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 م(؟2030-2013العالم ) حولكيف يتغير اجمالي الموهوبين 

  خالل العقد المنصرم كما أنه من 32( بما يقارب 33 -22) البالغة أعمارهمعالي التعليم الالحاصلين على زاد عدد الشباب %

 م  2030حتى عام  الزيادةالمتوقع أن يستمر العدد في 

 الموهوبين في العالم سيستمر  جماليبإوالتنمية  االقتصادي التعاون منظمةفإن مساهمة دول  إذا استمر النمو بنفس االتجاه

 م 2030باالنخفاض حتى عام 

  المؤهلة في مجال العلوم % من القوى العاملة 00من المتوقع أن تقوم الهند والصين بتزويد دول مجموعة العشرين بأكثر من

 م2030وذلك بحلول عام  والتكنولوجيا و الهندسة والرياضيات

 

 م......0202زاد إجمالي الموهوبين في العالم خالل العقد المنصرم ومن المتوقع أن يستمر في النمو حتى عام 

 التعاون منظمة دولفي  5002و 5002% بين عام 22بما يقارب الحاصلين على مؤهالت للتعليم العالي و( 52 -52) البالغة أعمارهماب بزاد عدد الش

% من الشباب في 02فقط  بينما في المتوسط. المقبلومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة خالل العقد  ،والتنمية و دول مجموعة العشرين االقتصادي

، ومن المتوقع حصول أكثر من 5002على مؤهالت للتعليم العالي في عام  اوالتنمية ودول مجموعة العشرين حصلو االقتصادي التعاون منظمةدول 

 نمو العقد المنصرم. إذا استمر 5020الي في عام % على مؤهالت للتعليم الع22

والتنمية )األرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، اندونيسيا، روسيا  االقتصادي التعاون تتبع لدول منظمةدول مجموعة العشرين التي ال وقد مثلت 

 التعاون مثلت دول منظمة 5002(. بينما في 0االتحادية، المملكة العربية السعودية، جنوب افريقيا( المحرك الرئيسي للنمو في العقد المنصرم)الشكل 

قامت دول مجموعة العشرين التي ال تتبع لدول  5002عام  ، إال إنه فييمن الشباب الحاصلين على تعليم عال ا  مليون 42ن % م00والتنمية  االقتصادي

: حيث ستشكل نسبة الشباب من المتوقع أن تنعكس الصورة تماما   5020والتنمية بسد فجوة التحصيل العلمي ، وبحلول عام  االقتصادي التعاون منظمة

 %.00والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة لدول تتبع ال التي العشرين مجموعة التعليم العالي من دول ىالحاصلين عل

 (2030 – 2002) يالحاصلين على تعليم عال 33 - 22توقعات أعداد البالغة أعمارهم (: 0الشكل )

  والتنمية التعاون االقتصادي منظمة دول
  تتبع ال التي العشرين مجموعة دول
  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لدول

 التعاون منظمة مجموعة العشرين و  دول
  والتنمية االقتصادي

 

 ( /htt://stats.oecd.org)والتنمية  االقتصادي التعاون . تم االستناد في تقدير أعداد السكان على التوقعات السنوية لمنظمةوفرةفي هذا الرسم البياني استنادا  إلى البيانات المت  تم تقدير األرقام مالحظة:
 أفريقياجنوب واإلحصاءات الوطنية لألرجنتين، الصين، الهند، اندونيسيا، السعودية،  مواقعاليونسكو و ، والتنمية االقتصادي التعاون قاعدة بيانات منظمة المصدر:

 

 كيف تقرأ هذا الرسم البياني
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمةللسنوات القادمة في دول  الحاصلين على تعليم عال   22 -52م المتوسط والمنخفض ألعداد البالغة أعمارهالمرتفع  والنطاق  تقديرات يظهر الرسم البياني

التقديرات العالية تفترض أن متوسط معدل النمو . ودول كال المجموعتين معا   والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لدول تتبع ال التي العشرين مجموعة دول و ودول مجموعة العشرين

ا في العقد سيكون مساوي لمتوسط النمو السنوي في العقد المنصرم لكل دولة. من أجل تحقيق هذا السيناريو يجب على الدول المحافظة على هذا النمو كم المقبلةسنة  02السنوي  خالل ال

بشكل نمو خطي. معدل النمو في هذا السيناريو هو معدل النمو العالمي سيكون  المقبلةعام  02خالل ال 22-52خفض يفترض بأن التحصيل العلمي للبالغة أعمارهم نطاق المنلاالماضي. 

الماضية لمعدل النمو السنوي الوطني و  لإلنجازاتهو االجمالي المرجح  المقبلةعام 02أن معدل النمو خالل التقدير النطاق المتوسط يفترض و ،المتوقع وفقا  لآلثار الثابتة المحددة للدول

 5020في هذا التقرير للتنبؤ ببيانات عام الطريقة االخيرة ه يتم استخدام هذهذا السيناريو يصحح التوقعات لكل من الدول المذكورة حسب التوجهات العامة. معدل النمو العالمي المتوقع. 

  ، استنادا  إلى توفر البيانات الحالية.فضل لعكس التوجهات المستقبليةحيث تعتبر الطريقة األ
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 بر المكاسب.كوحققت  شعوب دول مجموعة العشرين ذات االقتصادات األسرع نموًا أ....

دول مجموعة العشرين ذات االقتصادات سريعة النمو في إحداث تحول كبير في توزيع إجمالي الموهوبين لي في االسريع للتعليم العالتوسع لقد تسبب 

ثم  ،من الواليات المتحدةكانوا من حصلوا على التعليم العالي مسنة  43-52أعمارهم  البالغالشباب ستة من  كل واحد من،  5002. في عام حول العالم

لم تزل نفس البلدان متصدره في التعليم العالي لكن مع تغير الترتيب.  5004بحلول عام % لكل دولة. 00بنسبة اليابان و وروسيا االتحادية الصين تأتي

 %.03% والهند بنسبة 03% متبوعة بالواليات المتحدة بنسبة 01بنسبة  الصدارةحيث احتلت الصين 

% من اجمالي موهوبي دول مجموعة العشرين ودول منظمة التعاون 40 -ريع النموكال الدولتين ذات اقتصاد س -اليوم يشكل الشباب من الصين والهند 

 تقريبا   الصين والهندعام القادمة ستشكل  02ـخالل الوإذا استمرت التوجهات في العالم  ومن المتوقع أن تستمر حصتهما في النمو. ،االقتصادي والتنمية

دول االتحاد األوربي والواليات ستشكل . بينما  5040سنة في عام 43-52والبالغة أعمارهم  على تعليم عال   ولهمصالمتوقع حمليون 400ـنصف ال

 (.5المتحدة معا  أقل من الربع )الشكل 

العلمي في التعليم التحصيل  معدل مبادرات لزيادة تنفيذلالدول تسعى  نعلى الرغم من ذلك فإ ،ي الموهوبينن نمو اجمالأقد تقلل هذه التوقعات من ش

التعليم في  فوزارة. 5050الواليات المتحدة هدفا  بأن تكون أعلى دولة في نسبة طالب الجامعات بحلول عام  ضعتوقد و العالي إلى أبعد من ذلك.

إلى هذا الهدف للوصول% 20الواليات المتحدة تتوقع أنها بحاجة إلى زيادة أعداد الخريجين بنسبة 
1
% من 30األوربي إلى أن يحصل  االتحاديهدف و. 

 5050با األكبر وكجزء من استراتيجية أور 5050كل دولة من دول االتحاد بحلول عام في  عام على تعليم عال   43-40أعمارهم الذين تتراوح 
2
في و.  

  هذا الهدف.والمملكة المتحدة  وإسبانياوفرنسا وايرلندا وهولندا  فنلنداو  الدنماركبلجيكا و  سوف تحقق 5005عام 

إجمالي الموهوبين حول  من وهو ما سيجعل حصتهم ،الخريجين الحاصلين على تعليم جامعيفي نفس الوقت وضعت الصين والهند أهداف لزيادة أعداد 

العالم يصل إلى مراحل أعلى من ذلك إذا تحقق هدفهم
3
 .5050% من مواطنيها على مؤهل درجة جامعية بحلول عام 50 إلى الحصولتهدف الصين و .

.5040% بحلول عام 20ن يكون معدل االلتحاق بالتعليم العالي أعلى بنسبةأمن جهة أخرى وضعت الهند هدفا  ب
4
  

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول في جامعية شهادة يحملون ممن عاماً  33 و 22 بين أعمارهم تتراوح الذين نسبة(:5الشكل )

 (2030 ،2013) العشرين مجموعةدول و

 
 

 ( /htt://stats.oecd.org)   والتنمية االقتصادي التعاون منظمةمن  السنوية السكانية التوقعات إلى السكان تقديرات . تستندالمتوفرة البيانات إلى استنادا   البياني الرسم هذا في  األرقام تقدير تم مالحظة:

 جنوب أفريقياو مواقع اإلحصاءات الوطنية لألرجنتين، الصين، الهند، اندونيسيا، السعودية،  اليونسكووالتنمية،  االقتصادي التعاون نات منظمةاقاعدة بي المصدر:

                                                           
1
. وزارة التعليم االمريكية علمية بدرجات الجامعات خريجي ونسبة عدد لزيادة الدولة أهداف: 5050(، " تحقيق هدف الدولة 5000وزارة التعليم االمريكية )  

/default/files/completion_state_by_state.pdfwww.whitehouse.gov/sites.  
 وربي، موقع االتحاد األ: الحصول على التعليم العالي"5050وربي، "هدف أوربا االتحاد األ  2

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf  
 ، جامعة بكين5000مايو  00 في الصين"، عرض في العالي التعليم وتطوير ، "إصالح5000 (Han Mim)هان من  3

www.emeuropeasia.org/upload/EMECW11/Conf_HAN_MIN_MoE.pdf.    
4
أن تكون الهند المزود األكبر للموهوبين حول العالم. واحد من كل أربعة خريجين في العالم سيكون من مخرجات (، "5002) والصناعة للتجارة الهندية الغرف اتحاد  

 .5002نوفمبر  02صحفي في  صريحالنظام الهندي" ت

 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/completion_state_by_state.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/completion_state_by_state.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf
http://www.emeuropeasia.org/upload/EMECW11/Conf_HAN_MIN_MoE.pdf
http://www.emeuropeasia.org/upload/EMECW11/Conf_HAN_MIN_MoE.pdf
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 ولكن هل  هذه الزيادة في األيدي العاملة الحاصلة على تعليم جامعي تتفق مع المهارات التي يحتاجها سوق العمل؟ 
 

المستويات  بما أنوغير مستغرب.  ا  أمر ،لى نموه المتوقع في المستقبلإباإلضافة  ،يع في إجمالي الموهوبين حول العالمريعد التوسع الس عدة،وبطرق 

وبالمثل . تعليمهمة لمتابع قويةلدى األفراد حوافز  بالتالي يوجد، على وامتيازات الدخل األعلىا بمعدالت التوظيف األقوي اارتباط ترتبطاألعلى من التعليم 

ت مواطنيها مع استمرار تحول االقتصادات الوطنية من االنتاج الضخم إلى وظائف "االقتصاد المعرفي" فإنه يوجد لدى الدول الحافز القوي لبناء مهارا

التعليم العالي مكاسب أعلى وفرص شيء من الشك حول قدرة سوق العمل في االستمرار في منح مستويات من خالل التعليم العالي. غير أن هنالك 

 هذا التوسع السريع في أعداد خريجي التعليم العالي. مثل مثل الصين التي شهدت  دولصا  في خصو 5040بحلول علم  توظيف

 

خاص بمهارات الكبار اختالف مستويات المهارات الفعلية في ع للرأي ظهر استطالفقد أ: ال يقدم دائما  مهارات متساويةالتعليم إن ف ،ذلكاضافة إلى 

في مرتبة أعلى إيطاليا وإسبانيا والواليات المتحدة   جاءت ،المثالالمؤهالت الرسمية. على سبيل  بعض الدول بشكل ملحوظ عن البيانات التي تشير إليها 

من نفس مقارنة بأقرانهم  ،مهارة القراءة و الكتابة والحسابفي  عام 43- 52بين  ممن تتراوح أعمارهم نسبة الحاصلين على تعليم عال   من دوليا بكثير

والذين أكملوا تعليمهم الثانوي  43-52الذين تتراوح أعمارهم بين  -ق اليابانيون والهولنديون ثر دهشة  من ذلك أنه في المتوسط تفو  كواأل الفئة العمرية.

 من نفس الفئة العمرية.  اإلسبانوبسهولة على خريجي الجامعات االيطاليين  –فقط 

 

الحاجة إلى  تتغير على مدى العقود الماضيةخذ في االرتفاع. آولكن الطلب على المهارات المتقدمة ،  5040يصعب التنبؤ بالمهارات المطلوبة في عام 

ستبدل تيمكن أن التي والعمل المعرفي  –عامل المصنع المعتادة وظائف  –الوظائف التي تتطلب العمل اليدوي الروتيني فمتعددة من المهارات: أنواع 

 المهارات التي تستلزم من المتوقع أن يزداد الطلب في المستقبل علىوخفض الطلب عليها بشكل ملحوظ.  قد ان ،بكل سهولة بالخوارزميات والنصوص

 االتصاالت المعقدةو  جودة عالية، مثل تفكير الخبراء، اذ ا  متقدم ا  تعليم
5
. 

 

 كيف يتم توزيع اجمالي الموهوبين بحسب مجال التعليم؟

 

زالت العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية والقانون و التعليم تمثل . فال 5005حتى  5002ب المجال منذ لم يتغير كثيرا  توزيع خريجي التعليم العالي بحس

 دول مجموعة العشرين.والتنمية و االقتصادي التعاون منظمةفي دول  ألكبر مقارنة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتاالجزء 

 

بلغت نسبة  5005في عام (. 4في مجاالت التعليم بين إجمالي الموهوبين لديهم )الشكل متوازنةتعد بعض الدول أكثر نجاحا  من غيرها في تحقيق نسب 

%. أما في 32القانون والتعليم و % و بلغت نسبة خريجي العلوم االجتماعية STEM 30( ستم) العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في الصين خريجي

 على التوالي. %24% و 42الهند فكانت النسب 

 

 

 (2012توزيع خريجي التعليم العالي بحسب مجال التعليم ) :(2الشكل )

 
 خرى الصحة والطب والزراعةالمجاالت األمل تش مالحظة:

 5005لعام "ستم" تم ترتيب الدول تنازليا  من خريجي 

 للصين والهند.مواقع اإلحصاءات الوطنية والتنمية،  االقتصادي التعاون قاعدة بينات منظمة :المصدر

 
                                                           

5 
 منظمةالناشر ولية الستطالع مهارات الكبار، : النتائج األ5002تصادي والتنمية (، توقعات المهارات لمنظمة التعاون االق5002منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 . en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256، والتنمية االقتصادي التعاون

http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
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ثالثة أضعاف في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يمثلون  والقانون والتعليم جتماعيةاالالعلوم نسانية وخريجي العلوم اإل ، فإنمن جهة أخرى

وقد  جمالي الموهوبين.أقل من ثلث إ "ستم" دة والواليات المتحدة يشكل خريجوعلى سبيل المثال في فرنسا وألمانيا والمملكة المتح ."ستم"خريجي 

 جانب الذين يسعون للحصول على التعليم العالي في أوربا وأمريكا الشمالية.لطالب األتنخفض هذه الحصه إلى أكثر من ذلك إذا استثنينا ا

 

مة التعاون % من خريجي دول منظ00فإن الصين والهند ستشكل أكثر من  5040على هذه المستويات في عام  "ستم"إذا استمرت نسب خريجي 

 أما بشأن دول البريكس دول مجموعة العشرين.االقتصادي والتنمية و
6
  BRIICS في  "ستم"ككل فتشير التقديرات إلى أنها ستنتج ثالثة أرباع خريجي

 % من خرجي "ستم" على التوالي .3% و8ستتأخر أوروبا والواليات المتحدة بنسبة  5040وبحلول عام  العالم.

على الكثير من االهتمام على  جمالي الموهوبينتنمية من إادي والخريجي "ستم" في دول منظمة التعاون االقتصفي نخفا  قد استحوذ هذا االو

 ،مؤخرا  التي أجريت كما أظهرت األبحاث ووذلك بتصدره عناوين صحف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشكل اعتيادي.  ،المستويات الوطنية

فالعديد من الدول   العلوم االجتماعية.النسانية والعلوم امواد "ستم" مع بشكل ذكي  تدمج عال  التحرك لألمام سيكون عن طريق تطوير برامج تعليم فإن 

المتحدة الواليات اتخذت المثال، سبيل فعلىتحقيق توازن أفضل في توزيع الخريجين على مجاالت التعليم . إلى تسعى 
7  

 عدد لزيادة تدابير مؤخرا  

وربياالتحاد األ وبالمثل أطلق .5055 عام بحلول شخص مليون بمقدار "ستم" في الحاصلين على مؤهالت تعليم عال  
8
برنامج "العلوم مع المجتمع ومن   

يهدف البرنامج لجعل   وإقران  التميز العلمي بالوعي والمسئولية االجتماعية. ،أجله" لبناء تعاون فعال بين العلم والمجتمع لتوظيف مواهب جديدة للعلوم

 .صة  للشباب باإلضافة إلى فتح المزيد من أنشطة البحث واالبتكار في أورباالعلوم أكثر جاذبية خا
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 .وجنوب أفريقيا: تشير إلى البرازيل وروسيا والهند واندونيسيا والصين BRIICSدول البريكس   

 
7

  12.pdf-25-final_2-excel-to-engage-www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast  

 
8

  swfs_en.pdf-wp1415-s/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020http://ec.europa.eu/research/participant  

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-engage-to-excel-final_2-25-12.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
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 خالصة القول:

والتي من المحتمل أن تقود ن وسيستمر في التوسع مع النمو السريع لدول مجموعة العشرين أكبر مما هو عليه اآللم يكن إجمالي الموهوبين حول العالم 

فراد وبقوة للحصول مما يدفع األ األعلى الدخل وامتيازات علىاأل التوظيف بمعدالت قوي ارتباط مرتبطة التعليم من األعلى المستوياتالطريق. ال تزال 

جمالي الموهوبين حول إوالتعليم على  جتماعيةواالو التنمية يسيطر خريجو العلوم اإلنسانية في دول منظمة التعاون االقتصادي على مزيد من التعليم. 

جعل التعليم لخريجي "ستم".   كبراأل حصةمع وجود الأكثر توازنا  يعتبر على الرغم من أن توزيع مجاالت الدراسة في دول مجموعة العشرين العالم. 

الدراسة سوف يسمح باستيعاب سوق العمل للعدد المتزايد من خريجي العالي أكثر استجابة لمطالب سوق العمل من حيث المهارات والمؤهالت ومجاالت 

 كاف. التعليم العالي بشكل

 

 زيد من المعلومات:مللتواصل وال

Corinne Heckmann (Corinne.heckmann@oecd.org) / Soumaya Maghnouj (Soumaya.maghnouj@oecd.org). 
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الدول حد بالضرورة وجهات النظر الرسمية أل لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. اآلراء المطروحة والنقاشات المستخدمة هنا ال تعكسمين العام ِشرت هذه الورقة تحت مسئولية األن  

 .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عضاء فياأل

 أو اسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة.المرسومة ال تخل بمركز أو سيادة أي إقليم أو الحدود الدولية متضمنه فيها هذه الوثيقة وأي خريطة 
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