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آفاق جديدة للعالقة بين المدرسة والمنزل: الدراسة عن بعد

والتحديات التقنية التي تواجه األسرة



محاور الورقة
:مقدمة

مسؤولية من؟: تعلم الطالب▪

.دهاعالقة األسرة بالمدرسة ودورهما في تعلم األبناء قبل جائحة فايروس كورونا وأثنائها وبع▪

بماذا تخبرنا هذه األجيال؟: من جيل طفرة المواليد إلى جيل ألفا▪

دور المدرسة واألسرة تجاه بعضهما في التعليم عن بعد

دور أكاديمي▪

توعوي/ دور اجتماعي▪
دور تقني▪
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تعلم 

الطالب

مسؤولية 
من؟

األسرة

المدرسةالطالب

مسؤولية من؟: تعلم الطالب: مقدمة
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قبل جائحة فايروس كورونا وأثنائها وبعدهابالمدرسةألسرةعالقة ا: مقدمة

عالقة 

األسرة

بالمدرسة

1
قبل جائحة كورونا

2

أثناء جائحة كورونا
مسؤولية مضاعفة

3

بعد جائحة كورونا

؟
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عالقة 

المدرسة 

باألسرة

1
قبل جائحة كورونا

2

أثناء جائحة كورونا
مسؤولية مضاعفة

3

بعد جائحة كورونا

؟

قبل جائحة فايروس كورونا وأثنائها وبعدهاباألسرةالمدرسةعالقة : مقدمة

https://madrasati.sa/auth/index

الطالب
ةماتعبطريقةتعلم

خاللمنوميسرة

خدماتمجموعة

حمل.التنوعتراعي
مقرراتك

مر  وليُّ األ
لوتفاعتشارك

المجتمعمع

نحوالمدرسي
وتقدمأدوات  

المعلم  
فيلتميزكخطط

ستخدامباالتعلمتنفيذ

إلكترونيةأدوات
سهلة  

قائد  

المدرسة
أدوات مبتكرة 

تساعد القائد ليكون 

ملهًما في دعم 
الكادر

مشرف
كلمعلميالدعمقدم

التعلمرحلةفي

ابعوتاإللكتروني،

تعلمالنواتجتحقيق
لكتوفرهبما

من منظومة التعليم الموحدة إلى منصة مدرستي

مصادر التعليم العام عن بعد في منصة مدرستي

vschool.sa/auth/index



 Baby boomers  46-65جيل طفرة المواليد1.

XGeneration X 80-65جيل 2.

 95Millennials, or Generation Y-80جيل اإللفية الثالثة 3.

Generation Z 95-2010  Zجيل 4.

Generation Alpha 2010-2015جيل ألفا 5.

من جيل طفرة المواليد إلى جيل ألفا: مقدمة

خصائص جيل التقنية

*التقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية

*Kenneth R. Stevenson (2010(.National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org) 
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دورالمدرسة

في التعليم عن بعد

دور األسرة

في التعليم عن بعد

عالقة 
تكاملية
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آفاق جديدة للعالقة بين المدرسة والمنزل: الدراسة عن بعد
دور األسرة والمدرسة تجاه بعضهما في التعليم عن بعد



عالقة 

تكاملية

دور اجتماعي
توعوي

دور تقنيدور أكاديمي

05/09/2020 10

آفاق جديدة للعالقة بين المدرسة والمنزل: الدراسة عن بعد

دور األسرة والمدرسة تجاه بعضهما في التعليم عن بعد

ثالثة أدوار رئيسة



المدرسة

دور اجتماعي

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

بناء عالقة إيجابية وبناءة▪

توعية بأهمية التعليم عن بعد▪

توعية بدور أولياء األمور▪

توعية بأهمية التواصل▪

تواصل مستمر مع أولياء األمور▪

تحديد أوقات وآليات التواصل▪

مي ثقافة التعلم في العصر الرق▪

مسؤولية مضاعفة: دور المدرسة تجاه األسرة في التعليم عن بعد
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مسؤولية مضاعفة: دور المدرسة تجاه األسرة في التعليم عن بعد

المدرسة

دور اجتماعي

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

اختصار المنهج▪

اختصار زمن الحصة الدراسية▪

يهاوضوح التعليمات وسهولة الوصول إل▪

توفير تغذية راجعة متكررة بهدف▪

درجة الحضور االجتماعي: التفاعل▪

تغذية راجعة من األسرة للمعلم▪

تقليل العبء المعرفي عن الطالب▪
متابعة الجدول الدراسي اليومي▪

GONZALEZ, JENNIFER (2020)> 9 Ways Online Teaching Should be Different from Face-to-Face https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-
https://tncs.org/roles-responsibilities-during-distance-learning/05/09/2020 12



مسؤولية مضاعفة: دور المدرسة تجاه األسرة في التعليم عن بعد

المدرسة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

التقويم النهائي للمقرر نشاطات منتجة ▪

تقديم المحتوى الدراسي بطريقة شيقة▪

الثناء على إنجاز الطالب▪

توفير مساعدة خاصة لمن يحتاجها▪

تلعيب عملية تعلم الطفل▪

مساعدة الطالب على بناء شبكة تعلم▪

تسجيل الدروس االفتراضية▪

https://tncs.org/roles-responsibilities-during-distance-learning/ https://www.teachthought.com/technology/remote-learning-tips-for-parents/

GONZALEZ, JENNIFER (2020)> 9 Ways Online Teaching Should be Different from Face-to-Face https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-05/09/2020 13



مسؤولية مضاعفة: دور المدرسة تجاه األسرة في التعليم عن بعد

المدرسة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

ضمان أن األسر تتوافر لهم إنترنت وأجهزة▪

ضمان أن الطالب لديهم المهارات األساسية ▪

يةتوفير خطة بديلة في حال لم تعمل التقن▪
(Call centerمركز اتصال )توفير دعم فني ▪

قنيةالتدخل في وقت مناسب لحل المشكالت الت▪

كترونيتوفير فرصة تجريب منصة التعلم اإلل▪

توفير تدريب و معلومات إرشادية لألسرة▪

ضمان االستخدام اآلمن والقانوني واألخالقي▪
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Bitterli, Judith (2020). School from Home: the Challenges of Online Learning for Parents and Kids

https://www.mcafee.com/blogs/consumer/family-safety/school-from-home-the-challenges-of-online-learning-for-parents-and-kids/

محاولة حث أبنائهم على التركيز  على التعلم المنزلي50.31•

تطبيق جدول يومي للتعلم عن بعد 49.26•

تحقيق توازن بين مسؤوليات المنزل والتدريس 41.83•

تنفيذ جدول النوم واالستيقاظ33.40•

تحقيق توازن بين العمل من المنزل وبين التدريس33.31•

أكثر خمسة صعوبات ألولياء أمور الطالب في التعليم العام عن بعد

تحديات التعليم عن بعد ألولياء األمور: الدراسة من المنزل



األسرة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

تدريب على االستقاللية واالعتماد على النفس▪

ية تدريب على تنظيم بيئة التعلم المادية واإللكترون▪

(ليس إجازة)غرس قيمة التعلم عن بعد : دعم انضباطي▪

تعويد على االنضباط وتحمل المسؤولية▪

دعم عاطفي لتقليل أثر العزلة االجتماعية▪

حفز ذاتي وليس خارجيًا فقط▪

الثناء على الجهد المبذول في التعلم▪

إشعار الطفل بما أنجزه في التعلم▪

توعية الطفل لاللتزام بتأدية الواجبات▪
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األسرة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

متابعة التواصل مع المدرسة▪

جدول يحدد لمواعيد الدروس▪

جدول يومي بما سيتعلمه التلميذ وما تعلمه▪
(digital quarantine)مكان هادئ للدراسة ▪
توافر أي مواد مطلوبة ألداء الواجبات▪

سجل للواجبات المطلوبة وتلك التي تم تنفيذها▪

تعويد الطفل على حل الواجبات بنفسه ▪

تحفيز للتركيز والفهم وإعادة الشرح ▪

معرفة المصادر اإلثرائية والعالجية▪

Readiness Checkالجاهزية للتعلم الجديد ▪

Heick, Terry (2020). 22 Remote Learning Tips For Parents Helping At Home. https://www.teachthought.com/technology/remote-learning-tips-for-parents/
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صعوبة التأقلم مع طريقة جديدة لتعلم األبناء▪

صعوبة توفيرأدوات وأجهزة التعلم عن بعد▪

عدم توار شبكة إنترنت▪

عدم توافر مهارات استخدام التقنيات▪
ة التعلمصعوبة التعامل مع مشكالت فنية أثناء االتصال بمنص▪

انقطاع االتصال فجأة بمنصة التعلم▪

صعوبة الحصول على الدعم الفني في وقت سريع▪

مسؤولية مضاعفة: دور األسرة تجاه المدرسة في التعليم عن بعد

التحديات التقنية

األسرة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي



األسرة

دور اجتماعي 

توعوي

دور 

دور تقنيأكاديمي

oتدرب على مهارات استخدم منصة التعليم عن بعد

oمساعدة الطالب على استخدام أدوات منصة التعلم عن بعد

oة مراقبة و إرشاد الطالب بعدم وضع أشياء مرفوضة على منص

التعلم

oإرشاد الطالب للتأكد من مصداقية مصادر المعلومات من النت

oتوجيه الطالب بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية

o االحتفاظ بآليات وقنوات التواصل مع الدعم الفني

05/09/2020 19

مسؤولية مضاعفة: دور األسرة تجاه المدرسة في التعليم عن بعد



مسؤولية مضاعفة: دور األسرة تجاه المدرسة في التعليم عن بعد: ملخص
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عقد تعهد والتزام

أبذل قصارى جهدي للتعلم عن بعد وأداء واجباتي❑

أحافظ على أجهزة التعلم عن بعد❑

ال أشارك أحًدا برقمي السري للدخول إلى منصة التعلم❑

ال أشارك أحد بمعلوماتي الشخصية دون أذن عائلتي❑

أخبر معلمي إذا واجهت أي مشكلة في التعلم عن بعد❑

أكون ودوًدا ومتعاونًا مع معلمي وزمالئي التالميذ❑

أحدد أوقاتًا معينة الستخدام أجهزة التعلم عن بعد❑

عائلتي ستدعمني في التعلم عن بعد❑

ستتواصل عائلتي مع معلمي بشكل منتظم❑

ستساعدني عائلتي على استخدام أجهزة التعلم عن بعد❑

ال أضع على منصة التعلم أي أشياء مرفوضة من قبل عائلتي ومعلمي❑

أتأكد من مصداقية مصدر معلوماتي من النت❑

أحترم حقوق الملكية الفكرية عند االستعانة بمصادر رقمية آلداء واجباتي❑

مسؤولية مضاعفة: دور األسرة تجاه المدرسة في التعليم عن بعد
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