بوسائل 
الهوائية، وتشكل  السير على األقدام أو ركوب الدراجات 
والتقنيات  املتجّددة  املستقبل  طاقة  الستعراض  منصة 
واختبارها  وتطويرها  عليها  البحوث  وإجراء  النظيفة 
منصة جتمع حتت  املدينة  وستوفر  وتسويقها.  وتطبيقها 
والتقنيات  املتجّددة  الطاقة  تطوير  مراحل  مظلتها جميع 

املستدامة يف مجمع متكامل للسكن والعمل.103   من الواجب تعزيز 
التنسيق بني هذه 

املبادرات واملؤسسات 
لتعمل على نسق واحد 

شامل يربط بينها و 
حتديد هدف يوحد 
جهودها جميعًا ثم 

ينبغي التنسيق بني 
كل هذه املؤسسات يف 

الدولة من خالل جهة 
واحدة راعية ملشروع 

املعرفة، تخطط وتضع 
االستراتيجيات وتوزع 
املهمات على البيئات 
التمكينية املختلفة 

التي تتولي تنفيذ 
األهداف، كل حسب 
آلياته وتخصصاته 

وطبيعته
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تقدمي

املعرفية  املهارات  عن  دقيقة  صورة  لتشكيل 
هذا  نطاق  يف  أجريت  اإلماراتي،  للشباب 
ميدانية  دراسات   ،2013 عام  التقرير، خالل 
تقييم  إلى  باإلضافة  شملت،  مستفيضة 
البيئات  حال  استقصاء  املهارات،  هذه  واقع 
أو  اجلامعية  البيئة  منها  سواء  التمكينية، 
القيم  الدراسات  غطت  كما  العامة.  البيئات 
الرئيسية  والعناصر  الشباب  بها  يتحلى  التي 
األخرى يف منظومة املشاركة الفاعلة للشباب 
)انظر  املعرفة  وتوطني  نقل  يف  اإلماراتي 
هذا  ويف  التقرير(.  هذا  من  الثاني  الفصل 
نتائج  أوالً:  الفصل  هذا  يستعرض  اإلطار، 
عينة  على  أجريت  التي  امليدانية  الدراسة 
يف  املسجلني  اإلماراتيني  للشباب  ممثلة 
نتائج  وثانيا:  النهائية؛  اجلامعية  املرحلة 
التي  الشباب  مع  املركزة  املقابالت  جلسات 
الشباب  من  منتقاة  عينات  مبشاركة  أجريت 
اإلماراتيني الذين دخلوا مجال العمل، وثالثاً: 
اخلبراء  مع  الذهني  العصف  ورشة  نتائج 
واألكادميية  احلكومية  اجلهات  وممثلي 
الدراسات،  وهذه  العالقة.  ذات  واألهلية 
صورة  لنا  تقدم  بعضا،  بعضها  يكمل  التي 
اإلماراتيني  الشباب  ماهية  عن  تكامال  أكثر 
ومهاراتهم وطرق تفكيرهم وتوجهاتهم، عالوة 
املوضوع،  حول  اإلماراتي  املجتمع  آراء  على 
مما يساعد صانع القرار واملخطط اإلماراتي 
املقاربات  وإيجاد  اإليجابي  التفاعل  على 
األنسب لتحقيق االندماج األجنع للشباب يف 

سيرورات نقل املعرفة وتوطينها.

الدراسة واملسوح امليدانية 

السابقة  العربية  املعرفة  تقارير  وضعت 
احلقبة  باعتباره  املعرفة  ملجتمع  تصوراً 
تتميز  التي  اإلنساني  للمجتمع  احلالية 
بكثافة املعرفة، من حيث إنتاجها وتوزيعها 
مجتمع  وهو  وتوظيفها.  واستخدامها 
وسلوكية  معرفية  بخصائص  أفراده  يتسم 
وقيمية خاصة، تتفاعل يف بيئات اجتماعية 
وحتفزها،  حتتضنها  وثقافية  وسياسية 

وتدعم طاقات اإلبداع والتجديد.1

النموذج  مع  ومتاشيا  األطر،  هذه  وضمن 
املفاهيمي املعتمد، هدفت الدراسة امليدانية 
ذات  املواضيع  أهم  حال  استقصاء  إلى 
االندماج  وزيادة  بتحفيز  املباشرة  العالقة 
الفاعل للشباب اإلماراتي يف عمليات النقل 
نواجته  من  واالستفادة  املعريف  والتوطني 
املآرب  املعارف يف  توظيف هذه  من خالل 
التنموية املختلفة، مبا يعود بالنفع والفائدة 
وعلى  أنفسهم،  اإلماراتيني  الشباب  على 
لدولة  واالجتماعية  االقتصادية  السيرورة 
الدراسة  وهدفت  عام.  بشكل  اإلمارات 
ممثلة  عينة  على  متت  التي  امليدانية، 
من  النهائية  السنة  يف  اإلماراتيني  للشباب 
استطالع  إلى  احلكومي،  اجلامعي  التعليم 
من  اإلماراتيني  املواطنني  من  الشباب  آراء 
اجلنسني حول مدى إملامهم مبفهوم املعرفة 

ونقلها وتوطينها. 

إن التعرف على آراء وتصورات وتوقعات الشباب حول 
هذا املوضوع وبخاصة "مفاهيمهم وقناعاتهم" عن نقل 
وتوطني املعرفة مهم جداً. فإدراك أهمية املوضوع من 
هذه  يف  واألساس  البداية  ميثل  املستهدفة  الفئة  قبل 
العملية؛ إذ ال ميكن أن تطلب من فئة الشباب التفاعل مع 
موضوع دون تشكيل القناعة التامة لديهم بأهميته سواء 

على املستوى الشخصي أو على املستوى العام للدولة.

الشباب  آراء  الدراسة  استطلعت  كما 
وتصوراتهم ألهم احملفزات يف  اإلماراتيني 
دولة  والتوطني وحتدياتها يف  النقل  عملية 
من  وانطالقا  املتحدة.  العربية  اإلمارات 
النموذج املفاهيمي لهذا التقرير، الذي يبني 
أهمية متلك الشباب للمهارات الالزمة مبا 

الشكل 1.4الشكل 1.4

املسوح
امليدانية

لعّينة ممثلة
من الشباب

جلسات
املقابالت
املركزة

ورشة
العصف
الذهني

الدراسات امليدانية

وضعت تقارير املعرفة 
العربية السابقة 

تصورًا ملجتمع املعرفة 
باعتباره احلقبة 

احلالية للمجتمع 
اإلنساني التي تتميز 

بكثافة املعرفة، من 
حيث إنتاجها وتوزيعها 
واستخدامها وتوظيفها
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واحلقيقية  الفاعلة  املشاركة  من  ميكنهم 
اشتملت  والتوطني،  النقل  عمليات  يف 
ومتارين  أسئلة  على  امليداني  البحث  أداة 
ما  على  التعرف  إلى  هدفت  متخصصة 
حل  مثل  معرفية،  مهارات  من  ميتلكونه 
واستخدام  املعلومات  ومعاجلة  املشكالت 
باللغة  الكتابي  والتواصل  التكنولوجيا 
)اإلجنليزية(.  األجنبية  وباللغات  العربية 
لدى  وجدت  وإن  املهارات،  هذه  أن  ومبا 
الشباب فإنها لن تؤتي أُكلها املطلوب إال إذا 
مالئمة  قيمية  مبنظومة  وتأطرت  اقترنت 
أثر  ذات  مجتمعية  ممارسات  يف  تنعكس 
كذلك  امليداني  املسح  تعامل  فقد  واضح، 
اإلماراتي  للشباب  القيمية  الوضعية  مع 
به من  الشباب  أقر  ما  استقراء  من خالل 
املواضيع  أهم  حول  عامة  وقناعات  قيم 
القناعات  تلك  فيها  مبا  العالقة،  ذات 
واالنتماء  باملواطنة  املتعلقة  واملمارسات 
والعدالة  والتواصل  العالم  على  واالنفتاح 
تعامل  ذلك،  إلى  وإضافة  االجتماعية. 
الثقافية واالجتماعية  الفاعليات  املسح مع 
واالقتصادية للشباب يف العينة و التي تشكل 
السابقة،  للعوامل  إضافة  مجموعها،  يف 
احملركات املطلوبة نحو االندماج الفاعل يف 

عملية النقل والتوطني املعريف.
 

استخدمت  البيانات،  هذه  على  وللحصول 
الدراسة أداة صممها فريق عمل متخصص، 
اختبار  األول  تضمن  جزأين؛  من  وتكونت 
يعرض سلسلة من التمارين املعرفية املتنوعة، 
وُطلب من املستجيبني إجناز هذه التمارين 
على  احلرص  مع  املقترح،  الترتيب  حسب 
توزيع الوقت بشكل ميكنهم من اإلجابة على 
كل األسئلة يف الوقت املخصص لذلك. أما 
استبيان، طرحت  فيتمثل يف  الثاني  اجلزء 
الشباب  على  األسئلة  من  مجموعة  فيه 
الستطالع  الدراسة  هذه  يف  املشاركني 
آرائهم حول عدد من املوضوعات، وبخاصة 
من  وبعدد  التمكينية  بالبيئات  املتعلقة  تلك 
العالي،  التعليم  مبنظومة  املتعلقة  املسائل 
املعرفة  ومبدى توفر مقومات نقل وتوطني 
اإلجابة  طريقة  وأُوضحت  محيطهم.  يف 

على التمارين واألسئلة مقابل كل واحد من 
فشملت  تنوعت  التي  األسئلة  أو  التمارين 
االختيار من أجوبة  محتملة، وأسئلة مفتوحة 
والعربية،  اإلجنليزية  باللغة  استنتاجية،  أو 
وحل  والترتيب،  بالتصنيف  تتعلق  وأخرى 
املشكالت، ولقياس منظور الطالب ورؤيتهم. 
للوصول  التامة  واحلرية  للحيادية  وضمانا 
حت  ُوضِّ وأدقها،  اإلجابات  أصدق  إلى 
املبادئ األخالقية إلجراء البحث حيث أكد 
فريق العمل للمشاركني، كتابة وشفهياً، أن 
درجاتهم  على  تؤثر  ولن  اختيارية  املشاركة 
وأن  الرسمية،  االمتحانات  يف  نتائجهم  أو 
مجهولة،  ستبقى  املشارك  الشخص  هوية 
والبيانات ستُعامل بسرية ولن تستخدم إال 

ألغراض البحث العلمي.

وصف العّينة املمثلة 

الشباب  من  املمثلة  العينة  ُجمعت 
التعليم  النهائية من  املرحلة  اإلماراتيني يف 
احلكومية  اجلامعات  جميع  يف  اجلامعي 
املعتمد  املفهوم  من  وانطالقا  اإلماراتية. 
على  فقط  تشتمل  ال  ونقلها  املعرفة  بكون 
لتشتمل  متتد  بل  العامة  التطبيقية  العلوم 
العلوم اإلنسانية مبا فيها العلوم املجتمعية 
واإلدارية واالقتصادية، فقد اختير الطالب 
والطالبات لهذه العينة املمثلة من أربع فئات 
الهندسية  العلوم  وهي  االختصاصات  من 
تكنولوجيا  بفروعها،  الهندسة  )مثل 
الطب  )مثل  الطبية  والعلوم  املعلومات( 
اإلدارة  )مثل  اإلدارية  والعلوم  والتمريض( 
)التربية  اإلنسانية  والعلوم  واالقتصاد( 

والعلوم االجتماعية(. 

اجلدول 1.4اجلدول 1.4
توزيع العينة حسب اجلنس

الطالب
الطالبات
املجموع

العدد

653
1489
2142

30.5
69.5
100

%النسبة املئوية

ُجمعت العينة املمثلة 
من الشباب اإلماراتيني 

يف املرحلة النهائية 
من التعليم اجلامعي 

يف جميع اجلامعات 
احلكومية اإلماراتية
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 2142 علــى  الـدراســة  عيـنـــة  واشتـملـت 
واقع  يعكس  مبا  توزعوا  وطالبة  طـالــبا 
االنتظام يف هذه اجلامعات )اجلدول 1.4(. 
ويتضح من توزيع العينة أن نسبة الطالبات 
 .%70 قاربت  حيث  الطالب،  نسبة  تفوق 
اإلمارات  مجتمع  يف  غريباً  هذا  يعد  وال 
قبل  من  نسبياً  عزوف  فيه  نالحظ  الذي 
بالتعليم  االلتحاق  عن  الذكور  الشباب 
خريجي  من  الكثير  يفضل  إذ  اجلامعي 
الثانوية العامة من الذكور، وحسب العديد 
االلتحاق  العامة،  الواقعية  املالحظات  من 
الكليات  وبخاصة  العامة  بالوظائف  املبكر 
ملا  املدنية  والشرطة  واجليش  العسكرية 
توفره من حوافز ومرتبات تعد مغرية وآمنة 
وظيفيا للشباب اإلماراتيني يف هذه املرحلة 
العمرية. ويقابل ذلك إقبال ملحوظ من قبل 
اإلناث على االلتحاق بالتعليم العالي، حيث 
الثالث،  الفصل  بني  كما  اإلمارات  شهدت 
بالتعليم.  اإلناث  التحاق  من  مرتفعة  نسباً 
إن ارتفاع معدل التحاق اإلناث اإلماراتيات 
االنتباه.  تستدعي  ظاهرة  العالي  بالتعليم 
تعكس  بأنها  البعض  يفسرها  حني  ففي 
التحصيل  استخدام  إلى  اإلناث  طموح 
يف  الذات  لتحقيق  ناجعة  كطريقة  العلمي 
الذكورية،  عليه  تطغى  محافظ  مجتمع 

ميكن  الظاهرة  هذه  أن  اآلخر  فريق  يرى 
اإلماراتيني  الشباب  كون  يف  تفسر  أن 
الفرص  من  بالعديد  يحظون  الذكور  من 
مبكرة  عمرية  مراحل  يف  اآلمنة  الوظيفية 
ينعدم تبعا لها احلافز لالنخراط يف التعليم 
العالي. وكل ذلك يستدعي التوقف والتأمل، 
االندماج  حتقيق  أردنا  ما  إذا  خصوصا 
الفاعل للشباب اإلماراتي، إناثا وذكورا، يف 

عمليات نقل وتوطني املعرفة.

والطالبات  الطالب  عينة  اختيرت  وقد 
اجلامعات  املتمثل يف  الدراسة  مجتمع  من 
الثالث احلكومية أو املدعومة من احلكومة 
اإلحتادية يف الدولة؛ وهي جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة وهي أول جامعة أنشئت يف 
عام 1976 يف مدينة العني، وفيها ما يقرب 
زايد  وجامعة  وطالبة؛  طالب   13000 من 
التي أنشئت عام 1998 بفرعيها يف كل من 
أبو ظبي ودبي؛ وكليات التقنية العليا التي 
عشر  الستة  وفروعها   1988 عام  أنشئت 
من  يقرب  ما  وفيها  الدولة،  يف  املنتشرة 
 2.4 اجلدول  ويبني  وطالبة.  طالب   19000

عدد املشاركني من  هذه اجلامعات الثالث 
بفروعها.

اجلدول 2.4اجلدول 2.4
توزيع العينة حسب اجلامعات الثالث والفروع واجلنس

العني

أبو ظبي
دبي

الشارقة ( فرعني )
دبي ( فرعني )

أبو ظبي ( فرعني )
رأس اخليمة ( فرعني)

الفجيرة ( فرعني )
العني ( فرعني )

الرويس ( فرعني )
مدينة زايد

مدينة خليفة 
اإلجمالي 

اجلامعة

جامعة اإلمارات

جامعة زايد

كليات التقنية العليا

الطالب الفرع

170

28
9

38
164
163
28
22
29
5
-
-

656

اإلجمالي

661

194
199

190
341
250
73
72

100
10
8
44

2142

الطالبات

491

166
190

152
177
87
45
50
71
5
8
44

1486

قاربت نسبة اإلناث 
يف العينة 70% وهذا 

يعكس واقع اإللتحاق 
باجلامعات اإلماراتية
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عرض النتائج: رأس املال املعريف

النتيجة اإلجمالية للمهارات املعرفية

حل  مهارة  من  املعرفية  املهارات  تتكون 
العربية،  باللغة  الكتابي  املشكالت، والتواصل 
والبحث عن املعلومات ومعاجلتها، واستخدام 
اللغة  استخدام  ومهارة  التكنولوجيا، 
اإلجنليزية. وبنّي التحليل أن درجات الطالب 
تراوحت بني 39.51 يف حدها األدنى و87.80 
يف احلد األعلى، أي أن الدرجة األعلى كانت 
12 درجة  دون احلد األقصى املفترض بنحو 
)الوسط(،  احلسابي  املتوسط  أما  فقط. 
والذي يدل على متوسط أداء جميع الطالب 
املشاركني يف اختبار املهارات ، فيساوي 66.08 
األدنى  املستوى  أن  افترضنا  وإذا  درجة. 
املطلوب المتالك املهارات هو احلصول على 
أفراد  أداء  أن  نستنتج   ،100 من   50 درجة 
العينة املشاركة يف االختبار يعتبر جّيداً بشكل 
عام. ويتعزز هذا االستنتاج بالنظر إلى توزيع 
النتائج يف حدودها الدنيا والعليا إذ لم تتجاوز 
من  أقل  درجة  لم يحصلوا على  الذين  نسبة 
100/50 سوى 2.3% بينما حصل 12.4% من 

أن يف  إال  فوق.  فما  درجة   75 على  الطالب 
ذلك ما يدعو إلى مزيد من االنتباه والعمل يف 
هذا املجال؛ فعلى الرغم من امتالك املهارات 
املعرفية بشكل جيد بني الطالب بشكل عام، 
إال أن نسبة من ميتلكون مهارات "عالية جداً" 
واإلبداع  االبتكار  إمكانية  من  تزيد  والتي 
يؤكد  كما  نسبياً.  ضعيفة  نسبة  هي  لديهم 
التحليل وجود درجة من التجانس يف النتائج 
تعكس  لم  املعياري  االنحراف  قيمة  أن  حيث 

وجود تشّتت كبير بني أفراد العينة. 

إن املعدل اجليد للدرجات الكلية التي حصل 
املهارات  يف  اجلنسني  من  الطالب  عليها 
جودة  على  عام  بشكل  يدل  قد  املعرفية 
اجلامعات  يف  للطالب  يُوّفر  ما  وفعالية 
على  تساعد  متكينية  بيئات  من  احلكومية 
الثالث   اجلامعات  املهارات يف  إكسابهم هذه 
مبا تتضمنه من خطط وبرامج وطرق تدريس 

تعزز املهارات املعرفية.

إذا  أخرى  مهمة  أبعاد  النتائج  هذه  وتكتسب 
اجلامعية  املرحلة  طالب  نتيجة  إلى  نظرنا 
محور  على صعيد  التقرير  هذا  املبحوثني يف 
املهارات املعرفية من جهة، ونتيجة الطالب يف 
اجلامعي  قبل  الثانوي/  التعليم  مرحلة  نهاية 
يف  واملسوح  الدراسات  إليها  خلصت  التي 
تقرير املعرفة العربي السابق  )تقرير املعرفة 
هاتني  نتائج  إن   2.)2011/2010 للعام  العربي 
الفئتني تبني بوضوح تفاوتاً إيجابياً ملحوظاً يف 
الدراسة  أثناء  الطالب  لدى  املعرفية  املهارات 
نهاية  يف  الطلبة  بنتائج  مقارنة  اجلامعية 
املرحلة املدرسية الثانوية. فلقد أشارت النتائج 
التي أظهرتها استبيانات تقرير املعرفة العربي 
جاهزية  عدم  إلى   ،)2011/2010( السابق 
التالميذ يف نهاية التعليم الثانوي لالنخراط يف 
مجتمع املعرفة، -على األقل من حيث املهارات 
املعرفية التي يتمتعون بها- مما أشار إلى خلل 
ما يف نظام التعليم قبل اجلامعي الذي لم يهيئ 
املعرفية  املهارات  اكتساب  تعزز  التي  البيئة 
الطالب.  بني  املعرفة  ثقافة  لنشر  املطلوبة 
املرحلة  نهاية  الطالب يف  نتائج  فإن  باملقابل، 
اجلامعية التي يقدمها هذا التقرير تبني تفاوتاً 
ايجابيا ملحوظا يف اكتساب املهارات املعرفية 
للمهارات  الطالب  درجات  تراوحت  )فقد 
 3.61 بني  العامة  الثانوية  املرحلة  يف  املعرفية 
و72.45، أي بنحو 27 درجة دون احلد األقصى 
املفترض ومبتوسط بلغ 32.91 مقابل 12 درجة 
فقط دون احلد األقصى املفترض للطالب يف 
 66.08 بلغ  ومبتوسط  اجلامعية  املرحلة  نهاية 
درجة(.3  هذا مع العلم بأن األدوات املستعملة 
مع  لتتناسب  تباينت  املسحني  من  كل  يف 
التحصيل األكادميي والفئة العمرية للمشاركني 
يف كل من االستبيانني. وإن كان هذا التفاوت 

اجلدول 3.4اجلدول 3.4
النتيجة اإلجمالية للمهارات املعرفية املجمعة

تتراوح الدرجات من 0 - 100

االنحراف
 املعياري

7.62

املتوسط
 احلسابي

66.08

أصغر درجة
حصل عليها

املشاركون

39.51

أكبر درجة
حصل عليها

املشاركون

87.80

دّل أداء العينة على 
امتالك جيد للمهارات 

املعرفية



75 نتائج املسوح امليدانية

امللحوظ يف وضعية املهارات املعرفية للطالب 
اجلامعيني ميكن أن يُعزى إلى عدد من العوامل، 
باجلامعات،  امللتحقني  الطالب  كون  مثل 
اجلامعية  املراحل  إلى  يصلون  من  وبخاصة 
النهائية هم، ُحكما، من الطالب األفضل من 
حيث املقدرات واحلافز الشخصي. إال أن ذلك 
التعليم اجلامعي  بيئة  أن  إلى  أيضا  قد يشير 
تعزز  اإلمارات  يف  احلكومية  اجلامعات  يف 
اكتساب املهارات املعرفية. كما ميكن أن يرجع 
السبب إلى اكتساب الشباب للمهارات املعرفية 
املناهج  طبيعة  إلى  املقبولة  الصورة  بهذه 
معظمها  يف  تبنى  التي  اجلامعية  واملقررات 
حيث  العاملية.  املساقات  أحدث  غرار  على 
احلكومية  اجلامعات  يف  العلمية  األقسام  أن 
الثالث تسترشد باملقررات األجنبية التي تقدم 
أحدث املوضوعات وأحدث املمارسات يف كل 

تخصص. 

النتائج التفصيلية

مهارة حل املشكالت

بينت نتائج التحليل أن 65 طالباً قد حصلوا 
على درجة الصفر )ما يساوي نسبة 3% من 
على  591 طالباً  بينما حصل  العينة(  مجموع 
درجة 20 )أي ما يساوي 27.6% من مجموع 
يدل  الذي  احلسابي  املتوسط  أما  العينة(. 
فقد  املشاركني  الطالب  أداء  متوسط  على 
بلغ 15.109 من 20 درجة متجاوزاً مبا يقارب 
األدنى  املستوى  أنه  يُفترض  ما  درجات   5
املطلوب إلقرار امتالك مهارة حل املشكالت 
)أي احلصول على درجة 10 من 20(. من هنا، 
نستنتج أن األداء العام ألفراد العينة املشاركة 
يف مهارة حل املشكالت جيد، مع اإلشارة إلى 
ما  حسب  الدرجات  يف  نسبي  تشتت  وجود 
يعني  املعياري، مما  االنحراف  به قيمة  تفيد 

وجود تباين يف أداء الطالب يف هذه املهارة.
يف  اإلماراتي  للشباب  اجليد  التحصيل  إن 
املهارات  من  وهي  املشكالت،  حل  مهارة 
وملفت  محمود  أمر  األساسية،  املعرفية 
للنظر. وقد يعود ذلك إلى تعاملهم املستمر مع 
املساقات املختلفة على مدى سنوات الدراسة 
املهارات  من  جيدة  وتراكم حصيلة  اجلامعية 
على  الطالب  قدرة  أن  كما  لديهم.  املعرفية 
ميكن  تواجههم  التي  اليومية  املشكالت  حل 
أن ترجع إلى عدة أمور منها أنهم طالب يف 
املرحلة اجلامعية التي تتطلب منهم االعتماد 
التي  املواقف  يف  كبير  بشكل  ذواتهم  على 
تكسب  ذلك  إلى  إضافة  حياتهم.  تعترض 
متنوعة  مهارات  الطالب  اجلامعية  احلياة 
سواء  املشكالت  حل  على  القدرة  فيها  مبا 
عن طريق التعلم من األساتذة أو بعضهم من 
بعض، عالوة على املواد الدراسية التي تنمي 
لديهم القدرة على استخدام املنهج واخلطوات 

العلمية حلل املشكالت.

مهارة التواصل الكتابي باللغة العربية

الطالب  درجات  أن  التحليل  نتائج  بينت 
من  بالفعل  امتدت  قد  العينة  يف  املشاركني 
2.19 درجة إلى 20 درجة يف أعلى حد، وقد 

مجموع  من   %0.1 يوافق  )ما  طالبان  حصل 
العينة( على 20 درجة. أما املتوسط احلسابي 
فهو 11.09 من 20 درجة، وهذا يدّل على أن 
أداء الطالب بشكل عام يف هذه املهارة بقي 

يف حدود املتوّسط. 

إن مهارة التواصل الكتابي من املهارات املهمة 
واملطلوبة عند نقل وتوطني املعرفة، ومن خالل 
النتائج يظهر جلياً أن هذه املهارة جاءت عند 
املستوى املتوسط. ويرجع هذا إلى عدة أسباب:

أوالً، يجب أال نغفل مستوى هذه املهارات لدى 

اجلدول 4.4اجلدول 4.4
مهارة حل املشكالت

تتراوح الدرجات من 0 - 20

4.55 15.100.0020.00

االنحراف
 املعياري

املتوسط
 احلسابي

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون

اجلدول 5.4اجلدول 5.4

تتراوح الدرجات من 0 - 20

االنحراف
 املعياري

3.35

املتوسط
 احلسابي

11.09

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون

2.1920

مهارة التواصل الكتابي باللغة العربية

إن األداء العام ألفراد 
العينة املشاركة يف 

مهارة حل املشكالت 
جيد، مع اإلشارة إلى 

وجود تباين يف أداء 
الطالب
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الطالب اخلريجني من املدارس الثانوية، فقد 
أشارت نتائج تقرير املعرفة لعام 2011/2010 أن 
املرحلة  الكتابي لدى طالب  التواصل  مهارات 
الثانوية متدنية للغاية، بل كان متوسطها األقل 
بني املهارات املعرفية حيث بلغ 5 من 25 درجة. 
بتدريب  االهتمام  ضعف  إلى  ذلك  ُعزي  وقد 
وحجم  املختلفة  الكتابة  أنواع  على  الطالب 
املناهج الدراسية الذي ال يتيح الفرصة للقيام 
بالكتابة وإلى نظام التعليم التلقيني الذي تتبناه 
على  يساعد  والذي  املعلمني  من  كبيرة  نسبة 

احلفظ.

يف  الدراسة  بيئة  تغير  من  الرغم  على  ثانياً، 
الطالب  لتقييم  أهمية  وإعطاء  اجلامعة 
بكتاباتهم ومشروعاتهم، إال أن هنالك انطباعا 
باالهتمام  حتظى  ال  املهارة  هذه  بأن  عاما 
يظهرون  الذين  للطالب  املطلوبني  واملتابعة 
ضعفاً يف مستوى الكتابة. فكثيرا ما ال يُعطى 
الطالب تغذية راجعة مفصلة تساعدهم على 
هذا  يرجع  وقد  الكتابة.  يف  قدراتهم  حتسني 
إلى العبء التدريسي الذي يحمله األستاذ. كما 
أن االهتمام الزائد بالدرجة التي يحصل عليها 
الطالب بعد تصحيح أعمالهم ال يعطي احلافز 
على  كتابته،  وإعادة  العمل  لتحسني  املطلوب 
للكتابة يف اجلامعات  مراكز  الرغم من وجود 
الثالث تساعد الطالب على حتسني كتاباتهم. 

أن مستوى  الرغم من  أنه على  املالحظ  ومن 
جاءت  الكتابي  التواصل  مهارة  يف  الشباب 
متوسطة ويف حدود احلد األدنى املطلوب، فإن 
طالبني فقط من أكثر من ألفي طالب قد حصال 
على الدرجة العليا يف هذه املهارة، وهذا يدعو 
للقلق. فمن الواضح أن هذه الفئة من الشباب 
للكتابة يف موضوعات خارج  امليل  لديها  ليس 
الكتابة  أن  املعروف  من  حيث  الدراسة،  إطار 
أن  كما  الكتابي.  التواصل  مهارة  تقوى  احلرة 
اجلامعيني  الطالب  اهتمام  قلة  املالحظ  من 
بالقراءة على وجه العموم. إن يف كل ما سبق 
ما يدعو وبقوة إلى ضرورة العمل على تنمية 
القدرات الكتابية والتواصلية للشباب اإلماراتي 
يف  أيضاً  بل  اجلامعي،  التعليم  ليس فقط يف 

املراحل التأسيسية السابقة.

مهارة البحث عن املعلومات ومعاجلتها

بلغ املتوسط احلسابي )الوسط( ملهارة البحث 
ملجموع  بالنسبة  درجة   14.67 املعلومة  عن 
املشاركني يف االستبيان من الطالب الشباب يف 
نهاية املرحلة اجلامعية يف التخصصات العلمية 
والعلوم  اإلدارية  والعلوم  والهندسية  الطبية 
األدنى  املستوى  أن  اعتبرنا  وإذا  اإلنسانية. 
احلصول  هو  املهارة  امتالك  إلقرار  املطلوب 
على درجة 10 من 20 فإننا نستنتج أن األداء 
العام ألفراد العينة املشاركة يف االختبار يعتبر 
جيدا ذلك أنه يتجاوز هذه العتبة مبا يفوق 4.5 
درجة مقتربا من نحو 75% من الدرجة الكلية. 
الطالب  امتالك  حول  االستنتاج  هذا  ويعزز 
اجليد لهذه املهارة جتاوز 72.7% من املشاركني 

احلد األدنى )أكثر من %50(.  

إن مهارة البحث عن املعلومات ومعاجلتها من 
املكونات األساسية المتالك اإلنسان للمعرفة، 
املعرفة  مجتمع  يف  املهمة  املهارات  من  وهي 
بصفة عامة، ويف نقل وتوطني املعرفة بصفة 
خاصة. وقد يسرت التكنولوجيا احلديثة لكل 
املعلومات يف أي  العلم احلصول على  طالب 

وقت.

الشاب  أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  وتؤكد 
على  قادر  اجلامعية  املرحلة  يف  اإلماراتي 
البحث على املعلومات واحلصول عليها بصورة 
جيدة. وقد يأتي هذا من خالل طبيعة الدراسة 
من  الطالب  يبذله  ما  على  القائمة  اجلامعية 
ومناقشتها  املعلومة  عن  بالبحث  تتعلق  جهود 
بخالف التعليم قبل اجلامعي. ففي اجلامعات 
الثالث التي أجري فيها املسح امليداني، ينقسم 
تقييم الطالب إلى امتحانات عدة خالل الفصل 
النهائية،  االمتحانات  إلى  إضافة  الدراسي 

اجلدول 6.4اجلدول 6.4
مهارة البحث عن املعلومات ومعاجلتها

تتراوح الدرجات من 0 - 20

3.51 14.673.3320.00

االنحراف
 املعياري

املتوسط
 احلسابي

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون

هناك انطباع عام بأن 
مهارة الكتابة ال حتظى 

باالهتمام واملتابعة 
املطلوبني للطالب 

الذين يظهرون ضعفًا 
يف مستوى الكتابة. 
فكثيرا ما ال ُيعطى 

الطالب تغذية راجعة 
مفصلة تساعدهم على 

حتسني قدراتهم يف 
الكتابة

إن مهارة البحث عن 
املعلومات ومعاجلتها 

من املكونات األساسية 
المتالك اإلنسان 

للمعرفة، وهي من 
املهارات املهمة يف 

مجتمع املعرفة بصفة 
عامة، ويف نقل وتوطني 

املعرفة بصفة خاصة.
وجاء أداء الشباب 

اإلماراتي جيدًا 
بالنسبة لهذه املهارة
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إضافة إلى التكليفات والواجبات التي يقوم بها 
الطالب والتي حتتم عليه البحث عن املعلومات 

وإمعان الفكر وتقدمي التقارير.

المتالك  القوية  األسباب  أحد  يكون  وقد 
استخدام  على  قدرتهم  املهارة  لهذه  الشباب 
يف  أو  اجلامعة  يف  سواء  وتوافره  اإلنترنت 
الثالث متتلك  أن اجلامعات  املنزل. فال شك 
بنية تكنولوجية متطورة للغاية ومرافق تعليمية 
الكليات،  مالئمة )مختبرات، ورش...( يف كل 
حاسوب  بجهاز  الطلبة  تزويد  من  ناهيك 
الرغم  وعلى  أيباد.  جهاز  أو حتى  بهم  خاص 
من هذه النتيجة املُرضية يف امتالك الشباب 
ملهارة البحث عن املعلومات، ومع توفر البيئات 
يبقى  املعلومات،  إلى  للنفاذ  العالية  التقانية 
هذا؟  من  أعلى  الدرجة  تكن  لم  ملاذا  السؤال 
اجلامعيني  الطالب  كل  يكون  أن  املتوقع  فمن 
قادرين على البحث واالستقصاء بحكم طبيعة 
الدراسة. ومن هنا تظهر احلاجة لتعزيز هذه 
املرحلة  يف  الشباب  كل  ميتلك  حتى  املهارة 
اجلامعية هذه املهارة وتصبح جزًءا رئيساً من 
أن  املطمئن  من  أنه  إال  احلياتية.  ممارساتهم 
البحوث امليدانية املتتالية لتقرير املعرفة العربي 
اجلامعة يف  لصالح طالب  فوارق  وجود  تبني 
الطالب  بنتيجة  قورنت  ما  إذا  املهارة  هذه 
اإلماراتيني يف نهاية املرحلة املدرسية الثانوية 
 ،2011/2010 املعرفة  تقرير  إليها  توصل  التي 
حيث كانت النتائج أقل من املتوسط املطلوب.

مهارة استخدام التكنولوجيا

من  تعد  التكنولوجيا  استخدام  مهارة  إن 
املهارات األساسية املطلوبة لالندماج الفاعل 
وتوطني  نقل  عمليات  يف  اإلماراتي  للشباب 
املعرفة ولقد أظهر البحث امليداني أن نتائج 

 6.67 تراوحت بني  املهارة قد  العينة يف هذه 
األعلى  حدها  يف  و18.97  األدنى  حدها  يف 
أصل  من   13.39 يساوي  حسابي  ومبتوسط 
األدنى  املستوى  أن  افترضنا  فإذا  درجة.   20

هو  املهارة  هذه  امتالك  إلقرار  املطلوب 
األداء  فإن   20 من   10 درجة  على  احلصول 
العام ألفراد العينة املشاركة يف االختبار يعتبر 
يف حدود املتوسط. وهنا ال بد أن نشير إلى أّن 
يبلغوا املستوى األدنى  3.3% من الطالب لم 

على  حصلوا  ممن   %16.9 مقابل  املطلوب. 
درجة 15 فما فوق. وتكشف قيمة االنحراف 
عدم  أي  العينة  أفراد  جتانس  عن  املعياري 
املختبرين.  الطالب  بني  كبير  تفاوت  وجود 
تبعا  املتوقع  من  أقل  النتيجة  هذه  تبدو  وقد 
لالنتشار الواسع للتكنولوجيا واستعماالتها يف 
احلياة اليومية لهؤالء الطالب يف اإلمارات، إال 
أنه ميكن تفسير هذا األداء املتوسط بنوعية 
األسئلة املطروحة يف االستبيان والتي ال تقيس 
للتكنولوجيا وإمنا  العادي  اليومي  االستخدام 
ترّكز على االستخدام األكثر تقدما واملوّظف 

للبحث عن املعرفة وتطويرها. 

امتالك  نسبة  مجتمعة  النتائج  هذه  تؤكد 
مقبولة ملهارة استخدام التكنولوجيا املقصودة. 
وكان من املتوقع نتيجة أفضل من ذلك ألن لدى 
االختبار  فيها  أجري  التي  الثالث  اجلامعات 
بنية تكنولوجية متقدمة، حتفز الطالب على 
عن  للبحث  اجلديدة  التطبيقات  استخدام 
املعلومات. وهذا يستدعي االهتمام والتركيز 

على تدعيم هذه املهارة بطريقة أعمق.

مهارة استخدام لغة أجنبية )اإلجنليزية(

تعد مهارة استخدام اللغة األجنبية من املهارات 
الضرورية للشباب، وبخاصة يف حتقيق أهم 
مكونات هذا العصر املعريف املتميز واملتطلب 

اجلدول 7.4اجلدول 7.4
مهارة استخدام التكنولوجيا

20-0 

1.80 13.396.6718.97

االنحراف
 املعياري

املتوسط
 احلسابي

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون

إن مهارة استخدام 
التكنولوجيا تعد من 

املهارات األساسية 
املطلوبة لالندماج 

الفاعل للشباب 
اإلماراتي يف عمليات 
نقل وتوطني املعرفة 
ولقد أظهر البحث 

امليداني أن األداء العام 
ألفراد العينة املشاركة 
يف االختبار يعتبر يف 

حدود املتوسط

اجلدول 8.4اجلدول 8.4
مهارة استخدام لغة أجنبية (اإلجنليزية)

تتراوح الدرجات من 0 - 20 درجة

3.74 11.811.2520.00

االنحراف
 املعياري

املتوسط
 احلسابي

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون
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األخرى  احلضارات  مع  والتواصل  لالنفتاح 
واإلجنازات العلمية العاملية. وبينت النتائج أن 
لهذه  بالنسبة  اإلماراتي  للشباب  العام  األداء 
وبحدود  درجة(   11.81( متوسطا  كان  املهارة 

احلد األدنى )10 من أصل 20 درجة(. 

وجتدر اإلشارة إلى أن نسبة الذين لم يحققوا 
هذا املستوى األدنى قد بلغت 32.2% مقابل 
فما   15 درجة  على  حصلوا  18% ممن  نحو 
يف  واضح  نقص  وجود  على  يدّل  مما  فوق، 
امتالك مهارة استخدام اللغة اإلجنليزية فهماً 
قيمة  وتكشف  الدراسة.  عينة  لدى  وكتابة 
االنحراف املعياري عن وجود تباين نسبي بني 

أفراد العينة. 

ويف  األجنبية،  اللغة  استخدام  موضوع  إن 
مقدمتها اللغة اإلجنليزية التي تعتبر األوسع 
انتشارا يف العالم، هو موضوع يف غاية األهمية 
عامة  بصفة  املعرفة  مجتمع  لبناء  بالنسبة 
حيث  خاصة،  بصفة  املعرفة  وتوطني  ونقل 
يرى كثيرون أن اللغة اإلجنليزية هي لغة العلم 
واملعرفة يف العصر احلالي. ومن ثم يجب على 
طالب اجلامعة امتالك مهارة استخدام اللغة 
نطقاً وكتابة وفهماً إن أرادوا حتقيق االنفتاح 
العاملية. والعلوم  الثقافات  على   الناجع 

حيث  بالسهل  ليس  املوضوع  هذا  أن  إال 
يرتبط بإعداد الطالب يف مرحلة قبل التعليم 
اجلامعي. ويتأكد هذا االستنتاج عند الرجوع 
للرقابة  األول  السنوي  التقرير  أورده  ما  إلى 
املدرسية يف دبي الذي صدر يف العام 2009 
والذي أوضح وجود حاجة لدى تالميذ املدارس 
احملادثة  مهاراتهم يف  إلى حتسني  احلكومية 
والقراءة والكتابة يف اللغة اإلجنليزية.4 أضف 
إلى ذلك أن خريجي التعليم الثانوي احلكومي 
مباشرة  باجلامعة  االلتحاق  يستطيعون  ال 
تأسيسية  سنة  إلى  األغلب  يف  يحتاجون  بل 
واحلاسب  اإلجنليزية  اللغة  فيها  يدرسون 

اآللي ومهارات التفكير. 

اللغة  مهارة  امتالك  يف  النقص  أن  ويبدو 
ألن  طبيعي  أمر  العينة  لدى  اإلجنليزية 

يف  خاصة  املراحل  مختلف  يف  الدراسة 
منها  كبير  جزء  يف  تكون  احلكومية  املدارس 
مادة  وجود  من  الرغم  وعلى  العربية.  باللغة 
االبتدائية  الصفوف  منذ  اإلجنليزية  اللغة 
يتقنون  ال  الطالب  من  كثيراً  فإن  األولى، 
مشكلة  أن  هذا  من  ونستخلص  اللغة.  هذه 
ضعف مهارة استخدام اللغة اإلجنليزية تنتقل 
املرحلة  إلى  الثانوية  املرحلة  الطالب من  مع 
اجلامعية، ال سيما وأن الدراسة بأكملها تكون 
باللغة اإلجنليزية، مما يسبب يف أحيان كثيرة 
ويتطلب  الدراسة اجلامعية  الطالب يف  تعثر 
أخرى  أحيان  ويف  املواد،  من  لكثير  إعادتهم 

ترك الدراسة نهائياً. 

حتليل الفروق بني املهارات املعرفية

من خالل دراسة النتائج املسجلة يف مختلف 
دالة  فروق  وجود  تبنّي  املستهدفة  املهارات 
ترتيب  األساس، ميكن  هذا  وعلى  إحصائيا. 
قبل  من  متلكها  درجة  حيث  من  املهارات 

الطالب كما يلي:
مهارة حل املشكالت. 1
مهارة البحث عن املعلومات ومعاجلتها. 2
مهارة استخدام التكنولوجيا. 3
مهارة استخدام لغة أجنبية. 4
مهارة التواصل الكتابي باللغة العربية . 5

إن النظر يف هذه النتائج يبني أن لدى الشباب 
اإلماراتي املشمول يف العينة قدرا معقوال من 
املهارة يف حل املشكالت ومعاجلة املعلومات. 
وهذه النتيجة اإليجابية يجب التعظيم عليها 
املهارات هي أساسية ومطلوبة  أن هذه  ذلك 
املعرفة.  مجتمع  ولوج  من  الشباب  لتمكني 
نتائج  على  املشاركني  الطلبة  أن حصول  كما 
التكنولوجيا  استخدام  مهارة  يف  معقولة 
االتصاالت  لوسائل  الواسع  االنتشار  يعكس 
فهو  عنده  التوقف  يجب  ما  أما  واملعلومات. 
سواء  اللغات،  استخدام  مهارات  يف  الفجوة 
األجنبية  اللغة  أو  األم  العربية  اللغة  ذلك  يف 
حل  يف  املهارات  وجود  إن  اإلجنليزية.  
قاصرا  يبقى  املعلومات  ومعاجلة  املشكالت 
عن متكني الشباب من التفاعل اإليجابي يف 

إن وجود املهارات يف 
حل املشكالت ومعاجلة 
املعلومات يبقى قاصرا 

عن متكني الشباب 
من التفاعل اإليجابي 

يف عمليات إقامة 
مجتمعات واقتصادات 

املعرفة ما لم يقرن 
باملقدرة على التواصل 
والتعبير الواضح من 

خالل اللغة 

تبني النتائج على وجود 
نقص واضح يف امتالك 

مهارة استخدام اللغة 
اإلجنليزية فهمًا وكتابة 

لدى عينة الدراسة
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عمليات إقامة مجتمعات واقتصادات املعرفة 
والتعبير  التواصل  على  باملقدرة  يقرن  لم  ما 
ما  حسب  والتي،  اللغة  خالل  من  الواضح 
احلاضن  الوعاء  هي  وتكرارا،  سابقا  أشرنا 

للثقافة واملعرفة. 

اجلامعة  طالب  مع  التعامل  خالل  ومن 
استخدام  إلى  مييلون  بالفعل  أنهم  اتضح 
اللغة اإلجنليزية أكثر من اللغة العربية وذلك 
اإلنترنت  على  متاحة  مراجع  وجود  لسهولة 
امللفت  بالواجبات. ومن  القيام  تساعدهم يف 
للنظر أن تكون مهارة التواصل الكتابي باللغة 
العربية يف ذيل قائمة املهارات املعرفية، وتأتي 
اإلجنليزية،  باللغة  التواصل  بعد  متأخرة 
باللغة  الكتابي  التواصل  انخفاض  مع  وذلك 
اإلجنليزية أيضاً. ويبدو أن الكتابة عند أفراد 
االهتمام،  إلى  بحاجة  عامة  بصفة  العينة 
ذاتها  بحد  املهارة  امتالك  جانب  من  ليس 
ولكن ألن نقل وتوطني ونشر وإنتاج وتوظيف 
املعرفة ال ميكن أن يتم إال بوجود وعاء لغوي 
مثال  كما هو احلال  علمياً.  مكتوب وصحيح 
يف  املجالت العلمية، ال تُقبل البحوث إال إذا 
يتم هذا مع وجود  اللغة متقنة. فكيف  كانت 
اخللل الواضح يف املهارات الكتابية للشباب؟ 

القيم

قسمت القيم التي استهدفها البحث امليداني 
إلى أربع مجموعات هي: )1( القيم ذات البعد 
العلم  وتفضيل  املعرفة  حب  )مثل  املعريف 
اجلديد،  لتقبل  الفكري  االنفتاح  املال،  على 
 )2( العمل(؛  يف  وااللتزام  واملثابرة  واالجتهاد 
يف  الثقة  )مثل  الوجداني  البعد  ذات  القيم 
النفس، التقدير االجتماعي، التمسك باحلرية 
القيم   )3( الذات(؛  مع  والصدق  الشخصّية، 
املواثيق  احترام  )مثل  االجتماعي  البعد  ذات 
احترام  والتقاليد،  واألعراف  األخالقية 
وإرادة  واملعتقد،  الرأي  حيث  من  اآلخرين 
القيم ذات   )4( العامة( و  املشاركة يف احلياة 
البعد الكوني )مثل حقوق اإلنسان، العدالة(.

املتعلقة  املشاركني  الطالب  درجات  تراوحت 

حسابي  مبتوسط  و89.23،   44.62 بني  القيم 
يساوي 71.23 من 100 درجة. وعلى افتراض 
كشف  فقد   ،50 يساوي  األدنى  احلد  أن 
التحليل  أن 0.6% من املشاركني قد حصلوا 
على أقل من احلد األدنى مقابل نحو %99.4 
ممن حصلوا على 50 درجة فما فوق. وهذا 
يدّل على أن أغلب الطالب أظهروا امتالكهم 
جلل القيم املدروسة  مع وجود جتانس كبير 

بني أفراد العينة. 

إن هذه النتائج - مبتوسط القيم عند الطالب 
بحدود 71 من 100- توحي بأن لدى الطالب 
لكن  املبحوثة.  القيم  تبني  إلى  واضحا  ميال 
جتدر اإلشارة هنا إلى أننا حينما نتحّدث عن 
الطالب  به  يصّرح  ما  إلى  نشير  فإننا  القيم 
والذي قد يكون مؤشراً على اجتاهاتهم ولكنه 
عما ميتلكونه  حقيقياً  معبراً  بالضرورة  ليس 
أو ما ميارسونه فعاًل من قيم. لذلك ال بّد أن 

نتعامل مع هذه النتائج بحذر. 

ومع أن هذه النتائج ميكن أن تشير إلى مقدرة 
تعزيز  على  اجلامعي  التعليم  لنظام  معقولة 
امتالك  تفسير  ميكن  ال  أنه  إال  القيم،  هذه 
التعليم  نتاج  من  أنه  على  للقيم  الطالب 
املعرفة  تقرير  أثبت  فقد  فقط.  اجلامعي 
العربي لعام 2011/2010 أن الناشئة يف مرحلة 
الدراسة الثانوية لديهم امتالك وبنسبة عالية 
للقيم مبجموعاتها املختلفة. وما ميكن فهمه 
يف  ترسيخها  مت  قد  القيم  هذه  أن  هو  هنا 
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وواقع  اجلامعي.  قبل  التعليم  سنوات  ظل 
يف  لألسرة  مهم  دور  إلى  أيضاَ  يشير  األمر 
لطبيعة  نظراً  الشباب  عند  القيم  ترسيخ 
إن  احملافظة.  اإلماراتي  املجتمع  وثقافة 
ارتفاع نسبة وجود القيم عند الطالب ووجود 
ليس  لها  امتالكها  يف  اجلنسني  بني  جتانس 
باألمر غير املتوقع ألن لألسرة دورا كبيرا يف 
زرع الكثير من القيم التي يتشربها الطالب، 
اليومية،  ممارساتهم  يف  ممثلة  وأصبحت 
إضافة إلى ما اكتسبه الطالب من قيم جاءت 
الدراسية خالل مراحل  املناهج  يف مضامني 
عند  القيم  نسب  وارتفاع  املختلفة،  التعليم 
ترجمة حقيقية  هو  اجلامعية  املرحلة  طالب 
مراحل  يف  تشربوه  الذي  القيمي  للمخزون 
حياتهم داخل األسرة واملدرسة واملجتمع الذي 
يف  ومتثلها  القيم  احترام  أهمية  على  يؤكد 
والتقاليد  للعادات  احتراما  فيها  ألن  حياتهم 

والقيم الدينية.

فاعليات الشباب

املقصود  أن  إلى  نشير  النتائج  تقدمي  قبل 
بالفاعلية يف هذا التقرير هو املشاركة الفعلية 
واملسترسلة للمستجوبني يف مجال من املجاالت 
ذات العالقة. هذه الفاعلية هي محصلة لتفاعل 
الرأي والسلوك، مبعنى أن الفاعلية هي موقف 
وليست  فيه  مفكر  إرادي  سلوك  على  مبني 
سلوكا عفويا أو مضمرا. ومن هذا املنطلق فقد 
أسئلة  خالل  من  الثقافية  الفاعلية  قياس  مت 
استهدفت التعرف على ثقافة الطالب مثل تلك 
وباملنطقة،  ببلده  التاريخية  باألحداث  املتعلقة 
مت  مؤلفات  وأسماء  اجلغرافية  والطبيعة 
إضافة  أجنبية  أو  عربية  كانت  سواء  قراءتها 
إلى االستفسار عن األنشطة الثقافية املمارسة 
من  االجتماعية  الفاعلية  وقيست  ونوعيتها. 

املنطلق نفسه، من خالل أسئلة حول املشاركة 
يف األنشطة التطوعية واملجتمعية وأنواع هذه 
االقتصادية  الفعالية  قيست  كما  األنشطة. 
حول املشاركة والعمل مبقابل مادي أو يف أي 

من املشاريع. 
مّت  الفاعليات  ملختلف  الدرجات  قياس  وبعد 
كلما  و1،   0 بني  يتراوح  سلّم  على  توحيدها 
اقتربت القيمة من 1 دّلت على درجة قوية من 
الفاعلية. ويتضح من اجلدول 10.4 أن مستوى 
آخر  إلى  مجال  من  تتفاوت  الشباب  فاعلية 
حيث كان أضعفها يف مجال املشاركة املجتمعية 

وأعالها يف مستوى الفعالية االقتصادية. كما 
كان  التي  الثقافية،  الفاعلية  يف  النظر  أن 
متوسط درجات الطالب عليها يف حدود 0.58 
من 1، يبني احلاجة إلى تعزيز اجلانب الثقايف 
الدراسة  شملتهم  الذين  الشباب  عينة  لدى 
بخصائص  مبعلوماتهم  يتعلق  ما  يف  وبخاصة 
بلدهم التاريخية واجلغرافية وأعالمه األدبية 
والفنية وأحداثه التاريخية. واألمر أكثر ضعفاً 
بالنسبة إلى أنشطة الطالب ومشاركاتهم ذات 
الطابع املجتمعي. باملقابل، فلقد بني االستبيان 
للفاعلية  بالنسبة  الطالب  لدى  أعلى  درجة 
االقتصادية التي تشير درجتها إلى االنخراط 
املقبول لهؤالء الشباب يف أنشطة مبقابل مادي. 

على  تعتمد  مجال  أي  يف  الطالب  فاعلية  إن 
لديهم  يتوافر  الذي  واإلدراك  الوعي  مستوى 
عن هذا املجال. وما أظهرته النتائج من ضعف 
يعود  قد  واملجتمعية  الثقافية  الفاعلية  حول 
التي  املعلومات  السبب يف معظمه إلى ضعف 
مما  املجالني،  هذين  حول  الطالب  ميتلكها 
على  األمر  بهذا  االهتمام  ضرورة  إلى  يدعو 
املختلفة  مبؤسساته  واملجتمع  األسرة  مستوى 
املجتمع  ومؤسسات  وجامعات  مدارس  من 
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الفاعلية  ارتفاع  وإن  اإلعالم.  ووسائل  املدني 
االقتصادية نسبياً رمبا يعود إلى النظام السائد 
اإلماراتيني  املواطنني  ويشجع  يسمح  الذي 
إلى  اخلاصة  احلرة  األعمال  ممارسة  على 
واقع  هو  وهذا  احلكومية.  الوظائف  جانب 
هذا  ولعل  املواطنني،  من  العديد  لدى  احلال 
الواقع والعادات السائدة يف إشراك األبناء يف 
للشباب  يتيح  ما  هو  لآلباء  اخلاصة  األعمال 
فرص ممارسة األنشطة االقتصادية من خالل 

املشاريع العائلية يف مراحل مبكرة نسبياً. 

واجلدير بالذكر أن انخفاض الفاعلية الثقافية 
واالجتماعية ليس باملؤشر اجليد ملقدرة الشباب 
والذي يجب  املنشود  املعرفة  بناء مجتمع  على 
أن تنتشر فيه املعرفة بني كل املواطنني وتنتقل 
من اخلارج للداخل. فكيف سيتم ذلك طاملا أن 
ثمة عزوف عن االندماج يف األنشطة املجتمعية 
الدولة  إن على مؤسسات  الدولة.  املختلفة يف 
على اختالف مشاربها االهتمام برفع الفاعلية 

الثقافية واملجتمعية للشباب ودمجهم يف حياة 
املجتمع وإشراكهم يف مختلف أنشطته.

املواطنة واإلنتماء

كما تعامل التقرير مع مسألة املواطنة واإلنتماء 
من خالل مجموعة من األسئلة التي استقرأت 
املواطنة  مفهوم  اإلماراتيني حول  الشباب  رأي 

لديهم وأهم خصائصها. 

الشباب  معرفة  أن  اإلجابات  وتبني حتليالت 
مبفهوم  الدراسة  شملتهم  الذين  اإلماراتيني 
إذ  متوسطة،  الصحيحة  املواطنة  وأسس 
 0.55 درجة  على  احلسابي  املتوسط  توقف 
وهي درجة قريبة من املستوى األدنى املقبول. 
وعندما نتأمل طريف السلّم نالحظ أن %8.9 
بينما  صفر(،  )أي  درجة  أقل  على  حصلوا 
بلغت نسبة احلاصلني على أعلى درجة )أي1( 
من  يقرب  ما  أن  آخر جند  16.5%. ومبعنى 

200 طالب من العينة ليس لديهم أي معرفة 

حني  يف  الصحيحة  املواطنة  وأسس  مبفهوم 
2142 طالبا  350 من أصل  يقرب من  ما  أن 
وطالبة ممن شاركوا يف االستبيان لديهم فهم 

كامل ألسس املواطنة الصحيحة. 

االنتماء  من  عالية  درجات  النتائج  وأظهرت 
للوطن بني الشباب اإلماراتيني. وأشار معظم 
الطلبة املشاركني إلى رغبتهم الواضحة إلى 
استكمال تعليمهم وعملهم يف داخل اإلمارات 
أو استكماله يف اخلارج والعودة مباشرة إلى 
اإلمارات. ويتجلى اعتزاز الشباب اإلماراتيني 
بوطنهم يف األنشطة املختلفة التي يشتركون 
باليوم  االحتفال  مثل  ملحوظة،  بفعالية  بها 
الوطني. كما يظهر االنتماء جلياً يف مشاعر 
الشباب عند منافسة اإلمارات يف املناسبات 
برعاية  اإلمارات  تفوز  عندما  أو  الرياضية 
فعاليات عاملية مثلما حدث مع إكسبو 2020. 
ميكن  لالنتماء  املرتفعة  املعدالت  هذه  إن 
التربوية  املؤسسات  قبل  من  عليها  التعظيم 
لبذل  واإلعالمية  والثقافية  واالجتماعية 
مزيد من اجلهود يف طرح ومناقشة وتعزيز 
الشباب  لدى  املواطنة  وخصائص  مفاهيم 

اإلماراتيني. 
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اإلنفتاح والتواصل العاملي

بينت نتائج االستبيان ضعفا عاما على مستوى 
متوسط  يتجاوز  فلم  عامليا،  الشباب  انفتاح 
نحو  وحصل   .1 من   0.30 املتغير  هذا  درجة 
 .0.5 من  أقل  على  العينة  أفراد  من   %96.9

طالب   2000 نحو  يحصل  لم  آخر،  ومبعنى 
يتعلق  ما  يف  الدرجة  نصف  على  العينة  من 
به من  يتعلق  العاملي وما  والتواصل  باالنفتاح 
وإتقان  األجنبية،  باللغة  للكتابات  مطالعة 
للخارج،  السفر  ومعلومات  األخرى،  اللغات 
واستخدام اإلنترنت يف هذه املوضوعات. كما 
شباب  لدى  نقص  وجود  النتيجة  هذه  تبني 
اجلمعيات  يف  االنخراط  مستوى  يف  العينة 

والعاملي،  اإلقليمي  الطابع  ذات  واألنشطة 
بلدهم  خارج  من  بأشخاص  واالحتكاك 
والدخول يف منافسات علمية أو ثقافية معهم. 

اإلماراتيني  الشباب  حول  النتيجة  هذه  تبدو 
مفاجأة يف مجتمع اإلمارات املتنوع الذي يعيش 
والثقافات  من مختلف اجلنسيات  أناس  فيه 
العاملية. وميكن تفسير هذه النتائج من خالل 
الذي  اإلماراتي  للمجتمع  احملافظة  الثقافة 
عدم  تفضل  فيه  األسر  من  العديد  زالت  ما 

االندماج واالنفتاح على العالم اخلارجي.

إلى  املواطنني  سفر  فإن  املثال،  سبيل  وعلى 
إدارة  ألغراض  معظمه  يف  يكون  اخلارج؛ 
إغفال  ميكن  ال  كما  العالج.  أو  األعمال 
ضعف مشاركة الشباب يف احلياة االجتماعية 
والثقافية بشكل عام داخل الدولة كعامل من 
يكون  أن  الطبيعي  ومن  االنفتاح.  قلة  عوامل 
محدودا  اخلارجي  العالم  على  انفتاحهم 
الثقافية  مشاركاتهم  كانت  إذا  متواضعا  أو 
أصال.  محدودة  البالد  داخل  واملجتمعية 

والالفت أن هذه النتائج تأتي يف الوقت التي 
البنية  يف  ملموسة  جهوداً  الدولة  فيه  تبذل 
التحتية  لتكنولوجيا االتصاالت وتتيح أحدث 

وأسرع اخلدمات يف مجال التكنولوجيا. 
وهنالك انطباع بأن احملور الرئيس الستخدام 
التواصل  هو  الوسائل  لهذه  الشباب 
الصلة  ذات  املواضيع  وليس  االجتماعي، 
باملعلوماتية واملعرفة التي متهد لنقل وتوطني 

املعارف وخلق مجتمع املعرفة. 

اإلطار 1.4

استخدام اإلنترنت بني الشباب يف اإلمارات

املجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزارة  قامت 
بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار يف شرطة دبي 
يف عام 2012 بدراسة حول واقع استخدام اإلنترنت 
املعريف.  التكوين  وأثره يف  اإلماراتيني  الشباب  بني 

ومن أهم نتائج الدراسة: 
اإلماراتيني  حاسباً  الشباب  من   %90 نحو  1. ميتلك 
امللكية  معدالت  أعلى  وكانت  األقل،  على  واحداً  آلياً 
بني اإلناث من الفئة العمرية من 12 فأقل من 25 سنة. 
من  اإلنترنت  يستخدمون  الذين  نسبة  بلغت   .2

اجلنسني  %98.3. 
استخدام  ساعات  لعدد  العام  املتوسط  بلغ   .3
الشباب اإلماراتيني لشبكة اإلنترنت 4 ساعات و36 

دقيقة يف اليوم. 
الشباب  من   %61.6 لدى  عامة  قناعة  توجد   .4
اإلماراتيني بأن شبكة اإلنترنت ميكن االعتماد عليها 
بدرجة عالية كأحد املصادر البحثية األساسية. كما 
أن نسبة الشباب اإلماراتيني الذين ال يعتمدون على 
بدرجة  إال  لألبحاث  إعدادهم  يف  اإلنترنت  شبكة 

قلية أو قليلة جداً ال تتجاوز 10.7% من الشباب. 
5. أهم عشرة مجاالت الستخدام الشباب لإلنترنت 

مرتبة تنازلياً حسب األهمية: 
•   البحث عن معلومات خاصة بالدراسة %77.2.

•   تصفح البريد اإللكتروني %76.6.
مشاهدة  أو  للموسيقى  االستماع  أو  التحميل     •

األفالم %71.4.
•    البحث عن معلومات عامة %71.4.

•    األلعاب والترفيه %64.6.
•     مشاركة املنتديات %63.8.

•     املواقع الدينية %62.8. 
•    التعلم الذاتي %59.8.

•     االطالع على األخبار %54.8.
•     الدردشة  %54.6.

وتؤكد هذه النتائج أن الشباب اإلماراتيني يتعاملون 
مع اإلنترنت بشكل جيد. ويجب استثمار هذه املهارة 
واملعرفة  بالعلم  االهتمام  نحو  وتوجيهها  بفعالية 

ونقل املعارف والبناء عليها.
املصدر: نقال عن وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 2012.

اجلدول 12.4اجلدول 12.4
االنفتاح والتواصل العاملي

تتراوح الدرجات من 0 - 1
0.11 0.300.000.75

االنحراف
 املعياري

املتوسط
 احلسابي

أصغر درجة
حصل عليها
 املشاركون

أكبر درجة
حصل عليها
 املشاركون

بينت نتائج االستبيان 
ضعفا عاما على 

مستوى انفتاح الشباب 
عامليا
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حتليل النتائج يف ضوء متغير النوع 

الشباب  امتالك  باختالف  يتعلق  فيما  أما 
واملواطنة  والفاعليات  والقيم  للمعارف 
فقد  االجتماعي،  النوع  حسب  واالنفتاح 
إحصائية  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  بينت 
والقيم  املهارات  يف  والطالبات  الطالب  بني 
بقية  على  أيضاً  ذلك  ويصدق  والفاعليات. 
ويعني  واالنفتاح.  باملواطنة  املتعلقة  املتغيرات 
يف  الذكور  عن  يختلفن  لم  اإلناث  أن  هذا 
امتالكهن  مقدار  يف  أو  املعرفية  مهاراتهن 

للقيم والفاعليات األخرى. 

آراء الشباب حول مسألة نقل 
وتوطني املعرفة والبيئات التمكينية 

الضرورية

املؤشرات  من  عدد  مع  التقرير  تعامل 
واملمارسات الدالة على مدى انخراط الشباب 
يف عمليات نقل وتوطني املعرفة. ففي ما يتعلق 
باالطالع على املصادر األجنبية وما يترجم من 
بني  الطالب،  بتخصصات  العالقة  ذات  كتب 
التحليل أن 65.1% من أفراد العينة ال يطلعون 
مختلفة  معارف  يف  كتب  من  يترجم  ما  على 
إلى  ذلك  يعود  وقد  تخصصاتهم.  مجال  يف 
عدة عوامل يأتي يف مقدمتها تركيز الشباب 
إذ  فحسب،  يدرسونها  التي  املقررات  على 
يرون أن ما تقدمه اجلامعة يكفي إلعطائهم 
اجلرعة الكافية من العلوم واملعارف يف مجال 

التخصص.أما نسبة 30.8% من الشباب الذين 
األجنبية  الكتب  على  يطلعون  بأنهم  أفادوا 
يلجأون  فهم  التخصص،  مجال  يف  املترجمة 
إلى تلك املراجع يف الغالب للقيام بالواجبات 
واألعمال املطلوبة منهم يف املقررات املختلفة. 
ويدل هذا، بصفة عامة، على ضعف األدوار 
التي تقوم بها اجلامعة بتشجيع الطالب على 
والتنقيب، واعتبار االطالع  البحث والدراسة 
من  جزءا  أجنبية  كتب  من  يترجم  ما  على 
مع  تتفق  النتيجة  وهذه  التعليمية.  العملية 
الدراسة التي أعدتها وزارة الثقافة والشباب 
املعرفية  االجتاهات  حول  املجتمع  وتنمية 
الفئة  يف  اإلماراتيني  الشباب  لدى  السائدة 
عزوف  الدراسة  وتبني   .23-18 بني  العمرية 
واالطالع  العامة  املكتبات  زيارة  عن  الشباب 

على املعارف.5

كما أن نسبة 80.4% العالية من العينة  التي 
أو  بحثية  أعماالً  أجنزت  قد  بأنها  ذكرت 
عروضا منذ الدخول للجامعة ميكن أن ترتبط 
اجلامعات،  داخل  التعليمية  األنظمة  بطبيعة 
حيث تتطلب معظم املساقات إجراء بحوث أو 
إعداد تقارير حول موضوعات ترتبط بطبيعة 
املادة وبنسبة معينة من كل مساق، كأن يُطلب 
مثاًل إجراء بحوث ومشروعات وعروض بنسبة 
50% من الدرجة املقررة لكل مساق. ولكن من 

الضروري أن نتذكر أن ما يقدمه الطالب يف 
هذه املرحلة الدراسية من تقارير ومشروعات 

الشكل 4.4الشكل 4.4

نعم 31 %

ال 65 %

عدم اإلجابة 4 %

اطــــالع الطــالب علـى ما يتـرجم من كتـب أجنبية 
بني التحليل أن ذات صلة بتخصصاتهم (%)

65.1%من أفراد العينة 

ال يطلعون على ما 
يترجم من كتب يف 
معارف مختلفة يف 
مجال تخصصاتهم

الشكل 5.4الشكل 5.4

نعم 81 %

عدم اإلجابة 4 %

ال 15 %

إجناز أعمال بحثية أو عروض منذ الدخول
إلى اجلامعة (%)    
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يعبر  تفكرية  أوراق  معظمه  يف  هو  وعروض 
من خاللها الطالب عن آرائهم يف موضوعات 
معينة مرتبطة باملساقات أو إجراء مشروعات 
للمادة  بسيط  جمع  تتطلب  بسيطة  بحثية 
ويُرى  األدبيات.  بعض  تلخيص  أو  العلمية 
أن يتم التعامل مع هذه النتيجة بحذر. ففي 
ضوء الواقع املعاش يف اجلامعات الثالث، فإن 
هذه النسبة العالية لإلجابة عن هذا السؤال 
رمبا تدل على األغلب على أن مفهوم البحث 
العلمي ليس واضحا كما ينبغي لدى الطالب، 
النتيجة  على  بناء   – معظمهم  يظن  قد  إذ 
املساقات  أعمال  بإجنازهم  أنهم   - السابقة 
يكونون قد قاموا ببحوث علمية. وهذا، يف حد 
ذاته، يحتاج إلى رفع الوعي بخطوات البحث 
ال  هنا،  ومن  وضوابطه.  وإجراءاته  العلمي 
العلمي يف  البحث  لواقع  قراءة  إعادة  بد من 
إلى  لالنتقال  باعتباره مدخاًل مهماً  اجلامعة 

مجتمع املعرفة.

بأنهم على  أفادوا  العينة  48.9% من  أن  كما 
واتفاقيات  شراكات  هناك  بأن  ومعرفة  علم 
بني اجلامعة ومؤسسات أخرى، مما يدل على 
بهذه  وعيا  ميتلكون  الطالب  نصف  نحو  أن 
الشراكات وأنهم يدركون أن كلياتهم تسعى من 
خالل تلك الشراكات واالتفاقيات إلى االرتقاء 
مبستوى اجلامعة يف مجال البرامج املطروحة 
احلصول  أجل  من  التدريس  وطرق  ووسائل 
على  واحلصول  األكادميي،  االعتماد  على 
التدريب املناسب املرتبط بطبيعة التخصصات 

التي يدرسونها. إال أن هذه النتيجة تدل أيضاً 
علم  لديها  ليس  العينة  نحو  نصف  أن  على 
هنا  ومن  أصال.  واالتفاقات  الشراكات  بهذه 
الشباب  ومعرفة  وعي  بزيادة  االهتمام  يجب 
البرامج  تدعم  التي  املختلفة  باملؤسسات 

التعليمية املقدمة يف تخصصاتهم.

يف  اجلامعيني  الشباب  من   %70 نحو  وأفاد 
العينة بأنهم ال يعرفون بأن هناك مؤسسات 
يف  املعرفة  وتوطني  بنقل  صلة  ذات  شبابية 
الدولة. وهذا دليل واضح على ضعف الوعي 
مهتمني  غير  أنهم  أو  الشباب  لدى  الثقايف 
بالبحث عن املعرفة ونقلها وتوطينها ومحاولة 
جعلها جزءا من سلوكيات حياتهم. وقد تبدو 
أن  أولهما  لسببني:  طبيعية  النتيجة  هذه 
الشباب يف هذه السن يركزون على الدراسة 
هذا  على  منغلقون  أنهم  ويبدو  والتحصيل 
املتصلة  اجلوانب  إلى  باإلضافة  اجلانب 
االجتماعية  وحياتهم  واألسرة  باألصدقاء 
اخلاصة. أما السبب اآلخر فهو عدم انتشار 
بصفة  املجتمع  يف  املؤسسات  بهذه  املعرفة 
أو من خالل  عامة، سواء من خالل اإلعالم 
املؤسسات األخرى يف الدولة. وبصفة عامة، 
وناشطة  موجودة  الشباب  مؤسسات  فإن 
وتوطني  نقل  على  تركيزها  ولكن  الدولة،  يف 
املعرفة ليس بهذا الوضوح، لذلك تبدو إجابات 
تقوم  أن  يجب  هنا  ومن  منطقية.  الشباب 
واإلعالمية  والثقافية  التعليمية  املؤسسات 
بعمل كبير من أجل رفع الوعي الثقايف بوجود 

الشكل 6.4الشكل 6.4

نعم 49 %

عدم اإلجابة 8 %

ال 43 %

مدى معرفة الطالب بوجود شراكات واتفاقيات بني اجلامعة
ومؤسسات أخرى (%)

الشكل 7.4الشكل 7.4

عدم اإلجابة 9 %

ال 70 %

نعم 21 %

مدى معرفة الطالب بوجود مؤسسات شبابية ذات
صلة مبسألة نقل وتوطني املعرفة (%)

ال بد من إعادة قراءة 
لواقع البحث العلمي 
يف اجلامعة باعتباره 

مدخاًل مهمًا لالنتقال 
إلى مجتمع املعرفة

أفاد نحو 70% من 
الشباب اجلامعيني يف 

العينة بأنهم ال يعرفون 
بأن هناك مؤسسات 

شبابية ذات صلة بنقل 
وتوطني املعرفة يف 

الدولة
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على  الطالب  وتشجيع  املؤسسات  تلك  مثل 
االستفادة منها ومن أفضل املمارسات العاملية 
لتطوير  املعرفة  نقل وتوطني  لطرق وأساليب 
بناء قدرات  إلى  التي تهدف  البرامج احمللية 

رأس املال البشري.

البيئات التمكينية يف اإلمارات

البيئات  حول  الطالب  بآراء  يتعلق  ما  ويف 
التمكينية، بني التحليل مستويات مرتفعة من 
ففي  وفاعليتها.  املكونات  هذه  حول  الرضى 
ما يخص أراء الطلبة حول مدى فعالية بعض 
مساهمتها  حيث  من  اجلامعة  يف  املكونات 
املعرفة،  وتوطني  لنقل  الطالب  تأهيل  يف 
 15 حول  الشباب  آراء  الدراسة  استقصت 
فعالية اجلامعة  ردودهم حول  وكانت  سؤاال. 

إيجابية للغاية.

وسجلت العينة املبحوثة نسباً عالية يف بعض 
املكونات التي يرون أنها تسهم وبفعالية )سواء 
وتوطني  لنقل  تأهيلهم  يف  مقبولة(  أو  كبيرة 
استخدام  إتاحة  مقدمتها  يف  ويأتي  املعرفة 
اإلنترنت حيث سجلت نسبة املوافقة %97.4 
)75% فعالية كبيرة و20.4% فعالية مقبولة(.
التعليمية  والوسائل  التجهيزات  توافر  تالها 
وبنسبة 94.1% )65.8% فعالية كبيرة و%28.3 
العلمي  فعالية مقبولة(، وجاء مكون املستوى 
للمدرسني اجلامعيني يف املرتبة الثالثة وبنسبة 
92.8% )48.3% فعالية كبيرة و 44.5% فعالية 

مقبولة(، ثم وسائل التفاعل اإللكترونية التي 
تتيح التواصل بنسبة 91.8% )59.2% فعالية 
كبيرة و 32.6% فعالية مقبولة(، تلتها الكتب 
واملراجع املتوفرة يف املرتبة اخلامسة وسجلت 
و%40.1  كبيرة  فعالية   %51(  %91.1 نسبة 

فعالية مقبولة(.

نظر  وجهة  من  فعالية  األقل  العناصر  أما 
إبالغه  الشباب  أراد  ما  فتتجلى يف  الطالب 
نقاط  حول  اجلامعي  التعليم  على  للقائمني 
حتتاج إلى املزيد من االهتمام؛ وهي اجلوانب 
بأن  منهم  قليلة  ليست  نسبة  وصفتها  التي 
فاعليتها ضعيفة. فمع أن معظم  الشباب نوهوا 

واملعنوية  املادية  احلوافز  »منظومة  بفعالية 
فعالية   %34.7(  %72.2 للطالب«  املمنوحة 
كبيرة و 37.5% فعالية مقبولة(، إال إن %19.5 
منهم  رأوا أن فعالية هذا املكون »ضعيفة«، كما 
أفاد 8.3% منهم بأنها »منعدمة«. ويعني ذلك 
شباب  من   %27.8 قدرها  إجمالية  نسبة  أن 
اجلانب  هذا  عن  راضني  يكونوا  لم  العينة 
وفعاليته يف نقل وتوطني املعرفة. واألمر ذاته 
املالية  »املوارد  التالية:  العناصر  مع  يتكرر 
التدريبات  »نظام  البحوث«،  مشاريع  لدعم 
املعارف  »ارتباط  الدراسة«،  أثناء  العملية 
التي تقدمها اجلامعة مبتطلبات سوق العمل« 
اجلامعة  أو  كليتك  تقدمها  التي  و«األنشطة 
الفعالية  نسبة  وكانت  إليها«.  تنتمي  التي 
 ،%76.1 اجلوانب  لهذه  و»املقبولة«  »الكبيرة« 

77.9%، 79.2%، و82.1% على التوالي. 

أن  العينة  رأت  التي  املكونات  إلى  وبالنظر 
بتلك  مقارنة  عالية  درجة  على  فعاليتها 
أقل،  بدرجة  توافرها  قيمت  التي  املكونات 
جند أن الدولة استطاعت توفير عدد ال بأس 
به من املتطلبات املادية مثل "الكتب واملراجع" 
وسائل  و"إتاحة  والوسائل"  و"التجهيزات 
اإلنترنت" وكذلك "األساتذة" و"وسائل التفاعل 
والتواصل بني األساتذة والطالب"، إال أنها لم 
تستطع توفير ثقافة يف اجلامعة وبني الطالب 
فدولة  وتوطينها.  ونقلها  باملعرفة  لالهتمام 
اإلمارات تتوافر لديها وبقوة الرغبة يف توفير 
إال  والتوطني،  للنقل  الطالب  تأهيل  مكونات 
أن على اجلامعات الثالث اإلسراع يف توفير 

املكونات األخرى التي تدعم هذه العملية. 

"مقبولة"  ثقة  لديها  أن  العينة  أفادت  لقد 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  بقدرة  "كاملة"  أو 
الشباب  إدماج  يف  املساهمة  على  واحلديثة 
يف عمليات نقل وتوطني املعرفة، وهذا مفهوم 
الدولة.  يف  اإلعالم  وسائل  تطور  ظل  يف 
املدني  املجتمع  منظمات  عن  احلديث  وعند 
جند أن نسبة ثقة الشباب يف هذه املنظمات 
 %56.1 كاملة،  ثقة   %32.4(  %88.5 بلغت 
الشباب  ثقة  نسبة  كانت  كما  مقبولة(.  ثقة 
ثقة   %27.6(  %83.9 املهنية   باجلمعيات 

مع أن معظم  الشباب 
نوهوا بفعالية 

»منظومة احلوافز 
املادية واملعنوية 

املمنوحة للطالب، إال 
أن 19.5% منهم  رأوا 
أن فعالية هذا املكون 

»ضعيفة«، كما أفاد 
8.3% منهم بأنها 

»منعدمة«

بني التحليل 
مستويات  مرتفعة من 

الرضى حول البيئات 
التمكينية وفاعليتها
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56.3% ثقة مقبولة(. وهذا يدل على  كاملة، 
أن الشباب يثقون يف قدرة املؤسسات يف العمل 
والتوطني.  النقل  عمليات  يف  إدماجهم  على 
أخذ  من  بد  ال  أنه  إال  مطمئنة  نقطة  وهذه 
هذه النتيجة بحذر.  فرمبا مال املشاركون يف 
االستبيان  إلى اإلجابات الوسطية، خصوصا 
يف ضوء النتائج التي عرضناها سابقا والتي 
بالفاعليات  الشباب  معرفة  قلة  أظهرت 

الثقافية واملجتمعية يف الدولة. 

أن  االستبيان  يف  املشاركون  الشباب  ويرى 
دعم  مجال  يف  كبيرة  جهوداً  تبذل  احلكومة 
الشباب. وذكر  52% و35.8% من العينة بأن 
للحكومة »مساهمة كبير جداً« أو »مساهمة 
كبيرة« يف هذا املجال. وهذا يتفق مع الواقع 
وزارة  مثل  املؤسسات  من  كثير  به  تقوم  وما 
طرح  من  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة 
برامج ومشاريع لتشجيع الشباب، إضافة إلى 
تعلن  وما  والتعليم  التربية  وزارة  به  تقوم  ما 
موجهة  تنموية  برامج  من  خططها  يف  عنه 
للشباب، وما تبذله مؤسسات التعليم العالي 
هو  هذا  أن  ويبدو  واخلاصة.  احلكومية 
تتعد  لم  حيث  النتائج،  يف  األوضح  اجلانب 
وجود  أو  املساهمة«  »غياب  يرون  من  نسبة 
يدل  مما   ،%12.2 نسبة  ضعيفة«  »مساهمة 

على الدعم الفعلي للحكومة للشباب.

أما فيما يتعلق بـ »مساهمة املشاريع الصغرى 
يف  للشباب  الفاعل  اإلدماج  عمليات  يف 
النمط  و»مساهمة  املعرفة«  وتوطني  نقل 
االقتصادي السائد يف بلدك يف نقل وتوطني 
املساهمة  غياب  نسب  تكن  فلم  املعرفة«، 
واملساهمة الضعيفة كبيرة، مما يدل على قوة 
أدل على ذلك  وليس  أيضاً.  هذين اجلانبني 
قانوناً   2012 يف  الوزراء  مجلس  اعتماد  من 
لتمكني  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  بشأن 

وأفكارهم  إبداعاتهم  حتويل  من  الشباب 
ما  ذلك  إلى  يضاف  ومنتجات.  مشاريع  إلى 
تقوم به مؤسسة الشيخ خليفه لدعم مشاريع 
لدعم  راشد  بن  محمد  ومؤسسة  الشباب 
الشباب وغيرها من الهيئات التي تعنى بفئة 
االجتماعية  املجاالت  جميع  يف   الشباب 

والتربوية والصحية والثقافية واإلنسانية.
 

أن  العينة  ربع  من  يقرب  ما  رأى  باملقابل، 
مساهمة مشاريع االستثمار اخلارجي يف نقل 
وتوطني املعرفة "ضعيفة" أو "غائبة". واألمر 
"مساهمة  حول  للعبارات  بالنسبة  يزداد 
البحوث"  متويل  يف  االقتصادية  املؤسسات 
النهوض  يف  اخلاص  القطاع  و"مساهمة 
 %29.8 نسبة  رأت  حيث  العلمي"،  بالبحث 
املساهمة  غياب  التوالي  على  و%40.7 
هذه  جانب  من  الضعيفة  املساهمة  أو 

اجلدول 13.4اجلدول 13.4
آراء الطالب حول مدى فعالية بعض مكونات البيئة التمكينية اجلامعية من حيث مساهمتها يف تأهيل الطالب لنقل وتوطني املعرفة (%)

أ. منظومة التعليم العالي السائدة حاليا
ب. منظومة البحث األكادميي 

ج. طرق التدريس املتبعة يف اجلامعات
د. أساليب التقومي املعمول بها يف اجلامعات

ه. الكتب واملراجع املتوفرة للطالب
و. التجهيزات والوسائل التعليمية

ز. املستوى العلمي والبيداغوجي (التربوي) للمدرسني اجلامعيني
ح. منظومة احلوافز املادية واملعنوية املمنوحة للطالب

ط. نظام التدريبات العملية أثناء الدراسة 
ي. ارتباط املعارف التي تقدمها اجلامعة مبتطلبات سوق العمل

ك. النظام احلالي للدخول إلى اجلامعة
ل. األنشطة التي تنّظمها كليتك أو اجلامعة التي تنتمي إليها 

م. إتاحة استخدام اإلنترنت 
س. وسائل التفاعل إلكترونية التي تتيح التواصل التعليمي عن بعد بني الطالب واألساتذة

ع. املوارد املالية لدعم مشاريع البحوث اجلامعية التي ينجزها الطالب

فعالية منعدمة (%)

3.1
1.7
1.3
3.1
1.3
2
2

8.3
5.4
5.5
3.3
2.8
1

2.3
4.8

فعالية مقبولة (%)

41.8
46.1
49

42.8
40.1
28.3
44.5
37.5
43.1
46

48.3
39.7
20.4
32.6
38

فعالية كبيرة (%)

48.4
42.2
40.4
41.6
51.0
65.8
48.3
34.7
34.8
33.2
37.7
42.4
75

59.2
38.1

فعالية ضعيفة (%)

6.7
10
9.3

12.5
7.6
3.9
5.2

19.5
16.7
15.3
10.7
15.1
3.6
5.9

19.1

 

يرى الشباب املشاركون 
يف االستبيان أن 

احلكومة تبذل جهودًا 
كبيرة يف مجال دعم 

الشباب
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بهذه  االهتمام  يستدعي  وهذا  القطاعات. 
العناصر الثالثة عند التخطيط لنقل وتوطني 

املعرفة مستقباًل.

املوضوعات  حول  الشباب  إجابات  وتثير 
من  العديد  املعرفة  وتوطني  بنقل  املتعلقة 
إيجابية  إجاباتهم  جاءت  فقد  املوضوعات. 
للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  األبعاد  بعض  على 
نسبته   ما  تتفق  املثال،  سبيل  فعلى  فيها. 
على  جداً  املوافقة  أو  باملوافقة  إما   %81.8

أن عملية نقل وتوطني املعرفة "ستساهم يف 
تنشيط حركة اإلبداع واالبتكار". وهذا ينطبق 
ولكن  األخرى،  العبارات  بعض  على  أيضاً 
عملية  "ستساهم  مثل  نسبياً،  أقل  بدرجات 
االقتصاد"  تنشيط  يف  املعرفة  وتوطني  نقل 
يف  املعرفة  وتوطني  نقل  عملية  و"ستساهم 
احلّد من البطالة" و"نقل وتوطني املعرفة يف 
هذه  ملستقبل  حيوية  مسألة  العربية  البلدان 
واملوافقة  املوافقة  البلدان" حيث كانت نسبة 
على  و%71.3  و%76.4   %79.7 هي  جداً 
التوالي. وجاءت بعض اآلراء األخرى إيجابية 
االستبيان،  يف  املشاركون  اتفق  عندما  أيضاً 
وبنسبة 73.1%، على أن عملية نقل وتوطني 

املنافسة  تعزيز  يف  تسهم  أن  "ميكن  املعرفة 
االقتصادية". وتشير كل هذه النتائج إلى وعي 
ونقل  املعرفة  تقدمه  أن  ميكن  مبا  الشباب 

املعرفة وتوطينها. 

إال أن إجابات الشباب عن العبارات األخرى 
يقول  املثال،  سبيل  فعلى  االنتباه.  تثير 
إلى  مييلون  إنهم  الشباب  من   %61.6 نحو 
االعتراف بأن "مسألة نقل وتوطني املعرفة 
احلالية"،   الشباب  مشاغل  ضمن  تدخل  ال 
بينما لم تتعد املوافقة الصريحة على العبارة 
بنسب  ولكن  كذلك،  واألمر   .%38.4 نسبة 
أقل، يف عبارات مثل "ستساهم عملية نقل 
وتوطني املعرفة يف تهميش املنتجات احمللية" 
يف  املعرفة  وتوطني  نقل  عملية  و"ستساهم 
العربية  البلدان  التبعية  من  مزيد  تكريس 
للغرب" و"ميكن أن تسهم عملية نقل وتوطني 
الثقافية  اخلاصيات  تغيير  يف  املعرفة 
للمجتمعات العربية" حيث جاء امليل إلى عدم 
و%44.3  و%54.7   %56.2 بنسبة  املوافقة 
استشعار  ميكن  هنا،  ومن  التوالي.  على 
وتوطني  نقل  عملية  من  الشباب  تخوف 
أن  تشعر  بالقليلة  ليست  نسبة  املعرفة ألن 

اجلدول 14.4اجلدول 14.4
آراء الطــالب حول مدى الشعــور بالثقة يف قدرة الهيــئات التاليــة على املساهمــة يف إدماج الشبـاب يف عمليات 

نقل وتوطني املعرفة (%)
اجلامعة

أ. منظمات املجتمع املدني
ب. وسائل اإلعالم ( التقليدية واحلديثة )

ج. اجلمعيات املهنية

ثقة ضعيفة (%)

7.8
10.7
12.2

ثقة منعدمة (%)

3.7
2.8
3.9

ثقة مقبولة (%)

56.1
43.5
56.3

ثقة كاملة (%)

32.4
43

27.6

اجلدول 15.4اجلدول 15.4
آراء الطالب حول مساهمة املكونات التالية يف إدماج الشباب يف عمليات نقل وتوطني املعرفة (%)

أ. مساهمة القطاع اخلاص يف النهوض بالبحث العلمي
ب. مساهمة املؤسسات االقتصادية يف متويل البحوث

ج. مساهمة املشاريع الصغرى يف عمليات اإلدماج الفاعل
للشباب يف نقل وتوطني املعرفة  

د. مساهمة النمط االقتصادي السائد يف بلدك يف نقل
 وتوطني املعرفة

ه. مساهمة مشاريع االستثمار اخلارجي يف نقل وتوطني املعرفة
و. مساهمة احلكومات يف دعم الشباب

مساهمة 
ضعيفة (%)

30.3
23

16.6

13.8
18.8
10.3

غياب 
املساهمة (%)

10.3
6.9

1.8

3.7
4.8
1.9

مساهمة
 كبيرة (%)

43.8
49.7

51.1

49
44.7
35.8

مساهمة 
كبيرة جدا(%)

15.6
20.4

30.5

33.5
31.7
52

يقول نحو 61.6% من 
الشباب إنهم مييلون 

إلى االعتراف بأن 
"مسألة نقل وتوطني 

املعرفة ال تدخل 
ضمن مشاغل الشباب 

احلالية
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هذه العملية ميكن أن تكرس التبعية أو أنها 
لإلمارات،  الثقافية  اخلصائص  من  ستغير 
أو أنها ستسهم يف تهميش املنتجات احمللية. 
الفهم  عدم  يشوبها  اآلراء  هذه  أن  ومع 
العملية  هذه  ألن  والتوطني،  النقل  لطبيعة 
على  أكثر  قدرة  إلى  تقود  أن  املفترض  من 
أنها جاءت  إال  العاملي،  السوق  املنافسة يف 
متناغمة أيضاً مع ما خلُصت إليه الدراسة 
واخلبراء  الشباب  بعض  أن  من  النوعية 
يتخوفون من طمس الهوية أو اإلخالل باللغة 
العربية. ومن ثم طالبوا يف أكثر من موضع 
باحلذر عند نقل املعرفة بحيث يتم نقل ما 
تنتفع به الدولة وال يؤثر يف الوقت ذاته على 
ثقافتها وهويتها. من هنا تبرز ضرورة العمل 
املوضوعات  هذه  توضيح  على  اإلضايف 
وتوطني  نقل  عمليات  بأن  الشباب  وطمأنة 
وإنتاج وتوظيف املعرفة هي يف صالح تقدم 
املجتمع، وهي ضرورة من ضرورات العصر.

إدماج  ومعيقات  مبحفزات  يتعلق  وفيما 
املعرفة،  وتوطني  نقل  عمليات  يف  الشباب 
تشيرالنتائج التي يقدمها اجلدول 17.4 إلى 
االجتماعية  الفاعلية  أن  ارتأوا  الطلبة  أن 
والثقافية، إضافة إلى اتقان اللغة اإلجنليزية 
املطلوبة  العناصر  من  هي  والعربية، 
باملقابل،  متفاوتة.  بنسب  وإن  واملتوفرة 
واالختبارات  السابقة  األسئلة  بينت  فلقد 
الفاعلية  بأن  الطلبة  فيها  شارك  التي 
املستوى  دون  جاءت  واملجتمعية  الثقافية 

إلتقان  بالنسبة  ذاته  واألمر  املطلوب. 
يرجع  وقد  والعربية.  اإلجنليزية  اللغتني 
ذلك إلى أن الشباب مالوا إلعطاء ما يعرف 
ردهم  عند  اجتماعياً"  املقبولة  "اإلجابة  بــ 
على هذه األسئلة.  واألمر اآلخر أن نسبة 
فرص  توفر  حول  قلقا  أبدوا  الشباب  من 
العمل والذي ميكن أن يُعزى إلى التغيرات 
اإلمارات  يف  العمل  سوق  يف  املتسارعة 
التي قد ال تتماشى دائما مع التخصصات 
رغم  االماراتي  الشباب  عليها  يقبل  التي 
تُعنى  التي  الكثيرة  احلكومية  البرامج 
املختلفة.  الوظائف  يف  وتوطينهم  بالشباب 

احلريات  حول  الطالب  إجابات  وسجلت 
وجودها  حيث  من  عالية  نسباً  واحلقوق 
جتاوز  حيث  "جيدة"،  أو  "ممتازة"  بدرجة 
معظمها 95%. فلقد بلغت نسبة من أجاب 
بتوفر حرية الرأي والتعبير %98.4 )68.6% 
ممتازة، 29.8% جيدة( وبحرية املبادئ %98.2 
وسجلت  جيدة(،   %15.6 ممتازة،   %82.6(
 %81.4(  %96.4 العدالة االجتماعية نسبة 

ممتازة، 15.1% جيدة(.

اجتاه  وجود  النتائج  هذه  مجمل  وتظهر 
إيجابي وبيئة متكينية تساعد الشباب على 
نقل وتوطني املعرفة، حيث ال توجد معرفة 
بدون حرية كما أظهر التقرير عند حديثه 

عن ثالثية املعرفة واحلرية والتنمية. 

اجلدول 16.4اجلدول 16.4
آراء الطالب حول عمليات نقل وتوطني املعرفة (%)

أ. نقل وتوطني املعرفة يف البلدان العربية مسألة حيوية ملستقبل هذه البلدان
ب. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف احلّد من البطالة 

ج. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تنشيط حركة اإلبداع واالبتكار
د. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تنشيط االقتصاد

ه. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف انتفاء احلدود بني بلدان العالم
و. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تكريس مزيد من التبعية البلدان 

   العربية للغرب
ز. ستساهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تهميش املنتجات احمللية

ح. مسألة نقل وتوطني املعرفة ال تدخل ضمن مشاغل الشباب احلالية 
ط. ميكن أن تسهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تغيير اخلاصيات الثقافية 

    للمجتمعات العربية
ي. ميكن أن تسهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تعزيز املنافسة االقتصادية

ك. ميكن أن تسهم عملية نقل وتوطني املعرفة يف تقليص الفوارق يف املجتمع

موافق نوعا ما

24.8
19.9
15.1
17.2
24.2

30.6
28.8
37

36.8
25.1
23.8

غير موافق متاما

3.9
3.7
3

3.1
7.5

24.2
27.4
24.6

7.5
1.7
6.3

موافق

34.7
38

36.3
32.8
36.5

24.8
26.4
25.7

32.9
39.7
37

موافق متاما

36.6
38.4
45.5
46.9
31.8

20.4
17.4
12.7

22.8
33.4
32.9 ميكن استشعار تخوف 

الشباب من عملية نقل 
وتوطني املعرفة ألن 

نسبة ليست بالقليلة 
تشعر أن هذه العملية 

ميكن أن تكرس التبعية 
أو أنها ستغير من 

اخلصائص الثقافية 
لإلمارات، أو أنها 

ستسهم يف تهميش 
املنتجات احمللية

ال بد من طمأنة 
الشباب بأن عمليات 
نقل وتوطني وإنتاج 

وتوظيف املعرفة هي يف 
صالح تقدم املجتمع، 

وهي ضرورة من 
ضرورات العصر
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نتائج املقابالت املركزة مع الشباب  

من  عدد  مع  مركزة  مقابالت  إجراء  مت 
املواطنني الشباب تتراوح أعمارهم بني 25 و 
)11( واإلناث  الذكور  34 عاماً، من اجلنسني 

جهات  ومن  الدولة  إمارات  مختلف  من   ،)5(

نظرهم  وجهات  التعرف على  بهدف  مختلفة 
املعرفة وتوطينها ودور  حول موضوعات نقل 
الشباب، واملهارات والقيم املطلوبة، والبيئات 

املمكنة لهذه العمليات. 

تأييد ملفهوم نقل وتوطني املعرفة 
واالنفتاح

بشفافية  املواضيع  هذه  إلى  الشباب  تطرق 
يتعلق  ما  ففي  ملحوظة.  فاعلة  ومشاركة 
مبفهوم املشاركني حول نقل املعرفة وتوطينها 
جاءت إجاباتهم بني مؤيدة لعملية نقل املعرفة 
حيث اعتبر بعضهم النقل خطوة مهمة يجب 

"تقنني  منها  تالية  خطوات  إلى  تؤدي  أن 
"حتويرها  مبعنى  اإلمارات"  لبيئة  املعرفة 
وصياغتها بالصياغة احمللية بطريقة تناسب 
هذه  مؤيدو  وأكد  وهويته".  املجتمع  ثقافة 
هذه  التكيف  أو  التثاقف  عملية  أن  النظرة 
يجب أن تتم مبنهجية علمية لئال تضيع أسس 
تر  ولم  مسطحة.  تصبح  أو  املنقولة  املعرفة 
يف  غضاضة  املشاركني  من  املجموعة  هذه 
نقل املعرفة معللني ذلك بأن عمر الدولة 43 
عاماً منذ إقامة االحتاد، وأن الدول األخرى 
تقدمت، ومن املنطقي االستفادة من جتاربها 

ومعارفها والبناء عليها.

وقد رأت مجموعة صغيرة من املشاركني أن 
ذاتها هي عملية سلبية  النقل يف حد  عملية 
االستيراد.  معنى  طياته  يحمل يف  النقل  ألن 
النقل  دائرة  الدولة يف  أن تظل  وتخوفت من 
مراحل  إلى  تتعداها  أن  دون  واالستيراد 
أن  عن  املجموعة  هذه  عبرت  كما  أخرى. 

اجلدول 17.4اجلدول 17.4
آراء الطــالب حــول العوامـــل التي يعتبـرها بعضهــم مـحّفـزة ويعـتبـرها البعـــض اآلخــر معيــقة إلدماج الشبـاب

 يف عمليــات النقل والتوطني(%)

أ. املشاركة املجتمعية ( مثل املشاركة يف اجلمعيات... ) 
ب. توفير /  إيجاد فرص / َمَوِاطن عمل للشباب

د. املشاركة الثقافية ( حضور/ مشاركة يف أنشطة ثقافية
    فن، مسرح، أمسيات شعرية، املطالعة والقراءة )

هـ. إتقان اللغة العربية
و. إتقان اللغات األجنبية

ز. عدم التميز بني اجلنسني
ح. العادات والتقاليد واألعراف السائدة

مطلوبة لكن
غير متوفرة

20.1
43.1

12.1
30

24.2
15.8
14.1

مطلوبة ومتوفرة

63.3
51.4

76.3
57

65.4
72.4
80.1

غير مطلوبة
لكن متوفرة

9.9
3.1

7.1
8

9.2
7.5
3.8

غير مطلوبة
وغير متوفرة

6.7
2.4

4.5
5

1.2
4.3
2

اجلدول 18.4اجلدول 18.4
آراء الطالب حول وضع احلريات واحلقوق (%)

حرية الرأي والتعبير
حرية املبادئ

عدم التميز بني اجلنسني
العدالة االجتماعية

حرية األفراد يف ممارسة شعائرهم
توفر مناخ للحريات يف اجلامعة ( احلريات األكادميية...)

توفر مناخ للحريات داخل األسرة
احترام احلرية الشخصية يف املجتمع

óq«L

29.8
15.6
31.3
15.1
20.5
24.3
31.7
31.5

RÉà‡

68.6
82.6
63.1
81.4
78.1
70.4
65.2
62.7

A q»°S

1.1
1.1
4.6
2.2
1.3
4.4
2.2
5

0.5
0.7
1

1.3
0.1
0.9
0.9
0.8

G qóL A q»°S

سجلت إجابات 
الطالب حول احلريات 

واحلقوق نسبًا عالية 
من حيث وجودها 
بدرجة "ممتازة" أو 

"جيدة"، حيث جتاوز 
معظمها %95
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داخل  "معرفة"  وجود  عدم  يفترض  النقل 
الدولة، ومن ثم "فنحن ننقل دائماً عن اآلخر 
ونظل تابعني له". ويأتي هذا الطرح متشابها 
مع ما ذهبت إليه مجموعة صغيرة يف جلسة 
ارتباط  حول  اخلبراء  مع  الذهني  العصف 
سيتم  )الذي  بالهيمنة  املعرفة  نقل  موضوع 

توضيحه يف اجلزء القادم(. 

وعّبرت مجموعة الشباب عن أملها يف تخطي 
املعرفة  تطوير  مرحلة  إلى  النقل  مرحلة 
بلدان  إلى  تصديرها  ثم  ومن  بها  واالرتقاء 
إلى  "نظرنا  إذا  إال  هذا  يحدث  ولن  أخرى. 
نقل  ملراحل  مكملة  مرحلة  أنه  على  اإلبداع 
النقل  أن  تعبيرهم، مبعنى  على حد  املعرفة" 
والتوطني سيؤديان إلى إبداع معارف جديدة 
أو استنباتها ومن ثم نقلها. وقد أعطوا أمثلة 
على قيام الدولة بإنشاء معايير خاصة بها يف 
املعايير  من  االستفادة  بعد  واجلسور  الطرق 
قبل  الطرح من  العاملية. ويف هذا  واخلبرات 
هذه املجموعة من الشباب ما يشير وبقوة إلى 
يف  اإلماراتي  الشباب  لدى  اجلامحة  الرغبة 
التحرك نحو نقل املعرفة وتوطينها واستنباتها 
السوية  رفع  يف  كذلك  واملساهمة  محليا 

املعرفية يف العالم.

أفاد  املعرفة،  توطني  موضوع  يخص  وفيما 
عليهم  جديد  املفهوم  هذا  بأن  املشاركون 
يعني  هنا  "التوطني"  أن  أغلبهم  ورأى  نسبياً، 
اإلمارات،  أبناء  موّطنة يف  املعرفة  تصبح  أن 
غير  املقيم   بأن  اعتقادهم  عن  وأعربوا 
اإلماراتي مهما طالت فترة إقامته يف الدولة 
"ال بد أن يعود إلى بالده". فاملقيم أو "اخلبير" 
اآلن  موجود  وهو  املعرفة  يحمل  وصفوه  كما 
يف  موجودا  يكون  ال  قد  ولكنه  الدولة،  يف 
املستقبل. "وللمحافظة على ثبات املجتمع يف 
املدى البعيد، ال بد من نقل املعرفة". ولذلك 
االستفادة  اجتاه  يف  املشاركني  من  كثير  دفع 
القصوى من املقيمني ونقل املعارف واخلبرات 
استبقائها  أجل  من  و"توثيقها"  لديهم  التي 
وتراكمها، حتى ال تظل الدولة "معتمدة دائماً 
على مصدر خارجي". ورأى بعضهم أن توطني 
املعرفة يعتبر "نقيضا" لنقلها، حيث أن النقل 

يعني حترك املعرفة من اخلارج للداخل، أما 
التوطني فيعبر عن استقرار املعرفة يف املواطن 
اإلماراتي. وال بد من اإلشارة إلى أن املعرفة 
الداخل  إلى  اخلارج  من  نقلها  عند  متحركة 
الداخل  يف  متحركة  تكون  أن  يجب  وأنها 
معناه  ليس  املعرفة  مجتمع  فإقامة  أيضاً— 
جلب واستيراد معرفة ومتركزها يف هيئات أو 
أشخاص محددين، بل باألحرى انتشارها بني 
شريحة واسعة من شرائح املجتمع وجتديدها 

مع مرور الوقت.

املعرفة يف  يختص مبفهوم متوضع  فيما  أما 
مكان معني وليس توطنها لدى املواطنني، فقد 
رأى بعض املشاركني  أنه يجب االفتخار بهذه 
إماراتية  بيئة  احملتضنة  "البيئة  ألن  املعرفة 
واملنتج صنع يف اإلمارات". وقد أتاحت الدولة 
جنسيات  من  واخلبرات  العقول  من  للعديد 
على  تعمل  وأن  الدولة  يف  تقيم  أن  متنوعة 
العاملي؛  السوق  يف  والتنافس  املعرفة  إنتاج 
الدولة،  أرض  على  أُنتجت  معرفة  إذن  فهي 
أو  طيار"  بدون  طائرات  "إنتاج  بينها   ومن 
رأى  وباملقابل،  البديلة".  الطاقة  "مصادر 
بعضهم اآلخر أن هذا النوع من املعرفة يتأثر 
بأي هزات وهو غير مستدام؛ فمصانع اإلنتاج 
يف  اليوم  توجد  املعرفة  هذه  على  تقوم  التي 
هذه  انتفاء  ومع  معينة،  ألسباب  اإلمارات 
األسباب لن تنتج املعرفة يف هذه املجاالت إذا 
كانت العقول كلها غير إماراتية، مما يدل على 
للتوطني غلب عليه نقل  أن مفهوم املشاركني 
الدولة  املعرفة وتوطينها يف أوساط مواطني 
عليها  تهيمن  التي  باملعرفة  االكتفاء  وليس 
نقاش  من  اتضح  وقد  فقط.  املقيمني  عقول 
املجموعات أنهم على وعي بأن املعرفة متنقلة 
توجد  حيثما  تذهب  وقد  دائماً  ومتحركة 
صحيح،  مفهوم  وهذا  لنموها.  التسهيالت 
العوامل،  من  بالعديد  تتأثر  املعرفة  أن  حيث 
والسياسية  االقتصادية  اجلوانب  منها 

والنزاعات والتوترات.
 

على  يجب،  أنه  أخرى  مجموعة  رأت  وقد 
يف  املواطنة  العقول  تتميز  أن  تقدير،  أقل 
على  فيها  تقتصر  ال  حيوية  مجاالت  عدة 

دفع كثير من املشاركني 
يف املقابالت املركزة 
يف اجتاه االستفادة 

القصوى من املقيمني 
ونقل املعارف واخلبرات 
التي لديهم و"توثيقها" 

من أجل استبقائها 
وتراكمها، حتى ال تظل 
الدولة "معتمدة دائمًا 

على مصدر خارجي
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إلى  تعمد  أن  بل  والتوطني  والتطويع  النقل 
اإلبداع والتميز والريادة على مستوى العالم، 
وأن توسع من دائرة هذه املجاالت تدريجياً. 
مبوضوع  وعياً  كذلك  املشاركني  أحد  وأبدى 
دليل  وضع  اقتراح  خالل  من  املعرفة"  "إدارة 
على  فقط  ليس  املعرفة  مع  للتعاطي  وآليات 
مستوى  أو  معينة  إدارة  أو  وزارة  مستوى 
من  ككل  املجتمع  مستوى  على  بل  األفراد 
خالل إنشاء هيئة عامة للمعرفة. ويعد هذان 
االقتراحان مهمني لدولة اإلمارات يف سعيها 
يف  فالريادة  وتوطينها.  املعرفة  نقل  نحو 
مجاالت علمية محددة تأتي لعدة أسباب منها 
صغر حجم الدولة سكانياً وقلة املتخصصني 
بها من املواطنني يف مجاالت عديدة، ومن ثم 
فتركيز الدولة على أولويات محددة ومعدودة 
ملجاالت  ذلك  بعد  توسعيها  ثم  البداية  يف 
اآلخر  االقتراح  أما  فكرة سديدة.  أخرى هو 
مللمة  إلى  فيهدف  للمعرفة  هيئة  بإنشاء 
املؤسسات  تبدو  ال  حتى  وتوحيدها  اجلهود 
املعنية متباعدة بعضها عن بعض ومتنافرة يف 

أهدافها واستراتيجياتها.

إدارة  التأكيد على أهمية اعتبار  وإلى جانب 
املعرفة مشروعاً وطنياً، أكد أكثرية املشاركني 
االجتاه نحو اعتبار أن التغيير يأتي من القيادة 
وهذا  املعرفة.  وتوطني  بنقل  التزامها  ومن 
شعوب  "نحن  الشباب:  تعبير   حسب  يعني، 
قبلية نتبع القدوة" و"إذا القائد ملتزم، اجلميع 
ملتزم." وقد يُفسر هذا احلديث على نحوين: 
قيادة  هو  هنا  املقصود  القائد  ان  هو  األول 
الدولة وأولي األمر وليس هنالك من شك من 
التزام القيادة السياسية وعلى أعلى املستويات 
املعرفة.  وإنتاج  وتوطني  نقل  ملشروع  ودعمها 
مؤسسة  مشروع  من  ذلك  على  أدل  وليس 
سابقا،  استعرضناه  الذي  راشد  بن  محمد 
يف  التفصيل  من  بشيء  أيضاً  تناوله  وسيتم 
الفصل األخير. أما إذا كان املقصود بالقائد 
استشعره  ما  وهذا   – العمل  يف  "املدير"  هنا 
فلنا هنا وقفة. فقد  النقاش،  أثناء  الباحثون 
ذكر بعض الشباب أن مديريهم يف العمل ليس 
لديهم املبادأة واملبادرة، وأنهم قد يعيقون نقل 
أسلوب  على  ألنها شيء جديد  فقط  املعرفة 

إدارتهم للعمل. ومن هنا، فإن مطالبة الشباب 
هو  ما  كل  لنقل  وقيادتهم  املديرين  بالتزام 
يف  اقتراح  هو  للمؤسسة  معارف  من  جديد 
العصف  لقاء  من  وسيتضح  األهمية.  غاية 
أن  كيف  املواطنني  من  اخلبراء  مع  الذهني 
املدير يف بعض مؤسسات  يقف أحياناً  حجر 
عثرة أمام الشباب الطموحني الذين يحاولون 

اإلتيان بأفكار ومعارف جديدة.

وعي بأهمية مشاركة الشباب وتأهيلهم 
لبناء مجتمع املعرفة يتنازعه الطموح 

واحملددات 

دور  بأهمية  وعي  على  املشاركون  كان 
الشباب فيما يتعلق بدورهم يف سيرورة النقل 
والتوطني. فقد رأوا أن "الشباب طاقة إن لم 
سلبية".  طاقة  تصبح  فإنها  إيجابياً  تستغل 
وتدريبهم  عليهم  االعتماد  يجب  وعليه، 
وإعطائهم الفرصة يف أداء هذا الدور. إال أن 
املشاركني انقسموا إلى قسمني عند احلديث 
عن دور التعليم يف مساعدة الطالب والشباب 
تيسر  التي  واملهارات  املعارف  اكتساب  على 
اندماجهم يف مجتمع املعرفة. فرأى فريق منهم 
التعليم  مخرجات  بني  توازن  عدم  هناك  أن 
الطالب  يتعلمه  فما  العمل؛  سوق  ومتطلبات 
ورأت  كبيرة.  بصورة  العمل  سوق  يخدم  ال 
غالبية املشاركني أن هناك مشكالت حقيقية 
يف النظام التعليمي الذي اعتبروه "منبع نقل 
املعرفة"، مثل ندرة بعض التخصصات؛ إذ أن 
بعض االختصاصات شائعة جداً مثل اإلعالم 
واإلدارة، يف حني تنعدم اختصاصات أخرى. 
اجلامعات  تتوقف  أن  املشاركون  أوصى  وقد 
عن إغراق السوق بتخصصات معينة، وأن يتم 
الطالب،  أمام  جديدة  دراسية  مجاالت  فتح 
أشار  كذلك  عمل.  سوق  لها  يكون  أن  على 
الطالب  مستوى  تدني  إلى  املشاركني  بعض 
أن  لدرجة  اجلامعية  املرحلة  يف  والطالبات 
وليس  اجلامعية  للمرحلة  "وصلوا  بعضهم 
أو  آرائهم  عن  التعبير  على  القدرة  لديهم 
التخصص  قضية  إن  أفكارهم".  صياغة 
العلمي يف مرحلة اجلامعة والدراسات العليا 
من القضايا املهمة لنقل وتوطني املعرفة، فال 

مفهوم املشاركني 
للتوطني غلب عليه 

نقل املعرفة وتوطينها 
يف أوساط مواطني 

الدولة وليس االكتفاء 
باملعرفة التي تهيمن 

عليها عقول املقيمني 
فقط

كان املشاركون على وعي 
بأهمية دور الشباب 
فيما يتعلق بدورهم 

يف سيرورة النقل 
والتوطني. فقد رأوا أن 

"الشباب طاقة إن لم 
تستغل إيجابيًا فإنها 

تصبح طاقة سلبية
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ميكن تخيل نقل حقيقي للمعارف العلمية إال 
إذا كان هناك من املتخصصون العدد الكايف، 
نقاط  عن  املتخصصني  هؤالء  نّقب  إذا  وإال 
املتخصصون  بدأه  ما  وأكملوا  جديدة  بحثية 
املثيرة   – األخرى  والنقطة  أخرى.  بلدان  يف 
جلسة  يف  الشباب  رأي  هي  هنا   – للجدل 
وطالبات  طالب  بأن  الذهني  العصف 
اجلامعة قد وصل بعضهم – بل الكثير منهم 
– إلى املرحلة اجلامعية دون امتالكهم ملهارة 
التواصل الكتابي. وقد  نظن  أول األمر أن هذا 
مجرد رأي يحتمل الصواب أو اخلطأ، ولكن 
أثبتت  الكمية  امليدانية  الدراسة  أن  املفاجأة 
صحته. فقد أظهرت النتائج أن مهاراتهم يف 
استخدام اللغة اإلجنليزية والتواصل الكتابي 
املهارات  بني  األضعف  كانت  العربية  باللغة 
املعرفية. ويوضح ذلك أن الشباب املشاركني 
وعي  على  كانوا  الذهني  العصف  جلسة  يف 
ودراية بالشباب اجلامعيني وقدراتهم، ويجب 

أن نأخذ آراءهم على محمل اجلد. 

العصف  ورشة  يف  املشاركني  بعض  وأشار 
ال  الطالب  أن  إلى  الشباب  مع  الذهني 
يخططون لتخصصاتهم أو مستقبلهم املهني، 
فعند سؤالهم: "ما هو العمل الذي ستزاولونه 
تتخصصون  التي  املجاالت  وما  التخرج،  بعد 
فيها؟" يكون الرد "حيثما نحصل على العمل 
يجب  وعليه،  أكبر".  ميزات  ل  نحصِّ وحيثما 
التمدرس  مرحلة  يف  السؤال  هذا  طرح 
ملساعدة الطالب على التفكير بطرق مختلفة، 
"فال يفكرون فقط باملعاش. ألن واقع املدارس 
هو  ما  يف  بالتفكير  للطالب  يسمح  ال  اآلن 
أكثر من املعاش". ومرة أخرى، يبدو أن هناك 
مشكلة خاصة بنظرة الشباب إلى مستقبلهم، 
وحجم  املادية  النظرة  عليهم  يغلب  حيث 
الراتب  أهمية  التقليل من  الراتب. وال ميكن 
يف بناء مستقبل الشاب وتأمني حاجاته، غير 
ورفض  الدخل،  على  التركيز  يف  املغاالة  أن 
يدل  الدخل  أساس  على  معينة  مهنة  مزاولة 
أشارت  )كما  املهن  سلعنة  على  شك  بال 
الدراسة النظرية(. ويجب، من ناحية أخرى، 
أال نظلم الشاب الختياره العمل أو املهنة ذات 
الراتب األعلى، ألن األسرة واملجتمع واملدرسة 

االجتاه.  إلى هذا  تدفعه  التي  واجلامعة هي 
إال أن الدولة ال يجب أن تقف مكتوفة األيدي 
أمام هذه الظاهرة، فينبغي عليها أن ترفع من 
قيمة املهن املرتبطة باملعرفة والعلوم والبحث 
الشباب  أمام  ستتفتح  وعندئذ،  العلمي. 
وملشاركة  املستقبلية  للمهن  أرحب  مجاالت 
املعرفة واالستفادة  إقامة مجتمع  الفاعلة يف 

من نواجته يف اإلمارات العربية املتحدة.

تطوير املهارات: ضرورة معرفية مهمة

وأشار بعض املشاركني أن الطالب يف حاجة 
ماسة إلى تعلم مهارات جديدة تساعدهم يف 
املستقبل على التعلم املستمر واالستزادة من 
هذه  ومن  وتوطينها.  نقلها  ثم  ومن  املعرفة 
املهارات التفكير النقدي والذكاء االجتماعي. 
الطالب  أن  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  وأشار 
كنون من تكوين أطر فكرية خاصة بهم،  ال مُيَّ
فيتعلم الطالب أن "رأيه على حسب الكتاب... 
والصح ما يقوله الكتاب... حتى يف الرياضيات 
أن  املجموعة  هذه  وأشارت  نحفظ!".  كنا 
للكتاب  كارهاً  وينشأ  بالروتني  منهك  "الطفل 
لدى  ذلك  ويتضح  له"،  عدواً  الكتاب  فيصير 
بل  الكتب  يقرأون  "ال  فهم  اجلامعة،  طالب 

يذاكرون من امللخصات وعروض األساتذة".

إن إنشاء مجتمع املعرفة لن يتم بدون القراءة 
وحب القراءة وجعلها جزءا من حياة األطفال 
والشباب، فالطفل أو الشاب الذي يكون رأيه 
هو رأى الكتاب لن ينتج معرفة جديدة. وهنا 
للتعليم  نظرتنا  طريقة  تغيير  أهمية  تبرز 
وطرق التدريس به. وهذا من األمور املعقدة 
ليس فقط يف دولة اإلمارات ولكن يف الدول 
التعليم. فاتباع نظام  املعيارية يف  تتبنى  التي 
تقييم  يتم من خاللها  تعليمي ملعايير محددة 
التركيز على  إلى  املعلم والطالب يؤدي حتماً 
إجناز املعلم والطالب اللذين ال يجدان وسيلة 
التحفيظ  خالل  من  إال  إجنازهما  إلثبات 
ودرجات.  تقديرات  على  للحصول  واحلفظ 
مقترحة  رؤية  األخير  الفصل  يطرح  وسوف 
التعليم  نظام  يف  املشكلة  هذه  مع  للتعامل 

اإلماراتي. 

رأت غالبية املشاركني 
أن هناك مشكالت 

حقيقية يف النظام 
التعليمي الذي اعتبروه 

"منبع نقل املعرفة"
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ومن األمور املهمة للوصول إلى متكن الشباب 
من مهارات التعلم والتفكير مبا يتيح لهم نقل 
املعرفة االهتمام بالقراءة، فهي "أولوية للتفكير 
ال  املشاركني،   رأى  حسب   – ولكنها  الناقد" 
ال  فالطالب  املدارس.  يف  بها  االهتمام  يتم 
تتاح لهم الفرص على مدى سنوات دراستهم 
لإلتيان مبعرفة جديدة، فكيف لهم أن يجيئوا 
بها بعد العمل يف مصلحة معينة؟. وعلى حد 
تفكير  أطر  "إن حتديد  اخلبراء،  أحد  تعبير 
الطالب وتقييد قدراتهم الفكرية ال يؤدي إلى 
قدرتهم  يعيق  إنه  بل  املستقبل  يف  انطالقهم 
على اإلبداع وعلى نقل املعارف". كما أشارت 
اإلرشاد  نقص  إلى  املشاركني  من  مجموعة 
ملساعدتهم  كاف  وعي  وجود  وعدم  الطالبي 
و"اختياراتهم".  الشخصية"  "إرادتهم  بناء  يف 
زرع  إلى  احلاجة  عن  أيضاً  بعضهم   وعبر 
اإلرادة وحب االطالع يف األطفال وإلى تبصرة 
أولياء األمور بأهمية القراءة وإتاحة الفرص 
ومناقشتهم  أفكارهم  إلظهار  األطفال  أمام 
أفكارهم  ورعاية  املعريف  ذكائهم  وتنمية  فيها 

اإلبداعية.

الكفاءات  يف  النقص  قضية  بعضهم  وطرح 
العلمي.  والبحث  العلوم  مجاالت  الوطنية يف 
دون  املعرفة  وتوطني  نقل  يتصورون  ال  فهم 
وجود باحثني وعلماء مواطنني. وأوضح هؤالء 
أن الكثير من املواطنني يحصلون على درجات 
يتوقفون  ولكنهم  الدكتوراه  مثل  عالية  علمية 
الدرجة  أن  يرون  ذلك، حيث  بعد  التعلم  عن 
دون  للمنصب،  وتأهيل  الدرب  نهاية  هي 
اإلنتاج  بأعمال  االستمرار  بضرورة  الشعور 
العلمي يف مجاالتهم. كما أوضحوا أن هناك 
وتوجهاً  البحوث  كبيراً يف عدد مراكز  نقصاً 

عاماً لالبتعاد عن هذه املجاالت.

نقد للخطط التعليمية املتتالية

التعليمي  النظام  أن  من  بعضهم  وتخوف 
أن  حني  يف  بالتحسن  انطباعاً  يعطي  قد 
مخرجاته ال تستطيع أن تنافس املتعلمني يف 
الدول األخرى. وليس أدل على ذلك من تبني 
املبادرات الواحدة تلو األخرى، حتى إن بعض 

املبادرات تنشأ دون انتهاء األخرى ودون القيام 
وسيتضح  سابقتها.  جناح  مدى  يبني  بتقييم 
ذلك عند استعراضنا جللسة العصف الذهني 

مع اخلبراء.  

ولإلعالم دور مهم...

من  اإلعالم  أن  املشاركني   بعض  ورأى 
ثقافة  لنشر  والداعمة  نة  املمكِّ العناصر 
تشكيل  يف  مهم  دور  وله  الدولة  يف  املعرفة 
املشاركني  بعض  ساء  وقد  الشباب.  عقلية 
فأصبح  األمريكية  للبرامج  اإلعالم  تقليد 
مثال  األمريكية  الثقافة  عن  يعرفون  الشباب 
برامج  فعرض  العربية.  ثقافتهم  من  أكثر 
إال عملية  الغربية ما هو  البرامج  على غرار 
معارف  استنبات  تسهم يف  لن  ولصق"  "قص 
البيئة  عن  بعيدة  أنها  كما  جديدة  ومهارات 
النظر  إعادة  املشاركون  واقترح  اإلماراتية. 
يكون  بحيث  الدولة  اإلعالم" يف  "صناعة  يف 
قيمة  وإبراز  التعلم  على  املواطنني  دوره حث 
بها.  يقتدى  وتقدمي مناذج  واملبدعني  العلماء 
الروح  إلى فكرة غرس  أشار بعضهم   كذلك 
الوطنية يف نفوس الشباب من خالل اإلعالم: 
ما  على  يحافظوا  أن  الشباب  على  "يجب 
أنه  الدولة... وأن يحس كل فرد  حققته لهم 
وأكثر  الدولة ككل".  يتجزأ من تطور  جزء ال 
من ذلك أن بعضهم  اعتبر أن دور الشباب يف 
نقل وتوطني املعرفة مرتبط باملواطنة واحلس 
أحدهم  رأى  حيث  للوطن،  واالنتماء  الوطني 
والوعي  للوطن  الوالء  من  يأتي  التمكن  أن 
مبستقبله. وقد طالبوا بأن يكون هناك حوافز 
قدوة  يكون  حتى  معني  مجال  من  يتمكن  ملن 

لغيره من املواطنني. 

ضرورة تفعيل دور القطاع اخلاص

إلزام  يجب  أنه  املشاركني  بعض  رأى  وقد 
شركاته  يف  الشباب  بإدماج  اخلاص  القطاع 
وإعطائهم الفرصة لتعلم املهارات واخلبرات، 
أو  بنسبة  فقط  املهن  يف  التوطني  يكون  وأال 
عدد من املواطنني، ولكن يتعداه إلى التوطني 
القائم على نقل املعرفة واخلبرات إلى العقول 

اقترح املشاركون إعادة 
النظر يف "صناعة 
اإلعالم" يف الدولة 

بحيث يكون دوره حث 
املواطنني على التعلم 

وإبراز قيمة العلماء 
واملبدعني وتقدمي 

مناذج يقتدى به
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املواطنة. كما أن املعرفة ال تقتصر فقط على 
ولكن  اخلاص  القطاع  أو  احلكومي  القطاع 
القطاعني  بني  تقاطع  هناك  يكون  أن  يجب 
املعرفة.  وإنتاج  وتوطني  نقل  موضوع  بشأن 
وتبرز هنا أهمية املؤسسات غير احلكومية يف 
الدولة، أو ما أطلق عليه بعضهم اسم "املجتمع 

املدني، ودوره يف نقل وتوطني املعرفة. 

نتائج ورشة عمل اإلمارات مع 
اخلبراء

نظرا ألهمية اإلدماج الفاعل للشباب اإلماراتي 
يف عمليات نقل وتوطني املعريف للمجتمع ككل، 
التقرير،  إعداد  يف  التشاركية  ملبدأ  وحتقيقا 
 2013 ديسمبر  من  عشر  الثاني  يف  عقدت 
من   35 نحو  مبشاركة  ذهني  عصف  ورشة 
ذوي العالقة من صناع القرار وممثلي املجتمع 
املدني واحلكومي واألكادميي. وحضر الورشة 
الشباب  من  عدد  النقاشات  يف  وشارك 
إلى مجموعة من  املواطنني إضافة  واخلبراء 
واقتصاد  املعرفة  العاملني يف مجال  اخلبراء 

املعرفة.
إلى  لتتطرق  واملداوالت  النقاشات  وتشعبت 
يتعلق  ففيما  العالقة.  ذات  القضايا  أهم 
أن  املشاركون  رأى  املعرفة،  توطني  مبفهوم 
موضوع توطني املعرفة يجب أن يُنظر إليه على 
عدة  على  املجتمع  تتم يف  كبيرة  منظومة  أنه 
املؤسسات،  من  العديد  ومن خالل  مستويات 
اإلعالم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  ومنها 
أن  ويجب  األخرى.  املجتمعية  واملؤسسات 
من  تناغم  يف  معاً  املؤسسات  هذه  كل  تعمل 
أجل تأهيل الكوادر الشابة املواطنة الكتساب 
املعرفة ومن ثم استخدامها االستخدام األمثل 
وتطويرها.  وتوظيفها  املجتمع  يف  ونشرها 
التي  الفكرية  األسس  أحد  ذلك  ويدعم 
أوردناها يف الفصل األول من التقرير بأن نقل 
وتوطني املعرفة يجب اعتباره مشروعا وطنيا. 
كيف  موضع،  من  أكثر  يف  الحقاً،  وسيتضح 
يفكر اخلبراء املواطنون يف تنفيذ هذا املشروع 
املعرفة  إنشاء هيئة ترعى  من خالل طرحهم 

وحتدد أولويات هذا املشروع يف الدولة.

اإلطار 2.4

املواطنني  من  جيل  لتنشئة  وزارية  مقترحات 
على  والقادرين  قدراتهم  يف  الواثقني  الصاحلني 

العمل يف عالم املستقبل

أكد  التقرير،  بهذا  اخلاصة  العمل  ورشة  خالل 
السمو  صاحب  أن  والتعليم  التربية  وزير  معالي 
ملؤسسة  أراد  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
حاضنة  تكون  أن  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
ومنصة  العربية  املنطقة  وبنات يف  أبناء  إبداعات 
بالعمل  أوعز  قد  وبأنه  املعرفة،  ملجتمع  انطالق 
املعرفة  امتالك  من  الشابة  األجيال  متكني  على 
وتوظيفها وابتكار حلول مستدامة ملواجهه حتديات 
على  املؤسسة  وتؤكد  العربي.  الوطن  يف  املعرفة 
مبادرات  طرح  خالل  من  الشباب  متكني  أهمية 
مبتكرة للمساهمة يف إعداد جيل من قادة املستقبل 

وبناء جيل من صناع املعرفة على الوجه املنشود.
وأكد معالي الوزير على أن الشعب اإلماراتي، ومع 
"رؤية اإلمارات 2021" يتطلع لألفضل، مع اإلشارة 
الصاحلني  املواطنني  من  جيل  تنشئة  أهمية  إلى 
الواثقني يف قدراتهم والقادرين على العمل يف عالم 
املستقبل. وقد أورد الوزير مجموعة من املقترحات 

لتحقيق هذا الهدف منها: 
املرحلة •  تتجاوز  متطورة  وطنية  مناهج  توفير 

املهارات  وتعزيز  التفكير  مرحلة  إلى  السائدة 
العليا واملعارف التي يتطلبها املستقبل، على أن 
املتصلة  القيم  تأسيس  على  املناهج  هذه  تؤكد 

بالهوية الوطنية وتقاليد املجتمع،
توفير أقوى وأحدث سالسل علمية يف مقررات • 

العلوم والرياضيات،
والتقنيات •  التكنولوجيا  وسائل  أحدث  توفير 

احلديثة وطرائق التدريس املرتبطة بها،
راشد •  بن  محمد  برنامج  تعميم  يف  االستمرار 

خمسية  خطة  وفق  يتم  الذي  الذكي  للتعليم 
تعول  123 مدرسة، حيث  اآلن يف  تطبيقه  ويتم 
الوزارة كثيراً على هذا البرنامج يف متكني أبناء 
دورهم يف  يعزز  العصر ومبا  لغة  من  اإلمارات 

بناء مجتمع املعرفة،
تطوير برنامج اإلرشاد األكادميي واملهني ووضع • 

مقرر دراسي لتمكني الشباب من اختيار االجتاه 
بعدها،  وما  اجلامعية  املرحلة  نحو  الصحيح 
مجتمع  مبتطلبات  الشباب  لدى  الوعي  وتنمية 
وتعريفهم  العمل  سوق  واحتياجات  املعرفة 
مبسؤولياتهم ودورهم املنتظر يف مسيرة التنمية 

املستدامة للدولة،
التأكيد على الهوية الوطنية يف التعليم وتأصيل • 

التدريس  وطرق  أساليب  يف  العربية  اللغة 
واالعتزاز بالتراث والثقافة والتقاليد، 

الشراكة مع مجالس التعليم املختلفة والوزارات • 
املختصة واملؤسسات التي تعنى بالشباب للعمل 
خللق  الدولة  أبناء  من  جيل  إعداد  على  معاً 

مجتمع املعرفة.

رأى بعض املشاركني 
أنه يجب إلزام القطاع 

اخلاص بإدماج الشباب 
يف شركاته وإعطائهم 

الفرصة لتعلم املهارات 
واخلبرات، وأال يكون 

التوطني يف املهن 
فقط بنسبة أو عدد 
من املواطنني، ولكن 
يتعداه إلى التوطني 

القائم على نقل املعرفة 
واخلبرات إلى العقول 

املواطنة
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تصورات واضحة ملوضوع نقل وتوطني 
وتوظيف املعرفة

النقاشات إلى أن للمعرفة خصائص  أشارت 
البناء  يجب  أنه  مبعنى  وتراكمية،  تكاملية 
األخرى.  البلدان  معارف  من  واالستفادة 
البشر  عمل  وقد  مهم،  الثقايف  "فالتالقح 
على نقل وتبادل املعرفة منذ األزل من خالل 
نقل  عملية  أن  إال  العلماء".  وتبادل  الترجمة 
توجه  أن  يجب  األخرى  البلدان  من  املعرفة 
لصالح إنتاج معرفة جديدة خاصة باملجتمع، 
والتوظيف.  التوطني  عملية  حتدث  وهنا 
فعملية النقل يجب أن تُشبع حاجة للمجتمع 
توطني  يحدث  ثم  ومن  ثقافته  من  تنبع  وأن 
املعرفة  على  التركيز  يجب  هنا،  من  املعرفة. 
املرتبطة بالسياق الثقايف للمجتمع وأن ينشئ 
املجتمع معرفته اخلاصة به واملميزة له، وبغير 
هذا سيظل املجتمع يدور يف فلك املجتمعات 
األخرى وينظر إلى اآلخر وينقل عنه ويعتبره 

النموذج.  

املعرفة  مبوضوع  الوعي  إلى  وباإلضافة 
بارتباط  وعياً  املتناقشون  أظهر  وأهميتها، 
الدولة  يف  تنويعه  وأهمية  باالقتصاد  املعرفة 
املنتجات  عوائد  على  االقتصار  وعدم 
البترولية. فعلى حد قولهم: "يستتبع توظيف 
بحيث  االقتصاد،  يف  تنوعا  وإنتاجها  املعرفة 
ال يعتمد على مورد النفط أو املوارد األخرى 
التنمية  التقليدية. وإذا حدث هذا، ستتحقق 
تعتمد  ولن  متعددة،  مجاالت  يف  الدولة  يف 
معه  ستتعامل  بل  مطلق  بشكل  اآلخر  على 
معرفتها  لديها  سيكون  ألنه  ندي،  بشكل 
اخلاصة املميزة." إن فكرة الندية يف التعامل 
االقتصادي حتمل معنى املنافسة االقتصادية، 
وهي متطلب من متطلبات التنمية، ولن حتدث 
املنافسة إال إذا استطاعت دولة اإلمارات أن 

يكون لها ما تضيفه لإلنتاج املعريف. 

أهم الكفايات واملكونات املطلوبة

أما فيما يتعلق بكيفية إنتاج املعرفة اجلديدة 
اخلاصة باملجتمع، فقد خلصت النقاشات إلى 

اقتراح إطار يرتكز على تعزيز خمس كفايات 
عند النشء والشباب حتى يستطيعوا االندماج 
بفعالية يف مجتمع املعرفة، ومن ثم املساهمة 
الكفايات  هذه  نتفحص  وعندما  إنتاجها.  يف 
العقبات  أهم  لبعض  دقيق  رصد  أنها  جند 
والشباب  النشء  أن يتخلص منها  التي يجب 
يف دولة اإلمارات حتى يتمكنوا من االنطالق 
نحو بناء مجتمع املعرفة. ويجب أن تساعدهم 
جميع املؤسسات ذات الصلة )أو ما أسميناه 
البيئات التمكينية( على ذلك. وتتمثل الكفاية 
األولى يف تعزيز حب املعرفة وثقافة اإلجناز. 
وقد رأى املشاركون أن املعرفة هي القوة، وأن 
من ميلك املعرفة ميلك القوة، مما يدل على 
وإنتاجها.  وامتالكها  املعرفة  بقضية  وعيهم 
فهي  املعرفة  أما  تنضب  الطبيعية  "فاملوارد 
هو  املعرفة  هذه  وتوظيف  تنضب."  ال  ثروة 
ما يؤدي إلى حتقيق اإلجناز. "واليوم ال أريد 
كيف  يعرف  ال  امتياز  بتقدير  خريجا  طالبا 
يفكر... نريد شبابا لديهم املعرفة والقدرة على 
توظيفها، فإذا لم يستطع ذلك، ستظل املعرفة 
عبارة عن مجردات ال ميكن استخدامها. أما 
إذا استطاع الشاب توظيف املعرفة، فإنه عند 

هذه املرحلة يستطيع مناقشة العالم." 

املتناقشون  رأى  املعرفة،  كفاية  ولتحقيق 
وجوب تعزيز ثقافة اإلجناز يف األطفال منذ 
الصغر. ومعنى ذلك "أن نُعلم األطفال كيفية 
وضع أهداف ألنفسهم والسعي لتحقيق هذه 
األهداف، وعدم انتظار أن تُنجز عنهم األشياء 
عنهم."  نيابة  بذلك  بالغ  يقوم شخص  أن  أو 
مبكان  األهمية  من  اإلجناز  ثقافة  تعزيز  إن 
طالب  مع  وبخاصة  اإلماراتي،  املجتمع  يف 
أن  املشاركون  ورأى  واجلامعات".  املدارس 
على القائمني على التعليم االنتباه إلى تأصيل 
الصغر  منذ  الطالب  عند  اإلجناز  ثقافة 
واجلماعي،  الفردي  باإلجناز  االعتزاز  وزرع 
تأتي  فهي  اجلودة   مستوى  عن  النظر  بغض 
بالضرورة يف مرحلة الحقة، مؤكدين على أن 
قلة ثقة بعض الطالب بقدرتهم على اإلجناز 
يف املجتمع اإلماراتي ترتبط بحبهم للدرجات 
بغض  العليا  الدرجات  حتصيل  إلى  وميلهم 
النظر عن الوسيلة. وعلى سبيل املثال، أشار 

رأى املشاركون أن 
موضوع توطني املعرفة 

يجب أن ُينظر إليه 
على أنه منظومة 

كبيرة تتم يف املجتمع 
على عدة مستويات 

ومن خالل العديد من 
املؤسسات
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إلى  الذهاب  ظاهرة  انتشار  إلى  بعضهم  
بحوثهم  كتابة  يف  الطالب  ملساعدة  مكاتب 
على  الشباب  حث  يتم  فكيف  ومشروعاتهم. 
هذه  تتولى  حينما  املعرفة  مع  اجلاد  العمل 

املكاتب  عنه كتابة فروضهم وواجباتهم؟

على  املشاركون  اتفق  التي  الثانية  والكفاية 
التواصل  كفاية  هي  املعرفة  إنتاج  تدعم  أنها 
دون  معرفة  من  ملكت  "فمهما  االجتماعي. 
ما  نفعا  جتدي  لن  فإنها  اجتماعي،  تواصل 
معارف".  من  لديك  ما  توصيل  تستطع  لم 
وفهم  اآلخر  مع  والتفاعل  التواصل  فبدون 
اآلخر ووجهات نظره املختلفة وأطره الفكرية، 
لن يحدث تالقح حقيقي للمعارف. إن مهارة 
خلق  أجل  من  مهمة  االجتماعي  التواصل 
مجتمع املعرفة، ويظهر هذا جلياً يف اجلامعة 
الطالب  بني  االجتماعي  التفاعل  يقل  حيث 
واألساتذة ألسباب عديدة قد يكون منها عدم 
أو  بأنفسهم،  املواطنني  الطالب  بعض  ثقة 
ألن التدريس يتم يف كثير من األحيان باللغة 
ويظهر  األسباب.  من  لغيرها  أو  اإلجنليزية، 
هذا البعد أيضاً أهمية االنفتاح وتقبل وجهات 
املطلوبة  املهارات  من  وهذه  املختلفة،  النظر 
من أجل تبادل املعرفة. وقد أظهرت الدراسة 
يف القسم األول من هذا الفصل مدى احتياج 

الشباب لهذه املهارات. 

املعرفة  إنتاج  مكونات  من  الثالث  املكون  أما 
أفادت  حسبما   – املعرفة  مجتمع  وخلق 
العمل.  قيمة  بتعزيز  فيرتبط   - النقاشات 
وهذه قيمة مطلوبة بشدة لدى املواطنني، حيث 
أشار املشاركون يف الورشة إلى أن قيم العمل 
التي حتكم املواطنني يف الدول املتقدمة تعتبر 
عامال فعاال يف حتقيق نهضة هذه الدول. وقد 
أشار بعضهم  إلى أن بعض الشباب يرون أن 
املرتبات الشهرية منتظمة مع آخر كل شهر، 
ارتباطها  ودون  بدونه،  أو  العمل  مع  سواء 
هناك  ليس  فإنه  "وبالتالي  اإلنتاج،  مبستوى 
هناك  وليس  العمل  يف  االجتهاد  على  حافز 
تقييم للجهد ومكافأة للمجتهدين." وهذه من 
واالرتقاء  العمل  إلى  تدعو  ال  التي  األفكار 
الشباب  وعلى  العاملني.  ومهارات  مبعارف 

"املؤسسات  أن  جيداً  يعلم  أن  اإلماراتيني 
ويحصلوا  فقط  الناس  فيها  ليعمل  توجد  لم 
بها  يرتقي  حتى  وجدت  ولكنها  وظيفة،  على 
إلى  وصوال  تنميتها  على  ويعمل  اإلنسان 
الهدف األكبر املتمثل يف تنمية املجتمع. ورأى 
القيمة  يتم غرس هذه  املشاركون ضرورة أن 
ومؤسسات  واإلعالم  اجلامعات  خالل  من 

املجتمع املختلفة. 

الثقافية.  الهوية  بقيمة  الرابع  املكون  ويتعلق 
فال ميكن توطني املعارف اخلارجية كما هي، 
ألنها حتمل قيما ثقافية خارجية. وكما أفاد 
املتناقشون، "فإن" املعرفة منتج ثقايف وليست 
التي  القيم  كانت  فإذا  القيمة."  من  خالية 
حتملها املعرفة جيدة ومناسبة للمجتمع، كأن 
فال غضاضة يف  راقية،  إنسانية  بقيم  تتعلق 
معادية  قيما  املعرفة  حملت  إذا  "أما  ذلك. 
ننتبه  أن  فيجب  له،  ومهددة  املجتمع  لثقافة 
عند نقل هذه املعارف، حيث أن نقلها سيكون 
الثقافية. فكما يجب أن ننفتح  للهوية  مهدداً 
ونواكب  العوملة  إطار  يف  ونسير  العالم  على 
ثقافتنا  التطور  يجرف  أن  يجب  ال  التطور، 
وهويتنا". ومن ثم وجب إيجاد توازن بني النقل 

وبني ثقافة وهوية املجتمع. 

عليه  العمل  املطلوب  األخير  املكون  أما 
املعرفة،  نقل  مشروع  يف  البدء  أجل  من 
القيم  حتييد  فهو  املتناقشون،  أفاد  حسبما 
نقل  يف  تساعد  ال  التي  الهدامة  االجتماعية 
وتوطني املعرفة. ومن ذلك أن الواقع املعاش 
يف مجتمع اإلمارات يعزز بعض القيم السلبية 
لدى الشباب مثل النزعة االستهالكية واملادية 
على حساب القيم اإلنسانية. "فكثيراً ما جند 
اإلعالنات التي تروج لالستهالك البحث عن 
الثراء السريع بأن يكسب الفرد سيارة فارهة. 
فكيف نطلب من الشباب العمل واملثابرة على 
إنه  اإلعالنات  هذه  له  تقول  فيما  املعرفة 
ميكنه حتصيل ربح سريع دون تعب أو عمل. 
فإذا عززت ثقافة الربح السريع واالستهالك 
والثراء بدون تعب... لن يكون هذا يف صالح 
وإنتاج  وتوطني  نقل  إن  املعرفة."  مشروع 
واملعرفة يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً. ومثل هذه 

رأى املشاركون أن على 
القائمني على التعليم 

االنتباه إلى تأصيل 
ثقافة اإلجناز عند 

الطالب منذ الصغر 
وزرع االعتزاز باإلجناز 

الفردي واجلماعي

رأى املشاركون أنه 
كما يجب أن ننفتح 

على العالم ونسير يف 
إطار العوملة ونواكب 
التطور، ال يجب أن 

يجرف التطور ثقافتنا 
وهويتنا". ومن ثم 
وجب إيجاد توازن 

بني النقل وبني ثقافة 
وهوية املجتمع
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القيم السلبية ال تساعد الشباب "فكأنني أقول 
للشباب ابتعدوا عن املجاالت التي حتتاج إلى 
جهد ووقت." ومن هنا، وجب على صناع القرار 
التأكيد على أن العمل يجب أن يكون أساس 
احلياة الكرمية يف الدولة وأن املعرفة يجب أن 
تكون هي أساس التنمية. كما يجب أن يساعد 
نسق احلياة الذي يعيشه الشباب على العمل 
تساعد  أال  اإلعالم  قنوات  وعلى  واالجتهاد. 
يف الهدم بإظهار القيم السلبية، بل تساعد يف 
البناء واحترام املعرفة والعاملني بها. "فقنوات 
اإلعالم بوضعها احلالي ال تساعد على نقل 
أو نشر املعرفة." ذلك أن عملية توطني وإنتاج 
املعرفة يجب أن تتم بطريقة متكاملة وتسهم 

فيها كل مؤسسات املجتمع. 

التخوف من التبعات السلبية احملتملة 
لالنفتاح ونقل وتوطني املعارف

عند  إشكالية  وجود  املناقشات  من  واتضح 
نقلها  املراد  املعارف  طبيعة  حول  بعضهم 
التنمية  بدافع  الهيمنة  الشديد من  والتخوف 
أو نقل املعارف. وأبدى بعض احلضور تخوفا 
لالنفتاح  لدعوات  محتملة  سلبية  تبعات  من 
احلضور  أحد  وعبر  املعارف.  وتوطني  ونقل 
عن ذلك: بأن "احلديث حول التنمية يفترض 
لكي  التدخل  إلى  بحاجة  مجتمعات  وجود 
تُوضع لها خارطة طريق حتي تسير يف طور 
أن  افتراض  من  هذا  يستتبع  وما  التنمية... 
وأن  معرفة،  لديها  يوجد  ال  املجتمعات  هذه 
الدول الكبرى حتاول أن تُلبسها لباس معرفة 
من  الرأي  هذا  أصحاب  ويتخوف  أخرى." 
الهيمنة  أو  التنمية  بدافع  املعرفية  الهيمنة 
املعرفة.  نقل  مسمى  حتت  عامة  بصفة 
أحد  تعبير  حسب  األخرى،  املهمة  والنقطة 
أن  ميكننا  "ال  أنه  على  التأكيد  املشاركني، 
املعرفة.  من  العربي  العالم  خواء  نفترض 
فلدينا مخزون ثقايف وفكري عميق وال يجب 
النظر إلى املعرفة على أنها مادة تنقل فقط 

ولكنها أفكار معنوية." 

وعلى اجلانب اآلخر، رأى بعضهم أن "هناك 
من  بد  ال  العربي  الوطن  معرفية يف  فجوات 

والنشر  العلمي  البحث  فجوة  منها  ردمها"، 
املتحدثون  أشار  وقد  االختراعات.  وبراءات 
يف هذا اجلانب إلى أن ما ينفق على البحث 
يف  دوره  مع  يتناسب  وال  جداً  قليل  العلمي 
باملجتمع.  لالرتقاء  وتوظيفها  املعرفة  تطوير 
ويف هذا الصدد، أشار بعض احلاضرين إلى 
ننتج  ال  "ولكننا  موجود  الثقايف  املوروث  أن 
مجتمعة  العربية  الدول  فإصدارات  املعرفة". 
إصدارات  يعادل  ال  والبحوث  الكتب  من 
يف  العلمي  "فالبحث  واحدة.  متقدمة  دولة 
ومثل  ضعيف،  عليه  واإلنفاق  متأخرة  حالة 
العلم  إنتاج  أننا ال نستطيع  الواقع يعني  هذا 
هذا  على  العمل  يجب  ثم،  ومن  املعرفة."  أو 
الهيمنة؛  حديث  من  التخوف  دون  املوضوع 
أشار  كما  لها،  وتوطيننا  للمعرفة  فنقلنا 
النسق  وفق  يتم  يجب  سابقا،  املشاركون 

الثقايف والضوابط املجتمعية.

السابقة  العربية  املعرفة  تقارير  أشارت  وقد 
والتقارير الدولية والكتابات احمللية أيضاً إلى 
وجود العديد من الفجوات يف التعليم والبحث 
العربية  البالد  بقدرة  يتعلق  فيما  العلمي 
عند  ذلك  وجتلى  املعرفة.  وتوطني  نقل  على 
حتليل وضع التعليم والبحث العلمي يف دولة 
يعني مطلقاً  ال  أن هذا  إال  اإلمارات سابقاً. 
افتراض  اخلواء املعريف يف الوطن العربي بل 
يعني وجود فجوة واضحة يتوجب العمل على 
ردمها من خالل االنفتاح على اآلخر والتعلم 
من خبرات الدول املتقدمة يف مجاالت التعليم 
اقتصاد  وبناء  املعرفة  وإنتاج  العلمي  والبحث 

املعرفة. 

التخوف من التبعات الثقافية 

كان التخوف ظاهراً من نقل معارف مختصة 
بالعلوم اإلنسانية خشية تغلغلها للنسيج الثقايف 
املجتمعي وتهديدها له، حتى أن بعضهم  بالغ 
يف تخوفه مدعياً وجود محاذير عقائدية متنع 
نقل املعرفة أو حتى األفكار اجلديدة أحياناً. 
فهذه األفكار " ميكن أن تغير من منظومة فكر 
العقيدة  تهدد  قد  اجلديدة  فاألفكار  أبنائنا، 
وتصيب  واالستهالكية  العنف  تنقل  وقد 

أبدى بعض احلضور 
تخوفا من تبعات 

سلبية محتملة 
لدعوات لالنفتاح ونقل 

وتوطني املعارف كان 
التخوف ظاهرًا من 

نقل معارف مختصة 
بالعلوم اإلنسانية 

خشية تغلغلها للنسيج 
الثقايف املجتمعي 

وتهديدها له
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تدعو  وقد  أحياناً  واخلمول  بالكسل  الطالب 
للخروج على سلطة الوالدين وطوع األب، وقد 
تؤدي إلى سلوكيات غير صحية ". ورأى أحد 
احلضور أن املعرفة املنقولة يجب أن ال تقتصر 
"فاملهندسون  فقط.  والعلوم  التقنيات  على 
ال  لكن  والبنايات،  املنازل  بناء  يستطيعون 
اإلنسانية  فالعلوم  العقول...  بناء  يستطيعون 
الفكر  وتطور  املجتمعات  تقدم  أساس  هي 
وليست العلوم التطبيقية فقط. فاملفكرون هم 
الذين يدّرسون املفاهيم واألفكار التي تصيغ 
املجتمع وترسم خريطته. ومن ثم ال غضاضة 
وطلب  اإلنسانية."  العلوم  وننقل  ندرس  أن 
أحد احلضور بأن تقبل اجلامعات الطالب يف 
يعادل  مبجموع  اإلنسانية  العلوم  تخصصات 
طالب العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة، 
العلوم  من  أقل  بدرجات  يقبلون  عندما  ألنه 
األخرى فإن ذلك سيسهم يف تكريس النظرة 
من  الرغم  على  التخصصات  لهذه  الدونية 

أهميتها.

على  املعرفة  من  التخوف  قضية  وأثيرت 
النقاش  أثناء  موضع  من  أكثر  يف  الشباب 
وبأكثر من طريقة، وكانت هناك ردود واضحة 
تساءلت  املثال  سبيل  فعلى  التخوف.  لهذا 
إحدى السيدات: "اجليل احلالي منفتح على 
املعرفة وتصل لهم املعارف يف شتى املجاالت، 
كيف نراقب هذا األمر بحيث ال تطغى املعارف 
الزائد  على عاداتنا وتقاليدنا؟". إن احلرص 
 – ولكن  مفهوم،  أمر  والتقاليد  العادات  على 
قناعتي  "أنا   - املتحدثني  أحد  أورد  حسبما 
أننا منلك أقوى دين، وهذا الدين حرز ]مبعنى 
وقاية[، وإذا ُغرس يف الشباب الدين الصحيح 
مع وجود احلرية، فال يجب أن نخاف عليهم. 
وممارساته  بقيمه  السمح  اإلسالمي  فالدين 
والتحديات،  الصعاب  مواجهة  على  يعني 
الدائمة  املراقبة  وعملية  الزائد  احلرص  أما 
تكون  وقد  مستحيلة  عملية  فهي  املستمرة 
أبنائنا  نتائج عكسية. وعلينا أن ال ندفع  لها 
سيندمجون  ألنهم  املعرفة  من  اخلوف  إلى 
رأى  كما  أبينا."  أم  شئنا  املعرفة  مجتمع  يف 
على  اعتمدوا  "العرب  أن  آخر  متحدث 
عن  الغرب  أخذ  وكذلك  األخرى  احلضارات 

العرب... لذلك فإن احلماس لنقل املعرفة ال 
للتطور  فالنقل محور  يكون مخيفاً،  أن  يجب 
يف كل احلضارات، وال ميكن أن تتطور األمم 
دون النقل عن بعضها، فالنقل هدف يجب أن 

نسعى إليه."

االختالف حول طبيعة املعرفة املطلوبة 

املعرفة  أو طبيعة  كنه  أن  املداوالت  أوضحت 
املراد نقلها وتوطينها كانت محل خالف بني 
اخلبراء. ورأى أحد احلضور، وهو باحث يف 
هي  نقلها  املراد  املعرفة  أن  املعرفة،  مجال 
املعرفة  وليست  ومتقدمة  متخصصة  معرفة 
السائدة التي تطرحها مقررات وزارة التعليم أو 
التعليم العالي ولكنها املعرفة احلديثة املرتبطة 
بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا التي تتصل 
اإلنسانية  املعرفة  أما  واإلنتاج.  بالتصنيع 
تلك  اخلصوص،  وجه  على  أو،  واالجتماعية 
التي تتداخل مع العادات والتقاليد والثقافة، 
تُنقل  أن  يجب  وال  املجتمع  يف  موجودة  فهي 
إليه مفردات ثقافية من اخلارج إال إذا كانت 
يف  تصب  معينة  قيم  تعزيز  مثل  به،  ترتقي 
النهاية يف مصلحة إنشاء مجتمع املعرفة، مثل 
العمل وثقافة  واملهنية يف  الوقت  قيم احترام 
التي  االجتماعية  والقيم  واإلجناز  املثابرة 
التسامح  وتُؤصل  اإلنساني  بالسلوك  ترتقي 

والتفاعل واتساع األفق وتقبل اآلراء. 

املعرفة  أن  إلى  اإلشارة  من  لنا  بد  ال  وهنا 
مبعناها الواسع – كما تبناها هذا التقرير - 
جتعل منها جزءا من ثقافة املجتمع، أو مبعنى 
آخر تخلق مجتمعاً معرفياً ليس على مستوى 
العلوم واملعارف فقط ولكن على مستوى القيم 
ونقلها  املعرفة  بتحصيل  املرتبطة  واملهارات 
للموروث  نفياً  هذا  يعني  وال  بها.  والعمل 
جديدة  معارف  سنوطن  ُكنا  فإذا  الثقايف، 
أرضية  وجود  من  بد  بها، فال  مرتبطة  وقيم 
القيم  هذه  انتفاء  هذا  يعني  ال  كما  لذلك. 
بالقدر  ظاهرة  ليست  ولكنها  املجتمع  عن 
واألرضية  املعرفة.  مجتمع  إلنشاء  املطلوب 
والثقافة  والعادات  التقاليد  هي  بالطبع  هنا 
مفردات  لها  تُنقل  والتي  بالفعل،  املوجودة 

رأى متحدث أن 
"العرب اعتمدوا على 

احلضارات األخرى 
وكذلك أخذ الغرب 
عن العرب... لذلك 
فإن احلماس لنقل 
املعرفة ال يجب أن 

يكون مخيفًا، فالنقل 
محور للتطور يف كل 

احلضارات، وال ميكن أن 
تتطور األمم دون النقل 

عن بعضها، فالنقل 
هدف يجب أن نسعى 

إليه

أثيرت قضية التخوف 
من املعرفة على الشباب 

يف أكثر من موضع 
أثناء النقاش وبأكثر 

من طريقة
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بها  وترتقي  تُثريها  وحميدة  جديدة  ثقافية 
وباملجتمع، وال سيما يف مجال العمل واإلنتاج. 
املعرفة  نقل  موضوع  إلى  النظر  وبهذا ميكن 
على أنه ليس فقط نقال للعلوم والتكنولوجيا 
يف جميع مجاالت املعرفة التي ترتبط باإلنتاج 
والتقدم الصناعي، بل أيضا نقل بعض القيم 
العمل  على  واحلافزة  املساعدة  االجتماعية 
واإلنتاج، لتتوطن هذه املعارف والقيم يف تربة 

املجتمع واملواطن نفسه. 

اللغة العربية: وعاء الثقافة واملعرفة

وقد أُثير موضوع اللغة أثناء نقاشات العصف 
الذهني كما أثير يف حلقات النقاش املجمعة 
مع الشباب. ودفع كثير من احلضور يف اجتاه 
أن توطني املعرفة ال ميكن أن يتم بدون اللغة 
"يستوعب  اإلنسان  أن  الكثير  رأى  األم حيث 
يتم  ولن  أخرى،  لغة  أي  من  أكثر  األم  باللغة 
النقل احلقيقي للمعرفة إال إذا تعلم الطالب 
لغتها  تُعقها  لم  تقدمت  التي  فالدول  بلغته، 
تساءلت  نفسه،  اإلطار  ويف  التقدم."  عن 
املعرفة  مجتمع  نبني  "كيف  أخرى:  متحدثة 
إلى  ينظرون  الشباب  ذاته جنعل  الوقت  ويف 
للغة  الدونية  فالنظرة  دونية؟   نظرة  لغتهم 
العربية ال تخدم قضية خلق مجتمع املعرفة، 
اللغة اإلجنليزية  وال ينبغي أن أوحي بأهمية 
أكثر من اللغة األصلية. فكلما احترم شبابنا 
من  يتناسب  تسلح مبا  ثم  ولغته  ودولته  ذاته 
إذا مسخنا  املعرفة كلما احترمنا اآلخر. أما 
املواطن وألبسناه لباساً غير لباسه وأحضرنا 
له معرفة غير معرفته، فكيف يكون الوضع؟". 
ومع اتفاقنا مع هذه النقطة، يجب أال يجرفنا 
والشباب  الناشئة  مساعدة  عن  الطرح  هذا 
اللغات األخرى واستخدامها، فتعلم  من تعلم 
ثقافات  مع  والتواصل  االنفتاح  يعني  اللغات 
ومعارف جديدة، وهذا ضروري للغاية للمجتمع 
املعرفة. مجتمع  دخوله  أجل  من   اإلماراتي 

عتب على املؤسسة التعليمية

وقد رأى بعض احلضور أنه منذ إنشاء وزارة 
التربية والتعليم لتحل محل إدارة املعارف مت 

إهمال املعرفة وتواجدها يف املجتمع. وطرح 
خاصة  دائرة  أو  هيئة  إنشاء  الفريق  هذا 
هذه  وتعتبر  السابق.  يف  كان  كما  باملعارف 
نقل  إلى  نظرنا  إذا  أننا  حيث  مهمة  نقطة 
قوميا  مشروعا  باعتبارها  وتوطينها  املعرفة 
عن  املسؤولة  املؤسسات  هي  فما  للدولة، 
ومبعنى  دورها؟  وما  املشروع؟  هذا  تسيير  
آخر، إذا تركنا املؤسسات املختلفة دون تنسيق 
للجهود فستكون اجلهود مبعثرة ويكون هناك 
واحدة  أرضية  على  تالقي  منه  أكثر  تشتت 
من أجل هدف الدفع يف اجتاه نقل وتوطني 
املعرفة كخطوة أولى يف إنتاج وتوظيف املعرفة 
وإقامة مجتمع املعرفة. ولعل هذا يؤكد فكرة 
إنشاء هيئة إلدارة املعرفة يف الدولة لتنسيق 
املؤسسات وحتديد شكل  بني جميع  اجلهود 
الفصل  سيطرحه  ما   وهذا  بينها،  العالقة 

اخلتامي من هذا التقرير. 

لو  الذي  التعليم  أهمية  على  احلضور  وأكد 
هذه  ورفضت  كله.  املجتمع  سيصلُح  صلح 
التي  الكثيرة  التعليم  املجموعة أيضاً جتارب 
تفاجئها كل عام، وقد ال تتناسب هذه النماذج 
مع القيم املجتمعية، وتتم أحياناً بدون دراسة 
كافية أو معرفة مبا حققته املبادرات األخرى. 
وأشار هؤالء إلى بدء جتارب جديدة يف التعليم 
دون إجراء تقييم موضوعي للتجارب السابقة 
فيها  والضعف  القوة  أوجه  معرفة  أجل  من 
الدولة  يف  التعليم  صار  حتى  منها،  والتعلم 
للتجارب...  حقاًل  "يعتبر  قولهم  حد  على 
التعليم  إلصالح  مبادرات  نتبنى  ما  فكثيراً 
وننقل جتارب من دول خارجية دون أن يكون 
لنرى  التعليم  جتارب  لتقييم  دراسات  هناك 
إذا جنحت هذه التجارب يف متكني الشباب 
واملعرفة."  العلم  متطلبات  مع  التعامل  من 
الفريق كذلك بدء مبادرة معينة  وانتقد هذا 
دون اإلعداد لها، مثل مبادرة استخدام األيباد 
املعلمني  إعداد  املدارس،  وتساءلوا  عن  يف 
وتدريبهم  اجلديدة  التكنولوجيا  مع  للتعامل 
أسماها  كما   – التربوية"  "املوضة  إن  عليها. 
بعض احلضور - وحدها لن جتدي نفعاً، بل ال 
بد أن يكون تطور التعليم مبنيا على دراسات 
وخطط جيدة. وقد أشار أحد املتحدثني إلى 

ودفع كثير من احلضور 
يف اجتاه أن توطني 

املعرفة ال ميكن أن يتم 
بدون اللغة األم حيث 

رأى الكثير أن اإلنسان 
"يستوعب باللغة 

األم أكثر من أي لغة 
أخرى، ولن يتم النقل 
احلقيقي للمعرفة إال 

إذا تعلم الطالب بلغته"

رفضت مجموعة 
من احلضور جتارب 

التعليم الكثيرة التي 
تفاجئها كل عام، وقد 

ال تتناسب هذه النماذج 
مع القيم املجتمعية، 

وتتم أحيانًا بدون 
دراسة كافية أو معرفة 

مبا حققته املبادرات 
األخرى
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وزنها،  من  أكبر  اآليباد  قضية  "نعطي  أننا 
فاآليباد هو مجرد وسيلة مثل الكتاب، ويجب 
الكتاب  إلى  إليه كما نظر أجدادنا  ننظر  أن 
باعتباره وسيلة لتيسير التعلم وإتاحته بدرجة 
أكبر وحتقيق تواصل ومعلومات أكثر، وليس 
واألستاذ.  الدراسي  للصف  بديل  أنه  على 
فإذا مارسنا  طرق التدريس ذاتها، حتى مع 
فالعبرة  التعلم.  يحدث  فلن  اآليباد،  وجود 
جديدة  تدريس  طرق  تبني  يف  تكمن  هنا 
من  "فكثير  نفسه:  عن  التعبير  للطالب  تتيح 
املدرس  ألن  باإلحباط  يصابون  الطالب 
وأسئلتهم،  ومقترحاتهم  آراءهم  يتقبل  ال 
التعبير  يتعلمون  وال  قدراتهم  تهدر  ثم  ومن 
االبتكاري." إننا نتفهم حماسة املشاركني عند 
حديثهم عن التعليم. وكما أشار وزير التربية 
للتعليم  تلك اجللسة، فإن  والتعليم نفسه يف 
وتتعاظم  بها.  االهتمام  يجب  كثيرة  هموما 
بإنشاء مجتمع  التعليم  ربط  مع  الهموم  هذه 

املعرفة.

ذات  للمؤسسات  أفضل  تنظيم  إلى  دعوة 
العالقة

به  يقوم  الذي  الكبير  الدور  إلى  وباإلضافة 
التعليم يف خلق مجتمع املعرفة، فإن مساهمة 
املعرفة  وتوطني  نقل  يف  املختلفة  املؤسسات 
النظر  ينبغي  فال  األهمية.  بالغة  موضوع 
إلى مشروع نقل وتوطني املعرفة مبعزل عما 
اتساع  على  املؤسسات  هذه  بهذه  ستقوم 
نواجت  ستوظف  التي  هي  فإنها  أنواعها، 
جديدة  أنواع  استحداث  يف  وتسهم  املعرفة 
تسهم  كيف  السؤال:  ويبقى  املعارف.  من 
وتوطينها  املعرفة  نقل  يف  املؤسسات  هذه 
يف الوقت الذي تعمل به كل مؤسسة منعزلة 
من  الكثير  أن  كما  األخرى؟  املؤسسات  عن 
بيروقراطية  بطريقة  تعمل  املؤسسات  هذه 
اقترح  وقد  املشاركني.  من  كثير  أشار  كما 
لسنوات  محددة  استراتيجية  وضع  بعضهم  
تقتدي  واضحة  أهداف  على  تشتمل  قادمة 
املؤسسات  تقوم  ثم  املختلفة،  املؤسسات  بها 
والفكرة  األهداف.  بالعمل على حتقيق هذه 
املطروحة هنا تؤكد على أهمية وضع أهداف 

وتوطني  لنقل  استراتيجية  أو  عامة  وطنية 
التعليم  يف  مؤسسة  كل  تأخذ  ثم  املعرفة 
وباقي  واإلعالم  والثقافة  العلمي  والبحث 
األهداف  تلك  الدولة نصيبها من  مؤسسات 
وتعمل على حتقيقها، وبهذا تعمل املؤسسات 
الذي  اإلماراتي  اإلنسان  إلنتاج  ومعاً  جميعاً 
نريد. وهذا الطرح، على حصافته، يعبر عن 
للمواطن  الراعية  املركزية  الدولة  هيكلية 
املواطنني  أغلبية  يرى  حيث  ومستقبله؛ 
املشاركني يف هذه الورشة أن كل شيء يجب 
تضع  أن  يف  ضير  وال  الدولة.  من  يبدأ  أن 
الدولة االستراتيجية واألهداف حتى تتوحد 
اجلهود، ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات 
ومشاركات من مؤسسات املجتمع املختلفة يف 

هذه العملية.

أسواق العمل واإلبداع ونقل املعرفة

وطرح املتناقشون موضوعاً مهماً هو أن سوق 
العمل احلالي يف الدولة يقف عائقاً أمام نقل 
فقد  اجلديدة.  املعرفة  واستحداث  املعرفة 
أشار بعض احلضور أن سوق العمل "يفرض 
أستطيع  وال  أعمل...  وماذا  أتعلم  ماذا  علّي 
خلق  من  ميكّنني  ما  العمل  لسوق  أقدم  أن 
وبالعمل  العمل  بسوق  محكوم  ألنني  معرفة، 

يوما بيوم".

املؤسسات  أن  إلى  املتحدثني  بعض  وأشار   
اإلبداع  أمام  عائقاً  متثل  بها  العمل  وثقافة 
وتقدمي أفكار جديدة. فما درج عليه العاملون 
فيه،  يسيروا  أن  يجب  الذي  السياق  يعتبر 
وأشارت  الروتني.  هذا  كسر  الصعب  ومن 
النقاشات أنه هناك، مع األسف، تخوفاً من 
الشباب بصفة عامة ومن أفكارهم، حيث أن 
بعض املديرين يظنون  أن الشباب قد يأخذون 
مكانهم. كما أن هناك تخوفا من أفكار الشباب 
اجلديدة، و"الكثير من املؤسسات التي تدعي 
مع  وتتعامل  بيروقراطية  تكون  الشباب  دعم 
يتم  فال  وتقليدية،  محبطة  بطريقة  الشباب 
تبني أفكار الشباب وبذلك تخمد طاقاتهم." 
وقد أشار بعض احلضور، وبخاصة الشباب 
يف  "التقليدية  العمل  بيئات  أن  إلى  منهم، 

طرح املتناقشون 
موضوعًا مهمًا هو أن 

سوق العمل احلالي يف 
الدولة يقف عائقًا أمام 
نقل املعرفة واستحداث 

املعرفة اجلديدة
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وإنتاج  نقل  دون  حتول  املختلفة  املؤسسات 
املعرفة. فاملشكلة التي تواجه الشباب – على 
حد قولهم - أنهم ال يستطيعون إيصال صوتهم 
العديد  وأكد  مهني.  بشكل  مديريهم  إلى 
إلى  صوته  توصيل  إلى  يحتاج  ""الشباب  أن 
الذهني  العصف  مبادرة  كما مت يف  الرؤساء 
التقرير.  هذا  إعداد  سياق  يف  عقدت  التي 
فأفكار الشباب حتتاج إلى رعاية مثل البذرة، 

إذا لم متنحها الرعاية فإنها ستموت." 

املؤسسات  دور  أن  النقاشات  من  وظهر 
السلبي ال يشجع على االبتكار أو اخلروج عن 
أطوار العمل التقليدية. "فعند تقدمي أي فكرة 
أنه  كما  بالرفض،  تقابل  ]للمديرين[  جديدة 
والعلمي  الثقايف  للتبادل  تشجيع  ليس هناك 
حضور  على  التشجيع  خالل  من  لألفكار 
الداخل  يف  الشركاء  مع  والعمل  املؤمترات 
واخلارج. فاملدير يعتبر األفكار اجلديدة غير 
لبدء  الطموح  لديه  وليس  بالعمل  مرتبطة 
املهنية  التنمية  على  يشجع  وال  شيء جديد، 

للعاملني إال بالطريقة التقليدية."

البحث العلمي وريادة األعمال: بني 
الرؤية واإلرادة السياسية الداعمة 

والتردد يف التطبيق

سابق  أستاذ  وهو   - املتحدثني  أحد  أوضح 
على  القائمني  "لدى  أن   - اإلمارات  بجامعة 
عدم  العلمي  والبحث  التكنولوجيا  مبادرات 
العمل  بنجاح  يتعلق  فيما  الرؤية  يف  وضوح 
وفشله. فالفشل لديهم غير وارد، وهو شيء 
األعمال  لرواد  بالنسبة  أما  مقبول."  غير 
والقضية،  الفشل،"  خالل  من  النجاح  "يأتي 
كما يقول ليست قضية متويل ولكنها قضية 
اقتصاد  لتطوير  متكاملة  ومنظومة  بيئة 
لديهم  ألن  يأت  لم  الغرب  "فنجاح  املعرفة. 
الغربية  البيئة  متويال فقط، ولكن أيضاً ألن 
متفهمة لطبيعة العمل يف مجال التكنولوجيا 
والبحث العلمي. أما نحن فتجدنا متطرفني 
أو  كلياً  انفتاحاً  إما  نريد  اختياراتنا  يف 
هناك  أن  األخرى  والنقطة  كليًا".  تشدداً 
"فالقادة  واملواطن،  القرار  متخذ  بني  فجوة 

الريادي  البعد  لديهم  القرارات  ومتخذو 
والرغبة يف التطور والقفز باملجتمع إلى آفاق 
املدراء  أو  التنفيذي  البعد  على  أما  جديدة، 
التنفيذيني يف الصف الثاني والثالث فلديهم 
امليزانيات  مع  والتعامل  التنفيذ  من  تخوف 
تواجه  الشباب  دعم  فمشاريع  واملبادرات. 
مشكلة حقيقية ألن متخذ القرار خائف من 
التعامل مع امليزانية." يجب أن يكون املديرون 
الرعب  يغلب عليهم  رياديني، وال  التنفيذيون 
امليزانيات  مع  التعامل  من  والرهبة  واخلوف 
املشروع  الشباب جناح  يشترطوا على  أن  أو 
لتقدمي التمويل. "ال يعلمون أن عالم األعمال 
مبني على األفكار اجلديدة و20%  فقط من 
أفكار املشاريع تنجح، ولكننا نتعلم من الفشل 
يكون  بأن  املتحدث  طالب  حني  ويف  أيضاً." 
املخاطرةألنها  وثقافة  اجلرأة  املديرين  لدى 
من  آخر  فريق  رأى  فقد  لإلبداع،  مطلوبة 
مع  التعامل  عند  التخوف  أن  احلضور 
امليزانيات مطلوب: "اخلوف من اإلنفاق وارد 
شيء،  أي  على  نصرف  أال  يجب  أننا  حيث 
بل يجب التأكد من جدية الفكرة. فامليزانيات 
أن  يجب  فال  للتقييم،  وتخضع  رقابة  عليها 
دراسة  دون  تبنيها  يجب  فكرة  أي  أن  نظن 

جدوها." 

وقد أعطى أحد املتحدثني مثاالً على نقص 
معه.  والتعاطي  العلمي  البحث  ملعنى  الفهم 
أحد  يف  مني  طلبوا  متويل  أعطوني  "عندما 
يف  الربحية  إلى  الشركة  أنقل  أن  الصناديق 
يدل  وهذا  سنوات.  ثالث  إلى  سنتني  خالل 
فالبحث  العلمي.  بالبحث  علمهم  عدم  على 
واخلطأ  العمل  إلى  يحتاج  كائن حي  العلمي 
عراقيل  فهناك  األخطاء...  من  والتعلم 
األوضاع".  وتكييف  املسار  تغيير  إلى  تؤدي 
وهي  االكتشاف،  من  كبير  كم  العملية   ففي 
بناء  أقمت  "بأنني  بعضهم  يظن  كما  ليست 
غداً.  اإليجارات  من  األرباح  وبأنني سأجنى 
سياق  يف  العلمي  البحث  مجال  يف  فالعمل 
يختلف متاماً  واإلدراك يف مجتمعنا  الثقافة 
األخرى."  املجتمعات  يف  عليه  هو  عما 
تدار  ال  "املؤسسات  أن  املتحدث  وأوضح 
بالطريقة الصحيحة كمؤسسات أعمال وأنها 

إن ما شدد عليه 
عدد من احلضور هو 

إنشاء ثقافة لدعم 
الشباب ومتكينهم. 

فال يجب أن نتوقف 
عند البعد املادي 

واخلوف من الفشل، 
ألن هذا لن يخلق 

جيال مبادرا ومبدعا. 
فبناء مجتمع املعرفة 

يتطلب وجود بيئة 
أو منظومة متكاملة 

ليس من بينها اخلوف 
والرهبة والتقليدية 

والبيروقراطية
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بعقلية  السوق  يف  وتنافس  تتقدم  أن  يجب 
العمل  عن  نبتعد  وأن  األعمال  وريادة  رجال 
لديها  ليس  حكومية،  مؤسسات  بوصفنا 
ميزانياتنا مضمونة من  للتنافس ألن  الدافع 

احلكومة."

هو  احلضور  من  عدد  عليه  شدد  ما  إن 
فال  ومتكينهم.  الشباب  لدعم  ثقافة  إنشاء 
واخلوف  املادي  البعد  عند  نتوقف  أن  يجب 
مبادرا  جيال  يخلق  لن  هذا  ألن  الفشل،  من 
يتطلب وجود  املعرفة  ومبدعا. فبناء مجتمع 
بينها  من  ليس  متكاملة  منظومة  أو  بيئة 
والبيروقراطية.  والتقليدية  والرهبة  اخلوف 
اخلبير  املتحدث  يقول  كما  نعلم   أن  ويجب 
فارقا بني  أن هناك  التكنولوجيا  يف شركات 
إقامة  اليسير  "فمن  وإنتاجها،  املعرفة  نقل 
إنشاء  على  املعتمدة  النمطية  املشروعات 
فروع للشركات األجنبية. ولكن حتى مع وجود 
هذه املشروعات ال ميكن أن ندعي أننا ننتج 
املعرفة. فهذا نقل للمعرفة، أما إنتاج املعرفة 
أن  مبعنى  احمللية،  الصبغة  إضافة  فيعني 
نعيد صياغة املعرفة محلياً. فالسمة املميزة 
املعرفة  على  اإلضافة  هي  املعرفة  إنتاج  يف 
املنقولة وليس نقل املعرفة واستخدامها كما 

هي."

مؤسسات رعاية الشباب

يف  خلط  وجود  املناقشات  من  اتضح  وقد 
املفاهيم بني وجود مؤسسات ترعى الشباب 
املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزارة  مثل 
أحد  يكن  لم  املؤسسات  فهذه  وغيرها. 
أهدافها أبداً منذ إنشائها أن مُتّكن الشباب 
من نقل وتوطني املعرفة، ولكن وجودها، ومبا 
احلضور  لبعض  أوحى  بالشباب،  تعنى  أنها 
أنها تستطيع أن تقوم بكل شيء أو يجب أن 
يكون نقل وتوطني املعرفة من مهماتها. وهذا 
ميثل قصوراً وتسطيحاً يف النظرة إلى قضية 
نقل وتوطني املعرفة. وذكر بعضهم  أنه على 
بالشباب  تعنى  مؤسسات  وجود  من  الرغم 
ليس  فإنه   املختلفة  األنشطة  لهم  وتقدم 
هناك من تقييم ألثر األنشطة املختلفة لهذه 

املؤسسات على تنمية قدرات الشباب ومدى 
االستفادة مما يقدم لهم. 

بيئات متكينية محفزة ... ولكن

أما فيما يخص البيئات التمكينية، فقد ذكر 
املشاركون أن املخصصات املالية موجودة وال 
شك يف ذلك، فدولة اإلمارات دولة غنية، كما 
أن هناك الدعم السياسي والرؤية السياسية 
متكينية  بيئات  متثالن  وهاتان  الواضحة. 
مهمة لنقل وتوطني املعرفة. إال أنهم أشاروا 
إلى  غياب بعض العناصر التي يحتاجها نقل 
ذلك  كان  ورمبا  وإنتاجها.  وتوطينها  املعرفة 
امتدادا للحديث عن الكفاءات التي ذكرناها 
سابقا، مع التركيز على البيئات التي متكنهم 

من النقل والتوطني واإلنتاج.

بيئات متكني البحث العلمي

هي  املطلوبة  التمكينية  البيئات  هذه  وأول 
املتحدثون،  بني  وكما  العلمي.  البحث  بيئة 
قورنت  ما  إذا  للبحوث،  التحتية  "البنية  فإن 
املثال،  سبيل  على  للطرق  التحتية  بالبنية 
متأخرة جداً. فال توجد جهة حتدد أولويات 
هيئة  وجود  من  الرغم  على  العلمي،  البحث 
البحث العلمي ال نستطيع كدولة أن نبحث يف 
لديها  األخرى  فالدول  املعرفة.  مجاالت  كل 
مكاتب لالبتكار والعلوم لتحديد األولويات." 

كوادر  وجود  هو  التمكينية  البيئات  وثاني 
إماراتية. "أين هي الكوادر اإلماراتية املؤهلة 
للتعامل  كافية  بأعداد  سليماً  علمياً  تأهياًل 
مع هذا اجلانب؟ فعدد األساتذة قد ال ميّثل 
الدولة  يف  األجانب  األساتذة  عدد  من   %5

يف التعليم اجلامعي والعالي. أين دور تأهيل 
الكوادر الوطنية واحملفزات لكى ينهج أبناؤنا 
هذا املجال، ال سيما أن العديد من الباحثني 
يف الدراسات العليا هم يف الفئة العمرية 19-

29 سنة." 

وهي  العلمي،  النشر  هي  الثالثة،  والقضية 
العلمية  مجالتنا  "فأين  األهمية:  يف  غاية 

بني املتحدثون، 
أن البنية التحتية 

للبحوث متأخرة جدًا 
إذا ما قورنت بالبنية 

التحتية للطرق

إن دولة اإلمارات دولة 
غنية، كما أن هناك 

الدعم السياسي 
والرؤية السياسية 
الواضحة. وهاتان 

متثالن بيئات متكينية 
مهمة لنقل وتوطني 

املعرفة
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املتميزة التي تتفاعل مع موضوعات مهمة يف 
العلمي  اإلنتاج  إن  بقضاياها؟"  وتهتم  الدولة 
يف الدولة هو إنتاج ضعيف عموماً، ثم تأتي 
قضية نشر اإلنتاج العلمي، فالبحوث فائدتها 
ضعيفة إذا لم تنشر ويتم حتويل أفكارها إلى 
منتجات تفيد البشر. ويف هذا الصدد يتساءل 
التي  املؤسسات  هي  "أين  املشاركني:  أحد 
تهتم بنواجت البحوث وتعمل على حتويلها إلى 
منتجات؟ ففي كل املجتمعات تقوم الشركات 
ومؤسسات املجتمع املدني بهذه املهمة. فبعد 
التي  البيئات  جتد  ونشرها  البحوث  إجراء 
املجتمع  دور  ولكن  منها،   باالستفادة  تقوم 
كامل.  بشكل  غائب  اجلانب  هذا  يف  املدني 
دورها  الدولة  يف  مؤسسات  هناك  فليس 
منتجات  إلى  وحتويلها  البحوث  نواجت  أخذ 
رأى  وباملقابل،  املجتمع."  خلدمة  ملموسة 
به  ليس  العلمي  البحث  أن  املشاركني  بعض 
يكون  وقد  للبحوث.  منتجة  الدولة  وأن  خلل 
املرتفع  املالي  املوقف  هو  هذا  وراء  السبب 
الدولة  أن  مبا  أنه  يظن  فبعضهم   للدولة.  
العلمي،  البحث  متول  أن  وتستطيع  غنية 
بسيطة  املشكلة  أن  أو  مشكلة،  هناك  فليس 

وسهلة احلل.

ضعف دور املجتمع املدني

وال شك أن للحكومة دورا تؤديه يف موضوع 
وجهات  من  اتضح  كما  املعرفة  وتوطني  نقل 
نظر املتناقشني. ولكن املعرفة ونقلها  – كما 
علمية  منظومة  تتمثل   - بعضهم   أوضح 
متكاملة تصب يف النهاية يف مصلحة املجتمع 
التمكينية  البيئات  تتضافر  أن  ويجب  ككل 
والتشريعات واألنظمة يف هذا الشأن. "إال أن 
املجتمع املدني وإشراكه مع القطاع احلكومي 
يجب أن يُولى االهتمام الكايف، ففي املجتمعات 
اختالف  على  املدني  املجتمع  يقوم  األخرى 
املختلفة  اجلمعيات  ذلك  يف  مبا  مؤسساته 
بالدور األساس يف هذه العملية، واجلامعات 
ومراكز البحث والتطوير والشركات جزء من 
هذا املجتمع املدني. والقطاع احلكومي دائماً 
أقل يف قدرته من املجتمع املدني املتسع. كما 
أنها  احلكومة  على  فقط  االعتماد  ميكن  ال 

ستقوم بكل شيء ونهمل القطاع املدني." 

وما ميكن البناء عليه هنا هو ضرورة إنشاء 
مؤسسات مدنية مهنية تقوم بتطوير املنظومة 
من  مجموعة  تدعمها  واملعرفية،  العلمية 
مع  بالعمل  اخلاصة  واللوائح  التشريعات 
ذاته،  الوقت  ويف  والعلوم.  والبحوث  املعرفة 
جند أن للدولة دورا مهما  يف سن التشريعات 
التي  واألنظمة  اللوائح  ووضع  والقوانني 
املالية واستمرار عملية  املوارد  تضمن وجود 
نقل وتوطني املعرفة. إن قضية املجتمع املدني 
الدراسة  نتائج  بينت  وقد  األهمية.  غاية يف 
لدور  الشباب  الوعي يف نظرة  الكمية غياب 
خلق  يف  املهنية  والنقابات  املدني  املجتمع 
نقل  يف  لدورهم  وكذلك  املعرفة  مجتمع 

وتوطني املعرفة.

استثمار البيئة احملفزة القائمة يف 
اإلمارات

أن  يُعلم  أن  يجب  التحرك  أثناء  يف  أنه  كما 
اإلمارات بطبيعتها بيئة محفزة لنقل وتوطني 
جميع  من  بشرية  كتلة  وجود  نتيجة  املعرفة 
أن  الظن  يجب  ال  ثم  ومن  العالم.  أطراف 
مشروع نقل وتوطني املعرفة يف الدولة سيتم 
فقط باملواطنني. وحسبما ذكر أحد املتحدثني: 
»فإنه ميكن طرح التساؤل حول مدى استفادة 
املواطن من ثورة احلكومة الذكية؟ إن استفادة 
املواطن من ثورة التكنولوجيا واملعرفة محدودة 
جداً.« واملراد هنا استفادة املواطن يف املجال 
املعريف من خالل عمله. »واحلديث هنا عن 
التطبيقات اخلاصة باملجتمع وليس استهالك 

تكنولوجيات مستوردة. 
وهذه دعوة إلى إصدار قانون بتمكني املواطن 
باملجتمع  فاعاًل  عضواً  يكون  حتى  معرفياً 
األول  جانبني  توفر  وطنية  جلنة  إنشاء  أو 
املواطن  حتى حتفز  محفزاً  عاماًل  تكون  أن 
لالستفادة من املعرفة والقيام مبنتجات تأخذ 
من املعرفة مادة لها، والدور الثاني أن تؤدي 
املواطن  ترعى  حتى  واإلرشاد  الرعاية  دور 

على طريق اإلنتاج املعريف.«

هناك ضرورة إنشاء 
مؤسسات مدنية مهنية 
تقوم بتطوير املنظومة 

العلمية واملعرفية، 
تدعمها مجموعة من 
التشريعات واللوائح 
اخلاصة بالعمل مع 

املعرفة والبحوث 
والعلوم

رأى املشاركون أن فكرة 
أن احلكومة وحدها 

تدعم املواطن وتذهب 
إليه يف كل شيء لن 
تؤسس عالم املعرفة 

"فاحلكومة ال ميكن أن 
تلقن املواطن املعرفة"
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إلى  يذهب  أن  املواطن  على  يجب  وأخيراً، 
املعرفة ويدعم احلكومة. ففكرة أن احلكومة 
كل  يف  إليه  وتذهب  املواطن  تدعم  وحدها 
شيء لن تؤسس عالم املعرفة »فاحلكومة ال 

ميكن أن تلقن املواطن املعرفة.«

اخلالصة

بناء على الدراسات امليدانية الكمية والنوعية 
استخالص  ميكن  الفصل،  هذا  قدمها  التي 

النقاط املهمة التالية:

يتمتع الشباب اإلماراتيون مبهارات معرفية • 
جيدة متكنهم من االندماج الفاعل يف نقل 
يف  ذلك  انعكس  وقد  املعرفة.  وتوطني 
التي حصل  الكلية  الدرجات  ارتفاع معدل 
املهارات  يف  اجلنسني  من  الطالب  عليها 
املهارات  املعرفية، حيث جاءت جملة هذه 
على مستوى جيد. إال أنه ميكن مالحظة 
بعض التفاوتات يف املكونات الرئيسة لهذا 
األداء  يف  كان  حني  ففي  املهم.  املؤشر 
الدراسة  يف  املشاركة  العينة  ألفراد  العام 
ومهارة  اليومية  املشكالت  حل  مهارة  يف 
أداء  فإن  جيدا،  املعلومات  عن  البحث 
الطالب يف مهارة التواصل الكتابي كان يف 
األهمية  من  الرغم  على  املتوسط،  حدود 
القصوى لذلك يف حتقيق عمليات االندماج 
الفاعل للشباب يف مجتمع املعرفة. وجاءت 
مستوى  يف  التكنولوجيا  استعمال  مهارة 
بني املتوسط واجليد. كما كان األداء العام 
أجنبية  لغة  استخدام  مهارة  يف  للشباب 
أن  على  يدل  مما  متوسطا،  )اإلجنليزية( 
فهماً  املهارة  تلك  امتالك  يف  نقصاً  هناك 
اللغة  وكتابة. ويصدق ذلك على استخدام 

العربية، بل بدرجة أكبر. 
كما أظهرت العينة املمثلة لشباب اإلمارات • 

القيم  معظم  امتالك  يف  عالية  نسباً 
الضرورية لالندماج الفاعل يف عمليات نقل 
وتوطني املعرفة. لكن من الضروري توخي 
ألنها  النتيجة  هذه  مع  التعامل  يف  احلذر 
قيم  من  الشباب  إليه  يطمح  ما  متثل  قد 
وقد ال تنعكس بالضرورة على ممارساتهم 

إلى  يدعو  ما  ذلك  يف  فإن  وتصرفاتهم، 
التفاؤل احلقيقي وميكن التعظيم عليه يف 
تعزيز القيم املوجهة لتصرفات الشباب مبا 
يخدم القضية األسمى يف حتقيق االندماج 
الفاعل للشباب اإلماراتي يف عمليات نقل 

وتوطني املعرفة. 
باملقابل، بينت التحليالت وجود ضعف يف • 

مستوى فاعليات الشباب يف مجال فاعلية 
االجتماعية ويف مستوى الفاعلية  الثقافية 
بدرجة أقل، بينما جاءت النسبة مقبولة يف 

مجال الفاعلية االقتصادية. 
العمل املركزة وورش •  كما أظهرت جلسات 

لدى  واضحا  حماسا  الذهني  العصف 
والفخر  واملواطنة  االنتماء  يف  الشباب 
األكيد  باإلمارات وإجنازاتها. وتدعم هذا 
أشار  الذي  امليداني  البحث  يف  االنطباع 
إلى ذلك ومبعدالت أعلى من باقي الدول 
احلماس  هذا  يف  إن  املشاركة.6  العربية 
سيما  وال  عليه،  البناء  ميكن  ما  واالنتماء 
اخلاصة  املفاهيم  بترسيخ  يتعلق  ما  يف 
املواطنة  وممارسات  بأسس  الشباب  لدى 
يف  متوسطة  نتائجها  )وكانت  الصحيحة 
ومبا  النهائية(،  الدرجة  من   %55 حدود 
االندماج  إمكانية  من  كبير  بشكل  يعزز 
الفاعل املبني على املواطنة الصحيحة وما 

تشتمله من حقوق وواجبات.
مستوى •  أن  إلى  التحليالت  أشارت  كما 

انفتاح الشباب عاملياً )القراءة، السفر( كان 
ضعيفا، حيث جاء متوسط درجات الطالب 
كما  النهائية،  الدرجة  من   %33 يف حدود 
اطالعهم  بعدم  العينة  من   %65.1 أفاد 
على ما يترجم من كتب أجنبية ذات صلة 
بتخصصاتهم ويف ذلك ما يشير إلى نقطة 
سواء  أكبر  بجهود  معها  التعامل  يجب 
الشباب  من  أو  التنموي  القرار  صانع  من 
من   %70 أن  للنظر  امللفت  ومن  أنفسهم. 
املشاركني يف العينة أفادوا بعدم معرفتهم 
بوجود مؤسسات شبابية ذات صلة مبسألة 
نقل وتوطني املعرفة مما يوجب التوسع يف 
واملؤسسات  البرامج  عن  اإلعالن  عمليات 
الشباب،  لرعاية  اإلمارات  بها  تزخر  التي 
ليتمكن الشباب اإلماراتيون من االستفادة 

أظهرت جلسات العمل 
املركزة وورش العصف 

الذهني حماسا 
واضحا لدى الشباب 
يف االنتماء واملواطنة 

والفخر األكيد  
باإلمارات وإجنازاتها. 
وتدعم هذا االنطباع 

يف البحث امليداني 
الذي أشار إلى ذلك 
ومبعدالت أعلى من 
باقي الدول العربية 

املشاركة
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 من الفرص الهائلة التي توفرها الدولة لهم.
وكما هو متوقع، جاءت انطباعات الشباب 
اإلماراتيني حول البيئات التمكينية ممتازة 
بأن   %95 من  أكثر  وبنّي  عام.  بشكل 
تسهم  اإلنترنت  الستخدام  الفرصة  إتاحة 
وبفعالية مقبولة أو كبيرة يف تأهيل الشباب 
ينطبق  ذاته  واألمر  املعرفة.  وتوطني  لنقل 
اإللكتروني  التفاعل  وسائل  توفر  على 
فعالية  و%59.2  مقبولة  فعالية   %32.6(
اإلماراتيون  الشباب  أظهر  كما  كبيرة(. 
يف  العاملة  الهيئات  قدرة  يف  كبيرة  ثقة 
 %43.5( اإلعالم  ذلك  يف  مبا  اإلمارات 
قدرة  ويف  كاملة(  ثقة  و%43  مقبولة  ثقة 
املساهمة  على  املدني،  املجتمع  منظمات 
يف إدماج الشباب يف عمليات نقل وتوطني 
املعرفة، وكذلك اجلمعيات املهنية. كما يرى 
الشباب بأن احلكومة تبذل جهوداً كبيرة يف 
مجال دعمهم، حيث ذكر معظم املشاركني 
كبيرة  »مساهمة  للحكومة  أن  العينة  يف 
جداً« أو »مساهمة كبيرة« يف هذا املجال. 
إليها يف  النظر  يجب  النتائج  هذه  أن  بيد 
واملجتمعية  الثقافية  الفاعلية  نتائج  ضوء 
مما  نسبيا،  متدنية  جاءت  التي  للشباب 
يدل على أن الشباب قد ال يكونون ملمني 
بدور منظمات املجتمع املدني واجلمعيات 
واألجهزة احلكومية األخرى وهم بالتالي ال 
يستخدمون الطاقات والفرص التي توفرها 

هذه املؤسسات بالشكل املطلوب. 
ومن امللفت أن ما يقرب من ربع العينة رأوا • 

أن »مساهمة مشاريع االستثمار اخلارجي 
»ضعيفة«  املعرفة«  وتوطني  نقل  يف 
ملساهمة  بالنسبة  وكذلك  »غائبة«  أو 
البحوث  متويل  يف  االقتصادية  املؤسسات 
النهوض  يف  اخلاص  القطاع  و«مساهمة 
اإلجابات،  هذه  يف  إن  العلمي«.  بالبحث 
العصف  جلسات  خالل  من  تدعمت  التي 
يستدعي  ما  املركزة،  واجللسات  الذهني 
االهتمام بهذه العناصر الثالثة املهمة عند 

التخطيط لنقل وتوطني املعرفة.
املوضوعات •  الشباب حول  إجابات  وأثارت 

من  العديد  املعرفة  وتوطني  بنقل  املتعلقة 
الشباب  املوضوعات، حيث جاءت إجابات 

إيجابية على بعض األبعاد ودالة على وعيهم 
مبا ميكن أن تقدمه املعرفة ونقلها وتوطينها. 
"املوافقة  أو  "املوافقة"  اإلجابات  ومن هذه 
جداً" على أن توطني املعرفة "سيساهم يف 
وأن ذلك  واالبتكار"  اإلبداع  تنشيط حركة 
سيسهم يف "تنشيط االقتصاد" عالوة على 
األثر اإليجابي على مواضيع حياتية مهمة 
مثل "احلّد من البطالة"؛ وبأن "نقل وتوطني 
البلدان  يف  هو  كما  اإلمارات،  يف  املعرفة 
هذه  ملستقبل  حيوية  مسألة  العربية، 
تعزيز  يف  تسهم  أن  "ميكن  وأنها  البلدان" 

املنافسة االقتصادية".  
باملقابل، ميكن التوقف عند بعض إجابات • 

مفادها أن "مسألة نقل وتوطني املعرفة ال 
تدخل ضمن مشاغل الشباب احلالية"، إذ 
ذلك  على  الصريحة  املوافقة  تتجاوز  لم 
بينت  كما  العينة.  مجموع  من   %38.4

املقابالت املركزة وجلسة العصف الذهني 
ورمبا  الشباب،  لدى  التخوف  بعض  وجود 
من  املشاركني  اخلبراء  لدى  أكبر  بدرجة 
تكرس  أن  إمكانية  من  سنا،  األكبر  الفئة 
للغرب  التبعية  املعرفة  عملية نقل وتوطني 
الثقافية  اخلصائص  يف  ستغير  أنها  أو 
لإلمارات، مبا يف ذلك من طمس الهوية أو 
اإلخالل باللغة العربية. إن يف هذه النتيجة 
الوعي  لزيادة  والعمل  االنتباه  ما يستدعي 
املجتمعي بأهمية االنفتاح والتواصل البناء 
ونقل وتوطني املعارف كضرورة تنموية تعود 
أن  على  التركيز  مع  املجتمع،  على  بالنفع 
األحوال  من  حال  بأي  يعني  ال  االنفتاح 
من  بد  ال  كما  طمسها.  أو  الهوية  ضياع 
كحاضنة  العربية  اللغة  دعم  على  التركيز 
للثقافة واملعرفة دون إغفال أهمية الترجمة 
وتعلم اللغات األجنبية كمتطلب يسير جنبا 
إلى جنب مع دعم اللغة العربية وصوال إلى 

االنفتاح املعريف املنتج.
ميكن •  التي  اإليجابية  األمور  أهم  ومن 

التعظيم عليها قناعات الشباب بتوفر أحد 
يف  واملتمثل  املعرفة،  مجتمع  أركان  أهم 
الساحقة  األغلبية  أفادت  فقد  احلريات؛ 
األساسية  احلريات  بتوفر  الطالب  من 
الرأي  )حرية  "جيدة"  أو  "ممتازة"  بدرجة 

هنالك تأييد ملفهوم 
نقل وتوطني املعرفة 

واالنفتاح بني الشباب 
اإلماراتيني الذين أبدوا 

بشكل عام حتمسا 
ملحوظا لعملية نقل 

املعرفة
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 %98.2 املبادئ  وحرية   %98.4 والتعبير 
وينطوي    .)%96.4 االجتماعية  والعدالة 
متكينية  وبيئة  إيجابي  توجه   على  ذلك 
تساعد الشباب على نقل وتوطني املعرفة. 
وميكن مالحظة هذا التوجه اإليجابي أيضا 
والتقاليد  العادات  حول  الشباب  أراء  يف 
رأى  حيث  اجلنسني،  بني  التمييز  وعدم 
معظمهم أنها محفزة لنقل وتوطني املعرفة 
اإلماراتي.  املجتمع  يف  متوافرة  وأنها 
وبالنسبة حملفز توفير فرص عمل للشباب، 
مع أهميته وضرورته لنقل وتوطني املعرفة، 
فقد أجاب 43.1% بعدم توفره. ويستدعي 

ذلك ضرورة التعامل مع هذ األمر.

وجلسة  املركزة  اجللسات  نتائج  ودعمت 
العالقة  وذوي  اخلبراء  مع  الذهني  العصف 
للعديد  إثارتها  إلى  إضافة  االجتاهات،  هذه 
من القضايا املهمة ذات العالقة. وبينت هذه 
األمور  من  عددا  املهمة  النوعية  الدراسات 
النحو  على  نقاطها  أهم  تلخيص  ميكن  التي 

التالي: 
وتوطني •  نقل  ملفهوم  تأييد  هنالك  كان 

اإلماراتيني  الشباب  بني  واالنفتاح  املعرفة 
ملحوظا  حتمسا  عام  بشكل  أبدوا  الذين 
خطوة  اعتبرت  التي  املعرفة  نقل  لعملية 
تالية  خطوات  إلى  تؤدي  أن  يجب  مهمة 
منها »تقنني املعرفة لبيئة اإلمارات«، مبعنى 
احمللية  بالصياغة  وصياغتها  »حتويرها 

بطريقة تناسب ثقافة املجتمع وهويته«. 
وفيما يخص موضوع توطني املعرفة، عبر • 

املعرفة  توطني  مفهوم  أن  عن  املشاركون 
جديد عليهم نسبياً، فرأت الغالبية منهم أن 
التوطني هنا يعني أن تصبح املعرفة موّطنة 
يف أبناء اإلمارات أنفسهم مع التركيز على 
املقيمني  من  القصوى  االستفادة  ضرورة 
لديهم  التي  واخلبرات  املعارف  ونقل 
وتراكمها،  استبقائها  أجل  من  و"توثيقها" 
على  دائماً  "معتمدة  الدولة  تظل  ال  حتى 
مصدر خارجي". وأكد الشباب على وجوب 
أن تتميز العقول املواطنة يف عدة مجاالت 
حيوية ال تقتصر فيها على النقل والتطويع 
والتوطني بل أن تعمد إلى اإلبداع والتميز 

توسع  وأن  العالم،  مستوى  على  والريادة 
وأبرز  تدريجياً.  املجاالت  هذه  دائرة  من 
إدارة  موضوع  يكون  أن  أهمية  الشباب 
بأهمية  وعي  مع  وطنياً،  مشروعاً  املعرفة 
مجتمع  لبناء  وتأهليهم  الشباب  مشاركة 

املعرفة.  
الشباب •  أن  إلى  بقوة  اإلشارة  من  بد  وال 

لم  إن  طاقة  "الشباب  أن  رأوا  أنفسهم 
سلبية".  طاقة  فستتصبح  إيجابياً  تستغل 
وتدريبهم  عليهم  االعتماد  يجب  وعليه، 
الدور.  هذا  أداء  يف  الفرصة  وإعطائهم 
ورأى فريق منهم أن هناك عدم توازن بني 
العمل؛  سوق  ومتطلبات  التعليم  مخرجات 
العمل  يخدم سوق  ال  الطالب  يتعلمه  فما 
املشاركني  غالبية  رأت  كما  كبيرة.  بصورة 
النظام  يف  حقيقية  مشكالت  هناك  أن 
التعليمي الذي اعتبروه "منبع نقل املعرفة"، 
مثل ندرة بعض التخصصات بل غيابها كليا 
مع شيوع اختصاصات أخرى على حسابها، 
بعضهم   أشار  كما  واإلدارة.  اإلعالم  مثل 
يف  والطالبات  الطالب  مستوى  تدني  إلى 

املرحلة اجلامعية.
املهارات •  تطوير  ضرورة  الشباب  وبنّي 

متطلبات  مع  يتالءم  مبا  لديهم  املعرفية 
بعضهم  وأشار  والعوملة.  املعرفة  عصر 
إلى  أن الطالب يف حاجة ماسة إلى تعلم 
املستقبل  يف  تساعدهم  جديدة  مهارات 
على التعلم املستمر واالستزادة من املعرفة 
ومن ثم نقلها وتوطينها. وقدم العديد منهم 
إبداء  مع  القائمة  التعليمية  للخطط  نقدا 
التخوف من أن النظام التعليمي قد يعطي 
منه  املنتج  أن  حني  يف  بالتحسن  انطباعاً 
الدول  املتعلمني يف  ينافس  أن  يستطيع  ال 

األخرى.

ويف جلسات العصف الذهني، أبدى املشاركون 
واضحا  فهما  العالقة  وذوي  اخلبراء  من 
مع  املعرفة،  وتوظيف  وتوطني  نقل  ملوضوع 
التأكيد على أن األمر يجب أن يُنظر إليه على 
املجتمع على عدة  تتم يف  كبيرة  أنه منظومة 
العديد من املؤسسات،  مستويات ومن خالل 
اإلعالم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  منها 

هنالك شبة اتفاق على 
ضرورة تعزيز ودعم 

مكانة اللغة العربية 
كحاضنة للثقافة ووعاء 

لنقل وتوطني املعرفة، 
مع التركيز على أن 

توطني املعرفة ال ميكن 
أن يتم بدون اللغة 

األم، مع التشديد على 
تعلم اللغات األخرى 

واستخدامها كضرورة 
لالنفتاح والتواصل 

مع الثقافات واملعارف 
اجلديدة
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أن  ويجب  األخرى.  املجتمعية  واملؤسسات 
من  تناغم  يف  معاً  املؤسسات  هذه  كل  تعمل 
أجل تأهيل الكوادر الشابة املواطنة الكتساب 
املعرفة، ومن ثم استخدامها االستخدام األمثل 

ونشرها يف املجتمع وتوظيفها وتطويرها. 
املعرفة  مبوضوع  الوعي  إلى  باإلضافة 
وأهميتها، فقد أظهر املتناقشون كذلك وعياً 
تنويع  وأهمية  باالقتصاد  املعرفة  بارتباط 
على  االقتصار  وعدم  الدولة  يف  االقتصاد 
كفاءة  ولتحقيق  البترولية.  املنتجات  عوائد 
ثقافة  تعزيز  وجوب  املتناقشون  رأى  املعرفة، 
اإلجناز يف األطفال منذ الصغر. ويعني ذلك 
"أن نُعلم األطفال كيفية وضع أهداف ألنفسهم 
والسعي لتحقيق هذه األهداف، وعدم انتظار 
أن تُنجز عنهم األشياء أو أن يقوم شخص بالغ 
اإلجناز  ثقافة  تعزيز  إن  عنهم."  نيابة  بذلك 
اإلماراتي،  املجتمع  يف  مبكان  األهمية  من 
خصوصا مع طالب املدارس واجلامعات".    

والكفاءة األخرى التي اتفق املشاركون على أنها 
تدعم إنتاج املعرفة هي التواصل االجتماعي. 
وفهم  اآلخر  مع  والتفاعل  التواصل  فبدون 
اآلخر ووجهات نظره املختلفة وأطره الفكرية 
، لن يحدث تالقح حقيقي للمعارف. وهناك 
يف  املعرفة  إنتاج  مكونات  من  آخر  مكون 
أفادت  حسبما   – املتحدة  العربية  اإلمارات 
النقاشات - يرتبط بتعزيز قيمة العمل. وهذه 
وأشار  املواطنني.  لدى  بشدة  مطلوبة  قيمة 
حيث  الثقافية،  الهوية  قيمة  إلى  املشاركون 
النقل  بني  توازن  إيجاد  وجوب  وبقوة  بينوا 
وبني ثقافة وهوية املجتمع، مع ضرورة حتييد 
القيم االجتماعية الهدامة التي ال تساعد يف 
نقل وتوطني املعرفة مثل القيم التي تتمثل يف 
االستهالك واملادية أكثر من القيم اإلنسانية.  

واتضح من املناقشات وجود إشكالية عند • 
بعض املشاركني  حول طبيعة املعارف املراد 
نقلها، والتخوف الشديد من الهيمنة بدافع 
اجلانب  وعلى  املعارف.  نقل  أو  التنمية 
فجوات  "هناك  أن  بعضهم   رأى  اآلخر، 
معرفية يف الوطن العربي ال بد من ردمها"، 
منها فجوة البحث العلمي والنشر وبراءات 

االختراعات. 
تعزيز  ضرورة  على  اتفاق  شبة  هنالك  وكان 

للثقافة  كحاضنة  العربية  اللغة  مكانة  ودعم 
ووعاء لنقل وتوطني املعرفة، مع التركيز على 
أن توطني املعرفة ال ميكن أن يتم بدون اللغة 
األخرى  اللغات  تعلم  على  التشديد  مع  األم، 
واستخدامها كضرورة لالنفتاح والتواصل مع 

الثقافات واملعارف اجلديدة.
أفضل  تنظيم  إلى  دعوة  هنالك  كانت  كما 
الفكرة  وتدور  العالقة.  ذات  للمؤسسات 
وطنية  أهداف  وضع  أهمية  حول  املطروحة 
املعرفة  وتوطني  لنقل  استراتيجية  أو  عامة 
والبحث  التعليم  يف  مؤسسة  كل  تأخذ  ثم 
مؤسسات  وباقي  واإلعالم  والثقافة  العلمي 
الدولة نصيبها من تلك األهداف وتعمل على 
حتقيقها. وبهذا تعمل املؤسسات جميعاً ومعاً 

إلنتاج اإلنسان اإلماراتي الذي نريد. 
العمل  أسواق  بأن  رأي  هنالك  وتشكل 
على  تعني  ال  احلالي  بوضعها  واملؤسسات 
اإلبداع ونقل املعرفة. وأشار بعض املتحدثني 
متثل  بها  العمل  وثقافة  املؤسسات  أن  إلى 
جديدة.  أفكار  وتقدمي  اإلبداع  أمام  عائقاً 
الذي  السياق  يعتبر  العاملون  عليه  درج  فما 
يجب أن يسيروا فيه، ومن الصعب كسر هذا 

الروتني.
دعم  على  العمل  ضرورة  املشاركون  ورأى 
وتنظيم هيئات البحث العلمي وريادة األعمال 
ورعاية الشباب؛ إذ تبني أن هنالك خلطا بني 
أدوارها وتردداً يف تطبيقاتها على أرض الواقع 
الداعمة.  السياسية  واإلرادة  الرؤية  وبني 
وبينت املناقشات وجود خلط وعدم تكامل يف 
الشباب  ترعى  املفاهيم بني وجود مؤسسات 
مثل وزارة الشباب وعمل هذه املؤسسات على 

نقل وتوطني املعرفة. 
أكد  فقد  التمكينية  البيئات  يخص  فيما  أما 
أكدوا وجود  كما  وتوفرها.  اجلميع مالءمتها 
املخصصات املالية، والدعم السياسي والرؤية 
بيئات  متثل  وهذه  الواضحة.  السياسية 
أن  إال  املعرفة.  وتوطني  لنقل  مهمة  متكينية 
بعض املشاركني أشاروا إلى فجوات يف بيئات 
العلمي، مبا فيها دعم اإلبداع  متكني البحث 
والبحث والنشر يف أوساط املواطنني، عالوة 
منتجات  إلى  البحوث  نواجت  حتويل  على 

ملموسة خلدمة املجتمع.  

هناك احلاجة إلى 
وضوح الهدف والسبيل 

إلى نقل وتوطني 
املعرفة وقد عبر عنه 
املشاركون بأكثر من 
صيغة: "لكي يكون 

مجتمعنا معرفيًا يجب 
أن نعرف أين مجتمعنا 

وأين نريد أن نذهب، 
وكيف، وال نرفض 

االنفتاح على اآلخر"
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إلى  احلاجة  أن  نبني  أن  بد  ال  اخلتام،  ويف 
وتوطني  نقل  إلى  والسبيل  الهدف  وضوح 
املعرفة كان حاضراً يف املناقشات. وقد عبر 
يكون  "لكي  من صيغة:  بأكثر  املشاركون  عنه 
مجتمعنا معرفياً يجب أن نعرف أين مجتمعنا 
وأين نريد أن نذهب، وكيف، وال نرفض االنفتاح 
عن  احلديث  إلى  ذلك  ويقودنا  اآلخر."  على 
استراتيجيات نقل وتوطني املعرفة. فقد رأى 
املتناقشون أن أي استراتيجية يجب أن تبدأ 
بناء اإلنسان، وإعطاء األولوية للتعليم، أي  أن 
يكون يف قمة هرم األولويات بالنسبة للسلطة 
اإلنسان  بناء  الهدف  يكون  وأن  التنفيذية، 
القادر على التعاطي مع املستقبل. "أهم عامل 
التعليم واخلطوة  يف نقل وتوطني املعرفة هو 
األساسية يف التعليم هي كيف نحقق التوازن 
بني احلفظ والفهم والتفكير الناقد، والتوازن 
عليها  املعلومات واحلصول  إلى  الوصول  بني 

من خالل اإلنترنت وإنتاج املعلومة محلياً."

"يجب علينا إشراك الشباب يف كيفية نقل املعرفة 
الشباب شركاء  يكون  أن  القرار مبعنى  ويف صنع 
املؤسسات  على  نعتمد  وال  املستقبل،  صنع  يف 
التي تعمل باإلنابة عن الشباب... يجب أن نؤمن 
وتوطني  نقل  لعملية  ونهيئهم  وإمكاناتهم  بالشباب 
املعرفة. وأفادت أحد املتحدثات أنه "إذا لم نشرك 
بأساليبهم  هم  فسيندمجون  وندمجهم  الشباب 
اندمج  لقد  طاقة.  اليوم  الشباب  ألن  اخلاصة 
الشباب دون أن نطلب منهم ودون أن نعرف ونلحظ 
انستغرام  على  طالبة  مع  أحتاور  كنت  ذلك.... 
وظننت أنها سيدة كبيرة وكنت أحدثها بكل وعي، 
أنها  واكتشفت  صورتها  وضعت  األمر  آخر  ويف 
طفلة.... هناك اختراق من الشباب لعالم الكبار، 
نتعامل معهم مبنطق  وأن  للشباب  أن نصل  علينا 
فالشباب  يكونوا شركاء،  الشباب  دعوا  العصر... 
سلبية...  طاقة  ستكون  إليهم  نصل  لم  إن  طاقة 
علينا أن نندمج مع الشباب وأال نكون جاهلني بهم 

وهم جاهلني بنا"

املصدر: من آراء بعض املشاركني يف جلسات العصف الذهني
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الهوامش

بن  محمد  ومؤسسة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
راشد آل مكتوم 2012.

بن  محمد  ومؤسسة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
راشد آل مكتوم 2012.

بن  محمد  ومؤسسة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
راشد آل مكتوم 2012.

هيئة املعرفة والتنمية البشرية 2009.
وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 2009.

للعام  العربي  املعريف  تقرير  من  العام  التقرير  انظر 
2014 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم 2014.
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الفصل 
اخلامس

استراتيجيات 
حتفيز شباب 

اإلمارات 
للمشاركة الفاعلة 

يف نقل وتوطني 
املعرفة
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إن التنمية اإلنسانية 
بشتى متطلباتها 
وأبعادها ال ميكن 
أن تتحقق يف هذا 

العصر املتميز بالعوملة 
واالنفتاح والتواصل 

إن لم تستند إلى نقل 
وتوطني املعارف التي 

باتت يف مدخالتها 
ومخرجاتها على 
السواء، العنصر 

الرئيس يف إحداث 
التقدم والرفاه 

اإلنساني

تقدمي

ذلك  عنه.  التنازل  يجوز  ترفاً  املعرفة  تعد  لم 
اإلنسانية  التنمية  ركائز  أهم  إحدى  أنها 
وقد  العصر.  هذا  يف  واملستدامة  الشاملة 
لنقل  العامة  الوضعية  التقرير  هذا  استعرض 
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  املعرفة  وتوطني 
العملية  هذه  يف  الشباب  مشاركة  وطبيعة 
تقارير  تبنته  مما  منطلقا  املركزية،  التنموية 
النقل  جعلت  التي  السابقة  العربية  املعرفة 
لتحقيق  أساسيا  مدخال  املعريف  والتوطني 
ومت  كافة.  بأبعادها  اإلنسانية  التنمية  مآرب 
التأكيد على أهم مفاهيم نقل وتوطني املعرفة، 
أيضاً  لتتضمن  التقانية  العلوم  تتخطى  التي 
العلوم واإلبداعات يف اآلداب والفنون والعلوم 
كما  املتراكمة.  اإلنسانية  واخلبرات  اإلنسانية 
أن التنمية اإلنسانية بشتى متطلباتها وأبعادها 
املتميز  العصر  هذا  يف  تتحقق  أن  ميكن  ال 
بالعوملة واالنفتاح والتواصل إن لم تستند إلى 
نقل وتوطني املعارف التي باتت يف مدخالتها 
الرئيس يف  العنصر  السواء،  ومخرجاتها على 
نقل  ويعد  اإلنساني.  والرفاه  التقدم  إحداث 
املعرفة وتوطينها وتوظيفها يف مناحي التنمية 
الطامحة  للدول  أساسيا  متطلبا  اإلنسانية 
الواحد  القرن  يف  متقدمة  مراكز  الحتالل 
العربية  اإلمارات  أن  يف  شك  وال  والعشرين. 
الدول.ويتجلى  هذه  ضمن  من  هي  املتحدة 
الدول  بركب  واللحاق  للتقدم  اإلمارات  سعي 
املتقدمة ومنافستها على املراكز األولى بوضوح 
يف العديد من السياسات واملبادرات، مبا فيها 
رؤية »2021«، وميثل ذلك اللبنة األساسية يف 
ويف حتقيق  املعرفة  وتوطني  نقل  نحو  السعي 
هذه  يف  اإلماراتي  للشباب  الفاعل  الدمج 

السيرورة التنموية احملورية.  

الذي  املفاهيمي  النموذج  استند  هنا،  من 
بني  الترابط  على  التقرير  هذا  اعتمده 
املال  رأس  "تأمني   : أساسيتني  قاعدتني 
القادرة  البشرية  الطاقات  يف  املتمثل  املعريف" 
املعريف،  والتوطني  النقل  بعمليات  القيام  على 
يف  مبا  املطلوبة،  التمكينية"  البيئات  و"توفير 
ذلك التشريعات املؤطرة واملؤسسات الداعمة، 

أهم  تأمني  القاعدتني  هاتني  خالل  من  ليتم 
األدوات املطلوبة لنقل وتوطني املعرفة مبا فيها 
واملعرفية،  والتشريعية،  املؤسسية،  األدوات 
هاتان  وتتضافر  أيضا.  املالية  واألدوات 
املعرفة"  بأدواتهما لتحقيق "توطني  القاعدتان 
يف ثالثية متكاملة تقع يف محورها آليات النقل 
املعلومات،  تكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  والتوطني، 
واالنفتاح  املادي،  وغير  املادي  والتحفيز 
واإلقليمية،  العاملية  والشراكات  والتواصل، 
لهذه  وطبقاً  واملتابعة.  والتقييم  والترجمة، 
جزءا  املعرفة"  "نقل  عمليات  تغدو  املفاهيم، 
ومرحلة يف الطريق إلى الهدف األسمى املتمثل 

يف "توطني" املعرفة.

وانطالقا من التحليل الهادف إلى التعرف على 
نقاط الضعف لتالفيها ونقاط القوة لتعظيمها، 
اهتم التقرير بوضع اإلمارات استنادا إلى أهم 
مؤشر  مقدمتها  ويف  العالقة،  ذات  املؤشرات 
املؤشرات  هذه  وعكست  املعرفة.  اقتصاد 
العديد من األوضاع التي تبني السير احلثيث 
املعرفة.  مجتمع  بناء  يف  اجلاهزية  وارتفاع 
الدول  أكثر  من  اإلمارات  أن  النتائج  وتبني 
التحية  البنية  يف  واستثماراً  إنفاقا  الصاعدة 
التي حتقق الكثير من اإلجنازات امللموسة فيها 
احلال يف  هو  كما  زمنية قصيرة،  فترة  خالل 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، مما ميهد 
احتلت  فقد  املعرفة.  مجتمع  وبناء  لتأسيس 
على  وعربياً  خليجياً  األولى  املرتبة  اإلمارات 
مقياسي املعرفة واقتصاد املعرفة للعام 2012 
 42 التوالي، واملرتبة  6.94 على  7.09 و  بقيمة 
على مستوى العالم ضمن 145 دولة، متقدمة 
 1.  2000 عام  يف  موقعها  عن  مراكز   6 بذلك 
كما احتلت على مؤشر التنمية اإلنسانية املركز 
عام  تقرير  يف  عامليا  واألربعني  عربياً  الثالث 
السعادة  مؤشر  على  اإلمارات  وجاءت   .2014

الصادر يف بدايات عام 2014 يف املركز األول 
عربيا والرابع عشر عامليا.2 ويصدق ذلك على 
اإلمارات  العاملي، حيث جاءت  االبتكار  مؤشر 

يف املركز األول عربيا و36 عامليا.3 

إلى  بوضوح  يشير  ما  املؤشرات  هذه  يف  إن 
املتقدمة  املراكز  تقدم اإلمارات احلثيث نحو 
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أن  على  والتنموية.  املعرفية  املجاالت  يف 
حقيقية  حتديات  من  يخلو  ال  التقدم  هذا 
تواجه عمليات نقل وتوطني املعرفة واإلدماج 
أجمل  وقد  فيها.  اإلماراتي  للشباب  الفاعل 
تطوير  حتدي  يف  التحديات  هذه  التقرير 
مجتمعات  متطلبات  مع  ليتماشى  التعليم 
املعرفة؛ وحتدي املوارد البشرية مبا يف ذلك 
التحدي الدميغرايف القائم؛ وحتدي الهيكلية 
االقتصاد  على  املعتمدة  احلالية  االقتصادية 
الشباب  حتفيز  حتدي  وأخيرا  الريعي؛ 
الفرص  من  والفضلى  القصوى  لالستفادة 
للشباب  التعليمي  فالتحدي  أمامهم.  املتاحة 
من  العديد  مع  للتعامل  يتشعب  اإلمارات  يف 
القضايا األساسية، مبا يف ذلك تدني النظرة 
التقليدية، وقلة  التدريس  التعليم، وطرق  إلى 
التخصصات،  اختيار  يف  والتوازن  التنوع 
إضافة إلى ضعف مخرجات التعليم اجلامعي 

وعدم تناسبها مع سوق العمل.

يرتبط  فإنه  البشرية،  املوارد  حتدي  أما 
مقارنة  السكان  عدد  بقلة  أساسي  بشكل 
بنسبة املقيمني يف الدولة، وتفضيل املواطنني 
يف  اإلدارية  احلكومية  القطاعات  يف  العمل 
القطاعات اإلنتاجية  العمل يف  معظمها على 
والقطاع اخلاص. ونظرا لالرتباط الوثيق بني 
اقتصادات املعرفة وهيكلية اإلنتاج واالقتصاد 
بشكل عام فإن استمرار االعتماد على النفط 
التنوع  حساب  على  للدولة  رئيسي  كمورد 
اإلنتاجية  القطاعات  يف  املطلوب  والتوسع 
يبرز  األعلى  املضافة  املعرفية  القيمة  ذات 
إقامة  يف  االقتصادي  التحدي  سمات  كأهم 
مجتمع املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة. 
للمشاركة  اإلماراتيني  الشباب  حتفيز  ويأتي 
آخر.  رئيسي  كتحد  املجال  هذا  يف  الفاعلة 
فإن شباب اإلمارات وعلى الرغم من الفرص 
الكبيرة املتاحة أمامه يتجه بشكل ملحوظ إلى 
األعمال اإلدارية ذات الثبات الوظيفي والعائد 
واخلاص،  العام  القطاعني  يف  اجليد  املادي 
مع إقبال أقل من ذلك بكثير على القطاعات 
وتوطني  بنقل  األكبر  العالقة  ذات  اإلنتاجية 
باإلبداع  املرتبطة  تلك  وبخاصة  املعرفة، 

والبحث العلمي والتكنولوجيا.

نتائج ميدانية هامة

التقرير اعتماده على مسوح  ومما مييز هذا 
التوقف  تستدعي  ونوعية  كمية  ميدانية 
الضوء  املسوح   نتائج  سلطت  فلقد  عندها. 
وتطلعاتهم  اإلماراتيني  الشباب  ماهية  على 
واقتصاد  مجتمع  يف  لالنخراط  وجاهزيتهم 
للشباب  املمثلة  العينة  أظهرت  فقد  املعرفة. 
املشاركني يف املسوح امليدانية، وهم من طالب 
السنة النهائية من املرحلة اجلامعية، حماسا 
مجتمعات  إلقامة  السعي  يف  واضحة  ورغبة 
املهارات  متلك  من  جيدا  ومستوى  املعرفة 
املعرفية بشكل عام. على أن األمر لم يخُل من 
بعض الثغرات التي يجب التعامل معها، مثل 
مستوى  كان  حيث  الكتابي  التواصل  مهارات 
الطالب فيها متوسطا، سواء يف اللغة العربية 

أو اللغة األجنبية. 

اإلماراتيني  الشباب  لدى  القيم  وضع  وجاء 
أفضل بكثير من وضع املهارات املعرفية، حيث 
النتائج عن وجود اجتاهات إيجابية  كشفت 
والوجدانية  املعرفية  القيم  مجموع  جتاه 
مؤشراً  ذلك  ويعتبر  والكونية.  واالجتماعية 
طيباً ميكن البناء عليه، شريطة أن تتجسد 
يومية  وسلوكيات  قناعات  يف  القيم  هذه 
تساعد الشباب يف عملية نقل وتوطني املعرفة 
وخلق مجتمع املعرفة املنشود. وباملقابل ألقت 
الفاعلية  يف  على ضعف  الضوء  التحليالت 
االجتماعية للشباب-وبدرجة أقل يف مستوى 
النسبة  جاءت  بينما   - الثقافية  الفاعلية 
االقتصادية.  الفاعلية  مجال  يف  مقبولة 
ملا  نظراً  باالهتمام،  جديرة  نتائج  وهي 
خصوصا   – الضعف  لهذا  يكون  أن  ميكن 
يف الفاعلية املجتمعية - من انعكاس سلبي 
على بناء مجتمع املعرفة املنشود. فاملشاركة 
من  تعد  واالقتصادية  والثقافية  املجتمعية 
املجتمع  مع  للتواصل  األساسية  املقومات 
تصورات  بدت  وقد  به.  النهوض  ومحاولة 
للنظر  ملفتة  اإلمارات  يف  الشباب  بعض 
حيث  وتوطينها،  املعرفة  نقل  موضوع  جتاه 
ضمن  تدخل  ال  املسألة  هذه  بأن  صّرحوا 
الوقت نفسه  ولكنهم يف  همومهم  احلالية، 
أقروا بأن نقل وتوطني املعرفة مسألة حيوية 

إن يف هذه املؤشرات 
ما يشير بوضوح 

إلى تقدم اإلمارات 
احلثيث نحو املراكز 

املتقدمة يف املجاالت 
املعرفية والتنموية. 
على أن هذا التقدم 

ال يخلو من حتديات 
حقيقية تواجه عمليات 

نقل وتوطني املعرفة 
واإلدماج الفاعل 

للشباب اإلماراتي فيها
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بانعكاساتها  أقروا  كما  الدولة،  ملستقبل 
اإليجابية على االقتصاد واملجتمع، وبدورها 
الفوارق  وتقليص  اإلبداع  حركة  تنشيط  يف 

االجتماعية واحلّد من البطالة.

ومع أن مفاهيم املواطنة كانت مقبولة لدى 
الطالب، إال أن النتائج أشارت إلى احلاجة إلى 
عمل إضايف لترسيخ األساليب واملمارسات 
ذات العالقة، ووجوب زيادة اجلهود التوعوية 
وجتسيدها  املواطنة  حول  املفاهيم  لتدعيم 
يف شكل مواقف وممارسات واقعية لم تكن 
الشباب  من  العديد  لدى  الكايف  بالنضج 
إال  ذلك  يتحقق  أن  ميكن  وال  اجلامعيني. 
اإليجابية  املواطنة  ثقافة  نشر  خالل  من 
منذ الطفولة وإتاحة الفرصة يف مؤسسات 
التعليم ومؤسسات املجتمع املختلفة ملمارسة 
مختلف أبعاد املواطنة لتصبح جزءاً من وعي 
واملجتمعي  الفردي  املستوى  على  الشخص 
الدراسات ضعفا  نتائج  بينت  كما  والعاملي. 
واقتصاد  مجتمع  متطلبات  أهم  أحد  يف 
والتواصل  االنفتاح  درجة  وهو  املعرفة، 
لدى الطالب اجلامعيني يف اإلمارات، على 
الرغم من شيوع وسائل التواصل االجتماعي 
التكنولوجية  لألجهزة  الشباب  وامتالك 
يف  التأكيد   وينبغي  واملنزل.  اجلامعة  يف 
التي  اجلامعات  مسؤولية  على  اإلطار  هذا 
مع  التواصل  فرص  للطالب  تتيح  أن  يجب 
ومؤسسات  والشبابية  املجتمعية  املؤسسات 
يف  البحثية  واملؤسسات  والتأهيل  التدريب 

الداخل واخلارج. 

وقد عّبرت نسبة ليست بالقليلة من الشباب 
الرضى  العالقة عن درجات أقل من  وذوي 
وبخاصة  اجلامعي،  التعليم  منظومة  عن 
من  سواء  األكادميي،  بالبحث  يتعلق  فيما 
واملعنوية  املادية  احلوافز  منظومة  حيث 
التدريبات  نظام  أو  للطالب،  املمنوحة 
العملية أثناء الدراسة، أو األنشطة البحثية. 
نظراً  كبيرة  أهمية  النتائج  هذه  وتكتسب 
تواجه  التي  التحديات  من  عينة  ألنها متّثل 
عملية نقل املعرفة وتوطينها وقدرة الشباب 

على املساهمة يف ذلك. 

مواجهة التحديات

إن فرص نقل وتوطني املعرفة وصوالً إلقامة 
مجتمع املعرفة واقتصاد املعرفة متوفرة بقوة 
اإلمارات.   دولة  يف  اجلوانب  من  العديد  يف 
أو  سياسي  أو  اقتصادي  عائق  ثمة  فليس 
تقاني أو ثقايف مينع من إيالء االهتمام الكايف 
بهذا املوضوع. وعلى العكس من ذلك، ميكن 
القول إن أمام دولة اإلمارات فرصة تاريخية 
من أجل مواجهة التحديات الرئيسية املتمثلة 
يف تطوير التعليم والبحث العلمي ومحدودية 
املوارد البشرية واألوضاع الدميغرافية وتنويع 
نحو  وتوجيهها  للدولة  االقتصادية  البنية 
إنتاج ذي قيمة معرفية أعلى، وأخيرا حتفيز 
الفرص  من  لالستفادة  اإلماراتيني  الشباب 
نقل  عمليات  يف  الفاعل  ولالندماج  املتاحة 

وتوطني املعرفة. 

مواجهه التحدي التعليمي

األولى  املراحل  منذ  التعليمي  التحدي  يظهر 
من التعليم قبل اجلامعي يف أكثر من ناحية. 
فدرجات الطالب اإلماراتيني يف االختبارات 
الدولية مثل تيمس وبيزا يف القراءة والكتابة 
والرياضيات ما زالت أقل من معدل درجات 
االقتصادي  املستوى  ذات  الدول  يف  الطالب 
املتوسط.4   االقتصادي  املستوى  بل  املتقدم، 
ويستمر التحدي التعليمي، وان بطرق مختلفة، 

يف املراحل الالحقة بني الشباب. 

ففي الوقت الذي تتحرك فيه كثير من الدول 
إلى استخدام التعلم القائم على البحث وحل 
املهارات  وهي  الناقد،  والتفكير  املشكالت 
طرق  زالت  ما  املعرفة،  مجتمع  يف  املطلوبة 
التدريس التقليدية هي الغالبة يف املؤسسات 
التعليمية يف الدولة. كما أن التعليم اجلامعي 
احلرجة  الكتلة  إنتاج  يف  ينجح  لم  والعالي 
املطلوبة من "عمال املعرفة" القادرين على توليد 
أو  اإللكترونية  البرامج  منتجات معرفية مثل 
االختراعات املسجلة أو تأليف الكتب وإجراء 
مخرجات  توافق  عدم  وهنالك  البحوث.5 
املتغيرات  متطلبات  مع  التعليمي  النظام 

إن أمام دولة اإلمارات 
فرصة تاريخية من 

أجل مواجهة التحديات 
الرئيسية املتمثلة يف 

تطوير التعليم والبحث 
العلمي ومحدودية 

املوارد البشرية 
واألوضاع الدميغرافية 

وتنويع البنية 
االقتصادية للدولة 

وتوجيهها نحو إنتاج 
ذي قيمة معرفية أعلى، 
وأخيرا حتفيز الشباب 
اإلماراتيني لالستفادة 

من الفرص املتاحة 
ولالندماج الفاعل يف 
عمليات نقل وتوطني 

املعرفة

لم ينجح التعليم 
اجلامعي والعالي يف 
إنتاج الكتلة احلرجة 

املطلوبة من "عمال 
املعرفة" القادرين 

على توليد منتجات 
معرفية مثل البرامج 

اإللكترونية أو 
االختراعات املسجلة أو 

تأليف الكتب وإجراء 
البحوث
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االقتصادية العاملية التي تتطلب مهارات عالية 
أن  ذلك  والعوملة.6  املعرفة  باقتصاد  مرتبطة 
ثلثي الطالب يف املرحلة اجلامعية يتخصصون 
يف اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية على 
وذات  األخرى  املهمة  التخصصات  حساب 
مثل  املعرفة،  وتوطني  بنقل  املباشرة  العالقة 

التخصصات العلمية والرياضيات.8,7 
يف  التعليم  دور  الباحثني  من  العديد  وانتقد 
واقتصاد  املعرفة  مجتمع  خلق  يف  الدولة 
املعرفة، حيث أن التعليم بصورته احلالية، ال 
الطالب  يثير  ال  واملنهج  اإلبداع  على  يشجع 
كما  الكايف،  بالقدر  يتحداهم  وال  علمياً 
متقلص  والطالب  املعلم  بني  التواصل  أن 
احلفظ  على  ويقتصر  متدنية  درجات  إلى 
النظام  جمود  ذلك  إلى  يضاف  والتلقني. 
للسلطة  املدارس  اإلدارة  وافتقار  التعليمي 
أمام  الفرص  وتدني  القرار،  التخاذ  الكافية 
الطالب إلظهار إبداعهم، مما يقف عثرة يف 

سبيل إقامة مجتمع املعرفة.9 
 

وكما أسلفنا يف موضع آخر، وعلى الرغم مما 
التعليم  لتطوير  جهود  من  الدولة  به  قامت 
سوق  احتياجات  بني  العالقة  فإن  اجلامعي، 
مهماً،  موضوعاً  تزال  ما  واخلريجني  العمل 
احلكومي  العالي  التعليم  نظام  يتجه  حيث 
واخلاص إلى تبني التوجه املهني للبرامج وليس 
التوجه التنموي واملعريف،10 مما قد يضعف من 
واملستدامة  الشاملة  اإلنسانية  التنمية  فرص 
يف الدولة. كما تسود بعض التقاليد السلبية 
يف أوساط التعليم اجلامعي، ومنها ضعف روح 
الوظائف  وراء  واللهاث  الشباب  لدى  املبادرة 
بحد  التوجه  هذا  ويخلق  اآلمنة.11  احلكومية 
معظم  أن  كما  املعرفة.  نقل  أمام  عائقاً  ذاته 
وليس  نهائياً  التعليم منتجاً  يعتبرون  الطالب 
عملية مستمرة. فكثير من خريجي اجلامعات 
احلياة  مدى  متعلمني  أنفسهم  يعدون  ال 
بعملية  التزامهم  نهاية  التخرج  يعتبرون  بل 
القول  ميكن  العموم،  وجه  وعلى  التعليم.12  
اجلامعات  يف  املسجلني  الطالب  أعداد  أن 
يف  تترجم  لم  الزيادة  هذه  أن  إال  زادت  قد 
أو  جيل  خلق  إلى  أو  املعرفة  اقتصاد  تطوير 

كتلة حرجة خللق هذا االقتصاد. 

الشباب  متكني  نظم  تعزيز  يف  األول  العنصر  إن 
املالئمة  باملهارات  وتأهيلهم  تزويدهم  يف  يتمثل 
وإنتاجها  املعرفة  نقل  متطلبات  مع  تتماشى  التي 
واألساسي  احملوري  الدور  يبرز  وهنا  وتوظيفها. 
ترتقي  أن  لها  بد  ال  التي  التعليمية  للمنظومة 
الشباب  تأهيل  متطلبات  لتحقيق  بأدائها 
فإن  لذلك،  املهارات.  بهذه  وتزويدهم  اإلماراتيني 
تغيير  إحداث  إلى  ماسة  بحاجة  اإلمارات  دولة 
احلالي  التعليمي  النظام  يف  حقيقي  وتطوير 
لالنتقال من التعليم التقليدي املبني على احلفظ 
التفكير  مهارات  على  املبني  التعليم  إلى  والتذكر 
البناء  والنقد  العلمي  والبحث  واالبتكار  اإلبداعي 
الدولة  تستطيع  لكي  للتعليم،  األولى  املراحل  منذ 
نقل  على  القادر  املواطن  البشري  املال  رأس  بناء 

املعرفة وتوطينها.

توجيه النظام التعليمي نحو اقتصاد املعرفة 
والتنافسية

من  كثير  يف  يتحرك  التعليمي  النظام  إن 
الدول يف واحد من اجتاهني: اجتاه اإلصالح 
واحملاسبية  املعايير  على  القائم  التربوي 
املعرفة  اقتصاد  واجتاه  الثابتة،  والنتائج 
والتنافسية االقتصادية التي تقوم على املرونة 
ويبدو  املخاطرة.13  على  واإلقدام  واالبتكار 
ومييل  املسارين.  هذين  بني  جلياً  التعارض 
األول  االجتاه  إلى  اإلماراتي  التعليم  نظام 
العاملية  املعيارية  اإلصالح  توجهات  وإلى 
التي لم تساعد حتى اآلن يف إيجاد املهارات 
من  الرغم  على  املعرفة،  القتصاد  املطلوبة 
العديد من استراتيجيات اإلصالح التي تنادي 
مبني  القتصاد  يؤسس  تعليمي  منوذج  بخلق 
الرغم من اإلصالحات  فعلى  املعرفة.14  على 
الكثيرة يف النظام التعليمي، لم يتم إال القليل 
على  واإلقدام  واالبتكار  باملرونة  يتعلق  فيما 
تؤسس  التي  السمات  هي  وهذه  املخاطرة؛ 
املعرفة  اقتصاد  بناء  فاعل يف  تعليمي  لنظام 

والتنافسية االقتصادية. 

 1.5 الشكل  من  اليمنى  اجلهة  يف  وتظهر 
االجتاهات التعليمية العاملية التي تشدد على 
إدخال املعايير يف التدريس والتعلم والتقومي، 
وتؤكد أيضاً على زيادة احملاسبية يف النظام 
تقييداً  أكثر  بيئة  خلق  ثم  ومن  التعليمي، 

إن  أعداد الطالب 
املسجلني يف اجلامعات 

قد زادت إال أن هذه 
الزيادة لم تترجم يف 

تطوير اقتصاد املعرفة 
أو إلى خلق جيل أو 

كتلة حرجة خللق هذا 
االقتصاد
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للمعلمني. وعلى اليسار تظهر املهارات املهمة 
التي تؤدي إلى حتسني التنافسية االقتصادية 
)املرونة، واالبتكار، واإلقدام على املخاطرة(.
بالنسبة  احلرية  من  مزيداً  تقتضي  وكلها 
والتدريس  الدراسي  املنهج  يف  للمعلمني 
والتقومي. ويتفق بحث آخر مع هذا التحليل، 
حيث يرى أن هناك حاجة إلى تبني أكبر قدر 
من املرونة على مستوى النظام التعليمي، وأن 
يسود االبتكار على مستوى املدرسة، ثم اإلقدام 

 على املخاطرة على مستوى حجرة الدراسة.15

على  املرونة  تقتضي  النموذج،  لهذا  ووفقاً 
خلق  التعليمي  للنظام  الواسع  املستوى 
االختيار  حرية  يوفر  المركزي  إداري  نظام 
وبفرص  يدرسونه،  مبا  يتعلق  فيما  للمعلمني 
التدريب املرنة، والثقة بني املعلمني واملديرين 
وتشمل  العمليات.  والمركزية  واإلداريني، 
يشجع  مرن  تقومي  نظام  وجود  أيضاً  املرونة 
الطالب على التنافس. غير أن هذه العمليات 
التدريس  معيارية  سياسات  تغفل  أال  يجب 

والتعلم لزيادة اإلجناز.

واجلامعة، فتشمل  املدرسة  أما على مستوى 
للمعلمني  أكبر  مساحة  إعطاء  املرونة 
يدرسون  التي  بالكيفية  للتفكير  واحملاضرين 
بعضها  انعزالها  وعدم  املناهج  وتكامل  بها، 
عن بعض وعن األنشطة الالمنهجية، وزيادة 
التعاون وفترات التواصل بني املعلم والطالب 
لتشجيع االبتكار. ويأتي االبتكار يف التدريس 
من خالل تبني خلق مجتمع تعلم بني املعلمني، 
يف  واإلبداع  املعرفة  تبادل  من  يزيد  مما 
التدريس.16 وهذا يتناقض مع الوضع الراهن 
إلى  املعلمون  يتبع  حيث  اإلمارات،  دولة  يف 
ووسائل  مفروضاً،  دراسياً  منهاجاً  كبير  حد 
التي  باالمتحانات  مرهونة   تقليدية  تدريس 

تكافئ احلفظ لتضمن النجاح للطالب.
بضرورة حترير  القائل  الرأي  مع  هنا  ونتفق 
التقليدية  النمطية  صورتها  من  االمتحانات 
غير  التقومي  من  مختلفة  أشكال  وإدخال 
احلفظ.  على  يقوم  الذي  الكتابي  االختبار 
يوضح  مستمر  تقومي  استخدام  إلى  وندعو 
املعلمني  ويحرر  بأول،  أوالً  الطالب  تقدم 

من  وميّكنهم  االمتحان  طغيان  من  واملتعلمني 
إلى  تقود  مختلفة  بطرق  والتأهيل  التدريس 
أن  ويجب  املخاطرة.  على  واإلقدام  االبتكار 
يستخدم املعلمون وعلى جميع املستويات قبل 
املخاطرة  على  اإلقدام  واجلامعية  املدرسية 
خالل  من  الدراسة  حجرة  مستوى  على 
وجديدة  مختلفة  تدريس  طرق  استخدامهم 
خلق  يعني  وهذا  والتجريب.  التعاون  تشجع 
باخلوف  فيها  الطالب  يشعر  ال  آمنة  بيئة 
االنفتاح  الطالب  يستطيع  الرسوب حتى  من 
على  فاإلقدام  جديدة.  أفكار  الستكشاف 
جديد  شيء  مبحاولة  الشغف  هو  املخاطرة 
والفشل.  النجاح  من  اخلوف  دون  ومختلف 
النتائج  الشديد على حتقيق  غير أن اخلوف 
احملددة للتعلم يف املنهاج الدراسي القائم على 
املعايير يولد اخلوف من الفشل واملنافسة بني 
الستكشاف  كمثبط  يعمل  ثم  ومن  الطالب، 

طرائق تدريس جديدة.17  

تشجيع  إلى  حاجة  هناك  أن  هنا  نستخلص 
داخل حجرة  كل طالب على أن يكون مبدعاً 

إن دولة اإلمارات 
بحاجة ماسة إلى 

إحداث تغيير وتطوير 
حقيقي يف النظام 
التعليمي احلالي 

لالنتقال من التعليم 
التقليدي املبني على 

احلفظ والتذكر 
إلى التعليم املبني 

على مهارات التفكير 
اإلبداعي واالبتكار 

والبحث العلمي والنقد 
البناء

الشكل 1.5الشكل 1.5
اإلجتاهات التعليمية العاملية

السياسات التربوية

النظام التربوي
التقييس

املدرسة 

الصف

النتائج الثابتة

املرونة

اإلبتكار

التنافسية اإلقتصاديةاإلصالح التربوي

املخاطرة

التغيير املقصود

البيئة اإلقتصادية

احملاسبية

املصدر: ناتاشا ريدج 2010.
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املدارس  تركيز  مع  وخارجها،  الدراسة 
اإلبداع  ثقافة  وحفز  تنمية  على  واجلامعات 
التي  تعطي املعلمني احلرية الحتضان وسائل 
املقرر  الكتاب  عن  واالبتعاد  جديدة،  تدريس 
بالضرورة  ذلك  ذلك. وسيتطلب  لزم  حيثما  
تغييراً يف نظام التقومي ليسمح بأكبر قدر من 
فمن  وأخيراً،  املستويات.  جميع  على  املرونة 
املعلمون  مُينح  أن  النظام  مستوى  على  املهم 
تطوير  يف  دور  ألداء  الفرصة  معاً  واملديرون 
بناء  سيعزز  هذا  إن  حيث  الدراسي،  املنهاج 
ومن  التعليم  مسؤولي  بني  والشفافية  الثقة 

يعملون يف املدارس واجلامعات. 
اإلمارات  "رؤية  مع  يتماشى  الطرح  هذا  إن 
لبها. فرؤية اإلمارات تهدف  2021" ويقع يف 

التلقني  وجتاوز  باملعرفة  الطالب  تزويد  إلى 
باملعارف  يتزودوا  حتى  النقدي،  التفكير  إلى 
العالم  يطلبها  التي  األساسية  واملهارات 

احلديث.18 

غير أن تشجيع املرونة واالبتكار واإلقدام على 
أو  املدرسة  يف  ينتهي  أن  ميكن  ال  املخاطرة 
اجلامعة. فهناك حاجة ماسة إلى إصالحات 
أوسع لتشجيع البحث والتطوير خللق اقتصاد 
له  يتعرض  سوف  ما  وهذا  مستدام.  معريف 

اجلزء التالي.

مواجهة حتدي البحث والتطوير

إال  العلمي،  بالبحث  اإلمارات  دولة  اهتمت 
كثيراً  يختلف  ال  والتطوير  البحث  واقع  أن 
عن باقي الدول العربية، حيث يعاني البحث 
واإلنفاق  اإلمكانيات  يف  ضعف  من  العلمي 
التعامل  والدعم واإلنتاج، وميثل حتدياً يجب 
معه إذا كنا ننشد نقل املعرفة وتوطينها ومن 
ثم الوصول إلى إقامة مجتمع واقتصاد املعرفة 
يف الدولة. وميثل االهتمام بالبحث والتطوير 
تعزيز نظم  املهمة يف  املكونات  واإلبداع أحد 
توطني املعرفة ومبا يساعد الشباب يف الولوج 

إلى مجتمع املعرفة.

يتجلى هذا التحدي يف عدة نقاط منها: قلة 
وضعف  املتخصصة،  البحوث  مراكز  عدد 

ارتباط مراكز البحوث باملؤسسات الصناعية، 
وارتباط البحث يف اجلامعات بالترقي، وقلة 
يتمثل  كما  الباحثني وضعف مستواهم.  عدد 
العلمي يف الدولة  يف ضعف منتجات البحث 
املادي  والدعم  والتشجيع  قلة االهتمام  جراء 
حركة  تعيق  التي  التحديات  ومن  الالزم.19  
الدولة االفتقار إلى كوادر  العلمي يف  البحث 
وطنية مدربة قادرة على إغناء البحث العلمي 
والنهوض به ودفعه إلى األمام. ويضاف إلى 
على  االختراع  براءات  يف  وندرة  نقص  ذلك 
الرغم من احتاللها املرتبة الثانية عربيا بعد 
السعودية،20 وضعف متويل األبحاث العلمية، 
اجلامعات  العلمي يف  بالبحث  االهتمام  وقلة 
األكادميي،  الشق  على  اهتمامها  تركز  التي 
يف  للجامعة  احلقيقي  الدور  يعزز  ال  مما 

خدمة املجتمع يف هذا املجال.

أن  ميكن  التي  األمور  أهم  تلخيص  وميكن 
العلمي  البحث  حتدي  مواجهة  يف  تساعد 

والتطوير يف الدولة على النحو التالي:  

لإلنفاق •  املخصصة  امليزانية  زيادة 
مستوى  على  سواء  العلمي  البحث  على 
مستوى  على  أو  ككل،  الدولة  مؤسسات 
شراكات  وإقامة  احلكومية،  اجلامعات 
املتميزة يف  اخلاصة  اجلامعات  مع  بحثية 

الدولة وخارجها.

من •  للعاملني  مميزة   حوافز  نظام  وضع 
نقل  ويف  العلمي  البحث  يف  املواطنني 

وتوطني املعرفة.

لاللتحاق •  املواطن  للشباب  حوافز  تقدمي 
من  العلمية  التخصصات  يف  بالدراسة 
الطب والهندسة والعلوم البحتة وتكنولوجيا 
املعلومات، وغيرها من التخصصات املهمة 
انخفاض  من  تعاني  التي  املعرفة،  إلنتاج 

نسب االلتحاق بها من شباب املواطنني.

دراستهم •  استكمال  على  الطالب  تشجيع 
درجتي  على  للحصول  اجلامعية  بعد 
خالل  من  وذلك  والدكتوراه،  املاجستير 

اهتمت دولة اإلمارات 
بالبحث العلمي، إال أن 
واقع البحث والتطوير 

ال يختلف كثيرًا عن 
باقي الدول العربية، 
حيث يعاني البحث 

العلمي من ضعف يف 
اإلمكانيات واإلنفاق 

والدعم واإلنتاج
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بعد  الدراسات  رسوم  من  اإلعفاء 
منهم  املتميزين  منح  مع  اجلامعية، 
لالهتمام  وحتفيزهم  شهرية،  مكافآت 
وتوطني  ونقل  العلمي  البحث  بعمليات 
املختلفة. العلمية  التخصصات   املعرفة يف 

واخلارجية •  احمللية  املنح  من  املزيد  تقدمي 
لدراستهم  املتميزين  الطالب  الستكمال 
بعد اجلامعية، وخصوصا يف التخصصات 
املتزايد  العاملي  االهتمام  ذات  اجلديدة، 
والتي تثري عملية نقل وتوطني املعرفة يف 

الدولة. 

على •  والكليات  اجلامعات  تشجيع 
وبخاصة  عليا،  دراسات  برامج  افتتاح 
التوجه  ذات  اجلديدة  التخصصات  يف 
العاملي املستقبلي، مع توفير املنح للطالب 

املواطنني. 

العاملة •  اخلاص  القطاع  شركات  تشجيع 
نقل  مجال  ويف  العلمي  البحث  مجال  يف 
وتوطني املعرفة يف الدولة من خالل تقدمي 
رسوم  من  اإلعفاء  مثل  احلوافز،  بعض 

جتديد الشركة وتقدمي مزايا تنافسية. 

مواجهه حتدي املوارد البشرية 

ومن التحديات التي ناقشها التقرير محدودية 
القوة البشرية من املواطنني التي ال تشكل إال 
ما  السكان حسب  11.5% من مجموع  نحو 
التركيز على  أوردناه سابقاً.25 وهذا يتطلب 
وتكثيف  املواطنة،  العمل  قوة  وتطوير  تنمية 
املواطن  البشري  املال  برأس  االستثمارات 
خللق كوادر مواطنة تتمتع بالتفكير اإليجابي 
املنتج والكفاءة واجلودة والتنافسية واملقدرة 
إال  العالية.  واملهنية  واالبتكار  اإلبداع  على 
القول،   ميكن  ال  أنه  يؤكد  التقرير  هذا  أن 

بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف استشعار احلاجة 
إلى التعامل مع قضية البحث والتطوير واإلبداع منذ عدة 
ُعقد يف  الذي  العاملي  االقتصادي  املنتدى  ففي  سنوات. 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  أطلق   ،2007 مايو  األردن يف 
دبي،  وحاكم  الوزراء  ورئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
وقفاً من عشرة مليارات دوالر أمريكي ملؤسسة »محمد بن 
راشد آل مكتوم‹‹ لتعزيز املعرفة يف املنطقة. وعلى الرغم 
من أن هذه املبادرة لم تكن األولى من نوعها، إال أنها تعتبر 

من أكبر املساهمات ملشروع املعرفة يف تاريخ املنطقة.
بال  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  إنشاء  وجاء 
اإلعالن  أوضح  فقد  واملثالي.  املناسب  الوقت  يف  شك 
اجلديد  للجيل  فريدة  فرصة  ستوفر  أنها  املؤسسة  عن 
للمنافسة على مستوى العالم. وكان كالم صاحب السمو 
فيه  لبس  ال  واضحاً  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
حني وصف إخفاقات العالم العربي، وأوضح أن موضوع 
املعرفة يجب أن يُؤخذ على محمل اجلد، مما يحتم على 
دول املنطقة، ومنها اإلمارات، تبني جدول أعمال للتنمية 

البشرية مختلف متاماً عما درجت عليه.21 
إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تطمح لدعم بناء 
وتقدمي  البحوث،  مراكز  وإنشاء  املعرفية،  التحتية  البنية 
املنح الدراسية، والتأليف بالتعاون مع املعاهد الدولية من 
أوسوليفان،  محمد،  ويرى  القادمة.  األجيال  إفادة  أجل 
وريبيري22 أن من املُؤمل أن حُتدث املؤسسة نقلة نوعية 
املنطقة كما فعل »بيت احلكمة«  الفكرية يف  يف األصول 
يف القرن التاسع. ويؤكد بيان املؤسسة أنها ستعمل على 
البنية  وصيانة  إنشاء  خالل  من  البشرية  التنمية  تعزيز 
التحتية للمعرفة والثقافة وبناء الشبكات للتواصل واتخاذ 

املستقبل  قادة  تطوير  خالل  ومن  والترجمة،  القرار، 
للمنطقة. 

حتويل  هو  للمؤسسة  األسمى  الهدف  يكون  أن  ويجب 
اإلنسان اإلماراتي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة من 
يف  مشارك  األقل  على  أو  للمعرفة،  منتج  إلى  مستهلك 
إنتاجها. فاستيراد البضائع التي حتتاج إلى معرفة معقدة 
دون معرفة األفكار التي تقف وراءها أو وراء عملها يعيق 
تقدم املنطقة. وكما أشار الشيخ محمد، »فإن محاوالت 
اجلزء  هذا  يف  املوّطنه  وغير  اجلاهزة  احللول  استيراد 
املنطقة«.  الطريق الصحيح إلصالح  العالم ليس هو  من 
وقد تخلق هذه الطريقة عوائق أمام املعرفة أكثر من أن 
تضع حلوالً. فمجتمع املعرفة يتطلب تعلماً يقوم على حل 

املشكالت ترتبط بأهداف قومية.23  
من  تأتي  التي  العاملة  القوى  تنوع  من  االستفادة  ويجب 
أقطار مختلفة ولديها خبرات وطرق تفكير مختلفة فهي 
عليها.  والبناء  استغاللها  يجب  ثروة  ذاتها  بحد  تعتبر 
فالعاملون املقيمون يف الدولة يأتون مبعارف ويستطيعون 
تعلم مهارات جديدة  لتحقيق مستويات إنتاجية أعلى. فال 
يجب علينا أن نهمل هذا القطاع من رأس املال البشري. 
ومن الضروري تطوير استراتيجيات يف إدارة املعرفة لنقل 
هذه اخلبرات واملهارات إلى املواطنني لالستفادة منها يف 

املستقبل.24
إن على مؤسسة محمد بن راشد أن حتاول جاهدة حتقيق 
األهداف التي أنشئت من أجلها ألنها تعتبر، بحق، خطوة 
ووسيلة مهمة لتقوية نظم توطني املعرفة يف اإلمارات ويف 

الوطن العربي. 

اإلطار 1.5اإلطار 1.5

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

.Mohamed et al. 2008 :املصدر

ُيرى أن يتم تقدمي 
حوافز للشباب املواطن 

لاللتحاق بالدراسة 
يف التخصصات 

العلمية من الطب 
والهندسة والعلوم 

البحتة وتكنولوجيا 
املعلومات، وغيرها من 

التخصصات املهمة 
إلنتاج املعرفة
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إلى إقامة  عند نقل وتوطني املعرفة وصوالً 
مجتمع املعرفة، بعدم االستفادة من العمالة 
منها،  واملهنية  املاهرة  خصوصا  األجنبية، 
كبيرة  معرفية  لقوة  إهداراً  يعني  ذلك  ألن 
احلجم تتواجد على أرض الدولة وتستطيع 
تطوير  على  املواطنة  العمل  قوة  مساعدة 
الذات واكتساب املهارات كخطوة لتقوية نظم 
األجنبية  البشرية  فللقوى  املعرفة.  متكني 
يف  كبير  دور  اإلمارات  دولة  يف  العاملة 
التنمية يف مختلف القطاعات. وهي متعددة 
الثقافة واملعرفة واخلبرة. ويعتبر ذلك بحد 
عليه يف  االعتماد  مُيكن  مهماً  ذاته مصدراً 
نقل وتوطني املعرفة. ولتعظيم االستفادة من 
التواصل  تعزيز  يجب  األجنبية،  اخلبرات 
املؤسسات  بني  الشراكات  وبناء  واالنفتاح 
املقيمني  العاملني  وبني  واحمللية،  األجنبية 

واملواطنني اإلماراتيني. 

حتدي  يف  الثاني  اجلانب  يخص  فيما  أما 
بني  البطالة  ظهور  وهو  البشرية،  املوارد 
املختلفة  املؤسسات  على  فيجب  الشباب، 
يف الدولة العمل على تشجيع الشباب على 
العمل يف القطاع اخلاص أو ريادة األعمال 
االقتصادية  الفعالية  من  قدر  أكبر  لتحقيق 
القطاع  يستوعب  أن  املنطق  غير  من  ألنه 
فاملشاركة  اخلريجني.  جميع  احلكومي 
للشباب  العمل  فرص  وتوفير  االقتصادية 
تعزيز  يف  تصب  التي  املهمة  األمور  من 
فرص متكني الشباب يف املجاالت املختلفة. 
القطاع  الشباب يف  وتبرز هنا، قضية عمل 
اخلاص. ذلك أن الشباب يعزفون عن العمل 
يف هذا القطاع احليوي الذي يعمل فيه، وفق 
نسبته  ما  اإلماراتية26  العمل  وزارة  تقارير 
نقل  الدولة  تستطيع  ولكي  فقط  باملئة   0.5

زيادة  على  تعمل  أن  يجب  املعرفة  وتوطني 
اخلاص،  القطاع  يف  املواطنة  العمالة  نسبة 
ألن بناء رأس املال البشري اإلماراتي يف كل 
القطاعات عنصر ضروري لتحقيق التنمية. 

وميكن القول إن برامج التوطني يف القطاع 
استخدام  تفرض  التي  والشركات  اخلاص 
نسب معينة من املواطنني هي برامج وطنية 

التعامل مع هذا  أنه يجب  إال  أهميتها،  لها 
االرتقاء  على  التركيز  مع  بحذر،  املوضوع 
على  قادرين  وجعلهم  املواطنني  مبهارات 
بناًء على كفاءاتهم  العمل  املنافسة يف سوق 
خلق  يف  الدولة  جنحت  فقد  وجدارتهم. 
شتى  من  للكفاءات  جاذبة  تنافسية  سوق 
بقاع األرض، وعليها أن تدفع املواطنني إلى 
على  بناء  السوق  هذا  مضمار  يف  الدخول 
جدارتهم. وسيخدم ذلك، بحد ذاته، عملية 
نقل وتوطني املعرفة التي تقوم على الشباب 
والفاعليات  املعرفية  املهارات  من  املتمكن 

والقيم املختلفة.

مواجهة حتدي الهيكلية االقتصادية

الهائل وامللحوظ يف  التقدم  الرغم من  على 
املسيرة التنموية االقتصادية لدولة اإلمارات 
والتوسعات الكبرى يف العديد من القطاعات 
السياحية  القطاعات  مثل  االقتصادية 
التحويلية،  والصناعات  واملالية  والتجارية 
فإن االقتصاد اإلماراتي، كما تؤكد البيانات 
اإلمارات،  يف  االقتصاد  وزارة  عن  الصادرة 
القطاع  على  كبير  بشكل  يعتمد  زال  ما 
االقتصاد  يف  التنويع  يقتصر  وال  النفطي. 
على التأثير املباشر على التنمية االقتصادية 
بل أيضا على جهود نقل وتوطني املعرفة يف 
اإلمارات. فالنمط االقتصادي السائد يقوم  
استخراجية  صناعة  على  األمر  حقيقة  يف 
وذات  متجددة  وغير  ناضبة  طبيعية  ملوارد 
نسبيا.  منخفضة  مضافة  معرفية  قيمة 
كما أن العديد من التوسعات يف القطاعات 
اشتملت على  لو  االقتصادية األخرى، حتى 
فإنها  املعرفة،  لنواجت  مكثفة  استعماالت 
منخفضة  مضافة  معرفية  قيمة  ذات  أيضا 
وال تنطوي على "توطني" حقيقي للمعارف. 
وعلى الرغم من أهميتها ومقدرتها الواضحة 
فإن  للدولة،  إضافية  دخول  توليد  على 
احلال  هو  كما  التوسعات،  هذه  من  العديد 
يف قطاعات جتارية وصناعات حتويلية ذات 
تساهم  ال  منخفضة،  معرفية مضافة  قيمة 
وتوطني  نقل  عمليات  يف  املطلوب  بالشكل 
من  فإن  هنا،  ومن  الدولة.  يف  املعارف 

جنحت الدولة يف خلق 
سوق تنافسية جاذبة 

للكفاءات من شتى 
بقاع األرض، وعليها 

أن تدفع املواطنني إلى 
الدخول يف مضمار 

هذا السوق بناء على 
جدارتهم

على املؤسسات 
املختلفة يف الدولة 

العمل على تشجيع 
الشباب على العمل 

يف القطاع اخلاص أو 
ريادة األعمال لتحقيق 
أكبر قدر من الفعالية 

االقتصادية
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الضروري مضاعفة اجلهود لتنويع االقتصاد 
الصناعات  على  التركيز  مع  اإلماراتي، 
املضافة  املعرفية  القيمة  ذات  والقطاعات 
تأهيل  بجهود  كله  ذلك  ربط  مع  األعلى، 
املواطنني من الشباب اإلماراتيني لالنخراط 
يف عمليات التنويع االقتصادي بشكل فاعل، 
املعرفة  ومجتمع  اقتصاد  إقامة  إلى  وصوال 

املأمول.

مواجهة حتدي حافزية الشباب 
لالندماج يف عمليات نقل وتوطني 

املعرفة

وفرت  قد  اإلمارات  دولة  أن  يف  شك  ال 
للشباب  واحلوافز  الفرص  من  العديد 
أو  التعليمية  املجاالت  يف  سواء  اإلماراتي، 
بشكل  تطورت  كما  الوظيفية.  أو  التأهيلية 
كبير البنى التحتية األساسية، مبا فيها تلك 
وتوطني  بنقل  املباشرة  العالقة  ذات  البنى 
دول  أكثر  تضاهي  فأصبحت  املعارف، 
لتكنولوجيا  التحتية  فالبنية  تقدما.  العالم 
يف  البنى  أفضل  من  هي  مثال،  املعلومات، 
البنى  شأنها شأن  والعالم،  العربية  املنطقة 
أن  كما  واملواصالت.  لالتصاالت  األخرى 
والتأهيل،  التعليم  لنظم  األساسية  البنى 
كبير،  بشكل  تقدمت  ومرافق،  منشآت  من 
املتاحة  والتعليم  التأهيل  فرص  من  ناهيك 
للمواطنني الشباب خارج الدولة. وتعد هذه 
البنى والنظم عنصرا أساسيا يف السعي نحو 
أمر  وذلك  املعرفة،  واقتصاد  مجتمع  إيجاد 
محمود ال بد من اإلشادة به. ويبقى السؤال 
والنظم يف  البنى  هذه  فعالية  مفتوحا حول 
وتوطني  نقل  يف  املطلوب  التقدم  إحداث 
املعارف وحول "االستخدام الفاعل"  ملا تتيحه 
الشباب  جانب  من  فرص  من  البيئات  هذه 
اإلماراتيني مبا يحقق اندماجهم يف عمليات 
مجتمعات  إقامة  ويف  املعارف  وتوطني  نقل 
اإلماراتيون،  فالشباب  املعرفة.  واقتصادات 
كما بينا سابقا، يفضلون األعمال الوظيفية 
قليل  بشكل  ويُقبلون  عام،  بشكل  اإلدارية 
بشكل  العالي،  والتأهيل  التعليم  على  نسبيا 
ال يتناسب مع الفرص املتاحة والبنى التحتية 

القائمة بالفعل.

السوية  لرفع  احلثيث  سعيها  يف  والدولة، 
مدعوة  للسكان،  واالجتماعية  االقتصادية 
العمل  على  الشباب  على حفز  للعمل  أيضا 
واألنشطة  التنموية  املجاالت  يف  اجلاد 
القيم  ذات  والبحثية  التعليمية  االقتصادية 
املعرفية املضافة األعلى ومبا يخدم الشباب 
وتتعدد  اإلمارات.  يف  والتنمية  واالقتصاد 
على  التنشئة  من  لتبدأ  التحفيز  هذا  سبل 
األظفار،  نعومة  منذ  واالنتماء  العمل  قيم 
إلى إيجاد نظم وأدوات حتفيز العمل املنتج. 
متتد  أن  ميكن  التحفيزية  األدوات  وهذه 
واحلوافز  املادية  احلوافز  على  لتشتمل 
املعنوية إضافة إلى إقامة النظم التي حتتم 
احلصول  القدرات يف  على  املبنية  املنافسة 
تبني  شأن  ومن  واملهن.  الوظائف  على 
الشباب  إدماج  يدعم  أن  السياسات  هذه 
اإلماراتيني يف عمليات نقل وتوطني املعارف 
تعديل  أن  كما  وطنهم.  ومصلحة  ملصلحتهم 
نظم األجور واملعاشات التي تشجع األنشطة 
اإلنتاجية   واإلبداعية ميكن أن يعطي هذه 
يحفز  ومبا  تستحق  التي  القيمة  األنشطة 

الشباب على اإلقبال عليها. 

وال بد من اإلشارة إلى أن محاولة اإلمارات 
لالستثمار يف املستقبل املعريف تواجه عددا 
التنافسية  فثقافة  املهمة.  اإلشكاليات  من 
وقد  واملشاركة،  االنفتاح  تتطلب  واالبتكار 
املواطنني  على  االعتماد  الدولة  تفضل 
فقط يف رؤيتها وتوجهها نحو املستقبل مما 
الرغم  وعلى  املتاحة.  الفرص  من  يضعف 
صناعة  عملية  فإن  احملفزات،  وجود  من 
املعرفة ستستغرق الكثير من الوقت واجلهد، 
العاملية  الشركات  مع  التعامل  يف  خصوصا 
برمتها. واإلشكال  بالعملية  تتحكم  التي قد 
املستوى  على  العمالة  إشكال  هو  األخر 

الزمني البعيد. 

إن الثروة مهمة لبناء املستقبل، فهي تساعد 
على استيراد أفضل الشركات وبناء أفضل 
املباني وخلق أفق االستثمار. إال أن التطور 

إن من الضروري 
مضاعفة اجلهود 
لتنويع االقتصاد 

اإلماراتي، مع التركيز 
على الصناعات 

والقطاعات ذات القيمة 
املعرفية املضافة 

األعلى، مع ربط ذلك 
كله بجهود تأهيل 

املواطنني من الشباب 
اإلماراتيني لالنخراط 

يف عمليات التنويع 
االقتصادي بشكل 
فاعل، وصوال إلى 

إقامة اقتصاد ومجتمع 
املعرفة املأمول
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ففي  آخر.  بعد  إلى  يحتاج  واالزدهار 
خلق  على  القادرة  احمللية  القدرات  غياب 
اقتصاديات متنوعة ذات مستوى عاملي، لن 
املعرفة  استيراد  من  أكثر  للمجتمع  يتحقق 
فإن  آخر،  ومبعنى  التحتية.  البنية  وبناء 
املادية وحدها ال تصنع مجتمع  اإلمكانيات 
املعرفة، بل إنها تأتي يف املرتبة الثانية بعد 
التحدي  البشرية، وهو ما ميثل  اإلمكانيات 

احلقيقي.  

إننا أمام مهمة عاجلة يف عملية نقل املعرفة 
رأسمالها  اإلمارات  متتلك  لكي   وتوطينها 
تتكرر:  احللقة  ذلك ستظل  وبغير  البشري. 
استيراد وجذب ألفضل اخلبرات األجنبية، 
أفضل  وتقدمي  التحتية،  البنى  أفضل  وبناء 
دواليك.  وهكذا  لالستثمار،  ومناخ  فرصة 
الطريقة  يف  النظر  إعادة  من  بد  ال  كذلك 
يتحقق  وال  املعرفة.  وتوطني  لنقل  املتبعة 
عدة  بني  املبعثرة  اجلهود  بتوحيد  إال  ذلك 
استراتيجية  حتت  ومحلية  احتادية  جهات 
موحدة تعنى بوضع األهداف التي ترمي إلى 
جعل اإلمارات املركز اإلقليمي لتوطني ونقل 
الدولة  تستطيع  معينة  قطاعات  املعرفة يف 
فيها.  والتكنولوجية  العلمية  الريادة  حتقيق 
املخصصة  امليزانية  زيادة  ذلك  إلى  يضاف 
وتشجيع  العلمي،  البحث  على  لإلنفاق 

اجلامعات للتركيز عليه. 

القطاع  بدور  تتعلق  أخرى  إشكالية  وهناك 
دعم  من  بد  فال  العملية.  هذه  يف  اخلاص 
والقطاعات  األبحاث  مراكز  بني  العالقة 
اإلنتاجية، والعمل على تغيير صورة القطاع 
اخلاص الذي يقف موقفاً سلبياً، بل ويلعب 
إنتاج  يف  بفعالية  يسهم  وال  املتفرج،  دور 
وتوطني املعرفة، من خالل دعمه مشروعات 
يف  أو  اجلامعات  يف  سواء  العلمي،  البحث 
الدولة.  يف  املتخصصة  البحثية  املعاهد 
وال  يدعم  ال  بأنه  متهم  اخلاص  فالقطاع 
ميول مشروعات البحث العلمي وال يستفيد 
وال يوظف وال يحول األفكار اإلبداعية التي 

يتوصل إليها الباحثون إلى منتجات. 
املختلفة  العلمية  املؤسسات  أن  كما 

وبقطاعيها العام واخلاص مطالبة باالهتمام 
عملية  خطوات  خالل  من  العلمي  بالبحث 
نوعية  نقلة  إحداث  إلى  تؤدي  وملموسة 
منهجية  وفق  الدولة  يف  العلمي  البحث  يف 
موجهة  مالية  واعتمادات  ومحددة،  علمية 
العلمي،  البحث  مشروعات  ومتويل  لدعم 
وذلك لدعم توجهات الدولة يف التحول إلى 
حسب  املعرفة  على  قائم  تنافسي  اقتصاد 

»رؤية اإلمارات 2021«.

التحرك نحو االندماج الفاعل 
للشباب يف عمليات نقل وتوطني 

املعرفة 

املستقبلي  للتحرك  املقترحة  املنهجية  تعتمد 
للشباب  الفاعل  االندماج  حتقيق  نحو 
املعرفة  وتوطني  نقل  عمليات  يف  اإلماراتي 
تعزيز  أولها  رئيسية؛  عناصر  أربعة  على 
نظم  تقوية  وثانيهما  الشباب،  متكني  نظم 
نقل  عمليات  ذلك  يف  مبا  املعرفة  توطني 
داعم  بشكل  توظيفها  وكذلك  املعرفة  وإنتاج 
الرئيسي  العنصر  أما  اإلنسانية.  للتنمية 
احلاضنة  البيئات  توفير  يف  فيتمثل  الثالث 
من  السابقني  العنصرين  من  لكل  والداعمة 
وأدوات  اقتصادية  وهيكليات  مجتمعي  دعم 
ويتمثل  مؤسسية وتشريعية ومالية ومعرفية. 
املطلوبة  اآلليات  يف  واألخير  الرابع  العنصر 
اإليجابي  التفاعل  لتحقيق  الواقع  أرض  على 
بني النظم الثالث السابقة من أجل التحرك 
الفاعل لنقل وتوطني وتوظيف املعرفة، وصوالً 
مجتمع  بناء  يف  املتمثل  األسمى  الهدف  إلى 
اإلنسانية  التنمية  وحتقيق  املعرفة  واقتصاد 

املستدامة يف الدولة. 

يف  الشباب  إلدماج  التحرك  آلية  ووضعت 
عمليات نقل وتوطني املعرفة يف شكل سفينة 
مجتمع  وهو  املستقبل  نحو  وتتحرك  تبحر 
املعرفة املنشود واقتصاد املعرفة، وصوالً إلى 
وحتمل  اإلنسانية.  للتنمية  أرحب  مستويات 
السفينة على متنها كل ما مُيّكن من على متنها 
فقاعدة  غايتها.  حتقيق  من  الشباب(  )وهم 
واملؤسسات  والعمليات  البنى  متثل  السفينة 

إن اإلمكانيات املادية 
وحدها ال تصنع 

مجتمع املعرفة، بل 
إنها تأتي يف املرتبة 

الثانية بعد اإلمكانيات 
البشرية، وهو ما ميثل 

التحدي احلقيقي
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وإنتاج  وتوطني  وتوظيف  لنقل  األساسية 
واالقتصادية  املالية  األدوات  ومنها  املعرفة 
املجتمعي.  والدعم  واملؤسسية  والتشريعية 
باملهارات  املتسلحون  الشباب  متنها  وعلى 
العالم  على  واملنفتحون  والقيم  املعرفية 
واملنتمون للوطن والفاعلون اجتماعياً وثقافياً 
على  ومن  السفينة  قاعدة  وبني  واقتصادياً. 
التي  األدوات  أو  اآلليات  من  متنها مجموعة 
تسمح للشباب وتضمن له الفعالية يف عمليات 
املخصصات  ومنها:   املعرفة،  وتوطني  نقل 
والتواصل،  واالنفتاح  والتخطيط،  املالية، 
والتقومي،  واملتابعة  والرقمنة،  والترجمة، 
والتحفيز  واإلقليمية،  العاملية  والشراكات 
وتتماشى  الرشيدة.   واحلوكمة  والدعم، 
مع  املستقبلي  للتحرك  املنهجية  الرؤية  هذه 
املنطقة  مستوى  على  التحرك  مقترحات 
العديد  تراعي  التي  عام،27  بشكل  العربية 
العربية.  املنطقة  يف  املشتركة  العوامل  من 
إال أن من الواجب ترجمة كل من عناصرها 
لكل  املميزة  للخصوصيات  تبعا  وتفاصيلها 
دولة على حدة. ويف ما يلي شرح لكل عنصر 
من عناصر منوذج التحرك املقترح، مع مراعاة 
اخلصوصية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وبخاصة يف ما يتعلق بالتعامل مع التحديات 

والتعظيم على النجاحات والفرص املتاحة. 

يبني  الشباب:  متكني  نظم  تعزيز  أواًل: 
الشكل 2.5 العناصر الرئيسة للنظم املطلوبة 
لتحقيق املشاركة الفاعلة للشباب اإلماراتي يف 
عمليات نقل وتوطني املعرفة. ويتمثل العنصر 
الشباب  تزويد  يف  املنظومة  هذه  يف  األول 
وتأهيلهم باملهارات املالئمة التي تنسجم مع 
وتوظيفها.  وإنتاجها  املعرفة  نقل  متطلبات 
املهارات  من  املطلوبة  املهارات  قائمة  ومتتد 
املعلومات  مع  التعامل  مهارات  إلى  التقنية 
كمهارات  االجتماعية  واملهارات  وحتليلها 
ويبرز  وغيرها.  والتواصل  اجلماعي  العمل 
للمنظومة  واألساسي  احملوري  الدور  هنا 
بأدائها  ترتقي  أن  بد  ال  التي  التعليمية 
لتحقيق متطلبات تأهيل الشباب اإلماراتيني 

وتزويدهم بهذه املهارات.

إن بناء املهارات املطلوبة للشباب اإلماراتيني 
الشباب،  إدماج  عمليات  يف  محوري  عنصر 
هذه  تعزيز  يف  النظر  إعادة  من  بد  وال 
يف  العنصر  هذا  ألهمية  ونظراً  املنظومة. 
حتقيق املشاركة الفاعلة للشباب يف عمليات 
نقل املعرفة وتوطينها، فقد قدم هذا الفصل 
مناقشة مفصلة لكيفية التغلب على التحدي 
اكتساب  من  الشباب  ومتكني  التعليمي 
للولوج يف مجتمع  الالزمة  املعرفية  املهارات 

املعرفة. 

وميثل تعزيز الفعالية االقتصادية واالجتماعية 
لتمكني  املطلوبة  املنظومة  الثاني يف  العنصر 
هذه  تتجلى  أن  بد  وال  اإلماراتيني.  الشباب 
الشباب  تشغيل  نسب  زيادة  يف  الفعاليات 
وتوفير فرص العمل املنتج لهم، وتشجيع ودعم 
التطوعي  العمل  ويف  الصغيرة،  املشروعات 
واملشاركة يف اجلمعيات األهلية واحلكومية. 
اختالف  على  املشاركات،  هذه  أن  ذلك 
أشكالها، مؤشرات مهمة تسهم بشكل مباشر 
أو غير مباشر يف متكني الشباب من املشاركة 

الفاعلة يف نقل املعرفة وتوطينها. 

املقترحة  املنظومة  يف  الثالث  العنصر  أما 
الفعالية  تعزيز  يف  فيتمثل  الشباب  لتمكني 
الشباب  وعي  زيادة  تتضمن  التي  الثقافية 
لها،  وطني  مبشروع  والبدء  القراءة  بأهمية 
واالهتمام بالفنون على اختالف أنواعها، مثل 
املشاركة يف املعارض الفنية وحضور املسرح 
الثقافية  الهوية  بلورة  يف  مهمة  كممارسات 
وبناء تصورات الشباب اإلماراتيني للمستقبل. 

ويف ما يتعلق بتمكني الشباب، يتمثل العنصر 
الرابع يف قيم وممارسات املواطنة واالنتماء. 
االعتزاز  على  املشتملة  احلقة،  فاملواطنة 
الشخصي والوطني واإلخالص يف العمل، ال 
تتحقق إال يف مناخ يكفل احلقوق والواجبات 
ألبناء املجتمع كافة، بغض النظر عن الدين 
كما  اجلغرايف.  املوقع  أو  القبلي  االنتماء  أو 
أنها تستند على االلتزام اجلماعي بجملة من 
مبادئ العيش املشترك بني جميع املواطنني. 
من  أساسي  شرط  هي  احلقة  املواطنة  إن 

إن  بناء املهارات 
املطلوبة للشباب 

اإلماراتيني عنصر 
محوري يف عمليات 

إدماج الشباب، وال بد 
من إعادة النظر يف 
تعزيز هذه املنظومة
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لنقل  اإلماراتي  الشباب  متكني  شروط 
وتوطني املعرفة.

العاملي  واالندماج  االنفتاح  عنصر  ويأتي 
تصور  ميكن  ال  إذ  آخر؛  أساسي  كمتطلب 
اندماج فاعل للشباب يف نقل وتوطني املعرفة 
معينة،  بقدرات  دون حتليهم  العصر  هذا  يف 
وتعلم  األخرى  على احلضارات  االنفتاح  مثل 
التي  اإلجنليزية  وبخاصة  األجنبية  اللغات 
أصبحت لغة العصر، واستخدام التكنولوجيا 
مجاالت  يف  والقراءة  احلديثة،  والتطبيقات 
األكبر  االنفتاح  ولعل  املتخصصة.  املعرفة 
يكون يف تغير بعض األمناط الذهنية التي ال 

تقبل اآلخر وترفض التواصل اإليجابي معه.
 

متكني  منظومة  يف  األخير  العنصر  أما 
بها  يؤمن  التي  القيم  يف  فيتمثل  الشباب 
تصرفاتهم  توجه  والتي  اإلماراتيني  الشباب 
معرفية  بقيم  الشباب  إن متتع  وممارساتهم. 
الكونية  والقيم  املعرفة  وتقدير  احترام  مثل 
حتترم  التي  االجتماعية  والقيم  اإلنسانية 
هو  إقصاء  أو  انغالق  دون  املجتمعية  القيم 
رعايتها  تتوجب  التي  الضرورية  األمور  من 
نقل  من  لتمكينهم  الشباب  يف  وتنميتها 
اإلماراتيون، حتى  فالشباب  املعرفة.  وتوطني 
لهم  وُوفرت  املطلوبة  باملهارات  متتعوا  وإن 
سبل االنفتاح والفعالية االقتصادية والثقافية، 
لن يستطيعوا التحرك بشكل ناجح واملساهمة 
بشكل جدي يف توطني املعرفة إذا لم يؤمنوا 
ويعملوا مبنظومة قيمية تساعدهم على ذلك.

ثانيًا: تقوية نظم توطني املعرفة: أكد تقرير 
حالة اإلمارات أن نظم توطني املعرفة تشتمل 
على ثالثة عناصر تتكامل فيما بينها ويكمل 
األوالن  العنصران  ويتمثل  بعضاً.  بعضها 
املتكامالن يف نقل املعارف وإنتاجها. وقد رأى 
التقرير أن نقل املعرفة ميثل مرحلة ميكن أن 
محلياً،  واستنباتها  املعرفة  إنتاج  مع  تتزامن 
العاملي  بالركب  للحاق  ضرورية  عملية  وهو 
املعرفية  البيئة  لنا  وتقدم  املجال.  هذا  يف 
املعلومات  تكنولوجيا  رأسها  وعلى  املتوفرة، 
لفعل  القنوات  أهم  من  واحدة  واالتصاالت، 

ذلك بطريقة جدية. على أن ذلك لن يعفينا من 
السعي إلى حتقيق العنصر اآلخر املتالزم مع 
نقل املعرفة واملتمثل يف استخدامها وتوظيفها 
أن  نرى  فإننا  هنا  ومن  إنتاجها.  إلى  وصوالً 
الطريق  إيجابية يف  املعرفة ميثل خطوة  نقل 

نحو استنباتها وإنتاجها.

على  املعرفة  إنتاج  ومجاالت  قنوات  وتشتمل 
حتفيز ودعم األبحاث والدراسات العلمية ذات 
كما  املعرفة.  ومجتمع  اقتصاد  ببناء  العالقة 
تشتمل على دعم اإلبداع واالبتكار يف جميع 
العملية،  هذه  تسترشد  أن  بد  وال  أشكاله. 
سواء يف نقل أو إنتاج املعرفة، مببدأ االنفتاح 
يف  ونسهم  لنستفيد  العالم  مع  والتواصل 
اإلجنازات العاملية أيضاً. ولعل بناء الشراكات 
والتواصل املعريف املنتج ميثل خطوة أساسية 

يف هذا املجال. 

عمليات  يف  واألساسي  الثالث  العنصر  أما 
سواء  املعارف،  توظيف  فهو  املعرفة  توطني 
التنمية  لتحقيق  املنتجة،  أو  املنقولة  منها 
توظيف  مجاالت  تركز  أن  ويجب  اإلنسانية. 
اإلنسانية،  التنمية  أوجه  جميع  على  املعارف 
واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  فيها  مبا 
ذلك  أن  إال  والبيئية.  والثقافية  والسياسية 
املعارف  على  التركيز  من خالل  أوالً  يتم  قد 
للمجتمع  بالنسبة  األولوية  ذات  احليوية 
والطاقة  املياه  حتلية  بحوث  مثل  اإلماراتي، 
املتجددة والزراعة. وقد أظهر التقرير بعض 
التحديات القائمة يف مجال البحث والتطوير 
واإلبداع واالبتكار واملوارد البشرية يف الدولة.

 
إن  التمكينية:  البيئات  توفير  ثالثًا: 
تأهيل الشباب مبا يلزمهم من مهارات وقيم 
لالندماج الفاعل يف عمليات النقل والتوطني، 
املعرفة،  وتوظيف  إلنتاج  العناصر  وتعزيز 
إن  املطلوب  التغير  إلحداث  كافياً  يكون  لن 
وداعمة.  محفزة  متكينية  بيئة  حتتضنه  لم 
فالدعم املجتمعي بجميع أشكاله وصوره، مبا 
وتعظيم  واإلجناز  العمل  ثقافة  ترويج  فيها  
واملؤسسات  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور 
هذه  يف  آخر  رئيسياً  عنصراً  ميثل  الدينية، 

إن متتع الشباب بقيم 
معرفية مثل احترام 

وتقدير املعرفة والقيم 
الكونية اإلنسانية 

والقيم االجتماعية 
التي حتترم القيم 

املجتمعية دون انغالق 
أو إقصاء هو من األمور 
الضرورية التي تتوجب 

رعايتها وتنميتها يف 
الشباب لتمكينهم من 

نقل وتوطني املعرفة
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العامة  االقتصادية  الهيكلية  أما  العملية. 
فلها دور بارز بوصفها عنصراً رئيساً آخر يف 
البيئات التمكينية املطلوبة. ويجب أن تستند 
هذه الهيكلية على أسس بناء اقتصاد املعرفة، 
نحو  والتوجه  اإلبداع  حتفيز  مقدمتها  ويف 
املعرفية  القيم  ذات  واخلدمات  السلع  إنتاج 
على  التمكينية  البيئات  تقتصر  وال  األعلى. 
اقتصادية  وهيكليات  وحريات  مجتمعي  دعم 
تُعني  مؤثرة  أدوات  من  لها  بد  ال  إذ  فقط، 
للشباب  الفاعل  اإلدماج  هدف  حتقيق  على 
يحتاج  فاألمر  والتوطني.  النقل  عمليات  يف 
أوال إلى أدوات معرفية حقيقية يندرج حتتها 
تطوير نظم التعليم ويف جميع املراحل. كما ال 

بد من أدوات تشريعية تضع القوانني والنظم 
وحتتضنها مؤسسات فاعلة تقوم على تفعيل 
األفضل.  بالشكل  وتوظيفها  التشريعات  هذه 
املالية،  األدوات  على  املتطلبات  تشتمل  كما 
الريادة واملشاريع  التوسع يف متويل  مبا فيها 
التمويل  فرص  وتأمني  واملتوسطة  الصغيرة 
طاقاتهم  استغالل  لهم  يتيح  مبا  للشباب، 
النقل  الفاعل يف عمليات  اندماجهم  ليتحقق 

والتوطني.

رابعًا: آليات االندماج الفاعل للشباب: إن 
املعرفة  توطني  نظامي  بني  املطلوب  التفاعل 
التمكينية  البيئات  نطاق  يف  الشباب  وتأهيل 

2.5 πµ°ûdG2.5 πµ°ûdG
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التحرك نحو االندماج الفاعل للشباب يف عمليات نقل و توطني املعرفة: اآلليات والتحديات اخلاصة باإلمارات 
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يجب أن تركز مجاالت 
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واالجتماعية 

والسياسية والثقافية 
والبيئية



تقرير املعرفة العربي للعام 2014: الشباب وتوطني املعرفة - دولة اإلمارات العربية املتحدة 126

يتطلب آليات فاعلة على أرض الواقع لتحقيق 
ويأتي  نشط.  ديناميكي  بشكل  التفاعل  هذا 
لالنفتاح  مالئمة  قنوات  إيجاد  مقدمتها  يف 
الشراكات  بناء  ولعل  اخلارج.  مع  والتواصل 
وإنتاجها  املعارف  نقل  يف  واإلقليمية  العاملية 
آلية مطلوبة يف هذا املجال.  وتوظيفها يوفر 
الترجمة  من  األخرى  العملية  اآلليات  ومتثل 
التخطيط  أن  كما  ملحة.  ضرورة  والرقمنة 
والتقومي  املتابعة  بنظم  واملقترن  املتوازن 
املستمر هو أيضاً من اآلليات الالزمة. وال بد 
أن تقود كل هذه العمليات حوكمة رشيدة وإدارة 
تستند على الفعالية االقتصادية واالجتماعية 
وتضع األطر العامة لتفعيل جميع العناصر يف 
منظومة االندماج الفاعل للشباب يف عمليات 

نقل وتوطني املعرفة. 

وختاما... 

دولة  يف  وطنية  معرفية  قاعدة  تأسيس  إن 
الفاعل  االندماج  على  تستند  اإلمارات 
نواجتها  من  واالستفادة  بنائها  يف  للشباب 
تنمية  لتحقيق  األساسية  األعمدة  من  هي 
إنسانية شاملة. من هنا، تبرز أهمية اعتماد 
وتوطني  نقل  حول  شاملة  مستقبلية  نظرة 
املعرفة توجه اجلهود وتسخرها يف اجتاهات 
ومجاالت أوسع من النقل اخلالص للمعارف، 
يلعب  للمعرفة  إنتاجية  عملية  لتطوير  وذلك 
املأمول،  األساسي  دورهم  فيها  الشباب 
بل  فحسب  املعرفة  إلنتاج  ال  املجال  وتفسح 
وال  وتطويرها.  ونشرها  لتوظيفها  أيضا 
والقانونية  املؤسسية  األطر  حتفيز  من  بد 
وتكامل  استدامة  لضمان  واالستراتيجية 
اجلهود، مع أخذ الطاقة االستيعابية باالعتبار 
وتوطني  لنقل  اخلطط  وتطبيق  رسم  عند 
جميع  مشاركة  أهمية  نغفل  وال  املعرفة. 
شرائح املجتمع، والسيما الشباب، واألطراف 
املعنية كافة، من جهات حكومية ومدنية، مبا 
يف ذلك األكادمييون ومنظمات املجتمع املدني 

والقطاع اخلاص. 

ليست  املقترحة  واآلليات  االستراتيجيات  إن 
معظم،  متلك  أنها  بل  فقط،  للتطبيق  قابلة 

فواقع  جناحها.  شروط  كافة،  نقل  لم  إن 
توافر  بوضوح  يؤكد  اإلمارات  يف  األمر 
العناصر واملتطلبات الرئيسية إلقامة اقتصاد 
الشباب يف  وتفعيل مشاركة  املعرفة  ومجتمع 
اإلماراتي  اإلنسان  بناء  يف  فاالستثمار  ذلك. 
واالرتقاء به يف جميع املجاالت ميثل أحد أهم 
العديد  أن  كما  املعلنة.  والتوجهات  األولويات 
من عناصر النجاح متوفرة على أرض الواقع، 
أو يف السبيل إلى ذلك، حيث حققت اإلمارات 
مجتمعات  إقامة  نحو  ملحوظة  إجنازات 
واقتصاد املعرفة. فالدولة تتمتع ببنية حتتية 
وإدراك  قوي،  واقتصاد  متطورة،  ومعلوماتية 
واضح ألهمية بناء املجتمع املعريف ولضرورة 
العملية  هذه  يف  للشباب  الفاعل  اإلشراك 
التنموية املركزية. واألهم من ذلك وجود إرادة 
مدعومة  املستويات،  أعلى  وعلى  سياسية، 
باإلرادة املجتمعية الصادقة لتحقيق األهداف 
والوعي بأهمية اللحاق بركب الدول املتقدمة، 
اإلمارات  متخر  أن  إلى  ذلك  كل  وسيؤدي 
عباب بحور املعرفة الرحبة لتصل إلى شواطئ 
عزة  يحقق  مبا  املستدامة  اإلنسانية  التنمية 
وسعادة اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة. 

إن االستراتيجيات 
واآلليات املقترحة 

ليست قابلة للتطبيق 
فقط، بل أنها متلك 

معظم، إن لم نقل كافة، 
شروط جناحها. فواقع 
األمر يف اإلمارات يؤكد 
بوضوح توفر العناصر 
واملتطلبات الرئيسية 

إلقامة اقتصاد 
ومجتمع املعرفة 

وتفعيل مشاركة الشباب 
يف ذلك
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امللحق اإلحصائي

(2010 ΩÉY ∞°üàæe äGôjó≤J) ájôª©dG áÄØ∏d kÉ≤ah äGQÉeE’G ‘ ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ
1Ω ∫hó÷G

2010 ájôª©dG äÉÄØdG

QƒcòdGçÉfE’Gá∏ª÷G

(4  -   0)

(9  -   5)

(14  -  10)

(19  -  15)

(24  -  20)

(29  -  25)

(34  -  30)

(39  -  35)

(44  -  40)

(49  -  45)

(54  -  50)

(59  -  55)

(64  -  60)

(69  -  65)

(74  -  70)

(79  -  75)

(+  80)

´ƒªéŸG

63,141

60,032

61,843

63,604

58,004

45,154

29,724

23,223

16,845

14,287

11,762

9,063

7,105

6,098

4,190

1,877

3,157

479,109

60,123

57,141

57,923

60,388

60,655

47,283

30,554

24,868

18,862

15,952

11,467

7,312

5,251

3,775

3,108

1,389

2,837

468,888

123,264

117,173

119,766

123,992

118,659

92,437

60,278

48,091

35,707

30,239

23,229

16,375

12,356

9,873

7,298

3,266

5,994

947,997

.2012 ΩÉbQCG ‘ äGQÉeE’G .(2012) .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG :Qó°üŸG
 .2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ” ,http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/UAENumbers2012-270514.pdf
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(2010 ΩÉY ∞°üàæe äGôjó≤J) IQÉe’G Ö°ùM ÚæWGƒŸG ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ

2Ω ∫hó÷G

¿Éµ°ùdG OóY IQÉeE’G

 .2011 á«fÉµ°ùdG äGôjó≤àdG .(2011) .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG :Qó°üŸG
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D

9%86%D9%8A%D8%A9%202006%20-%202010.pdf

 .2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ”

»ÑXƒHCG
»`HO

ábQÉ°ûdG
¿ÉªéY

øjƒ«≤dG ΩCG
áª«ÿG ¢SCGQ

IÒ`éØdG

´ƒªéŸG

404,546

168,029

153,365

42,186

17,482

97,529

64,860

947,997

(2012) »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh äGQÉeE’G ‘ ádÉ£ÑdGh πª©dG ¥ƒ°S äGô°TDƒe

3Ω ∫hó÷G

World Bank. (2014). World Bank Open Data. Retrieved August 5, 2014, from http://data.worldbank.org/ :Qó°üŸG
.á«dhódG πª©dG áª¶æe äGôjó≤J Ö°ùëH 2013 ΩÉ©dG ‘ 43.5 áÑ°ùædG √òg ≠∏ÑJ* :äÉ¶MÓe

.á«dhódG πª©dG áª¶æe äGôjó≤J Ö°ùëH 2013 ΩÉ©dG ‘ 51.1 áÑ°ùædG √òg ≠∏ÑJ**                   

iƒ≤dG ºéM
á∏eÉ©dG

iƒ≤dG ‘ ácQÉ°ûŸG áÑ°ùf
(%) á∏eÉ©dG

∞«XƒàdG áÑ°ùf
¿Éµ°ùdG Oó©d

(ÌcCGh áæ°S 15)
ádÉ£ÑdG áÑ°ùf 

(%) (ÌcCGh áæ°S 15)
ÜÉÑ°ûdG ádÉ£H áÑ°ùf 
(%) (áæ°S 15-24)

 ´ƒªéŸG  çÉfE’G  QƒcòdG  ´ƒªéŸG  çÉfE’G  QƒcòdG  ´ƒªéŸG  çÉfE’G  QƒcòdGájƒÄŸG áÑ°ùædG

øjôëÑdG
âjƒµdG

¿ÉªY
ô£b

ájOƒ©°ùdG
äGQÉeE’G

741,723 

1,662,315 

1,595,244 

1,541,663 

10,382,733 

 6,248,007 

87

83

82

96

76

91

39

43

29

51

18

47

71

68

64

87

52*

79

65

67

58

86

49**

76

4.8

1.6

6.9

0.2

3.1

2.4

18

1.2

14.7

3.8

20.8

11.6

7.4

1.5

8.1

0.6

5.6

3.8

25.4

10.7

18.1

0.5

21.2

8.4

32.3

6.1

30.6

10.4

55.5

21.5

27.5

9.2

20.6

1.7

27.8

11
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(2009) ´É£≤∏d kÉ≤ÑWh ¢ùæ÷Gh á«°ùæ÷G áÄa Ö°ùM (ÌcCGh áæ°S 15) Ú∏¨à°ûª∏d »Ñ°ùædG ™jRƒàdG

4Ω ∫hó÷G

2009 á∏eÉ©dG iƒ≤dG í°ùe .(2014) .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG  :Qó°üŸG
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/ReportDetails1/tabid/90/Default.aspx?ItemId=1847&PTID=129&MenuId=1

.2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ”

‹ÉªLG                  øWGƒe ÒZ        øWGƒe ´É£≤dG       

ájOÉ–G áeƒµM
á«∏fi áeƒµM

∑Î°ûe
¢UÉN
»ÑæLCG

 á«°SÉeƒ∏HO äÉÄ«g
ICÉ°ûæe ¿hO
á°UÉN ô°SCG

QƒcP

46.9

40.3

5

6.7

0.4

0

0.4

0.3

çÉfG

42.6

35.9

8.9

9.3

1.4

0.1

0

1.9

á∏ªL

45.8

39.1

6

7.4

0.6

0

0.3

0.7

QƒcP

2.7

13.5

4.1

71.6

1.2

0.1

0.8

6

çÉfG

2.6

6.1

2.6

33.4

2

0.1

0.1

53.1

á∏ªL

2.7

12.2

3.8

64.6

1.3

0.1

0.6

14.6

QƒcP

7.2

16.2

4.2

65.1

1.1

0.1

0.7

5.4

çÉfG

8.4

10.4

3.5

29.9

1.9

0.1

0.1

45.6

á∏ªL

7.4

15.1

4.1

58.4

1.2

0.1

0.6

13.1
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(áfQÉ≤e ∫hOh äQÉeE’G) áaô©ŸG OÉ°üàbG ô°TDƒe

5Ω ∫hó÷G

World Bank. (2012). Knowledge Assessment Methodology (KAM). Retrieved August 5, 2014, from :Qó°üŸG
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html

ô°TDƒe
áaô©ŸG OÉ°üàbG

ô°TDƒe
 áaô©ŸG

/ádhódG
 á≤£æŸG

(2012)                 (2000)

õµJôe
ájOÉ°üàb’G õaGƒ◊G

õµJôe
´GóH’G º¶f

º«∏©àdG õµJôe
ájô°ûÑdG OQGƒŸGh

õµJôe
äÉeƒ∏©ŸG áª«≤J

2012

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH 2000 2012

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH 2000 2012

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH 2000 2012

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH 2000 2012

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH 2000

áª«b
ô°TDƒŸG

Ò«¨àdG
ô°TDƒŸÉH Ö«JÎdG

áª«b
ô°TDƒŸG Ö«JÎdG

äGQÉeE’G
á≤£æŸG
á«Hô©dG

  0.96   8.88  7.92   1.36    5.8   4.44   2.28    6.6   4.32  -1.01   6.5    7.51   1.53   7.09  5.56   0.89   6.94     42     6.05    48

  0.10   4.83  4.73   0.03   3.72  3.69   0.05  3.98   3.93   0.09  4.30   4.21   0.06   4.17  4.12   0.07   4.21              4.14       

¿GôjEG
É«côJ

¢UÈb
Éjõ«dÉe

óæ¡dG
Ú°üdG

95

62

32

45

103

91

3.6

5.42

7.53

6.37

3.14

3.83

94

69

35

48

109

84

3.91

5.16

7.56

6.1

3.06

4.37

0.31

-0.26

0.03

-0.27

-0.08

0.54

4.05

5.18

6.46

6.45

3

4.17

4.97

4.81

7.5

6.25

2.89

4.57

0.92

-0.37

1.04

-0.2

-0.11

0.4

2.25

6.13

7.73

6.11

3.56

2.82

0.73

6.19

7.71

5.67

3.57

3.79

-1.52

0.06

-0.02

-0.44

0.01

0.97

2.62

5.23

7.4

6.62

3.83

4.35

5.02

5.83

7.71

6.91

4.5

5.99

2.4

0.6

0.31

0.29

0.67

1.64

4.42

4.05

6.95

5.41

2.3

3.36

4.61

4.11

7.23

5.22

2.26

3.93

0.19

0.06

0.28

-0.19

-0.04

0.57

5.1

6.26

8.04

7.34

2.85

4.8

5.28

4.5

7.57

6.61

1.9

3.79

0.18

-1.76

-0.47

-0.73

-0.95

-1.01

áfQÉ≤e  ∫hO

ójƒ°ùdG
Góæ∏æa

∑QÉ‰ódG
Góædƒg

Góæc
äÉj’ƒdG

IóëàŸG
á«µjôeC’G

áµ∏ªŸG
IóëàŸG

1

8

3

2

10

4

12

9.65

9.22

9.32

9.34

9.07

9.28

8.89

1

2

3

4

7

12

14

9.43

9.33

9.16

9.11

8.92

8.77

8.76

-0.22

0.11

-0.16

-0.23

-0.15

-0.51

-0.13

9.73

9.12

9.38

9.36

9.21

9.35

8.83

9.38

9.22

9

9.22

8.72

8.89

8.61

-0.35

0.1

-0.38

-0.14

-0.49

-0.46

-0.22

9.42

9.5

9.15

9.27

8.64

9.07

9.06

9.58

9.65

9.63

8.79

9.52

8.41

9.2

0.16

0.15

0.48

-0.48

0.88

-0.66

0.14

9.72

9.68

9.52

9.53

9.39

9.55

9.38

9.74

9.66

9.49

9.46

9.32

9.46

9.12

0.02

-0.02

-0.03

-0.07

-0.07

-0.09

-0.26

9.67

8.31

8.99

9.03

9.22

9.04

8.11

8.92

8.77

8.63

8.75

8.61

8.7

7.27

-0.75

0.46

-0.36

-0.28

-0.61

-0.34

-0.84

9.79

9.37

9.63

9.53

9.03

9.47

9.02

9.49

9.22

8.88

9.45

8.23

8.51

9.45

-0.3

-0.15

-0.75

-0.08

-0.8

-0.96

0.43

á©ØJôe ÖJGôe äGP ∫hO

πNódG iƒà°ùe Ö°ùëH ∫hódG äÉYƒª› Ö«JôJ
äGP ∫hO
OÉ°üàbG
™ØJôe
 πNódG

äGP ∫hO
OÉ°üàbG

§°Sƒàe
πNódG

(≈∏YC’G)
äGP ∫hO
OÉ°üàbG

§°Sƒàe
πNódG

(≈fOC’G)
äGP ∫hO
OÉ°üàbG

¢†Øîæe
πNódG

1

2

3

4

8.84

5.13

3.44

2

1

2

3

4

8.6

5.1

3.42

1.58

-0.24

-0.03

-0.02

-0.42

8.97

5.15

3.55

1.99

8.67

5.07

3.45

1.58

-0.3

-0.08

-0.1

-0.41

8.45

5.07

3.11

2.03

8.39

5.18

3.32

1.61

-0.06

0.11

0.21

-0.42

9.2

5.89

4.07

2.06

9.16

6.21

4.9

2.13

-0.04

0.32

0.83

0.07

8.81

4.32

3.03

1.8

8.46

4.72

2.84

1.54

-0.35

0.4

-0.19

-0.26

8.88

5.23

3.54

2.1

8.37

4.28

2.62

1.05

-0.51

-0.95

-0.92

-1.05
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(2012)
6

(%) 

   UNESCO. (2014). UNESCO Institute for Statistics  Data Centre. Retrieved August 15, 2014, from: http://data.uis.unesco.org/ 




(2012)
7

91

88







18

18.9

24.2





UNESCO. (2014). UNESCO Institute for Statistics  Data Centre. Retrieved August 15, 2014, from: http://data.uis.unesco.org/ 

1.12

9.11

10.49






3997

2854835

57858738
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(2013/2012 »©eÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN)  ¢ùæ÷Gh á«°ùæ÷Gh ¢ü°üîàdG Ö°ùM (»eƒµ◊Gh ¢UÉÿG) »©eÉ÷Gh ‹É©dG º«∏©àdÉH Ú≤ëà∏ŸG áÑ∏£dG OóY
8Ω ∫hó÷G

.2012/2013 ‹É©dG º«∏©àdG .(2013) .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG äÉfÉ«H ≈∏Y kAÉæH ôjô≤àdG ≥jôa äÉHÉ°ùM :Qó°üŸG
.2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ” http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/ReportDetails1/tabid/90/Default.aspx?ItemId=2229&PTID=129&MenuId=1

øWGƒeøWGƒe  ÒZ´ƒªéŸG
‹ÉªLEG øe Ú°ü°üîàŸG áÑ°ùf

(%)  áÄØdG

 á∏ªL       çÉfEG       QƒcP á∏ªL       çÉfEG       QƒcPÚæWGƒe ÒZh  ÚæWGƒe‹ÉªLEG      øWGƒe ÒZ      øWGƒe

º«ª°üJh ¿ƒæa
 á°Sóæ¡dG

 äÉeƒ∏©ŸG º¶f
 IQGOE’Gh OÉ°üàb’G

 á«HÎdG
á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG

á«Ä«ÑdGh á«ë°üdG Ωƒ∏©dG
 á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG

∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G Ωƒ∏Y
  Ωƒ∏©dG

 ¿ƒfÉ≤dGh á©jô°ûdG
 á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG
 »°SÉ°SC’G º«∏©àdG
áYGQõdGh ájòZC’G

Oófi ÒZ
 ´ƒªéŸG

34

4527

1810

8241

164

85

115

100

2958

58

6544

711

4757

40

16

30160

836

2925

2555

10362

2123

445

1317

692

3348

389

2775

2226

12157

49

9

42208

870

7452

4365

18603

2287

530

1432

792

6306

447

9319

2937

16914

89

25

72368

329

5882

1368

7280

259

31

461

1047

878

188

1909

468

1000

12

68

21180

1222

2831

834

6305

1671

350

2625

2254

1625

336

1555

2038

1289

6

71

25012

1551

8713

2202

13585

1930

381

3086

3301

2503

524

3464

2506

2289

18

139

46192

2421

16165

6567

32188

4217

911

4518

4093

8809

971

12783

5443

19203

107

164

118560

1.2

10.3

6.0

25.7

3.2

0.7

2.0

1.1

8.7

0.6

12.9

4.1

23.4

0.1

0.0

100

3.4

18.9

4.8

29.4

4.2

0.8

6.7

7.1

5.4

1.1

7.5

5.4

5.0

0.0

0.3

100

2.0

13.6

5.5

27.1

3.6

0.8

3.8

3.5

7.4

0.8

10.8

4.6

16.2

0.1

0.1

100
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¢ùæ÷Gh á«°ùæ÷Gh ¢ü°üîàdG Ö°ùM (»eƒµ◊Gh ¢UÉÿG)»©eÉ÷G º«∏©àdG øe ÚéjôÿG áÑ∏£dG OóY
(2012/2011-2011/2010) á«©eÉ÷G ΩGƒYC’G ∫ÓN

9Ω ∫hó÷G

.2012/2013 ‹É©dG º«∏©àdG .(2013) .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG äÉfÉ«H ≈∏Y kAÉæH ôjô≤àdG ≥jôa äÉHÉ°ùM :Qó°üŸG
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/ReportDetails1/tabid/90/Default.aspx?ItemId=2229&PTID=129&MenuId=1

.2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ”

øWGƒeøWGƒe  ÒZ´ƒªéŸG

 á∏ªL   çÉfEG    QƒcP á∏ªL   çÉfEG   QƒcP

øWGƒeøWGƒe  ÒZ

 á∏ªL   çÉfEG   QƒcP á∏ªL   çÉfEG   QƒcP
ÚæWGƒe

ÚæWGƒe ÒZh‹ÉªLG   øWGƒe

øe Ú°ü°üîàŸG áÑ°ùf
(%) áÄØdG ‹ÉªLG

ÒZ
øWGƒe

º«ª°üJ h ¿ƒæa
 á°Sóæ¡dG

 äÉeƒ∏©ŸG º¶f
 IQGOE’Gh OÉ°üàb’G

 á«HÎdG
á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG

á«Ä«ÑdGh á«ë°üdG Ωƒ∏©dG
 á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG

∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G Ωƒ∏Y
  Ωƒ∏©dG

 ¿ƒfÉ≤dGh á©jô°ûdG
 á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG
áYGQõdGh ájòZC’G

 ´ƒªéŸG

2011/20102012/2011

12

659

500

1580

13

7

22

16

108

30

229

93

5

3274

111

403

897

2300

447

161

205

84

411

110

195

320

4

5648

123

1062

1397

3880

460

168

227

100

519

140

424

413

9

8922

29

613

277

1318

132

10

26

57

82

16

268

137

2

2967

29

613

277

1318

132

10

26

57

82

16

268

137

2

2967

146

899

485

2642

1246

130

298

227

276

48

425

499

2

7323

0

991

419

1797

32

1

64

27

137

14

531

116

6

4135

98

516

1016

2782

642

176

261

80

472

112

311

335

16

6817

98

1507

1435

4579

674

177

325

107

609

126

842

451

22

10952

19

720

190

1477

100

3

60

70

93

12

242

107

1

3094

19

720

190

1477

100

3

60

70

93

12

242

107

1

3094

163

1090

392

3028

1242

103

331

253

448

54

505

695

1

8305

261

2597

1827

7607

1916

280

656

360

1057

180

1347

1146

23

19257

0.89

13.76

13.10

41.81

6.15

1.62

2.97

0.98

5.56

1.15

7.69

4.12

0.20

100

1.96

13.12

4.72

36.46

14.95

1.24

3.99

3.05

5.39

0.65

6.08

8.37

0.01

100

1.36

13.49

9.49

39.50

9.95

1.45

3.41

1.87

5.49

0.93

6.99

5.95

0.12

100
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(2013 / 2012 »©eÉ÷G ΩÉ©dG ) ¢ùæ÷Gh á«ª∏©dG áLQódGh ¢ü°üîàdG Ö°ùM »©eÉ÷Gh ‹É©dG º«∏©àdÉH Úã©àÑŸG áÑ∏£dG OóY
10Ω ∫hó÷G

  2013/2012. ‹É©dG º«∏©àdG .(2013)  .AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG :Qó°üŸG
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/ReportDetails1/tabid/90/Default.aspx?ItemId=2229&PTID=129&MenuId=1

.2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ”

 á∏ªL     çÉfEG      QƒcP á∏ªL     çÉfEG      QƒcP á∏ªL     çÉfEG      QƒcP á∏ªL     çÉfEG      QƒcP á∏ªL     çÉfEG      QƒcP

 á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG
á«FÉæ÷G Ωƒ∏©dG

 á«°Sóæ¡dG Ωƒ∏©dG
 á«aô°üŸGh á«dÉŸG Ωƒ∏©dG

ájQGOE’G Ωƒ∏©dG
 ‹B’G Ö°SÉ◊G Ωƒ∏Y

á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG
 Ωƒ∏©dG

á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG
á«HÎdG
¿ƒfÉ≤dG
 ΩÓYE’G
 ´ƒªéŸG

Academic Rank  á«ª∏©dG áLQódG

√GQƒàcO
Doctorate

Òà°ùLÉe
Master

¢SƒjQƒdÉµH
Bachelor

iô`NCG
Other

´ƒªéŸG
Total

0

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

5

0

0

0

1

2

0

0

0

0

3

0

0

6

0

0

0

1

3

0

0

1

0

6

0

0

11

0

0

5

7

19

4

0

0

2

1

1

0

39

3

0

1

5

5

2

1

0

2

2

2

0

23

3

0

6

12

24

6

1

0

4

3

3

0

62

18

2

171

53

56

15

3

12

26

6

6

3

371

16

3

32

3

8

1

1

4

5

4

8

2

87

34

5

203

56

64

16

4

16

31

10

14

5

458

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

19

2

176

60

76

19

3

13

28

10

7

3

416

19

3

33

9

15

3

2

4

7

9

10

2

116

38

5

209

69

91

22

5

17

35

19

17

5

532

¢ü`°üîàdG
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á«Hô©dG ∫hódG ¢†©Hh äGQÉeE’G ‘ áfÉ≤àdG äGô°TDƒe
11Ω ∫hó÷G

ITU Statistics. (2014). Retrieved August 15, 2014, from: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2013/Core_Indicators.xls    :QOÉ°üŸG
    ITU Statistics. (2014). Retrieved August 15, 2014, from: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/Mobile_cellular_2000-2013.xls      

   ITU Statistics. (2014). Retrieved August 15, 2014, from: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/Fixed_tel_2000-2013.xls      

 ITU Statistics. (2014). Retrieved August 15, 2014, from: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/Individuals_Internet_2000-2013.xls      

  Internet World Stats. (2014). Retrieved August 5, 2014, from: http://www.internetworldstats.com/stats1.htm      

ájƒÄŸG áÑ°ùædG              áæ°ùdG

øjôëÑdG
 âjƒµdG

 ¿ÉªY
ô£b

ájOƒ©°ùdG
äGQÉeE’G

á«Hô©dG á≤£æŸG

2012

2012

2011

2012

2010

2012

...

92.7

82.31

58

91.51

57.3

85.2

...

165.91

190.29

154.65

152.64

176.5

171.87

...

21.78

15.08

9.67

19.02

16.37

21.32

...

90

75.5

66.5

85.3

60.5

88

…

413,200

890,780

584,900

671,720

5,852,520

3,442,940

45,805,180

ádhódG
»àdG ô°SC’G

( CG) Üƒ°SÉM ∂∏“

ÚcÎ°ûŸG áÑ°ùf
 ∫É≤ædG ∞JÉ¡dÉH

(Ü)(2013)

ÚcÎ°ûŸG áÑ°ùf
 âHÉãdG ∞JÉ¡dÉH

(ê)(2013)

»eóîà°ùe áÑ°ùf
 âfÎf’G

(O)(2013) 

»eóîà°ùe OóY
áÄe πµd ∑ƒÑ°ùjÉØdG

(`g)(2012 Èª°ùjO) Oôa

á«Hô©dG ∫hódG ¢†©Hh äGQÉeE’G ‘ á«µÑ°ûdG ájõgÉ÷G ô°TDƒe
12Ω ∫hó÷G

World Economic Forum (2014). The Network Readiness Index 2014. Retrieved August 15, from :Qó°üŸG
http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transformation/network-readiness-index

 äGQÉeE’G
¿ÉªY
ô£b

øjôëÑdG
ájOƒ©°ùdG

âjƒµdG

ádhódG

4.8

4.25

4.79

4.64

4.44

3.74

24

40

25

30

33

75

5.2

4.56

5.22

4.86

4.78

3.96

24

40

23

29

32

72

ô°TDƒŸG áª«b
(2013)

»ŸÉ©dG Ö«JÎdG
(2013) (ádhO 138)

ô°TDƒŸG áª«b
(2014)

»ŸÉ©dG Ö«JÎdG
(2014)  (ádhO 148)

(CG) 

(Ü) 

(ê) 
(O) 

(`g) 
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(20122011)
13

International Telecommunication Union (ITU). (2013).Measuring the Information Society. Geneva: ITU. Retrieved August 15, 2014, from
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf

 10 0 2013 157








6.41

5.68

5.79

5.46

4.8

(2011)(2011)(2012)  (2012)

31

33

39

50

54

6.54

6.41

6.3

5.69

5.36

30

45

42

48

58

(2012)
14



























































4

5

11

13

14

17




























0.00

0.04

0.01

0.00

0.01

0.01

0.03

0.35

-91%

0.08

0.40

0.79

0.91

0.59

0.91

0.46

0.60

-23%

0.67

0.64

0.44

0.32

0.00

0.48

0.43

0.18

139%

0.40

0.51

0.59

0.58

0.55

0.51

0.80

-36%

0.00

0.00

0.01

0.00

0.03

0.00

0.05

0.33

-85%

0.03

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.05

0.35

-86%

0.00

0.01

0.01

0.01

0.02

0.00

0.00

0.12

-100%

0.09

0.08

0.04

0.08

0.18

0.09

0.06

0.35

-83%

0.16

0.21

0.24

0.24

0.12

0.25

0.19

0.38

-50%

 .(2102) .
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/310/310_compissue2012.pdf

201421
 1 0 30
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(2014)
15

.Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2014). The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva
 100 02014 142






 (2013)













































36

68

25

127

38

25

30

34

27

36

4

2

1

44

18

18

12

50

85

63

12

58

34

78

2

104

68

132

92

82

141

21

1

111

46

43.2

30.3

56.2

0.5

41.9

56.2

76.6

75

82

72.9

62.1

66.3

100

19.9

55.9

71.2

53.7

42.7

46.2

37.3

25.2

76.2

40.3

37.6

63.8

19.5

30.3

14.3

7.7

34.9

0.3

46.2

74.2

4.9

31.7

(0-100) 
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(2014 h 2013»eÉY)  »ŸÉ©dG QÉµàH’G ô°TDƒe Ö«JôJ

16Ω ∫hó÷G

.Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2014). The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva     :QOÉ°üŸG
.Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2013). The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. Geneva, Ithaca, and Fontainebleau*     

.»YôØdG ô°TDƒª∏d á«∏©ØdG áª«≤dG hCG ,(AGOCG π°†aCG) 100 ¤EG (AGOCG CGƒ°SCG) 0 øe ô°TDƒŸG óàÁh ,2013 ΩÉ©dG ôjô≤J h 2014 ΩÉ©dG …ôjô≤J øe πc ‘ ádƒª°ûe ádhO 142 Ö«JÎdG øª°†àj :á¶MÓe

ádhódG
(0-100) áé«àædG

(Ü)(2013)
ó«©°üdG ≈∏Y Ö«JÎdG
(Ü)(2013) »ŸÉ©dG

(0-100) áé«àædG
( CG)(2014)

ó«©°üdG ≈∏Y Ö«JÎdG
( CG)(2014) »ŸÉ©dG

äGQÉeE’G
ájOƒ©°ùdG

ô£b
 øjôëÑdG

¿OQC’G
âjƒµdG

¿ÉªY
¿ÉæÑd
¢ùfƒJ
Üô¨ŸG
ô°üe

ôFGõ÷G
øª«dG

¿GOƒ°ùdG

41.9

41.2

41

36.1

37.3

40

33.3

35.5

35.8

30.9

28.5

23.1

19.3

19.8

38

42

43

67

61

50

80

75

70

92

108

138

142

141

43.25

41.61

40.31

36.26

36.21

35.19

33.87

33.6

32.94

32.24

30.03

24.2

19.53

12.66

36

38

47

62

64

69

75

77

78

84

99

133

141

143

( CG) 

(Ü) 
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á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGô°TDƒe

17Ω ∫hó÷G

World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness report 2013-2014. Geneva: World Economic Forum. Retrieved August 15, 2014, from :Qó°üŸG
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/ Accessed: 20 September 2013

.(AGOCG π°†aCG) 7 ¤EG (AGOCG CGƒ°SCG) 1 øe ô°TDƒŸG óàÁh ádhO 148 Ö«JÎdG øª°†àj :á¶MÓe

ádhódG

ô£b
ájOƒ©°ùdG
äGQÉeE’G

¿ÉªY
øjôëÑdG

âjƒµdG

13

20

19

33

43

36

5.24

5.1

5.11

4.64

4.45

4.56

(2013 - 2012)(2014 - 2013)

á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe á«°ùaÉæàdG ô°TDƒeá«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸGIAÉØµdG õjõ©JQƒ£àdGh QÉµàH’G πeGƒY

Ö«JÎdG
»ŸÉ©dG

áª«b
ô°TDƒŸG

Ö«JÎdG
»ŸÉ©dG

áª«b
ô°TDƒŸG

Ö«JÎdG
»ŸÉ©dG

áª«b
ô°TDƒŸG

Ö«JÎdG
»ŸÉ©dG

áª«b
ô°TDƒŸG

Ö«JÎdG
»ŸÉ©dG

áª«b
ô°TDƒŸG

11

18

24

32

35

37

5.38

5.19

5.07

4.65

4.63

4.56

5

14

4

13

25

32

6.01

5.73

6.04

5.77

5.46

5.22

18

27

20

29

38

77

5.02

4.69

5

4.45

4.5

3.95

14

29

24

39

59

101

5.08

4.33

4.67

4.05

3.71

3.34
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 .§«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ŸG :âjƒµdG .™HGôdG QGó°UE’G .á«Hô©dG á«°ùaÉæàdG ôjô≤J .(2012) .§«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ŸG:Qó°üŸG
   .(AGOCG π°†aCG) 1 ¤EG (AGOCG CGƒ°SCG) 0 øe ô°TDƒŸG óàÁh ádhO 30 á°SGQódG øª°†àJ:á¶MÓe

(2012) á«Hô©dG ∫hódG ¢†©Hh äGQÉeE’G ‘ á«Hô©dG á«°ùaÉæàdG äGô°TDƒe

18Ω ∫hó÷G

ádhódG Ö«JÎdGájQÉ÷G á«°ùaÉæàdG ô°TDƒeáæeÉµdG á«°ùaÉæàdG ô°TDƒeá«Hô©dG á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe

4

5

11

13

14

17

øjôëÑdG
äGQÉe’G

ájOƒ©°ùdG
ô£b

âjƒµdG
¿ÉªY

á«Hô©dG ∫hódG §°Sƒàe
áfQÉ≤ŸG ∫hO §°Sƒàe

0.58

0.58

0.52

0.53

0.53

0.50

0.44

0.50

0.48

0.47

0.43

0.41

0.39

0.35

0.35

0.50

0.53

0.52

0.47

0.47

0.46

0.43

0.39

0.50

 áfQÉ≤ŸG ∫hO §°Sƒàe                      á«Hô©dG ∫hódG §°Sƒàe                         á«YôØdG äGô°TDƒŸG º«b                                                                               

 ájQÉ÷G á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe

áæeÉµdG á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe

 …OÉ°üàb’G AGOC’G
á«HPÉ÷Gh ∫ÉªYC’G á«æH

 äÉ°ù°SDƒŸG á«∏YÉah á«ªcÉ◊G
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™jRƒàd á«àëàdG á«æÑdG

ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G á«HPÉL
OÉ°üàb’G ‘ áeƒµ◊G πNóJ

 ∫ÉªYC’G áØ∏µJ
¢ü°üîàdGh äÉéàæŸGh ¥Gƒ°S’G á«µ«eÉæjO

áØ∏µàdGh á«LÉàf’G
 ájQÉ÷G á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe

0.46

0.62

0.49

0.65

0.55

0.83

0.58

0.54

0.53

0.52

0.51

0.44

0.37

0.26

0.47

0.62

0.48

0.37

0.47

0.39

0.51

0.51

0.53

0.29

0.54

0.59

0.61

0.4

0.52

0.5

0.21

0.53

0.66

0.47

áfÉ≤àdG ÚWƒJh ájQÉµàH’G ábÉ£dG
…ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ

á«fÉ≤àdG á«àëàdG ≈æÑdG á«Yƒf
 áæeÉµdG á«°ùaÉæàdG ô°TDƒe

0.19

0.48

0.37

0.35

0.38

0.66

0.47

0.5

 áfQÉ≤ŸG ∫hO §°Sƒàe                      á«Hô©dG ∫hódG §°Sƒàe                         á«YôØdG äGô°TDƒŸG º«b                                                                               
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Transparency International. (2013). The Corruption Perception Index. Retrieved August 15, 2014, from: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/#myAnchor1:Qó°üŸG
.(ájÉ¨∏d áØ«¶f ádhódG ¿CÉH Qƒ°üJ OƒLh) 100 ¤EG (OÉ°ùØdG øe á«dÉY áLQóH Qƒ°üJ OƒLh) 0 øe ¢SÉ«≤e ≈∏Y 2013 ô°TDƒÃ ádƒª°ûe ádhO 177 Ö«JôJ øª°†àjh  á«dhódG á«aÉØ°ûdG øY OÉ°ùØdG äÉcQóe ô°TDƒe Q oó°üj :á¶MÓe

19Ω ∫hó÷G

äGQÉeE’G ádhód OÉ°ùØdG äÉcQóe ô°TDƒe

(2013) »ŸÉ©dG Ö«JÎdG
(2013) ô°TDƒŸG áª«b
(2012) ô°TDƒŸG áª«b

26

69

68

.Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2013). World Happiness Report. United Nations :Qó°üŸG
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf

.2014 ¢ù£°ùZCG 21 ïjQÉàH ™bƒŸG ¤G ∫ƒNódG ”

(2012 - 2010) áfQÉ≤ŸG ∫hO ¢†©Hh á«Hô©dG ∫hó∏d IOÉ©°ùdG ô°TDƒe

20Ω ∫hó÷G

∑QÉ‰ódG
 äGQÉeE’G

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
¿ÉªY
ô£b

âjƒµdG
ájOƒ©°ùdG

¿ÉHÉ«dG
Éjõ«dÉe
ôFGõ÷G

¿OQC’G
É«côJ
É«Ñ«d

øjôëÑdG
Ú°üdG

¿ÉæÑd
Üô¨ŸG
¢ùfƒJ

¥Gô©dG
É«fÉàjQƒe

Ú£°ù∏a ádhO
»JƒÑ«L
¿GOƒ°ùdG

ô°üe
øª«dG
ÉjQƒ°S

ôª≤dG QõL

7.693

7.144

7.082

6.853

6.666

6.515

6.48

6.064

5.76

5.422

5.414

5.345

5.34

5.312

4.978

4.931

4.885

4.826

4.817

4.758

4.7

4.69

4.401

4.273

4.054

3.892

3.851
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شعوب متمكنة.
أمم صامدة.

تكت�شب ق�شية دمج ال�شباب وحتفيز م�شاركتهم الفاعلة يف نقل وتوطني املعرفة اأهمية خا�شة بالن�شبة للإمارات العربية املتحدة. 
فهي واحدة من الدول ال�شاعدة باطراد والطاحمة بثبات اإلى حتقيق اأعلى معدلت ممكنة من التنمية، واإلى ولوج عوامل املعرفة 

الإن�شانية يف جمالتها الأرحب. وت�شري »روؤية الإمارات 2021« بو�شوح اإلى اإرادتها يف اأن ت�شبح من اأف�شل دول العامل. 
اإن تاأ�شي�س قاعدة معرفية وطنية يف دولة الإمارات ت�شتند على الندماج الفاعل لل�شباب يف بنائها وال�شتفادة من نواجتها هي من 
الأعمدة الأ�شا�شية لتحقيق تنمية اإن�شانية �شاملة. من هنا، تربز اأهمية اعتماد نظرة م�شتقبلية �شاملة حول نقل وتوطني املعرفة 
توجه اجلهود وت�شخرها يف اجتاهات وجمالت اأو�شع من النقل اخلال�س للمعارف، وذلك لتطوير عملية اإنتاجية للمعرفة يلعب 

ال�شباب فيها دورهم الأ�شا�شي املاأمول، وتف�شح املجال ل لإنتاج املعرفة فح�شب بل اأي�شاً لتوظيفها ون�شرها وتطويرها. 
اإن ال�شرتاتيجيات والآليات املقرتحة لي�شت قابلة للتطبيق فقط، بل اإنها متلك معظم، اإن مل نقل كافة، �شروط جناحها. فواقع 
الأمر يف الإمارات يوؤكد بو�شوح توافر العنا�شر واملتطلبات الرئي�شية لإقامة اقت�شاد وجمتمع املعرفة وتفعيل م�شاركة ال�شباب 
يف ذلك. فال�شتثمار يف بناء الإن�شان الإماراتي والرتقاء به يف جميع املجالت ميثل اأحد اأهم الأولويات والتوجهات املعلنة. كما 
اأن العديد من عنا�شر النجاح متوفرة على اأر�ض الواقع، اأو يف ال�شبيل اإلى ذلك، حيث حققت الإمارات اإجنازات ملحوظة نحو 
اإقامة جمتمعات واقت�شاد املعرفة.  فالدولة تتمتع ببنية حتتية ومعلوماتية متطورة، واقت�شاد قوي، واإدراك وا�شح لأهمية بناء 
�شيا�شية،  اإرادة  املركزية. والأهم من ذلك وجود  التنموية  العملية  لل�شباب يف هذه  الفاعل  الإ�شراك  املعريف ول�شرورة  املجتمع 
وعلى اأعلى امل�شتويات، مدعومة بالإرادة املجتمعية ال�شادقة لتحقيق الأهداف والوعي باأهمية اللحاق بركب الدول املتقدمة، 
و�شيوؤدي كل ذلك اإلى اأن متخر الإمارات عباب بحور املعرفة الرحبة لت�شل اإلى �شواطئ التنمية الإن�شانية امل�شتدامة مبا يحقق 

عزة و�شعادة الإن�شان يف الإمارات العربية املتحدة.

شعوب متمكنة.
أمم صامدة.

شعوب متمكنة.
أمم صامدة.
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