
1

موجز سياسة عامة

التعلم عبر اإلنترنت في العالم العربي: نموذج تعليمي يحتاج إلى الدعم
مارس 2020

ملخص تنفيذي

 يقف العالم العربي أمام مفترق طرق. ونظرًا إلى التحديات الهائلة التي يواجهها الشباب والذين هم أكبر ثروة في
على يتعين  الوظيفي،  المشهد  وتغير  البطالة،  معدالت  وارتفاع  التعليم،  جودة  تدني  تشمل  والتي   المنطقة، 
 الحكومات إعادة النظر في نهجها التعليمي والتدريبي. ويشمل ذلك البحث عن نماذج مبتكرة لدعم الشباب كي
 يحصلوا على تعليم عالي ذي جودة والذي سيساعدهم على االستعداد بشكل أفضل للمستقبل المجهول. يقدم
المهني المهارات واالستعداد  بناء  العرب حول  العمل  الشباب وأصحاب  العامة هذا وجهات نظر  السياسة   موجز 
 والدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه التعلم عبر اإلنترنت والتعلم المدمج )وهو مزيج من التعلم وجهًا لوجه وعبر
 اإلنترنت( في مواجهة هذه التحديات. ويختتم الموجز بتوصيتين تعدان بتحسين التجارب التعليمية واآلفاق المهنية

.للشباب في المنطقة

 استمرار الفجوة في المهارات في العالم
العربي

العربي العالم  في  الشباب  أن  إلى  تشير  أدلة   هناك 
 يفتقرون لمؤهالت مهمة خاصة فيما يتعلق بالحصول
مقارنة للعمل  فعال  بشكل  يعّدهم  جيد  تعليم   على 
معدالت أن  من  الرغم  وعلى  العالم.  حول   بنظرائهم 
 االلتحاق بالتعليم العالي ازدادت بأكثر من الضعف في
الضعف من  ألكثر  بالتزايد  وستستمر  الماضي   العقد 
 بحلول عام 1،2030 إال أن عددًا أقل من الشباب العربي
 يلتحقون بالتعليم العالي مقارنًة بالشباب على مستوى

العالمء2

المنطقة في  االلتحاق  معدالت  آخر  بلغت               ولقد 
 الـ 30%، وهي أقل بـ 6% من المتوسط العالمي. وقد
 أدى ذلك باإلضافة إلى عوامل أخرى إلى وجود فجوة
ووفقًا أخرى.  بمناطق  مقارنًة  المهارات  في   كبيرة 
  للبنك الدولي،3 يعتقد حوالي 40% من أصحاب العمل
عائقًا تشكل  المهارات  فجوة  أن  العربي  العالم   في 
 رئيسيًا أمام نمو األعمال، مقارنًة بـ 26% على مستوى
    العالم و14.5% في دول منظمة التعاون االقتصادي
إلى باإلضافة   .1 الرسم  في  مبين  هو  كما   والتنمية، 

 ذلك، يواجه الشباب العرب أعلى معدالت البطالة في
 العالم، حيث يشكل خريجو الجامعات حوالي 30% من
المنطقة،4 في  العمل  عن  العاطلين  عدد   إجمالي 
االقتصادي التعاون  منظمة  دول  في   %6 بـ   مقارنة 
هو كما  المتحدة،6  الواليات  في  و%2.1   والتنمية5 
 مبين في الرسم 2. وفي حين أن هناك عوامل كثيرة
انعدام مثل  البطالة،  معدالت  ارتفاع  في   تساهم 
 االستقرار السياسي وعجز أسواق العمل عن توفير ما
أن إال  مهارات،7  تتطلب  التي  الوظائف  من   يكفي 
 الجودة المنخفضة نسبيًا للتعليم العالي الذي ال ُيِعد
تزيد بال شك من بفعالية،  للتوظيف  العرب   الخريجين 

التحديات األوسع نطاقًا المتعلقة بالتوظيف 8ء

 الرسم 1. النسبة المئوية ألصحاب العمل الذين يعتقدون أن
فجوة المهارات هي أحد العوائق الرئيسية أمام نمو األعمال

جنوب آسيا )14.5%(
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )14.5%(
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )22%(
شرق آسيا والمحيط الهادئ )23%(
العالم )26%(
أوروبا وآسيا الوسطى )30%(
أميركا الالتينية )36%(
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )39%(

المصدر: البنك الدولي 2013
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الرسم 2. نسبة البطالة لدى الخريجين الجامعيين

      دول منظمة التعاون االقتصادي 

العالم العربي 30% )2017(
المصدر: مكتب إحصاءات العمل - البنك الدولي

المنتدى االقتصادي العالمي 

)2017( 6%

%2.1 )2018(الواليات المتحدة

 ومع التحول الذي تشهده أسواق العمل حول العالم،
 سواء من حيث عدد أو طبيعة الوظائف الناشئة، فقد
 تتفاقم عواقب انعدام االستعداد لسوق العمل لدى
إن الطويل  أو  المتوسط  المدى  على  العربي   الشباب 
 لم تتم معالجته. وترجح التقديرات أن من الممكن أن
اقتصادات أكبر  في  العمل  أنشطة  من   %47  تصبح 
 المنطقة  تعتمد على اآلالت في السنوات القادمة.9
 وسيتطلب هذا التحول مجموعات جديدة من المهارات
 التي ستغير طريقة عمل الناس.10 على سبيل المثال،
 في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، فإن %21
 من المهارات األساسية التي ستكون مطلوبة بحلول
كانت التي  تلك  عن  مختلفة  ستكون   2020  عام 

11
 مطلوبة في عام 12015

التي الطرق  توقع  نستطيع  ال  أننا  من  الرغم   وعلى 
 سيتغير بها العمل بعد ذلك، إال أن االتجاهات العالمية
 تشير إلى أنه لن يكون متوقعًا من الناس أن يكونوا أكثر
 تعليمًا فحسب، بل إنه سيتعين عليهم الدراسة طوال
المنتظمة التغيرات  مع  للتكيف  المهنية   حياتهم 

واالحتياجات في سوق العملء12

 تتطلب هذه التحوالت من الدول العربية إعادة التفكير
العالي، لضمان التعليم  للتعليم، وتحديدًا   في نظرتها 
 عدم تأخر الشباب العربي عن بقية العالم. ووفقًا لتقرير
التعليم برامج  تزال  ال  الدولي،  للبنك  حديث   إقليمي 
 العالي في المنطقة “ترّكز على النظريات على حساب
قديمة مناهج  اعتماد  إلى  تميل  أنها  كما   الممارسة، 
 تركز على النظريات والحفظ، بداًل من المعرفة العملية
 والتفكير التحليلي.”13 وذلك على الرغم من وجود أدلة
التعلم ومناهج  العملي  التدريب  أن  إلى  تشير   قوية 
على “الخريجين  وتساعد  فاعلية  أكثر  هي   التفاعلي 
الالزمة بالمهارات  وتزودهم  نظرهم  وجهات   توسيع 

  لدخول سوق العمل ء14

 ويتطلب عدم التوافق بين واقع التعليم في المنطقة 
جديدة أساليب  استكشاف  المتغير  العمل   وسوق 
 لتمكين الشباب من الحصول على التعليم الجيد على

نطاق واسع وإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية

نمو التعلم عبر اإلنترنت عالميًا

التعلم عبر اإلنترنت نموذجًا جديدًا من شأنه أن  ُيعتبر 
التي الحالية  التحديات  بعض  معالجة  في   يساهم 
يتم أن  بشرط  العربي.  العالم  الجامعات في   تواجهها 
النموذج هذا  يكون  أن  يمكن  ناجحة،  بطريقة   تنفيذه 
 أكثر مرونة وقابلية للتوسع والقدرة على توفير تعليم

 عالي الجودة لشرائح أكبر من المجتمع

 وعلى وجه الخصوص، يوفر التعلم عبر اإلنترنت فرصًا
في الصعوبات  بعض  يواجهون  لمن  جديدة   تعليمية 
يحاولون الذين  الطالب  مثل  لوجه،  وجهًا   التعليم 
وعلى سبيل والدراسة.  والعمل  األسرة  بين   التوفيق 
الطالب من   %80 أن  إلى  البيانات  تشير   المثال، 
2014 كانوا بالتعلم عبر اإلنترنت في عام   الملتحقين 
جزئي بدوام  أو   )%60( كامل  بدوام  يعملون        إما 
خمس من  حديثة  دراسات  أظهرت  كما   15.)%20( 
 جامعات أمريكية توفر برامج عبر اإلنترنت وبرامج وجهًا
 لوجه، أن التعلم عبر اإلنترنت يمكن أن يزيد من فرص
من معينة  لمجموعات  العالي  التعليم  إلى   الوصول 
 الطالب، بمن فيهم النساء والطالب األكبر سنًا، حيث
لدراستهن اإلناث  متابعة  احتمال  أن  البيانات   كشفت 
أكبر هو  لوجه  وجهًا  بالدراسة  مقارنًة  اإلنترنت   عبر 
 بـ21% مما هو عليه بالنسبة للذكور في المؤسسات
أن كما  أعوام،  أربعة  على  فيها  الدراسة  تمتد   التي 
عبر دراستهم  يتابعون  الذين  الطالب  عمر   متوسط 
الذين الطالب  عمر  من  أعوام  بسبعة  أكبر   اإلنترنت 

يتابعون الدروس شخصيًاء16

 هناك أيضًا دليل على أن التعلم عبر اإلنترنت يمكن أن
 يقلل التكاليف ويزيد من إمكانية الحصول على التعليم.
جورجيا معهد  من  كل  تعاون  المثال،  سبيل   فعلى 
 التقني ومنصة التعليم عبر اإلنترنت ’يوداستي’ وشركة
في اإلنترنت  عبر  ماجستير  درجة  إلنشاء   االتصاالت 
 علوم الكمبيوتر تكون أقل تكلفة وأكثر قابلية للتوسيع
يقتصر الجامعي. وال  الحرم  داخل  التعليم  نموذج   من 
اإلنترنت عبر  التعلم  برنامج  تكلفة  كون  على   األمر 
 تساوي ثلث السعر فحسب، بل إن هذا البرنامج يخدم
ثالثة غضون  في  الطالب  عدد  أضعاف  ثالثة   أيضًا 

أعوام،17 مما يزيد من قدرة البرنامج بنسبة 181%97
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الكثير من أن هناك  أهمية، هو  األكثر   وأخيرًا وما هو 
 األدلة التي تشير إلى نتائج تعليمية مماثلة بين التعليم
ُيعتبر حين  في  لوجه،  وجهًا  والتعليم  اإلنترنت   عبر 
تعلم على  األكبر   التأثير  صاحب  المدمج   التعليم 
الطالب أداء  قارنت  دراسة  وجدت  وقد   الطالب.1920 
اإلنترنت عبر  المنهج  ذات  يدرسون  الذين   الجامعيين 
أداء في  كبيرة  فروق  توجد  ال  "أنه  لوجه   ووجهًا 
مادة تقديم  تم  إذا  ما  عن  النظر  بغض   االختبارات، 
 الفصل  واالختبار  الالحق  وجهًا لوجه  أو  عبر  اإلنترنت."21
نتائج قارنت  أخرى  دراسة  أظهرت  لذلك،   إضافة 
الذين الصحة  مجال  في  المحترفين  من   مجموعتين 
 درسوا نفس المساق على امتداد 18 شهرًا، إحداهما
 عبر اإلنترنت واألخرى وجهًا لوجه، أن "كال المجموعتين

22
أكملتا المساق بأداء أكاديمي متماثل”.ء

اإلنترنت عبر  التعلم  يكتسب  العالم،  أنحاء  جميع   في 
التقليدي. للتعليم  كمكّمل  أو  جديد  كطريق   زخمًا 
الملتحقين عدد  وصل   23،2018 عام  لبيانات   ووفقًا 
’اد أو  ’كورسيرا’  مثل  اإلنترنت  عبر  التعليم   بمنصات 
 اكس’ إلى مليون شخص حول العالم. وهذه المنصات
 تقدم مساقات من مئات الجامعات والكليات الرائدة
إليها مفتوحًا الوصول  ويكون  العالم  أنحاء   في جميع 
 أمام الجميع وُتعرف أيضًا باسم المساقات المفتوحة
 عبر االنترنت                  . وفي الواليات المتحدة، يأخذ
 أكثر من 30٪ من الطالب في الحرم الجامعي مساقًا
ومع العالي.24  تعليمهم  من  كجزء  األقل  على   واحدًا 
تستثمر اإلنترنت،  عبر  التعلم  إلى  الطالب  تحول   بدء 
وقد النموذج.  هذا  في  أكبر  بشكل  أيضًا   الجامعات 
من مؤسسة   1,844 من  جمعها  تم  بيانات   أظهرت 
أن المتحدة  الواليات  في  العالي  التعليم   مؤسسات 
شهادة األقل  على  تقدم  كانت  الجامعات  من   %60 
 واحدة عبر اإلنترنت في عام 2014، وهذه زيادة بنسبة

225
12% منذ عام 12012

 وبدأت جهات فاعلة أخرى، خاصًة في القطاع الخاص
والمؤسسات الخدمات  مقدمي  مع  شراكات   بعقد 
 التعليمية لالستفادة من فرص تطوير القوى العاملة
عام ففي  اإلنترنت.  عبر  التعلم  طريق  عن   الناشئة 
مثل الرائدة  التكنولوجيا  شركات  تعاونت   ،2013 
 ’أمازون’                و’جوجل’ مع ’يوداستي’ لتطوير
واعتمدت المشاريع.26  على  قائمة  تدريبية    برامج 
 شركات أخرى على المساقات المفتوحة عبر اإلنترنت

التدريبية الدورات  من  أقل  بتكلفة  موظفيها   لتدريب 
 الشخصية التقليدية. وتتنوع األمثلة من ’جوجل’، التي
 سجلت حوالي 80,000 موظف في دورة ’يوداستي’،
 إلى ’بوينغ’ التي سجلت ما يصل إلى 1,500 مهندس
للتكنولوجيا ماساتشوستس  معهد  مساقات   في 

المتقدمة عبر اإلنترنتء27

إلى التعليم عبر اإلنترنت  الرغم من عدم وصول   على 
به االهتمام  أن  إال  الجامعات،  في  المنشود   التقدم 
وإقليمية. عالمية  تعليمية  منصات  خالل  من   يتزايد 
تقدم التي  اإلقليمية  المنصات  أن  من  الرغم   وعلى 
 مساقات مفتوحة عبر االنترنت أو غيرها من الدورات
منذ الشخصية  المهارات  ودورات  القصيرة   التدريبية 
 عام 2012 استقطبت ماليين المستخدمين في جميع
بقيت اإلكمال  معدالت  أن  إال  المنطقة،2829   أنحاء 
 منخفضة، ووفقًا للبيانات العالمية، فإنها أقل من %4
 في العام الدراسي 2017- 2018. 30 وعلى الرغم من
الشهادات المحدود من  العدد  يشير  التطورات،   هذه 
 المقدمة عبر اإلنترنت في المنطقة بصفة كلية إلى أن
في مترددة  زالت  ما  والحكومات  الجامعات   معظم 
عملي كبديل  اإلنترنت  عبر  التعليم  في   االستثمار 

للشهادات التقليدية

’AT&T’و    

 التصورات حول التعلم عبر اإلنترنت في
العالم العربي

 على الرغم من تزايد مشاركة الطالب في التعلم عبر
حول البيانات  أن  إال  العربية،  المنطقة  في   اإلنترنت 
 االتجاهات في هذا المجال ال تزال قليلة. وعلى وجه
 الخصوص، ال ُيعرف سوى القليل عن تصورات الشباب
 وأرباب عملهم المحتملين بشأن الدور الذي يمكن أن
 يلعبه التعلم عبر اإلنترنت في مواجهة التحديات التي
 تواجه المنطقة في مجال التعليم والتوظيف. وتهدف
 هذه الدراسة التجريبية إلى محاولة اإلجابة على ثالثة

أسئلة رئيسية
 

:

 ما مدى استعداد الشباب العربي لمهنهم
وفقا ألصحاب العمل وطالب الجامعات؟

نماذج مع  العربي  الشباب  يتكيف   كيف 
التعلم الجديدة؟

 ما هي تصورات الشباب وأصحاب العمل
العرب حول التعلم عبر اإلنترنت؟

)MOOCS(

.

.1

.2

.3

.

.
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 ولمعالجة هذه األسئلة، تم إجراء دراستين عبر اإلنترنت
أكتوبر بين  ما  الفترة  في  العمل  وأصحاب   للشباب 
1,000 من  أكثر  على  وُطرحت   .2019 ويناير   2018 
البكالوريوس مرحلة  في   %70( عربي  جامعي   طالب 
 و30% في مرحلة الدراسات العليا( أسئلة مغلقة حول
التعلم، وتفضيالت  الدراسة،  عادات  مواضيع:   ستة 
الجامعية، والتجارب  اإلنترنت،  عبر  التعلم   وتجربة 
 وخطط ما بعد التخرج، والطموحات المهنية. باإلضافة
57 في  البشرية  الموارد  قسم  سؤال  تم  ذلك،   إلى 
شركات معظمها  المنطقة،  في  مقرها  يقع   شركة 
 متعددة الجنسيات )56%( وشركات إقليمية )%28(،
في عنها  يبحثون  التي  والكفاءات  المهارات   عن 
المهارات بناء  من  ومواقفهم  المحتملين،   المرشحين 
العرب الشباب  وتدريب  توظيف  في   وتجاربهم 
 وتصوراتهم حول التعلم عبر اإلنترنت.   ويوضح الرسم
للعينات الديموغرافية  الخصائص   4 والرسم   3 

المستخدمة في الدراستين

N = 1034

الرسم 3. الخصائص الديموغرافية للعينات - دراسة الطالب

دراسة  - للعينات  الديموغرافية  الخصائص   .4  الرسم 
أصحاب العمل

النتائج

 أظهرت الدراسة أن أكثر من ثلث أصحاب العمل الذين
 شملتهم الدراسة غير قادرين على العثور على خريجين
وعند لوظائفهم.  المطلوبة  بالمهارات   متمتعين 
لفجوة الرئيسي  السبب  أنه  يعتقدون  عما   سؤالهم 
أصحاب أشار  المنطقة،  في  الشباب  بين   المهارات 
نظام في  القصور  أوجه  إلى  أساسي  بشكل   العمل 
التدريب المدارس والجامعات  توفر   التعليم، حيث “ال 
الطالب وعي  “عدم  ذلك  وأعقب   .)%58(  الكافي” 
الطالب التحاق  وعدم   )%46( المطلوبة”   بالمهارات 

“بدورات إضافية خارج التعليم/العمل” )%42

 ويعزز ذلك الدراسات السابقة التي أفاد فيها أصحاب
 العمل في القطاع الخاص بأن الخريجين العرب يفتقرون
 إلى مزيج من المهارات التقنية والشخصية 31 الالزمة
عنه يبحث  ما  يعرفون  ال  وبأنهم  للوظائف   للتأهل 
 أصحاب العمل.32 وقد أظهرت هذه الدراسات أيضًا أن
 أصحاب العمل يعتقدون أن نظام التعليم هو السبب
 الرئيسي وراء فجوات المهارات وأن مؤسسات التعليم
 العالي ال تعد الطالب بشكل فّعال لالنتقال السلس

إلى سوق العمل

العمل أصحاب  نظر  وجهات  بين  اآلخر  التباين   أما 
 والشباب، يتعلق بالمهارات التي يعتقد كل منهم أنها
سؤال تم  عندما  المستقبل.  في  ضرورية   ستكون 
التي المهارات  عن  الدراسة  شملتهم  الذين   الطالب 
المهارات على  الضوء  سلطوا  تطويرها،  في   يأملون 
 التقليدية مثل القيادة )46%( والكتابة باللغة اإلنجليزية
 )37%( والبحث )35%( وإدارة الوقت )32%( كما هو
المهارات أن كل هذه  الرسم 5. وفي حين   مبين في 
أن إال  العمل،  سوق  في  للنجاح  ومطلوبة   مهمة 
 اإلجابات التي شاركها أصحاب العمل كانت أكثر تركيزًا
االتصال. ومهارات  والتقنية  التحليلية  المهارات   على 
الذين العمل  أصحاب  يبحث  تحديدًا،  أكثر   وبشكل 
 شملتهم الدراسة عن مهارات التفكير النقدي )%44(

والمهارات الرقمية )43%( ومهارات االتصال )%42

 النتيجة 1 - هناك تباين بين المهارات       
 التي يقّدرها أصحاب  العمل وتلك التي

يرغب الطالب في تطويرها

.

.)

.

.)

iii

iiiهذه دراسة تجريبية، وبالتالي فإن العينات في كال الدراستين ال تمثل المجموعات السكانية األكبر من الشباب والشركات في المنطقة، ولكنها تقدم مؤشرًا لتصورات مجموعة 
فرعية من هذه المجموعات

56%44%

70%
البكالوريوس

30%
الدراسات

العليا 

20%
الجئون

82%
 يدرسون في
العالم العربي

18%
 يدرسون خارج

المنطقة

21%
 التخصصات

األخرى

79%
 طلبة العلوم
والتكنولوجيا

مواقع المستجيبين

2%
ليبيا 7%

مصر
2%

المملكة
 العربية 

السعودية

%12لبنان %5األردن
%2الكويت

 اإلمارات
 العربية

المتحدة

68%

%2اليمن

.
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 ومن المثير لالهتمام أنه وعلى الرغم من تركيز أصحاب
للعمل، العرب  الخريجين  استعداد  عدم  على   العمل 
في يأخذونها  التي  العوامل  أهم  عن  سؤالهم   فعند 
منهم  %80 من  أكثر  ذكر  التوظيف،  عند   االعتبار 
واعتبر بعيد.  حد  إلى  سمة  أهم  باعتباره   السلوك 
 أصحاب العمل أنه أكثر أهمية من المهارات )32%( أو
 خبرة العمل )53%(. وعلى الرغم من أنه يمكن تفسير
األبحاث توضح أن  إال  بعدة طرق مختلفة،     المصطلح 
عقلية إما  بأنه  عادة  يوصف  الذي  الفرد،  سلوك   أن 
 ثابتة أو عقلية نمو، هو مؤشر أفضل للنجاح من معامل

الذكاء 33 ه

 بمعنى آخر، فمن األرجح أن يكون الطالب الذين ُيعتبر
 سلوكهم أكثر مرونة والذين يعتقدون بإمكانية تطوير
 قدراتهم من خالل العمل الجاد والمثابرة )عقلية النمو(
    أكثر نجاحًا مقارنًة بأولئك الذين يعتقدون أن قدراتهم

  األساسية هي سمات ثابتة )عقلية ثابتةي34

 الرسم 5. عدم التوافق بين ما يقدره أصحاب العمل
وما يريد الطالب تطويره

أظهرت التخرج،  بعد  خططهم  عن  سئلوا   وعندما 
العمل يفضلون  العرب  الجامعات  طالب  أن   الدراسة 
على العثور  أو   ،)%30.7( واحد  وقت  في   والدراسة 
وهذا  .)%21( الدراسة  مواصلة  أو   ،)%26(  وظيفة 
 يعني أن حوالي 52% من طالب الجامعات يرغبون في
الدراسات أو  الدكتوراه  أو  الماجستير  درجة   متابعة 
 المتقدمة األخرى. وكان من بين األسباب األكثر ذكرًا
 لمتابعة التعليم، الرغبة في التخصص )42%(، والرغبة

 النتيجة 2 – ينظر الشباب العرب إلى السعي
 المستمر للتعليم باعتباره الطريق الرئيسي

لتأمين مستقبل أفضل

التي المهن  في  متقدمة  شهادة  على  الحصول   في 
 يرغبون في العمل فيها )23%( والرغبة في االنضمام
في مبين  هو  كما   ،)%18( األكاديمية  األوساط   إلى 

الرسم 6 أدناه

الطالب تجعل  التي  الرئيسية  األسباب   .6  الرسم 
يرغبون في متابعة دراستهم

 ويبدو أن التزام الطالب القوي بالتعليم يشير إلى أنهم
أو أفضل  بوظائف  العليا  المؤهالت  بارتباط   يؤمنون 
الحال هو  هذا  فليس  ذلك،  ومع  أفضل.   بمستقبل 
 بالضرورة في المنطقة حيث أن الدراسات تشير إلى أن
العالم في  التعليم  عن  الناجمة  الدخل  في   الزيادة 
 العربي هي “األقل مقارنًة بالمناطق األخرى، حيث أن
دخل إلى   %5.4 حوالي  تضيف  إضافية  دراسية   سنة 
35”.%7 البالغ  العالمي  بالمتوسط  مقارنًة     العمال 
األدنى العالي  التعليم  مستوى  على  النسبة   وُتعتبر 
%16.8 مقابل   %8.9 بمعدل  الخصوص،  وجه   على 

على الصعيد العالمي 36 ء

 ويمكن تفسير ذلك من خالل عدد من العوامل في 
نوعية تدني  ذلك  في  بما  والطلب،  العرض   جانبي 
 التعليم، والفجوة في المهارات التي تمت مناقشتها
عدد وارتفاع  المحلية،  االقتصادات  وطبيعة   سابقًا، 
أن من  الرغم  وعلى  عمل.37  عن  الباحثين   الخريجين 
بين تثبيطه  ينبغي  طريقًا  ليست  الدراسات   متابعة 
 الشباب العرب، فمن المهم التأكد من أنهم يتابعونها
البديلة المسارات  يعرفون  وأنهم  الصحيحة   لألسباب 

التي يمكنهم اعتمادها لتحقيق النجاح المهني

.

.)

.

.

.

الطالب يرغبون في تطوير

  الكتابة باللغة اإلنجليزية )37%(
القيادة )46%(

 البحث )35%(
   إدارة الوقت )32%(

 متابعة التخصص
42.3% 

 متطلبات المهنة بالحصول
  على شهادة متقدمة

22.8% 

 األسباب
 الرئيسية التي
 تجعل الطالب

 يرغبون في
متابعة

 االهتمام في دراستهم 
 األوساط

 األكاديمية

18% 

 دراسة اختصاصات
 مختلفة

12.3% 

عدم اليقين المهني
2.3% 

 عدم الشعور 
 باالستعداد للعمل

1.3% 

 غير ذلك
0.9% 

.

أصحاب العمل يبحثون عن

 التفكير النقدي )43%(
االتصال )44%(

  المهارات الرقمية )43%(



6

 النتيجة 3 - يلجأ الشباب العرب إلى التعلم عبر
 اإلنترنت، لكن تصوراتهم الخاطئة تحد من

استخدامهم له

 ففيما يتعلق بتجربتهم التعليمية في الجامعة، كشفت
بين نسبيًا  شائع  اإلنترنت  عبر  التعليم  أن   الدراسة 
)%55( نصف  من  أكثر  اشترك  حيث  العرب،   الطالب 
مساق في  الدراسة  شملتهم  الذين  الجامعة   طالب 
بين ومن  اإلنترنت.  على  األقل  على  واحد   تعليمي 
الذين والطالب  العليا  الدراسات  طلبة  أظهر   هؤالء، 
بنسبة أعلى  معدالت  العربي  العالم  خارج   يدرسون 

10% و15% من نظرائهم، على التوالي

التعلم يستخدمون  الطالب  أن  الدراسة  أظهرت   كما 
 عبر اإلنترنت لسببين رئيسيين. اشترك الغالبية )%47(
مهتمين كانوا  ألنهم  اإلنترنت  عبر  مساقات   في 
38% إنهم  بموضوع لم تقدمه جامعاتهم، بينما قال 
حول المعرفة  من  المزيد  الكتساب  ذلك   فعلوا 

المحتوى الذي تعلموه في الفصل

 على الرغم من هذا االتجاه الواعد، ُتظهر نتائج الدراسة
 أن الشباب العرب ما زال لديهم تصورات خاطئة حول
 التعلم عبر اإلنترنت، ويبدو أنها تحد من انفتاحهم على
ثالثة وأهم  التقليدية.  بالبرامج  مقارنة  به   االلتحاق 
على يحصلوا  “لن  أنهم  هي  الطالب  لدى   مخاوف 
“من وأنه   ،)%63( ما”  شيئًا  يفهموا  لم  إذا   الدعم 
،)%61( لوجه”  وجه  ببرنامج  مقارنة  النجاح   األسهل 
التدريس هيئة  أعضاء  مع  تفاعل  يوجد  “ال   وأنه 
بالتعليم االعتراف  إلى عدم  ونظرًا   والطالب”)%46(. 
شملهم الذين  الشباب  معظم  وأن  االنترنت   عبر 
 االستطالع أكملوا مساقات فردية ال توفر قدرًا كبيرًا
عبر الشهادات  برامج  مثل  والدعم  المشاركة   من 
 اإلنترنت، فإن هذه النتائج ليست مفاجئة. عالوة على
 ذلك، فإنها تعكس المخاوف نفسها لدى الطالب في
 الواليات المتحدة فيما يتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت 38 ء

 بالنظر إلى هذه التصورات الخاطئة التي تعززها حقيقة
 أن برامج الشهادات عبر اإلنترنت ليست معتمدة من
 قبل الحكومات العربية ولم يتم االعتراف بها بعد على
ُسئل عندما  العمل،  أصحاب  قبل  من  واسع   نطاق 
متابعة في  فيها  يفكرون  التي  الحالة  عن   الطالب 

 التعلم عبر اإلنترنت، أظهروا أنهم يفضلون التسجيل

في مساقات قصيرة، وليس لشهادات كاملة

 وفي الواقع، إن خياراتهم الثالثة األولى هي مساقات
األجنبية اللغات  ومساقات   ،)%66( القصيرة   التقنية 
القصيرة الشخصية  المهارات  ومساقات   )%62( 

)٪61(، كما هو موضح في الرسم 7 أدناه

  وقال 8% فقط من الطالب الذين شملتهم الدراسة
 أنهم لن يفكروا أبدًا في التعلم عبر اإلنترنت. ينعكس
 هذا أيضًا في الخيارات التي قام بها األشخاص الذين
 لديهم تجارب سابقة في التعلم عبر اإلنترنت. اشترك
)63٪( التقنية”  “المهارات  مساقات  في   معظمهم 
 و“المهارات الشخصية” )٪53( و“المهارات األكاديمية”
فردية “مساقات  كبير  حد  إلى  كانت  والتي   ،)49٪( 
االنترنت(”)57%( عبر  مفتوحة  )مساقات   معتمدة 
 و“مساقات فردية غير معتمدة”)٪40(. وأفاد حوالي
المهنية” “الشهادات  في  أيضًا  اشتركوا  أنهم   %30 
 و18% في أنواع “أخرى” من الدورات أو البرامج )غير

محددة

طالب سوى  تشمل  ال  الدراسة  هذه  ألن   ونظرًا 
لوجه، برامج وجهًا  المسجلين في  الحاليين   الجامعات 
غير الطالب  نظر  وجهات  استكشاف  يتم        لم 
 التقليديين،   والذين هم وفقًا لألبحاث التي أجريت في
عبر التعلم  لمتابعة  احتمااًل  األكثر  المتحدة   الواليات 
 اإلنترنت. في الواقع، وكما هو مبين في دراسة حديثة،
المعدل، في  اإلنترنت،  عبر  البرامج  في  الطالب   كان 
 أكبر بسبعة أعوام من أولئك الذين يدرسون في الحرم

 الجامعيء 39 ء

iv

 )%66(دورات تقنية قصيرة

دورات اللغات األجنبية

دورات المهارات الشخصية القصيرة

شهادة مهنية

شهادة ماجستير

شهادة إجازة

ال مجال للتفكير بذلك

)62%( 

)61%( 

)46%( 

)24%( 

)15%( 

)8%( 

الرسم 7. أسباب لمتابعة التعلم عبر اإلنترنت في المستقبل

.

.

.

.

.

.

.

ivالطالب غير التقليديين هم أولئك الذين ال يتبعون رحلة التعليم التقليدية )يحصلون على شهادة الثانوية، ويسجلون على الفور بدوام كامل في الجامعة، ويعتمدون على أولياء أمرهم للحصول على 
 الدعم المالي، وال يعملون بدوام كامل أو جزئي أثناء الدراسة(. وهم عادة من ذوي الدخل المنخفض، من الجيل األول، فوق سن 23، ومستقلون ماليًا، يعيشون خارج الحرم الجامعي ويحضرون بدوام

,.N.D(جزئي )المركز الوطني إلحصاءات التعليم

.
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 النتيجة 4 - على الرغم من أن الشباب العرب
 راضون بشكل عام عن تجربتهم في التعلم عبر
 اإلنترنت، إال أن النموذج المدمج يبقى طريقة

التعلم المفضلة لدى الطالب

 إن الطالب المشمولين بالدراسة الذين حاولوا التعلم
راضون هم  تقريبًا   500 عددهم  والبالغ  اإلنترنت   عبر 
 بشكل عام عن تجربتهم، في حين أن األشخاص الذين
عبر التعلم  في  ممانعة  يبدوا  لم  بذلك  يقوموا   لم 
 اإلنترنت في المستقبل. ومن بين الطالب الذين درسوا
ينصحون ال  أنهم  فقط   %1 أفاد  اإلنترنت،   عبر 
 أصدقاءهم بالمساقات عبر اإلنترنت، بينما أفاد %64
أو المساقات  بجميع  أصدقاءهم  ينصحون   أنهم 

بمعظمها

 على الرغم من أن تجارب وفعالية التعلم عبر اإلنترنت
محتوى لجودة  وفقًا  كبير  بشكل  تختلف  أن   يمكن 
المستخدمة، والتكنولوجيا  والمعلمين،   المساق، 
فقد اإلنترنت،40  عبر  للمجتمع  باالنتماء   واإلحساس 
 وجدت الدراسة أن عدد الطالب المشمولين بالدراسة
 الذين أفادوا بأنهم يتعلمون المزيد في صفوفهم عبر
الذين الطالب  عدد  من  بقليل  أكبر   )%28(  اإلنترنت 
جامعتهم صفوف  في  أكثر  يتعلمون  بأنهم   أفادوا 
المقارنة يمكن  “ال  بأنه   %36 أفاد  حين  في   ،)24٪( 

بينهما

الذين الغرير  برنامج  بين طلبة  أكبر   وكانت االختالفات 
 أكملوا شهادة                                   في مجال إدارة
الدراسات شهادات  أبرز  إحدى  وهي  التوريد،   سلسلة 
الجهات قبل  من  بها  المعترف  اإلنترنت  عبر   العليا 
نصف تعادل  وهي  القطاع،  في                                             المعنية 
ماساتشوستس معهد  في  الماجستير   درجة 

للتكنولوجيا

في المشمولين  الطالب  من   %46 حوالي   اعتبر 
من أفضل  البرنامج  أن   52 عددهم  والبالغ   الدراسة 
وذكر الجامعية،  دراساتهم  أثناء  الشخصية   تجربتهم 
 100% إنهم سيوصون بالبرنامج ألصدقائهم أو أفراد
 أسرهم. مع ذلك، وفي حين أن الطالب الذين شملتهم
 الدراسة استفادوا إلى حد كبير من التعلم عبر اإلنترنت،
 إال أن معظمهم )63%( ذكروا أن نموذجهم المفضل

MITxMicroMasters

 .)MIT(

.

.“

في مبين  هو  كما  المدمج،  التعّلم  خيار  هو   للدراسة 
)%28( “التعلم في الصف”  أدناه. تاله خيار   8  الرسم 
 ثم “عبر اإلنترنت” )9%(.   وتم التوصل إلى نتائج مماثلة
من  %80 حوالي  يفضل  حيث  المتحدة  الواليات   في 
نموذج الدراسة  شملتهم  جامعي  طالب   35000 

 التعلم المدمجء41 ء

vلم تتم مالحظة أي فرق في التفضيالت بين الطالب بناًء على موقعهم، باستثناء الطالب المقيمين في دول الخليج، والطالب الذين يفضلون الدراسة عبر اإلنترنت كانوا أعلى بنسبة ٪8 مقارنة 
.بالطالب الذين يفضلون الدراسة وجهًا لوجه

التي المتنامية  العالمية  األدلة  التفضيل  هذا   يعكس 
التعليمية النماذج  أحد  المدمج هو  التعليم  أن   توضح 

األكثر فعالية

 أظهرت الدراسات أيضًا اآلثار اإليجابية للتعلم المدمج 
 على اهتمام الطالب بالموضوع والحضور42 واألداء.43
سان جامعة  في  أجريت  تجريبية  دراسة              وفي 
 خوسيه، اجتاز 91% من الطالب في المساق المدمج
 االمتحان النهائي، مقارنة بـ 59% في فصل المحاضرة
بين الجمع  أن  إلى  الدراسة  وخلصت  لوجه.44   وجهًا 
 المساقات العالية الجودة عبر اإلنترنت والتعليم داخل
تعلم يحّول  أن  يمكن  جيد  بشكل  المنظم   الصف 

الطالب بشكل إيجابي ويزيد من النجاح

 النتيجة 5 - يصبح أصحاب العمل العرب أكثر
انفتاحًا على نماذج التعليم والتدريب عبر االنترنت

 في النهاية، سعت هذه الدراسة إلى اختبار مدى تقبل
 أصحاب العمل فكرة التعلم عبر اإلنترنت. واألمر المثير
بّينت، من خالل سلسلة من النتائج  أن   لالهتمام هو 
الدراسة شملتهم  الذين  العمل  أصحاب  أن   األسئلة، 
والبالغ عددهم 57 منفتحون نسبيًا على نماذج التعليم

 الرسم 8 . نموذج الدراسة المفضل لدى الطالب المشمولين
بالدراسة

.

تعلم مدمج
63% 

وجهًا لوجه
28% 

عبر االنترنت
9% 

.

.

v

.

.
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 والتدريب عبر االنترنت. واتضح ذلك من خالل حقيقة 
 أن واحدًا فقط من بين كل أربعة قال إنه يفضل توظيف
 شخص حصل على شهادة الماجستير وجهًا لوجه بداًل
 من الشخص الذي حصل على نفس الشهادة من نفس
.9 الرسم  في  مبين  وذلك  اإلنترنت،  عبر   المؤسسة 
وقال آخرون إنهم ال يفّرقون بين الموظفين المحتملين

أصحاب من   %80 من  أكثر  ذكر  ذلك،  إلى   باإلضافة 
سيكونون أنهم  الدراسة  شملتهم  الذين   العمل 
شهادة على  حصل  شخص  لتوظيف   منفتحين 
 الماجستير عبر اإلنترنت من جامعة دولية جيدة، وقال
للموظف أعلى  راتبًا  سيدفعون  إنهم   %30 من   أكثر 
شهادة ليس  )أي  اإلنترنت  عبر  مؤهالت  على   الحائز 
هذه مثل  إلى  يفتقر  الذي  بالشخص  مقارنة   كاملة( 

 المؤهالت

أهمية األكثر  العنصر  هو  ما  ُطرح سؤال  عندما   أخيرًا، 
 عند استخدام الموظفين الذين اكتسبوا مؤهالت عبر
جودة المستجيبين  من  األكبر  العدد  ذكر   اإلنترنت، 
الموظفون منها  حصل  التي  المؤسسة   وسمعة 
اعتماد تالها   ،)%68( المؤهالت  على   المحتملون 
اعتماد وأخيرًا   ،)%60( لشهادة  تمنح  التي   الجامعة 

 الشهادة من قبل الحكومة المحلية )%47

 ونظرًا لمدى انتشار المؤهالت المكتسبة عبر اإلنترنت
 في العالم العربي مؤخرًا، فإن هذه اإلجابات هي مؤشر
 إيجابي على أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر انفتاحًا على
 نماذج التعليم والتدريب عبر اإلنترنت ويتبعون اتجاهات

أصبحت متخذة عالميًا

استخدام عند  أهمية  األكثر  العنصر  هو  ما   .9  الرسم 
وفقًا اإلنترنت  عبر  مؤهالت  اكتسبوا  الذين   الموظفين 

ألصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة

60%

47%
 االعتماد من

الحكومة

68%
سمعة الجامعة

 االعتماد من
الجامعة

الخاتمة

أن على  أوليًا  دلياًل  التجريبية  الدراسة  هذه   تقدم 
المنطقة في  اإلنترنت  عبر  التعلم  حول   التصورات 
 إيجابية، حيث أن الشباب منفتحون على اعتماد التعلم
التعليم تعزيز  و/أو  الستكمال  كوسيلة  اإلنترنت   عبر 
 التقليدي الذي ال يشعرون أنه يحّضرهم جيدًا لمسارهم
عالية برامج  وجود  لعدم  ونظرًا  ذلك،  مع   المهني. 
الخاطئة المفاهيم  بعض  هناك  اإلنترنت،  عبر    الجودة 

 حول جودة التعلم عبر اإلنترنت يجب تصحيحها

الشركات أن  يبدو  ال  العمل،  بأصحاب  يتعلق   وفيما 
 التي شملها االستطالع تستند إلى سياسات الحكومة
 المحلية ولكنها تركز أكثر على جودة وسمعة المؤهالت
 التي اكتسبها الموظفون المحتملون. ومع ذلك، من
 المرجح أن يكون االفتقار إلى االعتماد الحكومي عاماًل
 قويًا يحد من القبول األوسع للتعلم عبر اإلنترنت بين

جميع أصحاب المصلحة

التوصيات

الفجوة بمعالجة  العامة  السياسة  في  توصيتان   تعد 
من الرغم  وعلى  العربي.  العالم  في  المهارات   في 
في العمل  سوق  اتجاهات  بمستقبل  التنبؤ   صعوبة 
 المنطقة، إال أنه يجب على أصحاب المصلحة المعنيين
الكتشاف يتكيفوا  أن  والتوظيف  التعليم  مجال   في 
 وتوفير فرص تعليمية أكثر مرونة توفر للشباب مهارات
 قابلة للنقل وعملية يحتاجون إليها بعد التخرج. ويشمل

ذلك على وجه الخصوص

  ب بناء روابط أقوى بين التعليم العالي والتوظيف
من خالل

التعليم   وبرامج  تخصصات  مراجعة  ضمان    أ. 
الحتياجات ومالءمتها  دوريًا  المنطقة  في   العالي 
الخدمات العمل. سيتطلب ذلك من مقدمي   سوق 
 التعليمية وأصحاب العمل أن يعملوا معًا بشكل وثيق
ومحتوى البرنامج  بمناهج  يتعلق  فيما   والتنسيق 
القيام أو  مشترك،  بشكل  تصميمها  أو   المساقات 
 بشكل مشترك بتقديم مساقات أو برامج متخصصة،
 أو دورات تدريبية أثناء العمل للطالب أو مشاريع تبادل
والموظفين التدريس  هيئة  بين  مشتركة  مشاريع   أو 

المتخصصين في هذا القطاع 45ء

.1

.

.

.)

.

.
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.
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لطالب مبكر  وقت  في  العمل  اختبار  تشجيع   ب. 
الجامعة من خالل تشجيع التعّلم التجريبي

أشكال  من  شكل  بأنه  عادًة  التجريبي  التعّلم   ُيعرف 
والهادف المباشرة  الحياة  تجارب  على  القائم   التعّلم 
الدراسات  )...( إلى  مباشرة  تجربة  “عنصر  إضافة   إلى 
 األكاديمية التقليدية”،46 ويشمل أنشطة منظمة مثل
المشاريع الميدانية أو التدريب أو خبرة العمل المهنية

الجامعة طالب  بين  للنقل  قابلة  مهارات  بناء   ج. 
 لضمان نجاحهم بعد التخرج، بغض النظر عن ظروف
بشكل التركيز  ويجب  فيه.  والتغيرات  العمل   سوق 
 خاص على مساعدة الطالب في تطوير “عقلية النمو”،
قبل من  المطلوبة  الخصائص  أكثر  من  تعد   وهي 
مدى بالتعلم  ومرتبطة  المحتملين،  العمل   أصحاب 
التركيز ذلك  ويشمل  الوظيفي.4748  وبالنجاح   الحياة 
مثل الفردية  الصفات  من  بداًل  التعلم  عملية   على 
قائم مجتمع  وبناء  الطالب،  بين  الذكاء  أو   المهارات 
 على ثقافة التعاون بداًل من المنافسة، وتوفير فرص

التوجيه 49ء

 لب التعرف على نماذج جديدة للتعلم واالستثمار
 في حلول التعليم والتدريب المدمج وعبر اإلنترنت

 أ. تقديم وتبادل األدلة حول تأثير الشهادات والبرامج 
تعالج أن  يمكن  التي  اإلنترنت  على  الجودة   العالية 
العاملة والقوى  التعليم  لتطوير  الرئيسية   التحديات 

على الصعيد الوطني

 ب. اعتماد برامج تعليمية عالية الجودة عبر اإلنترنت 
خدمات مقدمي  أو  بها  معترف  جامعات  قبل   من 
الجودة بشأن  الحكومة  مخاوف  يعالجون   تعليمية 
الفرص هذه  تشكل  ال  واألمان.  الطالب   وإشراك 
أن يمكن  بل  فحسب،  العاملة  القوى  لتطوير   برامجًا 
تمكنهم من للطالب  تقليدية  وغير  بديلة   توفر طرقًا 

الحصول على مؤهالت التعليم العالي واستكمالها

 ج. االستثمار في نماذج التعلم المدمج عبر اإلنترنت. 
النماذج فعالية هذه  حول  المتزايدة  األدلة   في ضوء 
 على مستوى العالم، يتعين على المؤسسات التعليمية
استراتيجيات لتطوير  األولوية  إعطاء  المنطقة   في 
المزيد من األدوات التي تشمل دمج  الرقمي   التعلم 
االفتراضي، )الواقع  الدراسية  الفصول  في   الرقمية 
تكنولوجيا الحقيقي،  الوقت  في  التعاون   تطبيقات 

.2

 التعلم القائم على التكيف، إلخ( وتحديد الفرص ذات
 الصلة حيث يمكن تحقيق التعلم على أفضل وجه عبر
المؤسسات من  التعلم  ذلك  يشمل  وقد   اإلنترنت. 
وكذلك النماذج  هذه  مثل  تطبيق  في  نجحت   التي 
 االستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية وخدمات
 الدعم لتوفير المزيد من فرص التعلم األكثر استقطابًا
 ومرونة والتي يمكن لمجموعة أوسع من المتعلمين

الحصول عليها في جميع أنحاء المنطقة

 تمت صياغة موجز السياسة العامة هذا من قبل الدكتورة سمر فرح )مديرة
 قسم البحث واالبتكار( وثريا بنشيبة )مساعدة باحث(. يود المؤلفان التقدم
العلوم لطلبة  الغرير  برنامج  أحد طالب  الجندي، وهو  إلى حسام   بالشكر 
 والتكنولوجيا، الذي قام بتحليل البيانات لهذه الدراسة خالل فترته التدريبية

في المؤسسة

.
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.
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 تواصل معنا 
لمواصلة الحوار

عن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
 ُتعتبر مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم التي تم تأسيسها عام 2015 ومقرها دبي أكبر مؤسسة ممولة من القطاع الخاص في
 العالم العربي وهي تركز حصرًا على التعليم. تهدف المؤسسة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم ذي الجودة للشباب

 اإلماراتيين والعرب من ذوي الدخل المحدود والذين حققوا مستوى عاليًا من التحصيل األكاديمي. وهب عبد الله الغرير ثلث
 ثروته للمؤسسة وحدد هدفًا بالوصول إلى 15,000 شاب خالل السنوات العشر القادمة من خالل برامج موجهة لطالب
 المرحلتين الثانوية والجامعية ومنح دراسية ُتقدر قيمتها بأكثر من مليار دوالر أميركي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
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