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   :مستخلص ال

أثر التعلم عن بعد في تحقيق التنمية المستتداةة  استهدفت ورقة العمل اآلتية : تحديد     

فتتي العمليتتة التعليميتتة ق وقتتد قتتبص الةباتتس بلتتيبئة التستتبة  التترةي  للم تت لة وا ستت لة 

الفرعيتتة التتتي اتةعقتتت عنتتي ق وتحديتتد ا ضتتدار ق وبعتتا الدراستتبة الستتببقة المدعمتتة 

س فتتي ةحتتورين ضمتتب : المحتتور ا و  : بعتتا الدراستتبة للموضتتو، ق وضتتمنهب الةباتت

التتتي تنبولتتت تتتدةبة التتتعلم عتتن بعتتد فتتي العمليتتة التعليميتتة ب المحتتور العتتبتي : بعتتا 

الدراستتبة التتتي تنبولتتت التنميتتة المستتتتداةة وأضميتتة تفتتوير ةوبةتهتتب فتتي المن وةتتتة 

رقتة للتف فلتلين التعليمية ب وفي سةيل تحقيق أضدار ورقة العمتل تتم تقستيم ةحتبور الو

رةيسين ضمب : الفلل ا و  : ) التعلم عن بعتد : المفهتوص والمبضيتة ق وقتد ااتتو  علتف 

التعلم عن بعد ) المفهوص والتفورالتبريخي ق التعلم عن بعد وأضميتتي ق المةباس اآلتية : 

بعتتا أاواة التتتعلم عتتن بعتتد ق التتتعلم عتتن بعتتد قتتوم ةستتبضمة فتتي التنميتتة اة تمبعيتتة 

ةزايب وعيتو  التتعلم عتن بعتد ق ت ترم عبةتة اية كعنبصر للتنمية المستداةة ق واةقتلب

علتتف تقنيتتبة التتتعلم عتتن بعتتد وأضميتهتتب فتتي العمليتتة التعليميتتة وتحقيتتق أضتتدار التنميتتة 

اتوبضتتبة الةحتتس المستتتقةلية والتتتعلم عتتن بعتتد ب  والفلتتل العتتبتي : و تتب   المستتتداةة 

ببلتعلم عتن بعتد ق ق وقتد ت تمن المةباتس اآلتيتة : بعنوان ) التنمية المستداةة وعالقتهب 

ةفهوص التنمية المستداةة وأبعباضب ق اور التتعلم عتن بعتد وت نولو يتب التعلتيم فتي تحقيتق 

التنمية المستداةة ق ةستويبة التنمية المستداةة  تنفيت  توربتة التتعلم عتن بعتد فتي ضتو  

ضتتوعبة التنميتتة المستتتداةة التنميتتة المستتتداةة   التلتتوراة اتتبةعة اةستتتخداص فتتي ةو

كيفيتتة استتتتخداص ت نولو يتتتب التتتعلم عتتتن بعتتتد فتتي العمليتتتة التعليميتتتة فتتي ضتتتو  التنميتتتة 
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ق   بعد في ضو  أبعبا التنميتة المستتداةة عن اإلل تروتي التدري  المستداةة ق ةهبراة

ثم بعد ذلك قدص الةباس الخالصة واةستنتب بة ق وةن النتبةج التي توصلت لهتب الورقتة 

لن تفتوير وييتبام اةستتعمبر فتي قفتب، ت نولو يتب المعلوةتبة -العلمية كبتت كبآلتي : 

واةتلبةة ق كأاد أو ي التعلم عن بعد وأات بلي ق واستن استتخداةي وتوهيفتي ي ت ل 

فرصة ذضةية لدفع عولتة التنميتة المستتداةةق وتحقيتق تحستينبة فتي ةستتويبة المعي تة 

ر فتتي ةوتب  التتعلم عتتن بعتد  تح متتي ةوموعتة ةتتن لن اةستتعمب-ل تل اتراةا الموتمتتع ب

المحدااة التي قتد تتياإ للتف ت تويعي أو تعةيفتيق وةنتي و تل علتف الح وةتبة تتوفير 

الةي ة التم ينية المالةمة لتن يط ا عمب  فتي قفتب، ت نولو يتب المعلوةتبة واةتلتبةة  

يتة  وااعمتة لهت ا والتعلم عتن بعتدق وليوتبا اليتبة ةحفتزم لالستتعمبراة المحليتة وا  نة

 النو، ةن التعلمب 

  ق التنمية المستداةةالتعلم عن بعد الكلمات المفتاحية : 

Abstract: 

The following working paper aimed at: Determining the 

impact of distance learning in achieving sustainable development 

in the educational process, and the researcher formulated the 

main question of the problem and the sub-questions that emerged 

from it, and set goals, and some previous studies supported on 

the topic, and the researcher included them in two axes: 

The first axis: Some studies that dealt with distance learning 

services in the educational process. The second axis: Some 

studies that dealt with sustainable development and the 

importance of developing its fields in the educational system. In 

order to achieve the objectives of the working paper, the paper's 

axes were divided into two main chapters: Chapter One: 

(Distance learning: concept and essence) and it contained the 

following topics: Distance learning (the concept and historical 

development) Distance learning and its importance, some 

distance learning tools, Distance learning is a powerful 

contribution to social and economic development as elements of 

sustainable development, the advantages and disadvantages of 

distance learning, an overview of distance learning technologies 

and their importance in the educational process and the 
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achievement of sustainable development goals, future research 

directions and distance learning. The second chapter: It is titled 

(sustainable development and its relationship to distance 

learning), and it included the following topics: the concept of 

sustainable development and its dimensions, the role of distance 

learning and education technology in achieving sustainable 

development, levels of sustainable development, implementation 

of the distance learning experience in light of sustainable 

development perceptions commonly used In the topics of 

sustainable development, how to use distance learning 

technology in the educational process in the light of sustainable 

development, the skills of electronic teaching at a distance in 

light of the dimensions of sustainable development, then after 

that the researcher presented the summary and conclusions, and 

from the results reached by the scientific paper were as follows: 

Increasing investment in the information and communication 

technology sector, as one of the aspects of distance learning and 

its forms, and its good use and employment represent a golden 

opportunity to advance sustainable development and achieve 

improvements in living standards for all segments of society. -

Investment in the field of distance learning is governed by a set 

of determinants that may lead To encourage or discourage it, and 

from it, governments must provide the appropriate enabling 

environment to stimulate business in the IT sector Information, 

communication and distance learning, and creating mechanisms 

that stimulate local and foreign investments and support this type 

of learning. 3 - The growth of services and the use of types of 

distance learning technology necessitates the provision of 

financial resources mainly through companies operating in the 

sector, whether through attracting local or foreign investments. 
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 مقدمة : 

 اللتنبعية التدو  فتيق والتتعلم عتن بعتد واةتلتبةة المعلوةبة ت نولو يب ااتلت      

فتي  ميتع تتوااي الحيتبم ة بتة كةيرم وةتقدةتة  السببقين العقدين تال  المتقدةة ال ةر 

 ب في الموتمع

 فتبتع  والتعليمتي ق والسيبستي   اةقتلتباإ ق  لنموضتب الترةي  المحتر  وكبتتت     

 وأاتد  قأفرااضتب ستلو  ةتن وئيَّتر الموتمع في ض ه التدو  ق بنية علف ليوببيب   تأثيرضب

تمتط  ةتن ةوتمتع ههتور ك فتيستببق بوقد ستبضم ذلت ةعروفتة ت تن لتم  ديتدم تعبةتل اليبة

 وضو الرقميةق والتعلم عن بعد   والت نولو يب المعرفة علف ةتزايد ا اعتمب اا يعتمد  ديد

" ةوتمتع المعرفتة " أو ةوتمتع المعلوةتبة  أو ةوتمتع  ةعتل ةختلفة بتسميبة عرر ةب

 ق *   2ق  2011التحو  الرقمي ب ) ةحموا ةلففف عفية ق 

كمب أن العديد ةن الدو  النبةية ببتت تتنةي له ا ا ةر ق وبع هب أصةا بي ة تلتةة      

لتدفق  اةستعمبراة ا  نةية المةبارم في ض ا الموب    ول لك فإتتي ةتن ال ترورإ أن 

بي تتة تم ينيتتة ت نولو يتتة ق تعتمتتد علتتف فلستتفة  -تن تتي  الةلتتدان العربيتتة  بلتتفة تبصتتة 

ي المتنوعتتة   وذلتتك ةتتن تتتال  تففهتتب الولنيتتة لت نولو يتتب التتتعلم عتتن بعتتد وتدةبتتت

المعلوةبة واةتلبةة والتعلم عن بعد  كي تعزي اتت تبرضبق وضوةتب ينة تي أن ي ت ل 

ا سبس ةستراتيوية ترةي للف تحقيق التنمية المستداةةب ) ضبتي لستمبعيل أبتو الستعوا  

 ق  5ق  2009

ة المستتداةة ضتو : ةحبولتة النهتول بتبلموتمع وبمب لن ةن ا ضتدار الرةيستية للتنميت    

فتي كبفتة  واتةتي   فةالاتك لن  بتتل التعلتتيم ةبتد وأن يتفتور بتفتور علتر اةتفوتتبر 

 المعرفي الهبةل الحبا  فييب

وتتيوة ل لك : ههر تال  السنواة القليلة المبضية ةفهوص التعلم عن بعتد ق واتت تر      

ب  ل سريعق وأصةا ةن الواضا ق بل وةن المتوقع أن ي تون ضتو أستلوبب  ةستبعدا  فتي 

 التعليم والتدريل ق والتنمية المستداةة  ب 

لتعلتيم ةهمتة لعتداا وض ا بدوره يلقي علف عبتق التربيتة ق وكتل ةتن ضتو فتي اقتل ا      

الفتترا القتتبارعلف التف يرالعلمتتي اللتتحيا  ق والمتتتدر  علتتف كيفيتتة توهيتت  أف تتتل 

الختتدةبة للتتتعلم اإلل تروتتتي كأاتتد أاتت ب  التتتعلم عتتن بعتتد توهيفتتب  أةعتتل فتتي العمليتتة 

التعليمية   لموا هة لةيعة علره ق وةب يفرأ عليي ةن تفوراة وت يتراة ةتالاقتة ق 

لوديدم والمتنوعة ق وتقدضبق واإلضبفة لليهب  وتحقيق ذلتك يتفلتل واستيعب  المعبرر ا

 عل الهدر ا سمف للتعلم لذا ضو : تعلتيم الفبلتل كيفيتة التتعلم ق وتنميتة التف يتر لديتي ق 

والوعي بتف يره  وض ا الوعي يعني : القدرم علف أن يعترر ةتب يعرفتي وةتب ة يعرفتي ق 

ةنهتب : " فهتم الفهتم " ق" ةعرفتة المعرفتة " ق " وض ه العملية يفلق عليهب أسمب  عديتدم 

تعلم التعلم " وئيتر ذلتك ةتن العمليتبة التتي تعتد أةعلتة للن تبل الت ضني المركتل ق الت إ 
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ةيم ن أن يتسنف للمتعلم لة بعد تدريل كةير علف أاواة التتعلم عتن بعتد والت نولو يتب 

 ا  تتوضر ةتتب ترةتتي لليتتي وةاتتك لن ضتت –التعليميتتة الحديعتتة   للنهتتول بمن وةتتة التتتعلم 

عملية التنمية المستداةة في التعليم ب 

 

ةتتن تتتال  المنفلتتق الستتببقق فتتإن ورقتتة العمتتل اآلتيتتة تتمحتتور فتتي : التركيتتز علتتف      

أضمية التعلم عن بعتد   واوره فتي تحقيتق التنميتة المستتداةة وتبصتة فتي ةوتب  التعلتيم 

او  العنبصر اآلتيتة ق والتتي ستت تمنهب والتعلم   ل ا يحبو  الةباس للقب  ت رم علمية 

ورقة العمل الحبلية : ارح بعا الملفلحبة والتعريفبة الخبصة بتبلتعلم عتن بعتد ق 

تتتب للتتتف ةزايبضتتتب وعيوبهتتتب ق والتقنيتتتبة ق وا ستتتبليل ق والتفةيقتتتبة  ةتتتع اإلاتتتبرم أي  

 الملباةة لهب ق واور تدةبة التعلم عن بعد في تحقيق التنمية المستداةة ب  

ب توصيبة ق وتو يهبة بحعية ةستتقةلية ق يم تن أن       وستقدص ض ه الورقة العلمية أي  

تفيد الميسسبة التعليمية التي ستةدأ استتخداص التتعلم عتن بعتد فتي الوقتت الحتبلي ق وفتي 

 المستقةل القريل ب

 اإلحساس باإلشكالية :  -ثانيا  

ضبةلتة فتي كبفتة ةوتبةة الحيتبم ي هد العلر الراضن ثورم ةعرفية ق وت نولو يتة        

اليوةية  وي هر ذلك في اةتتراعتبة الت نولو يتة ق وثتورم اةتلتبةة ق والتفتوراة 

السريعة والهبةلة فتي المعرفتة العلميتة واةكت تبفبة الوديتدم المتالاقتة فتي عتبلم يتميتز 

 ببلت ير السريع   لدر ة أن العقل الة رإ أصتةا ةيستتفيع ةستبيرم كتل  ديتد واتديس

 ق ب  1ق  2005في عبلمنب المعبصر ب  ) ةحمد رضب الة دااإ ق 

وبنب  علف ةبسةق: أصةا ةبيعرر بمفهوص " التعلم عتن بعتد وتدةبتتي الت نولو يتة      

المتنوعة " لي  تيبرا ترفيهيب في ةيسستبتنب التعليميتة   وتبصتة بعتدةب ثةتت ببلتوربتة 

في هل  بةحتة كوروتتب ق وةتب اققتي ةتن الفعلية توباي ببةعتمبا عليي ب  ل اةي كبةل 

ستوا  ةتن ايتس تحلتيل الفتال  ق وتوصتيل  –ت تبا ةتحلتف عتداا  –تتتبةج ليوببيتة 

المفبضيم ق وتتوفير الوقتت والوهتد المةت ولين فتي هتل الن تبص التدريستي التقليتدإ تبضيتك 

ل عن توفير  بتل المروتة ق والمتعة ق ولثبرم الدافعية لتد  الفتال  والمتعلمتين فتي كت

 & .p70 )  Baruch, O.,Barth, J., Lev, Y , المرااتل التعليميتة علتف الستوا  ب

Shetinbok, A, 2003ق 

وةاك أن ض ا ا ةر يعتةتر ةتن ضتمن ا ضتدار الرةيستة لخفتة التنميتة المستتداةة      

التي أقرتهب ا ةم المتحدم في ةوب  اةستعمبر فتي التعلتيم والعنلتر الة ترإ   ل تمبن 

 تنمية الةي ة والموتمع ب  رفبضية و

                                           
(

الةباعة  التوثيق اآلتي في ةتن الورقة العلمية :)اسم الميل  أو الةباس ق يليي سنة اتةعت  –ق

 الن ر ق ثم رقم اللفحة أو اللفحبة التي تم الر و، لليهب ق  ب
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وبنب  عليي تحبو  ض ه الورقة للقب  ال و  علف أضميتة التتعلم عتن بعتد ق واوره فتي     

تحقيتق ةةتتبال التنميتة المستتتداةة   وببلتتتبلي النهتول بمن وةتتة التعلتتيم ك تل ب وةتتن ثتتم 

 كيف يمكن أن يساهم استتخدا  دتدمات التت لم  تناإل ببة عن التسبة  الرةي  اآلتي: 

 ب د في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمستوى الت ليمي ؟

 ب ض الدراسات السابقة المت لقة بالموضوع :  -ثالثا  

 قد قبص الةباس بتلني  الدراسبة السببقة في ض ا الموب  للف ةحورين :     

 : بعا الدراسبة التي تنبولت تدةبة التعلم عن بعد في العملية التعليمية ب  المحور األول -

: بعا الدراسبة التي تنبولت التنمية المستداةة وأضمية تفوير  المحور الثاني -

 ةوبةتهب في المن وةة التعليمية ب 

 وفيما يلي نقد  في الورقة الحالية  رضا موجزا لب ض الدراسات السابقة لكل       

 محور : 

 المحور األول : ب ض الدراسات التي تناولت ددمات الت لم  ن ب د في ال ملية الت ليمية .  -

 (  et al : 2012 Huang, Yueh-Minدراسة )  -1

استهدفت الدراسة ةعرفة ةد  اكتسب  تالةي  المرالتة اةبتداةيتة لمهتبراة التتعلم        

ال اتي ةن تال  استخداص ال تب  اإلل تروتي كأاد أا ب  التعلم عن بعد   ولتحقيق ضت ا 

ق تلمي ا  وتلميت م 166الهدر تم اتتيبر عينة الدراسة بفريقة ع واةيةق وقد بلغ عداضب )

التتة اةبتداةيتتة ق تتتم تقستتيمهم للتتف ةومتتوعتين ق واستتتخدةت الدراستتة ةتتن تالةيتت  المر

ا اواة التبلية : استةيبن للوقتور علتف ارا  المعلمتين توتبه ال تتب  اإلل تروتتي ةتعتدا 

الوسبةط لتالةي  المراة اةبتداةية ق والمقببلة ال خلية المقننة  وتوصلت الدراستة للتف 

اص ال تل اإلل تروتية كأاد أا ب  التعلم عتن بعتد يحقتق النتبةج التبلية : أن التعلم ببستخد

تتبةج أف ل ويزيد ةن فبعلية التعلم ق ويو   اتتةبه التالةيت  ويتوفر لهتم ت  يتة ةرتتدم ق 

 وينمي لديهم ةهبراة التعلم ال اتي ب

 ( et al : 2010  Ongoz , Sakine ,دراسة ) -2

اسبة العليب ب لية العلوص التربوية استهدفت الدراسة ةعرفة ةد  تقةل لال  الدر       

بتركيب ةستخداص ال تب  اإلل تروتي في عملية التعلم   ولتحقيق ض ا الهدر تم عمل 

وضي واادم ةن أكةر ةوراإ  Ebrary    استقلب  عبص سبعد في صيبئة بنواه اركة

يتيحهب ال تب  اإلل تروتي في العبلم وذلك لل    عن بعا الةيبتبة والمزايب  التي 

ق عنلرا   16ال تب  اإلل تروتي  للفال  ق وتم تلميم اةستةيبن ال إ ت ون ةن )

ق لبلةب  ةن لال  الدراسبة العليب  ت  اراةهم عةر الةريد  634وأرسلت للف   ) 

اإلل تروتي ق والت النتبةج التي توصلت لهب ض ه الدراسة المسحية أن ال بلةية الع مف 

ليب ال ين تم أت  اراةهم ةوافقين ب دم علف استخداص ال تب  ةن لال  الدراسبة الع

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ongoz+Sakine%22
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اإلل تروتي في التعلم   لمب يوفره ةن ةزايب عديدم ةن ايس الت لفة  ووقت التعلم ق 

 وتنمية ةهبراة التف ير ق والعديد ةن الخةراة والمهبراة ا كبايمية ب  

 (  2009دراسة )  باس  بد ال زيز السيد :  -3

دفت الدراسة ةعرفة أثر بعا أتمبل تلميم ال تب  اإلل تروتي كأاد أتمبل استه       

التعلم عن بعد علف تنمية ةهبراة ت  يل واستخداص أ هزم العرل ال وةي لد  

لال  كلية التربية النوعية   ولتحقيق ض ا الهدر قبص الةباس بةنب  أااتين ضمب :اتتةبر 

ق ببإلضبفة للف ةبام المعبلوة التوريةية تحليلي ق وبفبقة ةالا ة ا اا  المهبرإ 

المتمعلة في ال تب  اإلل تروتي بنمفية ) التفبعلي/ ال برحقق وتم اتتيبر عينة الدراسة 

ق لبلةب ةن لال  الفرقة العبتية تخلص  45بفريقة ع واةية ايس ت وتت ةن)

للف ثال  ت نولو يب التعليم ب لية التربية النوعية  بةعة المنوفية ق تم تقسيمهم 

ةوموعبة )الموموعة ال ببفة ق الموموعة التوريةية ا ولف ق الموموعة التوريةية 

العبتيةق ق وتوصلت الدراسة للف : فبعلية ال تب  اإلل تروتي بنمفية ال برح والتفبعلي 

في تنمية ةهبراة ت  يل واستخداص أ هزم العرل ال وةي ببلمقبرتة ببلفريقة  

ل تب       اإلل تروتي  بنمفي  التفبعلي  ببلمقبرتة  ببل تب   المعتبام   وفعبلية  ا

 اإلل تروتي  بنمفي  ال برح ب

 (  2006دراسة ) سها توفيق محمد :  -4

ضدفت الدراسة ال    عن فبعلية وادم بنبةية في الريبضيبة بملباةة ال تب        

 منة في تلك الرقمي في قيبس ةد  تم ن الفال  المعلمين ةن ا سبسيبة المت

الوادم ق وفي تنمية بعا ةستويبة التف ير الريبضي الخبص بهب لد  ضية  الفال  

 –ب وتم اتتيبر عينة الدراسة ةن لال  الفرقة الرابعة اعةة ريبضيبة ب لية التربية 

ق لبلةب  ولبلةة ق تم تقسيمهمب للف ةوموعتين وقد 33 بةعة عين ام  وعداضم ) 

اتين التبليتين : اةتتةبر ا ااةي ق واتتةبر التف ير الريبضي ق استخدةت الةباعة ا ا

وقد توصلت للف النتبةج التبلية : تفوق الموموعة التوريةية التي ارست الوادم 

 الةنبةية في الريبضيبة بملباةة ال تب  الرقمي علف الموموعة ال ببفة ب

 ( Dalgarno et al  2007 ;دراسة ) -5

ص ق وقتد  2005عتبص  Charles Stnrt University فتي  بةعتة  تم ل را  الدراسة   

في ت تبص التعلتيم التقليتدإ ق وت تبص التعلتيم عتن بعتد ضدفت للف ةقبرتة اتوبضبة الفال  

 20تحو التقويم اإلل تروتي والت  ية الرا عةق وقتد اتملت الدراستة للةتة ةستولين فتي 

خدةت اةستتتةبتة اإلل تروتيتتة ق لبلةتتب ق وقتتد استتت545ةقتتررا اراستتيب ق وكتتبن عتتداضم ) 

كتتأاام لومتتتع الةيبتتتتبة ق وتوصتتلت الدراستتتة فتتتي النهبيتتتة للتتف فبعليتتتة ت تتتبص التعيينتتتبة 

اإلل تروتية ق ويااة قدرم الفال  علف اةستتيعب    لت ا فقتد أوصتت الدراستة بأضميتة 

 التعلم عن بعد وتدةبتي المتنوعة وضرورم توهيفهب في العملية التعليمية ب 
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ثاني : ب ض الدراسات التي تناولت التنمية المستدامة وأهمية تطوير المحور ال

 مجاالتها في المنظومة الت ليمية : 

 ( : 2020دراسة )  لي ميالد  بد القادر :  -1

ضدفت الدراسة الوقور علف : التحديبة اة تمبعية والعقبفيتة للتنميتة المستتداةة فتف     

ةنفقتتتة واا  اآل تتتب  ب ضتتتدفت الدراستتتة للتتتف :  الموتمتتتع الليةتتتف  اراستتتة ةيداتيتتتة فتتتف

بال  تت  عتتن 2بتعتترر أضميتتة الم تتبركة ببلتنميتتة المستتتداةة فتتي الموتمتتع الليةتتيب 1

بال  ت  3التحديبة اة نمبعية التي توا ي عملية التنمية المستداةة في الموتمع الليةتيب

اةة فتي الموتمتع عن التحديعبة العقبفية التتي توا تي الح وةتة فتي عمليتة التنميتة المستتد

بال    عن الرةيتة المستتقةلية للت لتل علتف التحتديبة العقبفيتة ق واة تمبعيتة 4الليةيب 

وفتي تهبيتة الدراستة تحققتت الدراستة ةتن  لعملية التنمية المستداةة فتي الموتمتع الليةتيب

ا ضدار السببقة ق وأوصت الدراسة ب رورم تنمية عنبصر وةةبال التنمية المستتداةة 

 في ضو  التعلم عن بعد ب  

 ( :  2020) مروة أحمد جاد هللا :  -2

ضتتدفت الدراستتة للتتف تحديتتد اور ةواقتتع التواصتتل اإل تمتتبعف فتتف ت تت يل ةعتتبرر      

أم الملرية تحتو ق تبيبضب فتف ضتو  تفتة التنميتة المستتداةة : اراستة واتوبضبة المر

 ةيداتية ضو  تفة التنمية المستداةة : 

يتتتم تعريتت  ال تتة بة اة تمبعيتتة علتتف أتهتتب ةوموعتتة ةتتن ال تتة بة اإلل تروتيتتة التتتي 

تسما  فراا الموتمتع ببلتواصتل وتةتبا  اةضتمبةتبة وتقتديم أتفستهم ةتن تتال  سلستلة 

ة ال خلتتتية واة تمبعيتتتة التتتتي تتتتتيا لهتتتم التواصتتتل وتقتتتل اللتتتور ةتتتن التفتتتبعال

والمعلوةبة والفيديو والعديد ةن الخدةبة ا تر ب في ضو  تتبةج الدراستة تتم وضتع 

ةوموعتتتة ةتتتن التوصتتتيبة ةتتتن أ تتتل:  اةضتمتتتبص ببلوستتتبةط اة تمبعيتتتة ةتتتن الوهتتتبة 

ا للترفيي فقط ق بل أصتةحت ةلتدر   ا رةيستي ب للمعلوةتبة المسيولة ق  تهب لم تعد ةلدر 

 وا تةبرب

ضرورم ةراعبم الخلبةص اة تمبعية والديم رافية للمترأم الملترية ق ايتس تتيثر  -

ض ه العواةل علف استخداةهب لوستبةل التواصتل اة تمتبعي وتفبعلهتب ةتع ضت ه المواقتعب 

ج اةعتمبا علف الميسسبة العبةلة في ةوب  اقتوق المترأم لتعلتيم المترأم وتقتديم الةتراة

 والندواة لدعم المرأم الملرية وةنبق ة ق بيبضبب

العمتتل علتتف تفتتوير صتتفحبة التواصتتل اة تمتتبعي وتخلتتيص صتتفحبة تستتبةية  -

اةستتتفبام ةتتن تدةتتة اةقتتترا،  -ةتخللتتة لرفتتع التتوعي العقتتبفي للمتترأم الملتتريةب 

ي اإلل تروتي التي تقدةهب ةواقع التواصل اة تمتبعي لمعرفتة ارا  المترأم الملترية فت

توعيتتة المتترأم الملتترية بأضميتتة تفتتط التنميتتة المستتتداةة وتبصتتة  -ةنبق تتة ق تتبيبضبب 

 ق ايس أههرة الدراسة قلة وعي المرأم الملرية بخفط التنميةب2030)رةية ةلر 
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ةتتتتنا المتتتترأم الملتتتترية المزيتتتتد ةتتتتن الحريتتتتة والف تتتتب  فتتتتي الم تتتتبركة السيبستتتتية  -

ل را  اراسبة لمعرفتة ةتب  -لموتمعب واة تمبعية ق للمسبضمة ب  ل أف ل في تدةة ا

يم تتن للمتترأم الملتترية ة تتبركتي علتتف وستتبةل التواصتتل اة تمتتبعي وةستتبعدتهب علتتف 

 ت ر اراةهب في ضو  العبااة والتقبليد العقبفيةب

 ( Ibrahim Abdullah Al-Rahbi  2008 : دراسة ) -3

 تنمية أ ل ةن لمعرفةا ةقتلبا الرةيسية للعواةل توريةية وكبتت بعنوان : اراسة     

وضي ألرواة اكتوراه تعرل فيهتب الةباتس للتف اراستة  .عمبن في ةستداةة اقتلباية

اإللبر العبص ةقتلبا المعرفةق وةميزاتي وتلبةليق ببإلضبفة للتف اوره فتي العمليتة 

التنموية والتعليمية ق أةب في الدراسة التفةيقية فقد ابو  الةباس اإل ببتة عتن ةوموعتة 

س لة أضمهب: ةب ةد  استعداا عمبن لتةني اقتلبا المعرفة؟ ةب التدور الت إ يم تن ةن ا 

أن تقتتوص بتتي ا وةتتة عمتتبن   ةتتن أ تتل تفعيتتل اور اقتلتتبا المعرفتتة فتتي ةوتتب  التعلتتيم  

التتتدريل والتأضيتتلق ليالتتة العواةتتق التتتي تمنتتع اةستتت ال  ا ةعتتل للفتترص التتتي تت يحهتتب 

لدولةق لقبةة ت بص ولني لالبت بر وييتبام استتيعب  ت نولو يب المعلوةبة واةتلبةة ل

 -المعبررق ببإلضبفة للف ييبام فعبلية الحوكمة ةن أ ل اعم ركبةز اقتلتبا المعرفتة؟ 

 ةب العواةل ا سبسية لتنمية اقتلبا المعرفة في عمبن؟

وفي تهبية الدراسة توصلت الدراسة لإل ببتة عتن ضت ه التستبةةة ق وأوصتت الدراستة 

 ب رورم تنمية عنبصر وةةبال التنمية المستداةة في ضو  التعلم عن بعد ب  

 (CAROLINE ILEJE PADE   2006 :دراسة ) -4

 ت نولو يتب ة رو، لاارم تقنيبة او  وكبتت رسبلة ةب ستير عةبرم عن استفال،    

 المعلوةتتبة لت نولو يتتب ة تتبريع ةستتتداةة أ تتل ةتتن  واةتلتتبةة المعلوةتتبة

أفريقيبق تعرل فيهتب الةباتس للتف تقتديم  ) بونو .الريفية التنمية للبر في واةتلبةة

اإللبر العبص للتنمية الريفيةق ثم تفرق الةباتس للتف أضميتة واور ت نولو يتب المعلوةتبة 

ة تلوصتتب فتتي ةوتتب  التعلتتيم واللتتحة وتقويتتة واةتلتتبةة فتتي للبرالتنميتتة الريفيتت

الم بركة واةستداةة الةي ية ببإلضبفة للف لقبةة اة بة ا تمبعيةب كمتب تفترق الةباتس 

ة واةتلتتبةة فتتي المنتتبلق أي تتب للتتف التحتتديبة التتتي توا تتي ت نولو يتتب المعلوةتتب

 بالريفية

 تعقيل عبص علف الدراسبة السببقة :

ة فتتي المحتتورين الستتابقين فتتي متتن الدراستتات الستتابق استتتفادت ورقتتة ال متتل الحاليتتة

 :    اآلتي

 بنب  اإللبر الن رإ الخبص ببلتعلم عن بعد والتنمية المستداةة ب  -1

بيبن أضمية ل را  المزيد ةن الدراسبة في الخدةبة ا تر  المتنوعة للتعلم عتن  -2

 بعدب 

 بعل التعليمي بينهم بكيفية تحليل ةحتو  كتبببة الفال  عةر اإلتترتت والتف -4
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المستتبضمة فتتي تفستتير النتتتبةج التتتي توصتتلت لهتتب الورقتتة الحبليتتة تفستتيرا علميتتب  -5

 ةوضوعيب ب 

تعرر العديد ةن المرا ع وال تل والموالة العلمية المح متة التتي تختدص وتعترإ  -6

 ض ه الورقة العلمية

رضب الخدةبة المتنوعتة ابرة  ميع الدراسبة السببقة للف المزايب المتعدام التي توف -7

للتتتعلم عتتن بعتتد والت نولو يتتب الحديعتتة فتتي التربيتتة والتعلتتيم   لتت ا فقتتد أوصتتت ب تترورم 

توهي  ض ه الخدةبة اإلل تروتية وئيرضب في العملية التعليمية  لمب لهب ةن أثر ليوتببي 

 علف  ميع عنبصر العملية التعليمية ب 

أثةتت الدراسبة السببقة فبعلية استخداص ت نولو يب التتعلم عتن بعتد فتي تنميتة ةهتبرم  -8

ةعينتتة أوعتتالو صتتعوبة ةتتب ق أو ييتتبام ةستتتو  تحلتتيل واافعيتتة الفتتال  ق ةقبرتتتة 

 ببلفرق التقليدية في التدري  ب 

اتةعتتت ةع تتم الدراستتبة الستتببقة المتتنهج التوريةتتي   وذلتتك للمقبرتتتة بتتين استتتخداص -9

ةبة التتتعلم عتتن بعتتد كتتأاام اديعتتة ةتتن أاواة التتتعلم اإلل تروتتتي ق واتةتتب، الفتترق تتتد

 التقليدية في العملية التعليمية ب

أكدة بعا الدراسبة علف أضمية ل را  المزيد ةن الةحتو  والدراستبة العلميتة  -10

 وتبصة في ةوب  التعليم ب  –علف ق بيب وةوضوعبة التنمية المستداةة 

لواقع للدراسبة السببقة   اعتةبرضب ةنفلقب لورقة العمل الحبلية التي به ا ا –ويم ن 

تستهدر للقب  ال و  علف : أضمية التعلم عن بعد واوره في تحقيق التنمية المستداةة 

 وتبصة في ةوب  التعليم والتعلم  ب

 إشكالية الورقة ال لمية :  -راب ا  

في ضو  ةب تقدص عرضي ةتن اراستبة ستببقي فتي الموتب    يم تن تحديتد لات بلية       

 الورقة العلمية الحبلية في السيا  الرةي  اآلتي : 

كي  يم ن أن يسبضم استخداص تدةبة التعلم عن بعد فتي تحقيتق التنميتة المستتداةة       

 والنهول ببلمن وةة التعليمية ؟

 ي  ا س لة الفرعية اآلتية : ويتفر، ةن ض ا السيا  الرة

 ةب ةفهوص التعلم عن بعد وةراال تفوره التبريخي ؟  -1

ةتتب أضميتتة وأاواة التتتعلم عتتن بعتتد التتتي يم تتن توهيفهتتب لخدةتتة العمليتتة التعليميتتة  -2

 والنهول بهب ؟  

كيتتت  يم تتتن للتتتتعلم عتتتن بعتتتد أن يلتتتةا  قتتتوم ةستتتبضمة فتتتي التنميتتتة اة تمبعيتتتة  -3

 ر للتنمية المستداةة ؟ واةقتلباية كعنبص

 ةب اور التعلم عن بعد وت نولو يب التعليم في تحقيق التنمية المستداةة ؟ -4

ةتتب أو تتي المزايتتب والعيتتو  المرتةفتتة بتفةيتتق التتتعلم عتتن بعتتد فتتي العمليتتة التعليميتتة  -5
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 وةد  ارتةبلهب بق بيب التنمية المستداةة؟  

التي يم ن تنميتهب لد  المعلم فتي ضتو  بعد ق  عن اإلل تروتي التدري  ةهبراةةب  -6

 ؟  أبعبا التنمية المستداةة 

 أهداف الورقة ال لمية :  -دامسا

 تهدر الورقة العلمية الحبلية للف للقب  ال و  علف :      

أضميتتة التتتعلم عتتن بعتتد واوره فتتي تحقيتتق التنميتتة المستتتداةة وتبصتتة فتتي ةوتتب   ب1

 التعليم والتعلم ب   

 بعد وبعا تدةبتي اإلل تروتيةبعنبصر التعلم عن  ب2

ا سبليل المختلفة للتعلم عن بعد وكيفيتة توهيفهتب وتفةيقهتب فتي هتل أبعتبا التنميتة  ب3

 المستداةة للنهول ببلعملية التعليمية ب

بعا ةهبراة التدري  اإلل تروتي عن بعد ق التي يم ن تنميتهتب لتد  المعلتم فتي  ب4

 ضو  أبعبا التنمية المستداةةب

أو تتي المزايتتب والعيتتو  المرتةفتتة بتفةيتتق التتتعلم عتتن بعتتد فتتي العمليتتة التعليميتتة  ب5

 وةد  ارتةبلهب بق بيب التنمية المستداةة  

 المصطلحات ال لمية للورقة :  -سادسا

 : Distance learningالت لم  ن ب د  -1

تروتيتة ويعرر التعلم عن بعد بأتي : " صورم ةن صور التعلم تعتمتد علتف بي تة لل      

ةت بةلة  تستهدر بنب  المقرراة ق وتوصتيلهب للمتعلمتين لل تروتيتب ستوا  ةتن  –رقمية 

 ق  1ق  2005تال  أ هزم الحبسو  ق أو اة بة اإلتترتت ب ) ةحمد عةد الحميد : 

كمب يعرر بأتي : التعليم ال إ يتتم عةراإلتترتتت ق ويم تن الوصتو  للتعلتيم عتن بعتد     

 عةر أتحب  العبلم ب 

كمب يعتةتر التعريت  ا سبستي للتتعلم عتن بعتد أن : المعلتم والفتال  ةنفلتالن فتي      

ق Casarottiالةعد الم بتي وأن ض ه المسبفة يتم ةليضب ببستخداص الموارا الت نولو يتة ب)

Filliponi قPieti & Sartori  p.37 2002 ,قب 

 sustainable developmentالتنمية المستدامة :  -2

تعرر التنمية المستداةة بأتهب : " التنمية التتي تلةتي ااتيب تبة الويتل الحبضتر ةتن      

 قبp44)  Blais, S. , 2011 ,اون الحد ةن لة بتية تلةية ااتيب بة أ يب  المستقةلب 

كمب يعني ةفهوص التنمية المستداةة : تحقيق الت بةل بين  هوا الدولة والموتمتع ةتن      

اةقتلتتتباإ والتنميتتتة اة تمبعيتتتة ق ةتتتع تراتتتيد استتتت ال  المتتتوارا  أ تتتل ييتتتبام النمتتتو

الفةيعيتتة   لتتتأةين ااتيب تتبة الموتمتتع الحبليتتة ةنهتتبق ول تتن ةتتن اون اإلضتترار بقتتدرم 

 ق    43ق  2008ا  يب  القباةة علف تأةين ااتيب بتهمب)صبلا صبلحي   
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 محاور الورقة ال لمية :  -ساب ا

 ن ب د : المفهو  والماهية ( الفصل األول : ) الت لم  

 المبحث األول : الت لم  ن ب د ) المفهو  ، والتطورالتاريخي ( : -1

التعلم عن بعد ضو: ةوب  تعليمي يركزعلف لترق التتدري  ببستتخداص الت نولو يتب       

الحديعة   بهدر تفوير التدري  ق وئبلة ب ةب يقتوص علتف أستبس فتراإ ق ويقتدص للفتال  

صتفت ئير المتوا  دين فعلي تب فتي بي تة تعليميتة تقليديتة ةعتل : الفلتو  الدراستيةب وقتد و 

بأتهتتب "عمليتتة إلت تتب  وتتتوفير الوصتتو  للتتف التتتعلم عنتتدةب ي تتون ةلتتدر المعلوةتتبة 

ق ص  1993والمتعلمتتتين ةفلتتتولين ببلوقتتتت والمستتتبفة ق أوكليهمب)ضبتيمتتتبن وةيلتتتر ق 

 قب68

ةدايتة علتف تفتوير الختدةبة الةريديتة فتي وقد اعتمتد التتعلم عتن بعتد الحتديس فتي ال     

القتترن التبستتع ع تتر وتتتم ةمبرستتتي علتتف ا قتتل ةنتت  أن قتتبص لستتحبق بيتمتتبن بتتتدري  

 , p.235اةتتتزا  فتي بريفبتيتب عةتر المراستلة فتي أربعينيتبة القترن التبستع ع تر )

2005 Moore & Kearsley  قب 

وتعتةر  بةعتة لنتدن أو   بةعتة تقتدص ار تبة التتعلم عتن بعتد ق وأت تأة برتبةوهتب     

ببستتم برتتتبةج  بةعتتة لنتتدن  ب وي عتترر ضتت ا الةرتتتبةج اآلن1858الختتبر ي فتتي عتتبص 

  ايس يت من ار بة الدراسبة العليب ق والوبةعيتة التتي أت تأتهب كليتبة ةعتل : الدولية

 ضب ب كلية اةقتلبا ق ورويب  ضولواإ وئير

وفتتي الوةيتتبة المتحتتدم ا ةري يتتة ق لتتور ويليتتبص رينتتي ضتتبربر ق التترةي  ا و        

لوبةعة اي بئو ق ةفهوص التعليم الموسع   ايس كبن للوبةعة الةحعية كليبة تعلتيم تببعتة 

ب ةفهوص الدوراة المدرستية ببلمراستلة لمواصتلة  1892للموتمع ق وفي عبص  اوع أي  

د ق وضتتتي ف تتترم وضتتتعتهب  بةعتتتة كولوةةيتتتب ةوضتتتع التنفيتتت  تعزيتتتز التعلتتتيم عتتتن بعتتت

 قب 69ق ص  2005ق ليفينسون)

وفي أستراليب ق أت أة  بةعة كوينزةتد قسم الدراسبة ببلمراسلة القبةم علف التتعلم      

قب فتتي اآلوتتتة ا تيتترم ق يعتةتتر 262ق ص  1982) وايتتت ق  1911عتتن بعتتد فتتي عتتبص 

ةتتن  بةعتتة ويس وتستتن ةبايستتون ةتتن  Charles Wedemeyerت تتبرلز ويتتديمير

الةتبريين فتي التتترويج لفترق أتتر  ئيتتر الخدةتة الةريديتتة لتقتديم التعلتيم عتتن بعتد فتتي 

ق ةولتت ةيسستة كتبرتيوي ة ترو، ويتديمير  1968للف عتبص  1964أةري بب ةن عبص 

ق التتت إ  لتتتل ةوموعتتتة ةتنوعتتتة ةتتتن تقنيتتتبة AIMللوستتتبةط التعليميتتتة المفلتتتلية )

هدر للف تتوفير التتعلم للفتال  تتبرو الحترص الوتبةعيب وفق تب لروايتة اةتلبةة التي ت

لعوتتب  الممل تتة المتحتتدم التتتي استتتوراة ضتت ه ا ف تتبر عنتتد  AIMةتتور ق فقتتد أثتتبر 

الوبةعتتة المفتواتتة ق والتتتي اعتمتتدة فتتي الةدايتتة علتتف الةتتس  1969تأسيستتهب فتتي عتتبص 

 بةعتتة فيتترن ا لمبتيتتة فتتي اإلذاعتتي والتلفزيتتوتي ل عيتتر ةتتن لالبهتتبب وتةعتهتتب بعتتد ذلتتك 



  2021( يناير  16العدد )    - اخلامساجمللد                    اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

251 
3 

وضنب  اآلن العديد ةن الميسسبة الممبثلة في  ميع أتحب  العتبلم    1974ضبئن في عبص 

)ببلل ة اإلتوليزيتة أو ببلل تة المحليتةقب تستتخدص  ميتع  Open Universityئبلة ب ببسم 

"الوبةعبة المفتواة" تقنيبة التعليم عتن بعتد كمنهويتبة ليلتب  وبع تهب تمتب ليلتةا 

تتمم لإلاتتبرم للتتف 15ق ص  1998" بةعتتبة ضتتخمة" )ااتيتتب  ق  ق وضتتو ةلتتفلا ص 

 لبللب 100000الميسسبة التي ت م أكعر ةن 

ويستخدص التعلم عتن بعتد لموموعتة واستعة ةتن ا ئترالب اليتوص ق بف تل التفتور      

الستتتريع للت نولو يتتتبة الوديتتتدم ق والت لفتتتة العببتتتتة المتواضتتتعة فتتتي ةعبلوتتتة الةيبتتتتبة 

وتخزينهب وتقلهب ق تقدص العديد ةن الميسسبة الخبصة والعبةة وئير الهبافتة للتربا فتي 

بعد ةن التعليم ا سبستي للتف أعلتف ةستتو  ةتن التدر بة  ميع أتحب  العبلم التعلم عن 

 & .Casarotti, M., Filliponi, L., Pieti, L ا كبايميتة ق والمتيضالة العلميتة ب

Sartori, R. ,2002 ,p 66)ق 

 المبحث الثاني : الت لم  ن ب د وأهميته : -2

 يمكن إجمال أهمية الت لم  ن ب د في النقاط اآلتية :     

لتتفلا التتتعلم عتتن بعتتد المنتتبضج والفتترق ق وا ستتبليل التتتي تركتتز علتتف فتتتا يمعتتل ة• 

 الوصو  للف التعليم والتدريل ق وتحرير المتعلمين ةن قيوا الزةبن والم بنب 

 يوفر فرص تعلم ةرتة للمتعلمين سوا   أكبتوا أفرااا أو  مبعبة ب • 

 التعليمب يتسم ببلمروتة ال ةيرم   ايس يمعل الوز  ا سر، تموا في • 

يزيتتد ةتتن اافعيتتة المتتتعلم وذلتتك ةتتن تتتال  اعتمتتباه علتتف وستتبةل التتتعلم الت نولو يتتة • 

الحديعتتة ق وكتت لك ةتتن تتتال  تفتتوير التقنيتتبة القبةمتتة علتتف اإلتترتتتت ق وتبصتتة اتتة ة 

 الويل العبلميةب 

يم تتن وصتتفي بأتتتي تعلتتم يت تتمن تنفيتت  تفةيقتتبة ت نولو يتتب المعلوةتتبة والحوستتةة • 

في أكعر ةن ةوقتع تعليمتي   لت ا فهتو يتوفر عنبصتر الت لفتة والوهتد علتف  واةتلبةة

 & p182) Webster ,1997كبضتتل المعلتتم ق أو ةتتن يقتتوص ببلعمليتتة التعليميتتة ب 

Hackleyقب 

        المبحث الثالث : ب ض أدوات الت لم  ن ب د :  -3

مفةوعتتة ق ت تتمل أاواة التتتعلم عتتن بعتتد ةتعتتدام وةتنوعتتة فةبإلضتتبفة للتتف المتتواا ال    

ا اواة التعليمية ئيتر التفبعليتة وا اترلة ق وا قتراص المدةوتة ق وأقتراص الفيتديو 

الرقميتتتة ق وأ هتتتزم الراايتتتو ذاة المو تتتة القلتتتيرم   وال تتتراةا وأ هتتتزم التلفزيتتتون 

وا فالص ق وةقبلع الفيديوب وةع ذلك ق فإن الفلو  المفةقة للتعلم عن بعد قد بدأة ةتع 

في قدراة أ هزم ال مةيوتر علتف لرستب  واستتقةب  المعلوةتبة لل تروتي تب  النمو السريع

في  ز  ةتن العبتيتةب لقتد  عتل عتبلم المعلوةتبة الت إ يستهل الوصتو  لليتي عةرالويتل 

 ببل مةيوتر أضم أاام للتعلم عن ب عدب
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كمب ضو الحب  في كل  بتل اتر ةن  واتل الحيبم الحديعتة ق فتإن التعلتيم ةتن أ تل      

نمية ستور ي تمل اتمتب علتف استتخداص ت نولو يتب المعلوةتبة واةتلتبةة ق ب ترل الت

  (p87 , الت ييتراة التن يميتة والسيبستبتية التتي يم تن تنفيت ضب لوعتل التقنيتبة فعبلتةب

Cinar, M & Torenli, N. , 2010ق 

وقد سبضم التفور السريع لت نولو يب المعلوةبة في لت ب  لرق  ديدم في التعلتيم       

ةعتتل: التتتدري  والتتتعلم ببستتتخداص الت نولو يتتب المتفتتورمب بنتتب   علتتف ضتت ا لتتم تعتتد لتترق 

التتتدري  ق واكتستتب  المعرفتتة الوديتتدم ةقيتتدم ببلم تتبن والزةتتبن بعتتد اآلن وذلتتك بف تتل 

 ب  ت نولو يب التعلم عن بعد 

ا ةن المروتة في تحديتد ةتتف      ا كةير  ضنب  العديد ةن التقنيبة التي يم ن أن توفر قدر 

ق وأين ق وكيت  يتتم توييتع التتدري  واكتستب  المعرفتةق وذلتك بف تل التتعلم عتن بعتد 

 وبواسفة استخداص الت نولو يب  ب 

ب فتتي ذلتتك: لتت ا يم تتن تقستتيم التقنيتتبة المستتتخدةة لهتت ا ال تترل للتتف أربتتع ف تتبة بمتت    

 الفةبعة واللوة )اللوةق وال مةيوتر )الةيبتبةق والفيديوب 

وقد سبضم توسع اتة ة الويتل العبلميتة ق للتف  بتتل اةتخفتبل المستتمر فتي ت لفتة      

ةعبلوتتة المعلوةتتبة وتخزينهتتب وتقلهتتب ق فتتي اتتدو  تحتتوةة كةيتترم فتتي كيفيتتة لارا  

 يمي ولاارتيب المعلمين للتعلم عن بعد ق وكيفية تلميمي وتسل

ويم ن تعريت  التتعلم عتن بعتد بنتب  علتف ةبستةق : علتف أتتي تعلتيم وتعلتم يت تمن       

تب اقيقتة أن كتل أو ةع تم  تنفي  تفةيقبة ت نولو ية ةختلفتةب يع ت  ضت ا الملتفلا أي  

التتتدري  يتتتم ل تتراةه بواستتفة اتتخص بعيتتد عتتن المتتتعلم فتتي الزةتتبن والم تتبنب كقتتوم 

تمبعيتة واةقتلتباية ق ويعتد التتعلم عتن بعتد اليتوص أاتد أستر، ةسبضمة فتي التنميتة اة 

اب ايس تت من ةهمة التتعلم عتن بعتد أبعتبا ا أكةتر تستبعد  ةوبةة التعليم والتدريل تمو 

علتتف تتتوفير اةتفتتتبح والمروتتتة  ستتوا  ةتتن ايتتس : الوصتتو  ق أوالمنتتبضج الدراستتية ق 

 أوعنبصرأتر  ةن الهي لب    

 لم  ن ب د قوة مساهمة في التنميتة االجتما يتة واالقتصتادية المبحث الرابع : الت -4

 ك ناصر للتنمية المستدامة :  

ا أسبستي ب ةتن التيتبر الرةيستي لتن م         لقد أصةا التتعلم عتن بعتد بسترعة كةيترم  تز  

التعلتتيم فتتي كتتل ةتتن الةلتتدان المتقدةتتة والنبةيتتةب ستتوا ا  أكبتتتت ضتت ه الةلتتدان : أ نةيتتة أو 

فر عولمة التعلم عن بعد العديد ةن الفرص لوميتع الةلتدان لتحقيتق أضتدافهب عربية ق وتو

وتحقيتق التنميتتة المستتتداةة وتبصتتة فتتي التتن م التعليميتتة التببعتتة لهتتب فتتي كبفتتة المرااتتل 

 قp23 )   Dvorak, J.D. & Burchanan, K. , 2002, التعليمية ب
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ببلمهتبراة ق ولعتبام التتدريل ق وقد أاة اةاتيب بة المتزايتدم لالرتقتب  المستتمر       

لتحقيتتتق أبعتتتبا التنميتتتة  والتقتتتدص الت نولتتتو ي للتتتف ييتتتبام اةضتمتتتبص بتتتبلتعلم عتتتن بعتتتد  

 ب  المستداةة

وقد توسعت واياااة الةحو  والدراسبة المتعلقة ببلتعلم عن بعد ب  ل كةير فتي       

تقنيبتتي ق وأستبليةي السنواة ا تيرمب فقد تنبولت  واتل ةختلفة ةن التتعلم عتن بعتد ةتن 

ولرق التدري  ق للف تلوراة وارا  وةواق  الفال  وا كبايميين توبه التتعلم عتن 

بعدب ويم ن لنب أن تعرل بعا الدراسبة ب  ل ةو ز وقد ألقت ال تو  علتف أضميتة 

التعلم عتن بعتد   وةستبضمتي ال ةيترم فتي تحقيتق أبعتبا التنميتة المستتداةة ق وتبصتة فتي 

  بفة عبةة ةوب  التعليم بل

ق أ ر  اراستة ابلتة اتو  فعبليتة التدورم التدريةيتة 2011بيرةبة واترون )

عةر اإلتترتت واةج تفةيقبة الويل ةن أ تل تحستين بي تة التتعلم عتن بعتدب وقتد ركتز) 

Cinar and Torenli :2010 ق علف لعبام تلميم الدوراة التدريةيتة عةتر اإلتترتتت

الوقتور علتف تو هتبة وةواقت  لتال  و  ةن أ ل تلةية توقعبة الفال  المسولينب  

الدراسبة العليب توبه التعلم عتن بعتد عةتر اإلتترتتت ق وك ت  عتن ةوقت  ليوتببي عتبص 

 توبه التعلم عن بعدب 

ا كبايميين ب تأن التتعلم عتن بعتدب فتي  ق رأإ2009كمب ادا كبراكويوص وكبفب  )      

ت تتر اراستتة اتتو  تلتتور الفتتال  لمزايتتب وعيتتو  التتتعلم عتتن بعتتدب بيتتس 2004عتتبص 

ق تحليل العواةل المتعلقة ببتتيبر الفال  بمستبعدم اإلتترتتت 2003ةبروص واترونب )

التتي ةقببل التتعلم التقليتدإ ب تبق توا اآلثتبر الن ريتة والمنهويتة والعمليتة لتلتك العواةتل 

 تيثر في اتتيبر واتوبضبة الفال  ب  

 المبحث الخامس : مزايا و يوب الت لم  ن ب د :  -5

يتتوفر التتتعلم عتتن بعتتد عتتدا ا ة يحلتتف ةتتن المزايتتب التتتي يم تتن تقييمهتتب ةتتن تتتال       

المعبيير الفنية واة تمبعيتة واةقتلتباية ق وتستبضم ةستبضمة كةيترم فتي تحقيتق أضتدار 

 التنمية المستداةة ب 

كمب أن أسبليل التتعلم عتن بعتد لهتب ةزايبضتب التربويتة   ةمتب يتياإ فتي النهبيتة للتف       

فير ةلبار ةتعدام  لتوليد المعرفة واكتسببهب ق والمسبضمة في تحقيق أضدار التنميتة تو

قب ويم تن أن تومتل بعتا ةزايتب التتعلم عتن 65ق ص  2002المستداةة ب)اليوتست و ق 

 بعد في اآلتي : 

  يزيد التعلم عن بعد ةن تنمية فرص التعليم والتدريل ب 

 ب ةتزايدم للتحتديس ق ولعتبام التت دريل ق واإلثترا  ال خلتي ق ويحستن يوفر فرص 

فعبليتتة ت لفتتة المتتوارا التعليميتتة ق ويتتدعم  تتوام وتنتتو، الهيبكتتل التعليميتتة القبةمتتة 

 ببلفعل ب 
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  يعزي القدرم التنبفسية للميسسة التعليمية في تحقيق أضدار التنمية المستداةة ب 

   ال ةيترم ةيزم أتر  للتعلم عن بعد ضي سهولة وسرعة الوصو  لليي ق والمروتتة

 التي يتيحهب    ن العديد ةن التقنيبة يم ن الوصو  لليهب بسهولة ةن المنز ب 

  توفر العديد ةن أات ب  التتعلم عتن بعتد للفتال  الفرصتة للم تبركة ةتتف اتب وا ق

 & .P30 ) Fenton, C وعلتف أستبس فتراإ   بستةل ةروتتة التتعلم عتن بعتدب

Ward Watkins, B. , 2010ق 

 ليم ةيسور الت لفة لل بية   ايس لن العديد ةن أات ب  التتعلم عتن ض ا النو، ةن التع

 بعد تنفوإ علف ت لفة قليلة أو بدون ت لفة ) ةوبتية ق ب 

  التعلم عن بعد ضو أي ب ةتعدا الحواسب ضنتب  ةوموعتة ةتنوعتة ةتن المتواا التتي

يم ن أن تلةي تف يالة التعلم للوميع وببستخداص الحواس المتعدام اتتف ةتع ذوإ 

 اةاتيب بة الخبصة ب 

  في الواقع ق يتعلم بعتا الفتال  ةتن المحفتزاة الةلترية ويتتعلم التةعا اآلتتر

تب ق يم تن  ب  ل أف ل ةن تال  اةستتمب، أو التفبعتل ةتع برتتبةج كمةيتوترب أي  

أن يوفر التتعلم عتن بعتد تفتبعالة ةتزايتدم ةتع الفتال ب علتف و تي الخلتوص ق 

ةتتن لتترح ا ستت لة فتتي الفلتتل ئبلة تتب ةتتب  الفتتال  اةتفواةيتتون التت ين يخولتتون

"ينفتحتتون" عنتتدةب تتتتبح لهتتم فرصتتة التفبعتتل عةتتر الةريتتد اإلل تروتتتي ق أووستتبةل 

 قبp. 126ق 1996ق Yoakam & Warrenق Franklinفراية أتر  ب )

  الت لل علف ة  لة عدص المسبوام بين الف بة العمرية في التعلم   ت ترا لإلة بتتبة

 و رافي للوصو  للف التعليم ب المبايةق والتوسع ال

  تقتتديم التعلتتيم لومتتبضير كةيتترم ق وتقتتديم ةتتزيج ةتتن التعلتتيم ةتتع العمتتل ق أو الحيتتبم

 ا سرية ق للخب

  وةاتتك أن كتتل ضتت ه المزايتتب وئيرضتتب تستتبضم ةستتبضمة كةيتترم فتتي تحقيتتق أضتتدار

 التنمية المستداةة في التعليم 

 تب عيتتو   وفتي اتين أن ضنتب  ةزايتب ة التر للتعلتيم عتن بعتد ق لة أن ضنتب  أي  

ةختلفة للتعلم عن بعد  والتي يول أن ي ون الفال  والميسسبة علتف ارايتة بهتب 

 قةل الةد  في أإ برتبةج تعليم عن بعدب

 وةنهب علف سةيل المعب  : 

  يتفلل التعلم عن بعد التخفيط المسةق الدقيق وة اك أن ض ا يحتبو للف ةزيد ةتن

 الوقت والوهد علف كبضل القبةم بعملية التدري  ب 

  ستتيحتبو كتتل ةتتن المدرستتين والفتتال  الم تتبركين فتتي التتتعلم عتتن بعتتد للتتف تقتتديم

ت تتحيبة ق فتتي بعتتا ا ايتتبن   ةتتن أ تتل لتوتتبي بعتتا ا ةتتور وتحقيتتق بعتتا 

 في الوقت المحداب  ا ضدار
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   علف الترئم ةتن أن التتعلم عتن بعتد ةيستور الت لفتة ق فقتد ي تون ةلتحوب ب بت تبلي

تفية )علف سةيل المعب  : ت بلي  ال حن ق والمنبولة اإلضبفية ق وبعا الختدةبة 

 التي تقدص ةعال عن لريق اإلتترتت تتفلل ةلبري  وافع رسوص ةقببل ت  يلهبقب 

 راوا فعل فوريةب في بي ة الفلل الدراستي التقليديتة ق يم تن  ة يقدص التعلم عن بعد

 تقييم أاا  الفبلل علف الفور ةن تال  ا س لة واةتتةبراة ئير الرسميةب 

  ةتتع التتتعلم عتتن بعتتد ق يتعتتين علتتف الفبلتتل اتت تتبر راوا الفعتتل اتتتف يقتتوص المعلتتم

لتدروس ببلفريقتة بمرا عة عملي أوعملهب والرا عليهبب ببلمقبرتة ةع لريقة تقديم ا

 التقليدية ب 

     ا كةيتترا ةتتن الوهتتد ةتن  بتتتل المتتدربينق والمعلمتتين يتفلتل التتتعلم عتتن بعتتد قتدر 

 لتهي ة الفال  ةستخداص تقنيبة التعلم عن بعد ب  ل فعب  ق وةتقن ب

   ب  ميع الدوراة الدراسية المفلوبة عةراإلتترتتت ل تل ة يوفر التعلم عن بعد ااةم 

 ,p12 ) Goldstein, J.L. & Ford , عليميتة ب ت ل اقيتق ب برتتبةج وةرالتة ت

J.K. , 2002ق 

   يعد الح ور الفعلي للفلو  الدراستية للزاةي تب   إلكمتب  بعتا بتراةج التدر بة

العلميتتةب وةاتتك أن ضتت ا يتتوفر فتترص التفبعتتل و هتتب لو تتي والتتتأثير المتةتتبا  بتتين 

 في بعا ا ايبن ب  –التعلم عن بعد  ةوتمع المعلمين والفال  وض ا قد ةيوفره

   قد ة يتم اةعترار بدر بة التعلم عتن بعتد ةتن قةتل  ميتع أصتحب  العمتل علتف

 الرئم ةن أن ةع م أصحب  العمل يفعلون ذلكب 

  ة يمنا التعلم عن بعد الفال  فرصة للعمل علف ةهبراة اةتلب  ال فوإب 

  تةترم ةمبرستة التفبعتل اللف تي ة يحلل الفال  في اوراة التعلم عن بعد علتف

 ةع ا سبت م والفال  اآلترينب 

  عيتتل اتتتر للتتتعلم عتتن بعتتد ضتتو العزلتتة اة تمبعيتتةب قتتد ي تتعر المتعلمتتون عتتن بعتتد

الوستتدإ التت إ يتتأتي ةتتع ا تتور فلتتل -ببلعزلتتة أو يفقتتدون التفبعتتل اة تمتتبعي

 اراسي تقليدإب  

 تب اتوا ز أتتر  ةعتل: الوقتت التال يص لتتعلم الت نولو يتب ق وقد توا تي ال ليتبة أي  

واإلاةبل ةن أعفب  الت نولو يب ق وضيب، وقت كةير إلعداا ةواا التتعلم عتن بعتد 

ق ووقتت أقتتل للةحتتس ق وت تتبلي  ةبليتتة لضتتبفية للعمتتل ةتتع الت نولو يتتب فتتي المنتتز  

 وفي الم تلب

لذا  لن أضم ق ية فيمب يتعلق ببلتعلم عن بعد ضي استعداا المعلمين وةوق  الفال ب     

ق Christensenلم يدر  الفال  أن الت نولو يب ةفيدم ق فلتن يتقةلتوا التعلتيم عتن بعتد )

E.W قAnakwe U. P. & Kessler, 2001, 267) قE.H   

كمب أن عدص قدرم المعلمين علف تفوير المهبراة الاليةة ق وتةني ةوق  ليوببيق       
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  تتيثرعلف لت تب  ةوتمتع وتفوير أصو  التتدري  المفلوبتة ضتي ة تبكل ةهمتة أتتر

 التعلم عن بعد ق وتعيق ةسيرم التنمية المستداةة في التعليم ب  

وقتتد أثةتتتت الدراستتبة الحديعتتة التتتي أ ريتتت فتتي الموتتب  : و تتوا عالقتتة بتتين علتتم       

أصو  التدري  وةنبضوي ق والخةرم ال خلية ق والتعلم عتن بعتدب وببلتتبلي فتإن المعلتم 

ب فتي استتخداص الت نولو يتب أو ين تر لليهتب بفريقتة ستلةية ق فقتد عندةب  يتتراا للتف اتد ةت

 يعبتي ةنهج التدري  القبةم بيب 

وقتتد أثةتتتت العديتتد ةتتن ا بحتتب  أن العديتتد ةتتن المةتتباراة التعليميتتة ف تتلت   بستتةل      

  p25 , 2001 ,تأثيرضتتتب ال تتت يل علتتتف ةعتقتتتداة أو ةمبرستتتبة المعلتتتم ) 

Niederhauser Stoddart  قب 

تعتةر لريقة لاتب  أ هزم ال مةيوتر للف أع ب  ضي تة التتدري  عتبةال  اتتر فتي و     

 التفور ال خلي لعلم أصو  التدري  الت نولو يب 

المبحث السادس : نظرة  امة  لى تقنيتات التت لم  تن ب تد وأهميتهتا فتي ال مليتة  -6

 الت ليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة : 

لن استتخداص الت نولو يتب للمستبعدم فتي ةعبلوتتة المعلوةتبة وليلتبلهب لتي  بتتب ةر       

تتب  الوديتتد   لتهتتب علتتف ا قتتل قديمتتة قتتدص ال تببتتةب وةتتع ذلتتك ق علتتف ةتتدار الخمستتين عبة 

المبضية ق تستبرعت عمليتة تفتوير ةوموعتة ةتن التقنيتبة ب ت ل كةيتر ق وير تع ذلتك 

 لرقميةبأسبس ب للف اتترا، اإلل تروتيبة ا

تنقستتتم لتتترق التتتتعلم المتباتتتة المستتتتخدةة فتتتي التتتتعلم عتتتن بعتتتد للتتتف ةومتتتوعتين       

أسبستتيتين: التتتعلم المتتتزاةن وئيتتر المتتتزاةنب وةلتتفلا التتتعلم المتتتزاةن ضتتو: لريقتتة 

ليلب  ايس ي ون  ميع الم تبركين ابضترين فتي تفت  الوقتت عنتد التتعلمب لتتي ي تةي 

الدراستية علتف الترئم ةتن و توا الم تبركين فتي لرق التدري  التقليدية فتي الفلتو  

 ة بن بعيدب ويتفلل  دو  يةني ليتم تن يميب

يتمعل وضع التعلم ئير المتزاةن في التسليم ايس يم ن للم تبركين الوصتو  للتف       

ةواا الدورم التدريةية وفق ب لودولهم الخبص وببلتبلي ي تون أكعتر ةروتتةب ة ي فلتل ةتن 

ع تتب فتتي تفتت  الوقتتتب يم تتن الومتتع بتتين الفتتريقتين لتقتتديم اورم الفتتال  أن ي وتتتوا ة

 p 31 )  ( Harper, C. H., Chen,K.,2004 ,واادمب

تب لل بيتة    تتي يزيتد ةتن لة بتيتة        ا ةهم  يعد استخداص ةتوارا وتقنيتبة اإلتترتتت أةتر 

 الوصتتو  للتتف التعلتتيمب ةتتع ا تتت  فتتي اةعتةتتبر النفتتبق الهبةتتل لإلتترتتتت والختتدةبة

المتعتتدام التتتي يقتتدةهب ق فتتإن لت تتب  اليتتبة ةلتتممة للتلتتفا الفعتتب  لإلتترتتتت ق و متتع 

المعلوةبة وتحليلهب وتةبالهب وتوييعهب لالستتخداص المحتدا للتعلتيم ي تستل أضميتة كةيترم 

قب قب يتم استخداص تقنيبة اإلتترتت المختلفة للقيتبص بإتوتبي 25ق ص  2002)اليوتس و ق 

 ختلفة ق وضي : التدري  ق والتعلم ق ولاارم العملية التعليميةب المهبص التعليمية الم
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ويتيا ثرا  تقنيتبة اإلتترتتت ق والويتل ق والوستبةط المتعتدام الحديعتة لبتداع ب ئيتر       

 ةحدوا عندةب يتعلق ا ةر بتفوير الةراةج التعليمية اإلل تروتيةب 

ب  ديدم إلت ب  ةبام ارا       سية ةمتعة لل بيتة ةتع تمعيتل تحتد  توفر ض ه الخبصية فرص 

كةير للمعلم لمتفلةبتي   إلعبام التف ير في ةحتو  الدورم الدراستية فتي ضتو  التقنيتبة 

 الوديدمب

ق أاواة اإلتترتتتت وفق تتب  تتتوا، التفبعتتل  ,p47, 1994 Ellsworth,) ويلتتن       

ن الفتال  وا ستبت م بين الم بركين في العملية التعليمية علف النحو التتبلي: التفبعتل بتي

في العملية التعليمية ق والتفبعل بين الفال  وا سبت م أثنب  الةحس عن ةعلوةتبة اتو  

  ا ت فة الم تركة لألسبت م واإلاارم ولال  الم بريع الةحعية الم تركة ب  

كمب يم ن تقستيم التقنيتبة المختلفتة المستتخدةة فتي التتعلم عتن بعتد تقرية تب للتف أربتع     

 ,p 55 ) Isik, A. H., Karakis, : الفةبعة واللوة  وال مةيوتر ق والفيتديوبف بة

R. & Guler, I. , 2010ق 

فتتي اتتين قتتد اتتدا الةحتتس اإلالتتبةي اتتو  استتتخداص اةتلتتبةة اإلل تروتيتتة فتتي       

التعلم عن بعد ا توا، التبليتة ةتن وستبةط اةتلتبةة التفةيقيتة فتي ةعتل ضت ه الةتراةج: 

لفبك  ق والميتمراة اللوتية والةريد اإلل تروتتي  والوصتو  للتف قواعتد الهبت  ق وا

 قVon Berg Eulerق  p. 68  1998الةيبتبة )

وقد ت ون المواا المفةوعة بمعببة الملدر ا سبسي للتعليم ق أو قتد ت تون ت ميليتةب      

واتداة ةختلفتة  ف ملدر أسبسي  قد يستخدص الفال  عن بعد كتبب ب اراسي ب ق ويقر ون

في  دو  يةني ةحداب يم ن بعد ذلك استخداص تقنيبة أتر   ةعل : الةريد اإلل تروتتي 

كم متل للتعليمتبة قتد و        لفرح ا س لة ق ولرسب  المهبص ةرم أتر  للف المعلمب   

تتختت  المتتواا النلتتية اتت ل أوراق عمتتل ق أوأالتتة اراستتية ت ستتتخدص  نة تتب للتتف  نتتل ةتتع 

ديو أو اللتتتوةب ةتتتن المهتتتم ةالا تتتة أتتتتي يم تتتن ت تتتر المتتتواا المفةوعتتتة تقنيتتتبة الفيتتت

اإلضبفية عةر الةريد العباإ أو عةتر اإلتترتتتب ببإلضتبفة للتف ذلتك : ئبلة تب ةتب تستتخدص 

أ هتتزم الفتتبك    لنقتتل المتتواا المفةوعتتة ذضبب تتب وليبب تتب بتتين الفتتال  والمعلمتتينب وضنتتب  

 ا الفةبعةب العديد ةن المزايب والعيو  ةستخداص ةوا

: ةحمولتة لل بيتة )يم تن استتخداةهب فتي أإ ة تبنق ق ب ض مزايا المواد المطبو ة هي

وةستتتو  رااتتة ةرتفتتع )ةع تتم الفتتال  ةرتتتباون  تتد ا ةستتتخداص المتتواا المفةوعتتة 

للتتتعلمق ق وفعبلتتة ةتتن ايتتس الت لفتتة )يم تتن لت تتبةضب وتستتخهب بت لفتتة قليلتتةق ق وةتباتتة 

وراة التتتعلم عتتن بعتتد اةستتتفبام ةتتن ال تتتل المدرستتية بستتهولة ) يم تتن للعديتتد ةتتن ا

 الخبر ية   وببلتبلي توفير الوقت والنفقبة إلت ب  ةواا  ديدمقب 

: تقتتص التفبعتتل )ة تتتوفر المتتواا المفةوعتتة ب تت ل عتتبص  متتن  يتتوب المتتواد المطبو تتة

 تفبعال  ااتلي ب   يول است مب  التقنيبة اإلضبفية ق ةعل الةريد اإلل تروتيقب

وتوفر تقنيبة اللوة لرق ب فعبلة ةن ايس الت لفة لتعزيتز اوراة التتعلم عتن بعتدب     
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ويم ن أن ي ون الم تون اللتوتي لتدورم التتعلم عتن بعتد بستيف ب ةعتل : ضتبت  بتي بريتد 

صوتي ق أو يم ن أن ي ون ةعقد ا ةعتل : ةتيتمر صتوتي ةتع المي روفوتتبة ق و ستور 

 اوا  قد أصةا الةريتد اللتوتي اتبةع ب لل بيتةبالهبت  ق وة ةراة اللوةب وفي كل ا 

(.p44  Lau, L.K. ,2000ق 

يستما للفتال  بتتر  رستبةل للمعلمتين ب تا الن ترعن الوقتت ويستما للمعلمتتين       

بتتتر  رستتبةل لموموعتتبة فرايتتةب يم تتن استتتخداص الةريتتد اللتتوتي إلاارم اةتتةتتبراة 

تب كةتديل للةر يتد اإلل تروتتي  ول تك الفتال  )وضو تيبر يتفلتل الةرةوتةق ويعمتل أي  

 ال ين لي  لديهم  هبي كمةيوترب 

الملفتتتبة اللتتتوتية وا قتتتراص المدةوتتتة ئيتتتر ة لفتتتة ق وستتتهلة النستتتخ ق وةتعتتتدام      

اةستتتخداةبة ق ويم تتن استتتخداةهب إللقتتب  ةحبضتتراة ق أو القتتبة تقتتب  ق أوتعليمتتبة 

لتتي تتفلتل فروق تب اقيقتة فتي للمتعلمين الةعيدينب لتهب ةفيدم ب  ل تبص فتي التدوراة ا

    التلري  ق ةعل الل بة ا  نةية ق أو تلك الملممة ل ير القرا ب   

يم تتن استتتخداص المحباثتبة الهبتفيتتة   لمراقةتتة الفتال  الفتترايين أو للوصتتو  كمتب        

 للف العديد ةن الفال  في وقت وااد عةر ة بلمة  مبعية )ةيتمر صوتيقب 

ريقتتتة كتتت لك إلتباتتتة ةلفتتتبة اللتتتوة والفيتتتديو الرقميتتتة علتتتف الةواكبستتتت ضتتتي ل     

اإلتترتتتت بفريقتتة تم تتن اآلتتترين ةتتن ضتتةط أ هتتزم ال مةيتتوتر الخبصتتة بهتتم   لتنزيتتل 

 القبة  ديدم تلقبةي ب في سلسلة ةب عند ت رضب عةر اإلتترتتب

وةتتع تزايتتد اتتعةية اإلتترتتتت ق تح تتف تقنيتتبة ال مةيتتوتر ببضتمتتبص ةتزايتتد كوستتيلة      

تقديم التعلم عن بعدب ت مل تقنيبة ال مةيوتر ا سبسية المستخدةة في التتعلم عتن بعتد : ل

الةريتتد اإلل تروتتتي ق والتعتتبون عةتتر اإلتترتتتت ق والتتتعلم المستتتند للتتف الويتتلب وقتتد هتتل 

الةريد اإلل تروتي لفترم لويلة ضو تفةيق اإلتترتت الوايد في التعلتيمب وة يتزا  الةريتد 

ب في التتعلم عتن بعتدب ايتس تعتد  لرستب  اإلل تروتي ضو  أكعر تقنيبة ال مةيوتر استخداة 

رستتتبةل الةريتتتد اإلل تروتتتتي لريقتتتة اتتتبةعة ق وئيتتتر ة لفتتتة للفتتتال    للتواصتتتل ةتتتع 

 المعلمينب 

وفتتي بعتتا الحتتبةة ق يم تتن تن تتيم اورم كبةلتتة للتتتعلم عتتن بعتتد ببستتتخداص الةريتتد      

لالتلتب ب وفتي اتبةة أتتر  ق يم تن استتخداص اإلل تروتي ببعتةتبره الوستيلة الوايتدم 

 الةريد اإلل تروتي لت ملة تقنيبة اللوة أو الفيديوب 

وفتتتتي ضتتتت ا اللتتتتدا ت تتتتمل ةزايتتتتب اةتلتتتتبةة عةتتتتر الةريتتتتد اإلل تروتتتتتي: تعتتتتدا      

اةستتتخداةبة ق والرااتتة   ول نهتتب تتفلتتل اتلتتبة  ببإلتترتتتت ق وتت تتمن تعقيتتد تعلتتم 

ل تروتي والمرفقبةب كمتب تعتةتر اتلتبةة الةريتد اإلل تروتتي استخداص براةج الةريد اإل

ئير ةتزاةنة   ةمب يعني أتهب ة تحد  في وقتت وااتدب واةتلتبةة المتزاةنتة ةم نتة 

ةتتن تتتتال  الدرااتتتة عةتتر اإلتترتتتتت )تةتتتبا  تفتتتبعلي ثنتتبةي اةتوتتتبه علتتتف اإلتترتتتتتق 
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ببإلتترتتت التواصتل  واللوابة الةي تب  الم تتركة )يم تن ل خلتين أو أكعتر ةتلتلين

ةتتن تتتتال  اللتتتور الرستتوةية علتتتف الستتتةورم الم تتتركةق وةتتتيتمراة الفيتتتديوب وةتتتن 

المحتمل أن يوفر الويل ةنتتد  عبلمي تب لتتدري  التدوراة التدريةيتة فيتي وضت ا ةتب ههتر 

 ق ب  19 ليب تال  ض ه الفترم التي صبافت  بةحة وبب  كوروتب ) كوفيد 

لدوراة ب  ل اينبةي يب ويعتد تمتوذو التتعلم المستتند للتف كمب يم ن تحديس ةواا ا      

الويتتل تبلي تتب ب تت ل أسبستتي ةتتن قيتتوا الم تتبن والزةتتبن ق بينمتتب يلتتل للتتف الفتتال  فتتي 

  ميع أتحب  العبلم بسهولة ببل ةب 

وتتمعل ةزايب تقنيبة ال مةيوتر في : أتهب تسما ببلتعليم ال اتي ق ويم تن أن تت تمن      

ب ورسوةبة  وصوت ب وفيديو ق وتسما بمستو  عب   ةن التفبعل ق وتوفر ستوال  تلوص 

ة توب ب للمنبق بة والتعليمبة  وضي ئير ة لفة ق ويم ن الوصو  لليهب في  ميع أتحب  

العتتبلمب أةتتب عيوبهتتب فهتتي كمتتب يلتتي: تتفلتتل أ هتتزم وبتتراةج ق وتعتمتتد ب تت ل عتتبص علتتف 

ا ق  تتب كةيتتر  ويم تتن أن تحتتتوإ علتتف فيروستتبة اةتلتتبةة الم توبتتة ق وتتفلتتل تخفيف 

 ال مةيوتر ق وأااةضب ئير ةوثوق بي ب  ل ةلحوه في بعا ا ايبن ب

وئبلة تتب ةتتب تتميتتز تقنيتتبة الفيتتديو المستتتخدةة فتتي التتتعلم عتتن بعتتد بوستتبةط اإلرستتب       

)أاتتترلة الفيتتتديو وا قمتتتبر اللتتتنبعية ق وكتتتببالة التلفزيتتتونق وأ هتتتزم ال مةيتتتوترق 

تنستيقبة اتبةعة ق وستهلة  DVDتقدص أاترلة الفيتديو وأقتراص  والمي رووي قب ايس

اةستتتخداص للمتتواا التعليميتتة ق ويم تتن الوصتتو  للتتف ا  هتتزم بستتهولةب ببإلضتتبفة للتتف 

 سهولة الوصو  للف ا  هزم ق تعد ا ارلة وا قراص ئير ة لفة لل بيةب  

: أتهتب ليستت تفبعليتة ق وقتد ي تون  DVDأةب ببلنسةة لعيو  أاترلة الفيتديو وأقتراص 

لرستتبلهب عةتتر الةريتتد ة لف تتبب ويعتتد اإلرستتب  عةتتر ا قمتتبر اللتتنبعية ةتتن أقتتدص وأعتترق 

تقنيتتبة ةتتيتمراة الفيتتديوب وضنتتب  اب تتة ةبستتة للتتف ةومتتوعتين ةتتن المعتتداة  ت متتة 

ا قمبر اللنبعيةب ينقل الوصلة اللتبعدم )لةتق قمتر صتنبعي كةيترق لاتبراة الفيتديو 

وة للتتتف القمتتتر اللتتتنبعيب يستتتتقةل الوصتتتلة الهببفتتتة )ضتتتواةي لةتتتق صتتت يرق واللتتت

ويعرضهبب عند استخداص ةيتمراة الفيديو عةر ا قمبر اللنبعية للتتعلم عتن  اإلابراة

بعد ق يول أن ي ون الفلل الدراسي في اةستوايو ةوصتال  ب ت ل صتحيا   ةتن أ تل 

بو ارس ةقةتتتو ب وقتتتد ت تتتون الةتتترق ق والمي روفوتتتتبة ق وال تتتبةيراة الاليةتتتة إلتتتتت

 ةيتمراة الفيديو عةر ا قمبر اللنبعية ة لفة لل بيةب وض ه أاهر عيوبهب ب

علف الوبتل اآلتر وببإلضبفة للف التقنيبة السببقة للتعلم عتن بعتد : تتوفر عمليتبة      

اإلرسب  ببلمو بة الدقيقة لريقة فعبلة ةن ايس: الت لفة لعقد المتيتمراة عةتر الفيتديو 

 ةنبلق أكعر ةحليةب  في

ةتتيال ب و يم تتن  20وفتتي ال بلتتل ينقلتتون لاتتبراة الفيتتديو للتتف ةنتتبلق ة تةعتتد أكعتتر ةتتن 

 .p281 ) Marsap, A ,استخداص ض ا النو، ةتن اةتلتب  لإلرستب  فتي اتوتبه وااتد ب

& Narin, M. ,2009 
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أةب ببلنسةة للفيديو واللوة أاتباإ اةتوتبه للموتمتع ك تل أو بتين ةتدارس ةعينتة       

فتستتتتتخدص ةتتتتيتمراة الفيتتتتديو علتتتتف ستتتتفا الم تتتتتل  هتتتتبي كمةيتتتتوتر ةتتتتع ال تتتتبةيرا 

والمي روفون في أاد المواقع   لنقل الفيديو واللوة للف  هبي كمةيتوتر فتي ةوقتع أو 

توتبه واتلتب  صتوتي ثنتبةي اةتوتبهب وتتفلتل ةواقع أتر ب وينتج عني فيديو ثنبةي اة

ةيتمراة الفيتديو عةراإلتترتتت كتبةيرا فيتديو وبفبقتة / كتبةيرا رقميتة   لنقتل لاتبراة 

الفيتتديو ق ببإلضتتبفة للتتف ةي روفتتون وة ةتتراة صتتوة / ستتمبعة ضتتبت ب وينتتتج عنتتي 

 صورم ص يرم بة ع للبراة في العبتية ق اعتمبا ا علف سرعة اتلب  اإلتترتتب

 المبحث السابع : اتجاهات البحث المستقبلية والت لم  ن ب د : -7

أصةا التتعلم عتن بعتد واستع اةتت تبر فتي الستنواة الخمت  ع ترم المبضتية وضتو      

لي  ةورا اتوبه ةعبصر سور يتالافب ئبلة ب ةب ي ن ر لليي علف أتي تهج واستتراتيوية 

ل الوصتتتو  والوتتتوام  ديتتتدان ةهمتتتبن يم تتتن أن يستتتهمب ب تتت ل كةيتتتر فتتتي اتتتل ة تتتبك

واإلتلبرب عند التف ير في ةستتقةل التتعلم عتن بعتد ق ةتن المهتم الن تر فتي العديتد ةتن 

اةتوبضتتبة المتعلقتتة بتتبلتعلم والتتتي تتتيثر ببلفعتتل علتتف اةتوبضتتبة والتخفتتيط الحتتبليينب 

سي ون لحفظ الحقبةق قيمة أقل ب عير ق في اين أن استخداص المعلوةبة للتحليتل واتختبذ 

 سي ون ةهبرم ابسمة للتقدص التعليمي والمهنيب القرار

وقتتد أههتترة الدراستتبة أن لاتتتب  أاتت ب   ديتتدم ةتتن التتتدري  يوعتتل الفتتتال       

 , )  يق تون وقت تب ألتتو  فتي العمتتل علتف ضت ا الموضتتو، ق ةقبرتتة بتتبلمواا ا تتر 

2002 , p74 ( Dvorak & Burchanan 2002 قp.74 قب كمتب أههترp132 ) , 

Diaz and Cartnal  , 1999 ق أن الفتال  عةتر اإلتترتتت يعرضتون أتمتبل تعلتم

ل ا يول تفوير تموذو يراقل ببستتمرار  ةختلفة علف تفبق واسع وتلبةص أتر   

تلتتبةص الفبلتتل ويستتهل الحلتتو  علتتف تتيوتتة ليوببيتتةب يوتتل أن تتنتتبو  الدراستتبة 

 Diazاةق المسبفة )المستقةلية أس لة بحعية  ديدم تركز علف توبح الفبلل بدة  ةن لر

قب يوتتل أن يتتيثر ذلتتك علتتف الممبرستتة التعليميتتة ةتتن تتتال  ييتتبام اسبستتية 2000 ,

 الميسسبة التي تقدص التعلم عن بعد للمتعلم الفراإ ولعدااضم لتسهيل التعلم عن بعدب

فتتي الوقتتت تفستتي ق فتتي ا ت متتة التعليميتتة المو هتتة تحتتو الستتوق ب تت ل ةتزايتتد ق      

للتتف اتتد كةيتتر اتت ال  ةتتن أاتت ب  التتتعلم عتتن بعتتد كوستتيلة لتوستتيع تستتتخدص الميسستتبة 

أستواقهبب يستتما التفتتور الت نولتو ي بنمتتبذو وصتتو  وأت متة توصتتيل  ديتتدم ةرتةفتتة 

ق ةن تال  التل ير المستتمر للمعتداةبأتوا،  ديدم ةن الفللب يتم تقديم فرص  ديدم 

قتتل والت بةتتلب يم تتن أن واتخفتتبل الت تتبلي  ق وييتتبام ةروتتتة المستتتخدص ق ولة بتيتتة الن

تب ةتع تنتو، أكةتر ووصتو  أكعتر لتلتبف ب  تدعم ض ه الت ييراة ةوتمع ب اة ي ب أكعتر اتفتبا 

 قب84ق ص  2002للف الموارا التعليمية ةن تال  الةنية التحتية لل ة ة )اليوتس و ق 
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تتب تحتتو ييتتبام الوتتوام ا كبايميتتة بتتين اإلاارم ي      وتتل أن ي تتون اتوتتبه الةحتتس ةو ه 

المراقةة عبلية المستو    وتحسين المعلوةبة المرتدم للفتال  وال تركب  الختبر يين و

ق وت تتوين ثقبفتتة الوتتوام فتتي التتتعلم اإلل تروتتتي ولضتتبفة ت تتبص  تتوام التعلتتيم عتتن بعتتد ق 

  ق p 287  Marsap , 2009 ,والتفوراة الوديدم والت بةل ا كبايمي )

علتتتف اراستتتبة اتتتو  ت نولو يتتتب الفبلتتتل يوتتتل أن تحتتتتوإ ا بحتتتب  المستتتتقةلية       

والتخفي  ةن ة  لة اةتلبةةب وض ا يعني و وا ت بص تسليم ةواد ة متل بموموعتة 

ةن التعليمبة التعليمية المحدام  يد اب الهدر ضو لعتداا الفتال  بموموعتة أسبستية ةتن 

ر المهتتبراة الفنيتتة التتتي يم تتن استتتخداةهب فتتي  ميتتع التتدوراة لتقليتتل التتتأثير المت تتر

للم  الة الفنيةب يول أن يقلل ض ا التوايد ةن وقت و هتد المتوهفين الفنيتين فتي اعتم 

تب لريقتة  ديتدم  الن بص وببلتبلي تقليتل الت تبلي ب يوتل أن توتد ا بحتب  المستتقةلية أي  

لتتتوفير بي تتبة تعلتتم تعبوتيتتة ق والوصتتو  للتتف قبعتتدم الةيبتتتبة / الم تةتتبة لوميتتع ةواقتتع 

ب  تو يتي اتوبضتبة الةحتس الوديتدم تحتو تتوفير أةتبن أوستع لإلتترتتت التسليمب يول أي  

 كوسيلة اتلب  ق  ن الرسبةل المرسلة عةر اإلتترتت ةعرضة لخفر اعتراضهبب

 الفصل الثاني ) التنمية المستدامة و لالقتها بالت لم  ن ب د (

    المبحث األول : مفهو  التنمية المستدامة وأب ادها :  -1
عملية ابةلة ةت بةلة يتوق  توباهب علف ةب يقوص بي الة تر ةتن  هتد ةتعتدا التنمية      

الوواتل واةا ب ق فقد تزايد اةضتمبص بق ية التنمية التتي أتت ة ةعنتف أكعتر اتموليةق 

وارتةفتتتت بتحتتتو  ف تتترإ وتربتتتوإ ضتتتخم ي تتتم ستتتبةراةة بتيبة الة تتترية العلميتتتة ق 

تنمية اةقتلتباية واة تمبعيتة والسيبستية والعقبفية ق والت نولو ية الموهفة في تدةة ال

 ق    p22 ) Karakoyun, F. & Karak, M. T. , 2009, وئيرضبب  

: " التنمية التي تلةي ااتيب بة الويل الحبضتر ةتن  ت رف التنمية المستدامة بأنها     

اون الحد ةن لة بتية تلةية ااتيب تبة أ يتب  المستتقةلب ) فتويإ عةتد الترياق ق وكبتيتة 

 ق 22ق  2008بوروبة ق 

بمعنف أن اةل اإلتتبو ة يول أن ينقفع ةد  الحيبم  يال  بعتد  يتلب وضت ا يقت تي      

تموا  اقتلتبايب  كبفيتب  ق وااةمتب  ي تون تتب تي اقتب  ل تل الف تبة اة تمبعيتةق وةتن اون أن 

ةتبرم يق ي علف العرواة الفةيعية ق أو يستنف ضب ق أويم  بسالةة المحتيط الةي تيق وبع

أتتتر  التنميتتة المستتتداةة ضتتي: التنميتتة التتتي تحقتتق توايتتتب  بتتين الوبتتتل اةقتلتتباإ 

واة تمبعي والةي ي   ايس يول أن يتحقق النمو فتي كتل  بتتل ةتن الوواتتل التعال  

اون المسبس ببلوبتةين اآلترينق أإ ةتن اون أن ي تون تمتو  بتتل ةنهتب علتف استب  

 عب ب   الوبتةين اةترين أو علف اسببهمب ة

كمب يعني ةفهوص التنمية المستداةة تحقيق الت بةل بين  هتوا الدولتة والموتمتع ةتن       

أ ل ييبام النمو اةقتلباإ والتنمية اة تمبعية ةع تراتيد استت ال  المتوارا الفةيعيتة 
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لتأةين ااتيب بة الموتمع الحبلية ةنهبق ول ن ةن اون اةضرار بقدرم اة يتب  القباةتة 

 ين ااتيب بتهمب     علف تأة

القتتتو  -الممتل تتتبة العينيتتتة-وتت تتتون أبعتتتبا التنميتتتة المستتتتداةة ةتتتن )رأس المتتتب       

العروم الفةيعيةق و ميع ض ه اةبعبا يم ن تلخيلتهب فتي  -الرصيد اة تمبعي -الة رية

ثالثة أبعبا أسبسية ضي الةعد اة تمبعي ق والةعد اةقتلباإ ق والةعد الةي يب وضتي تعتد 

معببتتة ا ركتتبن للتنميتتة المستتتداةة وضتتي ليستتت بمعتتز  عتتن بع تتهب التتةعا بتتل ضتتي ب

ةتداتلة وتت ببك    لت ون تقفة التقب  تلك ا بعبا ضي التنمية المستداةة الحقيقية والتتي 

 بق33ق  2007فريد النوبر ق  ةحورضب اإلتسبنب )

تحقيتتق التنميتتة المبحتتث الثتتاني : دور التتت لم  تتن ب تتد وتكنولوجيتتا الت لتتيم فتتي  -2

 المستدامة: 

يتتياإ التتتعلم عتتن بعتتد وت نولو يتتب التعلتتيم اورا  ةهمتتب  ورةيستتيب  فتتي ةوتتب  التنميتتة      

 المستداةة   فهو ا اا  الرةيسية التي في ضوةهب يتم لادا  ت ييراة في ض ا العبلمب

فتي لاتدا  وضنب  سةةبن رةيسبن لالعتمبا علف التعلم عن بعد وت نولو يب التعلتيم       

الت ييتتر والوصتتو  للتتف تنميتتة ةستتتداةة فتتي ضتت ا العتتبلمق الستتةل ا و  ير تتع للتتف أن : 

التعلم عن بعد وت نولو يب التعليم ضو ا تسل في لكسب  الفال ق ال ين سي وتون يوةب  

ةب القوم العبةلة في الموتمتعق المعلوةتبة والمهتبراة الاليةتة وال ترورية   لموا هتة 

أن يستوعةي الن تبص  –ةيم ن  –حدثهب اةتفوبر العلمي والمعرفي ال إ الت يراة التي ي

 ق54ق  2008ةةبر  بوع ة ق التعليمي التقليدإ ب )

أةب السةل العبتي فعلتف الترئم ةتن التقنيتة الحديعتة تتياإ اورا  فتي اقتلتبايبة أإ       

ب هتبق ول تي يحتد  بلد كبن  لة أن الموتمع اليوص ضو ال إ يحدا توعية التقنية التتي يحت

ذلك ةبد ةن أن ي ون الموتمع علف ةرالة ةن التعلتيم تيضلتي  تت  قتراراة بت لكق لت ا 

يحتم علف التربية والتعليم ضنب أة  ت ون ةحلورم في  دران المدرسة فقط بتل تتعتداضب 

للتتف تبر هتتب وللتتف ف تتب  التتتعلم عتتن بعتتد والتتتعلم اإلل تروتتتي بخدةبتتتي الت نولو يتتة 

 المتنوعة بالمتعدام و

لن الدور الملقف علتف عتبتق التتعلم عتن بعتد وت نولو يتب التعلتيم فتي ةوتب  التنميتة       

المستداةة لي  ببلةسيط ق وأن المعنيين بهب علتيهم بت   الوهتد التاليص   إلعفتب  التربيتة 

والتعليم في ةوب  التعلم عن بعد الدور المنول بهب في تدةة التنميتة المستتداةة وتحقيتق 

افهبق لن ض ا يتفلل بنب  الخفط الولنية الفمواة وتنفي ضبق ولعبام الن تر فتي اور أضد

المنبضج الدراسية في ةوب  التنمية المستداةةق ولاةبو ةفبضيم وق بيب التنمية المستتداةة 

وأبعباضب العالثة فيهب بخبصة في ةواا العلوص والل بة المختلفتة ق والريبضتيبةق وييتبام 

تقتتتديم الةتتتراةج المستتتبعدم لتتتي ق وتوضتتتيا اوره فتتتي ةوتتتب  التنميتتتة تأضيتتتل المعلتتتم ق و

المستداةة ق واةستفبام ةن تةرتي في توعية الفال  والموتمتع بأضميتة التتعلم عتن بعتد 
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وت نولو يب التعليم في ق بيب التنمية المستداةةق وتنويع الةراةج وا ت تفة اإلل تروتيتة  

ضية التي ت سل الفال  وعيب  اقيقيتب  لم تبكل المختلفةق بخبصة ا ت فة العقلية والريب

بي بتهم ق وةوتتمعهم ق وواقتع اةتفوتبر المعرفتي الت إ يعي تون فيتيق وت تعرضم بأضميتة 

وبخبصتتة فتتي المتتواا العلميتتة ةعتتل : الريبضتتيبة والعلتتوص ق وتعيتتر  –الةي تتة اإلل تروتيتتة 

عنبيتتة بتنميتتة لتتديهم الدافعيتتة للةحتتس والتقلتتي عنهتتبق وعتتن ستتةل العتتي  فيهتتبق ةتتع ال

ةوموعة المهبراة لد  الفال  ةعتل التخفتيطق والتلتميم ق والتنفيت ق واتختبذ القترارق 

وتنمية القرا م وال تببة عن ةوبةة التنمية المستداةة   وتفعيل المسببقبة بين الفتال  

ااتل المدارس وتبر هب   للتعري  ببلتنمية المستداةةق والتدريل الميداتي ل تي تتياإ 

والتعليم الدور المفلو  ةنهب علف أكمل و ي وتبصة في ةوب  التعلم عتن بعتد  التربية

 قArmstrong, M. 2006 , p 65) وت نولو يب التعليمب

 المبحث الثالث : مستويات التنمية المستدامة : -3

 تت ون ةستويبة التنمية المستداةة ةن أربع ةستويبة ضي كبآلتي:  

ذلتك ةتن تتال  لعتداا برتتبةج تقنتي لل تروتتي ق  ويم ن تحقيتقالمستوى الوطني:  -1

يسهم في تسهيل الرصد ق والمتببعة لمياراة قيتبس ا اا  للتنميتة المستتداةة وئبيبتهتب 

 ووسبةلهبب

ويتنتتبو  ةياتتراة لرصتتد ق تتبيب التعلتتيم ذاة اللتتلة علتتف  المستتتوى االقليمتتي: -2

بحي ةلتففف عليتبن ق المستو  اةقليمي )تفة تفوير التعليم في الولن العربيق ) ر

 ق 44ق  2010

: ويتنبو  ةياراة ت في ق بيب ةرتةفة بسيبسبة التعليم علتف المستوى القطا ي -3

 تحو أكعر اموة ب

ويتنبو  ةوموعة ص يرم ةن المياتراة ا سبستية كوتز  ةتن  المستوى ال المي: -4

 للبر عبلميب أوسعب

 امة وأهميته :       المبحث الرابع : الت ليم من أجل التنمية المستد -4

ةليتبراة تستمة والمتوارا الفةيعيتة  8ةع تزايد س بن العتبلم الةتبلغ عتداضم أكعترةن      

المحتتدوام ق تحتتن   كتتأفراا وةوتمعتتبة ق بحب تتة للتتف أن تتتتعلم كيتت  تعتتي  ةع تتب ب تت ل 

ةستداصب وتحن بحب ة أي ب للف اتخبذ ل را اة ةستيولة بنتب   علتف فهتم أن ةتب تقتوص بتي 

يم ن أن ي ون لي اثبر علف ايبم النتبس وال وكتل فتي المستتقةلب  ) ببستم ئتدير ق  اليوص 

 ق 12ق   2010

النتبس ةتن ت ييتر  (ESD) في ضو  ذلك يمّ ن التعلتيم ةتن أ تل التنميتة المستتداةة     

يحقتق الخةترم ق والمتعتة ق والدافعيتة  لريقة تف يرضم والعمتل ةتن أ تل ةستتقةل ةستتداص

 .سب  المعرفةالقوية للتعلم واكت

تهتتدر اليوتستت و للتتف تحستتين الوصتتو  للتتف تعلتتيم  يتتد ق يستتتخدص الت نولو يتتب و     

الحديعة والتعلم عتن بعتد ب تأن التنميتة المستتداةة علتف  ميتع المستتويبة ق وفتي  ميتع 
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السيبقبة اة تمبعية   لت يير الموتمع ةن تال  لعبام تو يي التعليم ق وةسبعدم النتبس 

 رفة ق والمهبراة ق والقيم ق والسلوكيبة الاليةة للتنمية المستداةةب علف تفوير المع

لت ا يتعلتق ا ةتر بتتإاراو ق تبيب التنميتة المستتداةة ق ةعتتل : ت يتر المنتب  ق والتنتتو،      

 الةيولو ي ق والتقدص العلمي الت نولو ي في التدري  والتعلمب 

لمتتين ق علتتف أن ي وتتتوا  هتتبة ايتتس يتتتم ت تتويع ا فتتراا ستتوا  أكتتبتوا ) لالبتتب وةع    

فبعلة ق وةسيولة تت لل علف التحديبة ق وتوا ي اةتفوبر العلمي والمعرفي ق وتستبير 

 التقدص الت نولو ي الهبةل الحبا  في الموتمع ق وال إ  عل العبلم كلي قرية ص يرم ب

توتزأ وضنب  اعترار اولي ةتزايد بتبلتعليم ةتن أ تل التنميتة المستتداةة كعنلتر ة ي    

ةتتن  تتوام التعلتتيم وعبةتتل تم تتين رةيستتي للتنميتتة المستتتداةةب ت تتمل أضتتدار التنميتتة 

تب القباةتة  (SDGs) المستداةة التي اعتمدضب الموتمع العبلمي تتال  الخمستة ع تر عبة 

ةتن أضتدار التنميتة  4ةن الهتدر  4.7التعليم ةن أ ل التنمية المستداةةب يتنبو  الهدر 

التعلتتيم ةتتن أ تتل التنميتتة المستتتداةة والتتن هج ذاة اللتتلة ةعتتل  المستتتداةة ب تتأن التعلتتيم ق

 (GAP) تعليم الموالنة العبلميةب اليوتس و ةسيولة عن تنسيق برتبةج العمل العتبلمي

 .ب أن التعليم ةن أ ل التنمية المستداةة

 المبحث الخامس : تنفيذ تجربة الت لم  ن ب د في ضوء التنمية المستدامة :  -5

قرن الع رون ابت بر وتفور تقنيبة تفوق الخيب  قةل قرن ةن الزةتبن  أا  اهد ال     

 قةو  ض ه التقنيبة للف بديل  ديد لتوفير التعليم والتدريل ق أإ التعلم عن بعدب

وعلف الرئم ةن المخبور ا ولية ةن أن التعلم عن بعد قد يقلل ةن  توام التعلتيم ق      

حة ق ويم تتن لثةبتهتتب ق وأن العديتتد ةتتن أاتت ب  فقتتد أههتترة الدراستتبة أن فواةتتده واضتت

 ق   Belanger & Jordan ,2008 ,p17 التعلم عن بعد تح ف بقةو  سريع)

ايس يتفلل تنفي  التعلم عن بعد والتقنيبة الداعمة لتي تخفيفتب  اقيقتب ب تت تمن ضت ه      

ر العمليتتة أربتتع تفتتواة أسبستتية وضتتي : ل تترا  تقيتتيم اةاتيب تتبة ق وتحديتتد ا ضتتدا

التعليمية  ولتتبو المواا التعليمية   وتوفير التدريل والممبرستة للمتدربين والميسترين ق 

 وتنفي  الةرتبةجب

ي تتمل ل تترا  التقيتتيم المفلتتو  : التتدورم التدريةيتتة ق وةتتدر  الومهتتور ق وتحليتتل       

الت نولو يبب ويهدر تحليل الدورم للف تحديد : ةوتبةة المحتتو  التتي يم تن تعزيزضتب 

أو توستيعهب أو الةتتد  فيهتب ةتتن تتتال  تقنيتبة التتتعلم عتن بعتتدب ايتتس يةتدأ التقيتتيم بفحتتص 

اةاتيب تتبة التعليميتتة التتتي لتتم يتتتم تلةيتهتتب وتحديتتد ةتتب لذا كتتبن التتتعلم عتتن بعتتد يم تتن أن 

 يسبضم في تنميتهب وتحقيق أضدار التنمية المستداةةب 

ق لوميع الفال  في بعا الحتبةةسةة وتالاظ أن تقنيبة التعلم عن بعد ليست ةنب     

فمن ال رورإ و وا قدر كةير ةن الدافع والقدرم علف العمل في بي ة ذاتيةب لت لك ةتن 
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المهم تحليل  مهورالدورم التدريةيتة المحتمتلب ويحتتبو التتعلم عتن بعتد للتف ةيسترين ق 

 وفرق اعم فني ت من ت  يل  ميع المعداةب 

ايتتس يوتتل تتتدريل المتتدربين والميستترين ق وةتتوهفي التتدعم الفنتتي لهتت ا ال تترلب       

ويم ن تقديم التعلم عن بعد ةن تال  تقنيبة ةختلفتة   ايتس يعتمتد اتتيتبر الت نولو يتب 

ا كعر ةال ةة علف المحتو  ق وأتمبل تعلم الفبلل ق وا  هزم ق والةراةج المو توامب 

بلمواقع الو رافية للمعلمين والفال  أي ب ب ) ةحمتد بتوضزم ق وقد تتأثر الحلو  التقنية ب

 ق54ق  2008وعمر بن سديرم ق  

كمتتب يوتتل أن ي تتع ةتتن يستتتخدص التتتعلم عتتن بعتتد فتتي استتةبتي : تحقيتتق ا ضتتدار     

التعليميتتة بدقتتة فتتي المقتتبص ا و ب وفتتي ضتت ه الحبلتتة  تعتتد الت نولو يتتب ةوتترا أاام أتتتر  

لنقتل ةحتتو  التتدري  ب ت ل فعتب  والتفبعتل ةتع الفتال ب  يم ن للمدرسين استخداةهب

بعتتد تحديتتد ا ضتتدار وال بيتتبة ق يم تتن تلتتميم المتتواا التعليميتتة وتفويرضتتبب ويوتتل أن 

 ت ون المواا اقيقة ق وةنبسةة ق وةنّ مة   لتع يم الفواةد للفال  ق وتقليل القيواب

لمتين ببستتخداص الت نولو يتب ق كمب تعد براةج تدريل المعلمين ةهمتة   لتعريت  المع     

 وك لك للمسبعدم في لعبام تلميم اةستراتيويبة التعليميةب  

كمب يم ن تنفي  الةرتبةج بعتد اةتتهتب  ةتن التتدريل ق وبعتد ل ترا  اتتةتبر توريةتي      

لتقنيتتبة التتدعم ب تت ل فعتتب ب ةتتن المهتتم للتتتعلم عتتن بعتتد   كتتي يحقتتق أضتتدار التنميتتة 

م : ت مين ا ت فة المن مة ق وتحديتد الوتداو  الزةنيتة والمواعيتد المستداةة في التعلي

 النهبةية ق وتعليقبة الفال  ق وتوفراإللبرال إ يحتب ي الفال  للعمل في بي ة ةرتةب 

تب علتف التفتبعالة   ايتس يتتم ل ترا  التقيتيم       كمب يول أن تركز ةرالة التنفيت  أي  

كمتتب أتتتي ةتتن المهتتم ل تترا  المرا عتتبة ب تت ل الت تتويني ةتتن تتتال  التفتتوير والتنفيتت    

ب ق في اتتيبر تفةيقبة التعلم عن بعد ق تعتةر عواةل ةعتل: الموقتع الفعلتي  ةت ررب أي  

ق والحوتتم ق والتخلتتص ةهمتتة   إلت تتب  ت تتبص الةيبتتتبة التت إ يتتدعم التتتعلم عتتن بعتتدب 

رو الحترص ببإلضبفة للف ذلك : يتعين علف الوبةعبة تقتديم الخدةتة للفتال  ااتتل وتتب

 الوبةعي ق وك لك  ع ب  ضي ة التدري  ق وةرافق الةحس والم تةبةب

ا  فتتتتي موضتتتتو ات التنميتتتتة المبحتتتتث الستتتتادس :التصتتتتورات شتتتتا  ة االستتتتتخد -6

 :  المستدامة

ضنتتب  توعتتبن ةتتن التلتتوراة اتتبةعة اةستتتخداص ل يفيتتة تفبعتتل الوواتتتل المختلفتتة      

للتنميتتة المستتتداةة: أاتتدضمب ةتتن ثتتال  اواةتتر ةتداتلتتة ق تمعتتل الركتتبةز التتعال  للتنميتتة 

اةقتلبا والموتمع والةي ة ي هر اآلتر اةقتلبا المتأصتل فتي الموتمتع ق  -المستداةة 

ةن الةي ة ب يركز ا تير علف الدور المركتزإ الت إ تلعةتي وال إ بدوره  ز  ة يتوزأ 

 .الةي ة في الموتمع الة رإ وببلتبلي في اةقتلبا

ةب ضو الدور ال إ يلعةي التعليم في التنمية المستداةة؟ التعلتيم الويتد ضتو أاام أسبستية      

المتحتتدم فتتي لتحقيتق عتتبلم أكعتر استتتداةةب تتم التأكيتتد علتتف ضت ا فتتي القمتة العبلميتتة لألةتم 
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ايس تم تحديد لعبام تو يي أت متة التعلتيم الحبليتة كمفتتبح  2002 وضبتسةرو في عبص 

علتتف تفتتوير  (ESD) للتنميتتة المستتتداةةب ي تتوع التعلتتيم ةتتن أ تتل التنميتتة المستتتداةة

 المعرفة والمهبراةق والفهمق والقيمق واإل را اة الاليةة إليوبا عبلم ةستداص 

حفتبه عليهتب ق ويعتزي العدالتة اة تمبعيتة ق وي توع اةستتداةة ي من امبية الةي ة وال 

اةقتلتتبايةب  وقتتد تفتتور ةفهتتوص التعلتتيم ةتتن أ تتل التنميتتة المستتتداةة للتتف اتتد كةيتتر ةتتن 

التعلتتيم الةي تتي ق التت إ ستتعف للتتف تفتتوير المعرفتتة ق والمهتتبراة والقتتيم ق والمواقتت  ق 

 والسلوكيبة لد  النبس   لرعبية بي تهمب 

بلهتتدر ةتتن التعلتتيم ةتتن أ تتل التنميتتة المستتتداةة ضتتو: تم تتين النتتبس ةتتن اتختتبذ لتت ا ف    

   ( p22, القراراة وتنفي  اإل را اة لتحستين توعيتة ايبتنتب اون المستبس ببل وكتلب

Levinson, D.L. ,2005قب 

كمتتب يهتتدر للتتف اةتتج القتتيم المتأصتتلة فتتي التنميتتة المستتتداةة فتتي  ميتتع  واتتتل      

 .وةستويبة التعلم

ب لن ضنب  عدا ةن الموضتوعبة الرةيستية فتي التعلتيم ةتن أ تل التنميتة المستتداةة ق كم

تب ةواضتيع  وبينمب ينلل التركيز المهتيمن علتف اةضتمبةتبة الةي يتة ق فإتتي يتنتبو  أي  

ةعتتل التخفيتتت  ةتتتن اتتتدم الفقتتتر  والموالنتتة ق والستتتالص ق وا تتتتالق  والمستتتيولية فتتتي 

ديمقراليتتتة والح تتم  والعدالتتتة ق واقتتتوق اإلتستتتبن ق الستتيبقبة المحليتتتة والعبلميتتتة ق وال

المستتتبوام بتتتين الونستتتين وةستتتيولية ال تتتركبة ق ولاارم المتتتوارا الفةيعيتتتة ق والتنتتتو، 

 ق ويم ن أن يسبضم التعلم عن بعد في النهول بق بيب التنمية المستداةة ب  الةيولو ي

ي ال ملية الت ليمية المبحث السابع : كيفية استخدا  تكنولوجيا الت لم  ن ب د ف -7

 في ضوء التنمية المستدامة : 

تساهم تكنولوجيا الت لم  ن ب د واستخدامها في ال ملية الت ليمية في ضوء      

 ق  63ق  2009) توال  ةختبر قدرإ ق   التنمية المستدامة في اآلتي :

يم تتتن توهيتتت  ت نولو يتتتب التتتتعلم عتتتن بعتتتد لحتتتل ة تتت الة ايااتتتبص الفلتتتو  ق  -1

والقبعبة التدريسية   وببلتبلي تتوفير هترور ةال ةتة للةي تة اللتحية للمدرستة ق 

 والتعليم الفعب  ب 

ةوا هتتة التتنقص الحبصتتل فتتي أعتتداا أع تتب  ضي تتة التتتدري  ق المتتيضلين علميتتب  -2

 وتربويب ب 

معلمتتين فتتي ةوتتبةة : لعتتداا ا ضتتدار ق والمتتواا التتتدري  والتتتدريل المستتتمر لل -3

 التعليمية ب 

 ترسيخ القيم والمةبال التربوية والتعليمية  ل ل ةن الفبلل ق والمعبلم ب  -4

 تنمية القدرم علف التأةل ق والتف ير العلمي ق وةهبراة الةحس الفعب  ب   -5
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ملية التعليمية ق ةواكةة الن رم التربوية الحديعة التي تعتةر أن المتعلم ةحور الع -6

 وييبام اافعيتي وليوببيتي في العملية التعليمية ب 

في ضوء أب اد التنمية  ب د  ن اإللكتروني التدريس المبحث الثامن : مهارات -8

يمكن تلخيص مهارات التدريس اإللكتروني  ن ب د في ضوء أب اد ، المستدامة

ق ق ( Marsap, A. & Narin, M. , 2009 , p44التنمية المستدامة في اآلتي : 

 ق21ق  2009)ةلففف ر ل ق 

 واقعية بفريقة الدراسية المبام تقديمي في للبر نيم  ال إ المحتو  كمية تقدير -1

 وةنفقية ب

يف ل  يس  ا ةختلفة وتدري  تعلم تتفلل أتمبل التي الفال  ة بركة ةن التأكد -2

  مبعية ةختلفة ب في ةواق  التعلم الةعا

 علف  ة فسهمأتالفال   علف التركيز تال  ةن للمبام الدراسية يلال خ التو ي -3

 واإلتباة للتلميم ب   اإلةداا  ت بص

 للتعلم اإلل تروتي ق وييبام اافعيتهم تحوه ب  راضيين ق وةتحمسين الفال   عل -4

 اإلل تروتي عن بعد ب التعليم لدعم المفةوعة الدراسية المبام ةسبتدم -5

عةبراة  استخداص لريق عن اإليوبي فعل التركيز ةع اإلة بن بقدر اةلبلة عدص -6

 وةتمبس ة    ةعةرم يرملق و مل

 الخالصة واالستنتاجات :  -ثامنا

تفرقت ورقة العمل الحبلية للف : ةحبولة لبراي أضمية توهي  تدةبة التعلم عن       

اةستعمبر  بعد ق واوره في تحقيق التنمية المستداةة في العملية التعليمية ق ببعتةبر لن

واةضتمبص ببلتعلم عن بعد وت نولو يب التربية والتعليم ضو الركيزم ا سبسية لالقتلبا 

الرقمي في العلر الحبليق ببإلضبفة للف الدور اةستراتيوي ال إ تلعةي ت نولو يب 

المعلوةبة والتعلم عن بعد في ييبام ةعدةة النمو اةقتلباإ  وتسهيل أاا  وتقديم 

الخدةبة اة تمبعيةق والتعليمية ق والمسبضمة في الحفبه علف الةي ة العديد ةن 

 واست ال  الموارا الفةيعيةب

ايس وفرّة ت نولو يب التعلم عن بعدق ةنلة فريدم وةهمة   ةست بفة عتدا كةيتر      

ةتتن تتتدةبة التنميتتة المستتتداةةق ةعتتل : التوتتبرم اإلل تروتيتتة ق وأت متتة التتدفع المتنقلتتةق 

وتفةيقبة التعليم اإلل تروتي واللحة اإلل تروتية ق وتدةبة رصد ا رل وت يتراة 

ن وةتتة التعليميتتةب وت تتمين لاتتبرم قويتتة للتتدور المحفتتز المنتتب ق وبلتتورم أكةتتر فتتي الم

لت نولو يتتب المعلوةتتبة واةتلتتبةةق ةتتن اتتأتي أن يستتبعد علتتف ضتتمبن التوصتتل للتتف 

التتو  لموا هتتة تحتتديبة التنميتتة المستتتداةة فتتي عتتبلم اتتت  فتتي  التفتتور بدر تتة كةيتترم 

يتع  واتتل ةتسبرعة يتزايتد فيتي التدور المحتورإ للت نولو يتب والتتعلم عتن بعتد فتي  م

 الموتمع   وض ا ةب تأكد تال   بةحة كوروتب ب
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وت را لمب تقدةتي ت نولو يتب التتعلم عتن بعتد ةتن فترص لزيتبام النمتو اةقتلتباإق       

والعدالتتة اة تمبعيتتة والحفتتبه علتتف الةي تتةق فتتإن اةستتتعمبر فتتي ت نولو يتتب المعلوةتتبة 

  بنيتتة تحتيتة اديعتتة يمتتعالن واةتلتبةة ق كأاتتد أو تتي وأات ب  التتتعلم عتتن بعتد ق وبنتتب

ةفتتتبح التنميتتة اة تمبعيتتة اةقتلتتباية ال تتبةلة والمستتتداةةب ئيتتر أن ضتت ا اةستتتعمبر 

واةضتمبص ال ةيتر تح متي ةوموعتة ةتن المحتدااة التتي قتد تتياإ للتف ت تويع أو تعةتيط 

والتفتتوير فتتي  بتتتل التتتعلم عتتن بعتتد ق وةنتتي و تتل علتتف الح وةتتبة  عمليتتة اةستتتعمبر

ةي تتتة المنبستتتةة   لوتتت   وت تتتويع اةستتتتعمبر فتتتي ت نولو يتتتب التتتتعلم عتتتن بعتتتد تتتتوفير ال

 واةضتمبص بي وتبصة في ةوب  التعليم والتعلم ب

ويعتةتتر التتتعلم عتتن بعتتد ق وتفةيتتق تقنيتتبة المعلوةتتبة ق وتبصتتة ةتتن تتتال  التتتعلم      

المتنقتتل ق بمعببتتة ابضتتر وةستتتقةل التتتعلم و تتز  ة يتوتتزأ ةتتن أإ تتتو، ةتتن العمليتتة 

 التعليمية في المستقةلب 

لت ا يوتتل أي تب لاتترا  ةوتتبلين واعتدين ب تت ل ةتزايتد فتتي تفتتوير التتعلم عتتن بعتتد:     

نقلة والتعلم اإلل تروتيب يم تن تنفيت ه فتي بي تة الهتبت  المحمتو  ببستتخداص الحوسةة المت

ق والهواتت  PDAأ هزم ةختلفة ةعل الهوات  المحمولة والمسبعد الرقمي ال خلي )

 ال كية وا  هزم اللواية وأ هزم ال مةيوتر وةب للف ذلكب

قتديم سيبستبة تعليميتة كمب يول علف الميسسبة التعليمية التي تقدص التعلم عن بعد ت     

ذاتية اللنع واخلية وةخللة ق ولرابااة تفوير ق وأت متة لاارم تعليميتة تتياإ 

للف لادا  ت يير   رإ في ت بص المعلوةبة بأكملي في ض ه الميسستة التعليميتة ب بهت ه 

الفريقة ق يم ن للميسسبة التي تقدص التعلم عن بعد أن تزيد ب  ل كةيتر ةتن لة بتيبتهتب 

ةع ةختلت  الوهتبة الفبعلتة بمتب فتي ذلتك الفتال  والمعلمتين والمتوهفين ق ببب  للتفبعل

 للخب

في ضتو  ةتب ستةق يم ننتب القتو  : لن التتعلم عتن بعتد لتي  ةوترا اتوتبه ةعبصتر        

سور يتالافق بل يول علف الميسسبة التعليمية تةنتي ضت ا النتو، ةتن التتعلم ق والت إ 

ة كوروتتب علتف كبفتة ا صتعدم فتي الموتمتع   ثةت توباي ال ةير فتي هتل أيةتة و بةحت

لتنميتتة المستتتداةة وتحقيتتق وةاتتك لن كتتل ضتت ا يلتتل فتتي النهبيتتة فتتي تنميتتة ق تتبيب ا

 ب  أضدافهب

 نتا ج ورقة ال مل :  -تاس ا

متتن دتتالل متتا تتتم  رضتته فتتي ورقتتة ال متتل الحاليتتة ، وإلقتتاء ال تتوء  لتتى أهميتتة       

 مستدامة ؛ توصل الباحث إلى النتا ج اآلتية : الت لم  ن ب د في ضوء أب اد التنمية ال

لن تفوير وييبام اةستعمبر فتي قفتب، ت نولو يتب المعلوةتبة واةتلتبةة ق كأاتد  -1

أو ي التعلم عن بعد وأا بلي  واسن استخداةي وتوهيفتي ي ت ل فرصتة ذضةيتة لتدفع 

عولتتة التنميتتة المستتتداةةق وتحقيتتق تحستتينبة فتتي ةستتتويبة المعي تتة ل تتل اتتراةا 
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 لموتمع ب ا

لن اةستعمبر في ةوتب  التتعلم عتن بعتد  تح متي ةوموعتة ةتن المحتدااة التتي قتد  -2

تياإ للف ت ويعي أو تعةيفيق وةني و ل علتف الح وةتبة تتوفير الةي تة التم ينيتة 

المالةمتتة لتن تتيط ا عمتتب  فتتي قفتتب، ت نولو يتتب المعلوةتتبة واةتلتتبةة والتتتعلم 

براة المحليتتة وا  نةيتتة ق وااعمتتة لهتت ا عتتن بعتتدق وليوتتبا اليتتبة ةحفتتزم لالستتتعم

 النو، ةن التعلمب

لن تمتتو تتتدةبة واستتتخداص أتتتوا، ت نولو يتتب التتتعلم عتتن بعتتد يستتتلزص تتتوفير ةتتوارا  -3

تمويلية ب  ل رةيسي ةن تال  ال ركبة العبةلة ببلقفب،ق سوا  ةن تتال   ت   

ةي فيتركز ب  ل اةستعمبراة المحلية أو ا  نةية  أةب فيمب يتعلق ببلتمويل الح و

رةيسي في تتوفير الةنيتة ا سبستية لنمتو القفتب، وفتي بعتا المةتباراة الح وةيتة 

 المنف م لتسهيل فرص كبفة الموالنين للنفبذ للف تدةبة القفب،ب

وتبصتة فتي وقتنتب الحتبلي ق وكيفيتة توهيت   –ضرورم اةضتمبص ببلتعلم عتن بعتد  -4

ا ة يتوتزأ ةتن المنتتبضج تدةبتتي المتنوعتة فتي العمليتة التعليميتتة ق وأن  ت تون  تز  

 الدراسية ب

أضميتتة ة تتتبركة القتتتيم والمةتتتبال التتتتي تتتدعم التنميتتتة المستتتتداةةق وت تتتمينهب فتتتي   -5

 ةحتو  المنبضج الدراسيةب 

تعزيتتز التف يتتر النقتتدإ واتتل الم تت الة ق وةهتتبراة التف يتتر المختلفتتة ةتتن تتتال   -6

 توهي  تدةبة التعلم عن بعد في المن وةة التعليمية ب 

ةوا هتتة تحتتديبة التنميتتة المستتتداةة فتتي العمليتتة التعليميتتة والعمتتل علتتف ضتترورم  -7

 الهب والت لل عليهب ب 

توهي  ةوموعة ةتنوعة ةن ا سبليل التعليمية اإلل تروتية في التتدري  والتتعلم  -8

   بمب يحقق أضدار التنمية المستداةة في العملية التعليمية ب 

ي صتتنع القتترار ب تتأن تلتتميم ةحتتتو  الةتتراةج الستتمبح للمتعلمتتين ببلم تتبركة فتت -9

 التعليمية عةر اإلتترتت ب 

ةعبلوتتتة الق تتتبيب المحليتتتة والعبلميتتتة التتتتي تهتتتتم بموضتتتوعبة التنميتتتة  ضتتترورم -10

 المستداةة وت منهب في المحتو  التعليمي بلورم لل تروتية ايقة وفعبلة ب 

صتة فتي تعزيتز التنميتة لن للتتعلم عتن بعتد اورا تنمويتب علتف  ميتع ا صتعدم وتب -11

المستداةةق ويتلخص ض ا الدور في تحسين ةستو  المعي ة ق وةحبربة الفقر في التدو  

النبةيتتتةق ةتتتن ايتتتس تتتتوفير وهتتتبة   ديتتتدم وتحستتتين ةستتتتو  أاا  ا فتتترااق وتحستتتين 

 الخدةبة التعليمية المقدةةب
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 قا مة المراجع :

 قالل: اعب، للن ر والعلوصباقتلبا المعرفةق سورية  ق: 2010ببسم ئدير ئدير )  -1

ربحي ةلففف عليبن  -2

(2010 : 

اقتلبا المعلوةبةق الفةعة ا ولفق عمبن: اار صفب  

 للن ر والتوييعب

 " فبعلية وادم بنبةي ةقتراة في ضندسة الفراكتب  ق :  2006سهب توفيق ةحمد )  -3

بملباةة ال تب  اإلل تروتي في تنمية بعا ةستويبة 

التف ير الريبضي الخبص بهب لد  لال  كليبة التربية 

  . "رسبلة ةب ستير ق كلية التربية ق  بةعة عين ام 

التنمية ال بةلة المستداةة وال فب م اةستخداةية للعروم  ق : 2008صبلا صبلحي )  -4

ريلق سفي ق  بةعة أف 8الةترولية في الوزاةرق الميتمر

العلمي الدولي: التنمية المستداةة وال فب م اةستخداةية  -

للموارا المتباةق فرابة عةبس: كلية العلوص اةقتلباية 

 وعلوص التسييرب

" أثر بعا أتمبل تلميم ال تب  اإلل تروتف علف تنمية  :ق 2009عةبس عةد العزيز )  -5

ةي لد  ةهبراة ت  يل و استخداص أ هزم العرل ال و

لال  كلية التربية النوعية "  سبلة اكتوراه ق كلية 

 التربية النوعية ق  بةعة المنوفية ب

 ق2020عةد القبا )  علف ةيالا -6

 : 

التحديبة اة تمبعية والعقبفية للتنمية المستداةة فف 

ةنفقة واا  اآل ب   الموتمع الليةف : اراسة ةيداتية فف

 بةعة لنفبب كلية اآلاا ب قسم  -ق رسبلة اكتوراه 

 اة تمب،ب

اةقتلبا الرقميق الفةعة ا ولفق ةلرق اإلس ندرية:  ق : 2007فريد النوبر )  -7

 الدار الوبةعيةب

فويإ عةد الرياق وكبتية  -8

 ق : 2008)  بوروبة

التنمية المستديمة ورضبتبة الن بص الليةرالي بين الواقع 

أفريل   المستقةليةق الميتمر العلمي الدولي:  8واآلفبق 

 التنمية المستداةة وال فب م اةستخداةية للموارا المتباةق

 بةعة فرابة عةبس: كلية العلوص اةقتلباية وعلوص 

 التسييرب

ةقبربة اقتلباية في لا بلية المفبضيمق -داةة التنمية المست ق : 2008ةةبر  بوع ة )  -9

أفريلق سفي ق  بةعة  8الميتمر العلمي الدولي: 

التنمية المستداةة وال فب م  -فرابة عةبس: كلية 

اةستخداةية للموارا المتباةق  العلوص اةقتلباية وعلوص 
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 التسييرب

ةحمد بوضزم وعمر بن  -10

 سديرم 

 ق: 2008) 

اةستعمبر ا  نةي المةبار كبستراتيوية للتنمية 

أفريلق سفي ق  بةعة العلمي  8المستداةةق الميتمر 

الدولي: التنمية المستداةة وال فب م اةستخداةية للموارا 

المتباةقفرابة عةبس: كلية العلوص اةقتلباية وعلوص 

 التسييرب

ةحمد رضب  -11

 ق:2005الة دااإ)

ةب ورا  المعرفة " ق الميتمر " تعليم المعرفة أص تعلم 

العلمي السباس او  التنمية المهنية المستديمة للمعلم 

العربي ق كلية التربية ببلفيوصق  بةعة القبضرم في الفترم 

 ق أبريلب 24 – 23

ق  2005ةحمد عةد الحميد )  -12

: 

 ةن وةة التعليم عةر ال ة بة ق القبضرم ق عبلم ال تل ب

ةحموا ةلففف عفية  -13

 ق:2011)

" فبعلية كتب  لل تروتي لعالو صعوببة تعلم 

الريبضيبة لد  تالةي  المرالة اةبتداةية " ق رسبلة 

 ةب ستير ق كلية التربية ق  بةعة عين ام  
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