
 
 

 
 

  
  

 
 

 : خبر صحفي
 دمجفي زيادة االبتكار مواصلة و تدعو إلىالرخصة الدولية مؤسسة 

  الدراسيتسرب ال من حدللكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس ت
العام إتمامهم يتخلون عن الدراسة بعد المدراس الحكومية  ب اإلماراتيين فيطالال بالمائة من 25

 الثاني 



  

   2010أكتوبر 
  

 والـسلطة  الرسـمية  الجهـة ،  " مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي       "دعت  
 لقيـادة  الدولية الرخصةباإلدارة واإلشراف على عمليات توفير التدريب واإلختبار على برامج           المختصة

  المـشتركة  الجهـود  كثيـف تعزيز التعـاون وت    إلى   الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق،      
ـ  معـضلة هذه القضية   تعتبر  و. المتمثل في التسرب الدراسي   لوباء اإلجتماعي الصامت    مواجهة ا ل  ةعالمي

التي تـصل نـسبة      اإلمارات   يات واآلثار السلبية على مختلف دول العالم بما فيها        حدتفرض العديد من الت   
  . الثاني الدراسي بالمائة بعد عامهم25 إلى 21 التسرب الدراسي بين أوساط الطالب اإلماراتيين إلى نحو

  
التعليم في اإلمارات إلـى أن أكثـر مـن          و التربيةخيرة الصادرة عن وزارة     األ الدراساتنتائج  وكشفت  
اإلحـصاءات  أظهـرت   ، في حـين     الدراسة المدارس الحكومية الثانوية يتسربون من       فيطالب   10,000

 22  نسبة التسرب الدراسي يصل إلى     أنفي دبي    (KHDA)رية  المعرفة والتنمية البش  الصادرة عن هيئة    
فـي   24 وال 20 ما بين ال   نالتي يتراوح سنه  ل ا اإلناث بين أوساط  بالمائة   14الذكور و  بين أوساط بالمائة  
  .اإلمارة

  
، إنمـا  ال يحدث بين ليلة وضـحاها قرار اإلنقطاع عن الدراسة    إلى أن   مؤسسة الرخصة الدولية     أشارتو

 المـوارد والـدعم  عدم توافر الدافع وإنعدام هتمام وإلعن نقص ااإلحباط الناجم سنوات عدة من     نتاج يأتي
المحلي علـى حـد     عبئاً على المجتمع واإلقتصاد      بالطالأن يشكل هؤالء     من المحتمل و. الالزم للطالب 

مـن  عدة  مـسا العلـى طلـب      بالتالي إجبارهم وؤدي بهم إلى البطالة     ي الدراسين التسرب    أ حيثسواء،  
علـى دول    المـشكلة    وال تقتصر هذه  .  في نهاية المطاف    السجن الدخول إلى في فقر أو     العيشوالحكومة  

يقـدر عـدد     ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال،        .يضاًأالمتقدمة   تنتشر في الدول   المنطقة فحسب بل  
 إتخـاذ ز جهودها علـى   يترك  إلى الحكومة دفع ما   ، مليون طالب  1.2المتسربين من المدارس بـ      بالطال

  األمريكية إلى إطالق مبادرات    والياتالبعض  في هذا اإلطار، إتجهت     و. لحل هذه المشكلة  صارمة  تدابير  
 المرحلة الثانوية من خالل     إلى الوصولب بلزم الطال ت قوانين  فرض خاصة لمواجهة هذا التحدي بما فيها     

واليات أخرى قانون    عتشرفي حين     العليا، انويةالثشهادة  ال بالحصول على رخص القيادة   إستصدار  ربط  
الحـصول  و  أاإل في ظروف معينة وبموافقة الوالدين        ةمبكرفي مراحل    التعليم   بمنع اإلنقطاع عن  يقضي  

ـ وقامت دول اخرى بوضع قانون يقـضي بفـرض          . على موافقة من هيئة محلية     علـى   ات ماليـة  عقوب
  .المتسربين من الدراسة

  
نحن في حاجة ماسة لمناهج تعليمية جديدة لتتوافق        : "مؤسسة الرخصة الدولية  ر عام   وقال جميل عزو، مدي   

ويجب تـدريب المعلمـين علـى    ة على المدارس أن تعمل طبقا لمعايير دولي مع القرن الحادي والعشرين،  
 ركيزة أساسية تعد مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت       .تطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم     

 ، إذميـة العليـا  يمستويات األكاد البما فيها    المدارس ضمن مختلف المراحل التعليمية    في   د من توافرها  بال  
ـ . فـي الـتعلم  سعة اإلدراك ب على التعلم الذاتي و   الطالهم إلى حد كبير في اإلرتقاء بقدرات        تسا  ساعدوت

 ثقـة الطـالب     تعـزز   لهـا  املـة متكخلق بيئة    عملية التعلم و   دعمفي  المصادر المتوافرة على االنترنت     
إلـى  الـسياسات   صانعيوبدورنا ندعو جميع . مواصلة تحقيق اإلنجازات الدراسية   ب والتزامهمعنوياتهم  مو

 نتوجهكما  . عليم والتعلم  التكنولوجيا منصة للت   بحيث تصبح  التعليم    تعزيز وتطوير  اإلستثمار بشكل أكبر في   
 المتعلقـة ع في تبنـي المعـايير الدوليـة         لتوسلالخاص  بشكل أكبر إلى جميع مدارس القطاع الحكومي و       

 إنمـا أيـضاً   واللغة اإلنجليزية والرياضيات    ب المتعلقة  تلك ومتطلبات التخرج ليس فقط    بالمنظومة التعليمية 
  ."واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات ب فيما يختص

  



 اإللزامي، نعتقـد    تعليمالسن   بشأن رفع    اتالتي اتخذتها الحكوم   المبادراتالرغم من   على  : "وأضاف عزو 
 نظراً لوجود العديد من العوامل      في الحد من هذه الظاهرة     بصورة جزئية  ن تساعد أ يمكن   بأن هذه الخطوة  

 الدراسي ومـن    التسربمعدالت  زيادة   تتسبب في  عين اإلعتبار سيما وأنها   بال بد من أخذها      التياألخرى  
. بطالالخاصة بالهتمامات الالتي تلبي ا  واإلبتكار و   ى اإلبداع المحفزة عل  والمواضيع   غياب الدافع  أبرزها

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس فـي خلـق بيئـة       برامج   سيساهم تطبيق وفي هذا الصدد،    
تنـسجم مـع    تعليميـة   نمـاذج   تطوير   ل للمدرسينفرص كبيرة    نظراً لما توفره من   والتعليم  لتعلم  ل متكاملة

وتر المعتـرف   يشهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمب     ستلعبوعالوة على ذلك،    . بنالطال ةالمحدداالحتياجات  
تزويـد   دوراً هامـاً فـي    والتدريبيـة   كاديميـة   ألالمؤسسات  افي مختلف   توفيرها  بها دولياً والتي يجري     

 مجتمع قائم   بناء خلق جيل قادر على      وبالتالي المساهمة بفعالية في   ساسية  ألامهارات الكمبيوتر   ب الخريجين
  ".على المعرفة

  
معياراً عالمياً لمحو األمية المعلوماتية يزود البرنامج " كمبيوترالرخصة الدولية لقيادة ال" برنامج ويعتبر

ويقوم هذا البرنامج على مجموعة من .  وتطبيقاته المختلفةإلستخدام الكمبيوتر األساسية بالمبادئاألفراد 
 كمبيوتراستخدام الب  المتعلقةات امتالك حامل الرخصة للمهارات األساسيةالمعايير المعتمدة دولياً إلثب

المعلومات تكنولوجيا  و التقديميةوإدارة الملفات ومعالجة النصوص والجداول وقواعد البيانات والعروض
غة، ل 41كثر من أمتاح بالبرنامج، ال  هذايحظىو. شبكة اإلنترنت والبريد اإللكترونيبما فيها  اإلتصاالتو

  .دولة 148وزارات التعليم والجامعات والمنظمات الحكومية في أكثر من  كافة باعتماد
  

  _إنتهى_


