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تتواصل بطالة الشباب حول العامل فعليًا بال هوادة، تاركة شباب اليوم يواجهون حتديات عديدة من أجل احلصول 
على وظيفة الئقة وحتقيق دخل. ومع استمرار صناعة التكنولوجيا يف النمو بوترية متسارعة، تواجه الشركات عرب 
جمموعة من القطاعات نقصًا يف املهنيني ذوي املهارات الالزمة يف جمال التشفري لتلبية احتياجاهتا من قوة العمل. 
وتتمثل األخبار املبشرة يف أن زيادة الطلب على العمال الذين ميكنهم كتابة الشفرات تفتح الباب أمام توفري فرص 
للشباب من أجل السعي لاللتحاق بوظائف على غرار املطورين املبتدئني سواء يف صناعة التكنولوجيا املزدهرة أو 
يف قطاعات االقتصاد األخرى. ومن األمثلة على ذلك معسكرات تدريب املستجدين على التشفري - وهو نوع 

جديد من برامج التدريب العملي اليت برزت على املسرح العاملي.

ومعسكرات تدريب املستجدين على التشفري عبارة عن معسكرات تدريب شخصية مكثفة ملدة 3-6 أشهر يتعلم 
فيها الدارسون أسس الربجمة مث يطبقون ما تعلموه يف متارين قائمة على املشروعات هتدف إىل حماكاة بيئة العمل 
اليومية. وبدًال من استهداف املهنيني احلاليني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تستهدف هذه املعسكرات 
األشخاص ذوي اخلربة السابقة احملدودة يف جمال التشفري أو الذين ال ميلكون أي من هذه اخلربات باملرة. وتعاجل هذه 
املعسكرات الثغرات الواضحة يف أنظمة التعليم الرمسية من خالل توفري مسار متسارع لألشخاص املتحمسني من 

أجل تطوير مهارات التشفري املطلوبة لشدة يف عامل اليوم.

ويهدف هذا التقرير إىل تسليط الضوء على ظاهرة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري كتوجه يوفر يف 
وقت واحد حلوًال واعدة للنقص العاملي يف املواهب يف جمال التكنولوجيا، وكاسرتاتيجية ميكن أن حتد من بطالة 
الشباب. ويناقش التقرير التاريخ القصري هلذه الظاهرة وحيدد النماذج األساسية العاملة ويستعرض الكيفية اليت تسهم 
هبا يف مسار التوظيف وينظر يف إمكانياهتا فيما يتعلق بزيادة فرص العمل للشباب (شبان وشابات على السواء). 
وإضافة إىل إمكاناهتا املتعلقة بتوفري وظائف، ميكن ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري أن تعاجل أيضًا النقص 
يف النساء الالئي يعملن يف وظائف تقنية وخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وحتقق بعض هذه املعسكرات 

جناحًا يف زيادة عدد اخلرجيات من النساء مبستويات أعلى بكثري من برامج علوم احلاسوب باجلامعات التقليدية.

ويسر االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) أن يسهم هبذا البحث يف املبادرة العاملية بشأن الوظائف الالئقة للشباب، 
وهي مبادرة جديدة ألصحاب املصلحة املتعددين مبنظومة األمم املتحدة ككل ملعاجلة بطالة الشباب حول العامل. 

ويتوىل االحتاد الدويل لالتصاالت قيادة املجالني املواضيعيني، املهارات الرقمية واحملاور التقنية.

ومتثل معاجلة معدالت البطالة العالية، خاصة من الشباب والنساء أولوية يف كثري من الدول يف العامل. وينبغي لواضعي 
السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين مواصلة استكشاف كل سبيل - مبا يف ذلك مناذج معسكرات تدريب املستجدين 

- لتحسني آفاق الكسب لدى الشباب يف مجيع أحناء العامل. وأمتىن أن يكون هذا التقرير حافزًا ملزيد من العمل.

 

براهيما سانو

 مدير مكتب تنمية االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت
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 معسكرات تدريب املستجدين على التشفري: اسرتاتيجية لتوظيف الشباب

مقدمة  1
يف مساء أحد األيام بعد العمل، حضرت سافانا و. فعالية مفتوحة يف مدرسة غالفانيز يف دنفر لتعلم املزيد عن 
معسكرات تدريب املستجدين على التشفري لدى املدرسة - معسكرات تدريب مكثفة على التشفري تعد األفراد 
ذوي اخلربات احملدودة يف جمال تطوير الربجميات أو عدميي هذه اخلربات باملرة للعمل كمطورين مبتدئني. فسافانا 
بعمرها البالغ 22 عامًا واملتخرجة حديثًا بدرجة علمية يف اللغة االنكليزية، بدا كما لو كانت توقعاهتا الوظيفية 
تنحصر يف كتابة املواد اخلاصة بالتسويق أو نشرات املدونات ملواقع الويب؛ وهذا ليس بالضبط املسار املهين الذي 
كانت تتصوره يف خميلتها لنفسها. وقد سجلت لالنضمام إىل فصل دراسي ملدة 24 أسبوعًا يف جمال برجمة الويب 
مع مدرسة غالفانيز، وبعد االنتهاء من الربنامج بنجاح، عينت يف شركة IBM كمطورة برجميات يف سان فرانسيسكو 

مبرتب من ستة أرقام.

وبعد مقال صدر أخريًا يف جريدة النيويورك تاميز سلط الضوء على قصة سافانا، أخذت قصص النجاح املماثلة 
تظهر يوميًا تقريبًا يف وسائط اإلعالم اإلذاعية، خاصة يف الواليات املتحدة وأوروبا: فقد أكمل شباب وشابات 
من خلفيات مهنية خمتلفة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري وحصلوا على وظائف مبرتبات جمزية. ويف 
نفس الوقت، تواصل صناعة التكنولوجيا النمو بوترية متسارعة وتعاين الشركات يف قطاعات خمتلفة من االقتصاد 
العاملي من النقص يف عدد املهنيني ذوي املهارات املطلوبة يف جمال التشفري لتلبية احتياجاهتا من قوة العمل. والطلب 
املتزايد على العاملني الذين يستطيعون كتابة الشفرات، لغة العامل الرقمي، يفتح الباب أمام توفري فرص عمل لألفراد 
"عرب طيف من الوظائف - ممارسو لعبة البوكر، واملسجلون والنادلون" للسعي من أجل وظائف أعلى أجرًا كمطورين 

مبتدئني يف صناعة التكنولوجيا املزدهرة.1

معسكرات تدريب املسجدين على التشفري: خيار من أجل التدريب على املهارات  1.1

مع استمرار تنامي الطلب على املواهب يف جمال التكنولوجيا والسعي اجلاد لدوائر األعمال يف كثري من البلدان 
للعثور على العمال املؤهلني مبهارات الربجمة، جيب على الشباب الذين ليست هلم خلفيات تقنية النظر دائمًا فيما 
وراء الفصول الدراسية التقليدية والدرجة العلمية املتحصل عليها بدراسة متتد ألربع سنوات الكتساب هذه املهارات 
بوترية أسرع. وأصبح حتقيق ذلك أسهل مع ظهور جمموعة متنوعة من فضاءات وفرص التعلم البديلة لتلبية هذا 
االحتياج. فمن املنصات التفاعلية على اإلنرتنت مثل Codecademy ومعسكرات التدريب املفتوحة الكثيفة على 
التجمعات وفعاليات  الربجمة من خالل  الرغبة يف تعلم  لديهم  أناس آخرين  التفاعل مع  إىل   (MOOC) اإلنرتنت
اهلاكاتون، يوجد حاليًا كم هائل من اخليارات ملجموعة واسعة من أمناط التعلم؛ لكل منها نتائجه املختلفة فيما 
السوق من  التشفري هي أحدث اإلضافات هلذا  املستجدين على  تدريب  والتوظيف. ومعسكرات  بالتعلم  يتعلق 

األماكن املتعلقة بتعلم كيفية التشفري.

ومفهوم تدريب املستجدين ليس باملفهوم اجلديد متامًا بالنسبة لصناعة التكنولوجيا. فقد حتول مهنيو تكنولوجيا 
املعلومات، لسنوات عديدة، إىل منط تدريبات املستجدين لتعلم برامج التشفري واحلصول على شهادات، أو التخصص 
يعد  فلم  باهتمام دويل حاليًا خمتلفة.  اليت حتظى  التشفري  املستجدين على  تدريب  بعينه. ومعسكرات  يف برنامج 
مجهورها املستهدف مهين تكنولوجيا املعلومات ولكن األفراد ذوي اخلربات احملدودة يف جمال التشفري أو منعدمي 
هذه اخلربات متامًا. وهذا النمط اجلديد حلفز مطوري الربجميات يتضمن برامج تدريب مكثفة متتد ملدة ترتاوح بني 
ثالثة وستة أشهر يتعلمون فيها أسس الربجمة والغوص يف بيئات تعلم جتمع عناصر من التدريب الشخصي مع التمارين 

.Lohr, S، النيويورك تاميز. (28 يوليو 2015) مع ازدهار التكنولوجيا، العمال يتحولون إىل التشفري لتغيري الوظيفة.   1 

www.nytimes.com/2015/07/29/technology/code-academy-as-career-game-changer.html?_r=3

http://www.nytimes.com/2015/07/29/technology/code-academy-as-career-game-changer.html?_r=3
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التفاعلية والتمارين القائمة على املشروعات متثل بيئات أماكن العمل احلقيقية وأوضاعها ومشكالهتا. وال يتعلم 
الطلبة خالل هذا التدريب كيفية التشفري بلغة حمددة من لغات الربجمة فحسب، ولكن ورمبا هذا هو األهم، كيفية 
تطوير املنتجات يف العامل احلقيقي - من حتديد املشكلة إىل صياغة األفكار وتبادهلا وإصالح العيوب والتعاون عرب 

الدورة الكاملة للمنتج.2

وتأخذ برامج تدريب املستجدين أشكاًال وأحجامًا خمتلفة، غري أهنا عادة ما تكون برامج تدريب لكل الوقت أو 
جلزء من الوقت ملدة من ثالثة إىل ستة أشهر من التدريب املكثف العملي والشخصي الذي يتم فيه تعليم املشاركني 
كيفية التشفري بلغات الربجمة املختلفة. والشعبية املتنامية ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري واملستويات 
املرتفعة لنتائج التوظيف اإلجيابية املسجلة من التدريبات اليت تقدمها أثارت كثريًا من االهتمام يف إمكانياهتا بالنسبة 
للحد من بطالة الشباب يف العامل بشكل عام ويف البلدان النامية بشكل خاص. وتعاجل هذه املعسكرات الثغرات 
الواضحة يف أنظمة التعليم الرمسية بتوفري مسار متسارع لألفراد من أجل تطوير مهارات التشفري اليت تشهد طلبًا 

مرتفعًا يف الوقت الراهن.

وبدأت ظاهرة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة يف 2011 استجابة الجتاهني: الزيادة 
يف الطلب على مطوري الربجميات يف مجيع القطاعات االقتصادية والتطور غري الكايف إىل حد ما يف مناهج علوم 
احلاسوب يف مؤسسات التعليم الرمسية لتخريج مطورين ذوي املهارات اجلاهزة للعمل املرغوبة يف االقتصاد العاملي 
الذي يتزايد اعتماده على الربجميات (انظر الفصل 2 لالطالع على مناقشة مفصلة). فمن موردين ال يتجاوز عددهم 
أصابع اليد الواحدة يف 2011، شهدت الصناعة منوًا مطردًا يف السنوات األربع األخرية. وهناك حاليًا أكثر من 67 
من موردي معسكرات تدريب املستجدين يعملون يف الواليات املتحدة وكندا فقط، خيرجون أكثر من 000 16 
 Course طالب يعثر 75% منهم على وظائف بتفرغ كامل بزيادة متوسطة بنسبة 44% يف األجر (طبقًا ملنظمة
Report، منظمة تراقب صناعة معسكرات تدريب املستجدين).3 ومع متثيل النساء 40% من تعداد شرحية الطالب، 

ميكن لنموذج معسكرات تدريب املستجدين أن يسهم إسهامًا كبريًا ليس فقط يف تضييق فجوة املهارات ولكن 
أيضًا يف رأب الفجوة الكبرية بني اجلنسني يف صناعة التكنولوجيا.4 وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من موردي 
معسكرات تدريب املستجدين يعملون بشكل أساسي يف بلدان متقدمة، فإن هذا الشكل من أشكال التدريب 
السريع على املهارات بدأ يف الظهور يف مناطق أخرى من العامل (الشكل 1)، مع بعض املواءمات ذات الصلة للتكيف 

مع الظروف االجتماعية-االقتصادية احملددة.

 .WIRED ظهور معسكرات تدريب املستجدين على التشفري. جملة .Duffner, R.  2 

www.wired.com/insights/2014/08/rise-coding-boot-camp/

Course Report. نتائج اخلرجيني ودراسة البيانات الدميوغرافية، 2015.   3 

https://www.coursereport.com/2015-coding-bootcamp-job-placement-demographics-report

 LinkedIN. كلما زادت معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، كلما ضاقت فجوة املهارات. مدونة على .Lin, G.  4

 17 سبتمرب 2015.
http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/

http://www.wired.com/insights/2014/08/rise-coding-boot-camp/
https://www.coursereport.com/2015-coding-bootcamp-job-placement-demographics-report
http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/
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الشكل 1: معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف مناطق خمتلفة من العامل

 

Bootcamp.me (https://fvcproductions.com/portfolio/bootcamp-me/) :املصدر

النتائج املتعلقة بالتوظيف ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري  2.1

وعلى الرغم من أن خيارات التدريب اليت على شاكلة الدروس التعليمية على اإلنرتنت ومعسكرات التدريب املفتوحة 
الكثيفة على اإلنرتنت (MOOC) قد تكون األقل استهالكًا للوقت وأكثر اخليارات ميسورية من حيث التكلفة، 
فإن لدورات تدريب املستجدين على التشفري مزايا تفوق هذه اخليارات. فعلى سبيل املثال، تنقل أساليب التعلم 
الذايت املهارات التقنية فقط، يف حني عادة ما تزود معسكرات تدريب املستجدين على التشفري الطلبة أيضًا باملهارات 

اخلاصة بالتواصل بني األفراد الالزمة للعمل الفعال ضمن فريق والعمل احملرتف بشأن منتج ما من البداية للنهاية.

ومن الواضح أيضًا أن خلرجيي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري مسارًا أقوى للتوظيف.5 وتعد قناعات 
أرباب األعمال جتاه معسكرات التدريب املفتوحة الكثيفة على اإلنرتنت وعدم وجود أوراق اعتماد "رمسية"6 من 
املعوقات أمام توظيف خرجيي منصات اإلنرتنت مثل Codecademy وTreehouse. وكما يوضح الشكالن 2 
و7،3 ال يرجح أن يؤدي التدريب على علوم احلاسوب األساسية والتشفري الذي توفره هذه املنصات إىل حصول 
الفرد على وظيفة: ففي حني ترتبط معسكرات تدريب املستجدين على التشفري هبدف احلصول على وظيفة، فإن 
أشكال التدريب األخرى ترتبط هبدف أقل طموحًا يتمثل يف اكتساب بعض املهارات. ومع ذلك، إذا كان الشباب 
مهتمني بتعلم التشفري، فإن أساليب التعلم الذايت تعد من األساليب املثمرة لتقييم إمكانية استثمار بعض الوقت 

واملوارد األخرى يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري من عدمه.

املعلومات عن نتائج التوظيف لكل من املعسكرات MOOC وطرائق التعلم الذايت غالبًا ما تكون يف شكل قصص، وتوجد يف نشرات   5

املدونات اليت كتبها أناس علموا أنفسهم التشفري وحصلوا على وظائف للعمل طوال الوقت بأجور مرتفعة يف منظمات مثل غوغل 
وفيسبوك. بيد أنه من غري الواضح ما إذا كانت هذه القصص متثل غالبية األفراد الذين علموا أنفسهم التشفري.
.Weber, L (17 نوفمرب، 2015). املهارات على اخلط هامة، لكن هل توفر لك وظيفة؟ جريدة وول سرتيت.   6 

www.wsj.com/articles/online-skills-are-hot-but-will-they-land-you-a-job-1447806460

  .Bloc. اإلحبار يف النظام اإليكولوجي ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري  7 

https://www.bloc.io/coding-bootcamp-comparison

https://fvcproductions.com/portfolio/bootcamp-me/
http://www.wsj.com/articles/online-skills-are-hot-but-will-they-land-you-a-job-1447806460
https://www.bloc.io/coding-bootcamp-comparison
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الشكل 2: النتائج املتوقعة حسب شكل التدريب على التشفري

 

 

برناجماً مشهوراً لتعلم كيفية التشفري. وتركز كل جمموعة من الربامج على  12قمنا بتحليل 
ناتج خمتلف. والعثور على برنامج يليب غاياتك، هو اخلطوة األوىل لتحديد نوع الربنامج 

 الذي ينبغي لك أن ختتاره.

 الحصول على وظيفة
 كمطور مبتدئ

                         نبحث أفكاري الخاصة معا  

 تعلم أساسيات تطوير الويب

مفكر
 
 مبتدئ

 باحث

 هاو

 مطور مبتدئ

 مطور

 الغاية: الحصول على وظيفة             األفكار معا  الغاية: بحث  الغاية: تعلم األساسيات

Bloc.io :املصدر

الشكل 3: الوقت املستغرق يف تطوير مهارات التشفري استنادًا إىل أهداف الطلبة

 
 

 احلصول على وظيفة

ميثل الوقت و  هناك كم هائل من اخليارات اليت تالئم حياتك. ما هو اجلزء األفضل يف تعلم التشفري؟
 .أخرت مدة الربنامج واملستوى الذي يالئم أهدافك ويناسب نظام معيشتك والكثافة عاملني أساسني.

سب جدولك ح        عن ب عديف حني تسمح برامج أخرى بالتعلم  حتتاج بعض الربامج احلضور الشخصي،
 الزمين املناسب.

 احلصول على وظيفة                حبث األفكار معا   تعلم األساسيات

 فئات األهداف

 تعلم األساسيات

                حبث األفكار معا  

 ال يوجد إطار زمين

 ال يوجد إطار زمين
 ال يوجد إطار زمين 
 

 أسابيع يف املتوسط 5
 

 يف املتوسط         أسبوعا   32
 

 يف املتوسط         أسبوعا   16
 

 يف املتوسط         أسبوعا   24
 

                     أسبوعا  جزء من الوقت 36كل الوقت )يف           أسبوعا   12
 

 للعمل املسبق أسابيع 8كل الوقت )يف           أسبوعا   20
 

 كل الوقتيف           أسبوعا   14
 

 للعمل املسبق أسابيع 9كل الوقت )يف           أسبوعا   19
 

                     أسبوعا  جزء من الوقت 72كل الوقت )يف           أسبوعا   24
 

Bloc.io :املصدر
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استطلع تقرير رصد الصناعة، Course Report (نتائج اخلرجيني ودراسة البيانات الدميوغرافية) أكثر من 600 خريج 
من أكثر من 44 موردًا ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري وتبني أن 66% حصلوا على وظائف طوال 
الوقت حتتاج إىل ما تعلموه من مهارات يف معسكرات تدريب املستجدين. وأفاد اخلرجيون مبتوسط أجور مقداره 
638 46 دوالرًا أمريكيًا قبل الدورة التدريبية ومتوسط مقداره 255 46 دوالرًا أمريكيًا بعد الدورة (متوسط الزيادة 

يف األجر 38% أو 000 18 دوالر أمريكي).

وعلى الرغم من صعوبة احلصول على األرقام الدقيقة (خالف تلك املقدمة يف التقرير Course Report)، تظهر 
املؤشرات أن عدد معسكرات تدريب املستجدين على التشفري وخرجييها زاد زيادة هائلة يف السنوات القليلة املاضية:

"يف 2011، أشار أقل من مئة من أعضاء LinkedIn إىل أهنم خترجوا من برامج ملعسكرات تدريب املستجدين.   
ويف 2014، أكمل أكثر من 000 8 عضو دورات التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري 
النموذج. وقد جتاوز عدد خرجيي هذه  الذاتية، وهو ما يعكس زيادة يف قبول هذا  وأضافوها إىل سريهتم 
املعسكرات يف األشهر الستة األوىل من عام 2015 إمجايل العدد طوال عام 2014. وهبذا املعدل، ميكننا أن 

نتوقع وجود أكثر من 000 16 خريج بنهاية عام 2015 أكثر من ضعف العدد اإلمجايل للخرجيني يف عام 2014".8
وقد بدا التطور واضحًا أيضًا يف أمناط التدريب املقدمة على املهارات. فقد كانت معسكرات تدريب املستجدين 
األوىل تركز على تنمية املهارات فيما يتعلق بتطبيقات الويب والتطبيقات املتنقلة، بينما وسعت الربامج األحدث 
من نطاقها لتعليم مهارات رقمية أخرى على غرار علوم البيانات وتصميم جتربة املستعمل والسطح البيين للمستعمل 

وإدارة املنتجات، ومع الزيادة يف أنواع املهارات اليت تدرس، زاد عدد اخلرجيني واإليرادات احملققة.9

وختتلف التكاليف، بيد أن رسوم التعليم يف معظم معسكرات تدريب املستجدين تدور حول 000 10 دوالر أمريكي 
يف الواليات املتحدة. وتعمل بعض معسكرات التدريب هذه يف الواليات املتحدة أيضًا مع جامعات لكي تكون 

معتمدة وهو ما قد يسمح بدوره بتغطية رسوم التعليم من املساعدات واملنح املالية.

وإزاء هذه اخللفية املتمثلة يف بطالة الشباب على مستوى العامل واألمهية املتزايدة لقطاع التكنولوجيا ووجود نقص 
يف مهارات التشفري يف الصناعات التكنولوجية وغري التكنولوجية على حد سواء وروايات املسار السريع للتوظيف 
بالنسبة خلرجيي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة وأوروبا، يستكشف هذا التقرير 
للمواقع  استعراضات  إىل  واستنادًا  النامية.  البلدان  التشفري هذه يف  املستجدين على  تدريب  ظهور معسكرات 
املتحدة وأوروبا؛  الالتينية والواليات  اإللكرتونية لعدد 40 من موردي هذه اخلدمات يف إفريقيا وآسيا وأمريكا 
ومقابالت مع 22 من هؤالء املوردين؛ والتغطية اإلعالمية هلذه الظاهرة، يناقش التقرير تاريخ ظاهرة معسكرات 
تدريب املستجدين وحيدد النماذج األولية العاملة ويستعرض الكيفية اليت تساهم هبا يف مسار التوظيف ويبحث يف 

مدى قدرهتا على حتسني فرص العمل للنساء والشباب يف بعض البلدان النامية.

وحتددت أربعة مناذج واسعة ميكن أن حتدد خصائص عامل معسكرات تدريب املستجدين على التشفري. وتعرض 
هذه النماذج أدناه باختصار (انظر الفصل 4 ملزيد من األوصاف املفصلة):

منوذج جاهز للعمل: هذا هو النهج التقليدي ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري - برامج تدريب   1
مكثفة سريعة على املهارات ملدة 12 إىل 24 أسبوعًا لكل الوقت أو جلزء من الوقت لتجهيز األفراد للتأهل 

للتوظيف بعد انتهاء التدريب بفرتة قصرية.

 LinkedIn. (17 سبتمرب 2015). مع ازدياد معسكرات التدريب على التشفري، ميكن لفجوة املهارات أن تنكمش. مدونة .Gan, L  8

http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/

 .Course Report (15 نوفمرب 2015). ظهور منوذج 2015 من معسكرات تدريب املستجدين. مدونة Eggleston, L.  9 

https://www.coursereport.com/resources/report-2015-rise-of-ux-ui-data-science-bootcamps

http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/
https://www.coursereport.com/resources/report-2015-rise-of-ux-ui-data-science-bootcamps
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منوذج معسكرات تدريب املستجدين الفائقة: هو هنج تدريب ممتد-برامج تدريب أطول (من عام إىل عامني)   2
تزود الدارسني مبجموعة أوسع من املهارات املستدامة لتوليد دخل إضافة إىل مؤهالت التشفري. ويرتكز هذا 

النموذج بشكل رئيسي يف إفريقيا وينزع إىل الرتكيز على إضافة تدريبات على ريادة األعمال.
منوذج معسكرات تدريب املستجدين الصغرية: برامج تدريب مدهتا قصرية للغاية ترتاوح بني يومني وشهر   3
واحد. وتصمم عادة لتحفيز االهتمام بتعلم أساسيات الربجمة ولتوظيف املواهب أو حتديدها وللمهنيني من 

أجل جتديد مهاراهتم وللتوعية وبناء املجتمعات.
منوذج التعليم املبكر: جهود من أجل إطالق االهتمام بالربجمة يف مراحل عمرية مبكرة. ويضم هذا النموذج   4
ورش عمل وفعاليات اهلاكاثون واملنصات على اإلنرتنت إضافة إىل جهود أكثر مشولية مثل قيام املدارس بدمج 
مهارات التشفري ضمن مناهجها. وعلى الرغم من أنه ال يركز على إمكانية التوظيف على املدى القصري، فإن 

هذا النموذج يعترب توجها هامًا يستحق الرصد.
تنظيم التقرير

يتناول الفصل 2 حالة العجز يف مهارات التشفري يف صناعة التكنولوجيا وقطاعات التوظيف األخرى يف البلدان 
التشفري من  املستجدين على  تدريب  3 متدد ظاهرة معسكرات  الفصل  العاملي. ويشرح  الصعيد  املتقدمة وعلى 
الواليات املتحدة وأوروبا إىل االقتصادات الناشئة يف أجزاء أخرى من العامل واألشكال املختلفة هلذه املعسكرات 
للتدريب يف  الواعدة  اإلمكانات  بشأن  والتوصيات  االستنتاجات  بعض  األخري  الفصل  ويقدم  املناطق.  يف هذه 

معسكرات تدريب املستجدين على التشفري فيما يتعلق بالتخفيف من حدة بطالة الشباب يف البلدان النامية.

التوظيف والعجز يف مهارات التشفري  2
تقدر منظمة العمل الدولية (ILO)، أن نسبة بطالة الشباب من إمجايل العاطلني يف شىت أحناء العامل يف عام 2014 
بنحو 37 يف املائة (حنو 75 مليون نسمة).10 وتعزى مستويات البطالة بوجه عام ألسباب مثل العجز يف الوظائف 
أو هجرة الشركات حبثًا عن أماكن العمالة الرخيصة. ومع ذلك، تغريت يف السنوات األخرية التعليقات بشأن 
التوظيف، مستشهدة بعدد كبري من الوظائف اخلالية والنقص يف املهارات (اليت تتعلق يف معظمها بالتكنولوجيا) 
كسبب رئيسي لعدم شغل هذه الوظائف. وانتشرت بشكل كبري يف وسائل اإلعالم عناوين على شاكلة "االفتقار 
إىل مهارات التشفري قد يؤدي إىل عجز يف املهارات"11 يف أوروبا؛ و"أرباب األعمال يلمسون عجزًا يف مهارات 
تطبيقات Java وNet وPHP"12 يف Silicon Valley، الواليات املتحدة؛ و"ميكروسوفت حتذر من عجز "حاد" 
يف املهارات" يف اململكة املتحدة. وإىل جانب ذلك، فإن تقرير مركز ماكين زي للحكومات لعام 2015، التعليم من 
أجل التوظيف: تصميم نظام جيدي، يرى أن أنظمة التعليم الرمسية ال تزود شباب اليوم بشكل كاف بالتدريب 

مرشد، م.، فاريل، د.، بارتون، د. (2015، صفحة 11). التعليم من أجل التوظيف: تصميم نظام جمدي.   10 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf

 Computer Weekly. االفتقار إىل مهارات التشفري قد يؤدي إىل عجز يف املهارات يف أوروبا. جملة .Venkatraman, A (2014)  11

www.computerweekly.com/news/2240225794/Lack-of-coding-skills-may-lead-to-severe-shortage-of-ICT-pros-in-

Europe-by-2020-warns-EC

 :PHPو NETو Java تشهد عجزًا يف مهارات Silicon Valley منطقة .Willmot, D. (2014)  12 

http://insights.dice.com/2014/04/16/silicon-valley-sees-skills-shortages-java-net-php-linux/

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://www.computerweekly.com/news/2240225794/Lack-of-coding-skills-may-lead-to-severe-shortage-of-ICT-pros-in-Europe-by-2020-warns-EC
http://www.computerweekly.com/news/2240225794/Lack-of-coding-skills-may-lead-to-severe-shortage-of-ICT-pros-in-Europe-by-2020-warns-EC
http://insights.dice.com/2014/04/16/silicon-valley-sees-skills-shortages-java-net-php-linux/
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واملهارات الالزمني لسوق الوظائف.13 وبالنظر إىل هذا السيناريو، ما هي أنواع اسرتاتيجيات التدريب والتوظيف 
اليت ميكن أن تساعد يف سد الفجوة بني األشخاص الذين يبحثون عن عمل وأرباب األعمال الذين يبحثون عن 
عمال؟ وحل أزمة بطالة الشباب ال ينحصر يف توفري وظائف فحسب؛ بل حيتاج األمر أيضًا إىل حل ملواجهة الطلب 

على املهارات يف القوة العاملة اليوم.

ولتقييم مدى انتشار العجز يف املهارات يف أي قطاع من سوق الوظائف، حيتاج املرء إىل قياس دقيق لعدد الوظائف 
والفرص املتاحة للتوظيف يف هذا القطاع. هل تعترب العناوين املتعلقة بالعجز يف مهارات التشفري صادقة يف التعبري 
عما حيدث حولنا يف العامل؟ وإذا كانت كذلك، ما هي مهارات التشفري الناقصة؟ وهل هو عجز عاملي أم اجتاه 

موجود بشكل أساسي يف االقتصادات املتقدمة؟

ويتناول هذا الفصل هذه األسئلة بشيء من التمحيص، حيث يوفر األساس ملناقشة التدخالت املستمرة واحملتملة 
وهو ما يرد فيما بعد يف التقرير. ويستعرض هذا الفصل املعلومات واحملاوالت املتاحة لتأكيد مدى العجز يف مهارات 

التكنولوجيا، إن وجد، ال سيما ما يتعلق منها بالتشفري.14

معلومات أساسية: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوظيف  1.2

به على نطاق واسع أن قطاع تكنولوجيا  املسلم  من  املعلومات واالتصاالت تشهد منوًا:  وظائف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (ICT) ككل يشهد منوًا مطردًا مع تزايد الطابع الرقمي والتوصيلي للمجتمع. وهناك جمموعة 
متنوعة من املصادر (على النحو املستشهد به يف هذا العمل) تشري إىل قدرات مثبتة يف توفري الوظائف يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوجه عام.15 وهناك مذكرة سياسات عامة صادرة عن البنك الدويل يف 2013، 
القائم على هذه  والعمل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أيضًا بني وظائف  متيز  العمل،  أجل  التوصيل من 
التكنولوجيا.16 وباألخذ من تصنيف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD)، يعرف التقرير وظائف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأهنا الوظائف " اليت تنشأ مباشرًة عن إنتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وعن استعماهلا املكثف". وهي تشمل:

متخصصي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: الذين يقومون بتطوير واستنباط األدوات اخلاصة بتكنولوجيا   1
املعلومات  تكنولوجيا  لوظائفهم  الرئيسية  املخرجات  تكون  والذين  لآلخرين،  واالتصاالت  املعلومات 

واالتصاالت (املشفرون، ومطورو الربجميات ومهندسوها، واملربجمني، يتدرج مجيعهم ضمن هذه الفئة).

مرشد، م.، فاريل، د.، بارتون، د. (2015، صفحة 12). التعليم من أجل التوظيف: تصميم نظام جمدي.   13 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf

يستعمل هذا التقرير مصطلح "التشفري"، والذي يشمل الربجمة، وتطوير وهندسة الربجميات، وتطوير الويب، وتطوير التطبيقات، وتطوير   14

إنرتنت األشياء، وما إىل ذلك.
ومع ذلك، من النادر وجود أرقام دقيقة عن حجم كل من وظائف تكنولوجيا املعلومات العامة واألكثر ختصصًا (مثل التشفري والربجمة   15

وتطوير الربجميات)، سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية. وعالوة على ذلك، فعلى الرغم من اإلعالن عن التقديرات من حني آلخر، 
خاصة يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية، فإن البيانات احملددة عن األعداد الفعلية للوظائف املتاحة وتلك اليت لن تشغل بسبب نقص 

املهارات، غري متاحة حبرية جلمهور العامة.
.Paradi-Guilford, C. ،Narimatsu, J. ،Kelly, T. ،Imaizumi S. ،Raja, S (2013)، التوصيل من أجل العمل: كيف ميكن   16

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف زيادة فرص التوظيف. وحدة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنبك الدويل. 
 www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/09/

000456286_20130909094536/Rendered/PDF/809770WP0Conne00Box379814B00PUBLIC0.pdf

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/09/000456286_20130909094536/Rendered/PDF/809770WP0Conne00Box379814B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/09/000456286_20130909094536/Rendered/PDF/809770WP0Conne00Box379814B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/09/000456286_20130909094536/Rendered/PDF/809770WP0Conne00Box379814B00PUBLIC0.pdf
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مستعملني متقدمني: املستعملون املؤهلون ألدوات الربجميات املتقدمة اخلاصة بقطاع حمدد غالبًا، وال تكون   2
الرسوم  التكنولوجيا أدواهتا (مصممو  املعلومات واالتصاالت، بل متثل هذه  الرئيسية تكنولوجيا  وظيفتهم 

البيانية واإلحصائيون وعلماء البيانات، أمثلة على هذا النمط من املستعملني).
مستعملني أساسيني: املستعملون املؤهلون لألدوات العامة، حيث تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   3

جمرد أداة وليست الوظيفة الرئيسية.
ويوضح التقرير أنه يف حني أنه ميكن وجود الفئات الثالث للعاملني والوظائف كلها يف كل اقتصاد، "هناك افتقار 
إىل البيانات اخلاصة بعدد وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة يف العامل النامي". ومع ذلك، يستشهد 
التقرير بالعديد من األمثلة لنمو هذه الوظائف يف كثري من مناطق العامل، من أوروبا (مبعدل منو سنوي 3% تقريبًا) 
والواليات املتحدة (حيث تشهد صناعة التطبيقات املتنقلة منوًا بنسبة 45%) إىل اهلند (حيث توفر خدمات تكنولوجيا 
املعلومات وظائف ألكثر من مليوين نسمة) وكينيا (حيث تشغل شركة واحدة تعمل يف جمال التطبيقات املتنقلة، 

M-PESA، حنو 000 23 نسمة).

ومن جهة أخرى، يعرف تقرير " التوصيل من أجل العمل" العمل القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بالعمل الذي ميكن االضطالع به بسبب وجود أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت مكنت األفراد من 
االلتحاق بوظائف بغض النظر عن مكان وجودهم، إضافة إىل استحداث أشكال جديدة للعمل، مثل العمل املصغر. 
ونظرًا للعامل املوصول بينيًا بشكل كبري، أصبحت اجلغرافيا غري مهمة نسبيًا عندما يتعلق األمر بالعمل مع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

 Silicon) وعلى الرغم من أن بعض وظائف التنمية املتخصصة شائعة على نطاق واسع يف أماكن مثل وادي السيلكون
Valley) يف الواليات املتحدة أو مجهوريا كوريا، فإن الكثري من الوظائف األخرى القائمة على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت متوفرة يف عدد من املناطق والبلدان. وكثري من الوظائف القائمة على قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت تنشأ يف االقتصادات الناشئة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة األمريكتني، خاصة عندما يتعلق 
األمر بالشركات الصغرية واملتوسطة (SME). كما تتوفر فرصة لألفراد املقيمني خارج مواقع التكنولوجيا اهلامة 
الرئيسية، مثل وادي السيلكون ومجهورية كوريا، من أجل املنافسة يف اقتصاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من خالل اإلسناد اخلارجي، أو حىت عن طريق اهلجرة إىل هذه االقتصادات، مع استمرار النقص يف املهارات. 
ويشري البنك الدويل إىل أن "اإلسناد اخلارجي يوظف مباشرة أكثر من 3,4 مليون شخص يف مصر واهلند والفلبني". 

وميكن املضي يف القول بأن:

"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح للعاملني اإلقامة يف أي مكان، نظريًا على األقل. ويف حني يسمح   
هذا األمر للشركات بالنفاذ إىل املجمع العاملي للمواهب، فإنه يعين يف نفس الوقت أن الزيادة يف عدد الشركات 
أو يف النشاط االقتصادي يف موقع ما ال تفسر على أهنا زيادة يف عمليات التوظيف يف هذا املوقع. فعلى سبيل 
املثال، فإن النمو يف صناعة تكنولوجيا املعلومات يف الواليات املتحدة، رمبا ال يؤدي بأي حال من األحوال 
إىل زيادة يف الطلب على العمالة يف الواليات املتحدة، بل إىل زيادة يف الطلب على مربجمني يتسىن هلم العمل 

عن ُبعد من بلدان أخرى".
وبالتايل، هناك فرصة للباحثني عن وظائف يف مناطق مثل إفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتني لتطوير هذا 

السعي احلثيث وراء املهارات واالستفادة من الوظائف املتاحة حمليًا أو عامليًا.
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وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تقتصر على صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يف جمتمع 
املعارف املرقمن بصورة متزايدة، فإن شركات التكنولوجيا ليست فقط هي الوحيدة اليت تسعى إىل توظيف مشفرين. 

وأشارت اإليكنومست إىل:

"مع االنتشار الواسع للصناعات، من تصنيع السيارات إىل الفضاء إىل األجهزة املنزلية، أصبح لدى املنتجات   
عدد أكرب من ذي قبل من خطوط الشفرات املدجمة فيها. وتكافح هذه الشركات هي األخرى من أجل تعيني 
العدد الكايف من املطورين. وتعلن شركة فورد عن عدد كبري من الوظائف يف جمال الربجميات شأهنا يف ذلك 
شأن الكثري من الشركات متوسطة احلجم. ومع سعيها خلدمة عمالئها عرب تطبيقات اهلواتف الذكية، فإن 
مجيع أشكال األعمال التجارية املتعلقة باخلدمات، من األعمال املصرفية إىل البيع بالتجزئة، حتتاج إىل املزيد 

من األفراد ذوي املهارات يف جمال الربجميات".17
وعالوة على ذلك توفر وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرص توظيف يف القطاعات األخرى. فاإلحصائيات 
بشأن وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تأخذ يف احلسبان الوظائف املتولدة بصورة غري مباشرة من 
وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.18 فعلى سبيل املثال، يذكر تقرير التوصيل من أجل العمل أن "يف اهلند، 
تولد الوظيفة الواحدة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت أربع وظائف غري مباشرة... ويف الفلبني 
تولد الوظيفة الواحدة اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات من وظيفتني إىل ثالث وظائف جديدة يف القطاعات 
األخرى... ويف أمريكا الالتينية، تقابل كل وظيفة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يساوي 2,4 

وظيفة جديدة يف القطاعات األخرى".

النقص يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.2

بالنظر إىل أن الطلب على مطوري الربجميات يغطي، معظم، إن مل يكن كل قطاعات التوظيف، فإن من املناسب 
القيام بإطالله على أرباب األعمال بوجه عام إبان تقييم النقص يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
فالكثري من البيانات احلالية مصدرها أحباث الصناعة خبصوص املهارات اليت يرغب أرباب األعمال توفرها لدى 

طاليب الوظائف واملوظفني.

مهارات قوة العمل ال تواكب النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تظهر الصورة العامة أن الكثري 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  واملوظفني يف  الوظائف  لدى طاليب  واملعارف  التدريب  معنية حبالة  الشركات  من 
واالتصاالت. واالسرتاتيجية اخلاصة باملبادرة العاملية بشأن وظائف مالئمة للشباب19 اليت أطلقها حتالف يضم 19 

وكالة من وكاالت األمم املتحدة يف 1 فرباير 2016، تشري إىل أن:

"التكنولوجيا واالبتكار وعوامل أخرى، أدت إىل التغري السريع يف فرص العمالة يف فرص العمالة يف السوق   
وشروطها واالحتياجات املتعلقة باملهارات بالنسبة للشبان والشابات. ففي بعض قطاعات التكنولوجيا، هناك 

www.economist.com/news/business/21644150-battle-software- .كيف تصطاد مبدعًا يف جمال احلاسوب .Schumpeter  17

talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag

ميكن هلذه الوظائف غري املباشرة أن تأخذ أشكاًال متنوعة. فعلى سبيل املثال، ميكنها أن تضم وظائف يف القطاع العام متول من الضرائب   18

اليت يدفعها العاملون يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو الوظائف املتولدة يف قطاع اخلدمات على أساس إنفاق العاملني، يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أجورهم يف املطاعم أو املتاجر أو شراء خدمات أو حىت الوظائف اجلديدة الالزمة لدعم بعض 

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن أمثلة ذلك، الوسطاء الذين يوفرون وسائل اإليداع/السحب بالنسبة لألموال دعمًا ألي 
عملية للمعامالت املالية املتنقلة.

تقرير الدورة الثالثني ملجلس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق يف األمم املتحدة (امللحق IV: املبادرة العاملية بشأن الوظائف املالئمة   19

https://www.unsceb.org/content/report-30th-session-october-2015-new-york (للشباب

http://www.economist.com/news/business/21644150-battle-software-talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag
http://www.economist.com/news/business/21644150-battle-software-talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag
https://www.unsceb.org/content/report-30th-session-october-2015-new-york
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بالفعل نقص يف املهارات، مما يؤدي إىل وجود وظائف شاغرة ويعزز احلاجة إىل أشكال جديدة للتدريب 
على املهارات".20

وهناك تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة Manpower Group، استقصاء عام 2015 بشأن النقص يف املواهب، غطى 
أن  الرغم من  فعلى  املهارات.21  النقص يف  لتحديد جماالت  بلدًا   42 بالتوظيف يف  القائمني  700 41 مدير من 

االستقصاء مل يكن قاصرًا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو التشفري، فقد أعطت النتائج فكرة عن املجاالت 
اليت تشهد نقصًا، من منظور املدراء الذين تناوهلم االستقصاء. وكان من بني الوظائف العشر األصعب من حيث 
شغلها ثالث وظائف تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات أو التشفري: وأحتل املهندسون 
الرابعة يف حني احتل موظفو تكنولوجيا  الفنيون يف املرتبة  الثالثة من حيث صعوبة شغل وظائفهم تالهم  املرتبة 
املعلومات (خاصة املطورون واملربجمون ومديرو قواعد البيانات وقادة ومديرو تكنولوجيا املعلومات) املرتبة التاسعة. 
ويشري التقرير أيضًا إىل أن السببني الرئيسيني من بني أسباب الصعوبة اليت يواجهها مدراء التوظيف يف شغل الوظائف 
مها النقص يف املتقدمني إىل الوظائف/عدم وجودهم باملرة (35%) والنقص يف املؤهالت التقنية (املهارات املكتسبة 
- 34%). ويشري حبث مماثل ملؤسسة McKinsey & Company إىل أن الوظائف ال تشغل بسبب نقص مهارات 
للوظائف  الرئيسي  السبب  هو  املهارات  يف  النقص  إن  األعمال  أرباب  من   %40 حنو  "يقول  املتقدمني: 

الشاغرة األساسية".22 

ومن خالل تقرير عن استقصاء لنحو 200 3 من كبار موظفي املعلومات (CIO) وقادة التكنولوجيا من شركات 
يف 30 بلدًا، ترى شركة Harvey Nash (2014)، وهي شركة عاملية الستشارات التعيني وتوريد خدمات التوظيف 
من اخلارج يف جمال تكنولوجيا املعلومات، أن النقص يف مهارات التكنولوجيا آخذ يف االزدياد.23 وأعرب %60 
من كبار موظفي املعلومات قلقهم من هذا النقص يف 2014 مقارنة بنحو 45% فقط يف 2013، وهذه هي الزيادة 
األكرب يف هذا الرقم منذ عام 2008 قبل الركود االقتصادي. وأعلن 25% من كبار موظفي املعلومات هؤالء عن 
معاناهتم من نقص يف مهارات التشفري. ويف نفس الوقت، خيطط 42% من كبار املوظفني هؤالء لزيادة عدد موظفي 
 2006 منذ  أي وقت مضى  من  أكرب  بصورة  املعلومات  تكنولوجيا  ميزانيات  زيادة  مع  املعلومات  تكنولوجيا 
(يتوقع 44% من كبار موظفي املعلومات زيادة يف ميزانية تكنولوجيا املعلومات يف املستقبل). وبالتايل، ال ميكن 

هلذا النقص أن يزيد إال إذا توفرت وظائف أكثر دون أن تقابلها زيادة يف كم املواهب.

النقص يف مهارات التشفري: االجتاهات العاملية  1.2.2

يتوقع أن يشتد الطلب على مطوري الربجميات خالل السنوات األربع املقبلة: يتوقع املكتب األمريكي إلحصاءات 
العمل أن معدل شغل الوظائف اخلاصة باحلاسوب سيزداد بنسبة 22% حبلول عام 2020، حيث سيكون الطلب 
على مطوري الربجميات هو األعلى (بني 28 و32% حسب نوع التطوير).24 ويف دراسة لتحديد الوظائف اليت تشهد 

 UNFPAو UNESCOو UNEPو UNDPو UNDESAو UNCTADو ITUو ITCو FAO :رئيس فريق املهام املكون من ،Pa ILO  20

و UN-Habitat وUNICEF وUNIDO وUNRWA وUN-WOMEN وUNWTO وWIPO وجمموعة البنك الدويل و(حبكم املنصب) مكتب 
مبعوث األمني العام املعين بالشباب. (2015). املبادرة العاملية للوظائف املالئمة للشباب.

www.manpowergroup.com/wps/wcm/ .استقصاء عام 2015 بشأن النقص يف املواهب .Manpower Group مؤسسة  21

connect/ db23c560-08b6-485f-9bf6-f5f38a43c76a/2015_Talent_Shortage_Survey_US-lo_res.pdf?MOD=AJPERES
.Mourshed, M., Farrell, D., & Barton, D (2015، صفحة 16). التعليم من أجل التوظيف. تصميم نظام جمٍد.   22 

http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf

Harvey Nash. استقصاء كبار موظفي املعلومات (CIO) لعام 2014:   23 

www.harveynash.com/group/mediacentre/2014%20CIO_survey.pdf

.Thibodeau, P (29 مارس، 2012). تقول جملة عامل احلاسوب األمريكية، إن وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستشهد منوًا   24

 مبعدل 22% خالل عام 2020. 
www.computerworld.com/article/2502348/it-management/it-jobs-will-grow-22--through-2020--says-u-s-.html

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/%20db23c560-08b6-485f-9bf6-f5f38a43c76a/2015_Talent_Shortage_Survey_US-lo_res.pdf?MOD=AJPERES
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/%20db23c560-08b6-485f-9bf6-f5f38a43c76a/2015_Talent_Shortage_Survey_US-lo_res.pdf?MOD=AJPERES
http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/Education-to-Employment_FINAL.pdf
http://www.harveynash.com/group/mediacentre/2014%20CIO_survey.pdf
http://www.computerworld.com/article/2502348/it-management/it-jobs-will-grow-22--through-2020--says-u-s-.html
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الطلب األشد يف 24 بلدًا،25 ترى مؤسسة Michael Page (كالة توظيف وعمالة) أن أعلى مهنتني من حيث 
الطلب (عرب مجيع املناطق فيما عدا إفريقيا) مها مهندسو ومطورو الربجميات).26

بيد أنه طبقًا الستقصاء حديث أجرته شركتا Tech Target وHarvey Nash بشأن مهن تكنولوجيا املعلومات 
تظل مواهب التطوير وما يرتبط به عزيزة املنال مع زيادة يف العجز من 22% يف 2013 إىل 26% يف 27.2014 وتشمل 

املهارات األكثر طلبًا البيانات الضخمة وعلم حتليل البيانات وإدارة التغيري والتطوير.

الطلب الكبري على املطورين مرجعه ظهور الشركات املتمحورة حول الربجميات: ظهور التشفري كمهارة عالية 
القيمة يعيد حتديد اسرتاتيجيات األعمال التجارية والطلب على العمالة. ويشرح تقرير للمنظمة OECD يناقش مسألة 

النقص يف املهارات ذلك:

"بعض التغيريات اهليكلية، مثل اعتماد تكنولوجيات جديدة، ميكن أن تزيد من الطلب على بعض املهارات   
غري املتاحة يف سوق العمل وقتها، مما يولد نقصًا يف املهارات حىت مع زيادة البطالة. ويف الواقع، ال يضمن 
وجود كم كبري من املتعطلني عن العمل توصل أرباب العمل إىل األفراد ذوي املهارات املناسبة لشغل الوظائف 

الشاغرة لديهم".28
:CA Technologies بتكليف من شركة Oxford Economics وطبقًا لتقرير صادر عن

"هناك نوع جديد من الشركات، الشركات املتمحورة حول الربجميات، يعيد حتديد اسرتاتيجيات شركات   
األعمال وأدائها. وعرب مجيع الصناعات يف شىت أحناء العامل، تربز هذه الشركات يف قيادة تسريع اقتصاد 
التطبيقات، حيث حيتل التشفري موقع الصدارة ويعتمد التمييز التنافسي على تطبيقات تسعد العمالء وأساليب 

تطوير متقدمة".29
وهذا الشكل التنظيمي اجلديد "الشركات املتمحورة حول الربجميات" ميكن أن يكون املصدر للنقص األكثر خطورة 
يف املهارات اخلاصة بالتشفري. ومع ذلك من املهم الوضع يف االعتبار أنه كما ورد أعاله بالنسبة للفئات الثالث من 
العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن هذه املهارات تستعمل يف معظم الوظائف والقطاعات إن 

مل يكن فيها مجيعًا.

ويعتقد قادة شركات األعمال يف الصناعات التكنولوجية وغري التكنولوجية أن العائق األكرب أمام إدخال اقتصاد 
التطبيقات يتمثل يف النقص يف املعارف واملهارات. ويعرض تقرير Oxford Economics املذكور آنفًا نتائج استقصاء 
لنحو 200 من قادة شركات األعمال يف مناطق األمريكتني وأوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ عرب جمموعة متنوعة من 
القطاعات، من التصنيع واخلدمات التجارية وصوًال إىل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية. ويتفق حنو نصف املجيبني 
على االستقصاء (43%) أو يتفقون بشدة على أن التحول إىل االقتصاد املتمحور حول الربجميات سيكون حامسًا 

بالنسبة لنجاحهم سواء يف الوقت الراهن أو خالل السنوات الثالث املقبلة.

.OECD استنادًا إىل قوائم رمسية للنقص يف الوظائف نشرت يف دليل احلياة األفضل للمنظمة  25

 .Business Insider (8 أكتوبر، 2015). الوظائف األشد طلبًا يف العامل. موقع Walters, N.  26 

www.businessinsider.com/most-in-demand-jobs-around-the-world-2015-10

 .Tech Target (6 نوفمرب، 2015). اختاذ خطوات يف مسألة نقس مطوري الربجميات. شركة Silverthorne, V.  27 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/news/4500256938/Taking-strides-in-the-software-developer-short-

age

http://skills.oecd.org/hotissues/skillsshortages.html .(2015). النقص يف املهارات OECD املنظمة  28

http://rewrite.ca.com/content/dam/rewrite/ .(2015). معركة املزايا التنافسية يف اقتصاد التطبيقات Oxford Economics  29

 files/ White-Papers/CA%20-%20The%20Battle%20for%20Competitive%20Advantage%20in%20the%20App%20

Economy%20-%20final%20June%205%202015.pdf

http://www.businessinsider.com/most-in-demand-jobs-around-the-world-2015-10
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/news/4500256938/Taking-strides-in-the-software-developer-shortage
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/news/4500256938/Taking-strides-in-the-software-developer-shortage
http://skills.oecd.org/hotissues/skillsshortages.html
http://rewrite.ca.com/content/dam/rewrite/files/%20White-Papers/CA%20-%20The%20Battle%20for%20Competitive%20Advantage%20in%20the%20App%20%20Economy%20-%20final%20June%205%202015.pdf
http://rewrite.ca.com/content/dam/rewrite/files/%20White-Papers/CA%20-%20The%20Battle%20for%20Competitive%20Advantage%20in%20the%20App%20%20Economy%20-%20final%20June%205%202015.pdf
http://rewrite.ca.com/content/dam/rewrite/files/%20White-Papers/CA%20-%20The%20Battle%20for%20Competitive%20Advantage%20in%20the%20App%20%20Economy%20-%20final%20June%205%202015.pdf
http://rewrite.ca.com/content/dam/rewrite/files/%20White-Papers/CA%20-%20The%20Battle%20for%20Competitive%20Advantage%20in%20the%20App%20%20Economy%20-%20final%20June%205%202015.pdf
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وينص التقرير على أن هذه التحويالت إىل العمليات واملنتجات املتمحورة حول الربجميات حتتاج إىل اكتساب 
مواهب جديدة مبهارات خمتلفة ومبتكرة وهو أمر "يصعب على الشركات حتقيقه مع إعالن 42% من املجيبني على 
االستقصاء عن "النقص يف املعارف واملهارات" باعتباره العائق األكرب أمام دخول اقتصاد التطبيقات. وتشمل هذه 
وأمن  التطبيقات  لربجمة  البينية  والسطوح  والتعاون  البيانات  علوم  الربجمة على  وتطبيق  الربجمة  املختلفة  املهارات 
تكنولوجيا املعلومات - "أبرز املهارات الالزمة لنجاح اقتصاد التطبيقات". ومن بني املهارات "األكثر أمهية" الالزمة 
القتصاد التطبيقات: علوم البيانات (22%) وعمليات التطوير (%20) (DevOps) وتطوير السطوح البينية لربجمة 
التطبيقات (API) واستعماهلا (19%) والربجمة والتطوير (18%) والربجميات احملددة بالوظائف (15%)، وحتتاج مجيعها 

إىل مستوى ما من القدرة على التشفري.

مشولية انتشار اهلواتف الذكية ميكن أن يفاقم من هذا النقص: مع زيادة مشولية انتشار اهلواتف الذكية أكثر فأكثر، 
ميكن توقع زيادة الطلب على التطبيقات املتنقلة، وهو ما يزيد من دوره من الطلب على املربجمني. ويقدم الشكل 4 

أدناه بعض األرقام الصادمة بشأن اقتصاد التطبيقات العاملي ووظائفه.30

الشكل 4: باألرقام: تقييم اقتصاد التطبيقات يف 2015
اقتصاد التطبيقات العاملي:

ملياران (2): عدد مستعملي اهلواتف الذكية يف شىت أرجاء العامل يف 2015  •
180 مليارًا: عدد عمليات تنزيل التطبيقات املتوقعة يف 2015 يف العامل  •

10 مليارات دوالر أمريكي: اإليرادات املتولدة من التطبيقات iOS يف 2014  •
77 مليار دوالر أمريكي: إيرادات سنوية متوقعة يف العامل من التطبيقات حبلول 2017  •

143 مليار دوالر أمريكي: احلجم اإلمجايل لسوق التطبيقات املتنقلة املقدر حبلول 2016  •
توفري الوظائف يف اقتصاد التطبيقات األمريكي:

000 627: عدد الوظائف األمريكية اليت وفرها تطبيق iOS App Store حىت اآلن  •
110: النسبة املئوية يف زيادة الوظائف ملطوري Android يف الفرتة بني 2012 و2014  •

54: النسبة املئوية يف زيادة الوظائف ملطوري iOS يف الفرتة بني 2012 و2014  •
43: النسبة املئوية ملطوري تطبيقات الشركات الذين يرحبون 000 120 دوالر أمريكي سنويًا على األقل  •

19: النسبة املئوية ملطوري تطبيقات العمالء الذين يرحبون نفس املبلغ  •
CA Technologies :املصدر

يعرض الشكالن 5 و6 أدناه صورة لالجتاهات العاملية يف اقتصاد التطبيقات املتنقلة. وقد ال تكون مفاجأة معرفة أن 
نوقش يف  املطورين؛ ومع ذلك، وكما  األقل من  العدد  وإفريقيا  العربية  والبلدان  الالتينية  أمريكا  مناطق  لدى 

الفقرة 2.2.2، فإنه حىت يف هذه املناطق، هناك مؤشرات لوجود نقص حملي يف املواهب التكنولوجية املاهرة.

 .CA Technologies ReWrite .2015 (30 يوليو، 2015). باألرقام: تقييم اقتصاد التطبيقات يف Upadhyaya, P.  30 

http://rewrite.ca.com/us/articles/application-economy/by-the-numbers-sizing-up-the-app-economy-in-2015.
html

http://rewrite.ca.com/us/articles/application-economy/by-the-numbers-sizing-up-the-app-economy-in-2015.html
http://rewrite.ca.com/us/articles/application-economy/by-the-numbers-sizing-up-the-app-economy-in-2015.html
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الشكل 5: عدد مطوري التطبيقات يف 2014 حسب املنطقة

 
 

760K (32,9%) مطور 

 انتشار مطوري التطبيقات في ثالث قارات
 (n=149 7)النسبة املئوية من املطورين حسب كل منطقة 

 آسيا

 أوروبا

 أمريكا
 الشمالية

 ةاجلنوبي أمريكا

 إفريقيا

 يانوسياقأو 

680K (29,7%) مطور 

680K (29,4%) مطور 

80K (3,5%) مطور 

70K (3%) مطور 

35K (1,5%) مطور 

Developer Economics31  املصدر: شركة

 .Developer Economics اقتصاد تطبيقات بقيمة 68 مليار دوالر أمريكي. شركة .Asteriadis, N.  31 

www.developereconomics.com/ report/q1-2014-68-billion-app-economy/

http://www.developereconomics.com/%20report/q1-2014-68-billion-app-economy/
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الشكل 6: اقتصاد التطبيقات العاملي (2013)

 
 

 اقتصاد التطبيقات توجه عالمي
 2013من إمجايل مبيعات التطبيقات يف  42%... غري أن أمريكا الشمالية متثل 

 

 مليار  18,1مبيعات التطبيقات: 
 دوالر أمريكي

 ألف مطور 679ن: و املطور 

 مليار  28,6مبيعات التطبيقات: 
 دوالر أمريكي

 ألف مطور 671ن: و املطور 

 
 مليار  3,9مبيعات التطبيقات: 

 دوالر أمريكي
 ألف مطور 80ن: و املطور 

 
 مليار  4,7مبيعات التطبيقات: 

 دوالر أمريكي
 ألف مطور 105ن: و املطور 

 
 مليار  12,5مبيعات التطبيقات: 

 والر أمريكيد
 ألف مطور 751ن: و املطور 

VisionMobile32 :املصدر

النقص يف مهارات التشفري: االجتاهات اإلقليمية  2.2.2

تصف جملة Economist النقص يف مواهب التكنولوجيا بأنه توجه عاملي، حيث تكافح الشركات العاملة يف جمال 
التكنولوجيا وغري العاملة يف هذا املجال من أجل توظيف مطوري الربجميات ذوي املهارات الالزمة واحلفاظ عليهم:

"على الرغم من أن املنافسة على املواهب حامية الوطيس خاصة يف وادي السيلكون، فإن الظاهرة تعد عاملية.   
ففي اهلند، تناضل شركات التجارة اإللكرتونية العمالقة مثل Flipkart وSnapdeal بشدة من أجل تعيني 
مهندسي الربجميات ملساعدهتا يف منافسة شركة Amazon. وترعى شركة Baidu، وهي إحدى كربيات 
شركات اإلنرتنت الصينية أحداث التوفيق بني األفراد ألن االستقصاءات أظهرت أن املوظفني املتزوجني األقل 

احتماًال يف القفز على املنافس".33
ويف حني يأيت الكم األكرب من البيانات واألحباث املتاحة من الواليات املتحدة ومن أوروبا، كما ورد شرحه آنفًا، 

يعرض أدناه عرض جممل للبيانات احملدودة بشأن املناطق األخرى.

www.visionmobile.com/product/business-productivity-apps/ .تطبيقات األعمال التجارية واإلنتاجية .Vision Mobile  32

www.economist.com/news/business/21644150-battle-software- .كيف تصطاد مبدعًا يف جمال احلاسوب .Schumpeter  33

talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag

http://www.visionmobile.com/product/business-productivity-apps/
http://www.economist.com/news/business/21644150-battle-software-talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag
http://www.economist.com/news/business/21644150-battle-software-talent-other-industries-can-learn-silicon-valley-how-bag
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1.2.2.2 آسيا واحمليط اهلادئ

يبني استقصاء Harvey Nash لكبار موظفي املعلومات (CIO) لعام 2014 أن نسبة كبار موظفي املعلومات يف منطقة 
آسيا واحمليط اهلادئ (APAC) تزيد مبقدار 16% عن املتوسط العاملي (60%) يرجح تأثرها بالسلب من النقص يف 
املهارات. وترى الصني أن 76% من كبار موظفي املعلومات يف الصني وهونغ كونغ سيتأثرون بالنقص يف املهارات 
أيضًا. وخيطط حنو النصف (49%) يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ لزيادة أعداد العمالة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
يف السنوات املقبلة، وكذلك 42% من الصني وهونغ كونغ. ويف فيتنام، يرى 84% من كبار موظفي املعلومات أن 

النقص يف املهارات سيكون له أثر ما يف حني خيطط 61% لزيادة العمالة يف هذا املجال.

ويرى تقرير Manpower Group (استقصاء النقص يف املواهب لعام 2015) أن العجز يف املواهب آخذ يف االزدياد 
عامليًا، مع استفحال املشكلة يف اليابان وبريو وهونغ كونغ بالصني، حيث تضم قائمة الثالثة األوائل اقتصادين من 

آسيا. ويبلغ أرباب األعمال يف اهلند ونيوزيلندا وسنغافورة أيضًا بنقص يف املواهب أكرب من املتوسط العاملي.

وهناك دراسة أخرى بتكليف من شركة Cisco Systems ونشرت يف موقع وظائف املعهد IEEE، تعلن أنه سيكون 
هناك "فجوة يف املهارات مبا يزيد عن 000 400 مهين يف جمال الربط الشبكي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حبلول 
2016".34 ومن البلدان اليت ورد ذكرها يف الدراسة أسرتاليا واهلند وإندونيسيا وماليزيا والفلبني ومجهورية كوريا 

وتايالند وفيتنام. وترى الدراسة أن "29% من الشركات اليت خضعت لالستعراض تظهر صعوبة يف العثور على 
مرشحني مؤهلني للوظائف".35

2.2.2.2 أمريكا الالتينية

تشري النتائج املستقاة من استقصاء Manpower Group إىل أن من بني البلدان العشرة األوائل اليت تعاين يف شغل 
الوظائف بسبب النقص يف املواهب، هناك مخسة بلدان من أمريكا الالتينية: بريو بنسبة 67% من أرباب األعمال 
الوظائف، واألرجنتني (63%)، والربازيل (63%)، وبنما (58%) وكولومبيا  يعلنون عن صعوبة يف شغل  الذين 

(57%).36 وتأيت املكسيك خلفهم بنسبة %54.

وقد استحوذ النقص يف املواهب التكنولوجية يف الربازيل بشكل خاص على اهتمام كبري من وسائل اإلعالم. ويصف 
مقال يف جريدة Wall Street الوضع:

"تعد الربازيل واحدة من أكرب أسواق العامل يف جمال اإلنرتنت، حيث حتتل املرتبة اخلامسة بالنسبة لعدد مستعملي   
اإلنرتنت والثالثة من حيث إمجايل الوقت املستغرق على اخلط. وهي أيضًا مقر عدد كبري من الشركات 
املكرسة لوسائل التواصل االجتماعي واإلعالن الرقمي والتجارة اإللكرتونية وغريها من األعمال التجارية 
اليت جتري على اخلط. بيد أن أرباب األعمال احلرة الذين يتولون إدارة هذه الشركات يقولون إن الربازيل 
لديها نقص يف املهارات يعوق قدرهتا على النمو. ففي الربازيل يواجه 63% من مجيع أرباب األعمال صعوبة 
 Manpower يف شغل الوظائف، مقارنة باملتوسط العاملي البالغ 36%، وذلك طبقًا الستقصاء يف 2014 لشركة
Group، وهي شركة يف جمال املوارد البشرية وشركات التكنولوجيا اليت حتتاج إىل مواهب هندسية متخصصة 

.Schneiderman, R. (أغسطس 2014). هناك طلب على املواهب التكنولوجية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، لكن ال يزال النقص   34

.IEEE يف املهارات مشكلة. موقع وظائف املعهد 
http://careers.ieee.org/article/asiapacific_0814.php 

http://prealblog.org/2014/09/09/ .تطور فجوة املهارات يف جمال الربط الشبكي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .Sucre, F.  35

where-is-all-the-professional-talent-in-latin-america/

.PREAL أين توجد مجيع املواهب املهنية يف أمريكا الالتينية؟ مدونة .Sucre, F.  36 

http://prealblog.org/2014/09/09/where-is-all-the-professional-talent-in-latin-america/

http://careers.ieee.org/article/asiapacific_0814.php
http://prealblog.org/2014/09/09/where-is-all-the-professional-talent-in-latin-america/
http://prealblog.org/2014/09/09/where-is-all-the-professional-talent-in-latin-america/
http://prealblog.org/2014/09/09/where-is-all-the-professional-talent-in-latin-america/
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تندرج ضمن الشركات اليت تعاين من القدر األكرب من الضغوط يف هذا الصدد. والعرض احملدود يف أبرز 
املواهب ميثل حتديًا بالنسبة ملراكز التكنولوجيا يف العامل بأسره. غري أن هذا األمر ميثل مشكلة خاصة للربازيل، 

اليت لديها عدد قليل نسبيًا من اخلرجيني يف جمال علوم احلاسوب مقارنة باحلجم الكبري لسوقها".37
ويف املكسيك، تتوفر لكثري من األعمال التجارية فرصة النمو يف قطاع التكنولوجيا، بيد أن رأس املال البشري املاهر 
يظل مشكلة. ويرى أحد رجال األعمال املرموقني املقيمني يف مدينة مكسيكو سييت، ريكاردو مدينا، أن هناك 
فرصة للمكسيك لكي يكون هلا دور رئيسي يف ازدهار قطاع إنرتنت األشياء (IoT)، ولكن بشرط تدريب األفراد، 
"أمامنا حتد كبري يتمثل يف أنه ال توجد جامعة واحدة يف املكسيك خترج بشكل رمسي املواهب البشرية املعدة للعمل 
يف جمال إنرتنت األشياء. لذا سنبدأ يف مشروع مع أمانة التعليم العام لتدريب 000 5 طالب على تطوير النماذج 

التجريبية إلنرتنت األشياء".38

3.2.2.2 إفريقيا

والنقص  عام  بوجه  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  بيانات عن  احلصول على  الصعوبة مبكان  من 
يف مهارات التشفري بوجه خاص يف إفريقيا. فعلى الرغم من وجود بعض األحباث عن وجود فرص يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للشباب العاطلني،39 فإن األرقام بشأن املهارات والنقص فيها غري متاحة يف الوقت الراهن 

خارج جنوب إفريقيا.

وتشري قائمة أعدهتا وزارة الشؤون الداخلية جبنوب إفريقيا يف 2012 إىل أن "هناك حاجة إىل حنو 000 3 مطور 
برجميات ومربمج تطبيقات وحنو 000 3 مدير مشروع ومدراء آخرين و600 1 فين دعم لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت".40 ويشري استقصاء Manpower Group (استقصاء النقص يف املواهب لعام 2015) إىل أن 31% من 

أرباب األعمال يف جنوب إفريقيا يعانون مشكالت يف شغل الوظائف بسبب نقص املواهب.

اخلالصة  3.2

تشري األحباث والبيانات املتاحة بوضوح إىل وجود نقص يف مهارات التشفري يف القطاعات العاملة يف جمال التكنولوجيا 
وغري العاملة يف هذا املجال على حد سواء. وتشري األرقام إىل أن وظائف قطاع التكنولوجيا والوظائف ذات الصلة 
بالتكنولوجيا تشهد منوًا يف مجيع القطاعات، يف حني يكافح العرض املتاح يف العمالة ملواكبة الطلب املرتبط بذلك 
على املربجمني واملطورين. ونظرًا ألوجه القصور يف علوم احلاسوب والتشفري يف التعليم الرمسي، فإن املهتمني بالتشفري 
غالبًا ما يبحثون عن ضالتهم فيما هو أبعد من الفصول التعليمية التقليدية الكتساب املهارات. ومن بني األماكن 

اليت تتيح فرصة اكتساب هذه املهارات معسكرات تدريب املستجدين على التشفري.

الثاين حتليًال ملختلف مناذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري احملددة يف بلدان منتقاة  ويعرض الفصل 
يف شىت أرجاء العامل ومسامهتها يف حل مشكلة بطالة الشباب.

 .Wall Street النقص يف املواهب التكنولوجية يعوق الربازيل. جريدة .Chao, L.  37 

www.wsj.com/articles/tech-talent-shortage-crimps-brazils-outlook-1420248531

 .Nearshore Americas النقص يف املواهب ميثل عائقًا يف املكسيك أمام ابتكار إنرتنت األشياء. موقع .Tucker, D.  38 

www.nearshoreamericas.com/mexico-overcome-talent-shortage-advantage-demand-internet-innovation/

املؤسسة الدولية للشباب. (2013). حتليل توظيف الشباب املفعل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف غانا وكينيا وجنوب إفريقيا.   39

www.iyfnet.org/sites/default/files/library/RockFdn_ICTYouthJobs.pdf

 .IT News Africa تعاين جنوب إفريقيا من عجز يف العمال املهرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. موقع  40 

www.itnewsafrica.com/2012/01/sa-has-a-shortage-of-skilled-workers-in-ict/

http://www.wsj.com/articles/tech-talent-shortage-crimps-brazils-outlook-1420248531
http://www.nearshoreamericas.com/mexico-overcome-talent-shortage-advantage-demand-internet-innovation/
http://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/RockFdn_ICTYouthJobs.pdf
http://www.itnewsafrica.com/2012/01/sa-has-a-shortage-of-skilled-workers-in-ict/
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تعلم التشفري: اعتماد منوذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري  3
يصف هذا الفصل أربعة أشكال خمتلفة ملفهوم منوذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، تعرض تطور 
هذه الصناعة التدريبية حديثة العهد يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ويشار أيضًا إىل بعض األطراف الفاعلة 
املوضوعات  يلي  اليت نشأت عنها أشكال أخرى. وفيما  النماذج األساسية  لتمثيل  الشمالية وأوروبا  أمريكا  يف 
املشمولة يف هذا الفصل: مناذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف البلدان النامية والنماذج التجارية 

ومناذج التدريب ومسارات التوظيف والشراكات والتحديات (اجلدول 1).

اجلدول 1: مسات معسكرات تدريب املستجدين على التشفري
العناصرالسمات

نوع املنظمةالنماذج التجارية  •
مصادر التمويل  •

عملية القبولخصائص التدريب  •
اخلصائص السكانية  •

مشاركة املرأة واالسرتاتيجيات  •
عروض التدريب  •

تصميم املناهج الدراسية وحتديثها  •
أسلوب التقدمي  •

طول مدة التعليم  •
منح الشهادات  •

تكاليف التدريب  •
معونة متويل للطالب   •

خدمات التوظيفالتدريب من أجل مسار العمل   •
معدل التوظيف  •
أنواع الوظائف  •

الصناعات املستهدفة   •

أنواع الشركاءالشراكات  •
طبيعة الشراكات  •

تصور املوّردين للتحديات املطروحةالتحديات  •

مناذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف البلدان النامية  1.3

على الصعيد اإلقليمي، هناك اجتاهان مشرتكان ملشهد معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف إفريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية:

زيادة انتشار هذه الصناعة يقودها أساسًا رواد األعمال يف جمال التكنولوجيا. خترج العديد من رواد األعمال   1
هؤالء أنفسهم من معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة وأوروبا وملسوا اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها توفري هذا النوع من التدريب يف بلداهنم. ويف العديد من احلاالت، متثلت اسرتاتيجيتهم يف 
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التقدم إىل معسكرات تدريب املستجدين اليت حصلوا فيها على التدريب باقرتاح توسيع العمليات لتشمل 
بلداهنم األصلية. ومع ذلك، مل ينجح حىت اآلن يف جلب املنهجية والعالمة التجارية إىل السوق احمللية اخلاصة 
به إال واحد فقط من هؤالء (Simplon، رومانيا) يف حني مل ينجح اآلخرون إال يف تأمني التزامات من هذه 

املعسكرات من أجل تقدمي اإلرشاد وإعداد الربامج وتطوير املناهج الدراسية.
القادة واملدربون يف منظمات معسكرات تدريب املستجدين مجيعهم موصولون جيدًا بصناعة التكنولوجيا   2
احمللية. يسمح هلم ذلك بإنشاء شبكة من أرباب العمل احملتملني من أجل طالهبم الذي قد يصبحون إما 
موظفني يف شركات أو يضمنون إبرام عقود للعمل بصفة مستقلة. وهذه الروابط القوية ذات أمهية حامسة 
أيضًا لتقييم احتياجات الصناعة بشأن لغات الربجمة املختلفة مما يوفر التوجيه من أجل تطوير املناهج الدراسية.

وكما أشري يف الفصل 1 من هذا التقرير، هناك على األقل أربعة مناذج جديرة باملالحظة، وعلى الرغم من أهنا ليست 
حصرية، فإهنا متثل نطاق معسكرات تدريب املستجدين على التشفري وتنوعها: منوذج جاهز للعمل، ومنوذج معسكر 
تدريب املستجدين الفائق ومنوذج معسكرات تدريب املستجدين الصغرية ومنوذج التعليم املبكر. وال تستثين هذه 
النماذج كل منها اآلخر نظرًا ألن هناك عناصر ميكن أن تكون مشرتكة بني هذه النماذج وهي بالفعل كذلك. 
وباإلضافة إىل ذلك، تصف النماذج برامج معسكرات تدريب املستجدين وليس املوّردين؛ حيث ميكن لفرادى 

موردي معسكرات التدريب تقدمي منوذج واحد من هذه النماذج أو أكثر.

النقص  ملعاجلة  األكثر مالءمة  النموذجني  الفائق  املستجدين  تدريب  للعمل ومنوذج معسكر  وميثل منوذج جاهز 
يف املهارات يف جمال التشفري (الشكل 7). وُيوثق النموذجان اآلخران لتوصيف التكييف الناشئ للمفهوم والتدليل 
على أن ثقافة التشفري أصبحت ُتدرك شيئًا فشيئًا بوصفها مهارة أساسية. ويف األساس، يؤدي كل منوذج دورًا 
هامًا وإن كان ذلك على مراحل خمتلفة يف املسار حنو إمكانية التوظيف: منوذج جاهز للعمل ملعسكرات تدريب 
املستجدين (قصرية األجل)؛ ومعسكرات تدريب املستجدين الصغرية (قصرية األجل)؛ ومعسكر تدريب املستجدين 

الفائق (متوسط األجل)؛ والتعليم املبكر (طويل األجل).
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األجل  التوظيف قصرية  إمكانية  أجل  من  التشفري  على  املستجدين  تدريب  معسكرات  مناذج   :7 الشكل 
ومتوسطة األجل

 
 

 نماذج معسكرات تدريب المستجدين على التشفير في البلدان النامية

بالدوالر  جراأل أنواع الوظائف مدة التدريب جاهز للعمل
 األمريكي

تدريب شخصي مكثف بدوام  
كامل وبدوام جزئي على لغات 

 البرمجة المختلفة

لغات البرمجة + مهارات 
االتصال وريادة األعمال 

 والحياة

 أشهر 6-3

سنة إلى 
 سنتين

خدمات 
 الوظائف

Stage intensif+ 

 مطور برامج مبتدئ
 مستقل

 مطور برامج مبتدئ
 مستقل

 صاحب مشروع

 غير متاح

10 000-13 000 

9 000-15 000 

*  املصدر: يستند نطاق األجر إىل قاعدة بيانات HongKiat اخلاصة بأجور مطوري الربامج املبتدئني ومطوري التطبيقات املتنقلة يف بلدان خمتارة وليس إىل البيانات 
املستمدة من معسكرات تدريب املستجدين على التشفري احملددة ألغراض هذا البحث.

منوذج جاهز للعمل ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري  1.1.3

ُتكرس الربامج يف هذا النموذج خصيصًا ملعاجلة حاالت النقص الفورية يف املواهب يف جمال التكنولوجيا. وتزود 
هذه الربامج األشخاص مبجموعة كاملة من املهارات الالزمة لتأهيلهم ملنصب من مستوى مطور مبتدئ، سواء 
للعمل يف إحدى الشركات أو حلساهبم اخلاص، أو كمتدربني يف حاالت أقل. وعادة ما ُيشار إىل هذه األنواع من 
معسكرات تدريب املستجدين على التشفري كمعاهد تشفري "صفر إىل ستني"، وهي برامج هتدف إىل إعداد شخص 

لديه خربة قليلة أو بدون خربة يف جمال الربجمة للعمل كمطور مبتدئ يف هناية التدريب.

وقد تكون برامج التدريب املكثف هذه بدوام كامل أو جزئي وتستغرق ثالثة إىل مخسة أشهر. وتقدم هذه الربامج 
منظمات جتارية ومنظمات غري هادفة للربح على السواء مبا يف ذلك املؤسسات االجتماعية. ونظرًا لرتكيز الربامج 
على اإلعداد للعمل يف هذا النموذج، متيل عملية القبول إىل أن تكون انتقائية وصارمة إىل حد بعيد. والبيانات 
املتاحة بشأن معدالت القبول نادرة ولكن قد تكون قابلة للمقارنة مبعسكرات تدريب املستجدين على التشفري 

املماثلة املوجودة يف الواليات املتحدة - حوايل 6 يف املائة.
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وغالبًا ما ُيوجه التدريب بشكل كبري حنو فصول دراسة شخصية، تتاح عادة مخسة أيام يف األسبوع. وخيتلف الوقت 
املستغرق يف الفصول تبعًا ملا إذا كانت برامج بدوام كامل أو بدوام جزئي - بالنسبة للربامج بدوام كامل، ترتاوح 
مدة التدريب يف الفصول بني ست وعشر ساعات يوميًا، يف حني يرتاوح نطاق الربامج بدوام جزئي بني ثالث 
ومخس ساعات. وباإلضافة إىل ذلك، ُيشرتط أن يلتزم الطالب بتكريس قدر معني من الوقت خارج الفصل ملمارسة 
املهارات املكتسبة إما عن طريق العمل على مشاريع أو القيام بتمارين على منصات التدريب املتاحة على اخلط مثل 
Codecademy. وتكتسي الفصول الشخصية أمهية حامسة ليس فقط لتطوير مهارات التشفري بل ورمبا على نفس 

القدر من األمهية لفهم دينامية العمل اجلماعي وتطوير املشاريع والعالقات مع العمالء ومهارات االتصال. وبدون 
استثناء، يتم تطوير الربامج يف هذا النموذج وحتديثها داخليًا.

وختتلف تكاليف التدريب اخلاص بالطالب حبسب املناطق والربامج (يرجى مالحظة أن التكاليف املبينة أدناه مل ُتعدل 
النموذج بني  التكاليف يف هذا  ترتاوح  إفريقيا،  ففي  املنطقة).  أو  البلد  (PPP) يف  الشراء  أسعار  تكافؤ  حسب 
500 دوالر أمريكي و500 2 دوالر أمريكي. ويف أمريكا الالتينية، ترتاوح رسوم التدريب بني 500 1 دوالر أمريكي 

 General و000 3 دوالر أمريكي. وبالنسبة إىل آسيا، ال تتاح أي بيانات هبذا الشأن باستثناء فيما خيص معسكر
Assembly يف هونغ كونغ، الصني، حيث تبلغ تكاليف التدريب 000 10 دوالر أمريكي تقريبًا. وُتقدم بعض 

الربامج باملجان أو مقابل مسامهة رمزية. ومثة خيارات خمتلفة للطالب من أجل متويل تكاليف الربنامج:

التمويل الذايت أو عن طريق بطاقات االئتمان أو القروض (وإن كان احلصول على قروض منخفضة الفائدة   1
حمدودًا للغاية يف العديد من البلدان).

الطالب.  توظيف  يتم  الرسوم حىت  وتأجيل  الشهرية،  والدفعات  املؤجل،  السداد  خليارات  املوّرد  إتاحة   2
ويف املقابل، عندما حيصل الطالب على وظيفة، ميكن حتديد نسبة مئوية من الراتب الشهري الذي يتقاضاه 

الطالب للسداد مع مرور الوقت. 
إتاحة التدريب جمانًا للطالب سواء من خالل الرعاية املقدمة من الشركات أو املنح الدراسية.  3

 22 عادًة بني  املستجدين  تدريب  للعمل ملعسكرات  يشاركون يف منوذج جاهز  الذين  الطالب  أعمار  وترتاوح 
و35 سنة، ويكون معظمهم من حديثي التخرج من الكليات أو اجلامعات أو طالبًا يعملون على أساس دوام جزئي 

أو حىت من أصحاب الشركات التجارية الصغرية.

وفيما يتعلق خبدمات التوظيف، يقدم هذا النموذج املجموعة األكثر مشوًال من اخلدمات (بدءًا من التدريب على 
مهارات قنص الوظيفة إىل التوظيف الفعلي) لدعم الطالب من خالل مسار التوظيف. وترتاوح معدالت التوظيف 

بني 60 و100 يف املائة اعتمادًا على املنظمة.

وتشمل املنظمات اليت تندرج يف إطار هذا النموذج ما يلي:

إفريقيا: Moringa School وeMobilis وSamaSource (كينيا) وxPerience وIT Varsity (جنوب إفريقيا)   •
وKACE AITI (غانا) وMuzinda (زميبابوي) وiLAB Liberia (ليبرييا) وAndela (نيجرييا)

آسيا: Generall Assembly HK وAce Hacker and Geek Skool (اهلند) وRuby on the Beach (إندونيسيا)  •
وكولومبيا  (شيلي   Desafio Latamو (املكسيك)   Laboratoria and CodeaLab41 الالتينية:  أمريكا   •

واملكسيك) وWorld Tech Makers (كولومبيا والربازيل وشيلي)

Codea: www.codealab.mx/ خمترب  41

http://www.codealab.mx/
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(إسبانيا)   Iron Hackو املتحدة)  (اململكة   Founders & Codersو (رومانيا)   Simplon أوروبا:   • 
وMcKinsey Social Initiative (إسبانيا)

الواليات املتحدة: Learn Tech Labs (سان فرانسيسكو) وGalvanize and General Assembly (سياتل)  •

منوذج معسكر التدريب الفائق ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري   2.1.3

تشرتك الربامج يف هذا النموذج يف بعض العناصر مع الربامج املندرجة يف إطار منوذج جاهز للعمل وتنتشر يف أغلب 
األحيان يف إفريقيا. وعلى غرار برامج النموذج جاهز للعمل، فهي برامج تدريبية غامرة ومكثفة، ومع ذلك، ختتلف 
عنها من حيث: (1 أهنا غالبًا ما تكون على أساس دوام كامل بدًال من دوام جزئي، و(2 يستغرق التدريب عادًة 
وقتًا أطول إىل حد كبري - بني سنة وسنتني و(3 هتدف إىل تزويد الطالب مبجموعة أوسع من املهارات اليت قد 
تشمل جمموعة متنوعة من لغات التشفري، وتصميم الغرافيك وإدارة املنتجات والتسويق وريادة األعمال وغريها من 
مهارات كسب الرزق العامة. وتعترب يف األساس برامج غامرة ومكثفة ولكنها ليست بربامج سريعة لتنمية املهارات 
 xPerience وميكن أن تكون يف الواقع مبثابة بديل للكلية أو اجلامعة يف بعض احلاالت - فعلى سبيل املثال خيطط برنامج
يف جنوب إفريقيا لتنفيذ برنامج "Gap Year" يف 2016 لتوفري تدريب بديل حلديثي التخرج من املدارس الثانوية 

الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف التعليم العايل طويل األجل.

وتكون عمليات القبول شبيهة بنموذج جاهز للعمل، على الرغم من أن مستوى معايري القبول قد يكون أعلى 
 Akirachix بسبب هيكل التمويل القائم على املنح الدراسية. فعلى سيبل املثال، تشمل عملية القبول لدى منظمة
زيارة منزلية للتأكد من أن مقدم الطلب يأيت من فئة ذات دخل منخفض؛ وُيشرتط أن يكون لدى مقدمي الطلب 
ملعهد MEST خربة عملية من ثالث إىل مخس سنوات يف جمال ريادة األعمال أو يف إحدى الشركات؛ وينخرط 
مقدمو الطلب ملعهد WeThinkCode يف معسكر تدريب ملدة أربعة أسابيع قبل اختيار املرشحني لالنضمام إىل 

الربنامج الذي يستغرق سنتني.

وتعتمد غالبية هذه الربامج على املنح الدراسية ومن مث فهي جمانية للطالب بشكل تام. ومع ذلك، يفرض أحد 
الربامج (CodeX) رمسًا قيمته 000 25 راند جنويب إفريقي (حوايل 700 1 دوالر أمريكي) لكل فصل يف برنامج 
يشمل ثالثة فصول (يبدو أيضًا أن برنامج CodeX يؤمن رعاية للطالب من قبل الشركات). وباإلضافة إىل املنح 
الدراسية، تقدم بعض برامج هذا النموذج أيضًا راتبًا لتغطية نفقات املعيشة، ويف برامج أخرى، ميكن للطالب توليد 
إيرادات إضافية عن طريق بيع املنتجات اليت يطوروهنا خالل التدريب. ويتمثل االجتاه العام يف التزام الطالب بالعمل 
إلحدى اجلهات الراعية للشركة بعد التخرج، وعادة ما يكون ذلك بأسعار السوق لتغطية مبلغ املال أو الفرتة الزمنية 
اليت استفادوا فيها من الرعاية من أجل التدريب. ولكن هذا يعتمد على عدد الشراكات لدى موّرد معسكر التدريب 

وأنواعها فعلى سبيل املثال، ال تضمن منظمة AkiraChix التوظيف. 

 CodeX andو WeThinkCode_و CodeX إفريقيا:  النموذج يف  إطار هذا  تندرج يف  اليت  املنظمات  وتشمل 
xPerience (جنوب إفريقيا) وAkiraChix (كينيا) وMEST (غانا ونيجرييا وكينيا).
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AkiraChix  هي منظمة ال هتدف إىل الربح أنشئت لتوفري التدريب جملموعة متنوعة من النساء امللتحقات باملدارس

االبتدائية والثانوية واجلامعات، والعامالت يف جمال التكنولوجيا والاليت يرغنب يف العمل يف جمال التكنولوجيا، األمر الذي 
اخلاص  رزًا لنموذج معسكر تدريب املستجدين الفائق. وبرنامج التدريبجيعلها برناجمًا مفيدًا على حنو فعال ومثااًل با

هبذه املنظمة، يتيح للنساء من طبقات مهمشة يف نريويب الفرصة الكتساب مهارات تقنية وغريها من مهارات احلياة 
ارات االتصال وريادة هجمال تطوير املواقع اإللكرتونية والتطبيقات املتنقلة وم األساسية. ويشمل الربنامج التدريب يف

 الوظائف. تعاين الكفاءات الرئيسية يف سياق السوق الكينية من نقص يف -األعمال 
 

معسكر تدريب املستجدين الصغرى  3.1.3

يشمل هذا النموذج برامج تدريب قصرية األجل جدًا تستغرق من يومني إىل ثالثة أيام وحىت شهر. ويشكل هذا 
املختلفة  العمل  الربجمة كمهنة وبفرص  بإمكانيات  الوعي  النموذج إحدى االسرتاتيجيات األكثر شيوعًا إلذكاء 
ُيستخدم هذا  ما  غالبًا  االهتمام،  إثارة  إىل  للنساء. وباإلضافة  بالنسبة  املهارات، خاصة  باكتساب هذه  املرتبطة 
النموذج لتحديد أصحاب املواهب وتوظيفهم، فضًال عن التوعية وبناء املجتمع. وتعقد بعض املنظمات أيضًا ورش 
عمل مكرسة خصيصًا ملطوري الربامج احملرتفني من أجل حتديث مهاراهتم أو تعلم تكنولوجيا جديدة. وباستثناء 
ورش العمل اليت تستهدف مطوري الربامج احملرتفني أو فئات حمددة مثل النساء والفتيات، تكون هذه الربامج عادة 

مفتوحة أمام مجيع املهتمني بدون أي شروط القبول.

وتؤدي معسكرات تدريب املستجدين الصغرية دورًا هامًا يف النظام اإليكولوجي ملعسكرات تدريب املستجدين 
على التشفري يف مجيع املناطق على حد سواء على الرغم من أهنا ال تركز بالضرورة على التوظيف. وهناك العديد 
أخرى  منظمات  تستخدم  بينما  الصغرية  املستجدين  تدريب  لتنظيم معسكرات  املكرسة حصريًا  املنظمات  من 
معسكرات تدريب املستجدين الصغرية كإضافة لربامج منوذجية جاهزة للعمل أو معسكرات تدريب املستجدين 
الفائقة اخلاصة هبم. وبغض النظر عما إذا كان املشاركون سينتهي هبم املطاف إىل اتباع مزيد من الدورات التدريبية 

أم ال، فإهنم يكتسبون نوعًا من التدريب التمهيدي على التشفري قد يرتجم إىل توظيف يف وقت ما مستقبًال. 

تشمل املنظمات اليت تندرج يف إطار هذا النموذج أو اليت تقدم هذا العنصر كجزء من التدريب:

إفريقيا: أسبوع africacode (17 بلدًا) وCode for Africa (غانا وكينيا ونيجرييا وجنوب إفريقيا)  •
آسيا واحمليط اهلادئ: Island Techies and DevCon (الفلبني)  •

األمريكتان: Epic Queen (املكسيك)  •
أوروبا: Code to Change (هولندا)  •
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deVcon  هي منظمة ال هتدف إىل الربح تقوم بتنظيم ورش عمل وأحداث تقنية قصرية األجل للطالب واملهنيني التقنيني

طالعهم على أحدث ا. وبالنسبة إىل الطالب، هتدف ورش العمل بشأن التشفري اليت تستغرق يومًا واحدًا إىل الفلبني يف
تقاء مبستوى وبالنسبة للمهنيني، تزودهم املنظمة بطريقة جمدية لالر  التكنولوجيات وحّضهم على العمل يف جمال التكنولوجيا.

تجدين على التشفري الفلبني، فإن منوذج معسكر تدريب املس مهاراهتم التقنية حبيث يتسىن هلم حتسني مسارهم الوظيفي. ويف
ة مماثلة، غالباً  تقدم دورات تدريبيغري موجود بالفعل، رغم وجود العديد من معاهد تكنولوجيا املعلومات العامة واخلاصة اليت

 بعض أحدث التكنولوجيات. ما تكون باهظة التكلفة، وتفتقر عموماً إىل التعليم يف
 

منوذج التعليم املبكر  4.1.3

تتمثل السمة املميزة هلذا النموذج يف أنه يستهدف األطفال بدًال من األشخاص الذين بلغوا سن العمل. وميثل اجلهود 
الرامية إىل إثارة االهتمام بالربجمة يف سن مبكرة. ويشمل هذا النموذج أنشطة وأحداثًا من منط معسكرات تدريب 
تعلم  العمل وأحداث هاكاثون ومنصات على اإلنرتنت مكرسة لألطفال من أجل  الصغرية كورش  املستجدين 
أساسيات الربجمة. فعلى سبيل املثال، تدير منظمة AkiraChix يف كينيا برامج توعية للمدارس الثانوية واألطفال 
تشمل معسكرات تدريب مستجدين تستمر ملدة أسبوع واحد ودورات تدريبية مرتني يف األسبوع للمدارس الثانوية 
وكذلك خميمات لألطفال ملدة أسبوع واحد. وباملثل، لدى مركز KACE-AITI يف غانا مبادرة i2CAP (أنا أستطيع 
أيضًا تطوير برامج) هتدف إىل تلقني مهارات الربجمة لطالب املدارس الثانوية. وُيبذل أيضًا املزيد من اجلهود حاليًا 

يف الواليات املتحدة وأوروبا إلدراج مهارات التشفري يف املناهج الدراسية يف سن مبكرة.

وتشمل املنظمات اليت تندرج يف إطار هذا النموذج أو اليت تقدم هذا العنصر كجزء من التدريب ما يلي:

إفريقيا: Akirachix (كينيا) وKACE-AITI (غانا)  •
 ،Made with Code؛ وcode.org(املكسيك)؛ و Epic Queen(األرجنتني)؛ و program.ar :األمريكتان  •

BlackGirlsCode ،Girls in IT (الواليات املتحدة)
أوروبا: بدأ 12 بلدًا يف االحتاد األورويب بدمج مهارات التشفري يف مناهجها الدراسية باملدارس.  •

وتتطرق األجزاء املتبقية من هذا الفصل إىل خمتلف اخلصائص املميزة ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري 
يف العامل النامي.

النماذج التجارية ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري  2.3

هناك ثالثة أنواع من املنظمات اليت توفر التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف إفريقيا وآسيا-
احمليط اهلادئ وأوروبا واألمريكتني:

املؤسسات التجارية  •
املشروعات االجتماعية  •

املنظمات غري اهلادفة للربح  •
وتوجد مجيع األنواع الثالثة يف كل منطقة من املناطق األربع، حيث تبدو املنظمات غري اهلادفة للربح أكثر انتشارًا 
يف إفريقيا. ويستخدم موّردو معسكرات تدريب املستجدين جمموعة متنوعة من مصادر التمويل لتحقيق االستدامة 
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والنمو لعملياهتم. ويعتمدون يف معظم احلاالت على اجلمع بني مصدَرْين أو أكثر بدًال من االعتماد حصرًا على 
مصدر واحد لدّر اإليرادات.

الرسوم الدراسية للطالب: الرسوم اليت يدفعها الطالب لاللتحاق بالربنامج. وخيتلف املبلغ حسب املنظمة   1
 ،xPerience(أمريكا الالتينية)؛ و World Tech Makers ،Codea ،Desafio LATAM :ونوع التدريب. مثًال

Moringa (إفريقيا)؛ وGeneral Assembly (هونغ كونغ، الصني).

مسامهة الطالب يف املنظمة بعد التوظيف: ُتدفع نسبة مئوية من الراتب الشهري للطالب لفائدة موّرد معسكر   2
تدريب املستجدين لفرتة من الوقت أثناء عملهم. وميثل ذلك مصدر إيرادات واسرتاتيجية متويل بالنسبة للعديد 
مثًال:  مسبقًا.  الدراسية  الرسوم  دفع  عبء  من  للتخفيف  املستجدين  تدريب  معسكرات  موّردي  من 
Laboratoria (املكسيك) وFounders & Coders (لندن - ال يزال قيد عملية التنفيذ)؛ وDev School (كينيا).

الرسوم اليت يدفعها أرباب األعمال الذين يقومون بالتوظيف: الرسوم املفروضة على الشركات عند توظيف   3
 Ada Developersو CodePath(اهلند)؛ و Geek Skool :أحد خرجيي معسكر تدريب املستجدين. مثًال

(الواليات املتحدة).
معّجالت املشاريع املبتدئة: يساعد املوّرد الطالب على إنشاء شركة ناشئة وحيتفظ بنسبة مئوية من أسهم   4

الشركة الناشئة. مثًال: AceHacker (اهلند).
التوظيف الداخلي: يكون لدى املوّرد وكالة توظيف أو يقوم بإنشاء وكالة توظيف أو وكالة لتطوير املواقع   5
(لندن)؛   Founders & Coders مثًال:  اخلرجيون.  عليها  يعمل  واعدة  مشاريع  عن  للبحث   اإللكرتونية 

وLaboratoria (املكسيك - ال يزال قيد عملية التنفيذ).
ترخيص املناهج الدراسية: مل ُتنفذ بعد أّي من املنظمات املوثقة هذا املصدر من مصادر توليد اإليرادات.   6
ومع ذلك، تقوم Learn Tech Labs (سان فرانسيسكو) وFounders & Coders (لندن) حاليًا بابتكار 
طرق لتنفيذ هذا األمر يف املستقبل القريب. ويكمن الفارق الوحيد بني هاتني املنظمتني يف أن األخرية ستطرح 

مناهجها كمصدر مفتوح.
التربعات [النقدية أو العينية]: كما هو متوقع، متثل التربعات مصدر متويل ذا أمهية خاصة بالنسبة للمنظمات   7
غري اهلادفة للربح اليت تقدم التدريب يف إطار معسكرات تدريب املستجدين على التشفري. وخيتلف نوع التربع 
واألنشطة اليت تغطيها التربعات من منظمة إىل أخرى. ويف بعض احلاالت، تكون التربعات العينية يف شكل 
حيز مادي أو نفاذ إىل اإلنرتنت أو مساحة تدريب أو دفع تكاليف املرافق العامة، مثًال. وغالبًا ما ُتستخدم 
التربعات النقدية كاستثمار أويل لبدء برامج التدريب وتوسيع نطاق التدريب ليشمل املزيد من األشخاص 
 Laboratoria and Epic Queen :أو أنواعًا إضافية من التدريب أو لتقدمي رسوم تسجيل الطالب. مثًال
(املكسيك)، ومبادرة McKinsey Generation بالشراكة مع Iron Hack (إسبانيا)؛ وDevCon (الفلبني)؛ 

وCode to Change (هولندا).
وتقوم املنظمات التجارية واملؤسسات االجتماعية بتوظيف أي توليفة من الُنهج السبعة املذكورة أعاله أو مجيعها، 

بينما متيل املنظمات غري اهلادفة للربح إىل االعتماد على التربعات.
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 تشفيرعلى ال المستجدين نموذج تجاري مختلف لمعسكر تدريب | إفريقيا جنوب 

من جانب أحد رجال األعمال يف جمال التكنولوجيا الذي كان يقدم يف البداية معسكرات  2014ُأسست املنظمة يف 
صيفية لتدريب املستجدين على التشفري للطالب يف الواليات املتحدة. وجيمع الربنامج الصيفي بني أربعة أسابيع من 

مدينة كيب  ركات مرموقة أخرى يفوش Accentureو Uberالتعلم املكثف وتدريب داخلي ملدة أربعة أسابيع مع شركيت 
تاون. وكانت الشركة ترمي منذ البداية إىل تطوير برامج من أجل التعليم والتنمية االجتماعية على املستوى احمللي. واآلن، 

شراكة  iXperienceوبعد أن حققت منوذجًا جتاريًا مستدامًا من خالل الربامج الصيفية املقدمة يف اخلارج، تقيم شركة 
)أكرب شركة استثمار يف جنوب إفريقيا( لتقدمي الرعاية للطالب احملليني من أجل املشاركة  Allan Greyركة مع ش

" لطالب املدارس الثانوية من الطبقات Gap Yearالربنامج. وباإلضافة إىل ذلك، ختطط الشركة لتقدمي برنامج " يف
اسوب ملدة وسيقدم هذا الربنامج دورة تدريبية على احل املهمشة الذين ليس بوسعهم حتمل تكاليف االلتحاق بالكليات.

ستة أشهر وتدريبًا داخليًا ملدة ستة أشهر مع شركة حملية. وسيتاح الربنامج جمانًا للطالب املمولني من خالل عموالت 
 الشريكة. الشركات

 

مناذج التدريب يف معسكر تدريب املستجدين على التشفري  3.3

هناك أيضًا اختالفات يف النهج املتبع يف خمتلف أنواع معسكرات تدريب املستجدين مبا يف ذلك اآلليات املستخدمة 
لتوظيف الطالب وطول مدة براجمها واآلليات املالية املتاحة للطالب من أجل تغطية تكاليف التدريب ونوع خدمات 

التوظيف اليت تقدمها. وتتناول املناقشة أدناه السمات التالية لنماذج التدريب:

عملية القبول  •
اخلصائص الدميغرافية للسكان املستهدفني  •

املناهج الدراسية  •
نسق التدريب  •

تكاليف التعليم وموارد التمويل املتاحة للطالب  •
الشهادات  •

عملية القبول  1.3.3

انعدام شروط القبول - منوذجا معسكر تدريب املستجدين الصغري والتعلم املبكر: نظرًا إىل طبيعة الربامج 
املوجهة حنو التوعية، ال يشمل منوذجا معسكر تدريب املستجدين الصغرية والتعلم املبكر (املقدمني من موّردين من 
قبيل Epic Queen يف املكسيك وCode to Change يف هولندا وDevCon يف الفلبني) أي عملية قبول عادًة. 
ويتمثل هدفهما يف اجتذاب أكرب عدد ممكن من املشاركني. وبالنسبة إىل برامج معسكرات تدريب املستجدين 
الصغرية املستخدمة للمساعدة يف فرز مقدمي الطلبات، لربامج منوذجية جاهزة للعمل ومعسكر تدريب املستجدين 

الفائق، قد ُيشرتط استكمال عملية تقييم أولية بنجاح.

عملية فرز دقيقة - منوذجًا جاهز للعمل ومعسكر تدريب املستجدين الصغري: يبدو أن عملية قبول الطالب 
وجهود التوظيف بالنسبة إىل منوذجي جاهز للعمل ومعسكر تدريب املستجدين الصغري متسقة للغاية عرب املناطق. 
وتكون عملية القبول صارمة ومعدل القبول منخفضًا يف كثري من األحيان كما هو احلال بالنسبة لنظرائهما يف 
الواليات املتحدة وأوروبا، ووفقًا ملنظمة Course Report (نتائج اخلرجيني ودراسة البيانات الدميوغرافية)، ال تقبل 
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خرية معسكرات تدريب املستجدين يف الواليات املتحدة سوى من 3 إىل 6 يف املائة من مقدمي الطلبات املهتمني. 
ويوجد اجتاه مماثل بني العديد من املوّردين املتناولني بالبحث يف آسيا-احمليط اهلادئ وإفريقيا واألمريكتني وأوروبا. 
وُأفيد بأن شركة Andela، على سبيل املثال لديها معدل قبول بنسبة 1 يف املائة.42 وبشكل عام، تتبع عملية القبول 

يف معسكر جاهز للعمل ومعسكر تدريب املستجدين الفائق اخلطوات التالية:

ُيروج للربامج من خالل وسائل متنوعة مبا يف ذلك معسكرات تدريب املستجدين الصغرية (ورش العمل   1
ووسائل  املجتمعية  واملنظمات  التدريب  مبعسكرات  اخلاصة  اإللكرتونية  واملواقع  هاكاثون  وأحداث 

التواصل االجتماعي).
يقوم الطالب احملتملون مبلء استمارة طلب مشفوعة مبعلومات أساسية تشمل شرح دوافع تقدمي الطلب   2

وطموحاهتم املهنية.
 (Codecademy يكون عادة من موقع) خيضع مقدمو الطلب بعد ذلك الختبار يف املنطق وامتحان يف الربجمة  3
أو يقدمون شكًال آخر من األدلة إلثبات قدراهتم. وتفي هذه اخلطوة بغرَضْني: فهي تسمح من جهة للموّردين 
بتحديد خلفية مقدمي الطلبات ومدى استعدادهم للتعلم التقين. ومن جهة أخرى، تتيح إجراء تقييم ذايت 
ملقدمي الطلبات لتحديد ما إذا كانت الربجمة تالئمهم فعًال أم ال. وعوضًا عن ذلك، ُميكن أن ُيطلب إىل 
الطالب إرسال شريط فيديو لتقدمي أنفسهم كما فعلت مبادرة McKinsey Generation Initiative (إسبانيا). 
ُيدعى مقدمو الطلبات الذين مت اختيارهم إىل إجراء مقابلة ملواصلة تقييم دوافعهم وانضباطهم ومهاراهتم   4

الشخصية وأهدافهم الوظيفية. وجتري هذه املقابالت عادة وجهًا لوجه.
ميكن استعمال أحداث معسكرات تدريب املستجدين الصغرية مثل أحداث هاكاثون وورش العمل كشكل   5

إضايف للفرز املسبق بعد االختيار األويل.
ختتلف شروط القبول بالنسبة للطالب احملتملني تبعًا ملستوى املهارة الذي يتطلبه الربنامج. وبصفة عامة، فإن مجيع 
املوّردين لديهم موقف واضح بشأن احلد األدىن من التوقعات فيما يتعلق مبقدمي الطلب املهتمني - وإتقان اللغة 
اإلنكليزية من أكثر املتطلبات شيوعًا. ومعظم معسكرات تدريب املستجدين على التشفري املتناولة بالبحث ال تتطلب 
أي كفاءة يف جمال التشفري لالنضمام للربنامج. وتؤكد املعسكرات على أمهية بعض الصفات املميزة كنوع حمدد 
من القدرة على حل املشاكل وااللتزام مبتطلبات الربامج الصارمة فيما خيص العمل والوقت. وُيشجع الطالب بشدة 

على أن يبادروا أوًال إىل تقييم دوافعهم ومستوى التزامهم وانضباطهم قبل اختاذ قرار بتقدمي الطلب.

http://edition.cnn. .(24 يونيو، 2015). الشركة الناشئة األكثر صعوبة من حيث الولوج إليها باملقارنة مع جامعة هارفارد CNN  42

com/ 2015/06/24/africa/andela-start-up-nigeria/

http://edition.cnn.com/%202015/06/24/africa/andela-start-up-nigeria/
http://edition.cnn.com/%202015/06/24/africa/andela-start-up-nigeria/
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 انتقاء أفضل حشد من الطالب من أجل البرنامج | كينيا 

، وأصبح واحدًا من املعسكرات الرائدة لتدريب املستجدين على 2015تقدمي التدريب يف يناير  Moringaبدأ معهد 
لتطوير التطبيقات  Androidشرق إفريقيا. ويوفر املعهد جمموعة متنوعة من الربامج التدريبية مبا يف ذلك نظام  التشفري يف
ملعهد عملية قبول صارمة للغاية مع معدل قبول من أجل واجهات الويب. ويوجد لدى ا CSSو HTMLاملتنقلة و

من مقدمي الطلب احملتملني. وكخطوة أوىل، يقدم الطالب طلباً باستعمال منوذج بسيط على اخلط ويتلقون  6% بنسبة
 برسالة بالربيد اإللكرتوين بشكل تلقائي تتضمن امتحاناً يف جمال التشفري. وبناءً على أدائهم يف االمتحان، خيضع الطال

الذين مت انتقاؤهم لسلسلة من املقابالت حيث يقوم املعهد باختبار مهاراهتم يف املنطق والرياضيات وتقييم تطلعاهتم 
يسمح له باختيار أفضل الطالب الواعدين. ووفقاً للمعهد، فإن معدل توظيف الطالب لديه مرتفع للغاية  الوظيفية مما

 دخلهم. والعديد منهم شهدوا زيادة كبرية يف

 

اخلصائص الدميوغرافية  2.3.3

وفقًا لبحث أجرته منظمة Course Report بشأن حالة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات 
املتحدة وكندا، يبلغ متوسط أعمار الطالب 29 عامًا، و71 يف املائة منهم حاصلني على شهادة جامعية وأكثر من 
60 يف املائة هم من الذكور. والفئة العمرية مماثلة لتلك اليت يتميز هبا الطالب يف معظم معسكرات تدريب املستجدين 

املتناولة بالبحث من مناطق أخرى، حيث ترتاوح أعمار الطالب بني 25 و35 سنة (الشكل 8). وعلى الرغم من 
عدم توفر تفصيل للمستوى التعليمي، يبدو أن اخللفية املهنية للطالب أكثر تنوعًا شيئًا ما يف إفريقيا وآسيا-احمليط 
اهلادئ وأمريكا الالتينية ويف رومانيا، البلد الوحيد املتناول بالبحث من أوروبا الشرقية. وتتألف جمموعة الطالب 
التكنولوجيا أو يف جمال غري متصل  بالفعل مهنة يف جمال  الذين يزاولون  أساسًا من خرجيي املعاهد أو اجلامعات 
بالتكنولوجيا، واخلرجيني اجلدد الذين ليست لديهم خربة مهنية فضًال عن رواد األعمال ذوي التعليم العايل أو بدونه. 
وقد يكون الطالب يف حاالت قليلة جدًا، حاصلني على شهادة تعليم ثانوي فقط، مثل Laboratoria (املكسيك)؛ 

وAkiraChix (كينيا).
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الشكل 8: تصنيف الطالب يف معسكرات خمتارة لتدريب املستجدين على التشفري يف البلدان النامية

 
 

معظمهم حاصلون على شهادة 
 جامعية + بعض الخبرة المهنية

 سنة 35-25

 تصنيف الطالب في معسكرات تدريب المستجدين على التشفير في منظمات تم االلتقاء بها

 من النساء %40-25
الخريجون الجدد والمهنيون 

                    ورواد األعمال أيضا  

 

املصدر: مقابالت مع موّردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ُأجريت بني أكتوبر ونوفمرب 2015

ويّتبع املشهد اإلقليمي من حيث مشاركة النساء أيضًا اجتاهات مماثلة لتلك املوجودة يف الواليات املتحدة وكندا. 
وتشكل النساء 25 إىل 40 يف املائة من جمموع الطالب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري املستعرضة 
 McKinsey Generation Initiative (الشكل 9). وُسجل أعلى معدل للمشاركة يف الربنامج املقدم من مبادرة
يف إسبانيا بالشراكة مع Iron Hack يليه Simplon يف رومانيا بنسبة 40 يف املائة من النساء املشاركات يف براجمها. 
بيد أن هناك بعض برامج التدريب اليت ُصممت خصيصًا للنساء (Akirachix يف كينيا وLaboratoria يف املكسيك، 
املستجدين على  تركيبهم اجلنساين حاليًا، أعرب مجيع موّردي معسكرات تدريب  النظر عن  وغريها). وبغض 
التشفري الذين خضعوا للبحث، عن اهتمامهم بزيادة عدد اإلناث يف براجمهم ويقوم العديد منهم بوضع اسرتاتيجيات 

لبلوغ هذا اهلدف على النحو املوضح يف القسم التايل.

الشكل 9: مشاركة النساء يف معسكرات خمتارة لتدريب املستجدين على التشفري يف البلدان النامية

 
 

McKinsey Generation Initiative | إسبانيا 

Simplon | رومانيا 

iLab | ليبرييا 

Codea Lab | املكسيك 

Moringa School | كينيا 

Desafio Latam | املكسيك وكولومبيا وشيلي 

World Tech Makers | كولومبيا وشيلي والربازيل 

 متوسط النسبة المئوية لمشاركة النساء
                                                                                  املقابالت. ختتلف النسب املئوية تبعا  لشرحية الطالب ونوع التدريب والبلد بالنسبة للمنظمات بيانات مقدمة من املنظمات أثناء 

 املتعددة. املواقع تذا
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اسرتاتيجيات لزيادة مشاركة النساء يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري: إن التحدي الدائم أمام 
حتقيق متثيل أكثر توازنًا للنساء يف صناعة التكنولوجيا ثّبط مهة العلماء واملمارسني واحلكومات وموردي التدريب 
وصناعة التكنولوجيا نفسها لعقود عديدة. كما أن التمييز واحلواجز االجتماعية مثل تثبيط النساء عن شغل وظائف 
يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات (اليت تتطلب احلصول على درجة دراسية يف العلوم أو التكنولوجيا 
أو اهلندسة أو الرياضيات) وتصور مسؤوليات املرأة كربة منزل، عوامل تسهم يف استمرار عدم التوزان امللحوظ 
بني اجلنسني يف صناعة التكنولوجيا. وال بد أن تتضمن دائمًا أي جهود ُتبذل ملعاجلة هذه احلالة اسرتاتيجيات لتيسري 
مشاركة املرأة يف التدريب بل وأيضًا لزيادة الوعي املجتمعي بشأن إمكانيات التدريب على التكنولوجيا كسبيل 
حمتمل لتحسني املسارات الوظيفية لكال اجلنسني. ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة بالنسبة للمناطق األقل منوًا حيث 

تكون احلواجز االجتماعية أمام املرأة العاملة يف صناعة التكنولوجيا أكرب يف العديد من البلدان. 

وتشيد دراسة حبثية أجريت يف الواليات املتحدة بصناعة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ملا اختذته من 
خطوات ملعاجلة عدم التوازن بني اجلنسني (انظر الشكل 10). وتشري مدونة حديثة على LinkedIN إىل أن النساء 
يشكلن 40 يف املائة تقريبًا من اخلرجيني من املعسكرات الرئيسية لتدريب املستجدين على التشفري، "وهو حتسن 
كبري باملقارنة مبتوسط متثيل اإلناث البالغ 20 يف املائة من مهندسي الربجميات يف صناعة التكنولوجيا."43 ومع ظهور 
معسكرات التدريب املتمحورة حول النساء مثل Ada Developers وHackBright Academy وغريمها، ميكن أن 

تزيد هذه النسبة املئوية بقدر أكرب.

الشكل 10: متثيل اإلناث داخل معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة وكندا

 
 

 اإلناث داخل معسكرات تدريب المستجدين على التشفيرتمثيل 
 LinkedIN خمتارة استناداً إىل بيانات *كنسبة مئوية من جمموع املشاركني من منظمات

 النسبة املئوية للمشاركني األعضاء، اإلناث
 2015أغسطس  ، بيانات متاحة يفSkillcrushو Hackbright Academyو Ada Developers Academyمع استبعاد معسكرات املتمحور حول النساء مثل  *

LinkedIN Economic Graph :املصدر

والتحدي األكثر ذكرًا أمام معسكرات تدريب املستجدين على التشفري فيما يتعلق باجتذاب النساء هو التوظيف، 
ويعزى ذلك إىل النزوع إىل اعتبار صناعة التكنولوجيا ميدانًا للذكور، فضًال عن الصعوبات املرتبطة بالتزامات 
الوقت املطلوب الستكمال أحد برامج معسكرات التدريب. والتحدي الثاين الذي له نفس القدر من األمهية، هو 

.Gan, L (17 سبتمرب، 2015). نظرًا إىل منو معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، ميكن تقليص الفجوة يف املهارات.  43 

LinkedIn Blog. http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/

http://blog.linkedin.com/2015/09/17/as-coding-bootcamps-grow-the-skills-gap-could-shrink/
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التحدي املتمثل يف كفالة املشاركة املجدية اليت تتطلب إجياد حيز آمن حيث تشعر النساء، بعد اختيارهن، باالرتياح 
لتعلم مهارات الربجمة اجلديدة ويستطعن بناء احرتام الذات. ويعاجل حتدي التوظيف عادة عن طريق التوعية والعروض 
التوضيحية اليت تستهدف على وجه التحديد النساء والفتيات وكذلك عن طريق تصميم برامج ذات شروط أكثر 
مرونة فيما خيص احلضور. وال يظهر حتدي املشاركة املجدية جبالء ولكن من املفرتض معاجلته عن طريق تقدمي 
برامج تقتصر على النساء فقط حيث ميكن للمشاركات الرتكيز على بناء مهاراهتن بدون إضافة عبء التنافس مع 

أقراهنن الذكور.

معاجلة حتدي توظيف املرأة

إذكاء الوعي. ترتاوح هذه االسرتاتيجيات بني تنظيم معسكرات تدريب صغرية وورش عمل ليوم واحد أو   •
خالل عطلة هناية األسبوع بشأن التشفري وأحداث تستقطب النساء من صناعة التكنولوجيا ليضطلعن بدور 
 Code to Change القدوة أو بدور مرشدات أو حىت جمرد إنشاء جمتمع داعم. فعلى سبيل املثال، ينظم برنامج
(هولندا) أحداثًا تشمل النساء العامالت يف قطاع التكنولوجيا حيث يطرحن معارفهن ومهاراهتن وحياولن 
 Epic حتفيز النساء األخريات ليشعرن مبزيد من االرتياح حيال العمل املتعلق بالتكنولوجيا. وتنظم منظمة
Queen يف املكسيك أحداثًا مماثلة. فعلى سبيل املثال، متكنت املنظمة، مبساعدة أكثر من 70 متطوعًا يف 

سبعة بلدان، من تيسري التواصل بني أكثر من 000 30 امرأة يف اإلرشاد وعالقات داعمة أخرى تتصل باملرأة 
العاملة يف صناعة التكنولوجيا. وتقيم املنظمة اآلن شراكة مع Desafio LATAM، أحد موردي معسكرات 
التدريب على التشفري الذي لديه مكاتب يف املكسيك وكولومبيا وشيلي، وذلك هبدف تقدمي منح دراسية 
التدريب  ليست حكرًا على معسكرات  النوع  التوظيف من هذا  املؤهالت. وجهود  للمتقدمات  كاملة 
املتمحورة حول النساء - أفاد العديد من املوّردين الذين ُأجريت مقابالت معهم بوجود شكل ما من أشكال 

اجلهود الرامية إىل الوصول إىل النساء.
وباإلضافة إىل هذه االسرتاتيجيات، هناك برامج التشفري اخلاصة بنموذج التعلم املبكر اليت تستهدف الفتيات   
الصغريات. فإىل جانب الربامج الداخلية، غالبًا ما ينخرطن يف األنشطة الوطنية أو املبادرات الدولية كاليوم العاملي 
للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي ينظمه االحتاد سنويًا. وتشمل بعض األمثلة ما يلي:

(http://programar.gob.ar/de-que-se-trata/) يف األرجنتني Program.ar  -
(http://epicqueen.com/) يف سبعة بلدان يف أمريكا الالتينية وإسبانيا والواليات املتحدة Epic Queen  -

(http://akirachix.com/kids-program/) يف كينيا Akirachix برنامج األطفال  -
(https://www.madewithcode.com/) يف الواليات املتحدة Made with Code  -

(https://www.ncwit.org/resources/girls-it-facts) يف الواليات املتحدة Girls in IT  -
(www.blackgirlscode.com/) يف الواليات املتحدة Black Girls Code  -

http://programar.gob.ar/de-que-se-trata/
http://programar.gob.ar/de-que-se-trata/
http://epicqueen.com/
http://epicqueen.com/
http://akirachix.com/kids-program/
http://akirachix.com/kids-program/
https://www.madewithcode.com/
https://www.madewithcode.com/
https://www.ncwit.org/resources/girls-it-facts
https://www.ncwit.org/resources/girls-it-facts
http://www.blackgirlscode.com/
http://www.blackgirlscode.com/
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 (Code Parties)الفتيات يتعلمن مبادئ التشفير في فعاليات التشفير  بلدان  7المكسيك +  

Epic Queen  ة لزيادة مشاركة النساء والفتيات يف املهن املتصلة وهي مكرس 2013منظمة غري هادفة للربح ُأسست يف
 Google Mexicoبالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. ومن بني الربامج املختلفة اليت تقدمها، أقامت املنظمة شراكة مع 

مل التشفري هذه سنة. وتتيح ورش ع 11سنوات و 6لتنظيم فعاليات بشأن التشفري للفتيات الاليت ترتاوح أعمارهن بني 
اليت تستغرق ثالث ساعات، الفرصة للفتيات لتعلم مبادئ الربجمة ولقاء النساء العامالت حاليًا يف جمال التكنولوجيا 
بوصفهن قدوة ُُيتذى هبا وحّضهن على أن يصبحن مبتكرات يف جمال التكنولوجيا. وباإلضافة إىل مبادئ الربجمة، تتيح 

فتاة  800ات العمل اجلماعي ومهارات االتصال. ومنذ بدء الربنامج، شاركت أكثر من فعاليات التشفري تعليم الفتي
 العام. فتاة يف كولومبيا يف هذه الفعاليات، ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد هذا 200املكسيك و يف

 

تصميم الربنامج. تقدمي حوافز للنساء للتسجيل يف التدريب على التشفري، وتقدم املنظمات حلوًال تسمح   •
للمرأة  االجتماعية  لألدوار  احمللية  التصورات  واقع  مع  التمويل  وآليات  وطوله  الربنامج  شكل  بتكييف 

(كاملسؤوليات األسرية وإعطاء أولوية أعلى لتعليم الذكور). وتشمل التدابري ما يلي:
توفري الرعاية لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية مبا يف ذلك تقدمي راتب لتغطية نفقات املعيشة عندما تتطلب   -
الربامج االلتزام بدوام كامل يف بعض احلاالت، ومن األمثلة على ذلك: Ada Developers يف سياتل 
(الواليات املتحدة)؛ وWorld Tech Makers (كولومبيا والربازيل وشيلي). وهناك أيضًا حاالت حيث 
تقيم معسكرات تدريب املستجدين على التشفري غري اهلادفة للربح شراكة مع املوّردين التجاريني لتغطية 
تكاليف الرسوم الدراسية للمشاركني من اإلناث (الشراكة بني منظمة Laboratoria وDesafio LATAM؛ 

وبني Epic Queen وCodea Lab يف املكسيك، على سبيل املثال ال احلصر).
برامج بدوام جزئي متّكن النساء من التسجيل يف الربنامج مع مواصلة االضطالع مبسؤولياهتن كربات   -
وكولومبيا  (شيلي   Desafio LATAM مثًال:  الدخل ألسرهن،  توفري  عن  و/أو كمسؤوالت  بيوت 

واملكسيك)؛ وLaboratoria (املكسيك وبريو).

 جلب نساء مختلفات إلى عالم التكنولوجيا المكسيك وبيرو وشيلي  

Laboratoria  من خالل توفري معسكرات التدريب على التشفري  2014منظمة غري هادفة للربح بدأت عملها يف بريو يف
يتابعن أو مل يستكملن دراساهتن اجلامعية. واستناداً إىل النجاح املثبت الذي حققه الربنامج، اعُتمد بسرعة  للنساء الاليت مل

مات النسائية ، املكسيك، شراكة مع بعض املنظLaboratoriaبلدان أخرى يف املنطقة. فعلى سبيل املثال، عقدت منظمة  يف
هذه املنظمة معّدة للنساء وبرامج . 2015التدريب على تطوير الويب يف نوفمرب  طالبة خترجن بنجاح من برنامج 27لتوظيف 

سنة من خمتلف مستويات التعليم، وحيث مل حيصل سوى ثلثهن على درجة جامعية وإن   35و 20الاليت ترتاوح أعمارهن بني 
وظائف خارج جمال دراستهن. ومن هذا املنظور )اخللفية التعليمية واملهنية للمشاركني(، تعد منظمة  كن يعملن يف

Laboratoria  أحد معسكرات التدريب على التشفري األكثر تنوعاً اليت تستهدف النساء حتديداً. وتقوم املنظمة ببناء عالقات
ظيفهن )بني وتتفاوض بشأن رواتب عادلة للطالبات الاليت يتم تو  مع أرباب عمل حمتملني يف صناعة التسويق الرقمي أساساً،

، أحد املورّدين التجاريني ملعسكرات التدريب على Codea Labبيزو(. وأقامت املنظمة مؤخرًا شراكة مع  000 12و 000 8
 التشفري. اتر املكسيك، لتقدمي منح دراسية للنساء لكي يتابعن دورات تدريبية أكثر تقدماً على مها التشفري يف
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تصميم املناهج الدراسية وحمتواها  3.3.3

مثة تناقض صارخ بني املناهج الدراسية ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري وتلك اخلاصة بدورات علوم 
احلاسوب املقدمة يف اجلامعات عمومًا. فبينما متيل اجلامعات إىل تقدمي دورات دراسية أكثر مشوًال وقاعدة نظرية 
أوسع ملبادئ الربجمة، يركز التدريب يف معسكرات التدريب املستجدين على التشفري على تنمية املهارات املهنية 
والعملية.44 وجتربة التعلم يف هذه املعسكرات تقوم على املشاريع واحملاضرات والعمل التعاوين وتشكل التمارين 
املقدم يف  أدناه أوجه االختالف بني اجلامعات والتدريب  التعليمي. ويبني الشكالن 11 و12  على اخلط اإلطار 
معسكرات التدريب على التشفري وإجيابيات وسلبيات هذا األخري فيما يتعلق بالتعلم وأهداف التوظيف استنادًا إىل 

سوق الواليات املتحدة.

الشكل 11: أوجه االختالف بني التعليم يف اجلامعات والتعليم يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري
 

 

 

 

 معسكر التدريب الجامعة
 االلتزام الزمني أسبوعاً تقريباً  12أسابيع إىل  8

تستغرق شهادة جامعية متوسطة 
عادة عامني يف حني تستغرق 
شهادة بكالوريوس يف علوم 

 احلاسوب أربع سنوات أو أكثر

 المناهج الدراسية

 نسق التعليم

 التكاليف

 الخدمات الوظيفية

دورة دراسية كاملة، تشمل 
 مة خارج جمالدروساً تعليمية عا

علوم احلاسوب. تقدم دراسة 
 أوسع للمبادئ النظرية والربجمية

قائم على احملاضرات مع بعض 
 العملية الربجمة

دوالر أمريكي  000 15ترتاوح عادة بني 
 يدوالر أمريك 000 40وأكثر من 

بعض املساعدة يف التوظيف 
 والتدريب بعد التخرج

مع تعليم  حد أدىن من احملاضرات
جمال التشفري من خالل  عملي يف

 مجاعية مشاريع فردية أو

ال يوجد تعليم يف نظرية احلاسوب، وإمنا 
تركيز أكرب على بناء املهارات يف جمال 

 CSSو HTMLتطوير الويب و
 الربجمة ولغات

ل والوصو معارض للوظائف يف املوقع 
إىل مديري التوظيف )خيتلف 

 الربنامج( حبسب

 دوالر أمريكي 000 20إىل  000 5

www.computerscienceonline.org/coding-bootcamp/ 2016 ،املصدر: علوم احلاسوب على اخلط

.Drost, S. & Farquharson, M، (2016) معسكر تدريب املستجدين على التشفري "تعزيز مهارتك من خالل دورات الربجمة يف   44

www.computerscienceonline.org/coding-bootcamp/ .2016 معسكرات التدريب". علوم احلاسوب على اخلط

http://www.computerscienceonline.org/coding-bootcamp/
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الشكل 12: سلبيات وإجيابيات حضور معسكرات تدريب املستجدين على التشفري

 

 سلبيات وإيجابيات االنضمام لمعسكرات تدريب المستجدين على التشفير

 اإليجابيات

 بيئة تعّلم مرهقة ومكثفة

 من املرجح ضرورة االنتقال حلضور الربنامج

 عدم وجود تعليم شامل

 عدم وجود فهم متعمق لنظرية علوم احلاسوب

 وقت أقل الستكشاف املهن املناسبة

 ال يؤدي إىل درجة جامعية

وجود مساعدات مالية وحد أدىن من عدم 
 سداد الرسوم الدراسية برامج املساعدة يف

 عملية، تنمية املهارات املرتكزة على العمل

 أقل كلفة من درجة دراسية تتطلب أربع سنوات

 سبقية للفر  الوييفيةاأل

 التخرج يف وقت أقل

 تطوير املهارات التقنية احلالية يف الصناعة

 تعليم مقدم من مربجمني مهنيني

 عدم وجود قروض الطالب

 السلبيات

www.computerscienceonline.org/coding-bootcamp/ 2016 ،املصدر: علوم احلاسوب على اخلط

1.3.3.3 تصميم املناهج الدراسية

مدّربيها وإىل خربة  الداخلية وخربة  معارفها  إىل  باالستناد  الدراسية  مناهجها  املستعرضة  املنظمات  ُتطور معظم 
املؤسسني أنفسهم يف حالة املنظمات األصغر حجمًا. وغالبًا ما ختضع عملية التصميم للتمحيص من خالل شبكة 
أرباب العمل وخرباء التكنولوجيا لدى املنظمة. وكلما كانت جودة الدورات التدريبية عالية، ازداد احتمال حصول 
الطالب على العمل، ونظرًا ألن معظم معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ال تقدم شهادة رمسية، فإن 

جودة خرجييها واستعدادهم للعمل مها أفضل قيمة ميلكوهنا.

ويقوم التدريب عمومًا على وحدات منطية - وتبقى األسس اجلوهرية هي نفسها وتضاف وحدات منطية جديدة 
مع تغري اجتاهات التكنولوجيا. ومتّكن بنية الوحدات النمطية املوّردين من االستجابة العالية للسوق - وجيري حتديث 
املناهج الدراسية ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري من آن آلخر لتجسيد التطورات التكنولوجية اليت تدفع 
أرباب العمل إىل املطالبة مبهارات جديدة للموظفني. وهذه االستجابة للصناعة هي أحد أقوى املوارد اليت ميلكها 
موّردو معسكرات تدريب املستجدين، بل وأحد األسباب الرئيسية كذلك اليت جتعلهم يواجهون حتديات االعتماد 
(انظر الفقرة 6.3.3). ويوضح جو ليرب، أحد مطوري املناهج الدراسية هلذه املعسكرات األسباب اليت جتعل تطوير 

املناهج الدراسية داخليًا ممارسة شائعة:

"... إن لغات الربجميات واملكتبات واألطر تتحسن بسرعة فائقة واالعتماد على الكتاب أو الربنامج التعليمي   
أو سلسلة من أشرطة الفيديو من مصدر آخر، ميكن أن يؤثر على مدى مواكبة الطالب ألحداث االصطالحات 

واملمارسات. ويسمح التطوير الداخلي حبلقات إفادة قصرية لتحديث احملتوى.

http://www.computerscienceonline.org/coding-bootcamp/
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... إذا حصل معسكر التدريب على املعلومات من العديد من املؤلفني واملنتجني، فعليهم جتريب هذه املعلومات   
وجتميعها معًا إلعداد سرد تعليمي مقنع. وميكن ملعسكرات التدريب ذات املناهج الدراسية الداخلية أن تتحكم 

يف السرد مبا يضمن أن تكون كل مادة أو كل وحدة من وحدات التعلم مناسبة وذات مغزى ضمن السياق."45
فعلى سبيل املثال، استخدم برنامج Founders & Coders يف لندن مواد منظمة Udacity لوضع مناهجه يف املراحل 
املبكرة جدًا من الربنامج. وأسفر التدريب األويل ملدة ستة أسابيع باستخدام هذه املواد املجانية عن نتيجة خملوطة 
دفعت باملنظمة إىل االبتعاد عن استخدام املواد اخلارجية املتاحة على اخلط والتوجه حنو وضع مناهجها الدراسية اخلاصة 
هبا املصممة بنهج مجاعي. ويستخدم مركز Muzinda يف زميبابوي، من ناحية أخرى منهج Treehouse (منصة 

تدريب إلكرتونية أخرى)، حيث جرى تكييفه للتدريب الشخصي، وتبدو جتربته مع هذا النهج إجيابية حىت اآلن.

2.3.3.3 لغات الربجمة اُملدّرسة

على الرغم من االختالف الطفيف يف جمموعة لغات الربجمة املدّرسة حاليًا، فإنه يرتكز على تطوير الويب وتطوير 
 HTML و JavaScriptو Ruby on Rails :التطبيقات املتنقلة. وعلى الصعيد العاملي، فإن أكثر لغات الربجمة شيوعًا هي
وCSS وPHP. ويتصدر برنامج Android يليه iOS قائمة برامج التشغيل اليت يقدم بشأهنا التدريب يف تطوير التطبيقات 
 Ruby املتنقلة. ويشبه هذا االجتاه إىل حد كبري االجتاه السائد يف الواليات املتحدة وكندا حيث كانت لغتا الربجمة
on Rails وJavaScript أكثر اللغات املدّرسة شيوعًا يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف 2015 

(انظر الشكل 13).46

الشكل 13: أكثر الربامج املدّرسة شيوعًا يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة وكندا

 
 

 : اللغات المدّرسة التي تحتل الصدارة3الجدول 
 

 املصدر: دراسة استقصائية بشأن معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، 2015: 
https://www.coursereport.com/2015-coding-bootcamp-market-research.pdf

يعتمد انتقاء لغات الربجمة اليت يقدمها كل موّرد على الصناعات اليت تدفع الطلب على املشفرين. فعلى سبيل املثال، 
يركز موردو معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف أمريكا الالتينية تدريبهم بشكل أساسي على تطوير 
الويب نظرًا ألن صناعة التسويق الرقمي واإللكرتوين هي اليت تقود الطلب على هذه املهارات يف املقام األول. ومن 

https://www.quora.com/What-are-the-downsides-to-programming-bootcamps ،2015 ،1 يونيو ،Quora  45

منظمة Course Report. دراسة حجم سوق معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، 2015.    46 

https://www.coursereport.com/resources/course-report-2015-bootcamp-market-size-study

https://www.coursereport.com/2015-coding-bootcamp-market-research.pdf
https://www.quora.com/What-are-the-downsides-to-programming-bootcamps
https://www.coursereport.com/resources/course-report-2015-bootcamp-market-size-study
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جهة أخرى، تتسم معظم الدورات األكثر شيوعًا اليت يقدمها معسكر General Assembly يف هونغ كونغ، الصني 
بأهنا عبارة عن مهارات الربجمة يف جمال علوم البيانات وحتليل البيانات علمًا أن أكرب نسبة من الطلب على املشفرين 

تأيت من الصناعة املالية.

كل لغة برجمة هلا استخدامات خمتلفة على النحو املبني أدناه:

JavaScript: متصفحات الويب  •
Python: متعددة األغراض  •

SQL: قواعد البيانات  •
PHP: صفحات الويب  •

Ruby: صفحات الويب واملواقع اإللكرتونية  •
++C: برامج األجهزة، أنظمة التشغيل ويندوز  •

البيانات  قواعد  إدارة  ولغات   WordPressو Drupalو Python لغات  املستعرضني، كانت  املوّردين  بني  ومن 
كاللغة MySQL ُتدّرس يف عدد قليل من معسكرات تدريب املستجدين على التشفري. ومل جتر أي من هذه املنظمات 
أحباث السوق الرمسية لتقييم مهارات التشفري اليت يطلبها أرباب العمل. وبدًال من ذلك، استخدم مؤسسو هذه 
املنظمات واملدربون العاملون فيها شبكات التكنولوجيا اخلاصة هبم لتحديد اجتاهات التكنولوجيا اجلديدة وتقييم 

االحتياجات من املهارات وتقدمي أحدث تدريب ممكن لضمان تناسق املهارات املدّرسة مع احتياجات السوق. 

هناك عدد قليل من موّردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ممن لديهم مدربون متفرغون؛ وخالفًا 
لذلك، مييل املدربون على الربامج إىل أن يكونوا حمرتفني يف جمال صناعة التكنولوجيا والعمل إما مقابل أجر أو على 
 Desafioيف املكسيك و CodeaLab أساس طوعي للتدريس غري املتفرغ يف جمال خربهتم. ولبعض املوّردين مثل
LATAM يف املكسيك وكولومبيا وشيلي برامج تدريب مكرسة ملدربيهم لضمان أن يكون لديهم مهارات تدريس 
كافية. وتعّني الربامج القائمة على األقران (مثل Founders & Coders) مرشدين من جمموعة اخلرجيني لديهم. 
ويعد توظيف املدربني واحدًا من أكثر التحديات إحلاحًا أمام معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف مجيع 
املناطق. والعثور على مطورين مؤهلني لتدريس املناهج ليست هي املشكلة، بل التحدي احلقيقي يكمن يف إجياد 

مدربني يتمتعون باخلربة يف جمال الربجمة وبالدراية الرتبوية.

 Ruby on Railsأسباب وجيهة لتدريس اللغة  المكسيك وكولومبيا وشيلي  

Desafio LATAM  جانب اثنني من رواد األعمال يفهو معسكر جتاري لتدريب املستجدين على التشفري ُأسس من 
وبعد ذلك بوقت قصري، توسع املعسكر ليصل إىل املكسيك وكولومبيا. وانبثقت  2012جمال التكنولوجيا يف شيلي يف 

الشركة عن رؤية هذين الرجلني لتحويل أمريكا الالتينية من اقتصاد يقوم على السلع إىل اقتصاد يقوم على اخلدمات 
، تركز الشركة دوراهتا التدريبية على لغة الرقمية. وحسب أحد ا اليت هي أكثر سهولة من حيث  Ruby on Railsملؤسَسنين

االستخدام بوصفها لغة تشفري للمبتدئني ولديها أحد أكرب األوساط اخلاصة باملطورين مما جيعل تبادل املعارف والتشاور 
 يف سوق أمريكا الالتينية. أكثر لغات الربجمة طلبا   Rubyبشأن األخطاء أكثر سهولة. وتعد 
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أسلوب التدريب (على اخلط | شخصي | خمتلط)  4.3.3

طول مدة التدريب: مع أن مدة الربامج هي من اخلصائص اليت متّيز حاليًا معسكرات تدريب املستجدين على 
التشفري، فإن عددًا من التغريات اجلارية بدأت جتعل من تعريف معسكر تدريب املستجدين على التشفري أمرًا معقدًا. 
وما زال النموذج الطاغي هو الربنامج الذي يدوم من 10 أسابيع إىل 12 أسبوعًا. ولكن هناك خيارات أخرى 
بدأت بالظهور وال سيما يف البلدان النامية وتتسم مبزيد من املرونة إلتاحة الفرصة للحضور اجلزئي أو املشاركة 
احملدودة: فالربامج بدوام جزئي اليت تدوم فرتات زمنية أطول متّكن الطالب من احلصول على التدريب نفسه دون 
التضحية بعملهم احلايل أو مسؤولياهتم األخرى. وتتيح الربامج القصرية جدًا (كمعسكرات تدريب املستجدين 
الصغرية) لألفراد العمل على اختبار قدراهتم، أو الرتكيز على اكتساب جمموعة أكثر حتديدًا من املهارات دون 
التغيب كثريًا عن العمل. ومتنح الربامج األطول (كنموذج معسكرات تدريب املستجدين الفائقة) الطالب وقتًا 

كافيًا الكتساب املزيد من املهارات.

برامج  الساحقة من  فالغالبية  التدريب.  الشخصي األسلوب األكثر شيوعًا يف  التدريب  يعد  التدريب:  أسلوب 
معسكرات التدريب اليت جرى استعراضها، سواء أكانت تقليدية أم مطولة أم مقلصة، تتضمن من الناحية العملية 
يف هيكلها األساسي عنصرًا شخصيًا مباشرًا. ويتوافق ذلك مع مفهوم معسكر تدريب املستجدين، كما أوضح 
بعُض موردي هذه الربامج الذين جرت مقابلتهم يف الواليات املتحدة وأوروبا أن الطابع املكثف الذي تنطوي عليه 
برامج التدريب يقتضي درجة من االلتزام والرتكيز الغامرين يصعب الوصول إليها عن ُبعد. فرأوا أن السيناريو 
األمثل هو التدريب الشخصي. ويف احلقيقة، فإن بعض برامج التدريب ال تقتصر على التدريب الشخصي وإمنا توفر 
أيضًا التدريب املنزيل. ومن األمثلة على ذلك معهد  KACE-AITI (املعهد العايل لتكنولوجيا املعلومات، معهد كويف 
عنان للتميز) ومعهد MEST (مدرسة "ميلتووتر" التكنولوجية لريادة األعمال) يف غانا اللذان يقتضيان من الطالب 
يف بعض الربامج العيش يف احلرم اجلامعي (يقدم معهد MEST منحًا لتسديد تكاليف الطعام والسكن وراتبًا شهريًا).

ولكن ظهرت خيارات على اخلط وخمتلطة ملراعاة احتياجات املرتشحني املهتمني الذين يتزايد تنوعهم  والعاجزين 
عن االلتزام باحلضور شخصيًا دوامًا كامًال. ويقدم بعض موردي هذه الربامج، من قبيل معهد SamaSchool يف 
الواليات املتحدة، صيغًا بدوام كامل على اخلط إضافة إىل التدريب الشخصي. كما أطلقت اجلمعية العامة ومعسكر 
Dev Bootcamp مؤخرًا صيغًا إلكرتونية بالكامل. ويقدم آخرون برناجمًا خمتلطًا جيرى جزء من التدريب شخصيًا 

بينما ميكن إمتام عناصر أخرى عن ُبعد. ويف كينيا مثًال، يعتمد التدريب يف SamaSource على هنج خمتلط يتضمن 
جزءًا كبريًا من التدريب الشخصي ولكن يتضمن أيضًا بعض األوقات املتاحة اليت ميكن العمل فيها من املنزل أو 

على اخلط (مثًال ختصيص يوم واحد يف األسبوع ملشروع شخصي ال يتطلب احلضور إىل مكان التدريب).

 Founders & Coders  أشهر 4برنامج تشفير بقيادة األقران مدته  |في المملكة المتحدة 

عرب  JavaScriptهي مؤسسة تعاونية غري هادفة للربح توفر التدريب على تطوير الربجميات لتعليم لغة  F&Cمؤسسة 
منطقة لندن. ويشمل الربنامج الذي يدوم أربعة أشهر عشرة أسابيع يعمل فيها الطالب على مشاريع  اإلنرتنت يف

تعقيداً مع تقدم التدريب. وينظَّم الصف من جمموعات مؤلفة من أربعة طالب يعملون معاً خالل النصف  أسبوعية تزداد
اً داخلياً ويكون عادة مشروع -أسابيع، يبدأ الطالب بالعمل على مشروع عاملي حقيقي  األول من الدورة. وبعد عشرة

لعمل فتوح. وختصَّص األسابيع األربعة األخرية لأن تشاطره على نطاق أوسع كمورد م ميكن للمنظمة أن تستخدمه أو
شبه جتارية يتعلم فيها الطالب كيفية التعامل مع العمالء وإيصال أفكارهم وتنمية خرباهتم.  على مشاريع جتارية أو

 .زليةاملن ساعات يومياً لتدريبهم تشمل وقت الدروس والواجبات ويكرس الطالب حنو عشر
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التكاليف ومرافق التمويل  5.3.3

ختتلف تكلفة الربامج كثريًا، حيث يكون بعضها جمانيًا أو مدعومًا. ويف حني تعترب تكلفة معظم الربامج عالية (قد 
تصل إىل عشرة آالف دوالر أو أكثر يف بعض احلاالت)، هناك العديد من الربامج يف البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط تقدم إىل الطالب جمانًا. وقد حيصل الطالب على منح دراسية مشروطة أو غري مشروطة لتغطية تكاليف 
الربنامج، وتكون هناك عادة جهة راعية كشركة أو وكالة ماحنة يف حالة الربامج املجانية. وإذا كانت اجلهة الراعية 
شركة فعادة ما يقرتن ذلك ببعض الشروط مثل االلتزام بالعمل لدى اجلهة الراعية أو مورد معسكرات تدريب 

املستجدين لفرتة من الزمن بعد التخرج. وفيما يلي قائمة مبجموعة اخليارات املتاحة لتغطية تكاليف الربنامج:

األموال الشخصية للطالب  •
االلتحاق جمانًا (تقدمي منح دراسية جلميع املشاركني)  •

تقدمي منح دراسية لعدد خمتار من املشاركني  •
اإلعفاء من الرسوم الدراسية  •

تأجيل الدفع - حتديد قسط شهري ُيدفع على مدى سنتني أو أربع سنوات  •
إعطاء خصم عند التسجيل املبكر أو تسديد املبلغ الكامل دفعة واحدة  •

الدفع من خالل وكالة شريكة ملنح القروض  •
حتديد نسبة من الراتب تقتطع شهريًا لتسديد التكاليف  •

دعم اخلريج للدورات التدريبية القادمة للمنظمة - وهي مهمة جدًا للمنظمات اليت ال تتوخى الربح  •
اسرتداد املتخرجني مبلغًا من املال عند إمتامهم جزءًا حمددًا من التدريب  •

اسرتداد املتخرجني مبلغًا من املال عند حصوهلم على وظيفة  •

منح الشهادات  6.3.3

عادًة ميكن أن يتوقع املتخرجون من معسكرات تدريب املستجدين احلصول على شهاد مشاركة أو حضور من 
مورد املعسكر. ومن النادر احلصول على وثيقة أكثر رمسية معرتف هبا على املستوى الوطين أو الدويل ألن غالبية 
موردي هذه املعسكرات غري معتمدين كمؤسسات تعليمية.47 ويعزى ذلك بشكل كبري إىل سرعة التغريات اليت 
يشهدها قطاع التشفري مبا يستلزم حتديثًا متواصًال ملناهج التدريب لالستجابة لتوجهات هذه الصناعة. فعدم وجود 

منهج دراسي ثابت ُيعترب مشكلة بالنسبة لوكاالت االعتماد.

ويربز هذا التحدي يف مجيع املناطق. ولكن لوحظ يف بعض البلدان ميل إضايف من أرباب األعمال إىل التعليم الثانوي 
الرمسي والشهادات اجلامعية اليت ُينظر إليها على أهنا أهم من املؤهالت املهنية. ويف حماولة للتصدي للتحدي الذي 
متثله عملية منح الشهادات، اجتمع العديد من موردي معسكرات تدريب املستجدين يف الواليات املتحدة لتشكيل 
رابطة (رابطة التدريب على املهارات االقتصادية اجلديدة أو رابطة NESTA) من أجل "حتديد أفضل املمارسات 

واملعايري وتشديد املساءلة يف منظمات NESTA املتمحورة حول النواتج".48

 .linkedIN blog (2015). ال حتتاج معسكرات تدريب املستجدين على االعتماد، فلماذا هذا العناء؟ مدونة Schmidt, C.  47 

https://www.linkedin.com/pulse/coding-bootcamps-dont-need-accreditation-so-why-chasing-clint-schmidt

www.thenesta.org/  48

https://www.linkedin.com/pulse/coding-bootcamps-dont-need-accreditation-so-why-chasing-clint-schmidt
http://www.thenesta.org/
http://www.thenesta.org/
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وفيما يزداد عدد معسكرات تدريب املستجدين على التشفري بصورة متواصلة وينتشر يف خمتلف البلدان، ما زالت 
قضية منح الشهادات حتتل مركز الصدارة. ويف إطار الواليات املتحدة، فإن عدم اعتماد هذه املعاهد كمؤسسات 
املساعدات  فدرالية وغريها من  قروض  للحصول على  احملتملني طلبات  الطالب  تقدمي  إمكانية  تعليمية حيد من 
احلكومية.49 ومع ذلك، فإن قطاع التكنولوجيا يف هذا البلد حيدث حتوالت على صعيد ممارسات التوظيف السائدة 
فيه مقلًال من شأن الشهادة مقارنة حبافظة مشاريع املرشح أو أدائه يف مقابلة الربجمة50 مع أحد كبار املطورين يف 
 Codea Lab (www.codealab.mx/) الشركة خالل عملية التوظيف. ويعرض خافيري إباروال، مؤسس شركة

يف املكسيك، بإجياز دور عملية منح الشهادات يف إطار سوق العمل احمللي.

"عملية منح الشهادات يف قطاع التشفري قضية مثرية للجدل. ويتخذ أيضًا هذا اجلدل نربات ختتلف باختالف   
السوق. ففي الواليات املتحدة، تتبع الشركات اليت توظف أفرادًا يتمتعون مبواهب تكنولوجية ممارسات جيدة 
جدًا يف جمال التوظيف إذ تدرس حافظة مشاريع املرشحني احملتملني وختضعهم خالل املقابلة لتمرين برجمة 
قائم على أسلوب "العرض والشرح" بني األقران. وما زالت هذه املمارسات يف املكسيك يف بداياهتا. وقررنا 
يف البداية عدم منح أي شهادة على برنامج التدريب، إال أن الشهادات مهمة جدًا للطالب وأرباب األعمال 
 13 (مقابلة يف  إباروال  الربنامج." (خافيري  باستكمال  مننح خرجيينا شهادات  بدأنا  ولذلك  السواء،  على 

أكتوبر 2015))."
وصحيح أن األمثلة على االعتماد حمدودة ولكن معسكر أكادميية Coder Factory Academy  يف أسرتاليا هو خري 
مثال عليها. فيقوم نظام االعتماد احلكومي األسرتايل على إطار املؤهالت األسرتالية. ويعتمد مقاربة منّظمة جدًا 
للتدريب القائم على الكفاءة واملتمحور حول املؤهالت املهنية، مع حتديد نواتج تعلم معينة وعناصر متمايزة تؤلف 
كل مؤهل من املؤهالت. وحاملا يصبح املنهج الدراسي ملعسكر تدريب معدًا إعدادًا مناسبًا، ميكن مقابلته مبؤهل 
مهين قائم. وميكن سد الثغرات يف املنهج الدراسي ملعسكر تدريب املستجدين باالستعانة باملناهج التعليمية القائمة 

اليت صممت ملؤهالت معينة.

ويف حالة أكادميية Coder Factory Academy يف أسرتاليا، كان املؤهل األكثر مالءمة الذي ميكن مقابلته باملنهج 
هو "شهادة دبلوم يف تطوير الربجميات". ويتألف هذا املؤهل من 16 موضوعًا (وحدة)، وكان بعضها مقابًال متامًا 
للمنهج الدراسي املعّد لدورة معسكر التدريب، يف حني أن بعضها اآلخر مل جيد حمتوى مشاهبًا له بشكل واضح. 
ويف هذه احلالة يتوجب على املورد إدراج حمتويات إضافية يف دورة معسكر التدريب لضمان تغطيتها نواتج التعلم 
اليت ينطوي عليها املؤهل الكامل لشهادة الدبلوم. وكان بالتايل للمعسكر اخليار بني تنفيذ املنهج اخلاص به غري 
املعتمد أو االلتزام مبتطلبات املطابقة من أجل منح مؤهل معتمد على الصعيد الوطين. وفيما يلي بعض التعديالت 

الرئيسية اليت ُطلب إدخاهلا ملنح مؤهل معتمد على الصعيد الوطين:

وضع أدوات تقييم واضحة جدًا إلثبات أنه جرى تقييم كل موضوع بصورة مناسبة وأن نواتج التعلم قد حتققت.  •

إقامة شراكة مع منظمة تدريب مسجلة (تعرتف هبا احلكومة) من أجل االلتزام مبجموعة من متطلبات املطابقة.  •
ضمان إعداد خطط منظمة لتوفري الدروس والتقييم.  •

ضمان متتع مجيع املدرِّبني باملؤهالت الالزمة للصناعة والتدريب.  •

.Belkin, D البيت األبيض يعد جهة اعتماد من أجل معسكرات تدريب املستجدين على احلاسوب. وول سرتيت جورنال. 6 نوفمرب   49

www.wsj.com/articles/white-house-readies-accreditor-for-computer-boot-camps-1446855579 .2015

إن مقابلة الربجمة هي مقابلة وظيفية بشأن اجلوانب التقنية يف صناعة الربجميات تستهدف اختبار املعارف التقنية للمرشحني، وقدرهتم على   50

التشفري، ومهارهتم يف حل املشاكل، وقدراهتم اإلبداعية فيما خيص احلواسيب. وُيطلب عادة من املرشحني حل مشاكل متعلقة بالربجمة و/
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_interview .أو خوارزميات و/أو ألغاز مسائل تقنية متعلقة باحلواسيب

http://www.codealab.mx/
http://www.codealab.mx/
http://www.wsj.com/articles/white-house-readies-accreditor-for-computer-boot-camps-1446855579
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_interview
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ويتم اليوم حتسني املناهج الدراسية بطريقتني. فعندما يتم حتديث حمتوى دروس معسكرات تدريب املستجدين، 
جيب التحقق مرة أخرى من أنه يتقابل مع املواضيع املندرجة يف إطار املؤهل املختار. فاحملتوى الفعلي للمؤهالت 
يتغري أيضًا كل مخس سنوات بدافع من معايري الصناعة واللجان التوجيهية وآراء أرباب األعمال. حيث جيب التأكد 
من استخدام أحدث نسخة حلزمة التدريب وإعادة مقابلة املنهج الدراسي املتغري مع احملتوى املعتمد على الصعيد 
الوطين. ويشرح رامان نامبيار، مؤسس أكادميية Coder Factory Academy وهي أحد موردي معسكرات تدريب 

املستجدين يف أسرتاليا، منافع االعتماد وال سيما للطالب.

وإمنا  تدريبًا جيدًا حديثًا فحسب  الطالب  تلقي  تكمن يف  الرئيسية ال  املنافع  ولكن  معقدة  "إهنا عملية   
يف حصوهلم أيضًا على مؤهل معتمد على الصعيد الوطين. وجتتذب هذه املؤهالت غالبًا (وال سيما يف جماالت 
دوائر الصناعة اليت يكثر الطلب عليها) التمويل احلكومي وجمموعة متنوعة من آليات دعم الطالب ما كانت 
لتتوافر بدون هذه املؤهالت. ويعود ملوردي معسكرات تدريب املستجدين تقرير ما إذا كانت الزيادة يف 
االستثمار يف الوقت والتكاليف والشروط التنظيمية تعود عليهم بالنفع يف السوق اليت يعملون فيها." (رامان 

نامبيار: مقابلة يف 22 مارس 2016).

اسرتاتيجيات التوظيف | مسارات التوظيف  4.3

تتوقف اسرتاتيجيات التوظيف ونطاق خدمات الوظائف املتاحة لطلبة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري 
على نوع الربنامج وهدفه األساسي - بدءًا من اخلدمات الكاملة للوظائف (التدريب على املقابالت وإعداد حافظة 
املشاريع واإلحاالت إىل الوظائف وغريها) ووصوًال إىل معارض الوظائف واإلرشاد األساسي يف مجيع مراحل عملية 

البحث عن عمل. 

وعادًة ما توفر برامج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري من خالل منوذج جاهز للعمل ومنوذج معسكرات 
التدريب الفائقة جمموعة اخلدمات األكثر مشوًال لدعم حاالت البحث عن عمل ُبعيد خترجهم مباشرة من أحد 
الربامج. ويف بعض الربامج احملددة يف إطار هذا النموذج، يتعلق نوع خدمات الوظائف املتاحة للطلبة بااللتزام الزمين 
للتدريس ومدته وأسلوبه. فعلى سبيل املثال، يعرض املعسكر General Assembly يف هونغ كونغ، الصني، جمموعة 
أكثر حمدودية من اخلدمات للطلبة يف الربامج بدوام جزئي واإللكرتونية مقارنًة باخلدمات املتاحة خلرجيي الربامج 

الشخصية بدوام كامل. 

ومن ناحية أخرى، غالبًا ما تكون معسكرات التدريب الصغرية املوجهة أكثر حنو التطوير املهين وبناء املجتمع 
وهتيئة الوعي العام مفتقرة متامًا إىل خدمات التوظيف املتكاملة أو تعاين من نقٍص فيها. ورغم ذلك فإن الشبكات 

املهنية اليت ترعاها هذه املعسكرات ميكن اعتبارها عامًال معزِّزًا لفرص إمكانية توظيف املشاركني.

وتشمل جمموعة خدمات التوظيف املتاحة للطلبة ما يلي:

التوظيف الفوري

التوظيف الداخلي يف هذه املعسكرات إلدارة تطوير مواقعها اإللكرتونية أو تطبيقاهتا املتنقلة أو وكالة خدمات   أ ) 
رقمية أخرى، مثًال: توظف مؤسسة Andela ومؤسسة SamaSource (كينيا)، على السواء، الطلبة واضعة 
(املكسيك)   Laboratoria اخليار يف مؤسسة  تنفيذ هذا  الداخلي حتديدًا؛ وجيري  التوظيف  عينيها  نصب 

ومؤسسة Founders & Coders (اململكة املتحدة). 
إفريقيا)  xPerience (جنوب  مثًال: مؤسسة  الفعلي،  التدريب  برنامج  املدجمة يف  الداخلي  التدريب  فرص  ب) 

ومؤسسة Ada Developers (الواليات املتحدة). 
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التقدمي إىل أرباب العمل احملتملني

املعلنة،  الوظائف  بشأن  املعلومات  وتبادل  الوظائف،  احملتملني من خالل معارض  العمل  بأرباب  االتصال   أ ) 
والعروض التوضيحية للمشاريع مع أرباب العمل احملتملني، وغري ذلك. 

السوق اليت يبيع فيها مطورو الربامج منتجاهتم من التطبيقات، مثًال eMobilis (كينيا). ب) 
التدريب على مهارات البحث عن عمل واإلرشاد يف هذا املجال

إعداد حافظة املشاريع والسرية الذاتية ومنصٍة إلكرتونيٍة لعرض هذه احلافظة. ولعل هذا من أهم خدمات   أ ) 
التدريب  أن  الطلبة. ومبا  إىل  التشفري  املستجدين على  تدريب  تقدمها منظمات معسكرات  اليت  التوظيف 
ال حيظى باالعتماد، تصبح حافظات الطلبة القناة األكثر ظهورًا اليت ميكن للطلبة أن يستعرضوا من خالهلا 

مهاراهتم ومواهبهم. 
اإلرشاد والتدريب بشأن إجراء املقابالت والتفاوض على الراتب.  ب) 

التدريب على املهارات الشخصية (مهارات التواصل والتحدث أمام اجلمهور). ج) 

معدالت التوظيف   1.4.3

يتمثل أهم رصيد متلكه برامج تدريب املستجدين على التشفري يف نوعية الطلبة الذين يتخرجون منها. فاملنظمات 
تكتسب شرعيًة مع أرباب العمل حتديدًا من خالل نوعية مطوِّري الربامج املبتدئني أو املتدربني الذين يتخرجون 
منها. ومتثل معدالت التوظيف أهم مقياس لنجاحها وأمثن رصيد لبناء عالمتها التجارية (ينطبق هذا على املنظمات 
التجارية واملنظمات غري اهلادفة للربح على السواء). ويكتسي ذلك أمهية بالنسبة لنموذج جاهز للعمل ومنوذج 

معسكرات تدريب املستجدين الفائقة، وهذا ما يعلل جزئيًا صرامة عملية القبول وانتقائيتها العالية. 

وترتاوح معدالت التوظيف يف املنظمات املتناولة يف هذه العينة بني 40 يف املائة و100 يف املائة من الطلبة املتخرجني 
الذين حيصلون على وظائف يف غضون من أسابيع إىل بضعة أشهر من التخرج. ومع ذلك، ميكن اعتبار هذه األرقام 
إرشادية فقط ألن بعض الربامج مل يبدأ تشغيلها إال حديثًا ومن مث مل يتخرج منها سوى فصل واحد بينما تعمل 
الربامج األخرى منذ فرتة زمنية أطول. ومن االعتبارات األخرى كون هذا املعدل مبلَّغًا عنه ذاتيًا وقد تّتبع املنظمات 
طرقًا خمتلفة لقياس معدل احلصول على الوظائف. فعلى سبيل املثال، ليس من الواضح حاليًا الوقت الذي مير على 
الطلبة بعد التخرج قبل احلصول على وظيفة وهل ستدوم هذه الوظيفة لفرتة زمنية معينة. ومل تشر سوى منظمة 
واحدة من املنظمات الواردة يف العينة إىل متابعة حالة توظيف الطلبة بعد 30 و60 و90 يومًا من استكمال الربنامج 
(Desafio LATAM يف شيلي وكولومبيا واملكسيك). وللمقارنة، حصل 66 يف املائة من خرجيي معسكرات تدريب 
املستجدين على التشفري يف الواليات املتحدة وكندا على عمل بدوام كامل يف وظائف تتطلب املهارات املكتَسبة 

يف املعسكر، وفقًا ملنظمة Course Report (نتائج اخلرجيني ودراسة البيانات الدميوغرافية).

أنواع الوظائف اليت حيصل عليها طلبة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري  2.4.3

تقوم مجيع برامج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري املتناولة يف العينة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وإفريقيا 
واألمريكتني وأوروبا بتدريب الطلبة من أجل احلصول على ثالثة أنواع من الوظائف: 1) مطورو ويب مبتدئني؛ 
2) صاحب مشروع - يعمل بشكل مستقل أو ينشئ شركة مبتدئة؛ 3) متدرب وممارس. وال توجد سوى معلومات 

حمدودة بشأن طول مدة شغل هذه الوظائف وأنواع العقود ومستويات األجور. وتتشابه أنواع الوظائف املتحصل 
عليها يف هذه املناطق مع الوظائف اليت حيصل عليها خرجيو معسكرات تدريب املستجدين يف الواليات املتحدة وكندا، 
باستثناء املطورين (مستوى أعلى من املطورين املبتدئني)، ومل تذكر أيٌّ من املنظمات الواردة يف العينة هذا املوقف. 
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وبعبارة عامة جدًا، تستهدف مجيع معسكرات تدريب املستجدين على التشفري املتناولة يف العينة صناعة التكنولوجيا 
سني واملدرِّبني يف  احمللية و/أو الشركات الدولية اليت حتتاج إىل مصادر خارجية فيما يتعلق بالتشفري. وتربط املؤسِّ
التكنولوجيا.  أطراف داخل صناعة  أنفسهم  أو هم  التكنولوجيا  قوية جدًا بصناعة  الربجمة هذه صالٌت  مدارس 
وتتجاوز أمهية هذه الصالت نطاق فرص التوظيف اليت يتيحوهنا. ومن خالل هذه الصالت، ميكن أن يقيِّم مورِّدو 
معسكرات تدريب املستجدين على التشفري أيضًا املهارات املطلوبة يف السوق وكذلك االجتاهات املستقبلية يف 

لغات الربجمة. 

الشراكات  5.3

متثل الشراكات املؤسسية مسة مشرتكة يف صناعة برامج التدريب اخلاصة مبعسكرات تدريب املستجدين على التشفري. 
االئتمان  احلكومية وشركات  احلكومية وغري  والوكاالت  احملتملني  العمل  أرباب  مع  الشراكات  ذلك  ويشمل 
واملؤسسات التعليمية األخرى. وختدم هذه العالقات جمموعة متنوعة من األغراض تبعًا للمنظمات املعنية. وال عجب 

يف أن تكون الشراكات املهيمنة هي الشراكات مع أرباب العمل احملتملني واملنظمات املموِّلة. 

أرباب العمل احملتملني: مجيع املوّردين الذين خضعوا لالستعراض أقاموا أو حياولون إقامة شراكات مع املنظمات   1
اليت من شأهنا أن توظف خرجييهم. وتشكل هذه الشراكات يف بعض احلاالت عالقات رمسية توفر وظائف 
مضمونة خلرجيي الربامج، ولكن يبدو أن أغلبية هذه الشراكات تقوم على شبكات غري رمسية إىل حد كبري 
حياول موردو التدريب من خالهلا احلصول على فرص التوظيف لطلبتهم. وحيدث تنوع يف شراكات أرباب 
العمل احملتملني عندما يكون الشركاء أساسًا عمالء لفروع أخرى من عمليات موردي معسكرات تدريب 
املستجدين اليت تقدم خدمات تطوير الويب وغريها من اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات على أساس 
 Laboratoria ومؤسسة Moringa جتاري. وُيوظَّف اخلرجيون داخليًا خلدمة هؤالء العمالء. وأشارت مدرسة
30 شريكًا. ويؤمَّن خلرجيي مؤسسة  يناهز  بالتوظيف  يقومون  الذين  أن عدد شركائهما  إىل  السواء  على 

Andela أربع سنوات من التوظيف لشغل وظائف تتعلق بعمالء املؤسسة. 
املنظمات املموَّلة: أقام موّردو التدريب الذين يقّدمون دائمًا منحًا دراسية أو أشكاًال أخرى من املعونة املالية   2
إىل الطلبة شراكات ذات صلة بالرعاية مع منظمات غري هادفة للربح حملية أو دولية ومؤسسات اجتماعية 
وكيانات جتارية. وتشمل أشكال الرعاية احملددة تقدمي ِمنح دراسية لتغطية رسوم التعليم و/أو النفقات األخرى 
للطلبة، أو رعاية أحداث التوعية مثل ورش العمل أو فعاليات اهلاكاثون، أو تقدمي نوع آخر من الدعم العيين 

مثل أماكن للمكاتب واملعدات وإتاحة النفاذ إىل رزم الربجميات واملنصات التعليمية. 
 

 مبادرة اجتماعية تقيم شراكة مع معسكر تجاري لتدريب المستجدين | إسبانيا 

االجتماعية، وقد ُصمم بغية تقليص فجوات املهارات  McKinseyالربنامج األول ملبادرة  Generationميثل برنامج 
وحتسني آفاق توظيف الشباب يف خمتلف بلدان العامل. ويقدم الربنامج حاليًا جمموعة متنوعة من برامج التدريب على 

مج تدريبها على ااجلاهزية للوظيفة يف كينيا واهلند واملكسيك وإسبانيا والواليات املتحدة. وتركز الصيغة اإلسبانية هلذا الربن
، أحد املعسكرات التجارية الرائدة لتدريب املستجدين على Iron Hackمهارات الربجمة. وبإقامة شراكة مع مؤسسة 

طالب من أجل التسجيل يف دورة برجمة ملدة شهر واحد  100التشفري يف إسبانيا، متكن الربنامج من تقدمي الرعاية إىل 
من اخلرجيني على وظيفة. ويعمل الربنامج حاليًا على  90%حصل  وبرشلونة، وقد مدريد جمال التسويق الرقمي يف يف

 البالد. طالب يف شهر يناير يف خمتلف مدن 500توسيع نطاقه للتمكن من تسجيل 
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وكاالت االئتمان: لدى بعض موّردي معسكرات تدريب املستجدين ترتيباٌت مع شركة واحدة أو أكثر من   3
 Moringa شركات اإلقراض لتقدمي ائتمان بفائدة منخفضة إىل الطلبة. فعلى سبيل املثال، أقامت مدرسة
يف كينيا شراكة مع منظمة These Numbers Have Faces لتأمني قروض بفائدة منخفضة للطلبة. ويسدد 

الطلبة هذه القروض يف غضون عاٍم بعد توظيفهم.
املؤسسات التعليمية األخرى: ميكن إقامة شراكات مع املؤسسات التعليمية األخرى (مثًال املعسكرات األخرى   4
لتدريب املستجدين ومؤسسات التعليم العايل ومنصات التدريب) لتنفيذ الربامج على أساس مشرتك، من أجل 
النفاذ إىل مواد ومنصات التدريب املتاحة و/أو من أجل اعتماد الربامج. ففي أمريكا الالتينية على سبيل املثال، 
أقامت مؤسسة Laboratoria شراكة مع مدرسة CodeaLab لتوفري األموال الالزمة لتدريب طالبْني على 
 la Frontera شراكة مماثلة مع جامعة Desafio LATAM التشفري يف هذه املدرسة، يف حني أقامت مؤسسة
ملوردي  الرتخيص  ملنح  أخرى  y San Sebastian. ويف إفريقيا، ختطط مؤسسة Tech Learn من جهة 
معسكرات تدريب املستجدين األخرى باستعمال منهجها الدراسي، وأقامت مؤسسة eMobilis شراكة مع 
كلية علوم احلاسوب جبامعة نريويب إلتاحة أفكار وحبوث اجلامعة بشأن املستهلك لطلبة املؤسسة. ويف غانا، 

يستعمل معهد KACE-AITI املواد التدريبية املستمدة من جمموعة من اجلامعات األخرى.51
الوكاالت احلكومية الوطنية والدولية: الشراكات الوطنية أكثر ندرًة ويبدو أهنا تشكل حتديًا رئيسيًا ملشغلي   5
معسكرات تدريب املستجدين األصغر حجمًا بوجه خاص. وعادة ما تتخذ الشراكات مع الوكاالت احلكومية 
لتقدمي دورة خاصة. ووصفت  أو  للتدريب  لُيعَرتف هبا كمؤسسة  اعتماٍد  املؤسسات على  شكل حصول 
مؤسسة Desafio LATAM نوعًا آخر من الرتتيبات حيث تدخل املنظمة يف حمادثات للحصول على الدعم 
من وكالة حكومية تقدم الدعم إىل الشركات احمللية لتوسيع أعماهلا التجارية لتشمل األسواق الدولية. كما 
قّدمت منظمات دولية، مبا فيها األطر السياسية واالقتصادية من قبيل االحتاد األورويب والبنك الدويل، أمواًال 
إىل خمتلف مبادرات التدريب على تكنولوجيا املعلومات، بعضها يف إطار شراكٍة مع موّردي معسكرات 

تدريب املستجدين.
 
 

 أجل زيادة مشاركة المرأةمن  WeTeckالشراكة مع مؤسسة  │ليبيريا  

iLab  هو خمترب للحواسيب غري هادف للربح يقدم التدريب ويوفر جملموعة متنوعة من األشخاص املهتمني بالتكنولوجيا
أماكن لتنظيم األحداث وااللتقاء. ونظرًا لقلة مشاركة املرأة يف دوراهتا التدريبية، أقامت املنظمة شراكة مع 

h)WeTec(gy Enhancing Technolo Women ة ، ويرمي إىل مساعديقوده معهد التعليم الدويل، وهو احتاد للشركاء
. ومن خالل هذه الشراكات والـِمنح، مجع املخترب Googleجمال املهن التكنولوجية و النساء والفتيات على النجاح يف

أموااًل للمساعدة على جلب مزيد من النساء إىل براجمه وشهد حتواًل مذهاًل يف نسبة مشاركتهن. ففي دورة وسائل 
السابقة.  ةالتواصل االجتماعي، على سبيل املثال، كان األثر فورياً وبلغت مشاركة املرأة الضعف تقريباً باملقارنة مع اجملموع

 للفتيات. Pythonوجنحت املنظمة أيضاً يف االستفادة من الـِمنح لتصميم ورشة عمل بشأن التشفري على 
 

http://videolectures.net/academia/  51

http://videolectures.net/academia/
http://videolectures.net/academia/
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التحديات يف صناعة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري  6.3

تواجه صناعة معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، بوصفها تطورًا ناشئًا، العديد من التحديات. وتتعلق 
هذه التحديات بقدرة املوّردين على تقدمي برامج قوية وتصورات بشأن قيمتها بالنسبة إلمكانية التوظيف، وبقدرة 

الفئات السكانية املستهدفة على املشاركة يف الربامج.

التحديات املتعلقة بعمليات املوردين

التمويل: يفتقر املوردون إىل املوارد املالية الالزمة لتصميم برامج معسكرات تدريب املستجدين، وتوظيف املشاركني، 
وتنفيذ الربامج، وتقدمي الدعم بعد الربامج، ال سيما فيما خيص عدد األشخاص الذين يهدفون إىل تدريبهم ووضعهم 
االجتماعي واالقتصادي. وكما لوحظ يف الربامج األكرب يف الواليات املتحدة وغريها من األماكن، ميكن أن تكون 
رسوم التعليم باهظة؛ وهذا يعين يف االقتصادات النامية أن على املوردين أن حيصلوا على موارد كبرية للمنح وأشكال 

الرعاية األخرى لتمكني الفئات السكانية ذات الدخل املنخفض من االستفادة من التدريب.

االعتماد: على موردي معسكرات تدريب املستجدين أن يواجهوا التحديات اليت يطرحها االعتماد يف االقتصادات 
املتقدمة والنامية على السواء. ففي االقتصادات املتقدمة، باستثناء أسرتاليا حيث ُتبذل حاليًا جهود العتماد هذه 
املعسكرات، من الصعب على املوردين احلصول على اعتماد لرباجمهم نظرًا للتحديث املستمر ملناهجهم الدراسية 
من أجل االستجابة الجتاهات الصناعة. ويف االقتصادات النامية، هناك ميل إىل إضفاء قيمة أعلى على املؤهالت 
التقليدية من قبيل الشهادات اجلامعية. ويطرح ذلك حتديات أمام برامج معسكرات تدريب املستجدين حتول دون 
حصوهلا على االعرتاف الذي قد تستحقه، وكذلك أمام اخلرجيني لكي حيظى تدريبهم بقبول أرباب العمل الذين 

يعتمدون على الشهادات كدليل على اكتساب املهارات.

انعدام الدعم املقدم من احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة احملتملني: رغم أن معظم البلدان أبدت التزامًا 
بتنمية قوة عاملة ماهرة، فمن الواضح أن أغلبية املبادرات تشدد على التدريب العام على ريادة األعمال أكثر من 

تشديدها على نوع التدريب على التشفري الذي تقدمه خصيصًا معسكرات تدريب املستجدين.

التصورات اخلاطئة يف أوساط خمتلف أصحاب املصلحة: ليس لدى احلكومات وأرباب العمل واملنظمات الدولية 
وغريها من املؤسسات فهم واٍف ملختلف مناذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ونتائج التعلم والتوظيف 
اليت ميكن حتقيقها من خالل كل منوذج. ولكل منوذج من مناذج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري دور 
خمتلف يف مسار إمكانية التوظيف للشباب (مثًال إذكاء الوعي مقابل التمهيد للربجمة أو اكتساب مهارات اجلاهزية 
للعمل). ولذلك، ينبغي ألّي اسرتاتيجية توظيف قائمة على معسكرات تدريب املستجدين على التشفري أن تعرتف 

هبذه األدوار وتضع نـُُهجًا للسياسة العامة واملشاريع وفقًا لذلك.

التحديات املتعلقة مبشاركة الطلبة وأدائهم

واملسؤولية  االنضباط  إىل  احلاجة  الطلبة: ختتلف  أوساط  املستجدين يف  تدريب  الدراية مبفهوم معسكرات  عدم 
الشخصية يف التعلم املرتبط مبعسكرات تدريب املستجدين على التشفري اختالفًا كبريًا عنها يف التجربة التعليمية اليت 
يكون الطلبة يف هذه املناطق أكثر درايًة هبا (خاصًة األشخاص الذين لديهم خلفية تعليمية حمدودة). وقد يكون من 

الصعب أيضًا على بعض األشخاص التعامل مع الضغط الشديد والطبيعة املكثفة هلذه الربامج. 

السكانية احملرومة من  الفئات  تتسم  املعلومات: غالبًا ما  املهارات األساسية يف جمال تكنولوجيا  تدين مستويات 
اخلدمات ذات الدخل املنخفض أيضًا مبستويات خمتلفة ولكن متدنية عمومًا للمهارات األساسية يف جمال احلاسوب. 
وهذا يعين أن هناك حاجة إىل مستوى أويل من التدريب التحضريي قبل أن يكون الطلبة جاهزين حىت للتدريب 
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األساسي على مهارات التشفري بوترية معسكرات تدريب املستجدين. وال يؤثر هذا التحدي كثريًا على مهارات 
 .(BPO) التشفري األقل تكثيفًا مثل املهارات املطلوبة عادًة يف وظائف إسناد العمليات التجارية إىل مصادر خارجية

تدريب  معسكرات  لربامج  والغامرة  املكثفة  للطبيعة  نظرًا  املستجدين:  تدريب  معسكرات  بالوقت يف  االلتزام 
املستجدين، من احملتمل أّال يكون الكثري من املشاركني احملتملني قادرين على التسجيل الستحالة اقتطاع مقدار 

الوقت الالزم للربامج من الوقت املخصص للعمل أو االلتزامات األسرية. 

التدريب يف معسكرات تدريب  للتحدي الذي تطرحه كثافة  موقع مباين معسكرات تدريب املستجدين: نظرًا 
املستجدين، غالبًا ما يكون هذا التدريب شخصيًا وتكون املباين املخصصة له واقعة يف مراكز حضرية. ويواجه 

املشاركون احملتملون والفعليون حتديات تتعلق بالنقل وبعد املسافة بوجه عام. 

املفاهيم النمطية اجلنسانية: يف معظم االقتصادات، ال يزال هناك ميل قوي إىل اعتبار الربجمة بوجه خاص (والعمل 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات عمومًا) مهنًة للذكور. وإضافًة إىل توقع أّن املرأة تركز على األشغال املنزلية بدًال 
من الوظائف الرمسية، يشكل املنظور النمطي اجلنساين حاجزًا هامًا أمام املرأة لتنمية أي اهتمام مبهارات التشفري 

واحلصول على دعم أسري إذا أرادت املشاركة يف برامج معسكرات تدريب املستجدين. 

البيئات املنزلية أو املجتمعية الصعبة: ميكن ملجموعة متنوعة من العوامل من قبيل رداءة اإلنرتنت والبنية التحتية 
واالفتقار إىل النفاذ إىل التكنولوجيا يف املنزل والعنف واالفتقار إىل الدعم األسري أن جتعل من الصعب على الطلبة 

النجاح يف برامج معسكرات تدريب املستجدين حىت إن كانوا قادرين على ذلك. 

امللخص  7.3

عرض هذا الفصل أربعة مناذج ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري ووصف بعض خصائص عملياهتا. ورغم 
أن أصول هذه املعسكرات تعود إىل الواليات املتحدة، فإن هذا النموذج من التدريب السريع على املهارات ينتشر 
بسرعة يف البلدان النامية يف إفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية. وبتسليط الضوء على بعض منظمات 
املفهوم خلدمة  اليت يكيف هبا  املبتكرة  املناطق، تتضح األساليب  املستجدين يف هذه  موّردي معسكرات تدريب 
السياق احمللي واالحتياجات احمللية. فقصص النجاح من قبيل القصة املشار إليها يف الفصل 1 بشأن خرجية اجلامعة 
اليت حصلت على وظيفة بأجر جيد بعد االنتهاء من برنامٍج ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري تكثر يف 
أماكن مثل الواليات املتحدة وكندا حيث شهدت معسكرات تدريب املستجدين على التشفري منوًا سريعًا على 
مدى السنوات األربع املاضية. وتدل املؤشرات على أن معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف البلدان 
النامية تنطوي على إمكانات كفيلة بتقدمي قصص جناح مماثلة رغم أن التصدي للعديد من التحديات ال يزال ضروريًا 

لكي يتسىن جتريب هذه النتائج على نطاق واسع. 

م بعض التوصيات واالعتبارات للحكومات والوكاالت الدولية وغريها من أصحاب املصلحة  ويف الفصل التايل، ُتقدَّ
للنظر فيما إذا كان االستثمار يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يفتح املجال إلمكانية التوظيف.

اخلالصة والتوصيات   4
بعيدًا عن الوهم، هناك طلب كبري على مهنيي تكنولوجيا املعلومات ذوي املهارات العملية يف جمال تشفري الويب 
والتطبيقات املتنقلة. ومن الواضح أيضًا أن النظام التعليمي الرمسي يف معظم البلدان ال خيرِّج طلبة مبستوى االستعداد 
العملي الذي يبحث عنه أرباب العمل يف املشفِّرين وأن معسكرات تدريب املستجدين باعتبارها ميادين تدريب 
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عملية تسد هذه الثغرة. ومع ذلك، يقال الكثري وُيتوقع الكثري رغم أن ما ُيعرف بقدر معقول من اليقني قليل نسبيًا. 
وينبغي مراقبة هذا املجال وحبثه من أجل تنظيم مشاريع مستنرية يف هذا امليدان.

وهناك أيضًا بعض االعتبارات اهلامة اليت ينبغي مراعاهتا عند مناقشة هذا النموذج التدريب ي كاسرتاتيجية للتصدي 
لبطالة الشباب:

ُيتوقع أن يدوم نقص مهارات التشفري حىت عام 2020 على األقل. كما سبقت املناقشة يف الفصل 2، ُيتوقع   1
أن يستمر نقص املهارات حىت عام 2020 على األقل. وعالوًة على ذلك، إذا كان نطاق النقص واسعًا بالقدر 
املشار إليه (البالغ مئات اآلالف)، ستكون هناك بالتايل فرص كثرية إلحداث تأثري كبري على البطالة باتباع 
هنج معسكرات تدريب املستجدين لتزويد شباب اليوم مبهارات ذات صلة بالوظائف لسد النقص. وإضافًة 
إىل ذلك، سيكون من املهم، مع تسارع التغري التكنولوجي، االستعداد للتغريات ذات الصلة الطارئة على 
االحتياجات من القوة العاملة - ينبغي أن تتضمن أّي اسرتاتيجيات مّتبعة فرصًا للتعلم مدى احلياة (مثل تلك 
املقدمة يف منوذج معسكرات تدريب املستجدين الفائقة) لتمكني العمال من مواكبة الركب وتسهيل استدامة 

سبل العيش املؤمَّنة بعد التخرج.
التدريب وشكله  املهنية وفقًا ملدة  النتائج  التشفري يف  املستجدين على  تدريب  ستختلف معسكرات   2
وحمتواه. قد يكون هذا العامل أحد أهم املميزات اليت جيب أخذها يف االعتبار يف أّي اسرتاتيجية تستند إىل 
هذا الشكل من التدريب. وغالبًا ما توفر الربامج الغامرة الشخصية بدوام كامل أو جزئي اليت تدوم من ثالثة 
أشهر إىل ستة أشهر على األقل فرصة تعلم أقوى جمموعة من املهارات وتقدم خدمات توظيف وخدمات 
مهنية أكثر مشوًال من اخليارات املتاحة على اإلنرتنت؛ ولذلك فهي أكثر مالءمة كاسرتاتيجية لتوظيف الشباب. 
ومتثل معسكرات تدريب املستجدين الصغرية وورش العمل بشأن التشفري وفعاليات اهلاكاثون خيارات مناسبة 
املشاركني  املجتمع، ولكنها غري مصممة إلعداد  التشفري وإنعاش  الوعي وإثارة االهتمام مبهارات  إلذكاء 
لالنضمام إىل القوة العاملة وال ينبغي اعتبارها اسرتاتيجيات توظيف إذا مل ُتستكَمل بتدريب إضايف. وُتِعد 
عة خرجيني أكثر اكتماًال ولكنها تتطلب مزيدًا من االستثمار من حيث الوقت واملدخالت  النماذج املوسَّ
املالية. وعالوًة على ذلك، يبدو أن جناح هذه الربامج ينبع إىل حد كبري من نوعية التدريب، وهو أمٌر أكثر 

ح أن يكون التحكم فيه أكثر صعوبة على نطاق أوسع. قابلية للتحكم يف جمموعات أصغر حجمًا، وُيرجَّ
السكانية  للشرحية  مناسب وفقًا  نطاقه بشكل  د  ُحيدَّ أن  إىل  املستجدين  تدريب  حيتاج مفهوم معسكر   3
املستهدفة. جيب تصور مفهوم معسكرات تدريب املستجدين مبراعاة حالة توظيف خمتلف فئات الشباب. 
وميكن أن يكون الربنامج الغامر بدوام كامل النموذج الذي يدوم ثالثة أشهر ناجعًا كخيار للتدريب من 
أجل التوظيف لشرحية من الشباب الذين تسمح هلم ظروفهم االجتماعية واالقتصادية بالتوقف عن العمل 
واملشاركة يف الربنامج. وبالنسبة للشباب اآلخرين، خاصة النساء، الذين يتقامسون مسؤوليات التدبري املن زيل 
باإلضافة إىل العمل من أجل الدخل، قد ال يكون من املمكن متابعة هذه الربامج املكثفة. وقد يكون من 

األفضل هلم اختيار برنامج أقل غمرًا بدوام جزئي.
غالبًا ما يعتمد جناح معسكرات تدريب املستجدين املصممة إلعداد الشباب للعمل يف السوق احمللية   4
على وجود نظام إيكولوجي قوي للتكنولوجيا. يتوقف جناح أّي بيئة الستحداث وظائف يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات إىل حد كبري على توفر بعض الظروف اليت تسمح بظهور نظام إيكولوجي قوي للتكنولوجيا. 
ووفقًا للتصور املفاهيمي ألدومافيسيوس وبوكستيد وغوبتا وكوفمان، فإن النظام اإليكولوجي للتكنولوجيا 
هو "جمموعة التكنولوجيات والقوى املرتابطة (خاصة القوى االجتماعية والتكنولوجية) اليت قد تؤثر على 
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االبتكار والتطوير واالعتماد".52 وتعزى دراسة أجرهتا مؤخرًا رابطة الصناعة التكنولوجية بواشنطن كثرة 
الطلب على املشفرين يف الوالية إىل أهنا مقر عمالقة التكنولوجيا من قبيل Microsoft  وAmazon وكذلك 
"نظام إيكولوجي ناشئ مفعم باحليوية" (أي عدد كبري من الشركات التكنولوجية الصغرية املبتدئة - أكثر من 
600 8) يف صناعة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.53 وينبغي أن متيز االسرتاتيجيات بني إمكانات املناطق 

والبلدان داخل املناطق اليت ميكن أن تتحول إىل حماور تكنولوجية أو أحد أودية السيلكون اجلديدة اليت ميكن 
أن توّلد الطلب على املواهب يف جمال التكنولوجيا.

توجد معسكرات تدريب املستجدين، حبكم ارتباطها باألنظمة اإليكولوجية للتكنولوجيا، حاليًا يف املناطق   5
احلضرية أساسًا. يبدو حىت اآلن أن البيئات احلضرية قد تكون أكثر مالءمًة لنشوء ومنو نظام إيكولوجي 
للتكنولوجيا، كما أن لديها البىن التحتية املناسبة لالتصاالت الالزمة لدعم برامج معسكرات تدريب املستجدين 
على التشفري. وهذا اجتاه ينبغي مراقبته مع زيادة تطور توصيلية املناطق الريفية وشبه احلضرية، ما يسمح بعمل 

التشفري عن ُبعد.
أو  تنافسه مع اجلامعة  للقلق من حيث  التشفري مثري  التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على   6
الدورات املوجهة ذاتيًا على اإلنرتنت. ختتلف جتربة التعلم يف معسكرات تدريب املستجدين عن النماذج 
احلالية بسبب التشفري، ومن مث ميكن اعتبارها مثرية للقلق حيث تلقى مقاومة من جانب مقدمي خدمات التعلم 
التقليدية ميكن أن تستمر حىت النهاية يف التحديات املتعلقة باالعتماد أو الرتخيص. وميكن جتاوز هذه التحديات 
إذا تسىن التوثيق اجليد لنجاح منهجيتها التدريبية وفوائدها ألرباب العمل الذين يواجهون نقصًا يف املهارات.

التشفري واعدة من حيث  تبدو معسكرات تدريب املستجدين على  الواردة أعاله،  الرغم من االعتبارات  وعلى 
مساعدة الشباب على الوصول إىل وظائف أفضل. وحىت إن كانت األعداد صغرية يف الوقت احلاضر، هناك فرصة 
ملموسة لتدريب عدد متزايد من األشخاص للحصول على وظائف جديدة وجمزية نسبيًا. فما الذي ميكن أن تفعله 
املصاحل الراسخة يف هذا املجال؟ هناك ثالثة جماالت واسعة ميكن أن تساهم فيها اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية 
يف تطورات عامل معسكرات تدريب املستجدين: املعرفة والعالقات والتنفيذ. ومن حيث اجلوهر، فإن السبيل إىل 

االستفادة من اجتاه معسكرات تدريب املستجدين على حنو مناسب هو فهمها وتعزيز فرصها واختبارها.

املعرفة

إذكاء الوعي باالجتاهات احلالية يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري: هناك حاليًا افتقار إىل الوعي بنماذج 
فيما خيص  الوضوح  إىل عدم  إضافًة  للعمل،  التشفري، خاصًة منوذج جاهز  املستجدين على  تدريب  معسكرات 
املصطلحات. فعلى سبيل املثال، من شأن انعدام الوعي باحلاجة إىل ربط منوذج جاهز للعمل بالنظام اإليكولوجي 
للتكنولوجيا يف البيئات احلضرية فضًال عن احلاجة إىل تكييف املناهج الدراسية مع احتياجات الصناعة أن يعرض 
املستجدين على  تدريب  القرارات على علم مبصطلح "معسكر  إذا كان صانعو  للخطر. وحىت  التوظيف  نتائج 
التشفري"، فإن االستخدام املرن للمصطلحات غالبًا ما يؤدي إىل تصورات خاطئة بشأن هذه املعسكرات. فاإلشارة 
مثًال إىل مناذج إذكاء الوعي، مبا فيها معسكرات تدريب املستجدين الصغرية وفعاليات اهلاكاثون، مبصطلح "معسكر 
تدريب املستجدين على التشفري" قد تؤدي إىل اللبس عندما ُيستخدم نفس املصطلح لإلشارة إىل منوذج جاهز للعمل.

.A., & Kauffman, R. J. ،Gupta, A. ،Bockstedt, J. C. ،Adomavicius, G (2004). منوذج نظام إيكولوجي لتطور   52

 التكنولوجيات: 
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.Schutzler, M (16 مارس، 2015). شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) يف والية واشنطن توفر وظائف أسرع من أي   53
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ويهدف هذا التقرير إىل إذكاء الوعي بني صانعي القرارات بشأن هذا االجتاه اجلديد وبشأن الفرص اليت ميكن أن 
يوفرها لتعزيز توظيف الشباب. ويهدف أيضًا إىل شرح الفارق بني مناذج معسكرات تدريب املستجدين على 
التشفري املتاحة حاليًا لتوضيح أّي هذه النماذج أنسب لتعزيز التوظيف والبيئات اليت ُيرّجح أن تنجح فيها. وخيطو 
خطوة إىل األمام يف توضيح خصائص كل منوذج وأغراضه الرئيسية. وسيكون من املهم إجراء مزيد من البحث 

والتحليل يف هذا الصدد لتنوير صانعي القرارات وضمان استخدام النماذج األنسب لتحقيق النتائج املنشودة.

قطع الطريق على الوهم: بالنظر إىل اإلمكانات الظاهرة ولكن غري املؤكدة يف غالب األحيان و/أو االدعاءات غري 
املتحقق منها بشأن نتائج التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف جمال التوظيف، وغياب الكثري 
من البيانات التجريبية بشأن هذه الظاهرة، حيتاج املجال إىل دراسة أكثر اكتماًال من جانب أطراف حمايدة. وتشمل 
األسئلة املعلقة ما يلي: ما هي الظروف اليت تدعم ظهور صناعة ملعسكرات لتدريب املستجدين على التشفري؟ هل 
تؤدي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري إىل توفري العمل الالئق؟54 من يستفيد من الفرص اليت تتيحها 
معسكرات تدريب املستجدين على التشفري ومن ُيستبعد منها؟ وعلى الرغم من أن الفوائد املعلنة قد تكون حقيقية، 
فإن مزيدًا من الرؤى سيؤدي إىل اختاذ قرارات أكثر استنارًة بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق هذه املعسكرات كحل 

ملشكلة بطالة الشباب وكيف يتم ذلك.

وتشمل خيارات النهوض باملعارف ما يلي:

الرصد النشط للتطورات يف الصناعة.  '1'
إجراء دراسات معمقة للصناعة احلالية ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري واألنظمة اإليكولوجية   '2'

للتكنولوجيا املرتبطة هبا والنتائج املهنية.
إجراء جتارب مع مبادرات جديدة (انظر مناقشة التنفيذ أعاله).  '3'

وميكن لألوساط األكادميية أن تؤدي دورًا هامًا يف رصد التطورات، يف حني ميكن للحكومات أن تنشئ آليات 
لرصد نتائج التوظيف ومتويل عمليات التنفيذ يف نفس الوقت.

العالقات

تعزيز الفرص: يتوقف املسار من التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري إىل شكل من أشكال 
التوظيف إىل حد كبري على طبيعة العالقات بني موّردي التدريب وأرباب العمل. وإذا افرتضنا مرة أخرى أن هناك 
بالفعل وفرة من وظائف التشفري تنتظر مشفرين مناسبني، فإن أحد النـُُّهج األكيدة لسد هذه الفجوة يتمثل يف هتيئة 
الظروف املالئمة لكي يليب العرض الطلب. وينبغي أن يشمل ذلك أيضًا تناول الطلب والعرض والبيئة السياساتية. 
وميكن السعي إىل إقامة عالقات مولدة للفرص مع موّردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري احلاليني 

وأرباب العمل واملؤسسات التعليمية واهليئات اإلدارية (احمللية واإلقليمية والوطنية). فعلى سبيل املثال:

حث أصحاب املصلحة احلاليني يف جمال التدريب من أجل:  '1'
حتديد املنظمات اليت حتتاج إىل مشفرين وتعزيز الصالت بينهم وبني املوردين احلاليني واجلدد؛  •

ختريج معلمني لتدريس دورات التشفري ذات الصلة؛  •
تقدمي تدريب على التشفري على منط معسكرات تدريب املستجدين؛  •

الضغط من أجل وضع سياسات لتعزيز قبول شهادات معسكرات تدريب املستجدين على التشفري.  •

www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm :منظمة العمل الدولية، برنامج العمل الالئق  54
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إقامة شراكات مع مؤسسات تعليمية تقليدية وغري تقليدية. ورغم وجود انتقادات كثرية لالستعداد العملي   '2'
خلرجيي علوم احلاسوب لشغل وظائف التشفري، فإن التعليم العايل الرمسي يؤدي دورًا يف تنمية قوة عاملة يف 
البالد. ويشمل ذلك بعض عناصر اإلعداد األكثر عمقًا اليت ال ميكن ملعسكرات تدريب املستجدين التقليدية 
أن تعاجلها نظرًا هليكلها املكثف واملضغوط (مثل مهارات التفكري النقدي العام وريادة األعمال وغريها من 
مهارات احلياة). وميكن ملعسكرات تدريب املستجدين على التشفري واملؤسسات التعليمية احلالية أن تكمل 

جهود بعضها البعض. وميكن أن يتخذ التعاون جمموعة من األشكال املتنوعة تشمل ما يلي:
جتميع املوارد مع املؤسسات التعليمية لتنظيم معسكرات تدريب املستجدين على التشفري لطلبتها خالل   •

فرتات اإلجازات؛
واملؤسسات  التشفري  املستجدين على  تدريب  موّردي معسكرات  الشراكات وتسهيلها بني  تشجيع   •

التعليمية من أجل إصدار الشهادات وتقاسم املعارف واملوارد التكميلية؛
استكشاف إمكانية تقدمي موّردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، التدريب إىل الطلبة األقل   •

حظًا و/أو الطلبة الذين حيتاجون إىل منحىن تعلم أطول.
استكشاف إمكانية بناء حتالفات تنظيمية ووطنية موجهة حنو السياسات العامة شبيهة بالرابطة NESTA (رابطة   '3'
التدريب على مهارات االقتصاد اجلديد - رابطة جتارية ملعسكرات تدريب املستجدين هتدف حاليًا إىل وضع 
معيار لنشر النتائج املتعلقة باستكمال معسكرات تدريب املستجدين وبالتوظيف واملتحقق منها من جانب 
أطراف ثالثة) ومبادرة TechHire (مبادرة حلكومة الواليات املتحدة تسعى إىل تسهيل النظام اإليكولوجي 
للتكنولوجيا من خالل أنشطة متعددة القطاعات). وقد يكون لدى العديد من احلكومات وكاالت مسؤولة 
عن إنشاء أنظمة إيكولوجية للربجميات أو صناعة إسناد العمليات التجارية إىل مصادر خارجية (BPO) أو 
االبتكار التكنولوجي ميكن أن تعزز هذه التحالفات جلمع ونشر البيانات املتحقق منها بشأن توظيف خرجيي 
معسكرات تدريب املستجدين على التشفري وكذلك وضع معايري االعتماد أو إصدار الشهادات ملعسكرات 
تدريب املستجدين على التشفري. وغالبًا ما تكون هناك حاجة إىل االعتماد وإصدار الشهادات سواء من أجل 

التوظيف أو متويل املنح الدراسية.
التعاون مع املنظمات الوسيطة (من قبيل املقاهي السيربانية واملكتبات ومراكز االتصاالت ومساحات العمل   '4'
األدوات  إىل  النفاذ  تسّهل  اليت  املجتمعية)  املنظمات  التكنولوجيا واحلاضنات وغريها من  املشرتك وحماور 
التكنولوجية الالزمة للمشاركة يف االقتصاد الرقمي. وقد يكون املربر الرئيسي لوجود بعض هذه املنظمات 
هو تعزيز فرص النفاذ إىل احلاسوب واإلنرتنت أو دعم أصحاب املشاريع، ولكن قد يكون أيضًا تيسري النفاذ 
إىل الدورات التدريبية اإللكرتونية ملعسكرات تدريب املستجدين أو توفري التدريب على حمو األمية الرقمية أو 
غريه من التدريب التأسيسي للوفاء بالشروط املسبقة للقبول يف برامج معسكرات تدريب املستجدين على 
التشفري، أو حىت توسيع نطاق خدماهتا ليشمل التوفري الفعلي ملعسكرات التدريب هذه. وميكن أن تكون هذه 
املنظمات أيضًا وسائل لرتويج فعاليات التدريب وتقدمي املشورة للطلبة/الباحثني عن عمل احملتملني. وبالنظر 
إىل النفاذ احملدود إىل موارد اإلنرتنت يف كثري من املجتمعات، ميكن أن تقطع الشراكات مع اجلهات الوسيطة 

شوطًا طويًال لزيادة فرص الوصول إىل املواهب املوجودة يف الفئات السكانية األكثر حرمانًا.
التعاون مع املنظمات املخصصة للمرأة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو التكنولوجيا كما ورد يف الفقرة   '5'
'4' أعاله، مع الرتكيز بوجه خاص على توفري التدريب، مبا يف ذلك برامج معسكرات تدريب املستجدين 
على التشفري أو الرتويج للمعسكرات القائمة يف أوساط الشابات. وترد قائمة بالعديد من هذه املنظمات 
يف العنوان  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  بالفتيات  اخلاصة  اإللكرتونية  االحتاد   يف بوابة 

 .www.itu.int.girlsinict.org/
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إذكاء الوعي باملنصات املتاحة حيث ميكن لألشخاص أن يستكشفوا اهتمامهم بالتشفري وقدراهتم يف هذا   '6'
 .(MOOC) أو معسكرات التدريب املفتوحة الكثيفة على اإلنرتنت Treehouse أو Code Academy املجال، مثل

التنفيذ 

االختبار واالستثمار: تتيح ظاهرة معسكرات تدريب املستجدين فرصة إلجراء بعض التجارب الختبار مدى مالءمة 
التدريب يف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري وقابليته للتطور بالنسبة للشباب واملرأة يف البلدان النامية. 
فعلى سبيل املثال، ينطوي كل منوذج من مناذج التدريب األربعة احملددة يف هذه الدراسة (جاهز للعمل، ومعسكرات 
تدريب املستجدين الفائقة، ومعسكرات تدريب املستجدين الصغرية، والتعليم املبكر) على مواطن قوة ومواطن 
ضعف، ولكن من السابق ألوانه التيقن من مدى مالءمة كل منوذج للبيئات احملددة وأهداف التوظيف يف البلدان 
النامية (رغم وجود بعض املؤشرات على أن منوذج معسكرات تدريب املستجدين الفائقة قد ينشأ أساسًا يف البلدان 
اإلفريقية). ونظرًا لسرعة اجلداول الزمنية املخصصة ملعسكرات تدريب املستجدين الصغرية ومعسكرات تدريب 
املستجدين من خالل منوذج جاهز للعمل، ينبغي أن يتسىن تقييم النتائج يف ظرف زمين قصري نسبيًا، يف حني يتطلب 
تقييم نتائج منوذج معسكرات تدريب املستجدين الفائقة ومنوذج التعليم املبكر فرتة زمنية أطول (حسب عمر الربامج 
اليت جيري تقييمها). واستنادًا إىل النتائج، ميكن اختاذ قرارات بشأن توسيع نطاق التنفيذ و/أو مواصلته. وميكن أن 

تشمل الُنهج املتبعة من أجل التنفيذ ما يلي:

التشفري مصممة  املستجدين على  تدريب  برامج ملعسكرات  إعداد  أجل  احلالية من  التدريب  دعم هياكل   '1'
خصيصًا للبيئات احمللية وجتريبها. وتشمل اجلوانب اليت ميكن اختبارها من خالل املمارسة خمتلف النُّهج أو 
النماذج وخمتلف أنواع العالقات مع القطاعني العام واخلاص، وخمتلف أنواع املرافق اليت تدعم طلبة معسكرات 
تدريب املستجدين. ولدعم أصحاب املصلحة املهتمني بإنشاء معسكرات تدريب املستجدين على التشفري، 
أعد االحتاد الدويل لالتصاالت منهجًا دراسيًا بشأن أساليب هذه املعسكرات وإدارهتا والتدريب املقدم فيها.55 
تشكيل حتالفات مع موّردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري أفرادًا وجمموعات من أجل ما يلي:  '2'

تنفيذ برامج معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف مواقع حمددة. وسيتوقف العمل هبذه الطريقة   أ ) 
أن  يبدو  أجريناها،  اليت  املقابالت  إىل  واستنادًا  اهتمامهم وقدراهتم.  احلاليني على مدى  املوردين  مع 
املوّردين الكبار يف أمريكا الشمالية وأوروبا ليس لديهم اهتمام ملح بإنشاء معسكرات لتدريب املستجدين 
يف البلدان النامية ما مل يقدِّم طرف آخر املوارد املالية والتنظيمية الالزمة لذلك. ومن جهة أخرى، ميثل 
املوّردون احلاليون يف البلدان النامية جمموعات صغرية نسبيًا وقد ال تكون لديهم القدرة على التعامل مع 

الربامج الكبرية. وبناًء على ذلك، ستختلف النُّهج واملوارد الالزمة للعمل مع أّي نوع من املوّردين. 
النفاذ إىل املناهج الدراسية والنُّهج املتبعة للتدريب. ويعد تطوير املناهج أحد املجاالت اليت ميكن القول  ب) 
إن التطوير اجلديد غري ضروري فيها، بالنظر إىل جمموعة املوارد الضخمة (اخلاضعة حلقوق امللكية واملجانية 
على السواء) املتاحة من خالل الربامج واملنصات احلالية. ومع ذلك قد يكون من الالزم اختبار خمتلف 
املناهج الدراسية ملعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إىل إضفاء الطابع احمللي عليها و/أو إذا كان أيٌّ من 

هذه املناهج الدراسية يتالءم بشكل خاص مع أهداف اهليئات املنفذة. 
اخلالصة

ميثل التصدي ملعدالت البطالة املرتفعة، خاصًة يف أوساط الشباب والنساء، أولوية يف العديد من بلدان العامل. ومن 
الضروري أن يستكشف واضعو السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة كل سبيل - مبا يف ذلك الفرص البازغة 
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من قبيل منوذج معسكرات تدريب املستجدين - للتخفيف من هذه احلالة وحتسني آفاق الكسب لدى الشباب يف 
مجيع أحناء العامل. وبفهٍم كاٍف لظاهرة معسكرات تدريب املستجدين، ميكن اختاذ قرارات مستنرية بشأن مالءمة 

هذه املعسكرات لتوسيع فرص العمل الالئق والوقت الذي ستستغرقه لتحقيق االستفادة القصوى من إمكاناهتا. 

مسرد املصطلحات

API(Application program interface) السطح البيين لربجمة التطبيقات

ICT(Information and communication technologies) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ILO(International Labour Organization) منظمة العمل الدولية

ITU(International Telecommunication Union) االحتاد الدويل لالتصاالت

NESTA(New economy skills training association) رابطة التدريب على مهارات االقتصاد اجلديد

MOOCs(Massive open online courses) دورات التدريب املفتوحة الكثيفة على اإلنرتنت

OECD منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
(Organization for Economic Cooperation and Development)

STEM متعلقة بالعلوم أو التكنولوجيا أو اهلندسة أو الرياضيات 
(Science, technology, engineering, or math-related)

UX(User experience) جتربة املستعمل

UI(User interface) السطح البيين للمستعمل

تعاريف رئيسية

"تعرف القدرة على التوظيف بشكل عام على أهنا توليفة من العوامل والعمليات اليت القدرة على التوظيف
التقدم  الوظيفة و/أو  االستمرار يف  التوظيف و/أو  التقدم حنو  متكن األشخاص من 

يف جمال العمل". Garrido, et. al (2012، الصفحة 19).
تكنولوجيا  وظائف 
املعلومات واالتصاالت

"... وظائف، تتوفر مباشرة من خالل إنتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن 
خالل استعماهلا بكثافة" (صفحة 8) "يوفر قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بإنتاج  يقومون  الذين  للمتخصصني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وظائف 
الذين  بكثافة  التكنولوجيا  هلذه  واملستعملني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

يستهلكوهنا". Raja et al. (2013، الصفحتان 8 و9).
على  القائم  العمل 
املعلومات  تكنولوجيا 

واالتصاالت

"ينشأ من الكيفية اليت متكن هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمال من خالل 
تكنولوجيا  استحدثت  فقد  وابتكارًا ومشوًال ...  أكثر شفافية  العمالة  جعل أسواق 
املعلومات واالتصاالت كذلك أشكاًال جديدة للعمل، مبا يف ذلك العمل املصغر". 

Raja et al. (2013، الصفحتان 8 و9).
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التذييل ألف: املنهجية
يستند حتليل عامل معسكرات تدريب املستجدين على التشفري يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية إىل حبوث مكتبية 
مكثفة وإىل 22 مقابلة أجريت مع موردين وافقوا على املشاركة يف املشروع. ومت يف هذه البحوث توثيق ما جمموعه 
40 منظمة (انظر التذييل باء بشأن قائمة موردي معسكرات تدريب املستجدين). واختري موردو معسكرات تدريب 

املستجدين على التشفري يف األساس استنادًا إىل وجودهم يف بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط وحيثما تتوفر 
املعلومات باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية. ومدى العمق يف املعلومات املتاحة بشأن كل مورد خيتلف طبقًا ملستوى 
املعلومات املقدم يف املقابالت أو اليت ميكن النفاذ إليها عرب البحوث املكتبية. وضمت البحوث أيضًا بعض املوردين 
يف  املستجدين  تدريب  معسكرات  مناذج  يف تطور  للفوارق  أعمق  فهم  لتحقيق  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف 

البلدان النامية.

وألغراض هذه البحوث، تعرف معسكرات تدريب املستجدين على التشفري على أهنا: برامج تدريب شخصي 
مكثفة متسارعة تعلم املبتدئني مهارات الربجمة مثل تطوير الويب وتطوير التطبيقات املتنقلة وعلوم البيانات والتسويق 
الرقمي، ضمن مهارات رقمية أخرى، خالل فرتة تدريس متتد يف املتوسط لعشرة أسابيع أو أطول. وهذه الربامج 
تكون عادة بدوام كامل، كما تقدم األغلبية العظمى منها بعض أشكال خدمات التوظيف اليت ميكن أن ترتاوح 
من معارض التوظيف األساسية إىل اخلدمات املهنية اليت تشمل وضع حوافظ املشاريع واإلعداد للمقابالت والوصول 

إىل شبكة ممتدة من أرباب األعمال من أجل طالهبا.

اجلدول ألف: قائمة مبوردي معسكرات تدريب املستجدين املدرجة يف البحث
منوذج األعمالالبلد (البلدان)املنطقةاالسم

Moringa Schoolجتاريكينياإفريقيا

iXPerienceجتاريجنوب إفريقياإفريقيا

Akirachixغري رحبي1كينياإفريقيا

 Meltwater Entrepreneurial
School of Technology (MEST)

غري رحبيغانا، نيجرييا، كينياإفريقيا

KACE-AITIجتاريغاناإفريقيا

Muzindaغري رحبي؟زميبابويإفريقيا

africacodeweekبنن، بوتسوانا، الكامريون، مصر، إثيوبيا، إفريقيا
كوت ديفوار، غانا، كينيا، مدغشقر، 

املغرب، نيجرييا، رواندا، السنغال، جنوب 
إفريقيا، توغو، تونس، أوغندا

غري رحبي

eMobilisجتاريكينياإفريقيا

MIT Global Start upغري معروفالواليات املتحدةإفريقيا

iLab Liberiaخمتلطليبريياإفريقيا

IT Varsityجتاريجنوب إفريقياإفريقيا

The Dev Schoolجتاريكينياإفريقيا

CodeXجتاريجنوب إفريقياإفريقيا
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منوذج األعمالالبلد (البلدان)املنطقةاالسم
WeThinkCode__جتاريجنوب إفريقياإفريقيا

General Assembly Hong Kongجتاريهونغ كونغ، الصنيآسيا واحمليط اهلادئ

Coding is the New Literacyجتارياهلندآسيا واحمليط اهلادئ

Ace Hackerجتارياهلندآسيا واحمليط اهلادئ

Island Techiesغري رحبيالفلبنيآسيا واحمليط اهلادئ

GeekSkoolجتارياهلندآسيا واحمليط اهلادئ

Usbongمؤسسة اجتماعيةالفلبنيآسيا واحمليط اهلادئ

DevConغري رحبيالفلبنيآسيا واحمليط اهلادئ

Simplon Romaniaجتاريكندا، فرنسا، رومانياأوروبا؛ األمريكتان

Code to Changeغري رحبيهولنداأوروبا

Founders & Codersتعاونية غري رحبيةلندنأوروبا

McKinsey Generation Ini-
tiative Spain

مؤسسة اجتماعية خاصةإسبانياأوروبا

Iron Hackجتاريإسبانيا، الواليات املتحدةأوروبا؛ األمريكتان

 Laboratoriaغري رحبياملكسيك، بريواألمريكتان

Desafio LATAMجتاريشيلي، كولومبيا، املكسيكاألمريكتان

CodeaLabجتارياملكسيكاألمريكتان

World Tech Makersجتاريالربازيل، كولومبيا، شيلياألمريكتان

Epic Queenاملكسيك (وحاليًا يف مخسة بلدان من األمريكتان
أمريكا الالتينية)، إسبانيا، الواليات املتحدة

غري رحبي

progam.arغري معروفاألرجنتنياألمريكتان

Acamicaغري معروفاألرجنتنياألمريكتان

Andelaخمتلطنيجرييا (الغوس)، الواليات املتحدةاألمريكتان؛ إفريقيا

Samasource Samaschoolغري رحبيكينيا، الواليات املتحدةإفريقيا؛ األمريكتان

Learn Tech Labsالواليات املتحدة (سان فرانسيسكو. األمريكتان
ختطط لتمديد العمليات إىل الفلبني واهلند)

جتاري

Ada Developers Academyغري رحبيالواليات املتحدة (سياتل)األمريكتان

General Assembly Seattleجتاريالواليات املتحدة (سياتل)األمريكتان

Galvanize Seattleجتاريالواليات املتحدة (سياتل)األمريكتان
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التذييل باء: الربوتوكول اخلاص مبقابلة موردي معسكرات تدريب املستجدين على التشفري
اسم املورد:

اسم الشخص حاضر املقابلة:

الوظيفة:

بيانات االتصاالت:

السوق اجلغرافية:

سنة التشغيل:

تاريخ املقابلة:

تاريخ شركة/منظمة التدريب بأسلوب معسكرات تدريب املستجدين (كيف بدأت، والرؤية وما إىل ذلك):

أوًال:      خصائص منوذج (مناذج) التدريب

عملية القبول:  •
الشرحية املستهدفة (اجلنس، السن، التعليم، اخللفية املهنية):  •

النسبة املئوية من النساء:  •
عروض التدريب (أنواعها):  •

ما سبب هذه العروض؟ (هل على أساس تقييم الحتياجات أرباب األعمال، أم الشعبية بني الطالب، وغري ذلك)  •
عملية اختيار املنهج الدراسي (املناهج الدراسية) (وضع، حتديث احملتوى حسب االحتياجات املتغرية للسوق)  •

أساليب تقدمي التدريب (على اخلط، خارج اخلط، خمتلط):  •
أسباب أسلوب التقدمي املختارة (أساليب التقدمي املختارة):  •

طول مدة التدريس:  •
التعيني وتدريب املدربني:  •

وترية التحديث (أنواع العروض، املناهج الدراسية، وما إىل ذلك)  •
التكاليف وأساليب السداد (الطالب يدفع التكلفة بالكامل، أرباب األعمال يدفعون من أجل التوظيف، أرباب   •
األعمال يدفعون من أجل عمليات التوظيف القريبة، الطالب يدفعون بعد احلصول على وظيفة، أساليب أخرى)

املساعدة املالية املتاحة للطالب (نوعها وآلية التمويل)  •
منح الشهادات (مدى تيسرها ونوعها (أنواعها)):  •

ثانيًا:      مسار التوظيف للطالب

خدمات التوظيف املقدمة:  •
معدالت التوظيف:  •
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أنواع الوظائف اليت حيصل عليها الطالب بوجه عام (املستوى، األجر، بعقد/دائم):  •
ثالثًا:      تقييم احتياجات أرباب األعمال

االحتياجات الرئيسية من التشفري/املهارات يف السوق (األسواق) اليت يعمل فيها املورد:  •
كيف ُيقيم الطلب؟ (بشراكة مع الشركات، على أساس طلب الدارسني، وسائل أخرى؟):  •

الصناعات الرئيسية املستهدفة من جانب املورد/الطالب للتوظيف:  •
وترية تقييم االحتياجات من مهارات التشفري لدى أرباب األعمال:  •

رابعًا:      الشراكات

من هم الشركاء (شركات اتصاالت، حكومات، منظمات غري حكومية، جامعات، جهات أخرى):  •
طابع الشراكة حسب نوع الشركاء (توظيف، ترويج للدورات، توعية، وما إىل ذلك):  •

الدويل لالتصاالت، مفوضية  االحتاد  املتحدة،  (األمم  القائمة مع منظمات حكومية دولية  الشراكات   •
االحتاد األوريب، البنك الدويل، منظمات أخرى):

إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو طابع الشراكة ومدهتا:  •
إذا كانت اإلجابة ال، مدى الرغبة يف إقامة هذا النوع من الشراكات:  •

خامسًا:  إدراك الفوائد والتحديات اخلاصة هبذا النوع من التدريب بالنسبة لزيادة إمكانية توظيف الشباب والنساء 
يف السوق (األسواق) املوجود فيها

الفوائد:  •
التحديات:  •

سادسًا:  الرغبة يف توسيع نطاق التدريب ليشمل البلدان النامية إذا كان املورد ال يقدم خدماته يف هذه املواقع 
يف الوقت الراهن
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