ورقة خلفية
جلسة طاولة مستديرة ()8

8

لم ْ
ِ
خ
اءمةٍ َف َّعا َلةٍ ُ
َن ْحوَ ُموَ َ
رجات ال َّتعليمِ
مل فِ ي فِ َلسطين
وق َ
ات ُ
َمع اح ِتيَاجَ ِ
الع ِ
س ِ

تشرين األول 2022

تلفون+972 (2) 2987053/4 :
فاكس+972 (2) 2987055 :
info@mas.ps
ww.mas.ps

مل فِ ي فِ َلسطين
وق َ
ات ُ
رجات ال َّتعليمِ َمع اح ِتيَاجَ ِ
ِ
لم ْخ
اءمةٍ َف َّعا َلةٍ ُ
َن ْحوَ ُموَ َ
الع ِ
س ِ

إعداد :د .سمير عبد اهلل
ورقة خلفية
طاولة مستديرة ()8
تشرين األول 2022

أعدت هذه الورقة الخلفية بدعم من شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل)

إن اآلراء والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل).

ii

المحتويات
											
 -1مقدمة
										
 1-1طبيعة المشكلة
										
 2-1حدة المشكلة
 3-1تأثير أزمة نقص المهارات وفجوتها						
									
 4-1اإلطار النظري للمشكلة
									
 5-1تعريف فجوة المهارات
						
 6-1االستدالل على وجود نقص المهارات و/أو فجوتها
							
 7-1طرق قياس نقص المهارات وفجوتها

1
1
1
2
2
3
3
4

						
 -2أسباب ظهور نقص المهارات وفجوتها ومدى انتشارها
											
 1-2مدخل
						
 2-2أسباب تفاقم أزمة «نقص المهارات وفجوتها»
						
 3-2تأثير فجوة المهارات على مختلف االقتصادات
							
 4-2مواجهة تحديات نقص المهارات وفجوتها
								
 5-2خصائص تعليم القرن الـ21
								
 6-2مهارات القرن الـ 21المطلوبة
									
 7-2نماذج تعلم القرن الـ21
							
 8-2إصالح سياسات التعليم وتطويرها

5
5
6
6
8
9
9
10
14

							
 -3نقص المهارات وفجوتها في االقتصاد الفلسطيني
											
 1-3مدخل
						
 2-3نقص المهارات وفجوتها في قطاع البناء واإلنشاءات
 3-3نقص المهارات وفجوتها في القطاع السياحي						
							
 4-3نقص المهارات وفجوتها في القطاع الصحي

16
16
16
18
20

iii

 -1مقدمة

(((

 1-1طبيعة المشكلة
نقــص المهــارات وفجوتهــا ظاهــرة عالميــة بــدأت باالنتشــار فــي جميــع الــدول المتطــورة والناميــة مــع ولــوج الثــورة الصناعيــة
مرحلتهــا الرابعــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي .وهــي آخــذة فــي االتســاع والتســارع بســبب عجــز منظومــة تأهيــل المــوارد
البشــرية عــن تســليح الفتيــات والفتيــان بمهــارات الوظائــف الجديــدة الناشــئة بتأثيــر التطــور التكنولوجــي المتســارع فــي
القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة .وبــرز ذلــك فــي ظاهــرة أتمتــة اإلنتــاج واســتخدام الروبــوت والــذكاء
االصطناعــي ،وإحــال اآلالت مــكان العمــل البشــري بشــكل متســارع ،واختفــاء الكثيــر مــن الوظائــف ووالدة وظائــف جديــدة ،مــا
وضــع القــوى العاملــة والمشــغلين لهــا أمــام تحديــات ،حيــث أضحــت القــوى العاملــة التــي حلــت اآلالت مكانهــا مضطــرة لالرتقــاء
بمهاراتهــا ،أو تعلــم مهــارات جديــدة للفــوز بفــرص العمــل الشــحيحة .أمــا المشــغلون ،فباتــوا مضطريــن لتدريــب بعــض العامليــن
لديهــم ،وتســليحهم بمهــارات تشــغيل التقنيــات الجديــدة ،و/أو لشــغل الوظائــف الجديــدة الناشــئة فــي مؤسســاتهم.
وتشــير البيانــات والدراســات التــي تتابــع ظاهــرة نقــص المهــارات وفجوتهــا ،إلــى أن الجهــود التــي بذلــت لكبحهــا فــي العديــد مــن
الــدول ،لــم تؤثــر علــى اتجاهــات مســار تطورهــا الصاعــد بعــد .وأن التوقعــات المســتقبلية تُنبــئ بتحولهــا إلــى أزمــة اقتصاديــة
اجتماعيــة غيــر مســبوقة ،مــن حيــث تأثيرهــا الســلبي علــى ســوق العمــل ،وعلــى النمــو االقتصــادي والتنميــة فــي ســائر الــدول.
 2-1حدّ ة المشكلة
تشــير التقاريــر إلــى أن  %40مــن أربــاب العمــل ،علــى مســتوى العالــم ،يواجهــون صعوبــة فــي مــلء الوظائــف الجديــدة فــي
منشــآتهم .وتشــير التقديــرات فــي االقتصــادات المتقدمــة إلــى أن مــا يصــل إلــى  95مليــون عامــل ســيعانون مــن نقــص
المهــارات الالزمــة للتوظيــف .أمــا فــي الــدول الناميــة ،فتحتــاج الشــركات إلــى  45مليــون عامــل إضافــي مــن ذوي التعليــم الثانــوي
والمهنــي((( .ويحتــاج أكثــر مــن نصــف الموظفيــن ،فــي جميــع أنحــاء العالــم ،إلــى رفــع مهاراتهــم أو صقلهــا بحلــول العــام 2025
لتحمــل مســؤوليات جديــدة مــدارة باألتمتــة والتقنيــات الجديــدة (((.ولكــن يبقــى الســؤال المطــروح هــو :كيــف تلبــي الشــركات
هــذه المطالــب المتزايــدة وتســد نقــص المهــارات وفجوتهــا التــي تواجههــا؟
يبيــن أحــد اســتطالعات أصحــاب العمــل الحديثــة أن  %87مــن أصحــاب العمــل المســتطلعين يواجهــون صعوبــة فــي العثــور علــى
المهــارات والمواهــب المؤهلــة لمــلء الشــواغر فــي شــركاتهم ،وأن مــا يقــرب مــن ثلثهــم يتفقــون علــى أن فجــوة المهــارات قــد
زادت عــن العــام الماضــي (((.وفقـاً لتقريــر صــدر مؤخــراً ،أفــاد  %82مــن الموظفيــن و  %62مــن مديــري المــوارد البشــرية بأنهــم
يعتقــدون أن العمــال ســيحتاجون إلــى تجديــد مهاراتهــم ( ،)reskillingأو االرتقــاء بهــا ( )upskillingمــرة واحــدة علــى األقــل
فــي الســنة ،للحفــاظ علــى ميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل العالمــي (((.ويتوقــع  %56مــن مديــري التوظيــف أن التدخــات
التكنولوجيــة مثــل الــذكاء االصطناعــي ،وغيرهــا مــن أشــكال أتمتــة مــكان العمــل ،ستســبب تحــو ً
ال كبيــراً فــي أنــواع المهــارات
التــي يجــب علــى الموظفيــن امتالكهــا .وبالمثــل ،يشــعر الموظفــون أنفســهم بالقلــق مــن اتســاع فجــوة المهــارات ،حيــث يعتقــد
 %46ممــن شــملهم االســتطالع ،أن مهاراتهــم الحاليــة ســتصبح غيــر ذات صلــة بحلــول العــام  (((.2024وعبــر  %77منهــم عــن

((( هــذا القســم مقتبــس مــن دراســتي المعنونــة «نقــص وفجــوة المهــارات فــي قطــاع البنــاء واإلنشــاءات فــي األرض الفلســطينية المحتلــة» ،الصــادرة عــن معهــد «مــاس»
العــام  ،2018وذلــك بعــد االختصــار والتنقيــح.
(2) Hundrey, Izablle, November 3,2021, 2021 10 need-to-know skills gap statistics for 2022.
(3) Hundrey, Izablle, November 3,2021, Ibid.
(4) Hundrey, Izablle, November 3,2021, Ibid.
((( انظر الصندوق ادناه حول تبعات وأزمة المهارات
(6) Hundrey, Izablle, November 3,2021, Ibid.
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اســتعدادهم لتعلــم مهــارات جديــدة ،أو إعــادة التدريــب بالكامــل .يقــول  %46مــن األشــخاص الحاصليــن علــى شــهادات عليــا ،إن
صاحــب العمــل يمنحهــم فرصـاً لتحســين مهاراتهــم الرقميــة ،لكــن تلــك الفــرص متاحــة لـــ  28%فقــط مــن األشــخاص الحاصليــن
(((
علــى تعليــم ثانــوي.
 3-1تأثير أزمة نقص المهارات وفجوتها
تؤثــر الفجــوات فــي المهــارات علــى العمــال والشــركات واالقتصــاد .أو ً
ال ،يــؤدي عــدم امتــاك المهــارات إلــى تفاقــم آفــاق ســوق
العمــل .ترتبــط المهــارات -وبخاصــة مهــارات معالجــة المعلومــات مثــل القــراءة والكتابــة واســتخدام الكمبيوتــر الحســابي ،ولكــن،
أيضـاً ،المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة مثــل حــل المشــكالت ،والعمــل الجماعــي ،والقــدرة علــى العمــل بشــكل مســتقل -ارتباطـاً
إيجابيـاً بأربــاح العمــال الفرديــة.
ثانيـاً ،ال يــزال هنــاك نقــص فــي العديــد مــن المهــارات المهمــة .فمــن ناحيــة ،ال تــزال المهــارات األساســية مثــل محو األميــة تظهر
فجــوة كبيــرة فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي .وعلــى الجانــب اآلخــر ،فــإن «مهــارات االقتصــاد
الجديــد» غائبــة بشــكل خــاص ،مــا يشــير إلــى أنــه إذا تقدمــت االقتصــادات فــي إصالحاتهــا الهيكليــة ،فــإن القيــود المفروضــة
علــى المهــارات ســتصبح أكثــر أهميــة.
وثالثـاً ،تميــل الشــركات التــي يحتمــل أن تكــون أكثــر ديناميكيــة -تلــك التــي تبتكــر ،أو لديهــا اتصــاالت دوليــة ،أو نمــت بســرعة
أكبــر فــي الســنوات األخيــرة -إلــى مواجهــة مشــاكل أكثــر أهميــة فــي توظيــف العمــال المهــرة .ونتيجــة لذلــك ،يمكــن أن تؤثــر
الفجــوة فــي المهــارات علــى النمــو االقتصــادي ،وخلــق فــرص العمــل واإلنتاجيــة فــي المســتقبل.
 4-1اإلطار النظري للمشكلة
لــم تعــطِ النظريــة االقتصاديــة الســائدة (أي المدرســة الليبراليــة الجديــدة) اهتمام ـاً كبيــراً لدراســة موضــوع نقــص المهــارات
وفجوتهــا ،وظلــت تحليالتهــا محصــورة فــي إطــار المفاهيــم الواســعة لعــرض العمــل والطلــب عليــه كأي ســلعة مــن الســلع
األخــرى الموجــودة فــي الســوق (((،حيــث تــرى تلــك النظريــة أن عــدم التــواؤم بيــن المهــارات المعروضــة والمطلوبــة ناجــم عــن
فشــل الســوق ( )market failureالــذي يحــدث بالنســبة لكثيــر مــن الســلع .وأن آليــة الســوق قــادرة علــى تجــاوز الفشــل دون
تدخــل الدولــة! لــذا ،فــإن األبحــاث التطبيقيــة لقيــاس نقــص المهــارات وفجواتهــا ،تبــدو تغريــداً خــارج الســرب مــن وجهــة نظــر
تلــك النظريــة ،وهــي ال تنســجم مــع «ممارســاتها الفضلــى» ( )best practiceكمــا يقــول شــفاليه (((.وهــو يــرى أن تصــدي أبحــاث
ســوق العمــل التطبيقيــة لدراســة ظاهــرة نقــص المهــارات وفجوتهــا بغــرض معالجتهــا ،بــات ضروريـاً ،وبخاصــة بعــد أن أصبحــت
تلــك الظواهــر تقــض مضاجــع العمــال بشــكل خــاص ،ومشــغليهم ودوائــر صنــع السياســات أيض ـاً.
يعــرف شــاه وبروكــه( ((1المهــارة بأنهــا« :أداء مهنــة إنتاجيــة علــى مســتوى معيــن» ،وتعتمــد القــدرة علــى األداء علــى امتــاك
المعرفــة؛ أي علــى مــا يكتســبه الشــخص مــن معرفــة ومهــارة خــال التعليــم والتدريــب ،وخــال التجربــة العمليــة فــي األعمــال
التــي قــام بهــا ،إضافــة إلــى الموهبــة والخصائــص الشــخصية التــي تأصلــت لديــه بتأثيــر البيئــة التــي عــاش بهــا ،والتــي تشــمل
األســرة ،واألصدقــاء ،ووســائل اإلعــام ... ،وغيرهــا .وينشــأ الطلــب علــى تلــك المهــارات ليــس بســبب أنهــا مهــارات محببــة
أو مرغوبــة فحســب ،بــل ألنهــا ،أيضــاً ،ذات تأثيــر كبيــر علــى إنجــاز المهمــات المطلوبــة؛ أي علــى إنتاجيــة وأربــاح الشــركات
والمؤسســات المشــغلة لهــا .فــدور المهــارات فــي زيــادة اإلنتاجيــة وتحقيــق التنافســية علــى مســتوى الشــركات أو علــى المســتوى
الكلــي ،تؤيــده معظــم الدراســات واألبحــاث.

(7) Hundrey, Izablle, November 3,2021, Ibid.
((( هولت وساوتسكي (.)Richard Holt, Szymon Sawicki, 2010
(9) Schwalje, Wesley (2012).
(10) Shah and Bruke, 2003.
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 5-1تعريف فجوة المهارات
مــا زال الجــدل حــول تعريــف فجــوة المهــارات قائمـاً .وهنــاك اتفــاق بيــن الباحثيــن علــى غمــوض مفهومهــا وتبايــن تعريفاتهــا فيمــا
بينهــم ،وفيمــا بينهــم وبيــن المؤسســات المهتمــة بمعالجــة مشــكلة تــواؤم مهــارات العامليــن مــع متطلبــات الوظائــف التــي يتطلعــون
لشــغلها .فيعرفهــا ســتريكا-الينا ( )Strieka – Ilina 2008, p.5بأنهــا تعنــي «عــدم تــواؤم نوعــي بيــن عــرض القــوى العاملــة
ومتطلبــات ســوق العمــل» ((1(.وعرفهــا ( )Shah and Burke, 2003بـــ «الوضــع الــذي يجــري فيــه توظيــف عامليــن أقــل مهــارة مــن
المســتوى المرغــوب؛ أو بـــ «الفــرق بيــن المؤهــات والمهــارات المطلوبــة لشــغل الوظائــف وبيــن المؤهــات والمهــارات الفعليــة التــي
يمتلكهــا العاملــون» ((1(.ويراهــا البعــض أنهــا حالــة عــدم تطابــق بيــن طلــب أو تصــورات أربــاب العمــل لمهــارات الشــخص المطلــوب
لشــغل الوظائــف المتاحــة لديهــم ،وبيــن عــرض المؤهــات والمهــارات التــي تمتلكهــا القــوى العاملــة الباحثــة عــن عمــل.
وتجــدر اإلشــارة إلــى مالحظــة ويــس شــفاليه ( )Schwalje, Wes, 2012الــذي لفــت االنتبــاه إلــى «ضــرورة التمييــز بيــن مفهــوم
فجــوة المهــارات ومفهــوم نقــص المهــارات ،اللذيــن يعتبــران ظاهرتيــن منفصلتيــن ومتمايزتين حســب اعتقــاده .ففجــوة المهارات
تعبــر عــن نقــص المهــارات أو فجوتهــا داخــل المؤسســات لــدى العامليــن الحالييــن ،بينمــا نقــص المهــارات ينطبــق علــى نقــص
المهــارات أو فجوتهــا فــي ســوق العمــل ((1(.وهــو بذلــك يقــدم تعريف ـاً عملي ـاً لفجــوة المهــارات «كحالــة يفتقــر فيهــا الموظفــون
الحاليــون إلــى المهــارات التــي تمكنهــم مــن أداء وظائفهــم ،مــا يــؤدي إلــى المســاس بقدرتهــم علــى تحقيــق األهــداف التجاريــة.
(((1
أمــا نقــص المهــارات ،فهــو حالــة عــدم وجــود المهــارات المطلوبــة لــدى المتقدميــن لشــغل الوظائــف الشــاغرة.
تحــدث فجــوات فــي المهــارات عندمــا يفتقــر الموظفــون إلــى الكفــاءة الكاملــة ألداء وظائفهــم .فالعديــد مــن التعاريــف المســتمدة
مــن الدراســات االســتقصائية الوطنيــة والهيئــات الحكوميــة والمؤلفــات األكاديميــة ،تصــف فجــوات المهــارات بأنهــا مقيــاس
لتحديــد فيمــا إذا كان الموظفــون بارعيــن ( )proficientبــأداء عملهــم .ويوصــف الموظــف البــارع بأنــه القــادر علــى أداء وظيفتــه
علــى المســتوى المطلــوب والمحــدد بشــكل ذاتــي ،وفــق مــا يــراه رب العمــل .ويشــير شــفاليه ( )Schwalje, Wes, 2012إلــى أن
فجــوة المهــارات علــى مســتوى المنشــأة تحــدث «عندمــا يفتقــر العاملــون فيهــا أو المتقدمــون لشــغل الوظيفــة لكافــة المهــارات
(((1
المطلوبــة مــن قبــل المشــغلين؛ ســواء أكان ذلــك بســبب نقــص التأهيــل ،أم نقــص الخبــرة العمليــة ،أم انعدامهــا.
 6-1االستدالل على وجود نقص المهارات و/أو فجوتها
يمكن االستدالل على وجود نقص في المهارات و/أو فجوتها لدى بروز واحدة أو أكثر من الظواهر التالية:
1.ضغــوط لرفــع األجــور ( )wage pressureتنشــأ عــادة عــن نقــص عــدد األفــراد المســلحين بالمهــارات المطلوبــة ،أو زيــادة
الطلــب عليهــم.
2.وجــود شــواغر غيــر معبــأة ( ،)unfilled vacanciesبســبب عــدم تمكــن المشــغلين مــن إيجــاد األفــراد المســلحين بالمهــارات
المطلوبــة.
3.تشــغيل الموظفيــن ســاعات عمــل إضافيــة بصــورة متكــررة ( )over-timeلتغطيــة المهمــات الجديــدة التــي يحتــاج المشــغلون
إلــى إنجازهــا فــي حــال فشــلهم فــي العثــور علــى األشــخاص المســلحين بالمهــارات المطلوبــة.
4.قــد يظهــر النقــص والفجــوة فــي المهــارات أيض ـاً عندمــا يشــهد االقتصــاد نمــواً قوي ـاً فــي الطلــب الكلــي .ويمكــن التحقــق
مــن ذلــك بمالحظــة النمــو فــي نســبة الشــواغر المعلنــة ،و/أو التراجــع فــي عــدد العامليــن المســجلين للحصــول علــى إعانــة
البطالــة.

(11) Strieka – Ilina, 2008, p.5.
(12) Shah and Burke, 2003.
(13) Schwalje, Wes, 2012.
(14) Schwalje, ibid.
(15) Schwalje, ibid.

3

 7-1طرق قياس نقص المهارات وفجوتها
يعتمــد اختيــار الطريــق األفضــل بالنســبة لــكل بلــد علــى درجــة توفــر المعلومــات التفصيليــة حــول أعــداد وأنــواع الوظائــف
الشــاغرة ،وأعــداد األفــراد المؤهليــن لشــغلها ،واألفــراد الذيــن تنقصهــم بعــض المهــارات التــي تحــول دون تأهلهــم لشــغلها.
ونقــدم ،فيمــا يلــي ،عرض ـاً لبعــض طــرق قيــاس فجــوة المهــارات:
•يعتقــد شــاه وبوركــه ( )Shah and Burke, 2003أن الطريقــة األكثــر مصداقيــة ودقــة لقيــاس فجــوة المهــارات ،هــي مــن
خــال التقييــم المباشــر بواســطة مشــاهدة العامليــن خــال العمــل .فالمقابلــة واالمتحانــات مقبولــة كمعيــار ،ولكنهــا يجــب أن
تدعــم بــأدوات قيــاس مباشــرة ،كشــهادات الخبــرات العمليــة ،وشــهادات التعليــم الرســمي .ويشــير إلــى أن التعليــم الرســمي
ليــس المجــال الوحيــد لتطويــر المهــارات ،فالعمــل والتدريــب والتجربــة الحياتيــة تســاهم فــي تطويرهــا أيضـاً .وهــو يطالــب
باالعتــراف بأهميــة التعليــم غيــر الرســمي وغيــر المنظــم أيضـاً .فالعديــد مــن المهــارات المهمــة والضروريــة للفــوز بالوظائــف
مثــل االنضبــاط وااللتــزام بأخالقيــات العمــل ،والدقــة فــي األداء والمبــادرة ،والعمــل مــع الفريــق ،وســرعة التعلــم ،والقــدرة
علــى العمــل بــدون الحــد األدنــى مــن اإلشــراف ،وغيرهــا مــن المهــارات الحياتيــة ،لهــا تأثيــر كبيــر علــى فتــح أبــواب االســتفادة
(((1
مــن فــرص التوظيــف المتاحــة.
•مــن الطــرق المباشــرة للحصــول علــى بيانــات عــن نقــص أو فجوة المهــارات على المســتوى القطاعي أو على مســتوى الشــركة،
مــن خــال دراســة تجــارب وخبــرات أربــاب العمــل فــي مجــال توظيــف األشــخاص المســلحين بالمهــارات التــي يحتاجونهــا لبلوغ
الغايــة واألهــداف التــي يرغبــون فــي تحقيقهــا .ويتــم ذلــك مــن خــال مقابــات مركــزة ،أو عــن طريــق إجــراء مســح شــامل أو
بعينــة عشــوائية ( )employers surveyممثلــة للمشــغلين فــي قطــاع مــا ،للتعــرف علــى الوظائــف التــي يصعــب شــغلها (hard
)to fill jobs؛ ســواء أكان ذلــك بســبب نــدرة عــدد األشــخاص المؤهليــن والجاهزيــن للعمــل فــي الوظائــف الشــاغرة ،أم بســبب
افتقــار الراغبيــن فــي شــغل الوظيفــة للمهــارات المطلوبــة مــن قبــل المشــغلين.
•طريقــة أخــرى لقيــاس نقــص المهــارات أو فجوتهــا تتمثــل باالعتمــاد علــى رصــد الوظائــف الشــاغرة فــي مؤسســة أو فــي
قطــاع معيــن ،وتحليــل تلــك الوظائــف ،والتعــرف علــى فجــوة المهــارات أو نقصهــا لــدى المتقدميــن التــي تحــول دون قبولهــم
لشــغلها .ويمكــن اســتخدام هــذه الطريــق الســهلة وغيــر المكلفــة فــي حــال وجــود نظــام رصــد فعــال ألنــواع الشــواغر
والمهــارات المطلــوب امتالكهــا للتأهــل لشــغل الوظيفــة المحــددة مــن قبــل المشــغلين ،ولرصــد تخصصــات ومهــارات األفــراد
الباحثيــن عــن العمــل .نظــام مــن هــذا النــوع ،يســمح بالفحــص المتزامــن للمهــارات المطلوبــة لمــلء الوظيفــة والمهــارات
المعروضــة ،وتحديــد النقــص والفجــوة فــي المهــارات المعروضــة ،مــا يســاعد فــي تحديــد ســبل معالجتهــا.
•يمكــن االســتدالل علــى نقــص المهــارات وفجوتهــا مــن خــال متابعــة مؤشــرات تغيــر أجــور الوظائــف .فارتفــاع أجــور بعــض
الوظائــف بالمقارنــة مــع بقيــة الوظائــف ،يشــير إلــى وجــود نقــص فــي عــدد المتقدميــن المؤهليــن لشــغلها ،أو وجــود فجــوة
فــي مهاراتهــم تحــول دون تأهلهــم لشــغلها .أي إن المشــغلين يواجهــون نقصـاً فــي عــدد المتقدميــن المؤهليــن لشــغلها.
•كمــا يمكــن قيــاس النقــص أو الفجــوة فــي المهــارات مــن خــال متابعــة إعالنــات الوظائــف فــي اإلنترنــت وقيــاس طــول المــدة
التــي يبقــى فيهــا اإلعــان قائم ـاً ،وفيمــا إذا جــرى تمديــد اإلعــان أو تكــراره مــن المشــغل نفســه ،ومتابعــة الــردود عليهــا،
وإجــراء المقارنــة بيــن مهــارات المتقدميــن لشــغل الوظائــف مــع المهــارات التــي يحتاجهــا المشــغلون.
•تقــوم الجامعــات والمؤسســات التعليميــة األخــرى بمتابعــة تجــارب خريجيهــا فــي ســوق العمــل للتعــرف علــى نقــص المهــارات
أو فجوتهــا للوظائــف التــي أعــدوا أنفســهم لشــغلها فــي ســوق العمــل .ويتــم ذلــك مــن خــال إجــراء مســوحات ســنوية
لخريجيهــا ،للتعــرف علــى متطلبــات المشــغلين لشــغل الوظائــف لديهــم ،والتعــرف علــى الفجــوات فــي مهاراتهــم التــي حالــت
دون قبولهــم فيهــا.

(16) Shah and Burke, 2003.
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 -2أسباب ظهور نقص المهارات وفجوتها ومدى انتشارها
 1-2مدخل
تشــير معظــم الدراســات المنشــورة إلــى أن ســبب ظهــور فجــوة المهــارات وتفاقمهــا يعــود إلــى مجموعــة مــن العوامــل أبرزهــا:
تقــادم النظــم التعليميــة وفشــلها فــي تســليح الخريجيــن بالمهــارات المطلوبــة ،وانتشــار األتمتــة والــذكاء الصناعــي ،واالبتــكارات
التكنولوجيــة التــي أدت إلــى إلغــاء الكثيــر مــن الوظائــف ،وإحــال اآلالت مــكان العامليــن .ومــن وجهــة نظــري ،ال تتعــدى األســباب
المذكــورة أعــاه كونهــا مظاهــر لألزمــة وليســت مســبباتها .ويكمــن الســبب والدافــع الرئيســي لألزمــة فــي الســعي إلــى تعظيــم
األربــاح المقتــرن بإخــاء مســؤولية الشــركات عــن النتائــج الســلبية للتوســع فــي األتمتــة والــذكاء الصناعــي اللذيــن أقصيــا أعــداداً
متزايــدة مــن العامليــن مــن العمليــة اإلنتاجيــة ،وتركتهــم ليتحملــوا كامــل المســؤولية عــن مصيرهــم المجهــول .بكلمــات أخــرى،
أعتقــد أن الســبب الرئيســي لتفاقــم فجــوة المهــارات يعــود إلــى طبيعــة النظــام الرأســمالي القائــم علــى تعظيــم األربــاح ،بغــض
النظــر عــن نتائــج ذلــك علــى عناصــر اإلنتــاج .وكان مــن الطبيعــي أن ينتقــل مــن نمــط اإلنتــاج القائــم علــى كثافــة العمــل (labor
 )intensiveإلــى نمــط اإلنتــاج القائــم علــى كثافــة رأس المــال ( ،)capital intensiveســعياً وراء تعظيــم الربــح ،أو مــا يطلــق عليــه
«زيــادة الكفــاءة» ،الــذي يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تركــز الثــروة لــدى المشــغلين ،بصفتهــم مالكــي وســائل اإلنتــاج ،وإفقــار
العامليــن الذيــن يصبحــون فائضيــن عــن حاجتهــم .وتفيــد التقاريــر والتنبــؤات بــأن األتمتــة لــم تعــد محصــورة فــي إحــال اآلالت
مــكان العامليــن فــي العمليــات الروتينيــة ،وإنمــا بــدأت بالتوســع إلــى العمليــات غيــر الروتينيــة بواســطة الروبوتــات والــذكاء الصناعي.
وتبشــر التوقعــات بقــرب مشــاركة الروبوتــات فــي احتــال مراكــز المســؤولية فــي الشــركات والمؤسســات العامــة والخاصــة خــال
النصــف الثانــي مــن القــرن  ،21مــا ينبــئ بتهميــش دور العامليــن فــي العمليــة اإلنتاجيــة ،ووقوعهــم فــي براثــن البطالــة والفقــر.
فقــد حظــي العاملــون بمركــز االهتمــام مــن قبــل الحكومــات والشــركات ،وحصلــت علــى احتياجاتهــا مــن الخدمــات الصحيــة
والتعليميــة لتأهيلهــا وتمكينهــا مــن لعــب دورهــا المهــم فــي إدارة عجلــة اإلنتــاج .وســجل ذلــك نجاحــات لمنظومــة التعليــم
والتدريــب ،ونجــح الكثيــر مــن الــدول فــي القضــاء علــى األميــة وزيــادة نســبة االلتحــاق بالمرحلــة الثانويــة والجامعيــة ،وتبنــت
معظــم الــدول سياســة «التعليــم للجميــع» ،وأقــرت بحــق التعليــم لألطفــال كجــزء مــن حقــوق اإلنســان .ولكــن دور منظومــة
التعليــم ،وتطــور خدماتهــا ،ظــل يعانــي مــن ضعــف التمويــل ،ومــن التقصيــر فــي تجديــد سياســات التعليــم ومناهجــه لمواكبــة
التغيــرات فــي ســوق العمــل ،وعجــز عــن توفيــر البنيــة التحتيــة التعليميــة المناســبة ،وتوفيــر الكــوادر التعليميــة الكفــؤة لالرتقــاء
بجــودة التعليــم وإعــداد الخريجيــن المســلحين بالمهــارات المطلوبــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل دائمــة التغيــر .وكمــا يبــدو،
فــإن الحكومــات النيوليبراليــة والشــركات آثــرت االســتثمار فــي التكنولوجيــا الحديثــة وإحــال اآلالت مــكان القــوى العاملــة ،علــى
االســتثمار فــي تطويــر التعليــم ،الــذي تعتبــره جــزءاً مــن النفقــات العامــة.
ولــدى القــراءة بيــن الســطور ،تجــدر ،هنــا ،اإلشــارة إلــى أن النتائــج الوخيمــة لتفاقــم أزمة فجــوة المهــارات ،يدفــع ثمنهــا العاملون،
الذيــن يفقــدون عملهــم بســبب إلغــاء وظائفهــم .ولكــن هنــاك مــن يقــول إن الشــركات هــي األخــرى تتكبد بعــض التكاليف بســبب
صعوبــة إيجــاد مــن يمتلكــون المهــارات الجديــدة المطلوبــة ،وتدريــب العامليــن الجــدد .ولكــن مــا تخســره الشــركات ال يقــارن بمــا
يفقــده العاملــون .فخســائر الشــركات مؤقتــة ،ومضمونــة الحــل الســريع ،ويمكــن للشــركات تعويضهــا مــن زيــادة كفــاءة اإلنتــاج
وربحيتــه بعــد إحــال اآلالت مــكان العامليــن الذيــن باتــوا مضطريــن لتحديــث أو تغييــر مهاراتهــم علــى نفقتهــم الخاصــة فــي
أغلــب األحيــان ،للفــوز بوظائــف جديــدة .ولكــن احتمــال فشــلهم وانضمامهــم إلــى جيــش العاطليــن عــن العمــل وارد جــداً ،بســبب
تقلــص فــرص العمــل .وبــذا تنطــوي عمليــة اســتغالل نتائــج الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة علــى إعــادة توزيــع الناتــج المحلــي
اإلجمالــي لصالــح مالكــي رأس المــال ،وعلــى تــآكل حصــة األجــور بشــكل غيــر مســبوق .ويعنــي هــذا أن إنتــاج الســلع والخدمــات
بالتقنيــات الحديثــة ســيواصل نمــوه بوتائــر أســرع ،وربمــا بتكاليــف أقــل ،ولكــن الطلــب علــى تلــك الســلع والخدمــات ســيتراجع
بســبب انخفــاض األجــور التــي تشــكل الحصــة األكبــر فــي الطلــب الفعــال ،وولــوج االقتصــادات حالــة ركــود وصــراع طبقــي غيــر
مســبوقة إلعــادة توزيــع الدخــل.
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 2-2أسباب تفاقم أزمة «نقص المهارات وفجوتها»
يمكن تلخيص العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة نقص المهارات وفجوتها في األخطاء والتقصيرات التالية:
1.مواصلــة التعامــل مــع التعليــم كنفقــة ال تنتــج ربحـاً ،وليــس باعتبــاره اســتثماراً ذا جــدوى وعائــداً مهمـاً ومضمونـاً فــي حــال
إدارتــه بشــفافية وعنايــة .وينعكــس ذلــك فــي شــح التمويــل وبــطء التطويــر وتــردي نوعيــة التعليــم وفشــله فــي التجــاوب
مــع احتياجــات ســوق العمــل.
2.علــى الرغــم مــن قيــام بعــض الشــركات الخاصــة بتوفيــر التدريــب لموظفيهــا فــي العمــل وفــي خارجهــا ،فإنهــا لــم تحقــق
النتائــج واألهــداف المرجــوة ،حيــث تشــير بيانــات الدراســات االســتقصائية لــكل مــن أربــاب العمــل واألســر المعيشــية إلــى أنــه
ال الشــركات وال العمــال راضــون عــن نوعيــة هــذا التدريــب ومالءمتــه.
 3.ترافــق التركيــز علــى االســتثمار فــي التطــور التكنولوجــي والــذكاء الصناعــي مــع إهمــال بــارز فــي االســتثمار فــي تطويــر
المــوارد البشــرية .وانعكــس ذلــك فــي فشــل التعليــم فــي مواجهــة التحديــات والتغيــرات فــي الطلــب علــى المهــارات الناشــئة
عــن الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة .وتظهــر مواطــن الفشــل فــي النقــاط التاليــة المســتخلصة مــن الدراســات االســتقصائية:
yواصلــت منظومــة التعليــم تركيزهــا علــى تســليح التالميــذ بمهــارات لــم تعــد فــي مركــز اهتمــام نســبة كبيــرة مــن
المشــغلين ،وفشــلت فــي تزويــد الخريجيــن بالمهــارات الالزمــة لالنتقــال الناجــح مــن المدرســة إلــى الوظائــف.
 yلــم يســاعد انتشــار مراكــز التدريــب الخاصــة بتقديــم جميــع خدمــات التدريــب علــى المهــارات المطلوبــة بتكاليــف
مناســبة لتلبيــة الطلــب عليهــا مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة.
yظلــت منظومــة التعليــم عاجــزة عــن االســتجابة لبــروز أهميــة تطويــر المهــارات الحياتيــة ( )life skillsالتــي أصبحــت اآلن
تشــكل جــزءاً رئيســياً مــن المهــارات األساســية المطلوبــة فــي المرحلــة الجديــدة ،والتــي تســتوجب تعليمهــا بالشــراكة
مــع األســر اعتبــاراً مــن الطفولــة المبكــرة.
yتقاعــس منظومــة التعليــم الرســمية عــن بنــاء شــراكات فعالــة مــع شــركات القطــاع الخــاص والمؤسســات األهليــة
لتلمــس احتياجــات الســوق مــن المهــارات المتغيــرة ،والتعــاون معهــا فــي تطويــر المناهــج وأســاليب التدريــس ،وزيــادة
فــرص انفتــاح المؤسســات اإلنتاجيــة أمــام برامــج للتلمــذة المهنيــة ،وتدريــب الطلبــة الخريجيــن علــى المهــارات الجديــدة.
yعــدم االســتفادة مــن التجــارب الفضلــى الناجحــة إلصــاح سياســات التعليــم وأســاليبه؛ كاالهتمــام برفاهيــة المعلــم،
وتحويــل وظيفتــه مــن ملقــن إلــى ميســر؛ بهــدف زج الطلبــة فــي النقــاش وطــرح القضايــا والمشــكالت التــي تهمهــم،
والمســاهمة فــي حلهــا فــي عمليــة تنميــة المهــارات المطلوبــة.
 3-2تأثير فجوة المهارات على مختلف االقتصادات
أفــاد أحــد التقاريــر الحديثــة بــأن  %82مــن الموظفيــن ،و  %62مــن مديــري المــوارد البشــرية ،يعتقــدون أن العمــال ســيحتاجون
إلــى صقــل أو تجديــد مهاراتهــم ( )RESKILLINGأو زيادتهــا ( )UPSKILLINGمــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة للحفــاظ علــى
ميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل العالمــي ،وأن تأثيــر الفجــوة فــي المهــارات ســيكون محسوس ـاً علــى العديــد مــن المســتويات.
وســتكافح الشــركات للعثــور علــى المواهــب الالزمــة ،ويمكــن أن تشــهد الحكومــات تباطــؤاً فــي االبتــكار والنمــو االقتصــادي .وفــي
(((1
الوقــت نفســه ،قــد يجــد العمــال أنفســهم عاطليــن عــن العمــل علــى نحــو متزايــد ،ويضطــرون لالنتفــاض علــى حكوماتهــم.
 1-3-2بيانات رئيسية حول تأثير فجوة المهارات ،ووجهات نظر من قادة التعلم والتطوير (،)D & L
ومديري التوظيف والموظفين.
Hundrey, Izablle, November 3, 2021, 2021, 10 need-to-know
skills gap statistics for 2022
•بلغــت تكلفــة الفجــوة فــي المهــارات الرقميــة نحــو  11.5تريليــون دوالر كتراجــع فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي التراكمــي
لـــ  14دولــة مــن دول مجموعة العشــرين (حســب بيانــات .)RAND/Salesforce
•بحلول العام  ،2030من المتوقع أن يبلغ إجمالي خسارة نقص المواهب وفجوة المهارات في الواليات المتحدة وحدها 8.5
تريليون دوالر (حسب بيانات .)PwH Coober
(17) Hundrey, Izablle, November 3,2021, 2021 10 need-to-know skills gap statistics for 2022.
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•بلغــت تكلفــة الفجــوة فــي المهــارات الرقميــة نحــو  5.11تريليــون دوالر كتراجــع فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي التراكمــي
لـــ  41دولــة من دول مجموعة العشــرين (حســب بيانــات .)ecrofselaS/DNAR
•بحلــول العــام  ،0302مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي خســارة نقــص المواهــب وفجــوة المهــارات فــي الواليــات المتحــدة وحدهــا
 5.8تريليــون دوالر (حســب بيانــات .)rebooC HwP
•الفجــوة فــي المهــارات فــي المســتقبل ذات شــقين؛ تبحــث المؤسســات عــن موظفــي تكنولوجيــا المعلومــات لســد الحاجــة لكل
مــن المهــارات الناعمــة والمهــارات التقنية/الصعبــة .وتســعى أكثــر مــن ثالثــة أربــاع المؤسســات ( )%97إلــى تنفيــذ مبــادرات
لمعالجــة هــذه الفجــوات وســط ســوق مشــددة للعمالــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات (حســب كومــب تيــا .)AIT pmoC
•-أفــاد  %46مــن المتخصصيــن فــي مجــال التعلــم والتطويــر بــأن إعــادة تأهيــل القــوى العاملــة الحاليــة لســد الفجــوات فــي
المهــارات ،تشــكل أولويــة اآلن (حســب بيانــات .)nIdekniL
•الفجــوة فــي المهــارات موجــودة هنــا ،وهــي آخــذة فــي االزديــاد ،حيــث أفــاد مــا يقــرب مــن ثلــث أصحــاب العمــل الذين شــملهم
االســتطالع بــأن فجــوة المهــارات قــد زادت علــى مــا كانــت عليــه العــام الماضــي .ويســاهم هــذا الواقــع فــي صعوبــات البحــث
عــن مرشــحين مؤهليــن ،حيــث أفــاد  %78مــن أصحــاب العمــل بأنهــم يواجهــون صعوبــة فــي العثــور علــى المواهــب المؤهلــة
نتيجــة لذلك (حســب بيانــات .)retsnoM
•يتوقــع  %65مــن مديــري التوظيــف أن التدخــات التكنولوجيــة مثــل الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن أشــكال أتمتــة مــكان
العمــل ،ستســبب تحــو ً
ال كبيــراً فــي أنــواع المهــارات التــي ســيحتاجون إلــى امتالكهــا مــن الموظفيــن.
•( :)ecrofselaSيشــعر الموظفــون أنفســهم بالقلــق إزاء اتســاع فجــوة المهــارات ،حيــث يعتقــد  %64ممــن شــملهم االســتطالع
أن مجموعــة مهاراتهــم الحاليــة ســتصبح غيــر ذات صلــة بحلــول العــام ( 4202حســب بيانــات .)deergeD
•يشــعر  %43فقــط مــن العمــال الذيــن شــملهم االســتطالع بأنهــم مدعومــون مــن فــرص تطويــر المهــارات فــي مؤسســاتهم
(حســب بيانــات .)ETTIOLED & TIM
•أفــاد  %77مــن العامليــن بأنهــم مســتعدون لتعلــم مهــارات جديــدة ،أو إعــادة التدريــب بالكامــل .يقــول  %64مــن األشــخاص
الحاصليــن علــى شــهادات عليــا ،إن صاحــب العمــل يمنحهــم فرصــاً لتحســين مهاراتهــم الرقميــة ،لكــن  %82فقــط مــن
األشــخاص الحاصليــن علــى تعليــم ثانــوي يقولــون الشــيء نفســه (حســب بيانــات .)labolG HwP
•أفــاد  %28مــن الموظفيــن ،و %26مــن مديــري المــوارد البشــرية ،بأنهــم يعتقــدون أن العمــال ســيحتاجون إلــى إعــادة
المهــارات ،أو رفــع المهــارات مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة للحفــاظ علــى ميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل العالمــي
(حســب بيانــات .)xirtiC
•يحتــاج أكثــر مــن نصــف جميــع الموظفيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى رفــع المهــارات ،أو إعــادة المهــارات بحلــول العــام
 5202لتحمــل مســؤوليات جديــدة مدفوعــة باألتمتــة والتقنيــات الجديــدة ،وفقـاً للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ( .)FEWولكــن
يبقــى الســؤال المطــروح هــو :كيــف تلبــي الشــركات هــذه المطالــب المتزايــدة وتســد الفجــوة فــي المهــارات؟
«تواجــه الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم صعوبــات فــي توظيــف أفضــل المواهــب» ،كمــا يقــول نيــل شاســتري“ ،لكــن ليــس
فقــط المواهــب التــي تعانــي مــن نقــص العــرض ،وإنمــا الكثيــر مــن المهــارات األخــرى» .علــى ســبيل المثــال ،يوضــح شاســتري
أن مهــارات مثــل التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت وترجمــة المســاهمات الشــخصية إلــى أهــداف تنظيميــة ،أصبحــت مطلوبــة
ً (((1
بشــكل متزايــد أيض ـا.
أفــاد  %64مــن المتخصصيــن فــي مجــال التعليــم والتطويــر ،بــأن إعــادة تأهيــل القــوى العاملــة الحاليــة لســد الفجــوات فــي
المهــارات هــي أولويــة اآلن ((1(.وتظهــر أبحــاث ( )LinkedInأن أكثــر مــن نصــف المشــغلين يعطــون األولويــة بالفعــل لفــرص صقــل
المهــارات ( )reskillingفــي محاولــة لســد الفجــوة المتزايــدة فــي المهــارات داخــل مؤسســاتهم .ويمثــل التخطيــط لرفــع المهــارات
( )upskillingوإعــادة صقــل المهــارات ،خطــوات فــي االتجــاه الصحيــح لســد الفجــوة فــي المهــارات فــي المســتقبل ،حيــث تبحــث
المؤسســات عــن موظفــي تكنولوجيــا المعلومــات لســد حاجاتهــا مــن المهــارات الشــخصية الناعمــة والتقنيــة الصعبــة.

( ((1نيل شاستري ،رئيس (.)Global Insights & Innovation
(19) Linkedin in: Hundrey, Izablle, Ibid. 2021.
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ومــن المتوقــع اســتبدال  85مليــون وظيفــة بســبب التحــول فــي تقســيم العمــل بيــن البشــر واآلالت بحلــول العــام  .2025وباتــت
أنظمــة التعليــم ،وحيــاة المالييــن مــن الشــباب ،معرضــة لخطــر التخلــف عــن الركــب بســبب وتيــرة التغييــر هــذه .إن النقــص
العالمــي فــي المهــارات حقيقــي ،وبالتأكيــد ليــس ســراً ،حيــث تــدرك الغالبيــة العظمــى مــن الشــركات (نحــو  )%87فــي جميــع أنحــاء
(((2
العالــم أن لديهــا بالفعــل فجــوة فــي المهــارات ،أو ســيكون لديهــا فجــوة فــي غضــون بضــع ســنوات.
تقــدر تكلفــة فجــوة المهــارات الرقميــة بحلــول العــام  2030فــي  14دولــة مــن دول مجموعــة العشــرين بـــ  11.5تريليــون دوالر
كتراجــع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي التراكمــي .ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي الخســائر الناجمــة عــن نقــص المواهــب وفجــوة
المهــارات فــي الواليــات المتحــدة وحدهــا  8.5تريليــون دوالر فــي العــام  ((2(.2030ويتوقــع  %56مــن مديــري التوظيــف أن التدخالت
التكنولوجيــة مثــل الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن أشــكال أتمتــة أمكنــة العمــل ستســبب تحــو ً
ال كبيــراً فــي أنــواع المهــارات
التــي ســيحتاج الموظفــون إلــى امتالكهــا ((2(.وبالمثــل ،يشــعر الموظفــون أنفســهم بالقلــق إزاء اتســاع فجــوة المهــارات ،حيــث
يعتقــد  %46ممــن شــملهم االســتطالع ،أن مجموعــة مهاراتهــم الحاليــة ســتصبح غيــر ذات صلــة بحلــول العــام .2024
 4-2مواجهة تحديات نقص المهارات وفجوتها
هنــاك مــا يشــبه اإلجمــاع علــى ضــرورة مواجهــة أزمــة فجــوة المهــارات فــي جميــع الــدول تقريب ـاً ،وعلــى عــدد مــن القضايــا
والمبــادئ العامــة لهــذه المواجهــة .وشــملت تلــك القضايــا التركيــز علــى تطويــر قطــاع التعليــم باعتبــاره ســاحة المواجهــة
الرئيســية لعــاج ظاهــرة نقــص المهــارات وفجوتهــا ،أو ،بكلمــات أخــرى ،تحقيــق التــواؤم بيــن المهــارات المعروضــة والطلــب عليها
فــي ســوق العمــل .والمطلــوب مــن التعليــم ،الــذي نجــح فــي تلبيــة الطلــب علــى المهــارات خــال المراحــل الثــاث األولــى للثــورة
الصناعيــة ،وفشــل حتــى اآلن فــي تزويــد الســوق بالمهــارات المطلوبــة فــي المرحلــة الرابعــة للثــورة الصناعيــة ،أن ينهــض مــن
جديــد لتســليح األجيــال الجديــدة بمهــارات المرحلــة القائمــة والمســتقبلية ،أو بمهــارات القــرن الـــ ،21إلنقــاذ اقتصــادات العالــم
ممــا يطلــق عليــه «أزمــة المهــارات».
وتتعاظــم فــي هــذا الســياق األصــوات المطالبــة بتعليــم يســتجيب للتحــوالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتماعيــة التــي تحدث
بوتيــرة متزايــدة ومتســارعة؛ أي تعليــم -كمــا وصفتــه هالرمــان ( -)2019 .al.et,Hallerman Saraيهيــئ األطفــال للنجــاح فــي
عالــم ال يوجــد فيــه حتــى اآلن أكثــر مــن نصــف الوظائــف التــي ســيحصلون عليهــا خــال حياتهــم المهنيــة ،وأن المطلــوب تعليــم
(((2
يوفــر للطــاب المهــارات والكفــاءات التــي يحتاجونهــا لتحقيــق االزدهــار ألنفســهم فــي القــرن الـــ.21
ويركــز التطويــر المطلــوب علــى ضــرورة إجــراء تغييــرات جذريــة لسياســات التعليــم وأســاليبه ،وتطويــر دور المعلميــن ،وبنــاء
قدراتهــم لمواجهــة أزمــة التعليــم التــي يجمــع الباحثــون والمفكــرون علــى أنهــا تفاقمــت ألســباب عديــدة تــم ذكرهــا ســابقاً.
ويجــري الحديــث عــن ضــرورة تطويــر نظــام تعليمــي جديــد ،ألن التعليــم فــي القــرن الـــ 21لــم يعــد «مجموعــة مــن الطــاب
يجلســون بهــدوء علــى المكاتــب ،فــي صفــوف أنيقــة ،يكتبــون كل كلمــة يقولهــا المعلــم ،أو يكتبهــا علــى الســبورة (أو الســبورة
الذكيــة) .إنــه ليــس التدريــس لالختبــار ،أو إخبــار الطــاب بمــا يحتاجــون إلــى حفظــه للحصــول علــى ( ،)+Aأو افتــراض أن
كل طفــل يســير أو يجــب أن يكــون علــى المســار نفســه ،أو تقييــم المــدارس أو المعلميــن فقــط ،مــن خــال متوســط درجــات
االمتحانــات ومعــدالت القبــول فــي الكليــة .التعلــم ليــس شــيئاً ينتهــي فــي الســاعة  3:00كل يــوم ،أو يــوم الجمعــة مــن كل
(((2
أســبوع ،أو حتــى فــي ربيــع كل عــام .إنــه رحلــة مــدى الحيــاة».
(20) Izabelle Hundrev, November 3, 2021 10 need-to-know skills gap statistics for 2022:
https//:www.instride.com/insights/skills-gap-statistics/
(21) Izabelle Hundrev Price Waterhouse Coopers.
(22) Izabelle Hundrev -(Salesforce).
(23) Hallerman, Sara. Lewis, Colon. and Dresbach, Brad, What is a 21st century education, 04/23/2019, https://www.battellefork
ids.org/Insights/learning-hub-item/what-is-a-21st-century-education
(24) Ibid.
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األفــراد يحتاجــون ،حســب  Barnes & Brownإلــى «إدراك أن أنشــطة التعلــم والممارســات االجتماعيــة ذات الصلــة يمكــن أن تمتــد
عبــر مجموعــة مــن ســياقات التعليــم والتدريــب والتوظيــف .لذلــك ،يجــب أن ينظــر إلــى التعلــم علــى أنــه نشــاط ال حــدود لــه إذا
أردنــا تزويــد كل طالــب بتعليــم القــرن الـــ ((2(.21وتضيــف هالرمــان أن المطلــوب تعزيــز التعلــم األعمــق ،مــن خــال التكامــل
الهــادف للمحتــوى األكاديمــي الصــارم مــع الخبــرات التــي تــزرع مهــارات البحــث والتفكيــر والمهــارات األدبيــة الالزمــة للطــاب
بشــكل مخطــط ،ليصبحــوا متعلميــن ومســاهمين مــدى الحيــاة فــي عالمنــا المتغيــر باســتمرار ((2(.ويتركــز االهتمــام علــى ضــرورة
بنــاء وتطويــر نظــام تعليمــي جديــد لتســليح األطفــال بالمهــارات التــي ّ
تمكنهــم مــن النجــاح فــي حياتهــم ،وبالمهــارات التــي
يحتاجهــا اآلخــرون منهــم .وعلــى الرغــم مــن تعــدد االجتهــادات واألولويــات حــول محتــوى قوائــم مهــارات القــرن الـــ 21المطلوبــة
فيمــا بيــن الــدول بســبب الفــوارق القائمــة بينهــا مــن حيــث تطورهــا التكنولوجــي ودرجــة تأثرهــا باألتمتــة والــذكاء الصناعــي،
هنــاك مــا يشــبه اإلجمــاع بيــن خبــراء التعليــم فــي معظــم الــدول علــى ضــرورة إصــاح السياســات التعليميــة التــي فشــلت
فــي التكيــف مــع التغيــرات فــي ســوق العمــل ،جــراء التقــدم التكنولوجــي وانتشــار األتمتــة والــذكاء االصطناعــي المتســارع ،ومــا
رافقــه مــن اختفــاء الكثيــر مــن الوظائــف ووالدة وظائــف جديــدة ،وتراكــم أزمــة النقــص والفجــوات فــي المهــارات خــال العقديــن
األخيريــن مــن القــرن الـــ .21وباتــت جميــع الــدول مطالبــة بإجــراء إصالحــات جذريــة فــي نظمهــا التعليميــة بوجــه خــاص ،وفــي
سياســات تنميــة مواردهــا البشــرية بوجــه عــام لمواجهــة النقــص والفجــوات فــي مهاراتهــا ،وتجــاوز تبعاتهــا المكلفــة علــى أســواق
العمــل .وفــي إطــار الســعي إلــى بلــورة طبيعــة النظــام التعليمــي الجديــد للقــرن الـــ 21المنشــود ،سنســتعرض بإيجــاز خصائصــه
(((2
ومهاراتــه ونماذجــه وسياســاته:
 5-2خصائص تعليم القرن الـ21
يشــترط دعــاة تبنــي تعليــم القــرن الـــ 21ضــرورة االلتــزام بعــدد مــن الخصائــص المهمــة لتحقيــق أهدافــه فــي تســليح التالميــذ
بمهــارات القــرن الـــ ،21التــي تشــمل ثمانــي خصائــص هــي:
1.التكاملية ،وتعني تعلماً يربط أنشطة التعلم بالبيئة والخبرات في الحياة العملية.
2.الشمولية ،وتعني تعلم فهم النظريات واألفكار والمفاهيم وبناء المعرفة ككل وبشكل شامل ،وليس كجزيئات فقط.
3.العلمية ،وتعني اشتمال النشاط التعليمي على تنفيذ أنشطة االستكشاف والتحقق من المعلومات.
4.السياقية ،أي تعلم ربط المفاهيم والنظريات بحقائق الحياة ووقائعها في البيئة الحقيقية.
5.الموضوعاتية ،هي عملية تعلم ربط المفاهيم ببعضها ،وبلورة رؤى أوسع ذات مغزى.
6.الفعالية ،هي عملية تعلم تركز على تحقيق األهداف بفعالة حتى تتمكن من تحقيق األهداف المرجوة.
7.التعاونيــة ،هــي أنشــطة تعلــم تؤكــد علــى التعــاون والتــآزر لتحقيــق األهــداف ،وتشــجيع المشــاركة الفعالــة والقــدرة علــى
التواصــل والمناقشــة.
8.تركــز علــى الطالــب ،وهــي أنشــطة تعلــم تركــز علــى تحفيــز الطــاب علــى النقــاش وممارســة النقــد للمفاهيــم والنظريــات،
بينمــا يقــوم المعلــم بــدور الميســر.
 6-2مهارات القرن الـ 21المطلوبة
مــن الصعــب تعريــف مهــارات القــرن الـــ 21بشــكل كامــل ألنهــا دائمــة التغيــر .تعليــم القــرن الـــ 21هــو التعليــم الــذي يســتجيب
للتحــوالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتماعيــة التــي تحــدث بوتيــرة متزايــدة باســتمرار ((2(.إنــه تعليــم يهيــئ األطفــال للنجــاح
فــي عالــم ال يوجــد فيــه حتــى اآلن أكثــر مــن نصــف الوظائــف التــي ســيحصلون عليهــا خــال حياتهــم المهنيــة ((2(.إنــه تعليــم
يســلح الطــاب بالمهــارات والكفــاءات التــي يحتاجونهــا للنجــاح فــي القــرن الـــ.21
(25) Barnes & Brown, 2016, p. 235. in: https://sphero.com/blogs/news/21st-century-skills
(26) Hallerman, Sara. Lewis, Colon. and Dresbach, Brad. 2019, Ibid.
(27) Vaden, Amanda. Apr 17, 2020, What are 21st Century Skills?https://sphero.com/blogs/news/21st-century-skills,
(28) Hallerman, Sara. Lewis, Colon. and Dresbach, Brad. 2019, Ibid.
(29) Ibid, 2019.
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التعلــم فــي القــرن الـــ 21يجــب أن يوجــه نحــو التعلــم الــذي يتمحــور علــى الطالــب .ويعمــل علــى تســليح التالميــذ بمهــارات التفكيــر
العليــا التــي يرمــز لهــا بـــ ( )4Csوالتــي تشــمل :التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت؛ التواصــل؛ التعــاون؛ اإلبــداع واالبتــكار .وهــي تلــك
المهــارات المهمــة ذات الصلــة بالركائــز األربــع للحيــاة وهــي :تعلــم لتعــرف ،تعلــم لتعمــل ،تعلــم لتكــون ،تعلــم للعيــش مــع اآلخريــن.
وتعتبــر مهــارات التعلــم تلــك األكثــر أهميــة لــكل المهــن والوظائــف ،ويلعــب توفرهــا فــي المتقدميــن لشــغل الوظائــف دوراً
رئيســياً فــي توظيفهــم .ولكــن ذلــك ال يعنــي أن المهــارات األخــرى غيــر مهمــة! وفيمــا يلــي عــرض موجــز لألنــواع الثالثــة مــن
المهــارات التــي يدرجهــا خبــراء التعليــم فــي قائمــة مهــارات القــرن الـــ.21
أو ً
ال .مهارات التعلم ( )Skills Learningالتي تشمل:
•التفكيــر النقــدي؛ أي القــدرة علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل .ويعنــي تحديــد وفهــم وإثــارة األســئلة حــول المفاهيــم األساســية
التــي تكمــن وراء حلــول مشــكلة مــا.
•اإلبداع؛ أي التفكير «خارج الصندوق» .إنها مهارة مهم أال تكون مقيدة بالحدود والفئات.
•التعاون؛ أي القدرة على العمل مع اآلخرين والتنسيق لتحقيق هدف.
ً
ً
ً
•التواصــل؛ القــدرة علــى التحدث/الكتابــة بفعاليــة مــع اآلخريــن وإليهــم .ويشــمل ،أيضـا ،أن تكــون مســتمعا جيــدا ،وأن تكــون
مســتعداً للتحــدث فــي المواقــف الرســمية وغيــر الرســمية علــى حــد ســواء.
ثانياً .مهارات القراءة والكتابة ( ) Literacy Skillsوتشمل:
•محو األمية المعلوماتية؛ القدرة على تحديد المعلومات والعثور عليها وتقييمها واستخدامها بفعالية.
•محــو األميــة اإلعالميــة؛ القــدرة علــى تحديــد أنــواع مختلفــة مــن وســائل اإلعــام وتقييــم الرســائل الــواردة وفهمهــا
مــن خــال كل منهــا.
•محو األمية التكنولوجية؛ القدرة على استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتقييمها وفهمها.
ثالثاً .المهارات الحياتية ( )Life Skillsوتشمل:
•المرونــة؛ القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر الظــروف والمواقف الجديــدة ،والقدرة علــى المبــادرة وتطوير االســتراتيجيات
لتحقيــق األهداف.
•القيــادة؛ القــدرة علــى تحديــد األهــداف ،وتوجيــه الفريــق مــن خــال الخطــوات المطلوبــة ،وتحقيــق تلــك األهــداف
بشــكل تعاونــي.
•المبادرة؛ القدرة على تحمل مسؤولية العمل نحو تحقيق هدف.
•اإلنتاجيــة؛ القــدرة علــى تحقيــق هــدف باســتخدام تلــك المهــارات ،أي تحديــد المواعيــد النهائيــة والوفــاء بهــا ،وتحديد
أولويــات االحتياجــات ،وإدارة الوقــت ،والعمــل بشــكل أخالقــي ،والتعــاون مــع اآلخرين.
•المهارات االجتماعية؛ القدرة على التواصل والتفاعل مع اآلخرين.
 7-2نماذج تعلم القرن الـ21
نمــاذج التعلــم هــي عمليــة تنظيــم أنشــطة التعلــم لتحقيــق أهدافــه .والنمــاذج المقترحــة ،هنــا ،تســتند إلــى خصائــص التعلــم فــي
القــرن الـــ ،21ومكرســة لتشــجيع وتعزيــز مهــارات القــرن الـــ 21علــى النحــو األمثــل بهــدف تحقيق أهــداف التعلــم في القــرن الـ.21
يتطلــب تنظيــم أنشــطة التعلــم المســتندة إلــى خصائــص تعلــم القــرن الـــ ،21والقــادرة علــى تشــجيع وتعزيــز مهاراتــه ،الحــرص
علــى حســن اختيــار النمــوذج التعليمــي األمثــل مــن بيــن النمــاذج التاليــة :التعلــم االستكشــافي ،التعلــم التعاونــي ،التعلــم
الســياقي ،والتعلــم القائــم علــى حــل المشــكالت ،والتعلــم القائــم علــى المشــاريع .وفيمــا يلــي شــرح موجــز لتلــك النمــاذج:
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1.التعلم االستكشافي ()DL
التعلــم االستكشــافي هــو نظريــة تعلــم بنــاءة قائمــة علــى االســتقصاء ،حيــث يعتمــد الطالــب علــى تجربتــه الســابقة
ومعرفتــه الحاليــة الكتشــاف الوقائــع والعالقــات والحقائــق الجديــدة التــي يجــب تعلمهــا .يتفاعــل الطــاب مــع العالــم
مــن خــال استكشــاف األشــياء والتمعــن بهــا ،أو إجــراء التجــارب .يتــم تنفيــذ أنشــطة االستكشــاف مــن خــال :المالحظــة
والتصنيــف والقيــاس والتنبــؤ والتحديــد واالســتدالل .يبــدأ المعلــم باألســئلة األوليــة ،ولعــب دور المحفــز ،والميســر للنقــاش
بيــن الطــاب .ونتيجــة لذلــك ،قــد يكــون الطــاب أكثــر عرضــة لتذكــر المفاهيــم والمعرفــة المكتشــفة مــن تلقــاء أنفســهم.
(((3

يهدف النموذج االستكشافي إلى األهداف التالية (:)Hosnan, 2014
1.المشاركة الفعالة في التعلم للعثور على األنماط والتنبؤ بمعلومات إضافية.
2.صياغة استراتيجية األسئلة واألجوبة المباشرة للحصول على المعلومات.
3.مســاعدة الطــاب علــى تشــكيل طــرق تعاونيــة فعالــة للعمــل ،وتبــادل المعلومــات ،واالســتماع إلــى أفــكار
اآلخريــن واســتخدامها.
االســتنتاجات/التعميمات :بنــاء جملــة نمــوذج  DLهــي كمــا يلــي :إعطــاء التحفيــز؛ بيان/تحديــد المشــكلة؛ جمــع البيانــات؛
معالجــة البيانــات؛ التحقــق؛ اســتخالص النتائــج.
2.نموذج التعلم التعاوني ()Cooperative Based Learning- CBL
يتــم التعلــم التعاونــي فــي مجموعــات مــن التالميــذ ( )6-5مــن ذوي مســتويات قــدرة متباينــة .فــي التعلــم التعاونــي ،تتــم
مكافــأة نجــاح المجموعــة بــد ً
ال مــن النجاحــات الفرديــة ألعضائهــا .تــم إدخــال التعلــم التعاونــي إلــى الفصــول الدراســية
األمريكيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين مــن قبــل جــون ديــوي ،الــذي رأى أن الخبــرة والتعليــم مرتبطــان ارتباط ـاً وثيق ـاً،
(((3
ويعتقــد أن النــاس بحاجــة إلــى خبــرة واســعة فــي التعــاون للعمــل بفعاليــة فــي مجموعــات.
هناك خمسة مبادئ للتعلم التعاوني كما حددها جونسون وجونسون وسميث(( ((3التي يجب التأكيد عليها وتعزيزها) .وهي:
1.االعتماد المتبادل اإليجابي.
2.المساءلة الفردية.
3.التفاعل وجهاً لوجه.
4.مهارات العمل مع اآلخرين.
5.تقييم وظيفة المجموعة العادية.
ومن الميزات المهمة لهذا النموذج أنه:
yيوكد على دور المعلم بلعب دور الميسر الذي يسهل هذه األنشطة التعاونية.
(((3
yيزيد من إتقان المعرفة وقدرات حل المشكالت.
(((3
yيساعد على جذب االهتمام بالتعلم والتحفيز.
(((3
yيشجع مهارات التفكير النقدي لدى الطالب.

(30) https://learning-theories.com/discovery-learning-bruner.html.
(31) Laura Lohman, Mary Firestone, Jennifer Levitas.
https://study.com/learn/lesson/cooperative-learning-model-characteristics.html#:~:text=of%20 teaching%20methods.-,
Definition%20of%20Cooperative%20Learning,success%20of%20an20% individual%20member.
(((3

وردت في :يوسف وحسن وجمال الدين وهارون.2012 ،
(33) Purwaaktari, 2015; Armiati & Sa Ramihardja, 2007).
(34) Smith, Rama & Helms, (2018).
(35) Gokhale, 1995; Alyazeji, (2005).
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وتتضمن خطوات نموذج التعلم القائم على التعاون ما يلي:
yيحدد الطالب في المجموعات أهداف التعلم ويوزعون المهام.
yيقوم الطالب في المجموعات بأنشطة لجمع المعلومات عن طريق القراءة ،ثم إجراء مناقشات.
yتعمل المجموعات معاً في إجراء التحديد والتحليل والمناقشة.
yتقوم المجموعة بإنهاء نتائج حل المشكلة وإعداد تقرير.
yتعرض إحدى المجموعتين نتائج المناقشة بينما تراقب المجموعة األخرى وتستجيب لها.
yيقوم المعلم بالتقييم وتقديم التغذية الراجعة.
yالمشاركة الفعالة في التعلم للعثور على األنماط والتنبؤ بمعلومات إضافية.
yصياغة استراتيجية األسئلة واألجوبة المباشرة التي ال تكون غامضة للحصول على المعلومات.
yمســاعدة الطــاب علــى تشــكيل طــرق تعاونيــة فعالــة للعمــل ،وتبــادل المعلومــات ،واالســتماع إلــى أفــكار
اآلخريــن واســتخدامها.
3.التعليم والتعلم السياقي()Context Training & Learning-CTL( ((3
وهــو نمــوذج تعليمــي يســمح بالمشــاركة النشــطة للطــاب فــي أنشــطة البحــث عــن المعرفــة ومعالجتهــا واكتســاب خبــرات
تعليميــة ملموســة ((3(.ويقــوم نمــوذج التعلــم الســياقي علــى ربــط الموضــوع بســياق الحيــاة الواقعيــة .ويشــتمل علــى
العديــد مــن المكونــات:
yالبنائية؛ التي تربط المفاهيم بالواقع من خالل أنشطة الكتشاف المعرفة الموجودة وبنائها.
yاالستقصاء؛ وهو عملية العثور على المعرفة من خالل تجارب التعلم.
yاالستجواب؛ وهو بناء فضول الطالب وموقفهم النقدي.
yمجتمع التعلم؛ أي بناء التعاون.
yالنمذجة؛ أي نشاط تقديم نموذج كمثال.
yالتفكير هو نشاط لتقييم األشياء التي تم تعلمها.
yإجراء التقييم.
إن تنفيــذ عمليــة التعلــم التــي توفــر عمليــة بنــاء نمــوذج تعلــم ســياقي ،يجعــل الطــاب مدربيــن علــى التفكيــر النقــدي مــن
(((3
خــال التركيــز علــى التعلــم النشــط.
خطوات تطبيق نموذج ( )CTLفي عملية التعلم هي كما يلي:
yتطوير رؤية لتنفيذ أنشطة تعليمية ذات مغزى.
yتنفيذ عملية التحقيق.
yطرح األسئلة.
yإنشاء مجتمع تعليمي من خالل المجموعات.
yتقديم نموذج كمثال للتعلم.
yالتعود على أنشطة التفكير.
yإجراء تقييم موضوعي

(((3

(36) Rusman, 2012, p. 191-198; Sojaro p. 2011 49-56 ،.
(37) Rusman 2012, p. 190.
(38) Hakim Sariyatun, & Sudiyanto (2018).
(39) Rusman ،2012 p.199-200.
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4.نموذج التعلم القائم على حل المشكالت()Problem Based Learning- PBL( ((4
هــو نمــوذج تعليمــي يحفــز الطــاب علــى حــل المشــكالت ،ويمكــن أن يحفــز علــى التفكيــر النقــدي للطــاب .والقضايــا
المثــارة هــي فــي شــكل حقائــق .ويمكــن تلخيــص خصائــص هــذا النمــوذج بمــا يلــي:
yهناك حاجة إلى العديد من وجهات النظر في رؤية المشكلة.
yاستخدام مصادر المعلومات وتصنيفها.
yبناء مهارات حل المشكالت.
yنموذج تعليمي يركز على الطالب.
خطوات التعلم باستخدام نموذج ( )PBLتشمل:
yتوفير التوجيه حول المشكلة للطالب.
yتنظيم الطالب للبحث من خالل تطوير المهارات التعاونية ،وذلك بتشكيل فرق البحث والتخطيط التعاوني.
yاســتخدام التحقيقــات الفرديــة والجماعيــة مــن خــال تشــجيع الطــاب علــى جمــع البيانــات وتطويــر الفرضيــات والشــرح
وتقديــم الحلول.
yتطويــر وتقديــم الموضوعــات ،أي التقاريــر المكتوبــة المصحوبــة بــأدوات داعمــة مثــل أشــرطة الفيديــو والتســجيالت
ومــا إلــى ذلــك ،نتيجــة للبحــث والتحقيقــات؛ والعــروض التوضيحيــة أو العــروض التقديميــة للعمــل.
yتحليل وتقييم عملية حل المشكالت.
5.نموذج التعلم القائم على المشاريع ()Project Based Learning-PBL
هــو نمــوذج تعليمــي يقــوم بإشــغال الطــاب فــي تحضيــر المشــاريع ،ويتــم تنفيــذه فــي مجموعــات أو بشــكل مســتقل مــن
خــال مراحــل علميــة محــددة زمنيـاً لتطويــر مخرجــات محــددة لعرضهــا بعــد ذلــك لآلخريــن.
تشمل خصائص هذا النموذج ما يلي:
yيتم االنتهاء من المهام بشكل مستقل بدءاً من مرحلة التخطيط واإلعداد إلى عرض المخرجات.
yيتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن المشروع الذي سيتم إنتاجه.
yيتضمن المشروع أدوار الزمالء والمعلمين وأولياء األمور وحتى المجتمع.
yتدريب مهارات التفكير اإلبداعي.
yالوضع الصفي متسامح جداً مع أوجه القصور وتطوير األفكار.
خطوات تطبيق نموذج التعلم القائم على المشاريع:
yصياغة مخرجات التعلم المتوقعة.
yفهم مفهوم المواد التعليمية.
yالتدريب على المهارات.
yإعداد موضوع المشروع.
yتقييم مقترح المشروع.
yتنفيذ مهام المشروع.
yعرض تقارير المشاريع.

(((4

& (40) Silva, Bispo, Rodriguez, & Vasquez 2018. Wyness & Dalton 2018. Asyari, Al-Muhdhar Arends, 2001, p. 362-366 ،Susilo
)Ibrohim, 2016). )Rusman, 2012, p. 232-233
(41) Jalinus, Nabawi, & Mardin, 2017.
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 8-2إصالح سياسات التعليم وتطويرها
تختلــف أهــداف السياســة التعليميــة فيمــا بيــن الــدول ،وبخاصــة فيمــا بيــن الــدول المتقدمــة والــدول النامية .وفــي جميــع األحوال،
تعتبــر عمليــة تحديــد أهــداف السياســة التعليميــة ،مــن الخطــوات الرئيســية لتنفيــذ السياســة بطريقــة ســليمة وفعالــة .وهنا يجب
مراعــاة تحقيــق االنســجام والتكامــل بيــن أهــداف التعليــم وأهــداف األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى لضمــان حســن
تزويــد تلــك القطاعــات بالمــوارد البشــرية المســلحة بالمهــارات المطلوبــة مــن النواحــي الفنيــة ،والنوعيــة ،والكميــة ،والزمنيــة.
إصالح وتغيير وظيفة المعلم واالهتمام بتأهيله ورفاهيته
يطالــب دعــاة إصــاح التعليــم ،أيضـاً ،باالرتقــاء بمهنــة التعليــم ابتــدا ًء مــن تطويــر شــروط توظيــف المعلميــن ،وتأهيلهــم وتدريبهم
علــى إتقــان تطبيــق نمــاذج التعليــم الجديــدة ،وعلــى إتقــان دورهــم الجديــد كميســرين للنقــاش ومحفزيــن لمشــاركة التالميــذ
الفعالــة فــي العمليــة التعليميــة ،وانتهــا ًء برفــع جاذبيــة مهنــة التعليــم وتحقيــق رفــاه المعلميــن .يــرى خبــراء قطــاع التعليــم أن
المســؤوليات المناطــة بمعلــم القــرن الواحــد والعشــرين ،يجــب أن تتركــز علــى مســاعدة كل طالــب علــى تعلــم كيفيــة التعليــم:
أي إنــه إلهــام لإلبــداع ،وتشــجيع التعــاون ،وتحفيــز التفكيــر النقــدي ومكافأتــه ،وتعليــم األطفــال ليــس كيفيــة التواصــل فحســب،
بــل قــوة التواصــل الفعــال أيضـاً .هــذه هــي المهــارات التــي يحتــاج طــاب العصــر إلــى تطويرهــا وإتقانهــا مــن أجــل االزدهــار فــي
مــكان العمــل الديناميكــي اليــوم وغــداً ((4(.ويؤكــد خبــراء التعليــم علــى أن هــذا التغييــر «ال يعنــي أن التالميــذ لــم يعــودوا بحاجــة
إلــى دروس العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ( ،)STEMأو التدريــب الفنــي للمســارات المهنيــة .وإنمــا المقصــود هــو
أن تعليــم هــذه المجــاالت وحدهــا ال يكفــي» ((4(.كمــا أن تعلــم مهــارات التعلــم الرئيســية المعروفــة بـــ (( )4Csالتفكيــر النقــدي،
والتعــاون ،واإلبــداع ،والتواصــل) ليــس كافيـاً فــي حــد ذاتــه إذا أردنــا تزويــد كل طالــب بتعليــم القــرن الـــ ،21فيجــب علينــا تعزيــز
التعلــم األعمــق ،مــن خــال التكامــل الهــادف للمحتــوى األكاديمــي الصــارم ،مــع الخبــرات التــي تــزرع عمــداً المهــارات والعقليــات
(((4
والمهــارات األدبيــة الالزمــة للطــاب ليصبحــوا متعلميــن ومســاهمين مــدى الحيــاة فــي عالمنــا المتغيــر باســتمرار.
ويركــز اإلصــاح والتطويــر فــي التعليــم علــى تمكيــن المعلــم مــن لعــب الــدور المنــاط بــه فــي تنفيــذ سياســات ومناهــج التعليــم
الكفيلــة بتخريــج الكفــاءات المســلحة بالمهــارات المطلوبــة لســوق عمــل القــرن الـــ  21ســريع التغيــر ،وتمكينهــم مــن تخطيــط
مشــاريعهم ومبادراتهــم الرياديــة الخاصــة وبنائهــا وقيادتهــا باقتــدار.
ويتطلــب تحقيــق ذلــك ،علــى المــدى الفــوري ،تطويــر الظــروف المتعلقــة بالمعلــم ،كنظــام الرواتــب ،والمكافــآت ،والترقيــات،
وضمــان رفاهيتــه ،واالرتقــاء بمعاييــر الجــودة ،وإصــاح هيــاكل التطويــر الوظيفــي ،واســتدامة النمــو المهنــي للمعلــم .أمــا
المطلــوب علــى المدييــن المتوســط والطويــل ،فيشــمل اإلصالحــات والتغييــرات المطلوبــة علــى مســتوى المنظومــة التعليميــة
ككل ،ويطلــق عليهــا سياســات المــدى البعيــد ،وتشــمل نظــام المســاءلة ،وتقييــم أداء المعلــم ،وإصــاح القيــادة المدرســية،
ومكانــة المعلــم ،وشــروط التميــز والكفــاءة العاليــة لتوظيــف المعلميــن ،والسياســة التعليميــة الشــاملة ذات الرؤيــة المتكاملــة،
(((4
والتوجهــات المســتقبلية لمعلــم القــرن الحــادي والعشــرين.
ميزات معلم القرن الـ 21وخصائصه

(((4

المطلــوب مــن معلــم القــرن الـــ 21أن يتقــن لعــب دور الميَســر والمحفــز لطالبــه ،والتخلــي كليـاً عــن دور الملقــن ،وأن يكــون قادراً
علــى إلهــام تالميــذه ،وتنميــة الطمــوح لديهــم ،وإشــعال خيالهــم وغــرس حــب التعلــم فيهــم ،وأن يكــون علــى بيّنــة بالتغيــر فــي
(42) Hallerman, et. al. (2019 ) https://www.battelleforkids.org/Insights/learning-hub-item/what-is-a-21st-century-education.
(43) Hallerman, et. al. ibid. 2019.
(44) Hallerman, Sara, Lewis Colon, and Dresbach, Brad. https://www.battelleforkids.org/Insights/learning-hub-item/
what-is-a-21st-century-education.
( ((4إكرام عبد الستار محمد« .تطوير السياسة التعليمية لمعلم القرن» ،مجلة اإلدارة التربوية ،العدد السابع عشر ،آذار  ،2018ص .372
(46) Cox, Janelle. “Characteristics of a 21st-Century Teacher.” ThoughtCo, Feb. 16, 2021:
https//:www.thoughtco.com/characteristics-of-a21-st-century-teacher2081448-
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التقنيــات ،ويمتلــك القــدرة علــى التكيــف معهــا ،وتوظيفهــا فــي تطويــر التعلــم فــي المــدارس ،وأن يأخــذ باالعتبــار احتياجــات
طالبــه ،وإعدادهــم لمواجهــة تحديــات المســتقبل .التعليــم فــي القــرن الـــ 21يعنــي اســتخدام كل مــا هــو مهــم فــي عالــم اليــوم
لتأهيــل التالميــذ وتســليحهم بالمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل ،ليتمكنــوا مــن العيــش واالزدهــار فــي اقتصــاد اليــوم،
فض ـ ً
ا عــن القــدرة علــى توجيــه الطــاب وإعدادهــم للمســتقبل .إضافــة إلــى تلــك المزايــا ،يتوخــى مــن معلــم القــرن الـــ21
االلتــزام بالخصائــص والميــزات التاليــة:
yااللتزام بنمط التعلم مدى الحياة.
yأن يظــل علــى اطــاع دائــم باالتجاهــات التعليميــة والتكنولوجيــا الحاليــة ويعــرف كيفيــة تعديــل خطــط دروســه القديمــة
وتحديثهــا.
yإتقــان اســتخدام نمــاذج التعلــم والتعليــم الجديــدة التــي أوصــى بهــا الخبــراء للقــرن الـــ ،21لتســليح التالميــذ بالمهــارات
المطلوبــة فــي ســوق العمــل اآلن وفــي المســتقبل.
yالتعــاون مــع أقرانــه وإتقــان مهــارة العمــل مــع فريــق ،ومشــاركة األفــكار معهــم ،والتعلــم منهــم تشــكل ميــزات مهمــة لمعلــم
القــرن .يشــارك المعلمــون النشــطاء معارفهــم وخبراتهــم مــع أقرانهــم ،ويقدمــون بذلــك نموذجـاً يحتــذى لطالبهم.
yيفكــر معلــم القــرن الـــ 21فــي مســتقبل طالبــه ،ويــدرك الفــرص الوظيفيــة التــي تناســبهم ،والحــرص علــى ضمــان عــدم
تــرك أي طالــب وراءه ،وإعــداد الطــاب لمــا هــو قــادم فــي المســتقبل.
yإنهــم مدافعــون ليــس فقــط عــن طالبهــم ،ولكــن عــن مهنتهــم .إنهــم يولــون اهتمامــاً وثيقــاً لمــا يجــري فــي التعليــم،
ويعالجــون هــذه القضايــا لالرتقــاء بمكانــة مهنتهــم وتحقيــق رســالتها المهمــة فــي القــرن الـــ.21
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 -3نقص المهارات وفجوتها في االقتصاد الفلسطيني
 1-3مدخل
حظــي موضــوع نقــص المهــارات وفجوتهــا باهتمــام معهــد «مــاس» خــال الســنوات القليلــة الماضيــة .وأجــرى أربــع دراســات
للوقــوف علــى حجــم المشــكلة ،وخصائصهــا ،وتأثيرهــا ،وطــرق مواجهتهــا فــي أربعــة قطاعــات ،هــي :البنــاء واإلنشــاءات ،الصحــة،
الســياحة ،والصناعــة .واعتمــدت الدراســات علــى مســوحات ميدانيــة للمشــغلين ( )employers surveysومقابــات مــع الخبــراء،
للوصــول إلــى المعلومــات عــن نقــص المهــارات وفجوتهــا فــي القطاعــات المدروســة ،وقدمــت مقترحــات بشــأن عالجهــا .ولســنا،
هنــا ،بصــدد تكــرار النتائــج التفصيليــة لتلــك األبحــاث ،وإنمــا تقديــم عــرض موجــز بأهــم المهــارات التــي تعانــي مــن النقــص،
والفجــوات ،والمقترحــات العمليــة لمواجهتهــا.
لغــرض قيــاس فجــوة المهــارات ،قمنــا بتصنيــف الوظائــف إلــى وظائــف عليــا ووظائــف وســطى ،ولــم نــرَ ضــرورة لفحــص الفجــوة
والنقــص فــي الوظائــف الدنيــا بســبب بســاطة مهــارات عامليهــا .كمــا قمنــا بتصنيــف المهــارات إلــى ثالثــة أنــواع :حياتيــة (life
 ،)skillsمعرفيــة ( ،)cognitive skillsوفنيــة ( .)job specific skillsوســمح لنــا هــذا التصنيــف بالتعــرف علــى طبيعــة الفجــوات
التــي تعانــي منهــا القطاعــات المدروســة.
 2-3نقص المهارات وفجوتها في قطاع البناء واإلنشاءات
أو ً
ال .نقص مهارات الوظائف العليا وفجوتها في قطاع اإلنشاءات والبناء:
yيعانــي القطــاع مــن نقــص فــي تخصصــات هندســة التنظيــم والتخطيــط ،وهندســة المســاحة ،وهندســة الميــاه ،ونقــص
فــي بعــض التخصصــات الفرعيــة ،وهــي هندســة المبانــي الخضــراء ،وهندســة الميكاترونيكــس ،وهندســة الطاقــة البديلــة.
yوجــود وفــرة كبيــرة فــي معظــم التخصصــات الهندســية ذات العالقــة بقطــاع البنــاء واإلنشــاءات كالهندســة المدنيــة
والمعماريــة ،وإلــى حــد مــا فــي الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة .كمــا بينــت نتائــج البحــث الميدانــي أن المشــغلين راضــون
عــن مســتوى المهــارات الخاصــة بالمهنــة.
yتعانــي الوظائــف العليــا ،أيض ـاً ،مــن فجــوة كبيــرة فــي المهــارات المعرفيــة وفــي المهــارات الحياتيــة ،كان منهــا علــى وجــه
التحديــد مهــارات القيــادة ،ومهــارات اإلدارة ،وضعــف اللغــة اإلنجليزيــة.
yضعف في جميع المهارات الحياتية.
yتبين أن رحلة دخول المهندسين إلى سوق العمل شاقة جداً ،بسبب نقص التدريب العملي أثناء الدراسة وبعد التخرج.
yكمــا تواجــه مهــارات الوظائــف العليــا مشــكلة غيــاب التعليــم المســتمر لمواكبــة التطــورات المتصاعــدة فــي تقنيــات وأســاليب
البنــاء واإلنشــاءات ،الــذي يعتبــر ســبباً رئيســياً لظهــور فجــوة فــي المهــارات العليــا.
yبينــت الدراســة الميدانيــة أن النقــص فــي التدريــب العملــي خــال الدراســة وبعــد التخــرج ،يشــكل عائقــاً كبيــراً أمــام
الخريجيــن للنجــاح فــي إيجــاد فرصــة عمــل ،وفــي التكيــف الناجــح مــع ظــروف العمــل.
ثانياً .نتائج الدراسة حول نقص المهارات وفجوتها في الوظائف الوسطى:
فيما يلي نقاط الضعف الرئيسية التي تتطلب تدخالت فعالة للنهوض بمنظومة إعداد الكوادر الوسطى للقطاع:
yضعــف شــديد فــي منظومــة تطويــر المهــارات الوســطى ،الــذي يشــمل مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي .ونــود
هنــا التأكيــد علــى عــدد مــن أهــم النتائــج:
yتعانــي منظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي مــن االفتقــار لوجــود إطــار حوكمــة ،وتشــريعات ،وترتيبــات مؤسســية
مناســبة ،واالفتقــار لتصنيــف معيــاري للمهــن.
yالتصور السلبي تجاه االلتحاق بالقطاع ما زال قائماً ،وجاذبية القطاع للشباب والفتيات ضعيفة.
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yالبنية التحتية لمنشآت التدريب متآكلة ومتقادمة ،وال يتم تعويض ذلك من خالل اعتماد التلمذة.
yمعظم العاملين يعملون في القطاع غير المنظم ،الذي يقوم بتنفيذ معظم األشغال.
yهنــاك نقــص (نســبي) كبيــر فــي معظــم المهــارات الالزمــة لشــغل الوظائــف الوســطى فــي القطــاع بســبب تدفــق أعــداد
كبيــرة منهــا إلــى ســوق العمــل اإلســرائيلية.
yيعاني القطاع من وجود فجوة مهارات كبيرة يدفع ثمنها أصحاب األبنية وسكانها والمجتمع بشكل عام.
yمعظــم مهــارات قطــاع البنــاء مــا زالــت تُعلــم خــال العمــل فــي الــورش والمشــاريع ،كمــا أن التدريــب النظامــي لتلــك
المهــارات أصبــح محــدوداً جــداً.
yفجــوة مهــارات شــاملة لــدى معظــم العامليــن فــي الوظائــف والمهــن المتعلقــة بأعمــال التشــطيب ،وازدادت الفجــوة ،بشــكل
كبيــر ،بســبب انجــذاب أعــداد كبيــرة مــن المهنييــن المتمرســين إلــى ســوق العمــل اإلســرائيلية.
ثالثاً .توصيات الدراسة
فيما يلي بعض التوصيات التي نعتقد أن األخذ بها سيحقق نتائج نوعية في تطور القطاع:
 .أتوصيات عامة بشأن الوظائف العليا والوسطى
1.ضــرورة إدخــال التدريــب علــى إتقــان المهــارات المعرفيــة ( )cognitive skillsفــي المراحــل التعليميــة كافــة ،واالهتمــام
بتشــجيع الطلبــة علــى تنميــة مهاراتهــم الحياتيــة ( .)life/soft skillsفقــد أفــادت نســبة كبيــرة مــن الشــركات بأنهــا
تهتــم بامتــاك المتقدميــن للوظائــف بتلــك المهــارات ألهميتهــا الكبيــرة بالنســبة إلنجــاز األهــداف.
2.قيــام الجامعــات والكليــات ومراكــز التدريــب المهنــي بدعــوة الشــركات العاملــة فــي القطــاع علــى المشــاركة فــي وضــع
المناهــج الهندســية فــي الجامعــات والكليــات المتوســطة والتدريــب المهنــي.
3.تشــجيع وتحفيــز شــركات قطــاع البنــاء واإلنشــاءات علــى فتــح أبوابهــا للتدريــب العملــي لطــاب الفــروع الهندســية مــن
المهندســين والفنييــن خــال فتــرة الدراســة ،ومــا بعــد تخرجهــم.
4.تعديــل النظــام األساســي التحــاد المقاوليــن ،بمــا يســمح بتســجيل المقاوليــن الصغــار بشــروط غيــر مكلفــة وتحفيزيــة
بعــد التأكــد مــن أهليتهــم للمهــن التــي يعملــون بهــا ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة لتطويــر مهاراتهــم اإلداريــة والفنيــة.
5.تو ّلــي دوائــر الرقابــة فــي وزارة األشــغال العامــة والبلديــات مســؤولية ضبــط الجــودة فــي األبنيــة واإلنشــاءات األخــرى
كافــة ،وضــرورة العمــل بكفالــة حســن التنفيــذ والتعهــد بالصيانــة لمــدة ســنة بعــد تســليم المشــاريع.
 .بتوصيات بشأن الوظائف العليا
1.ضرورة تشجيع التعليم المستمر للمهندسين كمتطلب رئيسي لمواكبة االطالع على التقنيات.
2.ضــرورة منــح الجامعــات أولويــة لفتــح برامــج لبعــض التخصصــات التــي تعانــي مــن نقــص شــديد كالتخطيــط الهيكلــي،
وفحــص التربــة ،وهندســة المســاحة ،وبعــض التخصصــات الهندســية الفرعيــة الجديــدة كالمبانــي الخضــراء ،ومعالجــة
الميــاه وتنقيتهــا ،واســتغالل مصــادر الطاقــة البديلــة ،وبخاصــة الطاقــة الشمســية.
3.فتح فرص التدريب العملي للمهندسين الجدد في شركات القطاع الخاص (.)internship
ج .توصيات بشأن الوظائف الوسطى في قطاع البناء واإلنشاءات
1.ضــرورة اعتمــاد التوصيــف المعيــاري لمهــن البنــاء ،وإعــداد اللوائــح الضروريــة المتثــال العامليــن فيهــا لشــروط الجــودة
واألمــان واالســتخدام الرشــيد للمــواد وفــق المواصفــات والمعاييــر الســليمة .فالتوصيــف المعيــاري للمهــن ،يشــكل
القاعــدة الرئيســية للمهــارات المطلوبــة العتمــاد البرامــج التعليميــة والتدريبيــة ،ومنــح الشــهادات التــي تميــز خريجــي
تلــك البرامــج فــي ســوق العمــل.
2.اعتمــاد نظــام التلمــذة المهنيــة ( )apprenticeshipيشــكل مدخـ ً
ا رئيســياً لمعالجــة النقــص الكبيــر وفجــوة المهــارات
الحــادة لــدى معظــم الكــوادر العاملــة فــي الوظائــف الفنيــة الوســطى .فهــذا النظــام يقــوم علــى الشــراكة وتقســيم
العمــل بيــن مؤسســات التعليــم والتدريــب لتقديــم التعليــم النظــري والمهــارات المعرفيــة ،وبيــن شــركات القطــاع
الخــاص لتعليــم الخبــرات العمليــة الضروريــة إلعدادهــم لســوق العمــل.
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 3-3نقص المهارات وفجوتها في القطاع السياحي
رافــق التطــور الســريع نســبياً فــي القطــاع الســياحي بــروز أزمــة نقــص وفجــوات فــي مهــارات العامليــن فــي القطــاع الســياحي،
بســبب تخلــف منظومــات إعــداد المــوارد البشــرية ،وضعــف قدراتهــا البشــرية واالســتيعابية لتعليــم وتدريــب المهــارات الســياحية
المطلوبــة ،مــا أضعــف مــن قــدرة منشــآته علــى االســتفادة مــن النمــو النســبي الســريع للقطــاع بالمقارنــة مــع قطاعــات االقتصــاد
األخرى.
خلصت دراسة نقص مهارات العاملين وفجوتها في القطاع السياحي إلى النتائج التالية:
1.تبيــن أن منظومــة إعــداد المــوارد البشــرية للقطــاع الســياحي محــدودة مــن حيــث العــدد واالنتشــار الجغرافــي ،وهــي تعانــي
مــن فقــر البرامــج التــي تقدمهــا للراغبيــن فــي العمــل فــي هــذا القطــاع.
2.تعاني المنشآت السياحية من عدم إشغال الوظائف العليا.
أفادت  35شركة بأنها واجهت مشكلة نقص وفجوات في مهارات الوظائف العليا خالل السنوات الثالث األخيرة:
 .أالنقــص فــي مهــارات الوظيفــة :وشــملت  17وظيفــة ،وهــي :رئيــس الطهــاة (شــيف) وذكرتهــا  8شــركات ،ومديــر طعــام
وشــراب وذكرتهــا  8شــركات ،ومديــرة تدبيــر فندقــي وذكرتهــا  4شــركات ،ومديــر المحاســبة وذكرتهــا  3شــركات ،ومســؤول
ال منهــا شــركتان ،و 10وظائــف عليــا أخــرى ،وذكــرت ك ً
مــوارد بشــرية ومســؤول مشــتريات ،ومديــر فــرع ،وذكــرت ك ً
ال منهــا
شــركة واحــدة.
 .بنقــص الخبــرة العمليــة :أفــادت  21شــركة بأنهــا واجهــت مشــكلة إشــغال  15وظيفــة عليــا بســبب نقــص الخبــرة العمليــة.
وشــملت تلــك الوظائــف التاليــة :وظيفــة رئيــس الطهــاة وذكرتهــا  9شــركات ،وظيفــة مديــر الطعــام والشــراب وذكرتهــا 7
شــركات ،وظيفتــا مديــر التدبيــر الفندقــي ،ومديــر المــوارد البشــرية.
 .جبســبب فجــوات المهــارات :ذكــرت  23شــركة أنهــا واجهــت مشــكلة فجــوات المهــارات مــع  14وظيفــة عليــا هــي :وظيفــة
رئيــس الطهــاة وذكرتهــا  10شــركات ،مديــر الطعــام والشــراب وذكرتهــا  8شــركات.
وبخصوص مكامن المهارات التي تعاني من الفجوات ،فقد كانت حسب النوع كما يلي:
•فــي مهــارات التخصــص المســببة للفجــوات :عــددت الشــركات  9مــن مهــارات التخصــص (الوظيفــة) المســببة للفجــوات
وهــي :نقــص الخبــرة فــي العمــل الفندقــي وذكرتهــا  6شــركات ،وضعــف مهــارات إدارة الطعــام والشــراب وذكرتهــا  5شــركات.
•المهــارات المعرفيــة :وكشــفت  13شــركة أنهــا واجهــت مشــكلة مــع ضعــف إتقــان  7مــن المهــارات المعرفيــة التاليــة :اللغــة
اإلنجليزيــة وذكرتهــا  11شــركة ،والتعامــل مــع النظــام المحاســبي.
•المهــارات الحياتيــة :أفــادت  13شــركة بأنهــا واجهــت مشــكلة الفجــوات فــي  6مــن المهــارات الحياتيــة التاليــة :االتصــال
والتواصــل وذكرتهــا  9شــركات ،حــب العمــل وإتقانــه.
 .أالتوصيات الموجّهة إلى وزارة السياحة بخصوص نقص المهارات وفجواتها:
1 .توفيــر دورات للعامليــن فــي القطــاع الســياحي ،وبخاصــة فــي المجــاالت التاليــة :الســفرة ،الطبــخ ،فــن الخدمــة ،إدارة
المشــاريع الســياحيّة.
2 .التعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي؛ إلنشــاء مــدارس ومعاهــد مختصــة بالتعليــم الســياحي ،تعتمــد أســلوب
التلمــذة المهنيــة ( ،)apprenticeshipمــن خــال توفيــر الفــرص التدريبيــة للطــاب فــي مختلــف المرافــق الســياحيّة
أثنــاء فتــرة تعليمهــم.
3 .تعزيــز الثقافــة الســياحيّة لــدى أفــراد المجتمــع ،وزيــادة المعرفــة بأهميّــة القطــاع الســياحي مــن مختلــف األبعــاد
االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية.
4 .توفيــر دورات للعامليــن فــي القطــاع الســياحي ،تمكنهــم مــن التعامــل مــع الســياح األجانــب بالطريقــة الصحيحــة،
كــدورات تعليــم لغــات الســياح الوافديــن ،والتعــرف علــى ثقافاتهــم وعاداتهــم لتســهيل التواصــل معهــم.
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5 .توفيــر دورات خارجيّــة للعامليــن فــي القطــاع الســياحيّ ،لالســتفادة مــن تجــارب الــدول الناجحــة ،والحفــاظ علــى
االســتدامة فــي هــذه الــدورات.
 .بالتوصيات الموجهة للمشرفين على التعليم السياحي الثانوي:
1 .إدخال مناهج تعليميّة لها عالقة بتخصصات السياحة في مختلف المراحل الدراسيّة.
2 .تغيير النظرة التقليديّة (النمطية) عن مثل هذه التخصصات لدى طالب المدارس.
3 .التركيــز علــى الجانــب العملــي فــي التعليــم ،واالبتعــاد عــن التلقيــن ،وذلــك مــن خــال تعريــف الطــاب بســوق العمــل،
وتوفيــر الفــرص التدريبيــة لهــم فــي المرافــق الســياحية كالمطاعــم والفنــادق  ...وغيرهــا.
4 .تدريــب الطــاب علــى مختلــف المهــارات الحياتيــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال :االتصــال والتواصــل ،العمــل تحــت
الضغــط ،العمــل ضمــن فريــق ... ،وغيرهــا.
5 .التركيز على تعليم اللغات لدى طالب الفندقة ،وبخاصة اللغة اإلنجليزيّة.
6 .زيادة فروع الفندقة في المدارس.
 .هالتوصيات للمشرفين على التعليم والتدريب الفنيّ والتقنيّ السياحي:
1 .التركيز على التطبيق العملي ،من خالل :زيادة عدد ساعات التدريب العمليّ خالل فترة الدراسة.
2 .إنشاء كليات جديدة لتعليم المهن السياحية.
3 .اختيار الكوادر األكاديمية المختصة والكفؤة ذات الخبرة لتعليم التخصصات السياحية.
4 .تطوير المناهج التعليمية الخاصة بالتخصصات السياحية.
5 .تقوية الجانب اللغوي لطالب التخصصات السياحية ،وبخاصة اللغات الرئيسية للسياح الزائرين لفلسطين.
6 .تزويــد الطــاب بالمهــارات الحياتيــة المالئمــة فــي االتصــال والتواصــل ،والعمــل ضمــن فريــق ،وتحمــل ضغــط العمــل،
واللباقــة فــي الحديــث  ...وغيرهــا.
 .حالتوصيات للمشرفين على التعليم الجامعي ،لسد النقص والفجوات وللنهوض بالقطاع السياحيّ:
1 .افتتــاح تخصصــات جديــدة تعنــى بتخصصــات الفندقــة والتنويــع فيهــا ،ومراعــاة انتشــارها فــي جميــع الجامعــات
الفلســطينية.
2 .التركيز على دمج التعليم األكاديميّ السياحيّ بالتدريب العمليّ.
3 .االهتمام بالجانب اللغويّ لدى الطالب ،وبخاصة اللغة اإلنجليزيّة.
4 .إضافة مواد -اختياريّة وإجبارية -حول القطاع السياحيّ الفلسطينيّ لجميع التخصصات الجامعيّة.
5 .توفير المواد التعليمية والكوادر األكاديمية الكفؤة للتخصصات السياحيّة.
ه .توصيات فريق البحث
إضافــة إلــى التوصيــات التــي ذكرهــا أفــراد العينــة مــن المشــغلين ،والتــي نقــر بوجاهتهــا وموضوعيتهــا ،نــود ،فــي ختــام
هــذه الورقــة ،تســليط الضــوء علــى أهــم التوصيــات المنبثقــة مــن تحليلنــا لنتائــج المســح ،وهــي:
1 .يجــب المباشــرة بتوصيــف المهــن لتمييــز خريجــي فــروع التعليــم والتدريــب المهنــي في ســوق العمــل ،وبخاصــة خريجي
مهــن القطــاع الســياحي ،لزيــادة جاذبيــة القطــاع للشــباب والفتيــات ،واالرتقــاء بمــوارد القطــاع البشــرية وإنصافهــا،
آخذيــن باالعتبــار أهميــة فلســطين كوجهــة ســياحية عالميــة.
2 .تطويــر وتوســيع انتشــار التعليــم الســياحي فــي المرحلــة الثانويــة ،وربــط التعليــم النظــري بالتدريــب العملــي ،مــن
خــال عقــد اتفاقيــات تعــاون بيــن المــدارس والمراكــز المهنيــة ،وبيــن الفنــادق والمطاعــم والشــركات الســياحية األخــرى.
3 .تطويــر برنامــج منــح تعليميــة وتدريبيــة فــي دول مختلفــة مــن العالــم لتدريــب المدربيــن لنقــل المعرفــة
والخبــرة فــي إتقــان المهــارات الســياحية التــي تعلموهــا لزمالئهــم.
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 4-3نقص المهارات وفجوتها في القطاع الصحي
بينت الدراسة الميدانية أن القطاع الصحي يعاني من نقص المهارات وفجواتها في العديد من وظائفه العليا ،المبينة أدناه.
 1-4-3الوظائف العليا التي تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة لشغلها حسب اعتقاد المشغلين والخبراء:

• %90فأكثــر مــن المشــغلين علــى المســتوى الوطنــي أكــدوا علــى أن  10وظائــف تعانــي مــن النقــص و/أو الفجــوة بســبب عــدم
وجــود اختصاصييــن مؤهليــن لشــغلها ،وهــي :أمــراض الــدم ،أمــراض الحساســية والمناعــة ،جراحــة التجميــل والترميــم،
جراحــة صدريــة ،جينــات ،علــم األمــراض ،طــب نــووي ،معالجــة اإلدمــان ،المعالجــة اإلشــعاعية ،طــب رياضــي.
• %90فأكثــر مــن المشــغلين فــي الضفــة الغربيــة أكــدوا علــى أن  9وظائــف تعانــي مــن النقــص و/أو الفجــوة بســبب عــدم
وجــود اختصاصييــن لشــغلها ،وهــي :طبيــب األســرة ،أمــراض صدريــة ،غــدد وســكري ،أوعيــة دمويــة ،عنايــة حثيثــة ،أورام،
أســنان األطفــال ،تشــريح ،طــب الشــيخوخة.
• %90فأكثــر مــن المشــغلين فــي قطــاع غــزة أكــدوا علــى أن  4وظائــف تعانــي مــن النقــص و/أو الفجــوة بســبب عــدم وجــود
أخصائييــن محلييــن لشــغلها ،وهــي :طــب شــرعي ،معالجــة فيزيائيــة ،تأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،طــب بديــل.
 2-4-3الوظائف العليا التي واجه المشغلون صعوبات في إيجاد الشخص المؤهل لشغلها:

كانــت نتائــج إجابــات المشــغلين فــي القطــاع الصحــي حــول أســماء الوظائــف العليــا التــي واجهــوا صعوبــات فــي إيجــاد الــكادر
المناســب لشــغلها مصنفــة حســب مــدة التوظيــف ((4(،فقــد بلــغ عددهــا  19وظيفــة ،منهــا  4وظائــف مشــتركة فــي كل مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهــي :أخصائــي جراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة ،ورؤســاء أقســام التخصصــات الطبيــة ،وجراحــة
األعصــاب ،وأخصائــي الكلــى ووظائفهــا.
أمــا الوظائــف التــي لــم يتمكــن مشــغلو الضفــة الغربيــة مــن شــغلها ،فقــد بلــغ عددهــا  8وظائــف ،هــي :أخصائــي أورام ،أخصائــي
فيزيــاء طبيــة ،أخصائــي قســطرة دماغيــة ،جراحــة األورام ،أخصائــي عــاج باألشــعة ،مديــر مــوارد بشــرية ،جراحــة أطفــال .بينمــا
انفــرد قطــاع غــزة بـــ  6وظائــف لــم يتمكــن المشــغلون مــن إيجــاد األطبــاء المختصيــن لشــغلها ،وهــي :تأهيــل طبــي ،التخديــر،
جراحــة المســالك البوليــة ،جراحــة الشــبكية ،تقويــم أســنان ،جراحــة جلوكومــا.
أمــا إجابــات المشــغلين عــن أســباب صعوبــة أو اســتحالة مــلء الشــواغر أعــاه ،فقــد أفــاد  %81.8منهــم بــأن الســبب يكمــن فــي نقــص
الخبــرة العمليــة لــدى المتقدميــن لشــغل تلــك الشــواغر ،وأفــاد  %70.6منهــم بأنهــا بســبب نقــص التدريــب المطلــوب للوظيفــة ،و
 %42.6بســبب ضعــف التأهيــل العلمــي ،و  %50بســبب عــدم كفايــة التأهيــل العلمــي لــدى المتقدميــن لشــغل الوظائــف.
نتائج الدراسة وتوصياتها
أو ً
ال.

ســد النقــص والفجــوات فــي مهــارات القــوى العاملــة الصحيــة فــي الكثيــر مــن التخصصــات الدقيقــة التــي اســتعرضناها
ســابقاً ،مــا يتطلــب قيــام الحكومــة بتدخــات مدروســة لالســتثمار فــي تطويــر تلــك المهــارات بصــورة منهجيــة ،كونهــا
تشــكل العنصــر الرئيســي لتحقيــق توطيــن الخدمــات الطبيــة ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع معالجــة بعــض نقــاط الضعــف األخــرى.

ثانياً .ســد النقــص الشــديد فــي أعــداد األطبــاء وأطبــاء األســنان والصيادلــة والممرضيــن فــي قطــاع غــزة ،وإزالــة التفــاوت فيمــا
بيــن المؤشــرات الصحيــة بيــن شــطري الوطــن .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال:
1.زيــادة القــدرة االســتيعابية للكليــات الطبيــة فــي قطــاع غــزة ،وتخصيــص مقاعــد لعــدد مناســب لطــاب قطــاع
غــزة فــي الكليــات الطبيــة وطــب األســنان والصيدلــة فــي الضفــة الغربيــة ،وفتــح بــاب التخصــص ألطبــاء غــزة فــي
الجامعــات والمستشــفيات الجامعيــة فــي الضفــة الغربيــة فــي التخصصــات المطلوبــة هنــاك.
( ((4تُعرّف مدة التوظيف بالمدة التي تستغرق المشغلين من تاريخ إعالن الوظيفة ،وحتى تاريخ شغلها بالموظف المطلوب.
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2.منــح األولويــة فــي التوظيــف لســد النقــص فــي العامليــن الصحييــن فــي قطــاع غــزة ،مــع فتــح بــاب التوظيــف فــي
قطــاع غــزة للكــوادر المؤهلــة مــن الضفــة الغربيــة فــي حــال عــدم مــلء الشــواغر مــن أبنــاء قطــاع غــزة.
ثالثاً .فــي مجــال ســد النقــص فــي المهــارات العليــا بهــدف توطيــن الخدمــات الطبيــة ،تحتــاج وزارة الصحــة إلــى التعــاون مــع
شــركائها إلعــداد خطــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى ،لتنميــة القــوى العاملــة الصحيــة الفلســطينية باتبــاع الخطــوات
العمليــة التاليــة:
1.تحديــد األهــداف اآلنيــة والمتوســطة والبعيــدة المــدى لمعالجــة النقــص فــي المهــارات المطلوبــة ،وعلــى وجــه
الخصــوص فــي قطــاع غــزة ،وســد الفجــوة فــي مهــارات العامليــن الصحييــن بغــرض توطيــن الخدمــات الطبيــة
الفلســطينية ،وتقليــص شــراء الخدمــات الطبيــة مــن خــارج فلســطين.
2.تحديــد أولويــات االحتياجــات مــن المهــارات العليــا وفــق معاييــر تؤخــذ بعيــن االعتبــار درجــة إلحاحيتهــا بالنســبة
للمواطنيــن ،وقابليتهــا للتحقيــق ،وأثرهــا المالــي علــى التحويــات الخارجيــة ،وعلــى الموازنــة العامــة.
3.دراســة جــدوى الخيــارات الممكنــة لمعالجــة النقــص فــي المهــارات المطلوبــة ،وتحديــد االســتراتيجيات األمثــل لتنفيــذ
السياســات والتدخــات األكثــر نجاعــة لتحقيــق ذلــك .فتعــدد واتســاع دائــرة وأنــواع المهــارات المطلوبــة ،يتطلــب
حلــو ً
ال ّ
خاّلقــة ومــوارد كافيــة وتعــاون جميــع الجهــات ذات العالقــة بتقديــم الخدمــات الطبيــة .ولتحقيــق أفضــل
النتائــج ،نوصــي بالتركيــز علــى ســد النقــص فــي المهــارات (التخصصــات) المفقــودة التــي بينتهــا الدراســة.
رابعاً .ســد فجــوة المهــارات التــي تشــكل عائقـاً أمــام تطويــر جــودة الخدمــات وتحســين وصولهــا إلــى جميــع الشــرائح والمناطــق
بــدون تمييــز ،وتحســين ثقــة ورضــا الجمهــور عنهــا .ولتحقيــق ذلــك ،نوصــي بمــا يلــي:
 .أعلى المديين المتوسط والطويل
yمتابعــة تطويــر مناهــج وبرامــج تعليــم الكــوادر الصحيــة لتخريــج عامليــن صحييــن فــي جميــع التخصصــات،
وباألعــداد المطلوبــة ،بأقــل قــدر مــن الفجــوات فــي مختلــف أنــواع المهــارات التــي تبيــن وجــود فجــوة فيهــا ،ونعني
بذلــك المهــارات الفنيــة ( ،)job specificوالمهــارات الحياتيــة ،والمعرفيــة التــي كشــفت عنهــا الدراســة أيض ـاً.
yمنح المزيد من االهتمام بتطوير نظام التدريب العملي للعاملين الصحيين خالل الدراسة وبعد التخرج.
yإلــزام المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة بتنظيــم وتطويــر ومأسســة التعليــم الطبــي المســتمر لجميــع فئــات
العامليــن الصحييــن العامليــن فيهــا.
yتشــجيع مراكــز التعليــم المســتمر الخاصــة بالجامعــات ،ومراكــز التدريــب الخاصــة علــى اســتهداف العامليــن
الصحييــن بتقديــم دورات ذات عالقــة بطبيعــة وظــروف عملهــم ،كتعليــم اســتخدام برامــج الحاســوب الخاصــة
بالخدمــات الصحيــة ،وإدارة الوقــت ،والتعامــل مــع المرضــى ،وعمــل الفريــق ،وغيرهــا مــن الموضوعــات
الضروريــة للعامليــن الصحييــن.
 .بعلى المدى القصير
المبــادرة إلــى وضــع خطــة وطنيــة قصيــرة المــدى (لمــدة ســنتين) ،لســد فجــوات المهــارات التــي شــخصتها الدراســة
فــي األنــواع الثالثــة مــن المهــارات :المهــارات الوظيفــة ،المهــارات الحياتيــة ،المهــارات المعرفيــة ،وتنفيذهــا فــي
المحافظــات الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
توصيات الورقة:
إصالح وتطوير السياسة التعليمية بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني في القرن الـ ،21بما يشمل:
1.تطوير واعتماد خصائص التعليم المطلوبة للقرن الـ.21
2.إدخــال مهــارات التعليــم ( )learning skillsالرئيســية ( )4Csوالناعمــة ( )life skillsفــي مناهــج التالميــذ فــي مراحل
التعليــم المختلفة.
3.تطوير واعتماد معلم القرن الـ 21واالهتمام بشروط تعيينه وتأهيله وتوفير احتياجاته.
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4.التركيز على اعتماد وتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي.
5.اعتماد وتطبيق نماذج التعليم الجديدة التي تتمحور حول الطالب ،وتحفزه على المشاركة والتعليم مدى الحياة.
6.االرتقاء بمكانة المعلم ودوره ورفاهيته ،والعناية باحتياجاته ،وتغيير دوره ليكون ميسراً ومحفزاً وملهماً لطالبه.
7.تطبيق نموذج التلمذة المهنية للتعليم والتدريب المهني ،بالتعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص والحكومة.
8.ربــط التعليــم والتدريــب المهنــي بالجامعــات ،وفتــح برامــج تعليــم وتدريــب مهنــي فيهــا ،لرفــع مســتوى وجــودة التعليــم
المهنــي ،وللتخلــص مــن عقــدة النظــرة الدونيــة للتعليــم المهنــي.
9.اعتمــاد وتطبيــق نظــام توصيــف خريجــي الجامعــات والمــدارس والمراكــز المهنيــة ،لتقليــص فجــوة المهــارات ونقصهــا،
وتمييزهــم عــن المشــتغلين فــي أنشــطة ووظائــف بــدون تلقــي التعليــم والتدريــب المطلــوب إلتقانهــا.
أسئلة للنقاش
1.ما هي العوائق التي يمكن أن تحول دون اعتماد التوصيات التي تقترحها الورقة؟
•اعتماد دور المعلم كميسر ومحفز للنقاش!
•اعتماد التعليم المتمحور حول الطالب كمشارك فعال في الصف!
•اعتماد وتطبيق نماذج التعليم الجديدة :التعلم االستكشافي؛ التعاوني؛ السياقي؛ حل المشكالت؛ عمل المشاريع.
2.هــل يمكــن حــث وتشــجيع الجامعــات علــى االنخــراط فــي تنفيــذ برامــج تعليــم وتدريــب مهنــي لالرتقــاء بجودتــه ومكانتــه،
وتمكينــه مــن االســتجابة للطلــب فــي ســوق العمــل؟ وهــل انخــراط الجامعــات سيســاعد علــى الحــد مــن النظــرة الدونيــة تجــاه
التعليــم والتدريــب المهنــي؟
3.مــا ســبب إهمــال الســلطة إلقــرار وتطبيــق التصنيــف الوطنــي للمهــن لمكافــأة خريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي وتمييزهم
عــن جيــش «المهنييــن» الحاصليــن علــى «مهــارات» جزئيــة مــن أقرانهــم فــي ســوق العمــل؟
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