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املؤمتز الدويل األول للتعلٍن الزقوً يف لٍبٍا
د
1
2
3
4
5

د

اىجيسخ األٗى)11-11( ٚ
ػْ٘اُ اىجذج
اٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌج١ئخ اٌشلّ١خ
اعزشارز١د١خ اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟف ٟإٌّظِٛخ اٌزؼٍ١ّ١خ رظّ ُ١إٌّب٘ح اٌىزش١ٔٚب
اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ١ِٚ ٟضارٗ ٚاعزشار١د١برٗ العزّشاس اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ
ِٛاخٙخ اغالق اٌّذاسط
رسذ٠ذ طؼٛثبد اعزخذاَ ِغزسذثبد اٌزىٌٕٛٛخ١ب ف ٟاٌزذس٠ظ اٌدبِؼِٓ ٟ
ٚخٙخ ٔظش أعبرزح اٌش٠بػ١بد ف ٟوٍ١بد اٌزشث١خ ثدبِؼخ ؽشاثٍظ
The Applications of Smart Phones in E-learning for
Visually Impaired Students Learning EFL

اىجيسخ اىخبّٞخ ()1-11
ػْ٘اُ اىجذج

1

ِٙبساد رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ٌذ ٜأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ وّزطٍت ٌزطج١ك أٔظّخ
اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟف ٟخبِؼخ ثٕ١ٌٚ ٟذ
اعزشار١د١خ ِمزشزخ ٌذػُ رطج١ك اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزش ٟٔٚثبٌّؤعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ فٟ
ظً اٌّزغ١شاد اٌّسٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ
ٚالغ اعزشار١د١خ اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟثبٌدبِؼبد اٌٍ١ج١خ ِٓ ٚخٙخ ٔظش اػؼبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ دساعخ زبٌخ خبِؼخ اخذاث١ب
طؼٛثبد ٚرسذ٠بد اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ (.ٟوٍ١خ إٌٙذعخ خبد ٚأّٔٛرخب

5

ردشثخ ٚرسذ٠بد االِزسبٔبد االٌىزش١ٔٚخ ف ٟاٌّشزٍخ اٌدبِؼ١خ

2
3
4

د
1
2
3

اىجيسخ اىخبىخخ ()13.1-1
ػْ٘اُ اىجذج
أثش رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ػٍ ٝاٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ :دساعخ رسٍ١ٍ١خ
ػٍ ٝدٚي ػشث١خ ِخزبسح
ِفب٘ ُ١أعبع١خ :اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ،ٟرسٍ ً١عٛاد ،اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذادٔ ،مبؽ
اٌؼؼف ٚاٌمٛح
االعظ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍزؼٍ ُ١اٌشلّٟ

أسَبء اىجبدخِٞ

اىسٍِ

ػجذ اٌٍط١ف ِسّذ اٌؼجذٌٝ
ٔدبح ِغؼٛد خّ١ظ
اِبي ِ١الد زذ٠ذاْ
اثزغبَ ِ١الد زذ٠ذاْ
ثش٠ب ػٍ ٟاٌشخ١ض
فٛص٠خ أزّذ اٌسظبْ
اعشاء اٌغبٌٝ

 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك

أسَبء اىجبدخِٞ

اىسٍِ

 .خّ١ظ فشج اٌؼشث ٟاٌدش٠جٟ

 10دلبئك

ِشِ ُ٠سّذ إٌّفٟ
ِٙذِ ٞخّٛد اٌد١بس
عٍّ١بْ ِسّذ ػ١غ ٝاٌّؼجذٞ

 10دلبئك

اثٛاٌمبعُ ػجذ اٌفزبذ االخؼش
ػبدي عٍّ١بْ ػشفخ
اِسّذ ػٍ ٝأثٛدٕ٠خ
آِبي اثٛػدٍ١خ أٚشبذ
أِبٔ ٟخٍ١فخ االسثش
ػجذهللا ػجذ اٌّد١ذ أٚشبذ
ِٕ١شح زج١ت ػجذ اٌٍط١ف

 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك

أسَبء اىجبدخِٞ

اىسٍِ

ٌ ٍٝ١اٌزٙبِِ ٝشغُ

 10دلبئك

عٍِ ُ١سّذ اٌؼدٍٟ١
أثٛثىش ػّش اٌششوغٟ

 10دلبئك

ِسّذ زّٛدح اثشاُ٘١

 10دلبئك

ديقخ ّقبش د٘ه ثذ٘ث اىجيسخ اىظجبدٞخ ()131-13.1
استرادخ اىغذاء ().-1
د
1
2

اىجيسخ اىراثؼخ ()4-.
ػْ٘اُ اىجذج
Using digital (virtual) segments as a means of digital
education
اٌّؼبًِ االفزشاػ١خ ٚأثش٘ب ف ٟرذس٠ظ اٌدٛأت اٌّؼٍّ١خ ٌٍّٛاد اٌزطج١م١خ

أسَبء اىجبدخِٞ

اىسٍِ

فبؽّخ إٌّ١ش ػجذ اٌسّ١ذ إٌّظٝ

 10دلبئك

أعبِخ ِغؼٛد اٌمذ٠شٞ

 10دلبئك
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ِٓ ٚخٙخ ٔظش اٌّؼٍّٓ١
The Role and Barriers of Virtual educations and Labs
During the Covid-19 Pandemic in the Educational
Process
ٔسِٕٙ ٛد١خ ٚؽٕ١خ ٌم١بط خب٘ض٠خ اٌدبِؼبد اٌٍ١ج١خ ٌٍزؼٍ ُ١االٌىزشٟٔٚ
اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟفِ ٟؤعغبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟث ٓ١رذاػ١بد اٌّٛخخ اٌثبٌثخ
ٌدبئسخ وٛسٔٚب رسذ٠بد ٚعجً اٌّٛاخٙخ

اىجيسخ اىخبٍسخ ()5-4
ػْ٘اُ اىجذج

1
2
3
4

اٌزؼٍ ُ١اٌشلّٚ ٟفزر آفبق اإلثذاع ٌٍّؼٍّٓ١
اردب٘بد ِؼٍّبد س٠بع األؽفبي اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟداخً ِذٕ٠خ ثٕ١ٌٚ ٟذ
أؼىبعبد اٌزؼٍ ُ١اٌشلّٚ ٟأثشٖ ػٍ ٝإٌّ ٛاٌّؼشفٌٍّ ٟؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ
ػٛاًِ ٔدبذ اٌزؼٍ ُ١اٌشلّ ٟف ٟثؼغ اٌذٚي اٌّزمذِخ

5

اردب٘بد أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٔس ٛاألٔظّخ االٌىزش١ٔٚخ ف ٟػٛء ِؼب١٠ش
اٌدٛدح اٌشبٍِخ ثٚ ٓ١الغ اٌزطج١ك ِٚؼٛلبد اٌزٕف١ز" وٍ١خ اٌزشث١خ أّٔٛرخب

د
1
2
3

أزظبس ِٕظٛس األزٛي
فزس١خ ِٕظٛس األزٛي
ِسّذ اِ١بِٓ
ػجذاٌشؤٚف ػٍ ٝاٌج١جبص
ػجذاٌجبعؾ عبٌُ اٌجبػٛس
فشج أسخ١ض ػجذإٌجٟ

 10دلبئك

أسَبء اىجبدخِٞ
عؼبد الغب
٘١بَ ٔٛ٠ظ سِؼبْ اٌّظشٞ
فزس١خ فشج ػج١ذ
أزظبس ِٕظٛس األزٛي
فزسِٕ ٗ١ظٛس االزٛي
.أس٠ح إثشا٘ ُ١اٌسبعٟ
ِشِ ُ٠سّذ إٌّفٟ

 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك
 10دلبئك

أسَبء اىجبدخِٞ

اىسٍِ

Ali Bakeer
Martin Wynn
Hussian Khalil
دٛٔ /سِٙ ٜذ ٜاٌىٝٔٛ
دِ /سّذ اٌمجبٔٝ

 10دلبئك

ديقخ ّقبش د٘ه ثذ٘ث اىجيسبد اىَسبئٞخ ()631-53.1
دفو اىختبً ٗت٘زٝغ اىشٖبداد
االسترادخ اىَسبئٞخ Break

رؤساء اجللساث العلوٍت للوؤمتز
رئٞس اىجيسخ
اىجيسخ
اٌدٍغخ األ ٌٝٚد /سخت اٌؼىبشٟ
دٛٔ /س ٞػج١ش٠ذ
اٌدٍغخ اٌثبٔ١خ
د /شىش ٜػبِش
اٌدٍغخ اٌثبٌثخ
اٌدٍغخ اٌشاثؼخ دِ /ب٘ش ِسّذ ػجذ اٌؼض٠ض
اٌدٍغخ اٌخبِغخ دٛٔ /س ٞػج١ش٠ذ
اٌدٍغخ اٌغبدعخ د /ػجذ اٌٍط١ف شؼجبْ

 10دلبئك

اىسٍِ

اىجيسخ اىسبدسخ ()53.1-5
ػْ٘اُ اىجذج
Towards Success Strategy for Digital Technologies
usability in Libyan Universities
)(Online Presentation
اٌثمبفخ االٌىزش١ٔٚخ )(Invited Lecture
Smart Mobile Phones as a Powerful Learning Tool in
Language Classrooms at University Level
)(Online Presentation

 10دلبئك

ٍقرر اىجيسخ
أِ /سّذ ثٓ زغٓ١
دِ /سّٛد اٌّسدٛة
دِ /سّذ زذٚد
د /أزّذ زغ ٓ١وش٠غ
دِ /شِٛ٠خ اٌسّغٛن
دِ /سّذ اٌش٠ٛشف

 10دلبئك
 10دلبئك
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التعميم الرقمي وميزاتو واستراتيجياتو الستمرار العممية التعميمية في مواجية اغالق المدارس
امال ميالد حديدان

ميٞخ اىتقْٞخ االىنترّٗٞخ  /ثِ ػبش٘ر
amalhededan@gmail.com

اثتسبً ٍٞالد دذٝذاُ

ميٞخ اٟداة ٗاىؼيً٘ ٍ /سالتٔ
basma_mem@yahoo.com

ممخص الدارسة:
سعت مشكمة الدراسة إلي تناول التعمـيم الرقمـي ومي ازتـو واسـتراتيجياتو فـي اطـار الوصـول أفضـل اإلجـراءات

الت ــي يمك ــن أن يس ــتند عميي ــا التعم ــيم الرقم ــي خ ــالل أزم ــة كورون ــا الت ــي منع ــت التالمي ــذ والط ــالب م ــن االلتح ــاق
بالمدارس .وقد كـان مـن أىـم النتـائج التـي تـم التوصـل الييـا :أن التعمـيم الرقمـي ىـو التعمـيم الـذي يسـتيدف إيجـاد
بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمي تقنيات الحاسب اآللي واالنترنيت  ،والذي يمكن لمتاليذ والطالب مـن

الوصول إلي مصادر التعميم فـي أي وقـت ومـن أي مكـان .وأن ميـزات التعمـيم الرقمـي السـتمرار العمميـة التعميميـة
بالمــدارس فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا تكمــن فــي :إمكانيــة اســتخدام أدواتــو بســيولة وفــي مختمــف األمــاكن ،
تن ــوع التطبيق ــات الت ــي يق ــدميا  ،دعم ــو ألنـ ـواع مختمف ــة م ــن المحت ــوى الرقم ــي  ،قدرت ــو العالي ــة عم ــى التواص ــل

واالتصــال  ،قدرتــو عمــى محاكــاة عمــل البيئــات التعميميــة  ،تــوفيره لخــدمات الحوســبة والتخ ـزين الســحابية وتكامــل

تطبيقاتـ ــو وتوافقيـ ــا .أمـ ــا اسـ ــتراتيجيات التعمـ ــيم الرقمـ ــي التـ ــي يمكـ ــن االسـ ــتناد عمييـ ــا السـ ــتمرار العمميـ ــة التعميميـ ــة

بالمــدارس فــي مواجيــة اغــالق المــدارس فتتمثــل فــي  :اســتراتيجية التعمــيم المحاض ـرة االلكترونيــة  ،اســتراتيجية

التعم ــيم بالمناقش ــات الجماعي ــة  ،اس ــتراتيجية التعم ــيم المب ــرمج االلكترون ــي  ،اس ــتراتيجية التعم ــيم ح ــل المش ــكالت
الكترونيــا  ،اســتراتيجية التعمــيم االكتشــاف االلكترونــي  ،اســتراتيجية التعمــيم األلعــاب االلكترونيــة  ،اســتراتيجية
التعميم االلكتروني بالمحاكاة  ،استراتيجية التعمـيم االلكترونـي بالعصـف الـذىني  ،اسـتراتيجية التعمـيم االلكترونـي

دراسة الحالة  ،استراتيجية التعميم االلكتروني القائم عمي المشروعات.
المقدمة:

ألقــت أزمــة فيــروس كورونــا بظالليــا عمــى قطــاع التعمــيم؛ إذ دفعــت المــدارس والمؤسســات التعميميــة إلغــالق

أبوابيــا تقمــيالً مــن فــرص انتشــاره  ،وقــد دفــع ىــذا بالمؤسســات التعميميــة لمتحــول إلــى الــتعمم الرقمـي كبــديل .فقــد
أوجدت جائحة كورونا كوفيد  19-أكبر انقطاع في نظم التعميم في التاريخ األمر الذي ترتب عميو تضرر نحو (

 1,6بميون ) من طـالبي العمـم فـي أكثـر مـن ( )190بمـداً وفـي جميـع القـارات  ،وأثـرت عمميـات اغـالق المـدارس
وغيرىا من أماكن التعميم عمي(  ) %94من التالميذ والطالب في العالم .وىكذا فرص التعميم الرقمي نفسو بقـوة
وى ــذا االنتق ــال يتطم ــب تأس ــيس الس ــتراتجياتو الت ــي س ــتمكن الق ــائمين بالعممي ــة التعميمي ــة عم ــي دف ــع عجم ــة العممي ــة
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التعميميــة تمكينيــا مــن االســتمرار  ،عميــو فــإن ىــذه الد ارســة قــد تســعي إلــي التعــرف عمــي التعمــيم الرقمــي مي ازتــو
واستراتيجياتو الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في مواجية اغالق المدارس.
مشكمة الدراسة:

فــي المجتمــع الميب ـي إســوه بغي ـره مــن المجتمعــات أثــرت جائحــة كورونــا فــي مواعيــد بــدء المــدارس عمــي نحــو

سيؤثر الحقاً عمي مستوى استيعاب التالميذ والطالب بكافة الم ارحـل التعميميـة لممحتـوي الد ارسـي والعبـور لمم ارحـل
التعميمية المتتالية  ،بتالي بطبيعة الحال البد من التفكير بوسيمة لتجاوز ىذه اإلشـكالية داخـل قطـاع التعمـيم لـدعم

اســتم ارره  ،ويعــد التعمــيم الرقمــي وســيمة ناجعــة ألنــو يعتمــد عمــي اســتخدام الوســائط االلكترونيــة فــي االتصــال بــين
المعممين والمتعممين والمؤسسة التعميمية  ،كما أنو من أىم األساليب الحيوية المعتمدة فـي عمميـة التعمـيم فـي ظـل

االنفجــار المعرفــي والتطــور التكنولــوجي الحاصــل فــي مختمــف المجتمعــات  .وتســعي مشــكمة الد ارســة إلــي تنــاول
التعمــيم الرقمــي ومي ازتــو واســتراتيجياتو فــي اطــار الوصــول أفضــل اإلج ـراءات التــي يمكــن أن يســتند عمييــا التعمــيم

الرقمي خالل أزمة كورونا التي منعت التالميذ والطالب من االلتحاق بالمدارس.
أىمية الدراسة:

 .اإلش ــارة إل ــي أن التعم ــيم الرقم ــي يع ــد وس ــيمة ناجع ــة لتمبي ــة االحتياج ــات التعميمي ــة واس ــتمرار العممي ــة التعميمي ــة
بالمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا.

 .التأكيـد عمـي ضـرورة االســتعانة باسـتراتيجيات التعمـيم الرقمــي لتصـميم محتـوي تعميمــي سـيل االسـتعمال يتضــمن

تطبيقات ناجحة وفاعمة لممناىج المدرسية.

أىداف الدراسة:

 .التع ــرف عم ــي التعم ــيم الرقم ــي وعم ــي مي ازت ــو الس ــتمرار العممي ــة التعميمي ــة بالم ــدارس ف ــي ظ ــل اس ــتمرار جائح ــة
كورونا.

 .التعرف عمي استراتيجيات التعميم الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في مواجية اغالق المدارس.
تساؤل الدراسة:

 .ما ىو التعميم الرقمي وما ىو دوره الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا؟

 .ماىي استراتيجيات التعميم الرقمي الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في مواجية اغالق المدارس؟
مفاىيم الدراسة االجرائية:

التعمــيم الرقمــي :اســتعمال ى ــادف م ــنظم لم ــنظم اإللكترونيــة أو الحاســوب فــي دعــم عمميــات الــتعمم عبــر الوســائط
التعميمية بحبث يتمكن التالميذ والطالب من استعاب وفيم المادة العممية.

استراتيجيات التعميم الرقمي :تقديم محتوى تعميمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة عمى الكمبيوتر وشبكاتو إلى
المتعمم بشكل يتيح لو إمكانية التفاعل النشط مع ىـذا المحتـوى ومـع المعمـم ومـع أق ارنـو  ،سـواء كـان ذلـك بصـورة
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متزامنة أم غير متزامنة ،وكذلك إمكانية إتمام ىذا التعمم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفو وقد ارتـو
فضالً عن إمكانية إدارة ىذا التعمم أيضاً من خالل تمك الوسائط.

العمميـــة التعميميـــة :أنش ــطة تعميميــة تتض ــمن المنــاىج الت ــي اق ــدرتيا و ازرة التعمــيم ت ــتم عبــر الوس ــائط االلكتروني ــة
المختمفة بطريقة مباشرة أو عير مباشرة  ،تمكن التالميذ والطالب المتمقين ليا من فيم واستعاب المادة العممية.
نوع الدراسة واألسموب المستخدم:

تعتبر ىذة الدراسة من الدراسات الوصفيـ ـ ـ ـ ــة المعتمدة عمي المنيج الوصفي  ،التي تتكامل لوصف الظـاىرة
أو الموضوع اعتماداً عمى جمع الحقائق والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميالً كافيـاً ودقيقـاً السـتخالص
داللتيــا والوصــول إلــى نتــائج أو تعميمــات عــن الظــاىرة أو الموضــوع محــل الد ارســة باالســتعانة باألســموب التتبعــي

واألسموب االستقرائي واالستباطي.

أداة جمع البيانات :المراجع المكتبية المتعمقة بموضوع الدراسة.

التعميم الرقمي ودوره الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا:
إن التطور التكنولوجي الحاصل أدخل قفزة نوعية إيجابية كبيرة في بيئة العممية التعميمية بمختمـف أنواعيـا

وساعد عمى إيصال المعمومات والبيانات العممية التربويـة وحتـى السـموكية لممـتعمم  ،والـذي أدى بـدوره إلـى تحقيـق
األىداف وذلك من خالل اعتماد أسموب التعمم الرقمي الذي يعتبر من بين نتائج ىذا التطور التكنولـوجي  ،حيـث

يعتبــر الــتعمم الرقمــي مــن أىــم األســاليب الحيويــة المعتمــدة فــي عمميــة الــتعمم خاصــة فــي ظــل االنفجــار المعرفــي

والتطور التكنولوجي الحاصل فـي مختمـف المجتمعـات .1وأشـارت الد ارسـات والبحـوث فـي مجـال تكنولوجيـا التعمـيم
إلى أن استخدام التعميم الرقمي يزيد من كفـاءة الموقـف التعميمـي؛ ألنـو يـوفر ظروفـا بيئيـة أكثـر مالئمـة لممتعممـين
عمى اختالف مستوياتيم العقمية والعمرية ومراحل تعمميم ،وأن استخدام تقنيات التعمم الرقمي في العممية التعميمية

لو أىمية كبيرة في زيادة مستوى تحصيل المتعممين ،وتعزيز جوانب التفاعـل الصـفي وجعـل الخبـرة التعميميـة أكثـر

واقعية وقبوال لمتطبيق  ،ألنو تعميم يعتمد عمي أليات االتصال الحديثة والمعاصرة مـن اسـتخدام الكمبـوتر وشـبكاتو
ووســائطو المتعــددة صــوت وصــورة ورســومات وآليــات بحــث ومكتبــات الكترونيــة  ،وكــذلك بوابــات االنترنيــت فــي

االتصال واستقبال المعمومات واكتساب اليارات والتفاعـل بـين المـتعمم والمعمـم وبـين المـتعمم والمدرسـة وأحيانـاً بـين
المدرســة والمعمــم  ،وال يتطمــب ىــذا النــوع مــن التعمــيم وجــود منشــرت مدرســية أوفصــول د ارســية بــل أنــو يمغــي جميــع

الكونــات الماديــة لمتعمــيم .ويركــز ىــذا النــوع مــن التعمــيم عمــي العنصــر الثالــث مــن المثمــث التعميمــي فيمــا يخــص
المعرفة العممية  ،عبر توظيف الوسائل التعميمية ووسائل االيضاح وأدوات اإلنتاج لـتمكن مـن إيصـال المعمومـات

لممتعممين كافة عمي اختالف أنماطيم السيما الفئات العمرية الصغيرة منيم.2

1

محمد صالج وأخرون (  ، ) 1111التعلٌم االلكترونً فً كلٌة االتصاالت والمعلومات بالرٌاض  ،دراسة حالة  ،ندوة التعلٌم االلكترونً  ،ص .00
2
منظمة األمن المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة (  ، ) 1111التعلم عن بعد – مفهومه وأدواته واستراتٌجٌاته  ،الٌونٌسكو  ،ص.21
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ويشير مفيوم األزمة إلى ظرف غير طبيعي يؤثر عمـى األفـراد إمـا عمـى المسـتوى الشخصـي أو العـائمي أو
المجتمعي أو العالمي بصورة خطر أو تيديد حقيقي يؤثر عمى سير الحياة اليومية لإلنسان  ،وفي سياق العالقة

بــين أزمــة كورونــا واســتمرار العمميــة التعميميــة تعــد أزمــة كورونــا مجموعــة مــن المــدخالت التــي أثــرت ســمباً عمــى

عمميـات التعمــيم ومخرجاتـو  ،مــن خــالل احـداثيا صــدمة عالميـة مباشـرة أثــرت عمـى عمميــة التعمـيم بصــورة أساســية
ولدى معظم البمدان التي ظيـر بيـا ،إذ أثـر مـرض كورونـا عمـى عمميـة التعمـيم فـي طريقـة انتقالـو والتـي كانـت فـي
أغمب الحاالت عن طريق التواصل المباشر مـع المـريض أو مالمسـة األسـطح المموثـة  ،ممـا ألـزم صـانعي القـرار

عمــى منــع التجمعــات والمقــاءات والمناســبات االجتماعيــة المحصــورة فــي مكــان محــدد  ،وتعــد المؤسســات التعميميــة

إح ــدى أكب ــر التجمع ــات ف ــي عالمن ــا المعاص ــر ،مم ــا ح ــدا بال ــدول إل ــى اتخ ــاذ قـ ـ اررات ص ــعبة والمتمثم ــة ب ــإغالق
المؤسســات التعميميــة مثــل ريــاض أطفــال والمــدارس العامــة والخاصــة والجامعــات والكميــات وم اركــز التعمــيم ودور

الرعاية وغيرىا.3

ويدور الحديث حالياً عن أىمية التعميم الرقمي فـي العـالم كحـل فـي ظـل الظـروف الحاليـة لمواجيـة تحـديات

أزمة كورونا  ،حيث تركز أغمب الدول وخصوصا المتقدمـة منيـا عمـى النيـوض بالعمميـة التعميمـة وتطويرىـا عبـر

إدخال آليات جديدة معتمدة عمى التعميم الرقمي .ويقر الباحثون بأن الميارات الرقمية أضحت متوفرة بشكل متزايد

فـي التعمـيم ويقـدمون مثـاالً عمـى ذلــك بـأن بعـض الـدول فـي العـالم التــي أدمجـت اإللمـام بـالتعميم الرقمـي قـد دخمــت
سباق التحدي في ىذا المجال  ،من خالل توفير كل الظروف واإلمكانيات لمنيوض بقطاع التعمـيم وتعمـيم تجربـة

التعميم الرقمي عمى كافة المؤسسات  ،وتعتبر جائحة أزمة كورونا الحالية مثاالً حياً عمى الطـرق التـي تكـون فييـا

الوســائل الرقميــة قنــاة تواصــل ميمــة بــين الجميــع وخاصــة التالميــذ والطــالب والمعممــين والمؤسســة التعميميــة  ،إذ

تســيل فــي ىــذه الحالــة طـرق االنــدماج بالنســبة إلــى مجموعــات كبيـرة عمــي اعتبــار أن التعمــيم الرقمــي ىــو الوســيمة

الوحيــدة التــي تســمح لممتعممــين بالمشــاركة فــي عمميــة التعمــيم  ،ويشــير الخبـراء إلــى أن التعمــيم الرقمــي بإمكانــو أن
يســاعد فــي جعــل تجــارب الــتعمم لــدى التالميــذ والطــالب أكثــر جاذبيــة  ،كمــا أنــو تســاىم بصــفة ممحوظــة فــي تقويــة

التعميم العميق.4

وفــي إطــار إن التغييــر ىــو صــفة مســتمرة فــي حياتنــا ومحــرك يــدفعنا نحــو األفضــل  ،يعــد التعمــيم الرقمــي

إحدى أىم أشكال التطور التقني الحديث وباباً واسعاً لمعديد من التطبيقات المعاصرة ونتيجـة لمتقـدم الحاصـل فـي

التكنولوجيا الرقمية الحديثة  ،التي تأثرت بيا مناىج التعميم بشكل عام بحكم إن التالميذ والطالب يميمون بطبعيم

نحو الجديـد وغيـر المـألوف  ،فالتقنيـة تمتـاز بكونيـا جذابـو وممتعـة ومسـمية ومشـوقة وتسـتجيب لمقتضـيات حياتنـا

وتمبــي حاجاتنــا المعاصـرة .وقــد ظيــر اتجــاه تحــو اســتخدام التعمــيم الرقمــي مــن خــالل تشــكيل بيئــة تعميميــة متكاممــة
تجمــع كــالل مــن المعمــم والطالــب والمــنيج  ،بحيــث يمكــن مــن خالليــا تقــديم الــدروس اإللكترونيــة وتمقــي األســئمة
3

محمد عبد الحمٌد (  ، ) 1114فلسفة التعلٌم االلكترونً عبر الشبكات  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.81
4
حمدي أحمد عبدالعزٌز (  ، ) 1117استراتٌجٌات التعلٌم االلكترونً  ،دار الفكر  ،عمان  ،ص.032
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واإلشـ ـراف عم ــى التالمي ــذ والط ــالب المش ــاركين وتس ــميم الواجب ــات وتق ــديم االمتحان ــات وغيرى ــا م ــن األم ــور مـــن

خالل الصفوف االفتراضية.5

لقد استندت المنظومة التربوية في المجتمع المعاصر إلى التعميم الرقمي؛ لما تنعكس عميو من آثار إيجابية

فــي تحقيــق أىــداف العمميــة التعميميــة التعمميــة  ،ولــذلك نجــد أن مــن أىدافــو :القــدرة عمــى تمبيــة حاجــات ورغبــات
المتعممين المعرفية والعممية وتحسين عممية االحتفاظ بالمعمومات المكتسبة والوصـول إلييـا فـي الوقـت المناسـب ،

وســرعة تجديــد المعمومــات والمعـارف وترتيبيــا حســب أىميتيــا والموقــف المعــاش  ،وتحســين التفاعــل والتعامــل بــين
طرفي العممية التعميمية (المعمم والمتعمم)  .6وحسب االتحاد األمريكي لمتعمـيم عـن بعـد نجـد مـن خصـائص التعمـيم

الرقمي  ،تدعيم عممية تكـوين الفـرد وتـوفير االتصـال والتفاعـل المتبـادل  ،واالنتقـال مـن نمـوذج نقـل المعرفـة إلـى
النموذج التعميم الموجو  ،وتشجيع المشاركة الديناميكية والحيوية لممتعمم  ،واالعتماد عمى الميـارات وبالخصـوص

ميارات التفكير العميا  ،وتوفير مستويات متعددة من التفاعل وتشجيع التعميم النشط  ،والتركيـز فـي عمميـة التعمـيم
عمى مناقشة ودراسة مشكالت كمن الواقع المعاش لممتعممين.7

وىكذا فرضت أزمة كورونا عمى صانعي القرار مواصمة رحمة التعميم من خالل التفكير مباشـرة نحـو التعمـيم

الرقمي لما يتمتع بو من ميزات في تطوير العممية التعميمية من حيث:

 .إمكانية استخدام أدواتو بسيولة وفي مختمف األماكن  :حيث تتميز أدوات التعميم الرقمي الحديث بكونو مناسب
ـاء
من حيث حجمو ،
ابتداء بالحاسوب الشخصي والمحمول الالب توب وصوالً إلـى ألجيـزة الموحيـة التابمـت وانتي ً
ً
بالياتف الذكي  ،مما أنتج مرونة وسيولة في استخدامو لمختمف الظروف.

 .تنوع التطبيقات التي يقدميا  :إذ تتميز التطبيقات التي تعمل بواسطة أجيزة تكنولوجية التعمـيم الرقمـي بـالتنوع ،
فيناك العديد من التطبيقات التي تعالج نفس التخصص والمحتوى العممي.

 .دعمو ألنواع مختمفة من المحتوى الرقمي  :حيث يتضمن التعميم الرقمـي العديـد مـن مكونـات الوسـائط المتعـددة
مثل الصوت والصـورة والفيـديو والرسـوم المتحركـة والحركـة والنصـوص والصـوت واأللـوان ،وىـذه المكونـات تسـاىم
في تحويل المحتوى التعميمي لممواد الدراسية إلى محتوى رقمي متنوع وتفاعمي يخاطب العديد من حـواس التالميـذ

والطالب  ،مما يسيم في جذب انتباىيم وتغيير قناعاتيم وميوليم نحو التعميم.

 .قدرتو العالية عمى التواصل واالتصال :حيث تتضـمن التعمـيم الرقمـي قـدرة األجيـزة الرقميـة عمـى التواصـل فيمـا
بينيا وذلك عن طريق العديد من الوسائط منيا الشبكات السمكية وغير السمكية.

 .قدرتو عمى محاكاة عمل البيئات التعميمية  :تعد ىذه النقطة األىم في ىذا الجانب حيث استطاع التعميم الرقمي
بنــاء بيئــات تعميميــة افت ارضــية تشــابو إلــى درجــة كبي ـرة مــا ىــو موجــود داخــل الفصــول الد ارســية االعتياديــة  ،حيــث

5

محمد عطٌة خمٌس (  ) 1112مرجع سابق  ،ص.51
6
محمد صالج وأخرون (  ، ) 1111مرجع سابق  ،ص .18
7
محمد عبد الحمٌد (  ، ) 1114فلسفة التعلٌم االلكترونً عبر الشبكات  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.81
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تجمع تمك البيئات كل من المعمم والطالب والمنيج مما يساىم في جعل التواصـل بـين عناصـر العمميـة التعميميـة
أكثر سيولة.

 .تــوفيره لخــدمات الحوســبة والتخ ـزين الســحابية  :يشــير مفيــوم الحوســبة الســحابية إلــى التقنيــة القائمــة عمــى نقــل
ومعالجة وتخزين البيانات والمعمومات واألوامر واإلعدادات الخاصة بالمستخدم المعمم والطالب.

 .تكامل تطبيقاتو وتوافقيا :إذ يشير مفيوم التكامل والتوافق إلى إمكانية استخدام التطبيقـات الرقميـة بغـض النظـر
عــن ن ـوع جيــاز الحاســوب أو اليــاتف الــذكي أو األجي ـزة الموحيــة  ،باإلضــافة إلــى إمكانيــة العمــل عمــى مختمــف
األجيزة بغض النظر عن مواصفاتيا أو أنظمة التشغيل التي تعمل عمييا.8

استراتيجيات التعميم الرقمي الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في مواجية اغالق المدارس:
ومن أىم استراتيجيات التعميم الرقمي التـي يمكـن االسـتناد عمييـا السـتمرار العمميـة التعميميـة بالمـدارس فـي
مواجية اغالق المدارس :

 .استراتيجية التعميم المحاضرة االلكترونية:

تعد المحاضرة طريقة لتقديم الحقائق والمعمومات يمكن تقديميا من خالل ممفات الصوت ،أو ممفات الفيديو

أو ممفــات النصــوص أو مــن خــالل أحــد نظــم تــأليف عــروض الوســائط المتعــددة مثــل الفــالش أو

البوربوينــت

واتاحتيــا لممــتعمم خــالل المقــرر بحيــث يمكــن تحميميــا وســماعيا ومشــاىدتيا فــي أي وقــت  ،كمــا يمكــن أن تحتــوي

المحاض ـرة عمــى بعــض الــروابط المرتبطــة بموضــوع الــدرس .ويــتم تنفيــذ اســتراتيجية المحاض ـرة فــي بيئــات الــتعمم
اإللكتروني ــة م ــن خ ــالل بع ــض الممف ــات الت ــي تع ــرض الموض ــوع الد ارس ــي ب ــأنواع وط ــرق مختمف ــة ،وى ــذه الممف ــات
بأنواعيا يتم تحميميا عمى اإلنترنت وذلك إلعادة تشغيميا بواسطة المستخدم عمى جياز الكمبيوتر الخاص بو.9

 .استراتيجية التعميم بالمناقشات الجماعية:

ت ــم تعري ــف اس ــتراتيجية المناقش ــات اإللكتروني ــة بأني ــا " منت ــدى يتض ــمن محادث ــات إلكتروني ــة قائم ــة عم ــى
التف ــاعالت المتبادل ــة ب ــين المش ــاركين والتع ــاون ف ــي ع ــرض المعموم ــات ،واب ــداء اآلراء ف ــي العممي ــة والتعميمي ــة ،
والمساعدة في التغمب عمى المشكالت الزمانية والمكانية التوقيت المناقشة أو المشكالت النفسية التـي تعـوق تنفيـذ

مواجية المواقف التدريبية والمشاركة بنشاط وجدية" .10وتعد استراتيجية النقاش مـن أىـم أدوات االتصـال والتفاعـل
في بيئة التعمم االلكتروني حيث يـتم مـن خالليـا تحقيـق العديـد األىـداف التربويـة ويمكـن تعريفيـا بأنيـا اسـتراتيجية

تســمح لممســتخدمين بالتواصــل مــن خــالل إرســال موضــوعات لنعضــاء كــي يقرؤونيــا ويعمقــون عمييــا إمــا بطريقــة

خطية متعاقبة  ،أو بطريقة خطية متداخمة.

8

فابزة التونسً (  ، ) 1103العملٌة التعلٌمٌة – مفاهٌمها وأنواعها وعناصرها  ،مجلة العلوم االجتماعٌة  ،العدد الثانً  ،تونس  ،ص.077 – 064
9
نبٌل جاد عزمً (  ، ) 1117تكنولوجٌا التعلٌم االلكترونً  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة  ،ص.208
10
الؽرٌب زاهر إسماعٌل (  ، ) 1118التعلٌم االلكترونً من التطبٌق إلً االحتراؾ  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.214
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استراتيجية التعميم المبرمج االلكتروني:

يتم فيو تجزئة المحتوى إلى وحدات تعميمية صغيرة مرتبطة مع بعضيا بشكل تحدد فيو مسارات متعددة

يتفاعل معيا المتعمم ويعتمد انتقال المتعمم بين أجزاء المقرر عمى إجابتو عن األسئمة المختمفة من خالل

االختبارات ذاتية التصحيح.11

استراتيجية التعميم حل المشكالت الكترونيا:
تيدف طريقة حل المشكالت إلى مساعدة التالميذ والطالب ليتمكنوا من إدراك المفـاىيم المعرفيـة األساسـية

فــي حــل المشــكالت التعميميــة التــي قــد ت ـواجييم  ،كمــا تســاعدىم عمــى توجيــو ســموكيم وقــدراتيم  ،ويمكــن تطبيــق
استراتيجية حل المشكالت في التعمم االلكتروني عن طريق طرح مشكمة بحثية عمـى التالميـذ والطـالب مـن خـالل

صفحة المقرر كورس أونالين بحيث يطمب منيم توظيف ما قد تعمموه الحل المشكمة ولكن بشكل فردي ،ويمكن

لكل منيم مناقشة المعمم بواسطة البريد اإللكتروني أو الحوار المباشر.12

كما يمكن طرح مشكمة بحثية بأن يقوم المعمم باختيارىا ومناقشة التالميذ والطالب حوليا وترك كل تمميـذ أو

طالب عمى حده لكي يطرح وجية نظره لحميا ،ثم تجمع الحمول وتوضـع عمـى لوحـة المناقشـة بحيـث تـدور حوليـا
مناقشــات جدليــة موســعة بواســطة كافــة التالميــذ والطــالب ألخــذ اآلراء حوليــا لتحديــد أنســب ىــذه الحمــول ووضــع
المبررات الكافية لتبنى الحل األنسب  ،ثم الوصول لقرار نيائي بيذا الحل وتعميمو عمى التالميذ والطالب.13

وتفيـد ىــذه االســتراتيجية فـي تنميــة قــدرات التالميـذ والطــالب عمــي التفكيـر ذلــك ألن ىــذه الطريقـة تعتمــد عمــي

مواجية التالميذ والطالب بمواقف تمثل مشكالت معينة يقومون باتباع أسموب حل المشكمة ليذه المواقف.14
استراتيجية التعميم االكتشاف االلكتروني:

تعد ىذه االستراتيجية من أفضل الطرق لحصول تعمم قوامو الفيم حيث إن الطالب في موقـف االكتشـاف

يكــون متعممــأ نشــطأ ويكتســب تعممــأ فعــاال ومثم ـرا ،كمــا يكتســب ميــارات البحــث وميــارات المالحظــة والتصــنيف
والتنب ــؤ والقي ــاس والتفس ــير والتق ــدير والتص ــميم وتس ــجيل المالحظ ــات وتفس ــير المعموم ــات وغيرى ــا م ــن المي ــارات.
واالكتشاف ىو عممية تنظيم لممعمومات بطريقة تمكن المتعمم من أن يذىب إلى أبعـد مـن المعمومـات المقدمـة لـو

كما يمكن القول بأنيا الطريقة التي يتم من خالليا تأجيل الصياغة المفظية لممفيـوم أو التعمـيم المـراد تعممـو حتـى
نياية الموقف التعميمي الذي يتم من خاللو تدريس المفيوم أو التعميم. 15

11

محمد محمود زٌن الدٌن (  ، ) 1111تطوٌر كفاٌات المعلم للتعلٌم عبر الشبكات فً منظومة التعلٌم عبر الشبكات  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.065
12
محمد محمود زٌن الدٌن (  ، ) 1111مرجع سابق ،ص.108
13
نبٌل جاد عزمً (  ، ) 1117رجع سابق  ،ص.304
14
أسامة هنداوي وحمادة محمد مسعود (  ، ) 1118تكنولوجٌا التعلٌم والمستحدثات التكنولوجٌا  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.030
15
حسن سٌد شحاته (  ، ) 1118التعلٌم االلكترونً وتحرٌر العقل  ،الدار المصرٌة اللبنانٌة  ،القاهرة .112 ،
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وىو استراتيجية تجعل المواقف التعميمية تحتوي عمي مشكالت تثير لـدي التالميـذ والطـالب شـعو اًر بـالحيرة

والتســاؤل وتــدفعيم إلــي البحــث واالستقصــاء عــن المعمومــات والحقــائق والمفــاىيم التــي تمكــنيم مــن تكــوين الســموك

الذي يساىم في فيم ىذه المشكالت وحميا .16ويمكن تقسيم أنماط االكتشاف االلكتروني إلي :

 .االكتشــاف الموجــو  :يســتخدم عنــدما ال يكــون لــدي التالميــذ والطــالب خب ـرة فــي الــتعمم عــن طريــق االكتشــاف ،
لذلك فالتالميذ والطالب يحتاجون إلي دروس أولية ونماذج بسيطة توضـح ليـم خطـوات السـير فـي ىـذا النـوع مـن

التعمــيم  ،لــذا يجــب عمــي المعمــم طــرح مشــكمة الــدرس بنفســو وتقســيميا إلــي مشــكالت فرعيــة وتبســيطيا إلــي أســئمة
فرعيــة بحيــث يجيــب عنيــا التالميــذ والطــالب ويقــدم ليــم التوجيــو عنــد احتيــاجيم إليــو  ،وقــد يكــون ذلــك فــي صــورة
إعطاء نصائح عن الخطوات التي ينبغي أن يتبعيا التالميذ والطالب لإلجابة عن ىذه األسئمة.

 .االكتشاف االسـتقرائي  :يحـدث عنـدما يقـوم التالميـذ والطـالب بد ارسـة الجزئيـات وادراك العالقـات لموصـول منيـا
إلي الكميات والتعميمات.

 .االكتشاف االستنباطي  :وىو عكس االكتشاف االستقرائي حيث يبدأ المعمم مـن الكميـات والتعميمـات ليفسـر فـي

ضوئيا الجزئيات.

ويالحظ أنو عند استخدام استراتيجية التعميم االلكتروني باالستكشاف بأن التالميـذ والطـالب يكونـون تحـت

ضــغوط معينــة تـرتبط بعــدم وجــود المعمــم معيــم وجيـاً لوجــو  ،ومــن ثــم فــأنيم قــد يتــأثرون بــذلك ويــنعكس ىــذا عمــي

مجيــوداتيم الخاصــة بالبحــث واالكتشــاف  ،ومــن ىنــا البــد مــن ادراك ىــذه الحقيقــة إعطــائيم اإلحســاس بــأن المعمــم

قريب منيم عن طريق تحديد مواعيد االتصال بو عن طريق البريد االلكتروني أو حتـى تمفونيـاً ومـن خـالل تحديـد
مواعيـ ــد تواجـ ــده عمـ ــي الشـ ــبكة إلحـ ــداث تفاعـ ــل مت ـ ـزامن معـ ــو وىـ ــذا سـ ــوف يـ ــدفع التالميـ ــذ والطـ ــالب لمزيـ ــد مـ ــن

االكتشاف.17

استراتيجية التعميم األلعاب االلكترونية:
تيدف إلى تعميم موضوعات الدراسة من خالل األلعاب المسمية بغـرض توليـد اإلثـارة والتشـويق التـي تحبـب
المتعممين في تعمم ىذه الموضوعات ،كما تنمي لدييم القدرة عمى حل المشكالت ،واتخاذ القرار والمرونة والمبادرة

والمثــابرة والصــبر ،وتحتــوي كــل لعبــة عمــى عــدد مــن المكونــات منيــا مضــمون المعبــة ،واألىــداف التعميميــة لمعبــة،
وقواعد المعبة ودور الالعبين ،والتعميمات الخاصة بالمعب وكيفية حساب المكسب والخسارة ،بحيث تكون معروفة

لممتعمم قبل المعب. 18

استراتيجية التعميم االلكتروني بالمحاكاة :

المحاكــاة ىــي تمثيــل الموقــف أو مجموعــة مــن المواقــف الحقيقيــة التــي يصــعب عمــى المــتعمم د ارســتيا فــي

الواقــع  ،بحيــث يتيســر عرضــيا والتعمــق فييــا الستكشــاف أس ـرارىا والتعــرف عمــى نتائجيــا المحتممــة عــن قــرب ،
16

نبٌل جاد عزمً (  ، ) 1117مرجع سابق  ،ص .1
17
حسن الباتع والسٌد عبد المولً (  ، ) 1118التعلٌم االلكترونً الرقمً  ،دار الجامعة الجدٌدة  ،اإلسكندرٌة  ،ص.31
18
حسن حسٌن زٌتون (  ، ) 1114رإٌة جدٌدة فً التعلٌم االلكترونً – القضاٌا  .التطبٌق  .التقٌٌم  ،الدار الصوتٌة  ،الرٌاض  ،ص.141
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عن ــدما يص ــعب تجس ــيد موق ــف مع ــين ف ــي الحقيق ــة نظـ ـ ار لتكمفت ــو أو خطورت ــو  -كالتجـ ـارب النووي ــة والتف ــاعالت

الكيميائية الخطيرة وغيرىا.19

وتســتخدم اســتراتيجية التعمــيم االلكترونــي بالمحاكــاة لمتــدريب عــن طريــق المحاكــاة لتوضــيح واستكشــاف المعمومــات

لمتالميذ والطالب وتوجيييم لبعض المحاكاة العممية أو المواقع المتخصصة في تقديم برامج المحاكاة  ،خصوصاً

فــي مج ـال الفيزيــاء والكيمــاء ثــم مناقشــتيا معيــم لموصــول إلــي مفــاىيم معينــة .ومــن أىــم فوائــد اســتراتيجية التعمــيم
االلكتروني بالمحاكاة :

 .إثارة االىتمام والتشويق.

 .التعرف عمي الكثير من المشكالت الحياتية كما ىي في الواقع.

 .اتاحة الفرصة لكافة التالميذ والطالب لمعالجة متغيرات مختمفة ببراعة لموصول غمي معرفة العالقات.20
استراتيجية التعميم االلكتروني بالعصف الذىني:
ويتبع فيو قبول جميع األفكار  ،عدم السماح بتوجيو النقد ،
ىو أسموب ييدف إلي إثارة التفكير وفتح الدىن ُ

تشجيع التالميذ والطالب أن يبنوا أفكارىم عمي أفكار اآلخرين  ،استخراج األفكار واآلراء من األعضاء الصامتين

واعطائيم تعزي اًز ايجابياً .ولإلجراء جمسة العصف الذىني يتم اتباع التالي :

 .طرح السؤال الرئيسي.

 .تحديد األسئمة واالستفسارات من جانب التالميذ والطالب.

 .ابــداء ال ـراي مــن جانــب التالميــذ والطــالب مــع تحديــد وقــت زمنــي ينبغــي أال يتجــاوزه التالميــذ والطــالب لإلبــداء

استجاباتيم .

وعنــد الشــعور بــالفتور لــدي التالميــذ والطــالب يــتم اثــارتيم بــاقتراح أفكــار أو اتجاىــات مختمفــة عمــييم  ،ثــم

تصنف األفكار في فئات كالتالي :

 .األفكار األكثر احتماال لمنجاح.

 .افضل األفكار عمي المدي القصير.
 .أفضل األفكار عمي المدي الطويل.

 .األفكار التي يمكن التحقق منيا قبل استخداميا.
ويــتم تمخــيص التعميمــات والحمــول التــي يــتم التوصــل إلييــا بعــد تقييميــا عمــي لوحــة المناقشــات لي ارىــا كــل

التالميذ والطالب أو يتم أرساليا عمي البريد االلكتروني الخاص بكل منيم.21

19

عبد الحافظ سالمة (  ، ) 1111االتصال وتكنولوجٌا التعلٌم  ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ص.188
20
خالد محمد فرجون (  ، ) 1113الوسابط المتعددة بٌن التنظٌر والتطبٌق  ،مكتبة الفالح  ،الكوٌت  ،ص.041
21
نبٌل جاد عزمً (  ، ) 1117مرجع سابق  ،ص ص .184 – 182
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استراتيجية التعميم االلكتروني دراسة الحالة:
عبــارة عــن د ارســة أوليــة يقــدميا المشــاركون أو حــاالت حقيقيــة يعرضــيا المعمــم أو حــاالت فرضــية يــتم مــن

خاللي ــا تحدي ــد مج ــاالت مح ــددة ل ــبعض المش ــكالت أو س ــمات الشخص ــية  ،وي ــتم تص ــميم د ارس ــة الحال ــة بغ ــرض
مســاعدة التالميــذ والطــالب عمــي فيــم أســاليب حــل المشــكالت واتخــاد القـرار وتحميــل البيانــات عــن طريــق الم ارجــع
والكتب الدراسية والمقابالت من الخبراء وتحميل وجيات النظر.22

استراتيجية التعميم االلكتروني القائم عمي المشروعات:

تعتبر استراتيجية التعمم اإللكتروني القـائم عمـى المشـروعات مـن االسـتراتيجيات التـي يمكـن اسـتخداميا فـي

تــدريب واعــداد الطــالب ،حيــث تتميــز بإمكانيــة توظيــف واســتخدام أدوات التفاعــل اإللكترونــي عبــر الويــب لتحقيــق
التعاون والمشاركة في تنفيذ ىذه المشروعات ،واالستفادة مـن كافـة المصـادر اإللكترونيـة المتاحـة عبـر الويـب فـي

الحصــول عمــى المعمومــات وتبادليـا إلكترونيــة بــين الطــالب وبعضــيم الــبعض ،دون المجــوء لممعمــم المشــرف عمــى

المشروعات. 23

وتعد اسـتراتيجية الـتعمم اإللكترونـي القـائم عمـى المشـروعات مـن االسـتراتيجيات التـي تشـغل عقـل المـتعمم فـي

اكتســاب المعرفــة والميــارات مــن خــالل عمميــات االكتشــاف حــول أســئمة مرتبطــة بــالمنيج وبنــاء منــتج نيــائي يــتم
تقييمو في ضوء تحقيقو ألىداف التعمم من خـالل مجموعـة مـن الميـام التـي يتبعيـا المـتعمم والمصـممة بعنايـة مـن

قبل المعمم .24

نتائج الدراسة:
 .1أن التعميم الرقمي ىو التعميم الذي يسـتيدف إيجـاد بيئـة تفاعميـة غنيـة بالتطبيقـات المعتمـدة عمـي تقنيـات الحاسـب اآللـي
واالنترنيت  ،ويمكن التاليذ والطالب من الوصول إلي مصادر التعميم في أي وقت ومن أي مكان.

 .2أن دور التعميم الرقمي الستمرار العممية التعميمية بالمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا يكمن في:

 .إمكانية استخدام أدواتو بسيولة وفي مختمف األماكن.
 .تنوع التطبيقات التي يقدميا.
 .دعمو ألنواع مختمفة من المحتوى الرقمي.
 .قدرتو العالية عمى التواصل واالتصال.

 .قدرتو عمى محاكاة عمل البيئات التعميمية.

 .توفيره لخدمات الحوسبة والتخزين السحابية.
 .تكامل تطبيقاتو وتوافقيا.
22

أكرم فتحً مصطفً (  ، ) 1117رإٌة ونماذج تعلٌمٌة معاصرة فً التعلٌم عبر الوسابط المتعددة التفاعلٌة  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ص.041
23
عبدالعزٌز طلبه عبدالحمٌد (  ، ) 1101سلسلة استراتٌجٌات التعلٌم االلكترونً  ،دار المعرفة  ،اإلسكندرٌة  ،ص.76
24
ولٌد سالم الحلفاوي (  ، ) 1100التعلٌم االلكترونً – تطبٌقات متحدته  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة  ،ص.021
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 .3تتمث ــل اس ــتراتيجيات التعم ــيم الرقم ــي الت ــي يمك ــن االس ــتناد عميي ــا الس ــتمرار العممي ــة التعميمي ــة بالم ــدارس ف ــي
مواجية اغالق المدارس في:

 .استراتيجية التعميم المحاضرة االلكترونية.
 .استراتيجية التعميم بالمناقشات الجماعية.

 .استراتيجية التعميم المبرمج االلكتروني.

 .استراتيجية التعميم حل المشكالت الكترونيا.

 .استراتيجية التعميم االكتشاف االلكتروني.
 .استراتيجية التعميم األلعاب االلكترونية.

 .استراتيجية التعميم االلكتروني بالمحاكاة.

 .استراتيجية التعميم االلكتروني بالعصف الذىني.
 .استراتيجية التعميم االلكتروني دراسة الحالة.

 .استراتيجية التعميم االلكتروني القائم عمي المشروعات.

التوصيات :

 .التركيز عمى استراتيجيات التعميم القائمة عمى التكنولوجيا.
 .التركيز عمى مصادر المعمومات الرقمية.

 .التركيز عمى بيئات التعمم االفتراضية والمعززة.
 .تفعيل التعميم عبر الفصول االفتراضية.
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