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ممخص 
تقّدم ىذه الدراسة تحمياًل لآلثار االقتصادية لممارسات التعمم االلكتروني عمى المستويين الفردي 

حيث تناقش الدراسة ثالثة أبعاد رئيسة، وىي التعميم العام والتنمية االقتصادية، . والمؤسسي
اعتمدت الدراسة عمى المراجعة . والميارات وسوق العمل، والتكمفة والعائد لمتعمم االلكتروني

التحميمية لنتائج البحوث الميدانية المنشورة حول الموضوع إضافة لمتعرض لمتجربة الفمسطينية في 
وقد توصمت الدراسة إلى أن تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم . ىذا المجال

يسيم في إحداث تنمية اقتصادية من خالل تأثير تمك الممارسات في التعميم العام الذي يرتبط 
إيجابيًا بالنمو اإلقتصادي، إضافة لتأثير التعمم االلكتروني في ميارات األفراد مما يؤىميم 

لاللتحاق بسوق العمل بكفاءة أعمى، وأظير تحميل التكمفة والعائد أن لمتعمم االلكتروني فوائد 
وقدمت الدراسة ومن خالل نقاش مضامينيا مجموعة من . طويمة المدى تفوق تكاليفو المنظورة

. التوصيات الرامية لتعزيز االستثمار في التعمم االلكتروني
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Abstract 
This study analyzed the economic impact of e-learning practices at the 

individual and institutional levels. The study discussed three main 

dimensions, namely general education, economic development, skills and 

the labor market, and the cost-benefit of e-learning. The study 

conceptualized the impact of e-learning practices through conducting an 

analytical review of published research findings on the topic, as well 

exploring the Palestinian experience in this area. The study concluded 

that ICT applications in education contributes economic growth through 

the influence of such practices on the general education, in addition to the 

impact of e-learning on the skills of individuals enabling them to join the 

labor market more efficiently, and finally, the study concluded though 

cost-benefit analysis that e-learning long-term benefits outweigh its short 

term costs. The study discussed a number of implications aimed at 

promoting investment in e-learning. 
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 :- المقدمة
بشكل  التعمم االفتراضي إتاحة ىلإدى التطور في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة ألقد 

 Douglas )والخيارات المصاحبة األخرىمن خالل ظيور برمجيات المصادر المفتوحة واسع 
et al., 2016.)قد أسيم تطوير التقنيات الجديدة في تمكين المتعممين من التعمم بفاعمية  و

 فبيئة التعمم الرقمية أصبحت مسألة (.Zhu et al., 2016 )وبشكل أكثر مرونة من ذي قبل
(. Lei et al., 2013)ضرورية لمتكّيف مع عممية التعمم الحديثة التي أصبحت متكاممة ومعقدة 

 تطوير التعميم وتحسينو في الدول النامية يزيد من فرص العمل لمخريجين، والتحرك نحو ويزيد
لقد تزايدت . (Olson, et al., 2011) وتحقيق نمو في االقتصاد الوطني ،االقتصاد المعرفي

في العقد األخير مشاريع رقمنة التعميم جنبًا إلى جنب مع التطورات الحاصمة في التكنولوجيا 
وعمى المستوى الفمسطيني، أطمقت وزارة التربية والتعميم العالي برنامج رقمنة التعميم في . الرقمية
 ألف طالب وطالبة لمصفوف المدرسية األساسية من 250 كمرحمة أولى يستفيد منو 2016العام 
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 في ىذا ةوقد كانت الجامعات الفمسطينية سباق. 2020الثالث وحتى السادس وينتيي عام 
.  في التعميمةالتوجو، فقد عممت عمى استخدام التكنولوجيا الرقمية وبنسب متفاوت

 
نو يجب اإلنتباه إلى أن أوبالرغم من التزايد المستمر في تبني التكنولوجيا الرقمية في التعميم، إال 

التكنولوجيا الرقمية في التعميم ال تغّير التعميم، إنيا ببساطة تتوسط العممية التعميمية وتدعميا 
(Price, 2015) .  فالتكنولوجيا تؤثر بمدى فعالية تحقيق إستراتيجية التعمم وجعميا متاحة بشكل

(. Means et al., 2009)أفضل وعمى مستويات عميا 
 

لقد أجريت العديد من البحوث في مجال التعمم االلكتروني في الدول النامية، وقد ركزت معظميا 
 ،عمى التحديات التي تواجو التعمم االلكتروني في الدول النامية ولخصتيا بأربعة جوانب رئيسة

(. Andersson & Grönlund, 2009) النطاق، والتكنولوجيا، والفرد، والمواد التعميمية :ىي
ومن ىنا يالحظ أن ىناك نقص في تناول الجوانب االقتصادية الستخدام التكنولوجيا في عممية 

م، كما أن الدراسات التي تناولت اآلثار االقتصادية لمتعميم ركزت عمى دور التعميم العام في يالتعل
االقتصاد وليس التعمم الرقمي، فنجاح تمك البرامج بحاجة لتبني عمى المستويين الوطني 

 ما تتناولو ىووالمؤسسي وىذا مرتبط بدرجة كبيرة بالمنافع االقتصادية المترتبة عمى استخداميا، و
 اً فخمو برامج ومشاريع رقمنة التعميم من التحميل االقتصادي آلثارىا يشكل جزء. الدراسة الحالية

 من أسباب عدم التبني الكامل ليا أو التباطؤ في تنفيذىا، فالتعمم الرقمي يقدم فرصة اً رئيس
متزايدة لطرق التعمم الحديثة والتي ليا تأثيرات تنموية اجتماعية واقتصادية ضرورية لمواكبة 

(. UNCTAD, 2007) متطمبات العيش في مجتمع عالمي
 

فيذه الدراسة تيدف إلى تحميل اآلثار االقتصادية لمتعمم الرقمي من خالل تحميل الفوائد 
االقتصادية الناجمة عن إسيام التعمم االلكتروني في تحسين التعميم العام، وتوليد تكنولوجيا جديدة 
زادت من مستوى اكتساب األفراد لميارات العمل الضرورية، إضافة إلى وفورات التكاليف والمواد 

 مقارنة مع الطرق التقميدية عمى المستوى الرقميالتي يمكن تحقيقيا من استخدام  طرق التعمم 
.  المؤسسي

من خالل عرض المشكمة البحثية تم في الجزء األول : وتشتمل الدراسة عمى األجزاء اآلتية
، وتم في أسموب الدراسة وفي الجزء الثاني تم عرض  وأىميتيا،أبعادىا الرئيسة،تحديد والمقدمة 

 في لتجربة الفمسطينيةل الرقمي، كما تم التعرضالجزء الثالث تحميل اآلثار االقتصادية لمتعمم 
.  وتم في الجزء األخير تقديم نتائج الدراسة ومضامينيامجال التعمم االلكتروني،
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 :-أهمية الدراسة
وبينما ال تزال ىناك حاجة لدراسات تقدم نتائج حاسمة حول تأثير التعمم االلكتروني إال أن ما  

دلياًل أوليًا عمى أن التعمم االلكتروني يمكن أن ال يقدم سوى يتوفر من الدراسات حول الموضوع 
 ,Intel )لخإ...ثار متعددة عمى مستوى الطالب واألسرة، والمجتمع، واالقتصاد آيؤدي إلى حدوث 

تحميل الكفاءة االقتصادية لمتعمم االلكتروني عمى ل الجيود التي بذلتفيناك القميل (. 2012
 & Vilaseca) إضافة إلى عدم توفر إحصاءات رسمية حول ذلك ،صعيد التعميم العالي
Castillo, 2008 .) تحميل تكاليف التعمم االلكتروني ومنافعو، وأداء الطمبة،  ولذلك فإن

، والعالقة ما بين التعمم االلكتروني وسوق العمل تعّد عوامل يجب أن تؤخذ اإلنتاجيةومؤشرات 
بعين االعتبار عند إجراء أي تحميل القتصاديات التعمم االلكتروني في مؤسسات التعمم العالي 

(Youssef, 2008  .)
فينالك ندرة في األدبيات التي بحثت في جانب تكمفة التعميم عن بعد، والتعمم باستخدام 

التحميل الدقيق ليذا الجانب يتطمب بالضرورة تحديدًا فالتكنولوجيا الرقمية عمى وجو الخصوص، 
 ,Bramble & Panda) لؤلطراف األخرى ذات العالقة إضافةدقيقًا لمبيئة التربوية والمؤسسية، 

2008.) 
 

  :-أسموب الدراسة
آثار اعتمدت الدراسة عمى المراجعة التحميمية لنتائج البحوث الميدانية المنشورة حول 

، والمؤسسات، والمستوى (طمبة وعاممين)ممارسات التعمم االلكتروني عمى مستوى األفراد 
، وىو ما يفقد تم العمل عمى التأطير المفيومي لآلثار االقتصادية لمتعمم االلكترون. الوطني

يشكل أساس نظري ومفاىيمي لبحوث ميدانية مستقبمية حول الموضوع بسبب محدودية ىذا 
 وبالرغم من أن التعمم االلكتروني وتجدر اإلشارة إلى أنو .النوع من الدراسات في ىذا المجال

يسيم في تحسين النتائج االقتصادية من خالل  آليات متعددة إال أن ىناك صعوبة في 
منافعو االقتصادية ألسباب عديدة أىميا طول الوقت المنقضي بين الكمي لقياس العممية 

ن التعميم أثارىا عمى تشغيل الطمبة أو المجتمع ككل، كما آحدوث عممية التعمم وظيور 
االلكتروني ذاتو يعّد المكون الوحيد الذي تمتقى فيو التكنولوجيا مع التعميم، أي أن التعميم 

االلكتروني يعّد ظاىرة حديثة تعتمد عمى وجود كفاءات بشرية مؤىمة في مجال التكنولوجيا 
ولذلك ىناك صعوبة  في الفصل ما بين التعميم المعتمد عمى التكنولوجيا والتعميم التقميدي، 

فيذه الصعوبة بين النظامين تزيد من صعوبة التحديد الدقيق لآلثار االقتصادية لمتعمم 
(.  Olson et al., 2011)االلكتروني 
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 :- االقتصادية لمتعمم االلكترونياألبعاد 
 عديدة لمتعمم االلكتروني ولعل أىميا ما قدمتو المبادرة األوروبية لمتعمم تعريفات ىنالك 

 ،منيا اإلنترنتو ،لى استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثةإااللكتروني والذي يشير 
 التبادل وأيضا ،تسييل الوصول لممصادر والخدماتوذلك من خالل لتحسين جودة التعميم 

.  والتعاون عن بعد
الجانب المادي فقط، فيناك في لتعمم االلكتروني اال تنحصر األبعاد االقتصادية لالستثمار في 

أبعاد متعددة يمكن النظر إلييا وبما يتفق وطبيعة الظاىرة المراد تحميل آثارىا االقتصادية، 
وبالرغم من أن لمتعمم االلكتروني العديد من اآلثار االجتماعية والتربوية، إال أن اآلثار 

فاالستثمار . االقتصادية ليذا النوع  من االستثمارات تّعد جانبًا أساسيًا والزمًا لمبرىنة عمى أىميتو
.  في التعمم االلكتروني يمثل استراتيجية تربوية وطنية تزيد من كفاءة العممية التعميمية وفعاليتيا

 
عمى النحو وذلك سيتم في ىذا الجزء من الدراسة تحميل المنافع االقتصادية لمتعمم االلكتروني 

 -:اآلتي
  :-تأثير التعميم االلكتروني عمى التنمية االقتصادية: أوال

مما ال شك فيو أن التعمم االلكتروني يسيم في تحسين التعميم العام في الدولة، والذي يترتب عميو 
استخدام تكنولوجيا بم تزداد يفعالية التعلف(. Olson et al., 2011)في المقابل منافع اقتصادية 

 توسيع الفرص التعميمية ومساعدة الطمبة في تطوير التي تستيدفاالتصاالت والمعمومات 
فاألدبيات . (Intel, 2012) مياراتكم وبمدانيم األمر الذي أصبح ضرورة ممحة في ىذا القرن

 العاممة المتعممة تأثير إيجابي في التنمية االقتصادية ىاالقتصادية تجمع عمى أن لمقو
(Kozma, 2005; Alfoqahaa, 2015) . فالعديد من الدراسات تشير إلى أن تحسين التعميم

. تقميل معدل الجريمة، وتقميل البطالةمثل سيؤدي في المدى الطويل لتحقيق العديد من المنافع 
 يمزم معرفة الطرق المتعددة التي يستطيع من خالليا التعميم االلكتروني تحسين تمك هومن ىنا فإن

(. Intel, 2012)المجاالت بطريقة غير مباشرة 
إلى أن ىناك ارتباط  (OECD, 2006)قد أشار تقرير لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ل

 وبين االستثمار في تكنولوجيا المعمومات  من جيةإيجابي بين النمو االقتصادي واإلنتاجية
كما أن  . من جية أخرى(GDP)كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي  (ICT)واالتصاالت 

االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يمّكن المدرسين والطمبة عمى حد سواء من 
 تخمق قوة عمل أكثر تنافسية الحديثةميارات الاستخدام فتطوير ميارات قوية في التعميم، 

 .عمى المدى الطويل



6 
 

كون أن ، (Merino & Sjöberg, 2008) الرأسمال البشري يتراكم كنتيجة لمعممية التعميميةف
وىو ما يفّسر أو  في سوق العمل إنتاجياتيم يحّسن من ميارات األفراد التي تزيد من التعميم

يجابي اإل  فالترابط. المتعممين عمى أجور ورواتب أعمى مقارنة مع غيرىماألفراد حصول يستوجب
من خالل تأثير التعميم في آليات تكوين الرأسمال البشري يحدث بين التعميم والنمو االقتصادي 

(Alfoqahaa, 2015; Jorgenson et al., 2008 .)العمالة المتعممة تعّد أكثر قدرة عمى ف
 Olson) أثر أكبر في مخرجات العممية االقتصادية ااإلبداع في مجاالت عمميا ولذلك يكون لو

et al., 2011.)  كما أن ىناك عالقة منفعة متبادلة بين التغيير المنظمي واالستثمار في
فالتكنولوجيا الرقمية تّعد  ،(Merino & Sjöberg, 2008) تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 يسّيل الممارسات التنظيمية الجديدة كعمل الفريق، والالمركزية في اتخاذ القرارات، أساسياً عنصرًا 
(.  Bresnahan et al., 2002) مع الزبائن والموردين األفضل  والتفاعل

ن االبتكار أكما أن بعض الدراسات التي أجريت عمى الرياديين في مجال التكنولوجيا قد وجدت 
(.  Marvel & Lumpkin, 2007)يرتبط إيجابيًا مع التعمم الرسمي في الدولة 

فالرأسمال البشري يسيم في إحداث التحوالت الجذرية في العمميات االنتاجية وذلك بخالف النظرة 
التقميدية التي تقتصر عمى النظر الى الرأسمال البشري عمى كونو مدخل عام يتم تحويمو 
لمخرجات من خالل اآلليات الصناعية، لكن إيجاد الترابط بين التعمم واإلنتاجية عمى ىذا 

يجاد ترابط بين التحصيل إ، فيناك صعوبة في (Olson et al., 2011)المستوى يعد تحديًا 
(. Benhabib & Spiegel, 1994)التعميمي والنمو االقتصادي وفق اآللية السابقة 

كما أن البحوث الحالية لم تستطع البرىنة بشكل قاطع عمى الربط بين األنشطة التعميمية المحددة 
 وبناء عمى ما تقدم فإنو يمكن (.Olson et al., 2011)والتغيرات العامة في االقتصاد 

التعميم االلكتروني يمكن أن يسيم في تحقيق المنافع االقتصادية من خالل أنو يزيد االستنتاج بأن 
القدرة عمى الحصول عمى التعميم في المجتمع ككل، ويزيد من معدل التقدم في نظم التعميم 

 األفرادوالتعمم، وتجاوز القيود التقميدية المتصمة بالمكان، والوقت، كما أنو يسمح لمعديد من 
. مستوى الفرد والمجتمع ككل يقود إلى منافع ىامة عمى فيوبالتعمم عن بعد 

 
 -:وسوق العملاألفراد مهارات تأثير التعمم االلكتروني في : ثانيا

 ويرتبط ىذا ،إن استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية يعّد نوعًا من نشر التكنولوجيا
االستخدام لمتكنولوجيا بالطمب عمى ميارات وقدرات محددة تم تكريسيا لمصناعات االنتاجية 

وتشير نتائج . لالبتكارات التكنولوجية ذاتيا وكمدخالت ألسواق العمل في االقتصاد بشكل عام
 أن ىناك تأثير إيجابي الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إلىالبحوث الميدانية 

 أحد يمثمون خريجي تمك الكميات أن من خالل يحدث ىذا بشكل محدد العمل، أسواقالتعميم في 
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ن االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إالموارد الرئيسة لتمك االستثمارات، وبذلك ف
 في استخدام النماذج االقتصادية واإلنتاجية من خالل تأثيره في تطوير التعميم يسيمواستخدامو 

(.  Vilaseca & Castillo, 2008)ذاتو 
ساسيين، ميارات معرفيو أو فنية تتصل بإنتاج أ نوعين إلى ويمكن تصنيف تمك الميارات 

واستخداميا، وميارات غير معرفية أو قدرات ال تتصل مباشرة  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
وتشتمل . (Levin, 1998)نيا تعزز التطور الفردي أبمتطمبات االنتاج لكنيا ضرورية بسبب 

الميارات األخيرة عمى الريادة، والتكيف مع التغيير، والعمل ضمن الفريق، ونقل المعرفة، وحل 
دارة المعمومات، والتكّيف الذاتي، والقدرات التعميمية، والميارات  المشكالت، واتخاذ القرارات، وا 

صبحت في غاية األىمية لمواجية أنيا أن تمك القدرات ليست جديدة، إال أوبالرغم من . االتصالية
 & Merino)متطمبات التغير الفني الحديث ولمواكبة كالتغير المستمر في األنشطة االقتصادية 

Sjöberg, 2008  .)
 تمتمك الميارات التي ةسواق العمل بقوى عمل مؤىليتمثل بتزويد أ اً  أساسياً يواجو التعميم تحدي

تتوافق مع الطمب األمر الذي أصبح يستوجب التركيز عمى الجوانب والتخصصات التطبيقية 
ن قوى العمل التي تمتمك أثبتت أن البحوث الميدانية أكتكنولوجيا المعمومات واليندسة، خاصة و

 ,.Olson et al)النمو االقتصادي تحقيق الموىبة التكنولوجية سيكون ليا األثر األكبر في 
خرين ممن آفشخص واحد يعمل في تكنولوجيا المعمومات يمكن أن يستبدل ستة عمال  (.2011

ولذلك يحتاج الربط بين التعمم . (Lichtenberg, 1995)ال يمتمكون الميارات التكنولوجية 
ن ألى تحميل العالقة بين التكنولوجيا والنمو االقتصادي كون إااللكتروني والنمو االقتصادي 

التكنولوجيا تعّد المكّون األساسي ليذا النوع من التعمم والذي يتم تمريره لمقوى العاممة عمى شكل 
 والنمو االقتصادي، فالتكنولوجيا تسيم في خمق أنواع اإلنتاجيةميارات وقدرات تكنولوجيا تزيد من 

ن أجديدة من السمع والخدمات، وىذا يسيم في تحسين الناتج المحمي اإلجمالي لمدولة، كما 
المنتجات التكنولوجية ذاتيا تعّد بدائل أكثر كفاءة من الخدمات األخرى 

( Oyelaran-Oyeyinka & Lal, 2005) . فالتكنولوجيا تعّد مدخل رأسمالي خاص ينتج
. UNCTAD, 2007))عوائد اقتصادية غير مباشرة 

عمميم في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ترتبط بزيادة نتيجة لالميارات التي يمتمكيا األفراد إن 
 وبالرغم من محدوديتيا مقارنة مع الدول ،فرص توظيفيم خاصة في الدول النامية، فتمك الميارات

(.   Walton et al., 2009)نيا تعّد متقدمة في بمدانيا أ إال ،المتقدمة
                                  

ومن ىنا يمكن االستنتاج بأن لمتعميم دور أساسي في استدامة النمو االقتصادي واإلنتاجية 
. القائمين عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واستخداماتيا
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وفورات التكاليف والفوائد المتحققة من التعمم االلكتروني مقارنة مع الطرق التقميدية في : ثالثا
  -:التعميم

وتقسم ، بعادىا وتداخمياأتعّد الدراسة االقتصادية لمشروع التعمم االلكتروني نشاطًا معقدًا لتنوع 
 ;Allan, 2002; Bracchi et al., 2003)تمك التكاليف إلى مجموعات متعددة أىميا 

Marengo & Marengo, 2005) : ،تكمفة تطوير المحتوى واستضافتو والصيانة، والترتيبات
والبنية التحتية التكنولوجية، وتكاليف إدارة نظام التعمم، وتكاليف البرمجيات والتجييزات المختمفة 

 في مجال تكنولوجيا التعميم إال أنو يمكن لالستثمارالرغم من ارتفاع التكاليف المطمقة وب. لخإ...
ن العوائد المترتبة عمى ىذا االستثمار أ استثمارًا مجديًا لسببين رئيسيين، األول ىو بأنواالستنتاج 

تعّد مجزية نسبة لتمك التكاليف، لكن الصعوبة تبرز ىنا بسبب عدم القدرة عمى التحميل الكمي 
ويتصل السبب الثاني باالتجاه العام بالنسبة . المباشر لمخرجات عمميات التعمم االلكتروني

 فيو يشيد تراجعًا مستمرًا، ولذلك اإلنترنتلتكاليف نظم تكنولوجيا المعمومات لمتعمم المعتمد عمى 
(.  Marengo & Marengo, 2005)قل أفضل بتكاليف مماثمة أو أداء أيمكن توقع 

كما أن ىنالك مجموعات أخرى من التكاليف وىي تكاليف األفراد العاممين في التعمم االلكتروني 
 Miller)، وتكاليف التعمم المتزامن االستثمارية واإلداريةتكاليف الوتشتمل عمى تكاليف التدريب، و

& Kulik, 2000.)  ،وىناك مجموعة التكاليف العامة األخرى وتشتمل عمى التكاليف الترويجية
وتكاليف دعم التعميم والتعمم االلكتروني كتدريب الطمبة عمى استخدام تقنيات وبرامج التعمم 

(.  Hall & LeCavalier, 2001)االلكتروني 
 

 الجامعة  بو قامتمافورات التكاليف والفوائد  في تحقيق والتعمم االلكترونيإسيام  ويدلل عمى
حيث تكاليف المساقات التي تطرح باستخدام التكنولوجيا الرقمية ل من تحديدنجمترا إالمفتوحة في 

  200مقارنة مع الجامعات التقميدية، كما أن متوسط طمبة المساق بمغ 45% وجدت أنيا تساوي 
طالب تقريبًا، ولذلك فيمكن وصف الوفورات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا في التعميم بأنيا 

ن نفس المساق يمكن أن أوفورات ناجمة عن تقميل مصاريف السفر واألجور التعميمية بسبب 
لى تقميل تكاليف تطوير المواد إما تقميل تكاليف المواد فيعود أ. يعاد طرحو لطمبة مختمفين

دارتيا كرر تحمميا في كل مرة سوف يتصحصح إن ىذه التكاليف . التدريبية وتوزيعيا وتخزينيا وا 
 رىاوتغيي  تكاليف تطوير محتوى مساقات التعمم االلكترونيأنيتم فييا تحديث المحتوى، إال 

نو ال يوجد أ، كما (Marengo & Marengo, 2005) سوف تتناقص مع استمرار العمل
 كثيرة مشكالت تتعمق بالمكان والوقت أحيانتكاليف توزيع ليذه المواد، فالتعميم لتقميدي يواجو في 

 بالتغمب عمى تمك إسياموالتعمم االلكتروني ومن خالل كما أن لتقديم الخدمات التعميمية، 
يسيم في زيادة مقدار الوقت الذي يخصصو الفرد لمتعمم، والمشكالت يزيد من جودة التعميم نفسو 
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 أو السفر إلىنو قد تم التخمص من الحاجة أفاستخدام منيجيات التعمم االلكتروني وتقنياتو تعني 
. التنقل لمحصول عمى الخدمات التعميمية، فالطالب بإمكانو تكريس ىذا الوقت لؤلنشطة الدراسية

الدراسات أن الوقت المطموب لمتعمم يصبح أقل من خالل التعمم االلكتروني بعض فقد وجدت 
 باستخدام الطرق التقميدية ىا األىداف التعميمية مقارنة مع الوقت المطموب لتحقيقلتحقيق

(Henderson, 2003  .)
 

:- التعمم االلكتروني في فمسطين:رابعا
 العمل جار عمى تطوير توظيف أنلى إ ، ووفق وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،تشير الدالئل

 المدارس، وذلك ضمن خطتيا  في(التعميم والتعمم اإللكتروني)تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
، وقد خطت الوزارة عدة خطوات في ىذا  في فمسطينلتحقيق ىدفيا نحو تحسين نوعية التعميم

المجال وذلك في إطار تطبيق مشاريع مختمفة تركز عمى المكونات األساسية لتوظيف تكنولوجيا 
بناء والمحتوى اإللكتروني،  والبنية التحتية، المعمومات واالتصاالت في التعميم والتي تتمثل في

  .القدرات، وتعزيز شبكة االتصاالت داخل المدارس لموصول إلى قدرة نفاذ عالية لممعمومات
وقد مّر التعمم اإللكتروني في مراحل مختمفة؛ فمنذ قيام السمطة الفمسطينية كانت ىنالك محاوالت 

 ومع 2004فردية ومتفرقة لتوظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم؛ وفي سنة 
 ومنذ ذلك الحين قامت ، لمتعمم اإللكترونيإستراتيجيةانطالقة مبادرة التعمم اإللكتروني، تم وضع 
 في واالتصاالتتوظيف تكنولوجيا المعمومات  الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع ساىمت في تعزيز

 التعمم االلكتروني يحتاج تطبيق التعميم إلى موازنات خاصة، وخبراء متخصصون أن إال التعميم
 الفعال لتوظيف تكنولوجيا لالستخدام وضع خطط تحفيزية وىذا يستمزملمتدريب وتطوير المحتوى؛ 

تعمل وزارة التربية والتعميم عمى تدريب كافة المعممين و.  داخل المدرسةواالتصاالتالمعمومات 
والمعممات عمى التعميم اإللكتروني ووضع خطط تحفيزية بحيث يكون التعميم اإللكتروني في كافة 

مدارس فمسطين؛ كذلك وتعمل الوزارة عمى تطوير البوابة اإللكترونية؛ بحيث تحوي مصادر 
تعميمية ذات عالقة بالمنياج الفمسطيني وتعزز التواصل بين مجتمع المعممين والمدارس وكذلك 

واألىم من ذلك، تحسين خطوط اإلنترنت في المدارس؛ وكذلك البيئة . بين األىل والطالب
اإللكترونية داخل المدارس كافة، وذلك يشمل مختبرات الحاسوب وتحسين الشبكة الداخمية والبيئة 

  .الصفية؛ ما يضمن استخداًما فعااًل لمتعميم اإللكتروني
جريت أ فتشير البحوث التي ، في الجامعات الفمسطينيةيااللكترون عمى صعيد تطبيق التعمم أما

في  الجامعات الفمسطينية تواجو صعوبات في توظيف التعميم اإللكتروني أنلى إفي ىذا المجال 
 تتعمق باإلدارة الجامعية، عمميات العميم الجامعي وتتعمق تمك الصعوبات بمجاالت متعددة
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الخبرة في والمنياج الجامعي، والبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات، والطمبة، و
كما أن ىناك معيقات حالت دون تطّور استخدام (. 2012العواودة، )مجال التعميم اإللكتروني 

نشغال الطمبة في مواقع ليس ليا عالقة بالتعميم التعمم االلكتروني بالشكل المطموب أىميا ا
، يجعل األستاذ الجامعي يميل إلى التعميم التقميديالذي كبر حجم المنياج الجامعي ، وااللكتروني

عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات ، وقمة عدد األجيزة بما يتناسب مع عدد الطمبةو
وبالنظر لمعالقة الوثيقة ما بين  التعميم المدرسي . (2015، المزين )لتطوير التعميم االلكتروني

 موالجامعي، وعالقة التعميم العالي في التنمية االقتصادية والبشرية في فمسطين تتضح أىمية التعل
االلكتروني كأحد الستراتيجيات الرئيسة في تطوير التعميم ذاتو ليتمكن من مواكبة التغيرات 

 .الحاصمة عمميًا والقدرة عمى االستمرار بتزويد سوق العمل بالكفاءات البشرية المؤىمة والمدربة
 

 :- استنتاجات الدراسة ومضامينها التطبيقية
تحتاج المنظمات التعميمية كونيا عمى جانب العرض من معادلة تقديم التعميم ومن ضمنيا 

الجامعات التي تستحوذ عمى الدور األىم أن تواجو العديد من التحديات ومنيا أن تقوم بتسييل 
وصول السكان لمتعمم وتشجيعيم عمى تحسين تحصيميم العممي، وأن تستجيب لمتطمبات 

عادة إن تعمل عمى أ تمك المنظمات عمىن أمجتمعاتيا بتقديم فرص تعمم مدى الحياة، كما 
تكييف ىياكميا التنظيمية لمتطمبات العمل بنظم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وىذا يتطمب 
استخدام فعال وكفؤ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أنشطة التعميم واإلدارة وىذا يستوجب 

 جديدة لموصول الستخدام مكثف لمتكنولوجيا الرقمية في عمميات التعميم أعماليضا تبني نماذج أ
األمر الذي سيسمح لمطمبة باستخدام التكنولوجيا المطموبة واكتساب  (المساقات والبرامج)والتعمم 

سوق العمل، فيذه تعد عممية انتقال فعالة لمميارات ما بين الجامعات وسوق لمياراتيا الضرورية 
ىنا و. العمل من خالل جعل متطمبات سوق العمل جزء من تعميم الطمبة ومتطمب سابق الجتيازىا

يمثل التعمم االلكتروني فرصة لتشجيع سياسات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الجامعات 
 فضل متوافقًا مع احتياجات اإلنتاجأداء أالتي تدعم التكيف المنظمي لممتطمبات الرقمية بما ينتج 

(. Vilaseca & Castillo, 2008) االقتصاد المعرفي في
 

جراء االختبارات، ومتابعة األداء، وتقديم يمكن استخداميا التكنولوجيا    ف لتقديم المحاضرات، وا 
إلخ، وىنا يمكن القول أنو ليس فقط لكل أسموب من تمك األساليب ...العاب وأنشطة تربوية عديدة

تكاليفو وفوائده، ولكن أيضا يتطمب كل أسموب جيود مختمفة  لتكامل تمك األساليب في العممية 
ومن ىنا فإن تطوير نمط التدريس غالبًا ما يعّد التحدي األكبر الذي يتجاوز التحديات  .التربوية
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اليندسة األساسية لشراء وتركيب التكنولوجيا الجديدة، كما أن اختالف المناطق الجغرافية 
والتخصصات واالىتمامات ستؤدي لظيور فروق في مستويات المنافع المتحصمة من التعميم 

المنظمات العاممة في قطاع التعميم تواجو وبناء عمى ما تقدم . سواء عمى مستوى محمي أو دولي
عمى مستويين، األول، أن توفر التعميم لمسكان وتوسع من وتحديات كبيرة وعمى رأسيا الجامعات 

 فيرتبط الثانيأما المستوى قدرتيم عمى الوصول لمتعمم لالستجابة لمطمب عمى التعمم مدى الحياة، 
 تكييف ىياكل منظماتيم لمعممية اإلبداعية لتمكنوا من بضرورة تطوير ميارات العاممين وقدراتيم

الالزمة لالستخدام الكفء والفّعال لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أنشطة التعمم واإلدارة 
ومن ىنا يمثل التعمم االلكتروني فرصة لتشجيع السياسة العامة  لتكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت في الجامعات كونيا ستدعم تكيف ىذه لممؤسسات مع المتطمبات الرقمية الذي 
سينتج عمى شكل أداء أفضل ليا، وتقديم تعميم مستمر لمطمبة الذي يقود الى تطوير ميارات 

 ,Merino & Sjöberg) في االقتصاد المعرفي اإلنتاجأفضل لدييم متصمة بمتطمبات 
2008 .)
ن تمك األدوات الوظيفية أ التعميم االلكتروني في الدول النامية الى فيم تطويرويحتاج 

 Douglas et)وفق متطمباتيا البيئية لخدمة احتياجاتيم التعميمية ىا والتكنولوجية يمكن تطوير
al., 2016.) أساليب التعميم التقميدي من ففيم تمك التكاليف ومقارنتيا مع ما ىو سائد  كما أن 

يعد ميمًا لفيم اقتصاديات التعميم العالي، فالتعمم االلكتروني يمكن استخدامو كبديل اقتصادي 
 ,.Chakrabarty et al)ناجح لرفع الرسوم الدراسية لمواجية مصاريف المؤسسات التعميمية 

2015  .)
 
 

:- المراجع
معوقات تطبيق التعميم اإللكتروني في الجامعات الفمسطينية وسبل ، (2015)،  سميمان حسين موسى،المزين

،  الجامعة اإلسالميةبحث غير منشور،، الحد منها من وجهة نظر الطمبة في ضوء بعض المتغيرات
 .غزة

، صعوبات توظيف التعميم االلكتروني في الجامعات الفمسطينية بغزة كما يراىا (2012)العواودة، طارق حسين، 
 .األساتذة والطمبة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة

 
Alfoqahaa, S. A. A. Q. (2015). Economics of higher education under 

occupation: The case of Palestine. Journal of Arts and 
Humanities, 4(10), 25. 

Allan, B. (2002). E-learning and teaching in library and information 

services. London: Facet. 



12 
 

Andersson, A. S., & Grönlund, Å. (2009). A conceptual framework for e-

learning in developing countries: A critical review of research 

challenges. The electronic Journal of information systems in 
developing Countries, 38. 

Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in 

economic development evidence from aggregate cross-country 

data. Journal of Monetary economics, 34(2), 143-173. 

Bracchi, G., Francalanci, C., & Motta, G. (2003). Sistemi informativi          

eaziende in rete. McGrawHill. 

Bramble, W. J. & Panda, S. (Editors). Economics of Distance and Online 
Learning: Theory, Practice and Research. (2008). London: Routledge. 

312 pages. ISBN-13: 978-0415963893 

Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2002). Information 

technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: 

Firm-level evidence. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 

339-376. 

Chakrabarty, S., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2015). Economics of e-

learning: indicators of comparative cost analysis in higher 

education. Academy of Taiwan Business Management Review, 11(3), 

142-150. 

Douglas, J., Imran, A., & Turner, T. (2016). Designing an ELearning 

Portal for Developing Countries: An Action Design Approach. arXiv 
preprint arXiv:1606.02510. 

Hall, B. & LeCavalier, J. (2001). E-learning across the enterprise: The 

benchmarking study of best practices. Retrieved from: 

http://www.brandonhall.com/public/publications/benchmarking/index.

htm. 

Henderson, A. J. (2003). The e-learning question and answer book: A 
survival guide for trainers and business managers. AMACOM Div 

American Mgmt Assn.. 

Intel, (2012). The Positive Impact of eLearning. Retrieved from: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The

%20Positive%20Impact%20of%20eLearning%202012UPDATE_2%20

6%20121%20(2).pdf 

Jorgenson, D., Ho, M. S., & Stiroh, K. (2005). Productivity: Information 

Technology and the American Growth Ressurgence. Cambridge and 

London: MIT Press. 

Kozma, R. B. (2005). Monitoring and evaluation of ICT for education 

impact: a review. Monitoring and Evaluation of ICT in Education 
Projects, 19. 

Lei, C. U., Wan, K., & Man, K. L. (2013). Developing a smart learning 

environment in universities via cyber-physical systems. Procedia 
Computer Science, 17, 583-585. 

Levin, H. M. (1998). Schools—Scapegoats or Saviours?. New Political 
Economy, 3(1), 139-143. 

Lichtenberg, F. R. (1995). The output contributions of computer equipment 

and personnel: A firm-level analysis. Economics of innovation and 
new technology, 3(3-4), 201-218.  

http://www.brandonhall.com/public/publications/benchmarking/index.htm
http://www.brandonhall.com/public/publications/benchmarking/index.htm


13 
 

Marengo, A., & Marengo, V. (2005). Measuring the economic benefits of e-

learning: A proposal for a new index for academic 

environments. Journal of Information Technology Education, 4, 329-

346. 

Marvel, M. R., & Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs' 

human capital and its effects on innovation 

radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 807-828. 

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). 

Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-

analysis and review of online learning studies. US Department of 
Education.  

Merino, D. C., & Sjöberg, M. (2008). A Theoretical Framework for the 

Economics of E-learning. RUSC. Universities and Knowledge Society 
Journal, 5(1). 

Miller, C., & Kulik, T. (2000). Knowledge management: Becoming an e-

learning organization. In New York: Conference Board. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

(2006). Information Technology Outlook. Paris, France: OECD 

Publishing. 

Olson urt deMaagd, J., Tarkleson, E., Sinclair, J., Yook, S., & Egidio, R. 

(2011). An Analysis of e-Learning Impacts & Best Practices in 

Developing Countries. 

Oyelaran-Oyeyinka, B., & Lal, K. (2005). Internet diffusion in sub-

Saharan Africa: A cross-country analysis. Telecommunications 
policy, 29(7), 507-527.  

Price, J. K. (2015). Transforming learning for the smart learning 

environment: lessons learned from the Intel education 

initiatives. Smart Learning Environments, 2(1), 16. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2007). 

Science and technology for development: the new paradigm of ICT. 

Information Economy Report 2007-2008. New York: United Nations. 

Vilaseca, J., & Castillo, D. (2008). Economic efficiency of e-learning in 

higher education: An industrial approach. Intangible Capital, 4(3), 

191-211.  

Walton, R., Putnam, C., Johnson, E., & Kolko, B. (2009). Skills are not 

binary: Nuances in the relationship between ICT skills and 

employability. Information technologies & international 
development, 5(2), pp-1. 

Youssef, A. B. (2008). The Economics of E-learning (Vol. 20). editorial 

UOC. 

Zhu, Z. T., Yu, M. H., & Riezebos, P. (2016). A research framework of 

smart education. Smart Learning Environments, 3(1), 4.  

 
 


