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 كيف يمكن للحكومات المساعدة في ردم الهوة بالمهارات
الالزمة للقرن الحادي والعشرين





القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.

القمة 
العالمية 

للحكومات
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1. مستقبل تعليم التكنولوجيا: كيف يمكن 
للحكومات المساعدة في ردم الهوة بالمهارات 

الالزمة للقرن الحادي والعشرين 

نبذة:

العصــر  المعلومــات ونهايــة  مــع ظهــور عصــر 
الصناعــي، تعرضــت العديــد مــن نظــم التعليــم 
لضغــوٍط متزايــدة لتعيــد النظــر وتعــّدل طريقــة 
إعدادهــا للطــالب لمواكبــة االقتصاد المســتقبلي. 
وفــي هــذا الســياق، يتــم طــرح ســؤالين رئيســيين 
بــه  اضطلعــت  الــذي  الــدور  لضخامــة  نظــرًا 
التكنولوجيــا فــي تغييــر النطــاق المحيــط بنــا، 
وهمــا: كيــف ينبغــي أن يكــون تعليــم التكنولوجيــا 
بالنســبة للطــالب مــن أجــل تحفيــز النمــو فــي 
مــن  االســتفادة  يمكــن  وكيــف  المســتقبل؟ 
ــا  ــد ذاته ــة بح ــة التعليمي ــي العملي ــا ف التكنولوجي
لتســريع النجــاح فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟ 
يــدرس هــذا التقريــر هاتيــن المســألتين، باإلضافــة 
إلــى المســألة الثالثــة المطروحــة وهــي: مــا 
ــا  ــب عليه ــات ويتوج ــن للحكوم ــذي يمك ــدور ال ال
القيــام بــه لضمــان نجــاح الطــالب فــي ســوق 
العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟ لقــد 
أجرینــا أبحاثــًا لتحليــل کیفیــة نشــر األدوات الرقمیــة 
فــي التعلیــم وتقییــم مســتقبل العمــل. وكشــفت 
هــذه الدراســة أن العديــد مــن أســاليب تعليــم 
ابتــكارًا تقــوم بتعليــم أكثــر  التكنولوجيــا األكثــر 
ــتخدم  ــة. ويس ــارات التقني ــان المه ــرد إتق ــن مج م
المعلمــون المبدعــون مهــارات رفيعــة المســتوى 
ــداع  ــل التعــاون واإلب فــي نظــام التعليــم هــذا مث

ــكالت. ــل المش وح

وعلــى الرغــم مــن أن تعليــم التكنولوجيــا هــو أمــر 
ــيب  ــي الحواس ــداد مبرمج ــي إع ــة ف ــغ األهمي بال
ــا  ــه أيض ــم، إال أن بإمكان ــي العال ــتقبليين ف المس
دعــم التوجهــات التربويــة القائمــة فــي المناهــج 
الدراســية بأكملهــا. وال توفــر التكنولوجيــا الفــرص 
للطلبــة فــي الصفــوف غيــر التقنيــة للتــدرب علــى 
المهــارات رفيعــة المســتوى التــي يحتاجونهــا 
ــل  ــب، ب ــوم فحس ــل الي ــوق العم ــي س ــدٍة ف بش
تتيــح لهــم أيضــًا االســتفادة مــن التعلــم التكّيفــي 
والمخصــص. وعــالوًة علــى ذلــك، توســع الــدروس 
انتشــار  نطــاق  أيضــًا  اإلنترنــت  شــبكة  عبــر 
ــالب  ــن الط ــد م ــي المزي ــاعد بالتال ــم، لتس التعلي
وبإمــكان  الجديــد.  لالقتصــاد  االســتعداد  علــى 
الحكومــات كذلــك أن تدعــم هــذه المبــادرات بعــدة 
ــر موحــدة فيمــا يتعلــق  طــرق منهــا: وضــع معايي
بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وضمــان 
إدراج المهــارات رفيعــة المســتوى فــي المناهــج 
التمويــل  بيئــات  مــن  كل  وتوفيــر  الدراســية، 
واالختبــار الالزمــة للقيــام بمزيــد مــن األبحــاث. 
للتغيــرات الســريعة فــي االقتصــادات  وبالنظــر 
علــى الصعيــد العالمــي، يتحتــم علــى الحكومــات 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــراءات ف ــذ إج أن تتخ

مقدمة:

أحدثــت الثــورة الرقميــة تغييــرًا جذريــًا فــي طبيعــة 
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العمــل والمهــارات المطلوبــة للنجــاح فــي القــرن 
التعليميــة  المناهــج  لكــن  والعشــرين،  الحــادي 
ــوب.  ــتوى المطل ــة المس ــات لمواكب ــه صعوب تواج
لقــد ركــز النظــام التعليمــي منــذ أجيــال علــى 
المهــارات األساســية والتأسيســية فــي مجــال 
اإللمــام بالكتابــة والقــراءة والرياضيــات والعلــوم. 
التوجــه وّفــر مســتويات  أن هــذا  وبالرغــم مــن 
مــن  متنوعــة  لمجموعــة  التحضيــر  مــن  جيــدة 
المهــن فــي حقبــة مــا قبــل العصــر الرقمــي 
وعصــر العولمــة، إال أن المشــهد واصــل تغيــره 

ــن. ــك الحي ــذ ذل ــذري من الج

ــة  ــال اليدوي ــي األعم ــل ف ــرص العم ــت ف وانخفض
ازداد  حيــن  فــي  مّطــرد،  نحــو  علــى  والتصنيــع 
العلــوم  مجــال  فــي  الوظائــف  علــى  الطلــب 
ــف  ــزداد الوظائ ــا. ومــن المتوقــع أن ت والتكنولوجي
العلــوم  مجــال  فــي  المتحــدة  الواليــات  فــي 
 )STEM( والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 
ــع  ــن يتوق ــي حي ــام 2018، ف ــى ع ــبة %18 حت بنس
ــف فــي باقــي المجــاالت بنســبة  ــزداد الوظائ أن ت
%10 فقــط1. وفــي الوقــت نفســه، فــإن الوظائــف 
ــا  ــل محله ــاض إذ تح ــي االنخف ــذة ف ــة آخ الروتيني
وظائــف متزايــدة التعقيــد تعتمــد علــى المهــارات 
ــاع  ــى كل قط ــّول عل ــرأ تح ــتوى. وط ــة المس رفيع
تقريبــًا فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب الرقمنــة، 
ويتطلــع أصحــاب العمــل لتوظيــف عمــال يتمتعــون 
ســريعة  بيئــة  فــي  للنجــاح  الالزمــة  بالمهــارات 

الوتيــرة وحيويــة وغنيــة بالتكنولوجيــا. 

إذ  الحاســوب،  علــوم  ذلــك دروس  أمثلــة  ومــن 
ــر  ــه دون تغيي ــد ذات ــي بح ــاج الدراس ــى المنه يبق
إلــى حــد كبيــر ويركــز علــى المهــارات التأسيســية 
فــي الحســاب وتعليــم القــراءة والكتابــة. ونتيجــة 
لذلــك، يتــم إعــداد عــدد قليــل مــن الطــالب للعمــل 
ــد مــن  فــي االقتصــاد الحديــث. كمــا تواجــه العدي
ــتطيع  ــارات وال تس ــي المه ــرًا ف ــًا كبي ــدول نقص ال
التقنيــة  المجــاالت  فــي  وخاصــًة  تغطيهــا،  أن 
اجتماعيــة  مهــارات  تتطلــب  التــي  والمناصــب 

وعاطفيــة متقدمــة.

ــات  ــادة الحكوم ــعى ق ــذي يس ــت ال ــي الوق وف
إلــى ردم الهــوة فــي المهــارات، فإنــه يجــب 
ــا  ــا: 1( م ــيتين هم ــألتين رئيس ــة مس ــم معالج عليه
ــص  ــاءات والخصائ ــة والكف ــارات التقني ــي المه ه
ــالب  ــا الط ــع به ــي أن يتمت ــي ينبغ ــخصية الت الش
ــن  ــف يمك ــي؟ 2( كي ــر الرقم ــي العص ــوا ف لينجح
النظــام  أنحــاء  جميــع  فــي  التكنولوجيــا  نشــر 
وغيــر  التقنيــة  الموضوعــات  )فــي  التعليمــي 
ــي  ــاح ف ــريع النج ــواء( لتس ــد س ــى ح ــة عل التقني

القــرن الحــادي والعشــرين؟

وســنناقش فــي هــذا التقريــر الحاجــة للقيــام 
الــذي  التكنولوجــي،  للتعليــم  شــامل  بإصــالٍح 
الحديثــة  التقنيــات  تعليــم  أنــه  علــى  ُنعّرفــه 
الفصــول  تجهيــز  يعــد  التقنيــة. وال  والمهــارات 
الذكيــة  واأللــواح  بــاد”  “آي  بأجهــزة  الدراســية 
ــًا، إذ يجــب أن يتــم تغييــر المنهــاج الدراســي  كافي
بحــد ذاتــه. ويجــب أن ُيــَزّود فصــل علــوم الحاســوب 
)أو أي صــف آخــر متعلــق بهــذا الموضــوع( الطالب 
المهــارات  وتطويــر  الكتســاب  كافيــة  بفرصــٍة 
التفكيــر  مثــل  األساســية،  المســتوى  رفيعــة 
هــذه  وتعكــس  والمثابــرة.  والتعــاون  النقــدي 
إدراجهــا فــي عمليــة  يمكــن  التــي  المهــارات 
ــل  ــاب العم ــه أصح ــاج ل ــده ويحت ــا يري ــس م التدري

بيــد،  وديفيــد  ماكيتريــك،  وجــورج  وديفيــد،  النجــدون،   1

والتكنولوجيــا  العلــوم  دومــس.  ومــارك  خــان،  وبيثيــكا 

اآلن  جيــدة  وظائــف   :)STEM( والرياضيــات  والهندســة 

المســتقبل.  وفــي 
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مــن القــوى العاملــة لديهــم.

كمــا ســنبحث فــي هــذا التقريــر أيضــًا الســبل 
التــي يتــم مــن خاللهــا نشــر األدوات الرقميــة 
ــس  ــا، ولي ــية بأكمله ــج الدراس ــي المناه ــًا ف حالي
بالتكنولوجيــا،  فقــط فــي الصفــوف المتعلقــة 
المهــارات.  فــي  القائمــة  الهــوة  ردم  بهــدف 
يمكــن  التــي  المجــاالت  مــن  العديــد  ووجدنــا 
ــخصي  ــم الش ــدم التعلي ــا أن تق ــا للتكنولوجي فيه
بشــكل فعــال، وأن تدعــم تنميــة المهــارات رفيعــة 
الحصــول  نطــاق  توســيع  وتســهل  المســتوى، 

علــى التعليــم.

ــوٍط  ــة لضغ ــم التعليمي ــع النظ ــرض جمي ــذا وتتع ه
ــي  ــة الت ــل الطريق ــر وتعدي ــادة النظ ــدة إلع متزاي
فــي  لالقتصــاد  الطــالب  إعــداد  وفقهــا  يتــم 
المســتقبل. ويقــدم هــذا التقريــر نموذجــًا تعليميــًا 
جديــدًا يكــون فيــه الطــالب مجهزيــن بشــكل كامــل 
بالمهــارات التــي يحتاجــون إليهــا للنجــاح فــي 

ــرين. ــادي والعش ــرن الح الق
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مهارات جديدة للقرن الحادي والعشرين   .2
علــى مــدى نصــف القــرن المنصــرم، ومــع ابتعــاد 
ســوق العمــل عــن العمــل اليــدوي، شــهدنا زيــادًة 
موازيــة فــي الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات 
ــام  ــة المه ــرت طبيع ــا تغي ــتوى، كم ــة المس رفيع
فــي المجــاالت التــي كان يتطلــب فيهــا ســوق 
العمــل مــن العمــال ســابقًا أن يتمتعــوا بمهــاراٍت 
للمهــارات  الحاجــة  وتشــتد  روتينيــة.  معرفيــة 
ــر الروتينيــة فــي العديــد  الشــخصية والتحليليــة غي

ــكل 1(. ــع الش ــات. )راج ــن القطاع م

فــي  المئويــة  بالنســب  المهــام  مســاهمة   :1 الشــكل 

ــام 2009 2. ــى ع ــام 1960  حت ــذ ع ــي  من ــاد األمريك االقتص

جديــدة  “رؤيــة  العالمــي،  االقتصــادي  المنتــدى   2

)2015( للتعليــم” 

علــى  يتعيــن  التــي  الكفــاءات  أهــم  هــي  مــا 
الطــالب التمتــع بهــا للنجــاح فــي القــرن الحــادي 
أجــرت كل مــن مجموعــة بوســطن  والعشــرين؟ 
العالمــي  االقتصــادي  والمنتــدى  االستشــارية 
ــارات  ــة بمه ــاث المتعلق ــالت األبح ــتعراضًا لتحلي اس
التعليــم  فــي  والعشــرين  الحــادي  القــرن 
االبتدائــي والثانــوي، وذلــك فــي تقريــر صــدر 
عــام 2015 تحــت عنــوان “رؤيــٌة جديــدة للتعليــم: 
ــفت  ــا”. وكش ــات التكنولوجي ــن إمكان ــتفادة م االس

ــارًة  ــم 16 مه ــى تعل ــة إل ــالب بحاج ــا أن الط أبحاثن
الثقافــات  هــي:  رئيســية  فئــات  ثــالث  فــي 
والكفــاءات والخصائــص الشــخصية. )راجــع الشــكل 

. )2
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مهارات القرن الحادي والعشرين

1. اإللمام بالقراءة والكتابة 

2. الحساب

3. الثقافة العلمية

4. ثقافة تكنولوجيا المعلومات

5. الثقافة المالية

6. اإللمام الثقافي والمدني

7. التفكير النقدي وحل المشاكل

8. اإلبداع

9. التواصل

10. التعاون

11. الفضول

12. المبادرة

13. المثابرة / الَجَلد

14. القدرة على التكيف

15. الريادة

16. الوعي الثقافي واالجتماعي

A
B

C
DE

1
2

3
45

Soft skills

التثقيف التأسيسي
كيفية تطبيق الطالب للمهارات الرئيسية 

في المهام اليومية

الكفاءات
كيفية تناول الطالب للتحديات 

المعقدة

الصفات الشخصية
كيفية تعامل الطالب مع البيئات 

المتغيرة التي يتواجدون فيها

1

2

3

4

تعلــم  مثــل  التأسيســي،  التثقيــف  •يعكــس 
ــة،  ــة العلمي ــاب والثقاف ــة والحس ــراءة والكتاب الق
الطــالب  بإمــكان  التــي  األساســية  المهــارات 
تطبيقهــا علــى المهــام اليوميــة. ودخــل هــذا 
المناهــج  صميــم  فــي  التعليــم  مــن  النــوع 
الدراســية التعليميــة ألجيــال، لكــن ال تعــد هــذه 
الحقبــة  فــي  ذاتهــا  بحــد  كافيــًة  المهــارات 
اســتكمال  الطــالب  علــى  يتوجــب  إذ  الرقميــة. 
الالزمــة  بالكفــاءات  المهــارات األساســية  هــذه 
وخصائــص الشــخصية التــي يرغــب بهــا ويحتــاج 

العمــل. أصحــاب  إليهــا 

• الكفــاءات هــي الوســائل التــي يتعامــل مــن 
فــي  المعقــدة  التحديــات  مــع  الطــالب  خاللهــا 
ــريع  ــابك وس ــي المتش ــي الحال ــاد العالم االقتص
واإلبــداع  النقــدي  التفكيــر  ويعــّد  الوتيــرة. 
اتخــاذ  للعامليــن  تتيحــان  رئيســيتان  مهاراتــان 
ــاكل  ــرة للمش ــول مبتك ــاد حل ــادرة وإيج ــام المب زم
أن  للفــرق  والتواصــل  التعــاون  ويتيــح  الصعبــة. 
تعمــل ســويًا بشــكل فعــال فــي مــكان العمــل أو 
عبــر شــبكة اإلنترنــت، ســواء كانــوا زمــالء أو عمــالء 

ــارًة  ــوا بـــ 16 مه ــالب أن يتمتع ــى الط ــن عل ــكل 2: يتعي الش
ــرين 3 ــادي والعش ــرن الح ــي الق ف

جديــدة  “رؤيــة  العالمــي،  االقتصــادي  المنتــدى   3

.)2015( التكنولوجيــا”  قــدرات  إطــالق  للتعليــم: 

أو زبائــن.
• تصــف الصفــات الشــخصية كيفيــة تعامــل الطالب 
مــع بيئاتهــم المتغيــرة وتصديهــم للعقبــات أو 
المعوقــات. ويثّمــن االقتصــاد الرقمــي الفضــول، 
والمبــادرة، والقــدرة علــى التكيــف، والصفــات 
ــّور  ــأنها أن تط ــن ش ــي م ــرى الت ــخصية األخ الش
اســتراتيجية أعمــاٍل مرنــة ومبتكــرة. ولنفكــر فــي 
ــدي  ــكل تقلي ــًة بش ــت متوقع ــي كان ــات الت الصف
ــات  ــل الصف ــع مقاب ــط التصني ــي خ ــال ف ــن العم م
التــي قــد يتوقعهــا مديــر المنتجــات فــي شــركة 
ــة  ــات الخاص ــوري التطبيق ــن مط ــًا م ــئة حالي ناش
بهــا. إذ كان مــن المتوقــع مــن العمــال فــي خــط 
بالعمــل  يقومــوا  أن  تقليــدي  بشــكل  التصنيــع 
ــاج  ــًا، بينمــا يحت ــة يومي الروتينــي نفســه بموثوقي
ــات  ــوري التطبيق ــن مط ــًا م ــات حالي ــر المنتج مدي
بوتيــرة  ويعملــوا  مســتقل،  بشــكل  يفكــروا  أن 
ســريعة، ويســاهموا بأفــكار ورؤى جريئــة مــن 
ــك  ــور، وكل ذل ــٍج متط ــى منت ــؤدي إل ــأنها أن ت ش
بينمــا يتفاعلــون مــع اآلخريــن بأســاليب مالئمــة 

اجتماعيــًا وأخالقيــًا وثقافيــًا.

واســتخدمت نظــم التعليــم بشــكٍل تقليــدي نمــاذج 
ــت  ــا أول ــية، لكنه ــارف التأسيس ــى المع ــز عل ترك
والصفــات  الكفــاءات  لتنميــة  ضئيــاًل  اهتمامــًا 
الشــخصية. وبطبيعــة الحــال، يجعــل هــذا األمــر 
العمــل  أصحــاب  علــى  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
ــاب  ــة أصح ــت دراس ــب. وتم ــض المناص ــغال بع إش
ــن لفهــم المناصــب التــي  العمــل فــي األمريكيتي
كان مــن الصعــب أن يتــم شــغلها. وأظهــرت النتائج 
أن مناصــب مندوبــي المبيعــات، والمهندســين، 
ــن  ــن بي ــت م ــة كان ــة والتنفيذي ــب اإلداري والمناص
المناصــب الشــاغرة التــي يصعــب ملؤهــا بالنســبة 
تتطلــب  وال   .)3 الشــكل  )راجــع  العمــل  ألصحــاب 
هــذه الحــاالت عــادًة مهــارات تقنيــة متوســطة 
تتطلــب  بــل  فحســب،  المســتوى  رفيعــة  إلــى 
ــات  ــاءات والصف ــن الكف ــا م ــتوى عالي ــًا مس أيض

الشــخصية التــي تمــت مناقشــتها أعــاله.
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ــدرة  ــى الق ــًا إل ــة أيض ــم التعليمي ــر النظ ــا تفتق كم
يحتــاج  التــي  التقنيــة  المهــارات  توفيــر  علــى 
ــرت  ــي. وأج ــر الرقم ــي العص ــون ف ــا الموظف إليه
عــام  فــي   )Manpower( بــاور”  “مــان  مجموعــة 
40 ألــف موظــف  2015 دراســًة شــملت أكثــر مــن 
فــي 42 بلــدًا لتحديــد مــدى نقــص المواهــب. )راجــع 
ــدءًا  ــر، ب ــد كبي ــى ح ــج إل ــت النتائ ــكل 4(. وتفاوت الش
ــان  ــي الياب ــب ف ــي المواه ــديد ف ــص الش ــن النق م
%83 أصحــاب العمــل بصعوبــة مــلء  )حيــث يفيــد 

ــاب  ــى أصح ــب عل ــي يصع ــاغرة الت ــب الش ــكل 3: المناص الش
ــا 4 ــل ملؤه العم

الشــكل 4: نســبة أصحــاب العمــل الذيــن يواجهــون صعوبــات 
فــي مــلء الوظائــف الشــاغرة، حســب البلــد 5

ــدر:  ــام 2015؛ المص ــي ع ــب ف ــص المواه ــول نق ــة ح 4 دراس

مجموعــة “مــان بــاور” )Mannpower(، المســح الوطنــي 

لإلحصــاء  الوطنــي  المعهــد   ،)ENOE( والعمالــة  للمهــن 

.)INEGI( والجغرافيــا 

ــان  ــة “م ــدر: مجموع ــب؛ المص ــص المواه ــول نق ــة ح 5 دراس

.)Mannpower( ”ــاور ب

الوظائــف الشــاغرة(، وصــواًل إلــى النقــص النســبي 
للمهــارات فــي إيرلنــدا )بنســبة %11(. ومــن الجديــر 
ــه عندمــا ُســِئل أصحــاب العمــل عــن ســبب  بالذكــر أن
ــار  ــف، أش ــلء الوظائ ــي م ــاكل ف ــم لمش مواجهته
ــر مــن واحــد مــن أصــل ثالثــة منهــم إلــى نقــص  أكث

المرشــحين الذيــن يتمتعــون بمهــارات تقنيــة. 

وبالنظــر للطــرق العديــدة التــي تطــورت وفقهــا 
العمــل  أصحــاب  واحتياجــات  الوظيفيــة  الفــرص 
فــي الســنوات األخيــرة، فيجــب أن تتكيــف النظــم 
التعليميــة بنــاء علــى ذلــك. وال يحتــاج الطــالب إلــى 
فهــم كيفيــة االســتفادة مــن التكنولوجيــا بشــكل 

فعــال فحســب، ولكــن يجــب أن يكونــوا مجهزيــن 
أيضــًا بالمهــارات التحليليــة واالجتماعيــة والعاطفيــة 

المعقــدة ليتمكنــوا مــن النجــاح.

1. 2015 Talent Shortage Survey 
Sources: Manpower Group, ENOE (INEGI)

Hardest Positions to Fill1
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تقع سبعة من أصل عشرة بلدان تعاني من 
مشاكل العجز الحاد في إيجاد المواهب 
في آسيا وأمريكا الوسطى / الجنوبية 

تضمنت ثالثة من أصل األسباب الخمسة األولى 
لصعوبة ملء الوظائف الشاغرة نقص المهارات، 

وخصوصًا "االفتقار إلى الكفاءات التقنية"، و"االفتقار 
إلى الكفاءات في مكان العمل" 

تقع تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من 
مشاكل العجز الحاد في إيجاد المواهب 

في أوروبا

النسبة المئوية لمن يواجهون صعوبة في ملء الوظائف 
الشاغرة (عالميًا)
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نموذج جديد لتعليم التكنولوجيا  .3
تركــز المنهجيــات األكثــر ابتــكارًا لتعليــم التكنولوجيــا 
ليــس فقــط علــى إتقــان المهــارات التقنيــة. وإننــا 
يســاعد  كتعليــم  التكنولوجــي  التعليــم  نعــّرف 
فــي إعــداد الطــالب ليشــغلوا تحديــدًا وظائــف 
بالتكنولوجيــا علــى  المجــاالت ذات الصلــة  فــي 
البيانــات،  أو علمــاء  الحاســوب،  غــرار مبرمجــي 
وخــالل  الغرافيكيــة.  الرســوميات  مصممــي  أو 
بالتغيــرات الطارئــة  التقريــر  تفكيرنــا فــي هــذا 
إلــى  نشــير  ال  فإننــا  الحديــث،  اقتصادنــا  علــى 
للحــرف  الطــالب  تعــّد  التــي  الفنيــة  الصفــوف 
ــن.  ــوا كهربائيي ــل أن يصبح ــة، مث ــرة التقليدي المه
ــوق  ــوض س ــتعدين لخ ــالب مس ــون الط ــي يك ولك
تدريــس  يجــب  فإنــه  المســتقبل،  فــي  العمــل 
مهــارات  تدمــج  بطريقــة  بالحاســوب  اإللمــام 
عاليــة المســتوى، مثــل التفكيــر النقــدي واإلبــداع 

والقــدرة علــى التكيــف.

لعــدة  خاصــة  أهميــة  األمــر  هــذا  ويكتســب 
اليــوم  العمــل  أصحــاب  يعّلــق  أواًل،  أســباب. 
ــراز. إن  ــة الط ــارات عالي ــى المه ــرى عل ــة كب أهمي
ــي  ــى ف ــت مض ــن أي وق ــرع م ــر أس ــرة التغيي وتي
ــى  ــا عل ــى قدرته ــاظ عل ــي، وللحف ــم الرقم العال
يتحلــى  أن  إلــى  الشــركات  تحتــاج  المنافســة، 
ــات  ــادرة، وأن يتوقعــوا االضطراب موظفوهــا بالمب
المحتملــة مــن قبــل المنافســين، وأن يقترحــوا 

المعقــدة. للمشــاكل  مبتكــرة  حلــواًل 

ــر مــن  ــه يجــب إعــداد عــدد كبي ــم أن ــًا، نحــن نعل ثاني
ــى اآلن.  ــودة إل ــر موج ــف غي ــالب لوظائ الط

ــال  ــل بمج ــدم الحاص ــي التق ــال ف ــو الح ــا ه وكم
فــإن  اآللــي،  والتعلــم  االصطناعــي  الــذكاء 
فــي  هائلــة  تغييــرات  إحــداث  يواصــل  التعليــم 

هــذا  بهــا،  ونعمــل  نعيــش  التــي  الطريقــة 
وســتنبثق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة الجديــدة 
مــع مــرور الوقــت. إن الطــالب الذيــن يتمتعــون 
ســيكونون  التكيــف  علــى  والقــدرة  بالفضــول 
أكثــر قــدرة علــى االزدهــار فــي هــذه البيئــة مــن 
أولئــك الذيــن يحصلــون ببســاطة علــى المهــارات 

التقنيــة.

ذاتهــا  بحــد  التكنولوجيــا  طبيعــة  إن  وأخيــرًا، 
المبرمجيــن  بوســع  كان  فقــد  دائمــًا،  ســتتغير 
حــول  المهنيــة  مســيرتهم  بنــاء  ســنوات  منــذ 
و”كوبــول”   )Fortran( “فورتــران”  مثــل  لغــات 
)COBOL(، وهمــا لغتــا برمجــة كانتــا مفضلتيــن 
ــية  ــة األساس ــة التحتي ــييد البني ــى لتش ــا مض فيم
يتجــه  األيــام،  هــذه  فــي  الكبيــرة.  للشــركات 
المبرمجــون إلــى لغــات متطــورة مثــل “إليكســير” 
شــيء  كل  لبنــاء   ،)Swift( و”ســويفت”   )Elixir(
مــن التطبيقــات إلــى المواقــع اإللكترونيــة مــرورًا 
ــن  ــوام م ــرة أع ــد عش ــع. وبع ــاط البي ــات نق بمنتج
اآلن، مــن يعلــم كــم مــن هــذه اللغــات ســتظل 
ــات  ــا لغ ــرق فيه ــة تس ــي بيئ ــتخدام؟ ف ــد االس قي
ــي  ــى ف ــا وتتالش ــود بعده ــواء لتع ــة األض البرمج
الغمــوض، فــإن قيمــة تعلــم لغــة معينــة غيــر 
ــون  ــن يتفوق ــالب الذي ــن للط ــدًا. يمك ــة أب مضمون
فــي اإلبــداع وحــل المشــاكل، وأخــذ زمــام المبادرة 
ــم،  ــث تقوده ــى حي ــا إل ــة التكنولوجي ــوب موج رك
ــة  ــف عــن الركــب مــع مهــارات تقني ــداًل مــن التخّل ب

ــريعًا. ــا س ــد أهميته ــد تفق ــادة ق ح
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رفيعــة  المهــارات  هــذه  إدراج  يمكــن  كيــف 
أواًل،  الدراســية؟  المناهــج  فــي  المســتوى 
ينطــوي الترميــز علــى قــدر كبيــر مــن التجربــة 
ــن  ــدى المعلمي ــال، ول ــبيل المث ــى س ــأ عل والخط
فــرص واســعة إلدراج دروس بشــأن قيمــة المرونــة 
ابتــكارًا  األكثــر  المدربيــن  أن  غيــر  والمثابــرة. 
يســتخدمون توجهــات تربويــة جديــدة، مثــل التعلــم 
المشــاريع،  علــى  القائــم  والتعلــم  التطبيقــي 
لضمــان أن يقــوم الطــالب بصنــع نمــاذج أوليــة 
ــة  ــة لمعالج ــياقات متنوع ــن س ــات ضم ــاء منتج وبن

الحديثــة. التحديــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

وفــي ســبيل تعزيــز تنميــة المهــارات الرفيعــة، 
شــاملة  تعليميــة  تجربــة  الــدورات  بعــض  توفــر 
توقعــه  للطــالب  يمكــن  مــا  كثــب  عــن  تحاكــي 
 ،)Zulama( ”فــي مــكان العمــل. ويقــدم “زوالمــا
وهــو برنامــج تــم إنشــاؤه مــن قبــل المعلميــن 
للتكنولوجيــا  ميلــون  كارنيجــي  مركــز  فــي 
 Carnegie Mellon’s Entertainment( والترفيــه 
الحصــص  Technology Center(، مجموعــة مــن 

الصفــوف  تدعــم  المراهقيــن،  إلــى  الدراســية 
البرمجــة  مثــل  التقنيــة،  والمهــارات  الدراســية 
عليــا،  مهــارات  عــن  فضــاًل  الرقمــي،  والفــن 
مثــل التعــاون والمثابــرة. علــى ســبيل المثــال، 
ــب  ــدأ بالطل ــاب تب ــم ألع ــز دورة تصمي ــدم المرك يق
مــن الطــالب تحديــد ســؤال مفتــوح غيــر محــدد 
بشــأن مســألة أو نقــاش أو مشــكلة ذات صلــة 
ــاء  ــم وبن ــالب بتصمي ــوم الط ــع. ويق ــي المجتم ف
القصــص،  ســرد  مهــارات  تطبيــق  مــع  اللعبــة، 
والقــدرة علــى التكيــف، والعمــل بشــكل تعاونــي. 
حتــى  أولــي،  نمــوذج  إلــى  يتوصلــوا  أن  ومــا 

ــار  ــتخدمين الختب ــع مس ــة م ــالب اللعب ــارك الط يش
فــي  فعــل  ردود  علــى  والحصــول  المفهــوم، 
العالــم الواقعــي، واإلعــادة، وتســويق المنتــج 

.)5 بنجــاح. )راجــع الشــكل 

ــم  ــج التعل ــن برام ــواع م ــذه األن ــدأ ه ــن أن تب يمك
المعــززة القائمــة علــى المشــاريع فــي وقــت 
الطفــل.  تعلــم  مســيرة  بــدء  مــن  جــدًا  مبكــر 
لغــة  وهــي   ،)Scratch( “ســكراتش”  وتتيــح 
ــت  ــى اإلنترن ــع عل ــة ومجتم ــة مجاني ــة تعليمي برمج
لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الـ8 ســنوات 
والـــ16 ســنة، صنــع قصــص تفاعليــة خاصــة بهــم، 
وألعــاب، ورســوم متحركــة. تــّم تطوير “ســكراتش” 
مــن قبــل مجموعــة ريــاض األطفــال “اليفلونــج 
 Lifelong Kindergarten( جــروب”  كيندرجــاردن 
لمعهــد  التابــع  الوســائط  مختبــر  فــي   )Group

4.  إدراج المهارات رفيعة المستوى 
في المنهاج الدراسي

 http://zulama.com :6 موقــع “زوالما” اإللكتروني

 http://scratch.mit.edu 7 يرجى مراجعة: 

الشــكل 5: نموذج منهاج “زوالما” الدراسي 6

7
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,  )MIT Media Lab( ماساشوســتس للتكنولوجيــا 
وهــو يعّلــم الطــالب مهــارات البرمجــة الحاســوبية 
األساســية، لكنــه يتضمــن أيضــًا مهــارات عليــا، مثل 
التفكيــر اإلبداعــي، والتعــاون، وحــل المشــاكل. 
ــادل الطــالب العمــل مــع أعضــاء “ســكراتش”  ويتب
ــن  ــم م ــل والتعل ــى ردود فع ــول عل ــن للحص اآلخري

ــر  ــم أكث ــج يض ــرًا ألن البرنام ــض. ونظ ــم البع بعضه
ــن  ــر م ــي أكث ــجل ف ــتخدم مس ــون مس ــن 15 ملي م
مــع  التعــاون  للطــالب  يمكــن  فإنــه  بلــدًا،   150
ــدًا،  ــة ج ــات مختلف ــن خلفي ــون م ــن يأت ــاء آخري أعض
إلــى  وينتمــون  مختلفــة  اهتمامــات  ولديهــم 

ــة. ــة متنوع ــرائح عمري ش
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تميــل القــراءة والكتابــة والرياضيــات والعلــوم إلى 
أن تظــل مســتقرة نســبيًا ويمكــن التنبــؤ بهــا علــى 
ــى  ــه عل ــر عين ــق األم ــن ال ينطب ــنين، ولك ــر الس م
الترميــز. ونظــرًا ألن الكثيــر مــن لغــات البرمجــة 
تطويرهــا  تــم  أنــه  بمعنــى  المصــدر،  مفتوحــة 
مــن قبــل اآلالف مــن المبرمجيــن المنتشــرين فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، فــإن بإمكانهــا أن تتطــور 

ــرعة. بس

أن  يجــب  بســرعة،  البرمجــة  لغــات  تطــور  ومــع 
تكــون تعليمــات الترميــز ديناميكيــة، حيــث ســتفقد 
الكتــب المدرســية القياســية أهميتهــا بســرعة، 
وبالتالــي يتــم تقديــم تعليــم الترميــز األكثــر ابتــكارًا 
عــن طريــق دورات قصيــرة قائمــة علــى الكفــاءة. 
وتوّفــر “بيتســبوكس” )Bitsbox(، وهــي شــركة 
ناشــئة تــّدرس األطفــال فــّن الترميــز، مشــاريع 
االبتدائيــة،  المــدارس  لطــالب  شــهرية  ترميــز 
ــز  ــم الترمي ــاء تعلي ــة إبق ــول كيفي ــااًل ح ــر مث وتوّف
مــع  جديــد  صنــدوق  شــهر  كل  يصــل  ســريعًا. 
يمكــن   )recipe cards( الوصفــات”  “بطاقــات 
ويتعلــم  تطبيــق.  لبنــاء  اســتخدامها  لألطفــال 
األطفــال األصغــر ســنًا اللعــب مــع الرمز واســتيعاب 
األساســيات. ومــع تقــدم األطفــال إلــى مســتويات 
أعلــى، فإنهــم يتعلمــون مفاهيــم جديــدة لعلــوم 
ــاء  ــاف بن ــة المط ــي نهاي ــون ف ــر ويتعلم الكمبيوت
التطبيــق مــن األلــف إلــى اليــاء. ويســمح نمــوذج 
االشــتراك الشــهري للمدربيــن بمواكبــة أحــدث 

تعلــم  لألطفــال  ويمكــن  والتقنيــات،  األدوات 
الترميــز بطريقــة جذابــة وديناميكيــة.

وهنــاك ســبب آخــر يجعــل مــن األهميــة بمــكان أن 
يكــون التعليــم التكنولوجــي مرنــًا. فمــع تطــور 
العمــل  أصحــاب  احتياجــات  تتطــور  التكنولوجيــا، 
ــالب  ــم الط ــم أن يتعل ــن المه ــي م ــا؛ وبالتال معه
المهــارات التــي تشــهد طلبــًا مرتفعــًا. وتقــدم 
 )General Assembly( ”شــركة “جنــرال أســيمبلي
مثــااًل علــى كيــف يمكــن للتعليــم التكنولوجــي 
ــات أماكــن العمــل.  ــرات فــي متطلب ــة التغي مواكب
 300 مــن  أكثــر  مــع  الناشــئة  الشــركة  وتعمــل 
ثلثهــا مــدرج علــى قائمــة “فورتشــون  شــركة 
100”، مــن أجــل تطويــر برامــج تدريــب فــي الترميــز 
والتســويق الرقمــي والتصميــم والبيانــات، توفــر 
أصحــاب  ينشــدها  التــي  المحــددة  المهــارات 
ــن  ــل ع ــالل العم ــن خ ــركة، م ــوم الش ــل. وتق العم
كثــب مــع أصحــاب العمــل، بتكييــف محتــوى الــدورة 
العمــل  صاحــب  واحتياجــات  ليتناســب  التدريبيــة 
ــدد  ــون الج ــع الموظف ــان أن يتمت ــورة وضم المتط
بالمهــارات  الحاليــون  والموظفــون  المحتملــون 
عملهــم.  فــي  للنجــاح  إليهــا  يحتاجــون  التــي 
وفــي الوقــت الــذي يشــهد ســعي مجموعــة مــن 
معســكرات الترميــز إلبقــاء أبوابهــا مفتوحــة، فــإن 
نهــج شــركة “جنــرال أســيمبلي” الــذي يركــز علــى 
أصحــاب العمــل واألعمــال التجاريــة ســريعة النمــو 
فــي المؤسســة قــد مّكــن الشــركة مــن االزدهــار .

5.  مواكبة التغيرات في 
التكنولوجيا

الترميــز،  معســكرات  إقفــال  “مــع  تايمــز”،  “نيويــورك   8

.2017 أغســطس   24 بقــاء”،  اختبــار  القطــاع  يواجــه 

8
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إمكانيــات  علــى  الرقميــة  األدوات  تنطــوي 
هائلــة لتحســين جميــع المناهــج المدرســية بــدءًا 
األدب  إلــى  وصــواًل  والعلــوم،  الرياضيــات  مــن 
ــبكة  ــر ش ــل األدوات عب ــر أفض ــيقى. وتوف والموس
التعليــم  هــي:  رئيســية  فوائــد  ثــالث  اإلنترنــت 
المخصــص، وتطويــر المهــارات رفيعــة المســتوى، 
والحصــول واســع النطــاق علــى التعليــم مــن قبــل 
شــرائح الطــالب التــي كانــت فــي الســابق غيــر 

التعليميــة.  بالخدمــات  مشــمولة 

أحــد  لعــل  المخصــص:  التعليــم  علــى  الحصــول 
التكنولوجيــا  إثــارة لالهتمــام فــي  األوجــه  أكثــر 
تعليــم  تقديــم  علــى  قدرتهــا  هــي  الرقميــة 
مخصــص يتجســد فــي توجــه تعليمــي يســتخدم 
التكنولوجيــا لتلبيــة االحتياجــات المخصصــة لــكل مــن 
الطــالب. ويمكــن للطــالب المتابعــة مــن خــالل دورات 
تعليميــة وفقــًا للســرعة التــي يريدونهــا، حتــى 
إتقانهــم  بعــد  التالــي  المســتوى  إلــى  يصلــوا 
للمبــادئ الرئيســية. هــذا وتســتطيع برامــج التدريــب 
ــم  ــي ل ــددة الت ــص المح ــد الخصائ ــص تحدي المخص
إضافيــة  فــرص  وتوفيــر  بعــد،  الطــالب  يتقنهــا 

للتدريــب عليهــا. 

الشــركة   ،)AltSchool( ســكول”  “ألــت  تقــدم 
ــن  ــذ م ــي تتخ ــة والت ــا التعليمي ــئة للتكنولوجي الناش
ــة  ــج مخصص ــا، مناه ــرًا له ــكو مق ــان فرانسيس س
ــة  ــن “قائم ــًا م ــب انطالق ــل كل طال ــالب. ويعم للط

ــي إدارة  ــاعد ف ــة أدوات تس ــل مجموع ــام” تمث مه
والتحكــم بأنشــطة وأهــداف التعليــم المخصــص 
لــكل طالــب، ويتــم تكييــف البرنامــج مــع االختالفــات 
ــم  ــح له ــا يتي ــالب بم ــات الط ــدرات واهتمام ــي ق ف
التعلــم والتطــور وفقــًا للســرعة التــي تناســبهم 9.

تطويــر المهــارات رفيعــة المســتوى: مــع اســتطالع 
ــا  ــي تتيحه ــم الت ــرص التعلي ــرة لف ــركات المبتك الش
ــه  ــذي تقدم ــوى ال ــإن المحت ــة، ف ــات الرقمي التقني
آخــذ بالتوســع ليشــمل المهــارات رفيعــة المســتوى 
المطلوبــة فــي عالــم التوظيــف اليــوم. ويمكــن 
للتعليــم المخصــص علــى ســبيل المثــال التركيــز 
علــى التعليــم الكامــل لألطفــال، وتوفيــر فــرص 
للطــالب لتطويــر مهاراتهــم االجتماعيــة والعاطفيــة 
وضبــط  والتفــاؤل،  والمثابــرة،  االمتنــان،  مثــل 
ــي  ــالب ف ــدم الط ــاس تق ــن قي ــا يمك ــس. كم النف
كل مــن هــذه الخصائــص االجتماعية-العاطفيــة مــع 
مــرور الوقــت، إذ يجــب أن ُيظهــر الطــالب مســتويات 

ــاالت. ــذه المج ــي ه ــاءة ف ــن الكف ــى م أعل

يوجــد هنــاك عــدد صغيــر ولكــن متزايــد مــن شــركات 
المهــارات  إدراج  علــى  تعمــل  التــي  البرمجيــات 
رفيعــة المســتوى مثــل التفكيــر النقــدي والتعلــم 
ــة  العاطفــي االجتماعــي فــي ألعابهــا. ومــن أمثل
ذلــك نذكــر لعبــة “زو يــو” )ZooU( علــى شــبكة 
الصفــوف  فــي  لألطفــال  والمخصصــة  اإلنترنــت 
ســت  تطويــر  اللعبــة  هــذه  تدعــم  إذ   ،2-4 مــن 
التواصــل،  هــي:  وعاطفيــة  اجتماعيــة  مهــارات 
والتعاطــف،  العاطفــي،  والتنظيــم  والتعــاون، 
والتحكــم باالندفــاع، والمبــادرة االجتماعيــة. ويقــوم 
الطــالب فــي هــذه اللعبــة بإشــراك أنفســهم فــي 
ســيناريوهات متعــددة بــدءًا مــن دعــوة صديــق 

6.  االستفادة من التكنولوجيا في جميع 
نواحي المنهاج الدراسي

9 الموقع اإللكتروني لمدرســة “ألت سكول”:

.www.altschool.com 
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التحكــم  فــي  المشــاركة  إلــى  وصــواًل  للعــب 
ــم الســلوك المناســب. وعبــر  باالندفــاع، بهــدف تعّل
فــي  هــذه  المســتوى  رفيعــة  المهــارات  إدراج 
ــل معرفــة  منتجــات تدعــم المهــارات األساســية مث
ــه يمكــن للطــالب  ــة والحســاب، فإن القــراءة والكتاب
ردم الهــوة فــي المعرفــة، والتعامــل فــي ذات 
الوقــت مــع المحتــوى عبــر شــبكة اإلنترنــت بطريقــة 

تفاعليــة 10.

تتيــح  الحصــول واســع النطــاق علــى التعليــم: 
أي  مــن  أكثــر  اإلنترنــت  شــبكة  عبــر  اإلرشــادات 
ــة  ــر مــن األفــراد إلمكاني وقــت مضــى، ألعــداد أكب
ــم  ــدرة التعلي ــرًا لق ــم. ونظ ــى التعلي ــول عل الحص
والتعلــم علــى تخطــي حــدود الغــرف الصفيــة، 
دورات  فــي  التســجيل  للطــالب  يمكــن  فإنــه 
تعليميــة بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم أو 
فــي  األخــرى  بااللتزامــات  انشــغالهم  مــدى 
ــك بأســعار ميســورة جــدًا.  حياتهــم، وفــوق كل ذل
ويســتطيع الطــالب مــع كثــرة األدوات الرقميــة 
ــبكة  ــر ش ــوف عب ــار الصف ــوم، اختي ــرة الي المتواف
بمــا  وذلــك  الشــخصية  الصفــوف  أو  اإلنترنــت 
األمــر  هــذا  ويتســم  أوقاتهــم.  مــع  يتناســب 
العالــي  التعليــم  مراحــل  فــي  خاصــة  بأهميــة 
دفــع  بيــن  صعبــًا  خيــارًا  الطــالب  يواجــه  حيــث 
للمعيشــة،  مصــدر  وكســب  للجامعــة  األمــوال 
ــرة  ــد كثي ــّدم فوائ ــابقة أن ق ــارب الس ــت التج وأثبت
لطــالب فــي العديــد مــن المعاهــد. فعلــى ســبيل 
وســط  جامعــة  طــالب  يقــوم  عندمــا  المثــال، 
مــن  األكبــر  القســم  بدراســة   )UCF( فلوريــدا 
دوراتهــم عبــر شــبكة اإلنترنــت، فإنهــم يختصــرون 
شــهاداتهم.  علــى  لحصولهــم  الــالزم  الوقــت 
80 فــي  وتمكــن الطــالب الذيــن درســوا حتــى 
المائــة مــن دوراتهــم عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن نيــل 
شــهادة البكالوريــوس بمتوســط أقــل مــن 3.5 
ــبة  ــة بالنس ــي المائ ــو 4.3 ف ــة بنح ــوام، مقارن أع
ــت  ــبكة اإلنترن ــر ش ــوا عب ــم يدرس ــن ل ــالب الذي للط

)انظــر الشــكل 8(. وفــي حــال إتاحــة الخيــار أمــام 
ــر شــبكة اإلنترنــت أو  ــن الــدروس عب الطــالب مــا بي
حضــور الــدروس شــخصيًا، فإنهــم غالبــًا مــا كانــوا 
ينالــون شــهاداتهم فــي وقــت أقصــر مقارنــة 
فــي  الشــخصي  للحضــور  التقليــدي  بالنمــوذج 

الجامعــة. مبنــى 

ــرى  ــذي ج ــتغرق ال ــت المس ــن الوق ــل م إن التقلي
 )UCF( فلوريــدا  وســط  جامعــة  فــي  تســجيله 
عــام  ففــي  القاعــدة،  عــن  شــذوذًا  يعتبــر  ال 
 )ITHAKA S+R( آر”   + إس  “إيثــاكا  أجــرت   2012
دراســة حملــت عنــوان “التعلــم التفاعلــي عبــر 
ــة  ــة: األدل ــات العام ــي الجامع ــت ف ــبكة اإلنترن ش
ووجــدت  عشــوائية”.  تجــارب  مــن  المأخــوذة 
الدراســة أن الطــالب الذيــن خاضــوا دورات تعليميــة 
هجينــة أو مختلطــة اســتغرقوا وقتــًا أقــل بنحــو 25 
فــي المائــة مــن أجــل الوصــول إلــى نفــس نتائــج 
التعلــم التــي وصــل إليهــا الطــالب الذيــن حضــروا 

الــدروس شــخصيًا 11.

كمــا تعمــل األدوات الرقميــة علــى تعزيــز الحصــول 
علــى التعليــم علــى نطــاق واســع عــن طريــق 
يتحملهــا  التــي  الماليــة  األعبــاء  مــن  التقليــل 
التعليميــة  الجهــات  وتتمتــع  هــذا  الطــالب. 
تعليميــة  مصــادر  علــى  الحصــول  بإمكانيــة 

ZooU(: https://( يــو”  للعبــة”زو  10 الموقــع اإللكترونــي 

./www.centervention.com/zoo-u

11 مجموعــة بوســطن االستشــارية، “قيمــة التعلــم الرقمــي 

فــي التعليــم العالــي”، 2018.
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ــي  ــي عال ــم النوع ــمل التعلي ــة )OER( تش مفتوح
ألي  يمكــن  التــي  البحثيــة  والمــواد  الجــودة، 
شــخص اســتخدامها مجانــًا. هــذا وتقــدم بعــض 
الكليــات برامــج تعليميــة بــدون أي تكلفــة عبــر 
 )OER( ــة ــة المفتوح ــادر التعليمي ــتخدام المص اس
تقدمهــا،  التــي  الدراســية  للــدورات  كمــواد 
الفــرص  مــن  واســعًا  بابــًا  األمــر  هــذا  ويفتــح 
ــجيل  ــى التس ــن عل ــر القادري ــالب غي ــة للط المتاح
فــي دورات دراســية الفتقارهــم للمــوارد الماليــة 
الالزمــة لشــراء الكتــب والمــواد الدراســية األخــرى. 

لشــكل 8، متوســط عــدد ســنوات نيــل شــهادة فــي جامعــة وســط 
شــبكة  علــى  للحضــور  المئويــة  النســبة  عبــر   ،)UCF( فلوريــدا 

اإلنترنــت 12

12 مجموعــة بوســطن االستشــارية، “قيمــة التعلــم الرقمــي 

فــي التعليــم العالــي”، 2018.
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هــي  الرقميــة  األدوات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
أساســية فــي دفــع التعليــم المخصــص قدمــًا، 
وفــي حصــول الطــالب علــى المهــارات رفيعــة 
المســتوى، وفــي توســيع نطــاق الحصــول علــى 
التعليــم، إال أن هنــاك بعــض العقبــات التــي يجــب 

التغلــب عليهــا، وهــي: 

ــات 	  ــاك مجموع ــية: هن ــواد الدراس ــد الم تعقي
ــة  ــة المخصص ــدورات التعليمي ــن ال ــة م متنوع
المتوافــرة، ويمكــن أن تتــراوح البرامــج مــا 
ــد  ــد يج ــد. وق ــى المعق ــدًا إل ــيط ج ــن البس بي
البرامــج  حالــة  فــي  والطــالب  المشــرفون 
المعقــدة، أن التكنولوجيــا هــي أمــر مربــك 
مــن حيــث خطــوات إعدادهــا واســتخدامها. 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــات ق ــذه الصعوب ــل ه وإن مث
مشــاكل أكبــر فــي حــال لــم تكــن الــدورات 
ــار  ــا للمس ــث تحديده ــن حي ــدة م ــة جي التعليمي
الــذي يتوجــب علــى الطــالب خوضــه لالنتقــال 
إلــى المرحلــة التاليــة، وكذلــك فــي حــال كان 
الطــالب والمشــرفون غيــر قادريــن علــى فهــم 
ــًا. ــوا قدم ــالب أن يمض ــى الط ــب عل ــى يج  مت

يبــدأ 	  عندمــا  المهنــي:  للتطويــر  الحاجــة 
الرقميــة  األدوات  باســتخدام  المشــرفون 
التطويــر  إلــى  ســيحتاجون  فإنهــم 
أســاتذة  وأشــار  هــذا  المهنــي.  والدعــم 
إلــى  التعليمــي  المجــال  فــي  مخضرمــون 
عــن  أمثلــة  ثالثــة  نحــو  يتطلــب  األمــر  أن 
دورة تعليميــة عبــر شــبكة اإلنترنــت قبــل أن 
يتمكنــوا مــن التوصــل إلــى الكيفيــة التــي 
للطــالب. إرشــاداتهم  بتكييــف  لهــم   تســمح 

قيمــة األســلوب المشــترك: إن عــدم االعتمــاد 	 
ــغ  ــر بال ــو أم ــة ه ــى األدوات الرقمي ــام عل الت
األهميــة، إذ يجــب فــي ذات الوقت االســتفادة 

ــين  ــل تحس ــن أج ــرفين م ــالت المش ــن مداخ م
دراســة  للطــالب. وأشــارت  بالنســبة  النتائــج 
االستشــارية  بوســطن  مجموعــة  أجرتهــا 
فلوريــدا  وســط  جامعــة  طــالب  أن   )BCG(
ــة ســجلوا  ــن يدرســون دورات هجين )UCF( الذي
المئويــة  )النســبة  أعلــى  نجــاح  معــدالت 
 )A، B، C ــوا علــى درجــات ــن حصل للطــالب الذي
بنحــو 4 نقــاط مئويــة تقريبــًا مقارنــة بالطــالب 
الذيــن حضــروا الــدروس شــخصيًا 13. كمــا قــام 
فلوريــدا  وســط  جامعــة  فــي  المشــرفون 
علــى ســبيل المثــال، بتطويــر طريقــة مبتكــرة 
المختلطــة  النمــاذج  مــن  بنجــاح  لالســتفادة 
مــن قبــل طالبهــم، واســتخدم األســاتذة فــي 
هــذا الســياق منصــة رقميــة ولكنهــم أوقفــوا 
بهــا وذلــك  تتمتــع  التــي  التكّيــف  خصائــص 
ــي  ــص ف ــك الخصائ ــالب تل ــتخدم الط ــى يس حت
التــي يحضرونهــا شــخصيًا فقــط.  الــدروس 
ذلــك  بعــد  التعليميــون  المســاعدون  وقــام 
بمراقبــة التقــدم، وحــددوا للطــالب المســار 
بــداًل  الــدورة  الواجــب عليهــم خوضــه خــالل 
مــن أن يتــم تحديــد المســار مــن قبــل البرامــج 
القابلــة للتكيــف. إن هــذا النــوع مــن االبتــكارات 
ذي  والتعلــم  التعليــم  لنجــاح  رئيســيًا  يعتبــر 
النمــاذج المتنوعــة، ويتوجــب علــى المشــرفين 
بهــدف تحقيــق نجــاح التعليــم التكنولوجــي، 
ــي  ــبل الت ــل الس ــة بأفض ــرق خالق ــر بط التفكي
ــن  ــة، وم ــن األدوات الرقمي ــتفادة م ــح االس تتي
ثــم وضــع هيــكل الــدورات التعليميــة وفقــًا 

ــك.    لذل

13 مجموعــة بوســطن االستشــارية، “قيمــة التعلــم الرقمــي 

فــي التعليــم العالــي”، 2018.

7.  الدروس المستفادة
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حيــوي  بــدور  تضطلــع  أن  للحكومــات  يمكــن 
ــف  ــالب لوظائ ــداد الط ــى إع ــاعدة عل ــي المس ف
ــو  ــور النم ــي ط ــدان ف ــبة للبل ــتقبل. وبالنس المس
ــة  ــاك فرصــة هائل علــى وجــه الخصــوص، فــإن هن
ــا  ــن التكنولوجي ــتفادة م ــواط؛ أي االس ــع أش لقط
التعليــم  نظــام  تطــور  وتيــرة  لتســريع  الجديــدة 
ــي  ــة الت ــل التنمي ــي مراح ــي تخط ــاعدة ف والمس
ــون  ــرًا لك ــابق. ونظ ــي الس ــا ف ــر منه ــت ال مف كان
نظــم التعليــم فــي االقتصــادات الناشــئة أقــل 
ــاء  ــًا ألعب ــل خضوع ــي أق ــًا، وبالتال ــوخًا عموم رس
ــا  ــًا، فإنه ــذرة عميق ــات المتج ــات والسياس العملي

ــدة. ــات جدي ــة تقني ــد لتجرب ــع جي ــي موق ف

أضــف إلــى ذلــك أن البلــدان المتقدمــة تتمتــع 
التعليــم  مــن  لالســتفادة  هائلــة  بفرصــة  أيضــًا 
ــارات.  ــي المه ــرات ف ــة الثغ ــي لمعالج التكنولوج
باســتعمال  بالفعــل  بــدأ  ســنًا  األصغــر  فالجيــل 
بالتكنولوجيــا،  تعلقــًا  أكثــر  وأصبــح  اإلنترنــت 
نطــاق  مضاعفــة  العولمــة  وســتواصل 
التكنولوجيــا وأثرهــا. ومــع وجــود نظــام تعليــم 
متقــدم، فــإن البلــدان المتقدمــة مؤهلــة لتحســن 
النتائــج للطــالب علــى كافــة المســتويات، بــدءًا 
ــد  ــا بع ــم م ــى التعلي ــي وحت ــم االبتدائ ــن التعلي م

الثانــوي.

ــات  ــى الحكوم ــب عل ــن يج ــة، ولك ــة هائل إن الفرص
أن تتخــذ الخطــوات الصحيحــة لدعــم نظــم التعليــم 
ــات  ــر التقني ــم أكث ــة لتقدي ــاعيها الرامي ــي مس ف
ــالب.  ــن الط ــر م ــدد أكب ــى ع ــة إل ــة فعالي التعليمي
فــي  الهــوة  ردم  علــى  المســاعدة  وبهــدف 
المهــارات الالزمــة للقــرن الحــادي والعشــرين، 
بعــض  تبنــي  الحكومــات  علــى  يجــب  فإنــه 

الخطــوات فــي عــدد مــن المجــاالت الرئيســية.

االســتثمار فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن: 	 
يجــب علــى الحكومــات التــي تديــر مؤسســات 
مهنــي  تطويــر  فــي  تســتثمر  أن  تعليميــة 
المعلميــن علــى  الجــودة لمســاعدة  عالــي 
تعلــم كيفيــة تســخير التكنولوجيــا بشــكل فعــال 
فــي صفوفهــم. وتتوفــر العديــد مــن األدوات 
التطويــر  لدعــم  اإلنترنــت  علــى  الرقميــة 
ــادف  ــعيهم اله ــي س ــن ف ــي للمعلمي المهن
االســتراتيجيات  مــن  أدواتهــم  بنــاء  إلــى 
التعليميــة أو تحســين قدرتهــم علــى تنفيــذ 
ــر  ــب التطوي ــذا ويتطّل ــتراتيجيات. ه ــذه االس ه
التكاليــف  أن  غيــر  اســتثمارًا،  المهنــي 
معقولــة علــى أســاس كل طالــب عنــد طرحهــا 
ــي  ــتثمار ف ــر االس ــع. ويوّف ــاق واس ــى نط عل
التعليــم الرقمــي عــادة مصــدر دخــل خــاص 
ــدارس  ــاح للم ــا تت ــف. كم ــض التكالي ــه لتعوي ب
الفرصــة للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الطــالب 
وتقديــم خدماتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
أي  يتطلــب  ال  اإلنترنــت  عبــر  التعليــم  ولكــن 
ليــس  وبالتالــي،  جديــدة؛  مرافــق  أو  مبــان 
النفقــات  بشــأن  تقلــق  أن  المــدارس  علــى 
ــط  ــي ترتب ــة الت ــف الصيان ــمالية أو تكالي الرأس

عــادة بتزايــد عــدد الطــالب المســجلين.

صياغــة المناهــج الدراســية لتعزيــز التعليــم 	 
التكنولوجــي: إن ســوق التعليــم التكنولوجــي 
ــن  ــد م ــام العدي ــع قي ــر م ــد كبي ــى ح ــزأ إل مج
الشــركات التقليديــة بتطويــر أدوات رقميــة، 
فضــاًل عــن تقديــم العديــد مــن الداخليــن الجــدد 
مجموعــة واســعة مــن المنتجــات المبتكــرة. 

8.  كيف يمكن للحكومات المساعدة في ردم 
الهوة بالمهارات الالزمة للقرن الحادي والعشرين
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ــات  ــي الخدم ــى مقدم ــب عل ــا يصع ــرًا م وكثي
الخيــارات  بيــن  مــن  االنتقــاء  التعليميــة 
ــة  ــتكون عالي ــا س ــة أي منه ــة، ومعرف المتاح
الجــودة. ويمكــن للحكومــات أن تضــع المعاييــر 
ــات  ــذ عملي ــات أو تنف ــم المنتج ــم أو تقّي أو تدع
تديرهــا،  التــي  المؤسســات  لصالــح  شــراء 
وذلــك كوســيلة للمســاعدة علــى ضمــان أن 
تكــون األدوات المســتعملة هــي ذات جــودة 
عاليــة. إضافــة إلــى إمكانيــة قيــام الحكومــات 
ــر  ــة المعايي ــان مواءم ــات لضم ــع السياس بوض
القــرن  مهــارات  مــع  التعليميــة  واألهــداف 
الحــادي والعشــرين. وبالمثــل، يمكــن للهيئــات 
التنظيميــة أن تبــذل جهــدًا لدعــم نشــر األدوات 
الرقميــة، إمــا مــن خــالل وضــع المعاييــر أو 

تبنيهــا أو الشــراء المباشــر.

تــزال 	  ال  التكنولوجيــا:  أســواق  تطويــر  دعــم 
ــزال  ــور، وال ت ــد التط ــة قي ــا التكيفي التكنولوجي
فــي  تعمــل  التــي  الشــركات  مــن  العديــد 
هــذا المجــال صغيــرة جــدًا وال تتمتــع حتــى 
بالقــدرة علــى توســيع نطــاق عملهــا.  اآلن 
ــودة  ــة الج ــج عالي ــض البرام ــاك بع ــا أن هن كم
التــي لــم يتــم تبنيهــا علــى نطــاق واســع بعــد 

ألنــه يصعــب أن تبــرز فــي مثــل هــذه الســوق 
الشــركات  تتمكــن  ولكــي  للغايــة.  المجــزأة 
باالســتثمار  توجهاتهــا، فعليهــا  مــن صقــل 
واســتغالل الفــرص لالســتفادة مــن النطــاق 
الواســع. كمــا يمكــن للحكومــات أن تســاعد من 
خــالل تحديــد البرامــج عاليــة الجــودة، إمــا مــن 
خــالل القيــام باالســتثمار فيهــا مباشــرة أو 
مســاعدتها علــى الوصــول إلــى جمهــور أكبــر 
ــا. ــرة تطويره ــريع وتي ــا وتس ــل اختباره ــن أج م

دعــم اآلليــات الماليــة المرنــة: يوفــر المحتوى 	 
ــم  ــة التعل ــالب فرص ــف للط ــص والمكّي المخص
ــرد أن  ــدم بمج ــة والتق ــم الخاص ــق وتيرته وف
ــوم  ــك، يق ــع ذل ــددة. وم ــارات مح ــوا مه يتقن
أســاس  علــى  تقليديــًا  التعليمــي  التمويــل 
المــدة الزمنيــة، ممــا يحــد مــن قــدرة الطــالب 
بوتيــرة  التعلــم  خــالل  مــن  التقــدم  علــى 
متقدمــة. وينبغــي علــى الحكومــات أن تنظــر 
ــة لدعــم  ــر مرون ــات تمويــل أكث ــة آلي فــي تجرب
الطــالب فــي ســعيهم لخــوض رحــالت تعليميــة 
أقــل تقليديــة )حيــث يتقــدم الطــالب مــن دورة 
إلــى أخــرى علــى أســاس اإلتقــان الواضــح 

ــف(. ــع والخري ــي الربي ــار فصل ــن انتظ ــداًل م ب
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الخاتمة  .9
مــن  جديــدة  مجموعــة  إلــى  الطــالب  ســيحتاج 
القــرن  عمــل  ســوق  فــي  لالزدهــار  المهــارات 
الحــادي والعشــرين. وتتمتــع الحكومــات بالفرصــة 
فحســب،  التقنيــة  المهــارات  ال  تطويــر  لدعــم 
الشــخصية  والصفــات  العليــا  الكفــاءات  وإنمــا 
ــة  ــي والمواطن ــل الجماع ــادة والعم ــا، كالقي أيض
ســوق  فــي  أهميــة  تــزداد  والتــي  العالميــة، 

العمــل.

كمــا يجــب أن يعمــل صانعــو السياســات جنبــًا إلــى 
ــن،  ــيين اآلخري ــة الرئيس ــاب المصلح ــع أصح ــب م جن
بمــا فــي ذلــك المدرســون ومديــرو المــدارس 

والممولــون،  التكنولوجــي  التعليــم  ومــزودو 
ــد الثغــرات فــي المهــارات، وإعــادة تنظيــم  لتحدي
تنميــة  لدعــم  التعليميــة  والمعاييــر  النظــم 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وإنشــاء بيئــة 
ــالب.  ــكارًا للط ــة وابت ــًا ومرون ــر انفتاح ــة أكث تعليمي
ــي  ــاعدة ف ــة المس ــك فرص ــات كذل ــاح للحكوم وتت
تصميــم مســتقبل التعليــم، كمــا يمكــن للــدول 
مــن خــالل تبنــي خطــوات جريئــة، ردم الهــوة فــي 
المهــارات الالزمــة للقــرن الحــادي والعشــرين، 

وبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقًا لمواطنيهــا.
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شــريك وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية 

مدير شــؤون المشــاريع بمجموعة بوسطن االستشارية

شــريك أول وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية

شــريك أول وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية

الدكتــورة ليلى حطيط

ويلسون مونيك 

بوكيت جيه. 

بيلي أليسون 

المؤلفون
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