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 امللخص

رها يف روم( وأث كالس التعليم ومنصة )جوجل تقنيات انقشت هذه الورقة البحثية فعالية
االتصال بني املعلمني والتالميذ. وهي جزء من دراسة ميداية موسعة تقوم هبا  حتسني
أبوظيب. تكمن املشكلة يف متسك بعض املعلمني  إبمارة الثانية احللقة مدارس يف الباحثة

تدين بطرائق التدريس التقليدية، اليت أصبحت قاصرة عن مسايرة العصر. عندئٍذ نتجت 
رق التدريس، وقصور االتصال بني املعلم والتلميذ، مما أثر سلبيًا على فعالية طمستوى 

خمرجات العملية التعليمية. هدفت الدراسة مناقشة تقنيات التعليم املستخدمة يف مدارس 
تقنيات املنصات إمارة أبوظيب، وحتليل فعالية عملية االتصال بني املعلمني والتالميذ، عرب 

استخدمت الباحثة يف الدراسة املنهج الوصفي  .(Google Class Room)االتصالية 
تقنيات التعليم يف التواصل دور . ومتت مناقشة املوضوع يف مبحثني؛ عرض األول التحليلي

التعليمي، أما الثاين  فناقش منصة الفصل االفرتاضي جوجل كالس روم. دللْت النتائج؛ أنَّ 
دور كل من املعّلم واملتعّلم، عرب توظيف لتقنيات التعليم دور أساسي حبيث أعادْت صياغة 

مدخل احلواس املتعددة، واملدخل التفاعلي معاً، والتعامل مع الوسائط هبدف تكامل 
وآتلف معلومات متعددة يف ذهن املتلقي. تتيح املنصة للمدرسني إدماجا أكثر للتكنولوجيا 

 ال.يف التعليم، ووسيلة للتعاون اإلفرتاضي، والتوجيه الرتبوي الفع
 

 .التعليمي تواصلالروم،  كالس التعليم، جوجل : تقنياتالكلمات املفتاحية
 

THE ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN 

EDUCATIONAL COMMUNICATION: GOOGLE VIRTUAL 

CLASSROOM MODEL ANALYTICAL DESCRIPTIVE STUDY 
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ABSTRACT  

This paper is part of a study conducted by the researcher in the 

schools of the cycle two in the Emirate of Abu Dhabi. Where the 

educational reality in the UAE has witnessed great and rapid changes. 

The new curricula have accompanied the international curricula, 

leading to a large and renewed knowledge explosion. This is a burden 

on the educational process, especially when some teachers are stuck 

with the traditional teaching methods. Then the problem was reflected 

in the low level of effectiveness of teaching methods, and lack of 

communication between teacher and student, which negatively affected 

the educational process. The study aimed to discuss the educational 

techniques used in the schools of the Emirate of Abu Dhabi and to 

analyse the effectiveness of communication between teachers and 

students through the use of the Google Class Room. The researcher 

used the descriptive analytical method in the study. The topic was 

discussed in two topics; the first presented the role of educational 

techniques in educational communication; the second discussed the 

virtual classroom class of Google Classroom. The finding revealed 

that; education techniques play a fundamental role in re-shaping the 

role of both teacher and learner by employing multiple sensory input, 

interactive input, and communication with media in order to integrate 

and synthesize multiple information in the mind of the recipient. The 

platform allows teachers to more integrate technology into education, 

a means of virtual collaboration, and effective pedagogy. 

 

Keywords: education techniques, Google Classroom, educational 

communication. 

 

 املقدمة
هجها، وطرق ير مناتطو و  ،ختطط دول العامل لبناء بلداهنا بدًء من تعليم األجيال الناشئة

قنيات فادة من التاالست ا منتدريسها، وتطور التعليم اليوم مرتبط ارتباطًا وثيًقا إبمكاانهت
الً ة، وتنشئ جيتعليميا التعليم؛ لرتتقي جبودة خدماهتالتكنولوجيا احلديثة وتوظيفها يف ال

 توتلبية حاجا ألداء،وى ايتصف ابلعلم واملعرفة واإلنتاجية اليت تساعد على االرتقاء مبست
 .(2008،أبو انصراجملتمع وسوق العمل )

 



 ( جوجل كالس روم)منصة الفصل االفرتاضي : تعليميتقنيات التعليم يف التواصل الدور  | 93
 وصفية حتليلية أمنوذجاً دراسة        

 

لوسائط ماجه ابوإد إّن إعادة صياغة احملتوى التعليمي ابالعتماد على نظرايت التعلم
ى، دارة احملتو رامج إل بونية احلديثة قد وفرْت للمتعلم بيئة تفاعلية نشطة من خالاإللكرت 

، إن هذا و مكانان أتنقل املتعلم من غرفة الصف التقليدية إىل صف أوسع غري حمدد بزم
 نمية قدراتهعىن بت، ويالتوجه يف جعل املتعلم حمور التعلم حيسن من دافعيته حنو التعلم

م ساليب التعلأتنويع باية بداع واالبتكار، ويقوده بشكل تلقائي إىل العنالتفكريية على اإل
الصناعية  الثورةو وجي واستخدام اسرتاتيجيات وطرق تعليمية حديثة مواكبة للعصر التكنول

  .(2009،ميا واخرونالرابعة اليت يشهدها العامل )

 
ارة رض وإدوع ينفتقنيات التعليم؛ هي العمليات اليت تستخدم يف إنشاء ونقل وختز 

ة، اته كالطابعوملحق آليلاملعلومات ابستخدام التقنيات الرقمية احلديثة، وأمهها احلاسب ا
ة، وشبكة ملضغوطاراص واملاسح الضوئي، والكامريات الرقمية، والوسائط املتعددة، واألق

ب ة كالكتكرتونيت إلاملعلومات العاملية واإلنرتنت وما حتويه من خدمات وقواعد بياان
التصال التقين، ويُعرف ا( 2010،اإللكرتونية، واملكتبة اإللكرتونية، وقواعد البياانت )الناعيب

املرسل  عل بنيلتفااأبنه عملية ديناميكية دائرية مستمرة هادفة ومنظمة، يتم خالهلا 
 ية ذات معىنري لفظغأو  واملستقبل عن طريق تبادل الرسائل التعليمية ابستخدام لغة لفظية

 وبة واملسموعةفضاًل عن تعدد وسائط العرض بني املكت (2008 ك بينهم )سرااي،مشرت 
تحكم بسرعة فة والألرشواملرئية وإضافة عنصر احلركة واإلاثرة، وسهولة النسخ والنقل وا
  (.2017طهرة، البو)العرض ومستوايت الصعوبة، إىل جانب ربط املتعلم مبصادر إثرائية 

 
عصرية وأتهيل الطلبة ليكونوا قادرين على االستفادة من إمكاانهتا، إن إدراج التكنولوجيا ال

مل تعد حمل جدل أو نقاش يف العصر احلايل بل ضرورة حتمية، وأن رؤية الدولة تستند إىل 
التعليم الوطين املتميز بوصفه السبيل لتحقيق اإلسرتاتيجيات الوطنية يف التحول إىل 

ولعلَّ من أهم املهارات  (.2017 كار )أنباء االمارات،االقتصاد املعريف املبين على االبت
التدريسية املعاصرة مهارة إستخدام وتوظيف األدوات التكنولوجية ملصلحة التدريس، اليت 
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اليت تعترب حلقة الوصل بني املعلمني  (Google Class Room) من ضمنها منصة
 .لفةوتالميذهم فيما خيص التلقي واملشاركة وتلمس اجلوانب املخت

 
فمنصة جوجل كالس روم هي خدمة جمانية تستفيد منها املدارس واملؤسسات وأي 

وهي منصة تسهِّّل على التالميذ  . (Google) شخص لديه حساب شخصي على جوجل
واملعلمني التواصل يف إطار املدرسة وخارجها بشكل متزامن وغري متزامن. فهي تساعدهم 

حتت إشراف املعلم على شكل حمادثة  ةت موجهعلى فتح حوارات بينهم، وإجراء نقاشا
مع  Classrooms صوتيه أو فيديو مباشر حول موضوعات املساق. وتكاملت خدمة

 ,Quizizz, Edcite) للربجمة و تطبيقات Code.org خدمات أخرى لالستفادة منها مثل
Kami). 

 

 مشكلة الدراسة 
ة لعل من تسارعة ومُ تغريات كبري شهد واقع التعليم يف اإلمارات خالل السنوات األخرية 

شر ا شارك يف نية، ممعاملأبرزها، اعتماد املناهج الدراسية املستحدثة ومواكبة املناهج ال
ل املعرفة ن حتصيمزيد ياملعرفة إىل حد كبري، لكن تنظيم وتوظيف هذا احلجم اهلائل بشكل 

عات م القازدحاوالتنور العلمي ابت يشكل عبًئا يثقل كاهل املتعلمني من ضمنها ا
دريس ئق التطرا الدراسية يف بعض املؤسسات التعليمية، واعتماد بعض املعلمني على

ر ىل قصو إؤدي التقليدية اليت أصبحت قاصرة عن مسايرة متطلبات العصر. كل ذلك ي
 يستوجب استخدام طرق تواصلية وتفاعلية مفيدة. 

  
 يف الواقع العملي، عجزت رغم االجتهادات البحثية الكثرية واالجتهادات األكرب

الدراسات عن إثبات فاعلية تقنية تعليمية واحدة أكثر من األخرايت؛ وذلك للتغريات 
املتسارعة يف جمال تكنولوجيا التعليم وتقنياهتا، مما يؤدي إىل نوع من التخبط بني الواقع 

التعلم  مارات وبني نظرايت التعلم القائمة على تقنياتالفعلي يف بعض املدارس ابإل
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احلديثة، أي وجود فجوة بني النظرية والتطبيق من جهة ووجود قصور يف مواكبة التسارع 
 التقين وتوظيفه يف العملية التعليمية.

  
 ي أثَّرم والتلميذ الذفعالية االتصال بني املعلتدين مستوى  وتتمحور مشكلة الدراسة يف

ابلكويت اليت ( 2016) رييج دراسة الظفسلبيًا على العملية التعليمية، وهذا ما أكدته نتائ
قلة و ين للمعلم، وامله دمييتتشابه يف بيئتها التعليمية مع اإلمارات؛ يف نقص اإلعداد األكا

لتعليم االت ا جميفدورات تدريب املعلمني، وضعف اهتمامه مبتابعة التطورات العملية 
د ضعف وبطء ىل وجو دى إمما أوالتعلم، وعدم تدريبه على مهارات التكنولوجيا يف التعليم؛ 

لتقنيات اتخدام ابس يف عملية التواصل بينه وبني الطالب. كما أن التالميذ ال يهتمون
ي إىل ا يؤدى، ممالتعليمية بشكل مناسب، ويفضلون استخدام اإلنرتنت يف جماالت أخر 

 حدوث خلل يف عملية التواصل.
 

ون على تكنولوجيا ني الذين يعتمدأن املعلم (2014)وتؤكد نتائج دراسة مربوك والسيد 
الميذهم تيكتسب ة، و املعلومات واالتصاالت هم أكثر تنوعًا الستخدام األنشطة املختلف

تعددة جية املنولو مهارات عالية ملمارسة األنشطة اليت تعتمد على هذه الوسائل التك
ل مع ة يف التعاماخلرب  نقص والوسائط املتعددة. إال إّن تلك العملية قد تتسم ابلبطء؛ نتيجة

ة يف نيات الرقميم التقتخداتقنيات التعلم املختلفة، ونقص املعرفة ابألهداف املتوقعة من اس
تدين  سة علىلدرااعملية التعلم لدى كاًل من الطالب واملعلم. ونستشف من خالل هذه 

تصال يا االولوجفاعلية االتصال يف حال مل يكن هنالك تدريب كاف على استخدام تكن
 ن معلمني وتالميذ رغم توفرها.م
  

 وعند مراجعة تقارير دائرة التعليم واملعرفة مبجلس أبوظيب للتعليم حول أداء املدارس لعام

( 2013) وموجز أبوظيب الرتبوي( 2018،)تقرير ارتقاء لتقييم املدارس يف أبوظيب 2018

ملعايري اجمللس، مما  يتضح لنا: أن أغلب املدارس يرتاوح تقييمها بني ضعيف ومقبول وفقاً 
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يدلل على وجود بعض اإلشكاالت اليت حتتاج إىل معاجلة، وهذا األمر ال حيصل إال من 
خالل انتقال العملية الرتبوية من روتني املادة جامدة احملتوى، والتلقني تدريسيّاً، والتلقي 

ر يتطلب السعي تعلماً، إىل العمل على فهم املادة ومفاهيمها ومدركاهتا احلسية؛ وهذا األم
للدراسة عن األدوات املناسبة اليت ميكن من خالهلا تيسري عمليات التعلم، اليت تتيح 

 للمتعلم مواكبة التطور اهلائل يف كم املعلومات واملعرفة. 
  

اعلية علم تفتيئة لذلك يبحث الرتبويون ابستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفري ب
، ل للرتبوينيالشاغ لشغلاعلى تبادل اآلراء واخلربات، وهو  جتذب اهتمام التالميذ، وحتثهم

ة من أجنح متعدد سائطو وتعترب تقنية املعلومات ممثلة يف احلاسب اآليل وما يلحق به من 
بداع إىل طور اإل تقليدير الالوسائل لتوفري هذه البيئة التعليمية الثرية، وحتويلها من الطو 

 يئة تفاعليةخلق ب حيث تالءم مع احتياجات املتعلم منوالتفاعل وتنمية املهارات، ومبا ي
، ومع كل يمي. واليومالتعل توىبني املعلم واملتعلم أو املتعلم وأقرانه، وكذلك التفاعل مع احمل

 ملعرفة، فقدصادر امعدد ما حصل يف العامل من ثورة تكنولوجية، ومع تغري أحوال القيم، وت
يف  يم، السائرةالتعل طويرتوسائله، وأن يشارك يف عملية حتتم على املعلم أن جيدد أساليبه و 

م يف  تساهاليت العامل بتسارع عجيب. من هنا جاءت فكرة البحث الستخدام التقنيات
ات املنص نياتتوسيع حدود االتصال بني التالميذ ومعلميهم، ومن أنواع هذه التق

من أوجه  الج الكثرياليت تسهم يف ع (Google Class Room)االتصالية اجليدة مثل 
  القصور.

 
 أهداف الدراسة

 مناقشة تقنيات التعليم املستخدمة يف مدارس إمارة أبوظيب. .أ
 ت االتصاليةملنصاايات تقنحتليل فعالية عملية االتصال بني املعلمني والتالميذ، عرب  .ب

(Google Class Room) في مدارس إمارة أبوظبي . 
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  الدراسات السابقة
عبد هللا  ؛(2012) أوهلا كيتسمان(؛ 2017) دة منها، ضيف هللاأكدت دراسات عدي

فريي الظ(؛ 2014) عبد العاطي(؛ 2013)فخرو (؛ 2008) واحمليسني وهاشم،(؛ 2007)
ملية تصال يف عأكدْت أمهية توظيف تكنولوجيا املعلومات واال( 2017) طاهرة(؛ 2016)

ة، ويقًا وإاثر كثر تشأها ة، حبيث جتعلالتعلم، ملا توفره من زايدة كفاءة العملية التعليمي
 لم. واحلصول على مصادر متنوعة للمعلومات ومشاركة املتعلمني مع املع

 
رحلة مية يف مدراس املحول واقع استخدام التقنيات التعلي( 2007) : عبد هللا، دمياأوالً 

ع قعن وا لكشفااألساسية يف منطقة لواء بين كنانة من وجهة نظر املعلمني. هدفت 
نانة، لواء بين ك سية يفألساااستخدام التقنيات التعليمية والوسائط املتعددة مبدارس املرحلة 

ا، يف ضوء تخدامهواس من وجهة نظر املعلمني؛ من حيث توفر  املواد واألجهزة التعليمية
قات اليت املعي ف عنمتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة يف التدريس. كذلك الكش

 ملرحلةالمي ن استخدامها يف التدريس. تكون جمتمع الدراسة من مجيع معحتول دو 
( 120) طة بلغتية بسيشوائاألساسية مبديرية الرتبية والتعليم ابملنطقة. مت اختيار عينة ع

دف الدراسة مت همن جمتمع الدراسة. ولتحقيق %( 15.13) معلماً ومعلمة، يشكلون نسبة
 ، واملعيقاتخدامهاة استاملواد وألجهزة التعليمية، ودرجتطوير استبانة تضمنت مدى توافر 

عليمية  األجهزة التيات و لربجماليت قد تقلل من استخدامها. أظهرت النتائج: أن توافر املواد وا
د الدراسة ل أفران قبكانت بنسب متفاوتة يف مدارس املرحلة األساسية، وأن استخدامها م

لجنس ية  لوجود فروق ذات داللة إحصائقد جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت عدم 
 6) ربة منوي اخلحل ذواملؤهل العلمي ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخربة ولصا

 (.سنوات فأكثر

 

فعالية التواصل األكادميي لطلبة كلية الرتبية األساسية بدولة ( 2013) دراسة فخرو اثنيًا:
قدم التكنولوجي املعاصر. هدفت إىل الكويت فيما بينهم وبني أساتذهتم يف ظل الت
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وسائل االتصال األكادميي يف ظل  استطالع آراء الطلبة بكلية الرتبية األساسية، حول
التقنيات التكنولوجية املتطورة، يف التواصل األكادميي بينهم وبني بعضهم وبينهم وبني 

البة، وتوصل طالب وط( 400) أعضاء اهليئة التدريسية هلم، وتكونت عينة الدراسة من
الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: يستخدم الطلبة وسائل التكنولوجيا احلديثة واملواقع 
االجتماعية فيما بينهم عالوة على تواصلهم خارج أوقات الدراسة وقاعات احملاضرات، 

ني طبقًا لقيم اجملتمع العريب ويف إطاره. أن التطور التكنولوجي حقق قفزة واسعة للتواصل ب
الطلبة وقدم للحياة اليومية ويف التعليم والتعلم )عمل البحوث، والبحث عن املعلومات(، 

التواصل إلكرتونيًا أو لفظيًا مع أساتذهم، أما أعضاء اهليئة اإلدارية ابلكلية فكان  ويف
          التواصل بصورة غري فعالة.

 

لتعلم لمني يف بيئة ادوار املتعاختالف حجم اجملموعات وأ( 2016) دراسة الظفريي اثلثًا:
حابية لدى بة السحلوسااإللكرتوين وأثره على تنمية مهارات املشاركة ابستخدام تطبيقات 

لمني املتع دوارأطلبة كلية الرتبية جبامعة الكويت. هدفت التعرف على أثر اختالف 
غري هام يف ترك كملتشاابسرتاتيجية التعلم اإللكرتوين التشاركي، وفقًا حلجم جمموعات ا

الطالب  االتصال بنيفاعل و الت بيئات التعلم اإللكرتوين التشاركية، اليت تقدم نوعاً فريداً من
 مقررات احلاسوب يفطالبا وطالبة من املسجلني ( 42) واملعلم. تكونت عينة الدراسة من

آليت؛ الل ات من خلبياانع ايف الرتبية والتعلم اإللكرتوين. مت استخدم املنهج التجرييب، ومج
ة يقات احلوسبرب تطبعفات االختبار التحصيلي لقياس اجلوانب املعرفية ملهارات مشاركة املل

ت عرب تطبيقا مللفاتاركة السحابية، وبطاقة املالحظة لقياس اجلوانب األدائية ملهارات مشا
رب ات عة امللفمشارك اراتاحلوسبة السحابية، وبطاقة املالحظة لقياس اجلوانب األدائية مله

جملموعة : أن امههاأتطبيقات احلوسبة السحابية. توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج 
كية صغرية  ت تشار موعااليت مت تنظيم األدوار فيها؛ بتعيني قائد للمناقشة وذات حجم جم

يقات رب تطبعفات كانت أفضل من ابقي اجملموعات، من حيث تنمية مهارات مشاركة املل
 ية.احلوسبة السحاب
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لوسائط املعزز االتعليم املتعدد  Olha Ketsman( 2012) : دراسة أوهلا كيتسمانرابعاً 
شف عن فت الك. هدابلتكنولوجيا يف فصول اللغة األجنبية، بوالية كنسانس األمريكية

ساب مهارة يف تعزيز اكت( 12 –6) مدى فاعلية استخدام الوسائط املتعددة للصفوف
م السريع ستيعاهبط، واذلك، ومدى استمتاع الطلبة هبذه الوسائاللغات األجنبية، وسهولة 

الهتمام رورة اضيف  لكيفية النطق الصحيح للمفردات األجنبية. خلص الباحث أهم نتائجه
أحد أهم يفها كتوظ بتكنولوجيا األصوات حتديدًا يف مساقات اللغات االجنبية، وضرورة

 يم.عناصر الوسائط املتعددة يف حتقيق النطق السل
 

  منهج الدراسة
. وهو لدراسةابيعة طاملنهج الوصفي التحليلي؛ ملناسبته استخدمت الباحثة يف دراستها 

يتضمن و  راسة.الد تصميم يعتمد على مجع وحتليل وتكامل البياانت، لإلجابة عن أسئلة
تصال بني اء اال أداالستعانة ابألدب النظري؛ الستكشاف دور تقنيات التعليم يف حتسني

درسة ملابعتبارها ا لمي املدارس وتالميذهم. وقد مثلت مدرسة األصايل جمتمع البحث،مع
 .ووم(س ر الوحيدة من بني املدارس احلكومية اليت تستخدم تقنية )جوجل الكال

   
 التعليم يف التواصل التعليمي تقنياتدور : املبحث األول

من جهة  ادث يف التكنولوجياتتعّددت التفسريات ملفهوم تقنيات التعليم نسبة للتطور احل
غلب التفسريات أواختالف ختصصات املشرتكني يف األمر من جهة أخرى، حيث كانت 

تتفق على أهنا الوسائل، واألدوات أو الوسائط، بسيطة أم معقدة، يدويـة أم آليـة، فردية أم 
الت واألجهزة مجاعية مما يعين أن تكنولوجيا التعليم تشمل جمموعة متنوعة ومتباينة من اآل

واملعـدات واملستلزمات ابتداء من السبورة التقليدية وانتهاء ابلتقنيات الرتبوية احلديثة. 
وللتقنيات التعليمية مسميات عدة، منها: وسائل اإليضاح، وسائل اإليضاح السمعية 

بيات وقد ركزت األد .وسائط التعليم، تقنية التعليم أو التدريس الوسائل التعليمية .والبصرية
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على ضرورة االعتناء بتقنية التعليم، وتصميم الوسائل اليت تتحكم يف عملية التعلم 
 واستخدام الوسائل السمعية والبصرية ابعتبارها حمور اهتمام ميدان تقنية التعليم.

 
  مفهوم تقنيات التعليم

نفيذها يمية وتلتعلملية االع تكنولوجيا التعليم أبهنا )منحىن نظامي لتصميم عرَّفْت اليونسكو
واالتصال  لتعليماال وتقوميها كلها تبًعا ألهداف حمددة انبعة من نتائج األحباث يف جم
ية ا من الفعالمزيدً  عليمالبشري مستخدمة املوارد البشرية وغري البشرية من أجل إكساب الت

ها جلنة وعرفت .(ar.wikipedia, 2018 )أو الوصول إىل تعلم أفضل وأكثر فعالية( 
وأهنا  لة أو أداة،ية وسيأطاق يكية أبهنا )تتعدى تكنولوجيا التعليم نولوجيا التعليم األمر تكن

ل أهداف من خال دريسطريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقييم العملية الكلية للتعلم والت
يف مصادر ىل توظفة إمعينة قائمة على البحث يف جمال التعلم اإلنساين واالتصاالت إضا

 (.2004 ني،)جاري إجنل شرية هبدف احلصول على تعليم أكثر فاعليةبشرية وغري ب

 

  أمهية تقنيات التعليم يف العملية التعليمية
رة ثرة واملتأثل املؤ عوامالتدريس ابملفهوم احلديث هو العملية الشاملة واملنظمة جلميع ال

ة ووسائل جيملنهري امبواقف التدريس من حيث اخلربات واملهارات واألنشطة املنهجية وغ
يف جو   والتالميذملعلمنيم وااالتصال التعليمية املختلفة واألدوات واألفكار واملعارف والعلو 

شكل مناسب، يمية بلتعلايسوده التفاعل واإلجيابية، ولكي يتمكن املعلم من أداء العملية 
ق ن طريدافه عق أهعليه القيام بتصميم األنظمة اليت تسمح للتلميذ أن يصل إىل حتقي
العمل أو  رسة أوملمااإاتحة أنواع متعددة من اخلربات التعليمية منها ما يتم عن طريق 

 الوسائل التعليمية املختلفة.
  

املستخدمة  (ICT) أن تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات( 2016) أشارت دراسة أبو بكر
يد اإلليكرتوين يف خمتربات مدارس املوهوبني يف ماليزاي ووسائل التواصل االجتماعي والرب 
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والتعلم عرب االنرتنت كمدخل للتعلم الفعال كانت أكثر فاعلية عند مقارنتها مع الطرق 
التقليدية يف التدريس واليت مكنت الطالب من استكشاف املعرفة حبرية دون حدود مع 

 الدافع واحلافز التعليمي املتمثل يف الشكل اجلاذب. 
  

 وعة للعمليةاملـسمو روءة وسائل االتصال املختلفة املقـكما ذكرت بعض املصادر العلمية أن 
مت ص قدالرتبوية بشكل عام وللمناهج الدراسية وطـرق التـدريس بـشكل خـا

تحـصيل لا ورفع مـستوى دعماً واضحاً، وسـامهت يف حتـسني العمليـة الرتبويـة ونتائجها،
ة لو زايدة حصي لتعلم،ات ومشكال لـدى املتعلمـني، ومعاجلـة الكثـري مـن املشكالت الرتبوية

سـائل ذات لـت ر ، ومحاملتعلمني من األلفـاظ واملصطلحات ورفع مستوى ثقـافتهم العامـة
هم الذي دور املن العطبيعـة متنوعة وألغراض ذات أهداف خمتلفة. كما ال ميكن التغافل 

ون يف لذين يعيــشايني الامل لعبته وسائل االتصال اجلماهريية يف توصيل التعليم والثقافة إىل
صحية لديهم، جتماعية والة واإلويــاملنــاطق النائيــة، وعاجلــت العديــد مــن املــشكالت الرتب

 (. 2006 وسامهت يف احلد من األمية )اخلاجة،

  

، وظهر ذلك سارًعاا متويف السنوات األخرية شهدت تقنيات التدريب احلديثة تطورًا ومنوً 
التدريبة،  لعمليةارقي  النماذج واجملاالت العديدة اليت سامهت وتسهم يفواضًحا من خالل 

ت للعملية تسهيالن الموإيصاهلا للطريقة املثلى، فقدمت هذه التقنيات والوسائل جمموعة 
ئل يف جلب الوسا هذه التدريبية يف سبيل حتقيق أهداف منظومة العملية التعليمية، ودور

فكريه تعاة ملستوى ، ومرارفتهامهه ابملوضوع، وتنويًعا ملصادر معانتباه التلميذ، وزايدة اهتم
مما يسمعه، % 20 كروإدراكه. كما بينت الدراسات املختلفة أن اإلنسان يستطيع أن يتذ 

وايل حع إىل سبة ترتفمما يسمعه ويراه، أما إن مسع ورأى وعمل فإن هذه الن%  40 ويتذكر
 الطرق هذه نسان مع ما يتعلمه من خاللوتزداد النسبة يف حالة تفاعل اإل %.70

 (.           2005 )املالكي،
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ن املعّلم مور كل غة دومن السابق يكون لتقنيات التعليم دور أساسي فيها حبيث تعاد صيا
م واختيار يف دع آليلاواملتعّلم، ويكون ذلك جليًا من خالل استخدام تكنولوجيا احلاسب 

وظيف مدخل تم على تعليم. لذلك يعتمد استخدام تقنيات الوإدارة عملّية التعليم والتعلّ 
ط امل مع الوسائواملدخل التفاعلي معاً والتع  Multisensory Approachاحلواس املتعددة

هن ذته يف ت ذايعترب شبكي أو تشعيب ويتم بتكامل وآتلف معلومات متعددة يف الوق
 املتلقي املشارك يف ذات اآلن. 

 
  ممزااي تقنيات التعلي

 التعليم عملييت على من املؤكد أن يكون لتطور وسائل االتصاالت واملعلومات أثر مباشر
 يف املناهج النظر عادةإوالتعلم، ونظرًا لذلك التقدم العلمي والتكنولوجي، كان البد من 

رسل، بل علم جمرد مة، واملرسالوأدوار كل من املعلم واملتعلم، فلم يعد املتعلم جمرد مستقبل لل
شارك نشٌط مم فهو لتعلاصبحت العالقة تبادلية، فاملتعلم له دور أكرب وفعاّل يف عملية أ

قد، لتفكري النانمية ا، وتومتفاعل يف العملية التعليمية، مما يشجعه على التفكري اإلبداعي
وتدعم هذه (. 2012،ةحليلورفع مستوى التحصيل الدراسي، وزايدة دافعية املتعلم للتعلم، )ا

بحث ملرتبطة ابلانية اإلنسات املستندة إىل الوسائط املتعددة الكثري من االحتياجات التقنيا
 ،احلسن)عامة  صورةبو املعرفة و االطالع و الرتفيه من خالل حتقيق اجلوانب التالية 

2016: ) 

 لفة.ملختاعنصر اإلاثرة و التشويق خالل البحث يف املعلومات و املعارف  .أ
ددة من املتع ائطكاملة للوسة عند متابعة العناصر املتاإلحساس ابلسعادة واملتع .ب

 فيديو.و  صورة و صوت 
 .املشاركة والتفاعل واإلسهام ابلرأي بني املستخدمني املختلفني .ت
 ة.ختلفالتدريب على اختاذ القرار والتعبري عن الذات يف املواقف امل .ث
 .توفري الوقت واجلهد املبذول يف البحث عن املعلومات املختلفة .ج
 ياسي.زمن ق ويف أثري على الوعي واإلدراك اإلنساين وحتقيق استجاابت سريعةالت .ح
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  األسباب الدافعة الستخدام تقنيات التعليم
 بعضاً من هذه األسباب اليت متثلْت يف:( 2009) أوضح دعمس

يف  و اٍح عديدًة ضمن منة تتعملية معقدة ومركب اخنفاض كفاءة العملية الرتبوية، اليت تعد أ.
صر هنا عنفقدالكل منحى جند حلقة مفقودة، فالتالميذ ينسلون هاربني من مدارسهم 

ليمية ال حلة تعن مر ماجلذب، والذين حاربوا أميتهم عادوا إىل أميتهم، والذين ينتهون 
لومات ل املعصيحتف يتأقلمون بسرعة مع املرحلة اليت تليها. تركيز املدرسني على هد

املثل و كوين القيم قية وتاخللوحفظها من أجل االمتحان، وإمهاهلم املهارات العقلية واحلركية و 
ليب األسا طويرتوالتدريب على التفكري السليم، لذا وجب على املؤسسات التعليمية 

وربط ليم  التعيفددة وزايدة كفاءهتا وعائدها، عرب استخدام تكنولوجيات الوسائط املتع
العقل  ب على أمناطالتدريمة و الرتبية ابحلياة، وإاثرة دافعية التعلم، وتكوين املهارات السلي

 النقدي التحليلي االبتكاري.
ني داخل ملتعلمني ابالفروق الفردية بني املتعلمني: ال شك بوجود الفروق الفردية  ب.

ا ر العقلي؛ مم العميفون تلفالفصل الدراسي الواحد، فقد يتفقون يف العمر الزمين لكننهم خي
لفردية الفروق اكلة يؤدي إىل اختالف القدرات واالستعدادات وامليول. وقد ال تكون مش

ضح يف توسطة مث تتلة اململرحاواضحة املعامل يف املرحلة التعليمية األوىل، إال أهنا تربز يف 
من  لفردية البدالفروق ز او املرحلة الثانوية، لتكون على أشدها يف املرحلة اجلامعية. ولتجا

عرضها هلذه و نوعية ة الاللجوء إىل استخدام تقنيات التعليم، ملا توفره من مثريات متعدد
ذي يتفق مع نها الماسب املثريات بطرق وأساليب خمتلفة تتيح للمتعلم فرصة االختيار املن

 قابليته ورغباته وميوله.
صر حتدايت عديدة تتمثل يف التطور تطوير نوعية املدرسني: يواجه املدرس املعا ت.

التكنولوجي ووسائل االتصال وازدحام الفصول والقاعات الدراسية، مما جعل إعداده 
عملية معقدة وطويلة، حبيث ال ميكن االكتفاء ابإلعداد قبل اخلدمة بل أصبح من 

جهة الضروري أْن يدرب ويعاد تدريبه أثناء اخلدمة ليساير هذه التطورات ويتمكن من موا
حتدايت العصر. مل تعد الرتبية احلديثة تنظر إىل املدرس نظرة "امللقن" للمتعلمني بل املوجه 
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واملرشد واملصمم للمنظومة التعليمية داخل الفصل التعليمي، وتنظيم الفعاليات واختيار 
أفضل الوسائط لتحقيق أهدافه الرتبوية. وإذا نظران إىل املدرس هبذا املواصفات الرتبوية 

ملعاصرة ستظهر مشكلة مهمة تتمثل بقلة عدد املدرسني املتصفني هبذه الصفات علمياً ا
وتربوايً. ومن أجل معاجلة هذه اإلشكالية كان البد من اللجوء إىل استخدام الوسائط 

 املتعددة.
اد تعليمية انت مو ء أكتشويق املتعلم يف التعلم: إن طبيعة الوسائل التكنولوجية سوا ث.

ادة قدم املهنا تأجهزة تعليمية أو أساليب عرض طبيعة تتصف ابإلاثرة ألمتنوعة أو 
هذا ما دية، و تقليالتعليمية أبسلوب جديد، سهل وبسيط خيتلف عن الطريقة اللفظية ال

علم لية يف التالستقالاديه لحيبب إىل نفس املتعلم ما يتعلمه، ويثري لديه الرغبة فيه ويقوي 
دة من طرق ًا عديمناطأن التعليم التكنولوجي يتيح للمتعلم واالعتماد على النفس. كما أ

وميوله  ا يتفقه مبالعرض، تنمي احلس الفين اجلمايل، ويتيح حرية اختيار أسلوب تعلم
ا هو أساسي على م كيزوقدراته، فيزيد هذا من سرعة التعلم وقدرته يف تنظيم العمل )الرت 

 فما دون ذلك( وبناء املفاهيم املفيدة لديه.
 ع تطورمين موقد ظهر مفهوم الوسائط املتعددة بشكل تزاجودة طرق التعليم:  ج.

فيدة، ليمة مية ساحلاسوب خاصة يف أجياله احلديثة، على تكوين مدركات ومفاهيم علم
قارنة مؤقتًا ابملودًا و حمد فمهما كانت اللغة واضحة يف توصيل املعلومة للمتعلم، يبقى أثرها

وتعني على  لتذوق،ب وال التقنية اليت تزيد القدرة على االستيعامع أثر استخدام الوسائ
تمرين على ة، والالحظتكوين االجتاهات والقيم، مبا تقدمه هلم من إمكانية على دقة امل

فكار اليت رار األاستماتباع أسلوب التفكري العلمي، للوصول إىل حل املشكالت، وترتيب و 
 ي إىل زايدةا يؤدممليه، خربات حقيقية تقرب واقعه إيكوهنا املتعلم؛ كما أهنا توفر لديه 

يم ي على التعلا يضف؛ ممخربته، فتجعله أكثر استعدادا للتعلم والتكوين والتقومي الذاتيني
 صبغة العاملية واخلروج من اإلطار احمللي الضيق.
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 ( Google Classroom) منصة الفصل االفرتاضي جوجل كالس روماملبحث الثاين: 

مية تقدمها وهي خدمة تعلي Google Classroomربامج الرتبوية احلديثة خدمة من ال
 التعليم يفسواء  لمنيشركة جوجل، اليت تسمح للمعلمني إنشاء الواجبات، وتقدميها للمتع

 ذلك من خاللبها، و ترتيو العام أو التعليم العايل. و ميكن للمعلم بعد ذلك مجع الواجبات 
ني معلمل. إضافة لذلك، فإن هذه اخلدمة تسمح للواجهة مستخدم سهلة التنق

عة من واس ابملناقشات مع طالهبم عرب شبكة اإلنرتنت، لذلك نشرْت جوجل شبكة
 Google Classroom ( .(Chehayeb, 2015 الفصول الدراسية من خالل تطبيق

   

ن عتدرجييا اء الستغنم واتتيح هذه املنصة للمعلمني دمج التكنولوجيا بشكل أكرب يف التعلي
ملستمرة. الدراسية ا تابعةوامل األوراق. فهي وسيلة للتعاون االفرتاضي والتوجيه الرتبوي الفعال

جناز ههم أثناء إوتوجي ميذهذه املنصة التعليمية متكن املعلمني من التفاعل الفوري مع التال
التعامل مع  (. ويتم2018املهام، وهو ما يعطي إضافة نوعية للعملية التعليمية )البيان،

كرتوين د االللربيااملنصة عن طريق الربيد اإللكرتوين اخلاص جبوجل، الذي يتيح دمج 
 م.اخلاصة ابملدرسة مع بريد جوجل لتتمكن املدرسة من استخدام النظا

  
يبدأ النظام بتسجيل املادة وإضافة الطلبة إليه عن طريق بريدهم االلكرتوين. مث توضع املواد 

ميكن طرح أسئلة مباشرة وعمل استبياانت، وتقدمي  متاحة جلميع الطلبة.  الدراسية لتكون
( Driveو Gmail)ويتيح استخدام تقنيات أخرى مثل بريد  الواجبات وتصحيحها.

التخزين السحايب وحمرر املستندات. عندئٍذ يستطيع التالميذ تتبع الفروض املطلوبة منهم 
رة واحدة. كما يتسىن للمعلمني معرفة على صفحة "الفروض" وبدء العمل عليها بنق

التالميذ الذين أجنزوا فروضهم والذين مل ينجزوها، وإرسال املالحظات والدرجات يف الوقت 
الفعلي. ومع تطبيق اجلوال، يتسىن للطالب واملعلمني عرض الفصول الدراسية والتواصل 

اهلواتف أو أجهزة  مع زمالئهم. ويستطيع التالميذ إجناز فروضهم بشكل مباشر من خالل
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الكمبيوتر اللوحية. وميكن للمعلمني تتبع التالميذ الذين أرسلوا فروضهم ومراجعة تلك 
 الفروض يف املدرسة أو أثناء التنقل. يف الشكل اآليت توضيح آلية عمل هذه املنصة:

 ( آلية تواصل املعلم والطالب يف نظام كالس روم1الشكل )

 
 

    لفوائد املنصة يف التواص
 يفوجل جميكن النظر إىل خصائص االتصال بصورة عامة مع ختصيص خصائص منصة 

د ملتزامن، وقاوغري  زامنهنايتها وذلك ابعتبار أن املنصة هي أداة من أدوات االتصال املت
 هذه اخلصائص يف اآليت: ( 2017) أمجل مزن

احلوار،  ُغرف :تصالاإمكانية التواصل بني املعلمني والتالميذ بسهولة، عرب وسائل  .أ
 أو الربيد اإللكرتوين. 

 هامهم. مبلقيام ذ واتوفري الوقت للُمعلمني وزايدة فاعليّتهم، يف متابعة التالمي .ب
عات ة القاقلّ  زايدة عدد التالميذ امللتحقني ابلشُّعب الدراسية، وحل مشكلة .ج

 الدراسية.  
وحصوله على  س،رو تعدد طُرق التعليم، مما ُيسهِّّل على الطالب اختيار تلقي الد .د

 التغذية الراجعة.
 ط. قت بسيو الل توفري مصادر ثرية ابملعلومات للطاّلب، يسُهل الوصول إليها خ .ه
ج .و

ُ
تقدمي  تمع.خفيض تكاليف التعليم، حبيث يكون يف متناول مجيع أفراد امل

ساندة للطاّلب.
ُ
 اخلدمات امل
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لفصول م ااتعويض نقص الكوادر التدريبية يف بعض قطاعات التعليم، ابستخد .ز
 االفرتاضية. 

تمامات اباله القةتوسيع مدارك املعلِّّم والطالب، بوجود روابط إلكرتونية هلا ع .ح
 النظرية، والعلمية، والرتفيهية.

ن أية رة، دو لوزااتغيري الربامج بسرعة على شبكة اإلنرتنت، حسب ُمتطلبات وخطط  .ط
 تكاليف.

و أماكن انئية ا يف أانو ب، سواء كختطي العقبات اليت متنع وصول املواد العلمية للطاّل  .ي
 خارج حدود الدول.

 

 خصائص منصة )جوجل كالس روم(  
 تلك اخلصائص كااليت: (Classroom Help 2018)خلصت 

موز مع حد الر أركة سهولة اإلعداد: ميكن للمعلمني إضافة التالميذ مباشرة أو مشا .أ
مز ر اق له مس . فكلفصوهلم لالنضمام إىل التطبيق ويستغرق األمر دقيقة واحدة

 خيتلف عن غريه واألدوات منفصلة عن غريه .
لواجبات نشاء اني إتوفري الوقت: خالل عمل الواجبات اإللكرتونية والبسيط للمعلم .ب

ائياً لك تلقذظهر يومراجعتها ووضع الدرجات بسرعة. عندما تنهي الطالبة الواجب، 
ا يراعي ريها مبن غلبة فقط دو لدى املعلمة اليت تضع الدرجة لكل طالبة وتظهر للطا

 اخلصوصية.
حتسني مستوى النظام: يستطيع التالميذ رؤية كل الواجبات واملهام على صفحة  .ج

 Google الواجبات الدراسية، كما يتم حفظ مجيع املواد الدراسية يف جملدات على

Drive أتخروا  تلقائًيا. أيضاً يظهر للمعلمة الطلبة الذين قاموا أبداء الواجبات والذين
 أو مل يؤدوها مع إمكانية إرسال مالحظات خاصة لكل طالبة.

للمعلمني إبرسال إشعارات وبدء املناقشات  Classroom تعزيز التواصل: يسمح .د
الدراسية على الفور. وميكن للطالب مشاركة املوارد مع بعضهم أو اإلجابة عن 
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وهي ضرورية جدًا يف العملية األسئلة املطروحة. مما يقوي العالقة بني املعلم والطلبة 
 التعليمية. كذلك تعزيز العالقة بني الطلبة وما بينهم.

ن ميطرح  وضوعإمكانية التصويت: تسمح املنصة بتوفري التصويت على سؤال أو م .ه
 اههم.إلنتب فتاً قبل املعلم للتالميذ ملعرفة مدى االستيعاب وإلثراء النقاش ل

القاعة  ين اىلوالد: تسمح املنصة إبضافة الإمكانية إدراج األهل وأولياء األمور .و
اد أكثر  اجتهيفسهم ياالفرتاضية وابلتايل االطالع على أداء بناهتم ونتائجهم مما 

 للطلبة.
الطلبة يف و ملعلم اء اإدراج اإلدارة: كما ميكن إضافة اإلدارة كذلك بغرض متابعة أد .ز

استخدام اسية و لدر املادة نفس الوقت و التأكد من أن املعلم قام بوضع الواجبات وا
 الطرق التحفيزية واإلبداعية.

ن أن ا دو ابداء املالحظات: ميكن إدراج مالحظات خاصة بكل طالبة على حد .ح
نوع كمتحان  جة ايطلع عليها زمالؤها خاصة إذا كانت متعلقة أبداء واجب أو نتي

 من التوجيه أو التحفيز يف حال ارتفاع الدرجة.
طالب انت الو بياال يستخدم احملتوى املتعلق ابملعلم أال حيتوي على إعالانت:  .ط

من  ل كثرية مثألغراض الدعاية، كما أنه متاح جمااًن دون فرض إلعالانت مزعج
 التطبيقات. 

  
هذه املنصة تتيح للمدرسني إدماجا أكثر للتكنولوجيا يف التعليم: واالستغناء تدرجييًا عن 

تقييم الطالب ووسيلة أيضا للتعاون اإلفرتاضي والتوجيه األوراق عند تقدمي املواد التعليمية و 
ومتكن أيضا املعلمني من التفاعل الفوري مع  .الرتبوي الفعال واملتابعة الدراسية املستمرة

وتوفري سحابة جوجل درايف توفر . طالهبم وتوجيههم أثناء إجناز املهام املوكلة إليهم
صوص، جداول بيانية، عروض تقدميية، للمدرسني إمكانية إرفاق مستندات خمتلفة: ن

كما أن خدمة . وغريها، مع الواجبات واملشاريع التعليمية وإرساهلا جلميع الطلبة املعنيني
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لغة خمتلفة مبا فيها اللغة العربية وتعمل على اهلواتف  (42)جوجل كالس روم متاحة بـ 
 الذكية واألجهزة اللوحية إضافة للحواسيب الشخصية.

  
ألمور ابعة أولياء ومتا تالباية هذا النظام وأثره الكبري يف حتسني وجتويد أداء الطتتمثل أمه

وكل يمتابعة ما  مكانيةإيف  للنتائج والواجبات،  وهي املهمة الرئيسية من قبل أولياء األمور
ع امكانية ا مينية ممللطلبة من واجبات أو اختبارات والتعرف على نتائجها بصورة تلقائ

ء األمور. أوليا فعالجبات اليت قد تقوم هبا بعض الطالبات ختوفا من ردود أاخفاء الوا
وبدء  دراسي"ب الويستطيع التالميذ تتبع الواجبات املطلوبة منهم على صفحة "الواج
ا فروضهم أجنزو  لذينالعمل عليها بنقرة واحدة. كما يتسىن للمعلمني معرفة التالميذ ا

  .حظات والدرجات يف الوقت الفعليوالذين مل ينجزوها، وإرسال املال

  

ض الفصول يتسىن للتالميذ واملعلمني عر  ،Android ق اجلوال على نظامومع تطبي
ضهم والعمل تح فرو فميذ الدراسية، والتواصل مع زمالئهم يف الوقت الفعلي، ويستطيع التال

بع تتمني لمعللعليها بشكل مباشر، من خالل اهلواتف أو األجهزة اللوحية، وميكن 
 التالميذ الذين أرسلوا فروضهم ومراجعة تلك الواجبات.

 
 البحث نتائج

وصل كن الت( أممن خالل استعراض موضوع تكنلوجيا التعليم، ومنصة )جوحل كالس روم
 إىل النتائج اآلتية: 

 حلياة وإاثرةبية ابلرت اتسهم تكنولوجيات الوسائط املتعددة يف العملية التعلمية لربط  .أ
اط التفكري لى أمنب علم لدى املتعلم، وتكوين املهارات السليمة والتدريدافعية التع

 النقدي التحليلي االبتكاري.
 لمني.تعاستخدام تقنيات التعليم من شأنه جتاوز الفروق الفردية بني امل .ب
 ر امللقن عن دو  داً التطور التكنولوجي أدى إىل تطور التعليم وتطوير املدرسني بعي .ت
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 لى النفس.تماد عالعم لدى املتعلمني االستقاللية يف التعلم واتقوي تقنيات التعلي .ث
 م.عليأاتحْت منصة جوحل للمعلمني دمج التكنولوجيا بشكل أكرب يف الت .ج
ح وتصحي باتمكنت منصة جوحل من طرح األسئلة وعمل استبياانت، وتقدمي الواج .ح

 العالمات مباشرة.
سية، الدرا اتصفحة الواجب مكنت املنصة الطلبة من تتبع الفروض املطلوبة، على .خ

 وأاتحْت للمدرسني فرص متابعة حلول فروض الطلبة.
أبنائهم  ى أداءعل تسمح املنصة إبضافة الوالدين إىل القاعة االفرتاضية، لالطالع .د

 ونتائجهم.
 

 اخلامتة 
 رها يف حتسنيروم( وأث كالس التعليم ومنصة )جوجل تقنيات انقشت املقالة فعالية

، وأمهيتها يف التواصل بني التعليم علمني والتالميذ. واستعرضت مزااي تقنياتاالتصال بني امل
قت يتميز فيه روم( يف و  كالس املعلمني واحملاضرين. كما عرضت مزااي منصة )جوجل

الهلا ثورة خفت من ، أضالنظام الرتبوي يف العامل حبركة سريعة ومعقدة ابالجتاه العوملة
لتكيف على ا يميةغريات جتاوزت قدرة املؤسسات التعلاملعلومات مبستجدات مستمرة وت

 التعليم. معها، األمر الذي حيتم اعتماد تقنيات
 

  قائمة املراجع
عليم دارس التمقبلية إلداريي االحتياجات التدريبية احلالية و املست(. 2008) أبو انصر، فتحي حممد علي.
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