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 :ملخص البحث
ان االرتفاع في مستوى  اتواتاا االفت اا ماتاعوا تال كتاتووجى تىلحتا اتفي حتا فتي لحتاتة  ات ىمحتا اال اتتك  متاا   ل تتا معات  لالتاتة  

ر مرغباتة  كشك  عتاا  ممجةتا اتو متح  ل تا تجتامح اتبفتا اتو متح  ات فاتي متحفحتا االهتوفاا  مجةاتي   ت لت  اتاعوات  تتظ مال كاهتظ فتي  ت  اتو تى 
اتا اب  لىالبظ االفوصاايا في    اتوفييال اتفاتحا ممجةا لائفا تىرملا ممج كس عم ةا من امضاع مصالبظ ت امتظ ومتواتن مشتكما اتفاتي مب

اتبفا في امكالحا اهتوا ار اتو متح  فتي  ت  اتصت ىبال اتوتي ااتابل  ات تات  كشتك  عتااو ممةتي  اتبفتا اتتك م  فتا متي  فتى  اتاعوا تال فتي 
تتت  اتوىاتت  اتتتك لوتتائف فجةتتا تفتتامل فتتي ت لتت  اتو متتح  ات فاتتي فتتي اتاعوا تتال كستتلل  تفتتامل تتتىف  االمكالحتتال ماتاستتائ  تفي تتي اتصتت ىبالو مفتتي 

اتت  اتووجىتىلحتتا مامكالحتتا تىف  تتتا م اتح افتتا اتوتتي تواوتت  بةتتا اتاعوا تتال فالتتصا عتتن اتاستتوى  االفوصتتاا  تةتت ا اتاعوا تتال مارتفتتاع تومفتتا اتوىا
ا اختت   متتي  اهتتو  ار  اتعالتتل االفوصتتاا  تملمتتيان اتوتتي تستتوييامةا اتووجىتىلحتتا االتوو ملحتتا مات ائتتيال اتااتحتتا االتوو ملتتي متتن لةتتا ممتتن لةتت

مجةتتتاوممن  اتوىاتتتحال االهتتتوا ار فتتتي اهتتتويياا تتتت  اتىهتتتائ  االتوو ملحتتتا تمو متتتح  تىلةتتتا تالتتتحك لستتتبا ت متتتاا  اتو متتتح  فالتتتصا عتتتن ال كاهتتتاتةا 
 االفوصاايا االيعابحا.

 املقدمة:
ا  ات ات  كال  ا  تل   في تح   من لىالبظ اتفحاتحا ممجةا اتعالل االفوصاا  متفيياتتظ اتول ت   فالتصا عتن اتعالتل اتصتفي اتت   ي

 تتيخ  م لمتتا ابتت ل كشتتك  ماختت  عمتتك ات تتات  اتتتك لتتي اتشتتم  فتتي اومتتل مو مبتتال اتفحتتا  ات ىمحتتا ان اتتت ب  اتتت   تتتان ياوتتا  كتتظ ات تتات  ماتستت عا 
تاحتاا ن ال  تا اتواامتظ كاتعتاا اتستصما ممفاربتا ات تارح اتت   لتيل فتي ات تات  كشتك  تل ت  ممعتاح اتو متح  تتى االخت  اخت  ماتوسابق في ت  ا

لص بظ من ت ا اتفيل ف ط تالت ر كشتك  تل ت  ممففتل اتتيمح اتبظ عتال   عمتك م اتعتا ف تاع اتو متح  اال عتيا فم ت  متن اتتيمح بتيئل ف تصا فتي 
ي فتتي اتجاتى ماتو تىرو متواتن مشتكما اتبفتتا فتي تفتييال اتىفت  اتت اتن اتعي تتي تم تات  تكت  مف تاع اتو متح  متحفحتتا اتستاا  تاشتارم  اتو متح  ات فات

المت  اهوا ارا كصتىر  مىا متا كاتجوتائف تاتا تتى موتا  ام يف تق لوتائف ايعابحتا مت  اتففتاة عمتك اتستصما ات امتا تم تامم ن فتي ات  تاع اتو محاتي .ما
فتتاع مستوى  اتواتتاا االفت اا ماتاعوا تتال كاتووجىتىلحتا اتفي حتتا فتي لحتتاتة  ات ىمحتا مرغبتتاتة  مالشت االتة  متتت ا متتا اتت   هتتاعي كشتك  تل تت  تتى ارت

افتتتت   فتتتتي اتا ابتتتت  ضتتتت مر  ت تتتتىم  متفتتتتي ا ميومتتتتا اتلحالتتتتال اتو محاحتتتتا لاتو بىمتتتتاي كشتتتتك  هتتتت م  متعتتتتام  اتفتتتتيما ات مجحتتتتا االمكالحتتتتال تتتتت ا 
اا  ااخ  فف   لىعحا ايعابحا في ب ئا ات امحا اتو محاحا كايوما الىاعةا مهاعي عمك ايصاح اتا مىمال اتاعوا ال.ان اتو ىر اتووجىتىلي اتف

توو ملتي ماتلحالال ات ماحا اتو بىما ب  لوك اتسمىتحا تمف ا اتاو م  في ميوما مسوىماتة و ممةي  اتبفا اتك متي  اعواتاا اتو متح  ات فاتي ام اال
 ر اتووجىتىلي ات   اابح  جش  في م ظ  ات  اعال.مات   من ب ن لوائف ت ا اتو ى 

 مجاالت البحث: 1-2
 تيرمس  ن مطمبا اتومحال كعام ا اياتك. المجال البشري:
 مىاف  اتوىاا  االلوااعي ات هاحا ماتيااا تم مبا ماتويرمس  ن. المجال المكاني:
 .25/7/2020مت ايا  1/6/2020تمفو   من  المجال الزماني:

ي اتو م  ات فاي عمك الظ ذتك اتو م  ات   ي واي عمك اهويياا اتىهتائ  2002ات فاي: ي  فظ اب اهح  علي هللا   اتو مح  المصطلحات:تحديد    1-3
ي اهتويياا اتاام متجظ  تمو متح  االتوو ملتي ام 2003االتوو ملحا فتي االتصتاح اتا مات ن ماتاو مات ن ماتاتهستال اتو محاتا ب فاةا.مم  فتظ اتت ن ل

  .اتفاهىب في اع  عامحا اتو م
 اجلانب النظري 
 اشكال التعليم الرقمي: 1 -2
 ن اتو مح  ات فاي اتاباا  ات    واح  في تمك االهات ل ماتو جحال اتو محاحا اتاو يا  عمك اتشبكا ات اتاحا تما مىمال ت واي ايصاح مالتام .1

 ت محاحا تماو م  في اتىفل ات امي ماتااارس تماو م .
اواح  كاتو م  من خصح معاىعا اتىلتيال اتويرملحتا ماتفصتل اتاجظاتا ماتوتي بتيمرتا توالتان ت ت بتا اتو مح  ات فاي و   اتاباا : تى ات .2

 مت محاحا تاما مم واي ت ا اتجىع عمك ملىا     م  ن  يعى ت يا اتفالىر اتف مي تمف ا اتك مكان ات ا  مح  اتايرها ماتعام ا .... اتخ.
 اهدف التعليم الرقمي: 2-2
 الاتظ مرغباتظ اتاو ما ن اتا  فحا مات ماحا.ات ير  عمك تملحا ل .1
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 تفس ن عامحا االلوفاة كاتا مىمال اتاكوسبا ماتىاىح ات ةا في اتىفل اتاجاهل. .2
 ه عا تفي ي اتا مىمال ماتا ار  مت تل ةا لسل اتا وةا ماتاىفا اتاباا . .3
 تفس ن اتوفاع  ب ن ط في ات امحا اتو محاحا اتاو م  ماتا م . .4
مصت مح يشتا  مفتاهح  عي تي  اذ تتى لشتا  كشت   يشتا  الوتاو متى مت  متبتااح ماهتوةصف اتستم  كا ت   ايالتاا كاتا  قتصادي:الجانب اال   2-3

 الظ معاح الوااعحا   ت  عمك ماارهاتظ اتي اكال ماتاو   ال اتااايا اتا تب ا كإلواو اتاىارا ماهوييامةا مااارتةا.
 الميدانية:منهجية البحث واجراءات  -3
 كاهمىب اتاسفي. اهوييا اتبالحىن اتاجةف اتىافي منهجية البحث: 3-1
تيرمسي مطاتل متن لام تا ايتاتك ماتن يستوييمىن اتلت امف االتوو ملحتا تاىااتما مو مبتال  380اامل ع جا اتبفا عمك  عينة البحث:  3-2

 ي تمحال اخو  ل كات  م ا ات اييا.13اتو مح  في اتعام ا مى ع ن عمك ل
اعي اتبالحىن اهواار  اهولحان مكىلا متن اهتئما مباات   ات ايتا مجةتا م  فتا متي  االهتوفاا  متن اتو متح  ات فاتي ماتعالتل :  متغيرات الدراسة  3-2

ي مت  ع ض االهواار  عمك عيا من اتيل اء البياء ات أ  عم ةا.مت  تى م  االهواار  عمك ات  جا كشك  اتوو ملي ايالاا من 1االفوصاا  لممفق
 في اتعام ا تو  تمحا.خصح مجصال اتو مح  

 ت  اهويياا فالىن اتجسبا اتائىما اليعاا اتجسل. المعالجات االحصائية: 3-3
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

 ي 1اتعيمح ل 

 النسبة كال اجابات النعم  الفقرة 

1 98% 2% 100% 
2 45% 55% 100% 
3 62% 38% 100% 
4 62% 38% 100% 
5 90% 10% 100% 
6 74% 26% 100% 
7 8% 91% 100% 
8 89% 11% 100% 
9 5% 95% 100% 
10 96% 4% 100% 

 ي لاءل االلاكال 1من خصح اتعيمح ل 
ي ان اهتويياا اتو متح  ات فاتي تتي لستبا االلاكتال  عمك اتف    االمتتك لتت  تستوييا التي بت امف االتوو ملتي التاتاا مو مبتال اتو متح  فتي اتعام تظ

لاءل االعمك متى ات   عمك فاعمحا ت ا اتو مح  مت ا يش   اتك ت ل  اتاعوا  كشك  تل   الهوا ار عامحا اتو م  لوك كصىر  اتو مح  ات فاي وم 
يمتتي لستبا م لىتتا تاتا %45  يلتاءل االلاكتال بجستبا  لاتف  ا اتحالحا لت  اهوييمل هاك ا فل  اتظ م  هاك ا ا  ب امف ت محاحا امرفاحتا تمتو م

ي %62فل  اتظ م  مت جي ان اتو م  ات فاي مت ي فل  ت ا اتظ م  .مفي اتعبتار  اتحاتحتا لتت  ت و تي الةتا مهت ما ف اتتظ تمو متح  ي لتاءل اتجستبا ل
  اتو متتح  االتوو ملتتي ات فاتتي ياكتتن ان يفتت  بتتي ص عتتن متتتي لستتبا ل تتي  العو تتاا اتاتتو م  الةتتا ط م تتا هتتةما مهتت م ا وملتتاءل اتف تت ا ات اك تتا لتتت

يمتي لسبا ياكن اتىفى  عجيتا تىلةا لسبا عاتحا ماتو مح  االتوو ملي يفت  بتي ص امت  ات ل تمىتمتا االمتتك ت تيا %62اتو مح  ات اا ي بجسبا ل
تف ت   اتيامستا لتت  اتو متح  اتصنو ملتي عامحتا هت م اي اهباب اليس جةا ذت تا تون اتجسبا من االلاكال تتيع  اتو متح  ات فاتي .ملتاءل الاكتال ا

ي متتن اهتتوييمىا بتت امف االتوو ملحتتا تمتتو م  متتتي ت ل تت  عتتن متتي  ات ضتتك عتتن تتت ا اتجتتاع متتن اتو متتح  ات فاتتي معتتن اتعبتتار  %90نالتتل اتجستتبا ل
ي متتي لستبا ل تيا توشتابةا %74بجستبا ل ت   ل اتسااها لتت  تشتك  عامحتا اتو متح  االتوو ملتي تت  مايفوالتا اتا مت  ماتاتو م  ي لتاءل االلاكتال
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اتجستتبا اتو متتح  ات فاتتي ماتو متتح  ات تتاا  كتتاتاف اال ماومتتل اتاو مبتتال . معتتن اتف تت ا اتستتاك ظلت  اتو متتح  ات فاتتي االتوو ملتتي مكمتتا ماايتتااي تالتتل 
حامجظ ل ىف  اتو متح  االتوو ملتي اتووتاتحك اتااايتاي ي متي لسبا ت ول  مف لا تىلةا تالحك ل  ا ايعابحا تمو مح  ات فاي. ملاءل اتف    ات%8ل  ل

ي متي ايالا تالحك ل  ا اليعابحا اتو مح  ات فاي االتوو ملي اذ ياكن ان يسوف ي ات اتل من اتو مح  ماتىالبال من ب وا . ملاءل %89بجسبا ل
ي متتتتي لستتتبا فم متتتا ا  ان اتو متتتح  ات فاتتتي %5بتتتج   لالاكتتتال اتعبتتتار  اتواهتتت ظ لتتتت  تمو متتتح  ات فاتتتي مو مبتتتال تح تتت   ممو تتتيااي لتتتاءل االلاكتتتال 

اليفواو مو مبال تح  ا ال ت جي ايء تم اتل . ملاءل اتف  ا ات اا   لت  من ملةا لظ ف ان اتو مح  ات فاي يساعي تمو ىر ممالتحك خلت ال 
ممالتحك خلت ال ل تي  مهتةما موالظ تم مبتا  ي  متى ات   اتو متح  ات فاتي االتوو ملتي مستاعي%96ل ي  ملي ي  مهةما.ي لاءل االلاكال بج   ل

 متى ا  اتو مح  ات فاي مشاكظ تمومح  ات اا  بب ض اتعىالل.
 االستنتاجات:

 تمو مح  ات فاي اتاحا تي  اتا م  ماتاو م . .1
 يشك  لسبا توجىتىلحا ملي ا تي  اتعاح . .2
 يالحك خل ال لي ي  مذا ف اتحا. .3
 اتو مح  ات فاي االتوو ملي اه ع من اتو مح  ات اا . .4
 ال يفواو اتك مو مبال تل    تموفال   تظ. .5
  ىف  اتو مح  االتوو ملي اتوواتحك اتااايا. .6
 تظ لىالل افوصاايا مةاا. .7

 اخلامتة:
ا ال يصتتمةا كاتشتتك  االهتت ع مم اتعتتا متتن االتتتيا  ات ئحستتا تةتت ا اتووجىتىلحتتا تتتى ت  متت  اتتتىعي كشتت ن اتو متتح   ات فاتتي ممستتاعي  اتتال ي  ات متتى 

امتتا ات ي تي متتن اتاشتتان  االلوااعحتتا ماالفوصتتاايا متف  تتق اتتتيا  اتوجاحتتا اتاستتوياما وماتو متتح  ات فاتتي االتوو ملتتي لتت ء متتن م اتعتتا اال متتال ات 
انح  اتفالاا ات ىا اللظ االفوصاا  مات اتاحا في    اتظ م  و   ات لحعحا ممجةا  اتعىالل اتصفحا طىمما االمي اضافا اتك الظ اابح ض مر 

ات فاتتي ياتتىح ات تتات  و فتتي  تت  ات ىتاتتا متتن ختتصح اتوتت ب   عمتتك هصهتت  اتعحاتتا ات اتاحتتا متتا يفتتو  عمتتك اتلمتتيان اتففتتاة عمتتك مىف ةتتا ات تتاتاي 
 متفس جظ ممشك  اتو مح  ات فاي االتوو ملي الي  اىر اتو ىر االفوصاا اتااا  ال  بمي.

 املصادر:
 .    www.unescwa.orylar pulaicationsفوصاايا االلوااعحا ت ار  اهحااتاحا اال •
 و م ب ا اتىت ي.2002علي هللا ات اه ؛ االاار  اتف اتا تم مىا االلوااعحاو  •
 .2018عااا مفاي عميو افوصاايال اتااتحا ات اتااو مكوبا ات  ام تم باعا ماتجش  ك يااو  •
 .2018مفاي اهااء لاه و تارمخ اتىفائ  االفوصااياو مكوبا اتظاا تم باعا ماتجش و  •
فةتتي عتتام  اهتت يو امر االهتتوحاار اتستتحالي فتتي اتوجىمتت  االفوصتتاا  فتتي ات تت امو رهتتاتا مالستتو   و تت  مجشتتىر و تمحتتا االاار  ماالفوصتتااو  •

 .2017لام ا اتاسوجص ماو 
 (1ملحق )

 ت  تسوييا الي اتل امف االتوو ملحا التااا مو مبال اتو مح  في اتعام ا . .1
 ت  اهوييمل هاك اا ا  ب امف ت محاحا ام رفاحا تمو م . .2
 ت  ت و ي الةا مه ما ف اتا تمو مح . .3
 ت  اتو مح  ات فاي االتوو ملي ياكن ان يف  بي صا تمو مح  ات اا . .4
 ه م ظ.ت  اتو مح  ات فاي االتوو ملي عامحا  .5
 ت  تشك  عامحا اتو مح  االتوو ملي ت  ما يفوالا اتا م  ماتاو م   .6
 ت  اتو م  االتوو ملي ات فاي مكما ماايا. .7
  ىف  اتو مح  االتوو ملي اتوواتحك اتااايا . .8
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 ت  تمو مح  االتوو ملي ات فاي مو مبال تح    ممو يا . .9
 مالحك خل ال ل ي  ملي ي  مهةما..ت  من ملةا لظ ف ان اتو مح  ات فاي يساعي تمو ىر م 10

 ي2ممفق ل                                              
 اهااء اتيل اء ات  ن ع ضل عم ة  االهوبالظ  
 ا.ا . مفاي لاه  عباس تمحا االاار  ماالفوصاا /اياتك  -1
 ا.ا. اقباب اتعحسام  تمحا اتو بحا / ك ياا  -2
 ليلحا / اتبص ا ا.ا. فصي فى   الاي تمحا اتو بحا ات -3
 ا.ا. اهااع   علي  مي تمحا اتو بحا االهاهحا / اتاسوجص ما  -4
 ا.ا. علي اتىاما الاي خ اب تمحا اتو بحا اتليلحا / تو مل  -5
 ا.ا. مةي  اتىافي تمحا االاار  ماالفوصاا /اياتك  -6
 عبد هللا حسن الجود االقتصاد المبرمج / متقاعد  -7

 


