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 ؟العربي الوطن في والتعليم التدريب بمجالي كورونا بعد ماذا

 الجندي هللا عبد علياء أ.د.

 السعودية العربية المملكة - العزيز عبد الملك جامعة التعليم وتكنولوجيا االتصال أستاذ

 

 مؤسساتال كافة في اإللكتروني للتعلم النمطية الصورة تغيرت كورونا جائحة ظهور منذ

 ضمان على وحرصت وجامعاتها مدارسها إلغالق الدول من العديد سارعت حيث التعليمية،

 وجود دون االلكتروني للتعلم سريع بشكل التحول خالل من وذلك التعليمية لخدماتها الوصول

 تلك قبل من المقدم االلكتروني التعلم جودة يضمن التحول لذلك المدى بعيد أو متوسط تخطيط

 كان التيو التحول ذلك تناولت التي والرؤى الشواهد من العديد أكدته ما اوهذ .التعليمية المؤسسات

 الذي conference plan district your proofing-Future االفتراضي المؤتمر أبرزها من

 المؤسسات أوضاع المؤتمر تناول حيث ،م٢٠٢٠-٥-٢٩ بتاريخ األمريكية المتحدة بالواليات عقد

 المؤسسات توجه أن إلى المؤتمر توصيات وخلصت ،هللا بإذن كورونا جائحة جالء بعد التعليمية

 المراحل بجميع المدمج ميالتعل استراتيجية استخدام نحو سيكون مستوياتها بمختلف التعليمية

 المباشر التقليدي التعلم ومزايا جهة من كترونياإلل التعلم مزايا بين يجمع المدمج فالتعلم ،التعليمية

 فيها يلتقي التي التقليدية الفصول في لتعلما عمليات المدمج التعلم يتضمن حيث أخرى، جهة من

 الفوري التعلم بين مزج وفيه ،بعد عن اإللكتروني التعلم جانب إلى لوجه، وجها المتعلم مع المعلم

 .(٢٠٢٠)خليفة، مناالمتز غير و المتزامن

 .التعليم ،لتدريبا ،كورونا الرئيسية: الكلمات

 :في تتلخص التي مزاياال من العديد المدمج التعلم ويتيح

 (.,Danker 2015) التعليم تفريد •

 (.Riad, & Ghareeb-El 2011) التعليمية العملية محور المتعلم ان على التركيز •

 .)Shannon, & Francis 2013( ومشاركته المتعلم دافعية زيادة •

 (.Arbaugh, & Garrison 2007( الذاتي التعلم •

 .)Mornar, Dlab, Bozic,-Hoic 2016) المرونة •

 .)Wu, & Hsieh 2013( واالداء التعلم نتائج تحسين •

 (.al., Khawaja,et 2013) الناقد التفكير مهارات •

 (.,Kleinert 2015) معهم والتعاون االقران دعم •

 (.,McGill, Beetham, Littlejohn 2012) الفردي التدريس •

 (.Lee, & McLoughlin 2008) الجماعية الدروس •
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 (.al., Yang,et 2014) الراجعة التغذية •

 تقنيات استخدام على التدريس هيئة أعضاء تدريب أهمية على أيضا المؤتمر وركز

 وتكنولوجيا التعليمي التصميم مجال متخصصي من كل قبل من المدمج التعليم واستراتيجيات

 التربية. تكنولوجيا منظومة من كجزء التعلم مصادر مراكز عن المسؤولين وكذلك ،التعليم

 استراتيجيات استخدام الجميع من طلب عندما المباغتة كالصدمة وقعها جاء كورونا فجائحة

  تدريس حدوث فرزأ مما التحرك هذا لمثل متهيء الجميع يكن ولم بعد عن والتعليم االلكتروني التعلم

 والتدريس االلكتروني التعلم بين الفرق " مقالة في ذكر كما الكتروني تعلم وليس دبع عن طارئ

 التعليم لعمليات السريع التحول فأثناء .(2020 ،والتدريب التعليم تقويم هيئة ) " بعد عن الطارئ

 التدريس هيئة وأعضاء الطالب من كل على طبيعي غير وضع فرضت التي الجائحة انتشار خالل

 النمط هذا على كاف بشكل مدربين ليسوا التدريس هيئة وأعضاء مشتتين فالطالب سواء، حد على

 منسوبيها أو التعليمية للمؤسسات يتاح أن دون االلكتروني للتعلم عاجل بشكل التحول تم التعليم، من

 يةالتعليم الصيغة هذه تواءم رائدة وممارسات الجودة عالية تعليمية تجارب لتصميم الكافي الوقت

 وإمكاناته ذاته إلثبات عادلة بفرصة األزمة هذه بظل يحظى لم الذي االلكتروني بالتعلم المتمثلة

 .LMS اإلألكتروني التعلم إدارة أنظمة بعض عبر تقليدي بشكل المحاضرات القاء تتعدى التي

 الجودة بين الموازنة ولتحقيق -هللا بإذن - كورونا جائحة انفراج أبواب على اآلن ونحن

 التعليم ووزارات السعودية العربية بالمملكة التعليم  وزارة به وجهت كما الطالب على والتيسير

 قامت ما مثال خير رأسها وعلى بعد عن والتعليم االلكتروني التعلم عمادات قامت العربي بالعالم

 مستوى على مادةع أول كونها عبدالعزيز الملك بجامعة بعد عن والتعليم االلكتروني التعلم عمادة به

 عام في األوروبية الهيئة من االلكتروني التعليم جودة اعتماد على الحائزةو السعودية الجامعات

 بورد بالك التعلم ادارة نظام استخدام على التدريس هيئة أعضاء تدريب في رئيس دور من ٢٠١١

 board black أثناء وفي الدراسة يقتعل عند بعد عن للتدريس الكامل التحول مرونة في ساهم مما 

 وعضوات أعضاء مع بالتعاون مكثفة بدورات والطالب التدريس هيئة أعضاء تزويد تم التعليق

 التربية العليا الدراسات بكلية التعليم تقنيات قسم مقدمتها وفي بالجامعة أقسام عدة من التدريس هيئة

 بالك لنظام األمثل ستخداماال حول مصورة ارشادية وادلة توضيحية ورسوم فيديو مقاطع شملت

 . بورد

 منظومة ذلك يشملسو كورنا جائحة قبل عليه كان كما يعود لن العالم أن ندرك أن بد ال

 المدمج التعليم نحو التحول لقيادة التربية تكنولوجيا متخصصي دور هنا ويأتي والتدريس التعليم

 تكنولوجيا أسس على التعليمية العملية لتصميم كفاءتهم يضمن بما التدريس هيئة أعضاء وتهيئة

 االحتياج حالة في بعد عن للتعليم الكامل التحول مرونة تضمن احترازية كخطة التربية

 لذلك. االضطراري
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Abstract: 

Since the appearance of the Corona pandemic, the stereotype of e-

learning has changed in all educational institutions, as many countries have 

rushed to close their schools and universities and have been keen to ensure 

access to their educational services through a rapid transformation of e-

learning without the presence of medium or long-term planning for that 

transformation ensuring the quality of the provided e-learning By those 

educational institutions. This is confirmed by many evidences and visions 

that dealt with this transformation, the most prominent of which was the 

Virtual Conference-Future-proofing your district plan conference that was 

held in the United States of America on the 29-29-2020 AD, where the 

conference dealt with the conditions of educational institutions after the 

evacuation of the Corona pandemic, God willing, and concluded The 

recommendations of the conference that educational institutions at all 

levels will be directed towards using the integrated education strategy at all 

educational levels. The integrated learning combines the advantages of e-

learning on the one hand and the advantages of direct traditional learning 

on the other hand, where the integrated learning includes the learning 

processes in the traditional classes in which the teacher meets with The 

face-to-face learner, as well as remote e-learning, has a mix of 

simultaneous and asynchronous learning (Khalifa, 2020). 

 

Keywords: Corona, training, education. 
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