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ملخص

تقــّدم هــذه الدراســة تحليــًا لآلثــار االقتصاديــة لممارســات التعلــم االلكترونــي علــى المســتويين الفــردي 
والمؤسســي فــي ظــل جائحــة كورونــا. حيــث تناقــش الدراســة ثاثــة أبعــاد رئيســة، وهــي التعليــم العــام 
اعتمــدت  االلكترونــي.  للتعلــم  والعائــد  والتكلفــة  العمــل،  وســوق  والمهــارات  االقتصاديــة،  والتنميــة 
الدراســة علــى المراجعــة التحليليــة لنتائــج البحــوث الميدانيــة المنشــورة حــول الموضــوع إضافــة للتعــرض 
للتجربــة الفلســطينية فــي هــذا المجــال. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات 
الممارســات  تلــك  تأثيــر  خــال  اقتصاديــة مــن  تنميــة  إحــداث  التعليــم يســهم فــي  واالتصــاالت فــي 
فــي التعليــم العــام الــذي يرتبــط إيجابيــًا بالنمــو اإلقتصــادي، إضافــة لتأثيــر التعلــم االلكترونــي فــي 
مهــارات األفــراد ممــا يؤهلهــم لالتحــاق بســوق العمــل بكفــاءة أعلــى، وأظهــر تحليــل التكلفــة والعائــد 
ومــن  الدراســة  وقدمــت  المنظــورة.  تكاليفــه  تفــوق  المــدى  طويلــة  فوائــد  االلكترونــي  للتعلــم  أن 
خــال نقــاش مضامينهــا مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة لتعزيــز االســتثمار فــي التعلــم االلكترونــي.
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Abstract
This study analyzed the economic impact of e-learning practices at the individual and 
institutional levels during COVID 19 Pandemic. 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:- 

بكافــة  وانتشــاره  وبــاء  إلــى  الفيــروس  تحــول   2020 مــارس   11 بتاريــخ  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اعــان  عنــد 

الفيــورس  انتشــار  الحتــواء  وصحيــة  تقييديــة  اجــراءات  عــن  باالعــان  الحكومــات  غالبيــة  قامــت  العالــم،  أرجــاء 

اســتوجب  الــذي  األمــر  والجامعــات،  للمــدارس  الوجاهيــة  الدراســة  تعليــق  االجــراءات  تلــك  بيــن  مــن  وكان 

التعليميــة  المؤسســات  أمــام  كبيــرة  تحديــات  ذاتــه  الوقــت  فــي  وشــكل  االلكترونــي  التعلــم  إلــى  التحــول 

التعلــم  تبنــى  التعليميــة  المؤسســات  لزامــًا علــى  كان  تكــن مســتعدة بشــكل مســبق. فقــد  لــم  التــي  خاصــة 

 .)Armstrong-Mensah et al., 2020( االلكترونــي  إلــى  الوجاهــي  التعلــم  مــن  والتحــول  االلكترونــي 

االفتراضــي  التعلــم  إتاحــة  إلــى  الحديثــة  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  التطــور  أدى  لقــد 

Doug- األخــرى  المصاحبــة  والخيــارات  المفتوحــة  المصــادر  برمجيــات  ظهــور  خــال  مــن  واســع  )بشــكل 

بفاعليــة  التعلــم  مــن  المتعلميــن  تمكيــن  فــي  الجديــدة  التقنيــات  تطويــر  أســهم  وقــد   .)las et al., 2016

مســألة  أصبحــت  الرقميــة  التعلــم  فبيئــة   .)Zhu et al., 2016( قبــل  ذي  مــن  مرونــة  أكثــر  وبشــكل 

.)Lei et al., 2013( ومعقــدة  متكاملــة  أصبحــت  التــي  الحديثــة  التعلــم  عمليــة  مــع  للتكّيــف  ضروريــة 

الــدول الناميــة مــن فــرص العمــل للخريجيــن، والتحــرك نحــو االقتصــاد  ويزيــد تطويــر التعليــم وتحســينه فــي 

األخيــر  العقــد  فــي  تزايــدت  لقــد   .)Olson, et al., 2011( الوطنــي  االقتصــاد  فــي  نمــو  المعرفــي، وتحقيــق 

مشــاريع رقمنــة التعليــم جنبــًا إلــى جنــب مــع التطــورات الحاصلــة فــي التكنولوجيــا الرقميــة. وعلــى المســتوى 

كمرحلــة   2016 العــام  فــي  التعليــم  رقمنــة  برنامــج  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أطلقــت  الفلســطيني، 

أولــى يســتفيد منــه 250 ألــف طالــب وطالبــة للصفــوف المدرســية األساســية مــن الثالــث وحتــى الســادس 

وينتهــي عــام 2020. وقــد كانــت الجامعــات الفلســطينية ســباقة فــي هــذا التوجــه، فقــد عملــت علــى اســتخدام 

الهميتــه  كافــة  باشــكاله  الرقمــي  التعلــم  اثبــت  وقــد  التعليــم.  فــي  متفاوتــة  وبنســب  الرقميــة  التكنولوجيــا 

الحيويــة واالســتراتيجية فــي ظــل جائحــة كورونــا الحاليــة. فالتعلــم االلكترونــي أثبــت أنــه أداة هامــة الســتمرار 

.)Alipio, 2020; Basilaia & Kvavadze, 2020( التعليميــة  المســتويات  ولكافــة  كفــوء  بشــكل  التعليــم 

وبالرغــم مــن التزايــد المســتمر فــي تبنــي التكنولوجيــا الرقميــة فــي التعليم، إال أنه يجب اإلنتباه إلــى أن التكنولوجيا 

الرقمية في التعليم ال تغّير التعليم، إنها ببساطة تتوسط العملية التعليمية وتدعمها )Price, 2015(. فالتكنولوجيا 

.)Means et al., 2009( تؤثر بمدى فعالية تحقيق إستراتيجية التعلم وجعلها متاحة بشكل  أفضل وعلى مستويات عليا
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ركــزت  وقــد  الناميــة،  الــدول  فــي  االلكترونــي  التعلــم  مجــال  فــي  البحــوث  مــن  العديــد  أجريــت  لقــد 

بأربعــة  ولخصتهــا  الناميــة  الــدول  فــي  االلكترونــي  التعلــم  تواجــه  التــي  التحديــات  علــى  معظمهــا 

Andersson & Grön- التعليميــة  والمــواد  والفــرد،  والتكنولوجيــا،  النطــاق،  هــي:  رئيســة،  )جوانــب 

الســتخدام  االقتصاديــة  الجوانــب  تنــاول  فــي  نقــص  هنــاك  أن  ياحــظ  هنــا  ومــن   .)lund, 2009

التكنولوجيــا فــي عمليــة التعليــم، كمــا أن الدراســات التــي تناولــت اآلثــار االقتصاديــة للتعليــم ركــزت 

علــى دور التعليــم العــام فــي االقتصــاد وليــس التعلــم الرقمــي، فنجــاح تلــك البرامــج بحاجــة لتبنــي 

المترتبــة  بالمنافــع االقتصاديــة  كبيــرة  الوطنــي والمؤسســي وهــذا مرتبــط بدرجــة  المســتويين  علــى 

مــن  التعليــم  رقمنــة  ومشــاريع  برامــج  فخلــو  الحاليــة.  الدراســة  تتناولــه  مــا  وهــو  اســتخدامها،  علــى 

ــي الكامــل لهــا أو التباطــؤ فــي  ــزءًا رئيســًا مــن أســباب عــدم التبن ــل االقتصــادي آلثارهــا يشــكل ج التحلي

تنفيذهــا، فالتعلــم الرقمــي يقــدم فرصــة متزايــدة لطــرق التعلــم الحديثــة والتــي لهــا تأثيــرات تنمويــة 

.)UNCTAD, 2007( عالمــي  فــي مجتمــع  العيــش  لمواكبــة متطلبــات  واقتصاديــة ضروريــة  اجتماعيــة 

الفوائــد  تحليــل  خــال  مــن  الرقمــي  للتعلــم  االقتصاديــة  اآلثــار  تحليــل  إلــى  تهــدف  الدراســة  فهــذه 

االقتصاديــة الناجمــة عــن إســهام التعلــم االلكترونــي فــي تحســين التعليــم العــام، وتوليــد تكنولوجيــا 

وفــورات  إلــى  إضافــة  الضروريــة،  العمــل  لمهــارات  األفــراد  اكتســاب  مســتوى  مــن  زادت  جديــدة 

الطــرق  مــع  مقارنــة  الرقمــي  التعلــم  طــرق  اســتخدام   مــن  تحقيقهــا  يمكــن  التــي  والمــواد  التكاليــف 

ــا. ــروس كورون ــك فــي ظــل االزمــة الناجمــة عــن تفشــي في ــة علــى المســتوى المؤسســي وذل التقليدي

خــال  مــن  البحثيــة  المشــكلة  عــرض  تــم  األول  الجــزء  فــي  اآلتيــة:  األجــزاء  علــى  الدراســة  وتشــتمل 

ــم  ــم عــرض أســلوب الدراســة، وت ــد أبعادهــا الرئيســة، وأهميتهــا، وفــي الجــزء الثانــي ت المقدمــة وتحدي

فــي الجــزء الثالــث تحليــل اآلثــار االقتصاديــة للتعلــم الرقمــي، كمــا تــم التعــرض للتجربــة الفلســطينية 

ومضامينهــا. الدراســة  نتائــج  تقديــم  األخيــر  الجــزء  فــي  وتــم  االلكترونــي،  التعلــم  مجــال  فــي 
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أهمية الدراسة:-

وبينمــا ال تــزال هنــاك حاجــة لدراســات تقــدم نتائــج 

حاســمة حــول تأثيــر التعلــم االلكترونــي إال أن مــا 

يتوفــر مــن الدراســات حــول الموضــوع ال يقــدم 

االلكترونــي  التعلــم  أن  علــى  أوليــًا  دليــًا  ســوى 

يمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث آثــار متعــددة علــى 

مســتوى الطالب واألســرة، والمجتمع، واالقتصاد 

...إلــخ )Intel, 2012(. فهنــاك القليــل  مــن الجهــود 

التــي بذلــت لتحليــل الكفــاءة االقتصاديــة للتعلــم 

العالــي،  التعليــم  صعيــد  علــى  االلكترونــي 

إضافــة إلــى عــدم توفــر إحصــاءات رســمية حــول 

ذلــك )Vilaseca & Castillo, 2008(. ولذلــك فــإن 

ومنافعــه،  االلكترونــي  التعلــم  تكاليــف  تحليــل 

والعاقــة  اإلنتاجيــة،  الطلبــة،  ومؤشــرات  وأداء 

مــا بيــن التعلــم االلكترونــي وســوق العمــل تعــّد 

عوامــل يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد إجــراء 

أي تحليــل القتصاديــات التعلــم االلكترونــي فــي 

 .)Youssef, 2008( العالــي  التعلــم  مؤسســات 

تواجــه  التــي  والتحديــات  العقبــات  مــن  وبالرغــم 

التعلــم االلكترونــي إال أن هنــاك جوانــب ســلبية 

ــي، خاصــة خــال  ــم االلكترون ــة للتعل وأخــرى إيجابي

أزمــة جائحــة كورونــا )Wang et al., 2021(.فهنالــك 

نــدرة فــي األدبيــات التــي بحثــت فــي جانــب تكلفــة 

التعليــم عــن بعــد، والتعلــم باســتخدام التكنولوجيــا 

الرقميــة علــى وجــه الخصــوص، فالتحليــل الدقيــق 

دقيقــًا  تحديــدًا  بالضــرورة  يتطلــب  الجانــب  لهــذا 

للبيئــة التربويــة والمؤسســية، إضافــة لألطــراف 

.)Bramble & Panda, 2008( األخرى ذات العاقة

أسلوب الدراسة:- 

اعتمــدت الدراســة علــى المراجعــة التحليليــة لنتائــج 

البحــوث الميدانيــة المنشــورة حــول آثــار ممارســات 

التعلــم االلكترونــي علــى مســتوى األفــراد )طلبــة 

وعامليــن(، والمؤسســات، والمســتوى الوطنــي. 

المفهومــي  التأطيــر  علــى  العمــل  تــم  فقــد 

وهــو  االلكترونــي،  للتعلــم  االقتصاديــة  لآلثــار 

لبحــوث  ومفاهيمــي  نظــري  أســاس  يشــكل  مــا 

بســبب  الموضــوع  حــول  مســتقبلية  ميدانيــة 

هــذا  فــي  الدراســات  مــن  النــوع  هــذا  محدوديــة 

المجــال. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وبالرغــم مــن أن 

التعلــم االلكترونــي يســهم فــي تحســين النتائــج 

االقتصاديــة مــن خــال  آليــات متعددة إال أن هناك 

لمنافعــه  الكمــي  القيــاس  عمليــة  فــي  صعوبــة 

االقتصاديــة ألســباب عديــدة أهمهــا طــول الوقــت 

وظهــور  التعلــم  عمليــة  حــدوث  بيــن  المنقضــي 

آثارهــا علــى تشــغيل الطلبــة أو المجتمــع ككل، كمــا 

أن التعليــم االلكترونــي ذاتــه يعــّد المكــون الوحيــد 

الــذي تلتقــى فيــه التكنولوجيــا مــع التعليــم، أي أن 

تعتمــد  حديثــة  يعــّد ظاهــرة  االلكترونــي  التعليــم 

علــى وجــود كفــاءات بشــرية مؤهلــة فــي مجــال 

التكنولوجيــا ولذلــك هنــاك صعوبة  في الفصل ما 

بيــن التعليــم المعتمــد علــى التكنولوجيــا والتعليــم 

التقليــدي، فهــذه الصعوبــة بيــن النظاميــن تزيــد 

مــن صعوبــة التحديــد الدقيــق لآلثــار االقتصاديــة 

 .)Olson et al., 2011( االلكترونــي  للتعلــم 
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األبعاد االقتصادية للتعلم االلكتروني:- 

االلكترونــي  للتعلــم  عديــدة  تعريفــات  هنالــك 

األوروبيــة  المبــادرة  قدمتــه  مــا  أهمهــا  ولعــل 

للتعلــم االلكترونــي والــذي يشــير إلــى اســتخدام 

ومنهــا  الحديثــة،  المتعــددة  الوســائط  تكنولوجيــا 

اإلنترنــت، لتحســين جــودة التعليــم وذلــك من خال 

وأيضــا  والخدمــات،  للمصــادر  الوصــول  تســهيل 

األبعــاد  تنحصــر  ال  بعــد.  عــن  والتعــاون  التبــادل 

االقتصاديــة لاســتثمار فــي التعلــم االلكترونــي 

فــي الجانــب المــادي فقــط، فهنــاك أبعــاد متعــددة 

ــن النظــر إليهــا وبمــا يتفــق وطبيعــة الظاهــرة  يمك

المــراد تحليــل آثارهــا االقتصاديــة، وبالرغــم مــن أن 

للتعلــم االلكترونــي العديــد مــن اآلثــار االجتماعيــة 

والتربويــة، إال أن اآلثــار االقتصاديــة لهــذا النــوع  

والزمــًا  أساســيًا  جانبــًا  تّعــد  االســتثمارات  مــن 

للبرهنــة علــى أهميتــه. فاالســتثمار فــي التعلــم 

وطنيــة  تربويــة  اســتراتيجية  يمثــل  االلكترونــي 

وفعاليتهــا.      التعليميــة  العمليــة  كفــاءة  مــن  تزيــد 

تحليــل  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  ســيتم 

ــك  ــي وذل ــم االلكترون ــة للتعل المنافــع االقتصادي

اآلتــي:- النحــو  علــى 

التنميــة  علــى  االلكترونــي  التعليــم  تأثيــر  أوال: 

التعلــم  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  االقتصاديــة:- 

التعليــم  تحســين  فــي  يســهم  االلكترونــي 

فــي  عليــه  يترتــب  والــذي  الدولــة،  فــي  العــام 

 Olson et al.,( اقتصاديــة  منافــع  المقابــل 

باســتخدام  تــزداد  التعليــم  ففعاليــة   .)2011

التــي  والمعلومــات  االتصــاالت  تكنولوجيــا 

تســتهدف توســيع الفــرص التعليميــة ومســاعدة 

األمــر  وبلدانهــم  مهاراتكــم  تطويــر  فــي  الطلبــة 

In- )الــذي أصبــح ضــرورة ملحــة فــي هــذا القــرن 

tel, 2012(. فاألدبيــات االقتصاديــة تجمــع علــى 

أن للقــوى العاملــة المتعلمــة تأثيــر إيجابــي فــي 

Kozma, 2005; Alfo- االقتصاديــة  )التنميــة 

تشــير  الدراســات  مــن  فالعديــد   .)qahaa, 2015

المــدى  فــي  ســيؤدي  التعليــم  تحســين  أن  إلــى 

الطويــل لتحقيــق العديــد مــن المنافــع مثــل تقليــل 

معــدل الجريمــة، وتقليــل البطالــة. ومــن هنــا فإنــه 

يســتطيع  التــي  المتعــددة  الطــرق  معرفــة  يلــزم 

تلــك  تحســين  االلكترونــي  التعليــم  خالهــا  مــن 

.)Intel, 2012( مباشــرة  غيــر  بطريقــة  المجــاالت 

والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة  تقريــر  أشــار  لقــد 

االقتصاديــة )OECD, 2006( إلــى أن هنــاك ارتبــاط 

مــن  واإلنتاجيــة  االقتصــادي  النمــو  بيــن  إيجابــي 

جهــة وبيــن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات 

المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة   )ICT( واالتصــاالت 

اإلجمالي )GDP( من جهة أخرى. كما أن االســتثمار 

فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يمّكــن 

المدرســين والطلبــة علــى حــد ســواء مــن تطويــر 

مهــارات قويــة فــي التعليــم، فاســتخدام المهــارات 

علــى  تنافســية  أكثــر  عمــل  قــوة  تخلــق  الحديثــة 

المــدى الطويل.فرأســمال البشــري يتراكــم كنتيجــة 

 ،)Merino & Sjöberg, 2008( ــة ــة التعليمي للعملي

كــون أن التعليــم يحّســن مــن مهــارات األفــراد التي 

تزيــد مــن إنتاجياتهــم فــي ســوق العمــل وهــو مــا 

يفّســر أو يســتوجب حصــول األفــراد المتعلميــن 
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مــع غيرهــم.  أعلــى مقارنــة  أجــور ورواتــب  علــى 

والنمــو  التعليــم  بيــن  اإليجابــي  فالترابــط 

ــم فــي  ــر التعلي االقتصــادي يحــدث مــن خــال تأثي

 Alfoqahaa,( البشــري  الرأســمال  تكويــن  آليــات 

فالعمالــة   .)2015; Jorgenson et al., 2008

فــي  اإلبــداع  علــى  قــدرة  أكثــر  تعــّد  المتعلمــة 

مجــاالت عملهــا ولذلــك يكــون لهــا أثــر أكبــر فــي 

 Olson et al.,( االقتصاديــة  العمليــة  مخرجــات 

2011(. كمــا أن هنــاك عاقــة منفعــة متبادلــة بيــن 

تكنولوجيــا  فــي  واالســتثمار  المنظمــي  التغييــر 

 Merino & Sjöberg,( واالتصــاالت  المعلومــات 

عنصــرًا  تّعــد  الرقميــة  فالتكنولوجيــا   ،)2008

أساســيًا يســّهل الممارســات التنظيميــة الجديــدة 

كعمــل الفريــق، والامركزيــة فــي اتخــاذ القــرارات، 

والمورديــن  الزبائــن  مــع  األفضــل  والتفاعــل  

بعــض  أن  كمــا   .)Bresnahan et al., 2002(

الدراســات التــي أجريــت علــى الريادييــن فــي مجــال 

التكنولوجيــا قــد وجــدت أن االبتــكار يرتبــط إيجابيــًا 

 Marvel &( الدولــة  فــي  الرســمي  التعلــم  مــع 

يســهم  البشــري  فالرأســمال   .)Lumpkin, 2007

العمليــات  فــي  الجذريــة  التحــوالت  إحــداث  فــي 

االنتاجيــة وذلــك بخــاف النظــرة التقليديــة التــي 

تقتصــر علــى النظــر الــى الرأســمال البشــري علــى 

كونــه مدخــل عــام يتــم تحويلــه لمخرجــات مــن خــال 

اآلليــات الصناعيــة، لكــن إيجــاد الترابــط بيــن التعلــم 

 Olson( واإلنتاجيــة علــى هــذا المســتوى يعــد تحديًا

et al., 2011(، فهنــاك صعوبــة فــي إيجــاد ترابــط 

بيــن التحصيــل التعليمــي والنمــو االقتصادي وفق 

.)Benhabib & Spiegel, 1994( الســابقة  اآلليــة 

البرهنــة  تســتطع  لــم  الحاليــة  البحــوث  أن  كمــا 

األنشــطة  بيــن  الربــط  علــى  قاطــع  بشــكل 

فــي  العامــة  والتغيــرات  المحــددة  التعليميــة 

علــى  وبنــاء   .)Olson et al., 2011( االقتصــاد 

التعليــم  بــأن  االســتنتاج  يمكــن  فإنــه  تقــدم  مــا 

االلكترونــي يمكــن أن يســهم فــي تحقيــق المنافــع 

علــى  القــدرة  يزيــد  أنــه  خــال  مــن  االقتصاديــة 

ككل،  المجتمــع  فــي  التعليــم  علــى  الحصــول 

التعليــم  نظــم  فــي  التقــدم  معــدل  مــن  ويزيــد 

المتصلــة  التقليديــة  القيــود  وتجــاوز  والتعلــم، 

بالمــكان، والوقــت، كمــا أنــه يســمح للعديــد مــن 

األفــراد بالتعلــم عــن بعــد فهــو يقــود إلــى منافــع 

ككل. والمجتمــع  الفــرد  مســتوى  علــى  هامــة 

مهــارات  فــي  االلكترونــي  التعلــم  تأثيــر  ثانيــا: 

العمــل:- وســوق  األفــراد 

تظهــر العديــد مــن الدراســات أن هنــاك تصاحــب 

قــوي بيــن المهــارات التي يتعلمهــا األفراد والدخل 

 Hanushek( الذي يحصلون عليه في سوق العمل

االلكترونــي  فالتعلــم   .)& Woessmann, 2020

ينمــي معــارف الطلبــة وكذلــك معــارف مدرســيهم 

وحتــى العامليــن فــي الصناعــة وينمــي مهاراتهــم 

Adams et al. 2018; Chop- )عبــر االنترنــت أيضــا 

ــة الجامعــات  ra et al., 2019(. فقــد أصبحــت غالب

مســاقاتها  تقــدم  كورونــا  جائحــة  وبســبب  االن 

.)Shahzad et al., 2021( وجاهيــًا وعبــر االنترنــت
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ــا فــي العمليــة التعليميــة  إن اســتخدام التكنولوجي

هــذا  ويرتبــط  التكنولوجيــا،  نشــر  مــن  نوعــًا  يعــّد 

مهــارات  علــى  بالطلــب  للتكنولوجيــا  االســتخدام 

وقــدرات محــددة تــم تكريســها للصناعــات االنتاجيــة 

وكمدخــات  ذاتهــا  التكنولوجيــة  لابتــكارات 

عــام.  بشــكل  االقتصــاد  فــي  العمــل  ألســواق 

أن هنــاك  إلــى  الميدانيــة  البحــوث  نتائــج  وتشــير 

المعلومــات  تكنولوجيــا  إيجابــي الســتخدام  تأثيــر 

واالتصــاالت فــي التعليــم فــي أســواق العمــل، 

يحــدث هــذا بشــكل محــدد مــن خــال أن خريجــي 

الرئيســة  المــوارد  أحــد  يمثلــون  الكليــات  تلــك 

لتلــك االســتثمارات، وبذلــك فــإن االســتثمار فــي 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واســتخدامه 

االقتصاديــة  النمــاذج  اســتخدام  فــي  يســهم 

تطويــر  فــي  تأثيــره  خــال  مــن  واإلنتاجيــة 

 .)Vilaseca & Castillo, 2008( ذاتــه  التعليــم 

نوعيــن  إلــى  المهــارات  تلــك  تصنيــف  ويمكــن 

تتصــل  فنيــة  أو  معرفيــه  مهــارات  أساســيين، 

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  بإنتــاج 

واســتخدامها، ومهــارات غيــر معرفيــة أو قــدرات ال 

تتصــل مباشــرة بمتطلبــات االنتــاج لكنهــا ضروريــة 

 .)Levin, 1998( بســبب أنهــا تعــزز التطــور الفــردي

وتشــتمل المهــارات األخيرة علــى الريادة، والتكيف 

ونقــل  الفريــق،  ضمــن  والعمــل  التغييــر،  مــع 

القــرارات،  واتخــاذ  المشــكات،  وحــل  المعرفــة، 

ــف الذاتــي، والقــدرات  وإدارة المعلومــات، والتكّي

التعليميــة، والمهــارات االتصاليــة. وبالرغــم مــن أن 

تلــك القــدرات ليســت جديــدة، إال أنها أصبحت في 

غايــة األهميــة لمواجهــة متطلبــات التغيــر الفنــي 

الحديــث ولمواكبــة التغيــر المســتمر فــي األنشــطة 

االقتصاديــة )Merino & Sjöberg, 2008(. يواجــه 

أســواق  بتزويــد  يتمثــل  أساســيًا  تحديــًا  التعليــم 

العمــل بقــوى عمــل مؤهلــة تمتلك المهــارات التي 

تتوافــق مــع الطلــب األمــر الــذي أصبــح يســتوجب 

التطبيقيــة  والتخصصــات  الجوانــب  علــى  التركيــز 

وأن  خاصــة  والهندســة،  المعلومــات  كتكنولوجيــا 

البحــوث الميدانيــة أثبتــت أن قــوى العمــل التــي 

تمتلــك الموهبــة التكنولوجيــة ســيكون لهــا األثــر 

 Olson et( ــق النمــو االقتصــادي ــر فــي تحقي األكب

al., 2011(. فشــخص واحــد يعمــل فــي تكنولوجيــا 

المعلومــات يمكــن أن يســتبدل ســتة عمــال آخريــن 

Licht- )ممــن ال يمتلكــون المهــارات التكنولوجيــة 

enberg, 1995(. ولذلــك يحتــاج الربــط بيــن التعلــم 

االلكترونــي والنمــو االقتصــادي

والنمــو  التكنولوجيــا  بيــن  العاقــة  تحليــل  إلــى 

المكــّون  تعــّد  التكنولوجيــا  أن  كــون  االقتصــادي 

األساســي لهــذا النــوع مــن التعلــم والــذي يتــم 

مهــارات  شــكل  علــى  العاملــة  للقــوى  تمريــره 

والنمــو  اإلنتاجيــة  مــن  تزيــد  تكنولوجيــا  وقــدرات 

خلــق  فــي  تســهم  فالتكنولوجيــا  االقتصــادي، 

وهــذا  والخدمــات،  الســلع  مــن  جديــدة  أنــواع 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  تحســين  فــي  يســهم 

للدولــة، كمــا أن المنتجــات التكنولوجيــة ذاتهــا تعــّد 

Oyelar- )بدائــل أكثــر كفــاءة مــن الخدمــات األخــرى 

تعــّد  فالتكنولوجيــا   .)an-Oyeyinka & Lal, 2005

اقتصاديــة  عوائــد  ينتــج  خــاص  رأســمالي  مدخــل 

.UNCTAD, 2007(( مباشــرة  غيــر 
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إن المهــارات التــي يمتلكهــا األفــراد نتيجــة لعملهــم 

فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ترتبــط 

بزيــادة فــرص توظيفهــم خاصة في الدول النامية، 

فتلــك المهــارات، وبالرغــم مــن محدوديتهــا مقارنــة 

متقدمــة  تعــّد  أنهــا  إال  المتقدمــة،  الــدول  مــع 

ــا  ــا )Walton et al., 2009(.  ومــن هن فــي بلدانه

يمكــن االســتنتاج بــأن للتعليــم دور أساســي فــي 

اســتدامة النمــو االقتصــادي واإلنتاجيــة القائميــن 

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  علــى 

يمتلكهــا  التــي  المهــارات  إن  واســتخداماتها. 

األفــراد نتيجــة لعملهــم في تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصــاالت ترتبــط بزيــادة فــرص توظيفهم خاصة 

الناميــة، فتلــك المهــارات، وبالرغــم  الــدول  فــي 

المتقدمــة،  الــدول  مــع  مقارنــة  محدوديتهــا  مــن 

 Walton et( إال أنهــا تعــّد متقدمــة فــي بلدانهــا

بــأن  االســتنتاج  يمكــن  هنــا  ومــن    .)al., 2009

النمــو  اســتدامة  فــي  أساســي  دور  للتعليــم 

االقتصــادي واإلنتاجيــة القائميــن علــى تكنولوجيــا 

واســتخداماتها. واالتصــاالت  المعلومــات 

ثالثــا: وفــورات التكاليــف والفوائــد المتحققــة مــن 

التعلــم االلكترونــي مقارنــة مــع الطــرق التقليديــة 

فــي التعليــم:- 

التعلــم  لمشــروع  االقتصاديــة  الدراســة  تعــّد 

أبعادهــا  لتنــوع  معقــدًا  نشــاطًا  االلكترونــي 

وتداخلهــا، وتقســم تلــك التكاليــف إلــى مجموعــات 

 Allan, 2002; Bracchi et( أهمهــا  متعــددة 

 :)al., 2003; Marengo & Marengo, 2005

تكلفــة تطويــر المحتــوى واســتضافته والصيانــة، 

التكنولوجيــة،  التحتيــة  والبنيــة  والترتيبــات، 

وتكاليــف إدارة نظــام التعلــم، وتكاليــف البرمجيــات 

مــن  وبالرغــم  ...إلــخ.  المختلفــة  والتجهيــزات 

ــال  ــف المطلقــة لاســتثمار فــي مج ارتفــاع التكالي

تكنولوجيــا التعليــم إال أنــه يمكــن االســتنتاج بأنــه 

هــو  األول  رئيســيين،  لســببين  مجديــًا  اســتثمارًا 

تعــّد  االســتثمار  هــذا  علــى  المترتبــة  العوائــد  أن 

مجزيــة نســبة لتلــك التكاليــف، لكــن الصعوبــة تبــرز 

الكمــي  التحليــل  القــدرة علــى  عــدم  هنــا بســبب 

المباشــر لمخرجــات عمليــات التعلــم االلكترونــي. 

ويتصــل الســبب الثانــي باالتجــاه العــام بالنســبة 

للتعلــم  المعلومــات  تكنولوجيــا  نظــم  لتكاليــف 

تراجعــًا  يشــهد  فهــو  اإلنترنــت  علــى  المعتمــد 

مســتمرًا، ولذلــك يمكــن توقــع أداء أفضل بتكاليف 

 .)Marengo & Marengo, 2005( مماثلــة أو أقــل

التكاليــف  مــن  أخــرى  مجموعــات  هنالــك  أن  كمــا 

التعلــم  فــي  العامليــن  األفــراد  تكاليــف  وهــي 

التدريــب،  تكاليــف  علــى  وتشــتمل  االلكترونــي 

وتكاليــف  واالســتثمارية،  اإلداريــة  والتكاليــف 

 .)Miller & Kulik, 2000( المتزامــن  التعلــم 

األخــرى  العامــة  التكاليــف  مجموعــة  وهنــاك 

وتكاليــف  الترويجيــة،  التكاليــف  علــى  وتشــتمل 

كتدريــب  االلكترونــي  والتعلــم  التعليــم  دعــم 

التعلــم  وبرامــج  تقنيــات  اســتخدام  علــى  الطلبــة 

 .)Hall & LeCavalier, 2001( االلكترونــي 
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فــي  االلكترونــي  التعلــم  إســهام  علــى  ويدلــل 

قامــت  مــا  والفوائــد  التكاليــف  وفــورات  تحقيــق 

تحديــد  مــن  إنجلتــرا  فــي  المفتوحــة  الجامعــة  بــه 

باســتخدام  تطــرح  التــي  المســاقات  لتكاليــف 

تســاوي   أنهــا  وجــدت  حيــث  الرقميــة  التكنولوجيــا 

أن  كمــا  التقليديــة،  الجامعــات  مــع  45%مقارنــة 

ــًا،  متوســط طلبــة المســاق بلــغ 200  طالــب تقريب

عــن  الناجمــة  الوفــورات  وصــف  فيمكــن  ولذلــك 

اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم بأنهــا وفــورات 

واألجــور  الســفر  مصاريــف  تقليــل  عــن  ناجمــة 

أن  يمكــن  المســاق  نفــس  أن  بســبب  التعليميــة 

ــل تكاليــف  ــن. أمــا تقلي ــة مختلفي يعــاد طرحــه لطلب

المــواد فيعــود إلــى تقليــل تكاليــف تطويــر المــواد 

صحيــح  وإدارتهــا.  وتخزينهــا  وتوزيعهــا  التدريبيــة 

إن هــذه التكاليــف ســوف يتكــرر تحملهــا فــي كل 

مــرة يتــم فيهــا تحديــث المحتــوى، إال أن تكاليــف 

االلكترونــي  التعلــم  مســاقات  محتــوى  تطويــر 

وتغييرهــا ســوف تتناقــص مــع اســتمرار العمــل 

ال  أنــه  كمــا   ،)Marengo & Marengo, 2005(

فالتعليــم  المــواد،  لهــذه  توزيــع  تكاليــف  يوجــد 

مشــكات  كثيــرة  أحيــان  فــي  يواجــه  التقليــدي 

الخدمــات  لتقديــم  والوقــت  بالمــكان  تتعلــق 

التعليميــة، كمــا أن التعلــم االلكترونــي ومــن خــال 

إســهامه بالتغلــب علــى تلــك المشــكات يزيــد مــن 

جــودة التعليــم نفســه ويســهم فــي زيــادة مقــدار 

الوقــت الــذي يخصصــه الفــرد للتعلــم، فاســتخدام 

تعنــي  وتقنياتــه  االلكترونــي  التعلــم  منهجيــات 

أنــه قــد تــم التخلــص مــن الحاجــة إلــى الســفر أو 

التعليميــة،  الخدمــات  علــى  للحصــول  التنقــل 

فالطالــب بإمكانــه تكريــس هــذا الوقــت لألنشــطة 

أن  الدراســات  بعــض  وجــدت  فقــد  الدراســية. 

الوقــت المطلــوب للتعلــم يصبــح أقــل مــن خــال 

التعلــم االلكترونــي لتحقيــق األهــداف التعليميــة 

لتحقيقهــا  المطلــوب  الوقــت  مــع  مقارنــة 

 .)Henderson, 2003( باســتخدام الطرق التقليدية

فلســطين:- فــي  االلكترونــي  رابعا:التعلــم 

فــي  الرائــدة  الــدول  مــن  فلســطين  كانــت  لقــد 

الجامعــي الوجاهــي  التعلــم  التحــول مــن  عمليــة 

جائحــة  ظهــور  عنــد  االلكترونــي  التعلــم  الــى 

ــا 19. أمــا علــى صعيــد عمليــة التحــول الــى  كورون

كانــت  فقــدد  المدرســي،  االلكترونــي  التعلــم 

المســح  نتائــج  فبحســب  نســبيًا،  مغايــرة  النتائــج 

ــزي لاحصــاء الفلســطين  ــذي اجــراه الجهــاز المرك ال

التــي  فلســطين  فــي  االســر  مــن   51% فــإن 

بالتعليــم  )18-6 ســنة( وملتحقيــن  لديهــا أطفــال 

أنشــطة  فــي  أطفالهــم  شــارك  اإلغــاق  قبــل 

فــي   53%( اإلغــاق،  فتــرة  خــال  تعليميــة 

مــع  غــزة(.  قطــاع  فــي  و49%  الغربيــة،  الضفــة 

وجــود تبايــن واضــح فــي مشــاركة الطــاب بيــن 

اعلــى نســبة مشــاركة  كانــت  المحافظــات، حيــث 

نســبة  وأدنــى   ،)85%( القــدس  محافظــة  فــي 

)الجهــار  الخليــل   )39%(  مشــاركة فــي محافظــة 

2021(.وتشــير  الفلســطيني،  لاحصــاء  المركــزي 

والتعليــم  التربيــة  وزارة  ووفــق  الحاليــة،  الدالئــل 

علــى تطويــر  جــار  العمــل  أن  إلــى  الفلســطينية، 

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف 
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المــدارس،  فــي  اإللكترونــي(  والتعلــم  )التعليــم 

وذلــك ضمــن خطتهــا لتحقيــق هدفهــا نحــو تحســين 

نوعيــة التعليــم فــي فلســطين، وقــد خطــت الوزارة 

عــدة خطــوات فــي هــذا المجــال وذلــك فــي إطــار 

المكونــات  علــى  تركــز  مختلفــة  مشــاريع  تطبيــق 

المعلومــات  تكنولوجيــا  لتوظيــف  األساســية 

واالتصــاالت فــي التعليم والتي تتمثل في البنية 

ــاء القــدرات،  ــة، والمحتــوى اإللكترونــي، وبن التحتي

المــدارس  داخــل  االتصــاالت  شــبكة  وتعزيــز 

للمعلومــات.  عاليــة  نفــاذ  قــدرة  إلــى   للوصــول 

وقــد مــّر التعلــم اإللكترونــي فــي مراحــل مختلفــة؛ 

فمنــذ قيــام الســلطة الفلســطينية كانــت هنالــك 

تكنولوجيــا  لتوظيــف  ومتفرقــة  فرديــة  محــاوالت 

المعلومات واالتصاالت في التعليم؛ وفي ســنة 

2004 ومــع انطاقــة مبــادرة التعلــم اإللكترونــي، 

اإللكترونــي،  للتعلــم  إســتراتيجية  وضــع  تــم 

عــدة  بتنفيــذ  الــوزارة  قامــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 

ــا  مشــاريع ســاهمت فــي تعزيز توظيــف تكنولوجي

أن  التعليــم إال  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 

إلــى  التعليــم  تطبيــق  يحتــاج  االلكترونــي  التعلــم 

للتدريــب  متخصصــون  وخبــراء  خاصــة،  موازنــات 

وتطويــر المحتــوى؛ وهــذا يســتلزم وضــع خطــط 

ــا  ــف تكنولوجي ــة لاســتخدام الفعــال لتوظي تحفيزي

المدرســة.  داخــل  واالتصــاالت  المعلومــات 

وتعمــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تدريــب كافــة 

المعلميــن والمعلمــات علــى التعليــم اإللكترونــي

التعليــم  يكــون  بحيــث  تحفيزيــة  خطــط  ووضــع 

فلســطين؛  مــدارس  كافــة  فــي  اإللكترونــي 

البوابــة  تطويــر  علــى  الــوزارة  وتعمــل  كذلــك 

اإللكترونيــة؛ بحيــث تحــوي مصــادر تعليميــة ذات 

التواصــل  وتعــزز  الفلســطيني  بالمنهــاج  عاقــة 

بيــن مجتمــع المعلميــن والمــدارس وكذلــك بيــن 

تحســين  ذلــك،  مــن  واألهــم  والطــاب.  األهــل 

خطــوط اإلنترنــت فــي المــدارس؛ وكذلــك البيئــة 

اإللكترونيــة داخــل المــدارس كافــة، وذلــك يشــمل 

الداخليــة  الشــبكة  وتحســين  الحاســوب  مختبــرات 

فعــااًل  اســتخداًما  يضمــن  مــا  الصفيــة؛  والبيئــة 

تطبيــق  صعيــد  علــى  أمــا  اإللكترونــي.  للتعليــم 

التعلــم االلكترونــي فــي الجامعــات الفلســطينية، 

فتشــير البحــوث التــي أجريــت فــي هــذا المجــال 

ــات  إلــى أن الجامعــات الفلســطينية تواجــه صعوب

فــي توظيــف التعليــم اإللكترونــي فــي عمليــات 

الصعوبــات  تلــك  وتتعلــق  الجامعــي  التعليــم 

الجامعيــة،  بــاإلدارة  تتعلــق  متعــددة  بمجــاالت 

فــي  الفنــي  والدعــم  التحتيــة  والبنيــة  والطلبــة، 

قاعــات المحاضــرات، والمنهــاج الجامعــي، والخبــرة 

فــي مجــال التعليم اإللكتروني )العواودة، 2012(. 

كمــا أن هنــاك معيقــات حالــت دون تطــّور اســتخدام 

أهمهــا  المطلــوب  بالشــكل  االلكترونــي  التعلــم 

لهــا عاقــة  ليــس  الطلبــة فــي مواقــع  انشــغال 

بالتعليــم االلكترونــي، وكبــر حجــم المنهاج الجامعي 

الــذي يجعــل األســتاذ الجامعــي يميــل إلــى التعليــم
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التنظيميــة  هياكلهــا  تكييــف  إعــادة  علــى  تعمــل 

لمتطلبــات العمــل بنظــم تكنولوجيــا المعلومــات 

فعــال  اســتخدام  يتطلــب  وهــذا  واالتصــاالت، 

وكفــؤ لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 

أنشــطة التعليــم واإلدارة وهــذا يســتوجب أيضــا 

تبنــي نمــاذج أعمــال جديــدة للوصــول الســتخدام 

عمليــات  فــي  الرقميــة  للتكنولوجيــا  مكثــف 

األمــر  والبرامــج(  )المســاقات  والتعلــم  التعليــم 

التكنولوجيــا  باســتخدام  للطلبــة  سيســمح  الــذي 

المطلوبــة واكتســاب مهاراتهــا الضروريــة لســوق 

العمــل، فهــذه تعــد عمليــة انتقــال فعالــة للمهارات 

مــا بيــن الجامعــات وســوق العمــل مــن خــال جعــل 

متطلبــات ســوق العمــل جــزء مــن تعليــم الطلبــة 

ومتطلــب ســابق الجتيازهــا. وهنــا يمثــل التعلــم 

ــا  االلكترونــي فرصــة لتشــجيع سياســات تكنولوجي

التــي  الجامعــات  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 

تدعــم التكيــف المنظمــي للمتطلبــات الرقميــة بمــا 

ينتــج أداء أفضــل متوافقــًا مــع احتياجــات اإلنتــاج 

 Vilaseca & Castillo,( فــي االقتصــاد المعرفــي

2008(. فقد برهنت الدراســات الحديثة على الدور 

الهــام الــذي اصبــح يتطلــع بــه التعلــم االكترونــي 

فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة للبلــدان 

المتحــدة  االمــم  منظمــة  اقرتهــا  كمــا  المختلفــة 

.)Xin-Yu Wang et al., 2021( 2015 فــي العــام

االلكترونــي  التعلــم  أهميــة  تتضــح  فلســطين 

كأحــد التقليــدي، وقلــة عــدد األجهــزة بمــا يتناســب 

مــع عــدد الطلبــة، وعــدم التعــاون بيــن الجامعــات 

ــي  ــم االلكترون ــر التعلي ــرات لتطوي ــادل الخب فــي تب

)المزيــن، 2015(. وبالنظــر للعاقــة الوثيقــة ما بين  

ــم  ــم المدرســي والجامعــي، وعاقــة التعلي التعلي

العالــي فــي التنميــة االقتصاديــة والبشــرية فــي 

التعليــم  تطويــر  فــي  الرئيســة  االســتراتيجيات 

الحاصلــة  التغيــرات  مواكبــة  مــن  ليتمكــن  ذاتــه 

ســوق  بتزويــد  االســتمرار  علــى  والقــدرة  علميــًا 

والمدربــة المؤهلــة  البشــرية  بالكفــاءات  العمــل 

التطبيقيــة:-  ومضامينهــا  الدراســة  اســتنتاجات 

إن الواقــع الجديــد والمفاجــئ الــذي فرضــه ظهــور 

جائحــة كورونــا، والتحليــل الــوارد اعــاه يظهــر مــدى 

جانــب  علــى  كونهــا  التعليميــة  المنظمــات  حاجــة 

العــرض مــن معادلــة تقديــم التعليــم ومــن ضمنهــا 

الجامعــات التــي تســتحوذ علــى الــدور األهــم أن 

تقــوم  أن  ومنهــا  التحديــات  مــن  العديــد  تواجــه 

وتشــجيعهم  للتعلــم  الســكان  وصــول  بتســهيل 

علــى تحســين تحصيلهــم العلمــي، وأن تســتجيب 

تعلــم  فــرص  بتقديــم  مجتمعاتهــا  لمتطلبــات 

أن المنظمــات  تلــك  علــى  أن  كمــا  الحيــاة،  مــدى 
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الازمــة لاســتخدام الكــفء والفّعــال لتكنولوجيــا 

التعلــم  أنشــطة  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 

واإلدارة ومــن هنــا يمثــل التعلم االلكتروني فرصة 

لتشــجيع السياســة العامــة  لتكنولوجيــا المعلومات 

واالتصــاالت فــي الجامعــات كونهــا ســتدعم تكيــف 

هــذه للمؤسســات مــع المتطلبــات الرقميــة الــذي 

وتقديــم  لهــا،  أفضــل  أداء  شــكل  علــى  ســينتج 

تعليــم مســتمر للطلبــة الــذي يقــود الــى تطويــر 

مهــارات أفضــل لديهــم متصلــة بمتطلبــات اإلنتــاج 

 Merino & Sjöberg,( فــي االقتصــاد المعرفــي

االلكترونــي  التعليــم  تطويــر  2008(.ويحتــاج 

فــي الــدول الناميــة الــى فهــم أن تلــك األدوات 

وفــق  تطويرهــا  يمكــن  والتكنولوجيــة  الوظيفيــة 

التعليميــة  احتياجاتهــم  لخدمــة  البيئيــة  متطلباتهــا 

تلــك  ففهــم  أن  كمــا   .)Douglas et al., 2016(

التكاليــف ومقارنتهــا مــع ما هو ســائد من  أســاليب 

ــات  ــدي يعــد مهمــًا لفهــم اقتصادي ــم التقلي التعلي

يمكــن  االلكترونــي  فالتعلــم  العالــي،  التعليــم 

ــل اقتصــادي ناجــح لرفــع الرســوم  اســتخدامه كبدي

المؤسســات  مصاريــف  لمواجهــة  الدراســية 

 .)Chakrabarty et al., 2015( التعليميــة 

لتقديــم  اســتخدامها  يمكــن  فالتكنولوجيــا 

ــارات، ومتابعــة األداء،  المحاضــرات، وإجــراء االختب

عديدة...إلــخ،  تربويــة  وأنشــطة  العــاب  وتقديــم 

وهنــا يمكــن القــول أنــه ليــس فقــط لــكل أســلوب 

ولكــن  وفوائــده،  تكاليفــه  األســاليب  تلــك  مــن 

أيضــا يتطلــب كل أســلوب جهــود مختلفــة  لتكامــل 

ومــن  التربويــة.  العمليــة  فــي  األســاليب  تلــك 

يعــّد  مــا  غالبــًا  التدريــس  نمــط  تطويــر  فــإن  هنــا 

الهندســة  التحديــات  الــذي يتجــاوز  التحــدي األكبــر 

األساســية لشــراء وتركيــب التكنولوجيــا الجديــدة، 

كمــا أن اختــاف المناطــق الجغرافيــة والتخصصــات 

فــي  فــروق  لظهــور  ســتؤدي  واالهتمامــات 

التعليــم  مــن  المتحصلــة  المنافــع  مســتويات 

وبنــاء  دولــي.  أو  محلــي  مســتوى  علــى  ســواء 

علــى مــا تقــدم تواجــه المنظمــات العاملــة فــي 

قطــاع التعليــم وعلــى رأســها الجامعــات تحديــات 

كبيــرة وعلــى مســتويين، األول، أن توفــر التعليــم 

الوصــول  علــى  قدرتهــم  مــن  وتوســع  للســكان 

مــدى  التعلــم  علــى  للطلــب  لاســتجابة  للتعلــم 

بضــرورة  فيرتبــط  الثانــي  المســتوى  أمــا  الحيــاة، 

تطويــر مهــارات العامليــن وقدراتهــم لتمكنــوا مــن 

اإلبداعيــة للعمليــة  منظماتهــم  هيــاكل  تكييــف 
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