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 ملخص الدراسة
حاولت الدراسة تناول حالة التنمية البشرية يف اجلزائر بشكل موجز حماولة تفسري هذا الوضع، حيث تبني من خالهلا 

املشروعات  إن مواجهة التحديات اجلسام هي من صنف اجلزائر ال يزال يف بدايات،، و تنمية بشرية حقيقية يفأن حتقيق 
اجملتمعية. إذ تعترب نضال تارخيي األبعاد يتطلب تعبئة شاملة لطاقة اجملتمع وإدارة خالقة هلا بواسطة نظم حكم راشدة 

س قوى باالنتماء هلذا املشروع البناء. كما حاولت الدراسة البحث تلهم الناس اإلبداع واملشاركة الفعالة من خالل إحسا
عن جمموعة الشروط الالزمة وإن كانت غري كافية بالضرورة، اليت ميكن أن تؤدي إىل تنمية بشرية يف اجلزائر أسوة 

 بالنموذج املاليزي الذي عد رائدا بكل املقاييس الدولية.
 

 التنمية البشرية، التجربة املاليزية، البعد االجتماعي، االستثمار البشري، اجلزائر الكلمات المفتاحية:
 

 طار العام للدراسةأوال: اإل
 أ. توطئـة

 تتمحور التنمية البشرية حول تطوير املقدرة البشرية من خالل سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية، تعزز قدرة اإلنسان
ى تلبية لتنمية يف هذا السياق بتنمية اإلنسان كهدف ووسيلة، أو بتنمية قدرات الفرد علعلى حتقيق ذات، ويرتبط مفهوم ا

ونية حاجات، املادية واملعنوية واالجتماعية، إذ ترتكز اسرتاتيجيات حتقيق التنمية البشرية على إحداث تغيريات يف البيئة القان
، جند أن تفسريها ة التجربة التنموية املاليزية للفحوصاتواملؤسسية اليت يعيش يف كنفها الفرد البشري. وبإخضاع ريادي

 الذي يعد الثروة احلقيقة لألمم. مرده ايالئها أميا عناية بتنمية الفرد فيها،
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 ب. مشكلة الدراسة
ياساهتــا سإن أحد املالمح البارزة لتجربة ماليزيا التنموية هي قيامها بتشكيل رؤية خاصة بالتنمية البشرية ساعدهتا يف وضع 

وبراجمها ومكنتها من حتقيق التكامل بني خمتلف أنشطتها و أهدافها التنموية، و قد وفرت الرؤية إطار عمل مرشـد و 
عملت كخارطة طريق لسعي البالد لتحقيق قفزة تنموية إىل األمام، و على العكس من ذلك فإن اجلزائر كانت ختطط 

ن و األجل ال تستند إىل رؤية اسرتاتيجية للتنمية البشرية و حتاول اآل فيما سبق على أسس زمنية قصرية أو متوسطة
 تمستقبال تصحيح ذلك، و قد أدى غياب هذه الرؤية إىل افتقاد املشاركة بني خمتلف القطاعات يف رسم سياسا

ا حول النهوض سللجزائر االستفادة من هذا النموذج التنموي املاليزي املتمركز أساالتنمية. نتساءل هنا: كيف ميكن 
إن مل  ةبالعنصر البشري يف ظل غياب اسرتاتيجية واضحة املعامل على مستوى االقتصاد اجلزائري لتنمية موارده البشري

منجزات،  القيام بإضافة لبنات جديدة إىلك الطموح إىل استيعاب الدرس و ؟ هل هو موقف ذلنقل تغييبها أحيانا أخرى
 دون حتقيق تلك االستفادة املرجوة من هذه التجربة الرائدة. أم أن، موقف املتفرج على التجارب

  
 ج. فرضيات الدراسة

 هي:ني لتغطية خمتلف جوانب الدراسة و اعتمدت الدراسة على فرضيتني أساسيت
 ـ إن أحد أهم عوامل جناح التجربة التنموية املاليزية هو ايالئها بالغ االهتمام لعاملها البشري؛

 .للنهوض بالفرد اجلزائري أسوة بالنموذج املاليزيميكن بناء منوذج  -
 

 د. أهمية الدراسة
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من خالل حماولة بناء منوذج تنموي يف اجلزائر بشكل عام بالرتكيز على النهوض بالفرد 

مة وإن كانت شروط الالز هو النموذج املاليزي، بقدمي جمموعة من الموذج رائد على املستوى العاملي و اجلزائري أسوة بن
 غري كافية بالضرورة اليت ميكن أن تؤدي إىل النهوض باجملتمع اجلزائري.
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 ه. منهجية الدراسة
ة، حيث مت توظيف  اإلداريف املناهج املستخدمة يف البحوث والدراسات االقتصادية و نظرا لطبيعة الدراسة مت اعتماد خمتل

بشكل عام فقد مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي حني تناول ذلك. و كلما دعت احلاجة البحثية لكل واحدة منها  
فاهيم أخرى ذات عالقة مة البشرية بشكل خاص يف ماليزيا و التنميكل عام و بعض املفاهيم وحتليلها واملرتبطة بالتنمية بش
ة املتبعة أيضا أسلوب ت املنهجيمن بني األدوابالتنمية البشرية يف االسالم، و  باملوضوع كعالقة النموذج التنموي املاليزي

زائري أسوة حماولة بناء منوذج تنموي خاص بالفرد اجلقع التنمية البشرية يف اجلزائر و دراسة احلالة املطبق عند تناول وا
 بالنموذج املاليزي.

 
 هيكلة الدراسة ز.

ع وفقا ملا واملتشعبة للموضو ملعاجلة اإلشكالية املطروحة، مت اعتماد خطة للبحث تراعي اجلوانب املتداخلة 
 يأيت:
  املنهجية املتبعة؛و إطارا عاما للدراسة اشتمل على تقدمي عام، مشكلة الدراسة، فرضياهتا، أمهيتها 
 قراءة يف التجربة التنموية املاليزية؛ 
 االستثمار يف العامل البشري يف ماليزيا؛ 
  املاليزي.حماولة بناء منوذج للنهوض بالفرد اجلزائري أسوة بالنموذج 

 
 ثانيا: قراءة في التجربة التنموية الماليزية

، أوجد هذه االقتصاديات أمام واحدة من أعنف 1997إن األزمة املالية اليت اجتاحت دول جنوب شرق آسيا سنة 
كان هذا حاجزا يف طريق منو هذه الدول. إن السؤال املطروح هاهنا هو كيف زمات االقتصادية يف هذا العصر، و األ
 كيف جنحت يف إعادة نفسها إىل معرتك التنمية. عض هذه الدول اخلروج من األزمة و طاعت باست

تعد ماليزيا منوذجا حيا لذلك، حيث أهنا ابتكرت أساليب خاصة لعالج أزمتها دون األخذ بوصفات مؤسسات 
يبا لتوقعات جاء ذلك خم قداخلروج من األزمة بأقل األضرار ويف وقت قياسي، و بريتون وودز، حيث استطاع اقتصادها 

 اخلرباء الذين تنبئوا بعسر حالتها.
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يزيا يف التنمية، اح رجربة مالتظافرت جمموعة من العوامل ساعدت على جنعوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية:  – 1
 :(1)قد حددها املختصون يف النقاط التاليةو 

  ية بشكل عام، الدول النامو مبناخ سياسي مميز عن جرياهنا  تتمتع ماليزيا: واالقتصادياالستقرار السياسي
سكر عحيث تتميز بتهيئة الظروف املالئمة لإلسراع بالتنمية االقتصادية، وذلك أن ماليزيا مل تتعرض الستيالء ال

 اختاذ القرارات يتم إرساؤها بعد سلسلة من املفاوضات املستمرة بني األحزاب،على دواليب السلطة، كما أن 
أحد ك مما يشري إىل أن نظام احلكم هبا دميقراطي. أضف إىل ذلك تطبيق القواعد االقتصادية بأسلوب سليم

أهم األسباب الرئيسية للنجاح، فأداء االقتصاد الكلي متيز باالستقرار مما وفر بيئة لنمو املدخرات احمللية و 
مؤشر  ة البطالة بعناية فائقة، مع تطورجذب االستثمارات اخلارجية، ختفيف وطأة التضخم و معاجلة مشكل

سالمة النظام املصريف، و نذكر هنا التدابري اليت اختذهتا احلكومة املاليزية ألجل حتقيق األهداف السابقة الذكر  
تخدام مزيج اس الرتكيز على االستثمارات ذات اإلنتاجية العالية و كذا كالتخصيص الكفء للموارد املتاحة،

 التدخل احلكومي لضبط االقتصاد. من آليات السوق و
  :مل يتواىن القائمني على إدارة البالد بتأييد الصفوة االقتصادية ورجال األعمال، بل عملوا التشاركية في التنمية

على احلصول على التأييد الشعيب، مما خلق بذلك التفهم والتأييد من الطبقات املتوسطة والفقرية للمجتمع، وتكوَّن 
االستفادة احلقيقية من عملية النمو االقتصادي والسياسات املعلنة يف هذا اجلانب، األمر الذي لديهم شعور ب

 انعكس يف تضافر اجلهود للخروج من األزمة.
  :فري ذلك من خالل اعتماد ماليزيا بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف تو اعتماد صيغ التمويل الذاتي لالقتصاد

 1970بني سنيت  % 40مويل االستثمارات، حيث بلغ االدخار احمللي اإلمجايل نسبة رؤوس األموال الالزمة لت
 خالل نفس الفرتة السابقة. %50. كما زاد االستثمار احمللي اإلمجايل بنسبة 1993و
  :تعامل االقتصاد املاليزي حبذر مع االستثمار األجنيب املباشر حىتالتعامل الحذر مع االستثمارات األجنبية 

 خدمة لالقتصاد الوطين املاليزي.حت بدخول، لكن وفقا لشروط خاصة و الثمانينات، مث مس منتصف
  :تغطيت، ملعظم فروع و  ه على تنويع البنية االقتصاديةمما يشهد ب، لالقتصاد املاليزي هو تركيز تنوع البنية الصناعية

 ليزيا.  النشاط الصناعي، وقد كان هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية يف ما
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  ء عملت حكومة ماليزيا منذ استقالهلا على اختيار موظفني مؤهلني لتقلد أعباالمتميزة: واإلدارة الرؤية المتبصرة
إدارية رفيعة املستوى، فاستعانت بفكرة اجملالس االقتصادية والوزارات املتخصصة إلجناز أهداف حمددة وفق 

اخلدمة املدنية املاليزية بأهنا تقوم على أساس ديواين مرتب اعتمادات مالية مضمونة، وبصفة عامة ميكن وصف 
ذلك ية، و علها يف خدمة املصاحل الوطنوأهداف واضحة، ويف نفس الوقت تتمتع بدعم سياسي قوي، األمر الذي جي

 صادية.االقترسم خطط حمكمة لدفع التنمية املستقبلية للتنمية املاليزية و  من خالل حتديد التوجهات

  
 عالقتها باإلسالم: تجربة التنمية الماليزية و  – 2

حسب بعض االقتصاديني فإن التجربة املاليزية كانت إسالمية دون أن يكون هناك وجود الفت هلذا االنتماء، غري أن 
الدراسات أكدت أن ماليزيا تسودها بعض املناهج اإلسالمية يف اجملال االقتصادي ، و ذلك من خالل وجود حلركات 

تعمل وفقا للنهج اإلسالمي و وجود بعض اآلليات يف السوق تعمل كذا وفقا لألصول اإلســـالمية، و امللفت تامني 
لالنتباه أن ماليزيا تنفرد بوجود صندوق احلج الذي يقوم على مجع مدخرات املشاركني من ذوي األعمار الصغرية لتأدية 

تبار أهنا هذه األموال و توظيفها يف عمليات التنمية على اعفريضة احلج عند بلوغ سن معينة أثناء ذلك يتم استغالل 
 مدخرات طويلة املدى.

أما عن رجربة التنمية يف ماليزيا ومدى ارتباطها باإلسالم فريى رئيس الـــــــوزراء املاليزي حممــــــــد مهاتري، على أن 
رشيد وعة من القيم واألخالق يستفاد منها يف تالنظام اإلسالمي ال يوجد ب، منوج للتنمية، ولكن توجد باإلسالم جمم

 النظام الرأمسايل كحث املسلمني على العمل واإلتقان واملساواة والعدل والتكافل االجتماعي.
 

 ثالثا: االستثمار في العامل البشري في ماليزيا
قت يف تأصيل البشري، حث وفإن حتقيق ماليزيا ملعدالت منو اقتصادية ما هي إال انعكاس واضح الستثمارها لعنصرها 

نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية حاجتها من قوة العمل املاهرة، كما أن هذا النظام ساهم بفعالية يف عملية التحول 
االقتصادي املاليزي من اقتصاد زراعي تقليدي إىل اقتصاد صناعي متطور، وظف التعليم كأداة حامسة لبلوغ مرحلة 

، اخلصوص االتصال. يبدو جناح السياسة التعليمية املاليزية على وجائم على تكنولوجيا املعلومات و لقاالقتصاد املعريف ا
طاء أولية جوهرها من خالل إعلالقتصاد من رأس املال البشـري والذي يعد عماد التنمية و أساس حتقيق الرتاكم الكبري 
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يا للبلد بالسياسات لألوىل وكذا االهتمام املتزايد للسلطات العللبعد االجتماعي يف بناء النموذج التنموي املاليزي بالدرجة ا
 العلم على رجويدها.التعليمية و 
  :كما أسلفنا الذكر، فقد أعطيت اجلوانب أولوية البعد االجتماعي في النموذج التنموي الماليزي

 .(2)ماليزيا ية التنمية يفاهتماما كبريا مـن قبل رامسي اسرتاتيجاإلدارية والتعليميــة أولوية و  االجتماعية،
  :ذلك من خالل تقوية برامج التوزيع العادل للدخول ألجل مشاركة أكثـر توازنا بني  إعادة هيكلة المجتمع

اجلماعات العرقية املكونة للمجتمع املاليزي مع تبين برنامج حمكم لعالج مشكلة الفقر، حيث ساهم هذا األخيــر 
 % 57سرة املاليزية، فقد افخفض عدد األسر اليت تعيش حتت خط الفقر من يف ختفيض اآلثار السلبية على األ

، كما يالحظ يف برامج ختفيف حدة الفقر تغطيتها للمناطق األقل منوا. 1997سنة  % 29.4إىل  1995سنة 
ط سحيث يعتمد على تقنية املشاريع اليت تولد دخوال جديدة، إذ أسهمت هذه املشروعات بإجيابية يف زيادة متو 

بذلك مت خفض و  .1997و 1995رجنيت ماليزي بني سنيت  2607إىل  2008دخل األسر الشهري من 
كما مت تبين فكرة إعادة هيكلة التوزيع الوظيفي بني األعراق   ،2005سنة  % 1معدالت الفقر املدقع إىل أقل من 

 والواليات هبدف بناء جمتمع موحد.
  مبعدل منو سنوي  2004مليون نسمة عام  25قدر عدد سكان ماليزيا حبوايل  الموارد البشرية: وتطويرتنمية

اليت تعد سن العمل، و  سنة  64  -  15من مجلة السكان ترتاوح أعمارهم بني  % 62,1حوايل ، %2يبلغ 
، وذلك بسبب التحول الصناعي 1998سنة  %59,1إىل  1995يف  %56,5وارتفعت نسبة سكان املدن من 

، تشكل العمالة األجنبية 2003ماليني نسمة سنة  ث الريف. قدرت قوة العمل حبوايل تسعةوسياسات حتدي
حوايل مليون شخص معظمهم من دول اجلوار، وجمال استخدامهم يف الصناعة وأعمال البناء والزراعة وتشري 

، بينما  1998يف  %3.9، حيث ارتفعت إىل 1997معدالت البطالة إىل زيادة رمبا تعزى إىل األزمة املالية لسنة 
. هناك اهتمام ملحوظ بتنمية القوى البشرية من 2000يف  %3.5. وبلغت حوايل 1996يف  %2.6كانت 

خالل التأهيل والتدريب والتعليم، وخالل سنوات اخلطة ُرصد حوايل مليار ونصف رجنيت ماليزي لتمويل مشروعات 
يت تصل نمية املوارد البشرية وقروض صندوق التدريب الالصندوق القومي للتعليم العايل، جبانب اعتماد صندوق ت

  :التالية لتنمية مواردها البشرية إىل عدة مليارات. وعموما فقد تبنت احلومة املاليزية السياسات
 زيادة عرض قوة العمل املاهرة لسد حاجيات قطاع الصناعة؛ -



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 8 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 ياة؛الدخول وحتسني نوعية احلحتسني وتسهيل فرص التعليم مبستويات، املختلفة من أجل زيادة  -
 تقليل االعتماد على العمالة األجنبية؛ -
 تعزيز وحتسني نظم األجور وربطها باإلنتاجية والعمل. -
 
 سياســة التعليم في ماليزيـا 

ة هامة للمجال ادات ماليالفين من،، حيث خصصت اعتمية خاصة بالتعليم خاصة األساسي و أولت احلكومة املاليزية عنا
كافة مستويات   التقين، كما مت دعم اجملاالت اإلنسانية عن طريق القطاع اخلاص إذ مت استقدام خربات أجنبية يفالعلمي و 

احبة ر  التقين تلبية الحتياجات سوق العمل احمللي مما ساهم يف رفع قوة العمل اليت أصبحت متثل ورقةالتعليم العايل و 
نوردها  م التعليم الذي انتهجت، احلكومة املاليزية من خالل مجلة االسرتاتيجياتميكن حتديد صيغ دعلالقتصاد املاليزي. و 

 :(3)تباعا كما يلي
  :على تقدمي خدمات  1957حرصت احلكومة املاليزية منذ أن حصلت على استقالهلا سنة مجانية التعليم األساسي

من املوازنة العامة  % 20.4كومة لقطاع التعليم  سنة، إذ بلغ دعم احل 11التعليم األساسي جمانـــا و احملددة مدت، بـ 
 2000كان نتاج هذا االستثمار السخي أن بلغ عدد الذين يعرفون القراءة و الكتابة سنة .1995للدولة سنويا سنــة 

، تعد هذه النسبة من أعلى النسب يف العامل، إضافة 1970سنة  % 53من إمجايل السكان مقارنة بـ  % 93.8إىل 
من تالمذة املدارس  % 92من األطفال الذين بلغوا سن العاشرة قيدت أمساؤهـم باملدارس و أن  % 99إىل أن 

 االبتدائية قد انتقلوا إىل الدراسة يف املرحلة الثانوية.
ومة فة، فقد رفعت احلكر الوصول ملرحلة رجسيد اقتصاد املعرقمي و إميانا منها بالدور الذي يلعب، التعليم باللحاق بالتطور ال

مليار رجنيت  7مقارنة بـ  2001رجنيت( يف سنة  3.8دوالر =  01مليار رجنيت ) 9.6نفقات التعليم من  املاليزية
ملواصلة  ضاملدارس الفنية، كما مت منح قرو معامل للعلوم والكمبيوتر و و أنفق املبلغ يف بناء مدرس جديدة ، 2000سنة 

 احلاجة.خارج البالد لذوي التعليم العايل داخل و 
  :ابة واإلملام يركز التعليم يف املرحلة االبتدائية على تعليم التالميذ القراءة والكتتوجيه التعليم لخدمة األهداف الوطنية

باملعارف األساسية يف احلساب والعلوم. حيث تبد أ من سن السادسة من عمر الطفل وتستمر ست سنوات. تتبع 
ادسة ، وجيرى فيها امتحانان، األول يف السنة الثالثة واآلخر يف السنة السللتعليمبتدائية املنهاج احلكومي املدارس اال
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لتقييم أداء التالميذ. أما مدارس املرحلة الثانوية فتقدم تعليًما شاماًل، حيث يشمل املقرر الدراسي كثريًا من املواد الدراسية 
الثانوية أوال  الب فرصة تنمية وصقل مهاراهتم. متر املرحلةمثل العلوم واآلداب واجملاالت املهنية والفنية اليت تتيح للط

 باملدارس الثانوية الصغرى وثانًيا املدارس الثانوية العليا.
تعقد املدارس الثانوية الصغرى امتحانًا يف السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطالب إىل مرحلة أكثر ختصًصا تعتمد على 

تقييم الطالب يف السنة اخلامسة أيًضا عرب امتحان شهادة التعليم املاليزية ويف مستوى رغبة وأداء الطالب مًعا، ويعاد 
الثانوية العليا يوج، الطالب إىل حتصيل املزيد من مواد التخصص ال سيما التعليم الفين واملهين. كما أن هناك العديد من 

ملدارس الثانوية الطالب مبهارات العمل الالزمة، وبعض ااملدارس الفنية واملهنية الثانوية اليت تعترب خطوة مبكرة لتدريب 
رجري امتحانات عامة يتحصل مبوجبها الطالب على الشهادة املاليزية الثانوية اليت تؤهل الطالب للخروج إىل سوق 

 نبية. جالعمل. أما املستوى السادس من املرحلة الثانوية فهو يهيئ الطالب للدخول مباشرة إىل اجلامعات احمللية واأل
  :صاالت رجاوبا مع عصر التقنية يف جمال االتمسايرة المنظومة التعليمية الماليزية للتطورات التكنولوجية

واملعلومات، عملت احلكومة املاليزية على إعادة تصنيف املدارس احلكومية باالرجاه حنو إقامة العديد مما يعرف 
ديدة. ومن عد الطالب على تطوير مهاراهتم واستيعاب التقنية اجلباملدارس الذكية اليت تتوفر فيها مواد دراسية تسا

املواد اليت يتم االعتناء هبا يف املدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات االتصال ونظم استخدام الطاقة غري 
دريس وإدارة ت امللوثة وأنظمة النقل الذكية. فاملدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية مت ابتداعها على أساس تطبيقات

 جديدة تساعد التالميذ على اللحاق بعصر املعلومات.
  ملؤسسات قامت احلكومة املاليزية بتأسيس قاعدة لشبكة املعلومات يف اأنشطة البحث العلمي: الربط بين التعليم و

مية يف اجلامعات علاجلامعية وإمدادها مبوارد املعرفة والبنية التحتية األساسية. كما تدعم احلكومة جهود األحباث ال
بواسطة مؤسسة تطوير التقنية املاليزية، وهي مؤسسة تشجع الروابط بني الشركات والباحثني واملؤسسات املالية 
والتقنيني من أجل استخدام أنشطة البحث اجلامعية ألغراض رجارية. وما جيب ذكره هنا هو توافر العديد من مراكز 

ع ألحباث إجياد قنوات تعاون بني األعمال العلمية واملصانع بقصد تطبيق املصان التقنية يف ماليزيا و اليت هتدف إىل
األكادمييني يف اجلامعات واملصانع وتوفري املوارد الضرورية إلجناز أعمال حبثية تطبيقية. جيب أن ال نغفل دور اجمللس 

ث واجلامعات من بني مراكز البحو  يف رعاية املؤسسات البحثية وتقوية العالقة العلمية والتطوير القومي للبحوث
 أجل حتقيق التنمية املنشودة.
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  :نظام التعليم يف من حماسن لمما يذكر انفتاح المنظومة التعليمية في ماليزيا على األنظمة التعليمية المتطورة
حيث يلعب  .ليمتعل اللغة اإلجنليزية كلغة للماليزيا أن، يتج، حنو االنفتاح على النظم الغربية والتوسع يف استعما

القطاع اخلاص دوًرا أساسًيا يف الرتكيز على جودة التعليم وإتباع املعايري العاملية من ناحية املناهج والتخصصات 
معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم  415. وهناك حوايل بعض فروع اجلامعات االسرتالية والربيطانية العلمية، وتوجد

عات يف اخلارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطالب دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جام
 املاليزيني ملواصلة دراستهم يف اجلامعات األجنبية.

  :وزارة التعليم املاليزية  بياناتنالت املرأة املاليزية حظها من التعليم كالرجل، وتشري االهتمام المتزايد بتعليم المرأة
 تعليم، ويعود ذلك إىل اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إىل جانب أن نسبة اإلناث بنيإىل زيادة حصتها يف قطاع ال

مة املاليزية نشري إىل أن احلكو  السكان كبرية، ومشاركتهن يف قوة العمل تكاد تقرتب من مسامهة الذكور. كما جيب
ا مينح للفقراء ستلزمات املدرسة، كمتقدم قروًضا بدون فوائد لتمكني اآلباء من إرسال بناهتم إىل املدارس وتوفري م

 مساعدات جمانية.

 
 رابعا: محاولة بناء نموذج للنهوض بالفرد الجزائري أسوة بالنموذج الماليزي

رجاه  ى نفسها التزاماتلة اليت قطعت علإن املتأمل يف رجربة ماليزيا التنموية جيدها غري بعيدة عنا يف األصل، فتلك الدو 
ث، وحتويل، إىل طاقة وميزة تنافسية عالية مت توجيهها إىل استثمارات عالية اإلنتاجية، كان مبع رجميع رأس املال البشري

لك . وقد كان من مثار ذلك أن حقق اقتصاد تيف تنمية عقول أبنائها وسواعدهم إمياهنا بأن سر هنضتها ومنوها يكمن
كب مثال حيتذى ب، لكل من أراد أن يلحق بر  الدولة معدالت متسارعة من النمو فاقت أكثر البلدان تقدما. وأصبحت

التقدم. وحىت عندما تعرض البلد ألزمة مالية كبرية خالل السنوات املاضية استطاع أن يسرتد عافيت، بسرعة فاقت 
علي، ة وكفاءة عالية. و تمتع ب، من جود، وما ترية اليت متتلكها تلك الدولةالتوقعات، وهو ما أرجع، اخلرباء إىل الثروة البش

فان التنمية البشرية العربية جيب أال تنتهي عند تكوين القدرات البشرية، بل أن متتد إىل أبعد من ذلك حيث االنتفاع 
هبا سواء يف جمال العمل من خالل توفر فرص اإلبداع وضمان حقوق اإلنسان أو املسامهة الفاعلة يف النشاطات 

 أسوة بالنموذج التنموي البشري املاليزي.االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية 
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 املبصرة  ميكن اخلروج باألحكام املوالية من خالل القراءة: قراءة متبصرة في واقع التنمية البشرية في الجزائر
 :(4)يف اجلزائر حتديدايف الدول العربية بشكل عام و  لواقع التنمية البشرية

 املؤسسات؛أن هناك الكثري من األجهزة والقليل من  -
 الكثري من متزعمي التمثيل االجتماعي والقليل من التمثيل احلقيقي؛ -
 التبصر؛الكثري من النظريات والرؤى والقليل من النظر و  -
 الكثري ممن يتشدقون بالوطنية والقليل من املواطنة؛ -
 القوانني والقليل جدا من التطبيق؛ترسانة من التشريعات و  -
 والقليل جدا من اإلميان.الكثري من العقائد  -

  :ذلك إن املوارد املالية ال تكفي إذا مل يرافقها إصالح يف احلكم، مبا يفتحديات التنمية البشرية في الجزائر 
تحقيق عموما جيب اختاذ تدابري إضافية تشمل الدول العربية لاخلدمات واملساءلة، و املساواة يف توزيـع الثــروات و 

تيجية على الصعيدين البناء شراكات اسرت و ـر واملساواة بني اجلنسني واالستدامة البيئية، الفقـأهداف القضاء على 
ة تستلزم اقتصادية فعالة. تواج، اجلزائر فجوة كبرية يف املعرفاإلقليمي والعاملي، وصياغة سياسات اجتماعية و 

يلزم إجياد صالت  ها، كماوضع اسرتاتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بني استيعاب املعرفة واكتساهبا ونشر 
واضحة تربط املبدعني والباحثني وحمللي السياسات مع املنتجني أو صانعي القرارات. ورغم أن اجلزائر ينفق 
على التعليم نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل أعلى مما تنفق، أي منطقة أخرى يف العامل النامي، ظلت هناك 

تعليم أساسي شامل عايل اجلودة، بدون تضحية الكيف على حساب أمور يتعني االلتفات إليها مثل ضمان 
 الكم، وتقوية التعليم العايل ال سيما يف العلوم املختلفة واهلندسة، والقضاء أصال على األمية. 

عامل املتقدم وازدادت بني اجلزائر والجع على التقدم فقد اتسعت الفجوة إن نظام التعليم احلايل يف اجلزائر ال يش
ة العقول اجلزائرية إىل اخلارج مما يتطلب ضرورة االهتمام بالعقول العربية املهاجرة والنظر يف أسباب وجودها وجناحها هجر 

 نولوجيا.الدول العربية من اللحاق بركب التك طاب هذه العقول حىت تتمكنباخلارج وتوفري اإلمكانات الالزمة الستق
 تجربة املاليزية يف التنمية متثل الل عمل قابل للتطبيق في الجزائر: النموذج الماليزي في التنمية البشرية كدلي

البشرية منوذجا حيتذى، فال ميكن لالقتصاد اجلزائري أن ينمو إال بتكثيف االستثمار يف قطاع البشر، الذي 
رئيسي لأصبحـ أحـد أهـم عناصـر العمليـة اإلنتاجيـة يف عصر تعد في، املعلومات و التكنولوجيا هي املدخل ا
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لالقتصاد القوي، وعلي، ميكن أن نصوغ احملاور األساسية املرتبطة بتنمية املورد البشري يف اجلزائر أسوة بالنموذج 
املاليزي، و اليت جيب توظيفها لتفي مبتطلبات التحول السريع حنو التصنيع و اقتصاد املعرفة، و ذلك من خالل 

 انتهاج السياسات التالية : 
 وريثها إتاحتها لكل شخص مع إمكانية ت: ذلك من خالل اكتساب املهارات و تنميتهاو ت التدريبية امتالك المهارا

تمع زراعي استغالهلا. فرض حتول اجملتمع املاليزي من جمليزيا البنية الصحيحة إلخراجها و عرب األجيال، وقد أقامت ما
كن، التكيف على مي اجلديد الذي يعمل في، حىت إىل جمتمع صناعي تبين العامل املاليزي قيما ثقافية تناسب اجملتمع

ضرورة امتالك "املهارات التدريبية" وتنميتها، مع األخذ يف احلسبان أن إمكانية اكتساب املهارات  املعيشة احلضرية
متاحة لكل شخص ويف أي جمتمع، وأن، ميكن أن نرث املهارات، لكنها حتتاج فقط إىل البيئة الصحيحة إلخراجها 

هلا. وهذا ما حيدث عندما يهاجر العامل من بيئة ريفية خالية إىل حد ما من ضغوط العمل إىل بيئة صناعية واستغال
ديد يتم فيها التقيد بتسليم املنتج يف الوقت احملدد، األمر الذي يفرض على العامل تبين قيم ثقافية تناسب اجملتمع اجل

ربز دور ة وامتالك املهارات وأخالقيات العمل اجلديد. وهنا يالذي يعمل في، حىت ميكن، التكيف مع املعيشة احلضري
 التدريب يف تنمية املوارد البشرية صورة صحيحة.

 إن تدريب القوى العاملة أمر حتمي وضروري، فاكتساب العامل العريب املهارات التكوين المتخصصينو  التدريب :
دريب عمالة الكثيفة، ولكن هناك دائماً حاجة إىل "التاألساسية قد يكون كافياً يف أغلب األحيان للصناعات ذات ال

املتخصص" يف الصناعات املعقدة لتأهيل عمال ذوي مهارات نوعية تناسب األعمال املوكلة إليهم، فأي عامل 
ميكن، إنتاج أي سلعة معقدة إذا عرف العمل التخصصي الذي سيؤدي، والسلسلة اليت جيب أن يتبعها يف العمل 

العامل أن الوظائف األكثر تعقيداً هي اليت يشتد الطلب عليها وتزيد معها القيمة املضافة. وهذا  والبد أن يدرك
بالفعل ما حدث للعمال املاليزيني الذين تتهافت الشركات الكربى متعددة اجلنسيات على تصاميمهم لتقدمي 

يل اليد العاملة الطرح فيما خيص تأه منتجات جديدة للسوق العاملية، وعلي، فعلى الدولة اجلزائرية أن تتبىن هذا
 اجلزائرية.

 حلية كأساس خاصة اللغات ا: ذلك عن طريق تعلم اللغات و ضرورة انفتاح الفرد الجزائري على الثقافات األخرى
للمتدرب واملدرب حىت ميكن التواصل مع املستثمرين، على أن يتم ذلك بالتوازي مع تطوير املناهج التعليمية 
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ة تتفاعل مع اجلديد يف الصناعة والتقنية، وهذا ما جيعل املوارد البشرية يف اجلزائر مؤهلة وقادرة على وإعدادها بصور 
 إجناز أي مشروع صناعي، وعلي، تصبح الدولة صناعية وتصري السوق هي عامل احلسم الوحيد.

 و سبب جناح قاء املديرين هالرتكيز على انت: إن تحديد معايير صارمة النتقاء المسؤولين عن مراكز اتخاذ القرار
أو تراجع أي صناعة تعتمد أساسًا على مهارات املديرين، فهم الذين يقع على عاتقهم ضمان استمرار افخفاض 
تكلفة املنتج مع احملافظة على جودت،. ولقد استفادت التجربة املاليزية يف هذا الشأن من نظريهتا التجربة اليابانية، 

ا قد عملت نشري هنا أن ماليزين التجربة ما يتالءم مع وضعها، و ذو هذا احلـذو أو أن تقتبس موعلى اجلزائـــــــر أن حت
على حماكاة الطرق اليت ابتكرها اليابانيون يف هذا الشأن من خالل تطبيق برامج التسليم يف الوقت احملدد والتحكم 

 يحة للعمل.يف اجلودة واألخذ باقرتاحات العمال، إضافة إىل ترسيخ الثقافة الصح

 
 :خاتمـــــــــــــة

بينت الدراسة أن مسألة حتقيق تنمية بشرية كفؤة يف اجلزائر يف ظل وفرة مواردها املالية النسبية، مل حتظى 
 اعتماد النموذج متذج التنموية البشرية الرائدة، و التأكيد على أمهية االقتباس من النماالهتمام بالقدر الكايف وعلي، مت با

ناجحة إىل حد بعيد مع  بةكم تفرده جبملة خصائص، حيث توصف التجربة التنموية املاليزية على أهنا رجر املاليزي حب
الجتماعيـــة ال املظــــاهر االقتصاديـــــة و حبكم اهتمامها بتحقيق التنمية الشاملة لكمبادئ وأسس االقتصاد اإلسالمي، و 

 اجلزائر.فتم اعتمادها كأساس لبناء منوذج تنمية بشرية يف 
 توصلت الدراسة إىل أن حتقيق التنمية البشرية املنشودة يف اجلزائر مرهونة بتحقيق املتطلبات التالية:

 جياد فرص عمل مناسبة إق سياسة متكاملة للحد من الفقر ورفع مستوى التأهيل املهين والتعليم العام والفين و تطبي
 للمواطن اجلزائري؛

 جملتمع املدين يف ال االجتماعي، وتعزيز دور القطاع اخلاص و تعزيز التكافتاحة و ترشيد وحسن استغالل الثروات امل
 وضع وتنفيذ برامج التنمية البشرية املستدامة؛

 م بصحة اإلنسان هتت اإلقليمية اليتن خالل تعزيز السياسات الوطنية و ايالء التنمية البشرية اهتمام أكرب يف اجلزائر م
 ذلك للمحافظة على التماسك األسري؛الحتياجات اخلاصة، و ذوي اوالشيخوخة و ورعاية الطفولة واألمومة 
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  لثقافة اتطوير مناهج الرتبية والتعليم يف خمتلف املراحل ودعم مراكز البحث العلمي والتقين، ورفع مستوى الوعي و
 والتدريب. 

  كومة من ح العليا يف اجلزائرإن مشكلة التنمية البشرية يف اجلزائر هي مشكلة دولة، فلذا جيب على السلطات
النمو يف للتطور و  يف اجلزائر تكون قاطرة امليكانيزمات اليت من شأهنا بعث تنمية بشريةوبرملان، البحث عن الطرق و 
 شىت نواحي االقتصاد الوطين.
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