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عبري فؤاد عجمي. د

الرتبوية تصميم احلقائب التدريبية أسري وتربوي وخبري مستشار 
معتمد دويل ومدرب –حماضر جبامعة عني مشس

لضمان جودة التعليماخلامس الدويل العربي ؤمتر ـمال

(التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمي)بعنوان

"الـمستحدثات التكنولوجية واالرتقاء بأداء الـمعلم عن بعد  " حماضرة بعنوان 



ية المستحدثات التكنولوج
واالرتقاء باداء المعلم عن

بعد

عبير فؤاد عجمي. د

استشاري التدريب والتطوير

محاضر ومدرب معتمد بجامعة عين شمس



واد هي كل وسيلة تكنولوجية حديثة وكل جديد في االجهزة والم

لذي يحقق التعليمية تستهدف توصيل المعلومة  للمتعلم بالشكل ا

ر وتحديث فهمها وتطبيقها بطريقة شيقة وسهلة وهى تستخدم لتطوي
.العملية التعليمية لتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية

مستحدثات 
يمتكنولوجيا التعل



مفهوم المستحدثات التكنولوجية



الوسائل التعليمية الحديثة  عن الوسائل التعليمية تعبر•
اجهزة ومواد وادوات فهي 

.من االشياء المادية





مفهوم تكنولوجيا التعليم



(تكنو)االولمقطعين،منويشتقاالصل،يونانيتكنولوجياالمصطلح
Techno(لوجي)الثانياماتطبيق،اوصنعةاوحرفةبمعنىlogyفنيعني

.(التطبيقعلم)يعنيكامالفالمصطلح.علماو

الواقعفيياعملالتعليمونظرياتلمبادئمنظمتطبيق)هوالتعليمتكنولوجيا

بطريقةليميةالتعاالغراضفيالمعرفةتطبيقعلمهواوالتعليم،لميدانالفعلي
(منظمة



ائلالوسميدانمنوشموالاتساعااكثرميدانالتعليمتكنولوجيا

سائلالومجالليشملالتعليمتكنولوجيامجالويتسع،التعليمية

نظومةماليتنتميفرعيةمنظومةالتعليميةفالوسائل،التعليمية

بلرابطينمتغيرالمفهوميناناليذلكواليشير،التعليمتكنولوجيا
.كاملمنظومياطارفيمترابطانهما





الن.مالتعليتكنولوجيامجالمنواشملاعمالمعلوماتتكنولوجيامجال

اتكنولوجيمكوناتمنمكونااوجزءايعتبرالتعليمتكنولوجيا

.المعلومات

هاواسترجاعوتخزينهاومعالجتهاالمعلوماتعليالحصولعمليةان

ليهعمايطلقهيكالكمبيوترااللكترونيةاالجهزةباستخدامونشرها

.المعلوماتتكنولوجيا

تكنولوجيا التعليمتكنولوجيا المعلومات 



.تكنولوجيا التعليماعم واشمل من تكنولوجيا التربية 

ري بافكاره مفهوم مركب يشترك فيه العنصر البشتكنولوجيا التربية 

كالت للعمل علي تحليل المشوالوسائل واساليبه مع االجهزة واالدوات 

ساني، النمو االنالعملية التعليمية ، وجانب المتصلة بجميع جوانب 

ة لها، واقتراح الحلول المناسبوسلوكيات العنصر البشري ومشاكله 

.م نتائجهايوالعمل علي تنفيذ تلك الحلول وتقو

.ةفهو نظام فرعي من تكنولوجيا التربيتكنولوجيا التعليم اما 

بيةتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التر



مناسبة االهداف التعليمية-1

خصائص المتعلمينلمالءمة -2

المعلوماتتوفر كافة -3

مناسبة المحتوي-4

تحديد االجهزة المتاحة-5

امكانية االستخدام عدة مرات-6

معايير اختيارالمستحدثات التكنولوجية



ةالمستحدثات التكنولوجيانواع

الحاسب االلي
ددة الوسائط المتع
التعليمية

االنترنت
ل شبكات التواص
االجتماعي

اعليالفيديو التف رنسالفيديو كونف
التعلم 

االلكتروني
التعلم عن بعد

التلفزيون 
الرقمي

السحابة 
االلكترونية 

الكتاب 
االلكتروني



معوقات المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية 



ات تقدير الحاجات من خالل دراسة مسحية لتحديد االهمية واالحتياج-1

.الفعلية ووضع الحلول المناسبة لها

.تحديد الموضوع او الفكرة بوضوح-2

اد تحديد االهداف العامة وتحليلها واشتقاق االهداف التعليمية المر-3

.تحقيقها

.متحديد الفئة المستهدفة للمستحدث التكنولوجي وخصائصه-4

لمادة العناصر المكونة لمحتوي اوتجهيزه وترتيب تحديد المحتوي -5

.التعليمية

خطوات تصميم المستحدثات التكنولوجية



بناء تحديد التدريبات والنشاطات التعليمية المستخدمة في-6
.لمستهدفةوتصميم المستحدث والمناسبة لخصائص وصفات الفئة ا

م من التي يتالمساعدة التعليمية اليب والوسائلتحديد االس-7

لفلسفي، خاللها بناء المستحدث، والتي تتمثل في تحديد االساس ا

ناء واالساس التربوي، واالساس النفسي الذي يتم علي اساسه ب
.المستحدث

خطوات تصميم المستحدثات التكنولوجية



افة انواعه بكم يوضوح التعليمات واالرشادات التي تيسر التعل-8
لذاتي وايضا التعليم ا

.تصميم ادوات التقويم-9

المسبق تقييم المستحدث التكنولوجي، ومدي تحقيقه لالهداف-10

ه عدة ومرونة استخدامتحديدها، ومدي مناسبته للفئة المستهدفة، 
.وتطويره، وتنقيحهمرات وكل مرة يتم تقويمه 

خطوات تصميم المستحدثات التكنولوجية



ل طريقته في توجيه المادة العلمية للمتعلم، واستبداالمعلم تساعد 

وجيا التعليم تكنولمستحدثات . التقليدية للتعليم في شرح الدروس

قادرة علي ان تغير بشكل جذري المستوي التعليمي الخاص

ين علي ساعد المتعلممما يبالمعلم لتقديم المنهج بطريقة افضل 
عن بعدتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وامكاناتهم

يم المعلم عن بعد في التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعلدور 



حضيرالتقبلالمعلملهايحتاجالتيالمعلوماتمنغزيرامصدرا

علوماتمعلييحتويمصدرااالنترنتمثالاصبحفقد.للدروس

ولالحصيصعبالتيوالخرائطوالقواميسكالموسوعاتغزيرة

والجهدوقتاليوفرفاالنترنت.البحثفيالتقليديةبالطرقعليها

المعلوماتعنالبحثفيالمدرسيستغرقهالذي

هل ساعدت الوسائل التكنولوجية المستحدثة على ارتقاء مستوى المعلم 



تواصل مجاال واسعا اصبح فيه االستاذ والمتعلم في اتصال مستمرعن طريق ال

المتعلمون ان كما يستطيع. عبر شبكة االنترنت فيما يهم المتعلم بما يخص دراسته

.  حوثهميتواصلوا مع بعضهم البعض في مجال الدراسة والواجبات المدرسية او ب

بين االستاذ والمدرسة ، واضافة الي ان االنترنت اصبح وسيلة اتصال بين االستاذ 

.زمالءوغيره من ال

ا هل ساعدت مستحدثات تكنولوجي
علم التعليم على ارتقاء مستوى الم



ير تساعد تكنولوجيا التعليم في توف
فرصة للخبرات الحسية

بشكل اقرب ماتكون الي الخبرات 

ليم الواقعية ، حيث ان تكنولوجيا التع

ب بديلة وتقرتوفر خبرات واقعية او

الواقع الي اذهان المتعلمين لتحسين
.مستوي التعليم

ممستوى المعلهل ساعدت مستحدثات تكنولوجيا التعليم على ارتقاء 



استخدام وتوظيف وسائل تكنولوجيا التعليم

ا كان كلما اشتركت حواس اكثر في عملية التعليم والتعلم كلم

المردود من المعرفة والخبرة اكبر االمر الذي يؤدي الي حدوث 

.تعلم اعمق واكبراثرا

ما هو شغفهم لكلتثيرتكنولوجيا التعليم اهتمامات المتعلمين و

تجديد نشاطاتهم ومشاركتهم واشباع حديث مما يساعد على 
.حاجاتهم للتعلم

هل ساعدت مستحدثات تكنولوجيا التعليم على ارتقاء 
مستوى المعلم



عرض وتقديم المادة سهولة ارسال و

تفاعل مما زاد من الالتعليمية للمتعلمين 

بين المدرس والطالب وكذلك زيادة 

.التدريسيةقدرات المعلم 

مما يساعد علىمصادر التعلم زيادة 

يل لي كسر الجمود او الروتين وتقلع
.فالمشاكل السلوكية في بيئة الص

هل ساعدت مستحدثات تكنولوجيا التعليم على ارتقاء مستوى المعلم



ا في تؤدي تكنولوجيا التعليم دورا هام

تخطي الحدود الزمنية والمكانية 

واالمكانيات المادية

يم في تساعد تكنولوجيا التعل

ي تقليل الزمن المستغرق ف

نقل المعلومات والخبرات 

للمتعلمين

هل ساعدت مستحدثات تكنولوجيا التعليم على ارتقاء مستوى المعلم



–المهارات صقل –الفهم –االدراك الحسي –توفير الوقت 
نويع ت–تنمية الحس الجمالي –التفكير المنظم وحل المشكالت 

علم نحو التعلم الدفع بالمت–تشويق المتعلم للدرس –اساليب التقويم 

ين تعلمهتمكن المتعلم من تحس–تنمية المهارات التعاونية –الذاتي 

من تقليل التنمر  وزيادة اهتمامهم  وشغفهم الكتشاف المزيد–

.التكنولوجيا

العملية مستحدثات تكنولوجيا التعليم ساعدت على رفع مستوي
التعليمية



VIRTUAL REALITYالواقع االفتراضي  

اكساب وصقل المهارات  لدي المعلم والمتعلم، •

تراضي يمكننا إضافة تعمل هذه التكنولوجيا على تغيير طريقة التعلم باستخدام أحدث التقنيات حتى االن مثل تقنيات الواقع االف•

ة حيث يتم اثارة المزيد من اإلثارة في عملية التعلم، حيث تستخدم في المواد العملي وااللعاب الرياضية والرسم واالنشطة الحركي

.شغف الطالب من خالل محاكاة األنشطة امامهم على الوسائط خاصة في التعليم عن بعد او أثناء الظروف الصعبة 



AUGMENTED REALITY     ARالواقع المعزز   

عالمين دمج الواقع االفتراضي والعالم المعزز عن طريق تطبيقات من التفاعل مع ال•

.   او الواقعين مع القدرة على التمييز بينهم

فيها دروس  بالفيديو يراها الطالب وهو في الفصل، او عن بعد، •

كانية كذلك تحويل المواد العملي الي انشطة الكترونية وصنع افالم تعليمية وإم•

التوسع لتطبيقها على كل انواع المواد التعليمية 



هاية المستحدثات التكنولوجية ال ن
لها 





دقائق للصالة10بريك 



:ورقة علمية بعنوان

الممارسات التأملية ودورها في تحسين  األداء التعليمي 

:مقدمة للمؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم

"المعلمينالتعليم عن بعد والسعي لتحسين جودة التعليم ورفع أداء "

إعداد 

فاطمة الشهري . أ

منى العصيمي  . أ



مقدمة

إلحاًحا يعد التفكير من أكثر القضايا التربوية

لتفكير دراسة وبحثا وتطبيقًا وغني عن القول أن ا

.يحتل مكانة جليلة في ديننا اإلسالمي



المقدمة 

رجة دوفي عالم اليوم تمتلئ جداول التربويين الزمنية باألنشطة المكثفة ل

ال تسمح لهم بتأمل وتقييم ممارساتهم من أجل تقويمها وتصحيحها، ما 

.دعاهم إلى االهتمام بالممارسات التأملية

ويمكن أن تعرف الممارسات التأملية بأنها استقصاء نشط وواع حول 

ذيالمعتقدات والخبرات والمعرفة المفاهيمية اإلجرائية في ضوء العمل ال

يقوم به، يمكنه من حل المشكالت واستخدام المعرفة الضمنية في موقف 

جديد مما يساعد على اشتقاق استدالالت جديدة تكون نظرية الممارس 

.الخاصة التي تحقق تطلعاته مستقبالً 



.هو إمعان النظرالتفكير لغةً 

جاوز ا هو نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحساس واإلدراك ويتاصطالحً 

.اإلثنين معاً إلى أفكار مجردة

الموضوعية في ا من أنماط التفكير التي تعتمد علىالتفكير التأملي نمطً ويعد

.حل المشكالت وتفسير الظواهر



متى ظهر هذا النوع من التفكير؟ 

لوك باهتمييام البيياحثين فييي السييحظييي التفكييير التيي ملي 

فيي التنظيمي منذ سيبعينات القيرن الماضيي بينميا ظهير

ميين ثنيييناالتعليييم فييي مطلييع القييرن العشييرين علييى يييد 

و (يجيون دييو):هماوعلم النفسالفالسفة في التربية 

(. دونالد شون)



حيث يرتكز على هو التفكير المتعمق بالعمل بنية تحسينه ويتضمن عنصر الوعي باألداء والسعي للعثور على معنى لألحداث

.فكرة أن تجربة واحدة ال تؤدي بالضرورة الى التعلم وأن التفكير المعتمد على التجربة أمر ضروري

reflective  thinkingالتفكير التأملي  

وم به الفرد استقصاء نشط وواع حول المعتقدات والخبرات والمعرفة المفاهيمية اإلجرائية في ضوء العمل الذي يق

خاصة يمكنه من حل المشكالت واستخدام المعرفة الضمنية في موقف جديد كما تساعد على تكوين نظريته ال

.للممارسات المهنية األفضل



ية التي يمر التأمل هو شكل خاص من التفكير ينجم عن الشك والحيرة في المواقف الحيات
ستنتاجات فيها المرء مما يدفعه للبحث الهادف لجالء األمر مستعينًا بما تراكم لديه من ا

:مستمدة  من خبرات وتجارب ويهدف إلى

أهداف التفكير التأملي 



.زيادة الوعي الذاتي بالممارسة المهنية

.  تطوير معارف جديدة ذات صلة بالممارسات المهنية

.لربط بين الخبرات وتوظيفهاا

.تطبيق استراتيجيات محددة على مهام جديدة



.فهم أوسع للمشكالت التي تواجه الممارسين

.يساعد على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق

.للمهامعمل ترتيب



:األوىلاملرحلة
؟عمليهوما➢
منه؟اهلدفما➢
ري؟التغيإحداثيفدوريهوما➢

:مراحل الممارسات التأملية



:الثانيةالمرحلة

ماذا؟➢

كيف؟➢

لماذا؟➢

:مراحل الممارسات التأملية



التدقيق 
البصري 

الكشف عن خلل في 
موضوع ما

توليد الحلول 

اختيار الحلول 

تحديد المشكلة

خطوات الممارسات  الت ملية الفاعلة 



الملف الوثائقي 

1

ا

لتفكير 

بصوت 

عال   2

سجل 

األفكار

3

البحوث اإلجرائية

4

أشرطة 

الفيديو 

والتسجيل 

الصوتي   

تسلسل 

الكفاءات  

6

أدوات وتقنيات 

الممارسات 

الت ملية

1

5



الحلقات والمؤتمرات والندوات  مجموعات التعلم 



نتائج تتحقق مع الممارسات التأملية

.الفهم األعمق للمشكالت التي تواجه التربويين•

. الربط بين الخبرات التربوية وتوظيفها•

.  زيادة الوعي الذاتي بالممارسة المهنية التربوية•

.  ويةتطوير معارف جديدة ذات صلة بالممارسات المهنية الترب•

.يقاتهاالمساعدة على سد الفجوة بين النظريات التربوية وتطب•

.تطبيق استراتيجيات تعليمية محددة على مهام جديدة•

.ترتيب وتنظيم المهام التربوية•



التوصيات

.العمل على اكساب التربويين مهارات التفكير التأملي•

.تنمية قدرات التربويين على استخدام أدوات التفكير التأملي واالستفادة منها•

ة في عقد ورش العمل والدورات التدريبية التي تساعد على نقل وتبادل الخبرات الميداني•

.  الممارسات التأملية

معوقات التي تكثيف الدراسات حول واقع تطبيق الممارسات التأملية في الميدان التربوي وأهم ال•

. تواجهها

.  العمل على اكساب الطالب مهارات  التفكير التأملي منذ الصغر•



كمشكراً لحسن استماع



"التعلم الرقمي " حماضرة بعنوان 

إعداد
ناهد دويدار/ األستاذة

إستشارى التدريب والتطوير

لضمان جودة التعليماخلامس ؤمتر العربي الدويل ـمال

التعليم عن بعد)بعنوان
(والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمني
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مؤتمر التعليم عن بعد و السعى

لتحسين جودة التعليم و رفع اداء المعلمين



التعلم الرقمى

ناهد دويدار\أ
مراجع خارجى فى  مجال 

جودة التعليم قبل الجامعى



التعلم عن بعد

:تعريفه

عن طريق البريداواخر السبعينات :تاريخه

االذاعة و التلفزيوناواخر الثمانيات

األنترنتحاليا

:انواعه

مختلط-غير متزامن-متزامن-

هو نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما 

ويهدف إلى جذب طالب ال يستطيعون . إلى أماكن متفرقة جغرافيًا

.تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج تعليمي تقليدي



تعريف التعلم الرقمى

هو طريقة تعليميه مبتكره لالدوات الرقمية او االلكترونيه

المكونات

مكون ادارى-مكون تكنولوجى-مكون تربوى-

مجاالته
محاضرات–مؤتمرات –دورات –ندوات  ..…



مميزات التعلم الرقمى
خلق نظام تعليمى متقدم-3المرونة-2التحفيز الذاتى-1

سهولة حفظ المعلومات و -4

الحصول عليها
توفير العديد من مصادر -5

المعلومات بطريقة سهله

سلبيات التعلم الرقمى

صعوبة الحصول على اتصال جيد باالنترنت فى االماكن النائية-1

توفير اجهزة حاسوب جيدة مرهق ماديا لدا البعض-2

غير مناسب لكل التخصصات خصوصا الكليات العملية-3

تهميش الدور القيمى التربوى فى تنشئة الطالب-4



مهارات التعلم الرقمى

السرعه فى االداء-3يتسم بالمرونة-2مهارات تكنولوجية-1

مهارات ادارة الوقت-4

مهارة الدمج بين المادة و التقنية التكنولوجية و طريقة التدريس-6

خلق بيئة تعلم فعالة-5

التعلم الرقمى و ازمة كورونا

كان الحل البديل لتواصل العملية التعليمية دون حدوث تواصل مباشر بين االفراد



عوامل نجاح التعلم الرقمى

تأسيس بنيه تحتية تكنولوجية متقدمة-1

تدريب المعلمين و الطالب على كيفية استخدام منصات التعلم االلكترونى-2

تصميم برامج و دورات تعليمية تتناسب مع مختلف المستويات-3

وضع خطط و جداول تنفيزيه خاصه باالنشطه الطالبية و االختبارات-4



توصيات

استخدام استراتيجيات تعلم مع هذا النوع من التعلم-1

المحاكاة-الرحالت االفتراضية-المعكوسالتعليم -

التركيز على المحتوايات المرئية التفاعلية-2

البيئات االفتراضية-



التعلم االلكترونى التعلم التقليدى
معالجة المعرفةتركز على- انتاج المعرفةتركز على-

المعلم معين للمتعلم- المعلم محور العملية التعليمية-

ماديامكلف- ال يكلف ماديا-

ال يشترط مكان و زمان محددين- االلتزام بمكان و زمان محددين-

يعتمد على التعلم الزاتى- يقلل من فاعلية التعلم الذاتى-

ال يشترط الحضور طوال االسبوع- الحضور طوال االسبوعيشترط-

جميع االعمار- يشترط عمر محدد-



–فيديو –صور –نصوص كتابية -

رسوم متحركة

المحتوى العلمى على شكل كتاب او -

صور

التواصل خارج الحصة عن طريق -

…. االيميالت او

يكون فى التواصل مع المعلم غالبا-

الحصة

محددغير- الرفقاء هم من بداخل الفصل او -

المدرسة

يتحدث بلغات مختلفة للتواصل مع -

االخرين

التى يتحدث بها لغة الدولة هى-

الطالب غالبا

اعداد غير محددة- يتم قبول اعداد محدودة حسب -

االماكن المتوفره

يراعى الفروق الفردية- مراعات الفروق الفردية ضحلة-

يعتمد على مهارات كثيرة مثل حل -

و التفكير االبداعى و الناقدالمشكالت

يعتمد معظمه على الجانب المعرفى -

(الحفظ)

التغذية الراجعة فورية- الراجعة ليست فوريةالتغذية-

تحديث المعلومات يتم بسهولة و -

بسرعة

المعلومات تظل ثابته لمده طويلة-

وجود بيئة )ال يوجد عقاب بدنى -

( امنة و لكن …

عدم )قد يستخدم العقاب البدنى -

(وجود بيئة امنه



معوقات تقابل المعلم الرقمى

معرقة الطالب جيدا-1

فهم قدرات الطالب المختلفة -2

التحفيز-3

تكوين جسرا بين االداره و الوالدين و الطالب-4

ضيق الوقت للتخطيط-5

زيادة االعباء الوظيفية على المدرس-6

ضغط من مدراء المدرسة و االدارة-7

الموازنه بين احتياجات التعلم المتنوعه-8



توصيات للتعلم الرقمى 

البدء بمداخل ايجابية صوتية او من خالل الصور-1

تحية الطالب فى البداية يولد شعور باالنتماء-2

تخصيص وقت لمناقشة المشكالت -3

اللتى تواجه الطالب قبل البدء فى الحصة

جعل الدرس شيق و ممتع باساليب ووسائل مختلفه كل مرا-4

عمل استراحات ذهنية كفواصل الراحة المخ-5

حضور اللقائات و المؤتمرات و االجتماعات لمناقشة احدث المستجدات-6

فى االستراتيجيات و البرامج االلكترونيه

الحفاظ على الهوية الثقافية-7

االهتمام بلغة الجسد -8

(نبرة الصوت و االشارات من الطرفين لمعرفة ردود االفعال اتجاه المحاضره)
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يف ( Kahoot)فاعلية تطبيق : ورقة عمل بعنوان 
زيادة دافعية الـمتعلمني للتعلم

مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل اخلامس لضمان جودة التعليم 

التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمني:بعنوان 

خلود حيي حسني غرزان/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26



محتوى ورقة العمل

:  تضمنت الورقة العديد من المحاور كالتالي

ملخص ورقة العمل. 1

مقدمه. 2

هدف ورقة العمل. 3

مشكلة ورقة العمل. 4

أهميتها. ٥

المصطلحات. 6

.أهمية استخدام التقنية في التعليم. ٧

ما هو تطبيق كاهوت؟. ٨

.مميزات التطبيق. ٩
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.سلبيات التطبيق. 10

.كيفية استخدامه. 11

.كيفية تسجيل الدخول في البرنامج. 12

.نتائج استخدام التطبيق أثناء الدرس. 12

.مقترحات . 14

.توصيات. 1٥

.المراجع. 16
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ملخص ورقة العمل-1

ليم خالل التعليم تعتبر التطبيقات التعليمية المساعد األقوى للعاملين في مجال التع
د في عن بعد والتي من خالل اختيار ما يناسب قدرات الطالب ومستوياتهم تساع

كما تحفز . عةتوفير بيئة تعليمية تحتوي على طرق تدريس وأساليب تقويم متنو
كة المتعلمين على اكتساب خبرات جديدة ومهارات متعددة، وزيادة مستوى مشار

مين في التعليم عن وبسبب صعوبة جذب انتباه المتعل. المتعلمين في العملية التعليمية
د على خلق بعد يتجه المعلمين والمعلمات الى استخدام برامج تفاعلية متنوعه تساع
ية في بيئة تعليمية ُمحفزه لذلك تم إعداد ورقة العمل لعرض تجربتي الشخص

.  لزيادة دافعية المتعلمين للتعلم (Kahoot)الكاهوتاستخدام برنامج 
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المقدمة-2
الت ومن يتميز القرن الواحد والعشرين بسيطرة التكنولوجيا على مختلف المجا

وجيا في أبرزها مجال مجال التعليم، اذ أثبتت العديد من الدراسات فاعلية التكنول
وفرت الوقت ( 2004)عملية التعليم حيث أنها كما ذكر كالً من محمد ومحمود

اسب البيئة وقللت الجهد على المعلم وعملت على تسريع عملية التعليم بطريقة تن
.التعليمية التي يتعلم فيها المتعلمين والفروق الفردية بينهم

جدا، بسبب في الوقت الحالي، ارتفعت نسبة االحتياج للتكنولوجيا بشكل كبير
وجه التعليم جائحة كورونا تعذر على المتعلمين الذهاب للمؤسسات التعليمية لذلك ت

ريق في المملكة العربية السعودية بسبب هذه الجائحة الى اتخاذ شكل آخر عن ط
ن في هذا تلبي احتياجات المتعلمين والعاملي( عن بعد)ابتكار منصات تعليمية 

.المجال بطريقة تضمن سالمتهم

فزة ومشابهه يتطلب هذا النوع من التعليم الكثير من الجهد لخلق بيئة تعليمية ٌمح
تعلم وجذبللبيئة الصفية التي اعتاد المتعلمين عليها لزيادة الدافعية لديهم لل
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ه انتباههم واكتساب المعرفة بطريقة بسيطة وسريعة تناسب وقت الحص
رق وأسهلها االفتراضية، لذلك يقع على عاتق المعلمين والمعلمات اختيار أفضل الط

ستخدام كما يجب عليهم ايضا ا. لتحقيق األهداف السامية المرجوة من عملية التعلم
مية شعور الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة والتفاعلية التي تساعد على تن
.  تعلمالمتعلم بأنه محور عملية التعلم وُمشارك فاعل فيها وزيادة دافعيته لل

ين المعلمين خالل فترة التعليم عن بعد ظهرت العديد من البرامج التعليمية التي تع
عية في والمعلمات على تقديم حصة افتراضيه مشابهه الى حد كبير الحصة الواق

.  الصف الدراسي

خالل المستخدمهوهو أحد البرامج kahootتم إعداد ورقة العمل لتوضيح برنامج 
في التعليم عن بعد وكان له أثر واضح في ( 2020/2021)تجربتي هذا العام 

ن واعتماده إثارة دافعية المتعلمين للتعلم وذلك لسهولة استخدامه من قبل المتعلمي
خدام هذا تم است. على اللعب إلثارة روح التنافس بينهم للحصول على نقاط أعلى

دائي في البرنامج لتدريس اللغة اإلنجليزية للصف الرابع والخامس والسادس ابت
.االبتدائية التاسعة والثالثون
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هدف ورقة العمل-3

ناء الحصه تحفيز المعلمين والمعلمات على استخدام التطبيقات التعليمية أث.1
.االفتراضية

ها في تطوير تبصير المعلمين والمعلمات بأهمية التطبيقات التعليمية ومساهمت.2
.البيئة التعليمية وزيادة دافعية الطالب للتعلم

وزيادة دافعية توضيح مدى فاعلية تطبيق كاهوت في خلق بيئة تعليمية ُمحفزه.3
.المتعلمين للتعلم
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مشكلة ورقة العمل-4

معلمات حيث يشكل التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا تحدي كبير للمعلمين وال
ذلك يسعى ل. يجب عليهم جذب انتباه المتعلمين والحفاظ على التركيز أثناء الدرس
الب للتعلم المعلمين والمعلمات الى خلق بيئة تعليمية ُمحفزه ومثيره لدافعية الط

. الكاهوتوذلك باستخدام برامج تفاعلية مثل 

:تم إعداد ورقة العمل لتوضيح ما يلي

لم؟في زيادة دافعية المتعلمين للتعالكاهوتهل يساعد استخدام تطبيق -1

امج أثناء ولإلجابة على هذا السؤال سيتم تلخيص تجربتي في استخدام هذا البرن
.الحصص االفتراضية
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أهميتها-5

علمات على تم إعداد ورقة العمل في سبيل أن تكون سببا في تحفيز المعلمين والم
استخدام تطبيق استخدام التطبيقات التعليمية التفاعلية أثناء الحصة وتشجيعهم على

.كاهوت كأداة لتقويم أداء الطالب
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المصطلحات -6
التعليم•

”  المعرفةنقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه" 
(12ص.201٥فريده،)

تكنولوجيا التعليم•

مجموعة من اآلالت و األدوات الحديثة الموظفة في التعليم كجهاز الحاسوب "
(21ص.201٥فريده،" )مثال

التعليم عن بعد•

فصل هو عملية تعليمية ال تتطلب وجود المتعلمين والمعلمين في مكان واحد كال
.الدراسي، وانما يتم عن طريق استخدام منصات تعليمية
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التحفيز•

.هو إثارة الرغبة لدى المتعلمين لتعلم شيء ما

الدافعية•

حالة داخلية تحدث لدى المتعلم وتحرك افكاره ومعارفه وتثير وعيه هي "
العبادي،" )وانتباهه وتحثه لمواصلة األداء للوصول إلى حالة توازن معينة

(.٧، ص2020
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أ مهية اس تخدام التقنية يف التعلمي-٧
رفع كفاءة عملية التعلم

خلق بيئة تعليمية ُمحفزة

إشراك المتعلم في العملية التعليمية بشكل فعال

ناسبهم منح المتعلمين فرصة للتعرف على أسلوبهم التعليمي الذي ي
لمينمما يتيح للمعلم القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين المتع

ية مثل اكتساب المعرفة بطريقة مبتكرة بعيدا عن الطريقة التقليد
.التلقين والمحاضرة
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توفير الوقت والجهد

التي تدريب المتعلمين على كيفية الحصول على المعلومات
يةيحتاجون إليها في ظل كثرة المعلومات في عالم التقن

ة في التعلمتدريب المتعلمين على كيفية االستفادة من التقني

علمينالتنوع في طرق التدريس بما يتناسب مع قدرات المت
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؟الاكهوتتطبيق ماهو-٨

ي هو برنامج تعليمي يستند إلى نظام اللعب وااًلستجابة ف

جعهم الفصول الّدراسية والذي من ش نه أن يّحمس الطلبة ويش

فس والتناعلى ااًلنتقال من الجو االًعتيادي إلى جو الحماس
.(Singer, 1316)"والمتعة 
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ممزيات التطبيق-٩

وجود أنماط متنوعه من االسئلة مثل االختيار من متعدد، الصواب •
.والخطأ والترتيب والكتابة

وجود خاصية ضبط الوقت المتاح لإلجابة مما يُمكن المعلمين •
.والمعلمات من اختيار الوقت المناسب لجميع المتعلمين

إمكانية إدراج الصور عند إعداد األسئلة•

توفره باللغتين العربية واالنجليزية•

ج او مقدرة الطالب على الدخول للعبة دون الحاجة الى تحميل البرنام•
Kahoot.itانشاء حساب من خالل استخدام الكود عبر صفحة الويب 

اتاحة الفرصة لجميع المتعلمين للمشاركة في الوقت ذاته•
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تعلمين األسرع خلق بيئة تنافسية بين المتعلمين عن طريق منح نقاط للم•
في اختيار اإلجابة الصحيحة ثم عرض الحاصلين على الخمسة

ائمة المراكز األولى، كما يمكن عرض ترتيب جميع المشاركين في ق
(1انظر صورة رقم )بناء على نقاطهم المكتسبة 

زيادة قوة التركيز عند المتعلمين•

يمكن استخدامه لتقييم المجموعات او االفراد او االقران•

تقديم تغذية راجعة فوريه•

.إمكانية استخدامه على الكمبيوتر او األجهزة المحمولة•
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سلبيات التطبيق-١٠

البد من شراء البرنامج للحصول على جميع الصالحيات

البد من توفر شبكة اتصال

يحتاج المعلمون والمعلمات الى انشاء حساب للدخول الى
البرنامج

عدم عرض االجابات في أجهزة المتعلمين

قد يستغرق دخول جميع المتعلمين وقتًا أطول من المتوقع

80



كيفية اس تخدام التطبيق-١١

يقوم المعلمون والمعلمات •

ي بإنشاء حساب للتسجيل ف

مج البرناموقعالبرنامج عبر 

بيق االلكتروني او تحميل التط

يقة انظر الصور لتوضيح طر)

(التسجيل

ئلة انشاء اللعبة بتكوين االس•

ابة وتحديد الوقت المتاح لإلج

على االسئلة وايضا تحديد

االجابة الصحيحة

عندما يحين وقت •

استخدامه أثناء الدرس 

يقوم المعلم بعرض كود

ى اللعبة على الشاشة حت

تابته يتمكن المتعلمين من ك

ي سواء في التطبيق او ف

من خالل صفحة الويب

ادخال "الضغط على 

"الكود
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رمز يقوم المتعلمين بإدخال ال•

ومن ثم كتابة اسمائهم

عند دخول الجميع يقوم •

المعلم ببدء اللعبة

عند بدء اللعبة سيظهر •

ة السؤال للمتعلمين وأربع

مربعات فارغة ملونه 

أحمر، أخضر، أزرق، )

(2انظر صورة رقم )( أصفر

ال يقوم الطالب بقراءة السؤ•

وي ثم اختيار اللون الذي يحت

اء على االجابة الصحيحة بن

على ما يرونه في شاشة 

ه/المعلم

عند انتهاء الوقت يتم عرض•

ة االجابة الصحيحة ثم قائم

لى المتعلمين الذين حصلوا ع

ة نقاط عالية وهكذا حتى نهاي

اللعبة
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بعد انتهاء اللعبة يتم •

عرض أسماء الخمسة 

ى األوائل الذين حصلوا عل

كما يمكن . أعلى النقاط

ه عرض نقاط /للمعلم

يبهم جميع المتعلمين وترت

.بالضغط على تقرير

(٢)صورة رمق 
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اضغط على تسجيل الدخولطريقة تسجيل ادلخول يف الربانمج-١٢
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ختر نوع الحساب الذي ترغب بإنشائه ا

(اختر معلم)
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(اختر مدرسة)ختر مكان عملك ا
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قم بإدخال بيانات

أو يمكنك تسجيل 

دخولك باستخدام 

حساب قوقل أو 

مايكروسوفت أو أبل
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ختر نوع الحساب الذي ترغب بها
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يمكنك اختيار اسم يناسبك
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اللعبهختر انشاء لبدء إعداد ا
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ختر انشاء ا
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ة إلضاف

سؤال

كتابة

السؤال

إضافة 

اإلجابه
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نتاجئ اس تخدام التطبيق أ ثناء ادلرس-١٣

ين زيادة دافعية المتعلم
للتعلم

ة تنمية حس المسئولي
لدى المتعلمين

ين تنمية روح التنافس ب
المتعلمين

تقديم 
التغذية 
الراجعة 
المباشرة

اثارة دافعية الطالبات "
قى الكتساب خبرات جديدة تب

معهم وتربطهم بمواقف 
"  الحياة المختلفة

(11،ص2020العبادي،)

إكساب الطالبات "
معارف جديدة 

وتثبيت المعلومات
ة واألهداف التدريسي
" عن طريق اللعب

(11،ص2020العبادي،)

منح فرص 
متساوية لجميع 
كة المتعلمين للمشار

في االجابة

تحفيز الطالبات 
على المشاركة 
الفاعلة أثناء 

الحصة

رفع المستوى 
التحصيلي 
للمتعلمين

زيادة ثقة المتعلم
بذاته
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المقترحات-14

تي قد إعداد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات عن التطبيقات التعليمية ال•
.تساعدهم في خلق بيئة محفزه خالل التعليم عن بعد

94



التوصيات-15

ية المختلفة ضرورة تحفيز المعلمين والمعلمات على استخدام التطبيقات التعليم•
.أثناء الدرس

ي الفروق تشجيع المعلمين والمعلمات على استخدام أساليب تدريس متنوعة تراع•
.الفردية بين المتعلمين

.التأكيد على أهمية التنوع في وسائل التعليم والتقويم•

.استخدام تطبيق كاهوت في مختلف المراحل التعليمية•

.تدريب المتعلمين على استخدام البرامج التعليمية•
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المراجع-16
Harvard Business Reviewالتحفيز، .1

https://hbrarabic.com/التحفيز/اإلدارية-المفاهيم/

kahootكاهوت. 2021. جراد،مال . 2 أداة تعليمية قائمة على اللعب، تعليم جديد :

https://www.new-educ.com/كاهوت-kahoot-اللعب-على-قائمة-تعليمية-أداة

لدراسي في زيادة الدافعية والتحصيل االكاهوتفاعلية استخدام تطبيق . 2020. مالعبادي، . 3
.سطجامعة الشرق األو. لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مادة التاريخ في لواء ناعور

.اديسجامعة عبد الحميد بن ب. التكنولوجيا ودورها في العملية التعليمية. 2015. فريدة،ك. 4

في تنمية kahootفاعلية استخدام برنامج التعلم القائم على اللعب . 2020. درادكه،ح. 5
مجلة . ة البحرينالتحصيل الدراسي والدافعية نحو التعلم لدى طالب الصف الثالث االبتدائي بمملك

.العلوم التربوية والنفسية
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ورقة عمل
"  

تجربة تطبيق تقن 

(  
  التعليم ومهارات القرن( منصة مدرسن 

 
"  21ف

المعيلينوف بنت فهد . أ



:مقدمه 

ي ظل التطورات التكنولوجية الرسيعة تواجه المؤسسات الهادفة إىل تحقيق البقاء واالستمرا
ر تحديات جمة، ف 

نت وثقافة  ورة االستعانة بأدوات تالرقمنهوأهمها االنتشار الواسع لإلنتر كنولوجيا المعلومات ، وهو ما يفرض علينا ض 

ات الديناميكية ي ظل هذه التغتر
بالقدرة والتطور واالتصال، وذلك من خالل استخدام أساليب إدارية فعالة، تتصف ف 

ي تشهدها من جهة، ومن جهة أخر 
ات البيئية التر ى االرتقاء بأدائها الدائم، كي تتمكن هذه المؤسسات من مواكبة التغتر

.إىل مستوى أفضل



:التعليميةالمنصاتمفهوم

ز يعرف ,Walters)وجونوديديوالتر Dede, John ونيةالتعليميةالمنصة(2009 المنتجاتفئةبأنها :اإللكتر

ي األوليةالتعليميةالبيئةبمثابةلتكونوالمصممةالجديدة،التعليمية
تدعموهي التكنولوجيا،ةكثيفالدراسيةالفصولف 

ي للعملمصممةوهي الطالب،وتقييمالصف،وإدارةالدراسية،المناهجلتخطيطبأدواتالمعلم
ي الدراسيةلالفصو ف 

التر

.الدراسيةالمناهجلمحتوىالرئيسي الناقلباعتبارها المعلميقودها 



  منصة
:مدرسن 

الفصولعت  ةالتعليميالعمليةوتنفيذ لتخطيطالمساندةالتعليميةاألدواتمنحزمةعىلتحتويرقميةمنصةهي 

اضية،واللقاءات ونية،واالختباراتالواجباتإىلباإلضافةاالفتر ونية،تواالستبياناالنقاش،وساحاتاإللكتر كذلكاإللكتر

،(تربويةوكتبقصص–األبعادثالثيةمصادر –معززواقع–وكرتونيةمرئيةفيديوهات)المتنوعةالتعليميةالمصادر 

يد وتوفتر  ،الت  ي
ون  .365أوفيسمايكروسوفتوبرامجاإللكتر



الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي 



.....سؤال للنقاش 

ف   /مهام المشر
  منصة مدرسن 

 
بوي ف ة الت 

رحلة القائد/  
  منصة مدرسن 

 
:  ة المدرسة ف

رحلة المعلم/  
  منصة مدرسن 

 
:  ة المدرسة ف

رحلة الطالب/  
  منصة مدرسن 

 
:ة ف



ي و مهارات القرن 
21منصة مدرستر

















ي 
ون  ي التعليم اإللكتر

 
توصيات النجاح ف



ختاما  















ورقة عمل 

عليم  استخدام الواقع المعزز في الت

عواطف صالح السراني / إعداد  أ
ماجستير تكنولوجيا تعليم

مقدمة للبورد الذهبي العالمي لالستشارات والتدريب

.للعرض في المؤتمر الدولي الخامس للتعليم عن بعد

هـ1442ذو القعدة 17و16الموافق 2021يونيو 27و 26

المملكة العربية السعودية



:مقدمة 
المنصوات العالم اليوم يشهد تطور رقمي كبير، وهذا التحوول الرقموي يحودث سوريعا مموا أثور علوى التعلويم فظهورت

حول التعليم التقليدي الى والبرامج و التطبيقات اإللكترونية لتساهم في تسهيل العملية التعليمية وبالتالي تساعد على ت

يوادة الدافعيوة نحوو التعليم الحديث المعتمد على اسوتخدام التقنيوة الحديثوة وذلوك مون أجول تحسوين العمليوة التعليميوة لز

ة اإلبداع والتفاعل التعلم وجذب انتباه الطالب وتوفير بيئة جاذبة للتعلم، ومما الشك فيه أن التربويون يدركون أهمي

.ومن التقنيات الحديثة استخدام الواقع المعزز في التعليم. في العملية التعليمة

لكمبيوووتر وتقنيووة الواقووع المعووزز تعتموود علووى اسووقاط أجسووام بصووورة ثالثيووة األبعوواد، باسووتخدام أدوات مسوواندة مثوول ا

لها لدى الطالب اللوحي أو الهاتف المحمول، ويعتمد الواقع المعزز على تصوير األشياء التي يصعب تمثيلها أو تخي

م المتخلفوة ويمكون اسوتخدام هوذه التقنيوة لكافوة مسوتويات التعلوي. وعرضها لهم بصورة مشوقة وأقرب للذهن والواقوع

. وأنها ال تقتصر على فئة عمرية دون األخرى

ت تكنولوجيا الواقع الُمعزز بأنها إضوافة المعلوموات مون خوالل كائنوا( 252ص: 2018هويدا عبد الحميد )وتصف 

ياقية لتحسوين فهوم التعلم الرقمية إلوى الواقوع الحقيقوي، بمعنوى أنوه يودمج الكائنوات الرقميوة التوي تصونف البيانوات السو

عليم لكونهوا تُشوجع المتعلم للمحتوى، ومن ثم يمكن اعتبار تكنولوجيا الواقع المعزز بمثابة خطوة أساسية لتحديث الت

.ةالمتعلم على التساؤل حول الحقائق العلمية والمفاهيم الواقعية باالعتماد على استخدام األجهزة الذكي



م الحقيقية الواقع المعزز هو نظام تكنولوجي يسمح بإدخال عناصر افتراضية في بيئات الُمستخد"

دم من خالل بالتزامن مع حدوثها في العالم الحقيقي، بهدف تعزيز الجانب اإلدراكي والحسى للُمستخ

ألبعاد توظيف مجموعة من األدوات والمكونات فائقة التصميم كالصور والرسوم المتحركة ثالثية ا

".  ئات الواقع المعززتُقدَّم بشكل تفاعلي لتحقيق أهداف تعليمية ُمحددة في ضوء البناء والتصميم لبي

(16، ص 2016عبد الرؤف إسماعيل )

ز الواقع المعزز ب نه شكل من أشكال التقنية التي تعز( "Quonset al,2011:P:120)كما عّرف

كنولوجيا بيئة الُمستخدم الواقعية من خالل المحتوى الُمنتج بواسطة الحاسب اآللي حيث تسمح ت

ية، حيث الواقع المعزز بإضافة المحتوى الرقمي بسهولة ويسر على إدراك الُمستخدم لبيئة واقع

النصية يمكن إضافة الكائنات ثنائية وثالثية األبعاد، وإدراج ملفات الصوت والصورة والمعلومات

.".التي تعمل على تعزيز معرفة المتعلمين، وفهم ما يجرى من حولهم

Cascalesa)ويعرفه. et al 2013:P 421 )التكنولوجيا التي تقدم محتويات افتراضية مثل "ب نه

قيقية، الكائنات ثالثية األبعاد التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب مثل النصوص، األصوات، الصور الح

".والفيديو ودمجها مع الكائنات الحقيقية في الوقت الحقيقي

زالواقع المعز

ما هو الواقع المعزز



(:Projection)اإلسقاط -أ
لصور وهو من أكثر أنواع الواقع المعزز شيوًعا واستخداًما، ويعتمد على استخدام ا

اها الفرد من االصطناعية واسقاطها على الواقع الفعلي لزيادة نسبة التفاصيل التي ير

خالل األجهزة، وأكثر المجاالت استخداًما لهذا النوع من الواقع هو في مجاالت بث

ايات التحليل المباريات الرياضية، بحيث يتم تتبع حركة الرياضي بجزئيات صغيرة لغ

طعتها وغيره، أو عندما يتم توضيح مجاالت اللعب أو حدود الملعب أو المسافة التي ق

جودة في الكرة باستخدام المقاييس المترية على الشاشة فقط، وهي فعليًّا غير مو

(.أ-1شكل )الواقع 

:(Recognition)لتعرف على األشكال ا-ب

ل محدد يقوم هذا النوع من أنواع الواقع المعزز على مبدأ التعرف على الشكل من خالل التعرف على الزوايا والحدود واالنحناءات الخاصة بشك

ضمن كالوجه أو الجسم، لتوفير معلومات افتراضية إلى الجسم الموجود أمامه في الواقع الفيزيائي، وعادة ما يستخدم هذا النوع من الواقع

،  جهزة االستخبارات، للتعرف على الوجوه واألشكال الجسمية لألشخاصكالمؤسسات الحكومية ذات المستوى العالي السرية من العمل، 

اُستخدمت التقنية للتعرف على الوجه من خالل تزويد الباحث ( ب-2)والبحث عن ملفاتهم، أو كل ما يتعلق بهم من معلومات، وفى شكل 
.بتفاصيل إضافية

أنواع الواقع المعزز
أنه ي فيإن مبدأ الواقع المعزز يقوم على الدمج ما بين الظواهر االصطناعية واالفتراضية ضمن الواقع الفيزيائي، وهو على عكس الواقع االفتراض

ة ما مشتركيستبدل بالحقيقة ما هو فرضى، في حين أن الواقع المعزز يدمج ما بين الظواهر الطبيعية والظواهر االصطناعية، وبالتالي تظهر الصورة

(Mackay,2002,P:3. )بين الواقعين



(Location)الموقع -ج

خري وهى عبارة عن طريقة يتم توظيفها لتحديد المواقع باالرتباط مع برمجيات آ

 Triangulation)وتكنولوجيا التثليث ( (GPS)تحديد الواقع : منها
Technology )رد إلى التي تقوم مقام الدليل في توجيه المركبة أو السفينة أو الف

لى الواقع، النقطة المطلوب الوصول إليها باستخدام نقاط انتقاء فرضية وتطبيقها ع

في حال استخدام الهواتف الذكية المدعومة ببرمجية تحديد المواقع : مثل ذلك

(Gps ) التي تساعد على تحديد مكان الفرد، ومن خالل مجموعة من األسهم

ل إلى واإلرشادات الفرضية والواقعة على صورة حيث تقوم بتوجيه الفرد للوصو

يظهر الواقع المعزز ( ج-3)النقطة الثانية المرغوب في الوصول إليها، والشكل 

.من النوع الذى يحدد الموقع

(Outline)الُمخطط -د

خص الُمخطط هو طريقة دمج بين الواقع المعزز والواقع االفتراضي، وهو أحد أنواع الواقع المعزز القائم على مبدأ إعطاء اإلمكانية للش

اط بدمج الخطوط العريضة من جسمه، أو أي جزء مختار من جسمه مع جسم آخر افتراضي، مما يعطى الفرصة للتعامل، أو لمس أو التق

ألفالم أجسام وهمية غير موجودة في الواقع، وهي موجودة بكثرة في المتاحف والمراكز العلمية التعليمية، ويجرى اآلن استخدامها في ا

(د-4).المتعلقة بتطور األرض أو الحقب الزمنية القديمة بحيث يتم دمج مخلوقات منقرضة أو أسطورية مع وجود اإلنسان العقلي

أنواع الواقع المعزز



إلى خصائص الواقع Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier&Machntyre, 2001): )أشار كل من

:المعزز منها

.التفاعلية في وقت استخدامها

.إمكانية ادخال المعلومات بطريقة سهلة وفعالة

خصائص الواقع المعزز

.يمزج بين الحقيقة والعالم االفتراضي في بيئة حقيقية

..توفير معلومات واضحة وقوية ودقيقة

.جعل اإلجراءات المعقدة سهلة للمستخدمين

.توفير معلومات واضحة وقوية ودقيقة

.يميعرض النماذج بشكل مبسط وواضح للمتعلمين ضمن خطة الموقف التعل

.تكلفة المواد التعليمية منخفضة نسبيا

.تعطي الموقف التعليمي كثيرا من الديناميكية والنشاط

.تدمج بين شرح المعلم الفعلي والكائن الرقمي



.لحواسهميرةإثارة الدافعية والحماس لدى المعلمين، حيث المادة التعليمية تعرض بصورة جذابة ومشوقة فتساهم في اشراك المتعلمين ب ساليب جديدة ومث

عن بعدالواقع المعزز في التعليم

لية باستخدام األجهزةالبيئة التعليمية تعد بيئة خصبة لتطبيق تقنية الواقع المعزز، فمن الممكن تحويل الكتب الورقية إلى منصات عرض تفاع

م وتساعد على الذكية، فمثال بدال من دراسة أجزاء جسم اإلنسان بتوجيه جهاز ذكي نحو الكتاب فيعطي ثالثية األبعاد فتسهل الشرح على المعل
.استيعاب المعلومة بصورة أعمق وأسرع

تعليمتقنية الواقع المعزز وأهميتها في ال

.انب مختلفةإمكانية تقديم الخبرات التعليمية من خالل نماذج ثالثية األبعاد، حيث تمكن المتعلم من مشاهدة وتحليل الموضوعات من جو

.اء، البركانتقديم خبرات تعليمية في نفس الموقع التعليمي والتي يصعب الوصول إليها مثل الفض

.لحقيقيإتاحة فرصة النخراط الطالب في الممارسات األصلية مهما كانت صعوبة تحقيقها في العالم ا

.ائيةالتعامل مع المواد الخطيرة بدون التعرض لألذى، مثل التفاعالت النووية، التفاعالت الكيمي

.ال تحتاج إلى بيئة تعليمية محددة حيث يمكن تطبيقها في الفصل الدراسي

علة بين الطالب تعزز التعلم التعاوني بين المتعلمين، وتساهم في مراعاة الفروق الفردية بينهم، وتحث على المشاركة الفا
.يم مستقلةفي حل المشكالت التعليمية، وتحول عملية التعليم إلى تعلم ، ويوفر فرصا لتعلم أكثر واقعية وأنماط تعل

.متعلم أينما كانرفع قيمة الكتاب المدرسي وإثرائه بالمكتبة المنزلية، وجعل المعلومات الثرية المتوفرة باإلنترنت مصاحبة لل

.تعويض قلة الموارد في التعليم، وتقليل التكلفة، وخلق بيئة التشويق أثناء التعليم



.افتقار المعلم إلى أليات تقنية الواقع المعزز، وكثرة األعباء المطلوبة منه، وقلة الحوافز-

.انعدام وجود منهجية التأطير التعامل مع نهر المعلومات المتدفق-

.تتطلب خبراء ومصممين محترفين لمساعدة المعلم في إيجاد المحتوى المناسب لتقنية الواقع المعزز-

.عدم توفر القناعة الكافية لدى المعلم بهذا النوع من التعليم ، وعدم تفعيله بالشكل المطلوب-

.عدم توفر القناعة الكافية لدى المتعلم بهذا النوع من التعليم ، وعدم فاعليته بالشكل المطلوب-

.تقتصر على مجموعات صغيرة من المتعلمين وغير متوفرة على نطاق واسع-

.قد ال يشكل استخدام الواقع المعزز استراتيجية تدريسية فعالة بالنسبة لبعض المتعلمين-

.التركيز على كم من المعلومات المتداخلة قد يؤثر على الدماغ مما يؤدي إلى تشتت الرؤية لدى المتعلم-
.تباين قدرات المتعلمين في التعامل مع التقنيات الحديثة-

تحديات الواقع المعزز في التعليم

:تحديات تواجه المعلم

:تحديات تواجه المتعلم



.العجز المادي للبدء في مشروع استخدام تقنية حديثة كتقنية الواقع المعزز-

.ةاالعتماد الكبير على التقنيات الالسلكية للتواصل ، األمر الذي يجعل هذه التقنية استهالكا كبير للطاق-

.التطور السريع والمتالحق في تقنية الواقع المعزز ونماذجه يجعل من مواكبته أمرا سهال-

.وفرهاارتباط التعليم باستخدام الواقع المعزز لعوامل تكنولوجية أخرى مثل كفاءة شبكات االتصال، ومدى سهولة ت-

.عدم توفر األجهزة والبرامج التي تحتاجها-

.المخاوف األخالقية التي باتت تفرضها تقنية الواقع المعزز عموما واألجهزة القابلة لالرتداء على وجه الخصوص-

.األمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعي بتكنولوجيا الواقع المعزز-

.تشكيك المجتمع حول فعالية تقنية الواقع المعزز بالمقارنة مع الطرق التقليدية-

.يعد الواقع المعزز انتهاكا لخصوصية اآلخرين، وقد يؤثر على مستوى التواصل والتفاعل اإلنساني-

:تحديات تقنية ومادية

:تحديات المجتمع

عواطف صالح السراني / أ

ماجستير تكنولوجيا تعليم

تحديات الواقع المعزز في التعليم



كل أعميق استخدام الواقع المعزز في الفصول الدراسيية يجعيل الطيالب أكثير انشيغاال بالميادة، وييتعلم الطيالب بشي-

باستخدامه

.إعادة بناء المناهج بصورة رقمية وتوفير متطلباته من تدريب وأدوات وفق خطة زمنية مجدولة -

شيكل أفضيل في زيادة تفاعل الطالب ومساعدتهم على فهم الميواد بدمج هذه التقنية في التعليم والتي تتمثل في -

.خاصة مع أجيال التكنولوجيا الرقمية ، نجد ان هذا التحول مطلوب وآتي ال محالة 

وع؛ فبيدال يساعد الواقع المعزز  الطالب على تحقيق نتائج  أفضل من خالل التخيل واالنغماس الكامل في الموضي-

.من قراءة نظرية حول شيء ما يستطيع الطالب رؤيتها ب عينهم فعليا

في لواقع المعززوصيات تطبيق ات
عن بعد التعليم



المراجع
المراجع العربية: أوال 

 /داخلي)ثالثية األبعاد ووجهة الضبط /ثنائية)العالقة بين تكنولوجيا الواقع المعزز القائمة على الكائنات الرسومية  :(2٠18)هويدا سعيد عبد الحميد)-1

(.2، ج 1٧٨وأثرها على الحمل المعرفي واالنخراط في التعلم لدى طالب الجامعة، مجلة التربية، جامعة األزهر، ع  (خارجي

الحاسب فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز اإلسقاطي والمخطط في تنمية التحصيل األكاديمي لمقرر الشبكات( 2016)إسماعيل عبد الرؤف محمد -2

243-143، ص (4)22. دراسات تربوية واجتماعية. لدى طالب تكنولوجيا التعليم ودافعيتهم في أنشطة االستقصاء واتجاهاتهم نحو هذه التكنولوجيا

https://www.new-educ.comتعليم جديد -تقنية الواقع المعزز وفائدتها في التعليم (: 2020)هاشم عمر إبراهيم-3

التحديات التي تواجه الواقع المعزز، -4

https://sites.google.com/site/augmented787reality/augmented7reality

(1- Cascalesa, A., Pérez-Lópezb, D. & Conterob, M. (2013). Study on Parents’Acceptance Of the Augmented Reality 

Use for Preschool Education. ProcediaComputer Science. 25 (11) 420 – 427

(2-Mackay, W. (2002). Augmented Reality: Linking Real And Virtual

3-Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, C., Julier, N&

Maclntyre, G. (2001). Recent Advances in Augmented

Reality.Retrived 2/7/1435H ,10:30p, from:http://s.v22v.net/pJh

المراجع األجنبية: ثانيا

http://s.v22v.net/pJh


.شكرا لحسن استماعكم

لحياةالواقع المعزز نافذة من نوافذ التطور التكنولوجي في كافة مجاالت ا

عواطف صالح السراني / أ

متعليالماجستير تكنولوجيا 
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

هيفاء نواف عيد املسمار/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
التعليم الذاتي



زرفنقرة،باإلنترنتاتصاالً يمتلكونممناألقلعلىالناس،منكثيريدمتناولفيالمعرفةأصبحت

العامةاتالمكتبإلىانتقاالً أكبادهمآباؤنالهيضربكانممنالمعارفآفاقلكتفتحالكمبيوترعلى

معرفتكتنميةاتي،الذبالتعليمويقصد.الفردفيهايقيمالتيغيرأخرىمدينةفيأحيانًاتوجدكانتالتي

وفيه،ووقتوخطتهالتعلممنهدفكتضعمنأنتبحيثتعليميةمؤسسةفياالنتظامدونومهاراتك

راتالدوفيالحالهوكماوالمدربينالمشرفينبعضبتوجيهاتاالستعانةيمكنكاألحيانبعض

.الوقتطوالعاتقكعلىتقعالكبرىالمهمةلكناإلنترنت،علىالمتوفرةالتدريبية

المقدمة



مفهوم التعليم الذاتي

ن مجموعة من يحصل نتيجة تعلم الفرد نفسه بنفسه أو هو عبارة عالتعليم الذاتي
ألفوووراد عووون طريوووق تأكيووود ذاتيوووة االتعلييييمالتعليموووات التوووي تسووواعد علوووي تحسوووين

ت مقننووة تعموول علووي خلووق اتجاهووات ومهوواراتعليميييةالمتعلمووين موون خووالل بوورامج
بوالمرور ضرورية لدى المعلمين والطالب علي السواء أو هوو قيوام التلميوذ بنفسوه

.التعليميةوالبحث في المواقع 



زيادة المعرفة هو رغبة المتعلم في التعلم والمعرفة أكثر خارج نطاق التعليم التقليدي بهدف
طة مهمة و هنا يجب اإلنتباه لنق. و اكتساب الخبرة في أحد المجاالت أو المواد التي يدرسها

سه أكثر في جداً و هي أن الشخص قد يكون باألساس يتعلم بشكل تقليدي و لكنه يطور نف
.اوقات فراغه من خالل بالبحث و تعلم المزيد بدون أن يكون مجبراً على ذلك

وصول التعليم الذاتي هو كل ما تتعلمه بنفسك من خالل البحث و التجربة و الممارسة لل
إلى هدف محدد

مفهوم التعليم الذاتي



م الذاتي مهم؟ يهل التعل

رفاهيةليسوضروريًاشيئًاالمعرفةاكتسابفيالتوسعأصبح

فيفتكمعرتثريأنويجباألحيان،منكثيرفيسابقًاكانكما

االتمجوفيأيًضابهالمتعلقةالمجاالتوفيتخصصك،مجال

منضربفهذاشيءكلإتقانتماميعنيالهذاولكنأخرى،

اماإللمثمتاًماإتقانًاتخصصكإتقانالهدفوإنماالخيال،

.تستهويكأخرىمواضيعأوبهالمتعلقةبالمعارف



ميإنماء الفضول التعل. 3
الذاتي يوسع مداركك طوال 

ل الوقت ويزيد فضولك حو
البيئة من حولك، وقد تجد
نفسك تقرأ عن موضوع ال

وى يمت لتخصصك بصلة س
ا الفضول، وهذا يجعلك قادرً 

على ربط أمور شتى 
.  ببعضها

الثقة بالنفس . 2
ك ستتعجب من أن قدرت

على اكتساب المعارف
دون توجيه من أحد 

ك ستعزز ثقتك بنفس
.وتقديرك الذاتي

المرونة يمكنك . 1
ك تدبير وقتك بنفس

تك وفقًا لعملك أو دراس
أو أسرتك أو غير ذلك 
حيث أنك أنت من تحدد
.سرعة التعلم ومقداره

ما هي مزايا التعليم الذاتي؟ 



؟هل يغني التعليم الذاتي عن التعليم التقليدي

ة ألن كالهما مكمل لآلخر و ينبغي أن يتم الحصول على شهادة المرحل
يا الثانوية كحد أدنى أما بالنسبة للمرحلة الجامعية و الدراسات العل

.ف رى أنها مهمه و لكنها تبقى إختيارية حسب كل شخص و ظروفه

تمكنوا من التعليم الذاتي يعتبر فرصة ذهبية لجميع األشخاص الذين لم ي
ائعة و يعتبر كذلك فرصة ر. إكمال تعليمهم التقليدي لسبب أو ألخر

.لتطوير المهارات و إلكتشاف المواهب وتنميتها



تحفيز الفضول 
والشغف لمزيد 

من التعليم 
الذاتي

نستطيع اكتساب 
مهارات أخرى 

أثناء التعلّم

تطوير مهارات 
حّل المشكالت

معلوماتالتوصل الي 
عن الموضوع قيد 
فة الدراسة لتكوين معر
يُعتَمد عليها عن 

الموضوع

.

م ذاتي فّعاليأجل تعلنتائج  ورقة العمل من  



م ذاتي فعّاليأجل تعلتوصيات ورقة العمل من 

إذا كانت لديك موهبة 
إسعى , أو أكثر

لتطويرها من خالل 
التعليم الذاتي و 
ظاً ستالحظ تطوراً ملحو

.مع مرور الوقت

ال تتوقف أبداً عن 
التعلم، بحور العالم 
ك واسعة و قد تجد ضالت

.في أحدها

إحرص على الحصول 
على فترات راحة بين

كل مرحلة و أخرى لكي 
تبدأ بجد و بنشاط

عند التعلم ال تقارن 
نفسك مع أحد و تقول
فالن أفضل مني و 
مستحيل أن أصبح 

بل قارن نفسك, مثله
اً و اليوم مع نفسك سابق

د هكذا ستصبح مثله و ق
تصبح أفضل منه



المصادر

موقع فرصة 

brightermonday ،medium 

موقع مبتعث للدراسات واالستشارات االكاديمية 

https://mobt3ath.com/dets.php?page=421

https://mobt3ath.com/dets.php?page=421


المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم

لـمعلمينالتعليم عن بعد والسعي لتحسين جودة التعليم ورفع أداء ابعنوان

مناقشة عامة



توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالخامس الدولي المؤتمر العربي 

(التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمني)بعنوان

mailto:goldenboard1@gmail.com



