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 دور املؤسسات املعرفية يف النهضة السنغافىرية
  سمير عبد الرسول العبيدي ا.م.د.      

  : صخلامل
شكؿ االىتماـ بالقطاع التعميمي الركف األبرز في المشركع النيضكم لمدكؿ المتقدمة؛ إذ أف الدكر 

يجاد الحمكؿ أم التركيز عمى قطاع البحث  األساسي لممؤسسات التعميمية ليك صنع األفكار كا 
العممي، أما التعميـ فيككف بمثابة داعـ لمفكرة األساسية كخاصة في مجاؿ التعميـ العالي ؛ لذا 

 تسمى "المؤسسات المعرفية". 
يستحؽ دراستو مميآ سكاء مف حيث نجاعة  في ىذا السياؽ تشكؿ التجربة السنغافكرية مثاالن   

كالتي شكمت أحدل سمات الدكلة الناشئة، أك مف السياسات الحككمية المتبعة في القطاع المعرفي 
حيث السعي لمتعاكف مع القطاع الخاص؛ لقد تبنت سنغافكرة مبدأ "تعميـ اقؿ ، فائدة أكثر" ، كىذا 
الشعار ال ُيمخص السياسة المعرفية فقط ، بؿ يشمؿ األطر العامة لمنيضة السنغافكرية كالتي 

كالبنية التحتية، كىك أمر لو أىميتو بحكـ خمكىا مف  تستند عمى االستثمار في القدرات البشرية
 المكارد األكلية ، في حيف يشكؿ مكقعيا األستراتيجي ميزتيا األساسية.

تمثؿ النيضة السنغافكرية حالة متميزة ككنيا أسست كسط محيط مضطرب ، إال أنيا نجحت    
بر تقديـ الدكلة لدعـ كبير البتعادىا عف الطرؽ التقميدية كسعييا إلدامة عنصر االبتكار، ع

، إال أف األمر غير ذلؾ تماما ككنيا تحظى  لممؤسسات المعرفية ؛ كىك ماقد يعتبر مأخذان 
باستقاللية كاسعة.كىك ماسمح ليا بمكاكبة التطكرات العممية كتحديث مناىجيا باستمرار ، ألف 

 نمك االقتصادم.  ىدفيا ىك إيجاد عناصر كفؤة تشكؿ إضافة لسكؽ العمؿ كترفع كتيرة ال
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Abstract                                                                             

The extent of concern in teaching sector had being a significance nook in the 

development program of progressive countries. indeed ,the basic role of the 

teaching institutions were mading up the idea and found the solutions ,and that 

meant to focus on scientifical research sector, while the activities of teaching would 

be as a convoy active and enforce the basic ideas, especially in higher teaching and 

 higher studies,so its called "the acknowledgment institutions".in that case ht 

would be maintained the higher level of  scientifical distinction, coming by several 

conditions among them the existent of legislative ambience and continual 

government supports, that allowed the supervision corporation put their programs 

into face without interfering of bureaucracy.                                                          

 If that conditions to be found, the acknowledgment institutions should enjoyment 

with financial independence and get the advantages, which meant that the 

government budget should avoid the expensive coasts, and changing its role to be a 

center of creating abilities to feed the national needs and exporting to the foreign 

markets, contradictory to what the underdevelopment countries among the Arab 

home land countries had used to followed, yet, their were a millions of graduates 

whom they were not found any kind of opportunities for work, and that caused 

many problems in their societies such is the immigrations of drain brain and mass 

unemployment. So, its very important to study the successful samples to get some 

lessons.                                       
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 املقذمة 
يجمع خبراء االقتصاد عمى أف العنصر البشرم كحجـ التطكر في مجاالت البنى التحتية   

)قطاعي النقؿ كاالتصاالت( ، يكاداف أف يشكال األساس الستراتيجيات النمك االقتصادم في البمداف 
 المتقدمة.

شركع النيضكم لمدكؿ كعمى ذلؾ يمثؿ مدل االىتماـ بالقطاع التعميمي الركف األبرز في الم     
يجاد  المتقدمة؛ كفي كاقع الحاؿ إف الدكر األساسي لممؤسسات التعميمية ليك صنع األفكار كا 
الحمكؿ أم التركيز عمى قطاع البحث العممي ، أما النشاط التعميمي فيككف بمثابة نشاط مكازم 

؛ لذا تطمؽ عمييا تسمية كداعـ لمفكرة األساسية كخاصة في مجاؿ التعميـ العالي كالدراسات العميا
 "المؤسسات المعرفية".

كفي ىذا السياؽ يتـ الحفاظ عمى مستكل رفيع مف التميز العممي ، كىذا ال يتأتى إال عبر   
تكفر جممة مف الشركط،لعؿ مف أبرزىا كجكد البيئة التشريعية المناسبة كالدعـ الحككمي المستمر؛ 

 ؽ رؤاىا المعرفية بعيدا عف التدخالت البيركقراطية.كبالقدر الذم يسمح لمييئات المشرفة بتطبي
أف تكفر ىذه الشركط سيسمح بأف تتمتع ىذه المؤسسات المعرفية باالستقاللية المالية بؿ   

كتحقيؽ العكائد ، كىك ماسيجنب خزينة الدكلة تكاليؼ باىضة ، كيحكليا إلى مراكز لصنع 
لى األسكاؽ الخارجية ؛ كليس كما ىك متبع في الكفاءات لسد الحاجة المحمية كمف ثـ التصدير إ

دكؿ العالـ الثالث كمف ضمنيا الكطف العربي كالذم يشيد بمجممو تدفؽ المالييف مف الخريجيف 
الجدد كؿ عاـ كالذيف اليجدكف متسعا ليـ في سكؽ العمؿ لعدـ  تكفر ما يناسبيـ مف فرص عمؿ، 

ؿ ضمف إطار ىذه المجتمعات كيجرة أصحاب أك النعداميا أصال ،كىك ماأكجد حزمة مف المشاك
الكفاءات كالبطالة )الظاىرة كالمقنعة( كغيرىما مف المشكالت االجتماعية؛ كليذا يتكجب دراسة 

 النماذج الناجحة في ىذا الصدد بغية استخالص الدركس كالعبر.   
كالتي تستحؽ  ( عمى المحيط اليندم إحدل النماذج المتميزة2كـ 682.7تعد جزيرة سنغافكرة )  

، كتتألؼ باألساس مف 1819دراستيا مميان ، فيي دكلة حديثة التككيف إذ يرجع تأسيسيا لمعاـ 
المياجريف كىي الكحيدة بيذه الصفات خارج إطار العالـ الجديد ، كرغـ إنيا اصغر دكلة في آسيا 

ات عمى المستكل اقتصادي 10كالرابعة عمى مستكل العالـ ،إال أف اقتصادىا يقع في خانة أفضؿ 
ذا أضفنا لما تقدـ خمكىا تقريبان  مف المكارد الطبيعية كاكتظاظيا السكاني كتركيبتيا  العالمي ، كا 

الدينية المتنكعة ، ألدركنا عمى الفكر أف جكىر النيضة السنغافكرية يكمف في تطكر  –األثنية 
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كضع السياسات المالئمة  قدراتيا البشرية كالتي تشكؿ السياسة التربكية معمميا األساسي؛ أم
كالتي تمبي احتياجات المجتمع المحمي مع اإليفاء بمستمزمات السكؽ الخارجية، كىك مايكفر نكعا 

 مف االستقرار الداخمي يسمح باستقطاب االستثمارات الخارجية . 
اء في ىذا السياؽ تشكؿ التجربة السنغافكرية مثاال يستحؽ دراستو مميآ بؿ ك اإلقتداء بو سك     

مف حيث نجاعة السياسات الحككمية المتبعة في القطاع المعرفي بمختمؼ فركعو كمراحمو 
،   1/9/1963الدراسية كالتي شكمت أحدل سمات الدكلة الناشئة منذ االستقالؿ عف بريطانيا في 

أك مف حيث السعي لمتعاكف مع مؤسسات القطاع الخاص كمكاكبة أحدث التطكرات العممية مف 
 جمة االقتصاد السنغافكرم إلى األماـ كضمف إطار دكلة القانكف كالمؤسسات .اجؿ دفع ع

 
 أوال.متهيذ.

تقع جزيرة سنغافكرة عمى المحيط اليندم عند الطرؼ الجنكبي مف شبو جزيرة  
شمالي خط االستكاء كخطي  1029ك 1009، ما بيف خطي عرض  Malaya Peninsulaالماليا
، كتتككف مف الجزيرة   2كـ68207، كتبمغ مساحتيا شرؽ خط االستكاء  109ك 103طكؿ 

مف الجزر الصغيرة القريبة مف الساحؿ البالغ  63( ، كيضاؼ إلييا   2كـ 60402الرئيسية ) 
كـ( ، في حيف تبمغ المسافة 102كـ. كيفصميا عف ماليزيا مضيؽ جكىكر الضيؽ ) 193طكلو 

 كـ. 300بيف عاصمتي البمديف 
 Sir Thomasمى سنغافكرة إلى السير تكماس ستامفكرد رافمز تعكد فكرة السيطرة ع  

Stamford Raffles  (1781-1826  الميندس كالمكظؼ الحككمي في كزارة شؤكف ،)
سنغافكرة ذ بإقناع شركة اليند الشرقية باتخا 1819م نجح في عاـ ذالمستعمرات البريطانية، كالػ

اتيجي.كسيطر عمييا البريطانيكف حتى االستقالؿ كمحطة تجارية إدراكا منو ألىمية مكقعيا االستر 
 Lee .في حيف ىيمف عمى السمطة حزب العمؿ الشعبي الذم أسسو لي ككاف يك1/9/1963في 

Kuan Yew 9/5/1959، كشغؿ منصب رئيس الكزراء لممدة)21/9/1954بتأريخ-
كبر لي ىسيف ( كحتى إحالة نفسو عمى التقاعد. ككاف قد سبؽ ذلؾ تعييف ابنو األ 28/11/1990

، بمنصب نائب رئيس الكزراء ، كحتى تكليو منصب كالده في   Lee Hsien Longلكنغ 
% مف مقاعد 90، كطيمة ىذه المدة حصؿ حزب العماؿ عمى نسبة التقؿ عف  12/8/2004

ليشغمو لي ككاف   Senior’s Ministerالبرلماف. في حيف تـ استحداث منصب  " المستشار" 
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(، كعقب تكلي ابنو لمنصب رئيس الكزراء تـ استحداث منصب جديد لو  2004-1990لممدة ) 
، ليمارس نفكذه عمى شؤكف الحكـ برغـ ابتعاده  Mentor’s Ministerىك "الناصح المخمص"  
 . (  1) عف العمؿ العاـ رسميا 

 قكمية تنتسب إلى  20سنغافكرة دكلة متعددة األثنيات كالعقائد ففييا يعيش أبناء نحك 
جمكعات أساسية ىي )الصينية كالمالياكية كاليندية كاألكربية( . كالمغات الرسمية ىي م4

المانداريف كالماالكية كالتاميمية كاإلنكميزية ، كيجرم التعميـ كفقا لمبدأ )ثنائية المغة( حيث يككف 
عالي بالمغة التدريس بالمغة اإلنكميزية إضافة إلى إحدل المغات المحمية الثالثة ، كلكف التعميـ ال

اإلنكميزية فقط كالتي ىي أيضا لغة اإلدارة كمجتمع األعماؿ . كتعدد المغات يمثؿ إشكالية لمسكاف 
فمثالن الصينيكف ال يجيدكف لغة الماليا كالعكس صحيح ، في حيف تشكؿ اإلنكميزية لغة التخاطب 

 بيف الينكد نظران لتحدثيـ بعدة ليجات محمية. 
نسمة،  406080167( بمغ عدد السكاف  2008تمكز  1كمي)ككفقان ألحدث إحصاء حك 

% ، الينكد 14% صينيكف ، الماليا 7607كىـ كفقان لممعيار االثني مكزعيف بكاقع إلى ما نسبتو 
% 58.8( فتضـ الصينية 2000أما المغات التي يتحدثكف بيا ) تعداد ؛  % 104% ، أخرل 709

% ، التاميمية 1401% ، الماليا 23( ، اإلنكميزية % 35) تشمؿ عدة ليجات أبرزىا المانداريف 
% ؛ كبالنسبة لمتقسيـ الديني تمثؿ البكذية كالطاكية كىما عقيدتاف صينيتاف 009% ، أخرل 302

)الكاثكليكية كالبركتستانتية  1406% عمى التكالي ، المسيحية 805% ك4205تقميديتاف ما نسبتو 
% ،كما تكجد معابد ييكدية 106% كأدياف أخرل 4سية % ، اليندك 1309كاإلنجيمية( ، اإلسالـ 

 .  ( 2)% مف السكاف ال ينتمكف إلى أم عقيدة 1408كسيخية ؛ مع اإلشارة إلى أف ما نسبتو 
 .المعرفة كالنيضة السنغافكرية   -ثانيا

أف أىـ مؤشرات النيضة فػي بمػداف جنػكب شػرؽ آسػيا ىػك سػيادة نمػط تػكزيعي عػادؿ لثمػار       
التحديث ، فكاف ىناؾ شعكر متنامي لدل معظـ المكاطنيف بأف مسيرة التنميػة عػادت عمػييـ النمك ك 

جميعان بالفائدة ك لـ يقتصر ذلػؾ عمػى فئػة معينػة كمػا حػدث فػي كثيػر مػف بمػداف العػالـ الثالػث ، ك 
المؤشر الثاني ىكحجـ األستثمار الحككمي في تطكير القدرات البشرية ، أذ نجحت كفي زمػف كجيػز 

بناء نظاـ تعميـ متقػدـ بشػكؿ أصػبح يفػكؽ فػي مراحػؿ نظرائػو  فػي أكربػا ك الكاليػات المتحػدة ،  في
كخاصػػة فػػي حقػػكؿ الرياضػػيات ك الحاسػػكب ، ك مػػا يمكػػف أف يالحػػظ عػػف ىػػذه البمػػداف ىكاألىتمػػاـ 
بمعايير الجكدة ك يرجع البعض ذلؾ الى منظكمػة " القػيـ الككنفكشيكسػية " ك التػي أضػحت عنصػران 
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كفعاالن في بنػاء النظػاـ الػذم يحكػـ أخالقيػات العمػؿ ، ك ىػك مػا أنعكػس فػي كجػكد مؤسسػات  ميمان 
 عالية الكفاءة سكاء في القطاع العاـ أك الخاص.

ك بمعنى آخر فأننا لك درسنا التجارب النيضػكية فػي آسػيا بػتمعف بأعتبارىػا تجػارب عمميػة         
ي ك األنسػاني نجػد أف الدكلػة قػد لعبػت دكران بػارزان حقيقية في حقػؿ التػاريخ األقتصػادم ك األجتمػاع
 . (3) في قيادة عممية النيضة األقتصادية كاالجتماعية

اعتمػدت سػنغافكرة فػي نيضػتيا عمػى األسػس السػابقة ، أم بنػاء األنسػاف ك قبمػو األعتمػػاد        
بنػاء دكلػة حديثػة  عمى القيـ الحضارية ك التاريخ ك التقاليػد ك مػف ثػـ التكجػو الػى األخػذ بمقكمػات

 30000 التعرؼ حدكدان لمتطكر ، ك قد نجحت التجربة بالفعؿ . حيث يصؿ دخػؿ الفػرد إلػى حػكالي
مصػرفان تجاريػان ، أضػافة الػى  60مؤسسة أجنبية ك  70دكالر شيريان ، في حيف تضـ نحكأكثر مف 
 بكرصة مزدىرة لمسمع كاألكراؽ المالية. 

كانػت عائػدات القاعػدة البريطانيػة  1963تقمت سػنغافكرة عػاـ كفي حقيقة األمر أنو حيف أسػ      
% مف دخؿ الدكلة ، في حيف تحكلت ىػذه الجزيػرة الصػغيرة الػى حاضػرة عالميػة مزدىػرة  75تمثؿ 

تضـ أنجح شركة طيراف فػي العػالـ ، كأفضػؿ مطػار جػكم ، ك أنشػط مينػاء بحػرم ، كتحتػؿ المرتبػة 
رد الحقيقػي ، كتعػد سػنغافكرة امف مػف أكثػر بمػداف العػالـ الرابعة عالميان مف حيػث متكسػط دخػؿ الفػ

نظافة فشكارعيا أكثر نظافة مف مكنت كارلك ، كمبانييػا أكثػر حداثػة مػف ناطحػات نيكيػكرؾ ، كىػي 
مػػف أكثػػر بمػػداف العػػالـ أمنػػان كمػػف أكثرىػػا أطمئنانػػان كىػػي نمػػكذج فػػي المحافظػػة عمػػى البيئػػة ك عمػػى 

 مستكل المعيشة.
المذىؿ أقامة مثؿ ىذه الدكلة في فقر آسػيا المػدقع قبػؿ أربعػة عقػكد، غيػر أف لػي لقد كاف مف     

كػػكاف ، الػػذم جػػاء مػػف أككسػػفكرد الػػى المسػػتعمرة البريطانيػػة السػػابقة ، كػػاف يحمػػـ بػػأف يبنػػي كطنػػان 
لمناس ك ليس لو  كلػذلؾ بنػى المصػانع ال األذاعػات كأمػر النػاس بالعمػؿ ال باألصػغاء الػى األذاعػة 

سػػجكف ليفػػتح المػػدارس كشػػيد فػػي آسػػيا انمكذجػػان مخالفػػان ل نمػػكذج المػػاكم فػػي الصػػيف  كأغمػػؽ ال
الشيكعية ك ثكرتو الثقافية كلـ يسمح لمحرب األىمية لدل جارتو أندنكنيسػيا بالتسػرب إلػى بػالده  ك 
طبؽ حكـ القانكف لكنو لـ يحكؿ بالده الى سجف كبير ، ككاف قبػؿ أم شػيء حريصػان عمػى الكرامػة 

 ية ، فحارب الفقر كسعى ليجعؿ لكؿ مكاطف بيتان .البشر 
كذكر لي ككاف " لقد أدركنا الحكمة الصينية التي تقكؿ سنة كاحدة ضركرية لكي تنمك بػذرة قمػح،   

كعشر ضركرية لكي تنمك شجرة ، كمائة ضػركرية لكػي ينمػك أنسػاف ، كعممنػا عمػى أنتػاج مجتمػع 
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، فتمكنػػا مػػف تكػػكيف أشػػخاص قػػادريف عمػػى أختيػػار  آمػػف كمسػػتقر ، كركزنػػا عمػػى الثقافػػة ك الفنػػكف
 .(4)مكاقعيـ ك كظائفيـ يؤمنكف بأف الحياة تستحؽ العناء مف أجميـ ك أجؿ  أبنائيـ"  

كانػػػت المبػػػاني الشػػػاىقة التػػػي قػػػاـ ببنائيػػػا الميندسػػػكف المعمػػػاريكف ك العمػػػاؿ ذات مقػػػاييس 
يػػات، أال أف األمػػر الميػػـ لػػدل لػػي مرتفعػػة، ككػػذلؾ الطػػرؽ ك الجسػػكر، ك المطػػارات كمػػكانيء الحاك 

كػػكاف ىػػك أرتفػػاع مسػػتكل التعمػػيـ لمجيػػؿ الجديػػد كمػػدل أسػػتيعابيـ لمبػػادلء السػػكؽ الحػػرة ك العمػػؿ 
المصرفي ك الحاسكب ، كأنو لتحقيؽ ذلؾ يتكجب التركيز عمػى قطػاع التعمػيـ ، المتمثػؿ فػي أنتشػار 

رة ، كىذه األمكر مجتمعة ىي ما أسػيـ المدارس المتطكرة كالجامعات كمعاىد األبحاث ك بيكت الخب
 . (5) في ردـ الفجكة بيف سنغافكرة ك الدكؿ المتقدمة 

حػػرص لػػي كػػكاف عمػػى األشػػادة بتجربػػة بمػػده فػػي جميػػع المحافػػؿ ، ك فػػي كممتػػو أمػػاـ منتػػدل    
( أسػػػتذكر أحػػػدل  2008/  1/  22 – 20التنافسػػػية العػػػالمي الػػػذم عقػػػد فػػػي الريػػػاض لممػػػدة ) 

عامػان أحضػر زمالئػي عالمػان متخصصػان فػي عمػـ الميكركبػات ك  25ة بالقكؿ " منػذ تجاربو الشخصي
شرح لي أف دكلة صغيرة كسنغافكرة أذا كانت لدييا عزيمة ك تبنت تطكير ىذا العمػـ فأنيػا ستصػبح 
ذات شأف ألف ىذه العمكـ أساسية لمتقنية ، فقمنا لنحاكؿ ك بػدأنا بتأسػيس المعيػد العممػي لمجينػات 

يػػة كأسػػتقدمنا خبػػراء مػػف بريطانيػػا ك السػػكيد ك اليابػػاف ككسػػعنا عممنػػا معيػػـ  كألننػػا عممنػػا البايمكج
 عمى مستكل دكلي ، فقد كاف األتصاؿ معيـ سيالن ك أصبحت لنا صناعة طبية متطكرة لمعقاقير ".
لقػػد سػػعت سػػنغافكرة الػػى أجتػػذاب الميػػارات ك الخبػػرات األكاديميػػة مػػف جميػػع أنحػػاء العػػالـ ، 

لناطقيف باألنكميزية ساعدىا في ذلؾ أنتشارىا الكاسع ككنيػا لغػة مجتمػع األدارة كاألعمػاؿ، كخاصة ا
 ناىيؾ عف ككنيا المغة األساسية في التعميـ . 

كفيما يخص عالمنا العربي أشار لي كػكاف أف عمػى العػرب أقامػة صػناعات تسػمح لمػكاطنييـ       
مدراسة ك أكتساب الخبرة في الدكؿ المتقدمة ثـ العػكدة باألستثمار فييا ، ك البد أف يرسمكا أبنائيـ ل

لتأسػػيس مشػػركعات صػػناعية كمصػػارؼ أسػػالمية جديػػدة ، فػػالميـ أف يػػتعمـ العػػرب كيفيػػة أسػػتثمار 
 .(6)أحتياطياتيـ النفطية الضخمة ك إدارة مكاردىـ لتحقيؽ أعمى ربحية ممكنة

ربػػي فيمكننػػا القػػكؿ أف األسػػيكييف ليسػػكا كفػػي كاقػػع الحػػاؿ أنػػو أذا مػػا قارنػػا ذلػػؾ بػػالكطف الع       
بالضركرة أكثر ذكاءان ك لكنيـ أكثر دأبان ك أتقانان فػي العمػؿ ، ك أف مػا يػدكر فػي كطننػا العربػي مػف 
جدؿ محتدـ حكؿ القطاع العاـ ك الخاص أنما ىك في الحقيقية حكار لػو طػابع شػكمي ك أيػديكلكجي 

ـ أك ذاؾ الكـ مف الخاص ، بؿ أف األزمة تكمػف فػي بحت ، ينبع أف جكىر المشكمة ليست الكـ العا
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عدـ تكفر البيئػة المالئمػة التػي تسػاعد عمػى تطػكير كػؿ مػف العػاـ ك الخػاص فػي آف كاحػد ، لػذلؾ 
فػػنحف نحتػػاج الػػى مػػا يمكػػف تسػػميتو بالكفػػاءة المؤسسػػاتية ، بمعنػػى أف تكػػكف المؤسسػػات القائمػػة 

ميػػة . فػػإذا لػػـ يرافػػؽ الكفػػاءة األقتصػػادية كفػػاءة عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة األداريػػة ك التنظي
أجتماعية كأخرل مؤسسػية فػال شػؾ بػأف النيضػة األقتصػادية سػكؼ تصػاب بخمػؿ شػديد مػف خػالؿ 

 لممكارد كما يصاحب ذلؾ مف خمؿ أجتماعي عميؽ .  ىدرمايحدث مف 
   -كلتحقيؽ ذلؾ تكجب كضع جممة مف المعايير تكجب األخذ بيا ، كىي :

األدخار كاألستثمار ، فالبمداف االسيكية حققت قفػزة كبيػرة ، أذ أف معػدالت رفع معدالت  .أ 
 % مف الناتج المحمي األجمالي .  30األستثمار التقؿ عف 

االىتماـ بالعمكـ كالتكنكلكجيا ، كيتجمى ذلؾ فػي عػدد بػراءات األختػراع ، كبيػذا يتحقػؽ  .ب 
 مع البمداف الصناعية المتقدمة .  العمميقدر مف التكافؤ 

العمػػؿ عمػػى بنػػاء القػػدرات الذاتيػػة ، ذلػػؾ أف ىػػذه البمػػداف لػػف تعتمػػد الػػى األبػػد عمػػى  .ج 
الخبػػرات األجنبيػػة ، بغػػض النظػػر عػػف درجػػة أنفتاحيػػا عمػػى بمػػداف العػػالـ المتقػػدـ ، أك 
قدرتيا عمى شػراء التقنيػة الحديثػة ، فبػرغـ أنفتاحيػا أال أنػو كبمػكازاة ذلػؾ سػعت لبنػاء 

سياسػػات تعميميػػة متطػػكرة ، أخػػذة بنظػػر األعتبػػار أف أحػػدل  قػػدرتيا الذاتيػػة عبػػر أتبػػاع
 .(7)سمات النيضة التنمكية ألم بمد ىكمدل أعتماده عمى الكفاءات المحمية  

 
 ثالثا . النظام التعليمي .  
   -:السياسة التعميمية .1
ركيػز عمػى ييدؼ نظاـ التعميـ في سنغافكرة الى تكفير بيئة عمميػة ك بحثيػة متميػزة مػع الت         

عنصػػر األبتكػػار ، لػػذلؾ يكجػػد ىنالػػؾ ميػػؿ نحػػك التجريػػب فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ كذلػػؾ لمكاكبػػة أحػػدث 
التطػػكرات فػػي منػػاىج كطػػرؽ التػػدريس سػػكاء عمػػى الصػػعيد الػػكطني أك عمػػى الصػػعيد الفػػردم بمػػا 
يسمح لمطالب بشحذ مياراتيـ ك تطكير خبراتيـ العممية فػي مرحمػة مبكػرة ، كىػك مػا سيضػمف ليػـ 

 انان في سكؽ العمؿ كالذم يعتمد بشكؿ كبير عمى أحدث التقنيات التكنكلكجية.مك
 Tharmanالتربية كالتعميـ  ثارماف شانمكجار اتناـ كفي ىذا السياؽ ذكر كزير        

Shanmugaratnam  في حككمة لي ىسيف لكنغ ،أف ىناؾ عدة أمكر مف الكاجب تكفرىا لضماف
  -كىي :النجاح في العممية التعميمية 
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عنصر االبتكار حيث يككف األفراد مستعدكف لمعمؿ في فرؽ متخصصة كمتحميف بركح  أ.
 الجماعة . 

ب ػ أعػػداد األفػػراد لمعمػػؿ مػػع فػػرؽ عالميػػة ، كىػػذا مػػا يػػتـ السػػعي لتحقيقػػو عمػػى مسػػتكل 
 التعميـ الثانكم كاألكاديمي . 

خاصػة النيػا تضػيؼ عمقػان أال أنو كبالرغـ مف ذلؾ لـ يػتـ أغفػاؿ دكر الميػارات ال     
لمفيػػكـ األبتكػػار ، كلكػػف كحتػػى فػػي ظػػؿ ذلػػؾ يجػػب أف يكػػكف ىنالػػؾ جػػك مػػف الحريػػة 

 األختيارية بما يعطي األمر برمتو قيمة مضافة . 
ج ػ كما كسعت كزارة التربيػة كالتعمػيـ  لالىتمػاـ بطػالب الثانكيػات كالسػعي ألكسػابيـ خبػرة  

ة في الخارج ، ك أرسػاليـ فػي دكرات تدريبيػة، عممية عبر االحتكاؾ بالمؤسسات العممي
 .(8) 2012كمف المؤمؿ الشركع في تطبيؽ ىذا البرنامج بحمكؿ العاـ 

ككزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي سػػنغافكرة تقػػكـ بتكػػريس جيكدىػػا ل رتقػػاء بمسػػتكل الطػػالب ،         
األسػػاس ألكتشػػػاؼ ألنيػػـ األسػػاس فػػػي بنػػاء مسػػتقبؿ األمػػػة ، فتكضػػع السياسػػات التعميميػػػة فػػي 

مػكاىبيـ ك تنميتيػا ، لػػذا تعتبػر مػف األفضػػؿ فػي العػالـ كتركػػز عمػى مسػاعدة الطػػالب عمػى تحقيػػؽ 
 أفضؿ النتائج في أم مجاؿ تكجيكا إليو عقب مغادرتيـ مقاعد الدراسة . 

تحتكم سنغافكرة عمى مجمكعة مف أفضؿ المؤسسات المعرفية كفي مختمػؼ المراحػؿ الدراسػية،     
تركيز عمى تطكير مقدرة العامميف في القطاع عػف طريػؽ التػدريب المسػتمر ألكسػابيـ المزيػد كيتـ ال

 مف الخبرات كلمكاكبة أحدث التطكرات في عمـ طرائؽ التدريس ، كذلؾ لبمكغ األىداؼ المرجكة .
ؾ بغيػة تقريبػو قامت سنغافكرة في السنكات األخيرة بعممية تجديد شاممة لنظاميا التعميمػي ، كذلػ   

أكثر مف النمط العالمي . كعمى ىذا حظيت بتقدير كاسع في جميػع أنحػاء العػالـ ك أضػحت مقصػدان 
لمدارسػػيف مػػف مختمػػؼ البمػػداف ، كزاد مػػف ذلػػؾ أف جميػػع المعمكمػػات بمػػا فييػػا أجػػراءات التسػػجيؿ 

 .(9)متاحة لمعمكـ عمى شبكة المعمكمات ك يمكف الكصكؿ الييا بسيكلة ك يسر 
كنظػػاـ التعمػػيـ فػػي سػػنغافكرة مقتػػبس بشػػكؿ أساسػػي عػػف النظػػاـ البريطػػاني كىػػك األعػػرؽ         

كاألكثػر تطػػكران فػػي العػػالـ . كتقػػكـ كزارة التربيػػة بكضػع قكاعػػد السياسػػة التعميميػػة فػػي الػػبالد ، كىػػك 
األخػػػتالؼ الكحيػػػد الػػػذم قػػػد نممسػػػو عػػػف األنمػػػكذج األصػػػمي ك يتجمػػػى ذلػػػؾ فػػػي أدارة المؤسسػػػات 

ة التي تتمقى التمكيؿ مػف الدكلػة ، كمػا كتمػارس األشػراؼ عمػى المؤسسػات الخاصػة سػكاء الحككمي
منيػػا الكطنيػػة أك األجنبيػػة ، كاالمػػريف سػػكاء فػػي حقيقػػة األمػػر ، مػػاداـ اليػػدؼ ىكتػػكفير الفػػرص 
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لمجميػػع ، ك لتطػػكير كػػؿ المكاىػػب ، كلػػيس األقتصػػار عمػػى المنػػاىج األكاديميػػة الصػػرفة ، كىػػك مػػا 
 متزايدة ك يؤمف حالة مف التنافس لمكصكؿ الى أعمى المراتب العممية تحت شعار يخمؽ فرصان 

 " تعميـ أقؿ ، فائدة أكثر " .  
إف سػػنغافكرة لػػـ تكػػف الكحيػػدة فػػي ىػػذا المضػػمار بػػؿ كاجيػػت منافسػػة مػػف دكؿ أخػػرل مثػػؿ         

ذه البمداف ك فػي الكقػت الكاليات المتحدة ك استراليا ، لذا كاف ىناؾ تكجو نحك أرساؿ الطالب الى ى
 نفسو فتح فركع ألفضؿ الجامعات كمنيا الجامعة المفتكحة كمعيد سنغافكرة ل دارة ك غيرىا . 

% مػػف ميزانيتيػػا لقطػػاع  24لتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػات مجتمعػػة خصصػػت الدكلػػة مػػا نسػػبتو         
مػػى نجػػاح ىػػذه ( ، كىػػي مػػف أعمػػى النسػػب فػػي العػػالـ ، كقػػد دلػػت األحصػػائيات ع 2006التعمػػيـ ) 

% كىػػي نسػػبة  95 ,7السياسػػة أذ بمػػغ معػػدؿ أجػػادة القػػراءة ك الكتابػػة فػػي السػػنة نفسػػيا حػػكالي 
 2006% عػاـ  59 ,1ممتازة، في حيف أرتفعت نسبة حممة الشيادات الثانكية لتصػؿ إلػى حػكالي 

% ، كترافػػؽ ذلػػؾ مػػع تشػػجيع أرسػػاؿ البعثػػات  20 , 6حػػكالي  1981بعػػد أف كانػػت النسػػبة عػػاـ 
طالػب   20000لدراسية الى الخارج لمحصكؿ عمى شيادة البكمكريكس فمػا أعمػى ، كبمػغ عػددىـ ا

طالػػب ،  3360، كقػػد شػػكمت المممكػػة المتحػػدة مقصػػدىـ الرئيسػػي بمػػا مجمكعػػو  2006فػػي عػػاـ 
كيعػػكد ذلػػؾ الػػى مػػا تتمتػػع بػػو مػػف تقاليػػد أكاديميػػة عريقػػة ، ك تػػكفر خيػػارات كاسػػعة لمقبػػكؿ فػػي 

انية ، ناىيؾ عف أحتداـ المنافسة في الجامعات السػنغافكرية ، كمػا كتسػعى بعػض الجامعات البريط
األسر لتجنب مسألة ثنائية المغة مفضمة األقتصػار عمػى لغػة كاحػدة ىػي المغػة األنكميزيػة ك ىػك مػا 
قد يػؤمف مػف كجيػة نظرىػا فرصػان مسػتقبمية أكبػر ل نخػراط فػي سػكؽ العمػؿ . ك عمػى العمػكـ فػأف 

ثػػر أىتمامػػان لمطػػالب السػػنغافكرييف فػػي الخػػارج ىػػي : اليندسػػة ، القػػانكف ، العمػػكـ المكاضػػيع األك
الطبيػػػة ، األدارة ك األقتصػػػاد ، الحاسػػػكب ، التعمػػػيـ كالمغػػػة األنكميزيػػػة ، كالمكاضػػػيع األخػػػرل ذات  

 الصمة . 
   -تعتمد السياسة التعميمية في سنغافكرة عمى ثالثة ركائز أساسية ىي :     

عمؿ أخػذ يصػبح  اشػد تنافسػية سػكاء بػيف العناصػر المحميػة أك الكافػديف ، أف سكؽ ال أ. 
لذا أصبح الكثير مف حممة شيادة البكمكريػكس يػركف حاجػة ألكمػاؿ دراسػاتيـ العميػا ، 

% يػػتـ  35% مػػف الطػػالب ، نجػػد أف  65كفػػي حػػيف تسػػتقطب الجامعػػات مانسػػبتو  
% مػف الخػريجيف كىػي بالشػؾ  22قبكليـ في أقساـ الدراسػات العميػا ، أم مػا نسػبتو 

 . نسبة متميزة  لمغاية 
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ب ػ العمؿ عمى جعؿ سنغافكرة مركزان لمتعميـ العالي في جنكب شػرؽ آسػيا عبػر فػتح فػركع 
 ألعرؽ الجامعات في سنغافكرة ، مثؿ المدرسة العميا لمتجارة في جامعة شيكاغك 

The University of Chicago Graduate School of Business (GSB)   
– Business School Paris  سػػنغافكرة –أك مدرسػػة التجػػارة فػػي بػػاريس    

Singapore(ESSEC) 360700كغيرىا ، كقػد بمػغ عػدد طػالب الجامعػات االجنبيػة 
 .800200ارتفع إلى  2004، كفي عاـ2001في عاـ 

ج ػ العمػؿ عمػى تطػكير منػاىج الجامعػات لتصػبح أكثػر مكائمػة لسػكؽ العمػؿ ، سػكاء مػف 
نكعية فركع الدراسات األكلية كالعميا أك مف حيػث دعػـ كتبنػي أصػحاب المشػاريع  حيث

 .                                                                      (10)البحثية الرائدة 
         -المؤسسات ك المناىج التعميمية : . 2

النظاـ التعميمػي فػي سػنغافكرة فػي مقػدمتيا ىناؾ العديد مف العناصر التي أسيمت في نجاح       
الكفػػاءة كالتفػػاني مػػف قبػػؿ كزارة التربيػػة ك التعمػػيـ العػػالي سػػكاء عمػػى صػػعيد األطػػر ك السياسػػات 
العامػػة، أك كضػػع المنػػاىج الدراسػػية ، حيػػث تػػتـ متابعتيػػا بدقػػة ، بػػؿ كتتػػيح لمطػػالب مجمكعػػة مػػف 

خاصة في حقكؿ العمػكـ ك المغػة األنكميزيػة ، كمػا الكتب تتبايف في مستكياتيا لالختيار فيما بينيا ك 
كتخضػػع المنػػاىج لمتقيػػيـ المسػػتمر حيػػث يػػتـ تحػػديثيا بأسػػتمرار لتتكاكػػب مػػع متطمبػػات االقتصػػاد 
العالمي الذم تشكؿ سنغافكرة أحدل ركائزه . ك مف ثػـ فػأف الكتػب القديمػة سػرعاف مػا يعفػى عمييػا 

ة مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة المعمكمػػػات كعمػػػى المكقػػػع الػػػزمف ، ك بأمكػػػاف الطػػػالب شػػػراء الكتػػػب الجديػػػد
((SGBOX . com ك باألضػػافة الػػى المنػػاىج المتبعػػة تكجػػد ىنالػػؾ نشػػاطات أضػػافية منيػػا ، ))

الطمب بأستمرار مف الطالب شراء كتب ككتابة تقييمات ليا ، ك يسرم ذلؾ عمػى جميػع المكاضػيع ، 
يػكفر لمطػالب الفرصػة لتكػػكيف  ك يػتـ حسػاب الػدرجات المتحصػمة ضػػمف المعػدؿ السػنكم ، كىػك مػػا

مكتبات صغيرة ليػـ ، كينمػي حػب المطالعػة ك األدراؾ العممػي لػدييـ ، ك أضػافة لػذلؾ تكجػد ىنالػؾ 
  . مراكز لمتعميـ تستقبؿ الطالب الراغبيف بالتعميـ بعد المدرسة  

ر ق العمميػػة ، منيػػا إف الغالبيػػة العظمػػى مػػف األسػػذأسػػيمت طبيعػػة المجتمػػع فػػي ىػػػكػػذلؾ       
لؾ عبػر خمػؽ البيئػة التنافسػية ذتحرص عمى تعميـ أبنائيا لضماف مستقبميـ ، كساعدت الدكلة في 

في المؤسسات التعميمية . إذ يجرم تقييـ األطفاؿ عدة مرات فػي العػاـ الدراسػي مػف قبػؿ المدرسػيف 
 عبر الكاجبات المنزلية ، كالمشاريع ، كاالختبارات . 
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م يسػمح اجتيػازه لمطالػب بالتأىػؿ إلػى ذ( كالػPSLEتبار الكطني " )لؾ عبر إجراء " االخذكتعزز    
 .  (  11) م حصؿ عميو ذالمرحمة الدراسية األعمى كتبعان لممعدؿ الػ

ذا   سنت سنغافكرة قانكنان يصبح بمكجبو التعميـ االبتدائي إلزاميا لجميع المكاطنيف في سنغافكرة ، كا 
لؾ مخالفة صػريحة لمقػكانيف النافػذة ذارس االبتدائية يعتبر امتنع امباء عف تسجيؿ أبنائيـ في المد
تػـ اعتمػاد سياسػة ثنائيػة المغػة فػي جميػع  1987العػاـ ذ كتبرر إنزاؿ العقاب بحػؽ مخالفييػا. كمنػػ

المراحؿ الدراسية كبمكجبيا تككف المغة اإلنكميزية ىي لغة التعميـ األساسية ، كيمػنح الطػالب أيضػا 
  . ( 12) الصينية ، كالتاميمية ، كالماليا (مف بيف المغات الثالث المحمية ) رلحرية اختيار المغة األخ

تقسـ المؤسسات التعميمية في سنغافكرة إلى ثالثة أنكاع حككمية كخاصة )كطنية كدكليػة (،        
كتتقاضػػى المػػدارس الحككميػػة أجػػكر رمزيػػة مػػع إمكانيػػة اإلعفػػاء ل سػػر المحتاجػػة ، كيبػػدأ النظػػاـ 

سػػنكات كتشػػمؿ دراسػػة مجمكعػػة متنكعػػة مػػف  6مػػي مػػف خػػالؿ المػػدارس االبتدائيػػة كمػػدتيا التعمي
المكاضيع ) الفنكف ، التربية الكطنية كالصحية ، كالدراسػات االجتماعيػة كالتربيػة البدنيػة ( ، كبػدءان 

( لػدل  PSLEمف الصؼ الثالث تبدأ دراسة الرياضيات كالعمكـ ، كيتـ إخضاع الطالب المتحاف )  
سػنكات  4خكليـ المرحمة الثانكيػة ، كىنػاؾ نظػاميف لمقبػكؿ كفقػان لممعػدؿ ىمػا ) الخػاص ( كمدتػو د

سنكات ، كتشمؿ مناىجيا تدريس ) الرياضيات ، العمـك ، االنسانيات ، الفنػكف،  5ك)العاـ( كمدتو 
يػػة أك التصػػميـ ، الفنػػكف البصػػرية ( ، كيمكػػف أيضػػا دراسػػة لغػػة ثالثػػة ، مثػػؿ الفرنسػػية أك األلمان

 .   ( 13) اليابانية
تكجد في سنغافكرة ثالثة أنكاع مف المؤسسات التعميمية لما بعد المرحمة الثانكيػة تقبػؿ الطػالب     

   -تبعان لمعدالتيـ كفقا لنظاـ القبكؿ المركزم كىي :
لجامعة ، كعػددىا سػتة عشػر الكميات األكلية . كمدتيا عاماف كىي تييئ لمدخكؿ إلى ا - أ

 .   ( 2004)  كمية
معاىد الفنػكف التطبيقيػة كعػددىا خمسػة معاىػد كىػي تتػيح الفرصػة لعػدد محػدكد مػف  -ب

 طمبتيا المتفكقيف لدخكؿ الجامعة . 
 المعاىد التقنية كعددىا عشرة معاىد .  -ج

      

   -تكجد في سنغافكرة ثالثة كميات حككمية كىي : 
،  National University of Singapore( NUSالجامعة الكطنية السنغافكرية ) - أ

،كتقػػع فػػي جنػػكب غػػرب المدينػػة فػػي منطقػػة كينػػت ريػػدج ،  1905كتأسسػػت فػػي عػػاـ 
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جامعػات فػي العػالـ ، كتتػيح لطالبيػا فرصػة إكمػاؿ دراسػاتيـ  10كتعد مػف بػيف أفضػؿ 
العميا لمحصكؿ عمػى الػدبمكـ العػالي كالماجسػتير كالػدكتكراه،كبمغ عػدد طالبيػا فػي عػاـ 

عػدة كميػات تحتػكم جميػع الفػركع تقريبػا، منيػا العمػـك طالبا(؛ كتضػـ 31265)2008
اإلنسػػػػػػانية،اإلدارة كاالقتصػػػػػػاد ،الطػػػػػػب البشػػػػػػرم،الفنكف ،الحقػػػػػػكؽ،نظـ البرمجيػػػػػػات 

 كاالتصاالت ،الفنكف كالتصميـ، كغيرىا . 
 Nanyang Technologicalism (NTU)جامعػػػػة نانيػػػػانغ التكنكلكجيػػػػة - ب

University ب غػػرب المدينػػة، كبمػػغ عػػدد ، كتقػػع فػػي جنػػك 1955. كأنشػػئت فػػي عػػاـ
كميات )العمكـ ،إدارة األعماؿ، العمـك اإلنسانية، االتصػاالت  5، كتضـ 49155طالبيا 

 فرعا. كتسمح لطالبيا بإكماؿ دراسة الماجستير .  18كالمعمكمات، اليندسة( كتحكم 
 Singapore Management University  (SMU)جامعة اإلدارة السنغافكرية  -ج

كميػات  6طالبػا( ،كتضػـ 5400، كبمغ عػدد طالبيػا نحػك ) 2000في عاـ تأسست    
 ىي )إدارة األعماؿ ،المحاسبة ،االقتصاد، نظـ المعمكمات ،الحقكؽ ،العمـك اإلنسػانية(،

 .  (14) كتمنح درجة الماجستير في جممة مف  التخصصات
        

تتركػز عمػى كضػع كعمى صػعيد المنػاىج المتبعػة فيػتـ تػدريس حزمػة شػاممة مػف التخصصػات 
منيج أساسي ، في حيف يمنح الطالب حرية االختيار بيف عدة مكاد دراسػية،كما كيكجػد ىنػاؾ آليػة 
لمتعاكف العممي مع نخبة مػف الجامعػات األجنبيػة، تتمثػؿ بتبػادؿ الزيػارات ككضػع المنػاىج كالنشػاط 

ت بكضػػع المنػػاىج قامػػ (SMU)البحثػػي كغيرىا،ككمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ فػػأف جامعػػة اإلدارة السػػنغافكرية 
 بالتعاكف مع كمية كارتكف بجامعة بنسمفانيا.

تتمتع الجامعات الحككمية بقدر كبير مف االستقاللية في اإلدارة،في حػيف أنيػا تتمقػى تمػكيال   
حككميا كبيرا كالتتقاضى مػف الطػالب سػكل أجػكر رمزيػة ، كىػذا ماسػمح ليػا بػالتميز كاالبتكػار فػي 

 .(15)العممي .كجعؿ منيا إحدل الركائز األساسية لمنيضة السنغافكرية مجاؿ التعميـ العالي كالبحث
  Sim University(UNISIM)تضـ سنغافكرة جامعة كطنية خاصة  ىي جامعػة اليكنيسػيـ      

، كنظاميا اقرب مايككف "لمجامعة المفتكحة " ، كبمػغ عػدد طالبيػا نحػك  2005،كتأسست في عاـ 
ف كالعمػػكـ االجتماعيػػة ، األعمػػاؿ التجاريػػة ، التنميػػة البشػػرية كميػػات ) الفنػػك 4( كتضػػـ 12000)

 .   (16)  كالخدمات االجتماعية ، العمـك كالتكنكلكجيا (
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 اخلامتة.
يعتبر التطكر المعرفي أحد سمات الدكؿ المتقدمة ، كىك يرتكز باألساس عمى المؤسسات 

ي كرفع المستكل العممي لدل طمبة المعرفية كككادرىا األكاديمية كالتي يناط بيا ميمة نشر الكع
في ىذه التنمكية العمـ عمى اختالؼ مراحميـ الدراسية كالذيف يشكمكف في المستقبؿ عماد النيضة 

 البمداف.

يشكؿ االستثمار في تطكير القدرات البشرية كالبنى التحتية جكىر عممية التطكر االقتصادم   
 جؿ في أفضؿ الحاالت ناىيؾ عف تكمفتو الباىضة ،؛ بالرغـ مف ككنو استثمارا طكيؿ أك متكسط األ

كىك مايعد عنصر عدـ جذب لممستثمر العادم سكاء كاف أفرادا أك مؤسسات ككنو اليحقؽ عائدات 
سريعة، لذا اليحظى باىتماـ  كبير مف قبميـ ؛ كعميو يقع عبء اإلنفاؽ في ىذا المجاؿ عمى 

 االستغناء عف دكر القطاع الخاص كمية.عاتؽ الدكؿ كالحككمات إجماال ،مع عدـ أمكانية 
تعد دكلة سنغافكرة األنمكذج األبرز في القارة امسيكية ليذه الطركحات ، بالرغـ مف صغر   

مساحتيا كخمكىا مف المكارد الطبيعية كحداثة تككينيا  ،كما ك يتألؼ مجتمعيا باألساس مف 
مشركع التنمكم نتيجة لمسياسات المياجريف ، كىك مامثؿ حالة مف التنكع أسيمت في رفد ال

الحكيمة التي اتبعتيا الحككمات السنغافكرية ، كبتعبير أدؽ التي اتبعيا حزب العمؿ الشعبي كالذم 
 ، كاستمر في ذلؾ إلى يـك الناس ىذا . 9191ىيمف عمى السمطة بدءا مف العاـ 

رة لقب" معمارم يعتبر لي ككاف المؤسس الحقيقي لمنيضة السنغافكرية ؛ كاستحؽ عف جدا  
القرف العشريف" ، كقد كاف مف مرتكزاتيا السياسة التعميمية كالتي تستند عمى جممة مف األمكر 
تقكـ عمى أف تككف الدكلة ىي المكجو األساسي لمعممية التعميمية برمتيا كما ىك الحاؿ في 

رم عبر برامج القطاعات الرئيسية األخرل، كيتـ التركيز ىنا عمى صقؿ قدرات الفرد السنغافك 
التطكير المستمر لمفردات التعميـ كمنح جممة خيارات كاسعة لطمبة العمـ سكاء عمى صعيد المغات 
أك المكاد الدراسية ، بما يعزز مف قابمياتيـ ليككنكا أدكات إنتاج فاعمة تسيـ في رفد مسيرة 

لـ حيث يتـ التركيز اقتصاديات عمى مستكل العا 91االقتصاد السنغافكرم الذم يعد مف بيف أفضؿ 
يجاد صالت كصؿ مستمرة مع كبرل الجامعات  عمى مكاكبة أحدث المستجدات في مجاؿ التعميـ كا 

 العالمية بما يضمف الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة مف العممية  التعميمية برمتيا.
لقاء المحاضرات باعتباره 9111دأب لي ككاف كعقب تقاعده عاـ      عمى كتابة المقاالت كا 

صاحب نظرية في التطكر االقتصادم ، كقد كاف العالـ العربي مف جممة اىتماماتو حيث كجيت 
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إليو دعكات لحضكر عدة فعاليات ىناؾ ، كىك مالو أىميتو بحكـ عمؽ المشكالت ىناؾ ؛ حيث 
يمتحؽ سنكيا مالييف الخريجيف الجدد بركب العاطميف أك يصبحكا جزءا مف ظاىرة " البطالة 

في ظؿ اإلصرار المزمف لمسمطات عمى التمسؾ باألطر القديمة في التعميـ كرفض  المقنعة" ،
مكاكبة ركح العصر ، كزاد في ذلؾ السعي القتباس نظـ تعميمية جديدة مف دكف األخذ بنظر 

 االعتبار طبيعة كخصكصية المجتمعات العربية كمتطمبات سكؽ العمؿ المحمية.
سنغافكرية باإلجماؿ أثره عمى المحيطيف اإلقميمي كاف لمنجاح الذم حققتو التجربة ال  

كالعالمي ،كمف أكؿ كابرز ىكالء مياتير محمد رئيس كزراء ماليزيا كالذم يعد كذلؾ صاحب تجربة 
عجابو المستمر بمي ككاف كرؤاه المتميزة  اقتصادية ناجحة يشار ليا بالبناف، كىك لـ يخفي تأثره كا 

 في النيكض بالشعكب.  
ء في تحديد مدل أىمية العالقة بيف مفيكـ التنمية كالمؤسسات المعرفية . ففي امرا ؼتختم

الكقت الذم يذىب فيو البعض إلى أف االستثمار في تطكير القدرات البشرية ىك األساس في 
تحقيؽ التنمية االقتصادية ، يرل البعض امخر أف الديمقراطية الميبرالية في الغرب تحديدا لـ 

 بعد تحقيؽ قدر عالي مف التطكر االقتصادم بما يخمؽ بيئة تنافسية جاذبة تترسخ جذكرىا إال
 لالستثمارات األجنبية.

كفي كاقع األمر أف سنغافكرة قد نجحت في األخذ بما يالئميا مف كال المدرستيف ، مع عدـ 
ىذه إغفاؿ الخصكصية المحمية مف حيث طبيعة التركيبة األثنية كالدينية المتنكعة ، فتـ تحكيؿ 
 السمات إلى عكامؿ تطكر بعد أف شكمت عكامؿ تخمؼ في كثير مف المجتمعات األخرل .      

كتبعا لذلؾ تـ في البدء أقرار "مبدأ ثنائية المغة " حيث أقرت المغة اإلنكميزية كمغة أساسية في 
ككنو  ؛ كىك مايشكؿ فائدة مضافة ك يدلؿ عمى احترافية كبيرة9198التعميـ منذ االستقالؿ عاـ 

اليمنح األفضمية ألم مككف عمى حساب آخر بحكـ إف الغالبية العظمى مف السكاف ىـ صينيكف؛ 
كاألمر امخر إف الحكاجز المغكية قد تـ تحكيميا لعنصر تالقي ضمف المحيط الداخمي كالخارجي 

ذ سيسمح كىك مايعزز مفيكـ االنتماء الكطني ، كيمنح فرصا كبيرة لمسنغافكرييف لتطكير خبراتيـ إ
ليـ باالنخراط في كبرل الجامعات العالمية بسيكلة كيسر ، كما كسيتيح لمجامعات المحمية الفرصة 

 المثمى لمد جسكر التكاصؿ العممي مع نظيراتيا.
تبنت سنغافكرة مبدأ "تعميـ اقؿ ، فائدة أكثر" ، كىذا الشعار اليمخص السياسة التعميمية فقط، 

لمنيضة السنغافكرية برمتيا كالتي تستند باألساس عمى االستثمار في بؿ امتد ليشمؿ األطر العامة 
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تطكير القدرات البشرية كالبنية التحتية، كىك أمر لو أىميتو بحكـ خمك البالد تقريبا مف المكارد 
 األكلية ، في حيف يشكؿ مكقعيا اإلستراتيجي ميزتيا األساسية.

أسست كسط محيط مكتظ كمضطرب ، إال تشكؿ النيضة السنغافكرية حالة متميزة ككنيا   
االبتكار،كيتجمى ذلؾ في تقديـ  رأنيا نجحت البتعادىا عف الطرؽ التقميدية كسعييا إلدامة عنص

الدكلة لدعـ كبير لممؤسسات المعرفية ؛ كىك ماقد يعتبر مأخذا ، إال أف األمر غير ذلؾ تماما 
التطكرات العممية كتحديث مناىجيا ككنيا تحظى باستقاللية كاسعة.كىك ماسمح ليا بمكاكبة 

باستمرار ، ألف ىدفيا ىك إيجاد عناصر كفؤة تشكؿ إضافة لسكؽ العمؿ كتساىـ في رفع كتيرة 
 النمك االقتصادم.  



 

 222 

 

 
 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
 83العذد  

 

 .قائمة املصادر واهلىامش 
،  2008) الحركة الكطنية كالتدخؿ األمريكي( ، بغداد ،   د. عبد الرزاؽ مطمؾ الفيد ، جنكب شرؽ آسيا. 9

     www.en.wikipedia                لمتفاصيؿ ينظر:.139-104ص
2. (translate.google   )www.intute.ac.uk 
،السنة الثالثة ،جامعة  72.د.محمد جكاد عمي ،التجربة امسيكية كمعايير النمك كالتقدـ ،أكراؽ آسيكية ، العدد3

 .4-3،ص 2001مركز الدراسات الدكلية ، حزيرافبغداد ، 
4. . ((translate.google  www.moe.gov.sgleducation 
5www.xinhuanet.com. 
6.www.moe.gov.sgleducation  
 .4-2، المصدر السابؽ ،ص . د.محمد جكاد عمي7
8.www.channelnewsasia.com 
9.translate.google))www.focussingapore.com/education  

10. www.britishcouncil.com( translate-google )   
11.google )  -Singapore education( translate  www.sgbox.com/ 
12.  http://encarta.msn.comgoogle )-( translate 
13. www.singapore education.gov.sg( translate-google )  
14.www.uniquru.com/education-system-in-singapore(translate-google) 
15 .  www. Singaporemirror.com.sg( translate-google ) 
 www.moe.gov.sgleducation :.كلمتفاصيؿ ينظر  

16. www.uniquru.com/education-system-in-singapore 
 

http://www.intute.ac.uk/
http://www.moe.gov.sgleducation/
http://www.moe.gov.sgleducation/
http://www.sgbox.com/
http://encarta.msn.com/
http://www.moe.gov.sgleducation/


 

 222 

 

 
 

 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
 83العذد  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


