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يسعدين أن أقدم إليكم اإلصدار الثاين من بناء القدرات 
يف بيئة متغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو 
منشور يصدر عن االحتاد الدويل لالتصاالت ويركز على 
مسائل بناء القدرات وتنمية املهارات اليت تتمخض عنها 
البيئة احلالية واملستقبلية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

وقد أكدت الدول األعضاء يف االحتاد، يف املؤمتر العاملي 
لتنمية االتصاالت لعام 2017، من جديد أمهية تنمية 

القدرات وضرورة قيام االحتاد بتعزيز القدرات املؤسسية 
وتنمية املهارات البشرية لدى أعضاء االحتاد لكي 

يستفيدوا على حنو أكثر فعالية من الفرص اليت توفرها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وملا كانت خطوات 
التقدم التكنولوجي تتجاوز باستمرار قدرة املجتمع على 
االستفادة الكاملة من التكنولوجيا الناشئة فقد ازدادت 

أيضًا أمهية بناء القدرات للتعلم واكتساب املعارف.

ويضم هذا اإلصدار الثاين من منشور بناء القدرات يف 
بيئة متغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف هنج 

حتليلي مفاهيمي ناقد، مسامهات من خرباء دوليني يف 
موضوع تنمية املهارات يف العصر الرقمي. وتسهم 

املقاالت يف هذا اإلصدار يف املناقشات اجلارية بشأن 
الكيفية اليت حتول هبا التكنولوجيا الناشئة أسواق فرص 

العمل وحتدد االحتياجات من جمموعات املهارات اجلديدة 
وتدفع متطلبات االقتصاد الرقمي حنو جتديد املهارات. 

وتسلط املقاالت الضوء على مستويات خمتلفة من 
املهارات املطلوبة، من املهارات الرقمية األساسية اليت 

هتدف إىل زيادة الوعي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ومتكني استخدام التطبيقات البسيطة، إىل املهارات الرقمية 

املتقدمة اليت تستهدف مهام أكثر تعقيدًا، مثل إدارة 
الشبكات وحتليل البيانات. وهي تناقش أيضًا مواضيع 

حمددة مثل اإلصدار السادس من بروتوكول 
اإلنرتنت (IPv6) واحلوسبة السحابية وإنرتنت 

األشياء (IoT) وجودة اخلدمة والبيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي (AI)، وما يتصل هبا من املهارات املطلوبة. 

كما تتناول املقاالت دور التكنولوجيا الرقمية يف تسهيل 
التعليم والتعلم عرب احلدود الوطنية مما ميكن املتعلمني من 
املشاركة يف األنشطة التدريبية دون اخلضوع ألي قيود 

حبكم موقعهم اجلغرايف أو موقع املعلمني أو اخلرباء.

وتثري املناقشات تساؤالت هامة بشأن السرعة اليت تربز هبا 
احلاجة إىل املهارات مقارنة مع وترية التدريب والتغيريات 
يف نـُُهج التعليم والتعلم والدور املتغري لألوساط األكادميية 

ودوائر الصناعة يف ضوء هذه التطورات ودور التكنولوجيا 
الرقمية يف تنمية املهارات، مما يتطلب إعادة تقييم النـُُهج 

السائدة يف جمال تنمية املهارات.

وتسوق املقاالت عددًا من األمثلة امللموسة يف مشاريع 
بناء القدرات اليت تنفذ يف مناطق شىت من العامل. وتوضح 

هذه املشاريع كيف أن استخدام التكنولوجيا الناشئة لتنمية 
املهارات اجلديدة قد أحدث تأثريًا ال بأس به، وكيف أدى 
التدريب يف جمال إنرتنت األشياء إىل تطوير منتجات فعالة 
من حيث التكلفة وميسورة النشر جتتذب االستثمارات، 

وكيف جنح تنفيذ ممارسات التعلم الذكية يف بلدان خمتلفة.

وأنا على ثقة من أن األفكار الواردة يف هذا املنشور سوف 
تدعم املناقشات احلالية واملستقبلية بشأن أثر تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت على املهارات والتدريب فضًال عن 
التطورات اجلديدة يف هذا املضمار.

 
براهيما سانو
 (BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت
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"بناء القدرات يف بيئة متغرية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت" منشور على اخلط يضم مقاالت علمية تركز 

االهتمام على أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
تنمية القدرات واملهارات. وهو يشمل طائفة واسعة من 

املواضيع اليت قد تؤثر على الناس وتنمية مهاراهتم، من 
 (IoT) وإنرتنت األشياء (AI) قبيل الذكاء االصطناعي
والبيانات الضخمة ومسائل تنظيم االتصاالت واملدن 

واملجتمعات الذكية والكفاءات الرقمية والتعلم من 
املصادر املفتوحة وحقوق امللكية الفكرية، وما إىل ذلك.

ويسعى املنشور إىل توفري جمموعة من املعارف اليت تسهل 
البحوث األكادميية واالبتكار الستكشاف الروابط بني 

مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة وتنمية 
القدرات. وهو يتميز بالتفكري اجلاري واجلديد الذي من 
شأنه أن يسهم يف مناقشات وقرارات السياسة املستنرية 
بني واضعي السياسات واهليئات التنظيمية، وأن يساعد 
كذلك القطاع اخلاص على استباق املتطلبات من رأس 
املال البشري وتنمية املهارات والتخطيط هلا من أجل 

احلفاظ على القدرة التنافسية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت سريعة التغري.

ويعتمد املنشور، الذي يصدر سنويًا، على املسامهات 
الطوعية من الباحثني األكادمييني وغريهم من الباحثني من 
شىت أحناء العامل. والغرض من املقاالت هو تبادل وجهات 

النظر واآلراء العلمية اليت من شأهنا حتفيز النقاش بني 
القراء. وختضع املقاالت املنشورة لعملية ضمان اجلودة من 

قبل خرباء مشهود هلم من خالل عملية مراجعة بني 
األقران.

وهذا املنشور متاح على منصة أكادميية االحتاد الدويل 
لالتصاالت. وختضع أيضًا املقاالت املنشورة للنقاش يف 

املنتديات اليت ينظمها من وقت آلخر أعضاء الدوائر 
األكادميية يف االحتاد.

وعلى املهتمني بتقدمي مقالة للنظر يف إدراجها يف 
اإلصدارات املقبلة من "بناء القدرات يف بيئة متغرية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" االتصال بشعبة بناء 
hcbmail@itu. القدرات البشرية يف االحتاد على العنوان
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مقدمة
بقلم سويال هانسن

بناء القدرات وتنمية املهارات جزء ال يتجزأ من تسخري 
القدرات التحولية للتنمية املستمرة والتعقيد املتزايد 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT). وقد أدى النمو 
اهلائل يف تغلغل اخلدمات املتنقلة على مستوى العامل على 

مدى العقدين املاضيني، مصحوبًا بتزايد إمكانية النفاذ إىل 
اإلنرتنت، إىل توسيع الفرص بشكل كبري للوصول إىل 

املعلومات والتواصل والتعاون وحتسني الظروف االقتصادية 
واالجتماعية. ومن بني املستفيدين من هذا التطور عدد 

متزايد من األفراد واملجتمعات يف البلدان النامية اليت 
كانت عاجزة يف املاضي عن التواصل بفعالية يف غياب 
البنية التحتية األساسية ونقص اخلدمات بتكلفة معقولة. 
ويتمثل التحدي املقبل يف احلرص على أن يكون مجيع 

أعضاء املجتمع الرقمي الواسع قادرين على االستفادة من 
العدد املتزايد من الفرص املتاحة. ومن املرتقب أن تنهض 

املبادرات املبتكرة يف بناء القدرات وتعزيز املهارات الرقمية 
بدور حموري يف مواجهة هذا التحدي.

إن بناء القدرات البشرية أمر بالغ األمهية لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة (SDG) اليت وضعتها األمم املتحدة لعام 
2030. إذ يدعو اهلدف 17 من أهداف التنمية املستدامة 

إىل تعزيز "الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان 
النامية تنفيذًا فعاًال وحمدد األهداف من أجل دعم اخلطط 
الوطنية الرامية إىل تنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة"1. 
وملا كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعمل مبثابة 

عامل متكني يف هذا الشأن، فإن احلاجة املستمرة لبناء 
القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتنمية املهارات واضحة يف معظم أهداف التنمية 
املستدامة. ويتضح ذلك، يف بعض احلاالت، يف اهلدف 5 
من أهداف التنمية املستدامة مثًال الذي يرمي إىل "تعزيز 

استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخاصة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة". 

ويف حاالت أخرى، حيتاج األمر ضمنًا إىل بناء قدرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من ذلك مثًال اهلدف 

4 من أهداف التنمية املستدامة الذي يركز على ضمان 

التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم 
مدى احلياة للجميع. ومن الغايات احملددة يف اهلدف 4 من 

أهداف التنمية املستدامة "زيادة كبرية يف عدد الشباب 
والبالغني الذين يتمتعون مبهارات مناسبة، مبا فيها املهارات 
التقنية واملهنية الالزمة للحصول على فرص عمل ووظائف 

وأعمال حرة الئقة، حبلول عام 2030".

إن احلرص على أن تواكب املهارات الرقمية تقدم 
التكنولوجيا أمر بالغ الصعوبة نظرًا للطبيعة الدينامية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت تنعكس يف 
التطور السريع للشبكات وأساليب تقدمي اخلدمات 

ومعدالت سرعة التكنولوجيا واألجهزة. واليوم يتم تقدمي 
خدمات متعددة من خالل األجهزة الذكية باستخدام 
الشبكات املتقاربة. وبعد أن كانت الشبكات املنفصلة 
تقليديًا تقدم خدمات املهاتفة والتلفزيون واإلنرتنت، 
أصبح من املمكن اآلن تقدمي مجيع هذه اخلدمات عرب 

شبكة بروتوكول اإلنرتنت. وقد أدى هذا التقارب يف 
الشبكات إىل ظهور رزم ثالثية ورباعية األغراض ما فتئت 

تزداد رواجًا بني الناس، وهي توفر نقل الصوت بواسطة 
بروتوكول اإلنرتنت VoIP)) وتلفزيون بروتوكول 

اإلنرتنت (IPTV) والدردشة الفيديوية وتقاسم الفيديو 
والصور والتواصل عرب الشبكات االجتماعية وغريها من 
التطبيقات. ومثة عدد متزايد من األشخاص اآلن يستعني 
باخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) وينفذ إىل 
اإلنرتنت ويشاهد مقاطع فيديوية وتلفزيونية ويتفاعل مع 

اآلخرين عرب األجهزة الشخصية الذكية.

وما زالت األجهزة تتطور بشكل ملحوظ مبرور الزمن، 
من احلواسيب املركزية الضخمة القدمية إىل اهلواتف الذكية 

واحلواسيب اللوحية واألجهزة احملمولة وامللبوسة اخلفيفة 
املتنقلة، مثل الساعات والنظارات الذكية. وتساير 

التطورات يف األجهزة التزايد يف الطلب من جانب العمالء 
على النفاذ إىل أي خدمة يف أي وقت ويف أي مكان. 

وترمي التطورات احلالية واملرتقبة إىل تلبية هذه املتطلبات 
مع توفر احملتوى حسب الطلب الذي ميكن النفاذ إليه يف 

أي مكان (يف األماكن املغلقة ويف اهلواء الطلق، أثناء 
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احلركة أو السكون). أضف إىل ذلك أن االتصاالت لن 
تقتصر على البشر بل سوف تشمل اآلالت واألجهزة. 

 (M2M) ومن شأن تطور االتصاالت من آلة إىل آلة
متكني األجهزة املوصولة بالشبكات من تبادل املعلومات 
مباشرة وتنفيذ اإلجراءات املطلوبة. ويرتبط ذلك أيضًا 

بإنرتنت األشياء (IoT) الناشئة اليت تسمح ألي شيء (مبا 
يف ذلك األشخاص واآلالت واحليوانات والنباتات) بنقل 

البيانات عرب شبكة ما.

ومثة اجتاه رئيسي آخر يتمثل يف تطوير العديد من 
التطبيقات املعقدة عرب العديد من القطاعات، وهو مدفوع 

بزيادات ملحوظة يف معدالت سرعة التكنولوجيا الثابتة 
واملتنقلة. فقد ازدادت معدالت سرعة اإلنرتنت الثابتة 
زيادة هائلة من أسلوب املراقمة (عرب خطوط اهلاتف 

ومعدل kbit/s 56) إىل الشبكات البصرية املنفعلة 
مبعدالت جيغابتة (GPON) املستندة إىل تقنية األلياف 

.Gbit/s 10 والقادرة على بث مبعدل

وعلى غرار ذلك، تضاعفت خالل العقد املاضي معدالت 
سرعة نقل البيانات يف التكنولوجيا املتنقلة. ويف واقع 
األمر، ميكن القول إن األثر االقتصادي واالجتماعي 

الناجم عن التكنولوجيا املتنقلة أكرب بكثري من األثر الناجم 
عن التكنولوجيا الثابتة، حيث تتيح التكنولوجيا املتنقلة يف 

أي وقت ويف أي مكان النفاذ إىل املوارد عرب األجهزة 
الشخصية الذكية احملمولة. وكانت سرعة البيانات 

يف تكنولوجيا اجليل الثاين (2G) مماثلة لتكنولوجيا النفاذ 
إىل اإلنرتنت باملراقمة اهلاتفية، ولكن تكنولوجيا اجليل 

الرابع 4G)) ميكنها أن توفر معدل 1 جيغابتة/ثانية. وقد 
أحدثت تكنولوجيا التطور الطويل األجل املتقدمة 

(LTE-A) ثورة يف معدالت سرعة األجهزة املتنقلة حيث 
ميكنها دمج الطيف عرب نطاقات متعددة لتوفري نفاذ عايل 

السرعة إىل اإلنرتنت إىل جانب نقل الصوت بواسطة 
بروتوكول اإلنرتنت (VoIP) باستخدام تكنولوجيا التطور 

الطويل األجل (VoLTE) واجليل التايل من التكنولوجيا 
املتنقلة يلوح يف األفق، وهو يبشر بإحداث تغيري ثوري يف 

جتربة املستعمل يضاهي أداء الشبكات الثابتة2. وتشمل 
األهداف الرئيسية ألداء اجليل اخلامس (5G) مقارنًة باجليل 
الرابع زيادة مبقدار ثالثة أمثال يف كفاءة استخدام الطيف، 

وزيادة مبقدار عشرة أمثال يف كل من معدل بيانات 

املستعمل النهائي وكثافة التوصيل، وزيادة مبقدار عشرين 
مثًال يف معدل الذروة للبيانات.

ويدعم تطور التكنولوجيا املتنقلة النفاذ إىل اإلنرتنت على 
حنو أسرع وأسهل، مما أدى بدوره إىل منو هائل يف 
تفاعالت شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات 

اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT). وحتظى 
اخلدمات املتقاربة واحلوسبة السحابية باملزيد من الرواج، 
األمر الذي ميكن الناس من استخدام البيانات وحفظها 
على اخلط – وهو ما يوفر النفاذ يف أي وقت ويف أي 

مكان إىل البيانات عرب أجهزة متعددة. ومن املرجح أن 
ُحيدث حتليل البيانات الضخمة (استخراج وحتليل األمناط 

والعالقات اخلفية) والتجفري واآلثار االضطرابية (مثل 
إنرتنت األشياء) ثورة يف مستقبل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مع احتمال التأثري البالغ على جتربة املستعمل 
عرب العديد من جماالت احلياة، مما يعزز الرفاه االجتماعي 
واالقتصادي لسكان العامل. ويف قطاع التعليم، تنطوي 
هذه التطورات على احتمال حتول جتربة التعلم وإتاحة 
فرص جديدة للشباب الذين كان وصوهلم إىل التعليم 

الثانوي أو العايل مستحيًال يف السابق. ويف املجال 
التجاري، من املرتقب أن يتوفر فيض من فرص العمل 

اجلديدة.

ويف كثري من األحوال، ال تتوقف االستفادة من هذه 
الفرص على توفر الشبكات واخلدمات واألجهزة فحسب 
بل تتوقف بشكل حاسم على اكتساب املهارات ليصبح 

املرء ضالعًا يف التكنولوجيا والتطبيقات على السواء. 
وهناك دور أساسي يتعني أن ينهض به نظام التعليم يف 

حتسني املهارات وتعزيز الشمول الرقمي. إذ أن خطوات 
التقدم احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والفرص املرتبطة هبا هامة للغاية حبيث يرهتن حتقيق 
الشمول الرقمي بضرورة بناء القدرات على مجيع 

مستويات التعلم والتعليم، مبا يف ذلك التعليم الرمسي وغري 
الرمسي. وهذا يتطلب بدوره تعليمًا مستمرًا للمدرسني أو 

املدربني.

ويتكون هذا اإلصدار من "بناء القدرات يف بيئة متغرية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" من مخس مقاالت 

أكادميية مع الرتكيز على تنمية املهارات من أجل االقتصاد 
الرقمي يف القرن احلادي والعشرين. وهو اإلصدار الثاين 
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من سلسلة االحتاد السنوية املكرسة الستكشاف أثر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على بناء القدرات 

وتنمية املهارات.

ويتقصى املنشور احلايل ما يطرأ من تغيري يف املتطلبات من 
املهارات اليت تدفعها التحوالت الرقمية الرئيسية، مثل تعلم 

اآللة وإنرتنت األشياء وحتليل البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي (AI). ومن خالل جمموعة متنوعة من النـُُهج، 

تستكشف املقاالت أثر هذه املتطلبات املتغرية على بناء 
القدرات وتنمية املهارات يف سياق موضوعني رئيسيني: 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم.

جمموعة املهارات الرقمية: ما هو املطلوب؟

يف أعقاب ميالد شبكة اإلنرتنت وتطور التكنولوجيا 
القائمة عليها، اتسم العقدان املاضيان بالتوفر املتزايد على 
الصعيد العاملي للنفاذ عريض النطاق الثابت و/أو املتنقل. 
وقد أفضى انتشار النفاذ عريض النطاق إىل توسيع نطاق 
ومدى وصول خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت إىل املجتمعات ومؤسسات األعمال 
والقطاعات الرئيسية، مبا فيها التعليم. بيد أن حمتوى برامج 

بناء القدرات الفعالة يتطلب عمليات متكررة من إعادة 
التقييم، ذلك ألن االجتاهات والتقنيات اجلديدة يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظهر اآلن عرب فرتات 
زمنية أقصر من أي وقت مضى. وقد برزت التحديات 

اجلديدة أمام هذه الربامج جراء ظهور شبكات اجليل التايل 
(NGN) واإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت 
واحلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء (IoT) والبيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي (AI). ويلقي توين 
جانفسكي نظرة عامة على هذه التحديات، باإلضافة إىل 

فحص اآلثار املرتتبة على املسائل اهلامة املرتبطة هبا وجودة 
اخلدمة (QoS) واألمن السيرباين.

وبالنسبة للتقنيات واخلدمات والتطبيقات اجلديدة، حيدد 
جانفسكي املجموعة اخلاصة من املهارات الرقمية املطلوبة 

ملختلف الفئات، وهي تشمل:

املعرفة الرقمية لدى الفرد  –

القوى العاملة الرقمية عمومًا  –

مهنيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  –

وتقدم مقالته أفكارًا تتناول املهارات التقنية والتشغيلية 
واإلدارية والتنظيمية املطلوبة، ويف مقدمتها مهارات 
املستعمل، وتسلط الضوء على أمهية التطوير املستمر 

ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب قنوات 
خمتلفة.

بناء القدرات من أجل إنرتنت األشياء يف جمال 
التنمية

توفر مزايا اخلدمات والتطبيقات الذكية الناشئة، اليت 
تدعمها إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي، حلوًال 

جديدة تبشر بالتصدي للتحديات اليت يواجهها األفراد 
ومؤسسات األعمال واملجتمعات واحلكومات يف البلدان 
املتقدمة والنامية على السواء. وحيدد كوماران وزنارو يف 
مقالتهما العديد من اإلمكانيات ملعاجلة املسائل التنموية 

بفضل تطبيقات إنرتنت األشياء، مبا يف ذلك مراقبة وإدارة 
املخاطر اليت تتهدد الصحة والسالمة، مثل سالمة األغذية 

واملياه وجودة اهلواء واملخاطر الطبيعية احملتملة. وتستمر 
اإلمكانيات يف التوسع، حيث يتقارب عدد متزايد من 

التقنيات يف إنرتنت األشياء، ويستمر عدد األجهزة 
الالسلكية الذكية يف النمو على مستوى العامل. ومع ذلك، 

جيد كوماران وزنارو أن االفتقار إىل العمالة املاهرة يعيق 
التقدم يف تطبيقات إنرتنت األشياء وتنفيذها يف البلدان 

النامية، مقارنة بالبلدان املتقدمة.

وميكن استخالص دروس قيمة لتحديد متطلبات بناء 
القدرات يف جمال إنرتنت األشياء من أنشطة التدريب 
احلديثة العهد يف إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية اليت 

أجراها خمترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل التنمية يف مركز عبد السالم الدويل 
للفيزياء النظرية (ICTP). وحيدد كوماران وزنارو احلاجة 

إىل استيعاب الطبيعة املتعددة التخصصات إلنرتنت األشياء 
وتقدمي رؤى ثاقبة للمفاهيم الرئيسية لشبكات إنرتنت 

األشياء وتنظيمها، بدًال من الرتكيز على أي تطبيق بعينه. 
وينبغي أن يكون اهلدف من التدريب هو احلرص على أن 
تكون معارف املتدربني وقدراهتم كافية لتطوير تطبيقات 

مصممة لتالئم متطلبات السوق والطلب يف بلداهنم. 
وسوف يدعم النهج الذي تدفعه السوق واملوجه حنو 
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الطلب تطوير ونشر احللول املناسبة لظروف كل بلد يف 
حد ذاته. وعالوًة على ذلك، فإن فرص تطبيقات إنرتنت 
األشياء اليت تنجح يف مواجهة التحديات التنموية تكون 

أكرب يف بيئة تنتشر فيها التكنولوجيا استجابة الحتياجات 
فرادى البلدان.

املسالك الرقمية للتعلم عن ُبعد

تشمل متطلبات الطالب النموذجي يف التعليم العايل، يف 
العصر الرقمي، استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف أساليب التدريس ومرونة التوقيت واملكان 
الستكمال الدراسة وإمكانية تطبيق الدورات الدراسية 

على صعيد الواقع. وتؤدي هذه املتطلبات إىل الضغط على 
اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل إلدخال 

عمليات وموارد جديدة، بينما ُيتوقع من املدرسني تعديل 
أساليب التدريس يف غياب أي تدريب إضايف.

وتبحث باوال ألكسندرا سيلفا يف مقالتها يف أساليب 
االستيعاب والتكيف مع توقعات التعلم لدى طالب اليوم، 

أي إمكانية تعليم أي شيء يف أي مكان ويف أي وقت. 
وهي تستكشف بناء القدرات يف سياق التعليم عن ُبعد، 

باستخدام أدلة دراسات احلالة من جتربتها اخلاصة يف 
تدريس نفس الوحدة النمطية باستخدام هنجني خمتلفني: 

جلسات على اخلط كليًا، ومزيج من اجللسات على اخلط 
واجللسات الوجاهية. وهي تتحدث عن نتائج ناجحة 

باتباع كال النهجني، بدعم من حلول الربجميات الشائعة 
بدًال من أي تقنيات تعلم إلكرتوين رمسية. وهي تستخدم 
هذه النتيجة لتشجيع املعلمني على جتربة هذه األساليب 

باستخدام أدوات برجمية بسيطة، حىت بدون تدريب 
رمسي. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية للمعلم يف حتديد 

أهداف الدورة الدراسية قبل اختيار التقنيات، إذ ينبغي 
ر ليس إال. اعتبار التكنولوجيا مبثابة ُميسِّ

ومن املآخذ احملتملة لالعتماد على التعلم عن ُبعد هو نقص 
التفاعل البشري الذي قد يعزز العزلة. وجدير باملالحظة 

أن سيلفا حتدد وقت الفصل املتزامن املّتبع يف كال 
األسلوبني باعتباره عنصرًا بالغ القيمة لكل من املدرس 
والطالب، ال سيما فيما يتعلق بإتاحة الفرص للمراجعة 

والتعليق. وعالوًة على ذلك، تسلط الضوء على التواصل 
والتعاون وحل املشكالت والتفكري الناقد واإلبداع مبثابة 

كفاءات أساسية للنجاح يف سوق العمل اليوم. وعلى هذا 
النحو، تقع على عاتق املعلمني مسؤولية توفري الفرص 

لتطوير هذه املهارات يف سياق بيئة التعلم عن ُبعد اجلديدة 
على اخلط.

وإذ تسعى مؤسسات التعليم العايل إىل دمج التكنولوجيا 
وعلم الرتبية ومعارف احملتوى يف بيئات تعليمية فعالة على 

اخلط، يتم ختصيص املزيد من املوارد للتطوير املهين 
للموظفني. ومع ذلك، فإن أعضاء هيئة التدريس اإلضايف 

- ذلك اجلزء من القوى العاملة األكادميية املهنية خارج 
نظام التعيني - ميثلون صعوبات خاصة يف جمال بناء القدرة 

التعليمية على اخلط. وعلى النقيض من هيئة التدريس 
الدائم بدوام كامل، حيظى أعضاء هيئة التدريس اإلضايف 

عمومًا بعدد أقل من الفرص املتاحة للتطوير املهين. 
وتتقصى مقالة سينغ وسينغ املداخالت املمكنة لبناء 

القدرات التعليمية على اخلط بني أعضاء هيئة التدريس 
اإلضايف.

واستنادًا إىل حتليل الردود على االستبيان من املعلمني يف 
جامعة قائمة على اإلنرتنت يف ماليزيا، وجد املؤلفان أن 
معارف املدرسني بالتقنيات املختلفة متثل فجوة كبرية، 

مقارنًة بأسلوب التدريس ومعارف احملتوى. وعالوة على 
ذلك، لوحظ أن مثة درجة عالية من عدم اليقني فيما يتعلق 

مبعارف اجلمع بني التكنولوجيا وأسلوب التدريس. 
ولعالج هذه املسائل، أشار املشاركون يف الدراسة إىل أن 

التدخل املفضل يكون على أساس برنامج تطوير مهين 
للتعلم اإللكرتوين غري املتزامن بالكامل. ومن األسباب 

األساسية لذلك االستقاللية يف متابعة الدورة الدراسية على 
وترية كل فرد، سواء مبساعدة من مدرب أو بدوهنا، إىل 

جانب مرونة التوقيت إلكمال الربنامج. ومن شأن 
األفكار اليت يتضمنها هذا البحث األصيل أن تساعد 
املطورين احملرتفني على صوغ مبادئ التصميم لدعم 

التدخالت املناسبة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس 
اإلضايف على اخلط.

التعليم يف املستقبل: التعلم الذكي

لقد شرع التحول الرقمي، الذي آذن بقدومه إنرتنت 
األشياء والذكاء االصطناعي وحتليل البيانات الضخمة، يف 

جلب االبتكار إىل منهجيات وأدوات التعلم من خالل 
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ممارسات "التعلم الذكي". ومن شأن دمج األجهزة الذكية 
والتقنيات الذكية أن يوفر وسيلة ناجعة لتعزيز وتوسيع 
نطاق جتربة التعلم. ويف املقالة األخرية من هذا اإلصدار 

من املنشور، يالحظ سينغ وكاماتشو وغيتس وكوماران 
وخالد أن من شأن االستخدام الناجح للذكاء االصطناعي 

وحتليل البيانات الضخمة أن يسهل تطوير أنظمة التعلم 
األكثر ذكاء واليت تليب احتياجات التعلم الفردية. ومييز 

املؤلفون ما بني خصائص بيئات التعلم الذكي وخصائص 
بيئات التعلم الرقمي الشائعة، من حيث موارد التعلم 

واألدوات والطرائق وأساليب التدريس وجمتمعات التعلم 
والتعليم. وانطالقًا من هذا السياق يقومون بدراسة سلسلة 

من مبادرات التعلم الذكي اليت شهدهتا ماليزيا وبريو 
.(UAE) ورواندا وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة

ويوضح حتليل هذه املبادرات أنظمة وممارسات التعلم 
الذكية املعمول هبا يف أشكال عديدة خمتلفة، مبا يف ذلك 

مبادرات التعلم املخصص املتنقل وتصميم التعلم من خالل 
التدرج وتنظيم احملتوى اإللكرتوين واستخدام جمتمعات 
التعلم لتعزيز أثر األسلوب التعليمي. وتوضح األمثلة أن 

االنتقال من بيئات التعلم الرقمي املألوفة إىل بيئات التعلم 
الذكي قد يكون أمرًا صعبًا، ومع ذلك فإن املمارسات 
الذكية تضيف أبعادًا جديدة إىل جتربة التعلم من حيث 
إيالء األولوية للمتعلم الفرد. وسوف يتحقق املزيد من 
التقدم يف هذا املجال من خالل التخطيط الفعال ونشر 
املمارسات وأمثلة التعلم الذكي الدولية الفعالة. ويلتزم 
مؤلفو هذه املقالة بإجراء املزيد من البحوث بغية وضع 
إطار ملمارسات التعلم الذكي الدولية، مبا يف ذلك أمثلة 

عملية ميسورة التكلفة.

تصميم الربامج الفعالة لبناء القدرات

من شأن خطوات التقدم يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أن توسع آفاق الفرص التعليمية من ال شيء 

إىل إمكانات التعلم مدى احلياة. ومن املمكن حدوث 
تغيري ثوري مماثل يف قطاعات أخرى، مما يوفر زمخًا قويًا 
للتحسينات اجلوهرية يف الرفاه االجتماعي واالقتصادي 

للفئات واملجتمعات والبلدان احملرومة. وقد يكون حتديد 
الفرص اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر 

ميسور نسبيًا، ومع ذلك فإن تنفيذ املبادرات املستدامة 
غالبًا ما ينطوي على حتديات كبرية. وعلى هذا النحو، 

من املفيد بشكل خاص، عند تصميم برامج بناء القدرات، 
االستفادة من اخلربة السابقة واملشاركة يف اجلهود التعاونية 

كلما أمكن ذلك.

إن املقاالت الواردة يف هذا املنشور غنية بشكل خاص يف 
أدلة دراسات احلالة واألمثلة من العديد من الواليات 

القضائية املختلفة، مبا يف ذلك البلدان النامية واملتقدمة على 
السواء. وتشمل صور التجربة يف بيئات خمتلفة أمثلة عملية 
قّيمة. وال تقتصر هذه األمثلة على كوهنا مفيدة، بل ميكنها 

أن تشكل أساسًا إلعادة االستخدام والتحسني. ومن 
الدروس األساسية اليت ميكن استخالصها من املقاالت ما 

يلي:

عند تصميم برامج فعالة للتعليم عن ُبعد، يكون   –
للتعامل مع املتعلمني وتلقي تعليقاهتم أمهية بالغة، وقد 
تكون احللول مفتوحة املصدر فعالة يف حتقيق أهداف 

التدريس

من الضروري جدًا، يف مبادرات التدريب على   –
إنرتنت األشياء يف البلدان النامية، أن يدرك املتدربون 
أمهية التكنولوجيا يف النظام اإليكولوجي القائم وأن 

يبنوا عليه من أجل االستدامة من خالل تطوير 
التطبيقات اخلاصة بكل بلد على أساس الطلب.

ومثة رسالة قوية تربز من املقاالت وهي أن فرص النجاح 
يف بناء القدرات البشرية تتحسن بشكل كبري عندما يكون 

الرتكيز يف تصميم الربامج على تلبية احتياجات 
وتفضيالت املتعلمني احملددة. وكدليل إضايف على الطبيعة 
التمكينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقد وفرت 
التطورات احلديثة أيضًا األدوات اليت ميكن أن تساعد يف 
تطوير الربامج التعليمية الفردية والشخصية. وقد يكون 

النجاح يف تنفيذ هذه األدوات على نطاق واسع هو 
املفتاح لتحقيق معظم أهداف التنمية املستدامة لعام 

2030، إن مل يكن كلها.



احلـواشـي
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  1
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التعليم يف العصر الرقمي: آفاق من جتربة شخصية
بقلم باوال ألكساندرا سيلفا

مقدمة

مثة اجتاه واضح يف التعليم املعاصر وهو تزايد االهتمام يف 
جمال حلول التعلم اإللكرتوين1. وتتطلب هذه احللول 

عمومًا بنية حتتية معقدة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، تشمل تركيب وصيانة املعدات والربجميات 
والرتاخيص واإلدارة احمللية. ومع ذلك، ميكن للمدرسني 

والطالب يف الوقت احلاضر االعتماد على احللول املتعددة 
املتاحة على اخلط الستحداث سيناريوهات ومساحات 

للتدريس والتعلم حسب احلاجة. وال ميكن حتقيق ذلك إال 
من خالل االستخدام الواسع للتقنيات الرقمية وتوفرها 

وانتشار البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإمكانية التعويل عليها. بعبارة أخرى، تتسم البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتينة واملتوفرة يف كل 

مكان بأمهية بالغة للتعليم والتعلم على اخلط.

وكانت هنالك، منذ عام 2001، زيادة مطردة يف مجيع 
أحناء العامل يف عدد االشرتاكات اخللوية واالشرتاكات 

النشطة يف النطاق العريض املتنقل والثابت واألسر املعيشية 
اليت لديها نفاذ إىل اإلنرتنت2. ووفقًا إلحصاءات االحتاد، 

ارتفعت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت يف 
الواليات املتحدة، من عام 2001 حىت عام 2016، من 
49% إىل 76%؛ وبلغت هذه النسبة يف العامل املتقدم يف 

عام 2016 مقدار %79,6.

إن التحول الرقمي العميق الذي حيدث اآلن ميهد الطريق 
للعديد من التغريات عرب قطاعات متعددة من املجتمع، من 

قبيل مؤسسات األعمال واملصارف والرعاية الصحية. 
وتكاد الثورة الرقمية متس كل املجاالت والتخصصات، 
مبا يف ذلك التعليم. ويف مضمار التعليم، بدأ التغري فعًال 

ومل يعد من املمكن جتاهل اآلثار املرتتبة على التعليم. 
وميكن القول إن تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
سوف يبقى قوة دافعة وراء استحداث صناعات جديدة 

ومسارات مهنية وختصصات أكادميية جديدة.

ويتوقع طالب اليوم أن يكون قادرًا على التعلم وأن يتعلم 
أي شيء يف أي مكان ويف أي وقت، وأن يطلب من 

اجلامعات واملدرسني التفكري بعناية يف هذه االحتياجات 
اجلديدة والتكيف معها3. ومن املفهوم جيدًا أنه يتعني على 
اجلامعات وغريها من منظمات التعليم والتعلم أن تتكيف 

من أجل مراعاة الطالب ومتطلبات السوق إمجاًال يف 
الوقت احلاضر4. وقد نوقش أيضًا بإسهاب دور املعلم يف 

العامل الرقمي5. وهنالك العديد من املوارد التعليمية 
احملددة، ومع ذلك نادرًا ما نسمع عن املعلمني الذين 
التمسوا جناح جتربة التعليم والتعلم الرقمي، وهذا هو 

موضوع هذا املقال الذي يعرض ويناقش أمثلة من 
األدوات واالسرتاتيجيات املستخدمة يف وحدة منوذجية 

يتم تدريسها كليًا أو جزئيًا على اخلط خالل فصلي 
الصيف واخلريف من عام 2013، يف قسم املعلومات 
وعلوم احلاسوب يف جامعة هاواي يف مانوا. ومن بني 

العديد من الدروس املستخلصة من هذه التجربة، تبّني أن 
نظرة إجيابية وحوارًا مستمرًا مع الطالب مسألة حيوية 

لنجاح جتربة التعليم والتعلم.

وتبدأ هذه املقالة بوضع التعليم يف سياق القرن احلادي 
والعشرين، وهو عصر يتميز باالنتشار الواسع للتقنيات 

الرقمية والتغريات االجتماعية املرتبطة هبا. وتناقش 
تطلعات ومطالب طالب اليوم ودور املعلم واجلامعات يف 

تلبية طلبات الطالب. مث تعرض املقالة دراسة احلالة وتعمل 
على تفصيل الوحدة النمطية والسياق والتقنيات الداعمة. 

وأخريًا، تركز املالحظات اخلتامية على الدروس 
املستخلصة فضًال عن التحديات وفرص املستقبل.

التعليم يف العصر الرقمي

كان الغرض الرئيسي من التعليم، على مدى بضعة آالف 
من السنني، هو إعداد مهنيني على قدر من اجلودة 

وااللتزام وضمان نقل املعارف من جيل آلخر. وملا كان 
حمور مناذج التعليم يف معظمها هو املعلِّم فإهنا مل تتغري 

كثريًا لفرتة طويلة من الزمن. بيد أن التطورات احلديثة يف 
العلوم والتكنولوجيا والثقافة متخضت عن منوذج خمتلف 
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كل االختالف، حيث أدخلت بنية شبكية للتعليم حيتاج 
فيها الطالب واملعلمون واملؤسسات إىل أداء أدوار جديدة 

والتكيف بسرعة مع العمليات واملوارد اجلديدة.

وأصبح التعليم العايل يف السنوات األخرية ظاهرة مجاهريية 
عاملية النطاق6 جلبت معها حتديات تعليمية واقتصادية 

جديدة واضطرت املعلمني وواضعي السياسات إىل إعادة 
التفكري يف منوذج التعليم القدمي. ويف العامل الرقمي اليوم، 

أصبحت نواتج التعليم عن ُبعد ال ختتلف عن نواتج 
الفصول الدراسية الوجاهية، بل أفضل منها 7، 8. إذ يعود 

التعليم عن ُبعد بالفائدة على املؤسسات ال ملجرد أن 
التعلم على اخلط ال يتطلب أي موقع مادي وإمنا ألنه يوفر 
أيضًا إمكانية زيادة عدد املشاركني مقارنة بالتعليم القائم 

على الفصل الدراسي9.

ولئن كان التعليم عن ُبعد خيفف الكثري من عوائق التعليم 
الوجاهي فإنه يستوجب العناية يف تنفيذه. ويالحظ أن 

الكتب املدرسية واملقاالت وشبكة الويب تفيض 
باملصطلحات اليت تتناول النـُُهج التعليمية ومنهجيات 

التعليم والتعلم. فمن التعلم اإللكرتوين إىل التعلم املتنقل 
والتعلم التعاوين واإلبداع املشرتك والتعلم التجرييب 
والدورات الدراسية اإللكرتونية املفتوحة واملكثفة 

(MOOC) والتعلم عن ُبعد والفصل 'املعكوس' هنالك 
فيض من املصطلحات، يستخدم العديد منها الواحد مكان 

اآلخر.

وتغمر الفصول الدراسية اليوم وفرة من أساليب التدريس 
لكل منها عدد ال حيصى من األتباع واألدلة على الكفاءة، 

 (blogs) واملدونات (wikis) مثل املوسوعات
والتسجيالت (podcasts)، على سبيل املثال ال احلصر10. 
ونظرًا لتعدد منهجيات التعليم والتعلم املمكنة وتوليفات 
أساليب التدريس، ميكن أيضًا تقدمي الربامج وجاهيًا أو 

على اخلط أو يف مزيج ما من أشكال التعلم11. وهذا يضع 
أمام املعلم عددًا ال حصر له من اإلمكانيات.

الطالب

إن أفواج الطلبة اليوم متنوعة للغاية12. وال غرابة اآلن أن 
جند يف نفس الفصل الدراسي طالبًا من جنسيات وفئات 
عمرية وانتماءات اجتماعية اقتصادية، وغري ذلك، خمتلفة.

ومهما كان التنوع يف نفس الفوج من الطلبة فإهنم 
يتوقعون أن توفر هلم اجلامعات املرونة الالزمة إلكمال 

تعليمهم بنجاح13. وال يستدعي الطالب املرونة من حيث 
الوقت فحسب بل يريد أيضًا أن يكلَّف مبهام مكيفة لتلبية 
احتياجاته احملددة ويتوقع من املعلمني تضمني طائفة متنوعة 

من التقنيات يف تعليمهم.

وعالوًة على ذلك، فإن طالب اليوم يطالب بأن تكون 
أهداف املقرر الدراسي ذات صلة بقابلية التوظيف، وأن 

يكون له نوعًا ما من أنواع التطبيق يف عامل الواقع. 
ومبوازاة ذلك، تشدد سوق العمل واملجتمع عمومًا على 
أمهية تطوير مهارات التواصل ومقدرات التعلم املستقلة 

واألخالقيات واملسؤولية والعمل اجلماعي وقدرات املرونة 
ومهارات التفكري واملهارات الرقمية. وهناك توقع بأن كل 

هذه املهارات ينبغي أن تكون جزءًا متأصًال يف جمال 
املعارف الذي حتدث فيه عملية التعلم14.

وإذ يبقى املعلمون يف مركز عملية التعلم وال تزال 
اجلامعات تعترب الساحة اليت يقدم فيها التعليم العايل 

املؤهل، فإن التوقعات اجلديدة لطالب اليوم تضع مسؤولية 
كبرية على عاتق كل من املعلمني واجلامعات.

املعّلم

منذ أن دخلت التكنولوجيا إىل املدارس، كان دور املعلم 
موضوعًا للنقاش15. وليس من النادر أن تدور املناقشات 
حول منظور التدريس مقابل التوجيه أو منظور املدرس 

مقابل امليسر، بني أمور كثرية أخرى.

ومن املقبول متامًا أن يكون املدرسون مطالبني مبمارسة 
أساليب تعلم لدى فئات خمتلفة من الطالب. ويتم اآلن 

إقناع العديد من األكادمييني بتضمني التقنيات الرقمية يف 
فصوهلم الدراسية، سواء كانت وجاهية أم على اخلط أو 
مزجيًا من االثنني16. واحلقيقة هي أن التكنولوجيا تتطور 
بوترية سريعة للغاية، وكما ينّوه األمني العام لالحتاد فإن 

التطورات التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ختلق الفرص والتحديات على حد سواء، 

و"قدرتنا على تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تتوقف على حنو متزايد على قدرتنا على التعلم و اكتساب 

معارف جديدة "17.
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ويف وجه الضغط املتزايد للتغيري والتكيف، يتعني على 
معلمي اليوم استخدام مهارات مل يدرسوهنا، يف ظل 

التهديد املستمر لرؤية خربهتم يف الفصل الدراسي رهينة 
املعلومات املتاحة من شبكة الويب. ويف عامل موصول 

شبكيًا، حيث حيدث الكثري على اخلط، مبا يف ذلك التعليم 
والتعلم، تظهر نظريات جديدة، مثل 'التواصلية'18، 
وتتحدد أدوار جديدة للمدرسني تشمل: اإلسهاب 

والتنظيم وتلمس السبيل واالسرتشاد املدفوع اجتماعيًا 
والتجميع والغربلة والنمذجة واحلفاظ على حضور دائم.19

ومن مث فإن دور املعلم يف عامل اليوم الرقمي ميثل حتديًا 
كبريًا. ويتعني أن يكون لدى مدرس اليوم القدرة على 

التكيف بسرعة مع العمليات واملوارد والتنظيمات اجلديدة 
من أجل البقاء واالزدهار يف عامل سريع التغري. بعبارة 

أخرى، مل تعد احلاجة إىل ممارسة عملية بناء القدرات جمرد 
خيار للمعلمني.

التكيُّف مع بيئة متغرية: دراسة حالة

تتحدث هذه املقالة، من منظور اخلربة، عن البنية والتنظيم 
واألنشطة واألدوات الرقمية املستخدمة لتدريس وحدة 

منوذجية يف مستوى التعليم العايل باستخدام هنجني 
خمتلفني: أحدمها يتبع منهجية تعلم خمتلطة، والثاين منهجية 

على اخلط كليًا. وبعد تقدمي السياق والوحدة النمطية، 
يكون الرتكيز على التكنولوجيا.

السياق

جرت التجربة املقدمة يف هذه املقالة يف جامعة هاواي 
(UH)، يف مانوا. وقد تأسس نظام جامعة هاواي يف عام 

1907، وهو يتألف من عشرة فروع عرب جزر هاواي، مبا 

فيها ثالث جامعات وسبع كليات حملية ومراكز تعليم 
جمتمعية يف شىت أحناء هاواي. وتعتمد هذه الكليات على 
اإلنرتنت وتوصيالت الصوت والفيديو والتلفزيون الكبلي 

وجمموعة متنوعة من تقنيات احلواسيب، باستخدام هنج 
يشبه إىل حد ما الدورات الدراسية الوجاهية اليت تقدمها 

أكادميية االحتاد.

وتتألف هاواي من أرخبيل يضم مثاين جزر رئيسية، ومن 
مث هلا تاريخ يف التعليم وجتارب التعليم والتعلم عن ُبعد. 

وقد أصبحت عروض التعليم على اخلط متوفرة، حيث 
تطورت البنية التحتية وازداد االهتمام بالتعلم على اخلط. 
ولذلك تقدم اجلامعة للطالب من خمتلف جزر هاواي، أو 
من أي مكان آخر، خيار االلتحاق يف فروع الدراسة اليت 

تقدمها اجلامعة وجاهيًا أو بأسلوب التعلم عن ُبعد.

الوحدة النمطية

الوحدة النمطية لدراسة احلالة هي ICS 491 موضوعات 
خاصة: التصميم ألسلوب اللعب (اجلدول 1.1)، وهو 

فصل دراسي متهيدي خياري ملدة 39 ساعة جرى تدريسه 
يف صيف وخريف عام 2013 يف قسم املعلومات وعلوم 

احلاسوب يف جامعة هاواي يف مانوا. ورغم استخدام 
نفس الوحدة النمطية أساسًا، بنفس البنية والتنظيم 

واحملتويات، فقد تغري أسلوب تقدميها يف احلالتني. فقد 
عقدت دورة الصيف على مدى سبعة أسابيع، بينما 

امتدت دورة اخلريف طوال أحد عشر أسبوعًا. وكانت 
الدورة الصيفية عبارة عن فصل تعليمي خمتلط يف فصول 

دراسية وجاهية وعلى اخلط كل أسبوع، بينما قدمت 
دورة اخلريف على اخلط كليًا. ومع ذلك، ويف كلتا 
احلالتني، كان يعقد اجتماع متزامن على اخلط كل 

أسبوع. وكان تقدمي الفصل الدراسي بأسلوب خمتلط 
وعلى اخلط نتيجة االهتمام من جانب اجلامعة والطالب 

واملعلم فضًال عن كونه عمليًا، نظرًا للعدد الكبري من 
رحالت العمل اليت قام هبا املعلم خالل فرتة الفصل 

الوجاهي.
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اجلدول 1.1: منوذجان لدراسة احلالة والتنظيم واألدوات الرقمية

ICS 491، خريف ICS 4912013، صيف 2013معلومات عامة

املوعد وأسلوب 
الفصل

األربعاء واجلمعة، 2 إىل 4 بعد الظهر – وجاهيًا
اإلثنني، 2 إىل 5 بعد الظهر – على اخلط، متزامن.

الثالثاء، 10 إىل 11 قبل الظهر – على اخلط، 
متزامن.

عدد األسابيع
7 أسابيع

من 19 مايو إىل 5 يوليو
11 أسبوعًا

من 13 سبتمرب إىل 24 نوفمرب

موقع املدرس 
أثناء فرتة الفصل 

الدراسي

(JST) أسبوع يف اليابان – توقيت اليابان النظامي
6 أسابيع يف الواليات املتحدة، هاواي (توقيت 

هاواي – جزر ألوشيا)

أسبوعان يف الربتغال، توقيت أوروبا الغربية
أسبوعان يف السويد، توقيت أوروبا الوسطى

7 أسابيع يف الواليات املتحدة، هاواي (توقيت 
هاواي – جزر ألوشيا)

التكنولوجيا 
املستخدمة

 Google™ ،E-mail ،Wordpress™
 ،Google™ Groups ،Hangouts

Microsoft™ PowerPoint

 Google™ ،E-mail ،Wordpress™
 Microsoft™ ،20™ Groups ،Hangouts

AdobeConnect ،PowerPoint

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور

كانت الدرجات من A إىل A: 90-100) E؛ B: 80-89؛ 
C: 70-79؛ D: 55-70؛ E: 0-54) وجرى تقييم الوحدة 

النمطية من خالل جمموعة من األنشطة األسبوعية وثالث 
مهام واختبار واحد.

وقد ُصممت األنشطة األسبوعية لتحفيز الطالب على 
مواكبة حمتويات الدورة، وكانت تتألف من مهام قصرية 

وبسيطة (التعليق على مقطع فيديو، مثًال) تتعلق 
باملوضوعات اليت طرحت يف الفصل يف نفس األسبوع. مث 

جرى تقييم األنشطة على أساس "نعم" أو "ال": أي أنه 
جيب إكمال النشاط وبلوغ مستوى كاف ليستحق عالمة 
"نعم"، وإال ال ُينسب إليه أي نقاط له، سواء ُقّدم أم ال. 

 Google™ ويتعني تقدمي أنشطة كل طالب بواسطة
groups، حيث ميكن للمدرسني والطالب بعد ذلك 

إضافة التعليقات واالقرتاحات.

وكان التكليف رقم 1 يتألف من تقرير فردي يتطلب من 
الطالب استعراض نظام تلعيب وحتليله نقديًا، مبا يف ذلك 

املكونات التلعيبية يف النظام. وكان من املتوقع من كل 
طالب عدم كتابة تقريره إال بعد حتليل النظام مع زميل يف 
الفصل، خيتار معه النظام الذي يتعني استعراضه. وكان من 

الضروري حتديد املسامهات الرئيسية لزميل الفصل يف 

استكشاف وفهم النظام قيد التحليل. وبعد استكمال 
التقرير يقدم إىل املعلم بالربيد اإللكرتوين.

وكان التكليف رقم 2 مقالة فردية ُطلب فيها من الطالب 
أن يقرتحوا جمموعة من آليات التحفيز الستخدامها يف 
نظام تلعيب معني وتربير ومناقشة اختيارهم. وكما هو 

احلال مع التكليف رقم 1، ترسل هذه املقالة أيضًا بالربيد 
اإللكرتوين.

وكان التكليف رقم 3 يتألف من مشروع مجاعي، من 
ثالثة إىل أربعة أشخاص، يستهدف كامل التصميم 

والتنفيذ لنظام تلعيب (ميكن فيه للطالب استخدام أي من 
بناة مواقع الويب املجانية مثل ™Wix أو 

™Wordpress)، وعرض النتيجة يف الفصل على اخلط. 
كذلك كان من املتوقع من كل طالب أن يكتب تقريرًا 
قصريًا يوضح فيه كيف ساهم يف املشروع. وقد أرسل 
 URL التقرير بالربيد اإللكرتوين، مع اإلشارة إىل العنوان
ملوقع الويب الذي طوره الطالب، بينما قدمت النتائج 

 Google™ وجاهيًا لفصل الصيف ومن خالل
Hangouts يف فصل اخلريف.
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وكان االختبار منتظمًا يف منتصف الدورة تضمن أسئلة 
متعددة اخليارات. ويف كلتا احلالتني أجرى الطالب 

االختبار يف وقت دراستهم وقدموه بالربيد اإللكرتوين.

وباإلضافة إىل اللقاء خارج الفصل، ُنصح الطالب بالعمل 
على املهام املكلفني هبا خالل وقت الدرس. ومثة إرشادات 

واضحة بشأن هذه املتطلبات يف األوراق اليت توزع أثناء 
الفصل.

التقنيات واالسرتاتيجيات

يقدم هذا القسم حملة عامة عن تنظيم املواد واألنشطة يف 
الفصل والتقنيات املستخدمة لدعمها (اجلدول 2.1).

قام املدرس بإنشاء موقع ويب للوحدة النمطية لعرض 
املعلومات العامة عن الوحدة واحملتويات والعروض (جممعة 

حبسب األسبوع) والروابط اإلضافية واملراجع. كما 
تضمن موقع الويب أيضًا قسمًا ملشاريع الطالب 

واملناقشات اليت أفضت إىل ™Google Groups، حيث 
ينشر الطالب أنشطتهم األسبوعية وحيث ميكن للمدرس 

والطالب التعليق عليها. ومت إعداد األوراق املوزعة يف 
نسق Microsoft ™ PowerPoint وحفظت بنسق 

PDF، لتكون متاحة على موقع الويب للوحدة على أساس 

أسبوعي كل يوم إثنني.

ومن املهم تسليط الضوء على بعض تفاصيل األوراق 
املوزعة يف الفصل، حيث مت تكرارها استنادًا إىل تعليقات 

الطالب واملالحظة الدقيقة لسلوكهم. والغرض من 
الشرائح:

اّتباع تنظيم منطي واضح مع إرشادات دقيقة جدًا   –
ألي تغيري يف املوضوع/الوحدة النمطية؛

مراعاة التسلسل وتضمني شرحية يف البداية مع   –
املوضوعات اليت طرحت يف األسبوع األسبق وأخرى 

يف النهاية مع ملخص موجز للموضوعات اليت 
طرحت يف األسبوع اجلاري؛

تضمني نشاط قصري، كل مخس شرائح تقريبًا،،   –
الستبقاء اهتمام الطالب وتركيزهم؛

اإلشارة إىل املوارد اخلارجية واملقاطع الفيديوية   –
واملقاالت.

وجدير باملالحظة أيضًا أن املعلم يقدم دائمًا تعليقات 
حول األنشطة اليت جرت طوال أسبوع ما قبل االنتقال 

إىل أسبوع جديد. وبعد االتفاق مع طالب الفصل، 
كانت التعليقات حول النشاط األسبوعي لكل طالب 

تقدم دائمًا لكل طالب وللفصل بأكمله يف وقت واحد. 
وقد اتبع ذلك منوال جلسة ناقدة20، كما هو حمدد يف 

منهجية التعلم القائمة على االستوديو21.

ورغبة يف استكمال الوحدة النمطية، وكما هو مفصل يف 
القسم األسبق، كان الطالب مطالبني، من بني مسؤوليات 

أخرى، بتقدمي عدة تكليفات. وقد عمل الطالب على 
هذه التكليفات جزئيًا أثناء الفصل. ويتطلب التكليفان 1 

اجلدول 2.1: التقنيات املستخدمة لتقدمي الوحدة النمطية واألغراض

الغرض واملستعملالتقنية املستخدمة

™Wordpress
موقع الدورة على الويب، املدرس والطالب.

مشروع التكليف رقم 3، الطالب*. 
التواصل بصفة عامة، بني املدرس والطالب وفيما بني الطالب.الربيد اإللكرتوين

Google™ Hangouts
فصول متزامنة على اخلط باستعمال الوسائط الفيديوية والسمعية والرتاسل؛ عروض يقدمها 

الطالب واملدرس؛ دردشة عامة بني املدرس والطالب وما بني الطالب.
Google™ Groups.يقوم الطلبة بنشر األنشطة أسبوعيًا ويعلق الطالب واملدرسون على املواد املنشورة

Microsoft™ PowerPoint.**العروض اليت يقدمها املدرس والطالب
™AdobeConnect.تسجيل الفصول على اخلط، مع تفاعالت متزامنة بني الطالب وما بني املدرس والطالب

™Google Slides  ** ؛™Wix بعض الطالب يستخدم    *

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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و3 العمل اجلماعي خارج الفصل. وليس من املمكن 
تقدمي معلومات دقيقة عن مكان وطول مدة لقاء الطالب، 

وال كيف قاموا بالرتتيبات التنظيمية. ومع ذلك، أكد 
املعلم أن هذه اللقاءات كانت حتدث مرة أو مرتني يف 

األسبوع، أحيانًا على اخلط وأحيانًا وجهًا لوجه يف حرم 
اجلامعة أو يف مكان آخر. وميكن القول، مل يكن من 

املمكن عقد اللقاءات العفوية والفعالة خارج الفصل إال 
بفضل ثقافة التعلم عن ُبعد املألوفة يف هاواي.

وفيما يتعلق بالتقنيات اإلضافية، استخدم الربيد اإللكرتوين 
بني املدرس والطالب لتقدمي األعمال والتماس 

التوضيحات وإبداء وتلقي املالحظات، وكذلك إلعالم 
الطالب بالدرجات اليت ينالوهنا. وقد استخدمت 

Google™ Hangouts للعروض التقدميية. وعند عرض 

الشرائح أو أي نوع آخر من املعلومات، يلجأ املعلم إىل 
استخدام حاسوبني، أحدمها بأسلوب مشاركة الشاشة 
واآلخر لعرض الفيديو املباشر اخلاص به. وأفضى هذا 
النهج إىل تواصل واقعي وسياقي أكثر ثراء. واستخدم 

الطالب أيضًا تقنية Hangouts ولكنهم غالبًا ما كانوا 
يفضلون تقدمي العرض فقط أثناء استخدام أسلوب تقاسم 

الشاشة. واستخدمت تقنية Hangouts أيضًا للدردشة 
وتشجيع مواظبة احلضور على اخلط جلميع أعضاء الفصل 
واملعلم. ووقع اخليار على استخدام Hangouts بالتعاون 
مع الطالب الذين فضلوا استخدام هذه األداة على بدائل 

أخرى مشاهبة.

واستخدم املعلمون أدوات بناء مواقع الويب - 
™Wordpress و™Wix - لبناء موقع ويب منطي 

للطالب لتنفيذ التكليف 3.

واستخدمت تقنية Google™ Groups لنشر أعمال 
الدورة الدراسية يف سياق األنشطة األسبوعية. وبعد 

النشر، ميكن للطالب واملعلمني على حد سواء مطالعة 
مسامهات كل طالب ملزيد من املناقشة، إن هم رغبوا يف 

ذلك.

 Google أو Microsoft™ PowerPoint واستخدمت
Slides إلنشاء وتقدمي العروض، وقد فضل بعض الطالب 

التقنية األخرية على األوىل.

وأخريًا، استخدمت أداة ™AdobeConnect لتسجيل 
اجللسات املتزامنة على اخلط يف فصل اخلريف. وكان 

الغرض من ذلك هو جعل احملتوى الغين جللسات التعليق 
يف متناول مجيع الطالب، يف حالة عدم متكنهم من حضور 

الفصل الدراسي.

الدروس الرئيسية املستخلصة 

مل يتلق املعلم أي تدريب رمسي على التعليم على اخلط. 
وقد ترتب على ذلك زيادة احلاجة إىل التحضري الدقيق 

واالطالع على بيئة التعليم والتعلم 'اجلديدة' واإلملام هبا. 
ويف الوقت نفسه، حدثت اكتشافات هامة يف التعلم 'أثناء 
الفشل' األمر الذي يتطلب التكيف الفوري. مثال ذلك، 
أعرض الطالب عن الشرائح املطولة كثرية الكالم مما دعا 

إىل استبداهلا سريعًا بشرائح أقصر وأكثر فعالية وإثارة 
لالهتمام. والحظ املعلم، باإلضافة إىل ذلك، أن التوقيت 

كان أكثر أمهية يف بيئة التعلم على اخلط أو البيئة املختلطة. 
وكان من الضروري إصدار املواد أسبوعيًا يف نفس الوقت 
والتاريخ. وكان من الضروري أن تكون العروض التقدميية 

على اخلط قصرية ومقتضبة، إذا كان للمعلم أن حيافظ 
على زخم االهتمام بني الطالب. ومن الناحية املثالية، من 
شأن وقت الفصل املتزامن على اخلط أن يركز على إبداء 

التعليقات، وكانت هذه حلظات تعليمية ثرية بشكل 
خاص، قّدرها الطالب واملعلم على حد سواء.

وكان موقف االستماع النشط من جانب املعلم حموريًا، 
حيث مكن ذلك املعلم من تضمني تعليقات الطالب، فيما 

يتعلق باستعراض األوراق املوزعة يف الفصل مثًال. ورمبا 
يرى البعض صعوبة يف السيطرة على الفصل على اخلط، 
ولكن تنفيذ هاتني الوحدتني مل ينطو على أي مشاكل 
ذات بال. وعالوة على ذلك، كانت مفاجأة سارة أن 

أمكن مجع العديد من الطالب يف نفس 'القاعة' جللسات 
متزامنة على اخلط، إذ مل يكن مطلوبًا أن يكونوا يف نفس 

املكان. ورمبا بفضل النضج واملتانة يف تكنولوجيا النفاذ إىل 
اإلنرتنت يف السنوات األخرية مل حيدث أي خلل رئيسي 
يف التواصل رغم قيام املعلم بإدارة فصول من عدة بلدان 

خمتلفة.

وال بد أيضًا من االعرتاف بصعوبة تقدمي كامل الفصل 
على اخلط يف اخلريف، دون جتربة التعلم يف دورة الصيف 
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اليت اّتبعت هنج تعلم خمتلط. فقد تضمنت دورة الصيف 
للتعلُّم املختلط العديد من التعديالت والتجارب الثاقبة يف 

التعّلم.

ومن الصعب، بناًء على دراسة احلالة املعروضة يف القسم 
3، وضع قائمة هنائية باالسرتاتيجيات حول كيفية قيام 

املعلم بتكييف أساليب وأدوات التعليم والتعلم لتلبية 
احتياجات ظروف احلياة يف القرن احلادي والعشرين 

الرقمي. ومع ذلك، ميكن استخالص العديد من الدروس 
والتوصيات من جتربة دراسة احلالة، ومنها:

ينبغي أن يتمكن الطالب من التواصل مع املعلم (من   –
خالل الربيد اإللكرتوين وتطبيقات الرتاسل، وما إىل 
ذلك) ولكن عليه حتديد التوقعات من حيث أوقات 
االستجابة (أن يكرس االستجابة للفصل كليًا أيام 
اإلثنني من الساعة 1 إىل 3 بعد الظهر مثًال، ولكنه 

يكون أقل استجابة خارج ذلك التوقيت)؛

ختصيص أنشطة منتظمة ولو كانت حمدودة تسهم مع   –
ذلك يف الدرجات النهائية للطالب من أجل تعزيز 

املشاركة يف الفصل؛

استخدام املناقشات املفتوحة واملنتديات لالستفادة من   –
مسامهات الطالب وتعزيز مهارات التفكري الناقد؛

تكليف الطالب مبهام فردية ومجاعية/زوجية، رغبة يف   –
تعزيز التعاون والعمل اجلماعي، على أن يشعر 

الطالب باإلنصاف فيما يتعلق بوقت الفرد املخصص 
لتنفيذ املهام الدراسية ويف الدرجات اليت ينالوهنا؛

االستفادة من اجللسات املتزامنة إلبداء التعليقات،   –
حيث يستفيد الفصل الدراسي بأكمله من تساؤالت 
زمالئهم يف الفصل و/أو الصعوبات اليت يصادفوهنا، 
ولكن ينبغي أال خترج املناقشات عن املوضوع وإال 

من املرجح أن يفقد الطالب االهتمام؛

وضع جدول زمين والتقيد به جلعل املواد واملهام   –
والتعليقات متاحة حبيث يألف الطالب روتني الفصل 

رغم عدم املشاركة وجاهيًا؛

احلرص على أن تكون األوراق املوزعة واجللسات   –
املتزامنة قصرية، إذ من الصعب الرتكيز يف التعامل مع 

األنشطة على اخلط (انظر أيضًا التوصيات بشأن 
األوراق املوزعة يف القسم 3.3)؛

يوضع يف االعتبار األهداف املرغوبة وليس   –
التكنولوجيا يف حد ذاهتا، ألنه حاملا تعرف األهداف 

يكون من اليسري حتديد التكنولوجيا اليت من شأهنا 
تسهيل غرض ما، وقد يتناول األمر استخدام وسيلة 

شائعة كالربيد اإللكرتوين أو نظام الرتاسل؛

ال بأس من جتربة التعلم على اخلط أو التعلم املختلط،   –
حىت يف غياب التدريب الرمسي، ألنه أصبح من الشائع 

استخدام األدوات اليومية البسيطة القائمة لدعم 
التعلم، ولعل الطالب يقدرون جتربة التعلم الطبيعية 

واألقل صبغة رمسية؛

االستفادة من الشراكة مع الطالب والتعلم منهم؛ فهم   –
يساعدون يف بلورة شكل الدورة، ويوجهون املعلم 

حنو املهارات اليت هلا قيمة حاليًا يف سوق العمل.

حتديات وفرص املستقبل

لقد أمكن تيسري جتربة أسلوب التعليم الذي نوقش يف 
دراسة احلالة هذه بفضل توفر بنية حتتية شبكية قوية 

وموثوقة. وإذا صح القول أن الطالب يريدون أن يتمكنوا 
من تعلم أي شيء يف أي مكان ويف أي وقت يف عامل 

اليوم املرتابط، عندئذ ميكن للمدرسني أيضًا أن يكونوا يف 
أي مكان. وهذا يعين، إذا توفرت البنية التحتية املناسبة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن إمكانات توسيع 
حيز التعلم ال حدود هلا.

وهذا العامل املتواصل يفرض حتديات أمام اجلامعات. وكما 
يالحظ Gallagher وGarrett، يتعني على اجلامعات أن 
تعزز الكفاءة يف إعداد الدورات الدراسية لتناسب طالب 
اليوم وأن تعمل على تيسري تنفيذ الوحدات النمطية اليت 

تتبع مناذج التعليم األكثر مواكبة للعصر22. ولكي يتحقق 
هذا السياق، يشدد Gallagher وGarrett على ضرورة 

أن تعمد اجلامعات إىل تشجيع التغيري يف العقلية األكادميية؛ 
ودمج التدريب على الريادة والتعيينات املهنية واخلربات 

الدولية كجزء من الشهادات اليت متنحها؛ واالستثمار يف 
الفصول الدراسية ومساحات التعلم املتمكنة من 

التكنولوجيا. وهذه املساحات التعليمية هي األماكن اليت 
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يتعلم فيها الطالب، وهي أيضًا األماكن اليت يلتقون فيها 
ويتبادلون التجارب ويعملون معًا، مما يفضي إىل توسيع 

رقعة الفصل الدراسي التقليدي املألوف.

وبينما قد يطرح العامل شديد التوصيل حتديات أمام 
اجلامعات فإنه يفتح آفاق الفرص أيضًا. فقد أزالت البنية 

التحتية الرقمية واخلدمات املقدمة من خالهلا القيود 
اجلغرافية. وهذا يعين أنه ميكن للجامعات اآلن تقدمي 

درجات علمية يف شىت أحناء العامل، حبيث ال يقتصر األمر 
على الطالب اجلامعيني التقليديني فحسب بل يشمل أيضًا 

البالغني الذين يلتمسون االلتحاق بدورات التعلم مدى 
احلياة وذوي اإلعاقة والطالب يف املناطق النائية أو يف 
البلدان النامية. ومن خالل الوصول إىل عدد أكرب من 
الطالب، ال تقتصر اجلامعات على تعزيز املساواة يف 

الوصول إىل التعلم فحسب بل تعمل أيضًا على تغيري حياة 
األفراد ومؤسسات األعمال واملجتمع ككل. والبنية 

التحتية الرقمية عنصر أساسي ملستقبل االقتصاد الرقمي، 
ومن مث فإن لالستثمار املستمر يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أمهية قصوى ال تقل عن أمهية البحث عن 
أساليب ملواصلة حتسني وتوسيع نطاق جودة اخلدمات 

وإمكانية الوصول إليها.

ومن البديهي أن يزدهر التعليم الرقمي يف السياق الرقمي 
اليوم. ويف الوقت نفسه، ينبغي أال يغرب عن البال أن 

االعتماد على التعليم عن ُبعد يؤدي إىل املزيد من العزلة. 
ولذلك فإن مسؤوليتنا األخالقية واألدبية كمعلمني تقضي 

بأن حنرص على أن يستمر التعليم يف تزويد الطالب 
بالفرص الضرورية ملمارسة وتطوير مهارات القرن احلادي 
والعشرين اليت يزداد عليها الطلب، مثل التواصل والتعاون 

وحل املشكالت والتفكري الناقد واإلبداع23. وهذه 
كفاءات حامسة األمهية لنجاح الباحثني عن فرص العمل 

اليوم. ويوفر هذا العامل اجلديد فرصة للمعلمني ملراجعة 
املناهج الدراسية وتوفري عروض تعليمية حمدثة وحمسنة تليب 
احتياجات الطالب واملتطلبات احلالية ألسواق العمل. وقد 

تكون هذه أيضًا فرصة ممتازة للمعلمني وواضعي 
السياسات إلعادة النظر يف منوذج التعليم القدمي، 

فيما يتعلق مثًال بأنظمة تقييم كفاءة الطالب ومنح 
الشهادات واالعرتاف هبا.

ويوفر االقتصاد الرقمي العاملي وبيئة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للمدرسني أيضًا الفرصة لتجديد مهاراهتم 

التقنية وتعديل حمور االهتمام وجتربة تقنيات رقمية بسيطة 
للحياة اليومية يف الفصل الدراسي. ومن املرجح أن يسهم 

ذلك يف جتربة تعليمية وتعلمية أساسية أكثر إثارة 
لالهتمام، مما يليب الرغبة املتنامية للتعلم املناسب لكل فرد. 

ومع ذلك، هناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحوث 
لتحديد كيفية تنفيذ وتقدمي بدائل جيدة التصميم وسهلة 

الوصول، خالف التعليم التقليدي القائم على الفصل 
الدراسي، حبيث يستفيد منها الطالب واملعلمون 

واجلامعات على حد سواء. ورمبا ميكن حتقيق ذلك 
باستكشاف أساليب مبتكرة الستحداث جتارب تعليمية 
وتعلمية رائعة وجمزية؛ وااللتزام من جانب املعلمني هو 

املفتاح يف هذا املسعى.

عرضت هذه الورقة جمموعة من األمثلة على التجارب 
اإلجيابية الناجحة اليت أعيد فيها تصميم جمموعات 
املهارات واألدوات واالسرتاتيجيات لتتناسب مع 

احتياجات فصلني يف مستوى التعليم العايل، وهي مستقاة 
من مواقع خمتلفة. وتأمل الكاتبة يف أن تسهم هذه املقالة 
يف حتفيز وتشجيع غريها من املعلمني على االعتقاد بأن 

هذه األساليب جمدية، بل وجمزية.



احلـواشـي
Docebo, E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report, March 2014,  1 

 https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-

report.pdf

“Statistics”, ITU, updated 2018,  2 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.

 3Institute for Teaching and Learning Innovation ITaLI, Future Trends in Teaching and Learning in  3

(The University of Queensland, Australia, 2015), HigherEducation 
https://itali.uq.edu.au/filething/get/3419/Final_Future_trends_in_teaching_and_learning_in_higher_e

A. W. (Tony) Bates, Teaching in a Digital Age, April 2015,  4 

 https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

 Graham Badley and Trevor Habeshaw, “The Changing Role of the Teacher in Higher Education,” British  5

Journal of In-Service Education 17, no. 3 (January 1, 1991): 212–18, https://doi.
 org/10.1080/0305763910170307; Will Richardson, “New Roles For A New Generation," P21 (blog), ,

November 03, 2015, http://www.p21.org/news-events/p21blog/1789-new-roles-for-a-new-generation..

 Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley, “Trends in Global Higher Education: Tracking an  6

Academic Revolution,” UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, 2009, http://unesdoc.
unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf.

 I. Elaine Allen and Jeff Seaman, Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United  7

(Sloan Consortium, 2013), https://eric.ed.gov/?id=ED541571. States

 Paula Alexandra Silva, Blanca J. Polo, and Martha E. Crosby, “Adapting the Studio Based Learning  8

 Methodology to Computer Science Education,” in New Directions for Computing Education, ed. Samuel B.
 (Springer International Publishing, 2017), Fee, Amanda M. Holland-Minkley, and Thomas E. Lombardi

119–42, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54226-3_8.

 (RIT: Rochester Institute Jeanne Casares et al., The Future of Teaching and Learning in Higher Education  9

of Technology, 2012), 
https://www.rit.edu/academicaffairs/sites/rit.edu.academicaffairs/files/docs/future_of_teaching_and_

learning_reportv13.pdf.

 Maged N Kamel Boulos, Inocencio Maramba, and Steve Wheeler, “Wikis, Blogs and Podcasts: A New  10

 Generation of Web-Based Tools for Virtual Collaborative Clinical Practice and Education,” BMC Medical

Education 6 (August 15, 2006): 41, https://doi.org/10.1186/1472-6920-6-41.

يف الفصول الوجاهية، تتم األنشطة كليًا وجهًا لوجه ويكون الطالب واملعلم ماديًا يف نفس املكان. أما يف التعليم املختلط فيتم   11

تنظيم الفصول على اخلط ووجاهيًا، حيث ُجتمع األنشطة يف الفصل مع الدراسة الذاتية على اخلط. وتشري الفصول على اخلط إىل 
أن مجيع األنشطة املتعلقة بالفصل تتم على اخلط كليًا.

 ITInstitute for Teaching and Learning Innovation ITaLI, Future Trends in Teaching and Learning in Higher  12

Education (The University of Queensland, Australia, 2015),

15

https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf
https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://itali.uq.edu.au/filething/get/3419/Final_Future_trends_in_teaching_and_learning_in_higher_e
https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
https://doi.org/10
https://doi.org/10
http://www.p21.org/news-events/p21blog/1789-new-roles-for-a-new-generation
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf
https://eric.ed.gov/?id=ED541571
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54226-3_8
https://www.rit.edu/academicaffairs/sites/rit.edu.academicaffairs/files/docs/future_of_teaching_and_learning_reportv13.pdf
https://www.rit.edu/academicaffairs/sites/rit.edu.academicaffairs/files/docs/future_of_teaching_and_learning_reportv13.pdf
https://doi.org/10.1186/1472-6920-6-41


 ITInstitute for Teaching and Learning Innovation ITaLI, Future Trends in Teaching and Learning in Higher  13

Education (The University of Queensland, Australia, 2015),

A. W. (Tony) Bates, Teaching in a Digital Age, April 2015, https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/  14

 Graham Badley and Trevor Habeshaw, “The Changing Role of the Teacher in Higher Education,” British  15

Journal of In-Service Education 17, no. 3 (January 1, 1991): 212–18, https://doi.
 org/10.1080/0305763910170307; 

Will Richardson, “New Roles For A New Generation," P21 (blog), , November 03, 2015, http://www.p21.
org/news-events/p21blog/1789-new-roles-for-a-new-generation.

 Kayte O’Neill, Gurmak Singh, and John O’Donoghue, “Implementing eLearning Programmes for Higher  16

 Education: A Review of the Literature,” Journal of Information Technology Education 3 (January 2004):
313–23.

“ITU Academy Site - Message from the ITU Secretary General,” ITU, accessed March 3, 2018, https://  17

.academy.itu.int/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=579&lang=en

 (elearnspace, 2004), George Siemens, Elearnspace. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age  18

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm.

 George Siemens, “Teaching and Learning in Social and Technological Networks,” (Online course slides,  19

Technology Enhanced Knowledge Research Institute, Athabasca University, April 21, 2010), https://www.
 slideshare.net/gsiemens/tcconline; 

Richardson, “New Roles For A New Generation.”

جلسة النقد هي عرض عومي واستعراض من قبل األقران واملدرس واخلرباء.  20

 Paula Alexandra Silva, Martha E. Crosby, and Blanca J. Polo, “Studio-Based Learning as a Natural Fit to  21

 Teaching Human-Computer Interaction,” in Human-Computer Interaction. Theories, Methods, and Tools,

 ed. Masaaki Kurosu, (Lecture Notes in Computer Science 8510, Springer International Publishing, 2014),

251–58, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07233-3_24.

 Sean Gallagher and Geoffrey Garrett, “Disruptive Education: Technology Enabled Universities,” (Text, The  22

United States Studies Centre at The University of Sydney, NSW Government, October 9, 2013), http://apo.
org.au/node/35927.

 Jenny Soffel, “What Are the 21st-Century Skills Every Student Needs?,” World Economic Forum, March  23

10, 2016, 
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/.

16

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
https://doi.org/10
https://doi.org/10
http://www.p21.org/news-events/p21blog/1789-new-roles-for-a-new-generation
http://www.p21.org/news-events/p21blog/1789-new-roles-for-a-new-generation
https://academy.itu.int/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=579&lang=en
https://academy.itu.int/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=579&lang=en
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
https://www.slideshare.net/gsiemens/tcconline
https://www.slideshare.net/gsiemens/tcconline
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07233-3_24
http://apo.org.au/node/35927
http://apo.org.au/node/35927
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/


17

االجتاهات والتقنيات الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتديات بناء القدرات

بقلم توين جانفسكي

مقدمة

لقد تطور عامل االتصاالت بسرعة خالل العقدين 
املاضيني، مدفوعًا بظهور ومنو اإلنرتنت والشبكات الرقمية 
املتنقلة يف العقدين 1990 و2000، والذي ما زال مستمرًا 
يف العقد احلايل. ويشار إىل االتصاالت يف الوقت احلاضر 

على أهنا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو ما 
يتماشى مع املصطلحات املستخدمة يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت (ITU)، وهو الوكالة املتخصصة يف جمال 

االتصاالت يف منظومة األمم املتحدة1.

ويتقارب عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منذ 
تسعينيات القرن املاضي، مع التقنيات القائمة على 

اإلنرتنت عرب النفاذ الوحيد عريض النطاق (الثابت أو 
املتنقل/الالسلكي). وهو يستخدم يف تقدمي مجيع 

اخلدمات، مبا فيها اخلدمات التقليدية، مثل خدمات 
الصوت والتلفزيون واألعمال التجارية، باإلضافة إىل 

اخلدمات ضمن اإلنرتنت، مبا فيها الويب والربيد 
اإللكرتوين والعديد من اخلدمات املسجلة امللكية املتاحة 
حبرية على اإلنرتنت (OTT). وتتسم الشبكات القائمة 
على بروتوكول اإلنرتنت اليت نشهدها اآلن يف القرن 

احلادي والعشرين مبا يلي:

النفاذ بالنطاق العريض والنطاق العريض جدًا؛  –

النطاق العريض املتنقل، الذي يتسم بأمهية خاصة   –
للنفاذ عريض النطاق على الصعيد العاملي؛

شبكات اجليل التايل (NGN)؛  –

ظهور إنرتنت األشياء (IoT)؛  –

احلوسبة السحابية، أساس معظم اخلدمات على اخلط؛  –

البيانات الضخمة، القائمة على توصيل مجيع األجهزة   –
والناس باإلنرتنت؛

الذكاء االصطناعي (AI)، مع العديد من   –
االستخدامات احملتملة يف تقنيات وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

العديد من خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات   –
واالتصاالت اجلديدة والناشئة (مبا فيها ما يوفرها 

مشغلو االتصاالت وكذلك التطبيقات املتاحة حبرية 
.(OTT ،على اإلنرتنت

وتتأثر مجيع اخلدمات والتطبيقات بشكل مباشر جبودة 
اخلدمة (QoS) وكذلك مبسائل األمن السيرباين 

واخلصوصية. وعالوة على ذلك، تتطلب مجيع التقنيات 
الناشئة مهارات لفئات خمتلفة من املستعملني، مبن فيهم 

مهنيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لفهمها ونشرها 
واستخدامها. وهذا ينطوي على حتديات لبناء القدرات يف 

العديد من خمتلف جماالت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ويف القسم التايل، نتناول االجتاهات 

والتقنيات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، بغية استبانة متطلبات بناء القدرات.

املهارات الرقمية من أجل التقنيات الناشئة

كان لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطور 
التكنولوجيا إمجاًال خالل العقدين املاضيني أثر عميق على 
املهارات املطلوبة لفرص العمل. مثال ذلك، تشري بعض 

التنبؤات من البلدان املتقدمة، مثل اململكة املتحدة، إىل أن 
35% إىل 47% من فرص العمل قد تزول خالل العقد أو 

العقدين القادمني نتيجة األمتتة يف الصناعة والقطاعات 
األخرى2. وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي واحدة 

من العوامل الرئيسية املسامهة يف ذلك، مع أن خطوات 
تقدم أخرى تعتمد على جماالت أخرى، مثل التطورات يف 
جمال اإللكرتونيات (إذ يقول قانون Moore مثًال إن قدرة 
املعاجلة تتضاعف كل سنة ونصف إىل سنتني). وهذا يؤثر 
مباشرة على نوع الربجمية اليت ميكن تشغيلها، باإلضافة إىل 
معدالت البتات اليت ميكن أن تدعمها واجهات الشبكات 



18

يف خمتلف املنصات املضيفة. ومع ذلك، فإن عكس اجتاه 
فقدان الوظائف من القوى العاملة احلالية، فضًال عن 
ضمان بناء القدرات املناسبة للشباب، يتطلب تطوير 

وتنفيذ آليات لتعليم الشباب واالرتقاء مبهارات العاملني 
احلاليني أو إعادة تزويدهم باملهارات.

ويف ضوء انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب 
خمتلف القطاعات (مثل الصحة والزراعة واحلكومة والنقل 

واملدن وغريها)، هناك حاجة متزايدة لبناء قدرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت تقوم على تطوير 

املهارات الرقمية.

ما هي إذن املهارات الرقمية؟ هنالك تعاريف خمتلفة ممكنة 
لكن معظمها يتقارب وينصب يف ثالث جمموعات 

رئيسية3:

املهارات الرقمية األساسية (للمعرفة الرقمية الفردية):   –
هي املهارات املطلوبة من كل فرد لكي يتمتع "مبعرفة 
رقمية"، مبا يف ذلك املهارات يف استخدام التطبيقات 

الرقمية للتواصل واستخدام عمليات البحث األساسية 
على اإلنرتنت مع الوعي بشواغل األمن و/أو 

اخلصوصية.

املهارات الرقمية املتوسطة (للقوى العاملة عمومًا يف   –
االقتصاد الرقمي): وهي تشمل مجيع املهارات 

األساسية الرقمية أو مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، باإلضافة إىل املهارات املطلوبة يف مكان 
العمل، واليت ترتبط عمومًا مبعرفة استخدام التطبيقات 

املختلفة اليت طورها مهنيو تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ومن أمثلة هذه املهارات التسويق 

الرقمي وتصميم الرسوم الرقمية، فضًال عن القدرة 
على إنتاج كميات كبرية من البيانات وحتليلها 

وتفسريها.

املهارات الرقمية املتقدمة (ملهن تكنولوجيا املعلومات   –
واالتصاالت): تستهدف هذه املهارات وظائف أكثر 
تعقيدًا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

مبا يف ذلك نشر الشبكات واخلدمات أو تطوير 
تقنيات رقمية جديدة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وقد تشري هذه املهارات إىل تطوير 
التطبيقات أو اخلدمات أو إدارة الشبكات أو حتليل 
البيانات. ومن املرتقب أن تنشأ ماليني فرص العمل 

يف املستقبل لذوي املهارات الرقمية املتقدمة، ال سيما 
يف جماالت إنرتنت األشياء والبيانات الضخمة 
والذكاء االصطناعي واألمن السيرباين وتطوير 

التطبيقات املتنقلة. وباإلضافة إىل املهارات التقنية 
املتقدمة، تشتمل هذه الفئة على مهارات ريادة 

األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وهي متعددة التخصصات بطبيعتها (أي تشمل أنشطة 

األعمال والتمويل واملهارات الرقمية واالبتكار).

ويف الوقت نفسه، ويف سياق تطور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، سوف يتزايد عدد املهن الكثيفة االستخدام 
للمهارات 'اللينة'. وتشري بعض التنبؤات احلديثة العهد إىل 
أن املهن الكثيفة االستخدام للمهارات اللينة سوف تشكل 

حبلول عام 2030 ما يقرب من ثلثي القوى العاملة4. 
وسوف يتطلب املديرون واملهنيون وكذلك املهندسون 
وفنيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلوم هذه 

املهارات اللينة. وهكذا، تسعى مؤسسات األعمال على 
حنو متزايد إىل االستعانة بأفرقة أكثر مرونة ميكنها 

االستجابة بسرعة للتطورات اجلديدة، مما ميثل ابتعادًا عن 
مناذج تنظيم األعمال اهلرمية القائمة على خربة معينة لكل 

وظيفة. 

وسنبحث يف األقسام التالية بالتفصيل التحديات املاثلة أمام 
بناء القدرات واملهارات املطلوبة لالجتاهات والتقنيات 

الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
االجتاهات والتحديات الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بالنسبة لبناء القدرات

تقر خطة األمم املتحدة لعام 2030 بأن بناء القدرات جزء 
ال يتجزأ من الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة5. 

وقد أشري إىل أمهية بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من أجل اإلبداع، وهو ما يعززه 
النفاذ إىل النطاق العريض واالستخدام الواسع لتطبيقات 
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف عامل 

رقمي، يقود النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عملية إعادة تنظيم احلياة الشخصية وبيئات 

العمل6. ويعمل االقتصاد الرقمي بالفعل يف البلدان املتقدمة 
وبشكل بارز للعيان من خالل شراء وبيع خمتلف السلع 

على اخلط، ومن املرجح أن تصبح املنافع االقتصادية 
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النامجة عن 'الرقمنة' متاحة قريبًا على نطاق واسع يف 
البلدان النامية.

ويستند االقتصاد الرقمي إىل التقنيات الناشئة، مثل النطاق 
العريض جدًا والنطاق العريض املتنقل وخدمات 

وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنرتنت 
األشياء والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي، ولذلك 
ينبغي أن ترتبط تعاريف املهارات الرقمية هبذه التقنيات7. 
وقد مييز املرء، يف الوقت الراهن، بني التحديات املختلفة 

فيما يتعلق ببناء القدرات من أجل االجتاهات الناشئة 
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت يرد تفصيلها 

يف األقسام الفرعية التالية.

النطاق العريض والنطاق العريض جدًا

النفاذ بالنطاق العريض هو شرط أساسي مسبق ملعظم 
اخلدمات املقدمة اليوم. ويتمثل التحدي يف التمكن من 

بناء القدرات من أجل النفاذ بالنطاق العريض إىل 
الشبكات الثابتة واملتنقلة الراهنة واملقبلة.

وكما يبدو يف الشكل 1.2، يتغاير مدى تطور شبكات 
النفاذ الثابتة من منطقة ألخرى ألسباب تارخيية8. ومع 
ذلك، فإن تكنولوجيا النطاق العريض تتطور وتتزايد 
معدالت سرعة النفاذ مبرور الزمن. ويشار اآلن إىل 

معدالت سرعة النفاذ لألفراد اليت تزيد عن 100 ميغابتة/
ثانية على أهنا معدالت نطاق عريض جدًا (وفقًا ألهداف 

النطاق العريض ألوروبا، 2020). وكل إصدار 
 ،ADSL2 + مثل) DSL جديد من خطوط املشرتك الرقمي

VDLS2) وكبل النفاذ (مثل DOCSIS 3.1) والشبكات 

البصرية املنفعلة (مثل Gigabit PON - GPON واجليل 
التايل PON 1 و2، وغريها) والشبكات البصرية النشطة 

 (WDM) على أساس تعدد اإلرسال بتقسيم طول املوجة
يوفر معدل بتات أعلى من التقنيات األسبق. ومن املتوقع 

ان يستمر التطور يف هذا االجتاه.

وقد وضع العديد من البلدان اسرتاتيجيات لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ترمي إىل توسيع مدى النفاذ 

بالنطاق العريض ليشمل مجيع سكان العامل. فقد حددت 
البلدان األوروبية هدفًا بأن يكون 100% من السكان 

موصولني مبعدل 30 ميغابتة/ثانية كحد أدىن، وأن يكون 

الشكل 1.2: تغلغل النطاق العريض الثابت واملتنقل يف عام 2017

 مالحظة: CIS تشري إىل كومنولث الدول املستقلة.
 املصدر: قاعدة بيانات االحتاد بشأن املؤشرات العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2017،

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
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ما ال يقل عن 50% من السكان موصولني مبعدل 100 
ميغابتة/ثانية أو أكثر حبلول عام 9 2020. وكما جرت 

العادة، حددت أهداف خمتلفة يف مناطق خمتلفة حول 
العامل، ولكنها تتقارب حبكم توفر تقنيات النطاق العريض 

نفسها يف كل مكان. وتبعًا لذلك، تتضمن املهارات 
املطلوبة ما يلي:

فهم النفاذ عريض النطاق جدًا إىل اإلنرتنت، مبا يف   –
 (VDSL2 ،ADSL2+) xDSL ذلك شبكات النفاذ
والنفاذ بالكبل، واجليل التايل من النفاذ البصري 

املنفعل والنشط باإلضافة إىل تبديل الوسم متعدد 
الربوتوكوالت (MPLS) وإثرنت شركات 

االتصاالت؛

تصميم شبكات النطاق العريض والنطاق العريض   –
جدًا ونشرها وتشغيلها بالسعة املطلوبة للخدمات 

املقدمة (ملشغلي االتصاالت مثًال)؛

إجراء حتليل تقين وجتاري وتنظيمي فيما يتعلق   –
خبدمات النفاذ بالنطاق العريض/العريض جدًا، مبا يف 

ذلك وضع/حتديث االسرتاتيجيات الوطنية للنطاق 
العريض والعمل التنظيمي لدعم االستثمارات يف البنية 

التحتية للنطاق العريض؛

توفري جمموعات خمتلفة من اخلدمات عرب نفس النفاذ   –
بالنطاق العريض، مع توفر جودة اخلدمة واألمن 

املطلوبني.

النطاق العريض املتنقل واجليل اخلامس 

يستحق النطاق العريض املتنقل اهتمامًا خاصًا ألنه، يف 
العديد من البلدان، السبيل الوحيد للنفاذ إىل اإلنرتنت. 
ويف كل عقد، منذ الثمانينيات، ظهر جيل جديد من 

الشبكات (أو األنظمة) املتنقلة. ويف العقد 2010 ظهر 
LTE/ اجليل الرابع، الذي ينفذ أساسًا بواسطة تقنية

LTE-Advanced، مع أن نظام WiMAX 2.0 املتنقل 

ينتمي أيضًا إىل أسرة اجليل الرابع. ويف الواقع، حدد 
االحتاد متطلبات اجليل الرابع يف مجلة االتصاالت املتنقلة 

الدولية املتقدمة (IMT-Advanced)، بينما مشلت 
االتصاالت IMT-2000 اجليل الثالث. وعلى نفس املنوال، 

حيدد االحتاد يف النظام IMT-2020 متطلبات اجليل 
اخلامس10. ومن املتوقع أن يكون املعيار األول من اجليل 

اخلامس هو اإلصدار 15 من مشروع شراكة اجليل الثالث 
3GPP)) الذي من املرتقب أن يكتمل حبلول عام 2019 

(الشكل 2.2).

الشكل 2.2: التسلسل الزمين لتقنيات الشراكة 3GPP املتنقلة

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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النطاق العريض املتنقل له متطلبات حمددة. والشبكات 
املتنقلة تستخدم طيف ترددات راديوية حمدودة. وإدارة 
الطيف جمال هام متواصل لبناء القدرات ألن متطلبات 

االستخدام تتغري مبرور الزمن. مثال ذلك، كان الطيف يف 
املاضي خمصصًا لنظام متنقل حمدد، أما اليوم فيتم تقاسم 

املزيد من الطيف بني أجيال اتصاالت متنقلة متعددة (يشري 
إليه االحتاد باسم طيف االتصاالت املتنقلة الدولية، 

IMT)11. وينهض االحتاد بدور حاسم يف تنسيق استخدام 

الطيف على نطاق عاملي.

ومن املتوقع أن يدعم اجليل التايل، 5G، من النطاق 
العريض املتنقل ميزات جديدة، من قبيل معدالت بتات 
أعلى من اجليل الرابع 4G وإنرتنت أشياء ضخمة ومتثيل 
افرتاضي ملوارد الشبكة من خالل تقطيعها، استنادًا إىل 

الشبكات املعرفة بالربجميات (SDN) والتمثيل االفرتاضي 
لوظائف الشبكات 12(NFV). وتبعًا لذلك، هناك حاجة 

قوية لبناء القدرات من أجل تقنيات النطاق العريض 
املتنقل مبا يف ذلك اجليل اخلامس، 5G. وباختصار، سوف 

تكون املهارات التالية مطلوبة:

تصميم شبكات متنقلة غري متجانسة لتحقيق معدالت   –
سرعة باجليغابتات باستخدام إصدارات جديدة من 

 (LTE-Advanced-Pro مثل) الشبكات املتنقلة احلالية
وشبكات 5G اجلديدة؛

مهارات لتصميم شبكة اجليل التايل األساسية   –
منخفضة الكمون من أجل 5G، وكذلك لفهم 

واستخدام SDN/NFV من أجل 5G؛

مهارات إلدارة الطيف يف شبكة اتصاالت متنقلة   –
دولية؛

 ،5G ميزات جتارية وتنظيمية للنطاق العريض املتنقل  –
ال سيما فيما يتعلق بالطيف وجودة اخلدمة واألمن 

وتوفري اخلدمات املتنقلة.

 IPv6 شبكات اجليل التايل واإلصدار

قام االحتاد بتقييس انتقال االتصاالت إىل عامل قائم على 
بروتوكول اإلنرتنت كليًا من خالل املواصفات الشاملة 
لشبكات NGN. وتنفذ شبكات NGN مبادئ اإلنرتنت 
لفصل حيز التطبيق عن تقنيات النقل األساسية بأسلوب 

اتصاالت (تقييس التشوير وجودة اخلدمة) من خالل 
الطبقتني: النقل واخلدمة (الشكل 3.2).

الشكل 3.2: طبقتا اخلدمة والنقل يف شبكات اجليل التايل

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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وتشمل شبكات NGN أساسًا عملية انتقال إىل نقل 
الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت (VoIP) جبودة 

 ،PSTN/ISDN شركة اتصاالت كحل بديل للشبكات
وكذلك االنتقال من التلفزيون العادي إىل تلفزيون 

بروتوكول اإلنرتنت (IPTV)، مع حتديد جودة اخلدمة من 
طرف إىل طرف. ومع ذلك، تتضمن شبكات اجليل التايل 

أيضًا إطارًا لتنفيذ إنرتنت األشياء فضًال عن التمثيل 
االفرتاضي للشبكات.

وعلى اجلانب اآلخر، بدأ االنتقال إىل اإلصدار IPv6 نظرًا 
الستنفاد حيز عناوين اإلصدار IPv4 يف أربعة من أصل 

مخسة من سجالت اإلنرتنت اإلقليمية، ومن املتوقع 
استنفاد حيز اإلصدار IPv4 يف كل مكان حبلول عام 

.201913

وهكذا فإن املجاالت الرئيسية لبناء القدرات املطلوبة 
لشبكات اجليل التايل واإلصدار IPv6 هي كما يلي:

تعلم معايري شبكات اجليل التايل وتنفيذها عمليًا؛  –

استخدام معمارية اخلدمة يف شبكات اجليل التايل   –
(باالستناد إىل النظام الفرعي لتعدد الوسائط يف 
بروتوكول اإلنرتنت، IMS)، مبا يف ذلك تقييس 

 ،SIP التحكم والتشوير (بروتوكول استهالل الدورة
القطر)، فضًال عن نقل الصوت VoIP والتلفزيون 

IPTV عرب شبكات NGN؛

 IPv6 إىل اإلصدار IPv4 تنفيذ االنتقال من اإلصدار  –
يف شبكات اجليل التايل؛

إدارة قياسات األداء يف شبكات اجليل التايل؛  –

الوعي بالتطور املستقبلي لشبكات اجليل التايل من   –
خالل التمثيل االفرتاضي للشبكات وتقطيعها؛

تطوير املهارات التجارية والتنظيمية لشبكات اجليل   –
التايل.

وهكذا، تتطلب الشبكات NGN واإلصدار IPv6 مهارات 
متوسطة ومتقدمة، يف املقام األول للمهنيني العاملني لدى 

مشغلي االتصاالت فضًال عن اهليئات التنظيمية 
واحلكومات.

احلوسبة السحابية

تقنيات احلوسبة السحابية هي األساس ملعظم خدمات 
البيانات. وحبكم التعريف، فإن احلوسبة السحابية هي 
منوذج لتمكني النفاذ إىل مستجمع مرن وقابل للتوسع 

للموارد املادية أو االفرتاضية القابلة للتقاسم، وهو يتسم 
بتزويد ذايت اخلدمة وإدارة على الطلب14. ويتكون النظام 
البيئي السحايب من عمالء اخلدمات السحابية ومزودي 

هذه اخلدمات والشركاء فيها (الشكل 4.2).

الشكل 4.2: النظام البيئي للحوسبة السحابية

 
املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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هنالك عمومًا ثالث فئات رئيسية خلدمات احلوسبة 
السحابية، وهي:

البنية التحتية كخدمة (IaaS) (يستخدم العمالء   –
موارد البنية التحتية السحابية للمعاجلة أو التخزين أو 

الربط الشبكي)؛

املنصة كخدمة (PaaS) (يستخدم العمالء املنصة   –
السحابية يف أنظمة التشغيل وبيئات التنفيذ وقواعد 

البيانات واملخدمات)؛

الربجميات كخدمة (SaaS) (يقوم املوردون بتثبيت/  –
إدارة برجميات التطبيق يف السحاب بدًال من تشغيل 

الربجميات يف أجهزة املستعملني النهائيني).

وسواء كانت هذه التطبيقات واخلدمات تتعلق بالربيد 
اإللكرتوين أو بتقاسم امللفات أو الفيديو أو التواصل عرب 
الشبكات االجتماعية أو قاعدة بيانات إلنرتنت األشياء 
فهي تعتمد على احلوسبة السحابية. ولذلك، فإن فهم 

تقنيات احلوسبة السحابية أمر بالغ األمهية لتطوير اخلدمات 
 (OTT) اجلديدة، مثل اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

.SaaS اليت تقوم بشكل أساسي على اخلدمة

وهذا يعين أن بناء القدرات للحوسبة السحابية مطلوب يف 
مجيع الطبقات الثالث: املستوى األساسي (للمستعملني 
األفراد) واملستوى املتوسط (للمستعملني يف املؤسسات) 

واملستوى املتقدم (ملطوري التطبيقات واخلدمات). 
وتشمل املهارات املطلوبة ما يلي:

فهم أطر احلوسبة السحابية، مبا يف ذلك األنظمة   –
 SaaSو PaaSو IaaS) واملعماريات ومناذج اخلدمة

وغريها، مثل الشبكة كخدمة، NaaS، واالتصاالت 
كخدمة، CaaS، وما إىل ذلك)، باإلضافة إىل 

اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت وتطبيقات 
االتصاالت السحابية؛

 OTT استخدام احلوسبة السحابية لتطوير خدمات  –
اجلديدة الناشئة، مثل اخلدمات الالزمة لالقتصاد 

الرقمي؛

إجراء التحليل التقين والتجاري والتنظيمي للحوسبة   –
السحابية، مبا يف ذلك خمتلف خدمات احلوسبة 

السحابية القائمة على اخلدمات OTT واالتصاالت؛

املهارات لتنظيم مسائل األمن واخلصوصية خلدمات   –
احلوسبة السحابية، ال سيما يف حاالت تعدد 

املشاركني.

خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الغرض من الشبكات هو توفري النفاذ إىل التطبيقات 
واخلدمات. وهنالك منطان رئيسيان:

اخلدمات اليت يقدمها مشغلو االتصاالت، اليت تقوم   –
على ضمانات جودة اخلدمة واتفاقات مستوى اخلدمة 

(SLA)؛

اخلدمات OTT، اليت تقدم عادة على أساس امللكية   –
املسجلة (أي التطبيقات/اخلدمات غري املقّيسة) اليت 

تقود "لعبة" االبتكار ألن الوقت املطلوب عادة 
لتسويقها أقصر (مقارنة خبدمات االتصاالت) ومدى 

مشوهلا العاملي أوسع.

وقد أصبحت مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من أجل التطوير (املستوى املتقدم) واالستعانة باخلدمات/

التطبيقات ذات أمهية حامسة اآلن يف مجيع جماالت 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف خمتلف القطاعات 

(مثل الصحة والتعليم والزراعة والرتفيه والصناعة 
واحلكومات واملنازل واملدن). ومن هذا املنظور فإن 

إحدى نقاط العمل ملجتمع املعلومات هي "جتاوز البنية 
التحتية إىل التطبيقات واخلدمات: بناء القدرات لالستفادة 

من التطبيقات اإللكرتونية"15.

وهكذا، فإن املهارات املطلوبة يف جمال خدمات وتطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تستهدف ما يلي:

تنفيذ وتشغيل خدمات شبكات اجليل التايل عرب النفاذ   –
عريض النطاق (مبا يف ذلك نقل الصوت بواسطة 

بروتوكول اإلنرتنت (VoIP) وتلفزيون بروتوكول 
اإلنرتنت (IPTV) والشبكات اخلاصة االفرتاضية 

للمستعملني يف مؤسسات األعمال)؛

تنفيذ وتشغيل خدمات (البيانات) املتاحة حبرية على    –
 Viberو Skype) مثل الصوت ،OTT اإلنرتنت

وWhatsApp) والشبكات االجتماعية (مثل 
Facebook وTwitter) وتقاسم الفيديو (مثل 
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 (BitTorrent مثل) torrent وتطبيقات (YouTube

ُحب (مثل حمرك أقراص Google) ومنصات  والسُّ
األلعاب على اخلط (مثل Steam) والعديد غريها من 

 PlayStore خمتلف األنظمة البيئية للتطبيقات (مثل
وiStore)؛

تطوير خدمات رقمية لنقل مجيع اخلدمات احلكومية/  –
املؤسسية للمواطنني من نسق ورقي إىل نسق رقمي؛

خدمات االقتصاد الرقمي، مثل اخلدمات املصرفية   –
والتسوق والتجارة على اخلط؛

اجلوانب التجارية والتنظيمية خلدمات اإلنرتنت   –
عريضة النطاق.

ويدخل يف عداد الفئات املستهدفة لبناء القدرات يف هذا 
املجال موظفو احلكومة (قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت) واهليئات التنظيمية ومشغلو االتصاالت 

ومقدمو اخلدمات، وكذلك املهنيون العاملون يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤسسات األعمال 

ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إنرتنت األشياء 

ُيعزى منو إنرتنت األشياء إىل عوامل خمتلفة، من قبيل 
استعمال اإلنرتنت على نطاق واسع وتقنيات بروتوكول 

اإلنرتنت والتوصيلية يف كل مكان والتصغري املستمر 
ملختلف األجهزة واحملاسيس وتطوير احلوسبة السحابية16. 

ولدى إنرتنت األشياء القدرة على تغيري العامل إىل حد أكرب 
من التغيريات اليت دفعتها اإلنرتنت على مدى العقدين 

املاضيني. وتبعًا لذلك، هناك طلب قوي على بناء 
القدرات من أجل ختطيط وتصميم خمتلف أنظمة إنرتنت 

األشياء يف قطاعات خمتلفة، مع الرتكيز على تطوير 
واستخدام تطبيقات وخدمات إنرتنت األشياء. وتستهدف 

عملية بناء قدرات إنرتنت األشياء املعايري واملعماريات 
والسياسات والتنظيم وأمن إنرتنت األشياء واخلصوصية 

والثقة وتطبيقات إنرتنت األشياء اخلاصة بالشبكات املتنقلة 
(مبا يف ذلك تقنيات اجليل الثاين إىل اجليل الرابع احلالية 

وتقنية اجليل اخلامس املقبلة ومنوها اهلائل املتوقع يف إنرتنت 
األشياء).

ومن املتوقع أن يكون إلنرتنت األشياء أثر طويل األجل 
على التكنولوجيا وعلى املجتمع. وهي تضيف بعدًا آخر 
لعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يشار إليه 

بظاهرة "التواصل مع أي شيء"، بالتوازي مع البعدين 
اآلخرين: "التواصل يف أي وقت" و"التواصل يف أي 

مكان" (الشكل 5.2) 17.

وترتبط إنرتنت األشياء أيضًا ارتباطًا مباشرًا باالقتصاد 
الرقمي، ألهنا تدعم جمموعة متنوعة من االستعماالت 
الذكية على صعيد املمارسة، مما يزيد من حتديات بناء 

 (IoT) الشكل 5.2: أبعاد إنرتنت األشياء

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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القدرات. مثال ذلك، يعتمد العديد من اخلدمات الذكية 
على إنرتنت األشياء ويتطلب مهارات متعددة 

التخصصات لتنفيذها أو االستفادة منها. وبناًء عليه، 
تتطلب إنرتنت األشياء بناء القدرات يف جماالت خمتلفة، 

مبا فيها ما يلي:

تتطلب الشبكة الذكية والطاقة الذكية مهارات   –
لتحقيق التوزيع الذكي للطاقة، مع حميط نفاذ تتحكم 

فيه حماسيس إنرتنت األشياء.

بالنسبة للسيارات دون سائق، هناك حاجة إىل عدد   –
كبري من التقنيات، مبا فيها التقنيات الالسلكية 

واملتنقلة وحماسيس إنرتنت األشياء على املركبات 
والبنية التحتية للطرق، فضًال عن قواعد بيانات 

وخدمات مركزية أو موزعة تتطلب مهارات متقدمة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تتطلب الثورة الصناعية املقبلة (الصناعة 4.0) من   –
خرباء إنرتنت األشياء النهوض بالدور الرائد يف تطوير 

ما يسمى املصانع الذكية اليت تتمتع باالكتفاء الذايت 
فيما يتعلق باألصول وكذلك املخزون واإلمدادات.

تطوير ونشر التحكم املعزز يف حركة السري والزراعة   –
الذكية (حماسيس إنرتنت األشياء لتفحص رطوبة 

الرتبة والتغذية وما إىل ذلك) والصحة الذكية 
(استخدام البيانات ذات الصلة بالصحة) واحلكومة 

الذكية (االستخدام العام لتقنيات إنرتنت األشياء 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني 

نوعية معيشة املواطنني، مبا يف ذلك الصحة الذكية 
والتعليم الذكي واملدن الذكية، وما إىل ذلك) 
والبيوت الذكية (استخدام أجهزة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وإنرتنت األشياء يف خمتلف 
األجهزة املنزلية واألشياء)18.

مثة حتدٍّ آخر يتعلق بإنرتنت األشياء يتمثل يف عمليات   –
النشر ومناذج األعمال. وعلى وجه اخلصوص، 

املهارات مطلوبة لتحديد وفهم وتنفيذ مناذج جتارية 
خمتلفة ممكنة ملختلف خدمات إنرتنت األشياء.

(QoS) جودة اخلدمة

تتطّلب شبكات االتصاالت التوصيل البيين على نطاق 
حملي وإقليمي وعاملي لدعم نقل املعلومات من طرف إىل 

طرف وتسهيل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت عامليًا. ولذلك، فإن جودة اخلدمة 

املطبقة يف شبكة واحدة (أو يف بلد واحد) تؤثر على 
جودة اخلدمة من طرف إىل طرف. وهذا يعين أنه ال ميكن 

النظر إىل اجلودة على املستوى الوطين أو اإلقليمي 
فحسب، بل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار من منظور 

عاملي. واليوم، يعتمد املواطنون يف مجيع أحناء العامل على 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقيام 

بأنشطة يومية يف احلياة الشخصية أو يف قطاع األعمال، 
وهذا يتطلب تنفيذ بعض معلمات جودة اخلدمة. والوفاء 

مبعايري جودة اخلدمة أمر هام بشكل خاص للخدمات 
احلرجة، مثل التشغيل اآليل املباشر أو التحكم عن ُبعد 

أو أنظمة النقل الذكية.

وعمومًا، ترتبط جودة اخلدمة مباشرة بالتخطيط والتصميم 
الشبكي، باإلضافة إىل املراقبة والتنفيذ، وهو أمر هام 
بشكل خاص يف بيئة الشبكات املتنقلة. وهكذا، فإن 

املهارات األساسية املطلوبة يف جمال جودة اخلدمة تشمل 
ما يلي:

فهم جودة اخلدمة وجودة التجربة (QoE) وأداء   –
الشبكة يف خمتلف الشبكات الثابتة واملتنقلة وألنواع 
خمتلفة من اخلدمات (يف الوقت الفعلي وغري الفعلي، 
احلرجة وغري احلرجة)، واختيار املجموعة املناسبة من 

مؤشرات األداء الرئيسية؛

مهارات ختطيط وتصميم الشبكات الثابتة واملتنقلة مع   –
قيود جودة اخلدمة، ألن من األفضل دائمًا منع 

التدهور بدًال من مواجهة فرض تطبيق جودة اخلدمة 
من جانب احلكومات أو اهليئات التنظيمية؛

مهارات لتنظيم جودة اخلدمة فيما يتعلق بسوق   –
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واملتطلبات ملجموعات خمتلفة من املستعملني 

النهائيني، مبا يف ذلك املستعملني من البشر وكذلك 
اآلالت كأجهزة طرفية؛

فهم حيادية الشبكات وتنفيذها على صعيد املمارسة؛  –
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مهارات لتحليل وتطوير مناذج األعمال املناسبة   –
للخدمات اليت تتطلب ضمانات جودة خدمة حمددة، 

إىل جانب تقنيات إدارة احلركة اليت يطبقها مشغلو 
االتصاالت على أنواع خمتلفة من احلركة (مثل 

الصوت والفيديو وخمتلف البيانات).

األمن السيرباين 

أصبح لشبكات وأجهزة وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أمهية حامسة يف أنشطة احلياة اليومية، مبا يف 

ذلك األنشطة الشخصية وأنشطة األعمال. وكما هو 
احلال يف العامل املادي احلقيقي، فإن العامل السيرباين (أي 

اإلنرتنت العمومية) عرضة ملختلف التهديدات األمنية اليت 
ميكن أن تسبب الضرر. ووفقًا لتعريف االحتاد، فإن األمن 
السيرباين هو جمموع األدوات والسياسات ومفاهيم األمن 
وضمانات األمن واملبادئ التوجيهية ونـُُهج إدارة املخاطر 

واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات وآليات 
الضمان والتقنيات اليت ميكن استخدامها يف محاية البيئة 

السيربانية وأصول املؤسسات واملستعملني19.

ويقوم املؤشر العاملي لألمن السيرباين (GCI) لدى االحتاد 
على مخسة أركان هي اجلوانب القانونية والتقنية 

والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون20. وركن بناء القدرات 
عنصر متأصل يف األمن السيرباين ويشري إىل صناعة األمن 

السيرباين احمللية وآليات احلوافز وبرامج التعليم الوطنية 
واملناهج اجلامعية ودورات التدريب املهين ومحالت التوعية 
للجمهور وبرامج البحث والتطوير واستخدام املمارسات 
اجليدة فضًال عن التعاون مع هيئات التقييس مثل االحتاد 

وغريه.

وهناك حاجة للتصدي لتحديات بناء القدرات يف جمال 
األمن السيرباين على مستويات متعددة، على النحو التايل:

على املستوى الوطين، املهارات مطلوبة لوضع   –
اسرتاتيجيات وسياسات األمن السيرباين الوطنية 

وقدرات التصدي؛

على املستوى اإلقليمي، هناك حاجة إىل املهارات   –
لتنسيق خمتلف السياسات واألطر القانونية الوطنية، 

فضًال عن املمارسات اجليدة يف أي منطقة معينة؛

على الصعيد الدويل، القدرات البشرية مطلوبة لبناء   –
أطر التعاون الدويل وتبادل املعلومات بشأن مسائل 
األمن السيرباين (مثل اهلجمات السيربانية والتدابري 

املضادة)؛

املهارات لتطوير احللول األمنية للخدمات اجلديدة مثل   –
إنرتنت األشياء؛

املهارات لتوفري الشبكات واخلدمات اآلمنة من جانب   –
.OTT مشغلي االتصاالت ومقدمي خدمات

وينبغي توجيه بناء قدرات األمن السيرباين حنو تنمية 
املهارات األساسية جلميع مستعملي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، فضًال عن املهارات املتوسطة واملتقدمة 
ملطوري األدوات/احللول األمنية واحلكومات واهليئات 

التنظيمية اليت تتناول مسائل األمن واخلصوصية.

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي 

تشري 'البيانات الضخمة' إىل جمموعة بيانات كبرية أو 
معقدة لدرجة أنه ال ميكن فيها استخدام التحليل واملعاجلة 

احلسابية التقليدية21. بيد أن البيانات الضخمة ميكنها 
 ،(ML) االستعانة" بالذكاء االصطناعي وتعّلم اآللة"

وكالمها يكتسب زمخًا يف عامل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت22. ومن املتوقع أن جيد الذكاء االصطناعي 
تطبيقات أوسع يف أنظمة وشبكات االتصاالت بظهور 
الشبكات املتنقلة 5G حوايل عام 2020 وما بعده. ويف 

 5G الوقت نفسه، ميكن استخدام تعّلم اآللة يف شبكات
لتحسني كفاءهتا.

وللذكاء االصطناعي العديد من االستعماالت املختلفة. 
مثال ذلك، ميكن للذكاء االصطناعي (إىل جانب إنرتنت 
األشياء) أن يوفر للمدن الذكية تطبيقات شبيهة باإلنسان 

ميكنها أن تقدم تنبؤات وقرارات مستنرية (مثل وظائف 
كفاءة استخدام الطاقة يف املدينة). وعالوًة على ذلك، 

يوضح الشكل 6 تطبيق الذكاء االصطناعي يف جمال جودة 
اخلدمة وجودة التجربة. وملا كان من الصعب قياس جودة 
التجربة، خالفًا جلودة اخلدمة (اليت ميكن قياسها بناًء على 

جمموعة حمددة من مؤشرات األداء الرئيسية)، ميكن 
استخدام الذكاء االصطناعي لتحليل جودة اخلدمة يف 

الشبكة وتطبيق ذلك لتقدير جودة التجربة مبثابة حصيلة.
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بالرتكيز على استخدام الذكاء االصطناعي وتعّلم اآللة يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف البيانات الضخمة، 

تتضمن املهارات املطلوبة ما يلي:

املهارات من أجل األمتتة القائمة على الذكاء   –
االصطناعي لتصميم الشبكات وتشغيلها وصيانتها، 
فضًال عن زيادة الكفاءة مع استمثال الشبكة ذاتيًا؛

استخدام الذكاء االصطناعي لدعم خمتلف اخلدمات،   –
مبا يف ذلك املساِعدات الرقمية من أجل تكييف أفضل 

للخدمات، واالستعمال الذكي للبيانات (من خالل 
تعّلم اآللة مثًال) للمنازل الذكية واملدن الذكية والنقل 

الذكي والصناعة الذكية؛

املهارات الستخدام تقنيات البيانات الضخمة، اليت   –
ميكنها حتسني عملية صنع القرار أو حتسني العمليات 

يف عامل الواقع يف خمتلف القطاعات (مثل التعليم 
وخدمات الطوارئ والرعاية الصحية) على املدى 

القصري واملتوسط واألطول؛

تثقيف احلكومات ومؤسسات األعمال والعمالء فيما   –
يتعلق بكيفية استخدام البيانات الضخمة والذكاء 

االصطناعي هبدف إدخال مناذج أعمال جديدة أو 
حتسني اخلدمات لزيادة اإلنتاجية ولتحسني الرفاهية 

جلميع الناس عمومًا.

االستنتاجات

لقد انطلق التطور السريع لالتصاالت يف العقدين املاضيني 
جراء ظهور وانتشار اإلنرتنت، فضًال عن استخدام تقنيات 

اإلنرتنت لبناء مجيع الشبكات ومجيع اخلدمات.

وشقت اإلنرتنت الطريق أمام فصل اخلدمات عن البنية 
التحتية األساسية للنقل، بينما قام االحتاد بذلك على حنو 
مماثل بالنسبة لعامل االتصاالت التقليدية من خالل تقييس 
شبكات اجليل التايل وبعد ذلك شبكات املستقبل. ويف 

أوروبا وأجزاء أخرى من العامل، يعكف واضعو 
السياسات على حتديد أهداف لتنفيذ النفاذ عريض النطاق 
جدًا حبلول عام 2020، بينما تستخدم احلوسبة السحابية 
يف مجيع خدمات وتطبيقات اإلنرتنت تقريبًا. وقد أضفت 
التقنيات املتنقلة الناشئة باستمرار على االتصاالت الصبغة 

الشخصية واالنفرادية، كما سّهلت انتشار اإلنرتنت 
عريضة النطاق إىل أماكن مل تكن متاحة فيها سابقًا بسبب 

االفتقار إىل البنية التحتية الثابتة. وسوف تشهد موجة 
جديدة من االبتكار يف جمال الشبكات املتنقلة ظهور 

شبكات اجليل اخلامس 5G حنو عام 2020. ومن املتوقع، 
يف سياق اجليل القادم من الشبكات املتنقلة، أن حيدث منو 

هائل يف تطبيقات إنرتنت األشياء واستعماهلا. وعالوة 
على ذلك، فإن التمثيل االفرتاضي لوظائف للشبكات 
(NFV) والشبكات املعرفة بالربجميات (SDN) وتقطيع 

الشبكات يتضمن اجتاهات ناشئة يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لكل من الشبكات املتنقلة والثابتة. وستكون 

كل هذه التطورات مصحوبة بتحديات بناء القدرات 

الشكل 6.2: استخدام الذكاء االصطناعي لتقدير جودة التجربة انطالقًا من قياس جودة اخلدمة 

املصدر: املؤلف بالذات 2018، غري منشور
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حيث تتطلب تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الناشئة مهارات جديدة.

ومن شأن ظهور إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي أن 
يفضي إىل أشياء وخدمات ذكية جديدة، مثل املنازل 

الذكية والسيارات الذكية واملدن الذكية، بل بكل بساطة 
كل شيء ذكي. وهذا ليس بأي حال من األحوال القائمة 

الكاملة لالجتاهات والتقنيات الناشئة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، واليت تتطلب مجيعها تنمية 

مستمرة ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
خالل قنوات خمتلفة لبناء القدرات.

وبصفة عامة، تنشأ باستمرار مسائل جديدة وحتديات 
جديدة يف عامل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتنظيم وأنشطة 
األعمال. واستجابة لذلك، ُتطلق مبادرات من قبيل شبكة 
مراكز التميز التابعة لالحتاد مع منصة أكادميية االحتاد اليت 
توفر بناء القدرات يف الوقت املناسب وجبودة عالية جلميع 
االجتاهات والتقنيات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف شىت أحناء العامل23.
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مبادرات بناء القدرات يف جمال إنرتنت األشياء يف 
البلدان النامية: الدروس املستخلصة وآفاق 

املستقبل
بقلم ماركو زينارو وسانيت كوماران

مقدمة

تشري إنرتنت األشياء (IoT) إىل التوصيل البيين الشبكي 
لألجسام باإلضافة إىل األجهزة التقليدية املوصولة 

بالشبكات، كما هو موضح يف Rose et al1. وإنرتنت 
األشياء يف توسع مستمر، حيث يؤدي االخنفاض املستمر 

يف احلجم والتكلفة واستهالك الطاقة يف األجهزة 
الالسلكية إىل زيادة عدد هذه األجهزة املنتشرة بشكل 

هائل. وسيكون عدد األجسام املتنقلة اليت تشكل إنرتنت 
األشياء ضخمًا، إذ من املتوقع يف عام 2020 تواصل ما 

بني 12 إىل 50 مليار جهاز فيما بينها، وهو منو يرتاوح من 
12 إىل 50 ضعفًا عما كان عليه يف عام 20122. وسوف 

يتقارب العديد من التقنيات املختلفة يف إنرتنت األشياء، 
 (RFID) مثل أنظمة التعرف بواسطة الرتددات الراديوية

وشبكات التحسس والتفعيل الالسلكي وشبكات املناطق 
الشخصية واجلسمية، وكل منها يستخدم حل النفاذ 

اخلاص به. ونظرًا لوجود العديد من التحديات التنموية 
اليت ميكن أن تعاجلها إنرتنت األشياء، فإن هذه 

التكنولوجيا تنطوي على إمكانات هائلة يف البلدان النامية، 
إذ ميكن التحقق من سالمة األغذية ومراقبة جودة املياه 
وقياس نوعية اهلواء وحتري االهنيارات األرضية وإحصاء 
البعوض يف املدن يف الوقت الفعلي، كما هو موضح يف 
تقرير جمتمع املعلومات3. وهكذا، وبفضل تقدم إنرتنت 
األشياء، مثة حاجة على صعيد العامل للمهنيني التقنيني 

الضالعني يف تطوير أنظمة االتصاالت واألنظمة املدجمة. 
ولتحفيز األحوال االقتصادية والتنافس يف السوق العاملية، 
ينبغي للبلدان النامية أن تستثمر يف تدريب حمرتيف إنرتنت 

األشياء القادرين على تطوير ونشر منتجات وخدمات 
مبتكرة، وتوفري حلول كاملة لطائفة واسعة من التطبيقات 

عرب جمموعة متنوعة من الصناعات.

إنرتنت األشياء وتطورها

وفقًا للتوصية ITU-T Y.2060، فإن إنرتنت األشياء هي 
"بنية حتتية عاملية ملجتمع املعلومات، متّكن اخلدمات 
املتطورة من خالل التوصيل البيين لألشياء (املادية 

واالفرتاضية) استنادًا إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت القابلة للتشغيل البيين القائمة واملتطورة"4. 
وتشكل شبكات احملاسيس الالسلكية (WSN) العمود 

الفقري لشبكات إنرتنت األشياء من خالل نشر كميات 
كبرية من العقد الصغرية ذاتية التشكيل، املعروفة أيضًا 
باسم motes، لتحسس العامل املادي واإلبالغ عنه إىل 

مركز حمدد يتم فيه حتليل ومعاجلة املعلومات النائية. وميكن 
دمج هذه األجهزة اإللكرتونية الصغرية جدًا بسهولة يف 

حياتنا اليومية لدعم عدد كبري من التطبيقات اليت ترتاوح 
من البيئة والزراعة إىل الرعاية الصحية ورصد الكوارث.

وحنن نشجع استخدام إنرتنت األشياء وشبكات احملاسيس 
الالسلكية من أجل التنمية بالنظر إىل الطائفة الواسعة من 

التطبيقات احملتملة اليت ميكن أن تعود بالفائدة على 
املجتمعات وأن تساعد يف نفس الوقت على سد الفجوة 

.Zennaro et al5 العلمية، كما ورد يف

ومن وجهة النظر التقنية، تعترب ُعقد إنرتنت األشياء أجهزة 
منخفضة التكلفة ومنخفضة استهالك الطاقة، مما جيعلها 
مثالية للتطبيقات يف البيئات اليت تكون فيها القدرة على 

حتمل التكاليف ذات أمهية قصوى وحيث ال ميكن 
االعتماد على استمرار تزويد الطاقة. وال تتطلب الُعقد 

بنية حتتية قائمة إذ ميكنها التشكل تلقائيًا يف شكل شبكة، 
مما جيعل هذه األجهزة حًال مثاليًا للمناطق النائية. وهي 

مرنة أيضًا من حيث استخدامها ملختلف تقنيات التوصيل 
الشبكي. وفيما يتعلق بواجهة املستعمل، استخدم 

الباحثون اسرتاتيجيات خمتلفة للتواصل مع املجتمعات 
األمّية من قبيل الرسائل الصوتية أو األضواء الوامضة.
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وعند النظر يف التطبيقات ذات الصلة بالبلدان النامية، تربز 
حلول إنرتنت األشياء يف العديد من املجاالت، مبا يف ذلك 
نوعية املياه والزراعة ومراقبة جودة اهلواء وتتبع احليوانات 

ورصد األمراض، كما هو موضح يف تقرير تسخري إنرتنت 
األشياء6. كما ميكن إلنرتنت األشياء أن تفيد العلماء من 

البلدان النامية يف سد ما يسمى الفجوة العلمية. وإذا أمكن 
تعريف الفجوة الرقمية بأهنا الفجوة بني أولئك الذين 

ميكنهم النفاذ بشكل منتظم وفعال إىل التكنولوجيا الرقمية 
وأولئك الذين ال ميكنهم ذلك، عندئذ ميكن تعريف 

الفجوة العلمية بأهنا الفجوة بني أولئك الذين ميكنهم النفاذ 
إىل البيانات العلمية وأولئك الذين ال ميكنهم ذلك. وقد 
مّكن مجع البيانات التجريبية خطوات التقدم يف العلوم 

وأسهم يف حتسني نوعية احلياة. وحىت عهد قريب، وخاصة 
يف التطبيقات البيئية، استند مجع البيانات بشكل رئيسي 

إىل كمية حمدودة من املعدات باهظة الثمن باستخدام بنية 
حتتية سلكية. وكان مجع البيانات مهمة مكلفة وصعبة 

تقتصر على عدد صغري نسبيًا من املواقع الثابتة املتباعدة، 
وتقوم هبا منظمات هلا ميزانيات ضخمة. ونتيجة لذلك، 

غالبًا ما  كانت البيانات اليت يتم مجعها غري مكتملة، 
خاصة بالنسبة للبلدان النامية واملناطق النائية. وميكن 

إلنرتنت األشياء أن تغري ذلك جذريًا، فهي تكنولوجيا 
منخفضة التكلفة ومنخفضة استهالك الطاقة ال تتطلب أي 

بنية حتتية قائمة مسبقًا وميكن نشرها يف معظم املناطق 
النائية. وتدعم الطائفة الواسعة من احملاسيس اليت ميكن 
توصيلها بالُعقد العديد من التطبيقات العلمية املختلفة، 

مثل رصد جودة اهلواء وجودة املياه ورطوبة الرتبة.

ولتحقيق هذه الفوائد للمجتمعات والعلماء، حيتاج األمر 
إىل حافظة واسعة من عمليات النشر كربهان على 

املفهوم. ومن املهم عند نشر شبكات إنرتنت األشياء 
النظر على السواء يف األثر العلمي احملتمل ويف األثر على 

املجتمع احمللي. ومثة حاجة إىل نشر أوسع إلشراك مجهور 
أكرب يف أنشطة تطوير احملاسيس.

أنشطة التدريب القصرية على إنرتنت األشياء 
يف املوقع

سوف نناقش يف هذا القسم الدروس املستخلصة من 
التدريب القصري األجل يف إنرتنت األشياء الذي ينظمه 

مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية (ICTP)، وهي 
مؤسسة من الفئة 1 تابعة لليونسكو7. ومهمة املركز هي 

تعزيز الدراسات والبحوث املتقدمة يف البلدان النامية. 
وبينما يعكس اسم املركز بداياته فإن أنشطته اليوم تشمل 

معظم جماالت العلوم النظرية والتطبيقية، مبا يف ذلك 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT). وحيتضن املركز 
طائفة كبرية من العلماء من شىت أحناء العامل. وقد استقبل 
املركز، منذ إنشائه، حوايل 000 120 عامل، نصفهم من 
العامل النامي. وقد مثل الزوار حنو 180 بلدًا و40 منظمة 

دولية. ويف السنوات األخرية، يزور أكثر من 000 6 عامل 
املركز سنويًا للمشاركة يف أنشطة البحث والتدريب، 
وإجراء حبوثهم اخلاصة. ومنذ عام 1996، نظم خمترب 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
التنمية التابع للمركز برامج تدريب مكثفة على تقنيات 

االتصاالت الالسلكية لتسهيل نفاذ اإلنرتنت إىل 
املؤسسات األكادميية واملؤسسات األخرى غري املوصولة8. 
ومنذ عام 2010 نظم املركز 26 نشاطًا تدريبيًا (اجلدول 

1.3) يف البلدان العشرين املشار إليها يف الشكل 1.3.

وميكن تقسيم التدريب إىل ثالثة أجيال، كما هو موضح 
أدناه. وتشرتك مجيع الفئات الثالث يف بعض اجلوانب:

اهلدف اإلمجايل ألنشطة التدريب هو إذكاء الوعي   •
بإمكانات هذه التكنولوجيا اجلديدة.

كانت األهداف احملددة للتدريب هي:  •

تزويد املشاركني بفهم أفضل لتكنولوجيا إنرتنت   –
(IoT/ األشياء/شبكات احملاسيس الالسلكية

(WSN بشكل عام ومتطلبات الربط الشبكي 
ذات الصلة؛

تزويد املشاركني بتقدير للطابع متعدد   –
التخصصات لتكنولوجيا IoT/WSN من خالل 

تقدمي طائفة واسعة من التطبيقات احملتملة مع 
الرتكيز على جمال معني من املعارف ذات الصلة 

بالبلد/املنطقة؛

تزويد املشاركني بالفرصة لتطوير املهارات   –
العملية من خالل أنشطة التصميم العملية القائمة 
على الفريق. وهذه املهارات هي نفس املهارات 
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الناقد والعمل اجلماعي ومهارات التواصل اجليد؛املطلوبة من املهندسني املمارسني، أي التفكري 

اجلدول 1.3: أنشطة التدريب اليت نظمها املركز الدويل للفيزياء النظرية منذ عام 2010

سنة (سنوات) أنشطة التدريبالبلد املضيف
2016األرجنتني

2014بنن
2016كولومبيا

2015كوستاريكا
2014إكوادور

2015مصر
2017السلفادور

2017إثيوبيا
2011غانا

2017هندوراس
2011اهلند

2012 و2017إندونيسيا
2014 و2015 و2016 و2017 لطالب ICT4Dاليابان
2011كينيا

2015موريشيوس
2018نيبال

2013نيكاراغوا
2015رواندا

2010جنوب إفريقيا
2014 و2016 و2017تايالند

 Zennaro, M., Bagula, A., Nkolomoa, M., “From Training to Projects: Wireless Sensor Networks in Africa,” Proceedings of :املصدر
(GHTC2012) (Seattle, Washington-USA, October 21-24, 2012) the IEEE Global Humanitarian Technology Conference

الشكل 1.3: مواقع أنشطة التدريب على إنرتنت األشياء اليت ينظمها املركز الدويل للفيزياء النظرية

 Zennaro, M., Bagula, A., Nkolomoa, M., “From Training to Projects: Wireless Sensor Networks in Africa,” Proceedings of :املصدر
(GHTC2012) (Seattle, Washington-USA, October 21-24, 2012) the IEEE Global Humanitarian Technology Conference
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تطوير مواد الدورة املفتوحة وأمثلة على الربجمة؛  –

تدريب جيل مقبل من املدربني القادرين على   –
تبادل املعارف لتوليد خربات حملية؛

اتباع هنج إقليمي وتطوير شعور وحدة احلال بني   –
املشاركني مع تعزيز الشعور باحلماس الستخدام 

شبكات احملاسيس الالسلكية وزيادة االهتمام 
بتطبيقها حلل املشكالت احمللية.

تألف التدريب من حماضرات وبرجمة فردية أو مجاعية   •
لُعقد احملاسيس الالسلكية وجتريب الُعقد يف املخترب 

ويف امليدان، باإلضافة إىل املناقشات اجلماعية وعروض 
دراسات احلالة. واستغرقت التجارب حوايل نصف 

الوقت اإلمجايل.

استمر التدريب مخسة أيام واستهدف حوايل 20   •
مشاركًا، من باحثني ومهنيني وطالب (سواًء يف 
املرحلة اجلامعية أو الدراسات العليا) من كليات 

علمية وحاسوبية. واستخدم نظام تقدمي الطلبات على 
اخلط الختيار املشاركني على أساس معيار تنافسي. 

وقد متخض ذلك عن جمموعة من املشاركني على 
درجة عالية من االندفاع والرتكيز.

تدريب اجليل األول: شبكة احملاسيس الالسلكية 
وبروتوكوالت املسافات القصرية

ركز اجليل األول من أنشطة التدريب على ألواح 
متخصصة من شبكات احملاسيس الالسلكية (WSN)، كما 

ورد يف ورشة العمل ICTP-IAEA-BATAN9. كان ذلك 
عهد األجهزة باهظة الثمن اليت تعمل بأنظمة تشغيل 

مصممة لشبكات WSN (مثل TinyOS وContiki). وكان 
اإلعداد لبيئة الربجمة صعبًا وتطلب ضبطًا دقيقًا. 

 2,4 GHz واستخدمت هذه األجهزة النطاق الالسلكي
وكان حمدود املدى. وهناك عدد قليل من التطبيقات اليت 
ميكن أن يكون فيها هذا النطاق احملدود (100 مرت كحد 

أقصى) مفيدًا، وهذا هو احلال خاصة بالنسبة للبلدان 
النامية. ويف ذلك الوقت مل تتضمن شبكات WSN الُعقد 

 (GSM) القائمة على النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
وكان تركيز البحث على استمثال عمر البطارية. كما مت 
التأكيد على الربجمية الوسيطة حيث كان النموذج لتخزين 

وتصور البيانات حمليًا. ورغم هذه القيود، قام املشاركون 
يف األنشطة التدريبية األوىل بتطوير مناذج أولية وأفكار 

 Mafuta et جديدة مثرية لالهتمام، كما هو موضح يف
.al10

ومشلت الدروس املستخلصة من تدريب اجليل األول ما 
يلي:

النطاق احملدود لإلرسال الالسلكي غري مفيد يف حالة   –
البلدان النامية؛

تتطلب الربجميات الوسيطة جهازًا إضافيًا (حاسوب   –
شخصي عمومًا) حيتاج إىل تركيب وصيانة؛

تتطلب أجهزة شبكات WSN املتخصصة جمموعة   –
خاصة من املهارات اليت ال ميكن استخدامها يف أي 

مكان آخر.

اجليل الثاين: املعدات والربجميات املفتوحة

ركز اجليل الثاين من أنشطة التدريب على املعدات 
 Bagula et والربجميات املفتوحة، كما وصفه باختصار

al11. كان ذلك وقت دورة Arduino، اليت وعدت حبلول 

مفتوحة املصدر منخفضة التكلفة. ومن خالل شراء منائط 
إضافية، ميكن للمرء تطوير تطبيقات مفيدة. ومع أن هذه 

الفئة من ألواح الدارة رخيصة وموثقة بشكل جيد، إال أهنا 
ليست مصممة لشبكات WSN/IoT وإمنا لتصميم النماذج 
األولية اإللكرتونية. وهي تفتقر إىل ميزات الطاقة املنخفضة 
املطلوبة يف البلدان النامية. ومن وجهة نظر تعليمية، تتميز 

بأهنا موثقة بشكل جيد يف العديد من اللغات.

ومن الدروس املستخلصة من تدريب اجليل الثاين ما يلي:

االنفتاح ليس دومًا أهم معلمة؛  –

الطاقة املنخفضة ذات أمهية قصوى للتطبيقات يف   –
املناطق اليت تكون فيها إمدادات الطاقة غري مستقرة؛

توفر التوثيق ميزة كبرية حيث ميكن للمشاركني مجع   –
معلومات أكثر من املعلومات املقدمة أثناء التدريب.
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اجليل الثالث: النمذجة األولية السريعة وحتليل 
البيانات

يركز اجليل الثالث من أنشطة التدريب على معارف 
الربجمة القابلة إلعادة االستعمال وعلى أجهزة الراديو ذات 

الرتدد املنخفض وعلى اخلدمات السحابية. ومنذ ظهور 
الُعقد القائمة على microPython، كما هو موضح يف 
موقع microPython.org، أصبحنا اآلن قادرين على 

استخدام نفس املهارات يف برجمة الُعقد وحتليل البيانات 
من شبكة إنرتنت األشياء12. وهذا حيدث فرقًا كبريًا من 
حيث املهارات اليت ميكن إعادة استخدامها. ومن شأن 

 sub-GHz الربوتوكوالت الالسلكية اجلديدة يف النطاقات
متكني التطبيقات بعيدة املدى املفيدة بشكل خاص يف 

البلدان النامية. وأخريًا، وإثر حتسني توصيلية الشبكات يف 
العديد من البلدان، يستفاد من اخلدمات السحابية يف 

التدريب، مما يؤدي إىل ختفيض حاجز االستثمار األويل 
عند نشر حل كامل إلنرتنت األشياء.

ومن الدروس املستخلصة من تدريب اجليل الثالث ما يلي:

من املفيد استخدام لغات الربجمة ذات األغراض العامة   –
(مثل Python) اليت ميكن إعادة استخدامها يف 

سياقات أخرى بعد ورشة العمل؛

تتحقق نواتج التعلم العملية من خالل اختيار املعدات   –
يف النطاقات sub-GHz؛

تتسم السياسة واللوائح بأمهية عند استخدام نطاقات   –
الطيف الراديوي الصناعية والعلمية والطبية (ISM)؛

ميكن اآلن تناول مواضيع األمن واخلصوصية حبكم   –
استخدام لغات وأدوات برجمة "قياسية" بدًال من 

لغات وأدوات الربجمة النموذجية؛

اخلدمات السحابية ميزة كبرية ألهنا تسمح بالتخزين   –
والتصور السريع للبيانات.

الدروس املستخلصة

تعلمنا الكثري من ممارسة 26 نشاطًا تدريبيًا نظمت يف 
السنوات الثماين املاضية. أوًال، ينبغي أال تركز ورش 

العمل على تطبيق حمدد بل ينبغي أن تقدم املفاهيم الرئيسية 

يف إنرتنت األشياء. عندئذ يقوم املشاركون بتطوير 
تطبيقاهتم اخلاصة هبم، واليت ختتلف من بلد آلخر. ثانيًا، 

تتسم املسائل التنظيمية بأمهية يف حالة نشر شبكات 
إنرتنت األشياء خارج البيئات األكادميية. ومن املعروف 

أن لوائح الراديو واضحة (فيما يتعلق بالرتددات اليت ينبغي 
استخدامها) ولكن اللوائح املتعلقة بإنرتنت األشياء غري 
واضحة. ومن األمثلة على ذلك أن قيود دورة التشغيل 

سارية يف أوروبا ولكنها غري حمددة يف العديد من البلدان 
اإلفريقية. واملوافقة النمطية أيضًا موضوع يتعني تقدميه، إذ 
يسعى املشاركون إىل طلب املعدات بعد أنشطة التدريب. 

وأخريًا، فإن املواد املكتوبة مفيدة نظرًا ألن العديد من 
املشاركني يعملون كمدربني ويرغبون يف حماكاة ورشة 

العمل يف املؤسسة اليت ينتمون إليها. ومن املؤكد أنه 
سوف يستفاد من استخدام دليل يتم إعداده من وحدات 

منطية.

االحتياجات التدريبية املستبانة واحللول 
املقرتحة

ترتبط احلاجة التدريبية األساسية بالطبيعة متعددة 
التخصصات إلنرتنت األشياء. ومن الصعب تقدمي إنرتنت 

األشياء يف دورة تدريبية قصرية، ذلك ألن املعارف 
األساسية املطلوبة واسعة جدًا ترتاوح من املفاهيم 

الالسلكية إىل بروتوكوالت الشبكات ومن الربجمة إىل 
قواعد البيانات ومن علوم البيانات إىل احملاسيس 

اإللكرتونية. ويفتقر مهندسو الكهرباء إىل معارف الربجمة 
بينما يفتقر علماء احلاسوب إىل املفاهيم اهلندسية األساسية 

للرتددات الراديوية (RF). وقد وجدنا احلل يف استخدام 
 .Python ُعقد إنرتنت األشياء املستندة إىل لغة الربجمة

ومن خالل تعلم Python (ثاين أكثر لغات الربجمة 
استخدامًا يف العامل، مع العديد من الدورات التدريبية على 

اخلط واملوارد املتاحة جمانًا) ميكن للمشاركني برجمة ُعقد 
إنرتنت األشياء وإدارة قاعدة البيانات وحتليل البيانات. 

ومن مث ميكننا الرتكيز على مفاهيم الرتددات الراديوية دون 
تكريس الكثري من الوقت لتقدمي خمتلف لغات/بيئات 

الربجمة. ومثة ميزة أخرى الستخدام لغة برجمة عالية 
املستوى هي أنه ميكن للمشاركني البدء يف النمذجة 

األولية لتطبيقهم يف اليوم األول من ورش العمل. وهذا 
مينحهم الوقت إلدخال حتسينات خالل األسبوع وإجراء 
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تعديالت بناًء على الدروس املستخلصة من فصول 
احملاضرات.

التدريب الطويل األجل يف مركز التميز 
اإلفريقي يف جمال إنرتنت األشياء 

(ACEIoT) يف رواندا

على الرغم من أن اجلامعات يف البلدان النامية قد سامهت 
بشكل كبري يف تقليص فجوة رأس املال البشري يف جمال 

العلوم والتكنولوجيا فقد كانت مسامهتها حمدودة يف 
برامج درجة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (STI) ذات 
الصلة اليت تشتد احلاجة إليها واليت تركز على املهارات 
العملية لتسريع التحول االقتصادي والقدرة التنافسية. 
وبالنسبة للبلدان النامية، يعترب االستثمار يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت حمركًا أساسيًا للتنمية االقتصادية. 
ويف سياق تقدم إنرتنت األشياء، وّلدت املنتجات الذكية 
اليت تعمل على تشغيل وتبادل املعلومات بكفاءة حاجة 

على صعيد العامل إىل املهنيني التقنيني الضالعني يف تطوير 
أنظمة االتصاالت واألنظمة املدجمة. وللنهوض بالظروف 

االقتصادية واملنافسة يف السوق العاملية، ينبغي للبلدان 
النامية أن تستثمر يف تدريب املهنيني يف جمال إنرتنت 

األشياء القادرين على تطوير ونشر منتجات وخدمات 
مبتكرة وتوفري حلول كاملة ملجموعة واسعة من 

التطبيقات عرب طائفة متنوعة من الصناعات.

ومتاشيًا مع هذه املتطلبات، مت اختيار كلية العلوم 
والتكنولوجيا يف جامعة رواندا إلنشاء مركز إفريقي للتميز 

يف إنرتنت األشياء (ACEIoT) يف إطار مشروع البنك 
الدويل الثاين ملركز التميز اإلفريقي. ويهدف املركز إىل 

توفري التدريب بدرجة املاجستري والدكتوراه يف جمال 
إنرتنت األشياء، حيث جيمع ما بني الباحثني واملمارسني 

الذين سيكون لعملهم أثر على تطوير حلول توفري 
اخلدمات املستندة إىل إنرتنت األشياء لبلد نام مثل رواندا، 

وإلفريقيا ككل.

وعلى الرغم من إحراز تقدم كبري يف جمال إنرتنت األشياء 
يف البلدان املتقدمة، فإن البلدان النامية متخلفة بسبب 

نقص املهارات. وهناك طلب كبري على املهنيني 
املتخصصني بشبكات WSN واألنظمة املدجمة. وقد 

أصبحت أنظمة احلوسبة املدجمة اآلن منتشرة على نطاق 

واسع يف كل مكان. وهي مدجمة يف املساِعدات الرقمية 
الشخصية (مبا يف ذلك اهلواتف الذكية) واألجهزة الطبية 
احليوية وشبكات احملاسيس والروبوتات املتنقلة وأنظمة 

السيارات وخطوط الطريان والبطاقات الذكية وعالمات 
التعرف بواسطة الرتددات الراديوية (RFID) وغريها. إن 
سوق إنرتنت األشياء تدفعها مدن الغد الرقمية وأنظمة 
 .(CPS) األمتتة الصناعية 4.0 واألنظمة السيربانية املادية
ونظرًا ألن األنظمة احلديثة مل يتم نشرها بعد يف العديد 
من الصناعات، فمن املتوقع أن تتاح املاليني من فرص 

العمل اجلديدة يف هذا املجال يف املستقبل القريب.

برامج الدكتوراه واملاجستري اليت يقدمها املركز 
ACEIoT

رغبة يف معاجلة الفجوات يف املهارات، يقدم املركز 
ACEIoT برامج دكتوراه يف ختصصني: دكتوراه يف 

شبكات احملاسيس الالسلكية (WSN) ودكتوراه يف أنظمة 
احلوسبة املدجمة، وبرناجمني للماجستري: ماجستري يف إنرتنت 

األشياء - شبكات احملاسيس الالسلكية الذكية 
(WISeNet) وماجستري يف إنرتنت األشياء - أنظمة 

احلوسبة املدجمة (ECS). وهتدف برامج الدراسات العليا 
هذه وغريها من تدخالت املركز ACEIoT يف بناء 

القدرات إىل معاجلة أولويات املهارات يف املنطقة، حبيث 
ميكن للخرجيني من املركز ACEIoT سد فجوة مهارات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة. وسوف 

يقوم مجيع الطالب يف املركز بإجراء حبوث موجهة حنو 
السوق ومدفوعة بالطلب وحل املشكالت ألعماهلم يف 

املشروع/األطروحة. وسوف تكون املهارات اليت يتعّلمها 
الطالب قابلة للتطبيق مباشرة على احتياجات خمتلف 

القطاعات، مبا يف ذلك العدادات الذكية يف قطاع الطاقة 
والزراعة الدقيقة يف القطاع الزراعي واألجهزة امللبوسة 

الذكية ملراقبة الصحة يف القطاع الصحي بل وأنظمة 
اإلنذار املبكر حيث يتم تطوير حماسيس خمتلفة للكشف 

واإلنذار يف الوقت املناسب بوقوع خمتلف الكوارث مبا يف 
ذلك االهنيارات األرضية والتفجرات الربكانية احملتملة. 
وسيتم تدريب الطالب على اكتساب مهارات ريادة 

أعمال كافية ليصبحوا أرباب عمل بدًال من باحثني عن 
عمل. وميكن أن تكون املشاريع قائمة على احملاكاة أو 
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جتريبية ولكن من املتوقع أن تتكشف عن ابتكارات أو 
حلول مناسبة لالحتياجات احمللية.

أمثلة من واقع احلياة على تطبيق إنرتنت األشياء

ُتستخدم األجهزة املدجمة، من قبيل احملاسيس، ملراقبة 
استهالك الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الكهرضوئية. ومبا أن 
هذه هي التقنية الوحيدة املتاحة لتوفري إمكانية الوصول إىل 
الكهرباء يف العديد من املناطق فمن املمكن استخدام هذه 

األجهزة ملراقبة حالة البطاريات واستخدام الطاقة خالل 
النهار وحالة األلواح الكهرضوئية. وهكذا، فإن األجهزة 

املدجمة تقلل إىل حد كبري من تكلفة االنتقال البشري 
لقياس هذه املعلمات. وعالوة على ذلك، تدمج احملاسيس 

يف شىت أنواع األجهزة املنزلية اليت تستهلك الطاقة (مثل 
مفاتيح الكهرباء ومنافذ الطاقة واملصابيح وأجهزة 

التلفزيون) وميكنها توصيل البيانات يف الوقت الفعلي إىل 
شركة إمداد الطاقة حبيث ميكن موازنة توليد الطاقة 

واستهالكها على حنو فعال.

ويستثمر العديد من الشركات العاملية من البلدان املتقدمة 
بالفعل يف السوق اإلفريقية يف منتجات من أجل قطاع 

الطاقة، وطائرات تلقائية drones)) ملختلف التطبيقات، 
ولكنها باهظة الثمن عمومًا. وينبغي لرأس املال البشري 

املدرَّب من خالل برامج الدرجات اجلامعية يف املركز 
ACEIoT أن يقوم بتطوير منتجات وخدمات للسوق احمللية 

تكون يف الوقت ذاته فعالة من حيث التكلفة وميكن 
نشرها بسهولة.

ومثة مثال آخر على سيناريو االستخدام الفعلي من قطاع 
الصحة. إذ ما زالت معظم املراكز الصحية الريفية والنائية 

يف البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء تعاين من نقص خطري 
يف العاملني بالتمريض واألطباء. وغالبًا ما يتجلى هذا 
النقص يف أعداد كبرية من املرضى يف غرف االنتظار 
طوال ساعات عديدة. وتطبق املراكز الصحية تقليديًا 

قاعدة 'من يأيت أوًال خيدم أوًال' (FCFS) لتحديد مواعيد 
استشارة املرضى مع جمموعة حمدودة من املتخصصني يف 

الرعاية الصحية (األطباء أو العاملني بالتمريض) دون 
مراعاة شدة احلالة الصحية لكل مريض. وهذا ينايف كفاءة 

استخدام موارد الرعاية الصحية النادرة. وحلل هذه 
املشكلة، خيطط املركز ACEIoT لتصميم سلسلة ذكية من 

العالمات احليوية (تضم العديد من احملاسيس احليوية 
املضمنة) متكن من حتديد األولويات يف معاجلة املرضى 
املنتظرين من خالل تقييم احلالة الصحية لكل مريض. 

ويقّدر ذلك باستخدام قياس العالمات احليوية إىل جانب 
وقت االنتظار واملسافة بني املركز ومنزل املريض. وميكن 
أيضًا االرتقاء بالنظام املقرتح لتوفري معلومات االنتظار يف 

مركز صحي معني، إما عن طريق الرسائل SMS أو 
اإلنرتنت، حبيث ميكن للمرضى حتديد موعد لزيارة املركز 

الصحي من خالل النظر يف وقت االنتظار احملتمل 
يف املركز املستهدف.

وتكنولوجيا الطائرات التلقائية أو املركبات اجلوية بدون 
طيار (UAV) هي تكنولوجيا ناشئة سريعة التطور. وهناك 
العديد من التطبيقات املبتكرة للطائرات التلقائية للمنطقة 
 Zipline اإلفريقية. ففي رواندا وتنزانيا تستخدم شركة

هذه الطائرات لنقل الدم إىل املناطق النائية وإليصال 
اإلمدادات الطبية األساسية. كما يستفيد مربو الدواجن 
من لقاحات املاشية اليت يتم تسليمها يف املزارع للسيطرة 

على تفشي األمراض.

وتؤثر الطائرات التلقائية أيضًا على القطاع الزراعي. ففي 
البلدان ذات التضاريس اجلبلية، مثل رواندا، متارس الزراعة 

على منحدرات شديدة، وقد يصعب أحيانًا الوصول إىل 
بعض املناطق. ومن شأن استخدام التكنولوجيا احلديثة، 
مثل الطائرات التلقائية، حتسني الزراعة وغلة احملاصيل. 
وتشمل التطبيقات البذار والري الذكي وحتليل الرتبة. 

ويتم تضمني أنواع خمتلفة من األجهزة املدجمة، احملاسيس 
واألجهزة األخرى، يف هيكل الطائرة التلقائية اليت ميكنها 
توفري بيانات حية من صفيفة من احملاسيس ومجع عينات 

من الرتبة والقيام بعمليات مسح زراعية. وتستخدم كينيا 
الطائرات التلقائية إلهناء أزمة الصيد غري املشروع لوحيد 
القرن، بينما تستخدم زجنبار هذه الطائرات لرسم خرائط 

جغرافية فضائية جلزر زجنبار.

وتصميم أنظمة احملاسيس للطائرات التلقائية تطبيق هام 
لكل من شبكات احملاسيس الالسلكية (WSN) وأنظمة 
احلوسبة املدجمة (ECS)، مما يتطلب إلكرتونيات خمصصة 

لتلقي اإلشارات وتضخيمها. وميكن، مبعاجلة اإلشارة 
الرقمية، استخراج معلومات القياس وإرساهلا. وتتطلب 
القرارات املتعلقة بأداء وظائف املعدات والربجميات توفر 
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اخلرباء املتمرسني يف كال املجالني. ومن شأن برامج 
الدراسات العليا يف املركز ACEIoT تزويد الطالب 

باملهارات الالزمة يف تصميم وتطوير األجهزة املدجمة، مثل 
احملاسيس واألجهزة األخرى، ويف دجمها يف هيكل 
الطائرات التلقائية ملختلف تطبيقات هذه الطائرات.

ومتثل األمثلة الواقعية الواردة أعاله جمرد جمموعة صغرية 
من اإلمكانيات اليت توفرها إنرتنت األشياء من أجل حل 
التحديات التنموية. ونظرًا ألن املركز ACEIoT هو مركز 
متيز إقليمي، فإن شركاء التحالف واملنطقة سوف يتعرفون 

العديد من التحديات اليت ميكن فيها إلنرتنت األشياء أن 
تنهض بدور فاعل يف توفري حلول مبتكرة.

ويدعم متويل البنك الدويل للمركز ACEIoT شراء معدات 
البحوث املتطورة املطلوبة ملختربات احملاسيس الالسلكية 
وخمتربات أنظمة احلوسبة املدجمة (ECS) واالرتقاء مبرافق 

البحوث من أجل التنفيذ الفعال لربامج الدكتوراه 
واملاجستري. وسيشجع ذلك أيضًا املتعاونني الدوليني على 

إجراء دراسات يف املركز.

وستمكن شراكات املركز ACEIoT مع اجلامعات 
ومؤسسات البحوث اإلقليمية والدولية من إجراء دراسات 

حبوث تعاونية ذات صلة باالحتياجات التنموية العاملية 
واإلقليمية والوطنية يف جمال تطبيقات إنرتنت األشياء. 

وميكن نشر البحوث التقنية اليت تصف األفكار األصلية 
والنتائج املبتكرة و/أو التجارب الواقعية اليت تنطوي على 
تطبيقات مبتكرة إلنرتنت األشياء يف املجالت اليت حتظى 

باالحرتام على نطاق واسع، ومن مث حتسني ترتيب 
اجلامعات الشريكة وحتسني الرتتيب العاملي جلامعة رواندا.

اخلالصة واخلطوات التالية

إن وعد إنرتنت األشياء هو توصيل مليارات األجهزة 
الستخدامات متعددة كما رأينا يف األقسام الواردة أعاله. 
وُيعتقد أن كمية كبرية من احملاسيس منخفضة التكلفة هلا 
بطاريات معّمرة تسمح جبمع املزيد من البيانات واملزيد 
من األفكار من البيانات الضخمة، مما يساعد حكومات 

وشعوب البلدان النامية على أن تصبح قادرة على املنافسة 
عامليًا. وإذ تتغري اقتصاديات إنرتنت األشياء، تصبح 

حماسيس إنرتنت األشياء رخيصة الثمن (أقل من بضعة 

دوالرات) وتنخفض أسعار أجهزة التحكم الدقيقة 
واحلوسبة املتطورة. ومن شأن التواصل بالرتددات الراديوية 

وقابلية توسع إنرتنت األشياء متكني نشر املاليني من 
احملاسيس يف بلد ما، مما يسهل حتليل البيانات الضخمة 

والذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ومناذج األعمال اجلديدة 
وواجهات برجمة التطبيقات (API) - وكلها مستحدثة من 
محوالت نافعة بسيطة من البيانات املستقاة من احملاسيس. 

ولذلك، فإن املهمة الرئيسية للمهنيني املدرَّبني الذين 
يقومون بالتدريب على املدى القصري والطويل هي النظر 

يف االستخدامات املمكنة للتكنولوجيا و/أو تطوير احللول 
ونشرها.

لقد قدمنا جتربتنا يف تدريب املشاركني من البلدان النامية 
يف جمال إنرتنت األشياء. ولئن كانت ورش العمل القصرية 

تثري االهتمام هبذه التقنية اجلديدة، فإن من شأن دورة 
أكادميية كاملة أن ترسي األساس لنجاح جيل جديد من 

اخلرباء يف املستقبل. والدرس الرئيسي هو أن إنرتنت 
األشياء تنجح عندما يتولد نشر التكنولوجيا عن 

احتياجات البلد. وهناك أيضًا حاجة لتنسيق التطبيقات 
الرأسية اليت ميكن أن تفي باحتياجات البلدان النامية، 

وميكن لالحتاد بالتأكيد أن يسهم بدور يف هذا الصدد. 
وبالنظر إىل دور قطاع تنمية االتصاالت يف تعزيز مبادرات 

بناء القدرات ويف دعم مبادرات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املستدامة، ميكن توفري بيئة افرتاضية لتبادل 

الدروس املستخلصة يف مشاريع إنرتنت األشياء من أجل 
 .(IoT4D) التنمية
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بناء قدرات هيئة التدريس املساعدة على اإلنرتنت: 
تقصي التدخالت املفضلة للتدريس الفعال 

على اخلط

تستند هذه الورقة إىل جزء من أطروحة دكتوراه قدمتها غورديب كاور سامندر سينغ، "تطوير وتقييم تدخل التطوير املهين هليئة التدريس املساعدة على اخلط"، 
جامعة ماليزيا املفتوحة، 2017.

بقلم غورديب كاور سامندر سينغ وأبتار سينغ

مقدمة

رغم تطور بيئة التواصل على اخلط على مر السنني، قّلما 
ركزت البحوث واملمارسات على مهمة إعداد هيئة 

للتدريس على اخلط1. وأشار استعراض األدبيات إىل أن 
من املمكن نقل بعض األساليب وطرائق العمل املستخدمة 

يف التعليم الوجاهي إىل التعليم على اخلط، ولكن التعليم 
على اخلط ينحرف إىل حد كبري عن التعليم الوجاهي وقد 

ينطوي على حتديات عديدة للمعلمني الذين ينتقلون إىل 
بيئة افرتاضية2. ولتلبية متطلبات املتعلمني على اخلط، يتعني 

على املدرسني اإلملام مبهارات وأدوار واسرتاتيجيات 
وتقنيات جديدة3. ويشري استعراض األدبيات إىل وجود 
فجوة يف مدى وكثافة بناء القدرات لدى أعضاء هيئة 
التدريس املساعدة، مما يؤثر بدوره على معرفتهم بدمج 
التكنولوجيا وعلم الرتبية واحملتوى للتدريس على اخلط 
بشكل فعال. ومع أن العديد من الباحثني قد أحملوا إىل 

العوامل اليت تؤثر على اعتماد أعضاء هيئة التدريس 
ملمارسات إدماج التكنولوجيا، مل جير املزيد من الدراسات 

لتحديد نوع منوذج التطوير املهين وأنواع املعارف اليت 
حتتاجها هيئة التدريس املساعدة على اخلط العتماد 

التكنولوجيا على حنو فعال يف الفصول الدراسية على 
اخلط4. وكما أشار Wolf، "تقوم الربامج الفعالة بإجراء 
مسح ألعضاء هيئة التدريس لتحديد ما هو نوع الدعم 

املرغوب أكثر من غريه"5. ورأى Mishra وKoehler أن 
املدرسني يف القرن احلادي والعشرين حيتاجون إىل ثالثة 
أنواع من املعارف من أجل اعتماد التكنولوجيا بشكل 

فعال يف الفصول االفرتاضية، وهي: التكنولوجيا وأسلوب 

التعليم واحملتوى6. وهكذا فإن تدريب األكادمييني 
املساعدين يف املمارسات التعليمية املعاصرة جانب رئيسي 
يف كل اسرتاتيجية تقريبًا لتحسني التعليم ويشكل املكونة 

الرئيسية يف برامج اإلصالح التعليمي على اخلط7.

وتؤدي مناذج التطوير املهين اليت ال تأخذ يف االعتبار 
أسلوب التدريس اخلاص بكل موضوع وسياق التطبيق إىل 

صعوبات بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس يف ربط 
التكنولوجيا مع أصول التدريس8. وهذا يفسر ملاذا ما زال 

العديد من األكادمييني، الذين تلقوا تدريبًا تعليميًا على 
اخلط كجزء من تطورهم املهين، يفتقرون إىل الثقة الالزمة 

لدمج التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم9. ويقول 
Holland إن التحسن يف معرفة احملتوى الرتبوي 

التكنولوجي (TPACK) هو أحد أكثر االستثمارات إلزامية 
ألي نظام تعليمي10. والحظ Harris وHoffer أن رغبة 

هيئة التدريس يف دمج التكنولوجيا عرب جماالت موضوعية 
خمتلفة يف املناهج الدراسية تتطلب إملامًا راسخًا يف معرفة 
احملتوى الرتبوي التكنولوجي11. وهذه املعرفة عبارة عن 

دمج ملعارف أعضاء هيئة التدريس مبحتوى املناهج 
واملبادئ الرتبوية العامة والتقنيات والعوامل السياقية اليت 

تؤثر على التعلم12. وهو إطار نظري يوضح أنواع املعارف 
اليت يتوقع أن تكون لدى املعلمني العتماد التكنولوجيا 
على حنو فعال يف فصوهلم13. ولذلك، مثة حاجة لتقييم 

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس على اخلط 
من حيث معرفة احملتوى الرتبوي التكنولوجي لوضع 
تدخل التطوير املهين الذي يبين القدرة على التدريس 

الفعال على اخلط.
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استعراض األدبيات

هيئة التدريس املساعدة على اخلط

 Carnevale هيئة التدريس املساعدة على اخلط، حبسب
وBedford، هي هيئة خارج نظام التعيني تتألف من 
األفراد الذين يبحثون عن املرونة يف العمل واإلسهام 
مبعرفتهم املهنية، من خالل نشر التقنيات الرقمية يف 

اجلامعات والكليات يف شىت أحناء العامل14. وكثريًا ما 
يصف Brand هذه اهليئة املساعدة مبثابة قبيلة مفقودة/غري 
مرئية إذ ال ُينظر إليها على أهنا جزء من الفريق األساسي 

الذي يطور ويقدم مقرر الدراسة15. ويرى Brand أن هيئة 
التدريس املساعدة على اخلط نادرًا ما تندرج يف التغيريات 

اهليكلية أو التطورات وكثريًا ما تعمل يف الظل مع احلد 
األدىن من الدعم واالعرتاف، ومع ذلك فإن العديد من 

مؤسسات التعليم العايل (HEI) اليوم غري قادرة على العمل 
دون مدخالت من أعضاء هذه اهليئة.

ومن املعرتف به على نطاق واسع أن التدريس والتعلم 
على اخلط يتضمن نسبة عالية من املساعدين ويتطلب من 

املدرسني تدريبًا متسقًا يف جمال التكنولوجيا، حيث 
يتطلب كل تعلم على اخلط استخدام أدوات رقمية 

متمكنة من الويب وطائفة متنامية من تطبيقات 
الربجميات16. ومقارنة باألقسام األخرى من القوى العاملة 

األكادميية، فإن التعلم املهين والتطوير والدعم هليئة 
التدريس على اخلط خيتلف اختالفًا كبريًا وله تداعيات 

هامة بالنسبة جلودة التعليم والتعلم17.

بناء قدرات هيئة التدريس املساعدة على اخلط

يتمثل التحدي املشرتك الذي تواجهه املؤسسات يف كيفية 
بناء قدرات املوظفني على دمج التكنولوجيا وإدارة وتيسري 
عروضهم على اخلط18. وقد متنع االختالفات الشاسعة بني 

التدريس التقليدي يف الفصول الدراسية والعروض يف 
الفصول الدراسية االفرتاضية اهليئة التدريسية املساعدة من 

ممارسة التعليم على اخلط على حنو فعال. وعالوة على 
ذلك، فإن احتياجات أعضاء هيئة التدريس تتغري مبرور 

الزمن، وعلى هذا النحو يتعني على مبادرات تطوير هيئة 
التدريس أن حتول الرتكيز استجابة الحتياجات أعضاء 
اهليئة املتطورة19. لذلك من املهم تصميم برنامج لبناء 

القدرات يتماشى مع احتياجات و/أو استعداد أعضاء هيئة 
التدريس على اخلط. وللتمّكن من إنشاء هيئة تدريس 

فعالة على اخلط، يتعني على املؤسسات تطوير أكرب قدر 
ممكن من تدخل املوظفني ذوي الكفاءة والفعالية.

القضايا الناشئة يف التطوير املهين هليئة التدريس 
املساعدة

لقد أشارت البحوث يف خمتلف جماالت التعليم والتعلم 
على اخلط على مدى السنوات القليلة املاضية بوضوح إىل 

أن التعلم على اخلط قد ازداد زيادة كبرية20. ومثة جمال 
تركيز حاسم األمهية يف معاجلة األعداد املتزايدة من 
الطالب وهو التطوير املهين هليئة التدريس كوسيلة 

لتحسني نواتج التعلم لدى الطالب21. وخبالف العديد من 
أعضاء هيئة التدريس املتفرغني، نادرًا ما تتلقى هيئة 
التدريس املساعدة نفس املستوى من التطوير املهين 

والتدريب على أفضل املمارسات يف التعليم على اخلط22.

ويتحدث القسم التايل من هذه الورقة عن املشاكل اليت 
تواجهها هيئة التدريس املساعدة على اخلط من حيث 

معرفة احملتوى الرتبوي التكنولوجي (TPACK) فضًال عن 
حتديد التدخل املفضل لبناء القدرات من خالل استبيانات 

املسح. وقد أسهمت هذه النتائج يف تصميم حل، هو 
اجلزء الثاين من أطروحة الدكتوراه.

املنهجية

السياق

ُأجريت الدراسة يف حرم جامعي فرعي جلامعة راسخة 
معروفة على اإلنرتنت، وهي جامعة ماليزيا املفتوحة اليت 
تقدم طائفة شاملة من برامج البكالوريوس والدراسات 

العليا باألسلوب اهلجني. ويف الفصل الدراسي قيد النظر، 
مت توظيف 75 مدرسًا لتعليم الطالب من خمتلف الكليات 

والربامج اليت ترتاوح من الدبلوم إىل البكالوريوس 
واملاجستري والدكتوراه.
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األدوات واإلجراءات

تكونت الدراسة من مرحلتني. استعرضت املرحلة األوىل 
الفجوات يف مستوى معرفة احملتوى الرتبوي التكنولوجي 
(TPACK) لدى املدرسني بينما نظرت املرحلة الثانية يف 

املشكالت العملية اليت يواجهها املعلمون يف التدريس على 
اخلط باإلضافة إىل التدخل املفضل لديهم. وقبل بدء 

الدراسة، مت تطوير جمموعتني متميزتني من أدوات مجع 
البيانات واختبارمها جتريبيًا، ومها: حتليل الثغرات يف معرفة 
احملتوى الرتبوي التكنولوجي (TPACK GA) الذي جرى 

يف املرحلة األوىل، وتفضيالت منوذج التطوير املهين 
(PDMP) الذي استخدم يف املرحلة الثانية. ويتكون حتليل 

ثغرات املعرفة TPACK من 36 سؤاًال تتعلق بقدرة 
املدرسني ومقدرهتم على تناول التكنولوجيا وأصول 

التدريس واحملتوى مبثابة مزيج يف بيئة التدريس على اخلط. 
وتكونت التفضيالت PDMP من 20 سؤاًال فيما يتعلق 

بالتدخل املفضل لدى املدرسني من حيث النهج واملعرفة 
العامة واحملددة املطلوبة وتفضيالت طرائق التقييم. وبعد 

 TPACK GA االختبار التجريب ي مت استخدام حتليل الثغرات
والتفضيالت PDMP يف املرحلة األوىل واملرحلة الثانية 

على التوايل جلمع البيانات من املعلمني. وبناًء على 
البيانات اليت مجعت، مت تصميم تدخل بناء القدرات 

ألعضاء هيئة التدريس املساعدة على اخلط.

واسُتخدم اإلصدار 22 من الرزمة اإلحصائية للعلوم 
االجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات الكمية. ومت حتليل 
 TPACK-GA البيانات الكمية من استبيان حتليل الثغرات
والتفضيالت PDMP باستخدام تعداد التواتر والنسب 

املئوية.

املشاركون 

بالنسبة للمرحلتني األوىل والثانية، مت توزيع جمموعة من 
االستبيانات مث مجعت يف الفرتة من 3 إىل 24 أبريل 
2016. وُأطلع مجيع املستجيبني على طبيعة الدراسة 

واألهداف واملتطلبات اخلاصة باملشاركني واجلدول الزمين 
للدراسة وفوائد املشاركة. ومن جمموع املستجوبني (75 

معلمًا) رد 63 على االستبيانات، أي مبعدل استجابة قدره 
84%، مما يعكس مستوى ثقة بنسبة 23%95.

االستنتاجات الرئيسية
كانت االستنتاجات الرئيسية ما يلي:

فيما يتعلق باملشاكل العملية املرتبطة مبعرفة احملتوى   •
الرتبوي التكنولوجي (TPACK)، كان املعلمون 

يفتقرون إىل املعرفة اخلاصة مبختلف التقنيات للتعليم 
على اخلط (58,7%) مقارنة باجلوانب األخرى ملعرفة 

احملتوى TPACK ((اجلدول 1.4 املشاكل العملية املرتبطة 
مبعرفة التكنولوجيا واحملتوى وأصول التدريس).

فيما يتعلق بتوليف التكنولوجيا وأصول التدريس   •
واحملتوى، حتدثت نسبة عالية عن مواطن الضعف يف 
توليف التكنولوجيا وأصول التدريس (TPK) مقارنة 

بتوليف التكنولوجيا واحملتوى (TCK) أو أصول 
التدريس واحملتوى (PCK) (اجلدول 2.4 توليف 
احملتوى الرتبوي واحملتوى التقين واملعرفة الرتبوية 

التقنية).

فيما يتعلق بالتدخالت املفضلة لتعزيز معرفة احملتوى   •
TPACK، فضل معظم املشاركني (80,9%) تدخل 

تطوير مهين غري متزامن كليًا (اجلدول 3.4 
التفضيالت بشأن هنج لنموذج التطوير املهين) 

يتضمن:

مهارات أنظمة إدارة التعلم  –

مبادئ التصميم التعليمي األساسية  –

تسهيل املناقشات على اخلط  –

التقنيات املتزامنة وغري املتزامنة  –

طرائق التقييم املختلفة  –

بنود من أجل املهام على اخلط  –

اسرتاتيجيات التعليقات املستمرة بشأن التقييمات   –
(اجلدول 4.4 تفضيالت حملتوى عام وحمتوى 
حمدد وطريقة تقييم يف منوذج تطوير مهين).
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اجلدول 1.4: املشاكل العملية املرتبطة مبعرفة التكنولوجيا واحملتوى وأصول التدريس

أوافقال أوافقالبيان
املرتبة

(من أكرب إىل أصغر 
مشكلة)

التكنولوجيا
أعرف كيفية حل مشكالت حاسوبية بسيطة أثناء التدريس على 

اخلط.
%22,2 
(14)

%77,8 
(49)

12

أستطيع أن أتعلم التكنولوجيا دون مساعدة.
%44,4

(28)
%55,6

(35)
4

لدّي املهارات التقنية اليت أحتاجها الستخدام التكنولوجيا يف فصل 
دراسي على اخلط.

%38,1  
(24)

%61,9

(39)
7

لدّي معرفة واسعة مبختلف التقنيات اليت ميكن استخدامها 
للتدريس على اخلط.

%58,7

(37)
%41,3

(26)
1

أتابع التطورات اجلديدة يف التكنولوجيا من حني آلخر.
%44,5

(28)
%55,5

(35)
3

كثريًا ما أستخدم أنواعًا خمتلفة من التكنولوجيا أثناء تدريس 
الطالب على اخلط.

%56,5

(35)
%43,5

(27)
2

احملتوى

لدّي املعرفة الكافية باحملتوى الذي أقوم بتدريسه.
%20,7

(13)
%79,3

(50)
13

لدّي أساليب واسرتاتيجيات خمتلفة لتطوير فهمي للمحتوى 
لتدريسه على اخلط.

%31,8

(20)
%68,2

(43)
9

أصول التدريس على اخلط

أعلم كيف أقّيم أداء الطالب يف فصل دراسي على اخلط.
%30,2

(19)
%69,8

(44)
10

أستطيع أن أكّيف تعليمي بناء على فهم أو عدم فهم الطالب.
%30,2

(19)
%69,8

(44)
10

أستطيع أن أكّيف أسلوب تعليمي تبعًا لفئات خمتلفة من املتعلمني.
%27,0

(17)
%73,0

(46)
11

أستطيع أن أقّيم مدى تعلم الطالب بأساليب خمتلفة.
%41,3

(26)
%58,7

(37)
6

أستطيع أن استخدم طائفة واسعة من نـُُهج التعليم يف بيئة خمتلطة 
من فصول التعلم.

%27,0

(17)
%73,0

(46)
11

أنا على معرفة بالتصورات اخلاطئة الشائعة لدى الطالب. 
%43,5

(27)
%56,5

(35)
5

أعرف كيفية تنظيم وإدارة الدروس اليت أقدمها على اخلط.
%34,9

(22)
%65,1

(41)
8

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور
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اجلدول 2.4: توليف احملتوى الرتبوي واحملتوى التقين واملعرفة الرتبوية التقنية

املرتبةأوافقال أوافقالبيان
(على أساس متوسط 

احلسابات)

(PCK) معرفة احملتوى الرتبوي
أدرك أن هنالك مفاهيم خاطئة ومعارف مسبقة ومشكالت حمددة 

قد تكون لدى الطالب عندما يتعلمون املوضوع الذي أعلمه.
%39,7

(25)
%60,3

(38)
3

أستطيع أن أختار نـُُهج تعليم فعالة لتوجيه تفكري الطالب وتعلمهم 
يف جمال املوضوع الذي أعلمه.

%17,5

(11)
%82,5

(52)
(TCK)  معرفة احملتوى التقين

أنا مطلع على التقنيات اليت أستطيع استخدامها للفهم والتعليم يف 
جمال املوضوع الذي أعلمه.

%27,0

(17)
%73,0

(46)
2

أستطيع أن أستخدم تقنيات متعددة يف آن واحد للتعليم والتعلم 
يف جمال املوضوع الذي أعلمه.

%31,7

(20)
%68,3

(43)
(TPK) معرفة احملتوى الرتبوي

أعرف كيف أختار التقنيات اليت تعزز خمتلف نـُُهج التعليم لدرس 
ما.

%34,9

(22)
%65,1

(41)
1

36,5%أعرف كيف أختار التقنيات اليت تعزز تعلم الطالب لدرس ما.

(23)
%63,5

(40)
38,1%أعرف كيف أختار التقنيات اليت تعزز احملتوى لدرس ما.

(24)
%61,9

(39)
أستطيع التفكري الناقد بشأن كيفية استعمال التكنولوجيا يف فصل 

التعليم املختلط الذي أقوم به.
%41,3

(26)
%58,7

(37)
28,6%أستطيع أن أكّيف التقنيات اليت أعرفها يف خمتلف أنشطة التعليم.

(18)
%71,4

(45)

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور
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اجلدول 3.4: التفضيالت بشأن هنج لنموذج التطوير املهين

املرتبةحمايدأوافقال أوافقالتفضيالت بشأن هنج لنموذج التطوير املهين

أفضل منوذج تطوير مهين وجاهيًا كليًا.
%9,5

(6)
%76,2

(48)
%14,3

(9)
2

أفضل منوذج تطوير مهين غري متزامن كليًا.
%9,5

(6)
%81,0

(51)
%9,5

(6)
1

أفضل منوذج تطوير مهين بأسلوب خمتلط.
%8,0

(5)
%69,8

(44)
%22,2

(14)
3

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور

مناقشة

املعرفة التقنية الرتبوية

أشارت االستنتاجات (اجلدوالن 1.4 و2.4) إىل أن 
أعضاء هيئة التدريس املساعدة يعانون من ضعف يف ثالث 

بىن، ال سيما املعرفة التقنية (TK)، واملعرفة الرتبوية التقنية 
(TPK). وميكن اقرتاح عدد من األسباب هلذه الظواهر. 

أوًال، ميكن تفسري مواطن الضعف هذه بأن معظم أعضاء 
هيئة التدريس املساعدة يف احلرم اجلامعي الفرعي خترجوا 

من مؤسسات التعليم العايل عندما مل تكن التكنولوجيا قد 
أدخلت بالكامل يف مناهجهم الدراسية، يف وقت كان 

يقتصر فيه التعليم واملمارسة على مهارات احلاسوب 
األساسية باستخدام تطبيقات Microsoft Office. ومع 

ذلك، فإن دورات مهارات احلاسوب ليست كافية 
لتدريس الدورات على اخلط بشكل فعال. وحذر العديد 
من الباحثني، مع اإلقرار بأن مهارات احلوسبة األساسية 

تشكل حجر الزاوية يف معارف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت (ICT)، من أن هذه املهارات غري كافية 

إلعداد أعضاء هيئة التدريس لدمج التكنولوجيا يف التعليم 
على اخلط، حيث يتم تدريسها عادة مبعزل عن السياق 

الرتبوي24.

وقد كشفت الدراسة أيضًا عن معلومات دميغرافية مفادها 
أن معظم املعلمني مل يلتحقوا بأي برنامج تطوير مهين 

للتعليم على اخلط، مما يفسر نقص معرفتهم يف اجلمع بني 
املعارف التقنية والرتبوية على اخلط. وفيما يتعلق بفرص 

التطوير املهين، أشارت البحوث مرارًا أيضًا إىل أنه خبالف 
أعضاء هيئة التدريس املتفرغني، نادرًا ما تتلقى هيئة 
التدريس املساعدة نفس املستوى من التطوير املهين 

والتدريب بشأن أفضل املمارسات يف التعليم على اخلط25. 
وكذلك فإن استنتاجات هذه البحوث، اليت تشري إىل 

مواطن الضعف يف معارف أعضاء هيئة التدريس املساعدة 
من 

 PKو TK) حيث املعارف التقنية والرتبوية والتقنية الرتبوية
وTPK) تتفق مع األدبيات احلالية26.

منوذج التدريب على اخلط غري املتزامن

أشارت النتائج (اجلدول 3.4) إىل أن أعضاء هيئة 
التدريس املساعدة على اخلط يفضلون منوذج التطوير 

املهين غري املتزامن بالكامل لتعزيز فعالية التعليم على اخلط. 
 Zhengو McCallو Noonan وتتفق هذه النتائج مع حبوث

وErickson اليت نظرت يف أثر التطوير املهين غري املتزامن 
على اإلنرتنت يف التعليم اخلاص. وأفاد املشاركون عن 

قدر أكرب من االرتياح يف التطوير املهين غري املتزامن 
عما كان احلال يف برامج التطوير املهين التقليدية27.

وقد فضل املشاركون من اهليئة التدريسية املساعدة على 
اخلط هنج التعلم اإللكرتوين غري املتزامن حيث مكنهم من 
إكمال الدورة كل بالوترية اخلاصة به، وذلك باستخدام 

اإلنرتنت كمجرد أداة دعم بدًال من اختيار برجميات التعلم 
اإللكرتوين أو الفصول التفاعلية على اخلط. وباإلضافة إىل 

ذلك، يعتقد الباحث جازمًا أنه نظرًا لطبيعة وتنوع 
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اجلدول 4.4: تفضيالت حملتوى عام وحمتوى حمدد وطريقة تقييم يف منوذج تطوير مهين

أوافقال أوافقالبيان
املرتبة

(من أكرب إىل أصغر 
مشكلة)

احملتوى العام
أفّضل منوذج التطوير املهين لبدء الربامج مع مبادئ التصميم التعليمي 

األساسية ملدرس على اخلط.
%28,6

(18)
%71,4

(45)
6

أفّضل أن يشمل منوذج التطوير املهين التقنيات املتزامنة وغري املتزامنة يف 
بيئة تعليمية على اخلط كمحتوى تدريب.

%27,0

(17)
%73,0

(46)
5

أفّضل أن يتضمن منوذج التطوير املهين مهارات نظام إدارة التعلم اليت 
يتطلبها املعلمون يف الفصل الدراسي على اخلط.

%20,6

(13)
%79,4

(50)
4

أفّضل أن يشمل منوذج التطوير املهين تسهيل جناح املناقشات على 
اخلط.

%17,5

(11)
%82,5

(52)
2

أفّضل أن يشمل منوذج التطوير املهين خمتلف تقنيات التقييم كمحتوى 
تدريب لقياس أداء الطالب الفردي واجلماعي.

%12,7

(8)
%87,3

(55)
1

أفّضل أن يشمل منوذج التطوير املهين القضايا القانونية األساسية 
للتعليم على اخلط.

%19,1

(12)
%80,9

(51)
3

احملتوى احملدد
أفّضل أن يركز منوذج التطوير املهين على املعرفة التكنولوجية بدًال من 

معرفة احملتوى واملعرفة الرتبوية لتعزيز فعالية التدريس على اخلط.
%19,1

(12)
%80,9

(51)
2

أفّضل أن يركز النموذج املهين على املعرفة يف جمال التدريس بدًال من 
املعرفة باحملتوى والتكنولوجيا لتعزيز فعالية التدريس على اخلط.

%30,2

(19)
%69,8

(44)
3

أفّضل أن يركز منوذج التطوير املهين على معرفة احملتوى بدًال من 
املعرفة الرتبوية والتكنولوجية لتعزيز فعالية التدريس على اخلط.

%30,2

(19)
%69,8

(44)
3

أفّضل أن يركز منوذج التطوير املهين على مجيع جماالت املعرفة الثالثة: 
التكنولوجيا واحملتوى واملعرفة الرتبوية لتعزيز فعالية التدريس.

%15,9

(10)
%84,1

(53)
1

طريقة التقييم
أفّضل أن يشمل منوذج التطوير املهين جمموعة متنوعة من طرائق التقييم 

لضمان التمكن من الكفاءات وتعريف املشاركني خبيارات تقييم 
متنوعة على اخلط.

%9,5

(6)
%90,5

(57)
1

أفّضل منوذج التطوير املهين إلجراء مجيع التقييمات وجاهيًا فقط.
%55,6

(35)
%44,4

(28)
4

أفّضل أن يقوم منوذج التطوير املهين بإجراء التقييم على اخلط ووجاهيًا 
على السواء لتعريف املشاركني مبختلف نـُُهج التقييم.

%9,5

(6)
%90,5

(57)
1

أفّضل أن يستخدم منوذج التطوير املهين بنودًا مبوبة ملساعدة 
املشاركني يف معرفة كيفية تقييم عملهم.

%14,3

(9)
%85,7

(54)
3
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خلفيات أعضاء هيئة التدريس املساعدة على اخلط فقد 
دعم منوذج التطوير املهين غري املتزامن كليًا عالقات العمل 
بني املشاركني واملعلمني، حىت عندما ال يكون املشاركون 

موصولني على اخلط يف آن واحد. وكما أشار 
Hrastinski وO'Neil، فإن التعلم اإللكرتوين غري املتزامن 
ميّكن املتعلمني من النفاذ إىل بيئة التعلم اإللكرتوين يف أي 

وقت وتنزيل الوثائق أو إرسال الرسائل إىل املدربني أو 
األقران28.

وكما الحظ Slatinski، فإن اخلطوة احلامسة يف عملية 
التصميم التعليمي هي مرحلة التحليل اليت تتكون من حتليل 
املشاركني باإلضافة إىل التحليل التعليمي وحتليل احملتوى، 

حيث من املهم حتديد ما هو أسلوب وحمتوى التدريب 
األكثر فائدة للمشاركني. ويتناول ذلك أيضًا املسائل 

العملية مثل إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت أو إمكانية التواصل 
مع املدرس29. وال يتطلب التدريب غري املتزامن 
أو التدريب ذايت الوترية من عضو هيئة التدريس 

واملشاركني أن يكونوا موصولني على اخلط أو حاضرين 
شخصيًا يف نفس الوقت للتعليم. وهذا يتيح املرونة حيث 

يكون لدى املشاركني خيار إكمال التدريب مبفردهم 
بقدر قليل من املساعدة من املدرس أو بدوهنا30.

التدخل يف جمال التطوير املهين حبسب احلاجة

تأكدت احلاجة إىل إعداد املعلم للتدريس على اخلط يف 
أدبيات التعليم على اخلط31. وكما هو مبني يف اجلدول 
4.4، أبرز هذا البحث االحتياجات إىل برنامج تطوير 

مهين حمدد يفضله أعضاء هيئة التدريس املساعدة على 
اخلط.

وعلى غرار النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة 
(اجلدول 5.4)، وجدت األدبيات أيضًا أن أعضاء هيئة 

التدريس املساعدة لديهم خلفيات خمتلفة، وأغلبهم اعتاد 
تدريس الفصل التقليدي الوجاهي، مع أهنم قد ال يكونوا 

معلمني معتمدين32. وقد ال يكون لدى العديد مهارات 
إدارة الفصل واسرتاتيجيات التدريس لقيادة بيئة التعلم 
املستمر على اخلط، مما يزيد من صعوبة توفري دورات 

دراسية عالية اجلودة على اخلط33.

تشري النتائج يف هذه الدراسة (اجلدول 6.4) إىل أن معظم 
أعضاء هيئة التدريس املساعدة على اخلط مل يلتحقوا قط 
بتدريب يف التطوير املهين على التعليم والتعلم على اخلط.

وهذا يتفق مع النتائج يف األدبيات اليت تؤكد أن أعضاء 
هيئة التدريس املساعدة على اخلط نادرًا ما يتلقون تدريبًا 
على أفضل املمارسات يف إدارة الفصول االفرتاضية، أما 

مهارات إدارة الفصول الدراسية التقليدية للعامل االفرتاضي 
فهي فعالة بالكاد34.

وتنهض هيئة التدريس املساعدة بدور هام ولكن نادرًا ما 
تتوفر هلا فرص التطوير املهين اخلاصة باحتياجاهتا، مقارنًة 

باهليئة التدريسية املتفرغة35. وفيما عدا البحوث بشأن 
جودة التعليم على اخلط، فإن جمموعة كبرية من األدبيات 
حتدد أيضًا احلاجة املاسة إىل التطوير املهين املالئم ألعضاء 
هيئة التدريس على اخلط36. وهلذا السبب مت بعناية اختيار 
منهجية حبوث قائمة على التصميم (DBR) هلذه الدراسة 
حيث تستوعب أهم اخلصائص لتدخل يف جمال التطوير 

املهين املرتبط باحلاجة الذي ينادي به Wang و 
Hannafin37. وسعيًا لتطوير تدخل فعال، كان من 

الضروري النظر يف تفضيالت هيئة التدريس على اإلنرتنت 
قبل تطوير التدخل.

أوافقال أوافقالبيان
املرتبة

(من أكرب إىل أصغر 
مشكلة)

أفّضل أن يوفر منوذج التطوير املهين التعليقات املستمرة على مجيع 
التقييمات من خالل نظام إدارة التعلم.

%11,1

(7)
%88,9

(56)
2

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور

اجلدول 4.4: تفضيالت حملتوى عام وحمتوى حمدد وطريقة تقييم يف منوذج تطوير مهين (تابع)   
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االستنتاج 

سامهت نتائج هذه الدراسة يف سد الفجوة يف األدبيات 

بتحديد تفضيالت أعضاء هيئة التدريس على اإلنرتنت 
فيما يتعلق بالتطوير املهين. واستنادًا إىل النتائج، يتطلب 

أعضاء هيئة التدريس املساعدة على اخلط تدريبًا يتمحور 

اجلدول 5.4: البيانات الدميغرافية ألعضاء هيئة التدريس املساعدة على اخلط

النسبة املئوية (%)التواتر (n) الوصف
املشاركون

3149ذكور
3251إناث

املؤهالت
4063ماجستري

1524بكالوريوس
46دكتوراه

23دبلوم
12دبلوم دراسات عليا

12غري ذلك
العمر

25-18--
35-261829
45-361930

2641فوق  46
خربة تدريس تقليدي (سنوات)

1-01219
10-21422

15-111016
2743فوق  16

خربة تدريس على اخلط (سنوات)
1-02844

10-22743
15-11711

12فوق  16

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور

اجلدول 6.4: االلتحاق سابقًا بدورة تطوير مهين للتعليم على اخلط

النسبة املئوية (%)التواتر (n)الرداالستبيان
هل سبق أن التحقت بدورات دراسية للتطوير املهين يف 

جمال التعليم على اخلط؟
2946نعم

3454ال

724يوم - يومانإذا كان الرد "نعم"، كم كانت مدة الدورة؟

1966ثالثة – مخسة أيام

310أكثر من أسبوع

املصدر: املؤلفة بالذات 2017، غري منشور
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حول ثالثة جماالت معرفية - املعرفة التقنية واملعرفة الرتبوية 
واملعرفة التقنية الرتبوية (TK وPK وTPK)، باإلضافة إىل 

مزج احملتوى مع التقنية (TC). وتتفق نتائج هذه الدراسة 
مع النتائج اليت توصل إليها Mishra وKoeler، أي أن 

معلمي القرن احلادي والعشرين حيتاجون إىل ثالثة أنواع 
من املعارف لتدريس الفصول االفرتاضية بشكل فعال، ال 

سيما املزج بني التقنية والرتبوية واحملتوى38. وكما أشري يف 
األدبيات، سيكون التعليم على اخلط أكثر فعالية إذا كانت 
هيئة التدريس املساعدة على اخلط قادرة على ربط التقنية 

والرتبوية واحملتوى بطريقة تعزز التعلم بني املتعلمني39.

وقد حتدثت هذه الورقة عن نتائج خبصوص تدخل مفضل 
لبناء القدرات لتمكني هيئة التدريس املساعدة من التعليم 

على اخلط على حنو فعال. وقدمت نتائج املرحلة األوىل 
بشأن املشكالت العملية من حيث املعارف التقنية 

والرتبوية واحملتوى، إىل جانب نتائج املرحلة الثانية من 
تفضيالت أعضاء هيئة التدريس على اخلط للتدخل يف 

التطوير املهين، رؤى ثاقبة للمطورين احملرتفني لوضع 
مبادئ التصميم الستحداث أكثر التدخالت مالءمًة لبناء 

قدرات هيئة التدريس املساعدة على اخلط. وستمكن 
 (ITLA) نتائج هذا البحث معهد التدريس والتعلم املتقدم

يف جامعة ماليزيا املفتوحة (OUM) من إعادة تصميم 
برنامج تدريب املعلمني على اخلط من خالل سد 

الفجوات بني املمارسة احلالية ونتائج هذا البحث. 
ولتمكني بناء القدرات على نطاق أوسع، سيتم تنفيذ 
التدخل بشكل أفضل يف أسلوب التواصل على اخلط.
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املمارسات الناشئة يف التعلم الذكي عرب املجتمعات 
الثقافية املتنوعة: حتليل إمجايل

 بقلم أبتار دارشان سينغ ومار كاماتشو وكارمن إيفاريستا أوريوندو 
وسانيت كوماران وحليمة احلنني حممد خالد

مقدمة

تتخطى القدرة على امتالك واستخدام التقنيات الذكية 
حدود الوضع االجتماعي االقتصادي، فقد أصبحت هذه 

األدوات جزءًا من أدوات البقاء يف حياتنا اليومية. وقد 
مكنت ممارسة تضمني التقنيات الذكية الناشئة يف الفصول 

الدراسية ودورات التدريب يف املؤسسات الطالب يف 
مجيع أحناء العامل من التعلم من بعض أفضل املدرسني، ال 

سيما من خالل الدورات املكثفة املفتوحة على اخلط 
(MOOC) وغريها من املساعي املماثلة. وإذ نتقدم حثيثًا 

عرب العقد الثاين من األلفية نرى املزيد من التحوالت 
الرقمية الرئيسية مثل الذكاء االصطناعي (AI) وتعلم اآللة 

(ML) وإنرتنت األشياء (IoT) وحتليالت البيانات 
الضخمة. وهذه التغريات السريعة، اليت تؤثر على املشهد 
التعليمي، جتعل املتعلمني أكثر تفاعًال وابتكارًا ومتكينًا. 

والتغيريات اليت جيري تنفيذها يف الفصول الدراسية اليوم، 
واليت تقوم على التطورات التكنولوجية، متوافقة مع 

متطلبات املتعلمني. وطالب اليوم أكثر استعدادًا ورغبة 
من ذي قبل ألن يكون التعليم والتعلم اإلبداعي جزءًا من 
منط حياهتم اليومية. واصطبغ الطلب على التعلم يف اآلونة 

األخرية بالطابع الشخصي املنفرد، من مرحلة الطفولة 
املبكرة إىل مستويات التعليم العايل ويف مكان العمل 

ومبثابة مسعى متواصل مدى احلياة. وأخذت األوساط 
األكادميية ودوائر الصناعة تركز على كيفية استحداث 
ممارسات تعلم مبتكرة تؤثر على تنمية املهارات وبناء 

القدرات يف املستقبل. وكذلك تطورت منهجيات 
وأدوات التعلم تطورًا هائًال. ويتغري تصميم التعلم يف شىت 

أحناء العامل بسرعة ملعاجلة بعض من هذه األسئلة:

كيف ميكننا متكني كل متعلم من االستفادة من   –
جوانب الذكاء وأساليب التعلم املتعددة لديه يف سبيل 

التعلم وحل املشكالت بطريقة إبداعية؟

كيف ميكننا دفع هؤالء املتعلمني عرب آفاق تتجاوز   –
حدود التعلم القريبة لديهم؟

هل حنتاج إىل إعادة اخرتاع العجلة أم هناك أنظمة   –
قائمة ميكنها أن تسهل مشاركة أفضل للممارسات 

القائمة؟

بيان املشكلة

ممارسات التعلم الذكية وفرية يف أجزاء خمتلفة من العامل يف 
ميدان التعليم العايل. واملمارسات املختلفة اليت يطبقها 

أعضاء هيئة التدريس هي نتيجة لرؤية ورسالة املؤسسة 
واحتياجات املتعلم والفوارق الثقافية واحلاجة إىل املسامهة 

يف جمموعة من املعارف عن طريق البحوث اليت يتسع 
جماهلا بوترية عالية. فما هي هذه املمارسات الذكية وكيف 

يتم تطبيقها بشكل خمتلف يف شىت أحناء العامل؟ إن من 
شأن اإلملام هبذه املمارسات السياقية أن يساعد دعاة 

التعلم الذكي على حتديد ما يتعني اعتماده وما يتعني جتنبه. 
وهنالك حاليًا فجوة بني املمارسة على صعيد العامل وبني 

تقاسم هذه املمارسة. وعالوة على ذلك، هنالك نقص يف 
األطر اليت تضفي املزيد من املعىن والعمق على ممارسات 

التعلم الذكية.

 1Masonو Hoel وينشط الباحثون يف هذا املجال، ومنهم
اللذان يهدفان إىل تقاسم املمارسات احلالية يف التعلم 

الذكي آملني يف ظهور املزيد من األنظمة الفرعية واملعايري 
وخصائص بيئات التعلم الذكية وحتسني املمارسات. 
وانطالقًا من ذلك، هتدف هذه املقالة إىل استكشاف 
األسلوب الذي يتم به تطبيق ممارسات التعلم الذكية 
املبتكرة عرب بيئات دولية متنوعة ثقافيًا، وهي تعكس 
 (UAE) التجارب الرتبوية يف اإلمارات العربية املتحدة

وإسبانيا وبريو ورواندا وماليزيا.
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استعراض األدبيات

التعلم الذكي

ميكن تعريف التعلم الذكي بأنه االستخدام الذكي 
للتقنيات الناشئة املتمكنة لتحقيق التعلم بكفاءة وفعالية. 

وقد كشف استعراض األدبيات عن أن التعلم الذكي 
موضوع حبث ونقاش ناشط. وتعّرف الرابطة الدولية لبيئة 

التعلم الذكية (SLE) التعلم الذكي بأنه بيئة تتميز 
باستخدام التقنيات والعناصر املبتكرة اليت تتيح قدرًا أكرب 

من املرونة والفعالية والتكيف واملشاركة والتحفيز والتعليق 
للمتعلم2. وعالوة على ذلك، قال Zhu et al3 إن "اهلدف 

من التعليم الذكي هو حتسني جودة التعلم لدى املتعلمني 
مدى احلياة. وهو يركز على التعلم السياقي الشخصي 

والسلس لتعزيز ذكاء املتعلمني الناشئ وتيسري قدرهتم على 
حل املشكالت ...".

ويضيف Gros4 قوله إن التعلم الذكي يقوم على نوعني 
خمتلفني من التكنولوجيا: األجهزة الذكية والتقنيات 

الذكية. وتتسم األجهزة الذكية عمومًا ببعض خصائص 
احلوسبة يف كل مكان، ورمبا تتضمن الذكاء االصطناعي 
وإنرتنت األشياء والتكنولوجيا امللبوسة يف شكل مضاف، 
من قبيل زوج من النظارات أو حقيبة ظهر أو حىت قطعة 
من املالبس. وتشري التقنيات الذكية إىل حتليالت التعلم 

واحلوسبة السحابية ومقدرات الذكاء االصطناعي، وهي 
حامسة األمهية يف استيعاب بيانات التعلم القّيمة اليت ميكنها 
أن تعزز على حنو فعال تطوير التعلم الشخصي والتكيفي، 

.Hassan5و Singh يفPicciano و Mayer كما ذكر

 Singh ويف منشور حديث العهد يف موقع اليونسكو، ذكر
وHassan ما يلي:

"من وجهة نظرنا، بيئة التعلم الذكية (SLE) هي نظام 
تكّيفي يضع املتعلم يف املقدمة؛ وحيّسن جتارب التعلم لدى 
املتعلم بناًء على مسات التعلم واألفضليات والتقدم احملرز؛ 
ويتميز بدرجة متزايدة من املشاركة والنفاذ إىل املعارف 

والتغذية املرتدة والتوجيه؛ ويستخدم الوسائط الثرية ذات 
النفاذ السلس إىل املعلومات ذات الصلة واإلرشاد الوقائعي 
املتواصل، مع درجة عالية من استخدام الذكاء االصطناعي 

والشبكات العصبية والتقنيات الذكية لتعزيز بيئة التعلم 
باستمرار"6.

ويشتمل هذا التعريف على العديد من األبعاد لتمكني 
حتديد مستويات خمتلفة من التعلم الذكي يف بيئات ثقافية 

خمتلفة.

وعالوًة على ذلك، ويف نفس الورقة7، تقاسم املؤلفان 
جدوًال وضعه Huang et al يقارن بيئات التعلم الذكية 

مع البيئات الرقمية الشائعة عرب ستة أبعاد، وهي:

مصادر التعلم  –

أدوات التعلم  –

جمتمع التعلم  –

جمتمع التعليم  –

طرائق التعلم  –

طرائق التعليم.  –

باختصار، إن االختالف األساسي بني بيئيت التعلم 
الرئيسيتني هو مستوى الذكاء املندمج ومستوى التفكري 
واستهداف املتعلم املندجمني يف تصميم التعلم. وقد ركز 

Huang et al أيضًا على امليزات التقنية لبيئة التعلم 

الذكية، اليت تنعكس يف اجلوانب األربعة للتتبع والتعرف 
والوعي والتوصيل، واليت ترمي إىل تشجيع التعلم بأسلوب 

سهل تفاعلي وفعال8. ومثة طريقة ناجعة للتعلم الذكي 
وهي بيئة التعلم املتنقل الشخصية.

بيئات التعلم املتنقل الشخصية

لقد تطور التعلم املتنقل يف السنوات األخرية ،كما ورد 
مرارًا يف األدبيات العلمية، حبيث انتقل من وجهة نظر 

تركز على التقنية إىل هنج أكثر تربوية9. ويناقش مؤلفون، 
 ،Safran et al11و Bateman10و Cochrane مثل

اإلصدار  Web 2.0 املتنقل ولكنهم يشددون على أن 
فوائد التعلم املتنقل مستمدة من قابلية التنقل واملرونة 

والسياق يف التقنيات املتنقلة، مما يسمح بالتعاون وتشجيع 
التعلم املستقل مدى احلياة. ويتجلى ذلك يف حبوث 

 Dysonو Traxler13و Naismith et al12 أخرى، مبا فيها
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وRaban وLitchfield وLawrence14. وباإلضافة إىل 
 Fombonaو Wang et al15 ذلك، كما أوضح

و PascualوMadeira16، تعترب الشمولية والتنوع من 
املنافع الرئيسية اليت يوفرها استخدام التطبيقات املتنقلة يف 

التعليم.

إن بيئات التعلم املتنقلة الشخصية هي فضاءات متمفصلة 
"عدمية الشكل" تنصهر فيها عالقات معقدة ما بني 

األدوات واملهام واحملتوى، من أجل توفري النمو واإلثراء 
املتبادل، كما ذكر Castañeda وSoto17. ومتثل التقنيات 

املتنقلة الشخصية حتديًا للمعلمني والطالب وتسهم يف 
تنمية جمتمعات املمارسة وجمتمعات التعلم االفرتاضية 

املتطورة اليت تثري جتربة التعلم19،18 .

خيارات التعلم الذكي

ال يقتصر التحدي احلايل للمعلمني على التعرف على أوجه 
االختالف يف كيفية تعلم الطالب وإمنا يشمل أيضًا متييز 
املهارات اليت حيتاجون إليها للمشاركة بفعالية يف املهام 
اليت متّكن األفراد من أن يصبحوا مواطنني عامليني. وإذ 
يصبح املتعلمون أكثر متكنًا واستقاللية، تصبح مصادر 

التعلم واألدوات واملنهجيات للتعلم الذكي ثانوية بالنسبة 
للمؤسسات. وأهم قضية اآلن هي كيف تضع هذه 

املؤسسات اسرتاتيجية للتعلم الذكي. مثال ذلك، ونظرًا 
النتشار املجتمعات املوصولة على اخلط، قد جيد بعض 

امليسرين على اخلط أن املتعلمني ليسوا نشطني يف املنتديات 
اليت ينشئوهنا مؤسسيًا، ولكن هذا ال يعين بالضرورة أهنم 
غري نشطني يف استخدام املنصات االجتماعية األخرى يف 

 Instagramو Telegramو WhatsApp العامل، مثل
وTwitter وLinkedIn وFacebook، لتلبية احتياجات 

التعلم اخلاصة هبم. ومن مث، فإن السؤال هو كيف ميكن 
للمرء أن يستفيد من التقنيات الذكية لتوحيد كل هذه 

اخلربات التعليمية؟

وال ميانع الباحثون واملفكرون الرتبويون يف النظر يف 
اخليارات اليت ال حصر هلا املتاحة هلم. وحنن نتوقع أن عامل 

التعلم الذكي الذي جيمع بني األدوات الذكية والتفكري 
الذكي لدعم تعلم أكثر فردية سوف يستخدم عناصر 

خمتلفة (الشكل 1.5). مثال ذلك، قد ُيعرض على متعلم 
عايل القدرة يف اإلمارات العربية املتحدة لديه معرفة رقمية 

مسبقة مساُر تعلم يستفيد من تقنيات احملاسيس والتقييم 
التكيفي والتوجيه الذكي واملجتمعات عرب اإلقليمية. وقد 

يكون ملتعلم آخر، لديه خربات ومعرفة سابقة خمتلفة، 
مساٌر تعليمي خمتلف كليًا جيمع بني تصميم األنشطة 

واملعلمني األذكياء والتقنيات االجتماعية والتعرف على 
التعبري الطبيعي. حنن حباجة إىل االستفادة من الذكاء 

االصطناعي والتحليالت والبيانات الضخمة واحلسابات 
عالية الكفاءة لتمكني استحداث أنظمة تعليمية أكثر ذكاًء 

لتلبية احتياجات التعّلم  لدى كل فرد.

منهجية وأمثلة

لقد نظرنا يف سلسلة من األمثلة، مبا فيها سرد مقتضب 
للتعلم الذكي لكل بلد. واستنادًا إىل السرد، جرت مقارنة 

 Huang et al20 مع جوانب التعّلم الذكي بالقياس إىل
(اجلدول 1.5).

التعّلم الذكي يف اإلمارات العربية املتحدة

يعتمد هذا املثال على اجلهود اليت تبذهلا جامعة محدان بن 
حممد الذكية (HBMSU) لتضمني ممارسات التعلم الذكية 
يف احلرم اجلامعي الذكي. وجامعة محدان بن حممد الذكية 
هي اجلامعة الرائدة يف التعلم الذكي على اخلط يف املنطقة 

العربية22. ومنذ أن تأسست يف عام 2008، فازت هذه 
اجلامعة بالعديد من اجلوائز الدولية للبحوث والتطوير يف 

االستعمال املبتكر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتعزيز عملية التعلم، وتتوجت يف نظام احلرم اجلامعي 
الذكي احلائز على اجلوائز. وتقدم اجلامعة طائفة من 

 Huang جتارب التعلم الرقمية الشائعة، مبا يتسق مع معايري
et al. ومع ذلك، وفيما يتعلق بتجارب التعلم الذكي، 

أدخلت اجلامعة يف عام  2016 مفهوم 'التلعيب' يف احلرم 
اجلامعي الذكي، حيث تتبلور املشاركة النشطة للمتعلمني 

يف بيئة اإلنرتنت ُومينح املتعلمون نقاطًا (الشكالن 2.5 
Orosco:23 و3.5). وكما أشار

"التلعيب هو استعمال التقنيات الستغالل نزعة اللعب 
لدى الناس مع طرح التحديات، مبا يعزز شعور التنافس 

مع األقران ويوفر املكافآت واجلوائز. وتستخدم 
االستعارات األكثر شيوعًا للتلعيب املكونات الواضحة 
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للجوائز ولوحات املتفوقني، وتوفر بعض أسباب احلض 
واحلث للتحفيز واملشاركة ولتعديل السلوك البشري".

وهناك وسائل شىت لكي يكسب املتعلمون النقاط 
وجيمعون الشارات. مثال ذلك، إذا شارك متعلم بنشاط 

يف أنشطة اجتماعية وجمتمعية داخل اجلامعة، فإن هذه 
األنشطة تندرج يف احلرم اجلامعي الذكي وُمينح املتعلم 

نقاطًا تتحول إىل شارات ممنوحة. وهناك العديد من فئات 
املشاركة اليت استحدثت يف احلرم اجلامعي الذكي، 

وأكثرها ذو صلة بالتعليم والتعلم. وضمن جمال التعليم 
والتعلم، ُمتنح النقاط للمتعلمني لقاء مشاركتهم النشطة يف 

بيئة التعلم االفرتاضية، وال سيما عندما يستجيبون 
للمناقشات على اخلط ويشاركون يف األنشطة املتعلقة 

بتحقيق نواتج التعلم. وتقدم الرسوم التوضيحية الواردة 
أدناه أمثلة على ممارسة التلعيب يف احلرم اجلامعي الذكي. 

ميثل مثال جامعة محدان بن حممد الذكية بيئة تعلم ذكية يف 
فئات أدوات التعلم وجمتمعات التعلم، حسبما قيست إزاء 

معايري اجلدول 1.5. وهي تشمل:

أدوات متخصصة وأدوات مصغرة  –

بيئة تكنولوجيا حتسس تلقائي  –

تعرف تلقائي على سيناريوهات التعلم واستخدام   –
التكنولوجيا املتنقلة لالتصال يف أي وقت ويف أي 

مكان.

وميكن استخدام هذا املثال للتعمق يف فهم أمهية التحسس 
التلقائي للتعلم يف متكني املعلمني واملرشدين وأمني السجل 
من اختاذ قرارات أسرع بشأن التعليقات اليت يتعني تزويد 

املتعلمني هبا.

التعلم الذكي يف كاتالونيا، إسبانيا: استخدام 
التعلم الشخصي املتنقل

شهدت كلية الرتبية يف جامعة Rovira i Virgili العديد 
من التغيريات الشاملة فيما يتعلق بالكفاءة الرقمية، وهي 

مهارة رئيسية يف القرن احلادي والعشرين، يف تعليم 
املعلمني قبل اخلدمة، أي التعليم والتدريب املقدم إىل 
املعلمني الطلبة قبل البدء يف أي تعليم. ومن بني هذه 
التغيريات ظهر مفهوم بيئات التعلم الشخصية املتنقلة 
(mPLE) كوسط لتطوير فهم الطالب لبيئات التعلم 
اجلديدة اليت نشأت كميدان لتطوير أفكار التدريس 
وأساليب التعلم. وخالل السنوات الدراسية الثالث 

األخرية (2015 إىل 2018)، استكشف املعلمون قبل 

الشكل 1.5: تبادالت خمتلف عناصر التعلم الذكية

(HBMSU) املصدر: سينغ (2018) حسب مفهوم وشرح كلية التعليم اإللكرتوين يف جامعة محدان بن حممد الذكية
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اجلدول 1.5: مقارنة البيئات الرقمية الشائعة وبيئات التعلم الذكية

بيئة التعلم الذكيةبيئة التعلم الرقمية الشائعة 

موارد التعلم
املوارد الرقمية القائمة على وسائط ثرية

موارد املستعمل املختارة

موارد رقمية مستقلة عن األجهزة
توصيل سلس أو تلقائي

التزامن يصبح مرغوبًا
تقدمي املوارد حسب الطلب

أدوات التعلم
كل الوظائف يف أداة واحدة

 املتعلمون  حيكمون على بيئة التكنولوجيا 
وسيناريوهات التعلم

األدوات املتخصصة واألدوات املصغرة
بيئة تكنولوجيا التحسس التلقائي

التعرف على سيناريوهات التعلم تلقائيًا

جممتع التعلم
الرتكيز على التواصل على اخلط

املجتمع ذايت االختيار يقتصر على مهارات 
املعلومات

اجلمع مع املجتمع احلقيقي املتواصل املتنقل للتواصل يف 
أي وقت ويف أي مكان
جمتمعات متطابقة تلقائيًا

اعتماد على معرفة الوسائط

جمتمع التعليم
صعوبة تشكيل جمتمع تلقائي

جمتمع إقليمي
تشكيل جمتمع تلقائيًا، بناء على جتربة املستعملني

الرتويج للمجتمع عرب اإلقليمي

طرائق التعلم
الرتكيز على بناء املعرفة الفردية

االهتمام يصبح مفتاح تنوع طرائق التعلم

تسليط الضوء على بناء املعرفة للتعاون املجتمعي
الرتكيز على األهداف املعرفية عالية املستوى

التقييم املتعدد

طرائق التعليم
التأكيد على تصميم املوارد

التقييم التلخيصي
مراقبة سلوكيات التعلم

التأكيد على تصميم النشاط
التقييم التكيفي لنتائج التعلم

التدخل يف أنشطة التعلم

Huang et al 21 املصدر: مقتبس ومعتمد من

الشكل 2.5: ملخص لنقاط التلعيب للمتعلم يف احلرم اجلامعي الذكي يف جامعة محدان بن حممد الذكية
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اخلدمة مفهوم البيئات mPLEs لتطوير األفكار اإلبداعية 
الستخدامها يف وقت الحق يف التدريس.

ويوضح هذا املثال التجارب الرتبوية يف استخدام بيئات 
التعلم الشخصية املتنقلة يف سياق دورة جامعية تتناول 
معرفة الوسائط املتعددة للمعلمني قبل اخلدمة. ونشأت 

هذه املبادرة من نقص املعرفة فيما يتعلق بالكفاءة الرقمية 
واالجتماعية للمعلمني قبل اخلدمة. وأدرجت تقنيات 

ناشئة خمتلفة (الواقع املعزز وشفرات االستجابة السريعة 
QR والتلعيب) واستخدمت تطبيقات متعددة لتتناسب مع 

نتائج التعلم احملددة كجزء من جتربة التعلم (الشكالن 4.5 
و5.5). وهكذا استخدم املعلمون يف مرحلة ما قبل 

اخلدمة، يف الدراسة التجريبية، البيئات mPLEs اليت جتمع 
بني األجهزة املستخدمة يف حياهتم اليومية وأدوات وسائط 

التواصل االجتماعي إلثراء خربهتم وتقدمي جتارب تعلم 
قّيمة يف إطار التحضري للتطبيق الواقعي. وأفضت هذه 
الدراسة التجريبية إىل أن البيئات mPLEs توفر ميادين 

مناسبة لتطوير األفكار التعليمية ومجع األدلة على نواتج 
تعلم الطالب.

باختصار، يوضح املثال اإلسباين املراحل املبكرة من 
استخدام األدوات الذكية لتعزيز التفاعالت داخل جمتمع 

التعليم والتعلم، وكذلك طرائق التعليم. ومن األفكار 
الرئيسية املتعلقة بعناصر اجلدول 1.5 ما يلي:

استخدام اهلاتف املتنقل للتواصل بني املجتمعات يف   –
أي وقت ويف أي مكان

الرتويج للتواصل عرب املجتمعات اإلقليمية، مبعىن أن   –
الطالب يتفاعلون مع الطالب املنتمني إىل جمتمعات 
أخرى باالستعانة بالتقنيات املتنقلة باستخدام أدوات 

من حياهتم اليومية (قصص Instagram مثًال)

تسليط الضوء على بناء املعرفة للتعاون املجتمعي   –
ومعرفة الوسائط.

ويوضح هذا املثال كيف ميكن لبيئات mPLE حتسني 
كفاءات املعلمني قبل اخلدمة باستخدام أدوات متنوعة 

وتسهيل عملية املشاركة الفورية لتعزيز الفهم 
واملمارسات. وستكون هلذه التغيريات آثار إجيابية إضافية 
عندما تندمج تقنيات التعلم التعاوين يف جمتمعات املمارسة.

الشكل 3.5: ملخص أنشطة التلعيب يف احلرم اجلامعي الذكي يف جامعة محدان بن حممد الذكية

املصدر: أنشطة تلعيب املتعلم يف كلية التعليم اإللكرتوين يف جامعة محدان بن حممد الذكية



...
ئة 

ناش
ت ال

رسا
ملما

ا

63

التعلم الذكي يف بريو: بناء جمتمع خرباء ثنائي 
القومية

نشأ مثال بريو يف مشروع يسمى INICTEL (اآلن 
INICTEL-UNI) مشل إنشاء معهد هندسي قبل 45 عامًا 

هبدف تدريب املهندسني يف جمال االتصاالت. ومنذ ذلك 
احلني تطور املعهد وهو يهيئ اآلن املهنيني للعمل يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويركز هذا املثال على برنامج تصميم مركز البيانات الذي 
مت تنفيذه كجزء من التعاون الدويل فيما بني بلدان اجلنوب 

بني بريو وكولومبيا. ومت اختيار املثال على أساس العالقة 
املباشرة بني مراكز البيانات واملدن الذكية والدرجة العالية 
من إملام املشاركني بالتكنولوجيا. وكان الغرض الرئيسي 

من هذا الربنامج هو تدريب املهنيني الكولومبيني على 
تصميم مراكز البيانات وبنائها واإلشراف عليها 

ومراجعتها وإدارهتا وتشغيلها/صيانتها للهيئات العامة 

الشكل 4.5: اإلبداعات الرقمية للمعلمني قبل اخلدمة باستخدام الواقع املعزز

املصدر: مار كارماتشو، 2018

الشكل 5.5: اإلبداعات الرقمية للمعلمني قبل اخلدمة باستخدام أدوات الرواية القصصية املتنقلة وشفرات االستجابة 
(QR) السريعة

املصدر: مار كارماتشو، 2018



64

واخلاصة. ومشل جمتمع التعلم والتعليم معلمًا ومخسة 
حماضرين يف ليما، بريو، و14 مهينًا يف بوغوتا، كولومبيا، 

واثنني من املهنيني يف كاخاماركا، بريو. وكانت طبيعة 
الربنامج خمتلطة، حيث تضمن مخس دورات افرتاضية 

قدمت باستخدام أساليب على اخلط وأساليب غري متزامنة 
على السواء وورشيت عمل ورحالت دراسية متخصصة يف 

بوغوتا، كولومبيا، كما هو موضح يف الشكل 6.5.

وُعقدت اجللسة األوىل يف لقاء فيديوي على الويب 
الستهالل التفاعل بني املشاركني وتوفري التدريب على 

استخدام منصة INICTEL UNI ومنهجية التدريس 
والوسائل املتاحة للتعاون املجتمعي. ومشلت األنشطة 

النفاذ إىل املوارد اإللكرتونية وتقاسم التجارب من خالل 
املنتديات ومناقشة التقارير. وكان النشاط (املتزامن) على 
اخلط هو اللقاء األسبوعي يف الفصل الدراسي االفرتاضي، 
حيث شارك احملاضر والطالب يف مناقشات حول مواضيع 

معينة، مع الرتكيز على مشاريعهم احملددة يف أماكن 
عملهم وقد مت ذلك من خالل االستخدام املكثف ملجتمع 

(فريق) WhatsApp والربيد اإللكرتوين، وهي وسائل 
مستقلة عن أي جهاز بعينه.

وأظهر مثال بريو خصائص التعلم الذكي، الذي سلط 
الضوء على بناء املعارف من خالل التعاون املجتمعي 

واستخدام املوارد الرقمية املستقلة عن األجهزة والتوصيل 

السلس. ومثة درس أساسي من هذا املثال وهو أن بناء 
املواهب للمشاريع الذكية يف املستقبل أمر ممكن باستخدام 

بنية املعرفة التعاونية، إذا ما توفر ما يلي:

أوجه تشابه ثقايف ولغوي  –

جماالت على درجة عالية من التنافس  –

فرتة تدريب قصرية.  –

وميكن أن توفر التكنولوجيا الناشئة الدعم املطلوب لبناء 
جمتمعات التعلم الذكية كما هو مبني يف اجلدول 1.5.

مثال من رواندا، إفريقيا: منذجة البيانات 
ومنصات التصور

رواندا اآلن يف مرحلة تنفيذ اخلطة الرئيسية للمدينة الذكية 
يف سياق حتالف إفريقيا الذكية24. ويشارك يف دفع هذه 

املبادرة جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة. ومن هؤالء 
مركز التميز اإلفريقي يف إنرتنت األشياء (ACEIoT)، وهي 
مبادرة ممولة من البنك الدويل. ويتم يف مشروع البحوث 

هذا تدريب الطالب يف جمال إنرتنت األشياء. ويعمل 
الطالب يف العديد من حاالت االستخدام العملي املتعلقة 

مببادرة املدينة الذكية يف رواندا.

الشكل 6.5: اجلولة الدراسية الثانية ملركز البيانات يف بوغوتا، كولومبيا

املصدر: وحدة احلماية الوطنية (UNP)، كولومبيا
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ولتصميم وتنفيذ التمثيل الرقمي للواقع، يستخدم الطالب 
خمتلف املنصات الذكية مفتوحة املصدر اليت تعمل على 

تلقي البيانات ومعاجلتها وختزينها، وهي البيانات اليت جتمع 
من خمتلف شبكات احملاسيس املتعلقة حباالت االستخدام. 

وتوفر هذه املنصات الذكية خوارزميات تنبؤية معقدة 
تقوم على أساس البيانات اليت جتمع لنمذجة البيانات 

وتصورها.

وقد وقع مركز التميز ACEIoT حاليًا اتفاقيات مع 
Inmarsat، وهي شركة رائدة يف السوق يف خدمات 

السواتل املتنقلة إلنشاء البنية التحتية لبيئة متكني إنرتنت 
األشياء اليت من شأهنا تسهيل تطوير تطبيقات املدينة 

 Inmarsat الذكية واخلدمات وحتفيز االبتكار. وتوفر
النفاذ إىل 15 من باحثي املركز ACEIoT الختبار منصة 

Inmarsat IoT (الشكل 7.5). وينُفذ املستعملون إىل هذه 

املنصات الذكية مفتوحة املصدر اليت تتعامل مع البيانات 
اخلام من امليدان والبيانات املشتقة من معاجلة نقطة واحدة 

إلدارة مجيع املكونات عرب شبكات احملاسيس. 

يبدو أن مثال رواندا ال ينسجم يف إطار اجلدول 7.5، 
ومع ذلك فهو يتسق مع وصف التعلم الذكي لدى 

Gros25، أي أنه يشتمل على أجهزة ذكية وتقنيات ذكية 

تتضمن بعض خصائص احلوسبة يف كل مكان والذكاء 
االصطناعي وإنرتنت األشياء والتكنولوجيا امللبوسة. 
وتشري التقنيات الذكية إىل حتليالت التعلم واحلوسبة 

السحابية ومقدرات الذكاء االصطناعي، وهي ذات أمهية 
حامسة يف التقاط بيانات التعلم القّيمة اليت ميكنها أن تعزز 
بشكل فعال تطوير التعلم الشخصي والتكيفي. ويوضح 
هذا املثال أن أطر التعلم الذكي ال تزال يف أول عهدها، 

ويتعني على الباحثني تكثيف حبوثهم يف هذا املجال لوضع 
أطر أكثر متانة.

التعلم الذكي يف ماليزيا: جتربة من جامعات 
خمتارة

يهدف االستخدام الواسع للتكنولوجيا يف جامعات ماليزيا 
اليوم إىل دعم تطوير املهارات الرقمية لتعزيز دفع األنشطة 

املعرفية البشرية حنو التعلم الذكي. ويف الوقت احلايل، يقدم 
معظم مؤسسات التعليم العايل يف ماليزيا خيارات تعلم 
رقمي لطالهبا. وسواء كانت هذه اخليارات خمتلطة أو 

كليًا على اخلط فإهنا متاحة وتدعم جوانب التعلم الذكي. 
وكذلك، ومتاشيًا مع تطلعات حكومة ماليزيا لتعزيز 

إدماج التكنولوجيا يف النظام التعليمي، استثمر العديد من 
اجلامعات يف إنشاء منصات التعلم اإللكرتوين اخلاصة هبا 

لدعم تطوير املهارات الرقمية ألعضاء هيئة التدريس 
والطالب على السواء. وحسبما قال Makani et al، يف 
ضوء تزايد انتشار التعليم على اخلط يف اجلامعات، هناك 

حاجة إىل حتديد املهارات واملعارف األساسية اليت من 
شأهنا حتسني التعلم يف هذه البيئة.26

وقد ُأجريت دراسة حالة بشأن املهارات املطلوبة ألعضاء 
هيئة التدريس للمسامهة مباشرة يف التعلم الرقمي، وأثر 

ذلك على جتارب الطالب يف بيئة تعلم ذكية. وكان 
اهلدف من دراسة احلالة هو حتديد األدوار واملهارات 

األساسية اليت تتطلبها هيئة التدريس يف بيئة تعلم ذكية من 
أجل تطوير جتربة تعليمية يكون هلا أثر إجيايب على تعليم 

الطالب. وأجريت مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس من 

الشكل 7.5: معمارية إطار احللول الذكية لدى Inmarsat – نظام بيئة إنرتنت األشياء

املصدر: املشروع الرائد للمدينة الذكية يف رواندا، وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، رواندا (غري منشور)
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كلية الرتبية يف جامعتني، مها جامعة ماليزيا املفتوحة 
وجامعة مااليا، كواال ملبور، ماليزيا.

وقد تبني من هذه الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس قاموا 
بدور هام يف نشر التعلم الرقمي لدى الطالب، بوصفهم 
ميسرين على اخلط ومديري برامج وقّيمني على احملتوى. 

ويف مقابلة مع إحدى كبار أعضاء هيئة التدريس اليت 
تدرس الرياضيات يف جامعة ماليزيا املفتوحة، أشارت إىل 

أن أدوارها تشمل: إدارة منتدى املناقشة على اخلط يف 
اجلامعة، وتوجيه عملية التعلم حبيث تكون جتربة املتعلم 

فريدة وشخصية يف طابعها لكل طالب يلتحق بدورة 
الرياضيات. وأضافت قوهلا إن تنظيم احملتوى أصبح أكثر 

أمهية من تطوير احملتوى اإللكرتوين يف أنظمة التعلم 
الذكية، حيث يتوفر احملتوى املنظم من غالبية األنظمة 

القائمة على السحاب. ويف هذا الصدد، تتسم مهارات 
تصميم التعلم بأمهية خاصة وتستخدم على أوسع نطاق 
ممكن حيث إهنا متّكن النظام يف املستقبل من البناء حول 

"عمالء أذكياء" (أنظمة مؤمتتة) ملواصلة البحث عن 
احملتوى املطلوب املماثل ودفع هذا احملتوى حنو املتعلمني 

لتلبية احتياجاهتم. وعلى هذا النحو، وتبعًا ملقدرة الطالب 
على التعلم، يتوفر دعم التعلم املستهدف حبيث ميكن لكل 

طالب يف حد ذاته حتصيل نواتج تعليمية حمددة.

ويف مقابلة أخرى، أشارت حماضرة كبرية من كلية الرتبية، 
جامعة مااليا، إىل أن منصة التعلم اإللكرتوين، يف منهج 
التعلم املختلط املعتمد يف جامعتها، متكن املتعلمني من 
التواصل مع أقراهنم ومع املدرسني من خالل أدوات 

 Feedbackو Databaseو Choiceو Chat تفاعلية مثل
 Group choice(باالجتاهني) و) Forumsو

وQuestionnaire وSurvey وWikis. وهذه األدوات، 
اليت حتتوي على بعض العناصر الذكية املدجمة، هامة ألهنا 

تساعد املتعلمني على املشاركة النشطة يف بناء املعارف مع 
األقران واخلرباء.

ويوضح هذا املثال تنوع األدوار اليت يقوم هبا املدرسون 
على اخلط واستخدام أدوات الوسائط االجتماعية، 

باإلضافة إىل احلاجة إىل املزيد من حتسني أنظمة التعلم 
ملساعدة املتعلمني على اخلط بطريقة أكثر كفاءة باستخدام 
التقنيات الذكية. وأحد املوضوعات الناشئة هو أمهية تنظيم 

احملتوى اإللكرتوين غري الوارد يف اجلدول 7.5. وهذا 
جانب آخر ميكن تضمينه يف األطر الناشئة يف املستقبل.

اآلثار واالستنتاجات

لقد كشفت األمثلة الواردة أعاله عن طائفة من مبادرات 
التعلم الذكية، ومنها:

انتهاج أسلوب اللعب يف احلرم اجلامعي الذكي    –
الستيعاب جتارب تعليمية مشولية

تصميم التعلم من خالل اللعب   –

مبادرات التعلم املتنقل اخلاصة بكل شخص   –

إنشاء األنظمة اإليكولوجية إلنرتنت األشياء   –

إطالق املبادرات لبناء املهارات الرقمية   –

تنظيم احملتوى اإللكرتوين   –

تعزيز أثر التعلم من خالل جمتمعات التعلم   –

تفكري على مستوى أعلى وأعمق   –

توصيل سلس باستخدام أدوات متخصصة.   –

ومن شأن دراسة األنظمة القائمة للتعلم الذكي يف خمتلف 
البلدان أن تشجع على تبادل أفضل للممارسات القائمة. 

وتضيف األمثلة وجتارب دراسات احلالة أبعادًا جديدة 
للتعلم وتوفر يف الوقت ذاته فرصة لتسهيل تقاسم 

التجارب. ومهما كانت الصعوبات احملتملة، فإذا متكن 
األكادمييون من تنفيذ املمارسات الذكية بشكل بناء، 
ميكن أن حيدث التعلم الفعال بشكل حدسي وميكن 
للمعلمني تشكيل مهارات أخرى يف القرن احلادي 

والعشرين. وعالوة على ذلك، قد تتطور عمليات تعلم 
أخرى، من قبيل التلقائية والفورية والرشاقة، حيث يصبح 

من األسهل تنفيذ األنظمة الذكية من خالل الروابط 
الدولية التعاونية. ومن املعلوم أن التحول الرقمي يتطلب 

أساليب جديدة للتفكري تستفيد من قدرة التكنولوجيا 
والتفكري االبتكاري البشري. وللمضي قدمًا عرب املوجة 

احلالية من املبادرات الرقمية، ميكن إجراء املزيد من 
البحوث يف جمال األنظمة التكنولوجية للوقوف على 

أساليب أمتتة املهام الروتينية. ومن شأن حتسني األنظمة 
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على هذا النحو حترير األفراد حبيث ميكنهم ممارسة 
مستويات أعلى من التفكري واالستدالل وصنع القرار 

واإلبداع.

وينبغي إلطار التعلم الذكي إيالء األولوية للمتعلمني. 
والفكرة وراء فريق البحوث الدويل الذي ننتمي إليه هي 

وضع إطار من ممارسات التعلم الذكية على املستوى 
الدويل جيمع ما بني التكنولوجيا والتعلم الذي يتسم 
بالفعالية والكفاءة. واهلدف األساسي من اإلطار هو 
التأكد، إىل جانب الرتكيبات النظرية، من توفر أمثلة 

عملية ميكن تنفيذها بسهولة يف حدود تكنولوجيا ميسورة 
التكلفة.

ويتوقف جناح أي عملية حتويل على التخطيط السليم 
والفعال والكفء. ويف جمال التحول الرقمي لألوساط 
األكادميية، ينهض القادة وأعضاء الفريق بدور حاسم 

األمهية يف التخطيط لنجاح عملية التغيري. وهلذه الغاية، 
ُيعقد األمل على أن تتوج البحوث اليت يقوم هبا فريقنا 
بالنواتج اليت ميكن استخدامها لتعبئة التكنولوجيا حبيث 

تفضي إىل ممارسات تعلم ذكية شخصية وذات مغزى عرب 
خمتلف الثقافات.
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نبذة عن أصحاب املقاالت

مار كاماتشو

 Rovira i مار كاماتشو دكتورة يف التكنولوجيا التعليمية وحماضرة وباحثة يف قسم علم الرتبية يف كلية الرتبية يف جامعة
Virgili ((كاتالونيا، إسبانيا). هلا العديد من املنشورات عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات التعليم 

والتعلم، ويساعد حبثها األخري يف تبسيط استخدام أدوات وموارد الويب 2.0 واستخدام وتطبيق التعلم املتنقل والتقنيات 
الناشئة كأدوات تساعد على حتويل جتربة التعلم وإثرائها والتوسع فيها. شاركت يف تأليف أول دراسة عن التعلم املتنقل يف 

إسبانيا والربتغال وأمريكا الالتينية، نشرت يف عام 2011. وهي تعمل يف مشاريع حبوث تتعلق مبنهجيات التعليم والتعلم 
املتنقل وتصميم وتطوير برامج بناء قدرات املعلمني من أجل املؤسسات التعليمية الدولية. شاركت بنشاط يف املنتديات 

 PLEو ECERو EDENو IADIS Mobile Conferenceو EDUTECو Online Educa Berlin الدولية مثل
Conference وe-Challenges وEd-Media وDisCo Conference. عملت، من أبريل إىل أكتوبر 2013، يف مقر 

اليونسكو يف باريس يف شعبة تطوير املعلمني والتعليم العايل، بصفتها باحثة زائرة، بالتعاون مع فريق التعلم املتنقل. وتشمل 
موضوعات حبوثها احلالية التعلم املتنقل وبناء قدرات املدرسني وتصميم التعلم املتنقل وإنشاء احملتوى.

سويال هانسن

سويال هانسن خبرية اقتصادية حمرتفة لديها أكثر من 25 عامًا من اخلربة، وهي تعمل لصاحل واضعي السياسات واهليئات 
 Network التنظيمية واملؤسسات واملشغلني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت أحناء العامل. أسست شركة

Strategies، وهي شركة استشارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف نيوزيلندا يف عام 1997، بعد تعيينها 

مديرة مشاركة يف مركز البحوث يف اقتصاديات الشبكات واالتصاالت يف جامعة أوكالند. وكانت قبل ذلك مستشارة 
رئيسية لدى شركة استشارات يف جمال االتصاالت يف اململكة املتحدة. تدربت سويال كخبرية اقتصادية مالية، حيث 
حصلت على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كامربدج. وهي هتتم بصفة خاصة يف أثر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على التنمية االقتصادية، وقد اضطلعت بالعديد من املشاريع املمولة من املاحنني لصاحل مصرف التنمية اآلسيوي 
واألمم املتحدة والبنك الدويل. وقدمت نتائج دراستها يف االجتماعات اإلقليمية، وشاركت يف مشاورات بني أصحاب 
املصلحة، ونظمت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل. وتتمتع سويال خبربة واسعة يف مراجعة األقران وضمان 
اجلودة للوثائق املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد مت تكليفها من قبل العديد من عمالء تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت إلجراء مراجعات األقران. وباإلضافة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نشرت سويال تقاريرًا 
وأوراقًا يف جماالت التمويل والطاقة والنقل.

توين جانفسكي

توين جانفسكي أستاذ يف جمال االتصاالت يف كلية اهلندسة الكهربائية وتكنولوجيات املعلومات FEEIT))، جامعة سرييل 
وميثوديوس (UKIM)، سكوبية، مقدونيا. كان يعمل، من عام 1996 إىل عام 1999، يف T-Mobile، مقدونيا. وقد عمل 

يف الكلية FEEIT منذ عام 1999. وكان من عام 2005 إىل عام 2008 عضوًا يف جلنة وكالة االتصاالت اإللكرتونية يف 
مقدونيا. وكان، من عام 2008 إىل عام 2016، عضوًا يف جملس عمداء اجلامعة UKIM. ويف عام 2009، أنشأ مركز متيز 

لالحتاد يف الكلية FEEIT. وقد ألف العديد من الكتب، ومنها "حتليل احلركة وتصميم شبكات بروتوكول اإلنرتنت 
الالسلكية"، Artech House، 2003؛ و"معمارية شبكات اجليل التايل والربوتوكوالت واخلدمات"، Wiley، 2014؛ 
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و"تقنيات اإلنرتنت للشبكات الثابتة واملتنقلة"، Artech House، 2015. وقد حصل على جائزتني ملرة واحدة يف العمر: 
"Goce Delchev"، وهي جائزة دولة للعلوم يف عام 2012، وجائزة "أفضل العلماء يف جامعة UKIM" يف عام 2013. 

ودّرس العديد من دورات أكادميية االحتاد منذ عام 2009.

حليمة احلنني حممد خالد

حليمة احلنني حممد خالد متخصصة يف التعلم يف شركة للنفط والغاز يف ماليزيا. يشمل جمال عملها تطوير وتصميم احللول 
املبتكرة وإجراء البحوث وكتابة دراسات احلالة اليت تركز على تنمية املهارات القيادية. يشمل اهتمامها العملي تطبيق 

التفكري التصميمي يف املشاريع وحتسني التعلم يف مكان العمل. وقد عملت يف جامعة ماليزيا املفتوحة ألكثر من 12 عامًا،، 
حيث قادت تطوير احملتوى املطبوع واملبين على الويب للجامعة. كانت عضوًا يف الفريق االستشاري للجامعة، وشاركت 
يف مبادرات التعلم اإللكرتوين يف وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. وقد عملت بالتعاون مع مركز الوسائط 
التعليمية للكومنولث يف آسيا (CEMCA) وكومنولث التعلم (COL) وقامت بإدارة مشروع إلنتاج املبدأ التوجيهي جلودة 

مواد التعلم متعددة الوسائط. وقدمت أوراق حبوث يف املؤمترات الدولية يف جمال التعلم اإللكرتوين والتعلم املفتوح والتعلم 
عن ُبعد (ODL). وشاركت يف تأليف فصل بعنوان "حتقيق الثراء الرتبوي لتلبية احتياجات التعلم املفتوح والتعلم عن ُبعد" 

يف كتاب "تعزيز التعلم من خالل التكنولوجيا".

سانيت كوماران

سانيت كوماران هي حاليًا مديرة مركز التميز اإلفريقي يف جمال إنرتنت األشياء (ACEIoT)، وهو مبادرة من البنك الدويل 
يف جامعة رواندا. وهي تتمتع خبربة تزيد عن 25 عامًا يف التدريس والبحث وهلا أكثر من 40 منشورًا على الصعيد الدويل. 

حصلت على جائزة IBM Faculty Award لعام 2010. وهي أستاذة مشاركة يف هندسة احلاسوب وتولت مسؤوليات 
كعميدةكلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونائبة مدير مركز التميز للصحة اإللكرتونية يف معهد كيغايل للعلوم 

والتكنولوجيا (KIST) ومديرة مركز التعلم يف اجلامعة اإلفريقية االفرتاضية (AVU). وقد أنشأت العديد من الروابط احمللية 
واإلقليمية والدولية من خالل العمل كجهة تنسيق للعديد من املبادرات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف 

ذلك بعض مشاريع االحتاد األورويب EU FP7. وترتكز البحوث اليت تقوم هبا يف جمال إنرتنت األشياء ألغراض التنمية 
 PTCو Inmarsat مع خمتلف املؤسسات، مبا يف ذلك ACEIoT وهي تشارك يف تأسيس شراكات مركز التميز .(IoT4D)

.ACEIoT لتعزيز أثر البحوث يف املركز ،IBMو XM2و

كارمن أوريوندو

كارمن أوريوندو هي املشرفة على مركز التميز التابع لالحتاد يف املعهد الوطين للبحوث والتدريب يف جمال االتصاالت يف 
اجلامعة الوطنية للهندسة (INICTEL-UNI)، ليما، بريو. خترجت من نفس اجلامعة وحصلت على درجة البكالوريوس يف 

اهلندسة الكهربائية. وحصلت على درجة املاجستري يف علوم الرتبية. كما حصلت على درجة املاجستري ودرجة الدكتوراه 
يف إدارة األعمال. شاركت يف برامج الدراسات العليا يف اليابان وكوريا وإسبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكية. وقد مشلت مسريهتا املهنية يف جمال االتصاالت أنشطة تتعلق بالتدريب وتطوير الربجميات واالمتيازات والرتاخيص 
ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال. وهي مسؤولة عن مركز التميز املشرتك بني اهلند وبريو لتكنولوجيا املعلومات وعن 
مركز دعم Cisco ألكثر من 30 أكادميية يف بريو، باإلضافة إىل حافظة حالية تضم أكثر من 300 دورة دراسية عادية 

وافرتاضية.
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باوال ألكسندرا سيلفا

باوال ألكسندرا سيلفا عاملة يف جمال التفاعل البشري احلاسويب (HCI)، وهي باحثة وممارسة هتتم بكيفية االستفادة من 
التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للجميع. لديها اهتمام عميق بالتصميم لتحسني جتارب املستعملني بغية حتسني احلياة 

اليومية وخدمة الصاحل العام. وهي أيضًا مدّرسة متحمسة تسعى، من خالل فهم وتطبيق أساليب التعليم والتعلم، إىل 
استحداث جتارب تعليمية استثنائية من أجل طالهبا يف جمال التصميم والتفاعل البشري احلاسويب. وهي حاليًا باحثة رئيسية 

يف مركز حبوث الوسائط الرقمية والتفاعل يف قسم االتصاالت والفنون، جامعة أفريو يف الربتغال، حيث هي جزء من 
برنامج املركز CeNTRE: الشبكات املجتمعية لإلبداع اإلقليمي (CENTRO-01-0145-FEDER-000002). وقبل ذلك، 

كانت زميلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة هاواي وعاملة كبرية لدى مؤسسة Fraunhofer يف الربتغال، حيث قامت بإدارة 
جمال التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب واملجموعة.

ابتار سينغ

ابتار سينغ هي عميدة كلية التعليم اإللكرتوين (SEED)، جامعة محدان بن حممد الذكية (HBMSU) من عام 2014 حىت 
اآلن. عملت سابقًا يف جامعة ماليزيا املفتوحة ويف جامعة مااليا. تعمل يف األوساط األكادميية منذ 35 عامًا،، وترتكز 

خربهتا يف جمال التعلم اإللكرتوين وتصميم التعلم. وهي مستشارة ومدربة على املستوى الدويل يف التصميم التعليمي 
والتعلمي والتعلم اإللكرتوين. وقد سامهت يف املنظمات التالية على مستوى العامل - كومنولث التعلم (COL) والبنك الدويل 
واملركز الدويل لبحوث التنمية (IDRC) واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وعملت مع فريق من جامعة إنديانا من 

عام 2001 إىل عام 2010، يف جمال البحوث ونشرت الكثري يف جمال إعادة استهداف مواضيع التعلم، ونالت بذلك أربع 
جوائز دولية. شاركت مؤخرًا يف مشاريع مع املكتب الدويل للتعليم (IBE) لدى اليونسكو - يف تدريب املعلمني يف املنطقة 

العربية على تصميم وتطوير املناهج التدرجيية. وهي رئيسة سابقة خلرجيي منحةFulbright  املاليزيني. وتتمثل اهتماماهتا 
البحثية احلالية يف استخدام التحليالت والذكاء االصطناعي والشبكات العصبية يف إنشاء بيئات تعلم ذكية متمكنة.

غورديب كاور سامندر سينغ

 (HEI) عملت غورديب كاور سامندر سينغ يف جمال التعليم ألكثر من 18 عامًا يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية
واخلاصة يف ماليزيا. وبفضل مؤهالهتا، بكالوريوس (مرتبة شرف) وماجستري ودكتوراه يف إدارة التعليم والتكنولوجيا 

التعليمية، قادت بنجاح منظمات راسخة يف طريق إصالح طرائق التدريس والتعليم من خالل تطوير بيئات التعلم احلالية 
حنو بيئات التعلم الذكية. وتعكف حاليًا على مهمة لتحديد استخدام التقنيات الذكية من أجل املشاركة املستمرة للطالب 

على اخلط يف جامعة واواسان املفتوحة، كما تشارك بنشاط يف العديد من املشاريع البحثية واملنشورات.

ماركو زينارو

ماركو زينارو باحث يف مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف تريسته، إيطاليا، حيث ينسق املجموعة الالسلكية 
ملخترب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية (ICT4D). حصل على درجة الدكتوراه من معهد 
KTH-Royal للتكنولوجيا يف استكهومل وشهادة املاجستري يف اهلندسة اإللكرتونية من جامعة تريسته. وهو أستاذ زائر يف 

معهد KIC-Kobe للحوسبة، اليابان. ويتمحور اهتمامه البحثي يف   استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض 
التنمية، وهو يبحث بصفة خاصة يف استخدام إنرتنت األشياء يف البلدان النامية. وقد ألقى حماضرات عن إنرتنت األشياء يف 

أكثر من 20 بلدًا.
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