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املاضية لم تتوقعه أبًدا. يستوي يف ذلك الوباء العاملي احلالي أو الهواتف 

الذكية أو أي شيء آخر، وتبقى احلقيقة أن املستقبل حافل باملفاجآت. 
مير عاملنا بحالة تغير دائم، ما يجعل تصوراتنا حول املستقبل متعددة ما 
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ملستقبل التعليم املدرسي حتى عام 2040، وهذا يوحي بتعدد مسارات 
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من هذه األفكار لنكون على استعداد جيد والعمل من اآلن. وقد مت تأليف 
التصورات  دراسة  يف  الرغبة  لديهم  من  منه  ليستفيد  الكتاب  هذا 

املستقبلية املتوقعة، وحتى يقوموا بدورهم يف تشكيل املستقبل املأمول.
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 ال تعكس اآلراء املذكورة واحلجج املستعملة يف هذه الوثيقة بالضرورة وجهات النظر الرمسية للدول األعضاء.

أو اسأ    ،متس هذه الوثيقة وما حتتويه من خرائط بالوضع القانوني ألي بلد أو بسيادته، وال بشأن  حتديأد احلأدود الدوليأة     ال

 أي أرض أو مدينة أو منطقة.
 

 نوا : بعصدر هذا الكتاب يف النسخة األصلية باللغة اإلجنليزية 
Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and 

Innovation © OECD 2020, https://doi.org/10.1787/178ef527-en  
مسأوولية  مل تصدر هذه الرتمجة عأن منظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة، وهأي بالتأالي ليسأمس ترمجأة رمسيأة للمنظمأة. تقأع             

جودة هذه الرتمجة ومتاسكها مع نص الكتاب يف اللغة األصألية علأا اةهأة املرتمجأة  قأط. ويف جأال وجأود أي تعأارض بأ           

 النسخة األصلية للعمل وهذه الرتمجة ُيعّد النص األصلي هو املرجع.
 .حمفوظة ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج م0202جقوق الطبعة العربية  ©
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، مبأأا أثأأاره  ينأأا مأأن رمبأأة يف  هأأ  املاضأأي وتواأأع املسأأتقبل،    م2222ممأأا ال  أأه  يأأه أ  عأأام  

(. وأدركنأا مأن كلأه أنأه مهمأا وضأعنا مأأن       COVID-19) 19– اجننأا بصأدمة عامليأة، وهأي: وبأاء كو يأد      

أ ضأأل اخلطأأط، تبقأأا احلقيقأأة أ  املسأأتقبل لأأيس بوسأأعه  ال أ  يفاجانأأا. لأأذاط علينأأا أال ننظأأر  قأأط يف      

،  كا مأأا أردنأأا  عأأداد نظأأ  تعليميأأة اأأادرة علأأا    ًأاالتغأأيتات مأأت املتواعأأة أيضأأ يف  التغأأيتات املتواعأأة، بأأل 

 مواجهة أي حتديات مستقبلية.
 

وعندما ننظر يف املستقبل، تتعدد تصوراتنا جوله ما ب  ا رتاضات، وآمال وخمأاو،، أو دالئأل   

التعلأأي : أربعأأة  تشأأت  ح جأأدوري تغأأتات علأأا أرض الوااأأع. ومأأن هأأذا املنطلأأق يقأأدم كتأأاب  مسأأتقبل           

سأأأأيناريوهات وضأأأأعتها منظمأأأأة التعأأأأاو  االاتصأأأأادي والتنميأأأأة جأأأأول التعلأأأأي  املدرسأأأأي   موعأأأأة مأأأأن  

السيناريوهات جول مستقبل التعلي  تسعا  ح دع  الأتفكت اإلسأرتاتيجي يويأل املأدا يف التعلأي . وتأب        

 حنو املستقبل.تعدد املسارات  م2221لنا هذه السيناريوهات اليت كشفمس عنها يبعة عام 
 

، (Trends Shaping Educationهذا الكتاب  لد مصاجب لسلسلة  اجتاهات تشكيل التعلي   )

وهأأي منشأأورات تصأأدر كأأل ثأألري سأأنواتط لتسأأليط الضأأوء علأأا االجتاهأأات العامليأأة الرئيسأأة الكأأ ا      

من املاضأي بهأد،   وتنثتها احملتمل علا التعلي . ويف ج  أ  هذه االجتاهات الك ا تركز علا أمناط 

ات  رصأة للنظأر يف األمنأاط واإلمكانأ      هلام عمليأة الأتفكت يف املسأتقبل، تتأيا لنأا هأذه السأيناريوهات       

 النا اة.

والسأأوال الأأرئيس جأأول منأأط الأأتفكت يف مسأأتقبل التعلأأي  هأأو:  ح أي مأأدا تأأدع  اهلياكأأل       

ا  ح ًأليأوم بكأائن مر أي وصأل جدي أ     القائمة الرؤيأة املوضأوعة أو تعيقهأاو أو بعبأارة أخأرا، لأو التقينأا ا       

كوكب األرض وتباج نا جول يريقة تصمي  نظامه  التعليمي،  ما املقرتجأات الأيت نكأن أ  نقأدمها     

 هل و

هأأل نقأأرتي علأأيه  البأأدء بتنفيأأذ نظامنأأا املدرسأأي والتعليمأأي مأأع حتدي أأه وحتسأأينه، كمأأا يعيأأد   

ريقأأأة خمتلفأأأة متاًمأأأا مأأأن جيأأأ  توظيأأأ     الفأأأرد تشأأأكيل نوا أأأذ منزلأأأه وأبوابأأأهو أم سنوصأأأي باتبأأأا  ي   

علا النحأو األم ألو    ًأاوالتكنولوجيا، واستغلهلا مجيع األ خاص، واختيار األماكن، وختصيص الوامس

وما األيرا، اليت ستشارك يف عمليات التحول هذهو وما املرجلة العمرية املستهد ة، أهي مرجلة الطفولة 
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ءم مع سوق العملو أم أ  تله العمليات ستستمر مدا احلياة، مبا أم الطفولة املبكرة، أم البلوغ، مبا يتوا 

عاًمأأا، وهأأي  موعأأة تتنأأاما مأأع تقأأدم   (92)و (12)  الكبأأار الأأذين تأأرتاوي أعمأأاره  بأأ   ّأيف كلأأه تعلأأ

 سكاننا يف السنو 
 

ا من هذين املنهج :  مراجعة التعلأي  وحتويلأه   ًأومن املرجا أ  يتضمن املسار االستشرايف مزجي

من األدوات الفّعالة اليت تد عنا  ح التفكت خارج الصندوق وجتاوز ايودنأا احلاليأة، وباالعتمأاد علأا مأا      

لأأدينا مأأن  مكانأأات، نكننأأا حتأأدي  املوسسأأات املوثواأأة الأأيت تأأودي م أأل هأأذا الأأدور املهأأ  يف حتسأأ   

 النسيج االجتماعي جملتمعاتنا.
 

يفسأأا هأأذا الكتأأاب وسأأيناريوهاته األربعأأة اجملأأال  مأأن اسأأتخدام املأأدارع والتعلأأي ، ًأاوانطلاأأ

أمام كل املنهج ،  يمكن اسأتخدامها  يمأا  أص األ كأار والأرؤا العميقأة والتحأول، وكأذله يف         

نظ  التحوط للمستقبل واختبار مدا التحمل ضد الصدمات مت املتواعأة. وابأل كأل  أيء، تأد عنا تلأه       

الأأذات واالكتفأأاء بتأأبل احللأأول السأأهلة ملواجهأأة التأأوترات  السأأيناريوهات  ح جتأأاوز مسأأتوا الرضأأا عأأن  

واملفاراات املتجذرة يف مجيع نظمنا، واليت يتوجب علينا معاةتها.  ننمل أ  تستمتع برجلته، وتسأتخدم  

 السيناريوهات األربعة الواردة علا أمت وجه ممكن.

  
               

 (Anderas Schleicher) يشراس شاليأندر

 التعليم واملهاراتمدير 

 ومستشار األمني العام لسياسات التعليم
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اسأأتوجا هأأذا الكتأأاب  كرتأأه مأأن الدراسأأة األصأألية الأأيت أجراهأأا مركأأز البحأأوري الرتبويأأة     

( حتأأأمس عنأأأوا   التعلأأأي  للسأأأيناريوهات املسأأأتقبلية ، والأأأيت ُنشأأأرت ألول مأأأرة يف عأأأام  CERIواالبتكأأأار )

، ث  من الدراسة اليت استغرامس عقًدا من الزمن حتمس عنوا  اجتاهأات تشأكيل التعلأي  . وخألل     م2221

، بصأأفته أجأأد أعمأأدة املركأأز واائأأد   (David Istance)سأأنوات عديأأدة، نأأدين بالفضأأل لديفيأأد  سأأتانس  

 اجتاهأأات   املبتكأأرة، ومولأأ  كتأأاب   ّأاملشأأروعات التحويليأأة للتعلأأي  مأأن أجأأل املسأأتقبل وبياأأات التعلأأ     

 Hennoباال أأرتاك مأأع هنأأو كايسأأنز )    (Trends Shaping Education, 2008) م2221تشأأكيل التعلأأي   

Theisens.الذي كا  الطبعة األوح يف تله السلسلة اليت جققمس جناًجا كبًتا ،) 
 

(، )اهلياأأة الوينيأأة الفنلنديأأة   Petra Packalen)كمأأا يشأأكر املولفأأو  السأأيدكبيرتا باكأأال      

 Liana ( والسأأيدةك ليانأأا تأأان  )م2221 ، ومشأأارك يف تأأنلي  كتأأاب  اجتاهأأات تشأأكيل التعلأأي  للتعلأأي

Tang   مركز املستقبل اإلسرتاتيجي مبكتب رئيس وزراء سنغا ورة( علا تقدي  أم لة جول مأدا  ّعاليأة( )

الشأكر  ح  التفكت يف املستقبل يف تطبيق سياسات التعلأي  الوينيأة. كمأا ال يفوتنأا أ  نتقأدم  أالص       

( مأأن وجأأدة Joshua Polchar(  وجو أأوا بولشأأار )Duncan Cass-Beggs) بيجأأز –زملئنأأا دنكأأا  كأأاع 

استبصأأار املسأأتقبل التابعأأة ملنظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة، علأأا مشأأاركة خأأ اته  يف الأأتفكت       

قأديرنا ملأا ادمأه مأوي  تيأو      املستقبلي والعمل معنأا أثنأاء كتابأة هأذا التقريأر. ونريأد أيًضأا أ  نعأرب عأن ت         

((Guim Tió من مساعدة سخية يف تصمي  مل، الكتاب.  له جزيل الشكر. 
 

واأد اسأتوجينا األ كأأار الأيت عرضأأناها يف هأذا الكتأاب مأأن العديأد مأأن املشأروعات األخأأرا        

بوسأعنا  ال  و دارة التعلي  واملهارات التابعة ملنظمة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة. ولأيس      CERIداخل مركز 

 أ  نشكر مجيع زملئنا البارزين، الذين جنحنا من  جراء هذا التحليل بفضل عمله  الدايق.
 

ويأأود املولفأأو  أ  يشأأكروا زملءهأأ  احلأأالي  والسأأابق  ملأأا اأأدموا مأأن أ كأأار واارتاجأأات        

تفكت يف حتسينية خبتة   ح هذا الكتاب و ح عملية وضع هذه السأيناريوهات،  جعأل اأدرتنا علأا الأ     

املسأأتقبل أك أأر. وعأأن اةهأأود الأأيت امتأأدت مأأن تبأأادل األ كأأار جأأول املنأأاهج التحليليأأة  ح نسأأ  اختبأأار   

(، ومأأولي Liam Bekirskyالتحمأأل اخلأأاص بالسأأيناريوهات، نتوجأأه بالشأأكر  ح ليأأام بيكتسأأكي )      

انشيسأأكا موتشأأاله  (، و رManuela Fitzpatrick، ومأأانويل  يتزباتريأأه ) Mollie Dollinger)دولينغأأر )
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 Francesca Gottschalk)) وماريسا ميلر ،(Marissa Miller  ( وجو وا بولشار، ونأورا ريفأاي ،)Nóra Révai ،)

(  Ziyin Xiong، وزيأن  أيون   )  Hannah Ulferts)، وهانأا أولفتتأس )  (Dhiman Talapatraودنأا  تاالبأاترا )  

املصألحة اخلأارجي  الأذين  أاركوا يف خمتأ ات       ضا ة  ح العديد من الشخصيات الداخليأة وأصأحاب   

 Dirk van(. كما نعرب عن  كرنا ألندرياع  ليشر، املدير، وديرك  أا  دام ) Future Labsاملستقبل )

Damme الرئيس املوامس ملركز ،)CERI   علا تعليقاته  علا النسخة األولية من الكتاب. كمأا نشأكر ،

واأل كأأار، والتغذيأأة الراجعأأة يأأوال مراجأأل العمأأل.  أأنحن    لأأس  دارة املركأأز، الأأذي اأأدم التشأأجيع،

 ممتنو  جدًّا لتوجيهاته .
 

مببأأدأ األمانأأة، نأأب  بأأن  هأأذا الكتأأاب جأأزء مأأن الدراسأأة الأأيت تأأدور جأأول اجتاهأأات    ًأاوالتزامأأ

. واأأد أ أر، مأارك  وسأأرت علأا حتليأأل    Tracey Burns)ادة تريسأي بتنأأز ) أأأأأأأأأأأأ تشأكيل التعلأي ، حتأأمس اي  

ذا التقريأأر، ووضأأع السأأيناريوهات، وصأأاغ الفصأأول ال الأأ  والرابأأع واخلأأامس. كمأأا ألأأ  تريسأأي   أأأأأأأأأأأه

بتنأأز الفصأأل األول، و أأارك يف حتليأأل الفصأأل  الرابأأع واخلأأامس وصأأيامتهما. وألأأ  جو أأوا الفصأأل         

وزيل تعليقأات مفيأدة جأول املسأودة الكاملأة للكتأاب. كمأا اأدممس سأيمونا بأيرت           –أيًضأا –ال اني، وادم 

(Simona Petruzzella ودنا  تاالباترا الرسوم البيانية. وأسهممس صويف ليموج )(Sophie Limoges وليونورا )

 ( يف املراجل النهائية من مراجل التحضت للنشر.Leonora Lynch-Steinلينش  تاين )

 

 مارك فوسرت وتريسي برينز

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
11 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

مأا بأ  ا رتاضأات وآمأال وخمأاو،. وللسأتعداد ملواجهأة         –متعأددة للمسأتقبل    لدينا دائًما صأور 

. ويف عأأام ًأايف التغأأيتات مأأت املتواعأأة أيضأأ   املسأأتقبل، علينأأا أال ننظأأر  قأأط يف التغأأيتات احملتملأأة، بأأل    

العأأاملي مبأأدا  مكانيأأة تغأأت ا رتاضأأات املسأأتقبل بسأأرعة  19 –املنصأأرم، ككنرنأأا وبأأاء كو يأأد م2222

 .ةهائل

كتأأاب  العأأودة  ح مسأأتقبل التعلأأي : سأأيناريوهات منظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة األربعأأة  

جأأأول التعلأأأي  املدرسأأأي   أداة لأأأدع  الأأأتفكت اإلسأأأرتاتيجي يويأأأل املأأأدا يف  أأأال التعلأأأي . وأل  تلأأأه      

يت أجرتهأا منظمأة   السيناريوهات مستوجاة من الدراسة الرائدة  التعلي  من أجل سيناريوهات املسأتقبل  الأ  

ط  إنها تساعد يف التعر، علأا الفأرص والتحأديات احملتملأة،     م2221التعاو  االاتصادي والتنمية يف عام 

واختبأأار مسأأتوا حتمأأل الصأأدمات مأأت املتواعأأة.  يمكننأأا اسأأتخدام هأأذه األ كأأار مأأن أجأأل االسأأتعداد    

 .اةيد ملواجهة املستقبل، واختاك اإلجراءات الفعَّالة من اآل 
 

 تواعأات السيناريوهات  موعة من التصورات اخليالية البديلة للمسأتقبل، وال حتتأوي علأا أيأة     

أو توصأأيات.  عنأأد تصأأور سأأيناريوهات متعأأددة تظهأأر لنأأا مسأأارات متعأأددة حنأأو املسأأتقبل، ولأأيس مسأأاًرا   

واجًدا. ويف هذا السياق، يقدم لنا الفصل ال اني حملة عامة عن االستبصار اإلسأرتاتيجي، ويسألط الضأوء    

مسأتوا التحمأل   اختبأار   –2الكشأ  عأن اال رتاضأات واختبارهأا، و      –1علا ثلري مزايا رئيسة، وهي: 

توليد رؤا مشرتكة للمستقبل تدع  العمأل يف الواأمس احلاضأر. و أدد      –3وخطط التحوط للمستقبل، و

الفصأأل اخلطأأوات الرئيسأأة السأأتخدام هأأذه السأأيناريوهات، مبأأا يف كلأأه األسأأالة املتعلقأأة بتحديأأد اآلثأأار     

 .واختاك اإلجراءات اإلسرتاتيجية

 

  :درسينطاق التعليم امل توسيع -1

تستمر املشاركة يف التعلي  الرمسي يف التوسع. ويعزز التعاو  الدولي والتطورات التكنولوجيأة  

 اائمة. هالتعل  الفردي. وتظل هياكل التعلي  وعمليات
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 :التعليم من خالل مصادر خارجية  -2 

التعلي  التقليدية عنأدما ينخأرط اجملتمأع بشأكل     تنهار نظ  

  ّأهأأذه احلالأأة،  أأدري التعلأأ  يفمبا أأر يف تعلأأي  مواينيأأه. و

مأأن خأألل ترتيبأأات أك أأر تنوًعأأا وخصخصأأة ومرونأأة، مأأع     

 استخدام التكنولوجيا الرامية كعامل رئيس.

 :املدارس كمراكز تعلم  -3   

املعيأأار  هأأوالتنأأو  والتجريأأب  يصأأباتبقأأا املأأدارع، لكأأن  

مبجتمعاتهأا   يربطهأا رع  اأ   تا  جدرا  املد كمااملعتمد. 

الأتغت،   دائمأة   ّأتعلأ الاخلارجية، ويعطأي األولويأة أل أكال    

 واملشاركة املدنية واالبتكار االجتماعي.

 :تعّلم أينما كنت -4

مل تعد الفروق و دري التعلي  يف كل مكا  ويف أي وامس. 

 يفأل  اجملتمأع   ،صأاحلة    الرمسأي ومأت الرمسأي   ّأب  التعلأ 

 عن يريق اآللة. العملكامل  ح  بشكلحول التيريقه  ح 
 

يتنأأاول الفصأأل ال الأأ  يريقأأة تطأأور أهأأدا، التعلأأي  ووظائفأأه، وهياكلأأه وتنظيمأأه، وعملياتأأه   

تطأور   مأدا و ،التوسأع املسأتمر يف التعلأي  الرمسأي     سأتعرض وممارساته علأا مأدا العقأدين املاضأي ، وي    

 ، وينأااش الطأرق الأيت تعمأل     ّأالضوء علا التحوالت احلدي ة يف أهدا، التعل يلقا  البشري. وّأ همنا للتعل

اليأأة مل أأل هأأذه   للسأأتجابة بفعَّ طبهأأا سياسأأة التعلأأي  وممارسأأاته علأأا  عأأداد املعلمأأ  واملأأدارع والأأنظ         

 التغيتات.

 ح جانأأب  ،صأأل الرابأأع سأأيناريوهات منظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة األربعأأة      الف ويقأأدم

وهأي  أرتة كا يأة     –عاًمأا   22 حنو مداهيبل   ازمنيًّ ًاالسيناريوهات  يار ضعاألسالة الرئيسة للمنااشة. وت

إلجأأداري تغأأيت كأأبت يتجأأاوز الأأدورات السياسأأية املبا أأرة، لكنهأأا ليسأأمس بعيأأدة بالنسأأبة ألي  أأخص        

 باست ناء املستقبلي  وأصحاب الرؤا.
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جيب أ  يتطور التعلي  جتا يستمر يف أداء مهمته املتم لأة يف دعأ  األ أراد للتطأوير كن أخاص      

ومأأواين  ومهنأأي . ويف عأأامل يتسأأ  بالتعقأأد والأأتغت السأأريع، يتطلأأب كلأأه  عأأادة تنظأأي  بياأأات الأأتعل          

الرمسية ومت الرمسية، و عادة تصور حمتوا التعلأي  وتقدنأه. ويف عأامل يتصأ  بالشأيخوخة، ال تنطبأق       

 هذه التغيتات علا التعلي  األساسي  حسب، بل علا التعل  مدا احلياة أيًضا.
 

يوجد مسأار واجأد صأحيا     الول يوجد مستقبل  واجد ،  لكن ما أ ضل يريقة للقيام بذلهو 

احلأل السأحري    نزلأة ا ختتفأي  يأه املشأكلت ويكأو  مب    ًأمكانأ  ليسأ  املستقبل  كمالي . ملستقبل التع

لتحأديات الصأعبة بشأكل    ا مواجهأة من خألل االستكشأا، والأتفكت واالسأتعداد، نكننأا       لكنهلا. 

 ،تأوترات متنصألة جيأب مراعاتهأا يف هأذه العمليأة       ةيحأدد سأبع  لينتي الفصل اخلامس  هناالية. وأك ر  عَّ

 :وهي
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( علا جاجة التعلأي   CERIواد ركز جزء كبت من أعمال مركز البحوري الرتبوية واالبتكار ) 

 ح االستناد  ح األدلة، والدرايأة مبأا  أدري يف أمأاكن وأواأات أخأرا، واحلاجأة  ح النظأر يف الصأورة          

غت السأريع، ال  الكلية يويلة املدا. ويتبل هذا الكتاب هذه املنهجية. ولكأن يف عاملنأا الأذي يتسأ  بأالت     

نكن للتعلي  االستفادة من دروع املاضي يف االستعداد للمستقبل.  املستقبل أمام أعيننا، ونظ  تعليمنأا  

  منه. كما أ  جناجنا يعتمد علا مدا  عَّاليأة اسأتخدامنا للمعأار، الأيت بنيأدينا لنتواأع       ّأحباجة  ح التعل

تشكيله. من خلهلا مستقبلنا، ومدا سرعة اختاكنا  جراءات
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 الفصل األول

عاملنا يتغت، وعدد املواليد يزداد، وأعمار الك ت منا تطول. وأدا التحول الرامي مت املسأبوق  

والتنأو  العراأي واللغأوي     ،للاتصاد العاملي واجملتمعات  ح زيادة وتأتة الرتابأط بأ  األسأواق االاتصأادية     

 اوال قايف جملتمعاتنا. هذه التغأيتات ليسأمس سأطحية أو  أكلية، بأل هأي حتأوالت جذريأة يف ميأزا  القأو          

 االاتصادية والطرق اليت نعيش بها.
 

ات اللزمة للعمل يف هذا العأامل احلأدي .   ياملعلوم أ  التعلي  منوط بتو ت املهارات والكفا ومن

 االبتأأأدائي واإلعأأأدادي التعلأأأي عأأأدم املسأأأاواة. ومأأأع كلأأأه، ويف جأأأ  أ   صأأأورالأأأة للحأأأد مأأأن  هأأأو أداة  عَّ

ل  أ بات يشمل مجيع األيفال واملراهق  تقريًبا يف دول منظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة،      )املتوسط(

ال تأزال الفجأوة بأ  األمنيأاء والفقأراء       كمامتزايد،  بشكل املساواة عدم من تعانيزال الدول واأل راد ت

 عاًما. (32)منذ  ياتهايف أعلا مستو
 

األ أراد كن أخاص    تطأوير يجب أ  يتطور التعلي  جتا يستمر يف أداء مهمتأه املتم لأة يف دعأ      

ل هويأأأات أيفالنأأأا يشأأأكت كنأأأهمرتبًطأأأا بأأأالوااع جتأأأا ن التعلأأأي ومأأأواين  ومهنأأأي . وجيأأأب أ  يظأأأل 

  ّأمأأن  عأأادة تنظأأي  بياأأات التعلأأ  بأأد التمأأع. ويف عأأامل يتسأأ  بالتعقأأد والأأتغت السأأريع،   وانأأدماجه  يف اجمل

تقدنه. ويف عامل يتص  بالشيخوخة،  آليةتوا التعلي  وحمل خمتل تصور  وضعالرمسية ومت الرمسية، و

   مدا احلياة أيًضا.ّأال تنطبق هذه التغيتات علا التعلي  األساسي  حسب، بل علا التعل
 

 كنأأهات اللزمأأة للعمأأل يف العأأامل احلأأدي ، ن يأأالتعلأأي  علأأا تأأو ت الكفا  اأأدرةمأأن خأألل و

يسأاعد يف مكا حأة التشأركم واالسأتقطاب املتزايأد       بن  ،ة لأل خاص املهّمش ّيوالنتائج احلي يفالتنثت 

تأأأأولي مسأأأأوولية العمليأأأأات املدنيأأأأة واملوسسأأأأات     مأأأأنيف  تمعاتنأأأأا، ومتكأأأأ  األ أأأأراد واجملتمعأأأأات   

  واملعر أة الفأرص الفرديأة واةماعيأة  حسأب، بأل       ّأارايية اليت مت له . وال يتيا الوصول  ح التعلوالدن

 . دوليالصعيد ال علاعلا  عادة تشكيل مستقبل عاملنا  –أيًضا–يعمل 
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يكأو  يف يأور    مأا ألنه دائًما  طبيعتهبه بط التواععر، أ  املستقبل ال نكن نلكن ... علينا أ   

عينيه، و كأر يف  أيء جأدري خألل العشأرين عاًمأا املاضأية مل تكأن تتواعأه أبأًدا.             نممضالتكوين. 

وسأأواء كأأا  هأأذا احلأأدري املأأ ت وبأأاء  أأتوع كورونأأا، أو اخأأرتا  اهلواتأأ  الذكيأأة وانتشأأارها يف كأأل   

ة نزلأ مب م2222. وهأذا العأام املعقأد    ًأاجانأا دائمأ  قأة أ  املسأتقبل يفا  أو أي  يء آخر، تبقأا احلقي  ،مكا 

تذكرة ملدا سرعة تغت ا رتاضاتنا جول املستقبل. وعلا الرم  من التحديات اليت تواجهنا،  هذه دعأوة  ال

 للعمل، وتذكت بننه نكننا االستعداد بشكل أ ضل للمستقبل املنظور ومت املتواع  كا اررنا كله.
 

عامل جذب كبت ملفكري املستقبل.  في مطلع القر   كا  م2222اةميع أ  عام  يتفقو

ثرية،  تواعاتجول كله  ووضعوا، م2222احلياة يف عام  معاملمفكرو املستقبل  تصورالعشرين، 

لقدرتنا  انظًر ،علا اإليلق باملواصلتنقل تبداية من العيش يف منازل يائرة  ح عدم احلاجة  ح ال

 جول التواعاتنقل الفضائي. وجتا يف منتص  القر  العشرين، كانمس تيف هذا الوامس علا ال ًأامجيع

، م2222 حبلول عام  الزمن: هذااارتبنا من  كلماداتها  ت بمسابيل من البدعة، ومل  منم 2222عام 

تعمل  اد  جيًدا من احليوانات، مبا يف كله القردة اليت ومن املتواع أ  يكو  لدينا موظفو  مدرب

  .((RAND,1968يويلة املدا ملوسسة راند  تواعكسائق  خصوصي .  )دراسة 
 

علا توسيع االجتاهات احلالية.  عمليتميز جزء كبت من تفكتنا يف املستقبل باخلطية، وي

تواعة م ا. واد تعطل األجداري مت تتلاالجتاهات تتباين وتتسار  وتغت املسار أو  هذهلكن 

االجتاهات يويلة األمد. وختتل  اآلراء جول التطورات التار ية، وجتا عندما يكو  هناك اتفاق 

سلس ألمناط املاضي. وعلوة علا كله، ال نعر، سابًقا  تطورجوهلا، نادًرا ما يكو  املستقبل  رد 

 السيااات اليت  دري  يها كل هذا. ويف بعض االجتاهات اليت ستستمر واليت ستغت مسارها، وال

أو  –لكن السيارة ليسمس سوا بدعة  ، احلصا  موجود باستمرارألجيا ، اد نكو  خمطا  متاًما. ا

صيحة  . )رئيس بنه ميشيغا  للمدخرات،  ذر حمامي هنري  ورد ]خمرت  السيارات[ من االست مار 

  .  (Ford Motor Company,1903)يف  ركة  ورد موتور 
 

يف مياب احلقائق أو األدلة امللموسة جول املستقبل، تبقا الطريقة الوجيدة لفه  املستقبل 

املستقبل بشكل سليب، بل جيب منااشته بنشاط من أجل  تصوربشكل هاد، هي احلوار.  ل نكن 

 طالتفاق عليها. ولذلهلذله وا اللزمة  منه يف معاةة مشكلت احلاضر، وحتديد اإلجراءات ّأالتعل
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، بل العديد من يه ل للوصولبعدم وجود مسار واجد  يقضيتصور سيناريوهات متعددة للمستقبل   إ 

 .(OECD, 2001[1])املسارات 
 

االجتاهات يف  مجيعالسيناريوهات أك ر من  رد استقراء الجتاه مع ، لكنها تنخذ 

يغت سستمر )أو سياالعتبار من خلل تواع يبيعة املستقبل  كا كا  هناك اجتاه واجد أو أك ر 

كاتها، لكن صيامتها أو استخدامها يف سياق  د(.  السيناريوهات نفسها ليس هلا ايمة يف جهمسار

 سرتاتيجي هي ما جيعلها جديرة باالهتمام.احلوار اإل
 

، نشر برنامج مركز البحوري الرتبوية واالبتكار ومنظمأة التعأاو  االاتصأادي    م2221يف عام  

 هأأأأذهأل   انظأأأأًرسأأأأيناريوهات للأأأأتفكت املسأأأأتقبلي. و ةوالتنميأأأأة  تعلأأأأي  املسأأأأتقبل   موعأأأأة مأأأأن سأأأأت 

والأأأدور احملتمأأأل  ،تطأأأور التعلأأأي  يف السأأأنوات القادمأأأة  يريقأأأةحتسأأأ   هأأأ    ح سأأأعاالسأأأيناريوهات ت

سرتاتيجية للتعلأي    الصورة الشاملة  لألهدا، اإل  استعرضمس  قداملستقبل،  اللسياسات يف تشكيل هذ

مل تشأأتمل هأأذه السأأيناريوهات، بسأأبب   كمأأااملعقأأدة ويويلأأة املأأدا.   التغأأيتتتشأأابه مأأع عمليأأات   يتالأأ

كمأأأا هأأأو احلأأأال مأأأع مجيأأأع    و ،أو توصأأأيات. لكأأأن  تواعأأأات أيأأأةعلأأأا  ،اليأأأة املتعمأأأدة يبيعتهأأأا اخلي

  واختاك اإلجأراءات يف الواأمس احلاضأر. ومت حتقيأق     ّأالتعل هوصيامتها  منالغرض  كا السيناريوهات، 

 لتواعات واختبارها و عادة صيامتها.ل تصوراتكله من خلل توليد 
 

الأأتفكت االستشأأأرايف مل يتطأأور نسأأبيًّا يف التعلأأأي      أ يف كلأأه الواأأمس، أ أأأار البأأاج و   ح    و

حتقيأق  وائأد    يف تظهأر السأمة األساسأية للتعلأي      أ مقارنة بقطاعات السياسة األخرا، علأا الأرم  مأن    

 كلأه  منأذ .  (OECD, 2001, p. 77[1])  ما جد  ح بالدهشة أصابه  ما وهو ،علا مدا  رتات زمنية يويلة

لكنأه   ،خلل العقدين املاضي ، أصبا التفكت االستشرايف يف التعلي  أك ر  يوًعا اوحتديًد احل ،

املنشأأأودة للمسأأأتقبل . واسأأأُتخدممس هأأأذه الأأأرؤا  املخططأأأاتيف  ملأأأه جأأأول الأأأرؤا الطموجأأأة و متحأأأور

الطموجأأة لوضأأع اخلطأأط و ثأأارة احلأأوار بأأ   موعأأات متنوعأأة مأأن أصأأحاب املصأألحة جأأول املنأأاهج            

 والنظام التعليمي الضروري لتحقيق هذه الرؤا. ،هادريسالدراسية ويرق ت
 

علأأا حتقيأأق املسأأتقبل املنشأأود،   هأأااليأأة تلأأه املنأأاهج الدراسأأية يف تركيزعلأأا الأأرم  مأأن  عَّو

مأأا  ًأادائمأأأ  املسأأتقبل  جقيقأأة راعأأيال ت كمأأالصأأدمات مأأت املتواعأأة، اعأأن تهياأأة الأأنظ  ملواجهأأة  تعجأأز

 يلأأزمملءمتهأأا ملسأأتقبل ملأأيء بالتحأأديات وعأأدم الأأيق     لضأأما ا . ويفاجانأأا بأأنمور مل تكأأن يف احلسأأب 
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 التعأر، و تملأة، احمل هأا املختلفأة، واستكشأا، آثار  وحتديد عدد من السأيناريوهات املسأتقبلية املمكنأة     

 نهذا الكتاب  ح حتقيق هذا اهلد،، م سعااد تنشن من تنفيذ السياسات املقررة. وي يتعلا النتائج ال

كنقطأأة انطأألق هلأأا. ومأأن خأألل االرتبأأاط    م2221سأأيناريوهات تعلأأي  املسأأتقبل لعأأام  م اسأأتخدا خأألل

و عأادة النظأر يف السأيناريوهات وحتأدي ها      ، أاالت السياسأة   خمتلأ  بالتفكت املستقبلي األوسأع عأ    

 سيناريوهات ملستقبل التعلي . ةعاًما، يقدم هذا التقرير أربع (22)منذ ما يقرب من 
 

سأأرتاتيجي، ستشأأرا، اإلاال ألسأأاليبمأأوجًزا  ليقأأدم الفصللا النللاني  نتيبعأأد هأأذه املقدمأأة، يأأ  

وكيأأ  نكأأن الأأتفكت يف اسأأتخدام منهجيأأات االستشأأرا،    ،ويبحأأ  يف عناصأأر نظأأام االستشأأرا، 

سأرتاتيجي  والتفكت االستشرايف كوسيلة لتخطيط نظ  مناسبة للمسأتقبل و عأدادها.  االستشأرا، اإل   

الصألة. وينطبأق    اتك ةضروري عندما تكو  هناك درجة عالية من عدم اليق  جأول التغأيتات املسأتقبلي   

قطاعأات معينأة أو  أاالت    ب اخلاصأة ة بقدر ما ينطبأق علأا القأرارات    كله علا القرارات الوينية الواسع

 سياسية حمددة، م ل: التعلي .  
 

لتوضأيا بعأض    –وسأنغا ورة  ، نلنأدا  –نعرض م ال  مأن الأنظ  التعليميأة املتنوعأة للغايأة       وهنا

 تيجي يف التعلي .سرتاتوظي  االستشرا، اإل منهجيات
 

 هبعأض االجتاهأات الرئيسأة يف سياسأات التعلأي  وممارسأات      حملة عامة عن  الفصا النالثيقدم 

 ،بإلقأأأاء نظأأأرة علأأأا توسأأأع التعلأأأي ، ووصأأأوله  ح مزيأأأد مأأأن النأأأاع الفصأأأليبأأأدأ ويف العقأأأود املاضأأأية. 

وتنثتاتهأا   ،تزايأد م بشأكل  التعلأي   اطأا   يف جأدوثها  تمأل واستمراره يوال احلياة. و دد التواعأات احمل 

 ، بدايأة مأن عمليأات التقأوي  والتنهيأل املهأل جتأا السياسأات         ّأيس والتعلأ علا  االت متعددة من التدر

التعلأي   تطبيأق الأنظ  احلكوميأة يف     تيريقأة تغأي   –أيًضا–اخلاصة بالتدريس واملعلم . وينااش الفصل 

 .بشننه نتواعه وما ،حتقيقه نكنناوكي   ،القطا  هذاتصمي  الذي نضعه ملستقبل العلا  هاوتنثتات
 

يف  يأار زمأل يبلأ      ،م2242سيناريوهات ملستقبل التعلي  جتا عأام   ةأربع الفصا الرابعيقدم 

 يأار   هأو وهي  رتة كا ية إلجداري تغيت كأبت يتجأاوز الأدورات السياسأية املبا أرة، و      –عاًما  22 حنو

يوهات هذه السأينار  تتنل ألي  خص باست ناء املستقبلي  وأصحاب الرؤا. و بالنسبةبعيد بالزمل ليس 

االستعانة مبصأادر خارجيأة للتعلأي  ومأا ينأتج عأن كلأه مأن          –التعلي  املوسع، ب –من: أ ةالبديل يةاملستقبل
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  القأأائ  علأأا املدرسأأة وتل أأي  ّأنهايأأة التعلأأ – ، دّأاملأأدارع كمراكأأز تعلأأ– ، جّأيفأأرة يف أسأأواق التعلأأ

 التعلي  املدرسي بشكل عام.

التداعيات والتوترات الرئيسأة الأيت تنشأن مأن      ليتناو، والذي بالفصا اخللام  ينتهي الكتاب 

 سأيناريوهات السيناريوهات، ويستكش  التساؤالت السياساتية الأيت تتكشأ  عنأد ختيأل هأذه ال      هذه

املسأأتقبلية املتعأأددة. وكمأأا أ  األهأأدا، الأأيت تعمأأل املأأدارع علأأا حتقيقهأأا متنوعأأة ومعقأأدة، يتكشأأ    

احملأددة. وال يقأدم الفصأل  جابأات      هاااع اليومي للمدرسة وعملياتاملستقبل احملتمل عندما يتداخل مع الو

مت مبا ر عند استخدام السيناريوهات والنظأر  يهأا ضأمن سأياق حمأدد،       بشكلتظهر   هي ،مبا رة

 ومنااشة  ضا ية أك ر ايمة. دايقةلكنه يسلط الضوء علا اجملاالت اليت تستحق دراسة 
 

 

اختاك ك ت من  يلزمنظًرا أل  منهجيات التفكت االستشرايف الرتبوي ال تزال ايد التطوير، 

 هذهتوجيه عملية وضع السياسات. وُتعد ل ، وكله  مل ل هذه األساليب عمل آلية  وضعاإلجراءات ل

حاب السيناريوهات  جدا وسائل حتقيق كله. ومن خلل حتفيز احلوار علا مستويات متعددة وب  أص

السيناريوهات  هذهدولة أو بياة. وليس املقصود  ه   كلاملصلحة الرئيس ، تنبض السيناريوهات بوااع 

نقطة انطلق لعملية مشاركة جقيقية.   ردهي  بل ،علا أنها بيانات ختامية مصقولة جول املستقبل

تعدد التصورات، لتعلي  ماهذا الكتاب  ح حتدي التفكت النقدي واإلبداعي يف مستقبل  سعاوي

 وحتفيزه.

تلبية احلاجة  ح اختاك ل طمن األعمال بك تمركز البحوري الرتبوية واالبتكار  اامواد 

ارارات يف  ال التعلي  تكو  مستنتة باألدلة، من خلل الوعي مبا  دري يف أماكن ويف أواات 

 علاهذا الكتاب  ستالسياق. ويأخرا، واحلاجة  ح التفكت يف الصورة الشاملة يويلة املدا هلذا 

 هذا النمط أيًضا.
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 الثانيالفصل 

 

الغرض من هذا الفصل هو  ري يريقة اسأتخدام خمطأط السأيناريو مأن اجمبأل  موعأة متنوعأة        

أدوارهأأ  يف  أداءمأأن اةمأأاهت ترمأأب يف اسأأتخدام أ كأأار معينأأة جأأول التصأأورات املسأأتقبليةط  بهأأد،        

أو صأأأيامة  ،تشأأأكيل املسأأأتقبل املتواأأأع. وبالنسأأأبة ملأأأن يرمبأأأو  يف ممارسأأأة االستشأأأرا، اإلسأأأرتاتيجي   

 .املوارد املتاجة جول هذا املوضو سيناريوهات خاصة به ، يرجا الرجو   ح العديد من 
 

 

، مبأأا يف كلأأه االضأأطراب االاتصأأادي، والتأأوترات  ا متعأأددةًأتواجأأه نظأأ  التعلأأي  جاليًّأأا ضغويأأ 

الدولية، واالستقطاب، واحنسار ال قة، واهلجرة واسعة النطأاق، و أيخوخة السأكا . وتتسأ  التحأديات      

يف بأذل اةهأود اللزمأة للخأروج مأن الوضأع        ًأاهأور بسأبب أ  احلكومأات تفشأل مالبأ     الراهنة بسأرعة الظ 

(. ويف الواأمس نفسأه، لأن  لأو     Fuerth and Faber2012 [1]الراهن والوامس احلاضر واالخنراط يف املسأتقبل) 

املسأأأتقبل مأأأن التحأأأديات الكأأأ تة، واألزمأأأات املتعلقأأأة باملنأأأام، وتزايأأأد التحأأأول الرامأأأي للاتصأأأادات     

اسأأي بصأأوره اةديأأدة يف الأأداخل واخلأأارج علأأا السأأواء  ح       واجملتمعأأات، واأأد يأأودي االضأأطراب السي   

 ا هو متواع.مستقبل خمتل  متاًما عّم
 

 التواأع ماكا يعل التوا ق املستقبلي يف م ل هذا السياق املليء بالتحدياتو يعل كلأه أ  حماولأة   

الأيق . ومأع كلأه،    باملستقبل أو استشرا ه ال يقدم  ال  ائدة حمدودة يف عامل يتس  بدرجة عالية من عدم 

يظل األمر األك ر ايمة هو حتديد عدد من السأيناريوهات املسأتقبلية املمكنأة واملختلفأة، واستكشأا،      

النظأأر  ح مأأا وراء نطأأاق  –ًأاأيضأأ–آثارهأأا احملتملأأة، والتعأأر، علأأا نتأأائج السياسأأات املقأأررة. ومأأن املهأأ    

ات املتعددة والتفاعأل معهأا بطأرق مأت متواعأة.      السياسات التقليدية اةامدة والنظر يف مدا التقاء التطور

واد  دري التغيت بشكل أك  وأسر  من معدل تصمي  عمليات السياسة التداوليأة )واملطولأة يف بعأض    

األجيا ( املوضوعة ملواكبته، وعندما ينمو التغيت بشأكل مطأرد، جيأب أ  يتمتأع نظأام التعلأي  بالقأدرة        

 الكا ية للتجاوب معه.
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االستشأأرا، اإلسأأرتاتيجي  أأال ختصصأأي يتضأأمن دراسأأة األ كأأار جأأول املسأأتقبل بشأأكل      

مأنظ  لتحديأد يأأرق اختأاك اأأرارات مسأتنتة يف الواأأمس احلاضأر. ويقأوم علأأا مبأدأ مفأأاده أ  اأدرتنا علأأا         

كله اختاك ارارات جكيمة من خألل  من رم  علا الباملستقبل حمدودة دائًما، لكن من املمكن  التواع

تصأأور العديأأد مأأن السأأيناريوهات املسأأتقبلية واسأأتخدامها.  االستشأأرا، اإلسأأرتاتيجي مطلأأوب عنأأدما         

تكو  هناك درجة عالية مأن عأدم الأيق  جأول التغأيتات يف السأياق املسأتقبلي كي الصألة. وينطبأق كلأه           

قأأرارات الوينيأأة املختصأأة بقطاعأأات أو  أأاالت  علأأا القأأرارات الوينيأأة الواسأأعة بقأأدر مأأا ينطبأأق علأأا ال 

 سياساتية معينة، م ل: التعلي . وللستشرا، اإلسرتاتيجي ثلري  وائد رئيسة، وهي:

 :حتديأأأد الأأأتغت ويريقأأأة االسأأأتعداد لأأأه، وجتنأأأب املنأأأايق مأأأت الواضأأأحة، والنظأأأر يف   التوقلللع

 وثرة.التطورات املفاجاة اليت ال تبدو كات صلة بديهية أو حمتملة أو م

 :الكش  عن خيارات العمل الفعَّالأة يف الظأرو، اةديأدة الأيت تعيأد صأيامة        ابتكار السياسات

  همنا للحاضر أو حتدثه.

 :اختبار مستوا حتمل اخلطط أو اإلسرتاتيجيات أو السياسات احلاليأة مأن    التحوط للمستقبا

 خلل  خضاعها لظرو، خمتلفة.
 

تتكأأأأأرر كلمأأأأأة  مسأأأأأتخدم  يف ممارسأأأأأات االستشأأأأأرا، اإلسأأأأأرتاتيجيط  أل  االستشأأأأأرا،   

اإلسأأرتاتيجي يستكشأأ  بأأدوره تصأأورات متعأأددة  للمسأأتقبل لصأأام أ أأخاص بأأنعينه ، علأأا عكأأس    

التنبو والتواع اللذين  اوال  حتديد مستقبل صأحيا واجأد للجميأع. ويقصأد باملسأتخدم هنأا املوسسأة أو        

 التابعة للقارئ، م ل: املدرسة، أو وزارة التعلي ، أو اإلدارة التعليمية. املنظمة التعليمية
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فنلندا أرض خصبة لللتفكري   املسلتقباف ففلي قطاايهلا العلام واخللا حت يلرا جتديلد ا  ا لات          

والعواما الكربىحت وُتصلا  السليناريو ات واللرمى ملن املسلتوى اللوامل تو املسلتوى اللليف وللمسلتقبا  نلة           

رات بإاللداد مراجعاتهللا دائمللة    الربملللاش تنشللر مللن خالوللا كللا اكومللة تقرير للا اللن املسللتقباحت وتقللوم الللو ا   

حت شلبكة استشلراو وانيلة    Sitraاملستقبليةف وينسق مكتب رئلي  اللو راو ومسسسلة ولندوق ا بتكلار الفنلنلدا       

 مللع بللني ةمواللة واسللعة مللن ا هللات الفاالللة مللن  تلللي ةللا ت التمللعحت  للا فيهللا قطللا  التعللليمف          

وقلع  اويا  ستخدام اللتفكري املسلتقبلي بهلدو ت    فالعامل اليط باملدرسة معقد وسريع التغريحت و ناك تاريخ

مف ومن أمنلة ذلك املنتدى ّلتطوير التدري  والتعل  ات والتحديات اليت تسثر حمتوى التعليمحت وفهم اإلمكان

الوامل لتوقع املهاراتحت و و  يئة استشرافية تضم مئات اخلرباو من ممنلي  تلي ةا ت احلياة العمليلة  

اإلدارة الذين يعمللوش اللت توقلع تغليريات الطللب اللت املهلاراتف و  الوقلت اللرا نحت  لرا           والتعليم والبحث و

 أاراو  تلفة مناقشات اول نتائج اما املنتدى اول املهارات الكمية والنواية الال مة لتطوير التعليمف 
 

ِقبللا مللن م 2222حت الللذا إ تاالقللع   اللام  م2202ومللن األمنلللة األخللرى مقيللاس مسللتقبا الللتعلم    

ا(ف ويسللتهدو  للذا املقيللاس ًلالوكاللة الوانيللة الفنلنديللة للتعللليم )الللل  الللوامل الفنلنلدا للتعللليم سابقلل  

دام توالح املنا ج الدراسية األساسيةحت لذا تكرر استخدامع ادة مرات خالل سنوات متتاليةحت وااتمد   املع 

و ستيعاب التنو    آراو المواات املختلفة وتشراك الت أساليب الدراسات املستقبليةحت منا: اريقة دلفيف 

بعضللها   اللوار مللع بعضللها ارخللرحت تقللرر ا سللتعانة بللنال  فللرقف و  اإلوللدار النللاني وللذا املقيللاسحت أنشللئت          

ةمواة من مخسة سيناريو ات إلبرا   تلي ا نقطاالات التمللة الليت قلد امللها املسلتقباف و  نهايلة        

ايا الرئيسة اليت تناولتهلا املنلا ج الدراسلية روابلط وثيقلة ملع تللك الليت أبر  لا املقيلاسحت           املطاوحت كاش للقض

منللا: تغلليري أدوار املعلمللني والطللالبحت و للاو  احلللدود بللني التمللع واملدرسللة وداخللا املدرسللة نفسللهاحت وأ ميللة         

 الكفايات املستعرضة   التدري  والتعلمف

 

Sources: Airaksinen, Halinen, and Linturi (2017[2]) and Ministry of Education and Culture (2019[3]).
  

ملعرفللة املزيللد  اللن أنشللطة ا ستشللراو والعمللا الللت املسللتقباحت يرجللت  يللارة املوقللع اإللكرتونللي اخلللا   

 فhttps://vnk.fi/en/foresight كتب رئي  الو راوحت فنلنداحت 

 

https://vnk.fi/en/foresight
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يسأأتخدم االستشأأرا، اإلسأأرتاتيجي العديأأد مأأن األسأأاليب املختلفأأة، م أأل: استشأأرا، املسأأتقبل  

للتوصأأأل  ح دالئأأأل التغأأأيت املسأأأتقبلي،  وبنأأأاء رؤا للمسأأأتقبل املنشأأأود، وحتديأأأد اخلطأأأوات اللزمأأأة          

لتقنيات. وي ز هأذا الفصأل أهميأة خاصأة جملمأوعت  مأن األسأاليب،        لتحقيقها، ورس  خمططات لتطور ا

 وهما: االجتاهات، والسيناريوهات.
 

ا متعأددة يأودي مأن    ًأاالجتاهات عنصر أساسي من عناصر التفكت املستقبلي،  هي تظهر يرا

مبأأا  أأدري جأأال اسأأتمر هأأذا االجتأأاه.     التواأأعخلهلأأا املاضأأي واحلاضأأر  ح ظهأأور املسأأتقبل مأأن خأألل     

وتسأأاعدنا االجتاهأأات علأأا معر أأة الفأأرق بأأ  ال ابأأمس واملأأتغت واملأأتغت باسأأتمرار. ومالًبأأا مأأا تتحأأدا هأأذه    

االجتاهأأات ا رتاضأأاتنا وحتيزاتنأأا جأأول مأأا  أأدري. وتشأأتمل بعأأض املنشأأورات، م أأل:  اجتاهأأات تشأأكيل   

ا خارج  ال معأ ط أل   ًأت ز أهمية التطورات األوسع نطاا(، علا ايمة  ضا ية OECD, 2019[4]التعلي   )

 أك  االضطرابات اليت حتدري للنظام اد تنتي من خارجه.
 

أو تووللياتف فللال  توقعللاتالسلليناريو ات ذات ابيعللة خياليللة متعمللدةحت لللذا   جتتللوا أبللًدا الللت   

 فغنت ان املشاركة واحلوار من أجا توظيفها بشكا فعَّال
 

السيناريوهات  موعات من التصورات املستقبلية البديلة علا  أكل حملأات أو اصأص تعطأي     

أو توصأأيات. وال  تواعأأاتصأأورة لسأأياق املسأأتقبل. وبسأأبب يبيعتهأأا اخلياليأأة املتعمأأدة ال حتتأأوي أبأأًدا علأأا  

تراعي السيناريوهات األجداري املتواعة أو املفرتضة، و منا األجداري احملتملة  قط. واهلأد، مأن صأيامتها    

  واختاك اإلجراءات يف الوامس احلاضر. ويتحقق هذا من خلل توليد أ كأار جأول األجأداري املتواعأة     ّأالتعل

 واختبارها و عادة صيامتها.
 

رد استقراء الجتاه مع ،  هي تنخذ مجيأع االجتاهأات يف االعتبأار    السيناريوهات أك ر من  

مأأأن خأأألل تواأأأع يبيعأأأة املسأأأتقبل  كا كأأأا  هنأأأاك اجتأأأاه واجأأأد أو أك أأأر مسأأأتمر )أو يغأأأت مسأأأاره(.       

 السأأيناريوهات نفسأأها لأأيس هلأأا ايمأأة يف جأأد كاتهأأا، لكأأن صأأيامتها أو اسأأتخدامها يف سأأياق احلأأوار        

 يرة باالهتمام.اإلسرتاتيجي هو ما جيعلها جد
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تنتشأأر السأأيناريوهات بشأأكل خأأاص يف نطأأأاق ممارسأأة االستشأأرا، اإلسأأرتاتيجي، وهنأأأاك        

مدارع  كرية متعددة جول يريقة تطويرها واستخدامها. وبشكل عام، وبالنسبة لقراء هذا الكتاب، 

 صة بسبب ثلثة جوانب:استشرا يًّا كا أهمية خا ًأانهجُتعد السيناريوهات م

  :تتيا السيناريوهات مساجة آمنة للخ اء  تلفو   يها ويتحدا بعضه  ا رتاضأات   ا ستكشلاو

بعض.  عندما يصري أجد اخل اء بن  سيناريو مع  ال يع  عن تصور مسأتقبلي  يتواأع جدوثأهط    

املرمأأوب، أ  مكأأن، أو  أأإ  كلأأه يوكأأد علأأا وجأأود جريأأة تامأأة يف منااشأأاتنا.  لأأيس مأأن امل     

 علا صأواب  يف منااشأته لسأيناريوهات املسأتقبل. ويرجأع هأذا جزئيًّأا  ح ظهأور          ًأاتكو  دائم

السيناريوهات يف عدد من اجملموعأات ولأيس  قأط يف  موعأة واجأدة. ويتأيا لنأا استكشأا،         

املسأأتقبل التخلأأي عأأن ا رتاضأأاتنا الراسأأخة الأأيت اأأد ي بأأمس خطوهأأا وخطرهأأا جأأال سأألمنا بهأأا       

 اها. وابلن

 :تشجعنا السيناريوهات علا التفكت يف  كل املسأتقبل.  كيأ  سأيكو  األمأر  كا      السياق

علأا املقأاييس    والتواعأات تغت النمط الذي  ك  يريقة تفكتناو ويف ج  تركز التواعأات  

أو األجداري الفرديأة، تسأما لنأا هأذه السأيناريوهات بأالنظر يف املسأتقبل ككأل،  يف صأورته          

 الشاملة .

 اد تصبا السيناريوهات أدوات  عَّالة يف  جياد  هأ  مشأرتك داخأل املنظمأة جأول يريقأة        لسرد:ا

اختاك اإلجراءات. ومن خلل  نشاء  موعة من التجارب جأول املسأتقبل بشخصأياتها وأجأداثها     

ومنطقهأأا، تظأأل السأأرديات اةديأأة للسأأيناريو حمفأأورة يف الأأذاكرة لتصأأبا جأأزًءا مأأن يريقأأة     

 .تفكت املنظمة
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بدأت اكومة سنغافورة تطوير قدراتها ا ستشلرافية   أواخلر النمانينيلاتحت بلدًوا ملن وضلع السليناريو ات   مقلر         

و ارة الدفا حت ثم ااُتمد ختطيط السيناريو ات بعد ذلك كأداة للتفكري   السياسات اويلة امللدى وتطوير لا الرب اخلدملة     

مركلللللز أسلللللا  استشلللللرافي ا   الموالللللة   (CSF)اإلسلللللرتاتي ية العاملللللةف وبااتبلللللار مركلللللز السللللليناريو ات املسلللللتقبلية   

تعزيز قدرات التفكري والتخطيط اللت امللدى    م2222اإلسرتاتي ية التابعة ملكتب رئي  الو راوحت كاش اودو من تنشائع اام 

عة السوداوحت ووضع الطويا ارب اخلدمة العامة من خالل تقويم األساليب ا ديدة للتفكري املستقبليحت وجتديد أادا  الب 

شلبكة ملن ممارسلي ا ستشلراو      CSFخطط للطوارئحت خالية من متطلبات املسلسوليات التشلغيلية اليوميلةف وينشلك مركلز      

واملخططني اإلسرتاتي ينيحت  ا   ذلك والدات ا ستشلراو التابعلة لللو ارةحت واويئلات املختلفلةحت وخريلي املسلتقباحت وقلادة          

 الفكر الدوليف 

لنتللائج الرئيسللة للعمللا ا ستشللرا    تطللوير اقليللة وثقافللة التوجللع املسللتقبلي اللرب اخلدمللة            وتتمنللا تاللدى ا  

العامللةف و  ةللال التعللليمحت يالاللو أش القللوى الدافعللةحت منللا: التقللدم التكنولللوجي السللريعحت و للاار اللدم املسللاواةحت وتغللري        

 (MOE)باف والت  ذا النحوحت أالقلت و ارة التعلليم   تطلعات الشباب ترتك تأثرًيا قويًّا الت اريقة تاداد املواانني للمستق

م من أجا احلياة" ضمت ستة حماور إ تقدميها بشلكا تلدريي     ّلاركة توالاية   السنوات األخرية جتت شعار  "التعل

 السنوات األخريةحت  ي: 

     فقلللط التحصللليا   م اولللادو القلللائم اللللت ا  تملللام والشلللغي وللللي     ّل"متعلللة اللللتعلم" الللليت تسكلللد اللللت ضلللرورة التعلللل

 األكادمييف
 م املواد الدراسلية بشلكا  تلليحت وبلوترية     ّل"تعليم ثانوا واادحت ونطاقات مواد دراسية متعددة" تتيح للطالب فروة لتعل

 تناسب قدراتهمف 
     التعليم كقوة دافعة" تعز  جتقيق املساواة ا جتماايةحت جبانب استنمار كبري   التعليم قبا املدرسليحت ووضلع خطلط"

 نح التعليميةحت لضماش اصول ا ميع الت التعليم وجتما تكاليفعفامل
            تعلللم اللغللات مللن أجللا احليللاة" لللدام تعلللم اللغللات األم اللليت تعكلل  التمللع متعللدد النقافللات   سللنغافورة وتراثهللاحت"

 م اللغات األجنبية إلاداد الطالب للتفااا مع املنطقة والعاملفّلباإلضافة تو تعل
  الدراسية"  ا يعز  تعليم الشخصية واملواانةحت والواي الرقمي للدى ا ميلعحت ويسلااد الطلالب اللت      "جتديث منا  نا

 التعرو الت قارة آسياف 
            مستقبا مهارات املعلمني" الذا يلدام املعلملني   راايلة امللتعلمني ملن أجلا تالداد م للمسلتقباف وألش العلامل   يلزال"

رار سلللنغافورة   مواجهلللة جتلللديات فريلللدةحت سلللتكوش ممارسلللة ا ستشلللراو    مشلللوًبا بالتعقيلللد والللدم الللليقنيحت وملللع اسلللتم  

داللم اخلدمللة العامللة   تعميللق الللتفكري اويللا   CSFاملتخصصللة أكنللر أ ميللة مللن أا وقللت مضللتف وسيواوللا مركللز  

 األمد وقدرات التخطيطحت اتت نتمكن من اختاذ قرارات أفضا   الوقت احلاضرحت وا ستعداد األمنا للمستقباف

Source: Ministry of Education (2020[5].)  

ملعرفلللة املزيلللد الللول مركلللز السللليناريو ات املسلللتقبلية اإلسلللرتاتي يةحت الموالللة اإلسلللرتاتي يةحت مكتلللب رئلللي  اللللو راوحت          

 ف/https://www.csf.gov.sgسنغافورةحت يرجت  يارة  ذا املوقع اإللكرتوني 
 

https://www.csf.gov.sg/
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  :جتديد مدى جدوى السيناريو ات :جتديد األ داو -

 ما املنظمة اليت تفكر يف مستقبلهاو 

 ما سبب وجود املنظمةو 

 ما األيرا، الفاعلة اليت تتفاعل معها املنظمةو 

     ما اإلسرتاتيجية أو ال نامج أو السياسة اليت تنظر  يهأا املنظمأة وتفيأدها

 سيناريوهاتويف منااشة ال

 :فهم منطق السيناريو وخصائصع: ا ستكشاو -

 ما الدالئل املوجودة يف الوامس احلاضر اليت اد تتحقق بالفعلو 

      كيأأ  نكأأن لشأأخص يعأأيش يف أجأأد عأأوامل املسأأتقبل هأأذه أ  يصأأفه

 لشخص آخر يعيش يف واتنا احلاضرو

 :السيناريو اتالنظر   اريقة أداو املستخدم داخا  : جتديد التداايات -

 ما املخاير والفرص اةديدة اليت تظهر لنا يف كل سيناريوو 

 ما نقاط القوة والضع  لدا منظمتنا يف كل سيناريوو 

 وأي منها اسأتعددنا   وكامًل ايناريوهات استعددنا هلا استعداًدأي من الس

 وملاكاو وهلا استعداًدا دو  املستوا اللزم لتحقيق  البقاء واالزدهار

 لتحأأأأديات واألولويأأأأات اإلسأأأأرتاتيجية اةديأأأأدة الأأأأيت ت تهأأأأا هأأأأذه  مأأأأا ا

 السيناريوهاتو

     :العودة تو اإلجراوات احلالية ملنظمة املستخدم: اختاذ تجراوات تسرتاتي ية -

 ما خمزوننا اإلسرتاتيجيو 

 كي  تعمل املمارسات احلالية يف كل سيناريوو 

 البد من البح  عنهاو ما التغيتات اةديدة، أو علمات التغيت اليت 

     مأأا اخليأأارات اةديأأدة املتاجأأة للجمأأع بأأ  نقأأاط القأأوة احلاليأأة والفأأرص

 اةديدةو

 ما اخليارات اةديدة املتاجة لتجنب اةمع ب  نقاط الضع  القائمة واملخاير اةديدةو 

 ما األسالة اةديدة اليت حنتاج  ح معاةتها يف الوامس احلاليو 
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: حماولللة قيللاس ااتماليللة اللدو  السلليناريو ات )تمللا  عللزل بعضللها اللن بعلل حت أو  قارنللة بعضللها         األووالعقبللة 

   حماو ت  ا ا سيناريو معمل بسبب ادم ااتمالية ادوثعف –ًلاأيض–ببع (ف وقد يت لت  ذا 

السليناريو ات ةلرد تنبلسات أو توقعلاتف     : تش سلامل غالًبلا ملن سلوو الفهلم القائلا      ملاذا الد   لذا األملري: ينبلع  لذا الت            •

 ويرى كنريوش أش التصورات املستقبلية التملة فقط  ي اليت تستحق املناقشةف

جدوى  ذا  األملري: يطلرح  لذا السلسال انلد حماوللة احلكلم اللت مسلتوى ااتماليلة الدو  سليناريو ات              ما سبب ادم  •

معينة تنبت وحتهاحت ولي  وحة اإلسرتاتي ية اليت تستهدو  ذه السيناريو ات تنفيذ اف و نا يتبني أش انتقاد اما 

العقبلة املتمنللة    لذا التسلامل تقلوض      شخص آخر يكوش أسها بكنري من انتقاد تسرتاتي يتنا اخلاوةف كما أش  لذه  

بهلاحت وأش   التوقلع ملن التصلورات املسلتقبلية   ميكلن     ا ظلرا  ألنهلا تتقبلا فكلرة أش كلنريً     فرضية ختطيط السيناريو اتحت ن

م ّلأموًرا كنرية  تكوش غري حمتملة ملن منظلور احلاضلرحت لكنهلا جتلد  بلرغم ذللكف  والالوة اللت ذللكحت ملن املمكلن تعلل             

   الوقت احلاضر من خالل تصور األادا  املستقبليةحت اتت وتش مل جتد  أبًداف دروس تيابية

وكانت شبع مستحيلة قبا اقد  حتكيي نعاجل األمر: ميكن تذكري املشاركني   احلوار باألادا  اليت ادثت مسخًرا  •

رغم أنهللا خيللا ت جتتللوا الللت أثنللاو احلللوارحت ميكللن اإلشللارة تو اخلرافللات اللليت بلل  مللن الللزمن ) نللاك العديللد منهللا(ف و

م منهلاف و نلاك أسللوب مفيلد آخلر و لو الرح أسلئلة         ّلدروس قيِّمةف فالسيناريو ات خيلا ت الول املسلتقبا وميكننلا التعلل     

 ترشادية اول التطورات   احلاضر اليت تشري بشكا تيابي تو جتقق السيناريو املتوقع الت أرض الواقعف
 

–راوات جتييد أو "اا" خصائص السيناريو اللذا ينريتشلكالياتف قلد الد   لذا      للللللللتج : حماولة جتديدالنانيةالعقبة 

اندما يصي املشاركوش سيناريو بأنع "غري مستقر"حت ويبحنوش ان ارق إلاادة وضع تصور م ان املستقبا تو وورة  –أيًضا

 أقرب تو الوضع الرا ن أو التوقعات احلاليةف

رح  ذا التسامل اندما يقبا املشاركوش فكلرة ااتماليلة الدو  السليناريوحت لكلنهم   يرغبلوش       ملاذا اد   ذا األمر: يط  •

  ذلك حت ويروش أش لديهم القدرة الت منع ادوثعحت أو تغيريه بعد ادوثعف ومن الشائع   احلوارات السياسية أش يفشلا  

ا ميكلن للمنظملة أش جتققلع  فرد لا وملن      مل  –بما جتققع السياسات بوجلع الامحت وبلني:     –أاملشاركوش   التمييز بني: 

 خالل شراكاتها الفعليةف

الذا تقوم اليع السليناريو ات  لو ضلرورة تجبلار املسلتخدم اللت اللتفكري        جدوا  ذا األمر: املبدأ الرئي   ما سبب ادم  •

لموسلة الليت     اريقة مواجهة تصور مستقبلي بديا لي    وضع يسمح لع بتحديدهف و  ميكلن جتديلد اإلجلراوات امل   

ميكلن اختاذ للا لتحقيللق الن للاح   املسللتقبا ت  بفهللم القيللود اخلاولة بللالفردف وقللد تكشللي السلليناريو ات اللن خيللارات    

ثاقبة الرمية للسياسات العامة ككاحت لكن تذا مل يكشي احلوار ان اإلجراوات اليت يتعني الت املستخدم اختاذ لاحت فللن   

 يكوش للتمرين أا تأثريف

األمر: ويقتضي ذلك  فصا املشاركني أنفسهم ان احلاضر من خالل ختيا ما سيفعلونع تذا ناموا اليوم  كيي نعاجل  •

باسلتخدام أدوات  واستيقظوا   العلامل اللذا وولفع السليناريوف وقلد يسلااد  لذا التملرين   تنظليم تفكلري املشلاركني            

ليلة: " لذا الامل الد      و سليناريو بالكلملات التا  اإلورار الت أش تبدأ كا مجلة ُتسلتخدم  ستكشلا   لفظيةحت منها منال 

 فف"فيع
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وملعرفلللة املزيلللد الللن ا ستشلللراو اإلسلللرتاتي يحت يرجلللت تصلللفح  لللذا املوقلللع اإللكرتوني)منظملللة التعلللاوش ا قتصلللادا          

 https://www.oecd.org/strategic-foresightوالتنمية(  
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 الثالثالفصل 

 

يقدم هذا التقرير  موعة من السيناريوهات ملسأتقبل التعلأي . وال نكأن استشأرا، املسأتقبل      

 ال بعد تقوي  احلاضر. ويقوم هذا الفصل بهذه املهمة من خلل النظر يف التطأورات والقضأايا الرئيسأة يف    

املدرسأي علأا مأدا العقأدين املاضأي . وتشأمل االجتاهأات الرئيسأة يف هأذا السأياق زيأادة            التعلي  والتعل  

املشأأاركة يف التعلأأي  الرمسأأي، والتوسأأع يف  همنأأا للأأتعل  البشأأري، والتواعأأات املتزايأأدة الأأيت ينتظرهأأا       

ا  عأداد   تمع املدارع واملعلم ، وبالتأالي  هأ  الطأرق الأيت تعمأل بهأا سياسأات التعلأي  وممارسأاته علأ          

 املعلم  واملدارع والنظ  لتلبية هذه املتطلبات.
 

 

  بأأه، بأأل ّأ لأأ  تعأأد املشأأاركة يف التعلأأي  الرمسأأي يف واأأمس مبكأأر مأأن احليأأاة  أأرد أمأأر مسلأأ  

دول منظمأأة التعأأاو   أصأأبحمس اجتاًهأأا رئيًسأأا آخأأًذا يف الصأأعود.  جميأأع األيفأأال واملأأراهق  تقريًبأأا يف        

االاتصأأأادي والتنميأأأة يشأأأاركو  يف التعلأأأي  الرمسأأأي مأأأن خأأألل التسأأأجيل اإللزامأأأي يف بأأأرامج التعلأأأي     

. بل تتجاوز معدالت االلتحاق املرتفعة املعدالت املقررة يف التعلي  اإللزامأي  )املتوسط( االبتدائي واإلعدادي

بعأض دول منظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة، اأد       يف أملب األجوال:  بالنسأبة لأليفأال واملأراهق  يف    

 عاًما. (17)أو (12)يستمر معدل االلتحاق بالتعلي  يف نصابه الكامل ملدة تصل  ح 
 

ويتزايد معدل االلتحاق مبستويات التعلي  مت اإللزامي يف مجيأع اجملأاالت،  قأد  أارك أك أر      

 دول مجيأأع يف املبكأأرة الطفولأأة مبرجلأأة التعلأأي  يف واخلامسأأة الرابعأأة سأأنِّ يف األيفأأال مأأن%( 92)مأأن 

، وهو ما  علته الغالبية العظما من األيفال يف م2217تنمية تقريًبا يف عام وال االاتصادي التعاو  منظمة

يف النصأ  اآلخأر مأن     ًأامعأدل االلتحأاق بأالتعلي  مرتفعأ     ال ال ة يف كل دولة من ثلري دول. كمأا ظألَّ   سنِّ

 مضأأو  عشأأر سأأنوات  قأأط،  قأأد زاد متوسأأط نسأأبة منظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي      التعلأأي  اإللزامأأي، يف 

 عأامي  بأ   مأا  (%44) ح (%35)عاًمأا( مأن   34–24والتنمية مأن الشأباب احلاصأل  علأا التعلأي  العأالي )      

  (.OECD, 2019[1]) م2211و م2221
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تستند التواعات السكانية  ح سيناريو متوسط السكا  واهلجرة الصادر من مركز اخلأ ة   مالاظة:

(CEPAM) (SSP2.) 

 Source: Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (2018[2]). 

 

 

التعلأأأي  الصأأأام العأأأام، ويأأأدع  احلقأأأوق األساسأأأية لأل أأأراد، م أأأل: املشأأأاركة املدنيأأأة  أأأدم 

(.  أأاأل راد الأأذين  UNESCO, 2015[3]والسياسأأية، وحتقيأأق مسأأتويات ملئمأأة مأأن الصأأحة والر اهيأأة )     

 ظأأو  مبسأأتويات التعلأأي  العأأالي ينخريأأو  بشأأكل أكأأ  يف العمليأأة الدنقراييأأة، ومأأن املأأرجا أ        

ا أأأأأ ن املرجأأأ(. ومOECD, 2017[4]ة بالغت )أأأأأأوعي وال قأأأأأأأدور يف اإلدارة واحلك  والعمل التطيكو  هل  

ألعلأأأا مأأأن التعلأأأي  باخنفأأأاض  متأأأتعه  بصأأأحة بدنيأأأة ونفسأأأية جيأأأدة،  ك تأأأرتبط املسأأأتويات ا   –ًأاأيضأأأ–

 . ((OECD, 2019[5]; 2019[6]ات املنطوية علا املخاير وتبل أمناط احلياة الصحية السلوك
 

 ,OECDوباإلضا ة  ح كله، ُيعّد التعلأي  أمأًرا  أديد األهميأة للاتصأاد القأائ  علأا املعأار، )        

.  أأالتعلي  هأأو املنأأوط ببنأأاء رأع املأأال البشأأريط  ك ير أأع مأأن اأأدرات األ أأراد، ويعأأزز اإلنتاجيأأة        ([7]2019
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(. ويف م أأل هأأذا  Goldin and Katz, 2007[8]االاتصأأادية، وييسأأر تطأأوير التقنيأأات الرائأأدة واعتمادهأأا )   

 ;OECD, 2019[1]السأياق، يتمتأع األ أراد كوو التعلأي  العأالي بفأرص كأبتة يف التوظيأ  وجنأا األربأاي )          

مبعنا اخنفأاض   – (OECD, 2017[9](. وعلا الرم  من الدالئل الواضحة علا االستقطاب املهل )[6]2019

متوسأطة  األجأور، يف مقابأل زيأادة احلصأص املخصصأة       احلصة املخصصة إلمجالي العمالأة يف الوظأائ    

 قأأد تظأأل املهأأارات األعلأأا الأأيت  تتطأأورمن خأألل العمليأأة       –للوظأأائ  كات األجأأور املرتفعأأة واملنخفضأأة  

التعليمية مطلوبة من مجيع املوظف ،  كا كانمس الوظائ  كات األجور األدنا ال تزال تتضمن هي األخأرا  

 ,Autor, Levy and Murnaneالتعقيأد ال نكأن االستعاضأة عنهأا بالتكنولوجيأا      مهامَّ مت روتينية متزايدة 

 [(، م ل:  ال الرعاية.[10]2003
 

واد ُأل  الك ت من الكتب عن التنثت احملتمأل للتطأورات التكنولوجيأة علأا مسأتقبل العمأل       

لأرؤا األك أر تطرً أا    والوظائ ، متضمنًة وجهات نظر تناولمس العمالأة يف املسأتقبل، ونأدرة الوظأائ ، وا    

ومأن املوكأد أ  يكأو  للتطأورات     (. Brown and Keep,2018, [11]جأول املصأت النهأائي للعمأل والتوظيأ  )     

احلاصلة يف أجهزة احلاسوب، ومنها الذكاء االصأطناعي، واأدرات الرؤيأة واحلركأة، تأنثت اأوي علأا        

[(. ومع كله،  من الصعب استنتاج Elliott, 2017[12]املهام اليت يقوم بها مالبية العامل  بالوظائ  احلالية 

اآلثأار املرتتبأأة علأأا القأأوا العاملأة يف املسأأتقبلط كلأأه أ  العديأأد مأن العوامأأل االاتصأأادية والتنظيميأأة تتأأيا    

(. ومأأع تطأأور اأأدرات أجهأأزة   Brynjolfsson and Mitchell, 2017[13]تطبيأأق التكنولوجيأأا يف االاتصأأاد ) 

املهأارات يف أسأواق العمأل، علأا عكأس العقأود األربعأة املاضأية الأيت ظأل            احلاسوب، يتطور الطلب علا

 [(.(Deming, 2017[14] يها الطلب موجهًا حنو املهارات االجتماعية والوجدانية. 
 

 ,OECDوبناًء علا ما تقدم، يتب  لنا أ  االلتحاق بالتعلي ، جتا يف املراجأل العمريأة املبكأرة )   

[ يظل  قق  وائد كبتة تعود علا األ أراد يف مراجأل الجقأة مأن جيأاته .  عائأدات       ([16]2020 ;[15]2017

  خأارج  يأار املأدارع واةامعأات التقليديأة، مبأا يف كلأه        ّأالتعلي  تتزايد بتزايأد  أرص الوصأول  ح التعلأ    

ختلأأ  التعلأأي  يف كليأأات اجملتمأأع، واةامعأأات اهلاد أأة للأأربا، واملعاهأأد الفنيأأة، والأأ امج الراميأأة مب       

نضأأوا مأدة خدمأأة   أنواعهأا. وأل  أصأأحاب العمأل ال نكأأنه  التعأر، علأأا مهأارات مأأوظفيه   ال بعأد أ      

كأ ت مأنه  معأايت معأدة سأابًقا، و   كانأمس مأت دايقأة، الختيأار املأوظف  احملأتمل ،            معينةط يستخدم 

التحصيل العلمأي مو أرًا جيأًدا     (. ونتيجة لذله، ال يزالBol, 2015[17]ومنها م ًلا: املوهلت األكادنية )

 (.OECD, 2019[6]من مو رات التوظي  مقارنة بغته من املهارات الفعلية يف العديد من الدول )
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والسأأوال املهأأ  هنأأا هأأو: هأأل األسأأاليب األك أأر داأأة الأأيت يتبناهأأا األ أأراد الكتسأأاب مهأأارات       

موسسات األكادنية بإيلء مزيأد مأن   تتجاوز ما يتعلمونه يف املدارع ستصبا مصدًرا للتحرر، وتسما لل

  وليس التصأني  األكأادني، وبالتأالي حتريأر مأوارد ااتصأادية تكأو  خمصصأة لتعلأي           ّأاالهتمام للتعل

األ راد واجملتمعو والسوال ال اني الذي ينب ق مأن األول، وهأو سأوال بعيأد املأدا، يتعلأق بقيمأة موسسأات         

علأا ايأاع  موعأة     اعملي واسأع االنتشأار، ويكأو  اأادرً      الّألتعل  يف اجملتمع الذي يقبل بطبيعته اّأالتعل

  علا حنو أ ضل. لكن يأا تأرا هأل سأيختفي سأبب وجأود املأدارع        ّأكبتة من النتائج احملتملة هلذا التعل

 يف م ل هذا العاملو
 

 

للتعلي ، والتوسع يف التعلأي  املدرسأي علأا وجأه اخلصأوص، ال       وعلا الرم  من القيمة املتزايدة

يزال الوصول مت املتكا ئ  ح خدمات التعلي  يشكل حتدًيا. وهذا هو جأال الطألب الأذين ينتمأو   ح     

أسأأر مهأأاجرة  والجاأأة،  ك تتواأأ  خأأ اته  التعليميأأة بشأأكل كأأبت علأأا احلأأواجز اللغويأأة وال قا يأأة،         

 ,OECDاملنأأاهج الدراسأأية، ويأأرق التأأدريس علأأا مسأأتوا الأأدول واملأأدارع .)        والأأتغتات احلاصأألة يف 

2017[18]; 2018[19]; Cerna,2019[20]) ويتعلق هذا األمر بالتعلي  الريفي، ال سيما يف املنايق النائية كات  ]

يف الك ا ة السكانية املنخفضة، وهي اليت مالًبا ما حتتوي علا مدارع صغتة تعاني من ايأود كأبتة   

 ,OECDاملوارد البشرية واملالية، وهذا جي  الطلب علا السفر لسأاعات يويلأة للأذهاب  ح مدارسأه . )    

أيًضا بالطلب الذين يعانو  من صعوبات يف الأتعل  و عااأات جسأدية    –. ويتعلق األمر ([22]2018 [21]2017

السأأائدة، علأأا الأأرم  مأأن أ   واضأأطرابات نفسأأية،  هأأ  يعجأأزو  دائًمأأا عأأن االلتحأأاق بالبياأأات التعليميأأة 

 (.OECD, 2017[23]بعض النظ  التعليمية  دري  يها عكس كله)
 

 ضا ة  ح كله، من املرجا معاناة الطألب كوي اخللفيأات االجتماعيأة واالاتصأادية احملرومأة      و

  داخأأل املدرسأأة، وتأأدني معأأدالت مشأأاركته  يف بياأأات تعلأأي  ورعايأأة الطفولأأة       ّأمأأن صأأعوبات يف التعلأأ  

(. والأدا ع الأرئيس لعأدم    OECD, 2019[1]( واخنفاض تواعأات التحأااه  بأالتعلي  العأالي )    ECECاملبكرة )

التكا و ب  الطلب يف الوصول  ح تعلي  جيد واحلصول علا الفرص نفسها، هو انتقال هذه امليزة بأ   

املزايأأا مأأن جيأأ  التعلأأي    مأأا يتمتعأأو  بأأبعض   ًأايأأاء أمأأور الطأألب املتميأأزين مالبأأ   األجيأأال، مبعأأل أ  أول 

واملشاركة يف القوا العاملة، وهأو األمأر الأذي ال يسأبب معضألت أخلايأة وسياسأية  حسأب، بأل يأوثر           

 (.OECD, 2017[24]اإلنتاجية االاتصادية واالبتكار ) يفسلًبا 
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وخأألل العقأأدين املاضأأي ، ظأأل حتقيأأق تكأأا و الفأأرص يف التعلأأي  أولويأأة أوح بالنسأأبة لأأدول    

واأأد تسأأاعد بعأأض السياسأأات، م أأل:  تاجأأة     (. OECD, 2019[25]التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة )  منظمأأة 

االلتحاق ببياات تعلأي  ورعايأة الطفولأة املبكأرة ةميأع الطألب، واعتمأاد نظأ  متويأل تراعأي اختل أات            

وصأول  التكوين االجتماعي واالاتصادي للمدارع، و اأرار نظأام أيأام الدراسأة األيأول، وزيأادة  أرص ال       

 ح أنشطة التعل  مت الرمسية، يف التخفي  من احلواجز االجتماعية واالاتصادية وال قا ية بأ  الطألب   

(OECD, 2017[26]; 2018[22]; 2019[27]         ،لكأن هنأاك معضألت أخأرا، م أل:  عأادة الصأ  الدراسأي .)

يت تعتمأأدها بعأأض والتقسأأي  املبكأأر للطأألب و أأق اأأدراته ، وخطأأط اختيأأار الطأألب مأأت املنضأأبطة الأأ   

 [(.(OECD, 2019[28]; 2018[29]املدارع، وهي تسه  يف  عادة  نتاج هذه احلواجز 
 

 

يتّجأأه سأأكا  دول منظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة حنأأو الشأأيخوخة، وبأأرم  كلأأه  ظأأا    

مأأنه  يواصأأل العمأأل بعأأد سأأن   امتزايأأًد ا(. ودليأأل كلأأه أ  عأأددً OECD, 2019[7]بصأأحة جيأأدة )أك أأره  

ا لدع  النمو املهل لأل راد. ومع أًّمهم   مدا احلياة أصبا عامًلأالتقاعد القانوني، وأ  الوصول  ح التعل

عاًمأأا يف التعلأأي  الرمسأأي   (24و) (25)كلأأه، تأأرتبط مشأأاركة األ أأخاص الأأذين تأأرتاوي أعمأأاره  بأأ      

ا باملشاركة يف سوق العمل، ومن املرجا أ  يزيد معأدل األ أراد املشأارك  يف سأوق العمأل      ًأارتباًيا وثيق

 ,OECDمن احلاصل  علا التعلي  العالي مبقدار الضع  عن احلاصل   قط علأا التعلأي  دو  ال أانوي )   

سأأية والظر يأأة حتأأول دو  وصأأول البأأالغ   ح  أأرص   (. وال يأأزال هنأأاك عأأدد مأأن احلأأواجز املوس [1]2019

الأأتعل ، م أأأل: عأأأدم ملءمأأة الفأأأرص التعليميأأأة بالنسأأبة  لأأأيه ، أو ارتفأأأا  تكاليفهأأا، أو ميأأأاب املرونأأأة     

 (.OECD, 2019[30]; 2018[31]الكا ية )
 

هلأذه  إلدراك الأدول   ا . ونظأرً ّأ  مبختل  أ كاله علا املوسسات الرمسية للتعلأ ّأوال يقتصر التعل

احلقيقة، ااممس الدول يف مجيع أحنأاء العأامل بوضأع أيأر لتعريأ  املهأارات وخطأط التقأوي  املرتبطأة بهأا           

 ,Braňka, 2016[32]; Singh, 2015[33]; Werquinللتعر، علا التعل  مأت الرمسأي ومأت النظأامي للبأالغ  )     

  ّأ زيأادة سأبل املشأاركة يف التعلأ    (. وكا  للنظ  وال امج احلاسوبية دور بارز يف كلأه، ظهأر يف  [34]2010

مت الرمسي ومت النظأامي، وال سأيما يف ظأل منأو املشأاركة الراميأة بشأكل مطأرد عأ  مجيأع الفاأات            

(. وهنأأاك  موعأأة كأأبتة مأأن املأأوارد التعليميأأة  OECD, 2019[7]العمريأأة علأأا مأأدا العقأأدين املاضأأي  ) 

(، والأأيت تيسأأر الوصأأول  ح  MOOCsعأأ  اإلنرتنأأمس )(، م أأل: الأأدورات املك فأأة املفتوجأأة  OERاملفتوجأأة )

 .(Orr, Rimini and van Damme, 2015[35] رص التعل  للجميع، ال سيما يف التعلي  العالي )
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ويف الوامس كاته، اد تصبا  رص التعل ، اليت تتس  بالطأابع مأت الرمسأي والتوجيأه الأذاتي  ح       

املهأأارات وامليأأول اللزمأأة للمشأأاركة بشأأكل مسأأتقل وم مأأر    جأأد كأأبت، عائًقأأا أمأأام مأأن يفتقأأرو   ح   

(Littlejohn et al., 2016[36]   وال تقل أهمية  رص التعل  بالنسبة ملستخدميها احملتمل  عن أهميأة سأهولة .)

وصوهل   ليها.  قد كا  املويدو  األوائل ملفهوم لتعل  مدا احلياة علا دراية بهذه املسنلة عندما أدركأوا  

علي   جيب أ  يغرع يف املتعلم  الرمبة يف تعلأ  كاتأي يسأتمر مأدا احليأاة، وخاصأة لأدا األيفأال          أ  الت

(Faure et al., 1972, p. 184[37]         ومع كله، يظأل السأوال جأول دور جأودة نظأ  التعلأي  يف حتفيأز األ أراد .)]

املقأأاييس األكادنيأأة  [( مأأت مأأدروع نسأأبيًّا مقارنأأة بتحليأأل OECD, 2000[38])علأأا الأأتعل  مأأدا احليأأاة  

اصتة املدا. لذا، جيب أ  يزيد التعلي  والبحوري الرتبوية من اهتمامها باملهارات اليت تعأزز املشأاركة يف   

  مأدا احليأاة وعأ  مراجلأها املختلفأة.      ّأالتعل  علا املدا الطويل،  كا كا  هناك اهتمام من جانبها بالتعل

سألوكية ونقأاط التقائهأا املتزايأدة مأع التعلأي  كات أهميأة خاصأة         واد تكو  النتائج احلدي ة يف العلأوم ال 

 هلذه املنااشة.

 ضا ة  ح كله، أدت منااشة تعل  الكبار يف  يار اجتياجات سأوق العمأل  ح  مفأال األسأالة     و

يف  االعيش لفأرتة يويلأة يسأتلزم تغأيتً      كبار السن و مكانية الوصول  ليهأا.  أ  ّأجول اهلد، من  رص تعل

ا التقليأأدي ملفهأأوم الشأأيخوخة.  فأأي هأأذه اآلونأأة، بأأات النأأاع يقضأأو  سأأنوات أك أأر يف التقاعأأد         املعنأأ

(OECD, 2019[7]    وبالتالي،  تأاج كبأار السأن يف تعلأ .)مه   ح اجتياجأات  ضأا ية تتجأاوز تلأه املتعلقأة      ّأ

التقاعأد    قط بنشاط العمل، ومن أم لة كله ما  تاجونه من متطلبأات صأحية خمتلفأة عنأد بلغأوه  سأن      

(Schuller, 2019[39]; Istance, 2015[40]     واأله  من كلأه، أنأه ال ينبغأي أ  يتعأارض التعلأ .)بوصأفه جأزًءا   ّأ  

من  يخوخة تتس  بالنشاط والصحة مع جقيقة أ  كبار السأن والضأعفاء مالًبأا مأا يواجهأو  جأاالت مأن        

السأن علأا اخأتل، أعمأاره  عنأد      التبعية والعزلة وسأوء الصأحة. وبالتأالي، جيأب مراعأاة ظأرو، كبأار        

 (.Boudiny, 2013[41])البدء يف ختصيص  رص تعل  هل  
 

 

   بناء اوة عاملة مدربة بشكل جيد، و هزة بكفايات متقدمة، عامل أساسي للحفاظ علأا  

ئعة يف اخلطأأأاب السياسأأأي القأأأدرة التنا سأأأية يف ااتصأأأاد املعر أأأة العأأأاملي. وتسأأأاعد هأأأذه الفكأأأرة الشأأأا

ووثائقه، مع تواع  ارتفا  املستوا التعليمي ألولياء األمور وزيادة مستوا مطأالبه ، يف توضأيا مأا نكأن     

 تعريفه علا أنه ضرورة تعليمية ملحة.
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  ّأوليس من املستغرب أ  يسلط الضوء علا املدارع واملعلم ،  كلهما يسعا  ح دعأ  التعلأ  

 ضًل عن رصد تنثتهما عن ك ب وبشكل متزايد. ومن أم لة كلأه تزايأد اهتمأام    األكادني والتميز، 

ا أًّا وسياسيأ والأذي يولأد بأدوره اهتماًمأا عامًّأ        علا مأدا العقأدين املاضأي ،   ّأالدول بقياع خمرجات التعل

 (.Verger, Parcerisa and Fontdevila, 2018[42]علا نطاٍق كبٍت )
 

و  التعلي  ليصبا حتدًيا متزايًدا مع تكش  التغيتات احلاصألة  ويف الوامس نفسه، يتحول مشر

يف البياأأة األوسأأع للمأأدارع.  معر أأة القأأراءة والكتابأأة علأأا سأأبيل امل أأال مل تعأأد املقيأأاع الأأرئيس لنجأأاي  

بفه  املعلومات الأو تة)وهي تكأو  متضأاربة     –ًأاأيض–نظام التعلي . أما يف العامل الرامي،  يتعلق األمر 

 ,OECDت من األجيا ( وتقوي  موثواية املصادر، وصحة ججج معينة يف سيااات ثقا يأة ملموسأة )  يف ك 

2018[43].) 
 

 

يأأدور التعلأأي  يف الواأأمس الأأراهن، جأأول القأأدرة علأأا معاةأأة املعلومأأات وجأأل املشأأكلت، وهأأي  

مهأارات الأتفكت التحليلأي واإلبأداعي والنقأدي. كمأا       تتضمن املعر ة التخصصية القويأة، باإلضأا ة  ح   

يتمحور يف احلقيقة جول القدرات األوسع اليت و   كانمس مرتبطة باإلدراك، ترتبط باألداء علأا املسأتوا   

الشخصأأي واةمأأاعي، م أأل: املهأأارات االجتماعيأأة والوجدانيأأة، ومهأأارات التسأأاما واجأأرتام اآلخأأرين،         

 ;Luna Scott, 2015[44]و هأأ  عمليأأات الأأتعل  علأأا حنأأو أ ضأأل )     وكأأذله اأأدرات التنظأأي  الأأذاتي،    

Pellegrino, 2017[45]  .)] 

هذه السمات ليسمس كات ايمة أك  يف الوامس احلاضر عما كانمس عليأه يف  :    ولونكن الق

املاضي. ومع كله، كا  من املتواع يف املاضي أ  يتوح أصحاب األدوار االجتماعيأة القياديأة تطأوير هأذه     

قدرات. واد تغت كل هذا يف عامل يتطأور  يأه العمأل يف هياكأل أك أر اتسأاًعا وديناميكيأة وتعدديأة         ال

ثقا يأأة، عأأامل زاخأأر مبخأأاير متزايأأدة علأأا مسأأتوا األ أأراد، عأأامل يشأأكل  يأأه األ أأراد وضأأع األجأأداري  

ل نشأاط  ا علا الصعيدين احمللي والعاملي،  ما بشكل ا رتاضي أو مبا ر، يف مقابأ ًأبشكل أك ر نشاي

 (.OECD, 2019[7]، أو الصحا ة التقليدية، أو الدولة )بيوت العبادةالقوا التقليدية، م ل: 
 

ومن املتواع يف الوامس الراهن أ  تصبا الكفايات املعر ية والسلوكية املتقدمة، والأيت كانأمس   

، تسأألط  يمأأا مضأأا بعيأأدة عأأن متنأأاول معظأأ  األ أأراد، هأأي الكفايأأات املعياريأأة املعتمأأدة. ومأأع كلأأه           

 ، وهأذا يأ ت املخأاو، جأول     ّأالتقونات الوينية والدولية الضوء علا االختل ات امل تة يف خمرجات التعل
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(  و  جأوات املهأارات  علأا الأرم  مأن أ  املفهأوم األخأت ال        World Bank, 2017[46]ما ُيسما   قأر الأتعل  )   

(. Modestino, Shoag and Ballance, 2019[47]; Shierholz and Gould, 2018[48]يأزال حمأل نقأاا سأاخن )    

ومع تزايد التواعأات جأول التعلأي  املدرسأي، بأات دور املأدارع يف احلفأاظ علأا التأواز  بأ  املسأاواة بأ              

 خمتل  الطلب، وتو ت تعلي  متميز، وتلبية االجتياجات الفردية للمتعلم  ن ل حتدًيا متزايًدا.
 

 

التعلي  املدرسي علا نطأاق واسأع تلبيأة الجتياجأات اجملتمعأات احلدي أة، وتعأود نشأنته  ح          َرَهَظ

القرن  ال أامن عشأر والتاسأع عشأر بهأد، تزويأد األيفأال باملعأار، اللزمأة خلدمأة االاتصأاد الصأناعي             

دور رعايأة   وأدتيف النمأو،   النا ئ واتها،  ح جانب اعتماد هذه املعار،. واستمرت هذه الأنظ  املدرسأية  

األيفأال خألل  أرتة تواجأد أوليأأاء األمأور مبكأا  العمأل، وكلأه يف ظأأل اخنفأاض معأدل عمالأة األيفأأال            

ودخأأول املأأرأة  ح سأأوق العمأأل خأألل القأأر  العشأأرين. وباإلضأأا ة  ح كلأأه، دأبأأمس املأأدارع علأأا تعريأأ      

نيأأة، والقأأي  العلمانيأأة للمجتمعأأات الكأأ ا كات املأأتعلم  بأأاألدوار والقواعأأد االجتماعيأأة، والعأأادات الدي

  يف الواأمس  ّأاالنتماء املدني والويل املتنو . ومع كله، مل نكن نعر، سوا القليل عن يبيعة عمليأة التعلأ  

الأأذي توسأأع  يأأه التعلأأي  املدرسأأي. وكانأأمس املأأدارع تعمأأل بشأأكل تقليأأدي  و أأق  منأأوكج املصأأنع ،  قأأد    

  القأأائ  علأأا احلفأأل والأأتلق ، واسأأرتجا      ّأعمليأأات املوجأأدة، والتعلأأ  كانأأمس تتبأأع يف عملأأها منهجيأأة ال   

 من الدول يف واتنا احلالي. ك تاملعلومات. وال يزال هذا هو احلال يف 
 

 ,National Academies of Sciencesويف الوامس احلاضر، أصبا  همنا للتعل  البشري أك ر داة )

Engineering, and Medicine, 2018[49]; Cantor et al., 2018[50]; Kuhl et al., 2019[51]; Dumont, Istance 

and Benavides, 2010[52]          أأنحن اليأأوم نعلأأ  أ  أدمغأأة اإلنسأأا  سأأهلة التغأأيت، وأ  األ أأراد يتعلمأأو  .)

  املتشابهة.  املتعلمو  ليسوا أوعية أو ألواًجأا  ارمأة.   ّأوأساليب التعل بن كال خمتلفة، جتا يف ظل بياات

مه  تكأأو  مأأوثرة يف معاةأأة املعلومأأات ّأ تصأأوراته  وخأأ اته  ومهأأاراته  السأأابقة الأأيت جيلبونهأأا  ح تعلأأ

مفأاهي   بد من توظي  املعار، السأابقة وموازنتهأا يف جالأة وجأود      اةديدة اليت يكتسبونها. وبالتالي، ال

خاياة، وكله  كا أراد املتعلمو  االنتقال من احلقائق اجملزأة والعمليات الروتينية  ح التعر، علأا يريقأة   

 ارتباط املشكلت باملعار، اليت اكتسبوها بالفعل، وتنمية املهارات وتطبيقها حللها.
 

مشأأاركته   مأأدا أهميأأة السأأياق التعليمأأي للمأأتعلم ، ومأأدا    –ًأاأيضأأ–ومأأن اةوانأأب املهمأأة  

مه . وتقدم التجارب املختلفة للمتعلم   رًصا تعليمية خمتلفة. وباإلضأا ة  ح كلأه، تسألط    ّأبنشاط يف تعل

البحوري الضوء علا مدا  الصلة الوثيقة ب  الوظائ  املعر ية والوجدانية واالجتماعية والعايفية. وتأدع   
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 ظهار معأار ه  ومشأاركته  يف تنمأل واٍ  جأول يريقأة       ، وتتيا للمتعلم   مكانية ّأالبياة اإلجيابية للتعل

تطوير هذه املعار،، وهي عمليات كات يبيعة اجتماعية، وتعد املنااشة مع الغأت والتوجيأه والأدع  الأذي     

 تقدمه أيرا، أخرا )املعلمو ، وأولياء األمور، واألارا ( موارد تعليمية اّيمة.
 

 

ال ابأأأمس أ  تكأأأوين  موعأأأات خمتلفأأأة مأأأن املأأأتعلم ، واملعلمأأأ ، واحملتأأأوا، واملأأأوارد       مأأأن 

(. ويظأل  Darling-Hammond et al., 2019[53]التعليمية، من  أننه أ  يعأزز مسأتوا الأتعل  يف املأدارع )     

أعضأأائه، االعتبأأار األول هأأو بنأأاء بياأأة تعليميأأة يكأأو  الأأتعل   يهأأا آمًنأأا، ويعأأزز بنأأاء علاأأات وديأأة بأأ       

(. كمأا أ  نظأ  دعأ     OECD, 2019[54]; 2020[55]; 2010[56]; 2017[23]ويراعي التنو  ال قايف والأوظيفي ) 

الطلب، مبا يف كله الدع  األكادني داخأل الفصأول الدراسأية وخارجهأا، ومراعأاة الصأحة اةسأدية        

 ;Burns and Gottschalk, 2019[57]والوجدانيأأة للمأأتعلم ، تعأأزز بأأدورها تهياأأة ظأأرو، بيايأأة  جيابيأأة )  

2020[58).) 

الكفايأات   وتظل الدا عية هي جوهر العملية التعليمية. ويفرتض من املنأاهج الدراسأية أ  حتأدد   

للمعلم  والطلب لتكييفهأا مأع اجتياجأاته  واهتمامأاته . ويشأرتط يف تصأمي         األساسية، وترتك  ااًل

يت يشكنلونها بشأكل جقيقأي مأن خألل نقلأه  ملعأار ه        املناهج الدراسية االعرتا، بتصورات الطلب ال

من الرتكيز  قط علا احلقائق املرتاكمة  ، ومهاراته   وق اإلدراكية بداًلالسابقة، وتفكته  املعريف

 (.Pellegrino, 2017[45]; OECD, forthcoming[59]يف  موعة متنوعة من املوضوعات املتزايدة باستمرار )

  العميأأق  سأأرتاتيجيات تدريسأأية تتميأأز بالتنشأأيط املعأأريف، وتفسأأا اجملأأال أمأأام     ّأوتتطلأأب عمليأأات التعلأأ 

الأأتفكت الأأذاتي والتعأأاوني، وتقأأدم الأأدع  جيأأد التصأأمي ، أي األسأألوب التعليمأأي الأأذي يأأت   يأأه تقأأدي     

الدع  الكايف عنأد تعريأ  الطألب باملهأام ألول مأرة، علأا أ  يأت   زالتأه بالتأدريج عنأدما يبأدأ الطألب             

 .(Paniagua and Istance, 2018[60] تقا  املعار، واملهارات املتواعة منه  )
 

 ,.Schmidt et alع الطأألب )أأأأأأأأأأأأأو ضأأا ة  ح كلأأه، جيأأب أ  تأأو ر املأأدارع  أأرص تعلأأ  ةمي 

(Schmidt, et al., 2015[61]; OECD, 2016[62])         وأ  تعمأل بشأكل اسأتبااي لتطأوير األمنأاط والعقليأات

 (.  Chernyshenko, Kankaraš and Drasgow, 2018[63]اليت تتبنا املرونة واملواا  اإلجيابية جتاه التعل  )
 

كما جيب أ  تتواءم أدوات التقوي  مع هذه األهدا،، وهو ما ال  دري مالًبا يف الوامس احلالي 

(OECD, 2013[64]ولع .)        ل من األم لة اةيدة علا انعأدام هأذه املواءمأة اعتمأاد تطبيأق االختبأارات الفرديأة
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يف مقابأأل التخلأأي عأأن الأأتعل  التعأأاوني، أو اعتمأأاد االختبأأارات القائمأأة علأأا اسأأتدعاء املعلومأأات داخأأل           

ات املدارع اليت اعتمدت وبشكل متزايد اسأتخدام الأنظ  والأ امج احلاسأوبية.  وينبغأي أ  تراعأي عمليأ       

التقوي  يف القر  احلادي والعشرين معار، الطلب املتكاملة ومهاراته  ومواافه  ضمن املهام التطبيقية 

املكلف  بها، وكذله االستجابة بفعَّاليأة للحاجأة املتزايأدة السأتغلل العمليأات الأيت اأد تظهأر بشأكل          

 (. Vincent-Lancrin et al., 2019[65]صحيا وبطرق متعددة، م ل: اإلبدا  )
 

أ  يتوا ق التقوي  امللئ  للمستقبل مع  موعات الطألب املتنوعأة، و مأل تواعأات     من بد  وال

 Kuhl et al., 2019[51]; Tarabini, Castejón andعالية للجميع بغض النظر عن الصور النمطية االجتماعيأة ) 

Curran, 2020[66]; OECD, 2017[23]    كأن جفظأه يف الأذاكرة مأن     (. وتتجأاوز التقونأات املتقدمأة مأا ن

(. Conley, 2018[67])معلومات بهد، مساعدة املتعلم  علا زيادة وعيه  الذاتي بهوياته  ويريقأة تعلمهأ    

 حفل الطلب هلذه املعلومات بإتقا   ّسن من  ّعالية التقأوي  التكأويل جملموعأة مأن املهأارات، ولأيس       

  ، عأأامًلّأتكأأو  املهأأارات الشخصأأية، م أأل: االسأأتعداد للتعلأأ  قأأط املهأأارات التقليديأأة. ويف املقابأأل، اأأد  

 ,Fernandez and Liuمساعًدا ملواصألة املأتعلم  تطأوير أنفسأه ،  كريًّأا ومهنيًّأا، مأع تقأدمه  يف السأن )         

2019[68]  .) 

 ، أ  تأأدع  املأأتعلم  ّأونكأأن للتقنيأأات اةديأأدة، مأأن خأألل وظائفهأأا التحليليأأة لعمليأأة التعلأأ  

 ;Kuhl et al., 2019[51]; Wyatt-Smith, Lingard and Heck, 2019[69] يف مواصلة تطويره  الذاتي )واملعلم 

OECD, 2018[70] أ  يتحلأا املمارسأو  وصأنَّا  القأرار بقأدرات متكنأنه  مأن اسأتخدام          مأن  بأد  (. لكأن ال

ولكأن البيانأات التعليميأة    ( جتأا تعمأل هأذه التقنيأات بفّعاليأة.      Schildkamp, 2019[71]البيانات التعليميأة ) 

كله ال تزال  ما مت مستخدمة يف أملب األجوال، أو مستخدمة بطريقة خاياأة، جتأا مأع     من رم علا ال

 (.; Burns, Köster and Fuster, 2016[72] (OECD, 2019[25] يلق است مارات يف هذا اجملال )
 

 

حتدي  التعلي ،  قأد ثبأمس أ  التغأيت واسأع النطأاق يف نظأ  التعلأي   علأا         علا الرم  من أهمية 

مستوا النظام ككل مهمة صعبة. ومن األمور احملورية يف حتس  التعلي  التنكد مأن اأدرة الأنظ  علأا     

التوظي  األم ل ألصوهلا الرئيسة: وهي املعلمو . وعلأا الأرم  مأن مأرور مأا يقأرب مأن عقأدين مأن الأزمن           

تأو رت   التعقيأد وعأدم الأيق  يف عاملنأا،     كلمأا زاد  ا جتأا اليأوم:   ًأ  التأالي،  إنأه ال يأزال مقلقأ    علا البيأا 

مصأأادر بديلأأة للمعر أأة والتأأنثت أمأأام الطأألب، وكلمأأا أصأأبحمس املأأدارع أك أأر انفتاًجأأا علأأا العمأألء       
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اسأأتخدامها، املتنأأوع ، وكلمأأا تنوعأأمس اإلسأأرتاتيجيات التنظيميأأة والرتبويأأة الأأيت جيأأب علأأا املعلمأأ         

كانأأمس مسأأتويات املهأأارة املهنيأأة اللزمأأة للو أأاء بهأأا مرتفعأأة. وهنأأاك تواعأأات متزايأأدة بأأننه         …وكلمأأا

]املعلم [ يسأتطيعو  العمأل يف هياكأل تنظيميأة جديأدة، بالتعأاو  مأع زملئهأ  ومأن خألل الشأبكات،            

ملتعلقأأة باملهنيأأة، م أأل: املعلأأ     الفأأردي للطأألب. وتتطلأأب هأأذه التواعأأات توظيأأ  املفأأاهي  ا   ّأوتعزيأأز التعلأأ

كميسأأر وخأأبت للمعر أأة، وخأأبت  أأردي ومشأأارك يف الفريأأق، وموّجأأه حنأأو االجتياجأأات الفرديأأة والبياأأة    

 (.OECD, 2001, pp. 71-72[73]األوسع، ومشارك يف التدريس والبح  والتطوير )
 

 

حتسأأأأأ  جأأأأأودة كأأأأأوادر التأأأأأدريس رأع خطأأأأأط السياسأأأأأات    يف العقأأأأأود األخأأأأأتة، اجتأأأأأل  

(، ويرجأأع كلأأه  ح أ  الأأدول تواجأأه حتأأديات تتعلأأق بشأأيخوخة      OECD, 2005[74]; 2019[25]التعليميأأة)

كوادر التدريس، وارتفا  معدالت تنااص املعلم  اةدد أو املعلم  اةيدين يف املأدارع احملرومأةط لأذا    

تأنثت كأبت علأا جاكبيأة      –ًأاأيضأ –املعلمأ  ملهنأة التأدريس، والأيت هلأا      تهت  هذه الدول بر ع جودة  عأداد  

 (.OECD, 2019[75]املهنة )
 

ونكن ربط  موعة متنوعأة مأن اإلجأراءات السياسأاتية بهأذه األولويأات.  علأا سأبيل امل أال،          

تطأويره   ااممس العديد من الدول بإصلي جداول رواتأب املعلمأ  وهياكلأه  الوظيفيأةط إلتاجأة خيأارات ل      

(.  كمأا ظهأرت تقونأات  مبتكأرة ومتنوعأة      OECD, 2019[76]املهل، وتنوعه ، ومكا نته  علأا كلأه)  

للمعلم ، واعتمدت معايت للتدريس وأير للكفايةط وكله لتوجيه تأدريب املعلمأ  و عأداده ، وتنهيلأه      

 .(Révai, 2018[77]; OECD, 2013[64]املهل وترايه  الوظيفي )
 

ديأأد مأأن الأأنظ  مسأأنلة نقأأص املعلمأأ  مأأن خأألل اإلبقأأاء علأأا املعلمأأ  يف  صأأوهل       وتعأأاا الع

(. ومع استمرار تزايد عدد املعلم  من كبار السأن  OECD, 2013[78]الدراسية يف وامس الجق من جياته  )

ل ه  يف العمأل وتفضأيل دخأو   ّأممن يتمتعو  بالصحة والكفاية والدا عية، اد ينشن تعارض ب  محاية جقأ 

ا. ويف املقابل، اد تزيد هذه السياسات من تعقيد اةهود املبذولأة ملعاةأة   أًّمته  من املعلم   األصغر سن

االختلالت الدنومرا ية األخرا، م ل: ضما  أ  يعكس عدد املعلم  عدد الطلب الذين يدرسو  هلأ   

 (.OECD, 2015[79]; 2017[18]; 2010[56]من جي  جنسه  أو تكوينه  العراي، علا سبيل امل ال )
 

ويف الواأأمس كاتأأه، كأأا  حتسأأ  مأأوهلت املعلمأأ  ومهأأاراته  وتأأدريبه  أولويأأة سياسأأية رئيسأأة  

(OECD, 2019[25]           وتعلق كله بوضأع منأاهج  أاملة لتأدريب املعلمأ ، وتأو ت اخلأ ة امليدانيأة للمعلمأ .)
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 العمأل للمعلمأ  املبتأدئ ، وتأو ت الواأمس      احملتمل . وتعلق األمر كذله بتيست االنتقال مأن املدرسأة  ح   

اللزم لقيامه  بالتجربة العملية والتنشأاة االجتماعيأة مأع أاأرانه ، وتعزيأز املهأارات املهنيأة باسأتمرار مأن          

 ;OECD, 2005[74]; 2019[80]خأألل التأأدريب، و تاجأأة  أأرص املمارسأأة التنمليأأة والبحأأ  أثنأأاء العمأأل )  

2019[76]; Paniagua and Sánchez-Martí, 2018[81  .) 
 

ومع كله، ال تزال القضايا األساسية اائمة. وعلا الرم  من األدلة الك تة علأا الأدور الأرئيس    

 ،  أأإ  تعلأأي  املعلمأأ  ومعأأايت ابأأوهل  واختيأأاره      ّأالأأدوا ع والعوايأأ  يف التأأدريس والتعلأأ    توديأأهالأأذي 

االعتبأار املناسأب لقأدراته  الوجدانيأة والدا عيأأة     مأن الأنظ  ال تأولي     كأ ت وتنهيلأه  املهأل وتأوظيفه  يف    

(OECD, 2019[80]; Guerriero, 2017[82]و .)   ضا ة  ح كله،  علا الرم  من اةهود املبذولة لبنأاء  بياأات 

محاية  للمعلم  املبتدئ  من خألل  يألق بأرامج التعريأ  والتوجيأه، ال تأزال هنأاك أسأالة تتعلأق مبأدا           

(. OECD, 2019[76]) م   ح  رص جتريبية وعملية كات مغزا أثناء  عأداده  األوًّلأي   مكانية وصول املعل

النظر يف مدا الرمبة يف تعري  املعلم  يف بداية جياته  املهنية باملدارع الأيت اأد    –ًأاأيض–كما يراعا 

 (.Paniagua and Sánchez-Martí, 2018[81]ال تهت  بتدايق ممارساتها ومراجعتها، أي ال تهت  باالبتكار )

واد ركزت نظ  التعلي  بشكل كبت علا حتس  وصول املعلم   ح تطأوير مهأل مسأتمر، وكلأه مأن      

خلل توسيع خيارات التدريب، وتنم  استحقااات املعلم  يف الوامس واإلجأازات لضأما  مشأاركته  يف    

كلأه، مل يكأن   مأن  رم  وعلا الأ ولكن، (. OECD, 2019[76]التدريب، وربط التدريب بالرتاي الوظيفي )

مأأن امل أأالي تقأأدي  تأأدريب مأأن مصأأدر خأأارجي يف  أأكل د عأأة واجأأدة أو سلسأألة اصأأتة مأأن الأأدورات           

 ,Hess and Ostromالتعليمية. أما املعر ة، مبعنا  املعلومات اليت يت  استيعابها و ه  يريقأة اسأتخدامها  )  

. ويست استخدام األدلة والتحس  واالبتكار جنًبأا  (،  ل نكن  نقلها  م لما ننقل اطعة الورق[83]2007

 ح جنب،  ك يستخدم املعلمو  املعار، املتاجة إلنشاء جلأول جديأدة وتوليأد معأار، جديأدة يأوال العمليأة        

 (.Révai, 2020[84]التعليمية )
 

 أأاملعلمو  وسأأطاء ينقلأأو  معأأار ه  اخلاصأأة، ومالًبأأا مأأا ينظمأأو  أنفسأأه  يف  أأبكات أاأأرا      

(.  املشأأاركة وتبأأادل  (Paniagua and Istance, 2018[60]; OECD, 2015[85]ز  جأأدرا  املدرسأأة   تتجأأاو

اخل ات واحلوار والتعاو  ب  املعلم  يف جأدود الشأراكات بيأنه  وبأ  اةهأات الفاعلأة األخأرا، م أل:         

البحأ ،  ك نكأن   املوسسات البح ية، تتجاوز مناكج نقل املعر ة اخلطية إلنشأاء نظأام بياأي للبتكأار و    

 ;OECD, 2019[76]ةميأع املعلمأأ  دمأأج األدلأأة واألسأاليب اةديأأدة بشأأكل  عَّأأال يف سأأياااتها املعنيأة )   
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Révai, 2020[84]       ومن الضروري  ه  يريقة عمل هذه الرتتيبأات، وعلأا واضأعي السياسأات تعزيأز هأذه .)

 (.Lima, forthcoming[86]ءلتها )اهلياكل التنظيمية، والتعاو  معها، واستدامتها وتعزيزها، ومسا
 

   

ويقدم املعلمو  األك ر خ ة ومعر ة تدريًسا عالي اةودة، وهذا يودي  ح حتقيق نتائج أ ضأل  

ومقننة وضأمنية ك مأرة خلأ ته     مبا لديه  من معار، واضحة  –للطلب.  املعلمو  كوو املعر ة الواسعة 

(Révai and Guerriero, 2017[87])–     يتميزو  يف  دارته  الصفية،  يمكنه  احلفاظ علأا انتظأام الطألب

وانتبأأاهه  وتركيأأزه .  هأأ  جيربأأو  منأأاهج جديأأدة، ويأأزودو  الطأألب بأأالتعلي  الأأذي  فأأز تفكتهأأ    

لبأأو  االجتياجأأات الوجدانيأأة  للطأألب، ويبنأأو  لإلبقأأاء علأأا مشأأاركته  يف املهأأام. كمأأا يراعأأو ، بأأل وي

 (.Ulferts, 2019[88علاات ودية معه  )
 

كمأأا يتميأأز املعلمأأو  اةيأأدو  بالقأأدرة علأأا تشأأخيص املوااأأ  الراهنأأة، وحتديأأد اجتياجأأات      

التعل . ويتع  عليه  أثناء عمليأة التشأخيص تطبيأق أجأد احللأول احملتملأة، وهأي املعضألة الأيت ال نكأن           

بهأا   (، والأيت يقصأد  Révai and Guerriero, 2017[87]; Pollard, 2010[89] ال من خلل جشد املعأار، ) جلها 

املعر ة اخلاصة مبحتأوا املأادة الدراسأية، واملمارسأات الرتبويأة العامأة، والتكنولوجيأا. واأد          اهنا حتديًد

ينتي اكتساب هذه املعار،  بشكل مبا ر من دراسأة األدلأة واملشأاركة النشأطة يف البحأ ، وكأذله       

 ,Guerriero, 2017[82]; Harris, Mishra and Koehlerمأن اخلأ ة املهنيأة و التعأاو  والتبأادل بأ  األاأرا  )       

2009[90]; OECD, 2019[80].) 
 

  الطلب بطرق خمتلفة.  علا سبيل امل ال، نكأن للمعلمأ    ّأوتدع   سرتاتيجيات التدريس تعل

  ّأ  اخلاص به ، كمأا هأو احلأال يف التعلأ    ّأيف توجيه التعل  يها الطلب أدواًرا نشطة يوديتصمي  أنشطة 

علأأا آليأأات اللعأأب واأللعأأاب. واأأد يفضأأل معلمأأو  آخأأرو    أأراك      القأأائ  علأأا املشأأروعات، أو االعتمأأاد 

يلبه  من خلل سرد القصص واارتاي بدائل مقارنة، وتقدي  أم لأة مأ تة للأتفكت، ويأري موضأوعات      

مفتوجأأة للمنااشأأة. ومالًبأأا مأأا جيمأأع املعلمأأو  بأأ  اإلسأأرتاتيجيات املختلفأأة اعتمأأاًدا علأأا املهمأأة املطروجأأة  

 (.Paniagua and Istance, 2018[60]  ومستوا استجابة الطلب هل  )ومهاراته  وثقته
 

خمتلفة من املعار،، ويربطونهأا بسأياااته     ًرا يستخدم  يه املمارسو  أ كااًلويتيا هذا منظو

  حمأددة وعوامأل سأيااية،    ّأوممارسته  ويكيفونها معها. وتله كفايأة معقأدة تتضأمن تقأوي  جأاالت تعلأ      

  ّأالسابقة لدا الطلب، واجتاهاته ، ودا عيته ، وأهدا، املناهج الدراسأية، ومأوارد التعلأ   م ل: املعار، 
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وهأذا املنظأور التدريسأي يبعأدنا     (. Guerriero and Révai, 2017[91]  )ّأاملتاجة، وربطها بعل  التأدريس والتعلأ   

ا املناهج الدراسأية، وجيعلنأا   عن النظر  ح املعلم  باعتباره   رد  ني  ينفذو  اإلجراءات اليت تتطلبه

ننظر  ليه  كمهني  تعتمأد ممارسأاته  علأا التقأدير واالجتهأاد الشخصأي واملعر أة والتقأوي . ومأن هأذا           

املنطلق، يصبا االبتكار جوهر املمارسة املهنية للمعلم ،  ك جيب عليه  وضع جلأول جديأدة باسأتمرار،    

 ,Paniagua and Istance, 2018[60]; Révaiوالتعأاو  ) وتكيي  احللول األخرا من خلل الدراسة واحلأدع  

2020[84]  .) 
 

   

 ح  العقأود األربعأة األخأتة. واسأتنادً    تغت توزيع السلطة داخل نظ  التعلي  بدرجة كبتة خألل ا 

 االفرضية القائلة بن  املوظف  واإلداري  واملديرين واملهني  الذين يبا رو  العمليات احمللية يعر و  جيًد

ما يلأزم مأن  جأراءات واأرارات، اجتهأمس العديأد مأن نظأ  التعلأي   ح التوسأع يف تطبيأق عأدم املركزيأة،              

يات التقديريأة يف مزاولأة مسأوولياته .    وكله من خألل مأنا األيأرا، الفاعلأة احملليأة مزيأدًا مأن الصألج        

كما جولمس اإلصلجات السياسية واالجتاهات العاملية الك ا) م ل: العوملة واالتصال بشبكة اإلنرتنأمس  

واسع النطاق( توجه السلطة  ح مسارات أخرا: سواء من القمأة ُتجأاه املنظمأات الدوليأة، أو مأن القاعأدة       

ومأأع كلأأه،  قأأد تكيفأأمس    (.Theisens, 2016, p. 56[92]هليأأة )جتأأاه املوسسأأات اخلاصأأة واملنظمأأات األ  

احلكومأأات املركزيأأة )الأأيت ال تأأزال هأأي املسأأوولة عأأن خمرجأأات نظأأام التعلأأي  املدرسأأي( مأأع األدوار          

اةديدة، وكله من خلل ختليها عن التخطيط املركزي والسيطرة وتعزيز املسأاءلة والأدع  بالنسأبة  ح    

 .  األيرا، الفاعلة احمللية
 

 

دأبمس اإلدارة العامة علا العمل بشكل تقليدي من خلل التخطأيط القأائ  علأا  تقسأي  اهلأد،      

أو األهدا،  ح خطوات، و ضفاء الطابع الرمسي عليهاط جتا نكن تنفيذها بصورة  أبه آليأة، و ظهأار    

(. ومأن خألل تعظأي  االسأتقللية     Mintzberg, 1994, p. 108[93]النتائج أو املخرجات املتواعة لكل خطأوة ) 

احملليأأة وآليأأات املسأأاءلة الرأسأأية القائمأأة علأأا األداء، م أأل: عمليأأات التقأأوي  واسأأعة النطأأاق، متأأارع            

اإلدارات التعليمية نوًعا مت مبا ر من السلطة يف وضأع األهأدا، والتقأوي  والتوجيأه. وعألوة علأا كلأه،        

عليميأأأة كأأأ تة أدوات اائمأأأة علأأأا السأأأوق للأأأتحك  يف بعأأأض اجملأأأاالت، م أأأل: اإلدارة    اعتمأأأدت نظأأأ  ت

( علأأأا الأأأرم  مأأأن تفأأأاوت النتأأأائج يف هأأأذا الصأأأدد.  Sahlberg, 2016[94]املدرسأأأية، وتسأأأجيل الطأأألب )

(Waslander, Pater and van der Weide, 2010[95]; Lubienski, 2009[96] ) 
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ملركزية علأا دعأ  األيأرا، الفاعلأة احملليأة، وأعأادت تعريأ         واد أكدت اإلدارات التعليمية ا

األدوار ومأأوارد اهلياكأأل القائمأأة، م أأل:  أأرق الفحأأص والتفتأأيش، وزادت مأأن جهأأود االتصأأال لتوضأأيا         

 ,OECDاألولويأأات واإلجأأراءات السياسأأاتية، ووضأأع آليأأات ةمأأع األدلأأة واملعأأار، واخلأأ ات وترمجتهأأا ) 

اخلطوات علا التجريب واالبتكأار، وعأززت مأن التقأوي  الأذاتي وحتسأ         [( . واد  ّجعمس هذه[97]2007

القدرات يف املدارع ومشاركة املمارسات الفعالة. ومع كله، جدري النقيض،  قد واعأمس بعأض األخطأاء    

يف تنفيذ السياسات بسبب سوء التواصل وسرعة تغت األولويات وظهور مشأكلت نامجأة عأن اإلصألي،     

ت الأأيت ُصأأمممس علأأا املسأأتوا املركأأزي )البيانأأات والأأ امج( علأأا الصأأعيد احمللأأي        ومل ُتسأأتخدم األدوا

(Burns, Köster and Fuster, 2016[72] . ) 
 

واتسأأممس نظأأ  التعلأأي  بالتعقيأأد الشأأديد وتنأأو  األيأأرا، الفاعلأأة  يأأه  ح جأأد كأأبت، وزادت       

االستقللية احملليأة تفسأا    مبكا  أ مستويات اإلدارة اليت تتوح اختاك القرارات وتنفيذها. ومن األهمية 

كأأبًتا أمأأام تنأأو  أصأأحاب املصأألحة جتأأا تشأأارك يف وضأأع السياسأأات ،  بإمكانهأأا املشأأاركة       أأااًل

 (. Burns and Köster, 2016[98]وتقدي  التغذية الراجعة والدع  أو جتا  ظهار املعارضة )
 

 االسأتقللية احملليأة تتأيا لأليأرا،        ما نااشناه جتا اآل  مأا هأو  ال جأزء يسأت مأن القصأة.       

الفعالة  رصة التنظي  الذاتي والتعاو ، وهذا سر انتشار الشبكات والشأراكات الأيت تعمأل علأا تبأادل      

  وحتس  اخلدمات املقدمأة. وألنهأا تكّونأمس بفعأل األ أراد أو املنظمأات، وبسأبب        ّأاأل كار وخ ات التعل

طوعيأأة أو اإللزاميأأةط زاد انتشأأارها يف كأأل مكأأا ، كمأأا يف   يبيعتهأأا مأأت الرمسيأأة ومأأت النظاميأأة وال  

الشبكات والشراكات املدرسية واملهنية للمعلم  ب  اهلياات التعليمية ومقدمي اخلدمات يف متها مأن  

 ,OECD, 2018[22]; 2019[76]; Burns and Gottschalk, 2019[57]; Révaiاجملاالت األخرا اخلاصة والعامة )

2020[84]  .)] 
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Source: Burns and Köster, 2016[98]).) 

 

كله، اد تودي الشبكات والشراكات  ح ظهور نتأائج مأت مرموبأة،     من رم علا اللكن، و

م ل: ارتفا  تكالي  األنشطة التعاونيأة، واال تقأار  ح القأدرات، وتعقأد التنسأيق املشأرتك، واملبالغأة يف        

 Lima, forthcoming[86]; Ehren andتوزيأع املسأووليات، باإلضأا ة  ح املشأكلت النامجأة عأن املسأاءلة )       

Perryman, 2017[99]        وجيأأب أ  يوخأأذ كلأأه يف احلسأأبا  لضأأما  عأأدم جتأأاوز تكأأالي  املشأأاركات .)

مزاياها. وعلوة علا كله، هناك مسنلة يف ماية األهمية وهي مدا علاة احلكومأات بتلأه الشأبكات    

(Theisens, 2016[92]  . ) 
 

اد وتتضأأمن الشأأبكات والشأأراكات عأأرض يأأرق جديأأدة للأأتفكت تكأأو  ناجتأأة عأأن اسرت أأ  

األيأأرا، الفاعلأأة االجتماعيأأة بتفضأأيلتها وأولوياتهأأا اخلاصأأة. ويأأتع  علأأا احلكومأأات تقأأوي  دور ردود  
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أصحاب املصلحة يف تيست التقدم احملرز حنو األهدا، السياساتية املنشودة ويريقة القيام بذله أو مأدا  

، أو صأأيامتها علأأا  ضأأرورة  عأأادة صأأيامة تلأأه األهأأدا،، أو وضأأعها بصأأورة مشأأرتكة خأأارج اإلدارات      

املسأأتوا احمللأأي. وجينمأأا تصأأدر مبأأادرة مأأن اجملتمعأأات أو األيأأرا، الفاعلأأة احملليأأة )بصأأورة تصأأاعدية(      

يكأأو  السأأوال الأأذي يطأأري نفسأأه: مأأا اخلطأأوات التاليأأة الأأيت ينبغأأي أ  تتخأأذها احلكومأأاتو وختتلأأ     

كومات أي  جراء، أو اد تعراأل  اإلجابة عن هذا السوال باختل، السياق اخلاص بها،  قد ال تتخذ احل

 (.  Frankowski et al., 2018[100]تله اهلياكل النا اة، أو تيسرها، أو توثر عليها، أو تتحك   يها )
 

د أأأأأأأأأأأأويف ظأأأأل تلأأأأه الظأأأأرو، املعقأأأأدة، حتتأأأأاج اإلدارة وبشأأأأكل ملأأأأا  ح بنأأأأاء ال قأأأأة وجش   

فأأأات للمضأأأي اأأأدًما بالسياسأأأات ة، ونكأأأن للحكومأأأات توظيأأأ  هياكأأأل  أأأبكية وحتال أأأأأأأاملصدااي

(. واأأأد يكأأأو  مأأأن الصأأأعب  دارة هأأأذه الشأأأبكات Burns, Köster and Fuster, 2016[72])وتنفيأأأذها 

والشأأراكات يف ضأأوء اخأأتل، أهأأدا، األيأأرا، الفاعلأأة العامأأة واخلاصأأة، واحلاجأأة  ح تنسأأيق نقأأاط    

 دارة هأذه الشأبكات والشأراكاتط    كله، تعزيأز  من رم  علا الالتقاء متعددة يف آ  واجد. لكن جيب، 

لضما  استغلل نظ  التعلي  للموارد واخل ات اخلارجية، ومواكبأة الأتغتات السأريعة يف البياأة األوسأع      

(Burns and Gottschalk, 2019[57] .) 
 

ويف الواأأمس كاتأأه، يقتضأأي  نشأأاء هأأذه الشأأراكات معاةأأة املسأأائل املتعلقأأة بأأاةودة وتكأأا و     

ات مأت األخلايأة مأن جانأب     حملتملأة للخأدمات املقدمأة والسألوك    ال يف التجزئأة ا الفرص، كما هو احلأ 

ا بعينها و دم مصاحلها أ(. وأل  اعتماد أدوات السياسات نيز أيراً Verger, 2019[101]بعض األيرا، )

مأأن خأألل  حتديأأد خمصصأأات املأأوارد و مكانيأأة الوصأأول  ح املعاةأأة السياسأأية وتصأأور املشأأكلت       

(Menon and Sedelmeier, 2010, p. 76; in Verger, Parcerisa and Fontdevila (2018[42]    واأد يكأو ،)

للقرارات املتعلقة بالسياسات اليت ُتتخذ يف وامس مع  عوااب يويلة املأدا. كمأا أ  اآلثأار احملتملأة مت أل      

  .  أوجًها للحاضر الذي اد ن ل بدوره أهمية كبتة لطريقة تطور مستقبل التعلي
 

 

ادمنا يف هذا الفصل حملة عامة عأن تطأورات التعلأي  املدرسأي، واملسأائل الرئيسأة املتعلقأة بأه،         

ا جتماعيًّأ وتو ت التعلي  الرمسي. ووجأدنا أ  التعلأي  املدرسأي  منأا ُينظأر  ليأه باعتبأاره اجتاًهأا ااتصأاديًّا ا         

يزيأد معأدل الوصأول  ح التعلأي       –وتوصألنا  ح مأا يلأي: أوالً   توسأع.  نشن منذ ما يقأرب مأن اأر  وال يأزال ي    

  خأارج املأدارع،   ّأالرمسي يف ضوء توسيع نطاق التعل  املبكر،  ك توجد  موعة كبتة من برامج التعلأ 
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زادت املشأاركة يف التعلأي  املدرسأي بعأد سأد  جأوات        –وتك ر برامج تعلي  ما بعد املرجلة ال انوية. ثانًيأا  

 ، ّأالفأرص  يمأا يتعلأق باملشأاركة يف الأتعل ، وتقأدير التنأو  االجتمأاعي داخأل بأرامج التعلأ           عدم تكا و 

 ويريقة التكي  معه.  
 

وتسه  علوم التعل  برؤا عميقة وجيدة تفيد يف القأدرة علأا حتقيأق  صألجات يف التعلأي ، ويف      

  الرمسأي للجميأع   ّأ تاجة التعلأ  من رم علا الالوامس كاته ال تزال تواعات التعلي  املدرسي آخذة يف النمو. و

  كأبتة ومتغلغلأة يف  أرائا كأبتة مأن اجملتمعأات، وهأذا        ّأعلا نطاق واسع، ال تأزال توجأد  جأوات تعلأ    

يشأأكه يف جأأودة التعلأأي  امُلقأأدم وتكأأا و  أأرص الوصأأول  ليأأه يف ظأأل الأأنظ  الراهنأأة. كمأأا أ  هنأأاك       

 ، ّأالرم  من التحس  الدائ  ملقاييس التعلعلا . و  مدا احلياة ويبيعتهّأخماو، جول  مكانية تو ت تعل

دو  منأأاز  يف أملأأب مأأن مه الطأألب داخأأل املدرسأأة وخارجهأأا اائمأأة ّأتظأأل الفأأوارق املصأأطنعة بأأ  مأأا يتعلأأ

 األجوال.  

لكننا نتساءل: هل تناسب نظ  التعلي  املدرسي واسعة النطاق اهلد، املنشود منهاو وهأل سأيت    

ة والتحأأديات الراهنأأة أم سأأيت  تهويلأأها يف عأأامل يتسأأ  بالتعقيأأد املتزايأأدو وكيأأ   التهأأوين مأأن نقأأاط القأأو

تتطأور نظأ  التعلأأي  املدرسأي يف  تمأع أك أأر مرونأة اأائ  علأأا التنظأي  الأذاتيو  هأأل ينبغأي علينأا تأأبل           

بعأض احللأأول التكنولوجيأةو لكأأن يأا تأأرا هأل سأأتعاا تلأه احللأأول أوجأه القصأأور الأيت تشأأوب التعلأأي         

من جقيقة أ  نظ  تعليمنأا املدرسأي يف صأورتها     ًأال نظ  التعلي  بالكليةو وانطلاسيو أم ستحل حماملدر

: هل ستبقا نظمنا هأذه اائمأة   ًأاناعي، سيظل السوال التالي مطروجاحلالية نشنت مع ظهور اجملتمع الص

 يف صورتها احلالية نفسها و 
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 الرابعالفصل 

، نشأرت منظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة تقريأًرا حتأمس عنأوا   مأا املقصأود           م2221يف عام 

جول مسأتقبل التعلأي    (،، أوردت به  موعة من السيناريوهات OECD, 2001[1]هي مبدارع املستقبلو  )

للأتفكت يف مسأتقبل التعلأي . وبعأد مضأي مأا        هام املأ ت لي . ويظل هذا التقريأر مبنزلأة اإلسأ   املدرسي والتع

 يقرب من عشرين عاًما، ال تزال العديد من القضايا الرئيسة ايد املنااشة جتا اليوم.
 

والعشأرين،   الواجأد يف عاملنا منذ مطلأع القأر     –ًأاأيض–ك تة اد تغتت  اأ  أموًر يف  وال  ه

سواء يف  ال التعلي  أويف عاملنا األوسع. ويقدم هذا الفصل  موعة مطوّرة من السيناريوهات، اعتمدنا 

يف وضعها علا تفكتنا،  ح جانب دراستنا ألعمال مركز البحأوري الرتبويأة واالبتكأار جأول اجتاهأات      

 .من الزمن ات عقًدة جتاوزتشكيل التعلي  خلل مد
 

واأأأد منيأأأل  ح اعتبأأأار هأأأذه السأأأيناريوهات وصأأأفات حمتملأأأة للمسأأأتقبل خنتأأأار منهأأأا الوصأأأفة  

. وكمأا أوضأحنا مأن ابأل يف هأذا      تواعأات األ ضل،  ال أنه من امله   دراك أ  هأذه السأيناريوهات ليسأمس    

توسيع نطأاق االجتاهأات   الكتاب، يتميز اةزء الكبت من تفكتنا يف املستقبل باخلطية، ويعتمد علا 

كله، تتبايأن وتتسأار  و أدري بهأا منحنيأات أو انقطاعأات، بأل اأد تتعطأل          من رم  علا الاحلالية اليت، 

 تواعة.  ملة املدا بسبب واو  أجداري مت االجتاهات يوي
 

وتسعا السيناريوهات  ح تعزيز التفكت يف الطرق احملتملة الأيت اأد  تلأ  بهأا املسأتقبل عأن       

احلالية. ونكن بعد كله استخدام هذه األ كار لقيأاع مأدا اسأتعدادنا للتصأورات املسأتقبلية       تواعاتنا

املختلفأأة. وبالتأأالي،  أأإ  ختيأأل سأأيناريوهات مسأأتقبلية متعأأددة يقأأر بتعأأدد مسأأارات املسأأتقبل، وعأأأدم            

 (.OECD, 2001[1] رديتها)
 

سأتة تصأورات   م 2221يأة لعأام   ورد يف السيناريوهات األصلية ملنظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنم   

مستقبلية حمتملأة، اعتمأدت املنظمأة يف تنيتهأا وتنظيمهأا علأا  موعأة مأن املوضأوعات: االجتاهأات،           
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والتواعأأأات، والأأأدع  السياسأأأي، واألهأأأدا،، والوظأأأائ ، والتنظأأأي ، واهلياكأأأل، والبعأأأد اةغأأأرايف         

 :جول حماور ثلثة:السياسي، والقوا العاملة من املعلم . واد تدور هذه املوضوعات 

 استقراء الوضع الراهن: 

 : النظ  البتوارايية املتينة.األولالسيناريو  -

 : توسيع نطاق منوكج السوق.ال انيالسيناريو  -

 استعادة الدور التعليمي للمدرسة: 

 : املدارع كمراكز اجتماعية أساسية.ال ال السيناريو  -

 : املدارع كمنظمات للتعل .الرابعالسيناريو  -

 انقطا  التعلي  املدرسي: 

 :  بكات املتعلم  واجملتمع الشبكي. اخلامسالسيناريو  -

 .سيناريو االنهيار –خروج املعلم : السادع السيناريو -
 

سأأيناريوهات جأأول مسأأتقبل التعلأأي  املدرسأأي. ويعتمأأد وضأأع هأأذه      يقأأدم هأأذا التحأأدي  أربعأأة   

السأأيناريوهات علأأا  كأأرة  عأأادة تأأنيت التعلأأي  املدرسأأي وهدمأأه بهأأد،  عأأادة هيكلتأأه كمأأا ورد يف       

 ، وزيادة االسأت مار  يأه، وتعزيأز    ّأويتسنا كله من خلل توسيع نطاق سوق التعل –السيناريوهات األصلية

  . ّأ تواصل األ راد، ومراعاه تنثته علا ختصيص عملية التعلدور التقنيات الرامية يف
 

باملنااشأة الأدائرة جأول التوظيأ  األم أل لدا عيأة األ أراد         –أيًضأا –كما تأرتبط السأيناريوهات   

 ، واالعرتا، مبصادرها الرمسيأة ومأت الرمسيأة، واالسأتفادة منهأا. وكمأا تأداخلمس التطأورات         ّأحنو التعل

اجملاالت، تأداخلمس كأذله الأتغتات واالجتاهأات الكأ ا يف التعلأي  كاتأه )انظأر         التكنولوجية يف  تا 

 الفصل ال ال (. 

سأيناريوهات منظمأة التعأاو  االاتصأادي والتنميأة األربعأة ملسأتقبل         (1–4) را  شكلاليعرض 

. ويرجأع اختيأار هأذا اإليأار الأزمل  ح      م2242التعلي  و ق  يار زمل نتد  ح عشأرين عاًمأا جتأا عأام     

أنه ن ل مدة زمنية كا ية إلجأداري تغأيت كأبت يتجأاوز الأدوائر السياسأية املبا أرة، لكنأه لأيس بعيأًدا           

 عن الوااع بالنسبة  ح املستقبلي  وأصحاب الرؤا العميقة. 
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السيناريوهات   رد سأرديات ،  أيمكن النظأر  يهأا ومنااشأتها بصأورة أك أر        ونظًرا لكو  

انفتاًجا وصراجة من منااشة خيأارات السياسأة الفعليأة. ويفيأد اسأتخدام السأيناريوهات يف تقونهأا، ويف        

ا، ومأدا اسأتجابة اطأا     ًأدراسة عمليات التغيت املتداخلة  يما يتعلق بالتطورات االجتماعيأة األوسأع نطااأ   

 التعلي  هلا. 

 :  اآلتيةونكن استخدام السيناريوهات كندوات للتعامل مع التواعات املستقبلية يف األمراض 

  . رصد مدا تطور نظ  التعلي 

  تقوي  الدوا ع احملركة لتطورات نظ  التعلي ، واستكشا، الدالئل الراهنة اليت تعمل علا

 استدامتها علا وضعها أو تسريعها أو تغيت مسارها بالكلية. 

  حتديد وضع هذه التطورات يف ظل التصورات املستقبلية، وتقوي  مدا استعدادنا )للتصورات

 (.1–4را  ربع املانظر  –املتواعة اليت تربه النظاماملستقبلية املتواعة أو التغتات مت 
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بلع بطبيعتلعف وقلد ناللت      التوقلع اخلطط املوضواة بشكا جيدحت يظا املستقبا ولعب  من رغم الت ال

 ف 12 –متنا   تسار  الدول   التعااي مع وباو كوفيد 2222ملحوظا    اام  ًلا ذه الرسالة دام

( 2( ا اتماليلة أو املعقوليلةحت و)  1و ناك بعداش يب مراااتهما اند ا ستعداد للمسلتقباحت و ملا: )  

ا من غري احت في ب أش نستعد لألادا  غري التملة ملل  بع  التطورات تكوش أكنر ااتما   التأثريف بيد أش

 تسببع من خلا كبري اال ادوثهاف 

 (:OECD, 2019[2]وباإلضافة تو  ذا الوباو العامليحت توجد أ مات أخرى تشما ما يلي )

واخلربة    حتالكوار  الطبيعية )ا اتمالية الكبريةحت يتوقي التأثري الت مدى خطورة احلد حت ومدتع •

 والتقليا من آثاره السلبية(ف حتا ستعداد لع

   للذا العللامل املرتابللطحت ويتوقللي تأثري للا الللت    الصللدمة/األ مة املاليللة )تتزايللد ااتمللا ت اللدوثها   •

 مدى خطورتها ومدتها(ف

 احلرب )اإللكرتونية( )تعتمد ااتمالية ادوثها الت السياقحت ويتوقي تأثري ا الت نوايتها(ف •

البحريلللة أو اسلللتهداو األقملللار تعطلللا شلللبكة اإلنرتنلللت/ انقطلللا  ا تصلللا ت بسلللبب قطلللع الكلللابالت    •

الصنااية )أقا ااتمالية ادو حت لكن تأثري ا كبري للغايةحت وخصوًوا تذا تزامنت )ودفة  أو املًدا(  

 مع أاد الصدمات األخرى(ف

واجهات بشرية أو آليةحت أو تطبيقات الذكاو ا وطنااي العام )  تزال ااتمالية ادوثها وتأثرياتها  •

 ف  اكم الهول(

 

 اةزء املتبقي، نعرض السيناريوهات األربعة بالتفصيل. وتشمل بعض األسالة اليت جيب ويف

النظر  يها عند التعامل مع السيناريوهات )انظر الفصل ال اني ملزيد من املعلومات،  ح جانب روابط 

 :ينتيبعض املوارد اإلضا ية(، ما 

 اه هلاوما التغتات اةديدة أو دالئل التغت اليت جيب االنتب 

    ما املخزو  اإلسرتاتيجي )التمويل، احلظر، الرتويج ملمارسة جديدة، أو  اامة  أراكة ومأا  ح

 كله(و 

  ما وظيفة املمارسات القائمة يف كل سيناريوو 
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      ما اخليارات اةديدة املتاجة للجمع ب  نقاط القوة احلالية والفرص اةديأدة، أو جتنأب نقأاط

 الضع  اليت تنطوي علا خماير جديدةو 

  ما اخليارات اإلجرائية املنطقية اةديدة يف ضوء هذه املنااشةو 
 

ئل املستقاة يف هذا الفصل، نر ق كل سيناريو مبجموعة من العوامل املساعدة احملتملة، والدال

من احلاضر، باإلضأا ة  ح سأرد مزيأد مأن األسأالة احملأدودة للمنااشأة. وتسأتهد، األسأالة  هلأام القأارئ            

 وتشجيع التنمل واملنااشة. 
 

يتسأأع نطأأاق املشأأاركة يف التعلأأي  الرمسأأي، ويأأدع  التعأأاو  الأأدولي والتطأأورات التكنولوجيأأة   

 التعل  الفردي، برم  بقاء هياكل التعلي  املدرسي وعملياته يف وضعها الراهن. 
 

مأأر يف هأأذا السأأيناريو، يتسأأع نطأأاق املشأأاركة يف التعلأأي  الرمسأأي يف السأأنوات األوح مأأن الع     

مأأن االعأأرتا، الشأأائع بأأن  التعلأأي  أسأأاع للتنا سأأية االاتصأأادية،  قأأد   ًأااأل أأراد. وانطلاأألتشأأمل معظأأ  

  الرمسأأي بدايأأة مأأن املرجلأأة العمريأأة األوح ّأك فأأمس معظأأ  الأأدول مأأن جهودهأأا لتعمأأي  الوصأأول  ح التعلأأ

لنجأأأاي وجتأأأا مأأأا بعأأأد التعلأأأي  ال أأأانوي. وال تأأأزال الشأأأهادات الرمسيأأأة هأأأي الوسأأأائل الرئيسأأأة لتحقيأأأق ا   

االاتصادي واالجتماعي. ويف الوامس كاته، مل تعد تكفي هذه الشهادات يف وامس أصبا يف مقدور األ راد 

وهأي مأوهلت  تأدعمها     –اةمع ب  املوهلت البديلة، والعمل التطأوعي، أو خأ ات العمأل مأت الرمسأي     

 جتا يستقطبه  سوق العمل. –بعض القطاعات العامة أو اخلاصة
 

البتوارايأأي للأأنظ  املدرسأأية ظأأل اائًمأأاط جظيأأمس املنأأاهج الدراسأأية مبزيأأد مأأن           وأل  الطأأابع 

االهتمأأام، وبأأدأت كأأ ت مأأن الأأدول االعتمأأاد علأأا املنأأاهج الدراسأأية املشأأرتكة وأدوات التقأأوي . كمأأا       

استمرت الضغوط لضما  حتقيق التطابق واستيفاء معايت معينة، علا الرم  من  تاجأة الفرصأة للطألب    

الرتكيأز الشأديد   مأن  رم  علأا الأ  مه  ياملأا جنحأوا يف حتقيأق الكفايأات الرئيسأة. و     ّأحمتوا تعلأ الختيار 

 علا املعر ة واملهارات، مت ل القي  واالجتاهات أهمية كبتة )القي  وريادة األعمال(. 
 

  الرامأأي الأأيت ّأويأأدع  التعأأاو  بأأ  القطأأاع  العأأام واخلأأاص علأأا املسأأتوا الأأدولي نظأأ  التعلأأ  

  والبيانات اليت تتشاركها الدول. وال تأزال سألطات التعلأي  احلكأومي هأي اةهأات       ّأموارد التعلتتضمن 

الرئيسة املنوط بها اختاك القأرارات، لكأن تقلأص نفوكهأا مأع تصأاعد نفأوك مقأدمي اخلأدمات الأدولي .           
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سألل  ح الأنظ    مأا تت  ًأالأيت يأنتي بهأا القطأا  اخلأاص دائمأ      ومن امللجل أ  األ كأار املبتكأرة الناجحأة ا   

 الوينية بشكل سريع.  
 

وال يتنثر تنظي  التعلي  والعلاات ب  الطلب واملعلم  بالتغيت، جتا مع تهياة البياأة التعليميأة   

، أًّالطلب حتمس ايادة معل  يك ه  سنأ للبتكار. وال تزال املدارع تعمل و ق منوكج الفصل الدراسي وا

طأط التدريسأية باملرونأة الكا يأة العتمأاد يأرق تأدريس خمتلطأة،         كلأه تتسأ  اخل   مأن  رم علا الأ  ال أنه 

وختفيأأأأ  القيأأأأود اةامأأأأدة املوضأأأأوعة علأأأأا املأأأأواد األكادنيأأأأة التقليديأأأأة. ونكأأأأن مواصأأأألة حتليأأأأل   

  وتكنولوجيأا  ّأديناميكيات التدريس وتقوي  جهأود الطألب ومأدا انضأبايه  مأن خألل حتلأيلت التعلأ        

غذيأأة الراجعأأة الأأيت يتلقاهأأا الطأألب واملعلمأأو  وأوليأأاء األمأأور آنيأأة،       التعأأر، علأأا الوجأأه. وأصأأبحمس الت  

اته  اخلاياأأة الأأذي  أأرزه الطأألب، ومراابأأة سأألوك ومتكنأأمس املأأدارع بفضأأل كلأأه مأأن رصأأد التقأأدم   

والتحذير منها. ومل يعد من الضروري التوا  إلجراء االختبارات، بأل أصأبا مأن املمكأن تأزامن التقأوي        

 مع التدريس. 

يع املدارع و بكاتها استخدام و أورات احلجأ  للتخطأيط الفعأال وتوظيأ  املأوارد مأن        وتستط

خأألل الأأنظ  الراميأأة واملعلومأأات.  قأأد لأأوجل تزايأأد تقسأأي  املهأأام بوضأأوي وتنويأأع املواصأأفات املهنيأأة يف     

صأمي   املدارع  ح جد كبت. وال يزال الفريق املتميز وجيد التدريب يف  ال التدريس هو املسوول عأن ت 

حمتأأوا الأأتعل  وأنشأأطته،  ك نكأأن تنفيأأذه ومراابتأأه مأأن خأألل روبوتأأات تعليميأأة بالتعأأاو  مأأع كأأوادر      

ُيسأأتعا  بهأأا يف ظأأرو، عمأأل متنوعأأة )أ أأخاص متطأأوع ، أو يتلقأأو  أجأأوًرا، أو يعملأأو  بأأدوم كلأأي أو     

تعليمية. ويف هذا جزئي، أو يعملو  بشكل مبا ر أو ع  اإلنرتنمس( أو بشكل مبا ر من خلل ال امج ال

  الأأذين ُيسأأتعا  بهأأ  يف   ّأاجملأأال، نشأأنت أدوار جديأأدة آخأأذة يف النمأأو بقأأوة، م أأل: حمللأأي بيانأأات التعلأأ       

   األخرا.  ّأالشبكات املدرسية أو ساجات التعل
 

مأأن االسأأتقللية يف عملأأه ،    اامج احلاسأأوبية نأأنا الطأألب مزيأأدً  وأل  اسأأتخدام الأأنظ  والأأ   

 . لكأن  ّأرسة علأا دعأ  االجتياجأات الوجدانيأة للطألب وتعزيأز دا عيأته  حنأو التعلأ         يركز العاملو  باملد

التأدريس التقليأدي، وتقتصأر ممارسأة العديأد مأن مهأام         يفالرتكيز الشأديد علأا األدوات الراميأة يأوثر     

املعلم  الصفية علا   دارة احلأاالت الطارئأة .  مأن األهميأة مبكأا  تكييأ  التطأوير املهأل واهلياكأل          

الوظيفية مع الوضع اةديد يف هذا السيناريو، كله أ  رضا املعلمأ  عأن عملأه  اأد يأنخفض  كا وجأدوا       

 واملهام املكلف  بها. جوة ب  التطوير املهل 
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    التكيللللللللللي مللللللللللع املتطلبللللللللللات

وضماش ا ودة اللت   املختلفةحت

 مستوى النظامف

    يسللتغرق بنللاو التوافللق الكللنري

 من الوقتحت وقد يقيد ا بتكارف

 

 

 

 فالدور املسثر لإلدارات العامة التقليدية 

   الشلللللديد اللللللت الشلللللراكات    الرتكيلللللز

والتعاوش الدوليف

املشلللاركة   التعلللليم الرللللي   التوسلللعف     تسلللتمر

كادمييلللللللة متنللللللا املسلللللللوغات  الشللللللهادات األ  ظللللللا وت

 فةالرئيس

 تذاملللللنهج الدراسللللي تو وللللدارة األولويللللاتحت    يصللللعدو

 .تعتمد الدول الت منا ج وأدوات تقويم مشرتكة

تلللدام الشلللراكات العاملللة واخلاولللة اللللت الصلللعيد     

الللدولي بيئللات الللتعلم الرقملليحت وتشللارك الللدول مللوارد  

 .التعلم والبيانات فيما بينها

بلللني الطلللالب   يلللزال تنظللليم التلللدري  والتفلللااالت  

واملعلمني قائمة   معظم احلا ت رغم تفساح ةلال  

 .لالبتكار

يغللري الللتعلم الشخصللي مللن ابيعللة امللا املعلمللنيحت       

ويلللسثر اللللت تلللدريبهم وتطلللوير م املهلللمل   مراالللا      

  . اقة

يوجلللد تقسللليم واضلللح  للمهلللامحت وتنويلللع للمواولللفات  

 اللليت تسللتفيد   الوقللتاملهنيللة   الشللبكات املدرسللية 

  الرا ن من وفورات احل م الكبرية

 

]اكتب اقتباساً من المستند أو من 

ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع 

مربع النص في أي مكان في 

المستند. استخدم عالمة التبويب 

"أدوات الرسم" لتغيير تنسيق مربع 

 نص االقتباس.[
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تشري الكلنري ملن اللد ئا احلاليلة تو اسلتمرارية نظلم التعلليم املدرسلي الشلاملةف ومنهلا نظلم اقتصلادية امليلة تظهلر   ا تملام                

املدارس بالطالب الصغار ومسلاادة أوليلاو األملور اللت ا ملع بلني العملا واحليلاة األسلريةف وبعضلها ارخلر نظلم مدرسلية ثقافيلة  يظهلر                

ة التنو حت  وتعما فيها املدارس   شكا تنظيم اجتمااي يقوم ببناو العالقاتحت ومعا ة أوجع ادم املسلاواةحت وتالادة   دور ا   التمعات دائم

 تنتاج املعايري ا جتماايةف 

ُيعللزى ا فتقللار احلللالي تو التغلليري تو النزاللة الافظللة ومجللود النظللامف لكللنحت  للا مللن املمكللن أش تقللا أ ميللة التعللليم الرلللي خللالل     •

القادمللةي ومللا العواملا الرئيسللة اللليت تقللي وراو اسلتمرار  للوذج التعللليم املدرسللي الشلاماي ومللا األاللراو الفاالللة اللليت      ًلالعشلرين ااملل ا

 تدامعي و ا  ناك مصاحل شخصية    ذا الصددي 

للتحصليا التعليملي ملن جانلب      و ناك دليا آخر   الوقت الرا ن الت غياب التغيري و و ا اتماد املتواولا اللت األشلكال التقليديلة     •

أوحاب العما )الدرجات العلميةحت والتعليم العاليحت ومسسسات التدريب(ف فلماذا   تلتغري  لذه املقلايي  التقليديلةي و لا ملن التملا        

 أش تتغري ا ا ات أوحاب العما )والطالب وأولياو األمور(ي  

حلياة سيصبح   نهاية املطاو جزًوا ملن النظلام التعليمليف لكلن ملا الطريقلة       م مدى اّليدل توسيع نطاق التعليم املدرسي الت أش التعل •

 م مدى احلياة اقّ ا مكتسًباي ّلاألمنا لضماش جودتعحت وووولع لألشخا  الذين اتاجونعي و ا ينبغي أش يكوش التعل

الوثيقلة بلني القطلا  العلام وا هلات      والت فرض استمرار ا ا ات العوملةحت وتعددية األاراوحت والتعاوش الدوليحت ستشما اللروابط  

 الفاالة اخلاوة بناو شراكات دوليةف 

تقوم النظم املدرسية اادة الت النماذج واووية الوانيةف وملع تزايلد ا لاه اسلتخدام اللنظم واللربامج احلاسلوبية   التعلليم املدرسليحت           •

 رسي احلكومي لدولة ختتلي ان دولتهمي  ا سينشأ نظام مدرسي دوليي و ا ميكن للطالب ا لتحاق بالنظام املد

  ا ينبغي الت الدول املشاركة   جهود تستهدو ابتكار أدوات تدري  وتقويم مشرتكةي وما مزايا وايوب  ذه الفكرةي  •

بالنظر تو سراة التغري التكنولوجيحت جند أش القطا  اخلا   و الذا يقلدم احلمايلة األكنلر فعَّاليلة ملن املخلاار اإللكرتونيلةف و لا          •

تستطيع نظم التعليم تقامة شراكة مع األاراو الفاالة بطرق تضمن املصلحة املتبادلةي وما  العواما الليت قلد تعرقلا  لذه العمليلة      

 أو تيسر اي 

رغم من أش  ذا السيناريو امتداد للوضع الرا نحت ت  انلع قلد يظهلر بطلرق متعلددةف وأالد امللتغريات املهملة املصلاابة للع  لو            الت ال

ا سللتنمار   أسللا  التعللليم وتطللويرهحت فقللد كللاش يتصللااد بللااراد   العهللد القريللبحت   ضللوو ا سللتنمار   الصللني والو يللات املتحللدة       

السللريع لتقنيلات الواقللع ا فرتاضلليحت والواقلع املعللز حت واللم الروبللوتحت وسلسلللة الكتلاحت والللذكاو ا وللطنااي       األمريكيلةف وقللد يغلري التطللور  

 الكنري من العناور النظامية اليت تشكا الوضع الرا ن كما نعلمعف 

شللكا كللبري الللت  تذا لحللت التكنولوجيللا بتحللول التللدري  اللن تعللليم احلقللائق واألرقللامحت فهللا يعللمل ذلللك أش املعلمللني سللريكزوش ب       •

 املهارات ا جتمااية والوجدانية وتقامة االقات وثيقة مع األسري وماذا يعمل ذلك بالنسبة لتدريب املعلمني والتطوير املهملي  

مللا آثللار اسللتخدام الللنظم والللربامج احلاسللوبية الشللاملة   املللدارس بالنسللبة تو توظيللي املللوارد البشللرية وتو يعهللا والعالقللات املهنيللة           •

 لتعاوشي وماذا ان التقويم املهمل للمعلمني واملساولةي وا

 للا ينبغللي مشللاركة مجيللع البيانللات التعليميللة مللع أوللحاب املصلللحة )الطللالبحت وأوليللاو األمللورحت ووسللائا اإلاللالم( بصللرو النظللر اللن      •

 األمور باملدارسيالظروق القائمةي وما تداايات ذلك الت العالقات بني الطالب واملعلمنيحت وبني املعلمني وأولياو 
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تتل أأأا نظأأأ  التعلأأأي  املدرسأأأي التقليديأأأة عنأأأدما ينخأأأرط اجملتمأأأع بشأأأكل مبا أأأر يف تعلأأأي    

  من خلل ترتيبأات متنوعأة وخمصخصأة ومرنأة تقأوم  يهأا التكنولوجيأا الراميأة         ّأمواينيه. و دري التعل

 بالعامل املساعد الرئيس. 
 

يف هأأذا السأأيناريو، تنشأأن أ أأكال متنوعأأة مأأن املبأأادرات اخلاصأأة واجملتمعيأأة كبأأديل للتعلأأي     

وأدت  ح صأرا   املدرسي. واد أسهممس ترتيبات العمل املرنأة مبشأاركة أوليأاء األمأور يف تعلأي  أوالدهأ ،       

النظ  احلكومية مع ضغوط األسر  يمأا يتعلأق باخلصخصأة. وتظهأر ايمأة االختيأار بالنسأبة ملأن يشأرتو           

 اخلدمات التعليمية وألصحاب العمل الذين يدركو  ايمة يرق التعل  املختلفة.  
 

اص، وهناك جتريب واسع النطاق يف األ كال التنظيمية، ومنها التعلي  املنزلي، والتعلأي  اخلأ  

  اجملتمعي. ويف بعض الأدول، يتنأا س القطأا  اخلأاص والقطأا       ّأ  ع  اإلنرتنمس، والتدريس، والتعلّأوالتعل

علجيًّا ، وهأذا   يظل تقدي  اخلدمات العامة  جًل العام لتحس  جودة اخلدمات املقدمة. ويف دول أخرا،

كلفأة منخفضأة، ويتأاي أليفأاهل  ممارسأات      ا أو بتًأجيعل أولياء األمور يتلقو  خدمة رعاية األيفأال  انأ  

 تعليمية وأنشطة يشغلو  بها يومه  الدراسي.  
 

ومع تعميق االستعانة مبصادر خارجية للتعلي ، تأتقلص األمنأاط البتواراييأة التقليديأة لتطبيأق      

ختلفأة    ، تنشأن املأوهلت امل  ّأالنظ  احلكومية واملساءلة. ومع زيادة عدد مقدمي اخلدمات يف  سأوق التعلأ  

قيقيأة.  اعتماد جلول القطا  اخلاص علا مدا تلبيتهأا للجتياجأات احل   من رم علا الومو رات اةودة، 

 ضأأا ة  ح كلأأه، حتأأتفل احلكومأأات، لصأأام األيفأأال، بسأألطة ايأأاع اةهأأات املأأوثرة يف السأأوق         و

التعلأي  الفأردي،   وتوجيهها من خلل عمليات التقوي  األساسية. ومع تصاعد عملية اخلصخصة ومسارات 

أصبحمس املخاو، املتعلقة بالتفكه االجتماعي املتنامي مشكلة متكررة يف سياسات الدول، وأصبحمس 

ا أًّسياسيأأ جأأًل–امنهأأا عسأأكرية يف هأأذه احلالأأة حتديأأًدألمأأراض مدنيأأة أك أأر – عأأادة التجنيأأد اإللزامأأي

 . ًأا ائع

كوميأأأة، أو يشأأأرتكو  يف يعتمأأأد أوليأأأاء أمأأأور األيفأأأال الصأأأغار علأأأا خأأأدمات الرعايأأأة احل   

الشبكات اجملتمعية، أو اخلدمات القائمة علا السوق اليت تقدمها املنصات الرامية. ومع تقدم املأتعلم   

  املتخصصأة واخلأدمات   ّأ ، تقأوم منصأات التعلأ   ّأيف السن، وتعاظ  اسأتقلليته ، وزيأاة تعقيأد مهأام التعلأ     

اصأأة( بأأدور كأأبت. وينخأأرط أصأأحاب العمأأل بشأأكل    االستشأأارية )الراميأأة، واملبا أأرة، والعامأأة، واخل 

كبت يف  ال التعلي ، مبأا يف كلأه الشأركات الكأ ا واملشأروعات الصأغتة ومتوسأطة احلجأ . وأل          
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تله املشروعات تفتقر  ح اإلمكانات املالية والتقنية اللزمة للمشاركةط  قد استفادت من الأدع  املأالي   

  ر من عمليات دمج املدارع. ايت تتواملتزايد من املوارد اإلضا ية ال
 

ويتيا التخلي عن اهلياكل اةامدة يف التعلي  املدرسي التقليدي )التصنيفات السأنوية واملراجأل   

  الرمسأأي ّأالتعليميأأة( للمأأتعلم  درجأأة كأأبتة مأأن املرونأأة يف  جأأراز تقأأدم جسأأب اأأدراته  ومأأزج التعلأأ         

احلرية املتاجة يف الأ امج )املأدة، واجملأال، والنطأاق، ومأا  ح      باألنشطة األخرا. ومن هذا املنطلق ُترتج  

  مدا احليأاة. ومأن ناجيأة أخأرا،     ّأ  تتواءم مع االجتياجات الفردية، وكذله مع التعلّأكله(  ح جلول تعل

  يستفيد منهأا املتعلمأو ، بأل اأد     ّأ  خ ات خمتلفة يف التدريس والتعلّأاد ال ينتج عن مقدمي خدمات التعل

بقأأا اةوانأأب ال قا يأأة لتنظأأي  التعلأأي  املدرسأأي يف هأأذا السأأيناريو كمأأا هأأي، م أأل: دور املعلأأ ، ودور       ت

 الطالب.  

ا للجتياجأأات احلقيقيأأة، ولأأذله تتضأأاءل    ًأ  خمتلفأأة يبقأأ ّأ  مأأوارد تعلأأ ّأجتمأأع  أأبكات التعلأأ  

يع. وتتنأو  مواصأفات   األساليب التقليدية والرتتيبات التعااديأة واهلياكأل املهنيأة يف التأدريس بشأكل سأر      

التدريس أو موهلته وترتيبات العمل والوضأع املهأل واالجتمأاعي يف القأوا العاملأة الأيت تعمأل يف التعلأي          

املدرسأأي احلكأأومي )يف احلقيقأأة أو عأأ  الوسأأائط الراميأأة( كمقأأدمي الرعايأأة، ومستشأأارين مهنأأي ، 

 اصة ومتها. وحمللي سوق املهارات، وخ اء علوم التدريس يف املنصات اخل
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     وضللع قوااللد أساسللية لضللماش

الووول تو التعليمحت وجتقيق 

ا لللللودة املطلوبلللللةحت ومعا لللللة   

 تخفاقات السوقف 

    التنلللللللللللاف  ملللللللللللع مقلللللللللللدمي

اخلللللللللدماتحت وتيسللللللللري تللللللللدفق  

 فاملعلومات

 

 

 

    ا اتملللاد الكلللبري اللللت التنظللليم

 الذاتي ا جتمااي

    نظم التعليم املدرسلي كلأاراو

فااللللة   السلللوق األوسلللع نطاق لللا 

 ف)الليحت والواملحت والدولي(

انلللدما يتسلللع نطلللاق ا سلللتعانة باملصلللادر اخلارجيلللة    

للتعليمحت يتقلص تطبيق اللنظم احلكوميلة واملسلاولة    

  .النظامالت مستوى 

يتلليح اختيللار بللرامج الللتعلم )وفللق مللدتهاحت ونطاقهللاحت       

وتكلفتها وما تو ذلك( للمتعلمني درجة كبرية من 

 املرونة   تارا  التقدم اسب وترية تعلمهمف 

 نلللاك ةموالللة متنوالللة ملللن مواولللفات التلللدري      

  .وترتيبات العما ذات نتائج مهنية واجتمااية

 مع شبكات اللتعلمحت منلا: منصلات اللتعلم الرقميلة      

الشلللللللللاملةحت وامللللللللللوارد البشلللللللللرية املختلفلللللللللة ابق لللللللللا   

 .لالاتياجات احلقيقية 

ااتملللاًدا اللللت مشلللاركة أوليلللاو األملللور اللللت نطلللاق     

واسلللعحت تنشللللأ أنلللوا  متنواللللة ملللن املبللللادرات اخلاوللللة    

 .والتمعية كبدائا للتعليم املدرسي

ا ختيللار دوًرا رئيًسللا للللذين يشللرتوش اخلللدمات   يللسدا

التعليميللللة والللللذين يعطللللوش قيمللللة سللللوقية ملسللللارات    

 التعلم املختلفةحت منا: أوحاب العما

 

 

]اكتب اقتباساً من المستند أو من 

ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع 

مربع النص في أي مكان في 

المستند. استخدم عالمة التبويب 

لتغيير تنسيق مربع "أدوات الرسم" 

 نص االقتباس.[
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 نللاك مسشللرات اديللدة   الوقللت الللرا ن تللدل الللت تمكانيللة نشللأة  للذا السلليناريوف فظهللور أشللكال امللا جديللدة بسللبب الللتغريات        

إليلالو  احلاولة   التفضيالت الفردية وابتكارات  اذج األامال واخليارات السياسية تسدا تو  يادة الت ريب   ترتيبلات العملاف ونظلًرا    

ا وبلرامج  تلفلة   ًلبديلة للعما وخططل    تمام للرفا يةحت سنالاو أشكا  استخدام النظم والربامج احلاسوبية والتمعات مزيدا  من ا

 ف (ف  Skidelsky, 2019[3]  املستقبا القريب )

فللرتض أش تقللوم بهللا املللدارس   الوقللت    للا سلليظا التعللليم املدرسللي املخصللص انللد الطلللب يللسدا املهللام ا جتماايللة األساسللية اللليت يُ     •

 التنشئة ا جتمااية لألافالي   احلاليي وما تأثري ترتيبات التعليم املدرسي األكنر مرونة 

من الوقلت لالرلراط بشلكا أكلرب   تعللم األافلالف واللت النقلي  ملن ذللكحت            افيع خطط العما يد الكبار مزيًد   اامل تتقلص •

غامضللةحت و للذا يقلللا مللن الوقللت املخصللص للعللب والتفااللا غللري     ًلاني مللا  للو شخصللي ومللا  للو مهللمل فروقلل  بللقللد تظللا الفللروق الدقيقللة  

 الرليف فها يضع التعليم ادوًدا للوقت املخصص للدراسةي و ا سيكوش اللعب جزًوا من التعليم الرليي 

اللت األفلراد قضلاو جلزو  ملن الوقلت   العملاحت فهلا           ناك من يرى أش التعليم املدرسي يب أش يعد األفراد ملن أجلا احليلاةف وتذا كلاش     •

م   وقت الفرا ي و ا سيكوش  ذا حمصوًرا اللت األفلراد اللذين   يزاللوش   سلن      ّلينبغي أش يشتما التعليم الرلي   املقابا الت تعل

 الدراسةي

تو الول اامة وخاوة متنواة لتنظليم  وباملناحت يد أولياو األمور الذين يتمتعوش  ستوى تعليمي جيد الطريق أيسر للووول 

التللدري  والللتعلمف وقللد يأخللذ أوليللاو األمللور بااتبللار م أارافللا  فاالللة متمكنللة المي للا بزمللام األمللور ويقللرروش اللدم املشللاركة   النظللام           

 ف التقليداحت و نا تظهر األساليب التمعية   الرااية الوالدية تو جانب ارق الرااية ا ديدة

لكنهلا مقبوللة    حتم تطوير منت ات وخلدمات تعليميلة متنوالةحت أم سلريكزوش فقلط اللت خيلارات حملدودة        ّلار "مستفيدو" التعل ا سيخت •

 اي ل اجتمااي

تذا كاش وذا السيناريو أش يتحقق الت أرض الواقعحت فها سيشبع تقلديم التعلليم احلكلومي تقلديم خلدمات الراايلة الصلحية الرئيسلة          •

العامحت وذ اب الطالب للمدرسة من أجا "مزيد من امليات التدخالت"(ي و ا سيكوش التعلليم البشلرا املتخصلص    )منا:  يارة املمارس 

 ميزة مقصورة الت ربة بعينهاي  

تذا قللررت األسللرة ميسللورة احلللال اللدم املشللاركة   النظللام العللامحت فمللاذا يعللمل ذلللك بالنسللبة لقللادة املللوارد اخلاوللة بتمويللا املللدارس              •

و ا سيتعني الت األاراو الفاالة املتميزة أش تسهم بشكا مباشر   املدارس املوجودة باألاياو الفقرية الت سبيا املنلالي  احلكوميةي 

 وماذا ان دام األساليب التمعية )القائمة الت املدرسة أو غري ذلك(   املنااق املهمشةي  

اشللة بالتللدري  والللتعلم دوش احلاجللة تو معلللم مس للا بشللكا        للذا السلليناريوحت يسللمح الووللول تو املعلومللات   للرد مللل  الش    

 ف مدى احلياة والت مدار السااة  ميع املواانني ًلام خارج ادود الفصا الدراسي متااّلتقليداف فبهذا الشكاحت أوبح التعل

حلاجللة تللليهمحت فمللا  للاذج    للا ستتالشللت احلاجللة تو معلمللني مللس لني   ظللا تللوافر معلومللات  ائلللة   اصللر وللاي وتذا مل تللتال   ا         •

 التدري  اليت سُيكتب وا البقاوي و ا تعرتو سياسات املعلمني   الوقت احلالي بقيمة  ذه النماذجي 

م الديناميكية   تلبية ااتياجات فئات حمددة من الطالب )الطالب املهمشنيحت والطلالب اللذين يفتقلروش تو    ّل ا ستخفق أسواق التعل •

ش قضللايا م(ي و للا سيفضللي  للذا السلليناريو تو تيللاد اللرق تللدام تعلللم الطللالب ذوا ا اتياجللات التعليميللة           أوليللاو أمللور يناوللرو  

 اخلاوةي وما مزايا ذلك وايوبعي 

م ّلم   يقابلع بالضرورة تتااة الووول تليها واستخدامهاف فها ينبغي أش تكوش بع  أ لاط التعلل  ّلتتااة مزيد من خيارات مصادر التعل •

ملن   قصر تلك اخلدملة اللت الشلباب شلكال      احلياة تلزامية منا اخلدمة املدنية اإلجباريةي وتذا كاش األمر كذلكحت فها سيكوشمدى 

 أشكال التمييزي
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تبقأأا املأأدارع علأأا وضأأعها القأأائ ، لكأأن املعيأأار يكمأأن يف التنأأو  والتجريأأب.  فأأتا  جأأدرا    

املدرسأأة  يأأربط املأأدارع باجملتمعأأات اخلارجيأأة الأأيت حتبأأذ أ أأكال الأأتعل  دائمأأة الأأتغت، واملشأأاركة         

 املدنية، واالبتكار االجتماعي. 
 

تقأأوم برعايأأة األيفأأال وتنظأأي   السأأيناريو، حتأأتفل املأأدارع القويأأة مبعظأأ  وظائفهأأا:     ايف هأأذ

األنشطة اليت تشغل أواات النشء، وتسه  يف تنميته  املعر ية واالجتماعية والوجدانية. ويف الواأمس كاتأه،   

يكو  ألساليب اعتماد الكفايات يف سوق العمل، مبا اد تتميز به من تقدم وتنو  أعلا مستوا، دور يف 

املفروضأأة علأأا اعتمأأاد الشأأهادات الرمسيأأة، وهأأذا اأأد      لأأي  واملأأدارع مأأن الضأأغوط املفريأأة   حتريأأر التع

 يعكس  مسار االجتاهات احلالية حنو اعتماد اجتاهات مهنية تعليمية  ردية أيول مدا. 
 

ويف هذا السيناريو أيًضا، يكو  الوعي الدولي وتبادل اخل ات يف وضع متميز، لكن السلطة 

ي األيأرا، الفاعلأأة احملليأأة مببادراتهأا لتحقيأأق القأأي    تتحأول  ح العناصأأر مأأت املركزيأة يف النظأأام. وتأأنت  

اليت يرونها كات أهمية.  املدارع سأاجات إلاامأة علاأات وييأدة بينهأا وبأ  اجملتمأع واخلأدمات احملليأة          

ظهأور   مأن  رم علأا الأ  األخرا. ويتضمن هذا أ  النظ  التعليمية مل تعد ملتزمأة مبعأايت املطابقأة املقأررة،     

املأدارع عأن املسأتوا املقأرر.       جأدا بأإجراءات تصأحيحية متأا مأا ثبأمس تأدني مسأتوا         ضغوط اوية للقيام

وختتل  معايت تقوي  املدارع علا مستوا اجملتمعات، واد تعتمد القرارت عالية املخاير، م أل: اأرارات   

ع   ملق املدارع علا درجة التوا ق اليت يتوصل  ليها أصحاب املصلحة احملليو . ومن ناجيأة أخأرا، تأد   

األيأأر النظاميأأة واإلسأأأرتاتيجية )احملليأأة، والوينيأأأة، والدوليأأة(، واسأأت مار  عأأأادة التوزيأأع املسأأأتهد،،       

واملساعدات التقنية  جراءات اجملتمعات احمللية وتودي دوًرا رئيًسأا داخأل اجملتمعأات كات البنيأة األساسأية      

 االجتماعية الضعيفة. 

 ثقا أأأات التجريأأأب والتنأأأو . و يأأأه يأأأت  تعزيأأأز  ويتميأأأز التعلأأأي  املدرسأأأي بشأأأموليته وترسأأأخه يف 

التخلأي   املسارات الشخصية داخل اإليار العام للعمل التعأاوني والتقأوي  الأذاتي ومسأاءلة األاأرا . واأد متَّ      

عن ممارسات التصأني ، م أل: التقأدير بالأدرجات، والتقسأي  جسأب القأدرات. واتسأممس التحأوالت الأيت           

ونالأمس   ، ّأاالعأرتا، بتنأو  مصأادر التعلأ       باملرونأة والأتغت املسأتمر. ومتَّ   ّأيرأت علا تنظي  التدريس والتعلأ 

  عمليأة  ّأوتبلورت الفروق ب  التعل  الرمسي ومت الرمسي. ويف هذا السياق يصأبا التعلأ   ،التقدير املناسب

فصأأول متواصأألة ونشأأاًيا يوميًّأأا يعتمأأد علأأا توجيأأه خأأ اء التعلأأي ، واأأد ال يقتصأأر جدوثأأه داخأأل جأأدود ال 

 الدراسية واملدارع. 
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ويأأت  التخطأأيط لألنشأأطة املدرسأأية وتصأأميمها يف سأأياق ختطأأيط التعلأأي  واسأأع النطأأاق الأأذي      

يتجأاوز املأأدارع وينأأتج عنأه هياكأأل مرنأأة )البنيأأة التحتيأة املاديأأة واخلطأأط(ط وكلأه للتكيأأ  مأأع أنشأأطة     

املدارع مأن هأذا املنطلأق العنصأر البأارز للأنظ          املختلط اليت تدعمها نظ  املعلومات الرامية. وُتعد ّأالتعل

  عأ   أبكة مرتابطأة مأن سأاجات      ّأالبياية التعليمية احمللية املتطورة واسعة النطاق،  ك تأنظ   أرص التعلأ   

التعلي . وبهأذه الطريقأة تقأدم اةهأات الفاعلأة املوسسأية والفرديأة املتنوعأة  موعأة متنوعأة مأن املهأارات             

 ل  الطلب. واخل ات اليت تدع  تع
 

  علا  اللحظات امللئمة للتدريس  اليت نكن  يها تلبية االجتياجأات اةماعيأة،   ّأويعتمد التعل

وتله اخلاصأة بأاملتعلم ، والتعأر، علأا التطأورات احملليأة، وال يعتمأد يف املقابأل علأا املنأاهج الدراسأية            

  دائمة التطور، ويزيد بالتالي مسأتوا ال قأة   ّأاةامدة واملوجدة. ويقوم املعلمو  بدور مهندسي أنشطة التعل

ويكأو  علأأا تواصأل وثيأأق مأع العديأأد مأأن     ،يف مهنيأة املعلمأأ .  أاملعل  الأأذي  ظأا مبعر أأة تربويأة اويأأة    

الشبكات ن ل أهمية كبتة يف هذا الصدد. وهلذا يركز هذا السيناريو علا التأدريب األولأي للمعلمأ     

ا ّأكانية تدريبه  وتطويره  مهنيًّا بطرق أكادنية وأك أر مرونأة عمأ   وتطويره  املهل علا الرم  من  م

 عليه اآل .  

ويف الواأأمس كاتأأه، تنفأأتا املأأدارع علأأا مشأأاركة مأأت املتخصصأأ  يف التأأدريس،  مأأن املتواأأع    

ابول الدور البأارز للمتخصصأ  مأن مأت املعلمأ  واأليأرا، الفاعلأة اجملتمعيأة وأوليأاء األمأور والرتجيأب            

كما تلقا الشراكات القوية القبأولط  ك تسأعا املأدارع  ح اسأتغلل مأوارد املوسسأات اخلارجيأة،        به . 

 م ل: املتاج ، واملكتبات، واملراكز السكنية، والتقنية.
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تنو  ا  تمامات وديناميكيات السلطةف التوترات بني األ داو اللية واأل داو الت مستوى النظامف  

  تنلللللللللللللللللللو  ا  تماملللللللللللللللللللات

وديناميكيللللللللللات السلللللللللللطةف  

التلللللللوترات بلللللللني األ لللللللداو  

الليلللللللة واأل لللللللداو اللللللللت 

 مستوى النظامف

     التفاوتات واسعة النطلاق

 القدرات الليةالتفاوتات واسعة النطاق    فالقدرات اللية

 

 

 

   الرتكيللللز الشللللديد الللللت اختللللاذ

 القرارات الت املستوى الليف

     الوالللللللدات ذاتيلللللللة التنظللللللليم

 فالشراكات املتنواة

جتللللتفو املللللدارس  عظللللم وظائفهللللاحت لكللللن الللللنظم      

 ا ديللللدة لتقللللدير الكفايللللات جترر للللا مللللن ضللللغوط   

 ا اتماد فقط الت الشهادات الرليةف

مل تعلد الللنظم قائملة الللت مبلدأ التماثللاحت فللاألاراو    

الفاالللة الليللة تضللع مبللادرات لتحقيللق القلليم اللليت    

 . ترا ا مهمة

ُيعلللد  ريللللب اللللرق التلللدري  وتنويعهللللا  للللو املعيللللار   

الشخصللية داخللا تاللار   املتبللعف ويللتم تعزيللز املسللارات    

  نيفالعما التعاو

يلللتم التخطللليط لألنشلللطة   سلللياق اللللنظم البيئيلللة   

م واسللع النطللاقحت والفللر  املتااللة   الشلللبكة     ّلللتعللل 

 .املرتابطة لسااات التعليم 

املعلملللوش اللللذين  لللم اللللت معرفلللة كللللبرية      يتعلللاوش   

واتصال بالشبكات مع جهلات فااللة متنوالة فرديلة أو     

اللة متنوالللة مللن املهلللارات   مسسسللية تتلليح ولللم ةمو  

 .واخلربات

تستغا الشراكات القوية موارد املسسسات اخلارجيةحت 

تحت واملراكلللللللز السلللللللكنية  منلللللللا: املتلللللللاايحت واملكتبلللللللا 

 ةفوالتكنولوجي

 

 

اقتباساً من المستند أو من ]اكتب 

ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع 

مربع النص في أي مكان في 

المستند. استخدم عالمة التبويب 

"أدوات الرسم" لتغيير تنسيق مربع 

 نص االقتباس.[
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نالاو تراجلع امللس الت التعليميلة الرليلة )شلهادات التخلرج واللدرجات العلميلة( كلد ئا اللت الكفايلةف للذاحت مل متلانع بعل                

 ف) Milord, 2019[4]الشركات العاملية من توظيي أشخا  يتمتعوش باخلربة واملهارات دوش امتالكهم مس الت متقدمة )
 

ملا ملدى ااتمللال تالشلي امللس الت األكادمييللة الرليلة   نظلم التعللليم خلالل السلنوات اخلملل  اشلرة أو العشلرين القادمللة             

 مرالة ا امعة واملرالة النانوية واملرالة ا بتدائيةي  
 

 ا ا ستعانة  صادر خارجية للقيام  هام تصنيي وااتماد املس الت أوبح مصدرا  لتحرير املدارس من مسسولية تاداد الطالب 

لسوق العماي و لا يعلد ذللك خطلوة أوو لتفكيلك نظلام التعلليم املدرسليحت تذا ثبلت أش املصلادر األخلرى لللتعلم اللت نفل  القلدر ملن                 

 املصداقيةي  
 

اللن نطللاق ا اتمللاد التقليللدا للمللس الت األخللرىحت  للا سلليتمتع الطللالب ريللارات تعلللم أكنللر مرونللةي و للا      انللد فصللا املهللارات

 ستتالشت الفروق بني املسارات العامة واملسارات املهنية اتت يمع الطالب بني اناور ا   مسار تعلمهمي 
 

أدى ا سللتقطاب املتزايللد والتفكللك داخللا التمللع تو ظهللور مطالبللات ببنللاو االقللات وتعزيللز الل  ا نتمللاو داخللا التمعللاتحت       

 لذلك يستهدو تعزيز الروابط بني املدارس والتمعات اللية جتسني املية التعلم وتقوية رأس املال ا جتماايف 

ئية )اللية والعاملية( للتعلمي وبأا الطرق ميكن للبلالغني ملن غلري املعلملني املشلاركةي      ما أنوا  التعاوش اليت تنشأ   النظم البي •

 و ا سيتم استغالل املعلمني لتعوي  نقص التمعات اليت   يتواجد فيها بالغوش أو اليت   يرغب البالغوش فيها   التدخاي 

جتماايةي و ا ينبغي أش تعز  املدارس امليلات التبلادل بلني األجيلال     ما دور التعليم الرلي وغري الرلي   احلد من العزلة ا  •

كطريقة لتحسني الرتابلط والتماسلك ا جتملاايي و لا سلتكوش الفصلول متعلددة الصلفوو )الليت ُتعلد االي لا للة للملدارس              

 ر السن أيضا ي الريفية الصغرية( أكنر انتشاًرا   املدارس كمراكز تعلم   املستقباي و ا ستشما املتعلمني كبا

( شلائعة    (Big Brothers Big Sistersُتعد األشكال املتنواة من برامج توجيع الشبابحت منا برنلامج بليج بلراذر  بليج سيسلرت        •

دول منظمة التعاوش ا قتصادا والتنميلةحت  لا ميكلن أش ُتعلّد  لذه اللربامج  وذًجلا إلولام العالقلات املسسسلية ا ديلدة واملتنوالة             

 درسة والتمع اللي و  نطاقهماي بني امل
 

فمنللذ أمللد بعيللدحت ظهللرت حمللاو ت تغلليري ديناميكيللات واالقللات التعللليم املدرسلليف و نللاك أمنلللة متعللددة مللن أسللاليب التللدري          

الليت ولدرت    Agileوالتعلم األفقيةحت والتعاونيةحت والتكراريةحت املوجهة حنو اودو )تعلم اخللدماتحت واللوم امللواانحت ومنه يلات آجايلا ))     

 (ف Loewus, 2017[5]من قطا  "التكنولوجيا العالية" )

يفرتض  ذا السيناريو جتول االنظم بشكا كاو  حنو التخلي ان ارليات التقليدية لتطبيلق اللنظم احلكوميلةحت منلا: التقسليم       •

رات(ف فهلا يعلد  لذا واقعي لا       الطبقي الرأسي )تالادة الصلي الدراسلي(حت واألفقلي )التقسليم املبكلر اسلب القلدرات وتصلنيي القلد          

 سياقكي 

يتيح التعلم املوقفي تمكانيلة ا سلتفادة ملن اللحظلات التعليميلة وترسليخ اللتعلم   العلامل اولنلاف وملع ذللك ُيعلد اللتعلم "غلري                •

دري " املللوقفي" مصللدًرا قيًمللا للللتعلم لللي  فقللط   املللدارس )حماضللرات منصللة تيللد(ف فكيللي حنقللق التللوا ش الصللحيح بللني "التلل    

 و"ا ستكشاو"ي 

ما تداايات  ذا السيناريو الت املعلمني من ذوا التدريب االي املستوىي وملانو  التلدريب املطللوب ولمي و لا يسلتطيع املعلملوش         •

 تغيري قوااد اللعبة اليت جتفز تغيري النظم الافظة والبريوقراايةي وتذا مل يستطيعوا ذلكحت فمن غري م بيده األمري
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  الرمسأأي ومأأت  ّأ أأدري التعلأأي  يف كأأل مكأأا  ويف كأأل زمأأا ، ومل تعأأد الفأأروق بأأ  التعلأأ       

 الرمسي مقبولة أو مستسامةط أل  اجملتمع يتحول متاًما  ح استخدام اآللة يف  جناز األعمال. 
 

والوااع اال رتاضأي   يعتمد هذا السيناريو علا التطورات السريعة يف  ال الذكاء االصطناعي

واملعزز و نرتنمس األ ياء. وكا  للتصال الشاسأع بشأبكة اإلنرتنأمس الأذي تدعمأه البنيأة التحتيأة الراميأة         

   متاجأأةّأ .  قأأد أصأأبحمس  أأرص التعلأأ  ّأاةيأأدة واسأأعة النطأأاق دور مأأوثر يف تغأأيت تصأأورنا للتعلأأي  والتعلأأ    

 ة املقررة وتفكيه النظام املدرسي.  باجملا ، وهذا ن ل انهياًرا هلياكل املناهج الدراسي
 

واأأد سأأاعد اسأأتخدام الأأنظ  والأأ امج احلاسأأوبية علأأا تقأأوي  املعأأار، واملهأأارات واالجتاهأأات،   

واعتمادها بطريقة عميقة وآنية، ومل يعد الأدور الوسأيط لأليأرا، ال ال أة املوثواأة )املوسسأات التعليميأة        

  الرمسأي ومأت   ّأا. ومع اختفاء الفروق ب  التعلأًّريهل ضرو  اخلاص( يف التنهيل املّأومقدمي خدمات التعل

الرمسي، حتررت املوارد العامة الشاملة اليت كانمس خمصصة يف السأابق للبنيأة التحتيأة للتعلأي  املدرسأي      

 واسع النطاقط لتحقيق أهدا، أخرا، أو للتعلي  من خلل وسائل أخرا.  
 

   مشأروعة ، ويتقأدم  يأه تعلأي      ّأمصأادر التعلأ   و طط هأذا السأيناريو لعأامل تصأبا  يأه مجيأع      

ينأأة الأأذكاء   األ أأراد مأأن خأألل اسأأتغلل الأأذكاء اةمعأأي حلأأل املشأأكلت الوااعيأأة. وباسأأتخدام تق         

يتصأأل املسأأاعدو  الشخصأأيو  بالبياأأة، كمأأا يتصأأل بعضأأه    (،Lifelong AL) االصأأطناعي مأأدا احليأأاة 

 خصأية، ويعتمأدو  يف ايأامه  بأذله علأا اجتياجأات         ّأببعض لتغذيأة نظأ  املعلومأات وتقأدي  جلأول تعلأ      

األ راد و ضوهل ، ويقدمو  املساعدة يف  حتديد  جوات املعار، واملهأارات، وتشأجيع االبتكأار والتعأبت     

  ّأالشخصي، وربط املأتعلم  مبجتمعأات مشأرتكة اهلأد،. وال توجأد جأواجز لغويأة يف الوصأول  ح التعلأ         

شأكل آلأّي وآنأّي يف الواأمس     ا باإلمكأا  احلصأول علأا ترمجأة دايقأة ب     والتعاو  مأع اآلخأرين،  قأد أصأب    

 احلالي.

وأصبحمس الفروق ب  التعلي  والعمل ووامس الفراغ مت واضحة.  الشأركات تسأتخدم تطبيقأات    

تاي هلأ   أرص   ُأالذكاء االصطناعي يف عمليات التوظي ، وال يأزال املوظفأو   صألو  علأا معلومأات وتأ      

الأرم   عمل. واد يظل أجد جوانب البنيأة األساسأية للنظأام املدرسأي القأدي  اائمأة، علأا        أثناء اليف   ّأالتعل

ومرونة. وو ق هذا السيناريو، مل يعد هناك متطلبات  لزاميأة علأا املسأتوا     ًأامن أ  وظيفته أك ر انفتاج

معأات    باأليفأال كمأا هأو احلأال مأع  ت     ّأالشخصي واخلطط وال امج املوضوعة. وترجب أماكن التعلأ 

   املفتوجة واخلاصة والرامية واملبا رة. ّأالتعل
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، اد تكو  الرتتيبات البديلأة لرعايأة األيفأال ضأرورية بعأد انهيأار       ال انيسيناريو الوعلا مرار 

املدارع بشكلها املادي القأدي . ويف هأذا السأيناريو، نيأل اسأتخدام الأنظ  والأ امج احلاسأوبية والبنيأة          

  آمنة عامة وخاصة. وباالعتماد علأا نظأ  املراابأة، ترعأا البنيأة      ّأ نشاء ساجات تعلالتحتية  الذكية   ح 

  وتعزيأز  ّأاأليفال، جبانأب تقأدي  أنشأطة تعلأ     –ا، م ل: امللعب الذكية أًّلتحتية التفاعلية واملتصلة راميا

 ات األيفال مبا يودي  ح حتقيق أهدا، حمددة )م ل: أساليب احلياة الصحية(. سلوك
 

ن الصأأعب وضأأع دور احلكومأأات يف مقابأأل االهتمامأأات اخلاصأأة داخأأل السأأوق واجملتمأأع        ومأأ

  والتفأأاعلت ّأيف دعأأ  نظأ  التعلأأ  –علأأا سأبيل امل أأال  –الشأأركات العامليأأة دوًرا رئيًسأا  تأودي املأدني.  قأأد  

للأأربا. اةديأدة بأ  اإلنسأا  واآللأة، لكنهأأا اأد تتكيأ  مأع املبأادرات التصأأاعدية املتنوعأة مأت اهلاد أة            

مات،  ال أنهأأا تتشأأكل يف  يأأار الأأنظ  التنظيميأأة  ّألأأأوعلأأا الأأرم  مأأن أ  هأأذه التطأأورات ليسأأمس مأأن املس  

ايأأات مأن خألل التصأمي  كاتأأه    القويأة. وهأذا يضأمن حتقيأق مبأأدأ الشأفا ية اخلوارزميأة وااللتأزام باألخل       

وينيأة أو دوليأة. وسأيكو     حمليأة أو  –، أو من خلل  يلق منصات ترعاها أو تديرها سلطات عامأة م ًل

ارايية ومتك  املواين  تنثت كبت علا تله املنااشأات  وللتطورات اليت تتعلق مبلكية البيانات والدن

 ,OECD, 2018ة )أأأأأأأأأأأأأأ)انظر سيناريوهات التحول الرامي اليت وضعتها منظمة التعاو  االاتصادي والتنمي

p. 21[6] .) 

تأأوا ر  يأأه  أأرص تعلأأي  منيأأة يف كأأل مكأأا  وزمأأا ، يتل أأا دور        ويف هأأذا اجملتمأأع الأأذي ت  

 . ويف والواأأمس كاتأأه سأأتكو  ّأالعأأامل  بالتأأدريس، ويصأأبا  يأأه األ أأراد مسأأتهلك  مهنأأي  لعمليأأة التعلأأ 

الفصول الدراسية واحملاضرات واأل كال األخرا املتنوعة مأن التعلأي  اخلأاص منتشأرة، سأواء يف وضأع       

يف وضع عدم االتصال به. وسيكو  بعضها مأن تصأمي  البشأر والأبعض اآلخأر آلأي       االتصال باإلنرتنمس أو 

 التصمي .
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فاملخاار العالية للتفكك ا جتمااي تنو  ا  تمامات وديناميكيات السلطةف التوترات بني األ داو اللية واأل داو الت مستوى النظامف  

     التفاوتلللللات واسلللللعة النطلللللاق

 فالقدرات اللية

    ااتماليللللللة القيللللللام بتللللللدخالت

طلاق )اكوميلة أو مللن   واسلعة الن 

  مجيلللللع  جانلللللب الشلللللركات( 

 فةا ت احلياة

  تلللللللللللللوترات الللللللللللللول الرقابلللللللللللللة

قراايلللة وةايلللة اقلللوق  والدمي

 التفاوتات واسعة النطاق   القدرات اللية األفرادف

 

 

 

    نلللللز  الطلللللابع املسسسلللللي الللللن

التعللللللللليم العللللللللام وتفكيللللللللك 

 فالتعليم املدرسي

    مينلللللللللللا تطبيلللللللللللق اللللللللللللنظم

احلكوميللللة )ااملي للللا( للبيانللللات 

والتقنيلللللات الرقميلللللة أ ميلللللة   

 بالغةف

أتللاح اسللتخدام الللنظم والللربامج احلاسللوبية تمكانيللة    

 ا  ا لات بطريقلة اميقلة   تقويم املعلارو واملهلارات و  

 فومتزامنة

م اللاني اللت نطلاق واسلعحت و لذا      ّلتتوافر فر  التعل

الدراسلللية املقلللررة   يشلللري تو نهايلللة  ياكلللا املنلللا ج  

 .وتفكيك النظام املدرسي 

يعتمد التعلليم اللت التكنولوجيلا الرقميلة واللذكاو      

لتوظيلللللي اللللللذكاو ا ملللللااي والللللا    ا ولللللطنااي

  ف املشكالت الواقعية

طويلللللع بنيتلللللع  تفكيلللللك نظلللللم التعلللللليم املدرسلللللي وت  

 فالتحتية ألغراض أخرى

وبهذا الشكا أولبحت الفلروق بلني التعلليمحت والعملاحت      

 ووقت الفرا  غري واضحةف

يصعب تصور دور احلكوملات   مقابلا دور األسلواق      

 .والتمع املدني

  يوسياسلللليةومتنللللا ملكيللللة البيانللللات وتللللدااياتها ا  

 أ مية كبريةف

يتالشللت العللاملوش التقليللديوش   مهنللة التللدري  تذ    

 ألفراد مستهلكني مهنيني لتعلمهمفا يصبح

 

 

]اكتب اقتباساً من المستند أو من 

ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع 

مربع النص في أي مكان في 

المستند. استخدم عالمة التبويب 

"أدوات الرسم" لتغيير تنسيق مربع 

 االقتباس.[نص 
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نشهد االي ا ا تماًما واستنماًرا  ائلني   استخدام النظم والربامج احلاسوبية والذكاو ا وطناايف ومع تصااد وترية التعلم 

(ف و لذه د ئلا قويلة ملن     Williamson, 2016[7]ا تمام متزايد بالتعلم من قطا  التكنولوجيلا العاليلة ذاتهلا )    –ًلاأيض–ارليحت ظهر 

  افاضر قد تستي مثار   الوقت احل السيناريو الرابع

م احلقائق الت أيلة  ّلمع تصااد وترية الذكاو ا وطناايحت والبيانات الضخمةحت وخوار ميات البحث املعقدةحت  ا الت الطالب تعل •

  االي وما النتائج املرتتبة الت ادم تعلمهاي 

فيع مراجعة اخلوار ميلات التزاًملا ملدني ا أساسليًّاحت منلا: العملا       من الذا يراجع اخلوار مياتي و ا ميكننا تصور الوقت الذا ُتعّد  •

 كعضو    يئة اللفني بالكمةي و ا ميكن دةها   املية التطوير "العدالة بالتصميم"ي 

  االللة ةايللة اخلصووللية الفرديللة أثنللاو مجللع بيانللات ضللخمة خاوللة بللالطالبحت  للا ميكللن أش تصللبح تلللك البيانللات مصللدًرا        •

 ا إليرادات نظم التعليم املدرسي واستغالل ا تمام رأس املال ا ستنمارا بدام تعلم ار ت "الذكية"يجديًد
 

ظهرت   الوقت احلاضر بع  أمنلة التعلم واكتساب املهارات خارج نطاق التعليم الرلي واملدرسليحت منلا: معسلكرات التلدريب     

بالتعليم املدرسلي"حت و لي خطلوة تت لاو  التعلليم املنزلليحت  عنلت أش األافلال الددوش          الت الربةةحت أو تعليم األافال "غري امللتحقني 

 مع والوقت الذا يناسبهمفّلالتوى التعليمي الذين يريدوش تعل

مللا مزايللا املنللا ج الدراسللية املشللرتكة وايوبهللاي و للا يسللهم غيللاب املنللا ج الدراسللية الرليللة   توسلليع نطللاق اريللة املللتعلمني         •

 ي  واستقالليتهمي وماذا ان القيم والتقاليد ا جتمااية املشرتكةحت والا ت املعرفية واملفا يمية املشرتكة

تطلوير  –ا تلزاميلة التعلليم املدرسليحت ونظلم ا نضلباط املدرسليةحت وتقلدير املعلملني        منل  –يتطلب غيلاب الفلزات اخلارجيلة القويلة      •

أشكال بديلة من جتفيز املتعلمنيف فها ميكن القيام بذلك من خالل دمج التعلم من خالل تصميمع األوّ لي   منصلات الرتفيلعحت   

 ي أو ربط برامج بناو املهارات با ستحقاقات ا جتماايةحت أو بأا وسيلة أخرى

يبللدا املعلمللوش ميلللهم للتطللوير املهللمل بأشللكالع التعاونيللةحت و للو يعتمللد الللت املمارسللة اليوميللةي فهللا سللتكوش "معسللكرات تللدريب        •

املعلمني" )تذ يعتمد التعلم الت املمارسة العملية والتفااالت اليت تتم بني املشاركني(  و مستقبا التطوير املهملي و لا سلتكوش   

 يان املمارسات والتقاليد املهنية   املهن األخرى ذه املمارسات  تلفة 

الدليا األخلري ملن احلاضلر  لو دملج التقنيلات اللت حنلٍو متزايلد    اياتنلا )وأجسلادنا أيًضلا(ف فقلد غلريت املسلاادات الشخصلية                 

 فواأللعاب الذكية واألجهزة القابلة لالرتداو اريقة تفاالنا مع التعلم والتكنولوجيا   اياتنا اليومية

محت فهللا يتضللمن  للذا السلليناريو توللدار نسللخة قويللة مللن "املللنهج الدراسللي اخلفللي"ي أو          ّلتذا كانللت ارلللة  للي املسللسولة اللن التعللل     •

الكربىحت أو ةمواات أخرى( لعمليات التنشئة ا جتمااية الليت تنقللها امللدارس وكلذلك األسلر       استيطاش )الدولحت أوالشركات

 والتمعات واألقراش ووسائا اإلاالمي 

م الشخصلي اللذا يلتم ملن خلالل التكنولوجيلا فيملا يتعللق بت لارب الطلالبي و لا يلرتادو مفهلوم تشلخيص               ّلما متطلبات التعلل  •

ابع الفلردا اليلعي وكيلي نقلارش نتلائج التشلخيص القلائم اللت التكنولوجيلا باألشلكال التقليديلة            م مع مفهوم تضفاو الطّلالتعل

 من التشخيص القائم الت املعلمي  

 ًلاباألشلكال األكنلر أو األقلا  اوبل    م "الشخصي" املتااة ارش الت التكيي مع قدرات الطلالب مقارنلة   ّلما مدى قدرة تقنيات التعل •

الرغم من تتاالة التقنيلات الرقميلة لعلدد   نهلائي ملن اخليلارات ملن الناايلة النظريلة )كملا   املوسليقت             إلدارة التوىي والت 

واألفللالم والكتللب(حت توّجللع اخلوار ميللات األشللخا  تو ةمواللة فرايللة حمللددة مللن اخليللارات مللن الناايللة العمليللةي فهللا اللد   

 م وارق التدري يّلالشيو ذاتع لتوى التعل



 

 

 

 

 
    12 

 
 

  

Loewus, L. (2017), Schools Take a Page From Silicon Valley With ’Scrum’ Approach - Education 

Week, Education Week, https://www.edweek.org/ew/articles/2017/11/01/schools-take-a-page-

from-silicon-valley.html (accessed on 6 May 2020.) 

Milord, J. (2019), No degree? No problem. Here are the jobs at Top Companies you can land without 

one | LinkedIn, LinkedIn, https://www.linkedin.com/pulse/degree-problem-you-can-still-land-

jobs-top-companies-joseph-milord/ (accessed on 4 May 2020.) 

OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en. 

OECD (2018), Going digital in a multilateral world, OECD, Paris, https://www.oecd.org/going- 

digital/C-MIN-2018-6-EN.pdf (accessed on 3 May 2020.) 

OECD (2001), What Schools for the Future?, Schooling for Tomorrow, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264195004-en. 

Skidelsky, L. (2019), How to achieve shorter working hours, Progressive Economy Forum, London, 

https://progressiveeconomyforum.com/wp- 

content/uploads/2019/08/PEF_Skidelsky_How_to_achieve_shorter_working_hours.pdf 

(accessed on 27 May 2020.) 

Williamson, B. (2016), “Silicon startup schools: technocracy, algorithmic imaginaries and venture 

philanthropy in corporate education reform”, Critical Studies in Education, Vol. 59/2, pp. 218- 

236, http://dx.doi.org/10.1080/17508487.2016.1186710. 

 

  

https://www.edweek.org/ew/articles/2017/11/01/schools-take-a-page-from-silicon-valley.html
https://www.edweek.org/ew/articles/2017/11/01/schools-take-a-page-from-silicon-valley.html
https://www.linkedin.com/pulse/degree-problem-you-can-still-land-jobs-top-companies-joseph-milord
https://www.linkedin.com/pulse/degree-problem-you-can-still-land-jobs-top-companies-joseph-milord
https://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2019-en
https://www.oecd.org/going-%20digital/C-MIN-2018-6-EN.pdf
https://www.oecd.org/going-%20digital/C-MIN-2018-6-EN.pdf
https://dx.doi.org/10.1787/9789264195004-en
https://progressiveeconomyforum.com/wp-%20content/uploads/2019/08/PEF_Skidelsky_How_to_achieve_shorter_working_hours.pdf
https://progressiveeconomyforum.com/wp-%20content/uploads/2019/08/PEF_Skidelsky_How_to_achieve_shorter_working_hours.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/17508487.2016.1186710


 

 

 

 

 
17 

 
 

 
 الخامسالفصل 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
    11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
19 

 
 

 
 الخامسالفصل 

يف الدول التابعة ملنظمة التعاو  االاتصادي والتنمية، توظأ  الأنظ  املدرسأية يف الواأمس احلأالي      

أعداًدا ضخمة مأن األ أراد، وتنفأق الكأ ت مأن األمأوال، وتشأر، علأا تعلأي  مليأ  الطألب ورعأايته .             

اتصادية والتكنولوجية واجملتمعية علا مدا العقود املاضأية،  أل تأزال    تنو  التغتات االمن رم  علا الو

املدرسة هي النموكج املهيمن لتعلي  النشء جتا و   اختلفمس املأدارع ونظأ  التعلأي  املدرسأي علأا مسأتوا       

 دول منظمة التعاو  االاتصادي والتنمية.  
 

يف  أًّاجذريأ  مستقبل يشهد حتأوالً من الصعب ختيل وبالنظر  ح االنتشار الكبت هلذا النموكج،  

نظأأأ  التعلأأأي  املدرسأأأي الشأأأاملة أو اختفائهأأأا بشأأأكل كامأأأل.  املأأأدارع ضأأأاربة جبأأأذورها العميقأأأة يف    

اجملتمعأأات وسأأبل العأأيش والأأتفكت. وهأأذا جيعأأل اسأأتخدام السأأيناريوهات ممارسأأة للأأتفكت العقلنأأي     

ة لتنظي  التعلي ، والعامل الأذي يسأت  بالتعقيأد    والتخيلي. ويف الوامس كاته،  إ  األ كال التار ية البديل

، تشأأجعنا علأأا بأأذل مزيأأد مأأن اةهأأود.  أأل ينبغأأي علينأأا تنمأأل مسأأتقبل النظأأام  التواأأعاملتزايأأد، وصأأعوبة 

   مدا احلياة بكل أبعادها. ّأبالصورة اليت نعر ها  قط، لكن جيب أ  نفكر يف  عادة توزيع التعل
 

تساعد السيناريوهات علا توضيا االجتاهات الرئيسة، و تاجة اخليأارات اإلسأرتاتيجية للتعلأي     

املدرسأأي علأأا املأأدا الطويأأل مأأن خأألل دراسأأة املشأأكلت املتعلقأأة بالسياسأأات الأأيت تنشأأن يف املسأأتقبل.    

ات واملفاراأات   ينااش هذا الفصل األخت األبعاد الرئيسة هلذه السيناريوهات، ويسلط الضوء علا التأوتر 

الأأيت جيأأب مراعاتهأأا عنأأد الأأتفكت يف مسأأتقبل التعلأأي  املدرسأأي. ويسأأتهد، د أأع القأأارئ  ح التعمأأق يف   

 العناصر اليت تنطوي علا حتديات كبتة.  
 

بسأبب ادرتأه علأا حتقيأق     أصبا التعلأي  املدرسأي النظأام املوسسأي الشأامل الأذي نعر أه اليأوم         

  جتأا رعايأة األيفأال. ولأيس أدل علأا جنأاي       ّأاألهدا، واملهام اجملتمعية املهمأة بدايأة مأن التأدريس والتعلأ     

التعلي  املدرسي من الدور اةوهري واألساسي الأذي توديأه املأدارع يف جياتنأا اليوميأة داخأل  تمعاتنأا.        
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ودي مهامهأأا علأأا حنأأو خمتلأأ  عمليأأة يف مايأأة الصأأعوبة   تخيُّأأل مسأأتقبٍل حتقأأق  يأأه املأأدارع أهأأدا ها وتأأ  

 والتعقيد. 

كله تدل السيناريوهات الواردة يف هذا التقريأر علأا أ  التطأورات الأيت حتأدري      من رم  علا الو

يف التعلأأي  كاتأأه واحلكومأأة واجملتمأأع األوسأأع اأأد تسأأفر عأأن ظهأأور هياكأأل أخأأرا لتلبيأأة االجتياجأأات         

مد ايمة التعلي  املدرسأي علأا التقأوي  الأذاتي املسأتمر )مأن جيأ  األخألق،         االجتماعية. ويف النهاية، تعت

ا ًأوالسياسأأات، واألدوات، والناجيأأأة اةماليأأة(، ومأأأن ثأأ  يتطأأأور مأأع الأأأتغتات السياسأأية األوسأأأع نطااأأأ     

(Meynhardt, 2009[1]  .) 
 

منهجأأي  ويسأأه  استكشأأا، األبعأأاد الأأيت حتأأدد ملمأأا التعلأأي  املدرسأأي جاليًّأأا يف بنأأاء تصأأور   

لطريقة تغيتها ود ها يف تصورات مسأتقبلية بديلأة. ويتنأاول هأذا اةأزء أبعأاد تنظأي  التعلأي  املدرسأي،          

 وهياكله، وموارده البشرية، وعمليات تطبيق النظ  احلكومية  يه.  
 

 Selwynتشأتمل املأدارع والتعلأي  املدرسأي علأا بعأض األمأور املختلفأة علأا جأد تعأبت سألوين )            

(.  املدرسة هي املوسسة اليت ينفذ  يها الطلب تعلمه ، ويقوم  يها املعلمو  بالتدريس، يف جأ   [2]2011

رسأأة كموسسأأة    أو التأأدريس باملأأدارع. وتشأأمل  كأأرة املد   ّأيشأأت التعلأأي  املدرسأأي  ح عمليأأات التعلأأ   

هيكلها املادي وال قأايف الأذي يتميأز مبجموعأة مأن األدوار والقواعأد، م أل:  األدوار اهلرميأة الأيت يوديهأا           

األ راد داخل التنظي  املدرسي، والتسلسألت اهلرميأة للمعأار، الأيت تشأكل املنأاهج الدراسأية، وتنظأي          

 . ومن ناجية أخرا، ُتفه  عمليأة التعلأي    (Selwyn, 2011, p. 141[2]الوامس الذي يشكل اةدول املدرسي )

 ، والتواصل، واختاك القأرار، وعمليأات   ّأاملدرسي با تماهلا علا عمليات صر ة، م ل: التدريس، والتعل

ضمنية تشمل التنشاة االجتماعية، والتنظي ، والراابة. ونكن حتليل السيناريوهات من خألل مقارنتهأا   

صأفو ة رباعيأة يأت  تعريأ  املدرسأة والتعلأي  املدرسأي  يهأا مأن جيأ            بنربعة تصأورات م اليأة تنشأن عأن م    

 . (1–5را   شكلانظر الاالستمرارية أو التغيت )
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  Source: Selwyn (2011[2]) 
 

  :يتضمن استمرار املأدارع والتعلأي  املدرسأي علأا النحأو الأذي نعر أه.         التعليم املدرسي الشلاما

 مأن  رم علأا الأ  و. بزيادة املشاركة يف التعلي  الرمسي بشكل مستمروتتميز نسخته املستقبلية 

التطأأورات الأأيت أجأأدثتها التكنولوجيأأا، ال يأأزال املتعلمأأو  واملعلمأأو  يعملأأو  ضأأمن هياكأأل         

التعلي  املدرسأي   كله: هل يتجاوز ويف هذا السياق ه طرويمتماثلة وعمليات موجدة. والسوال امل

  والتقليدي )تعلي  ورعاية الطفولة املبكرة والتعل  مدا احلياة(

 :الرامأأأي. ّأالتعلأأأي   اال رتاضأأأي  علأأأا التعلأأأ مفهمأأأومال يقتصأأأر  التعلللليم املدرسلللي ا فرتاضلللي  

واملعلمأأ   ، ّألكأأن املأأتعلم  ينفأأذو  عمليأأة التعلأأ  ا،ومسأأتمرًّ ًأااائمأأ يكأأو  أأالتعلي  املدرسأأي 

يف سياق علاات مرنأة وخيأارات أوسأع     ،يقومو  بعملية التدريس خارج نطاق املدارع التقليدية
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لتأدريس والأتعل   كا   اعمليات  اختل،)ملصادر التعل  وأهدا ه(. وال يتضمن تغيت املكا  املادي  

 كلأه  يعأل  وال. (Leadbeater, 2006[3])كا  اخليار هو مزج عناصأر ووجأدات موجأدة يف أملبهأا     

جتأأارب  أأركات القطأأا     أسأأفرتأ  االبتكأأار سأأيكو  سأأائًدا. وكمأأا اأأال بنتيلأأي وميلأأر      

املسأأتهلك   ةعأأن نتيجأأة سأأاخرة مت لأأمس يف اسأأتجاب  ملنتجاتهأأااخلأأاص مأأع التخصأأيص الشأأامل  

معظأ  احلأاالت كانأمس ضأيقة      يف اختيأاراته   لكأن مس هلأ  ]...[  حأ لك  كأبت مأن اخليأارات ُأتي   

 . (p. 118[4] ,2006)  النطاق برم  كله

 :تبقا املدارع اائمة علا وضعها، لكن التعلي  املدرسي هو  استعادة الدور التعليمي للمدرسة

لكأن   ،يظل اكتساب املعار، واملهأارات األكادنيأة األساسأية املشأرتكة اائًمأا      الذي يتغت. 

بل تتغت األدوار والعلاأات التقليديأة    .مشرتكةمن خلل عمليات  اكتسابهاليس من الضرورة 

 يسأتقبل امل تصأور يف املدارع مبا  يها أدوار وعلاات الطلب واملعلم  أنفسأه . ويشأمل هأذا ال   

وتعلأأي  ورعايأأة   ،والتأأدريب ،مبأأا يف كلأأه التعلأأي  املهأأل    ،اطاعأأات متعأأددة يف  أأال التعلأأي    

 والتعلي  العالي الرمسي ومت الرمسي مدا احلياة.  ،الطفولة املبكرة

 واد هبه توا  هياكل التعلي  املدرسي واملدارع وعمليات ويقصد التعليم املدرسي: توقي .

وجتاوز  ،تغيت كل من عملييت التدريس والتعل  كما نعلمهما يفهذا النموكج املستقبلي  أسه 

واملوهلت. ومل تعد الفروق  ،واملناهج الدراسية ،اديةأيًضا األ كار التقليدية للبنية التحتية امل

احلالية ب  اطاعات التعلي  )مبا  يها التعلي  والتدريب املهل، وتعلي  ورعاية الطفولة 

 والتعل  العالي الرمسي ومت الرمسي مدا احلياة( كات يابع موسسي.  ،املبكرة

من سيناريوهات منظمة التعاو  االاتصادي والتنمية )انظر  األول وال اني ها السيناريوئ يستقر

نظأ    –يت  تقدي  التعلي  الرمسي من خلل  يار تنظيمي واجأد   ك ،الفصل الرابع( عناصر الوضع الراهن

 ،تفأوق املنأاهج الدراسأية   واسأتمرار العمليأات التقليديأة، م أل:      – الوااعيالتعلي  املدرسي، اال رتاضي أو 

واملقارنة املعيارية الوينية والدولية مأن خألل عمليأات التقأوي  واملأوهلت الرمسيأة. ويف جأ  أ  اهلياكأل         

علاأات مبا أرة تأت  عأن ُبعأد.        اامأة ، يفسأا هأذا اجملأال أمأام     السأيناريو ال أاني  يف  اائمأة املدرسية تظأل  

، هتغتات اليت حتدري يف ممارسأات التعلأي  املدرسأي وأسأاليب    الهذا السيناريو  يتواعوباإلضا ة  ح كله، 

 وتنظي  موسسات التعل  خارج  يار املنظمات اهلرمية العاملة.  ،م ل: حتس  اةداول التقليدية
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ع أنشأطته  يأ وزتخألل   مأن  ،تواأ  املأدارع   تصأور  –ًأاأيض– ال ال سيناريو ال ويد ح جد ما، يو

علا املستوا احمللي والدولي. وبالتالي يتسق هأذا السأيناريو مأع أنشأطة      علا الساجات اال رتاضية واملادية

اإلسكا  املدرسي املمتد املتعددة )م ل العديد من أ أكال احلأرم اةأامعي املوجأودة يف الواأمس احلأالي(       

سيناريو ال. وعلا النقيض من األولسيناريو ال ل، األنشطة األكادنية البحتة. وهذا االجتمال وارد يف 

 أرص التجريأب مأن خألل  عأادة       زيأادة  ال الأ  سأيناريو  اليف  املدرسأي هيكلأة التعلأي      عادة، يعل األول

والوسأأائل املوجأأدة املطبقأأة يف املأأدارع.  ،ويأأرق التقسأأي  الطبقأأي ،واألاسأأام ،هيكلأأة الفاأأات التقليديأأة

 ، املعلمأأ  والطأألب والعلاأأات بأأ   ،الطأأرق الرتبويأأة  تنأأو وينأأتج عأأن هأأذا تنأأو  الرتتيبأأات مبأأا يف كلأأه     

 سرتاتيجات التصني .   و ،واملناهج الدراسية املرنة ،والعلاات ب  املدرسة واجملتمع
 

التعلي  املدرسي يف السيناريوهات. واد يكو  هذا هأو احلأال    توا  كرة  –أيًضا–ترد  كما

التقليدية يف بأديل التعلأي  املدرسأي    ،  كا مل يشارك األ راد الذين يتخلو  عن املدارع ال اني سيناريواليف 

درسأأية )التعلأأي  الأأذاتي أو  مأأت املالتعلأأي   بأأرامجكمأأا  أأدري اآل  مأأع الأأذين ينخريأأو  يف    ،اال رتاضأأي

الأذي يفأرتض أ  األ أكال احلدي أة      4سيناريو  نيزالتعلي  املدرسي أبرز ما  توا االستكشايف(. وُيعد 

ات املتعددة كات تنثت اوي يودي  ح اختفأاء النظأام املدرسأي    من االتصال بشبكة اإلنرتنمس وتقدي  اخلدم

 بنكمله.  
 

الفأأرق املختلفأأة يف الأأنظ   مأأنوي اللسأأيناريوهات تأأداعيات خمتلفأأة علأأا املعلمأأ  والتأأدريس تأأرت  

 ،يف املنظمات املرنة. ويف هأذا الصأدد   ا بكيًّاملهني  املتصل    حالبتوارايية ومتعهدي التعل  اخلاص 

همأ  الستشأأرا، املسأتقبل احملتمأأل   مُبعأأدين  (Istance and Mackay (2014[5])سأتانس وماكأأاي    يعأرض 

للمعلمأ ، وهمأا: أ( مأدا عمأأل املكلفأ  بالتأدريس داخأل املأأدارع، وب( مأدا جأودة تأدريب املمارسأأ           

متأأتعه  باملواصأأفات واملسأأارات املهنيأأة واخلأأ ة. وأل  هأأذين البعأأدين  مأأداو ،كمتخصصأأ  يف التأأدريس

 منوكجيأة  تصأورات أربعأة   ا ولأد ي  إنهمأا ، (2–5راأ    شأكل انظأر ال مصفو ة رباعية )  كليف   امنظم

 :  ينتيكما 

  تظأأل املأأدارع الوسأأيلة الرئيسأأة لتنظأأي  التأأدريس       :يللةاتكار التعليميللة ا نظماملعلمللوش   اللل

علأا التأدريس    املعلأ  خألل اأدرة    مأن . ويناملعلمأ  املتميأز   مأن وتهيمن عليهأا  موعأة    ، ّأوالتعل

األملبيأة السأاجقة    هأ  نكنه التمتع مبكانة املعلأ  املتميأزة. ويبقأا املعلمأو  املأدّربو        ةيبكفا
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 امشاركة الكبار واملهني  يف أنشأطته  ابوهلاللكوادر التعليمية داخل املدارع علا الرم  من  

 مية.  اليو

 لكأن مبشأاركة    ،حتتفل املدارع بوظائفها م باملدارس:ّلش كمحاور للتعلوش املتخصصواملهني

  )م أأأل: ّأمبأأأا يف كلأأه أ أأأراد األسأأر، ومهنيأأأي التعلأأ    ،ة كأأأبتة مأأن الكبأأأار واملهنأأي   عأأ  مو

التأدريس والأتعل .     أالي باإلضا ة  ح خ اء اجملتمع يف  االت مت  ،املستشارين اخلارجي (

جتأأا العقأأود الرمسيأأة سأأواء أكانأأمس مواتأأة أو    يالتطأأوع العمأألوتأأرتاوي يبيعأأة املشأأاركة مأأن  

 مستقرة أو يويلة املدا.  

   :بأأد مأأن   لكأأن ال ، ّأيقصأأد بأأه حتريأأر سأأاجات التأأدريس والتعلأأ    نظللام اخلللربة املرنللة املرخصللة

 ،عمليأة التأدريس. ومأع كلأه     خلدمأة الراابة التنظيمية القوية والتنهيل املهل الرمسأي للمعلمأ    

مأن خألل االسأت مار الكأبت أو احملأدود       املتميأزة املعل   مكانةتظل الطرق املختلفة الكتساب 

لة الرئيسأة  يف التطوير والتدريب املهل. واد أصبا الرتخيص املهل والراابة من  جراءات املسأاء 

والأأيت تتأأيا   ،حتأأدري مأأن خأألل التأأدخل املبا أأر لأأإلدارة العامأأة أو اهلياأأات املهنيأأة القويأأة      الأأيت

 لتجنب العزلة املهنية.   –خارج  يار املدرسة يف هذه احلالة –االتصال الشبكي للمعلم 

  :املأأدارع    يأأه تفقأأد  الأأذي التعلأأي  املدرسأأي   لتواأأ   يسأأتقبل املالتصأأور  قأأدم ي السللوق املفتللوح

مسأأوولية التأأدريس. ونكأأنه  . ويتأأوح مأأوّردو الأأتعل  ومتعهأأدوه يأأةاالجتكار ميزاتهأأاواملعلمأأو  

  يهأا ال يكأو  التنهيأل املهأل الرمسأي     و ،من أ أكال سياسأة عأدم التأدخل      كلالعمل ع  

ة ضأأوابط للجأأودة نزلأأداخأأل سأأياق تكأأو   يأأه االختبأأارات واملأأوهلت مب    تطأأوريأو  ،اضأأروريًّ

  يف الوامس الذي تتس   يه يرق ووسائل التدريس والتعل  باملرونة. ،والتداول يف سوق التعل 
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  Source: Istance and Mackay (2014[5]). 
 

 تصأورات ال تتواءم سيناريوهات منظمة التعاو  االاتصادي والتنمية األربعة بشكل مبا أر مأع ال  

منطقي حبسب مدا توا ر هأذه اخليأارات يف البياأة التعليميأة يف      عرضناها. وهذاأ  اليت سبق  نموكجيةال

لكأن مصأادر جديأدة     ،للتأدريس يف املأدارع   ساملصدر الأرئي  ه   و  املتميزوظل املعلميالوامس الراهن. و

بسأأبب  طملعأأار،اعلأأا جراسأأة  اأأادرةتعأأد املوسسأأات األكادنيأأة    لأأ  ،  تتأأوا ر علأأا حنأأٍو متزايأأد ّأللتعلأأ

متعأأددة.  تعليميأأةومراكأأز  جديأأدة  عأأ  أيأأرا،  اعلأأة  ّأجأأدثمس يف مصأأادر التعلأأ  لأأيتاالطفأأرة الكأأبتة  

  الرامي الأذين يعملأو    ّأهذه الفكرة مبوجب العلاات الوثيقة مع مقدمي التعل األولسيناريو الويعكس 

يف تنويأع مصأادر التأدريس علأا حنأو مأر  وواسأع         تتم أل خارج املأدارع. ويتخأذ السأيناريو خطأوة  ضأا ية      
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 . ومأن  ّأا بفكأرة التأدريس الأذي يعمأل مأن خألل املهنأي  كمراكأز للتعلأ         ًأا وثيقأ ًأرتبط ارتبايمالنطاق و 

  وخأأ اء البياأأة بصأأورة ّأاسأأتقراًء للمأأدارع الأأيت تسأأتغل مأأوارد التعلأأ ال الأأ سأأيناريو الهأأذا املنطلأأق، ُيعأأد 

مأع الطألب جتأا الشأراكة      اجملأاالت للحأدي    خمتلأ  بداية من جلب املهنأي  املتخصصأ  يف    ،منهجية

 من خلل استخدام ساجات عامة مت املدارع )املتاج ( إللقاء الدروع. 
 

هنأأي  يف املعأأدد متنأأو  مأأن   عمأأل تصأأوري  كمنفتًحأأا علأأا هأأذا البعأأد،   ال أأانيسأأيناريو اليظأأل و

أداء عمليأة التأدريس واملشأاركة     يفمن املعلمأ  املأدرب     االستفادة  مكانية مع ،  الراميّأمنصات التعل

اجملأال أمأام التأدريس الأذي      ال انيسيناريو ال، يفسا الرابعسيناريو اليف تصمي  املنصة كاتها. وعلا مرار 

يشأتمل علأا أنأوا       إنأه  طال تضبطه الرتتيبات املهنية. وأل  هذا النمط التدريسي يوجد  يف السأوق املفتأوي   

الرمسي املوجود يف الوامس احلالي. ومع كله، تتطلب آليات ضأما  اةأودة      متّأمن التعلي  اخلاص والتعل

اتفأأأاق املهنأأأي  العأأأامل  يف  أأأال التعلأأأي  علأأأا  ،ليأأأات التقأأأوي م، م أأأل: عال أأأانيسأأأيناريو اليف  الأأأواردة

 . تصنيفهاتصميمها و

سأأياق التأدريس. ويف   يفالعنصأر اإلضأايف الأأذي جيأب مراعاتأأه هأو تأأنثت التكنولوجيأا الراميأأة      

 نأأذكرها ،راء جأأول هأأذه املسأأنلةاآلمأأن   اعأأدًد( (Selwyn, 2011[2]التعلأأي  والتكنولوجيأأا، يقأأدم سأألوين 

 :  يلي  يما

  اأأدرةكلأأه يف  ويظهأأرحتسأأ  التأأدريس ويراأأه.   علأأاالتكنولوجيأأا  اأأدرةيراعأأي الأأرأي األول 

والوصأول املتزايأد    ،ألعمأال البتواراييأة واإلداريأة   التشغيل اآللأي ل علا  املتزايدةالتكنولوجيا 

 أ سأأحمس والأأيت ، ح األدوات التعليميأة والوسأأائل واملصأأادر اةديأأدة للتطأوير املهأأل )التعأأاوني(  

يف الواأمس   ،هأ  املعلم  يف الرتكيز علا اجتياجأات يلب  ةساعدمل كا يةبدورها مساجة زمنية 

 الة واملعار، اللزمة لذله. فّعالدوات األ –ًأاأيض–الذي تتيا  يه 

 ّأيت تسأأتخدم الأأنظ  والأأ امج احلاسأأوبية، والتعلأأيأأدور الأأرأي ال أأاني جأأول عمليأأات التعلأأي  الأأ و  

 نتواأأعالأأيت تأأودي  ح تل أأي دور املعلأأ  التقليأأدي. و كا كنأأا ال  هأأي لأأا حنأأٍو متزايأأد  والأأذاتي ع

اخنفأاض   منأ  كله لن  لو   الأخرا من التعلي  بشكل كامل،   كالاستبدال املعلم  وأ

   برامج التعلي .  ييف املوارد البشرية اللزمة لتقد كبت

 التكنولوجيأا    الذي يتغت  يأه دور املعلمأ . وهنأا تسأه     يستقبلامل تصوريتناول الرأي ال ال  الو

   ح تصأميمها  ّأ  الذاتي الذي يعأل أ  التأدريس يتحأول مأن توجيأه خأ ات التعلأ       ّأتيست التعل يف

 وتيستها. 



 

 

 

 

 
97 

 
 

 
علأأا الأأرم  مأأن أنهأأا تظهأأر يف النهايأأة بطأأرق    ،ال لثأأة يف السأأيناريوهات تأأنعكس هأأذه اآلراءو

علأأا  ،األولسأيناريو  الخمتلفأة.  التكنولوجيأا حتأأرر املعلمأ  مأأن بعأض املهأام مأأت املتعلقأة بالتأأدريس يف       

  يأ كلت مت،  كا األولسأيناريو  ال يف ًأاوخصوص ،الرم  من أ  كله اد يصبا مصدًرا إلزالة الطابع املهل

خيأأار حتويأأل األدوار الأأيت  ال الأأ سأأيناريو الالفصأأول الدراسأأية. ويتضأأمن  داخأألبأأإدارة الطأأوارئ   ملعلمأأا

 الرابأأعسأأيناريو ال. ويتخأأذ ال أأانيسأأيناريو ال  العامأأة ومتعهأأدي القطأأا  اخلأأاص يف ّأتوديهأأا موسسأأات التعلأأ

 الذي ال يكو   يه التدريس الرمسي مطلوًبا. يستقبلامل تصورخطوة  ضا ية لرس  ال
  

ا  اعلة متنوعة تعمل ًأض  أيرا ي  هو ،آخر اأًّمهمعًدا التعلي  ُب تطبيق النظ  احلكومية يف ل ن

يف اختاك القرار علا املستوا احمللأي واإلاليمأي والأويل     تشاركو ،من خلل مستويات متعددة من النفوك

  سأأاي اجملأأال أمأأام مشأأاركات أوليأأاء األمأأور      جبانأأبالعأأام واخلأأاص،    يف القطأأاعوو أأوق الأأويل،  

تطبيأق  تطأور   باستكشأا،  اخلأاص لنأا اإليأار التحليلأي     يقأدم وأيرا، أخرا  اعلأة يف اجملتمأع املأدني. و   

يف  أكل مصأفو ة    وضأحة املنأاهج األربعأة امل   (Frankowski et al., 2018[6])التعلأي    يف ةيأ موكالأنظ  احل 

 ح جأأد مأأا يف دول منظمأأة  خمتلفأأةصأأورة  يفاملنأأاهج  ه. وتوجأأد مجيأأع هأأذ(3–5) راأأ  يف الشأأكل كمأأا

مأن اإلدارة العامأة    املاضأية  أهدت حتأوالً    ًأاعلأا الأرم  مأن أ  الأ لث  عامأ      ،اتصادي والتنميأة التعاو  اال

ة الشأأبكية يف يأأمواحلكتطبيأأق الأأنظ  بعأأد  ح   يمأأا ح اإلدارة العامأأة اةديأأدة الأأيت تطأأورت  التقليديأأة

 العديد من النظ . 

  االلتزامأأأات املفروضأأأة   رسأأأاءدور احلكومأأأة يف  علأأأا اإلدارة العامأأأة التقليديأأأةيركأأأز منظأأأور

، سياسأية ع العمليأات ال يتفأق مأ   مبأا هذا املنظور بوضع األهدا، العامة  يقضيوسيادة القانو . و

ترمجأأة القأأرارات كات الصأألة  ح  جأأراءات ملموسأأة. وينفأأذ    بهأأد،صأأيامة تلأأه السياسأأات   ثأأ 

 ويضمنو  توجيد احللول اليت تضعها احلكومة.   ،املوظفو  احلكوميو  هذه السياسات

  ال للسياسأأات الأأيت تأأدمج أ كأأار  دارة  حنأأو التنفيأأذ الفعَّأأ اإلدارة العامأأة اةديأأدةيتجأأه منظأأور

أدوات  بتوظيأ  اخلدمات العامة. ويتميز هأذا الأرأي    تطبيق النظ  احلكومية يفالشركات يف 

والراابأة   ،و دارة العقود ،اليةوالفعَّ ،و لغاء الضوابط والقيود التنظيمية ،م ل مستهد ات األداء

 املالية. 

  ةعلأا الشأبكات والشأراكات. ونظأًرا لنشأن      ا أبكيًّ تطبيأق الأنظ  احلكوميأة    يركز منظور 

 ،دور سأألطات التعلأأي  املركزيأأة   تقلأأصركزيأأة وعأأد عأأن امل ُبال لتزايأأد كنتيجأأةهأأذا املنظأأور  
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 ،وتنفيأأذ السياسأأات  ،تضأأمن مشأأاركة أصأأحاب املصأألحة املتعأأددين يف عمليأأة اختأأاك القأأرار    ي 

  . مودلزمة لبناء حتالفات وجتاوز جالة  اةلواخلدمة املدنية ا
 

 ،جول القيمة العامة الأيت تنشأن خأارج  يأار املسأوولية احلكوميأة       املرونة اجملتمعيةيدور منظور 

األيأأأرا، اجملتمعيأأأة الفاعلأأأة باملسأأأوولية عأأأن تعريفهأأأا وحتقيقهأأأا اسأأأتناًدا  ح تفضأأأيلتها   اضأأأطل  مأأأع

 ا وموسسات تعاونية.املنظور من خلل  بكات منظمة كاتيًّ هذاوأولوياتها. ويعمل 
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  Source: Frankowski et al. (2018[6)] 
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منظمأأة التعأأاو  االاتصأأادي والتنميأأة الأأيت عرضأأناها يف الفصأأل السأأابق       سأأيناريوهات تعأأرت،

األربعأة يف تنظأي  التعلأي  املدرسأي.  قأد تكأو  منأاهج         تطبيأق الأنظ  احلكوميأة   باجتمال تداخل مناهج 

الأة لضأما    وسأيلة  عّ  ،األولسيناريو الاملوجدة، م ل التعلي  املدرسي الشامل يف  تطبيق النظ  احلكومية

، تكو  األدوار التنظيمية يف البياأة  ال انيسيناريو اليف  كماجودته املستهد ة. و حتقيقالوصول للتعلي  و

احلأق يف التعلأي . واأد ن أل املنظأور القأانوني أهميأة          تاجأة الديناميكية لتقدي  التعلأي  ضأرورية لضأما     

وارايية املركزية نفوكهأا  تالب  يهاوالدمج االجتماعي يف نظ  تعلي  تفقد  ،بالغة لضما  جقوق األيفال

ارايية اخلورازمية  اليت ُأ ت  ليها وزيز الشفا ية والقيمة العامة  للدنأو لتع ،السيناريو ال ال كما يف 

   .الرابعسيناريو اليف 
 

نقأاد خطأة اإلدارة العامأة اةديأدة  ح  شألها يف حتقيأق االبتكأار واسأع النطأاق مأن            أ ارواد 

 ،بهأا ملسأاواة  زيأادة أوجأه عأدم ا    بسأبب و ،العمأل يتطلبهأا سأوق    الأيت نمأاكج  العلأا ختأريج    اعتمادهأا خلل 

وزيأادة نسأبة    ،أيفاهل  تعلي أولياء األمور يف  تدخل خيارنطاق  اتسا   حما أدي  وهو ها،تكاليف ارتفا و

 يسأأتقبلامل تصأأورال يكأأو أ   فأأرتضت . لكأأن تلأأه االنتقأأادات ملالطلأأب جسأأب املدرسأأي التعلأأي  تصأأمي 

  (.(Theisens, 2016[7]م  ح املنظور املركزيكاجملتمعي اةذري اة البندول الذي يعيد النظنزلمب
 

أولياء األمور يف تعلي  أوالده ، علا سأبيل امل أال، يف جأاالت كأ تة ايمأة       تدخلُتعد خيارات و

ينخأأرط أوليأأاء األمأأور كوو املسأأتوا التعليمأأي العأأالي يف تعلأأي     ككاتيأأة أك أأر منهأأا وسأأيلة لتحقيأأق مايأأة،  

  علأا  ّأالعام واخلاص يف مقأاييس التعلأ    . ويدل است مار القطاعال انيسيناريو الأوالده  كما اتضا يف 

 يودي دوًرا كبًتا.  سقياع النتائج ل يستقبلامل التصورأ  
 

يأأة علأأا املسأتوا الأأدولي يف منأأوكج التعلأأي   بدايأة مأأن تقأأدي  أدوات راميأأة جديأدة ومأأوارد تعليم  و

تحسأأ  البنيأأة التحتيأأة التعليميأأة واملعر أأة املهنيأأة يف   ب وانتهأأاًء األولسأأيناريو الاملدرسأأي الشأأامل كمأأا يف  

اأد تظأل الشأبكات والشأراكات بأ  األيأرا،        ،ال الأ  سأيناريو  الالنظ  البياية احمللية القوية كما يف 

اللزمأة لتحديأد التحأديات املشأرتكة ومعاةتهأا. واأد        اتاملعأار، واخلأ    وسائل حلشأد ال ةنزلمبالفاعلة 

 أأدري هأأذا علأأا نطأأاق كأأبت، كمأأا بينأأا يف مأأنهج املرونأأة اجملتمعيأأة، مأأن خأألل املشأأاركة املبا أأرة        

مأأع األيأأرا، الفاعلأأة   تتشأأكلأ  التحالفأأات الأأيت مأأن رم  علأأا الأأللمأأواين  وتنظأأيمه  الأأذاتي. وهأأذا  

اأأد تصأأبا أك أأر  ،ركات الأأيت تقأأدم اخلأأدمات الراميأأة ومقأأدمي الرعايأأة الصأأحية األخأأرا، م أأل: الشأأ

 .  ا بكيًّ تطبيق النظ  احلكوميةانتشاًرا كما اتضا يف منظور 
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وتتواأ  أهميتهأا    ،خمتلفة وتتخذ أ كااًل ،اليومي للمدارع تتشابه أهدا، التعلي  مع الوااع

رعاية األيفال وسلمته  األولوية األوح للعديأد مأن أوليأاء األمأور الأذين يضأطرو   ح        ّدعلا السياق. وتُع

تقليأل   ُيعأدّ  غتهأ ، املوازنة ب  العمل واحلياة األسرية، وباألخص  يما يتعلق باأليفال الصغار. وبالنسأبة ل 

و تأأوا ر رأع مأأال اجتمأأاعي ومأأالي أياملأأا أ  ترتيبأأات العمأأل األك أأر مرونأأة  افأأرتة الدراسأأية أمأأًرا جيأأًدال

بشأكل   تأتغت سأما هلأ  بأنداء هأذا الأدور خأارج  يأار التعلأي  املدرسأي. وهأذه التوازنأات املتعأددة             ي كأا،  

 ،وأوالد( آخأذة يف االحنسأار    األسرة النأواة )الأيت تتكأو  مأن زوجأ          ك ،مطرد مع تطور يبيعة األسر

أ   بسأبب   مجأاالً األسأر   عأدد تضاءل ياملعاد تشكيلها، و وتلهرتفع عدد األسر كات العائل الواجد ي بينما

 . (OECD, 2016[8]) ته األ راد يقررو   جناب األيفال يف وامس الجق يف جيا
 

هنيأة وتنميأة أنفسأه     ات الشخصأية وامل يأ ُيعد التعلي  وسيلة يستخدمها األ راد الكتساب الكفا

يف عأامل   لعيشكمواين  مستقل . ويستلزم هذا بناء املهارات املعر ية واالجتماعية والوجدانية اللزمة ل

تواجأه   املأدارع   ، يأه الطألب مهًنأا متنوعأة علأا حنأو متزايأد. وهأذا حتأد  كأبت            ارعنأ  ،سريع التغت

يف الواأمس   ،األكادنيأة دائمأة النمأو    يأة اعد املعر وقالومتطلبات متنامية لتزويد الطلب باملهارات التقنية 

واأل أكال متنوعأة    ،اأد االذي ُيتواأع منهأا مسأاعدة الطألب علأا تنميأة الأتفكت التأنملي، والتحليأل الن         

 ملبتكرة من القدرة علا التعبت.  وا
 

 تواجأه املعار، واملهارات اليت ُتكتسب من خلل التعلي  املدرسأي   أ يزيد األمور تعقيًدا،  ومما

وتتنو   يه تواعات سوق العمل وتتغت باسأتمرار.   ،خطر التقادم السريع يف عصر تنمو  يه املعار، بايراد

توجيه املهأل واألكأادني دوًرا رئيًسأا يف    لومن الناجية التقليدية، أدت نظ  التقوي  الرمسي واملوهلت وا

. واد مسحمس هأذه الأنظ  للمجتمعأات بتوزيأع املهأارات يف االاتصأاد       ه التحقق من مهارات الطلب ومعار 

الأتعل  يف   تك يأ  جيأب أ  تتحأول نظأ  التعلأي  مأن النمأوكج الأذي يركأز علأا           ،الة. ومأع كلأه  بصورة  ّع

القائمأة علأا الأتعل  مأدا      ح الأنظ    –األ أراد مهأاراته  ومعأار ه       يها ينمي اليت األوح العمريةجل ااملر

 يسما لأل راد مبتابعة مسارات تعل  متنوعة علا مدا جياته  املهنية واألكادنية.  وهذا .احلياة

بعيأًدا   يأاة ال يأزال هأد، الأتعل  مأدا احل     ،  الكبأار ّأاملشاركة الكبتة يف تعلمن رم  علا الو

هأذا اهلأد،    تحقيأق االعأرتا، بنهميأة املأدارع ل    مأن  رم علأا الأ  عن املستهد، منه. وباإلضا ة  ح كلأه،  

(Faure et al., 1972[9])      علا األال خلل  رتة اخلمس عشرة  ح العشرين سنة القادمة الأيت يركأز عليهأا



 

 

 

 

 
121 

 
 

 
بأه املأدارع ملواجهأة هأذا     طبيعأة الأدور الأذي ينبغأي أ  تقأوم      لعميقأة   دراسأة زال هناك تل  هذا التقرير، 

 التحدي.  

ن أأل لأل أأراد ايمأأة   ظأأليف املسأأتقبل ياملأأا  ًأاالتعلأأي  املدرسأأي سأأيظل اائمأأ  لأأه أ نفهأأ  مأأن كو

والتنهيأل   ،والرعايأة والتنشأاة االجتماعيأة    ،والتنمية الشخصأية واملدنيأة   ،  األكادنيّأ)بالنسبة  ح التعل

ا حنأأٍو علأأ ا أأبكيًّاملهأأل(. وسأأيعتمد مسأأتقبل التعلأأي  كي الطأأابع املوسسأأي يف اجملتمأأع املتنأأو  واملأأرتبط   

الجتياجأات الفرديأة   ومأدا صألته با   ،ادرتأه علأا ربأط اجملتمعأات علأا الصأعيد العأاملي        مأدا متزايد  علا 

 واالجتماعية. 
 

عمليأة    أرد جيأ  كونهأا    مأن رؤيتنأا للمسأتقبل     هأ   يريقأة هناك سأوال جأوهري يأدور جأول     

  يف املأأأدارع ّأ ح مأأدا تطأأأور التأأدريس والتعلأأأ   ظأأأر مأأأ ًلنتغأأأيت جأأذري. ولن  عمليأأة  متأأأدرجيي أ حتأأدي  

 أواأدرتها علأا تصأوير املعلومأات اخلاصأة باةسأ         مأدا و ،والفصول الدراسية اجملهزة بنجدري التقنيأات 

تعبتات الوجه أو اإل ارات احملايدة.  هل نكأن اسأتخدام الأرؤا العميقأة اخلاصأة باحلأاالت الوجدانيأة        

  والعمأل التعأاوني والعلاأات    ّأ ولدتها هذه األدوات لتغيت التدريس و عادة تنظي  عمليأة التعلأ  يتللطلب ال

مكن اسأأتخدامها يف حتأأدي   يسأأ بأأ  األيأأرا، الفاعلأأة )الطأألب، واملعلمأأ ، وأوليأأاء األمأأور(و أم هأأل   

 معأايت    تأبل أو توجيه الطلب حنو  ،وتغيت آليات التقوي  التقليدية ،يتدرجي شكلاملمارسات القائمة ب

و  (Knox, Williamson and Bayne, 2019[10])حمأددة سأابًقا للسألوك، م أل: الطأرق النمطيأة للسألوكيات        

زال ُينظأر  ليهأا   يأ ل  أ فاهي  االبتكار والتغيت الشامل، م عمفهوم التكنولوجيا م تراد،وعلا الرم  من 

 وليس علا أنها تكيفه أو حتدثه.   ه،  أو تعطلّأعلا أنها تعرال التعل
 

هنأاك     مدا احليأاة.  ّأالتعل :من األم لة األخرا األك ر حتدًيا للتحدي  مقابل احلد من التوترو

 ،واملمارسأأأات املدرسأأأية يف  يأأأار الأأأتعل  مأأأدا احليأأأاة   اعأأأرتا، مسأأأتمر باحلاجأأأة  ح دمأأأج السياسأأأات    

هأذا، يقأدم التعلأي  الرمسأي     مأن  رم  علا الو. (Istance, 2015[11])يف ظل  يخوخة اجملتمعات  ًأاوخصوص

قأأدم ييف جأأ   ،مأأن التأأدريب يف املراجأأل األوح مأأن احليأأاة واملهنأأة عنأأدما يكأأو  الفأأرد أاأأل خأأ ة   امزيأأًد

. لكأن جأودة هأذا األمأر      ةجل الجقة عندما يتمتع الفرد بدرجة كبتة من اخلالقليل من التدريب يف مرا

اهلياكأل   يفيعمأل علأا  جأراء تغأيتات تدرجييأة       الأذي أ  املأنهج احلأالي    كمأا موضع تساؤل.  تهواستدام
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ويف جاالت ك تة يستحيل احلأل يف ضأوء صأعوبة تغأيت الأنظ        ،عن جل املشكلة –ًأاأيض– عجزالقائمة  

 ال. بشكل  عَّالراسخة 
 

  ّأ  مأأدا احليأأاة يفأأي بأأالغرض منأأهو هأأل حنتأأاج  ح منأأاهج تعلأأ     ّأمأأا الأأذي حنتاجأأه ةعأأل التعلأأ  

هألو وهأل هنأاك  أرتات     امل  إلجيأاد  أرص للتطأور    ّأبد من  زالة احلواجز ب  العمل والتعلأ  خمتلفةو وهل ال

 األ أراد مهأاراته  الشخصأية واملهنيأة مأت املرتبطأة بعملأه  أو أصأحاب العمألو           يهاالعمر يطور  منمعينة 

وهأأل يكمأأن احلأأل يف التوزيأأع املتكأأا ئ ملأأوارد اةأأودة والفأأرص والوصأأول  ليهأأا يف مرجلأأة مبكأأرة مأأن   

   مأأدا ّأجتأأا يكأأو  لأأديه    أأغ  للتعلأأ  ه أ  نغأأت مأأن عقليأأات األ أأراد وأمنأأاي  مأأن بأأد احليأأاةو وهأأل ال

 ;Sivan and Stebbins, 2011[12]) وه ت  أرام اواأ أو ه أواأات عملأ   بأ  تواصألة  املالفأرتات   خألل احليأاة و 

OECD, 2019[13])  :املسأارات التعليميأة مأن جيأ       اصرتشت السيناريوهات  ح اجتماالت متعارضة، م ل

مرونأة مسأأارات   زيأأادةأو  ،التأدريب األولأأي مأن ناجيأأة أخأرا    امتأأدادو ،مأأن ناجيأة  تهأا ك ا  زيأأادةالواأمس و 

 مقابل زيادة تركيز املسارات املهنية األكادنية.  يفالتعل  
 

  مأدا احليأاة م أاال  علأا التأوتر الأذي ينطأوي عليأه تفكتنأا يف          ّأالتكنولوجيا املتطورة والتعلأ 

مسأأتقبل التعلأأي . والجأأل أنأأه ال توجأأد  جابأأة واجأأدة صأأحيحة.  فأأي بعأأض الظأأرو، يكأأو  التحأأدي            

أ  التحأدي  اأد    هأو ا. والأذي جيأب أ  نضأعه يف بالنأا     أًّضروريأ   توا الت أخرا يكو  الويف جا ،مطلوًبا

ا خمتلفأأأة مأأأن الأأأتفكت ًأ، تطلأأأب كلأأأه يراأأأتواأأأ . و كا كأأأا  هنأأأاك ضأأأرورة للتواأأأ يبأأأدو يف صأأأورة 

رد ومتهيأد   قأط مأ رات سياسأية لتحريأر املأوا      كلأه ال يتطلأب    ك طواملشاركة. لكن يصأعب القيأام بأذله   

 وحتدي الرؤا العاملية وابتكار يرق جديدة للتفكت.   سياسات هيكلية جذرية أو نفيذ تغيتاتالسبيل لت
 

الأأيت يعمأأل مأأن  هوهياكلأأ هلياتأأمعتنفصأأل عأأن  جتأأدها، همأأع تطأأور أهأأدا، التعلأأي  ومقاصأأد و

رم  التوا أق الواسأع علأا احلاجأة  ح تشأخيص جتأارب       بأ خلهلا. وأجد األم لة الواضحة علا كله هو أنه 

التعل  والتكي  مع اجتياجات األ راد، يتفق ك تو  علا أ  التعاو  والعمل اةماعي مأن بأ  املهأارات    

(  (Deming, 2017[14]; Weidmann, Deming and School, 2020[15]واالجتاهأات الأيت تشأتد احلاجأة  ليهأا      

يل من الطلب يف دول منظمة التعاو  االاتصادي والتنمية التعامل مأع مهأام جأل    ويف احلقيقة يستطيع القل

اجملموعات وأخذ زمام املبادرة للتغلب علأا العقبأات وجأل     كياتاملشكلت اليت تتطلب منه   ه  دينامي

ية أ  العلاة ب  القدرات التعاون معر ة. ومن األهمية مبكا   (OECD, 2017[16])اخلل ات والصراعات 
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نيأأة األساسأأية ال دمبا أأرة.  فأأي جأأ  أ  ميأأاب املهأأارات األكا علاأأةواألداء األكأأادني القأأوي ليسأأمس 

تطأوير املهأارات   ليتضمن وجود املهأارات االجتماعيأة والوجدانيأة، ال ُتعأد املهأارات االجتماعيأة نتيجأة آليأة         

 األكادنية. 

بأأد مأأن حتقيأأق   ال كأأا لتعلأأي   كا مأأن الضأأروري املواءمأأة بأأ  األهأأدا، والوسأأائل يف  أأال ا  و

جيأأب أ  نعأأرت، بوجأأود مزيأأد مأأن التأأوترات اةوهريأأة الأأيت يصأأعب       ،أهأأدا، خمتلفأأة. ويف الواأأمس كاتأأه  

حتقيأق   معأدل  ح  ااسأتنادً علأا سأبيل امل أال، ُيوصأ  التعلأي  املدرسأي يف أملأب احلأاالت          التحايل عليها. 

ارايي. وبامل أل،  و  وتنميأة اجملتمأع الأدن   ّأ ح التعلأ  اةميأع مبأا يف كلأه أهأدا، وصأول      ،أهدا، املسأاواة 

الفجأوات القائمأة يف التعلأي  واملهأارات      مأن  رم علأا الأ   ييشكل التعلي  أهمية كبتة للحأراك االجتمأاع  

خلفيأات اجتماعيأة حمرومأة مأن      يسأتفيد الطألب املنتمأو   ح     ك، اجملتمأع  داخلعلا مستوا اجملموعات 

 مسي أك ر من أارانه  الذين  ظو  مبستويات معيشية متميزة.  املشاركة يف التعلي  الر
 

أنهأا تعمأل كأ آلت      الاملأدارع  ح حتقيأق أهأدا، التكأا و واملسأاواة،       سعيمن رم  علا الو

 أدري يف عمليأات    مأا علأا تقأوي  األ أراد وتصأنيفه  يف  اأات رمسيأة ومأت رمسيأة، م ل         تعمأل   هأي  ، رز

املسارات األكادنية، والفاأات العمريأة والفصأول الدراسأية، و موعأات القأدرات،        تقسي االلتحاق، و

هويأة   شأكيل ا لتًأواملسارات األكادنية املختلفأة. وتتأيا الفاأات االجتماعيأة الأيت تصأنفها املأدارع سيااأ        

ة ز والتواعأأات اخلاصأأ الطأألب والعوامأأل املسأأاعدة علأأا عأأدم املسأأاواة بقأأدر مأأا تشأأكل املأأوارد واحلأأوا    

 .  (Domina, Penner and Penner, 2017[17])بالطلب
 

املسأاواة، جنأد أ  اإليأار      رساءي ج  أ  التعلي  املدرسي ُيعد وسيلة إلفباإلضا ة  ح كله،  و

مأنه   يمأا يتعلأق     املنتظأرة الطألب التواعأات     قأق التنظيمي ال يفي مبتطلبأات املأدارع. وال نكأن أ      

. هانفسأ  نهج الدراسي( والقواعد واألدوار االجتماعية اليت توديها املأدارع بالطريقأة  باملعار، واملهارات )امل

ها يأألب ّدبينمأأا يعأأ ،وجيأأد بعأأض الطأألب أ  هأأذه التواعأأات متواءمأأة مأأع التواعأأات األسأأرية واجملتمعيأأة  

املدرسأية، مبأا يف    ته آخرو  عوامل خمتلفة متاًما. وحتدد هأذه اخلل أات يريقأة تعامأل الطألب مأع جيأا       

 . (OECD, 2018[18])لمدرسة لباالنتماء  ه و عور ته ومشارك ،األكادني ه ؤكله أدا
 

السوال الذي يطري نفسه يف سياق مسأتقبل التعلأي  املدرسأي والتعلأي  هأو: هأل سأتكو  نظأ          و

 بأأ ادهأأا يف  جي هأأيالتعلأأي  املدرسأأي الشأأامل اأأادرة علأأا القضأأاء علأأا أوجأأه عأأدم املسأأاواة الأأيت تسأأه     

الأيت تتحقأق يف    ه نتأائج  يف تأوثر  ال جتأا  ط يما بيأنه   جتريها اليت اتالتقسيممبا يف كله  صل  والطلب

و ومثأة  هانفسأ  و وهل ستنجا البأدائل احملتملأة للتعلأي  املدرسأي يف القيأام باملهمأة      ته الجقة من جيا مراجل
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وهأأو: مأأا تصأأور التعلأأي  يف البياأأة االجتماعيأأة واالاتصأأادية وال قا يأأة األوسأأعو وهأأل التعلأأي      ،سأأوال آخأأر 

املدرسي الشامل أو األ كال األخرا من التعلي  اادرة علا معاةة أوجه عأدم املسأاواة االجتماعيأة الأيت     

 تتجاوز نظام التعلي و 
 

ومسأتوا الرضأا    ،هعلا درجة التوا ق أو اخلل، جول أهدا أ  سيعتمد مستقبل التعلي  املدرسي

آليأات   وضأع  عمليأة األكأ  مأن    زء)أو عدم الرضا( عنه، ومدا االهتمام الذي  ظا به. واأد حتقأق اةأ   

 ح حتسأأ  الرؤيأأة واملسأأوولية املشأأرتكة مأأن خأألل     سأأعامفتوجأأة وتشأأاركية ت  تطبيأأق نظأأ  جكوميأأة 

مأا   ملفهأوم   راك  موعة كبتة من أصحاب املصلحة يف عملية وضع السياسات. وأل   جياد ايمة عامة 

يف العأأادة تأأوترات وتنااضأأات جأأول األولويأأات   تنشأأن ،و متعارضأأة أجياًنأأاأيتواأأ  علأأا منظأأورات متباينأأة  

بطأأرق متعأأددة. وأجأأد األم لأأة علأأا كلأأه    كلأأهاألولويأأات احملليأأة، ويظهأأر   مقابأأل يفالوينيأأة )أو الدوليأأة( 

ليأأات الأأيت حتأأدد أهأأدا، املأأدارع وتقأأيس اأأدراتها علأأا حتقيقهأأا وتقونهأأا. ومأأع زيأأادة          ماملسأأاءلة والع

مسأاءلة عأن     جأراء   الفشأل الأيت تتكبأدها، كيأ  نضأمن      يلااملتطلبات املفروضأة علأا املأدارع وتكأ    

جيأب   ا وهمأا جانبأ   ،لنظام دو  أ  توثر آلياتها علا املرونأة احملليأة وجأودة التعلأي     األهدا، علا مستوا ا

  و  (Burns, Köster and Fuster, 2016[19])عمل علا تعزيزهماال
 

علأأا  نتاجهأأا  تواأأ مأأن الأأدول ي كأأ تأ  تقأأوي  املأأدارع يف مأأن  رم علأأا الأأ ضأأا ة  ح كلأأه، 

مأن   كأ ت التنشاة االجتماعيأة وتنميأة املأواين . وتطبأق      هياألكادني، تظل الوظيفة األساسية للتعلي  

النظ  املساءلة الأيت جتعأل املأدارع مسأوولة عأن نتأائج متعأددة تتجأاوز املخرجأات األكادنيأة، مأع ايأام             

صأأة. ومأأع كلأأه جيأأب أ  يتأأواءم كلأأه مأأع      األيأأرا، الفاعلأأة احملليأأة بتحديأأد أولوياتهأأا واجتياجاتهأأا اخلا    

األهدا، والتواعات القومية، وهناك توتر بطبيعة احلال ب  املرونة احمللية املتجاوبة وضما  معايت وينية 

للجميع.  من الذي له صلجية حتديد النتائج اليت جيب اياسهاو ومن الذين مت أل وجهأات نظأره  أهميأة     

 يف هذا الصددو 

يأة ةميأأع السأيناريوهات. ورمأأ  اخأأتل، اآلليأات، بدايأأة مأن املأأنهج القأأائ      املسأاءلة مسأأة جوهر 

جتأأا املسأأاءلة الأأيت تتولأأد مأأن خأألل ممارسأأة جقأأوق اختيأأار        ،علأأا املراابأأة الوثيقأأة لأأألداء والتحصأأيل   

ة احملليأة يف عمليأة اختأاك القأرارات كوسأيلة لراابأة       كواملراابة اليت تأت  مأن خألل املشأار     ،املستخدم 

، الأذي ينأز  الطأابع املوسسأي عأن التعلأي ، تسأاؤالت جأول توزيأع السألطة           الرابأع سأيناريو  ال. وي ت اةودة
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وملكيأة   ،والشأفا ية  ،واملساءلة الأيت تتضأمن تأداعيات أخلايأة وسياسأية، م أل: تأداعيات اخلصوصأية        

 .  (Williamson, 2015[20]; 2016[21])والتمويل املدرسي  ،البيانات
 

وهأو حمتأوا املنأاهج     ،التأوتر بأ  األولويأات الوينيأة )أو الدوليأة( مقابأل احملليأة       م ال آخر علأا  

  املهأارات مأن أجأل مسأايرة     ّأ يما يتعلق باللغة.  العديد من الأنظ  تأولي أهميأة لتعلأ     ًأاوخصوص ،الدراسية

ق العاملية. ويف الوامس سوا  اإلجنليزية واللغات األخرا املتعلقة باألعمال واألّأسوق العمل املتغت، وتعزيز تعل

مأع هجأرة  أباب الريأ       ،هناك خماو، جول احلفاظ علا الرتاري احمللي واندثار اللغات وال قا أات  ،كاته

لغأة أسأل ه .  مأا الطريقأة امل لأا للموازنأة بأ  هأذه         ب يهأا عأن التحأدري     نتنعأو   ح املد  الكبتة الأيت  

) مأن ناجيأة،    وهأذا التأوتر   علأا  ح  أبكة اإلنرتنأمس   وكي  يوثر الوصأول العأاملي    واالجتياجات املتباينة

ا، ومأأن أًّت  مشأأاركة احملتأأوا راميأأتأأ  كتنتشأر اللغأأات العامليأأة القويأأة، م أأل: اإلجنليزيأأة علأأا نطأاق واسأأع   

ناجيأأة أخأأرا، تتأأيا  أأبكة اإلنرتنأأمس املشأأاركة الكأأبتة للمحتأأوا احمللأأي، مبأأا يف كلأأه توثيأأق األ أأراد    

ويوجد هذا التوتر يف مجيع السيناريوهات األربعأة،   .علا تراثه ( للحفاظغمورة الذين يتحدثو  باللغات امل

 أو العاملي.  ،أو الويل ،سواء ظهر علا املستوا اإلاليمي
 

يتطلأأأب حتسأأأ  أداء اخلأأأدمات العامأأأة االبتكأأأار والقأأأدرة علأأأا الأأأتغت والتطأأأور مأأأع الظأأأرو، 

 مأع مأن خألل جتربأة األ أياء اةديأدة       –وبالتالي يسأتلزم االبتكأار حتأدي املخأاير    والتحديات اةديدة. 

وجعأأل املعلمأأ  أك أأر   ،اجتماليأأة الفشأأل. ويف  أأال التعلأأي  هنأأاك دوا أأع ةعأأل الأأنظ  أك أأر ابتكأأاًرا   

يف  ،االبتكأار يف نظأ  التعلأي     تشأجيع الأدول   علأا  بداًعا. وحتقيق هذا اهلد، ليس بأاألمر اهلأ .  يجأب    

همأة والصأعبة:   الوامس الذي ترمي  يه نظ  املساءلة  ح احلد من املخاير واألخطأار.  هأذا مأن التأوترات امل    

 Burns and Blanchenay, 2016[22]; Brown andالتحأأدي املتم أأل يف املواءمأأة بأأ  املخأأايرة واالبتكأأار  

Osborne, 2013[23]) . 
 

املخأأاير، وهأأذا يقيأأد االبتكأأار والتغأأيت،      زال نظأأ  التعلأأي  عالقأأة يف منأأوكج احلأأد مأأن     تأأ ال

جأد كاتأه علأا خمأاير. وعأدم       يفالأراهن ينطأوي    عوهأي أ  اإلبقأاء علأا الوضأ     ،ويتجاهل جقيقة جوهريأة 

التغأأيت اأأرار  مأأل عوااأأب وتأأداعيات.  مأأا تكلفأأة ضأأع  االسأأتجابة والرتاخأأي أو عأأدم حتسأأ  الطأأرق   

نستطيع تقدير تكلفأة كلأه. ويف جأ  أ  هأذا مناسأب مأن        السرتاتيجيات واملناهجو يف أملب األجوال واإل
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  عأدم االسأتجابة أو الفشأل  ح    يلاير وتكأ اأنأه ينقأل خمأ     ال(، ًأاية السياسية )املسار األك ر أمانالناج 

 الطر، الذي يفرتض أ   دمه نظام التعلي ، أي الطلب. 
 

ال نكأن  واجتماليأة الفشأل.    أ  تقر نظ  التعلي  بأن  حتأدي املخأاير يعأل     من بد ومع كله، ال

ائر جأول اخليأارات   دتفادي كله، وليس من احلكمة أ  نقلل مأن هأذا االجتمأال يف النقأاا العأام الأ       اأبًد

  ّأالسياسية والتعامل مأع املبأادرات الأيت  شألمس يف حتقيأق أهأدا ها. بأل ينبغأي توظيأ  الفشأل كأنداة تعلأ            

 هأأدار  اجتماليأة  هأ  األمأور الأيت جققأأمس نتأائج جيأدة والأيت مل حتقأق( وسياسأية )         وهأي ألمأراض علميأة )  

 .  (Burns and Blanchenay, 2016[22]; Blanchenay and Burns, 2016[24])املوارد  كا مل نتعل  من جاالت الفشل( 
 

علأا ضأع     للتعلي  املدرسي الشامل دليًل األولسيناريو الُيعد استمرار يف هذه السيناريوهات و

خمأاير التفكيأه واالبتكأار السأطحي      مأن  التقليأل هأذا ال يعأل     لكأن  ح احملا ظأة.   امليلاالستجابة و

اسأتخدام  اليت تنتج عن السيناريوهات األخرا. ومن اةوانب األخرا اليت جيأب أخأذها يف االعتبأار تأنثت     

م مأن خلهلأا   ّوتمر الناتج للبيانات اليت نقأ الشاملة للتعلي  املدرسي والتد ق املس النظ  وال امج احلاسوبية

انأات مأن جيأ  صألجيتها و مكانيأة اسأتخدامها يف ضأوء الصأراعات         يجأدوا هأذه الب   االنتائج.  ما مد

  ووالتحديات احلالية
 

الأذي سأتقوم بأه التكنولوجيأا يف      ّ هأ تشت كل هذه السيناريوهات اليت عرضناها  ح الأدور امل 

 طاحتديأأًداملسأأتقبلية للمأأدارع والتعلأأي  املدرسأأي. وتكمأأن التأأوترات القويأأة يف هأأذا اال أأرتاض   تصأأوراتال

أل  اسأأتخدام التكنولوجيأأا ألهأأدا، تربويأأة أصأأبا مهمأأة صأأعبة للغايأأة. ويتطلأأب الأأتخلص مأأن هأأذا   انظأأًر

جيأأ  يعمأأل  –تمل عليأأه هأأذه السأأيااات مأأن ايأأودتشأأ مبأأا –الأأنمط دمأأج التكنولوجيأأا يف سأأيااات معقأأدة

 املعلمو  والطلب. 
 

 مأا مأن خأألل    ،آمأأال الكأ تين يف تغأيت التعلأي     حتمأل تأاري  مضأا ظلأمس التكنولوجيأا      وعأ  

،  ح إكا عأدنا، مأ لً   أ أو الأتخلص مأن التعلأي  املدرسأي بالكليأة.       ،  يف املأدارع ّأحتس  التدريس والتعل

ات القر  املاضي، كا  البعض يأرا أ  اإلكاعأة والتليفزيأو  وسأيلة لنشأر بأرامج       يوثلثينات ي رتة عشرين

 حلاسأأب اآللأأي و أأبكة اإلنرتنأأمس جأأًلويف اآلونأأة األخأأتة، أصأأبحمس أجهأأزة ا. (Novak, 2012[25])التعلأأي  

جأد مأأن  وخصوًصأا يف القأدرة علأأا التغلأب علأأا انتقأادات التعلأي  اةامأأد واملو      ،لنقأاط الضأع  التعليميأأة  

   الشخصي املتنو .  ّأخلل التعل
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ال   علا حنأٍو  ّعأ  ّأمع كله مل جند أدلة ك تة علا ادرة التكنولوجيا يف تغيت التدريس والتعلو

(Escueta et al., 2017[26]; Higgins, Xiao and Katsipataki, 2012[27]) تتمتأأع بأأه  اممأأرم  علأأا الأأ. و

ن من عملية بصر، النظر عن تطور التقنيات املطبقة، مل حتّس، اتضا أنها، اتالتكنولوجيا من  مكان

 . وأجد أسباب كله أ  برامج ومنصات تكنولوجيأا التعلأي  تأدع  املنأاهج الرتبويأة القائمأة وال تعيأد        ّأالتعل

وال تتعلأق   ،تنيتها. والسبب اآلخر أ  تله ال امج واملنصأات ُتصأم  بنأاًء علأا أ كأار السأوق واملطأورين       

حتد  آخر ينشن عند تعزيز التكنولوجيأا   مثةالتعليمية والرتبوية والبحوري اخلاصة بعلوم التعل . و باألهدا،

وال يرجأأع اسأأتخدام املعلمأأ    . (OECD, 2018[28])دو  اعتبأأارات تربويأأة مناسأأبة  مأأن للفصأأول الدراسأأية  

الفأأرص الأأيت  لي ايرجأأع  ح تقأأديره  لتكأأ بأألللتكنولوجيأأا علأأا نطأأاق حمأأدود  ح النزعأأة احملا ظأأة، 

  . ّأ يما يتعلق بالوامس واآلثار املتصورة علا نتائج التعل  دثها دمج التكنولوجيا
 

فأي الواأمس    آمأال التغأيت مأن خألل تكنولوجيأا التعلأي .        ليأنعش ظهر الأذكاء االصأطناعي    ث 

علأأي   الأأراهن، تتمتأأع نظأأ  الأأتعل  الرامأأي الأأيت تأأدعمها اخلوارزميأأات  الذكيأأة  واسأأتخراج بيانأأات الت          

  ودعمهأا باسأتمرار   ّأسرتاجتيات التعلي  وتوجيه عملية التعلأ  بإمكانات تساعد الطلب علا الوصول  ح 

(Luckin et al., 2016[29]; Luckin, 2018[30])  . 
 

 ،تشأخيص التعلأي   بال يأزال هنأاك تأوتر يف اخلطأاب املتعلأق      هأذه اإلمكانأات،   من رم  علا الو

موجدة ُيفرتض أ  حترره  منهأا تكنولوجيأا    تعليميةلطلب بياة ل هيئوما  كا كانمس التقنيات النا اة ست

  ّأص البسأيط لواجهأة تعلأ   ي  الشخصي القائمة من التخصأ ّأالتعلي  يف املقام األول. واد ترتاوي تقنيات التعل

أ   مأن  رم علأا الأ  و. (Bulger, 2016[31]) ح النظ  الأيت تكيأ  تقأدي  احملتأوا بنأاًء علأا أداء املسأتخدم        

ارب املأأتعلم  أأأأأأاسأأُتخدممس الأأرؤا املتعلقأأة بتج   مأأاأنأأه  كا   التلأأه الأأنظ  ليسأأمس سأألبية يف جأأد كاتهأأا،      

كوسيلة لتحس  العمليأات التدرجييأة الكتسأاب املعأار، أو تقلأيص دور املعلمأ  ومأن ثأ  جأودة التعلأي            

 .  أل  أاملً   دري حتواًل ادما  ا ًكيوجد  ن، ل(The Institute for Ethical AI in Education, n.d.[32])املقدم 

  القأأأائ  علأأأا ّأواملأأأدا الأأأذي تتيحأأأه أنأأأوا  التعلأأأ ،التشأأأخيص جأأأوهربأأأد مأأأن مزيأأأد مأأأن الشأأأفا ية جأأأول 

 و كا كانمس تضي  ايمة أل كال تشخيص التعل  الذي يقدمه املعل .  ،التكنولوجيا
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تسأاعدنا علأا     إنهأا ، ها يف مكا  الأتعل  وزمانأ  أًّناريوهات تد عنا  ح التفكت مليأ  السي ومع

  جأأدرا   خأأارج  ّأ . وكلمأأا زادت  أأرص التعلأأ ّأدراسأأة الوسأأائل والطأأرق املاديأأة املختلفأأة للتأأدريس والتعلأأ    

 احلقيقي.   وجودالتفاعل املبا ر والاملدارع، حتت  علينا تقوي  دور 
 

 ،والتوا ق مأع التكنولوجيأا املسأتخدمة    ،الية املعلم  وتدريبه علا مستوا التدريس، ُتعد  ّعو

والدع  املقدم  ح الطلب عناصر رئيسة بصر، النظأر عأن يريقأة تقأدي  هأذا الأدع .  أنظ  الأتعل  عأن          

املتمركأأز جأأول الطالأأب، والتفأأاعلت بأأ  املعلمأأ      ُبعأأد تتمتأأع بالقأأدرة علأأا  جيأأاد تفأأاعلت احملتأأوا      

 . (Ellis-Thompson et al., 2020[33]; Abrami et al., 2011[34])وب  الطلب وأارانه   ،والطلب
 

مأأن الناجيأأة االجتماعيأأة تكشأأ  لنأأا الدراسأأات الأأيت تقأأار  بأأ  التواصأأل الرامأأي واملبا أأر      و

. (Finkenauer et al., 2019[35])الية يف تعزيأز العلاأات واسأتدامتها    أك ر  ّع با رباستمرار أ  االتصال امل

وكأأذله يف العلاأأات بأأ  الطأألب  ،ويتضأا هأأذا يف العلاأأات الدا اأأة والداعمأأة بأأ  املعلمأ  والطأألب  

 ,OECD) والر اهيأأةوالتعأأاو   يمأأا بيأأنه ، وكأأل كلأأه عناصأأر رئيسأأة للتأأدريس والأأتعل          ،وأاأأرانه 

املبا أأرة متك أأن  مأأتأ  العلاأأات الراميأأة  مبعأألالوااع املقابأأل صأأحيا أيًضأأا:  أأ ،هومأأع كلأأ .([36]2019

وربط الطلب املهمشأ  مأن خألل الأدع  الأذي       ،اجملموعات احملرومة من خلل تعزيز الروابط الضعيفة

مأأن  مرضأأية بالضأأرورة،   املبا أأرة أأكال األال جيدونأأه يف  أأتمعه  احلقيقأأي. وبامل أأل، ليسأأمس كأأل     

بأأ  األاأأرا  كمأأا يف   املبا أأرةتفأأاعلت البأأل اأأد تضأأر   ،أثنأأاء الأأدروعيف مأأل أال يشأأارك الطأألب  احملت

 التنمر.  تجاال

ستظل الفروق ب  االتصال بشبكة اإلنرتنمس وعدم االتصال بها مامضة علا حنٍو متزايد . واد و

يأأدع  االتصأأال عأأ     كدو  اسأأتبداهلا، مأأن  تزيأأد التقنيأأات الراميأأة علاأأات الصأأدااة املبا أأرة القائمأأة   

عنأد التحأول  ح أنأوا  أك أر مرونأة للتعلأي        و(. (Mesch, 2019[37]اإلنرتنمس العلاات اليت تت  خارج  ياره 

والبعأد   ،املادية اةوانب  الرامي واملختلط، جيب دراسة التوترات املتعلقة بّأاملدرسي: كاملقرتجة يف التعل

 .  (OECD, 2018[38])والدع  بعناية  ،واالستقللية ،املكاني
 

لي  املدرسي، م ل: وضع املأدارع يف نظأ  بيايأة واسأعة النطأاق      عيساعد   ساي اجملال لنظ  التو

وتزويأد الطألب  أ ات تعلأ  عميقأة وموافيأة.        ،التعليميةعلا حتس  املوارد  ،(ال ال سيناريو الللتعل  )

من النظر يف الدور التقليدي للمدارع احلقيقيأة كنمأاكن يقأابلو   يهأا يلًبأا  تلفأو         –ًأاأيض–والبد 
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 ما بشأكل صأريا أو ضأمل.     ،وتعل  القواعد االجتماعية ،هل  بالتعامل مع االختل، هذاعنه . ويسما 

درسأأي. للمأأدارع والتعلأأي  امل ةهّمأأمر ادوأ ،وتعزيأأز التسأأاما ،وتقبأأل االخأأتل، ، غأأرع العلاأأات الوديأأة

 كيأأأ  يتحقأأأق هأأأذا يف السأأأاجات اال رتاضأأأية الأأأيت تصأأأنفنا  يهأأأا اخلوارزميأأأات  ح  موعأأأات كات     

 اهتمامات واجتاهات متماثلةو 
 

يف املأأدارع وموسسأأات التعلأأي  الرمسيأأة    قأأط  ال  أأدري ّأمأأن املقأأرر منأأذ أمأأد بعيأأد أ  التعلأأ و

 ،بصورة رمسية ومت رمسية يف سأياق األسأرة والعلاأات االجتماعيأة األخأرا      –أيًضا–األخرا. بل  دري 

واملنااشأأات العارضأأة. وكلمأأا زاد الوصأأول  ح  ،واملهأأام العمليأأة ،والتطأأو  ،والرياضأأة ،مأأن خأألل اللعأأب

كلمأا كأا     –كما هو احلال يف األجهزة اليت تعمل باللمس –املعر ة من خلل أ كال وانوات متعددة

 أال وااعية.  اتصوًروجيد هلا ال يراعالأنها  علاوسسات التعليمية تصور امل
 

معر ة كل  أيء    يهنكننا   ك ،(Garcés, 2017[39])عصرنا بعصر  املعر ة املستنتة   ُيعر،و

يف أنأه   تكمأن من اإلجراءات جياله. واملفاراأة الرئيسأة هنأا     ال منله  ال أ  نتخذ اليًل نالكن ،عن العامل

 نأأامأأن خأألل اسأأتخدام معار   وكلأأه نأأا،أسأأر  لتحيزات بشأأكل منار نأأا، كلمأأا استسأأل اكلمأأا زادت مع

لما كا  الوصأول  أنه ك هيهذا العامل. واملفاراة األخرا  جول الراسخة ناأ كار صحة ثباتاةديدة إل

 دو مأأن تمسأأه ن وبالتأأالي ،لعأأاملا ذاتوليأأد تصأأور هلأأ علينأأا، كلمأأا كأأا  مأأن الصأأعب  ح املعر أأة سأأهًل

 الغت القائمة بالفعل.  ب راءنقاا 
 

من األهمية القصوا جملتمع املعلومأات الراميأة أ  نأدرك أ  مأا نيأز اآلراء عأن املعر أة ليسأمس         و

 نبصر، النظر عأ  ،ا ومفيًدا لعملية اختاك القراراحلقيقة أو الفائدة.  الرأي كمعلومة اد يكو  صحيًح

 لضأما  املقابل تتطلب أسباًبا أو أدلة  يفاملعر ة  لكنور ملنطقه واابلية تطبيقه. تصبمدا اجتفاظ صاجبه 

استدامتها. ويستلزم اكتساب املعار، مهارات استكشأا، األسأباب املنطقيأة و همهأا واسأتغلهلا بنجأاي       

ول الستدامتها، وهي العناصر اليت تسأتفيد مأن توجيأه اخلأ اء والتفاعأل االجتمأاعي باإلضأا ة  ح الوصأ        

  ح املعلومات. 

 اسأتخدام و ،باإلضا ة  ح حتس  معر ة الطلب باحلقأائق واألراأام يف التخصصأات املختلفأة    و

طريقة اليت تودي دوًرا يف هذا الصدد، يعمل التدريس علا تعزيز تصور الطألب للمعر أة   بالأدوات التعل  

. وكمأا  كلأه اللزمأة حلأدوري    تحفيزيأة الوارد املأ وجشأد   ، (Hofer and Pintrich, 2002[40])ويأرق تنميتهأا   
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قأأد يأأ ت الفصأأل بأأ  أهأأدا، التعلأأي  ووسأأائله بعأأض املشأأكلت واملعضأألت. وتكمأأن   سأأبق أ  أ أأرنا،  

 ,Paniagua and Istance, 2018[41]; Pellegrino) ،وبعأأض يأأرق التأأدريس  ،نقطأأة اأأوة التعلأأي  املدرسأأي 

وحتويأل األ كأار  ح    ،ح  واالستقصاء، والأتفكت يف ادرته علا تغيت املمارسات، م ل: الب ([42]2017

جبانأأب االسأأتمرار يف تعزيأأز ااعأأدة املعأأار،     ،سأأائل روتينيأأة للقيأأام باملهأأام اليوميأأة   وأمنأأاط وعأأادات، و 

 التخصصية اليت تعتمد عليها تله املمارسات. 

واعأات  تزيأد ت   ك ،عند االعرتا، بدور التدريس ويراأه، تأزداد أهميتأه لنجأاي التعلأي  املدرسأي      

 علأا توليد املعأار،   يقتصر ، وال ّأالية التعللب، وتزداد  ّعااةودة، وتزيد املناهج املوجهة حنو الط حتقيق

عه  ومكا أ ته  بشأكل كأبت يف    اوضأ أتلأ  مواصأفات املعلمأ  وأدوارهأ  و    ختعملية النقأل  قأط. لأذا    

تمع.  ما تنثت   أراك البأالغ    يتضمن بعضها تغتات ال ترضي املعلم  وال اجمل  قدالسيناريوهات،  ههذ

 أرض جأدوا هأذا التصأور،      علأا و وال الأ  سأيناريو  المهنأة التعلأي  كمأا يف     ممارسةمت املعلم  يف  من

سأيناريو  الالتعلي  البشأري )  عنالتخلي   سه ومن ناجية أخرا،  ح أي مدا سي وملاكا مل  دري جتا اآل 

بعض االست ناءاتو واد تصأبا سأردية انأدثار     أمام تا اجملال  يف( األولسيناريو الوكذله  الرابعو ال اني

والقيمأة الأيت    ، كا مل تأرا   السياسأات واخلطأط وظأائ  التعلأي  املدرسأي       ،دور املعل  نبوءة كاتيأة التحقأق  

 ليها.  يضفيها املعلمو  
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 ادع  بعضها بعًضيوال  ،واجد متسقال تست األوجه املختلفة للتعلي  املدرسي وأهدا ه يف اجتاه 

أو جيأأب  –يف كأأل احلأأاالت.  كمأأا ال يوجأأد  أأكل واجأأد للمسأأتقبل، ال يوجأأد مسأأار واجأأد نكأأن       

ُتجاه الصور املختلفة للتعلي .  كل الدول واجملتمعات التابعة ملنظمة التعاو  االاتصأادي والتنميأة    –اختاكه

التعلأي  بصأورة مستفيضأة. و كا كانأمس الأدول تسأتعد       مسوولة عن حتديد ملما مسأتقبل املأدارع ونظأ     

بد من معاةة عدد من التوترات واملشكلت. وبعض هذه املشكلت  ملستقبل يكتنفه عدم اليق ،  ل

الشأأامل.  هيويلأأة األمأأد ومل ُتعأأاا بشأأكٍل كأأا، ، م أأل: وظأأائ  نظأأ  التعلأأي  املدرسأأي ووضأأع      تكأأو 

 معرو،، م أل: دور الأذكاء االصأطناعي يف حتديأد مسأتقبل      وتنثتها مامض ومت ،وبعضها يظهر تباًعا

التعلي . ويقدم هذا التقرير والسأيناريوهات الأيت عرضأناها يف الفصأل الرابأع  رصأة لواضأعي السياسأات         

 وأصحاب املصلحة للتفكت يف هذه املشكلت. 
 

سأأت مار يف بأأد مأن اال  مأأن التأوترات الأأيت عرضأناها يف هأأذا التقريأر، ال    كأ ت  للتنكيأد علأأا  و

واملرا أأق، ومشأأاركة أوليأأاء  ،التمويأأل املبا أأر، واخلأأ ة املهنيأأة، والبنيأأة التحتيأأة التقنيأأة   :مأأوارد التعلأأي 

ا علأأا مسأأتويات مأأوارد التعلأأي  وعلأأا يريقأأة دمأأج   أًّاجملتمعيأأة. وتعتمأأد النتأأائج جزئيأأ  واملشأأاركة ،األمأأور

املأوارد.   هأذه تتسق مجيع السيناريوهات مع تنأو    ،املوارد املتنوعة واستخدامها و دارتها. وبدرجات متفاوتة

االسأت مار يف املأدارع مأن أجأل  جنأاز       يفالصلة ما يلي: هل ترمب اجملتمعأات   كاتاألسالة املطروجة  منو

مر يف  الأيت ُتسأت   تلأه املهام املتواعأة منهأاو وهأل نكأن دمأج املأوارد املسأت مرة يف املأدارع وحتسأينها مأع           

يع املعلمأأو  واملأأدارع مأأن خأألل االسأأتعانة بسياسأأات التعلأأي  تلبيأأة متطلبأأات  أمأأاكن أخأأراو وهأأل يسأأتط

 لرمسي ومت الرمسي  ح جد كبتو    اّأالتعل
 

جيب أ  تستعد مجيع احلكومات للمستقبل، وتنخذ يف جسأبانها الأتغتات املسأتقبلية األك أر     

 الأذي نعأيش  يأه اآل . والبأد مأن      وكأذله الأتغتات الأيت سأتطرأ علأا العأامل       ،مت املتواعة تلهو اجتمااًل

م ل: التحول  ،األدلة بالدراسة املنهجية للتغتات املستقبلية اليت ال نكن مت يلها جتا اآل  بالبيانات دع 

الرامأأي مأأت املسأأبوق للاتصأأاد العأأاملي واجملتمأأع. ويأأتع  علأأا احلكومأأات أيًضأأا جتأأاوز التخصصأأات       

همأة واخلطأتة. ومأن    لكأن هلأا تأداعياتها امل   والأيت تبأدو هامشأية    تنأااش القضأايا   أ  النمطية، و قوالبوال

خلل الدراسة املنهجية لأل كال املستقبلية احملتملأة والفأرص والتحأديات الأيت يواجههأا اطأا  التعلأي ،        

 نكننا استخدام تله األ كار الختاك ارارات و جراءات سليمة.  
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يف عاملنأأأا الأأأذي يأأأتغت بسأأأرعة، ال يعتمأأأد التعلأأأي  علأأأا دروع املاضأأأي مأأأن أجأأأل االسأأأتعداد     و 

أ  تأتعل  نظأ  التعلأي  منأه.  نجاجنأا يتواأ         مأن  بأد  ، والوالتواعللستشرا،  اابلللمستقبل،  املستقبل 

جأراءات  اليأة اسأتخدام املعأار، الأيت بنيأدينا الستشأرا، املسأتقبل وتواعأه وسأرعة اختأاك اإل          علا مأدا  عّ 

 لتشكيله.   اللزمة
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مســـتـقـبل التعــلیم
سیناریوهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

حـــول التعـــلـیم املدرســــــي

مســـتـقـبل التعــلیم
سیناریوهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

حـــول التعـــلـیم املدرســــــي

أغمض عينيك لثانية، وفكر يف شيء ما حدث لك على مدار العشرين سنة 
املاضية لم تتوقعه أبًدا. يستوي يف ذلك الوباء العاملي احلالي أو الهواتف 

الذكية أو أي شيء آخر، وتبقى احلقيقة أن املستقبل حافل باملفاجآت. 
مير عاملنا بحالة تغير دائم، ما يجعل تصوراتنا حول املستقبل متعددة ما 
بني افتراضات وآمال ومخاوف. وحتى نتأهب ملواجهة املستقبل، علينا أال 
املتوقعة كذلك.  التغيرات غير  بل يف  التغيرات احملتملة،  ننظر فقط يف 
وألن هذا الكتاب مستوحى من سيناريوهات الدراسة الرائدة بعنوان "تعليم 
أربعة سيناريوهات  2001، يقدم  الغد"، والتي نُشرت ألول مرة يف عام 
ملستقبل التعليم املدرسي حتى عام 2040، وهذا يوحي بتعدد مسارات 
على  التعرف  يف  السيناريوهات  هذه  استخدام  يساعد  وقد  املستقبل. 
الفرص والتحديات التي سيواجهها التعليم. وميكننا بعد ذلك االستفادة 
من هذه األفكار لنكون على استعداد جيد والعمل من اآلن. وقد مت تأليف 
التصورات  دراسة  يف  الرغبة  لديهم  من  منه  ليستفيد  الكتاب  هذا 

املستقبلية املتوقعة، وحتى يقوموا بدورهم يف تشكيل املستقبل املأمول.
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