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 ؟ الرقمي الدورة الفنلندية في التعليم    مشروع   هدف ما  

 

نَّ المعلومات  تدريبية سوف تحضرها في حياتك، إذ إ  دورة أهم  عد  ت أو الدورة  (الويبينار )إنَّ هذا 

فإنها تجميع حصيلة عشرين عاًما من   .لالبد التي تحويها هذه الدورة بإمكانها أْن ُتغير حياتك

سوف تزودك الدورة بالمعلومات  كما    ! فنلندا  !الخبرة بأقوى نظام تعليمي في العالم

فر لك   ةتعليمي منصة على بناء كمن أجل مساعدت الالزمة والمتطلبات على اإلنترنت توُّ

الحصول على  من  الدورة   تمكنك سوف  ، وكذلك  مصدر دخل آمن وتضمن لك الحرية المادية 

توفر لك المعلومات واألدوات الالزمة يك تقوم و  او المشتركين طالبحدود من ال معدد غير 

ه  إ ، إذ وُتعلمك كيفية إدارتها والتسويق لها ، الخاصة بك الدورة تسعير ب ر عن  ظبغض الننًّ

، فإنَّ كل  عمركلم تعمل عبر اإلنترنت طوال حتى لو  ،( ونالينأ)عمل  بال السابقة خبرتك 

على استخدام مهارات   والقدرةبكاميرا وكمبيوتر  هاتف امتالك  منك هو  المطلوب 

و سر  أ معلومة وكل  ، بحياتكستشاهده  تدريب   أخطر هذا التدريب . كما ُيعد  البوربوينت فقط
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نظام تعليمي على كوكب   ىبأقو  ةسن  20حصاد   ُيعتبر هذا التدريب نَّ ، ألمن الذهب  ن جباليز

 ...فنلندا  األرض وهو

  

  وعلى هي ما طبقته بالفعل على حياتي   (الويبنار )جراءات بهذا  جميع الخطوات واإلكما أنَّ 

  ة خبر بدون زمن قياسي في  ة حققوا نتائج عظيم ذينال ، بالدورةمع طالبي  التعليميةدورتي 

 .ونالينباأل
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 ثورة التعلم الرقمي

في المقام األول  يتعلق حين نتحدث عن المستقبل في مجال التعلم، فإن األمر  •

كيف  ، ألنه ُيمثل مستقبل التعلم بشكٍل عام، وبالتالي حين نتساءل التعليم الرقميب

بك بمصدر    اخاص  ا ن تبني مشروعأي مجال أو مدرس في أو مدرب أتستطيع كمعلم 

صنع القرار وكيفية  يحالتفكير الصحآلية يد؟ يصبح األمر منوًطا بدخل ج . سوف نتناول   

؟  ةقل تكلفأكيف تحصل على طالب ومشتركين بأقل جهد وبأسرع مدة زمنية وأيًضا 

؟كيف تسعر دورتك التعليمية بحيث تتناسب مع القيمة التي تقدمهاوكذلك    

َ؟ََهذهَالدورَةمنَََالمستفيدةَالشرائحَيَهَامَ 

 
 

المدرسين  في الحقيقة هناك شرائح كثيرة سوف تستفيد من هذه الدورة مثل 

  وطاقتهم ن والموظفين من الصباح حتى المساء والذين يشعرون بأنهم مستنزفو
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لم يجدوا ضالتهم وهم في وسط الطريق    ن الذينوالرقمين والمعلم، وكذلك محدودة

الذين  ن ون الرقمي والمعلم، وأيًضا ونالين لكن يجهلون آلية العمل الصحيحةألبناء كورس 

تعتمد على استراتيجية   مستمرة  ةطالب بطريقالعمل التي تجلب ال يحصلون على آلية  ال

صحاب  أن والمستشارن والمدربو نون الخصوصيوالمدرسوكذلك   ، تسويق طويلة األمد

ي شخص  أإلى  هذا باإلضافة .بناء منتج رقميفي  في مجال معين ويرغبون   المعرفة 

بناء محتوى رقمي يستهدف  في  يرغب  ، و دكتوراه في مجال معين أماجستير  يحمل

مجال   ة في كبير  ةشخص متخصص ولديه خبر مثل أي   ،شريحة معينة بالوطن العربي 

سوف تفيد الدورة    .ونالينأمعين لكن يجهل كيف يوظف خبرته العميقة في بناء كورس 

  خطة  أودخل منتظم لها  صحاب المنصات التي ال يوجد  أو ز(اليوتوبرصناع المحتوى )أيًضا 

عمال بوسط  ورواد األ داريين المستشارين اإلوكذلك  ة،تعليمي  ةخطو أ محتوىبناء 

 .الطريق

 

 الدورةَالفنلنديةَفيَالتعليمَالرقميمعلوماتَهامةَعنَ
 

تطبق على    وإدارة أعمال ( بيزنس) ساليب أ بل  ، السريعللثراء  ةليس وصف  (الويبنار )هذا إنَّ 

ال  األمر  اوهذ .ةوواقعي  ةوعملي صحية ةبطريق ( زنسيب)  كيفية بناءعن  ، أرض الواقع

بل الموضوع   ،الثروةو منصة فقط لتحصل على أ برامج والتطبيقاتيتعلق فقط ببناء ال

ن  ليس لألشخاص الذين يفكرو ( الويبنار)هذا إنَّ   .أبعد بكثير من مجرد بناء منصة تعليمية

النتائج  إنَّ   .المعرفة عن اآلخرين ويحجبونأنفسهم وكيف يحصلون على المال في  فقط

  بل ، ليست مجرد أمثلة هي و ، حققوا نتائج كبيرة ا أشخاصتخص   الويبنارالموجودة في هذا 

هدافهم وتطبيق كل  أ في تحقيق  اكبير  انتائج فردية اعتمدت على أشخاص بذلوا مجهود 
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ستحصل على   أنكوال تعني  ،الموجودة في كورس دورة المعلم الرقمي المعلومات

  ، العلميةعلى خلفية الشخص اعتمادا آخر  إلى  من شخص ختلفنفس النتائج ألنها ت

   والمهنية.  ، واألخالقية ،والثقافية 

 .ونعطيك تاثير االخالق على نجاح الشخص او فشله األخالقيةونشدد هنا وبقوه على 

   مع ازدياد الفقر، تزداد معدالت الجريمة وممارسة الدعارة. ه وجدت األبحاث العالمية أنَّ 

 

 

 

روبن هود أيضا الذي يخبرك بالسرقة من األغنياء  شخصية من  أيًضا ن حذرا وكعليك أْن ت

لكن  و أخالق، مجرم فقير عادي بدون مجرد روبن هود   د  ، يع، ففي النهاية وإعطاء الفقراء

وتزداد االيرادات عندما    غالبية الجمهور من الفقراءالسينما تريد أن تظهره كبطل ألن 

، األغنياء ال يرتكبون الجرائم، فالغنى  عطيهم ما يرغبون بسماعهتستهدف جمهور اكبر وت
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هي أقل   من اكثر الشعوب ثراء و  كما أنَّ الدول اإلسكندنافية،   هو الخير والفقر هو الشر

لت  الدول في معدالت الجرائم فنلندا أعلى المعدالت في اختبار األمانة  ، حيث سجَّ

 .للشعوب

 

تطور  كما أنَّ  اآلن في مرحلة تحول عالمي بجميع وسائل تعاملنا وتعلمنا إننا نعيش  

وامتدادها حتى في المناطق   جيل الخامس، خصوصا في ال ، نترنت بشكل كبيرسرعة اإل 

  واألدوات الرقمية الحاسوبك التكنولوجيا  صْخ ورُ  ،النائية وانخفاض أسعار خدمة االنترنت 

  حاسوب كل ما تحتاجه في عصرنا هذا للعمل من البيت قد ساهم في ذلك األمر. إنَّ 

من خالل التسويق    عمالءن الحصول على ال تستطيع اآلو نترنت وإ  متنقل  هاتف وجهاز 

 .  ة جداً منخفض ئل التواصل االجتماعي وبتكلفةبر وساع

مواصالت   و أمحل و أيجار مكتب  إحيث ال تدفع جدا ه منخفضة نفقاتالعمل من البيت إنَّ 

وهذا شيء لم يحدث قط   ،ديكورات ومصاريف صيانة ورواتب موظفين  وأ ةشهري

توقيت لك ليك تستغل   أفضل اجتماع هذه القوى التي تغير حياتنا هذا يعد  ، حيث إن بالتاريخ

الظرف الحالي وتبدأ رحلة بناء دورة تعليمية خاصة بك والحصول على حرية مالية  

ك سلطة  عليكون تن  أبدون  ، ي وقتأي مكان وأواستقاللية والعمل فيما تحب في 

 ك.دخل ومصدربوقتك وتتحكم بك 

ال يمكننا االعتماد على الطرق    جديدة حيثإن سوق العمل يتغير وبالتالي يتطلب مهارات  

 القديمة في القيام باألمور اآلن. 

حرب اوكرانيا وروسيا التي   مثل ستحرك شكل العالم الحالي  ةقوى عالمي  ةموعهناك مج

ركود اقتصادي حاد مع تضخم  وتسببت بستكون الشراره التي ستطلق حرب عالميه ثالثه 

باالقتصاد وارتفاع شديد باسعار  المواد االساسيه كالغذاء والنفط واللذان يعدان شريان  
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صدر  الحياه االساسي حيث القيمه الشرائيه  للرواتب قد انخفضت واصبح الخيار لفتح م

الميتا  )و  ,دخول الثورة الصناعية الرابعة  . دخل جديد اصبح متطلب اجباري وليس اختياري

وزيادة   لتخفيض التكاليف  ( ونالين)أالتبادل التجاري  أيًضا أصبح  االفتراضي. العالم و ( فيرس

زيادة هذا  إلى   قد أدت الفيروسات المتحورة كل عام  ة كورونا وعائل  ةزمأ، إنَّ التنافسية

الجيل  نترنت إ سرعه  زيادةوكذلك   األمر الطبيعي إلى  ، حيث يتحول العمل من المنزلاألمر

  ةثور يعد أحد األسباب أيًضا  و  ، حيث شهد طفرة في التحول.نترنت الفضائي واإل الخامس

بعض الدول حيث ال   اولكن تحاربه ، العديد من الناس ا ستخدمهي، حيث العمالت الرقمية 

التعليم الذاتي  ةالتعليم عن بعد وثور وأخيًرا  مالذ الكثيرين. ا مما جعله  ا ضرائب تفرض عليه

 ، حيث تتغير طرق التعليم جذرًيا اآلن. والمدمج والمقلوب والتعليم الفنلندي 

م التكنولوجيا المتطورة، بسبب  نظستختفي الكثير من الوظائف بسبب زيادة استخدام  

 مهارات جديدة ذات متطلبات تعليمية أعلى. على وسيزداد الطلب  .أزمة كورونا
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 ََازمهَكوروناَعالميَاماَبعدَوَحربَاوكرانياتاثيرَ

 

تضخم هائل باالسعار وخصوصا االمور االساسيه كالوقود والغذاء  نتيجه انقطاع سالسل  

اوكرانيا وروسيا اللذان يعدان مصدر هاىل مزود للنفط والغذاء  حرب تاثير التوريد وكذلك  

وتاثيرها سلبا على العالم والتاثير  عالميا مما ادى الى شح الموارد االساسيه وارتفاع اسعارها 

 على الدول الفقيره بسبب ضعف الرواتب والقدره الشرائيه لدى هذه الدول. االكبر 

 ، العمل ساعات  تقليل جانبإلى  متاجرها  من٪  50 ناييك أغلقتكما ادت ازمه كورونا الى ان 

 وتوقف  ،مطعم  300 حوالي ماكدونالدز وأغلقت ،الصين  في  متجرا 30 من  أكثر  Ikea وأغلقت

 تمثل التي  السياحية  التكاليف وخفضت العمل  عن والمطاعم المالبسشركات  من عديد ال

 العالم  مستوى على وظيفة مليون  50 حوالييوجد و ، العالمي االقتصاد  من ٪ 10 حوالي

 .  وظيفة مليون 30 حوالي ستفقد وحدها  آسيا ، وظائفها فقدان  لخطر معرضة
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مليون   375و مليون  75فإن ما بين   ،McKinsey & Companyوفًقا لتقرير إحدى المدونات 

لن تكون وظيفتهم  حيث البدء في إعادة النظر في تغيير نوع وظائفهم، إلى  عامل يحتاجون 

 ألن اآلالت واألتمتة ستتولى المسؤولية. مطلوبة؛ 

تسببت أزمة  قد  ف  ،يتعلق بالتعليم عن بعد فيمااإلحصائيات والدراسات العالمية من ضمن 

يضا تقرير  أدراسات وإحصائيات منظمة االقتصاد العالمي و ، حسب2019كورونا التي بدأت عام 

 .2019زيادة حجم االستثمار في التعليم عبر اإلنترنت لعام في   فوربس،
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ثورة عبر   مقبلون علىات أنه من الواضح أننا  يمكننا أن نرى من هذه اإلحصاءات والمراجع

اإلنترنت في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى. يعمل فيروس كورونا على تسريع  

والفائز األكبر في هذا السباق هو الدورات عبر اإلنترنت.  خاص، العملية نحو هذا االتجاه بشكل 

عالمي في بلغ االستثمار ال اإلنترنت، وفًقا للمنتدى االقتصادي العالمي للدورات التدريبية عبر 

  13,5اي بمعدل نمو   ر  مليا 253,3الى  2021وصل في عام  مليار دوالر بينما 18،66الى   2019عام 

  2027مليار دوالر بحلول عام  521,8إلى   من المتوقع أن يصل النموو سنتين ضعفا فقط خالل

Market Global وبحسب دراسه   . arch and MarketsRese نم احصائيات  اخر حسب

Insights   وفي االسفل   2028عام   دوالر امرييك  ل الى تريليونالستثمار سيص فان حجم ا

   . Global Market Insightتستطيع قراءه اخر احصائيات صادره بهذا الخصوص من 
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يمكن أن يخبرنا أن الوقت الذهبي للمعلمين قادم إذا تعلموا كيفية  و  جًدا،هذا الرقم كبير 

  لرقمي،ا االستفادة من هذه المعلومات والبدء في امتالك مهارات رقمية مثل التسويق 

وإدارة وبناء الدورات عبر اإلنترنت أو أي منصة رقمية لبدء رحلة رواد األعمال نحو الحرية  

 المالية. 

الطالب يفهمون من   أنَّ   عد اإلحصائيات والدراسات العالمية فيما يتعلق بالتعلم عن بُ وتشير 

٪ بسبب إعادة القراءة وإعادة  10-8٪ عند الدراسة عبر اإلنترنت مقارنة بالدراسة الصفية 25-60

ه   لم، والتسريعيلم والرجوع للخلف، والتخطي لإلمام، وتوقيف الفيتشغيل الف يمكن  كما أنَّ

لته المزاجية.  للطالب أن يدرس عندما يكون لديه وضع أفضل وبناًء على وتيرته الخاصة وحا

٪ للتعلم ألن الطالب يمكنهم التعلم  60-40يتطلب التعلم اإللكتروني أيًضا وقًتا أقل بنسبة 

الموضوع فقط في المدارس، بل تحول أيضا  ولم يقتصر  بشكل أسرع من الطرق التقليدية. 

 عد.ونالين لتدريب الموظفين والعمل معهم عن بُ أداخل الشركات التي بدأت بالتحول 

)جميعهاَتطبيقاتَتسهلَالتعليمَََأكثرَالتطبيقاتَتنزيلًاَبعدَأزمةَكورونا:

َ(َ.أونلاينال

 زووم. .1

 تيك توك.  .2

 هانجأوتس.  .3

 هاوس بارتي  .4

 قوقل كالس روم  .5
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أثناء العواصف ، ُتجلد األشجار الكبيرة بينما تبقى األعشاب الصغيرة على قيد الحياة ، فهي  

بناء على هذه االحصائيات يمكننا    .ولكنها األسرع في التكيفليست األقوى على قيد الحياة ، 

أن الوقت الذهبي للمعلمين قادم إذا تعلموا كيفية االستفادة من هذه المعلومات  القول 

والبدء في امتالك مهارات رقمية مثل التسويق الرقمي ، وإدارة وبناء الدورات عبر اإلنترنت.  

ت الصغيرة ذات الميزانية والموارد المحدودة على  على الجانب اإليجابي ، ستحصل الشركا

قامت المفوضية األوروبية  على سبيل المثال .  والدعم نصيب األسد من األموال الحكومية

مليار يورو ، بينما في الواليات المتحدة   8بتمويل األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 

السبب هو دعم أعمالهم  ويعود ة مليار دوالر أمرييك لمساعدة الشركات الصغير  484

الداخلية ألنها تعتمد على الموارد المحلية التي تساعد على استعادة االقتصاد بشكل أسرع  
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. عائد  وتاثر االقتصاد عالميا جراء ازمه كورونا وحرب اوكرانيا التوريد سل أثناء قطع سال 

د  ر ستغالل االمثل للمواالوا مرتفع بسبب نقص الموارد المستوردةالمحلي االستثمار 

عن أفضل استثمار   ئل الكثيرينيتساو عليه دنا . المستقبل ليس كما اعتالداخليهوالطاقات 

يعد قطاع التكنولوجيا هو أفضل استثمار مثل إنترنت األشياء والبيانات الضخمة    !بعد كورونا

. اإلنترنت  هاعار نظًرا لنمو خدمة اإلنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء العالم وانخفاض اس

ساعد اإلنترنت  هو سفينة نوح التي يمكن أن تنقذ البشرية بعد كورونا. على سبيل المثال ،  

في مكافحة فيروس كورونا من خالل تثقيف األشخاص ضد فيروس كورونا وتطوير  

 .تطبيقات معينة تساعد في معرفة ما إذا كان شخص ما قد اختلط مع حاملي الفيروس

  الذين  اإلنترنت على مستوى العالم بسبب زيادة عدد األشخاص في المنزل استهالك  اد زد ا

يحتاجون إلى الترفيه. بدأ الناس أكثر من أي وقت مضى في الوثوق بالدفع عبر اإلنترنت  

واستخدام أنظمة الدفع الرقمية على مستوى العالم. المزيد من التكنولوجيا التطبيقية  

وما إلى  تيكتوك و  زوومفيروس كورونا مثل تطبيق وقتها الذهبي خالل  تعيشوالتقنية 

و    امازونهناك العديد من الفائزين من هذا الوباء مثل منصة البيع عبر اإلنترنت مثل . ذلك

يمكننا أن نرى  و  وجميع الشركات التي تعمل باألتمتة والذكاء االصطناعي شوبفي نتفليكس 

من هذه اإلحصائيات والمراجعات أنه من الواضح أننا قادمون إلى ثورة عبر اإلنترنت في جميع 

أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى. يعمل فيروس كورونا على تسريع العملية نحو هذا  

 االتجاه بشكل خاص ، والفائز األكبر في هذا السباق هو الدورات عبر اإلنترنت.  
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َتسريعَالتبنيَالرقميَوالهروبَمنَالنقدَ.لىَإَأدتَجائحةَكوروناَ

،  تنمو بسرعة  فكانت المدفوعات الرقمية أما  الوباء،حتى قبل  التبني الرقمي يتسارعلقد كان 

نما عدد معامالت المدفوعات الرقمية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة  حتى 

 في  السنوي النمومقارنة بمتوسط  ، 2019و 2014بالمائة بين عامي  9بمعدل سنوي يزيد عن 

لسعودية  ا العربية  المملكة الحظت  ذلك، من وضوًحا  واألكثر. بالمائة 5إلى  4 بنسبة   أوروبا

وقد  ، 2020ويناير  2019بين فبراير   المئةفي   70نمًوا فلكًيا في مدفوعات البطاقات: أكثر من  

بين ممارسي المدفوعات الذين شاركوا في   ْن م  فعزز الوباء معدالت النمو المذهلة هذه.  

قد  بالمائة( أن المدفوعات غير النقدية  80ر أكثر من ثالثة أرباع )قد    ، McKinseyاستطالع  

بالمائة أن   43ويعتقد  للوباء،بالمائة في جميع أنحاء المنطقة نتيجة   10ارتفعت بأكثر من  

معدالت نمو  إلى  . تشير البيانات الواردة من بعض البلدانمئوية ةنسب  20الزيادة تجاوزت 

أعلى: فقد تضاعفت معامالت نقاط البيع الرقمية في المملكة العربية السعودية في العام 

يتوقع ممارسو المدفوعات أن يكون    ذلك،على   ة المثال. عالوعلى سبيل  ، 2021حتى يناير 
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  بالمائة أن نصف المستخدمين الجدد  90توقع   االستطالع،الرقمي دائًما: في  الدفع إلى  التحول

  النقد الحًقا. باإلضافةإلى  على األقل سوف يلتزمون بالمدفوعات الرقمية بداًل من العودة

قال أكثر من نصف المشاركين في االستطالع إن النمو القوي في المدفوعات غير   ذلك،إلى 

زيادة تراكمية في  إلى   مما يؤدي المقبلة، النقدية سيستمر على مدى السنوات الخمس 

في جميع أنحاء   2020فوق مستويات عام  المئة في  50ية بأكثر من المعامالت الرقم

 المنطقة.

 :  ونالين األ إلى    مصادر الدفع تحولت من الدفع النقدي 

 القادمة في الشرق األوسط:الخمس سنوات المصادر الدفع الُمفضلة خالل 

 %  10الدفع النقدي:   .1

 % 10بطاقة السحب المباشر:  .2

 % 17بطاقات االئتمان:   .3

 % 60المحافظ الرقمية:  .4
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ضحايا التعليم التقليدي الذي ما زال يمارس الى يومنا  

 هذا 

بالصوره   الطفل  بانه  هذا  مدرسته  وحالمصنفته  اجتماعي  يستطع  إنَّه شخص  و  .غير  أن  لم 

إلى    .سنوات  أربععمره    أصبحيتحدث حتى   القراءة حتى وصل    .عمر تسع سنواتلم يستطع 

على    هفصن   التعلم.أالمعلمون  في  صعوبات  لديه  في    نه  القبول  امتحان  اجتياز  في  فشل 

األولى المرة  في  ثالثو  الجامعة  أفرص    خسر  معلمفي  يصبح  براءات  ظ  وُ ثم    .ان  كاتب  ف 

 .بالجامعه االختراع
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ه    اينشتاين   ألبرت القرن:  العالم وعبقري  إنَّ

  ، حكمت على قدرة سمكة في تسلق الشجرة لكن إن  ...  الجميع عباقرة " 

 " ستعيش حياتها كلها وهي تؤمن بأنها غبية. ف

 ألبرت أينشتاين   -
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 َمن هو؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

ن لديه  أمه بأخبرت أثم بعد ذلك   ،برسالة مه أ إلى  رسلتهأو ،ة تخلت عنه المدرسإنَّه شخص 

بكفاءات تستطيع التعامل مع ابنها وهي لن   ة ن المدرسة غير مجهز أو ،م صعوبات تعل  

يتعلم في مدارس الدولة إال ثالثة أشهر فقط، حيث وجد فيه ناظر المدرسة  . لم تستقبله

ن يفقد سمعه  أكان على وشك  ة سن 16وحين كان عمره . بل متخلفا عقليا ، بليداتلميذا  

الحمى القرمزية  ه لنوبات متكررة من إصابته بلديوكان يعزى سبب الصمم  ، بشكل كلي

 اللتهابات األذن الوسطى.   اخالل مرحلة الطفولة دون تلقيه عالج
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ه    . ديسون مخترع المصباح إ العالم العبقري توماس  إنَّ

 " . في المئة عرق   99العبقرية هي واحد بالمئة إلهام و " 

 ديسون توماس إ   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمهارات  نه قتل مارد من ا ا لقد ذكرت لك هذه القصص لتاخذ عبره من النظام التعليمي التقليدي الذي بامك 
بارات ال تراعي الفروق  ت ه تم تصنيفك بسبب اخ ير من قدراتك الحقيقيه النبداخلك وجعلك  تعيش باقل بكث 

 بداخلك. موجوده  ت ال وال تدرك حجم الطاقا  الفرديه اطالقا 
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 ؟   لماذا فنلندا

 ؟  االولى عالميا بالتعليم   لماذا فنلندا

 ؟ تماذا حققت فنلندا بباقي المجاال 

 ؟كوني عشت ودرست فيها وما النتائج التي حصلت عليها

 تصنف فنلندا عالميا 

 أسعد شعب في الكوكب.   •

 أمهر شعب على الكوكب.   •

 أكثر دولة آمنة على الكوكب. •

 تخيل نفسك تعيش بهذا المكان  وتنقل التجربه لباقي دول الشرق االوسط  

 

 

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 23 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

النظام  مقابل النظام األساسي  وب  ،التعاونمقابل التنافس بالعالمي   التعليميتميز 

اختيار المدرسة  و ،االعتماد على األستاذ  مقابل االعتماد على العالمة  وكذلك ب ، المفصل

تعليم كحق  مقابل نياء تعليم خاص لألغوأيًضا هناك   ،المدارس توحيد مقابل األفضل 

 .للجميع  نساني متساوٍ إ

 : على ثالثة أبعاد الفنلندي  يرتكز التعليم    

   .ن بشكل جيدون متعلمومعلم .1

   .التعاون بين المعلمين بدال من المنافسة .2

 رية المعلم لبناء مقرره وبرنامجه التعليمي. ح .3

بسبب  فنلندا  تقود   التي  الطريق  الشاملة  التدريس  وبيئة  السليمة  الطبيعية  الممارسات 

 .تسعى جاهدة لتحقيق المساواة وتفضيلها على التميز

يلي بعض  و التعليم    األسباب فيما  نظام  تفوق  وراء  تكمن  الساحة  الفنلندي  التي قد  على 

 .العالمية

 ال يوجد امتحان موحد  -

ا اختبار الطلبة لمعرفة درجة فهم المواد  االمتحان الموحد هو الطريقة الشاملة التي يتم به 

الدراسية. من المفترض أن تكون اإلجابة على األسئلة الجاهزة بطريقة ما وسيلة لتحديد  

إتقان أو على األقل الكفاءة في موضوع ما. ما يحدث غالبا هو أن الطالب يتعلمون الحفظ 

بالتدريس لغرض وحيد ه  و تمكين الطالب من  فقط الجتياز االمتحان ويقوم المعلمون 

 .اجتياز االمتحان

 ال توجد مساءلة للمعلمين  -

وقد نكون محقين في ذلك أحيانا. ولكن في فنلندا، تم    ،يلقى الكثير من اللوم على المعلمين

للمعلمين، بحيث ال يوجد غالبا سبب لوجود نظام "درجات" صارم  تحديد معايير عالية جدا 
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باسي سالبرج، حول مساءلة المعلمين: "ال توجد كلمة    الفنلنديويعلق الدكتور  للمعلمين.  

 لة هي شيء ُيترك بعد طرح المسؤولية". ئ... المسا الفنلندية لة في  ئالمساإلى  تشير

بينما يرى معظم التربويين في العالم النظام التعليمي على أنه نظام    المنافسة ال  التعاون  

الفنلنديونالمنافسة  يعتمد على   األمر بشكل مختلف. يقتبس سالبرج    بدرجة كبيرة، يرى 

 ". يتنافسونالحقيقيون ال  الفائزون "صامولي بارونين: ـ ل  قواًل 

 

 جعل األساسيات أولوية  -

تهتم العديد من األنظمة المدرسية بزيادة درجات االمتحان والفهم في الرياضيات  

ومتناغمة وصحية.  نسيان ما يشكل بيئة تعليمية غير مملة إلى   والعلوم واللغات، وتميل

 على األساسيات.فنلندا قبل سنوات عديدة ركز البرنامج الذي وضعته 

المعدالت واختيار  فنلندا  تحل  .  توفير خيارات مهنية بعد شهادة جامعية تقليدية معضلة 

يوجد   ال  تعليمه.  لمواصلة  للطالب  القدر  بنفس  مفيدة  خيارات  تقديم  خالل  من  الكليات 

ا بين خريجي  التجارية والمهنية. يمكن أن  انقسام مهم  المدارس  لجامعات مقابل خريجي 

 يكون كالهما مهنياً ومرضياً بنفس القدر. 

 

 واجبات منزلية أقل  -

أقل قدر من العمل  فنلندا  وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، لدى الطالب في  

ضون نصف ساعة  الخارجي والواجبات المنزلية مقارنة بأي طالب آخر في العالم. إنهم يق

 .فقط في الليلة في العمل على واجبات من المدرسة
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التعليم    ما وعلى   شخصيا وعلى عائلتي  علي  تأثير هذا 

 ؟طلابي بدوره المعلم الرقمي

َمْن هو فريد شخاتره؟   قبل االجابه على هذا السؤوال الكثير يرغب بمعرفتي شخصيا  -

 وماذا يؤهله لهذه الدورة؟

 ؟62  توجيهي على معدل حصل بال  ذي فريد شخاتره ال  ةما قص  ➢

عمل  ثم اضطر إلى أْن يمجتمع تكييف وتبريد وتخرج بمعدل تراكمي متوسط  ةكلي فريد درس

  ،نظام تعليمي بالعالم  أفضلالتي لديها انتقل للعيش بفنلندا ، حتى عامل تنظيفات بالنرويج

 .والتي فجرت المارد الكامن بداخله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالك ومدير دورة التعليم  ُيعد فريد شخاتره خبيراً بالثورة الصناعية الرابعة، الثورة الرقمية. هو  

ولديه طفالن،   إيجل، وهو متزوج من فنلندية  بلو  تديرها شركة  التي  بيت في  الرقمي  ولديه 

ولهذا يقضي    لكنه محب وعاشق للريف الفنلندي من أجل توفير الهدوء وحالة التدفق  ،المدينة 

بيته   في  وااللهام  التركيز  مستوى  وزياده  والهدوء  للتامل  الطبيعه  باحضان  االسبوع  نهايه 

 .  الريفي المتواضع
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عمل فريد في شركه اليبورين الفنلنديه كمصمم مشاريع هندسيه ثم اصبح فيما بعد مدير  

كم قد حصل على تدريب على اعلى مستوى عالميا    مبيعات الشرق االوسط  بنفس الشركه

والتحفيز وحل   البشري  النفس  التسويق والمبيعات وعلم  التدريبيه في مجال  الدورات  باغلى 

واسترتيجيات خطط  وبناء  المعقده  التقنيه  اداره    المدئ   وقصيره   طويله   المشكالت  وفن 

وا  الحروبوالمعارك   المال  عالم  الشديدهفي  التغيرات  بزمن  االزمات    العمال  اداره  وفن 

   .  منتصرك ا وتحليل المخاطر والخروج منه

َوانطلاقَالشرارهَالاولىََرَفريدَشخاترهقصةَتطوَ بدايهَ

 

% وأصابني  62.5بمعدل نا إنسان عادي تخرجت من التوجيهية )الثانوية العامة( َمْن أنا؟ أ  -

حتى جاءني شخص يوًما ما   ، االكتئاب في األردن إذ تخيلت أن الحياة لم يعد فيها المزيد 

  ، في محل قطع غيار السيارات

"أنت نسر تعيش  : وقال لي

وكان يحيك   دجاجة"...عقل في 

لي عن بعض القصص التي  

  180غيرت حياتي بشكل جذري 

 . درجة
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َ"!دجاجةَيعيشَفيَجسمَالذيََََنسرقصهَال"

كان هناك نسر يعيش في أحد الجبال ويضع عشه في قمة إحدى   الماضيُيحىك أنه في 

األشجار، وكان عش النسر يحتوي على  

بيضات، ثم حدث أن هز زلزال عنيف   4

األرض فسقطت بيضة من عش  

أن استقرت في  إلى  النسر وتدحرجت

مزرعة للدجاج، وأدركت الدجاجات بأن  

  اجة كبيرة في السن لتربي البيضة عليها أن تحمي وتعتني ببيضة النسر هذه، وتطوعت دج

  .تفقسأن إلى 

وفي أحد األيام فقست البيضة وخرج منها  

نسر صغير جميل، ولكن هذا النسر بدأ يتربى  

على أنه دجاجة، وأصبح يعرف أنه ليس إال  

دجاجة، وفي أحد األيام وفيما كان يلعب في  

ساحة المزرعة شاهد مجموعة من النسور  

السماء، تمنى هذا  تحلق بفخر عالًيا في 

النسر أن يستطيع التحليق عالًيا مثل  

ت  النسور، ولكنه قوبل بضحكا  ذهه

   التي قالت  الدجاج جماعة االستهزاء من 

أنت لست سوى دجاجة ولن   له:

  .النسور تستطيع أن تحلق عالًيا مثل 

 

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 28 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

وبعد وقت توقف النسر عن أحالمه في أن   

    واستسلم لفكره انه دجاجه. يحلق عالًيا 

ته الدجاج في كل شيء،  اخوأبدأ النسر يقلد 

 .حتى ترسخت فيه طباع الدجاج

وفي النهاية، تسبب االكتئاب واإلحباط في  

داخله  فيموته. فقد مات ألن 

ألنه نسر، هذه   ,طاقة جبارة رهيبة 

الطاقة قتلته من خالل االكتئاب  

  واإلحباط. فالبركان من الطاقات  

المكبوته بإمكانه أن يقتلك  

كامراض العصر التي تبداء  

بعد سن   بشكل واضح   بالضهور

االربعين كالضغط والسكري  

 والسرطان وامراض القلب

فما هي اال رغبات    والسمنه المفرطه وعدم االنتظام بالعادات الصحيه وما الى ذلك,

تضهر على شكل توتر وعدم استقرار داخلي او شعور  ونور الوامكانيات ال ترئ  ه تمكبو

الى ما ال   باالمان وافتقار الحريه الماليه وضعف في تقدير الذات وقس على ذلك بعدم  

 . نهايه

 :الحكمة

فهذا  هذه القصه باختصار تصف النظام التعليمي وما يحدث معك منذ يوم والدتك.  

بين الدجاج اعتقد أنه دجاجة! والمعروف أن الدجاج ال  وبيئته وتعليمه النسر بسبب نشأته 

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 29 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

هذا األمر   ل  ؤ، لهذا لم يوان يكون حرا طليقا  يستطيع الطيران والتحليق عالًيا في السماء 

واقتنعت   واقعك السلبي؛إلى  نستخلصه من القصة هو أنك إن ركنتوما   .أهمية

  بنظامك التعليمي الذي قيمك بامتحان موحد وعالمه مدرسيه تقيس مدى جودتك 

ستصبح أسيًرا لما تؤمن به، فإذا    ولم تراعي الفروق الفرديه فثق تماما  ومستوئ ذكائك 

أحالمك وال تستمع لكلمات   ، فتابعفكن ذلك النسر ذلك ككنت نسًرا وتحلم بأن تكون  

 وثق تمام انه داخل كل انسان مارد جبار غير مكتشف.  الدجاج 

عليك أن تكتشف مواطن القوة  فقد ال تنشأ في مكانك الصحيح، إال أنك عندما تكبر،  

ك تأخذ مكانك الطبيعي بين  او تحتاج مرشد او مدرب يقوم باكتشافك, لديك لتنميها،  علَّ

بل   خارجة عن إرادتك  اعتقدت انها   العبرة فيما كنت عليه باألمس لظروفليست   .أقرانك

ببرمجه عقلك الباطن  وايضا االستماع للدجاج  ، لعدم محاولتك للقيام بما يستحق القيام به

   .فيما ستكون عليه غداً ألسباب تتعلق بك وحدكايضا  العبرة وبشي ليس متعلق بك  

عليك فكل انسانه حاله خاصه فرديه ويتمتع    ليس كل ما يقال ويحدث امامك شي يطبق 

 . بميزات ال يمكن ان تتطابق مع االخرين كبصمه االصبع تماما

 اعرف نفسك اوال 

 ؟من انت

 ثم ابحث عن مكانك الحقيقي 

 نقطه الصفرمن هنا تبداء  
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 الشراره التي ايقظت المارد داخل فريد شخاتره

قطع سيارات    محلبفقيًرا  يعمل عاماًل    ،الحقيقيةال يدرك قيمته  تحول فريد من شخص  لقد  

%  62.5حاصاًل على  المجتمع    ة كلي  ة شهاد يحمل  و  ة، يعاني مشاكل مادي  ، في االردن  في الزرقاء 

مستشار دولي في مجال التحول الرقمي في عالم  إلى    او كما يقال الثانويه العامه  في التوجيهي

الروبوتات    ة حمل الشهادة في علم هندسأن  اآل  ، في العصر القادم  (البزنس)عمال. و المال واأل

باكثر دول العالم تقدما بهذا    يرا عالميا بالتحول الرقمي وخب  عمال الدوليةاأل   ة دار إوماجستير في  

إلى    . من شخص ال يملك أي شيء وال يعرف قيمته أو هويته الحقيقية ندا المجال اال وهي فنل 

 .  شخص يحقق جميع أحالمه وال يقف أمامه شيء

 !كيف حصل ما حصل وبدايه الشراره االولى

 بمحل قطع سيارات وكنت اعمل  باالسفل صورتي عندما كنت اعيش بالزرقاء 

لكن    في تلك الفتره كنت شخص بسيط جدا باحالم جدا متواضعه وامشي مع التيار كما يقال

في داخلي احساس قوي باالحباط وااللم  وعدم 

واعتقادي   جيد  شي  باستحقاق    بانشعوري 

 . ظروفي صعبه وقدري هو الذي يتحكم بي

من شخص عاش    لغايه سماعي بقصه النسر

نصف حياته ببريطانيا وكان يزورني بمحل قطع 

لسيارته قطع  لشراء    ، المرسيدس  السيارات 

اليقاظ   يحركني  الداخلي  الصوت  بداء  وهنا 

الى    النسر   يدفعني  الذي  بداخلي  الموجود 

.  المحيطه  التحليق عاليا رغما عن كل الضروف 

بدات ابحث عن مخرج لغايه مشاهدتي لفلم  
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عام   زورو   جامحه    1998قناع  رغبه  ولديه  كحولي  الحقيقي شخص مشرد  زورو  حول  عندما 

الى   اخوه  قتل  محترف  قائد  من  لالنتقام 

الكلمه  معنى  بكل  اخر  فكره    ،شخص  كانت 

حقيقي   وهدف  رؤيه  تحتاج  انك  الفلم 

ال لهذا  بالنسبه  وكان    رد شملتحقيقه 

المحترف   القائد  من  اخوه  لمقتل  االنتقام 

القوه المهاره وال  ال  يمتلك  ال  المشرد  العقل  لكن هذا  الرؤيهلتحقي   وال  لكن عندما    ، ق هذه 

ا المشرد ذب زورو الحقيقي لههر المدر ظوهنا    ، تتهياء لتحقيقها تمتلك الرؤيه تبداء الضروف  

ا وبدات من هنا رحله التحول السريع عندما قام زورو االصلي بضخ جميع خبرته واسراره لهذ

لزوجته  الفساد واالنتقام  القضاء على  اال وهو  الحقيقي  المشرد النه يمتلك نفس رؤيا زورو 

قائد المحترف اللذي  طبقه الحاكمه التي يعمل على ادارتها نفس المن نفس ال   ايضا   المقتوله 

 يرغب نفس المشرد باالنتقام منه.

ادركت تلك اللحضه انني احتاج رؤياء البني عليها احالمي وادركت انك بدون رؤياء واضحه فكل  

وايضا ادركت باني بحاجه الى مرشد وملهم وصل الى ابعد مما    ماتبنيه يبنى على رمال متحركه

ارغب بتحقيقه وكان ذلك الشخص اللذي عاش نصف حياته ببريطانيا واخبرني باني نسر بتفكير  

خالله من  ارى طريقي  اللذي  النور  لي هو  بالنسبه  وكان  المرشد  ،  دجاجه  استطاع هذا  حيث 

الموجود البرق  وبسرعه   القوه  مواطن  اللذي  اكتشاف  بالمكان  باني لست  واخبرني  بداخلي  ه 

 . واضاف ايضا باني نسر خلقت الحلق استحق ان اكون فيه

وتعيش حياه روتينيه ممله ال    ه البشر ال تمتلك رؤيا يالرؤياء هي االساس لكل عمل جبار وغالب

رائحه وال  طعم  وال  اليصالك    لون  عمل  خطه  العطائك  حقيقي  ملهم  او  مرشد  يوجد  وال 
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واضحه المعالم مدروسه وبدقه وليس مجرد جرعه كالم تحفيز احالمك واعني بخطه    لتحقيق 

 العطاء طاقه ايجابيه تتبخر عند مواجهه اول عائق. 

هي بناء الرؤيا ولم تكن هذه الرؤيا مدروسه بدقه بل مجرد للنجاح  تعلمت بان الخطوه االولى  

واضح المعالم لغايه حضور شخص الى  حلم بسيط احلم بتحقيقه وكان هذا الحلم ضبابيا غير  

السيارات قطع  به    محل  اعمل  محلي    الذي  جدار  على  الضعها  جميله  لوحات  بعرض  وقام 

التي   الرؤيه  اللوحه بمثابه  كنت  وكانت هذه 

في   جزيره  على  بيت  وكانت  عنها  ابحث 

وحينها كنت اقضي معظم    منتهى الروعه  

والتي   والحرفيين  الكراجات  بيئه  في  يومي 

السيارات    تخلو ازعاج  حيث  الجمال  من 

والغبار   بالشحم  المليئه  والمالبس  السيارات  زيوت  ورائحه  الحديد   والضوضاء وصوت طرق 

والتلوث البيئي يصل حد ال يطاق باالضافه الى رائحه وابخره مصفاه البترول التي كانت قريبه  

الكراجات   مجتمع  من  عن طبيعه  ناهيك   ،

ال  البذيئه  واللغه  تي تسمعها كل  الكراجات 

يوم والتي ان اعتادت عليها اذناك فسوف  

عادي شي  وتخسر    تصبح  لغتهم  وتتعلم 

 الحياء المطلوب.

ن جميل  ااتمنى ان اعيش واعمل بمككنت  

والهدوء والسكينه وصوت العصافير ورائحه الورود واالزهار ولم    فيه الماء والخضار والبساطه

يط هو الهدف ليس اكثر حدوء الداخلي والجمال  الميكن المال والثراء هدفا في حياتي بل اله

اقل. وقلت     وال  ومنضر خالب  جميل  بيت  عليها  لجزيره  لوحه  قررت شراء  اللحضه  تلك  في 
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كل   وكان  السيارات  قطع  محل  جدار  على  بتعليقها  وقمت  اتمناه  ما  يحدث  علما  لنفسي 

المكان وكانت  لو اعيش بمثل هذا  اتمنى  الصوره ويخبرني  يبهر بجمال  المحل  شخص يدخل 

قوه   من  وتزيد  توكد  االراء  هذه 

 . الصوت الداخلي والحاجه الى التغيير

 

الصوره   الى  انضر  يوم  كل  اصبحت 

عجيبه   قوه  تعطيني  بها  واتامل 

ورغبه هائله بعمل شي مختلف عما  

وهنا بدات  كنت معتاد عليه وهنا بدات احاول معرفه نقاط قوتي وهي سرعه تعلم اللغات  

امتحان   اجتياز  ومحاوله  االنجليزيه  اللغه  لتعلم  دورات مسائيه  واخذ  نفسي  بتقويه  مشواري 

ولكن لالسف كانت    لبحث عن مراسله الجامعات بهدف الحصول على فيزا المريكا التوفل وا

محاوالت على   4كلها محاوالت بائت بالفشل واخذت رفض من السفاره االمريكيه ما يقارب  

سبتمبر وتفجير برجي التجاره بامريكا وهنا اصبح الحصول   11مدى سنتين متتاليات لغايه احداث 

بتلك الفتره اشبه بمعجزه وهنا قررت ان اغير الوجهه الى اوروبا وهنا حدثت  ل امريكا   على فيزا  

بنت عندي خبره الجتياز مقابله الحصول    قد المفاجئه حيث ان جميع المحاوالت الفاشله سابقا

وهنا قررت السفر الى اوروبا  وكان الهدف لالنتقال للعيش بالسويد لكن    لمانيا ا  ل   على فيزا

المطاف   بي  سنوات    3العيش  انتهى 

متتاليه باجمل بقعه على كوكب االرض  

 وهي النرويج.  

هل الحضت معي انا الحال بدا يتغير من  

صوره محلي    جميله  خالل  جدار  على 
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قصه النسر التي  واخباري ب  بكل دقه   عاش ببريطانيا واستطاع رؤيتي من الداخل   وكلمات مدرب 

لك اليوم اصبح النسر هو شعاري بالحياه  ومنذ ذ   وجعلتني احلم باالفضل.  غيرت حياتي لالفضل 

حتى اسميت دورتي اسم النسر االزرق ولماذا اللون االزرق النه لون البحر وهل هناك ما هو  

اجمل من البحر واالزرق رمز الصدق والثقه وايضا هو لون علم دوله فنلندا التي تعتبر رقم واحد 

ي تمثل جميع القيم الداخليه التي لطالما  والتوالتعليم  حيث الشفافيه والمصداقيه  بالعالم من  

خالل   من  عنها  ابحث  اللذين  كنت  النسور  من  فرق  لبناء  تهدف  والتي  التعليميه  دورتي 

 .واالحالم يشاركوني فيها نفس القيم

الرؤيه حتى تحققت سنتين   اخذت مني 

بالموضوع   البحث  من  متواصالت 

اصحاب   من  واالستشارات  والسعي 

وهنا   السفر  االختصاص  ليس  الهدف 

رؤيه   بناء  بل  امريكا  او  النرويج  الى 

لتحقيقها  المطلوب  والجهد  لها  الكافي  الوقت  واعطاء  االمر  كلف  مهما  عليها    والحصول 

واالهم من ذلك ايجاد شخص حقق هذا  

الوقت   لتوفير  منه  والتعلم  الشي 

  .والجهد

مدينه   صوره  هذه  بالصوره  ترون  كما 

ع وهي  النرويج  بوسط  باره  نامسوس 

فيها اجمل    عن قطعه من الجنه عشت

الرؤيه   لتحقيق  باالنتصار  والشعور  الجميله  باللحضات  مليئه  حياتي  فقط لحضات  وهنا  فيها 
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اذا امنت بنفسي اوال وكان الشغف هو الوقود الحقيقي  ادركت ان كل ش ممكن تحقيقه 

  .للسعي وراءه

لقد بدات حياه جديده وبدات اتعرف على اشخاص اذىك مني ولديهم خبره ومعرفه تفوقني  

وانماط    مهارات جديدهوبدات اتعلم منهم بسنوات 

والطعام   بالرياضه  كاالهتمام  افضل  معيشيه 

يوم   كل  وتعلم  الناس  بافضل  واالختالط  الصحي 

  عاالقل.ل سنه شي جديد وتطبيقه واالستيقاظ مبكرا والسعي نحو رؤيه جديد ك 

االن   وانا  تحقق  شبه  الشي  هذا  الن  جزيره  على  جميل  بيت  ليست  بالنرويج  الرؤيه  اصبحت 

امتالك جنسيه    انظر الى ما هو ابعد من ذاك اال وهو   بل   بمنطقه تعد االفضل على الكوكب 

النرويجيه والحصول على عمل وزوجه مع شراء فيال   اللغه  التمكن من  الخاوروبيه  وهنا    , الخ 

اال وهي وضع     بدات  برحله بناء رؤيه جديده مختلفه عن االولى وبنفس مبادئ الرؤيه االولى

وخطه عمل يوميه    والتعلم منه واستشارته   ومدرب حقق هذا الشيواضحه لالهداف  صوره  

مع مدرب يشرف عليها و يدرك كيفيه تطبيقها وان تكون محاطا    وسنويه  اسبوعيه شهريه 

   .انت تحلم بتحقيقه بالفعل على ارض الواقع باشخاص حققوا بما
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بالنهايه تحقق  تمنيته  ما  بنفس    كل 

ال  اعاله  المشروحه  االساسيه  المبادئ 

اللي   بالنسبه  كانت  وهذه  اقل  وال  اكثر 

مبادئ عمل ال اتنازل عنها مهما تغيرت  

فهذه   العالم  وتطور  التكنولوجيا 

 مع تغير الزمان او المكان.  االسس تبقى ثابته ال تتغير

بانه مستحيل    تهنا ادركت بانه ال يوجد مستحيل بل يصبح الشي مستحيل فقط في حاله امن

بدات ابحث الى ما هو ابعد من مجرد حياه    ومن هنا    وهنا نغلق باب السعاده والنجاح والوفره 

سه اغلى الهوايات  الفرصه لممار عاديه بل بدات احلم بالسفر واطوف العالم واحقق البنائي  

افضل   من  والتعلم  المخملي  المجتمع  طبقات  اغنى  مع  والتعامل  الفنادق  باغلى  والعيش 

المذكوره   المبادئ واالسس  تحقق بسبب نفس  ذلك  العالم وكل  االشخاص على مستوى 

 .اعاله

بان الكون مبني على نظريه المقايضه والتي تعني انك تدفع ثمن ما تريد الحصول  ايضا  تعلمت  

على سبيل المثال اذا اردت خبزا فيجب ان اقايضه بالمال حتى احصل عليه وال يوجد    مقدما   ليهع

ولن تحصل على شي بالمجان بل على العكس عندما تحصل على شي مجاني فانت لن تقدره  

القيمه المطلوبه منه ولن يبارك هللا باي شي احصل عليه مجانا وسرعان ما يتبخر ويزول اثره  

وال يمكن باي شكل من االشكال ان تخالف قوانين    وهذا شي مزروع داخل النفس البشريه  

الخالق بطريقه هندسيه عبقريه حتى يكون لكل مجتهد نصيب    اي صممهتالطبيعه والكون ال

المتسلط  وي بين  للنجاح    الكسول  ميز  يسعى  اللذي  ولديه  واالنسان  قوه  من  اوتيه  ما  بكل 

وهذا دائما ما كنت   , الرغبه واالستعداد الكامل لدفع ثمن شي للحصول على النتيجه المطلوبه

الثمن مقدما وك ادفع  اردت شي  اذا  اليه وكنت  ن هذا الشي يعطيني دافعيه هائله  ااسعى 
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انت  " واتذكر دائما مقوله للكاتب الكبير نجيب محفوظ    .البركه وسعه الرزقباالنجاز والعمل و

عملت   اذا  انك  الالزم  تعتقد  انك  فوق  هي  ستفاجئك  التي  الحقيقه  لكن  التقدير!  ستنال 

لالستغالل   ا شفقه ...وبدون  ستتعرض  وهنا  ان    شفق "  يريد  اللي شخص  ياتي  عندما  كثيرا 

ويعطي مجهوده ووقته وحصاد سنواته بالمجان على حساب    يعمل كورس مجاني بالكامل 

 ويعطيها لمن ال يستحق. ,صحته وقوت يومه وقوت اسرته وعمره الضائع

 

باالستثمار   الرغبه  وعدم  بالتاجيل  هائله  رغبه  لديها  البشر  غالبيه  ان  ايضا  بالمعرفه  ادركت 

البشر تعاني من الفقر وقله االمكانيات  بسبب عنصرين    ومدرب يوجههم ولهذا نجد غالبيه 

نضريه   وعيش  المستمر  وتشكيكهم  بمدرب  باالستثمار  الرغبه  عدم  والثاني  الخوف  اولهما 

فكري   ونهج  حياه  اسلوب  وجعلها  والمحبطين  السلبيين  الفكار  والسماع  الكونيه  المؤامره 

وفقر   على اساسها والتي نتائجها تكون واضحه للعيان على عيش حياه ضنك كلها  يبني حياته  

 مدقع.

حتى  احالمي  جميع   على  اطبقه  ان  استطيع  تفكيري  ونهج  اسلوب  امتلك  باني  ادركت  هنا 

وبدات ابحث عن اغلى   بكثير  ياحالمي اكبر من  تالرؤيه واصبح   حجم  احققها  وبدات اكبر من

و بالعالم  بان  واغنى مدربين  قراري  وكان  والمشاهير  المليونيرات  دربوا  واللذين  اتعلم منهم 

اكون   وان  مجال   بكل  االفضل  من  اتعلم 

ما   انقل  وان  واعمله  شي  بكل  االفضل 

يكون   ان  عن  يبحث  شخص  لكل  تعلمته 

بنقل   استمتع  واصبحت  مجاله  االفضل في 

على   اثرها  ورؤيه  لالخرين  التجارب  هذه 
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ويحتاجها بالفعل فقط حتى ال    اعطي هذه الخبره لمن يستحقها   لكن تعلمت ايضا ان   حياتهم

 . اتعرض لالستغالل واضاعه وقتي الثمين

بالحياه  هعند تحقق  انك  ادركت  فقط  حينها  ا 

فقط ما تصبو اليه ليس اكثر وليس اقل وهذا  

انت ما سوف تكون مسؤوال عن تحديده وليس  

المكان   الن  المحيطه  الضروف  او  البيئه 

احالمك تبني  عندما  تلقائيا  تتبدل    والضروف 

واحد  ورؤيتك بمكان  ويموت  ليعيش  خلق  شجره  ب  ليس  عقليه   ,فاالنسان  لعبه  والنجاح 

 . تحقيق االهدافوخطه عمل لباالساس تبداء ببناء رؤيه 

 

 ؟تشعرسكيف    من االن تخيل نفسك بمكاني بعد ثالث سنواتأريد منك أْن ت

ني قد قمت بتأليف    هذه  قد يخطر على ذهن بعض المشككين واصحاب نظريات المؤامره أنَّ

وليك  .ليس لها وجود من األساس قصص النجاح التي حدثت بفريق بلو ايقل   القصص وكل

إليك بعًضا من قصص النجاح الحقيقية فعاًل والتي تجدها بالتفصيل على أقوم بالرد على ذلك 

 المعلمه قصة نجاح ، و حنان القريوتي المعلمه  قصةكل تفاصيلها، مثل  ب  موقعنا اإللكتروني 

،  المساعدةفاطمة  المعلمهقصة نجاح ، و سحر شخاتره المعلمهقصة نجاح ، و روبا امريزيق 

وغيرهم المزيد والمزيد،   للتدريب   ةفكر  أكاديميةقندح، وأيًضا عماد المعلم صة نجاح وق

وُيمكنك أْن تجد كل هذه القصص بالتفصيل على موقعنا اإللكتروني وعلى مواقعهم  

 الخاصه بهم. والواتساب   االنستغرام  الفيسبوك والخاصه وصفحات 
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 لماذا معضم البشر تفشل بتحقيق اهدافها

 عندما أسأل من شخص كيف انجح؟

 بالمستقبل وما تريد ان تحقق وبدقه؟اذن اساله ماهي رؤيتك 

 فيجيبني ال يوجد رؤيه او هدف واضح ومحدد فقط احلم باالستقرار

 اذن اساله وماذا يعني االستقرار بالنسبة لك؟

ثم يجيبني ال اعلم ممكن مال او زوج او زوجه او تغطيه مصاريف العائلة او بيت او سفر او عمل  

 .الخ الخ

بانه يوجد   حاله تخبط داخليه وال يوجد سلم أولويات او ادراك كيفيه تحقيق هذه  ادرك حينها 

 .األهداف ضمن خطه زمنيه بسبب غياب المرشد بالدرجة األولى او القدوة

صاحب   الوحيد  ألنه  طبيب  الى  يذهب  مرض  اذا  البشر  غالبيه  بان  المضحك  المبيك  الشي 

لة وإعطاء خطه عالجيه محدده االختصاص والعلم القادر على تشخيص الحالة وتحديد المشك

 .ودراسات عالميه مثبته  مختبرات وتحاليل  حاالت سابقه و   ومدروسة بدقه لعالجك مبنيه على 

حياتا   بتحسين  تتعلق  مساله  عن  نتحدث  عندما  ورفع  لكن  والصحيه  دخلنا  النفسيه  مصدر 

من وجود مختصين  بالرغم  باختصار اللي بفهم واللي ما بفهم فالغالبية يشاور القاصي والداني  

سابقه   وحاالت  نجاح  قصص  ولديهم  الدكتور  مثل  مثلهم  المشكالت  هذه  بحل  معنيين 

  .ويوجد دراسات وابحاث عالميه لحل هذه المشكالت مشابهه لحالتك

اص وابحث دائما  صمن اخذ مصدر معلوماتك من مصادر غير مؤهله او معنيه باالخت  احذر 

ريده لنفسه ولغيره ولديه حب وشغف لمساعده  وعن شخص حقق الشي الذي ت  عن االفضل 

االخرين  وال تحاول سرقه بعض المعلومات والهروب فيها الن رحله النجاح طويله وتحتاج  
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الى    6طويله االمد قد تستغرق من  متابعه   وان تكون ضمن مجتمع حقق  شهرا    12شهور 

 هذه االهداف. 

ثم انتقل لالستثمار بمدرب    والتوسع بالموضوع   استنزف اوال المصادر المجانيه للتعلم  انصحك

 عندها تكون جاهزا لالنتقال للمستوى الثاني.  محترف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 43 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

 ؟ ارائع  ا مشروع   أونلاين ما الذي يجعل التعليم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحتوي على كاميرا    هاتفو  حاسوب هما تحتاجوكل  ، نبإمكانك أن تبدأ مباشرة من اآل

خطاء  األ ةمعالجوبناء منتجات معينة وترويجها وتسويقها إلى   ال تحتاجحيث إنك   ؛جيدة

إنَّ   .مواصالت يومية أو نفقاتاستئجار مكتب إلى  ال تحتاجوكذلك  .الموجودة فيها

تستطيع أن  إنك   .شبه معدومة  نفقاتجدا وال اعالي بهذه الطريقة يصبح هامش الربح 

بإمكانك أن تبدأ  وكذلك   .نترنتباإل كل ما تحتاجه االتصال  ، ي زمانأ ي مكان وفي أتعمل 

  عد عن بُ تعليم إنَّ ال .اجديد ا اآلن بكل المهارات التي تمتلكها حاليا وال تحتاج أن تتعلم تخصص

وطن العربي أو الدولة  جدا وشهرة عالمية على مستوى ال عالية  ة نفسي ة يعطيك دفع
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  او ايطاليا او اسبانيا  دبي إلى  السفر غدا  أستطيععلى سبيل المثال  .هافيالتي تعيش  

بناء دورة تعليمية تكون    ستطيعت  إنك .والعمل من فندق خمس نجوم مطل على البحر

أهم  ولكن يظل  .عالمتك التجارية الخاصة بك  وتشكلبها وتضع بصمتك عليها   افخور 

 .عميلول أعلى الحصول  شيء هو
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لماذا لا يذهبون   ،لكورسللماذا يدفع الطلاب قيمة مالية  

 إلى اليوتيوب مثلا؟

للحصول على محتوى مجاني ، عليك البحث عنه وتنظيمه وإنشاء هيكل خاص   - الترتيب  •

 .بك

الحصول على دعم فني كاألسئلة واالجابات ومتابعه سير العمل والحصول على تغذيه   •

 .راجعه

 .والمال بخوض تجارب فاشله من خالل استشاره شخص محترفتجنب ضياع الوقت  •

من حيث التكلفة والجهد: عند الدفع ، تحصل على المحتوى الذي تريده بالضبط ،   توفير •

 .دون بذل جهد للعثور عليه والتأكد من جودته

يبحث األشخاص عادًة عن المحتوى   : الحصول على األمان والمعلومات المفصلة •

ريدون التحسين. لكن ال يعرفون كيف يحدث هذا التحول. عادًة ما  التعليمي ألنهم ي

 .يلمح المحتوى المجاني فقط إلى كيفية القيام بذلك لكن ال يعطي االليه وخطه العمل

التجربة عبر   حيث تحسين من  وطبيعي  جزء مألوف الدفع للكورسات الثمينه اصبح  •

بشكل كامل اونالين  خان اكاديمي وبعض الجامعات التي تدرس   اإلنترنت مثل 

نت فليكس وشاهد دوت نت والخدمات المماثلة لذلك يشعر الجمهور    والترفيه ك

 .والتصميم وسهوله االستخداموالتنظيم بالخدمة الممتازة وجوده العمل 

بشكل عام ، قيمة المحتوى المجاني منخفضة : إن دفع مبلغ استثماري يمكنك من   •

من المجاني وكثير من أصحاب المحتوى المجاني   الوصول إلى محتوى قيمته أكبر بكثير

 .يخفي عنك الكثير من التفاصيل حتى تشترك بالمدفوع

الحصول على دعم مجتمعاتهم المغلقة : قد يعني الدفع مقابل المحتوى الدخول إلى   •

مجتمع للتفاعل مع أشخاص آخرين متشابهين في التفكير يهتمون بنفس  

 .الموضوعات واألفكار

إعالنات : يأتي المحتوى المجاني عادًة على حساب مشاهدة اإلعالنات   بدون تعليم   •

اللذي يرغب بخدمه ممتازه وسريعه بدون تقطع او   خاصًة بين أصحاب الدخل المرتفع

يرغبون في االستثمار في المحتوى المدفوع الخاص لتجنب اإلعالنات   لهذا  تشتيت

 . تماًما
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  النتيجةعلى  واية والخبرة ليك يحصل ليس لديه المعرفة الكاف الجمهور   ببساطة 

إليك بشكل مباشر   ا يتحدثو وليك ،يوجههم  ا يكيريدون شخًص نهم  إ إذ  المطلوبة 

و مدرب يتابعهم  أيريدون الشعور باألمان من خالل معلم ، فإنهم ويسألونك وتجيبهم

النتائج بأقصر  على أيريدون تحقيق كما أنهم   ، تجنب المخاطرةل و ،ويعطيهم تغذية راجعة

  ةمعلم لديه حاالت نجاح سابقإلى  كذلك  يحتاجون، و ةقل تكلفأقل جهد وأمدة زمنية و

  أونالين  ا محترف اليك تصبح مدرس. وبالتالي ويعلمون أنهم يقومون في االختيار الصحيح

وما النتيجة المستقبلية التي يرغبون في تحقيقها   ،ن تحدد الوضع الحالي للطالب أيجب 

 ة.وكيف يمكنك تحقيق ذلك بأقل جهد وأسرع مدة زمنية وبأقل تكلف
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 خرافات تتعلق بالتعليم اونلاين

أن  و  أ   ( ونالين )أ عمل  أ ن  أ   أستطيع ال    أنني هنا ماذا لو  لكن السؤال 

 ؟  شخصيتي ال تتناسب مع هذا العمل 

 : أونالينا يتعلق بالتعليم مفي  الصحةساس لها من أ ال  خرافات دعني اوال اخبرك عن 

بهذه   ا ن تكون مخلوقأو ،شخصية مميزة   ان تكون ذ أيجب فونالين أ ا تصبح مدرس ليك •

   .اآلخرينزم مختلف عن قدرات خاصه وحلديك  أن يكون يجب  .الصفات

وأنه  , ظة باه ةبتكلف به،   اتصوير خاص ستوديو ان يمتلك أونالين يجب أمدرس أن ال  •

 .جدا عالية ةتكلف وذات تمتلك أجهزة ومعدات متطورة وحديثة جدا   ان يجب

وفريق   ن يكون لديك ميزانية ضخمة لمونتاج الفيديوهات أيجب خرافة أخرى هي أنه  •

   .عمل

  ةنيميشن مع ديكورات فخملأل  استوديو فخم ا تحتاج من الخرافات الشائعة أيًضا أنك  و •

   وفريق عمل ومخرج.

ن يكون عندك  وأ  ،ن يكون عندك قناة يوتيوب أالين يجب ونأ لتعليم في ا حتى تنجح   •

   . الطالبن تكون على منصة تعليمية ويوجد عدد كبير من أ ويجب  ، موقع مشهور

ن يكون هناك عدد كبير من  أويجب  ، لتسويقل ة كبير  ةن يكون لديك ميزانيأيجب  •

 ، الطالب الذين يروجون لك 

ن يكون لديك أحد  أويجب  (، بلوقات )تكتب   أنو ، على التلفاز  ت يجب أن تكون ظهر  •

ن يكون  أويجب  منشورات، كتب لك وي  والواتساب  االنستغرام  الفيسبوك ومشاهير 

 األقل.  خمس كورسات على أو  أربع  ك لدي
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ونالين  أحتى تنجح في العمل ، بل إنك الصحةمن له ساس  أ كل الذي ذكر في األعلى ال إنَّ 

  .شياءأأن تعمل عدة  ال  ، وجوده مرتفعه على شيء واحد وتركزقل أ ن تعمل أيجب 

أساس  ، فتحقق أعلى إيرادات بأقل جهد  وبحيث بدقه  الموضوع هنا موضوع اختيار الهدف

ويكون لديك   ه نجاحإونالين هو التركيز فقط على شيء واحد والعمل على أالنجاح بالتعليم 

ق او هيام بهذا الكورس كما هو الحال بمؤسس دوره المعلم الرقمي  حاله عش 

حقق نجاح كبير بل كورس واحد  يكورسات حتى    10صنع يلم فهو   المهندس فريد شخاتره

خذ  حيث ان المشترك ال يحتاج ا نب باحترافيهل الجوا ويغطي جميع ك ل متقن وشام

د  صنع كورس واح  . االونالين دورات  الدليل الشامل لمشاريع كورسات بعده النه يعد

والمصداقيه والثقه   لكن المردود المادي عالي جداعالي احترافي ياخذ وقت وجهد وتركيز 

 .مع الجمهور تصل القصى حد
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التعليم   هو  في  أما  ايقل  ونلاين  بلو  يحتاج   وماذادوره 

 ونلاين؟ أالمدرس 

بالحقيقه الموضوع ابسط بكثير مما يعتقده غالبيه الناس وهذا ناتج عن طبيعه البشر  

ان االطفال اكثر  بفنلندا  وجعلها اعقد مما هي عليه. تعلمت الفطريه بتعقيد االمور 

والسبب بساطه تفكيرهم وتبسيطهم لالمور على عكسنا نحن  المبدعين   االشخاص 

 .االمور البسيطهلتعقيد  فطري  الكبار اللذين لدينا ميول

  ةجيد ة بحال حاسوبإلى  ويحتاج ،مدرس مادة معينةإلى  تعليم أونالين يحتاجإن ال

بجوده تصوير ممتازه ولحسن الحظ   مع كاميرا جيدة هاتفو ، دوالر 15ميكروفون بتكلفة و

غالبيه العظمى من االجهزه هذه االيام تمتلك هذه الميزه واذا لم تمتلك كاميرا جيده  ال

  ،البوربوينت لعمل شروحات ودروس مهارات استخدام و ،اذن استعر كاميرا من صديقك

ال اكثر وال اقل وممكن ان تطور ادواتك   لحلول مسائل الرياضيات والفيزيا ( مواكُ )ولوح 

 .مع مرور الوقت

   : اعمده اساسيه   ة ن تركز على ثالث أ ليك تنجح في بناء كورس يجب  

   .جديدةوقيم معتقدات ب  ةجديد  ة ن تبني شخصيأيجب  .1

من الطالب ومحاولة التركيز على    ة واحد ةمعين شريحة التركيز فقط على يجب  .2

  .تمتلكها لبناء كورس مهارات  ةقوى مهار أ

واقل   لية وخطة عمل لتحقيق الهدف بأقل جهد وأسرع مدة زمنيةآ إلى  تحتاج  .3

   .تكلفه
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ََالنقطةَالأولىَوهيَبناءَالشخصية

حالم المستقبل فقد أعطتك كل  أالشخصية التي تمتلكها اليوم ال تستطيع أن تحقق لك 

أكبر خطأ يرتكبه معظم الناس   .ةحالم جديدأ  مع بناء ما لديها وتحتاج بناء شخصية جديدة 

الشخصية الحالية غير قادرة على   .أنهم يرغبون في تحقيق أهدافهم بما هم عليه اآلن

في  حققت الشيء الذي تريده   ة ن تبني شخصيأتحتاج   .المستقبلفي عطائك ما تريده  إ

 fake it until you make itمبدأ. المستقبل على 

سنه بمحل قطع السيارات   25قبل  ه المهندس فريد شخاتره تعتقد شخصي: هل سؤال

   هي نفس الشخصيه الحاليه؟

 ؟ 62.5في التوجيهي هفريد شخاتره بناًء على مجموعالمهندس  ُيمكن أْن تقيم هل  

وصاحب مصنع فرتما   المدير اإلقليمي لشركة عالمية ان كرجل أعمال ناجح و هو اآلن   

 .الفنلندي ودوره بلو ايقل

بامتحان الشامل    يحقق   ههو نفس المستوئ الذي جعل  ه هل تعتقد ان مستوئ ذكائ

تخصص تكييف   65.9لكليات المجتمع 

لغات    3تحدث  فهو ياالن  , لكن وتدريب

  ازنديه والنرويجيه واجتاالنجليزيه والفنل

باللغه    امتحان قبول بهندسه الروبوت

وكذلك درس ماجستير باداره   الفنلنديه 

في مجال التحول   االعمال الدوليه 

واصبح شخصيه عامه على   الرقمي

 .مستوى الشرق االوسط
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انا ال احدثك هكذا التفاخر ال سمح هللا بل لطرح مساله جدليه تستحق التمعن والتفكير  

 . بالمستقبل   وما ترغب بالحصول عليه   االن   ه لتقس عليها حالك وما انت علي 

بشخص    ه نفس الشخص او حدثت معجزه كونيه وتم استبدال   فريد شخاتره   هل تعتقد ان 

 اخر؟ 

 

  ؟عدوك الحقيقيدعني اخبرك اوال من هو 

وليس البيئه او المجتمع او   هو أنت  عدوك الحقيقي

خطاب  الدوله التي تعيش فيها بالدرجه االولى, 

الذات السلبي هو ما يدمر حياه اي انسان بالدرجه 

االولى, يوجد بداخل كل شخص شخصين االول 

والمغامره    هار والتطور د بالنجاح واالز يرغب  

بصراع مستمر من لحضه  وهذين الشخصين  ,  االمان والراحه واالخر يبحث عن   واالكتشاف 

أنا اليوم متعب  كان يخبرك الشخص السلبي الباحث عن الراحه   استيقاضك من النوم 

   .غول او دعنا ناجل بعض المهام المطلوب تسليمهاومش
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راء  آشعر باإلهانة وحساس جدا للنقد وشخصيه حساسه جدا كان يب   العدو الداخلي يتمتع

ويعتقد دائما انك    ويشعر بالحقد والكراهيه لكل من ينتقده وال يوافقه الراي خرين  اآل

   .عرف كل شيياالفضل و 

مشكلتي   ليست  هذه  ، أو أن  ودائما يخلق اعذار  عمل شيلوقت   الالعدو الداخلي يخبرك دائما  

  .مشكله المجتمع هذه  وحدي

  وأ ا د غنيُول  و أو غشاش أكل شخص ناجح نصاب العدو الداخلي دائما يحاول ان يقنعك بان 

 . الجميع يخادعالتطبيق صعب و لكنسهل  الكالم ، أو أن ا وارث

رزق  هذا الباالجتهاد و  عالقةله ليس الفقر والغنى  أن  العدو الداخلي دائما يحاول ان يقنعك 

وهناك تعمق شديد في   او ربنا فقط الرزاق وال داعي لالجتهاد والبحث والتطوير يأتي بالحظ 

   .تفسير الدين بشكل متطرف خاطئ وتجنب االخذ باسباب الرزق والسعي من اجله

أو   ، فخ  من الوقوع فينا خائف أ أو  امٍض، وس وؤسك بين الرأر ضع   :وأيًضا أمور أخرى مثل

سرق  أ أو  و رخيص أشيء مجاني   نع  بحثأو يجب أن أ ،ستحقهأ نا ال أو  كثير علي    ءهذا الشي

 . الخ طبقها أو أفكار

انت تحتاج فقط فكرتين من المذكوره اعاله لتزرعها بدماغك حتى تدمر 

 بشكل جذري. ومستقبل عائلتك مستقبلك 

المسكون   والقضاء على الشخص االخر بجهاد الذات   أول جهاد يبدأإنَّ  

االداره   تنضيف الفساد الداخلي او  داخلك وهنا تبدا المعركه  االولى اال وهي

 .  الداخليه
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هذا الكذب على انفسنا  دعني اخبرك  ... تغيير نفسي أستطيع لكن ال يعتقدون بعض البشر 

فلو وضعت بين خيار حياه او موت بان تقلع عن الدخان   عينه وايضا كالم العدو الداخلي  بحد

االن او ستموت في الشهر القادم فحتما ستقلع حتى لو كنت مدخنا لمده تزيد عن عشرين  

لكن غالبيه البشر ال يرغب ببذل  اذا اراد حقا التغيير  . االنسان قادر على صنع المعجزات  عاما

جهد لتحقيق اهدافه ويبداء ببحث عن  

لتاجيل لكن االنسان يقاتل  اعذار ل

  بشراسه حتى ال يخسر شي حققه

وهذه الطبيعه البشريه وال يمكن  

انكارها وغالبيه البشر تكذب على  

انفسها وتصدق الكذبه وتعيشها  

 وتحاول اقناع االخرين بها.

واقتل عدوك الداخلي اوال النه المسؤؤل عن نجاحك او    احذر من نفسك اوال 

 . فشلك بالدرجه االولى 

َكيفَابنيَشخصيهَجديدهَ؟

منزلك من الخارج والداخل او تصميم شكل االثاث الداخلي  الشخصيات تصمم كما تصمم 

واختيار نوع الزهور واالشجار   حديقه منزليهتصميم او   ولون الجدران وتوزيع االثاث بالغرفه 

ت الداخليه  وترتيب العمليا بيئه عمل تصميم او  واماكنها والفراغات المطلوبه بين النباتات,

ونظافه المكان وتصميم القيم الداخليه للمؤسسه وثقافه العمل وبناء الرؤيه والمهمه  

 وهكذا. لهذه المؤسسه
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وتصميمه ليضهر بشكل رائع ومؤثر باالخرين كما هو  لبناءه   بالكون يوجد مفاتيح لهشي    كل  

 نفس الحال بتصميم الشخصيه.

الشخصيه الن العمليه مشروحه بادق التفاصيل بدوره  لن ادخل كثيرا بتفاصيل تصميم 

  تصميم شخصيتي نموذج  المعلم الرقمي باالسبوع الثاني لكن ساعطيك نبذه سريعه عن

واللذي يحدد وضعي الحالي والوضع المرغوب بتحقيقه بالمستقبل والشخصيات التي تؤثر  

 .في

 والمواصفات المطلوبه     هوية فريد الشخصية تحديد  

قو أعدائه،  مع  مبدع، شرس  وعقليا،  جسديا  قوي  ذيك،  ملهم تحم    ةقائد،  اجتماعي،  متحدث،  لأللم،  عالية  ل 
بدقة، رجل   ويحلليفكر بعمق    ، خرين، يحب العائلة، يدعم اآلبالحياةخرين، مليونير، يتحدى الظروف، يستمتع  لآل

 أعمال، ينمو بشكل سريع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ منبع هذا الرضى...  ذاتيعن  تام   ورضى لديَّ قناعة شخصيةلماذا  

إلى    المجتمع  ة كلي  ةوشهاد   ةمشاكل مادي  الزرقاء يعانين صاحب محل قطع سيارات في  م  

واأل المال  عالم  في  الرقمي  التحول  مجال  في  دولي  القادم   عمالمستشار  العصر  ن  اآل  ،في 

متلك جواز  أ.  الدوليةعمال  األ  ة دار إالروبوتات وماجستير في    ة في علم هندس  شهادةحمل  أ

العالم   سافر أو  ، نوطفال  ةزوج   ا، لدي  سفر فنلندي    ،طموحاتيوألحالمي،  وال يوجد حدود    ، عبر 

عليه  أما  لوتوقعاتي   فريد    المستقبل.في  كون  مجال  في  مستشار    أفضل يعتبر  في  العالم 
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الصناعية الروبوتات  تستخدم  التي  الرقمي  الصناعات  التحول  التسويق    ،ومجال  وخصوصا 

التواصل االجتماعي. يمتلك شركتين عالمي . فائز بجائزة آلهتي  تينناجح  تين باستخدام وسائط 

   . سعيدة  ةألفضل فكرة مشروع رقمي. زوج سعيد مع عائل

 رحله تطور فريد 
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 سنوات القادمه  5رؤيه فريد في ال 

دول  مليونير  فريد   في  فلل  عدة  يمتلك 

مختلفة، هذه الفلل تطل على البحر، يمتلك  

بعد سباق  سيارات  ثالث  فيال  كل    ة في 

وأ وأشكال  يمتلك  مختلفةلوان  أ نواع   ،

يوجد فيها مسابح.     شاسعة  ةحدائق واسع

طائر  .  افاخر   اوقارب   ،للسفر  ة خاص  ة يمتلك 

كلها تدار من خالل    ،متعددةمصادر دخله  

فرياإل ولديه  يقوم  نترنت  دولي  عمل  ق 

ب  عماله.أ  ةبمتابع مكتبه  يحظى  ووكذلك  خالب  زجاجيأموقع  البحر،    ةبواب  على    ة ضاءإ تطل 

عصري    تجوب   احترافي  تصميم  استوائي،  جو  األ أبداعي.  إ المكان،  لديذىك  يعملون    ، شخاص 

   رجال األعمال.من ومحاط بنخبة 
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 َ.ةالرؤيالشخصيهَوتغييرَوَبعضَالمشتركينَبالأسبوعَالثانيآراءَ
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ََةمعيَنَشريحَةالتركيزَفقطَعلىَيجبَالنقطهَالثانيهَ

  ة قوى مهار أالتركيز على  ومحاولة  ، من الطالب ةواحد شريحة التركيز فقط على يجب 

 .تمتلكها لبناء كورس

  ة معين ة و قيمأكيف تحقق نتيجة وهي عمال دارة المال واأل إأهم النقاط التي تعلمتها في  

فانت   او حال لمشكله والهدفاو القيمة أتحقيق النتيجة  بدون و و الطالب ألدى المستهلك 

تأتي   المقدمه القيمة. إنَّ دون جدوىمن أوقات اآلخرين  تهدر فعليا بل   لم تقدم شيئا

حاالت نجاح قد   كو تخصص معين ولديأعلى مر السنين في مجال  ةمن الخبرة المتراكم

 .حققتها بالفعل لهذه الشريحة

 نفسك ل  هالسؤال الذي يجب أن تسألإنَّ 

  ؟أقدمها ما القيمة التي   .1

 من هم المستفيدين من هذه القيمه بالدرجه االولى؟  .2

 ؟لتزويد الطالب بالقيمه المطلوبه  اليه وخطه العمل او التدريسما هي  .3

وهنا تبدأ الناس باالستثمار فيما   ، وجدت ضالتك سئلهاال  ه إذا استطعت الجواب على هذ 

او  ن تحصل على مستثمر أهذا لن تستطيع   بخالف ، للجمهور المستهدف  عرضهتعرف و

  همركز  المعلومات هنا هذا الكتاب الن   تقراء. إنك اآلن  واحد في معلوماتكمشترك 

معلومات قيمتها عالية   الكتاب ا لك في هذ أقدمها ن المعلومات التي ألجدا, بشكل كبير 

نت بكل حواسك ومشاعرك تركز  أو ، والهدف منها لنقلك لمستوئ حياتي افضل جدا

كل  . إنَّ  ان قمت بتطبيقها المعلومات ستغير حياتك لألبد  هذهأن   تعلم   ألنكمعي 

تحلم بحرية مالية  . إنك  الكون يحلم بأن يكون في وضع معين في المستقبلشخص في 

  سنوية ةجاز إوطفالك أل مدارس خاصة  وفارهة   سيارةو مستقل بالمستقبل وشراء بيت 
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تعرضت ألزمة  إذا أو  ، ال قدر هللا في حالة مرض طفل ورصيد بنيك كاٍف  ة فخم وفنادق 

إلى    باإلضافة ، ك في الصغريارب  ان ذلوكذلك مساعدة األب واألم ال  ،صحية في المستقبل 

  الخاصة وأن تضع بصمتك  ،للمجتمع  هاتقدم  ه وقيم وعلمواحترام  مرموقة ة اجتماعي ةمكان

 .  وتحقيق الذات العليا اإلنسان بفطرته يبحث عن األمان واالستقرارإن  حيث  الحياةفي 

بل من خالل العمل الحر    ، بالوظيفةبدا أعاله ال تتحقق أهذه األشياء المذكورة إنَّ 

  في قوت ن الوظيفة مصممة من أجل السيطرة عليك والتحكم  واالستقاللية الكاملة أل

رجال ورواد األعمال هم من يفهمون هذه   . ال يفهم الكثيرون هذا األمر، حيث إن يومك

أنت كمعلم حتى تفهم   .  يدركون ماذا يحصل في حياتهم  الفن  والناس التقليديأما  ،األمور

  ، المستقبل في حالم الطالب أيجب أن تفهم ما   ،ي لديك تما القيمة التي تقدمها للطالب ال

الذي  ، فتحقيق هذه النتيجة في  تساعده أن  يمكنك وكيف   ، وما النتيجة التي يريد أن يحققها

ولوال هذا ما   ،بالتطور والتحسن المستمريحرك االقتصاد الدولي هو رغبة البشر كل يوم 

دارة المال  إلم تفهم أنت لم تفهم هذه القاعدة ف   إذا .حدث هذا التطور في العالم

أشده وترى التقدم الحضاري   علىفريقيا إ نجد الفقر في ولهذا  ؛بني الثروةعمال وكيف تُ واأل

تطوير  في وم  كل ي  ونالغرب يرغبالناس في حيث إن  ، والتكنولوجي في دول الغرب

بالتالي    ،ويعيشون كل يوم بيوم  ،فريقيا ال يحلمون إ بينما في  ،أنفسهم وتطوير أحالمهم

يقتنون السيارات    ،لهذا السبب ترى رغبة شديدة عند البشر في شراء األشياء الثمينة 

وكل هذا ليك يتطور في نفسه وفي   ة،مميز ال البيوت الفخمة و الثمينة والهواتفالفارهة 

ليك يشعر بالتقدم واالقتراب من تحقيق هدفه   بل   ،للشيء حياته هم ال يشترون الشيء 

 . صورة الذاتية لنفسهاروع و
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 تحديدَالشريحةَواحتياجاتَالسوقالتعرفَعلىَالفجوة:ََ

 

 ؟ حدد الشريحة واحتياجات السوق والفجوة الموجودةأن  أ  أستطيعكيف  

 يجب االجابه على هذه االسئله:اوال  

المستوى  إلى  خذها أما الخبرات السابقة التي عملت بها وكيف يمكنك تطويرها و .1

 ؟ الثاني

 ؟ ةما احتياجات السوق والرغبات الموجودة عند أكبر شريحة ممكن .2

  ؟ فيها  ةما الشرائح الموجودة التي يمكن استهدافها والتي لديك خبر  .3

 ؟ ابالسوق حاليً ما الفجوة الموجودة   .4

و أكان السوق ال يحتاجها    إذالديك   ةالموجود  الحاليةليس بالضرورة أن تعتمد على المهارات 

  ةزمني  ةفتر بمن خالل خبرتك السابقة   ا جديد ان تطور منتج أبل تستطيع  ، قليلعليها طلب  

 . في هذا المجال  وخبرتكبحكم تاريخك المهني   ةقصير 

فقط كورسات تعلم مهارات ال تستهدف عالمات  إلى    ماسةوسط حاجة يوجد بالشرق األ

  األوسط.ولهذا السبب يوجد تخلف هائل في النظم التعليمية بالشرق   ؛ عالية
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أنت أحدثت فارقا في العملية  ف  ،عالمة الليس ألجل وإذا أدركت أهمية تعلم العلم ألجل العلم 

 . التعليمية

تخرجت وال بأي مؤسسة   ة ي جامعفي أبشهادتك وال    يوجد اهتمام بالعالمة، والعلميا ال 

بل بالعصر القادم على قدرتك على حل المشاكل بأقل جهد وأقل تكلفة    ،عملت تعليمية 

الجامعة ليك يحصل على  إلى  وهذا ال يمكن تحقيقه من شخص ذهب ،وأسرع مدة زمنية

بل من شخص لديه شغف وحب هائل للتعلم وتطبيق النظريات لتحقيق    ،ويتخرج العالمة 

 . نتائج عملية على مسرح الحياة

  ، مبراطور في هذا المجالإذا كنت هذا الشخص الذي يستطيع تحقيق هذا الشيء فأنت اإل

و الجامعة  أ السابقة خبرته أو العلمية  تهوال يمكن ألي شخص أن ينافسك مهما بلغت درج

السوق يدعم فقط األشخاص الذين يحققون نتائج على أرض الواقع  فإنَّ  ، هامنالتي تخرج 

 .  وتتبعها والذين لديهم حاالت نجاح يمكن أن يقاس عليها

 

الشريحة التي يجب أن  نحدد  كيف   -

 ؟ يستهدفها 

مجموعات   عن بحث عن طريق جوجلا

  والواتساب   االنستغرام الفيسبوك و

والمشاكل التي   ،قراءة ماذا يكتبون وحاول

يواجهونها بشكل يومي متكرر ولم  

  أنوحاول  ،لها  يستطيع أحد أن يجد حال

تفهم الطالب بشكل ال يمكن   قم ببذل مجهود ليك، ثم  المشكلة نت الحل لهذه أتكون 
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هم  أ  اقرأ و في جوجل في مواقع المدونات التعليمية بحثا ، ألحد آخر أن يفهمهم مثلك

مؤثرين في مجال   10هم أكثر    ْن َم  .كتب في المجال الذي تقوم بتدريسه ةأشهر عشر و

اكتب هذه المشاكل الموجودة وابدأ بالعمل عليها من  بتعليمه؟   التخصص الذي تقوم

 .مميزخالل جمع المعلومات التي تحتاجها ليك تبدأ ببناء حل نموذجي و

حيث  مثلك  متفهم الطالب بشكل ال يمكن ألحد آخر أن يفهمه  قم ببذل بعض الجهد يك

وجمع المالحظات وبكل   تهذا التمرين ال يمكن تحقيقه من دون كتابة هذه المشكال إنَّ 

 .دقة

  هذه  بالكتابة منالراحة، يجب أن تبدأ  منطقه  وأالَّ تعتمد على تعتمد على الذاكرة الَّ أحذرك أ  

لمدونات وشاهد ما ردود أفعال الطالب وماذا  ا  أسفلتعليقات ال واقرأ اآلن، اللحظة 

باختصار    ألنهاحيانا تكون أهم من المدونة نفسها أن هذه التعليقات إحيث  ، يعلقون

حيث ستحصل على كم هائل من المعلومات   ، تعطيك اإلجابات التي تبحث عنها

مستوى آخر  إلى  والتطبيقات التي سوف تساعدك في أخذ مهارتك أو مادتك التعليمية

  .موجود حاليا في السوقالوغير المقدم 

الطالب   مشكلة صبحت خطير جدا في فهم وإدراك أ فقدإذا قمت بهذا التمرين لمدة شهر 

  ينهذا التمربيستطيع أحد المنافسة معك بعد أن قمت في المادة التي تقوم بتدريسها وال  

ضع تسعيرة  ووتستطيع بناء العرض الخاص بك  اجابات اذنعلى  البحثمن خالل  .بتركيز تام

، ومن أجل  أونالين ومن خالل هذا تستطيع بناء منتج يباع ويشترى وهي خدمة التعليم , له

يجب أن تركز على نفسك ما النتيجة التي حققتها    ةجهد واقل تكلف بأقلتحقيق هذا الشيء 

رقمي تستطيع نشره   وحاالت النجاح السابقة من خالل خبرتك السابقة وتستطيع بناء منتج

  سلعة ما، فإنهم  بيع . فمثاًل، عندما يحاول التقليديونونالينألكبر عدد ممكن من خالل األ

ال يستطيع   النهاية في و لطالب كل ا  البائع لكل الناس ويستهدف  وها أن يبيع وا يحاول
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شرائح  في    هيستنزف طاقته وجهدحيث  ؛او حتى بيع طالب واحد الحصول على شيء له قيمة

يصيد    من :قوليي ذ حسب المثل الهو بف  ،يحقق الهدف المرغوب تحقيقه  والمختلفة 

 . ئاصيد شيال ي عصفورين بحجر واحد  

، أما  والتقدير ال يحصل على االحترام السيارات نواع أ الميكانييك العام الذي يصلح جميع إنَّ 

  اجرته  دائمافالميكانييك العام   ة جر أأعلى وشأنه أهم. أما  فأجرهالمتخصص   الميكانييك

العام لديه   الميكانييك، كما أن المتخصص الميكانييكمثل منخفضة وليست مرتفعة 

  وبالتالي فإن لعدم المامه بكل الجوانب  العديد من الشكاوى والمشاكل مع الزبائن

 .وسمعته بالسوق سيئه وضعه المادي سيء جدا

لشريحة   ةومخصصمن شخص متخصص في شيء محدد  الخدمة مقدمة عندما تكون 

  بناء و ،أكثر  واضحةالرسائل التسويقية تكون ف   ،بكثير   أسهلمحددة تكون عملية التسويق 

 .في تقديم الخدمة وسعادتك في مساعدة الطالب تكون أعلى  وارتياحكالثقة أسرع 

وبالتالي يخسر سمعته   ، كبيرة ال يستطيع تحقيقها  االذي يحاول بيع الجميع يعطي وعود 

في جميع   ا ن تكون جيدأ المستحيل من  انه  ل الصعب جدا ب من  . الجمهورومصداقيته بين 

  وبارعا ا ن تكون ممتاز أسهل جدا عليك من ال لكن   ،المجاالت 

سر نجاح المعلم  إن  .فيه  افي مجال واحد ومتخصص ا ورائع

مبراطور في  يكون الملك أو اإل ن  أهو  في بلو ايقل   الرقمي

يستطيع اإلجابة على كل سؤال باحترافية وبكل دقة  و  مجاله 

و  أ أربعوال يمكن تحقيق هذه النتيجة بمطاردة  تفكيروبدون 

قبل تحديد  . ولكن متنوعهخمس شرائح مختلفة وتخصصات 

  وقوتكالشريحة المستهدفة يجب أن تحدد وضعك الحالي 

عندما تركز على  ، فإنك ك التي ميزك هللا بها عن غير  الخارقة
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من  هم بل الطالب  ، هذاعد  لن تطارد الطالب ب . إذا فعلت ذلك فإنك الشريحة وتحدد نفسك 

تركز كل مصادر  . ولكنك سوف  ن تكون مدربهم أو معلمهمفي أهم  منيطاردونك رغبة 

من السهل احترافه   وسيكون ، طاقاتك ومواهبك على االحتراف في شيء واحد فقط ال غير

ن ينافسك بسبب تميزك عن  أي شخص أ ليس من السهل على . أقصر مدة زمنيةفي 

في  سيكون من السهل عليك اختيار طالبك المميزين الذين ترغب  وبالتالي   ، تقدماآلخرين بما 

ومطارداتك اليائسه للحصول   وليس ما هو مفروض عليك بسبب احتياجاتك  ، العمل معهم

  ة رغب ، للطالب بالنسبة المشكلة و أالسعر المدفوع هو العائق . لن يكون على مشتركين

 .بالضبط  ما يحتاجون يلبي  محترف او مدرسن يكون لديهم مدرب في أهم من

 النقطةَالثالثة

َتكونَسهَل َتتعلمهاَوالتي َأن َيجب َالتي َالمهارات َبحكمَخبرتكَََةما عليك

 َ؟تخصصكَومجال

 

يجب أن تحدد بدقة ما المهارات التي تمتلكها حاليا وتستطيع أن تقوم بها بكل   .1

  .تطويرهاإلى   كفاءة بدون الحاجة

  . تستغرق منك وقتا ما المهارات التي يجب عليك تطويرها وكم  .2
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من الذين يمتلكون هذه المهارات وكيف يمكنك االستفادة منهم ليك يعلموك   .3

   . هذه المهارة

 عندما تجتمع هذه العناصر الثالث مع بعض 

 . المهارات التي تحتاجها في حل هذه المشكلة  .1

 . المشكلة التي يراد حلها  .2

 . ة المستهدفة التي لديها مشكل الشريحة   .3

من المستحيل بمكان أن تجتمع هذه العناصر الثالث  

 بعد مده من الزمان اذا اجتمعت بخطه عمل  مالية   وحرية يكون لديك مصدر دخل    وأال 

  تقدير الذات, ضعف الثقة بالنفس والمدربين ومن ضمنهم انا سابقا مشاكل المعلمين أكبر

  .مع اشراف مدرب يوعدم القدره على تحديد االهداف المطلوب وتحقيقها ضمن جدول زمن

يوجد العديد من األشخاص الذين كان    ،لست الوحيد في هذا المكان ك نأخبرك أدعني 

  .هؤالء األشخاص  من  ا شخصوأنا كنت    ،هذا الشعور   ميراوده

بتحديد المشكلة الموجودة عند  بداية مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة وهذه الخطوة تبدأ   

إلى   بدء العمل على حل هذه المشكلة تتحول  وبمجرد  ،المستهدفة هو الشريحة والجمهور 

  ة.قصير  ةزمني ة فتر في خر آشخص 

ن بك بشكل  وعندما تؤمن بنفسك وبقدراتك على حل مشكلة معينة سيؤمن بك اآلخر

  .تلقائي

عملية بناء  في  وتبدأ  ، متكررة ةمستهدفة لديها مشكلن يكون لديك شريحة أكل ما تحتاجه 
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ستحصل على منتج له قيمة  وبالمحصلة  ، وقدراتكالحل النموذجي من خالل تطوير نفسك 

  .شباع لتحقيق الذاتواإل المالية الحريةو بدوره سيحقق لك   ، سوقية يباع ويشترى

بالتالي  و ، واحدة لدى شريحة واحدةالسر هنا أنك تركز كل قدراتك وإمكانياتك في حل مشكلة 

ن  أخر آ أحدي قدرة فريدة من نوعها في حل هذه المشكلة بطريقة ال يمكن أل  كلديتكون 

  .يقدمها بالشكل الذي قدمته
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 المعلمونَعمليةَتسويقَالكورَسَيواجهاالتيََالرابعةَالمشكلة
يدرسونها   تي ما المادة التعليمية ال -ة وبكل دق-غلب المعلمين ال يعرفون كيف يشرحون أ

 .بطريقة احترافية واضحة وسهلة الفهم

 هناك معادلة لصياغة الخدمة المقدمة  

    معادلة فريد شخاتره تسمى هذه المعادلة في التسويق   ✓

حل هذه  إلى  تعليمية تهدف……………….. لدي خطة …. يحتاجون …طالب …………  ةمساعد 

 المشكلة…………… من خالل االشتراك بدورة تعليمية مدتها ……………………. 

 أمثلة   ة اذكر هنا خمس 

لدي خطة   ، للثانوية العامةاجتياز امتحان الرياضيات  يحتاجونطالب التوجيهي  طالب  ةمساعد

حل هذه المشكلة بأسرع مدة زمنية وبأقل جهد من خالل االشتراك  إلى  تعليمية تهدف 

 .مع لقائين تفاعليات كل اسبوع عالزوم أسابيع ستهمدتها   مسجله  بدورة تعليمية 
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 ملخصَجميعَماَسبَق
 

نتيجة التي يحلمون  والالمشاكل التي يواجهونها وطالب ل تحديد الوضع الحالي ل ❑

 .بتحقيقها

المعلم الرقمي المحترف هو الشخص الذي يستطيع سد هذه الفجوة للطالب من   ❑

 ة.زمني ة مد وأسرعجهد  بأقلخالل تحقيق هدفه  

نت الشخص  أوأن تكون  ، أهمية تحديد الشريحة المستهدفة وتحديد مشاكلها وبدقة ❑

  .المحترف الوحيد الذي يستطيع تقديم الحل النموذجي

  ،تي يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار الشريحة المستهدفة تحديد العناصر الثالثة الإن 

  المذكورة المحصلة أن نضع هذه الخدمة على شكل معادلة فريد شخاتره وبالتالي فإن 

من خالل هذه االستراتيجية    ومحدد  ، وبسيط ،واضح بشكل   الدورةبتسويق وإذا قمت  ، سابقا

  الدورة ول أالبزنس الخاص في  حويل وت ، تحقيق حاالت نجاح تستطيع  فانت  هعالأ ة المذكور 

 .  وسط وال حتى في العالمالشرق األفي ديناصور تعليمي ال يوجد مثيل له  إلى 
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 ونلاين أ  ة تعليمي   ة دور   مشروع   ماذا تحتاج لبناء 
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َالعناصرَالأربعةَالسحريَة

 : السحرية األربعة العناصر  ، كل ما تحتاج إليه

 . عما تعودت   كامال   ا اختالف   مختلفة   للحياة خرى  ة أ نظر  .1

 . بيئة عمل وفريق  .2

 ة وشهريه. سبوعي أ و   ة خطة نظام وعمل يومي  .3

 . ه في من أصحاب االختصاص الذين حققوا ما ترغب    النصيحة خذ  أ  .4

لم تجد هذه العناصر    إذاالتغيير صعب جدا ويحتاج جهد كبير وضروف تساعد على احداثه, 

في  حدث  ين أي تغيير ترغب أن تحقق أ األربعة موجودة في حياتك فمن المستحيل 

وان حدث يكون مؤقت ومتقطع وال يحمل صفه   بل يعد معجزة إذا استطعت ، المستقبل

 . االستمراريه

وال تجد   ،ين منها أو جز أ اواحد  ا غلب الدورات التعليمية التي تأخذها في الغالب تعطي جزءأإنَّ 

الوحيده على مستوى العالم   الدورة التعليمية .جميع هذه العناصر مجتمعة في مكان واحد

  ايقل بلو  فنلندا من    وره المعلم الرقمي د ع  مشرو التي تعطيك هذه العناصر االربعه هي  

BluEagle . 

معا  التي تحتاجها النتائج إلحداث التغيير الجذري وإعطاء جميع   هذه العناصر االربعه اساسيه 

خذ دورات متفرقة ومحاولة دمجها يعد  أ لهمحاوحيث  خر.آبحيث ال تحتاج أن تبحث في مكان 

بل   طويال  ا وتستغرق وقتوتحتاج مهارات عليا في تصميم المشاريع  معقدة جدا  ةعملي

 .  يضا ستفشلأ  الغالبفي و ، سنوات

دمج   من خالل للموضوع  شموليه كامله ةنظر   المذكوره اعاله تعطيك العناصر األربعة

عما تعودت عليه منذ   كامال  ااختالف  مختلفةرؤيه   للحياة اعطاء  العناصر مع بعضها تبداء ب 
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 ةسبوعيأ و ةخطة نظام وعمل يوميكما تزودك ب  ،ومفاهيم جديدة وقيم جديدة  ٍن ابمع ، ولدت

نها  أ ثبت   الخطةوهذه  ،من خالله تستطيع النجاح ا بيئة عمل وفريقكما توفر لك   ة،وشهري

ن  إحيث  ؛بمفردكفإذا لم تتوفر البيئة فلن تستطيع أن تنجح  ,ستقوم بعملية تغيير شاملة  

من أصحاب   النصيحةخذ أوأخيًرا  ، التغيير يبدأ من خالل الجماعة وليس من خالل األفراد 

من خالل مدرب نموذج    ، المستقبلفي تحقيقه أنت في  االختصاص الذين حققوا ما ترغب 

 . تحذو حذوهو ناجح تقلده 
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 بناء النظام   خيرة أ الخطوة ال 

خطة عمل روتينية يومية  إلى  نت تحتاج أ اإلجراءات، وفيها ةو عمليأ  ( السيستم)وهي بناء 

  .وتحقق لك النتائج التي تبحث عنها آلية تطبقها بشكل تلقائي بدون تفكير وتعتبر 

ستخدمها الطالب  يعن االستراتيجية والخطة التي استخدمتها بنفسي والتي  سأخبركن اآل

وبناء دورة تعليمية  شتركين معلى نتائج ممكنة من خالل الحصول على طالب ألتحقيق 

  . أونالين

تواجه المعلمين عندما يحاولون    ةهذا البناء دعني أخبرك بأكثر مشكلإلى   قبل التطرق

 .  ضحك كثيراأاحزن واحيانا حيانا أ بصراحةدوراتهم التعليمية وهذا ما يجعلني لالتسويق  

أسلوب التسويق الرخيص  هي   مشاكل تواجه المعلمين عندما يحاولون التسويق ال ن أ

 الئقة. غير  ةبطريق ويظهرهم   أنفسهموالذي يجعلهم يحرجون  والمبتذل
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ال يوجد خطة منهجية للحصول على الطالب  

يعيشون دائما  كما    ،بطريقة سهلة ومتوقعة

من   على عدد كاٍف  عدم الحصول من رعب في 

. إنَّ  والتزاماتهم مالطالب لتغطية مصاريفه

ن  أنه يجب أ العديد من المدرسين يعتقدون 

 تكون في منصة تعليمية كبيرة حتى تستطيع  

إلى   االعتقاد بأنك تحتاج وهذا يعني  ،ن المنصة ستقوم بتسويقهإونالين حيث أالعمل 

إلى  تحتاجأو أنك   ألف دوالر يك تستطيع أن تبني دورة تعليمية أونالين  25ستوديو بتكلفة ا

االعتقاد بأن بناء منصة  ة. فهذا كله ليس صحيًحا. أما ضخم ةمع ميزانيفريق تسويق ضخم 

تماما اذا    فهذا أيًضا ليس صحيًحا لصيانة لمع فريق تقني  اخارق  اتعليمية تتطلب مجهود 

 .اتبعت اجراءات دوره المعلم الرقمي

لديهم معتقدات مختلفه عن لعبه    والمستشارين هناك فريقين من المعلمين والمدربين 

 والثراء المال 

 

المعلمين  هناك فريق من 

يتعاملون مع موضوع  والمدربين  

  ونوهم ال يقامر ،   كلعبة قمارالمال  

مستقبل  ببل   ، فقطبأنفسهم 

  م.تها والدهم وزوجأ

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 80 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

ون   على النقيض االخر فهم والمستشارين  والمدربين  هناك فريق اخر من المعلمين و    يعد 

من رب  قضاء وقدر مسألة  النجاح

  بدون ترتيب   أةفج  العالمين تنزل  

عالقة   وال  ،لها  او تخطيط محكم 

لها بالمنطق والتخطيط وفهم  

عمل في المشاريع والبزنس  الآلية 

  .والتسويق

  اسسعن    غياب الوعي الكامل مستمر  مع مرور االيام نتيجه   فشل يحققان    الفريقين كال  

حه لبناء مشروع مدروس على ارض  والتطبيقات الصحي الناجحه  بناء المشاريع  واليات النجاح  

 الواقع. 
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 ؟ كمحترف ةتعليمي   ةدور   مشروع  كيف تبني

  ومن ، سسصول واأل ن تعملها حسب األأدورة تعليمية يجب  شروع م   ن تعملأردت أ إذا 

 . لديه قصص نجاح وباع طويل في هذا المجالوشخص قام بعملها 

   :هناالسؤال ولكن  

 ؟ أونالين ةاحترافين تعمل دورة تعليمية أكيف تستطيع  .1

 ؟ عملها يعستطيمن الشخص الذي  .2

  وأقلالالزم لتحقيق هذا الهدف بأقل مدة زمنية  والجهد توفير الوقت   يستطيعمن   .3

 ؟ جهد ممكن وبأقل تكلفة

ما هي المعدات الالزمه لصنع دوره تعليميه متقنه تجلب لك طالب ومصدر دخل   .4

 مستمر؟ 

 ؟بالمعدات المطلوبه  اين استطيع التزود من  .5

 من سيدربني على استخدام هذه االدوات؟  .6

 هل يوجد نماذج وقصص نجاح الشخاص سبقوني بهذا العمل؟  .7

 حدوث اخطاء تقنيه؟هل يوجد دعم فني في حاله  .8

 هل يوجد تغذيه راجعه على عملي ومتابعه ادق التفاصيل؟ .9

 اق؟هل يوجد انظمه حمايه على المنصه من االختر  .10

 كم هو الوقت المستغرق التمام التدريب والقيام بجميع المهام بشكل مستقل؟  .11

 ؟ شامل كل المعدات المطلوبه والتدريب المطلوب ومتابعتي حتى النهايه  كم تكلفني .12

 

كيف تحصل على طالب من  دوره المعلم الرقمي هي االجابه لكل االسئله الموجوده اعاله. 

  الحريةتكلفة واقل مدة زمنية ممكنة لتحقق  وأقل خالل بناء دورة تعليمية أونالين بأقل جهد 

التفاصيل   وهذه  الجودةهذه القوة وهذه بن برنامج تدريبي اآل إلى ال يوجد في العالم  . المالية

  وال  ،ول على مستوى العالم في هذا الطرح األ نقدم لك البرنامج   نحن.  ستحصل عليها التي

غيرت العديد من   معجزة بشرية نقدمه لك اليوم يعد   وما  ، السوقيوجد لنا أي منافس في 
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  ةنسانيإ  رسالة نحن نقدم  . في أسلوب التدريس والتعليم والمدربين والمستشارين  المعلمين 

دورة المعلم  األوسط. حيث إن الموجودة حاليا في الشرق  التعليمية للمنظومة  اوتغيير 

إلعطائهم الحرية   ؛ سفينة نوح وقارب النجاة لجميع المعلمين في الوطن العربي  هيالرقمي  

من خالل نشر التجربة الفنلندية التي   ، مستوى العالمعلى ونشر علمهم   ، المالية واالستقاللية

  أكذوبة الجامعات   ، ألكذوبة العالميةوكشف ا ،هي أفضل نظام تعليمي في العالم 

من   ،يمتلك مهاراتوبناء جيل جديد   ، والشهادات

وحلول عملية على  ،خالل تقديم خدمات حقيقية

قصص النجاح  ة تستطيع مشاهد .أرض الواقع

 ةهذا البرنامج يعد أكبر تحفمتشككا.  ما زلت  إذا

كقطعه  إليك  وأقدمها جهزتها في حياتي  ةفني

  .ماسلمن اال 

هذه الدورة تركز على عملية تغيير حياة  .  نحن نعيش في عصر النتائج وليس عصر الشهادات

والمستشارين و  المعلمين  اليومية    المدربين  األنماط  دراسة  خالل  من  جذورها  من 

التعليمية العملية  في   .والمعيشية 

يعتمد بالدرجة األولى على   ،النظام التعليمي التقليدي الحالي عبارة عن نظام حشو معلومات 

واالستنتاج والنقد  التحليل  على  وليس  الذاكرة  قوة   .بناء 

هذه الدورة هي عبارة عن عملية هندسية تدخل في أدق التفاصيل في دراسة حياة المعلمين  

  عكسية  ة هذه الدورة تعد هندس  .أفضل لهم  وكيف يمكن أن تبنى حياة ومستقبال  ، والطالب

عمل    وبوصلةالوراء وبناء مخطط  إلى    والعودة  ،الل بناء رؤية مستقبليةلبناء المستقبل من خ 

  ا المستقبل شيء مختلف اختالف   ، شهادةو  أ  عالمةالمستقبل ليس     .تحقق النتيجة المستقبلية

ذهنك  اعم  كامال في  يدور  العالم    .ما  أثرياء  أكثر  حياة  بدراسة  قمنا  اليومية    ،لقد  واألنماط 
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يدرسه    عما   كامال   ا اختالف  مختلفة  ة بطريق  المخملية  الطبقةس  تدر   وكيفلهم،  والمعيشية  

 الوزراء مناهجهماألثرياء وأبناء  .  والمساكين  لفقراءامنهاج    باألحرىو  أ  ، في المدرسة اآلخرون  

 .  مختلفة وطريقة تفكيرهم مختلفة اليوميةمختلفة وأنماطهم 

 المعلم الرقمي بلو ايقل من فنلندالالجابه على هذه االسئله ساقوم بشرح ماذا نعمل بدوره 

التعليمي    ك لتحقيق برنامج   ، أقل فترة زمنية في  سأريك البرنامج لتحقيق هذا الهدف لديك  

 : ة ومحكمهمنظم   ة من خالل خط 

مربوط   • جاهز  تعليمية  منصة  قالب  لدينا 

  بالفيس بوك لتبادل المعلومات والبيانات 

على   التسويق  أجل  الفيسبوك  من 

   .والواتساب  االنستغرام  و

•  

لبناء   لدينا  • و   خطة  احترافي  فيديوهات    محتوى 

  .احترافية

الستقطاب   • خطه  مهتمة  ال  الجماهيرلدينا 

  .بالمادة التعليمية التي تقوم بتدريسها
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مواعيدك    لدينا • ينظم  جدا  ذيك  حجوزات  نظام 

  .ولوياتكأو

بفلترة  تعبئة طلب تأكيد الحجز ليك تقوم  نظام    لدينا •

 .الطالب قبل الموعد

 

احترافية    نظام   لدينا   • مبيعات  خطة 

من  في  تساعدك   عدد  أكبر  تسجيل 

 .  الطالب بأقل جهد ممكن

 

وايضا   • الالزمه  العمل  الوات  بحاجه  فانت  كمحترف  اونالين  تعمل  ان  تستطيع  حتى 

 تدريب للتعامل مع هذه االدوات لتتعلم كيفيه استخدامها والتعديل عليها. 

فهي: قالب منصة تعليمية، خطة التسويق، نظام حجوزات ذيك،   أدوات العمل كل    لدينا  •

 خطة لبناء فيديوهات، خطة مبيعات احترافية، تعبئة طلب تأكيد الحجز. 
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َتحتاجَخطهَتسويقَبادقَتفاصيلهَا

واحده من افضل قنوات التسويق   والواتساب  واالنستغرام الفيسبوك

مليار مستخدم وهو يشكل   3يوجد عالميا قرابه ال   عالميا. 

اكبر من ثلث سكان الكوكب الذي يقدر ب سبعه  

سهوله  مه. اضف الى ذلك مليارات نس

استهداف شريحه محدده عن طريق تحديد  

العمر والجنس واالهتمامات والمكان الجغرافي  

  ادق التفاصيل  حتى وقائمه التفاصيل تطول

او  والواتساب   االنستغرام الفيسبوك ووتعتمد على تاريخ مشاهداتك ونوعيه اصدقائك ع

ولكن ننصح بالبدايه  , ومن اهم مميزات فيسبوك انخفاض تكلفه التسويق عليه االنستغرام.  

باستخدام استراتيجيه التسويق المجاني والحصول على مشتركين بدون دفع سنت واحد ثم  

 ل للمدفوع كمرحله ثانيه. االنتقا
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 : رام والواتساب غالفيسبوك واالنستامثله على االستهداف عن طريق 

من السهوله بمكان كمدرس ان يستهدف فقط طالب التوجيهي فقط من خالل   •

, في حاله كان المدرس يدرس فقط يدرس مرحله  19الى   17اختيار الفئه العمريه من  

 الثانويه العامه وهكذا.

المدرس او المستشار يستهدف اشخاص بمكان جغرافي محدد  اذا كان المدرب او   •

لديه قدره شرائيه عاليه فمن السهوله بمكان استهداف الدول ذات الدخل المرتفع  

 كالسعوديه وقطر واالمارات. 

اذا كان المدرب او  المدرس او المستشار يستهدف اشخاص بمجال صناعه محدده او   •

ص محدد فايضا تصنيع استهداف مهنه معينه مثال االطباء او  مهن معينه او تخص 

 . المهندسين او ميكانييك او سباك وهكذا

يستطيع المدرب او  المدرس او المستشار ان يبني قائمه بالجماهير المستهدفه   •

وايضا استهداف زوار الموقع االلكتروني او المنصه االجتماعيه من خالل مشاركه  

 عالمنصه. البيانات 

َمنصهَدورهَالمعلمَالرقمي

الستخدامك بكل قوالبها وكل األدوات لمتابعة واستهداف    جاهزةو  ةمصمم المنصه هذه 

ومن خالل   ، للحصول على بيانات والواتساب   االنستغرام  الفيسبوك والجمهور وربطها ب

وايضا يوجد فيها كل ما    موعد استشارة مجانية ونهذه البيانات نستطيع أن نجعلهم يحجز

  .تحتاج اليصال رسالتك التسويقيه بشكل فعال وواضح ومباشر
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َخطةَلبناءَفيديوهات

مهتمة بالمادة التعليمية التي تقوم  ال رالجماهي تستهدف خطة لبناء فيديوهات احترافية

يطرح مشكلة معينة تواجه  الفيديو التسويقي الذي استرتيجيه لبناء كذلك لدينا  ، بتدريسها

استشارة مجانية معك من خالل   ونوالذي يجعلهم يحجز. شريحة معينة من الطالب

ليك تقوم بدورك ببيعه خالل هذه االستشارة بعد أن تشخص الحالة التي يمر بها    ، التقويم

إلى  كل من يذهب   ،حصائيات الموجودة لدينا من المشتركين السابقينحسب اإلفب ، الطالب

ص يحجزون استشارة مجانية  ا شخا عشر  كل  من ثالثه  يوجد الموقع االلكتروني او المنصه 

عندما نستخدم التقويم فإننا نقوم بترتيب المواعيد  ، ويقومون بشراء الدورة التعليميةحيث 

مما   ، توماتييكوالتذكير حيث النظام يعمل بشكل ا  االتصاالتإلى  بشكل منظم بدون الحاجة

تريد أن تنظم    أنكتخيل .  ولوياتكأوظام حجوزات ذيك جدا ينظم مواعيدك ن يتيح لك بناء 

الى  فانت تحتاج  ، دقائق  عشربو  ةمواعيدك من دون تقويم ونظام تذكير قبل الموعد بساع

  بدورها تعمل على   الذكيه اآللية هذه   لكن  , طاقم موظفين وسكرتيريا لتنظيم المواعيد

عملية التواصل مع الطالب بطريقة ذكية جدا من دون جهد يسبب  وتسهيلتنظيم األمور 

  .ي مشاكلأ

طلب تأكيد الحجز ليك تقوم بفلترة الطالب قبل  االستماره الخاصه ب تعبئةاألمر اآلخر هو 

وتقوم بالغاء مواعيد االشخاص الغير مؤهلين مما يوفر عليك جهد ووقت واخذ   الموعد

  دتهم.فقط االشخاص اللذين تستطيع مساع

بطريقة هندسية عبقرية تحول كل   ةوالمكالمة والتي تكون مصمم المجانية االستشارة

خطة مبيعات  لدينا حيث  ،بالمقابله الى شخص مشتري ودافع للكورس     امشترك رسمي 

هذه االستشارة  في  و، تسجيل أكبر عدد من الطالب بأقل جهد ممكنفي  احترافية تساعدك  

  ؛ ومعرفة الوضع الحالي والوضع المرغوب الوصول إليه في المستقبليجب تشخيص الحالة 
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إلى   ما األسباب التي تمنع الطالب من الوصولو ، تفاصيل بدقةالمعرفة وذلك من أجل 

  الخاص بك هذه األسباب عليك أن تقدم العرض   على تعرف ت عندما !  النتيجة التي يحلم إليها

من خالل برنامجك   الوضع المستقبليإلى  االنتقال من الوضع الحالي لحالة جسر ت  ةبطريق

يرغبون في الحصول   تيالطالب ما يحتاجون بالضبط وما النتيجة الحيث ال يعرف  ، التعليمي

من خالل هذه األسئلة   ة، ذكي أسئلةن تسألهم أ تك وظيفنت كمعلم محترف أ و ،عليها

من خالل   .هاالتي يريدون تحقيق الحقيقية الرغبةوتفتح عيونهم على   ، جههمتستطيع أن تو

ي شخص يجهل علم المبيعات  أيساعد  ،بطريقة هندسية عبقريةاللذي بني نص المبيعات 

 . بناء على العمليات واألسئلة الموجودة في هذا النص  ،ن يبيع أي شيء ألي شخص أ

َلدورهَالتعليميهَللتسعيرَاَفلسفه

  ؛ن تنسي كمية الوقت والجهد المبذول أيجب  ة معين ةو خدمأسعر كورس تن أعندما تريد 

او  بل النتيجة التي تحققها للطالب   ،المستهلكألن سعر هذه الدورة ليس موضوع الوقت 

و خدمات  أغالبية البشر تسعر كورسات حيث إن  هي أهم من الوقت المستغرق. المتدرب 

بل    ،الوقت المستغرق الموضوع ليس جسيم، إن من خالل الوقت المستغرق وهذا خطأ 

،  ركز فقط على حل المشكلة وليس على السعرة.  هدف وحل مشكلوالموضوع تحقيق نتيجة 

تخيل نفسك تريد   بالوقت بل بالقيمه المحققه لهذا الشخص.  عالقةالسعر ليس له  حيث إنَّ 

دوالر    50الذهاب الى طبيب االسنان لخلع طاحونه العقل على سبيل المثال وطلب من منك 

دقائق, في هذه الحاله انت تستغرب   5وقمت بسؤاله كم من الوقت يستغرق فاخبرك فقط 

. هل  دوالر 10  الواحده هو الدقيقهتكلفه دقائق وان  5والر لعمل د  50وتندهش من السعر  

هل انت مستعد   !  دوالر لو استغرق العمل ساعتين مثال!  فكر هنا 50انت مستعد ان تدفع  

ان تدفع مال اكثر لحل المشكله باسرع مده زمنيه او تدفع للشخص مقابل وقته! الجواب  

البديهي اكيد انت تريد ان تتخلص من االلم باسرع مده زمنيه وتدفع قيمه اكبر لالسرع  
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ن االلم او المشكله التي تعانيها. وهنا الخطاء الشائع الذي يقع فيه الجميع عند  بتخليصك م 

تسعير خدمته, فهو يبيع وقته وليس حال للمشكله وهنا تبداء العبوديه الحقيقيه عندما  

يكون دخلك مرتبط بمعدل استهالك الوقت واللذي يعد اكبر رصيد تستنزفه من عمرك  

حول المشكله بدال من  دوران البعض االخر يضيع وقت العميل بال   والذي ال يمكن استرداده.

من وقته الذي استنزفه والذي ال ياتي بمردود على العميل او بحل  حلها حتى يغرم العميل ث

في كراج الميكانييك اللذي يحاول اطاله الوقت الصالح متكررا  جذري للمشكله, هذا الشي نراه 

 . مشكله تستغرق نصف الوقت حتى يغرم العميل مبلغ اكبر

المستغرق   بالزمن وربط حل المشكله   الجهل بالتسعيرهذه كلها ممارسات خاطئه سببها   

 او حتى بيع زمنك لشخص لبحث عن حل لمشكله انت ليس خبيرا بحلها.

ملخص ما ذكر هو فصل بشكل تام الزمن المستغرق بالتسعير للخدمه بل التركيز على  

 القيمه المقدمه من حل هذه المشكله للعميل.

يس الزمن او حتى البيع بناء على القيمه المقدمه لحل مشكله معينه هو اساس التسعير ول 

المنافسه لهذا السبب يجب ان تتميز عن غيرك وان تقدم شي ال يقدمه المنافس وتاتي  

المنافسه بالسعر فقط للمبتدئين والمحترف دائما يبحث عن شي مختلف  بحلول غير تقليديه.

اطالقا بل   لم تنافس بالسعر الرخيص عندما ضهرت بالسوق    شركه ابل يتميز فيه عن غيره.  

من السوق بالرغم من ان    شركه نوكيا واخرجت   وباعت باغلى سعر عن التميز بمنتجها   بحثت

السعر ال يعتبر هو العامل الوحيد اللذي يدفع العميل لشراء    .بنصف السعرجهاز نوكيا كان  

والثقه بالعالمه  التي ال تجده عند غيره من المنافسين   مميزات المنتج منتج او خدمه بل  

 والخدمات المقدمه بعد البيع.والدعم  التجاريه 

http://www.blueagle.academy/


● فريد شخاتره  // دورة المعلم الرقمي  ●  

 

 

 

 

 90 www.blueagle.academy 

Eng. Fareed Shakhatreh 

 

وشمال افريقيا   بالد الشام  وخمسمائة دوالر فيفوق األلف دخل شهري يمن أجل تحقيق  

واالرتقاء   طويلة من الخبرة    سنواتوتحتاج مؤهل دكتور بيجب ان تكون    على سبيل المثال 

لن يتعدوا    تشارينوالمس والمدربين % من المعلمين90 األغلب في و  ، في السلم الوظيفي

تستطيع ضرب  العربي في دول الخليج  .في المناطق المذكوره اعاله حاجز األلف دوالر 

ثالثه اضعاف تقريبا للمعلمين    فيها ل الفرد   بسبب  ارتفاع معدل دخل  ثالثة في المعادلة 

 . بالخصوص والمستشارين  والمدربين

  ساط أق بتسديد دفع  حتى  واه وماجستير لم يقومادكتور  العلميةغلب التخصصات إن أ

نت ك  إذا ،في بالد الشام وشمال افريقيا   دوالر 10,000إلى   دوالر  6000الدراسة والتي تبلغ من 

لدرجة الماجستير فأنت تدرك تماما عن ماذا   و حامالجامعيا أ ادكتور معلم مدرسه او مدرب او 

بعد التخرج  ف. وعن الوعود التي حصلت عليها والتي ذهبت أدراج الرياح بعد التخرج ، أتحدث

مريكا وال يقدرون  أ وروبا وأو الماجستير الذي يأتي من أيفضلون حامل رسالة الدكتوراه 

حيث سنوات من البحث العلمي والشقاء   .نفسهالتخصصات العلمية التي من داخل البلد  

ى المردود المادي اطالقا بل علم تمتلكه ال تستطيع تطبيقه او  وسهر الليالي لم تنعكس عل

. اشفق كثيرا عندما  النسيان طي االستفاده منه ومع مرور السنوات سينتهي بهذا العلم في 

انزل سياحه الى الشرق االوسط واكتشف ان سائق التاكسي من حمله شهاده الدكتوراه  

وهذا الشي تكرر معي عشرات المرات وعندما اقوم بسؤاله لماذا ال تعمل بتخصصك تكون  

واسطه او ليس لدي خبره عمليه وقد نسيت التخصص او الراتب قليل جدا  الى االجابه احتاج 

 . الخ والقائمه تطول  ودفع االقساط الدراسيه  احتياجات االسرهسد يكفي  وال 
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َكيفَنسعرَالكورس

 ا. مريكيًّ أ ادوالرً  ٧٠الكورس المسجل  ةتكلفلنفترض ان  

 ا. مريكيًّ أ ادوالرً  ١٥٠ من خالل لقاءات الزوم التفاعلي  المسجل و  الكورس  ةتكلف

 دوالر. ١٨٠٠دخل لالشهر حتى تصل في   ا طالب ١٢المطلوب 

 .دوالر ١٨٠٠ =  دوالر ١٥٠ضرب  اطالب  ١٢

 .مرييك بالشهرأدوالر  300المطلوب أن تدفع تكلفة تسويقية 

 .دوالر 1500صافي الربح 

   .دوالر في الشهر 500 في حدود   على راتب  واحتى يحصل ا شاق المدرسون يعملون عمال

مرات على االقل فكل ما عليك عمله هو رفع مصاريف  3لو فرضنا انك تريد مضاعفه دخلك 

 اضعاف  3التسويق الى  

  3دوالر ضرب  1800ري هدوالر فيصبح بالتالي مجموع الدخل الش  900يساوي  300ضرب  3

دوالر مصاريف التسويق ف يبقي صافي الربح    900دوالر شهريا ناقص  5400فالناتج هنا 

 دوالر شهريا. 4500

  فظوال يمكن باي شكل من االشكال تحقيقه من خالل العمل ك مو   هذا الدخل مرتفع جدا 

  3نفس المعادله ضرب   .الد الشام او شمال افريقيابفي  دكتور جامعي او وزير  او حتى 

 .اه في  الفرد  دخلتفاع مستوئ الر تعطيك الدخل بدول الخليج العربي 

 
خالل الضغط هنانيه من احجز استشاره مجا  
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شخاتره  فريد  هذه    لماذا  لعمل  دفعني  اللذي  وما 
 ؟ الدوره

ستمع  أن أمن هو فريد شخاتره ولماذا يجب  البعض  يتساءل   قد

أحمل درجة  نني إ. عليه اإلجابة ويستحق  اجيد هذا يعد سؤاال.  ليهإ

اداره   هندسة الروبوت وماجستير فيالبكالوريوس في 

  ، فنلنداالتحول الرقمي من  المشاريع الدوليه وخصوصا في مجال

سنوات من    3أيضا  النرويج شت في كما ع .2005عاما منذ عام  17منذ  فنلندا عيش حاليا في  وأ

و داخل  أنفسك في  الجيدة الفكرة ال تبحث عن وألنك عزيزي القارئ  .2005عام إلى  2002عام 

دورة المعلم الرقمي بعد مشكلة  إلى  هذا ما هداني ف ؛ بل تبحث عنها من الخارج  ، فكاركأ

،  الفكرةتت أعندما . ردن وضعف الرواتب ومستوى الحياةالمعلمين في األ في  وجدتها إلي 

بعنوان لماذا الحكومات تحاول انهاء  وطرحت فيديو كان نوعا ما مستفزا  ،الفيسبوك  

عن الثوره  وظيفه المعلم وكان موضوع الفيديو 

قمي وكيف ان شكل  ر الصناعيه الرابعه والتحول ال

بعد طرحت فيما   العالم سيكون مختلفا بعد كورونا.

فكره مشروع دوره المعلم الرقمي بالنسخه االولى  

تتراكم عن  الرسائل بدأت فاالبتدائيه الغير مطوره. 

  مألتو والواتساب  االنستغرام الفيسبوك وطريق 

، وبالتالي قمت باختزال  االشتراكفي والجميع يرغبون في التعلم ويرغبون بقوة  ،الهاتف 

هذا األمر مكلًفا    كان  ولكن ستة أسابيع ته برنامج تدريبي مد في  ة سن 20 التي تمتد لمدة خبرتي 

وتطلب مني مجهودا كبيرا  وقد جمعت فيه خالصه  من حيث الوقت والتركيز الكبير  جًدا

تجربتي في فنلندا كافضل نظام تعليمي بالعالم وايضا خبرتي بمجال التحول الرقمي وتصميم  
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  لبيورين شركة ، المشاريع الرقميه باالضافه الى خبرتي في مجال التسويق الرقمي والمبيعات 

 الرقمي نصف مليون يورو فقط للتدريب على المبيعات والتسويق   يقاربما  الفنلندية أنفقت

 ، عمال في العالم أرجال  أكبرحول العالم والمفاوضات مع 

من التجربه والخطاء   فنلندا ألف يورو في  50 ما يقارب  تصميم المنصة كلفنيكما أنَّ   

ات والمحتوئ واكتشاف افضل تصميم يحول الجمهور الى مشتركين وخطه تنقل بين الصفح

من العمل المرهق والفشل والمحاوالت   تمتواصالسنوات  3 يه تكلفة غير المالالو ، الجاذب

قد قام  و. من خالل اجراء اختبارات على الجمهور للحصول على افضل تجربه اونالين المتتالية 

معلمين حقيقيين وقد حصلوا على نتائج حقيقية من أرض الواقع   هذا البرنامج بتخريج

 .نتائج نظرية  محرد  وليست

المحافظة على  ستطيعت الهدف من دوره المعلم الرقمي انك كمعلم او مدرب او مستشار  

هذا المشروع ستتعب  ي  ف ، نفس الوقتفي ضافي  إعلى مصدر دخل  والحصول وظيفتك 

او بمعى اخر تقاعد   دخل سلبي مصدر سيكون الكورس  ها بعد   ،في بناء الكورس  ةول سنأ

 فقط.  على برنامج زوم او تيمز اسبوعيا أونالين وكل ما تحتاجه لقائين   مبكر
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 برنامج دورة الُمعلم الرقمي؟  كيف يعمل  

ه   منصة   مشروع  سابيع تدخل بأدق التفاصيل التي تحتاجها لبناءأ ةبرنامج مكون من ستإنَّ

  ،الوقت الذي يناسبك في تشاهدها   ةفالم مسجلأهو مجموعة ف أونالين  وكورس تعليمية 

  ، شريحة الطالب الخاصة بك  لتناسب   للتطبيق قوالب جاهزة ومع أوراق عمل واختبارات 

النه باختصار   ومحاوله اختراع العجل واضاعه العمر من الجهد والتعب  لتوفر عليك سنوات و 

ووضع   النرويجو  فنلندا  يوجد شخص صرف عشرين سنه من عمره باكثر دول العالم تقدما 

 . كل خبرته بين يديك

في أي    اسم مستخدم وكلمة مرورليه من خالل إالمحتوى التعليمي تستطيع الدخول  هذا  إن

منك   خرج ويُ  ريادة األعمال البرنامج مصمم ليك يعلمك  كما أنَّ . العالم في أي وقت دولة في 

كل    تخطىيساعدك لت  فريق فني تقني هناك  .  ان تكون موظفأرائد أعمال بدل من 

  الخاصة  التعليمية  الفيديوهات  مونتاج عمل  و  بناء المنصة المشكالت التقنية أثناء محاولة  

  األسئلة لمناقشة  مع فريق العمل  مباشربث  في    سبوعيةأ لقاءات  وكذلك   ، بك

ت ي لقد بن  .العالم في    نظام تعليميأفضل   مدرب معتمد من فنلندا أخذ اعتماد كما  ، واالجابات

عدة عناصر حتى ينجح البناء بشكل  إلى  يحتاج    ا الذي يبني بيتف  ،ة هندسي   ةهذا النظام بطريق

وُقمع المبيعات،   ، استغرق بناء المنصة ونظام الحمايةكما  ،سد جميع الثغرات الموجودةي

للحصول على معلومات تساعد    بطريقة هندسية دقيقة تعمل  لوالروابط بين هذه العناصر 

وبالتالي  ؛جدا عالية  ةمادي  ةوتكلفسنوات  3تصميم المشروع اخذ ،اتخاذ قرارات سليمةعلى 

فهو يحتوي على نظم مدروسة بحيث   ،حاليا  أفضل نظام موجود بالعالم هذا النظام يعد فإن  

دورة  بجميع القوالب الخاصة   .تقدم أفضل تجربة تعليمية للطالب وهذا ما ستحصل عليه

هذه العملية  كما أن   ،مع المبيعاتلكتروني وُق أال وهي المنصة والموقع اإل  ،المعلم الرقمي 
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.  العالميةلشركات  ا   أكبرعنها  تعجز  هائلة مبالغ  واألنظمة التي سوف تحصل عليها قد كلفت  

،إل هذه المنظومة بالنسبة وكنت   ،مشروع قمت ببنائه في حياتي  وأكبر تعد حصاد السنين   ي 

لتوفير مبالغ طائلة   أونالين لتحويل التجربة التعليمية   الشركات الفنلندية قد استخدمته في  

 . على الشركات من خالل تدريب الموظفين الجدد 

َتفاصيلَالبرنامَج

www.blueagle.academy   ر  ال     ال     من  ن ن ا 

الشروط  يتحدث عن

 لبناء دوره تعليميه الالزمه

اون الين التجهيز النفسي 

المطلوب لنجاح هذه الدوره

االول االسبوع

قوالب المنصه  نقوم باعطاء

و البدء ببناء  التعليميه

محتواها وكذلك بناء 

االيميالت

االسبوع الرابع

استراتيجيات البيع  يتحدث عن

 والتسعير

االسبوع الخامس

بناء الشخصيه  يتحدث عن

 التي تنجح في البزنس المطلوبه

اسلوب تفكير   بشكل عام وعن

رجال اعمال

االسبوع الثاني

وبناء  محتوى جذاب خطه بناء

الخطه التعليميه بشكل احترافي 

اسرار مخاطبه  وكذلك

الشغف وخلق حاله من الجمهور

االسبوع الثالث

التسويق المجاني  استراتيجيات

والمدفوع عن 

الفيسبوك طريق

االسبوع السادس

المسجله التعليميهالدوره  محتويات
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َأولًا:َالبرنامجَمكونَمنَستةَأسابيع
سنقوم    ،في هذا الكورس ال تحتاج إلى بناء موقع ويب أو منصة مالحظه مهمه كبدايه: 

دورة المعلم  مشروع القالب الذي ستدرس عليه في هو نفس   و ، قالب منصةببتزويدك 

تناسبك وتناسب   حتىستقوم فقط بتعديل البيانات والنصوص الموجودة   ،الرقمي التعليمية 

بمساندة الفريق التقني    ،يام فقطأ 10سبوع إلى  أه من ؤويستغرق بنا ، دورتك التعليمية

  ةتغذي النزودك ب سو  ،لمساعدتك عند مواجهتك بعض الصعوبات التقنية لتغيير المحتوى

 .  واختيار االلوان واجمل التصاميم   يتعلق بالويب سايت والمنصة   ة فيماراجعال

التجهيز النفسي  وأونالين  ةتعليمي ة يتحدث عن الشروط الالزمة لبناء دور  الأسبوعَالأوَل

تحديد شريحة  ثم  ساسات وبناء مشروع المطلوب لنجاح هذه الدورة، وكذلك مناقشة األ

 .في التعليم وباقي المجاالت وكيف تتعلم فن االبتكار واالبداع  مستهدفة وشكل المستقبل

  ، يتحدث عن بناء الشخصية المطلوبة التي تنجح في البزنس بشكل عام  الأسبوعَالثاني

بناء شخصية    ،من الداخل إلى الخارج  ة عمال. عملية بناء هندسيألسلوب تفكير رجال اأوعن 

قيب عن  نالت  ةوعملي ، يهفن ال يستطيع تحقيق ما ترغب  نت عليه اآلأالشخص الذي ف  ، النجاح

  . مواطن القوه بداخلك واخراجك من مسكن الدجاج الى عالم التحليق مع النسور

وكذلك   ،بناء محتوى جذاب وبناء الخطة التعليمية بشكل احترافي  ةخط الأسبوعَالثالَث

  ، من الشغف. بناء تجربة البرنامج التعليمي الخاص بك ة جمهور وخلق حالال ة سرار مخاطبأ

الخراجك للجمهور على شكل  فالم تسويقية  أ و ةفالم تعليميأ وكيف تسوقه من خالل بناء 

  .محلق في عالم التعليم نسر
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نقوم بإعطاء قوالب المنصة التعليمية والبدء ببناء محتواها والقوالب    الأسبوعَالرابع

مع بدء التواصل مع فريق الدعم الفني لمساعدتك ببناءها بسرعه  بسرعه الخاصة لالنطالق 

  .ايام 10ال تتعدى  

يتحدث عن استراتيجيات البيع والتسعير. بناء نص المبيعات وأسرار   الأسبوعَالخامَس

لتدرب على نص المبيعات مع فريق بلو ايقل واالستماع الى تجارب االخرين  وا علم المبيعات 

 . واخذ التغذيه الراجعه على خطه المبيعات الخاصه بك

استراتيجيات وأسرار التسويق المجاني والمدفوع عن طريق   الأسبوعَالسادس

وتعلم كيف تبنى الحمالت   وفنون االستهداف الصحيح والواتساب   االنستغرام الفيسبوك و

  . على الفيس بوك بادق تفاصيلها بمسانده فريق الدعم الفني وكذلك فريق بلو ايقل

 

 ن:ااآلن لديك خيار 
 

معك   وتستغرق خبرتك عنها أن تكتشف هذه العمليات التي أتحاول بنفسك   : أنالخيار األول

إننا نعيش في عالم بيزنس المعلومات: لن يوجد عالم  . من عمرك عشر سنوات إلى    من ثالث 

 عن جبل الثلج الموجود تحت الماء. وقتها إذا كانت لديهم معلومات   ،تايتانيك 

مع القوالب   ،حتى النهاية بأدق تفاصيلها البداية من  ة كامل الوصفة تأخذأن  : الخيار الثاني

قام بتجربة مستوحاة  من شخص محترف  و ،الجاهزة التي تقوم بتطبيقها حسب تخصصك 
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لمزيد من    .برنامج تعليمي في العالم في التعليم عن بعد أفضل من التجربة الفنلندية التي تعد 

 االسفل ط بمن الرابه  تطيع حجز استشاره مجانيلومات تسالمع

 

 

 ثالًثا: تعليقات المشتركين 
وأخيًرا نترككم مع تعليقات بعض من المشتركين بالدورة بعدما انتهوا من 

 األسبوعين األول والثاني... 
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ايقل   نماذج منصات بلو   

 و  ن اذج منصات ب  سفل لتشاه اال ب  اضغط ع ى االزرار  
   ايقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطيع تسمام الى فريق بلو ايقل  ضاذا اردت االن

 االسفل ط بمن الرابه  حجز استشاره مجاني

 

 

 

 ن وذج منصات التوجيه 

االنج يزين وذج منصات   

ال ياضياتن وذج منصات   

 فيزياء  ال  ومال ن وذج منصات 
الكي ياء   

  هارات  الت ريب ال ن وذج منصات 
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