التعليم عن بعد في حاالت
الطوارئ أو التعلّ م عبر اإلنترنت؟

تجارب الطالب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
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موجز سياسات 2

ملخص تنفيذي
ّ

عطلت جائحة فيروس كورونا المستجد حياة ماليين األشخاص حول العالم .وفي محاولة الحتواء الجائحة ،لجأت الحكومات
ّ
إلى تطبيق سلسلة من التدابير غير المسبوقة ،بما في ذلك اإلقفال المؤقت للمؤسسات التعليمية .فبدون سابق إنذار،
الدراسية إلى التعلّ م عبر
انتقل ماليين الطالب ،بمن في ذلك أكثر من  13مليون شاب جامعي عربي ،من التعلّ م في الصفوف
ّ
ولعل العبارة األفضل لوصف هذه التجربة هي “التعليم عن بعد في حاالت الطوارئ” .يبحث موجز السياسات هذا
ّ
اإلنترنت.
برنامجي المنح الدراسية التابعة لمؤسسة عبدالله
في تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على أكثر من  400مستفيد من
ّ
الغرير للتعليم ،وذلك من خالل استطالع للرأي أجري في أواخر شهر نيسان المنصرم .

النتائج الرئيسية
قيم أكثر من  %60من الطلبة المستفيدين من منح
ق
ّ .1
مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تجربة التعلّ م عبر اإلنترنت
متوسطة ،وأفادت نسبة مشابهة من الطلبة
على أنها
ّ
بأنهم كانوا يتعلمون أكثر في الصفوف الدراسية قبل
الجائحة .
أن غياب التفاعل بين الزمالء ،وغياب التحفيز،
ق
 .2ذكر الطلبة ّ
تعد أكبر التحديات في
وضعف جودة االتصال باإلنترنت ّ
عبرت أغلبية
منظومة التعلّ م عبراإلنترنت .وبالرغم من ذلكّ ،
المقدمة عبر
جيدة للمحاضرات
ّ
الطلبة عن مستويات فهم ّ
مدرسيهم .
اإلنترنت ،وأكّ دوا أنهم حظوا بدعم كاف من ّ
 .3أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد في صحة الطلبة
ق
النفسية ،حيث أشار أكثر من ربعهم إلى تزايد شعورهم
بالقلق أكثر من ذي قبل .
تعرض واحد من أصل ثالثة من طلبة المنح الدراسية
ق
ّ .4
العاملين لتغييرات في حالته الوظيفية منذ بداية جائحة
فيروس كورونا المستجد ،مثل فقدان الوظيفة أو االضطرار
إلى أخذ إجازة غير مدفوعة أو القبول بتخفيض األجر .
عبر أكثر من نصف الطلبة الذين شملهم االستطالع عن
ق
ّ .5
انفتاحهم لفكرة الدراسة عبر اإلنترنت في المستقبل ،وأشار

نصفهم تقريباً إلى اعتزامهم العمل ومتابعة فرص التعلّ م
بالتوازي مدى الحياة .

التوصيات
ساعدت إجابات الطلبة في بلورة بعض التوصيات الرئيسية
للجامعات والهيئات التنظيمية :

تحتاج الجامعات إلى :
 .1التعلّ م من تجربة التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ
واإلقرار بأنھا تجربة فریدة من حیث ظروفھا .
 .2دعم الهيئة التعليمية في إعادة تصميم وتطوير
جودة المقررات الدراسية عبر اإلنترنت .
 .3متابعة المستجدات في التعلّ م عبر اإلنترنت
والمشاركة فيها.
 .4توفير الدعم الشامل للطالب .
تحتاج الهيئات التنظيمية إلى :
 .1اعتماد برامج التعليم عبر اإلنترنت عالية الجودة.
 .2إدراج الدعم الشامل للطالب كجزء من معايير ضمان
الجودة .
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السياق
تسببت جائحة فیروس
خالل األشھر الخمسة الماضیة،
ّ
بتحو ل ملحوظ ومفاجىء في أنظمة
كورونا المستجد
ّ
التعلیم قد یكون األكبر في تاریخ العالم العربي وربما
العالم .وقبل شهر آذار  ،2020لم تكن أغلبية الجامعات
توفر أي مقررات أو برامج دراسية عبر
ّ
في المنطقة
مترد دة في اعتماد ھذا
اإلنترنت ،وكانت الحكومات
ّ
وفضال عن ذلك ،كان
كامال.
النموذج التعليمي اعتماداً
ً
ً
معظم الطالب یعبرون عن تفضیلھم الواضح للتعلم في
الصفوف الدراسية الفعلية أو نموذج التعلّ م المختلط.1
ومنذ العام  ،2012شھدت المنطقة العربیة رواجاً متزایداً
لمنصات التعلّ م عبر اإلنترنت ،باإلضافة إلى إطالق
تقدم مساقات مفتوحة باللغتين
منصات
محلية جديدة ّ
ّ
اإلنكليزية والعربية .وقد جذبت المنصات اإلقليمية
) (MOOCsعبر اإلنترنت ماليين الطالب الباحثين عن
محتوى مالمس لثقافتهم باللغة العربية 432.ومع ذلك،
وبالرغم من تزايد معدالت االلتحاق بالمساقات القصيرة،
ما زال التعلّ م عبر اإلنترنت في المنطقة العربیة متأخراً
عن باقي المناطق من حیث معدالت المشاركة في
المساقات وإكمالها .5
وابتداء من مطلع شهر آذار ،انتقل  13مليون طالب
ً
إماراتي وعربي جامعي ينتمون إلى  22دولة عربية ،إلى
نموذج التعلّ م عبر اإلنترنت ،شأنهم شأن ماليين الطالب
فجأة مضطرين
ً
حول العالم .حيث وجد الطالب أنفسهم
أقر
إلى تطبيق مھارات
التكیف والمرونة ،والتي لطالما ّ
ّ
6
الخبراء بأهميتها واعتبروها مفتاح النجاح في المستقبل .
التكيف بسرعة مع
وبالفعل ،فقد استطاع الطالب
ّ
مجموعة الهيكليات الجديدة للصفوف الدراسية والصیغ
الجدیدة للتقییم ،إضافة إلى طرق التواصل غیر المألوفة
مع الھیئة التدريسية وموظفي الجامعة وزمالء الصف.
فبعد إقفال األحرام الجامعیة ،عاد معظم الطالب
جو ُم َر ِّحب ،إنما یسوده
إلى دیارھم للقاء عائالتھم في ّ
القلق .وساھمت عودتھم في زیادة االختالالت الفنیة
وأد ت إلى تغیيرات ملحوظة في روتینھم
والشخصیة
ّ
الیومي .وفي السیاق الصحي واالقتصادي األوسع،
فرضت الجائحة ضغوطاً إضافیة على الطالب وعلى
التكیف .
مجتمعاتھم ،فكانت امتحاناً آخر لمھاراتھم في
ّ
وتم تعريف هذا االنتقال السريع من التعليم في
ّ
الصفوف الدراسية إلى النموذج الجديد عن بعد بـ”التعلّ م
تبين افتقار ھذا النموذج
عبر اإلنترنت” .7ولكن سرعان ما ّ
الجدید إلى العناصر األساسیة للتعلّ م .فقد سارعت
الجامعات إلى توفير “حل مؤقت لمشكلة داهمة”،
حال على المدى القصير
ولكن هذا اإلجراء لم يتجاوز كونه ً

فحسب .وعليه ،يبقى من األفضل تسمیة ھذه التجربة،
التي خاضھا الطالب والھیئة التدريسية ،بالتعلیم عن بعد
في حاالت الطوارئ .8

تجارب طلبة منح مؤسسة عبدالله الغرير
مع التعلّ م عبر اإلنترنت
برنامجي منح دراسیة
تقدم مؤسسة عبد الله الغریر للتعلیم
َ
ّ
للطالب استناداً إلى درجة استحقاقھم ومدى حاجتھم إلى
المساعدة .ويستفيد  806طالب عربي من برنامج الغریر
لطلبة العلوم والتكنولوجیا وبرنامج الغریر لطلبة التعلیم
المفتوح ،حیث یدعم األول الشباب العرب المتفوقین
واألقل حظاً المسجلین في برامج العلوم والتكنولوجیا
لشھادة البكالوريوس أو الماجستیر في إحدى الجامعات
الخمسة عشر الشریكة للمؤسسة ،بینما یوفر البرنامج
الثاني للطالب أمثالھم فرصة دراسة شھادة الماجستیر
ويعد البرنامجان شامالن ويقدمان
في جامعة والية أريزوناُ .
الدعم المالي وغير المالي للطالب .
وقد شاركت عينة من  334طالباً من برنامج الغریر لطلبة
العلوم والتكنولوجيا وأخرى مؤلّ فة من  93طالباً من برنامج
الغریر لطلبة التعليم المفتوحّ ،
معدل استجابة
يمثلون
ّ
بلغ  %68و %59على التوالي ،في استطالع ُأجري عبر
ويبين الرسمان  1و 2أدناه الخصائص الديموغرافية
اإلنترنتّ .
للعينتين .

الرسم  .1الخصائص الديموغرافية – استطالع عينة طلبة
برنامج الغرير للعلوم والتكنولوجيا
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الرسم  .2الخصائص الديموغرافية  -استطالع عينة طلبة
برنامج الغرير للتعلیم المفتوح
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ويبحث موجز السياسات هذا في تجربة طلبة برنامج الغرير
للعلوم والتكنولوجيا الذين اضطروا إلى االنتقال إلى نموذج
التعلّ م عبر اإلنترنت بسبب فیروس كورونا المستجد،
ويقارنها بتجربة طلبة برنامج الغرير للتعلیم المفتوح الذین
كانوا یتابعون أساساً دراستهم عبر اإلنترنت قبل الجائحة
والذين ّ
تأثروا أيضاً بتداعيات األزمة الحالية بالرغم من عدم
تغيير نموذج التعلّ م الخاص بهم .

وفيما يلي األسئلة الثالث الرئيسية المطروحة في
االستطالع :
 .1ما هي تجارب الطالب في التعلّ م عبر اإلنترنت منذ
بداية الجائحة؟
 .2كيف يتأقلم الطالب من الناحية النفسية مع األزمة؟
 .3إلى أي مدى ّ
تؤثر هذه التجربة في نظرتهم إلى
التعلّ م عبر اإلنترنت وانفتاحهم على هذا النموذج
من الدراسة في المستقبل؟

النتائج
یقیم طلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر
.1
ّ
للتعلیم تجربتھم في التعلّ م عبر اإلنترنت
بالمتوسطة ویشیرون إلى أن تحصیلھم العلمي
كان أكبر في الصفوف الدراسیة قبل الجائحة .
عند سؤال الطلبة عن تقییم تجربتھم الحالیة في التعلّ م
عبر اإلنترنت ،أفادت أكثریة طلبة برنامج الغریر للعلوم
والتكنولوجیا  %62.2بأن التجربة كانت متوسطة ،وأشارت
اإلناث بشكل عام إلى أن التجربة كانت أكثر إیجابیة .ومقابل
أن التجربة كانت سیئة،
ھذه النتائج ،رأى  %21.6من الطلبة ّ

في حين قال  %16.2إنھا جیدة ،مثلما یوضح الرسم  3أدناه.
أن حوالي  %16من طلبة برنامج الغریر للعلوم
ومن الالفت ّ
والتكنولوجیا الذین كانت لھم تجربة سابقة في الدراسة
عبر اإلنترنت ،وتحديداً من خالل المساقات المفتوحة عبر
قيموا التجربة على
اإلنترنت التي تابعوها كمساقات جانبيةّ ،
جيدة مقارنة بـ  %9قالوا أنها كانت سيئة .باإلضافة إلى
أنها ّ
ذلك ،أفاد  %61من طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا
بأنهم “كانوا يتعلمون أكثر من خالل التفاعل وجهاً لوجه في
الصفوف الدراسیة”.

الرسم  .3تجربة التعلّ م عبر اإلنترنت لطلبة منح مؤسسة
عبدالله الغرير للتعليم الذين شملهم االستطالع
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وھذه النتائج ليست مفاجئة باعتبار أن معظم الجامعات
في المنطقة انتقلت بین لیلة وضحاھا إلى نموذج التعلیم
ھذا ،وقلّ ة منھا كانت قد خاضت تجربة سابقة في تقدیم
ولعل غیاب الجاھزیة في
ّ
المساقات أو البرامج عبر اإلنترنت.
تخطیط األسالیب والمناھج التعلیمیة وتصميمها ،والتي
عد من ركائز جودة التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ،
تُ ّ
المقدم .وبحسب دراسة لھودجز
قلّ ل من جودة المحتوى
ّ
عادة التخطیط لمقرر دراسي
ً
وآخرین ( ،9)2020یستغرق
جامعي متكامل عبر اإلنترنت واإلعداد له وتطویره ما بین
ستة وتسعة أشھر قبل تقديمه بصيغته النهائية ،وتكون
التدرب
الھیئة التدريسية بحاجة إلى تجربتین أو ثالث في
ّ
على المقرر الدراسي عبر اإلنترنت قبل أن تصبح جاهزة
لتدريسه عبر اإلنترنت.10
وجاءت الفوارق ملحوظة ما بین تجربة الطلبة في الدراسة
عبر اإلنترنت وتجربتھم في النموذج الحالي للتعلیم عن بعد
في حاالت الطوارئ .ففي االستطالع الذي أجریناه لطلبة
برنامج الغریر للتعلیم المفتوح ،أشار  9من بین  10طلبة ،أو
 ،%94من الذين كانوا یتابعون برنامج تعلیم عبر اإلنترنت
ما قبل الجائحة إلى أن تجربتھم في التعلّ م عبر اإلنترنت ما
قبل الجائحة كانت “جیدة جدا” أو “ممتازة” .أما بعد الجائحة،
فقد انخفضت ھذه النسبة إلى  .%69ورغم أن ھذا التراجع

ويشار إلى المستفيدين من برنامج الغرير لطلبة التعليم
 .iألغراض اإليجازُ ،يشار إلى المستفيدين من برنامج الغرير لطلبة العلوم والتكنولوجيا بـ”طلبة العلوم والتكنولوجيا” أو بالطلبة في هذا التقريرُ .
المفتوح بـ”طلبة التعليم المفتوح “.

3

بنسبة ُ %25یعزى إلى عوامل خارجیة (غیر مرتبطة بالجوانب
األكادیمیة) ،فإن تقییم ھؤالء الطالب لتجربتھم التعلیمیة
كان أفضل بكثیر من تقییم طلبة برنامج الغریر للعلوم
والتكنولوجیا.
مسجلون في برامج
فطلبة برنامج الغریر للتعلیم المفتوح
ّ
مصممة خصیصاً وبعنایة لتقدیمھا عبر اإلنترنت ،وھم
ّ
یتمتعون بدعم واسع النطاق ،كإمكانیة التواصل مع مرشد
نجاح لتشجیعھم على المواظبة ،والوصول إلى الدروس
الخصوصیة على مدار الساعة ،باإلضافة إلى خدمات اإلرشاد
المھني .وفي الواقع ،يشعر  %52من طلبة برنامج الغریر
وأن
للتعليم المفتوح بأن جامعتهم توفر الدعم الالزم لهمّ ،
لديهم إمكانية “الوصول إلى خدمات الدعم التي يحتاجونها”
(. )%58
 .2ذكر طلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر للتعلیم أن
غیاب التفاعل بین الزمالء وغیاب الدافع وضعف جودة
االتصال باإلنترنت تعتبر أكبر تحديات التعلّ م عبر اإلنترنت .
على الرغم من تقییم تجربة التعلّ م عبر اإلنترنت بالمتوسطة،
إال أن معظم طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا أشاروا
المقدمة عبر
إلى أنھم “یفھمون محتوى المحاضرات
ّ
اإلنترنت بشكل كامل” ( ،)%68ویشعرون بأنھم “یحظون
مدرسیھم” ( .)%60وأعرب طلبة منح
بالدعم الكافي من ّ
المؤسسة الذین یدرسون في جامعات تتخذ من المنطقة
العربیة مقراً لھا عن صعوبة أكبر في فهم المحاضرات
المقدمة عبر اإلنترنت مقارنة بزمالئهم الذين يتابعون
ّ
تحصيلهم العلمي في الخارج .حيث أشار حوالي  %34منهم
عن عدم فهمه الكامل للمحاضرات عبر اإلنترنت مقارنة بـ
 %20من الطلبة الذين يدرسون في جامعات في الوالیات
المتحدة األمریكیة وكندا وتركیا .
فمع عودة نصف الطلبة تقریباً ( )%48إلى دیارھم بسبب
مقومات التعلّ م كالتفاعل مع
إقفال الجامعاتُ ،فقدت
ّ
اآلخرین والوصول إلى المنشآت والموارد .وكما یظھر في
الرسم  4أدناهَ ،ع ّدد الطالب أبرز التحدیات الماثلة في
التعلّ م عبر اإلنترنت على الشكل التالي :غیاب التفاعل مع
الزمالء في الصف ( ،)%57واالفتقار إلى الدافع المطلوب
للتعلّ م عبر اإلنترنت ( ،)%56وضعف جودة االتصال باإلنترنت
( .)%52ومن الطبیعي أن یواجه الطالب القادمون من
عائالت ذات إمكانيات مادیة محدودة صعوبات أثناء التعلّ م
في المنزل ،حیث قد ال یحظون بمساحة ھادئة للدراسة أو
(مثال
بوصول مناسب إلى اإلنترنت أو بعض الموارد الالزمة
ً
ٍ
وفضال عن ذلك ،ومع محاولة
حاسوب یعمل بصورة جیدة).
ً
استجد بسرعة ،من
العالم أجمع فھم ھذا السیاق الذي
ّ
الصعب على الطالب الحفاظ على حماسھم والتركیز على
أدائھم األكادیمي وسط ارتفاع منسوب القلق والخوف
بفعل الجائحة وإجراءات الحجر .أما بالنسبة إلى غیاب

فيعزى السبب في ذلك إلى بنیة
التفاعل مع زمالء الصفُ ،
المقررات الدراسیة ،حیث أفاد  %80تقریباً من طلبة برنامج
قلیال من الدروس التي
الغریر للعلوم والتكنولوجیا أن عدداً
ً
تضمنت أنشطة جماعیة فیما غابت
ُأعطیت عبر اإلنترنت
ّ
ھذه األنشطة تماماً عن بعض الدروس األخرى .ونُ َذكّ ر
مقدمة عبر
مجدداً هنا بأن تلك المقررات انتقلت لتصبح
ّ
عدة أساساً لتقدیمھا في الصفوف
اإلنترنت بعدما كانت ُم ّ
الدراسیة .
الرسم  .4أبرز ثالث تحدیات يطرحها التعلّ م عبر اإلنترنت
بحسب طلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر للتعلیم الذین
شملھم االستطالع

1

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ

57%

2

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺪاﻓﻊ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

56%

3

ﺿﻌﻒ ﺟﻮدة
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

52%

وھذه التحدیات لیست محصورة فقط بطلبة مؤسسة
عبد الله الغریر للتعلیم ،فبحسب دراسات ُأجريت في
الوالیات المتحدة األمریكیة ،وجد طالب الجامعات ھناك
أیضاً صعوبة في التركیز على الدراسة والعمل ،وافتقدوا
إلى التفاعل االجتماعي مع اآلخری .12 11وتتقاطع نتائج
دراسة أجرتها مؤسسة  SPARKالهولندية غير الحكومية
مع ھذه االستنتاجات ،إذ كشفت أن أكثر من ثلث الطالب
الذین شملھم االستطالع ( )%35ال یمتلكون مكاناً مناسباً
للدراسة في الوقت الحاضر .ونظراً إلى أن الھدف الرئیسي
من التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ “ال ّ
یتمثل في إعادة
بناء منظومة تعلیمیة متینة بل توفیر الوصول المؤقت إلى
التعلیم وإلى دعم التعلّ م بطریقة سریعة ال تتطلّ ب الكثیر
من التأسیس وتكون متوفرة بشكل موثوق في حاالت
فإن نمط التعليم الحالي قد ال
الطوارئ أو األزمات”ّ ، 13
یكون مثالیاً إلرساء بیئة تعليم داعمة ومستدامة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الطلبة أبدوا التزاماً جدیاً بالتعلّ م
عما إذا كانت تلك
رغم التحدیات كافة .فلدى سؤالھم ّ
التحدیات تمنعھم من حضور واحد أو أكثر من الدروس
المقدمة عبر اإلنترنت ،أجاب  %58منهم بأن ذلك لم یحدث
ّ
قلیال
مرة واحدة فقط .وأشارت نسبة تزید
قط أو أنه حدث ّ
ً
عدة مرات ،في حین أشار
عن الثلث ( )%35إلى حدوث ذلك ّ
 %6فقط إلى حدوثه في أغلبیة األوقات .
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 .3تأثير جائحة فیروس كورونا المستجد على الصحة
النفسیة لطلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر للتعليم
تطرقت إلى طریقة تعاطي
شمل االستطالع أيضاً أسئلة ّ
الطالب مع األزمة والتأقلم مع الظروف الراهنة ،حیث أفاد
أقل من ثلث طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا ()%27
مبین
عن شعور متزايد بالقلق منذ بدایة الجائحة ،كما ھو ّ
حد ّأثر قلقھم الناتج عن
في الرسم  .5ولدى سؤالھم ألي ّ
جائحة كورونا في مستوى تركیزھم على دراستھم ،أجاب
 %43بـ “كثیراً ” أو “كثیراً جداً ” ،وأشار أكثر من النصف ()%50
عبر حوالى  %21منهم
إلى أن شعورھم جید نسبیاً  ،في حین ّ
عن عدم شعورھم بالقلق .

الرسم  .5أثر جائحة فیروس كورونا المستجد في الصحة
النفسیة لطلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر للتعلیم
52%
52%
متوسط
Average

21%
21%
anxiousقلق
غير
Not

27%
27%
قلق
Anxious

ولدى سؤال الطلبة عن ما قد يساعدهم في تحسین
تجربتھم في التعلّ م عبر اإلنترنت ،كان الجواب “توفیر الدعم
النفسي” ثاني أعلى خیار ( ،)%60في الوقت الذي كان فيه
خیارھم األول “الدعم التقني” بنسبة ( ،)%64وجاءت “زیادة
مبين
التفاعل مع
المدرسين” كخیار ثالث ( ،)%53كما هو ّ
ّ
عد ھذه النتائج منسجمة مع نتائج
في الرسم  6أدناه .وتُ ّ
االستطالع الذي شارك فیه طلبة برنامج الغریر للتعلیم
المفتوح ،حیث كانت اثنتان من أصل خدمات الدعم األربع
المطلوبة مرتبطة بالصحة النفسیة والرفاه .
الرسم  .6أبرز ثالث خدمات دعم كما يراها طلبة منح
مؤسسة عبدالله الغریر للتعلیم الذین شملھم
االستطالع

1

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻘﻨﻲ

2

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ

3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة

64%
60%
53%

وتعزز ھذه االستنتاجات نتائج دراسات أخرى ،حیث أفاد
فیھا طالب الجامعات بأن “الجائحة أثرت سلباً في صحتھم
النفسیة” ،وأنھم یشعرون بالقلق ،ویحتاجون إلى دعم
نفسي اجتماعي.14
وعلى الرغم من غیاب البیانات الكافیة حول نسبة انتشار
المشاكل النفسیة بین الطالب العرب ما قبل الجائحة ،إال
أن عدداً من المؤسسات اإلقلیمیة التي تقدم منحاً دراسیة
جدي وتؤثر في
وصفت ھذه المشاكل بأنھا مصدر قلق ّ
ii
نجاح الطالب األكادیمي وفي رفاھھم بشكل عام  .ومن
المحتمل أن یكون استمرار الجائحة قد فاقم تلك المشاكل
النفسیة وزاد من احتمال تأثر عدد أكبر من الطالب بھا .
 .4واحد من أصل ثالثة من طلبة المنح العاملين تعرض
لتغییر في حالته الوظیفیة
سببت
تتوفر أدلّ ة قویة تشیر إلى أن الجائحة الحالیة قد ّ
قلقاً ومخاوف متعلقة باألوضاع المادية .16 15فبالنسبة إلى
الطالب ،أثارت الجائحة مخاوف لديهم حیال المستقبل،
سواء بالنسبة لمتابعة تحصیلھم العلمي أم لجھة البحث
عن وظیفة .
یتحدث طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا
وفي حین لم
ّ
عن أثر الجائحة على أوضاعھم المادیة ،كشفت نتائج الدراسة
حد كبیر في الوضع المادي لطلبة
أن الجائحة ّأثرت إلى ٍ
برنامج الغریر للتعلیم المفتوح وعائالتھم .فعلى عكس
طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا ،یتابع طلبة برنامج
التعلیم المفتوح شھادات علیا ،وھم بمعظمھم یعملون
وھم أكبر سناً ومتزوجون ویعیلون عائالتھم .وبالنسبة إلى
الكثیر منھم ،يعتبر كسب المدخول بالتوازي مع دراستھم
أمر ضروري إلعالة أنفسھم وعائالتھم ،وھو السبب
الرئیسي في األغلب الذي دفعھم لاللتحاق بالبرنامج .
وكشفت الدراسة أن  %39تقریباً من الطلبة العاملین الذین
شملھم االستطالع إما فقدوا وظيفتهم وإما اضطروا إلى
أخذ إجازة غیر مدفوعة أو القبول بتخفیض أجرھم بسبب
جائحة فیروس كورونا المستجد ،كما یظھر في الرسم 7
أدناه .أما باقي الطلبة الذین استمروا في عملهم ،فأشاروا
بنسبة  %12تقریباً إلى زيادة األعباء والمسؤوليات الملقاة
على عاتقهم في العمل منذ بدایة الجائحة.
جاءت ھذه النتائج شبیھة بنتائج االستطالع الذي شمل
الطالب الجامعیین األقل حظاً في المملكة المتحدة،
حیث أفادت إلى أن أكثر من ثلث الطالب ( )%34إما فقدوا
وظيفتهم أو اضطروا إلى خفض ساعات عملھم أو “لم
یتقاضوا أجراً مقابل العمل المنجز بسبب األزمة الحالیة”.
توصل االستطالع إلى أن أكثر من ربع
باإلضافة إلى ذلكّ ،
الطالب الذین شملھم االستطالع یتوقعون مواجهة
تحديات مادیة في األشھر المقبلة.17

تقدم منحاً دراسية في إطار دراسة الحقة لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم .
ُ .iiجمعت هذه النتائج من خالل سلسة من المقابالت مع مؤسسات إقليمية ّ
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 .5أكثر من نصف طلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر
للتعلیم الذین شملھم االستطالع منفتحون لفكرة
ّالتعلّ م عبر اإلنترنت في المستقبل
عما إذا كانت ھذه التجربة قد غیرت نظرتھم
لدى سؤالھم ّ
إلى التعلّ م عبر اإلنترنت بشكل عام ،أجاب  %35من طلبة
برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا بأن نظرتھم أصبحت أكثر
سلبیة ،في حین أشار  %27منهم إلى أنھا أصبحت أكثر
إیجابیة ،كما یظھر في الرسم  8أدناه .والالفت أن الطلبة
الذین كانت لدیھم تجربة سابقة في التعلّ م عبر اإلنترنت
(ما قبل الجائحة) أفادوا بنسبة  %18أكثر من غیرھم إن
ولعل السبب في ھذه
ّ
تتغیر وبقیت إیجابیة”.
“نظرتھم لم
ّ
موفقة أكثر في
ّ
النتائج ھو أن الطالب الذین خاضوا تجارب
الماضي یمیلون بدرجة أقل إلى التأثر سلباً بالتجربة الحالیة.
أو قد یكون السبب حصولھم على جودة أفضل في التعلّ م
عبر اإلنترنت .أما الطالب الذین تابعوا ألول مرة دروساً عبر
اإلنترنت خالل األزمة ،فیمیلون إلى تكوین نظرة أكثر سلبیة
بسبب تجربتھم في التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ .
الرسم  .7أثر جائحة فیروس كورونا المستجد على الوضع
المالي لطلبة برنامج الغرير للتعليم المفتوح
My perception
نظري
has
وجهةnot
changed,
هي أكثر
it is still

إيجابية

20.7%

سلبية

35%

My perception
ال تزال
has become
وجهة نظري
more
27.5%
16.8%

Positive
Negative

على الرغم من التغیر السلبي في نظرة الطالب والتحدیات
المتنوعة التي واجھوھا أثناء التعلّ م عبر اإلنترنت ،إال أن
أكثر من نصفھم ( )%53أفاد بأنھم ما زالوا منفتحین لفكرة
التعلّ م عبر اإلنترنت في المستقبل ،كما یظھر في الرسم 9
أدناه .أما الطالب الذین كانوا غیر منفتحین لفكرة التعلّ م عبر
اإلنترنت قبل الجائحة ،فلم ّ
یغیروا رأیھم في هذا الخصوص.
الرسم  .8رأي طلبة منح مؤسسة عبدالله الغریر للتعلیم
الذین شملھم االستطالع بالتعلّ م عبر اإلنترنت
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ
ﻣﻬﺘﻤﻮن

ﻣﻬﺘﻤﻮن
أﻛﺜﺮ
ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا
ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ

38%

27.5%
24%

حد كبیر،
یمكن أن نستخلص أن ھذه النتائج إیجابیة إلى ٍ
ظل الظروف الصعبة التي خضع لھا الطالب
وبخاصة في ّ
أو الجامعات واضطرارھم لالنتقال إلى التعلّ م عبر اإلنترنت
بدون أي تخطیط أو تحضیر مسبق .وكان الطلبة مدركین أن
ً
استجابة لحالة طارئة وال یعكس حقیقة
الترتیب الحالي جاء
تجربة التعلّ م عبر اإلنترنت .وھذا ما استُ نتج من التعلیقات
الحرة على عدد من األسئلة المفتوحة .فعلى سبیل المثال،
قال أحد طلبة برنامج الغریر للعلوم والتكنولوجیا الذین
شملھم االستطالع .

أشعر بأن جودة التعلّ م عبر “...
اإلنترنت ھي أفضل في العادة،
المدرسین انتقلوا سریعاً
كما أن
ّ
إلى ھذا األسلوب في التعلیم ولم
كاف
یتسن لھم التحضیر بشكل ٍ
َّ
طلبة برنامج الغرير
للعلوم والتكنولوجيا 1

قائال“ :أظھرت لي ھذه التجربة أن التعلّ م عبر
وعبر ٌطالب آخر
ّ
ً
اإلنترنت قد یكون نموذجاً ناجحاً جداً في حال اتباع معاییر
التقییم الصحیحة واعتماد قنوات التواصل الواضحة وتوزیع
عبء العمل بالشكل المناسب .

أنا أكثر انفتاحاً اآلن لفكرة
متابعة الدروس والحصول
على الشھادة عبر اإلنترنت
طلبة برنامج الغرير
للعلوم والتكنولوجيا 2
التخرج،
وأخیراً  ،ولدى سؤال الطلبة عن خططھم ما بعد
ّ
أجاب  % 45منھم بأنھم یعتزمون “الجمع ما بين العمل
ومتابعة التحصيل العلمي” .وأشار الكثیر من الطلبة
إلى رغبتھم في الجمع ما بین العمل ومتابعة الدراسة.
توفر نماذج
ویستطیع الطالب تحقیق ھذا الھدف في حال ّ
تعلیم مرنة وعالیة الجودة عبر اإلنترنت .

ﻣﻨﻔﺘﺤﻮن
ﻟﻠﺘﻌﻠّم ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

10.5%

6

الخاتمة
قلة قلیلة من مؤسسات التعلیم العالي في المنطقة
العربیة كانت جاھزة للتعاطي مع فترة اإلغالق التي
تسببت بھا جائحة كورونا .وعلى الرغم من تمكّ ن الكثیر من
الجامعات من التخفیف من وطأة ھذا اإلغالق عبر تطبیق
نموذج التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ ،إال أنھا تبقى
ّ
یتمثل في إیجاد حلول مستدامة تضمن
تحد جدید
أمام ٍ
الجودة في التعلیم والتعلّ م عبر اإلنترنت في بیئة عالمیة
متقلّ بة .
وكشفت االستنتاجات األولیة لمؤسسة عبدالله الغریر
أن طلبة منح المؤسسة تعاطوا بشكل جید نسبیاً
للتعلیم ّ
في سیاق التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ ،وأبدى
أكثر من نصفهم انفتاحاً على فكرة التعلّ م عبر اإلنترنت في
المستقبل .ولكن تبقى عالمات استفھام متعددة حول تأثیر
ھذه التجربة على التعلّ م عبر اإلنترنت بمفھومه الواسع؛ ھل
سیصبح ھذا النموذج واقع الحال الجدید في الجامعات؟
وھل سیتم إدماج التكنولوجیا التعلیمیة في الصفوف
الدراسیة التقلیدیة؟ وھل ستحث ھذه التجربة على أي
تحول على جودة التعلیم في األحرام الجامعیة؟
ّ
ففي ظل االنكماش االقتصادي العالمي حالیاً  ،من المتوقع
أن يقع  8.3ملیون شخص على األقل في العالم العربي
وسیھدد ھذا االنكماش االقتصادي أكثر فأكثر
في الفقر.18
ّ
إمكانیة الوصول إلى التعلیم العالي التقلیدي بدوام كامل
فعال
لمالیین الطالب في المنطقة .فإذا كنا ملتزمین
ً
بضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز
فرص التعلّ م مدى الحیاة للجمیع وفقاً للھدف الرابع من
أھداف التنمیة المستدامة ،19فستحتاج الجامعات إلى
البحث في حلول مبتكرة أكثر لمساعدة الشباب األقل
حظاً في الوصول إلى التعليم .وقد یكون توفیر التعلّ م عبر
حال مناسباً على المدى الطویل ،كونه
اإلنترنت عالي الجودة ً
یؤثر إیجاباً وبشكل أكید في التعلیم العالي في المنطقة
العربیة.

التوصيات
یتوفر على المدى القصیر والمتوسط عدد من األنشطة
الفعالة التي تستطیع الجامعات والھیئات التنظیمیة
ّ
تنفیذھا لالستعداد للتقلبات المرتقبة في السنة أو
السنوات األكادیمیة المقبلة .وتقوم ھذه األنشطة على
بناء العناصر الرئیسیة ،بما في ذلك أنظمة الدعم المطلوبة
لالنتقال من مرحلة التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ إلى

منظومة متكاملة وذات جودة للتعلّ م عبر اإلنترنت على
المدى الطویل.
تحتاج الجامعات إلى :
 .1التعلّ م من تجربة التعلیم عن بعد في حاالت
الطوارئ واإلقرار بأنھا تجربة فریدة من حیث ظروفھا.
من الضروري أن یسعى أصحاب المصلحة والمعنيين
جمیعھم إلى فھم تجربة التعلیم عن بعد في حاالت
الطوارئ والتعلّ م منھا عبر إجراء تقییم .وقد تمیل
الجامعات إلى مقارنة نتائج الطالب في التعلیم عن
بعد في حاالت الطوارئ مع نتائجھم في التعلیم في
تتعدد العوامل التي تجعل
الصفوف الدراسیة ولكن
ّ
تجربة التعلیم عن بعد في حاالت الطوارئ مختلفة ،بما
في ذلك السیاق والمدخالت واإلجراءات .ومن المھم
توخي الحذر وعدم استنتاج قیمة التعلیم والتعلّ م عبر
ّ
اإلنترنت استناداً إلى ھذه التجربة الفریدة بظروفھا .
 .2دعم الھیئة التدریسیة في (إعادة) تصمیم
المقررات الدراسیة بجودة عالية للتعلم
وتطوير
ّ
عبر اإلنترنت .
مصممي المناھج التعلیمیة
أ .التعاقد مع
ّ
بھدف (إعادة) تصمیم محتوى المناھج الدراسیة
المقدمة عبر اإلنترنتُ .يعتبر تصمیم المناھج
ّ
الدراسیة ،والذي یتضمن تصمیم المحتوى وإعداده
وتقديمه لتحسين تجربة التعلّ م ،اختصاصاً مفقوداً
على نطاق واسع في المنطقة العربية .بالتعاون
مع الهيئة التدريسية ،يستطيع هؤالء االختصاصيون
ضمان توفير تعليم أفضل يتمحور حول الطالب
ويستند إلى المخرجات التعليمية.
المتخصص للهيئة التدريسية.
ب .توفير التدريب

ّ
معظم أعضاء الهيئات التدريسية في المنطقة
العربية لديهم خبرة محدودة في مجال التعلّ م عبر
اإلنترنت .وعلى غرار أغلبية الجامعات في العالم،
يفتقر الكثيرون كذلك إلى فرص التدريب في علم
يتعين على الجامعات
التربية (البيداغوجيا) .بالتالي،
ّ
لمد الهيئة
إعداد وتقديم برامج تدريب عملية
ّ
التدريسية بأسس إعادة تصميم المقررات الدراسية
وتجنّ ب القيام بعملية تكييف بسيطة للمناهج
المعدة للتعليم في الصفوف الدراسية ثم تقديمها
في بيئة رقمية .
 .3متابعة المستجدات في التعلّ م عبر اإلنترنت
وتعذر الوصول
ّ
عد التكنولوجيا
والمشاركة فيها .تُ ّ
الموثوق إلى اإلنترنت وغياب التفاعل بين الطالب من
العوائق الرئيسية أمام وصول الطالب إلى بيئة رقمية
7

حظاً .
ونجاحهم فيها ،وبخاصة في المجتمعات األقل ّ
على الجامعات أن تسعى إلى تطبيق حلول تقلّ ص الفجوة
الرقمية بين الطالب ،بما في ذلك توفير دعم تقني
أفضل للجميع ،وإمكانية الوصول إلى المحتوى بدون
اتصال باإلنترنت ،وتحديد أدوات ذات مزايا تقنية منخفضة
وبمتناول الجميع للتواصل مع الطالب .

تمت صياغة موجز السياسة العامة هذا من قبل ثريا بنشيبة ،مساعدة باحث
والدكتورة سمر فرح ،مديرة قسم البحث واالبتكار .يود المؤلفان التقدم
الريس،
بالشكر إلى كل من روان ياسمين ،مديرة برنامج المنح الدراسية  -نور ّ
مسؤولة البرنامج التعليمي  -إيما فليمينغ ،مسؤولة البرنامج التعليمي.
لدعمهم في جمع البيانات وتحليلها .

 .4توفير الدعم الشامل للطالبُ .يشكّ ل الدعم
المتكامل للطالب الركن األساسي لنجاح برامج التعليم
عبر اإلنترنت (دعم أكاديمي وتقني وشخصي ونفسي).
مقدمة
وسيكون من الضروري نقل هذه الخدمات لتصبح
ّ
ثم ضمان فعاليتها .وفي حالة الدعم
عبر اإلنترنت ومن ّ
النفسي ،وهو خدمة تفتقر إليها العديد من الجامعات
المهم تحديد الطالب
حتى داخل الحرم الجامعي ،من
ّ
األكثرعرضة للضغوط النفسية ،والتوعية حيال أهمية
طلب المساعدة ،وتعزيز الترابط االجتماعي ،ودعم جهود
تطوير المهارات الحياتية.20
تحتاج الهيئات التنظيمية إلى :
 .1اعتماد برامج التعليم عبر اإلنترنت عالية الجودة.
على الهيئات التنظيمية أن تبني على الفرصة الحالية
وتقر بالتعلّ م عبر اإلنترنت كنموذج تعليمي مكافئ
ّ
ولعل غياب
ّ
لتجربة التعلّ م في الصفوف الدراسية.
سياسات االعتماد لنماذج التعلّ م عبر اإلنترنت هو أحد
أهم العوامل التي تُ ثني الجامعات عن تقديم برامج
الشهادة عبر اإلنترنت في المنطقة العربية .وهذه فرصة
لضمان تقديم تعليم عالي الجودة عبر اإلنترنت ،من خالل
وضع قواعد إرشادية واضحة العتماد برامج التعليم عبر
اإلنترنت بحيث تكون متمحورة حول المخرجات التعلمية
وليس حول نموذج تقديم المحتوى ،على غرار القواعد
اإلرشادية العتماد البرامج التقليدية.
 .2إدراج الدعم الشامل للطالب كجزء من معايير
ضمان الجودة .يجب أن تتضمن معايير ضمان الجودة
اشتراطاً بضرورة توفيرالجامعات لطالبها المسجلين في
برامج التعلّ م عبر اإلنترنت إمكانية الحصول ،ليس فقط
على الدعم التقني ،بل أيضاً على كامل الخدمات المتوفرة
في الحرم الجامعي والتي تعتبر أساسية لنجاح الطالب.
إذ ينبغي أن تتوفر للطالب الذين يتابعون دراستهم عبر
اإلنترنت إمكانية الحصول على خدمات الدعم األساسية
المقدمة
ذاتها المتوفرة للطالب في البرامج األكاديمية
ّ
في الصفوف الدراسية ،كخدمات الدعم األكاديمي التي
تسهل نجاح الطالب ،وتتضمن الدعم في المسار المهني
ّ
والمهارات الوظيفية واإلرشاد والدعم النفسي.
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تواصل
اِ بقوا على
ٍ
معنا من خالل

حول مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم

تهدف مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على تمكين الشباب اإلماراتي والعربي من االزدهار والمساهمة في التنمية
المستدامة للمنطقة  ،من خالل حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية جديرة بالثقة .وبصفتها واحدة من أضخم
المؤسسات الخيرية الممولة من القطاع الخاص في المنطقة ،تدعم مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تأمين فرص تعليمية
عالية الجودة قائمة على التكنولوجيا باإلضافة إلى حلول تطوير المهارات الالزمة لالنتقال الناجح إلى الجامعة وإلى الحياة
الوظيفية .و قد تأسست مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عام  2015وهي تركز على تحقيق الهدفين الرابع والثامن من
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة اللذين ينصان على التعليم الجيد والمنصف والشامل الذي يؤدي إلى إرتقاء
مستوى المعيشة للجميع.

10

