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مجال التعليم والتدريب  
مدى سهولة وقابلية الفرد الكتساب المعارف وتنمية المهارات الالزمة 

للتكيف مع تغيرات الحياة. 

التحدي األول 

01 
تقديم تجربة تعليمية 

غير تقليدية 

       مــن خــالل عــدة جــوالت بــحثية ركــزت عــلى اســتطالع  رأي  شــمل أكــثر مــن 750 شــاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعــمال فــي مــجال الــتعليم وصــلنا لــعدد مــن التحــديــات فــي مــجال الــتعليم 

والتدريب ومنها تقديم تجربة تعليمية غير تقليدية. 

      والتجـربـة الـتعليمية هـي عـملية بـناء تجـربـة تـعلم  إلكـساب األفـراد الـخبرات والـمهارات 

والــمعارف  وتــشمل التجــربــة الــمعلم/الــمدرب، الــمتعلم، األدوات، والــمكان الــذي 

يحدث فيه هذا التفاعل سواء كان تفاعل حضوري أو تفاعل رقمي.  

       لـذلـك نـحتاج إلـى تـقديـم تـجارب تـعليمية غـير نـمطية تـركـز عـلى الـتطبيقات والـممارسـة 

ـخ عـقلية الـتعلم مـدى الـحياة وتـعطي فـرصـة لـلطالب لـلتعرف عـلى 
ِّ
واألنشـطة وتـرس

مـيولـهم وشـغفهم، وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك عـلى 

تقديم فكرة محددة وواضحة   .
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا ابتكار تجارب تعليمية  مبتكرة مبنية على 
التعلم بالتجربة والتطوير الذاتي لتنمية المعارف والمهارات 

الالزمة للمستقبل لدى شباب وطالب المجتمع 
السعودي؟     

 كيف بإمكاننا تصميم تجارب تعليمية تسمح للشباب
  بتطوير مهاراتهم بما ُيناسب ميولهم وشغفهم لزيادة

  فرص التعلم مدى الحياة؟

 كيف بإمكاننا ابتكار تجارب تساعد الطالب على تحديد
 مسارهم التعليمي وذلك لتنمية قدراتهم في المسار

الصحيح؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

مهارات المستقبل:  
 نظام شامل للمهارات الشخصية يتنبأ ويثقف حول التحديات المتزايدة باستمرار في مكان 

العمل أي هي المهارات الالزمة لمواجهة تحديات المستقبل.  

التعلم الذاتي: 
 العملية التي يقوم فيها المتعلمون بتعليم أنفسهم مستخدمين أي مواد أو 

 مصادر لتحقيق أهداف واضحة دون مساعدة مباشرة من المعلم.  

التعلم مدى الحياة: 
االستفادة من فرص التعليم النظامي وغير النظامي على مدى الحياة لتعزيز التطور   

 المتواصل وتحسين المعارف والمهارات الالزمة للتوظيف وتحقيق الذات.  

تتطلب منهجية التعلم مدى الحياة امتالك الدافع الذاتي واكتساب المعلومات عبر 
الطرق المختلفة من قراءة واستماع وغيرها، والعمل على تعزيز التذكر مثل تدوين 

المالحظات والمناقشة، ثم اإلمعان في المعلومات المكتسبة، ويمكن تبني التعلم 
مدى الحياة من خالل خطوات عدة وهي: 

- تعرف على اهتمامك وأهدافك الشخصية. 
- أنشئ قائمة بما ترغب في تعلمه أو يمكنك القيام به. 

- حدد كيف ترغب في المشاركة والموارد المتاحة. 
- اجعل هدف التعلم في حياتك. 

- اصنع االلتزام.

التعلم بالتجربة: 
نوع من أنواع التعلم النشط ويتم من خالل خلق ظروف تحاكي الحالة التي يجب على الفرد 

التعامل معها ليتم تجربتها ومن ثم تحليل الحالة واألسلوب الذي تم التعامل به. 

التعلم الذاتي: 
االستفادة من فرص التعليم المدرسي والجامعي وبرامج التعليم المختلفة وذلك لتعزيز 

التطور المتواصل وتحسين المعارف والمهارات الالزمة للتوظيف وتحقيق الذات. 

القدرة البشرية: 
تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية القدرة البشرية بأنها مجموعة من المعارف 

والمهارات والكفايات والقيم الكامنة في الفرد، تمكنه من بناء كيانه الشخصي 
واالجتماعي واالقتصادي. 

 يعرف البنك الدولي القدرة البشرية بأنها تتكون من المعرفة والمهارات والصحة التي
 يراكمها الناس خالل سنوات حياتهم، وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم

كأعضاء منتجين في المجتمع.



كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.
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معلومات وإحصائيات: 

يمثل الشباب السعودي في الفئة العمرية 15 - 34 سنة 
النسبة األعلى بين السكان السعوديين من مختلف الفئات 

العمرية بنسبة %36,7.

127 مليون شاب سيدخلون سوق عمل تبلغ فيه 
بطالة الشباب %23 لمن هم بين 15 و 24 عام.

سترتفع الكفاءات التكنولوجية والكفاءات االجتماعية 
والعاطفية إلى %55 في 2030  بينما سينخفض الطلب 

على الكفاءات اليدوية والبدنية.

اعتماد التكنولوجيا الجديدة، والتغييرات الهيكلية في 
سوق العمل سيؤدي إلى إزاحة  أكثر من 70 مليون 

وظيفة وخلق أكثر من 130 مليون وظيفة جديدة.

المصادر: 
•

تقرير الشباب السعودي باألرقام ( الهيئة العامة لإلحصاء )   •
 Mckinsey Company تقرير فرص للشباب أصدرته •

  HBRarabic •
وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية  •

المنتدى االقتصادي العالمي   •

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a/


#فكرـلبكرة 


