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خطة العرض OUTLINE
 الواقع الحالي للقطاع ،والحاجة إلى محتوى تعليمي رقمي “مؤازر”
 التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي ،التي تؤكد الحاجة والجدوى من توفر محتوى
تعليمي رقمي
 الخصوصية السورية واالستحقاقات المترتبة على القطاع
• المهام الجديدة الملقاة على عاتق الجامعات السورية لجهة إعادة بناء رأس المال البشري والبنية التحتية االجتماعية
والمادية
• نموذج الجامعة التنموية الوطنية National Developmental University

 التحول نحو محتوى مناهجي رقمي في التعليم العالي :الفرص والتحديات
• تطوير المحتوى
• إيصال المحتوى

فضاء التعليم العالي السوري
العلوم
الطبية

العلوم
الهندسية

العلوم
األساسية

العلوم
الزراعية

العلوم
الصيدالنية

الفنون

العلوم
االقتصادية

القانون
والشريعة

العلوم
التربوية

العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

 فضاء تقليدي ،صمد صموداً بطوليا ً خالل األزمة وتجاوز العزلة التي أريدت له عبر العقوبات الغربية التي طالته
 تركيز على المعارف والمفاهيم النظرية على حساب المهارات والجانب العملي والتدريبي في المناهج
 غلبة النمطية على البرامج والمناهج على مستوى الجامعات
 غياب المعيارية في توصيف البرامج األكاديمية ومناهجها ،وغياب آليات رصد المخرجات وربط المناهج باألهداف
(في التعليم القائم على المخرجات (OBE
 أزمة “تعلم” ناتجة عن عزوف شبه كامل عن الحضور والتفاعل في العملية التدريسية :تجذر األسلوب الحفظي  -فقدان
الحماسة وشغف التعلم لدى الطالب – انتشار “الملخصات” كمحتوى “تعليمي امتحاني” يباع في المكتبات واألكشاك

أزمة التع ّلم :شهادة ميدانية من كلية عملية

تصدع خطير في العملية التعليمية ،ويمكن للمحتوى التعليمي الرقمي أن
يساهم في معالجة هذا التصدع

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي :التحالف مع التكنولوجيا الحديثة






 التعليم االفتراضي التعليم اإللكتروني التعليم عن بعد التعليم الممزوج -التعليم المفتوح

يمثل المحتوى التعليمي الرقمي القاسم المشترك لجميع هذه األنماط التي أثبتت جدواها:
 - في تعليم أكثر اقتصادية
 - في تعليم أكثر قابلية لـ“التفصيل” وفقا ً لمشاعر الطالب وقوته واحتياجاته ومحيطه
الخارجي.
 - في خلق دوافع أقوى للتعلم لدى الطالب ،والتزام أقوى من جانبه
 - في تعليم أكثر قابلية للقياس والتقييم ( )Learning Analyticsباستخدام البيانات
الضخمة
..... - 

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي :انهيار الحواجز بين التخصصات






أهمية متنامية لبرامج التخصصات البينية  Inter-disciplinaryومتعددة
التخصصات  Multi-disciplinaryوالعابرة للتخصصات Trans-disciplinary
تزاوج االختصاصات :ثراء معرفي ومهني ،وفرص لالبتكار
أصبحت التخصصات البينية مطلبا ً أساسيا ً للعديد من المهن في سوق العمل.
انتقال من التخصصات الضيقة إلى الحقول  Fieldsالمعززة بالمهارات
اعتماد مبدأ الفريق التعليمي  Team teachingلتدريس المقرر الواحد لما
لذلك من أثر إيجابي في إغناء القدرات التعلمية/التفاعلية للطالب من خالل
انكشافهم على وجهات نظر متنوعة للمدرسين ،ومحتوى تعليمي متنوع
وفر هذا االنهيار بالحواجز بين التخصصات أرضية خصبة وفرصا ً
لنمو وتنوع المحتوى التعليمي الرقمي.

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي :التمهير وثورة المهارات
أهداف التعليم لأللفية (اليونسكو) تمحورت حول المهارات
 - المعرفة والمهارات العملية ذات الصلة
 - المسؤوليات االجتماعية
 - القيم والمواقف والمهنية
 - مهارات التواصل والقيادة والعمل ضمن الفريق
 - مهارات حل المشكالت والمهارات العلمية ذات الصلة
 - مهارات اإلدارة
 - مهارات االبتكار وريادة األعمال
 - مهارة “القدرة على التعلم” Learnability
 - ؟؟؟؟؟
أصبحت المهارات مفتاحا ً للتوظيف واكتسب معها المحتوى الرقمي أهمية كبرى

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي :مهارة ”قابلية التع ّلم” Learnability







 “الرغبة والقدرة على تطوير مهارات جديدة مطلوبةوبسرعة من أجل تلبية متطلبات التغيير في بيئة وسوق
العمل”.
تعد مفتاح االستقرار المهني في القرن الحادي والعشرين
 سوف يعمل أبناؤنا في مهن لم توجد بعد وسيحتاجون إلىتعلم مهارات جديدة وبشكل سريع.
 تغيير في المصطلحاتIQ to LQ : Knowledge Economy to Learning Economy ”Google: “Learning Animalsالمحتوى التعليمي الرقمي كخزان للتعلم وأداة للتنمية المستدامة لمهارة التعلم

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي“ :الحبحبة” Granulation
أنماط من التعليم تبلورت حول قضايا معاصرة (تحليل التعلم):
 االحتواء االجتماعي (تعليم المهمشين)
 اإلعاقة (تعليم ذوي االحتياجات الخاصة)
 الجندر (تعليم اإلناث)
 العمر (تعليم كبار السن)
 الصحة النفسية (تعليم ذوي المشكالت النفسية)
 النزاعات المسلحة (التعليم لبناء السالم والتماسك المجتمعي)
 البيئة (التعليم من أجل التنمية المستدامة)
 التشغيل (تعليم ريادة األعمال واالبتكار)
...... 
المحتوى التعليمي الرقمي كفيل باالستجابة لهذه الحبحبة وتقديم “مائدة
مفتوحة” لتغذية هذا الطيف الواسع من القضايا

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي :تغيرات جذرية في أنماط العمل
 - المحركات الرئيسية للتغيير:
 - تكنولوجيا األنترنت والموبايل والحوسبة السحابية
 - استخدام البيانات الضخمة
 - المرونة في العمل ()Freelancing
• Freelancing Economy
• Sharing Economy
• Gig Economy
في العام  2017وصلت نسبة الـ  Freelancersفي
إلى  40%من مجمل القوة العاملة وستصبح غالبية
) (50.9%بحلول العام (Forbes) 2027

أمريكا

المحتوى التعليمي الرقمي “المفتوح” مالذ للخريجين وممارسي العمل
المرن  Freelancersلتحديث معارفهم ومهاراتهم بشكل دائم

الخصوصية السورية والتغيير المنشود :استحقاقات جديدة مترتبة على التعليم العالي
 أهمية التعليم العالي في المرحلة الحالية تفوق أهمية التعليم األساسي ،كون األول تحويليً Transformative
بطبيعته وقادر على العطاء في األمد القصير ،بخالف الثاني الذي هو تشكيلي ( )Formativeبطبيعته ،وعطاؤه ال
يأتي إال في المدى البعيد ،على الرغم من دوره الحاسم في بناء األجيال للمستقبل.
 على التعليم العالي أن يسهم في تحقيق انتعاش عادل وآمن ،وإعادة بناء للبنية التحتية المادية واالجتماعية من خالل:
 - إعادة بناء حياة الشرائح الواسعة من السوريين وإعادة اندماجهم في الحياة العامة بتيسير إعادة التحاقهم بالتعليم
 - ليكون رافعة لبناء اقتصاد معرفي وطني وشريكا ً أساسيا ً في عملية إعادة البناء والتنمية المستدامة والشاملة
 - إعادة بناء ثقافة السالم والمواطنة الفاعلة لدى الطالب ،وحماية التنوع االجتماعي
 توليد المعرفة واالبتكار ،ونشرها وتوظيفها في إدارة وحماية الموارد تلبية لحاجات المجتمع
 - توظيف التكنولوجيا الحديثة توظيفا يسهم في ترسيخ بناء السالم وتثبيت دعائم النمو.

الخصوصية السورية والتغيير المنشود :نموذج الجامعة التنموية الوطنية المقترح للمرحلة القادمة

المصدر :عبد الواحد م .ن“ .التعليم
العالي وبناء السالم” ،إيسكوا 2018

استنتاجات وتوصيات ()١
 - يمكن للمحتوى التعليمي الرقمي أن يؤدي دوراً فعاالً في ردم الفجوات المتأصلة في منظومة التعليم العالي ودعم
مسيرة التغيير المنشود في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها القطر.
 - طريق التغيير (باتجاه المحتوى الرقمي ونمط التعليم الممزوج) محفوفة بالتحديات وال تقف عند تأمين المحتوى
الرقمي ،بل وتتضمن إيصاله إلى الطالب وتمكين األخير من التعامل والتفاعل معه.
 - تحدي التكنولوجيا :البنية التحتية الفيزيائية والبرمجية ،وما تتطلبه من استثمارات
 - تحدي التكنولوجيا :الذهنية وثقافة العمل الرقمي وعلى الخط ”“Online
 - تحدي مقاومة التغيير (من الطالب والمدرس)
 - تحدي بناء القدرات الالزمة
 - تبني استراتيجية تدرجية إرشادية )(Piloting

استنتاجات وتوصيات ()٢
 - في تطوير المحتوى:
 - بناء القدرات التطويرية للمحتوى التعليمي الرقمي :تأمين كتلة حرجة من األكاديميين "البينيين"
 Interdisciplinariansالمعنيين بالتكنولوجيا التعليمية والتربوية لتقديم الدعم الالزم لتمكين أساتذة المقرر
وتدريبهم على تطوير المحتوى التعليمي الخاص بهم.
 - االستعانة بخبرات الجامعة االفتراضية
 - االستعانة بالكفاءات العلمية األكاديمية السورية المغتربة (الدياسبورا األكاديمية)
 - التعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال
 - في إيصال المحتوى وتحريض التفاعل معه:
 توفير منصات رقمية الحتضان المحتوى التعليمي -تشجيع الحراك الطالبي الرقمي عبر شبكات تواصل أكاديمي (طالب – أساتذة) تنشأ لهذا الغرض.

وشكراً إلصغائكم
mnawahed@gmail.com

