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المستخلص
أجريت هذه الدراسة على طالب السنة األولى بكلية طب األسنان وجراحة الفم بجامعة ابن سينا بالخرطوم  -السودان على ضوء قرار وزارة
التعليم العالي بتوقيف الدراسة للسنة الجامعية 2020-2019م بسبب انتشار وباء فايروس كورونا ) ،(COVID-19وعلى خلفية سعي الجامعة
ضمن خطتها اإلستراتيجية نحو التحول الرقمي الكامل بشقيه اإلداري واألكاديمي بحلول العام 2023م ،وذلك للتعرف على العوامل التي تؤدي
إلثارة المشاركة والتشجيع على التفاعل بالبيئة الدراسية اإلفتراضية ،والمعرفة الالزمة لتصميم نموذج أمثل ألسلوب تدريس رقمي بالجامعة.
تناولت الدراسة نماذج من طرائق وأساليب التدريس الرقمي لالهتداء بها في التصميم وقد أظهرت النتائج فاعلية تعدد األساليب الرقمية للطالب
واستنتجت أهمية التواصل الرقمي بين األستاذ والطالب وتقديم النصح والدعم األكاديمي الذي يؤدي الى تحسين المستوى.
الكلمات المفتاحية :التقنيات الرقمية ،التعليم اإلفتراضي ،التربية الرقمية ،التواصل الرقمي

A Model for the Best Distance Digital Teaching Style to the Course of
Computer Skills Concerning the First Year Students at Dentistry
Faculty in Ibn Sina University in Sudan
Dr. Muna Mohamed Mahmoud Abu Gosseisa
Computer Department - Ibn Sina University
Khartoum - Sudan
munabugosseisa@isu.edu.sd
Abstract
This study is conducted on the students of the first year of the faculty of Dentistry at Ibn Sina University in
Khartoum Sudan upon the decision of study closure due to the spread of pandemic Covid-19, and upon the of
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the university strategic plan of academic digital transformation by 2023. The study aimed to reach to the factors
that affects distance digital teaching to come out with the best model of digital teaching style via virtual classes.
Results shows interactivity of students occurs when applying several teaching styles through digital
technologies according to their psychological and academic needs and results also of the importance of digital
communication between the student and the instructor leads to the enhancement of his/her academic
performance.

Keywords: digital technology, virtual learning, digital education, digital communication
كمدا يرى  )Muilenburgg, Bergeأنده عندد تعريف التعلم النقَّدال

مقدمة

للتربية ،الوحدات التقنية ،وتفاعل

مع التطور والتقددم المطرد للحوسددددبدة وأدوات تقداندة المعلومدات

البد من أن يتضد َّمن ذلك التعر

واالتصددددداالت وخددمدة االنترندت واإلتجداه نحو األنةمدة الدذكيدة

الصياخة والتفاعل اإلفتراضي اإلجتماعي] [.
3

والخددمات السددددحدابيدة ،بدرت الحداجة الى ابتكدار حلول رقميدة ناتجدة

التربية الرقمية

عن تجارب عملية ومصدقولة بمعرفة موثوقة للوصدول الى منتجات
ذكية تخدم الجوانب السدددلوكية لانسدددان .ففي مجال التربية والتعليم

على الرخم من قيدام مشدددداريع تتعلق بدالتعلم من خالل الحداسددددوب

أ َّمن علمداء التربيدة على أهميدة اسددددتيعداب المجدال للتطور التقني

التعليم االلكتروني) ،وأخرى تتعلق بداسددددتخددام أنواف مختلفدة من

والرقمي بمختلف األشدكال ولكنهم ق قلقون في شدنن ضدرورة التفريق

التقنيدات الحدديثدة في أنشددددطدة التعليم والتعلم ،اال أن علمداء وأهدل

بين النةريات التربوية الحديثة وصناعة البرمجيات التعليمية اذ أنها

التربية ال ي ال يسددداورهم القلق بهذا الخصدددوأ ،اذ أن هنا فَرقا
بين تدنثير التقنيدة على ثقدافدة مدا ،وبين النةريدات التربويدة الحدديثدة

بنى على اسدداس النةريات التربوية والنفسددية التربوية
البد من أن ت ُ َ

وتطبيقدداتهددا] [ .لددذلددك ينبلي أن يكون التوج ده الحددالي في التعليم
4

بين المعلم/المرشدد .خاصدة وأن هذا التطور قد شدجع ومازال يشدجع

النةامي أو اإلفتراضددددي هو توظيف التقانة الحديثة في بيئة تربوية

المبرمجين والمطورين ،المصددد قنيعين ،المسدددتثمرين والباحثين على
توظيف امكدانداتهم في مجدال التعليم االلكتروني وقيداس أثره على

المعليم/المرشددددد أوالطدالدب في بيئدة تفتقر الى
ثدابتدة ،بحيد ال يُق َحم
ق

المتلقين.

المبادئ التربوية المتعارف عليها[5].
ان اسدتخدام التقنيات الحديثة بننواعها في التعليم اإلفتراضدي يمضدي

التقنيات الرقمية في التعلُّم

في ازدياد .وباعتبار المراجع والمواد التعليمية ،ف ن اسدتخدام أدوات

عرف التقنيدات الرقميدة على أنهدا مجموعدة تتكون من عتداد ونةم
ت ُ َّ

واسداليب التعلم الرقمي واإلفتراضدي والتربية الرقمية أيضدا يمضدي

تشددليل وبرمجيات وشددبكات ،مثل المسدداعد الشددخصددي الرقمي،

في تطور يواكب هذا التسارف].[6

الهاتف النقال ،التطبيقات ،الموافع اإللكترونية والمنصات.
المتعليم بم ايددا
ويرى كرومبتون) (Cromptonأندده عندددمددا يتمتع
ق
التدعدلديدم المدتدداحددة عبدر التدقدنديددات الرقمديددة المدخدتدلدفددة ،فدد ن التدعدلديدم

التواصل الرقمي

اإلفتراضي يكون قد أخذ مكانه].[1

ذكرت ريخا بانت  )Rekha Pantأن التواصل الرقمي أصيح أحد

التعلُّم االفتراضي

أعمدة التعليم الرشدددديق ،من خالل الوحدات المختلفة كالحواسدددديب

عدرف مديدولدندجدبديدرج وبديدرج وكدرومدتدونMuilenburgg, ،
َّ

واألجه ة اللوحيدة والهواتف الدذكيدة وخيرهدا وبوجود البرمجيدات

 )Berge,Cromptonالدتدعدلديدم اإلفدتدراضددددي بددنندده الدتدعدلدم عدبدر

المختصددددصدددددة ،ويمكنده تحقيق الكثير والمثير في عمليدة التعليم

صدددديداخدات مختلفدة من خالل التفداعدل اإلجتمداعي وتفداعدل المحتوى

والتعلم ،ويمكن أن يكون ذاتيا اذ حي يتواصدددل الطالب بمصدددادر

الرقمي باستخدام الوحدات االلكترونية)].[2

التعلم بواسددطة االنترنت ويكتسددب الكثير من المعارف .وفي أحيان
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منهجية البحث

مدع الدمدعدلدم وهدو بدددوره يدرفدددهدم بددالدمدعددارف أو يدوجدهدهدم الدى

اسددتخدم الباح منهجية البح علم التصددميم  ،)DSRوقد ذكرت

المصادر].[7

بوتقريت  )Butgereitأن ضددددرورة التوصددددل الى نموذج ُمبتكَر
اليجاد حل لمشدددكلة ذات أهمية بنسدددلوب مبتكر يعد أحد ركائ هذا

مشكلة البحث

المنهج .وأوردت أن هانفر وجاترجي )Henver & Chatterjee

أورد الباح مباه  )Mbahأن الطالب ،يُبدون انطباعا ايجابيا نحو

عرفا بح علم التصدددميم ،بننَّه نموذج البح الذي يُ َم ق يكن الباح
قد َّ

تطويع التكنولوجيا في سدددبيل تيسدددير عملية التعلم ،وأن لهم القدرة

من االجابة على التسدا الت التي لها عالقة بسدلو االنسدان .وذكرا

على تليير سدددلو قكهم بثبات تجاه دراسدددتهم ،بناء على نوف األجه ة

أن هندالدك خمس مخرجدات من بحد علم التصددددميم بنداء) ويعني

التي يستخدمونها].[8

الدمدفدداهديدم الدندةدريددة الدمدتدعدلدقددة بدمدجددال الدبدحدد  ،و ندمدوذج) ويُدعدندي

وفي هذا االطار ينتي هذا البح الحالي والذي يهدف الى التوصد دل

بددالدعدالقددات الددداخدلديددة بديدن مدفدداهديدم الدبدحدد  ،و مدندهدج) ويُدعدندى

الى األسدلوب الرقمي األمثل الذي يشدجع طالب السدنة األولى بكلية

بدالخوارزميدات التي يتم اسددددتخددامهدا للقيدام بمهمدة مدا ،و تجسدددديدد)

طب األسدنان بجامعة ابن سدينا للمشداركة والتفاعل أثناء المحاضدرة

ويُعنى بده تحويدل البنداء والنموذج والخوارزميدات الى أر

اإلفتراضدية من خالل تدريس مادة مهارات الحاسدوب .وعليه يمكن

الواقع،

والعنصددددر الخدامس واألخير هو تحسددددين) لنةريدة تصددددميم يتم

صددياخة مشددكلة البح بالتسددا ل كيف يُمكن أن يتم تشددجيع وجذب

التوصدددل اليها عندما يُطيَّق النموذج ويتم َّكن من كشدددف وتوضددديح

الطالب للمشاركة والتفاعل بالفصل اإلفتراضي؟

العالقات بين العناصر األربعة السابقة] [9شكل رقم .)1

شكل( :)1حلقات التصميم بعلم البحث :1

إجراءات البحث

جهداز لوحي و 12طدالدب يمتلكون أجه ة حداسددددوب محمولدة و62
طالب يمتلكون هواتف ذكية وطالب واحد لم يجب .وعليه تم تطويع

تم اجراء دراسددددة مسددددحية على طالب السددددنة األولى بكلية طب
األسددنان بجامعة ابن سددينا وعددهم  76طالب بلر

تطبيق الجداندب العملي على الخددمدات السددددحدابيدة بددال من التطبيق

التعرف على

بمعمدل الحاسددددوب حنى يتسددددنى لجميع الطالب التطبيق من خالل

نوف األجه ة التي يمتلكونها .فكانت النتيجة أن عدد  1طالب يمتلك

األجه ة المتاحة لديهم ))شكل .()2
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جهاز لوحي هاتف ذكي

لم يبين

شكل( )2يوضح أنواع أجهزة الطالب 1

تم عقدت سددت محاضددرات عن بعد ،باسددتخدام منصددات افتراضددية

كان هنا تقييم مسدددتمر عقب كل محاضدددرة والتي كانت تعقد مرة

مختلفة ،ويالحظ ارتفاف نسدددبة الحضدددور في المحاضدددرة األولى،

واحدة في األسدددبوف .يلي التقييم التنوف في أسددداليب التدريس بحي

وضددددعف المشدددداركة .فتم االتجاه نحو تطبيق أسدددداليب االرشدددداد

يلمس حاجة الطالب في الفهم واإلسدددتيعاب ،والذي كان يالحظ أثره

األكاديمي والدعم النفسدي من خالل التواصدل عبر الوسدائل الرقمية،

في مشداركته في المحاضدرة التالية واالجتهاد بالقيام بننشدطة التطبيق

اذ يالحظ تذبذب حضددددور الطالب ومشدددداركتهم بالمحاضددددرات.

العملي .هندا عددد من الطالب بددءا تعلَّلوا بقطع اإلمدداد الكهريدائي

وبدالمتدابعدة وجمع البيداندات وتحليلهدا والدذي أدى الى تليير أنواف

في منداطقهم وخخرين بضددددعف شددددبكدة اإلنترندت ممدا منعهم من

المنصددات الرقمية المسددتخدمة وتلير أسدداليب التدريس لوحظ بداية

االنخراط في المحاضدرات االفتراضدية ،وقد تم توجيههم بضدرورة

ارتفاف نسبة حضور ومشاركة الطالب.

اتخاذ تدابيرهم الالزمة بننفسدددهم واللحاز ب مالئهم كما اتخذوها في

تم تقدديم التددريس عبر منصددددات رقميدة مختلفدة الشددددكدل  ،))3اذ

حدال تقدديم شددددكواهم تلدك عبر وقدت توفر امدداد التيدار الكهربدائي

قُديقمت المحاضددرة األولى عبر الواتسدداب ،ومن الثانية حتى الرابعة

واالنترنت.

باسدتخدام منصدة مجموعة قوقل ،والخامسدة على منصدة زووم .وقد

شكل( :)3حضور الطالب في أوقات مختلفة 1

النتائج
َّ
شدكل التواصدل الرقمي عبر منصدة الواتسداب مع أسدتاذ المادة عامال

الفنية التفنية التي كانت تعتر

تلق الطالب لارشددداد األكاديمي والدعم النفسدددي في
أسددداسددديا في ي ق

البرمجيات مما كان له األثر الط قييب في تحسدين األداء بشدكل ملحوظ

اكسابهم الثقة بالنفس عبر تبسيل مفاهيم المادة وتذليل العوائق

والذي أدى الى حبهم للمادة على حد تعبير عدد من الطالب ،كما
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 والذي يؤدي الى خلق،والوسددائل الرقمية وتنوف أسدداليب التدريس

أدى الى ازالدة المقداومدة الشددددديددة التي بددرت من بعضددددهم لعمليدة

بيئدة محف ة للطدالب ومشددددجعة له لعكس مواقفه سددددواء أبدى أعلى

 وقد طالب جميع الطالب،التدريس عن بعد وانضددمامهم لرصددفائهم

اذ يحلدل األسددددتداذ حدالدة،درجدات التفداعدل أو بعضدددده وانتهداءا بعددمده

.باستمرار تدريس بقية المواد الدراسية بالجامعة على المنحى نفسه

الطالب ويقوم بالحلول الممكنة من ارشدددداد أكاديمي أو دعم نفسددددي
.مستمرا الى يصل الى الهدف المنشود

الخالصة
تفاعل الطالب ومشدداركتهم في بيئة التعليم االفتراضددي والتعليم عن
بعد يتوقف على مهارة األسددتاذ في مد حبال التواصددل عبر التقنيات

الهوامش
[ 1 ] M. A. Gosseisa and L. Butgereit, "Lessons

[5] Richardson, W. (2005). The educator’s guide to

Learned in an Experiment comparing PDF Format

the read/write web. Educational Leadership.

and EPUB Format in an Arabic Language

[ 6 ] Traxler, J. (2010). Distance education and

Secondary Level Grade 2 Biology Classroom in

mobile learning: Catching up, taking stock.

Khartoum," 2018 IST-Africa Week Conference

Distance Education and

(IST-Africa), Gaborone, 2018, pp. Page 1 of 7-Page

Mobile Learning,
[ 7 ]

www.progressiveteacher.in/di,

7 of 7.

Digital

[ 2 ] Muilenburg, Lin Y, Berge, Zane L.,Hele.

communication and its Application in Smart

(2013). Handbook of mobile learning, Mobile

Teaching, 2018

Communication Systems in Education, Routledge

[8] Tah Babila Mbah. (2010). The Impact of ICT on

[3] Jenny Waycotta , Ann Jonesb, Eileen Scanlonb

Dtudents’ study habits. Journal of Science and

, PDAs as lifelong learning tools: an activity theory

Technology Education Research Vol.1 (5). Pp. 107

based analysis, Learning, Media and Technology,

-110.

Vol. 30, No. 2, July 2005, pp. 107–130

[ 9 ]http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394

[4] Ding, G. (2010). New theoretical approach to

/12875/01a%20Butgereit.pdf?sequence=1,
Tracking

Gauteng

thunderstorms

integrated education and technology. Frontiers of

using

Education in China,

Crowdsourced Twitter data between Soweto and
Pretoria, Laurie Butgereit.

453

