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 مي في عصر التحول الرق ديلويت: تحديات قطاع التعليم العالي
  

 
، تواجه المؤسسات التربوبة في الشرق األوسط تبايناً ملحوظاً بين توقعات الطالب وأصحاب العمل من ناحية  – 2016فبراير  10

حتياجاتهم من ناحية أخرى، مما يزيد من الضغوط الملقاة عليها بهدف تطوير برامجها التعليمية اوقدرة هذه المؤسسات على تلبية 
ستمرارية وتحقيق الربح، في إطار التغيرات المستمرة التي تشهدها القوانين التنظيمية والمنافسة المحتدمة والحاجة والمحافظة على اإل

 إلى التمويل.  
 

 8التي عقدت في  2016خالل القمة العالمية للحكومات  لويتديضمن عرض قدمته  ذا الموضوع مادة النقاش األساسيةولقد شّكل ه
 نحاء العالم.أالثة آالف مسؤول حكومي من مختلف في دبي وحضرها أكثر من ث 2016فبراير  10و
 

في استشراف  2013وكانت ديلويت "الشريك  الرسمي  للمعرفة" في القمة التي تعتبر منبراً عالمياً متخصصاً منذ انطالقها عام 
" التي تعتبر خالصة أبحاث مكثفة حول العوامل 2020مبادرة "حكومة العام  2015كومات المستقبل. وقد أطلقت ديلويت العام ح

 المؤثرة في مستقبل التعليم، وتوفير الخدمات االنسانية والصحية، وتفعيل خدمات النقل وغيرها من القطاعات. 
 

في ديلويت  خدمات االستشارات للقطاع العامعبد الحميد صبح، الشريك المسؤول عن  وقد تولى قيادة فريق ديلويت خالل القمة كل من
دة وشبكة ديلويت العالمية، وقدموا طروحات الشرق األوسط ومايك تورلي، الرئيس المسؤول عن القطاع العام في ديلويت المملكة المتح

 جديدة حول دور التحليالت في التعليم والتحول الرقمي للمؤسسات التربوية. 
 

وفي هذا اإلطار،علّق صبح قائالً: "تتزايد الضغوط على المؤسسات التربوية لتقدم طروحات مؤثرة وفاعلة حول أهدافها المتعلقة 
إلندماج. ولقد عملت الجامعات خالل األعوام الماضية على  تقديم التعليم وفق نمط أوحد لكافة بالتوظيف والحراك اإلجتماعي وا

 الطالب ال يناسب المتطلبات المختلفة للتعامل مع التحديات المرتبطة بازدياد أعداد الطالب والحاجة إلى التحول الرقمي. إّال أّن طالب
ي حين ال تزال الجامعات غير قادرة على تحديد اإلمكانيات المادية الالزمة لتلبية اليوم يطالبون بمقاربات أكثر تخصصاً وشخصية ف

 تلك االحتياجات الخاصة."
 

وأضاف صبح: "تعتبر القمة منبراً فريداً لتبادل المعارف إذ تسمح للمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار والخبراء في الموارد البشرية 
والتحوالت المرتبطة بالموارد البشرية وأن يستفيدوا من التقنيات وعناصر اإلبتكار بهدف إيجاد حلول  أن يستشرفوا التحديات المستقبلية

في دبي  لتؤكد على  ضاً يلعالمي للقطاع العام هذه السنة أفاعلة للمشاكل العالمية في هذا المجال. وبالتالي، فإّن ديلويت عقدت اجتماعها ا
 صل و تبين أهمية الشرق األوسط كمنطقة فاعلة في استشراف تحديات هذا القطاع." دور هذه المدينة كمركز محوري للتوا

 
الً حكومياً من مسؤو 1200ووفقاً الستطالع ديلويت األخير بعنوان "رحلة الحكومة نحو التحول الرقمي" والذي شارك فيه أكثر من 

بوية في مراحل مختلفة من التحول الرقمي في وقت يواجه ، تتواجد المؤسسات العامة ومن بينها المؤسسات التربلداً  70أكثر من 
% من المؤسسات التربوية 87بعضها تحديات متعددة تمنعها من االستفادة من تحوالت التكنولوجيا الرقمية. وعلى سبيل المثال، تعتبر 

% من المؤسسات بأن مسائل إدارة 82تبر التي شملها اإلستطالع أّن إدارة ثقافة المؤسسة هي من أهم التحديات التي تواجهها، فيما تع
% من المشاركين باإلستطالع من قطاع 75المشتريات هي التحدي األول الذي تواجهه حين يتعلّق األمر بالتحول الرقمي. أما أكثر من 

 التعليم العالي فقالوا إنهم غير راضين عن الموردين الذين يتعاملون معهم. 
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كذلك، كشف اإلستطالع أّن نسبة ضئيلة من المؤسسات الحكومية المشاركة في اإلستطالع تقع ضمن خانة المؤسسات الناضجة رقمياً 
فيما ال تزال األغلبية العظمى من الحكومات في المراحل األولى أو في طور التحول الرقمي. تدل هذه النتائج التي تم عرضها خالل 

وجيا الرقمية على تغيير عمل القطاع العام بطريقة جذرية وفي تقديم الخدمات واالستراتيجيات للمساعدة في القمة على قدرة التكنول
 تسريع عملية نمّو المؤسسات والحكومات. 

كما شرح مايك تورلي خالل القمة كيف يمكن للتحليالت أن تساعد الجامعات على إجراء التغيير في عملية إرشاد الطالب بطريقة 
 واستباقية ومستندة إلى الوقائع.فردية 

 
وختم قائالً: "إّن المؤشرات والتوقعات الناتجة عن التحليالت الخاصة بالطالب يمكن أن تحول الخدمات المقدمة للطالب لتصبح أكثر 

صين، والمعلمين شخصية واستباقية وغير مكلفة مقارنة مع الجلسات اإلرشادية الفردية. األمر الذي سيسمح للمرشدين والمدرسين الخا
     "التركيز في وقتهم الضيق على الطالب الذين يحتاجون إلي المتابعة، فيتمكن هؤالء من تحقيق نتائج أفضل في مسيرتهم الدراسية.ب
 

 -النهاية  -
 

 نبذة عن ديلويت
شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان  ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي

ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات 

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج يجمع ما
هنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص الم عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
سط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األو على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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