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 مقدمة 
 كيف غير اإلنترنت قواعد الحياة والتعليم والتدريب والعمل؟؟ 

أبيناومن يعزل نفسه عن مجرى بدون مبالغه غير النت قواعد الحياة فى العالم كله شئنا أم 
الحياة الجديد و اإلنترنت وإستخداماته التى تكاد تتدخل فى كل تفاصيل حياتنا فإنه يهدد 

نفسه بالعزلة واإلنقراض مثل القبائل المنقرضه فى أحراش إفريقيا واألمازون .نحن فى مسار  
ومى لألجهزه الذكيه  إجبارى تكنولوجى حياتى قهرى وسيل عرم من التكنولوجيا والتطور الي

 ومن ال يجيد السباحه التكنولوجيه ومهارات التجديف واإلبحار فحتما القاع سيرحب به. 
و   2000وحتى  2017مره من  900هل نعرف أن التعليم اإللكترونى قد تضاعف حجمه 

مليار دوالر و يتوقع الخبراء فى   17يساوى  2017ان حجم التعليم اإللكترونى كان فى 
 مليار دوالر؟؟؟؟  388يصبح ان  2026

  2ترليون دوالر الى  1هل نعرف أن القيمه السوقيه ألبل قد تضاعفت أخر عامين من 
 ترليون؟؟ 

 هل ندرك جميعا األن أن جائحه مثل كورونا قد وضعت العالم كله أون الين إجباريا؟؟؟؟؟ 
 قد أصبح هو العالم الحقيقى؟؟؟؟؟  ----العالم اإلفتراضى ----هل هناك شك أن 

أون -----الحضانات والمدارس والجامعات والمؤتمرات واللقاءات واألعمال كلها األن 
 أليس ذلك واضحا؟؟؟؟ -------الين

كيف نوظف ونطور ونجود ونبدع فى ------لذلك يصبح السؤال األول واألخير هو
 لتعليم والتدريب والعمل عن بعد؟؟؟؟ مجال....ا

التعليم عن بعد يزيد القدره اإلستيعابيه للطالب ويوفر  ----بعدما أثبتت دراسات عديده أن
 فهل نحن لها؟؟؟؟ -----العالم الرقمى-----الجهد و المال والوقت إنه عالم حقيقى إنه 
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 كلمة مهندسة إيمان أبو المحاسن
 مدير عام أكاديمية أجياد للتدريب و االستشارات  

السادة و السيدات الحضور يسعدنى و يشرفنى أن أرحب بكم من أكاديمية أجياد للتدريب و  
اإلستشارات فى مؤتمر أجياد األول للتعليم  و التدريب و العمل عن بعد و عبر قاعات زووم  

 اإلفتراضية  
بأهمية التفعيل و التوسع فى  التعليم و   2011ن لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة ننادى م

 التدريب عن بعد سوء التدريب المدمج أ و التدريب األلكترونى محليا و أقليميا   
و أهمية توظيف الشبكات األلكترونية و تطبيق الذكاء اإلصطناعى لخلق إستراتيجيات تعليم  

ى على حلول للكثير و العديد  و تدريب و عمل  فى مجاالت خالقة و متنوعة  كما أنه  يحتو 
من مشاكلنا على مستوى مصر و العالم العربى و يحتوى على أدوات و وسائل لإلنتقال  

الحضارى و كما أنه سالح ذو حدين كنا نتمنى أن ننتقل بخطوات ثابته حتى يكون اإلنتقال  
 أمن
قفزة حضارية تحتاج  و لكن إنتقالنا شئنا أم أبينا كان بدون تجهيز كامل و هذه القفزة و هى  

منا إلى جهد كبير إلى تكاتف و إتحاد إلى مجهود مكثف  و لذلك إنطلقنا سويا بمؤتمر دولى  
دولة على مستوى الوطن العربى و الشرق األوسط  من   20عربى يشمل ما ال يقل عن 

المحيط إلى الخليج بين محاضرين و  أساتذة جامعات  من كل دول الوطن العربى و برعاية  
حاد الوطن العربى الدولى برئاسة دكتور خالد عبد اللطيف و كلية ليدز البريطانية و منصة  إت

 أستثمر وقتك و العديد من المؤسسات الداعمة للمؤتمر 
و نحن نواجه تحديات قوية و أزمات و نحن بفضل هللا نحول   19منذ حائجة كورونا كوفيد 

 المحنة إلى منحة  
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الكوتشينج للتعليم والتدريب و العمل عن بعد هذا  وبخطط و برامج و  و لذلك كان مؤتمر 
 2021تدريب و مؤتمرات تقنية و علمية و عالمية على أعلى مستوى نجهز سويا أجنده 

 أقوى و أفضل بجهودكم و علمكم و عملكم 

عليم  و من موقعى هذا أناشد كل العلماء و األساتذه و المفكرين و رجال األعمال لإلهتمام بالت
و التدريب و العمل عن بعد و خاصة رجال األعمال و  اإلتجاه إلى تفعيل المسؤلية  

المجتمعية التكنولوجية خاصة و نحن نعانى من ضعف اإلنترنت و البنية التحتية الضعيفة و  
 الجهل بأدوات التقدم و الحضارة

  التوفيق و السدادو نتمنى من هللا أن نكون عند حسن ظن ربنا ثم ظنكم جميعا و نسأل هللا
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  -: أهداف المؤتمر
 أهداف مؤتمر كوتشينج التعليم والتدريب والعمل عن بعد. ويهدف هذا المؤتمر إلى: 

استعراض وضبط مفاهيم التعليم والتدريب والعمل عن بعد، ومناقشة القضايا األساسية   .1
المهتمين وصياغتها في  والمعايير الحاكمة للمسؤولية المجتمعية ومناقشتها مع 

 توصيات المؤتمر. 
مناقشة ونشر وتبادل الخبرات بين المتخصصين والممارسين وأصحاب التجارب   .2

الناجحة في التعامل بالتعليم والتدريب والعمل عن بعد، رغم تحديات التباعد 
 . االجتماعي

ل مع  تفعيل المسؤولية المجتمعية وتقديم مبادرات عملية قابلة للتطبيق في التعام .3
 .منهجية تطوير التعليم والتدريب والعمل عن بعد 

تعزيز الفرص وتفعيل الشراكات مع المراكز التعليمية والجامعات والمؤسسات العلمية   .4
  .للتوسع في التعليم المفتوح عبر اإلنترنت عن بعد

طرح أهم القضايا التي تعيق ادارة وتحقيق أهداف التعليم والتدريب والعمل عن بعد،   .5
 قشة استراتيجيات التغلب عليها. ومنا
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 -محاور المؤتمر :

كوتشينج التعليم والتدريب والعمل عن بعد يرفع هللا األمم بالعلم والعمل، ولذلك كان العلماء  
ورثة األنبياء. ومما ال شك فيه أن بيئة العلم والتعلم والتدريب من أرفع مجاالت العمل، رغم  

 .ما بها من تحديات 

التحديات المعاصرة لحياتنا، التعليم والتدريب والعمل، ولعل من أهم المتغيرات التي  من أهم 
هي جائحة كورونا التي فرضت علينا ظاهرة التباعد االجتماعي وساهمت   2020واجهتنا في 

في التسارع نحو تطوير خدمات وأساليب التعليم والتدريب والعمل عن بعد، عبر اإلنترنت  
 متوازن في عصر رقمي حافل بالتحديات.  لتحقيق نظام تعليمي 

 أهم المحاور الرئيسة بالمؤتمر:

يناقش المؤتمر مفهوم وآليه التعليم والتدريب والعمل عن بعد، بحيث يمكن للباحثين عرض  
رؤيتهم من خالل اختيار أحد المحاور التالية لكل ورقة بحث، مع ضرورة تحديد المحور  

دقيقة يعقبها   15خالل  Presentationلتقديمي ومناقشته من خالل البحث والعرض ا
 دقائق.  10إتاحة المجال للمناقشة لمدة 

 تحديات ومستقبل التحول الرقمي في المنطقة العربية  .1

. توظيف التطور التكنولوجي  3دور التعليم الذكي في تطوير نماذج تعليميه إبداعيه .2
 في تحسين جودة الحياة والبيئة 
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 الذكاء االصطناعي في التعامل مع األزمات إسهامات تقنيات  .3

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي في االستثمار عن بعد  .4

 تأثيرات جائحة كورونا في استراتيجيات االستثمار عن بعد  .5

 تأثير البنية التحتية الرقمية في تطوير استراتيجيات التعليم الرقمي  .6

 والعمل عن بعد  الواقع االفتراضي وتعزيز تقنيات التعليم والتدريب  .7

 تحديات التباعد االجتماعي في تغيير أسلوب الحياة بعد جائحة كورونا   .8

 تحديات محو األميه التكنولوجية  .9

 اآلثار السلبية للتطبيقات الرقمية   .10

 التعاون المتكامل في مجال االستثمار الرقمي   .11

 توظيف االمن السيبراني في مجاالت التعلم الرقمي .12

 والصحة النفسية في ظل التباعد االجتماعي اإلرشاد التربوي  .13
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 ورش عمل

  اليوم األول 
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 ورشة عمل

 دكتور مهندس 

 أمحد الشرقاوى 

  رئيس اللجنة العلمية 
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ذو   ● مناخ  لتهيئة  يهدف  بعد،  والعمل عن  والتدريب  التعليم  كوتشينج 

والعمل  قدرة   والتدريب،  التعليم،  وإدارة كل من  تطوير، وتنظيم،  على 

منهم حسب   نهج  كل  احتياجات  استكشاف  بمنظور  ولكن  بعد،  عن 

احتياجات المرحلة الراهنة رغم تحديات التباعد االجتماعي واستشعار  

وعدم التمويل،  كنقص  التغير  متسارعة  العمل،    مخاطر  بيئة  انتظام 

األزم  لتعمق  معايير  ومناخ مساعد  وتناقض وتراجع  االقتصادية،  ات 

 العرض والطلب في كافة األسواق. 

أن تحدي التعليم والتدريب والعمل عن بعد، هو ميالد عصر جديد لعولمة متطورة تعتمد على   ●

الين   األون  الحظر،    Online-Cultureثقافة  فترات  مع  تتناسب  جديدة  باستراتيجيات 

التوازن بين تحقيق منافع مقابل تحقيق أرباح، وذلك    والحجر، والمنح والمنع، وذلك من أجل

 بتحليل االحتياجات وتنظيم العمل، والتنبؤ بالمخاطر وتقدير األرباح والخسائر التي تولدها.  

 

 نوان ورقة العمل ع

 المؤتمر الدولي لكوتشينج التعليم والتدريب والعمل عن بعد

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 ريادة االعمال في مجال التعليم والتدريب والعمل عن بعد
 الهدف من ورقة العمل:   ●
 ريادة االعمال واختالفها عن تنفيذ إدارة االعمال عن بعدمناقشة فكرة مخاطر  −
 تطوير فكر إدارة المشاريع الجديدة ودراسة مقومات النجاح والفشل  −
 فتح مجال الترغيب في استثمار المال بالتوسع في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة  −
 لماذا ريادة األعمال؟ ●
وعلى   − القومي  الدخل  عناصر  من  هام  لتنمية  ألنها عنصر  الحكومات  اهتمامات  قائمة 

 االقتصاد 
ألنها توفر بيئة خصبة جدًا لخلق مزيد من فرص العمل الجديدة والمتكاملة )عروض،   −

ألسواق   والترويج  العمالة  ومهارات  الخدمات  وتطوير  ومحّسنة،  جديدة  وتقنيات  ومنتجات، 
الحكومي قطاعات أخرى  جديدة وزيادة اإليرادات واألرباح والضرائب، وبالتالي زيادة اإلنف اق 

 متعثرة بالدولة( 
 ألنها أحد أهم وسائل تنمية وتغيير المجتمعات بإبداع وتنوع الفكر  −
الدعاية   − الخدمات والمنتجات واألسوق ووسائل  ألنها تساعد على تقبل فكر قبول تنوع 

 والترويج 
 

 مقدم ورقة العمل دكتور مهندس / أحمد الشرقاوي  ●
محاضر واستشاري إدارة األعمال وتنمية المشاريع وكوتش ريادة االعمال، ومحكم معتمد لفض  

 النزاعات. 
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 ورشة عمل 

 دكتور 

 حممد أبو احملاسن

إستشاري املسئولية 

   اجملتمعية
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 محور المؤتمر  ●
 تفعيل المسئولية المجتمعية لمنهجية التطوير و التدريب و العمل عن بعد  

 عنوان الدراسة البحثيه

 المسئولية اإلجتماعية التكنولوجية

 بوابة لمنهجية تطوير التعليم والتدريب والعمل عن بعد 

 -مقدمه :

التزام ذاتييي محقييق بييإرادة المسئولية اإلجتماعية بإعتبارها السلوك السوي المسئول النابع من  
 واعيه لمتطلبات التوافق المجتمعي نحو تنمية مستدامه .

 -تتعدد أشكالها :

 مشاركة مجتمعية  منها المسئولية المجتمعية للشركات .   •
 تهتم بالرفاهية  منها المسئولية المجتمعية اإلنسانية .   •
 تهتم بالعدالة اإلجتماعية منها المسئولية المجتمعية الثورية .   •
 توظيف جيد للتعامل عن بعد منها المسئولية المجتمعية التكنولوجية .   •
 توظيف جيد لموارد المجتمع  منها المسئولية المجتمعية المحلية .   •

 

المسيييئولية نطليييق مييين المصيييطلح العلميييي األساسيييي المسيييئولية التيييى  تهيييذه بعيييص أشيييكال 
 اإلجتماعية  
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ذلييك المصييطلح الييذي تبنتييه فييي الفتييرة الحديثيية العلييوم البيئييية وجعلتييه نشييا  محكييم لييه قواعييد  •
   محكييوم بالمعييايير  27000حاكميية دوليييًا فيمييا يعييرف بييأيزو المسييئولية المجتمعييية   أيييزو

لمالية والدينية السماوية و الروحييية عبيير العصييور الماضييية ميين التيياريل البشييري . المتمثليية ا
 اإلنسانية وطن الجميع فى الشفافية والحوكمة واإلستدامة وتفعيل وإحترام القوانين وإقرار 

هذا النشييا  يتنييوع و يختلييف و يتجييدد و يثبييت بييإختالف الزمييان و المكييان و تطلعييات و تقييدم  -
و مع كل شكل من أشكال المسئولية اإلجتماعية تتحييدد األنشييطة المحققييه ألغراضييه اإلنسان  

. 
 و تأتي أهمية الدراسة ... -

بإعتبارهييييا أحييييد المسييييئولية اإلجتماعييييية التكنولوجييييية مييين كونهييييا تلقييييي الضييييوء علييييي 
المصطلحات التي ينفرد بها الباحث في تحديييده ألشييكال المسييئولية المجتمعييية وكونهييا معنيييه 

ر هام فييي حييياة اإلنسييانيه ألنهييا أحييد أدوات التعامييل عيين بعييد تحمييل مييا يجييب أن يكييون بمحو 
عليه السلوك الطبيعي و اإلعتباري من بوابات التقدم التكنولوجيا  المتعدده كوسائل و وسييائط 
إجتماعية تؤثر في طرق التدريب و فرص العمييل و تكسييب المنهجييية التعليمييية تطييوير يكييون 

 نفيذ  محل التفعيل و الت
و تهييدف الدراسيية الييي جعييل أنشييطة المسييئولية اإلجتماعييية التكنولوجييية مصييدر فعييال أمييام  -

إستحداث طرق جديدة للتعليييم بتطييوير مناهجييه ليواكييب هييذه التكنولوجيييا  وإسييتحداث اسيياليب 
جديدة للتدريب عن بعد و كذلك فرص عمل جديدة تتم عن بعد و تحويييل العديييد ميين األعمييال 

 عد.الي أعمال عن ب
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 و تكمن مشكلة الدراسة 
فيييي أن متطلبيييات التعاميييل  ميييع هيييذه المسيييئولية المجتمعيييية التكنولوجيييية باتيييت سيييريعة و  

متالحقة فييي ظييل التباعييد اإلجتميياعي لجائحيية كرونييا دون إكتسيياب المجتمعييات الييوعي الكييافي 
 لمعرفة  مفهوم هذا النوع من المسئولية , األمر الذي يأخذنا الي فرضية الدراسة  

 فروض الدراسة 

سيييلوك سيييوي مسيييئول سيييواء كيييان ألفيييراد أو  -:لمجتمعيييية )التكنولوجيييية ( المسيييئولية ا -
 , شكل ثوري , تكنولوجي ,علمي , إنساني لشركات مهما اختلفت إشكال المسئولية  

تتناسب طرديا مع فييرص العمييل و تطييوير التييدريب   -المسئولية المجتمعية التكنولوجية : -
 عن بعد 

أثييرت العملييية التعليمييية عيين بعييد و إسييتحدثت  -المسييئولية المجتمعييية التكنولوجييية : -
 مناهج تعليم عن بعد 

تتناسييب عكسيييا مييع السييلوك الغييير سييوي عبيير  -المسييئولية المجتمعييية التكنولوجيييه : -
 الوسائط المجتمعية عن بعد 

 ن بعد.سبيل لتنوع النشا  المجتمعي ع -المسئولية المجتمعية التكنولوجيه : -
 حدود الدراسة 

ميين خييالل المسييئولية المجتمعييية التكنولوجييية و عالقتهييا بتطييوير و  -و يتحييدد البحييث :
 تفعيل مناهج التعليم عن بعد   

 و الفرص المتاحة للعمل من خالل ذلك و التدريب المعني للقدرات عن بعد 
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 -وعليه فان الهدف من الدراسة :

 -المسئولية المجتمعية  التكنولوجية    -التعرف علي مفهوم جديد للمسئولية هو -1
 التعرف علي المناهج الجديدة لتطوير التعليم عن بعد  -2
 التدريب  إكساب مهارات تكنولوجية تسهل التعليم و  -3
 تطوير المناهج التربوية   -4
تحقيق الوقاية الصحية للمتعلم و المتدرب فى ظل التباعد اإلجتماعي لظيياهرة كورونييا وغيرهييا  -5

 من األمراض  
 

 -:منهجية الدراسة 
تتحسييس الواقييع وتستشييرف المسييتقبل ميين خييالل تحليييل تيياريخي للتطييور منهجييية إسييتقرائية  

التكنولييوجي بوسييائطه المتعييدده فييى ظييل التباعييد اإلجتميياعى المفييروض حاليييا  علييى اإلنسييان 
عالميا وما يقع من مسؤلية مجتمعية حتميه نحو التعليييم والتييدريب عيين بعييد .وأثيير ذلييك علييى 

 أو التباعد.   تطوير منهجية التعليم وفرص العمل عن بعد

 -:أسئلة الدراسة 

هيييل المسيييؤلية اإلجتماعيييية التكنولوجيييية مفهيييوم حيييديث مسيييتقل أم مشيييتق مييين المسيييؤلية  -
 اإلجتماعية بصفة عامة؟

هيييل المسيييؤلية اإلجتماعيييية التكنولوجيييية واقيييع يصيييعب تجنبيييه أم أنيييه مجيييرد تقيييدم يفضيييل  -
 االستفادة من معطياته لتحسين الحياة؟
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هيييل المسيييؤلية اإلجتماعيييية التكنولوجيييية تفيييرض علينيييا واقيييع نحيييياه تجييياه تبنيييى سياسيييات  -
 مجتمعية جديدة؟ 

هيييل المسيييؤلية اإلجتماعيييية التكنولوجيييية جعليييت هنييياك أنشيييطة مجتمعيييية جدييييدة تجاهلهيييا  -
 يعرض المجتمع للتراجع؟

 ما هى المعاير الحاكمة للمسؤلية اإلجتماعية التكنولوجية؟  -
لبى واإليجيييابي للتعلييييم عييين بعيييد اليييذى تفرضييية المسيييؤلية اإلجتماعيييية ميييا هيييو األثييير السييي  -

 التكنولوجية على المجتمعات؟
مييييا هييييى الفييييرص الوظيرييييية واإلسييييتثمارية عيييين بعييييد التييييى تتيحهييييا المسييييؤلية اإلجتماعييييية  -

 التكنولوجية حديثا؟
هييييل المسييييؤلية اإلجتماعييييية التكنولوجييييية أحييييد وسييييائل الوقاييييية ميييين فيييييرس كورونييييا الييييذى  -

 الكرة االرضية.؟ يهدد
مييييا هييييى العالقييييه بييييين تكنولوجيييييا التعليييييم والمسييييؤولية اإلجتماعييييية التكنولوجييييية للتعليييييم   -

 عن بعد؟
 ما هو المقصود بمنهجية التعليم عن بعد؟ -
 ما عالقة البيئة اإلنسانية بالمسؤولية اإلجتماعية التكنولوجية؟ -

 تائج الدراسة.أن  االجابه على هذة التساؤالت يأخذنا إلى الوصول إلى ن
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 -نتائج الدراسة هى:

ترتبط المسييئولية اإلجتماعييية التكنولوجييية بالسييلوك السييوى المسييؤل عبيير اإلنترنييت والوسييائط  .1
 التكنولوجية  

هناك أنشطة متعددة تتزايد بالتقدم التكنولوجي ويتنوع منها فييرص اإلسييتثمار والعمييل عيين بعييد  .2
 وإصالح برامج عن بعد.أعمال صيانة    -منها التسويق اإللكترونى

 فرص إستثمارية من خالل بوابات إلكترونية حكومية وغير حكومية تعلن عن احتياجاتها.   .3
وجود برامج ودورات تدريب ميين شييركات عالمييية علييى كيرييية صيييانة منتجاتهييا والتعامييل معهييا  .4

 ببرامج متباينة منها المبسط ومنها المركب والمتوسط واعتماد هذة الدورات  
نظرا ألن البوابات التكنولوجية متاحة فى شتى أنواع المعرفة الجيد منها والطالح فإن التدريب  .5

على ضبط الهدف المعرفى عبر شبكة اإلنترنت مهم النتقاء المفيد وترك الضار وتلك ضييريبة 
 التكنولوجيا وهذا بالضبط هو أحد أهم أهداف المسؤلية اإلجتماعية التكنولوجية.  

اهج تعليمييية إكتسييبت صييفة وقييدرة  التعليييم عيين بعييد وأضييافت التكنولوجيييا لهييا أصبح هناك من .6
 أبعاد ذات تطور كبير. 

لم يعد هناك خيييار فييى مسييتوى التطييور التكنولييوجى كييأن تتخلييى عيين أن  تحصييل علييى آخيير   .7
صيحة تكنولوجية وتكتفى بتكنولوجيا أكثر تواضعا بل أصبحنا نعيش عصر من سماته الثييورة 

والتكنولوجية المتالحقة واإلبداع المتنامى والكل متاح للجميع بإستثناء أنييواع ميين   المعلوماتية
التقدم على سبيل المثال ما يتعلق بإكتشافات الفضاء الخارجي األمر الذى يجعل التعامل عيين 
بعد أمرا حتميا من خالل التطور المنهجى للتعليم والتدريب وإستحداث فرص أعمال واسييتثمار 

 د.  جديدة عن بع
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ممييا ال شييك فيييه أن التطييور التكنولييوجى عييزز العقلييية الريعييية القائميية علييى الكسييب السييريع   .8
واإلنفصييام بييين الجهييد والعائييد نتيجيية تحقيييق مكاسييب عيين بعييد وزادت الفئييات المرسييملة التييى 

العائييد النيياتج علييى -تعتمييد علييى إقتنيياص الفييرص والوسيياطة والشييطارة علييى سييبيل المثييال 
ومييا أكثرهييا اآلن ومسييابقات الماليييين  -عييية فيمييا يعييرف بييالفولورز والترنييد الوسييائط اإلجتما

علمييا بييأن كييل مييا سييبق يتنييافى مييع مفهييوم المسييؤلية اإلجتماعييية التكنولوجييية المطبييق عنييد 
الكثيييرين وهييذا يعكييس إسييتحداث فييرص عمييل قييد تعتمييد علييى الفيين واإلبييداع أو السييخافات 

 واإلسفافات لصغار السن والمراهقين .
لمسيييؤلية المجتمعيييية التكنولوجيييية للتعلييييم عييين بعيييد واجيييب عليييى الفيييرد والشيييركات وكيانيييات ا .9

 المجتمع المدنى.  
المسؤلية المجتمعييية التكنولوجييية للتعليييم  تتناسييب طرديييا مييع فييرص العمييل و التييدريب وتنييوع  .10

 فرص الدخل.  
غييير السييوى  المسييؤلية المجتمعييية التكنولوجييية للتعليييم عيين بعييد تتناسييب عكسيييا مييع السييلوك .11

 عبر الميديا بضياع الصحة والوقت والمال والجهد والفرص.  
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 التوصيات.
ضرورة التحديد الواضح النشييطة المسييؤلية اإلجتماعييية التكنولوجييية التييى تخييدم التعليييم عيين   .1

 بعد.
مسييياعدة المجتميييع الميييدنى لمواكبييية التطيييور التكنوليييوجى بعميييق ألهميييية دوره فيييى تعزييييز    .2

 الثقافات والوعى لدى العديد من فئات المجتمع.
التباعيييد اإلجتميييياعي لحظييية فارقيييية فيييى حييييياة المجتمعيييات للتقييييارب المعرفيييى التكنولييييوجى    .3

وإسييتحداث اليييات ومنيياهج التعليييم عيين بعييد وزيييادة الفييرص التدريبييية لألعمييال المسييتحدثه 
 تكنولوجيا وجراء كورونا.

 الرقابة اإلستراتيجيه من قيادات الدولة لمنصات التعليم عن بعد بالتطوير والتقويم والدعم   .4
البييد وحتمييا   ميين الشييفافية فييى عييرض التحييديات والصييعوبات التييى تواجييه التعليييم عيين بعييد    .5

 تكنولوجيا وعرض المميزات بواقعية وموضوعية 
 صعوبات الدراسة. 

 منها. واجهة الدراسة مجموعة من الصعوبات 
 قلة المراجع فى هذا المجال .1
 المسئولية اإلجتماعية التكنولوجية مفهوم حديث  .2
سييرعة المتغيييرات التكنولوجييية علييى العديييد ميين المسييتويات اإلجتماعييية المصييرية والعربييية بييل  .3

 واإلفريقية والعالمية لدى العديد من الدول بإستثناء قلة متقدمة.  
صييياغة األنشييطة المجتمعييية تكنولوجيييا تواجييه صييعوبة عنييد الكثيييرين ميين البيياحثين وقيييادات  .4

 وقصور فى التعامل مع التكنولوجيا المتالحقة.    المجتمع المدنى الذى يعانى من ضعف
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كشفت ثورة يناير عن قيادة المديا وتكنولوجيا التواصل اإلجتماعي لمجريات األحداث التييى لييم  .5
تسفر عن قيادة واحدة طبيعية تملك األدوات التكنولوجيا وذات كاريزمييا إنسييانية تتحييدث بإسييم 
األمة كما هييو الحييال فييى الثييورات المصييرية السييابقة وثييورات األمييم السييابقة. ممييا سييبب فجييوة 

ل الهييدف وواقييع التطبيييق. وعليييه نجييد صييعوبة فييى تصييدى قيييادات إنسييانية تتحمييل بييين نبيي 
مسؤولية الثورة المعلوماتية وتتحييرك بهييا وفقييا للعداليية اإلجتماعييية والحرييية والعيييش والكراميية 
اإلنسييانية ناهيييك عيين جائحيية كورونييا التييى قييادت التباعييد اإلجتميياعي وزادت ميين إسييتخدام 

أحدث عند الماليين من سكان الكرة األرضية صدمة غير مستوعبة التكنولوجيا بقدر إجبارى   
 كما يجب حتى كتابة هذة السطور.  

الغد يحتم إستخدام التكنولوجيا أكثر بحيث أصبح الخيييار بييين أمييرين إمييا التواصييل التكنييولجى  .6
المتالحييق. وإمييا الرجييوع إلييى عصيير مييا قبييل التيياريل عنييد اإلنهيييار التكنولييوجى. وهنييا مكميين 

 ة ممارسة المسؤلية اإلجتماعية لدورها تجاه تكنولوجيا خضراء.  صعوب
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 قائمة المراجع 

الفجوة الرقمية فى بحوث تكنولوجيا التعليم بين الواقع والمأمول باحث دكتوراة _ احمييد محمييود  •
 _ كلية تربية _ جامعة مدينة السادات.   ٩/٦/٢٠١٩عامر _ 

لوحييييدات االقتصييييادية تجيييياه األضييييرار البيئييييية ألدوات المسييييئولية عيييين االعبيييياء اإلجتماعييييية ل •
 _المعهييد ٢٥/٧/٢٠١٧تكنولوجيييا المعلومييات.  باحييث دكتييوراة_ محمييد أبييو المحاسيين محمييد_

 العالي للدراسات والبحوث البيئة _ جامعة عين شمس. 
 _ كاتبه بمدونة نسيج. ٣/١١/٢٠٢٠جودة البيانات  التحول إلى الصحة الرقمية _هيام حايك_   •
 www.bbc.conماذا سيستمر التباعد اإلجتماعي لبعض الوقت _  ل •
   ٢٠١٦يونيو  ٢٠تعريف التعليم عن بعد _ شهيرة دعدوع _  •
كاتبيية   ٣/١١/٢٠١٣المسييئولية اإلجتماعييية للشييركات التكنولوجيييه فييى سييياق العولميية _ هيييام حايييك _ •

 بمدونة نسيج  

  

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr
http://www.bbc.con/


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 

 

 و رقة عمل 

 د/ عاصم صالح الدين خشبة 

مدير التدريب بأكادميية 

 أجياد

 

 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 إستراتيجية كورونا للتعليم

 والتدريب عن بعد 

 * مقدمه. 

 * فلسفة الورقه. 

 الورقه.* موضوع 

 * المراجع.

 * تعريف بالباحث. 

 

 * المقدمه:
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مؤتمر هام وفى وقته يفرض علينا أن نشارك جميعا فى البحث عن حلول لمواجهة مشاكل  

 واقع جديد ومستقبل غائم فرضه كورونا علينا وعلى البشرية كلها فهل نحن فاعلون؟ 

 فلسفة الورقة : 

فى ظروف إستثنائية البد أن يكون التفكير إستثنائيًا وجديدًا وإبداعيا ومن هذا المنطلق نرى  

   -أن :

تحويل الخوف الطبيعي من جائحة كورونا لدي المجتمع واألسرة وجهات التعليم من الممكن  

تعلم   خالل  من  الطالب  لدى  اإلدراك  مجال  توسعة  فى  نستخدمها  دافعة  قوة  إلى  يتحول  أن 

أسرية  مهار  بيئة  فى  الشيقة  والدراسة  والبحث  بالعلم  والفضول  اإليجابي والشغف  التفكير  ات 

 إيجابية حاضنة ومتواصله بفاعلية مع المدرسة .  

 على أن يتم ذلك من خالل إستراتيجية مرنة وفاعله ومناسبة للظروف الراهنه . 

ك بجديه فى مواجهة  ويحفزنا لكل ذلك أننا لن نرضي أن نكون أمه مستضعفة ولكننا سنشار 

الجائحة وفى صناعة المستقبل الرقمي والحضاره الرقمية بإيجابية وحماسه وإستمتاع إن شاء  

 هللا .  
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 * خطوات اإلستراتيجية :

 شرح الموقف لألطفال ببساطه وتحفيزهم للمشاركة بحب وفاعلية ومكافأتهم بإستمرار.  -1

على اإليجابية والحب والمشاركة والدعم  بيئة أسرية تعليمية ( تقوم    العمل على خلق )   -2

 والتواصل الفعال أسريا ومع المدرسة من خالل المنصات الرقمية الرسمية . 

مع    -3 تطويل  أو  إرهاق  دون  ومحببة  مبسطة  بصورة  المدرسية  والواجبات  النشا   جدولة 

 فترات الراحة والمرح واألنشطة اإلجتماعية وممارسة الهوايات. 

اإل   -4 توظيف  بطريقة  إعادة  وبحثية  وتدريبية  تعليمية  أنشطة  فى  اإلنترنت  وإدمان  نترنت 

 مشاكل الطفل والمراهق( .   –راهيم التعليم اللطيف المرح)د.عبد الستار إب 

 -تدريب الطالب على المهارات الحياتية األساسية مثل : -5

 مواجهة وحل المشكالت    -

 التواصل الفعال  -

 التفاؤليالتفكير اإليجابي  -
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 الذكاءات العاطرية واألخالقية  والروحية   -

 حب الذات واألخر والتعاون والتعايش  -

 حب العلم والنجاح والتفوق واإلبداع -

 زيادة السلوكيات اإليجابية وتعزيزها والمكافأة عليها بإستمرار.  -6

من فهم ذاته    التدريب على تقييمات ذاتية جوهرية وتوكيدات إيجابية للنفس تمكن الفرد  -7

وإمكانياته وإحترام نفسه وتقديرها وتطوير قدرته على فهم األخرين وحسن التعامل معهم  

 بحب وإحترام بعيدا عن اإلنفعال والعصابية . 

البحث والقراءة والكتابة الحره وشجاعة    -7 التدريب على )توسعة مجال اإلدراك( من خالل 

 ليم وحسن توظيف القدرات العقلية  ستنتاج السإبداء الرأى واإلعتراض وتحليل المواقف واإل

 العمل على تفعيل نقا  القوة النفسية :  -8

 المرونة النفسية (.  -اإلبداع  -الفضول   -اإلمتنان  -التواضع  -مثل )الذكاء اإلنفعالي 

 التدريب على تطوير الخبرات الشخصية القيمة :  -9
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  -الشعور بالسعادة مع أبسط األشياء واإلنجازات    -التدفق    -الشغف    -مثل : ) اإليجابية  

 الرضا واإلستمتاع بالهناء النفسى للفرد واألسرة والمجتمع (.  -التفاؤل واألمل 

الفصل    -10 )وإستراتيجيات  متزامن  والغير  المتزامن  التفاعلي  التعليم  مهارات  على  التدريب 

ا ذلك طرق  فى  موظفًا  الذاتي  التعليم  تدعيم  والذكاءات  المقلوب( طرق  المختلفة  لتفكير 

المتعددة وطرق التقييم والتجويد المرنة باإلستعانة باألسرة والمدرسة من خالل المنصات  

 المدرسية . 
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 المراجع 

)الرقمية واألوبئة( مركز    308/2020عدد    -عادل : كراسات إستراتيجية   -عبد الصادق    -1

 األهرام. 

ب العالج السلوكي للطفل والمراهق ، الهيئة المصرية  عبد الستار وأخرون: كتا  -إبراهيم    -2

 .  2009-العامة للكتاب

عصمت : التجربة الصينية فى تشكيل بيئة تعلم الطفل الرقمية أثناء جائحة    -خورشيد    -3

 .  2020/ 237عدد  -كورونا ، مجلة لغة العصر 

المحاسن    -4 بعد    -أبو  عن  والتدريب  التعليم  تقنيات   : الشبكة    -إيمان  على  برامج 

 العنكبوتية. 
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 الباحث 

 د/ عاصم صالح الدين خشبة : بكالوريوس علوم 
 صيدلى حر.  -صيدليه 

 دبلومة التأهيل النفسي المهنية .  -

 ماستر مهني فى الصحة النفسية .  -

 دبلومات متعددة فى إدارة المشروعات والموارد البشرية والتنمية البشرية.   -

 محاضر فى علم نفس الكون ومحاضر فى علم النفس أإليجابي وعلم   -

 وأكاديمية كاريزما   -وأكاديمية توبي  -النفسي الجنائي بأكاديمية أجياد    

 والنقابة المهنية لمدربي التنمية البشرية.     

 مشارك فرع علم نفس الكون ككائن حي . مؤسس  -

 مؤسس مشارك مجموعة علم النفس اإليجابي بالدقهلية .  -

 مدير التدريب بأكاديمية أجياد.  –

 01097986036ت: 

01550771787 

ASEM_KHASHABA@Hotmail.comEmail:  

  

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr
mailto:ASEM_KHASHABA@Hotmail.com


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 

 و رقة عمل

 مقدمة منورقة عمل 

د / أمحد عبد الرمحن حممد 

 السيد

مدرس مساعد بكلية الشريعة 

 والقانون جبامعة األزهر
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 المحور السابع

 توظيف الخوف من جائحة كورونا

 من أجل توسعة مجال اإلدراك والتوجيه

 لجعل التعليم والعمل عن ُبعد شغف   

 تحت عنوان 

 المنيييييييييييييييييييح في المحيييييييييييييييين 

 بريد الكتروني 

  ahmedelsabagh8188@gmail.com 

 01099405045هاتف/
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 ملخص البحث 
يناسب هذا المؤتمر ما تمر به اإلنسانية من واقع أليم تسببت فيه جائحة كورونا, وال شك  

حركة    –أو كادت أن توقف    –  أوقفت    COVID-19أن جائحة   فيروس كورونا المستجد  
َثم اسُتنفرت من أجلها األمم والشعوب بكامل قوتها وطاقتها  الحياة على وجه األرض, ومن 

الجائحة في كافة مناحي الحياة, ومنها الناحية التعليمية, ومن َثمَّ كان  من التعايش مع هذه  
ألكاديمية أجياد أن تسهم بشيٍء من ذلك في مهمتها التعليمية لمناقشة محاور هذا المؤتمر؛  
لتثبت جدارتها وقدرتها على التعامل بالمنهجية الصحيحة والمعتبرة مع النوازل والمستجدات  

مسئول وأن  على  الطبيعية,  واجٌب  أخطاره,  لمحاصرة  اإلنسان  وحماية  الوباِء  هذا  مكافحة  ية 
 الجميع ُدَواًل وشعوًبا ومؤسسات وهيئات.  

ولقد اهتمت الشريعة اإلسالمية الغراء بالمحافظة على اإلنسان اهتماًما ال نظير له, فهو      
ألسس, كالكون  الركن الركين ألي مجتمع, واألصل األصيل ألي حضارة, ومنه تنطلق بقية ا

وعمارة األرض, ومن ثم كانت العناية بهذا األصل وحمايته من كل ما يعكر صفو حياته من  
أي ضرٍر متحقٍق أو متوقع, وكان حفظ النفس من الضرورات أو الكليات الخمس التي اتفقت  

 عليها الشرائع كلها, فكل ما يتضمن حفظ النفس فهو مصلحة. 
جيلٍ  كل  من  والمفكرون  القيم    فالعلماء  وإرساء  واألخالق,  والعلم  البحث  في  حياتهم  يفنون 

وتربية األجيال, فهؤالء األفاضل الجهابذة يتركون بصماتهم البارزة في الحياة الفكرية والعلمية  
 بال حٍد للزمان أو المكان.  
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  ولقد كان اإلسالم سبَّاًقا في نظرته المتكاملة لهذا الكون الواسع الرحيب, فحث اإلنسان على 
 وضع حلول للنوازل والمحن؛ لتكون العطايا والمنح. 

أن المحن في طياتها المنح, فقد تصاب المجتمعات باألمراض    وكان من نتائج ذلك:    
ويعتل أهلها؛ ليقوم أولوا العزم من أبنائها بوضع اآلليات للخروج من معوقاتها, فتظهر لهم  

عبر   والتطور  التقدم  مجاالت  في  ووعٌي  المنح  مهارة,  األزمات  تجاوز  فإن  والمكان,  الزمان 
 للدرس. 

التوصيات:    والطبية؛    ومن  العلمية  باألساليب  وااللتزام  الوقائية,  باألسباب  األخذ  وجوب 
التعليمية,   الحياة وخاصة  مناحي  كافة  في  إيجابية  نتائج  وتحقيق  الوباء,  هذا  مع  للتعايش 

الوسع حين األخذ باألسباب المشروعة, والتعاون والتضامن  حيث دعانا اإلسالم إلى استفراغ  
 بين المسئولين والمتخصصين, وخاصة في وقت األزمات. 

العمل على تقديم يد العون والمساعدة إلى المتضررين في أية بقعٍة من بقاع األرض. اللهم  
 عالمين البالء. احفظنا أجمعين, واجعل بالدنا آمنة مطمئنًة سخاًء رخاًء, واكشف عنَّا وعن ال

و    للغزالي,  والمستصفى  للشاطبي,  الموافقات  المراجع:  أهم  الطيب  من  أحمد  د/  أ.  رسالة 
و  فيروس  كورونا ,  بشأن  للعالم  األزهر  ُكورونا  شيل  فيروس  مع  للتعامل  الشرعي  الدليُل 

 (, التعليم اإللكتروني في القرن الحادي والعشرين, د. ر غاريسون. 19-المستجد )كوفيد 
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 ورش عمل

ثايناليوم   
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 و رقة عمل

 ورقة عمل مقدمة من

 عبداهلل حممد غامن احملمدي

وزاره التعليم  -معلم علوم

 اململكة العربية السعودية

ماجستري مناهج طرق وتدريس 

 العلوم جامعة طيبة

قائد فريق غراس بوقف املدينة 

 املنورة التطوعي
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 والمأمولمنصة مدرستي االلكترونية بين الواقع  

 لتدريس مادة العلوم بالمملكة العربية السعودية 

التعليم الرقمي توجه عالمي من قبل جائحة كورونا وكانت سياسة التعليم بالمملكة    ُيعد       
العربية السعودية في ُخطى بطيئة لتطبيق هذا التوجه وكان تطبيقه يكاد يكون محدودًا ببعض  

  تفاعلية في مدارس محدودة وأغلبها مدارس أهلية.  المدارس عبر منصات 
مشروع          عن  التعليم  وزارة  أعلنت  كورونا  جائحة  سببتها  التي  الظروف  خالل  ومن 

منصة  مدرستي  لطالب وطالبات التعليم العام، كبديل تعليمي تفاعلي للدراسة عن ُبعد خالل  
 (. 2020التعليم، )موقع وزارة  ٢٠٢٠-١٤٤٢العام الدراسي للفصل األول 

اإللكتروني          الرقمي  والمحتوى  التعليمية  الخدمات  من  العديد  المنصة  تقدم  حيث 
اإلثرائي، واألنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف،  

 ويحقق السالمة للطالب والطالبات في ظل جائحة كورونا. 
الرقمية عل  المنصة  العملية  وتحتوي  التعليمية المساندة لتخطيط وتنفيذ  ى حزمة من األدوات 

التعليمية عبر الفصول واللقاءات االفتراضية، باإلضافة إلى الواجبات واالختبارات اإللكترونية،  
)فيديوهات   المتنوعة  التعليمية  المصادر  كذلك  اإللكترونية،  واالستبيانات  النقاش،  وساحات 

قصص وكتب تربوية(، وتوفير البريد    –مصادر ثالثية األبعاد    –زز  واقع مع  –مرئية وكرتونية  
 .365اإللكتروني، وبرامج مايكروسوفت أوفيس 

الطالب         من  المستفيدين  بين  الفّعال  للتواصل  ومتجددة  متنوعة  قنوات  المنصة  وتوفر 
ويين، كما تتيح  والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين الترب

وتفاعلية   تعليمية  ومسارات  العام،  التعليم  مراحل  لجميع  الدراسية  والمقررات  الكتب  إضافة 
من   ألكثر  وبنكًا  إلى    100متنوعة،  الداراسية،  المقررات  لكافة  محّكم  إلكتروني  سؤال  ألف 
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من   أكثر  تضم  رقمية  منصات  المرئي،    45جانب  بين  متنّوع،  تعليمي  رقمي  محتوى  ألف 
ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة معلمين ومعلمات.    450إللكتروني واأللعاب، وأكثر من  وا

 (.    ١٤٤٢)موقع وزارة التعليم، 
 

شبكة         على  إلكتروني  موقع  عن  عبارة  مدرستي  منصة  بإن  نقول  أن  نستطيع  ولهذا 
التي من دور  الخدمات  العديد من  التعليم، ويحتوي على  ها مساعدة  اإلنترنت، يهتم بخدمات 

إلى   الدخول  على  الطالب  مساعدة  وكذلك  بعد،  عن  التعليم  بتقنية  التدريس  على  المعلم 
الحصص التعليمية على هذه المنصة حيث انه عند تصميم هذه المنصة تم تخصيصها بأن  

 تكون شبيهة للمدرسة، ولكن في العالم االفتراضي.
التعليم          لطلبة  مدرستي  أن مشروع منصة  بالمملكة مشروع وطني مهم    الشك  العام 

ُسخرت له جهود مادية وبشرية كبيرة إلنجاحه حيث يطبق هذا المشروع بطموح كبير قد ال  
الطارئة وبدائل   التغيرات  الذين يحتاجون تكيف مع  الواقع لدى كثير من معلمي  تتناسب مع 

روعها ) االحياء  علمية تعوض الهدر التعليمي خاصة في الجانب العملي بمقررات العلوم وف
 علم البيئة (.  -علم االرض  -الفيزياء -الكيمياء  -
 

وتناولت عدة دراسات قياس أثر المنصات التعليمية بشتى مجاالتها على تنمية بعض         
( التي أثبتت نتائجها بإن المنصات التعليمية لها أثر  2018المهارات ومنها دراسة )الجهني،  

     في تنمية مهارات التعلم الذاتي وتنمية مهارات التفكير الناقد وتنمية مهارتي القراءة والكتابة.
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)الزهراني،         دراسة  أوضحت  أثر 2018كما  لها  التعليمية  المنصات  بإن  نتائجها  في   )
البيئة   داخل  الصعوبات  على  التغلب  في  ساعدت  كما  الرياضي،  التواصل  تنمية  في  كبير 

 الصرية. 
 

( بدراسته التي استخدم فيها منصة أدمودو التعليمية واسفرت  2017وأضاف ) العنيزي،       
جها بإن الطلبة لديهم رغبة كبيرة باستخدام المنصة التعليمية في دراسة مقرر الرياضيات  نتائ

 والحاسوب.    
  

وقد تضيف هذه الورقة العلمية إلى  األبحاث التربوية العلمية  مدى استفادة معلمي         
تدر  في  اإللكترونية  مدرستي  منصة  تتضمنها  التي  واألدوات  الخدمات  استخدام  يس  العلوم 

وتقويم مقررات العلوم حيث تشخص الواقع وترصد ما هو المأمول من المعلم لكي  يستفيد   
يرغبونها   التي  اإلضافات  هي  وما  مدرستي  منصة  تتضمنها  التي  األدوات  كافة  من  المعلم 

 معلمي العلوم على أدوات وخدمات منصة مدرستي اإللكترونية.  
     

 مشكلة الدراسة: 

 تبلورت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:     

ما مدى استفادة معلمي العلوم باستخدام خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية في  
 تدريس  وتقويم مقررات العلوم في السعودية؟  
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   -:سؤالين فرعيين هما وتتفرع من السؤال الرئيس  

باستخدام خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية  ما مدى استفادة معلمي العلوم  -
 في تدريس مقررات العلوم؟ 

ما مدى استفادة معلمي العلوم باستخدام خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية   -
 في تقويم مقررات العلوم؟ 

 أهداف الدراسة:   

 -تهدف الدارسة إلى ما يلي: 

ة  التي يستخدمها معلم العلوم   الكشف عن خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكتروني  -1
 في تدريسه لمقررات العلوم. 

الكشف عن خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية التي يستخدمها معلم العلوم في  -2
 تقويم مقررات العلوم. 

التعرف على خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية ال يستخدمها معلم العلوم في   -3
 تدريس وتقويم مقررات العلوم.  
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 :أهمية الدراسة

 -تكمن أهمية الدراسة باألتي:

المساهمة في تقييم تجربة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي اإللكترونية التي تحرص  -1
 العربية السعودية.  عليها وزارة التعليم بالمملكة

اإلفادة لمعلمي العلوم لمعرفة خدمات وأدوات تتضمنها منصة مدرستي اإللكترونية لم   -2
 يستخدمها من قبل.  

 أداة الدراسة:  
  9فقرات والمحور الثاني: تضمن  8استبانة  إلكترونية شملت محورين المحور األول:  تضمن 

 فقرات  

 مجتمع الدراسة:  

 جميع معلمي العلوم بالسعودية   

 عينة الدراسة:  

 معلمي العلوم بالمدينة المنورة   جميع   
 حدود الدراسة:   

    ٢٠٢٠  -١٤٤٢الفصل الدراسي األول لعام  الزمانية:

 خدمات  وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية    :الموضوعية 
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 اإلطار النظري للدراسة

    -مفهوم المنصات التعليمية:

( بأنها   بيئة تعليمية تفاعلية ُتوظف تقنية الجيل الثاني  ١٢،  ٢٠١٥يعرفها ) السيد،        
الويب، وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل االجتماعي  

طبيق االنشطة التعليمية  ويتمكن فيها المعلم من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجبات وت
والصو  النصية  الرسائل  ويستقبل  فيه  يرسل  مفتوح  فضاء  خالل  االختبارات  من  وإجراء  تية 

 والمهام . 

    -مزايا المنصات التعليمية:

تساعد المنصات التعليمية بشكل فعال على تبادل الخبرات بين المتخصصين مما يحقق        
مفهوم عولمة التعليم وهذا ما جعلها تمتاز بالعديد من المزايا والخصائص وأبزرها كما ذكرها ) 

   -( على النحو التالي:٢٠١٨الراشد، 

 ُتسهل الوصول إلى المعرفة.   -

 لدراسي.   إشراك الطالب بالمحتوى ا-

 تحديث دائم للمعلومات.   -

 تنوع وإثراء المصادر . -
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 يساعد على إيجاد الجو النفسي االمن.   -

 ُيمكن المعلمين من إنشاء فصول إفتراضية للطالب غير مقيدة بالحدود المكانية والزمانية.  -

 إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.  -

 

    -:إللكتروني والمنصات التعليميةالفرق بين الموقع ا

تتشابه المنصات التعليمية والمواقع اإللكترونية في العديد من المزايا والخصائص إال          
أنها تختلف فيما بينها على حسب الهدف والخدمة التي أنشأت من اجلها المنصة او الموقع  

( بعض االختالفات وهي على النحو  ٢٠١٨اإللكتروني، ومن هذا المنطلق ذكرت )الجهني،  
 التالي:   

معًا با        ربطها  تم  التي  الويب  صفحات  من  مجموعة  فهي  اإللكترونية  للمواقع  لنسبة 
واستضافتها على نطاق واحد ويمكن الوصول إليها عبر موقع الويب من خالل متصفح ويب  
أو شبكة خاصة ) شبكة المنطقة المحلية (،   بينما المنصة التعليمية فهي ارضية إلكترونية  

 والروابط التفاعلية.   تضم العديد من التطبيقات 

بين         مباشر  غير  اإللكتروني  بالموقع  التفاعل  يكون  حيث  تختلف  التفاعل  حيث  ومن 
طالب(على عكس المنصة التعليمية التي يكون فيها التفاعل مباشر بشكل    -الطرفين ) معلم  

 فوري بين المعلم والطالب بل مجموعة من األفراد في آن واحد. 
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زري       ( المنصة  ٢٠١٧بي،  وأضاف  أما  الجمهور  عن  تبحث  اإللكتروني  الموقع  بإن  م( 
 هذه المنصات من خدمات للمستفيد   التعليمية يبحث عنها لما توفره

    -معوقات وتحديات المنصات التعليمية:

عام          بشكل  التطبيق  يكون  عندما  خاصة  وتحديات  معوقات  جديدة  وتجربة  تغير  لكل 
المجت فئات  جميع  )  ويشمل  إليها  تطرقت  كما  العامة  المعوقات  اهم  الجانب  بهذا  ونذكر  مع 

   -(:٢٠١٦( و) عبدالمنعم، ٢٠١٨الجهني ، 

 ضعف البنية التحتية من حيث توفر األجهزة واألدوات المساعدة إلنشاء وتشغيل المنصات.  -

في  - والتصفح  كالحاسوب  الحديثة  التقنيات  استخدام  بمهارات  المتعلمين  بعض  إلمام  عدم 
 شبكات االتصال الدولية. 

عدم اقتناع بعض أعضاء هيئة التدريس ) المعلمين( باستخدام التقنيات الحديثة بالتدريس -
 أو التدريب.   

ب - المرتفعة  لرسومه  باإلنترنت؛  األحيان  بعض  في  االتصال  واالشتر صعوبة  في  التصميم  اك 
 بعض الصفحات اإللكترونية.  
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   -أمثلة على المنصات التعليمية العالمية والعربية:

موقع        رابط  وضع  تم  وقد  اإلنترنت  شبكة  على  المنصات  تلك  مواقع  إلى  الرجوع  تم 
ية  عالم  المنصات المختارة في قائمة المراجع لالستفادة من الرجوع إليها وتم تقسيمها إلى قسمين 

 وعربية وهي على النحو التالي:

 بعض المنصات التعليمية العالمية:    -أوالً 

 :  التعليمية  Edxمنصة إدكس -

ماساتشوستس           ومعهد  هارفارد  جامعة  بين  تعاون  ِنتاج  ربحية  غير  مبادرة  هي 
لتقديم   العالم  حول  التعليمية  المؤسسات  عشرات  إلى  باإلضافة  تعليمية  للتكنولوجيا،  دورات 

عالمي   مجتمع  بناء  إلى  تهدف  و  العالم،  الجامعات حول  أفضل  من  اإلنترنت  تفاعلية عبر 
ق االستفادة للطالب في كل  مزدهر من التربويين والتقنيين الذين يتشاركون حلواًل مبتكرة لتحقي 

 .  مكان

 التعليمية:    Acadoxمنصة أكادوكس -

التعليمية، حيث           األكاديمية واألنشطة  الحياة  إلدارة  بأسلوب عصري  تقنية حديثة  هي 
وتفاعلها   األكاديمية  التجمعات  مبدأ  على  وتعتمد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  فيها  ُيستخدم 
وتواصلها، وتحتوي على مزيج من األدوات التقنية التي ُتساعد في إدارة عملية التعلم وتنظيم  

والت االهداف  المواد  إلى  الوصول  وتسهيل  المدرسية  المسيرة  وتوثيق  المعلمين  مع  واصل 
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الويب والتقنية السحابية بمعايير عالمية  .  التعليمية حيث تم بناءها باستخدام أحدث تقنيات 
 لضمان األمان والحماية وتقليل تكاليف التقنية.  

 التعليمية:    Edmodoمنصة أدمودو -

والتعاون           لالتصال  آمنة  بيئة  والطالب  للمعلمين  توفر  مجانية  اجتماعية  منصة  هي 
والدرجات   المنزلية  الواجبات  إلى  إضافة  الرقمية  وتطبيقاته  التعليمي  المحتوى  وتبادل 

،  LMSوالمناقشات. وايضًا تجمع بيت مزايا شبكة الريس بوك ونظام بالك بورد إلدارة التعليم  
تستخدم ).'  وكما  الثاني  الجيل  الويب  تقنية  من  ٢فيها  أكثر  حاليًا  المنصة  ويستخدم   )٥٠  

 كبر شبكة تعلم اجتماعي بالعالم.  مليون مستخدم حول العالم ولهذا ُتعد أول وأ

   بعض المنصات التعليمية العربية: -ثانياً 

 منصة إدراك التعليمية:   -

(. تم  MOOCsالجماعية مفتوحة المصادر )هي منصة إلكترونية عربية للمساقات          
إدراك عام   والتي تحرص ٢٠١٣تأسيس  والتنمية  للتعليم  رانيا  الملكة  بمبادرة من مؤسسة  م 

المقدمة في مجال   في  العربي  العالم  للمساهمة في وضع  والمساعي  الجهود  كافة  بذل  على 
باإلض الشعوب.  وازدهار  لتطور  األساس  حجر  كونهما  والتعليم  بعض التربية  تقديم  إلى  افة 

 . edXالمساقات العالمية المترجمة للغة العربية. وتعمل إدراك بالشراكة مع 
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الناطقين   لجميع  المستويات  كافة  وعلى  متنوعة  بمساقات  اإللتحاق  فرصة  إدراك  توفر  كما 
المساقات   إتمام  الحصول على شهادات  للمتعلمين  يمكن  كما  مجاني.  العربية وبشكل  باللغة 

إلك العرب  بشكل  الخبراء  إبراز وتحفيز  إلى  إدراك تسعى أيضا  الجدير بالذكر أن  تروني. ومن 
من كافة المجاالت إلثراء المحتوى التعليمي العربي على االنترنت ومشاركة خبراتهم ومعرفتهم  

 تطوير مساقات وطرحها عبر المنصة. مع المتعلمين العرب من خالل 

 منصة رواق التعليمية:   -

باللغة           مجانية  أكاديمية  دراسية  مواد  بتقديم  تهتم  إلكترونية  تعليمية  منصة  أقدم  هي 
العربية في شتى المجاالت والتخصصات، يقدمها أكاديميون من مختلف أرجاء العالم العربي،  
حيث   المتخصص؛  والمعرفي  العلمي  مخزونهم  من  المستفيدين  دائرة  لتوسيع  ومتحمسون 

 ن هم خارج أسوار الجامعات. يسعون إليصاله لم

فسواًء أكنت طالًبا جامعًيا يسعى لتنمية معرفته في مجال تخصصه، أو موظًفا مشغواًل       
بالتعلم   يستمتع  إنساًنا  كنت  أو  ما،  تخصص  في  المعرفي  االستكشاف  فضول  لديه  ولكن 

المثيرة الهتمامك بالمادة  االلتحاق  فبإمكانك  لذاتها،  المعرفية  ومتابعة محاضراتها    واالستزادة 
يناسبك..   الذي  الوقت  وفي  كنت  أينما  الدراسة  وزمالء  المحاضرين  مع  والتفاعل  أسبوعًيا، 
تحصل على كل ذلك مجاًنا عبر رواق، مع إعطائك شهادة إتمام في حال حققت نسبة النجاح  

 في المادة. 
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 منصة تمكين التعليمية:    -

تعد مؤسسة تمكين للتدريب؛ مشروًعا رائًدا في تقديم التدريب في مجاالت متنوعة بشكل        
مهارات   تنمية  إلى  وتصبو  العربي.  والوطن  في سوريا  الواقع  أرض  وعلى  بعد  احترافي عن 

 متمكن قادر على النهوض بالمجتمع. وفكر األفراد للمساهمة في تشكيل جيل 

 منصة ندرس التعليمية:   -

لتحقيق    2014تم تأسيس شركة  ندرس.كوم في دولة اإلمارات العربية المتحدة سنة        
وتوفير   الحياتية،  المجاالت  كافة  في  العربي  للمتعلم  به  ينتفع  علم  توفير  التالية:  األهداف 
التقنيات   أحدث  على  للتعرف  العربية  باللغة  الجودة  عالية  تقنية  دورات  على  تحتوي  منصة 

المهار  تسمح  واكتساب  منصة  وتوفير  العمل،  سوق  وفي  اليومية  حياتنا  في  المطلوبة  ات 
المحتوى   وإغناء  أكبر،  جمهور  إلى  الوصول  العرب  والمدّرسين  والخبرة  الكفاءات  ألصحاب 
العربية   باللغة  الدورات  البّناء بشكل مستدام وذلك من خالل بناء منصة تسمح ببيع  العربي 

ات العربية صنعت خصيًصا للمدرس العربي وباللغة العربية،  مع توفير أداة مجانية لبناء الدور 
جودة  معايير  باعتماد  وذلك  مقبول  مستوى  ضمن  المقدم  المحتوى  جودة  على  والحفاظ 
واضحة، وخلق منصة لرفع المعيار اإلقليمي لمستوى التعليم اإللكتروني في األمة العربية من  

 تقنيات وبأفضل الحلول. نصة مبنية بأحدث ال خالل تلبية احتياجات ورغبات المتعلم العربي بم 

 

 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 منصة نفهم التعليمية:   -

هي خدمة تعليمية تقدم دروًسا مرئية تشرح المناهج المدرسية لكافة المراحل، بشكل          
والسعودية وسوريا  مصر  عربية، هي  دول  لخمس  مدرسية  مناهج  وتغطي  ومجاني،  مبسط 

 . والجزائر والكويت

 ية:   منصة عين التعليم-

تعد واحدة من أهم المنصات التعليمية في السعودية، ويمكن للطالب والمعلمين وأولياء        
األمور الوصول إليها بشكل مجاني تماًما، وتتيح للطالب التواصل مع المعلمين بشكل فعال،  

مما   معهم  والمعلومات  العلمية،  الخبرات  وتبادل  أقرانه،  مع  التواصل  له  تتيح  من  كما  يعزز 
مهارات الطالب، وقدراتهم. وهي تتيح للمعلم إمكانية استخدام وسائل غير تقليدية في توصيل  
بشكل عملي  الطالب  تمرين  له  تتيح  أنها  كما  المختلفة،  الفئات  لتناسب  للطالب  المعلومات 
الخدمات   من  العديد  عين  منصة  وتتيح  بدراستها،  قاموا  التي  التعليمية  النظريات  على 

 ب أو المعلمين أو أولياء األمور. فة، سواء للطال المختل

 منصة مدرستي التعليمية:   -

لتوفير سبل الراحة علي الطالب    ٢٠٢٠هي منصة تعليمية سعودية تم إطالقها عام          
لتلقي المواد التعليمية الخاص بهم، تم تغيير اسم منصة منظومه التعليم الموحد إلي منصة  

رونية، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا بسبب قدره جميع الطالب في  مدرستي السعودية اإللكت 
جميع المراحل الدراسية على استكمال المنهج التعليمي، وبعد أن قامت المنصة بكل الخدمات  
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المناهج   استكمال  و  المعلومات  تلقي  و  المعلم  إلي  للوصول  الطالب  تمكن  التي  الممكنة 
واأل الظروف  لتحدي  وذلك  فيروس التعليمية  انتشار  أزمه  بسبب  البالد  بها  تمر  التي  حوال 

“كوفيد   لخدمة  19كورونا  معدة  المنصة  هذه  تعليمية    6 .أن  وكوادر  وطالبة  طالب  ماليين 
إدارة تعليمية في    47مكتبًا تعليميًا و  420ألف مدرسة و  30ألف معلم ومعلمة و  525بلغت  

   لمنصة.جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة... ضمتها هذه ا

 الدراسات السابقة:  

-( شيخة  الجهني،  في ٢٠١٨دراسة  التعليمية  المنصات  أثر  قياس  إلى  الدراسة  م(:تهدف 
على   تطبيقها  وتم  البيانات  لجمع  كأداة  استبانة  استخدام  وتم  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 

لدراسة إلى عدة  الثانوية الثامنة والعشرون بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتوصلت ا
   -نتائج من أهمها:

 للمنصات التعليمية دور مهمًا في زيادة الحصيلة المعرفية لدى الطالبات.  -

لدى  - والكتابة  القراءة  ومهارتي  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  في  دور  التعليمية  للمنصة 
 الطالبات  

ف التعليمية  المنصات  بتوظيف  االهتمام  أهمها  ومن  التوصيات  من  بعدد  الباحثة  ي  وخرجت 
 تدريس المقررات الدراسية ككل.  
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-  ( الزهراني، حنان  قياس  ٢٠١٨دراسة  الدراسة  استهدفت  تعليمية  م(:  استخدام منصة  أثر 
في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الباحة بالمملكة  
على   التغلب  في  ساعدت  التعليمية  المنصة  أن  النتائج  أسفرت  حيث  السعودية  العربية 

ي في مقرر  اصل الرياضالصعوبات داخل البيئة الصرية وكان لها دور في تنمية مهارات التو 
 الرياضيات.  

-( يوسف  العنيزي،  استخدام ٢٠١٧دراسة  فعالية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  م(: 
بدولة   األساسية  التربية  كلية  في  والحاسوب  الرياضيات  لطلبة  إدمودو  التعليمية  المنصات 

  -ال ادري    -الكويت وتم استخدام اداة استبانة صممت على مقياس ليكرت الثالثي ) موافق
طالب من كلية التربية األساسية    ٢٠٠غير موافق( حيث ُطبقت على عينة عشوائية قوامها  

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها أن معظم الطلبة لديهم رغبة في استخدام 
 والتعلم في الرياضيات والحاسوب.  المنصات التعليمية إدمودو في عمليتي التعليم 

 نتائج وتوصيات الدراسة:

وفقراتها         االستبانة  محاور  تحليل  خالل  من  وذلك  التالية  النتائج  إلى  الدارسة  توصلت 
 إحصائيًا   على النحو التالي: 

األول   المحور  اإللكترونية  نتائج  مدرستي  منصة  أدوات  من  العلوم  معلمي  استفادة  مدى   :
 لتدريس العلوم في السعودية 
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 يمكن تلخيصها بالجدول التالي: 

 أبدا   أحيان ا  دائما   فقرات االستبانة
اعتمد على مقررات العلوم اإللكترونية التي تتضمنها  

المنصة في عرض بعض األنشطة وأسئلة نهاية  
 الفصل

51.2 % 43.9 % 4.9 % 

استخدم برامج مايكروسوفت أوفيس التي تتضمنها  
  PowerPointو Formsو  Teamsالمنصة مثل

 وغيرها في تدريس العلوم  Wordو
76.2 % 23.8 % 0 

أقوم بإعداد دروس العلوم من خالل ايقونة الجدول  
 المدرسي بشكل يومي أو أسبوعي

92.9 % 7.1 % 0 

اعتمد على اإلثراءات التعليمية المرتبطة بدروس 
 % 14.3 % 40.5 % 45.2 العلوم عبر المنصة 

تتضمنها  أعرض الفيديوهات التعليمية المبسطة التي 
 المنصة 

42.9 % 35.7 % 21.4 % 

اكتفي بعرض الدروس المعدة مسبقًا التي تتضمنها  
 % 45.2 % 33.3 % 21.4 المنصة وأعلق على أجزاء معينة فقط 

  3Dعين-استخدم األدوات التعليمية )الواقع المعزز
 اختبارات عين (  التي تتضمنها المنصة 

42.9 % 35.7 % 21.4 % 

أعرض دروس قنوات عين عبر مشاركة الشاشة في 
 Teamsبرنامج  

35.7 % 26.2 % 38.1 % 
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من خالل النتائج السابقة نلحظ أن الفئة المستهدفة )معلمي العلوم بالمدينة المنورة (       
السبب   يكون  وقد  اإللكترونية  مدرستي  منصة  وأدوات  خدمات  من  متوسط  بشكل  مستفيدين 
بعدم كفاءة نوع الخدمة التي تتضمنها منصة مدرستي أو بعزوف معلمي العلوم عن تجريب  

 ا.  كل جديد واالستفادة منه 

الثاني:   والتقييم  نتائج المحور  التعليمية  األنشطة  أدوات  العلوم من  استفادة معلمي  مدى 
 عبر منصة مدرستي اإللكترونية في تقويم مقررات العلوم  في السعودية 

 أبدا   أحيانا   دائما   فقرات االستبانة
ايقونة   باستخدام  دورية  اإللكترونية  اختبارات  بإجراء  أقوم 
برنامج   خالل  من  أو  المنصة  في  اإللكترونية  االختبارات 

 Formsمايكروسوفت أوفيس 
75.6 % 24.4 % 0 

أتابع ما تم إنجازة من األنشطة والمهام اإلدائية المرفوعة  
 عبر المنصة من قبل الطالب 

73.8 % 19% 7.1 % 

 % 3.3 % 16.7 %81 المشاركات الفاعلة ومراعاة أداب السلوك الرقمي أرصد 
أو   أسئلة شفهية  الراجعة من خالل  التغذية  أحرص على 

 أوراق عمل تفاعلية أو واجبات منزلية 
81% 19% 0 

لتحفيزة   المنصة  تتضمنها  التي  الطالب  شارة  استخدم 
 % 28.6 % 33.3 % 38.1 وتشجيعة

على   الطلبة  التي  أحث  اإلحصائية  التقارير  على  االطالع 
 تتضمنها المنصة لمعرفة مستواه العلمي بمقرر العلوم

42.9 % 35.7 % 21.4 % 
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 أبدا   أحيانا   دائما   فقرات االستبانة
الدراسية   للحصص  والغياب  الحضور  برصد  اهتم 

 Teamsاإلفتراضية عبر برنامج  
92.9 % 3.1 % 4 % 

المنصة   تتضمنها  التي  اإللكترونية  االستبانات  استخدم 
االستراتيجيا  التقويم  لتقييم  وأساليب  المتبعة  التدريسية  ت 

 من خالل إرسالها للطلبة أو أولياء األمور
31% 14.3 % 54.8 % 

باإلجابة على   المنصة  تتضمنها  التي  النقاش  أفعل غرف 
 استفسارات الطلبة 

47.6 % 33.3 % 19% 

من خالل النتائج السابقة نلحظ أن بعض الخدمات واألدوات التي تتضمنها منصة مدرستي   
اإللكترونية مستفيد منها معلمي العلوم بشكل كبير وبعضها بشكل متوسط ما عدا االستفادة 

 من االستبانات اإللكترونية فاالستفادة منها ضعيفة وقد يعود لعدم معرفة استخدامها  

 ومن خالل النتائج السابقة توصي الدراسة 

 إلقاء دورات تدريبية تهتم بالتعرف على خدمات وأدوات منصة مدرستي اإللكترونية -1
لتحضير -2 المصاحبة  اإلثرائية  العلوم واألنشطة  المختارة في مادة  مراجعة دروس عين 

 مادة العلوم 
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 المراجع 

( العال  عبد  التعليمية  2015السيد،  المنصات   .)Edmodo    لبيئات مستقبلية  رؤية 
 . 48- 16التعليم اإللكتروني, مجلة التعليم اإللكتروني , جامعة المنصورة ، ص ص 

( سوسن  مذكرة  2017زريبي،  الصحفي،  العمل  في  الرقيمة  التعليمية  المنصات  دور   .)
 علوم اإلعالم. تخرج لنيل شهادة الماجستير , قسم  

 (. المنصات التعليمية ، دار العلوم للنشر والتوزيع. 2016عبد النعيم، رضوان )

(.أثر المنصات التعليمية في تنمية مهارات التعلم الذاتي، رسالة  2018الجهني، شيخة )
 ماجستير)غير منشورة(، جامعة الطائف. 

( يوسف  التعليمية  2017العنيزي،  المنصات  استخدام  فعالية   .)Edmodo    لطلبة
تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية التربية بدولة الكويت. مجلة كلية التربية . ص ص  

1-37. 

 ( متاح على الرابط التالي  1442-2020مواقع وزارة التعليم )

https://www.moe.gov.sa /  م2020- 11 – 12تم الرجوع له في 

 متاح على الرابط التالي: Edxإدكس موقع منصة 
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https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%
-86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9

edx-D8%A5%D8%AF%D9%83%D8%B3%/     إليه في يوم الرجوع   13تم 
 م 2020- 11-

 متاح على الرابط التالي:  Acadoxموقع منصة أكادوكس  

http://www.acadox.com/ م.2020- 11- 13في يوم  هتم الرجوع إلي 

 متاح على الرابط التالي:  Edmodoموقع منصة أدمودو 

https://new.edmodo.com/school/691145/resources  

 م.2020- 11- 11تم الرجوع إليه في يوم  

 منصة إدراك التعليمية متاح على الرابط التالي :  

https://www.edraak.org/   

 م 2020- 11- 10تم الرجوع إليه في يوم  
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 ورقة عمل 

 مقدمة

   مهندسة إميان أبو احملاسن

 مدير عام 

 أكادميية أجياد

  للتدريب و االستشارات 
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 المحاور  
 الباب األول

 مقدمة  

 تساؤالت البحث 

 أهداف البحث

 مشكلة البحث 

 حدود البحث 

 أهمية البحث 

 ظواهر البحث 

 المنهجية المتبعة فى البحث

 أداة القياس المستخدمة 

 متغيرات البحث 
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 مقدمة 

والمعلومات وما يصاحبه من تغيرات وتطورات تقنيه  يعيش العالم اليوم في عصر المعرفه  
الذي   األمر  العمل  وأساليب  ووسائل  والتخصصات  المهن   في  تغير  عليها  ترتب  هائلة 

نوعيه   أعلى  يتطلب  لنحقق  المال  و  الجهد  و  الوقت  توفر  التدريب  برامج  من  مختلفه 
أدوات   إلى  يحتاج  كما  اإليجابى  التفكير  درجات  أعلى  إلى  هذا  يحتاج  و  ممكنة  إستفادة 
العصر و أهم أداة من أدوات العصر التدريب و التعليم اإللكترونى و هو أفضل أداة يمكن  

ة  و قد إنتقلنا بعد أزمة كورونا للتعليم و التدريب  للفرد أن يوفر بها وقته و ماله و جهد
و العمل عن بعد و مع وجود مقاومة شديدة  و تخوف لفكرة التعليم اإللكترونى و التعليم  
بشكل   التدريب  و  التعليم  عملية  تتم  لكيف  نتحول  أن  األفضل  من  أنه  جدنا  و  بعد  عن 

 ممتع و يحقق الهدف المرجو من عملية التعلم. 

 تشير اإلحصائيات العالمية إلى حيث 

و    التعلم  ثقافة  لديها  التي  المنظمات  التنقل.  سرعة  تعزز  اإللكتروني  التعلم  تكنولوجيا 
٪ ليكونوا   46التدريب قوية تتفوق بشكل كبير عن أقرانها. فهم لديهم فرصة قد تصل إلى 

لزيادة   فرصة  مع  السوق،  في  األوائل  و  37من  الموظفين،  إنتاجية  من  من  ٪34   ٪
٪ في القدرة على تقديم  منتجات ذات جودة عالية  26االستجابة الحتياجات العمالء، و  

إلى  58و   قد تصل  إلى فرصة  باإلضافة  المستقبلي، هذا  الطلب  لتلبية  االستعداد  ٪ من 
 ٪ لقيادة السوق. 17
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% من األشخاص يستخدمون التعلم و التدريب النقال في السرير بعد االستيقاظ من  52 
بينما  46نوم و  ال النوم.  إلى  الذهاب  السرير وقبل  النقال في  التعلم  ٪  75٪ يستخدمون 

العمل و   بيئة  أو في  المدرسة  النقال  التعلم  السفر و74يستخدمون  أثناء  أثناء  ٪55   ٪
 تواجدهم في خطو  االنتظار.

عام  900  منذ  اإللكتروني  التعليم  سوق  نمو  حجم  هو  تشير    %2000  اليوم.  حتى 
حوالي  التقديرا أن  إلى  عبر  46ت  األقل  على  واحدة  دورة  يأخذون  الجامعة  طلبة  من   ٪

ما يقرب من نصف جميع الفصول الجامعية ستستند    2019اإلنترنت. ولكن بحلول عام  
 إلى التعليم اإللكتروني. 

شركة عالمية    500% من الشركات المتواجدة في قائمة فورتشن ألفضل  73.6حوالي   
 ة من خالل شبكات اإلنترنت وبطرق تعتمد أدوات التعليم اإللكتروني. تتلقي تدريبات التقني 

يقدر معدل    العالم.  ماليزيا وفيتنام األسرع نموا في  اإللكتروني في  التعليم  تعتبر أسواق 
 % . 17.3النمو السنوي للسوق اآلسيوية التعليم اإللكتروني هو

إلنترنت األسرع في كل مكان  . كما وسوف يستفيد التعليم اإللكتروني من خالل خدمة ا  
 ومن أي جهاز. 

التعليم و التدريب التى تطورت كثيرا فى الوقت الحالى و إنتشرت و   و من أفضل طرق 
نموذج   يتيح  حيث   ) مكارثى  )نموذج  التدريب   و  التعليم  فى مسيرة  هائل  تطور  أحدثت 

ال أنما   لجميع  المعلومة  و  المهارة  توصيل  و  تأصيل  فرصة  للمدرب  متدربين  مكارثى 
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و يعمق فكرة التفكير اإليجابى و ما يترتب عليه من فاعلية فى العملية التدريبية    ببساطة
 و تقدم الشعوب 

 و ظهرت بعض المشاكل نتيجة التعليم التقليدى منها 

مما نشأ عنه جيل من التفكير    طرق التدريب و التعليم التقليدية التى تعتمد على التلقين-1
 التقليدى السلبى و 

 العزوف عن التدريب اإللكترونى و عدم اإليمان بجدوى التدريب عن بعد -2
 النمطية فى التدريب -3
و  -4 التدريب  فى  العربى  الوطن  و  مصر  فى  األكاديمين  يستخدمها  التى  النمطية  الطريقة 

بالطبع و لكن لألسف   الكل  الجامعات  و هذا لبعضهم و ليس  التعليم و خاصة أساتذة 
األغلب تبسيط    النسبة  عن  يبحث  كلة  العالم   أصبح  وقت  فى  المعارف  و  العلوم  تعقد 

 العلوم و تحويلها إلى عمل حقيقي يفيد الفرد و المجتمع 

 و قد عانيت من هذا كثيرا فى عملى  

مما وجب علينا توجيه األكاديمين إلى تغيير طريقة عملهم و فكرهم بالشكل الذى يحقق لهم  
فى و  المجتمع  فى  فاعلية   و    أعلى  للعلم  حبا  و  نشاطا  أكثر  الطلبة  جعل  و  الطلبة  حياة 

 .تطبيق العلم من خالل نظام مكارثى و طرق التعلم و التدريب الحديثة 

العربى قد و المؤتمر   يوليو البشرية التنمية على  أثارها و التدريب لجودة الثانى  أوصى 
2018 

 بعد عن التعليم  تواجه التى التحديات عن عمل  بورقة بنفسى  فيه شاركت قد و
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 المدمج  و اإللكترونى بالتدريب اإلهتمام   بضرورة أوصى المؤتمر

  2017السعودية العربية المملكة الرياض فى المدمج للتعليم العلمى المؤتمر أوصى قد و
 المعرفة  إقتصاد إلى  الطريق  بإسم

على  سينعكس الذى  المدمج  للتعليم وطنية  سياسة  تبنى   فى  التعليم مخرجات  جودة أثره 
 أهدافه  لتحقيق قيادته و التعليمية  المؤسسات 

 األصول فى اإلستثمار من التحول  خالل من التعليمية  المنظومة حجم و  التعليم نطاق توسيع
 التعليم  تكنولوجيا  و التقنية التحتية البنى فى اإلستثمار إلى المادية

 الذى  و  المثالى(  المدمج التعليم  نموذج إلعداد) الدراسات  و  األبحاث  مراكز و  الباحثين  توجيه
 التعليمية  المخرجات جودة يحقق

 المدمج  التعليم نمط تتبنى التى للطلبة الذاتى  اإللكترونى التدريب توفير

 و  المعلومات تكنولوجيا بإستخدام التقنى  التدريب و التعليم  أساليب لتطوير اإلقليمى المؤتمر
 التكنولوجيا و  العلمى  البحث  و للتعليم القومى المجلس تقرير و (2007تونس )اإلتصال 

 المهنى  و  التقنى  المجال فى  التدريب  و  التعليم بشأن  الثالث  الدولى المؤتمر و  (2008(
 2012شنغهاى
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 الباحثه  مالحظات ضوء في
 واالقليميه الدوليه المؤتمرات وتوصيات السابقه الدراسات ونتائج  عملها واقع خالل ومن 

 في......  البحث مشكله تحديد يمكن

اجياد فى   باكاديميه المتدربين تحقيق األهداف التعليمية و التدريبية لدى إنخفاض فاعلية   
 حالة إستخدام طرق التعلم التقليدية فى التعليم و التدريب عن بعد. 

لتحقيقي   التدريب في حديثه  وتقنيات اساليب استخدام الي الحاجه مدي للباحثه يتضح  وبهذا 
التدريبية و  التعليمية  العملية  من   بناء الي  الباحثه دعي ما وهدا المتدربين لدي  الهدف 

تعليمية   و   قائمه  تدريبيه منظومه  التعليم  التدريبية   علي  الحقائب  صناعة  و   التدريب 
باكاديميه  الطبيعي  التعلم   هذه فاعليه  علي والتعرف اجياد بإستخدام نموذج مكارثى لطرق 

 من المتدربين لدي تحقيق الهدف من العملية التعليمية و التدريبية   تنميه و في المنظومه
 الجامعات  الجامعات خريجي

 األسئلة األتية   علي االجابه خالل من  البحث مشكله  مع التعامل يمكن سبق ما ضوء وفي 

 و لذلك 

 تساؤالت الدراسة 

 التدريب اإللكترونى فى الوطن العربى؟ ما هو واقع 

 ما هو واقع جودة التعليم و التدريب اإللكترونى فى الوطن العربى؟ 
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 ما مدى إسهام التعليم و التدريب اإللكترونى فى الرقى و نهضة المؤسسات و األفراد ؟ 

 ما هى المعوقات التى تواجه التدريب و التعليم اإللكترونى فى مصر و الوطن العربى 

 رية التعامل؟ كي

 هل هناك فروق بين البرامج التدريبيه فى عملية التدريب اإللكترونى؟ 

 مكارثى فى التدريب اإللكترونى ؟  ما مدى فعالية إستخدام نظام

 أهداف البحث 

 توضيح واقع التدريب اإللكترونى فى الوطن العربى . 

 الوطن العربى. المساهمة فى تحقيق جودة التعليم و التدريب اإللكترونى فى 

 تفعيل  إسهام التعليم و التدريب اإللكترونى فى الرقى و نهضة المؤسسات و األفراد. 

 التعامل مع المعوقات التى تواجه التدريب و التعليم اإللكترونى فى مصر و الوطن العربى. 

 إظهار الفروق بين البرامج التدريبيه فى عملية التدريب اإللكترونى. 

 ام مكارثى فى التدريب اإللكترونى. فعالية إستخدام نظ
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 حثمشكلة الب

 التحديات التى تواجه التعليم و التدريب اإللكترونى بشكل عام 

 التحديات التى تواجه فاعلية  التعليم و التدريب اإللكترونى فى الوطن العربى 

 الجهل باألساليب التكنولوجيه الحديثة فى التدريب و التعليم  

 ضعف خدمة اإلنترنت فى بعض محافظات وقرى مصر

 ناحية المادة و الوقت و المجهود زيادة تكلفة التدريب التقليدى من

 ***نطاق البحث  

 حدود مكانية

السعودية  العربية  المملكة  و  الجامعة   مصر  خريجين  من  فئة  عين  لدى  و  القاهرة  جامعة 
 شمس فى مصر و جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية . 

 حدود زمانية 

2019-2020 

 مقر البحث 

 أكاديمية أجياد للتدريب و اإلستشارات عن طريق القاعات اإلفتراضيه لألكاديمية 
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 *** أهمية البحث 

 نشر ثقافة التعليم و التدريب عن بعد . 

 . 4MATإفراد أهمية و فاعلية التعليم اإللكترونى بإستخدام نظام مكارثى 

 .  عن بعدالتدريب إيجاد حلول للتحديات التى تواجه 

 ***ظواهر البحث 

ما زال التعليم و التدريب  فى الوطن العربى يعتمد على النظام التقليدى فى العمليه التدريبيبة  
 المدرب و المتدرب و القاعات التدريبيه من خالل التواصل المباشر ما بين 

التعليم اإللكترونى بدون إستعدادات   التقليدى إلى  التعليم  و مع أزمة كورونا تم التحول من 
 كافية و هذا التحول حتمى و لكن كيف يتم؟؟؟ 

 و نحن فى األلرية الثالثة

بنس بعد  عن  التدريب  و  التعليم  إلى  الماليين  تحول  اإلحصائيات  أثبتت  إلى  التى  قفزت  بة 
 2018إلى  2015% من 900

البد أن نعى أن التعليم و التدريب عن بعد األن يوفر الوقت و الجهد و المال و يجعلنا نبدء  
من حيث إنتهى األخرين بأسهل و أبسط الصور هذا ال يعنى أن نقلل من أهمية التفاعل و  

فى   مكارثى  نظرية  تطبيق  أن  وجدنا  لهذا  و  التقليدى  أثر  التدريب  لها  اإللكترونى  التدريب 
 واضح على تحقيق الهدف من العملية التعليمية. 
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 ***المنهجية المتبعة فى البحث 

حيث   وصفى منهج اإلستقراء الباحثه إعتمدت بحثى   التدريبية  البرامج خالل من على 
 المقدمة 

 ***أدا ة القياس المستخدمة فى البحث 

 األهداف و المهارات المطلوبة من البرامج التدريبية لتحقيق  اآلداء  مالحظة بطاقة

 البحث  *** متغيرات 

 المستقل  المتغير

 نموذج مكارثى 

 التابعة  المتغيرات

 مدى تحقيق األهداف التدريبية

 
 

 

 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 الباب الثانى 
 فاعلية إستخدام التعليم و التدريب عن بعد 

 التعليم المبنى على الحاسب 

 الشبكة المعلوماتية نظم التعلم المعتمدة على 

 فاعلية إستخدام التعليم و التدريب عن بعد -

 أوال  التعليم المبنى على الحاسب 

التدريب   نظم  وتعد  عاما،  ثالثين  من  اكثر  منذ  التعليم  مجال  في  الحواسيب  تستخدم 
 computer based trainingالمعتمدة على الحاسوب 

بالحاسوب    المساند  التي    computer aided instructionوالتعلم  النظم  أولى  من 
الحواسيب   باستخدام  للتدريس  محاوالت  النظم  [3,4,5]تعد  هذه  تكن  ولم  مخصصة  . 

المادة   داخل  الطالب  وحركة  بتجوال  المتعلقة  القرارات  كانت  بل  الفردية،  المتعلم  لحاجات 
 العلمية محكومة في شكل مخطط مسبقا، مثل: 

 بشكل صحيح  21اذا تمت االجابة على السؤال 

 54تابع للسؤال                                            

 32واال انتقل الى السؤال    

 وبالتالي لم تؤخذ قدرات المتعلم بالحسبان 
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ونظم التعلم المساند بالحاسوب    CBTو رغم كفاءة نظم التدريب المعتمدة على الحاسوب  
CAI     المعلم يفعل  كما  للطالب  فردية  عناية  تقدم  ال  أنها  إال  المتعلمين،  مساعدة  في 

 الطبيعي )اإلنسان(. 

ا   المعتمد على  التعليمي  للنظام  يمكن  حتى  النظام  و  اهتمام، على  هكذا  تقديم  لحاسوب 
 التفكير في كل من المجال التخصصي والمتعلم ذاته أيضا، 

الذكية      التعلم  نظم  بناء  مجال  في  البحث  شجع  ما   intelligent tutoringوهذا 
systems    و توفر هذه النظم مرونة في عرض المادة العلمية وقدرة اكبر لالستجابة .

الطالب،   حاجات  عرض  الى  على  قدرتها  خالل  من  الذكاء  خاصية  النظم  هذه  وتكتسب 
قرارات تربوية تعليمية عن الكيرية التي تمر بها عملية التعلم و كذلك اكتساب المعلومات  
تفاعالت   تغيير  بواسطة  التنوع  من  كبير  قدر  بتوفير  هذا  ويسمح  المتعلم،  عن شخصية 

الميداني الدراسات  أظهرت  وقد  الطالب.  مع  فاعلية  النظام  ذات  الذكية  التعلم  نظم  ان  ة 
 .  [4,5]عالية 

  ITSوالنظم الذكية    CAIويكمن الفرق بين نظم التعلم التقليدية المعتمدة على الحاسوب   
 في فرضيتين أساسيتين: 

التعليم عبر   بكثير من  افضل  كفؤ  معلم  بواسطة  واحد(  لشخص  )الموجه  الفردي  التعليم 
كل  -نمط ألن  وذلك  الدراسي  بشكل  الفصل  تكييفها  يمكن  التعليم  طريقة  و  المحتوى  من 

 مستمر إلرضاء احتياجات الحالة )الوضع التعليمي للفرد(. 
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 نظم التعلم المعتمدة على الشبكة المعلوماتية
 )دراسة تجريبية(

يعمل التكامل الحاصل بين كل من المعلومييات وتكنولوجيييا االتصيياالت علييى دعييم الييتعلم  
. [4,5,6]وخاصة التعلم عن بعد وذلك لتسهيل عملية التعلم لألفييراد فييي أي زمييان وأي مكييان 

وتوجد العديد من نظم التعلم اإللكترونية التي تعتمد أحد أنما  التعلم سالفة الذكر، إال انه فييي 
، تم تبني رؤية بناء نظام تعلييم [3]ليبيا  -بطرابلس-جريت    بأكاديمية الدراسات العليادراسة أ

عبيير اإلنترنييت يهييدف إلييى تقييديم محتييوى تعليمييي لمييادة البرمجيية بلغيية دلفييي المرئييية للمسييتوى 
الجامعي بأثر من نمط تعليمي ،واختير المركز المتقدم للمهن الشاملة )شعبة الحاسوب( حاليية 

األول يتبع منهجييية نظييام الييتعلم المعتمييد –قدم المحتوى العلمي بأسلوبين منفصلين دراسية. وي
واألسلوب الثاني يتبييع نظييام التهيئيية لمكييارثي  Problem Based Learningعلى المسألة 

4MAT system  وقد أطلق على هذا النظام ،WBLS   اختصارا للعبارةweb based   
             learning system ص لييييييييه الموقييييييييع االلكترونييييييييي و خصيييييييي 

www.delphi4u.com. 

 لقد استخدم هذا النظام لمدة فصلين دراسيين وتم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها: 

لنظم التعلم الذكية اثيير فاعييل فييي زيييادة التحصيييل العلمييي للطالييب كمييا أنهييا تميينح  ✓
 معنويا ينشط الرغبة في البحث عن الجديدالطالب دعما  

في التحصيييل العلمييي   PBLومجموعة    4MATال يوجد فارق كبير بين مجموعة   ✓
 فيما يتعلق بالبرمجة بلغة دلفي المرئية
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فييييي  PBLومجموعيييية  4MATال يوجييييد فييييارق فييييي المتوسييييط  بييييين مجموعيييية  ✓
برمجيية بلغيية التحصيل العلمي حسب الجنس )بين الذكور واإلنيياث( فيمييا يتعلييق بال

 دلفي المرئية
دعمييا للعمييل الجميياعي للطييالب  PBLيقدم أسلوب الييتعلم المعتمييد علييى المسييألة   ✓

 .  4MATافضل من أسلوب  
 ***الذكاء اإلصطناعي في التعليم 

 نظم التعلم الذكية 

 أ. د. محمد ابوالقاسم الرتيمي 

 ليبيا -الزاوية–جامعة السابع من ابريل 

 طناعيالجمعية الليبية للذكاء االص
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 الباب الثالث
 

 إستخدام نموذج مكارثى فى التعليم والتدريب 
 لماذا فضلت إستخدام نموذج مكارثى 

 فلسفة نموذج مكارثى 
 مبادئ نموذج مكارثى 

 
 إستخدام نموذج مكارثى 

 فى التعليم والتدريب  
 

 لماذا فضلت إستخدام نموذج مكارثى  -1
 
فى التدريب المباشر يستطيع المدرب أن يقيس مدى إستيعاب و إستفادة المتدربين  -1

عن العملية التدريبيبة و بالتالى يستطيع تغيير طريقتة و قرارته فى القاعة التدريبية  
 على حسب اإلمكانيات و الموارد المتاحة فى البرنامج والقاعه  

ر أون الين فهو يحتاج طرق تدريبية  أما فى البرنامج التدريبي الغير مباشر أو مباش -2
متنوعة تضمن تفاعل المتدرب مع المادة العلمية و تشجع إستخدام الطرق المختلفة  

 تناسب إختالف المتدربين و أنما  إستياعبهم للتدريب التى  
إستخدام طرق التعلم الطبيعى يتيح للمتدرب و المدرب تنوع األنشطة و الطرق و  -3

يحقق أعلى  ركة و نص و صوت و حاالت دراسية بالتالى إستخدام صور ثابته و متح
 . تواصل بإستخدام أنما  األتصال المختلفة

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

ولقد شهد ميدان التربية العلمية في اآلونة األخيرة حركات إصالح تربوية متعددة منها:  -4
وظهر التعلم المستند إلى الدماغ   STSحركة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  

النماذج التي تستند إلى التعلم المستند إلى  ه في مجال التعليم عامة ومن بين وتطبيقات
   Application Techniques (4MAT) Mode 4) نموذج مكارثي  الدماغ

فلقد استخدمته دراسات   فاعليته نموذج مكارثي نموذجا يهتم بتدريس المفاهيم أثبت النموذج -5
راسية مختلفة وفي مراحل تعليمية مختلفة ومن  عدة في تدريس المفاهيم المختلفة في مواد د

(، آمال عياش،  2015هذه الدراسات في مجال العلوم دراسة كل من: مندور عبد السالم )
(، أميرة إبراهيم،  2005(، وهادي كطفان )2006(، وسميرة محمود )2013أمل زهران )

 Delaney, A  (2002  ،)Wilkerson, R(، و  2013عباس حسين، ابتسام جعفر )
and White, K  (1998 ،)Patricia, S  (1987 .) 

، وترتبط كل مرحلة من  نموذجا عالجيا للتخطيط وحل المشكالتويعتبر نموذج الفورمات -6
مراحل الدورة بنوع معين من التفكير او نمط التعلم، وتستند انما  التعلم االربعة هذه الى  

المعلومات. تصف عمليتا )اإلدراك والمعالجة( عملية  المداخل المختلفة في استقبال ومعالجة 
التعلم برمتها عند المتعلمين، بينما ينخر  المتعلمون بكل طرق التعلم، ويفضل معظمهم  

ًً على ما سبق فأن أهمية البحث الحالي   (.4: 2007طريقة واحدة محددة (فريحات، 
 تنبثق م 

ل دراسة فى الواليات المتحده األمريكية  حيث تم عم من أفضل األنظمه لتنمية مهارات التفكير-7
على مجموعة من الطلبة اسفرت الدراسة عن تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا  

في اإلنجاز الكلي واظهروا قدرة اكبر على التحكم في مها ارت  ( 4MATعلى وفق نظام ال(
 .P,1987,Bowers.95.5التفكير فضال عن ارتفاع اتجاهاتهم نحو مادة العلوم (

 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 إستخدام نموذج مكارثى فى العملية التدريبية -2
  : (MAT 4)نموذج مكارثي 

 فلسفة نموذج مكارثي: 
 ( إلى أن النموذج الذي قدمته برنس  2012 ،2198)  Dikkatin ovez, Fيشير 

 . (Mode Application Techniques 4)وهي اختصار لي    (MAT 4)مكارثي يسمى بي  
أن  1يMc carthy. B, Germain.C and Lippitt.L  (2002  ،1وتوضح    )

( في ضوء اإلطار الفكري والفلسفي آلراء ونظريات كل من:  MAT 4مكارثي بنت نموذجها ) 
 جون ديوي وديفيد كولب وكارل جوستاف وأبحاث التعلم المستند إلى الدماغ. 

 :  Joan Deweyنظرية جون ديوي  .1
 

 :  Divid Kolb نموذج ديفيد كولب  .2
 

 :  Carl Jungأفكار كارل جوستاف جونج   .3
 

 : Brain based learningالتعلم المستند إلى الدماغ  .4
 

في   األربع  والفلسفات  النظريات  من  استفادت  قد  تكون  مكارثي  فإن  ما سبق  وفي ضوء 
ضرورة االهتمام بالخبرة كبوابة للفهم اإلنساني، وأن أنما  المتعلمين متعددة اعتمادا على المبدأ  

 يتم في ضوئه التقسيم،  الذي  
أنما    لتحديد  وذلك  مترابطة،  وحدات  صورة  في  يعمل  متكامل  كل  اإلنساني  الدماغ  وأن 

 التعلم لدى المتعلمين وفي بناء مراحل ومبادئ نموذجها. 
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   :أنما  المتعلمين عند برنس مكارثي
About learning  (2006  ،2-  3  ،)Mc carthy, B    (1987  ،32  )توضح   

 أن أنما  المتعلمين في نموذجها أربعة، وهم:  
 ؟  لماذااألول ي المتعلم التخيلي :  •
 ؟    ماذا  Analyticالثاني ي المتعلم التحليلي  •
 : )التطبيق( و كيف؟ common senseالثالث ي المتعلم متشابه اإلحساس  •
 ؟ ماذا لو: Dynamicالرابع ي الحركي   •
•  ( جعفر،  1وشكل  ابتسام   ، حسين  عباس  إبراهيم،  أميرة   ( التالي   )2013  ،188    )

 يوضح هذه األنما  األربعة.  
 

 
 ( أنما  التعلم عند برنس مكارثي 1شكل )

 مبادئ نموذج مكارثي: 
والفروق   الفرد  طبيعة  حول  تتمركز  المبادئ  من  مجموعة  حول  النموذج  هذا  يرتكز 
هذه  أورد  ولقد  السلوكي،  أدائهم  في  أو  تفكيرهم  طريقة  في  كان  سواء  األفراد  بين  الفردية 
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 Mc carthy. B, Germain.C and( و118،  2014المبادئ كل من: علياء علي )
Lippitt.L (2002  ،1 8ي )وهي : 

 ختلفون في طريقة تعلمهم وبناءهم للمعنى. األفراد م •
في   • تتحكم  التي  الدماغ  نصفي  وظائف  إلى  والمتعلمين  التعلم  أنما   في  االختالف  يرجع 

 مخرجات التعلم من سلوك وإدراك. 
 الدوافع الشخصية واألدائية هي السبب الرئيس الختالف أسلوب تعلمهم.  •
 وأفكاره واختياراته. التكوين النفسي للفرد هو الذي يحكم عقائده  •
 البد من االنسجام والتوافق بين )الحس والشعور ي التفكير والحدس( لتحقيق فهم للعالم.  •
 التعلم عملية مستمرة مدى الحياة يتم بشكل دورة تطورية تتمايز وتتكامل مع نمط الشخصية.  •
 . كم الخبرات والتجارب التي يمر بها الفرد هي التي تزيد من نموه وفهمه للعالم  •
وباستخدام   • ذلك  على  تدريبهم  خالل  من  نمطهم  تكييف  ويعيدون  يوسعون  المتعلمون 

 الطرق واالستراتيجيات المناسبة. 
 مراحل نموذج مكارثي: 

نموذج مكارثي يتكون من أربعة مراحل وفًقا ألنما  التعلم األربعة، كل مرحلة منها مقسمة  
يتضمن   كله  النموذج  فإن  بالتالي  معين من  إلى خطوتين،  نوع  منها  كل  يناسب  ثمان خطوات، 

مهارات التفكير وعدد من المهارات األخرى ينبغي توفرها لكي يحدث التعلم، وهذه المراحل والخطوات  
 على النحو التالي: 

 : Reflective observationالمرحلة األولى: المالحظة التأملية  •
لخبرات المحسوسة إلى المالحظة  وفي هذه المرحلة تتاح الفرصة للمتعلمين لالنتقال من ا 

إعطائهم   ثم  لهم،  الشخصية  التعلم وأهميتها  قيمة خبرات  بإيضاح  معهم  البدء  ويفضل  التأملية، 
المتضمن في هذه الخبرات، وتبدأ الدروس المخططة حسب هذا   المعنى  الوقت الكافي الكتشاف 
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والمفاهي  المتعلمين  بين  ما  العالقة  بإيجاد  المعلم  بقيام  المهم  النموذج  سيتعلمونها، ومن  التي  م 
الحوار مع اآلخرين حول   الشخصية بآرائه وإجراء  بالمشاركة  لكل متعلم  التي تسمح  الثقة  إيجاد 

 نوعية الخبرة المشتركة. وعلي المعلم أيًضا توفير بيئة تعلم تسمح بحدوث االكتشاف. 
إلجابة عن سؤال لماذا؟  طرق التدريس واألنشطة التي يستخدمها المعلم في هذه المرحلة تهدف ل 

ومنها: الدراما، والقصص الشخصية، واستخدام األضداد، والمناقشة، والخرائط الذهنية، ومشاهدة  
 وتتضمن هذه المرحلة خطوتين هما:،  مقاطع الفيديو، وعمل القوائم  

 ,Mc carthy. B)الربع األول / الجانب األيمن(:  وتشير    Connectي الربط  الخطوة األولى   •
Germain.C and Lippitt.L   (2002  ،1 أن هذه الخطوة مصممة لتشجيع المتعلمين  18ي )

السابقة، وفيها يحدث   للبحث في خبراتهم ومعارفهم  تقودهم  التي  الحسية  الخبرات  اكتساب  على 
 ات المتعلمين. حوار تفاعلي جماعي يؤدي للربط بين معارف ومعتقد 

)الربع األول/ الجانب األيسر( : في هذه الخطوة يتم الحكم    Attendالدمج  الخطوة الثانية ي   •
على )تقييم( المشاركة والحوار الذي تم في المرحلة األولى، وفيها أيًضا يشجع المعلم المتعلمين  

 على تأمل معارفهم وخبراتهم الشخصية. 
المفهوم   • بلورة  ي  الثانية  إبراهيم،  Concept Formulationالمرحلة  أميرة  تشير   :

( إلى أن المتعلم في هذه المرحلة ينتقل إلى  187،  2013عباس حسين، ابتسام جعفر )
 بلورة وتكوين المفهوم في ضوء مالحظاته، هذه المرحلة خطوتين هما: 

(  120،  2014)الربع الثاني/ أيمن(: توضح علياء علي )    Imageي التصور  الخطوة الثالثة   •
خبراتهم   مع  التكامل  خالل  من  المتعلمين  لدى  المعنى  تمثيل  توسيع  تهدف  الخطوة  هذه  أن 
الشخصية الستيعاب المفهوم، ولربط عالقة بين ما يعرفه وما توصل إليه من ِقبل المعلم، وتضيف  

Mc carthy. B, Germain.C and Lippitt.L  (2002  ،1 أن الهدف األساسي لهذه  19ي )
كفاءة   تقييم  يتم  المرحلة  هذه  وفي  المفاهيم،  وفهم  الشخصية  الخبرة  بين  التكامل  هو  المرحلة 
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 اإلنتاج والتأمل.   التالميذ على 
ي   • الرابعة  أمل زهران    Informاإلعالم  الخطوة  آمال عياش،  أيسر(: توضح  الثاني/  )الربع 
خطوة هو إدماج المتعلمين في التفكير الهادف، والتأكيد  ( أن هدف هذه ال169،  2013)

وتقدم   والنظريات.  والتعميمات  والحقائق  المفاهيم  تحليل   ,Mc carthy. Bعلى 
Germain.C and Lippitt.L  (2002  ،1    تجاه  19ي للمعلمين  مقترحات  مجموعة   )

تقديم المعلومات  متعلميهم لهذه المرحلة، ومنها: التأكيد على أن المفهوم منظم وأصلي، و 
تعبر   التي  اللفظية  أو  المكتوبة  القوائم  تقييم  يتم  االستمرارية،  تحدث  حتى  متسلسل  بشكل 

 عن فهم المتعلمين. 
الثالثة   • النشط  المرحلة  التجريب  عباس،  :  Active Experimentationي  أميرة  تشير 

في هذه  ( إلى أن التعلم  2010(، منى خليفة ) 188،  2013عباس حسين، ابتسام جعفر ) 
المرحلة ينتقل إلى مرحلة التجريب اليدوي )العملي(، وإعطاء الفرصة للمتعلمين لممارسة العمل  

 بأيديهم.  
 وتتضمن هذه المرحلة خطوتين هما:   

الخامسة   • )التدريب(  الخطوة  التطبيق  وتوضح    Practiceي  أيسر(:  الثالث/   Mc)الربع 
carthy. B, Germain.C and Lippitt.L  (2002  ،1    هذه  20ي في  المتعلم  أن   )

تعلمه، والهدف األساسي   المعرفة إلى تطبيق ما  المرحلة يتحول من مرحلة اكتساب وتمثيل 
فيها هو التعزيز والمعالجة، وفي هذه المرحلة يتم تقييم جودة عمل المتعلمين ويمكن أن يتم  

 ذلك باالعتماد على األسئلة القصيرة. 
ي   • الثالث/ أيمن(: تشير    Extendع  التوسالخطوة السادسة   ,Mc carthy. B) الربع 

Germain.C and Lippitt.L  (2002  ،1    إلى أن هذه الخطوة تؤكد على أفكار 20ي )
، وفي هذه الخطوة يختبر   Students as Scientistجون ديوي عن المتعلمين كعلماء  

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

المتعلمي  تشجيع  فيها  المعلم  ودور  فهمه.  وتناقضات  حدود  أفكارهم المتعلم  تطوير  على  ن 
التطبيقية ومستوياتهم الشخصية وفي هذه المرحلة يتم تقييم سلوك وتعامل المتعلمين أثناء  

 تنفيذهم المهام في ضوء خيراتهم. 
الرابعة   • المادية المحسوسة  المرحلة  الخبرات  توضح أميرة  :  Concrete Experienceي 

( أن المتعلم في  2010ليفة ) (، منى خ 188،  2013عباس، عباس حسين، ابتسام جعفر ) 
هذه المرحلة يقوم بدمج المعرفة الجديدة مع خبراته الذاتية وتجاربه وبذلك يحدث توسع وتطور  

 في معارفه؛ وعليه فإن المتعلم يكون قد انتقل إلى مرحلة الخبرة المادية المحسوسة. 
 وتتضمن هذه المرحلة خطوتين، هما:       

)الرابع/ أيسر(: وفيها يتطلب من المتعلم تحديد مكان الخبرات   Refineالتنقية الخطوة السابعة ي   •
والهدف   التناقضات،  ومواجهة  األفكار  تنقية  هو  هنا  المهم  نظره،  وجهة  من  الجديدة  والمعارف 

 األسمى لهذه المرحلة هو تقويم المنفعة والتطبيق.  
وتنقية وإعادة العمل، ومدى    ويكون التقويم في هذه المرحلة لقدرة ورغبة المتعلمين في تحرير  •

 تحليل واكتمال أعمالهم.  
ي   • الثامنة  التكامل    Performاآلداء  الخطوة  في  يتمثل  الخطوة  هذه  جوهر  أيمن(:  )الرابع/ 

واالحتفال والغلق، وفي هذه المرحلة يعود المتعلم إلى حيث بدأ، الهدف األسمى لهذه المرحلة هو  
بأنفسهم ومشاركة ما فعلو  المتعلم  فعل األشياء  يتم تقييم قدرة  المرحلة  ه مع اآلخرين. وفي هذه 

 ( وشكل  للمتعلم.  النهائي  المنتج  وجودة  تعلموه،  ما  التقارير وعرض  كتابة  يقدم  2على  التالي   )
 ( 2013،168ملخًصا لهذه المراحل ) آمال عياش، وأمل زهران  
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 ( مراحل نموذج مكارثي 2شكل )

 
 ( التالي. 1جدول )ويمكن تلخيص نموذج مكارثي في 

 
( أنما  المتعلمين واستراتيجيات وطرق التعلم واألنشطة التي يمكن استخدامها وفًقا  1جدول )

 لنموذج مكارثي 

 التجريب النشط  بلورة المفهوم المالحظة التأملية  اسم المرحلة 
الخبرات المادية  
 المحسوسة 

 ماذا؟ ماذا لو؟  كيف أتعلم؟  ماذا سأتعلم؟  لماذا أتعلم؟  الهدف منها 
 دينامي  منطقي  تحليلي  تخيلي المتعلم 

استراتيجيات  
 وطرق التعلم 

االستماع،  
التحدث، التفاعل،  
 العصف الذهني 

المشاهدة،  
التحليل، التصنيف،  

 وضع نظريات 

 التجريب، الفعل 
 

التعديل، التبني،  
حب المغامرة،  

 اإلبداع 
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 التجريب النشط  بلورة المفهوم المالحظة التأملية  اسم المرحلة 
الخبرات المادية  
 المحسوسة 

األنشطة  
 المقترحة 

وضيييييييييييع أسيييييييييييئلة  
 . الصرية للمناقشة  

طيييييرح قصييييية فيييييي  
 . بداية الدرس 

اقتيييييييراح مشييييييياهدة  
 . فيلم 

طييييييييييييرح قضييييييييييييية  
 . للعصف الذهني 

طلييب إكمييال خريطيية  
 . ذهنية 

اقتييييييييراح مراجعيييييييية  
 . للقراءة الذاتية 

وضييييييييع عنيييييييياوين  
يمكيييين اسييييتخراجها  
 . باستخدام االنترنت 

مقابليييييية مختصييييييين  
 . بالموضوع 

اقتيييييييييييراح بيييييييييييرامج  
كمبيييييوتر يمكيييين أن  
تسيياهم فييي توضيييح  

 . المفاهيم 

تشجيع التالميذ علييى  
 . رسم لوحات تعليمية 

القيييييييييام بالتجريييييييييب  
 . العملي 

وضيييع تميييارين يقيييوم  
 . بحلها التلميذ 

اقتيييييييييييييراح إتميييييييييييييام  
 . مشروعات صغيرة 

إبيييداع تمثيليييية حيييول  
 . موضوع الدرس 

مسييياعدة التلمييييذ  
فييييييييييي اقتييييييييييراح  
مشييييياريع تيييييدعم  
بعيييييض األفكيييييار  
األخيييييييييرى فيييييييييي  

 . الدرس 
طليييييييييب كتابييييييييية  
تقرييييييييير حييييييييول  

ين  موضيييييوع معييييي 
 . في الدرس 

 مزايا استخدام نموذج مكارثي في التدريس : 
( بعض  43،  2004(، ولينا جابر، مها القرعان ) 2،  2008أورد كل من: رائد فريحات ) 

 الفوائد التي أظهرتها نتائج الدراسات عن استخدام نموذج مكارثي في التدريس، وتتمثل في: 
لدى   • وخاصة  المعلومات  استرجاع  المراحل  تحسن  في  النظام  بهذا  درسوا  الذين  المتعلمين 

 المبكرة. 
 تحصيل أفضل حيث أظهرت الدراسات حصول التالميذ على نتائج أفضل في اختبارات .  •
 زيادة الدافعية. •
 مقدرة أكبر على التحكم في مهارات التفكير األساسية.  •
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ذوي   • المتعلمون  أظهر  حيث  العالجي  للتعليم  الحاجة  وذوي تناقص  المتدني  التحصيل 
 الحاجات الخاصة الذين درسوا بهذا النموذج مزيدا من النجاح. 

 ( لمزايا هذا النموذج أنه: 177، 2011وتضيف صفاء محمد ) 
)الذاتي، واالجتماعي،   • الذكاء  المتعلمين، ومنها  لدي  المتعددة  الذكاءات  تنمية  في  يسهم 

 واللغوي(. واللفظي والمنطقي، والمكاني، 
الشخصي،   • النمو  وتشجيع  األكاديمي،  األداء  وتحسين  التعلم،  عمليات  صدق  من  يزيد 

مستوى   ورفع  التعلم،  إلتقان  الضرورية  المعالجة  وتقليل  والتحصيل،  االتجاهات  وتنمية 
 تقدير الذات، ودمج اإلبداع مع التعلم. 

ية، من خالل التعلم بطرق  إحدى الوسائل لدعم فكرة التعلم الشامل، ومراعاة الفروق الفرد •
 مختلفة. 

 أهمية نموذج مكارثي: 
وتنبع أهمية نموذج مكارثي كنموذج تعليمي يؤثر على كل من المتعلم والمعلم وعملية  

( محمد  صفاء  تبرزها  النقا   من  مجموعة  في  النحو  177،  176،  2011التعلم  على   )
 التالي: 

تعلم )المتعلمون المهتمون بالمعنى الشخصي،  بالنسبة للمتعلم فهذا النموذج يعزز أربعة أنما  لل  •
والمهتمون بالحقائق، والراغبون في تعرف عمل األشياء، والمهتمون باكتشاف الذات(، كما أنه  
يساهم في تحقيق التوازن والكمال لدى المتعلم؛ حيث يساعد المتعلم على النمو عن طريق اتقان  

تفكير وأخيًرا التمثيل والسلوك(، كذلك يساعد    دورة كاملة من أساليب التعلم )شعور ثم تأمل ثم 
النظرية   والتطبيقات  المجرد  التفكير  إلى  التجريبي  التعلم  من  االنتقال  على  الضعاف  المتعلمين 

 الممارسة، وأخيًرا فإنه يساعد على اكتساب الخبرة في كل أساليب التعلم. 
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التي تدعم التعلم المستند إلى  بالنسبة للمعلم فإنه ُيعد من أحدث االستراتيجيات التعليمية   •
 الدماغ ومهارات التفكير. 

بالنسبة للعملية التعليمية فإنه يمثل وسيلة فريدة من نوعها في تصميم التعليم حيث يعكس   •
أفضل الممارسات في مجال التصميم التعليمي الستيعاب االختالفات في أسلوب التعلم، كما أنه  

 نمية قدرات الموظفين وتطوير وحدات تعليمية.  يمثل أداة للتصميم التعليمي وأداة لت 

ونظًرا ألهمية وفوائد نموذج مكارثي في العملية التعليمية فقد استخدمته بعض الدراسات  
 في تدريس بعض الموضوعات في المواد الدراسية المختلفة  

 ***خاتمة البحث  

 نتائج الدراسة 

 اتفقت عينه البحث على 

 أهمية و جدوى التدريب  عن بعد. 

 الكافية. أن التعليم عن بعد يتسم بالمرونة 

مدى فاعليه و إسهام التدريب عن بعد فى تنمية المهارات المطلوبة فى برامج التدريب خاصة  
 برنامج إعداد المدربين. 

 **التوصيات 

 وضع معايير جودة تخص التعليم عن بعد فى العملية التدريبية أو الحقائب التدريبيبة. 
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أو   مكارثى  نموذج  وفق  تدريبية  و  تعليمية  مناهج  تحقق  وضع  التى  المشابهة  النماذج 
 األهداف التعليمية و التربوية بالشكل الصحيح 

النظر فى اإلعتمادات الخاصة بالتعليم عن بعد و وضعها فى إطار القبول فى القطاع الخاص  
 و الحكومى. 

إنشاء مؤسسة يعمل من خاللها التعليم عن بعد تحت مظلة تضمن جودة البرامج المقدمة و  
 مصداقيتها. 

المكان و الوقت و المجهود فى ظل أعلى فاعلية ممكنه و بأقل تكاليف    حتاج إلى توفيرن  
 ممكنة للفرد و المؤسسة. 

نحتاج لمظلة دولية تدعم تطبيقات الذكاء اإلصطناعى فى مجال التعليم و التدريب و العمل  
 عن بعد بعدالة لجميع دول العالم. 

فى جميع الدول و القرى و المدن بصورة ثابتة و  اإلهتمام بالبنية التحتية لشبكات األنترنت  
 قوية و مستقرة. 

 التعاون مع القطاع العام و الخاص لتفعيل العمل و التدريب عن بعد بشكل أقوى و أشمل. 
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 ورقة عمل 

 إعداد :

أ.م.د. رجاء عبد الرحيم خاشع                                                                       

راق / وزارة الرتبية مجهورية الع

                                                               والتعليم / 

املديرية العامة لرتبية بغداد/ 

 الكرخ الثانية
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 عنوان بملخص بحث 

 توظيف استراتيجية الصف المقلوب في تعليم الصرف العربّي عن ُبعد

 )تعّلم الميزان الصرفّي أنموذجًا( 

يتناول البحث استراتيجية الصف المقلوب وتوظيفه في تعليم الصرف العربّي )تعّلم          
الميزان الصرفّي ُأنموذجًا( , ويعتمد هذا النمط من التعّلم على عرض فديو قصير أو ملف  
بوربوينت يشاهده الطالب في منازلهم أو في أي مكان آخر قبل حضور الدرس , في حين  

حاضرة للمناقشات وشرح الموضوعات التي لم يفهمها الطالب , وعرض  ُيَخّصص وقت الم
التدريبات ويُعّد مقطع الفديو أو المادة المرسلة عنصرًا أساسًا في هذا النمط سواًء أّنه كانت  
المادة قد قام المعلم بتسجيلها ورفعها على األنترنيت أم قام باختيار مادة موجودة مسبقًا  

 على  األنترنيت . 

ُتتيح له الدراسة الذاتية للمهارة المطلوبة من خالل الوسائط التعليمّية التي يقوم المعلم   إذ  
 بتوفيرها له ُثّم ينخر  بعد ذلك في أنشطة تدريبّية وتطبيقّية ُتعزز تلك المهارة اللغوّية . 

  فالصفوف المقلوبة عبارة عن بيئات للتعّلم يكون المتعّلم هو المحور لها وُتدمج فيه    
أساليب التعّلم النشط في أثناء حصة الدرس, وهذا يجعل الطالب يقضون وقتهم في األنشطة  

 والتدريبات وتذليل الصعوبات مع معلمهم وزمالئهم
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 الصرف العربّي , الميزان الصرفيّ الكلمات المفتاحية : الصف المقلوب ,   

 أهمية البحث : 

بويًا الستراتيجية الصف المقلوب في تدريس  تبرز أهمية البحث في وضعه إطارًا نظريًا وتر   
 فاعل لمهارات الصرف لدارسي اللغة العربية . 

 أهداف البحث :  

 يهدف البحث إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتي :   

هل باإلمكان توظيف استراتيجية الصف المقلوب في تعليم الميزان الصرفّي لدارسي اللغة  
 العربية ؟  

 المنهج :  

يتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي إذ سيقوم الباحث بجمع  المنهج الذي س
ها  المعلومات المتعلقة بوصف االستراتيجية وتحليلها واستخالص النتائج لالستفادة من معطيات

 للرقّي بالعملية التعليمية .  

 هيكلية البحث :  

 النحو اآلتي :   يقوم البحث على : مقدمة , وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة , وهو على
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التمهيد : تعريف بي : التوظيف , استرايجية الصف المقلوب , التعلُّم عن ُبعد , الصرف ,  
 الميزان الصرفي  

 المبحث األول : مفهوم الصف المقلوب  

 المبحث الثاني : ما الذي يميز الصف المقلوب 

 المبحث الثالث : توظيف الصف المقلوب في تعليم الميزان الصرفّي 

 الخاتمة التي تشمل النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات  

أسال هللا سبحانه وتعالى أْن يكون عملي هذا نافعًا في تحسين طرق التعلُّم لمهارات       
 اللغة العربّية , وتطوير أساليب تدريسها ومن هللا التوفيق .  
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 ورقة عمل 

 ا.د.م عصام حممد اجلوهرى

معهد  -استاذ نظم املعلومات 

 التخطيط القومى

Esam.elgohary@inp.edu.eg 

 

ORCID ID : 0000-0003-0029-4769 

 ا.غادة عاطف الشرباوى

شركة  –مدير البحث و التطوير 

 مينى ماكس للربجميات

Ghada_elshabrawy@yahoo.com  
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 فى التعليم للتغلب على  أزمة كورونا  االصطناعي تقنيات الذكاء   استخدام

 الملخص: 

المستمرة   محاولتها  و  العلم  دول  جميع  فى  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  فى 
لمكافحة هذا الوباء و ما فرضه على العالم من إجراءات إحترازية و سياسات إغالق للعديد  

عليم حيث إضطرت دول  من المنشآت فى المجاالت المختلفة و التى كان من ضمنها مجال الت
العالم الى إغالق المنشآت التعليمية، لعب الذكاء اإلصطناعى دور كبير و فعال فى التغلب  
باإلمكان وصول   أصبح  اإلصطناعى  الذكاء  تطبيقات  خالل  من  أنه  حيث  األزمة،  هذه  على 

لعلمية  التعليم الى الطالب فى منازلهم و إختبارهم و تقييمهم فى جميع المراحل و الدرجات ا
 مما كان له أثر فعال فى سير العملية التعليمية و عدم توقفها بإغالق المدارس. 

على  للتغلب  التعليم  فى  اإلصطناعى  الذكاء  تقنيات  إستخدام  فوائد  الورقة  هذه  تستعرض  و 
 اآلثار السلبية ألزمة فيروس كورونا المستجد. 

 المقدمة: 

محط   وأصبح  العالم  دول  مختلف  لدى  مهمة  مكانة  اليوم  االصطناعي  الذكاء  احتل  لقد 
التركيز الجديد لدى المنافسة الدولية ومؤشرا مهما على تقدم الدول. حيث يعد تطوير الذكاء  
المجاالت   مختلف  في  للدول  التنافسية  القدرة  لتعزيز  رئيسية  استراتيجية  االصطناعي 

السياسية والتنموية من الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية وغيرها  االقتصادية واألمنية و 
 .   Medium, 2020)&  2020من المجاالت )أخبار الخليج، 
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يؤدي االعتماد العالمي للتكنولوجيا في التعليم إلى تغيير أدوات و طرق التدريس والتعلم،  
التعليم فى     ى يتم إستخدامها فىو يعد الذكاء االصطناعي هو أحد األساليب التكنولوجية الت 

 .  (eLearning Industry, 2020) العصر الحالى

و مع الظروف الحالية التى تمر بها جميع دول العالم من إنتشار وباء كورونا المستجد 
حيث أدى إنتشار    ،و نخص منها التعليم  ،و ما نتج عنه من آثار سلبية فى جميع المجاالت

فى جميع البالد، أصبح تطبيق تقنيات الذكاء اإلصطناعى ضرورة   الوباء الى إغالق المدارس
ملحة إلستمرار التعليم والتغلب على األثار السلبية لفيروس كورونا المستجد فى هذا المجال  
بين   و  بينهم  و  البعض  بعضهم  و  الطالب  بين  المباشر  اإلحتكاك  تقليل  خالل  من  الحيوى 

 المعلمين. 

البحثية نستع  الورقة  أهم إستخدامفى هذه  التعليم    ات رض  الذكاء اإلصطناعى فى مجال 
 للتغلب على آثار فيروس كورونا المستجد. 

 اإلطار النظرى: 

سرعتها   وتحسين  الروتينية  العمليات  تحسين  هو  االصطناعي  للذكاء  الرئيسي  الهدف 
الشركات  وكفاءتها )بشر  أن يتم تنفيذها ودعمها بشكل صحيح(. نتيجة لذلك، يستمر عدد  

 ,eLearning Industryالتي تتبنى الذكاء االصطناعي في النمو في جميع أنحاء العالم )
2020  .) 

و يمكن تعريف الذكاء اإلصطناعى على أنه  أحد فروع علوم الكومبيوتر المعنية بكيرية  
 (. 2018محاكاة اآلالت لسلوك البشر  )إيهاب، 
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ال يوفر  االصطناعيو  متناهية  ذكاء  ال  بينها  فوائد  )من  الذكي  التدريس  نظام   ،ITS  )
في مجال التعليم. حيث بدأت العديد من الدول بالفعل في االستثمار    ILSونظام التعلم الذكى  

في هذه المجاالت. يمكن للذكاء االصطناعي تحسين الظروف الحالية ومهارات الطالب بشكل  
 . (Discover.bot, 2020) كبير، مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى جودة التعليم 

اإلصطناعى  لو   الذكاء  أدوات  فى  تطبيق  مهم  خالل:  دور  من  التعليم  عملية  تحسين 
(eLearning Industry, 2020; Discover.bot, 2020 & Marr, 2020) 

 : إضفاء الطابع الشخصى على التعليم  .1
يساعد الذكاء االصطناعي في معرفة ما يفعله الطالب وما ال يعرفه، و يسمح بمستوى  
من التمايز وبناء جدول دراسة شخصي لكل متعلم مع مراعاة الفجوات المعرفية. حيث  
من   يزيد  مما  الخاصة،  الطالب  الحتياجات  وفًقا  الدراسات  االصطناعي  الذكاء  ُيصمم 

 Carnegieو    Content Technologiesت مثل  كفاءتها. هناك العديد من الشركا 
Learning    رقمية ومنصات  ذكي  تعليمي  تصميم  تطوير  على  حالًيا  تعمل  التي 

من   طالب  لكل  الراجعة  والتغذية  واالختبار  التعلم  لتوفير  االصطناعي  الذكاء  تستخدم 
مرحلة ما قبل الروضة إلى مستوى الكلية والتي تمنحهم التحديات التي هم جاهزون  

 ها، ويحدد الفجوات في المعرفة وإعادة التوجيه إلى مواضيع جديدة عند الحاجة. ل
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 إنشاء محتوى ذكى:  .2
يرمز المحتوى الذكي إلى رقمنة الكتب المدرسية وإنشاء واجهات تعلم جديدة لمساعدة 

 الطالب من جميع الدرجات األكاديمية واألعمار من خالل: 
 دروس رقمية • 

إنشاء   المدرسية  يمكن  والكتب  التخصيص  خيارات  مع  الرقمية  التعلم  واجهات 
الذكاء   بمساعدة  الكثير  ذلك  وغير  الصغيرة  والدروس  الدراسة  وأدلة  الرقمية 

 االصطناعي.
 • تصور المعلومات 

وبيئات   والمحاكاة  التصور  مثل  المعلومات،  إلدراك  جديدة  طرق  دعم  يمكن 
 بواسطة الذكاء االصطناعي. الدراسة المستندة إلى الويب، 

 • تحديثات محتوى التعلم 
على   والحفاظ  وتحديثه،  الدروس  محتوى  إنشاء  في  االصطناعي  الذكاء  يساعد 

 المعلومات محدثة وتخصيصها لمنحنيات التعلم المختلفة. 

الذكاء   آليات  التعليم    االصطناعيومن  فى  يستخدم    Cram101المستخدمة  الذي   ،
لجعل االصطناعي  و   الذكاء  التنقل،  في  وأسهل  للفهم  قابلية  أكثر  المدرسي  الكتاب    محتوى 

 الذى يمكن األساتذة من إنشاء مناهج إلكترونية Netex Learning كذلك

 المساهمة في أتمتة المهام:   .3
حيث يعمل الذكاء اإلصطناعى على تبسيط المهام اإلدارية من خالل إسناد مجموعة  
من المهام الروتينية للذكاء االصطناعي مثل تصنيف الطالب وتقييمهم والرد عليهم،  
مما يوفر الوقت و يساعد المعلمين على إفساح المجال لمهام أكثر أهمية مثل التركيز  

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

تفويضها إلى الذكاء االصطناعي، والتعلم الذاتي،  على تصنيف المهام التي يستحيل  
 ورفع مستوى جودة الدروس.

 التدريس والدعم خارج الفصل الدراسي:   .4

وقريًبا   االصطناعي،  الذكاء  بفضل  تقدًما  أكثر  والدراسة  التدريس  برامج  أصبحت 
تأخذ   حيث  التعلم.  أساليب  من  لمجموعة  االستجابة  على  وقادرة  توفًرا  أكثر  ستصبح 
على   يتعين  التي  الفجوات  االعتبار  في  باستمرار  المتطورة  الشخصية  الدراسة  برامج 
الدورة   مواكبة  على  المتعلمين  يساعد  مما  الفردية.  الدروس  أثناء  سدها  الطالب 
التدريبية. و يعتبر مدرسو الذكاء االصطناعي موفرون رائعون لوقت المعلمين، حيث  

إلى قضاء وقت إضافي في ش للطالب. كما أن  ال يحتاجون  رح الموضوعات الصعبة 
استخدام روبوتات الدردشة أو المساعدين الشخصيين االفتراضيين التي تعمل بالذكاء  
أمام   إضافية  مساعدة  طلب  خالل  من  بالحرج  الشعور  الطالب  يجنب  االصطناعي، 

 أصدقائهم.

 ضمان وصول التعليم الى جميع الطالب عالميًا:  .5

أدوات الذكاء االصطناعي في إتاحة الفصول الدراسية العالمية للجميع  يمكن أن تساعد 
صعوبات   من  يعانون  قد  الذين  أو  مختلفة  لغات  يتحدثون  الذين  أولئك  ذلك  في  بما 
البصر،   وضعاف  السمع،  وضعاف  )الصم  الخاصة  اإلحتياجات  ذوى  أو  التعلم 

ي بنجاح لمساعدة أي  والمصابون بالتوحد(، حيث يمكن تدريب أدوات الذكاء االصطناع
 مجموعة من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 
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 فوائد الذكاء اإلصطناعى:

استخدام   التعليمية  اليمكن  بتطبيقات  الطالب  المدعومة  قبل  من  اإلصطناعى  الذكاء 
 والمعلمين، و التى تجلب لهم فوائد مختلفة: 

 & Medium,2020; Marr, 2020)  فوائد الذكاء االصطناعي في التعليم للطالب: .1
eLearning Industry, 2020) 

حيث أن تطبيقات الذكاء (:  أيام فى األسبوع  7ساعة/    24التعليم في أي وقت ) •
اإلصطناعى تتيح للطالب التعلم فى أى وقت باستخدام هواتفهم الذكية أو األجهزة 
معين.   بمكان  اإلرتباط  دون  منهم  بكٍل  الخاص  الزمنى  للجدول  طبقا   اللوحية 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن للطالب الحصول على تعليقات من المعلمين في الوقت  

 الفعلي.
المستندة إلى    :خيارات متنوعة حسب احتياجات الطالب • الحلول  يمكن أن تتكيف 

إلى   وما  الشيقة  والموضوعات  الطالب  معرفة  لمستوى  نظًرا  االصطناعي  الذكاء 
انب الضعف الخاصة بكل منهم، و  ذلك. يميل النظام إلى مساعدة الطالب فى جو 

يقدم مواد تعليمية بناًء على نقا  الضعف هذه. على سبيل المثال، يقوم الطالب  
وتقديم   بتحليله  التطبيق  يقوم  التطبيق؛  استخدام  في  البدء  قبل  االختبار  بإجراء 

مثل   الصوتيين  المساعدين  تسمح  كما  المناسبة.  والدورات   Amazonالمهام 
Alexa    وApple Siri    وGoogle Home    بالتفاعل مع مواد تعليمية متنوعة

دون التواصل مع المعلم. نتيجة لذلك ، من الممكن استخدام نظام أساسي تعليمي  
 في أي مكان وزمان. 
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افتراضيين • مرشدين    :مرشدين  االصطناعي  الذكاء  على  القائمة  المنصات  توفر 
 ات فورية لهم. افتراضيين لتتبع تقدم الطالب، و تقديم تعليق

أفضل:   • مع  مشاركة  والتفاعل  المخصصة  والمهام  الفردية  الزمنية  الجداول  تعد 
التقنيات الرقمية والتوصيات الشخصية جزًءا من النهج الشخصي الذي يستخدمه  
النهج   يساعد  ذلك   جانب  إلى  االصطناعي.  الذكاء  استخدام  في  طالب  كل 

د من مشاركتهم ويزيد االهتمام  الشخصي الطالب على الشعور بالخصوصية، ويزي
على إشراك    gamificationو    VRبالدراسة، كما تساعد التقنيات الحديثة مثل  

 الطالب في عملية التعليم، مما يجعلها أكثر تفاعلية. 
: المنصات التعليمية لديها الكثير من المعلمين، لذلك  فرصة للعثور على معلم جيد •

البلدان األخرى. توفر المنصة  لدى الطالب فرصة للتواصل مع المتخص صين من 
خبرة   على  اعتماًدا  مناسبين،  معلمين  االصطناعي  بالذكاء  المدعومة  التعليمية 

 التدريس والمهارات الشخصية. 
 

والمدارس:  .2 للمعلمين  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء   & Medium,2020) فوائد 
Marr, 2020) 

التدريبية المختلفة برؤية الفجوات في  فرصة لرؤية نقا  الضعف: تسمح الدورات   •
معرفة الطالب. على سبيل المثال، يمكن لمنصة كورسيرا إخطار المعلم إذا اختار 
فرصة   للمعلم  يتيح  مما  معين،  لسؤال  صحيحة  غير  إجابات  الطالب  من  العديد 

 لالنتباه إلى الموضوع المطلوب. 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

الت • المختلفة  للخوارزميات  يمكن  الشخصي:  الطابع  الذكاء  إضفاء  تدعم  ي 
وبرامج   توصيات  وتقديم  واهتماماتهم  المستخدمين  معارف  تحليل  االصطناعي 

 تدريب أكثر تخصيًصا. 
الذكاء   • تطوير  من  كبيرة  فائدة  على  المعلمون  يحصل  تلقائًيا:  المناهج  إنشاء 

لذلك،   نتيجة  الصفر.  من  منهج  إنشاء  إلى  المعلم  يحتاج  ال  حيث  االصطناعي، 
 ا أقل في البحث عن المواد التعليمية الضرورية. يقضي المعلمون وقتً 

المراقبة عن بعد هي تقنية جديدة يمكن أن تساعد في تبسيط    :المراقبة عن بعد •
عملية المراقبة في االمتحان. يمكن للطالب الظهور لالختبار من أي مكان )مثل  
الفصل الدراسي أو المنزل(. النظام قادر على تنشيط مثل هذه االختبارات عن بعد  

بعد عن  المراقبة  بحيث    ،باستخدام  متصلة  ويب  كاميرا  الكمبيوتر  يستخدم  نظام 
للطالب   اإلختبار  للسماح  ُبعد.  بأداء  قد  عن  المؤسسات  و  من  العديد  بدأت 

عملية   لتبسيط  التكنولوجيا  هذه  استخدام  في  والجامعات  والشركات  التعليمية 
 الفحص باستخدام الذكاء االصطناعي للمراقبة عن ُبعد. 

 (Medium,2020)الحلول القائمة على الذكاء االصطناعي في التعليم:  

هناك الكثير من الحلول القائمة على الذكاء االصطناعي، تعمل على تقديم فرص هائلة  
 (: 1لتنمية و تحسين مجال التعليم، نستعرض بعض منها فى الجدول التالى )جدول.

ب، إذا كانت المادة معقدة للغاية ،  حيث أنه من الممكن مسح وتحليل تعابير وجه الطال
 يمكن للمنصة تغيير الدرس حسب احتياجاتهم. 
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 : حلول الذكاء اإلصطناعى لتحسين مجال التعليم 1جدول. 

Third Space Learning 

النظام   هذا  ويستخدم  الجامعية،  لندن  كلية  من  علماء  بمساعدة  النظام  هذا  إنشاء  تم 
بنشاط.   االصطناعي  الذكاء  يخلقها  التى  بطرق    حيثالفرص  يوصي  أن  يستطيع 

المعلم   كان  إذا  إشعار ا  النظام  يرسل  المثال،  سبيل  على  التدريس.  تقنيات  لتحسين 
 يتحدث بسرعة كبيرة أو بطيئة. 

Little Dragon 

باستخدام   ذكية  تطبيقات  إنشاء  و  لألطفال  تعليمية  ألعاب ا  بتصنيع  تقوم  ناشئة  شركة 
وتكييف   المستخدمين  بتحليل مشاعر  التطبيقات  هذه  تقوم  حيث  الذكاء االصطناعي، 

مكن مسح وتحليل تعابير وجه  حيث أنه من الم  واجهة المستخدم وفق ا لهذه المشاعر.
معقد المادة  كانت  إذا  حسب  الطالب،  الدرس  تغيير  للمنصة  يمكن   ، للغاية  ة 

 احتياجاتهم. 

CTI 

شركة تستخدم الذكاء االصطناعي لتطوير حلول للتعليم تعتمد على التكنولوجيا، هدفها  
لـ   يمكن   ، المثال  سبيل  على  ذكي.  محتوى  إنشاء  هو  تحليل    Cram101األساسي 

إلنشاء  الهامة  المعلومات  واختيار  األخرى  التعليمية  المواد  أو  المدرسي  الكتاب 
 النصوص. 

Brainly 

اجتماعية لتعاون الطالب. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين مناقشة القضايا  شبكة  
اآلخرين.   الطالب  من  جديدة  معرفة  على  الحصول  أو  المنزلية  بواجباتهم  المتعلقة 
تستخدم الشركة التعلم اآللي لتوفير تجربة مستخدم أفضل، حيث يساعد التعلم اآللى  

ير المناسب. باإلضافة إلى ذلك ، يتم استخدام  في اختيار البريد العشوائي والمحتوى غ 
ا.   الذكاء االصطناعي لتقديم مواد أكثر تخصيص 

Carnegie Learning 

يقوم هذا النظام إلى توفير مواد تعليمية أكثر تخصيصا ، مما يجعل عملية التعلم أكثر  
يقوم   و  المدارس.  لطالب  الفعلي  الوقت  في  تعليم ا  يوفر  و   Carnegieراحة، 

Learning    تقدم برؤية  للمعلم  ويسمح  للمستخدمين  المفاتيح  ضغطات  بتحليل  أيضا  
 الطالب. 

ThinkerMath 
من   العديد  يقدم  الرياضيات. حيث  تعلم  الصغار على  األطفال  بمساعدة  يقوم  تطبيق 
تعليمية   خطة  ا  أيض  التطبيق  يقدم  أفضل.  تفاعل  نتائج  لتحقيق  والمكافآت  األلعاب 

 معرفة الطفل. مخصصة بناء  على 
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تعلُ  بيئة  يوفر  اإلصطناعى  الذكاء  أن  نجد  سبق  من  مما  فاعلية  و  كفاءة  أكثر  نظام  م 
عن   نتجت  التى  السلبية  األثار  على  التغلب  فى  فعاأل  دورًا  يلعب  أنه  كما  التقليدى  التعليم 

التعليم حيث إضطرت الدول الى إغالق المدارس  مجال  جائحة فيروس كورونا المستجد فى  
فترة كبيرة و حتى األن بعد فتح المدارس فى الدول مع إتخاذ اإلجراءات اإلحترازية المناسبة  

رس، و بالتالى نجد اعدد كبير من الطالب على مستوى العالم ال يذهبون الى المد فإن هناك  
أن تقنيات الذكاء اإلصطناعى المستخدمة فى التعليم قد ساعدت فى التغلب على تلك األزمة  

 و مكنت الطالب من التعلم و التفاعل مع معلميهم عن بعد. 

 المستخلص:

ا االصطناعي على  الذكاء  تطبيق  بالفعل  العديد من  تم  يقدم  أساسي و هو  بشكل  لتعليم 
الفوائد لكل من المعلمين و الطالب حيث يساعد في تطوير المهارات وأنظمة االختبار، و مع  
فى  الفجوات  سد  في  يساعد  فإنه  االصطناعي  للذكاء  التعليمية  الحلول  نضج  استمرار 

لقيام بمهام أكثر من أي  احتياجات الطالب في التعلم والتعليم ويسمح للمدارس والمعلمين با
للسماح   اإلدارية  المهام  وتبسيط  والتخصيص  الكفاءة  دفع  على  يعمل  أنه  كما  مضى،  وقت 
للمعلمين بالوقت والحرية لتوفير الفهم والقدرة على التكيف. كما أنه يمكن المتعلمين للوصول 

 الى التعلم فى جميع أنحاء العالم فى أى وقت و من أى مكان. 

كورونا المستجد فإن استخدام تكنولوجيا الذكاء    فيروسحالي، مع  تفشى  و في الوقت ال
االفتراضية بديال  على الفصول    االعتماد  من  اإلصطناعى فى التعليم على النحو األمثل يمكن 

 . للفصول الدراسية التقليدية
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 ورقة عمل

الباحثة: أ. سلوى عبد اللطيف 

 شرف / ماجستري إدارة تربوية

salwasharaf@gmail.com 

00972599216621 

حاصلة على جائزة التدريب 

والتعليم املفتوح وعن بعد برعاية 

 امللكة رانيا

كوتش ومرشد مدرب لطاقة 

 الوعي والتفكري
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 المؤتمر الدولي لكوتشينج التعليم والتدريب عن بعد

 إستراتيجية الصف المقلوب بالتدريب اإللكتروني تطبيق  بعنوان: 

المحور السابع: التدريب المدمج وأثره على تغيير مسار التعليم ومواجهة العديد من 
 التحديات

 الملخص:

إلى   الدراسة  التعرف على هدفت  إلى  المقلوب، وهدفت  والتعليم  التدريب  أسس  التعرف على 
والتعليم   التدريب  إلى  متطلبات  هدفت  كما  اإللكتروني،  التدريب  أنواع  بعض  المقلوب، وعلى 

 التعرف على آلية توظيف التدريب والتعليم المقلوب في التدريب اإللكتروني.

تم تقسيم البحث  وقد اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي لمناسبتة لهذه الدراسة، حيث  
تي تغطي أهداف الدراسة  إلى أربعة مباحث تناولت الموضوعات اآلتية الموضوعات ال

والتعليم   التدريب  األول  المبحث  فشمل  منها،  اشتقت  التي  األسئلة  عن  وتجيب 
المقلوب، وأسسه، والتقنيات التدريبية للتدريب المقلوب، واشتمل المبحث الثاني على  
التدريب اإللكتروني تعريفه، وأسسه، وأنماطه، ونظام الموودل، والصفوف االفتراضية،  

ع التدريب  والثالث  في  المقلوب  والتعليم  التدريب  بتوظيف  الباحثة   تجربة  لى 
خاللها   من  التي  البحث  بنتائج  الرابع  الفصل  في  الباحثة  تقدمت  وقد  اإللكتروني، 
للعمل   العالقة  ذوي  للمسؤولين  المؤتمر  قبل  من  تعمم  التي  التوصيات  استنتجت 

 بموجبها، وكان من التوصيات: 
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للجها  (1 تثقيرية  دورات  التدريب  عمل  في  المقلوب  والتعليم  التدريب  عن  المختصة  ت 
 اإللكتروني. 

 توفير خبراء ومتخصصين في المؤسسات التدريبية لتطبيق التدريب والتعليم المقلوب.  (2

إن عصر التقدم والعولمة وإنغماس األجيال الحديثة في وسائل التقنية والتطور  مقدمة: 
كاألجهزة المحمولة واللوحية من سلكية وال سلكية، جعل الطرق التقليدية غير مجدية وحول  
دمجها في العملية التدريبية والتعليمية إلى ضرورة عصرية هامة، مما يساعد على زيادة  

دريب والتعلم كونها تحاكي واقعه وتنسجم مع متطلباته، فأصبح هذا  الدافعية نحو عملية الت
الجيل في حاجة لتسخير التكنولوجيا بعدة مجاالت، إلضافة اإلثارة والتشويق والفضول  

لعناصر البيئة التعليمية المتعددة من مواد المنهاج التدريبية والدراسية، والبيئة التدريبية  
عالة بين المدرب أو المعلم والمتدرب أو المتعلم، تلبيًة  والتعلمية، ووسائل التواصل الف

 لالحتياجات الفردّية والخاّصة لكل متدرب أو متعلم.  

يتضح مفهوم  المقلوب ومن هنا  كما يسمى  الصف  المقصود Flipped Classroom أو   ،
أو  به هو أن يتم قلب العملية التدريبية والتعليمية بين القاعة الصرية في مؤسسة التدريب  

الدرس   لتحضير  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  توظيف  طريق  عن  وذلك  وخارجها  التعليم 
المنزل ويتعرف عليها   العلمية في  المادة  الطالب على  المتدرب أو  وعرضه. مثال: أن يطلع 
جيدًا، فيقوم المدرب أو المعلم بإعداد ملف مرئي يشرح المفاهيم الجديدة بإستخدام التقنيات  

صرية وبرامج المحاكاة والتقييم التفاعلي لتكون في متناول المتدرب أو الطالب  السمعية والب
هناك   تكون  أن  شريطة  الوقت،  مدار  على  له  ومتاحة  التعليمي،  أو  التدريبي  اللقاء  قبل 
المادة  للتعلم من خالل  الطالب  لدى  والمحفز  الدافع  المعلم إليجاد  أو  المدرب  لدى  إبداعات 
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عدة قبل اللقاء التدريبي أو التعليمي. وبهذا يتمّكُن المتدربين أو الطلبة  التفاعلية الشائعة الم
على   اإلطالع  من  خاّص،  بشكل  الوقت  من  مزيد  إلى  المحتاجون  األداء  ومتوسطو  عامة، 
المحتويات التفاعلية مرات عدة، ليتسنى لهم إستيعاب المفاهيم الجديدة. ومن ثم يقوم بأداء  

ة في الفصل، ما يعزز فهمه المادة العلمية، ففي هذه الحالة يأتي  األنشطة والواجبات المنزلي
في  والمشاركة  المفاهيم،  تلك  لتطبيق  التاّم  اإلستعداد  ولديهم  الفصل  إلى  والطلبة  المتدربين 
شرح   إلى  اإلستماع  في  الوقت  إضاعة  من  بداًل  التطبيقية  المسائل  وحل  الصرية،  األنشطة 

قول: إن حسن إستغالل بيئة التعّلم اإللكترونية وتنظيمها يدعم  المدرب أو المعلم. والبّد من ال 
مفهوم فإّن  وهكذا  التفاعلي،  النموذج  المقلوب هذا  لوقت   الفصل  األمثل  اإلستغالل  يضمن 

المدرب أو المعلم أثناء اللقاء حيث يقّيم المدرب أو المعلم مستوى المتدربين أو الطلبة في  
الصرية من خالل التركيز على توضيح ما َصُعَب فهمه، ومن   بداية اللقاء، ثم ُيصّمم األنشطة

ثّم يشرف على أنشطتهم ويقدُم الدعم المناسب ألولئك الذين اليزالون بحاجة للتقوية، وبالتالي  
تكون مستويات الفهم والتحصيل التدريبي والعلمي لدى جميع المتدربين أو الطلبة عاليًة جدًا،  

المعلم راعى خ أو  المدرب  ُيعدُّ  ألن  أو طالب على حدة. وكذلك  المتدرب  كل  قدرات  صوصية 
الفصل المقلوب إحدى الوسائل التي من خاللها تلعب التكنولوجيا دورًا أكبر في حل مشكلة  

للعلوم النظرية  الدراسة  بين  القائمة  الحياة    الفجوة  في  لها  التطبيقي  الجانب  والمعارف وبين 
تقضي على جمود العملية التدريبية والتعليمية، وهذا    العملية، ما يجعل هذه األنشطة الصرية

التعّلم   طرق  جميع  عن  العزوف  نحو  الشباب  تدفع  التي  األسباب  أهم  أحد  سيعالج  بالتالي 
بشكل عام وعن المسار العلمّي بشكل خاص، ما يؤدي حتمًا إلى إقبال مزيد من شباب الوطن  

ة أجياٍل متخّصصٍة في عالم التقنيات  على دراسة التخّصصات الحيوّية التي تسهم في صناع
 (. 2016الحديثة، وبناء مجتمع اإلقتصاد المعرفي. )الرويس، 
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وينبع أهيمة البحث   أواًل: أهمية البحث؛ وسيتم تركيز البحث على التدريب المقلوب:
 من اآلتي: 

 تعتبر هذه الورقة األولى من نوعها في فلسطين والوطن العربي.  -
 الورقة من أهمية التدريب والتعليم المقلوب وأهمية التدريب اإللكتروني. تنبع أهمية  -
التدريب   - عملية  على  والقائمين  للباحثين  العربية  للمكتبة  مرجع  الورقة  هذه  تعتبر 

 وعملية التعليم في مؤسسات التدريب والتعليم. 
مستوى   - من  وترفع  وتمكن  تعزز  ان  شأنها  من  توصيات  بعدة  الورقة  هذه  ستخرج 

 دريب اإللكتروني في فلسطين والوطن العربي. الت

 تنحصر  مشكلة البحث في االسئلة االتية:   ثانيًا: مشكلة البحث:

 ما ركائز التدريب والتعليم المقلوب؟  -
 ما هي إستراتيجية التدريب والتعليم المقلوب؟  -
 ما واقع التدريب اإللكتروني؟  -
 ب اإللكتروني؟ كيف يمكن توظيف التدريب والتعليم المقلوب في التدري -

 يهدف هذا البحث إلى اآلتي:   ثالثًا: أهداف البحث:

 التعرف على ركائز التدريب والتعليم المقلوب.  •
 التعرف على أسس التدريب والتعليم المقلوب.  •
 التعرف على بعض أنواع التدريب اإللكتروني.  •
 اإللكتروني.التعرف على آلية توظيف التدريب والتعليم المقلوب في التدريب  •
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إعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي وذلك من أجل تحيق هدف  رابعًا: منهجية البحث:  
على   تجربتها  خالل  من  اإللكتروني  التدريب  في  المقلوب  التدريب  على  يركز  الذي  الدراسة 

 أرض الواقع بإستخدام الصفوف اإلفتراضية ونظام الموودل. 

البحث:   هيكل  البح خامسًا:  تقسيم  الموضوعات تم  تناولت  مباحث  أربعة  إلى  ث 
 اآلتية: 

 التدريب المقلوب تعريفه، وأسسه، والتقنيات التدريبية.  : المبحث األول

التدريب اإللكتروني تعريفه، وأسسه، وأنماطه، ونظام الموودل، والصفوف    المبحث الثاني:
 اإلفتراضية. 

 . المقلوب في التدريب اإللكترونيتجربة الباحثة  بتوظيف التدريب  المبحث الثالث:

 . النتائج والتوصيات المبحث الرابع:
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 المبحث األول 

 التدريب المقلوب

وردت تعريفات كثيرة في التعلم المقلوب،   أواًل: تعريف التدريب والتعليم المقلوب:
 وبالرجوع إلى عدة دراسات مختصة بهذه االستراتيجية، سيتم التطرق لبعض منها:  

1) ( علي  فيه  8، ص2015يعرفها  يتكامل  المدمج،  التعليم  أشكال  من  بأنها:  شكل   )
عبر المحاضرة  بإعداد  تسمح  بطريقة  االلكتروني،  التعلم  مع  التقليدي  الصفي    التعلم 
وقت   ويخصص  المحاضرة،  حضور  قبل  منازلهم  في  الطالب  عليها  ليطلع  الويب، 

 المحاضرة لحل االسئلة، ومناقشة التكليفات والمشاريع المرتبطة بالمقرر .  

2) ( الشهراني  ص2014يعرفها  طبيعة  8،  تغيير  على  تعتمد  بأنها:  إستراتيجية   )
ي عبر موقع يوتيوب في  التدريس، وجعل الطالب يشاهد الدروس خارج الفصل الدراس

 أي وقت وأي مكان، وجعل الفصل الدراسي للنقاش، والحوار، وحل الواجبات . 

( بأنها:  نموذج تربوي يرمي إلى إستخدام التقنيات  493، ص2013وتعرفها خليفة ) (3
مقاطع   طريق  عن  الدروس  بإعداد  للمعلم  تسمح  بطريقة  اإلنترنت،  وشبكة  الحديثة 

، أو غيرها من الوسائط؛ ليطلع عليها الطالب في منازلهم،  الفيديو، أو ملفات صوتية
أو في أي مكان آخر؛ بإستعمال حواسيبهم، أو هواتفهم الذكية، أو أجهزتهم اللوحية  
والمشاريع،   للمناقشات،  المحاضرة  وقت  يخصص  حين  في  الدرس،  حضور  قيل 

 والتدريبات . 
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لتعلم المقلوب بأنها:  ( لتعريف مجلس إدارة شبكة ا36، ص2016وأشارت )الرويس   (4
- إستراتيجية تعليمية؛ لنقل مجال التدريس من حيز التعلم الجماعي إلى التعلم الفردي

، ثم تحويل البيئة الصرية إلى بيئة تفاعلية بعد ذلك، إلجراء تطبيقات المفاهيم  -أوالً 
 الجديدة تحت إشراف المعلم وتوجيهاته، مع إشراك المتعلمين بشكل إبداعي .

ال مرحلتين:  ومن  إلى  تقسيمها  تم  أنها  إتفقت على  أن جميعها  السابقة، يالحظ  تعريفات 
أن   إال  الدراسي؛  الصف  داخل  الثانية  والمرحلة  الدراسي  الصف  خارج  األولى  المرحلة 
البعض خصص خارج الصف بأنها تكون بالمنزل والبعض اآلخر لم يشتر  بها المكان أو  

 ال. الوسيلة؛ وهو ما يعرف بالتعلم الجو 

أسس مجلس إدارة شبكة التعلم المقلوب   :ثانيًا: الركائز التي يقوم عليها التعلم المقلوب
( حيث تشير الحروف إلى التالي:  FLIPأرعة ركائز أساسية لتطبيقه، مأخودة من مصطلح ) 

 (: 2016)الرويس، 

 الحرف  المصطلح باإلنجليزي  الركيزة المشار إليها 

المرنة في أنظمتها وتعدد خياراتها  البيئة التعليمية  
 في أساليب التدريب والتقويم. 

Flexible 
Environment 

F 

ثقافة التعلم التي تتبنى فلسفة التعلم النشط الذي يجعل  
 المتعلم حورا  فعاال  في العملية التعليمية. 

Learning Culture L 

 International Iالمحتوى التعليمي المصمم في ضوء آلية تطبيق  
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 الحرف  المصطلح باإلنجليزي  الركيزة المشار إليها 
التعلم المقلوب؛ مما يستدعي إعادة تصميم المحتوى 

التعليمي وتنظيمه من قبل المدرب لضمان نجاح  
التطبيق للتعلم المقلوب، ويكون مدعما  باالستراتيجيات  

 المتمركزة حول المتدرب، واستراتيجيات التعلم النشط. 

Content 

المدرب المتمكن الذي يتم إعداده وتطويره مهنيا   
 بالكفايات الالزمة للتطبيق. 

Professional 
Educator 

P 

 ثالثًا: متطلبات تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب: 

من   باالنتقال  التعلم  مفهوم  في  وتغيير  مرنة،  تعلم  بيئة  توفر  في  المتطلبات  هذه  تتلخص 
حول   المركزية  محزرًا  فلسفة  هو  الطالب  أو  المتدرب  ليصبح  التقليدي،  التعلم  المعلم حسب 

(. ويتطلب توافر معلمين أكفاء  48-21م، ص2016للعملية التدريبية أو التعليمية )أبانمي،  
ومدربين، يمتلكون القدرة على التفكير الدقيق في تقسيم المحتوى وتحليله، ويعتمد هذا األمر  

ب  المعلم  يتخذها  قرارات  وميولهم  على  واهتماماتهم  الطلبة  وحاجات  المادة  طبيعة  على  ناًء 
( باالضافة إلى قابلية المعلم لتوظيف التقنية بمهارة عالية  105-73م، ص  2018)سعادة،  

 & Aronson, Arfstromلتطوير استراتيجيات التدريس والتحفيز والتواصل مع الطلبة ) 
Tam, 2013لالزمة والبنية التحيتية القوية لالنترنت  (. وضرورة توفر األجهزة والبرمجيات ا

 (. Wong & Chu,2014لدى جميع الطلبة )
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 المبحث الثاني 

 لمحة عن التدريب اإللكتروني

التدريب اإللكتروني أو اإلفتراضي هو ذلك النوع من التدريب   :أواًل: التدريب اإللكتروني  
في   اإللكترونية  الوسائط  إستخدام  على  يعتمد  وبين  الذي  والمتدربين  المدربين  بين  اإلتصال 

 .المدربين والمؤسسة التدريبية برمتها

 :  ثالثًا: األسس العامة للتدريب والتعلم اإللكتروني

 (  مراعاة خصائص المشاركين. 1) 

(  توفير قدر كبير من الحرية بإعداد مواقف تدريب متعددة تسمح للمشارك لإلختيار منها  2)
 وإمكاناته. وفق قدراته 

متنوعة  3) أشكال  في  المعلومات  بتقديم  وذلك  المشاركين،  بين  الفردية  الفروق  مراعاة    )
تناسب قدرات المشاركين من حيث تقديمها في صورة لفظية مكتوبة أو مسموعة، أو تقديمها  

 في صور ورسوم ثابتة أو متحركة. 

ع4) الحصول  في  ومهاراته  )المشارك(  المتدرب  حول  التمركز  وتنمية  (   المعلومات،  لى 
 المهارات. 

(  اإلعتماد على نشا  المتدرب، فذلك يساعد على إيجاد بيئة تدريبية تساعد على إقبال  5)
المتدرب على التعلم والرغبة فيه، مما يزيد من دافعيته والمشاركة برغبة عالية، والسرعة في  

 تحقيق األهداف. 
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 : التدريب اإللكترونييد أنما  أنما  التدريب اإللكتروني: يمكن تحدخامسًا: 

والتي   • بعضها بعض  لتتمم  المصممة  الوسائط  المدمج: ويشمل مجموعة من  التدريب 
 تعزز عملية التدريب وتطبيقاته.  

غير المباشر )غير المتزامن(: وفيه يحصل المتدرب على دورات  التدريب اإللكتروني   •
واألماكن التي تتناسب مع  أو لقاءات وفق برنامج تدريبي مخطط ينتقي فيه األوقات  

البريد اإللكتروني   التدريب اإللكتروني مثل:  ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب 
إلى   للوصول  المتدرب  الذي يقضيه  الوقت  التدريب على  الفيديو ويعتمد هذا  وأشرطة 

 المهارات التي يهدف إليها البرنامج التدريبي. 

)المتزامن(: وتعني أسلوب وتقنيات التدريب المعتمدة على  المباشر  التدريب اإللكتروني   •
بين   االبحاث  ومواضيع  التدريبية  البرامج  وتبادل  لتوصيل  للمعلومات  العالمية  الشبكة 
المتدرب والمدرب في الوقت نفسه الفعلي لتقديم اللقاء التدريبي مثل المحادثة الفورية  

(Reaal –Time chatم التدريبي  اللقاء  تلقي  أو  الفصول  (  يسمى  ما  خالل  ن 
( يتجاوز  Virtual classroomاإلفتراضية  الذي  بعد  عن  اإلفتراضي  كالتدريب   ،)

التدريب التقليدي ويكتسب فيه المتدرب الخبرة من اإلتصال المتبادل بينه وبين مدربه  
 (. 2001عن طريق الشبكة )الكيالني، 

   .م(2004( و)سالم، هي1423هي( و)الشهري، 1423وقد أكد ذلك كل من )الرافعي، 
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مييودل  سادسًا:   المنصة    :Moodleنظيييام  العالم  في  المستعملة  المنصات  أهم  من  إن 
بجانب  ((Moodleاإللكترونية مودل   التدريبي  البرنامج  تطبيق  الباحثة  في  استخدمته  ولهذا   .

 الصفوف اإلفتراضية.

المصدر  و  مفتوح  حديث  نظام  التدريبية  Open Source software هو  األنشطة  .  ألتمتة 
سر   كلمة  حيازة  ينبغي  للمنصة  وللدخول  اإلنترنت  بوابات  بعيد  حد  إلى  موودل  واجهة  وتشبه 
)مدير   المنصة  مسير  المنصة:  لمستعملي  تصنيفات  أو  فئات  ثالث  وهناك  مستخدم.  وأسم 

و  لكل  والمتدربين.  )المدربين(،  التنشيط  فريق  عمل  التدريب(،  مساحة  األصناف  هذه  من  احد 
وفتح   عليها  المقاييس  وإضافة  تثبيتها  عن  المسئول  هو  المنصة   مسير  به.  خاصة  وأدوات 
واأللوان  الواجهة  إعدادات  تغيير  يمكنه  كما  عليها،  والمتدربين  التنشيط   لفريق  حسابات 

والنشاطات والتمارين  المستعملة وغيرها. فريق التنشيط هو المسئول عن إعداد المحتوى التدريبي  
النسق   مختلف  في  المنصة  على  المحتوى  وضع  من  تمكنه  األدوات  من  مجموعة  بإستعمال 
)نسق  بي.دي.أف، عرض تقديمي باور بوينت، تطبيقات الفالش وهي ملفات منتجة ببرنامج  
األدوات   المنصة  في  تتوفر  كما  وغيرها(  فيديو  الكائنات،  على  الحركة  تأثيرات  فالش إلضافة 

بالصف اإلفتراضي.   ا يتميز  و لخاصة باإلتصال كالبريد اإللكتروني والدردشة وباإلمكان ربطه 
 مودل بسهولة اإلستعمال وبالمجانية وإحتوائه على األدوات التي تسمح بالعمل التشاركي.   

إنشاء محتوى الدورة :   ( إلستخدامه في دورة تدريبيةMoodleمكونات نظام مودل )
أنواع وطريقة   الدورة،  لمحتوى  األساسية  المداخل  بناء  المتدربين،  سجالت  إدارة  إدارتها، 

واستقبال   إرسال  للدورة،  منتدى  وإدارة  تصميم  بالنظام،  ربطها  وكيرية  التعليمية  المصادر 
الواجبات والمهام، بناء أجندة الدورة ومتابعة أنشطة المتدربين، طرق التواصل مع المتدربين  

 اءات، أساليب التقييم وبناء االختبارات او التمارين. وبناء االستفت
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اإلنترنت،  سابعًا: الصفوف اإلفتراضية:   تعلمية عبر  تعليمية  تقنية  اإلفتراضي هو  الصف 
المناقشات   وإجراء  اللقاءات  تقديم  خاللها  من  يمكن  تفاعلية،  صرية  بيئة  توفير  على  تقوم 

جو  بنفس  والالمنهجية،  المنهجية  األنشطة  وتتيح  وتنفيذ  العادية،  الصف  غرفة  وكفاءة  دة 
عبر  اإلفتراضي  الصف  أنشطة  جميع  في  واإلشتراك  اللقاءات  حضور  والمتدربين  للمدربين 

 اإلنترنت، دون الحاجة للتواجد المادي في الغرف الصرية. 

 خدمات الصفوف اإلفتراضية في العملية التدريبية:

 يمكن للمتدرب حضور اللقاء والمشاركة باألسئلة والنقاش من أي مكان.   .1

 إمكانية الرجوع إلى اللقاء التدريبي في أي وقت من خالل تسجيل اللقاء.  .2

 مشاركة المتدرب مع زمالئه في نشاطات تدريبية متعددة.  .3

سائط  يمكن للمتدرب أن يحتفظ بالمكتوب على اللوحة البيضاء ونافذة الدردشة، أو أي و  .4
 مساندة يتم إرسالها من قبل المدرب، على جهازه الخاص. 

خالل   .5 من  والتدريبي  األكاديمي  أدائه  عن  فورية  راجعة  تغذية  على  المدرب  يحصل 
 مشاركته في نشاطات الصف اإلفتراضي.

 إمكانية تقديم الصفوف اإلفتراضية في أوقات تناسب جميع المتدربين.  .6

العالم دون الحاجة إلى االنتقال من وإلى مكان  التواصل مع المدرب من أي مكان في   .7
 التدريب الخاص. 

 Dial Up, ADSLيمكن حضور اللقاء من أي خط انترنت بأي سرعة  .8
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 المبحث الثالث 

 تجربة الباحثة  في توظيف التدريب والتعليم المقلوب في التدريب اإللكتروني 

م البشرية  للموارد  اإلستراتيجي  التخطيط  دورة  الباحثة   التدريب  قدمت  أكاديمية  خالل  ن 
الباحثة   قامت  حيث  البشرية،  الموارد  إدارة  برنامج  ضمن  من  دورة  وهي  اإللكتروني 

 باإلجراءات اآلتية: 

: صممت فيديو لمدة ربع تم عرض قصة به لها عالقة بموضوع الدورة في بداية  أوالً  ❖
الحائط الخاص  األسبوع، كما صممت خارطة عقلية عن موضوع الدوروة نشرتها على  

بالدورة في نظام الموودل؛ ومن ثم طلبت من المتدربين إستنتاجاتهم بماذا تفيد القصة  
 وماذا استخرجوا منها من معلومات لها عالقة بالدورة. بالمساعدة بالخريطة العقلية. 

ثانيًا: وفي وسط األسبوع تم تخصيص ساعتين للمحادثة الكتابية )التشات(، وهذا يتم   ❖
والحوار من   الدردشة  بها  يتم  وكان  الموودل؛  نظام  في  الكتابية  المحادثة  قسم  خالل 

 على الموضوع المدرج على لوحة الموودل. 
أجل   ❖ من  اإلفتراضي  الصف  في  للقاء  أسبوع  كل  نهاية  ساعاتين  تخصيص  تم  ثالثًا: 

ربين  مراجعة الوحدة واإلستفسارات واألسئلة من قبل المتدربين وأحيانا يقوم بعض المتد
بتمثيل أدوار بإستخدام كاميرا الصف اإلفتراضي كما عرضت الباحثة  بعض المسابقات  

 والصور، إضافة إلى إستخدامها تنغيم الصوت. 
اإلستراتيجي   ❖ التخطيط  في  الخبرة  أصحاب  من  شخصيتين  بإستضافة  قامت  رابعًا: 

وودل باألسبوع  للموارد البشرية، وكانت اإلستضافة األولى كتابية ضمن منتدى نظام الم
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يتم   حيث  الثالث؛  باألسبوع  اإلفتراضي  الصف  خالل  من  الثانية  واإلستضافة  الثاني 
 عرض موضوع له عالقة بالموضوع المدرج على اللوح وإجابات أسئلة من المتدربين. 

محاور   ❖ بإحدى  مرتبط  عملي  بحث  بإجراء  الدورة  نهاية  في  المتدربين  كلفت  خامسًا: 
مكتوب مشروع   أو  إرسالها    الدورة  يتم  أن  على  الدورة،  محاور  بإحدى  عالقة  له 

 وتحميلها على نظام الموودل ومناقشتها في نهاية الدورة من خالل الصف اإلفتراضي. 
نوافذ  ❖ بفتح  التدريبية  الوحدة  نهاية  في  المتدربيين  وتقييم  مقترحات  أخذ  تم  سادسًا: 

 اإلفتراضي. خاصة لذلك من خالل نظام الموودل ومرة أخرى من خالل الصف
الصف   ❖ خالل  من  الالحقة  الوحدة  عن  معلومات  قدمت  وحدة  كل  نهاية  في  سابعًا: 

 اإلفتراضي ومن خالل نشر هذه المعلومات على حائط نظام الموودل الخاص بالدورة. 
ثامنًا: قدمت الدورة بشكل متسلسل ومتتابع من خالل وضع المحتوى التدريبي وعرض   ❖

التعليم  األنشطة والتمارين بتواريل م التدريبية، وهذا يحقق  المادة  تتالية ومتوازية مع 
 الذاتي وتنويع اإلستراتيجيات وتغير البيئة. 

إلى   ❖ المتدربين  تقسيم  تم  ومرات    4تاسعًا:  الموودل  نظام  خالل  من  مرات  مجموعات 
  4أخرى من خالل الصف اإلفتراضي وكل مجموعة منفصلة عن األخرى وتتكون من  

 مطلوب منهم.  أفراد، لتطبيث نشا 
بموضوع   ❖ خاصة  مواضيع  على  يحتوي  الدورة  بموضوع  خاص  منتدى  أنشأت  عاشرًا: 

الدورة وكل وحدة على حدى لتشجع الحوار والمناقشة بين المتدربين، وكل موضوع له  
بالتواريل   باإللتزام  المتدربين  إهتمام  على  يساعد  مما  إنتهاء،  وتاريل  بدء  تاريل 

 ومتابعة النشاطات. 
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عش ❖ بوضع حادي  الموودل  بنظام  الخاص  المصطلحات  قاموس  إستخدمت  ر: 
إضافات   من  لديهم  ما  إضافة  المتدربين  من  وطلبت  وحدة  لكل  مصطلحات 

 للمصطلحات، حتى تثبت المعلومة لديهم. 

بالمدونات   ❖ الدورة  بموضوع  خاصة  مواضيع  بنشر  المتدربين  شجعت  عشر:  ثاني 
 الخاصة بهم في نظام الموودل.

أسابيع وذلك كل أسبوع وحدة )محور للدورة( تدريبية    4ت الدورة إلى  ثالث عشر: قسم  ❖
 وكانت ضمن اإلجراءات اآلتية: 

الموودل    (1 نظام  جدار  على  ذهنية  وخريطة  )المحور(،  الوحدة  عن  ملخص  نشرت 
 الخاص بالدورة. 

حددت تاريل بداية الوحدة وتاريل إنتهائها؛ وتوزيع أساليب وإستراتيجيات التعلم التي   (2
إتباعها في الوحدة ونشرها على جدار نظام الموودل الخاص بالدورة على شكل    سيتم

 خريطة عقلية. 
تقديمي )بوربوينت( ومحتوى َنصي )ملف وورد( وخريطة عقلية   (3 أدرجت ملف عرض 

خاص بالوحدة على المساحة الخاصة بالوحدة على جدار نظام الموودل، من ثم قام  
وى بالوقت الذي إختاره وبالزمن الذي يحتاجه،  المتدرب بقراءة وتفحص وتحليل المحت

 وهذا يحقق التعلم الذاتي. 

تمارين وتم تحديد تاريل البدء واإلنتهاء لحل كل تمرين، ووزعت التمارين    5أضافت   (4
 كاآلتي: 
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التمرين األول عبارة عن فيلم يعرض أهمية التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية   •
يرغب ويقوم بمناقشة األسئلة الخاصة به مع أفراد ويحضره المتدرب في أي وقت  

 مجموعته. 

وذلك   • مشكلتها  فيحل  المتدرب  يناقشها  دراسية  حالة  عن  عبارة  الثاني  التمرين 
 بتحديد أهدافها. 

أهداف للتخطيط    6صور يحدد المتدرب من خاللها    6التمرين الثالث عبارة عن   •
 اإلستراتيجي للموارد البشرية ويشرحها. 

ا • تخطيط  التمرين  سوء  عن  تنشأ  التي  المشكالت  يعرض  فيلم  عن  عبارة  لرابع 
بمناقشة   ويقوم  يرغب  وقت  أي  في  المتدرب  ويحضره  البشرية  البشرية،  الموارد 

 األسئلة الخاصة به مع أفراد مجموعته. 

التمرين الخامس كان عبارة عن مسابقة عن طريق عرض صور للخروج بعوامل   •
ا للموارد  اإلستراتيجي  الموارد  التخطيط  تخطيط  عند  اإلعتبار  بعين  ألخذها  لبشرية 

 البشرية. 

حددت يومًا في نهاية األسبوع ليكون لقاء متزامن من خالل الصف اإلفتراضي تعرض   (5
إجابة   على  المتدربين  وتشجع  المتدربين،  أسئلة  على  وتجيب  للدورة،  ملخص  فيه 

 األسئلة. 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

ك من خالل وضع صور على  طرحت أسئلة تحقق التنافس والمرح بين المتدربين وذل (6
إلى   المتدربين  تقسيم  خالل  من  اإلجابة  يتم  وأحيانا  اإلفتراضي،  الصف  في  اللوح 

 مجموعات داخل الصف اإلفتراضي.

 كما أن التدريب اإللكتروني بشكل عام حقق ضمنيا اإلستراتيجيات اآلتية: 

الل إستخدام  إستراتيجية إستخدام اإلنترنت وذلك إلن جميع عمليات التدريب تتم من خ ➢
 اإلنترنت. 

 إستراتيجية التعلم الذاتي وذلك إلن عملية التدريب اإللكتروني هي تعلم ذاتي بالنسبة.  ➢
من   ➢ وتتم  التدريب  أساليب  في  التنويع  وإستراتيجية  التدريبية  البيئة  تغيير  إستراتيجية 

غيير  خالل تنويع بيئة التدريب ما بين الموودل تارة والصف اإلفتراضي تارة أخرى، وت
األنشطة   خالل  من  الموودل  ونظام  اإلفتراضي  الصف  بإستخدام  التدريب  أساليب 
المبادئ   يحقق  وهذا  والمجموعات،  والمنتدى  والمسابقات  واألفالم  والصور  والتمارين 

 .السادس والسابع والحادي عشر
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 النتائج 

 وكان من نتائج الدراسة ما يلي: 

 حققت تجربة الباحثة  ركائز التدريب والتعليم المقلوب جميعا  المذكورة أعاله.  (1

ومما سبق نجد فعليا  أن العالقة وثيقة جدا حيث ال يتم التدريب اإللكتروني إال بتطبيق   (2
 التدريب والتعليم االلكتروني. 

يتطابق (3 ما  وهذا  وتكنولوجية  تقنية  إستراتيجية  المقلوب  والتعليم  التدريب  التدريب    أن  مع 
 اإللكتروني.  

جميع   (4 في  مستمر  بشكل  البشرية  الموارد  تحسين  على  التجربة  هذه  تطبيق  إمكانية 
 مجاالت العمل. 

اإلمكانية   (5 فهناك  وتطويرها؛  البشرية  الموارد  أدارة  من  جزء  التدريب  عملية  أن  حيث 
 تعليم. لتحسين عملية التدريب ومواكبة التطور السريع والعصري في مجال التدريب وال

وتحويلها   (6 النظرية  تطبيق  خالل  من  المؤسسات  في  اإللكتروني  التدريب  تطبيق  إمكانية 
 لمنظمات متعلمة. 
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 التوصيات

اإللكتروني   التدريب  تطبيق  في  المقلوب  والتعليم  التدريب  إستراتيجية  أهمية  نستنج  سبق  فمما 
 الذاتي المستمرين؛ فنوصي بآلتي: حيث يساعد على التعلم الذاتي وعملية التطور والتطوير 

والتعليم   (1 التدريب  إستراتيجية  أهمية  تبين  التي  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  إجراء 
 المقلوب وعالقته الوثيقة بالتدريب اإللكتروني. 

في   (2 المقلوب  والتعليم  التدريب  توظيف  عن  المختصة  للجهات  تثقيفية  دورات  عمل 
 التدريب اإللكتروني. 

 التدريب والتعليم المقلوب وأهميته.   نشر توعية عن  (3

 توجيه إهتمام المؤسسات إلى أهمية التدريب اإللكتروني.  (4

والتعليم   (5 التدريب  إستراتيجية  لتطبيق  التدريبية  المؤسسات  توفير خبراء ومتخصصين في 
 المقلوب.
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 المراجع العربية

التفسير في  أثر استخدام الصف المقلوب في تدريس  م(.  2016أبانمي، فهد ) •
مجلة    التحصيل الدراسي واإلتجاه نحو المادة لدى طالل الصف الثاني الثانوي.

 القراءة والمعرفة. 

• ( عزيزة.  الجامعي(.  2016الرويس،  التعليم  في  المقلوب  آفاق التعلم  مجلة   .
والنفسية،   التربوية  للعلوم  السعودية  استعراضها  38-36،  49الجمعية  تم   ،

 على الرابط: 

https://gesten.ksu.edu.sa/sites/gesten.ksu.edu.sa/files/imce_i
 mages/49afaq.pdf   

• ( هللا.  عبد  بن  عمر  " 1423الرافعي،  ف....  هـ(،  الحل  اإللكترونية  الدراسة 
 هـ. 1423. شوال 91رفة، العدد "، مجلة المع)المخلوط(

أثر استراتيجية تدريسية مقترحة باستخدام  (،  2014الشهراني، أحمد سلطان. ) •
اليوتيوب على التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف 

الثانوي  كلية  األول  الملك،  جامعة  الرياض:  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   .
 التربية. 
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عبد  • بن  فايز  )  الشهري،  " 1423هللا.  المدارس  هـ(،  في  اإللكتروني  التعليم 
"، مجلة المعرفة العدد  السعودية قبل ان نشتري القطار هل وضعنا القضبان؟.

 . شوال. 91

• ( تيسير.  " 2001الكيالني،  وجودته  م(،  بعد  عن  والتعليم  المفتوح  التعليم  نظام 
 "، المصرية العالمية للنشر: مصر. النوعية

• ( محمد.  زينب  تعليمية  (.  2013خليفة،  بيئة  لخلق  مدخل  المقلوبة  الصفوف 
 .  26. مجلة دراسات التعليم العالي. شاملة

• ( جودت  الطالب  م(.  2018سعادة،  لدى  ذاتيا   المنظم  التعلم  أستراتيجيات 
اآللي  الحاسب  إعداد معلم  بتخصصي  الدراسي  التحصيل  مرتفعي ومنخفضي 

ا بكلية  التربوي  النوعية.واإلعالم  جامعة   لتربية  النوعية،  التربية  بحوث  مجلة 
 (.10المنصورة، العدد )

للتكنولوجيا.) • كتاب  المنعكس (2013شركة  التعليم  من  مبادرة  استعراضه  ثم   .
 الرابط:

https://startupdb.arabnet.me/site_media/uploads/screenshot/20
13/10/10/Flipped_Learning_Report_V3.pdf 
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تطوير نموذج للتصميم التحفيزي للمقرر ، مارس(.  2015علي، أكرم فتحي. )  •
مستحدثات   وتقبل  المعلومات  تجهيز  ومستزى  التعلم  نواتج  في  وأثره  المقلوب 

ا الخاصةالتكنولوجيا  اإلحتياجات  لذوي  الدولي  لسائد  المؤتمر  تم عرضه في   .
تعلم مبتكر لمستقبل واعد، الرياض،  -الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

 تم استرجاعه على الرابط:
s/default/files/220.pdfhttp://eli.elc.edu.sa/2015/site 

 المراجع االجنبية 

• Aronson, N. ; Arfstrom, K. & Tam, K. (2013). Flipped 
Learning in Higher Education. Australia: University of 

Queensland. 

• Wong, K. & Chu, D. (2014). Is the flipped classroom 
model effective in the perspectives of students. 

Perceptions and Benefits?. Paper Presented at the 
International Conference on HybridLearning and 

Continuing Education. Springer, Cham. 
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 ورقة عمل

  دكتور                            

 امري ابواجملد إبراهيم شاهني

دكتوراه تكنولوجيا التعليم ومدير وحدة 

 التعليم عن بعد

 جامعة طنطا-كلية الرتبية 

 دكتورة 

  مروة نبيل عبدالنبى االحول

 مدرس املناهج وطرق تدريس الرياضيات

   جامعة طنطا-كلية الرتبية
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اإللكتروني وتحليل أنشطة التعلم عن بعد وطريقة التقييم التي أجريت  منصات التعلم 
وجهات نظر طالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا  19-خالل جائحة كوفيد   

E-learning platforms and analysis of distance learning activities 
and evaluation method conducted during the COVID-19 pandemic  
Students' Perspectives Undergraduate and postgraduate. 

 ملخص: 

إلى إغالق المدارس في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد العالمي يوجد أكثر    19كوفيد   أدى
كبي  1.1من   بشكل  التعليم  تغير  لذلك  ونتيجة  الدراسية،  الفصول  خارج  طفل  مع  مليار  ر، 

منصات   وعلى  ُبعد  عن  التدريس  يتم  حيث  اإللكتروني،  التعلم  استخدام  في  المميز  االرتفاع 
هدفت الدراسة للتعرف على مواقف طالب التعليم العالي بكلية التربية جامعة طنطا  رقمية، لذا  

الرقم االلكترونية  التعليم  منصات  في  تقديمها  تم  التي  اإللزامية  الجامعية  المقررات  ية  تجاه 
الدراسة   استخدمت  وقد  كورونا،  فيروس  جائحة  ظل  في  بعد  عن  التعلم  اسلوب  باستخدام 
العليا لمعرفة   البكالوريوس والدراسات  للتعرف على اراء طالب  الكترونية  تم بطريقه  استبيان 

أنشطة التدريس   ، ووجهات نظرهم حول التعليم عبر اإلنترنت باستخدام المنصات االلكترونية
بيئة   باستخدام  االلكترونية  المنصات  خالل  من  تقديمها  تم  عدد  MOODELالتي  وكان   ،

( طالب وطالبة من طالب المرحلة الجامعية وطالب الدراسات العليا،  420العينة المشاركة )
المرحلة   طالب  استخدمها  التي  اإللكتروني  التعلم  منصات  ان  الدراسة  نتائج  اظهرت  وقد 

داخل  الجامع تمت  التي  بعد   عن  التعلم  أنشطة  تحليل  وبعد   ، العليا  الدراسات  وطالب  ية 
المنصة من )عدد المسجلين على المنصة، وعدد المقررات المرفوعة، ومعدل زيارات الطالب  
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على   الطالب  ساعدت  للمرحلتين(  المستخدمة  التقييم  وطريقة   ، المقدمة  واالنشطة   ، في 
الت مرتفعة في مشاركة الطالب الكتساب المعارف والمهارات  تخطي االزمة وانها حققت معد

الالزمة للمقررات الدراسية اإللزامية، وقد اوصت الدراسة بضرورة وضع اليات لحل المشكالت  
الفنية والمالية، التي تعوق وصول بعض الطالب الى استخدام المنصات ، وكذلك التغلب على 

التفاعل وجهًا لوجه والتي   التربية  بعض مشكالت  التربية في مقرر  كلية  اليها طالب  يحتاج 
 العملية باستخدام تقنيات متقدمة لتدريب الطالب عليها خصوصا وانها متوفرة.

Abstract: 

COVID -19 has led to the closure of schools all over the world, and 
globally, there are more than 1.1 billion children outside the classroom, 
and as a result, education has changed dramatically, with the distinct 
rise in the use of e-learning, as teaching takes place remotely and on 
digital platforms.  

So I aimed The study is to identify the attitudes of higher education 
students at the Faculty of Education, Tanta University towards the 
compulsory university courses that have been provided in the digital 
electronic education platforms using the method of distance learning in 
light of the Coronavirus pandemic. Their view on online education using 
electronic platforms, and the teaching activities that were provided 
through the electronic platforms using the MOODEL environment, and 
the number of the participating sample was (420) male and female 
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undergraduate and graduate students. Results of the study showed that 
the e-learning platforms he used Undergraduate and graduate 
students, and after analyzing the distance learning activities that took 
place within the platform from (the number of enrollments on The 
platform, the number of courses raised, the rate of student visits, the 
activities provided, and the evaluation method used for the two phases 
helped students overcome the crisis and it achieved high rates of 
student participation in acquiring the knowledge and skills necessary for 
compulsory academic courses. And the study recommended the need 
to develop mechanisms to solve technical and financial problems, That 
hinders the access of some students to using the platforms, as well as 
overcoming some face-to-face interaction problems that students of 
the College of Education need in the practical education course by 
using advanced techniques to train students on them, especially since 
they are available. 
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 ورش عمل

 اليوم الثالث 
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 ورقة عمل 

 أمل أمحد حسني اخلولي

مركز التطوير  رئيس قسم اإلنتاج

 مراجع جودة -التكنولوجي

 البحرية -مديرية الرتبية والتعليم 

ماجستري يف الرتبية "تكنولوجيا 

 تعليم "
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 استخدام أساليب التقويمالتحديات التي تواجه  

 عبر منصات التعلم االلكترونية في ظل جائحة كورونا   

 ملخص  

السريع   الرقمى  التحول  التقويم مع  تواجه  التي  التحديات  الورقة موضوع  تتناول هذه 
التعلم    -عبر منصات التعلم االلكترونية و تتضمن مجموعة من العناوين حيث تم تناول :  

االلكتروني من حيث:المفهوم،   التقويم  والمميزات،   األهميه   ، المفهوم  االلكتروني من حيث 
ساليب التقويم االلكتروني، مقارنة بين التقويم االلكتروني والتقويم التقليدي،  األنواع، أدوات وأ

،  Edmodoكما تم استعراض منصات التعلم االلكترونية ومميزات التقويم عبر منصة إدمودو  
ومم مفهومها،  االلكترونية  التي ياالختبارات  التحديات  أهم  عرض  تم  كما  وأنواعها،   زاتها، 

 كتروني. تواجه التقويم اإلل
 مقدمة  

يتميييز هييذا العصيير بييالتغيرات السييريعة الناجميية عيين التقييدم العلمييي والتكنولييوجي وتقنييية 
المعلومييات، لييذا أصييبح ميين الضييروري علييى النظييام التربييوي مواكبيية هييذه التغيييرات لمواجهيية 
المشكالت التي قد تيينجم عنهييا مثييل كثييرة المعلومييات وزيييادة المتعلمييين ونقييص المعلمييين وبعييد 

 سافات.  الم
ُيعد التقويم ركنًا أساسيًا بالمنظومة التعليمية، يرتبط باألهداف التعليمييية المييراد تحقيقهييا، 
المحتييوى التعليمييي للمقييرر، الوسييائل واألنشييطة وطرائييق التييدريس التييي يسييتخدمها المعلمييون. 
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حيييث يؤكييد علييى مييدى تحقييق نييواتج العملييية التعليمييية ومييدى مناسييبة المييدخالت والعمليييات 
 ا لتحقق نواتج التعلم المستهدفة طبقًا للمعايير.ومتطلباته

كمييا أن نتييائج التقييويم ليسييت مهميية للطييالب فقييط لكنهييا أيضييًا مهميية بالنسييبة للمعلمييين، 
فهييي تسيياعدهم فييي تعييديل أدائهييم التدريسييي لتحقيييقهم أهييداف العملييية التعليمييية، ويوجييد قلييق 

رجاتيييه، وإن مشيييكلة ضيييعف ليييدى اليييدول والمجتمعيييات حيييول ميييدخالت النظيييام التعليميييي ومخ
التحصيل وتدني االتجاهات والقيم والمهارات عند الخريجين أهم مصادر القلق التييي تييواجههم. 

 (.197. 2014)محمد شاهين.  
تقدم االختبارات اإللكترونية خدمة كبيييرة فييي مجييال التعليييم بييل وتعتبيير ميين أهييم الخييدمات 

هذا النوع من االختبارات الوقييت والجهييد علييى   حيث يوفرالتي قدمتها التقنية للعملية التعليمية  
المعلم، ومقارنيية باالختبييارات الورقييية فييإن المعلييم ال يحتيياج إلييي وقييت كبييير ميين أجييل الحصييول 
على نتائج طالبه كما أنه في نفييس الوقييت ال يحتيياج إلييي بييذل مزيييد ميين الجهييد فييي التصييحيح 

النهائي، حيييث يقييوم الحاسييوب بكييل  والرصد والمتابعة والمراجعة حتى تخرج النتيجة في شكلها
 (. وُتعييد 2004هذا الجهد في وقت قياسى وبنسبة خطأ تكيياد تكييون معدوميية. )أحمييد سييالم، 

 والقلييم(؛ التقليدييية )الورقيية االختبييارات ميين فاعلييية أكثيير للقييياس كييأداة اإللكترونييية االختبارات
 اسييتجابات إن حيييث ومشيياركتهم،الطلبيية،  اسييتيعاب درجيية تقييييم  علييى المعلمييين تساعد فهي

 ممييا عليهييا، يضييغطون  التييي والمفاتيح الشاشات والروابط ذلك في بما تسجيلها، يمكن الطلبة
 ومراجعيية والبحييوث، الدراسييات، عمييل تحليلهييا خييالل ميين المعلومييات يمكيين ميين كبيراً  قدراً  يوفر

 والتييي تزودنييا القلييمو  الورقيية اختبييارات ميين أكثيير وسييريعة؛ سييهلة بطريقيية السياسات التعليمييية
(، 2005. )سييالي صييبحي،   بدقيية التعليمييية السياسييات توجيه في التساهم جداً  بطيئة بنتائج

(Kearsley, 2000; Bennett, 2001)  ويعتبيير التقييويم المناسييب مكييون رئيسييى لعملييية ،
 .(Bridgeman et al., 2003)التعلم الصفي الفعال  
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 أهداف ورقة العمل: 

 تحديد أدوات وأساليب التقويم عبر منصات التعليم االلكتروني.  -
 .Edmodoاستعراض مميزات وأدوات التقويم عبر منصة إدمودو  -
 .Edmodoعرض تجربة الباحثة على المنصات االجتماعية  -
 التعرف على التحديات التي تواجه التقويم عبر منصات التعليم االلكتروني. -

 أهمية ورقة العمل: 
أساليب   استخدام  تواجه  التي  التحديات  على  الوقوف  إلى  الحالية  العمل  ورقة  أهمية  ترجع 
التعلم   منصة  تطبيق  في  الباحثة  تجربة  واقع  من  االلكترونية  التعلم  منصات  عبر  التقويم 

 .   مصر في ظل جائحة كورونا  –في وزارة التربية والتعليم  Edmodoااللكتروني إدمودو 
 

 أسباب اختيار الموضوع:
 أواًل: خبرة الباحثة:  

التكنولوجي ومراجع جودة؛   التطوير  وذلك من خالل عملها كرئيس قسم اإلنتاج بمركز 
لت  وزياراتها ومتابعتها للمدارس الحظت معلمى وطالب المرحلة الثانوية رغم استخدامهم للتاب

لدى   الكافية  الخبرة  وجود  عدم  مع  ولكن  االلكترونية  االختبارات  مع  وتعاملهم  التعلم  فى 
التابلت   نظام  بإدخال  والتعليم  التربية  وزارة  قامت  حيث  االختبارات.  هذه  اعداد  في  المعلمين 
ترم،   كل  بإجرائها  الوزارة  تقوم  إلكترونية،  االختبارات  فأصبحت  عامين  منذ  الثانوية  للمرحلة 
الطالب   لتدريب  إلكترونية  اختبارات  إجراء  أو  تصميم  على  المعلمين  قدرة  عدم  لوحظ  ولكن 
عليها. كذلك عدم وجود تقويم تكويني إلكتروني للطالب، فهناك ضرورة أن يقيم الطالب بعد  
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 Feedكل وحدة أو شهريًا لقياس مدى تحقق األهداف الخاصة بالعملية التعليمية، وعمل  
Back  ل أو  بالتصميم  للطالب  يقوم  من  هي  أصبحت  فالوزارة  المنظومة.  داخل  نفسه  لمعلم 

 وإجراء االختبارات وتم إلغاء دور المعلم تمامًا في تقييم طالب.  
(     T.O.Tكما بدأت أيضًا الوزارة من عام في محاولة القيام بتدريب بعض المدربين )  

داخل مركز التطوير التكنولوجي . وعندما قمت كمدربة     T.W.Tلدمج التكنولوجيا في التعليم  
البعض   تهرب  الحظت  والمعلمين  الموجهين  بمقابلة  للمعلمين  المهنية  باألكاديمية  ومدربة 
وعدم إقبالهم على التدريب وكانت آراءهم  واتجاهاتهم متباينة و أنه غير ضروري لهم ذلك  

كم  ، لهم  بالنسبة  صعوبة  وذو  ووذو  الطالب  على  عائد  ُيحقق  ولن  تصميم  التدريب  أن  ا 
األسئلة فى االختبار االلكتروني موضوعية وليس غالبية المعلمين كفء في تصميم األسئلة 
اإللكترونية. لالختبارات  األسئلة  صياغة  على  لتدريب  يحتاج  فالمعلم  الموضوعي،   بالشكل 

  ويعتقد البعض أفضلية التقييم ورقيًا.
)اختب تعليمية  مراجعات  بعمل  االنتاج  قسم  يقوم  بنوك  كما  صورة  في  الكترونية  ارات 

األمور   أولياء  بعض  وقام  المختلفة  المواد  توجيه  مع  بالتعاون  المناهج  لبعض  أسئلة( 
راجعة   تغذية  تقدم  أنها  حيث  التعليمية  للمواد  االلكترونية  االختبارات  هذه  بطلب  والمعلمين 

 للطالب فورية . 
العربية   في جمهورية مصر  والتعليم  التربية  وإدخال    برقمنةبدأت وزارة  المنهج  محتوى 

لمواجهة   االلكترونية  التعليمية  المنصات  واستخدام  المدارس،  في  بعد  عن  التعليم  منظومة 
، ولكن الحظت الباحثة أن هناك    Edmodoجائحة كورونا، وتم تدريب المعلمين على منصة  

 تباين بين اتجاهات المعلمين نحو تطبيق االختبارات االلكترونية . 
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كورونا   جائحة  لمواجهة  اإللكترونية  االختبارات  ومنها  االلكتروني  التقويم  أدوات  تفعيل 
COVID19    لتطوير والتوجه  التقليدي  التعليمي  الطابع  وإلغاء  االجتماعى  التباعد  ولتحقيق 

 ظومة التعلم االلكتروني والتقويم االلكتروني. من

 ثانيًا: الدراسة اإلستطالعية: 
المدارس   بعض  فى  الشخصية  والمقابالت  الميدانية  الزيارات  ببعض  الباحثة  قامت 

لتدريب  لالمختلفة بمحافظة البحيرة للتعرف على واقع االختبارات اإللكترونية، اتضح احتياجهم  
 على كيرية تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية 

استخدام  التقويم )االختبارات  لذا تحاول ورقة العمل الكشف عن التحديات التي تواجه   
إلى   التطرق  خالل  من  كورونا  جائحة  ظل  في  االلكترونية  التعلم  منصات  عبر  االلكترونية( 
منصات   عبر  االلكترونية  االختبارات  و  عام  بوجه  التقويم  استخدام  نحو  المعلمين  تصورات 

وا التوصيات  من  مجموعة  وتقديم  البحيرة،   بمحافظة  االلكترونية  لمواجهة  التعليم  لمقترحات 
 تلك التحديات. 

 االطار النظري : 
ظهييور التطييورات العلمييية والتكنولوجييية واسييتخدامها فييي دول مختلفيية فييي مجييال التعليييم 
وغيرها من المجاالت ، دعى إلي ضرورة إتباع نهج جديد لدعم وتمكين الطالب والمعلمين من 
التعلم االلكتروني الفعال، من خالل تطوير منهجيات التعليم االلكتروني وأنظمتييه المتطييورة مييع 

ة االعتبييار واالمييور المرتبطيية بكييل ميين العوامييل البشييرية )الطييالب والمعلمييين(، ضييرورة مراعييا
وكييذلك  البنييية التحتيييه التكنولوجيييه األمييور المرتبطيية بالتكنولوجيييا المسييتخدمة، ممييا ييييدعو 
ويعييزز ضييرورة اسييتخدام التعليييم االلكترونييي، وأيضييًا ضييرورة االسييتفادة ميين إمكانييات شييبكة 
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؛ هاشييم  Francisco, J. G., 2008, P5كة العالمييية للمعلومييات . )االنترنت باعتبارها الشب
 (1، 2009سعيد،  

 
رات أو الوحدات الدراسيَّة إلى الُمتعلِّمين من   يعرف التعلم االلكتروني بأّنه:  طريقة لتقديم الُمقرَّ
إلكترونيَّة   مكتبات  من  تحتويه  وما  اإلنترنت  كشبكة  عديدة،  تكنولوجيَّة  مستحدثات  خالل 

دة من صوٍت وصورة ورسوم، سواٌء  وآ ليات بحث والشبكات المحليَّة والحاسب ووسائطه الُمتعدِّ
والُمتعلِّمين من جهة   الُمعلِّم  بين  التفاعل  يمكن  المدرسي، وفيه  الّصف  في  أم  بعد  كان من 

 ( 367: 2004وفيما بين الُمتعلِّمين من جهٍة أخييرى . )إسماعيل محمد إسماعيل، 
 
الحميييد،  عبييد )محمييد اإللكترونييي بييالتعليم الصييلة ذات األدبيييات الباحثيية علييى خالل اطييالع من

( 2013(؛ )ليلييى الجهنييي، 2012،  )إبييراهيم الفييار (؛2010)الغريييب إسييماعيل،  (؛ 2005
   :التالية النقا  في اإللكتروني التعليم أهمية توضيح يمكن،  (John D. Barge. 2013)؛

 غييير أو الرسييمية أوقييات العمييل خييالل وقييت بأسييرع المعلييم إلييى الوصييول فييي يسيياعد -
 بمقدرته أصبح المتعلم ألن الرسمية؛

 للمعلييم ومالئميية ميزة مفيييدة وهذه اإللكتروني، البريد خالل من للمعلم استفساراته إرسال -
 .مكتبة على مقيدا يظل أن من أكثر

 الزمييان فييي الييتعلم علييىالطييالب  جميييع يسيياعد ممييا األسييبوع؛ أيييام طييوال المنيياهج يتيييح -
 .يناسبهم الذي والمكان

 .الطالب بها يقوم اإللكترونية التي واألنشطة االختبارات خالل الفوري  التقويم يوفر -
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 واألنشييطة والتمييارين اسييتالم الواجبييات فييي يبذلييه الييذي والجهييد الوقت توفير للمعلم يتيح -
أدوات  طريييق عيين األشييياء هييذه كييل واسييتالم إرسال من الممكن أصبح حيث واالمتحانات،

 .الحال في النتائج إلصدار وتقييمها اإللكترونية االتصال
 المتمثليية االتصييال خييالل أدوات ميين قلييق أو خجل دون  وآرائه أفكاره عرض للطالب يتيح -

 للطالب الكاملة الفرصة تتاح حيث المنتديات أو غرف الحوار، أو اإللكتروني، البريد :في
 .الفورية الراجعة التغذية على والحصول إلرسال رأيه

 التعلم. بيئة في واألقران والطالب المعلمين بين التفاعل زيادة -
 .وامكانياته على قدراته وتركز المتعلم على تعتمد جديدة تدريس طرق  تدعيم -
 فييي للمعلوميية الفييوري  إمكانية الوصول للطالب تتوفر حيث الزمن من القصوى  االستفادة -

 .يريده الذي والزمان المكان
 المواقييع علييى والبييرامج التعليمييية المنيياهج وتحييديث المعلومييات نقييل سييرعة في المساعدة -

 .االلكترونية
 .واالتصال تكنولوجيا المعلومات مع التعامل مهارات والمعلمين الطالب يكسب -
 .على التعلم الطالب وتحفز تساعد ومتنوعة متعددة مصادر يتيح -
 منظميية التعليميية تكييون المييادة حيييث المهميية األفكييار علييى التركيييز فييي الطييالب يسيياعد -

 .سهلة بصورة
 .المعلومات توضيح في التفاعلية المتعددة الوسائط على يعتمد -
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 :اإللكتروني التعليم وأهمية وخصائص مميزات
 2004 ) )أحمد سالم.   أوردها كما اإللكتروني للتعليم المميزات من العديد هناك
  .بالتقليدي مقارنة اإللكتروني التعليم تكلفة قلة .1
  التعلم على مشجع فهو محدد زمني بعمر االلتزام دون  التعلم  المتعلم  يستطيع .2

 .الحياة مدى المستمر
  .والزمان المكان في المرونة .3
 ومنح  االختبارات مثل مختلفة تقويم بوسائل باالستعانة التعليم مخرجات قياس إمكانية .4

   .بها  معترف  شهادة
 سهولة تحديث البرامج والمواقع اإللكترونية عبر الشبكة العالمية  .5

 السلبيات المصاحبة بعض هناك أن إال اإللكتروني لتعليم العديدة المميزات من وبالرغم
)الشناق كما التعليم 2010 ودومي، أشار  أن   لتدريب مكثف جهد إلى  يحتاج اإللكتروني ( 

 فيها تنتشر ظروف في  التجربة لهذه استعداد خاص بشكل  والمتعلمين المعلمين  وتأهيل 
 شبكات كفاءة  مثل أخرى  تقنية بعوامل اإللكتروني التعليم ارتبا  في المجتمع،  التقنية  األمية

 محترف، وإضعاف  بشكل محتوى  إنتاج على القدرة ومدى والبرامج  األجهزة وتوافر االتصاالت 
 .االجتماعية  التنشئة في مهما  دورا يؤدي اجتماعيا نطاقا بوصفها المدرسة  دور

الواقع   مثل:  األخيرة،  الفترة  في  التعليم  في  التكنولوجيَّة  المستحدثات  من  العديد  ظهور  ومع 
ُبنيت   لقد   ، اإللكتروني....  والتعليم  بعد،  عن  التعلم  منصات    ، المعزز  والواقع  االفتراضي 

لوجيا التعليم في ضوء هذه المستحدثات وخاصًة برامج التعلُّيم  البرامج التعليميَّة في مجال تكنو 
اإللكتروني، والتي أصبح تقويمها ضرورة ملحة، وذلك لبيان مدى ما تحقق من أهداف هذه 
نواتج  تحقيق  من  للتاكد  إلكترونيًا  البرامج  هذه  تقويم  إلى  الحاجة  ظهرت  ثمَّ  ومن  البرامج، 

 .التعلم المستهدفة
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 :  Electronic Evaluationاإللكتروني مفهوم التقويم  

اإللكتروني   التقويم  ص  2009)إسماعيل,    Electronic Evaluationيعرف  م، 
التعليمية  393 والبرمجيات  الكمبيوتر  وتجهيزات  المعلومات  شبكات  توظيف  عملية  بأنه     )

لتجميع   التقييم  وسائل  باستخدام  المصادر  المتعددة  التعليمية  استجابات  والمادة  وتحليل 
 الطالب للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمية أو كيرية متعلقة بالتحصيل الدراسي . 

( بأنها   العملية 71م، ص2012ويقصد بعملية التقويم اإللكتروني عند )الطاهر، وعطية،  
الشبكات   باستخدام  بعد  عن  الطالب  أداء  تقييم  إلى  تهدف  التي  والمنتظمة  المستمرة 

 لكترونية .  اإل 
إلى مجموعة من األهداف العامة للتقويم اإللكتروني  (Hung, 2006, P.56)يشير   

التالي: النحو  بين   على  المهام  من  كثير  في  التعاون  مستمرة،  بصفة  راجعة  تغذية  توافر 
المعلمين والمتعلمين، تسخير التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية ، تشجيع ممارسة التقويم  

 في العملية التعليمية.   الذاتي
يضيف   زيادة   (ALgashami, 2010, P.23)كما  التالي:  إلى  يهدف  اإللكتروني  التقويم 

تحسين   التربوي،  التقويم  عملية  في  المستخدمة  األساليب  زيادة  للتعلم،  الطالب  دافعية 
 االتساق والموضوعية في عملية التقويم. 

 أنواع التقويم اإللكتروني:  
عملية   من  الرئيس  الغرض  على  اعتمادًا  اإللكتروني،  التقويم  من  مختلفة  أنواع  هناك 

 ,ALgashami(، و )402ص   397م، ص 2009التقويم، حيث يشير كل من )إسماعيل, 
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2010، p.24(  ،)2010، p.8  Cook and Jenkins  ,25م، ص  2014،(، و )عافية  
 التقويم يمكن تطبيقها إلكترونيًا، كما يلي: إلى أنواع من( 26ص 
)القبلي(   ▪ التشخيصي  عن  :  Diagnostic Evaluationالتقويم  الكشف  إلى  يهدف 

العام   بداية  في  ويطبق  اتجاهات محددة،  أو  مهارات  أو  معارف  الطالب  امتالك  مدى 
عليه:  األمثلة  ومن  دراسية،  وحدة  كل  بداية  أو  دراسي  فصل  كل  بداية  أو    الدراسي، 
تفقد   إلكترونية،  استبانات  خالل  من  الطالب  مسح  اإللكتروني،  القبلي  االختبار 

 المهارات إلكترونيًا. 
البنائي(   ▪ )المستمر  التكويني  معرفة  Formative Evaluationالتقويم  إلى  يهدف   :

الطالب لما تعلمه ومساعدة المعلم في تحديد نوعية التحسينات في مدخالت وخطوات  
ة، ويزود المعلم والطالب بالتغذية الراجعة، ومن األمثلة عليه: االختبار  العملية التعليمي

التقديمية   )العروض  اإللكترونية  األدائية  المهمات  اإللكترونية،  الواجبات  اإللكتروني، 
 اإللكترونية، وخرائط المفاهيم والمطويات اإللكترونية(. 

يهدف إلى تحديد درجة    :  Summative Evaluationالتقويم التجميعي )الختامي(    ▪
ومدى   الطالب  مستوى  وتحسين  ما،  مقرر  لتعلم  الرئيسة  للنواتج  الطالب  تحقيق 
تحقيقهم لألهداف تمهيدًا لنقلهم إلى صف أعلى، أو إعطاء شهادة أو اتخاذ القرارات  
ية  بنجاح أو رسوب، ومن أمثلته: اختبارات نهائية العام اإللكترونية، والمهمات األدائ

 اإللكترونية. 
يهدف إلى تقويم الطالب لذاته وإصدار حكم دقيق   :Self-Evaluationالتقويم الذاتي   ▪

تعليمية   أهداف  تحقيق  صوب  أحرزه  الذي  التقدم  مدى  أو  تحصيله  مستوى  على 
محددة، ومن أمثلته: االختبار اإللكتروني الذاتي، الواجبات اإللكترونية ذاتية التقويم،  

 لكتروني، التطبيقات التفاعلية اإللكترونية، المشاريع اإللكترونية. ملف اإلنجاز اإل 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

التشاركي   ▪ في    Participatory Evaluationالتقويم  المتعلمين  إشراك  إلى  : ويهدف 
اتفاق   على  ويقوم  اآلخرين،  آراء  وتقبل  الجماعي،  العمل  وتشجيع  التقويم،  عملية 

ا  ويلتزم  الطالب،  يتعلمه  أن  يجب  ما  على  والتكليفات  المعلمين  بالتعديالت  لجميع 
المنصوص عليها في الخطة التربوية، ومن األمثلة: الواجبات اإللكترونية، والمشاريع  

 الجماعية اإللكترونية. 
 االختالف بين التقويم اإللكتروني والتقويم التقليدي: 

العد    وباستقراء  عديده،  أوجه  من  التقليدي  التقويم  عن  اإللكتروني  التقويم  من  يختلف  يد 
اإلنجاز   وملفات  اإللكترونية،  كاالختبارات  وأساليبه  اإللكتروني  التقويم  تناولت  التي  األدبيات 

)أحمد,   مثل  واإللكترونية،  والواجبات  ص2016اإللكترونية،  و)الطباخ,  60،  م,  2014(، 
(، و 23م، ص2014(، و)المحمدي,  151ص    150م، ص  2014(، و)العمروسي,  106

( نجد أن هناك اختالف بين التقويم اإللكتروني والتقويم التقليدي،  245م، ص2010)الخزي, 
 كما هو موضح في جدول  التالي: 

 
 مقارنة بين التقويم اإللكتروني والتقويم التقليدي   1جدول 

 
 التقويم التقليدي  التقويم اإللكتروني 

بذاتية  تنخفض    موضوعية التقويم وعدالته.   وتتأثر  الموضوعية 
 المقوم. 

 أساليب التقويم في الغالب االختبارات.   تتنوع أساليب التقويم المستخدمة.  
 التغذية الراجعة ال تقدم بصورة فورية.   التغذية الراجعة فورية ومستمرة.  
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 التقويم التقليدي  التقويم اإللكتروني 
ُيوَظف مهارات التفكير العليا )التأمل،   

 التحليل، التركيب، التحليل(. 
تفكي  مهارات  )التذكر، ُيوَظف  محدودة  ر 

 االستيعاب(. 
المعلم    بين  الفعال  التواصل  يحقق 

والمتعلم، وبين المتعلمين مع بعضهم  
 البعض. 

والمتعلم،    المعلم  بين  التواصل  ينخفض 
 ويعتمد على األعمال واإلجابات الفردية 

شعور    خفض  في  أساليبه  تسهم 
 المتعلمين بالقلق والتوتر. 

ضغوطًا    تشكل  على  االختبارات  كبيرة 
 المتعلمين. 

التعلم،    من  متعددة  جوانب  يقيس 
 جوانب معرفية، ومهارية، ووجدانية. 

الجوانب    األحيان  غالب  في  يقيس 
 المعرفية، في أدنى مستوياتها. 

الحاسوب    أجهزة  توظيف  على  يقوم 
 وشبكات اإلنترنت. 

تقويم    أدوات  على  الغالب  في  يقوم 
 تقليدية كالقلم والورقة. 

عالية  الزمان    مرونة  تحديد  في 
 والمكان واختيار أسلوب التقويم. 

التقويم    وأسلوب  ومكان،  بزمان  مقيد 
 محدد سلفًا )االختبارات التقليدية(. 

 

 أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني : 
:( أربعة أساليب أو أدوات تستخدم في تقويم برامج 2009يحدد الغريب زاهر إسماعيل )       -

 اإللكتروني،وهي: التعلم 
 :  Questionnaires and Surveyاالستبيانات والدراسات المسحية     -1
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نحو   استبانه  االستجابة على  المتعلمين  من  يطلب  اإللكتروني،ومنها    ووفيها  التعليم  برامج 
 نحصل على نتائج تتسم إلى حد كبير بالمصداقية. 

الشخصية    -2 ال:  Interviewsالمقابالت  نستطيع  في ومنها  البرنامج  فعالية  مدى  حكم على 
 ضوء استجابات الطالب. 

المتعلمين في Observation and Applicationالمالحظة والتطبيق    -3 يتم وضع  : وفيها 
مواقف ممارسة وتطبيقات عملية،و فيها يتم مالحظة مدى التقدم في مهارات الطالب أثناء  

 الممارسة باستخدام بطاقات مالحظة. 
وهي تهتم بأداء الطالب بوصفه سلوكًا ناتجًا   :e-Tests االختبارات التحصيلية اإللكترونيَّة  -4

فترة تعلم في المواقف التعليميَّة داخل قاعات الدراسة    عن كسٍب معرفيٍّ أو مهاري حققه بعد
 اإللكترونيَّة 

( العزيز  عبد  أحمد  حمدي  التعلُّ 117-106:  2008ويرى  برامج  تقويم  يمكن  أّنه  م  ( 
التالية اإللكتروني  التقويم  أساليب  خالل  من  القصيرة    :اإللكتروني   Short االمتحانات 

Quizzesالمقالية االمتحانات   ،Essays   اإلنجاز ملفات   ، E-Portfolios   يعرف ما  أو 
األداء تقويم  اإللكترونيَّة،  ،  Performance Evaluation بالحقائب 

العمل Interviews المقابالت أوراق   ، Paper Workالذاتيَّة التأمالت   ، Paper 
Reflective  المشاركة مرات  عدد   ، Figures Participation Learnerالزمالء تقويم   ، 

Assessment Peerالتقويم الذاتي ، Learner Self-assessment 
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 : Edmodoمنصة التعلم االجتماعية
للويب، وتجمع بين مميزات أنظمة  هي بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الجيل الثاني  

بورد،   والبالك  بوك،  الريس  االجتماعي  التواصل  شبكات  وبين  اإللكتروني  المحتوى  إدارة 
ويتمكن فيها المعلم من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية،  

وإجرا والوصتية  النصية  الرسائل  ويستقبل  فيه  يرسل  مفتوح  فضاء  خالل  االختبارات  من  ء 
 (2015والمهام. )السيد. 

الجيل يطلق اإللكتروني الثانى عليها  بيئات للتعلم   تحرير فى المشاركة تتيح وهي 
 وتحميل  التعليقات،  وادراج التعديل،  :طرق منها  عدة  خالل من  الصفحات  محتوى  وتحديث
 مع ويتفاعل  يشارك أن  للمتعلم يمكن  المنصات أدوات هذه خالل ومن متعددة، وسائط  ملفات

 &Rosen) اآلخرين مع آرائه وأفكاره وتبادل شخصيته  للمتعلم ببناء  تسمح  أنها  كما  اآلخرين،
Sherman, 2006)يمكن  التي البيئات من االجتماعية االلكترونية التعلم منصات ، كما تعد 

أدوات خاللها من  مفيد بشكل التعمليةالعملية   في المختلفة االنترنت  وإمكانات استخدام 
 مع والمتعلم  المعلم بين التفاعل  زيادة في تساعد إمكانيات  تتميز به من  وسهل وفعال لما 

لعلمية إدارة توفير متكاملة، التعلم، شاملة  بيئة  ُتعد   مناسب بشكل بناءها   تم إذا كما 
أدوات تعليمية التعلم؛ بيئة لخدمة األمثل التوظيف االنترنت وتوظيف  بيئة  إيجابية    توفر 

 كافة حول اآلراء وتبادل والحوار المناقشة  في والمعلمين  الطالب خالل اشتراك منظمة، من 
 (Benta, Bologa& Dzitac,2014) المستهدفة.  الدراسية القضايا والموضوعات

والتي ظهرت بقوة في    Edmodoومن منصات التعلم االجتماعية االلكترونية منصة  
التعليم   آمنة.    مجال  تفاعلية  اجتماعية  بيئة  توفير   ,Balasubramanian)ساعدت على 

Jaykumar& Fukey, 2014, 417) 
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اجتماعية  منصة " Edmodo " وتعد تعليمية   من مصممة  آمنة  حرة الكترونية 
 وهى مور،األ وأولياء للمعلمين والطالب  2008عام     Jeff O’Hara and Nick Borgقبل

بين موقع   فواجهتها التعلم، إدرة ونظم االجتماعى التواصل شبكات  مواقع مزايا تجمع  تشبه 
Facebook  إدارة   نظام يشبه للتعلم   إدارة نظام ولديه وأمان، خصوصية أكثر ولكن

Blackboard، إنشاء تتيح فهي   " 2.0 "الويب تقنية فيها وتستخدم وادارة  للمعلمين 
 والتفاعل بشكل لالتصال للمعلمين والطالب  بسيطة  طريقة توفر أنها كما  الطالب، حسابات 

 الواجبات  المحتوى، وتقديم مشاركة  من  وتمكنهم الطالب، بين العالقات تعزز أنها كما  جيد،
االستفسارات المعلم، مالحظات وتلقى  االختبارات، وأداء المنزلية  والتكليفات  وتلقى  وتوجيه 

 (Zhang, et al, 2017) تغذية راجعة. 
 

 ( في العملية التعليمية: Edmodoمميزات استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية)
التعليمية)  المنصات  يلي)Edmodoتمتاز  بما   )Taylor,2015:72,7  الراشد  ؛ مها 

.2018 : ) 
كونها   • إلى  باإلضافة  اإللكتروني  المحتوى  إدارة  أنظمة  بين  اجتماعية  الجمع  تعليم  شبكة 

فصاًل   وتجعله  بالفصل  التدريس  طريقة  تغير  فهي  والمدارس؛  والطالب  للمعلمين  مجانية 
للقرن الواحد والعشرين الذي يعتمد على الرقمية والمقررات التفاعلية والتواصل االجتماعي  

 وزيادة التفاعل بين الطلبة واستخدام األجهزة الذكية. 
 االستخدام، ألن الواجهة تشبه الريسبوك، لذا فهي سهلة ومألوفة للطالب. سهلة  •
وأيًضا   • الدرجات،  رصد  نظام  منها  للتعليم،  مخصصة  شبكة  لكونها  فنية  بمميزات  تتميز 

 أرشيرية للرسائل واالحتفاظ بها كلها، واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة. 
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إنشاء   • من  المعلمين  دراسي  ُتمكن  فصل  إعداد  تتطلب  وال  للطالب.  افتراضية  فصول 
 افتراضي جديد سوى ثواني.

 إجراء المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين المعلمين والطالب.  •
 إنشاء العديد من المجموعات فى المنصة اإللكترونية.  •
اركة المحتوى فى شكل  توفر مكتبة رقمية تحتوي على مصادر التعلم للمحتوى العلمى ومش  •

 ملفات او روابط؛ وبالتالي سهولة الوصول إلى المادة العلمية. 
 تساعد فى إنشاء االختبارات اإللكترونية بسهولة.  •
نصية) • رسالة  إرسال  للمعلم  رابط  SMSيمكن  أو  ملف  مع  مرفقة  ورسائل  للتنبيهات   )

 وتخزين ومشاركة المحتوى في شكل ملف أو رابط.
اجعة للطالب من خالل الرد على الطالب وأيًضا رصد الدرجات للمجموعة  توفير التغذية الر  •

 بأكملها أو لمجموعة صغيرة أو لكل طالب بشكل فردي ومناقشتها. 
 إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.  •
 . سهولة التواصل بين المعلمين وأولياء األمور، وإطالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم  •
تساعد المعلمين في متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات، ومدى تقدمهم والرد عليهم   •

 وإرسال االختبارات المهمة والواجبات. 
فى   • والمشاركة  األفكار  لتبادل  دول عديدة  في  أو  دولة معينة  في  المعلمين  بين  التواصل 

 المناقشات التربوية.  
إلى   • بالوصول  الخصوصية  الدروس  مشكلة  طرق  حل  لمشكالت  تقليدية  غير  حلول 

 التدريس التقليدية. 
مع المعلمين     Edmodo وتضيف الباحثة مميزات للمنصة من خالل عملها على منصة  

إمكانية   التطبيقات،  من  الهاتف  على  تحميلها  إمكانية   ) بحثية  عملية،  )خبرة  والطالب 
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مكت توفر  والمتعلم،  المعلم  بين  التفاعل  افتراضية،  فصول  على  إنشاء  تحتوى  رقمية  بة 
الراجعة،    التغذية  توفير  للطالب،  بتوفيرها  المعلم  ايقوم  حيث  للمحتوى  التعلم  مصادر 

 سهولة التواصل بين المعلم وأولياء األمور وإطالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم. 
 

استخدامها  : )والتى يتم  Edmodoأدوات التقويم اإللكتروني باستخدام منصة التعلم إدمودو  
 في التعليم المصري حاليا( 

ادمودو   منصة  باستخدام  االلكتروني  التقويم  مزايا  أنواع    Edmodo من  توافر   ،
 مختلفة من التقويم كالتالي:

1.   : االلكترونية  المزاوجة،  االختبارات  والخطأ،  الصح  متعدد،  االختيارمن  أسئلة  توفر 
التصحيح   مزاياها  ومن  وبشكل  وغيرها.  إلكترونيًا  نتائجها  نشر  وإمكانية  االلكتروني، 

 فوري.
: هي مهام وأنشطة ينفذها في وقت محدد، وتصصح بعد    Assignment الواجبات .2

 وقت معين، ويتلقى الطالب التعليقات عليها.  
: استفتاء للحصول على رأي الطالب عن سؤال معين  االستبايانات أو استطالع الرأي   .3

 معلومات حول موضوع معين واستعراض نتائجها. أو جمع  
:  هي إحدى أدوات االتصال الغير متزامن ، يسمح بها    Fourmالمنتديات المقيمة   .4

المعلم   المقرر، ويشارك  للطالب المسجلين بالمقرر بإجراء مناقشات حول موضوعات 
 الطالب ويقدم لهم التغذية الراجعة المطلوبة. 
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للطلب .5 االلكترونية  توفر    ة:المتابعة  األنشطة  حيث  درجات  يتضمن  للطالب  تقدم  سجل 
التالميذ)مهمات لكل    -اختبارات  -لكل  وجماعي  تلميذ،  لكل  فردى  بشكل  تفاعل( 

 التالميذ. 
 

وهي  استخداما  التقويم  أدوات  أكثر  على  مفصل  بشكل  الضوء  الباجثة  وستلقي 
 االختبارات االلكترونية، كما يلي: 

 نيةترو االختبارات االلك
تعتبر االختبارات واحدة من وسائل التقويم المتنوعة، بل األكثر شيوعًا فهي وسيلة فعالة 
إذا ُأحسيين بناؤهييا واسييتخدامها كمييا تييدلنا علييى حاجييات المييتعلم وسييلوكه وتفكيييره فهييي إحييدى 
الطييرق المهميية التييي يسييتخدمها المعلييم لتقييويم طالبييه، وتعزيييز نمييوهم، والكشييف عيين قييدراتهم 

والعمل على تنمية تلييك القييدرات واالسييتعدادات، وتسيياعدنا أيضييًا علييى تشييخيص   واستعداداتهم.
الكثير من الظواهر التعليمية، وتحديد مدى نجاح الطرق واألساليب والوسييائل التييي اسييتخدمها 
المعلم لذلك ال يمكن أن ينفصل عمل المعلم عن االختبارات بأي حال من األحوال، فاالختبييارات 

 ملية التدريس.  جزء ال يتجزأ من ع
تعييرف االختبييارات اإللكترونييية بأنهييا توظيييف لشييبكة اإلتنرنييت باسييتخدام إحييدى البييرامج 
التقنية من أجل تحويل االختبار من الطرق التقليدية إلي طرق إلكترونية بحيث يييتم كييل شيييء 

لجهييد بشكل آلي بما في ذلك التصحيح، ضمانًا للجودة والشفافية والمصداقية وتوفيرًا للوقييت وا
 (2009والمال. )الغريب زاهر،

 التييي المسييتمرة والمنتظميية التعليمييية العملييية ( بأنهييا2005الحميد،  )محمد عبد يعرفها
 .اإللكترونية باستخدام الشبكات بعد من الطالب أداء تقييم الى تهدف
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 يتم الذي يعني التقييم اإللكترونية االختبارات مفهوم ( أن2005ويعرفها )حسن زيتون،  
 .وشبكاته الكمبيوتر تقنيات بواسطة

 
 خصائص االختبارات االلكترونية : 

 . Ryan, Scott, Freeman & Patel)تتمثييل خصييائص االختبييارات اإللكترونييية 
2000)   (Bennett, 2001)  (Wiechmann & Ryan.  2003)   ،سييالي وديييع(

)محمد عبد العيياطي، (  412، ص ص  2009؛ الغريب زاهر،  226  -220، ص ص  2005
 (، فيما يلي:76 ، 2005 زيتون، حسين حسن((.  184 -183، 2016

 التفاعية، والمرونة .  -
 التغذية الراجعة الفورية .  -
نسل من  توفير الوقت والجهد حيث تتيح التصحيح الفورى لالختبار وإمكانية إعادة عدة  -

 نفس االختبار عن طريق إعادة الترتيب العشوائي.
 تقديم مثيرات ديناميكية مثل الصوت ، الصورة، الفيديو .  -
 إمكانية االحتفاظ بسجالت إجابات الطالب  وإمكانية طباعة االختبارات وتحويلها لورقية.  -
نوك أسئلة يمكن  سهولة استخدام البيانات تحليلها وامكانية االحتفاظ باألسئلة وتخزينها )ب  -

 اإلضافة عليها(. 
 ال يشتر  في تطبيقه مكان أو زمان محدد.  -
 قلة التكلفة المادية.  -
 الدقة في التقييم ورصد الدرجات.  -
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 اإللكترونية االختبارات مميزات
 اإللكترونييية باإلختبييارات الصييلة ذات والدراسييات األدبيييات الباحثة علي اطالع خالل من 
(؛ ) 2005،  الحميييد عبييد ؛ )محمييد Scheuermann ، (Ryan, S. et al, 2000)]كمييا ؛

)محمييد عبييد   (2013( ؛)سييالم البلييوي، 2012(؛ )عييادل بيين سييليمان، 2010،  فهييد الخييزي 
 Choi & Tinkler) ،(Roohr, K.& Sireci, S. 2017)(،184 -183، 2016العاطي، 

 Noyes and Garland)(؛ Kingston  ،2009؛  Kim & Huynh  ،2007؛  2002، 
.2008)  ،(1)  ، 

 فييي التقليدييية االختبييارات عيين اإلختبييارات اإللكترونييية مميييزات توضيييح يمكيين
 :التالية النقا 

 ونية ال يشتر  مكان وال زمان ر تطبيق االختبارات االلكت  -
 .وعند التصحيح التطبيق في الفاعلية  زيادة -
 البريد االلكتروني للمعلم، المتعلمين، وأولياء األمور. سهولة إرسال نتائج االختبارات علي  -
 .طويلة لمدة االختبارات  سرية على  الحفاظ -
 .والثبات  الصدق  مدى ارتفاع  -
 .لالختبار االستجابة  وقت اختصار -
 .القرارات اتخاذ سرعة -
 .التصحيح  في والموضوعية الحيادية -

 
 https://elearning.kau.edu.sa/Pages-E-Exams-Student-a.aspx)1 ( مميزات اختبارات االلكترونية متاح على الرابط:      
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 .االختبارية العملية  عن الناتجة  الفهم أخطاء قلة -
 .والحداثة والمرونة بالجدة تتصف  فقرات انتاج -
 .اليها  والوصول التطبيق سهولة -
 اقتصادية حيث توفر الوقت والجهد والمال مقارنة باالختبار التقليدي الورقي -
 إمكانية إضافة صورة أو ملف صوتي أو فيديو مع كل سؤال.  -
 .لالختبار المباشرة التقارير طباعة -
 .االختباري  والبرنامج الطالب بين التواصل -
 االختبار  زمن  في التحكم -
 إمكانية تقديم تغذية راجعة للطالب.  -
 اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة ، وسهولة اإلدارة ، والمزيد من الدقة ، والفورية  -
 تسجيل الدرجات وإعداد التقارير   -
 جدولة االختبارات و المرونة -
 تائج مع اآلخرينالنتائج الموضوعية وسهولة مقارنة الن  -
تكوين بنوك أسئلة المحدودة مع إمكانية دراسة مدى جودتها وفعاليتها عن طريق التقارير   -

 .اإلحصائية التي ينشئها النظام
إنشاء نماذج اختبارات مختلفة لكل طالب بحيث يتم استخراج األسئلة من البنوك عشوائيًا   -

 .األجوبة بشكل عشوائي كما يمكن ترتيب عرض األسئلة وخيارات 
تنفيذ أنواع مختلفة من األسئلة مثل أسئلة: الصواب والخطأ، االختيار من متعدد، ملئ   -

الفراغ.. وغيرها، كما يمكن تدعيم السؤال بالوسائط المتعددة مثل الصور، الصوت  
 .ومقاطع الفيديو
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محدده  حساب زمن االختبار لكل طالب بحسب دخوله االمتحان وذلك ضمن فترة زمنية -
 .من قبل منشئ االختبار

التصحيح التلقائي والحصول على نتيجة االختبار فور انتهاء الطالب من االختبار مما   -
يضمن الشفافية والموضوعية، ويوفر الكثير من الوقت والجهد على عضو هيئة  

 .التدريس
 توفر تغذية راجعة وتعزيز فوري. -
عضو هيئة التدريس في الحكم على االختبار   َتوّفر أنواع مختلفة من التقارير التي تساعد -

 .ومدى صدقه وثباته
 توفير طباعة الورق واستهالكه بنسبة كبيرة -

 
 أنواع االختبارات اإللكترونية : 

(؛ ) حسن  2005والدراسات )محمد عبد الحميد.   األدبيات الباحثة علي اطالع خالل  من
 ,Hoelau)  (؛ Matthew, 2014, p263)  ( ؛2014(؛ )البلوري، 2005زيتون ، 

2014,p283( ؛)Jamil, 2012,p371  ) 
 يمكن استعراض أنواع االختبارات اإللكترونية على النحو التالي: 

 
 الصواب والخطأ.  –
 ملء الفراغات.  –
 االختيار من متعدد.  –
 إعادة الترتيب .  –
 النقطة الساخنة.  –
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 السحب واإلسقا .  –
 الرسوم.  –
 المحاكاة.  –
 اإلجابة القصيرة.  –
 النوافذ المتعددة. –

 
 تناولييت التييي الدراسييات في هناك ندرة فإن اإللكترونية اإلختبارات أهمية من الرغم وعلى

 & .Fujihara, Yسات  ادر  أكدته االختبارات االلكترونية. وقد استخدام نحواتجاهات المعلمين  
et all.2010) اسييتخدام بضييرورة (،2013)سييالم البلييوي. ؛ (2010الخييزي.  (؛ )فهييد 

 وتدريب المعلمين عليها . التعليمية العملية في إللكترونيةا اإلختبارات
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 : Edmodoعرض تجربة الباحثة على المنصات االجتماعية 
 :(Edmodo)المتطلبات األساسية للتعامل مع البرنامج بفاعلية عبر منصة التعلم   

( Moodleيتطلب االستخدام الجيد  للبرنامج التعليمي المصمم على نظام إدارة التعلم )     
 أن يتوفر لديك ما يلى: 

 جهاز حاسوب مزود بإمكانات االتصال باإلنترنت أو محمول مزود باإلنترنت.  -1
 والتحميل. ؛ لتتمكن من سرعة التصفح DSLيفضل استخدام سرعة اإلنترنت الفائقة   -2
متصفح    -3 استخدام  التعلم    Google Chromeيفضل  منصة    (Edmodo)لفتح  

 واستعراض المحتوى التعليمي.  
 برنامج مشغل الفيديو.  -4
  سماعات . -5
 للحصول على أفضل عرض  -6
 يفضل استخدام أبعاد الشاشة  
 بكسل.  768× 1366القياسية  
 

 Edmodo)المتطلبات األساسية للتعامل مع البرنامج بفاعلية عبر منصة التعلم   1صورة  
 

 : Edmodoتصميم البيئة عبر المنصة التعليمية  
 قامت الباحثة بتصميم البيئة من خالل إجراء الخطوات  التالية :

 تصميم شاشات المحتوى التعليمي:  
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المبييدئي للصييفحات، ومييا يحتويييه ميين أنشييطة وفييي هييذه الخطييوة قامييت الباحثيية بتحديييد الشييكل 
 ومهام تعليمية، وارتباطات، وقد احتوي علي الشاشات التالية :

الصفحة الرئيسة: وهي صفحة البداية التييي تظهيير للمييتعلم، ويييتم ظهورهييا بمجييرد كتابيية عنييوان  -
كييود   الموقع واختيار نوع المستخدم )معلم، طالب، ولييى أميير( ويختييار المييتعلم  طالييب  ثييم يييدخل

 الصف الدراسي الذي قامت الباحثة بإعطائه له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاشة البداية للتسجيل بالمنصة  2صورة  
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 شاشة التسجيل للمتعلم  3صورة  
 

( والتيييي يوجيييد بهيييا : )المكتبيييية  Homeبعيييد دخيييول الميييتعلم تظهييير الشاشييية الرئيسيييية ) -
 –اإلشيييعارات  -الرسيييائل   –ييييتم رفيييع جمييييع مصيييادر اليييتعلم عليهيييا  Libraryاإللكترونيييية 

 إرسال الواجبات واالختبارات للمتعلمين ...(   –المجموعات    –الخطة الزمنية  
َدون فيهييا اسييم المييتعلم، وكلميية المييرور،  - صييفحة البيانييات الشخصييية: وهييي المكييان حيييث يييُ

 مط تعلمه، ومدرسته.  ون
: وقييد قامييت الباحثيية بتحديييد وتصييميم تصييميم المهييام واالنشييطة والمييوارد للمحتييوى التعليمييي

 المحتوى والمهام واالختبارات كالتالي:  
 الخطة الزمنية )التقويم(: وتقوم بعرض األحداث التالية  من مهام واختبارات للمتعلمين. -
 إنشاء الصف وإضافة المتعلمين: وتعرض المتعلمين الموجودين حاليًا.   -
األنشطة والمهام: وتعرض للمتعلم األنشطة، والواجبات، واالختبارات وتعطي للمعلم والمتعلم   -

تقريرًا كاماًل عن ذلك إلعالمه بالتغييرات التي حصلت حديثًا فيتم إرسال إشعارات أو رسائل  
 بالبريد اإللكتروني بكل ما يحدث داخل منصة التعلم. 
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 رسائل على االيميل بالمهمات التي تم إرسالها والتي أنجزها المتعلم عبر المنصة  4صورة  
 
 
 
 
 
 
 

 رسائل على البريد بالتغييرات الحديثة بالمنصة )رسائل(  5صورة  
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إدراج األحييداث تلقائيييًا ميين كتلة األحداث القادمة: وتعرض األحداث القادميية، حيييث يييتم فيهييا   -
التقييويم أو ميين تييواريل األنشييطة، كمييا يييتم وضييع رابييط مباشيير لتسييهيل الوصييول إلييى كامييل 

 تفاصيل الحدث، ووضع روابط مباشرة للتقويم، كما تعمل علي تسهيل الوصول لالحداث.
سييال المحادثة: تمكن المتعلمين من إجراء محادثة فورية عن طريق الويب، تتم فورية أو بإر  -

 رسائل مكتوبة ويتم اعالم المعلم والمتعلم بها عن طريق اشعارات أو البريد االلكتروني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور من المحادثات بين الباحثة  والطالب  6صورة  
مكيين للمعلييم والمتعلمييين إرسييال رسييائل بريدييية، ميين داخييل منصيية يحيييث  messageالبريييد  -

 . Gmailالتعلم، وتتم أيضًا إرسالها على الي  
: تسييتخدم فييي إنشيياء مهييام للتالميييذ وتحديييد موعييد لبييدء Assignmentاألنشييطة والمهييام  -

 وموعد إلنهاء وغلق المهمة. Edmodoرفعها على المنصة
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، حيييث يييتم تحديييد موعييد Edmodo: الخطة الزمنييية الموجييودة بالمنصيية   Plannerالتقويم   -
بدء المهام واالمتحانات والروابط بها طبقًا ألهداف المحتوى، وليسهل على الطالب االطييالع 

 عليها ومعرفة الخطة الزمنية ومواعيد المحتوى والوقت التي ستتاح فيه.
والفيييديوهات والصييور والييروابط عليهييا، : يييتم وضييع المصييادر Libraryالمكتبيية اإللكترونييية  -

 ويتم مشاركتها مع التالميذ.
: عيين طريييق هييذه الكتليية يمكيين معرفيية جميييع األشييخاص المشييتركين  Membersأشييخاص -

 بالصف الدراسي أو المجموعات، ، حيث يتم عرض السم المعلم ثم عرض التالميذ.
 ة التدريبية.: وتستخدم للبحث داخل مساق الوحدGlobal Searchكتلة البحث   -
 

:  ويييتم تقييديم المحتييوى وأنشييطته عبيير Edmodoالشق اإللكتروني عبر المنصة التعليمييية   
. قاميييت الباحثييية بعيييرض الفييييديوهات ورفعهيييا عليييى المنصييية Edmodoالمنصييية التعليميييية 

، وتكليييف التالميييذ بمشيياهدة الفيييديو مييع توضيييح أنييه يمكيين تحميييل Edmodoالتعليمييية 
عرضه وتكراره، ويتاح الفيديو قبل الشيق الثاني )وجهًا لوجه(. كما تييم   الفيديو، والتحكم في

الموجييودة علييى  Libraryرفييع الفيييديوهات، والملفييات، العييروض علييى المكتبيية اإللكترونييية 
 المنصة التعليمية ومشاركتها مع الطالب .

ى اإللكترونييي تصميم المهام واألنشطة التي يقوم بها التالميذ: بعد مشاهدة التالميذ للمحتييو  
علييى المنصيية التعليميييية  Assignment، أو مهميية Quizالمعييروض، يقييوم بحييل اختبيييار 

Edmodo :وهى كما يلي 
(  6-3: تم إنشاء ستة اختبارات تكوينية يحتوى كل اختبار على عدد من )Quizاختبار   .أ

صح أو خطأ، صل( تستهدف قياس بعض األهداف    –أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد  
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التي تم تعلمها، وتحدد للتلميذ مدى فهمه لألهداف، ويحدد من خاللها المعلم األجزاء التي  
، يتم توضيح الدرجة التي حصل عليها التلميذ  Quizلم يفهمها، وبعد حل التلميذ لالختبار  

في   الدرجة  وتوضع  للتلميذ،  راجعة  تغذية  ويقدم  والخاطئة  الصحيحة  اإلجابات  وتوضيح 
ظهر في صورة إحصائيات عند المعلم، توضح من خاللها نسبة اإلجابة  سجل للطالب، وت

 سواء الصحيحة والخاطئة عند التلميذ. 
: تييم إنشيياء أربعيية مهمييات تعليمييية تحتييوى علييى نشييا  يقييوم بييه  Assignmentمهمييات  . ب

، عمييل مشييروع Formالتلميذ وتطبيقه )رسم خريطة تدفق، عمل ملخص للييدرس ، إنشيياء 
هيييازه الشخصيييي ثيييم تصيييويره وإرسييياله عليييى المنصييية التعليميييية بسييييط ( وذليييك عليييى ج

Edmodo ويظهر على صفحة الباحثيية حييل التلميييذ للمهمييات، تقييوم الباحثيية بتصييحيحها ،
ووضع درجة وإعطاء تعزيز بأن اإلجابة صحيحة وإرسال معلومات عن اإلجابيية الصييحيحة 

بالدرجة. كمييا يوجييد وسيييلة للطالب، كذلك تقوم المنصة بإرسال إشعار بالطالب بعد تقييمه 
ميين خييالل المنصيية أو  Badgeأخييرى لتعزيييز الطييالب وهييى إعطيياؤهم )وسييام أو شييارة( 

 اختيار أي شارة يريدها المعلم ) أفضل إجابة، تلميذ الشهر،  األداء المتميز..( .
 
 
 

 
 

 
 سجل تقدم التالميذ يتضمن درجات األنشطة لكل التالميذ 7صورة  

 تفاعل(  -اختبارات -)مهمات
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 Edmodoالشارات التي حصل عليها التالميذ بالمنصة التعليمية  8صورة  

 
: واشييتمل الموقييع علييى Edmodoأوجه التفاعل بين التالميييذ والمعلييم علييى المنصيية التعليمييية 

 عدة أساليب للتفاعل، وهي:
التفاعل بين التالميذ والمحتوى وذلك بواسطة الفيديوهات، مع توفير التقويم المستمر لكل   •

 فيديو.
خدام عدة طرق أهمها  التفاعل بين التالميذ وبعضهم البعض، وتفاعلهم مع المعلم، وباست •

على منصة التعليمية    Massageالتعليقات تحت الفيديوهات المنشورة، والرسائل الخاصة  
Edmodo . 

الفيديوهات،   • وتحميل   ، التصفح  خالل  من  بالموقع  التفاعل  وواجهة  الطاب  بين  التفاعل 
 ع. ورفع المهمات التعليمية، واإلجابة على االختبارات، والتنقل واإلبحار في الموق

 التفاعل وجهًا لوجه من خالل األنشطة الصرية داخل معمل المدرسة.  •
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 أنواع أنشطة الصف الدراسى الفردية والجماعية )إعداد الباحثة(  9صورة  

 
 

 أشكال التفاعل داخل المنصة التعليمية ادمودو )إعداد الباحثة(  10صورة  
 
 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 ( يوضح أشكال التفاعل وأدواته المختلفة : 2الجدول التالي )
 

 شكل التفاعل وادواته المختلفة   2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الموجودة على المنصة.  Assignmentإنشاء المهمات التعليمية من خالل األداة  •
 الموجودة على المنصة.   Quizإنشاء اختبارات إلكترونية من خالل األداة  •
،  Kahootيمكن إنشاء اختبارات على برامج أو موقع أخرى خارج المنصة مثل: كاهووت   •

Playposit    أو إنشاء اختبارات من خالل برنامج ،Quiz Creator    اختبارات . أو إنشاء  
 . ورفع الرابط على المنصة . Google Formعلى  
 االختبارات االلكترونية، أهمها:كما حدد المعلمين مجموعة من معوقات تطبيق نظام   •
 عدم توفر دورات تدريبية تتناول التقويم اإللكتروني بشكل مستقل ومفصل.  –
 االختبارات االلكترونية تحتاج مزيد من الوقت والمجهود مقارنة باالختبارات التقليدية.  –
صعوبة قياس جميع عناصر المحتوى بالمناهج عن طريق اختبارات االلكترونية   –

 د على األسئلة الموضوعية. واالعتما
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 احتمال حدوث األعطال في األجهزة أو شبكة االنترنت.  –
 سهولة الغش من اآلخرين –
 ضعف مهارات الحاسب االلي واستخدام  المنصات.  –
 عدم وجود وعي كافي ألفراد المجتمع بهذا النوع من التقويم   –
 .باستخدام االنترنتعدم تقديم الدعم  المتعلمين والمعلمين لكيرية التعلم و التعليم  –
وجود قصور بمتابعة دور المعلم والمتعلم داخل المنظومة  والوصول لنقا  الضعف   –

 ومعالجتها واستثمار نقا  القوة.
عدم تلقي الطالب للتقويم التكويني من قبل المعلم، حيث أنه يقدم تغذية راجعة للطالب   –

 ومدى تحقق نواتج التعلم للمعلم. 
 وقلة مهارتهم  فى مجال التعليم االلكترونى   محدودية خبرات المعلمين –
 معاناة الطالب من بطئ سرعة االنترنت وارتفاع تكاليف استخدامه للكثير من الطالب  –
اقتصار المعلمين على التعليم غير المتزامن فى ظل هذه الجائحة مما كان له اثر على   –

 كفاءة وفاعلية العملية التعليمية  
دى المعلمين والطالب في الدخول للمنصات التعليمية  وجود بعض صعوبات المهارية ل –

 لعدم تدريبهم عليها. 
 .عدم توفر اجهزة حاسب لدى بعض االسر  –
 .ضعف شبكة االتصاالت ببعض المناطق  –
إنشاء منصات إلكترونية للمعلمين يتمكن المعلمون من خاللها مشاركة أفكارهم  –

نولوجيا الحديثة )مجتمعات  ومقترحاتهم حول التعلم عن بعد واستخدام تنقيات التك 
 ممارسة( 
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 التوصيات  
أشارت نتائج الدراسة إلييي وجييود اتجاهييات إيجابييية نحييو اسييتخدام المعلمييين لالختبييارات 
االلكترونييية، حيييث ذكييرت العينيية أن اسييتخدام هييذا النييوع ميين االختبييارات يييوفر الوقييت 

 والجهد والمال،  
 

تقديم بييرامج تدريبييية حييول كيرييية إجييراء االختبييارات اإللكترونييية ، لرفييع الكفيياءة المهنييية  .1
 مين في إعداد االختبارات التحصيلية  للمعل

دعيييم بيييرامج اليييتعلم اإللكترونيييي والتعلييييم عييين بعيييد والتيييي تهيييدف إليييي التحيييول للتعلييييم   .2
 الرقمي .

 إعداد بنوك لالختبارات االلكترونية لكل مادة تعليمية. .3
 فى المرحلة الجامعية. Edmodoتفعيل واستخدام منصات التعلم االجتماعية مثل   .4
ختبييارات والتقييويم اإللكترونييي لفحييص االختبييارات ومراجعتهييا والتاكييد ميين إنشيياء مركييز لال .5

 ومدى تضمنها معايير جودة االختبارات.
 وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لهذه النوعيه ممن االختبارات  .6
إثراء برامج إعداد المعلم في الجامعات المصرية بمساقات خاصة بأدوات وأساليب   .7

 التقويم االلكتروني. 
وير برامج التنمية المهنية للمعلمين باألكاديمية المهنية لتواكييب التطييوير الحييديث فييي تط .8

 برامج إعداد المعلم.
توفير البنية التحتية الالزمة لالستفادة من تقنية االختبارات اإللكترونية، لمييا تييوفره ميين   .9

 الوقت والجهد.
 كترونية  تشجيع المعلمين على توظيف واستخدام  تقنية االختبارات االل .10
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تنميييية المهيييارات المرتبطييية بالتعاميييل ميييع المسيييتحدثات التكنولوجيييية، والتفاعيييل ميييع  .11
االختبارات اإللكترونية لدى المتعلمين باختالف تخصصاتهم ومراحلهم التعليمية، والعمييل 

 على تنمية اتجاهاتهم نحو هذا النوع من التقويم
بييالتعلم اإللكترونييي والييتعلم عيين عيين بعييد نشيير وتعميييق المعلومييات والمعييارف الخاصيية  .12

واسيييتخدام المنصيييات التعليميييية االلكترونيييية ، وتيييوعيتهم بأهميتيييه، وأنيييه لييييس بيييدياًل 
 للتدريس بل هو داعم له.

عقيييد المزييييد مييين الميييؤتمرات والنيييدوات واليييدورات لتمكيييين وتفعييييل التقيييويم االلكترونيييي  .13
 إنجاح منظومة الرقمنة.والمنصات التعليمية وغيرها مما يساعد على  

ادخل مقررات دراسية في البرامج والمقررات المختلفة في كليات التربية تهتم بالتصييميم  .14
 والتعلم عن بعد وكيرية توظيف االنترنت في التعليم والبجث العلمي.

توفير خدمة االنترنت لجميع المحافظات المصرية ومراكز البحييوث التابعيية لهييا لنجييارى  .15
 وتماشيًا مع االتجاهات التعليمية والتربوية الحديثة. التقدم والتطور

حييث المؤسسييات المهتميية بييالتعليم التخيياذ الضييوابط واالجييراءات الالزميية لتفعيييل تلييك  .16
 المنظومة الجديدة

توفير خدمة االنترنت بمقابييل رمييزي لألسيير أو بييدون مقابييل حتييى تتييوفر المسيياواة بييين  .17
 وبعضهم.الطالب حيث يوجد فروق رقمية بين الطالب  

تطييوير المنيياهج وتعييديلها بمييا يتوافييق مييع الخصييائص الجديييدة لبيئيية العمييل فييي زميين  .18
 األوبئة ولتناسب طرق التقويم عن بعد.

تأهيل واشراك أولياء األمور وتدريبهم على أى منظومة يتم استحداثها حيث أنهم أحييد  .19
 يقركائزها أركانها، فعدم وجود الثقافة لدى أولياء األمور يعيق التطب
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تييييوافر تييييدريبات مختلفيييية وفييييق احتياجييييات المعلمييييين والطييييالب التكنولوجييييية  علييييى  .20
 استخدامات االنترنت والمنصات.

 بحوث مقترحة
 

 تحديد حصر الالحتياجات التدريبية لمركز لالختبارات والتقويم اإللكتروني. .1
لكتروني  تصور مقترح لتطوير مراكز االختبارات والتقويم اإللكتروني لتناسب التقويم اال  .2

 بالمنظومة الرقمية. 
 حضر( )النوع(  –تطبيق دراسة مماثلة على محافظات أخرى ومتغيرات أخرى )ريف  .3
تصميم برنامج تدريبي للمعلمين لتنمية الجانب المعرفي والمهاري على أساليب التقويم   .4

 الحديثة. 
  إثراء برامج إعداد وتاهيل المعلم في الجامعات المصرية بمساقات خاصة بأدوات .5

 وأساليب التقويم االلكتروني. 
تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين باألكاديمية المهنية لتواكب التطوير الحييديث فييي  .6

 برامج إعداد المعلم.
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 المراجع 
 

 أواًل: المراجع العربية: 
 
   ( حسن  إسماعيل  محمد  وغير    2004إسماعيل  المصحوب  التعاوني  التعلم  “فاعلية   .)

المصحوب بالتعلم اإللكتروني في تنمية التحصيل ومهارات العمل مع مجموعة في مجال  
قطر”، التربية جامعة  كلية  طالبات  لدى  التعليم  التربوية   تكنولوجيا  للبحوث  التربية  مجلة 

كل واالجتماعية،  العدد  والنفسية  األزهر،  جامعة  التربية،  ص  125ية  األول،  الجزء   ،
359-394. 

 ( أحمد.  السيد  المفتوحة  2016إيناس  بالمقررات  اإللكتروني  المرحلي  التقويم  أساليب   .)
المصدر واسعة االلتحاق وأثرها في الدافعية لإلنجاز. وتنمية مهارات استخدام أنظمة إدارة 

الدراسات العليا جامعة الملك سعود. دراسات عربية في التربية وعلم  المحتوى لدى طالبات  
 . 66-17(. ص ص76النفس. ع )

(. أثر استخدام التقويم البنائي اإللكتروني على التحصيل  2014حسام عبد الرحيم عافية . )
الدراسي واألداء المهاري لطالب الصف الثاني الثانوي الصناعي في مادة الحاسب. رسالة  

 ير منشورة. معهد البحوث والدراسات التربوية. جامعة القاهرة. ماجست
( الطباخ.  العاطي  عبد  بيئات 2014حسناء  في  االجتماعية  الشبكات  أنما   اختالف  أثر   .)

التقويم   مهارات  تنمية  التشاركي على  التعلم  استراتيجية  القائمة على  االفتراضية  التدريب 
العليا.   الدراسات  طالب  لدى  مج  االلكتروني  النفس.  وعلم  التربية  في  عربية  دراسات 

 . 145 -83(. ص ص46(. ع )14)
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  ( العزيز  عبد  أحمد  الفلسفة   (.  2008حمدي  اإللكتروني،   –األدوات    -المبادئ  –التعليم 
 التطبيقات، عمان، دار الفكر. 

( عطيه.  البديع  عبد  رضا  الطاهر،  السيد  رؤية  2012رشيدة  اإللكتروني.  التعليم  جودة   .)
 رة. اإلسكندرية. دار الجامعة الجديدة. معاص

رؤية مستقبلية لبيئات التعليم   Edmodo(.  المنصات التعليمية 2015عبد العال السيد. )
 .193. ص16اإللكتروني . مجلة التعلم اإللكتروني. جامعة المنصورة. ع

( المحمدي.  محمد  هللا  الطالب 2014عبد  إكتساب  في  اإللكتروني  اإلنجاز  ملف  فاعلية   .)
للمفاهيم العلمية في مادة األحياء للصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة. دراسات عربية  

 . 133 -105(. ص ص44(. ع)2في التربية وعلم النفس. مج)
 : عالم الكتب.  (. المقررات اإللكترونية. القاهرة 2009)   الغريب زاهر إسماعيل  

الزكري. ) إبراهيم  الخزي. محمد بن  االختبارات  2010فهد  اإللكترونية مع  االختبارات  تكاؤ   .)
تجريبي دراسة  الدراسي:  التحصيل  قياس  في  مجلة  الورقية  الكويت.  جامعة  طلبة  على  ة 

 . 32-1(. ص ص143دراسات الخليج والجزيرة العربية. ع)
( الراشد.  : 2018مها  الرابط  على  اإللكتروني.  التعليم  منصات   .)  

 http://shms.sa/authoring 
( العمروسى.  التقييم  2014نيلي حسين  فاعلية  النفسية  (.   الضغو   في خفض  اإللكتروني 

والجزيرة   الخليج  دراسات  مجلة  خالد.  الملك  جامعة  في  التعليمية  العملية  قطبي  لدى 
 . 197 -125(. ص ص152العربية. ع)

 
 
 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr
http://shms.sa/authoring


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 
 

: ثانيًا: المراجع األجنبية  
Algashami. A. (2010). Good practice for effective E-assessment . Requirement 

for the degree of Master,  Faculty of Technology De Montfort  University 
united Kingdom 

Balasubramanian, K., Jaykumar, V., & Fukey, L. N. (2014). A study on “Student 
preference towards the use of Edmodo as a learning platform to create 
responsible learning environment”. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 144(1), 416-422. 

Benta, D., Bologa, G., & Dzitac, I. (2014, January). E-learning platforms in 
higher education. case study. In ITQM (pp. 1170-1176). 

Cook, J., & Jenkins, V. (2010). Getting started with e-assessment. University of 
Bath, Bath. 

Hung, S. T. A. (2006). Alternative EFL assessment: Integrating electronic 
portfolios into the classroom (Doctoral dissertation, Indiana University). 

Rosen, P., & Sherman, P. (2006). Hedonic information systems: acceptance of 
social networking websites. AMCIS 2006 Proceedings, 162. 

Taylor, M. (2015). Edmodo: A Collective Case Study of English as the Second 
Language (ESL) of Latino/Latina Students. 

Zhang, S., Liu, Q., Chen, W., Wang, Q., & Huang, Z. (2017). Interactive 
networks and social knowledge construction behavioral patterns in primary 
school teachers' online collaborative learning activities. Computers & 
Education, 104, 1-17. 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 ورقة عمل 

 مهندس 

 أمحد حممد يوسف الدسوقي

By: 

Ahmed Mohamed Youssef 

ElDesouky 

 

 2020، نوفمرب  القاهرة،

 

 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

 بعنوان 

 تحديات ومستقبل التعليم الرقمي في مصر 

A working paper entitled: 

"Digital Education in Egypt", Challenges and Future 

  -مقدمة الورقة :

األلرية   مطلع  فمنذ  الرقمي،  التحول  من  والمؤسسات  القطاعات  مختلف  استفادت 
المؤسسات   رأسها  وعلي  الرقمية  والقنوات  الوسائل  من  لالستفادة  المؤسسات  كافة  سارعت 

ت الجامعات والمدارس ومراكز التدريب إلي استخدام الوسائل  التعليمية والتأهيلية؛ حيث توجه 
للكافة،   التعليمية  الخدمات  من  المزيد  وإتاحة  التعليمية  العملية  تعزيز  في  الرقمية  والتقنيات 
خدمات   وفرت  التي  واألكاديمي  العلمي  المحتوي  منصات  أعداد  تزايدت  األلرية  مطلع  فمنذ 

 Udacity فعلي سبيل المثال نجد منصات مثل يوداستي  التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد
المعرفة المصري     Khan Academyوأكاديمية خان    Courseraوكورسيرا     EKBوبنك 
التعليم    Almentorوالمنتور برامج  من  العديد  قدمت  التي  للجامعات  بالنسبة  الحال  ونفس 

 الجامعي بنظام التعليم اإللكتروني وأشهرها جامعات ادنبره واسلسكا وغيرها. 

ومنذ بزوع منصات التعليم الرقمي، ازداد حجم الطلب عليها بصورة رهيبة بخاصة في  
اال والذكاء  الحاسبات  علوم  المتقدمة  العلوم  وغيرها،  مجاالت  والجراحة  والطب  صطناعي 
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االفتراضي   والواقع  البرمجيات  مثل  المتكاملة  التقنيات  من  العديد  المنصات  هذه  واستخدمت 
والمعزز والذكاء االصطناعي وخالفه. وجاءت أزمة كورونا لتعزز من حجم الطلب على هذه  

االفراد   قيود االغالق وقيود حركة  الرقمية في ظل  التعليمية  الوسائل  المنصات  حيث أضحت 
التعليمية الرقمية هي المنفذ الوحيد للتعلم وتطوير المهارات، كما أن أزمة كورونا عززت من  
الرقمي علي   التحول  والحكومات، وأضحي  والمؤسسات  األفراد  لدي  الرقمية  والمعرفة  الثقافة 

 قمة أولويات الحكومات والمؤسسات وقطاعات األعمال علي حد سواء. 

جارب الحكومية في مجال التعليم الرقمي هي الدولة المصرية التي تبنت  ومن أهم الت
من   الرغم  وعلي  الرقمي،  التعليم  نظم  علي  يرتكز  جديدًا  تعليميًا  نظامًا  سنوات  ثالث  منذ 
رأسها   وعلي  المعنية  األطراف  قبل  من  الجديد  المصري  التعليم  نظام  تلقاها  التي  المقاومة 

ال أنها تظل تجربة جديرة باالهتمام والتقييم وهي محاولة حثيثة  المستفيد ذاته وهو الطالب، إ
من الدولة المصرية لمواكبة العصر وتأسيس أجيال رقمية قادرة علي التعلم واالبتكار، وتدفع  
المحاور   كافة  خالل  من  الجديد  التعليمي  النظام  هذا  استقرار  اتجاه  في  المصرية  الحكومة 

الجديد التمويلية والتشريعية والتنظيمي النظام  ة وغيرها، وٌتعتبر كورونا أحد أسباب دعم هذا 
تساعد   والحروب  االزمات  ففي  بعد،  عن  والتعليم  الرقمي  التعليم  أهمية  للكافة  تجلي  حيث 

 الوسائل الرقمية علي اتاحة الخدمات المختلفة ومنها الخدمات التعليمية. 
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 التحديات التى تواجه منظومة التعليم الرقمي

 هي ما يلي: أهمها  

الرقمي: التعليم  التعليم    أواًل عولمة  توافر  اوروبا وامريكا وفي ظل  في  التعليم  في ظل جودة 
الرقمي، فهناك مخاطر عدة من عولمة التعليم الرقمي، فهناك العديد من الجامعات االمريكية  

االجتماعية مما يعني اتاحة هذه  واالوربية التي توفر برامج تعليمية رقمية وبخاصة في العلوم  
 الخدمات ألي طالب في العالم كله وهو ما يشكل خطر على نظم التعليم المحلية. 

التحتية لالتصاالت:   ٌتعتبر  ثانيًا البنية  التحتية لالتصاالت واالنترنت  البنية  اتاحة وجودة 
الفنية التالي الصورة  الرقمي في مصر، ويوضح الجدول  التعليم  التحتية    أحد تحديات  للبنية 

 لالتصاالت واالنترنت في مصر

 المصدر: كتيبات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر أوكال العالمي 
 

عدد مستخدمي االنترنت 
 )بالمليون مستخدم( 

 ( 2020)يونيو 

 متوسط سرعة االنترنت الثابت 
 )مؤشر اوكال العالمي( 
 )ميجا بت في الثانية( 

 ( 2020)أغسطس 

متوسط سرعة االنترنت  
 المحمول 

 )مؤشر اوكال العالمي( 
 )ميجا بت في الثانية( 

 ( 2020)أغسطس 
48.5 84.33/31.38 34.82  /20.12 

mailto:coaetwr@gmail.com
https://www.facebook.com/Coachingetwr


 
   

 مؤتمر كوتشينج التعليم و التدريب و العمل عن بعد
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

coaetwr@gmail.com   هاتف واتساب 

https://www.facebook.com/Coachingetwr  01556766002 / 01026002607/ 01095336565 
 

بخدمة   مشترك  غير  المصري  الشعب  نصف  من  يقرب  ما  أن  يتضح  السابق  الجدول  ومن 
كما أن متوسط سرعة االنترنت في مصر أقل من المتوسط وهو ما يعني ان خدمة  االنترنت،  

 االنترنت ُتعتبر تحدي لراغبي التعلم الرقمي وكذا طالب المراحل التعليمية المختلفة. 

 وع الفجوات الرقمية في مصر كما يلي: ثالثًا الفجوات الرقمية: تتن

في  األمية:    -1 الرقمي  التعليم  لملف  التحديات  أحد  الرقمية  واألمية  الهجائية  األمية  تمثل 
التعداد  بيانات  بحسب  المصري  الشعب  ثلث  بحوالي  الهجائية  األمية  تتمثل  حيث  مصر 

في   الصادر  األمي  2017السكاني  تقدر  المصري، وكذلك  اإلحصاء  في عن جهاز  الرقمية  ة 
مصر بحوالي ثلثين الشعب المصري بحسب بعض التقديرات الصادرة. واألمية تمنع أصحابها  

 من التعامل والتعلم اإللكتروني وهو ما يمثل تحدي كبير لمنظومة التعليم والتدريب الرقمي. 

الصعوبات:  -2 جهاز   ذوي  يقدر  حيث  مصر  في  الرقمية  الفجوات  أحد  الفئة  هذه  ُتعتبر 
)طبقًا لوجود صعوبة من    2017طبقًا لتعداد السكان    8000000صاء المصري عددهم  اإلح

المصريين   بين  المطلقة  حتى  البسيطة  تحدي    5الدرجة  الفئة  هذه  وتمثل  فأكثر(.  سنوات 
 لمنظومة التعليم والتدريب الرقمي في مصر حيث يجب إدماجهم في هذه المنظومة. 

ه الفئة أحد التحديات لمنظومة التعليم الرقمي حيث تقل  : ًتعتبر هذقاطني المناطق النائية  -3
فيها   تنخفض  وكذلك  التحتية  والبنية  االتصاالت  خدمات  ومنها  المناطق  هذه  في  الخدمات 
التعليم والتدريب  الدخل والمعيشة وهو ما يشكل عائق في حصولهم على خدمات  مستويات 

 الرقمي. 
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ات من انخفاض الدخل ومستوي المعيشة، وتقدر  تعاني هذه الفئالفئات األكثر احتياجًا:    -4
% بحسب اإلحصاءات الرسمية، وهو ما يمثل شريحة كبيرة 32نسبة الفقر في مصر بحوالي  

من المجتمع المصري التي يصعب عليها اقتناء التقنيات الرقمية ومن ثم الولوج إلى منصات  
 في منظومة التعليم الرقمي.  التعليم الرقمي، وهو ما يمثل تحدي كبير الدماج هذه الشريحة

وفي ضوء ما سبق، نجد أن هناك جهود كبيرة من الحكومة المصرية لتعزيز التعليم   
والتدريب الرقمي الجامعي وماقبل الجامعي، وساهمت أزمة كورونا في تقليل مقاومة أطراف 

يج تحديات  هناك  تبقي  ولكن  التعليم،  من  المتطور  النوع  لهذا  التعليمية  العمل  المنظومة  ب 
االتصاالت   خدمات  مستوي  ضعف  الرقمي،  التعليم  عولمة  مخاطر  أهمها  مواجهتها  على 

 واالنترنت والفجوات الرقمية بأشكالها المختلفة. 
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 -توصيات الورقة :

االنترنت  أواًل:   خدمات  وجودة  اتاحة  لتعزيز  الرقمية  التحتية  البنية  في  استثمارات  ضل 
في   وبخاصة  لهذه  واالتصاالت  المحليين  السكان  يتمكن  حتى  والنائية  الريرية  المناطق 

المناطق من االندماج في منظومة التعليم والتدريب الرقمي وكذلك عدم إغفالهم وتخلفهم عن  
 الركب المحلي والعالمي. 

التعليمية  ثانيًا:   الوسائل  بمختلف  واتاحتها  عامة  بصفة  التعليمية  الخدمات  جودة  تعزيز 
نيات المختلفة إلتاحتها لمختلف فئات المجتمع سواء الرجال أو النساء، الصغار  واستخدام التق

تكون   ان  الخاصة، مع ضمان  االحتياجات  الصعوبات وذوي  السن، أصحاب  والشباب وكبار 
الخدمة التعليمية بسعر عادل ومناسب حتى تتمكن المؤسسات التعليمية المحلية من استحواذ 

عليم اإللكتروني خاصة في ظل وجود الجيل الرقمي )مواليد  حصة حاكمة من الطلب على الت
وما بعدها(، ولعل الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني األهلية أحد أشكال هذه    2000سنة  

 النوعية من الخدمات المطلوبة. 

عدم إغفال أحد من خالل وضع خطط لمواجهة الفجوات الرقمية حتى يتم تعزيز جانب  ثالثًا:  
ا من  المجتمعية،  العرض  الشرائح  ولكافة  المجتمع  فئات  لكافة  الرقمية  التعليمية  لخدمات 

العصر وعن   أدوات  الشريحة عن  أو  الفئة  تخلف هذه  يعني  الشرائح  أو  الفئات  أحد  فإغفال 
 أحد أهم أدوات التعلم وهو التعلم الرقمي. 
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و رابعًا:   انتاج  وسائل  على  الجامعيين  والمدرسين  المعلمين  وتدريب  المحتوي  تأهيل  نشر 
 الرقمي، مع تعزيز قدراتهم الرقمية. 

أجل  خامسًا:   من  المختلفة  االعالم  وسائل  في  واالبتكار  الرقمي  والتعلم  التعليم  قضية  تبني 
المجتمع   مقاومة  تقليل  وكذلك  المجتمع  فئات  مختلف  لدي  الرقمية  والمعرفة  الثقافة  تعزيز 

 . للتعليم الرقمي والتعليم عن بعد
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