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الدراسةمشكمة 
:وتتمثل مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية•
ما المقصود بالتعمم والتعميم اإللكتروني ؟.1•
ما المقصود بالتنمية البشرية المستدامة؟.2•
ما التحديات التي تواجو التنمية البشرية المستدامة في فمسطين ؟.3•
ما دور التعمم االلكتروني في تمبية احتياجات التنمية المستدامة في .4•

فمسطين؟



أهمية الدراسة
تنبثق أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوعيا وىو دور التعمم اإللكتروني •

في تمبية احتياجات التنمية البشرية المستدامة في فمسطين مع ما تواجيو من 
تحديات متنوعة تعيق تحقيقيا، 



مصطلحات الدراسة

(sustainable human development): البشرية المستدامةالتنمية 
التنمية البشرية المستدامة ىي التنمية التي تحقق نموا اقتصاديا، وتقوم بتوزيع فوائده توزيعا عادال، وىي 
أيضا نمط لمتنمية يقوم بالمحافظة عمى البيئة، ال بتدميرىا، ويمكن البشر بدال من تيميشيم، وىي في 
األساس نمط لمتنمية يعطي األولوية لمفقراء، ويوسع الفرص والخيارات المتاحة ليم، ويوفر ليم إمكانية 

. المشاركة في اتخاذ القرارات ذات العالقة بمعيشتيم
((e-learningالتعميم اإللكتروني)

، وسيمة من الوسائل التي تدعم العممية التعميمية وتحوليا (E-Learning: باإلنجميزية)التعميم اإللكتروني 
من طور التمقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية الميارات، ويجمع كل األشكال اإللكترونية لمتعميم 
والتعمم، حيث تستخدم أحدث الطرق في مجاالت التعميم والنشر والترفيو باعتماد الحواسيب ووسائطيا 

وتضم تطبيقاتو التعمم عبر الوب وتعمم بالحاسوب وغرف التدريس االفتراضية والتعاون  ،التخزينية وشبكاتيا
الرقمي، ويتم تقديم محتوى الدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو وعبر السواتل واألقراص 

.المدمجة



ما :وينصعلى التساؤل األول االجابة 
المقصود بالتعميم والتعمم االلكتروني؟

ىو نظام يسمح بإمكانية نقل وتوصيل المادة العممية عبر التعمم االلكتروني •
وسائل متعددة دون حاجة الطالب الحضور إلى قاعات الدرس بشكل منتظم 

وىو التعميم الذي يقدم المحتوى . فالطالب ىو المسؤول عن تعميم نفسو
، أو األقمار Internetالتعميمي بوسائط الكترونية مثل االنترنت 

، أو األشرطة السمعية CD-ROMsالصناعية، أو األقراص الميزرية 
 Computer-Basedوالبصرية أو التدريس المعتمد عمى الحاسوب 

Training ًكما ٌعتبر أٌضا بأنه نوع من التعلٌم االلكترونE-
Learning ًالذي على أساسه تطور التعلٌم االفتراضVirtual 
Learning ًأو ما ٌسمى بالتعلٌم الكونGlobal Learning



مميزات التعلم االلكتروني
متاح  فالتعمم االلكتروني يتجاوز حدود الزمان والمكان -•
ميسر لعممية التعمم حيث يعد التعمم االلكتروني وسيمة ناجحة تيسر الحصول عمى المعرفة -•

لممتعمم في الزمان والمكان الذي يناسبو، 
.إتقاني حيث أنو يمكن المتعمم من إتقان التعمم -•
متميز فيو يختمف عن التعميم النظامي بعدم وجود معمم مباشرة أمام المتعمم طوال فترة -•

.التعمم
التعميم في الروتين نمطية تجاوز من المتعمم يمكن إذ مرن-•
 االنتباه وتجذب تستثير التي التكنولوجيا وسائل من يستخدمو بما لممتعمم وجاذب ممتع-•

  التعمم نحو

التفاعمية اآللية الحاسبات يوظف حيث تفاعمي -•
  خياراتو، في االستقالل عمى المتعمم يساعد فيو داعم-•
تشاركي مع المجتمع حيث يشجع التواصل بين منظومة العممية التعميمية كالتواصل بين  -•

.البيت والمدرسة والبيئة المحيطة
• 



المقصةةةةةةةةةةود بالتنميةةةةةةةةةةة البشةةةةةةةةةةرية المسةةةةةةةةةةتدامة؟مةةةةةةةةةةا : االجابةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةى التسةةةةةةةةةةاؤل الثةةةةةةةةةةاني 

 يزيد ما كل  بو ويقصد البشري المال رأس تنمية عمى البشرية التنمية تركز•
 التي والتقنية المعرفية الميارات خالل من والموظفين العمال إنتاجية من

 اكتسبيا التي الخبرة أن باعتبار والخبرة، العمم خالل من أي يكتسبونيا،
 أفضل بشكل اإلنتاج من تمكنو البشري المال رأس من الفرد

 األجيال، عبر واالستمرارية االمتداد فتعني التنمية مفيوم في االستدامة أما•
 كافيا مخزونا القادمة لألجيال يترك أن يجب الحالي الجيل أن تعني أنيا أي
 بحيث مموثة، وغير مدمرة، غير وبيئة والمعرفية، الطبيعية، الموارد من

 فوائدىا من واالستفادة التنمية في االستمرار من األجيال ىذه تتمكن
. باالستقرار المستدامة التنمية وتتصف المختمفة،



االجابة عن السؤال الثالث، ما هي التحديات التي تواجه التنمية البشرية المستدامة في 
فمسطين؟

:التحدي السٌاسً وٌشمل

االنقسام الالجئون، االسرائيمي، االحتالل-•
:ويشمل المعرفي التحدي•
الخريجين وواقع المعرفية، والفجوة العممي، والبحث العالي، التعميم واقع•
:ويشمل االقتصادي التحدي•
 الصناعة، دور وتراجع االستثمار، وضعف االحتالل، وعوائق االسرائيمي، لالقتصاد التبعية•

.البطالة ومشكالت
:ويشمل االنساني التحدي•
.والصحة واألمن، والسكان، التعميم،•
:ويشمل االجتماعي التحدي•
 عن الشباب عزوف,المحسوبية، اانتشار العقول، هجرة ،المبكر الزواج المرأة، ضد لعنفا•

 وعمالة واإلدمان، التدخين وانتشار  البطالة،و  ة،والسياسي االجتماعية الحياة في المشاركة
 معينة تخصصات في الخريجين أعداد تراكم ،البشري العنصر مهارات مستوى ضعفو  ،األطفال

الحزبي والتعصب الحزبية وانتشار أخرى، لتخصصات واالفتقار



تابع التحديات

:التحدي البيئي
، وقدرة الدولة عمى إن التنمية المستدامة تهتم بمدى تحسن األنظمة البيئية 

الحفاظ عمى أنظمتها الطبيعية في مستويات صحية تضمن تقميل الضغوط 
االنسانيالوضع تحسين و البشرية عمى البيئة 

:النفسي التحدي -•
• االحباط، وعزوف الشرائح المختمفة عن المشاركة في األنشطة ويشمل 
المجتمعية، واالكتئاب النفسي، وعدم الرغبة في عمل أي شيء، والتهرب 

من تحمل المسئوليات، وانتهاج مسمك هجومي وعدواني غاضب، ويعد 
العامل النفسي من أصعب ما قد يواجه التنمية المستدامة لما له من آثار 

.الدافعيةسمبية عمى مستوى انتاجية األفراد بسبب االحباط وقمة 



ة ما دور التعميم االلكتروني في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في فمسطين في :االجابة عمى السؤال الرابع
ضوء التحديات التي تواجه المجتمع الفمسطيني؟

والقدرة عمى استيعاب أعداد المحدودة من المتعممين في كافة بقاع األرض بال محددات الزمان •
.نوعيفي طرح محتوى تعميمي الجودة -•
الديمومة بما يوفره من فضاء جديد يمنح المؤسسات التعميمية إمكانية الصمود والتطور الذاتي  -•

.والمواكبة لممستحدثات في العالم
التأثير في سوق العمل واحتياجاتو، بما يطرحو من مستجدات وخبرات وأساليب وتقنيات،  -•
إعادة صياغة شخصية المتعمم  القدرة عمى-•
مجاراة التجديد في طبيعة العمل واالحتياجات الوظيفية الحديثة، -•
االستجابة لمتغيير والتغمب عمى الحاجز النفسي في طبيعة الفرد الذي يرفض التغيير بسبب -•

التعود عمي ممارسات معينة، 
 ابتكارية بأساليب التفكير عمى القدرة تمنحو انفعالية وحاالت جديدة آفاق نحو بالمتعمم االنطالق-•

 فرضتيا والتي فمسطين، في الفرد منيا يعاني التي واالحباط العجز حالة من تسحبو خالقة،
 أرض عمى الحصار وحالة الفمسطينية لمقضية الحادثة والمستجدات واالقتصادية السياسية الظروف
  الواقع،



ولكي يكون التعميم االلكتروني فاعاًل في تمبية احتياجات التنمية البشرية المستدامة يحتاج إلى  
:

صياغة مناىج تعميمية  بمواصفات معينة تستوعب متطمبات التنمية المستدامة، -•
وعمى درجة عالية من المرونة تمكنيا من االستجابة لممتغيرات والمستحدثات 

.ومواكبتيا 
وضع خطة استراتيجية مشتركة لمؤسسات التعميم العالي تتوافق فييا عمى  آليات -•

تضمن تطوير المؤسسات التعميمية، وتحديثيا بشكل يسمح ليا  بالبقاء واالستمرار، 
.فال يتراجع دورىا وال تتقوقع لعدم قدرتيا عمى المواكبة

إعادة صياغة األىداف التعميمية  بما يضمن إنتاج مخرجات عالية الجودة في -•
ظل المستجدات، بحيث تكون المخرجات عمى درجة كافية من الخبرة والتدريب 

.والتأىيل الذي يتواءم مع احتياجات التنمية المستدامة 
توفير مصادر متنوعة ومتعددة  توفر المعرفة لممتعمم بعدة طرق وبأساليب مختمفة -•

.تستطيع جذب المتعمم نحو طمب المزيد من المعرفة



تغيير سمم األولويات بالنسبة لمميارات المطموب منحيا لممتعمم بحيث تركز عمى -•
ميارات عميا تمنح المتعمم القدرة عمى التحميل والتفكير اإلبداعي والنقدي، 

استمرارية التواصل مع المتعممين حتى بعد التخرج نشر ثقافة التعمم الذاتي  -•
وديمومة التعمم لالطالع عمى كافة المستجدات وضمان المواكبة المعرفية والتقنية 

.لممتعمم
التركيز عمى تغيير الثقافة المجتمعية بما يؤثر ايجابيًا في نظرة المجتمع نحو  -•

القضايا الكونية والقضايا المحمية 
تطوير منظومة التعميم من المراحل المبكرة بشكل يستجيب لممتغيرات فيكون من -•

أىم أىدافيا بناء الفرد القادر عمى التعامل مع التقنيات الحديثة بسيولة ويسر، 
لممواطنينقاعدة معرفية مطموبة  فالتعميم قادر عمى بناء الفرد ألنو يوفر



. واالقتصاد التعميم مؤسسات بين واآلليات واألىداف الخطط تنسق مشتركة استراتيجيات بناء-•
 العمل عمى ويركز البشري المال رأس واستثمار وتدريب تعميم إلى ييدف االلكتروني التعميم•

.المستدامة التنمية ضرورات أىم من وىذا المشترك، والنجاح الجماعي
 لمشكالتيا حموالً  ويضع المجتمع مصالح يخدم الذي النوعي العممي البحث نحو التوجو-•

 معارف إلى لموصول واالستقصاء البحث نحو المتعممين وتوجيو المجاالت كافة في المتراكمة
. القائمة لممشكالت حمول توفر التي المعرفة انتاج مستوى إلى واالرتقاء جديدة

 والبوابات اإللكترونية، البريدية والقوائم المجيزة القاعات :منيا وتكنولوجية مادية تحتية بنية توفير-•
  المحادثة وحجرات الويكي، وصفحات ،(اإلنترنت عمى القائمة) االلكترونية

 برامج  لصياغة معيا والتنسيق االعالمية كالمؤسسات المعرفة نشر مؤسسات مع التعاون ة•
االيجابي لمتغيير المجتمع وتييء التنمية تخدم مشتركة

تطوير وتصميم المساقات المدمجة بجودة عالية ، وتحسين بيئة التعمم االلكتروني، وتطوير -•
ميارات األكاديميين والطمبة في مجال التعمم االلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة، 



التوصيات
المستدامة وبناء قدراتو  االفادة من العنصر البشري الفمسطيني، كمحرك أساسي في تمبية احتياجات التنمية -•

.المعرفية والميارية من خالل برامج تعميمية وتدريبية متطورة
استثمار التعمم االلكتروني في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وبناء خطة استراتيجية تطرح آليات االفادة من  -•

.منظومة التعميم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة
 من لمتأكد المتنوعة والتربوية التعميمية المؤسسات بين الكامل والتنسيق السياسات وضع عمى تعمل مؤسسة إنشاء-•

.المستدامة التنمية ألغراض البشرية الموارد تنمية رسالة دعم في أدوارىا تكامل
 دور لتفعيل والمكانية، الزمانية بالحدود تتقيد ال لمتواصل آليات من يطرحو بما االلكتروني التعمم استثمار-•

.والتنمية التخطيط في خبراتيم من واالستفادة العالم، أنحاء كل في الفمسطينية والخبرات الكفاءات
 التعميم مؤسسات تفرضيا معينة ساعات بعدد البناء التطوعي العمل إطار في المجتمع خدمة ثقافة تعزيز -•

.فييا والبيئة  المجتمع لخدمة التطوع لمطالب يمكن التي المجاالت تحديد مع لمتخرج كشرط الطمبة عمى العالي
  .لالستدامة القابمة اآلليات واعتماد التنمية خدمة في وتوظيفيا المعرفة لتعزيز والتطوير البحث أنشطة تعزيز -•
 استخدام عمى والطمبة األكاديميين بتدريب االلكتروني التعمم استخدام في العالي التعميم مؤسسات أداء تحسين -•

 المعاىد في االنترنت شبكات توظيف ودعم االلكتروني، بالتعمم المتعمقة االنشطة كافة دعمو  الحديثة، التقنيات
  التربوية، والكميات

 اإليفاء عمى قادرة لتكون التعميم مخرجات نوعية وتحسين العمل سوق ونظام التعميمي النظام بين التنسيق-•
 ناحية من لألفراد واالجتماعية االقتصادية األوضاع عمى باإليجاب ينعكس مما المختمفة العمل سوق باحتياجات

. المستدامة التنمية عممية في أخرى ناحية من ويسيم




