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القمة
العالمية
للحكومات

القمة العالمية للحكومات ّ
منصة عالمية تهدف إلى
استشراف حكومات المستقبل .وتحدّد 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 مرك ٌز لتبادل المعرفة بشأن
عدّة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف
ّ
ومنصة للتواصل بين
المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار،
ّ
والرواد في مجال تحقيق
صناع السياسات والخبراء
التنمية البشرية.
تفتح القمة العالمية للحكومات بابًا على المستقبل
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات
والفرص التي تواجهها البشرية .كما أنها ّ
منصة
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول
الذكية التي ّ
تحفز االبتكار في مواجهة التحديات
المستقبلية.
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 .1مستقبل تعليم التكنولوجيا :كيف يمكن
للحكومات المساعدة في ردم الهوة بالمهارات
الالزمة للقرن الحادي والعشرين
نبذة:

وعلــى الرغــم مــن أن تعليــم التكنولوجيــا هــو أمــر

مــع ظهــور عصــر المعلومــات ونهايــة العصــر

بالــغ األهميــة فــي إعــداد مبرمجــي الحواســيب

الصناعــي ،تعرضــت العديــد مــن نظــم التعليــم

المســتقبليين فــي العالــم ،إال أن بإمكانــه أيضــا

لضغــوط متزايــدة لتعيــد النظــر وتعــ ّدل طريقــة
ٍ

دعــم التوجهــات التربويــة القائمــة فــي المناهــج
الدراســية بأكملهــا .وال توفــر التكنولوجيــا الفــرص

إعدادهــا للطــاب لمواكبــة االقتصاد المســتقبلي.

للطلبــة فــي الصفــوف غيــر التقنيــة للتــدرب علــى

وفــي هــذا الســياق ،يتــم طــرح ســؤالين رئيســيين
ً
نظــرا لضخامــة الــدور الــذي اضطلعــت بــه

المهــارات رفيعــة المســتوى التــي يحتاجونهــا

التكنولوجيــا فــي تغييــر النطــاق المحيــط بنــا،

بشــدة فــي ســوق العمــل اليــوم فحســب ،بــل
ٍ
تتيــح لهــم أيضـ ً
ـا االســتفادة مــن التعلــم التكيّفــي

بالنســبة للطــاب مــن أجــل تحفيــز النمــو فــي

والمخصــص .وعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،توســع الــدروس
ً
أيضــا نطــاق انتشــار
عبــر شــبكة اإلنترنــت

وهمــا :كيــف ينبغــي أن يكــون تعليــم التكنولوجيــا
المســتقبل؟ وكيــف يمكــن االســتفادة مــن
التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة بحــد ذاتهــا

التعليــم ،لتســاعد بالتالــي المزيــد مــن الطــاب

لتســريع النجــاح فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟

علــى االســتعداد لالقتصــاد الجديــد .وبإمــكان

يــدرس هــذا التقريــر هاتيــن المســألتين ،باإلضافــة

الحكومــات كذلــك أن تدعــم هــذه المبــادرات بعــدة

إلــى المســألة الثالثــة المطروحــة وهــي :مــا

طــرق منهــا :وضــع معاييــر موحــدة فيمــا يتعلــق

الــدور الــذي يمكــن للحكومــات ويتوجــب عليهــا

بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،وضمــان

القيــام بــه لضمــان نجــاح الطــاب فــي ســوق

إدراج المهــارات رفيعــة المســتوى فــي المناهــج

العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟ لقــد
أجرینــا أبحاثـً
ـا لتحليــل کیفیــة نشــر األدوات الرقمیــة

الدراســية ،وتوفيــر كل مــن بيئــات التمويــل
واالختبــار الالزمــة للقيــام بمزيــد مــن األبحــاث.

فــي التعلیــم وتقییــم مســتقبل العمــل .وكشــفت

وبالنظــر للتغيــرات الســريعة فــي االقتصــادات

هــذه الدراســة أن العديــد مــن أســاليب تعليــم
ً
ابتــكارا تقــوم بتعليــم أكثــر
التكنولوجيــا األكثــر

علــى الصعيــد العالمــي ،يتحتــم علــى الحكومــات
أن تتخــذ إجــراءات فــي هــذا الشــأن.

مــن مجــرد إتقــان المهــارات التقنيــة .ويســتخدم

مقدمة:

المعلمــون المبدعــون مهــارات رفيعــة المســتوى
فــي نظــام التعليــم هــذا مثــل التعــاون واإلبــداع

أحدثــت الثــورة الرقميــة تغييـ ً
ـرا جذريـً
ـا فــي طبيعــة

وحــل المشــكالت.
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العمــل والمهــارات المطلوبــة للنجــاح فــي القــرن

ومــن أمثلــة ذلــك دروس علــوم الحاســوب ،إذ

الحــادي والعشــرين ،لكــن المناهــج التعليميــة

يبقــى المنهــاج الدراســي بحــد ذاتــه دون تغييــر

تواجــه صعوبــات لمواكبــة المســتوى المطلــوب.

إلــى حــد كبيــر ويركــز علــى المهــارات التأسيســية

لقــد ركــز النظــام التعليمــي منــذ أجيــال علــى

فــي الحســاب وتعليــم القــراءة والكتابــة .ونتيجــة

المهــارات األساســية والتأسيســية فــي مجــال

لذلــك ،يتــم إعــداد عــدد قليــل مــن الطــاب للعمــل

اإللمــام بالكتابــة والقــراءة والرياضيــات والعلــوم.
وبالرغــم مــن أن هــذا التوجــه ّ
وفــر مســتويات

فــي االقتصــاد الحديــث .كمــا تواجــه العديــد مــن
ً
ً
كبيــرا فــي المهــارات وال تســتطيع
نقصــا
الــدول

جيــدة مــن التحضيــر لمجموعــة متنوعــة مــن

ً
وخاصــة فــي المجــاالت التقنيــة
أن تغطيهــا،

المهــن فــي حقبــة مــا قبــل العصــر الرقمــي

والمناصــب التــي تتطلــب مهــارات اجتماعيــة

وعصــر العولمــة ،إال أن المشــهد واصــل تغيــره

وعاطفيــة متقدمــة.

الجــذري منــذ ذلــك الحيــن.
وفــي الوقــت الــذي يســعى قــادة الحكومــات
وانخفضــت فــرص العمــل فــي األعمــال اليدويــة
والتصنيــع علــى نحــو ّ
مطــرد ،فــي حيــن ازداد

عليهــم معالجــة مســألتين رئيســيتين همــا )1 :مــا

الطلــب علــى الوظائــف فــي مجــال العلــوم

هــي المهــارات التقنيــة والكفــاءات والخصائــص

والتكنولوجيــا .ومــن المتوقــع أن تــزداد الوظائــف

الشــخصية التــي ينبغــي أن يتمتــع بهــا الطــاب

فــي الواليــات المتحــدة فــي مجــال العلــوم

لينجحــوا فــي العصــر الرقمــي؟  )2كيــف يمكــن

والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ()STEM

نشــر التكنولوجيــا فــي جميــع أنحــاء النظــام

بنســبة  18%حتــى عــام  ،2018فــي حيــن يتوقــع

التعليمــي (فــي الموضوعــات التقنيــة وغيــر

أن تــزداد الوظائــف فــي باقــي المجــاالت بنســبة

التقنيــة علــى حــد ســواء) لتســريع النجــاح فــي

 10%فقــط .1وفــي الوقــت نفســه ،فــإن الوظائــف

القــرن الحــادي والعشــرين؟

إلــى ردم الهــوة فــي المهــارات ،فإنــه يجــب

الروتينيــة آخــذة فــي االنخفــاض إذ تحــل محلهــا
وظائــف متزايــدة التعقيــد تعتمــد علــى المهــارات

وســنناقش فــي هــذا التقريــر الحاجــة للقيــام

ّ
تحــول علــى كل قطــاع
رفيعــة المســتوى .وطــرأ
تقريبـ ً
ـا فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب الرقمنــة،

بإصــاح شــامل للتعليــم التكنولوجــي ،الــذي
ٍ
ُنعرّفــه علــى أنــه تعليــم التقنيــات الحديثــة

ويتطلــع أصحــاب العمــل لتوظيــف عمــال يتمتعــون

والمهــارات التقنيــة .وال يعــد تجهيــز الفصــول

بالمهــارات الالزمــة للنجــاح فــي بيئــة ســريعة

الدراســية بأجهــزة “آي بــاد” واأللــواح الذكيــة
كافيـ ً
ـا ،إذ يجــب أن يتــم تغييــر المنهــاج الدراســي

الوتيــرة وحيويــة وغنيــة بالتكنولوجيــا.

بحــد ذاتــه .ويجــب أن ُيـ َز ّود فصــل علــوم الحاســوب
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(أو أي صــف آخــر متعلــق بهــذا الموضــوع) الطالب

النجــدون ،وديفيــد ،وجــورج ماكيتريــك ،وديفيــد بيــد،

بفرصــة كافيــة الكتســاب وتطويــر المهــارات
ٍ

وبيثيــكا خــان ،ومــارك دومــس .العلــوم والتكنولوجيــا

رفيعــة المســتوى األساســية ،مثــل التفكيــر

والهندســة والرياضيــات (  :)STEMوظائــف جيــدة اآلن

النقــدي والتعــاون والمثابــرة .وتعكــس هــذه

وفــي المســتقبل.

المهــارات التــي يمكــن إدراجهــا فــي عمليــة
التدريــس مــا يريــده ويحتــاج لــه أصحــاب العمــل
3

مــن القــوى العاملــة لديهــم.

لضغــوط
هــذا وتتعــرض جميــع النظــم التعليميــة
ٍ
متزايــدة إلعــادة النظــر وتعديــل الطريقــة التــي

ً
أيضــا الســبل
كمــا ســنبحث فــي هــذا التقريــر
التــي يتــم مــن خاللهــا نشــر األدوات الرقميــة
ً
حاليــا فــي المناهــج الدراســية بأكملهــا ،وليــس

يتــم وفقهــا إعــداد الطــاب لالقتصــاد فــي
ـا تعليميـ ً
المســتقبل .ويقــدم هــذا التقريــر نموذجـ ً
ـا

جديـ ً
ـدا يكــون فيــه الطــاب مجهزيــن بشــكل كامــل

فقــط فــي الصفــوف المتعلقــة بالتكنولوجيــا،

بالمهــارات التــي يحتاجــون إليهــا للنجــاح فــي

بهــدف ردم الهــوة القائمــة فــي المهــارات.

القــرن الحــادي والعشــرين.

ووجدنــا العديــد مــن المجــاالت التــي يمكــن
فيهــا للتكنولوجيــا أن تقــدم التعليــم الشــخصي
بشــكل فعــال ،وأن تدعــم تنميــة المهــارات رفيعــة
المســتوى ،وتســهل توســيع نطــاق الحصــول
علــى التعليــم.
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 .2مهارات جديدة للقرن الحادي والعشرين
ً
مهــارة
أبحاثنــا أن الطــاب بحاجــة إلــى تعلــم 16

علــى مــدى نصــف القــرن المنصــرم ،ومــع ابتعــاد
ســوق العمــل عــن العمــل اليــدوي ،شــهدنا زيـ ً
ـادة

فــي ثــاث فئــات رئيســية هــي :الثقافــات

موازيــة فــي الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات

والكفــاءات والخصائــص الشــخصية( .راجــع الشــكل

رفيعــة المســتوى ،كمــا تغيــرت طبيعــة المهــام

. )2

فــي المجــاالت التــي كان يتطلــب فيهــا ســوق
العمــل مــن العمــال سـ ً
ـارات
ـابقا أن يتمتعــوا بمهـ ٍ
معرفيــة روتينيــة .وتشــتد الحاجــة للمهــارات
الشــخصية والتحليليــة غيــر الروتينيــة فــي العديــد
مــن القطاعــات( .راجــع الشــكل .)1
الشــكل  :1مســاهمة المهــام بالنســب المئويــة فــي
االقتصــاد األمريكــي منــذ عــام  1960حتــى عــام .2 2009

مــا هــي أهــم الكفــاءات التــي يتعيــن علــى
الطــاب التمتــع بهــا للنجــاح فــي القــرن الحــادي
والعشــرين؟ أجــرت كل مــن مجموعــة بوســطن
االستشــارية والمنتــدى االقتصــادي العالمــي
ً
اســتعراضا لتحليــات األبحــاث المتعلقــة بمهــارات
القــرن الحــادي والعشــرين فــي التعليــم
االبتدائــي والثانــوي ،وذلــك فــي تقريــر صــدر
ٌ
“رؤيــة جديــدة للتعليــم:
عــام  2015تحــت عنــوان
االســتفادة مــن إمكانــات التكنولوجيــا” .وكشــفت

2

المنتــدى االقتصــادي العالمــي“ ،رؤيــة جديــدة

للتعليــم” ()2015

5

ً
مهــارة
الشــكل  :2يتعيــن علــى الطــاب أن يتمتعــوا بـــ 16
فــي القــرن الحــادي والعشــرين

أو زبائــن.
• تصــف الصفــات الشــخصية كيفيــة تعامــل الطالب

3

مــع بيئاتهــم المتغيــرة وتصديهــم للعقبــات أو

ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ّ
ويثمــن االقتصــاد الرقمــي الفضــول،
المعوقــات.
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
AC
D

E

B

 .1اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

2

 .2اﻟﺤﺴﺎب

13

4

5

اﻟﻜﻔﺎءات
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﻌﻘﺪة
 .7اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

1

2

3

 .3اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .4ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .5اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

4

والمبــادرة ،والقــدرة علــى التكيــف ،والصفــات

اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻴﻬﺎ

ّ
تطــور
الشــخصية األخــرى التــي مــن شــأنها أن

 .11اﻟﻔﻀﻮل

ـال مرنــة ومبتكــرة .ولنفكــر فــي
اســتراتيجية أعمـ ٍ
ً
متوقعــة بشــكل تقليــدي
الصفــات التــي كانــت

 .12اﻟﻤﺒﺎدرة

 .8اﻹﺑﺪاع

اﻟﺠَﻠﺪ
 .13اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة َ /

 .9اﻟﺘﻮاﺻﻞ

 .14اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ

 .10اﻟﺘﻌﺎون

مــن العمــال فــي خــط التصنيــع مقابــل الصفــات

 .15اﻟﺮﻳﺎدة
 .16اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .6اﻹﻟﻤﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ

التــي قــد يتوقعهــا مديــر المنتجــات فــي شــركة
ً
حاليــا مــن مطــوري التطبيقــات الخاصــة
ناشــئة

Soft skills

بهــا .إذ كان مــن المتوقــع مــن العمــال فــي خــط

•يعكــس التثقيــف التأسيســي ،مثــل تعلــم

التصنيــع بشــكل تقليــدي أن يقومــوا بالعمــل
الروتينــي نفســه بموثوقيــة يوميـ ً
ـا ،بينمــا يحتــاج

القــراءة والكتابــة والحســاب والثقافــة العلميــة،
المهــارات األساســية التــي بإمــكان الطــاب

ً
حاليــا مــن مطــوري التطبيقــات
مديــر المنتجــات

تطبيقهــا علــى المهــام اليوميــة .ودخــل هــذا

أن يفكــروا بشــكل مســتقل ،ويعملــوا بوتيــرة

النــوع مــن التعليــم فــي صميــم المناهــج

ســريعة ،ويســاهموا بأفــكار ورؤى جريئــة مــن

الدراســية التعليميــة ألجيــال ،لكــن ال تعــد هــذه
ً
كافيــة بحــد ذاتهــا فــي الحقبــة
المهــارات

منتــج متطــور ،وكل ذلــك
شــأنها أن تــؤدي إلــى
ٍ

بينمــا يتفاعلــون مــع اآلخريــن بأســاليب مالئمــة
ً
ً
ً
وثقافيــا.
وأخالقيــا
اجتماعيــا

الرقميــة .إذ يتوجــب علــى الطــاب اســتكمال
هــذه المهــارات األساســية بالكفــاءات الالزمــة
وخصائــص الشــخصية التــي يرغــب بهــا ويحتــاج

ـكل تقليــدي نمــاذج
واســتخدمت نظــم التعليــم بشـ ٍ

إليهــا أصحــاب العمــل.

تركــز علــى المعــارف التأسيســية ،لكنهــا أولــت
ً
ً
ضئيــا لتنميــة الكفــاءات والصفــات
اهتمامــا

• الكفــاءات هــي الوســائل التــي يتعامــل مــن

الشــخصية .وبطبيعــة الحــال ،يجعــل هــذا األمــر

خاللهــا الطــاب مــع التحديــات المعقــدة فــي

مــن الصعوبــة بمــكان علــى أصحــاب العمــل

االقتصــاد العالمــي الحالــي المتشــابك وســريع

إشــغال بعــض المناصــب .وتمــت دراســة أصحــاب

الوتيــرة .ويعــ ّد التفكيــر النقــدي واإلبــداع

العمــل فــي األمريكيتيــن لفهــم المناصــب التــي

مهاراتــان رئيســيتان تتيحــان للعامليــن اتخــاذ

كان مــن الصعــب أن يتــم شــغلها .وأظهــرت النتائج

زمــام المبــادرة وإيجــاد حلــول مبتكــرة للمشــاكل

أن مناصــب مندوبــي المبيعــات ،والمهندســين،

الصعبــة .ويتيــح التعــاون والتواصــل للفــرق أن
تعمــل سـ ً
ـويا بشــكل فعــال فــي مــكان العمــل أو

والمناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة كانــت مــن بيــن
المناصــب الشــاغرة التــي يصعــب ملؤهــا بالنســبة

عبــر شــبكة اإلنترنــت ،ســواء كانــوا زمــاء أو عمــاء
3

ألصحــاب العمــل (راجــع الشــكل  .)3وال تتطلــب
ً
عــادة مهــارات تقنيــة متوســطة
هــذه الحــاالت

المنتــدى االقتصــادي العالمــي“ ،رؤيــة جديــدة

للتعليــم :إطــاق قــدرات التكنولوجيــا” (.)2015

إلــى رفيعــة المســتوى فحســب ،بــل تتطلــب
ً
أيضــا مســتوى عاليــا مــن الكفــاءات والصفــات
الشــخصية التــي تمــت مناقشــتها أعــاه.
6

ً
أيضــا إلــى القــدرة
كمــا تفتقــر النظــم التعليميــة

الشــكل  :4نســبة أصحــاب العمــل الذيــن يواجهــون صعوبــات

علــى توفيــر المهــارات التقنيــة التــي يحتــاج

فــي مــلء الوظائــف الشــاغرة ،حســب البلــد

إليهــا الموظفــون فــي العصــر الرقمــي .وأجــرت

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻞء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺸﺎﻏﺮة )ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً(

مجموعــة “مــان بــاور” ( )Manpowerفــي عــام
ً
دراســة شــملت أكثــر مــن  40ألــف موظــف
2015

75

50

25

0
اﻟﺒﻴﺮو

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

اﻟﻬﻨﺪ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺗﺎﻳﻮان

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺑﻨﻤﺎ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

اﻟﺴﻮﻳﺪ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻛﻨﺪا

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻨﺮوج اﻟﻨﺮوﻳﺞ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

اﻟﺼﻴﻦ

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻫﻮﻟﻨﺪا

المعقــدة ليتمكنــوا مــن النجــاح.

اﻟﻤﺪراء/
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

اﻟﺘﺠﺎر
اﻟﻤﻬﺮة

أﻳﺮﻟﻨﺪا

Hardest Positions to Fill1
ﻣﻨﺪوﺑﻮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

4

اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

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

الشــكل  :3المناصــب الشــاغرة التــي يصعــب علــى أصحــاب

اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن
اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

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

38%

(حيــث يفيــد  83%أصحــاب العمــل بصعوبــة مــلء

اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن

ﺗﻘﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة ﺑﻠﺪان ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻮاﻫﺐ
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  /اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
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مــن النقــص الشــديد فــي المواهــب فــي اليابــان

العمــل ملؤهــا

ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻞء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻬﺎرات،
وﺧﺼﻮﺻًﺎ "اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ" ،و"اﻻﻓﺘﻘﺎر
إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ"

)(%

فــي  42بلـ ً
ـدا لتحديــد مــدى نقــص المواهــب( .راجــع
ً
بــدءا
الشــكل  .)4وتفاوتــت النتائــج إلــى حــد كبيــر،

5

الوظائــف الشــاغرة) ،وصـ ً
ـوال إلــى النقــص النســبي
للمهــارات فــي إيرلنــدا (بنســبة  .)11%ومــن الجديــر
بالذكــر أنــه عندمــا ُ
س ـ ِئل أصحــاب العمــل عــن ســبب
مواجهتهــم لمشــاكل فــي مــلء الوظائــف ،أشــار
أكثــر مــن واحــد مــن أصــل ثالثــة منهــم إلــى نقــص
المرشــحين الذيــن يتمتعــون بمهــارات تقنيــة.
yevruS egatrohS tnelaT 5102 .1
)IGENI( EONE ,puorG rewopnaM :secruoS

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

 4دراســة حــول نقــص المواهــب فــي عــام 2015؛ المصــدر:

 5دراســة حــول نقــص المواهــب؛ المصــدر :مجموعــة “مــان

مجموعــة “مــان بــاور” ( ،)Mannpowerالمســح الوطنــي

بــاور” (.)Mannpower

للمهــن والعمالــة ( ،)ENOEالمعهــد الوطنــي لإلحصــاء
والجغرافيــا (.)INEGI
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 .3نموذج جديد لتعليم التكنولوجيا
تركــز المنهجيــات األكثــر ابتـ ً
ـكارا لتعليــم التكنولوجيــا

الطريقــة التــي نعيــش ونعمــل بهــا ،هــذا

ليــس فقــط علــى إتقــان المهــارات التقنيــة .وإننــا

وســتنبثق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة الجديــدة

نعــرّف التعليــم التكنولوجــي كتعليــم يســاعد
ً
تحديــدا وظائــف
فــي إعــداد الطــاب ليشــغلوا

مــع مــرور الوقــت .إن الطــاب الذيــن يتمتعــون
بالفضــول والقــدرة علــى التكيــف ســيكونون

فــي المجــاالت ذات الصلــة بالتكنولوجيــا علــى

أكثــر قــدرة علــى االزدهــار فــي هــذه البيئــة مــن

غــرار مبرمجــي الحاســوب ،أو علمــاء البيانــات،

أولئــك الذيــن يحصلــون ببســاطة علــى المهــارات

أو مصممــي الرســوميات الغرافيكيــة .وخــال

التقنيــة.

تفكيرنــا فــي هــذا التقريــر بالتغيــرات الطارئــة

ً
وأخيــرا ،إن طبيعــة التكنولوجيــا بحــد ذاتهــا
ً
دائمــا ،فقــد كان بوســع المبرمجيــن
ســتتغير

علــى اقتصادنــا الحديــث ،فإننــا ال نشــير إلــى
الصفــوف الفنيــة التــي تعــ ّد الطــاب للحــرف
المهــرة التقليديــة ،مثــل أن يصبحــوا كهربائييــن.

منــذ ســنوات بنــاء مســيرتهم المهنيــة حــول

ولكــي يكــون الطــاب مســتعدين لخــوض ســوق

لغــات مثــل “فورتــران” ( )Fortranو”كوبــول”

العمــل فــي المســتقبل ،فإنــه يجــب تدريــس

( ،)COBOLوهمــا لغتــا برمجــة كانتــا مفضلتيــن

اإللمــام بالحاســوب بطريقــة تدمــج مهــارات

فيمــا مضــى لتشــييد البنيــة التحتيــة األساســية

عاليــة المســتوى ،مثــل التفكيــر النقــدي واإلبــداع

للشــركات الكبيــرة .فــي هــذه األيــام ،يتجــه

والقــدرة علــى التكيــف.

المبرمجــون إلــى لغــات متطــورة مثــل “إليكســير”
( )Elixirو”ســويفت” ( ،)Swiftلبنــاء كل شــيء
مــن التطبيقــات إلــى المواقــع اإللكترونيــة مـ ً
ـرورا

ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة لعــدة
ً
أوال ،يعلّــق أصحــاب العمــل اليــوم
أســباب.

بمنتجــات نقــاط البيــع .وبعــد عشــرة أعــوام مــن

أهميــة كبــرى علــى المهــارات عاليــة الطــراز .إن

اآلن ،مــن يعلــم كــم مــن هــذه اللغــات ســتظل

وتيــرة التغييــر أســرع مــن أي وقــت مضــى فــي

قيــد االســتخدام؟ فــي بيئــة تســرق فيهــا لغــات

العالــم الرقمــي ،وللحفــاظ علــى قدرتهــا علــى

البرمجــة األضــواء لتعــود بعدهــا وتتالشــى فــي

المنافســة ،تحتــاج الشــركات إلــى أن يتحلــى

الغمــوض ،فــإن قيمــة تعلــم لغــة معينــة غيــر
ً
أبــدا .يمكــن للطــاب الذيــن يتفوقــون
مضمونــة

المحتملــة مــن قبــل المنافســين ،وأن يقترحــوا
ً
حلــوال مبتكــرة للمشــاكل المعقــدة.

فــي اإلبــداع وحــل المشــاكل ،وأخــذ زمــام المبادرة

موظفوهــا بالمبــادرة ،وأن يتوقعــوا االضطرابــات

ركــوب موجــة التكنولوجيــا إلــى حيــث تقودهــم،
بـ ً
ـدال مــن التخلّــف عــن الركــب مــع مهــارات تقنيــة

ثانيـ ً
ـا ،نحــن نعلــم أنــه يجــب إعــداد عــدد كبيــر مــن

ً
ســريعا.
حــادة قــد تفقــد أهميتهــا

الطــاب لوظائــف غيــر موجــودة إلــى اآلن.
وكمــا هــو الحــال فــي التقــدم الحاصــل بمجــال
الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي ،فــإن
التعليــم يواصــل إحــداث تغييــرات هائلــة فــي
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 .4إدراج المهارات رفيعة المستوى
في المنهاج الدراسي
كيــف يمكــن إدراج هــذه المهــارات رفيعــة
ً
أوال،
المســتوى فــي المناهــج الدراســية؟

المفهــوم ،والحصــول علــى ردود فعــل فــي

ينطــوي الترميــز علــى قــدر كبيــر مــن التجربــة

العالــم الواقعــي ،واإلعــادة ،وتســويق المنتــج

والخطــأ علــى ســبيل المثــال ،ولــدى المعلميــن

بنجــاح( .راجــع الشــكل .)5

يشــارك الطــاب اللعبــة مــع مســتخدمين الختبــار

فــرص واســعة إلدراج دروس بشــأن قيمــة المرونــة
ً
ابتــكارا
والمثابــرة .غيــر أن المدربيــن األكثــر

الشــكل  :5نموذج منهاج “زوالما” الدراسي

يســتخدمون توجهــات تربويــة جديــدة ،مثــل التعلــم

6

التطبيقــي والتعلــم القائــم علــى المشــاريع،
لضمــان أن يقــوم الطــاب بصنــع نمــاذج أوليــة
وبنــاء منتجــات ضمــن ســياقات متنوعــة لمعالجــة
مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات الحديثــة.
وفــي ســبيل تعزيــز تنميــة المهــارات الرفيعــة،
توفــر بعــض الــدورات تجربــة تعليميــة شــاملة
تحاكــي عــن كثــب مــا يمكــن للطــاب توقعــه
فــي مــكان العمــل .ويقــدم “زوالمــا” (،)Zulama
وهــو برنامــج تــم إنشــاؤه مــن قبــل المعلميــن
فــي مركــز كارنيجــي ميلــون للتكنولوجيــا

يمكــن أن تبــدأ هــذه األنــواع مــن برامــج التعلــم

والترفيــه (Carnegie Mellon’s Entertainment

المعــززة القائمــة علــى المشــاريع فــي وقــت
ً
جــدا مــن بــدء مســيرة تعلــم الطفــل.
مبكــر

الدراســية إلــى المراهقيــن ،تدعــم الصفــوف

وتتيــح “ســكراتش” ( ،)Scratchوهــي لغــة

الدراســية والمهــارات التقنيــة ،مثــل البرمجــة
ً
فضــا عــن مهــارات عليــا،
والفــن الرقمــي،

برمجــة تعليميــة مجانيــة ومجتمــع علــى اإلنترنــت
لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الـ 8ســنوات

مثــل التعــاون والمثابــرة .علــى ســبيل المثــال،

والـــ 16ســنة ،صنــع قصــص تفاعليــة خاصــة بهــم،

يقــدم المركــز دورة تصميــم ألعــاب تبــدأ بالطلــب

وألعــاب ،ورســوم متحركــة .تـ ّ
ـم تطوير “ســكراتش”

مــن الطــاب تحديــد ســؤال مفتــوح غيــر محــدد

مــن قبــل مجموعــة ريــاض األطفــال “اليفلونــج

بشــأن مســألة أو نقــاش أو مشــكلة ذات صلــة

كيندرجــاردن جــروب” (Lifelong Kindergarten

فــي المجتمــع .ويقــوم الطــاب بتصميــم وبنــاء

7
لمعهــد
 )Groupفــي مختبــر الوســائط التابــع

 ،)Technology Centerمجموعــة مــن الحصــص

اللعبــة ،مــع تطبيــق مهــارات ســرد القصــص،

 6موقــع “زوالما” اإللكترونيhttp://zulama.com :

والقــدرة علــى التكيــف ،والعمــل بشــكل تعاونــي.

 7يرجى مراجعةhttp://scratch.mit.edu :

ومــا أن يتوصلــوا إلــى نمــوذج أولــي ،حتــى
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ً
ونظــرا ألن البرنامــج يضــم أكثــر
بعضهــم البعــض.

ماساشوســتس للتكنولوجيــا (, )MIT Media Lab
وهــو يعلّــم الطــاب مهــارات البرمجــة الحاســوبية

مــن  15مليــون مســتخدم مســجل فــي أكثــر مــن
ً
بلــدا ،فإنــه يمكــن للطــاب التعــاون مــع
150

األساســية ،لكنــه يتضمــن أيضـً
ـا مهــارات عليــا ،مثل

ً
جــدا،
أعضــاء آخريــن يأتــون مــن خلفيــات مختلفــة

التفكيــر اإلبداعــي ،والتعــاون ،وحــل المشــاكل.
ويتبــادل الطــاب العمــل مــع أعضــاء “ســكراتش”

ولديهــم اهتمامــات مختلفــة وينتمــون إلــى

اآلخريــن للحصــول علــى ردود فعــل والتعلــم مــن

شــرائح عمريــة متنوعــة.
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 .5مواكبة التغيرات في
التكنولوجيا
األدوات والتقنيــات ،ويمكــن لألطفــال تعلــم

تميــل القــراءة والكتابــة والرياضيــات والعلــوم إلى
أن تظــل مســتقرة نسـ ً
ـبيا ويمكــن التنبــؤ بهــا علــى

الترميــز بطريقــة جذابــة وديناميكيــة.

مــر الســنين ،ولكــن ال ينطبــق األمــر عينــه علــى
ً
ونظــرا ألن الكثيــر مــن لغــات البرمجــة
الترميــز.

وهنــاك ســبب آخــر يجعــل مــن األهميــة بمــكان أن
ً
مرنــا .فمــع تطــور
يكــون التعليــم التكنولوجــي

مفتوحــة المصــدر ،بمعنــى أنــه تــم تطويرهــا
مــن قبــل اآلالف مــن المبرمجيــن المنتشــرين فــي

التكنولوجيــا ،تتطــور احتياجــات أصحــاب العمــل

جميــع أنحــاء العالــم ،فــإن بإمكانهــا أن تتطــور

معهــا؛ وبالتالــي مــن المهــم أن يتعلــم الطــاب
ً
ً
مرتفعــا .وتقــدم
طلبــا
المهــارات التــي تشــهد

بســرعة.
ومــع تطــور لغــات البرمجــة بســرعة ،يجــب أن

شــركة “جنــرال أســيمبلي” ()General Assembly
ً
مثــاال علــى كيــف يمكــن للتعليــم التكنولوجــي

تكــون تعليمــات الترميــز ديناميكيــة ،حيــث ســتفقد

مواكبــة التغيــرات فــي متطلبــات أماكــن العمــل.

الكتــب المدرســية القياســية أهميتهــا بســرعة،
وبالتالــي يتــم تقديــم تعليــم الترميــز األكثــر ابتـ ً
ـكارا

وتعمــل الشــركة الناشــئة مــع أكثــر مــن 300
شــركة ثلثهــا مــدرج علــى قائمــة “فورتشــون

عــن طريــق دورات قصيــرة قائمــة علــى الكفــاءة.
ّ
وتوفــر “بيتســبوكس” ( ،)Bitsboxوهــي شــركة

والتســويق الرقمــي والتصميــم والبيانــات ،توفــر

ّ
فــن الترميــز ،مشــاريع
ناشــئة تــ ّدرس األطفــال

المهــارات المحــددة التــي ينشــدها أصحــاب

ترميــز شــهرية لطــاب المــدارس االبتدائيــة،
ً
ّ
مثــاال حــول كيفيــة إبقــاء تعليــم الترميــز
وتوفــر

العمــل .وتقــوم الشــركة ،مــن خــال العمــل عــن

 ،”100مــن أجــل تطويــر برامــج تدريــب فــي الترميــز

كثــب مــع أصحــاب العمــل ،بتكييــف محتــوى الــدورة

ً
ســريعا .يصــل كل شــهر صنــدوق جديــد مــع

التدريبيــة ليتناســب واحتياجــات صاحــب العمــل

“بطاقــات الوصفــات” ( )recipe cardsيمكــن

المتطــورة وضمــان أن يتمتــع الموظفــون الجــدد

لألطفــال اســتخدامها لبنــاء تطبيــق .ويتعلــم
األطفــال األصغــر سـ ً
ـنا اللعــب مــع الرمز واســتيعاب

المحتملــون والموظفــون الحاليــون بالمهــارات
التــي يحتاجــون إليهــا للنجــاح فــي عملهــم.

األساســيات .ومــع تقــدم األطفــال إلــى مســتويات

وفــي الوقــت الــذي يشــهد ســعي مجموعــة مــن

أعلــى ،فإنهــم يتعلمــون مفاهيــم جديــدة لعلــوم

معســكرات الترميــز إلبقــاء أبوابهــا مفتوحــة ،فــإن

الكمبيوتــر ويتعلمــون فــي نهايــة المطــاف بنــاء

نهــج شــركة “جنــرال أســيمبلي” الــذي يركــز علــى

التطبيــق مــن األلــف إلــى اليــاء .ويســمح نمــوذج

أصحــاب العمــل واألعمــال التجاريــة ســريعة النمــو
فــي المؤسســة قــد ّ
مكــن الشــركة مــن االزدهــار.8

االشــتراك الشــهري للمدربيــن بمواكبــة أحــدث

8

“نيويــورك تايمــز”“ ،مــع إقفــال معســكرات الترميــز،

يواجــه القطــاع اختبــار بقــاء” 24 ،أغســطس .2017
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 .6االستفادة من التكنولوجيا في جميع
نواحي المنهاج الدراسي
مهــام” تمثــل مجموعــة أدوات تســاعد فــي إدارة

تنطــوي األدوات الرقميــة علــى إمكانيــات
ً
بــدءا
هائلــة لتحســين جميــع المناهــج المدرســية

والتحكــم بأنشــطة وأهــداف التعليــم المخصــص

ً
وصــوال إلــى األدب
مــن الرياضيــات والعلــوم،

لــكل طالــب ،ويتــم تكييــف البرنامــج مــع االختالفــات

والموســيقى .وتوفــر أفضــل األدوات عبــر شــبكة

فــي قــدرات واهتمامــات الطــاب بمــا يتيــح لهــم
التعلــم والتطــور وفقـ ً
ـا للســرعة التــي تناســبهم .9

اإلنترنــت ثــاث فوائــد رئيســية هــي :التعليــم
المخصــص ،وتطويــر المهــارات رفيعــة المســتوى،
والحصــول واســع النطــاق علــى التعليــم مــن قبــل

تطويــر المهــارات رفيعــة المســتوى :مــع اســتطالع

شــرائح الطــاب التــي كانــت فــي الســابق غيــر

الشــركات المبتكــرة لفــرص التعليــم التــي تتيحهــا

مشــمولة بالخدمــات التعليميــة.

التقنيــات الرقميــة ،فــإن المحتــوى الــذي تقدمــه
آخــذ بالتوســع ليشــمل المهــارات رفيعــة المســتوى

الحصــول علــى التعليــم المخصــص :لعــل أحــد

المطلوبــة فــي عالــم التوظيــف اليــوم .ويمكــن

أكثــر األوجــه إثــارة لالهتمــام فــي التكنولوجيــا

للتعليــم المخصــص علــى ســبيل المثــال التركيــز

الرقميــة هــي قدرتهــا علــى تقديــم تعليــم

علــى التعليــم الكامــل لألطفــال ،وتوفيــر فــرص

مخصــص يتجســد فــي توجــه تعليمــي يســتخدم

للطــاب لتطويــر مهاراتهــم االجتماعيــة والعاطفيــة

التكنولوجيــا لتلبيــة االحتياجــات المخصصــة لــكل مــن

مثــل االمتنــان ،والمثابــرة ،والتفــاؤل ،وضبــط

الطــاب .ويمكــن للطــاب المتابعــة مــن خــال دورات
ً
وفقــا للســرعة التــي يريدونهــا ،حتــى
تعليميــة

النفــس .كمــا يمكــن قيــاس تقــدم الطــاب فــي
كل مــن هــذه الخصائــص االجتماعية-العاطفيــة مــع

يصلــوا إلــى المســتوى التالــي بعــد إتقانهــم

مــرور الوقــت ،إذ يجــب أن يُظهــر الطــاب مســتويات

للمبــادئ الرئيســية .هــذا وتســتطيع برامــج التدريــب

أعلــى مــن الكفــاءة فــي هــذه المجــاالت.

المخصــص تحديــد الخصائــص المحــددة التــي لــم
يتقنهــا الطــاب بعــد ،وتوفيــر فــرص إضافيــة

يوجــد هنــاك عــدد صغيــر ولكــن متزايــد مــن شــركات

للتدريــب عليهــا.

البرمجيــات التــي تعمــل علــى إدراج المهــارات
رفيعــة المســتوى مثــل التفكيــر النقــدي والتعلــم

تقــدم “ألــت ســكول” ( ،)AltSchoolالشــركة

العاطفــي االجتماعــي فــي ألعابهــا .ومــن أمثلــة

الناشــئة للتكنولوجيــا التعليميــة والتــي تتخــذ مــن
ً
مقــرا لهــا ،مناهــج مخصصــة
ســان فرانسيســكو

ذلــك نذكــر لعبــة “زو يــو” ( )ZooUعلــى شــبكة
اإلنترنــت والمخصصــة لألطفــال فــي الصفــوف

ً
انطالقــا مــن “قائمــة
للطــاب .ويعمــل كل طالــب

مــن  ،2-4إذ تدعــم هــذه اللعبــة تطويــر ســت
مهــارات اجتماعيــة وعاطفيــة هــي :التواصــل،
والتعــاون ،والتنظيــم العاطفــي ،والتعاطــف،
والتحكــم باالندفــاع ،والمبــادرة االجتماعيــة .ويقــوم

 9الموقع اإللكتروني لمدرســة “ألت سكول”:

الطــاب فــي هــذه اللعبــة بإشــراك أنفســهم فــي
ً
بــدءا مــن دعــوة صديــق
ســيناريوهات متعــددة

.www.altschool.com
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ً
وصــوال إلــى المشــاركة فــي التحكــم
للعــب
ّ
باالندفــاع ،بهــدف تعلــم الســلوك المناســب .وعبــر

(انظــر الشــكل  .)8وفــي حــال إتاحــة الخيــار أمــام
الطــاب مــا بيــن الــدروس عبــر شــبكة اإلنترنــت أو
ـخصيا ،فإنهــم غالبـ ً
ً
ـا مــا كانــوا
حضــور الــدروس شـ

إدراج المهــارات رفيعــة المســتوى هــذه فــي
منتجــات تدعــم المهــارات األساســية مثــل معرفــة

ينالــون شــهاداتهم فــي وقــت أقصــر مقارنــة

القــراءة والكتابــة والحســاب ،فإنــه يمكــن للطــاب

بالنمــوذج التقليــدي للحضــور الشــخصي فــي

ردم الهــوة فــي المعرفــة ،والتعامــل فــي ذات

مبنــى الجامعــة.

الوقــت مــع المحتــوى عبــر شــبكة اإلنترنــت بطريقــة
تفاعليــة .10

إن التقليــل مــن الوقــت المســتغرق الــذي جــرى

الحصــول واســع النطــاق علــى التعليــم :تتيــح

تســجيله فــي جامعــة وســط فلوريــدا ()UCF
ً
شــذوذا عــن القاعــدة ،ففــي عــام
ال يعتبــر

اإلرشــادات عبــر شــبكة اإلنترنــت أكثــر مــن أي

 2012أجــرت “إيثــاكا إس  +آر” ()ITHAKA S+R

وقــت مضــى ،ألعــداد أكبــر مــن األفــراد إلمكانيــة
ً
ونظــرا لقــدرة التعليــم
الحصــول علــى التعليــم.

دراســة حملــت عنــوان “التعلــم التفاعلــي عبــر
شــبكة اإلنترنــت فــي الجامعــات العامــة :األدلــة

والتعلــم علــى تخطــي حــدود الغــرف الصفيــة،

المأخــوذة مــن تجــارب عشــوائية” .ووجــدت

فإنــه يمكــن للطــاب التســجيل فــي دورات

الدراســة أن الطــاب الذيــن خاضــوا دورات تعليميــة
هجينــة أو مختلطــة اســتغرقوا وقتـً
ـا أقــل بنحــو 25

مــدى انشــغالهم بااللتزامــات األخــرى فــي
ً
جــدا.
حياتهــم ،وفــوق كل ذلــك بأســعار ميســورة

فــي المائــة مــن أجــل الوصــول إلــى نفــس نتائــج

تعليميــة بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم أو

التعلــم التــي وصــل إليهــا الطــاب الذيــن حضــروا
ً
شــخصيا .11
الــدروس

ويســتطيع الطــاب مــع كثــرة األدوات الرقميــة
المتوافــرة اليــوم ،اختيــار الصفــوف عبــر شــبكة
اإلنترنــت أو الصفــوف الشــخصية وذلــك بمــا

كمــا تعمــل األدوات الرقميــة علــى تعزيــز الحصــول

يتناســب مــع أوقاتهــم .ويتســم هــذا األمــر

علــى التعليــم علــى نطــاق واســع عــن طريــق

بأهميــة خاصــة فــي مراحــل التعليــم العالــي
ً
ً
صعبــا بيــن دفــع
خيــارا
حيــث يواجــه الطــاب

التقليــل مــن األعبــاء الماليــة التــي يتحملهــا
الطــاب .هــذا وتتمتــع الجهــات التعليميــة

األمــوال للجامعــة وكســب مصــدر للمعيشــة،

بإمكانيــة الحصــول علــى مصــادر تعليميــة

وأثبتــت التجــارب الســابقة أن قــ ّدم فوائــد كثيــرة
لطــاب فــي العديــد مــن المعاهــد .فعلــى ســبيل
المثــال ،عندمــا يقــوم طــاب جامعــة وســط
فلوريــدا ( )UCFبدراســة القســم األكبــر مــن
دوراتهــم عبــر شــبكة اإلنترنــت ،فإنهــم يختصــرون
الوقــت الــازم لحصولهــم علــى شــهاداتهم.
وتمكــن الطــاب الذيــن درســوا حتــى  80فــي
المائــة مــن دوراتهــم عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن نيــل

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

شــهادة البكالوريــوس بمتوســط أقــل مــن 3.5

./www.centervention.com/zoo-u

أعــوام ،مقارنــة بنحــو  4.3فــي المائــة بالنســبة

 11مجموعــة بوســطن االستشــارية“ ،قيمــة التعلــم الرقمــي

للطــاب الذيــن لــم يدرســوا عبــر شــبكة اإلنترنــت

فــي التعليــم العالــي”.2018 ،
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لشــكل  ،8متوســط عــدد ســنوات نيــل شــهادة فــي جامعــة وســط
فلوريــدا ( ،)UCFعبــر النســبة المئويــة للحضــور علــى شــبكة
اإلنترنــت

12

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﻋﻮام ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ (٢٠١٦-٢٠١٥

6.0

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة ) (FTICﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ )اﻟﻌﺪد.(4,382 :

5.5

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة ) (FTICﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ )اﻟﻌﺪد.(311 :
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﺑﺪام ﻛﺎﻣﻞ )اﻟﻌﺪد.(4,746 :

5.0
4.5

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﺑﺪام ﺟﺰﺋﻲ )اﻟﻌﺪد.(3,060 :

4.3
3.9

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0.0
 - %0ﻃﻼب اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ

 %20-1ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %40-21ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %60-41ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %80-61ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %100ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %99-81ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟـ) (SCHﻓﻲ
اﻟﺪورات ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

مفتوحــة ( )OERتشــمل التعليــم النوعــي عالــي
الجــودة ،والمــواد البحثيــة التــي يمكــن ألي
ً
مجانــا .هــذا وتقــدم بعــض
شــخص اســتخدامها
الكليــات برامــج تعليميــة بــدون أي تكلفــة عبــر
اســتخدام المصــادر التعليميــة المفتوحــة ()OER
كمــواد للــدورات الدراســية التــي تقدمهــا،
ً
ً
واســعا مــن الفــرص
بابــا
ويفتــح هــذا األمــر
المتاحــة للطــاب غيــر القادريــن علــى التســجيل
فــي دورات دراســية الفتقارهــم للمــوارد الماليــة
الالزمــة لشــراء الكتــب والمــواد الدراســية األخــرى.

 12مجموعــة بوســطن االستشــارية“ ،قيمــة التعلــم الرقمــي
فــي التعليــم العالــي”.2018 ،
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 .7الدروس المستفادة
علــى الرغــم مــن أن األدوات الرقميــة هــي
ً
قدمــا،
أساســية فــي دفــع التعليــم المخصــص

النتائــج بالنســبة للطــاب .وأشــارت دراســة

وفــي حصــول الطــاب علــى المهــارات رفيعــة

أجرتهــا مجموعــة بوســطن االستشــارية

المســتوى ،وفــي توســيع نطــاق الحصــول علــى

( )BCGأن طــاب جامعــة وســط فلوريــدا

التعليــم ،إال أن هنــاك بعــض العقبــات التــي يجــب

( )UCFالذيــن يدرســون دورات هجينــة ســجلوا

التغلــب عليهــا ،وهــي:

معــدالت نجــاح أعلــى (النســبة المئويــة

مــن مداخــات المشــرفين مــن أجــل تحســين

•تعقيــد المــواد الدراســية :هنــاك مجموعــات

للطــاب الذيــن حصلــوا علــى درجــات )A، B، C
بنحــو  4نقــاط مئويــة تقريبـ ً
ـا مقارنــة بالطــاب

متنوعــة مــن الــدورات التعليميــة المخصصــة

ً
ـخصيا  .13كمــا قــام
الذيــن حضــروا الــدروس شـ

المتوافــرة ،ويمكــن أن تتــراوح البرامــج مــا
ً
جــدا إلــى المعقــد .وقــد يجــد
بيــن البســيط

المشــرفون فــي جامعــة وســط فلوريــدا
علــى ســبيل المثــال ،بتطويــر طريقــة مبتكــرة

المشــرفون والطــاب فــي حالــة البرامــج

لالســتفادة بنجــاح مــن النمــاذج المختلطــة

المعقــدة ،أن التكنولوجيــا هــي أمــر مربــك

مــن قبــل طالبهــم ،واســتخدم األســاتذة فــي

مــن حيــث خطــوات إعدادهــا واســتخدامها.

هــذا الســياق منصــة رقميــة ولكنهــم أوقفــوا

وإن مثــل هــذه الصعوبــات قــد تــؤدي إلــى

خصائــص التكيّــف التــي تتمتــع بهــا وذلــك

مشــاكل أكبــر فــي حــال لــم تكــن الــدورات

حتــى يســتخدم الطــاب تلــك الخصائــص فــي
ً
شــخصيا فقــط.
الــدروس التــي يحضرونهــا

الــذي يتوجــب علــى الطــاب خوضــه لالنتقــال

وقــام المســاعدون التعليميــون بعــد ذلــك

إلــى المرحلــة التاليــة ،وكذلــك فــي حــال كان

بمراقبــة التقــدم ،وحــددوا للطــاب المســار
ً
بــدال
الواجــب عليهــم خوضــه خــال الــدورة

التعليميــة جيــدة مــن حيــث تحديدهــا للمســار

الطــاب والمشــرفون غيــر قادريــن علــى فهــم
ً
قدمــا.
متــى يجــب علــى الطــاب أن يمضــوا

مــن أن يتــم تحديــد المســار مــن قبــل البرامــج

•الحاجــة للتطويــر المهنــي :عندمــا يبــدأ

القابلــة للتكيــف .إن هــذا النــوع مــن االبتــكارات
ً
رئيســيا لنجــاح التعليــم والتعلــم ذي
يعتبــر

المشــرفون باســتخدام األدوات الرقميــة

النمــاذج المتنوعــة ،ويتوجــب علــى المشــرفين

التطويــر

بهــدف تحقيــق نجــاح التعليــم التكنولوجــي،

والدعــم المهنــي .هــذا وأشــار أســاتذة

التفكيــر بطــرق خالقــة بأفضــل الســبل التــي

مخضرمــون فــي المجــال التعليمــي إلــى

تتيــح االســتفادة مــن األدوات الرقميــة ،ومــن
ً
وفقــا
ثــم وضــع هيــكل الــدورات التعليميــة

دورة تعليميــة عبــر شــبكة اإلنترنــت قبــل أن

لذلــك.

فإنهــم

ســيحتاجون

إلــى

أن األمــر يتطلــب نحــو ثالثــة أمثلــة عــن
يتمكنــوا مــن التوصــل إلــى الكيفيــة التــي
تســمح لهــم بتكييــف إرشــاداتهم للطــاب.
•قيمــة األســلوب المشــترك :إن عــدم االعتمــاد

 13مجموعــة بوســطن االستشــارية“ ،قيمــة التعلــم الرقمــي

التــام علــى األدوات الرقميــة هــو أمــر بالــغ

فــي التعليــم العالــي”.2018 ،

األهميــة ،إذ يجــب فــي ذات الوقت االســتفادة
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 .8كيف يمكن للحكومات المساعدة في ردم
الهوة بالمهارات الالزمة للقرن الحادي والعشرين
الخطــوات فــي عــدد مــن المجــاالت الرئيســية.

يمكــن للحكومــات أن تضطلــع بــدور حيــوي
فــي المســاعدة علــى إعــداد الطــاب لوظائــف
المســتقبل .وبالنســبة للبلــدان فــي طــور النمــو

•االســتثمار فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن:

علــى وجــه الخصــوص ،فــإن هنــاك فرصــة هائلــة

يجــب علــى الحكومــات التــي تديــر مؤسســات

لقطــع أشــواط؛ أي االســتفادة مــن التكنولوجيــا

تعليميــة أن تســتثمر فــي تطويــر مهنــي

الجديــدة لتســريع وتيــرة تطــور نظــام التعليــم

عالــي الجــودة لمســاعدة المعلميــن علــى

والمســاعدة فــي تخطــي مراحــل التنميــة التــي
ً
ونظــرا لكــون
كانــت ال مفــر منهــا فــي الســابق.

تعلــم كيفيــة تســخير التكنولوجيــا بشــكل فعــال
فــي صفوفهــم .وتتوفــر العديــد مــن األدوات
الرقميــة علــى اإلنترنــت لدعــم التطويــر

نظــم التعليــم فــي االقتصــادات الناشــئة أقــل
ً
ً
ً
خضوعــا ألعبــاء
عمومــا ،وبالتالــي أقــل
رســوخا

المهنــي للمعلميــن فــي ســعيهم الهــادف

ً
عميقــا ،فإنهــا
العمليــات والسياســات المتجــذرة

إلــى بنــاء أدواتهــم مــن االســتراتيجيات

فــي موقــع جيــد لتجربــة تقنيــات جديــدة.

التعليميــة أو تحســين قدرتهــم علــى تنفيــذ
هــذه االســتراتيجيات .هــذا ويتطلّــب التطويــر

ً
اســتثمارا ،غيــر أن التكاليــف
المهنــي

أضــف إلــى ذلــك أن البلــدان المتقدمــة تتمتــع
ً
أيضــا بفرصــة هائلــة لالســتفادة مــن التعليــم

معقولــة علــى أســاس كل طالــب عنــد طرحهــا
ّ
ويوفــر االســتثمار فــي
علــى نطــاق واســع.

التكنولوجــي لمعالجــة الثغــرات فــي المهــارات.
ً
ســنا بــدأ بالفعــل باســتعمال
فالجيــل األصغــر

التعليــم الرقمــي عــادة مصــدر دخــل خــاص

ً
تعلقــا بالتكنولوجيــا،
اإلنترنــت وأصبــح أكثــر

بــه لتعويــض التكاليــف .كمــا تتــاح للمــدارس

نطــاق

الفرصــة للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن الطــاب

التكنولوجيــا وأثرهــا .ومــع وجــود نظــام تعليــم

وتقديــم خدماتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى،

متقــدم ،فــإن البلــدان المتقدمــة مؤهلــة لتحســن
ً
بــدءا
النتائــج للطــاب علــى كافــة المســتويات،

ولكــن التعليــم عبــر اإلنترنــت ال يتطلــب أي
مبــان أو مرافــق جديــدة؛ وبالتالــي ،ليــس

مــن التعليــم االبتدائــي وحتــى التعليــم مــا بعــد

علــى المــدارس أن تقلــق بشــأن النفقــات

الثانــوي.

الرأســمالية أو تكاليــف الصيانــة التــي ترتبــط

وســتواصل

العولمــة

مضاعفــة

عــادة بتزايــد عــدد الطــاب المســجلين.
إن الفرصــة هائلــة ،ولكــن يجــب علــى الحكومــات
أن تتخــذ الخطــوات الصحيحــة لدعــم نظــم التعليــم

•صياغــة المناهــج الدراســية لتعزيــز التعليــم

فــي مســاعيها الراميــة لتقديــم أكثــر التقنيــات

التكنولوجــي :إن ســوق التعليــم التكنولوجــي

التعليميــة فعاليــة إلــى عــدد أكبــر مــن الطــاب.

مجــزأ إلــى حــد كبيــر مــع قيــام العديــد مــن

وبهــدف المســاعدة علــى ردم الهــوة فــي

الشــركات التقليديــة بتطويــر أدوات رقميــة،
فضـ ً
ـا عــن تقديــم العديــد مــن الداخليــن الجــدد

فإنــه يجــب علــى الحكومــات تبنــي بعــض

مجموعــة واســعة مــن المنتجــات المبتكــرة.

المهــارات الالزمــة للقــرن الحــادي والعشــرين،
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ً
وكثيــرا مــا يصعــب علــى مقدمــي الخدمــات

ألنــه يصعــب أن تبــرز فــي مثــل هــذه الســوق

التعليميــة االنتقــاء مــن بيــن الخيــارات

المجــزأة للغايــة .ولكــي تتمكــن الشــركات

المتاحــة ،ومعرفــة أي منهــا ســتكون عاليــة

مــن صقــل توجهاتهــا ،فعليهــا باالســتثمار

الجــودة .ويمكــن للحكومــات أن تضــع المعاييــر

واســتغالل الفــرص لالســتفادة مــن النطــاق

أو تدعــم أو تقيّــم المنتجــات أو تنفــذ عمليــات

الواســع .كمــا يمكــن للحكومــات أن تســاعد من

شــراء لصالــح المؤسســات التــي تديرهــا،

خــال تحديــد البرامــج عاليــة الجــودة ،إمــا مــن

وذلــك كوســيلة للمســاعدة علــى ضمــان أن

خــال القيــام باالســتثمار فيهــا مباشــرة أو

تكــون األدوات المســتعملة هــي ذات جــودة

مســاعدتها علــى الوصــول إلــى جمهــور أكبــر

عاليــة .إضافــة إلــى إمكانيــة قيــام الحكومــات

مــن أجــل اختبارهــا وتســريع وتيــرة تطويرهــا.

بوضــع السياســات لضمــان مواءمــة المعاييــر
واألهــداف التعليميــة مــع مهــارات القــرن

•دعــم اآلليــات الماليــة المرنــة :يوفــر المحتوى

الحــادي والعشــرين .وبالمثــل ،يمكــن للهيئــات
التنظيميــة أن تبــذل جهـ ً
ـدا لدعــم نشــر األدوات

المخصــص والمكيّــف للطــاب فرصــة التعلــم
وفــق وتيرتهــم الخاصــة والتقــدم بمجــرد أن
يتقنــوا مهــارات محــددة .ومــع ذلــك ،يقــوم
ً
تقليديــا علــى أســاس
التمويــل التعليمــي

الرقميــة ،إمــا مــن خــال وضــع المعاييــر أو
تبنيهــا أو الشــراء المباشــر.

المــدة الزمنيــة ،ممــا يحــد مــن قــدرة الطــاب
•دعــم تطويــر أســواق التكنولوجيــا :ال تــزال

علــى التقــدم مــن خــال التعلــم بوتيــرة

التكنولوجيــا التكيفيــة قيــد التطــور ،وال تــزال

متقدمــة .وينبغــي علــى الحكومــات أن تنظــر

العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل فــي
ً
جــدا وال تتمتــع حتــى
هــذا المجــال صغيــرة

فــي تجربــة آليــات تمويــل أكثــر مرونــة لدعــم
الطــاب فــي ســعيهم لخــوض رحــات تعليميــة

اآلن بالقــدرة علــى توســيع نطــاق عملهــا.

أقــل تقليديــة (حيــث يتقــدم الطــاب مــن دورة

كمــا أن هنــاك بعــض البرامــج عاليــة الجــودة

إلــى أخــرى علــى أســاس اإلتقــان الواضــح
ً
بــدال مــن انتظــار فصلــي الربيــع والخريــف).

التــي لــم يتــم تبنيهــا علــى نطــاق واســع بعــد
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 .9الخاتمة
ســيحتاج الطــاب إلــى مجموعــة جديــدة مــن

ومــزودو التعليــم التكنولوجــي والممولــون،

المهــارات لالزدهــار فــي ســوق عمــل القــرن

لتحديــد الثغــرات فــي المهــارات ،وإعــادة تنظيــم

الحــادي والعشــرين .وتتمتــع الحكومــات بالفرصــة

النظــم والمعاييــر التعليميــة لدعــم تنميــة

لدعــم تطويــر ال المهــارات التقنيــة فحســب،

مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،وإنشــاء بيئــة
ً
ً
وابتــكارا للطــاب.
انفتاحــا ومرونــة
تعليميــة أكثــر

أيضــا ،كالقيــادة والعمــل الجماعــي والمواطنــة

وتتــاح للحكومــات كذلــك فرصــة المســاعدة فــي

العالميــة ،والتــي تــزداد أهميــة فــي ســوق

تصميــم مســتقبل التعليــم ،كمــا يمكــن للــدول

العمــل.

مــن خــال تبنــي خطــوات جريئــة ،ردم الهــوة فــي

كمــا يجــب أن يعمــل صانعــو السياســات جنبـ ً
ـا إلــى

المهــارات الالزمــة للقــرن الحــادي والعشــرين،
ً
إشــراقا لمواطنيهــا.
وبنــاء مســتقبل أكثــر

وإنمــا الكفــاءات العليــا والصفــات الشــخصية

جنــب مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن،
بمــا فــي ذلــك المدرســون ومديــرو المــدارس

18

المؤلفون

الدكتــورة ليلى حطيط
شــريك وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية

مونيك ويلسون
مدير شــؤون المشــاريع بمجموعة بوسطن االستشارية

جيه .بوكيت
شــريك أول وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية

أليسون بيلي
شــريك أول وعضو منتدب بمجموعة بوســطن االستشارية
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