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 تقديم املدير العام

يتجه االقتصاد العالمي نحو اقتصاد قائم على املعرفة، وتتبوأ املعرفة العلمية والتكنولوجية أهمية كبيرة في 
 املستدامة التي تفض ي إلى خلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد والتنوع االقتصادي.التنمية 

وإيمانا من املنظمة بأهمية تعليم العلوم باللغة العربية لضمان تعزيز وتسريع وتيرة نقل وتوطين املعرفة والعلوم 
فة والخبرة بين األفراد والتكنولوجيا، حيث إن اللغة األم تمثل الجسر الذي ترتكز عليه عملية تبادل املعر 

واملؤسسات، خاصة في هذا الظرف الذي تتعاظم فيه أهمية اللغة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية ويشهد بروز التكتالت االقتصادية والتوجه نحو اقتصاد املعرفة.

ها في صدارة األمم وخاصة من خالل ومواصلة لجهودها من أجل اإلسهام في النهوض بأمتنا العربية لتحتل مكانت
النهوض باللغة العربية ونشر املمارسات املتعلقة بتدريس العلوم بها في املدارس والجامعات العربية وتوسيع 
االستفادة من التجارب الناجحة للشعوب والدول املتقدمة في مجاالت التعليم الجامعي والبحث العلمي وتشجيع 

وتوطينها بالوطن العربي، يسّر املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تتيح حركة الترجمة ونقل العلوم 
للقراء والباحثين والطالب واألكاديميين نسخة عربية من الكتاب الصادر عن جامعة كولومبيا البريطانية سنة 

إرشادية لتصميم التعليم التعليم في عصر رقمي، خطوط  "بعنوان  أنطوني وليام بيتسملؤّلفه  2015
 والتعلم".

وترجو املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي تقّدم هذا الكتاب العلمي، أن توّفر من خالله للمستفيدين 
من القّراء والباحثين والطالب واألكاديميين إطارا مرجعيا يفحص املبادئ األساسية التي توّجه التدريس الفعال 

وجيات الحديثة وكيفّية التعامل مع طبيعتها املتغّيرة ومساعدتهم على تطوير معارفهم واملهارات في عصر التكنول
التي يحتاجون إليها في العصر الرقمّي، والتي ترتكز باألساس على مهارات التفكير واملعرفة التي من شأنها أن تسهم 

 في مسيرة التقدم في بلداننا العربية.

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 ملدير العاما

 األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر

 

 

 

 

ت�صدير
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 تقديم إدارة العلوم والبحث العلمي

بات انتشار كل ما هو رقمّي في حياتنا اليومية من التعليم املدرس ي إلى االنخراط السياس ي وحتى اإلدارة املالية 
التطورات في التكنولوجيا الرقمية وسرعة والصحية والترفيهية في نمّو مستمّر بل ومتسارع بشكل كبير، فإن 

نشوئها تدفع باالبتكار والتطبيقات والبرمجيات الجديدة التي تالمس حياتنا بطرق مختلفة وأحيانا عميقة، وإلى 
 ضرورة التفكير والبحث املنهجي ملحاولة فهم التحديات التي تمّثلها بالنسبة للمجتمع والعمل على معالجتها.

يسعد إدارة العلوم والبحث العلمي أن تقدم هذا الكتاب العلمي باللغة العربية للقراء واملهتمين وفي هذا اإلطار،  
في العالم العربي في ظل ثورة تكنولوجيا االتصال، التي تسعى من خالله إلى تمكين الباحثين والطالب العرب 

تعامل واالستفادة من التكنولوجيا وما من األدوات واملهارات الكفيلة بتوجيههم وتأطيرهم فيما يتعلق بكيفية ال
توفره من إمكانات في مختلف مراحل التعليم والتعلم واكتساب مختلف الخبرات، إضافة إلى تنمية مهارات 

 الخريجين املستعدين لسوق العمل.

يحتوي الكتاب اثني عشر فصال تناولت مجموعة من املحاور التي تهدف إليجاد إطار مرجعي علمي ملوضوع 
عليم في عصر رقمي ومنها التغيير األساس ي في التعليم وطبيعة املعرفة وأثرها على التدريس وطرق التدريس الت

ضمن الحرم الجامعي وعبر االنترنت واملوارد التعليمية املفتوحة املصدر وفهم التكنولوجيا في التعليم واالختالفات 
املفتوح وضمان جودة التعليم في العصر الرقمي ودعم التربوية بين الوسائط وأنماط التوصيل وتوجهات التعليم  

 املعّلمين واملدربين في العصر الرقمي.

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 القائم بأعمال إدارة العلوم والبحث العلمي

 املهندس خلف العقلة

 

 

تقدمي
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 السيناريو أ: أستاذ جامعي يعالج التغيير

 :حوار في مقهى بالقرب من الحرم الجامعي

، مرحب
ً

 ال تبدو سعيد ، فرانكا
ً

 جد  ا
ً

 .ا

وماذا  ،  الجديدةأنا في غاية الغضب. اجتمع عميد الكلية أمس مع جميع أعضاء هيئة التدريس ملناقشة الخطة الدراسية  ،  نعم

حضرها  ،  كانت هناك اجتماعات في وقت سابق من العام  ن  يعني ذلك بالنسبة لجميع األقسام األكاديمية في الكلية. كنت أعلم أ

وإحداث ثورة في الطريقة التي  ، ولكن بدا أن نفس املوضوع القديم املتعلق ببناء جامعة مناسبة لعصر جديد، عدد قليل منها

 فقد كان واضح - الدورات التي أدرسها  فيبدو أن هذه املناقشات لم تؤثر ندرس بها. لكن ي
ً

في وقت مبكر أنه لم يكن هناك  ا

لقيام ا مع العبارات املعتادة حول ضرورة، فقد بدا أن فصولي ستصبح أكبر، تهديد إلغالق القسم. إذا كان هناك أي ش يء

 أكبر. في هذه ولم يكن ، باملزيد بأقل التكاليف. يسير بحثي بشكل جيد
ً

 تعليميا
ً

هناك حديث هذه املرة حول ضرورة تحملي عبئا

 .كنت قد توقفت: لقد مررت بكل هذا مرات عديدة من قبل، املرحلة

شعرت باملتاعب. بدأ يتحدث عن الحاجة ألن يكون القسم أكثر "مرونة" في التدريس. ماذا  ،  ولكن بمجرد أن بدأ العميد باألمس

تمارين اليوغا في بداية كل محاضرة؟ ثم تابع الحديث عن "تحديد مخرجات تعليمية واضحة" و  -يعني هذا بحق الجحيم 

،  "إضفاء الطابع الشخص ي على التعلم". حسن
ً

لن يحدث فهذا غبي. يعلم أي شخص أنه يتعين عليك استيعاب ما تتعلمه وإال  ا

فمن املحتمل  ،  حديد املخرجات في بداية الدورة التدريبيةإذا قمت بت  -ش يء. تتغير الدورات التدريبية الخاصة بي طوال الوقت  

 .أن تكون مختلفة عندما نصل إلى نهايتها

املئة على األقل من جميع الفصول ب  50وأدركت أن األمور ستكون صعبة. "نريد أن يتم تدريس  ،  ولكن بعد ذلك حدثت الصدمة

،  حسن  ".الخمس القادمةالدراسية بطريقة متمازجة أو مختلطة خالل السنوات  
ً

لقد كنت   - أعتقد أنه يمكنني التعامل مع ذلك  ا

لكن عندما قال إن ذلك يعني تقديم نفس املحتوى عبر دورات ، لدعم محاضراتي بالفعل (LMS) أستخدم نظام إدارة التعلم

 بدأت أشعر بالقلق حق، والتخلص من معظم املحاضرات، مختلفة
ً

مة جميع أنواع املتعلمين  . بدأ يتحدث عن الحاجة إلى خدا

 وعلينا جميع،  املتعلمين مدى الحياة  مسواٌء كانوا من خريجي املدارس الثانوية أ
ً

فيها عضو هيئة التدريس    فرق يكون التدريس في    ا

 للتدريس. اآلن
ً

  ، إذا كان يعتقد أنني سوف أسمح لبعض البلهاء اآلخرين في هذا القسم أن يقرروا ما سأدرسه،  األقدم مستشارا

 فهو مجنون. الجزء املخيف هو أنني أعتقد أن العميد يؤمن حق
ً

  ا
ً

، بكل هذه السخافات. لكن عندما بدأت أصاب بالذعر فعال

 قال إنه سيتعين علينا جميع
ً

البدء في اتباع دورات حول كيفية التدريس. اآلن أحصل على معدالت جيدة للطالب الذين  ا

يس لدي أي شخص يخبرني بكيفية تدريس موضوعي. أنا واحد من أفضل  ول - فهم يحبون نكاتي  -يحضرون محاضراتي 

وما الذي تعرفه اإلدارة بحق الجحيم حول كيفية تدريسه؟ وعلى أي ، األشخاص في مجال البحث الذي أجريته في هذا البلد

يدفعون ملواصلة العمل الذي  ويثقون بنا، حال، متى سأجد الوقت التباع الدورات؟ أنا أعمل بالفعل. ملاذا ال يتركوننا لحالنا

 مقابل القيام به؟  لنا

 .إذا كان أي مما سبق يثير اهتمامك، فهذا هو الكتاب الذي تحتاجه
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 لتعليقاتي على السيناريو، انقر على الرابط التالي
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 مقدمة الكتاب، وكيفية استخدامه

I.  ملاذا هذا الكتاب؟ 

 لم يسبق له مثيل، حيث توجد في الغالب فصول أكبر وطالب أكثر 
ً
يواجه املعلمون واملدربون وأعضاء هيئة التدريس تغييرا

 من املساءلة وتنمية الخريجين املستعدين لسوق العمل، وقبل  
ً
 ومطالب من الحكومة وأرباب العمل الذين يريدون مزيدا

ً
تنوعا

 التعامل تغير 
ً
التكنولوجيا. للتعامل مع هذه الطبيعة املتغيرة، يحتاج املعلمون واملدربون إلى قاعدة  كل ش يء، علينا جميعا

 لتدريسهم، بغض النظر عن التغييرات أو الضغوط التي يواجهونها
ً
 متينا

ً
 .نظرية ومعرفية توفر أساسا

يحوي وصفات حول كيفية على الرغم من أن الكتاب يحتوي على العديد من األمثلة العملية، فهو أكثر من مجرد كتاب 

 :التدريس. يعالج األسئلة التالية

 مختلفة؟ هل تتغير طبيعة املعرفة، وكيف تؤدي وجهات النظر املختلفة حول طبيعة املعرفة إلى مناهج تدريس  •

 ما العلوم واألبحاث التي يمكن أن تساعدني بشكل أفضل في تدريس ي؟  •

 لوجه أو مختلطة أو عبر اإلنترنت  كيف يمكنني تحديد ما إذا كان يجب أن تكون   •
ً
الدورات التدريبية الخاصة بي وجها

 بالكامل؟ 

 ما االستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل عند التدريس في بيئة غنية بالتكنولوجيا؟  •

 ما طرق التدريس األكثر فعالية للفصول الدراسية املختلطة عبر اإلنترنت؟ •

 أم وسائط كيف لي أن أختار من بين كل الوسائط املت •
ً
احة، سواء أكانت نصية أم صوتية أم فيديو أم حاسوبا

 اجتماعية، من أجل إفادة طالبي وموضوعي؟ 

 كيف أحافظ على جودة عالية في التدريس في بيئة تعليمية سريعة التغير وإدارة عبء العمل الخاص بي؟ •

املدرسية   املفتوحة والكتبواملوارد التعليمية  MOOCs ما اإلمكانات الحقيقية للتدريس والتعلم باستخدام •

 املفتوحة؟ 

باختصار، يفحص الكتاب املبادئ األساسية التي توجه التدريس الفعال في عصر يستخدم فيه الجميع، وال سيما الطالب 

الخاص بك، مع   الذين ندرسهم، التكنولوجيا. يتم اقتراح إطار ومجموعة من اإلرشادات التخاذ القرارات املتعلقة بالتدريس

 .فهم أن كل مادة مختلفة، وأن كل معلم ومدرب لديه ش يء فريد ومميز يجلبه إلى التدريس

في النهاية، ال يتعلق الكتاب في الحقيقة باملعلمين واملدربين، رغم أنهم املجموعة املستهدفة. يتعلق األمر بمساعدتك لطالبك  

تكون املهارات الرقمية الكثيرة، بل مهارات التفكير واملعرفة    رقمي: لنها في عصر  على تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجون إلي

 .هي التي ستحقق لهم النجاح. ولكي يحدث ذلك يحتاج طالبك إلى أن تكون في قمة عطائك. هذا الكتاب هو مدربك

II. الجمهور املستهدف  

ن على تحسين  ين حريص ين جامعيين ومدربي جامعييشمل الجمهور الذي أتوجه إليه في املقام األول أعضاء هيئة تدريس 

 من الطالب، أو املناهج الدراسية سريعة 
ً
كما أتوجه    التغيير.تعليمهم أو مواجهة التحديات الكبيرة، مثل األعداد الكبيرة جدا

وي أو لسوق  إلى معلمي املدارس، وخاصة معلمي املرحلة الثانوية الذين يحرصون على إعداد طالبهم للتعليم ما بعد الثان

 العمل املتغيرة بسرعة والغامضة للغاية. 
 
، يستهدف الكتاب املعلمين واملدرسين الراغبين في االستفادة القصوى من  وتحديدا

 .التكنولوجيا في التدريس

 على املعلمين في  استخلصت 
ً
العديد من األمثلة من التعليم ما بعد الثانوي، لكن العديد من املبادئ سوف تنطبق أيضا

 أن املوارد والدعم  ا ملدا
ً
رس أو قطاع التعليم ما قبل الجامعي، مع أنني، كمدرس سابق في التعليم ما قبل الجامعي، أدرك جيدا

 .فر في الكليات أو الجامعاتوا التقني في املدارس أقل مما يت
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نموذج التعليم التلقيني )"التعليم"(  خالل هذا الكتاب، كافحت مع مصطلح "مدرب"، ألنني أزعم أننا بحاجة إلى االنتقال من 

 للتمييز  
ً
إلى تسهيل التعلم )"التدريس"(، خاصة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي. ومع ذلك، يستخدم املصطلح "مدرب" غالبا

يل إلى بين نظام التعليم ما بعد الثانوي ونظام املدارس، حيث يتم استخدام مصطلح "املدرسين" في النوع الثاني، لذا كنت أم

  
ً
 في النهاية معلمين بدال

ً
 بالتناوب.  ومع ذلك، آمل أن نصبح جميعا

ً
استخدام هذا املصطلحين في جميع أجزاء الكتاب تقريبا

 .من مدربين

لد النظام التعليمي   ، على الرغم من أن التكنولوجيا هي محور التركيز األساس ي لهذا الكتاب، إال أنني ال أدافع عن ج 
ً
أخيرا

قائم على اإلنسان واستبداله بنموذج تعليمي محوسب للغاية. أعتقد أنه على الرغم من أن هناك حاجة كبيرة الحالي ال

إلصالحات جوهرية، إال أن هناك العديد من الصفات الراسخة لنظام تعليمي جيد التمويل ومدعوم من القطاع العام يعتمد 

 
ً
 ومؤهلين تأهيال

ً
 جيدا

ً
 عال  على معلمين مدربين تدريبا

ً
سيكون من الصعب، إن لم يكن من املستحيل، استبداله بالتكنولوجيا.    يا

 .ينصب التركيز هنا على جعل التكنولوجيا تعمل لخدمة كل من املتعلمين واملعلمين

III.  ملاذا كتاب مفتوح؟ 

ال أن هذا  ، إ Creative Commons CC BYاإلبداعيعلى الرغم من أنني أحتفظ بحقوق الطبع والنشر من خالل ترخيص املشاع  

 :10الكتاب "مفتوح" بجميع الطرق الخمس املوضحة في الفصل 

سمح لك باستخدام كل العمل أو جزء منه ألغراضك الخاصة )على سبيل املثال، يمكنك تنزيل   • إعادة االستخدام: ي 

على   أي جزء أو كامل الكتاب، واستخدامه في التدريس أو الدراسات الخاصة بك، دون الحاجة إلى طلب للحصول 

 (؛إذن أو لدفع أي ش يء

إعادة التوزيع: يمكنك مشاركة العمل مع اآلخرين )على سبيل املثال، يمكنك إرسال قسم من الكتاب بالبريد   •

 (؛ اإللكتروني إلى زميل أو طالب

قابل للمراجعة: يمكنك أخذ أي جزء من الكتاب، وتغييره ألغراضك الخاصة، أو ترجمة أجزاء منه أو كلها إلى لغة   •

 إذن؛أخرى، دون الحاجة إلى طلب 

إعادة املزج: يمكنك أخذ أجزاء من هذا الكتاب ودمجها مع مواد أو موارد "مفتوحة املصدر" أخرى إلنشاء مورد   •

ثال، أخذ بعض ملفات الصوت من هذا الكتاب ودمجها مع نص من كتاب مدرس ي آخر  على سبيل امل  جديد )يمكنك

 (؛ مفتوح إلنشاء عمل جديد

، واملحتوى الذي يجب عليك  (DRM) يمكن االحتفاظ به، مما يعني عدم وجود قيود على إدارة الحقوق الرقمية  •

 
ً
   مأ االحتفاظ به، سواء كنت معلما

ً
 .طالبا

ميع األنشطة الخمسة، وهو أن تذكرني كمصدر )إال إذا كنت أقتبس من شخص آخر، أو ال يوجد سوى قيد واحد على ج

لطالبك الذين يحتاجون إلى االعتراف بمصادرهم!   على نحو خاصستخدم مواد شخص آخر، بالطبع(. اإلسناد الكامل مهم أ

 إلرسالك
ً
، إذا وجدت أن املادة املوجودة في هذا الكتاب مفيدة، فسأكون ممتنا

ً
رسالة بريد إلكتروني   أيضا

حتوى، وكيف يمكن تحسين الكتاب، ولكن هذا مجرد  املأي مالحظات حول كيفية استخدامك  مع   tony.bates@ubc.caإلى

 .طلب، لذا يمكنني تحسين الكتاب وتتبع كيفية استخدامه

، فصلتم نشر هذا الكتاب  
ً
في كل مرة. لقد نشرت املسودة األولى ملعظم األقسام في مدونتي، مصادر التعليم عبر اإلنترنت    تباعا

والتعليم عن بعد، للحصول على تعليقات. نشرت هذا الكتاب ككتاب مدرس ي مفتوح ألسباب عديدة، لكن السبب الرئيس ي  

ات لهذا املفهوم. لم يكن بإمكاني القيام بذلك دون ثب إهو أنني أرى أن النشر املفتوح هو مستقبل التعليم. وهو بطريقة ما 
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 حول الكتاب املدرس ي  
ً
 رائدا

ً
دعم ممتاز من جامعة كولومبيا البريطانية، التي كانت في وقت كتابة هذا التقرير تقود مشروعا

 .، أونتاريوContact Northاملفتوح في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، وبدون دعم إضافي من 

IV. عات مستقلة للكتاب مراج 

بعد وقت قصير من نشر أول مسودة كاملة للكتاب، طلبت من ثالثة خبراء مستقلين في هذا املجال مراجعة الكتاب. يمكن  

 .4االطالع على العملية التي تم اتباعها واملراجعات الكاملة كما وردت في امللحق 

V. طرق مختلفة الستخدام الكتاب 

املوقع اإللكتروني للكتاب، يمكنك قراءته على الشاشة في أي وقت وفي أي مكان. ضع إشارة  إذا وجدت طريقك إلى هذا 

ثم انقر فوق عنوان أي فصل أو قسم في   (/http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage) مرجعية على الصفحة الرئيسية 

 .قائمة املحتويات

ث يمكنك طباعة أو تنزيل الكتاب بالكامل إذا كنت ترغب في ذلك، ، بحي mobiوpdf و epub سيتم تنزيل الكتاب في إصدارات

 من موقع الويب هذا، إذا استطعت، لتصل إلى 
ً
للقراءة املباشرة. بشكل عام، من األفضل قراءة الكتاب عبر اإلنترنت مباشرة

شاشة. قد تكون القراءة  اإلصدارات املختلفة، في بعض األحيان يتم نقل الرسوم التوضيحية لتناسب الصفحة أو تخطيط ال

. ال ينبغي أن تكون القراءة على 
ً
على الشاشة الصغيرة للهاتف املحمول محبطة إلى حد ما ألن الرسومات ستكون صغيرة جدا

 .ينبغياألجهزة اللوحية مشكلة، إال أن الرسومات قد ال تظهر كما 

 تنزيل الكتاب بتنسيق
ً
من الصفحة الرئيسية، بحيث يمكنك   WordPress XML أو Pressbooks XML أو xHTML يمكن أيضا

 .تعديل أو تعديل الكتاب أو أجزاء منه الستخدامك الخاص

 
ً
مت هذا الكتاب استنادا

ّ
واحدة أو أقل، بحيث يمكن إكمال كل قسم    ملدة ساعةإلى فرضية أن معظم القراءة تستمر    لقد نظ

(. في العديد من األقسام أنشطة مقترحة، تتطلب    من الفصل في ساعة واحدة كحد أقص ى )ستكون بعض األقسام أقصر 
ً
كثيرا

دقيقة لكل   30كيفية ربط ما قرأته بعملك أو السياق الخاص بك. لن تستغرق هذه األنشطة عادة أكثر من  منك التفكير في

ية كل قسم.  منها. إذا كنت ترغب في مشاركة أفكارك مع اآلخرين الذين يقرؤون الكتاب، فاستخدم مربع التعليقات في نها

 تعليقات لي وللقراء اآلخرين الذين يقومون باألنشطة املتعلقة بكيفية تعاملك معها. إن مشاركة ردودك على  
ً
سيوفر هذا أيضا

 فرصة للرد على تعليقاتك
ً
 .النشاط في مربع التعليقات سوف يعطيني أيضا

تمت تغطيتها، وقائمة باألنشطة الخاصة   يبدأ كل فصل بمجموعة من أهداف التعلم الخاصة بالفصل، واملواضيع التي

بالفصل، والخالصات الرئيسية أو النقاط الرئيسية. للوصول إلى هذا، ما عليك سوى النقر فوق عنوان الفصل )مثل الفصل  

ال   فقط انقر فوقه لتنشيطه. -: التغيير األساس ي في التعليم(. ]الحظ أن النص باللون األحمر يشير إلى رابط / رابط مباشر 1

 بشكل واضح على الشاشات في حاالت معينة، لذا قم بتحريك املؤشر 
ً
  - أو إصبعك على األجهزة املحمولة  - يظهر هذا دائما

 .فوق النص ملعرفة مكان الروابط[. األسهم في كل جانب من الصفحة ستنقلك إما إلى الصفحة السابقة أو الصفحة التالية

 :دام هذا الكتاب. هذه بعض االقتراحاتهناك العديد من الطرق املختلفة الستخ

، ولكن هناك تسلسل   •
ً
القراءة املباشرة )على مدى عدة أيام( لالستخدام الشخص ي: ربما يكون هذا هو األقل احتماال

 الكتاب؛منطقي وحجة مستمرة ومتماسكة تتراكم خالل 

 إلى أقسام أو فصول أخرى ح •
ً
سب حاجتك إليها )استخدم هذه  قراءة فصل أو قسم معين مفيد لك، والعودة الحقا

 (؛ املقدمة و / أو قائمة املحتويات في الصفحة الرئيسية كدليل

 األقسام؛القيام باألنشطة التي تلي معظم  •
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استخدام الكتاب باعتباره املرجع األساس ي لدورة )أو جزء من دورة( حول كيفية التدريس في عصر رقمي. يمكنك  •

 أو Pressbooks XML أوXHTML )  اقترحتها، أو إذا كنت تستخدم أحد تنسيقات التحرير استخدام األنشطة التي 

WordPress XML )يمكنك استبدال األنشطة بأنشطتك الخاصة ،. 

 .في هذه املرحلة، ال يمكن إخراج أقسام من الكتاب فقط، دون اتخاذ ترتيبات خاصة •

هو قيد التقدم، لذلك استمر في التحقق ملعرفة امليزات  -كما هو حال الكتب املدرسية املفتوحة بشكل عام  - هذا الكتاب 

 الجديدة التي تتم إضافتها مع مرور الوقت. عند حدوث تطورات جديدة، سأحاول التأكد من دمجها حتى يظل الكتاب  
ً
 محدثا

 متابعة مدونتي )
ً
مداخلتي الشخصية في كل فصل،  صوتية إلعطاءأنوي إضافة ملفات  .(tonybates.ca علىيمكنك أيضا

 .وسيتم تطوير فهرس كامل الستكمال خدمة البحث، وسأبحث عن إجراء تغييرات بناًء على تعليقات القراء

VI.  ملحة عامة عن املحتوى 

 الفصل األول: التغيير األساس ي في التعليم 

جبر املعلمين واملدربين على  يمهد هذا الفصل الطريق لبقية فصول الكت
 
اب. يبحث الفصل األول في التغييرات الرئيسية التي ت

إعادة النظر في أهدافهم وطرق تدريسهم، ويحدد بشكل خاص املعرفة واملهارات األساسية التي يحتاجها الطالب في عصر 

 .رقمي، وكيف تغير التكنولوجيا كل ش يء، بما في ذلك السياق في الذي نعلمه

 : نظرية املعرفة وطرق التدريس 5-2ول الفص

تتناول هذه الفصول الجوانب النظرية واملنهجية للتعليم والتعلم في العصر الرقمي. يغطي الفصل الثاني وجهات نظر مختلفة 

حول طبيعة املعرفة وكيف يؤثر فهم املعرفة على نظريات التعلم وأساليب التدريس. يحلل الفصالن الثالث والرابع نقاط  

 إلى التعليم املتمازج عبر اإلنترنت. ينظر  ا
ً
 من التعليم في الحرم الجامعي وصوال

ً
لقوة والضعف في طرق التعليم املختلفة بدءا

 للفصول التالية MOOCs  إلى نقاط القوة والضعف في 5الفصل 
ً
 نظريا

ً
 .تشكل هذه الفصول أساسا

 : الوسائط والتكنولوجيا 8-6الفصول 

هذه الفصول الثالثة على كيفية اختيار واستخدام الوسائط والتقنيات املختلفة في التدريس، مع التركيز  ينصب التركيز في 

بشكل خاص على الخصائص التربوية الفريدة للوسائط املختلفة. ينتهي الفصل الثامن بمجموعة من املعايير ونموذج التخاذ  

 .القرارات حول الوسائط والتقنيات املختلفة للتدريس

 : طرق التوصيل والتعليم املفتوح 10-9صول الف

املختلطة أو عبر   الجامعي؛مسألة كيفية تحديد طريقة التسليم التي ينبغي استخدامها: القائمة على الحرم  9يتناول الفصل 

بيانات املفتوحة  في اآلثار املحتملة للتطورات األخيرة في املحتوى املفتوح والنشر املفتوح وال  10اإلنترنت بالكامل. يبحث الفصل  

 .والبحث املفتوح. ينبئ هذا الفصل فوق كل ذلك بالتغيرات الجذرية القادمة إلى التعليم

 : ضمان جودة التدريس في العصر الرقمي1وامللحق  11الفصل 

ح  ن ملسألة ضمان تعليم عالي الجودة في العصر الرقمي. يقتر ا الفصالن مقاربتين مختلفتين ولكنهما متكاملت نيعرض هذا

في جميع املكونات   1تسع خطوات عملية لتصميم وتقديم تعليم جيد في سياق تعليمي رقمي للغاية. ينظر امللحق  11الفصل 

 .الضرورية لبيئة تعليمية عالية الجودة

 : الدعم املؤسس ي 12الفصل 

لجامعات لضمان تدريس يبحث هذا الفصل باختصار شديد في الدعم السياس ي والتشغيلي املطلوب من املدارس والكليات وا

 .ذي صلة وعالي الجودة في العصر الرقمي
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 السيناريوهات

هناك عشرة سيناريوهات من نوع "ماذا لو" موزعة في جميع أنحاء الكتاب. هذه السيناريوهات شبه خيالية، وأقول "شبه"  

 بدمج حالة أو 
ً
أكثر، أو توسيع الحالة األصلية. الغرض  ألنني اعتمدت في كل سيناريو على مثال فعلي. ومع ذلك، قمت أحيانا

من السيناريوهات هو تحفيز الخيال والتفكير حول كتل البناء الحالية أو الحواجز التي تعيق التغيير واإلمكانيات الحقيقية  

 .واملثيرة للتدريس في املستقبل

 ميزات أخرى 

 قائمة شاملة تجمع  ينتهي كل فصل بمجموعة من "الخالصات " الرئيسية للفصل، ومجموعة كامل
ً
ة من املراجع. هناك أيضا

 .كل املراجع الواردة في الفصول. تنتهي معظم أقسام الفصل بنشاط

 لدعم كل فصل، وبعض نماذج اإلجابات ع 
ً
 العديد من املالحق التي توفر معلومات أكثر تفصيال

ً
األسئلة املطروحة  ن  هناك أيضا

 .في األنشطة
 

 
 : الكتاب، انقر على الرابط التاليلتعليقاتي على هيكل  

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/The-structure-of-

the-bookTake-2-2015-05-03-2.36-PM.m4a 
 

VII.  شكر وتقدير 

لم يكن باإلمكان إنجاز هذا الكتاب دون الدعم الهائل الذي قدمه عدد من األشخاص واملؤسسات. بادئ ذي بدء، أنا مدين  

 للحرم الجامعي في جامعة كولومبيا البريطانية. يستضيف
ً
 املوقع وسمح لي باستخدام نسخته الخاصة من BCcampus حقا

Pressbooks.    
ً
 ودعما

ً
على وجه الخصوص، قدمت كلينت اللوند، بمساعدة براد باين، وبدعم من ماري بورغيس، مساعدة

 على تقنية النشر املفتوح، وقد ساندني كلينت وبراد خالل كفاحي. لم أكن أستطيع القيام بذلك  
ً
 تماما

ً
رائعين. كنت جديدا

 .بدونهم

قد تكون الكتب املدرسية املفتوحة مجانية للمستخدمين النهائيين ولكنها ال تصبح حقيقة واقعة بدون دعم فني احترافي.  

وشبكة التعليم   Contact North | Contact Nord كجزء من تفويضها لدعم االبتكار في التعليم والتعلم، قدمت كلٌّ من 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/The-structure-of-the-bookTake-2-2015-05-03-2.36-PM.m4a
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/The-structure-of-the-bookTake-2-2015-05-03-2.36-PM.m4a
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األساس ي واملساعدة في التصميم والتحرير التعليمي، والرسومات، وإزالة حقوق النشر،   والتدريب عن بعد في أونتاريو الدعم

 إمكانية ترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسية Contact North | Contact Nord وساعدتا في التسويق والترويج. وقدمت
ً
 .أيضا

 مساعدة غير متوقعة ولكنها موضع ترحيب كبير من ليونورا زي
ً
في وفريق تصميمها التعليمي في استراتيجيات  تلقيت أيضا

التعليم الرقمي، كلية جي ريمون تشانغ للتعليم املستمر، جامعة ريرسون، تورنتو، التي تطوعت لقراءة مسودات كل فصل 

 ونصائح لتحرير النسخ، وقد قامت إليز جوين بكل العمل  
ً
 تعليميا

ً
وقدمت مالحظات قّيمة. قدمت كاثرين مكمانوس تصميما

 .املرِهق في التحقق من حقوق الطبع والنشر والحصول على أذونات

 أن أقّر بالتأثير الكبير لزمالئي من الجامعة املفتوحة، ووكالة التعليم املفتوح، وجامعة كولومبيا البريطانية، الذين  
ً
أود أيضا

ن مجتمعين متداخلين من املمارسات:  قاموا بالكثير من البحث واالبتكار الذي استفدت منه. طوال مسيرتي، تلقيت الدعم م 

والتقنيون التربويون / املصممون التعليميون. هذا هو حقا كتابهم. أنا مجرد متحدث يروي أفكارهم   بعد؛املعلمون عن 

 .وأعمالهم. آمل فقط أن أكون قد نقلت معرفتهم بدقة ووضوح

، كانت هناك تعليقات قّيمة تلقيتها من قراء مدونتي. لقد نش
ً
رت املسودة األولى ملعظم أقسام الكتاب في مدونتي فور  أخيرا

 من فريق مراجعة النظراء املكون من اثنين أو ثالثة، كان لدي فريق مراجعة يضم مئات  
ً
بل اآلالف    -االنتهاء من كتابتها. وبدال

 وموضع تقدير كبير. ومع  -
ً
 جميع  من قراء مدونتي. كانت النصائح التي تلقيتها من الجميع مفيدة حقا

ً
ذلك، لم أتابع دائما

 .النصائح التي تلقيتها، وأتحمل املسؤولية الكاملة عن أي أخطاء أو سوء تقدير قد تجده

VIII.  أتى دورك اآلن 

 أن أسمع منك،  
ً
إن الش يء العظيم في كتاب مدرس ي مفتوح هو أنه مشروع حيوي. يمكن إجراء التغييرات على الفور. أود حقا

، أو في مربعات التعليقات في نهاية كل قسم. سيكون النقد البناء وردود tony.bates@ubc.caاإللكترونيإما عن طريق البريد 

 .قد تدلي بها عند قراءة الكتاب التي  الفعل موضع ترحيب، وآمل أن أتمكن من الرد على كل التعليقات

 وأن  
ً
 لالهتمام ومفيدا

ً
يلهمك و / أو زمالئك لتطوير املعرفة واملهارات التي يحتاجها  قبل كل ش يء، آمل أن تجد هذا الكتاب مثيرا

 .طالبنا في هذا العصر الصعب
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 نبذة عن الكاتب

 

 
تخرجت من جامعة شيفيلد، اململكة املتحدة، وحصلت على درجة البكالوريوس. )مع مرتبة الشرف( في علم النفس في عام  

التربية من كلية جولدسميث، جامعة لندن، والدكتوراه في إدارة التعليم من    ، وحصلت على شهادة الدراسات العليا في1962

 .معهد التربية، جامعة لندن

 تتراوح أعمارهم بين  42لدى مغادرتي الجامعة، قمت بتدريس فصل يضّم 
ً
 في مدرسة ريفية صغيرة، ثم   11و 8طفال

ً
عاما

ة ثانوية حضرية كبيرة في إنجلترا. ثم تم التعاقد معي للعمل  تابعت في تدريس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في مدرس

 
ً
 .في مشروع بحث حكومي يبحث في إدارة املدارس الثانوية الكبيرة جدا

، تم تعييني ألكون العضو العشرين في الجامعة املفتوحة التي كانت قيد االفتتاح في 1969عندما انتهى هذا العقد في عام 

 لبحوث الوسائط التعليمية، وقمت في املقام األول   20قضيت في الجامعة املفتوحة اململكة املتحدة.  
ً
، وانتهيت أستاذا

ً
عاما

املفتوحة، ثم   لصالح الجامعة اإلذاعية والتلفزيون التي أنتجتها هيئة اإلذاعة البريطانية  عبر البرامجيم فعالية التعلم و بتق

 
ً
 مؤلفا

ً
  الوسائط الجديدة األخرى عندما أصبحت الجامعة املفتوحة تعتمدها. خالل تلك الفترة، كنت أيضا

ً
في عدة   / مدربا

 دورات في العلوم االجتماعية والتكنولوجيا 

في وكالة التعليم    ، هاجرت إلى كندا، حيث عملت ملدة خمس سنوات كمدير تنفيذي للتخطيط االستراتيجي 1989في نهاية عام  

 للتعليم عن بعد والتكنولوجيا في جامعة كولومبيا البريطانية، حيث قمت  
ً
املفتوح في كولومبيا البريطانية. غادرت ألعمل مديرا

بتصميم وتطوير وتعليم أول الدورات عبر اإلنترنت، ثم ساعدت في بدء أول برامج الدرجات العلمية الكاملة عبر اإلنترنت في  

، حصلت على التقاعد اإللزامي من جامعة كولومبيا البريطانية وأنشأت شركة  2003لومبيا البريطانية. في عام جامعة كو 

استشارية خاصة بي متخصصة في تقديم املشورة للجامعات والكليات والهيئات الحكومية حول استراتيجيات التعلم عبر  

عة وكلية، والعديد من الوكاالت الحكومية في كندا والواليات املتحدة  جام  50اإلنترنت والتعلم املتمازج. لقد عملت مع أكثر من  

 أخرى في جميع أنحاء العالم مع البنك الدولي واليونسكو ومنظمة التعاون االقتصادي  
ً
عت عقودا

ّ
األمريكية وأوروبا، ووق

 .والتنمية

 من أجل كتابة هذا الكتاب.  2014قررت التقاعد من العمل مدفوع األجر في عام 
ً
 كتاب 11مؤلف  أنا أيضا

ً
آخر حول  ا

التكنولوجيا التعليمية، والتعليم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد، تمت ترجمة بعضها إلى الفرنسية واإلسبانية والصينية  

 .والكورية والعربية والصربية الكرواتية
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 على شهادات فخرية من جامعة البرتغال املفتوحة، وجامعة كاتالونيا امل
ً
فتوحة، وجامعة هونغ كونغ املفتوحة،  حصلت أيضا

 .وجامعة أثاباسكا، وجامعة لورنتين

 .، وألعب الغولف بشكل س يء ولكن بانتظام172لدّي رخصة طيار خاص، وقد سافرت عبر كندا بطائرة سيسنا 
 

 كتب أخرى للمؤلف

Bates, T. and Robinson, J. (eds.) (1977) Evaluating Educational Television and Radio Milton Keynes UK: The Open 
University Press 
Bates, A.W. (ed.) (1984) The Role of Technology in Distance Education London: Croom Helm (reprinted in 2015 by 
Routledge) 
Bates, A. (1984) Broadcasting in Education: An Evaluation London: Constable 
Bates, A.W. (ed.) (1990) Media and Technology in European Distance Education Heerlen, Netherlands: The European 
Association of Distance Teaching Universities 
Bates, A.W. (1995) Technology, Open Learning and Distance Education London: Routledge 
Bates, A.W. (2000) Managing Technological Change: Strategies for College and University Teachers San Francisco: 
Jossey Bass 
Epper, R. and Bates, A.W. (2001) Teaching Faculty How to Use Technology: Best Practices from Leading Institutions 
Westport CT: American Council on Education 
Bates, A.W. (2002) National Strategies for E-Learning Paris: International Institute for Educational Planning  
Bates, A.W. and Poole, G. (2003) Effective Teaching with Technology in Higher Education San Francisco: Jossey  
Bass Bates, A.W. (2005) Technology, e-Learning and Distance Education New York: Routledge 
Bates, A.W. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and 
Learning San Francisco: Jossey-Bass 

 

 التحديثات واملراجعات

املدرس ي املفتوح هو مشروع ديناميكي. يمكن إضافة التطورات الجديدة، مثل املنشورات الجديدة ذات الصلة، وإعادة  الكتاب  

  url إيجاد وتحديث عناوين
ً
م على شكل تعليقات على أقسام الكتاب بشكل يومي تقريبا قد 

 
 .، وإضافة مالحظات القراء التي ت

 من  
ً
 .، عندما تم إتاحة الكتاب ألول مرة في شكله "النهائي"، باعتباره األساس2015 أبريل 15هنا سأتابع التغييرات، بدءا

 : إضافة تسجيل صوتي للسيناريو أ 2015 أبريل 19 .1

من   4و 3حول بنية الكتاب وتنمية املهارات، وترتيب املادتين  1: تمت إضافة ملفات صوتية إلى الفصل 2015 مايو   .2

 .ات القراءبشكل معكوس، بناًء على مالحظ 1الفصل 

حول أهمية هذا الفصل والعالقة بين نظرية املعرفة   2: أضيف التسجيل الصوتي إلى الفصل 2015 أغسطس  16 .3

 .ونظريات التعلم وطرق التدريس املضافة

حول سبب الحاجة إلى فصل حول طرق التدريس   3: تمت إضافة التسجيل الصوتي إلى الفصل 2015أغسطس  17 .4

 .عيالقائمة على الحرم الجام

، حول العالقة بين الجودة، وأساليب التوصيل،  4: تمت إضافة التسجيل الصوتي إلى الفصل 2015أغسطس  23 .5

وأساليب التدريس والتصميم وبعض القضايا املثارة في هذا الفصل. تّم أيضا تحرير بعض النصوص لتوضيح الفرق  

 بين أساليب التدريس والتصميم 
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 األساس ي في التعليمالفصل األول: التغيير 

 هذا الفصل الهدف من 

 على:
ً
 بعد أن تنهي قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

 التعليم في العصر الرقمي  فيوصف ومناقشة بعض التغييرات االجتماعية واالقتصادية الهيكلية التي تؤثر  •

 في العصر الرقمي الضرورية وصف ومناقشة بعض املهارات األساسية  •

 تغييرات في التدريس والتعلم البها التكنولوجيا   تقودتحديد ومناقشة بعض الطرق التي  •

م وفقها، وفي طريقة تعلم طريقة الاملعاصرة في  غيير الذي تتطلبه التطوراتالت حجم  مناقشة •
ّ
 الطالبالتي نعل

 

 ؟ ما الذي يغطيه هذا الفصل

سأناقش في هذا الفصل الضغوط املتصاعدة على مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي للتغيير، خاصة ما يتعلق بالطريقة التي  

مع أن مؤسساتنا ستحتاج إلى التغيير إذا أرادت البقاء، فمن املهم   سأقول:تقدم بها أحد أنشطتها األساسية، وهو التدريس. 

وبالتالي، فاملسألة ليست التخلص من كل ش يء والبدء من جديد، بل إدارة هذا التغيير    الحفاظ على قيمها األساسية وتعزيزها.

 .بطريقة تحمي القيم األساسية

 :املوضوعات التالية - خاصة  -يغطي هذا الفصل 

 التغييرات الهيكلية في االقتصاد: نمو مجتمع املعرفة  1-1 •

 املهارات الالزمة في العصر الرقمي 1-2 •

 التعليم مباشرة بسوق العمل؟ هل يجب ربط   1-3 •

 التغيير واالستمرارية  1-4 •

 تأثير التوسع في طرق التدريس 1-5 •

 تغير الطالب وتغير أسواق التعليم العالي 1-6 •

 من املحيط إلى املركز: كيف تغير التكنولوجيا الطريقة التي ندرس بها  1-7 •

 ترنت استكشاف التطورات الجديدة في التكنولوجيا والتعلم عبر اإلن 1-8 •

 في هذا الفصل األنشطة التالية
ً
 :ستجد أيضا

 التفكير في املهارات  1-1النشاط  •

 ما هي املهارات التي تطورها لدى طالبك؟  2-1النشاط  •

 التغيير واالستمرارية 3-1النشاط  •

 التعامل مع التنوع  6-1النشاط  •

 .1االستنتاجات الرئيسية من الفصل  8-1النشاط  •
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 األساسية لهذا الفصلاملستخلصات  

 من أغراض تطوير املعرفة  •
ً
ينبغي استخدام طرق التدريس التي تساعد على تطوير ونقل مهارات محددة تخدم كال

 إعداد الخريجين للعمل في مجتمع قائم على املعرفة.  نفسه ونشرها، وفي الوقت

التركيز على نقل املعلومات وقّل التركيز على  مع زيادة أعداد الطالب، تراجع التعليم لعدة أسباب، وازداد   •

املحاكمة، واستكشاف األفكار، وتقديم وجهات نظر بديلة، وتنمية التفكير الناقد أو األصيل. مع أن هذه املهارات  

 .هي بالضبط ما يحتاجه الطالب في مجتمع قائم على املعرفة

 للمؤسسا •
ً
 كبيرا

ً
 من التركيز على أساليب التدريس  يعد التنوع الواسع للهيئة الطالبية تحديا

ً
ت. وهذا يتطلب مزيدا

 أكثر مرونة
ً
 أكثر للتعلم، وتوفيرا

ً
 .التي توفر الدعم للمتعلمين، وتخصيصا

  متصلة؛التعلم عبر اإلنترنت هو سلسلة   •
ً
أين يجب أن   حول:على كل معلم وكل مؤسسة اآلن أن يتخذ قرارا

 تتموضع مادة معينة أو برنامج معين ضمن سلسلة التواصل هذه؟

  أثناءكلما ازداد توفر املحتوى األكاديمي املفتوح واملجاني، ازداد بحث الطالب في مؤسساتهم املحلية عن الدعم  •

 من البحث عن املحتوى التعليمي. هذا يزيد التركيز على على مهارات التدريس 
ً
ويقلل التركيز على  التعلم، بدال

 .الخبرة في املوضوع

يم قيمة التقنيات املختلفة، الجديدة منها أو القديمة،  و يحتاج أعضاء هيئة التدريس واملعلمون إلى إطار قوي لتق •

 لهم )و / أو 
ً
 .طالبهم(للتحديد كيف أو متى يكون استخدام هذه التقنيات مناسبا
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 مجتمع املعرفة التغيرات الهيكلية في االقتصاد: نمو 1-1

 

 رقميالعصر الالتعلم في  1- 1-1الشكل 

 CC Duncan Campbell, 2012 ©: صورةال
 

 العصر الرقمي 1-1-1
 بالتكنولوجيا. عالوة على ذلك، فإن معدل التطور التكنولوجي ال يظهر أي مؤشر 

ً
 في العصر الرقمي، نحن محاطون حقا

عض، وعلى نحو  بفي الطريقة التي نتواصل بها ونتصل بعضنا بوللتباطؤ. تؤدي التكنولوجيا إلى تغييرات هائلة في االقتصاد، 

العصر الصناعي وليس   آخر:متزايد في الطريقة التي نتعلم بها. ومع ذلك، تم بناء مؤسساتنا التعليمية إلى حد كبير لعصر 

 .العصر الرقمي

 وبالتالي يواجه املع
ً
   لمون واملدربون تحديا

ً
يتمثل في التغيير. كيف يمكننا التأكد من أننا نعمل على تطوير أنواع الخريجين    هائال

، وغير مؤكد، ومعقد 
ً
 من دوراتنا وبرامجنا ليكونوا مستعدين ملستقبل يصبح أكثر فأكثر متقلبا

ً
؟، ما ا

ً
الذي يجب أن   وغامضا

 سسات(، وما الذي يجب تغييره؟نستمر في حمايته في أساليب التدريس )واملؤ 

 :هذا الكتابفإن  هذه األسئلة،  نلإلجابة ع

 يناقش التغييرات الرئيسية التي تؤدي إلى إعادة النظر في التدريس والتعلم  •

 يحدد املفاهيم مختلفة للمعرفة وأساليب التدريس املختلفة املرتبطة بهذه املفاهيم   •
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 يتعلق بالتعليم والتعلم  يحلل الخصائص الرئيسية للتكنولوجيات فيما   •

 يوص ي باستراتيجيات لالختيار بين وسائل اإلعالم والتقنيات   •

 .يوص ي باستراتيجيات للتدريس عالي الجودة في العصر الرقمي •

 .في هذا الفصل، أوضحت بعض التطورات الرئيسية التي تفرض إعادة النظر في كيفية تعليمنا

 الطبيعة املتغيرة للعمل 1-1-2
حديات الكثيرة التي تواجهها املؤسسات التعليمية زيادة الطلب على التعليم، خاصة على التعليم بعد الثانوي. مع  من بين الت

 متزايد األهمية في  1.1.2أن هذا التحدي في جوهره عامل إيجابي. يبين الشكل 
ً
أدناه املدى الذي أصبحت فيه املعرفة عنصرا

 .فرص العملالتنمية االقتصادية، وقبل كل ش يء في خلق 
 

 
 : املكون املعرفي في القوى العاملة. 2- 1-1الشكل 

 

رفي. قد تكون الدوائر الزرقاء الشاحبة التي تمثل القوى العاملة بأكملها في كل قطاع توظيف  هذا الشكل رمزي أكثر منه ح  

الصناعة، ولكن على األقل في البلدان  أكبر أو أصغر، حسب البلد، وكذلك ستكون نسبة العاملين في مجال املعرفة في تلك 

 ينمو مكون املعرفة بسرعة: هناك حاجة إلى مزيد من العقول  
ً
 بشكل متزايد في البلدان الناشئة اقتصاديا

ً
املتقدمة وأيضا

(. من الناحية االقتصادية، تنتقل امليزة التنافسية بشكل متزايد إلى  OECD, 2013a وحاجة أقل إلى القوة العضلية )انظر 

 ما يخلق العاملون    (.OECD, 2013b  )انظر   الشركات والصناعات التي يمكنها االستفادة من املكاسب في املعرفة
ً
في الواقع، غالبا

في مجال املعرفة وظائفهم الخاصة، ويقومون بتأسيس شركات لتقديم خدمات أو منتجات جديدة لم تكن موجودة قبل أن  

 يتخرجوا. 
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املرجح أن يكون التأثير األكبر على املدربين التقنيين واملهنيين والطالب، حيث يتوسع عنصر املعرفة من منظور التدريس، من 

في املهارات اليدوية بشكل سريع. في مجاالت املهن. ينبغي أن يتحول السباكون، والعاملون في اللحام، والكهرباء، وميكانيك  

لي مشاكل، ومتخصصين في تكنولوجيا املعلومات، ورجال أعمال  السيارات، وغيرهم من العمال في مجال التجارة، إلى 
ّ

حال

 .يعملون لحسابهم الخاص، باإلضافة إلى امتالك املهارات اليدوية املرتبطة بمهنهم

  ة ومن النتائج األخرى لنمو العمل املستند إلى املعرفة بروز الحاجة إلى عدد أكبر من األشخاص الذين لديهم مستويات تعليمي 

  أعلى من
ً
  السابق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمال املؤهلين تأهيال

ً
في املستوى الجامعي. ومع ذلك، حتى على   عاليا

 
ً
 .املستوى الجامعي، يتغير نوع املعرفة واملهارات املطلوبة للخريجين أيضا

 العمال املعتمدون على املعرفة 1-1-3
 :ل املعرفة في العصر الرقميلعاملين في مجا املشتركة بين اهناك بعض امليزات  

 (؛أشخاص 10يعملون عادة في شركات صغيرة )أقل من   •

عملهم الخاص الذي لم   أنشأوافي بعض األحيان  لحسابهم؛في بعض األحيان يمتلكون أعمالهم الخاصة، أو يعملون   •

 قبل أن يعملوا على إيجاد حاجة
ً
 الحاجة؛، ويتمكنوا من تلبية هذه  ما  يكن موجودا

•   
ً
 ما؛ ما يعملون بعقود أو يعملون لحسابهم الخاص، لذلك ينتقلون من وظيفة إلى أخرى بشكل متكرر إلى حد  غالبا

تميل طبيعة عملهم إلى التغيير بمرور الوقت، استجابة لتطورات السوق والتكنولوجيا، وبالتالي فإن قاعدة املعرفة   •

 بسرعة؛لديهم تميل إلى التغير 

 يمتلكون ذكاًء    •
ً
 في و  رقمي؛أو على األقل لديهم تأهيل   ،رقميا

ً
 رئيسيا

ً
 ما تكون التكنولوجيا الرقمية مكونا

ً
 عملهم؛غالبا

 ما يعملون لحسابهم الخاص أو في شركات صغيرة، فإنهم يضطلعون بالعديد من األدوار: على سبيل املثال،   •
ً
وألنهم غالبا

 الفني؛ر األعمال، والدعم  املسوق، واملصمم، ومندوب املبيعات، واملحاسب / مدي

 على الشبكات االجتماعية غير الرسمية لجلب األعمال التجارية ومواكبة االتجاهات الحالية    •
ً
 كبيرا

ً
يعتمدون اعتمادا

 عملهم؛في مجال 

 بأنفسهم؛ عليهم االستمرار في التعلم للبقاء في الصدارة، وعليهم إلى إدارة هذا التعلم   •

 .يتسموا باملرونة والقدرة على التكيف مع الظروف املتغيرة بسرعة من حولهموفوق كل ش يء، عليهم أن  •

 بعد التخرج بعشرة أعوام أو نحو ذلك،  
ً
لذلك نرى أنه من الصعب التنبؤ بدقة بما سيقوم به العديد من الخريجين فعليا

. حتى في التخصصات التي توجد فيها مسارات مهنية و  عامةعبارات ترديد باستثناء 
ً
اضحة، مثل الطب أو التمريض أو  جدا

الهندسة، فمن املحتمل أن تخضع قاعدة املعرفة حتى ظروف العمل لتغيير سريع وتحّول خالل تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك، 

 .أنه من املمكن التنبؤ بالعديد من املهارات التي سيحتاجون إليها للبقاء واالزدهار في مثل هذه البيئة  2-1سنرى في القسم 

إلى توسع    هذا أدىمستويات املعرفة واملهارة املطلوبة في القوى العاملة تزداد. وقد    العالي، إنمة أخبار جيدة لقطاع التعليم  ث

مستويات أعلى من املهارة. على سبيل املثال،  لتحقيق كبير في التعليم العالي لتلبية الطلب على العمل القائم على املعرفة و 

املئة من خريجي املدارس الثانوية،  ب  60  نحو ما بعد التعليم الثانوي في مقاطعة أونتاريو في كندا    االلتحاق بالتعليميبلغ معدل  

لتعويض النقص املتزايد في وظائف التصنيع التقليدية في املقاطعة  ،املئةب 70املقاطعة زيادة هذا املعدل إلى وتريد حكومة 

(Ontario, 2012وهذا يعني التحاق مزيد من الطالب بالجا .)معات والكليات. 

 

http://www.tcu.gov.on.ca/pepg/publications/DiscussionStrengtheningOntarioPSE.pdf
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 منتج فيديو رسوم متحركة: عامل معرفة نموذجي.  3- 1-1 الشكل 

 Elaine Thompson/Associated Press, 2007صور: امل

 

 التفكير في املهارات 1-1نشاط ال

ما نوع الوظائف التي يحتمل أن يحصل عليها الخريجون في مجال تخصصك؟ هل يمكنك وصف أنواع املهارات   .1

العشرين    خاللر عنصر املعرفة واملهارات في هذا العمل  يحتاجون إليها في مثل هذه الوظيفة؟ إلى أي مدى تغي  سالتي  

 املاضية؟ 
ً
 عاما

األكاديمي أو التعليمي. ما نوع املعرفة واملهارات التي يحتاجون إليها  خارج مجالك    عائلتك وأصدقائكانظر إلى أفراد   .2

 في  20أو حتى قبل  -اآلن التي لم يحتاجوا إليها عندما كانوا في املدرسة أو الكلية 
ً
العمل نفسه؟ )قد   مجالعاما

 تحتاج أن تطلب منهم ذلك!(
 

 املراجع

OECD (2013a) OECD Skills Outlook: First Results from the Survey of Adult Skills Paris: OECD OECD (2013b) Competition Policy and 
Knowledge-Based Capital Paris: OECD 
Ontario (2012) Strengthening Ontario’s Centres of Creativity, Innovation and Knowledge Toronto ON: Ministry of Training, Colleges 
and Universities 

http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf
http://skills.oecd.org/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Knowledge-based-capital-%20KeyFindings2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Knowledge-based-capital-%20KeyFindings2013.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/pepg/publications/DiscussionStrengtheningOntarioPSE.pdf
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 الالزمة في العصر الرقمياملهارات  1-2 

 

 االجتماعي مهارة أساسية لالتصال في العصر الرقميالتواصل يعد استخدام وسائط  1- 2-1 الشكل 
 

تتضمن املعرفة عنصرين مترابطين بشدة ولكنهما مختلفان: املحتوى واملهارات. يشتمل املحتوى على حقائق وأفكار ومبادئ  

 على املحتوى ولديهم  
ً
 جيدا

ً
وأدلة وأوصاف للعمليات أو اإلجراءات. معظم املدربين، على األقل في الجامعات، مدربون تدريبا

ريسها، أما الخبرة في تطوير املهارات فهي مسألة أخرى. املشكلة هنا ليست لدرجة أن  فهم عميق للمجاالت التي يقومون بتد

بل في مدى مالءمة هذه املهارات الفكرية الحتياجات  - إنهم يفعلون ذلك  - املعلمين ال يساعدون الطالب على تطوير مهاراتهم 

 .العمل املعرفي، وفي مدى التركيز على تنمية املهارات ضمن املنهج 

 :(Conference Board of Canada, 2014من:  مل املهارات املطلوبة في مجتمع املعرفة ما يلي )مقتبس  تش

http://www.conferenceboard.ca/topics/education/learning-tools/employability-skills.aspx
http://www.conferenceboard.ca/topics/education/learning-tools/employability-skills.aspx
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: باإلضافة إلى مهارات التواصل التقليدية التي تشمل القراءة والتحدث والكتابة بشكل متسق وواضح،  مهارات التواصل •

اء  نحتاج إلى مهارات إضافية للتواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي. يمكن أن تشمل هذه املهارات القدرة على إنش

مقطع فيديو قصير ونشره عبر يوتيوب لتقديم عرض توضيحي لعملية ما أو إلجراء عرض مبيعات، والقدرة على  

الوصول عبر اإلنترنت إلى مجتمع واسع من األشخاص الذين لديهم أفكار، وتلقي املالحظات ودمجها، وتبادل املعلومات  

 باألخرى؛ بطريقة مناسبة، وتحديد التوجهات واألفكار 

: وهذا يعني التدرب على معرفة ما تحتاج إلى معرفته، وتحديد مصدر تلك املعرفة.  قدرة على التعلم بشكل مستقلال  •

هذه عملية مستمرة في العمل القائم على املعرفة، ألن قاعدة املعرفة تتغير باستمرار. باملناسبة، أنا ال أتحدث هنا  

 
ً
قد يشمل التعلم التدرب على معدات جديدة أو طرق   يتغير؛ بالضرورة عن املعرفة األكاديمية، رغم أن هذا أيضا

 املهمة؛ جديدة لتنفيذ املهام، أو معرفة من هم األشخاص الذين تحتاج إلى معرفتهم إلنجاز 

: هذا مطلوب لبناء الثقة )وتزداد األهمية بشكل خاص في الشبكات االجتماعية غير الرسمية(،  األخالق واملسؤولية •

 ألنه 
ً
 عمل جيد في عالم فيه العديد من الالعبين املختلفين، ودرجة أكبر من االعتماد على اآلخرين  ولكن أيضا

ً
عموما

 الخاصة؛ إلنجاز األهداف 

: على الرغم من أن العديد من العاملين في مجال املعرفة يعملون بشكل مستقل أو في شركات  العمل الجماعي واملرونة  •

، إال أنهم يعتمدون إلى حّد 
ً
 بعيد على التعاون وتبادل املعرفة مع اآلخرين في املنظمات ذات الصلة ولكن  صغيرة جدا

 عن كثب، وأن يشاركوا في الرؤية نفسها  
ً
املستقلة. في الشركات الصغيرة، من الضروري أن يعمل جميع املوظفين معا

لى معرفة كيفية  للشركة وأن يساعدوا بعضهم البعض. على وجه الخصوص، يحتاج العاملون في مجال املعرفة إ

 وعن بعد، ومع الزمالء والعمالء والشركاء. يتطلب "تجميع" املعرفة الجماعية وحل  
ً
العمل بشكل تعاوني، فعليا

 ومرونة في إسناد املهام أو حل املشكالت التي قد تكون خارج التعريف الضيق  
ً
 جيدا

ً
 جماعيا

ً
املشكالت وتنفيذها عمال

 للنجاح؛للوظيفة ولكنها ضرورية 

عّد هذه من أهم   مهارات التفكير •
 
)التفكير النقدي، وحل املشكالت، واإلبداع، واألصالة، ووضع االستراتيجيات(: ت

املهارات الالزمة في مجتمع قائم على املعرفة. تعتمد الشركات بشكل متزايد على تقديم منتجات جديدة وخدمات  

تنافسية. تفتخر الجامعات على الدوام بتدريس هذه املهارات  جديدة وعمليات جديدة لتقليل التكاليف وزيادة القدرة ال

الفكرية، لكن االنتقال إلى فصول أكبر ومزيد من نقل املعلومات، وخاصة على املستوى الجامعي، يتحدى هذا  

ثمة زيادة في حاجات األشخاص بشكل  إذ االفتراض. هذه املهارات ليست مطلوبة فقط في املناصب اإلدارية العليا، 

  خا
ً
 من القيام بعمل روتيني قياس ي. ينبغي على من يتعامل مع الجمهور أن يكون قادرا

ً
ص للقيام بحل املشكالت بدال

 املناسبة؛ على تحديد االحتياجات وإيجاد الحلول 

 على استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، املهارات الرقمية  •
ً
 كبيرا

ً
: تعتمد معظم األنشطة القائمة على املعرفة اعتمادا

فإن القضية األساسية هي أن هذه املهارات يجب أن تكون مدمجة في مجال املعرفة الذي يحدث فيه النشاط. هذا  

يعني على سبيل املثال أن يتعلم وكالء العقارات استخدام نظم املعلومات الجغرافية لتحديد اتجاهات املبيعات  

ة استخدام أجهزة الكمبيوتر للتحكم في الروبوتات  واألسعار في مواقع جغرافية مختلفة، وأن يعرف اللحامون كيفي

التي تفحص وإصالح األنابيب، وأن يتقن العاملون في التصوير الشعاعي استخدام التقنيات الجديدة التي "تقرأ" وتحلل  

ال  يم استخدام التكنولوجيا الرقمية من خالل قاعدة املعرفة في مجو صور الرنين املغناطيس ي. وبالتالي، يجب دمج وتق

 العمل؛
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: ربما تكون هذه املهارة شاملة لجميع املهارات. ال يقتصر تغير املعرفة السريع على األبحاث الجديدة  إدارة املعرفة •

والتطورات الجديدة والنشر السريع لألفكار واملمارسات عبر اإلنترنت، بل إن مصادر املعلومات تتزايد، ويزداد التباين  

وبالتالي فإن املعرفة التي يتعلمها املهندس في الجامعة يمكن أن تصبح قديمة بسرعة.  في وثوقية أو صحة املعلومات. 

يوجد اآلن الكثير من املعلومات في املجال الصحي بحيث يستحيل على طالب الطب إتقان جميع العالجات الدوائية  

دته ثماني سنوات. إن املهارة  واإلجراءات الطبية والعلوم البازغة مثل الهندسة الوراثية، حتى في غضون برنامج م

يمها وتحليلها وتطبيقها  و الرئيسية في مجتمع قائم على املعرفة هي إدارة املعرفة: كيفية البحث عن املعلومات وتق

 .ن توظيف هذه مهارة لفترة طويلة بعد التخرجي ونشرها، في سياق معين. ينبغي على الخريج

 :(Fischer, 1980, Fallow and Steven, 2000املهارات )انظر، على سبيل املثال،  نعرف الكثير من األبحاث حول املهارات وتنمية

. بمعنى آخر، يجب دمج هذه املهارات في مجال املعرفة. على سبيل املثال،    •
ً
جري تنمية املهارات في سياق محدد نسبيا

يختلف حل املشكالت في الطب عن حل املشكالت في األعمال التجارية. يجري استخدام عمليات وأساليب مختلفة  

لطب إلى أن يكون أكثر استنتاجية، وتميل األعمال التجارية  لحل املشكالت في هذه املجاالت )على سبيل املثال، يميل ا

 يحتوي عنصر مخاطرة عالية أو   الحدس؛إلى 
ً
الطب ال يحتمل املخاطر، ومن املرجح أن تقبل األعمال التجارية حال

 عدم اليقين(؛

 معينة؛ق في مهارة للوصول إلى إتقان واتسا  -في كثير من األحيان ممارسة جيدة   -يحتاج املتعلمون إلى املمارسة   •

، وتتسع هذه الخطوات كلما اقترب املتعلم   •
ً
 ما يكون تعلم املهارات أفضل إذا تم ذلك في خطوات صغيرة نسبيا

ً
غالبا

 تقان.  من اإل

ردود الفعل الفورية عادة ما يكون أفضل من   وفعالية؛يم منتظم ليكتسبوا املهارات بسرعة و يحتاج املتعلمون إلى تق •

 .أخرةردود الفعل املت

على الرغم من أنه يمكن تعلم املهارات عن طريق التجربة والخطأ دون تدخل املعلم أو املدرب أو التكنولوجيا، إال أنه   •

يمكن تعزيز تنمية املهارات بشكل كبير من خالل التدخالت املناسبة، مما يعني تبني أساليب وتقنيات التدريس املناسبة  

 املهارات؛ لتنمية  

ن أن يجري بشكل فعال من خالل مجموعة واسعة من الوسائط، إال أن تطوير املهارات  مع أن نقل املحتوى يمك  •

 .يرتبط بشكل أكبر بطرائق وتقنيات التدريس املحددة

النقطة األساسية  .  2سيتم مناقشة اآلثار املترتبة على التمييز بين املحتوى واملهارات في التدريس بمزيد من التفصيل في الفصل  

، كما يجب إيالء اهتمام كبير لتطوير املهارات بقدر اكتساب املحتوى  هنا هي أن املحت 
ً
 وثيقا

ً
وى واملهارات مرتبطان ارتباطا

 .لضمان تخريج املتعلمين باملعرفة واملهارات الالزمة للعصر الرقمي
 

 ما هي  املهارات التي تطورها لدى طالبك؟  2-1النشاط 

 تطويرها كنتيجة لدراسة الدورات.  اكتب قائمة باملهارات التي تتوقع من الطالب .1

 ؟ اقارن هذه املهارات باملهارات املذكورة أعاله. ما مدى تطابقه .2

ن الطالب من ممارسة أو تطوير املهارات التي حددتها؟   .3
ّ
 ماذا تفعل كمدرب يمك

http://www.gse.harvard.edu/~ddl/articlesCopy/FischerTheoryCognDev1980.pdf
http://books.google.ca/books?hl=en&amp;lr&amp;id=ldBTAQAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PP1&amp;dq=Books%2B2012%3A%2Bskills%2Bdevelopment%2B&amp;ots=ynzUemTGgy&amp;sig=BbIrHGgmA3GJ0rzn9PJw7AonV3E%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
http://books.google.ca/books?hl=en&amp;lr&amp;id=ldBTAQAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PP1&amp;dq=Books%2B2012%3A%2Bskills%2Bdevelopment%2B&amp;ots=ynzUemTGgy&amp;sig=BbIrHGgmA3GJ0rzn9PJw7AonV3E%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
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 :للحصول على تعليقاتي حول أهمية تنمية املهارات في العصر الرقمي، انقر على الرابط التالي

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/skills-

development-2015-05-03-5.56-PM.m4a 

 

 املراجع  

The Conference Board of Canada (2014) Employability Skills 2000+ Ottawa ON: Conference Board of Canada 
Fallow, S. and Stevens, C. (2000) Integrating Key Skills in Higher Education: Employability, Transferable Skills and 
Learning for Life London UK/Sterling VA: Kogan Page/Stylus 
Fischer, K.W. (1980) A Theory of Cognitive Development: The Control and Construction of Hierarchies of Skills 
Psychological Review, Vol. 84, No. 6 

 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/skills-development-2015-05-03-5.56-PM.m4a
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/05/skills-development-2015-05-03-5.56-PM.m4a
http://www.conferenceboard.ca/topics/education/learning-tools/employability-skills.aspx
http://books.google.ca/books?hl=en&amp;lr&amp;id=ldBTAQAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PP1&amp;dq=Books%2B2012%3A%2Bskills%2Bdevelopment%2B&amp;ots=ynzUemTGgy&amp;sig=BbIrHGgmA3GJ0rzn9PJw7AonV3E%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
http://books.google.ca/books?hl=en&amp;lr&amp;id=ldBTAQAAQBAJ&amp;oi=fnd&amp;pg=PP1&amp;dq=Books%2B2012%3A%2Bskills%2Bdevelopment%2B&amp;ots=ynzUemTGgy&amp;sig=BbIrHGgmA3GJ0rzn9PJw7AonV3E%23v%3Donepage&amp;q&amp;f=false
http://www.gse.harvard.edu/~ddl/articlesCopy/FischerTheoryCognDev1980.pdf


19 
 

 هل ينبغي ربط التعليم مباشرة بسوق العمل  1-3

 
 عمال املعرفة  1- 3-1الشكل 

 Phil Whitehouse, 2009. Retrieved fromالصورة: 

.https://www.flickr.com/photos/philliecasablanca/3344142642/ 
 

 باالحتياجات الفورية لسوق العمل،  
ً
 وثيقا

ً
ألن ومع ذلك، هناك خطر حقيقي في ربط برامج الجامعات والكليات واملدارس ربطا

من املستحيل الحكم على أنواع  و ، في مجتمع قائم على املعرفة، خاصةسوق العمل يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، و  متطلبات

 أن تظهر واحدة من أكبر   20العمل أو األعمال أو املهن التي ستظهر في املستقبل. على سبيل املثال، من كان يتوقع قبل 
ً
عاما

 في الحرم  يم سوق األور و الشركات في العالم من حيث تق
ً
 الجامعياق املالية من خالل إيجاد طرق لتصنيف الفتيات األكثر إثارة

 (؟ هذه كانت بداية فيسبوك)

يثير التركيز على املهارات الالزمة في العصر الرقمي تساؤالت حول الغرض من الجامعات على وجه الخصوص، واملدارس وكليات  

املجتمع التي يدرس فيها الطالب ملدة عامين. هل تهدف هذه املؤسسات إلى توفير موظفين مهرة جاهزين لسوق العمل؟ من 

عالي مدفوع إلى حد كبير بالحكومة وأرباب العمل واآلباء الراغبين في الحصول على قوة  املؤكد أن التوسع السريع في التعليم ال

، وتستطيع املنافسة، وثرية إن  ففي العمل    االنخراط عاملة قادرة على  
ً
في الواقع، كان إعداد العاملين املحترفين على    أمكن.ورا

ب لخدمة الكنيسة والعمل في القانون واإلدارة الحكومية في  الدوام أحد أدوار الجامعات، التي لديها تقليد طويل من التدري 

 .وقت الحق

، إن التركيز على املهارات املطلوبة ملجتمع قائم على املعرفة )يشار إليها في كثير من األحيان بمهارات القرن الحادي  
ً
ثانيا

خر بها في املاض ي. في الواقع، في تامعات تفوالعشرين( يعزز فقط نوع التعلم، وخاصة تطوير املهارات الفكرية، التي كانت الج

 من  
ً
الشركات أو قطاعات العمل  احتياجات  هذا النوع من سوق العمل، من الضروري تلبية االحتياجات التعليمية للفرد بدال

كونوا  املحددة. للبقاء على قيد الحياة في سوق العمل الحالي، يجب أن يكون املتعلمون مرنين وقابلين للتكيف، ويجب أن ي 

الشركات التي لها حياة تشغيلية قصيرة للغاية. التحدي إذن ال يتمثل في   كما تفعلقادرين على العمل بنفس القدر ألنفسهم 

 .بطريقة أكثر فعالية يحقق هذه األهدافالتأكد من أنه يفي  بل فيالتعليم، النظر في أهداف  إعادة 

https://www.flickr.com/photos/philliecasablanca/3344142642/
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  التغيير واالستمرارية 1-4

 
 جامعة هارفارد  4-1الشكل 

 

 في عصر الترابط املستمر والوسائط االجتماعية، حان الوقت للهياكل التقليدية العريقة لبلوغ مرحلة التحول إلى ش يء أخف وزن
ً

وأكثر نفاذية   ا

 .ومرونة

 Anya Kamenetz  ،2010أنيا كامينيتز 

مع أن هذا الكتاب يستهدف املعلمين واملدربين في املدارس والكليات وكذلك الجامعات، إال أنني أود أن أنظر بشكل خاص في  

شهادات  حصلوا على  حتى بين أولئك الذين  -كيفية تأثير العصر الرقمي على الجامعات. هناك اعتقاد سائد على نطاق واسع  

بأن الجامعات بعيدة عن األنظار، وأن الحرية األكاديمية تتلخص بحماية   -قة جامعات مرمو  منجامعية رفيعة املستوى 

األساتذة في مهنة مريحة ال تتطلب منهم التغيير، ولذلك فمن األفضل ترك املؤسسات األكاديمية بأكملها في ماضيها السحيق:  

 .محلهان ش يء جديد يحل  البحث عالجامعات قطعة أثرية من املاض ي، و  اعتبار بمعنى آخر،  

عام، ومن املرجح أن تظل مالئمة في املستقبل.  800ومع ذلك، هناك أسباب وجيهة للغاية وراء وجود الجامعات ألكثر من 

 
ً
ملقاومة الضغط الخارجي. لقد عاصرت الجامعات امللوك والباباوات والحكومات والشركات   جرى تصميم الجامعات عمدا

الخارجية بشكل جوهري في طبيعة املؤسسة. تفتخر الجامعات باستقاللها وحريتها    التجارية، دون أن تغير أي من هذه القوى 

ومساهمتها في املجتمع. لذلك دعونا نبدأ من خالل النظر بإيجاز شديد في هذه القيم األساسية، ألن أي تغيير يهدد هذه القيم  

 .املؤسسةاألساسية من املرجح أن يواجه مقاومة شديدة من األساتذة واملدربين داخل  
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ً
يمها وتحديثها ونشرها. أصبح هذا الدور في املجتمع اليوم أكثر أهمية  و حول إنشاء املعرفة وتق  يتمحور عمل الجامعات أساسا

 إلى قدر  امن املاض ي. ولتتمكن الجامعات من أداء هذا الدور بشكل مناسب البد من تو 
ً
فر شروط معينة. تحتاج الجامعات أوال

 بالقيمة املحتملة للمعرفة الجديدة. توفر الجامعات للمجتمع طريقة آمنة  كبير من 
ً
االستقالل. من الصعب التنبؤ سلفا

للمغامرة في املستقبل، من خالل تشجيع األبحاث والتطوير واالبتكار في موضوعات قد ال يكون لها فوائد فورية قصيرة األجل  

    ؤديد املجتمع خسارة تجارية أو اجتماعية كبيرة. كما تواضحة، أو قد تؤدي إلى أي نتائج، دون أن يتكب
ً
 حاسما

ً
الجامعات دورا

آخر من خالل قدرتها على تحدي أفكار أو مواقف الوكاالت القوية خارج الجامعة، مثل الحكومة أو الصناعة، عندما يبدو أنها 

 .تتعارض مع األدلة أو املبادئ األخالقية أو الصالح العام للمجتمع

هم من ذلك، هناك بعض املبادئ التي تميز املعرفة األكاديمية عن املعرفة اليومية، مثل قواعد املنطق والتفكير،  ربما األ 

والقدرة على التنقل بين املفاهيم املجردة وامللموسة، واألفكار التي تدعمها األدلة التجريبية أو التحقق الخارجي )انظر على  

توقع من جامعاتنا أن تعمل على مستوى تفكير أعلى مما يمكننا القيام به كأفراد أو  ن (. Laurillard ،2001سبيل املثال، 

 .شركات في حياتنا اليومية

دامة الجامعات هي الحرية األكاديمية. يستطيع األكاديميون طرح أسئلة محرجة،  ستاإحدى القيم األساسية التي ساعدت في  

ات الصادرة عن الحكومة أو الشركات، دون خوف من الفصل أو  وتحدي الوضع الراهن، وتقديم أدلة تعارض التصريح

األكاديمية   تعني الحرية العقوبة نتيجة التعبير عن مثل هذه اآلراء. الحرية األكاديمية شرط أساس ي في مجتمع حر. وفوق ذلك،  

 أن األكاديميين أحرار في اختيار ما يتعلمونه، واألهم من وجهة النظر التي يعالجها هذا 
ً
الكتاب، أفضل طريقة لتوصيل   أيضا

هذه املعرفة. يرتبط التعليم الجامعي بعد ذلك بمفهوم الحرية األكاديمية والحكم الذاتي، على الرغم من أن بعض الشروط  

 
ً
 متزايدا

ً
 .التي تحمي هذا االستقالل، مثل الحيازة أو الوظيفة مدى الحياة، أصبحت تواجه ضغطا

حد فقط. إذا أرادت الجامعات التغيير ملواجهة الضغوط الخارجية املتغيرة، يجب أن يأتي  أردت أن أثير هذه النقطة لسبب وا

هذا التغيير من داخل املؤسسة، وخاصة من األساتذة واملدربين أنفسهم. ينبغي على أعضاء الهيئة التدريسية أن يدركوا  

فسهم. إذا حاولت الحكومة أو املجتمع ككل تطبيق  الحاجة إلى التغيير، وأن يكونوا على استعداد إلجراء تلك التغييرات بأن

التغييرات من الخارج، خاصة بطريقة تتحدى القيم األساسية للجامعة مثل الحرية األكاديمية، فهناك خطر كبير يتمثل في  

 في املجتمع سيتم تدميرها، وهذا سيجعلها أقل أهمية 
ً
 وقيما

ً
 فريدا

ً
من املجتمع  أن الش يء نفسه الذي يجعل الجامعات مكونا

ككل. ومع ذلك، سيعرض هذا الكتاب العديد من األسباب التي تبّين أن التغيير ال يصب في مصلحة املتعلمين فقط، بل في  

، من حيث إدارة عبء العمل واجتذاب موارد إضافية لدعم التدريس
ً
 .مصلحة املدربين أيضا

عّد املدارس واملعاهد املهنية في وضع مختلف إلى حد ما. قد
 
   ت

ً
يكون من السهل فرض التغيير )مع أن ذلك قد ال يكون سهال

( من األعلى أو من خالل قوى من خارج املؤسسة، مثل الحكومة. ومع ذلك، كما تشير األدبيات املتعلقة بإدارة التغيير  
ً
جدا

 عندما يفهم الذين يخضعون للتغيير  Weiner, 2009بوضوح )انظر، على سبيل املثال،  
ً
 وعمقا

ً
(، يحدث التغيير بشكل أكثر ثباتا

الحاجة إليه وتكون لديهم الرغبة في التغيير. وهكذا، تواجه املدارس واملعاهد املهنية التحدي نفسه بطرق عديدة: كيفية  

 .تمثلهالتغيير مع الحفاظ على سالمة املؤسسة وما 

 

 

 

 

 
  

http://www.implementationscience.com/content/4/1/67
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 التغيير واالستمرارية 4-1النشاط 

قد ترغب في مناقشة هذه األسئلة مع القراء اآلخرين أو مقارنة إجابتك باآلخرين. إذا كان األمر كذلك، فاستخدم مربع  

 التعليق أدناه إلضافة تعليقاتك إلى املناقشة العامة. 

ذات صلة اليوم؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فما هي البدائل املتاحة لتطوير   لم تعدهل تعتقد أن الجامعات  .1

 املتعلمين ذوي املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي؟ 

 ما وجهات نظرك بشأن القيم األساسية للجامعة. كيف تختلف عن تلك املذكورة هنا؟  .2

غيير طريقة تدريسها؟ إذا كان األمر كذلك، ملاذا،  هل تعتقد أن املدارس والكليات و / أو الجامعات بحاجة إلى ت .3

وبأي طريقة؟ كيف يمكن القيام بذلك على أفضل وجه دون التدخل في الحرية األكاديمية أو القيم األساسية  

 األخرى للمؤسسات التعليمية؟ 

 . اإلجاباتيرجى استخدام مربع التعليق أدناه لتبادل 

 سئلة ولكن قد ترغب في العودة إلى إجاباتك بعد قراءة الفصل بأكمله.ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة لهذه األ 
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 تأثير التوسع على طرق التدريس 1-5

 دراسية أكبر  صفوفعداد الطالب أ : نتج عن ازدياد 5-1 الشكل 
 

  
ً
تتباين استجابة الحكومات في املقاطعات والواليات والبلدان املختلفة لتلبية الحاجة إلى مزيد من األشخاص املتعلمين تعليما

. قام البعض )كما هو الحال في  
ً
كندا( بزيادة التمويل الحكومي ملؤسسات التعليم بعد الثانوي بمعدالت تساوي أو تتجاوز  عاليا

الزيادة في أعداد الطالب. اعتمدت حكومات أخرى )خاصة في الواليات املتحدة األمريكية وأستراليا وإنجلترا وويلز( بشكل  

التشغيل، بالتزامن مع زيادات كبيرة في الرسوم  أساس ي على التخفيضات الحادة في التمويل الحكومي املباشر مليزانيات 

 .الدراسية

ومهما كانت اإلستراتيجية الحكومية، فقد قيل في كل جامعة وكلية زرتها أن املدرسين لديهم املزيد من الطالب للتدريس، 

الدراسية هي مجرد محاضرات  وأصبحت أحجام الصفوف الدراسية أكبر، ونتيجة لذلك، فإن املزيد واملزيد من الصفوف 

 لـ
ً
، ارتفعت نسبة عدد الطالب بدوام  Usher (2013) نظرية فيها تفاعل قليل. في الواقع، تدعم اإلحصاءات هذه الحجة. وفقا

، على 2011بحلول العام  1:22إلى  1995في العام  1:18 التدريسية منكامل في الجامعات الكندية إلى عدد أعضاء الهيئة 

 أكبر بكثير   1:22املئة في وسطي تمويل الطالب )بعد التضخم(. في الواقع، فإن نسبة ب 40يادة بنسبة الرغم من ز 
ً
تعني أعدادا

املئة فقط من وقتهم في ب  40في الصفوف الدراسية، ألنه في الجامعات بدوام كامل، يقض ي أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل  

ررات مختلفة في السنة. الحقيقة هي أن أحجام الصفوف مرتفعة للغاية  مق  10التدريس، وقد يأخذ الطالب ما يصل إلى 

خاصة في صفوف السنتين األولى والثانية. على سبيل املثال، يوجد في صف علم النفس التمهيدي في جامعة كندية متوسطة  

 .طالب 3000الحجم أستاذ واحد متفرغ مسؤول عن أكثر من 
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، فقد حاولت العديد من املؤسسات أو السلطات القضائية الحكومية التحكم في  ومع أن الرسوم الدراسية واضحة للغاية

الزيادات في هذه الرسوم الدراسية، على الرغم من التخفيضات في منح التشغيل، مما أدى إلى زيادة نسب الطالب إلى األساتذة.  

، ونتيجة للرسوم الدراسية املرتفعة وزيادة ديون الطالب لتمويل الجامع
ً
ات والكليات، أصبح الطالب وأولياء األمور أكثر  أيضا

 من أعضاء في املجتمع األكاديمي. أصبح التعليم 
ً
، وتحولوا زبائن بدال

ً
 لدى لطالب الذين   السّيئطلبا

ً
 للعيان وأقل قبوال

ً
جليا

 دراسية عالية
ً
 .يدفعون رسوما

ارة املؤسسة لم تزد تمويل أعضاء هيئة التدريس  تتلخص الشكوى العامة لدى أعضاء الهيئة التدريسية بأن الحكومة أو إد

 من ذلك بكثير. عالجت معظم املؤسسات التي  
ً
بما يتناسب مع الزيادة في أعداد الطالب. في الواقع، فإن الوضع أكثر تعقيدا

 :توسعت في أعداد الطالب املسجلين لديها هذا التوسع من خالل عدد من االستراتيجيات

 واألساتذة املؤقتين برواتب أقل من أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغين  املحاضرين  التعاقد مع عدد أكبر من •

 زيادة استخدام مساعدين في التدريس من الطالب  •

 زيادة حجوم الصفوف الدراسية •

 .زيادة عبء العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية •

 .ساليب التدريس على حالها دون تغييرالجودة إذا بقيت أ فيتميل كل هذه االستراتيجيات إلى إحداث أثر سلبي 

 ال  بساتذة  األ صحيح أن التعاقد مع مدرسين خارجيين أقل كلفة من التعاقد مع  
ً
دوام كامل، لكن املتعاقدين الخارجيين غالبا

سند إليهم نفس األدوار مثل اختيار املناهج وتأليف األمليات مثل أعضاء هيئة التدريس 
 
ين  ، ومع أن املتعاقداملتفرغين ت

 تعني أن تجربتهم  
ً
 في كثير من األحيان من الناحية األكاديمية، لكن طبيعة عملهم املؤقتة نسبيا

ً
 جيدا

ً
الخارجيين يمتلكون تأهيال

ومعرفتهم للطالب تضيع عند انتهاء عقودهم. ومع ذلك، من بين جميع االستراتيجيات، من املحتمل أن يكون لهذه الطريقة  

 .ة. ولسوء الحظ، فهذه الطريقة هي األكثر كلفة للمؤسساتأقل تأثير سلبي على الجود

 ما  
ً
قد ال يكون مساعدو التدريس متقدمين في دراستهم ألكثر من بضع سنوات عن الطالب الذين يقومون بتدريسهم، وغالبا

 أجانب )كما هو الحال د
ً
 إذا كانوا طالبا

ً
، وأحيانا

ً
(، تكون مهاراتهم  يكون التدريب الذي حصلوا عليه حول التدريس سيئا

ً
ائما

 في بعض األحيان. تميل املؤسسات إلى استخدامهم لتعليم صفوف 
ً
في اللغة اإلنجليزية ضعيفة، مما يجعل فهمهم صعبا

متوازية من نفس الدورة التدريبية، بحيث يكون للطالب الذين يدرسون نفس الدورة مستويات مختلفة من التدريس. يمكن  

 بالطريقة التي تمول بها الوكاالت الحكومية بحوث ما بعد التخرج. ربط مساعدي التدريس ودفع 
ً
 مباشرا

ً
 أجورهم ارتباطا

أدت الزيادة في حجم الصفوف إلى تخصيص وقت أكبر بكثير للمحاضرات ووقت أقل للعمل الجماعي ضمن مجموعات صغيرة.  

أن تكون قاعات املحاضرات كبيرة بما يكفي  املحاضرات هي في الواقع وسيلة اقتصادية للغاية لزيادة حجم الصف )شريطة 

 ألن جميع الطالب يتلقون نفس التعليمات.  
ً
الستيعاب الطالب اإلضافيين(. إن تكلفة إضافة طالب إلى محاضرة صغيرة، نظرا

املتعدد    يم كمية أكثر وأقل مرونة، مثل أسئلة االختيار و ومع ذلك، مع زيادة األعداد، يلجأ أعضاء هيئة التدريس إلى أشكال تق

يم اآللي. ربما األهم من ذلك هو أن تفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس يتناقص بسرعة مع زيادة األعداد، ويميل  و والتق

 من التفاعل الجماعي بين الطالب. أظهرت األبحاث
ً
 ,Bligh)  التفاعل ليأخذ شكل دفق من املعلومات بين املعلم والطالب، بدال

طالب أو أكثر، سيقوم أقل من عشرة طالب بطرح أسئلة أو تقديم تعليقات على   100أنه في املحاضرات التي تضم    (2000

إلى التركيز بشكل أكبر على نقل املعلومات مع زيادة حجم الصف،  مدار الفصل الدراس ي. والنتيجة هي أن املحاضرات تميل 

 من االستكشاف أو التوضيح أو املناقشة )انظر الفصل 
ً
 لفعالية  2، القسم 4بدال

ً
للحصول على تحليل أكثر تفصيال

 .املحاضرات(

http://books.google.ca/books/about/What_s_the_use_of_lectures.html?id=nXEmAQAAIAAJ&amp;redir_esc=y
http://books.google.ca/books/about/What_s_the_use_of_lectures.html?id=nXEmAQAAIAAJ&amp;redir_esc=y
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 في االستراتيجيات  زيادة العبء التدريس ي لدى هيئة التدريس )تكليف عضو هيئة التدريس بمزيد من املواد( هو 
ً
األقل شيوعا

 في مفاوضات االتفاق الجماعي. إن زيادة عبء  
ً
 إلى مقاومة أعضاء هيئة التدريس، والتي تظهر أحيانا

ً
األربعة، ويعزى ذلك جزئيا

  
ً
 أقل لكل صف ووقتا

ً
أعضاء هيئة التدريس قد يؤدي بدوره إلى تدني الجودة، ألن أعضاء هيئة التدريس سيخصصون وقتا

 إلى صفوف أكبر إذا كان أعضاء هيئة  و للساعات املكتبية، وسيلجؤون إلى طرق تقأقل 
ً
يم أسرع وأسهل. سيؤدي ذلك حتما

 أكبر للمزيد من البحوث. مع ذلك، فإن زيادة تمويل البحث  
ً
التدريس الذين يعملون بدوام كامل يدرسون أقل ويخصصون وقتا

ن يمكنهم استكمال دخلهم املادي إذا عملوا كمدرسين مساعدين. ونتيجة  سيؤدي إلى مزيد من طالب الدراسات العليا، الذي

 في استخدام املدرسين املساعدين إللقاء املحاضرات. ومع ذلك، انخفض عدد أعضاء هيئة  
ً
 كبيرا

ً
لذلك، شهدنا توسعا

لصفوف الدراسية لكل  ، مما أدى إلى زيادة حجوم ا) (Usher 2013 في العديد من الجامعات الكندية التدريس بدوام كامل 

 .مدرس بدوام كامل

في قطاعات التوظيف األخرى، ال تؤدي زيادة الطلب بالضرورة إلى زيادة التكلفة إذا كان هذا القطاع أكثر إنتاجية. وهكذا،  

تبحث الحكومة بشكل متزايد عن طرق جعل مؤسسات التعليم العالي أكثر إنتاجية: تدريس طالب أكثر وبطريقة أفضل، 

(. حتى اآلن، تم مواجهة هذا الضغط من قبل املؤسسات على مدار فترة زمنية  2012التكلفة أو أقل )انظر أونتاريو،  وبنفس

، واستخدام عمالة منخفضة التكلفة، مثل مساعدي التدريس،  
ً
طويلة إلى حد ما عن طريق زيادة حجم الصفوف تدريجيا

ا لم يتم إجراء تغييرات على العمليات األساسية، والتي أعني بها  ولكن هناك نقطة سريعة إلى حد ما حيث تعاني الجودة م

 .وصيلهالطريقة التي يتم بها تصميم التدريس وت

ومن اآلثار الجانبية األخرى لهذه الزيادة التدريجية في حجم الصفوف دون تغيير في أساليب التدريس أن أعضاء هيئة التدريس  

ل بجدية أكبر. في الجوهر، يتعاملون مع املزيد من الطالب دون تغيير طرق عملهم،  واملدرسين سيضطرون في النهاية إلى العم

 إلى مزيد من العمل. ينظر أعضاء هيئة التدريس نظرة سلبي
ً
 للعملية   ة وهذا يؤدي حتما

ً
إلى مفهوم اإلنتاجية، ويرون فيها تحويال

ير في فكرة الحصول على نتائج أفضل دون الحاجة إلى  التعليمية إلى إجراء صناعي، ولكن قبل رفض هذا املفهوم، يجدر التفك 

 العمل أكثر ولكن بذكاء أكبر. هل يمكننا تغيير التدريس لجعله أكثر إنتاجية بحيث يستفيد كل من الطالب واملعلمين؟ 
 

 املراجع 

Bligh, D. (2000) What’s the Use of Lectures? San Francisco: Jossey-Bass Bligh, D. (2000) What’s the Use of Lectures? San 
Francisco: Jossey-Bass 
Ontario (2012) Strengthening Ontario’s Centres of Creativity, Innovation and Knowledge Toronto ON: Provincial Government of 
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Usher, A. (2013) Financing Canadian Universities: A Self-Inflicted Wound (Part 5) Higher Education Strategy Associates, 
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 الطالب وتغير أسواق التعليم العالي تغير  1-6

 

  1- 6-1 الشكل 
 
 طالب أكثر تنوعا

 greatinternational students.blogspot.com ©الصورة: 
 

 تنوع أكبر في الطالب 1-6-1
ربما أكثر ما تغير في التعليم العالي خالل السنوات الخمسين املاضية هو الطالب أنفسهم. في "األيام الخوالي"، عندما كان أقل  

تعلمة. كان معظمهم من األثرياء  املمن ثلث طالب املدارس الثانوية يذهبون إلى التعليم العالي، وكان معظمهم من أبناء عائالت  

جامعات انتقائية للغاية، تقبل الطالب ذوي أفضل السجالت األكاديمية، وبالتالي احتماالت نجاح  أو امليسورين. كانت ال

مرتفعة. كانت أحجام الصفوف الدراسية أصغر وأصبح لدى أعضاء هيئة التدريس املزيد من الوقت للتدريس وضغط أقل  

ن في بيئة يحتمل أن  يو كان الطالب الجيد اآلن؛ ي إلجراء البحوث. الخبرة في التدريس، رغم أهميتها، لم تكن ضرورية كما ه

 لدى ملعظم جامعات  
ً
ينجحوا فيها، حتى لو لم يكن األستاذ أفضل محاضر في العالم. ال يزال هذا النموذج "التقليدي" ساريا

سبة لعدد  النخبة الخاصة مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وستانفورد، وأكسفورد وكامبريدج، وبالن

من كليات الفنون الحرة األصغر. ولكن بالنسبة لغالبية الجامعات املمولة من القطاع العام واملعاهد املتوسطة في معظم  

 .البلدان املتقدمة، لم يعد هذا هو الحال )إذا كان األمر كذلك(
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أخرى إلى املعاهد املتوسطة، أصبحت  املئة ب 20واملئة من خريجي املدارس الثانوية إلى الجامعة ب 28في كندا، حيث يذهب 

 
ً
  70 نحو معدالت املشاركة إلى  تطالب بوصول . وألن الجهات الوصائية للمؤسسات (AUCC, 2011) قاعدة الطالب أكثر تنوعا

(، أصبحت املؤسسات ملزمة بالوصول إلى املجموعات التي كانت تعاني 2011املئة في مرحلة ما من التعليم الثانوي )أونتاريو،  ب

من نقص في خدمات التعليم في املاض ي، مثل األقليات اإلثنية )وخاصة األفرو أمريكية والالتينية في الواليات املتحدة  

ن الجدد )في معظم البلدان املتقدمة(، والسكان األصليين في كندا، والطالب الذين يتحدثون اإلنجليزية ياملهاجر و األمريكية(، 

 
ً
فرض عليهم  كلغة ثانية. وتضغط الحكومات أيضا

 
 على الجامعات الستقبال املزيد من الطالب األجانب، الذين يمكن أن ت

رسوم التعليم كاملة أو أكثر، وهذا بدوره يزيد تنوع املزيج الثقافي واللغوي. بمعنى آخر، من املتوقع أن تشهد مؤسسات التعليم  

الحال في املجتمع ككل، وأن ال تبقى مؤسسات مخصصة االقتصادي والثقافي كما هو  -ما بعد الثانوي نفس التنوع االجتماعي

 .ألقلية النخبة

 بدوام  
ً
 من املعتاد، ولم يعودوا طالبا

ً
 أنه في العديد من الدول املتقدمة، يكون طالب الجامعات والكليات أكبر سنا

ً
سنرى أيضا

تزايدة لرسوم التعليم ونفقات املعيشة  كامل منقطعين فقط للكثير من الدراسة وبعض التسلية )أو العكس(. تجبر التكلفة امل 

 مع مواعيد املحاضرات العادية، حتى لو تم تصنيف 
ً
العديد من الطالب اآلن على العمل بدوام جزئي، وهو ما يتعارض حتما

 أطول للتخرج. في الواليات املتحدة األمريكية، يبلغ  
ً
 كطالب بدوام كامل. نتيجة لذلك يحتاج الطالب وقتا

ً
الطالب رسميا

 .(Lumina Foundation, 2014ربع سنوات اآلن سبع سنوات )أمتوسط زمن الحصول شهادة البكالوريوس ذات  

 سوق التعلم مدى الحياة 1-6-2
٪ من الطالب  24( أن الطالب غير القادمين مباشرة من املدرسة الثانوية يشكلون اآلن 2012جامعات أونتاريو )الحظ مجلس 

الجدد، وأن عدد الطالب املسجلين في هذا القطاع يتزايد بوتيرة أسرع من الطالب القادمين مباشرة من املدارس الثانوية. 

 خالل حياتهم املهنية لحضور دورات أو برامج أخرى ملواكبة  ولعل األهم من ذلك هو أن العديد من الخريجين يعو 
ً
دون الحقا

هؤالء الطالب بدوام كامل ولديهم عائالت ويقومون بمواءمة   املعارف في مجال عملهم املتغير باستمرار. يعمل العديد من

 .دراساتهم مع التزاماتهم األخرى 
 

 
 متزاي 1.6.2الشكل 

 
 د األهمية للتعليم العالييعد املتعلمون مدى الحياة سوقا

 Evolllution.com الصورة: ©

http://www.luminafoundation.org/publications/A_stronger_nation_through_higher_education-2014.pdf
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ً
تشجيع ودعم هؤالء الطالب، الذين يحتاجون إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في مجتمع   ومع ذلك، من املهم اقتصاديا

قائم على املعرفة. ومع انخفاض معدالت الوالدة وازدياد متوسط العمر، في بعض الواليات القضائية، سيتجاوز عدد الطالب  

 عدد الطال 
ً
ب القادمين مباشرة من املدرسة الثانوية. وهكذا في  الذين تخرجوا بالفعل ولكنهم عادوا ملزيد من الدراسة قريبا

، وأكثر من ثلث جميع الطالب  31جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يبلغ متوسط العمر لجميع طالب الخريجين اآلن 
ً
عاما

   24  علىيزيد عمرهم  
ً
 عاما

ً
والعكس بالعكس.   -ات  إلى الجامع  املعاهد املتوسطة زيادة في انتقال الطالب من كليات    . هناك أيضا

على سبيل املثال، في كندا، يقدر معهد كولومبيا البريطانية للتكنولوجيا أن أكثر من نصف عدد املسجلين الجدد في كل عام 

 .لديهم بالفعل شهادة جامعية

 ون بالفطرةالرقمي 1-6-3
ثمة عامل آخر يجعل الطالب مختلفين إلى حد ما اليوم، وهو االنغماس في التكنولوجيا الرقمية وإتاحتها لهم، وال سيما وسائط 

الرسائل الفورية، وتويتر، وألعاب الفيديو، وفيسبوك، ومجموعة كاملة من تطبيقات املوبايل التي تعمل    االجتماعي:التواصل  

والهواتف املحمولة. هؤالء الطالب هم دائما "متصلون". معظم الطالب   iPad مثل أجهزة على مجموعة متنوعة من األجهزة

يأتون إلى الجامعة أو الكلية وهم على دراية كاملة بوسائط التواصل االجتماعي، وتدور معظم انشطتهم الحياتية حول هذه  

  املواطنين ا  بأن Mark Prensky (2001) الوسائط. يعتقد بعض املعلقين مثل
ً
لرقميين يفكرون ويتعلمون بشكل مختلف تماما

التواصل االجتماعي. انهم يتوقعون استخدام هذه الوسائط في جميع جوانب حياتهم األخرى. ملاذا    في وسائطنتيجة انغماسهم  

 .2، القسم  8يجب أن تكون تجربة التعلم مختلفة؟ سوف نستكشف هذا األمر أكثر في الفصل 

 لنجاحالنخبوية إلى ا من 1-6-4
 
ً
. حتى في الستينيات، عندما   ال يزال العديد من أعضاء هيئة التدريس األكبر سنا

ً
يِحّنون إلى األيام الخوالي عندما كانوا طالبا

أوصت لجنة روبنز بتوسيع الجامعات في بريطانيا، اشتكى نواب رؤساء الجامعات من أن "الزيادة تعني األسوأ". ومع ذلك،  

ومية، فإن الصورة النمطية لألستاذ الذي ينقل معارفه إلى مجموعة صغيرة من الطالب املخلصين  بالنسبة للجامعات الحك

تحت شجرة الزيزفون لم تعد موجودة، اللهم إال في مستوى الدراسات العليا.  ومن غير املرجح أن تعود هذه الصورة إلى  

  ة حيث يبدو أن حكومة كاميرون تحاول إعادة عقارب الساع   باستثناء بريطانيا،  ربما ) العامة  مؤسسات التعليم ما بعد الثانوية  

لقد أدى التوسع في التعليم العالي إلى فتح الجامعات أمام عموم الناس، وأثار مخاوف   إلى خمسينيات القرن العشرين(. 

 .التقليديين. ومع ذلك، فقد رأينا أن سبب هذا التوسع اقتصادي واجتماعي على حد سواء

بة على هذه التغييرات في الجسم الطالبي للجامعات واملعاهد عميقة. في وقت من األوقات، اعتاد أساتذة اآلثار املترتإن 

 ب 10إلى  5الرياضيات األملان أن يفخروا بأن 
ً
  املئة فقط من طالبهم سينجحون في امتحاناتهم. كان مستوى الصعوبة مرتفعا

معدل النجاح املتدني مدى صرامة تعليمهم. تقع على عاتق الطالب،   لدرجة أن من يجتاز االمتحان هم فقط املتميزون. ويظهر 

    رّبما وليس األساتذة، الوصول إلى املستوى املطلوب.  
ً
 لدى طالب الدراسات العليا، لكننا شهدنا تغيرا

ً
ال يزال هذا الهدف قائما

طالب بشكل يناسب الحياة في مجتمع  في الهدف من الجامعات واملعاهد، التي أصبحت تسعى إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من ال

 ب 95قائم على املعرفة. ال يمكننا أن نتخلص من حياة 
ً
  املئة من الطالب، سواء أخالقيا

ً
. في أي حال، تستخدم  أو اقتصاديا

 .الحكومات على نحو متزايد معدالت النجاح والدرجات املمنوحة كمؤشرات أداء رئيسية تؤثر في التمويل

املؤسسات واملعلمين لتمكين أكبر عدد ممكن من الطالب من النجاح، بالنظر إلى التنوع الواسع للهيئة  ثمة تحد كبير يواجه 

الطالبية. هناك حاجة إلى مزيد من التركيز على أساليب التدريس التي تؤدي إلى نجاح الطالب، واملزيد من التفرد في التعلم،  

البية متنوعة أكثر. تضع هذه التطورات مسؤولية أكبر على كاهل املعلمين  وطرق أكثر مرونة ملواجهة التحدي املتمثل في هيئة ط 

 .واملدربين )وكذلك الطالب(، وتتطلب مستوى أعلى بكثير من املهارة في التدريس
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 من البحوث في طرائق تعلم الناس، والكثير من البحوث في 
ً
 كبيرا

ً
أساليب  لحسن الحظ، شهدنا في األعوام املئة املاضية قدرا

التدريس التي تؤدي إلى نجاح الطالب. لسوء الحظ، فإن هذا البحث غير معروف أو مطبق من قبل الغالبية العظمى من  

مدرس ي الجامعات واملعاهد، الذين ما زالوا يعتمدون بشكل أساس ي على أساليب التدريس التي ربما كانت مناسبة عندما كانت  

 ,Christensen Hughes and Mighty   ها لم تعد مناسبة اليوم )انظر، على سبيل املثالهناك صفوف صغيرة وطالب النخبة، ولكن

عدة املعلمين على زيادة (. وبالتالي، هناك حاجة اآلن إلى مقاربة مختلفة للتدريس، واستخدام أفضل للتكنولوجيا ملسا2010

 .فعاليتهم لدى التعامل مع مجموعة متنوعة من الطالب
Activity 1.6 Dealing with diversity 

 التعامل مع التنوع  6-1النشاط 

 ما التغييرات التي الحظتها في الطالب الذين تدرسهم؟ كيف يختلف هذا عن تحليلي؟ .1

 مدى يضع تنوع الطالب مسؤولية أكبر على املعلمين واملدرسين؟ من املسؤول عن ضمان نجاح الطالب؟ إلى أي  .2

هل توافق على أن "املزيد يعني أسوأ"؟ إذا كنت توافق، فما البدائل التي تقترحها للتعليم العالي؟ من سيتحمل   .3

 ذلك؟نفقات 

 من  هل يوجد في بلدك / واليتك توازن صحيح بين التعليم األكاديمي واملنهي؟ هل نركز بشدة على ال  .4
ً
جامعات بدال

 .املهنية؟ بأكملهالكليات التقنية أو 
 

 املراجع 
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 ؟التكنولوجيا الطريقة التي ندرس بهامن املحيط إلى الوسط: كيف تغير  1-7 

 في التعليم، ولكنها بقيت حتى وقت قريب على  لأن  2، القسم 6سنرى في الفصل 
ً
 مهما

ً
 دورا

ً
لتكنولوجيا منذ زمن بعيد دائما

هامش التعليم. تم استخدام التكنولوجيا بشكل أساس ي لدعم التدريس املنتظم في الصفوف، أو العمل في شكل التعليم عن  

 في التعليم املستمر أو اإلرشاد(. ومع ذلك، في السنوات العشر إلى  ب
ً
عد، ألقلية من الطالب أو في أقسام متخصصة )غالبا

الخمس عشرة األخيرة، كانت التكنولوجيا تؤثر بشكل متزايد على األنشطة التعليمية األساسية حتى في الجامعات. يمكن رؤية 

 .يا من املحيط إلى الوسط من خالل التوجهات التاليةبعض الطرق التي تنتقل بها التكنولوج

 التعلم الكامل عبر اإلنترنت 1-7-1
 في معظم األقسام األكاديمية في 

ً
 ومحوريا

ً
 رئيسيا

ً
أصبح التعلم عبر اإلنترنت القائم على الساعات املعتمدة اآلن نشاطا

دراسية التي تجري بالكامل عبر اإلنترنت )أي دورات  يشكل املسجلون في الدورات ال الجامعات واملعاهد وفي بعض املدارس. 

 Allen and)ة التعليم عن بعد( ما بين ربع وثلث جميع املسجلين في التعليم بعد  املرحلة الثانوية في الواليات املتحدة األمريكي

Seaman, 2014). ب 20إلى  10ازدادت معدالت التسجيل عبر اإلنترنت بنسبة تتراوح ما بين 
ً
على مدار الخمسة عشر   املئة سنويا

 املاضية أو نحو ذلك في أمري
ً
 بزيادة في االلتحاق بالكليات الجامعية تبلغ  عاما

ً
 املئة سنويب  3-2  نحو كا الشمالية، مقارنة

ً
. يوجد  ا

اآلن ما ال يقل عن سبعة ماليين طالب في الواليات املتحدة األمريكية يتلقون دورة واحدة كاملة على األقل عبر اإلنترنت، مع  

. أصبح التعلم عبر اإلنترنت  (Johnsonand Mejia, 2014)جتمع في كاليفورنيا ما يقرب مليون تسجيل عبر اإلنترنت في نظام كلية امل

 في العديد من أنظمة التعليم املدرس ي والتعليم ما بعد الثانوي 
ً
 رئيسيا

ً
 .بالكامل مكونا

 

 
 تطور التعلم عبر اإلنترنت في الواليات املتحدة األميركية 1- 7-1الشكل 

 

 التعلم املتمازج والهجين 1-7-2
مع ازدياد عدد املدربين املشاركين في التعلم عبر اإلنترنت، أدرك هؤالء أن الكثير مما يقومون به عادة في الصف يمكن أن يتم  

د  (. نتيجة لذلك، يقوم املدربون بإدخال املزي9بشكل جيد أو أفضل عبر اإلنترنت )هذا املوضوع سيتم شرحه أكثر في الفصل 

 في التدريس الصفي. لذلك يمكن استخدام أنظمة إدارة التعلم لتخزين املحاضرات 
ً
من عناصر الدراسة عبر اإلنترنت تدريجيا

، أو قد يتم توفير روابط لقراءات عبر اإلنترنت، أو يمكن إنشاء منتديات على اإلنترنت للمناقشة.  PDFعلى شكل شرائح أو ملفات

http://www.tonybates.ca/2014/01/19/tracking-online-learning-in-the-usa-and-ontario/
http://www.tonybates.ca/2014/01/19/tracking-online-learning-in-the-usa-and-ontario/
http://www.ppic.org/content/pubs/report/R_514HJR.pdf
http://www.ppic.org/content/pubs/report/R_514HJR.pdf
http://www.ppic.org/content/pubs/report/R_514HJR.pdf
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 لوجه، ولكن دون تغيير نموذج التدريس األساس ي في الصف. وهكذا يتم دمج التعليم عبر ا 
ً
 مع التدريس وجها

ً
إلنترنت تدريجيا

هنا يتم استخدام التعلم عبر اإلنترنت كمكّمل للتعليم التقليدي. على الرغم من عدم وجود تعريفات قياسية أو شائعة في  

 .ستخدام للتكنولوجياهذا املجال، إال أنني سأستخدم مصطلح "التعلم املتمازج" لهذا اال 

أدرك املدربون في اآلونة األخيرة أنه إذا تم تسجيل املحاضرة فإن الطالب يمكنهم مشاهدتها في الوقت الذي يناسبهم، وبالتالي 

 يمكن استخدام وقت الفصل الدراس ي لجلسات تفاعلية أكثر. أصبح هذا النموذج يعرف باسم "الصفوف الدراسية املقلوبة". 

عّد بعض ا
 
 لتحويل جزء كبير من تعليمها إلى أنماط متمازجة وأكثر مرونة. على سبيل املثال، تخطط  ت

ً
ملؤسسات اآلن خططا

سنوات  املئة من موادها التدريسية إلى مواد هجينة أو متمازجة في غضون خمس ب 25جامعة أوتاوا إلى جعل ما ال يقل عن 

(University of Ottawa, 2013)  وتخطط جامعة كولومبيا البريطانية إلعادة تصميم معظم الصفوف الكبيرة للعامين األول .

 مختلطة
ً
 .(Farrar, 2014) والثاني لجعلها صفوفا

 .سوف نناقش اآلثار املترتبة على كل من التعلم الكامل عبر اإلنترنت والتعليم املتمازج في الفصل التاسع

 التعلم املفتوح 1-7-3
هناك تطور متزايد األهمية يرتبط بالتعلم عبر اإلنترنت وهو االنتقال إلى مزيد من التعليم املفتوح. على مدى السنوات العشر  

 في املؤسسات التقليدية.  املاضية، حدثت تطورات  
ً
 مباشرا

ً
األسرع هو الكتب املدرسية    التأثير في التعليم املفتوح بدأت تؤثر تأثيرا

ه اآلن. الكتب املدرسية املفتوحة هي كتب مدرسية رقمية يستطيع الطالب )أو  ؤ مثل هذا الكتاب الذي تقر  –املفتوحة 

 املعلمون( 
ً
لة كان الطالب سيدفعونها القتناء الكتب املدرسية. على سبيل املثال، في ، وبالتالي توفير أموال طائتحميلها مجانا

كندا، وافقت املقاطعات الثالث في كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان على التعاون في إنتاج وتوزيع الكتب املدرسية  

  40املفتوحة التي راجعها النظراء من أجل 
ً
 من املوضوعات األكثر طلبا

ً
 .في برامج الجامعات واملعاهدموضوعا

 عبر   (OER) املوارد التعليمية املفتوحة
ً
هي تطور حديث آخر في مجال التعليم املفتوح. هذه مواد تعليمية رقمية متاحة مجانا

  اإلنترنت يمكن تنزيلها من ِقبل املدربين )أو الطالب( دون مقابل، ويمكن تكييفها أو تعديلها إذا لزم األمر، بموجب ترخيص 

املشاع اإلبداعي الذي يوفر الحماية ملنشئي املواد. قد يكون املصدر األكثر شهرة هو مشروع املوارد التعليمية املفتوحة الذي  

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعد موافقة األساتذة، تحميل   حيث أتاح قام به معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 

، باإلضافة إلى املواد الداعمة مثل الشرائحمحاضرات مسجلة بالفيديو على اإلنترنت م 
ً
 .جانا

 .اآلثار املترتبة على التطورات في التعليم املفتوح 10سيناقش الفصل 

 MOOCsاإلنترنت الدورات التدريبية املفتوحة على  1-7-4
في  .(MOOCs) على اإلنترنت  أحد التطورات الرئيسية في التعليم عبر اإلنترنت هو النمو السريع في الدورات التدريبية املفتوحة

دارس، ودمجت بين العروض التقديمية  2000شارك فيها أكثر من  MOOC ، قدمت جامعة مانيتوبا في كندا أول 2008عام 

يم رسمي.  و الخبراء ومدونات وتغريدات املشاركين. كانت الدورات مفتوحة ألي شخص وليس لديها تق ومدوناتعبر اإلنترنت 

طالب،   100000حول الذكاء الصنعي، واستقطبت أكثر من   MOOC ، أطلق أستاذان من جامعة ستانفورد دورة2012في عام  

 .في جميع أنحاء العالم بسرعة  MOOCs ومنذ ذلك الحين توسعت

 :يمكن أن يختلف، إال أنها تشترك بالخصائص التالية بشكل عام MOOCsشكل  من أن على الرغم 

 مفتوح ألي شخص للتسجيل والتسجيل البسيط )مجرد عنوان بريد إلكتروني( •

 )من  •
ً
 (100،000إلى  1000أعداد كبيرة جدا

 لدى أكثر الجامعات العريقة في الواليات املتحدة األمريكية   •
ً
الوصول املجاني إلى املحاضرات املسجلة بالفيديو، غالبا

 .جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد( الخصوص:)على وجه  

http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/en/documents/e-learning-working-group-report.pdf
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بعض األحيان    وفييارات واألجوبة الفورية،  يم القائم على الحاسوب الذي تستخدم فيه عادة األسئلة متعددة الخو التق •

ضاف تقويم األقران   ي 

املئة ال يأخذون أكثر من  ب 25املئة ال يفعلون سوى التسجيل، ب 50تباين واسع في مدى التزام املتعلمين: ما يصل إلى  •

 .يم النهائيو املئة يصلون إلى التقب 10الوظيفة األولى، وأقل من 

أحدث مثال على التطور السريع للتكنولوجيا، وعلى اإلفراط في الحماس من املتبنين في   ليست سوى  MOOCs ومع ذلك، فإن

وقت مبكر، والحاجة إلى تحليل دقيق لنقاط القوة والضعف في التكنولوجيات الجديدة للتدريس. في وقت كتابة هذا التقرير،  

 . بالتأكيد ستتطور بمرور الوقت، وست .MOOCs من الصعب التنبؤ بمستقبل 
ً
 .لها في سوق التعليم العالي  جد على األرجح مكانا

 .5بشكل كامل في الفصل  MOOCs سيتم مناقشة

 إدارة املشهد املتغير للتعليم 1-7-5
يم قيمة  و تعني هذه التطورات السريعة في التقنيات التعليمية أن أعضاء هيئة التدريس واملعلمين يحتاجون إلى إطار متين لتق

التقنيات املختلفة، الجديدة منها أو القائمة، ولتحديد كيف أو متى تكون هذه التقنيات منطقية بالنسبة لهم ولطالبهم. التعلم  

املتمازج والتعلم عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والتعلم املفتوح كلها تطورات مهمة للتعليم الفعال في العصر  

 .الرقمي
 

 املراجع 
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 استكشاف التطورات الجديدة في التكنولوجيا والتعلم عبر اإلنترنت 1-8

 :التحديات التاليةيواجه املعلمون في كل من الجامعات والكليات 

 اليوم؛ التدريس وفق طرق تساعد في تطوير املعرفة واملهارات الالزمة في مجتمع  •

 .التعامل مع الصفوف الكبيرة على نحو متزايد •

 متزايد؛ تطوير طرق تدريس مناسبة ملجموعات طالبية متنوعة بشكل  •

 التعامل مع مجموعة متنوعة من األنماط املختلفة لتوصيل التعليم. •

ومع ذلك، بوجه عام، ال يتلقى املدرسون واملدربون في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي سوى القليل من التدريب أو ال يحصلون  

ن العديد من معلمي املدارس يفتقرون إلى التدريب الكافي للتعامل مع التقنيات  إ على تعليم أو تدريس أو البحث في التعلم. حتى  

أن يطير الطيارون على طائرة حديثة بدون أي تدريب، ولكن هذا ما نتوقعه بالضبط من املعلمين  املتغيرة بسرعة. ال نتوقع 

 .واملدربين لدينا

يهدف هذا الكتاب بعد ذلك إلى توفير إطار عمل التخاذ القرارات حول كيفية التدريس، وأفضل طريقة الستخدام التكنولوجيا،  

يات واملدارس، مع االعتماد على قدر كبير من البحث في التعلم والتدريس بما يتفق مع القيم األساسية للجامعات والكل

 .واستخدام التكنولوجيا في التدريس، وهذا ما جرى على مدى السنوات الخمسين املاضية أو نحو ذلك

 يتناول الفصل التالي أهم سؤال: كيف تريد التدريس في عصر رقمي؟
 

 1الفصل االستنتاجات الرئيسية من   8-1النشاط 

املستخلصات  استنتاجات تستخلصها من هذا الفصل، باإلضافة إلى    خمس استخدم مربع التعليق لتدوين ما ال يقل عن  

 . التالية

 إجاباتي.مع انقر هنا ملقارنة إجاباتك  
 

 املستخلصات األساسية 

 من أغراض تطوير  ينبغي استخدام طرق التدريس التي تساعد على تطوير ونقل مهارات محددة تخدم  .1
ً
كال

 املعرفة ونشرها، وفي نفس الوقت إعداد الخريجين للعمل في مجتمع قائم على املعرفة.

مع زيادة أعداد الطالب، تراجع التعليم لعدة أسباب، وازداد التركيز على نقل املعلومات وقّل التركيز على    .2

التفكير الناقد أو األصيل. مع أن هذه   املحاكمة، واستكشاف األفكار، وتقديم وجهات نظر بديلة، وتنمية

 .املهارات هي بالضبط ما يحتاجه الطالب في مجتمع قائم على املعرفة

 من التركيز على أساليب   .3
ً
 للمؤسسات. وهذا يتطلب مزيدا

ً
 كبيرا

ً
يعد التنوع الواسع للهيئة الطالبية تحديا

 أكثر للتعلم، و 
ً
 أكثر مرونةالتدريس التي توفر الدعم للمتعلمين، وتخصيصا

ً
 .توفيرا

  متصلة؛التعلم عبر اإلنترنت هو سلسلة   .4
ً
أين يجب أن   حول: على كل معلم وكل مؤسسة اآلن أن يتخذ قرارا

 تتموضع مادة معينة أو برنامج معين ضمن سلسلة التواصل هذه؟

  أثناء لية عن الدعم  كلما ازداد توفر املحتوى األكاديمي املفتوح واملجاني، ازداد بحث الطالب في مؤسساتهم املح .5

 من البحث عن املحتوى التعليمي. هذا يزيد التركيز على مهارات التدريس ويقلل التركيز على الخبرة  
ً
التعلم، بدال

 .في املوضوع

يم قيمة التقنيات املختلفة، الجديدة منها أو  و يحتاج أعضاء هيئة التدريس واملعلمون إلى إطار قوي لتق .6

 لهم )و / أو 
ً
 .طالبهم(لالقديمة، لتحديد كيف أو متى يكون استخدام هذه التقنيات مناسبا
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 طبيعة املعرفة وآثارها على التدريس  الثاني:الفصل 

 الهدف من هذا الفصل 

 تدريس.اعتمادها في اليناقش هذا الفصل العالقة بين وجهات نظرنا حول طبيعة املعرفة والطريقة التي نقرر 

 على: 
ً
 بعد قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

 حاليا؛ التعرف على موقعك املعرفي / الفلسفي الذي يحدد الطريقة التي تدرس بها  •

 اليومية؛ التفكير في أوجه التشابه أو االختالف بين املعرفة األكاديمية واملعرفة  •

 التدريس؛تحديد ما إذا كانت التكنولوجيا تغير طبيعة املعرفة، والنظر في اآلثار املترتبة على   •

 التدريس؛وصف بعبارات عامة النظريات الرئيسية للتعلم ومناقشة آثارها على   •

 طالبك؛ تحديد مستويات وأنواع مختلفة من التعلم وتحديد ما هو األنسب ملجالك /   •

 موضوعك؛اتيجية أو فلسفة شخصية لتدريس دمج هذه األفكار في استر  •

 ر ما إذا كنت ستغير نهجك الكلي للتدريس أم ال في ضوء القضايا املثارة في هذا الفصل. اقر إ •
 

 ؟ ما الذي يغطيه هذا الفصل

 .سأناقش في هذا الفصل معتقدات مختلفة حول طبيعة املعرفة، وكيف يؤثر ذلك على التعليم والتعلم

 :طي هذا الفصل املوضوعات التاليةعلى وجه الخصوص، يغ

 مناقشة ما قبل حفل العشاء   :ج السيناريو •

 الفن، النظرية، البحث، وأفضل املمارسات في التدريس  2-1 •

 نظرية املعرفة ونظريات التعلم 2-2 •

 املوضوعية والسلوكية  2-3 •

 املعرفية 2-4 •

 البنائية  2-5 •

 الترابطية  2-6 •

 هل تتغير طبيعة املعرفة؟  2-7 •

 ملخص  2-8 •

 في هذا الفصل األنشطة التالية
ً
 :ستجد أيضا

؟  1-2 النشاط  •
ً
 برأيك متى يكون املعلم جيدا

 تحديد حدود السلوكية  3-2النشاط   •

 تحديد حدود اإلدراك املعرفي 4-2النشاط   •

 تحديد حدود البنائية 5-2 النشاط  •

 تحديد حدود التوصيلية  6-2 النشاط  •

 األكاديمية نظرية املعرفة واملعرفة  7-2النشاط  •
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 املستخلصات األساسية 

، وال  التدريس مهنة معقدة للغاية، تحتاج إلى التكيف مع قدر كبير من التنوع في السياق واملوضوع واملتعلمين .1

واسعة. ومع ذلك، من املمكن تقديم مبادئ توجيهية أو مبادئ تستند إلى أفضل  التعميمات تخضع لل

 للظروف املحليةاملمارسات والنظرية والبحث، 
ً
 .والتي يجب بعد ذلك تكييفها أو تعديلها وفقا

 خبراء آخرون في مجال ما، شكل نهجنا في التدريس.   يتبناها تشكل معتقداتنا وقيمنا األساسية، التي  .2
ً
عادة

 ال 
ً
 ما تكون هذه املعتقدات والقيم الضمنية غير شائعة وغالبا

ً
طالبنا، على  إلى بشكل مباشر ننقلها غالبا

" في مجال موضوع معينا
ً
 .لرغم من أنها تعتبر مكونات أساسية لتصبح "خبيرا

 .تعكس نظريات التعلم املختلفة وجهات نظر مختلفة حول طبيعة املعرفة .3

، أو حتى إذا كان املعلم غير  هذه البداية واضحةكن تيبدأ كل معلم من موقع معرفي أو نظري، حتى لو لم  .4

 ملعتقداته
ً
 .مدرك تماما

 إذا اس .5
ً
من نظريات التعلم املبينة هنا.  نظرية من األدلة التجريبية لدعم كل تثنينا النهج الترابطي، نجد نوعا

 .الفرق إذن يتعلق بالقيم واملعتقدات املتعلقة باملعرفة بقدر ما يتعلق بفعالية كل نظرية

أهمية أكثر اليوم في ة تكتسب هذه املعرفيقال إن املعرفة األكاديمية تختلف عن أشكال املعرفة األخرى، و  .6

 .العصر الرقمي

. ومع ذلك، فإن املعرفة األكاديمية ليست هي النوع الوحيد من املعرفة املهم في مجتمع اليوم، وكمدرسين  7 .7

كل  أهميتها املحتملة لطالبنا، والتأكد من أننا نقدم  ، ومدى  خرى األ يجب أن نكون على دراية بأشكال املعرفة  

 املحتويات واملهارات الالزمة للطالب في العصر الرقمي.
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 مناقشة ما قبل حفل العشاء :ج السيناريو

 .قائمة الشخصيات

 بيتر وروث )مضيفان(  •

 ستيفن )مهندس ميكانيكي وشقيق بيتر(  •

 كارولين )كاتبة وصديقة روث(  •

 
ً
   ستيفن:بيتر مخاطبا

ً
أعتقد أن كارولين وصلت. أعلم اآلن أنك لم تقابل كارولين من قبل، ولكن أرجوك أن تكون مهذبا

 هذه املرة. في آخر مرة كنت هنا، 
ً
 .قلت كلمة واحدة بصعوبةواجتماعيا

، لم يقل أحد أي ش يء يهمني. كان كل ش يء عن الكتب والفن. أنت تعرف أنني لست
ً
 في هذا النوع من  ستيفن. حسنا

ً
مهتما

 .األشياء

، فقط جرب. ها هي. كارولين 
ً
سعيد لرؤيتك مرة أخرى. تعالي واجلس ي. هذا أخي ستيفن. ال أعتقد أنك قابلته   - بيتر: حسنا

، ماذا تريدين أن تشربي؟  - من قبل مع أني حدثتك عنه 
ً
 إنه أستاذ الهندسة امليكانيكية في الجامعة املحلية. لكن أوال

 ستيفنلين. كارو 
ً
 من النبيذ األبيض من فضلكمرحبا

ً
 .. ال، ال أعتقد أننا التقينا. تشرفت بمقابلتك. بيتر، أريد كأسا

 .كم تتعارفون وأذهب إلحضار املشروبات وأساعد روث في املطبخكبيتر. سأتر 

 ستيفن. يقول بيتر أنك كاتب. عن ماذا تكتب؟ 

، تريد أن تصل 
ً
مباشرة إلى النتيجة، أليس كذلك؟ من الصعب بعض الش يء اإلجابة على سؤالك. كارولين )ضاحكة(. حسنا

 .يعتمد ذلك على ما يهمني في ذلك الوقت

 ستيفن. وما الذي يهمك في الوقت الحالي؟

. كان  
ً
 أيضا

ً
 جما

ً
كارولين. أفكر في كيفية رد فعل شخص ما على فقدان شخص يحبه بسبب تصرفات شخص آخر يحبه حبا

ء ذلك مجرد خبر يروي كيف قتل األب بطريق الخطأ ابنته البالغة من العمر عامين عن طريق دهسها عندما كان  الدافع ورا

خرج السيارة من املرآب. كانت زوجته قد سمحت للفتاة باللعب في الحديقة األمامية ولم تكن تعلم أن زوجها كان يخرج   ي 

 .السيارة

 .الجحيم لم يكن لديه كاميرا فيديو للرؤية الخلفيةستيفن. هللا، هذا فظيع. أتساءل ملاذا بحق  

 حول هذه  
ً
، الش يء الرهيب في األمر هو أن ذلك يمكن أن يحدث ألي شخص. لهذا السبب أريد أن أكتب شيئا

ً
كارولين. حسنا

 .املآس ي اليومية

من األشياء بنفسك؟ أم   هذا النوع  ستيفن. ولكن كيف يمكنك أن تكتبي عن ش يء من هذا القبيل إذا لم تكوني قد واجهِت 

 أن هذا حصل بالفعل لِك؟ 

، أعتقد أن هذا فن الكتابة  
ً
القدرة على االندماج في عوالم اآلخرين، وتوقع مشاعرهم وعواطفهم    -كارولين. ال، شكرا هلل. حسنا

 .وتصرفاتهم نتيجة ذلك

 بذلك في هذه الحالة؟ستيفن. لكن أال تحتاجين إلى شهادة في علم النفس أو خبرة في املواساة للقيام 

، قد أتحدث إلى أشخاص عانوا من أنواع مماثلة من املآس ي  
ً
هذه املآس ي،   سيكونون بعدكيف  العائلية ألعرفكارولين. حسنا

 لنوع الشخصيات التي تهمني
ً
 .وألفهم كيف يمكن أن أتصرف في مثل هذا املوقف، وإسقاط ذلك وتعديله وفقا

 كما تعتقدين؟ستيفن. ولكن كيف تعرفين أن هذا س 
ً
، وأن رد فعل الناس سيكون حقا

ً
 يكون صحيحا

، ما هي "الحقيقة" في مثل هذا املوقف؟ من املرجح  
ً
ن األشخاص املختلفين سيتصرفون بأشكال مختلفة. هذا  أ كارولين. حسنا

االثنين، ومع من  ما أريد استكشافه في الرواية. يتفاعل الزوج بطريقة ما، والزوجة بطريقة أخرى، ثم هناك تفاعل بين 
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ً
أفضل، أو أنهم سوف يتفككون   حولهم. أنا أهتم بشكل خاص بما إذا كان بإمكانهم أن ينموا بالفعل وأن يصبحوا أشخاصا

 
ً
 .ويدمر بعضهم بعضا

  ذلك؟ي قبل أن تعرفي ئستيفن. ولكن كيف يمكنك أن تبد

 
ً
 وفق ذلكنا ال أنتظر. أريد أن تنمو الشخص أ ، هذه هي الحقيقة،كارولين. حسنا

ً
 .يات في مخيلتي، وستحدد النتيجة حتما

 ستيفن. لكن إذا كنت ال تعرفين الحقيقة، كيف استجاب هذان الشخصان فعلي
ً
لهذه املأساة، كيف يمكنك مساعدتهم أو   ا

 مساعدة أمثالهم؟ 

أحاول فهم الحالة اإلنسانية  كارولين. لكنني روائية ولست معالجة. ال أحاول مساعدة أي شخص في مثل هذا املوقف الفظيع.  

 .العامة، ولكي أفعل ذلك، يجب أن أبدأ بنفس ي، بما أعرفه وأشعر به، وأعرضه في سياق آخر

ستيفن. لكن هذا هراء. كيف يمكنك أن تفهمي الحالة اإلنسانية فقط من خالل النظر إلى الداخل، والتوصل إلى موقف  

 خيالي، ربما ال عالقة له بما حدث بالفعل؟

، كيف حالكما؟ كار 
ً
 املشروبات(. حسنا

ً
 ولين )تنهدات(. ستيفن، أنت عالم نموذجي، بال خيال. بيتر )يصل حامال

من الواضح في هذه املرحلة أن األمور ليست على ما يرام. املشكلة هي أن لديهما وجهات نظر مختلفة حول الحقيقة وكيف  

 حول ما الذي يشكل املعرفة، وكيفية اكتساب املعرفة، وكيف  يمكن الوصول إليها. فهي تبدأ من وجهات نظر مختلفة تما 
ً
ما

 
ً
، كان لدى اإلغريق القدماء كلمة للتفكير في طبيعة املعرفة: نظرية املعرفة. سنرى  يتم التحقق من صحتها. كما هو الحال دائما

 .أن هذا هو محرك مهم لكيفية تعليمنا
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 املمارسات في التدريسالفن، النظرية، البحث، وأفضل  2-1

 
لتعليقاتي حول سبب أهمية هذا الفصل في بقية الكتاب، 

 التالي:يرجى النقر على الرابط 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-

content/uploads/sites/29/2015/08/Epistemology-MP3.mp3 
 

فن ألن أي معلم أو مدرب يواجه متغيرات عديدة ومتغيرة باستمرار، وهذا يتطلب   التعليم عبارة عن مزيج من الفن والعلم. إنه

الحكم السريع واتخاذ القرارات. عادة ما يكون لدى املعلمين الجيدين شغف بالتدريس، لذلك فإن الجانب العاطفي وكذلك  

 بالعالقات الشخصية
ً
، إلى أي مدى يمكن للمدرب التعاطف مع  الجانب املعرفي مهم. في كثير من الحاالت، يتعلق األمر أيضا

 .الطالب أو تقدير صعوباتهم في التعلم، ومدى قدرة املعلم على التواصل بفعالية

 ما تكون متضاربة   علم مبني التدريس أيضا 
ً
على أساس النظرية والبحث. سنرى في الواقع العديد من النظريات التي غالبا

 من األبحاث  ئعرفة وأنظمة القيم املختلفة. شهدنا خالل املبسبب االختالفات املعرفية حول طبيعة امل
ً
 كبيرا

ً
ة عام املاضية قدرا

التجريبية حول كيفية تعلم الطالب، وطرق التدريس الفعالة، والتي كانت في أفضل حاالتها تستند إلى قاعدة نظرية قوية 

نيت عبر طريق جمع البيانات الصّماء )الت  .منها؟(صنيفات العاملية، أي وواضحة، وفي أسوأ األحوال ب 

عرف باسم "أفضل املمارسات"، وهي تبنى على خبرة املعلمين. مع    ما ي 
ً
إلى جانب املمارسات القائمة على البحث، هناك أيضا

أنه في كثير من الحاالت تم التحقق من صحة أفضل املمارسات هذه من خالل البحوث أو نظريات التعلم، إال أنها ليست  

 من ِقبل اآلخرين، مع أن أفضل  صحيحة دائم 
ً
عتمد دائما . ونتيجة لذلك، فإن ما يعّده البعض أفضل املمارسات قد ال ي 

ً
ا

. املحاضرات هي مثال جيد. في الفصل 
ً
عتبر بشكل عام مقبولة حاليا

 
، تم تقديم دليل قوي على أن  3، القسم 3املمارسات ت

يزال العديد من املعلمين يعتقدون أنها الطريقة األنسب لتدريس   املحاضرات تعاني من العديد من القيود، ومع ذلك ال 

 .موضوعاتهم

 
ً
 ال ومع ذلك، حتى املعلمين الذين تلقوا تدريبا

ً
  واسعا

ً
معلمين جيدين إذا لم تكن لديهم املوهبة والتواصل   يصبحون دائما

(، وقد ينجحون في بعض األحيان، حتى  
ً
الوثيق مع املتعلمين واملعلمين غير املدربين )وهذا يشمل جميع مدرس ي الجامعة تقريبا

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Epistemology-MP3.mp3
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Epistemology-MP3.mp3
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 ما يعتبرون   لو كانت خبرتهم قليلة، ألن لديهم موهبة أو موهبة داخلية. ومع ذلك، على الرغم من أن هؤالء املدربين
ً
غالبا

 
ً
  انتصارا

ً
  للفن على العلم في التدريس، إال أنهم نادرا

ً
. لقد تعلم الكثير من هؤالء املدربين الرائعين غير املدربين  ما يكونون عمليا

 .على الوظيفة بسرعة عن طريق التجربة والخطأ، مع وقوع خسائر ال مفر منها على طول الطريق

 ما تكون املناقشات  لكل هذه األسباب، ال توجد طر 
ً
يقة واحدة أفضل للتدريس تتناسب مع جميع الظروف، ولهذا السبب غالبا

. عادة ما يكون لدى املعلمين الجيدين  
 
حول املقاربات "الحديثة" أو "التقليدية" لتعليم القراءة أو الرياضيات عقيمة تماما

 حول ما يشكل  ترسانة من األدوات واألساليب واملناهج التي يوظفونها وفق الظ
ً
روف. سيختلف املدرسون واملدربون أيضا

 على فهمهم ملاهية املعرفة، وما هو األكثر أهمية في التعلم، وأولوياتهم من حيث املخرجات  
ً
  التعليمية التدريس الجيد، اعتمادا

 .املرغوبة

ومع ذلك، فإن هذه التناقضات الواضحة ال تعني أننا ال نستطيع وضع مبادئ توجيهية وتقنيات لتحسين جودة التعليم، أو  

أننا ال نملك مبادئ أو أدلة يمكن أن تستند إليها القرارات املتعلقة بالتدريس، حتى في عصر رقمي سريع التغير. الهدف من  

ات، مع إدراكنا صعوبة إيجاد مقياس واحد يناسب الجميع، وأن كل معلم أو مدرس  هذا الكتاب هو توفير مثل هذه اإلرشاد

سيحتاج إلى اختيار االقتراحات املوجودة في هذا الكتاب وتكييفها مع حالته الفريدة. لذلك علينا لدى اتباع هذا النهج في  

 ما 
ً
يتم تناولها في املناقشات اليومية حول   العمل استكشاف بعض القضايا األساسية حول التعليم والتعلم، والتي نادرا

 .وأهمها هذه القضاياالتعليم. نظرية املعرفة هي أول  
 

 : برأيك، ما الذي يجعل املعلم الجيد؟ 1-2النشاط 

 اكتب، حسب األولوية، ما تعتبره أهم ثالث خصائص للمعلم الجيد.  .1

، ثم قارن إجاباتك بإجابات  1-2البند    عندما تنتهي من ذلك، انتقل إلى قسم التعليقات، وأضف مساهمتك تحت  .2

 مقارنتها بإجابتي في قسم التعليقات. 
ً
 اآلخرين الذين فعلوا ذلك. يمكنك أيضا

 لسبب اختالف إجابتك عن اآلخرين )واإلجابة!(. .3
ً
 أضف توضيحا
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 ونظريات التعلم نظرية املعرفة 2-2

 ما هي نظرية املعرفة؟  2-2-1
 عن طبيعة املعرفة. املسألة هنا ليست من منهما  في سيناريو حفل  

ً
العشاء، كان لدى ستيفن وكارولين معتقدات مختلفة تماما

كان على صواب، بل في أن لكل منا معتقدات ضمنية حول طبيعة املعرفة، وما الذي يشكل الحقيقة، وكيف يمكن التحقق  

ما هي أفضل السبل ملساعدة الناس على اكتساب تلك  من صحة تلك الحقيقة على نحو أفضل، ومن وجهة نظر التدريس، 

 على املوضوع، وفي بعض املجاالت، مثل العلوم االجتماعية، حتى ضمن  
ً
املعرفة. سيختلف أساس هذا االعتقاد، اعتمادا

 
ً
 تاما

ً
على   مجال معرفي واحد. سوف يصبح من الواضح أن اختيارنا ملناهج التدريس واستخدام التكنولوجيا يعتمد اعتمادا

املعتقدات واالفتراضات التي لدينا حول طبيعة املعرفة، ومتطلبات موضوعي الذي ندّرسه، وكيف نعتقد أن الطالب يتعلمون.  

 أن هناك بعض املعتقدات املشتركة حول املعرفة األكاديمية التي تتجاوز الحدود التربوية، ولكنها تفصل املعرفة 
ً
سنرى أيضا

 ."مة، "معرفة كل يوماألكاديمية عن املعرفة العا

إن الطريقة التي ندرس بها في التعليم العالي سوف تكون مدفوعة في املقام األول بمعتقداتنا، واألهم من ذلك، باإلجماع املتفق  

عليه على نطاق واسع ضمن التخصص األكاديمي حول ما يشكل معرفة صحيحة في موضوع معين. تركز طبيعة املعرفة على  

 ما "حقيقي"؟ أسئلة من هذا النوع معرفية في طبيعتها. يقول هوفر  كيفية معرفة ما ن
ً
عرفه. ما الذي يجعلنا نعتقد أن شيئا

 :(1997)وبنتريش 

 "نظرية املعرفة هي فرع من الفلسفة يهتم بطبيعة املعرفة وتبريرها"

بين توماس هكسلي وأسقف أكسفورد، صمويل ويلبرفورس، حول أصل   1860الحجة الشهيرة في الرابطة البريطانية في عام 

األنواع هي مثال كالسيكي على الصدام بين املعتقدات حول أسس املعرفة. جادل ويلبرفورس أن اإلنسان خلقه هللا. جادل  

 ألن املعرفة "الحقيقية"  هكسلي بأن اإلنسان تطور من خالل االصطفاء الطب
ً
يعي. اعتقد األسقف ويلبرفورس أنه كان محقا

اعتقد البروفيسور هكسلي أنه كان على صواب ألن املعرفة   املقدس؛كانت مصممة من خالل اإليمان وتفسير الكتاب 

 ."الحقيقية" مشتقة من العلم التجريبي والشك العقالني

ر فهم الطالب، ضمن تخصص معين، للمعايير والقيم التي تقوم عليها الدراسة  يهدف جزء مهم من التعليم العالي إلى تطوي

األكاديمية لهذا التخصص، وتشمل هذه األسئلة ما الذي يشكل معرفة صحيحة في هذا املجال. بالنسبة للعديد من الخبراء  

 ما تكون هذه االفتراضات قوية ومضمنة لدرجة أن الخبراء قد ال 
ً
يكونون واعين بها عالنية ما لم يتم  في مجال معين، غالبا

 ما يستغرق الفهم العميق ألنظمة القيمة األساسية التي تدفع إلى 
ً
الطعن فيها. لكن بالنسبة إلى املبتدئين، مثل الطالب، غالبا

 
ً
 طويال

ً
 .اختيار املحتوى وطرق التدريس وقتا

 .لذلك فإن ملوقفنا املعرفي نتائج عملية مباشرة على طرائق تعليمنا

 نظرية املعرفة ونظريات التعلم 2-2-2
 ألن  

ً
سيكون معظم املدرسين في املدارس من الروضة حتى الشهادة الثانوية على دراية بالنظريات الرئيسية للتعلم، ولكن نظرا

البحث الذي أجروه أو املهارات املهنية التي   تخصصهم أو مدرس ي التعليم بعد الثانوي يجري اختيارهم في املقام األول وفق 

يمتلكونها، البد من تقديم ومناقشة وجيزة لهذه النظريات الرئيسية. في املمارسة العملية، حتى من دون تدريب رسمي أو معرفة  

رية الرئيسية، بنظريات التعلم املختلفة، سوف يتعامل جميع املعلمين واملدربين مع التدريس وفق واحدة من هذه النهج النظ

، مع تطور التعليم عبر اإلنترنت، والتعليم  
ً
سواء كانوا مدركين للمصطلحات التعليمية املحيطة بهذه األساليب أم ال. أيضا

 .القائم على التكنولوجيا، والشبكات الرقمية غير الرسمية للمتعلمين، ظهرت نظريات جديدة للتعلم
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يكون املعلمون واملدربون في وضع أفضل التخاذ خيارات حول كيفية التعامل مع  من خالل معرفة املناهج النظرية البديلة، 

تعليمهم بطرق تتناسب بشكل أفضل مع االحتياجات املتصورة لطالبهم، ضمن العديد من حاالت التعلم املختلفة التي  

ن في العصر الرقمي والتي  هذا مهم بشكل خاص عند معالجة العديد من متطلبات املتعلمي واملدربون.يواجهها املعلمون 

. وعالوة على ذلك، فإن اختيار أو تفضيل نهج نظري معين سيكون له آثار كبيرة على الطريقة التي  1عرضناها في الفصل 

 .التعليمتستخدم بها التكنولوجيا لدعم 

ى أقل تقدير. يمكن ألولئك  في الواقع، هناك قدر كبير من األدبيات حول نظريات التعلم، وأنا أدرك أن العالج هنا سطحي، عل

 Harasim كتاب مقابل سعر باهظ، أو شراءSchunk (2011) شراء كتاب الذين يفضلون دراسة نظريات التعلم بالتفصيل 

 لجميع نظريات التعلم، ولكنه   (2012)
ً
 شامال

ً
بسعر معقول أكثر. على الرغم من أن الهدف من كتابي ليس أن يكون مرجعا

 القتراح 
ً
 .يم طرق التدريس املختلفة لتلبية االحتياجات املتنوعة للمتعلمين في العصر الرقميو وتقيوفر أساسا

 في األقسام التالية، أدرس أربع
ً
  ا

ً
 .، ونظريات املعرفة األساسية التي تستند إليهامن نظريات التعلم األكثر شيوعا

 

 املراجع 
Harasim, L. (2012) Learning Theory and Online Technologies New York/London: Routledge 
Hofer, B. and Pintrich, P. (1997) ‘The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing 
and their relation to learning’ Review of Educational Research Vol. 67, No. 1, pp. 88-140 
Schunk, D. (2011) Learning Theories: An Educational Perspective Boston MA: Allyn and Bacon 
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 املوضوعية والسلوكية 2-3

 
 النظام الشمس ي: هل هو حقيقة موضوعية؟  2.3.1الشكل 

 الصورة: © االتحاد الفلكي الدولي / ويكيبيديا

 نظرية املعرفة املوضوعية 2-3-1
هناك مجموعة موضوعية وموثوقة من الحقائق واملبادئ والنظريات التي تم اكتشافها وتحديدها أو   املوضوعيون أنيعتقد 

أنها ستكون كذلك على مر الزمن. يرتبط هذا املوقف باالعتقاد بأن الحقيقة موجودة خارج العقل البشري، أو بشكل مستقل  

يزياء ثابتة، على الرغم من أن معرفتنا بها قد تتطور عندما  عما قد يؤمن به الفرد أو ال يؤمن به. وبالتالي فإن قوانين الف 

 ."نكتشف "الحقيقة

 املناهج املوضوعية في التدريس 2-3-2
من املرجح أن يعتقد املعلم الذي يعمل من وجهة النظر املوضوعية في املقام األول أن الدورة يجب أن تقدم مجموعة من  

 .ف حقائق وصيغ ومصطلحات ومبادئ ونظريات وما شابهاملعارف ينبغي تعلمها. قد تكون هذه املعار 

رف ذا أهمية قصوى. يجب أن تكون املحاضرات والكتب املدرسية موثوقة،  ا يصبح النقل الفعال لهذه املجموعة من املع

واسترجاعها، ضمن اإلطار  وغنية باملعلومات، ومنظمة، وواضحة. مسؤولية الطالب هي فهم املعرفة املنقولة إليه بدقة، 

املعرفي اإلرشادي التخصص ي، بناًء على األدلة التجريبية واختبار الفرضيات. تتطلب مهام الدورة واالمتحانات من الطالب 

 ملعايير النهج املوضوعي سويقالعثور على "اإلجابات الصحيحة" وت
ً
  - ها. يجب أن يظل التفكير األصلي أو اإلبداعي يعمل وفقا

 .ر، يجب أن يحترم التطوير املعرفي الجديد املعايير الصارمة لالختبار التجريبي ضمن األطر النظرية املتفق عليهابمعنى آخ 

 بدرجة كبيرة في ماذا وكيف يتعلم الطالب، وعليه اختيار ما هو مهم للتعلم،  
ً
يجب أن يكون املعلم "املوضوعي" متحكما

 يم املتعلمين.و ية تقوتسلسل املوضوعات، واألنشطة التعليمية، وكيف

 السلوكية 2-3-3
على الرغم من تطويرها في البداية في العشرينيات من القرن املاض ي، إال أن السلوكيات ال تزال تهيمن على مناهج التعليم  

والتعلم في العديد من األماكن، وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية. علم النفس السلوكي هو محاولة لوضع نموذج لدراسة  

الفيزيائية، وبالتالي يركز االنتباه على جوانب السلوك القادرة على املالحظة املباشرة  سلوك اإلنسان على أساليب العلوم 
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والقياس. الفكرة الجوهرية للسلوكية هي أن بعض االستجابات السلوكية تصبح مرتبطة بطريقة آلية ودائمة مع محفزات  

ن هذا الفعل املنعكس الفيزيولوجي البحت، محددة. وبالتالي سوف تثير بعض الحوافز استجابة معينة. أبسط صوره، قد يكو 

 .مثل تقلص قزحية العين عندما يتم تحفيزها بواسطة الضوء الساطع

 
ً
. ومع ذلك، أظهر السلوكيون في املختبرات أنه من املمكن تعزيز العالقة ومع ذلك، فإن معظم السلوك البشري هو أكثر تعقيدا

معينة من خالل الثواب أو العقاب. يعتمد الترابط بين الحافز واالستجابة    بين أي محفز أو حدث معين وبين استجابة سلوكية

على وجود وسيلة مناسبة للتعزيز في وقت االرتباط بين الحافز واالستجابة. يعتمد هذا على السلوك العشوائي )التجربة  

 .والخطأ( الذي يتم تعزيزه بشكل مناسب عند حدوثه

(. وأظهر أنه يمكن تدريب الحمام على سلوك معقد للغاية 1968سكينر )  الذي طورهئن  هذا هو في األساس مفهوم تكييف الكا

من خالل مكافأة االستجابات املرغوبة الخاصة التي قد تحدث في البداية بشكل عشوائي، مع وجود محفزات مناسبة، مثل  

 أنه يمكن تطوير سلسلة من االستجابات، دون الحاج
ً
ة إلى وجود محفزات متداخلة، مما  تقديم حبات الطعام. وجد أيضا

. عالوة على ذلك، يمكن تخميد السلوك غير املناسب أو السلوك الذي تم  
ً
يربط الحافز البعيد في البداية بسلوك أكثر تعقيدا

، مثل التغذية املرتدة الفورية للنشاط 
ً
 جدا

ً
 عن طريق سحب التعزيز. يمكن أن يكون التعزيز عند البشر بسيطا

ً
  تعلمه مسبقا

 .أو الحصول على إجابة صحيحة الختبار متعدد الخيارات

نتج عام 
 
وهو موجود   1954يمكنك مشاهدة فيلم رائع مدته خمس دقائق لـسكينر يصف آلة التدريس الخاصة به في فيلم أ

 :الرابط، إما عن طريق النقر على الصورة أعاله أو على  YouTube على

 http://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo 

من بين املقاربات السلوكية في التدريس االعتقاد بأن التعلم تحكمه مبادئ ثابتة، وهذه املبادئ مستقلة عن السيطرة الواعية  

لى درجة عالية من املوضوعية بالطريقة التي ينظرون بها إلى النشاط البشري،  من جانب املتعلم. يحاول السلوكيون الحفاظ ع

نظر إلى السلوك البشري قبل كل ش يء    اإلشارة إلى حاالت غير قابلة للقياس، مثل املشاعر واملواقف والوعي. ي 
ً
ويرفضون عموما

 من  
ً
 .موقع معرفي موضوعيعلى أنه يمكن التنبؤ به ويمكن التحكم فيه وهكذا تنبع السلوكية أساسا

توفر نظرية التعلم التي طورها سكينر األساس النظري األساس ي لتطوير آالت التدريس، وأهداف التعلم القابلة للقياس،  

 في تدريب الشركات والعسكريين،  
ً
والتعليم بمساعدة الكمبيوتر، واختبارات االختيارات املتعددة. ال يزال تأثير السلوكية قويا

ت العلوم والهندسة والتدريب الطبي. يمكن أن تكون ذات قيمة عالية لدى تعلم الحقائق أو اإلجراءات  وفي بعض مجاال 

القياسية مثل جداول الضرب، أو للتعامل مع األطفال أو البالغين ذوي القدرات املعرفية املحدودة بسبب اضطرابات الدماغ،  

 .ات التجارية الثابتة والتي ال تتغير وال تتطلب محاكمة خاصةأو لالمتثال للمعايير أو العمليات الصناعية أو العملي

 والقابلة للقياس، هي أساس املفاهيم  
ً
السلوكية، التي تركز على الثواب والعقاب كدوافع للتعلم، وعلى النتائج املحددة مسبقا

ليس من املستغرب إذن    التعلم.بأتمتة  الشعبية للتعلم السائدة بين العديد من اآلباء والسياسيين، وعلماء الكمبيوتر املهتمين  

  
ً
 وثيقا

ً
أن يكون هناك ميل حتى وقت قريب لرؤية التكنولوجيا، وخاصة التعليم بمعونة الكمبيوتر، على أنها ترتبط ارتباطا

مها  أن أجهزة الكمبيوتر ال ينبغي بالضرورة استخدا  4، القسم 5بالنهج السلوكي للتعلم، على الرغم من أننا سنرى في الفصل 

 .بطريقة سلوكية
 

http://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo
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نتج عام  3- 3-2 شكل ال

ُ
، إما عن طريق النقر  YouTube وهو موجود على 1954فيلم فيديو لـسكينر يصف آلة التدريس الخاصة به في فيلم أ

 :الرابطعلى الصورة أعاله أو على 

 

، على الرغم من أن السلوكية أسلوب "موضوعي" في التدريس، إال أنها ليست 
ً
 ."الطريقة الوحيدة للتدريس "بموضوعيةأخيرا

 
ً
  على سبيل املثال، يمكن للتعلم القائم على حل املشكالت أن يتبع نهجا

ً
 .للغاية في املعرفة والتعلم موضوعيا

 

 تحديد حدود السلوكية  3-2النشاط 

 سلوكي؟ النهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه من األفضل "تعليمها" أو تعلمها من خالل   .1

 سلوكي؟ النهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه لن يتم تدريسها بشكل مناسب من خالل   .2

 ما أسبابك؟  .3

 

 املراجع 
Skinner, B. (1968) The Technology of Teaching, 1968. New York: Appleton-Century-Crofts 
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 املدرسة املعرفية 2-4

 املعرفية؟ما هي  2-4-1
من االنتقادات الواضحة للسلوكية أنها تتعامل مع البشر على أنهم صندوق أسود، حيث تكون مدخالت الصندوق األسود  

تجاهله أو ال يعتبر موضع اهتمام. ومع ذلك، ومخرجاته معروفة وقابلة للقياس، لكن ما يجري داخل الصندوق األسود يتم 

فإن البشر لديهم القدرة على التفكير الواعي، وصنع القرار، والعواطف، والقدرة على التعبير عن األفكار من خالل الخطاب  

ما يجري   االجتماعي، وكل هذا مهم للغاية للتعلم. وبالتالي، من املحتمل أن نحصل على فهم أفضل للتعلم إذا حاولنا معرفة

 .داخل الصندوق األسود

التي يعتبرونها ضرورية للتعلم   -التمثيالت الداخلية والواعية للعالم  -لذلك ركز املعرفيون على تحديد العمليات العقلية 

 :النهج املعرفي للتعلم على النحو التالي Fontana (1981) فونتانا اإلنساني. يلخص

ذا أردنا أن نفهم التعلم، ال يمكننا أن نحصر أنفسنا في سلوك يمكن مالحظته، ولكن إن النهج املعرفي ... ينص على أنه إ"

 على إعادة تنظيم مجاله النفس ي )أي عامله الداخلي الذي يضم املفاهيم والذكريات  
ً

 بقدرة املتعلم عقليا
ً

يجب أن نهتم أيضا

على البيئة فحسب، بل على الطريقة التي يفسر بها الفرد    وما إلى ذلك. ( استجابة للتجربة. لذلك فإن هذا النهج األخير ال يركز 

ويحاول فهم البيئة. ال يرى النهج املعرفي الفرد كمنتج ميكانيكي للبيئة التي ينمو فيها، بل كعامل نشط في عملية التعلم، 

 " (148)ص  يحاول عن عمد معالجة وتصنيف دفق املعلومات التي يغذيها به العالم الخارجي

فإن البحث عن القواعد أو املبادئ أو العالقات لدى معالجة املعلومات الجديدة، والبحث عن املعنى واالتساق وبالتالي 

والتوفيق بين املعلومات الجديدة واملعرفة السابقة، هي مفاهيم أساسية في علم النفس املعرفي. يهتم علم النفس املعرفي 

 .علم والتفكير والسلوك، والظروف التي تؤثر في تلك العمليات العقليةبتحديد ووصف العمليات العقلية التي تؤثر في الت

 نظرية التعلم املعرفي 2-4-2
 على تصنيفات بلوم ألهداف التعلم )

ً
(، والتي ترتبط بتطوير أنواع  Bloom et al., 1956تعتمد أكثر نظريات التعليم استخداما

 :مجاالت مهمة للتعلم ثالثمختلفة من مهارات التعلم، أو طرق التعلم. ادعى بلوم وزمالؤه أن هناك 

 املعرفي )التفكير(  •

 العاطفي )الشعور(  •

 .املحرك النفس ي )الفعل( •

( بتعديل بسيط في تصنيف  2000ول )تركز املدرسة املعرفية على مجال "التفكير". في السنوات األخيرة، قام أندرسون وكرثو 

 :، مضيفين "إنشاء" معرفة جديدة"بلوم وآخرون"

 
ً
 بأن هناك تسلسال

ً
 هرمي جادل بلوم وزمالؤه أيضا

ً
للتعلم، وهذا يعني أن املتعلمين بحاجة إلى املرور في كل مستوى من   ا

من هذه األنشطة املعرفية لفهم العمليات  يم / الخلق. وكما يتعمق علماء النفس في كل و املستويات، من التذكر إلى التق 

 .أدناه( 2-4-2 الذهنية األساسية، يصبح التعلم عملية اختزالية أكثر فأكثر )انظر الشكل
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 ة املعرفي تاملجاال  1- 4-2 الشكل 

 Atherton J S (2013) CC-NC-ND ©الصورة: 
 

 
 -2-4-2 الشكل 

 .2011© فيصل محي الدين، استخدام خرائط املوقع،  
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 تطبيقات نظرية التعلم املعرفي 2-4-3
يم وصنع القرار وحل  و يبدو أن النهج املعرفي للتعلم، الذي يركز على الفهم والتجريد والتحليل والتركيب والتعميم والتق

ا  املشكالت والتفكير اإلبداعي، يتناسب مع التعليم العالي بشكل أفضل من النهج السلوكي، ولكن حتى التعليم في املدارس م

تحضيرهم للتعلم    قبل الثانوية، فإن النهج املعرفي يعني التركيز على تعليم املتعلمين كيفية التعلم، وتطوير عملياتهم الذهنية أو 

 .بأنفسهم في املستقبل، وعلى تطوير فهم أعمق ومتغير باستمرار للمفاهيم واألفكار

 
ً
. فمن جهة النهح املوضوعي، يعتبر علماء النهج املعرفي أن العمليات العقلية  تغطي النهج املعرفية للتعلم مجموعة واسعة جدا

األساسية جينية أو مضمنة، ولكن يمكن برمجتها أو تعديلها من خالل عوامل خارجية، مثل التجارب الجديدة. كان املعرفيون 

 أدت أ
ً
بحاث الدماغ إلى البحث عن ربط اإلدراك  األوائل على وجه الخصوص مهتمين بمفهوم العقل على أنه كمبيوتر، ومؤخرا

 .بتطوير وتعزيز الشبكات العصبية في الدماغ

من حيث املمارسة، أدى اعتبار التفكير يحاكي عمل جهاز كمبيوتر إلى العديد من التطورات القائمة على التكنولوجيا في 

 :التدريس، بما في ذلك

 مالتعليمية النظمة األ  •
ً
ن آالت التدريس، تستند إلى تقسيم التعلم إلى سلسلة من  ذكية، وهي نسخة أكثر تطورا

الخطوات القابلة لإلدارة، وتحليل استجابات املتعلمين قبل توجيههم إلى الخطوة التالية األكثر مالءمة. التعلم التكيفي  

 التطورات؛هو أحدث هذه 

م البشري على شكل برامج حاسوبية  الذكاء الصنعي، الذي يسعى إلى تمثيل العمليات الذهنية املستخدمة في التعل •

مثل التدريس، إذا تم    -)والتي بالطبع إذا نجحت ستؤدي إلى استبدال أجهزة الكمبيوتر بالعديد من األنشطة البشرية  

 (؛اعتبار التعلم في إطار موضوعي

 إلى تحليل وتطوير أنواع مختلفة من األنشطة املع •
ً
، استنادا

ً
رفية، مثل الفهم  املخرجات التعليمية املحددة سلفا

 والتقويم؛ والتحليل والتركيب 

 ؛املشكالتالتعلم القائم على حل املشكالت، بناًء على تحليل لعمليات التفكير التي يستخدمها الناجحون في حل هذه   •

مناهج تصميم التعليم التي تحاول إدارة تصميم التعليم لضمان النجاح في تحقيق املخرجات التعليمية أو أهداف   •

 التعل
ً
 .م املحددة سلفا

زاد املعرفيون من فهمنا حول طريقة تعامل البشر مع معرفة واملعلومات الجديدة، وكيفية الوصول إلى املعرفة وتفسيرها  

 أفضل للظروف التي تؤثر 
ً
 .الحاالت الذهنية للمتعلمين فيودمجها ومعالجتها وتنظيمها وإدارتها، وقدموا لنا فهما

 

 حدود النهج اإلدراكي تعريف  2-4النشاط 

 اإلدراكي؟ نهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه من األفضل "تعليمها" أو تعلمها من خالل   .1

 اإلدراكي؟ نهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه لن يتم تدريسها بشكل مناسب من خالل   .2

 ما أسبابك؟  .3

 

 املراجع 
Anderson, L. and Krathwohl, D. (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives New York: Longman 
Atherton J. S. (2013) Learning and Teaching; Bloom’s taxonomy, retrieved 18 March 2015 
Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification 
of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company 
Fontana, D. (1981) Psychology for Teachers London: Macmillan/British Psychological Society 

http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm


48 
 

 

 البنائية 2-5

 ضمن مشروع هو أحد أشكال التعلم البنائيالعمل : 5-2 الشكل 

 1972الصورة: © جيم أوليف، وكالة حماية البيئة / ويكيبيديا، 

 البنائية؟ما هي  2-5-1
، بمعنى أن السلوك والتعلم يعتمدان على القواعد ويعمالن  

ً
عّد املنهج السلوكي وبعض عناصر املنهج املعرفي للتعلم حتميا ي 

ها وثابتة وال يتحكم فيها املتعلم أو ليس له سيطرة تذكر عليها. ومع ذلك، يؤكد البنائيون على  في ظل ظروف يمكن التنبؤ ب

 :(1969) أهمية الوعي واإلرادة الحرة والتأثيرات االجتماعية في التعلم. يقول كارل روجرز 

 ”كل فرد موجود في عالم من الخبرة متغير باستمرار، هو مركز هذا العالم "

يجري تفسير العالم الخارجي ضمن إطار هذا العالم الخاص. إن االعتقاد بأن البشر نشيطون وأحرار ويسعون جاهدين من  

 منذ فترة طويلة، وهو عنصر أساس ي في البنائية
ً
 .أجل املعرفة الشخصية كان موجودا

 لهذا الرأي، نقوم ببناء    إدراكنا، واالصطالحات أنصار البناء أن املعرفة في جوهرها ذاتية، ومبنية على  يعتقد  
ً
املتفق عليها. وفقا

 من اكتسابها عن طريق الحفظ، أو عن طريق النقل من أولئك الذين يعرفون إلى أولئك الذين ال يعرفون.  
ً
معرفة جديدة بدال

   يؤمن علماء البنائية أن املعنى
ً
أو الفهم يتحقق من خالل استيعاب املعلومات، وربطها بمعرفتنا الحالية، ومعالجتها إدراكيا

)بمعنى آخر، التفكير في املعلومات الجديدة أو االستجابة إليها(. يعتقد البنائيون االجتماعيون أن هذه العملية تجري بشكل  

اختبار فهمنا ومضاهاته مع اآلخرين. بالنسبة للبنائية، هناك  أفضل من خالل النقاش والتفاعل االجتماعي، مما يسمح لنا ب 
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نيت من قبل أشخاص من األدلة واملالحظة والتفكير االستنتاجي أو الحدس ي، واألهم من ذلك،  قوانين فيزيائية موجودة ألنها ب 

 .الصحيحةاملعرفة   ألن مجتمعات معينة من الناس )في هذا املثال، العلماء( قد اتفقوا بشكل متبادل على ما يشكل

 على تجربتهم السابقة وحالتهم الراهنة. إنها محاولة لتحويل  في يجادل علماء البنائية 
ً
أن األفراد يسعون لفهم بيئتهم اعتمادا

الفوض ى في أذهانهم إلى ترتيب، وحل التناقضات، والتوفيق بين الحقائق الخارجية والخبرة السابقة. الوسائل التي يتم بها  

ة ومتعددة األوجه، وتشمل التفكير الشخص ي، والبحث عن معلومات جديدة، واختبار األفكار من خالل التواصل  ذلك معقد

االجتماعي مع اآلخرين. يجري حل املشكالت وإزالة التناقضات من خالل استراتيجيات مثل البحث عن العالقات بين ما هو  

 أولية وديناميكية معروف وما هو الجديد، وتحديد أوجه التشابه واالختالف، 
ً
 .واختبار الفرضيات. تكون الحقيقة دائما

إحدى نتائج النظرية البنائية هي أن األفراد مختلفون، ألن تفاعل التجارب املختلفة، والبحث عن املعنى الشخص ي، يؤدي إلى  

، عل اختالف كل شخص عن أي شخص آخر. وبالتالي فإن السلوك ال يمكن التنبؤ به وال 
ً
ى األقل ليس على يكون حتميا

املستوى الفردي )والذي يعد سمة مميزة رئيسية من اإلدراك املعرفي، والتي تسعى إلى قواعد تفكير عامة تنطبق على جميع  

نظر إلى التعلم على أنه عملية اجتماعية تتطلب التواصل بين   البشر(. النقطة األساسية هنا هي أنه بالنسبة للبنائيين، ي 

 بالتكنولوجيا، مع أن التكنولوجيا قد تسهلهااملتعلم واملعلم وا
ً
 .آلخرين. ال يمكن استبدال هذه العملية االجتماعية فعليا

 األساليب البنائية للتعليم 2-5-2
 بالغ األهمية. يتم اختبار األفكار ليس فقط على املعلم، ولكن  

ً
بالنسبة للعديد من املعلمين، يعد السياق االجتماعي للتعلم أمرا

ئه الطالب واألصدقاء والزمالء. عالوة على ذلك، يتم اكتساب املعرفة بشكل أساس ي من خالل العمليات االجتماعية  مع زمال 

: املدارس والجامعات ومجتمعات اإلنترنت هذه األيام بشكل متزايد. وبالتالي، فإن ما  
ً
أو املؤسسات التي يتم بناؤها اجتماعيا

عد معرفة "قّيمة" يجري بناؤه اجتماعي   ي 
ً
 أيضا

ً
 .ا

يعتقد أنصار البنائية أن التعلم عملية ديناميكية مستمرة. يتطور فهم املفاهيم أو املبادئ ويصبح أعمق بمرور الوقت. على  

 فهمنا مفهوم الحرارة من خالل اللمس. مع تقدمنا في العمر، أصبحنا ندرك أنه يمكن  
ً
 صغارا

ً
سبيل املثال، عندما كنا أطفاال

، مثل درجة حرارة 
ً
عتبر  20قياسها كميا

 
درجة مئوية   20-درجة مئوية تحت الصفر )إال إذا كنت تعيش في مانيتوبا، حيث ت

(. وعندما ندرس العلوم، نبدأ بفهم الحرارة على نحو مختلف، على سبيل املثال، كشكل من أشكال نقل الطاقة، ثم  
ً
طبيعيا

نصر "جديد" إلى التكامل مع املفاهيم املسبقة،  كشكل من أشكال الطاقة املرتبطة بحركة الذرات أو الجزيئات. يحتاج كل ع

 .وكذلك التكامل مع املفاهيم األخرى ذات الصلة، بما في ذلك املكونات األخرى للفيزياء الجزيئية والكيمياء

 على تطوير املتعلمين للمعنى الشخص ي من خالل التفكير والتحليل وال
ً
 قويا

ً
بناء  وبالتالي، يركز املعلمون "البنائيون" تركيزا

التفكير والندوات ومنتديات الحوار، والعمل    واملتئدة.التدريجي لطبقات أو أعماق املعرفة من خالل املعالجة الذهنية املستمرة  

ضمن مجموعات صغيرة، واملشاريع، هي الطرق الرئيسية املستخدمة لدعم التعلم البنائي ضمن الحرم الجامعي )تمت  

(، والتعلم التعاوني عبر اإلنترنت، ومجتمعات املمارسة هي طرق بنائية مهمة في  3ل مناقشته بمزيد من التفصيل في الفص 

 .(4التعلم عبر اإلنترنت )الفصل 

على الرغم من أنه يمكن التعامل مع حل املشكالت بطريقة موضوعية، من خالل التحديد املسبق ملجموعة من الخطوات أو 

، كما يم
ً
 تناولها بطريقة بنائية. يمكن أن يتراوح مستوى توجيه املعلم في املنهج  العمليات التي يحددها "خبراء" سلفا

ً
كن أيضا

اإلطالق، إلى تقديم بعض اإلرشادات حول كيفية حل املشكلة، إلى توجيه   التوجيه علىالبنائي لحل املشكالت، من عدم 

 إلى جعل الطالب يتحاورون  الطالب إلى مصادر املعلومات املحتملة التي قد تكون ذات صلة بحل هذه املشكلة م 
ً
شكلة، وصوال

بين الحلول املمكنة   ن لطرح حلول خاصة. من املحتمل أن يعمل الطالب في مجموعات، ويساعد بعضهم البعض ويقارنو 
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ً
للمشكلة. قد ال يكون هناك حل "صحيح" واحد للمشكلة، لكن املجموعة قد تعتبر بعض الحلول أفضل من غيرها، وفقا

 .املتفق عليها لحل املشكلةملعايير النجاح  

يمكن أن نالحظ وجود "درجات" من البنائية، ففي املمارسة العملية قد يكون املعلم أول النظراء، ويساعد في توجيه العملية  

حتى يتم تحقيق نتائج "مناسبة". الفرق األساس ي هو أن على الطالب العمل من أجل بناء معانيهم الخاصة، واختبارها في 

 .لالختبارواقع"، ومن ثم بناء املعنى كنتيجة مقابل "ال

يقارب البنائيون أيضا استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل مختلف عن السلوكيين. من وجهة نظر بنائية، تتمتع العقول  

ألخرى، مثل  بمرونة أعلى ولديها قدرة أعلى على التكيف باملقارنة مع برامج الكمبيوتر الحالية. العوامل البشرية الفريدة ا

 عن طريقة عمل  
ً
 تماما

ً
العاطفة، والتحفيز، واإلرادة الحرة، والقيم، ومجموعة الحواس الواسعة، تجعل تعلم اإلنسان مختلفا

أجهزة الكمبيوتر. باتباع هذا املنطق، سيكون التعليم أفضل بكثير إذا حاول علماء الكمبيوتر جعل البرامج التي تدعم التعلم  

 بالطري
ً
 من محاولة مواءمة التعلم البشري مع القيود الحالية للبرمجة  أكثر شبها

ً
قة التي يعمل بها التعلم البشري، بدال

 .4، القسم 5الحاسوبية السلوكية. سوف نناقش بمزيد من التفصيل في الفصل 

 في من 
ً
اهج تدريس العلوم اإلنسانية،  على الرغم من إمكانية تطبيق النهج البنائية على جميع مجاالت املعرفة، إال أنها أكثر شيوعا

عد ذات طبيعة كمية أقل
 
 .والعلوم االجتماعية، والتربية، وغيرها من العلوم التي ت

 

 تعريف حدود النهج البنائي 3-4النشاط 

 نهج البنائي؟ الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه من األفضل "تعليمها" أو تعلمها من خالل   .1

 البنائي؟ نهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه لن يتم تدريسها بشكل مناسب من خالل   .2

 ما أسبابك؟  .3
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 الترابطية 2-6

 ي الترابطية؟ما ه 2-6-1
في السنوات األخيرة، ظهر موقع معرفي آخر هو الترابطية، وهو ذو صلة وثيقة باملجتمع الرقمي. وال تزال الترابطية موضع  

، وانتقادات كثيرة
ً
 واسعا

ً
 .تشذيب وتطوير، وتثير جدال

 لسيمنسفي الترابطية، تؤدي الروابط الجماعية بين جميع "العقد" في الشبكة إلى أشكال  
ً
 Siemens  جديدة من املعرفة. وفقا

، يتم إنشاء املعرفة في مستوى أعلى من مستوى األفراد املشاركين، وهذه املعرفة تتغير باستمرار. هذه املعرفة التي  (2004)

ذا العالم  أي منظمة رسمية، على الرغم من أن املنظمات يمكنها ويجب عليها أن "تدخل" في ه  تتحكم فيها الشبكات ال    تنشأ في

تظهر   ألن العقدمن تدفق املعلومات املستمر، وأن تستمد املعنى منه. املعرفة في الترابطية هي ظاهرة عشوائية ومتغيرة، 

 .رتبط بعضها ببعض ومع شبكات أخرى ال تعد وال تحص ىيوتختفي، كما أن تدفق املعلومات عبر الشبكات التي 

لون بأن اإلنترنت يغير الطبيعة األساسية للمعرفة. "األنبوب أكثر أهمية من محتواه"،  تكمن أهمية الترابطية في أن مؤيديها يجاد

 .مرة أخرى   Siemens على حد تعبير سيمنس

 :( بشكل واضح بين البنيوية الترابطية2007يميز داونز )

ة االرتباط، وال يتم "بناؤها" من خالل في الترابطية، ال معنى لعبارة مثل "بناء املعنى". تتشكل الروابط بشكل طبيعي، من خالل عملي

 من 
ً

نوع من الفعل املتعمد. ... ومن ثم، في الترابطية، ال يوجد مفهوم حقيقي لنقل املعرفة أو صنع املعرفة أو بناء املعرفة. بدال

مجتمعنا وفق طرق ذلك، فإن األنشطة التي نقوم بها عندما نقوم بممارسات من أجل التعلم هي أشبه بتنمية أو تطوير أنفسنا و 

 معينة.)مترابطة( 
 

 
 .انقر واسحب للحصول على صورة أكبر .pkab.wordpress.com © :للترابطيةخريطة  : 1- 6-2الشكل 
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 الترابطية والتعلم 2-6-2
الفرد.  ، فإن الروابط وطريقة تدفق املعلومات هي التي تؤدي إلى معرفة موجودة خارج Siemens (2004) بالنسبة لسيمنس

 :يصبح التعلم القدرة على االستفادة من التدفقات الكبيرة للمعلومات، ومتابعة تلك التدفقات املهمة. يجادل بأن

"  
ً

 فرديا
ً

 داخليا
ً

 للتعلم يعترف بالتحوالت الجذرية في املجتمع حيث لم يعد التعلم نشاطا
ً

تقدم الترابطية نموذجا

 ".)باعتباره معرفة عملية( خارج أنفسنا )ضمن منظمة أو قاعدة بيانات(... يمكن أن يكمن التعلم 

 :( مبادئ الترابطية على النحو التالي2004يحدد سيمنز )

 .يكمن التعلم واملعرفة في تنوع اآلراء •

 .التعلم هو عملية ربط العقد املتخصصة أو مصادر املعلومات •

 .التعلم قد يكون في األجهزة غير البشرية •

•  
ً
 القدرة على معرفة املزيد أكثر أهمية مما هو معروف حاليا

 .االتصاالت الالزمة لتسهيل التعلم املستمر والحفاظ عليها  صيانةينبغي  •

 .القدرة على رؤية العالقات بين الحقول واألفكار واملفاهيم هي مهارة أساسية •

 .الدقة )معرفة دقيقة وحديثة( هي هدف جميع أنشطة التعلم الترابطية •

  منظور الواقع صنع القرار هو بحد ذاته عملية تعلم. ينبغي النظر إلى ما يجب تعلمه ومعنى املعلومات الواردة من   •

 بسبب التغيرات في مناخ املعلومات التي تؤثر على القرار
ً
 .املتغير. اإلجابة الصحيحة اآلن قد تصبح خطأ غدا

 

 :( ما يلي2007يقول داونز )

جوهر الترابطية أن املعرفة يتم توزيعها عبر شبكة من الوصالت، وبالتالي فإن التعلم يتكون من القدرة على بناء تلك الشبكات  

 :تربويةوالتجول فيها ... تقتض ي الترابطية منهجية 

اح واالتصال(  املحددة، والتي وصفتها بالتنوع واالستقالل واالنفت وفق خصائصها تسعى إلى وصف الشبكات "الناجحة" ) (أ)

  و 

التي وصفتها بالنمذجة   -املجتمع في  متسعى إلى وصف املمارسات التي تؤدي إلى مثل هذه الشبكات، سواء لدى الفرد أ  (ب)

 .واملمارسة والتفكير )من جانب املتعلم(  -والتوضيح )من جانب املعلم( 

 في التعليم والتعلم تطبيق الترابطية 2-6-3
 Connectiveحول الترابطية و (MOOC) أول دورة تدريبية مفتوحة على اإلنترنت Cormier و Downes و Siemens قدم كل من

Knowledge 2011 ،ونمذجة الترابطية في التعلم لشرح الترابطية 
ً
 .جزئيا

رابطية  ن التإيميل دعاة الترابطية مثل سيمنز وداونز إلى أن يكونوا غامضين إلى حد ما بشأن دور املعلمين أو املدربين، حيث 

أكثر على املشاركين الفرديين والشبكات وتدفق املعلومات واألشكال الجديدة للمعرفة التي تنجم عن ذلك. يبدو أن الغرض  

، ومساعدة املتعلمين على بناء بيئات التعلم الشخصية  
ً
الرئيس ي للمعلم هو توفير بيئة وسياق تعليمي أولي يجمع املتعلمين معا

 نتيجة لذلك، من خالل  الخاصة بهم التي تمكنهم  
ً
من االتصال بالشبكات "الناجحة"، مع افتراض أن التعلم سوف يتم تلقائيا

التعرض لتدفق املعلومات وتفكير الفرد حول معناها. ليست هناك حاجة ملؤسسات رسمية لدعم هذا النوع من التعلم،  

 على وسائل التواصل االجتماعي املتإخاصة و 
ً
 .احة بسهولة لجميع املشاركينن هذا التعلم يعتمد غالبا

(. قد يتم التغلب على بعض هذه  4، القسم 6هناك انتقادات عديدة لنهج الترابطية في التعليم والتعلم )انظر الفصل 

يم، وتنظيم العمل التعاوني والتشاركي على نطاق واسع، واكتساب  و االنتقادات مع تحسن املمارسة، وتطوير أدوات جديدة للتق
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لخبرة. واألهم من ذلك، أن الترابطية هي في الحقيقة املحاولة النظرية األولى إلعادة النظر بشكل جذري في اآلثار  املزيد من ا

 .املترتبة على التعلم عبر اإلنترنت واالنتشار السريع لتقنيات االتصاالت الجديدة
 

 تعريف حدود النهج الترابطي  6-2النشاط

 الترابطي؟ نهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه من األفضل "تعليمها" أو تعلمها من خالل   .1

 الترابطي؟ نهج  الما مجاالت املعرفة التي تعتقد أنه لن يتم تدريسها بشكل مناسب من خالل   .2

 ما أسبابك؟  .3

 . MOOCs حول  الخامسقد ترغب في العودة إلى إجابتك بعد قراءة الفصل  

 

 املراجع 
Downes, S. (2007) What connectivism is Half An Hour, February 3 Downes, S. (2014) The MOOC of One, Stephen’s Web, March 10 
Siemens, G. (2004) ‘Connectivism: a theory for the digital age’ eLearningSpace, December 12. 

 

 

 

 

 

http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html
http://www.downes.ca/presentation/336
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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 هل تتغير طبيعة املعرفة؟  2-7

 
 إلى املحاكمة واألدلة 7-2 الشكل 

 
 املعرفة األكاديمية هي شكل من املعرفة من الدرجة الثانية، يسعى إلى التجريد والتعميم استنادا

 

 املعرفة والتكنولوجيا 2-7-1
قبل االنتقال إلى العناصر األكثر واقعية للتدريس في العصر الرقمي، من الضروري معالجة مسألة ما إذا كان تطوير التقنيات  

لرقمية قد غير بالفعل طبيعة املعرفة، ألنه إذا كان هذا هو الحال، فإن هذا سيؤثر بشدة على ما ينبغي تدريسة، وعلى كيفية  ا

 
ً
 .التدريس أيضا

اإلنترنت قد غير طبيعة املعرفة. ويعتقدون بأن املعرفة "املهمة"    بأنDownes و Siemens يجادل املدافعون عن الترابطية مثل

ن التقنيات  إ( 2007أو "الصحيحة" اآلن تختلف عن األشكال السابقة للمعرفة، وخاصة املعرفة األكاديمية. يقول داونز )

 Ted التنفيذي الحالي لـواملدير    Wired Magazine الجديدة تسمح بإلغاء التعليم املؤسس ي. يقول كريس أندرسون، محرر 

Talks ،(2008)   للبيانات الوصفية يمكن أن تحل محل األساليب العلمية "التقليدية" لخلق   الفائقة الضخمة بأن االرتباطات

 :معرفة جديدة

هي أننا ال نعرف ملاذا هذه الصفحة أفضل من تلك: إذا كانت إحصائيات الروابط الواردة   Google فلسفة تأسيس

هذا هو العالم الذي تحل فيه   استقصائي ... تقول أنها جيدة، فهذا جيد بما فيه الكفاية. ال حاجة لتحليل داللي أو 

ستفادة منها. مع كل نظرية السلوك  كميات هائلة من البيانات والرياضيات التطبيقية محل أي أداة أخرى يمكن اال 
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البشري، من اللغويات إلى علم االجتماع ننس ى التصنيف، وعلم الوجود، وعلم النفس. من ذا الذي يعرف ملاذا يفعل  

ذلك، ويمكننا تتبع ذلك وقياسه بدقة لم نشهدها من قبل. لدى   ون فعلم يالناس ما يفعلون؟ النقطة املهمة هي أنه 

 .فإن األرقام تتحدث عن نفسهاوجود بيانات كافية، 

الهدف الكبير هنا هو ليس الترويج، بل العلم. تعتمد الطريقة العلمية على فرضيات قابلة لالختبار. هذه النماذج هي  

خالل التجارب التي تؤكد أو تنفي صحة   النماذج منفي معظمها أنظمة جرى تصورها في أذهان العلماء. يتم اختبار 

فية عمل العالم. هذه هي الطريقة التي عمل بها العلم ملئات السنين. يتم تدريب العلماء على  النماذج النظرية لكي 

)قد     Yو X إدراك أن العالقة ليست سببية، وأنه ال ينبغي استخالص أي استنتاجات ببساطة على أساس االرتباط بين

 من ذلك، يجب أن تفهم اآلليات األساسية التي تر 
ً
بط االثنين. بمجرد الحصول على نموذج،  يكون مجرد صدفة(. بدال

يمكنك ربط مجموعات البيانات بثقة. البيانات دون نموذج مجرد ضجيج. ولكن في مواجهة البيانات الهائلة، فإن هذا  

   -الفرضية والنموذج واالختبار   -النهج في العلوم 
ً
 .أصبح قديما

تب قبل أن تتسبب االستثمارا )
 
ت القائمة على املشتقات في انهيار األسواق املالية، والذي كان  تجدر اإلشارة إلى أن هذا قد ك

 (.سببه األساس ي أن الذين يستخدمونها لم يفهموا املنطق األساس ي الذي أدى إلى إنشاء البيانات

(، بشكل مباشر فرضية أن طبيعة املعرفة آخذة في التغير.  2005يتناول كتاب جين جيلبرت، "اصطياد موجة املعرفة" )

 :ما يلي (35(، كتب )ص 1984( وجان فرانسوا ليوتار )2000عتماد على املنشورات التي كتبها مانويل كاستيلز )باال 

 وإنما سلسلة من الشبكات والتدفقات ... املعرفة الجديدة هي عملية وليست  ‘
ً
يقول كاستيلز أن ... املعرفة ليست غرضا

ج في عقول األفراد ولكن في  ... إنها ال تنت 
ً
 ..... التفاعالت بين الناس  منتجا

يوتارد، فإن الفكرة التقليدية املتمثلة في أن اكتساب املعرفة بتدريب العقل ستصبح عتيقة، وكذلك فكرة  لوفقا ل

 من ذلك، سيكون هناك الكثير من الحقائق والعديد من املعارف والعديد  
ً
املعرفة كمجموعة من الحقائق العاملية. بدال

زال الحدود بين التخصصات التقليدية، وتصبح الطرق التقليدية لتمثيل املعرفة  من أشكال العقل. ونت
 
يجة لذلك ... ت

 ' .)الكتب واألوراق األكاديمية وما إلى ذلك( أقل أهمية، ويخضع دور األكاديميين أو الخبراء التقليديين لتغيير كبير

ملعلومات هي الرسالة. يتم تغيير طريقة تمثيل املعلومات في ستينيات القرن العشرين قال مارشال ماكلوهان أن وسيلة نقل ا

ونقلها وكذلك مجال تركيزنا وفهمنا عندما تنتقل املعلومات فيما بين الوسائط املختلفة. وإذا جرى اآلن تمثيل املعلومات  

 واملعرفة وتدفقها بشكل أكثر أهمية، فكيف يؤثر ذلك على العمليات التعليمية مثل التعليم والتعلم؟

. يجب أن نتذكر أن سقراط انتقد الكتابة ألنها ال يمكن  تطال املعرفةإن طريقة تمثيل املعرفة هي أحد أشكال التغيير التي 

  
ً
 دائما

ً
أن تؤدي إلى املعرفة "الحقيقية" التي تأتي فقط عبر الحوار اللفظي والخطابة. لكن الكتابة مهمة ألنها توفر سجال

نها مكنت الكلمة املكتوبة من االنتشار إلى العديد من األشخاص. ونتيجة لذلك، يمكن للمعرفة. كانت املطبعة مهمة أل

للدارسين أن يتنافسوا ويفسروا بشكل أفضل، من خالل التفكير، ما كتبه اآلخرون، وأن يتبادلوا بمزيد من العناية والدقة  

وير هما من نتائج االنتشار الواسع للطباعة، وبالتالي آراءهم الخاصة. يعتقد العديد من األكاديميين أن عصر النهضة وعصر التن

 .أصبحت األوساط األكاديمية الحديثة تعتمد بشدة على وسيط الطباعة

اآلن لدينا طرق أخرى لتسجيل ونقل املعرفة التي يمكن دراستها والتأمل فيها، مثل الفيديو والصوت والرسوم املتحركة  

 في الفصل   ائلة لنقلهوالرسومات، وتقدم اإلنترنت إمكانات 
ً
أن هذه    9والفصل  8املعرفة بسرعة وإلى اي مكان. سنرى أيضا

 .الوسائط ليست محايدة، ولكنها تمثل املعنى بطرق مختلفة
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 املعرفة كسلعة 2-7-2
جعلها سلعة:  يوافق جميع املؤلفين املذكورين أعاله على أن املعرفة "الجديدة" في مجتمع املعرفة تتعلق بتسويق املعرفة أو 

عر ف املعرفة من خالل ما هي عليه، بل من خالل ما يمكن أن تفعله" )جيلبرت، صفحة 
 
القدرة على   أسهمت (. "لقد 35"ال ت

 ".(39ص املعرفة )امتالك املعرفة وشرائها وبيعها في تطوير املجتمعات الجديدة القائمة على  

خاص على فائدة املعرفة لألغراض التجارية. نتيجة لذلك، هناك تركيز أكبر  في املجتمع القائم على املعرفة، يتم التركيز بشكل 

 من البحوث طويلة  
ً
ولكن بسبب العالقة القوية بين املعرفة البحتة     األجل.على أنواع معينة من املعرفة العملية الفورية بدال

 .يةواملعرفة التطبيقية، ربما يكون هذا خطأ، حتى من وجهة نظر التنمية االقتصاد

ال تكمن املشكلة في طبيعة املعرفة، بل في كيفية وصول الطالب أو املتعلمين الكتساب تلك املعرفة وتعلم كيفية استخدامها.  

 من  
ً
 من التركيز على تعلم وتطوير املهارات الضرورية لتطبيق املعرفة، بدال

ً
كما ذكرت في الفصل األول، يتطلب هذا مزيدا

 في الكتاب فإن لدى الطالب العديد من مصادر املعلومات إلى  التركيز على مجرد تدريس امل
ً
حتوى. كما سيتم مناقشته الحقا

 ألن املعرفة ديناميكية وتتوسع  
ً
جانب املعلم أو املدرب، والقضية التعليمية الرئيسية هي إدارة كميات هائلة من املعرفة. نظرا

 .تعلم استخدام األدوات التي ستمكنهم من مواصلة التعلموتتغير باستمرار، يحتاج املتعلمون إلى تطوير املهارات و 

ولكن هل هذا يعني أن املعرفة نفسها مختلفة اآلن؟ سأزعم أنه في العصر الرقمي، تتغير بعض جوانب املعرفة بشكل كبير، 

ية، من حيث  لكن البعض اآلخر ال يتغير، على األقل من حيث الجوهر. على وجه الخصوص، أنا أزعم أن املعرفة األكاديم

، ولكن الطريقة التي يتم تمثيلها وتطبيقها سوف تتغير ويجب تغييرها
ً
 .قيمها وأهدافها، ال ينبغي وال ينبغي أن تغير كثيرا

 طبيعة املعرفة األكاديمية 2-7-3
عرفة أو املعرفة األكاديمية هي شكل محدد من أشكال املعرفة، لها خصائص تميزها عن أنواع املعرفة األخرى، وخاصة امل

املعتقدات القائمة فقط على الخبرة الشخصية املباشرة. باختصار، املعرفة األكاديمية هي نموذج من املعرفة من الدرجة  

 .الثانية يسعى إلى التجريد والتعميم على أساس املنطق واألدلة

 :هياملكونات األساسية للمعرفة األكاديمية 

 الشفافية،  •

 التدوين، •

 االستنساخ  •

 .قلقابلية الن •

الشفافية تعني أن مصدر املعرفة يمكن تتبعه والتحقق منه. التدوين يعني أنه يمكن تمثيل املعرفة بشكل ثابت في بعض  

ن أي شخص آخر غير املنش ئ من تفسيرها. يمكن استنساخ املعرفة أو أن تكون  
ّ
األشكال )الكلمات والرموز والفيديو( التي تمك

، يجب أن   عنها.هناك نسخ متعددة 
ً
 .تكون املعرفة في صيغة يمكن توصيلها لآلخرينأخيرا

( أهمية ربط تجربة الطالب املباشرة للعالم بفهم املفاهيم والعمليات األكاديمية، لكنها تجادل بأن  2001) تدرك لوريالرد

التدريس على مستوى الجامعة يجب أن يتجاوز التجربة املباشرة ليصل إلى التفكير في تلك التجارب املباشرة وتحليلها وشرحها.  

طلحات واالفتراضات حول طبيعة املعرفة فيه، يحتاج الطالب في التعليم  وألن لكل تخصص أكاديمي مجموعة محددة من املص 

 .العالي إلى تغيير منظورهم في تجربتهم الحياتية لتتالءم مع املنظور الذي يتطلبه التخصص

ختبرون ونتيجة لذلك، تجادل لوريارد أن التدريس الجامعي "هو في األساس نشاط بالغي، إلقناع الطالب بتغيير الطريقة التي ي 

 ألن املعرفة األكاديمية هي بطبيعتها من الدرجة الثانية،  28بها العالم" )الصفحة 
ً
(. تمض ي لوريارد بعد ذلك لتوضح أنه نظرا
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 للعالم 
ً
 على التمثيل الرمزي، مثل اللغة والرموز الرياضية أو أي نظام ترميز يمكن أن يمثل وصفا

ً
 كبيرا

ً
فإنها تعتمد اعتمادا

 
ً
 .(، لتمكين هذه الوساطة من الحدوث27)ص ويتطلب تفسيرا

إذا كانت املعرفة األكاديمية تتطلب وساطة، فإن لهذا أهمية كبيرة في استخدام التكنولوجيا. اللغة )أي القراءة والتحدث(  

لة  ليست سوى قناة واحدة للوساطة في املعرفة. يمكن أن توفر الوسائط األخرى مثل الفيديو والصوت والحوسبة قنوات بدي

 .للمعلمين إلجراء الوساطة

 من خالل املناقشة  
ً
تعاكس آراء لوريارد حول طبيعة املعرفة األكاديمية الرأي القائل إن الطالب يمكنهم بناء املعرفة تلقائيا

، أو الثقافة الجماعية. بالنسبة للمعرفة األكاديمية، يتمثل دور املعلم في مسا
ً
عدة الطالب مع أقرانهم، أو الدراسة املوجهة ذاتيا

على فهم ليس فقط الحقائق أو املفاهيم في موضوع تخصص ي، بل القواعد واملصلحات الالزمة الكتساب املعرفة والتحقق  

من صحتها في هذا املوضوع. تشترك املعرفة األكاديمية في قيم أو معايير مشتركة، مما يجعل من املعرفة األكاديمية نفسها  

 .مقاربة معرفية خاصة

 عرفة األكاديمية في مقابل املعرفة التطبيقيةامل 2-7-4
في املجتمع القائم على املعرفة. مرة أخرى، هناك ميل إلى   دور حاسمأصبح للمعرفة التي تؤدي إلى االبتكار والنشاط التجاري 

صحيح في بعض  يختلف عن املعرفة األكاديمية. أنا أزعم أن ذلك -املعرفة "التجارية"  -القول إن هذا النوع من املعرفة 

 
ً
 .أخرى   األحيان وخاطئ أحيانا

مع وجهة النظر القائلة بأن املعرفة هي املحرك ملعظم االقتصادات الحديثة، وأن هذا يمثل تحوال كبيرا من االقتصاد   ال أختلف

هي العوامل   الصناعي "القديم"، حيث كانت املوارد الطبيعية )الفحم والنفط والحديد( واآلالت والعمالة اليدوية الرخيصة

 .السائدة. على الرغم من أنني أتحدى فكرة أن طبيعة املعرفة شهدت تغيرات جذرية

 أنواع مختلفة من  
ً
إن الصعوبة التي أواجهها مع التعميمات الواسعة حول الطبيعة املتغيرة للمعرفة هي أنه كان هناك دائما

 من الطالب الذين تم 1959في لندن في عام املعرفة. إحدى أولى وظائفي كانت في مصنع للجعة في إيست إند 
ً
. كنت واحدا

 توظيفهم خالل العطلة الصيفية. كان أحد زمالئي الطالب العمال طالب رياضيات المع
ً
. كان العمال العاديون يلعبون الورق  ا

كان صديقي الطالب   خالل ساعة الغداء، وهذا بدا لنا مقامرة بمبالغ كبيرة من املال، لكنهم لم يسمحوا لنا باللعب معهم. 

 بجميع أجره. لقد كان يعرف األرقام واالحتماالت،  
ً
يتوق للعب، وفي النهاية، في األسبوع األخير، سمحوا له بالدخول. وفازوا فورا

لكنه كان يفتقر إلى الكثير من املعرفة غير األكاديمية حول لعب الورق واملقامرة باملال، خاصة ضد مجموعة من األصدقاء 

 ذات قيمة عالية في يلعبون  
ً
كفريق وليس ضد بعضهم البعض. تتمثل وجهة نظر جيلبرت في أن املعرفة األكاديمية كانت دائما

 على السياق.  و التعليم أكثر من املعرفة "اليومية". ومع ذلك، في العالم "الحقيقي"، يتم تق
ً
يم جميع أنواع املعرفة، اعتمادا

 .ل املعرفة "املهمة" قد تتغير، فإن هذا ال يعني أن طبيعة املعرفة األكاديمية تتغيروهكذا في حين أن املعتقدات حول ما يشك

تقول جيلبرت إنه في مجتمع املعرفة، حدث تحول في تفضيل املعرفة التطبيقية على املعرفة األكاديمية في املجتمع بشكل  

املدرس ي(. ترى جيلبرت أن املعرفة األكاديمية مرتبطة  عام، ولكن هذا لم يتم االعتراف به أو قبوله في التعليم )وخاصة النظام  

بالتخصصات الضيقة مثل الرياضيات والفلسفة، في حين أن املعرفة التطبيقية تتعلق بكيفية القيام باألشياء، وبالتالي تميل 

 :( أن املعرفة األكاديمية هي160-159إلى أن تكون متعددة التخصصات. تقول جيلبرت )ص 

عن التجربة  اآلنية الناتجةوموضوعية وعاملية. إنها مجردة، ودقيقة، ودائمة، وصعبة. إنها املعرفة التي تتجاوز املعرفة معرفة موثوقة "

كاديمية اليومية إلى مستوى أعلى من الفهم ... في املقابل، املعرفة التطبيقية هي املعرفة العملية التي يتم إنتاجها عن طريق وضع املعرفة األ

 " .تعمل في مواقف واقعية جعل األشياءموضع التطبيق. يجري اكتسابها من خالل التجربة، ومن خالل محاولة 
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من املعرفة التي ال تتناسب مع تعريف املعرفة األكاديمية، و هي تلك األنواع املبنية على الخبرة، واملهن   ثمة أنواع أخرى 

ناهيك   - التقليدية، والتجربة والخطأ، وتحسين الجودة من خالل التغيير الطفيف املستمر املبني على تجربة العامل العادي 

 .عن كيفية الفوز في لعب الورق 

عرفة األكاديمية تختلف عن املعرفة اليومية، لكنني أعارض الرأي القائل بأن املعرفة األكاديمية "نقية"  أوافق على أن امل

وليست تطبيقية. إنه تعريف ضيق للغاية، ألنه يستبعد جميع املدارس والتخصصات املهنية، مثل الهندسة والطب والقانون  

عّد تخصصات واألعمال والتعليم التي "تطبق" املعرفة األكاديمية.  
 
كما أن التخصصات "البحتة" في العلوم اإلنسانية والعلوم ت

 .أساسية في الجامعات والكليات، وأنشطتها تلبي جميع معايير املعرفة األكاديمية التي وضعتها جيلبرت

مجتمع املعرفة والعصر    يعالج النقطة الحقيقية حول نوع التعليم املطلوب في إن التمييز بين املعرفة األكاديمية والتطبيقية ال 

 محو األمية الرقمية، ومهارات التعلم   -سواٌء كانت نظرية أو تطبيقية  -الرقمي. ليست املعرفة 
ً
هي وحدها املهمة، بل أيضا

 .التصرف، واألخالق، والسلوك االجتماعي الحياة، وحسنمدى  

ليست مجرد "تدفق". املحتوى أو "األشياء" مهمة  ليست املعرفة مجرد "أشياء"، أو محتوى ثابت، إنها ديناميكية. املعرفة 

أو التفسيرات التي لدينا حول املحتوى. من أين تأتي "األشياء" ضمن هذا املد والجزر من املناقشات على   وكذلك املناقشات

قد تكون املعرفة   اإلنترنت؟ قد ال تنشأ أو تنتهي في رؤوس األفراد، لكنها بالتأكيد تتدفق عبرهم، حيث يتم تفسيرها وتحويلها. 

ديناميكية ومتغيرة، ولكن في مرحلة ما يستقر لدى كل شخص، ولو لفترة وجيزة فقط، على ما يعتقد أنه املعرفة، حتى لو  

تغيرت هذه املعرفة أو تطورت أو أصبحت مفهومة أكثر بمرور الوقت. وبالتالي، فإن "األشياء" أو املحتوى مهم، مع مالحظة أن  

 .على املحتوى و )ب( ماذا نفعل باملحتوى الذي اكتسبناه، هما أكثر أهمية)أ( كيفية الحصول 

 تمكين الطالب من تطوير  
ً
وبالتالي، ال يكفي فقط تدريس املحتوى األكاديمي )النظري أو التطبيقي(. من املهم بنفس القدر أيضا

طبيقها ضمن أنشطتهم املهنية والشخصية، القدرة على معرفة كيفية البحث عن املعلومات / املحتوى وتحليلها وتنظيمها وت

وتحمل مسؤولية تعلمهم، وأن يكونوا مرنين وقابلين للتكيف في تطوير املعارف واملهارات. كل هذا مطلوب بسبب االنفجار في  

كمية املعرفة في أي مجال منهي، مما يجعل املستحيل حفظ أو حتى اإلحاطة بجميع التطورات التي تحدث في هذا املجال،  

 .والحاجة إلى مواكبة ما يصل إلى داخل املجال التخصص ي بعد التخرج

لتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى املتعلمين إمكانية الوصول إلى املحتوى املناسب واملالئم، ومعرفة كيفية العثور عليه،  

  
ً
من املحتوى واملهارات واملواقف،  ويجب أن تتاح لهم الفرص لتطبيق وممارسة ما تعلموه. وبالتالي، يجب أن يكون التعلم مزيجا

ويتعين على نحو متزايد تطبيق هذا على جميع مجاالت الدراسة. هذا ال يعني أنه ال يوجد مجال للبحث عن حقائق عاملية، أو 

قوانين أو مبادئ أساسية، ولكن يجب تضمين هذا في بيئة تعليمية أوسع. ينبغي أن يشمل ذلك القدرة على استخدام التقنيات  

 .رقمية كجزء ال يتجزأ من تعلمهم، وأن ترتبط باملحتوى واملهارات املناسبة في مجال دراستهمال

أيضا، ال ينبغي تجاهل أهمية املعرفة غير األكاديمية في نمو الصناعات القائمة على املعرفة. لقد أثبتت هذه األشكال األخرى  

ملهم داخل الشركة إدارة املعرفة اليومية للموظفين من خالل  من املعرفة نفس القدر من األهمية. على سبيل املثال، من ا

 تحسين التواصل الداخلي، وتشجيع التواصل الخارجي والتعاون واملشاركة من أجل تحسين املنتجات والخدمات. 

 أهمية املعرفة األكاديمية في مجتمع املعرفة 2-7-5
 غير ذات صلة بمجتمع املعرفة. ومع ذلك،  

ً
إن التركيز املفرط على وظيفة املعرفة سيؤدي إلى اعتبار "املعرفة األكاديمية" ضمنيا

فقد شكل االنفجار في املعرفة األكاديمية أساس مجتمع املعرفة. علينا ان نتذكر أن التطور األكاديمي في العلوم والطب  

ير اإلنترنت، والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات املالية الرقمية، وبرامج الكمبيوتر واالتصاالت  والهندسة هو الذي أدى إلى تطو 
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 في الصناعات القائمة على  
ً
السلكية والالسلكية، إلخ. في الواقع، ليس من قبيل املصادفة أن تكون لدى البلدان األكثر تقدما

 .املعرفة أعلى معدالت مشاركة في التعليم الجامعي

، فإن املبادئ أو القيم التي  وبالت
ً
الي، مع أن املعرفة األكاديمية ليست "نقية"، أو ال تتغير مع الزمن، أو "صحيحة" موضوعيا

، فإنها تسعى إلى الوصول إلى فهم   أن هدفتقود املعرفة األكاديمية هي املهمة. مع  
ً
 ما يكون قصيرا

ً
الدراسات األكاديمية غالبا

يات القائمة على أساس تجريبي مستقل عن الزمن وما إلى ذلك، حتى لو كانت املعرفة ديناميكية  عميق للمبادئ العامة والنظر 

ومتغيرة ومتطورة باستمرار. املعرفة األكاديمية ليست مثالية، لكنها قّيمة بسبب املعايير التي تتطلبها. كما أن املعرفة أو الطرق  

 لتغير املناخ، وتكنولوجيا األكاديمية ال تنفد. هناك أدلة حولنا: املعرفة األ
ً
 جديدا

ً
كاديمية تولد عالجات وعقاقير جديدة، وفهما

 .أفضل، وبالتأكيد توليد معارف جديدة

في الواقع، نحتاج أكثر من أي وقت مض ى إلى الحفاظ على عناصر املعرفة األكاديمية، مثل الصرامة والتجريد والتعميم القائم  

قالنية واالستقالل األكاديمي. إن عناصر التعليم هذه هي التي مكنت النمو االقتصادي السريع  على األدلة واألدلة التجريبية والع

ينبغي أن تقترن   كافية؛في كل من املجتمعات الصناعية ومجتمع املعرفة. الفرق اآلن هو أن هذه العناصر وحدها لم تعد 

 .بأساليب جديدة للتدريس والتعلم

 من أشكال املعرفة املعرفة األكاديمية وغيرها 2-7-6
، هناك العديد من أشكال املعرفة األخرى املفيدة أو القّيمة إلى جانب املعرفة األكاديمية. ثمة تركيز متزايد  

ً
كما ذكرنا سابقا

املعرفة  من الحكومة وقطاع األعمال على تطوير املهارات املهنية أو املهارات الحرفية، وعلى املعلمين أو املدربين تطوير مجاالت 

عّد املهارات التي تتطلب براعة يدوية، ومهارات األداء في املوسيقى أو الدراما، ومهارات  
 
. وعلى وجه الخصوص، ت

ً
هذه أيضا

درج   الرياضة، أمثلةواملهارات الرياضة وإدارة  اإلنتاج في الترفيه،
 
 .""األكاديمية ضمن املعرفةعلى أشكال املعرفة التي لم ت

ى ميزات املجتمع الرقمي هي أن هذه املهارات املهنية أصبحت تتطلب نسبة أعلى بكثير من املعرفة  ومع ذلك، فإن إحد

األكاديمية أو املعرفة الفكرية واملفاهيمية باإلضافة إلى مهارات األداء. على سبيل املثال، يتم اآلن طلب مستويات أعلى من  

ن، مثل مهندس ي الشبكات، ومهندس ي الطاقة، وميكانيك السيارات،  القدرة في الرياضيات و / أو العلوم في العديد من امله 

 .والتمريض وغيرها من املهن الصحية. لقد ازداد املكون "املعرفي" في هذه املهن خالل السنوات األخيرة

 
ً
وحل   . على سبيل املثال، يجري التركيز في ميكانيك السيارات اآلن بشكل متزايد على التشخيص طبيعة العمل تتغير أيضا

 من إصالحها.  
ً
، ويجري استبدال املكونات بدال

ً
املشكالت ألن املكونات األكثر أهمية في املركبات يتحول أكثر فأكثر ليصبح رقميا

طبيون. يحتاج الكثير من العمال اآلن    اختصاصيون يمارس املمرضون املمارسون اآلن مجاالت عمل سبق أن قام بها أطباء أو  

 إلى مهارات تواصل 
ً
،  1عالية، خاصة إذا كانوا على اتصال مباشر مع الجمهور. في الوقت نفسه، كما رأينا في الفصل  أيضا

تحتاج املجاالت األكاديمية األكثر تقليدية إلى التركيز فأكثر على تنمية املهارات، وبالتالي فإن الحدود املصطنعة إلى حد ما بين  

 من املعرفة األكاديمية واملعرفة  املعرفة البحتة والتطبيقية بدأت في االنهيار. با
ً
ختصار، تتطلب غالبية الوظائف اآلن كال

 من التكامل والتنسيق بين املعرفة األكاديمية واملهارات. ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على  
ً
القائمة على املهارات. البد أيضا

مستويات أعلى من املهارات ملواكبة هذه  املسؤولين عن التدريب والتعليم، وازدادت كذلك الحاجة في العصر الرقمي إلى 

 .املتطلبات
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 نظرية املعرفة واملعرفة األكاديمية  7-2النشاط 

 :ا يلي، لإلجابة عّم 7-2 العنوانذا استخدم مربع التعليق، 

هل تستطيع أن تذكر املوقف املعرفي الذي يدفع تعليمك؟ )اذكر املوضوع الخاص بك(. هل يتناسب مع أي من   .1

 املواقف املعرفية املوصوفة في هذا الفصل؟ كيف ينجح ذلك في املمارسة من حيث ما تفعله؟

هل يمكنك تبرير دور "املعلم" في مجتمع رقمي حيث يمكن لألفراد أن يجدوا كل ما يحتاجونه على اإلنترنت ومن   .2

رقمي؟  الجتمع  املاألصدقاء أو حتى الغرباء؟ كيف تعتقد أن دور املعلم قد يتغير أو يمكن أن يتغير نتيجة لتطور  

   أم أن هناك "ثوابت" ستبقى؟ 

حدد باختصار املجال أو التخصص الذي تدرس فيه. هل توافق على أن املعرفة األكاديمية مختلفة عن املعرفة    .3

أهميتها  تزداد اليومية؟ إذا كان األمر كذلك، إلى أي مدى تعتبر املعرفة األكاديمية مهمة للمتعلمين لديك؟ هل 

 ؟اأو ما الذي يجب أن يحل محله  -البديلتناقص، فما هو  هناك ؟ ملاذا ا؟ إذا كان تنقصتنمو أم 
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 ملخص 2-8

لقد اخترت بعض املقاربات املعرفية التي تؤثر على التعليم والتعلم، كما كان بإمكاني اختيار العديد من األساليب األخرى.  

 على اإليمان. ال يزال من املمكن العثور على عناصر 
ً
 آخر قائما

ً
 معرفيا

ً
الدراسة في جامعات النخبة  تعكس الالهوتيات نهجا

 .مثل أكسفورد وكامبردج، وخاصة في نظامها التعليمي

يمكن أن نرى بعد ذلك أن هناك نظريات معرفة مختلفة تؤثر على التدريس اليوم. عالوة على ذلك، سيكون لدى املعلمين  

املجال التخصص ي الواحد،   أنفسهم مواقف معرفية مختلفة، ليس فقط في مجاالت مختلفة، ولكن في بعض األحيان ضمن

مما يثير الكثير من القلق واالرتباك لدى العديد من الطالب. على سبيل املثال، قد تحتوي موضوعات مثل علم النفس  

واالقتصاد على أسس معرفية مختلفة في أجزاء مختلفة من املنهج: يجري التحقق من صحة اإلحصاءات بشكل مختلف عن  

 ما تتم مناقشة املواقف املعرفية بشكل صريح مع  تحليل فرويد أو العوامل ال
ً
سلوكية التي تؤثر على سلوك املستثمر. نادرا

 متسقة حتى داخل املوضوع التخصص ي، وقد ال تكون مستقلة. على سبيل املثال، قد يختار املعلم  
ً
الطالب، وال تكون دائما

إلى املنهج البنائي عندما يتعلم الطالب الحقائق واملفاهيم    عن عمد استخدام املنهج املوضوعي مع الطالب املبتدئين، ثم ينتقل

 ما يسبب  
ً
األساسية داخل املوضوع من خالل املنهج املوضوعي. حتى في نفس الدرس، قد يغير املعلم املواقف املعرفية، وغالبا

 للطالب
ً
 .ذلك التباسا

م الفلسفة البنائية(. يمكن تقديم الحجج لصالح أو  في هذه املرحلة، أنا ال أنحاز إلى جانب معين )مع أنني أفضل بشكل عا

، بل  
ً
 وموضوعيا

ً
 نقيا

ً
ضد أي من هذه املواقف املعرفية. ومع ذلك، البّد أن ندرك أن املعرفة وبالتالي التعليم ليس مفهوما

 بقيم ومعتقدات مختلفة حول طبيعة املعرفة
ً
 .مدفوعا

زائدة عن الحاجة وسيتم استبدالها بالتعلم عبر الشبكة أو التعلم   ثمة من يعتقد اليوم بأن املعرفة األكاديمية أصبحت 

التطبيقي. لقد أوضحت هذه القضية على الرغم من وجود أسباب قوية للحفاظ على املعرفة األكاديمية وتطويرها، ولكن  

 .ينبغي التركيز على تنمية املهارات بقدر التركيز على محتوى التعلم

فة مواقف مختلفة حول طبيعة املعرفة. وباستثناء املنهج الترابطي، هناك نوع من األدلة  تعكس نظريات التعلم املختل

 مختلفة للتعليم، إال  
ً
التجريبية التي تدعم كل نظرية من نظريات التعلم املبينة في هذا الفصل. ومع أن كل نظرية تقترح طرقا

اقع، تم تطوير نظريات السلوك والسلوكيات املعرفية والبنائية  أنها ال تخبر املعلمين أو املدربين حول كيفية التدريس. في الو 

خارج التعليم، في املختبرات التجريبية، وعلم النفس، وعلم األعصاب، والعالج النفس ي. كان على املعلمين إيجاد طريقة  

نى آخر، كان عليهم تطوير  لالنتقال من املوقف النظري إلى املوقف العملي لتطبيق هذه النظريات في التجربة التعليمية. بمع

 .أساليب تدريس مبنية على نظريات التعلم هذه

يبحث الفصل التالي في مجموعة من طرق التدريس التي جرى تطويرها، وجذورها املعرفية، وآثارها على التعليم في العصر  

 .الرقمي
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 املستخلصات األساسية  

التكيف مع قدر كبير من التنوع في السياق واملوضوع واملتعلمين، وال  التدريس مهنة معقدة للغاية، تحتاج إلى  .1

تخضع للتعميمات الواسعة. ومع ذلك، من املمكن تقديم مبادئ توجيهية أو مبادئ تستند إلى أفضل املمارسات  

 للظروف املحلية. 
ً
 والنظرية والبحث، والتي يجب بعد ذلك تكييفها أو تعديلها وفقا

  تشكل معتقداتنا وقيم .2
ً
 خبراء آخرون في مجال ما، شكل نهجنا في التدريس. غالبا

ً
نا األساسية، التي يتبناها عادة

 ال ننقلها بشكل مباشر إلى طالبنا، على الرغم من أنها  
ً
ما تكون هذه املعتقدات والقيم الضمنية غير شائعة وغالبا

" في مجال موضوع معين. 
ً
 تعتبر مكونات أساسية لتصبح "خبيرا

عرفة األكاديمية تختلف عن أشكال املعرفة األخرى، وتكتسب هذه املعرفة أهمية أكثر اليوم في العصر يقال إن امل .3

 الرقمي.

ومع ذلك، فإن املعرفة األكاديمية ليست هي النوع الوحيد من املعرفة املهم في مجتمع اليوم، وكمدرسين يجب   .4

ملحتملة لطالبنا، والتأكد من أننا نقدم كل املحتويات  أن نكون على دراية بأشكال املعرفة األخرى، ومدى وأهميتها ا

 واملهارات الالزمة للطالب في العصر الرقمي. 

 

 

لتعليقاتي الشخصية على العالقة بين نظرية املعرفة ونظريات 

 :يرجى النقر على الرابط التالي، التعلم وطرق التدريس

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Does-

epistemology-matter- MP3.mp3 
 

 

 

 

 

 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Does-epistemology-matter-%20MP3.mp3
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Does-epistemology-matter-%20MP3.mp3
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 اختيار نظرية التعلم  9-2النشاط 

 : ما يليEntwistle (2010 )تقول انتوستل 

هناك بعض األسئلة املهمة التي يجب طرحها عند التفكير في مقدار األهمية التي يجب وضعها على األدلة أو مدى أهمية  ‘

 النظرية في علم أصول التدريس. فمثال:

 املالحظات في سياق تعليمي؟من  هل النظرية مستمدة من البيانات أو   •

م  هل  • قد   ؟ وسهلةالنظرية للمعلمين بلغة واضحة ت 

 ر على التعلم بسهولة ]من قبل املعلم[؟ ؤثتالتي هل يمكن تغيير الجوانب   •

 لنظرية آثار مباشرة على التعليم والتعلم ]في السياق املحدد الذي تعمل فيه[؟ لهل  •

 قترحات؟ املقابلية تنفيذ  مدى واقعية و ما  •

 جديدة حول التدريس؟ •
ً

 هل ستطلق النظرية أفكارا

واضحة حول كيفية   تصوراتيجب عليه تقديم بل  الناس؛تعلم  كريقةشرح على تربوية اللنظرية  أن تقتصر ا ال يكفي

 تحسين جودة وكفاءة التعلم. ‘

األسئلة    عندريس، استخدم التعليق في نهاية هذا الفصل لإلجابة  ومعرفتك وخبرتك في الت  Entwistleباستخدام معايير  

 أدناه ثم قارن إجاباتك بإجابات القراء اآلخرين. 

 ما نظرية التعلم التي تفضلها، وملاذا؟ حدد املوضوع الرئيس ي الذي تقوم بتدريسه.  .1

األنشطة التي تقوم    هل تتطابق طريقتك املفضلة في التدريس مع أي من هذه األساليب النظرية؟ اكتب بعض .2

"تتناسب" مع هذه النظرية. هل يمكنك التفكير في األنشطة املمكنة األخرى التي  والتي تدريس ال خاللبها 

 يمكنك استخدامها اآلن ضمن هذا اإلطار النظري للتدريس؟ 

 بين النظريات املختلفة  .3
ً
  -هل يجمع تعليمك عموما

ً
، وما  ةدراكيالنظرية اإل طورا ، و ةسلوكي النظرية الأحيانا

 من نهج آخر؟
ً
 إلى ذلك؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي األسباب أو السياقات التخاذ نهج محدد بدال

ما مدى فائدة هذه النظريات من حيث املمارسة التعليمية؟ في نظرك، هل هي مجرد مصطلحات أو نظرية   .4

 ، أم أنها توفر إرشادات قوية لكيفية تعليمك؟ ع على نطاق واسعديمة الفائدة، أو "تصنيف" ملمارسة مفهومة 

كيف تعتقد أن التقنيات الرقمية الجديدة، مثل الوسائط االجتماعية، تؤثر على هذه النظريات؟ هل التقنيات   .5

مجرد طريقة  أنها  محل نظريات أخرى أو  رابطية  حل التتالحديثة تجعل هذه النظريات زائدة عن الحاجة؟ هل  

 والتعلم؟ عليم لى التة أخرى للنظر إيإضاف
 

 جع ار امل

Entwistle, N. (2010) ‘Taking Stock: An Overview of Research Findings’ in Christensen Hughes, J. and Mighty, J. (eds.) 
Taking Stock: Research on Teaching and Learning in Higher Education Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press 

 :تعلم وطرق التدريس، انظرللمزيد عن العالقة بين نظرية املعرفة ونظريات ال

Bates, T. (2015) Thinking about theory and practice, Open Learning and Distance Education Resources, July 29 

 

  

http://www.mqup.ca/taking-stock-products-9781553392712.php?page_id=46
http://www.tonybates.ca/2015/07/29/thinking-about-theory-and-practice-in-online-learning/
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 التدريس ضمن الحرم الجامعي التدريس:طرق  الثالث:الفصل 

 الهدف من هذا الفصل 

 قائمة على الحرم الجامعي.ال تعليم اليناقش هذا الفصل مجموعة من أساليب التدريس الشائعة التي تركز على بيئة 

 على:  بعد أن
ً
 تقرأ هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

 الجامعي؛وصف العديد من طرق التدريس املختلفة املستخدمة في التدريس القائم على الحرم   •

 طريقة؛مناقشة نقاط القوة والضعف العامة لكل  •

 الرقمي؛الحتياجات املتعلمين في العصر  طريقة تحديد مدى تلبية كل  •

 املناسبة )أو مزيج من األساليب( لسياق التدريس الخاص بك. اختيار طريقة التدريس  •
 

 ما الذي يغطيه هذا الفصل 

يتضمن هذا الفصل دراسة خمس وجهات نظر حول التعليم، تتعلق بنظرية املعرفة ونظريات التعلم، مع التركيز بشكل خاص  

 املوضوعات التالية: على مدى مالءمتها للعصر الرقمي. يغطي هذا الفصل على وجه الخصوص 

 السيناريو د: محاضر في اإلحصاء يحارب النظام •

 خمس وجهات نظر حول التدريس 3-1 •

 أصل نموذج تصميم الصفوف الدراسية  3-2 •

 املحاضرات التلقينية: التعلم من خالل االستماع  3-3 •

 املحاضرات التفاعلية والندوات والبرامج التعليمية: التعلم من خالل الكالم 3-4 •

 ( 1التدريب املنهي: التعلم من خالل العمل ) 3-5 •

 (2التعلم التجريبي: التعلم من خالل العمل ) 3-6 •

 نماذج التربية واإلصالح االجتماعي: التعلم من خالل الشعور  3-7 •

 االستنتاجات الرئيسية  3-8 •

 في هذا الفصل األنشطة التالية: 
ً
 ستجد أيضا

 مستقبل املحاضرات  3-3النشاط   •

 تطوير التعلم املفاهيمي  4-3النشاط   •

 تطبيق التدريب املنهي في التدريس الجامعي  5-3النشاط   •

 تقويم نماذج التصميم التجريبي  6-3النشاط   •

 الرعاية واإلصالح االجتماعي واالتصالية  7-3النشاط   •
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 املستخلصات األساسية  

 على احتياجات كل موضوع واحتياجات طالبهم  سيقوم معظم املدربين بمزج األساليب  
ً
املختلفة وتطويعها، اعتمادا

في وقت معين. على الرغم من وجود بعض االستنتاجات األساسية التي يمكن استخالصها من هذا االستعراض  

 املقارن للنهج املختلفة للتدريس.

 ن في العصر الرقمي. ها أن تلبي جميع املتطلبات التي يواجهها املعلمو وحدال يمكن لطريقة  .1

ومع ذلك، فإن بعض أشكال التدريس تناسب أفضل لتطوير املهارات الالزمة في العصر الرقمي. على وجه   .2

 من نقل  
ً
الخصوص، فإن الطرق التي تركز على التطوير املفاهيمي، مثل الحوار واملناقشة، وإدارة املعرفة، بدال

العالم الحقيقي، يمكن أن تطور املهارات املفاهيمية عالية املستوى  املعلومات، والتعلم التجريبي في سياقات 

 املطلوبة في العصر الرقمي.

ال تقتصر الحاجة على املهارات املفاهيمية فقط، بل يلزمنا مزيج من املهارات املفاهيمية والعملية والشخصية   .3

مجموعة متنوعة من أساليب  واالجتماعية في املواقف شديدة التعقيد. هذا يعني مرة أخرى الجمع بين 

 التدريس. 

 مستقلة عن الوسائط أو التكنولوجيا. بمعنى آخر، يمكن استخدامها في   .4
ً
جميع طرق التدريس هذه تقريبا

الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت. ما يهم من منظور التعلم ليس اختيار التكنولوجيا بقدر الفعالية والخبرة  

 يس بشكل مناسب. في اختيار واستخدام طريقة التدر 

ومع ذلك، سنرى في الفصل التالي أن التقنيات الجديدة توفر إمكانيات جديدة للتدريس، بما في ذلك تقديم  .5

املزيد من التدريب أو املزيد من وقت العمل، والوصول إلى مجموعات مستهدفة جديدة، وزيادة إنتاجية كل  

 من املعلمين والنظام التعليمي ككل. 
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 السيناريو د: محاضر في اإلحصاء يحارب النظام

 )ينظر بتمعن إلى شريكه، جان(: إذن ما الخطأ الذي حدث في العمل اليوم؟  كاليف

.   -: إذن انت الحظت ذلك  جان
ً
 حسنا

: ال تؤاخذني. كيف كان بإمكاني تجنب صفع الباب، والصراخ على القط، والطلب شبه الفوري لكأس كبير من النبيذ  كاليف

 مكتبك؟ كالذي تضعه على   -

   جان
ً
، كان اليوم القشة التي قصمت ظهر البعير. لقد حصلت على نتائج نهاية الفصل الدراس ي لطالب  )يحضر النبيذ(. حسنا

 صفي الجديد الذي كنت أدرسه. 

 : النتائج سيئة، أليس كذلك؟كليف

 التصنيف غريب: جان
ً
، أوال

ً
  Dباملئة  Cs ،15باملئة  B ،15باملئة حصلوا على  5 ونحو ، Aباملئة حصلوا على  30 نحو : حسنا

عّد منحنى التوزيع الطبيعي! لقد أحبوني أو كرهوني، ولكن املتوسط  ، وهذا ال- Eباملئة  35و هارفي،  وهو كل ما ينظر إليه  -ي 

رصة أمامي للترقية في العام املقبل. علي اآلن أن أشرح  ، مما يعني استحالة أي فDيظهر هيمنة التقويم   -القسم الغبي  رئيس

 وجهة نظري لذلك الجاموس العجوز الذي درس آخر مرة في الفصل عندما كانت األجهزة اللوحية الحديثة هي أحدث التقنيات. 

 : لن أقول إنني أخبرتك بذلك، لكن ... كاليف

 ألنني توقفجان
ً
ت عن املحاضرات وحاولت إشراك الطالب أكثر. يمكن أن أقتل : ال تذهب إلى هناك. أعلم أنني مستاء جدا

هذا الرجل الذي يعمل على تطوير أعضاء هيئة التدريس والذي أقنعني بتغيير طريقة التدريس. لم يكن لدي أي مانع من  

 أن أعيد ترتيب الطا
ً
والت والكراس ي  العمل اإلضافي، وال حتى الشجار املستمر مع مراقب الدوام الذي كان يطلب مني دوما

 كان    -لقد كان مجرد أحمق    -بشكل صحيح  
ً
، ولكن ما قض ى علي حقا

ً
 جدا

ً
 ومرضيا

ً
وأحببت التدريس الفعلي الذي كان محفزا

 بديلة للنظر في   ن عندما لم يقبل القسم أن يغير االمتحان. أحاول أن أجعل األطفال يسألون عن معنى العينة، ويناقشو 
ً
طرقا

متعددة الخيارات لهؤالء األطفال املساكين   طرح أسئلةوحل املشكالت، باملقابل اقتصر االمتحان على الدالالت اإلحصائية، 

 يم ما يحفظون عن التقنيات والصيغ اإلحصائية. ال عجب أن معظم الطالب كانوا غاضبين مني. و لتق

 تدعي أن الطالب استمتعوا بطريقتك الجديدة في التدريس. كاليف
ً
 : لكنك كنت دائما

 نجا
ً
 معجبين بالدروس، وقال   نحو يم أن و ، لقد خدعت بها. بدا لي من تعليقات الطالب على التق: حسنا

ً
ثلثهم كانوا حقا

بعضهم إنها فتحت أعينهم على ما يدور حوله اإلحصاء، ولكن يبدو أن ما أراده الباقون كان مجرد ملخص يمكن استخدامه  

 أسئلة االمتحان.  عنلإلجابة 

 ستفعل اآلن؟ : إذن ماذا كاليف

: بصراحة ال أعرف. أعرف أن ما أقوم به صحيح، لقد مررت بجميع التغييرات اآلن. لن يكون لدى هؤالء أوراق عند بدء  جان

العمل، وسيتعين عليهم تفسير البيانات، وعندما يدخلون في دورات علمية وهندسية متقدمة، لن يكونوا قادرين على استخدام  

 عن اإلحصاء ولكن ليس كيفية   في االمتحانت بالتدريس بهدف النجاح اإلحصاء بشكل صحيح إذا قم 
ً
فقط. سيعرفون قليال

 القيام بذلك بشكل صحيح.

 : إذن سيتعين عليك إقناع اإلدارة باملوافقة على تغيير االمتحان. كاليف

 نا ذلك.: نعم، أتمنى لك التوفيق في ذلك، ألن الجميع سيضطرون إلى تغيير طريقة تعليمهم إذا فعلجان

: لكنني اعتقدت أن السبب األساس ي لتغيير التدريس هو أن الجامعة كانت تشعر بالقلق من أنها ال تنتج خريجين  كاليف

 يتمتعون باملهارات واملعرفة الصحيحة املطلوبة اليوم. 
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ويعتقد أن ما أقوم به هو مجرد  إنه مدرس تقليدي حتى النخاع،    -: أنت على حق، لكن املشكلة هي أن هارفي لن يدعمني  جان

 وبدون دعمه، ال توجد طريقة لتغيير فعاليات القسم األخرى. - موضة 

 من النبيذ وسنذهب إلى مكان لطيف لتناول العشاء. سوف يساعد ذلك  كاليف
ً
، لذلك فقط استرخ اآلن وتناول كوبا

ً
: حسنا

 ع ما حدث معي اليوم. في توضيح رأيي في طريقة تفكير هارفي التقليدية. ثم يمكنك سما
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 خمس وجهات نظر حول التعليم 3-1
 

 
لتعليقاتي الشخصية حول سبب كتابة هذا الفصل  

،  حول طرق التدريس القائمة على الحرم الجامعي

 التالي: يرجى النقر على الرابط 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Campus-based-

methods-2015-08-17-5.14-PM.mp3 

أول ما يمكن قوله عن أساليب التدريس هو أنه ال يوجد قانون أو قاعدة تقول إن أساليب التدريس مدفوعة بنظريات التعلم.  

صف تعليمهم بأنه سلوكي أو بنائي. من ناحية أخرى، سيكون من األقل   في التعليم ما بعد الثانوي، يفاجأ معظم املعلمين إذا و 

نه "بال نظرية". لقد رأينا كيف يمكن أن تؤثر وجهات النظر حول طبيعة املعرفة على أساليب  دقة وصف مثل هذا التعليم بأ

التدريس املفضلة. ولكن سيكون من غير الحكمة التركيز على هذا بشدة. يعتمد قدر كبير من التدريس، على األقل في مرحلة 

األساليب التي استخدمها أساتذتنا في املاض ي، ثم تنقيتها  ما بعد الثانوية، على نموذج التدريب املنهي الذي يتلخص بنسخ نفس  

  
ً
 التجربة، دون إيالء قدر كاف من االهتمام بالنظريات حول طريقة تعلم الطالب. من خالل تدريجيا

 للكبار، من خمسة بلدان مختلفة، وحدد "خمس  253( بدراسة 1998) Dan Prattقام دان برات 
ً
وجهات نظر نوعية   مدرسا

 التدريس، ... تعرض كل وجهة نظر كطريقة مشروعة للنظر إلى التدريس":  مختلفة عن

 اإلرسال: التوصيل الفعال للمحتوى )نهج موضوعي(  •

 التدريب املنهي: نمذجة طرق العمل )التعلم باملمارسة تحت اإلشراف(  •

 التنموي: تنمية طرق التفكير )البنائية / املعرفية(  •

 ( MOOCsوالرعاية: تسهيل الكفاءة الذاتية )مبدأ أساس ي في الترابطية  •

 اإلصالح االجتماعي: البحث عن مجتمع أفضل.  •

يمكن مالحظة أن كل وجهات النظر هذه تتعلق بنظريات التعلم إلى حد ما، وأنها تساعد في دفع أساليب التدريس. من الناحية  

يم مدى مالءمتها لتطوير املعرفة واملهارات الواردة  و يب التدريس الشائعة، وتقالعملية، سأبدأ من خالل النظر في بعض أسال

 .1في الفصل 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Campus-based-methods-2015-08-17-5.14-PM.mp3
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Campus-based-methods-2015-08-17-5.14-PM.mp3
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سوف أقوم بتنظيم طرق التدريس املختلفة هذه في فصلين. سيناقش الفصل األول نماذج التصميم املستمدة من التدريس  

على نماذج التصميم التي تستخدم تقنيات اإلنترنت   التقليدي الذي يجري في املدارس أو الحرم الجامعي، وسيركز الفصل الثاني

 أن هذا التمييز بدأ بالزوال.  10بشكل أكبر، على الرغم من أننا سنرى في الفصل 

 أصل نموذج تصميم الصفوف الدراسية 3-2

خمة حول  ، في كتاباته الضFrancis Fukuyamaمؤسساتنا هي انعكاس لألزمنة التي نشأت خاللها. يشير فرانسيس فوكوياما 

 ما  2014، 2011التطور السياس ي واالنحطاط السياس ي )
ً
(، إلى أن املؤسسات التي توفر الوظائف األساسية في الدولة غالبا

تصبح مستقرة بمرور الوقت في هياكلها األصلية، وتفشل في التكيف مع التغييرات في البيئة الخارجية. لذلك نحتاج إلى فحص  

ديثة على وجه الخصوص، ألن التعليم والتعلم في يومنا هذا ال يزاالن يتأثران بشدة بالهياكل  جذور أنظمتنا التعليمية الح 

املؤسسية التي تطورت على مدى سنوات عديدة. وبالتالي، نحن بحاجة إلى دراسة مدى بقاء نماذج التدريس التقليدية القائمة  

 على الحرم الجامعي مناسبة للعصر الرقمي. 

ة الكبيرة أو الكلية أو الجامعة، التي جرى تنظيمها وفق الشرائح العمرية وتجمعات املتعلمين في  كانت املدرسة الحضري

 في املجتمع الصناعي. في الواقع، ال يزال هذا النموذج الصناعي في الغالب تصميم  
ً
مجموعات ووحدات زمنية، مناسبة جدا

 م.التعليم، وهو نموذج التصميم املعتمد على نطاق واسع حتى اليو 

 ما نكون كالسمك في املاء 
ً
ليس أمامنا إال أن نقبل أن   -بعض نماذج التصميم جزء من التقاليد واألعراف لدرجة أننا غالبا

هذه هي البيئة التي يجب أن نعيش ونتنفس فيها. نموذج الصف الدراس ي هو مثال جيد على ذلك. في النموذج قائم على 

صفوف تجتمع بشكل منتظم في نفس املكان في أوقات معينة من اليوم لفترة زمنية   الصف الدراس ي، يتم توزيع املتعلمين في

 محددة خالل فترة معينة )الفصل الدراس ي(.

  150تصميم منذ أكثر من حول القرار الجرى اتخاذ هذا 
ً
. كان ذلك جزءا ال يتجزأ

ً
من السياق االجتماعي واالقتصادي   عاما

 والسياس ي للقرن التاسع عشر. شمل هذا السياق: 

 بالجملة؛التحول نحو املجتمع الصناعي الذي قدم "نماذج" لتنظيم كل العمل واليد العاملة، مثل املصانع واإلنتاج  •

فة مما استدعى إنشاء مؤسسات  تنقل األشخاص من املهن واملجتمعات الريفية إلى املناطق الحضرية، مع زيادة الكثا •

 أكبر؛

االنتقال إلى التعليم الجماهيري لتلبية احتياجات أصحاب العمل الصناعيين ومجموعة متزايدة ومعقدة من األنشطة   •

 والتعليم؛ التي تديرها الدولة، مثل الحكومة والصحة 

؛تمنح الناخبين حق االنتخاب وبالتالي الحاجة إلى جمهور من الناخبين األكثر  •
ً
 عليما

 بمرور الوقت، الطلب على املزيد من املساواة، مما استدعى وصول الجميع إلى التعليم.  •

، تغير مجتمعنا ببطء. العديد من هذه العوامل أو الظروف لم تعد موجودة، في حين أن   150ومع ذلك، على مدى 
ً
عاما

بطريقة أقل هيمنة مما كانت عليه في املاض ي. وبالتالي، ال يزال لدينا  العوامل األخرى ال تزال قائمة، ولكن في كثير من األحيان  

 العديد من الشركات الصغيرة واملزيد من الحراك االجتماعي والجغرافي، وقبل كل  
ً
مصانع وصناعات كبيرة، ولكن لدينا أيضا

 ش يء تطوير هائل للتقنيات الجديدة التي تسمح بتنظيم العمل والتعليم بطرق مختلفة. 

ا ال يعني أن نموذج تصميم الفصول الدراسية غير مرن. استخدم املعلمون لسنوات عديدة مجموعة واسعة من مناهج  هذ

التدريس في هذا اإلطار املؤسس ي الشامل. لكن على وجه الخصوص، تؤثر الطريقة التي يتم بها هيكلة مؤسساتنا بشدة على 

ن الطرق املبنية حول نموذج الصف الدراس ي ال تزال مناسبة في مجتمع  الطريقة التي ندرس بها. نحن بحاجة إلى دراسة أي م 



70 
 

اليوم، والتحدي األكبر، ما إذا كنا نستطيع بناء هياكل مؤسسية جديدة أو معدلة من شأنها أن تلبي احتياجات اليوم بشكل  

 أفضل.
 

 
 1905عام  نحو صف اآلنسة بولز في مدرسة للبنات مجهولة الهوية، إنجلترا التاريخ:  2-3الشكل 

 Southall Board ،Flickr الصورة: 
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 املحاضرات التلقينية: التعلم من خالل االستماع 3-3

 الصفوف الدراسية. املحاضرة هي واحدة من أكثر األشكال التقليدية للتدريس في 

 تعريف  3-3-1
 ما. 

ً
 ]املحاضرات[ عبارة عن عروض متواصلة إلى حد ما من ِقبل متحدث يريد من الجمهور أن يتعلم شيئا

Bligh ،2000 

إن هذا التعريف املحدد مهم، ألنه يستبعد السياقات التي صممت فيها املحاضرة بحيث تتضمن أسئلة أو نقاشات بين  

 (. 4، القسم 3يتم مناقشة هذا النوع من املحاضرات التفاعلية في القسم التالي )الفصل املعلمين والطالب. س

 أصول املحاضرة 3-3-2
 إلى العصور اليونانية والرومانية القديمة، وبالتأكيد حتى بداية الجامعات   يمكن تتبع جذور املحاضرات التلقينية

ً
وصوال

األوروبية في القرن الثالث عشر. مصطلح "محاضرة" يأتي من الالتينية، وهو يعني القراءة. في القرن الثالث عشر، كانت الكتب  

سموا بشق األنفس من قبل الرهبان، غ عوا ور  ِنّ  من بقايا أو مجموعات من مخطوطات سابقة وقديمة  نادرة للغاية. لقد ص 
ً
البا

ونادرة للغاية من العصور اليونانية أو الرومانية القديمة، أو تمت ترجمتها من املصادر العربية، وقد تم تدمير الكثير من الوثائق  

 ما يكون لدى الجامعة  في أوروبا خالل العصور الوسطى التي أعقبت سقوط اإلمبراطورية الرومانية. نتيجة لذلك، غال
ً
با

  انسخة واحدة فقط من الكتاب، وقد تكون النسخة الوحيدة املتو 
ً
فرة في العالم. لذلك أصبحت املكتبة ومحتوياتها عامال

 منه للطالب، وكان  
ً
 في بناء سمعة الجامعة، وكان على األساتذة استعارة النسخة الوحيدة من املكتبة والقراءة حرفيا

ً
حاسما

 الطالب كتابة نسختهم الخاصة من املحاضرة.على 

تعود املحاضرات ذاتها إلى تقليد شفهي أطول في التعلم، حيث تنتقل املعرفة بكلمات شفهية من جيل إلى آخر. في مثل هذه  

 بالغ األهمية لنقل املعرفة "
ً
املقبولة" السياقات، تعد الدقة والسلطة )أو القدرة على التحكم في الوصول إلى املعرفة( أمرا

بنجاح. وبالتالي تصبح الذاكرة الدقيقة والتكرار واإلشارة إلى مصادر موثوقة مهمة للغاية من حيث التحقق من صحة املعلومات  

، أمثلة على قوة النقل الشفهي للمعرفة،  
ً
املنقولة. تعد القصص الرائعة التي قدمها اإلغريق القدماء، وكذلك الفايكنج الحقا

 م من خالل أساطير العديد من املجتمعات األصلية.واستمرت حتى اليو 

توضح هذه اللوحة املأخوذة من مخطوطة تعود إلى القرن الثالث عشر هنري من أملانيا يلقي محاضرة لطالب الجامعات في 

ون  . وما يلفت النظر هو مدى تشابه السياق بأكمله مع محاضرات اليوم، فالطالب يدون1233بولونيا، إيطاليا، في عام 

في قاعة   Rip Van Winkleاملالحظات، وبعضهم يتحدث في الخلف، وواحد منهم نائم. بالتأكيد، إذا استيقظ ريب فان وينكل 

 عام من النوم، فإنه سيعرف بالضبط مكانه وما الذي كان يحدث. 800محاضرات حديثة بعد 

( قبل 1709-1784)  Samuel Johnsonسون  ومع ذلك، فقد تمت مناقشة شكل املحاضرة لسنوات عديدة. قال صموئيل جون

 عام عن املحاضرات:  200

الناس في هذه األيام ... لديهم رأي غريب بأن كل ش يء يجب أن يدرس من خالل املحاضرات. اآلن، ال أستطيع أن  " 

ذات  يمكن أن تكون املحاضرات جيدة مثل قراءة الكتب التي تؤخذ منها املحاضرات ... املحاضرات كانت ، أرى ذلك

 على القراءة، والكتب كثيرة للغاية، لم تعد املحاضرات  
ً

يوم مفيدة، ولكن اآلن، بعد أن أصبح يكون الجميع قادرا

 . "ضرورية

 ١٧٩١، Boswellبوسويل 
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 محاضرة في القرون الوسطى 2- 3-3الشكل 

 Laurentius de Voltolina الفنان: 
 

املطبعة واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت، ال تزال املحاضرة التقليدية، التي تتميز باملعلم  الجدير باملالحظة أنه حتى بعد اختراع 

املوثوق يتحدث إلى مجموعة من الطالب، هي املنهجية السائدة للتدريس في العديد من املؤسسات، حتى في العصر الرقمي،  

ستمر لفترة طويلة يجب أن يخضع إلعادة النظر. من  فر املعلومات بنقرة زر واحدة. يمكن القول أن أي ش يء قد ااحيث تتو 

ناحية أخرى، علينا التساؤل عما إذا كانت املحاضرة التقليدية ما تزال هي أنسب الوسائل للتدريس، بالنظر إلى جميع التغييرات  

 ي.التي حدثت في السنوات األخيرة، وخاصة بالنظر إلى أنواع املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقم

 بماذا يخبرنا البحث في فعالية املحاضرات؟ 3-3-3
مهما كان موقفك من رأي صموئيل جونسون، كان هناك بالفعل الكثير من األبحاث حول فعالية املحاضرات، بدأت في 

  Blighبحث باليغ  املحاضرات هو الستينيات، واستمرت حتى اليوم. ال يزال التحليل األكثر وثوقية للبحوث حول فعالية 

اسات لفعالية املحاضرات مقارنة بطرق التدريس األخرى، ووجد  الذي لخص مجموعة واسعة من التحليالت والدر  (،2000)

 النتائج التالية: 

مثل الفيديو أو القراءة أو   -املحاضرة فعالة مثل الطرق األخرى لنقل املعلومات )النتيجة هي أن األساليب األخرى  •

 (؛املعلوماتهي بنفس فعالية املحاضرة لنقل  - الدراسة املستقلة أو ويكيبيديا 
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 التفكير؛ ال تمتلك معظم املحاضرات نفس فعالة النقاش في تعزيز  •

 املوضوع؛ املحاضرات عادة ما تكون غير فعالة لتغيير املواقف أو القيم أو لإللهام في  •

 املحاضرات غير فعالة لتدريس املهارات السلوكية.  •

 البحوث حول اهتمام الطالب، والحفظ، وال  Bligh درس باليغ
ً
 (:56تحفيز، وخلص إلى ما يلي )ص أيضا

على األقل بدون تقنيات تعزيز  -نرى أدلة ... مرة أخرى يجب أن ال تزيد املحاضرات عن عشرين إلى ثالثين دقيقة "

 " التحفيز.

لم  لقد أظهرت هذه الدراسات البحثية أنه من أجل تثبيت فهم املعلومات ملدة طويلة وتحليلها وتطبيقها، يجب أن يتفاعل املتع

. يقوم 
ً
بنشاط مع املادة. ولكي تكون املحاضرة فعالة، يجب أن تتضمن أنشطة تجبر الطالب على التعامل مع املعلومات عقليا

 لكن الكثيرين ال يفعلون ذلك.   -العديد من املحاضرين بذلك، عن طريق التوقف وطلب التعليقات أو األسئلة خالل املحاضرة  

النتائج منذ فترة طويلة، وتسجيل مقاطع الفيديو في يوتيوب بما ال يتجاوز ثماني   إلى هذهمرة أخرى، على الرغم من التوصل 

   20تتجاوز  ال  TEDدقائق، ومحادثات 
ً
دقيقة كحد أقص ى، إال أن التدريس في العديد من املؤسسات التعليمية ال يزال قائما

نهاية الجلسة، إذا كان الطالب   املناقشة فيلة أو دقيقة أو أكثر، مع بضع دقائق من األسئ 50على جلسات قياسية مدتها 

 محظوظين. 

 هناك استنتاجان مهمان من البحث: 

يجب أن تكون   -نقل املعلومات  -حتى إذا اقتصرنا على الهدف الوحيد الذي يمكن أن تكون املحاضرات فيه فعالة  •

يقدم  الطالب )لألسئلة ومناقشات  دقيقة منظمة بشكل جيد، مع وجود فرص متكررة  50املحاضرة التي تبلغ مدتها 

 باليغ في كتابه اقتراحات ممتازة حول كيفية القيام بذلك(. 

وهي   –بالنسبة لجميع أنشطة التعلم املهمة األخرى، مثل تطوير التفكير النقدي، والفهم العميق، وتطبيق املعرفة  •

مثل   -فعالة. تغدو األشكال األخرى من التعليم والتعلم تعتبر املحاضرات غير  -املهارات املطلوبة في العصر الرقمي 

 ضرورية.  -فرص للمناقشة وأنشطة الطالب 

 هل تجعل التكنولوجيا الحديثة املحاضرات أكثر فائدة؟ 3-3-4
عروض   ش يء:على مر السنين، أنفقت املؤسسات استثمارات ضخمة إلضافة التقنيات لدعم املحاضرات. جرى تجريب كل 

وأجهزة عرض وشاشات متعددة، وأجهزة لتسجيل استجابات الطالب، وحتى قنوات "الدردشة الخلفية" على  باوربوينت، 

في الزمن الحقيقي )هذه بالتأكيد أسوأ    - أو في كثير من األحيان، املحاضر    -تويتر، وتمكين الطالب من التعليق على املحاضرات  

لب من الطالب إحضار أجهزة  
 
لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة إلى الصفوف الدراسية، واستثمرت  أشكال تعذيب املتحدث(. ط

الجامعات ماليين الدوالرات في قاعات املحاضرات الحديثة. ومع ذلك، كان كل هذا مجرد أحمر الشفاه على خنزير. يظل جوهر  

 في
ً
وسائط أخرى وبتنسيقات   املحاضرة هو نقل املعلومات، وكلها متاحة اآلن بسهولة، وفي معظم الحاالت، متاحة مجانا

 مألوفة أكثر للمتعلم. 

عملت في كلية حيث كان على جميع الطالب إحضار أجهزة الكمبيوتر املحمولة إلى الصف. على األقل في هذه الفصول، كانت  

حمولة  هناك بعض األنشطة التي يجب القيام بها فيما يتعلق باملحاضرة التي تتطلب من الطالب استخدام أجهزة الكمبيوتر امل

من وقت الدرس في معظم الصفوف. في معظم األوقات، تم التحدث   باملئة 25أثناء الدرس. ومع ذلك، استغرق هذا أقل من 

 عالقة لها بالدرس، مثل لعب البوكر عبر اإلنترنت.  إلى الطالب، ولذلك استخدموا أجهزة الكمبيوتر املحمولة في أنشطة أخرى ال

 من استخدام الطالب للتكنولوجيا مثل الهواتف املحمولة أو األجهزة يشتكي أعضاء هيئة التدريس غا
ً
أعمال   اللوحية فيلبا

"ال عالقة لها" بالدرس، ولكن هذا ال يحقق الغرض. إذا كان لدى معظم الطالب هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر محمولة،  
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 للحضور إلى قاعة املحاضرات؟ ملاذا 
ً
ال يمكنهم الحصول على تسجيل صوتي أو فيديو  فلماذا ال يزالون بحاجة جسديا

، إذا كانوا يحضرون، فلماذا ال يطلب منهم املحاضرون استخدام هواتفهم املحمولة أو أجهزة لوحية أو أجهزة 
ً
للمحاضرة؟ ثانيا

م على  كمبيوتر محمولة ألغراض الدراسة، مثل البحث عن مصادر؟ ملاذا ال يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة وحمله

القيام ببعض األبحاث عبر اإلنترنت، ثم العودة بإجابات جماعية ملشاركتها مع بقية الصف؟ إذا كان من املقرر تقديم  

املحاضرات، فينبغي أن يكون الهدف هو جعل املحاضرة تشترك في حد ذاتها، بحيث ال يصرف انتباه الطالب عن نشاطهم  

 عبر اإلنترنت. 

 رات في العصر الرقمي؟هل انتهى دور املحاض 3-3-5
. في  

ً
ومع ذلك ال تزال املحاضرات مستخدمة. أحد األمثلة على ذلك هو محاضرة افتتاحية حضرتها ألستاذ باحث معين حديثا

هذه املحاضرة، لخص األستاذ كل األبحاث التي قام بها هو وفريقه، مما أدى إلى عالج العديد من أنواع السرطان واألمراض  

  األخرى. كانت هذ
ً
ه محاضرة عامة، لذلك كان عليه إرضاء ليس فقط الباحثين البارزين اآلخرين في املنطقة، ولكن أيضا

يمتلك خلفية علمية. لقد فعل ذلك باستخدام صور ومجسمات ممتازة. وأعقب املحاضرة حفل   جمهور من غير املختصين ال

 استقبال صغير للحضور. 

 نجحت املحاضرة لعدة أسباب: 

 وقبل كل ش يء، كانت مناسبة احتفالية تجمع العائلة والزمالء  •
ً
 واألصدقاء؛أوال

، كانت فرصة لتلخيص ما يقرب من  •
ً
 من البحث في حكاية أو قصة واحدة  20ثانيا

ً
 متماسكة؛عاما

 باستخدام مناسب للرسومات  •
ً
، كانت املحاضرة مدعومة جيدا

ً
 والفيديو؛ثالثا

ذل قدر كبير من الجه • ، ب 
ً
 أكبر بكثير    – د في إعداد هذه املحاضرة والتفكير حول الحضور  أخيرا

ً
مما  وهذا يتطلب جهدا

 لتحضير محاضرة واحدة من العديد من املحاضرات في الدورة التدريبية.  يلزم

أن أفضل طريقة الستخدام   Svinicki McKeachie and Svinicki (2006, p. 58)سفينيكي و  McKeachieيعتقد ماككيتي 

 ة هي: املحاضر 

 واحد؛تقديم مواد حديثة ال يمكن العثور عليها في مصدر  •

 املصادر؛ تلخيص املواد املوجودة في مجموعة متنوعة من  •

 معينة؛تكييف املواد مع اهتمامات مجموعة  •

 الرئيسية؛تقديم املساعدة البدائية للطالب على اكتشاف املفاهيم أو املبادئ أو األفكار   •

 نمذجة تفكير الخبراء. •

طة األخيرة مهمة. يجادل أعضاء هيئة التدريس في كثير من األحيان أن القيمة الحقيقية للمحاضرة هي تقديم نموذج  النق

للطالب حول كيفية تناول عضو هيئة التدريس، كخبير، ملوضوع أو مشكلة. وبالتالي، فإن النقطة املهمة في املحاضرة ليست  

والتي يمكن للطالب الحصول عليها من مجرد القراءة، ولكن من طريقة تفكير   نقل املحتوى )الحقائق، واملبادئ، واألفكار(،

 الخبير في املوضوع. هذه الحجة حول املحاضرات تنضوي على ثالث مشكالت:

 من "نمذجة"   •
ً
 ما يدرك الطالب أن هذا هو الغرض من املحاضرة، وبالتالي يتم التركيز على حفظ املحتوى، بدال

ً
نادرا

 الخبراء؛تفكير  

أعضاء هيئة التدريس أنفسهم ليسوا واضحين بشأن كيفية قيامهم بالنمذجة )أو يفشلون في تقديم طرق أخرى   •

 (؛ يمكن من خاللها استخدام النمذجة، ليتمكن الطالب من املقارنة والتباين

 ال يحصل الطالب على أي ممارسة في نمذجة هذه املهارة، حتى لو كانوا على دراية بالنمذجة.  •
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ربما األهم من ذلك، لدى النظر في اقتراحات ماكيتي وسفينيكي، ألن يكون من األفضل للطالب أن يقوموا بهذه األنشطة  

 من االستماع إلى 
ً
 املحاضر؟ بأنفسهم في العصر الرقمي، بدال

جب أن ال تكون  لذا، نعم، هناك بعض املناسبات التي تعمل فيها املحاضرات بشكل جيد للغاية. لكن في العصر الرقمي، ي

املحاضرات هي النموذج املعتمد للتدريس النظامي. هناك طرق أفضل بكثير للتدريس تؤدي إلى تعلم أفضل خالل مدة الدورة  

 أو البرنامج. 

 ملاذا ال تزال املحاضرات هي الشكل الرئيس ي لتوصيل التعليم؟ 3-3-6
املحاضرات في القرن الحادي والعشرين. هذه بعض   بالنظر إلى كل ما سبق، يجب تقديم بعض التوضيحات حول استمرار 

 االقتراحات: 

في الواقع، في العديد من مجاالت التعليم، تم استبدال املحاضرات، خاصة في العديد من املدارس االبتدائية أو   •

 االبتدائية؛ 

العطالة العمرانية: استثمرت املؤسسات مبالغ ضخمة في املرافق التي تدعم املحاضرات. ما الذي سيحدث لكل تلك   •

 (؛نستون تشرشل، "نحن نحدد شكل مبانينا ومبانينا تحدد شكلنا"العقارات إذا لم يتم استخدامها؟ )كما قال و 

في أمريكا الشمالية، تقوم وحدة التدريس في جامعة كارنيجي على فكرة ساعة واحدة في األسبوع من وقت الفصل   •

 لكل ساعة معتمدة. وبذلك يصبح من السهل تقسيم الدورة الدراسية التي تعطي   13الدراس ي الذي يمتد 
ً
أسبوعا

محاضرة مدة كل منها ساعة واحدة لتغطي مفردات الدورة الدراسية. وعلى هذا األساس    39الث ساعات معتمدة إلى  ث

 واملوارد؛يتم تحديد العبء التدريس ي 

ليس لدى هيئة التدريس في التعليم بعد الثانوي نموذج آخر للتدريس. هذا هو النموذج الذي اعتادوا عليه، وألن   •

  برة املدرس في مجال البحث أو الخبرة العملية، وليس على املؤهالت في التدريس، فهم ال التوظيف يعتمد على خ

 يمتلكون معرفة كافية بكيفية تعلم الطالب، أو التجربة في أساليب التدريس األخرى؛

ن  أ فة؛ للمعر يفضل العديد من الخبراء التقاليد الشفوية في التعليم والتعلم، ألن ذلك يعزز وضعهم كخبراء ومصادر  •

سمح لك بساعة من وقت اآلخرين ليستمعوا إلى أفكارك دون مقاطعة أمر مرٍض للغاية على املستوى الشخص ي )على   ي 

 (؛ األقل بالنسبة لي عندما أكون املحاضر

 انظر السيناريو في بداية هذا الفصل. •

 هل هناك مستقبل للمحاضرات في العصر الرقمي؟ 3-3-7
الذي ننظر إليه في املستقبل. بالنظر إلى العطالة في النظام، من املرجح أن تظل املحاضرات  هذا يعتمد على املدى الزمني 

سائدة لعشر سنوات أخرى، ولكن بعد ذلك، في معظم املؤسسات، ستختفي الدورات املعتمدة على ثالث محاضرات في 

. هناك عدة أسباب لذلك: 13األسبوع على مدار أكثر من 
ً
 أسبوعا

 (؛10ع املحتويات بسهولة وإتاحتها عند الطلب بتكلفة منخفضة للغاية )انظر الفصل يمكن رقمنة جمي •

ستستفيد املؤسسات من الفيديو الديناميكي )وليس الرؤوس املتحدثة( بشكل أكبر من أجل العروض التوضيحية،   •

 الوسائط؛ واملحاكاة، والرسوم املتحركة، وما إلى ذلك. وبالتالي، ستكون معظم وحدات املحتوى متعددة

، ستوفر الكتب املدرسية املفتوحة التي تتضمن مكونات متعددة الوسائط وأنشطة الطالب املحتوى والتنظيم   •
ً
ثالثا

 املحاضرات؛والترجمة الشفوية التي تشكل األساس املنطقي ملعظم  

، واألهم من ذلك، أن أولوية التدريس ستتحول من نقل املعلومات وتنظيمها إلى إدارة ا •
ً
ملعرفة، حيث يتحمل  أخيرا

يمها ومشاركتها وتطبيقها، تحت إشراف خبير ماهر في موضوع.  و الطالب مسؤولية البحث عن املعرفة وتحليلها وتق
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سوف ينتشر التعليم القائم على املشاريع والتعلم التعاوني والتعلم التجريبي على نطاق واسع. يفضل الكثير من املدربين  

ي تقديم سلسلة من املحاضرات لتقديم املزيد من الدعم املباشر الفردي والجماعي،  استخدام الوقت الذي يقضونه ف

 مما يجعلهم على اتصال أوثق مع املتعلمين. 

، لكنها ستقتصر على مناسبات خاصة، وربما متعددة الوسائط، يتم تنظيمها  
ً
هذا ال يعني أن املحاضرات ستختفي تماما

 ناسبات الخاصة: بشكل متزامن وغير متزامن. قد تشمل امل

 أجراه، آخر بحث  حول  ملخص يقدمه األستاذ  •

 تدريبية، مقدمة لدورة  •

 يم الصعوبات الشائعة والتعامل معها، أو و نقطة في منتصف الطريق ضمن دورة تدريبية لتق •

 اختتام الدورة.  •

املتعلمين، ولكن هذا سيكون مجرد  ستوفر املحاضرات فرصة للمدربين للتعريف بأنفسهم ونقل اهتماماتهم وحماسهم وتحفيز  

 ولكنه مهم لتجربة تعلم أوسع بكثير للطالب.
ً
 عنصر واحد صغير نسبيا

 

 مستقبل املحاضرات 3-3النشاط 

؟  موتأنها ست   و هل توافق على أن املحاضرات قد ماتت أ .1
ً
 قريبا

 . أي من هذه امل1انظر إلى املهارات املطلوبة في العصر الرقمي املوصوفة في الفصل  .2
 
ساعد  هارات يمكن أن ت

 املحاضرات على تطويرها؟ هل ستحتاج إلى إعادة تصميمها أو تعديلها للقيام بذلك، وإذا كان األمر كذلك، كيف؟ 

 اكتب إجاباتك في قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. 
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 املحاضرات التفاعلية والندوات والبرامج التعليمية: التعلم من خالل الكالم 3-4

 النظري والبحثي للحوار واملناقشة األساس 3-4-1
يتضمن    حدس ي. ذلك بشكل  ويدرك املعلمون (، Asubel, 1978مّيز الباحثون بين التعلم الهادف والحفظ عن ظهر قلب )

 إلى فهم أعمق ملا تعنيه تلك  
ً
التعلم الهادف أن يتخطى املتعلم الحفظ والفهم السطحي للحقائق أو األفكار أو املبادئ، وصوال

 من الدراسات ي، اللذان أجر Saljöوساليو  Martonالحقائق أو األفكار أو املبادئ بالنسبة له. يميز مارتون 
ً
ول مسيرة  حا عددا

. (Marton and Saljö 1997تعلمهم، بين املقاربات العميقة والسطحية للتعلم )انظر، على سبيل املثال، طالب الجامعة في 

الطالب الذين يتبنون مقاربة عميقة في التعلم يميلون إلى االهتمام بجوهر املوضوع. دوافعهم هي التعلم ألنهم يريدون معرفة  

 لسطحي يهتمون في املقام األول بالحصول على درجة النجاح أو التأهيل. ا يفضلون التعلم املزيد عن املوضوع. الطالب الذين 

( أنه باإلضافة إلى الدافع األولي للطالب للدراسة، هناك  Entwistle and Peterson, 2004أظهرت األبحاث الالحقة )مثل 

 على أساليب الطالب في التعلم. على و 
ً
جه الخصوص، توجد طرق التعلم  مجموعة متنوعة من العوامل األخرى التي تؤثر أيضا

 عندما يكون هناك تركيز على: 
ً
 األكثر شيوعا

 املعلومات، نقل  •

 الذاكرة، االختبارات التي تعتمد بشكل رئيس ي على  •

 قلة التفاعل واملناقشة.  •

 من ناحية أخرى، توجد مناهج أعمق للتعلم عندما يكون هناك تركيز على: 

 ت، املشكال التفكير التحليلي أو النقدي أو حل  •

 الصف، املناقشة في  •

 يم املعتمد على التحليل والتركيب واملقارنة والتقويم. و التق •

(، أن املعرفة األكاديمية تتطلب من الطالب أن ينتقلوا باستمرار  2010) Harasim( وهراسيم 2001) Laurillardأكد لوريارد 

من امللموس إلى املجرد والعودة مرة أخرى، وبناء املعرفة على أساس املعايير األكاديمية مثل املنطق واألدلة والحجة. وهذا  

 للمعلم ضمن بيئة جدلية، حيث يشجع املعلم أو املدرب 
ً
 قويا

ً
تطوير الحوار واملناقشة وفق قواعد  بدوره يتطلب حضورا

ومعايير تخصص املوضوع. يصف لوريارد هذا التمرين الخطابي بأنه محاولة لجعل املتعلمين يفكرون في العالم بطريقة  

 مختلفة. املحادثة واملناقشة أمران ضروريان إذا أريد تحقيق ذلك.

اس ي من خالل العمليات االجتماعية التي تعد ضرورية لنقل  يعتقد أنصار النهج البنائي أن املعرفة يتم اكتسابها بشكل أس

 إلى مستويات أعمق من الفهم. تركز األساليب  
ً
بشدة على تشبيك    الترابطية للتعلمالطالب إلى ما وراء التعليم السطحي وصوال

تهم الفردية ومدى  املتعلمين، حيث يتعلم جميع املشاركين من خالل التفاعل واملناقشة بين بعضهم، مدفوعين باهتماما

 يزداد احتمال تالقي املصالح  
ً
 جدا

ً
ارتباط هذه االهتمامات باهتمامات املشاركين اآلخرين. عندما يصبح أعداد املشاركين كبيرا

 ضمن املجموعة بأكملها. 
ً
 كبيرا

ً
 بين جميع املشاركين، على الرغم من أن هذه االهتمامات قد تختلف اختالفا

البحث هنا إلى مزيد من الحاجة إلى التفاعل املتواتر بين الطالب وبين املعلم والطالب، ألنواع التعلم  يقود الجمع بين النظرية و 

الالزمة في العصر الرقمي. هذا التفاعل عادة ما يأخذ شكل حوار شبه منظم. سأبحث اآلن عن كيف كان املعلمون ييسرون  

 هذا النوع من التعلم. 
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 التعليميةالندوات والبرامج  3-4-2
 تعريفات:

 لوجه أو عبر  الندوة
ً
بفعالية تساوي على األقل فعالية   اإلنترنت( يتمتعون هي اجتماع يشارك فيه عدد من الطالب )إما وجها

 عن تصميم االجتماع، مثل اختيار املوضوعات وتعيين املهام املخصصة لكل  
ً
مشاركة املعلم، مع أن املعلم قد يكون مسؤوال

 طالب. 

 )ثالثة أو أربعة( من الطالب البرنامج التعليمي
ً
،  هو إما جلسة فردية بين معلم وطالب، أو بين معلم مجموعة صغيرة جدا

 ويكون املتعلمون نشيطين في مناقشة األفكار وعرضها مثل املعلم. 

 ألن املفهوم العام هو أن   وثالثينيمكن أن يتراوح عدد املشاركين في الندوة بين ستة طالب 
ً
 في نفس املجموعة. نظرا

ً
طالبا

، فإنها تميل إلى أن تكون أ
ً
كثر في مستوى الدراسات العليا أو  الندوات تعمل بشكل أفضل عندما تكون األعداد صغيرة نسبيا

 في السنة األخيرة من برامج البكالوريوس.
 

 
 سقراط وطالبه : 2- 3-3الشكل 

 : )سان فرانسيسكو، مؤسسة أخنباخ لفنون الجرافيك( 1590الرسام: يوهان فريدريش جروتير، 
 

، يعود على األقل إلى عصر سقراط وأرسطو. كالهما كانا معلمين  
ً
 جدا

ً
 طويال

ً
تمتلك الندوات والبرامج التعليمية تاريخا

 
ً
،  Platoبالتو . كان سقراط أستاذ ألرستقراطية أثينا القديمة. كان أرسطو املعلم الخاص لالسكندر األكبر عند ما كان يافعا

، حيث رفض الفكرة التي كانت سائدة في ذلك الوقت في اليونان القديمة  الفيلسوف، مع أن سقراط أنكر أنه ك
ً
ان مدرسا

 ألفالطون، استخدم سقراط الحوار  
ً
 من ذلك، وفقا

ً
والتي تقول "املعلم وعاء يسكب محتوياته في كوب الطالب". بدال

وهكذا   (. Stanford Encyclopedia of Philosophyواالستجواب "ملساعدة اآلخرين على إدراك ما هو حقيقي وصحيح وجيد" )

 يمكن مالحظة أن الندوات والبرامج التعليمية تعكس مقاربة بنائية قوية للتعلم والتدريس. 

. أحد التنسيقات الشائعة، خاصة على مستوى الدراسات العليا، رغم أنه يمكن العثور على  
ً
يمكن أن يختلف التنسيق كثيرا

سند مهمة لعدد محدد من الطالب، ثم جعل الطالب املختارين  ممارسات مماثلة على مستوى املدارس، ه  و قيام املعلم أن ي 

يقدمون أعمالهم إلى املجموعة الكاملة، للمناقشة والنقد واالقتراحات. على الرغم من أنه قد يكون هناك وقت لتقديم  
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الفصل الدراس ي. التنسيق اآلخر   عرضين أو ثالثة طالب فقط في كل حلقة دراسية، إال أن كل طالب يحصل على دوره خالل 

طلب من  الطالب في املجموعة القيام ببعض القراءة أو الدراسة املتقدمة املحددة، ثم يقوم املعلم بتقديم   جميعهو أن ي 

 أسئلة للمناقشة العامة داخل الندوة التي تتطلب من الطالب االعتماد على عملهم السابق. 

 
ً
 خاصا

ً
، وال سيما أكسفورد  Ivy League من الندوات التي انتشرت في جامعات رابطة إيفي تعتبر البرامج التعليمية نوعا

 ما يأخذ االجتماع شكل الطريقة السقراطية في وكامبريدج
ً
. قد يكون هناك فقط طالبان وأستاذ في برنامج تعليمي، وغالبا

 جّر الطالب اآلخر   -راض يقوم به الطالب تقديم الطالب لنتائجه واالنتقادات الصارمة التي يبديها األستاذ على كل افت
ً
وأيضا

 إلى املناقشة. 

 عبر اإلنترنت.  
ً
يمكن العثور على هذين الشكلين من التعلم الحواري، ليس فقط في سياقات الفصل الدراس ي، ولكن أيضا

ن أوجه التشابه  . ومع ذلك، بشكل عام، فإ4، القسم 5ستتم مناقشة الحوار عبر اإلنترنت بمزيد من التفصيل في الفصل 

 لوجه أكبر بكثير من أوجه االختالف. واملناقشات التربوية بين املناقشات عبر اإلنترنت 
ً
 وجها

 هل الندوات طريقة عملية عندما يكون النظام التعليمي واسع االنتشار؟ 3-4-3
الذي يجلس تحت شجرة الزيزفون،  بالنسبة للكثير من أعضاء هيئة التدريس، فإن بيئة التدريس املثالية هي حالة سقراط 

مع ثالثة أو أربعة من الطالب املتفانين واملهتمين. لسوء الحظ، فإن واقع التعليم العالي الواسع االنتشار يجعل هذا األمر  

 للجميع ما عدا املؤسسات النخبوية واألعلى تكلفة. 
ً
 مستحيال

 ليست صعبة التحقيق،  30-25ومع ذلك، فإن الندوات لـ 
ً
حتى في التعليم الجامعي العام. واألهم من ذلك، أنها تتيح طالبا

نوع التعليم والتعلم الذي قد يقدم أنواع املهارات املطلوبة من طالبنا في العصر الرقمي. تتميز الندوات باملرونة الكافية التي  

 على احتياجات الطالب. يمكن استخدامه 
ً
ا بشكل أفضل عندما يكون الطالب يتم تقديمها في الفصل أو عبر اإلنترنت، اعتمادا

قد قاموا بعمل فردي قبل الندوة. على الرغم من األهمية القصوى، هي قدرة املعلمين على التدريس بنجاح بهذه الطريقة،  

 األمر الذي يتطلب مهارات مختلفة عن املحاضرة التقليدية. 

س كل املشكلة. هناك عوامل أخرى، مثل األساتذة الكبار  إن زيادة أعداد الطالب في التعليم العالي هو جزء من املشكلة، و لي

الذين يدرسون عدد ساعات أقل، ويركزون بشكل أساس ي على طالب الدراسات العليا، مما يؤدي إلى صفوف أكبر في املرحلة  

حاضرات التقليدية، الجامعية التي تعتمد املحاضرات التقليدية. وإذا تحول عدد أكبر من األساتذة الكبار أو ذوي الخبرة عن امل

 من الوقت لهم وسيمكنهم من  
ً
 من ذلك من الطالب إيجاد املحتوى وتحليله بأنفسهم، فإن هذا سيوفر مزيدا

ً
وطلبوا بدال

 التحول إلى التدريس وفق نموذج الندوات. 

 نحو نموذج  لذلك فهي قضية تنظيمية، ومسألة اختيار وأولويات بقدر ما هي قضية اقتصادية. كلما تمكنا من املض ي 
ً
قدما

الندوات في التعليم والتعلم، وابتعدنا عن املحاضرات التقليدية الكبيرة، كلما كان ذلك أفضل، إذا أردنا تزويد الطالب  

 باملهارات الالزمة في العصر الرقمي.
 

 تطوير التعليم املفاهيمي    4-3النشاط 

والتي يمكن أن تساعد املتعلمين على   ، يمكنك اقتراحهاتدخالت املعلمين في مناقشات املجموعة التي ما أنواع  .1

 تطوير تعلم عميق ومفاهيمي؟ 

طالب أو أكثر لتطوير العمل الجماعي وتطوير التعلم  200يضم لصف كيف يمكنك إعادة تنظيم محاضرة  .2

 املفاهيمي؟ 

 اكتب إجاباتك في قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. 



80 
 

 (1التعلم باملمارسة )التدريب املنهي:  3-5

 
 في اململكة املتحدة،  BMWتوظيف مجموعة  1- 5-3الشكل 

 Motoring Insight ،2013الصورة: ©  2013
 

 أهمية التدريب املنهي كطريقة للتدريس 3-5-1
. حدد بلوم وزمالؤه املهارات الحركية النفسية  Prattبرات التعلم باملمارسة هو أحد أساليب التدريس الخمسة التي حددها 

. التعلم باملمارسة شائع بشكل خاص في تدريس املهارات الحركية، مثل تعلم  1956باعتبارها املجال الثالث للتعلم منذ عام 

 على أمثلة في أعلى مستويات التعليم، مثل ممارسة التدريس،  ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، و 
ً
لكن يمكن العثور أيضا

 والتدريب الطبي، والدراسات املختبرية. 

املختلفة تحت هذا العنوان العريض، مثل التعلم التجريبي والتعلم التعاوني    واملصطلحاتفي الواقع، هناك العديد من الطرق  

نهي. سأستخدم مصطلح "التعلم التجريبي" كمصطلح شامل لتغطية هذه املجموعة الواسعة  والتعلم باملغامرة والتدريب امل 

 من مناهج التعلم باملمارسة. 

 ما يرتبط بالتدريب املنهي باملمارسة العملية 
ً
التدريب املنهي هو وسيلة خاصة لتمكين الطالب من التعلم خالل العمل. غالبا

ويحاول املتدرب اتباع هذه النماذج، ويقوم املدرب بتقديم مالحظات. ومع ذلك،   حيث يضع أحد املتمّرسين نماذج السلوك، 

  ،)
ً
 املستخدمة لتدريب معلمي املرحلة الثانوية على التدريس )على األقل ضمنيا

ً
فإن التدريب الصناعي هو الطريقة األكثر شيوعا

 في التدريس.لذلك هناك مجموعة واسعة من التطبيقات ملقاربة تطبيق التدريب الصناعي 
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 للتعليم الجامعي، وبصفة خاصة لتدريب  
ً
 ألن التدريب املنهي هو شكل من أشكال النماذج االفتراضية الضمنية أيضا

ً
نظرا

أساتذة الجامعات قبل الخدمة، ستتم مناقشة التدريب املنهي بشكل منفصل عن أشكال التعلم التجريبي األخرى، على الرغم  

 احد فقط من النماذج املستخدمة.من كونه في الحقيقة نموذج و 

 املالمح الرئيسية للتدريب املنهي 3-5-2
 

 

 متدرب تحت اإلشراف  2-3- 5-3الشكل 

 2014الصورة: © بي بي س ي، 
 

من املفيد أن نتذكر أن التدريب الصناعي ليس ظاهرة خفية. يحتوي على عناصر أساسية: طريقة معينة لعرض التعلم،  "

وأدوار واستراتيجيات محددة للمعلمين واملتعلمين، ومراحل واضحة للتطور، سواء بالنسبة للتدريب الصناعي التقليدي أو  

 من ذلك، يتعلم املرء من خالل  املعرفي. لكن من املهم أن نتذكر أنه من هذا امل
ً

نظور، ال يمكن للمرء التعلم من بعد. بدال

 ". املمارسات الحقيقيةاالنخراط في دوامة أصيلة وديناميكية وفريدة من  

( بأن التدريب الصناعي يعمل في "حاالت املمارسة ... التي  1983)  Schönوشون    ،Johnson1998  وجونسون   Prattيجادل برات  

 ما 
ً
تكون غير محددة بدقة، وتتميز بالغموض وعدم اليقين واالضطراب". التعلم في التدريب املنهي ال يقتصر فقط على  غالبا

 فهم السياقات التي سيتم فيها تطبيق التعلم. باإلضافة إلى وجود 
ً
تعلم تنفيذ املهام )التعلم النشط(، ولكنه يتطلب أيضا

 املقبولة والعادات والقيم في هذا املجال وفهمها وتطبيقها.  عنصر اجتماعي وثقافي يتعلق بتعلم املمارسات  

( خصائص املمارس الرئيس ي، ويعرفانه على أنه "شخص اكتسب معرفة و / أو مهارة خاصة في  1998يحدد برات وجونسون )

 مجال معين من املمارسة". املمارسون الرئيسيون: 

 .2ويستطيعون تطبيق تلك املعرفة في حاالت املمارسة الصعبة ؛لديهم معرفة واسعة في مجال التخصص،  .1

 جديدة؛ الحصول على معلومات  وتسهللديهم خطط تنظيمية جيدة، يمكن الوصول إليها بسهولة )خرائط معرفية(،  .2
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لديهم مجموعات متطورة من االستراتيجيات الكتساب معارف جديدة ودمج وتنظيم مخططاتهم وتطبيق معارفهم   .3

 .4م في مجموعة متنوعة من السياقات ....ومهاراته 

 مكافأة؛ لديهم حافز كبير للتعلم وتطوير موقعهم في مجتمعاتهم املهنية. وال يهتمون بالتعلم ملجرد الوصول إلى هدف أو   .4

 في كثير من األحيان يجري عرض املعرفة الضمنية في شكل:  .5

 عفوية؛  وأحكام  إجراءات •

 شياء؛ األ عدم علمك أنك تعلمت القيام بهذه   •

 عدم القدرة أو صعوبة وصف املعرفة التي تقود أفعالهم.  •

 بين شكلين مختلفين لكنهما متشابه
ً
ن من التدريب املنهي: التدريب املنهي التقليدي والتدريب املنهي  ا يميز برات وجونسون أيضا

أو اليدوية، تعلم إجراء معين وطريقة    املعرفي. تتضمن تجربة التدريب الصناعي التقليدي، املستندة إلى تطوير املهارات الحركية 

 التطوير التدريجي لهذا اإلجراء، يمر خالله املعلم واملتعلم بعدة مراحل. 

 التدريب املنهي الجامعي 3-5-3
 ما، ألن هذا النوع من التعلم ال يمكن مالحظته بسهولة كما في حالة 

ً
يختلف نموذج التدريب املنهي الفكري أو املعرفي نوعا

هارات الحركية أو اليدوية. يجادل برات وجونسون أنه في هذا السياق، يجب على املعلم واملتعلم أن يقوال ما يفكران  تعلم امل

فيه خالل تطبيقات املعرفة واملهارات، ويجب عليهما أن يوضحا السياق الذي يتم فيه تطوير املعرفة، ألن السياق بالغ األهمية  

 لطريقة تطوير املعرفة وتطبيقها.

 .1(:99ترح برات وجونسون خمس مراحل للنمذجة املعرفية والفكرية )ص اق

 املتعلم النموذج أو املخطط العقلي.   يضع املعلم النموذج، ويطور  .1

 .3تكرر املتعلم النموذج ويقدم الدعم والتغذية الراجعة )اإلشراف / التدريب( ؛ .2

 املعلم؛ يوسع املتعلم نطاق تطبيق النموذج، مع دعم أقل من  .3

 .5التعلم الذاتي املوجه ضمن الحدود املحددة املقبولة للمهنة ؛ .4

 التعميم: يناقش املتعلم واملعلم مدى نجاح النموذج أو طريقة تكييفه ضمن مجموعة من السياقات املمكنة األخرى.  .5

 عن كي
ً
 ملموسا

ً
-100فية تطبيق نموذج التدريب املنهي هذا ألستاذ جامعي مبتدئ )الصفحات يقدم برات وجونسون مثاال

 (. يجادلون بأنه من املهم بالنسبة للتدريب املنهي املعرفي إنشاء منتدى أو مجموعة من الفرص لـ101

ة  جعل املناقشة واملشاركة الحقيقية تتمحور حول واقع املمارسة من داخل املمارسة، وليس من وجهة نظر واحد

 فقط. من خالل هذه املشاركة النشطة، والخبرة التراكمية، يتحرك املبتدئ باتجاه اإلتقان. 

ن  ي التحدي الرئيس ي لنموذج التدريب الصناعي في بيئة الجامعة هو أنه ال يتم تطبيقه عادة بشكل منهجي. إن االعتقاد بأن املعلم

 كيفية ال
ً
تدريس فقط من خالل مراقبة أساتذتهم الذين يقومون بتدريسهم الصغار أو الجدد في الجامعة قد تعلموا تلقائيا

 دفة.اص ميترك الكثير من األمور لل

 التدريب الصناعي في بيئات التعلم عبر اإلنترنت 3-5-4
 لوجه وفي سياق التعلم عبر اإلنترنت، ولكن إذا كان هناك  

ً
يمكن أن يعمل نموذج التدريب الصناعي في السياق املباشر وجها

قدم عبر اإلنترنت، فإن هذا املكون يكون أكثر فائدة إذا جرى تقديمه في صيغة مختلطة. أحد األسباب التي تدفع بعض  مكون   ي 

املؤسسات لتحويل املزيد من مواد برامج التدريب املنهي إلى اإلنترنت هو أن عنصر التعلم املعرفي في العديد من املهن واملهن  

 من التعلم األكاديمي، مثل زيادة القدرة في الرياضيات والهندسة الكهربائية   قد زاد بسرعة، حيث تحتاج األعمال 
ً
مزيدا
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، ويمكن للمتدربين دراسة هذا  
ً
 تقديم هذا املكون "األكاديمي" من التدريب املنهي عبر اإلنترنت أيضا

ً
واإللكترونيات. يمكن عادة

.املكون عندما ال يعملون، وبالتالي توفير الوقت املخصص للعمل 
ً
 أيضا

   13في كندا دورة دراسية مدتها  Vancouver Community Collegeعلى سبيل املثال، تقدم مدرسة فانكوفر املهنية 
ً
أسبوعا

أسابيع من البرنامج عبر اإلنترنت للعاملين غير املؤهلين في  10للمتدربين على إصالح هياكل السيارات.  تتضمن هذه الدورة 

التعلم عبر اإلنترنت للجزء    VCCيعملون بالفعل في هذا املجال. تستخدم مدرسة فانكوفر املهنية  جميع أنحاء املقاطعة الذين  

النظري من البرنامج، باإلضافة إلى عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها من املمارسات واإلجراءات في إصالح هياكل 

 ألن جميع الطالب هم متدربون يعملون بال
ً
فعل تحت إشراف معلم، فيمكنهم ممارسة بعض إجراءات الفيديو  السيارات. ونظرا

في مكان العمل تحت إشراف املعلم. تتطلب األسابيع الثالثة األخيرة من البرنامج من الطالب الحضور إلى املدرسة للمشاركة  

ود إلى العمل، ويعود املدرب  في التدريب العملي املحدد. يجري اختبار املشاركين، ومن يثبت أنه اكتسب املهارات املطلوبة يع

 للتركيز على أولئك الذين يحتاجون إلى املهارات أكثر. 

 بالغ األهمية لهذا النوع  
ً
تعد الشراكة مع الصناعة التي تمكن الكلية من العمل مع الحرفيين "الرائدين" في مكان العمل أمرا

ص حاد في املهارات، مما يساعد على رفع مستوى  من البرنامج شبه البعيدة، وهي مفيدة بشكل خاص عندما يكون هناك نق

 إلى مستوى الحرفيين 
ً
 املتمكنين. العمال غير املهرة وصوال

 نقاط القوة والضعف 3-5-5
 يمكن تلخيص املزايا الرئيسية لنموذج التدريب الصناعي على النحو التالي:

 ال يتجزأ من سياقات معقدة ومتغيرة للغاي •
ً
ة، مما يتيح التكيف السريع مع ظروف العالم  يكون التعليم والتعلم جزءا

 الحقيقي؛

 العادي؛يستفيد هذا النوع من التدريب استفادة فعالة من وقت الخبراء، الذين يمكنهم دمج التدريس مع عملهم  •

 تحقيقها؛ توفر للمتعلمين نماذج أو أهداف واضحة ينبغي  •

غني لدى املتعلمين قيم وقواعد العمل أو املهنة.  •  ي 

 ة أخرى، هناك بعض القيود الخطيرة في نهج التدريب الصناعي، وخاصة في تحضير املدرس الجامعي:من ناحي

•  
ً
  الكثير من معارف املعلم ضمنية، ويرجع ذلك جزئيا

ً
من   ألن خبراتهم تراكمت ببطء من خالل مجموعة واسعة جدا

 األنشطة؛

 صعوبة في التعبير الشفهي أو الكتابي عن املخطط واملعرفة "العميقة" التي تراكمت لديهم، والتي   •
ً
يواجه الخبراء غالبا

 منه، وهذا ما يضطر املتعلمين إلى تخمين أو تقدير ما هو مطلوب منهم ليصبحوا 
ً
 مفروغا

ً
 خبراء؛ يعتبرونها أمرا

 ما يعتمد الخبراء فقط على النمذجة على •
ً
أمل أن يتعلم املتعلمون املعارف واملهارات بمجرد مشاهدة الخبير أثناء    غالبا

؛ أدائه العمل، وال يتابعون املراحل األخرى التي تجعل نموذج التدريب الصناعي أكثر 
ً
 نجاحا

•  
ً
، ألن الخبراء أنفسهم يشاركون أيضا

ً
  من الواضح أن عدد املتعلمين الذين يمكن لخبير واحد تريبهم سيكون محدودا

 من الوقت، ما قد ال يترك سوى القليل من الوقت إليالء االهتمام  
ً
في تطبيق خبرتهم في ظروف العمل التي تتطلب كثيرا

 الحتياجات املتعلمين املبتدئين في االختصاص أو مهنة؛ 

ية، ينسحب أكثر  معدل التسرب في برامج التدريب املنهي التقليدية عاٍل للغاية: على سبيل املثال، في كولومبيا البريطان •

من املسجلين في برامج التدريب املنهي التي تقام ضمن الحرم الجامعي قبل االنتهاء بنجاح من البرنامج.  باملئة  60من 

 كبيرة من املهنيين ذوي الخبرة في سوق العمل دون اعتماد نظامي، مما يحد من تطورهم  
ً
نتيجة لذلك، نجد أعدادا

 املنهي ويعرقل التنمية االقتصاد
ً
؛ ية نتيجة النقص في العمال املهرة املؤهلين تأهيال

ً
 كامال
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 في مكان العمل، يمكن أن يؤدي نموذج التدريب املنهي إلى إبطاء   •
ً
 سريعا

ً
في املهن أو قطاعات األعمال التي تشهد تغيرا

املعلم" والتي قد ال  التكيف أو التغيير في أساليب العمل، بسبب انتشار القيم والقواعد التقليدية التي يتم تكرسها "

تكون ذات صلة في الظروف الجديدة التي تواجه العمال. يمكن رؤية هذا القيد في نموذج التدريب املنهي بشكل واضح  

في قطاع التعليم بعد الثانوي، حيث تتعارض القيم واملعايير التقليدية حول التدريس بشكل متزايد مع القوى الخارجية  

 وتوسيع التعليم العالي.مثل التكنولوجيا الجديدة 

 للتدريس في سياقات  
ً
 جدا

ً
 مفيدا

ً
عّد نموذجا ومع ذلك، فإن نموذج التدريب الصناعي، عند تطبيقه بشكل شامل ومنهجي، ي 

 معقدة في العالم الحقيقي.
 

 الصناعي في التدريس الجامعي  التدريبتطبيق   5-3النشاط 

الجامعة يعتمد بشكل كبير على نموذج التدريب املنهي؟ ما الطرق التي تشبه  هل توافق على أن تعلم التدريس في   .1

 التدريب الصناعي وما هي الطرق التي تختلف بها؟ بأي طرق يمكن تحسينها؟ 

هل توافق أو ال توافق على أنه يمكن إقامة بعض عناصر التدريب املنهي على اإلنترنت كما هو الحال في الصف؟   .2

 ماذا سيكون هذا؟ إذا كان األمر كذلك، 

إذا قمت بتدريس املتدربين، هل تعتقد أن هذا القسم يصف بشكل كاف نموذج التدريب املنهي؟ إذا لم يكن   .3

 ينقصه؟ كذلك، ما الذي 
 

 املراجع 
Pratt, D. and Johnson, J. (1998) ‘The Apprenticeship Perspective: Modelling Ways of Being’ in Pratt, D. (ed.) Five 
Perspectives on Teaching in Adult and Higher Education Malabar FL: Krieger Publishing Company 
Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action New York: Basic Books 
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 (2التجريبي: التعلم باملمارسة )التعلم  3-6

في الواقع، هناك عدد من الطرق أو املصطلحات املختلفة تحت هذا العنوان العريض، مثل التعلم التجريبي، والتعلم التعاوني، 

والتعلم باملغامرة، والتدريب املنهي. سأستخدم مصطلح "التعلم التجريبي" كمصطلح شامل لتغطية هذه املجموعة الواسعة 

 .3.6.1مناهج التعلم باملمارسة.من 

 ما هو التعلم التجريبي؟ 3-6-1
 ديفيد كولب John Dewey (1938هناك العديد من املنظرين املختلفين في هذا املجال، مثل جون ديوي 

ً
 David( ومؤخرا

Kolb (1984.) 

 التجريبي على النحو التالي:  التعلم Simon Fraserتعرف جامعة سيمون فريزر 

"املشاركة االستراتيجية والفعالة للطالب في فرص التعلم من خالل العمل والتفكير في تلك األنشطة، والتي تمكنهم  

 من تطبيق معارفهم النظرية على املمارسة العملية في العديد من البيئات داخل وخارج الفصل الدراس ي." 

 تصميم التي تهدف إلى تضمين التعلم في سياقات العالم الحقيقي، بما في ذلك:هناك مجموعة واسعة من نماذج ال

 االستوديو؛املختبر أو ورشة العمل أو  •

 التدريب الصناعي.  •

 املشكالت؛التعلم القائم على حل  •

 الحاالت؛ التعلم القائم على   •

 التعلم القائم على املشاريع؛ •

 االستقصاء؛ التعلم القائم على   •

 في العمل أو املجتمع(. التعلم التعاوني ) •

التركيز هنا على بعض الطرق الرئيسية التي يمكن من خاللها تصميم التعلم التجريبي وإيصاله، مع التركيز على استخدام    ينصّب 

  
ً
التكنولوجيا والطرق التي تساعد على تطوير املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي. )للحصول على تحليل أكثر تفصيال

 (.Moon ،2004م التجريبي، انظر مون للتعل

 مبادئ التصميم األساسية 3-6-2
يركز التعلم التجريبي على املتدربين الذين يستخدمون تجربتهم الخاصة الكتساب نظرة مفاهيمية باإلضافة إلى الخبرة العملية.  

 بين أربع مراحل إلنجاز هذه العملية: Kolbيميز نموذج التعلم التجريبي الذي قدمه كولب 

 النشطة؛ التجربة   •

 امللموسة؛ التجربة   •

 العاكسة؛ املالحظة  •

 التصور التجريدي.  •

التعلم التجريبي هو شكل رئيس ي من أشكال التدريس في جامعة واترلو. يسرد املوقع اإللكتروني للجامعة الشروط الالزمة  

 لضمان فعالية التعلم التجريبي، على النحو الذي حددته جمعية التعليم التجريبي. 

 موقع ويب في تورنتو مؤسسة أخر   Ryersonتعتبر جامعة ريرسون  
ً
، ولديها أيضا

ً
 مكثفا

ً
ى تستخدم التعلم التجريبي استخداما

 إلى املدربين. يبحث القسم التالي في الطرق املختلفة التي تم بها تطبيق هذه املبادئ. 
ً
 شامل حول هذا املوضوع، وموّجه أيضا

 نماذج التصميم التجريبي 3-6-3
 لتجريبي، التي تشترك في العديد من امليزات.هناك العديد من نماذج التصميم املختلفة للتعلم ا
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 العمل في املختبرات أو الورش أو االستوديو  3-6-3-1
 

 
 متجر األخشاب في جامعة كونكورديا  1-3- 6-3الشكل                     

 

 أن ساعات املختبر جزء أساس ي من تدريس العلوم والهندسة. تعتبر ورش 
ً
العمل واالستوديوهات  اليوم، من املسلم به تقريبا

 في العديد من أشكال التدريب على الحرف أو تطوير الفنون اإلبداعية. تخدم املختبرات وورش العمل  
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

 من الوظائف أو األهداف املهمة التي تشمل:
ً
 واالستوديوهات عددا

 رية الشائعة واستخدامها بشكل مناسب؛ إعطاء الطالب خبرة عملية في اختيار املعدات العلمية أو الهندسية أو التجا 

 تنمية املهارات الحركية في استخدام األدوات العلمية أو الهندسية أو الصناعية أو الوسائط اإلبداعية؛  •

 املعملية؛ تمكين الطالب من فهم مزايا وحدود التجارب  •

 "؛ التنفيذتمكين الطالب من متابعة األعمال العلمية أو الهندسية أو التجارية "قيد   •

تمكين الطالب من اختبار الفرضيات أو معرفة مدى فعالية املفاهيم والنظريات واإلجراءات في الواقع عند اختبارها   •

 املختبر؛ في ظل ظروف  

 التجارب؛ تعليم الطالب كيفية تصميم و / أو إجراء  •

 تمكين الطالب من تصميم وإنشاء أغراض أو معدات ضمن الوسائط املادية املختلفة. •

تتمثل القيمة التربوية املهمة للمختبرات في أنها تمكن الطالب من االنتقال من املادّي )مالحظة الظواهر( إلى املجرد )فهم  

املبادئ أو النظريات املستمدة من مالحظة الظواهر(. القيمة األخرى هي أن املختبر يعّرف الطالب بالجانب الثقافي الحاسم في  

 األفكار يجب أن تخضع الختبارات صارمة ومحددة لكي يتم اعتبارها "صحيحة".   العلوم والهندسة، وأن جميع

أحد االنتقادات الرئيسية للمختبرات أو ورش العمل التعليمية التقليدية هي محدودية املعدات والخبرات التي تقدمها  

 وباهظة ال
ً
ثمن، وتزداد صعوبة تزويد الطالب بهذه  للمتعلمين اليوم. املعدات العلمية والهندسية والحرفية تصبح أكثر تعقيدا

 
ً
في املدارس والكليات والجامعات. عالوة على ذلك، فإن املختبرات أو ورش العمل التعليمية التقليدية تتطلب    املعدات، خاصة

ي الفرص موارد مالية كبيرة وعمالة متخصصة، وبالتالي ال يمكنها التوسع بسهولة، وهو عيب بالغ األهمية في التوسع السريع ف

 التعليمية. 

 ألن العمل املخبري جزء مقبول من تدريس العلوم، تجدر اإلشارة إلى أن تدريس العلوم من خالل العمل املخبري يعد من  
ً
نظرا

 إلى حد ما. في الستينيات من القرن التاسع عشر، لم تكن جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج  
ً
 حديثا

ً
الناحية التاريخية تطورا

 في املدرسة امللكية للمناجم   Thomas Huxleyد لتدريس العلوم التجريبية. لذلك طور توماس هكسلي على استعدا
ً
برنامجا
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ً
من الكلية امللكية بجامعة لندن( لتعليم معلمي املدارس كيفية تدريس العلوم، بما في ذلك كيفية   )التي أصبحت اآلن جزءا

 اليوم في املدارس  تصميم مختبرات تدريس العلوم التجريبية لألطفال ف
ً
ي املدرسة، وما تزال هذه الطريقة هي األكثر استخداما

 والجامعات.

في الوقت نفسه، أدى التقدم العلمي والهندس ي منذ القرن التاسع عشر إلى أشكال أخرى من االختبارات العلمية والتحقق  

س والجامعات. ومن األمثلة على ذلك املسّرعات  من الصحة التي تحدث خارج ما يسمى "املختبرات الرطبة" الشائعة في املدار 

 ما تكون الطريقة الوحيدة ملراقبة الظواهر أو  
ً
النووية والتكنولوجيا النانوية وميكانيك الكم واستكشاف الفضاء. غالبا

 بشأن أهداف املختبر وور 
ً
 أن تكون واضحا

ً
. من املهم أيضا

ً
عد أو رقميا شة العمل تسجيلها في مثل هذه السياقات هي عن ب 

واالستوديو. قد تكون هناك اآلن طرق أخرى، عملية أكثر، أو اقتصادية، أو أكثر قوة لتحقيق هذه األهداف من خالل استخدام  

التكنولوجيا الجديدة، مثل املختبرات عن بعد، واملحاكاة، والتعلم التجريبي. وسيتم فحص هذه اإلمكانات بمزيد من التفصيل  

 كتاب. في مكان الحق في هذا ال

 التعلم القائم على حل املشكالت  3-6-3-2

  Howard Barrowsمن قبل هوارد باروز    1969( في عام  PBLتم تطوير أول شكل من أشكال التعلم القائم على حل املشكالت )

كندا، ثم انتشر إلى العديد من الجامعات والكليات واملدارس األخرى.    في  McMasterفي كلية الطب في جامعة مكماستر    وزمالئه

يتم استخدام هذا النهج بشكل متزايد في مجاالت املواد حيث تتوسع قاعدة املعرفة بسرعة ويستحيل على الطالب إتقان 

حدد الطالب ما يعرفونه جميع املعارف في املجال خالل فترة زمنية محدودة من الدراسة. من خالل العمل في مجموعات، ي

بالفعل وما يحتاجون إلى معرفته وكيف وأين يمكن الوصول إلى معلومات جديدة قد تؤدي إلى حل املشكلة. يكون دور املدرب  

 ( بالغ األهمية في تسهيل وتوجيه عملية التعلم. الكالسيكية  PBL)عادة ما يسمى املرشد في 

 ما يتبع التعلم القائم على حل املشكال 
ً
 لحل املشكالت، مع أن الخطوات والتسلسل التفصيلي قد  عادة

ً
 قويا

ً
 منظما

ً
ت نهجا

 إلى حد ما، حسب مجال املوضوع. فيما يلي مثال نموذجي:
ً
 يشهدان تباينا

 تنفيذ الخطوات الخمس األولى في صفوف صغيرة من 
ً
  25إلى  20يجري عادة

ً
  طالبا

ً
طلب   وجها لوجه، في الخطوة السادسة ي 

أو مجموعة صغيرة )أربعة أو خمسة طالب( تقديم دراسة، في الخطوة السابعة تجتمع املجموعة كاملة مع  من كل طالب 

 للتعلم املتمازج على وجه الخصوص، حيث تتم عملية البحث بشكل  
ً
املعلم. ومع ذلك، فإن هذا النهج يفسح املجال أيضا

العملية بأكملها عبر اإلنترنت، وذلك باستخدام مزيج من  أساس ي عبر اإلنترنت، مع أن بعض املدربين قد تمكنوا من إدارة 

 مؤتمرات الويب املتزامنة واملناقشات غير املتزامنة عبر اإلنترنت.

، حيث يجب اختيار املشكالت بعناية، وزيادة التعقيد  
ً
 صعبا

ً
يعد تطوير منهج تعليمي متكامل قائم على حل املشكالت أمرا

 ما يجد الطالب في أسلوب  والصعوبة أثناء الدراسة، ويجب اخ
ً
تيار املشكالت بحيث تغطي جميع مكونات املنهج املطلوب. غالبا

، ال سيما في املراحل املبكرة، حيث ال تكون قاعدة معارفهم األساسية كافية لحل  
ً
التعلم القائم على حل املشكالت تحديا

ا املوقف(. يجادل آخرون بأن املحاضرات توفر بعض املشكالت. )تم استخدام مصطلح "الحمل املعرفي الزائد " لوصف هذ

 بعناية خاصة إذا كان لالختبار النهائي وزن  و طريقة أسرع وأكثر كثافة لتغطية نفس املواضيع. يجب أن يكون التق
ً
يم مصمما

 يم النهائي، لضمان قياس مهارات حل املشكالت باإلضافة إلى تغطية املحتوى. و كبير في التق
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 ( Gijeselaers ،1995من  )مستمد  2-3- 6-3الشكل 

 

التعلم القائم على حل   ( أنvan Barneveld ،2009 و  Strobelومع ذلك، فقد وجدت األبحاث )انظر على سبيل املثال، 

املشكالت هو أفضل للتذكر على املدى الطويل وتطوير مهارات "قابلة للتكرار"، وكذلك لتحسين تصرفات الطالب تجاه التعلم.  

هناك اآلن العديد من االختالفات في نهج التعلم القائم على حل املشكالت "النقي"، حيث يتم تعيين املشكالت بعد تغطية  

 لي بطرق تقليدية أكثر، مثل املحاضرات أو القراءة السابقة، على سبيل املثال. املحتوى األو 
 

 التعلم القائم على الحاالت  3-6-3-3

في التدريس القائم على الحاالت، يطور الطالب مهارات في التفكير التحليلي والحكم العاكس من خالل قراءة ومناقشة  

 سيناريوهات الحياة الواقعية املعقدة.

بعض األحيان يعتبر مركز جامعة ميشيغان ألبحاث التعليم والتعلم القائم على الحاالت نسخة معدلة من التعلم القائم في 

على حل املشكالت، بينما يرى آخرون أنه نموذج قائم بحد ذاته. كما هو الحال مع التعلم القائم على حل املشكالت، يستخدم  

 أن يكون لدى الطالب درجة من املعرفة السابقة  التعلم القائم على الحاالت طريقة االست
ً
رشاد املوجه، ولكنه يتطلب عادة

التي يمكن أن تساعد في تحليل الحاالت. عادة ما يكون هناك املزيد من املرونة في نهج التعلم القائم على الحاالت مقارنة مع  

عبية خاصة في تعليم إدارة األعمال واملدارس  التعلم القائم على حل املشكالت.  يحظى التعليم القائم على الحاالت بش

 القانونية واملمارسات السريرية في الطب، ولكن يمكن استخدامها في العديد من املجاالت األخرى املوضوع. 

 . 1قاعدة أساسية للتعلم القائم على الحاالت. ةعشر  ىحدإ Herreid (2004 )يقدم هيريد 

 يحكي قصة.  .1

 يركز على قضية تثير االهتمام.  .2

 يعود في الزمن إلى السنوات الخمس املاضية  .3

 يخلق التعاطف مع الشخصيات املركزية.  .4

 ينقل اقتباسات مباشرة من الشخصيات. .5

 ذو صلة بالقارئ.  .6

 ذو فائدة تربوية. .7
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 يثير الصراع.  .8

 يفرض القرار.  .9

 لديه عمومية.  .10

 قصير. .11

 ( بخمس خطوات في التعلم القائم على الحاالت: 1994) Irbyباستخدام أمثلة من املمارسة السريرية في الطب، يوص ي إربي 

 (؛توجيه التدريس باتجاه حالة )تم اختيارها بعناية •

 الحالة؛ إشراك املتعلمين بنشاط في املناقشة والتحليل وتقديم التوصيات بشأن   •

 املتعلمين؛كمدرس عند مناقشة الحالة مع نمذجة التفكير املنهي والعمل   •

 مناقشاتهم؛ تقديم التوجيه والتغذية الراجعة للمتعلمين في   •

 خلق بيئة تعليمية تعاونية تحترم جميع وجهات النظر.  •

يمكن للتعلم القائم على الحاالت أن يكون ذا قيمة خاصة للتعامل مع املوضوعات أو القضايا املعقدة متعددة التخصصات  

يم واتخاذ قرار بشأن تفسيرات بديلة.  و يس لها حلول "صحيحة أو خاطئة" واضحة، أو حيث يحتاج املتعلمون إلى تقالتي ل

 Marcusيمكن للتعلم القائم على الحاالت أن يعمل بشكل جيد في كل من البيئات املختلطة وعبر اإلنترنت. استخدم ماركوس  

 ميم التالي ملشروع تعليمي مختلط قائم على الحاالت في العلوم البيطرية: ( نموذج التص 2004) Ellisوإيليس  Taylorوتايلور 
 

 
 2004تسلسل التعلم املختلط الذي يتضمن موارد التعلم عبر اإلنترنت، ماركوس، تايلور وإيليس،  3.6.3.3الشكل 

 

 على متطلبات املوضوع.
ً
 بالطبع يمكن إيجاد تراكيب أخرى اعتمادا

 

 القائم على املشاريع التعلم  3-6-3-4

يشبه التعلم القائم على املشاريع التعلم القائم على الحاالت، ولكنه يميل إلى أن يكون أطول وأشمل، مع مزيد من استقاللية  

مسؤولية الطالب في اختيار املوضوعات الفرعية، وتنظيم عمله، وتحديد الطرق التي سيستخدمها لتنفيذ املشروع. تعتمد   /

 باملسؤولية وامللكية في أنشطتهم التعليمية. املشروعات عا
ً
 على مشاكل العالم الحقيقي، وهذا يمنح الطالب إحساسا

ً
 دة

مرة أخرى، هناك العديد من أفضل املمارسات أو املبادئ التوجيهية لعمل املشروع الناجح. على سبيل املثال، يجادل الرمر  

Larmer  وميرغيندولر Mergendoller (2010بأن )  :املشروع الجيد يجب أن يستوفي معيارين 

، وأن يعتبروه مهمة ينبغي تنفيذها بشكل   •
ً
 جيد؛ يجب على الطالب أن ينظروا إلى العمل على أنه ذو معنى لهم شخصيا

• .
ً
 تعليميا

ً
 املشروع الهادف يحقق غرضا

 به، بحيث يفقد الطالب، يكمن الخطر الرئيس ي في التعلم القائم على املشاريع في أن املشروع يمكن أن 
ً
 خاصا

ً
يأخذ مسارا

، التركيز على األهداف التعليمية األساسية أو مجاالت املحتوى املهمة. وبالتالي يحتاج التعلم القائم على املشاريع  
ً
واملعلم أيضا

 إلى تصميم دقيق ومراقبة من قبل املدرب. 



90 
 

 التعلم القائم على االستقصاء   3-6-3-5

على االستقصاء التعلم القائم على املشاريع، لكن دور املعلم / املدرب مختلف إلى حد ما. في التعليم  يشبه التعلم القائم 

 في توجيه الطالب خالل العملية. في التعلم القائم    ويؤّديالقائم على املشاريع، يقرر املدرب "السؤال املوّجه"  
ً
 أكثر نشاطا

ً
دورا

 وي
ً
 للبحث، ويطور خطة بحث ويتوصل إلى استنتاجات، على الرغم على االستقصاء، يستكشف املتعلم موضوعا

ً
ختار موضوعا

 من أن املدرب يقدم عادة املساعدة والتوجيه عند الحاجة. 

( وجود مستويات مختلفة من االستقصاء، ويجب على الطالب البدء في املستوى  2008) Banchi and Bellيقترح بانش ي وبل 

 األخرى للوصول إلى استقصاء "حقيقي" أو "مفتوح" على النحو التالي:األول والعمل من خالل املستويات 
 

 
 مستويات التعلم القائم على االستقصاء 5-3- 6-3الشكل 

 

يمكن مالحظة أن املستوى الرابع من االستقصاء يصف عملية إعداد أطروحة دراسات عليا، مع أن أنصار التعليم القائم  

 قيمتها في جميع مستويات التعليم. على االستقصاء دافعوا عن 

 التعلم التجريبي في بيئات التعلم عبر اإلنترنت 3-6-4
 ما ينتقد املدافعون عن التعلم التجريبي بشدة التعلم عبر اإلنترنت، ألنهم يعتقدون أنه من املستحيل تضمين التعلم في  

ً
غالبا

من خاللها استخدام التعلم عبر اإلنترنت بشكل فعال   أمثلة واقعية. ومع ذلك، هذا تبسيط مفرط، وهناك سياقات يمكن

 للغاية لدعم أو تطوير التعلم التجريبي، بكل أشكاله: 

ستخدم الجلسات الجماعية لبدء العملية، أو لحل مشكلة أو إنهاء مشروع، وهي تجري   •
 
التعلم املتمازج أو املقلوب: ت

بحاث وجمع املعلومات بشكل متزايد من خالل الوصول  عادة في صف دراس ي أو في مختبر، يستطيع الطالب إجراء األ 

إلى املوارد عبر اإلنترنت، ويستخدمون موارد الوسائط املتعددة عبر اإلنترنت إلنشاء تقارير أو عروض تقديمية، والتعاون  

 بعضهم؛ يم عمل و عبر اإلنترنت إلنجاز العمل الجماعي في املشروع أو لنقد وتق

التعلم عبر اإلنترنت بالكامل: يجد املدربون على نحو متزايد أن التعلم التجريبي يمكن تطبيقه بالكامل عبر اإلنترنت،   •

من خالل مجموعة من األدوات املتزامنة مثل عقد املؤتمرات عبر اإلنترنت، واألدوات غير املتزامنة مثل منتديات الحوار  
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اعي، واملحافظ اإللكترونية والوسائط املتعددة إلعداد التقارير، واملختبرات  و / أو الوسائط االجتماعية للعمل الجم

 عن بعد للعمل التجريبي. 

 غير عملي أو خطير 
ً
 في الواقع، هناك ظروف يكون فيها استخدام التعلم التجريبي في العالم الحقيقي أمرا

ً
 أو باهظ التكلفة.    ا

ً
جدا

الظروف الحقيقية وتقليل الوقت الالزم إلتقان املهارة. لطاملا استخدمت أجهزة  يمكن استخدام التعلم عبر اإلنترنت ملحاكاة 

ن الطيارين املتدربين من قضاء وقت أقل إلتقان األساسيات على الطائرات  
ّ
محاكاة الطيران لتدريب الطيارين، مما مك

 للغاية، ول
ً
كن تكاليف إنشاء عمليات محاكاة واقعية  الحقيقية. ال يزال بناء وتشغيل أجهزة محاكاة الطيران التجارية مكلفا

 انخفضت في السنوات األخيرة بشكل كبير. 
 

 
 عبور حدود العالم االفتراض ي، كلية لويالست، أونتاريو 4- 6-3الشكل 

 

بإنشاء معبر حدودي "افتراض ي" وسيارة افتراضية لتدريب مقدمي خدمات   Loyalist Collegeقام املدربون في كلية لويالست 

الحدود الكندية. يتولى كل طالب دور الوكيل، ويقوم بمقابلة املسافرين املفترضين الراغبين في دخول كندا. يجري التواصل  

جراء مقابالت مع ثالثة أو بالصوت، حيث يوضع املسافرون االفتراضيون في غرفة منفصلة عن الطالب. يقوم كل طالب بإ

أربعة مسافرين ويالحظ الفصل بأكمله التفاعالت ويناقش املواقف والردود. املوقع الثاني مخصص لعمليات البحث التلقائي 

على سيارة افتراضية يمكن تفكيكها بالكامل ليتعلم الطالب جميع األماكن التي يمكن إخفاء البضائع املهربة فيها. ثم يجري  

يم الطالب في موضوع الجمارك  و ا التعلم بزيارة متجر السيارات في كلية لويالست والبحث عن سيارة فعلية. يجري تقتعزيز هذ

 من درجاتهم النهائية. حقق الطالب الذين شاركوا في السنة األولى من  
ً
والهجرة بناًء على أساليب املقابالت التي تمثل جزءا

ئة عن الصف السابق الذي لم يستخدم هذه املحاكاة. أما الفئة التالية، التي  املب 28محاكاة الحدود درجة أعلى بنسبة 

 بنسبة  املحاكاة فقداستخدمت  
ً
 املئة. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل هنا. ب 9سجلت ارتفاعا

" تساعد على    Praxisطور موظفو قسم إدارة الطوارئ في املعهد القضائي لكولومبيا البريطانية أداة محاكاة تسمى "براكسيس  

دراسة الحوادث الخطيرة في برامج التدريب والتمرين من خالل عمليات محاكاة واقعية. يستطيع املشاركون الوصول إلى 

عبر الويب، وبالتالي يمتلكون املرونة الالزمة للحصول على تدريبات شاملة وتفاعلية قائمة على السيناريو في أي   Praxisتطبيق  

 في مستودع يحتوي على مواد كيميائية خطرة. يتم تنبيه  وقت وفي أي مكان. 
ً
 كبيرا

ً
قد تكون حالة الطوارئ النموذجية حريقا

أول املستجيبين "املتدربين"، الذين سيشملون رجال اإلطفاء والشرطة واملساعدين الطبيين، ومهندس ي املدينة ومسؤولي  
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ية، وعليهم االستجابة في الوقت الحقيقي لسيناريو سريع التطور،  الحكومة املحلية، على هواتفهم املحمولة أو أجهزتهم اللوح

 على أجهزتهم املحمولة. يتم تسجيل العملية برمتها 
ً
"يديره" ميسر ماهر، باتباع اإلجراءات التي سبق تدريسها واملتاحة أيضا

 لوجه.
ً
 وتليها جلسة استخالص املعلومات التي تجري وجها

ميم في معظم الحاالت على وسيط معين. تنتقل أساليب التعليم بسهولة ضمن طرق  مرة أخرى، ال تعتمد نماذج التص 

 التوصيل املختلفة. يعد التعلم باملمارسة طريقة مهمة لتطوير العديد من املهارات الضرورية في العصر الرقمي. 

 نقاط القوة والضعف في نماذج التعلم التجريبي 3-6-5
يم. يدعم البنائيون  و تجريبي إلى حّد ما على املوقع املعرفي للشخص الذي يجري التقيم تصاميم التعلم الو تعتمد طريقة تق

 قوية في فعالية هذا النهج. ومع ذلك، فقد أثبت  
ً
بقوة نماذج التعلم التجريبية، في حين يبدي أصحاب النهج موضوعي شكوكا

في العديد من املؤسسات التي تقوم بتدريس التعليم القائم على حل املشكالت على وجه الخصوص أنه يحظى بشعبية كبيرة  

العلوم أو الطب، ويستخدم التعليم القائم على املشاريع في العديد من مجاالت املواد ومستويات التعليم. هناك دليل على أن  

التعلم التجريبي، عند تصميمه بشكل صحيح، جذاب للغاية للطالب، ويؤدي إلى ذاكرة أفضل على املدى الطويل. يزعم  

 أنه يؤدي إلى فهم أعمق ويطور املهارات الالزمة للعصر الرقمي مثل حل املشكالت والتفكير النقدي ومهارات  
ً
املؤيدون أيضا

ن املتعلمين من إدارة املواقف املعقدة بشكل أفضل والتي تتجاوز حدود 
ّ
التواصل وإدارة املعرفة. على وجه الخصوص، يمك

 صعب فيها إدارة حدود املعرفة.االختصاص، ومجاالت املوضوعات التي ي

 "غير  Clark (2006 وكالرك  Swellerوسويلر  Kirschnerمع أن النقاد مثل كيرشنر 
ً
( يجادلون بأن التعلم التجريبي يكون غالبا

وجود  موجه"، وقد أشاروا إلى العديد من "التحليالت الوصفية" لفعالية التعلم القائم على حل املشكالت والتي اثبتت عدم 

اختالفات في القدرة على حل املشكالت، وانخفاض درجات االمتحانات في العلوم األساسية، وساعات الدراسة الطويلة لطالب 

 التعلم القائم على حل املشكالت، وزيادة في التكلفة. يخلصون إلى:

مة، فإننا نجده يدعم التوجيه التعليمي املبا
ّ

 من تقديم  لدى وجود أي دليل مبني على دراسات محك
ً

شر والقوي بدال

. حتى في حالة الطالب الذين لديهم  واملتوسطينالحد األدنى من التوجيه في النهج البنائي لدى تعليم الطالب املبتدئين  

 بنفس القدر الذي يقدمه النهج غير  أ معرفة مسبقة واسعة، فإن التوجيه القوي 
ً

 ما يكون فعاال
ً

ثناء التعلم غالبا

 املوجه.

  ة تتطلب مناهج التعلم التجريبية إعادة هيكلة واسعة للتدريس، والكثير من التخطيط الدقيق، إذا كنا نريد تغطي  بالتأكيد،

، وإعداد الطالب. وأنا أتفق  
ً
 دقيقا

ً
املقرر الدراس ي بالكامل. وهذا يعني إعادة تدريب مكثف ألعضاء هيئة التدريس وتوجيها

 مع 
ً
طاء الطالب مهام تتعلق بمواقف من العالم الحقيقي للقيام بها في دون توجيه  كتفاء بإعبأن اال كيرشنر وزمالئهأيضا

 .
ً
 ودعم لن يكون فعاال

  
ً
ومع ذلك، يمكن ألشكال عديدة من التعلم التجريبي أن تحظى بإرشادات قوية من املدربين، ويجب على املرء أن يكون حذرا

 عند مقارنة املجموعات املتماثلة، ألن اختبارات املع
ً
رفة يجب أن تشمل قياس املهارات التي يجري تطويرها في التعلم  جدا

 على قياس الحفظ والفهم. و كتفاء فقط بطرق التقالتجريبي، وعدم اال
ً
 يم التقليدية التي تعتمد غالبا

هو الحال   على العموم، أود أن أؤيد استخدام التعلم التجريبي لتطوير املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي، ولكن كما

، يجب القيام به بشكل جيد، باتباع أفضل املمارسات املرتبطة بنماذج التصميم. 
ً
 دائما
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 يم نماذج التصميم التجريبي و تق 6-3النشاط 

 التجارب الناجحة والفاشلة؟  إذا كانت لديك تجارب مع التعلم التجريبي، فما  .1

املشكالت، والتعلم القائم على الحاالت، والتعلم القائم على  هل االختالفات بين التعلم القائم على حل  .2

 املشاريع، والتعلم القائم على االستقصاء مهمة، أم أنها مجرد اختالفات بسيطة في نموذج التصميم نفسه؟ 

 هل تفضل أي .3
ً
 النماذج؟ إذا كان األمر كذلك ملاذا؟ هذه من  ا

 كما هو الحال في الفصول الدراسية أو في  هل توافق على أن التعلم التجريبي يمكن أن يتم على   .4
ً
اإلنترنت تماما

 لوجه   الذي يميز القيامالحقل؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فما  
ً
الذي ال يمكن نسخه على اإلنترنت؟  و بذلك وجها

 ن تعطي مثاال؟ هل تستطيع أ

أها بالكامل، ثم حدد ما  القائم على حل املشكالت. اقر   شديدة للتعلمكيرشنر وسويلر وكالرك إدانة يوّجه بحث  .5

  لمإذا أم ال، و توافق على ما ورد فيه إذا كنت 
ً
 .اذا، ملتكن موافقا
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 نماذج الرعاية واإلصالح االجتماعي: التعلم بالشعور  3-7

 ، وهي عملية الرعاية واإلصالح االجتماعي. الخمسة  Prattفي هذا القسم، سأناقش بإيجاز آخر وجتهي نظر من وجهات نظر برات  

 منظور الرعاية 3-7-1
 (:1998من األفضل فهم املنظور الرعاية في التدريس من حيث دور الوالد. يقول برات )

أنهم يقدمون إرشادات لطيفة وعاطفية ومحبة في   معهم؛"نتوقع من اآلباء الناجحين أن يفهموا أطفالهم ويتعاطفوا 

املجاالت ذات الصعوبة القصوى .... يعمل املعلم املربي مع قضايا أخرى ... في سياقات مختلفة وفئات عمرية مختلفة،  

مشكالت املتعلمين املتعلقة بالكفاءة واحترام الذات املعيار   ولكن تظل السمات واالهتمامات قائمة كما هي. تصبح

 من املعيار املستند إلى مدى إتقان املحتوى ذي الصلة باملوضوع." 
ً

 النهائي الذي يقاس به نجاح التعلم، بدال

م مع التعلم،  هناك تأكيد شديد على تركيز املعلم على اهتمامات املتعلم، والتعاطف مع الطريقة التي يتعامل بها املتعل

واالستماع بعناية إلى ما يقوله وتفكيره عند التعلم، وتقديم استجابات مالئمة وداعمة في شكل "التحقق من الصحة بالتراض ي".  

، وبالتالي فإن  
ً
هذا املنظور مدفوع إلى حّد ما باملالحظة التي مفادها أن الناس يتعلمون بشكل مستقل منذ سن مبكرة جدا

يئة بيئة للمتعلم تشجع ميله "الطبيعي" للتعلم وال تعرقله، وتوجهه إلى مهام التعلم املناسبة، التي جرى  الحيلة تكمن في ته

 تحديدها من خالل تحليل احتياجات املتعلم. 
 

 
 يعكس نموذج إمباير ستيت كوليدج التوجيهي وجهة نظر الرعاية 1- 7-3الشكل 

 

 ملراقبة تعليم الكبار يعكس عن كثب منظور    تدير كلية إمباير 
ً
 الرعاية. ستيت في نظام جامعة والية نيويورك نظاما

 منظور اإلصالح االجتماعي 3-7-2
 (:173، ص 1998يقول برات )

 لإلصالح االجتماعي بإيجاد مجتمع أفضل، ويرون أن تعليمهم يسهم في تحقيق  "
ً

يهتم املعلمون الذين يحملون منظورا

ية. وجهة نظرهم فريدة من نوعها، ألنها تستند إلى مثالية واضحة أو مجموعة من املبادئ املرتبطة برؤية  هذه الغا

لنظام اجتماعي أفضل. املصلحون االجتماعيون ال يعلمون بطريقة واحدة، وال يحملون آراء مميزة حول املعرفة بشكل  

 " أفعالهم.عام ... كل هذه العوامل تعتمد على املثل العليا التي تلهم  

منه نظرية تدريس، فاملجتمع يحتاج إلى التغيير، واملصلح االجتماعي يعرف كيفية إحداث هذا   معرفي أكثر  إذن موقفإنه 

 التغيير. 
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 رابطي التاريخ، وأهميته للنهج الت 3-7-3
 لهذين املنظورين في التدريس تاريخ طويل تتردد أصداؤه فيما يلي:

يجب أن يتم التعليم، بقدر اإلمكان، في انسجام مع تنمية القدرات    Jean-Jacques Rousseau  (1762:)جان جاك روسو   •

 الطبيعية للطفل من خالل عملية اكتشاف ذاتيه مستقلة ‘)موسوعة ستانفورد للفلسفة( 

 إلى  ‘عندما ينضج اإلنسان، يتحول مفهومه لذاته من كونه شخصي  : Malcolm Knowles(  1984مالكولم نولز ) •
ً
ة تابعة

 .
ً
 شخصية موّجهة ذاتيا

"التعليم منطقي ألن النساء والرجال يدركون أنهم يستطيعون صنع وتطوير  :Paulo Freire( 2004باولو فريري ) •

أي التمييز بين ما   - أنفسهم، ألن النساء والرجال يستطيعون تحمل مسؤولية أنفسهم من خالل قدرتهم على املعرفة 

 نه".يعرفو  يعرفونه وما ال 

)في انتقاده إلضفاء الطابع املؤسس ي على التعليم(: 'يجب التوقف عن البحث عن   Ivan Illich( 1971إيفان إيليتش ) •

برز الفرص  
 
مسارات تعليمية جديدة واالنتقال إلى البحث في اإلمكانات خارج املؤسسات: الشبكات التعليمية التي ت

 لحظة تعلم ومشاركة ورعاية. حويل كل لحظة من حياته إلىتاملتاحة لكل شخص ل

السبب وراء أهمية وجهات نظر اإلصالح االجتماعي والرعاية في التدريس هو أنها تعكس العديد من االفتراضات أو املعتقدات  

بهذا البيان الرائع حول استخدام التكنولوجيا املتقدمة   1971في مطلع العام  Illichحول الترابطية. في الواقع، أدلى إليتش 

 عم "شبكات التعلم":لد

عّرف املستخدم نفسه باالسم والعنوان، ويصف النشاط الذي   . سي 
ً

 بسيطا
ً

"سيكون تشغيل شبكة من النظراء أمرا

يسعى إلى إيجاد نظير من أجله. سيرسل الكمبيوتر له أسماء وعناوين كل الذين أدرجوا نفس الوصف. إنه ألمر مدهش  

 استخدامها على نطاق واسع للنشاطات القّيمة".أن مثل هذه األداة البسيطة لم يتم  

حسنا، هذه الظروف موجودة بالتأكيد اليوم. ال يحتاج املتعلمون بالضرورة إلى املرور عبر بوابات املؤسسات للوصول إلى  

في تحديد    MOOCsاملعلومات أو املعرفة، مع أن هذه البوابات أصبحت متاحة أكثر ويمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت. تساعد  

لترابطية على وجه الخصوص إلى توفير شبكات من ذوي املصالح املشتركة وبيئة ا MOOCsاالهتمامات املشتركة، وتهدف 

 
ً
 . يوفر العصر الرقمي البنية التكنولوجية األساسية والدعم الالزم لهذا النوع من التعلم. للتعلم املوجه ذاتيا

 أدوار املتعلمين واملعلمين  3-7-4
عّد هذان املن  حول املتعلمين. إنهما من بين جميع وجهات النظر حول تدريس، ي 

ً
ستندان إلى نظرة متفائلة  يجان األكثر تمحورا

إلى حد كبير عن الطبيعة البشرية، وأن الناس سوف يبحثون ويتعلمون ما يحتاجون إليه، وسيجدون الدعم الالزم من الرعاية  

على تحديد   القدرة واإلمكانية ديهم واملربين املتفانين ومن اآلخرين الذين لديهم مخاوف واهتمامات مماثلة، وأن األفراد ل

 للتعليم، ألنها تسعى للهروب من الجوانب السياسية والسيطرة على  
ً
 رؤية أكثر تطرفا

ً
ومتابعة احتياجاتهم التعليمية. إنها أيضا

 التعليم الحكومي أو الخاص. 

  ؤدي الناجح. بالنسبة إلى برات، ي وفق هذين املنظورين، هناك اختالفات في الرأي حول الدور املركزي للمعلمين في التعلم

 في رعاية  
ً
 رئيسيا

ً
، من املرجح أن يسعى املعلمون املدربون Freireأو فريري    Illichيعتقد اآلخرون مثل إليتش    التعلم؛املعلم دورا

 إلى خدمة الدولة أكثر من خدمة املتعلم الفردي. بالنسبة ألولئك الذين يدعمون هذه اآلراء حول 
ً
 مهنيا

ً
التدريس، فإن   تدريبا

املوجهين املتطوعين أو املجموعات االجتماعية املنظمة حول قيٍم أو أهداف اجتماعية معينة، يستطيعون توفير الدعم الالزم  

 للمتعلمين.
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 نقاط القوة والضعف في هذين النهجين 3-7-5
، هناك عدد من العيوب لهذين املنظورين في التدريس:

ً
 كما هو الحال دائما

املعلم الذي يعتمد نهج الرعاية تبني مقاربة ملتزمة للغاية وغير أنانية، ووضع مطالب واحتياجات املتعلم  ينبغي على  •

في املقام األول. هذا يعني في كثير من األحيان أن على املعلمين، الذين هم خبراء في موضوعهم، التريث في نقل وتبادل  

"، وبالتالي إهما 
ً
ل إمكانات العديد من الخبراء في هذا املوضوع وعدم تلبية  معارفهم حتى يصبح املتعلم "جاهزا

 بعيد؛احتياجاتهم إلى حد 

"على الرغم من إهمال املحتوى على ما يبدو، فإن األطفال الذين يتلقون تعليمهم من   -بأنه  Prattيجادل برات  •

م وفق منهجيات التدريس املبنية  معدل األطفال الذين يتم تدريسه   تعلموه بنفساملعلمين التربويين يواصلون إتقان ما  

ستمد في حالة برات من تجربة شخصية    يوجد دليل ال    "، ولكن على املناهج الدراسية عملي يدعم هذا البيان، مع أنه م 

 الطريقة؛قوية للتدريس وفق هذه 

قد ال يتبناه  مثل جميع أساليب التدريس األخرى، فإن منظور الرعاية يستند إلى نظام معتقدات قوي للغاية، والذي  •

 (؛بالضرورة املعلمون اآلخرون )أو أولياء األمور أو حتى املتعلمون، في هذا الشأن

•   
ً
 عميقا

ً
يتطلب منظور الرعاية على األرجح قوى عاملة أكثر من النماذج التعليمية األخرى، ألنه يتطلب من املعلم فهما

يختلف كل طالب عن غيره ويحتاج إلى معاملة مختلفة، ويحتاج املدرسون إلى   املتعلم؛لكل متعلم واحتياجات هذا 

قضاء وقت طويل في تحديد احتياجات املتعلمين، واستعدادهم للتعلم، وبناء أو إنشاء بيئات أو سياقات داعمة لهذا  

 التعلم؛

متطلبات املجتمع في العصر قد يكون هناك تعارض بين ما يعتقد املتعلم على أنه احتياجاته الشخصية للتعلم، و  •

الرقمي. قد يكون املعلمون املتفانون قادرين على مساعدة املتعلم في رأب هذه الفجوة، ولكن في املواقف التي يترك  

فيها املتعلمون بدون توجيهات مهنية، قد ينتهي بهم املطاف بالتحدث إلى أفراد آخرين لديهم وجهات نظر متشابهة ال  

 (؛ذكر أن التدريس األكاديمي هو خطاب بالغي، يتحدى املتعلمين لرؤية العالم بشكل مختلفتفيدهم في تعلمهم )ت

يعتمد اإلصالح االجتماعي إلى حد بعيد على تبني املتعلمين واملدرسين أنظمة معتقدات مماثلة، ويمكنهم بسهولة النزول   •

 لداخلي". إلى العقائدية دون تحديات من خارج املجموعات املرجعية في "املجتمع ا

 لكال املنظورين بالنسبة للعصر الرقمي: مهمةومع ذلك، ثمة خصائص إيجابية 

•  
ً
أن نهج   البالغين، كمااإلصالح االجتماعي يعمالن بشكل جيد مع العديد من  ومنظور من منظور الرعاية  يبدو أن كال

 مع األطفال الصغار على وجه الخصوص؛ 
ً
 الرعاية يكون ناجحا

، وكذلك في التعليم غير  مثل غوغلرعاية في التدريب املتقدم لدى بعض الشركات في شركات جرى اعتماد أسلوب ال •

 (؛Tan, 2012)انظر على سبيل املثال:   الرسمي للكبار 

 من نهج الرعاية والقدرة على إنشاء شبكات من االتصاالت التي تمكن من تطوير   الترابطية MOOCsتعكس  •
ً
بقوة كال

 االجتماعي؛اإلصالح  الكفاءة الذاتية ومحاوالت

ن عندما يكون املتعلمون على سوية جيدة إلى حد ما ولديهم معرفة مسبقة جيدة وتطور  يبدو أن كال املنظورين فعاال  •

 مفاهيمي؛

 من احتياجات املؤسسات أو بيروقراطيات الدولة أن يحرر التفكير   •
ً
يمكن ألي منظور يركز على احتياجات األفراد بدال

 بين "جيد" و "ممتاز" في التفكير اإلبداعي وحل املشكالت وتطبيق املعرفة في سياقات   والتعلم، وبالتالي
ً
حدث فرقا أن ي 

 ومتغيرة. معقدة 
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 والترابطية الرعاية واإلصالح االجتماعي  7-3النشاط 

تحليل نقاط  يهما؟ إذا كان األمر كذلك، هل توافق على  تهل لديك خبرة في التدريس بإحدى هاتين الطريقتين أو كل .1

 القوة والضعف لكل عنصر؟ 

هي طريقة متميزة   الترابطيةأم أن  - هي انعكاس حديث ألي من نماذج التدريس هذه  الترابطيةهل تعتقد أن  .2

وفريدة من نوعها للتدريس في حد ذاته؟ إذا كان األمر كذلك، فما الذي يميزها كطريقة تدريس عن جميع الطرق  

 األخرى التي غطتها؟ 

 باتك في قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. اكتب إجا
 

 املراجع 
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 االستنتاجات الرئيسية 3-8

 ربط نظرية املعرفة ونظريات التعلم وطرق التدريس 3-8-1
 البراغماتية تتفوق على األيديولوجية في التدريس  3-8-1-1

طريقة التدريس ونظرية التعلم واملوقف املعرفي، فإن هذا ليس هو الحال  على الرغم من وجود عالقة مباشرة في الغالب بين  

. من املغري محاولة وضع جدول يحدد مدى التوافق بين كل طريقة تدريس وكل نظرية تعلم، وكذلك بين كل نظرية  
ً
دائما

 مثل علوم الكمبيوتر، لذلك سي
ً
كون من املضلل محاولة  تعليم وكل نظرية معرفية، لكن لسوء الحظ، التعليم ليس مرتبا

 من النهج السلوكي في  
ً
القيام بتصنيف مباشر. على سبيل املثال، يمكن هيكلة محاضرة تقليدية لتعزيز النهج اإلدراكي بدال

 التعلم، أو قد تجتمع في املحاضرة عدة عناصر، مثل نقل املعلومات والتعلم باملمارسة واملناقشة.

 تعبر الحدود املعرفية )وقد تكون بالتأكيد مربكة للطالب(، قد يجادل املتشددون أنه من غير امل
ً
نطقي أن يستخدم املعلم طرقا

لكن التدريس هو في الواقع مهنة براغماتية وسيقوم املعلمون بما يلزم إلنجاز املهمة. إذا احتاج الطالب إلى تعلم الحقائق أو  

ل أن يتمكنوا من بدء مناقشة مستنيرة حول معانيها، أو قبل أن  املبادئ أو اإلجراءات القياسية أو طرق القيام باألشياء، قب

يتمكنوا من البدء في حل املشكالت، فقد يفكر املعلم في األساليب السلوكية لوضع هذا األساس قبل االنتقال ملزيد من النهج 

 البنائية في وقت الحق في دورة أو برنامج. 

 طرق التدريس ال تحددها التكنولوجيا  3-8-1-2

، قد تؤدي تطبيقات التكنولوجيا مثل  ثا
ً
أو املحاضرات املسجلة بالفيديو إلى تكرار طريقة تدريس معينة أو طريقة    MOOCsنيا

معينة للتعلم املستخدم في الفصل الدراس ي. من نواح كثيرة طرق التدريس، نظريات التعلم ونظرية املعرفة مستقلة عن تقنية 

أنه يمكن استخدام التقنيات لتحويل التعليم،   10و  9و  8ن أننا سنرى في الفصول معينة أو وسيلة إيصال، على الرغم م

وسوف تكنولوجيا معينة في بعض حاالت أبعد من إحدى طرق التدريس بسهولة أكثر من الطرق األخرى، وهذا يتوقف على 

س فقط مجموعة واسعة من أساليب  ' تلك التكنولوجيا. وبالتالي، فإن املعلمين الذين يدركون ليaffordancesخصائص أو '

 
ً
لنظريات التعلم وأساسهم املعرفي سيكونون في وضع أفضل بكثير التخاذ القرارات املناسبة حول كيفية    التدريس، ولكن أيضا

 
ً
الختيار التقنية املناسبة ملهمة أو   ، إن وجود هذا النوع من الفهم سوف يسهل كذلكالتدريس في سياق معين.  سنرى أيضا

 تعليمي معين. سياق 

 ربط طرق التدريس باملعارف واملهارات الالزمة في العصر الرقمي 3-8-2
كان الغرض الرئيس ي من هذا الفصل هو تمكينك كمدرس من تحديد أساليب التدريس في الصف الدراس ي التي يمكن أن  

. ال يزال أمامنا طريق نمض ي فيه قبل أن  تدعم تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجها الطالب أو املتعلمون في العصر الرقمي

فر لدينا جميع املعلومات واألدوات الالزمة التخاذ هذا القرار، ولكن يمكننا على األقل إجراء محاولة فيه من هنا، مع  اتتو 

إدراك أن مثل هذه القرارات سوف تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل طبيعة املتعلمين ومعرفتهم وخبراتهم 

السابقة، ومتطلبات مجاالت املواد املعينة، والسياق املؤسس ي الذي يجد فيه املعلمون واملتعلمون أنفسهم، وسياق التوظيف  

 املحتمل للمتعلمين. 

، يمكننا تحديد عدد من األنواع املختلفة من املهارات الالزمة:
ً
 أوال

ليل والتركيب وحل املشكالت واإلبداع / االبتكار  املهارات املفاهيمية، مثل إدارة املعرفة والتفكير النقدي والتح •

 التجريبي؛والتصميم  

املهارات التنموية أو الشخصية، مثل التعلم املستقل ومهارات التواصل، واألخالق، والتشبيك، واملسؤولية، والعمل    •

 الجماعي؛
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 معين؛املهارات الرقمية، التي يتضمنها موضوع معين أو مجال منهي    •

وية والعملية، مثل تشغيل الجهاز أو اآللة، وإجراءات السالمة، ورصد البيانات والنماذج والعوامل  املهارات اليد  •

 املكانية والتعرف عليها. 
 

 من  
ً
ن الطالب من إدارة املعلومات أو املعرفة، بدال

ّ
 تحديد أنه من حيث املحتوى، نحتاج إلى طرق تدريس تمك

ً
يمكننا أيضا

 نقل املعلومات إلى الطالب. األساليب التي تقتصر على 

 هناك عدة نقاط أساسية يجب على املعلم أو املدرب مالحظتها: 

 طالبهم؛على تحديد وتمييز املهارات التي يأملون في تطويرها لدى  ين قادر  ون ينبغي أن يكون املعلم •

، لكنها تميل إلى االعتماد على السياق،  •
ً
 ما يكون التمييز بين هذه املهارات سهال

ً
 ما تكون غالبا

ً
 متكاملة؛ وغالبا

 ينبغي على املعلمين تحديد األساليب والسياقات املناسبة التي ستمكن الطالب من تطوير هذه املهارات؛  •

 املهارات؛سيحتاج الطالب إلى املمارسة لتطوير هذه  •

 تقان؛ اإليم وتدخل من املعلم والطالب اآلخرين لضمان مستوى عاٍل من الكفاءة أو و سيحتاج الطالب إلى تق •

 يم تعترف وتكافئ كفاءة الطالب وإتقانهم هذه املهارات.و يجب تطوير إستراتيجية تق  •
 

. قد ال توفر طريقة  
ً
في العصر الرقمي، لن يكون اختيار طريقة تدريس معينة مثل الحلقات الدراسية أو التدريب املنهي كافيا

، مثل املحاضرات التقليدية أو الندوات، بيئة تعليمية غنية بما يكفي ملجموعة كاملة من املهارات التي سيتم ةفردمنواحدة 

روري توفير بيئة تعليمية ثرية للطالب لتطوير مثل هذه املهارات، ويجب أن تكون هذه  تطويرها في موضوع معين. من الض 

 للتدريب واملناقشة والتغذية الراجعة. نتيجة لذلك، يمكن أن نجمع بين أساليب التدريس  
ً
البيئة مالئمة للسياق، وتوفر فرصا

 املختلفة. 

 على مناهج التدريس القائمة
ً
، ركز هذا الفصل أساسا

ً
على الصف الدراس ي أو الحرم الجامعي. في الفصل التالي، سيتم   ثانيا

فحص مجموعة من طرق التدريس التي تتضمن تقنيات رقمية أو عبر اإلنترنت. لذلك سيكون من الغباء في هذه املرحلة أن  

فة واملهارات الالزمة في  نقول إن أي طريقة فردية، مثل الندوات أو التدريب املنهي أو الرعاية، هي أفضل طريقة لتطوير املعر 

، خاصة  
ً
كوسيلة رئيسية    إذا استخدمتالعصر الرقمي. في الوقت نفسه، أصبحت محدودية املحاضرات التقليدية أكثر وضوحا

 للتدريس.

 على احتياجات كل موضوع واحتياجات طالبهم في وقت تطويعها،  األساليب املختلفة و مزج سيقوم معظم املدربين ب 
ً
اعتمادا

ى الرغم من وجود بعض االستنتاجات األساسية التي يمكن استخالصها من هذا االستعراض املقارن للنهج  معين. عل

 .املختلفة للتدريس
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 املستخلصات األساسية  

قصد بهذه القائمة من أساليب التدريس القائمة على  أن تكون شاملة أو   يالجامع الحرم أو  الصف الدراس يال ي 

. الهدف هو إظهار أن هناك العديد من الطرق املختلفة للتدريس، وجميعها مشروعة في بعض الحاالت في  كاملة

 على احتياجات املوضوع  واءمتهاظروف معينة. سيقوم معظم املدربين بخلط الطرق املختلفة وم
ً
، اعتمادا

بعض االستنتاجات األساسية التي يمكن استخالصها  واحتياجات طالبهم في وقت معين. على الرغم من وجود 

 من هذا االستعراض املقارن للنهج املختلفة للتدريس. 

 .أن تلبي جميع املتطلبات التي يواجهها املعلمون في العصر الرقمي منفردةطريقة ل ال يمكن  .1

قمي. على وجه  تطوير املهارات الالزمة في العصر الر لومع ذلك، فإن بعض أشكال التدريس تناسب أفضل  .2

 من  
ً
الخصوص، فإن الطرق التي تركز على التطوير املفاهيمي، مثل الحوار واملناقشة، وإدارة املعرفة، بدال

أن تطور املهارات املفاهيمية عالية   يمكن نقل املعلومات، والتعلم التجريبي في سياقات العالم الحقيقي، 

 .املستوى املطلوبة في العصر الرقمي

صر على املهارات املفاهيمية، مع أن هناك حاجة إلى هذه املهارات. املطلوب مزيج من املهارات  املطلوب ال يقت .3

املفاهيمية والعملية والشخصية واالجتماعية في مواقف شديدة التعقيد. هذا يعني مرة أخرى الجمع بين  

 مجموعة متنوعة من أساليب التدريس.

 مستقلة عن الوس .4
ً
ائط أو التكنولوجيا. بمعنى آخر، يمكن استخدامها في جميع طرق التدريس هذه تقريبا

الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت. ما يهم من منظور التعلم ليس اختيار التكنولوجيا بقدر الفعالية والخبرة  

 في اختيار واستخدام طريقة التدريس بشكل مناسب. 

إمكانيات جديدة للتدريس، بما في ذلك تقديم ومع ذلك، سنرى في الفصل التالي أن التقنيات الجديدة توفر   .5

املزيد من التدريب أو وقت العمل، والوصول إلى مجموعات مستهدفة جديدة، وزيادة إنتاجية كل من املعلمين  

 ككل.  التعليمي  والنظام
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 : طرق التدريس التي تركز على اإلنترنتالرابعالفصل 

 الهدف من هذا الفصل 

 علىفي نهاية هذا  
ً
 :الفصل، يجب أن تكون قادرا

 .وصف الطرق الرئيسية لتصميم التعليم والتعلم عبر اإلنترنت •

 .تحليل كل نموذج من حيث قيمته للتدريس في العصر الرقمي •

 .تناسب تعليمك الخاصالتي نموذج أو مجموعة النماذج حول الر اقر اتخاذ ال •

 .م النموذج كأساس لتصميم التدريس الخاص بكااستخد •
 

 ما الذي يغطيه هذا الفصل 

 أساليب التعلم والتعليم عبر اإلنترنت 4-1 •

 النبيذ القديم في زجاجات جديدة: التعلم عبر اإلنترنت وفق نموذج الصفوف الدراسية  4-2 •

 ADDIEنموذج  4-3 •

 التعلم التعاوني عبر اإلنترنت 4-4 •

 التعلم القائم على الكفاءة 4-5 •

 مجتمعات املمارسة  4-6 •

 : مشاريع في التعليم اإللكترونيE: ETEC 522السيناريو  •

 "تصميم رشيق": تصاميم مرنة للتعلم 4-7 •

 اتخاذ القرارات املتعلقة بنماذج التصميم  4-8 •

 في هذا الفصل األنشطة التالية: 
ً
 ستجد أيضا

 نقل نموذج الفصل الدراس ي عبر اإلنترنت  2-4النشاط  •

 ADDIEباستخدام نموذج   3-4النشاط  •

 يم نماذج التعلم التعاوني عبر اإلنترنت و تق 4-4شاط الن •

 التفكير في التعليم القائم على الكفاءة؟  5-4النشاط  •

 جعل مجتمعات املمارسة تعمل  6-4النشاط  •

 املخاطرة مع تصميم "رشيق"  7-4النشاط  •

 اتخاذ الخيارات  8-4النشاط  •
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 الرئيسية  الخالصات 

، لعصر آخر. على الرغم من  التلقينيةتم تصميم التدريس في الفصول الدراسية التقليدية، وخاصة املحاضرات   .1

 أن املحاضرات خدمتنا بشكل جيد، فإننا اآلن في عصر مختلف يتطلب أساليب مختلفة. 

حفظ املحتوى.   التحول الرئيس ي هو نحو زيادة التركيز على املهارات، وخاصة إدارة املعرفة، وبشكل أقل على  .2

 نحتاج إلى طرق للتعليم والتعلم تؤدي إلى تطوير املهارات الالزمة في العصر الرقمي. 

جميع الظروف. يجب أن يأخذ اختيار طريقة  في  "األفضل"    يكون   ال توجد طريقة تدريس واحدة أو نموذج تصميم  .3

عض الطرق أفضل من غيرها لتطوير  التدريس في االعتبار السياق الذي سيتم تطبيقه فيه، ولكن مع ذلك، فإن ب

، فإن التعلم التعاوني عبر اإلنترنت  تعنيني أكثر املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي. بالنسبة للسياقات التي  

 والتعلم التجريبي والتصميم الرشيق يفي بمعاييري. 

يمكن أن تعمل في معظم الحاالت على اإلنترنت    للتوصيل؛ال تعتمد طرق التدريس بشكل عام على طريقة معينة   .4

 وكذلك في الفصل. 

 الذكاء. رشاقة و في عالم متقلب بشكل متزايد وغير مؤكد ومعقد وغامض، نحتاج إلى طرق تدريس تتسم بال .5
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 التفكير التاريخيالسيناريو هـ: تطوير 

 

 2014-1964تاريخ في بكين، الهـ قطعة أثرية يستخدمها الطالب  4الشكل 

 zonaeuropa.comصورة: © ال
 

 يأخذون   72أستاذ التاريخ في جامعة األبحاث العامة في وسط الواليات املتحدة. لديه فصل من  رالف جوديير 
ً
 جامعيا

ً
طالبا

HIST 305  التأريخ". خالل األسابيع الثالثة األولى من الدورة، سجل جوديير سلسلة من محاضرات الفيديو القصيرة التي" ،

 وى التالي:دقيقة والتي تناولت املوضوعات / املحت  15مدتها 

املصادر املختلفة التي يستخدمها املؤرخون )مثل الكتابات القديمة والسجالت التجريبية بما في ذلك سجالت امليالد  •

 والزواج والوفاة وشهادات العيان والتحف مثل اللوحات والصور الفوتوغرافية واألدلة املادية مثل اآلثار(؛

 مكتوبة؛ها املواضيع التي يحاول التحليل التاريخي جعل •

 والتفسير؛بعض التقنيات التي يستخدمها املؤرخون، مثل السرد والتحليل  •

 ثالثة مواقف أو نظريات مختلفة حول التاريخ )املوضوعي، املاركس ي، ما بعد الحداثة(.  •

 لجدول زمني اقترحه جوديير 
ً
ة كل . حضر الطالب فصلين دراسيين مدGoodyearقام الطالب بتحميل مقاطع الفيديو وفقا

 منتدى للحوار  
ً
منهما ساعة واحدة في األسبوع، حيث تمت مناقشة مواضيع محددة تغطيها مقاطع الفيديو. كان للطالب أيضا

عبر اإلنترنت ضمن املساحة املخصصة للدورة التدريبية في نظام إدارة التعلم بالجامعة، حيث نشر جوديير مواضيع مشابهة 

على عالمة على  ن  يحصلو فساهمة أساسية واحدة على األقل لكل موضوع عبر اإلنترنت،  للمناقشة. كان على الطالب تقديم م

 قراءة كتاب تدريس ي عن التأريخ خالل فترة األسابيع  
ً
هذه املساهمة تدخل في حساب درجاتهم النهائية. كان على الطالب أيضا

 الثالثة هذه. 



104 
 

عة في كل منها ستة طالب، وطلب من كل مجموعة البحث في  في األسبوع الرابع، قام بتقسيم الفصل إلى اثنتي عشرة مجمو 

 املاضية أو نحو ذلك. يمكنهم استخدام أي مصادر يمكنهم  
ً
تاريخ أي مدينة خارج الواليات املتحدة على مدار الخمسين عاما

 عن العثور عليها، بما في ذلك املصادر عبر اإلنترنت مثل تقارير الصحف والصور واملنشورات البحثية وما إ
ً
لى ذلك، فضال

 مجموعة مكتبة الجامعة الخاصة. كان عليهم خالل كتابة تقريرهم القيام بما يلي:

 وكتابة ملخص   50اختيار موضوع معين يغطى  •
ً
 للموضوع؛ عاما

 في تقريرهم، ومناقشة سبب اختيارهم لبعض املصادر واستبعاد املصادر   •
ً
تحديد املصادر التي استخدموها أخيرا

 األخرى؛

 املحاضرات؛مقارنة نهجهم باملواقف الثالثة التي جرى عرضها في  •

 لتعلم بالجامعة. نشر تقريرهم في شكل محفظة إلكترونية على اإلنترنت في مساحة الدورة التدريبية على نظام إدارة ا •

 كان لديهم خمسة أسابيع للقيام بذلك.

تم تخصيص األسابيع الثالثة األخيرة من الدورة لتقديم العروض من قبل كل مجموعة من املجموعات، مع التعليقات  

نت(. في  واملناقشة واألسئلة، سواء في الفصل أو عبر اإلنترنت )تم تسجيل العروض التقديمية في الفصل ونشرها عبر اإلنتر 

هذه التقديرات الطالبية    Goodyearنهاية الدورة، أعطى الطالب درجات لكل عمل من أعمال املجموعات األخرى. أخذ جوديير  

لكل   Goodyearفي االعتبار، لكنه احتفظ بالحق في ضبط الدرجات، مع توضيح سبب قيامه بالتعديل. كما أعطى جوديير 

 موعته، ومساهمته الشخصية في املناقشات عبر اإلنترنت واملناقشات الصفية. طالب درجة فردية، بناًء على درجة مج 

ر  بجودة عمل الطالب. قال: ما أعجبني هو أن الطالب لم يتعلموا    كانوا يفعلون ذلك. التاريخ؛علق جوديير أنه فوجئ وس 
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 التعلم والتعليم عبر اإلنترنت أساليب 4-1

 

يرجى النقر ،  لتعليقاتي الشخصية على بعض املشكالت التي أثيرت في هذا الفصل

، وأساليب التوصيل، والذي يناقش العالقة بين الجودة، على الرابط أدناه

 وأساليب التدريس والتصميم.

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Design-and-

methods-2015-08-18-5.18-PM.mp3 
 

يؤثر التعلم عبر اإلنترنت بشكل متزايد في التدريس القائم على الفصل / الحرم الجامعي، ولكن األهم من ذلك أنه يؤدي إلى  

 نماذج أو تصاميم جديدة للتدريس والتعلم. 

  ات الكوميدية املسرحيفي بداية إنتاج األفالم التجارية ألول مرة، كانت هذه األفالم تقتصر على نقل املقطوعات املوسيقية أو 

"والدة أمة"، الذي غّير   األملانية بعنوانهيئة اإلذاعة  من Griffithإلى شاشة السينما. ثم جاء العمل الذي أنتجه غريفيث 

تصميم األفالم، من خالل تقديم تقنيات كانت فريدة من نوعها في السينما في ذلك الوقت، مثل اللقطات البانورامية الطويلة، 

 ة، ومشاهد املعركة الواقعية، وما يعرف اآلن باسم املؤثرات الخاصة.واللقطات املثير 

حدث تطور مماثل في التعلم عبر اإلنترنت. في البداية، كان هناك تأثيران منفصالن: التصاميم املستمدة من التدريس في 

املتعددة. مع مرور الوقت،   والتصاميم املوروثة من التعليم عن بعد باستخدام املطبوعات أو الوسائط الدراسية؛الفصول 

 بدأت تظهر تصاميم جديدة تستغل كّل الخصائص الفريدة للتعلم عبر اإلنترنت. 

ما نقوم به عند االنتقال إلى التدريس عبر اإلنترنت هو تغيير بيئة التعلم. وبالتالي، فقد بدأت في االنتقال من الحديث عن  

نفسها في الفصل وعلى اإلنترنت( إلى نماذج التصميم، حيث يتم تكييف طريقة  أساليب التدريس )التي يمكن أن تكون هي 

 التدريس بشكل مقصود مع بيئة التعلم. 

 

 

 

 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Design-and-methods-2015-08-18-5.18-PM.mp3
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Design-and-methods-2015-08-18-5.18-PM.mp3
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 النبيذ القديم في زجاجات جديدة: التعلم عبر اإلنترنت وفق نموذج الفصول الدراسية 4-2

وجي مع تغيير طفيف في املبادئ العامة للتصميم. نبدأ بأساليب التدريس في الفصول الدراسية التي تم نقلها إلى شكل تكنول

 سوف أزعم أن هذه في الغالب تصاميم قديمة جرى وضعها في زجاجات جديدة.

 فصول تستخدم تسجيل املحاضرات 4-2-1
 املحاضرات التي تلقى في الفصل الدراس ي، في األصل لتحسين نموذج الفصل  

ً
جرى تصميم هذه التقنية، التي تسجل تلقائيا

راس ي من خالل جعل املحاضرات على اإلنترنت للطالب الذين يحضرون بانتظام الفصول الدراسية ليعودوا إليها في أي الد

 بمعنى آخر، هو شكل من أشكال الواجب املنزلي أو املراجعة. -وقت 
 

 
 .MITالخاص بـ  OpenCourseWareتم تسجيلها وإتاحتها من خالل برنامج  MITمحاضرة في قاعة  1- 2-4الشكل 

 انقر على الصورة لرؤية املحاضرة. 
 

، تليها املناقشة في الفصل. هي محاولة وحدهمالفصول الدراسية املقلوبة، تعتمد تسجيل محاضرة للطالب ملشاهدتها 

بر كان الستخدام تسجيل املحاضرات في الدورات التدريبية املفتوحة  الستغالل هذه اإلمكانات على نحو أكمل، ولكن التأثير األك

هو   MOOCومع ذلك، حتى هذا النوع من  .edXو Udacityو Coursera(، مثل الدورات التي تقدمها xMOOCsعبر اإلنترنت )

في أن الفصل مفتوح أمام    MOOCفي الحقيقة أحد نماذج تصميم الفصول الدراسية األساسية. يتمثل االختالف الرئيس ي في  

ألعداد غير محدودة من   MOOCsفر اأي شخص )ولكن من حيث املبدأ هناك العديد من املحاضرات الجامعية(، كما تتو 

، على الرغم من تزايد تسجيل املتعلمين عن بعد. هذه االختالفات مهمة، لكن ت
ً
 ملحوظا

ً
صميم التدريس لم يشهد تغيرا

 . MOOCsفي املحاضرات على هيئة مقاطع أصغر، نتيجة للبحث 
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 تستخدام نظم إدارة التعلمادورات  4-2-2
ن املدرسين والطالب من تسجيل الدخول والعمل ضمن بيئة تعلم عبLMSsنظام إدارة التعلم )

ّ
ر  ( عبارة عن برنامج يمك

، في الواقع  Moodleو Desire2Learnو Blackboardاإلنترنت محمية بكلمة مرور. تستخدم معظم أنظمة إدارة التعلم، مثل 

لتكرار نموذج تصميم الفصل الدراس ي. يجري تنظيم املواد الدراسية في وحدات أسبوعية، يقوم املدرب بتحديد وتقديم املواد  

هناك  قسم.ويمكن تجزئة الفصل الكبير إلى أقسام أصغر وتحديد املدربين لكل  لجميع الطالب في الفصل في نفس الوقت،

 
ً
من خالل االختبارات النهائية أو   فرص للمناقشة )عبر اإلنترنت(، ويعمل الطالب على املواد التعليمية بنفس الوتيرة تقريبا

 الوظائف.
 

 
 البريطانية.في جامعة كولومبيا  املستخدم Blackboard Connectالتعلم لنظام إدارة  صورة 1- 2-4الشكل 

 

 من الصوت )على الرغم من أن  
ً
تتمثل االختالفات الرئيسية في التصميم في أن املحتوى يعتمد بشكل أساس ي على النص بدال

اإلنترنت تكون في الغالب غير  ن املناقشة عبر أالفيديو والصوت يتم دمجهما بشكل متزايد اآلن في نظام إدارة التعلم(، كما 

 في أي زمان ومكان باستخدام االتصال باإلنترنت. هذه اختالفات مهمة عن  
ً
متزامنة، ويكون محتوى الدورة التدريبية متاحا

الفصول الدراسية املادية، ويمكن للمعلمين واملدربين املهرة تعديل أو تكييف نظم إدارة التعلم لتلبية مختلف متطلبات  

أو التعلم )كما هو الحال في الفصول الدراسية املادية(، ولكن يبقى اإلطار التنظيمي األساس ي لنظام إدارة التعلم كما    التعليم

 هو الحال في الفصل الدراس ي املادي.

 على تصاميم التعلم عبر اإلنترنت الذي يكتفي بنشر املحاضرات على  LMSومع ذلك، ال يزال نظام إدارة التعلم )
ً
( متقدما

، أو تحميل نسخ ا
ً
، كما هو الحال في  Powerpointمن ملفات املحاضرات بصيغة  pdfإلنترنت كمقاطع فيديو مسجلة مسبقا



108 
 

 مرونة كافية في تصميم أنظمة إدارة التعلم الستخدامها بطرق تنفصل  
ً
العديد من البرامج عبر اإلنترنت بكل أسف. هناك أيضا

مر مهم، حيث يجب أن يأخذ التصميم الجيد للتعلم عبر اإلنترنت في الحسبان  عن نموذج الفصل الدراس ي التقليدي، وهو أ

 عن نموذج الفصل الدراس ي. 
ً
 املتطلبات الخاصة للمتعلمين عبر اإلنترنت، وبالتالي فإن التصميم يجب أن يكون مختلفا

 املفروضة على نموذج تصميم الفصول الدراسية للتعلم عبر اإلنترنت القيود 4-2-3
، سواء كانت الزجاجة جديدة أم ال. ما يهم هو ما إن تصميم الفصول الدراسية يلبي النبيذ 

ً
 جيدا

ً
القديم سيبقى نبيذا

االحتياجات املتغيرة للعصر الرقمي. ومع ذلك، فإن إضافة التكنولوجيا إلى هذا املزيج، أو تقديم نفس التصميم عبر اإلنترنت،  

 إلى تلبية االحتياجات ا
ً
 ملتغيرة. ال يؤدي تلقائيا

من املهم إذن البحث عن التصميم الذي يحقق أقص ى استفادة من اإلمكانات التعليمية للتكنولوجيات الجديدة، ألنه ما لم  

يتغير التصميم بشكل كبير لالستفادة من كّل إمكانات التكنولوجيا، فمن املحتمل أن تكون النتيجة أقّل من نموذج الفصول  

كنولوجيا تقليدها. وبالتالي، حتى إذا كانت التكنولوجيا الجديدة، مثل تسجيل املحاضرات  الدراسية التي تحاول هذه الت 

تؤدي إلى مساعدة املزيد من الطالب في حفظ املحتوى    MOOCواألسئلة متعددة الخيارات القائمة على الكمبيوتر التي تتضمنها  

 لتلبية مست
ً
 وى املهارات األعلى املطلوبة في العصر الرقمي.أو تعلم املزيد من املحتوى، ، قد ال يكون هذا كافيا

الخطر الثاني الناتج عن مجرد إضافة تقنية جديدة إلى تصميم الفصول الدراسية هو أننا قد نزيد التكلفة، سواء من حيث  

 التكنولوجيا أو وقت املدرسين، دون تغيير النتائج.

رنت في بيئة أو سياق تعليمي مختلف عن الطالب الذين يتعلمون السبب األكثر أهمية هو أن الطالب الذين يدرسون عبر اإلنت

 في بقية أجزاء الكتاب. 
ً
 في الفصل الدراس ي، والبد أن يأخذ التصميم ذلك في االعتبار. سيتم مناقشة هذا بشكل أكثر تفصيال

عّد التعليم استثناءً  يم قديمة قبل أن تجد هذه  لظاهرة البدء باستخدام التقنيات الجديدة ملجرد إنتاج نماذج تصم ال ي 

تغييرات في نموذج التصميم األساس ي إذا أردنا استثمار متطلبات العصر    من إجراءالتقنيات إمكاناتها الفريدة. ومع ذلك، البّد  

 الرقمي واإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا الجديدة في التعليم. 
 

 نقل نموذج الفصل الدراس ي عبر اإلنترنت   2-4النشاط 

يتناسب مع  هل توافق على أن نموذج تصميم الفصل الدراس ي هو نتاج القرن التاسع عشر ويحتاج إلى التغيير ل .1

 لتدريس في العصر الرقمي؟ أم أنه ال تزال هناك مرونة كافية في نموذج الفصل الدراس ي لعصرنا؟ا

  قديمه هي في األساس نموذج دراس ي يتم ت نظم إدارة التعلمية التي تستخدم هل توافق على أن الدورات التدريب .2

 عبر اإلنترنت، أم أنها نموذج تصميم فريد في حد ذاته. إذا كان األمر كذلك، ما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟ 

هل تسمي   دقائق؟ 10ة كل منها مدمسجلة  دقيقة إلى خمسة أجزاء  50ما مزايا وعيوب تقسيم محاضرة مدتها  .3

 في التصميم 
ً
 مهما

ً
؟  - هذا تغييرا

ً
 إذا كان األمر كذلك، فما الذي يجعله مهما
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 ADDIEنموذج  4-3

 التأثير األصلي اآلخر على تصميم التعليم عبر اإلنترنت جاء من التدريب العسكري والتعليم عن بعد.
 

 ؟ADDIEهو  ما 4-3-1
 ,Morrison, 2010; Dick and Carey)انظر على سبيل املثال،  ADDIEكان هناك العديد من الكتب التي كتبت عن نموذج 

 اختصار للكلمات التالية " ADDIEكلمة    (2004

ل 
ّ
 Analyseحل

حدد جميع املتغيرات التي يجب مراعاتها عند تصميم الدورة، مثل خصائص املتعلم ومعرفة املتعلمين السابقة واملوارد   •

 الكتاب؛من هذا   1املتاحة، وما إلى ذلك. تشبه هذه املرحلة وصف بيئة التعلم املوضحة في امللحق 
 

 Designصمم 

تركز هذه املرحلة على تحديد أهداف التعلم الخاصة بالدورة التدريبية وكيفية إنشاء املواد وتصميمها )على سبيل   •

ما سيتم تغطيته في النص والصوت والفيديو   وتحديداملثال، قد تتضمن وصف مجاالت املحتوى املطلوب تغطيتها 

 االجتماعي؛أو الفيديو أو وسائط التواصل   LMSثل الترتيب(، والبت في اختيار واستخدام التكنولوجيا، م  وحسب
 

 Developطور  

إنشاء املحتوى، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تطويره داخل الشركة أو التعاقد مع شركة خارجية، وإزالة حقوق النشر   •

 ذلك؛، وما إلى LMSملواد الطرف الثالث، وتحميل املحتوى إلى موقع ويب أو 
 

 Implementنفذ 

 الطالب؛يم و التنفيذ الفعلي للدورة، بما في ذلك تدريب موظفي دعم املتعلمين، وتقهذا هو   •
 

 Evaluateقّيم 

يجري جمع التعليقات والبيانات من أجل تحديد املجاالت التي تتطلب التحسين، وهذا يغذي التصميم والتطوير   •

 والتنفيذ في النسخة التالية للدورة.
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 .ADDIEنموذج  1- 3-4الشكل 

 هذا الشكل رسم بياني تفاعلي. ملعرفة املزيد من التفاصيل حول كل مرحلة من املراحل الخمس، انقر على كل مرحلة في الرسم البياني.في 

 2014© التعلم املرن أستراليا، 
 

ستخدم أين  4-3-2  ؟ADDIEيُ
عّد     ADDIEهذا نموذج تصميم يستخدمه العديد من مصممي التعليم املحترفين للتدريس القائم على التكنولوجيا. ي 

ً
معيارا

 في برامج التعليم عن بعد عالية الجودة املطورة بشكل احترافي، سواء أكانت معتمدة على الطباعة أو عبر اإلنترنت. 
ً
ما مستخد 

ستخدم على نطاق واسع  في التعليم اإللكتروني والتدريب في الشركات. هناك العديد من النسخ في هذا النموذج  كما أنه ي 

يجري تطبيق النموذج بشكل    (."، حيث يتم إضافة التخطيط و / أو اإلعداد في البداية PADDIEاملفضلة عندي هي "  )النسخة 

م والتطوير. أحد أسباب االستخدام الواسع تكراري، حيث يقود التقويم إلى إعادة التحليل واملزيد من تعديالت التصمي

 لدى تصميم التدريس الكبير واملعقد. تعود جذور    ADDIEلنموذج  
ً
إلى الحرب العاملية الثانية ومبادئ    ADDIEهو أنه مفيد جدا

 تصميم النظم، التي جرى تطويرها إلدارة عمليات اإلنزال املعقدة في نورماندي. 

ثل جامعة اململكة املتحدة املفتوحة والجامعة املفتوحة في هولندا وجامعة أثاباسكا وجامعة  العديد من الجامعات املفتوحة، م

إلدارة تصميم دورات التعليم عن بعد املعقدة   ADDIEتومسون ريفرز املفتوحة في كندا، وما زالت تستخدم بشكل مكثف 

، طالب 20.000وسجل فيها في البداية  1971 متعددة الوسائط. عندما افتتحت جامعة اململكة املتحدة املفتوحة في عام
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 والكتب املدرسية ومقاالت البحوث املستنسخة في شكل  
ً
استخدمت اإلذاعة والتلفزيون واملواد املطبوعة املصممة خصيصا

 من  20قراءات مختارة تم إرسالها إلى الطالب ومجموعات الدراسة اإلقليمية مع فرق عمل ضّمت في الغالب 
ً
شخصا

يين ومنتجي الوسائط وموظفي الدعم التقني لتطوير الدورات، وقام بتقديم دعم التوصيل واملتعلمين جيش من  األكاديم

املعلمين املحليين وكبار املستشارين. كان من املستحيل إنشاء أول دورات تدريبية وتقديمها في غضون عامين من استالمها  

، وكانت جامعة  طالٍب  200000، تجاوز عدد الطالب أكثر من 2014للميثاق بدون تصميم تعليمي منهجي، وبحلول العام 

 اململكة املتحدة املفتوحة ما تزال تستخدم نموذج تصميم تعليم
ً
 قوي يا

ً
 . ا

والتصميم التعليمي بشكل عام نشأ في الواليات املتحدة األمريكية، فإن نجاح جامعة اململكة   ADDIEعلى الرغم من أن 

مواد تعليمية عالية الجودة دفع العديد من املؤسسات التي تقدم التعليم عن بعد على نطاق  املتحدة املفتوحة في تطوير 

 ADDIEأصغر بكثير لتبني نموذج  
ً
 يعمل مع مصمم  ، وإن كان ذلك بطريقة أكثر تواضعا

ً
 واحدا

ً
، والذي تضمن في الغالب مدربا

، ويستخدمه  ADDIEدورات عبر اإلنترنت، استمر نموذج تعليمي. مع تطور دورات التعليم عن بعد بشكل متزايد وتحويلها إلى 

اآلن املصممون التعليميون في العديد من املؤسسات إلعادة تصميم فصول املحاضرات الكبيرة، والتعلم املختلط، والدورات  

 التدريبية عبر اإلنترنت. 

 ؟ADDIEفوائد ما هي  4-4-3
هو ارتباطه الشديد بجودة التصميم، وأهداف تعليمية واضحة، ومحتوى منظم بعناية، وأعباء   ADDIEأحد أسباب نجاح 

عمل محكومة ألعضاء هيئة التدريس والطالب، والوسائط املتكاملة، وأنشطة الطالب ذات الصلة، والتقويم املرتبط بشّدة  

، فإن  ADDIEيم الجيدة هذه مع أو بدون نموذج مع مخرجات التعلم املطلوبة. على الرغم من إمكانية تطبيق مبادئ التصم 

ADDIE   أداة إدارة مفيدة 
ً
هو نموذج يسمح بتحديد مبادئ التصميم هذه وتنفيذها على أساس منتظم وشامل. إنه أيضا

 للغاية، يسمح بتصميم وتطوير أعداد كبيرة من الدورات بجودة قياسية عالية. 

 ؟ ADDIEحدود ما هي  4-4-5

مهما كان حجم مشروع التدريس، ولكنه يعمل بشكل أفضل مع املشاريع الكبيرة واملعقدة. يمكن    ADDIEيمكن استخدام نهج  

تطبيقه على الدورات التي تحتوي على عدد صغير من الطالب وتصميم بسيط أو تقليدي للفصول الدراسية، لكنه يصبح 

 عن الحاجة، على الرغم من أنه ال يوجد ما يمنع 
ً
 وربما زائدا

ً
املعلم الفردي من اتباع هذه االستراتيجية عند تصميم  مكلفا

 وتقديم دورة تدريبية. 

هو ما يمكن تسميته "تحميل الواجهة األمامية" ألنه يركز بشدة على تصميم املحتوى    ADDIEيتمثل النقد الثاني في أن نموذج  

أثناء تقديم الدورة. وبالتالي، فقد تعرض  وتطويره، لكنه ال يولي نفس القدر من االهتمام للتفاعل بين املدرسين والطالب

 للنقد من قبل البنائيين ألنه ال يولي االهتمام الكافي لتفاعل املتعلم، ويفّضل األساليب السلوكية في التدريس.

هناك نقد آخر وهو أنه في حين أن املراحل الخمس موصوفة بشكل جيد في معظم أوصاف النموذج، فإن النموذج ال يقدم  

حول كيفية اتخاذ القرارات في هذا اإلطار. على سبيل املثال، ال يقدم إرشادات أو إجراءات لتحديد كيفية االختيار   إرشادات

التخاذ هذه   ADDIEبين التقنيات املختلفة، أو استراتيجيات التقويم التي يجب استخدامها. يجب على املدربين تجاوز إطار 

 القرارات.

أن يؤدي إلى مراحل تصميم معقدة للغاية، يتضمن فئات كثيرة من العمال   ADDIEق نموذج يمكن لإللتزام املفرط في تطبي

املختلفين )أعضاء هيئة التدريس واملصممين التعليميين واملحررين ومصممي الويب( وبالتالي تبعثر القوى العاملة، مما يجعل  

ى سنتين. كلما كانت البنية التحتية للتصميم واإلدارة  الزمن الفاصل بين البدء بإعداد الدورة التدريبية واعتمادها يصل إل

، زادت مخاطر التكلفة الزائدة والبرمجة باهظة الثمن.
ً
 أكثر تعقيدا
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انتقادي الرئيس ي هو أن النموذج اليتمتع بأي من املرونة املطلوبة للعصر الرقمي. كيف سيواجه املعلم التطوير السريع 

ة أو التطبيقات التي يتم إطالقها بشكل يومي، وقاعدة الطالب املتغيرة باستمرار؟ على  للمحتوى الجديد أو التقنيات الجديد

 لتصميم التعليم والتعلم، إال أنه قد يكون   ADDIEالرغم من أن نموذج 
ً
 جيدا

ً
 في املاض ي، ويوفر أساسا

ً
قد خدمنا جيدا

 وال يمتلك املرونة الالزمة للتعامل مع سياقات
ً
 وتسلسليا

ً
 مسبقا

ً
التعلم املتغيرة بسرعة. سأناقش نماذج أكثر مرونة   محددا

 . 7-4للتصميم في القسم 
 

   ADDIEاستخدام نموذج   3-4النشاط 

1.  
ً
التي مررت بها؟ إذا فاتتك بعض املراحل، هل تعتقد أن    ADDIE. كم عدد مراحل نموذج  خذ دورة تقدمها حاليا

الدورة ستكون أفضل لو قمت بإدراج هذه املراحل؟ بالنظر إلى مقدار العمل الالزم للعمل خالل كل مرحلة من  

 املراحل، هل تعتقد أن النتائج تستحق الجهد املبذول؟ 

  Flexible Learning Australiaتخطيطي لـ إذا كنت تفكر في تصميم دورة تدريبية جديدة، استخدم الرسم ال .2

للعمل من خالل الخطوات األربع للتحليل التي يوصون بها )من األفضل تسجيل الدخول إلى الرسم التخطيطي  

(. هل كان هذا مفيدا؟ إذا كان األمر كذلك، فقد ترغب في املتابعة مع الخطوات األخرى املوص ى بها. 
ً
 مباشرة

مرن   و من قبل، هل أنت راض عنه؟ هل توافق على انتقاداتي؟ هل ه ADDIE إذا كنت قد استخدمت نموذج  .3

 بما فيه الكفاية للسياق الذي تعمل فيه؟ 

 . إجابةإذا كنت ترغب في مشاركة أي من نتائج هذا النشاط، فيرجى استخدام مربع التعليق أدناه، للحصول على 
 

 املراجع 

Dick, W., and Carey, L. (2004). The Systematic Design of Instruction. Allyn & Bacon; 6 edition Allyn & Bacon Morrison, 
Gary R. (2010) Designing Effective Instruction, 6th Edition. New York: John Wiley & Sons 
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 التعلم التعاوني عبر اإلنترنت  4-4

 ما هو التعلم التعاوني عبر اإلنترنت؟ 4-4-1
أدى تزامن النهج البنائي في التعلم وتطوير اإلنترنت إلى تطوير شكل معين من التعليم البنائي، الذي كان يطلق عليه في األصل  

سميه 
 
نظرية   ( اآلن2012) Harasimهاراسيم التواصل عبر الكمبيوتر، أو التعلم عبر الشبكة، والذي تم تطويره ليصبح ما ت

 (:90النظرية كما يلي )ص   هاراسيم هذه( تصف OCL)  اإلنترنت.التعلم التعاوني عبر 

 على إنشاء املعرفة: االبتكا
ً

 للتعلم يتم من خالله تشجيع الطالب ودعمهم للعمل معا
ً

ر، توفر نظرية التعلم التعاوني عبر اإلنترنت نموذجا

عتقد أنه    من قراءة ما ي 
ً

واستكشاف طرق االبتكار، ومن خالل القيام بذلك، البحث عن املعرفة النظرية الالزمة لحل املشكالت بدال

 للتعلم أو بناء املعرفة ... في نظرية  أن نظريةلصحيح. مع الجواب ا
ً

، إال أن ذلك اليعتبر كافيا
ً

 ومشاركا
ً

تشجع املتعلم على أن يكون نشطا

 ليس كزميل متعلم، ولكن كحلقة وصل إلى مجتمع املعرفة، أو أحدث ما في هذا   يؤّديالتعلم التعاوني عبر اإلنترنت، 
ً

 رئيسيا
ً

املعلم دورا

 إلى معايير االنضباط النظام. 
ً

 ومستندا
ً

عّرف التعلم على أنه تغيير مفاهيمي ومفتاح لبناء املعرفة. يجب أن يكون نشاط التعلم مستنيرا ي 

ز على تعلم املفاهيم وبناء املعرفة.
ّ

 وعملية تخاطب ترك

 ,Pask)التعلم باملحادثة ركز على تقوم نظرية التعلم التعاوني عبر اإلنترنت على دمج ومكاملة نظريات التطور املعرفي التي ت

 ,Laurillardاألكاديمية )وتطوير املعرفة  (،Marton and Saljø, 1997; Entwistle, 2000، وشروط التعلم العميق )( )1975

 (.Scardamalia and Bereiter, 2006(، وبناء املعرفة )2001

كل كبير على عالقات التواصل عبر اإلنترنت )انظر على سبيل  منذ األيام األولى للتعلم عبر اإلنترنت، ركز بعض املدربين بش 

(. لقد اعتمدوا في تدريسهم على مفهوم بناء املعرفة، والبناء التدريجي للمعرفة بشكل رئيس ي  Hiltz and Turoff, 1978املثال: 

 من خالل مناقشة غير متزامنة عبر اإلنترنت بين الطالب وبين الطالب واملدرب. 

 نتيجة مزيج من اختراع الوب في التسعينيات،  تعود  
ً
منتديات الحوار عبر اإلنترنت إلى سبعينيات القرن املاض ي، لكنها بدأت فعال

والوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة، وتطوير أنظمة إدارة التعلم، والتي يشمل معظمها اآلن منطقة للحوار عبر اإلنترنت. توجد  

 الحوار عبر اإلنترنت والندوات التي تجري في الفصل الدراس ي: بعض االختالفات بين منتديات  

، أنها تستند إلى نص، وليست  •
ً
 شفهية؛ أوال

، أنها غير متزامنة: يمكن للمشاركين تسجيل الدخول في أي وقت ومن أي مكان عبر االتصال  •
ً
 باإلنترنت؛ثانيا

، تتيح العديد من منتديات الحوار اتصاالت "مترابطة"، مما  •
ً
يتيح إرفاق استجابة بالتعليق املعين الذي أدى إلى  ثالثا

 من عرضها بترتيب زمني فقط. يسمح ذلك بتطوير مواضيع فرعية ديناميكية، مع أكثر من عشرة ردود 
ً
االستجابة، بدال

في بعض األحيان داخل سلسلة مناقشة واحدة. يتيح ذلك للمشاركين متابعة مواضيع مناقشة متعددة خالل فترة  

 زمنية. 

 مبادئ التصميم األساسية لنظرية التعلم التعاوني عبر اإلنترنت 4-4-2
 على أهمية املراحل الرئيسية الثالث لبناء املعرفة باملحادثة:  Harasimتؤكد هراسيم 

 املجموعة؛: هذا هو بالضبط العصف الذهني الذي يهدف إلى تجميع األفكار املتباعدة ضمن توليد األفكار •

 وتحليلها وتصنيفها، مرة أخرى من خالل   : هناتنظيم األفكار •
ً
يقارن املتعلمون األفكار املختلفة التي تم إنشاؤها سابقا

 الحجج؛املناقشة وتقديم 

: الهدف هنا هو الوصول إلى مستوى من التوليف الفكري والتفاهم واإلجماع )بما في ذلك املوافقة التقارب الفكري  •

 املشترك لبعض األعمال الفنية أو األعمال، مثل مقال أو وظيفة.   على عدم االتفاق(، عادة من خالل البناء

    املوقع  Harasimينتج عن هذا ما تسميه هاراسيم  
ً
 أبدا

ً
توليد األفكار    ألن عمليةالنهائي، مع أن هذا املوقع في الواقع ليس نهائيا

نظر إلى دور املعلم أو املدرب في هذه  وتنظيمها والتوافق بشأنها من قبل املتعلمين تستمر على مستوى أعمق أو أكثر تقد . ي 
ً
ما
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العملية على أنه أمر حاسم، ليس فقط في تسهيل العملية وتوفير املوارد املناسبة ألنشطة املتعلم التي تشجع هذا النوع من  

، كممثل ملجتمع املعرفة أو مجال املوضوع، في ضمان دمج املفاهيم واملمارسات واملعايير  
ً
واملبادئ األساسية  التعلم، ولكن أيضا

 ملجال املوضوع بالكامل في دورة التعلم. 

 : التالي لتسجيل هذه العملية املخطط  Harasimتقدم هاراسيم 
 

 
 ( Harasim, 2012, p. 95من  )مأخوذ Harasimأصول التدريس باملناقشة الجماعية وفق هاراسيم  : 2- 4-4الشكل 

 

التعاوني عبر اإلنترنت، ال تشكل منتديات الحوار إضافة أو تكملة للمواد التعليمية  عامل مهم آخر هو أنه في نموذج التعلم 

 األساسية، مثل الكتب املدرسية أو املحاضرات املسجلة أو النص في نظام إدارة التعلم، بل تمثل املكون األساس ي للتدريس. 

، وليس العكس. هذا مبدأ أساس ي للتصميم، وهو ما  يجري اختيار الكتب املدرسية والقراءات واملوارد األخرى لدعم املناقشة

يفسر ملاذا يشتكي املعلمون في كثير من األحيان في الدورات التدريبية "التقليدية" عبر اإلنترنت من عدم مشاركة الطالب في 

 ما يكون السبب في ذلك هو أنه عندما تكون املناقشات عبر اإلنترنت ثانوية بالنسبة ل
ً
لتدريس التعليمي، أو  املناقشات. غالبا

التي لم يتم تصميمها وإدارتها بشكل متعمد لتؤدي إلى بناء املعرفة، يرى الطالب أن املناقشات هي عمل اختياري أو إضافي،  

 يجري تجنب منح درجات للمشاركة في منتديات املناقشة.  
ً
حتسب أثناء وضع الدرجات أو التقويم. ولهذا السبب أيضا

 
ألنها ال ت

 ,Brindley, Walti and Blashke  املثال:، على سبيل  )انظرط الخارجي هو الذي يهم، بل القيمة الجوهرية للمناقشة  ليس النشا

يستخدمون أنظمة إدارة    اإلنترنت قد.  وبالتالي، على الرغم من أن املعلمين الذين يستخدمون نهج التعلم التعاوني عبر  (2009

 التعلم لالستفادة منها، إال أنهم يستخدمونها بشكل مختلف عن حالة نقل التعليم التقليدي ليصبح عبر اإلنترنت.

 مجتمع االستقصاء  4-4-3
 يشبه نموذج مجتمع 

ً
، أندرسون  Garrisonكما حدده جاريسون  . OCWاملفتوحة ما نموذج الدورات  االستقصاء نوعا

Anderson   وآرتشر   Archer (2000) 
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مجتمع االستقصاء التربوي هو مجموعة من األفراد الذين يشاركون بشكل تعاوني في الخطاب الهادف  

 والتفكير النقدي لبناء معنى شخص ي وتأكيد الفهم املشترك. 

 بوجود ثالثة عناصر أساسية ملجتمع االستقصاء:  يجادل جاريسون وأندرسون وآرتشر 

"هو قدرة املشاركين على التماهي مع املجتمع )على سبيل املثال، خالل مسار الدراسة(، والتواصل   الوجود االجتماعي  •

 بشكل هادف في بيئة تتسم بالثقة، وتطوير العالقات الشخصية من خالل إبراز شخصياتهم الفردية."

"تصميم وتسهيل وتوجيه العمليات املعرفية واالجتماعية لتحقيق نتائج تعليمية ذات مغزى   هو  الحضور التعليمي •

 شخص ي وجديرة بالتعليم" 

 "هو مدى قدرة املتعلمين على بناء وتأكيد املعنى من خالل التفكير والخطاب املستمرين".  الحضور املعرفي  •

، ألنه ال يشير إلى األنشطة أو الشروط الالزمة  
ً
ومع ذلك، فإن نموذج مجتمع االستقصاء هو نظرية أكثر من كونه نموذجا

وليسا    املفتوحة( متكامالنالدورات    ونموذج إلنشاء هذه األنواع الثالثة من "الوجود". النموذجان )نموذج مجتمع االستقصاء  

 متنافسين. 

 

 
 

 الستفسارمجتمع ا : 4- 4-4الشكل 

 Terry Anderson / Marguerite Koole ،2013صورة: © 
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 تطوير الحوار الهادف عبر اإلنترنت 4-4-5
، كان هناك عدد من الدراسات التي حددت أهمية  2000عام  االستقصاء فيمنذ نشر الورقة األصلية حول نموذج مجتمع 

هذه األنواع من "الوجود" في التعلم عبر اإلنترنت بشكل خاص )انقر هنا للحصول على مجموعة واسعة(. على الرغم من وجود  

قصاء، إال أن هناك  مجموعة واسعة من الباحثين واملربين العاملين في مجال التعلم التعاوني عبر اإلنترنت ومجتمعات االست

درجة عالية من التقارب واالتفاق حول االستراتيجيات الناجحة ومبادئ التصميم. من أجل التطوير األكاديمي واملفاهيمي،  

يجب أن تكون املناقشات منظمة بشكل جيد من قبل املعلم، وعلى املعلم توفير الدعم الالزم لتمكين تطوير األفكار وبناء  

 .معرفة جديدة للطالب

عدم تأثر املدربين ذوي الخبرة بالتعلم على اإلنترنت بأدبيات الدورات املفتوحة أو مجتمع  بسبب و  ،هذا البحثة لجينت

 مثل: ربط العديد من مبادئ التصميم األخرى بالحوار الناجح )عبر اإلنترنت(، فقد جرى  االستقصاء، 

 (؛ بإدارة مسارات الحوار التكنولوجيا املناسبة )على سبيل املثال، البرامج التي تسمح  •

إرشادات واضحة حول سلوك الطالب عبر اإلنترنت، مثل قواعد السلوك املكتوبة للمشاركة في الحوار، والتأكد من   •

 تطبيقها. 

 املناقشة؛توجيه الطالب وإعدادهم، بما في ذلك التوجيه التكنولوجي وشرح الغرض من  •

تكشاف القضايا املتعلقة باملساواة بين الجنسين في روايات  أهداف واضحة للمناقشات يفهمها الطالب، مثل: "اس  •

 "؛مختارة" أو "مقارنة وتقويم طرق الترميز البديلة

 اختيار املوضوعات املناسبة، التي تكمل وتوسع القضايا في مواد الدراسة، وذات الصلة •

 التقويم؛ أسئلة    عناإلجابة  •

 ل املثال، عدم االحترام، الحجج القائمة على األدلة(؛تحديد "نغمة" مناسبة أو متطلبات املناقشة )على سبي •

تحديد أدوار املتعلم وتوقعاته بوضوح، مثل "يجب تسجيل الدخول مرة واحدة على األقل في األسبوع لكل موضوع   •

 "؛مناقشة وتقديم مساهمة جوهرية واحدة على األقل لكل موضوع كل أسبوع

•  
ً
لذلك، من خالل توفير التوجيه أو الدعم املناسب، مثل التعليقات التي   مراقبة مشاركة املتعلمين، واالستجابة وفقا

تساعد الطالب على تطوير تفكيرهم حول املوضوعات، وإحالتهم إلى املواد الدراسية إذا لزم األمر، أو شرح املشكالت  

 عندما يحصل التباس أو خلط لدى الطالب.

ات ومنعها من الخروج عن املوضوع أو التحول إلى مناقشات  وجود "املدرب" بانتظام واستمرار، ملراقبة املناقش •

شخصية، وتشجيع الذين يقدمون مساهمات حقيقية في املناقشة، وإيقاف أولئك الذين يحاولون إغراق املناقشات  

 املشاركة؛أو السيطرة عليها. وتتبع من ال يشاركون ومساعدتهم على  

 قويم. ضمان الترابط القوي بين مواضيع املناقشة والت •

 املشكالت بتعمق أكبر.  هذه  Poole وبوول Batesبيتس  و  Salmonناقش ساملون 

 القضايا الثقافية واملعرفية 4-4-6
 ما توجد اختالفات  

ً
يأتي الطالب إلى التجربة التعليمية من خلفيات مختلفة ولديهم توقعات متباينة. نتيجة لذلك، غالبا

باملشاركة في التعلم التعاوني القائم على املناقشة والتي تعكس في النهاية اختالفات  ثقافية كبيرة بين الطالب فيما يتعلق 

عميقة فيما يتعلق بتقاليد التعلم والتعليم. وبالتالي، يجب أن يدرك املعلمون أنه قد يكون هناك طالب في أي فصل يعانون  

، حيث يمكن للطالب القدوم من أي مكان، تصبح  من مشكالت لغوية أو ثقافية أو معرفية، ولكن في الفصول عبر اإلنترنت

 هذه املسألة أكثر أهمية. 
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في العديد من البلدان، يوجد تقليد قوي للدور االستبدادي للمعلم ونقل املعلومات من املعلم إلى الطالب. في بعض الثقافات،  

 من عدم االحترام. في ثقا
ً
فة استبدادية تعتمد على املعلم، قد تعتبر آراء  يعتبر نقد آراء املعلمين أو حتى الطالب اآلخرين نوعا

الطالب اآلخرين غير ذات صلة أو غير مهمة. لدى بعض الثقافات األخرى تقاليد شفهية قوية، أو تقاليد تستند إلى سرد  

 من التعليم املباشر.
ً
 القصص، بدال

نائي لتصميم أنشطة التعلم عبر اإلنترنت.  يمكن أن تشكل البيئات عبر اإلنترنت تحديات حقيقية للطالب عند اعتماد نهج ب

قد يعني هذا اتخاذ خطوات محددة ملساعدة الطالب غير املعتادين على املنهج البنائي للتعلم، مثل إرسال املسودات إلى املدرب  

ت في التعليم  بالبريد اإللكتروني للموافقة عليها قبل نشرها كمساهمة في "الصف". لالطالع على مناقشة أوفى لقضايا الثقافا

، 22، املجلد. journal Distance Education( ومجلة التعليم عن بعد 2014) Jung and Gunawardenaعبر اإلنترنت، انظر 

 (، والتي تم تخصيص طبعة كاملة منها ألوراق حول هذا املوضوع. 2001) 1العدد 

 نقاط القوة والضعف في التعلم التعاوني عبر اإلنترنت 4-4-7
 عن النهج األكثر موضوعية املوجودة في التعليم  يختلف هذ 

ً
 جذريا

ً
ا النهج في استخدام التكنولوجيا في التدريس اختالفا

بالحاسوب، وآالت التدريس، وتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم، والتي تهدف في املقام األول إلى استخدام الحوسبة  

 على ا
ً
يكون   ألقل من قبل املعلمين اآلدميين. في التعلم التعاوني عبر اإلنترنت، الالستبدال بعض األنشطة التي تتم تقليديا

الهدف االستغناء عن املعلم، بل استخدام التكنولوجيا في املقام األول لزيادة وتحسين التواصل بين املعلم واملتعلمين، مع  

الخطاب االجتماعي. عالوة على ذلك، فإن هذا  اتباع نهج معين لتطوير التعلم القائم على بناء املعرفة وتطويرها من خالل 

، لكنه يدار بطريقة "التعلم املتدرج
ً
 ":الخطاب االجتماعي ليس عشوائيا

 املدرب؛ من خالل املساعدة في بناء املعرفة بطرق يوجهها  •

 االنضباط؛تعكس قواعد أو قيم   •

 أو تأخذ في االعتبار املعرفة السابقة في  •
ً
 االختصاص.أن تحترم أيضا

 وبالتالي هناك نوعان من نقاط القوة الرئيسية لهذا النموذج: 

عند تطبيقه بشكل مناسب، يمكن أن يؤدي التعلم التعاوني عبر اإلنترنت إلى تعلم أكاديمي عميق أو إلى تعلم تحويلي،   •

 إلى مناقشات توازي، أو أفضل من املناقشات التي 
ً
ة على الحرم الجامعي.  الفصول الدراسية القائم  تجري فيوأيضا

تتيح "إمكانات" املناقشات غير املتزامنة واملسجلة للتعلم عبر اإلنترنت التعويض عن االفتقار إلى املساعدة املباشرة  

 
ً
 لوجه؛وغيرها من جوانب النقاش وجها

 أن يدعم بشكل مباشر تطوير مجموعة من املهارات الفكري •
ً
ة عالية املستوى،  يمكن للتعلم التعاوني عبر اإلنترنت أيضا

 مثل التفكير النقدي والتفكير التحليلي والتركيب والتقويم، وهي متطلبات أساسية للمتعلمين في العصر الرقمي. 

 هناك بعض القيود: 

 ال يمكن توسيعه بسهولة، ويتطلب مدربين يمتلكون معرفة ومهارة عاليتين، وعدد  •
ً
 محدود ا

ً
 املتعلمين؛ من  ا

اقع املعرفية ألعضاء هيئة التدريس واملدربين في العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية،  من األرجح أن يستوعب املو  •

  
ً
والتربية، وبعض مجاالت الدراسات التجارية والصحة، وعلى العكس من ذلك، فمن املحتمل أن يكون أقل استيعابا

تر والهندسة. ومع ذلك، إذا تم دمجها مع  للمواقع املعرفية ألعضاء هيئة التدريس واملدربين في العلوم، وعلوم الكمبيو 

 في بعض هذه املوضوعات.
ً
 نهج قائم على املشكالت أو نهج قائم على االستقصاء، فقد تصبح أكثر قبوال
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 خالصة 4-4-8
العديد من نقاط القوة والتحديات تواجه التعلم التعاوني سواء كان ذلك في سياق التعلم املباشر أو التعلم عبر اإلنترنت.  

 والتعليم  ي
ً
مكن القول أنه ال يوجد فرق كبير بين التعلم التعاوني عبر اإلنترنت والتعلم قي الفصل الدراس ي التقليدي املدار جيدا

القائم على املناقشة. مرة أخرى، نرى أن طريقة توصيل التعليم تكون أقل أهمية من نموذج التصميم، والذي يمكن أن يعمل  

 لوجه. بشكل جيد في كال الحالتين. 
ً
 في الواقع، يمكن تنفيذ النموذج بشكل متزامن أو غير متزامن، عن بعد أو وجها

ومع ذلك، هناك ما يكفي من األدلة على أن التعلم التعاوني يمكن أن يتم بشكل جيد على اإلنترنت، وهو أمر مهم، بالنظر إلى  

 الحاجة إلى نماذج أكثر مرونة من التوصيل لتلبية احتياجات هيئة طال 
ً
، أصبحت   بية أكثر تنوعا

ً
في العصر الرقمي. أيضا

 على املستوى العالمي. 
ً
، على الرغم من أنها ال تطبق دائما

ً
 الشروط الالزمة للنجاح في التدريس بهذه الطريقة معروفة جيدا

 
 

 : تقويم نماذج التعلم التعاوني عبر اإلنترنت4-4النشاط 

و "مجتمعات االستقصاء"؟ أم أنها حقا نفس   (OCL) ""التعلم التعاوني املفتوحهل يمكنك رؤية االختالفات بين  .1

 النموذج بأسماء مختلفة؟ 

هل توافق على أنه يمكن تطبيق أٍيّ من هذين النموذجين بنفس القدر من النجاح سواء كان ذلك في التدريس   .2

 
ً
 لوجه أو عبر اإلنترنت؟ وجها

 ه النماذج؟ هل ترى نقاط قوة أو نقاط ضعف أخرى في هذ .3

 السليمة؟ هل هذه نظرية أساسها الفطرة  .4

هل يعقل تطبيق أي من هذه النماذج على دورات في العلوم الكمية مثل الفيزياء أو الهندسة؟ إذا كان األمر   .5

 كذلك، تحت أي ظروف؟ 
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 التعلم القائم على الكفاءة 4-5

 

 التجارة اإللكترونية، جامعة كابيال: كفاءات دورة 1- 5-4الشكل 
 

 ما هو التعلم القائم على الكفاءة؟ 4-5-1
يبدأ التعلم القائم على الكفاءة من خالل تحديد مجموعة من الكفاءات أو املهارات، وتمكين املتعلمين من إتقان هذه الكفاءات  

 ما يعملون مع معلم. يمكن لل
ً
 لسرعة كل منهم، وعادة

ً
متعلمين تطوير الكفاءات أو املهارات التي يشعرون أنهم  أو املهارات وفقا

بحاجة إليها )والتي قد يحصل كلما أتقنوا إحداها على "شارة" أو شكل من أشكال االعتراف املصادق عليه(، أو يمكنهم الجمع  

 بين مجموعة كاملة من الكفاءات في مؤهل كامل، مثل الشهادة أو الدبلوم أو الدرجة الكاملة. 

 عبر اإلنترنت، وليس في مجموعات. إذا تمكن املتعلمون من إثبات أنهم يتقنون بالفعل  يعمل ا
ً
ملتعلمون بشكل فردي، عادة

سمح لهم باالنتقال إلى املستوى التالي    يكفاءة أو مهارة معينة، من خالل اجتياز اختبار أ شكل من أشكال تقويم التعلم، فقد ي 

سة مقرر دراس ي مصمم لكفاءة سابقة. يحاول التعلم القائم على الكفاءة االبتعاد عن  من الكفاءة دون الحاجة إلى إعادة درا

 نموذج الفصول الدراسية املجدولة بانتظام، حيث يدرس جميع الطالب نفس املوضوع بنفس السرعة.
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، ولكن هذا التعليم يستخدم  إن قيمة التعليم القائم على الكفاءة لتطوير املهارات أو الكفاءات العملية أو املهنية أكثر  
ً
وضوحا

 من تنمية املهارات األكاديمية أو التجريدية، ويجري في بعض األحيان ربطه مع  
ً
بشكل متزايد في التعليم الذي يتطلب مزيدا

 دورات أو برامج أخرى قائمة على أفواج الطالب.

 من الذي يستخدم التعلم القائم على الكفاءة؟ 4-5-2
، بدور رائد في التعلم  طالٍب  40.000في الواليات املتحدة األمريكية، التي تضم حوالي  Western Governorsقامت جامعة 

، فقد بدأ التعليم القائم على الكفاءة  
ً
القائم على الكفاءة، ولكن بفضل الدعم الذي قدمته وزارة التعليم الفيدرالية مؤخرا

األخرى التي تستخدم على نطاق واسع في التعلم القائم على الكفاءة    يتوسع بسرعة في الواليات املتحدة األمريكية. املؤسسات

 للبالغين العاملين وأصحاب العمل، وجامعة شمال  
ً
هي جامعة جنوب نيو هامبشير من خالل كلية أمريكا، املصممة خصيصا

 أريزونا، وجامعة كابيال. 

 بشكل خاص للمتعلمين البال
ً
غين ذوي الخبرة الحياتية الذين قد يكونون قد طوروا  يعد التعليم القائم على الكفاءة مناسبا

وا املدرسة أو الكلية وتخرجوا ويرغبون في العودة إلى الدراسة  ؤ كفاءات أو مهارات دون تعليم أو تدريب رسمي، وألولئك الذين بد 

، أو ألولئك املتعلمين الذين يرغبون 
ً
في تطوير مهارات محددة وال   الرسمية، لكنهم يريدون أن يتم االعتراف بما تعلموه سابقا

باع برنامج دراس ي كامل. يمكن تقديم التعليم القائم على الكفاءة من خالل برنامج الحرم الجامعي، ولكن يتم توفيره  
ّ
يريدون ات

 بشكل متزايد عبر اإلنترنت بالكامل، ألن العديد من الطالب الذين يأخذون هذه البرامج يعملون بالفعل أو يبحثون عن عمل. 

 تصميم التعلم القائم على الكفاءة 4-5-3
 هناك طرق مختلفة، لكن نموذج جامعة وسترن غوفرنر يوضح العديد من الخطوات الرئيسية.

 الكفاءات  تعريف 4-5-3-1

املطلوبة، تكمن إحدى ميزات معظم البرامج القائمة على الكفاءة في الشراكة بين أصحاب العمل واملعلمين في تحديد الكفاءات  

، مثل حل املشكالت أو التفكير الناقد، مستوى  1في املستوى األعلى على األقل. يمكن اعتبار بعض املهارات املوضحة في الفصل  

، لكن التعلم القائم على الكفاءة يحاول تقسيم األهداف املجردة أو الغامضة إلى كفاءات محددة قابلة للقياس. 
ً
 عاليا

، حدد مجلس الجامعة لكل درجة مجموعة من Western Governors (WGU)عة وسترن غوفرنر على سبيل املثال، في جام

عشر كفاءات،   نحو الكفاءات، ثم أخذ فريق عمل من الخبراء املتعاقد معهم الكفاءات املحددة في املستوى األعلى، وعددها 

عبر اإلنترنت. تعتمد الكفاءات على ما يفترض   كفاءة أخرى، وهذه الكفاءات تصبح املنطلق لبناء دورات 30 نحو وحولوها إلى 

 لتقويم إتقان كل كفاءة 
ً
أن يعرفه الخريجون ليدخلوا سوق العمل كمحترفين في مهنة محددة. التقويمات مصممة خصيصا

ة  بنتيجة التقويم. يحصل املتعلم على درجة علمي  رسوب الطالب وبالتالي تكون النتيجة هي إما نجاح أو  الكفاءات؛ من هذه 

 عندما يجتاز بنجاح جميع الكفاءات الثالثين املحددة. 

قد يكون تحديد الكفاءات التي تلبي احتياجات الطالب وأرباب العمل بطرق تزايدية )حيث تعتمد الكفاءة الواحدة على  

 لديه  ن مجموع جميع الكفاءات ينتج خر إالكفاءات السابقة وتؤدي إلى مزيد من الكفاءات املتقدمة( ومتماسكة )حيث 
ً
يجا

 املطلوبة في العمل التجاري أو املنهي( الجزء األكثر أهمية وصعوبة في التعلم القائم على الكفاءة.  واملهارات املعارف  

 تصميم الدورة والبرنامج 4-5-3-2

، يجري إنشاء الدورات التدريبية بواسطة خبراء من الجامعة يختارون املناهج الدراسية  WGUفي جامعة وسترن غوفرنر 

املوجودة عبر اإلنترنت لدى أطراف ثالثة و / أو املوارد مثل الكتب اإللكترونية التي يشترونها خالل عقود مع الناشرين. يتم  

نظام إدارة التعلم بل قامت بتصميم بوابة مخصصة   WGUاستخدام املوارد التعليمية املفتوحة بشكل متزايد. ال تستخدم 

والناشرين. يتم   WGUلكل دورة تدريبية. يتم تقديم الكتب اإللكترونية للطالب دون تكلفة إضافية، من خالل عقود بين 
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ً
على للطالب مع عدم وجود مواد اختيارية. يجري قبول الطالب في كل شهر شهري ويعمل كل منهم  تحديد املقررات مسبقا

 الكفاءات بالوتيرة التي يرغب فيها. 

 من  
ً
يمكن للطالب الذين يمتلكون بالفعل كفاءات اإلسراع في برنامجهم بطريقتين: معادلة املواد التي حصلوا عليها سابقا

 أو عن طريق إجراء امتحانات عندما يشعرون أنهم مستعدون. (؛مؤسسات أخرى )مثل التعليم العام

 دعم املتعلم  4-5-3-3

 ه
ً
 هناك اختالفات بين مؤسسة وأخرى. توظف جامعة وسترن غوفرنر حاليا

ً
من أعضاء هيئة التدريس   750 نحو نا أيضا

الدورة". يمتلك مرشدو الطالب مؤهالت في مجال املادة، “ومرشدو كمرشدين. يوجد نوعان من املرشدين: مرشدو "طالب" 

مع طالبهم عبر الهاتف على األقل مرة كل أسبوعين، وهذا يتوقف  حاصلون في الغالب على درجة املاجستير، يتواصلون هم و 

  للطالب.على احتياجات الطالب في العمل من خالل دوراتهم، ويكونون جهة االتصال الرئيسية 
ً
يكون مرشد الطالب عادة

 عن ما يقرب من 
ً
  85مسؤوال

ً
قوم مرشدو الطالب . يبدأ الطالب مع مرشده من اليوم األول ويبقى معه حتى التخرج. يطالبا

 بمساعدة الطالب في تحديد وتيرة الدراسة املناسبة والتدخل واملساعدة عندما يتعثر الطالب.

 للطالب  
ً
 إضافيا

ً
، وعادة ما يكونون حاصلين على درجة الدكتوراه، ويقدمون دعما

ً
يكون مرشدو الدورة مؤهلين تأهيال عاليا

 طالب في وقت واحد، وهذا يتوقف على متطلبات املادة. 400-200عند الحاجة. سيكون هناك مرشد دورة لكل 

يمكن للطالب االتصال بمرشد الطالب أو مرشد الدورة في أي وقت )وصول غير محدود( ويتوقع من املرشدين االستجابة  

نزل. يحصل  ملكاملات الطالب خالل يوم عمل واحد. يعمل املرشدون بدوام كامل ولكن ساعات دوامهم مرنة، وتكون عادة من امل

 املرشدون على رواتب جيدة، ويتلقون تدريبات مكثفة في اإلرشاد.

 التقويم  4-5-3-4

املكتوبة واملحافظ واملشروعات وأداء الطالب واملالحظات حول الوظائف املحددة   غوفرنر األوراق تستخدم جامعة وسترن 

 نماذج تقويم مفصلة. يتم تقديم االختبارات عبر اإلنترنت،  واالختبارات التي يجري تقويمها بالكمبيوتر وفق الحاجة، ولديها أيض 
ً
ا

، فسيتم تعيين مقيمين مؤهلين  
ً
 يدويا

ً
في املوضوع دربتهم الجامعة على التقويم( بشكل عشوائي    )خبراءوإذا كانت تتطلب تقويما

لطالب على مالحظات حول  موا االختبارات وإعطاء النتيجة التس ستكون النجاح / الفشل. في حالة الفشل، يحصل اوّ ليق

 إذا لزم األمر.  تقديم االختبار املجاالت التي لم يظهر فيها الكفاءة املطلوبة. يمكن للطالب إعادة 
 

 
 مراقبة االختبارات عن ُبعد: لدى الطالب كاميرتان مثبتتان في غرفته : 3- 5-4الشكل 
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وجود مراقب( . تستخدم الجامعة على نحو   )مع يخضع الطالب إلى امتحانات تمهيدية )ما قبل التقويم( وامتحانات نهائية 

ة فيديو، باستخدام تقنية التعرف على  متزايد املراقبة على اإلنترنت، مما يتيح للطالب إجراء االمتحان في املنزل بوجود كامير 

الوجه لضمان أن الطالب املسجل هو الذي يتقدم لالمتحان. في مجاالت مثل التربية والصحة، يتم تقويم أداء الطالب أو  

 املمارسة في املوقع من قبل املتخصصين )املعلمين واملمرضات(.

 نقاط القوة والضعف 4-5-4
 من نقاط  

ً
 القوة في منهج التعلم القائم على الكفاءة:حدد املؤيدون عددا

يكون الطالب عادة إما من العاملين، ويحصلون على فرص عمل أفضل   واملهن؛يلبي االحتياجات العاجلة للشركات  •

 تأهيلهم؛ضمن الشركة، أو عاطلين عن العمل، ومن املحتمل أن يحصلوا على عمل بمجرد 

 لسرعتهم   •
ً
ن املتعلمين الذين لديهم التزامات مهنية أو عائلية من الدراسة وفقا

ّ
 الخاصة؛يمك

 خالل وقت أقصر إذا كان لديهم تعلم سابق معترف به؛  يمكن لبعض الطالب أن ينهوا التأهيل •

 املوجهين؛ يحصل الطالب على الدعم الفردي واملساعدة من  •

 في جامعة وسترن  6000الرسوم الدراسية مقبولة )تبلغ التكلفة  •
ً
أن تكون البرامج    غوفرنر( ويمكندوالر أمريكي سنويا

 ألن 
ً
 من الرسوم الدراسية وحدها، نظرا

ً
مواد الدراسة املتوفرة لديها   غوفرنر تستخدم جامعة وسترن  ممولة ذاتيا

 متزايد؛واملوارد التعليمية املفتوحة على نحو  

 للحصول على القروض الفيدرالية واملساعدات الطالبية في الواليات املتحدة   •
ً
عّد التعليم القائم على الكفاءة مؤهال ي 

 األمريكية. 

  Southern New Hampshireهامبشير ساوثرن نيو  غوفرنر وجامعةرن نتيجة لذلك، شهدت مؤسسات مثل جامعة وست

    نتيجة   Northern Arizonaنورثرن أريزونا    وجامعة
ً
استخدامها للنهج القائم على الكفاءة، على األقل كجزء من عملياتها، نموا

 في معدل االلتحاق يتراوح بين 
ً
.  باملئة 40و 30سنويا

ً
 سنويا

لهذا النهح في أنه يعمل بشكل جيد مع بعض بيئات التعلم، ويكون أقل كفاءة في البيئات   تتمثل نقطة الضعف الرئيسية 

 األخرى. خاصه: 
 

 
 على نسخة من كشف عالمات من جامعة شمال أريزونا : مثال4- 5-4الشكل 
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يركز على االحتياجات املباشرة لصاحب العمل وعلى نحو أقل على إعداد املتعلمين ليتمتعوا باملرونة الالزمة ملستقبل أكثر  

؛ 
ً
 غموضا

ال تتناسب مع املجاالت التي يصعب فيها وصف كفاءات محددة، أو عند الحاجة إلى استيعاب املهارات الجديدة واملعرفة 

 بسرعة؛الجديدة 

 
ً
 مو  يأخذ نهجا

ً
)النجاح أو  فقط يمكن أن تكون موجودة أو غائبة  قد يجادل البنائيون بأن املهارات ال  التعلم؛في  ضوعيا

 الوقت؛الفشل(، بل لديها مجموعة واسعة من األداء وتستمر في التطور مع مرور  

 االجتماعي؛يتجاهل أهمية التعلم  

 الطالب.لن يتناسب مع أساليب التعلم التي يفضلها العديد من  
 

 في الختام 4-5-5
  
ً
 لتصميم التعلم، وهو يثبت شعبية متزايدة لدى أرباب العمل ويالئم أنواعا

ً
التعلم القائم على الكفاءة هو نهج جديد نسبيا

معينة من املتعلمين مثل البالغين الذين يسعون إلى إعادة املهارات أو البحث عن وظائف متوسطة املستوى تتطلب مهارات  

 في قدرته على تطوير املستويات األعلى  يمكن  
ً
. ال يتناسب مع جميع أنواع املتعلمين وقد يكون محدودا

ً
تحديدها بسهولة نسبيا

 من املعرفة واملهارات املجردة التي تتطلب اإلبداع وحل املشكالت واتخاذ القرارات والتفكير النقدي.
 

 التفكير في التعليم القائم على الكفاءة  5-4النشاط 

تؤثر عليك لتبني نهج قائم على الكفاءة في التدريس؟ هل يمكن أن تصف سيناريو يمكنك  قد ا العوامل التي م .1

 بشكل فعال؟  فيه استخدام هذا النهج 

الدراسة    قد تفوتهم خالل املهارات التي    ؟ مادفعةما مزايا وعيوب الطالب الذين يدرسون بشكل فردي، وليس في   .2

 الفردية؟

  هاملدرب أن يتصور ينبغي على التعلم القائم على الكفاءة ش يء هل  .3
ً
؟ ما الدعم املؤسس ي الذي سيكون ضروريا

 إلنجاح هذا النهج؟ 

 

 لقراءة املزيد 

في وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك القليل من املراجع والبحوث حول التعلم القائم على الكفاءة مقارنة مع معظم مناهج  

 على التدريب. لذلك اقتصرت على املنشورات  التدريس 
ً
 من مقاربات سابقة أكثر تركيزا

ً
األخرى. كما أنه مجال تطور مؤخرا

 الحديثة. يوص ى باملنشورات التالية ملن يرغبون في مواصلة هذا املجال: 

Book, P. (2014) All Hands on Deck: Ten Lessons form Early Adopters of Competency-based Education Boulder CO: WCET 
Cañado, P. and Luisa, M. (eds.) (2013) Competency-based Language Teaching in Higher Education New York: Springer 
Rothwell, W. and Graber, J. (2010) Competency-Based Training Basics Alexandria VA: ADST 
Weise, M. (2014) Got Skills? Why Online Competency-Based Education Is the Disruptive Innovation for Higher 
Education EDUCAUSE Review, November 10 

لدى املجلس التعليمي اإلقليمي الجنوبي في الواليات املتحدة األمريكية قائمة شاملة من املراجع حول التعليم القائم على  

 الكفاءة.

http://wcet.wiche.edu/wcet/docs/summit/AllHandsOnDeck-Final.pdf
http://www.educause.edu/ero/article/got-skills-why-online-competency-based-education-disruptive-innovation-higher-education
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 مجتمعات املمارسة 4-6

 

 األصوات الحيوية التابع لبنك أمريكا النساء العامالت في الشركات الصغيرة واملتوسطة من جميع أنحاء العالم يربط برنامج  1- 6-4الشكل 

Image: © Belfast Telegraph ،2014 
 

 النظريات الكامنة وراء مجتمعات املمارسة 4-6-1
 ما يدمج تصميم التدريس نظريات التعلم املختلفة. مجتمعات 

ً
املمارسة هي واحدة من الطرق التي يمكن من خاللها  غالبا

الجمع بين التعلم التجريبي، والبنائية االجتماعية، والترابطية، مما يوضح حدود محاولة تصنيف نظريات التعلم بشكل صارم. 

 املمارسة تميل إلى أن تكون أكثر تعقيد
ً
 . ا

 ما هي مجتمعات املمارسة؟ 4-6-2
 تعريف:

بش يء يقومون به، ويتعلمون    ٌف مجموعات من األشخاص الذين لديهم اهتمام مشترك، أو شغ  مجتمعات املمارسة هي

 كيفية القيام به بشكل أفضل من خالل تفاعلهم بشكل منتظم. 

 في الحياة اليومية من املجتمعات التي نجد أنفسنا فيها.  
ً
الفرضية األساسية وراء مجتمعات املمارسة بسيطة: نتعلم جميعا

 إلى مجتمع املمارسة، سواء كان ذلك من خالل زمالئنا في العمل أو  مجتمعات امل
ً
مارسة في كل مكان. ينتمي الجميع تقريبا

( أن مجتمع املمارسة  2000مساعدينا، أو من خالل مهنتنا أو تجارتنا، أو اهتماماتنا الترفيهية، مثل نادي الكتب. يقول فينغر )
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جغرافي من حيث أنه ينطوي على ممارسة مشتركة: طرق لفعل األشياء يجري  يختلف عن مجتمع االهتمامات أو املجتمع ال

 التشارك فيها إلى حد كبير بين األعضاء.

 يقول فينغر أن هناك ثالث خصائص أساسية ملجتمع املمارسة:

 وتجّمعه؛: مصلحة مشتركة تربط املجتمع املجال •

: يلتزم املجتمع باألنشطة املشتركة التي يتابعونها )على سبيل املثال، االجتماعات واملناقشات( حول مجال  املجتمع  •

 املشترك؛

وما يتعلمونه من املجتمع يؤثر على   املجتمع؛ينقلون ما يفعلونه إلى  ممارسون؛: أعضاء مجتمع املمارسة هم املمارسة •

 ما يفعلونه.

رغم من أن األفراد يتعلمون من خالل املشاركة في مجتمع املمارسة، إال أن األهم هو توليد  ( بأنه على ال2000جادل فينغر )

مستويات أحدث أو أعمق من املعرفة من خالل محصلة نشاط املجموعة. إذا كان مجتمع املمارسة يتركز حول العمليات  

 ( أن:2003الحظ سميث )التجارية، على سبيل املثال، يمكن أن يكون ذلك ذا فائدة كبيرة للمؤسسة. ي

. ]هذا[ مهم على نحو خاص بسبب قدرتها على التغلب على املشكالت الناتجة عن التسلسل الهرمي األداء.... تؤثر مجتمعات املمارسة على  

 وسيلة فعالة للمؤسسات للتعامل مع املشكالت 
ً

غير  التقليدي البطيء في اقتصاد افتراض ي سريع الحركة. يبدو أن املجتمعات أيضا

 املنتظمة ومشاركة املعرفة خارج الحدود الهيكلية التقليدية. باإلضافة إلى ذلك، يتم التعرف على مفهوم املجتمع كوسيلة لتطوير الذاكرة

 التنظيمية طويلة األجل والحفاظ عليها.

 للممارسة ضم العاملين في قسم خدمة Brown and Duguid (2000ودوغايد يصف كل من براون 
ً
الزبائن لدى  ( مجتمعا

كانوا يقومون بإصالح األجهزة. بدأ ممثلو زيروكس في تبادل النصائح والحيل خالل االجتماعات   الذين Xeroxشركة زيروكس

للسماح    Eurekaيوريكا  غير الرسمية في وجبة اإلفطار أو الغداء، وفي النهاية رأت الشركة قيمة هذه التفاعالت وأنشأت مشروع  

مليون دوالر من نفقات الشركة. تقوم    100قاعدة بيانات يوريكا    بمشاركة هذه التفاعالت عبر شبكة عاملية من ممثليها. وفرت

بتشجيع مجتمعات املمارسة من خالل تبادل املعرفة بين الكثير من موظفيها   Apple وأبل Googleشركات مثل غوغل 

 املتخصصين. 

و الذي أشار إليه فينغر  توفر التكنولوجيا مجموعة واسعة من األدوات التي يمكن أن تدعم مجتمعات املمارسة، على النح

 أدناه:( في الرسم البياني  2010)

 تصميم مجتمعات املمارسة الفعالة  4-6-3
معظم مجتمعات املمارسة ليس لها تصميم رسمي وتميل إلى أن تكون أنظمة ذاتية التنظيم. لديها دورة حياة طبيعية، وتنتهي  

هناك اآلن مجموعة من النظريات واألبحاث التي حددت اإلجراءات  عندما تتوقف عن خدمة احتياجات املجتمع. ومع ذلك، 

 التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مجتمعات املمارسة وتحسين فعاليتها. 
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 األدوات التي تدعم مجتمعات املمارسة 2- 6-4الشكل 

 2014الصورة: فينغر، 
 

( سبعة مبادئ أساسية للتصميم إلنشاء مجتمعات  2002)  Snyderوسنايدر    McDermottوماكديرموت    Wengerحدد فينغر  

 
ً
، خاصة فيما يتعلق بإدارة املجتمع، على الرغم من أن النجاح النهائي ملجتمع املمارسة سيتم  ممارسة فعالة ومكتفية ذاتيا

 تحديده من خالل أنشطة أفراد املجتمع أنفسهم. يحتاج مصممو مجتمع املمارسة إلى ما يلي: 

 قابل للتطور تصميم  4-6-3-1

تأكد من قدرة املجتمع على التطور والتحول في التركيز على تلبية اهتمامات املشاركين دون االبتعاد عن مجال االهتمام  

 املشترك. 

 فتح الحوار بين وجهات النظر الداخلية والخارجية 4-6-3-2

 مارسة. شجع تقديم ومناقشة وجهات نظر جديدة تأتي أو يتم إحضارها من خارج مجتمع امل 

 تشجيع وقبول مستويات مختلفة من املشاركة  4-6-3-3

 في املساهمات النشطة،  
ً
 قياديا

ً
(، ومن أولئك الذين يشاركون بانتظام ولكنهم ال يأخذون دورا

ً
من "النواة" )األعضاء األكثر نشاطا

 إذا بدأت األنشطة    ومن هؤالء )قد يكونون األغلبية( الذين هم على هامش املجتمع ولكنهم قد يصبحون مشاركين
ً
أكثر نشاطا

 أو املناقشات في إشراكهم بشكل كامل. 
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 تطوير مساحات املجتمع العامة والخاصة على حّد سواء  4-6-3-4

تصبح مجتمعات املمارسة أقوى إذا كانت تشجع األنشطة الفردية أو الجماعية التي تكون أكثر شخصية أو خاصة وكذلك  

بيل املثال، قد يقرر األفراد تدوين أنشطتهم، أو قد تقرر مجموعة صغيرة في مجتمع عبر  على س العامة؛املناقشات العامة 

 لوجه. اآلخر اإلنترنت تعيش أو تعمل بعضها بالقرب من البعض  
ً
 تنظيم اجتماعات غير رسمية وجها

ً
 أيضا

 التركيز على القيمة  4-6-3-5

 املجتمع قّيمة من خالل التعليقات واملناقشة. يجب بذل محاوالت صريحة لتحديد املساهمات التي يراها  

 الجمع بين األلفة واإلثارة 4-6-3-6

 أو صعبة 
ً
 من خالل تقديم وجهات نظر مختلفة جذريا

ً
من خالل التركيز على االهتمامات ووجهات النظر املشتركة، ولكن أيضا

 للمناقشة أو العمل. 

 إنشاء إيقاع للمجتمع  4-6-3-7

زمني منتظم لألنشطة أو نقاط االتصال التي تجمع املشاركين بشكل منتظم، ضمن القيود الزمنية   يجب أن يكون هناك جدول 

 للمشاركين واهتماماتهم. 

 من العوامل الحاسمة التي تؤثر على فعالية املشاركين في مجتمعات املمارسة، وتشمل هذه العوامل ما  
ً
حددت األبحاث عددا

 يلي:

 مع غيرهم من املهنيين أو "الخبراء" في  •
ً
الوعي بوجود اجتماعي: يحتاج األفراد إلى الشعور بالراحة في املشاركة اجتماعيا

ص ذوو املعرفة األكبر على استعداد للمشاركة بطريقة جماعية تحترم آراء املشاركين  املجال، ويجب أن يكون األشخا 

 على أنه وعي اآلخرين بالتفاعل، وتقدير الجوانب الشخصية لذلك التفاعل(. الحضور اآلخرين ومعرفتهم )يتم تعريف  

 املعلومات للصالح العام للمجتمع    دوافع مشاركة •

 القدرة واالستعداد للتعاون. •

 يحدد خطوات تصميم وتنمية مجتمعات املمارسة في التعليم العالي) EDUCAUSE طورت 
ً
 Cambridge, Kaplan andدليال

Suter, 2005) 

، يمكن للبحوث املتعلقة بالقطاعات األخرى ذات الصلة، مثل التعلم التعاوني أو  
ً
، أن تفيد في تصميم وتطوير  MOOCsأخيرا

تحتاج مجتمعات املمارسة إلى التوازن بين الهيكل والفوض ى: من املرجح أن يشعر الكثير    مجتمعات املمارسة. على سبيل املثال،

يمكن أن يقود ضعف التنظيم وقلة املشاركين إلى فقد االهتمام  مناقشته؛من املشاركين بالقيود املفروضة على ما يريدون 

 بسرعة أو التبعثر. 

ي أو السلوك عبر اإلنترنت، مثل الحاجة إلى احترام اآلخرين، ومراقبة  ثّمة العديد من النتائج األخرى حول السلوك الجماع

 ألن العديد  
ً
قواعد السلوك عبر اإلنترنت، ومنع بعض األفراد من السيطرة على املناقشة، التي يمكن تطبيقها. ومع ذلك، نظرا

ّد مسؤ  ع   ولية املشاركين أنفسهم. من مجتمعات املمارسة تكون ذاتية التنظم، فإن وضع قواعد سلوك وتطبيقها ي 

 التعلم من خالل مجتمعات املمارسة في العصر الرقمي 4-6-4
مجتمعات املمارسة هي مظهر قوي من مظاهر التعلم غير الرسمي. إنها تتطور بشكل طبيعي ملعالجة االهتمامات واملشاكل  

رسمية. ال يبحث املشاركون عادة عن مؤهالت املشتركة. بحكم طبيعتها، فإنها تميل إلى الوجود خارج املنظمات التعليمية ال

رسمية، بل عن معالجة بعض القضايا في حياتهم ليكونوا أفضل في ما يقومون به. عالوة على ذلك، فإن مجتمعات املمارسة  

 أو في العمل، أو يمكنهم املشاركة في مجتمعا معين؛ال تعتمد على أي وسيط 
ً
 لوجه اجتماعيا

ً
ت  قد يلتقي املشاركون وجها

 املمارسة االفتراضية أو عبر اإلنترنت.
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ً
تجدر اإلشارة إلى أن مجتمعات املمارسة يمكن أن تكون فعالة للغاية في العالم الرقمي، حيث يكون سياق العمل متقلبا

 وغير مؤكد وغامض. سوف تحتل مجتمعات املمارسة والتعلم الذاتي، من خالل التعلم التعاوني، وتبادل املعرفة  
ً
ومعقدا

 من سوق التعلم مدى الحياة. سيكون توفير التعليم غير و 
ً
 كبيرا

ً
الخبرة، والتوصل إلى مصادر جديدة لألفكار والتطوير جزءا

الرسمي ذا قيمة خاصة للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية، مثل الصليب األحمر أو السالم األخضر أو اليونيسف أو الحكومات  

 ك املجتمعات في مناطق عملياتها. املحلية، التي تبحث عن طرق إلشرا

 لبرامج التعليم مدى الحياة املرتفعة الثمن  
ً
 منافسا

ً
ستكون مجتمعات املتعلمين هذه مفتوحة ومجانية، وبالتالي ستوفر بديال

تعلم  التي تقدمها الجامعات البحثية. سيؤدي ذلك إلى الضغط على الجامعات والكليات لتوفير ترتيبات أكثر مرونة لالعتراف بال

 غير الرسمي، من أجل التمسك باحتكارها الحالي العتماد التعليم ما بعد الشهادة الثانوية. 

  ( لتطوير MOOCsتتمثل في استخدام الدورات التدريبية املفتوحة على اإلنترنت ) مهمةحدثت في السنوات األخيرة تطورات 

، ولكن األمر يستحق مناقشة 6بمزيد من التفصيل في الفصل    MOOCsمجتمعات املمارسة على اإلنترنت. سوف تتم مناقشة  

    MOOCsالعالقة بين  
ً
ومجتمعات املمارسة هنا. في الواقع ال يتم تطوير الدورات التدريبية املفتوحة على اإلنترنت األكثر تعليما

xMOOCs  منهج التلقين، الذي ينقل املعرفة من الخبراء إلى أولئك الذين  للممارسة، ألنها كمجتمعات 
ً
تستخدم أساسا

 يعتبرون أقل خبرة. 

وسيلة اتصال مثالية لجمع املختصين املنتشرين في أنحاء العالم للتركيز على اهتمام أو مجال مشترك.    MOOCsفي املقابل، تعد  

بكثير إلى مجتمعات املمارسة االفتراضية،   أقرب MOOCs Connectivist اإلنترنتالدورات التدريبية املفتوحة الترابطية على 

 إلى أن الدورات  
ً
ألنها تركز أكثر بكثير على تبادل املعرفة بين املشاركين على قدم املساواة. ومع ذلك، ال تشير األبحاث دائما

ر مجتمعات املمارسة، وأولئك الذين يرغبون  هي أفضل املمارسات لتطوي اإلنترنت الحالية التدريبية املفتوحة الترابطية على 

  MOOCبرنامج إلى  العمل والوصول لبدء  MOOCفي إنشاء مجتمع افتراض ي للممارسة في الوقت الحالي يحتاجون إلى مزود 

 املناسب. 

 عن   مجتمعات املمارسة في العصر الرقمي، فقد يكون من الخطأ اعتبارها   تزداد أهميةعلى الرغم من أنه من املرجح أن  
ً
بديال

األشكال التقليدية للتعليم. ال يوجد منهج "صحيح" واحد لتصميم التدريس. لدى املجموعات املختلفة احتياجات مختلفة.  

 ألنواع معينة من املتعلمين، مثل املتعلمين مدى الحياة، ومن املحتمل أن تعمل بشكل أفضل  
ً
تعد مجتمعات املمارسة رديفا

 وبطريقة بناءة  عندما يكون لدى املشاركين ب
ً
مما يشير إلى حاجة    -الفعل بعض املعرفة في املجال، ويمكنهم املساهمة شخصيا

 بعض املتعلمين على األقل إلى شكل التعليم العام أو التدريب املسبق ليتمكنوا من املشاركة الفعالة في مجتمعات املمارسة. 

 النفتاح اإلنترنت، وتوفر  في الختام، من الواضح أنه في ظل تزايد التقلب وعدم اليقين 
ً
والتعقيد والغموض في عاملنا، ونظرا

أدوات التواصل االجتماعي، والحاجة إلى تبادل املعرفة على نطاق عالمي، فإن مجتمعات املمارسة االفتراضية سوف تصبح  

 وأهمية. سيبحث املعلمون واملدربون األذكياء ملعرفة كيف يمكنهم تسخير قوة نموذ
ً
ج التصميم هذا، خاصة في  أكثر انتشارا

 التعلم مدى الحياة. 

ومع ذلك، فإن مجرد جمع أعداد كبيرة من األشخاص ذوي االهتمام املشترك قد ال يؤدي إلى التعلم الفعال. يجب إيالء 

 االهتمام ملبادئ التصميم التي تؤدي إلى مجتمعات ممارسة فعالة.
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 جعل مجتمعات املمارسة تعمل  6-4النشاط 

يمكنك تحديد مجتمع املمارسة الذي تنتمي إليه؟ هل هو ناجح ويلبي مبادئ التصميم الرئيسية املوضحة  هل  .1

 أعاله؟ 

 هل يمكنك التفكير في طريقة لتطوير مجتمعات املمارسة التي من شأنها دعم عملك كمدرس؟  .2

  هل هناك أي ش يء خاص تحتاج إلى القيام به إلنجاح مجتمع املمارسة على اإلنترنت وال .3
ً
ذي لن يكون ضروريا

 لوجه؟ 
ً
 في مجتمع التعلم وجها
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 مشاريع في التعليم اإللكتروني ETEC 522 :و:  السيناريو

 مايك: تعال يا جورج، اجلس وأخبر أليسون وراف عن تلك الدورة الغريبة التي تتبعها في جامعة كولومبيا البريطانية.

 
ً
 عن أي دورة أخرى قمت بها.  إنها دورة، أنتما اثنان. نعم، جورج: مرحبا

ً
 رائعة، مختلف تماما

 راف: ما األمر؟ 

 ها حول كيفية البدء في تأسيس شركة تكنولوجيا. جورج: إن

 أليسون: لكنني اعتقدت أنك تعّد درجة املاجستير في التعليم. 

جورج: نعم، أنا كذلك. تبحث هذه الدورة في كيفية استخدام التقنيات الجديدة في التعليم وكيفية بناء األعمال التجارية  

 باستخدام إحدى هذه التقنيات.

 مايك: حقا يا جور 
ً
  ج؟ ماذا عن كل مبادئك االشتراكية، وأهمية التعليم العام، وما إلى ذلك؟ هل استسلمت وستصبح رأسماليا

 
ً
 ؟ سمينا

جورج: ال، األمر ليس هكذا. إن ما أتعلمه في هذه الدورة هو التفكير في كيفية استخدامنا للتكنولوجيا بشكل أفضل في 

 املدرسة أو الكلية. 

 
ً
 من ذلك.مايك: وكيف ستجني أرباحا

أنا فضولي يا جورج، ألني أقوم ببرنامج تجاري حقيقي. هل ستتعلم كيفية إنشاء مشروع تجاري في  -يا مايك  راف: اسكت 

؟ دعني أستريح. 13غضون 
ً
 أسبوعا

. -جورج: األمر يتعلق أكثر بكيف تصبح رائد أعمال  
ً
 مختلفا

ً
 شخص يتحمل املخاطر ويحاول شيئا

 آخر. مايك: من أموال شخص 

 أن تعرف ما هي هذه الدورة، أم أنك تريد فقط أن 
ً
 تزعجني؟ جورج: هل تريد حقا

 أليسون: نعم، اسكت يا مايك. هل قررت أي تكنولوجيا ستختار يا جورج؟ 

 
ً
التعليم. يتعين . نقض ي معظم وقت الدورة في البحث وتحليل التقنيات البازغة التي يمكن أن يكون لها تطبيق في  جورج: تقريبا

علينا إيجاد تقنية، والبحث عنها، ثم التوصل إلى خطة حول كيفية استخدامها في التعليم، وكيف يمكن بناء األعمال التجارية  

 حولها. لكنني أعتقد أن الهدف الحقيقي هو جعلنا نفكر في كيفية تستطيع التكنولوجيا أن تحسن أو تغيير التعليم أو التعلم. 

 ي التكنولوجيا التي اخترتها؟ راف: إذن ما ه

 يا راف. نحن نذهب إلى معسكرين تدريبيين، األول حول تحليل سوق تقنيات التعليم، واآلخر  
ً
 جدا

ً
جورج: أنت تمض ي بعيدا

 عن ريادة األعمال: ما هو املطلوب لتصبح رجل أعمال.  ملاذا تضحك يا مايك؟ 

 في يدك.  وكتاب نابيب تحت نيران األسلحة، مايك: ال يمكنني رؤيتك بالزي العسكري، تزحف ضمن األ 

على االنترنت. يقوم معلمنا بتوجيهنا نحو عدد قليل من    الدورة بالكامل  تجري هذه جورج: أنه ليس هذا النوع من املعسكرات.

 لوجود املزيد من األشياء طوال الوقت، يشجعنا على اتخاذ خياراتنا الخاصة حول 
ً
ما يجب  التقنيات لنبدأ بها، ولكن نظرا

 
ً
    50ساعد بعضنا البعض. لقد أنهيت النظر في أكثر من ي البحث فيه. ونحن جميعا

ً
 أو خدمة حتى اآلن، ونشارك جميعا

ً
منتجا

، حيث يتعين علّي أن أقوم بتحميل مقطع فيديو على  
ً
تحليالتنا. اخترت حتى اآلن ثالث تقنيات، وعلّي التفكير في األمر قريبا

 يوتيوب من أجل التقدير.

 راف: ماذا؟ 

جورج: إذا نظرت إلى معظم هذه املنتجات، ستجد مقطع فيديو قصير على يوتيوب يلخص النشاط التجاري. يجب أن أقوم  

 ٪ من عالمتي في الدورة. 25بتوضيح أي تقنية أختارها في أقل من ثماني دقائق. هذا سيحدد 



131 
 

 إلهي، هذا صعب.   أليسون: يا

، كلنا 
ً
، ثم يقوم الجميع بتقديم مالحظاتهم. ثم لدينا بضعة ساعد بعضنا البيجورج: حسنا

ً
 أوليا

ً
عض. علينا أن نعّد تسجيال

 أيام إلرسال النسخة النهائية. 

 أليسون: ما الدرجات األخرى التي تحصل عليها؟ 

  يستخدم ملساعدة املتعلمين الذين Dybuster٪ من عالماتي ملهمة تتعلق بتحليل منتج معين يسمى 25جورج: حصلت على 

يعانون من عسر القراءة. لقد نظرت بشكل أساس ي إلى نقاط القوة والضعف التعليمية، وفي قابليته للتطبيق التجاري.  

  
ً
 ملنتج أو خدمة معينة، في حالتي، وحدة تدريس  25بالنسبة ملهمتي الثانية، التي كانت عالمتها أيضا

ً
٪، كان علينا أن نبني تطبيقا

أربعة منا يعملون كفريق واحد للقيام بذلك. قام فريقنا بتصميم وحدة تعليمية قصيرة  باستخدام منتج معين. كان هناك 

. سأحصل على آخر  
ً
، باستخدام أداة محاكاة عبر اإلنترنت متوفرة مجانا

ً
 كيميائيا

ً
٪ من العالمة نتيجة تقويم  25أظهرت تفاعال

 مساهمتي في املناقشات واألنشطة.

 راف: ماذا، هل ستعطي لنفسك عالمة؟ 

جورج: ال، يجب أن أقوم بجمع أفضل مساهماتي في نوع من الحافظة، ثم أرسلها إلى املدرب، الذي يعطي التقدير بناًء على  

 جودة املساهمات.

 أليسون: لكن ما ال أفهمه هو: ما هو املنهج؟ ما هي الكتب املدرسية التي يجب عليك قراءتها؟ ماذا يجب ان تعرف؟ 

، هناك معسكرين 
ً
للتمهيد، ولكن في الحقيقة إن من يضع املناهج الدراسية هم نحن الطالب. يطلب منا مدربنا    جورج: حسنا

في األسبوع األول أن ننظر إلى مجموعة من التقنيات البازغة التي قد تكون ذات صلة بالتعليم، ثم نختار ثمانية منها تشكل  

بحث عن منتجات مختلفة وتحليلها عبر اإلنترنت. علينا  أساس مجموعات العمل. لقد تعلمت الكثير بالفعل، فقط من خالل ال

أن نفكر ونبرر قراراتنا. علي أن أحدد أي نوع من فلسفة التدريس يعني ذلك؟ ما هي املعايير التي أستخدمها عند قبول منتج  

تفت ولم تعد تدعم  معين أو رفضه؟ هل هذه أداة مستدامة؟ )ال تريد أن تتخلص من املواد التعليمية الجيدة ألن الشركة اخ

 في التدريس بطريقة  
ً
 هو التفكير في التكنولوجيا بطريقة مختلفة. في السابق لم أكن أفكر حقا

ً
التكنولوجيا(. ما أتعلمه حقا

مختلفة. كنت أحاول فقط العثور على التكنولوجيا التي جعلت حياتي أسهل. ولكن هذه الدورة نبهتني إلى اإلمكانات الحقيقية.  

 اآلن في وضع أفضل بكثير ألهّز مدرستي وأنقلها إلى العصر الرقمي.أشعر أنني  

، أعتقد أن هذا هو الفرق بين الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ال يمكنك القيام بذلك إال إذا 
ً
(: حسنا

ً
أليسون )متنهدا

 كنت تعرف الكثير بالفعل عن التعليم، أليس كذلك؟ 

 من ذلك يا أليسو 
ً
 ن. يبدو أنه لم يتوقف الكثير من رجال األعمال عن تطوير أدوات للتدريس!جورج: لست متأكدا

 
ً
 ثريا

ً
 حان دورك لشراء املشروبات. - مايك: جورج، أنا آسف. ال أستطيع االنتظار حتى تصبح رأسماليا

 

تكنولوجيا التعليم.  في جامعة كولومبيا البريطانية ضمن برنامج ماجستير في  السيناريو مأخوذ من دورة في الدراسات العليا

، املصمم التعليمي  Jeff Miller، بمساعدة جيف ميلر David Porterبورتر  وديفيد David Vogtاملدربون هما ديفيد فوجت 

 للدورة.
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 رشيق": تصاميم مرنة للتعلمالتصميم "ال 4-7

 الحاجة إلى نماذج تصميم أكثر رشاقة 4-7-1
 يلي:( ما 2012) Adamsonيقول آدمسون 

إنها مترابطة لدرجة التشويش وعدم اليقين.  -فقها والطرق التي تعمل بها الشركات الفردية واسعة ومعقدة و األنظمة التي يعمل العالم 

تصبح العملية الخطية التي تربط بين السبب والنتيجة غير ذات صلة أكثر فأكثر، ومن الضروري أن يبدأ العاملون في مجال املعرفة  

 التفكير بطرق جديدة واستكشاف حلول جديدة. 

على وجه الخصوص، يجب على العاملين في مجال املعرفة التعامل مع املواقف والسياقات املتقلبة وغير املؤكدة واملعقدة  

  ينطبق هذا بالتأكيد على املدرسين الذين يعملون باستخدام تقنيات بازغة   (.VUCAما يسميه آدمسون بيئة    والغموض )هذا

 على املؤسسات من أجل التغيير. يجديدة باستمرار، ومع طالب متنوع
ً
 ن للغاية، وعالم خارجي سريع التغير يمارس ضغطا

إذا نظرنا إلى تصميم املقرر الدراس ي، فكيف يستجيب املعلم للمحتوى الجديد سريع التطور أو التقنيات أو التطبيقات 

، وإلى قاعد
ً
ة الطالب املتغيرة باستمرار، للضغط من أجل تطوير املعرفة واملهارات الالزمة في  الجديدة التي يتم إطالقها يوميا

، إال  VUCAعلى سبيل املثال، يصبح التحديد املسبق للمخرجات التعليمية عملية محفوفة باملخاطر في بيئة  الرقمي؟العصر 

التفكير املرن، والتشبيك، واسترجاع   إذا قمت بتحديد هذه املخرجات على مستوى عال من التجريد من "املهارات" مثل

املعلومات وتحليلها. يحتاج الطالب إلى تطوير املهارات األساسية إلدارة املعرفة ملعرفة مكان العثور على املعلومات ذات الصلة،  

ارات  وكيفية تقويم وتطبيق هذه املعلومات بشكل مناسب. وهذا يعني إعطاء الطالب كمية أقل من معرفة وتزويدهم بامله

 واملمارسات لتقويم هذه املعرفة، ثم تطبيق ذلك على حل مشاكل العالم الحقيقي. 

من أجل القيام بذلك، يجب إنشاء بيئات تعليمية غنية ومتغيرة باستمرار، ولكنها في نفس الوقت تمكن الطالب من تطوير  

 وغامض.مؤكد ومعقد   وممارسة املهارات واكتساب املعرفة التي يحتاجون إليها في عالم متقلب وغير 

 امليزات األساسية لنماذج التصميم الرشيق 4-7-2
 
ً
 لسببين. أوال

ً
عّد وصف ميزات التصميم وفق هذا النموذج تحديا ، ال يوجد نهج واحد للتصميم الرشيق. بيت القصيد هو  ي 

، لم يبدأ املعلمون وم
ً
 للتكيف مع الظروف التي يعمل فيها. ثانيا

ً
صممو الدورات التدريبية في االبتعاد أن يكون التصميم قابال

عن نماذج التصميم القياسية إال مع تطور التكنولوجيا والوسائط الخفيفة سهلة االستخدام في السنوات القليلة املاضية،  

 ملصممي البرامج  
ً
 ) لذلك ال تزال هناك التصاميم الرشيقة حديثة العهد. ومع ذلك، فإن هذا يمثل تحديا

ً
ل  انظر على سبيأيضا

 دروس يمكن تطبيقها على التصميم التعليمي.  تكون هناك( وقد Larman and Vodde, 2009; Ries, 2011املثال، 

، من املهم التمييز بين التصميم "الرشيق" والتصميم التعليمي السريع )
ً
( أو النماذج األولية السريعة، وكالهما  Meier, 2000أوال

 من  تاننسختان مبسط
ً
ن  ADDIEنموذج حقا

ّ
. على الرغم من أن التصميم التعليمي السريع / النماذج األولية السريعة يمك

من تصميم الدورات التدريبية أو الوحدات النمطية بسرعة أكبر )خاصة بالنسبة لتدريب الشركات(، إال أنها ال تزال تتبع  

كن بشكل مكثف أكثر. يمكن اعتبار التصميم  ، ولADDIEنفس النوع من العمليات املتسلسلة أو التكرارية كما في نموذج 

 معينة من التصميم الرشيق، لكنها تفتقر إلى بعض أهم الخصائص املوضحة  
ً
التعليمي السريع والنماذج األولية السريعة أنواعا

 أدناه:
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 متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض عالم 1- 7-4الشكل 

ستخدم بإذن2011املجانية، ، مكتبة اإلدارة Carol Maseالصورة: © 
ُ
 ، ت

 

 الخفة والرشاقة   4-7-2-1

عازف تعزف مقطوعات معقدة وتحتاج تدريبات طويلة، فإن التصميم الرشيق   100بأوركسترا مكونة من  ADDIEإذا شبهنا 

ثم يرتاحون حتى املرة القادمة. مع أن وقت التحضير   حفلة واحدةعبارة عن ثالثي ملوسيقى الجاز يجتمعون من أجل تقديم 

، فإن معظم القرارات املتعلقة بمحتوى ا
ً
لدورة التدريبية، واألدوات التي سيتم استخدامها، واألنشطة  للدورة قد يكون قصيرا

 كيف يتم تقويم الطالب، يتم اتخاذها أثناء الدورة. 
ً
 التي سيقوم بها املتعلمون، وأحيانا

على جانب التدريس، عادة ما يكون هناك عدد قليل من األشخاص املشاركين في التصميم الفعلي، قد يكون هناك مدرب  

ن، وربما مصمم تعليمي، يجتمعون بشكل متكرر أثناء تقديم الدورة التخاذ القرارات بناًء على  ااألحيان مدرببعض    وفيواحد،  

أو تقديم   -مالحظات املتعلمين ومدى تقدم املتعلمين خالل الدورة. ومع ذلك، قد تتم دعوة العديد من املساهمين باملحتوى 

 قدم الدورة. للمشاركة في مناسبة محددة أثناء ت -عرض تلقائي 

 للبيئة املتغيرة  4-7-2-2
 

 اختالف املحتوى وأنشطة املتعلم واألدوات املستخدمة والتقويم وفقا

 إلى درجة عالية، ويعتمد أكثر على املعرفة الناشئة ومصالح املتعلمين أو  
ً
قد يكون املحتوى املراد تغطيته في دورة تدريبية مرنا

 ETECسية التي يهدف املقرر إلى تطويرها قد تبقى ثابتة. على سبيل املثال، بالنسبة إلى  خبرتهم السابقة، مع أن املهارات األسا

 على مدار Fفي السيناريو   522
ً
 في التعليم، ويظل هذا ثابتا

ً
 أو مبتكرا

ً
، فإن الهدف العام هو تطوير املهارات الالزمة لتكون رائدا

 ألن التكنولوجيا تت
ً
طور بسرعة وتقدم الكثير من املنتجات والتطبيقات والخدمات الجديدة  الدورة التدريبية. ومع ذلك، نظرا

 من عام آلخر. 
ً
 كل عام، فإن محتوى الدورة يختلف تماما
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 أن تتغير أنشطة املتعلم وطرق التقويم، ألن الطالب يمكنهم استخدام أدوات أو تكنولوجيا جديدة بأنفسهم  
ً
ومن املحتمل أيضا

كثير من األحيان، يبحث املتعلمون أنفسهم عن املحتوى األساس ي للدورة ويقومون بتنظيمه ولهم  فرها. في اللتعلم عند تو 

 الحرية في اختيار األدوات التي يستخدمونها. 

 يحاول التصميم استغالل إمكانات إما التقنيات الحالية أو البازغة   4-7-2-3

تعليمية لألدوات أو البرامج الجديدة، مما يعني في بعض األحيان  يهدف التصميم الرشيق إلى االستفادة الكاملة من اإلمكانات ال

تغيير األهداف الفرعية على األقل. قد يعني هذا تطوير مهارات مختلفة لدى املتعلمين من سنة إلى أخرى، حيث تتغير 

التكنولوجيا الجديدة،    التكنولوجيا وتتيح القيام بأشياء جديدة. ال ينصب التركيز هنا على فعل الش يء نفسه بشكل أفضل مع

 بالعالم الرقمي.
ً
 ولكن السعي لتحقيق نتائج جديدة ومختلفة أكثر صلة

 من ذلك، جرى استخدام موقع ويب، تم إنشاؤه في  على ETEC 522دورة لم تبدأ 
ً
سبيل املثال مع نظام إدارة التعلم. بدال

WordPressانوا ينشرون محتوى، ولكن في عام آخر، كان تركيز  ، كنقطة انطالق ألنشطة الطالب، ألن الطالب واملدربين ك

 على التعلم عبر األجهزة املحمولة، وبالتالي كانت التطبيقات النقالة وغيرها من األدوات  
ً
املحتوى في الدورة التدريبية مبنيا

 املحمولة مكونات قوية في الدورة.

 إلى حد ما   -املبادئ التربوية الصحيحة توجه التصميم العام للدورة  4-7-2-4

 كما يعمل ثالثي موسيقى الجاز الناجح في إطار مشترك من اللحن واإليقاع والتأليف املوسيقي، فإن التصميم الرشيق  
ً
تماما

يتشكل من خالل املبادئ الشاملة ألفضل املمارسات. لقد استرشدت معظم التصاميم الرشيقة الناجحة بمبادئ التصميم  

لجيد"، مثل املخرجات التعليمية أو األهداف الواضحة، والتقويم املرتبط بهذه األهداف، ودعم األساسية املرتبطة بالتعليم "ا

املتعلم، بما في ذلك التغذية الراجعة الفردية في الوقت املناسب، والتعلم النشط، والتعلم التعاوني، والتعديل املنتظم للدورة  

(. في بعض األحيان، يتم إجراء محاوالت متعمدة 1رية )انظر امللحق بناًء على مالحظات املتعلم، كل ذلك في بيئة تعليمية ث

لالبتعاد عن أفضل املمارسات املعمول بها ألسباب تجريبية، ولكن ذلك يتم عادة على نطاق صغير، ملعرفة ما إذا كانت  

 التجربة تعمل دون املجازفة بالدورة بأكملها.

 التعلم التجريبي واملفتوح والتطبيقي  4-7-2-5

 من العالم الخارجي الحقيقي. قد تكون الدورة التدريبية مفتوحة بالكامل أو بشكل  ع
ً
 ما يغدو تصميم املسار الرشيق جزءا

ً
ادة

، مثل مقاطع الفيديو النهائية على يوتيوب،  ETEC 522الدورة  فر الكثير من  اجزئي لغير الطالب املسجلين. على سبيل املثال، يتو 

ضوعات. يؤدي هذا في بعض األحيان إلى قيام رواد األعمال املهتمين باالتصال بالدورة التدريبية  بشكل مفتوح للمهتمين باملو 

 واقتراح أدوات أو خدمات جديدة، أو مشاركة الخبرة فقط. 

مثال آخر هو دورة حول دراسات أمريكا الالتينية في الجامعة الكندية. تحتوي هذه الدورة التدريبية على ويكي مفتوح يديره  

طالب، ويمكنهم مناقشة األحداث املعاصرة عند حدوثها. كانت هذه الدورة نشطة في نفس الوقت الذي أممت فيه الحكومة  ال

األرجنتينية شركة النفط اإلسبانية، ريبسول. نشر العديد من الطالب تعليقات تنتقد اإلجراء الحكومي، لكن بعد أسبوع،  

   املصادفةوجد هذا الويكي عن طريق  استجاب أستاذ من جامعة في األرجنتين، والذي 
ً
أثناء البحث في اإلنترنت، فقدم دفاعا

 للمناقشة داخل الدورة. 
ً
 رسميا

ً
 عن سياسة الحكومة. ثم أصبح هذا موضوعا

ً
 تفصيليا

 فقط. قد تستمر مناقشة املوضوعات الحساسة على سبيل املثال خلف منتدى  
ً
قد تكون مثل هذه الدورات مفتوحة جزئيا

يتم التحكم فيه بكلمة مرور، بينما قد تكون األجزاء األخرى من الدورة مفتوحة للجميع. مع تزايد الخبرة في هذا  مناقشة 

 النوع من التصميم، من املحتمل ظهور مبادئ تصميم أخرى أوضح. 
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 نقاط القوة والضعف في نماذج التصميم املرنة 4-7-3
رة على إعداد الطالب لعالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض. يهدف  امليزة الرئيسية للتصميم الرشيق هي أنه يركز مباش

بشكل صريح إلى مساعدة الطالب على تطوير العديد من املهارات املحددة التي سيحتاجون إليها في العصر الرقمي، مثل إدارة  

مية في مجال املوضوع. لدى استخدام  املعرفة ومهارات االتصال بالوسائط املتعددة والتفكير النقدي واالبتكار ومحو األمية الرق

التصميم الرشيق بنجاح، وجد الطالب أن منهج التصميم محفز للغاية وممتع للغاية، وتم تنشيط املعلمين وزيادة حماسهم  

للتدريس. يتيح التصميم الرشيق إمكانية تطوير الدورات التدريبية وتقديمها بسرعة وبتكلفة أولية أقل بكثير من األساليب  

 .ADDIEعلى عتمدة امل

. ال توجد "مدرسة" أو  
ً
كتب الكثير حولها، ولم يتم تقويمها مطلقا  ولم ي 

ً
ومع ذلك، فإن مناهج التصميم الرشيقة جديدة جدا

مجموعة من املبادئ املتفق عليها التباعها، على الرغم من أن هناك أوجه تشابه بين النهج الرشيق لتصميم التعلم والتصميم  

ن معظم األشياء في التصميم الرشيق موجودة في نماذج التدريس األخرى،  إالواقع يمكن القول  "الرشيق" لبرامج الكمبيوتر. في  

مثل التعلم التعاوني عبر اإلنترنت أو التعلم التجريبي. على الرغم من ذلك، بدأ املعلمون املبتكرون في تطوير الدورات بطريقة  

اسية التي تمنحهم بعض التماسك والشكل، على الرغم من أن  ، وهناك اتساق في مبادئ التصميم األسETEC 522مماثلة لـ  

  )مثال آخر على التصميم الرشيق، ولكن ضمن الحرم الجامعي،  
ً
 تماما

ً
كل دورة أو برنامج يظهر إلى حيز الوجود يكون مختلفا

 عن 
ً
 ، هو برنامج العلوم املتكاملة في جامعة ماك ماستر(. ETEC 522لبرنامج مختلف تماما

  تتطلب من
ً
 كبيرا

ً
اهج التصميم املرنة بالتأكيد وجود مدربين واثقين على استعداد لتحمل املخاطرة، ويعتمد النجاح اعتمادا

على املدربين الذين لديهم خلفية جيدة في أفضل ممارسات التدريس و / أو دعم التصميم التعليمي القوي من مصممي التعليم  

الخبرة في مثل هذا التصميم، لم يتم تحديد القيود بشكل جيد حتى اآلن. على    املجددين واملبدعين. بسبب النقص النسبي في

، ولكن إلى أي مدى سيكون نطاقه  
ً
سبيل املثال، يمكن لهذا النهج أن يعمل بشكل جيد مع أحجام الفصول الصغيرة نسبيا

 على وجود قاعدة معارف أساسية ج
ً
؟ من املحتمل أن يعتمد االستخدام الناجح أيضا

ً
يدة لدى املتعلمين في مجال  جيدا

 لتلبية  
ً
املوضوع. ومع ذلك، أتوقع أن تنمو التصميمات األكثر مرونة للتعلم على مدار السنوات املقبلة، ألنها أكثر احتماال

 .VUCAعالم احتياجات 

 رشيق" التصميم " التحمل مخاطر  7-4النشاط 

 األكاديمي أو يقوضه؟ ما أسبابك؟املرن سيزيد من التفوق /رشيق"  الهل تعتقد أن نهج التصميم " 

هل ترغب في تجربة ش يء مثل هذا في التدريس الخاص بك )أم أنك تفعل بالفعل ش يء من هذا القبيل(؟ ما املخاطر والفوائد  

 في مجالك عند القيام بذلك؟ 
 

 تحمل مخاطر التصميم "الرشيق"  7-4النشاط 

 يقوضه؟ ما أسبابك؟ ساملرن سيزيد من التفوق األكاديمي أو /رشيق"  الهل تعتقد أن نهج التصميم "  .1

 هل ترغب في تجربة ش يء مثل هذا في التدريس الخاص بك )أم أنك تفعل بالفعل شي .2
ً
من هذا القبيل(؟ ما  ئا

 املخاطر والفوائد في مجالك عند القيام بذلك؟
 

 املراجع
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Larman, C. and Vodde, B. (2009) Scaling Lean and Agile Development New York: Addison-Wesley 
Meier, D. (2000). The Accelerated Learning Handbook. New York: McGraw-Hill 
Rawsthorne, P. (2012) Agile Instructional Design St. John’s NF: Memorial University of Newfoundland 
Ries, E. (2011) The Lean Start-Up New York: Crown Business/Random Hous 
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 اتخاذ القرارات حول طرق التدريس 4-8

 
 اتخاذ القرارات بشأن نموذج التصميم الذي يجب اختياره 8-4الشكل 

 

 اختيار نموذج 4-8-1
مجموعة من أساليب التدريس املختلفة ونماذج التصميم. هناك الكثير من األشياء التي يمكن إدراجها.    4و  3يغطي الفصالن  

 ألن نماذج التصميم  MOOCsتم إغفال 
ً
 بها )الفصل  MOOCsعمدا

ً
 خاصا

ً
 كامال

ً
 (.5تتطلب فصال

سياق الذي تدرس فيه. ومع ذلك،  يعتمد اختيارك لطريقة التدريس وتصميم التدريس ضمن هذه الطريقة إلى حد كبير على ال

ينبغي أن يكون املعيار الرئيس ي هو مدى مالءمة األسلوب و / أو نموذج التصميم لتطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجها  

املتعلمون في العصر الرقمي. ستكون العوامل املهمة األخرى هي متطلبات مجال املوضوع، وخصائص املتعلمين الذين قد  

ى الدورة، واملوارد املتاحة، خاصة فيما يتعلق بدعم املتعلمين، وربما األهم من ذلك كله، وجهات نظرك ومعتقداتك  ينضمون إل

 الجيد.'   ‘التعليمحول ما يشكل 

بشكل عام ليست مستقلة بعضها عن بعض. يمكن   4و 3عالوة على ذلك، فإن طرق التدريس التي تم عرضها في الفصلين 

 ليس فقط  الدمج بينها إلى حد ما 
ً
، ولكن هناك قيود على القيام بذلك. عالوة على ذلك، سيكون النهج الثابت أقل إرباكا

 لك كمدرس أو مدرب. 
ً
 للمتعلمين، ولكن أيضا
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أدناه طريقة واحدة للقيام بذلك. لقد اخترت    1-8-4لذلك: كيف يمكنك اختيار طريقة تدريس مناسبة؟ لقد حددت في الشكل  

 على طول الجزء العلوي من الجدول: خمسة معايير كعناوين 

 األساس املعرفي  4-8-1-1

ما هي نظرية املعرفة التي تقترحها هذه الطريقة؟ هل تقترح الطريقة نظرة للمعرفة كمحتوى يجب تعلمه، هل تقترح الطريقة  

ديناميكية ويجب اكتشاف  طريقة جامدة )"صحيحة"( لتصميم التعلم )موضوعي(؟ أو هل تشير الطريقة إلى أن التعلم عملية  

املعرفة وتغييرها باستمرار )البنائي(؟ هل تشير الطريقة إلى أن املعرفة تكمن في االتصاالت ودالالت العقد املختلفة أو األشخاص  

على الشبكات وأن االتصاالت تهم أكثر من حيث إنشاء املعرفة وإيصالها من العقد الفردية أو األشخاص على الشبكة  

أم أن الطريقة محايدة من الناحية املعرفية، حيث يمكن استخدام الطريقة نفسها للتدريس من مواقع معرفية   ؟()الترابطي

 مختلفة؟ 

 املخرجات التعليمية املطلوبة(بعبارة أخرى، ما املجتمع الرقمي )  الصناعي مقابلاملجتمع  4-8-1-2

س للمجتمع الصناعي، بحيث يمتلكون مخرجات تعليمية  هل تؤدي هذه الطريقة إلى نوع من التعليم من شأنه أن يعد النا

ن من  
ّ
 للتعليم العالي أو املناصب العليا في املجتمع، هل يمك

ً
موحدة، هل سيساعد على تحديد واختيار نخبة صغيرة نسبيا

 تنظيم التعلم بسهولة لتحديد مجموعات مماثلة من املتعلمين؟

 من ذلك، هل تشجع الطريقة تطوير املهارا
ً
ت اللينة واإلدارة الفعالة للمعرفة الالزمة في العالم الرقمي؟ هل تمكن هذه  بدال

الطريقة وتدعم االستخدام التعليمي املناسب إلمكانات التكنولوجيات الجديدة؟ هل يوفر هذا النوع من الدعم التعليمي  

شجع املتعلمين على أن يصبحوا  الذي يحتاجه املتعلمون للنجاح في عالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض؟ هل تمكن وت

 مواطنين عامليين؟ 

 الجودة األكاديمية 4-8-1-3

ن الطالب من أن يصبحوا خبراء في مجال موضوعهم املختار؟ 
ّ
 هل تؤدي الطريقة إلى فهم عميق وتعلم تحويلي؟ هل يمك

 املرونة  4-8-1-4

توح واملرن إلى التعلم؟ هل تساعد املعلمين واملدربين  هل تلبي الطريقة احتياجات تنوع املتعلمين اليوم؟ هل تشجع الوصول املف

 على تكييف تعليمهم مع الظروف املتغيرة باستمرار؟ 

أن تكون التكلفة أو الزمن عوامل أخرى   )يمكناآلن هذه هي املعايير الخاصة بي، وقد ترغب في استخدام معايير مختلفة 

على التفكير بشكل أفضل في النظر إلى الطرق املختلفة أو نماذج  مهمة(، لكنني وضعت الجدول بهذه الطريقة ألنه ساعدني 

 أعطيه  
ً
 ملعيار معين، أمنحه ثالثة نجوم، وعندما أجده ضعيفا

ً
 أو نموذج تصميم قوي وفقا

ً
التصميم. عندما أجد أن أسلوبا

رتب النماذج بشكل  ت -بل عليك أن  –أجد حاالت أكتب فيها غير قابل للتطبيق. مرة أخرى، يمكنك  وقدنجمة واحدة، 

 .ولو كنت من املوضوعيين ألخبرتك باملعايير البغيضة التي يجب استخدامها!( - البنائيين   أنا منمختلف. )انظر، لهذا السبب  
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التعليم في القرن  نظرية املعرفة نموذج التصميم

 العشرين 

التعليم في القرن 

 الحادي والعشرين 

 املرونة الجودة األكاديمية

 * ** * ** موضوعي املحاضرات التلقينية

 * *** ** *** بنائي املحاضرات التفاعلية/ الندوات

التعلم عبر اإلنترنت وفق نموذج 

 الفصل 

طبق موضوعي  *** * * ال ي 

طبق بنائي التعلم التعاوني عبر اإلنترنت  *** *** *** ال ي 

 موضوعي ADDIEنموذج 
ً
 ** *** ** *** عموما

 *** ** *** ** بنائي التعلم التجريبي  

طبق موضوعي الكفاءة على   القائمالتعلم   *** ** ** ال ي 

 *** * ** ** ترابطي مجتمعات املمارسة

X MOOCs طبق موضوعي  *** ** * ال ي 

cMOOCs طبق ترابطي  *** * ** ال ي 

طبق بنائي التصميم الرشيق   *** ** *** ال ي 

 اختيار نماذج التصميم 1- 8-4الشكل 
 

يمكن مالحظة أن الطريقة الوحيدة التي تحتل مرتبة عالية في املعايير الثالثة لتعلم القرن الحادي والعشرين، أي الجودة 

األكاديمية واملرونة، هي التعلم التعاوني عبر اإلنترنت. يحصل التعلم التجريبي والتصميم الرشيق أيضا على درجة عالية.  

ذا هو انعكاس عادل جدا لتفضيالتي. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتدريس الهندسة املدنية  املحاضرات التلقينية هي األسوأ. ه

طالب، فمن املؤكد أن معاييرك وتصنيفاتك ستكون مختلفة عن املعايير الخاصة بي. لذا يرجى   500في السنة األولى ألكثر من 

 كمخطط إرشادي وليس كتوصية عامة. 1-8-4النظر إلى الشكل 

 لتصميم وجودة التعليم والتعلمنماذج ا 4-8-2
، تشير مراجعة الطرق املختلفة إلى بعض املشكالت الرئيسية حول الجودة:

ً
 أخيرا

 من التركيز   •
ً
، من املرجح أن يتأثر ما يتعلمه الطالب باختيار طريقة تدريس مناسبة للسياق الذي تدرس فيه، بدال

ً
أوال

 لوجه أو 
ً
عبر اإلنترنت(. التكنولوجيا وطريقة التوصيل يتعلقان بالوصول   على تقنية معينة أو طريقة توصيل )وجها

 التدريس؛واملرونة، وبالتالي بخصائص املتعلم أكثر من التعلم. يتأثر التعلم أكثر بطريقة التدريس وتصميم 

، من املحتمل أن تؤدي طرق التدريس املختلفة إلى أنواع مختلفة من املخرجات التعليمية. لهذا  •
ً
السبب جرى  ثانيا

التركيز في هذا الكتاب على توضيح املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر الرقمي. ال بد أن تختلف هذه إلى حد ما عبر  

، ولكن مهارات التعلم  
ً
 دائما

ً
مجاالت املوضوعات املختلفة، ولكن بدرجة محدودة فقط. سيكون فهم املحتوى مهما

إلبداع ستكون أكثر أهمية. ما هي طريقة التدريس التي يمكن أن تساعد في تطوير  املستقل والتفكير النقدي واالبتكار وا

 هذه املهارات لدى طالبك؟ 

 على كيفية تنفيذ هذا النهج في   •
ً
، ال تعتمد الجودة على اختيار طريقة التدريس املناسبة فحسب، بل تعتمد أيضا

ً
ثالثا

. األمر نفسه ينطبق  ّيئشكل جيد، كما يمكن أن يتم بشكل س التدريس. يمكن أن يتم التعلم التعاوني عبر اإلنترنت ب

 في االستخدام الناجح ألي طريقة تدريس. يوجد  
ً
 حاسما

ً
على الطرق األخرى. يعد اتباع مبادئ التصميم األساسية أمرا

 بحث كبير حول الشروط الالزمة للنجاح في استخدام بعض األساليب الحديثة أو نماذج التصميم. يجب تط
ً
بيق  أيضا

النتائج التي توصلت إليها مثل هذه البحوث عند تنفيذ طريقة معينة )تتم مناقشة ذلك بشكل أكبر في جميع أجزاء  

 (؛11الكتاب، وبالتحديد في الفصل  
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، يتحسن الطالب واملعلمون من خالل املمارسة. إذا كنت تنتقل إلى طريقة جديدة للتدريس أو نموذج تصميم   •
ً
أخيرا

 للتأقلم. قد يستغرق األمر دورتين أو ثالث دورات حيث يتم تطبيق الطريقة أو   جديد، فامنح نفسك
ً
)وطالبك( وقتا

إلى أنها تقود إلى النتائج التي كنت تأمل فيها. ومع ذلك، فإن ارتكاب بعض    باالطمئنان التصميم الجديد قبل أن تشعر  

الخريجين املطلوبين   إلى إنتاجدون الوصول  األخطاء على طول الطريق أفضل من االستمرار في التدريس بشكل مريح

 في املستقبل. 

 التالي(. )الفصل، وتحتاج إلى فصل خاص MOOCsال تزال هناك طريقة تدريس رئيسية يجب مناقشتها، 

 
لتعليقاتي الشخصية على بعض املشكالت املثارة في هذا الفصل، يرجى النقر 

 على الرابط التالي.

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Summing-up-

methods-of- teaching-2015-08-23-5.28-PM.mp3 

 

 اتخاذ الخيارات   : 8-4النشاط 

 كل سؤال من األسئلة التالية: عن. ثم حاول اإلجابة اهالرئيس ي ومستو تخصصك  ف مجال وصّ 

  ا نالرئيسية )على مستوى عال( التي أحتاج إلى تحقيقها في هذه الدورة أو البرنامج، إذا ك  التعليمية  املخرجات ما   .1

 الطالب بشكل صحيح للمستقبل؟ نريد تحضير  

 تمكنني من مساعدة املتعلمين على تحقيق هذه النتائج؟  قد ما طريقة التدريس التي  .2

و البرنامج في املستقبل؟ هل يمكنني كتابة  أن أغير ما أفعله اآلن، وكيف ستبدو الدورة أإلى أي مدى ينبغي  .3

 وصف كيف سأدرس في املستقبل؟ أو كيف سيتعلم الطالب في الدورة أو البرنامج؟ سيناريو أل 

أن أحصل عليه من مؤسستي، من حيث دعم أفكاري، ودعم التغيير، وتوفير موارد مثل   يمكن ما الدعم الذي  .4

 املصممين التعليميين؟ توفر نية مثل التدريب على أساليب جديدة، أو املساعدة امله

 كيف سيكون رد فعل الطالب على التغييرات التي أفكر فيها؟ كيف يمكنني بيعها لهم؟  .5

 إذا كنت ترغب في مشاركة إجابتك، يرجى استخدام مربع التعليقات أدناه 

 

 

 

 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Summing-up-methods-of-%20teaching-2015-08-23-5.28-PM.mp3
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/08/Summing-up-methods-of-%20teaching-2015-08-23-5.28-PM.mp3
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 ( 4و  3الرئيسية )الفصالن الخالصات 

، لعصر آخر. على الرغم من أن  التلقينيةتم تصميم التدريس في الفصول الدراسية التقليدية، وخاصة املحاضرات  

 املحاضرات خدمتنا بشكل جيد، فإننا اآلن في عصر مختلف يتطلب أساليب مختلفة. 

حفظ املحتوى. نحتاج   التحول الرئيس ي هو نحو زيادة التركيز على املهارات، وخاصة إدارة املعرفة، وبشكل أقل على

 إلى طرق للتعليم والتعلم تؤدي إلى تطوير املهارات الالزمة في العصر الرقمي. 

جميع الظروف. يجب أن يأخذ اختيار طريقة  في "األفضل"  يكون  ال توجد طريقة تدريس واحدة أو نموذج تصميم

عض الطرق أفضل من غيرها لتطوير  التدريس في االعتبار السياق الذي سيتم تطبيقه فيه، ولكن مع ذلك، فإن ب

، فإن التعلم التعاوني عبر اإلنترنت  تعنيني أكثراملعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي. بالنسبة للسياقات التي 

 والتعلم التجريبي والتصميم الرشيق يفي بمعاييري. 

في معظم الحاالت على اإلنترنت  يمكن أن تعمل  للتوصيل؛ال تعتمد طرق التدريس بشكل عام على طريقة معينة 

 وكذلك في الفصل. 

 الذكاء. رشاقة و في عالم متقلب بشكل متزايد وغير مؤكد ومعقد وغامض، نحتاج إلى طرق تدريس تتسم بال
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 MOOCsالخامس:    الفصل
 

 الهدف من هذا الفصل 

عد 
 
االبتكارات التكنولوجية في التعليم العالي، ولذلك  أحدث )الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنت(  MOOCsت

 فهي األكثر إثارة للجدل. 

 على:
ً
 عندما تنتهي من هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

  الدورات هذه ختلفة من الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنت، وبين املنواع األ فهم االختالفات بين  •

 اإلنترنت؛فتوح عبر املوغيرها من أشكال التعلم 

 ونوع هذه الدورات؛بك  ةخاص اتخاذ قرار بشأن تطوير أو عدم تطوير دورات مفتوحة عبر اإلنترنت •

 أم ال.  قديم املشورة إلدارتك بشأن ما إذا كنت تريد االستثمار في الدورات الضخمة املفتوحة عبر اإلنترنتت •
 

 هذا الفصل غطيه الذي يما 

 :يشمل هذا الفصل املوضوعات التالية

 تاريخ موجز  5-1 •

 ؟ MOOCهي ما  5-2 •

 MOOCتصاميم االختالفات في  5-3 •

 MOOCsفي نقاط القوة والضعف  5-4 •

 MOOCs ــ الدوافع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ل 5-5 •

 إجابة مختصرة MOOCs ملاذا 5-6 •

 ها قديمة مع كون التأقلمكيفية  ريو ز: السينا  •

 

 ستجد أيض 
ً
 :في هذا الفصل األنشطة التالية ا

 MOOC التفكير في تصميم 3-5نشاط ال •

 MOOCs تقويم نقاط القوة والضعف في 4-5النشاط  •

 MOOCsحول اإلستراتيجية  6-5النشاط  •
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 الرئيسية  الخالصات 

جبر  .1
 
التفكير بعناية في استراتيجيتها للتدريس عبر  كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على  MOOCs ت

 .اإلنترنت ونهجها في التعليم املفتوح

2. MOOCs   املوارد التعليمية املفتوحة. من املهم أن ننظر إلى   أو ليست هي الشكل الوحيد للتعلم عبر اإلنترنت

 .في السياق العام للتعلم عبر اإلنترنت واالنفتاح MOOCs نقاط القوة والضعف في

 ، تعكس أغراضMOOCs ك اختالفات كبيرة في تصميمهنا .3
ً
 .وفلسفات مختلفة ا

 قيود هيكلية كبيرة في .4
ً
لتطوير التعلم العميق أو التحويلي، أو لتطوير املعرفة واملهارات   MOOCs توجد حاليا

 .عالية املستوى الالزمة في العصر الرقمي

   MOOCsال تزال  .5
ً
، ومع  من النضج. عندما ت في مرحلة مبكرة نسبيا

ً
صبح نقاط القوة والضعف أكثر وضوحا

 .نمو الخبرة في تحسين تصميمها، من املحتمل أن تشغل مكانة كبيرة ضمن بيئة التعليم العالي للتعليم

محل بعض أشكال التدريس التقليدي )مثل فصول املحاضرات الكبيرة(. ومع ذلك،  MOOCsيمكن أن تحل  .6

 أو بدي MOOCs من املرجح أن تظل
ً
 مكمال

ً
 ال

ً
ت الحل الوحيد  ليس ا لطرق التعليم التقليدية األخرى. إنه جيدا

 في فرض التغييرها أن معالرتفاع تكلفة التعليم العالي، 
ً
 مهما

ً
 .ستظل عامال

في املستقبل هي توفير وسيلة ملعالجة املشاكل العاملية الكبيرة من خالل العمل    MOOCsربما تكون أكبر قيمة ل   .7

 املجتمعي. 
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 تاريخ موجز 5-1

 
 TED ،2012 حديث دافني كولر 1- 1-5الشكل 

 

 مع  ، انقر على الرسم للحصول على استجابة لهذا الفيديو، راجع: ما الصحيح وما هو الخطأYouTubeالـ  ملشاهدة فيديو 

MOOCs  كورسيرا نموذج  على غرار. 

حيث  قسم اإلرشاد بجامعة مانيتوبا في كندا.    أعدهادورة  دى تقديم  ل  2008ألول مرة في عام   MOOC استخدام املصطلح   تّم 

  التحق معتمدة عنوانها املنهج الترابطي واملعرفة الترابطية،  دورة غير  مجتمعين    جورج سيمنز وستيفن داونز وديف كورمير م  صم

 طالب  27بها  
ً
   الدورة   تم تقديم كما  رسوم التعليم،    ودفعواداخل الحرم الجامعي  من    ا

ً
   أيضا

ً
مما أثار دهشة  ، و عبر اإلنترنت  مجانا

بتصنيف هذه الدورة التدريبية وغيرها من   Downes بالنسخة املجانية على اإلنترنت. قام واالتحق  طالٍب  2.200 أن  املدربين 

 ، نظر cMOOCsأوبـالترابطية الدورات التي أعقبتها 
ً
 .(Downes, 2012) لتصميمها  ا

ستانفورد بإطالق مفهوم  ستاذان في علوم الكمبيوتر من جامعة األ ، قام سيباستيان ثرون وبيتر نورفيج  2011في خريف عام 

الذكاء االصطناعي" التي   حول  "مقدمة  )الدورات الضخمة املفتوحة عبر شبكة االنترنت( من خالل دورة بعنوان  MOOC الـ 

 قام  في علوم الكمبيوتر ( MOOCsدورتان مفتوحتان عبر االنترنت)رعة تسجيل، تبعها بس 160،000اجتذبت أكثر من 
ً
أيضا

وهما عبارة   كورسيرا Koller و Ng ، وأنشأ Udacityأندرو نغ ودافني كولر. ذهب ثرون لتأسيس  هما ستانفورد بها مدربان من

 ورة تتيح أعدادمطخاصة  تستخدم برامج عن منصات تعليمية ربحية عبر االنترنت 
ً
من التسجيالت ومنصة للتدريس. هائلة  ا

 شراكات مع جامعات رائدة أخرى حيث تدفع الجامعات رسوم  Coursera و  Udacityأقامت 
ً
الخاصة بها   MOOCs لتقديما

 حيث أصبح تاالتجاه مؤخر  Udacity غّيرت من خالل هذه املنصات. 
ً
 .اآلن أكثر على سوق التدريب املنهي والشركات  هاز يرك ا

،  edXتسمى  MOOCs منصة مفتوحة املصدر ل  2012وجامعة هارفارد في مارس   (MIT) طور معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 
ً
  edX أقامت كمنصة للتسجيل والتدريس عبر اإلنترنت.  والتي تعمل أيضا

ً
 MOOCs شراكات مع جامعات رائدة لتقديم  أيضا

 . edX رسوم مباشرة الستضافة دوراتها، على الرغم من أن البعض قد يدفع ليصبحوا شركاء فيدون 
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 ظر ونفي الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة.  FutureLearn، مثلMOOCsتطوير منصات أخرى لـ كما تّم 
ً
 ألن غالبية  ا

MOOCs ضرات الفيديو واالختبارات التي تحمل  املقدمة من خالل هذه املنصات املختلفة تستند بشكل أساس ي على محا

 .ترابطيةاألكثر  cMOOCs ، لتمييزها عن xMOOCs على أنها Downes عالمة الكمبيوتر، فقد صّنفها

   MOOCs 4000، كان هناك أكثر من  2015في مارس  
ً
 .من املؤسسات األوروبية  1000  على على مستوى العالم، منها ما يزيد قليال

 

 املراجع 

Downes, S. (2012) Massively Open Online Courses are here to stay, Stephen’s Web, July 20 
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 ؟MOOCهي ما  5-2

 
 MOOCsفكرة مفاهمية حول  2-5الشكل 

 JISC ،2012 و  2012جوليا فورسيث، ©
 

 تشويش كبير حول الدورات الضخمة املفتوحة عبر االنترنت 5-2-1
 ربما لم يكن أي تطور في التدريس في السنوات األخيرة مثير 
ً
  للجدل مثل تطوير الدورات التدريبية املفتوحة على اإلنترنت  ا

(MOOCs).   كتب الكاتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز2013عام الفي ،: 

 بال يوجد ش يء أكثر قدرة على تمكيننا من إعادة تخيل التعليم العالي من الدورة التدريبية املفتوحة على اإلنترنت ...   ...
ً

، أموال قليلة نسبيا

عبر األقمار  عالي السرعة جهاز كمبيوتر، والوصول إلى إنترنت 24يمكن للواليات املتحدة استئجار مساحة في قرية مصرية، وتثبيت 

أفضل األساتذة في يقدمها  ،مدرس محلي كميسر، ودعوة أي مصري يرغب في الحصول على دورات عبر اإلنترنت وتوظيف، الصناعية

 إلى  ةمترجموستكون العالم، 
ً

  العربية ... أستطيع أن أرى يوما
ً

مفتوحة عبر االنترنت  دورات  اتباععن طريق تحصل على اجازة حيث   قريبا

غير التدريس والتعلم والطريق إلى  تدفع الرسوم االسمية فقط لشهادات اإلنجاز. سوف يسوف ت....م يقدمها أفضل األساتذة في العال

 .التوظيف

كمثال رئيس ي على هذا النوع من التكنولوجيا التخريبية التي جادل كاليتون   MOOCs أشار العديد من األشخاص اآلخرين إلى

كبيرة، إنها مجرد إصدار أكثر حداثة   قضيةليست  MOOCs ( بأنها ستغير عالم التعليم. جادل آخرون بأن2010كريستنسن )

 على أساسيات للتعليم
ً
 .التعلم املطلوب في العصر الرقمي ، وال تتناول بشكل خاص نوع الراسخة  للبث التربوي، وال تؤثر حقا
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عندئٍذ إما ثورة كبيرة في التعليم أو مجرد مثال آخر على الغلو املفرط املحيط بالتكنولوجيا في كثير من   MOOCs يمكن اعتبار

عرفة قيود شديدة لتطوير امل  اهي تطور كبير، ولكن لديه MOOCs األحيان، وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية. سأناقش أن

 .واملهارات الالزمة في العصر الرقمي

 الخصائص الرئيسية 5-2-2
يغطي مجموعة واسعة من   MOOC لها بعض امليزات املشتركة، على الرغم من أننا سنرى أن مصطلح MOOCs جميع

 .التصاميم

 Massive ةضخم 5-2-2-1

مليون تسجيل، حيث استحوذ    12أكثر من  أن لديها   Coursera تدعي كورسيرا ،  2011في السنوات األربع التالية إلطالقها في عام  

 نسخ األعداد الضخمة )بمئات اآلالف( املسجلين في  240،000أكبر دورة تدريبية على  
ً
 األولى في MOOCs مشارك. ال يتم دائما

MOOCs  قدمت جامعة كولومبيا البريطانية العديد 2013 تزال كبيرة. على سبيل املثال، في عام الالحقة، ولكن األرقام ال ،

 .(Engle, 2014)  لكل دورة 190،000و 25000ن وتراوحت أعداد املسجلين بي، كورسيرا  من خالل MOOCs من

ابلية ال نهائية. ال يوجد حد تقني  من حيث املبدأ لها ق MOOCs ومع ذلك، فإن األمر األكثر أهمية من األعداد الفعلية هو أن 

في  هذه الدورات.  لحجمها النهائي، ألن التكلفة الحدية إلضافة كل مشارك إضافي ال ش يء بالنسبة للمؤسسات التي تقدم

، حيث تزداد تكاليف التقنية املركزية والنسخ االحتياطي وعرض النطاق الترددي،  
ً
 تماما

ً
املمارسة العملية، هذا ليس صحيحا

. ومع ذلك، فإن تكلفة كل  عدادمع زيادة األ  MOOCs ا سنرى، قد يكون هناك بعض التكاليف غير املباشرة ملؤسسة تقدموكم

،  ةمشارك إضافي صغير 
ً
، بحيث يمكن تجاهله أكثر أو أقلألن اجدا

ً
من املحتمل أن تكون قابلية توسيع   .(ألعداد كبيرة جدا

ن االهتمام، ال سيما من جانب الحكومات، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه  هي السمة التي جذبت أكبر قدر م  MOOCs نطاق

 . MOOCs  فريدة بالنسبة إلىسمة لبث التلفزيوني واإلذاعي، لذا فهي ليست إحدى ميزات ا

 Openمفتوحة  5-2-2-2

واإلنترنت. ومع ذلك، يعد الوصول  الوصول إلى جهاز كمبيوتر / جهاز محمول استثناء ال توجد متطلبات مسبقة للمشاركين ب

 لـ
ً
 حتى بالنسبة إلى xMOOCs إلى النطاق العريض ضروريا

ً
 .cMOOCs التي تستخدم دفق الفيديو، وربما يكون ذلك مرغوبا

   MOOCs عالوة على ذلك، على األقل بالنسبة إلى
ً
 متزايدا

ً
 للمشاركين، على الرغم من أن عددا

ً
األولي، يكون الوصول مجانيا

 على التقويم الذي يؤدي إلى  MOOCs من
ً
 .أو شهادة اعتراف يفرض رسوما

قدم من MOOCs ومع ذلك، فهناك طريقة واحدة ال تكون فيها
 
  10مفتوحة بالكامل )انظر الفصل  Coursera خالل  التي ت

دامها أو إعادة استخدامها  املواد، لذلك ال يمكن استخملكية  حقوق   Coursera ملعرفة املزيد عن "االنفتاح" في التعليم(. تمتلك

، ت Coursera دون إذن، وقد تتم إزالة املواد من موقع
ً
املؤسسات التي يمكنها   Coursera حددعند انتهاء الدورة التدريبية. أيضا

 للمؤسسات. من ناحية أخرى،  - على نظامها األساس ي  MOOCs استضافة
ً
 مفتوحا

ً
عبارة عن منصة   edXوهذا ليس وصوال

الخاصة بها مع قواعدها الخاصة فيما يتعلق   MOOCs تطوير edX در، لذلك يمكن ألي مؤسسة تنضم إلىمفتوحة املص 

، تكون دورات
ً
 ألن املشاركين الفرديين في cMOOCs بحقوق املواد. عموما

ً
، ولكن نظرا

ً
يقومون بإنشاء   cMOOCs مفتوحة تماما

 ما  
ً
 MOOC إذا كانوا يمتلكون الحقوق والوقت الذي ستظل فيه موادالكثير، إن لم يكن كل املواد، فليس من الواضح دائما

 .متاحة

 ما تكون 
ً
 ومجانية، وغالبا

ً
 إلى أن العديد من أنواع املواد األخرى عبر اإلنترنت مفتوحة أيضا

ً
بطرق  مصاغة تجدر اإلشارة أيضا

 (.10انظر الفصل  ) MOOC سهل إعادة استخدامها أكثر من موادت
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 Onlineاالنترنت عبر  5-2-2-3

على األقل في البداية عبر اإلنترنت بالكامل، ولكن على نحو متزايد تتفاوض املؤسسات مع أصحاب الحقوق   MOOC يتم تقديم 

 بتنسيق مختلط لالستخدام في الحرم الجامعي. بمعنى آخر، تقدم املؤسسة دعم املتعلم ملواد  MOOC الستخدام مواد

MOOC   في الحرم الجامعي. على سبيل املثال، في جامعة والية سان خوسيه، استخدم الطالب في من خالل استخدام مدربين

  Udacity من دورات  MOOC الحرم الجامعي مواد
ً
، بما في ذلك املحاضرات والقراءات واالختبارات، ثم قض ى املدرسون وقتا

مناقشة املزيد   . ستتم(Collins, 2013) تقدمالفي الفصل في أنشطة املجموعات الصغيرة واملشاريع واالختبارات للتحقق من 

 .3-5بمزيد من التفصيل في القسم  MOOCs من االختالفات في تصميم 

ماليين   7ليست فريدة من نوعها في تقديم الدورات عبر اإلنترنت. هناك أكثر من  MOOCs مرة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن

، كجزء من برامج الدرجات  عترافن دورات عبر اإلنترنت للحصول على اال يتلقو  ا طالب في الواليات املتحدة األمريكية وحده 

 .العادية

 Courses  الدورات  5-2-2-4

 .عن معظم املوارد التعليمية املفتوحة األخرى هي أنها منظمة في دورة كاملة MOOCs إحدى الخصائص التي تميز

 تمام
ً
. على الرغم من أن العديد منومع ذلك، فإن ما يعنيه هذا بالفعل للمشاركين ليس واضحا

ً
تقدم شهادات أو   MOOCs ا

  ، حتى )أو بشكل خاص( من قبل املؤسسات التي تقدم عتمادكمال الدورة بنجاح، لم يتم قبولها حتى اآلن لال تفيد بإارات  عشإ

 هذه الدورات. 

 امللخص 5-2-3
فريدة   MOOCs ما يجعل.   .MOOCs خارجموجودة بشكل أو بآخر   MOOCs يمكن مالحظة أن جميع الخصائص األساسية ل

من نوعها على الرغم من مزيج من الخصائص الرئيسية األربعة، وخاصة حقيقة أنها تتوسع على نطاق واسع وتكون مفتوحة  

 .ومجانية للمشاركين
 

 املراجع 
Christensen, C. (2010) Disrupting Class, Expanded Edition: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World 
Learns 
New York: McGraw-Hill 
Collins, E. (2013) SJSU Plus Augmented Online Learning Environment Pilot Project Report San Jose CA: San Jose State 
University 
Engle, W. (2104) UBC MOOC Pilot: Design and Delivery Vancouver BC: University of British Columbia 
Friedman, T. (2013) Revolution Hits the Universities New York Times, January 26 

http://www.sjsu.edu/chemistry/People/Faculty/Collins_Research_Page/AOLE%20Report%20Final%20Version_Jan%201_2014.pdf
http://flexible.learning.ubc.ca/files/2014/09/MOOC-Report.pdf
http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0
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 MOOCتصاميم االختالفات في  5-3

 
 األساس ي  MOOC هناك العديد من األشكال املختلفة لتصميم 5.3الشكل 

 2014، الهند، Dairy Cattle © 2014، الهند، Dairy Cattle © :صورة
 

   ظاهرة  MOOCs ما تزال الرئيسية. ومع ذلك،   MOOC في هذا القسم، سيتم تحليل تصاميم 
ً
ال تزال نماذج التصميم  و ،  جديدة نسبيا

 .تتطور 

5-3-1 xMOOCs 

بقليل من قبل مدرس ي معهد ماساتشوستس أساتذة جامعة ستانفورد، وبعد ذلك من قبل في البداية  MOOCsتم تطوير 

للتكنولوجيا وجامعة هارفارد تستند في املقام األول على السلوك السلوكي بقوة، ونموذج نقل املعلومات، والتعليم األساس ي يجري  

 من خالل أشرطة الفيديو املسجلة على اإلنترنت من املحاضرات القصيرة، جنبا إلى جنب مع االختبارات اآللية الحا 
ً
  سوبية، وأحيانا
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ً
 Coursera من خالل منصات برمجية خاصة قائمة على السحابة مثل MOOCs من خالل استخدام تقويم األقران. يتم تقديم   أيضا

 . edX و Udacity و

xMOOCs   ( للدورات التي طورتها2012هو مصطلح صاغه ستيفن داونز ) Coursera و Udacity و. edX  في وقت كتابة هذا التقرير

. يتمتع املدربون بمرونة كبيرة في تصميم الدورة التدريبية، لذلك هناك تباين كبير في   xMOOCs تعد كانت ( ،2015)
ً
األكثر شيوعا

 :ميزات التصميم الشائعة التالية xMOOCs التفاصيل، ولكن بشكل عام، لدى

 تصاميم خاصة لبرامج املنصة  5-3-1-1

 من املشاركين، ويوفر تسهيالت تصاميم خاصة لب xMOOCs متستخد
ً
رنامج النظام األساس ي والذي يسمح بتسجيل أعداد كبيرة جدا

لتخزين املواد الرقمية وتدفقها عند الطلب، وأتمتة إجراءات التقويم وتتبع أداء الطالب. كما يسمح للشركات التي توفر البرنامج  

 .بجمع وتحليل بيانات الطالب

 محاضرات الفيديو 5-3-1-2

، لكن يتم تسليمها عبر اإلنترنت من قبل املشاركين أثناء تنزيل محاضرات الفيديو  النموذجيوضع املحاضرة  xMOOCs تخدمتس

 خالل فترة تتراوح من 
ً
 محاضرات الفيديو هذه أسبوعيا

ً
. في البداية كانت  13إلى  10املسجلة حسب الطلب. تتوفر عادة

ً
أسبوعا

اآلن تسجيالت أقصر )يصل طولها في بعض   xMOOCs ن نتيجة للتجربة، تستخدم بعضدقيقة، ولك  50هذه محاضرات تستغرق  

أقصر من   xMOOC دقيقة(، وبالتالي قد يكون هناك املزيد من مقاطع الفيديو. باإلضافة إلى ذلك، أصبحت دورات   15األحيان إلى  

إلنتاج الفيديو، بما في ذلك تسجيل  حيث طولها، حيث يستمر بعضها اآلن خمسة أسابيع فقط. تم استخدام طرق مختلفة 

 لوجه، ثم تخزينها وتدفقها حسب الطلب(، أو إنتاج االستوديو الكامل، أو  
ً
املحاضرات )تسجيل املحاضرات في الحرم الجامعي وجها

 .التسجيل املكتبي من ِقبل املدرب

 الكمبيوترتصحيح الوظائف ب 5-3-1-3

 يكمل الطالب اختبار 
ً
 خالل الدورة التدريبية، ويمكن  فورية.  محوسبة    نتائج  عبر اإلنترنت ويتلقون   ا

ً
يتم تقديم هذه االختبارات عادة

 من ذلك، يمكن استخدام االختبارات لتحديد منح الشهادة. هناك خيار آخر يتمثل في 
ً
استخدامها فقط لتعليقات املشاركين. بدال

على أسئلة   xMOOC إلنترنت في نهاية الدورة. تعتمد معظم مهامالحصول على درجة أو شهادة نهاية الدورة بناًء على اختبار عبر ا 

 مربعات نصية أو صيغة للمشاركين إلدخال   MOOCs متعددة االختيارات، تحمل عالمة الكمبيوتر، لكن بعض
ً
استخدمت أيضا

ة قصيرة، ولكن في جميع  إجابات، مثل الترميز في دورة علوم الكمبيوتر، أو الصيغ الرياضية، وفي حالة أو حالتين، إجابات نصي

 .الوظائف بالكمبيوترهذه تصحيح يجري الحاالت، 

 تقويم األقران  5-3-1-4

 بالنسبة ألسئلة املهمة املفتوحة أو األكثر   xMOOCs جربت بعض
ً
 ملجموعات صغيرة لتقويم النظراء، خاصة

ً
تعيين الطالب عشوائيا

 ما ثبت أن هذا يمثل مشكلة بسبب  
ً
. غالبا

ً
االختالفات الواسعة في الخبرة بين مختلف أعضاء املجموعة، وبسبب املستويات تقويما

 .املختلفة للمشاركة في سياق املشاركين املختلفين

 املواد الداعمة  5-3-1-5

ملصادر أخرى ومقاالت عبر اإلنترنت  URL في بعض األحيان، قد يتم تضمين نسخ من الشرائح وملفات الصوت التكميلية وعناوين

 .زيلها بواسطة املشاركينلتن

 شتركة ات امل ناقشات أو املتعليقالمساحة  5-3-1-6

 .هذه هي األماكن التي يمكن للمشاركين فيها نشر األسئلة أو طلب املساعدة أو التعليق على محتوى الدورة التدريبية
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 ، أو غياب التوجيه ملناقشةعلى ا   اأو خفيفة جد  إشراف معتدل  5-3-1-7

، ولكن في معظمها، يتم توجيه اإلشراف  xMOOCsاإلشراف على املناقشة أو التعليقات أكثر من أي ميزة أخرى فيقد يختلف مدى  

 ما يكون اإلشراف على التعليقات 
ً
 من املشاركين والتعليق، نادرا

ً
 لوجود عدد كبير جدا

ً
 من األفراد. نظرا

ً
على جميع املشاركين بدال

، على الرغم من وجود بعض األمثلة. ال يقدم بعض املدربين أي   MOOC الذين يقدمون الفردية من ِقبل املدرب )املدربين( 
ً
ممكنا

املدربون" بتجميع  "تنسيق على اإلطالق، لذلك يعتمد املشاركون على املشاركين اآلخرين للرد على األسئلة أو التعليقات. يقوم 

 على هذه األسئلة. ي  
ً
تعاقدون  التدريس امل و تخدم بعض املدرسين املتطوعين أو مساعد سالتعليقات واألسئلة ونشر التعليقات ردا

  و عدد من املشاركين، ثم يستجيب املدرب أو مساعد بينتحديد مجاالت االهتمام املشتركة بأخذ عينات من هذه املناقشات ل

 .التدريس. ومع ذلك، في معظم الحاالت، يقوم املشاركون بتعديل تعليقات أو أسئلة بعضهم

 شهادات ال أو لتقدير  ا 5-3-1-8

 من التقدير الستكمال الدورة التدريبية بنجاح، بناًء على التقويم النهائي املحوسب بالكمبيوتر. ومع   xMOOCs تمنح معظم
ً
نوعا

غراض االئتمان أو القبول حتى من قبل  أل  MOOC ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم التعرف على شارات أو شهادات 

قدم ، أو حتى عندما تكون املحاضرات هي نفسها بالنسبة MOOCتقدماملؤسسات التي 
 
للطالب داخل الحرم الجامعي. ال  التي ت

 . MOOCملؤهالت ب العمل اصحأ يوجد دليل حتى اآلن حول قبول 

 تحليالت التعلم  5-3-1-9

 ، فإن منصاتxMOOCs تحليالت التعلم فيعلى الرغم من عدم وجود قدر كبير من املعلومات املنشورة حتى اآلن حول استخدام  

xMOOC   على األقل، ردود فعل فورية 
ً
لديها القدرة على جمع وتحليل "البيانات الضخمة" عن املشاركين وأدائهم، مما يتيح، نظريا

 .لألفراد التي يحتاج فيها املحتوى أو التصميم إلى تحسين وربما توجيه إشارات أو تلميحات تلقائية  واقعللمدربين حول امل

 يركز على نقل املعلومات، مع تقديم محتوى عالي الجودة،   xMOOCs لذلك، تستخدم 
ً
 تعليميا

ً
الوظائف بالكمبيوتر   تصحيحونموذجا

 ما يكون هناك  
ً
)بشكل أساس ي ألغراض مالحظات الطالب(، وأتمتة جميع املعامالت الرئيسية بين املشاركين ومنصة التعلم. نادرا

فردي واملدرب املسؤول عن الدورة، على الرغم من أنه يمكن للمدربين نشر تعليقات عامة استجابة ال شارك  املين  أي تفاعل مباشر ب

 .ملجموعة من تعليقات املشاركين

5-3-2 cMOOCs 
يث  ، على التعلم عبر الشبكات، ح2008ثالثة مدربين لدورة في جامعة مانيتوبا في عام    كان اول من طورها، والتي  cMOOCs تعتمد

 يتطور التعلم من خالل االتصاالت واملناقشات بين املشاركين عبر وسائل التواصل االجتماعي. ال توجد منصة تقنية قياسية لـ

cMOOCs من البث الشبكي واملدونات املشاركة والتغريدات والبرامج التي تربط بين املدونات 
ً
  والتغريدات ، والتي تستخدم مزيجا

 بعض الخبراء الذين يب
ً
ويشاركون    ادرونعلى نفس املوضوع عبر عالمات التجزئة ومنتديات املناقشة عبر اإلنترنت. رغم أن هناك عادة

 .محاولة للتقويم الرسمي ن إلى حد كبير بمصالح وإسهامات املشاركين. ال توجد عادة، إال أنهم مدفوعو cMOOCs في

 عن cMOOCs لدى
ً
 على التواصل وعلى وجه   cMOOCs ، حيث تضعxMOOCs فلسفة تعليمية مختلفة تماما

ً
 كبيرا

ً
تركيزا

، على الرغم  الخصوص على مساهمات املحتوى القوية من املشاركين أنفسهم. في الواقع، قد ال يكون ه
ً
ناك مدرب محدد رسميا

 .على الويب أو مدونة للدورة التدريبية مداخلةمن أنه قد تتم دعوة مدربين "ضيوف" لتقديم 

 مبادئ التصميم الرئيسية  5-3-2-1

   cMOOCsلتصميم ( أربعة مبادئ رئيسية 2014حدد داونز )

، وبالتالي من حيث اختيار املتعلمين للمحتوى أو امله : استقاللية املتعلم •
ً
ارات التي يرغبون في تعلمها، يكون التعلم شخصيا

  MOOC على الرغم من أن من ينظم) ال يوجد منهج رسمي
ً
 رئيسيا

ً
 (. املشاركين  يعرضه علىسيختار عادة موضوعا
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 ؛ومتنوع املحتوى : من حيث األدوات املستخدمة، ومجموعة املشاركين ومستويات معارفهم، التنوع •

 التواصل بين املشاركين، مما يؤدي إلى ظهور املعرفة؛و التعلم التعاوني،   : من حيثالتفاعل •

 .: من حيث الوصول واملحتوى واألنشطة والتقويماالنفتاح •

، ولكن من  xMOOCs ، ال ينتج التعلم عن نقل املعلومات من خبير إلى مبتدئ، كما هو الحال فيcMOOCs وبالتالي بالنسبة ألنصار 

 .املعرفة بين املشاركينتبادل وتدفق 

 من املبادئ إلى املمارسة 5-3-2-2

تعتمد     cMOOCs عملية أكثر صعوبة إلى حد ما، ألن cMOOCs تحديد كيفية تحويل ميزات التصميم الرئيسية هذه إلى  عملية  عدت

اآلن من "الخبراء"، سواء  حتى  (cMOOCs) على مجموعة متطورة من املمارسات. في الواقع، استفادت معظم مراكز إدارة املحتوى 

املناقشة حوله. بمعنى آخر، ال تزال ممارسات التصميم الخاصة    دور في توفير "عقد" للمحتوى الذي ت  و أ،  MOOCفي تنظيم وتعزيز

 .  xMOOCs قيد التنفيذ أكثر من تلك الخاصة بـ cMOOCs بـ

 :  cMOOCsالوقت الحالي في  فيومع ذلك، فيما يلي ممارسات التصميم الرئيسية 

 ألن معظم  .استخدام الوسائط االجتماعية •
ً
، فهي ال  مؤسساتال تعتمد على املؤسسات أو تدعمها  cMOOCs جزئيا

 منصة أو منصات مشتركة ولكنها مدعومة بشكل أكبر من خالل مجموعة من األدوات  
ً
".  التواصل"  ووسائطتستخدم حاليا

 للتسجيل عبر اإلنترنت، واستخدام أدوات عقد املؤتمرات عبر اإلنترنت مثل
ً
 بسيطا

ً
 Blackboard قد تتضمن هذه نظاما

Collaborate أوAdobe Connect  الفيديو أو الصوت، أو املدونات، أو الويكي، أو أنظمة إدارة التعليم "املفتوحة"  ، أو ملفات

فيسبوك، جميعها تمكن املشاركين من مشاركة مساهماتهم. في الواقع،  أو     LinkedIn  أو   Twitter  أو  Canvas  أو  Moodle مثل

 
ً
يتم ربط جميع هذه  .  cMOOCs دمجها فيمع تطور التطبيقات وأدوات الوسائط االجتماعية الجديدة، من املحتمل أيضا

األدوات من خالل عالمات التجزئة على شبكة اإلنترنت أو غيرها من آليات الربط على شبكة اإلنترنت، وتمكين املشاركين  

( على نظام دعم التعلم واألداء  2014من تحديد مساهمات وسائل التواصل االجتماعي من املشاركين اآلخرين. يعمل داونز )

وتنظيم    كاملهب MOOC على التواصل بسهولة أكبر عبر  cMOOC ي يمكن استخدامه ملساعدة كل من املشاركين ومنظميالذ

بشكل فضفاض هو ممارسة   تصلةتعلمهم الشخص ي. وبالتالي فإن استخدام وسائل التواصل االجتماعي املرتبطة / امل

 ؛   cMOOCs تصميم رئيسية في

،  cMOOC من حيث املبدأ، بخالف املوضوع املشترك الذي قد يقرره شخص يريد تنظيم  .املحتوى الذي يحركه املشتركون  •

  التدريب. بهذا املعنى يشبه إلى حد كبير أي مجتمع آخر من    أنفسهم، وهو يتم البت في املحتوى واملشاركة من قبل املشاركين  

بدعوة  (  cMOOCموضوع  عض الخبرة في  الذين يميلون ألنفسهم إلى ب) cMOOC ، من املحتمل أن يقوم منظموالتدريبفي  

املشاركين املحتملين الذين لديهم خبرة أو من املعروف أن لديهم بالفعل مقاربة واضحة للموضوع لتقديم مساهمات يمكن  

 من خالل  
ً
للمشاركين مناقشتها والنقاش. يختار املشاركون اآلخرون طرقهم الخاصة للمساهمة أو التواصل، وأكثرها شيوعا

 cMOOCs املدونة، أو تغريدات، أو تعليقات على منشورات مدونات املشاركين اآلخرين، على الرغم من أن بعض  منشورات

يستخدمون الويكي أو منتديات املناقشة مفتوحة املصدر على اإلنترنت. ممارسة التصميم الرئيسية فيما يتعلق باملحتوى  

 ويشاركونه؛هي أن جميع املشاركين يسهمون في املحتوى 

    cMOOCs ـربما تكون هذه املمارسة األكثر صعوبة في التصميم لفهم أولئك الذين ليسوا على دراية ب . االتصاالت املوزعة •

حتى بالنسبة ألولئك الذين شاركوا. مع عدد املشاركين باملئات أو حتى اآلالف، حيث يساهم كل منهم على حدة من خالل  

عي، هناك عدد ال يحص ى من العالقات املتبادلة بين املشاركين التي يتعذر  مجموعة متنوعة من وسائل التواصل االجتما 

 على املستوى  
ً
( من قبل أي مشارك واحد. ينتج عن هذا العديد من املحادثات الفرعية، وبشكل أكثر شيوعا

ً
تتبعها )إجماال
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أن جميع املحادثات "مفتوحة"    عن مناقشة مجموعة متكاملة، على الرغم من   اآلخر مع  الواحد  الثنائي لشخصين يتواصالن  

ممارسة التصميم األساسية   موجودة.املساهمة في محادثة إذا كانوا يعرفون أنها  يستطيعون وجميع املشاركين اآلخرين 

 الفرعية؛ العديد من املكونات   تتضمن فيما يتعلق بالتواصل هي شبكة ذاتية التنظيم 

ملشاركين قد يطلبون تعليقات من مشاركين آخرين أكثر معرفة، على  ال يوجد تقويم رسمي، على الرغم من أن ا التقويم. •

 لهم أم ال
ً
 .أساس غير رسمي. يقرر املشاركون بأنفسهم ما إذا كان ما تعلموه مناسبا

  بشكل أساس ي cMOOCs لذلك تستخدم
ً
 نهجا

ً
 إلى املتعلمين املستقلين املتصلين بعضهم مع بعض عبر   ترابطيا

ً
للتعلم استنادا

 وال  وسائل ا
ً
لتواصل االجتماعي املفتوحة واملتصلة وتبادل املعرفة من خالل مساهماتهم الشخصية. ال يوجد منهج محدد مسبقا

توجد عالقة رسمية بين املعلم والطالب، سواء لتوصيل املحتوى أو لدعم املتعلم. يتعلم املشاركون من مساهمات اآلخرين، ومن  

ومن التأمل الذاتي في مساهماتهم، مما يعكس العديد من ميزات املجتمعات محل االهتمام  الناتجة عن املجتمع،  ائقةاملعرفة الف 

 .أو املمارسة

 االختالفات األخرى  5-3-3
 
ً
و ماكنيس  ( 2014وآخرون )  Yousefكما شدد يوسف ، cMOOCs و xMOOCs على االختالفات في التصميم بين لقد ركزت عمدا

Mackness  (2103)   على 
ً
، وكذلك داونز نفسه  xMOOCs و cMOOCs االختالفات املتشابهة في الفلسفة / النظرية بينأيضا

 . .cMOOCs أحد املصممين األصليين لـبصفته (، 2012)

وآخرون.  Yousef مثل يوسف يستمر في التطور، مع جميع أنواع االختالفات. MOOCs ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن تصميم

(2014 
ً
 :لى النحو التاليع ( هذا بيانيا

 MOOCs تمثل bMOOCsاإلنترنت، و دورات صغيرة مفتوحة عبر  smOOcs تمثل .Yousef et al في املصطلحات الخاصة بـ •

 .ممزوجة بالتدريس داخل الحرم الجامعي

 :، على النحو التاليMOOC مجموعة أكبر من النماذج التعليمية Chauhan (2014) ومع ذلك، قدم
 

 
 12، صفحة 5، الشكل 2014، وآخرون  Yousefيوسف  ، منMOOC مجموعة تصاميم 5.3.3الشكل 

 

• cMOOCs; 

• xMOOCs; 

• BOOCs تقاطع بين  -مفتوحة عبر اإلنترنت(   كبيرة  )دورة تدريبية xMOOC و cMOOC  ؛ 

• DOCCs  جامعة تشارك وتعدل نفس 17)دورة تعاونية مفتوحة موزعة(: ويشمل ذلك MOOC  األساس ي؛ 

• LOOC من الطالب املقيمين في الحرم الجامعي الذين يدفعون   20-15ورة صغيرة مفتوحة عبر اإلنترنت(: باإلضافة إلى )د

  
ً
، ولكن أيضا

ً
 لعدد محدود من الطالب غير املسجلين بالحضور أيضا

ً
دفع  مع  الرسوم الدراسية، تسمح هذه الدورات أيضا

 رسوم ؛

• MOORs على الفيديو ومشاريع البحث الطالبي التي يوجهها    ةاملرتكز   اتن املحاضر )بحث ضخم مفتوح عبر اإلنترنت(: مزيج م

 املدربون ؛ 
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• SPOCs   
ً
)الدورات الصغيرة والخاصة عبر اإلنترنت(: املثال الوارد هو من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، التي اختارت مسبقا

متقدم، والذين يأخذون نفس املحاضرات التي يتم تسليمها بالفيديو مثل الطالب في الحرم    4000من أكثر من   طالٍب  500

 الجامعي املسجلين في هارفارد ؛ 

• : SMOCs   دورات تدريبية مفتوحة على اإلنترنت ضخمة ومتزامنة(: محاضرات حية تقدم للطالب املوجودين في الحرم(

 االجامعي والتي تتو 
ً
 .بشكل متزامن للطالب غير املسجلين مقابل رسوم فر أيضا

 التي طورتها جامعة البرتغال املفتوحة والتي تجمع بين ميزات كل من iMOOC ( ما يسمونه2014هيرنانديز وآخرون ) يصف

xMOOCs و cMOOCsها في ، وغيرها من امليزات، مثل العمل الجماعي التعاوني والتعليمات السريعة، والتي يمكن العثور علي

التي طورتها جامعة كولومبيا البريطانية وعدد من   MOOCs الدورات الدراسية املعتمدة على االئتمان عبر اإلنترنت. تستخدم

لتنسيق املناقشات عبر اإلنترنت وتعليقات املشاركين،   املدرب املؤسسات األخرى متطوعين أو مساعدين أكاديميين مدفوعين حتى 

هم منفتحون على فباستثناء ذلك  -أقرب في التصميم إلى الدورات العادية عبر اإلنترنت لالئتمان  هذه MOOCs مما يجعل دورات

 .أي شخص

 ماذا يجري هنا؟ 5-3-4
 :مرور الوقت. يبدو أن هناك ثالثة أنواع متميزة من التطويرمع  MOOCs ليس من املستغرب أن يتطور تصميم

لديها تاريخ من التعلم عبر اإلنترنت القائم على   والتي املؤسسات من التي ، وخاصة تلك MOOCs بدأت بعض من أحدث •

، لتطبيق بعض من أفضل املمارسات، مثل مجموعات املناقشة املنظمة واملدار، من دورات  MOOCs االئتمان قبل إدخال 

 (؛4، القسم 4)انظر الفصل  MOOCs االئتمان عبر اإلنترنت إلى

، في نفس الوقت، للطالب غير املسجلين الحرم الجامعي صفوف يحاول آخرون فتح  •
ً
  ية وهذا في الواقع كيف) العادية أيضا

 ؛ ( Siemens و Downes و Cormier ، منMOOC أول  وءنش

 .على اإلنترنت مع التدريس داخل الحرم الجامعي MOOC يحاول آخرون مزج مواد أو محتوى  •

 استخدامها. وطريقة   MOOC من املحتمل أن يستمر االبتكار في تصميم

 إلى قدر كبير من االرتباك حول تعريف وأهداف
ً
، وخاصة فيما يتعلق MOOCs ومع ذلك، تشير بعض هذه التطورات أيضا

واالنفتاح. إذا اضطر املشاركون من خارج الجامعة إلى دفع رسوم باهظة للمشاركة في دورة "مغلقة" داخل الحرم   يةبالجماهير 

 ملعايير معينة قبل أن يتمكنوا من املشاركة، فهل هذا مفتوح  
ً
الجامعي، أو إذا كان يتعين اختيار املشاركين خارج الحرم الجامعي وفقا

؟ هل يتم استخدام مصطلح
ً
اآلن لوصف أي عروض غير تقليدية عبر اإلنترنت أو أي دورة تعليم مستمر عبر اإلنترنت؟  MOOC حقا

أنه ربما في  على سبيل املثال عن دورة التعليم املستمر النموذجي عبر اإلنترنت، باستثناء  SPOC من الصعب أن نرى كيف يختلف

 من نظام إدارة التعلم.  هذه الحالة
ً
هناك خطر من أن يتم وصف أي دورة تدريبية عبر اإلنترنت يستخدم محاضرة مسجلة بدال

 .، في حين أن هناك بالفعل اختالفات كبيرة في التصميم والفلسفةMOOC بأنها

 ما تكون نتيجة ملبادرة املدرب الفردي، جديرة بالترحيب من حيث  التي هي  على الرغم من أن كل من هذه االبتكارات الفردية،  
ً
غالبا

درس بعناية في نزاهة للمشاركين املحتملين. يحتاج املعلمون الفرديون الذين يصممون املبدأ، فإن ال
 
   MOOCs نتائج يجب أن ت

ً
حقا

 من دورة تدريبية   MOOC إلى التأكد من أن التصميم متسق من حيث الفلسفة التعليمية، وأن يكون سبب اختيارهم ل 
ً
بدال

. هذا مهم بشكل خاص
ً
إذا كان هناك أي شكل من أشكال التقويم الرسمي. يجب أن تكون حالة هذا    تقليدية عبر اإلنترنت واضحا

 أو تسجيلهم كطالب في إحدى املؤسسات واضحة ومتسقة
ً
 .التقويم للمشاركين الذين لم يتم قبولهم رسميا

 ستراتيجية هي تطويرمع التدريس داخل الحرم الجامعي. في الوقت الحالي، يبدو أن اال  MOOCs مزجهناك املزيد من االلتباس حول  

MOOC   ثم معرفة كيف يمكن تكييفها للتدريس داخل الحرم الجامعي. ومع ذلك، قد تكون هناك استراتيجية أفضل تتمثل 
ً
أوال
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في تطوير دورة تدريبية تقليدية معتمدة على اإلنترنت، من حيث التصميم، ثم انظر كيف يمكن توسيع نطاقها للوصول املفتوح  

آلخرين. قد تكون هناك استراتيجية أخرى تتمثل في استخدام الوسائط االجتماعية املفتوحة، مثل ويكي الدورة  إلى املشاركين ا

 من تطوير
ً
 .متكامل MOOC التدريبية ومدونات الطالب، لتوسيع الوصول إلى تدريس مقرر رسمي، بدال

مع التدريس داخل الحرم الجامعي يحدث  MOOC أو مواد MOOCs ال يبدو أن التفكير في اآلثار املترتبة على السياسة العامة لدمج

 في معظم املؤسسات التي تجرب
ً
   MOOC ". إذا كان املشاركون فيتمازجةامل" MOOCs حاليا

ً
يأخذون نفس املقرر والتقويم تماما

االختبارات  الذين أكملوا بنجاح   MOOC ملشاركين الخارجيين فيبااملؤسسة  عترف  مثل الطالب املسجلين في الحرم الجامعي، فهل ست

قبولهم في املؤسسة؟ إذا لم يكن كذلك، لم ال؟ لالطالع على مناقشة ممتازة لهذه القضايا التي تم تشكيلها ملجلس محافظي تم  أو 

 .Green ،2013 املؤسسة، انظر

شكل عام. في مرحلة ما، ستحتاج  تعمل في فراغ السياسات املتعلقة بالتعلم املفتوح بهذه  MOOC وهكذا يبدو أن بعض تطورات 

 للتعلم املفتوح، من حيث أفضل السبل لتقديمها، ومعايرتها مع التعليم  
ً
 وتناسقا

ً
املؤسسات إلى تطوير إستراتيجية أكثر وضوحا

  الرسمي، وكيف يمكن استيعاب التعلم املفتوح ضمن القيود املالية للمؤسسة.، وبعد ذلك، يمكن أن تتوافق هذه االستراتيجية 

وغيرها من الدورات التعليمية املفتوحة والدورات التدريبية التقليدية عبر اإلنترنت. ملزيد من املعلومات حول هذا   MOOCs مع

 .10املوضوع، انظر الفصل 
 

 MOOC: التفكير في تصميم 3-5النشاط 

 MOOC املشتركة؟ هل ال يزال يمكنك تحديد امليزات هل ؟ تكون ومتى ال  MOOCالدورة من نوع  كون تمتى  .1

 
ً
 مفيد   مصطلحا

ً
 ؟ ا

سيكون؟ ما شكل التقويم الذي   MOOC الجمهور املستهدف؟ أي نوع من   ا هو ، فمMOOC إذا كنت تريد تصميم  .2

 بعد  سيكون  MOOC يمكن أن تستخدمه؟ ما الذي يجعلك تعتقد أن 
ً
 املعايير التي تستخدمها؟   تسليمه؟ ما  ناجحا

، بخالف إنشاء  هل يمكنك التفكير في طرق أ .3
ً
البداية؟    ذ من  MOOCخرى لجعل دورة أو أكثر من دوراتك أكثر انفتاحا

 بـ 
ً
 ؟ MOOCماذا ستكون مزايا وعيوب هذه الطرق األخرى، مقارنة
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 MOOCs  نقاط القوة والضعف في 5-4
 ملعايير أكاديمية قياسية أن 

ً
ظهر التحليل املتعمق وفقا منهجية من  أكثر بكثير فعالة و  ،األكاديميةلديها قدر أكبر من الدقة  MOOCs ي 

 التدريس في املنزل 

 طالب دكتوراهبنتون ر. غروفز، 

، لتطوير تطوير املهارات الفكرية العليا املطلوبة في  بسبب  هو   xMOOCs اهتمامي الكبير مع
ً

 .رقمي العالم  القيودهم، كما تم تصميمها حاليا

 توني بيتس

 MOOCs البحث في  5-4-1
 ألن

ً
هناك عدد قليل نسبيا من  عند كتابة هذا التقرير، فقد كان أقل من أربع سنوات كان  MOOCs عمر معظم  نظرا

، على الرغم من أن األنشطة البحثية بدأت اآلن في االنتعاش. يأتي الكثير من األبحاث التي أجريت  حولهااملنشورات البحثية 

، بشكل رئيس ي في شكل تقارير حول التسجيالت، أو التقويم الذاتي MOOCs من املؤسسات التي تقدم MOOCs حتى اآلن على 

معلومات بحثية محدودة بشكل عام، وهو أمر   Udacityو Coursera ين. لقد وفر مقدمو املنصات التجارية مثل من قبل املدرب

. ومع ذلك، فإن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  
ً
مؤسف، ألن لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الكبيرة حقا

 من   ، يجرون بعض األبحاث،EDX وهارفارد، الشركاء املؤسسين في
ً
ال سيما في الدورات الخاصة بهم. يوجد القليل جدا

 .  cMOOCs أو xMOOCs األبحاث املستقلة حتى اآلن على 

في حيثما أمكن.  MOOCs فيومع ذلك، حاولت استخدام أي بحث تم إجراؤه يوفر نظرة ثاقبة على نقاط القوة والضعف 

سمت حتى اآلن بخطاب سياس ي وعاطفي وغير عقالني في كثير  الوقت نفسه، يجب أن نكون واضحين في أننا نناقش ظاهرة ات

 .من األحيان، ومن حيث األدلة الثابتة التراكمية، سيتعين علينا االنتظار لبعض الوقت

، يجب أن نتذكر أنه عندما أقوم بتقويم
ً
إلى   MOOCs ، فإنني أطبق معايير ما إذا كان من املحتمل أن تؤديMOOCs أخيرا

 ؟1زمة في العصر الرقمي: بمعنى آخر، هل تساعد في تطوير املعرفة واملهارات املحددة في الفصل أنواع التعلم الال 

 التعليم املفتوح واملجاني 5-4-2
 ألي شخص لديه جهاز  xMOOCs ، وخاصةMOOCs تقدم

ً
، محتوى عالي الجودة من بعض أفضل الجامعات في العالم مجانا

إضافة قيمة بشكل ال يصدق   MOOCs ذاته هو اقتراح قيم مذهل. وبهذا املعنى، تعدكمبيوتر واتصال باإلنترنت. هذا في حد 

 .ال تذهب أبعد من ذلك MOOCs أن حجة   مادامتإلى توفير التعليم. من يستطيع املجادلة ضد هذا؟ بالتأكيد لست أنا،  

  درسية املفتوحة والبث التربوي  ومع ذلك، ليس هذا هو الشكل الوحيد للتعليم املفتوح واملجاني. املكتبات والكتب امل
ً
هي أيضا

التوصيل عبر اإلنترنت.   كما في حالةلبعض الوقت، حتى لو لم تكن تتمتع بنفس القوة والوصول    كما كانتمفتوحة ومجانية  

 دروس يمكننا تعلمها من هذه األشكال السابقة للتعليم املفتوح واملجاني التي ال تزال تنطبق 
ً
 . MOOCsعلى هناك أيضا

، ولكن  عتماداألول هو أن هذه األشكال السابقة املفتوحة واملجانية لم تحل محل الحاجة إلى التعليم الرسمي القائم على اال 

أداة للتعليم املستمر وغير الرسمي، والتي لها قيمة عالية في   MOOCs ا لتكميلها أو تعزيزها. بمعنى آخر، تعدتم استخدامه

 بالفعل كما 
ً
 سنرى. حد ذاتها. على الرغم من أنها تعمل بشكل أفضل عندما يكون الناس متعلمين جيدا

 ألن
ً
قال إنه نظرا  إلى خفض  مفتوحة ومجانية للم MOOCs تكمن املشكلة عندما ي 

ً
ستخدمين النهائيين، فإنها ستؤدي حتما

، ال سيما في البلدان النامية )انظر تعليق فريدمان 
ً
بداية هذا   فيتكلفة التعليم العالي التقليدي، أو تلغي الحاجة إليها تماما

 الفصل.(

 انظر)  في البلدان النامية كانت هناك محاوالت عديدة في املاض ي الستخدام البث التعليمي والبث عبر األقمار الصناعية

Bates ،1985)وفشلت جميعها في زيادة الوصول أو خفض التكلفة لعدة أسباب، أهمها ،: 
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 (؛من السرقة أو التلف  حماية املعداتالتكلفة العالية للمعدات األرضية )بما في ذلك  •

 الدعم املحلي "األرض ي"؛الحاجة إلى دعم محلي للمتعلمين دون مستويات عالية من التعليم، وارتفاع تكلفة   •

 املستقبلة؛الحاجة إلى التكيف مع ثقافة البلدان   •

 .صعوبة تغطية التكاليف التشغيلية لإلدارة والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بالتقويم واملؤهالت واالعتماد املحلي •

املستوى، ولكن للبرامج    ستانفورد رفيعو كما أن األولوية في معظم البلدان النامية ليست للدورات التي يقدمها أساتذة جامعة  

، على الرغم من انتشار الهواتف املحمولة في إفريقيا، إال أنها تعمل على نطاق ترددي ضيق  
ً
الخاصة باملدارس الثانوية. أخيرا

من   أي ما يعادل راتب يوم لكثير  -دوالرين  YouTube للغاية. على سبيل املثال، يتطلب تنزيل مقطع فيديو نموذجي على

 محدود سيكون تطبيق محاضرات الفيديو  بالتالي فإن األفارقة. 
ً
 .ا

 :ال يمكن أن تكون ذات قيمة في البلدان النامية، ولكن هذا يعني MOOCs هذا ال يعني أن 

 بالفعل؛ تقديمه  ا أن نكون واقعيين فيما يتعلق بما يمكنه •

 النامية؛ ن في البلدان العمل في شراكة مع املؤسسات والنظم التعليمية والشركاء اآلخري •

 حقيقية  -ضمان توفير الدعم املحلي الالزم  •
ً
  الذي يكلف نقودا

 .مع املتطلبات الثقافية واالقتصادية لتلك البلدان MOOCs تكييف تصميم ومحتوى وتسليم •

  Udacityو Coursera دائما مفتوحة كما هو الحال في املصادر التعليمية املفتوحة. تقدم ليست MOOCsعالوة على ذلك، 

، مثل
ً
 إلى موادها إلعادة استخدامها دون إذن. على منصات أخرى أكثر انفتاحا

ً
 محدودا

ً
، قد  edX على سبيل املثال وصوال

 
ً
، يوجد العديد من الدورات التدريبية متعددة  تقيد هيئة التدريس أو املؤسسات الفردية إعادة استخدام املواد. أخيرا

ملدة عام أو عامين فقط، ثم تختفي، مما يحد من استخدامها كموارد تعليمية مفتوحة إلعادة استخدامها   املتاحة  الوسائط

 .في الدورات أو البرامج األخرى 

، على الرغم من أن
ً
م MOOCs أخيرا د  ق 

 
 للمشاركين، إال أنه  ت

ً
،  MOOC يزودا ال تخلو من التكلفة الكبيرة ملفي األساس مجانا

 .8- 4-5وهي مسألة سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في القسم 

 أساس MOOCs الجمهور الذي تخدمه 5-4-3
 

 ا
، وجد الباحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه  Ho et al. (2014) أعده هو وزمالؤهفي تقرير بحثي  

باملئة من الذين حصلوا على شهادة،   74باملئة من جميع املشاركين، و  66 كان ، edX قدمت من خالل MOOCs 17في أول 

. ووجدت هذه الدراسات وغيرها    26باملئة كانوا ذكور، وكان متوسط العمر    71ن على درجة البكالوريوس أو أعلى،  يحاصل
ً
عاما

 أن نسبة عالية من املشاركين جا
ً
باملئة من جميع  60و 40الواليات املتحدة األمريكية، حيث تراوحت بين   وا من خارجؤ أيضا

 .الجودةاملشاركين، مما يشير إلى اهتمام دولي قوي بالوصول املفتوح إلى التدريس الجامعي العالي 

(، وجد 2014) MOOC ،Hollands and Tirthali مؤسسة 'نشطة في فضاء 62مقابلة في  80في دراسة استندت إلى أكثر من 

 :بجامعة كولومبيا، ما يلي التربيةالباحثون في كلية 

 تعليمية ملاليين األفراد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن معظم  MOOCs إلى أن  MOOC تشير البيانات من منصات
ً

توفر فرصا

 ، وفقط جزء صغير منهم يشارك تمامتعلمون جيًدا وعاملون بالفعل هم  MOOC مشاركي
ً

 مع الدورات. بشكل عام، تشير األدلة إلى أن  ما

MOOCs من تقليصها.إلى  ، في الوقت الحالي،  ؤدي"دمقرطة" التعليم وقد ت  لىعقتصر حالًيا  ت 
ً

 زيادة الفجوات في الحصول على التعليم بدال

 وكبار السن والعاملين MOOCs ومن ثم، فإن
ً
شائع في معظم أشكال  كما هو  تلبي احتياجات قطاعات املجتمع األكثر تعليما

 .التعليم املستمر

 املثابرة وااللتزام 5-4-4
 :edX من MOOCs 17مستويات مختلفة من االلتزام على النحو التالي عبر  EDX (Ho et al., 2014) حدد باحثو 
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 باملئة(؛ 35ن الذين ال يمكنهم الوصول إلى املناهج التعليمية )و ن فقط: املسجلو املسجل •

ن غير املعتمدين الذين يصلون إلى املناهج التعليمية، والذين يصلون إلى أقل من نصف  و املشاهدة فقط: املسجل •

 باملئة(؛ 56الفصول املتاحة )

املناهج التعليمية،    ن غير املعتمدين الذين يصلون إلى أكثر من نصف الفصول املتاحة فيو تم استكشافه فقط: املسجل  •

 باملئة(؛ 4على شهادة )  وا حصليولكن لم 

 .( باملئة 5املسجلين الذين حصلوا على شهادة في الدورة )معتمد:   •

 . Courseraدورات خمسة أنواع من املشاركين في  Hill (2013) حدد

 متشابهة لجامعة كولومبيا البريطانية Engle (2014) وجد
ً
 في دراسات أخرى( MOOCs أنماطا

ً
 :على كورسيرا )تم تكرارها أيضا

 نشطة؛ال يشاركون بأي طريقة أخرى  ممن  بين الثلث والنصف  ن هناك ماكا املشتركين في البداية،  بين  من •

 .باملئة يواصلون إكمال الشهادة بنجاح 10إلى  5من املشاركين في نشاط واحد على األقل، ما بين  •

 ما يكون األشخاص الذين ي 
ً
باملئة من الذين يقومون   10و 5لحصول على الشهادات ضمن نطاق يتراوح بين هدفون لعادة

مرة واحدة على األقل. ومع ذلك، ال تزال األرقام   MOOC باملئة ألولئك الذين شاركوا بنشاط مع  20-10بالتسجيل وفي نطاق  

عبر أربع    8000و EDX دورة تدريبية على  17عبر    43000التي حصلت على الشهادات كبيرة من حيث القيمة املطلقة: أكثر من  

 (. شهادة لكل دورة 2500إلى  2000بين ) UBC دورات في

 من االلتزام في2013ميليجان وآخرون. )وجد  
ً
 مماثال

ً
من    29، من خالل مقابلة عينة صغيرة من املشاركين )cMOOCs ( نمطا

 من  2300أصل 
ً
  cMOOC  .خالل مسجل( في منتصف الطريق تقريبا

 ما كانوا يقومون بتسجيل   MOOC املشاركون السلبيون: في دراسة ميليجان، هؤالء هم الذين شعروا بالضياع في •
ً
ونادرا

؛ الدخول 
ً
 أحيانا

املتدربين: كانوا يتابعون الدورة بنشاط ولكنهم لم يشاركوا في أي من األنشطة )أقل بقليل من نصف الذين تمت   •

 (؛مقابلتهم

 .دورةكامل أنشطة الفي  نشيطون )مرة أخرى، أقل بقليل من نصف الذين تمت مقابلتهم( ممن شاركوا الشاركون  امل •

من التعليم غير الرسمي. هذه النتائج تشبه   - وقيم  - إلى الحكم على ما هي عليه، وهو شكل فريد من نوعه  MOOCs تحتاج

إلى حد بعيد البحوث في البث التعليمي غير الرسمي )مثل قناة التاريخ(. ال يتوقع املرء أن يشاهد أحد املشاهدين كل حلقة  

 في النهاية.  من سلسلة قناة التاريخ ثم يأخذ
ً
( املخطط التالي إلظهار 13)ص.  Ho et al. (2014) رسم هو وزمالؤه امتحانا

 : xMOOCs ـ  املستويات املختلفة لاللتزام ب
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 2013© فيل هيل،   5.4.4.1الشكل 

 

 :(Bates, 1985)بريطانيا ث التعليمي في ححول الب  1985قارن ذلك بما كتبته عام اآلن 

 مجموعة صغيرة من الطالب امللتزمين بالكامل الذين يعملون خالل الدورة بأكملها،  الدوائر (: يوجد في مركز 99)ص . 
ً

، وحيثما يكون ذلك متاحا

 همأي امتحان ولكنتقدمون إلى حول النواة الصغيرة طبقة أكبر من الطالب الذين ال يتوجد يقومون بإجراء تقويم أو اختبار في نهاية الدورة. 

 الكتاب املدرس ي املصاحب باإلضافة إلى   الذين يشترون قد يكون هناك طبقة أكبر من الطالب  مشابهة.محلي أو مدرسة  بصفيلتحقون 
ً

أيضا

. ها فقطاملشاهدة واالستماع، ولكنهم ال يسجلون في أي دورات تدريبية. ثم، إلى حد بعيد أكبر مجموعة، هي تلك التي تشاهد البرامج أو تستمع إلي

يشاهدون أو وآخرون يشاهدون أو يستمعون بانتظام إلى حد ما،  فبعضهمحتى داخل هذه املجموعة األخيرة، سيكون هناك اختالفات كبيرة، 

 ، وعدد هؤالء أكبر بكثير.يستمعون إلى برنامج واحد فقط

 )ص .
ً
 :(100كتبت أيضا

نهم تعلموا بشكل فعال هم األقلية الصغيرة التي عملت بشكل صحيح إ يقالن األشخاص الوحيدين الذين يمكن أن إ قد يقول أحد املتشككين 

 إذا كان يستقطب املشاهدين أو اجتازت خالل الدورة و 
ً

التقويم النهائي بنجاح ... وهناك حجة مضادة تتمثل في أن البث يمكن اعتباره ناجحا

...إذن القضية األساسية هي لذين يطلعون على املادة التعليمية هو املهمإن عدد األشخاص ا؛  أي اهتمام باملوضوع ن بدو ي قدالذين  املستمعين 

 بالفعل ... 
ً

موا جيدا
ّ

قدر  يوجد ما إذا كان البث يجذب إلى التعليم أولئك الذين لم يكونوا مهتمين، أو يوفر مجرد فرصة أخرى ألولئك الذين تعل

 في بريطا ال على أن األشخاصكبير من األدلة 
ً

 .من البث التعليمي غير الرسمي لالستفادة  هم املرشحون أكثر نيا وأوروبا األفضل تعليما

 



159 
 

 
 .MOOCs  ،2014© Ho et al مستوى املشاركة في 2-4- 4-5الشكل 

 

 أو وسيلة قيمة للوصول إلى املعرفة MOOCs ستكون .  MOOCs عنبالضبط يمكن قول الش يء نفسه 
ً
عصر الفي  مصدرا

 بالغ األهمية ألولئك الذين يعملون في الصناعات  الذي يغدو فيه رقمي ال
ً
الوصول السهل واملفتوح إلى املعرفة الجديدة أمرا

مساهمة   MOOCs هناك طرق أكثر فعالية للقيام بذلك. وبالتالي يمكن اعتبار   تكمن املشكلة فيما إذا كان   القائمة على املعرفة.

 .عليم املستمر غير الرسميفي الت -ليست ثورية  هاولكن - مفيدة 

 ؟MOOCsفي ماذا يتعلم الطالب  5-4-5
أحد   .هذا السؤال عناإلجابة  ت ( حاول2014سؤال أصعب بكثير، ألن القليل من األبحاث حتى اآلن )الهذا اإلجابة عن 

   MOOCs األسباب، كما سنرى في القسم التالي، هو أن تقويم التعلم في
ً
 ال يزال يمثل تحديا

ً
هناك نوعان على األقل من   .كبيرا

 والدراسات النوعية التي تصف تجربة املتعلمين داخل التعلم؛الدراسات: الدراسات الكمية التي تسعى إلى تحديد مكاسب 

MOOCs على ما تعلموه بعض الرؤية، والتي توفر بشكل غير مباشر. 

، الذي  Colvin et al. (2014) هي دراسة MOOCs لتعلم فية األهم حول اكميالفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت الدراسة 

أداء املتعلم ليس فقط بين   قاموا بمقارنة . MITلدى   الفيزياءحول مدخل إلى  MOOC دورة  " فياملفاهيمي"التعلم  درس

رياضيات مع أولئك  الفيزياء أو في ال ، مثل أولئك الذين ليس لديهم خلفية MOOC فئات فرعية مختلفة من املتعلمين داخل 
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 مع الطالب داخل الحرم الجامعي الذين يأخذون نفس  
ً
مثل معلمي الفيزياء الذين لديهم معرفة مسبقة كبيرة، ولكن أيضا

 املنهج في شكل التدريس الحرم الجامعي التقليدي. في جوهرها، لم تجد الدراسة فروق
ً
ت داللة إحصائية في مكاسب  ذا  ا

التعلم بين أو ضمن نوعي التدريس، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الطالب املوجودين في الحرم الجامعي هم الطالب الذين فشلوا  

 في سابق
ً
 .يعيدون دراستهاالدورة و ا

املتغيرات  كانت  التعليمية؛ تالتكنولوجيا التي تقارن بين لعدم وجود فرق كبير في الدراسات  تقليدي هذا البحث هو مثال 

، يمثل تصميم 
ً
هذا مقاربة سلوكية   MOOCاألخرى، مثل االختالفات في أنواع الطالب، بنفس أهمية طريقة التسليم. أيضا

 على اإلجابات الصحيحة لألسئلة املفاهيمية. والذي يمعرفية للتعلم 
ً
 كبيرا

ً
تطوير املهارات املطلوبة  وهي ال تحاول ضع تركيزا

 .ر الرقمي كما هو محدد في الفصل األول في العص 

   MOOCs ضمن.، مع التركيز بشكل خاص على املناقشات MOOCs كان هناك املزيد من الدراسات حول تجربة املتعلمين في

بشكل عام )على الرغم من وجود استثناءات(، تكون املناقشات غير خاضعة للمراقبة،  (.  Kop, 2011،  انظرعلى سبيل املثال  )

لفعالية    الشديدةوالرد على تعليقات الطالب اآلخرين. ومع ذلك، هناك بعض االنتقادات    القيام بالتواصلللمشاركين    ويترك

للتعلم األكاديمي. لتطوير التعلم املفاهيمي   واملطلوبلتطوير التحليل املفاهيمي رفيع املستوى  MOOCs عنصر املناقشة في

سوء الفهم أو املفاهيم الخاطئة، لتقديم   زالةخل من قبل خبير في املوضوع إل العميق، هناك حاجة في معظم الحاالت للتد

بها،   تعرف، وما إلى ذلك، يتم الدلةوضوح األ و ردود فعل دقيقة، لضمان أن معايير التعلم األكاديمي، مثل استخدام األدلة، 

 .  Harasim, 2013 )انظر) أعمقولضمان املدخالت والتوجيهات الالزمة للحصول على فهم  

عالوة على ذلك، كلما زاد عدد املشاركين في الدورة التدريبية، زاد احتمال أن يشعر املشاركون بـ "التحميل الزائد والقلق  

( 2014أظهر فيرمين وآخرون ).   (Knox,2014) والشعور بالخسارة"، إذا لم يكن هناك أي تدخل أو هيكل مفروض من املدرب

 جميع املشاركين فيدى  أشكال "تشجيع ودعم جهود الطالب ومشاركتهم"، تتحسن النتائج لأنه عندما يكون هناك شكل من  

. MOOCs  من  ردود الفعل التعليقات و  فيبدون دور منظم لخبراء املوضوع، يواجه املشاركون مجموعة متنوعة من الجودة

تنفيذ الناجح للتعلم الجماعي التعاوني الكثير من األبحاث حول الشروط الالزمة لل يوجد املشاركين اآلخرين. مرة أخرى 

وهذه النتائج لم يتم تطبيقها بشكل عام  (  Dillenbourg,1999,Lave and Wenger, 1991،  انظر  على سبيل املثالشاركي )والت

 .حتى اآلن MOOC على إدارة مناقشات

تمد على التواصل والتعاون الذي  بتطوير شكل جديد من التعلم يعتقوم على االقل      cMOOCsإحدى الحجج املضادة هي أن

يدعي  أكثر مالءمة الحتياجات املتعلمين في العصر الرقمي.   MOOCs يختلف بشكل أساس ي عن التعلم األكاديمي، وبالتالي فإن

 لبي ى. تالقدرة على اإلدارة الذاتية لتطوير التعلم املفاهيمي عالي املستو الكبار بشكل خاص لديهم  ن  ياملشاركداونز وسيمنز بان  

MOOCs دفوعة "بالطلب" اهتمامات الطالب الفرديين الذين يبحثون عن اآلخرين ذوي االهتمامات املتشابهة والخبرة  امل

التطبيقات    بلال يشمل هذا االهتمام بالنسبة للكثيرين الحاجة إلى التعلم املفاهيمي العميق    وقدالالزمة لدعمهم في تعلمهم،  

تعمل بشكل أفضل بالنسبة ألولئك الذين لديهم   MOOCs اقات جديدة أو محددة. يبدو أناملناسبة للمعرفة السابقة في سي

بالفعل مستوى تعليمي عاٍل، وبالتالي يجلبون معهم العديد من املهارات املفاهيمية التي تم تطويرها في التعليم الرسمي عند  

 .السابقةن مثل هذه املعرفة أو املهارات  ، وبالتالي يسهمون في مساعدة أولئك الذين يأتون دو MOOCانضمامهم إلى

البحث عن  بدمج وتكييف بعض النتائج من   MOOCs مع مرور الوقت، ومع اكتساب املزيد من الخبرة، من املحتمل أن تقوم

متطوعين" أو  تستخدم " MOOCs بعضفإن على سبيل املثال، .  MOOCsأعداد أكبر بكثير في مجموعات عمل أصغر الى

من خالل البعثات والقنصليات   MOOC وزارة الخارجية األمريكية معسكرات   . نظمت(Dillenbourg, 2014)  محليينمدرسين  
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تشمل املعسكرات علماء فولبرايت وموظفي السفارة الذين يقودون . MOOCفي  األمريكية في الخارج لتوجيه املشاركين

 الخارج.بفي البلدان  MOOC مناقشات حول املحتوى واملواضيع للمشاركين في

صغيرة من املساعدين األكاديميين لرصد منتديات    مجموعة، مثل جامعة كولومبيا البريطانية،  MOOC بعض مزودي  وظفي 

ذكر إنجل أن استخدام املساعدين األكاديميين، باإلضافة إلى التدخالت  . (Engle,2014) واملساهمة فيها MOOC مناقشة

جامعة كولومبيا البريطانية أكثر تفاعلية  لدى  MOOCs دورات املدربين أنفسهم، جعل املحدودة ولكن الفعالة من قبل 

سيزيد بالطبع التكلفة ملقدمي الخدمات. وبالتالي، من   MOOCs وجاذبية. ومع ذلك، فإن دفع رسوم للناس ملراقبة ودعم

. تقوم جامعة إدنبرة  بتطوير طرق آلية جديدة إلدارة املناقشة بفعالية في مجم MOOCs املحتمل أن تقوم
ً
وعات كبيرة جدا

 إلى الطالب الذين أنظمة برمجية بتجربة  
ً
تكتشف  تزحف عبر منتديات املناقشة عبر اإلنترنت وتوجه تعليقات محددة مسبقا

 .(Bayne, 2014) أنهم بحاجة إلى مساعدة أو تشجيع

عتمدللتعلم الناجح  جهو تتوافق هذه النتائج واملناهج مع األبحاث السابقة حول أهمية وجود امل
 
عبر اإلنترنت. في غضون   امل

تقديم الدعم والبنية الالزمة لضمان التعلم   MOOCs ذلك، ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إذا أرادت

العصر الرقمي   الطالب. من املحتمل أن يكون تطوير املهارات الالزمة في عنداملفاهيمي العميق حيث ال يوجد هذا بالفعل 

 في
ً
 أكبر عند التعامل مع أعداد هائلة. ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من البحث حول ما يتعلمه املشاركون فعليا

ً
 MOOCs تحديا

 .وتحت أي ظروف قبل استخالص أي استنتاجات مؤكدة

 التقويم 5-4-6
معقد ال يمكن التعامل معه إال لفترة وجيزة  أنه تحد كبير. إنه موضوع  MOOCs أثبت تقويم األعداد الهائلة للمشاركين في

 ألنواع مختلفة من التقويم، وي 8، القسم 1هنا. ومع ذلك، يوفر امللحق 
ً
 عاما

ً
نظرة شاملة ومتوازنة   Suen (2014)زودتحليال

 . Suenيعتمد هذا القسم بشدة على ورقة  هذا التاريخ.حتى   MOOCs التقويم املستخدمة فيعن طريقة 

  الكمبيوترتصحيح الوظائف ب 5-4-6-1

نوعين. يعتمد األول على اختبارات كمية متعددة الخيارات، أو مربعات استجابة    حتى اآلن وفق أحد  MOOCs التقويم فييجري  

 ما يتم إعطاء املشاركين تعليقات تلقائية فوري
ً
. عادة

ً
ة  حيث يمكن إدخال الصيغ أو "الرمز الصحيح" والتحقق منها تلقائيا

 على نوع االستجابة التي  
ً
 اعتمادا

ً
 من اإلجابات الصحيحة أو الخاطئة البسيطة إلى الردود األكثر تعقيدا

ً
على إجاباتهم، بدءا

 بالكامل
ً
 .تم فحصها، ولكن في جميع الحاالت، تتم العملية تلقائيا

 لالختبار املباشر للحقائق واملبادئ والصيغ واملعادالت واألشكال
ً
األخرى للتعلم املفاهيمي حيث توجد إجابات    يعمل هذا جيدا

 
 
صحح  واضحة وصحيحة. في الواقع، استخدمت جامعة اململكة املتحدة املفتوحة الواجبات املتعددة االختيارات التي ت

الكمبيوتر منذ سبعينيات القرن املاض ي، على الرغم من أن وسائل تقديم تعليقات فورية عبر اإلنترنت لم تكن متاحة في ب

"، وهي ضعيفة بشكل خاص  لقينيك الوقت. ومع ذلك، فإن طريقة التقويم هذه تقتصر على اختبار التعلم العميق أو "التذل

 .لتقويم املهارات الفكرية الالزمة في العصر الرقمي، مثل التفكير اإلبداعي أو األصلي

 نظراءتقويم ال 5-4-6-2

كان تقويم النظراء، حيث يقوم املشاركون بتقويم عمل بعضهم   MOOCs النوع الثاني من التقويم الذي تمت تجربته في

 
ً
الدراسية التقليدية وفي بعض  لصفوف . تم استخدامه بنجاح للتقويم التكويني في االبعض. تقويم األقران ليس جديدا

واألهم من  ، ,(Falchikov andGoldfinch2000; van Zundert et al., 2010)عتراف التدريس عبر اإلنترنت للحصول على اال 

ذلك، يعتبر تقويم النظراء وسيلة قوية لتحسين الفهم واملعرفة العميقة من خالل عملية تقويم الطالب لعمل اآلخرين، وفي  
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 لتطوير بعض املهارات الالزمة في العصر الرقمي، مثل التفكير النقدي، ل
ً
  املشاركين  دىالوقت نفسه، يمكن أن يكون مفيدا

 .خرينتقويم املشاركين اآل  في

 املعلم فياملشاركة الوثيقة للمدرب أو بومع ذلك، فإن إحدى السمات الرئيسية لالستخدام الناجح لتقويم األقران تتمثل 

وضبط تقويمات األقران لضمان االتساق واملطابقة   وفي رصدالتقويم، قاييس توفير معايير التقويم أو قواعد التقويم أو م

،  MOOCs من قبل املدرب. على الرغم من أنه يمكن للمدرب توفير املعايير ونماذج التقويم فياملحددة مع مجموعة املعايير 

 أو حتىصعباملتعددة يكون إال أن املراقبة الدقيقة لتقويم األقران 
ً
  ا

ً
 مع وجود أعداد كبيرة جدا

ً
من املشاركين.   مستحيال

 ما يشعر املشاركون في
ً
هم في كثير من  من قبل املشاركين اآلخرين الذين التقويم بالغضب من  MOOC نتيجة لذلك، غالبا

 .لديهم معرفة أو القدرة على تقديم تقويم "عادل" أو دقيق لعمل املشارك االحيان ليس

 إلى متوسط  MOOCs تمت تجربة محاوالت متعددة لتجاوز قيود تقويم النظراء في
ً
مثل مراجعات األقران املعايرة، استنادا

نتشار(  ال أن هذه التقنيات اإلحصائية تقلل من الخطأ )أو ا   معولكن  ,   (Piechat al. 2013)جميع تقويمات األقران، واستقرار ما

بسبب   عند املقيمين الحكم  مشاكل أخطاء منهجية  غير قادرة على ازالةأنها ال تزال , اال من مراجعة النظراء إلى حد ما 

،  MOOC عندما يفشل غالبية املشاركين في فهم املفاهيم األساسية في بشكل خاصشكلة املهذه  تحصل املفاهيم الخاطئة. 

 .وفي هذه الحالة يصبح تقويم األقران أعمى يقود املكفوفين

 لمقاالت  ل اآللي التقويم  5-4-6-3

تطور بشكل متزايد، إال أنها  ت(. على الرغم من أن هذه األساليب 2013)بلفور، وضع العالمات ألتمتة  ى خر ه محاولة أهذ

 من حيث 
ً
قياس مهارات الكتابة الفنية في املقام األول، مثل القواعد اللغوية واإلمالء وبناء في التقويم دقة محدودة حاليا

 .ظهار املهارات الفكرية عالية املستوى إل املقاالت بدقة يقيس  ال هذا التقويم الجملة. مرة أخرى،  

 شهادات ال شارات و اإل  5-4-6-4

 ما  MOOC هم بنجاحمنح املشاركين شهادة أو "شارة" إلكمالبشكل خاص  xMOOCs يتم في
ً
، بناًء على اختبار نهائي )عادة

م ي    .بالكمبيوتر( يقيس مستوى التعلم في الدورة التدريبيةقو 

، الذي يمثل رؤساء املؤسسات املعتمدة ومنح الشهادات األمريكية، بتقديم ائتمان  (ACE) أوص ى املجلس األمريكي للتعليم

 للشخص املسؤول عن عملية املراجعة )كتاب، ومع ذ .Coursera MOOC لخمس دورات على منصة
ً
 :(2013لك، وفقا

هو مجرد اعتماد الدورات التدريبية من املؤسسات املعتمدة بالفعل. ال تقوم عملية املراجعة بتقويم مخرجات   ACE ما يفعله اعتماد

 .األسئلة حول فعالية التدريس من حيث نتائج التعلمجنب كل تركز على محتوى الدورة وبالتالي تتم، ولكنها عبارة عن مراجعة يالتعل
أو االئتمان في برامجها القائمة  عتراف لن تقبل شهاداتها الخاصة لال  MOOCs في الواقع، فإن معظم املؤسسات التي تقدم

االعتراف   في  MOOC ملقدميل عن الثقة في جودة التقويم من هذا الفشل ا يقأكثر على الحرم الجامعي. ربما ال يوجد ش يء 

 .بتدريسهم

 القصد من وراء التقويم 5-4-6-5

فحص الهدف من التقويم. هناك العديد من األغراض املختلفة وراء التقويم )انظر امللحق   MOOCs التقويم في  دير يتطلب تق

الكمبيوتر قيمة للغاية (. يمكن أن يكون تقويم النظراء والتعليقات الفورية حول االختبارات التي تحمل عالمة 8، القسم 1

بالنسبة للتقويم التكويني، مما يمكن املشاركين من معرفة ما فهموه واملساعدة في تطوير فهمهم للمفاهيم األساسية.  

قاس التعلم على أنه التواصل الذي يحدث بين املشاركين فيSuen، كما يشيرcMOOCsفي ، مما ينتج عنه التحقق  MOOC ، ي 

 كنتيجة للمشاركة في -من صحة مصادر املعرفة 
ً
التقويم الرسمي  فإن ، لذلك MOOCإنه ما يراه مجموع املشاركين حقيقة

كون  ولكي نغير ضروري. ومع ذلك، فإن ما يتم تعلمه بهذه الطريقة ليس بالضرورة معرفة معتمدة من الناحية األكاديمية، 

 . cMOOCمنصفين، هذا خارج اهتمام مؤيدي 
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 من أشكال العملة، ال يرتبط فقط بقياس تحصيل الطالب ولكن يؤثر التقويم األكاديمي هو شكل 
ً
على تنقل الطالب أيضا

أهمية فرص العمل والترقية. من وجهة نظر   على  أكثر بشكل )على سبيل املثال، االلتحاق بمدرسة الدراسات العليا( وربما 

من   MOOCs . حتى اآلن، لم تتمكنحويل ضروريةللتاالعتراف باملؤهالت وقابليتها  من حيث املتعلم، تعد صالحية العملة

إثبات قدرتها على إجراء تقويم دقيق إلنجازات التعلم للمشاركين بما يتجاوز الفهم واملعرفة باألفكار واملبادئ والعمليات )مع  

ويم الفهم  من إثباته هو أنها تستطيع إما تطوير أو تق MOOCs لم تتمكن  والذيإدراك وجود بعض القيمة في هذا وحده(. 

 ضمن قيود ا
ً
، التي تعد  لضخامةالعميق أو املهارات الفكرية املطلوبة في العصر الرقمي. في الواقع، قد ال يكون هذا ممكنا

 .السمة املميزة الرئيسية الخاصة بها عن األشكال األخرى للتعلم عبر اإلنترنت

 العالمات التجارية 5-4-7
، أن بناء العالمة  MOOCsـ في استبيانهما حول التوقعات املؤسسية ل Hollands and Tirthali (2014) هوالندز وتيرتالي وجد

)كان األهم هو توسيع نطاق الوصول،   MOOCs التجارية والحفاظ عليها كان السبب الثاني األكثر أهمية إلطالق املؤسسات

 من عملية العالمات التجارية
ً
 جزءا

ً
ات النخبة مثل جامعة ستانفورد، ومعهد  ساعدت جامع (.والذي يمكن اعتباره أيضا

من  ، و MOOCs ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد على قيادة العالمات التجارية املؤسسية من خالل استخدام 

جامعات "الطبقة العليا". وقد أدى هذا بالطبع إلى تأثير  فقط لالوصول إلى املنصة الخاصة بها  تقيدكورسيرا التي خالل 

النتقال إلى التعلم عبر اإلنترنت القائم  ترفعت عن اسبق لها أن   MOOCs خاصة أن العديد من الجامعات التي أطلقتالعربة،  

بتكرة" للتعلم عبر  امل" املؤسساتوسيلة لهذه املؤسسات النخبوية للقفز إلى رأس قائمة  MOOCs . وفرتعترافعلى اال 

 .فلةاإلنترنت، على الرغم من أنها وصلت متأخرة إلى الح

لتقديم مجاالت خبرتها املتخصصة إلى جمهور أوسع   MOOCs من الواضح أنه من املنطقي بالنسبة للمؤسسات استخدام

  فيمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دورة الديناصورات، و  حول   MOOCدورة بكثير، مثل جامعة ألبرتا التي تقدم

دة  يجالاملعرفة نشر بالتأكيد على توسيع  MOOCs لقدماء. تساعداألبطال اليونانيين ا حول هارفارد دورة اإللكترونيات، و 

عدد الطالب  ر ي كثيتجاوز بواحد  MOOC يسعده عادة الوصول إلى عدد من الطالب فيمحدد )الذي أستاذ املتراكمة لدى 

  MOOCs (. إنداخل الحرم الجامعي ية التدريسالذين دّرسهم خالل كامل مسيرته 
ً
وسيلة جيدة إلعطاء ملحة عن   هي أيضا

 .نوعية الدورات والبرامج التي تقدمها املؤسسة

 :على العالمة التجارية. على حد تعبير هوالندز وتيرتالي MOOCs ومع ذلك، من الصعب قياس التأثير الحقيقي لـ

ن عزل وقياس تأثير أي مبادرة  ، فإMOOC على الرغم من أن العديد من املؤسسات قد حظيت باهتمام إعالمي كبير نتيجة ألنشطة

صعبة. بدأت معظم املؤسسات في التفكير في كيفية الحصول على الفوائد املرتبطة بالعالمات   همةجديدة على العالمة التجارية يعد م

 .التجارية وقياسها
ال  ) الجامعيالحرم  لزيادة عدد املتقدمين لبرامجها القائمة على   MOOCs ، ال تحتاج مؤسسات النخبة هذه إلىو بشكل خاص

، ألن مؤسسات النخبة ال تجد صعوبة  عتمدة(برامج املالبنجاح في   MOOCمن ينهي دوراتيوجد حتى اآلن استعداد لقبول 

 
ً
  في جذب بالفعل الطالب املؤهلين تأهيال

ً
 .عاليا

إن كشف  حد ما. في الواقع،  ، يضيع تأثير العالمة التجارية إلى  MOOCs  في تقديم  ماعالوة على ذلك، بمجرد أن تبدأ مؤسسة  

عدة آالف تأثير سلبي على العالمة التجارية للمؤسسة، كما وجد معهد  لأو التخطيط لدورات تدريبية    نوعية التدريس السيئة 

 (. ومع ذلك، على العموم، تنجح معظم2013)جاشيك، لديه  MOOC إحدى دورات فشلتجورجيا للتكنولوجيا عندما 

MOOCs   سمعة املؤسسة من حيث املعرفة والخبرة لكثير من الناس أكثر من أي شكل آخر من أشكال التدريس  ضار  حاستفي

 .أو الدعاية



164 
 

 اقتصاد الكم و  ةالتكلف 5-4-8
هي أنها مجانية للمشاركين. مرة أخرى، نرى أن هذا صحيح من حيث املبدأ   MOOCs فياملزعومة    إحدى نقاط القوة الرئيسية 

 للتقويم. عالوة على ذلك، على الرغم   MOOC منتجيلية، ألن  أكثر من الناحية العم
ً
قد يفرضون مجموعة من الرسوم، خاصة

، توجد  املمولة.ملؤسسات تتحملها اقد تكون مجانية للمشاركين، إال أنها ال تخلو من تكلفة كبيرة  MOOCs من أن
ً
أيضا

ن أرخص بكثير في التطوير، على الرغم من أنه ال  ن األخيرة تكو إ، حيث cMOOCs و xMOOCs اختالفات كبيرة في تكاليف 

 . cMOOCs لـ   تزال هناك بعض الفرص أو التكاليف الفعلية حتى بالنسبة

 من املعلومات حتى اآلن حول التكاليف الفعلية لتصميم وتقديم
ً
ألنه ال توجد حاالت   MOOC مرة أخرى، هناك القليل جدا

ومع ذلك لدينا بعض البيانات. قدرت جامعة  .   MOOCsاستنتاجات مؤكدة حول تكاليفكافية في الوقت الحالي الستخالص  

 ً،  xMOOC ( تكلفة تطوير2013أوتاوا )
ً
تكلفة    خبرتهم حول على األرقام املقدمة إلى الجامعة من خالل كورسيرا، وعلى  اعتمادا

 دوالر. 100،000بنحو ، عتمادتطوير الدورات عبر اإلنترنت للحصول على اال 
 

 
 ©الصورة: الدورة. وصيل يمكنها القضاء على التكاليف املتغيرة لت MOOCs هو أن MOOCاملقترح لتقدير تكلفة . 8- 4-5الشكل 

OpenTuition.com ،2014 
 

 هناك أربع. )في الواقع كان  من جامعة كولومبيا البريطانية MOOCs دورات  عن التكلفة الفعلية لخمس Engle (2014) علنتأ

 جامعة كولومبيا البريطانيةة بدورات همة املتعلقهناك نوعان من امليزات امل  .دورات، والخامسة عبارة عن قسمين أصغر(

،  MOOCs تي ال تنطبق بالضرورة على ال
ً
مجموعة واسعة من أساليب إنتاج  تستخدم الجامعة في هذه الدورات األخرى. أوال

 من اإلنتاج الكامل 
ً
حتى تسجيل سطح املكتب، لذلك تفاوتت تكاليف التطوير بشكل كبير،   ديوهاتلألستو الفيديو، بدءا

  ،
ً
 على تطور تقنية إنتاج الفيديو. ثانيا

ً
  وهؤالء أجر،  لقاء  لمساعدين األكاديميين  عملت الجامعة على استخدام واسع لاعتمادا

لطالب، لذلك كانت هناك تكاليف توصيل كبيرة  راقبوا املناقشات وقاموا بتكييف أو تغيير املواد الدراسية كنتيجة لتعليقات ا

 
ً
 .أيضا
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، لكن هذا يستثني   217،657أن الكلفة التقديرية اإلجمالية هي  جامعة كولومبيا البريطانية امللحق )ب( من تقريربين ي
ً
دوالرا

باملئة من التكلفة اإلجمالية في السنة   25وقت املدرس. بلغت املساعدة األكاديمية  وهير باملساعدة األكاديمية والتكلفة األك

 إلى األولى )باستثناء تكلفة أعضاء هيئة التدريس(. 
ً
( ونسبة التكاليف ) 95 ،350تكاليف إنتاج الفيديو )استنادا

ً
  44دوالرا

 دوالر   216،700لفة املباشرة بمبلغ  في التقرير، أقدر التك  1ة( املخصصة إلنتاج الفيديو في الشكل  ئاملب
ً
 ا

ً
 دوالر  54000  ، أو تقريبا

ها  باستثناء إدارة البرامج والنفقات العامة(، ولكن  وقت أعضاء هيئة التدريس ودعم التنسيق )أي  وال يشمل ذلك،  MOOC لكل

 MOOCلدورات  تاج الفيديو  تكاليف إن  بلغتاملساعدة األكاديمية. ومع ذلك، فإن نطاق التكلفة يكاد ال يقل أهمية.    تتضمن

 .األخرى  MOOCs في دوراتالتي استخدمت إنتاج االستوديو املكثف أكثر من ستة أضعاف تكاليف إنتاج الفيديو 

عّد 
 
عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد مفهومة   تعلم وفق نظام الساعات املعتمدةعوامل التكلفة الرئيسية أو املتغيرات في الت

، من ا بشكل جيد 
ً
باستخدام منهجية مماثلة  .  Hülsmann (2003) و Rumble (2001) ألبحاث السابقة التي أجراها نسبيا

سنوات  للتكاليف، قمت بتتبع وتحليل تكلفة برنامج املاجستير عبر اإلنترنت في جامعة كولومبيا البريطانية على مدار سبع 

(Bates and Sangrà, 2011.    يقوم املدربون بتطوير  و دارة التعلم كتكنولوجيا أساسية،  نظام إ  في األساسيستخدم هذا البرنامج

تم مساعدتهم عند الضرورة من قبل هيئة تدريس إضافية للتعامل  وتالدورة وتوفير دعم املتعلمين وتقويمهم عبر اإلنترنت، 

 .املسجلين العدد الكبير من الطالبمع 

 20،000تتراوح بين  تكاليف التطوير    كانت  2003أنه في عام  ية،  البريطانجامعة كولومبيا   لقد وجدت في تحليلي لتكاليف برنامج

باملئة من التكلفة   15دوالر لكل دورة. ومع ذلك، خالل فترة سبع سنوات، شكل تطوير الدورة التدريبية أقل من  25،000و

 بشكل رئيس ي في السنة األولى  كان ذلكاإلجمالية، و 
ً
، التي شملت تقديم الدعم  وصيلمن البرنامج. شكلت تكاليف الت تقريبا

ثلث التكلفة اإلجمالية، واستمرت بالطبع كل عام في تقديم الدورة. وبالتالي،  للمتعلم عبر اإلنترنت وتقويم الطالب، أكثر من 

في التعليم عبر اإلنترنت القائم على االئتمان إلى أن تكون أكثر من ضعف تكاليف التطوير على مدى   وصيل تميل تكاليف الت

 .عمر البرنامج

   MOOCs الحرم الجامعي هو أن ضمن االئتمان، والتعليم ، والتعليم عبر اإلنترنت القائم على MOOCs الفرق الرئيس ي بين 

ال توفر دعم املتعلم أو التقويم الذي يقدمه املعلم، على الرغم   MOOCs ، ألنوصيلحيث املبدأ تلغي جميع تكاليف الت من

 
ً
 دائما

ً
 . من أن هذا ليس صحيحا

 أن هناك فرصة كبيرة 
ً
بحكم التعريف، يشارك أعضاء هيئة  . xMOOCsلدى تقديم تكلفة لتخفيض المن الواضح أيضا

من املحتمل أن يكون لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بحثية كبيرة، عبء  . MOOCs م التدريس األكثر قيمة في تقدي

 تدريس ي يتراوح بين أربع وست دورات في السنة كحد أقص ى. على الرغم من أن معظم املدربين يتطوعون للقيام بعمل

MOOCs ،دورة دراسية واحدة لفصل دراس ي واحد على األقل، أي ما  ذلك يعني إما أن يتم تخفيض تهم محدود. ن وقاال أ

التسليم محل الوقت الذي يقضيه في إجراء البحوث.  ويحل  xMOOC باملئة أو أكثر من عبء التدريس، أو تطوير 25يعادل 

مرة   MOOCs سنوات، يتم تقديم برامج  7إلى    5تد من  عالوة على ذلك، على عكس الدورات املعتمدة على االئتمان، والتي تم

 .واحدة أو مرتين فقط

، تميل إلى أن تكون  MOOC ب ال دون تضمين وقت مدر  xMOOC تطوير يجد أن تكلفة ينظر املرء إلى ذلك عندما ومع ذلك 

إذا تم  .  MOOCsديو فيضعف تكلفة تطوير دورة ائتمان عبر اإلنترنت باستخدام نظام إدارة التعلم، بسبب استخدام الفي 

عبر اإلنترنت،  املشابهة تقترب من ثالثة أضعاف تكلفة دورة االئتمان  xMOOC تضمين تكلفة املدرب، فإن تكاليف إنتاج 

 xMOOCs يمكن لـ.   MOOCالعام لتدريسهم في  شرحهيئة التدريس ملثل هذا ال  عطيهخاصة بالنظر إلى الوقت اإلضافي الذي ت
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 من الفيديو، لت  ام أساليب إنتاج أرخص، مثل)وبعضها اآلخر( استخد
ً
املحتوى، أو استخدام  وصيل نظام إدارة التعلم بدال

 .اتاملحاضر   تسجيلالفصل الدراس ي عبر التي تلقى في لمحاضرات لتسجيالت الفيديو  تحرير وإعادة 

هي صفر، وهذا هو املكان الذي توجد فيه   MOOCs توصيل تكاليف  فإندعم املتعلم أو املساعدة األكاديمية  إذا ألغينا 

. حتى إذا تم احتساب  
ً
إمكانات هائلة لتحقيق وفورات. إذا تم حساب تكلفة كل مشارك تكون تكاليف الوحدة منخفضة جدا

بية بنجاح، فسيكون ذلك أقل عدة مرات من تكلفة الطالب  نهاية الدورة التدريفي التكلفة لكل طالب يحصل على شهادة 

مشارك   5000دوالر لتطويرها، واستكمل  100000بتكلفة تقارب  MOOC الناجح عبر اإلنترنت أو الحرم الجامعي. إذا أخذنا

. ومع ذلك،  20نهاية الدورة، فإن متوسط التكلفة لكل مشارك ناجح هو في شهادة 
ً
تقويم نفس   يفترض أنه يتم هذا دوالرا

 .لكن الحال اليكون كذلك في العادة للخريجين؛ولبرنامج املاجستير   MOOC النوع من املعرفة واملهارات لكل من

النجاح بدون تكلفة دعم املتعلم والتقويم البشري، أو على األرجح، ما إذا كان   MOOCs املشكلة إذن هي ما إذا كان بإمكان 

بشكل كبير من خالل األتمتة دون فقدان الجودة في أداء املتعلم. ال يوجد أي   لالتوصي تخفيض تكاليف  MOOCs بإمكان 

القيام بذلك فيما يتعلق بمهارات التعلم العليا واملعرفة "العميقة". يتطلب تقويم هذا  من إمكانية بدليل حتى اآلن على الرغم  

زيادة  إلى  ؤديبشري، مما ي تدخلذه التقويمات إلى النوع من التعلم تعيين مهام تختبر مثل هذه املعرفة، وعادة ما تحتاج ه

 من األبحاث السابقة في 
ً
النشط للمدرب عبر   الحضور برامج االئتمان الناجحة عبر اإلنترنت أن  فيالتكلفة. نحن نعلم أيضا

  اإلنترنت هو عامل حاسم في التعلم الناجح عبر اإلنترنت. وبالتالي، ال يزال دعم وتقويم املتعلم الكافي 
ً
 كبيرا

ً
يمثل تحديا

طريقة جيدة لتدريس مستويات معينة من املعرفة، ولكنها ستواجه مشكالت هيكلية كبرى في  MOOCs تعد.  MOOCsأمام

 تدريس أنواع أخرى من املعرفة. لسوء الحظ، فإن هذا النوع من املعرفة هو األكثر حاجة في العالم الرقمي الذي تكافح

MOOCs  هتدريسمن أجل. 

التبرعات السخية من  فضل ب xMOOCs تعلق بنماذج األعمال املستدامة، تمكنت جامعات النخبة من االنتقال إلىفيما ي

 املؤسسات الخاصة واستخدام أموال الهبات، ولكن أشكال التمويل هذه محدودة بالنسبة ملعظم املؤسسات. تتاح لـ

Coursera   وUdacity   خالل وسائل متعددة، مثل فرض رسوم على مؤسسات  الفرصة لتطوير نماذج أعمال ناجحة من

رعاية الشركات، أو  و بيع بيانات املشاركين،  و جمع رسوم للشارات أو الشهادات،  و الستخدام منصتهم،   MOOC مزودي خدمة

 .املباشراإلعالن 

خل هذه غير متاحة  فإن معظم مصادر الدبشكل خاص،  بالنسبة للجامعات أو الكليات املمولة من القطاع العام  فومع ذلك،  

كبير  الستثمار اال في استرداد تكلفة هذه املؤسسات من الصعب معرفة كيف يمكن أن تبدأ يصبح مسموح بها، لذلك غير أو 

تتناقص  ، MOOCلالستخدام داخل الحرم الجامعي. في كل مرة يتم تقديم  MOOC ، حتى مع "تفكيك" موادMOOCsفي

الئتمان عبر اإلنترنت. وبالتالي، تواجه املؤسسات بعض القرارات الصعبة حول مكان  املوارد التي يمكن استخدامها لبرامج ا

غير واضحة إلى حد بعيد، ما لم يتم   MOOCs موارد شحيحة في تخصيصاستثمار مواردها للتعلم عبر اإلنترنت. إن قضية 

 .بنجاح MOOC إنجاز االعتراف لدى العثور على طريقة تمنح  

 والضعفملخص نقاط القوة  5-4-9
 :على النحو التالي MOOCs يمكن تلخيص النقاط الرئيسية لهذا التحليل لنقاط القوة والضعف في

 نقاط القوة  5-4-9-1

  ، محتوى xMOOCsوخاصة ، MOOCs تقدم •
ً
عالي الجودة من بعض أفضل الجامعات في العالم ألي شخص   مجانيا

 باإلنترنت؛لديه جهاز كمبيوتر واتصال 
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الوصول إلى محتوى عالي الجودة، ال سيما في البلدان النامية، ولكن  إمكانية مفيدة لفتح  MOOCs يمكن أن تكون  •

 
ً
   القيام بذلك بنجاح سيتطلب قدرا

ً
 من التكيف، واستثمار   كبيرا

ً
 كبير  ا

ً
 املحلية؛في الدعم والشراكات  ا

عد •
 
ام مشترك  مت هاذات قيمة لتطوير التعلم املفاهيمي األساس ي، وإلنشاء مجتمعات كبيرة على اإلنترنت ذات   MOOCs ت

 مجتمعات املمارسة؛ أو 

• MOOCs   التعلم مدى الحياة والتعليم املستمرأشكال  هي شكل قيم للغاية من. 

النخبة على إعادة تقويم استراتيجياتها نحو التعلم عبر  مؤسسات اصة املؤسسات التقليدية وخ MOOCs أجبرت •

 املفتوح؛ التعليم  اإلنترنت و 

نشر خبراتها وتميزها في مجاالت أكاديمية  تعزيز موقعها من خالل تمكنت املؤسسات من توسيع عالمتها التجارية و  •

 معينة؛

في التخلص من التكاليف املتغيرة الضخمة للغاية في التعليم العالي من خالل   MOOCs تتمثل القيمة الرئيسية ل  •

 .الدعم للمتعلم وتقويم الجودة نظير لتوفير تمتة واالتصال من نظير إلى األ

 نقاط الضعف  5-4-9-2

  يشارك أقل من نصف املسجلين بفعالية، ومن بينهم نسبة  مضللة؛ MOOCsاألعداد الكبيرة للمسجلين في دورات  •

 التقليدية؛أعلى من الدورات  الكاملةومع ذلك، ال تزال األرقام  بنجاح؛صغيرة فقط تكمل الدورة 

لديها فرص لنماذج   MOOC باهظ التكلفة، وعلى الرغم من أن املنظمات التجارية التي تقدم منصات  MOOCs تطوير •

مولة من القطاع العام تطوير نماذج  أعمال مستدامة، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن ملؤسسات التعليم العالي امل

ـــــ أعمال مستدامة ل  ؛ MOOCsـــ

  االشخاصإلى جذب  MOOCsتميل  •
ً
 الوصول؛من توسيع نطاق   الذين لديهم بالفعل مستوى عال من التعليم، بدال

محدودة حتى اآلن في القدرة على تطوير تعليم أكاديمي عالي املستوى، أو مهارات فكرية عالية   MOOCs لقد كانت •

 املعرفة؛املستوى مطلوبة في مجتمع قائم على  

 أمام •
ً
 MOOC ، إلى الحد الذي ال يعترف فيه معظم مزوديMOOCsال يزال تقويم املستويات العليا للتعلم يمثل تحديا

 االئتمان؛ لحصول على ي ابالدورات التي يقدمونها ف

 .مقيدة بحقوق النشر أو القيود الزمنية إلعادة استخدامها كموارد تعليمية مفتوحة MOOC قد تكون مواد •
 

 MOOCsتقويم نقاط القوة والضعف في  4-5النشاط 

 ليست سوى شكل آخر من أشكال البث التعليمي؟ ما أسبابك؟  MOOCs هل توافق على أن .1

هذان النوعان    عبر اإلنترنت؟ هل يتنافس  عتمدةدورات امل البتكاليف   xMOOCs املعقول مقارنة تكاليفهل من   .2

 مختلفةدر تمويل وأهدافامص لكل منهما   على نفس الصناديق، أم أن 
ً
 ؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟ ا

 ؟دةبينهما غير وار املقارنة  أم أن   xMOOCs قيمة أفضل من  ذات cMOOCs أن  توافق علىهل  .3

 لوجه أو عبر اإلنترنت إذا تم الحكم على  الأرخص من  MOOCs من الواضح أن دورات .4
ً
دورات املباشرة وجها

 التكلفة لكل مشارك ينهي الدورة التدريبية بنجاح. هل هذه مقارنة عادلة، وإذا لم يكن األمر كذلك، فلماذا ال؟ 

بنجاح؟ إذا كان األمر   MOOCs يكملون برامجللطالب الذين  عترافهل تعتقد أن املؤسسات يجب أن تمنح اال  .5

 كذلك، ملاذا، وما هي اآلثار؟ 

 إذا كنت ترغب في مشاركة إجاباتك، يرجى استخدام مربع التعليقات أدناه. 
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  MOOCs ـ  الدوافع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ل 5-5

 
 MOOC mania 5-5الشكل 

 2010الصورة: © بارك ريدج ملترو األنفاق، 
 

 ؟MOOCsحول الضجة هذه ملاذا  5-5-1
متوازنة بشكل جيد. بالنظر إلى األسئلة الواضحة حول   MOOCs يمكن أن نرى من القسم السابق أن إيجابيات وسلبيات 

، كان هناك تقدم كبير ولكن هادئ منذ أكثر من عشر سنوات في استخدام  MOOCs، وحقيقة أنه قبل وصول MOOCsقيمة

الكثير من االهتمام اإلعالمي،   MOOCs إثارة التعلم عبر اإلنترنت لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، قد تتساءل عن سبب  

 ملاذا أصبح عدد كبير من صانعي السياسات الحكومية، وعلماء االقتصاد، وعلم
ً
اء الكمبيوتر داعمين بحماس  وخصوصا

، وملاذا كان هناك رد فعل سلبي قوي من هذا القبيل، ليس فقط من العديد من مدرس ي الجامعات  MOOCsشديد ل 

 من العديد من املهنيين في التعليم عبر اإلنترنتMOOCs هم على حق في التعرض للتهديد من آثار  ممنوالكليات،  
ً
  ، ولكن أيضا

  من امل، الذين  (Hill, 2012; Bates, 2012; Daniel, 2012; Watters, 2012،  ظران  على سبيل املثال )  
ً
توقع أن يكونوا أكثر دعما

 . MOOCsمن

 على تحليل  MOOCs يجب إدراك أن الخطاب حول 
ً
،  MOOCs وعقالني قائم على األدلة ملزايا وعيوب هادئ ال يعتمد عادة

 بالعاطفة أو امل
ً
التعليم في الواقع. وبالتالي،  هو حول  ا  مم  صلحة الذاتية أو الخوف أو الجهلولكن من املرجح أن يكون مدفوعا

 . MOOC هوس  الى من املهم استكشاف العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي دفعت
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 !وصنعت في أمريكا مجانية ضخمة و  5-5-2
أساتذة جامعة  أعده  MOOC أول ليس من املستغرب أن يستقطب  MOOC .هذا ما سأدعوه السبب الجوهري لهوس

الدورات كانت   ألنجميع أنحاء العالم، تسجيل من  200000ستانفورد سيباستيان ثرون وأندرو نغ ودافني كولر أكثر من 

كانت  فقد كية، جاءت من أساتذة في واحدة من أكثر الجامعات الخاصة املرموقة في الواليات املتحدة األمريوملا مجانية، 

 بحد ذاته، ذلك  في كل مكان. كانحاضرة وسائل اإلعالم األمريكية 
ً
 كبيرا

ً
 .من كل وجهات النظرخبرا

 تحالف الجامعات!إنه  5-5-3
، باإلضافة  UC Berkeley وHarvard و MITو Stanford الكبرى في الواليات املتحدة األمريكية، مثلتحالف الجامعات   تجاهل

، وأماكن أخرى، إلى حد كبير التعلم عبر اإلنترنت  McGill و Toronto الجامعات املرموقة في كندا، مثل جامعةإلى العديد من 

الكثير من مواده   أتاح ذيمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وال )باستثناء MOOCs إلى أن جاءت بأي شكل من األشكال 

 عبر مشروع
ً
 (. OpenCourseWare   التعليمية مجانا

  2011ومع ذلك، بحلول عام  
ً
، كان التعليم عبر اإلنترنت، في شكل دورات للدراسات الجامعية والدراسات العليا، يحقق نجاحا

 في العديد من الجامعات األخرى املحترمة للغاية، مثل جامعة كارنيجي ميلون وبنسن ستيت وجامعة ميريالند في الواليات  
ً
كبيرا

 في العديد من أفضل الجامعات العامة في كندا وأماكن أخرى، لدرجة أن ما املتحدة األ 
ً
واحد من كل   يقارب مريكية وأيضا

 ثالث دورات في الواليات املتحدة األمريكية أصبح اآلن  
ً
 ما كانت الدورات عبر اإلنترنت    متاحا

ً
عبر اإلنترنت. عالوة على ذلك، غالبا

 كندا. على األقل في جودة، لدورات في الحرم الجامعي للحصول على لتحصل على معدالت إتمام جيدة ومطابقة 

التطلع إلى الخارج بشكل متزايد  بوغيرها من الجامعات املرموقة التي تجاهلت التعلم عبر اإلنترنت تحالف الجامعات  بدأ

قائمة من حيث االبتكار  ال، يمكن لهذه الجامعات املرموقة أن تقفز إلى رأس  MOOCs. من خالل إطالقها في2011بحلول عام  

حماية برامج الحرم الجامعي االنتقائية عالية التكلفة من االتصال املباشر مع  ه على في الوقت نفستعمل التكنولوجي، بينما 

 الستكشاف التعلم عبر اإلنترنت،   MOOCs التعلم عبر اإلنترنت. بمعنى آخر، أعطت 
ً
 آمنا

ً
هذه الجامعات املرموقة صندوقا

 .بشكل غير مباشر التعلم عبر اإلنترنت ككل وإلى، MOOCsمصداقية إلىالتحالف  عاتوأعطت جام

 مدمر!إنه أمر  5-5-4
، كان العديد من االقتصاديين والفالسفة واملعلمين الصناعيين يتوقعون أن التعليم هو املجال  2011لعدة سنوات قبل عام  

 Lyotard, 1979; Tapscottانظر ت الجديدة )على سبيل املثال بسبب مسيرة التكنولوجيااملدمر الكبير التالي للتغيير 

(undated); Christensen, 2010.) 

على الرغم من أنه تم استيعاب التعلم عبر اإلنترنت في دورات االئتمان بهدوء في التيار الرئيس ي للتعليم الجامعي، من خالل  

دعم في  تتغيير هائل، وتقديم أدلة  حدث MOOCs هنا مع التعليم املختلط، دون أي عالمات على حدوث خلل كبير، ولكن

 .في قطاع التعليم املدمرةالنهاية نظريات االبتكار 

 !إنه وادي السيليكون  5-5-5
  تطور   MOOCsى دورات دفة أن تكون أولاص ليس من قبيل امل

ً
   Koller و Ng ن. تابعيعلماء الكمبيوتر الرياديمن جميعا

، عالم الكمبيوتر في  Anant Agarwalذهب  Udacity .، الذي أنشأThrunكشركة تجارية خاصة، تاله Coursera إنشاء  بسرعة

 . edX معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ليرأس

الناشئة: فكرة مشرقة )دورات ضخمة ومفتوحة عبر اإلنترنت   Silicon Valley األولى نموذجية للغاية لشركات MOOCs كانت

 للتعامل مع األرقام(، يتم طرحها في السوق ملعرفة كيف يمكن أن تعمل، مدعومة بمزيد  مع برامج سحا
ً
بية وبسيطة نسبيا
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من التكنولوجيا واألفكار )في هذه الحالة، تعلم التحليالت، ووضع العالمات األوتوماتيكية، وتقويم األقران( للتعامل مع أي  

 الرماد.ستقر بعض  يفي وقت الحق، عندما  سيأتي بناء نموذج أعمال مستدام  عقبات.مشاكل أو 

 أي نظرية تربوية حول أفضل املمارسات في   MOOCs نتيجة لذلك، ليس من املستغرب أن تتجاهل جميع
ً
املبكرة تقريبا

التدريس عبر اإلنترنت، أو أي بحث سابق حول عوامل مرتبطة بالنجاح أو الفشل في التعلم عبر اإلنترنت. ليس من املستغرب  

 
ً
 من املشاركين في إكمال أيضا

ً
بالركب، ولكن   الكثير للحاقال يزال هناك  -بالفعل  MOOCs  أن تنجح نسبة منخفضة جدا

يفضلون إجراء  فهم في تجاهل املعلمين والبحث السابق في اإلنترنت تعلم.  edX وإلى حد أقل في Coursera حتى اآلن استمرت 

 .إعادة اختراع العجلةأبحاثهم الخاصة، حتى لو كان ذلك يعني 

 !إنه االقتصاد، يا غبي 5-5-6
له صدى أكبر. يجب أن نتذكر  كان ، فإن شعار بيل كلينتون الشهير لالنتخابات MOOC من بين جميع األسباب وراء هوس

رها على  تشق طريقها عبر االقتصاد، وال سيما تأثي 2008، كانت عواقب االنهيار املالي الكارثي لعام 2011أنه بحلول عام 

 .الشؤون املالية لحكومات الواليات في الواليات املتحدة األمريكية

فجأة من عجز شديد في العائدات الضريبية، ولم تكن قادرة على تلبية املتطلبات  تعاني كان يعني الركود أن الدول كانت 

جتمع في كاليفورنيا، وهو األكبر في البالد، من  املالية ألنظمة التعليم العالي الحكومية. على سبيل املثال، عانى نظام كليات امل

مكان   500000، مما أدى إلى عجز قدره 2012-2008مليون دوالر من التخفيضات في التمويل الحكومي بين عامي  809 نحو 

  قذ من  MOOCs في دورات   براون حاكم الوالية، جيري لقد وجد (. 2012في الكليات القائمة على الحرم الجامعي )ريفيرا، 
ً
من  ا

 .(2014إلى، انظر  السماء )على سبيل املثال  

كان من نتائج التخفيضات السريعة في التمويل الحكومي ارتفاع حاد في الرسوم الدراسية، مما أدى إلى زيادة التكلفة الحقيقية  

  7للتعليم العالي بحدة. زادت الرسوم الدراسية في الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 
ً
على مدى السنوات العشر   باملئة سنويا

 كانت    4املاضية، مقارنة بمعدل تضخم قدره  
ً
. أخيرا

ً
 .طريقة ممكنة لكبح جماح ارتفاع تكلفة التعليم العاليهناك  باملئة سنويا

الرغم من انتعاش االقتصاد في الواليات املتحدة األمريكية وعودة العائدات إلى خزائن الدولة، بدأ   وعلى ، 2015بحلول عام 

 تكلفة التعليم العالي. سيكون من املثير لالهتمام معرفة ما إذا كان هوستخفيض  غط من أجل إيجاد حلول جذرية أكثر لالض 

MOOC  مع نمو االقتصاد، على الرغم من أن البحث عن أساليب أكثر فعالية من حيث التكلفة في التعليم العالي 
ً
مستمرا

 .توقفلن ي

 !ال تقلق 5-5-7
 لهوسهذه جميعها 

ً
 ومر بقى ، مما يجعل األمر أكثر أهمية ملحاولة أن تMOOC محركات قوية جدا

ً
 واضحا

ً
حول نقاط   تاحا

املساعدة في تطوير املعرفة واملهارات التي   MOOCs االختبار الحقيقي هو ما إذا كان بإمكان. MOOCs يالقوة والضعف ف

 .الطبع هو نعم واليحتاجها املتعلمون في مجتمع قائم على املعرفة. الجواب ب

  تليس ها قيمة كبيرة، ولكن ذات  MOOCsتكون كملحق منخفض التكلفة للتعليم الرسمي، يمكن أن 
ً
  بديال

ً
. يمكنهم في كامال

التعلم املفاهيمي األساس ي والفهم في نطاق ضيق من األنشطة، وتطبيق املعرفة. يمكن أن   استخدامها فيالوقت الحاضر 

 أو األشخاص الذين لديهم شغف عميق ومشترك  ا، حيث لتدريبت البناء مجتمعا ةمفيدتكون 
ً
ألشخاص املتعلمين جيدا

 .شكل آخر من أشكال التعليم املستمروكملوضوع التعلم من بعضهم البعض، 

حتى اآلن من إثبات أنها يمكن أن تؤدي إلى التعلم التحولي، والفهم الفكري العميق، وتقويم   MOOCs لم تتمكن  وبكل تاكيد 

دون مزيد من التركيز على دعم املتعلم القائم على الخبراء واملزيد  ومن لبدائل املعقدة، واتخاذ القرارات القائمة على األدلة، ا

، على األقل دون زيادات كبيرة في تكاليفها
ً
 .األشكال النوعية للتقويم، ربما لن تفعل ذلك أبدا
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على أمل التغلب على بعض العيوب األساسية دون زيادة  MOOCs وارد علىفي نهاية اليوم، هناك خيار بين إلقاء املزيد من امل

كبيرة في التكاليف، أو االستثمار في أشكال أخرى من التعليم عبر اإلنترنت والتكنولوجيا التعليمية التي يمكن أن تؤدي إلى  

 .الرقمي حيث احتياجات املتعلمين في العصر  ومننتائج تعليمية أكثر فعالية من حيث التكلفة 
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 من الجواب ليست سوى جزٍء  MOOCs ملاذا 5-6

 أهمية السياق والتصميم 5-6-1
 ما يتم تصنيفي على أنني ناقد رئيس ي لـ

ً
 MOOCs غالبا

ً
منذ فترة طويلة    ، وهو أمر يثير الدهشة إلى حد ما منذ أن كنت مدافعا

تطور مهم، وفي ظل ظروف معينة يمكن أن تكون ذات قيمة هائلة   MOOCs عن التعلم عبر اإلنترنت. في الواقع، أعتقد أن 

 .في التعليم

، فإن السياق مهم. ال يوجد سوق و 
ً
لكن هناك العديد من األسواق واالحتياجات املختلفة  احدة ولكن كما هو الحال دائما

ب الذي يغادر املدرسة الثانوية في الثامنة عشرة لديه احتياجات مختلفة للغاية وسيريد أن يتعلم في سياق  للتعليم. الطال

 عن مهندس يعمل يبلغ من العمر 
ً
  35مختلف تماما

ً
حتاج إلى بعض التعليم اإلداري. وباملثل، فإن الرجل  يعائلة  ولديهعاما

 الذي يكافح من أجل موا 65البالغ من العمر 
ً
لحصول على  من اويئس لدى زوجته الزهايمر املبكر ملرض ظهور الجهة عاما

 عن طالب املدرسة الثانوية أو املهندس. عند تصميم البرامج التعليمية، يجب أن تكون  
ً
املساعدة، هو في وضع مختلف تماما

 .كل هذه السياقات املختلفةأفضل يناسب للدورات. ال يوجد حل واحد أو حل   حاملة

، كم
ً
أمر مهم للغاية. إذا تم تصميمها بشكل غير الئق،   MOOCs ا هو الحال مع جميع أشكال التعليم، فإن كيفية تصميمثانيا

بمعنى عدم تطوير املعرفة واملهارات التي يحتاجها متعلم معين في سياق معين، عندها يكون لديهم قيمة ضئيلة أو معدومة  

 .احتياجات هذا املتعلم MOOC مختلفة وقد تلبي  لهذا املتعلم. ومع ذلك، فقد تم تصميمها بطريقة

 cMOOCs  إمكانات 5-6-2
 
ً
ألن  اإلمكانات األكبر، ألن التعلم مدى الحياة سيصبح ذا أهمية متزايدة، و  cMOOCs . لدىاسمحوا لي أن أكون أكثر تحديدا

 من جميع أنحاء العالم للعمل مع متعلمين ملتزمين ومتحمسين  
ً
قوة جلب مزيج من األشخاص املتعلمين واملعرفين جيدا

العالم  بل فيحدث ثورة حقيقية ليس فقط التعليم، يآخرين بشأن املشاكل أو املجاالت ذات االهتمام املشترك يمكن أن 

 .بشكل عام

الحالي القيام بذلك، ألنها تفتقر إلى التنظيم وال تطبق ما هو معروف بالفعل حول    في الوقت cMOOCs ومع ذلك، ال تستطيع 

أداة   cMOOCs أن تكون  ونطبقها، يمكنكيفية عمل املجموعات عبر اإلنترنت بشكل أفضل. بمجرد أن نتعلم هذه الدروس 

تغير املناخ، والحقوق املدنية، وغيرها من  هائلة ملعالجة بعض التحديات الكبيرة التي نواجهها في مجاالت الصحة العاملية، و 

هو أنها ال تشمل فقط األشخاص الذين لديهم اإلرادة والقوة إلجراء تغييرات،   cMOOCs "املشاريع املدنية الجيدة". إن جمال

  الذي ينهي هذا الف G ولكن كل مشارك لديه القدرة على تحديد وحل املشكالت التي يتم معالجتها. يعتبر السيناريو
ً
صل مثاال

 ."ملثل هذه "املشاريع املدنية الجيدة cMOOCs على كيفية استخدام

 للتعليم الرسمي، ولكنه صاروخ يحتاج إلى التعليم الرسمي كمنصة إطالق. وراء هذا  MOOC ، ال يعدز في السيناريو
ً
  بديال

لبرمجيات، والهيكل العام والتنظيم  اام  لة استخدو مؤسسة قوية للغاية، والتي توفر الزخم األولي، وسه  يوجد موارد MOOC ال

عند التشغيل. في الوقت نفسه، ليس من الضروري  MOOC ، وبعض املوارد البشرية األساسية لدعمMOOC والتنسيق داخل 

من   تحالفأن تكون مؤسسة تعليمية. يمكن أن تكون هيئة للصحة العامة، أو هيئة إذاعية، أو مؤسسة خيرية دولية، أو 

، بالطبع، هناك خطر من أنه يمكن التالعب حتى بمراكزاملنظمات ذا
ً
من خالل املصالح   cMOOCs ت االهتمام املشترك. أيضا

 .املشتركة أو الحكومية

 xMOOCs  قيود 5-6-3
 لوجه املوجودة في العديد من الجامعات في   صفوففي   xMOOCsلـ يتمثل التهديد الحقيقي 

ً
 وجها

ً
املحاضرات الكبيرة جدا

هي وسيلة أكثر فعالية الستبدال هذه املحاضرات. إنها أكثر تفاعلية ودائمة حتى يتمكن MOOCsإن  .املرحلة الجامعية األولى
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أفضل من محاضراتهم الدراسية.   MOOCs يجادلون بأن  MOOC الطالب من متابعة املواد عدة مرات. لقد سمعت أن معلمي

 .اية والجهدناملزيد من الع فيها  وضعوالقد 

 في أي  
ً
ومع ذلك، يجب أن نتساءل عن سبب قيامنا بالتدريس بهذه الطريقة في الحرم الجامعي. املحتوى متاح اآلن مجانا

املعرفة التي تحتاج إليها، وكيفية   املطلوب هو إدارة املعلومات: كيفية تحديد.  MOOCs بما في ذلك -مكان على اإلنترنت 

 xMOOCs باهتمامي الكبير  . إن وحزم املعلومات ، بل تعيد اختيار ال تفعل ذلك xMOOCsإن  .تقويمها، وكيفية تطبيقها

، لتطوير املهارات الفكرية العليا املطلوبة في عالم رقمي. لسوء الحظ، تتخذ
ً
 xMOOCs هو قيودهم، كما تم تصميمها حاليا

مة لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين من التدريس داخل الحرم الجامعي، ونقل نموذج  ءالتصميم األقل مال نموذج

ال يعني بالضرورة أن املتعلمين سوف يطورون مهارات فكرية عالية املستوى    لكن ذلكالتصميم غير املناسب هذا عبر اإلنترنت.  

أعلى مستويات الجودة. األهم من ذلك،  يتمتع بلى الرغم من أن املحتوى فقط ألن املحاضرات تأتي من جامعات النخبة، ع 

 MOOCs مع
ً
أساس  أولئك الذين ينجحون يجرى اختبارهم على من الطالب، من حيث التقويم، و  ، ينجح عدد قليل نسبيا

 .الفهم والتطبيق املحدود للمعرفة

من خالل مناهج تربوية أخرى في  ذلك قد حققنا ، و رقميلعصر الالزمة لأداء أفضل من حيث املهارات الوصول إلى يمكننا 

هج  
 
الحرم الجامعي، مثل التعلم القائم على حل املشكالت أو التعلم القائم على االستفسار، والتعلم عبر اإلنترنت باستخدام ن

 الأكثر في  ئيةبنا
 
قدم دورات امل

 
ولكن هذه األساليب البديلة  عبر اإلنترنت، مثل التعلم التعاوني عبر اإلنترنت  عتمدة التي ت

 للمحاضرات ال تتوسع بسهولة. ال يزال التفاعل بين الخبير واملبتدئ 
ً
 لتطوير فهم عميق وتعلم تحويلي يؤدي إلى  عامال

ً
حاسما

رؤية املتعلم للعالم بشكل مختلف ولتطوير مستويات عالية من التفكير الناقد القائم على األدلة وتقويم البدائل املعقدة  

تطور.  على الهذا النوع من التعلم    مساعدةتكنولوجيا الكمبيوتر حتى اآلن سيئة للغاية في  ال تزال    املستوى.ع القرار عالي  وصن

ة  منخفض نسبة القائم على االئتمان والتعلم عبر اإلنترنت ال يزاالن يهدفان إلى الحصول على  صف هذا هو السبب في أن ال

 على التفاعل بين املدرب والطالب ،الطالبين و درببين عدد امل
ً
 .وال تزال بحاجة إلى التركيز كثيرا

ليمية املفتوحة التي يمكن أن  قيمة كشكل من أشكال التعليم املستمر، أو كمصدر للمواد التع xMOOCs ومع ذلك، تعتبر

 من عرض تعليمي أوسع. يمكن أن تكون 
ً
 عن  قيّ  إضافةتكون جزءا

ً
مة للتعليم القائم على الحرم الجامعي. فهي ليست بديال

التعليم التقليدي أو التصميم الحالي لبرامج االئتمان عبر اإلنترنت. كشكل من أشكال التعليم املستمر، فإن انخفاض معدالت  

رسمي ليس ذا أهمية كبيرة. ومع ذلك، فإن معدالت اإلكمال وتقويم الجودة أمر مهم إذا كان   اعتراف ال وعدم وجود اإلكم

 صف.للتعليم الرسمي، حتى محاضرات ال رديفكبديل أو   MOOCs ينظر إلى

 تقويض نظام التعليم العالي العام 5-6-4
 ي العام  قد تقوض نظام التعليم العال MOOCs الخطر الحقيقي هو أن

ً
 جدا

ً
عّد مكلفا . إذا تمكنت جامعات النخبة من  الذي ي 

، فلماذا نحتاج إلى جامعات حكومية منخفضة الجودة وعالية التكلفة؟ يتمثل الخطر في نظامين   MOOCs تقديم
ً
مجانا

 من جامعات النخبة التي تلبي احتياجات األثرياء واملميزي
ً
ن، وتطور املعرفة  مقسمين بشكل حاد، مع وجود عدد صغير نسبيا

دعم املتعلم  من  جامعات حكومية توفر الحد األدنىو ، MOOCجماهير دورات قدم لل ، وتعوائد عاليةواملهارات التي ستوفر 

نخفضة التكلفة. ستكون هذه كارثة اجتماعية واقتصادية على السواء، ألنها ستفشل في إنتاج ما يكفي من  امللهذه الدورات  

إال إذا كنت تعتقد أن    -ت الرفيعة املستوى التي ستكون مطلوبة للوظائف الجيدة في السنوات القادمة  املتعلمين ذوي املهارا

 املحدودة.األتمتة ستزيل جميع الوظائف ذات األجور الالئقة باستثناء النخبة  

يتم إنفاق   ئتمان؛اال باملئة من التكلفة اإلجمالية على مدى خمس سنوات للبرامج القائمة على  15يمثل املحتوى أقل من 

التكاليف الرئيسية املطلوبة لضمان نتائج عالية الجودة ومعدالت عالية من اإلنجاز على دعم املتعلم، وتوفير التعلم الذي  
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التي يتم الترويج له من قبل السياسيين ووسائل اإلعالم تفشل بشكل مذهل في   MOOCs هو األكثر أهمية. هذا النوع من 

ال يتم  حتى ، MOOCs بحاجة إلى توخي الحذر من أن حركة التعليم املفتوح بشكل عام، وال سيماالقيام بذلك. نحن 

استخدامها كعصا من قبل أولئك في الواليات املتحدة وغيرها من األماكن الذين يحاولون عن عمد تقويض التعليم العام  

 إلى فتح إمكانية الوصول  MOOCs و ليمية املفتوحةالتع  املواردو ألسباب أيديولوجية وتجارية. ال يؤدي املحتوى املفتوح  
ً
تلقائيا

 هو أفضل وسيلة  
ً
 جيدا

ً
إلى بيانات اعتماد عالية الجودة للجميع. في النهاية، يظل نظام التعليم العالي الحكومي املمول تمويال

 .لضمان حصول غالبية السكان على التعليم العالي

   طوسائالوالتعليم املفتوح و  MOOCs داخل هذا النظام. تقدمبعد قولي هذا، هناك مجال هائل للتحسينات 
ً
الجديدة طرقا

أحد الطرق املمكنة التي يمكن من خاللها إحداث   G واعدة لتحقيق بعض التحسينات التي تشتد الحاجة إليها. يعد السيناريو

الفعل من استخدام التعلم عبر  االستفادة مما نعرفه ب MOOCs الحاجة إليه. ومع ذلك، يجب على تزدادتغيير اجتماعي 

في  والبرامج من الخبرة السابقة في التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وتصميم الدورات و اإلنترنت القائم على االئتمان، 

 من تلك   MOOCs مجموعة متنوعة من الطرق املناسبة ملجموعة واسعة من احتياجات التعلم. يمكن أن يكون 
ً
 مهما

ً
جزءا

 عن أشكال التعليم األخرى التي تلبي االحتياجات املختلفة هالبيئة، ولكن
ً
 .ليس بديال

   هذا يكمل النقاش حول نماذج التصميم املختلفة للتدريس والتعلم. الفصول األربعة التالية تناقش
ً
قرارات أكثر تفصيال

، السيناريو طوسائالحول اختيار 
ً
 . G وطرق تقديمها. لكن أوال

 
 

 MOOCsاإلستراتيجية حول   6-5النشاط 

لضغوط مالية. طلب مجلس اإلدارة من الرئيس    الحجم، تتعرضمتوسطة    يةجامعة بحثفي  أنت نائب الرئيس األكاديمي  

  ألنتقديم استراتيجية لالبتكار في التعليم والتعلم، 
ً
باملئة في ميزانية التشغيل للعام   5 بنحو الجامعة تواجه تخفيضا

 .املقبل

 ..النفقاتكحل لضغط  MOOCs أحد أعضاء مجلس اإلدارة األقوياء يضغط بشدة على الجامعة لتطوير

دورات  ورقة موجزة للمجلس بشأن ما ينبغي أن تكون عليه استراتيجية الجامعة فيما يتعلق بلجامعة منك  ا طلب رئيس  

MOOCs وكيف تتالءم مع االستراتيجية الشاملة للتعليم والتعلم. كيف ترد؟ ، 

 .إذا كنت ترغب في مشاركة ردك، يرجى استخدام مربع التعليق أدناه
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 الرئيسية  الخالصات 

جبر .1
 
كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على التفكير بعناية في استراتيجيتها للتدريس عبر   MOOCs ت

 .اإلنترنت ونهجها في التعليم املفتوح

2. MOOCs  املوارد التعليمية املفتوحة. من املهم أن ننظر إلى نقاط   أو ليست هي الشكل الوحيد للتعلم عبر اإلنترنت

 .في السياق العام للتعلم عبر اإلنترنت واالنفتاح MOOCs وة والضعف فيالق

 ، تعكس أغراضMOOCs هناك اختالفات كبيرة في تصميم .3
ً
 .وفلسفات مختلفة ا

 قيود هيكلية كبيرة في .4
ً
لتطوير التعلم العميق أو التحويلي، أو لتطوير املعرفة واملهارات عالية   MOOCs توجد حاليا

 .العصر الرقمي املستوى الالزمة في

   MOOCsال تزال  .5
ً
، ومع نمو   في مرحلة مبكرة نسبيا

ً
من النضج. عندما تصبح نقاط القوة والضعف أكثر وضوحا

 .الخبرة في تحسين تصميمها، من املحتمل أن تشغل مكانة كبيرة ضمن بيئة التعليم العالي للتعليم

بعض أشكال التدريس التقليدي )مثل فصول املحاضرات الكبيرة(. ومع ذلك، من    محل  MOOCsيمكن أن تحل  .6

  MOOCs املرجح أن تظل
ً
 أو بديال

ً
 مكمال

ً
الرتفاع  ت الحل الوحيد ليسا لطرق التعليم التقليدية األخرى. إنه مهما

 في فرض التغييرها أن  معتكلفة التعليم العالي، 
ً
 مهما

ً
 .ستظل عامال

في املستقبل هي توفير وسيلة ملعالجة املشاكل العاملية الكبيرة من خالل العمل   MOOCsة ل ربما تكون أكبر قيم .7

 املجتمعي. 
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 تعامل مع كونك تكيف  ز: السيناريو
 
ا
ّ
 مسن

 كارتر: بيث 
ً
نصف مليون   سجلتبيث كارتر، لراديو بي بي س ي. أعلنت الجامعة املفتوحة أمس أنها  أنا. مساء الخير جميعا

دور حول  تالجامعة املفتوحة في  MOOC دورة مشارك فيما يزعمون أنه اآلن أكبر دورة تدريبية عبر اإلنترنت في العالم. إن

 .الكثيرة التي ترافق ذلك  التقدم في السن، والتحديات والفرص  -ش يء سيكون الكثير منكم على دراية به 

، وتأتي من خلفية الخدمات االجتماعية،   55من العمر جين دايسون، وهي منسقة الدورة. تبلغ  االستوديو جين في معي 
ً
عاما

 لتشغيل مثل هذا البرنامج الضخم املستند إلى التكنولوجيا. كيف حدث هذا؟ 
ً
 يبدو أنك الشخص األقل احتماال

، كل ذلك هو خطضحك(. حسنتجين دايسون: )
ً
عدة سنوات، ولديهم منتدى  منذ ي! لقد تخرجت من الجامعة األمريكية ئا

 التي نراها في العالم، وما الذي  
ً
للخريجين عبر اإلنترنت، حيث يسألون الطالب السابقين عن أفكار حول أكثر القضايا إلحاحا

الكثير من العمل في تقديم املشورة لكبار السن وعائالتهم  سائل. أقوم باملالجامعة املفتوحة ملعالجة بعض هذه   يمكن أن تفعله

 .حتى أرباب العمل هذه األيام حول العديد من األنواع املختلفة من القضايا التي تنشأ مع تقدم السن

ولكن  الجامعة املفتوحة العديد من الدورات التدريبية واملواد على اإلنترنت التي تتعامل مع الكثير من هذه املشكالت، لدى 

 
ً
الكثير من القضايا    عليك التسجيل للحصول على درجة أو دبلوم أو الحصول على املواد عبر اإلنترنت دون أي دعم. هناك أيضا

حيث يمكن   MOOC الجامعة املفتوحة في دوراتها الرسمية. لذا اقترحت أن يقوموا بعملالتي يمكن أن تغطيها املختلفة 

االجتماعيين، ومقدمي الرعاية، واألسرة،   ختصاصيينن في مجال الرعاية الصحية، واال العاملي -لجميع األشخاص املعنيين 

ما  و التي يقدمونها،  املتاحة  أن يتحدثوا عن مشكالتهم وتحدياتهم، وعن الخدمات    -واألهم من ذلك كله، كبار السن أنفسهم  

 .يمكن للناس القيام به ألنفسهم وهلم جرا

 لك؟بيث كارتر. إذن ماذا حدث بعد ذ

الجامعة   اإلقليمي، والتقيت مع العديد من األشخاص من هاالجامعة املفتوحة الحضور إلى مكتب مني تجين دايسون. طلب 

 .املفتوحة، وبعد ذلك االجتماع، سألوني إذا كنت على استعداد لتنسيق مثل هذه الدورة التدريبية

سنوات، ثم ساد الهدوء ولم نسمع الكثير   10 نحو كبيرة قبل  أتذكر أنها كانت.  MOOCs ني اآلن املزيد عنيبيث كارتر. أخبر 

 مشهور ه الدورة  عنها منذ ذلك الحين. إذن ما الذي جعل هذ
ً
 ؟ ة

   فيها وا  أن املشاركين ضاع MOOCs معاملبكرة  جين دايسون. كانت املشكلة  
ً
كانت مجرد محاضرات   MOOCs . العديد منفورا

 ثم كان األمر متروك
ً
 .للمشاركين ملساعدة بعضهم. لم يكن هناك تنظيم ا

  ؤ لشيخوخة أن يملحول ا MOOCسجلوا في دورة من أولئك الذين  ها طلبت الجامعة املفتوحة هو أن ما فعلته
ً
وا استبيانا

 عبر اإلنترنت 
ً
 جدا

ً
فقط بعض التفاصيل مثل املكان الذي عاشوا فيه، سواء كانوا مهنيين في مجال   ت طلبحيث بسيطا

مجموعات، بحيث    علىاملشاركين    وزيعلشيخوخة أو العائلة أو كبار السن األشخاص أنفسهم، ثم استخدموا تلك البيانات لتا

 .كان هناك مزيج من املشاركين في كل مجموعة

 بيث كارتر. ملاذا كان هذا مهم
ً
 ؟ ا

، في
ً
في وقت مبكر،   MOOCs األبحاث حول   الجامعة املفتوحة، أجرى معهد التكنولوجيا التعليمية بعض  جين دايسون. حسنا

اإلنترنت. لقد عملوا مع مجموعة بحثية أخرى    صفوف عبر كيفية جعل املجموعات تعمل في  التي تتعلق بوحدد هذه املشكلة  

مجموعات بحيث يكون    علىاملشاركين    يوزع، قاموا بتطوير البرنامج الذي نستخدمه والذي  KMI الجامعة املفتوحة تسمى في

ثار كفي من الخبرة والدعم في كل مجموعة للمساعدة في القضايا التي هناك ما ي
 
 .في مناقشات املجموعة ت

 بيث كارتر. وكيف يعمل ذلك؟ 
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التي تظهر. على سبيل املثال، لدينا أفراد أسرة يائسون ألن والدهم أو   سائلجين دايسون. لن تصدق نطاق املشكالت أو امل

يعرفون ما يجب فعله ملساعدتهم. لدينا بعض كبار السن الذين يشعرون أن أسرهم  والدتهم يعانون من الخرف، ولكن ال 

 على رعاية أنفسهم. لدينا أخ
ً
ون اجتماعيون  صي صاتتحاول إجبارهم على ترك منازلهم، بينما يشعرون أنهم قادرون تماما

كبروا  . ولدينا بعض املشاركين الذين  يشعرون أنهم عرضة لإلقالة أو حتى املقاضاة ألنهم ال يستطيعون التعامل مع قضاياهم

 .، ويريدون التحدث إلى شخص ماوبقوا وحيدين

 هو الحصول على املزيج  
ً
عندما نضع كل هؤالء املشاركين في منتدى للنقاش عبر اإلنترنت، تكون النتائج مذهلة. األمر املهم حقا

ساعدة، والحصول على شخص في تلك املجموعة  املناسب من األشخاص في نفس املجموعة، مع الخبرة الكافية لتقديم امل

يعرف كيفية إدارة املناقشات. لدينا قائمة ضخمة من الخدمات املتاحة ليس فقط في بريطانيا ولكن في العديد من البلدان  

 .مارسةوبالتالي فإن الدورة هي نوع من الدعم الذاتي، وخدمة الدعم داخل مجتمع أوسع من امل  فيها.  األخرى التي لدينا طالب

 .. نا نتحدث عن الطالب الدوليين. كما أفهمها، ما يقرب من نصف املشاركين من خارج اململكة املتحدةيبيث كارتر. دع

الجامعة املفتوحة هي جزء من شبكة قوية   ا فقط.بريطاني فيجين دايسون. هذا صحيح. مشاكل شيخوخة السكان ليست 

الجامعة املفتوحة إلى   للغاية من الجامعات املفتوحة في جميع أنحاء العالم. عندما كنا نتحدث عن بدء هذه الدورة، ذهبت

انيا  إذا كانت ترغب في املشاركة. لذلك لدينا مشاركون من هولندا وأمل فيماالعديد من الجامعات املفتوحة األخرى وسألتها 

 .وفرنسا وإسبانيا واليابان وكندا والواليات املتحدة األمريكية والعديد من الدول األخرى، يشاركون في إصدار اللغة اإلنجليزية

موقع "مرآة" يحتوي على مواد باللغة اإلسبانية والباسكية والكاتالونية، وتتم إدارة   لدينا في إسبانيا على الرغم من ذلك

 من أمريكا  منتديات املناقشة م
ً
ن قبل جامعة كاتالونيا املفتوحة. ال يستقطب ذلك مشاركين من إسبانيا فقط، ولكن أيضا

ب نصف مليون مشارك  ذاتفاقية مماثلة مع جامعة الصين املفتوحة، والتي نتوقع أن تج إعدادالالتينية. نحن على وشك 

 لوجود عدد كبير من املشاركين،
ً
 هو أنه نظرا

ً
 ما يكفي من املشاركين  آخر. ما يهمنا حقا

ً
لغتين لنقل  يتقنون يوجد دائما

 .ى خر لغة ألغة إلى من  األشياء من منتدى مناقشة 

 ما هو التالي؟  نبيث كارتر. إذ

جين دايسون. واحدة من القضايا الكبرى التي تستمر في الظهور في دورة الشيخوخة هي قضية الصحة العقلية. هذا بالطبع  

ن. لقد نتج عن دورة الشيخوخة بالفعل تقديم التماسات إلى البرملان حول تقديم خدمات أفضل  ال يتعلق فقط بكبار الس

لكبار السن املعزولين، وأعتقد أننا سنرى بعض التطورات اإليجابية على هذه الجبهة خالل العامين املقبلين. لذلك أعتقد  

 من هذه املبادرةمماثلة بشأن الصحة العقلية، و  MOOC الجامعة املفتوحة تفكر في أن
ً
 أن أكون جزءا

ً
 .أود حقا

 
ً
 لك، بيث كارتر. حسنا

ً
 .، جين. في األسبوع القادم سنناقش املقامرة عبر اإلنترنت، مع مستشار إدمانشكرا

عام ال"ماذا لو؟" لجامعة اململكة املتحدة املفتوحة كجزء من التخطيط للتعليم والتعلم في من نوع تم تطوير هذا كسيناريو 

2014. 

 

  



179 
 

 الفصل السادس: فهم التكنولوجيا في التعليم
  

 الهدف من هذا الفصل 

 على
ً
 :عند االنتهاء من هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

 التعليمية؛فهم الفرق بين وسائل اإلعالم والتقنيات في السياقات   •

 والناشئة، في إطار تحليلي.وضع وسائل اإلعالم والتقنيات املختلفة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة   •

 

 ؟ ما الذي يغطيه هذا الفصل

إن فهم طبيعة ودور وسائل اإلعالم والتقنيات في التعليم، والقدرة على استخدام الوسائط والتقنيات بشكل مناسب، يعد  

 بالغ األهمية في التعليم الجيد في العصر الرقمي. هذا هو الفصل األول من ثالثة فصول  
ً
تناقش موضوع اختيار الوسائط  أمرا

 واستخدامها. 

 :التاليةفي هذا الفصل، الذي يركز على أسس تقنيات التعليم، سوف يتناول املواضيع  

 اختيار تقنيات التعليم والتعلم: التحدي  6-1 •

 موجز تاريخ تقنيات التعليم  6-2 •

 وسائل اإلعالم أو التكنولوجيا؟ 6-3 •

 البث مقابل وسائط التواصل  6-4 •

 ألبعاد الزمانية واملكانية للوسائطا 6-5 •

 غنى الوسائط 6-6 •

 فهم أسس الوسائط التعليمية  6-7 •

 في هذا الفصل األنشطة التالية: 
ً
 ستجد أيضا

 قرارات بشأن التكنولوجيا املستخدمة في التدريس؟ 1-6النشاط  •
ً
 : كيف تتخذ حاليا

 بماذا يخبرنا التاريخ؟ 2-6النشاط  •

 لوجياالوسائط أو التكنو  3-6النشاط  •

 البث أم التواصل؟ 4-6النشاط  •

 األبعاد الزمانية واملكانية للتكنولوجيا  5-6النشاط  •

 ما مدى غنى وسيطك؟ 6-6نشاط  •

 تحليل استخدامك الحالي للتكنولوجيا  7-6النشاط  •
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 الرئيسية  الخالصات 

التقنيات هي مجرد أدوات يمكن استخدامها بعدة طرق. ما يهم أكثر هو كيف يتم تطبيق التقنيات. يمكن تطبيق نفس  .1

التكنولوجيا بطرق مختلفة، خاصة في التعليم. لذلك، عند تقدير قيمة التكنولوجيا، نحتاج إلى النظر عن كثب في الطرق 

ستخدم أو التي 
 
  -في جوهره التركيز أكثر على الوسائط . يعني هذا فيهايمكن استخدامها ت

ً
التي تمثل االستخدام األكثر شموال

أكثر من التركيز على األدوات أو التقنيات نفسها، مع االعتراف بأن التكنولوجيا هي عنصر أساس ي في جميع  -للتكنولوجيا 

 
ً
 .الوسائط تقريبا

 من التقنيات،  .2
ً
 لوجه كوسي من خالل التركيز على الوسائط بدال

ً
، مما يتيح إجراء طيمكننا حينئٍذ تضمين التدريس وجها

 عدد من األبعاد أو الخصائص. وفقمقارنات مع املزيد من الوسائط القائمة على التكنولوجيا 

 مجتمعة، فإن العناصر األساسية الستة الرئيسية في الوسائط هي: .3
ً
ستخدم عادة

 
 مع إدراك أن الوسائط التعليمية ت

 وجها لوجه التدريس  •

 النص •

 الرسومات )الساكنة( •

 الصوت )بما في ذلك الكالم( •

 الفيديو •

 الحوسبة )بما في ذلك الرسوم املتحركة، واملحاكاة، والواقع االفتراض ي(. •

تختلف الوسائط من حيث أشكالها، وأنظمة الترميز، والقيم الثقافية. يشار إلى هذه امليزات الفريدة على أنها عالقات تجارية  .4

سائل اإلعالم أو التكنولوجيا. وبالتالي، يمكن استخدام وسائط مختلفة ملساعدة املتعلمين على التعلم بطرق مختلفة مع و 

 وتحقيق نتائج مختلفة، وبالتالي التفرد أكثر في التعلم.

لتحليل تتشابه بعض التقنيات بعضها مع بعض بالعديد من األبعاد. من خالل التركيز على هذه األبعاد، لدينا أساس  .5

 الوسائط والتقنيات الجديدة، ملعرفة أين تتناسب مع املشهد الحالي، وتقويم فوائدها أو قيودها املحتملة للتعليم والتعلم.

قد تكون هناك خصائص أو أبعاد أخرى للوسائط التعليمية، يمكن تحديدها، ولكن هناك ثالث خصائص أو أبعاد رئيسية  .6

 تتمتع بأهمية خاصة: 

 تواصلالبث مقابل ال  •

 التزامن )مباشر( مقابل عدم التزامن )التسجيل( •

 الوسيط الواحد مقابل الوسائط الغنية •

عد محدد سيتوقف في معظم الحاالت  .7  مع خاصية أو ب 
ً
ومع ذلك، فإن تحديد املكان الذي يكون فيه وسيط معين متناسبا

 األبعاد؛ى فرض التكنولوجيا على أحد هذه على كيفية تصميم هذا الوسيط. في الوقت نفسه، عادة ما يكون هناك حد ملد

عد، خاضٌع  للتصميم الجيد، فيما يتعلق باستثمار الوسيط في  من املحتمل أن يكون هناك موقف "طبيعي" واحد لكل ب 

 الوسائل التعليمية.

 من أهداف التعلم والنتائج  .8
ً
املرجوة، مع إدراك أن بعد ذلك، ينبغي تقويم هذه الخصائص أو األبعاد للوسائط انطالقا

ن من تحقيق األهداف التي لم تكن تعتبر من قبل ممكنة.
ّ
 الوسيط أو التطبيق التعليمي الجديد قد يمك

مع مرور الوقت، تميل الوسائط إلى أن تصبح أكثر تواصلية وغير متزامنة و "غنية"، مما يوفر للمعلمين واملتعلمين أدوات أكثر  .9

 قوة للتدريس والتعلم.

من خالل مجموعة من األدوات والوسائط أن تدمج جميع خصائص وأبعاد  ا تستطيعنت وسيلة قوية للغاية ألنهاإلنتر  .10

 الوسائط التعليمية.
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 اختيار تقنيات التعليم والتعلم: التحدي 6-1

تقليدي في منزل  سيصعب حتى على مهندس االلكترونيات تحديد جميع التقنيات املوجودة في صورة نظام للترفيه املنزلي غير  

 ا تقصده بالتكنولوجيا: . وستعتمد اإلجابة عّم 2014في أمريكا الشمالية في العام 

 املعدات؟ )مثل شاشة التلفزيون( •

 البرمجيات؟ )على سبيل املثال محول صوتي / رقمي(  •

 الشبكات؟ )مثل اإلنترنت واألقمار الصناعية(  •

 تويتر(الخدمات؟  )على سبيل املثال التلفزيون،  •

الجواب بالطبع هو كل ذلك، باإلضافة إلى األنظمة التي تمكن من دمج كل ش يء. في الواقع، فإن التقنيات التي تمثلها صورة  

 في اعتماد  
ً
 ما يكون متأخرا

ً
واحدة فقط كثيرة للغاية. في العصر الرقمي، نحن منغمسون في التكنولوجيا. مع أن التعليم غالبا

 يمكن أن يجري بشكل جيد )وقد التكنولوجيا، إال أنه  
ً
 أساسيا

ً
 بشريا

ً
 نشاطا

ً
ليس استثناًء اليوم. ومع ذلك، يعد التعلم أيضا

يقول البعض بشكل أفضل( دون أي تدخل تكنولوجي. إذن في عصر منغمس في التكنولوجيا، ما هو دور التكنولوجيا في  

م؟ متى يجب أن نستخدم التكنولوجيا، وأي التقنيات يجب  التعليم؟ ما هي نقاط القوة وما هي حدود التكنولوجيا في التعلي

 أن نستخدمها، وألي غرض؟ 

الهدف من الفصول التالية هو تقديم بعض األطر أو النماذج الالزمة التخاذ القرارات، والتي تستند بشكل سليم إلى النظرية  

 والبحث، والعملية في سياق التعليم.

ت فلسفية وتقنية وعملّية عميقة في محاولة تقديم نموذج أو مجموعة من النماذج  لن تكون هذه املهمة سهلة. توجد تحديا

املرنة والعملية بما يكفي للتعامل مع مجموعة كبيرة من العوامل املعنية. على سبيل املثال، سوف تؤثر النظريات واملعتقدات  

تقني، أصبح من الصعب تصنيف أو ترتيب، ليس  حول التعليم بشدة على اختيار واستخدام التقنيات املختلفة. في الجانب ال

 للسياقات التي  
ً
 ألن التقنيات تتمتع بالعديد من الصفات املختلفة التي تتغير وفقا

ً
فقط ألنها تتغير بسرعة كبيرة، ولكن أيضا

 مشكالت  تستخدم فيها. على الجانب العملي، سيكون من الخطأ التركيز فقط على الخصائص التعليمية للتقنيات. هناك أيض 
ً
ا

، مرة أخرى،  
ً
اجتماعية وتنظيمية ومادية ينبغي مراعاتها. إن اختيار واستخدام تكنولوجيات التعليم والتعلم يكون مدفوعا

بالسياق والقيم واملعتقدات بقدر ما يستند إلى أدلة علمية أو نظرية صارمة. لذلك لن يكون هناك إطار أو نموذج "األفضل".  

، أي  MOOCsإلى التطور املتسارع للتقنيات، يمكن أن يكون املعلمون منفتحين على الحتمية )من ناحية أخرى، بالنظر 

 للتكنولوجيا للتدريس، ما لم تكن هناك بعض النماذج لتوجيه اختيارهم واستخدامهم  
ً
شخص؟( أو رافضين تماما

 للتكنولوجيا.

 ها فيما يتعلق بتكنولوجيا التدريس، بما في ذلك:نعفي الواقع، ال تزال هناك بعض األسئلة األساسية التي يجب اإلجابة 

 لوجه وعبر اإلنترنت، وفي أي سياقات؟ •
ً
 ما هو أفضل ما يتم تنفيذه وجها

 أن تحل التكنولوجيا محل استبدال املعلم البشري؟  - أو يجب   -ما هو دور املعلم البشري، وهل يمكن  •

 في الكتاب، لكن إذا ن
ً
  هذه أسئلة ستتم معالجتها الحقا

ً
 للتدريس، أو متعلما

ً
ظرنا إلى معلم أمام مجموعة من الطالب ومنهجا

يسعى لتطوير التعلم الخاص به، فسيحتاجون إلى إرشادات عملية اآلن عندما يفكرون في استخدام أو عدم استخدام تقنية  

ن من اإلجابة عن مثل  محددة أو غيرها. في هذا الفصل والفصل التالي، سأقدم بعض النماذج أو األطر التي من شأنها  
ّ
أن تمك

 هذه األسئلة بشكل فعال وعملي بما يسمح بتحسين تجربة التعلم.
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 ما عدد التقنيات في هذه الصورة؟ 1-6الشكل 

 

 في هذه األثناء، لنبدأ بما تمثله آراؤك اآلن حول اختيار التكنولوجيا للتعليم والتعلم.
 

  1-6النشاط 
ً

 قرارات بشأن التكنولوجيا املستخدمة في التدريس؟ال: كيف تتخذ حاليا

في الغرفة؟ املتوافر  ستخدم  هل تكيف يمكنك أن تقرر في الوقت الحالي ما التقنيات التي يجب استخدامها للتدريس؟  

مجموعة من املبادئ التخاذ مثل  دعم تكنولوجيا املعلومات؟ هل لديك نظرية أو للحصول على سأل الناس هل ت

 هذا القرار؟ 

 (؟ ذا )الهل هذا سؤال سهل لإلجابة؟ ملا

 اذكرها؟ 1-6عدد التقنيات التي يمكنك رؤيتها في الشكل  ما هو 

، راجع املالحظات على النشاط  3السؤال   عنيرجى مشاركة إجاباتك في مربع التعليقات أدناه. للحصول على إجابتي 

6-1. 
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 تاريخ التكنولوجيا التعليميةموجز  6-2

 
، ملناقشة اللغة املمكنة  Selwood ،2014تشارلتون هيستون في دور موس ى. هل أقراص الحجر تقنية تعليمية؟ )انظر  1- 2-6الشكل 

 للوصايا العشر(

 الصورة: أولستار / سينتيكست / باراماونت

عام على األقل. لفهم دور التكنولوجيا وتأثيرها في التدريس بشكل   2500تعود الحجج حول دور التكنولوجيا في التعليم إلى 

 هناك دروس يجب تعلمها من التاريخ. يعد بول سايتلر بعنوان  
ً
أفضل، نحتاج إلى القليل من التاريخ، ألنه كما هو الحال دائما

، لكنه يرجع إلى 1990ألمريكية" )"تطور التكنولوجيا التعليمية ا 
ً
 من أكثر الحسابات التاريخية شموال

ً
.  1989العام ( واحدا

 منشور جيد حول التاريخ األكثر حداثة  Teemu Leinonenوقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. لدى 
ً
على   )للحصول أيضا

 هذا الرسم Leitonen  ،2010تفاصيل أكثر، انظر 
ً
 البياني: تطور تقنيات التعلم. (. انظر أيضا

 في التعليم.  ما أعرضه لك هنا هو نسخة شخصية مصغرة لتاريخ التقنية 

 التواصل الشفهي 6-2-1
ومع مرور الوقت، تم استخدام   -أي الكالم البشري  -كانت إحدى أولى وسائل التعليم الرسمي هي التواصل الشفهي 

االحتياطي" لالتصال الشفهي. في العصور القديمة، كانت القصص والفولكلور  التكنولوجيا بشكل متزايد لتسهيل أو "النسخ  

حفظ من خالل التواصل الشفهي، مما جعل الحفظ الدقيق مهمة  
 
نقل وت

 
وما زال التقليد الشفوي    صعبة،والتاريخ واألخبار ت

ين القدماء الوسيلة التي تعلم بها  هو الحال في العديد من ثقافات الشعوب القديمة. كانت الخطابة والكالم لدى اليوناني

الناس ونجحوا في التعلم. كانت إلياذة هوميروس وأوديسا قصائد شعبية مخصصة لألداء العام. ولكي يتعلمها الناس كان  

 عليهم حفظها عن طريق االستماع، وليس عن طريق القراءة، ويجري نقلها عن طريق التالوة، وليس عن طريق الكتابة. 
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ل القرن الخامس قبل امليالد، كانت الوثائق املكتوبة موجودة بأعداد كبيرة في اليونان القديمة. وإذا صّدقنا  ومع ذلك، بحلو 

 ألفالطون، اكتشف سقراط أحد تالمذته )فايدروس( يتظاهر  
ً
سقراط، كان التعليم في دوامة الهبوط منذ ذلك الحين. وفقا

 من الذاكرة تعلمه في الواقع من  
ً
نسخة مكتوبة. ثم أخبر سقراط فيدرس قصة كيف قدم اإلله ثوث الكتابة  بأنه يتلو خطابا

 بذلك. 
ً
". لم يكن امللك معجبا

ً
 إلى ملكة مصر كهدية، والتي ستكون "وصفة تفيد الذاكرة والحكمة معا

وستخلق ذاكرة ليست  سيتوقفون عن ممارسة الذاكرة ألنهم سيعتمدون على ما هو مكتوب،  أرواحهم؛إلنها ]الكتابة[ تزرع النسيان في 

من داخل أنفسهم بل من الرموز الخارجية. إن ما اكتشفته هو وصفة ليس للذاكرة، بل للتذكير. وما تقدمه لتالميذك ليس الحكمة 

الحقيقية بل ش يء يشبه ذلك، ألنك بإخبارهم أشياء كثيرة دون تعليمهم أي ش يء، سوف تجعلهم يعتقدون أنهم يعرفون الكثير، بينما 

 حول معظم ما تقوله. و لن يعر 
ً
 على إخوانهم من الرجال  ملا كان فوا شيئا

ً
 . الرجال لم يمتلئوا بالحكمة بل بشبيه الحكمة، فسيكونون عبئا

Phaedrus ،274c-275 ترجمة مقتبسة من ،Manguel ،1996   يمكنني فقط سماع بعض زمالئي السابقين يقولون نفس

 الش يء عن وسائل التواصل االجتماعي. 

أللواح مستخدمة في الهند في القرن الثاني عشر امليالدي، وأصبحت السبورات تستخدم في املدارس منذ نهاية القرن  كانت ا

الثامن عشر. في نهاية الحرب العاملية الثانية، بدأ الجيش األمريكي في استخدام أجهزة اإلسقاط للتدريب، وأصبح استخدامها  

 في املحاضرات، إلى أن تم استبدال
ً
. وقد 1990في عام  Powerpointها بأجهزة عرض إلكترونية وبرامج تقديمية مثل شائعا

 للتعليم، بل  
ً
يكون هذا هو املكان املناسب لإلشارة إلى أن معظم التقنيات املستخدمة في التعليم لم يتم تطويرها خصيصا

 ألغراض أخرى )بشكل رئيس ي للجيش أو األعمال التجارية(.

، إال أن نظام الهاتف القياس ي لم يصبح أداة تعليمية رئيسية، حتى في التعليم عن  1870أواخر عام مع أن الهاتف يعود إلى 

بعد، بسبب التكلفة العالية للمكاملات الهاتفية التماثلية بين عدة مستخدمين، على الرغم من استخدام املؤتمرات الصوتية  

الفيديو وأنظمة الكابالت املخصصة وغرف املؤتمرات  لتكمل الوسائط األخرى منذ السبعينيات.  استخدمت مؤتمرات 

 في أوائل العقد األول  
ً
املخصصة منذ الثمانينات. أدى تطوير تقنية ضغط الفيديو وخوادم الفيديو منخفضة التكلفة نسبيا

ستخدم الندوات عبر اإلنترنت ا2008من القرن العشرين إلى إدخال أنظمة تسجيل محاضرات ونشرها في العام 
 
آلن على  . ت

 نطاق واسع إللقاء املحاضرات عبر اإلنترنت. 

 التغير أي من هذه التقنيات األساس الشفوي لالتصال للتعليم. 

 االتصاالت املكتوبة 6-2-2
  والكتابةللنص 

ً
 للكتاب املقدس، استخدم موس ى الحجر املحفور لنقل الوصايا العشر في   أيضا

ً
تاريخ طويل في التعليم. طبقا

القرن السابع قبل امليالد. مع أن سقراط انتقد استخدام الكتابة، فإن أشكال التواصل   نحو شكل من أشكال الكتابة، في 

أسهل، ويمكن إعادة إنتاج هذه سالسل دون تشويه، وتصبح  املكتوبة تجعل الوصول إلى سالسل التحليل املنطقي الطويلة 

تقنية مقلقة    نزلةبالتالي أكثر عرضة للتحليل والنقد من الكالم العابر. كان اختراع املطبعة في أوروبا في القرن الخامس عشر بم

 كما تفعل اإلنترنت اليوم
ً
، فقد جعلت املعرفة املكتوبة متاحة بحرية أكبر بكثير، تماما

ً
. نتيجة االزدياد الهائل في املستندات  حقا

لب من العديد من األفراد في الحكومة وقطاع األعمال أن يصبحوا يتعلموا القراءة  
 
املكتوبة الناتجة عن ميكنة الطباعة، ط

  عصر النهضة والكتابة والتحليل، مما أدى إلى توسع سريع في التعليم الرسمي في أوروبا. كانت هناك أسباب كثيرة وراء 

 والتنوير، وانتصار العقل والعلم على الخرافات واملعتقدات في أوروبا، ولكن تكنولوجيا الطباعة كانت عامل التغيير الرئيس ي. 

أدت التحسينات في البنية التحتية للنقل في القرن التاسع عشر، وخاصة إنشاء نظام بريدي رخيص وموثوق في األربعينيات  

 للحصول على درجة   من القرن التاسع عشر، إلى تطوير 
ً
أول تعليم رسمي باملراسلة، حيث بدأت جامعة لندن تقدم برنامجا

 حتى اآلن ضمن برنامج جامعة لندن الدولي. في   1858جامعية عن طريق املراسلة منذ العام 
ً
ال يزال هذا البرنامج موجودا
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من خالل وحدات تعليمية مطبوعة عالية   سبعينيات القرن العشرين، حولت الجامعة املفتوحة استخدام الطباعة للتعليم

 الجودة تدمج أنشطة التعلم مع وسيط الطباعة وفق تصميم تعليمي متقدم. 

مع تطور أنظمة إدارة التعلم املستندة إلى الويب في منتصف التسعينيات، أصبح التواصل النص ي، على الرغم من أنه رقمي،  

 للتعلم عبر اإلنترنت، على الرغم من أن تسجيل املحاضرات يغير ذلك اآلن.  على األقل لفترة وجيزة، وسيلة االتصال الرئيسية

 البث والفيديو 6-2-3
ات. أما أول بث إذاعي لتعليم الكبار  ي( في بث برامج إذاعية تعليمية للمدارس في العشرينBBCبدأت هيئة اإلذاعة البريطانية ) 

 عن الحشرات وعالقتها باإلنسان، وفي نفس العام، تحدث ، و 1924من هيئة اإلذاعة البريطانية فقد كان في العام  
ً
كان حديثا

"جامعة إذاعية" في مجلة راديو. تايمز )روبنسون،   جي س ي ستوبارت، مدير التعليم الجديد في هيئة اإلذاعة البريطانية، عن

ما زال "تشجيع  والجامعات )س (. استخدام التلفزيون ألول مرة في التعليم في الستينيات من القرن املاض ي في املدار 1982

 "أحد األهداف الستة في امليثاق امللكي الحالي لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س ي((. التعليم والتعلم

(  BBC(، التي عملت بالشراكة مع هيئة اإلذاعة البريطانية )OU، أنشأت الحكومة البريطانية الجامعة املفتوحة ) 1969في عام  

 من قبل موظفي  لتطوير البرامج الج
ً
امعية املفتوحة للجميع، وذلك باستخدام مزيج من املواد املطبوعة املصممة خصيصا

OU  والبرامج التلفزيونية واإلذاعية التي أعدها بي بي س ي لتكون متكاملة مع الدورات. على الرغم من أن البرامج اإلذاعية ،

 بشكل أساس ي، إال أن البرامج التلف
ً
 شفهيا

ً
زيونية لم تستخدم املحاضرات على هذا النحو، لكنها ركزت أكثر  تتضمن اتصاال

(. Bates ،1985على التنسيقات العامة للتلفزيون العام، مثل األفالم الوثائقية وعروض العمليات ودراسات الحاالت )انظر 

املوضوع الذي سيتم مناقشته  بمعنى آخر، ركزت هيئة اإلذاعة البريطانية على "العالقات التجارية" الفريدة للتلفزيون، وهو 

. بمرور الوقت، ومع إدخال تقنيات جديدة مثل أشرطة الصوت والفيديو، ظهر البث املباشر،  
ً
بمزيد من التفصيل الحقا

، على الرغم من أنه ال تزال هناك بعض القنوات التعليمية العامة التي تبث في جميع أنحاء  OUوخاصة الراديو، لبرامج 

 في الواليات املتحدة األمريكية(.  Discovery، وقناة  History، قناة  PBS كندا؛في  TVOntarioالعالم )مثل 

انتشر استخدام التلفزيون في التعليم بسرعة في جميع أنحاء العالم عندما وجد فيه البعض خالل حقبة السبعينيات، ال  

تالشت   هذه اآلمال سيما الوكاالت الدولية مثل البنك الدولي واليونسكو، الدواء الشافي للتعليم في البلدان النامية، ولكن 

 عندما ظهرت حقائق االفتقار إل
ً
ى الكهرباء والتكلفة وأمن املعدات املتاحة للجمهور ومقاومة املعلمين املحليين والقضايا  سريعا

 في الثمانينيات،  1973اللغوية والثقافية املحلية )انظر، على سبيل املثال، جاميسون وكليس، 
ً
(. أصبح البث الفضائي متاحا

ات العالم الرائدة إلى جماهير العالم الجائعة"، ولكن  وتم التعبير عن آمال مماثلة في تقديم "محاضرات جامعية من جامع

، في  INSATهذه اآلمال تالشت بسرعة كبيرة ألسباب مماثلة. ومع ذلك، فإن الهند، التي أطلقت القمر الصنعي الخاص بها، 

 في جميع أنحاء البالد، وبعدة لغات 1983عام 
ً
محلية، وذلك ، استخدمته لتقديم برامج تلفزيونية تعليمية منتجة محليا

(. ال 1985باستخدام أجهزة االستقبال وأجهزة التلفزيون الهندية املصممة في مراكز املجتمع املحلي وكذلك املدارس )بيتس، 

 في وقت كتابة هذا التقرير )
ً
 (.2015تزال الهند تستخدم األقمار الصنعية للتعليم عن بعد في املناطق األكثر فقرا

 بسبب تقنيات الضغط الرقمي وانتشار اإلنترنت عالي في التسعينيات، انخفضت تكل
ً
 كبيرا

ً
فة إنشاء وتوزيع الفيديو انخفاضا

 إلى تطوير أنظمة تسجيل املحاضرات. تتيح هذه  
ً
السرعة. أدى هذا التخفيض في تكاليف تسجيل الفيديو وتوزيعه أيضا

ي مكان باستخدام اتصال باإلنترنت. بدأ معهد  التقنية للطالب إمكانية عرض املحاضرات أو مراجعتها في أي زمان وفي أ 

، عبر مشروع  MITماساتشوستس للتكنولوجيا )
ً
الخاص به،    OpenCourseWare( في نشر محاضراته املسجلة للجمهور مجانا

على نحو متزايد   YouTube. يستخدم 2006في عام  Googleواشترته  2005في عام  YouTube. كما ظهر موقع 2002في عام 

لبرامج التعليمية القصيرة على شكل مقاطع فيديو يمكن تنزيلها ودمجها في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت. بدأت  لنشر ا
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إللقاء محاضرات صوتية مسجلة باستخدام السبورة الرقمية لعرض   2006في عام  YouTubeأكاديمية خان باستخدام 

 يستطيع   iTunesU 2007ي عام . فApple Incاملعادالت والرسوم التوضيحية. أنشأت شركة 
ً
لتصبح بوابة أو موقعا

.
ً
 املستخدمون من خالله تجميع مقاطع الفيديو واملواد الرقمية األخرى الخاصة بالتدريس وتنزيلها مجانا

 

 
 ، لندنAlexandra Palaceوجهاز إرسال الراديو،  BBCاستوديو تلفزيون  3- 2-6الشكل 

 ومرخصة إلعادة االستخدام بموجب ترخيص املشاع اإلبداعي Copyright Oxymanصورة: © 
 

قبل ظهور املحاضرات املسجلة، كانت أنظمة إدارة التعلم تواكب ميزات التصميم التعليمي األساسية، وهذا تطلب من  

ية أخرى، . من ناحLMSاملعلمين إعادة تصميم التدريس القائم على الصفوف الدراسية ليناسب بيئة أنظمة إدارة التعلم 

لم يتطلب تسجيل املحاضرة أي تغييرات على نموذج املحاضرة القياس ي، وبالتالي أعاد التواصل الشفهي ليحتل املرتبة األولى  

 ببرنامج 
ً
أو الكتابة على السبورة. وهكذا تظل االتصاالت الشفوية قوية اليوم في التعليم كما كانت   Powerpointمدعوما

، ولكن تم دمجها أو 
ً
 تضمينها في التقنيات الجديدة.  دائما
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 تقنيات الكمبيوتر 6-2-4
 التعلم القائم على الكمبيوتر 6-2-4-1

يهدف تطوير التعلم املبرمج في جوهره إلى حوسبة التدريس، من خالل هيكلة املعلومات، واختبار معرفة املتعلمين، وتقديم  

تقويم فوري لهم، دون تدخل بشري، باستثناء تصميم األجهزة والبرامج واختيار املحتوى وتحميله ووضع أسئلة التقويم. بدأ  

،  2، على أساس نظرية السلوك )انظر الفصل 1954دمت التعلم املبرمج في العام سكينر تجريب آالت التدريس التي استخ 

 إحياء مناهج التعلم املبرمجة  3القسم 
ً
(. كانت آالت تعليم سكينر من أولى أشكال التعلم القائم على الكمبيوتر. يجري حاليا

 ألن مقاييس االختبار اآللي تكون أسهل من مقاييس التMOOCsنتيجة ل 
ً
 قويم القائم على اإلنسان. ، نظرا

 جرى تطويره في األصل في جامعة إلينوي. وبحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين،    PLATOكان  
ً
 عاما

ً
 حاسوبيا

ً
 تعليميا

ً
نظاما

 بو كان يضم عدة آالف من املحطات الطرفية املوزعة في جميع أنحاء العالم املتصلة بحوالي اثني عشر حاس
ً
 مركزي ا

ً
. كان  ا

PLATO    للغاية، واستمر ملدة 
ً
 ناجحا

ً
، وتضمن املفاهيم األساسية    40نظاما

ً
 تقريبا

ً
املنتديات، ولوحات الرسائل،    لإلنترنت: عاما

عد، واأللعاب متعددة   واالختبار عبر اإلنترنت، والبريد اإللكتروني، وغرف الدردشة، والرسائل الفورية، ومشاركة الشاشة عن ب 

 الالعبين. 

( في منتصف الثمانينات، مع التركيز في البداية على  AIاة العملية التعليمية من خالل الذكاء الصنعي )بدأت محاوالت محاك

  
ً
تدريس الحساب. على الرغم من االستثمارات الضخمة لألبحاث في مجال الذكاء الصنعي في التدريس على مدار الثالثين عاما

 .
ً
لقد ثبت أنه من الصعب على اآلالت التأقلم مع مجموعة متنوعة غير  املاضية، إال أن النتائج كانت مخيبة لآلمال عموما

تجري متابعة التطورات األخيرة في علوم املعرفة وعلم  (.تقليدية من الطرق التي يتعلم بها الطالب )أو يفشلون في التعلم

سلوكيات التعلم   وتحليل العلوم،األعصاب عن كثب، لكن في وقت كتابة هذا التقرير، كانت الفجوة كبيرة بين أسس هذه 

 أو التنبؤ بها. 

  
ً
 تطور التعلم التكيفي، الذي يحلل استجابات املتدربين ثم يعيد توجيههم إلى أنسب مجال للمحتوى، استنادا

ً
شهدنا مؤخرا

 بجمع بيانات حول أنشطة املتعلم وربطها ببيانات أخرى، مثل أداء
ً
الطالب،    إلى أدائهم. يعد تحليالت التعلم، التي تقوم أيضا

 ذا صلة. سنناقش هذه التطورات بمزيد من التفصيل في القسم 
ً
 .6.7تطورا

 شبكات الكمبيوتر 6-2-4-2

أول شبكة في الواليات املتحدة تستخدم بروتوكول اإلنترنت. في أواخر سبعينيات   Arpanet، كانت أربانيت 1982في العام 

ان التعلم املتمازج باستخدام شبكة الكمبيوتر الداخلية في معهد  القرن املاض ي، كان موراي توروف وروكسان هيلتز يجرب

قاما بدمج التدريس في الصفوف الدراسية مع منتديات الحوار على اإلنترنت، ووصفوا هذا "التواصل    للتكنولوجيا. نيوجيرزي  

طلق عليه   . وفي جامعة غيلف في كندا، جرى تطوير  CMC (Hiltz and Turoff ،1978)بوساطة الكمبيوتر" أو 
 
نظام برمجي أ

في الثمانينيات من القرن العشرين، وقد تضمن مجموعات نقاش مترابطة عبر اإلنترنت، وسبق بذلك منتديات   CoSyاسم 

، تضمنت  DT200، قدمت الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة دورة، 1988اليوم املوجودة في أنظمة إدارة التعلم. في عام 

  
ً
الوسائط التقليدية للنصوص املطبوعة والبرامج التلفزيونية وأشرطة الصوت من الجامعة املفتوحة، كما تضمنت مكونا

، وكانت بذلك واحدة من أوائل الدورات الجماعية  طالٍب  1200. سجل في هذه الدورة CoSyللحوار عبر اإلنترنت باستخدام 

سيم الناش ئ بين استخدام أجهزة الكمبيوتر للتعلم اآللي أو املبرمج، واستخدام شبكات  املفتوحة على اإلنترنت. ثم نرى التق

 . فيما بينهم الكمبيوتر لتمكين الطالب واملدربين من التواصل

 في عام  Word Wide Webالعنكبوتية العاملية  إطالق الشبكة تم 
ً
. شبكة الويب العاملية هي في األساس تطبيق  1991رسميا

ن "املستخدمين النهائيين" من إنشاء وربط املستندات أو مقاطع الفيديو أو الوسائط الرقمية األخرى،  يعمل على اإل 
ّ
نترنت يمك
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، في عام Mosaicدون الحاجة إلى ترميز كل ذلك وفق شكل من أشكال رموز الكمبيوتر. تم تقديم أول مستعرض ويب، وهو 

جرى تطوير العديد   وطويلة.واد على اإلنترنت يتطلب خطوات كثيرة . وقبل الويب، كان تحميل النص، والعثور على م1993

 ، أحد محركات البحث األساسية. 1999صبح غوغل، الذي ظهر في العام  أ ، و 1993من محركات البحث على اإلنترنت منذ عام  

 بيئات التعلم عبر اإلنترنت 6-2-4-3

 1995في عام  
ّ
  (.Blackboardإلى  )الذي تحول فيما بعد    WebCT(، مثل  LMSs)ن الويب من تطوير أول أنظمة إدارة التعلم  ، مك

توفر أنظمة إدارة التعلم بيئة تعليمية عبر اإلنترنت، حيث يمكن تحميل املحتوى وتنظيمه، باإلضافة إلى توفير "فراغات"  

اإلنترنت )لالئتمان(   ألهداف التعلم وأنشطة الطالب واألسئلة ومنتديات املناقشة. بدأت الدورات التدريبية الكاملة على 

أو   PDF، بعضها يستخدم أنظمة إدارة التعلم، ويكتفي البعض اآلخر فقط بتحميل النص كملفات 1995بالظهور في عام 

 ورسومات. أصبحت أنظمة إدارة التعلم الوسيلة الرئيسية التي يتم من خاللها تقديم التعليم  
ً
شرائح. وكانت املواد نصوصا

 .2008العام   نحو أنظمة تسجيل املحاضرات في  عبر اإلنترنت حتى وصلت 

، كان جورج سيمنز وستيفن داونز وديف كورمير في كندا يستخدمون تقنية الويب إلنشاء أول دورة تدريبية  2008بحلول عام  

كونها عبر  أو املدونات التي يعدها الخبراء ويشار  واملنشوراتعلى اإلنترنت، التي تربط بين العروض التقديمية عبر اإلنترنت 

 
ً
متعلم. كانت الدورات مفتوحة ألي شخص وليس لديها   2000 لىع مدونات املشاركين وتغريداتهم، وسجل فيها ما يزيد قليال

دورة حول الذكاء الصنعي، اجتذبت أكثر من    MOOC، أطلق اثنان من أساتذة جامعة ستانفورد  2012تقويم رسمي. في عام  

 بسرعة في جميع أنحاء العالم.  MOOCsعت طالب، ومنذ ذلك الحين توس 100،000

 وسائط التواصل االجتماعي 6-2-5
 ضمن  

ً
 خاصا

ً
وسائط التواصل االجتماعي هي في الواقع فئة من فئات تكنولوجيا الكمبيوتر، ولكن تطورها يستحق شرحا

تاريخ التكنولوجيا التعليمية. تغطي وسائل التواصل االجتماعي مجموعة واسعة من التقنيات املختلفة، بما في ذلك املدونات 

جهزة املحمولة مثل الهواتف واألجهزة اللوحية وتويتر وسكايب وفيسبوك. يعرف  واأل   You Tubeومواقع الويكي ومقاطع فيديو  

 ( وسائط التواصل االجتماعي بأنها 2010أندرياس كابالن ومايكل هانلين ) 

مجموعة من التطبيقات املستندة إلى اإلنترنت التي تسمح بإنشاء وتبادل املحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة املستخدم، 

 إلى التفاعالت بين األشخاص الذين يقومون بإنشاء أو تبادل املعلومات واألفكار في املجتمعات والشبكات االفتراضية.
ً

 استنادا
بمعنى آخر، الكثير من طالب التعليم بعد الثانوي. في   - ترتبط وسائل التواصل االجتماعي بقوة بالشباب و "جيل األلفية " 

دمج وسائل التواصل االجتماعي في التعليم الرسمي في البدايات، واقتصر دورها على النشاطات  وقت كتابة هذا التقرير، كان  

التعليمية غير الرسمية، مثل تشجيع مجتمعات املتعلمين على اإلنترنت، أو حول النشاطات املساعدة للتدريس في الصفوف  

 أن لديها إمكانات أكبر للتعلم.   10و  9و  8رى في الفصول  الدراسية، مثل " التغريدات" خالل املحاضرات أو تقويم املعلمين. سن

 نقلة نوعية 6-2-6
يمكن أن نرى أن التعليم قد تبنى التكنولوجيا وكّيفها على مدى فترة زمنية طويلة. هناك بعض الدروس املفيدة التي يجب  

من االدعاءات املتعلقة بالتكنولوجيا   تعلمها من التطورات السابقة في استخدام التكنولوجيا للتعليم، وال سيما أن العديد

 قد ال تكون صحيحة أو جديدة. كما أن التكنولوجيا الجديدة نادرا ما تحل محل التكنولوجيا القديمة. عادة  
ً
الناشئة حديثا

، مثل الراديو، أو تغدو مدمجة في بيئة تقنية أكثر ثراًء،
ً
مثل   ما تظل التكنولوجيا القديمة تعمل ضمن "حّيز" أكثر تخصصا

 الفيديو في اإلنترنت.

ومع ذلك، فإن ما يميز العصر الرقمي عن جميع العصور السابقة هو الوتيرة السريعة لتطوير التكنولوجيا وانغماسنا في  

األنشطة القائمة على التكنولوجيا في حياتنا اليومية. لذلك فمن اإلنصاف وصف تأثير اإلنترنت على التعليم باعتباره نقلة  
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ى األقل فيما يتعلق بالتكنولوجيا التعليمية. ما زلنا في عملية استيعاب وتطبيق آثارها. يحاول القسم التالي تحديد  نوعية، عل

 األهمية التعليمية ملختلف الوسائط والتقنيات.
 

 بماذا يخبرنا التاريخ؟ 2-6النشاط 

ماساتشوستس للتكنولوجيا يتم  ما هي التكنولوجيا التعليمية؟ كيف تصنف محاضرة مسجلة من معهد  .1

 الوصول إليها كمورد تعليمي مفتوح؟ متى تكون التكنولوجيا تعليمية وليست مجرد تقنية؟ 

زيج من بروتوكوالت  امل، ولكن 1990( قبل فترة طويلة من عام Arpanetكانت هناك نسخة مبكرة من اإلنترنت ) .2

تحول في كل من االتصاالت السلكية والالسلكية    كانت بوضوح نقطة   World Wide Webو  htmlاإلنترنت وتطوير  

 حول  توالتعليم )على األقل بالنسبة لي(. ما الذي يجعل شبكة اإلنترنت ت
ً
 جذريا

ً
،  طبيعي؟ أم أنها مجرد تطور  تحوال

 تطوير التكنولوجيا؟  مسيرة وهي خطوة تالية في

3.  
 
 تقرر هذا؟ تب تكنولوجيا؟ هل املحاضرة تقنية؟ هل من املهم أن عّد الكهل ت

طرح أسئلة حول تصنيف أو تعريف بعض التقنيات املذكورة أعاله )بصرف النظر عن  من األدق يكون  قد .4

(  CMCمسألة كيفية التعامل مع الناس كوسيلة لالتصال(. على سبيل املثال، كان االتصال عبر الكمبيوتر ) 

 قبل اإلنترنت )منذ عام 
ً
  .كن كذلك(تلم ها إنترنت؟ )إنه اآلن، لكن في الواقع(، لكن هل هي تقنية  1978موجودا

؟ هل يعقل التمييز بين تقنيات التلفزيون مثل البث أو الكبل  CMCكيف تختلف وسائل التواصل االجتماعي عن  

أو مؤتمرات الفيديو، وهل هذا مهم بعد اآلن؟ إذا كان األمر كذلك، فما الذي    DVDأو القمر الصناعي أو أقراص  

 شترك فيه من منظور تعليمي؟توما الذي  ايميزه

 في األقسام التالية.
ً
 هذه بعض املشكالت التي ستصبح أكثر وضوحا
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 التكنولوجيا؟ مالوسائط أ 6-3

 تعريف الوسائط والتكنولوجيا -6-3-1
. التمييز صعب ألننا نميل في اللغة  لقد جادل الفالسفة 

ً
والعلماء حول طبيعة الوسائط والتقنيات على مدار فترة طويلة جدا

 على أنه وسيط وتكنولوجيا  
ً
الدارجة إلى استخدام هذين املصطلحين بالتبادل. على سبيل املثال، يشار إلى التلفزيون غالبا

 ذا التمييز مهم؟ على حد سواء. هل اإلنترنت وسيط أم تكنولوجيا؟ وهل ه

 إذا كنا نبحث عن إرشادات حول  
ً
سوف أزعم أن هناك اختالفات، ومن املهم التمييز بين الوسائط والتكنولوجيا، خاصة

السياقات الشخصية    التمحيص في  ن وقت وكيفية استخدامها. هناك خطر في النظر أكثر من الالزم إلى التكنولوجيا الخام، وع

ي نستخدم فيها التكنولوجيا، ال سيما في التعليم. يمثل املصطلحان "الوسائط" و "التكنولوجيا"  واالجتماعية والثقافية الت 

 للتفكير في اختيار واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم. 
ً
 مختلفة تماما

ً
 طرقا

 التكنولوجيا 6-3-1-1

. تتراوح تعريفات التكنولوجيا من املفهوم  هناك العديد من تعريفات التكنولوجيا )انظر ويكيبيديا ملناقشة جيدة لهذا(

 األساس ي لألدوات إلى األنظمة التي تستخدم التقنيات أو تستغلها.  

 بسيط؛تعريف  " هو إن اعتبار "التكنولوجيا األدوات واآلالت التي يمكن استخدامها لحل مشاكل العالم الحقيقي •

املوارد إلنتاج املنتجات املرغوبة، أو حل املشكالت، أو تلبية االحتياجات والرغبات"، إن "املعرفة البشرية الحالية حول كيفية الجمع بين  •

 )وفيه مبالغة ال 
ً

 وفخامة
ً

 تجري بعكس تلبية الرغبات، على سبيل املثال(. -تستحقها التكنولوجيا  هو تعريف أكثر تعقيدا
ً

 ألنها غالبا

تعريف واسع للتكنولوجيا. تتضمن تكنولوجيا اإلنترنت أكثر من مجرد   بالعودة إلى التكنولوجيا التعليمية، علينا أن نفكر في

مجموعة من األدوات، إنها نظام يجمع بين أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت والبرمجيات والقواعد واإلجراءات أو البروتوكوالت.  

أن يبدأ تعريف بدمج العديد من   ومع ذلك، فإنني أعارض التعريف الواسع للغاية لـ " املعرفة البشرية الحالية ". بمجرد

 .
ً
 الجوانب املختلفة للحياة يصبح غير عملي وغامضا

أميل إلى التفكير في التكنولوجيا في التعليم كأشياء أو أدوات تستخدم لدعم التعليم والتعلم. وبالتالي فإن أجهزة الكمبيوتر  

 ما تشتمل  أو البرامج مثل نظام إدارة التعلم أو شبكة النقل أو االتصاالت، ك
ً
لها تقنيات. الكتاب املطبوع هو تقنية. غالبا

التكنولوجيا على مجموعة من األدوات التي لها روابط تقنية معينة تمكنها من العمل كنظام تكنولوجي، مثل شبكة الهاتف  

 أو اإلنترنت.

ساكنة  التكنولوجيا موجودة وتبقى ومع ذلك، بالنسبة لي، فإن التقنيات أو األنظمة التكنولوجية ال تتواصل أو تخلق معنى. 

طلب منهم القيام بش يء أو حتى يتم تنشيطها أو حتى يبدأ الشخص في التفاعل معها. في هذه املرحلة، نبدأ في االنتقال   حتى ي 

 إلى الوسائط.

 الوسائط 6-3-1-2

ميزين يتعلقان بالتدريس  صيغة الجمع( هي كلمة أخرى لها العديد من التعريفات وسأزعم أن لها معنيين متبالوسائط )

 والتعلم، وكالهما يختلف عن تعريفات التكنولوجيا. 
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! -ال تجلس هناك فقط  1-1- 3-6الشكل 

 
 افعل شيئا

 2006، فليكر، Alex Dawsonالصورة: © 
 

  
ً
 الوسيط أو التفسير. تتطلب الوسائط فعال

ً
كلمة "وسيط" تأتي من الالتينية، وهذا يعني أنها في الوسط )متوسط( وأيضا

 إلنشاء املحتوى و/ أو 
ً
 يتلقى االتصال ويفهمه، باإلضافة إلى التقنيات التي تحمل الوسيط. االنشطا

ً
 تصال، وشخصا

 ربط الوسائط بالحواس و "املعنى". 

نستخدم حواسنا، مثل السمع والبصر، لتفسير الوسائط. وبهذا املعنى، يمكننا اعتبار النصوص والرسومات والصوت  

والفيديو بمثابة "قنوات" للوسائط، ألنها تتوسط األفكار والصور التي تنقل املعنى. كل تفاعل بيننا وبين الوسائط، بهذا  

ينطوي على شكل من أشكال التدخل البشري، مثل الكتابة )للنص( أو الرسم  املعنى، هو تفسير للواقع، ومرة أخرى عادة ما 

ن من التدخل في  يأو التصميم للرسومات أو التحدث أو البرمجة النصية أو تسجيل الصوت والفيديو . الحظ أن هناك نوع

 
ً
  تفسيرها. الوسائط: من جهة "املنش ئ" الذي يقوم بإنشاء املعلومات، و "املتلقي"، الذي يجب عليه أيضا

تعتمد الوسائط بالطبع على التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا ليست سوى عنصر واحد من الوسائط. وبالتالي، يمكننا التفكير  

في اإلنترنت على أنه مجرد نظام تكنولوجي، أو كوسيلة تحتوي على تنسيقات وأنظمة ترميز فريدة تساعد في نقل املعنى  

 140مثل الحد املسموح به لعدد األحرف وهو الفريدة )سيقات وأنظمة الرموز والخصائص واملعرفة. يتم إنشاء هذه التن

 في تويتر( عن عمد، وتحتاج إلى تفسير من قبل كل من املبدعين واملستخدمين النهائيين. عالوة على ذلك، على األقل مع  
ً
حرفا

 .اإلنترنت، يمكن للناس أن يكونوا في نفس الوقت منشئي ومتلقي املعرفة

.في هذا السياق يمكن اعتبار الحوسبة 
ً
أنا أستخدم مصطلح الحوسبة، وليس الحواسيب، ألنه على الرغم من أن   وسيطا

 من التدخل والبناء والتفسير. تشمل الحوسبة كوسيط الرسوم  
ً
الحوسبة تستخدم الحواسيب، فإن الحوسبة تنتضمن نوعا

محرك   Googleحث، وتصميم واستخدام املحاكاة. وبالتالي، تستخدم املتحركة، والشبكات االجتماعية، واستخدام محرك ب

كوسيط، ألنه يحتاج إلى مزودي املحتوى واملحتوى، واملستخدم النهائي    Googleالبحث كتقنية أساسية لديها، لكنني أصنف  

فإن إنشاء املعنى وتوصيله   الذي يحدد معايير البحث، باإلضافة إلى تقنية خوارزميات الكمبيوتر للمساعدة في بحث. وبالتالي

 وتفسيره هي سمات إضافية تحول التكنولوجيا إلى وسيط. 

 من حيث تمثيل املعرفة، يمكننا التفكير في وسائط التالية ألغراض تعليمية:
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 النص  •

 الرسومات  •

 الصوت •

 الفيديو •

 الحوسبة  •

 وفي داخل كل وسيط من هذه الوسائط، هناك أنظمة فرعية، مثل 

 املدرسية والروايات والقصائد : الكتب  النص •

 : الرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية والرسومات وامللصقات والجرافيتي الصور  •

 : األصوات، الكالمالصوت •

 : البرامج التلفزيونية ومقاطع يوتيوب و "الرؤوس املتحدثة"الفيديو •

 العوالم االفتراضية. : الرسوم املتحركة، واملحاكاة، ومنتديات الحوار على اإلنترنت، و الحوسبة •

عالوة على ذلك، توجد في هذه النظم الفرعية طرق للتأثير على التواصل من خالل استخدام أنظمة الرموز الفريدة، مثل  

مسارات القصة واستخدام الشخصيات في الروايات، والتكوين في التصوير الفوتوغرافي، وتعديل الصوت إلنشاء تأثيرات في  

في األفالم، وتصميم واجهات املستخدم أو صفحات الويب في الحوسبة. تعد دراسة العالقة بين   الصوت، والقص والتحرير 

 للدراسة في حد ذاته، تسمى السيميائية. 
ً
 كامال

ً
 أنظمة الرموز املختلفة وتفسير املعنى مجاال

كنولوجيا أو األدوات )مثل  في التعليم، يمكننا النظر النظر إلى التدريس في الصفوف الدراسية كوسيط. يتم استخدام الت

وجهاز اإلسقاط( ولكن املكون الرئيس ي هو تدخل املعلم والتفاعل املباشر مع   Powerpointالطباشير والسبورات، أو برنامج 

املتعلمين في زمان ومكان محددين. يمكننا بعد ذلك التفكير في التدريس عبر اإلنترنت كوسيط مختلف، يتضمن أجهزة  

رنت )بمعنى شبكة االتصاالت( ونظام إدارة التعلم كتكنولوجيات أساسية، لكن املكون األساس ي للتعلم عبر  الكمبيوتر واإلنت

 اإلنترنت هو التفاعل بين املعلمين واملتعلمين واملوارد من خالل السياق الفريد لإلنترنت.

نقل املعرفة. يمكن تصميمها أو   من منظور تعليمي، علينا أن نفهم أن الوسائط ليست محايدة أو "موضوعية" في كيفية 

( في تفسير املعنى، وبالتالي، فهمنا. لذلك البد من بعض املعرفة حول كيفية عمل  
ً
 أو سلبا

ً
استخدامها بطريقة تؤثر )إيجابا

  
ً
الوسائط للتدريس في العصر الرقمي. على وجه الخصوص، نحتاج إلى معرفة أفضل السبل لتصميم وتطبيق الوسائط )بدال

 نولوجيا( لتسهيل التعلم. من التك

، حيث تضمنت الوسائط األحدث )مثل التلفزيون( بعض مكونات الوسائط 
ً
بمرور الوقت، أصبحت الوسائط أكثر تعقيدا

السابقة )مثل الصوت( باإلضافة إلى وسائط أخرى )الفيديو(. تعمل الوسائط الرقمية واإلنترنت بشكل متزايد على دمج  

الوسائط السابقة، مثل النص والصوت والفيديو، وإضافة مكونات وسائط جديدة، مثل الرسوم املتحركة  وكاملة جميع 

واملحاكاة والتفاعل. عندما تتضمن الوسائط الرقمية العديد من هذه املكونات، فإنها تصبح "وسائط غنية". وبالتالي فإن 

 التمثيلية للنصوص والرسومات والصوت والفيديو والحوسبة.   إحدى امليزات الرئيسية لإلنترنت هي أنها تشمل جميع الوسائط

 الوسائط كمؤسسات 

للنشاط البشري التي يتم تنظيمها حول تقنيات    رئيسيةاملعنى الثاني للوسائط هو األوسع، ويشير إلى الصناعات أو املجاالت ال

سائط املختلفة توجد طرق خاصة لتمثيل  معينة، مثل السينما واألفالم، والتلفزيون، والنشر، واإلنترنت. ضمن هذه الو 

 املعرفة وتنظيمها ونقلها. 
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لذلك، على سبيل املثال، هناك أشكال مختلفة من برامج التلفزيون، مثل األخبار، واألفالم الوثائقية، وعروض األلعاب،  

لك. صحيح أن التنسيقات قد  وبرامج الحركة، بينما نجد في النشر الروايات والصحف والكاريكاتير والسير الذاتية وما إلى ذ

تتداخل في بعض األحيان، ولكن توجد أنظمة رموز لدى وسيط معين تميزه عن الوسائط األخرى. على سبيل املثال في األفالم،  

نجد عمليات القص، والتالش ي، والتقريب، وغيرها من التقنيات املختلفة بشكل ملحوظ عن تلك املوجودة في الوسائط 

 زة من ميزات الوسائط هذه اعتباراتها الخاصة التي تساعد أو تغير طريقة استخراج املعنى أو تفسيره. األخرى. لدى كل مي

، هناك سياق ثقافي قوي للمؤسسات اإلعالمية. على سبيل املثال، وجد شرام 
ً
 ما  Schramm (1972أخيرا

ً
( أن املذيعين غالبا

" البرامج التلفزيونية التعليمية مختلفة من املعايير الخاصة  يطبقون مجموعة من املعايير املهنية وطرق التقويم "جودة

اليوم، يمكن مالحظة    (.للجامعة املفتوحة غاية في األهمية BBCهذا جعل عملي في تقويم البرامج التي أنتجتها باملعلمين )

فيما يتعلق باستخدام   "الفجوة" املهنية بين االختالفات بين علماء الكمبيوتر واملعلمين من حيث القيم واملعتقدات

التكنولوجيا في التدريس. باختصار شديد، يتعلق األمر بمسائل التحكم: من املسؤول عن استخدام التكنولوجيا في التدريس؟ 

 أو استخدام الرسوم املتحركة؟   MOOCمن الذي يتخذ القرارات بشأن تصميم 

 إمكانات الوسائط  6-3-2

 
الرسوم البيانية نفس املفاهيم بطرق مختلفة مثل األوصاف املكتوبة أو الصيغ. إن فهم الش يء نفسه بطرق يمكن أن تمثل  2- 3-6الشكل 

 مختلفة يؤدي عادة إلى فهم أعمق. 

 2013الصورة: © الجامعة املفتوحة 
 

إلى وسيط   تمتلك الوسائط املختلفة لها تأثيرات تعليمية أو عالقات تعليمية مختلفة. إذا قمت فقط بنقل نفس التدريس

مختلف، فأنك ال تستفيد من الخصائص الفريدة لذلك الوسيط. إذا تصرفت بطريقة إيجابية أكثر، يمكنك القيام بتدريس  
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ً
وفعالية.  مختلف وأفضل عن طريق التكيف مع الوسيط الجديد. بهذه الطريقة سوف يتعلم الطالب بشكل أكثر عمقا

 كر في حياتي املهنية كباحث في وسائل الوسائط التعليمية. لتوضيح هذا، دعونا ننظر إلى مثال من وقت مب

، تم تعييني كمسؤول أبحاث في الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة. في هذه املرحلة، كانت الجامعة قد  1969في عام 

ي البرامج الرائدة  اعتمدت للتو ميثاقها امللكي. كنت العضو العشرين من املوظفين املعينين. كانت وظيفتي بسيطة: البحث ف

التي تقدمها كلية اإلرشاد الوطني، والتي كانت تقدم برامج تعليم عن بعد منخفضة التكلفة وغير معتمدة بالشراكة مع هيئة  

عبارة عن "نموذج" لدورات الوسائط املتعددة املتكاملة، تتكون من مزيج من املطبوعات   NECاإلذاعة البريطانية. كانت 

 والتلفزيونية، وكانت الجامعة املفتوحة ستقدمها عندما بدأت العمل. والبرامج اإلذاعية  

تضمن االستبيان أسئلة تحوي   .NECاستبيانات أسبوعية إلى لطالب الذين يدرسون دورات  نرسل بالبريدكنت أنا وزميلي 

، وأسئلة مفتوحة للتعليقات، وطلب من الطالب إجابات حول املكونات النصية
ً
واإلذاعية والتلفزيونية    إجابات محددة مسبقا

 نجح وما الذي لم ينجح في تصميم دورات تعليمية عن بعد متعددة الوسائط. م  التي تتألف منها الدورات. كنا نبحث ع 

عندما بدأت في تحليل االستبيانات، أدهشني بشكل خاص التعليقات "املفتوحة" على البث التلفزيوني واإلذاعي. تميل  

ت املطبوعة إلى أن تكون باردة: عقالنية، هادئة، ناقدة، بناءة. على العكس من ذلك كانت التعليقات  التعليقات على املكونا

 ما تكون بناءة. كان  
ً
على املكونات اإلذاعية والتلفزيونية: "ساخنة"، عاطفية، تدعم بقوة أو تنتقد بشدة أو بعدوانية، ونادرا

 هناك ش يء ما يحدث هنا. 

 أن الوسائط 
ً
 أطول الكتشاف الطرق التي    اكتشفنا سريعا

ً
، لكننا قضينا وقتا

ً
املختلفة أثرت على الطالب بشكل مختلف جدا

تختلف بها الوسائط، ووقتا أطول من ذلك ملعرفة السبب.  فيما يلي بعض االكتشافات التي قام بها زمالئي وأنا في مجموعة  

  (:Bates ،1985األبحاث الوسائط الصوتية املرئية في الجامعة املفتوحة )

  فيه( )جميعهم حاصلون على درجة علمية في املجال الذي كانوا ينتجون البرامج    BBCفي  كان منتجو البرامج التعليمية   •

يفكرون في املعرفة بشكل مختلف عن األكاديميين الذين كانوا يعملون معهم. على وجه الخصوص، كانوا يميلون إلى  

التفكير حول الشكل املرئي وامللموس للموضوع. وهكذا، كانوا يميلون إلى وضع برامج تعرض أمثلة ملموسة للمفاهيم  

كيفية عمل املفاهيم األكاديمية في الحياة اليومية. التعلم األكاديمي    أو املبادئ الواردة في النصوص، أو تطبيق املبادئ أو 

يدور حول التجريد ومستويات التفكير العليا. ومع ذلك، يمكن فهم املفاهيم املجردة بشكل أفضل إذا أمكن ربطها  

نت البرامج 
ّ
ستخلص املفاهيم املجردة منها. مك

 
 ما ت

ً
التلفزيونية املتعلمين من  بتجارب ملموسة أو تجريبية، والتي غالبا

 من  
ً
 كبيرا

ً
 عددا

ً
التحرك لألمام وللخلف بين املجرد وامللموس. عندما جرى تصميم هذا بشكل جيد، فقد ساعد حقا

 ولكن ليس جميعهم؛  -الطالب 

. أحبها البعض، وبعضهم كرهها، والقليل منهم كانوا  •
ً
غير  كانت إجابات الطالب حول البرامج التلفزيونية متباينة جدا

مبالين. أولئك الذين كرهوها أرادوا أن تكون البرامج تعليمية وتكرر أو تعزز ما كان في النصوص املطبوعة. ومن املثير  

فشلون في االمتحانات النهائية. يميل  يلالهتمام أن كارهي التليفزيون كانوا يميلون إلى الحصول على درجات أقل أو أنهم  

لفزيونية إلى الحصول على درجات أعلى. لقد تمكنوا من رؤية كيف وضحت البرامج  األشخاص الذين يحبون البرامج الت

املبادئ الواردة في النصوص، والبرامج "مددت" تفكير هؤالء الطالب إلى نطاق أوسع أو نقدي حول املوضوعات في 

 للغاية؛فيدة الدورة. كان االستثناء هو الرياضيات، حيث وجد الطالب الضعفاء أن البرامج التلفزيونية م 

•  
ً
ما يستخدم منتجو بي بي س ي الرؤوس املتحدثة أو املحاضرات التلفزيونية. استخدم بعض املنتجين واألكاديميين    نادرا

خدم برنامج    لدمج الصوت مع النصوص، على سبيل املثال في الرياضيات، حيث است 
ً
اإلذاعة واألشرطة الصوتية الحقا
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في النص املطبوع )مثل املحاضرات    الصيغ املوجودةالب من خالل املعادالت أو  إذاعي وأشرطة صوتية للتحدث إلى الط

 خان(؛ أنتجتها أكاديميةالتلفزيونية التي 

يعد استخدام التلفزيون واإلذاعة لتطوير التعلم من املهارات التي يمكن تدريسها. في الدورة التمهيدية )السنة األولى(   •

هيئة اإلذاعة البريطانية العديد من البرامج بأسلوب وثائقي. ومع أن البرامج  (، أعدت D100في العلوم االجتماعية )

كانت مصحوبة بمالحظات إذاعية مكثفة حاولت ربطها بنصوص أكاديمية، إال أن العديد من الطالب عانوا من هذه  

  هول( هو ستيوارت ز )متمي البرامج. عندما تم إعادة إنتاج الدورة التدريبية بعد خمس سنوات، تم استقدام أكاديمي 

باعتباره "املرجع" لجميع البرامج. كانت البرامج القليلة األولى تشبه املحاضرات إلى حد ما، ولكن في كل برنامج، قدم  

Stuart Hall    مقاطع بصرية أكثر وأكثر وساعد الطالب على تحليل كل مقطع. بحلول نهاية الدورة البرامج كانت أخذت

 
ً
   كل الدروس تقريبا

ً
. حصلت البرامج املعاد    شكال

ً
نتاجها على تقويم أفضل بكثير، واستخدم الطالب أمثلة من  إوثائقيا

 البرامج التلفزيونية بشكل أكبر في مهامهم في هذه البرامج. 

عّد هذه النتائج مهمة؟ 6-3-3
ُ

 ملاذا ت
حث العلمي "املناسب" لم يظهر  ( بأن الب1983في ذلك الوقت )ولعدة سنوات بعد ذلك( جادل باحثون مثل ريتشارد كالرك )

 بين استخدام الوسائط املختلفة. على وجه الخصوص، لم تكن هناك فروق بين التدريس في الصفوف الدراسية  
ً
 كبيرا

ً
فرقا

وغيرها من الوسائط مثل التلفزيون أو الراديو أو األقمار الصناعية. حتى اليوم، نحصل على نتائج مماثلة فيما يتعلق بالتعلم  

 (. Means et al. ،2010إلنترنت )مثل عبر ا

ومع ذلك، فإن سبب هذا يكمن في أن منهجية البحث التي يستخدمها الباحثون في مثل هذه الدراسات املقارنة تتطلب أن  

يكون الشرطان قيد املقارنة متماثلين، باستثناء الوسيط املستخدم )تسمى املقارنات املتطابقة، أو في بعض األحيان الدراسات  

شبه التجريبية(.، لكي تكون املقارنة من الناحية العلمية صارمة، عليك املقارنة بين املحاضرات التي تلقيها في الصف مع  

نفس املحاضرات التي تلقيها على شاشات التلفزيون. إذا كنت تستخدم تنسيق تلفزيون آخر، مثل فيلم وثائقي، فأنت ال  

 الستخد
ً
ام الصفوف الدراسية كقاعدة، فقد اضطررت، من أجل املقارنة، إلى استبعاد  تقارن بين شيئين متعادلين. نظرا

في   املحاضرة. والتي يمكن أن يكون أثرها أكبر من  -جميع مقاطع الفيديو من املحاضرات التي تلقى على شاشات التلفزيون 

جدت اختالفات في التعلم بين الحالتين، كانت هذه  االختالفات نتيجة استخدام طرق  الواقع، جادل كالرك بأنه عندما و 

 تدريس مختلفة في الوسيط غير الصّفي.

النقطة املهمة هي أنه يمكن استخدام الوسائط املختلفة ملساعدة املتعلمين على التعلم بطرق مختلفة وتحقيق نتائج مختلفة.  

ة يمكنها بسهولة دعم طرق  بمعنى ما، كان الباحثون مثل كالرك على حق: طرق التدريس مهمة، ولكن الوسائط املختلف 

مختلفة للتعلم. في مثالنا، يهدف برنامج تلفزيوني وثائقي إلى تطوير مهارات التحليل والتركيب أو التعرف على التركيبات  

النظرية، بينما تركز محاضرة الصف الدراس ي بشكل أكبر على جعل الطالب يفهمون التركيبات النظرية ويتذكرونها بشكل  

، يتطلب الحكم على البرنامج التلفزيوني من خالل أساليب التقويم نفسها كما في محاضرة الصفوف  صحيح. وبالتالي

الدراسية، وهو ما يقيس القيمة املحتملة للبرنامج التلفزيوني. في هذا املثال، قد يكون من األفضل استخدام كلتا الطريقتين:  

قي لتطبيق هذا الفهم. )الحظ أن البرنامج التلفزيوني يمكنه القيام  التدريس التعليمي للوصول إلى الفهم، ثم اتباع نهج وثائ

 محاضرة تلقى في الصف(.  هباألمرين، وهذا ما ال تستطيع

ربما األهم من ذلك هو أن توظيف عدة وسائط أفضل من االقتصار على واحد. هذا يتيح استيعاب املتعلمين ذوي الرغبات  

املوضوع بطرق مختلفة من خالل وسائط مختلفة، مما يؤدي إلى فهم أعمق أو مجموعة واسعة  املختلفة، والسماح بتدريس  

 من املهارات في استخدام املحتوى. ولكن هذا سيزيد من التكاليف من ناحية أخرى.
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 كيف تنطبق هذه النتائج على التعلم عبر اإلنترنت؟  6-3-3-1

وسائط املختلفة: النصوص والرسومات والصوت والفيديو والرسوم  يمكن أن يتضمن التعليم عبر اإلنترنت مجموعة من ال

أن نفهم بشكل أفضل العالقات بين كل وسيط داخل اإلنترنت، وأن نستخدمها بشكل مختلف   ا املتحركة واملحاكاة. علين

ام الوسائط  ولكن بطريقة متكاملة من أجل تطوير معرفة أعمق، ومجموعة واسعة من مخرجات ومهارات التعلم. يتيح استخد 

 من التفرد وإضفاء الطابع الشخص ي على التعلم، وتناسب املتعلمين بشكل أفضل بأساليب واحتياجات  
ً
 مزيدا

ً
املختلفة أيضا

التعلم املختلفة. األهم من ذلك كله، يجب أن نتوقف عن مجرد محاولة نقل التدريس من الصف إلى الوسائط األخرى مثل  

MOOCsعبر اإلنترنت بحيث يمكن استغالل إمكاناتها الكاملة. ، والبدء في تصميم التعلم 

 اآلثار املترتبة على التعليم 6-3-3-2

إذا كنا مهتمين باختيار التقنيات املناسبة للتعليم والتعلم، فال ينبغي لنا فقط أن ننظر إلى امليزات التقنية للتكنولوجيا، وال  

 الذي 
ً
  حتى إلى نظام التكنولوجيا األوسع نطاقا

ً
توجد فيه، وال حتى املعتقدات التعليمية التي نحملها كمدرسين. نحتاج أيضا

إلى فحص امليزات الفريدة للوسائط املختلفة، من حيث أشكالها، وأنظمة الرموز، والقيم الثقافية. يشار بشكل متزايد إلى  

 هذه امليزات الفريدة على أنها إمكانات الوسائط أو التكنولوجيا. 

، ولكن   مفهوم الوسائط
ً
 على التفسير وأصعب تعريفا

ً
"أكثر ليونة" و "أكثر ثراء" من مفهوم "التكنولوجيا"، وأكثر انفتاحا

 لوجه كوسيط، ويؤكد بذلك حقيقة أن  إ"الوسائط" مفهوم مفيد، حيث 
ً
 التواصل املباشر وجها

ً
نه يمكن أن يتضمن أيضا

 املعنى. التكنولوجيا من تلقاء نفسها ال تؤدي إلى نقل 

تطور التقنيات الجديدة، ودمجها في أنظمة الوسائط، يجري نقل التنسيقات واألساليب القديمة من الوسائط القديمة   مع

إلى الوسائط الحديثة. التعليم ليس استثناء. نقوم بـ "مواءمة" التكنولوجيا الجديدة مع التنسيقات القديمة، كما هو الحال  

إنشاء الصفوف في الفضاء االفتراض ي، كما هو الحال مع أنظمة إدارة التعلم.  مع التصفح وتسجيل املحاضرات، أو نحاول 

ومع ذلك، يتم تدريجيا اكتشاف أشكال جديدة وأنظمة الرموز والهياكل التنظيمية التي تستغل الخصائص الفريدة لإلنترنت  

 رؤية هذه الخصائص الفريدة بوضوح في هذه املرحلة الزمنية. وم
ً
ع ذلك، فإن املحافظ اإللكترونية  كوسيط. يصعب أحيانا

 في  
ً
والتعلم عبر األجهزة املحمولة واملوارد التعليمية املفتوحة مثل الرسوم املتحركة أو عمليات املحاكاة والتعلم املدار ذاتيا

 "اإلمكانات" الفريدة لإل 
ً
 نترنت. مجموعات اجتماعية كبيرة عبر اإلنترنت، كلها أمثلة على الطرق التي نطور بها تدريجيا

 استخدام أجهزة الكمبيوتر لالستعاضة عن البشر في العملية التعليمية، بالنظر إلى  
ً
واألهم من ذلك، قد يكون خطأ فادحا

الحاجة إلى إنشاء وتفسير املعنى عند استخدام الوسائط، على األقل حتى تمتلك أجهزة الكمبيوتر إمكانات أكبر بكثير للتعامل  

وامليزات التنظيمية، والتي تعد جميعها عناصر مهمة في "قراءة" الوسائط املختلفة. ولكن في الوقت    مع الدالالت وأنظمة القيم 

 االعتماد فقط على أنظمة الرموز والقيم الثقافية والهياكل التنظيمية للتدريس في الصفوف كوسيلة 
ً
نفسه، من الخطأ أيضا

 للحكم على فعالية أو مالءمة اإلنترنت كوسيلة تعليمية.

بالتالي، نحن بحاجة إلى فهم أفضل لنقاط القوة ونقاط الضعف في الوسائط املختلفة ألغراض التدريس إذا كنا نريد  و 

 للعوامل املختلفة التي تؤثر على التعلم، تصبح مهمة اختيار الوسائط  
ً
النجاح في اختيار الوسيلة املناسبة. ومع ذلك، نظرا

تم إثبات استحالة تطوير خوارزميات أو أشجار قرار بسيطة التخاذ قرار فعال في  والتكنولوجيا معقدة للغاية. لهذا السبب 

هذا املجال. ومع ذلك، هناك بعض اإلرشادات التي يمكن استخدامها لتحديد أفضل استخدام للوسائط املختلفة في مجتمع  

الفريدة للنص والصوت والفيديو   يعتمد على اإلنترنت. لتطوير مثل هذه اإلرشادات، علينا استعراض الجوانب التعليمية 

 والحوسبة، وهي املهمة التالية في هذا الفصل. 
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 الوسائط أم التكنولوجيا؟ 3-6النشاط 

هل تجد أن التمييز بين الوسائط والتكنولوجيا مفيد؟ إذا كان األمر كذلك، كيف يمكنك تصنيف ما يلي )وسيط   .1

 أو تقنية(: 

 الجريدة  •

 املطبوعة   الصحافة •

 برنامج تلفزيوني •

 نيتفليكس •

 قاعة الدراسة  •

• MOOC 

 منتدى الحوار  •

 لدى تمثيلها بوسائط مختلفة؟ على سبيل املثال، هل تمثل الرسوم   .2
ً
 مختلفا

ً
هل تعتقد أن املعرفة تصبح شيئا

 عن املعادلة املكتوبة أو املطبوعة لنفس الوظيفة؟ ما هو األكثر "ري
ً
 مختلفا

ً
اضية":  املتحركة للدالة الرياضية شيئا

 الصيغة أم الرسوم املتحركة؟ 

 من منظور تعليمي، أم أنه مجرد نبيذ قديم في زجاجات جديدة؟ .3
ً
 برأيك، ما الذي يجعل اإلنترنت فريدا

وراء النص ناشرون وشركات صحفية، والصوت محطات إذاعية، والفيديو تنتجه شركات التلفزيون ويوتيوب.   .4

 أو الراديو أو التلفزيون؟   الطباعةليست في الحقيقة وسيط يشبه  هل هناك منظمة مماثلة لإلنترنت أم أنها 
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 البث مقابل التواصل 6-4
 

 
 املعلم هو الرمز ذو اللون األفتح 6.4الشكل 

 

 الخصائص الرئيسية للوسائط  6-4-1
التعليم على توضيح تفكيرنا حول الفوائد أو    دورها فيسيساعد فهم خصائص أو إمكانات لكل وسيط أو تكنولوجيا وتحديد 

 بتحديد امليزات املشتركة أو املختلفة. 
ً
 نقاط الضعف املحتملة لكل وسيط أو تقنية. سيسمح لنا هذا أيضا

 لكنني سأركز على ثالث خصائص ذات أهمية خاصة للتعليم:   هناك مجموعة واسعة من الخصائص التي يمكن أن ننظر إليها،

 (؛ وسائط البث )باتجاه واحد( أو التواصل )باالتجاهين •

 (؛التقنيات املتزامنة أو غير املتزامنة، بما في ذلك الوسائط املباشرة )املؤقتة( أو املسجلة )الدائمة  •

 الوسائط الفردية أو الغنية.  •

 أكثر من الحاالت املنفصلة، وسوف تتوضع الوسائط أو التقنيات في نقاط مختلفة  سنرى أن هذه الخصائص تمثل أبعاد
ً
ا

 على طريقة تصميمها أو استخدامها.
ً
 ضمن هذه األبعاد، اعتمادا

 وسائط البث أم وسائط التواصل 6-4-2
 من شخص إلى كثير وباتجاه واح

ً
د، ووسائط التواصل  يتمثل الفرق الهيكلي الرئيس ي بين وسائط "البث" التي تكون أساسا

التي تكون في املقام األول من كثير إلى كثير أو "تواصل"، مما يسمح باتصاالت ثنائية االتجاه أو متعددة. تشمل وسائط التواصل  

 تلك الوسائط التي تعطي "قوة" متساوية في التواصل بين عدة مستخدمين نهائيين. 

 البث   وتقانات وسائط 6-4-2-1

عّد كل من التلفزيون واإلذاعة واملطبوعات، على سبيل املثال، وسائط بث أو وسائط وحيدة االتجاه، حيث ال يمكن   ي 

للمستخدمين النهائيين أو "املتلقين" تغيير "الرسالة" )رغم أنهم قد يفسرونها بشكل مختلف أو يختارون تجاهلها(. الحظ أنه  

 تقنية  
ً
، اإلنترنت( املستخدمة للتلفزيون، فهي تظل "بث"  DVDي، األقمار الصناعية، الكابل،  البث األرض التسليم ) ال يهم حقا
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ً
عد موقع الويب في املؤسسات  ي  وحيدة االتجاه. على سبيل املثال،  أو وسيلة أحادية االتجاه. بعض تقنيات اإلنترنت هي أيضا

 تقنية أحادية االتجاه. 

وجود معيار مشترك للمواد التعليمية لجميع الطالب. تصبح هذه امليزة   إحدى ميزات وسائط وتقنيات البث هي أنها تضمن 

 
ً
 أو من سويات متباينة. كما أن وسائط البث   مهمة بشكل خاص في البلدان التي يكون فيها املعلمون مؤهلين تأهيال

ً
ضعيفا

يضمن مراقبة الجودة على املحتوى.   أحادية االتجاه تمكن املنظمة من التحكم في املعلومات التي يتم إرسالها وإدارتها، مما

من املرجح أن تكون وسائط وتقنيات البث هي املفضلة لدى أولئك الذين لديهم نهج "موضوعي" في التعليم والتعلم، حيث  

يمكن نقل املعرفة "الصحيحة" إلى كل شخص يتلقى التعليمات. إحدى عيوبها هي حاجتها إلى موارد إضافية لتوفير تفاعل  

 ع املعلمين أو املتعلمين اآلخرين. املتعلم م

 التواصل وتقانات وسائط 6-4-2-2

الهاتف، ومؤتمرات الفيديو، والبريد اإللكتروني، ومنتديات الحوار عبر اإلنترنت، ومعظم وسائط التواصل االجتماعي واإلنترنت  

والتفاعل مع بعضهم البعض، ومن الناحية  هي أمثلة على وسائط وتقنيات التواصل، إذ يمكن لجميع املستخدمين التواصل  

النظرية على األقل يتمتعون بنفس القوة من منظور التكنولوجيا. تكمن األهمية التعليمية لوسائط التواصل في أنها تسمح  

ن حاضرين  بالتفاعل بين املتعلمين واملعلمين، وربما بشكل أكثر أهمية، بين املتعلم واملتعلمين اآلخرين، دون أن يكون املشاركو 

 في نفس املكان. 

 التمييز بين الوسائط  6-4-2-3

، وال 
ً
 جامدا

ً
 وقدرة على    هذا البعد ليس بعدا

ً
يقدم بالضرورة تصنيفات واضحة أو ال لبس فيها. أصبحت التقنيات أكثر تعقيدا

 بل إطار عمل متكامل للعديد من  
ً
 واحدا

ً
تقديم مجموعة واسعة من الوظائف. على وجه الخصوص، ال يعد اإلنترنت وسيطا

. عالوة على ذلك، تتميز معظم التقنيات باملرونة،  الوسائط والتقنيات املختلفة ذات الخصائص املختلفة واملتضاربة في الغالب

بحيث يمكن استخدامها بطرق مختلفة. ومع ذلك، إذا قمنا بتحميل تقنية معينة أكثر مما تحتمل، على سبيل املثال محاولة  

  xMOOCجعل وسيط بث مثل 
ً
،  أكثر تواصلية، فمن املحتمل أن تحدث ضغوطات. لذلك أجد أن هذا البعد ال يزال مفيدا

 لسنا متمسكين بالخصائص الفردية للوسائط أو التقنيات. هذا يعني ضرورة النظر في كل حالة على حدة.  ما دمنا 

وهكذا أرى أن نظام إدارة التعلم هو في املقام األول تقنية بث أو تقنية أحادية االتجاه، على الرغم من أنه يحتوي على ميزات  

ال االتصاالت متعددة االتجاهات. ومع ذلك، يمكن القول أن وظائف االتصال  مثل منتديات الحوار التي تسمح ببعض أشك

في نظم إدارة التعلم تتطلب تقنيات إضافية، مثل منتديات الحوار، والتي يتم توصيلها فقط أو تضمينها في هذه النظم، والتي  

عين علينا في كثير من األحيان الجمع بين  هي في األساس قاعدة بيانات ذات واجهة رائعة. سنرى أنه من الناحية العملية، يت

 التقنيات إذا كنا نريد مجموعة كاملة من الوظائف املطلوبة في التعليم، وهذا يزيد التكلفة والتعقيد.

 على تصميمها. على سبيل املثال، يتمتع موقع  
ً
يمكن أن تختلف مواقع الويب باختالف موقعها ضمن هذا البعد، اعتمادا

شبكة اإلنترنت، الذي تسيطر عليه الشركة سيطرة كاملة، بميزات تفاعلية تسمح لك بالعثور على الرحالت    شركة الطيران على

الجوية وحجز الرحالت الجوية واملقاعد، قد ال تتمكن من "التواصل" أو تغيير شكل املوقع، لكن يمكنك على األقل التفاعل  

لصفحة التي تعرض اختيار الرحالت. لهذا السبب أفضل التحدث  معها وتخصيصها إلى حد ما. ومع ذلك، ال يمكنك تغيير ا

عن األبعاد. إن موقع شركة الطيران على الويب الذي يسمح بتفاعل املستخدم النهائي هو على نحو أقل وسيط بث. ومع  

. القوة ليست متساوية بين شركة الطيران والعميل، ألن شركة الطي
ً
ران تسيطر  ذلك، فهي ليست وسيط تواصل "نقي" أيضا

 على املوقع.
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 إلى أن بعض وسائط التواصل 
ً
 وسائط بث أكثر من كونها   واملدونات( هي االجتماعي )مثل يوتيوبتجدر اإلشارة أيضا

ً
أيضا

وسائط تواصل، بينما تستخدم الوسائط االجتماعية األخرى تقنيات التواصل أكثر مع بعض ميزات البث )على سبيل املثال،  

على صفحة فيسبوك(. من الواضح أن الويكي هي وسيلة "تواصل". مرة أخرى على الرغم من الحاجة   املعلومات الشخصية

إلى التأكيد على أن التدخل املتعمد من قبل املعلمين أو املصممين أو مستخدمي التكنولوجيا يمكن أن يؤثر على البعد الذي  

مات قوية لدرجة بحيث يصعب تغييرها بشكل كبير  ستكون عليه بعض التقنيات، قد تكون لبعض الوسائط والتقنيات س 

 دون إدخال التقنيات األخرى. 

 عند استخدام وسائط البث أو وسائط التواصل. في وسائط البث، يكون  
ً
 جدا

ً
يميل دور املعلم أو املدرب إلى أن يكون مختلفا

عّد 
 
 ما يقوم املدرب باختيار املحتوى وتوصيله. ت

ً
، فغالبا

ً
.    xMOOCsدورات دور املعلم أساسيا

ً
 ممتازا

ً
في  باملقابل، مثاال

، كما هو الحال في التعلم التعاوني أو الندوات عبر اإلنترنت، وقد ال يكون  
ً
وسائط التواصل، قد يبقى دور املدرب محوريا

أو   يسهم جميع أعضاء املجتمع أو العديد منهم، كما هو الحال في مجتمعات املمارسة محدد، حيثهناك معلم "مركزي" 

 . cMOOCsدورات 

وبالتالي، يمكن مالحظة أن "القوة" هي جانب مهم في هذا البعد. ما هي "القوة" التي يتمتع بها املستخدم النهائي أو الطالب في  

 في التقنيات في السنوات  
ً
 كبيرا

ً
التحكم في وسيط أو تقنية معينة؟ إذا نظرنا إلى هذا من منظور تاريخي، فقد شهدنا توسعا

مما يمنح املستخدم النهائي قوة متزايدة. إن التحرك نحو املزيد من وسائط التواصل واالبتعاد عن وسائط البث له   األخيرة

 آثار عميقة على التعليم )كما هو الحال بالنسبة للمجتمع ككل(.

 تطبيق البعد على الوسائط التعليمية 6-4-3
 تطبيق هذا التحليل على وسائل  

ً
االتصال غير التكنولوجية، أو "الوسائط"، مثل التدريس في الصفوف الدراسية.  يمكننا أيضا

، وضعت بعض  3-4-6للمحاضرات خصائص البث، في حين أن مجموعة الندوات الصغيرة لها خصائص التواصل. في الشكل  

عد البث / التواصل.   التقنيات الشائعة ووسيط الصف الدراس ي والوسائط عبر اإلنترنت على ب 

 القيام بهذا التمرين، من املهم مالحظة ما يلي:  عند

عدد    باستمرار إلى ال يوجد حكم معياري أو تقويمي عام حول االستمرارية. اإلذاعة وسيلة ممتازة لتوصيل املعلومات   •

كبير من الناس، وتكون وسائط التواصل التفاعلية جيدة عندما يكون جميع أعضاء املجموعة متساوين من حيث  

ى املساهمة في عملية تطوير املعرفة ونشرها. القرار حول مالءمة الوسيط أو التكنولوجيا سيعتمد إلى حد  القدرة عل

 تطبيقها؛ كبير على السياق، وعلى وجه الخصوص املوارد املتاحة والفلسفة العامة للتدريس التي ينبغي 
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 استمرارية نشر املعرفة 3- 4-6الشكل 

 

سيعتمد وضع وسيط معين أو تقنية معينة على محور التواصل إلى حد ما على التصميم الفعلي أو االستخدام أو   •

دقائق للمناقشة، فقد تميل املحاضرة    10دقيقة وسمح بمدة    45التطبيق. على سبيل املثال، إذا تحدث املحاضر ملدة  

 وأجوبة؛ جلسة أسئلة التفاعلية نحو البث أكثر مما لو كانت املحاضرة أقرب إلى 

لقد وضعت "أجهزة كمبيوتر" في املنتصف. يمكن استخدامها كوسيط بث، مثل التعليم املبرمج، أو استخدامها لدعم   •

االستخدامات التواصلية، مثل املناقشة عبر اإلنترنت. إن وضعها الفعلي على محور التواصل سوف يعتمد على كيفية  

 التعليم؛في  اختيارنا الستخدام أجهزة الكمبيوتر 

القرار املهم من منظور التدريس هو تحديد التوازن املطلوب بين "البث" و "املناقشة" أو التواصل. يجب أن يكون ذلك   •

 املناسبة؛أحد عوامل اتخاذ القرارات املتعلقة باختيار التقنيات 

ءمة في سياق معين،  االستمرارية هو دليل تجريبي لتمكين املعلم من التفكير في الوسيلة أو التكنولوجيا األكثر مال  •

 للمواقع التي تتوضع فيها األنواع املختلفة من الوسائط التعليمية أو التكنولوجيا وفق االستمرارية. 
ً
 ثابتا

ً
 وليست تحليال

" أكثر إذا كان بطريقة البث أو التواصل يعد أحد العوامل  
ً
وبالتالي، فإن الخيار بين استخدام الوسيط أو التكنولوجيا "مناسبا

 جب مراعاتها عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالوسائط أو التكنولوجيا في التعليم والتعلم. التي ي
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 البث أم التواصل؟ 4-6النشاط 

 : التاليةمن القائمة  

 نظام إدارة التعلم  •

 مدونة •

 التعلم التعاوني عبر اإلنترنت •

 تويتر •

 حياة ثانية •

 تسجيل صوتي  •

 كتاب مدرس ي مفتوح  •

 وتقنية،تقنية، أو أيها يمكن أن يكون  هاوسيط وأي ها حدد أيّ  .1
ً
 أي ظروف. في ظل و وسيطا

 . اكتب ملاذا. 3-4-6قرر أين ينبغي، حسب خبرتك، وضع كل وسيط أو تقنية في الشكل  .2

 أيهما كان سهل التصنيف وأيهما صعب؟  .3

أو تكنولوجيا الستخدامها في التدريس؟   طما مدى فائدة هذا التواصل في اتخاذ القرارات املتعلقة بأي وسي .4

 أن يساعدك على اتخاذ قرار؟ الذي يمكن ما 

إذا كنت ترغب في مشاركة إجاباتك معي ومع القراء اآلخرين، وبالتالي تحويل هذا املنشور من بث إلى اتصال، الرجاء 

 . القيام بذلك باستخدام مربع التعليق أدناه! يمكن الوصول إلى تحليلي بالنقر هنا

 
 

 

 

 

 

 



203 
 

 األبعاد الزمانية واملكانية للوسائط 6-5

 
 أشرطة الصوت هي تقنية مسجلة غير متزامنة  1- 5-6الشكل 

 

تعمل الوسائط والتقنيات املختلفة بشكل مختلف عبر املكان والزمان. هذه األبعاد مهمة لتسهيل أو تثبيط التعلم على حد  

 هنا:  أنقاص املرونة سواء، ولزيادة أو 
ً
 وثيقا

ً
 املتاحة للمتعلمين. يوجد بالفعل بعدان يرتبطان ارتباطا

 "مباشر" أم مسجل 

 متزامن أم غير متزامن 

 مباشر أم مسجل 6-5-1
 لوجه، مثل املحاضرات  

ً
إن معنى هذين النوعين واضح إلى حد ما. الوسائط املباشرة بحكم التعريف هي أحداث تجري وجها

والندوات والبرامج التعليمية التقليدية. يتطلب الحدث "املباشر" أن يكون الجميع حاضرين في نفس املكان والزمان كما هو  

 أو محاضرة. األحداث املباشرة،  الحال مع أي مناسبة أخرى 
ً
 رياضيا

ً
 ملوسيقى الروك أو حدثا

ً
. يمكن أن يكون هذا الحدث حفال

مثل الندوة، تكون جيدة عندما تكون العالقات الشخصية مهمة، مثل بناء الثقة، أو للتعبير عن املواقف التي تتطلب إبراز  

هي أنها قد تكون   للمحاضرة املباشرة مليزة التعليمية الرئيسية الشعور الشخص ي بقوة )سواء من قبل الطالب أو املدرسين.( ا 

ذات سمات عاطفية قوية تلهم املتعلمين أو تشجعهم بما يتجاوز مجرد نقل املعرفة، أو قد توفر "شحنة" عاطفية قد تساعد  

 
ً
، لكن ال يمكن تكرارها، أو  الطالب على تغيير مواقفهم السابقة. األحداث الحية، بحكم تعريفها، عابرة. قد يتم تذكرها جيدا

. وبالتالي هناك مكون ذاتي أو عاطفي قوي في األحداث الحية. 
ً
 مختلفا

ً
 إذا كانت كذلك، فستكون تجربة مختلفة أو جمهورا

على الطرف اآلخر تكون الوسائط املسجلة متاحة على الدوام ألولئك الذين يملكون التسجيل، مثل شريط الفيديو أو الكاسيت  

 وسائط مسجلة. تكمن األهمية التعليمية الرئيسية للوسائط املسجلة في إمكانية  صوتي. ال
ً
كتب واملطبوعات األخرى هي أيضا

 غير محدود من املرات، وفي األوقات التي يختارونها. 
ً
 وصول الطالب إلى نفس املواد التعليمية عددا

 تسجيل األحداث املباشرة، ولكن كما يعلم الجميع ال 
ً
 ومشاهدة    للمقارنة بينال  مج  يمكن أيضا

ً
مشاهد حدث رياض ي مباشرة

 ما تكون الشحنة العاطفية أقل عند مشاهدة التسجيل )خاصة إذا كنت تعرف بالفعل  
ً
، فعادة

ً
نفس الحدث مسجال

أن   النتيجة(. وهكذا يمكن النظر إلى األحداث "الحية" على أنها "ساخنة" واألحداث املسجلة على أنها "باردة". بالطبع يمكن 

 في األحداث املسجلة.
ً
 تحمل الوسائط املسجلة شحنة عاطفية، مثل رواية جيدة، لكن التجربة تختلف عن املشاركة فعليا
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 متزامن أم غير متزامن 6-5-2
 في نفس الوقت، ولكن ليس بالضرورة في نفس املكان. 

ً
 تتطلب التقنيات املتزامنة من جميع املشاركين في االتصال املشاركة معا

ن التكنولوجيا التعلم  وبا
ّ
مك

 
 على الوسائط املتزامنة، ولكن على عكس األحداث املباشرة، ت

ً
لتالي، تعد األحداث املباشرة مثاال

عد  
 
املتزامن دون أن يكون الجميع في نفس املكان، على الرغم من أنه يتعين على الجميع املشاركة في الحدث في نفس الوقت. ت

ر اإلنترنت أمثلة على التقنيات املتزامنة التي يمكن بثها "مباشرة"، دون أن يكون الجميع في نفس  عب   والندواتمؤتمرات الفيديو  

املكان. التقنيات املتزامنة األخرى هي البث التلفزيوني أو اإلذاعي. يجب أن تكون "هناك" في وقت اإلرسال، وإال فاتتك الفرصة.  

 عن مكان  
ً
 وجود املعلم.ومع ذلك، قد يكون "مكان" وجودك مختلفا

تتيح التقنيات غير املتزامنة للمشاركين الوصول إلى املعلومات أو التواصل في أوقات مختلفة، وعادة ما يكون ذلك في وقت  

 You( ومقاطع فيديو DVDومكان اختيار املشارك. جميع الوسائط املسجلة غير متزامنة. الكتب وأقراص الفيديو الرقمية )

Tube  واملتاحة للبث حسب الطلب، ومنتديات املناقشة عبر اإلنترنت كلها وسائط أو تقنيات غير متزامنة.    واملحاضرات املسجلة

 يمكن للمتعلمين تسجيل الدخول أو الوصول إلى هذه التقنيات في الزمان واملكان الذي يختارونه.

 واملكان.   االختالفات الرئيسية بين الوسائط ضمن التراكيب املختلفة للزمان 2-5-6يوضح الشكل 

 ما أهمية ذلك؟  6-5-3
من الوصول إلى املعلومات أو   تمكن املتعلم بشكل عام، تقدم الوسائط غير املتزامنة أو املسجلة فوائد تعليمية جّمة ألنها 

 من التحكم واملرونة. تم تأكيد الفوائد التعليمية في عدد من الدراسات. على سبيل املث
ً
ال،  التواصل في أي وقت، وتوفر مزيدا

 أطول في املهمة، وألن املواد  Means et al( .2010وجد 
ً
( أن الطالب حققوا أداًء أفضل في التعلم املتمازج ألنهم قضوا وقتا

 للطالب.ااملتو 
ً
 فرة على اإلنترنت كانت متاحة دائما

 من  وجدت األبحاث في الجامعة املفتوحة أن الطالب يفضلون االستماع إلى البث اإلذاعي املسجل على ش
ً
ريط كاسيت بدال

(. ومع ذلك، تم العثور على فوائد  Bates at al.  ،1981  ؛Grundin  ،1981البث الحي، مع أن املحتوى والشكل كانا متطابقين )

أكبر عندما تم تغيير تنسيق الصوت لالستفادة من خصائص التحكم باألشرطة )اإليقاف، إعادة التشغيل(. لقد وجد أن  

األشرطة "املصممة" أكثر من تسجيالت البث الحي، خاصة عندما تم تنسيقها أو دمجها مع مواد بصرية،  الطالب تعلموا من  

مثل النصوص أو الرسومات. كان هذا ذا قيمة كبيرة، على سبيل املثال، لدى التحدث مع الطالب من خالل الصيغ الرياضية  

(Durbridge ،1983.) 

لدى انتقال الشخص من التقنيات املتزامنة إلى التقنيات غير املتزامنة. وبالتالي  يؤكد هذا البحث على أهمية تغيير التصميم 

يمكننا أن نتوقع أنه على الرغم من وجود فوائد في تسجيل املحاضرات الحية من حيث املرونة والوصول، أو إمكانية الدراسة  

يم املحاضرة أو النص لالستخدام غير املتزامن،  في أي زمان أو مكان، إال أن فوائد التعلم ستكون أكبر إذا تم إعادة تصم

تضمينها أنشطة أخرى مثل االختبارات والتعليقات، ونقاط إرشاد للطالب إليقاف املحاضرة وإجراء بعض األبحاث أو قراءة  

 إضافية، ثم العودة إلى الدرس. 

حد أكبر التغييرات في تاريخ التدريس،  تعد القدرة على الوصول إلى الوسائط بشكل غير متزامن من خالل املواد املسجلة أ

ولكن النموذج السائد في التعليم العالي ال يزال املحاضرة الحية أو الندوة. هناك، كما رأينا، بعض املزايا في الوسائط الحية،  

 ولكن يجب استخدامها بشكل انتقائي الستثمار مزاياها أو إمكاناتها الفريدة. 
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 املعلمين / املدربين عن املتعلمين وفق الزمان واملكانفصل  2- 5-6الشكل 

 

 أهمية اإلنترنت 6-5-4
البث / التواصل والتزامن / عدم املتزامن هما بعدان منفصالن، وإذا وضعناهما في تصميم مصفوفة يمكننا توزيع التقنيات  

 فقط    6.5.4املختلفة في أبعة أرباع مختلفة، كما في الشكل  
ً
 قليال

ً
قد ترغب في وضع    - أدناه. )لقد قمت بتضمين الشكل عددا

 تقنيات أخرى في هذا املخطط(:

أهمية اإلنترنت في أنها وسيلة شاملة تضم جميع الوسائط والتقنيات األخرى، وبالتالي توفر إمكانات هائلة للتعليم  تكمن 

ننا ذلك، إذا أردنا، من أن نكون محددين للغاية حول طريقة تصميمنا للتدريس، ونتمكن من استغالل جميع  
ّ
والتعلم. يمك

 من خالل هذه الوسيلة. خصائص أو إمكانات التكنولوجيا لتتناسب مع أي
ً
 سياق تعليمي تقريبا

 
 أهمية اإلنترنت من حيث خصائص الوسائط 4- 5-6الشكل 

 

 املكان

  مكان مختلف نفس املكان  

 الزمان

نفس 

 الزمان

 الوسائط الحية )وجها لوجه(:

ا حاضرات، الندوات، 

 ا ختبرات، ورشات العمل

الندوات املسجلة 

مؤتمرات الفيديو 

العوالم اإلفتراضية 

 ا ختبرات البعيدة

 متزامن

زمان 

 مختلف

ا خابر والورشات 

واالستويوهات  ذاتية اإلدارة 

املكتبات/مراكز التعلم 

  

الوسائط املسجلة : الكتب، 

اشرطة الكاسيت، منتديات الحوار 

عبر اإلنترنت، تسجيل 

ا حاضرات/بث الفيديو، 

 املدونات، الويكي

غير 

 متزامن
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 النتيجة 6-5-5
البث /   األربعة:تجدر اإلشارة في هذه املرحلة إلى أنه على الرغم من أنني حددت بعض نقاط القوة والضعف في الخصائص 

ا ما زلنا بحاجة إلى إطار تقويمي لتحديد متى نستخدم التكنولوجيات املختلفة أو  التواصل / التزامن / عدم املتزامن، إال أنن

 ندمجها. وهذا يعني تطوير معايير ستمكننا من اتخاذ القرار في حاالت محددة حول الخيار األمثل للتكنولوجيات.
 

 أبعاد الزمان واملكان للتكنولوجيا  5-6النشاط 

 للتكنولوجيا معنى بالنسبة لك؟ هل لهذا التصنيف 

؟ ما هي الوسائط أو التقنيات التي ال  4-5-6و 2-5-6هل يمكنك بسهولة وضع وسائط أو تقنيات أخرى في الشكلين 

 تناسبك؟ لم ال؟ 

 أفضل للتدريس والتعلم من الحياة الثانية 
ً
 تكون فيه التسجيالت الصوتية خيارا

ً
 Secondهل يمكنك أن تتخيل موقفا

Life لى افتراض أن الطالب يمكنهم الوصول إلى كلتا التقنيتين(؟ وهل يمكنك تخيل العكس )حيث سيكون الحياة  )ع

 الثانية أفضل من التسجيالت الصوتية(؟ ما هي املعايير أو الشروط املحددة؟
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 ثراء الوسائط 6-6

 
 يوتيوب )انقر على الصورة ملشاهدة الفيديو( هيكل( علىفيديو ألرمندو هاسودونجان ) 1- 6-6الشكل 

 

 اإلعالمالتطور التاريخي لثراء وسائل  6-6-1
 من التعليم الشفهي   2-6عرضنا في الفقرة 

ً
"موجز تاريخ تقنيات التعليم" تطور الوسائط املختلفة في التعليم، بدءا

 ما كانت كل وسيلة من وسائل  
ً
 الحوسبة. عادة

ً
 إلى التواصل الكتابي أو النص ي، ثم الفيديو، وأخيرا

ً
والتعلم، وصوال

لوسط، من حيث عدد الحواس والقدرات التفسيرية الالزمة ملعالجة املعلومات.  االتصال هذه مصحوبة بزيادة في ثراء ا

هناك طريقة أخرى لتحديد ثراء الوسائط تتمثل في أنظمة الرموز املستخدمة للتواصل من خالل الوسط. وهكذا  

باإلضافة    و الصوتوالفيديتضمنت املواد النصية في مرحلة مبكرة الرسومات باإلضافة إلى الكلمات. يتضمن التلفزيون  

إلى الصور الثابتة واملتحركة. يمكن للحوسبة اآلن أن تدمج النصوص والصوت والفيديو والرسوم املتحركة واملحاكاة  

 والحوسبة والشبكات، كل ذلك عبر اإلنترنت. 
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 استمرارية ثراء الوسائط 6-6-2

 
 استمرارية ثراء الوسائط 2- 6-6الشكل 

 

، يمكن أن  2-6-6مرة أخرى، هناك سلسلة متصلة من حيث ثراء الوسائط، كما هو موضح في الشكل  
ً
. مرة أخرى أيضا

، يتم تمثيل أشكال مختلفة من  6.6.2يؤثر تصميم وسيط معين على موقعه في السلسلة. على سبيل املثال في الشكل 

 ما تكون م 
ً
 تتحدث بشكل رئيس ي، أو محاضرة  التدريس باستخدام الفيديو باللون األزرق. عادة

ً
حادثات تيد رؤوسا

 في  
ً
)ولكن ليس كلها(. تستخدم أكاديمية خان الرسومات الديناميكية باإلضافة   xMOOCsمتلفزة، كما هو الحال دائما

حول بنية البكتيريا الرسومات اليدوية   Armando Hasudunganمن  You Tubeإلى التعليق الصوتي، ويستخدم فيديو 

 باإلضافة إلى التعليق الصوتي. يمكن أن تستخدم عمليات البث التلفزيوني التعليمية مجموعة أكبر من تقنيات الفيديو. 

 أغنى من حيث   إنقاصه وفقومع أن ثراء الفيديو يمكن زيادته أو 
ً
الطريقة املستخدمة، إال أن الفيديو سيكون دائما

 من حيث أنظمة الرموز، والفيديو حتى لو  الوسائ
ً
ط من الراديو أو الكتب املدرسية. لن يكون الراديو وسيلة غنية أبدا

أخذ شكل الرأس املتحدث سيكون أكثر ثراًء من الراديو. مرة أخرى، ال يوجد حكم معياري مطلق هنا. يمكن أن يكون  

" بمعنى االستثمار الكامل لخصائص الوسا
ً
ئط أو أنظمة الرموز. قد يكون البرنامج اإلذاعي املنتج بطريقة  الراديو "غنيا

جيدة أكثر فاعلية من الناحية التعليمية من الفيديو املنتج بطريقة سيئة. ولكن فيما يتعلق بتمثيل املعرفة، فإن  

 أقل من إمكانيات الفيديو. 
ً
 إمكانيات الراديو من حيث ثراء الوسائط ستكون دائما

 ليمية لثراء الوسائطالقيمة التع 6-6-3
ولكن إلى أي مدى يجب أن تكون الوسائط غنية لتناسب التعليم والتعلم؟ من منظور التدريس، تتمتع الوسائط الغنية  

بمزايا أكثر من وسيط االتصال املنفرد، ألن الوسائط الغنية تمكن املعلم من فعل املزيد. على سبيل املثال، يمكن اآلن  

ة التي كانت تتطلب من قبل املتعلمين أن يكونوا حاضرين في وقت ومكان معينين ملراقبة  تسجيل العديد من األنشط

العمليات أو اإلجراءات مثل عرض البراهين الرياضية أو إجراء التجارب العملية أو املعالجات الطبية أو فك مكربن  
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ر الظواهر املكلفة للغاية أو التي يصعب  وإتاحتها للمتعلمين لعرضها في أي وقت. في بعض األحيان، يمكن إظها السيارة،

 عرضها في الصف الدراس ي من خالل الرسوم املتحركة أو املحاكاة أو تسجيالت الفيديو أو الواقع االفتراض ي. 

عالوة على ذلك، يمكن لكل متعلم أن يحصل على نفس ما يحصل علية املتعلمون اآلخرون، ويمكنه مشاهدة العملية  

يمكن أن يضمن التحضير الجيد قبل التسجيل إظهار العمليات بشكل صحيح وواضح. إن إدخال    عدة مرات حتى يتقنها.

الصوت في الفيديو يتيح التعلم من خالل حواس متعددة. إن استخدام تراكيب بسيطة من الوسائط، مثل استخدام  

واحدة  من خالل وسيلة اتصال    الصوت املرافق لسلسلة من اإلطارات الثابتة في النص، سيكون أكثر فاعلية من التعلم 

(. تستثمر مقاطع الفيديو التي انتجتها أكاديمية خان بشكل فعال قوة الصوت  Durbridge  ،1984نظر على سبيل املثال،  )

 آخر من الثراء، إنه القدرة على التواصل مع املتعلمين أو االستجابة  
ً
مع الرسومات الديناميكية. تضيف الحوسبة عنصرا

 لم.ملدخالت املتع

من وجهة نظر املتعلم، البد من بعض الحذر تجاه الوسائط الغنية. هناك مفهومان مهمان بشكل خاص هما الحمل  

. ينتج الحمل املعرفي  Vygotsky’s Zone of Proximal Developmentاملعرفي الزائد ومنطقة فيجوتسكي للتطوير القريب  

 بحيث ال يستطيعون  الزائد عندما يتم تزويد الطالب بالكثير من املعلوم
ً
ات على مستوى معقد للغاية أو بسرعة كبيرة جدا

هي الفرق بين ما يمكن للمتعلم    ZPD(. منطقة فيجوتسكي للتطوير القريب أو  Sweller  ،1988)استيعابها بشكل صحيح  

كبير من   دون مساعدة وما الذي يمكنه عمله بوجود مساعدة. قد تحتوي الوسائط الغنية على قدر  وحده القيام به 

 املعلومات املكثفة في فترة زمنية قصيرة للغاية وستتوقف قيمتها إلى حد بعيد على مستوى استعداد املتعلم لتفسيرها. 

على سبيل املثال، قد نستخدم مقطع الفيديو الوثائقي إلظهار تعقيد السلوك البشري أو النظم الصناعية املعقدة،  

داد من حيث ما يجب البحث عنه، أو لتحديد املفاهيم أو املبادئ التي يمكن  ولكن قد يحتاج املتعلمون إما إلى اإلع

توضيحها في الفيلم الوثائقي. من ناحية أخرى، يعد تفسير الوسائط الغنية مهارة يمكن تدريسها بشكل واضح من خالل  

  نحو وتيوب محدودة في (. على الرغم من أن مقاطع فيديو يBates and Gallagher ،1977العرض التوضيحي واألمثلة )

 استيعابها بسهولة أكبر من الفيديو املستمر البالغ 
ً
 50ثماني دقائق ألسباب فنية بشكل أساس ي، إال أنه يمكن أيضا

 ملساعدة املتعلمين على االستفادة الكاملة من الوسائل التعليمية الغنية. 
ً
 مهما

ً
 دقيقة. وبالتالي، يعد التصميم أمرا

 ثرية؟  وسائط بسيطة أو  6-6-4
 إذا كنت  

ً
من طبيعي عند اختيار الوسائط للتدريس االنحياز إلى "أغنى" أو أقوى وسيط. ملاذا استخدم تسجيال صوتيا

 ستطيع استخدام الفيديو؟ في الواقع هناك عدة أسباب:أ

التكلفة وسهولة االستخدام: قد يكون استخدام التسجيل الصوتي أسرع وأبسط، خاصة إذا كان يستطيع   •

 نفسها؛تحقيق األهداف التعليمية 

قد تتسبب الوسائط الغنية بتشتيت انتباه الطالب عن النقطة األساسية في التدريس. على سبيل املثال، قد   •

 للطرق مز 
ً
 لشرح تدفق حركة املرور جميع أنواع األشياء التي تحرف  يتضمن مقطع الفيديو يعرض تقاطعا

ً
دحما

اللجوء إلى رسم تخطيطي بسيط    األفضلانتباه املشاهد عن املالحظة الفعلية ألنماط حركة املرور. قد يكون من  

 مالحظتها؛أو رسوم متحركة تركز فقط على الظاهرة التي يجب  

على سبيل املثال، إذا كان على الطالب متابعة ومناقشة فكرة    الوسيط الغني قد يكون غير مناسب ملهمة التعلم. •

 ذا سلوكيات مزعجة  
ً
معينة أو سلسلة من التفكير، فقد يكون النص أفضل من شريط فيديو يسجل محاِضرا

 يتحدث عن سلسلة التفكير. 

، ثم نلجأ إلى وسيط أكثر ت
ً
 النظر في استخدام أبسط وسيط أوال

ً
 أو ثراًء فقط إذا  بشكل عام، من املغري دائما

ً
عقيدا

كان الوسيط البسيط ال يستطيع تحقيق أهداف التعلم بالشكل املناسب. ومع ذلك، يجب إيالء االعتبار لثراء الوسائط  
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كمعيار عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالوسائط أو التكنولوجيا، ألن الوسائط الغنية قد تمكن من تحقيق أهداف التعلم  

 نال باستخدام وسيط بسيط. التي ستكون صعبة امل

هذه هي آخر خصائص الوسائط والتكنولوجيا التي يمكنها التأثير على القرارات املتعلقة بالتعليم والتعلم. سيقدم القسم  

 .
ً
 التالي نظرة عامة وملخصا

 

 ما مدى ثراء وسيطك؟ 6-6النشاط 

 البحث"هل توافق على ما يلي: 
ً
  عن أبسط وسيط  من املبادئ التوجيهية املفيدة دائما

ً
 ."أوال

 ما مدى أهمية ثراء الوسيلة عند اتخاذ القرارات بشأن استخدام الوسائط والتكنولوجيا؟ 

. إذا لم يكن كذلك، ملاذا ال؟ إذا  2-6-6الشكل  املخطط فيختلفة على املوسائط الوضع طريقة تهل توافق على 

 التعليق أدناه.كنت ترغب في مشاركة ردك، يرجى استخدام مربع 
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Durbridge, N. (1984) Audio cassettes, in Bates, A. (ed.) The Role of Technology in Distance Education London: 
Routledge (re-published in 2014) 
Sweller, J. (1988) Cognitive load during problem solving: effects on learning, Cognitive Science, Vol. 12 

Vygotsky, L.S. (1987). Thinking and speech, in R.W. Rieber & A.S. Carton (eds.), The collected works of L.S. 
Vygotsky, Volume 1: Problems of general psychology (pp. 39–285). New York: Plenum Press. (Original work 
published 1934.) 
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 أسس الوسائط التعليميةفهم  6-7

 إلى حد ما، لكن في أي مجال موضوعي، من املهم فهم األسس التي تقوم  
ً
 ونظريا

ً
أدرك أن هذا الفصل قد يبدو مجّردا

عليها املمارسة. وهذا ينطبق بقوة أكبر على فهم الوسائط والتكنولوجيا في التعليم، ألنه مجال ديناميكي يتغير باستمرار.  

عتبر تطوراوما   الوسائط هذا العام سيكون على األغلب خلف التطورات الجديدة في التكنولوجيا في العام   جذرية في  تي 

املقبل. في مثل هذا البحر املتغير، من الضروري إذن النظر في بعض املفاهيم أو املبادئ التوجيهية التي من املحتمل أن  

 تظل ثابتة، أيا كانت التغييرات التي تحدث على مر السنين. 

اإلرشاد الرئيسية الخاصة بي، وهي النقاط الرئيسية التي كنت أركز عليها طوال هذا   هي نجوم لذلك بإيجاز، هذه 

 الفصل.
 

 الرئيسية  الخالصات 

التقنيات هي مجرد أدوات يمكن استخدامها بعدة طرق. ما يهم أكثر هو كيف يتم تطبيق التقنيات. يمكن   .1

 في التعليم. لذلك، عند تقدير قيمة التكنولوجيا، نحتاج  
ً
تطبيق نفس التكنولوجيا بطرق مختلفة، خصوصا

هذا في جوهره التركيز أكثر  يعني  التكنولوجيا.إلى النظر عن كثب في الطرق التي يمكن وفقها توظيف هذه 

 للتكنولوجيا  -على الوسائط 
ً
أكثر من التركيز على األدوات أو التقنيات   -التي تمثل االستخدام األكثر شموال

.
ً
 الفردية نفسها، مع االستمرار في االعتراف بأن التكنولوجيا هي عنصر أساس ي في جميع الوسائط تقريبا

2.  
ً
 لوجه كأحد الوسائط،    من خالل التركيز على الوسائط بدال

ً
من التقنيات، يمكننا حينئٍذ اعتبار التدريس وجها

 مما يتيح إجراء مقارنات مع املزيد من الوسائط القائمة على التكنولوجيا وفق عدد من األبعاد أو الخصائص. 

 مجتمعة، فإن العناصر األساسية الستة  .3
ً
ستخدم عادة

 
الرئيسية في  مع إدراك أن الوسائط التعليمية ت

 الوسائط هي:

•  
ً
 لوجه   التدريس وجها

 النص  •

 )الثابتة( الرسومات  •

 الصوت )بما في ذلك الكالم( •

 الفيديو •

 الحوسبة )بما في ذلك الرسوم املتحركة واملحاكاة والواقع االفتراض ي(  •

زات الفريدة  تختلف الوسائط من حيث أشكالها وأنظمة الرموز والقيم الثقافية. يشار بشكل متزايد إلى هذه املي .4

على أنها إمكانات الوسائط أو التكنولوجيا. وبالتالي، يمكن استخدام وسائط مختلفة ملساعدة املتعلمين على  

 التعلم بطرق مختلفة وتحقيق نتائج مختلفة، وبالتالي تخصيص التعلم أكثر. 

تالفها. من خالل التركيز  هناك العديد من األبعاد التي تفيد في تحديد تشابه التقنيات مع بعضها البعض أو اخ .5

على هذه األبعاد، يصبح لدينا أساس لتحليل الوسائط والتقنيات الجديدة، ملعرفة أين تتناسب مع املشهد  

 الحالي، وتقويم فوائدها أو قيودها املحتملة للتعليم والتعلم. 

ث خصائص أو  قد تكون هناك خصائص أو أبعاد أخرى للوسائط التعليمية، يمكن تحديدها، ولكن هناك ثال  .6

 أبعاد رئيسية تتمتع بأهمية خاصة:

 البث مقابل التواصل  •

 التزامن )مباشر( مقابل عدم التزامن )التسجيل(  •

 الوسيط الواحد مقابل الوسائط الغنية  •
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عد محدد سيتوقف في  .7  مع خاصية أو ب 
ً
ومع ذلك، فإن تحديد املكان الذي يكون فيه وسيط معين متناسبا

تصميم هذا الوسيط. في الوقت نفسه، عادة ما يكون هناك حد ملدى فرض  معظم الحاالت على كيفية 

  األبعاد؛التكنولوجيا على أحد هذه 
ً
عد، خاضعا من املحتمل أن يكون هناك موقف "طبيعي" واحد لكل ب 

 للتصميم الجيد، فيما يتعلق باستثمار الوسيط في الوسائل التعليمية.

 من أهداف التعلم والنتائج املرجوة، مع  بعد ذلك، ينبغي تقويم هذه الخصائص أو ا .8
ً
ألبعاد للوسائط انطالقا

ن من تحقيق األهداف التي لم تكن تعتبر من قبل  
ّ
إدراك أن الوسيط أو التطبيق التعليمي الجديد قد يمك

 ممكنة. 

مع مرور الوقت، تميل الوسائط إلى أن تصبح أكثر تواصلية وغير متزامنة و "غنية"، مما يوفر للمعلمين   .9

 واملتعلمين أدوات أكثر قوة للتدريس والتعلم.

من خالل مجموعة من األدوات والوسائط أن تدمج جميع خصائص    ا تستطيعاإلنترنت وسيلة قوية للغاية ألنه .10

 وأبعاد الوسائط التعليمية.

 

 تحليل استخدامك الحالي للتكنولوجيا  7-6النشاط 

، وغير  خذ واحدة من الدورات التي تدرسها في الوقت  .1
ً
الحالي. كيف يمكنك أن تجعل تعليمك أكثر تواصال

 بالوسائط. ما هي الوسائط أو التقنيات التي ستساعدك في القيام بذلك؟ 
ً
 متزامن، وغنيا

 )ب( عيوب أو  اكتب ما تراه )أ( مزايا  .2
ً
 .تغيير طريقة تدريسك بهذه الطريقةفي  ا

 عند تقرير استخدام تكنولوجيا جديدة  هل تعتقد أن تطبيق األبعاد األربعة املوصوفة هنا سيكو  .3
ً
ن مفيدا

 أو عدم استخدامها؟ إذا لم يكن كذلك، ملاذا ال؟ 

 من التعليقات على إجاباتك.
ً
 يجب أن يقدم الفصل التالي مزيدا
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 الفصل السابع: االختالفات التربوية بين الوسائط
 

 الهدف من هذا الفصل 

 تحديد الخصائص التربوية الرئيسية للوسائط التالية:   .1

   النص؛ •

 الصوت؛ •

 فيديو؛ ال •

   الحوسبة؛ •

 وسائل التواصل االجتماعي.  •

 لتحديد األدوار التربوية املناسبة للوسائط املختلفة.   يتوفير إطار تحليل .2

 تمكينك من تطبيق هذا التحليل على أي وحدة معينة من التدريس. .3

 

 يغطيه هذا الفصل ما الذي 

 التفكير في االختالفات التربوية بين الوسائط  7-1 •

 النص  7-2 •

 الصوت 7-3 •

 الفيديو 7-4 •

 الحوسبة  7-5 •

 وسائل التواصل االجتماعي  7-6 •

 إطار لتحليل الخصائص التربوية للوسائط التعليمية 7-7 •

 

 في هذا الفصل األنشطة التالية
ً
 :ستجد أيضا

 الخصائص التربوية الفريدة للنص تحديد   2-7النشاط  •

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للصوت 3-7النشاط  •

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للفيديو  4-7النشاط  •

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للحوسبة  5-7النشاط  •

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة لوسائل التواصل االجتماعي  6-7النشاط  •

 اختيار الوسائط للوحدة التدريسية  7-7نشاط  •
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 الرئيسية  الخالصات 

 من الوسائط املتاحة للتدريس والتعلم. خاصه: 
ً
 هناك مجموعة واسعة جدا

تتميز النصوص والصوت والفيديو والحوسبة والوسائط االجتماعية بخصائص فريدة تجعلها مفيدة للتعليم   •

 والتعلم؛

 سيتعين اختيار أو تركيب الوسائط من خالل:   •

 التدريس؛فلسفة التدريس الشاملة الكامنة وراء   -

   املحتوى؛متطلبات العرض وهيكلية املوضوع أو   -

 نبغي تطويرها لدى املتعلمين؛ املهارات التي ياملحتوى، أو   -

 خيال املعلم أو  -
ً
واملتعلمين بشكل متزايد( في تحديد األدوار املحتملة للوسائط املدرب )أخيرا وليس آخرا

 املختلفة؛ 

 معرفتهم؛ توفر وسائل التواصل االجتماعي للمتعلمين أدوات فعالة إلنشاء مواد تعليمية خاصة بهم أو إلظهار   •

راسية وفق االهتمامات الخاصة بكل طالب، مما يسمح للطالب بالبحث عن املحتوى  يمكن تنظيم املواد الد •

 التعلم؛واملوارد املناسبة لدعم تطوير الكفاءات املرغوبة أو مخرجات 

 باملجان عبر  •
ً
 أكثر فأكثر ومتاحا

ً
نتيجة لذلك، يمكن للمتعلمين البحث عن   اإلنترنت؛أصبح املحتوى مفتوحا

 املدرب؛طبيقها بما يتجاوز الحدود التي قد يفرضها األستاذ أو املعلومات وتطبيقها وت

 اإلنترنت؛يمكن للطالب إنشاء بيئات التعلم الشخصية الخاصة بهم عبر   •

 تعلمهم؛سيظل العديد من الطالب بحاجة إلى منهج منظم يوجه  •

 لضمان جودة التعلم عبر وسائل التو  •
ً
 االجتماعي؛اصل من املرجح أن يكون وجود املعلم وتوجيهه ضروريا

ق بين حرية املتعلم الكاملة واإلمعان في التوجيه، لتمكين املتعلمين من تطوير  •
ّ
على املعلمبن إيجاد بيئة توف

 . املهارات األساسية الالزمة في العصر الرقمي

 
 

 

 

 

 

 



215 
 

 التفكير في االختالفات التربوية للوسائط 7-1

 
 خاصية فريدة للفيديو؟هل تعتبر الحركة البطيئة  1- 1-7الشكل 

 انقر على الصورة ملشاهدة الفيديو. الصورة: صب الزئبق في النيتروجين السائل: جامعة نوتنغهام
 

في الفصل األخير، حددت ثالثة أبعاد أساسية للوسائط والتكنولوجيا يمكن من خاللها تحديد موقع أي تكنولوجيا. في 

لتحديد الوسائط التي يجب استخدامها عند التدريس. في هذا الفصل سأركز في  الفصلين التاليين، سأناقش طريقة 

 أو مجموعة معايير الستخدامها  
ً
املقام األول على االختالفات التربوية بين الوسائط. في الفصل التالي، سأقدم نموذجا

 .عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالوسائط والتكنولوجيا للتدريس

 الخطوات األولى7-1-1
 من أي قرار حول استخدام التكنولوجيا في التعليم والتدريب. لقد  

ً
سوف تكون االفتراضات حول عملية التعلم جزءا

رأينا في وقت سابق من هذا الكتاب كيف تؤثر املواقف ونظريات التعلم املختلفة في تصميم التدريس، وستحدد هذه  

 اختيار املعلم أو املدرب 
ً
للوسائط املناسبة. وبالتالي، فإن الخطوة األولى هي أن تقرر ماذا تدّرس وكيف  التأثيرات أيضا

 .تريد أن تدّرس

، ولكن باختصار، هناك خمسة أسئلة مهمة يجب طرحها  5-2لقد تم بحث هذا املوضوع بالتفصيل خالل الفصلين 

 :حول التدريس والتعلم لدى اختيار واستخدام الوسائط أو التقنيات املناسبة

 موقفي املعرفي األساس ي حول املعرفة والتدريس؟ما  •

 املطلوبة؟ما املخرجات التعليمية   •

 التعليمية؟ ما طرائق التدريس التي سيتم استخدامها لتسهيل الوصول إلى املخرجات  •

 ما الخصائص التعليمية الفريدة لكل وسيط أو تكنولوجيا، وما مدى توافقها مع متطلبات التعلم والتعليم؟  •

 د املتاحة؟ ما املوار  •
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ن اإلمكانات التي تقدمها الوسائط  إ هذه ليست أسئلة يتم طرحها بشكل متسلسل، ولكن بطريقة دورية أو تكرارية، حيث  

قد تدّل إلى طرق تدريس بديلة أو حتى إلى مخرجات تعليمية لم يتم لحظها منذ البداية. عند النظر في الخصائص  

ؤدي ذلك إلى بعض التغييرات في املحتوى الذي سيتم تغطيته واملهارات التي  التربوية الفريدة للوسائط املختلفة، قد ي

 .سيتم تطويرها. لذلك، في هذه املرحلة، يجب أن تظل القرارات املتعلقة باملحتوى واملخرجات التعليمية مؤقتة

 تحديد الخصائص التعليمية الفريدة للوسيط 7-1-2
حد فنون التدريس هي في أ واع املختلفة من التعلم. لذلك فلذلك فإن تقدم الوسائط املختلفة إمكانات مختلفة لألن

الغالب أيجاد أفضل تطابق بين الوسائط واملخرجات التعليمية املطلوبة. نستكشف هذه العالقة في هذا الفصل،  

 للعدد الكبير من األبحاث السابقة املمتازة حول هذا املوضوع )انظر، على سب
ً
 ملخصا

ً
يل املثال،  ولكننا نقدم أوال

؛ 1985بيتس،  ؛1983كالرك،  ؛1981، 1979سالومون،  ؛1977شرامم،  ؛1974أولسون وبرونر،  ؛1967ترينامان، 

 (.2009ماير،  ؛2009بيرك،  ؛2006، كومي

 :أشار هذا البحث إلى أن هناك ثالثة عناصر أساسية يجب أخذها في االعتبار عند تحديد الوسائط املستخدمة

 املحتوى؛ •

 ملحتوى بنية ا •

 .املهارات •

( أن التعلم ينطوي على جانبين متميزين: اكتساب املعرفة بالوقائع واملبادئ واألفكار  1974يدعي أولسون وبرونر )

، هذه ليست   والقوانين؛واملفاهيم واألحداث والعالقات والقواعد 
ً
واستخدام هذه املعرفة في تطوير املهارات. هنا أيضا

بالضرورة عملية متسلسلة. قد يكون تحديد املهارات ثم العمل مرة أخرى لتحديد املفاهيم واملبادئ الالزمة لدعم  

 ما يتم دمج محتوى التعلم وتطوير املهارات ف
ً
ي أي عملية تعليمية.  املهارات طريقة أخرى صالحة للعمل. في الواقع، غالبا

 .ومع ذلك، عند اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا، من املفيد التمييز بين املحتوى واملهارات

 تمثيل املحتوى  .7-1-2-1

تختلف الوسائط في املدى الذي يمكن أن تمثل به األنواع املختلفة من املحتوى، ألنها تختلف في أنظمة الرموز )النص،  

رأينا في الفصل (. Salomon ،1979) لثابتة، الصور املتحركة، إلخ( التي تستخدمها لتمثيل املعلوماتالصوت، الصور ا

السابق أن الوسائط املختلفة تستطيع الجمع بين أنظمة الرموز املختلفة. تؤثر االختالفات بين الوسائط في طريقة  

املختلفة املحتوى. وبالتالي هناك فرق بين التجربة   الجمع بين أنظمة الرموز على الطريقة التي تمثل بها هذه الوسائط

ستخدم أنظمة الرموز  
 
املباشرة والوصف املكتوب والتسجيل املتلفز واملحاكاة الحاسوبية لنفس التجربة العلمية. ت

من    املختلفة لنقل أنواع مختلفة من املعلومات حول التجربة نفسها. على سبيل املثال، يمكن اشتقاق مفهومنا للحرارة 

درجة مئوية( أو الكلمات )الحركة العشوائية للجزيئات( أو الرسوم املتحركة أو مالحظة    800اللمس أو الرموز الرياضية )

التجارب. "معرفتنا" بالحرارة ليست نتيجة ثابتة، بل تزايدية. يتطلب جزء كبير من التعلم مكاملة عقلية للمحتوى الذي  

 ما يكون الفهم األعمق ملفهوم أو  يتم الحصول عليه من خالل أنظمة الو 
ً
سائط والرموز املختلفة. لهذا السبب، غالبا

 عن تكامل املحتوى املستمد من مجموعة متنوعة من 
ً
 (.Mayer ،2009)الوسائط فكرة ما ناتجا

 في قدرتها على التعامل مع املعرفة امللموسة أو املجردة. يجري التعامل مع املعرفة امل
ً
جردة في  تختلف الوسائط أيضا

املقام األول من خالل اللغة. في حين أن جميع الوسائط يمكنها التعامل مع اللغة، سواء في شكل مكتوب أو منطوق،  

تختلف الوسائط في قدرتها على تمثيل املعرفة امللموسة. على سبيل املثال، يمكن أن يعرض التلفزيون أمثلة ملموسة  

حدث" امللموس، وأن يحلل املسار الصوتي الحدث باستخدام مصطلحات  للمفاهيم املجردة، وأن يعرض الفيديو "ال 
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 املتعلمين على االنتقال من امللموس إلى املجرد والعودة مرة أخرى،  
ً
مجردة. يمكن أن تساعد الوسائط املصممة جيدا

 .مما يؤدي مرة أخرى إلى فهم أعمق

 بنية املحتوى  7-1-2-2

 في طريقة تنظيم امل
ً
حتوى. تميل الكتب والهاتف والراديو والبودكاست والتعليم املباشر إلى تقديم  تختلف الوسائط أيضا

محتوى بشكل تسلسلي أو تتابعي.  بينما يمكن تمثيل األنشطة املوازية من خالل هذه الوسائط )على سبيل املثال،  

ذه األنشطة بالتتابع من خالل  الفصول املختلفة التي تتناول األحداث التي تحدث في وقت واحد(، ال يزال يتعين تقديم ه 

هذه الوسائط. أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون أكثر قدرة على تقديم أو محاكاة العالقة املتداخلة بين متغيرات متعددة  

 التعامل مع املسارات املتفرعة أو البديلة من خالل املعلومات، ولكن  
ً
تحدث في وقت واحد. يمكن ألجهزة الكمبيوتر أيضا

 ما تك 
ً
 .ون ضمن حدود محددة بدقةعادة

 في الطريقة التي ينبغي اتباها لهيكلة املعلومات. تجري هيكلة املحتوى في بعض 
ً
 كبيرا

ً
تختلف املوضوعات اختالفا

املوضوعات )على سبيل املثال، العلوم الطبيعية، والتاريخ( وفق طرق معينة يحددها املنطق الداخلي لتخصص املوضوع.  

  قد يكون هذا الهيكل مح
ً
 جدا

ً
 أو عالقات معينة بين مفاهيم مختلفة، أو مفتوحا

ً
، ويتطلب تسلسال

ً
 أو منطقيا

ً
 جدا

ً
ددا

، مما يتطلب من املتعلمين التعامل مع مواد شديدة التعقيد بطريقة مفتوحة أو حدسية
ً
 .أو فضفاضا

بها مع الهياكل املطلوبة في مجاالت  الوسائط تتباين في طريقة تقديم املعلومات وفي الطريقة التي تتعامل وملا كانت 

مواضيع مختلفة، يجب اختيار الوسائط التي تتوافق بشكل أفضل مع طريقة العرض املطلوبة ومع البنية الغالبة  

 في الوسائط. هذا يعني أن خبراء املوضوع يجب  
ً
 مختلفا

ً
للموضوع. وبالتالي، ستتطلب مجاالت املوضوعات املختلفة توازنا

اركة عميقة في القرارات املتعلقة باختيار الوسائط واستخدامها، للتأكد من أن الوسائط املختارة تتناسب  أن يشاركوا مش

 .مع متطلبات العرض وهيكلية املوضوع

 تنمية املهارات  7-1-2-3

 في مدى قدرتها على تطوير املهارات املختلفة. يمكن أن تتراوح املهارات بين 
ً
املهارات العقلية  تختلف الوسائط أيضا

 Krathwohl أجراهالتعديل الذي   Koumi (2015) واملهارات الحركية واملهارات العاطفية )العواطف، املشاعر(. استخدم

( لتحديد إمكانات النصوص والفيديو للوصول  1956حول تصنيف األهداف التعليمية ) Bloom بلوم ملفهوم (2002)

 .إلى األهداف التعليمية

 يكون الفهم هو املستوى األدنى للمخرجات التعليمية الفكرية ملعظم املواد التعليمية. يميز بعض الباحثين  من املرجح أن

بين الفهم السطحي والفهم العميق. في أعلى مستوى من املهارات يأتي تطبيق   (Säljö  ،1976و  Martonاملثال،  على سبيل  )

 .الضروري تطوير مهارات التحليل والتقويم وحل املشكالتما فهمه املتعلم على املواقف الجديدة. هنا يصبح من 

وبالتالي، فإن الخطوة األولى هي تحديد أهداف أو مخرجات التعلم، من حيث املحتوى واملهارات، مع إدراك أن استخدام  

 .بعض الوسائط قد يؤدي إلى إمكانيات جديدة فيما يتعلق بمخرجات التعلم

 الوسائط؟لخصائص الفريدة أم ا -اإلمكانات التربوية  7-1-3
( لوصف اإلمكانيات  1977مصطلح "اإلمكانات" هو مصطلح تم تطويره في األصل من قبل عالم النفس جيمس جيبسون ) 

املتصورة لكائن ما فيما يتعلق ببيئته )على سبيل املثال، يشير شكل مقبض الباب للمستخدم إلى أنه يجب تدويره أو  

على الباب إلى أنه ينبغي دفعه.(. تم تخصيص املصطلح بواسطة عدد من املجاالت،  سحبه، بينما تشير لوحة مسطحة 

 .بما في ذلك التصميم التعليمي والتفاعل بين اإلنسان واآللة

ألغراض تعليمية محددة. تجدر    هذا الوسيط وبالتالي فإن اإلمكانات التعليمية لوسيط معين تتعلق بإمكانيات استخدام  

 ما يكون  اإلشارة إلى أن اإلمك 
ً
انات تعتمد على التفسير الذاتي للمستخدم )في هذه الحالة هو املعلم أو املدرب(، وغالبا
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 على ذلك الوسيط. على سبيل املثال، يمكن استخدام الفيديو  
ً
من املمكن استخدام وسيط معين بطرق ليست حكرا

األقل بين إمكانات املحاضرة والفيديو. كما    لتسجيل املحاضرة وعرضها. في هذا املعنى، هناك تشابه في جانب واحد على

 Bates and Gallagher يمكن للطالب اختيار عدم استخدام وسيلة بالطريقة التي قصدها املدرب. على سبيل املثال، وجد

أن بعض طالب العلوم االجتماعية اعترضوا على برامج تلفزيونية اعتمدت األسلوب الوثائقي الذي يتطلب   (1977)

 من تقديم املفاهيمتطبيق امل
ً
 .عرفة أو التحليل بدال

 من اإلمكانات، ألن مصطلح "الخصائص  
ً
استخدم آخرون )وأنا منهم( مصطلح "الخصائص الفريدة" للوسيط بدال

الفريدة" يشير إلى أن ثمة استخدامات خاصة للوسيط ال يمكن تكرارها بسهولة من قبل الوسائط األخرى، وبالتالي فهو  

تمييز الوسائط واختيارها واستخدامها. على سبيل املثال، قد يصعب على الوسائط األخرى مجاراة اإلمكانات  يفيد أكثر في  

التي يقدمها استخدام العرض البطيء للفيديو إلظهار عملية ميكانيكية )ولكن ليس من املستحيل(. سوف أركز في ما يلي  

 من اإلمكانات العامة، مع أن الطبيعة الذاتية واملرنة  بشكل أكبر على اإلمكانات الفريدة أو الخاصة لكل وسيط ب
ً
دال

 .لتفسير الوسائط تجعل من الصعب التوصل إلى أي استنتاجات دقيقة وسريعة

 :سأحاول اآلن في األقسام التالية تحديد بعض الخصائص التربوية الفريدة للوسائط التالية

 النص؛ •

 الصوت؛ •

 الفيديو؛ •

 الحوسبة؛  •

 .التواصل االجتماعيوسائل  •

، لكنني سأبحث على وجه التحديد في الخصائص  
ً
 لوجه وسيطا

ً
 اعتبار التدريس وجها

ً
من الناحية الفنية، ينبغي أيضا

 لوجه في الفصل 
ً
 .، حيث أناقش طرق التقديم9الفريدة للتدريس وجها

 الغرض من التمرين 7-1-4
م أهدافي في هذا الفصل. ال أحاول تقديم قائمة نهائية بالخصائص  قبل البدء في تحليل الوسائط املختلفة، من املهم فه 

 بما يكفي لتحديد هذه الخصائص بشكل ال  
ً
 وألن العلم ليس قويا

ً
التربوية الفريدة لكل وسيط. وألن السياق مهم جدا

قيام بذلك، سأحدد ما  لبس فيه، أقترح في األقسام التالية طريقة للتفكير في اإلمكانات التعليمية للوسائط املختلفة. لل

 .أعتقد أنها أهم الخصائص التربوية لكل وسيط

 بشكل خاص على املوضوع الذي يعمل فيه. النقطة  
ً
ومع ذلك، قد يتوصل كل قارئ إلى استنتاجات مختلفة، اعتمادا

 في مجال موضوعه، وه
ً
ذا يتطلب  املهمة هي أن يفكر املعلمون واملدربون في ما يمكن أن يسهم به كل وسيط تعليميا

 عن السمات التربوية الرئيسية لكل وسيط
ً
 لكل من احتياجات طالبهم وطبيعة مجالهم الدراس ي، فضال

ً
 عميقا

ً
 .فهما

 .استمع إلى التسجيل الصوتي التالي للحصول على توضيح لالختالفات بين الوسائط

 ثانية(  41الصوتي أعاله ) قصة الكلب األشعث لطوني: انقر فوق تشغيل على التسجيل  1-4-7التسجيل الصوتي 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/wp-content/uploads/sites/29/2015/04/Tony-Shaggy-

dog-1.mp3 
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 النص 7-2

 
 كذلك؟أليس  –الكتاب الجيد ضاهي ال ش يء ي 1- 2-7الشكل 

 

 امليزات التربوية الفريدة للنص 7-2-1
أثرها في التعلم على األقل يعادل أثر    منذ اختراع مطبعة غوتنبرغ، كانت الطباعة تقنية تعليم مهيمنة، ويمكن القول إن  

    تؤديلغالب كتب مطبوعة رغم ازدياد الكتب الرقمية،  كالم املعلم. حتى اليوم، ال تزال الكتب املدرسية، وهي في ا
ً
أيضا

 في التعليم الرسمي والتدريب والتعليم عن بعد. ال 
ً
 رئيسيا

ً
ستخدم أنظمة  يزال العديد من الدروس عبر اإلنترنت يدورا

 .إدارة التعلم القائمة على النصوص ومنتديات الحوار غير املتزامنة عبر اإلنترنت

الذي يجعل النص وسيلة تعليمية قوية، وهل سيبقى كذلك، بالنظر إلى آخر التطورات في تكنولوجيا  ملاذا هذا؟ ما 

 املعلومات؟

 ميزات العرض  7-2-1-2

يمكن أن يأتي النص وفق العديد من التنسيقات، بما في ذلك الكتب املدرسية املطبوعة والرسائل النصية والروايات  

 .الت والروايات واملناقشات غير املتزامنة عبر اإلنترنت وما إلى ذلكواملجالت والصحف واملالحظات واملقا
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أنظمة الرموز الرئيسية في النص هي اللغة مكتوبة )بما في ذلك الرموز الرياضية( والرسومات الثابتة، والتي ستشمل  

 من الصور مثل الصور الفوتوغرافية أو اللوحات. يعد اللون سمة مه
ً
مة لبعض  املخططات والجداول ونسخا

 .املوضوعات، مثل الكيمياء والجغرافيا والجيولوجيا وتاريخ الفن 

 :فيما يلي بعض خصائص العرض الفريدة للنص

 بشكل خاص في التعامل مع التجريد والتعميم، خاصة من خالل اللغة  •
ً
عّد النص جيدا  املكتوبة؛ي 

 منظم؛يتيح النص التسلسل الخطي للمعلومات ضمن نسق  •

قدم ويفصل بين األدلة التجريبية أو البيانات من التجريدات أو االستنتاجات أو التعميمات  يمكن للنص أن ي •

 التجريبية؛ املستمدة من األدلة 

 متسلسلة؛تتيح البنية الخطية للنص تطوير حجة أو مناقشة متماسكة أو   •

 والعكس؛في الوقت نفسه، يمكن للنص أن يربط األدلة بالحجة  •

 ملحتواه؛ة للنص تتيح التحليل والنقد املستقلين الطبيعة املسجلة والدائم •

املعرفة بطريقة مختلفة عن اللغة  من تقديم تمكن الرسومات الثابتة، مثل الرسوم البيانية أو املخططات،  •

املكتوبة، إما من خالل تقديم أمثلة ملموسة من التجريد أو من خالل تقديم طريقة مختلفة لتمثيل نفس  

 .املعرفة

داخل بين كل من هذه امليزات مع الوسائط األخرى، ولكن ال يوجد وسيط آخر يجمع كل هذه الخصائص،  يوجد بعض الت

 .أو يمتلك نفس قوة النص فيما يتعلق بهذه الخصائص

( أن املعرفة األكاديمية هي شكل محدد من أشكال املعرفة التي تمتلك  3-7-2، القسم  2ناقشت في وقت سابق )الفصل  

نواع املعرفة األخرى، وخاصة عن تلك املعرفة أو املعتقدات القائمة فقط على الخبرة الشخصية  خصائص تميزها عن أ

املباشرة. املعرفة األكاديمية هي نوع من املعرفة من الدرجة الثانية يسعى إلى التجريد والتعميم القائم على املنطق  

 .واألدلة

 :معاييرها هياملكونات األساسية للمعرفة األكاديمية أو 

 وفق شكل ما )الكلمات والرموز والفيديو •
ً
 دائما

ً
 (؛ التدوين: يمكن تمثيل املعرفة تمثيال

 منه؛ الشفافية: يمكن تتبع مصدر املعرفة والتحقق   •

 التكاثر: يمكن إعادة إنتاج املعرفة أو الحصول على نسخ متعددة منها؛ •

 .آلخرين الوصول إليها وتحديهاقابلية التوصيل: يجب أن تكون املعرفة في صورة يمكن ل •

 .يفي النص باملعايير األربعة املذكورة أعاله، لذلك فهو وسيلة أساسية للتعلم األكاديمي

 تنمية املهارات  7-2-1-2

 لقدرة النص على التعامل مع التجريد، والحجة القائمة على األدلة، ومدى مالءمته للتحليل والنقد املستقلين،  
ً
نظرا

مفيد بشكل خاص لتطوير مخرجات التعليم العالي املطلوبة على املستوى األكاديمي، مثل التحليل والتفكير  فإن النص 

 .النقدي والتقويم

 .النص أقل فائدة إلظهار العمليات أو تطوير املهارات اليدوية، على سبيل املثال
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 الكتاب واملعرفة 7-2-2

 
الكتب الورقية إلى الكتب اإللكترونية، يصور هذا الفيديو الذي يستغرق دقيقة واحدة  منر  و ملر اما هو الكتاب؟  2- 2-7الشكل 

 ( 2014تاريخ الكتب ومستقبلها. انقر ملشاهدة الفيديو من جامعة اململكة املتحدة املفتوحة )© الجامعة املفتوحة، 
 

دور الكتاب، بسبب دوره املحوري في مع أن النص يمكن أن يأتي بعدة أشكال، إال أنني أريد التركيز بشكل خاص على 

التعلم األكاديمي. لقد أثبت الكتاب أنه وسيلة قوية بشكل ملحوظ لتطوير ونقل املعرفة األكاديمية، ألنه يفي باملكونات  

األربعة الالزمة لتقديم املعرفة األكاديمية، ولكن إلى أي مدى يمكن للوسائط الجديدة مثل املدونات والويكي والوسائط  

 تعددة ووسائط التواصل االجتماعي أن تحل محل الكتاب في املعرفة األكاديمية؟ امل

في الواقع، يمكن للوسائط الجديدة أن تتعامل مع بعض هذه املعايير، وأن توفر بالفعل قيمة مضافة، مثل سرعة  

للكتاب هي أنه يسمح بتطوير  النسخ واالنتشار في كل مكان، لكن ال يزال للكتاب بعض الصفات الفريدة. امليزة الرئيسية  

حجة مستدامة ومتماسكة وشاملة مع أدلة تدعم الحجة. ال يمكن للمدونات القيام بذلك إال لفترة محدودة )وإال فإنها  

 .تبقى مدونات بل تتحول إلى مقاالت أو كتب رقمية( ال 

ج الداعمة، وتسمح باستكشاف  في بعض األحيان تكون الكمية مهمة، وتسمح الكتب بجمع قدر كبير من األدلة والحج

، مع األدلة أو  
ً
 ومحمول. تتطلب الحجة املتسقة املدعومة جيدا

ً
أوسع ملسألة أو موضوع، ضمن تنسيق مكثف نسبيا

  
ً
التفسيرات البديلة أو حتى املواقف املضادة، "مساحة" إضافية من كتاب. قبل كل ش يء، يمكن أن توفر الكتب تماسكا

 مستدا
ً
 أو نهجا

ً
 ملواجهة الفوض ى واالرتباك الذي أو موقفا

ً
 ضروريا

ً
 ملشكلة أو مشكلة، وتوازنا

ً
 أو خاصا

ً
سببه العديد  يما

من األشكال الجديدة للوسائط الرقمية التي تتنافس باستمرار في جذب اهتمامنا، ولكن دورها يقتصر على موضوعات  

 تكون في الغالب أكثر صعوبة في التمثل والفهم
ً
 .أصغر كثيرا

ة أكاديمية مهمة أخرى للنص وهي أنه يمكن التدقيق فيه بعناية وتحليله وفحصه باستمرار، ويعزى ذلك هناك ميز 

 أكثر صرامة من حيث األدلة والعقالنية  
ً
 أو اختبارا

ً
 إلى أنه خطي ومحتواه ثابت بمجرد نشره، مما يتيح تحديا

ً
جزئيا

لة من تل   واالتساق. يمكن أن تقترب الوسائط املتعددة املسج 
ً
 مزيدا

ً
بية هذه املعايير، ولكن يمكن أن يوفر النص أيضا

، والذي  
ً
 وتكرارا

ً
من الراحة ومن حيث الوسائط، واملزيد من البساطة. على سبيل املثال، أجد تحليل الفيديو مرارا

 من تحليل النص الخطي، حتى لو كان كالهما يحتو 
ً
ي على  يتضمن العديد من املتغيرات وأنظمة الرموز، أكثر تعقيدا

 .حجج شديدة الدقة )أو متساوية في األهمية(
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 الشكل والوظيفة  7-2-2-1

 إذا تم تنزيله وقراءته على
ً
  Kindle أو iPad هل شكل الكتاب أو التمثيل التكنولوجي مهم؟ هل ال يزال الكتاب كتابا

ً
، بدال

؟ 
ً
 مطبوعا

ً
 من أن يكون نصا

األمر. في الواقع، وألغراض الدراسة، قد يكون اإلصدار الرقمي أكثر مالءمة ألن  ألغراض اكتساب املعرفة، ربما ال يختلف  

يحتوي مئات الكتب التي تم تنزيلها عليه سيكون بالتأكيد أفضل من حمل النسخ املطبوعة من نفس   iPad حمل جهاز

ن هذا سيصبح بالتأكيد  الكتب. ال يزال هناك شكاوى من الطالب حول صعوبات التعليق على الكتب اإللكترونية، ولك

 .فرة في املستقبلاميزة قياسية متو 

 ألنها متو 
ً
. ومع ذلك، هناك بعض التغييرات  اإذا تم تنزيل الكتاب بالكامل، فإن وظيفة الكتاب ال تتغير كثيرا

ً
فرة رقميا

العثور على الطفيفة. قد يجادل البعض بأن املسح ال يزال أسهل باستخدام نسخة مطبوعة. هل واجهت صعوبة في 

اقتباس معين في كتاب رقمي مقارنة بالنسخة املطبوعة؟ بالتأكيد، يمكنك استخدام أداة البحث، ولكن هذا يعني معرفة  

  
ً
 ما أجد اقتباسا

ً
الكلمات الصحيحة بالضبط أو اسم الشخص الذي يتم االقتباس منه. من خالل كتاب مطبوع، غالبا

أستخدم السياق واملسح السريع للعين لتحديد موقع املصدر، حتى عندما  فقط عن طريق النقر على الصفحات، ألنني  

ال أعرف بالضبط ما أبحث عنه. من ناحية أخرى، فإن البحث عندما تعرف ما الذي تبحث عنه )على سبيل املثال  

 .مرجع من مؤلف معين( يكون أسهل بكثير لدى استخدام النسخة الرقمية

 اعندما تكون الكتب متو 
ً
، يمكن للمستخدمين تنزيل الفصول املحددة التي تهمهم فقط. هذا أمر مهم إذا كنت  فرة رقميا

 مخاطر. على سبيل املثال، في كتابي عن اإلدارة االستراتيجية للتكنولوجيا
ً
 Bates)  تعرف ما تريد، ولكن هناك أيضا

and Sangrà,2011)،  من الكتاب، فقد تكتفي بتنزيل  يلخص الفصل األخير بقية الكتاب. إذا كانت هناك نسخة رقمية

 
ً
، هذا غير صحيح ألنك  الفصل األخير فقط لقناعتك أنه يحوي كل الرسائل املهمة في الكتاب، أليس كذلك؟ حسنا

 التحقق  
ً
ستفتقد دليل االستنتاجات. يعتمد كتاب اإلدارة االستراتيجية على دراسات الحالة، لذلك سيكون من املهم حقا

الحالة للوصول إلى االستنتاجات، ألن هذا سيؤثر على الثقة التي ستحصل عليها كقارئ في  من كيفية تفسير دراسات

االستنتاجات التي تم استنباطها. إذا قمت بتنزيل اإلصدار الرقمي للفصل األخير فقط، فستفقد سياق الكتاب بأكمله  

. إن امتالك الكتاب بالكامل يمنح القراء حرية أكبر في تفسير وإضافة
ً
 من قراءة   أيضا

ً
االستنتاجات الخاصة به بدال

 .االستنتاجات املوجودة في فصل واحد

 عندما يتحول من كتاب مطبوع  
ً
في الختام، إذن، هناك مزايا وعيوب لرقمنة الكتب، لكن جوهر الكتاب ال يتغير كثيرا

 .إلى كتاب رقمي

 مكانة جديدة للكتب في األوساط األكاديمية 7-2-2-2

  رأينا عبر التاري
ً
خ أن الوسائط الجديدة ال تحل محل الوسائط األقدم بالكامل، ولكن الوسيط القديم يجد "مكانا

". وهكذا لم يؤد التلفزيون إلى زوال الراديو بالكامل. وباملثل، أظن أنه سيكون هناك دور مستمر للكتاب في املعرفة 
ً
جديدا

 أو مطبوع
ً
ن الكتاب )سواٌء كان رقميا

ّ
( من االزدهار إلى جانب الوسائط والتنسيقات الجديدة في األكاديمية، مما يمك

ً
ا

 .األوساط األكاديمية

 في شكلها والغرض منها مما كانت  
ً
ومع ذلك، من املرجح أن تصبح الكتب التي تحتفظ بقيمتها األكاديمية أكثر تحديدا

 للكتب التي تتكون من مجموعة 
ً
من الفصول املستقلة ملؤلفين  عليه حتى اآلن. على سبيل املثال، ال أرى مستقبال

مختلفين، ما لم يكن هناك تماسك قوي وحضور محّرر يوفر حجة متكاملة أو مجموعة متسقة من البيانات عبر جميع  

الفصول. األهم من ذلك كله، قد تحتاج الكتب إلى تغيير بعض ميزاتها، للسماح بمزيد من التفاعل واملدخالت من  
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العالم الخارجي. من املستبعد أن تستمر الكتب في شكلها املطبوع، ألن النشر الرقمي يتيح  القراء، واملزيد من الروابط ب

 .إضافة العديد من امليزات، ويقلل من الحيز املكاني، ويجعل النص أكثر قابلية للنقل والتحويل

، هذه ليست حجة لتجاهل الفوائد األكاديمية للوسائط الجديدة. إن قيمة الرسومات والف
ً
يديو والرسوم املتحركة  أخيرا

لتمثيل املعرفة، والقدرة على التفاعل بشكل غير متزامن مع املتعلمين اآلخرين، وقيمة الشبكات االجتماعية، كلها غير  

 .مستغلة في األوساط األكاديمية. لكن النصوص والكتب ال تزال مهمة

 .حول تقويم فوائد نشر الكتب التقليدية Clive Shepherd مدونةللحصول على منظور آخر حول هذا املوضوع، راجع 

 النصوص وأشكال املعرفة األخرى  7-2-3
لقد ركزت بشكل خاص على النص واملعرفة األكاديمية، بسبب األهمية التقليدية للنص واملعرفة املطبوعة في األوساط  

ة األخرى. في الواقع، قد يكون  األكاديمية. قد تكون الخصائص التربوية الفريدة للنص أقل بالنسبة إلى أشكال املعرف

 .للوسائط املتعددة مزايا أكثر في التعليم املنهي والتقني

 في    يبدو أن
ً
النصوص واملطبوعات ستبقى مهمة في التعليم ما قبل الجامعي، ألن تعلم القراءة والكتابة سيكون ضروريا

 .مهارات القراءة والكتابة األقل لتطوير على   العصر الرقمي، وبالتالي فإن دراسة النص )الرقمي واملطبوع( ستظل مهمة 

 من مهارات القراءة والكتابة السابقة ليتم  
ً
في الواقع، أحد القيود املفروضة على النص هو أنه يتطلب مستوى عاليا

تتيح إجراء  استخدامه بفعالية في التعليم والتعلم، وفي الحقيقة يركز الكثير من التعليم والتعلم على تطوير املهارات التي  

تحليل دقيق للنصوص. يجب أن نولي نفس القدر من االهتمام لتطوير مهارات محو األمية متعددة الوسائط في العصر 

 .الرقمي

 التقويم 7-2-4
إذا كان النص بالغ األهمية لعرض املعرفة وتطوير املهارات في مجال موضوعك، فما اآلثار املترتبة على التقويم؟ إذا كان  

ع أن يطور الطالب املهارات التي يبدو أن النص يطورها، فمن املفترض أن يكون النص وسيلة مهمة للتقويم.  من املتوق

 .سيحتاج الطالب إلى إظهار قدرتهم على استخدام النص لتقديم التجريد والحجج القائمة على األدلة

 من األسئلة    في مثل هذه السياقات، قد تكون اإلجابات النصية املركبة، مثل املقاالت أو 
ً
التقارير املكتوبة، ضرورية، بدال

 .متعددة الخيارات أو تقارير الوسائط املتعددة

 املزيد من األدلة، من فضلك 7-2-5
على الرغم من إجراء أبحاث مستفيضة حول امليزات التربوية للوسائط األخرى مثل الصوت والفيديو والحوسبة، فقد  

نه الوضع االفتراض ي، وهو األساس الذي تقارن به الوسائط األخرى. ونتيجة  تم التعامل مع النص بشكل عام على أ

 منه في األوساط األكاديمية. نحن اآلن في مرحلة نحتاج فيها إلى  
ً
 مفروغا

ً
لذلك، تعتبر الطباعة على وجه الخصوص أمرا

الوسائط األخرى. على الرغم من  إيالء املزيد من االهتمام للخصائص الفريدة للنص في أشكاله املختلفة، باملقارنة مع 

 في 
ً
أن لدينا املزيد من الدراسات التجريبية حول الخصائص الفريدة للنص والطباعة، فإن النص سيبقى محوريا

 .التعليم والتعلم األكاديمي على األقل
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 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للنص  2-7النشاط 

همة لهذه الدورة؟ هل النص  امل العرض الرئيسية للنص  خصائصخذ واحدة من الدورات التي تدرسها. ما  .1

إذا لم يكن األمر كذلك، فما املفاهيم أو املوضوعات   موضوعك؛هو أفضل وسيلة لتمثيل املعرفة في مجال 

 التي يمكن تمثيلها بشكل أفضل من خالل الوسائط األخرى؟ 

ل تطويرها من خالل  فض  ي  من هذا الكتاب. أي من هذه املهارات  2-1درجة في القسم انظر إلى املهارات امل .2

 من الوسائط األخرى؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا باستخدام التدريس القائم على  
ً
استخدام النص بدال

 النص؟ 

؟ إذا كنت .3
ً
تعتقد أن    ما رأيك في الكتب للتعلم؟ هل تعتقد أن الكتاب قد مات أو على وشك أن يصبح قديما

الكتب ال تزال ذات قيمة للتعلم، فما التغييرات، إن وجدت، التي تعتقد أنه يجب إجراؤها على الكتب  

 األكاديمية؟ ما الذي سيضيع إذا تم استبدال الكتب بالكامل بوسائط جديدة؟ ما الذي سيتم اكتسابه؟ 

مقاالت مكتوبة وتحت أي شروط  تحت أي ظروف سيكون من األنسب أن يتم تقويم الطالب من خالل  .4

 تكون حافظات الوسائط املتعددة أكثر مالءمة للتقويم؟ 

 هل يمكنك التفكير في أي خصائص تربوية فريدة أخرى للنص؟ .5
 

 املراجع 
افة، إال أنني لم أجد على الرغم من وجود العديد من املنشورات حول النص، من حيث طرق الطباعة وبنية الوثائق وتأثيرها التاريخي على التعليم والثق

  Koumi (2015) منشورات تهتم بمقارنة النص فيها مع الوسائط الحديثة األخرى مثل الصوت أو الفيديو من حيث خصائصها التربوية، مع أن كومي

 هذا 
ً
 .منظور تاريخي بطريقة رائعة  املوضوع منكتب عن دمج النص مع الصوت، وتناول ألبرت مانغيل أيضا

يق. أعتقد أن افتقاري إلى املراجع يرجع إلى افتقاري للمنح الدراسية في املنطقة. إذا كانت لديك مراجع مقترحة، يرجى ذكرها في مربع التعلومع ذلك، 

 
ً
 قائ، فإن دراسة الخصائص التربوية الفريدة للنص في العصر الرقمي قد تكون موضوع بحث دكتوراة شأيضا

ً
 موقيّ  ا

 
 .للغاية ا

Koumi, J. (1994) Media comparisons and deployment: a practitioner’s view British Journal of Educational 
Technology, Vol. 25, No. 1. 
Koumi, J. (2006). Designing video and multimedia for open and flexible learning. London: Routledge 
Koumi, J. (2015) Learning outcomes afforded by self-assessed, segmented video-print combinations 
Academia.edu (unpublished) 
Manguel, A. (1996) A History of Reading London: Harper Collins 

 

http://www.academia.edu/8092450/Potent_Pedagogic_Roles_for_Video
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 الصوت 7-3

 
 InnerFidelity ،2012 © :الصورة 1- 3-7الشكل 

 

األصوات، مثل ضجيج بعض اآلالت، أو أصوات الخلفية في الحياة اليومية، لها معنى ترابطي ونقي، ويمكن استخدامها إلثارة الصور 

 لل
ً
توسط الكفوء في أو األفكار ذات الصلة باملضمون الرئيس ي ملا يتم تدريسه. بمعنى آخر، هناك حاالت يكون فيها الصوت ضروريا

 .بعض أنواع املعلومات

 1984دوربريدج، 

ر 7-3-1  الصوت: الوسيط غير املقدَّ
 رأينا أن للتواصل الشفهي تاريخ
ً
  ا

ً
، ويستمر اليوم في تدريس الصفوف الدراسية وفي البرامج اإلذاعية العامة. في  طويال

الصوت املسجل، الذي سأجادل أنه وسيلة تعليمية قوية للغاية هذا القسم على الرغم من أنني أركز في املقام األول على  

 .عند استخدامها بشكل جيد

كان هناك قدر كبير من البحوث حول الخصائص التربوية الفريدة للصوت. في جامعة اململكة املتحدة املفتوحة، كان  

. وألن هيئة اإلذاعة  على فرق العمل التقدم للحصول على موارد إعالمية الستكمال املواد املطبوعة امل
ً
صممة خصيصا

هي من طور املوارد التعليمية في البداية فقد كانت هذه املوارد محدودة ومكلفة، لذا كان على فرق تطوير  BBC البريطانية

الدروس )بالتزامن مع منتج بي بي س ي املخصص لهم( تحديد كيفية استخدام الراديو أو التلفزيون لدعم التعلم. على  

لب من فرق الدروس تحديد ماهية الوظائف التعليمية التي سيساهم بها التلفزيون واإلذاعة في  وجه الخص 
 
وص، ط

التدريس بشكل فريد. بعد تخصيص وتطوير الدروس، جرى تقويم عينات من البرامج من حيث مدى نجاحها في تحقيق  

، تم استخدام نفس األسلوب عندما انتقل  هذه الوظائف، وكذلك كيفية استجابة الطالب للبرامج. في السنوات الالحقة

 .اإلنتاج إلى أشرطة الصوت والفيديو

سمحت عملية تحديد األدوار الفريدة هذه وتقويم البرامج للجامعة املفتوحة، على مدى عدة سنوات، بتحديد األدوار  

، وهو منتج  Koumi (2006) (. قام كومي1985أو الوظائف التي كانت مناسبة بشكل خاص للوسائط املختلفة )بيتس، 

املفتوحة، بمتابعة هذا البحث وتحديد العديد من الوظائف الرئيسية   البريطانية والجامعةسابق في هيئة اإلذاعة 
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للصوت والفيديو. على مدى فترة مماثلة إلى حد ما، كان ريتشارد ماير، من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، يجري  

 .(2009ائط املتعددة في التعليم )ماير، بحثه الخاص حول استخدام الوس

 Sony Walkman مع أن هناك تطورات مستمرة في تكنولوجيا الصوت، من أشرطة الصوت إلى أجهزة االستماع النقالة

 على مدى فترة طويلة
ً
 .إلى مقاطع الصوت املسجلة، فقد ظلت الخصائص التربوية للصوت ثابتة تقريبا

 ميزات العرض 7-3-2
 ما يستخدم مع الوسائط األخرى، وخاصة النص. يمكن  وحدهمن أنه يمكن استخدام الصوت  على الرغم  

ً
، إال أنه غالبا

 :أن يتضمن الصوت بمفرده ما يلي

 املمارسة؛اللغة املنطوقة )بما في ذلك اللغات األجنبية( للتحليل أو   •

 للتحليل؛املوسيقى، إما كأداء أو  •

 :ا يلييستطيع الطالب الذين لديهم حجة قوية م  •

إدخال نقاط جديدة لم يتم تقديمها في مكان آخر في   الدرس؛تعزيز النقاط التي وردت في مكان آخر من  -

 الدرس؛ 

 الدرس؛تحليل أو نقد املواد في مكان آخر في  الدرس؛توفير وجهة نظر بديلة لوجهات النظر في بقية   -

 الدرس؛ تلخيص أو تكثيف األفكار الرئيسية أو النقاط الرئيسية التي يتناولها   -

 الدرس؛ تقديم أدلة جديدة تدعم أو تعارض الحجج أو وجهات النظر املشمولة في مكان آخر في   -

 الخبراء؛إجراء مقابالت مع كبار الباحثين أو  •

 املوضوع؛ إجراء مناقشة بين شخصين أو أكثر لتقديم وجهات نظر مختلفة حول  •

مصادر الصوت األساسية، مثل أصوات الطيور أو األطفال الذين يتحدثون أو حسابات شهود العيان أو العروض   •

 (؛املسجلة )الدراما والحفالت املوسيقية

 يله؛تحلتحليل مصادر الصوت األولية، عن طريق تشغيل املصدر ثم  •

 األخبار العاجلة" التي تؤكد على أهمية أو تطبيق املفاهيم الواردة في الدرس ؛ " •

 .الخبرة الشخصية للمدرب حول موضوع متعلق بالدورة •

ومع ذلك، فقد وجد أن الصوت "قوي" بشكل خاص عند دمجه مع النص، ألنه يتيح للطالب استخدام حاستي البصر  

جد أن الصوت مفيد ب . و 
ً
 :شكل خاص لـما يليوالسمع معا

شرح أو "مراجعة" املواد التي يقدمها النص، مثل املعادالت الرياضية، والصور، والرسوم البيانية، والجداول   •

 .اإلحصائية، حتى عينات الصخور املادية

 بواسطة سلمان خان، ولكن باستخدام الفيديو للجمع بين التعليق الصوتي )الصوتي(
ً
 تم تطوير هذه التقنية الحقا

 .والعرض املرئي للرموز الرياضية والصيغ والحلول 

 تطوير املهارات 7-3-3
 لقدرة املتعلم على إيقاف الصوت املسجل وبدء تشغيله، فقد وجد أنه مفيد بشكل خاص ملا يلي

ً
 :نظرا

يل  تمكين الطالب من خالل التكرار واملمارسة من إتقان مهارات أو تقنيات سمعية معينة )مثل نطق اللغة، وتحل •

 (؛التراكيب املوسيقية، والحساب الرياض ي

حمل الطالب على تحليل مصادر الصوت األساسية، مثل استخدام األطفال للغة، أو االنتقال من التسجيالت   •

 األشخاص؛ إلى مقابالت 

 :تغيير مواقف الطالب من خالل •
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 مألوف؛ تقديم املواد من منظور جديد أو غير  -

 .يتيح للطالب التعرف مع شخص ما من منظور مختلفتقديم املواد في شكل درامي، مما  -

 نقاط القوة والضعف في الصوت كوسيلة تعليمية 7-3-4
، بعض املزايا

ً
 :أوال

 محاكاة؛إنشاء مقطع صوتي أسهل بكثير من إنشاء مقطع فيديو أو   •

 أقل بكثير من الفيديو أو املحاكاة، ولذلك فإن التنزيل يتم بشكل أسرع ويمكن   •
ً
 تردديا

ً
يتطلب الصوت نطاقا

؛استخدامه عندما تكون السرعة منخفضة 
ً
 نسبيا

يمكن دمجه بسهولة مع الوسائط األخرى مثل النص والرموز الرياضية والرسومات، مما يسمح باستخدام أكثر   •

 "؛التكاملمن حاسة والسماح بـ "

 القراءة؛يفضل بعض الطالب التعلم من خالل االستماع أكثر من  •

يمكن أن يساعد الصوت املقترن بالنص على تطوير مهارات القراءة والكتابة أو مساعدة طالب الصفوف األولى   •

 والكتابة؛لتعلم القراءة 

 آخر للنص، ويمكن أن   •
ً
 ومنظورا

ً
دور "فاصل منشط" في التعلم ينعش املتعلم ويحافظ    يؤدييوفر الصوت تنوعا

 على التركيز؛

بحثها في الجامعة املفتوحة، أن الصوت زاد من مشاعر الطالب عن "التقارب"  وجدت نيكوال دوربريدج، في  •

 .الشخص ي مع املدرب مقارنة بالفيديو أو النص، أي أنه وسيط أكثر حميمية

على وجه الخصوص، تعني املرونة اإلضافية والتحكم أن الطالب سوف يتعلمون لدى استخدام التسجيالت الصوتية 

 واملواد 
ً
النصية املصاحبة )مثل موقع ويب مع شرائح( بشكل أفضل مما سيتعلمون من محاضرة في املعدة مسبقا

 .الصف الدراس ي

 :هناك بالطبع عيوب للصوت

 الصوت؛يصعب على األشخاص الذين يعانون من إعاقات في السمع االستفادة من التعلم القائم على   •

 للمدرب؛ إنتاج الصوت هو عمل إضافي  •

 ما يتم استخدام  •
ً
الصوت باالقتران مع الوسائط األخرى مثل النص أو الرسومات، مما يزيد من تعقيد  غالبا

 التدريس؛تصميم  

 أدنى من الكفاءة  •
ً
 الفنية؛ يتطلب تسجيل الصوت حدا

 .تكون اللغة املنطوقة في الغالب أقل دقة من النص •

أكاديمية خان، ولكن هناك العديد    يتم اآلن استخدام الفيديو بشكل متزايد لدمج الصوت مع الصور، كما هو الحال في

من الحاالت، مثل الحاالت التي يدرس فيها الطالب من النصوص املقررة، حيث يكون الصوت املسجل أفضل من  

 .تسجيل الفيديو

 !لذلك دعونا نسمع ذلك للصوت
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 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للصوت 3-7النشاط 

تدرسها. ما هي جوانب العرض الرئيسية للصوت التي يمكن أن تكون مهمة  خذ واحدة من الدورات التي  .1

 لهذه الدورة؟ 

لمن هذا الكتاب. أي من هذه املهارات  2-1انظر إلى املهارات املدرجة في القسم  .2 فض  تطويرها من خالل   ي 

 من الوسائط األخرى؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا باستخدام التدريس القا
ً
ئم على  استخدام الصوت بدال

 الصوت؟

تحت أي ظروف سيكون من األنسب تقويم الطالب من خالل مطالبتهم بإجراء تسجيل صوتي؟ كيف يمكن   .3

 القيام بذلك في ظل ظروف التقويم؟

إلى أي مدى تعتقد أن التكرار أو االزدواجية بين الوسائط املختلفة أمر جيد؟ ما هي عيوب تغطية نفس  .4

 مختلفة؟ط املوضوع من خالل وسائ

 هل يمكنك التفكير في أي خصائص تربوية فريدة أخرى من الصوت؟ .5

 

 املراجع ومزيد من القراءة 
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Durbridge, N. (1984) Audio-cassettes, in Bates, A. (ed.) The Role of Technology in Distance Education 

London/New York: Croom Hill/St Martin’s Press 
EDUCAUSE Learning Initiative (2005) Seven things you should know about… podcasting Boulder CO: 
EDUCAUSE,June 

Koumi, J. (2006). Designing video and multimedia for open and flexible learning. London: Routledge. 
Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed). New York: Cambridge University Press. 
Postlethwaite, S. N. (1969) The Audio-Tutorial Approach to Learning Minneapolis: Burgess Publishing 
Company Salmon, G. and Edirisingha, P. (2008) Podcasting for Learning in Universities Milton Keynes: 
Open University Press Wright, S. and Haines, R, (1981) Audio-tapes for Teaching Science Teaching at a 
Distance, Vol. 20 (Open University journal now out of print). 

 

مركز الجامعة    ملفات:فر نسخ ورقية من  افرة على اإلنترنت، إال أنه يجب أن تتو االجامعة املفتوحة غير متو مع أن بعض منشورات    مالحظة: 

 من مكتبة الجامعة املفتوحة
ً
 .املفتوح الدولي للتعلم، والذي أصبح اآلن جزءا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.routledge.com/books/details/9780415284370/
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7003.pdf
http://www.amazon.ca/Podcasting-Learning-Universities-Gilly-Salmon/dp/0335234291#reader_0335234291
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 الفيديو 7-4
 

 
 (للوصول إلى الفيديوانقر ) iTunesU الجامعة املفتوحة على 1- 4-7الشكل 

 

  مزيد من القوة، وتعقيد أكثر 7-4-1
على الرغم التغييرات الهائلة في تكنولوجيا الفيديو التي حدثت خالل األعوام الخمسة والعشرين املاضية، مما أدى إلى  

تتأثر إلى حد كبير. )سيتم  تخفيضات كبيرة في تكاليف إنشاء الفيديو وتوزيعه، إال أن الخصائص التعليمية الفريدة ال 

 .(5-7تحليل الوسائط األحدث التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر مثل املحاكاة تحت عنوان "الحوسبة"، في القسم 

 أكثر ثراًء من النص أو الصوت، وباإلضافة إلى قدرته على تقديم النص والصوت، فإنه يستطيع  
ً
يعد الفيديو وسيطا

إمكانات النصوص،   الصوت وبعضحركة. وبالتالي، فهو يستطيع أن يقدم كل إمكانات تقديم صور ديناميكية أو مت

 بخصائص تربوية فريدة خاصة به. مرة أخرى، كان هناك بحث كبير حول استخدام الفيديو في التعليم،  
ً
ويتميز أيضا

 .(2009) ماير ( وكذلك من 2006كومي،  ؛2005 ؛1985ومرة أخرى سأستفيد من بحث الجامعة املفتوحة )بيتس، 

 .انقر فوق الروابط لالطالع على أمثلة للعديد من الخصائص املدرجة أدناه

 ميزات العرض 7-4-2
 :يمكن استخدام الفيديو من أجل

 :إظهار التجارب أو الظواهر، خاصة •
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يها  عندما تكون املعدات أو الظواهر الواجب مراعاتها كبيرة أو مجهرية أو باهظة الثمن أو يتعذر الوصول إل -

 (؛أو خطرة أو تتعذر مشاهدتها بدون معدات خاصة )انقر لالطالع على مثال من جامعة نوتنغهام

 عندما تكون املوارد شحيحة، أو غير مناسبة لتجربة الطالب )مثل الحيوانات الحية، وأجزاء جسم اإلنسان(  -

 ؛  (UBC انقر لالطالع على مثال لتشريح الدماغ، من )

؛ة عندما يكون تصميم التجرب -
ً
 معقدا

 مالحظتها؛عندما يتأثر السلوك التجريبي بمتغيرات ال يمكن التحكم فيها ولكن يمكن  -

 ؛ (UBC انقر لرؤية مثال يشرح النمو األس ي من) توضيح املبادئ التي تنطوي على تغيير ديناميكي أو حركة •

عدت  •
 
 خصيصا؛توضيح املبادئ املجردة من خالل استخدام نماذج مادية أ

 األبعاد؛توضيح املبادئ التي تتطلب الفضاء ثالثي  •

إظهار التغييرات التي تحدث مع مرور الوقت من خالل استخدام الرسوم املتحركة أو الفيديو البطيء أو الفيديو   •

 ؛( (UBC) من  DNA يا املستدمية الحمض النوويانقر ملشاهدة مثال على كيفية تناول خال ) السريع

 :االستغناء عن الزيارة امليدانية، عن طريق •

 السياق؛ تزويد الطالب بصور مرئية دقيقة وشاملة ألحد املواقع، من أجل وضع املوضوع قيد الدراسة في  -

 (؛اإلنتاج، التوازن البيئي إثبات العالقة بين العناصر املختلفة للنظام قيد الدراسة )مثل عمليات   -

 (؛تحديد فئات مختلفة أو فئات من الظواهر في املوقع والتمييز بينها )على سبيل املثال في بيئة الغابات -

من خالل استخدام   الكمي؛مراقبة االختالفات في الحجم والعملية بين تقنيات املختبرات وتقنيات اإلنتاج  -

ة لتدريس بعض املفاهيم العلمية أو التكنولوجية املتقدمة )مثل  النماذج أو الرسوم املتحركة أو املحاكا

؛ نظريات النسبية أو فيزياء الكم( دون الحاجة إلى إتقان التقنيات الرياضية املتقدمة 
ً
 جدا

تقديم املوارد األساسية أو دراسة الحالة إلى الطالب، أي تسجيل األحداث التي تحدث بشكل طبيعي، من خالل   •

 الدرس؛مكان آخر من  الدراسات فييار، وتوضيح أو تلخيص املبادئ التي تتضمنها هذه التحرير واالخت

إظهار الطرق التي تم بها تطبيق املبادئ أو املفاهيم املجردة التي تم تطويرها في مكان آخر من الدرس على مشاكل   •

 الحقيقي؛ من العالم 

بيل املثال اقتراح طريقة لحل مشاكل من  توليف مجموعة واسعة من املتغيرات في حدث مسجل واحد، على س •

 الحقيقي؛ العالم 

إظهار عمليات صنع القرار أو القرارات "قيد التنفيذ" )مثل الفرز في حالة الطوارئ( عن طريق: تسجيل عملية   •

 حقيقية؛ صنع القرار كما تحدث في حاالت 

 األدوار؛تسجيل عمليات املحاكاة "املسرحية" أو التمثيل أو لعب   -

 (؛جراءات الصحيحة في استخدام األدوات أو املعدات )بما في ذلك إجراءات السالمةعرض اإل  -

 (؛املكربن، أو تقنيات الرسم، أو الرقص  فك وتركيبعرض طرق أو أساليب األداء )املهارات امليكانيكية مثل  •

يرها في املستقبل  ولكنها قد تختفي أو يتم تدم الدرس،تسجيل وأرشفة األحداث التي تعتبر ذات أهمية ملواضيع  •

القريب، على سبيل املثال، الرسوم الجدارية في الشوارع أو املباني املهددة باإلزالة )انقر لالطالع على مثال حول  

 أضواء النيون في فانكوفر(؛ 

 .إظهار األنشطة العملية التي يتعين على الطالب تنفيذها بأنفسهم •
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 تطوير املهارات 7-4-3
 دمج 

ً
  يتطلب هذا عادة

ً
الفيديو مع أنشطة الطالب. تصبح القدرة على إيقاف الفيديو وترجيعه وإعادة تشغيله أمرا

 ما يحدث بشكل منفصل عن املشاهدة الفعلية للفيديو. قد 
ً
 لتطوير املهارات، حيث إن نشاط الطالب عادة

ً
ضروريا

 .يعني هذا التفكير بعناية من خالل أنشطة الطالب املتعلقة باستخدام الفيديو

 إلى 
ً
إذا لم يتم استخدام الفيديو مباشرة إللقاء املحاضرات، فإن البحث يشير بوضوح إلى أن الطالب يحتاجون عموما

اإلرشاد فيما يتعلق بما يجب البحث عنه في الفيديو، على األقل في البداية عند استخدامهم للفيديو للتعلم. هناك  

بادئ املجردة، على سبيل املثال من خالل سرد الصوت عبر الفيديو،  العديد من التقنيات لربط األحداث امللموسة بامل

 Bates and Gallagher أو استخدام إطار ثابت لتسليط الضوء على املالحظة، أو تكرار قسم صغير من البرنامج. وجد

ا في تطوير درس أن استخدام الفيديو لتطوير تحليل أو تقويم عالي املستوى كان مهارة قابلة للتعلم يجب دمجه (1977)

 .أو برنامج، للحصول على أفضل النتائج

 :تشمل االستخدامات املعتادة للفيديو لتطوير املهارات ما يلي

تمكين الطالب من التعرف على الظواهر الطبيعية أو التصنيفات )مثل استراتيجيات التدريس في الصف،  •

 معين؛ وأعراض املرض العقلي، وسلوك الصف( ضمن سياق 

طالب من تحليل موقف ما، وذلك باستخدام املبادئ التي يتم تقديمها في تسجيل الفيديو أو التي يتم  تمكين ال •

 املحاضرة؛ تغطيتها في أي مكان آخر من الدرس، مثل الكتاب املدرس ي أو  

 (؛الفنية األخرى تفسير األداء الفني )مثل الدراما والشعر املنطوق أو األفالم أو اللوحات أو النحت أو األعمال  •

 والرسومات؛تحليل التأليف املوسيقي، من خالل استخدام األداء املوسيقي والسرد   •

 الحقيقي؛اختبار قابلية تطبيق أو مدى أهمية املفاهيم املجردة أو التعميمات في سياقات العالم  •

 .البحث عن تفسيرات بديلة لظواهر العالم الحقيقي •

 ديو كوسيلة تعليميةنقاط القوة والضعف في الفي 7-4-4
 في التعلم قدرته على إظهار العالقة بين األمثلة امللموسة واملبادئ املجردة، مع  

ً
أحد العوامل التي تجعل الفيديو فعاال

)انظر، على سبيل املثال:  الفيديو وجود املسار الصوتي الذي يربط املبادئ املجردة مع األحداث امللموسة التي يعرضها 

 بشكل خاص لتسجيل األحداث أو املواقف عندما يكون   (. (UBC) لكيمياء الكموميةاالحتماالت في ا
ً
عد الفيديو مفيدا ي 

 أو الخطير أو املكلف أو غير العملي إحضار الطالب إلى هذه األحداث
ً
 .من الصعب جدا

 :وبالتالي فإن نقاط قوته الرئيسية هي ما يلي

 والعكس؛ردة ربط األحداث والظواهر امللموسة باملبادئ املج •

 الفيديو؛قدرة الطالب على التوقف والبدء، وبذلك يتمكنون من دمج األنشطة مع  •

 املجردة؛توفير طرق بديلة يمكن أن تساعد الطالب الذين يواجهون صعوبات في تعلم املفاهيم  •

 الحقيقي؛إضافة اهتمام كبير بالدرس من خالل ربطه بقضايا العالم   •

؛ الفيديو األكاديمية عالية الجودة املتاحة  وجود كمية متزايدة من مقاطع   •
ً
 مجانا

 الرقمي؛يفيد في تطوير بعض املهارات الفكرية العليا وبعض املهارات العملية املطلوبة في العصر  •

يتيح استخدام الكاميرات منخفضة التكلفة وبرامج التحرير املجانية إمكانية إنتاج بعض أشكال الفيديو بكلفة   •

 .قليلة

 يجب 
ً
 أن نتذكر أنه باإلضافة إلى امليزات املذكورة أعاله، يمكن أن يقدم الفيديو العديد من ميزات الصوت أيضا

ً
 .أيضا

 :نقاط الضعف الرئيسية في الفيديو هي
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 املحاضرات؛ تقتصر معرفة أو خبرة العديد من أعضاء هيئة التدريس في استخدام الفيديو على تسجيل  •

 كمية محدودة جد  •
ً
 للتنزيل، ألن تكلفة تطوير فيديو  يوجد حاليا

ً
 من الفيديو التعليمي عالي الجودة املتاح مجانا

ً
ا

  
ً
 ما تزول الروابط أيضا

ً
. غالبا

ً
تعليمي عالي الجودة يوظف الخصائص الفريدة للوسائط ال تزال مرتفعة نسبيا

نية لالستخدام التعليمي مع  بعد فترة، مما يؤثر على موثوقية الفيديو الخارجي. سوف يتحسن توافر املواد املجا

مرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يتطلب العثور على مقاطع فيديو مناسبة ومجانية تلبي االحتياجات املحددة  

، أو قد تكون هذه املواد غير متو 
ً
 طويال

ً
 موثوقة؛فرة أو غير  اللمعلم أو املدرب وقتا

، ألنه عادة إن إنشاء مادة أصلية تستغل الخصائص الفريدة للفيدي •
ً
 نسبيا

ً
، وال يزال مكلفا

ً
 طويال

ً
و يستغرق وقتا

 احترافي؛ما يتطلب إنتاج فيديو 

 تقع خارج الفيديو   •
ً
لتحقيق أقص ى استفادة من الفيديو التعليمي، يحتاج الطالب إلى أنشطة مصممة خصيصا

 نفسه؛

 مقاطع الفيديو التي تتطلب منهم إجراء تحليل أو  •
ً
ويفضلون التعليم املباشر الذي   ؛تفسيريرفض الطالب غالبا

هؤالء الطالب على استخدام الفيديو بشكل مختلف، مما يتطلب   ينبغي تدريبيركز في املقام األول على الفهم. 

 .تخصيص وقت لتطوير هذه املهارات

عتبر فكرة الحق  ما ي 
ً
خدم فغالبا ستخدم الفيديو بشكل كاٍف في التعليم. وإذا است  ة أو "إضافية"،  لهذه األسباب، ال ي 

 من استغالل الخصائص الفريدة  
ً
 ال يتجزأ من التصميم، أو يستخدم فقط لتكرار محاضرة في الصف، بدال

ً
وليس جزءا

 .للفيديو

 التقويم 7-4-5
، فمن الضروري أن يتم تقويم هذه املهارات واعتماد  3-4- 7إذا تم استخدام الفيديو لتطوير املهارات املوضحة في القسم  

نتائج التقويم. في الواقع، قد تتمثل إحدى وسائل التقويم املمكنة في مطالبة الطالب بتحليل مقطع فيديو محدد أو  

 .تفسيرها، أو تطوير مشروع وسائط خاص بهم، باستخدام مقطع فيديو قاموا بتجميعها أو إنتاجها بأجهزتهم الخاصة
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 الخصائص التربوية الفريدة للفيديوتحديد  4-7النشاط 
خذ واحدة من الدورات التي تدرسها. ما جوانب العرض الرئيسية للفيديو التي يمكن أن تكون مهمة لهذه   .1

 الدورة؟

ل من هذا الكتاب. أي من هذه املهارات من  2-1انظر إلى املهارات املدرجة في القسم  .2 فض  تطويرها من خالل   ي 

 
ً
من الوسائط األخرى؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا باستخدام التدريس القائم على   استخدام الفيديو بدال

 الفيديو؟ 

تحت أي ظروف سيكون من األنسب أن يتم تقويم الطالب من خالل مطالبتهم بتحليل أو إجراء تسجيل   .3

 فيديو خاص بهم؟ كيف يمكن القيام بذلك في ظل ظروف التقويم؟

 ك في جوجل. اكتب اسم املوضوع + الفيديو الخاص ب .4

 كم عدد مقاطع الفيديو التي تظهر؟  -

 كيف تبدو جودتها؟  -

 هل يمكنك استخدام أي منها في التدريس الخاص بك؟  -

 في الدورة التدريبية الخاصة بك؟  اإذا كان األمر كذلك، كيف يمكنك دمجه -

 هل يمكنك عمل فيديو أفضل عن املوضوع؟  -

-  
ّ
 نك من القيام بذلك؟ما الذي سيمك

 املعايير التي سأطبقها على ما تجده: فيما يلي بعض  

 تدريسه؛ صلة بما تريد  ذو  -

 ويربطه بما يهدف الطالب إلى  -
ً
 معينا

ً
 تعلمه؛يوضح موضوعا

 وكاٍف؛  قصير  -

 (؛صوت واضحالم جيد، يقدالتالكاميرا واضحة،   تصوير نتاج جيد )اإل  -

 ال يمكنك القيام به بسهولة  -
ً
 بنفسك؛يوفر شيئا

 متاح بحرية لالستخدام غير التجاري.  -

يجب أن أقول إن معظم األمثلة التي وجدتها على اإلنترنت ال تفي بجميع هذه املعايير! مقاطع الفيديو التي قمت  

هل يمكن لإلدارات اإلعالمية    للجامعة املفتوحة.  هتم إنتاجضها  ، ولكن بعتحقق هذه الشروطبربطها في هذا القسم  

 التقليدية بالجامعة أن تفي بهذا املعيار؟ 
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multimedia research 
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 الحوسبة 7-5

 وسيط متقلب وشامل 7-5-1
 
ً
، لكني أستخدم املصطلح على نطاق واسع، وليس  من األمور املثيرة للجدل ما إذا كان ينبغي اعتبار الحوسبة وسيطا

البرامج. اإلنترنت على وجه الخصوص وسيلة شاملة تضم النصوص والصوت والفيديو والحوسبة،  باملعنى التقني لكتابة  

 يتطور  
ً
باإلضافة إلى توفير عناصر أخرى مثل االتصاالت املوزعة والوصول إلى الفرص التعليمية. ال تزال الحوسبة مجاال

الج التطورات الحديثة في وسائل  بسرعة، مع ظهور منتجات وخدمات جديدة طوال الوقت. في الواقع، سوف أع

التواصل االجتماعي بشكل منفصل عن الحوسبة، رغم أنها من الناحية الفنية فئة فرعية. مرة أخرى، على الرغم من  

 .ذلك، تقدم وسائل التواصل االجتماعي إمكانات غير منتشرة في بيئات التعلم التقليدية القائمة على الحوسبة

ب، سيكون من الغباء التشبث بخصائص الوسائط الفريدة، ولكن مرة أخرى، ال أسعى من  في مثل هذا الوسيط املتقل

هذا الفصل إلى تقديم تحليل نهائي، بل طريقة للتفكير في التكنولوجيا من شأنها تسهيل اختيار املعلم للتكنولوجيا  

ن تلك املوجودة في الوسائط األخرى  واستخدامه. ينصب التركيز على: ما هي اإلمكانات التربوية للحوسبة التي تختلف ع

 )باإلضافة إلى قدرة الحوسبة على احتضان جميع خصائص الوسائط األخرى(؟

على الرغم من وجود قدر كبير من البحوث حول استخدام الحواسيب في التعليم، كان هناك تركيز أقل على خصائصها  

ل التفاعل بين اإلنسان واآللة وعلى نطاق أضيق )من  مة حو هالتربوية، على الرغم من وجود عدد كبير من البحوث امل

 .حيث األهمية( في الذكاء الصنعي. وبالتالي أنا أعتمد على التحليل والخبرة أكثر من البحث في هذا القسم

 ميزات العرض 7-5-1
ا، والفيديو  يمكن أن يمثل النص والصوت بشكل جيد إلى حد م  العرض.ال تكمن القوة التعليمية للحوسبة في إمكانات  

 ما يتعين عرض الفيديو على الشاشة ضمن مساحة مشتركة مع  
ً
بجودة أقل، بسبب الحجم املحدود للشاشة )وغالبا

، على  
ً
 في األجهزة املحمولة األصغر حجما

ً
 حقيقيا

ً
النص(، وزمن التنزيل املطلوب. يمكن أن يكون حجم الشاشة قيدا

ة تقدم كبير في جودة الشاشة. واجهة املستخدم التقليدية للحوسبة،  نزلبمتعد   iPad الرغم من أن األجهزة اللوحية مثل

مثل القوائم املنسدلة والتنقل على شاشة املؤشر والتحكم باللمس ونظام التخزين أو األرشفة الحاسوبية، رغم أنها  

 .تعليميةتقدم وظائف مفيدة، إال أنها ليست بديهية ويمكن أن تكون عقبة من وجهة نظر 

ن الحوسبة املستخدم النهائي )الطالب( من التفاعل مباشرة مع الوسيط  ومع ذ
ّ
لك، على عكس الوسائط األخرى، تمك

إلى الحد الذي يمكنه من اإلضافة إلى املحتوى أو تغييره أو التفاعل معه، على األقل إلى حد ما . بهذا املعنى، تقترب  

 .الحوسبة من بيئة تعليمية كاملة، وإن كانت افتراضية

 :وبالتالي فيما يتعلق بإمكانات العرض، يمكن استخدام الحوسبة من أجل

إنشاء وتقديم املحتوى التعليمي األصلي بطريقة غنية ومتنوعة )باستخدام مزيج من النصوص والصوت والفيديو   •

 (؛والندوات

 اإلنترنت؛إتاحة الوصول إلى املصادر "الغنية" األخرى للمحتوى املساعد عبر   •
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 نموذج امتحان باستخدام الكمبيوتر )جامعة أستراليا الغربية( 1- 5-7الشكل 

 

 .إنشاء وتقديم الرسوم املتحركة واملحاكاة بمساعدة الكمبيوتر •

 األخرى؛تنظيم املحتوى وإدارته من خالل استخدام مواقع الويب وأنظمة إدارة التعلم والتكنولوجيات املماثلة   •

 التخصيص؛سارات بديلة للمتعلمين ضمن املواد التعليمية، مما يوفر عنصر التعلم التكيفي، الذي يقدم م  •
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  2- 5-7الشكل 
 
 قي األجهزة املحمولة األصغر حجما

 
 حقيقيا

 
 تقديميا

 
 يمكن أن يكون حجم الشاشة قيدا

 

 اآلخرين؛تمكين الطالب من التواصل بشكل متزامن وغير متزامن مع املعلم ومع الطالب  •

 وتقديم مالحظات فورية  •
ً
 للمتعلمين؛إعداد اختبارات متعددة االختيارات وتصحيح هذه االختبارات آليا

•  
ً
 على املشاريع( من  تمكين املتعلمين من إرسال الوظائف املكتوبة )من نوع املقالة( أو متعددة الوسائط )اعتمادا

 اإللكترونية؛خالل استخدام املحافظ 

 .Second Life إنشاء عوالم افتراضية أو بيئات افتراضية من خالل التكنولوجيا مثل •

 تطوير املهارات 7-5-3
للتركيز  سيعتمد تطوير املهارات في بيئة الحوسبة إلى حد بعيد على النهج املعرفي للتدريس. يمكن استخدام الحوسبة 

ن  
ّ
على الفهم، من خالل نهج سلوكي للتعلم القائم على الكمبيوتر. ومع ذلك، فإن عنصر االتصاالت في الحوسبة يمك

ج بنائية أكثر، من خالل منتديات حوار الطالب عبر اإلنترنت وأعمال الوسائط املتعددة التي ينجزها   ه 
 
 من اتباع ن

ً
أيضا

 .الطالب

 :سبة )وحدها( من أجلوبالتالي يمكن استخدام الحو 

 الكمبيوتر؛ تطوير واختبار فهم الطالب للمحتوى من خالل التعلم واالختبار املعتمد على   •

 واالتصاالت؛تطوير مهارات التعامل مع الكمبيوتر وغير ذلك من معارف ومهارات تكنولوجيا املعلومات  •

 االفتراضية؛  تطوير مهارات صنع القرار من خالل استخدام املحاكاة و / أو العوالم •

 املدرب؛تطوير مهارات التفكير، واملحاكمة القائمة على األدلة، والتعاون من خالل منتديات الحوار التي يديرها   •

تمكين الطالب من إنجاز أعمالهم الخاصة والوسائط املتعددة عبر اإلنترنت من خالل استخدام املحافظ   •

 معارفهم؛ مية لديهم وكذلك تقويم اإللكترونية، وبالتالي تحسين مهارات االتصال الرق
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 البعيدة؛ تطوير مهارات التصميم التجريبي، من خالل استخدام املحاكاة، واملختبرات االفتراضية واملختبرات  •

تطوير مهارات إدارة املعرفة وحل املشكالت، عن طريق إلزام الطالب بإيجاد املحتوى املتاح عبر اإلنترنت وتحليله   •

 الحقيقي؛ شاكل العالم وتقويمه وتطبيقه لحل م

تطوير املهارات اللغوية بشكليها املنطوق واملكتوب من خالل دروس اللغة ومن خالل التواصل عبر اإلنترنت مع   •

 .الطالب اآلخرين و / أو متحدثي اللغة األم

 .األوسعهذه املهارات هي مهارات إضافية إلى املهارات التي يمكن أن تدعمها الوسائط األخرى في بيئة الحوسبة  

 نقاط القوة والضعف في الحوسبة كوسيلة تعليمية 7-5-4
يتجنب الكثير من املعلمين واملدربين استخدام الحوسبة ألنهم يخشون أن يؤدي استخدامها إلى االستغناء عنهم، أو ألنهم  

الكمبيوتر والسياسيون وقادة  يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى نهج ميكانيكي للغاية في التعليم والتعلم. وال يساعد علماء 

الصناعة من ذوي الخبرة القليلة في الحد من هذا االعتقاد خاصة عندما يزعمون أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تحل  

محل البشر في التدريس أو أت تقلل الحاجة إليهم. تعكس كلتا وجتهي النظر سوء فهم لتعقيد التعليم والتعلم، واملرونة  

 .ن أن تقدمها الحوسبة إلى التدريسواملزايا التي يمك

 :فيما يلي بعض مزايا الحوسبة كوسيلة تعليمية

 من حيث خصائصها التربوية الفريدة، إذ يمكنها الجمع بين الخصائص   •
ً
الحوسبة وسيلة تعليمية قوية جدا

 متكاملة؛التربوية للنص والصوت والفيديو والحوسبة بطريقة 

 الرقمي؛تدريس العديد من املهارات التي يحتاجها املتعلمون في العصر خصائصها التربوية الفريدة مفيدة ل •

تمكن الحوسبة املتعلمين من الحصول على املزيد من القوة واالختيار في الوصول إلى بيئات التعلم والتعلم   •

 البيئات؛ الخاصة بهم وإنشاء مثل هذه  

املالحظات الفورية، وزيادة سرعة وعمق التعلم،    تمكن املتعلمين من التفاعل مباشرة مع املواد التعليمية وتلقي •

 جيد؛ عند تصميمها بشكل 

 مكان؛تتيح ألي شخص لديه جهاز كمبيوتر وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت من الدراسة أو التعلم في أي وقت أو   •

 اآلخرين؛تتيح التواصل املنتظم واملتكرر بين الطالب واملدربين والطالب  •

 التدريس؛ة لدعم طيف واسع من أسس ومناهج  تتمتع باملرونة الكافي •

يمكن أن تساعد في بعض من األعمال الروتينية التي تتعلق بتقويم الطالب وتتبع أدائهم، وتفّرغ املدرب للتركيز   •

 
ً
 .من التقويم والتفاعل مع الطالب  على أشكال أكثر تعقيدا

 :من ناحية أخرى، فإن عيوب الحوسبة هي

ال يدرك كثير من املعلمين واملدربين في كثير من األحيان نقاط القوة والضعف في الحوسبة كوسيلة تعليمية،   •

 كافية؛ لديهم خبرة  وليس

نظر إلى الحوسبة في كثير من األحيان باعتبارها الدواء الشافي  • نها وسيلة تعليمية قوية، لكنها  أ صحيح  للتعليم؛ي 

 املعلمين؛  تحتاج إلى إدارة وتحكم من قبل 

ثمة ميل لدى علماء الكمبيوتر واملهندسين نحو تبني مناهج سلوكية الستخدام الحوسبة، وهذا ال يؤدي فقط  •

، بل 
ً
 بنائيا

ً
 إلى تقليل أو إضعاف القوة الحقيقية   إلى نفور املعلمين واملتعلمين الذين يتبعون منهجا

ً
يؤدي أيضا

 والتعلم؛للحوسبة في التعليم 
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ة الحوسبة كوسيلة تعليمية، هناك جوانب أخرى من التعليم والتعلم تتطلب التفاعل  على الرغم من قو  •

(. ربما تكون هذه الجوانب أقل  10، القسم 11والفصل  4، القسم 4الشخص ي للطالب واملعلم )انظر الفصل 

 بالكمبيوتر؛مما يعتقد الكثير من املعلمين، ولكنها أكثر مما يعتقده أنصار التعلم 

واملدربون، وإلى حد ما املتعلمون، لتحديد الظروف   يقدمها املعلمون سبة إلى إدارة، وإلى مدخالت تحتاج الحو  •

على املعلمين التحكم في القرارات املتعلقة بموعد وكيفية    تعليمية؛ التي يمكن أن تعمل في ظلها الحوسبة كوسيلة  

 والتعلم؛استخدام الحوسبة في التعليم  

 ينجزه املعلمون مع متخصصين آخرين، مثل مصممي التعليم  يتطلب االستخدام الجيد  •
ً
 جماعيا

ً
للحوسبة عمال

 .وموظفي تكنولوجيا املعلومات

املسألة حول قيمة الحوسبة كوسيط للتدريس هي أقل حول قيمتها التربوية وأكثر حول التحكم. بسبب تعقيد التعليم  

املعلمين    لدى ّن إ للتعليم والتعلم من قبل املعلمين.  والتعلم، من الضروري أن يتم التحكم في استخدام الحوسبة

ن حول املزايا والقيود التربوية للحوسبة، فإن الحوسبة هي وسيط  يواملدربين السيطرة، ولديهم املعرفة والتدريب الالزم 

 .أساس ي للتدريس في العصر الرقمي

  التقويم 7-5-5
متعددة االختيارات واإلجابات "الصحيحة". على الرغم من أن هذا    هناك ميل إلى تركيز التقويم في الحوسبة على األسئلة

الشكل من التقويم له قيمته في تقويم الفهم واختبار مجموعة محدودة من اإلجراءات امليكانيكية، فإن الحوسبة تدعم  

 مجموعة واسعة من تقنيات التقويم، من املدونات التي أنشأها املتعلمون واملواقع اإللكترون
ً
ية إلى املحافظ أيضا

اإللكترونية. تتماش ى هذه األشكال األكثر مرونة من التقويم املعتمد على الكمبيوتر مع قياس املعرفة واملهارات التي  

 .سيحتاجها العديد من املتعلمين في العصر الرقمي
 

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة للحوسبة  5-7النشاط 

تدرسها. ما هي جوانب العرض ي األساسية للحوسبة التي يمكن أن تكون مهمة  خذ واحدة من الدورات التي  .1

 لهذه الدورة؟ 

لمن هذا الكتاب. أي من هذه املهارات  2-1انظر إلى املهارات املدرجة في القسم  .2 فض  تطويرها من خالل   ي 

 من الوسائط األخرى؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا باستخدام التدريس
ً
القائم على    استخدام الحوسبة بدال

 الكمبيوتر؟ 

تحت أي شروط سيكون من األنسب في أي من دوراتك الدراسية تقويم الطالب من خالل مطالبتهم بإنشاء   .3

 من  
ً
شروط التقويم التي ستكون  هي  كتابي؟ ما  الختبار  اال محافظ مشاريع الوسائط املتعددة الخاصة بهم بدال

 لك؟ ضرورية لضمان صحة عمل الطالب؟ هل سيكون هذا الش 
ً
 إضافيا

ً
 كل من التقويم عمال

؟ عدم وجود تدريب ة ما العوائق الرئيسية التي تحول دون استخدامك للحوسبة في تعليمك؟ فلسفية؟ عملي .4

أو الثقة في استخدام التكنولوجيا؟ أو نقص الدعم املؤسس ي؟ ما الذي يمكن عمله إلزالة بعض هذه  

 العوائق؟ 
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 االجتماعيوسائط التواصل  7-6
 

 
 2010مجموعة وسائط التواصل االجتماعي في عام  1- 6-7الشكل 

 Abhijit Kadle ،Upside Learning ،2010 © :صورة
 

مع أن وسائط التواصل االجتماعي تعتمد بشكل أساس ي على اإلنترنت ومن ثم فئة فرعية من الحوسبة، فهناك فروق  

ذات داللة كافية بين استخدام الوسائط االجتماعية التعليمية والتعلم القائم على الكمبيوتر أو التعلم التعاوني عبر  

 ما تكون متكاملة مع  اإلنترنت لتبرير التعامل مع الوسائط االجتماعية ك
ً
وسيلة منفصلة، رغم أنها بالطبع تعتمد وغالبا

أشكال أخرى من الحوسبة. الفرق الرئيس ي هو في مدى السيطرة على التعلم الذي تقدمه وسائط التواصل االجتماعي  

 ?What are social media .للمتعلمين 

 ؟ما هي وسائط التواصل االجتماعي 7-6-1
، بدأت مجموعة جديدة من أدوات الويب تجد طريقها إلى االستخدام العام، وبشكل متزايد إلى  2005عام  نحو 

االستخدام التعليمي. يمكن وصفها بشكل فضفاض على أنها وسائط تواصل اجتماعي، ألنها تعكس ثقافة مختلفة  

 ". طريقة "من املركز إلى املحيطالستخدام الويب من الجيل السابق من مواقع الويب املؤسسية التي اعتمدت 
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 . فيما يلي بعض األدوات واستخداماتها )هناك العديد من األمثلة: انقر فوق كل مثال لالطالع على تطبيق تعليمي
 

 (. 25، صفحة Bates ،2011 مقتبسة من) االجتماعيأمثلة على وسائط التواصل  2- 6-7الشكل 

 التطبيقات  مثال  نوع األداة 

 ستيفن ويب املدونات

 التعلم عبر اإلنترنت  

  موارد التعليم عن بعد

  مثل السماح بنشر منشورات منتظمة على الويب، 

 ذكرات شخصية أو تحليل لألحداث الحالية امل

 ويكيبيديا الويكي

موارد امتحان الرياضيات في جامعة  

 كولومبيا البريطانية

باملساهمة أو  منشور جماعي "مفتوح"، يسمح للناس  

 إنشاء مجموعة من املعلومات

 

 فيس بوك الشبكات االجتماعية 

 ن إينكدل

األصدقاء  و األشخاص بين أداة اجتماعية تربط 

بعضهم  وغيرهم ممن يعملون ويدرسون ويتفاعلون 

 مع بعض

األرشيف متعدد  

 الوسائط

التسجيالت الصوتية، يوتيوب، 

 الصوتية  اتاملدون فليكر،

 ، املفتوحة نيةاملحافظ اإللكترو

 املناهج التعليمية 

يتيح للمستخدمين النهائيين الوصول إلى وتسجيل  

وتنزيل ومشاركة التسجيالت الصوتية والصور  

 ومقاطع الفيديو 

شبه عشوائي في الوقت الحقيقي  وتواصل اتصال  ثانية الحياة ال العوالم االفتراضية 

 مع املواقع االفتراضية واألشخاص

متعددة األلعاب 

 الالعبين 

تمكن الالعبين من التنافس أو التعاون ضد بعضهم   سيد الخواتم على االنترنتلعبة 

أطراف ثالثة يمثلها الكمبيوتر،  مع أو ضد طرف /    أو 

 زمن الحقيقي وعادة ما يكون ذلك في ال

الهواتف املحمولة والتطبيقات   التعلم النقال 

 ة النقال

إلى تنسيقات  تمكن املستخدمين من الوصول 

متعددة للمعلومات )صوت، نص، فيديو، إلخ( في  

 أي وقت وفي أي مكان 
 

ها ونشرها  ئامليزة الرئيسية لوسائط التواصل االجتماعي هي أنها تمكن املستخدم النهائي من الوصول إلى املعلومات وإنشا 

  ومشاركتها بسهولة في بيئة مفتوحة وسهلة االستخدام. عادة ما تكون التكلفة  
ً
الوحيدة هي وقت املستخدم النهائي. غالبا

 الدولة أو الحكومة )مثل منع التشهير أو املواد  
ً
ما تكون هناك قيود قليلة على املحتوى، بخالف تلك التي تفرضها عادة

اإلباحية(، أو عندما تكون هناك ضوابط، فإنها تكون مفروضة من قبل املستخدمين أنفسهم. تتمثل إحدى ميزات هذه  

 )مثل الخدمات املصرفية    -املتعلم أو العميل    -وات في تمكين املستخدم النهائي  األد
ً
من الوصول إلى البيانات وإدارتها ذاتيا

عبر اإلنترنت( وتكوين شبكات شخصية )على سبيل املثال من خالل فيسبوك(. لهذه األسباب، أطلق البعض على وسائل  

 .التواصل االجتماعي اسم "دمقرطة" الويب

 من سطور  بشك
ً
ل عام، تعتمد أدوات الوسائط االجتماعية على برامج بسيطة للغاية تتألف من عدد قليل نسبيا

التعليمات البرمجية. نتيجة لذلك، تظهر أدوات وتطبيقات جديدة )"التطبيقات"( باستمرار، واستخدامها إما مجاني أو  
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 Lee and م الوسائط االجتماعية في التعليم، انظربتكلفة زهيدة. للحصول على نظرة عامة واسعة جيدة حول استخدا

McCoughlin (2011). 

 اإلمكانات العامة للوسائط االجتماعية 7-6-2
 McLoughlin & Lee يستخدم مفهوم "اإلمكانات" بشكل متكرر لدى الحديث عن وسائط التواصل االجتماعي. يحدد

 :( بشكل عام2.0التواصل االجتماعي )رغم أنها تستخدم مصطلح الويب اإلمكانات" التالية املرتبطة بوسائط  " (2011)

 االجتماعية؛ االتصال والعالقة  •

 املعلومات؛االكتشاف التعاوني والتشارك في  •

 انشاء محتوى؛  •

 .تجميع املعرفة واملعلومات وتعديل املحتوى  •

 .التواصل االجتماعي بشكل مباشرومع ذلك، نحتاج إلى تحديد الخصائص التربوية الفريدة لوسائط 

 خصائص العرض 7-6-3
 :تمكن وسائط التواصل االجتماعي ما يلي

 املتعلمين؛ التنظيم من   ةالتواصل الشبكي متعدد الوسائط بين مجموعات ذاتي •

 (؛الوصول إلى محتوى غني متعدد الوسائط متاح عبر اإلنترنت في أي زمان أو مكان )مع وجود اتصال باإلنترنت •

 املتعلم؛ د الوسائط املتعددة املولدة من قبل موا •

 .فرص لتوسيع نطاق التعلم إلى ما بعد الدورات "املغلقة" والحدود املؤسسية •

 تطوير املهارات 7-6-4
 ضمن إطار تعليمي، أن تساعد في تطوير املهارات التالية )انقر  

ً
يمكن لوسائط التواصل االجتماعي، عند تصميمها جيدا

 :طالع على أمثلة(فوق كل منها لال 

 .محو األمية الرقمية •

•  
ً
 ؛التعلم املستقل واملوجه ذاتيا

 الجماعي؛التعاون / التعلم التعاوني / العمل   •

 العالم؛التدويل أو تنمية مواطني   •

 الشخصية؛التواصل وغيرها من املهارات  •

 إدارة املعرفة؛ •

 .الطوارئ، إنفاذ القانون(صنع القرار في سياقات محددة )على سبيل املثال، إدارة  •

 نقاط القوة والضعف في وسائط التواصل االجتماعي 7-6-5
 :فيما يلي بعض مزايا وسائط التواصل االجتماعي

 الرقمي؛ يمكن أن تكون مفيدة للغاية لتطوير بعض املهارات األساسية الالزمة في العصر  •

 إلى الحاالت أو املشروعات، ويمكن   •
ً
تستطيع تمكين املعلمين من ضبط العمل الجماعي عبر اإلنترنت، استنادا

 ؛  iPad أو أجهزةللطالب جمع البيانات في الحقل باستخدام الوسائط االجتماعية مثل الهواتف املحمولة 

 كمجموعة؛ يمكن للمتعلمين نشر أعمال غنية بالوسائط إما بشكل فردي أو  •

هذه األعمال عند تقويمها يمكن تحميلها من قبل املتعلم في بيئة التعلم الشخصية أو املحافظ اإللكترونية   •

 عند البحث عن عمل أو االنتقال إلى الدراسات 
ً
 العليا؛الستخدامها الحقا
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في الفصل   MOOCs connectivist علمين السيطرة بشكل أكبر على التعلم الخاص بهم، كما رأينا فييمكن للمت •

 ؛5

يمكن من خالل استخدام املدونات واملواقع اإللكترونية طرح املواد التعليمية والتعلم على العالم، مما يضفي   •

 .ثراًء ووجهات نظر أوسع للتعلم

يأتي العديد (.  Candy  ،1991 )انظرمستقلين  ، في البداية على األقل، متعلمين  ومع ذلك، فإن العديد من الطالب ليسوا

من الطالب إلى مهمة تعليمية دون املهارات أو الثقة الالزمة للدراسة بشكل مستقل من نقطة الصفر )مور وتومبسون،  

  (. يحتاجون إلى دعم منظم ومحتوى منظم ومختار واعتماد معترف به. إن ظهور أدوات  1990
ً
جديدة تمنح الطالب مزيدا

من التحكم في تعلمهم لن يغير بالضرورة حاجتهم إلى تجربة تعليمية منظمة. ومع ذلك، يمكن تعليم املتعلمين املهارات  

(. يمكن لوسائط التواصل االجتماعي أن  1993مارشال وروالند،  ؛1973الالزمة ليصبحوا متعلمين مستقلين )مور، 

 تجعل تعلم كيفية التعلم 
ً
 .أكثر فعالية مع أن ذلك يجري في معظم الحاالت ضمن بيئة معدة سلفا

يثير استخدام وسائط التواصل االجتماعي مسألة الجودة. كيف يمكن للمتعلمين التمييز بين املعلومات املوثوقة  

 
ً
؟ ما هي اآلثار املترتبة  والدقيقة واملعلومات غير الدقيقة أو املتحيزة أو غير املدعمة، إذا تم تشجيعهم على التجول مجانا

(، "نحن نستبدل  2007على الخبرة واملعرفة املتخصصة، عندما يكون لكل شخص رأي في كل ش يء؟ كما علق أندرو كين )

 .طغيان الخبراء بطغيان األغبياء". ليست كل املعلومات متساوية، وال كل اآلراء

أن الوسائط االجتماعية جزء من املشكلة، لكنها يمكن    هذه هي التحديات الرئيسية التي يفرضها العصر الرقمي. صحيح

 من الحل. يمكن للمدرسين استخدام الوسائط االجتماعية بوعي لتطوير إدارة املعرفة واالستخدام  
ً
أن تكون جزءا

املسؤول للوسائط االجتماعية، لكن تطوير هذه املعرفة واملهارات من خالل استخدام الوسائط االجتماعية سيحتاج  

بيئة يدعمها املعلم. يبحث الكثير من الطالب عن التوجيه واإلرشاد في تعلمهم، وتقع على عاتق املعلمين مسؤولية   إلى

توفير ذلك. لذلك نحن بحاجة إلى حل وسط بين السيطرة والتحكم الكاملين للمعلم، والفوض ى الكاملة لألطفال الذين  

تسمح وسائط التواصل االجتماعي بمثل   (.  Golding  ،1954"لذباب"سيد ا)  يتجولون بحرية على جزيرة مهجورة في رواية

هذه األرضية الوسطى، ولكن ذلك يتطلب منا كمعلمين أن نمتلك فلسفة تربوية أو تعليمية واضحة لتوجيه خياراتنا  

 .واستخدامنا للتكنولوجيا

 .8، القسم 8ملعرفة املزيد عن وسائط التواصل االجتماعي، انظر الفصل 
 

 تحديد الخصائص التربوية الفريدة لوسائل التواصل االجتماعي  6-7النشاط 

  خذ واحدة من الدورات التي تدرسها، وحلل كيف يمكن استخدام وسائل اإلعالم التواصل في دورتك. خاصه  .1

 : ما يلي

 تطويرها؟ ما نتائج التعلم الجديدة التي يمكن أن يساعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي على  •

هل سيكون من األفضل فقط إضافة وسائل التواصل االجتماعي إلى الدورة التدريبية أو إعادة  •

 تصميمها حول وسائل التواصل االجتماعي؟ 

لقد عرضت فقط قائمة سريعة للخصائص التربوية الفريدة لوسائل التواصل االجتماعي. هل يمكنك التفكير   .2

 ل في أجزاء أخرى من هذا الفصل؟ بالفع الم تتم تغطيتهأخرى في خصائص 

 كيف يؤثر هذا الفصل في وجهات نظرك على الطالب الذين يقومون بإحضار أجهزتهم الخاصة إلى الفصل؟  .3

سلبيات؟ يرجى  ها من الهل )ما زلت( تشك في قيمة وسائل التواصل االجتماعي في التعليم؟ ماذا ترى في .4

 استخدام مربع التعليق ملشاركة إجاباتك. 
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 إطار لتحليل الخصائص التربوية للوسائط التعليمية 7-7

 .سوف ألخص اآلن الخصائص التربوية الفريدة للوسائط املختلفة التي تمت مناقشتها في هذا الفصل

 ملختلف أدوات التعلم عبر اإلنترنت. لقد رتبتها في املقام األول وفق موقعها ضمن السلسلة    7.7يعرض الشكل  
ً
 بيانيا

ً
تحليال

 بعدين  
ً
املعرفية املوضوعية )اللون األسود(، والبنائية )اللون األزرق( والترابطية )اللون األحمر(، لكنني استخدمت أيضا

 تضمين أساليب  آخرين، مراقبة املعلم / مراقب
ً
ة املتعلم، واالعتراف / عدم االعتراف. الحظ أن هذا الشكل يتيح أيضا

 .التدريس التقليدية، مثل املحاضرات والندوات، ومقارنتها
 

 ترابطي بنائي   معرفي

املحافظ  املقاالت  االختبارات

 اإللكترونية

 فيسبوك

  غوغل  املحاكاة 

 يوتيوب األلعاب منتديات الحوار  الكتب

نظم إدارة التعلم  

 )مثل موودل(

 فليكر  

 املدونات الويكي الندوات  املحاضرات

املحاضرات  

 املسجلة

  الحياة الثانية 

 غير معتمد    معتمد

 التحكم من قبل املتعلم  التحكم من قبل املعلم
 ( Bates ،2011 مقتبس من) تعليميتحليل الوسائط من منظور  7-7الشكل 

 

وجهة نظري الشخصية حول األدوات، وقد يقوم املعلمون أو املدربون اآلخرون بإعادة ترتيب املخطط    7-7يمثل الشكل  

 على تطبيقاتهم الخاصة لهذه األدوات. ال يتم تمثيل جميع األدوات أو الو 
ً
سائط هنا )على سبيل  بشكل مختلف، اعتمادا

املثال، الصوت والفيديو(. يعتمد موقع أي أداة معينة في الرسم البياني على استخدامها الفعلي. يمكن استخدام أنظمة  

إدارة التعلم بطريقة بناءة، ويمكن التحكم في املدونات بشكل كبير، إذا كان املعلم هو الوحيد املسموح له باستخدام  

يبية. ومع ذلك، فإن الهدف هنا ليس وضع تصنيف جامد للوسائط التعليمية، بل تقديم إطار  مدونة في الدورة التدر 

للمعلمين لتحديد األدوات والوسائط التي من املرجح أن تتناسب مع نهج تعليمي معين. في الواقع، قد يفضل املعلمون  

 .ت املختلفةاآلخرون مجموعة مختلفة من القيم التربوية كإطار لتحليل الوسائط والتقنيا

مجموعة من املوارد واإلرشادات    التعلم لتنظيم، قد يستخدم املدرس نظام إدارة  7-7ومع ذلك، إلعطاء مثال من الشكل  

واإلجراءات واملواعيد للطالب، الذين قد يستخدمون بعد ذلك العديد من وسائط التواصل االجتماعي، مثل الصور من  

    البيانات.الهواتف املحمولة لجمع  
ً
التعليمية في شكل محفظة    التعلم للموادإدارة    ضمن نظاميوفر املعلم مساحة وهيكال

لتي يمكن للطالب من خاللها تحميل إعمالهم. يمكن للطالب املوزعين على مجموعات صغيرة استخدام  إلكترونية، وا

 في املشروعات
ً
 .منتديات الحوار أو فسيبوك للعمل معا
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 النهج غير  
ً
املثال أعاله موجود في إطار مقرر دراس ي يهدف إلى الحصول على اعتماد، لكن هذا اإلطار يناسب أيضا

الرسمي الستخدام الوسائط االجتماعية للتعلم، مع التركيز على أدوات مثل فسيبوك واملدونات ويوتيوب. املؤسس ي أو غير  

ستكون هذه التطبيقات مقادة بدرجة أكبر من قبل املتعلم، وسيحدد املتعلم األدوات واستخداماتها. وأقوى األمثلة على  

 .5  ، كما رأينا في الفصل cMOOCs الترابطية أوذلك هي الدورات  
 

 اختيار الوسائط لوحدة التدريس 7-7النشاط 

 لدورة تدرسها. حدد  .1
ً
 رئيسيا

ً
األساسية ثم املحتوى املراد   ية ميالتعل املخرجاتخذ وحدة نمطية أو موضوعا

 تغطيته.

من الوسائط في هذا الفصل، وفكر في كيفية استخدام كل   طابحث عن الخصائص الرئيسية لكل وسي .2

جهز . 6-7إلى  2-7نمطية الخاصة بك. استخدم التحليل الخاص بك من األنشطة لتعليم الوحدة ال طوسي

 قائمة بالوظائف التي اخترتها وعالقتها باملحتوى واملهارات في الوحدة النمطية.

حدد  ، قم بتخصيص مجموعة من األدوات والوسائط التي قد تفكر في استخدامها و 7-7باستخدام الشكل  .3

 االستمرارية.  موقعها في مخطط 

 باختيارك؟  .4
ً
 هل ما زلت سعيدا

لم ننته بعد. سيوفر الفصل التالي طريقة التخاذ القرارات على أساس أكثر واقعية. الغرض الرئيس ي هنا    -ال تقلق  

 هو جعلك تفكر في االستخدامات املحتملة للوسائط املختلفة في مجال موضوعك. 
 

 الرئيسية  الخالصات 

 من الوسائط املتاحة للتدريس والتعلم. خاصه: هناك مجموعة 
ً
 واسعة جدا

تتميز النصوص والصوت والفيديو والحوسبة والوسائط االجتماعية بخصائص فريدة تجعلها مفيدة   •

 والتعلم؛للتعليم 

 سيتعين اختيار أو تركيب الوسائط من خالل:   •

 التدريس؛فلسفة التدريس الشاملة الكامنة وراء   -

   املحتوى؛كلية املوضوع أو  متطلبات العرض وهي -

 املهارات التي ينبغي تطويرها لدى املتعلمين؛ املحتوى، أو   -

 خيال املعلم أو   -
ً
واملتعلمين بشكل متزايد( في تحديد األدوار املحتملة للوسائط املدرب ) أخيرا وليس آخرا

 املختلفة؛ 

 معرفتهم؛ توفر وسائل التواصل االجتماعي للمتعلمين أدوات فعالة إلنشاء مواد تعليمية خاصة بهم أو إلظهار   •

يمكن تنظيم املواد الدراسية وفق االهتمامات الخاصة بكل طالب، مما يسمح للطالب بالبحث عن املحتوى   •

 التعلم؛واملوارد املناسبة لدعم تطوير الكفاءات املرغوبة أو مخرجات 

 باملجان عبر  •
ً
 أكثر فأكثر ومتاحا

ً
نتيجة لذلك، يمكن للمتعلمين البحث عن   اإلنترنت؛أصبح املحتوى مفتوحا

 املدرب؛ املعلومات وتطبيقها بما يتجاوز الحدود التي قد يفرضها األستاذ أو  

 اإلنترنت؛يمكن للطالب إنشاء بيئات التعلم الشخصية الخاصة بهم عبر   •

 تعلمهم؛سيظل العديد من الطالب بحاجة إلى منهج منظم يوجه  •

 لضمان جودة التعلم عبر وسائل التواصل  •
ً
 االجتماعي؛من املرجح أن يكون وجود املعلم وتوجيهه ضروريا

ق بين حرية املتعلم الكاملة واإلمعان في التوجيه، لتمكين املتعلمين من تطوير   املعلمينعلى  •
ّ
إيجاد بيئة توف

 . ات األساسية الالزمة في العصر الرقمياملهار 
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 SECTIONSنموذج الوسائط في التعليم:  اختيار واستخدامالفصل الثامن: 
 

 الهدف من هذا الفصل 

الغرض الرئيس ي من هذا الفصل هو توفير إطار التخاذ قرارات فعالة حول اختيار واستخدام الوسائط للتعليم  

 ، ويمثل: SECTIONSوالتعلم. اإلطار املستخدم هو نموذج 

 S tudents  الطالب

 E ase of use  سهولة االستخدام  

 C osts  التكلفة 

 T eaching functions  التدريس واختيار الوسائط 

 I nteraction  التفاعل 

 O rganisational issues  القضايا التنظيمية 

 N etworking  التشبيك 

 S ecurity and privacy  األمن والخصوصية 

 على اختيار الوسائط والتقنية املناسبة ألي موضوع قد تقوم  
ً
عند االنتهاء من هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا

 على 
ً
 تبرير قرارك. بتدريسه، وأن تكون قادرا

 

 ما الذي يغطيه هذا الفصل 

 نماذج الختيار الوسائط 8-1 •

 الطالب 8-2 •

 سهولة االستخدام  8-3 •

 التكلفة  8-4 •

 التدريس واختيار الوسائط  8-5 •

 التفاعل  8-6 •

 القضايا التنظيمية  8-7 •

 ك ي شبتال 8-8 •

 األمن والخصوصية  8-9 •

 اتخاذ القرار  8-10 •

 في هذا الفصل 
ً
 :األنشطة التاليةستجد أيضا

  اتخاذ قرار أولي بشأن اختيار الوسائط 1-8النشاط  •

 معرفة طالبك  2-8النشاط  •

 : كيف ستؤثر التكلفة على قرارك بشأن الوسائط املستخدمة؟ 4-8نشاط  •

 مبادئ تصميم الوسائط املتعددة 5-8نشاط  •

 استخدام الوسائط للترويج لنشاطات الطالب 6-8النشاط  •

 الوسائط والتقنيات  اختيار  10-8النشاط  •

 

 



248 
 

 الرئيسية  الخالصات 

 من املتغيرات   ألنها يعد اختيار الوسائط والتقنيات عملية معقدة،  .1
ً
تشتمل على مجموعة واسعة جدا

 التفاعلية. 

 نظرية أو  .2
ً
يوفر مجموعة من املعايير   SECTIONSنموذج إال أن الختيار الوسائط.  كاٍف  إجراءال توجد حاليا

املعلم عند اتخاذ القرارات بشأن الوسائط أو التقنيات  رشاد األسئلة التي يمكن أن تساعد نتائجه في إأو 

 التي يجب استخدامها. 

 للمجموعة الواسعة من العوامل التي تؤثر على اختيار الوسائط واستخدامها، فإن اتباع نهج استقرائي  .3
ً
نظرا

 بتحليل د
ً
هو إحدى الطرق   ،SECTIONSقيق لجميع املعايير في إطار أو حدس ي في اتخاذ القرارات، مستنيرا

 العملية ملقاربة صنع القرار بشأن الوسائط والتقنيات للتدريس والتعلم. 
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  نماذج الختيار الوسائط 8-1
 

 
 SECTIONS  نموذج 8الشكل 

 

 ؟بماذا تخبرنا املراجع 8-1-1
 بالنظر إلى أهمية  

ً
من املراجع حول كيفية اختيار الوسائط أو التقنيات املناسبة للتدريس.    املوضوع، هناك القليل نسبيا

كان هناك عدد كبير من املنشورات غير املفيدة حول هذا املوضوع في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ولكنها  

 بعدأصبحت قليلة 
ً
 :( أن1994ر كومي ))بيتك، غير مؤرخ(. في الواقع، ذكذلك   نسبيا

ال توجد نظرية عملية بما فيه الكفاية الختيار الوسائط املناسبة ملواضيع معينة، ومهام التعلم واملجموعات  

 هي عدم استخدام نموذج على اإلطالق. وفي هذه الحالة، ال عجب في أن  
ً
املستهدفة. . . املمارسة األكثر شيوعا

قتصادية وبشرية / سياسية عملية أكثر من االعتبارات التربوية تخصيص الوسائط كان يخضع لسيطرة عوامل ا

 .(56)ص 

ق ماكنزي )
ّ
 :( في سياق مماثل2002يعل

عندما أناقش الحالة الراهنة للتكنولوجيا مع املعلمين في جميع أنحاء البالد، يصبح من الواضح أنهم يشعرون  

إذا كان لدى املعلم تلفزيون مرتبط مع كمبيوتر،    بأنهم مقيدون بالتكنولوجيا املتاحة، بصرف النظر عن وضعهم. 

 بمحطة عرض مخصصة للمعلم في  LCD فهذا هو ما سيستخدمه في الصف. وإذا كان لديه جهاز عرض 
ً
موصال

 أفضل ما  
ً
 الستخدام هذه التجهيزات. لقد حقق املعلمون دائما

ً
مختبر مجهز بالكامل، فسيكون أكثر استعدادا

 .وعة في متناول أيديهم، وهذا ما يتعين علينا العمل معه. املعلمون يؤدون واجبهميمكن من التجهيزات املوض
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، 1983( بناء اختيار التكنولوجيا حول نظرية الذكاءات املتعددة لدى هاورد جاردنر )جاردنر، 2002اقترح ماكنزي )

 :(، في أعقاب سلسلة القرارات التالية2006

 املتعلم  →  التعليمي  الهدف →  الذكاءات  → اختيار الوسائط 

بعد ذلك، تخصص ماكنزي وسائط مختلفة لدعم تطوير كل ذكاء من ذكاءات غاردنر. تم اختبار نظرية غاردنر واعتمادها  

حول الذكاءات املتعددة على نطاق واسع، وتخصيص ماكنزي للوسائط منطقي بشكل حدس ي، لكنه يعتمد بالطبع على  

 .ون نظرية غاردنر في تعليمهماملعلمين واملدربين الذين يطبق 

تشير مراجعة املنشورات األحدث حول اختيار الوسائط إلى أنه على الرغم من التطورات السريعة في الوسائط  

 املاضية، ال يزال نموذج 
ً
النماذج الرئيسية التي   أحد )ACTIONS) Bates ،1995 والتكنولوجيا على مدار العشرين عاما

، غير مؤرخ؛ المبرت  Baytakنظر على سبيل املثال، ا ) من املزيد من التعديالت واإلضافات ال تزال مطبقة، على الرغم 

، الذي تم تطويره للتعليم عن بعد، ACTIONS  في الواقع، قمت بنفس ي بتعديل نموذج .(2006؛ كومي،  1999وويليامز،  

  ، (Bates and Poole  يم عن بعدلتغطية استخدام الوسائط في التعليم الجامعي وفي التعل SECTIONS نموذجإلى 

2003). 

 يدعى Patsula (2002) طورت
ً
  Bates ، يتضمن بعض املعايير املوجودة في نماذجCASCOIME نموذجا

ً
، لكنه يضيف أيضا

النظر  معايير إضافية وقّيمة مثل املالءمة االجتماعية والسياسية، والتوافق الثقافي، واالنفتاح / املرونة، ملراعاة وجهات  

( دراسة تجريبية الختبار معايير اختيار الوسائط التي اعتبرها أعضاء هيئة التدريس  2007الدولية. أجرى زايد )

، وحدد سبعة معايير. كانت أربعة من هذه املعايير مطابقة أو مشابهة  ةتكنولوجيا املعلومات والطالب مهم اختصاصيو و 

فكانت رضا الطالب، والتحفيز الذاتي للطالب، والتطور املنهي، وهذه تندرج أكثر  ملعايير بيتس. أما الثالثة املعايير األخرى 

 .ضمن فئة الشروط املسبقة للنجاح ويصعب تحديدها قبل اتخاذ قرار

 لتصميم الوسائط   الوسائط.( من تطوير نماذج الختيار 2009( وماير )2006اقترب كومي )
ً
طور ماير اثني عشر مبدأ

 إلى
ً
 .أبحاث مستفيضة، مما أدى إلى ما يطلق عليه ماير نظرية معرفية لتعلم الوسائط املتعددة املتعددة مستندا

 بتطوير نموذج للبت في  Koumi (2015)  قام (.UBC Wikis للحصول على تطبيق ممتاز لنظرية ماير، انظر)
ً
كومي مؤخرا

 .xMOOCs أفضل مزيج بين الفيديو والطباعة لتوجيه تصميم

تعتبر مقاربة ماير ذات قيمة على املستوى األدنى، أي عندما يتعلق األمر بتصميم مواد تعليمية متعددة الوسائط، كما  

هو الحال مع عمل كومي. تقترح نظرية ماير املعرفية لتصميم الوسائط املتعددة أفضل مزيج من الكلمات والصور،  

الحمل املعرفي الزائد. عند اتخاذ قرار باستخدام تطبيق معين  والقواعد الواجب اتباعها مثل ضمان التماسك وتجنب 

 ألن ماير  
ً
للوسائط املتعددة، فإنه يوفر إرشادات قوية للغاية. ومع ذلك، من الصعب تطبيقه على مستوى املاكرو. نظرا

صائص الوسائط  يركز على املعالجة اإلدراكية، فإن نظريته ال تتعامل مباشرة مع العالقات التعليمية الفريدة أو خ

املختلفة. ال يتناول أّي من ماير وكومي القضايا غير التربوية في اختيار الوسائط، مثل التكلفة أو الوصول. ال تتناقض  

أحاول تحديد الوسائط )أو مجموعات الوسائط( التي يجب استخدامها في   تكّمله.أعمال ماير وكومي مع ما أقترحه بل 

 .املقام األول 

من هذا الفصل، والذي   5ثني عشر في القسم ير التصميم الفعلي للتطبيق. سأناقش مبادئ ماير االستوجه نظرية ما

 .يتناول وظائف التدريس

ت النماذج التي جرى تطويرها في السبعينيات   ليس من املستغرب عدم وجود نماذج كثيرة الختيار الوسائط. اتبع 

يار الوسائط، مما أدى في كثير من األحيان إلى أشجار قرار من عدة  والثمانينيات مقاربة سلوكية مختزلة للغاية في اخت

يمكن من الناحية العملية تطبيقها بالكامل بما يخدم واقع التدريس، ومع ذلك لم تتضمن هذه النماذج   صفحات، ال 
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سريع، وهناك آراء  التعرف على اإلمكانات الفريدة للوسائط املختلفة. واألهم من ذلك، أن التكنولوجيا تخضع للتغيير ال

. لقد ثبت  
ً
ن العثور على نموذج عملي  أ متنافسة حول األساليب التربوية املناسبة للتدريس، ويختلف سياق التعلم كثيرا

 .يمكن التحكم فيه قائم على األبحاث والخبرات التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع أمر صعب

 ملاذا نحتاج إلى نموذج 8-1-2
تزداد الحاجة اليومية لكل معلم ومدرب ومتعلم إلى اتخاذ القرارات في هذا املجال. ثمة حاجة إلى في الوقت نفسه، 

 :نموذج الختيار التكنولوجيا وتطبيقها يتمتع بالخصائص التالية 

 التعلم؛يعمل ضمن مجموعة واسعة من سياقات   •

 التعليمي؛والتكتيكي  االستراتيجي الذي يشمل املؤسسة،   املستويين:يسمح باتخاذ القرارات على   •

•  
ً
   يولي اهتماما

ً
 والتشغيلية؛للقضايا التعليمية  متساويا

 معين؛يحدد االختالفات الجوهرية بين الوسائط والتقنيات املختلفة، مما يتيح اختيار املزيج املناسب ألي سياق   •

 معقولة؛تكلفة   وعملي، وذو سهل الفهم،  •

 .يستوعب التطورات التكنولوجية الجديدة •

، مع بعض التعديالت ألخذ التطورات  Batesالذي وضعه SECTIONS سباب، إذن، سأواصل استخدام نموذجلهذه األ 

على األبحاث، وقد صمد أمام اختبار    SECTIONS الحديثة في التكنولوجيا واألبحاث والنظرية في االعتبار. يعتمد نموذج

 :  SECTIONS الزمن، وقد وجد أنه عملي. تعني

 S tudents  الطالب •

 E ase of use  سهولة االستخدام  •

 C osts  التكلفة  •

 T eaching functions  التدريس واختيار الوسائط  •

 I nteraction  التفاعل  •

 O rganisational issues  القضايا التنظيمية  •

 N etworking  التشبيك  •

 S ecurity and privacy  األمن والخصوصية  •

 .األقسام التالية، وسأقترح بعد ذلك كيفية تطبيق النموذجسأناقش كل معيار من هذه املعايير في 

 

 طوسائالاتخاذ قرار أولي بشأن اختيار   1-8النشاط 

 باستخدامها.   .1
ً
قرارك  اكتب  اختر دورة تدرسها أو قد تدرسها. حدد الوسائط أو التقنيات التي قد تكون مهتما

 وأسباب اختيارك للوسائط / التقنيات. 

طلب منك القيام بنشاط نهائي )النشاط  .2 ( وبعد ذلك يمكنك  10-8عندما تنتهي من قراءة هذا الفصل، سي 

 راءة الفصل بأكمله. مقارنة إجاباتك في النشاطين بعد ق
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 الطالب 8-2

 
 إلرشادات    2012املاليزية في عام أعلنت وزارة التعليم  2-8الشكل 

 
أنها ستمكن الطالب من جلب الهواتف املحمولة إلى املدارس وفقا

 صارمة

 NewStraightsTimes ،2012 © :الصورة
 

 هو الطالب  SECTIONS املعيار األول في نموذج

 :والتكنولوجيايجب مراعاة ثالث قضايا على األقل تتعلق بالطالب عند اختيار الوسائط 

 .التركيبة السكانية للطالب •

  الوصول  •

 .االختالفات في كيفية تعلم الطالب •

 التركيبة السكانية للطالب 8-2-1
أحد التغييرات األساسية التي أفرزها التوسع في التعليم العالي هو أنه يجب على معلمي الجامعات والكليات اآلن تدريس  

د. يمثل هذا التنوع املتزايد للطالب تحديات كبيرة لجميع املعلمين، وليس  مجموعة متنوعة من الطالب بشكل متزاي

فقط املعلمين بعد املرحلة الثانوية. ومع ذلك، فقد كان من غير املألوف بالنسبة للمدربين في مرحلة ما بعد الثانوية 

ايد للطالب يتطلب اآلن تطوير جميع  تغيير نهجهم في دورة واحدة الستيعاب االختالفات بين املتعلمين، ولكن التنوع املتز 

 .ملعرفة إذا أردنا تقديم تعليم جيد لجميع الطالب في الدورة وطرق الدورات مع مجموعة واسعة من املناهج 

على وجه الخصوص، من املهم أن نكون واضحين بشأن احتياجات املجموعة املستهدفة. من املحتمل أن يحتاج طالب  

مون مباشرة من املدرسة الثانوية إلى مزيد من الدعم واملساعدة في الدراسة على مستوى  السنة األولى والثانية القاد

الجامعة أو الكلية. من املحتمل أن يكونوا أقل استقاللية كمتعلمين، وبالتالي قد يكون من الخطأ االعتقاد أنهم  

لتكنولوجيا مفيدة لدعم للتدريس  يستطيعون الدراسة بالكامل من خالل استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، قد تكون ا
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 لوجه، ويتم إدخالها بالتدريج  
ً
في الصفوف الدراسية، خاصة إذا كانت توفر طريقة للتعلم بديلة عن التدريس وجها

 .إلعداد الطالب للدراسة باستقالل أكثر في وقت الحق في البرنامج

عد جذابة للطالب الذين سبق لهم التعلم  من ناحية أخرى، من املرجح أن تكون البرامج التي تقدمها التكنولوج يا عن ب 

كطالب في الحرم الجامعي وانتقلوا إلى سوق العمل. سيكون هؤالء الطالب قد طوروا بالفعل مهارات تعلم ناجحة،  

 .وسيكون لديهم مجتمعهم وحياتهم العائلية، وسوف يرحبون بمرونة الدراسة التي تتمتع بها هذه الطريقة

 من الدراسة القائمة على املحاضرات في تين لسنقد يستمتع طالب ا
ً
الثالثة والرابعة من املرحلة الجامعية مزيجا

 إذا كانت بعض  
ً
الصفوف الدراسية والدراسة عبر اإلنترنت أو حتى اتباع مادة أو مادتين بالكامل عبر اإلنترنت، خاصة

 من الطالب، أو إذا كان الطالب يعملون جز   الصفوف ال 
ً
 للمساعدة في تغطية بعض تكاليف الدراسةتستوعب مزيدا

ً
 .ئيا

، ستكون هناك مجموعة واسعة من االختالفات في املعرفة السابقة واملهارات اللغوية وأساليب الدراسة املفضلة  
ً
أخيرا

داخل أي فصل أو مجموعة من املتعلمين. يمكن أن يساعد االستخدام الذكي للوسائط والتكنولوجيا في استيعاب هذه  

تالفات. لذا، مرة أخرى، من املهم أن تعرف طالبك، وأن تضع ذلك في االعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن الوسائط االخ

 .9أو التكنولوجيا التي يجب استخدامها. سوف نناقش ذلك بتفصيل أكبر في الفصل 

 الوصول  8-2-2
املعيار الفصل. بصرف النظر عن مدى قوة   من بين جميع املعايير في تحديد اختيار التكنولوجيا، قد يكون الوصول هو 

ال يستطيعون الوصول إليها    واوسيط أو تكنولوجيا معينة من الناحية التعليمية، لن يتمكن الطالب التعلم منها إذا كان

عتبر عرض الفيديو طريقة رائعة لتمكين الطالب من الحصول على   بطريقة مريحة وبأسعار معقولة. وبالتالي، قد ي 

املحاضرات خارج الحرم الجامعي، ولكن إذا لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في املنزل، أو إذا استغرق األمر  

يوم عمل لتنزيلها، في هذه الحالة تجاهل هذا الوسيط. صعوبة الوصول هي عائق أساس ي على   أربع ساعات أو أجرة

في البلدان النامية. حتى إذا كان لدى الدارسين املحتملين إمكانية الوصول إلى اإلنترنت أو الهاتف   xMOOCs استخدام 

 ما يتطلب األ  5املحمول، والتي ال يزال 
ً
 مر أجرة يوم عمل لتنزيل مقطع فيديو واحد علىمليارات محرومين منها، فغالبا

YouTube - انظر Marron و Missen و Greenberg ،2014. 

يحتاج أي معلم أو مدرب يعتزم استخدام أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية أو الهواتف املحمولة ألغراض التدريس  

 :عدد من األسئلة ن إلى إجابات ع

 تعلق بوصول الطالب إلى الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية أو الهواتف املحمولة؟ ما السياسة املؤسسية فيما ي •

 أن هناك قائمة محدودة من األجهزة التي ستدعمها املؤسسة؟   مهل يمكن للطالب استخدام أي جهاز أ •

 األجهزة التي قد يستخدمها الطالب؟ "ماركات"هل الوسيط أو البرنامج املختار للتدريس متوافق مع جميع  •

 ل الشبكة كافية لدعم كل الطالب الذين سينضمون إلى هذه املبادرة؟ ه •

 املؤسسة الذين يجب إخبارهم بأنك تطلب من الطالب استخدام أجهزة معينة؟  اآلخرون فيمن هم األشخاص   •

 :إذا كان من املتوقع أن يقتني الطالب أجهزتهم الخاصة )األمر املنطقي بشكل متزايد(

يحتاجونه: جهاز موجود في املنزل مزود بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت أو جهاز محمول يمكنهم  ما نوع الجهاز الذي   •

 أو جهاز يمكن استخدامه في املنزل وفي الحرم الجامعي؟  - إحضاره إلى الحرم الجامعي 

 ما نوع التطبيقات التي سيحتاجون إلى تشغيلها على أجهزتهم ألغراض الدراسة؟  •

خدام نفس الجهاز )األجهزة( في جميع الدورات التدريبية، أم سيحتاجون إلى برامج  هل سيكون بمقدورهم است •

 تطبيقات وأجهزة مختلفة لدورات مختلفة؟  /

 األجهزة؟ ما املهارات التي سيحتاجها الطالب لتشغيل األجهزة والتطبيقات التي سيتم تشغيلها على   •
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حق تعليمهم هذه املهارات، وهل سيكون هناك وقت  إذا لم يكن لدى الطالب املهارات، فهل ما زال األمر يست •

 مخصص في الدورة لتعلمها؟ 

هذه   نيحتاج الطالب )وكذلك املدرب( إلى معرفة إجابات هذه األسئلة قبل التسجيل في دورة أو برنامج. لإلجابة ع 

من مطالبة الطالب  األسئلة، يجب أن تعرف أنت وإداراتك ما الذي سيجنيه الطالب من استخدام أجهزتهم. ال فائدة 

. هذا يعني بعض التخطيط املسبق من جانبك
ً
 أو تافها

ً
 :بشراء كمبيوتر محمول إذا كان العمل املطلوب منهم اختياريا

 ما املزايا التعليمية التي تراها في استخدام الطالب لجهاز معين؟  •

 ماذا الذي سيفعله الطالب باستخدام الجهاز في دورتك؟ •

 أن •
ً
 وفق هذه الطرق، أو هل يمكنهم إدارته بسهولة دون استخدام    هل من الضروري حقا

ً
 معينا

ً
يستخدموا جهازا

 التقويم واستخدام الجهاز؟  ن الجهاز؟ على وجه الخصوص، كيف سيتم الربط بي

 أن يكون لدى مؤسستك سياسات جيدة لتمكين الطالب من الوصول إلى التكنولوجيا )انظر  
ً
سيكون من املفيد حقا

إذا لم يكن لدى املؤسسة سياسات أو بنية تحتية واضحة لدعم التقنيات التي تريد استخدامها، فسيصبح  (.  7-8القسم  

 .عملك أكثر صعوبة

 إلى حد ما على رسالة املؤسسة وأهدافك  ن ستعتمد اإلجابة ع
ً
السؤال املتعلق بالوصول واختيار التكنولوجيا أيضا

امعات شديدة االنتقائية أن تطلب من الطالب استخدام أجهزة  التعليمية الشخصية. على سبيل املثال، يمكن للج

 الذين يواجهون صعوبات مالية في شراء واستخدام أجهزة محددة.  
ً
معينة، كما يمكنها مساعدة الطالب القالئل نسبيا

واة، أو مساعدة  إذا كانت رسالة املؤسسة تمكين املتعلمين املحرومين من الوصول إلى املؤسسات التقليدية، أو تعزيز املسا

، عندها يصبح  
ً
العاطلين عن العمل أو الفقراء العاملين أو العمال في الحصول على تعليم أو تدريب متقدم أو أكثر تقدما

من الضروري معرفة التكنولوجيا التي يمكن لهؤالء الحصول علىيها أو يستطيعون استخدامها. إذا كانت سياسة  

دوراتها، فإن توفر املعدات املوجودة في املنزل )التي تشترى عادة ألغراض   املؤسسة قبول أي شخص يرغب في اتباع

 .الترفيه( يصبح ذا أهمية قصوى 

ثمة عامل مهم آخر يجب مراعاته وهو وصول الطالب ذوي اإلعاقة. قد يعني هذا توفير خيارات نصية للطالب الصم أو  

اآلن ممارسات ومعايير راسخة تندرج تحت العنوان العام خيارات صوتية للطالب ضعاف البصر. لحسن الحظ، هناك 

 :ملعايير التصميم العالمي. يتم تعريف التصميم العالمي على النحو التالي

يشير التصميم الشامل للتعليم إلى التصميم املتعمد للتعليمات لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من املتعلمين.  

 تلبي
ً
ة جميع احتياجات املتعلمين من خالل دمج وسائط متعددة لنقل املعلومات  تحاول الدورات املصممة عامليا

 وسائل متعددة لالنخراط أو االستفادة من اهتمامات الدارسين. ال   UDL وطرق مرنة لتقويم التعلم. تشمل
ً
أيضا

إلعاقات،  يجري تصميم الدورات التدريبية العاملية بما يتوافق مع احتياجات مجموعة بعينها من الطالب ذوي ا

صمم لتلبية احتياجات التعلم ملجموعة واسعة من املتعلمين
 
 .بل ت

 (2008)بروكوب، 

 لدعم التعليم والتعلم من تقديم املساعدة إلى أعضاء هيئة التدريس  
ً
ستتمكن معظم املؤسسات التي تمتلك مركزا

يل مفيد للغاية إلعداد املواد املستندة  على دل BCcampus للتأكد من أن الدورة تفي بمعايير التصميم العاملية. يحتوي 

 لضمان  eCampus Alberta و Norquest College كل من ر إلى الويب التي تحقق معايير الوصول. نش
ً
 أكثر تفصيال

ً
دليال

 .وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى املواد املتاحة عبر اإلنترنت

 تقنياتالتباين بين الطالب فيما يتعلق بالتعلم باستخدام ال 8-2-3
 أن الطالب املختلفين ستكون لديهم تفضيالت مختلفة لألنواع املختلفة من التكنولوجيا أو الوسائط

ً
 .قد يبدو واضحا
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ينبغي أن يلبي تصميم التدريس هذه االختالفات. وبالتالي إذا كان الطالب متعلمين "بصريين"، فسيتم تزويدهم برسوم  

متعلمين سمعيين، فسيفضلون املحاضرات واملقاطع الصوتية. قد يبدو حينئٍذ أن  توضيحية ومخططات. إذا كانوا 

تحديد أساليب التعلم السائدة يجب أن يوفر معايير قوية الختيار الوسائط والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن األمر ليس  

 .بهذه البساطة

ليب التعلم في تصميم املواد التعليمية،  (، في مراجعة متأنية آلثار منشورات البحوث حول أسا1999خلص مكلوغلين )

في   .Kolb (1984) إلى أنه يمكن تصميم التعليمات الستيعاب االختالفات في كل من أساليب التعلم اإلدراكي والتجريبي

دراسة أجريت على مدى عدة سنوات في جامعة ميسوري بكولومبيا على املنتسبين الجدد، واستخدمت فيها قائمة مايرز  

 .( أن الطالب الجدد يفكرون باألمور امللموسة وال يرتاحون لألفكار املجردة والغموض1993وجد شرودر )بريجز، 

ومع ذلك، تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للتعليم الجامعي في تطوير مهارات التفكير املجرد، ومساعدة الطالب على  

في التعليم العالي هو عملية تنموية. ليس من املستغرب  ( أن التعلم  1984التعامل مع التعقيد وعدم اليقين. وجد بيري )

إذن أن يلتحق العديد من الطالب بالجامعة دون أن تكون لديهم مثل هذه املهارات "األكاديمية". في الواقع، هناك  

باختيار    مشاكل كبيرة في محاولة تطبيق أساليب التعلم وغيرها من األساليب لتصنيف االختالفات بين املتعلمين وعالقتها

أن النظر إلى أساليب التعلم بشكل مختصر غير مفيد.   Laurillard (2001) الوسائط والتكنولوجيا واستخدامها. يوضح

يجب أن ينظر إلى التعلم ضمن السياق. مهارات التفكير في مجال ما ال تنتقل بالضرورة إلى مجال آخر. هناك طرق تفكير  

  خاصة بكل موضوع من املوضوعات املختلف
ً
ة. وبالتالي فإن املفكرين العقالنيين في العلوم ليسوا بالضرورة أزواجا

 أدبيين جيدين
ً
 .رصينين أو نقادا

 من التعليم الجامعي. على الرغم من أهمية التدريس  
ً
عّد فهم أنماط التفكير السائدة في مجال ما، وربما نقدها، جزءا ي 

ق واملعايير والقيم املتأصلة في مجال ما. كما يجب تحديهم وتشجيعهم  املبني حول املتعلم، يحتاج الطالب إلى فهم املنط

على التفكير خارج الصندوق. قد يتعارض هذا مع أسلوب التعلم املفضل لديهم. في الواقع، فإن البحث عن فعالية  

. على سبيل املثال، ق
ً
ام دزيوبان وزمالؤه،  املطابقة بين طرائق التعليم وأساليب التعلم سيكون في أفضل األحوال ملتبسا

Dziuban et al. (2000)  في جامعة سنترال فلوريدا، بتطبيق تحليل لونج التفاعلي ألساليب التعلم على الطالب في كل ،

 لوجه والفصول عبر اإلنترنت. وجدوا أن أسلوب التعلم ال يؤثر في االنسحاب من الدورات التدريبية  
ً
من الفصول وجها

ن غير املحتمل أن يكون أداء املتعلمين املستقلين أفضل في الدورات عبر اإلنترنت من املتعلمين  عبر اإلنترنت، كما أنه م

 .اآلخرين

ال يعني الحد من اعتماد أساليب التعلم في تصميم الدورات أنه يجب علينا تجاهل االختالفات بين الطالب، ويجب بكل  

على املستوى الجامعي إلى استراتيجيات تنقل الطالب  تأكيد أن نبدأ من موقع الطالب. على وجه الخصوص، نحتاج 

 من التعلم امللموس القائم على الخبرة الشخصية إلى التعلم التجريدي الذي يمكن تطبيقه على السياقات  
ً
تدريجيا

 .7واملواقف الجديدة. يمكن أن تكون التكنولوجيا مفيدة بشكل خاص في ذلك، كما رأينا في الفصل 

م لدى تصميم الدورات تقديم مجموعة من الخيارات للطالب الذين يتبعون نفس الدورة. إحدى طرق  وبالتالي، من امله 

القيام بذلك هي التأكد من أن الدورة التدريبية منظمة بشكل جيد، وتقدم املعلومات "األساسية" ذات الصلة لجميع  

 التأكد من إمكانية البحث عن محتوى جد
ً
يد أو مختلف. يجب أن يكون هذا املحتوى  الطالب بسهولة، كما ينبغي أيضا

 ضمن مجموعة متنوعة من الوسائط مثل النص والرسوم البيانية والفيديو، ويقدم أمثلة ملموسة تتعلق باملبادئ  
ً
متاحا

 أن ازدياد  10األساسية. سنرى في الفصل 
ً
  ا

ً
 .للموارد التعليمية املفتوحة املتاحة يجعل "ثراء" املحتوى أقرب مناال

وباملثل، تتيح التكنولوجيا توفير مجموعة من األنشطة للمتعلمين، مثل البحث في املقاالت املنشورة على الويب ومنتديات  

الحوار عبر اإلنترنت والعروض التقديمية املتزامنة والتقويم من خالل املحافظ اإللكترونية والعمل الجماعي عبر اإلنترنت.  
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نية تلبية مجموعة متنوعة من تفضيالت املتعلم، كما يشجع املتعلمين على املشاركة  يزيد اتساع مجال األنشطة من إمكا

 ما تكون هذه األساليب في التصميم أكثر  
ً
في أنشطة وأساليب التعلم، مع أنهم قد يشعرون في البداية بعدم ارتياح. غالبا

صاغ ضمن إصدارات متعددة لتلبية أنماط التعلم ا
 
ملختلفة. على أي حال، من املحتمل أن  فاعلية من الدورات التي ت

يكون تطوير إصدارات متعددة من الدورات التدريبية لتلبية احتياجات أنماط مختلفة من املتعلمين غير عملي في معظم  

الحاالت. لذا تجنب محاولة مواءمة الوسائط املختلفة مع أنماط التعلم املختلفة، ولكن تأكد من امتالك الطالب 

 .من الوسائط )النص أو الصوت أو الفيديو أو الحوسبة( ضمن دورة تدريبية أو برنامججموعة واسعة م

 حيال االفتراضات املتعلقة بتفضيالت الطالب للتعلم من خالل التقنيات الرقمية.  
ً
، يجب أن يكون املرء حذرا

ً
أخيرا

املواطنين الرقميين " مختلفون  فمن ناحية، يجادل "مناصرو" التكنولوجيا مثل مارك برينسكي ودون تابسكوت بأن "

عن األجيال السابقة من الطالب. يجادلون بأن طالب اليوم يعيشون داخل عالم رقمي متصل بالشبكة، وبالتالي يتوقعون  

 أن األساتذة على وجه الخصوص يميلون إلى   هؤالء يجري تعلمأن 
ً
الطالب بالكامل عبر الشبكة الرقمية. صحيح أيضا

 ما يتأخر األساتذة في تبّني التكنولوجيا الحديثة(، لذلك  التقليل من مدى وصو 
ً
ل الطالب إلى التقنيات املتقدمة )غالبا

، إذا  
ً
 محاولة العثور على معلومات محّدثة حول األجهزة والتقنيات التي يستخدمها الطالب حاليا

ً
يجب عليك دائما

 .استطعت

 افتراض أن جميع الطال 
ً
  الرقمية، ويطالبون ب يتقنون استخدام التكنولوجيا من ناحية أخرى، من الخطورة أيضا

الرقميين  ( مراجعة شاملة لألدبيات املتعلقة بـ "  2011باستخدام تقنيات جديدة في التدريس. أجرى كل من جونز وشاو )

سيا  منها الدراسات االستقصائية للمنشورات ذات الصلة من بلدان في أوروبا وآ  مرجع،  200"، تضمنت أكثر من  بالفطرة

 :. وخلصوا إلى ما يلي ةفريقيإوأمريكا الشمالية وأستراليا وجنوب 

 في مدى استخدامهم ومعرفتهم بالوسائط  •
ً
 واسعا

ً
 الرقمية؛ يختلف الطالب اختالفا

الفجوة بين الطالب ومعلميهم من حيث محو األمية الرقمية ليست ثابتة، وهذه الفجوة ليست كبيرة لدرجة ال   •

 رأبها؛ يمكن 

دخلون الجامعة يحتاجون تكنولوجيات جديدة ال يستطيع  ييل من األدلة على أن الطالب الذين هناك القل •

 بها؛ املعلمون والجامعات الوفاء 

سوف يستجيب الطالب بشكل إيجابي للتغيرات في استراتيجيات التعليم والتعلم التي تشمل استخدام التقنيات   •

 واملضمنة
ً
 واملوضحة جيدا

ً
التعليمية. ومع ذلك، ال   والبرامج بشكل صحيح في الدورات  الجديدة املصممة جيدا

يوجد دليل على وجود حاجة ضمنية لدى الطالب إلجراء تغييرات في طرائق التدريس أو حاجة إلى مزيد من  

 التعاون؛

يجب أن يكون تطوير البنية التحتية للجامعة، وسياسات التكنولوجيا، وأهداف التدريس، خيارات حول   •

 الطالب؛التي ترغب الجامعة في توفيرها وليس استجابة لآلراء العامة حول ما يطلبه الجيل الجديد من  اإلمكانات  

 وال يعبرون عن مطالب متسقة أو منظمة تمثل   •
ً
تشير األدلة إلى أن الطالب الصغار ال يشكلون جيال متجانسا

 .متطلبات جيل

تعلم في جامعة كولومبيا البريطانية أنهم سيكونون سعداء  أوضح الطالب املتخرجون الذين تمت مقابلتهم عن تقنيات ال

"إذا كان ذلك سيمنحني درجات   الطالب:في نجاحهم )على حد تعبير أحد   مادامت تسهمباستخدام التكنولوجيا للتعلم  

 أن مسؤولية املدرس هي أن يقرر ما التكنولوجيا األفضل لدراستهم"( أفضل
ً
 .ولكن الطالب أوضحوا أيضا

 االنتباه إلى ما ال يقوله كل من جونز وشاو. إنهم ال يقولون  من امله 
ً
ن وسائل التواصل االجتماعي أو بيئات التعلم  إم أيضا

الشخصية أو التعلم التعاوني غير مناسبة، وال أن احتياجات الطالب والقوى العاملة ال تتغير أو غير مهمة، ولكن  
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 بنظرة شاملة الحتياجات جميع الطالب، واحتياجات املوضوع،  استخدام هذه األدوات أو النهج يجب أن يكون مدف
ً
وعا

 .وأهداف التعلم ذات الصلة بالعصر الرقمي، وليس من خالل نظرة خاطئة ملا يطلبه جيل معين من الطالب

 للطالب للتعل
ً
م بطرق  باختصار، تتمثل إحدى امليزات الرائعة للتطبيق الذكي للتكنولوجيا في التدريس في أنها توفر فرصا

متنوعة، وبالتالي تكييف التدريس بسهولة أكبر مع اختالفات الطالب. ولذلك، فإن الخطوة األولى في اختيار الوسائط  

هي معرفة طالبك، وأوجه التشابه واالختالف بينهم، والتقنيات التي يمكنهم بالفعل الوصول إليها، واملهارات الرقمية التي  

يها والتي قد تكون ذات صلة بدوراتك. من املحتمل أن يتطلب ذلك استخدام مجموعة  يمتلكونها بالفعل أو يفتقرون إل

 .واسعة من الوسائط في التدريس

 املعلومات التي تحتاجها عن طالبك 8-2-4
من املهم أن تعرف طالبك. وعلى وجه الخصوص، تحتاج إلى املعلومات التالية لتوفير سياق مناسب للقرارات املتعلقة  

 :بالوسائط والتكنولوجيا

ما غاية أو سياسة مؤسستك أو إدارتك أو برنامجك فيما يتعلق بالوصول؟ كيف سيتم دعم الطالب الذين ليس   .1

 لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا املختارة؟ 

التكنولوجيا التي تفكر في ما التركيبة السكانية املحتملة للطالب الذين سوف تدّرسهم؟ ما مدى مالءمة  .2

 استخدامها لهؤالء الطالب؟ 

 على األقل خارج الحرم الجامعي، فما  .3
ً
التقنيات التي سيمكنهم الوصول    إذا كان يجب أن يتم تعليم طالبك جزئيا

 إليها بشكل مناسب ومنتظم في املنزل أو العمل؟ 

 على األقل في الحرم الج .4
ً
إدارتك فيما   أو سياسةامعي، فما سياستك إذا كان يجب أن يتم تعليم الطالب جزئيا

 يتعلق بوصول الطالب إلى األجهزة املوجودة في الصف؟ 

 ما املهارات الرقمية التي تتوقع أن يمتلكها طالبك قبل بدء البرنامج؟  .5

 على تقديم خبرات تدريسية   مهمة الوصول إذا كانت  .6
ً
إلى التكنولوجيا تقع على عاتق الطالب، فهل ستكون قادرا

 التكنولوجيا؟ زة تبرر شراء أو استخدام هذه متمي

ما األساليب السابقة للتعلم التي قد يجلبها الطالب إلى برنامجك؟ ما مدى توافق هذه الطرق السابقة للتعلم   .7

مع الطريقة التي تحتاجها لتدريس الدورة؟ كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتلبية اختالفات الطالب في  

 التعلم؟

ن الطرق املختلفة للحصول على املعلومات الالزمة لإلجابة على هذه األسئلة. في العديد من الحاالت، ال  هناك العديد م

يزال يتعين عليك اتخاذ قرارات بشأن األدلة غير الكافية، ولكن كلما زادت دقة املعلومات التي لديك عن طالبك  

، سيكون لديك مجموعة متنوعة ومختلفة من الطالب،  املحتملين، كان اختيارك للوسائط والتكنولوجيا أفضل. بالتأكيد

 .لذلك فإن تصميم التدريس الخاص بك سوف يحتاج إلى استيعاب هذا التنوع واالختالف
 

 

 : معرفة طالبك 2-8النشاط 

 ذاكرتك؟ ها من نكم من هذه األسئلة يمكنك اإلجابة ع

 عليها؟ما املعلومات اإلضافية التي تحتاجها، وأين يمكنك العثور 
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 سهولة االستعمال 8-3

 
 !املوثوقية مهمة 3-8الشكل 

 pixgood.com © :الصورة
 

استخدام التكنولوجيا في التدريس وسيلة وليس غاية. لذلك من املهم أال يضطر الطالب  في معظم الحاالت، يعتبر 

واملعلمون إلى قضاء وقت طويل في تعلم كيفية استخدام التقنيات التعليمية، أو في تشغيل التقنيات. االستثناءات  

هندسة، أو حيث يكون تعلم استخدام  بالطبع هي عندما تكون التكنولوجيا هي مجال الدراسة، مثل علوم الكمبيوتر أو ال 

 بالنسبة لبعض جوانب املناهج الدراسية، على سبيل املثال التصميم بمساعدة الكمبيوتر  
ً
 مهما

ً
أدوات البرمجيات أمرا

في الهندسة املعمارية وجداول البيانات في الدراسات التجارية ونظم املعلومات الجغرافية في الجيولوجيا. في معظم  

س الهدف من الدراسة هو معرفة كيفية استخدام جزء معين من التكنولوجيا التعليمية، ولكن دراسة  الحاالت، لي

 .التاريخ أو الرياضيات أو البيولوجيا

 من التحضير املسبق إذا ما قورن بتطوير دورة 
ً
 لوجه في أنه يحتاج إلى وقت أقل قليال

ً
تكمن إحدى ميزات التدريس وجها

اإلنترنت على سبيل املثال. تختلف الوسائط والتقنيات في قدرتها على تحقيق السرعة في التنفيذ  تدريبية كاملة عبر 

واملرونة في التحديث. على سبيل املثال، تعد املدونات أسرع وأسهل بكثير في التطوير والنشر من الفيديو. من املرجح أن  

توقع الطالب باملثل هذه امليزات في التكنولوجيا التي  يستخدم املعلمون واملدربون تقنية سريعة وسهلة االستخدام، وي

سيستخدمونها للدراسة. ومع ذلك، فإن مدى سهولة االستخدام لدى املعلمين والطالب يعتمد على محو األمية الرقمية  

 .لديهم

 محو األمية الحاسوبية واملعلوماتية 8-3-1
 في ت

ً
 طويال

ً
علم كيفية استخدام البرامج على سبيل املثال لتطوير أو  إذا كان يجب أن يقض ي الطالب واملعلمون وقتا

تقديم مواد الدورة التدريبية، فإن هذا يصرف االنتباه عن التعلم والتعليم. بالطبع، هناك مجموعة أساسية من  

لجة  فرها، مثل القدرة على القراءة والكتابة، واستخدام لوحة املفاتيح، واستخدام برنامج معاااملهارات التي يجب تو 

النصوص، والتنقل في اإلنترنت واستخدام برامج اإلنترنت، واستخدام أجهزة الهاتف املحمول. لذلك يمكن اعتبار هذه  
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املهارات العامة متطلبات مسبقة. إذا لم يطور الطالب هذه املهارات بشكل كاف في املدرسة، فقد تقدم املؤسسة دورات  

 .تحضيرية للطالب حول هذه املواضيع

همة املعلمين والطالب على حّد سواء أسهل بكثير إذا كانت لدى املؤسسة استراتيجيات لدعم استخدام الطالب  ستكون م 

الطالب للتعلم عبر   Digital Tattoo للوسائط الرقمية. على سبيل املثال، في جامعة كولومبيا البريطانية، يعد مشروع

 :اإلنترنت بعدة طرق 

يات التي يمكن استخدامها للتعلم، مثل أنظمة إدارة التعلم، واملوارد  تعريف الطالب على مجموعة من التقن  •

 اإللكترونية؛واملحافظ  MOOCsالتعليمية املفتوحة، 

 بعد؛ شرح ما يلزم للدراسة عبر اإلنترنت أو عن  •

 االجتماعي؛تحديد فرص ومخاطر وسائل التواصل  •

 الخصوصية؛املشورة بشأن كيفية حماية   •

 اإلنترنت؛من التواصل والتشبيك والبحث عبر   كيفية االستفادة القصوى  •

 اإلنترنت؛كيفية منع التسلط عبر   •

 .الحفاظ على تواجد منهي على االنترنت •

 Digital Tattoo إذا لم يكن لدى مؤسستك ش يء مماثل، فيمكنك إرشاد طالبك إلى موقع
ً
 .، وهو مفتوح تماما

 إعداد مسبق على الطالب فقط. يمكن  الحاجة علىال تقتصر 
ً
. يمكنك البدء في  أن تكون التكنولوجيا مغرية جدا

حول كيفية   -ملدة ساعة أو أقل  -استخدامها دون فهم هيكلها بالكامل أو كيفية عملها. يمكن لفترة تدريب قصيرة 

،  استخدام التقنيات الشائعة، مثل نظام إدارة التعلم أو التقاط املحاضرات، أن توفر الكثير من وقتك، واألهم من ذلك

 .تمكنك من رؤية القيمة املحتملة لجميع امليزات وليس فقط تلك التي تتعثر فيها

 التوجيه 8-3-2
أحد املعايير أو املقاييس املفيدة الختيار وسائط الدورة التدريبية أو البرامج هو أن الطالب "املبتدئين" )الطالب الذين لم  

دقيقة من تسجيل الدخول. قد تكون هناك حاجة    20الدرس في غضون  يستخدموا البرنامج من قبل( يجب أن يبدؤوا  

دقيقة الستكشاف بعض الوظائف الرئيسية للبرنامج التي قد تكون غير مألوفة، أو الكتشاف كيفية تنظيم    20إلى هذه  

دة. إذا كانت هناك  موقع ويب للدورة التدريبية والتنقل فيه. هذه فترة توجيه أكثر منها فترة تعلم مهارات الحوسبة الجدي

حاجة إلى تقديم برنامج جديد يستغرق بعض الوقت للتعلم، على سبيل املثال، "دردشة" متزامنة أو دفق الفيديو،  

فيجب تقديم هذا البرنامج عند الحاجة إليه. ومن املهم توفير الوقت داخل الدورة التدريبية للطالب لتعلم كيفية القيام  

 .بذلك

 تصميم الواجهة 8-3-4
العامل الحاسم في جعل التكنولوجيا شفافة هو تصميم واجهة التخاطب بين املستخدم والجهاز. وبالتالي، يجب أن  

 بشكل جيد، وسهل االستخدام، وسهل التنقل ضمنه
ً
 .يكون البرنامج التعليمي أو أي موقع ويب منظما

لعلمي في كيفية تعلم البشر، وفهم كيفية عمل  يعتبر تصميم الواجهة مهنة عالية املهارة، ويستند إلى مزيج من البحث ا

برنامج التشغيل، والتدريب الجيد في تصميم الرسوم البيانية. هذا هو أحد األسباب التي تجعل من الحكمة في كثير من  

األحيان استخدام البرامج أو األدوات املنتشرة على نطاق واسع في التعليم، ألنها خضعت لالختبار وأثبتت أنها تعمل  

 .بشكل جيد

لوحة املفاتيح واملاوس وواجهة املستخدم الرسومية للنوافذ   -ال تزال الواجهة العامة التقليدية ألجهزة الكمبيوتر 

جافة للغاية، وال تتطابق مع ما ينشده معظم األشخاص ملعالجة املعلومات.   -والقوائم املنسدلة والتعليمات املنبثقة 
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ات القراءة والكتابة وتميل إلى التعلم البصري. هذا يمكن أن يسبب صعوبات كبيرة  إنها تعتمد إلى حد بعيد على مهار 

للطالب الذين يعانون من إعاقات معينة، مثل عسر القراءة أو ضعف البصر.  أصبحت واجهات االستخدام في السنوات  

 .األخيرة أكثر سهولة، مع إدخال الشاشات التي تعمل باللمس وواجهات التخاطب بالصوت

مع ذلك، يجب بذل جهد كبير لتكييف واجهات الكمبيوتر أو األجهزة املحمولة الحالية لجعلها سهلة االستخدام في  و 

 مثل أي بيئة برمجية أخرى، كما أن اإلمكانات التعليمية  
ً
سياق تعليمي. الويب هو أسير واجهة الكمبيوتر العامة تماما

 من خالل بنيته الخوار 
ً
زمية أو الهرمية الشبيهة بالشجرة. على سبيل املثال، قد ال تتناسب  ألي موقع ويب مقيدة أيضا

 مع البنية املتجذرة لبعض املواد الدراسية، أو مع الطريقة التي يفضلها بعض الطالب للتعلم
ً
 .بنية املوقع دائما

 :هناك عدة تبعات لقيود الواجهة هذه على املعلمين في التعليم العالي

 اختيار بر  •
ً
املعلم الذي يريد إنشاء  و نامج تعليمي أو تقنيات أخرى سهلة االستخدام من قبل الطالب،  من املهم حقا

 الطالب؛املواد والتفاعل مع  

عند إنشاء مواد للتدريس، يجب أن يكون املعلم على دراية بالقضايا املتعلقة بالتنقل ضمن املواد وتخطيط   •

الصوت والرسومات املتحركة، فإن ذلك يأتي على   الشاشة والرسومات. مع أنه يمكن إضافة ميزات محفزة مثل

حساب سرعة اإلنترنت. يجب إضافة هذه امليزات فقط عندما تخدم وظيفة تعليمية مفيدة، ألن النقل البطيء  

فرة للمعلم.  اللمواد أمر محبط للغاية للمتعلمين الذين تكون سرعة اإلنترنت لديهم عادة أبطأ من السرعة املتو 

 نقل التخطيط املستند إلى الويب على أجهزة كمبيوتر سطح املكتب أو الكمبيوتر  عالوة على ذلك، 
ً
ال يتم تلقائيا

املحمول وفق نفس األبعاد أو التكوينات على األجهزة املحمولة، كما أن األجهزة املحمولة لديها مجموعة واسعة  

 تندة إلى الويب يتطلب مستوى عالن تصميم املواد املسكاا ملمن املعايير، التي تختلف باختالف الجهاز. و 
ً
من   يا

مهارة تصميم الواجهة املتخصصة، فمن األفضل أن تطلب مساعدة متخصصة، خاصة إذا كنت ترغب في  

استخدام برامج أو وسائط ليست أدوات قياسية معتمدة من قبل املؤسسات. هذا مهم بشكل خاص عند  

 املثال؛ة، على سبيل  التفكير في استخدام تطبيقات الهاتف املحمول الجديد

، يمكننا أن نتوقع في السنوات القليلة القادمة بعض التغييرات املهمة في واجهة الكمبيوتر العامة مع تطور   •
ً
ثالثا

)مثل حركة   واستخدام اللمستقنية التعرف على الكالم، واالستجابات التكيفية القائمة على الذكاء الصنعي، 

ات في تصميم واجهة الكمبيوتر األساسية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على  اليد( للتحكم في األجهزة. التغيير 

 .استخدام التكنولوجيا في التدريس مثلها مثل اإلنترنت

 الوثوقية 8-3-4
 
ً
عند تعطل برنامج   أنجزه. كان معظمنا يشعر باإلحباط من ضياع ما وثوقية ومتانة التكنولوجيا أمر بالغ األهمية أيضا

آخر ما تريده كمدرس أو مدرب هو سيل من   الكتابة.نهماك في معالجة النصوص أو عند الخروج من الحساب أثناء اال

تتعطل باستمرار.  مكاملات الطالب الذين يقولون إنهم ال يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت، أو أن أجهزة الكمبيوتر لديهم  

، فمن املحتمل أن يوقف عمل جميع األجهزة األخرى!( يمكن أن تكون تكلفة الدعم  
ً
 واحدا

ً
)إذا أغلق البرنامج جهازا

 وقت 
ً
الفني باهظة، وهذا ال يقتصر على أجور املوظفين الفنيين املكلفين بمعالجة طلبات الخدمة، بل يشمل أيضا

 .الطالب واملعلمين املهدور 

كد أن "االبتكار في التدريس" سوف يجلب عوائد هذه األيام ألن املؤسسات تتنافس لتصبح مؤسسات ابتكارية.  من املؤ 

 ما يكون الحصول على تمويل لالستخدامات الجديدة للتكنولوجيا أسهل من الحصول على تمويل لدعم التقنيات  
ً
غالبا

مع نظام إدارة التعلم يمكن أن تكون وسيلة تعليمية   القديمة حتى لو كانت ناجحة. مع أن الوسائط الصوتية املدمجة
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، لكنها ليست مثيرة. سيكون من األسهل عادة الحصول  
ً
 جيدا

ً
 إذا استخدمت تصميما

ً
منخفضة التكلفة وفعالة جدا

 .أو الواقع االفتراض ي xMOOCs على دعم للتقنيات األكثر تكلفة ومذهلة مثل

رة  من ناحية أخرى، هناك خطر كبير في أن تكو  ن من أوائل مستخدمي التكنولوجيا الجديدة. قد ال تكون البرامج مختب 

بشكل كامل، أو غير موثوقة، أو قد تفلس الشركة التي تدعم التكنولوجيا الجديدة. الطالب ليسوا حيوانات تجارب،  

النتظار ملدة عام على  والخدمة املوثوقة واملستدامة أكثر أهمية لهم من سحر التكنولوجيا غير املجربة. من األفضل ا

األقل حتى يتم اختبار التطبيقات أو البرامج الجديدة بالكامل في تطبيقات فعلية قبل اعتمادها للتدريس. من الحكمة  

 إذا   -إذن عدم التسرع في شراء أحدث إصدار من البرنامج أو املنتجات الجديدة 
ً
انتظر حتى يتم إزالة األخطاء. أيضا

 من خدمات تكنولوجيا  كنت تخطط الستخدام تطب
ً
يق أو تقنية جديدة ال تدعمها املؤسسة بشكل عام، فتحقق أوال

املعلومات للتأكد من عدم وجود مشكالت متعلقة باألمان أو الخصوصية أو سرعة الشبكة لدى املؤسسة. وبالتالي، من  

 من أن تكون 
ً
 .في النسق األول األفضل أن تكون في الطليعة، خلف املوجة األولى من االبتكار، بدال

 خارج ساعات العمل العادية. وبالتالي، من املهم  
ً
تتمثل ميزة التعلم عبر اإلنترنت في أن االستخدام األقص ى يكون عادة

 أن توضع مواد الدورة التدريبية على خادم موثوق يوفر الوثوقية والوصول عالي السرعة ط
ً
ل اليوم، مع نسخ  واحقا

صل ومستقل موجود في مبنى آخر. من الناحية املثالية، يجب أن تكون الخوادم في احتياطي تلقائي على خادم منف 

منطقة آمنة )مع وجود مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية( مع دعم فني على مدار اليوم، وهو ما قد يعني تحديد موقع  

األكثر أهمية هي ضمان النسخ  خوادمك مع خدمة تكنولوجيا معلومات مركزية أو في " السحابة"، وهذا يعني أن القضية  

 .االحتياطي اآلمن للمواد التعليمية

ومع ذلك، فإن األخبار السارة هي أن معظم منتجات البرامج التعليمية التجارية مثل أنظمة إدارة التعلم وتسجيل  

 ما تكون البرامج مفتوحة املصدر موثوقة، لكنها ق
ً
د تكون أكثر عرضة  املحاضرات، وكذلك الخوادم، موثوقة للغاية. عادة

لخطر األعطال الفنية أو االنتهاكات األمنية. إذا كان لديك دعم جيد لتكنولوجيا املعلومات، فيجب أن تتلقى مكاملات  

 من الطالب بشأن املسائل الفنية. يبدو أن املشكلة التقنية الرئيسية التي تواجهها هيئة التدريس في هذه  
ً
قليلة جدا

 نقل مواد الدورة التدريبية من  األيام هي رفع مستوى الب
ً
حد إصدارات البرنامج  أرامج ألنظمة إدارة التعلم. هذا يعني غالبا

 عن اإلصدار  
ً
 كثيرا

ً
 إذا كان اإلصدار الجديد مختلفا

ً
، خاصة

ً
 طويال

ً
 ويستغرق وقتا

ً
إلى إصدار جديد. قد يكون هذا مكلفا

 
ً
 .، لن تكون الوثوقية مشكلةالسابق. عموما

 تصميماباختصار، تتط
ً
 أو مفتوح املصدر مصمما

ً
 تجاريا

ً
 تدريبيا

ً
، ومساعدة   لب سهولة االستخدام برنامجا

ً
احترافيا

 إلدارة وصيانة  
ً
 قويا

ً
 تقنيا

ً
متخصصة في تصميم الرسومات وطرق التجول وشاشات مواد الدورة التدريبية، ودعما

سسات اآلن خدمات تكنولوجيا املعلومات وغيرها من  البرامج والخوادم. بالتأكيد في أمريكا الشمالية، تقدم معظم املؤ 

الخدمات التي تركز بشكل خاص على دعم التعليم القائم على التكنولوجيا. ومع ذلك، فبدون هذا الدعم االحترافي،  

لم يكن لديك وصول سهل ومريح إلى   مجاملة، إذا سيتم هدر قدر كبير من وقتك كمعلم في املسائل الفنية.  وبدون أي 

 .فر هذا الدعما الدعم، فمن الحكمة عدم التسرع باالنتقال إلى التدريس القائم على التكنولوجيا حتى يتو   هذا

 أسئلة ينبغي أخذها في الحسبان 8-3-5
سهولة االستخدام عامل مهم آخر في االستخدام الناجح للتكنولوجيا في التدريس. بعض األسئلة التي تحتاج إلى أخذها  

 :في الحسبان هي

 ما مدى سهولة استخدام التكنولوجيا التي تفكر بها، سواء من قبل الطالب أو من قبلك أنت؟  .1

 ما مدى وثوقية التكنولوجيا؟  .2

 ما مدى سهولة ترقية التكنولوجيا وصيانتها؟  .3
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توقع أن تتوقف عن  هّم الشركة التي توفر األجهزة أو البرامج امل .4 العمل  ة التي تستخدمها: هل هي شركة مستقرة ال ي 

في العام أو العامين املقبلين، أم أنها شركة جديدة؟ ما هي االستراتيجيات املعمول بها لتأمين أي مواد تعليمية  

 رقمية تقوم بإنشائها في حالة توقف املؤسسة التي توفر البرنامج أو الخدمة عن العمل؟ 

 لتصميم املواد؟ هل لديك الدعم الفني واملنهي الكافي، سواء الستخدام التكنولوجيا أو  .5

ما مدى سرعة تطور هذا املوضوع؟ ما مدى أهمية تغيير املواد التعليمية بانتظام؟ ما التكنولوجيا التي سوف   .6

 تدعم هذا أفضل؟

 إلى أي مدى يمكن تكليف شخص آخر إلجراء التعديالت، و / أو ما مدى أهمية قيامك بالتعديالت بنفسك؟  .7

من استخدام التكنولوجيا الجديدة في تدريس ي؟ هل سيكون استخدام  ما الفائدة التي أتوقع الحصول عليها  .8

 تغيير طريقة تدريس ي باستخدام هذه التكنولوجيا  
ً
التكنولوجيا الجديدة هو االبتكار الوحيد، أو هل يمكنني أيضا

 للحصول على نتائج أفضل؟ 

 ما مخاطر استخدام هذه التكنولوجيا؟ .9
 

 
 ( Sangrà ،2011 و Bates من) سنوات 7ة املاجستير عبر اإلنترنت بالكامل على مدار التكلفة اإلجمالية لدور  1- 4-8الشكل 

 

  ثورة في الوسائط 8-4-1
 اختيار التكنولوجيا  فيحتى وقت قريب منذ عشر سنوات، كانت التكلفة من أهم العوامل الحاسمة التي تؤثر 

(Hülsmann ،2000 ،2003 ؛ Rumble ،2001 ؛ Bates ،2005) .  على سبيل املثال، لألغراض التعليمية، كان الصوت

)املحاضرات واإلذاعة واألشرطة الصوتية( أرخص بكثير من الطباعة، والتي كانت بدورها أرخص بكثير من معظم أشكال  

ت  التعلم املعتمد على الكمبيوتر، والتي كانت بدورها أرخص بكثير من الفيديو )التلفزيون، أشرطة الكاسيت( أو مؤتمرا

نظر إلى جميع هذه الوسائط عادة على أنها تكاليف إضافية للتدريس النظامي، أو باهظة التكلفة   الفيديو كونفرنس. ي 

 
ً
عد البحت على نطاق واسع نوعا  لوجه، باستثناء التعليم عن ب 

ً
 .ماالستخدامها في استبدال التدريس وجها

 لوجه( خالل  ومع ذلك، حصلت تخفيضات هائلة في تكلفة تطوير وتوزيع ج
ً
ميع أنواع الوسائط )باستثناء التدريس وجها

 :السنوات العشر األخيرة، بسبب عدة عوامل
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التطورات السريعة في التقنيات االستهالكية مثل الهواتف الذكية التي تتيح إنشاء النصوص والصوت والفيديو   •

 منخفضة؛ ونقلها بواسطة املستخدمين النهائيين بتكلفة 

ضغط الوسائط الرقمية، مما يتيح نقل الفيديو أو التلفزيون عالي الدقة عبر الخطوط الالسلكية والخطوط   •

 األرضية واإل 
ً
 (؛نترنت بتكلفة اقتصادية )على األقل في البلدان املتقدمة اقتصاديا

تحسينات في برامج الوسائط، مما يمكن املستخدمين غير املحترفين من إنشاء وتوزيع جميع أنواع الوسائط  •

 بسهولة؛

احة للمعلمين  زيادة املوارد التعليمية املفتوحة القائمة على الوسائط، وهي مواد تعليمية متطورة ومجانية مت •

 .والطالب على حد سواء

 في اختيار الوسائط. إذا  
ً
والخبر السار إذن هو أنه بشكل عام، ومن حيث املبدأ، ال ينبغي أن تكون التكلفة عامال حاسما

 لقبول هذا الرأي بحذافيره يمكنك تخطي بقية هذا الفصل. اختر مزيج الوسائط الذي يلبي احتياجاتك  
ً
كنت مستعدا

بشكل أفضل، وال تقلق بشأن الوسيط الذي قد تكون تكلفته أعلى. في الواقع، يمكن منذ اآلن إثبات أن   التعليمية

 .استبدال التعليم املباشر وجها لوجه بالتعلم عبر اإلنترنت سيكون أرخص

 مرة أخرى 
ً
على  لكن في املمارسة العملية، قد توجد اختالفات كبيرة بين الوسائط وضمن الوسيط نفسه، اعتمادا

التكلفة الرئيسية من وجهة نظر املعلم هي الوقت، فمن املهم معرفة ماهية العوامل   تنكاا ملالسياق والتصميم. و 

 على السياق والوسيط املستخدم. هذه العوامل أقل  
ً
"الدافعة" للتكلفة، أي العوامل املرتبطة بزيادة التكاليف، اعتمادا

 بالتطورات التكنولوجية الجديدة، و 
ً
بالتالي يمكن اعتبارها مبادئ "أساسية" عند النظر في تكاليف الوسائط  تأثرا

 .التعليمية

لسوء الحظ، هناك العديد من العوامل املختلفة التي يمكن أن تؤثر على التكلفة الفعلية الستخدام الوسائط في 

، انظرللحصول على معالجة أكث  (للغايةالتعليم، مما يجعل املناقشة املفصلة للتكاليف معقدة 
ً
 Bates and ر تفصيال

Sangrà ،2011( .  لكيفية تأثير 
ً
 مبسطا

ً
 يوفر دليال

ً
لذلك، سأحاول تحديد العوامل الرئيسية للتكلفة، ثم أقدم جدوال

 لوجه. يجب أن يعتبر هذا الدليل مرة أخرى  
ً
هذه العوامل على تكاليف الوسائط املختلفة، بما في ذلك التدريس وجها

 .رشاديةإ أداة 

 فئات التكاليف  8-4-1-1

فيما يلي فئات التكلفة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند استخدام الوسائط والتقنيات التعليمية، وخاصة التعليم  

 :املتمازج أو التعليم عبر اإلنترنت

 التطوير 8-4-1-2

معينة. هناك عدة فئات فرعية  هذه هي التكاليف الالزمة لجمع أو إنشاء مواد تعليمية باستخدام وسائط أو تقنيات 

 :لتكاليف التطوير

ضاف إلى هذه   • تكاليف اإلنتاج: تتضمن إنتاج فيديو أو إنشاء قسم للدورة التدريبية في نظام إدارة التعلم. ست 

التكاليف أجور املوظفين املتخصصين، مثل مصممي الويب أو املتخصصين في اإلنتاج السمعي البصري، وكذلك  

 الفيديو؛يب أو إنتاج  تكاليف تصميم الو 

وقتك كمدرب: العمل الذي يتعين عليك القيام به كجزء من تطوير أو إنتاج املواد. وسيشمل ذلك التخطيط   •

وتصميم املقرر وكذلك التطوير. وقتك عبارة عن مال، وقد يكون األكبر تكلفة لدى استخدام التقنيات  

مواد تعليمية، فأنت ال تفعل أشياء أخرى، مثل البحث  التعليمية، ولكن األهم من ذلك، إذا كنت تقوم بتطوير  

حسب 
 
 باملال؛ أو التفاعل مع الطالب، لذلك هناك تكلفة حقيقية، حتى لو لم ت
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شراء حقوق الطبع والنشر إذا كنت تستخدم مواد يملكها طرف ثالث مثل الصور أو مقاطع الفيديو. مرة أخرى،   •

نظر إلى هذا على أنه وقت و  ؛ليس من املرجح أن ي 
ً
 نقودا

 .ربما تكلفة مصمم التعليم من حيث الوقت •

دفع عادة ما تكون تكاليف التطوير ثابتة أو 
 
رة واحدة فقط" وتكون مستقلة عن عدد الطالب. بمجرد تطوير مل" ت

الوسائط، فإنها تصبح عادة قابلة للتوسيع، ويمكن استخدامها من قبل أي عدد من املتعلمين دون زيادة في تكاليف  

 .طوير. يمكن أن يؤدي استخدام املوارد التعليمية املفتوحة إلى تقليل تكاليف تطوير الوسائط بشكل كبيرالت

 التوصيل  8-4-1-3

يشمل ذلك تكلفة األنشطة التعليمية الالزمة أثناء تقديم الدورة، ويشمل الوقت التعليمي الذي يقضيه املعلم في  

وقت املوظفين اآلخرين الذين يدعمون عملية    وكذلكصحيح الواجبات،  التفاعل مع الطالب، والوقت الذي يقضيه في ت

 .وموظفي الدعم الفني ،ومصممي التعليم املساعدة،التوصيل، مثل مساعدي التدريس، وموظفي األقسام 

د  تزداد تكلفة العوامل البشرية مثل وقت التدريس والدعم الفني الالزم في التدريس القائم على الوسائط بزيادة أعدا 

 دفعها في كل مرة يتم فيها تقديم الدورة. وبعبارة أخرى، فهي متكررة. ومع ذلك، يؤدي االستخدام  
ً
الطالب، ويجب أيضا

 .املتزايد لإلنترنت في توصيل املحتوى إلى تكلفة تقنية مباشرة صفرية في التوصيل

 تكاليف الصيانة  8-4-1-4

بعد إنشاء املواد الخاصة بالدورة التدريبية، البد من صيانتها. قد تصبح عناوين املوارد التعليمية ملغاة، وقد تلغى 

التطورات الجديدة في موضوع الدورة. وبالتالي   من استيعاببعض النصوص أو تنتهي صالحيتها، واألهم من ذلك البد 

 .بمجرد تقديم الدورة، هناك تكاليف صيانة مستمرة

يمكن ملصممي التعليم و / أو املتخصصين في الوسائط إدارة بعض أعمال الصيانة، ولكن مع ذلك سيحتاج املعلمون  

 
ً
  أو املدربون إلى املشاركة في القرارات املتعلقة باستبدال املحتوى أو تحديثه. عادة ال تستهلك صيانة دورة واحدة وقتا

 في تصميم وإنتاج العديد من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت، فيمكن أن تستغرق  
ً
، لكن إذا كان املعلم مشاركا

ً
طويال

 
ً
 طويال

ً
 .الصيانة وقتا

 ما تكون تكاليف الصيانة مستقلة عن عدد الطالب، ولكنها تعتمد على عدد الدورات التدريبية التي يكون املعلم  
ً
عادة

 عنها، وتت
ً
 .كرر في كل عاممسؤوال

 النفقات العامة 8-4-1-5

تشمل هذه التكاليف البنية التحتية أو التكاليف العامة، مثل تكلفة ترخيص نظام إدارة التعلم وتكنولوجيا تسجيل  

املحاضرات وخوادم تخزين الفيديو. هذه تكاليف حقيقية ولكنها ليست تكاليف يمكن تخصيصها لدورة واحدة، بل  

 تكاليف مؤسسية، وعلى الرغم من أهميتها، فمن   سيتم توزيعها على
ً
عدد من الدورات. تعتبر النفقات العامة عادة

املحتمل أال تؤثر على قرار املعلم بشأن الوسائط التي يجب استخدامها، شريطة أن تكون هذه الخدمات موجودة بالفعل  

 مباشرة على هذه الخدمات
ً
 .وأن املؤسسة ال تفرض رسوما

 املؤثرة في التكلفة العوامل 8-4-2
 هي: العوامل الرئيسية التي تؤثر في التكلفة 

 املواد؛تطوير / إنتاج  •

 املواد؛توصيل  •

 التوسع؛عدد الطالب / قابلية   •

 الوسيط؛خبرة املدرب الذي يعمل مع  •
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 .تطوير املواد بواسطة مدرب يعمل بمفرده )التطوير الذاتي( أو مع املحترفين •

يتأثر بعدد الطالب  وال يتطلب إنتاج املواد القائمة على التكنولوجيا مثل برنامج الفيديو أو موقع الويب تكلفة ثابتة، 

 Engle الذين يدرسون في الدورة. ومع ذلك، يمكن أن تختلف تكاليف اإلنتاج حسب تصميم الدورة التدريبية. أظهر

 لطريقة إنتاج الفيديو )أغلى طريقة إنتاج هي اإلنتاج  قد تزداد بستة أض MOOC أن تكاليف تطوير (2014)
ً
عاف وفقا

 .وتبلغ تكلفتها ستة أضعاف تكلفة التسجيل الذاتي للمدرب على حاسوب محمول( –الكامل في االستوديو 

زادت    ومع ذلك، بمجرد انتهاء اإلنتاج، تصبح التكلفة مستقلة عن عدد الطالب. وبالتالي، كلما زادت تكلفة تطوير املقرر 

  مسّوغ الحاجة إلى زيادة أعداد الطالب لتقليل متوسط التكلفة لكل طالب. )أو بعبارة أخرى، كلما زاد عدد الطالب، زاد  

 ضعف تكلفة   MOOCs استخدام منتجات عالية الجودة، مهما كان الوسيط(. في حالة
ً
)التي تبلغ تكلفتها في العادة تقريبا

 ( يكون عدد املتعلمين كبير 2013جامعة أوتاوا،  -ستخدام نظام إدارة التعلم تطوير دورة دراسية عبر اإلنترنت با
ً
،   ا

ً
جدا

 تكلفة كل طالب صغير   يصبح متوسطوبذلك  
ً
.   ا

ً
وبالتالي، هناك فرص لتحقيق عوائد كبيرة من تطوير املواد الرقمية،    جدا

(. يم
ً
كن وصف ذلك بمصطلح قابلية توسع  شريطة زيادة عدد املسجلين في الدورات )والتي قد ال تكون كذلك دائما

 .الوسيط

وباملثل، هناك تكاليف للتدريس بعد تطوير الدورة. تكون هذه التكاليف في العادة متغيرة، وتزداد كلما زاد حجم الصف.  

ن يبقى  أإذا كان حجم التفاعل بين الطالب واملعلم، من خالل منتديات الحوار عبر اإلنترنت وتصحيح الوظائف، يجب 

 )على سبيل املثال، بين ضمن م
ً
إلى   1:25ستوى مضبوط، فيجب أن تبقى نسبة املدرس إلى الطالب منخفضة نسبيا

 على مجال املوضوع ومستوى الدورة(. كلما زاد عدد الطالب، ازداد الوقت الذي يقضيه املعلم في 1:40
ً
، اعتمادا

لحالتين، سوف تؤدي زيادة عدد الطالب بشكل عام  التوصيل، أو سيحتاج األمر إلى توظيف مدربين إضافيين. وفي كلتا ا

هي االستثناء. املبدأ األساس ي الذي تعتمده هو عدم تقديم دعم مباشر للمتعلم، وبالتالي      MOOCs .إلى زيادة التكاليف

توجد تكاليف للتوصيل. ومع ذلك، فقد يكون هذا هو السبب وراء تدني نسبة النجاح في إكمال هذا النوع من   ال 

  .وراتالد

قد تجني املؤسسة واملعلمون فوائد من استثمار املزيد من األموال في إنتاج مواد التعلم التفاعلية إذا كان هذا يؤدي إلى  

الرياضيات باستخدام    تصميم دورةانخفاض الطلب على التفاعل بين املعلم والطالب. على سبيل املثال، قد يؤدي إعادة  

 لألسئلة املتواترة، إلى اختصار  االختبار اآللي والتغذية الراجع
ً
ة واملحاكاة والرسوم البيانية واإلجابات املصممة مسبقا

مع الطالب. في هذه الحالة، قد يكون من املمكن    والتواصلالوقت الذي يقضيه املعلم في تصحيح الوظائف واالمتحانات  

 .ثير ملحوظ في الجودةأو أكثر، دون تأ 200: 1زيادة نسبة عدد املعلمين إلى الطالب ليصل إلى 

 أ كما 
ً
. في املرة األولى التي يستخدم فيها  ن تجربة استخدام وسيط معين أو طريقة توصيل جديدة هي تجربة مهمة أيضا

 أطول بكثير من املرات أو العروض الالحقة. يتطلب تعلم استخدامها  
ً
 مثل البث، يستغرق األمر وقتا

ً
 معينا

ً
املدرب وسيطا

 أكثر من غيرها. وبالتالي، فإن العامل املؤثر في التكلفة هو ما إذا كان املدرب يعمل  بعض الوسائط أو الت
ً
قنيات جهدا

 أطول من العمل مع   وحده
ً
)التطوير الذاتي( أو يعمل مع محترفي الوسائط. يستغرق التطوير الذاتي في العادة وقتا

 .املحترفين

وسائط في تطوير الوسائط الرقمية على ميزات إضافية.  يحصل املعلمون واملدربون الذين يعملون مع متخصص ي ال

  
ً
سيضمن محترفو الوسائط تطوير منتج ذي جودة عالية، وقبل كل ش يء يمكن أن يوفروا للمدرسين أو املدربين وقتا

، على سبيل املثال من خالل اختيار البرامج املناسبة وتحرير املواد الرقمية وتخزينها ونشرها. يمكن أن يسا
ً
عد  كبيرا

مصممو التعليم في اقتراح التطبيقات املناسبة للوسائط املختلفة للوصول إلى املخرجات التعليمية املختلفة. وبالتالي، 
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كما هو الحال في كل أعمال تصميم التعليم، قد يكون العمل ضمن الفريق أكثر فعالية، كما أن العمل مع محترفين  

 .لمون واملدربون في تطوير الوسائطآخرين سيساعد في ضبط الوقت الذي يقضيه املع

، تكون قرارات التصميم مهمة للغاية. فالتكاليف تتعلق بقرارات التصميم ضمن الوسيط. على سبيل املثال،  
ً
أخيرا

 لوجه. وباملثل، يمكن  
ً
تختلف تكلفة البرامج بين املحاضرات والندوات )أو الجلسات العملية في املختبر( في التدريس وجها

استخدام الفيديو فقط لتسجيل الرؤوس املتحدثة، كما هو الحال في املحاضرات املسجلة، أو يمكن استخدامه  

 من  7الستغالل إمكانات الوسيط )انظر الفصل 
ً
 واسعا

ً
(، مثل إظهار العمليات أو تصوير املوقع. تقدم الحوسبة طيفا

، والتعلم القائم على الكمبيوتر، والرسوم املتحركة، واملحاكاة  (OCL) التصاميم، بما في ذلك التعلم التعاوني عبر اإلنترنت

 .أو العوالم االفتراضية. وسائل التواصل االجتماعي هي مجموعة أخرى من الوسائط التي تستحق النظر فيها

و املدرب.  تحديد تعقيد عوامل التكلفة، مع التركيز بشكل رئيس ي على القرارات التي يتخذها املعلم أ  2-4-8يحاول الشكل  

نظر إلى هذا الشكل على أنه أداة إرشادية، وطريقة للتفكير في القضية. يمكن إضافة عوامل أخرى   مرة أخرى، يجب أن ي 

)مثل وسائل التواصل االجتماعي، أو صيانة املواد(. لقد قدمت تقويماتي الشخصية لكل خلية، بناًء على تجربتي. لقد  

سطة أو "وسطية"، ثم صنفت الخاليا ملعرفة ما إذا كان هناك عامل تكلفة أعلى  اتخذت التعليم التقليدي كتكلفة متو 

 .أو أقل لوسيط معين. قد يصنف القراء اآلخرون الخاليا على نحو مختلف

قرار املدرب بشأن التقنية   فيمع أن الوقت الذي يستغرقه تطوير التعلم وتقديمه باستخدام تقنيات مختلفة قد يؤثر 

أنها ليست معادلة بسيطة. على سبيل املثال، قد يستغرق تطوير دورة تدريبية جيدة عبر اإلنترنت  املستخدمة، إال 

 أطول بكثير من الوقت الالزم لتقديم الدورة من  
ً
باستخدام مزيج من مواد الفيديو والنصوص أن يكرس املعلم وقتا

 أقل في التسليم على مدار عدة  خالل التدريس في الصف. ومع ذلك، قد تستغرق الدورة التدريبية عبر اإل 
ً
نترنت وقتا

 أقل في التفاعل املباشر مع املدرب. مرة أخرى،  
ً
 أطول في مهمة عبر اإلنترنت ووقتا

ً
سنوات، ألن الطالب قد يقضون وقتا

 .نرى أن التصميم هو عامل حاسم في كيفية تقويم التكاليف
 

 

 تكلفة )للمعلمين(العوامل 

 الخبرة التوسع  التوصيل  التطوير 
التطور  

 الذاتي 

 الوسيط 

 وجها لوجه 
  متوسط  متوسط  املحاضرات 

ً
 منخفض  منخفض  جزئيا

 منخفض  متوسط  ال  عال  منخفض  الندوات 

 عال  عال  نعم عال  عال  الكتب  الطباعة 

 منخفض  منخفض  نعم منخفض  منخفض  تسجيالت الصوت الصوت

 الفيديو
 متوسط  منخفض  نعم منخفض  متوسط  الرؤوس املتحدثة

 عال  عال  نعم منخفض  عال  اإلمكانات

 الحوسبة 

التعلم خارج الحرم  

 الجامعي 
 منخفض  متوسط  ال  عال  منخفض 

التعلم املبني على  

 الكمبيوتر 
 متوسط  متوسط  نعم منخفض  عال 

 عال  عال  نعم منخفض  عال  األجوبة واملحاكاة 

 عال  عال  ؟ منخفض  عال  العوالم االفتراضية 

 عوامل تكلفة الوسائط التعليمية 2- 4-8الشكل 
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باختصار، من وجهة نظر املدرب، يعد الوقت عامل التكلفة الحاسم. التقنيات التي يستغرق استخدامها الكثير من  

 من 
ً
االستخدام التي توفر الوقت. ولكن مرة أخرى، يمكن أن تؤثر قرارات   التقنيات سهلةالوقت ستكون أقل حظا

كبير على مقدار الوقت الذي سيقضيه املعلمون الستخدام أي وسيط، وقد أصبحت قدرة املعلمين  التصميم بشكل 

 متزايد األهمية
ً
 .والطالب على إنشاء وسائطهم التعليمية الخاصة عامال

 قضايا للنظر فيها 8-4-3
ول تقديم الدورات عبر  في السنوات األخيرة، انجذب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بشكل عام إللقاء املحاضرات ح

، ألنه "أبسط" من  
ً
 نسبيا

ً
اإلنترنت، خاصة في املؤسسات التي يكون فيها التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم عن بعد جديدا

يشبه تسجيل املحاضرات    التعلم. القيام بإعادة تصميم وإنشاء مواد تستند إلى النصوص بشكل أساس ي في أنظمة إدارة  

 على مجال املوضوع(، فقد يكون  طريقة التدريس التقلي
ً
دية في الصف. على الرغم من أنه من الناحية التربوية )اعتمادا

هذا البرنامج أقل فعالية من الدورة التدريبية عبر اإلنترنت باستخدام منتديات التعلم التعاوني ومنتديات الحوار عبر  

 
ً
 .ة تكنولوجية أعلى بكثير من نظام إدارة التعلم، من منظور مؤسس ي يتطلب تسجيل املحاضرات تكلفاإلنترنت. أيضا

، يستطيع الطالب اآلن استخدام أجهزتهم الخاصة إلنشاء مواد وسائط متعددة للعمل في املشروع أو ألغراض  
ً
أيضا

التقويم في شكل محافظ إلكترونية. تتيح الوسائط للمدربين، إن أرادوا، إزاحة جزء كبير من إعباء العمل في التدريس  

ائط للطالب قضاء مزيد من الوقت في املهام، كما أن الوسائط  والتعلم عن كاهلهم وتحويلها إلى الطالب. تتيح الوس

االستهالكية منخفضة التكلفة، مثل الهواتف املحمولة أو األجهزة اللوحية، تمكن الطالب من إنشاء أدوات فنية تمكنهم  

 عندما يدرس الطالب ع
ً
بر اإلنترنت،  من إظهار تعلمهم بطرق ملموسة. هذا ال يعني أن "حضور" املعلم لم يعد ضروريا

 في مكان وكيفية قيام املعلم أو املدرب بقضاء وقتهم في دعم التعلم
ً
 .ولكنه يتيح تحوال

 

 : كيف ستؤثر التكلفة على قرارك بشأن الوسائط املستخدمة؟ 4-8النشاط 

هل تؤثر املخاوف بشأن التكلفة / املتطلبات املحتملة على وقتك على قراراتك بشأن الوسائط التي يجب   .1

 تخدامها؟ إذا كان األمر كذلك، ما طرق التأثير؟ هل غير هذا القسم الخاص بالتكاليف رأيك؟اس

كم من الوقت تقضيه في إعداد املحاضرات؟ هل يمكن قضاء ذلك الوقت بشكل أفضل في إعداد املواد   .2

اإلنترنت  التعليمية، واستخدام الوقت الذي تختصره من وقت إلقاء محاضرات في التفاعل مع الطالب )عبر  

 لوجه(؟
ً
 و / أو وجها

ما نوع املساعدة التي يمكن أن تحصل عليها في مؤسستك ومن مصممي التعليم ومحترفي الوسائط لتصميم   .3

على سبيل املثال، إذا   الوسائط؟الوسائط وتطويرها؟ كيف ستؤثر إجابة هذا السؤال على قراراتك بشأن 

صة ضئيلة أو معدومة للحصول على دعم احترافي، فما  كنت في مدرسة للتعليم ما قبل الجامعي ولديك فر 

   نوع القرارات بشأن الوسائط والتصميم التي قد تتخذها؟

 ملاذا ا؟  وإجاباتي؟، فما االختالفات بين إجاباتك 2-4-8إذا كنت تمأل الخاليا في الشكل   .4

 آخر تحت   ، أضف الوسائط التالية: املحافظ اإللكترونية )في الحوسبة( وأضف 2-4-8في الشكل  .5
ً
قسما

كيف يمكنك ملء الخاليا لكل منها فيما    .cMOOCsالحوسبة: الوسائط االجتماعية. أضف مدونات ويكي و  

؟ 
ً
 يخص التطوير، والتوصيل، وما إلى ذلك؟ هل هناك وسائط أخرى يمكنك أن تضيفها أيضا

التعلم عبر اإلنترنت  إلى  ه  التدريس املباشر وجها لوج  التحول من هل توافق على العبارة: سيكون أرخص اآلن   .6

؟ ما  
ً
 حقا

ً
البحت، إذا كانت التكلفة هي االعتبار الوحيد؟ ما اآلثار املترتبة على تعليمك إذا كان هذا صحيحا

 التدريس وجها لوجه؟  تسّوغاالعتبارات التي ال تزال 

 يرجى مشاركة إجاباتك في مربع التعليقات أدناه.
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  التدريس واختيار الوسائط 8-5
 

 
 .(2009ال يتعلم األشخاص بالضرورة بشكل أفضل ... عند إضافة صورة املتحدث إلى الشاشة )ماير،  1- 5-8الشكل 

 

 أهمية التصميم في تدريس الوسائط املتعددة 8-5-1
  
ً
عّد تحديد االستخدامات املناسبة للوسائط مطلبا ناقش الفصل السابع االختالفات التربوية املختلفة بين الوسائط. ي 

 معقد للغاية. هذا أحد دوافع العمل عن كثب مع مصمم
ً
ي  متزايد األهمية للمعلمين واملدرسين في عصر رقمي، وتحديا

التعليم ومحترفي الوسائط كلما أمكن ذلك. ينبغي على املعلمين العاملين مع مصممي التعليم تحديد الوسائط التي  

 .7يعتزمون استخدامها وفق أسس تربوية أو تشغيلية، وهذا كان الغرض من الفصل 

املزيد من اإلرشادات   التصميم تقديمومع ذلك، بمجرد اختيار الوسائط، نستطيع من خالل التركيز على مشكالت 

الستخدام الوسائط بشكل مناسب. على وجه الخصوص، بعد االطالع على اإلجراء املقترح في الفصل السابع لتحديد  

، Koumi (2006 ( و2009األدوار أو الوظائف التدريسية املمكنة للوسائط املختلفة، يمكننا االعتماد على عمل ماير )

 .يج الوسائط الذي اخترناها سيؤدي إلى تدريس فعاللنتأكد من أن الوسيط أو مز  2015

ركزت أبحاث ماير بشدة على الحمل املعرفي الزائد في الوسائط املتعددة الغنية. حدد ماير من خالل أبحاثه التي أجراها  

 إلى كيفية معالجة املتعلمين للوسائط 
ً
 لتصميم الوسائط املتعددة، استنادا

ً
 :املتعددةاثني عشر مبدأ
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 التماسك  8-5-2-1

 من تضمينها. في املبدأ، اجعل  
ً
يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم استبعاد الكلمات والصور واألصوات الدخيلة بدال

 قدر اإلمكان
ً
 .استخدامك للوسائط بسيطا

 إضافة اإلشارات  8-5-2-2

يتعلم الناس بشكل أفضل عند إضافة اإلشارات التي تسلط الضوء أثناء تنظيم املواد األساسية. هذا يؤكد النتائج  

يحتاج الطالب إلى معرفة ما الذي يتبغي البحث عنه في  . .Gallagher (1977)  السابقة التي توصل إليها بيتس و غاالغر 

 .مواد الوسائط املتعددة

 ر ]تجنب[ التكرا  8-5-2-3

 .يتعلم الناس لدى استخدام الرسومات والسرد بشكل أفضل من عرض الرسومات والسرد والنص على الشاشة

 التواصل املكاني  8-5-2-4

من بعض على الصفحة أو الشاشة  بعضها قريب من  يتعلم األشخاص بشكل أفضل عندما يتم عرض الكلمات والصور  

 من أن تكون بعيدة بعضها عن البعض
ً
 .بدال

 التواصل الزماني 8-5-2-5

 من أن يتم ذلك على  
ً
يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم تقديم الكلمات والصور ذات الصلة في وقت واحد بدال

 .التوالي

 التجزئة 8-5-2-6

 من أن   يحدد املستخدميتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم تقديم درس الوسائط املتعددة في مقاطع 
ً
تسلسلها بدال

 
ً
. وبالتالي، فمن املرجح أن تكون عدة مقاطع فيديو قصيرة ال يتجاوز طول كل منها الطول املسموح  يكون درسا

ً
مستمرا

 .دقيقة 50في يوتيوب بشكل أفضل من فيديو مدته 

 التدريب املسبق  8-5-2-6

ا يشير  يتعلم الناس بشكل أفضل من درس الوسائط املتعددة عندما يعرفون أسماء وخصائص املفاهيم الرئيسية. هذ

إلى ميزة تصميم الصفوف الدراسية املعكوسة، على سبيل املثال. قد يكون من األفضل استخدام محاضرة أو قراءات  

 لهذه املبادئ في مقطع الفيديو
ً
 للمفاهيم واملبادئ األساسية قبل عرض أمثلة أو تطبيقات أكثر تفصيال

ً
 .تقدم ملخصا

 الشكل  8-5-2-8

سرد بشكل أفضل من الرسوم املتحركة والنص على الشاشة. يعكس هذا أهمية قدرة  يتعلم الناس من الرسومات وال 

 .لتعزز كل منهما األخرى بطرق محددة هالوقت نفس  والبصر فياملتعلمين على الجمع بين حاستي السمع 

 الوسائط املتعددة  8-5-2-9

 ما كتبته في عام يتعلم الناس من الكلمات والصور بشكل أفضل من الكلمات وحدها. وهذا 
ً
: إتاحة  1995يعزز أيضا

   (Bates,1995,p.13) الوسائط األربعة للمعلمين واملتعلمين

 إضفاء الطابع الشخص ي  8-5-2-10

 من األسلوب الرسمي.  
ً
يتعلم الناس بشكل أفضل من دروس الوسائط املتعددة عندما تأخذ الكلمات شكل املحادثة بدال

يمكن للوسائط املتعددة تمكين املتعلمين )وخاصة املتعلمين عن بعد( من   ماير:إليه هنا أود الذهاب أبعد مما ذهب 

بشأن تركيب الصوت والنص.   ، (Durbridge 1983, 1984) االتصال باملدرب، على النحو الذي اقترحه بحث دوبردج

املحادثة التدريس بالوسائط   يساعد توفير "صوت ووجه إنسانيين" في التدريس على تحفيز املتعلمين، ويجعل تبني أسلوب

 .املتعددة كما لو أنه موجه إلى متعلم بعينه
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 الصوت 8-5-2-11

 من صوت الجهاز
ً
 .يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم التحدث في دروس الوسائط املتعددة بصوت بشري ودود بدال

 الصورة 8-5-2-12

 .فضل عند إضافة صورة املتحدث إلى الشاشةال يتعلم األشخاص بالضرورة من درس الوسائط املتعددة بشكل أ

الرغم من استخدام طرق بحث مختلفة، وتقنيات    النتائج علىعندما أعدت قراءة عمل ماير، أدهشتني أوجه التشابه في  

وسائط متعددة مختلفة، وسياقات مختلفة، للبحث من مجموعة بحوث الوسائط السمعية والبصرية في الجامعة  

 .(1985البريطانية املفتوحة في السبعينيات والثمانينيات. )بيتس، 

از في اقتراح كيفية تفعيل مبادئ التصميم التي اقترحها  في اآلونة األخيرة، قامت جامعة كولومبيا البريطانية بعمل ممت

ماير. دمج موظفو جامعة كولومبيا البريطانية نتائج ماير مع تجربة روبرت تلبرت التي جمعها من تطوير سلسلة من  

 .ملتعددةالبرامج الناجحة في الرياضيات، وتوصلوا إلى مجموعة من املبادئ التوجيهية للتصميم العملي إلنتاج الوسائط ا

 :مبادئ تلبرت الرئيسية للتصميم هي

 .اجعلها بسيطة: ركز على فكرة واحدة في كل مرة •

 .دقائق كحد أقص ى. لزيادة التركيز 6-5اجعلها قصيرة: اجعل مقاطع الفيديو بطول  •

 .اجعلها حقيقية: صمم عمليات صنع القرار وحل املشكالت للمتعلمين الخبراء •

 في  •
ً
 .تخطيط الفيديو. ابذل كل جهد إلنتاج الصوت والصورة بأفضل جودةاجعلها جيدة: كن مباشرا

  التدريس معيار ضعيف في اختيار الوسائط 8-5-3
سيضع معظم املعلمين واملدربين فعالية الوسيلة في التعليم والتعلم كمعيار أول. إذا لم تكن التكنولوجيا فعالة من  

ذلك، إذا لم يتمكن الطالب من الوصول إلى التكنولوجيا أو استخدامها،  الناحية التعليمية، فلماذا تستخدمها؟ ومع 

فلن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة في التعلم، مهما كانت طريقة تصميمها. عالوة على ذلك، فإن املعلمين املتحمسين  

بالخبرة في استخدام  سيتغلبون على نقاط الضعف في تقنية معينة، وعلى العكس لن يتمكن املعلمون الذين ال يتمتعون  

 .الوسائط من استغالل إمكانات التكنولوجيا

وبالتالي فإن القرارات املتعلقة بالتصميم مهمة في التأثير على فعالية تقنية معينة. املحاضرات املصممة تصميما جيدا  

تجيب الطالب  ستدرس بشكل أفضل من دورة تدريبية سيئة التصميم على اإلنترنت، والعكس صحيح. وباملثل، سوف يس

بشكل مختلف للتقنيات املختلفة بسبب أساليب التعلم املفضلة أو االختالفات في الدافع. يمكن للطالب الذين يعملون  

بجد التغلب على سوء استخدام تقنيات التعلم. ليس من املستغرب إذن أن يكون التعليم والتعلم، في ظل الكثير من  

 في اختيار 
ً
 صعبا

ً
 أقوى من فعالية  املتغيرات، معيارا

ً
عّد الوصول )وسهولة االستخدام( معيارا التقنيات واستخدامها. ي 

 .التدريس في اختيار الوسائط

 أسئلة للنظر فيها 8-5-4
لذلك، ال يكفي التركيز فقط على تصميم مواد الوسائط املتعددة، أو حصر االهتمام في السياق التربوي فقط. يجب أن  

خدامها بعوامل أخرى )ما يطلق عليه ماير "الشروط املحيطية"(، مثل الفروق الفردية بين  يرتبط اختيار الوسائط واست

املتعلمين، وتعقيد املحتوى، واملخرجات التعليمية املطلوبة. لذلك عند التفكير في الوسائط من منظور تعليمي صارم،  

 :يجب مراعاة األسئلة التالية

 من هم طالبي؟ .1

 ما املحتوى الذي يجب تغطيته؟ .2

 ما املخرجات التعليمية املطلوبة من التدريس من حيث تنمية املهارات؟  .3
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 ما االستراتيجيات أو األساليب التعليمية للتعلم التي أخطط الستخدامها؟  .4

ما الخصائص التربوية الفريدة للوسائط املختلفة؟ كيف يمكن للوسائط املختلفة أن تساعد في تقديم املحتوى   .5

 هذه الدورة؟وتنمية مهارات الطالب في 

ما أفضل طريقة لتقديم املحتوى املراد تغطيته في هذه الدورة؟ كيف يمكن أن تساعد الوسائط في تقديم  .6

 الوسائط املناسبة لكل محتوى؟   مااملحتوى؟  

ما املهارات التي أحاول تطويرها في هذه الدورة؟ كيف يمكن للوسائط مساعدة الطالب في تطوير املهارات   .7

 الوسائط املناسبة لكّلٍ من هذه املهارات؟  مادورة؟ املطلوبة لهذه ال

 أكبر؟ ما املبادئ التي يجب استخدامها عند تصميم مواد الوسائط املتعددة الستخدامها بفعالية   .8

قد يكون العمل من خالل هذه األسئلة عملية تكرارية وليست عملية متسلسلة. بناًء على الطريقة التي تفضلها للتفكير  

القرارات، قد يساعد ذلك في كتابة اإلجابات على كل سؤال، ولكن ربما تكون عملية التفكير في هذه األسئلة أكثر  واتخاذ  

 .في االعتبار -وغيرها  -أهمية، مما يتيح لك حرية اتخاذ الخيارات على أساس أكثر سهولة، بعد أخذ كل هذه العوامل 
 

 املتعددةمبادئ تصميم الوسائط  5-8النشاط 

قإلى أي مدى تعتقد أن مبادئ تصميم ماير  طب 
 
 على التدريس في الفصول الدراسية؟ يمكن أن ت

  يمكن التي األخرى ما املبادئ 
ً
 التي ستفشل؟املبادئ  ما    ،في سياق الفصل الدراس يتطبيقها أيضا

 مبادئ ماير في سياق الفصل الدراس ي؟  يمكن تطبيق أي شروط في ظّل  

 جاباتك في مربع التعليقات أدناه.يرجى مشاركة إ
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 التفاعل 8-6

عّد   SECTIONS العنصر الخامس من نموذج
 
الختيار الوسائط هو التفاعل. كيف تعزز الوسائط املختلفة التفاعل؟ ت

 بالغ األهمية، حيث يوجد اآلن عدد هائل من األدلة البحثية تشير إلى أن الطالب يتعلمون بشكل  
ً
إمكانات التفاعل أمرا

التكنولوجيات الجديدة    تؤّديهن  أفضل عندما يكونون "نشطين" في تعلمهم. ولكن ماذا يعني هذا؟ وما الدور الذي يمكن أ 

 في دعم التعلم النشط؟ 

 أنواع تفاعل املتعلم -8-6-1
(، وتتطلب كل طريقة من هذه الطرق  1989)مور،    أثناء الدراسة هناك ثالث طرق مختلفة يمكن للمتعلمين التفاعل بها  

 إلى حد ما من الوسائط والتكنولوجيا
ً
 مختلفا

ً
 .مزيجا

 التفاعل مع املواد التعليمية 8-6-1-1
 

 
 التفاعل "األصيل"(  1-1- 6-8الشكل 

 
 تمكن أجهزة الكمبيوتر املتعلمين من التفاعل مع املواد التعليمية )أيضا

 

التفاعل عندما يعمل الطالب على وسيط معين، مثل كتاب مطبوع أو نظام إلدارة التعلم أو مقطع فيديو  ينشأ هذا 

"، دون أي إجراءات الحقة،  
ً
قصير، دون تدخل مباشر من املعلم أو الطالب اآلخرين. يمكن أن يكون هذا التفاعل "تأمليا

"، في شكل إجابات على أسئلة متعد
ً
با

 
دة الخيارات، أو مشاركة في مناقشة، أو مالحظات تساعد  أو يمكن أن يكون "مراق

 .في التذكر والفهم

يمكن أن تسهل تكنولوجيا الكمبيوتر إلى حد كبير تفاعل املتعلمين مع املوارد التعليمية. يمكن أن توفر االختبارات التي  

 عبر اإلنترنت مالحظات للطالب حول فهمهم أو تغطيتهم ألحد امل 
ً
جاالت. يمكن أن توفر مثل هذه  تتم إدارتها ذاتيا

  
ً
 تعليقات للمدرسين حول املوضوعات التي يواجه الطالب فيها صعوبة، ويمكن استخدامها أيضا

ً
االختبارات أيضا

لتصنيف الطالب فهمهم. باستخدام برنامج اختبار قياس ي مدمج في أنظمة إدارة التعلم، يمكن تقويم الطالب وتصنيفهم  

 وفق مدى فهمهم
ً
ملواد الدورة التدريبية. قد تتضمن األنشطة املتقدمة تأليف املوسيقى باستخدام برنامج يحول    تلقائيا

التدوين املوسيقي إلى صوت أو إدخال بيانات الختبار املفاهيم من خالل عمليات املحاكاة عبر اإلنترنت أو املشاركة في  
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التالي فإن تفاعل املتعلم املدار بالحاسوب مفيد بشكل  ألعاب أو سيناريوهات صنع القرار التي تتحكم الحواسيب فيها. وب

خاص لتطوير الفهم وفهم املفاهيم واإلجراءات، ولكنه محدود في تطوير مهارات التعلم العليا من التحليل والتركيب  

 .والتفكير النقدي، دون وجود تدخل بشري إضافي من نوع ما

واد التعليمية إلى جانب التعليم املدار بواسطة الكمبيوتر. قد  هناك طرق أخرى لتسهيل التفاعل بين املتعلمين وامل

تتضمن الكتب املدرسية األنشطة التي حددها املؤلف )كما في هذا الكتاب املدرس ي(، أو يمكن للمدربين تعيين أنشطة  

ي يتضمنها  الطالب حول قراءات محددة. قد تتضمن أنشطة الطالب األخرى قراءة النص أو مشاهدة مقاطع الفيديو الت

نظام إدارة التعلم، أو تطبيق منهج منتظم للعثور على املواد املستندة إلى الويب وتحليلها، أو تنزيل املعلومات وتحريرها  

من الويب إلنشاء محافظ عمل إلكترونية. قد تكون هذه األنشطة خاضعة أو غير خاضعة للتقويم، على الرغم من أن  

ة الطالب الذين يدرسون عبر اإلنترنت، يميلون إلى التركيز أكثر على األنشطة التي تم  األدلة تشير إلى أن الطالب، وخاص

 .تقويمها

للتعليم املستند إلى التكنولوجيا توفير مستويات عالية   املناسبة، يمكن فر التصميم الجيد واملوارد اذا تو إبمعنى آخر، 

من تفاعل الطالب مع املواد التعليمية. هناك مزايا اقتصادية قوية في استغالل إمكانيات تفاعل املتعلمين مع املواد  

ما يؤدي إلى  التعليمية، ألن تفاعل الطالب املكثف مع مصادر التعلم يزيد من الوقت الذي يقضيه الطالب في التعلم، م

ربما األهم من ذلك هو أن هذا النشاط، عندما يتم تصميمه بشكل جيد،  (. Means et al. ،2010 )انظرالتعلم زيادة 

 .يمكن أن يقلل من الوقت الذي يقضيه املعلم في التفاعل مع كل طالب
 

 التفاعل بين الطالب واملعلم  8-6-1-2
 

 
 واملعلمالتفاعل بين الطالب  2-1- 6-8الشكل 

 Joseph Mehling ،DartmouthLife ،2007 © :صورة
 

 من أجل تطوير العديد من مخرجات التعليم العليا، مثل التحليل  
ً
 ما يكون التفاعل بين الطالب واملعلم ضروريا

ً
غالبا

طرح األسئلة،  والتركيب والتفكير النقدي. هذا مهم بشكل خاص لتطوير التعلم األكاديمي، حيث يجري حث الطالب على  

 ما يتطلب ذلك إجراء حوار ومحادثة، إما بشكل فردي بين املدرس والطالب، أو بين مدرس  
ً
واكتساب فهم عميق. غالبا

ومجموعة من الطالب. لذلك يصبح دور املعلم في الحلقات الدراسية املباشرة أو التعلم التعاوني املباشر عبر اإلنترنت  

 
ً
 حاسما

ً
 .أمرا
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ت، مثل منتديات الحوار عبر اإلنترنت، على تمكين أو تشجيع مثل هذا الحوار أو التخاطب بين الطالب  تعمل بعض التقنيا

 من املعلم، وبالتالي ال  
ً
 طويال

ً
عد. إن القيد الرئيس ي للتفاعل بين الطالب واملعلم هو أنه قد يستغرق وقتا واملدربين عن ب 

 .يتوسع بسهولة
 

 طالبو طالب بين تفاعل ال 8-6-1-3
 

 
 University of British Columbia ،2014 © :حلقة دراسية يديرها الطالب في جامعة كولومبيا البريطانية صورة 3-1- 6-8الشكل 

 

 لوجه. يمكن  
ً
يمكن توفير تفاعل عالي الجودة بين الطالب وطالب آخر بشكل جيد في حالتي التعلم املباشر والتعلم وجها

املتزامنة عبر اإلنترنت التي تتضمنها أنظمة إدارة التعلم تمكين هذا النوع من التفاعل. يمكن للدورات  ملنتديات الحوار غير  

 
ً
 .تمكين التفاعل من طالب إلى طالب التشابكية ومجتمعات املمارسة أيضا

 لوجه،  مرة أخرى تعتمد الجودة على التصميم الجيد. إن مجرد تجميع الطالب في مجموعة، سواء عبر اإلنترنت أو  
ً
وجها

قد ال يؤدي إلى مستويات عالية من املشاركة أو التعلم عالي الجودة دون التفكير بعناية في األهداف التعليمية للمناقشات  

ضمن الدورة التدريبية، واملوضوعات التي تتضمنها هذه املناقشات، وعالقتها بنتائج التقويم والتعلم، وتحضير جيد  

 ، ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع.( 4، القسم 4قشات املدارة ذاتيا )انظر الفصل  للطالب من قبل املعلم للمنا

 يصبح إذن، في هذه البيئة التعليمية الثرية 
ً
القرار الرئيس ي للمعلم أو مصمم الدورة التدريبية هو اختيار أفضل   تقنيا

ي، ومقدار الوقت املتاح لكل من الطالب  مزيج من هذه األنواع الثالثة املختلفة من التفاعل، مع مراعاة النهج املعرف

 .التعليمية املطلوبة. تستطيع التكنولوجيا أن تعزز هذه األنواع الثالثة من التفاعل  واملخرجاتواملعلم، 

 الخصائص التفاعلية للوسائط والتقنيات 8-6-2
ة أعاله. ويعني هذا مرة أخرى النظر  يمكن للتقنيات املختلفة أن تعزز أو تعرقل كل نوع من أنواع التفاعل الثالثة املذكور 

عد التفاعل ألنه ينطبق على الوسائط والتقنيات املختلفة. يحتوي هذا البعد ثالثة عناصر أو   نقاط على البعد  ثالث  في ب 

 .من حيث مدى استجابة املستخدم النشطة عند استخدام وسيلة أو تكنولوجيا معينة في التدريس

 التفاعل األصيل  8-6-2-1

نها "تدفع" املتعلمين إلى االستجابة. مثال على ذلك هو التعلم التكيفي،  إبعض الوسائط "نشطة" بطبيعتها من حيث 

حيث ال يمكن للطالب التقدم إلى املرحلة التالية من التعلم دون التفاعل من خالل اختبار يؤكد أن ما تعلمه كاف  

املهام التي ال يزال يتعين عليهم القيام بها. التعلم السلوكي القائم على  للتقدم إلى املرحلة التالية، أو يدّل املتعلم إلى 
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 تفاعلي بطبيعته، ألنه يجبر املتعلمين على االستجابة. ليس من املستغرب أن التقنيات التي تتحكم  
ً
الكمبيوتر هو أيضا

 ما ترتبط بنهج سلوكي أكثر للتعليم والتعلم
ً
 .في استجابة املتعلم غالبا

 لتفاعل املصمم ا 8-6-2-2

مع أن بعض الوسائط أو التقنيات ليست تفاعلية بطبيعتها، لكن يمكن تصميمها لتشجيع التفاعل مع املتعلمين. على  

سبيل املثال، قد التكون صفحة الويب ليست تفاعلية بطبيعتها، لكن يمكن تصميمها لتكون تفاعلية، عن طريق إضافة  

مين بإدخال املعلومات أو اتخاذ خيارات. على وجه الخصوص، يمكن للمدرسين  مربع تعليق أو عن طريق مطالبة املستخد 

أو املعلمين إضافة أو اقتراح أنشطة داخل وسيط معين. يمكن تصميم التسجيالت الصوتية بحيث يقوم الطالب بإيقاف  

الطريقة على  التسجيل الصوتي كل بضع دقائق للقيام بنشاط على أساس املحتوى. يمكن تطبيق هذا النهج بنفس 

 .الكتب املدرسية، حيث يمكن إدراج األنشطة، كما هو الحال في صفحات الويب

يتطلب الوسيط في كثير من الحاالت تدخل املعلم أو املدرب لتحديد األنشطة املتعلقة باملواد التعليمية وتقديم  

 من تقليله.  
ً
وبالتالي عندما يتوجب على املدربين التدخل  املالحظات املناسبة، مما يزيد من عبء العمل على املدربين بدال

إما لتصميم األنشطة أو لتقديم املالحظات، فقد تصبح التكلفة أو الوقت الذي يقضيه املدرب أكبر من حالة استخدام  

 .النوعين اآلخرين من التفاعل

 التفاعل الذي يولده املستخدم  8-6-2-3

، لكن امل
ً
 صريحا

ً
ستخدمين يتفاعلون طواعية مع الوسيلة، إما بشكل إدراكي و /  قد ال تتضمن بعض الوسائط تفاعال

أو من خالل بعض االستجابات الفيزيائية. على سبيل املثال، قد يستجيب شخص ما في معرض فني بشكل معرفي أو  

د اللوحة. عاطفي للوحة معينة )بينما قد يلقي اآلخرون نظرة خاطفة عليها أو يمرون بها مرور الكرام(. يمكن للطالب تقلي

قد يستجيب املتعلمون بطرق مشابهة لدى قراءة رواية أو قصيدة. في الواقع، قد يلجأ منتجو العمل إلى تصميم يشجع  

التفكير أو التحليل، ولكن ليس بطرق مباشرة، ويتركوا تفسير العمل للمشاهد أو القارئ )هذا بالطبع هو منهج بنائي في  

 مزايا من حيث  التعلم(. الوسائط التي تشجع املتعل
ً
مين على النشاط الفردي دون تدخل املعلم أو املدرب لها أيضا

 .جودة التفاعل ستكون أكثر صعوبة وتقويم لكن مراقبةالتكلفة، 

 من هو املسيطر؟ 8-6-2-4

  بهذا يتضح أن أحد أبعاد التفاعل هو التحكم: إلى أي مدى يتم التحكم في التفاعل أو تمكينه بواسطة التكنولوجيا، 

عد معقد، ويتأثر باملواقف   من قبل املنتجين / املدربين، أو من قبل املستخدمين / الدارسين؟ يمكن مالحظة أن هذا الب 

املعرفية، وكذلك بقرارات التصميم التي يتخذها املعلم. إن فئات التفاعل هذه ليست "ثابتة" بأي شكل من األشكال،  

املمكنة في نفس الوسيط أو التكنولوجيا. في النهاية، يجب ربط التفاعل  وتوجد مستويات أو أنواع مختلفة من التفاعل  

باملخرجات التعليمية املرغوبة. ما نوع التفاعل الذي سيؤدي بشكل أفضل إلى نوع معين من املخرجات التعليمية، وما  

 التكنولوجيا أو الوسيط األفضل التي توفر هذا النوع من التفاعل؟

 راجعةالالتفاعل والتغذية  8-6-3
 ما تكون التغذية 

ً
 من التفاعل، وغالبا

ً
 مهما

ً
املالئمة في الوقت املناسب حول أنشطة   الراجعةتعد التغذية املرتدة جانبا

املتعلم ضرورية للتعلم الفعال. على وجه الخصوص إلى أي مدى يمكن أن الحصول عل التغذية املرتدة لدى استخدام  

وسيط معين؟ على الرغم من أن املتعلم على سبيل املثال قد يستجيب بفعالية لقصيدة في كتاب، إال أن التعليقات  

فر عادة من القراءة فقط. سوف تحتاج إلى استخدام وسيط أخرى لتوفير تلك التعليقات، مثل  اال تتو   على هذا التفاعل 

 تخصيص حصة 
ً
عر دراسية وجها ِ

ّ
 .لوجه أو منتدى حوار عبر اإلنترنت للش
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سؤال متعدد الخيارات،   ن من ناحية أخرى، لدى استخدام التعلم القائم على الكمبيوتر، بمجرد أن يجيب الطالب ع

. ومع ذلك، لدى استخدام بعض التقنيات مثل  ي
ً
مكن للكمبيوتر وضع عالمة لهذا السؤال وإبداء مالحظات فورية تقريبا

. على الرغم من  
ً
 أو مستحيال

ً
 صعبا

ً
الطباعة، قد يكون تقديم مالحظات مناسبة أو فورية للمتعلمين حول أنشطتهم أمرا

في نص على صفحة أخرى، يجب أن يقدم املعلم أو املدرب مالحظات  أنه قد يتم تقديم إجابات "نموذجية" أو "صحيحة"  

 .جيدة حول األنشطة عند استخدام وسيط الطباعة

وهكذا تختلف الوسائط والتقنيات مرة أخرى في قدرتها على تقديم أنواع مختلفة من املالحظات. من وجهة نظر  

 بشأن نوع التعليقات التي 
ً
يمكن أن تكون أكثر فاعلية، ثم الطريقة األكثر فاعلية  التدريس، من املهم أن تكون واضحا

لتقديم تلك التعليقات. على وجه الخصوص، متى يكون من املناسب أتمتة التعليقات، ومتى ينبغي تقديم املالحظات  

 من قبل مدرس أو مدرب أو مساعد في التدريس؟

 تحليل الصفات التفاعلية للوسائط املختلفة 8-6-4
قمت بتحليل الصفات التفاعلية للوسائط التعليمية املختلفة من خالل بعدين مختلفين: األنواع  ، 4-6-8في الشكل 

 على الوسيط، أو يحتاج إلى   الطالب؛املختلفة من تفاعل 
ً
 على كون التفاعل مبنيا

ً
وخصائص الوسيط، وذلك اعتمادا

 للمتعلم ليقر   إضافة
ً
 .ر كيفية التفاعلمن خالل تصميم مدروس، أو ما إذا كان األمر متروكا

 لنوع نشاط املتعلم الذي يولد التفاعل. يعتمد املوقع الفعلي  
ً
 من الوسائط املختلفة هنا وفقا

ً
لقد خصصت عددا

لبعض هذه الوسائط على قرارات التصميم التي يتخذها املدرب. على سبيل املثال، يمكن أن يكون التسجيل الصوتي  

م(، أو أن يكون م   بنشاط )مصم 
ً
ترك الطالب تفسير معناه والغرض منه في الدورة )جرى إنشاؤه  مصحوبا جرد بث مباشر ي 

بواسطة املتعلم(. في بعض الحاالت، قد يتم تشغيل النشاط بواسطة وسيط واحد )مثل التسجيل الصوتي( ولكن 

 تقويم عبر اإلنترنت(
ً
 .النشاط الفعلي والتغذية املرتدة قد تتم في وسيط آخر )مثال

 ملخص  8-6-5

قة إلى حد ما عندما يتعلق األمر بتصنيفها وفق معيار التفاعل، ألن  لِ وبالتالي، يمكن مالحظة أن الوسائط والتكنولوجيا ز  

 ما يكون لديهم خيارات حول كيفية استخدام وسيط معين، وسيؤثر ذلك على كيفية تفاعل  
ً
املدربين واملتعلمين غالبا

ول عليها ضمن هذا الوسيط. وهكذا، نجد مرة أخرى أن أهمية جودة تصميم  املتعلم والتغذية املرتدة التي يمكن الحص 

التجارب التفاعلية تضاهي أهمية اختيار الوسيط املناسب لتمكين النشاط، مع أن االختيار غير املناسب للتكنولوجيا  

ملعلمون واملتعلمون  يمكن أن يقلل من مستوى النشاط و / أو جودة التفاعالت. في الواقع، من املحتمل أن يستخدم ا

 من الوسائط والتقنيات لضمان تفاعل عالي الجودة. ومع ذلك، قد يؤدي استخدام عدد من الوسائط املختلفة  
ً
مزيجا

 .إلى زيادة التكلفة وعبء العمل لكل من املعلمين واملتعلمين

"األفضل". يجب أن يعتمد    مرة أخرى، ال يوجد حكم تقويمي من جانبي حول الوسائط أو الخصائص التي توفر التفاعل 

اختيار الوسيط على نوع األنشطة التي يعتبرها املعلم أو املدرب مهمة في السياق العام للتدريس. الغرض من هذا التحليل  

هو توعيتك باالختالفات بين الوسائط التعليمية في توليد أو تسهيل األنواع املختلفة من التفاعل، لتتمكن من اتخاذ  

. في هذه الحالة، على الرغم من ذلك، ال يوجد وسيط أو تقنية "فائزين" واضحة من حيث التفاعل. من  قرارات مستنيرة

املحتمل أن تكون قرارات التصميم أكثر أهمية من اختيار التكنولوجيا. ومع ذلك، يمكن أن توفر التكنولوجيا للطالب 

جودة عالية لدى استخدامها بشكل مناسب، ويمكن  املعزولين عن مدربيهم إمكانية الحصول على أنشطة وتعليقات ذات  

 .هممأن تؤدي التكنولوجيا املستخدمة في دعم األنشطة إلى زيادة الوقت الذي يقضيه الطالب في إنجاز مها 
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 أسئلة للنظر فيها 8-6-6
التكنولوجيا التي   فيما يتعلق باملهارات التي أحاول تطويرها، ما أنواع التفاعل التي ستكون أكثر فائدة؟ ما الوسائط أو 

 يمكنني استخدامها لتسهيل هذا النوع من التفاعل؟ 

 
 

 

 خصائص تفاعل الوسيط 

 التفاعل األصيل 

 

 التفاعل املصمم 

 

التفاعل الذي يولده  

 املستخدم 

نوع تفاعل  

 الطالب

التفاعل مع  

املواد  

 التعليمية 

 

 املتكيف التعلم  •

• xMOOCs 

 املحاكاة  •

تصحيح الوظائف   •

 بالكمبيوتر

 الكتب الدراسية  •

 نظم إدارة التعليم  •

 تسجيالت الصوت •

 

 البث التلفزيوني •

 األخبار  •

 تسجيالت الصوت •

مقاطع فيديو   •

 يوتيوب

التفاعل بين  

الطالب 

 واملعلم  

 الندوات وجها لوجه  •

منتديات الحوار عبر   •

 اإلنترنت 

•  
ً
  املحاضرات وجها

 لوجه

املحافظ   •

 اإللكترونية 

 اإللكتروني البريد  •

املحافظ   •

 اإللكترونية 

التفاعل بين  

 طالب وطالب

• cMOOCs 

 العوالم االفتراضية  •
 العمل الجماعي  •

وسائط التواصل   •

 اإلجتماعي 

 الويكي •

 الوسائط وتفاعل الطالب 4- 6-8الشكل 

 
 بين فهم  

ً
 جيدا

ً
الطالب وتنمية مهاراتهم، وما  فيما يتعلق باالستخدام الفعال لوقتي، ما أنواع التفاعل التي ستنتج توازنا

 أو عبر اإلنترنت مع الطالب؟
ً
 مقدار الوقت الذي سأتفاعل فيه شخصيا
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 استخدام الوسائط لتعزيز نشاط الطالب 6-8النشاط 

 موضوع في مربع "البحث".  عنوانواكتب   YouTubeانتقل إلى  .1

 .مشاهدتهامن القائمة التي قد تنصح طالبك ب YouTubeاختر مقطع فيديو على  .2

 ل(؟ يمن طالبك؟ هل يجبرهم على الرد بطريقة ما )أص  YouTubeما نوع التفاعل الذي سيتطلبه فيديو  .3

، على سبيل املثال تدوين املالحظات،  وحدهم  YouTubeما الطريقة التي من املحتمل أن يستجيبوا بها ملوقع   .4

موضوع )القيام بنشاط، والتفكير في امل صم   (؟ م 

)مصمم(؟ ما نوع املعرفة    YouTubeالنشاط الذي يمكن أن تقترحه بعد قيامهم بمشاهدة مقطع فيديو    ما .5

أو املهارات التي سيساعد هذا النشاط على تطويرها؟ ما الوسيلة أو التكنولوجيا التي يستخدمها الطالب  

 للقيام بهذا النشاط؟ 

؟ ما الوسيلة أو التكنولوجيا التي  اخترتهكيف يمكن للطالب الحصول على مالحظات حول النشاط الذي  .6

 سيستخدمونها للحصول على مالحظات حول نشاطهم وإبداء الرأي؟

 لإلدارة وجدير منك هذا النشاطالذي سيتطلبه  العمل    ما حجم .7
ً
 ؟ هل سيكون العمل قابال

ً
باالهتمام؟ هل   ا

 عدديشمل ط لالنشا  توسيعيمكن 
ً
 أكبر من الطالب؟  ا

 لتوليد نشاط أكثر أو أفضل من املشاهدين أو الطالب؟ YouTubeكيف يمكن تصميم فيديو  .8

 إذا كنت ترغب في مشاركة ردك، يرجى استخدام مربع التعليق أدناه.
 

 راجع امل
Means, B. et al. (2009) Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of 
Online 
Learning Studies Washington, DC: US Department of Education 
Moore, M.G. (1989) Three types of interaction American Journal of Distance Education, Vol.3, No.2 
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 القضايا التنظيمية 8-7
 

 
 ،Baillieu استوديو تسجيل الفيديو بالخدمة الذاتية لبيئات التعلم، مكتبة 1- 7-8الشكل 

 University of Melbourne ،2014 © ملبورن الصورة: جامعة
 

 االستعداد املؤسس ي للتدريس باستخدام التكنولوجيا 8-7-1
 واملدربين إحدى القضايا الحاسمة التي سوف تؤثر على اختيار الوسائط من قبل املعلمين 

 التعليمية؛الطريقة التي تنظم بها املؤسسة األنشطة   •

 بالفعل؛الخدمات التعليمية والتقنية املوجودة  •

 .دعم الوسائط والتكنولوجيا التي تستخدمها مؤسستهم •

 من الحصص الدراسية كل يوم، في صفوف تقليدية، فمن املرجح أن يركز  
ً
 محددا

ً
إذا كانت املؤسسة تقدم عددا

  8.1املعلمون بشكل أساس ي على تقديم الدروس في الصفوف. كما ذكر ماكينزي في القسم 
ً
: "لقد قدم املعلمون دائما

تمكين املعلمين". العكس صحيح كذلك.   عليه:فرة، وهذا ما يتعين علينا العمل اأفضل ما لديهم ضمن اإلمكانات املتو 

فلن يستخدم املعلمون واملدربون هذه التقنية بطريقة واضحة.   إذا كانت املدرسة أو الجامعة ال تدعم تقنية معينة،

  
ً
 حتى في حالة وجود هذه التكنولوجيا، مثل نظام إدارة التعلم أو منشأة إنتاج الفيديو، إذا لم يكن املدرب قادرا

ً
  وموجها

 إلمكاناتها، فإنه لن يتمكن من استثمار هذه اإلمكانات، وقد ال 
ً
 .ها على اإلطالقيستخدم  الستخدامها ومستوعبا

أدركت معظم املؤسسات التي نجحت في إدخال الوسائط والتكنولوجيا في التدريس على نطاق واسع الحاجة إلى الدعم  

املنهي ألعضاء هيئة التدريس، من خالل توفير مصممي التعليم ومصممي الوسائط وموظفي دعم الفني لتكنولوجيا  

 التم
ً
حد اآلثار الرئيسية الستخدام التكنولوجيا  أويل ملشاريع التدريس املبتكرة. املعلومات. توفر بعض املؤسسات أيضا

هي الحاجة إلى إعادة تنظيم خدمات دعم التعليم والتكنولوجيا وإعادة هيكلتها من أجل استثمار التكنولوجيا بكفاءة.  

ريقة تنفيذ املهام. تعد إعادة  في كثير من األحيان يقتصر ذلك على مجرد إضافة التكنولوجيا إلى البنية املوجودة وط 

 للتنفيذ الناجح للتدريس القائم  
ً
التنظيم وإعادة الهيكلة عملية جذرية مكلفة على املدى القصير، ولكنها ضرورية عادة
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، لالطالع على مناقشة كاملة حول استراتيجيات إدارة الدعم الفني  Bates and Sangrà ،2011 انظر) التكنولوجياعلى 

، لالطالع على طريقة لتقويم االستعداد املؤسس ي  2007نولوجيا للتدريس في التعليم العالي.، ومارشال، الستخدام التك 

 (.للتعلم اإللكتروني

 ما يكون هناك ميل نحو تلك التقنيات التي يتطلب تقديمها أقل ما يمكن  
ً
وبسبب القصور الذاتي في املؤسسات، غالبا

 في التعلم. هذه التحديات التنظيمية صعبة للغاية،  من التغيير التنظيمي، مع أن هذه التقني
ً
 كبيرا

ً
حدث تأثيرا

 
ات قد ال ت

 ما تكون األسباب الرئيسية للتباطؤ في تطبيق التكنولوجيا الجديدة
ً
 .وغالبا

 العمل مع املحترفين 8-7-2
ناقشتها في هذا  سيكون من الحكمة العمل مع منتجي الوسائط املحترفين عند إنشاء أي من الوسائط التي تمت م 

فرت لدى املعلمين خبرة في استخدام الوسائط للتدريس والتعلم )قد نستثني من ذلك وسائط  االفصل، حتى لو تو 

، العمل مع مصمم تعليم لتحديد الوسائط األنسب  
ً
التواصل االجتماعي(. في الواقع، من املفيد، إن لم يكن ضروريا

 من  من امل طويل. قبل البدء بالعمل الفعلي بوقت 
ً
 باألهداف التعليمية، بدال

ً
هم أن يكون اختيار التكنولوجيا مدفوعا

 
ً
 .البدء بوسيط أو تكنولوجيا محددين سلفا

 :هناك عدة أسباب للعمل مع املحترفين

نك من تطوير منتج أفضل بسرعة أكبر مما لو عملت  •
ّ
 وحدك؛فهمهم للتكنولوجيا الذي سيمك

 الوسيط؛رأيان أفضل من واحد: العمل التعاوني سيؤدي إلى أفكار جديدة وأفضل حول طريقة استخدام  •

عادة ما يكون مصممو التعليم ومنتجو الوسائط املحترفون على دراية بإدارة املشروع ووضع امليزانية إلنتاج   •

مر مهم ألنه من السهل على املعلمين  الوسائط، مما يتيح تطوير املوارد في الوقت املحدد ورصد املوازنة. هذا أ 

 أطول بكثير من الوقت الالزم إلنتاج الوسائط
ً
 .أو املدرسين أن يقضوا وقتا

النقطة األساسية هنا هي أنه على الرغم من أنه من املمكن اآلن للمعلمين واملدربين إنتاج صوت وفيديو بجودة عالية 

 من مساه
ً
 .مة املحترفين في إنتاج الوسائطبشكل معقول، إال أنهم سيستفيدون دائما

 

 
للتعليم والتعلم والتكنولوجيا. يشارك في تصميم وتطوير  UBC كريس كراولي هو مصمم تعليمي / مدير مشروع ملركز 2- 7-8الشكل 

 .وتقديم الدورات التدريبية عبر اإلنترنت وموارد التعلم في عدد من املجاالت بما في ذلك علوم التربة
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 أسئلة للنظر فيها 8-7-3
ما حجم ونوع املساعدة التي يمكنني الحصول عليها من املؤسسة في اختيار واستخدام الوسائط في التدريس؟ هل يمكن  

في الوسائط التي   الفني الخبرةالوصول إلى املساعدة بسهولة؟ ما مدى جودة املساعدة؟ هل يمتلك موظفو الدعم 

 في استخدام التقنيات الحديثة في التدريس؟سأحتاجها؟ هل يتابعون كل ما هو جديد 

هل هناك تمويل متاح ألتفرغ خالل فصل دراس ي و / أو للتعاقد مع مدرس مساعد ألتمكن من التركيز على تصميم دورة  

 جديدة أو مراجعة دورة تدريبية موجودة؟ هل يوجد تمويل إلنتاج الوسائط؟ 

اإلجراءات "القياسية"، مثل استخدام نظام إدارة التعلم أو نظام  إلى أي مدى يجب علي اتباع التقنيات واملمارسات و 

 تسجيل املحاضرات، أو هل سيتم تشجيعي ودعمي لتجربة ش يء جديد؟

 من إنشاء كل ش يء من الصفر؟ هل يمكنني  
ً
هل تتوفر بالفعل موارد وسائط مناسبة يمكنني استخدامها في تدريس ي، بدال

سبيل املثال في تحديد هذه املوارد والتعامل مع أي قضايا متعلقة بحقوق  الحصول على مساعدة من املكتبة على 

 النشر؟ 

إذا كانت اإلجابات سلبية لكل سؤال من هذه األسئلة، فسيكون من الحكمة وضع أهداف متواضعة للغاية في البداية  

السهل إنشاء وإدارة الوسائط الخاصة  الستخدام الوسائط والتكنولوجيا. ومع ذلك، فاألخبار السارة هي أنه أصبح من  

 ما  
ً
بك مثل مواقع الويب واملدونات والويكي وتسجيالت الصوت وحتى إنتاج الفيديو البسيط. عالوة على ذلك، غالبا

يكون الطالب أنفسهم قادرين ومهتمين باملشاركة أو املساعدة في إنشاء مصادر تعليمية، إذا تم إعطاؤهم الفرصة. وفوق  

اك كمية متزايدة من الوسائط التعليمية الجيدة املتاحة لالستخدام املجاني لألغراض التعليمية، كما  كل ذلك، هن

 .10سنرى في الفصل 
 

 املراجع 

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey–Bass/John Wiley 
and Co. 
Marshall, S. (2007). eMM Version Two Process Assessment Workbook Version 2.3.Wellington NZ: Victoria 
University of Wellington 
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 تشبيكال 8-8
 

 
 ( انقر على الصورة لالنتقال إلى صفحة الويبي جامعة كولومبيا البريطانية )الرياضيات فويكي امتحان  1- 8-8الشكل 

 

 على تصميم املقرر  التشبيكتأثير  8-8-1
يرمز إلى الحداثة. ومع ذلك، تم إدراج املشكالت   "N" ، حيث كان SECTIONS هذا تغيير عن اإلصدارات السابقة من نموذج 

 في ظل 
ً
 "سهولة االستخدام". لقد سمح لي هذا باستخدام  ، وهي 3-8املستجدات في القسم التي أثرتها سابقا

"Networking"  بدال من  "Novelty" ألخذ التطورات األخيرة في وسائل التواصل االجتماعي في الحسبان. 

 :في جوهر األمر، هناك سؤال متزايد األهمية يجب طرحه عند اختيار الوسائط

علمين من التواصل عبر الدورة التدريبية، مع آخرين مثل املتخصصين في املوضوع  ما مدى أهمية تمكين املت •

واملهنيين في هذا املجال واألشخاص املعنيين في املجتمع؟ هل يمكن للدورة، أو تعلم الطالب، االستفادة من هذه  

 الروابط الخارجية؟ 

التي يجب استخدامها، وسيقترح بشكل خاص   هذا السؤال باإليجاب فسيؤثر ذلك على الوسائط عنإذا كانت اإلجابة 

 : Google Hangoutأو  LinkedIn أو Facebook استخدام الوسائط االجتماعية مثل املدونات أو الويكي أو

 :هناك خمس طرق مختلفة على األقل تؤثر بها وسائط التواصل االجتماعي على تطبيق الشبكات في تصميم املقرر 

 االعتماد؛البرامج / التكنولوجيا املبنية على  يمكن أن تأخذ شكل إضافات إلى •

 فقط؛تصميم دورات معتمدة تستخدم وسائل التواصل االجتماعي  •

 الطالب؛إيجاد موارد تعليمية مولدة من قبل  •
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 ذاتيا؛إنشاء مجموعات التعلم املدارة   •

 .إنشاء موارد تعليمية مفتوحة يديرها املدرب •

 "استكمال تقنيات التعلم "القياسية 8-8-2
يقوم بعض املدربين بدمج وسائل التواصل االجتماعي للتواصل الخارجي مع التقنيات املؤسسية "القياسية" مثل نظام  

إدارة التعلم. تتيح نظام إدارة التعلم املحمية بكلمة مرور واملتاحة فقط للمدرس والطالب املسجلين، إمكانية االتصال  

)ال يزال من املمكن  الخارجي الوسائط االجتماعية باالتصال بالعالم  "اآلمن" ضمن الدورة التدريبية. يسمح استخدام

 .(عرض املساهمات بواسطة مدونة الدورة التدريبية أو مسؤول ويكي الذي يراقب املساهمات ويوافق عليها

على سبيل املثال، يمكن أن يكون لدورة حول سياسة الشرق األوسط منتدى حوار داخلي يركز على ربط األحداث  

لجارية مباشرة باملواضيع والقضايا التي هي محور الدورة، ولكن يمكن للطالب إدارة ويكي الدورة لتشجيع مساهمات  ا

من علماء الشرق األوسط والطالب، وأي شخص من الجمهور العام. قد ينتهي األمر بنقل التعليقات إلى داخل وخارج  

 .منتدى الحوار املغلق نتيجة لذلك

 حصري للوسائط االجتماعية للدورات املعتمدةاالستخدام ال 8-8-3
يبتعد املدربون اآلخرون عن التكنولوجيا املؤسسية "القياسية" مثل أنظمة إدارة التعلم وتسجيل املحاضرات باتجاه  

 UEC 522 استخدام الوسائط االجتماعية فقط إلدارة الدورة التدريبية. على سبيل املثال، تستخدم الدورة التدريبية

النصوص ومقاطع فيديو يوتيوب والتسجيالت الصوتية للتعامل مع مساهمات املعلمين والطالب في الدورة. في   UBC في

الواقع، يتغير اختيار وسائل التواصل االجتماعي في هذه الدورة كل عام، وهذا يتوقف على تركيز الدورة، والتطورات  

راي من جامعة كولومبيا البريطانية ببناء دورة كاملة حول  مو -الجديدة في وسائل التواصل االجتماعي. قام جون بيسلي

أدب أمريكا  ) الطالب الذين قاموا بتأليف مقالة ويكيبيديا عالية املستوى )مقالة مميزة( عن أدب أمريكا الالتينية

 .(2008راجع بيسلي موراي،  - WikiProject الالتينية

 مصادر التعلم التي ينشئها الطالب 8-8-4
أنفسهم يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي إلنشاء موارد   خاص، فالطالبمثير لالهتمام على نحو هذا تطور 

ملساعدة الطالب اآلخرين. على سبيل املثال، أنشأ طالب الدراسات العليا في الرياضيات في جامعة كولومبيا البريطانية  

سئلة االمتحانات السابقة بعد أن تمت مراجعتها  ويكي مخصص المتحانات الرياضيات / وموارد التعليم، يحوي حلول أ

املوضوع.  هذا املوقع مفتوح ألي شخص يحتاج إلى مساعدة في   موزعة حسب وإرشاداتبالكامل، ومحاضرات فيديو 

 بطالب جامعة كولومبيا البريطانية
ً
 .دراسته، وليس محصورا

8-8-5  
 

 مجموعات التعلم املدارة ذاتيا
cMOOCs  هي مثال واضح 

ً
التي تستخدم وسائل التواصل االجتماعي مثل الندوات   على مجموعات التعلم املدارة ذاتيا

 .عبر اإلنترنت واملدونات واملواقع اإللكترونية

 املوارد التعليمية املفتوحة التي يديرها املعلم 8-8-6
على وجه الخصوص أكثر شعبية بين املدربين الذين يستخدمون معارفهم إلنشاء موارد متاحة ألي    موقع يوتيوبأصبح  

 .xMOOCs شخص. أفضل مثال ال يزال أكاديمية خان، ولكن هناك العديد من األمثلة األخرى منها 

 أو ذا قيمة بقدر ما هو قرار تكنولوجي، 
ً
 فلسفيا

ً
ولكن التكنولوجيا موجودة  مرة أخرى، يعد قرار "فتح" التدريس قرارا

 .اآلن لتشجيع هذه الفلسفة وتمكينها
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 أسئلة للنظر فيها 8-8-7
ما مدى أهمية تمكين املتعلمين من التواصل عبر الدورة التدريبية مع اآلخرين، مثل املتخصصين في املوضوع   .1

الطالب، االستفادة من هذه    واملهنيين في هذا املجال واألشخاص املعنيين في املجتمع؟ هل يمكن للدورة، أو تعلم

 الروابط الخارجية؟ 

، فما أفضل طريقة للقيام بذلك؟ هل يقتصر األمر على استخدام وسائل التواصل   .2
ً
إذا كان هذا األمر مهما

؟ هل ينبغي دمجها مع التكنولوجيا القياسية األخرى؟ وماذا عن نقل مسؤولية تصميمها و /  وحدهااالجتماعي 

 أو املتعلمين؟ أو إدارتها إلى الطالب
 

 املراجع 
Beasly-Murray, J. (2008) Was introducing Wikipedia to the classroom an act of madness leading only to mayhem 
if not murder? Wikipedia, March 18 
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 األمن والخصوصية 8-9
 

 
 األحمر: مجتمعات املراقبة املتجذرة 2007ترتيب الخصوصية وفق معيار الخصوصية الدولية،  1- 9-8الشكل 

 الحفاظ على الضمانات األصفر الباهت: بعض الضمانات ولكن الحمايات أضعفاألصفر الداكن: فشل متكرر في 

http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy#mediaviewer/File:Privacy_International_2007_privacy_ranki

ng_map.png 
 

 تغيير عن اإلصدارات السابقة من نموذج
ً
قصد   "S" ، حيث كان الحرف SECTIONS هذا أيضا يرمز إلى السرعة، وكان ي 

 تضمين املشكالت التي  
ً
منه السرعة التي مكنت بها التكنولوجيا من تطوير الدورات التدريبية. ومع ذلك، فقد تم أيضا

 حول السرعة في الفقرة أثرت
ً
تحت عنوان "سهولة االستخدام". لقد سمح لي هذا باستخدام "األمن   8.3ها سابقا

 من "السرعة"، 
ً
 .قضايا بالغة األهمية للتعليم في العصر الرقمي اوالخصوصية أصبح ألن األمنوالخصوصية" بدال

 الحاجة إلى الخصوصية واألمن عند التدريس 8-9-1
يحتاج املعلمون واملدربون والطالب إلى مكان خاص للعمل عبر اإلنترنت. يريد املدربون أن يكونوا قادرين على انتقاد  

قد يرغب الطالب في منع ظهور تعليقات متهورة أو متطرفة، أو ربما   االنتقام؛السياسيين أو الشركات دون خوف من 

ميع أنحاء فسيبوك.  ترغب املؤسسات في حماية الطالب من جمع  يريدون تجربة أفكار مثيرة للجدل دون نشرها في ج

البيانات الشخصية ألغراض تجارية من قبل الشركات الخاصة، أو تتبع أنشطة التعلم عبر اإلنترنت من قبل الوكاالت  

وص، تريد  الحكومية، أو التسويق وغيرها من النشاطات التجارية أو السياسية غير املطلوبة لدراستهم. على وجه الخص 

املؤسسات حماية الطالب، قدر اإلمكان، من املضايقة أو التنمر عبر اإلنترنت. يتيح إنشاء بيئة تخضع لرقابة املؤسسات  

 .الصارمة إدارة الخصوصية واألمان بشكل فعال أكثر

موجودة في األصل   توفر أنظمة إدارة التعلم الوصول املحمي بكلمة مرور للطالب املسجلين واملدربين املصرح لهم. كانت

بةعلى خوادم تديرها املؤسسة نفسها.  وفرت أنظمة إدارة التعلم املحمية بكلمة 
ّ
على خوادم آمنة هذه   مرور واملرك

الحماية. يمكن إدارة السياسات املؤسسية املتعلقة بالسلوك املالئم عبر اإلنترنت بسهولة أكبر إذا كانت االتصاالت تدار  

 .من قبل املؤسسة نفسها

http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy#mediaviewer/File:Privacy_International_2007_privacy_ranking_map.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy#mediaviewer/File:Privacy_International_2007_privacy_ranking_map.png
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 الخدمات السحابية والخصوصية 8-9-2
 
ً
 للخدمات املقدمة عبر اإلنترنت إلى "السحابة"، وأصبحت هذه الخدمات   شهدت السنوات األخيرة انتقاال

ً
متزايدا

مستضافة على خوادم ضخمة ال يعرف موقعها الفعلي حتى العاملون في قسم خدمات تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة.  

 .لعقود املبرمة بين املؤسسة التعليمية ومزود الخدمة السحابية إلى ضمان األمن والنسخ االحتياطيتهدف االتفاقيات وا

ومع ذلك، فإن املؤسسات ومندوبي الخصوصية الكنديين كانوا حذرين بشكل خاص من البيانات التي يتم استضافتها  

اك قلق من أن معلومات الطالب الكنديين  خارج البالد، حيث يمكن الوصول إليها من خالل قوانين بلد آخر. كان هن

واالتصاالت التي تتم على خوادم سحابية في الواليات املتحدة األمريكية يمكن الوصول إليها عبر قانون باتريوت األمريكي.  

 :(2011) على سبيل املثال، كتب كالسن

 في الواليات امل
ً

تحدة، حيث تطبق أحكام قانون باتريوت بصرف تقع شركات وسائل التواصل االجتماعي على وجه الحصر تقريبا

النظر عن مكان نشأة املعلومات. يسمح قانون باتريوت للحكومة األمريكية بالوصول إلى محتوى الوسائط االجتماعية ومعلومات 

 .التعريف الشخصية دون معرفة أو موافقة املستخدمين النهائيين 

 لحماية املعلومات سنت حكومة كولومبيا البريطانية، املهتمة بكل 
ً

 صارما
ً

من خصوصية وأمن املعلومات الشخصية، تشريعا

على أنه ال يمكن جمع معلومات التعريف   (FIPPA) الشخصية لسكان الوالية. ينص قانون حرية املعلومات وحماية الخصوصية

لومات ألي ش يء آخر غير الغرض  الشخصية عن سكان كولومبيا البريطانية دون علمهم وموافقتهم، وال يجوز استخدام هذه املع

 
ً

 .الذي تم جمعها من أجله أصال

 أن الدول تتبادل املعلومات االستخباراتية،  
ً
ازدادت املخاوف بشأن خصوصية الطالب بدرجة أكبر عندما أصبح معروفا

 .جنبيةلذلك ال يزال هناك خطر من أن بيانات الطالب املخزنة على الخوادم الكندية قد تتم مشاركتها مع دول أ

قد يكون أكثر ما يثير القلق هو أنه مع تزايد استخدام املعلمين والطالب لوسائل التواصل االجتماعي، يصبح التواصل  

". يناقش بيشوب
ً
 و "مكشوفا

ً
 :فيسبوكاملخاطر التي تواجه املؤسسات جراء استخدام  Bishop (2011) األكاديمي معلنا

ملقام األول مسألة تقنية، أي أنها مشكلة تكنولوجيا املعلومات بشكل  األمان في ا  األمان. تختلف الخصوصية عن   •

أساس ي. تحتاج الخصوصية إلى مجموعة مختلفة من السياسات التي تشمل مجموعة أكبر بكثير من أصحاب  

( عن 
ً
 األمان؛ املصلحة داخل املؤسسة، وبالتالي نهج إدارة مختلف )وأكثر تعقيدا

مجموعة بسيطة وشفافة من سياسات الخصوصية، بل تمتلك سياسات  تفتقر العديد من املؤسسات إلى  •

 
ً
 التطبيق؛إلى االرتباك وصعوبات في  مختلفة تضعها أجزاء مختلفة من املؤسسة. هذا سيؤدي حتما

ال تشمل هذه القوانين واللوائح الطالب فقط بل  الخصوصية؛هناك مجموعة كاملة من التي تهدف إلى حماية  •

؛املوظفين 
ً
جب أن تكون سياسة الخصوصية متسقة في جميع أنحاء املؤسسة وأن تكون متوافقة مع  وي أيضا

 واللوائح؛ هذه القوانين  

 لدى فيسبوك العديد من املؤسسات التي تستخدم فيسبوك على درجة   •
ً
تترك سياسة الخصوصية املطبقة حاليا

إخالء املسؤولية لن يكون في كثير من  إن مجرد كتابة نوع من  –عالية من املخاطر بانتهاك قوانين الخصوصية 

 لتجنب انتهاك القانون 
ً
 .الحاالت كافيا

إن الجدل الدائر في جامعة دالهوزي حول استخدام طالب طب األسنان فيسبوك لنشر تعليقات جنسية عنيفة حول  

 .زميالتهم من الطالبات مثال على املخاطر املتجذرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

 الحاجة إلى التوازن  8-9-3
تستدعي بعض مجاالت التعليم والتعلم العمل خلف أبواب مغلقة، كما هو الحال في بعض مجاالت الطب أو املجاالت  

 بقليلة نس  حصلت مشاكل املتعلقة باألمن العام، أو في مناقشة القضايا السياسية أو األخالقية الحساسة. بشكل عام  
ً
  يا

ما فتح املعلمون واملعلمون دوراتهم، ألنهم اتبعوا سياسات الخصوصية املؤسسية،  تتعلق بالخصوصية أو األمن عند
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واألهم من ذلك ألن الطالب واملعلمين استخدموا الفطرة السليمة والسلوك األخالقي. ومع ذلك، عندما يصبح التعليم  

، يزداد مستوى املخاطرة
ً
 وانتشارا

ً
 .والتعلم أكثر انفتاحا

 أسئلة للنظر فيها 8-9-4
 الحفاظ على خصوصيتها وأمنها؟ ما سياسات مؤسستي في هذا الصدد؟ نالومات الطالب التي يجب عليما مع .1

  باستخدامما املخاطر التي تهدد الخصوصية في مؤسستي، وهل يمكن انتهاك سياسات الخصوصية بسهولة  .2

 تقانات معينة؟ هل يوجد في مؤسستي من يستطيع أن ينصحني حول هذا املوضوع؟ 

لتعليم والتعلم، إن وجدت، التي يجب االحتفاظ بها خلف أبواب مغلقة لتبقى متاحة فقط للطالب ما مجاالت ا .3

 بتحقيق ذلك بشكل أفضل بذلك؟ ستسمح ليما التقنيات التي   التدريبية؟املسجلين في الدورة 

 

 املراجع 
Bishop, J. (2011) Facebook Privacy Policy: Will Changes End Facebook for Colleges? The Higher Ed CIO, October 
4 
Klassen, V. (2011) Privacy and Cloud-Based Educational Technology in British Columbia Vancouver BC: BCCampus 
See also: 
Bates, T. (2011) Cloud-based educational technology and privacy: a Canadian perspective, Online Learning 
and Distance Education Resources, March 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.thehigheredcio.com/2011/10/04/facebook-privacy-policy/
http://www.bccampus.ca/assets/Content/Whitepapers/Background-Paper-Privacy-and-Ed-Tech.pdf
http://www.tonybates.ca/2011/03/25/cloud-based-educational-technology-and-privacy-a-canadian-perspective/
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 اتخاذ القرار 8-10
 

 
 SECTIONS  نموذج 8الشكل 

 

سلكت طريقك الصحيح خالل الفصول الثالثة األخيرة، فقد تكون تشعر باإلرهاق بسبب كثرة العوامل  إذا كنت قد 

التي يجب مراعاتها عند اختيار الوسائط. إنها مشكلة معقدة، ولكن إذا كنت قد قرأت جميع األقسام السابقة، فأنت  

 .في وضع جيد بالفعل التخاذ قرارات مستنيرة. دعني أشرح ذلك

 نع القرار االستنتاجي مقابل صنع القرار االستقرائيص 8-10-1
ألول مرة، اتصل بي ممثل شركة كمبيوتر دولية كبيرة ليعرض   ACTIONS منذ عدة سنوات، عندما قمت بتطوير نموذج

قات  )كان هذا في األيام التي كان إدخال البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر يجري باستخدام البطا ACTIONS علّي أتمتة نموذج 

 .املثقبة(. جلسنا نحتس ي القهوة، وحدد خطته. إليك كيفية إجراء املحادثة

 لنموذجك. يمكن أن نأخذه ونطبقه في كل مد 
ً
 .رس وجامعات العالمابيير. توني. أنا متحمس حقا

 اآلن كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟أخبرني توني. حقا؟ 

، لديك مجموعة من األسئلة التي يتعين على امل
ً
علمين طرحها لكل معيار من املعايير. ربما هناك مجموعة  بيير. حسنا

هذه األسئلة. يمكنك إما تحديد تلك اإلجابات أو جمع إجابات من عينة تمثيلية من املعلمين.    عنمحدودة من اإلجابات  

 على اإلجابات التي يقدمونها. لذلك عندما يضطر املعلم
ً
إلى اختيار   يمكنك بعد ذلك إعطاء عالمات لكل تقنية اعتمادا

 على إجاباتهم.    عن  يجلسون ويجيبون التكنولوجيا، فإنهم  
ً
األسئلة، ثم يحسب الكمبيوتر أفضل خيار للتكنولوجيا اعتمادا

 !هكذا بكل بساطة

 .توني. ال أعتقد أن هذا سيعمل يا بيير

 بيير: لكن لم  ال؟ 

، لكني أشعر بالغثيان حيال ذلك
ً
 .توني. لست متأكدا
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 بالغثيان؟لغتي اإلنجليزية ليست جيدة. ماذا تقصد  الغثيان؟بيير.  

 اآلن،  
ً
، لذلك اسمح لي أن أحاول أن أفكر في األمر مليا

ً
توني. بيير، لغتك اإلنجليزية ممتازة. إجابتي ليست منطقية تماما

 من أن هناك عدد
ً
، لست متأكدا

ً
 من اإلجابات  فهذا سيكون أفضل لي ولك. ملاذا ال أعتقد أن هذا سينجح. أوال

ً
 محدودا

ً
ا

 .كل سؤال، ولكن حتى لو كان األمر كذلك، فهو لن ينجح عناملحتملة 

 بيير. حسنا لم  ال؟ 

 من الطريقة التي سيسجلون بها ردهم على كل سؤال، وعلى أي حال، سيكون هناك تفاعل بين  
ً
توني. ألنني لست متأكدا

ستحدد التكنولوجيا التي قد يستخدمونها، بل كيف تتجمع هذه    األسئلة. ليست إضافة كل إجابة هي التي  عن اإلجابات  

  
ً
اإلجابات. من وجهة نظر الحوسبة، يمكن أن يكون هناك الكثير من املجموعات املختلفة من اإلجابات، ولست متأكدا

 .أي املجموعات ستحدد اختيار كل تقنية

، ويمكننا تب 
ً
 .سيط العملية من خالل الخوارزمياتبيير. ولكن لدينا أجهزة كمبيوتر كبيرة وسريعة جدا

توني. نعم، ولكن يجب أن تأخذ في االعتبار السياق الذي سيختار ضمنه املعلمون الوسائط. سوف يتخذون قرارات  

  عن حول الوسائط في كل وقت، وضمن سياقات عديدة مختلفة. من غير العملي الجلوس إلى جهاز كمبيوتر، واإلجابة 

 .توصية الكمبيوتر جميع األسئلة، ثم انتظار 

 .بيير. لكن أال تجرب هذا؟ يمكننا العمل لحّل كل هذه املشاكل

 اقتراحك، لكن غريزتي تخبرني أن هذا لن ينجح، وال أريد إضاعة وقتك وقتي في هذا
ً
 .توني. بيير، أنا أقدر حقا

، إذن بماذا ستخبر 
ً
 وكيف سيتخذون قراراتهم؟  املعلمين؟بيير. حسنا

 .ACTIONS والتأثر بنموذج  –يستخدموا غريزتهم، بيير  توني. سأخبرهم أن

هذه قصة حقيقية، مع أن الكلمات الفعلية املنطوقة قد تكون مختلفة. إن ما يتضمنه هذا السيناريو هو تعارض بين  

قترحه بيير:  االستنتاج املنطقي )بيير( واالستنتاج االستقرائي )توني(. إذا اتبعت التفكير االستنتاجي، يمكنك أن تفعل ما ي

كل سؤال من األسئلة التي طرحتها في  عن البدء من دون أي مفاهيم سابقة حول أي تقنية يجب استخدامها، واإلجابة 

كل سؤال، وتحديد التكنولوجيا    عن ، ثم كتابة كل التقنيات التي تناسب اإلجابات  SECTIONS نهاية كل جزء من نموذج

عالمة لكل تقنية وفق املقياس املحدد لكل معيار.   وإعطاءمن املعايير،  التي سوف تتناسب بشكل أفضل مع كل معيار 

 إلى قرار حول  
 
، وصوال

ً
، ربما باستخدام مصفوفة كبيرة جدا

ً
ستحاول بعد ذلك إيجاد طريقة لدمج كل هذه اإلجابات معا

 .التكنولوجيا التي ينبفي استخدمها

. اتبع طريقة استقرائية أكثر في 
ً
 :اتخاذ القرارات. املعيار الرئيس ي للتفكير االستقرائي هو كما يلياقتراحي مختلف جدا

مع تراكم األدلة، ينبغي أن تتزايد درجة دعم مجموعة بيانات األدلة للفرضيات الصحيحة، التي تم قياسها  

  .بطريقة منطقية، وتزداد درجة إثبات أن الفرضيات الخاطئة هي خاطئة بالفعل

 للفلسفةموسوعة ستانفورد 

أو الشعور   - فيما يتعلق باختيار الوسائط، ربما تبدأ في بداية العملية بالتفكير بعدد من التقنيات املمكنة )الفرضيات 

الغريزي(. تبدأ العملّية املقترحة بشعورك الغريزي حول التقنيات التي تفكر في استخدامها، لكن مع إبقاء الذهن  

، ثم تنقل بين جميع األسئلة
ً
ثم تبدأ في بناء املزيد من األدلة لدعم   .SECTIONS املقترحة في كل معيار من معايير   منفتحا

أو رفض استخدام وسيط أو تكنولوجيا معينة. في نهاية العملية تتكون لديك نظرة "احتمالية" حول مجموعات الوسائط  

 إلعادة هذا التمرين في كل مرة. بمجر 
ً
د االنتهاء من ذلك عدة مرات،  التي ستعمل لديك بشكل أفضل. لست مضطرا

سيكون اختيار الوسيط أو التكنولوجيا في كل موقف "جديد" أسرع وأسهل، ألن الدماغ يقوم بتخزين جميع املعلومات  

 .لتنظيم املعلومات الجديدة عند وصولها ودمجها مع معرفتك السابقة (SECTIONS نموذج) السابقة ولديك إطار عمل



293 
 

 في امللحق  لقد قرأت اآلن هذا الفصل
ً
 معا

ً
لتسهيل    2، ولديك بالفعل مجموعة من األسئلة للنظر فيها )لقد أدرجتها جميعا

الرجوع إليها(. أنت اآلن في نفس وضع امللك الذي سأل الخيميائي عن كيفية صنع الذهب. قال الخيميائي "إنه أمر  

، بعد قراءة الفصول الثال
ً
ثة على الوسائط بالكامل، أصبحت الفيلة في  سهل"، "طاملا أنك ال تفكر في الفيلة". حسنا

رأسك اآلن، وسيكون من الصعب تجاهلها. الدماغ أداة رائعة التخاذ قرارات بديهية أو استقرائية من هذا النوع. على  

الرغم من ذلك، فإن الخدعة تكمن في الحصول على كل هذه املعلومات في مكان ما في رأسك، حتى تتمكن من إخراجها  

، لكنها ستكون أفضل بكثير مما لو لم  عند الح
ً
اجة إليها. الدماغ يفعل هذا بسرعة كبيرة. لن تكون قراراتك مثالية دائما

تكن قد فكرت بالفعل في جميع هذه املشكالت، وفي الحياة، عادة ما تكون القرارات الصعبة الجاهزة أفضل من  

 .القرارات املثالية التي تأتي متأخرة

 اختيار الوسائط ضمن إطار تطوير الدورة التدريبيةتثبيت  8-10-2
ال يحدث اختيار الوسائط من فراغ. هناك العديد من العوامل األخرى التي يجب مراعاتها عند تصميم التدريس. على  

 ال يتجزأ من أي قرار يتعلق باستخدام التكنولوجيا  
ً
وجه الخصوص، سوف تكون االفتراضات حول عملية التعلم جزءا

لتعليم والتدريب. لقد رأينا في وقت سابق من هذا الكتاب كيف تؤثر املواقف ونظريات التعلم املختلفة في تصميم  في ا

 اختيار املعلم أو املدرب للوسائط املناسبة. إن اختيار الوسائط هو جزء واحد  
ً
التدريس، وستحدد هذه التأثيرات أيضا

 .ناسب مع اإلطار األوسع لتصميم الدورةمن عملية تصميم الدورة التدريبية، وينبغي أن يت

في إطار مثل هذا اإلطار، هناك خمسة أسئلة مهمة يجب طرحها حول التعليم والتعلم من أجل اختيار واستخدام  

 :الوسائط / التقنيات املناسبة

 من هم الطالب؟ •

 ما املخرجات التعليمية املطلوبة من التدريس؟ •

 التعليمية؟ تخدم لتسهيل الوصول إلى املخرجات  ما االستراتيجيات التعليمية التي ستس •

 ما الخصائص التعليمية الفريدة لكل وسيط / تكنولوجيا، وما مدى توافقها مع متطلبات التعلم والتعليم؟  •

 ما هي املوارد املتاحة؟  •

التعلم  النموذج التالي لتطوير  Hibbitts and Travin (2015) الذي قدمه هيبيتس وترافن  ADDIE البديل لـيقدم 

 :والتكنولوجيا الذي يتضمن املراحل املختلفة لتصميم الدورة

هو استراتيجية يمكن استخدامها لتقويم التكنولوجيا التي تتناسب مع عملية تطوير الدورة    SECTIONS نموذج

 للتصميم الرشيق، عندئٍذ، سيتأثر اختيار الوسائط بالعوام ADDIE التدريبية. سواء كنت تستخدم
ً
ل األخرى في  أو نهجا

تصميم الدورة التدريبية، باإلضافة إلى املزيد من املعلومات الواجب مراعاتها. كل هذا سوف يندمج مع معرفتك  

 
ً
 .للموضوع ومتطلباته، ومعتقداتك وقيمك حول التعليم والتعلم، والكثير من العاطفة أيضا
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 (Hibbitts and Travin) التعليم العالينموذج تطوير تكنولوجيا التعليم في مجال  2-10-8الشكل 

 

إنه أفضل بكثير من جهاز   - كل هذا يعزز النهج االستقرائي التخاذ القرارات الذي اقترحته. ال تقلل من شأن قوة عقلك 

كمبيوتر لصنع هذا النوع من القرارات. لكن من املهم الحصول على املعلومات الالزمة، قدر اإلمكان. لذلك إذا تخطيت  

 من هذا الفصل، أو الفصلين السابقين على الوسائط، فقد ترغب في العودة إليه!جزء
ً
 ا

 

 : اختيار الوسائط والتقنيات 10-8النشاط 

 . 1-8اختر نفس الدورة التدريبية التي اخترتها للنشاط  .1

للمساعدة، إذا لزم    8ها. استخدم الفصل  نعدد األسئلة التي يمكنك اإلجابة عنظر ما  ، وا2انتقل إلى امللحق   .2

 . 8بعض األنشطة في الفصل   عناألمر، بما في ذلك إجاباتك 

، ما الوسائط أو التقنيات التي ستفكر  2عندما تكون قد أجبت عن أكبر عدد ممكن من األسئلة من امللحق   .3

 ت، ملاذا؟ في استخدامها اآلن. كيف يختلف هذا عن قائمتك األصلية؟ إذا كانت هناك تغييرا
 

 الرئيسية  الخالصات 

 من املتغيرات   ألنهايعد اختيار الوسائط والتقنيات عملية معقدة،  .1
ً
تشتمل على مجموعة واسعة جدا

 التفاعلية. 

 نظرية أو   .2
ً
يوفر مجموعة من املعايير أو   SECTIONSنموذج  إال أن  الختيار الوسائط.    كاٍف   إجراءال توجد حاليا

املعلم عند اتخاذ القرارات بشأن الوسائط أو التقنيات التي  رشاد تساعد نتائجه في إاألسئلة التي يمكن أن 

 يجب استخدامها. 

 للمجموعة الواسعة من العوامل التي تؤثر على اختيار الوسائط واستخدامها، فإن اتباع نهج استقرائي   .3
ً
نظرا

 بتحليل دقيق لجميع املعايير في
ً
هو إحدى الطرق   ،SECTIONSإطار  أو حدس ي في اتخاذ القرارات، مستنيرا

 العملية ملقاربة صنع القرار بشأن الوسائط والتقنيات للتدريس والتعلم. 
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 أنماط التوصيل  التاسع:الفصل 
 

 الهدف من هذا الفصل 

 :يجب أن تكون قادًرا على الفصل،عند االنتهاء من هذا  

 تقديمه؛نسب ألي دورة أو برنامج ترغب في  األ  التوصيلتحديد طريقة  •

 القرار؛ هذا  فيتحديد العوامل التي تؤثر  •

عندما يستطيع الطالب اآلن دراسة معظم األشياء    القاعات التدريسيةدور التدريس في  لتحديد أفضل   •

 على اإلنترنت بشكل متزايد. 
 

 ما الذي يغطيه هذا الفصل 

 نولوجيا استمرارية التعلم القائم على التك 9-1 •

 مقارنة طرق التوصيل  9-2 •

 أي نمط يحتاجه الطالب 9-3 •

 لوجه والتعليم عبر اإلنترنت في الحرم الجامعي  9-4 •
ً
 االختيار بين التدريس وجها

 مستقبل الحرم الجامعي 9-5 •

 ستجد أيًضا في هذا الفصل األنشطة التالية: 

 دوراتك في التسلسل؟  تقع: أين 1-9نشاط ال •

 تعريف "سحر الحرم الجامعي" 2-9نشاط ال •

 معرفة طالبك  3-9نشاط ال •

 اتخاذ قرار بشأن طريقة التسليم  4-9نشاط ال •

 إعادة تصميم مساحة الفصول الدراسية  5-9نشاط ال •
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 استمرارية التعلم القائم على التكنولوجيا 9-1
 

 
 جامعة كولومبيا البريطانية( ضمن حرم اإلنترنت؟ )باصملاذا تستقل الحافلة إذا كنت تستطيع الدراسة عبر  1- 1-9الشكل 

 

، تّم استكشاف استخدام الوسائط املدمجة في دورة أو برنامج معين. أما في هذا الفصل، ينصب  8و 7و 6في الفصول 

. بينما في الفصل  
ً
 أو كليا

ً
ينصب التركيز  ،  10التركيز على تحديد ما إذا كان يجب تقديم دورة أو برنامج عبر اإلنترنت جزئيا

 على تحديد موعد وكيفية اعتماد نهج يدمج "االنفتاح" في تصميمه ونمط تقديمه. 

 الوجوه الكثيرة للتعلم عبر اإلنترنت 9-1-1
والتعلم املفتوح والتعلم عن    املرن،والتعلم    الهجين، والتعلم    املقلوب،والتعلم    املختلط،والتعلم    اإلنترنت،إن التعلم عبر  

عد،  بشكل متبادل، ولكن هناك اختالفات كبيرة في املعنى. واألهم من ذلك، أن هذه   ب 
ً
كلها مصطلحات تستخدم غالبا

عتبر مقصورة على فئة معينة وخارج التيار الرئيس ي للتعليم التقليدي، تأخذ على نحو   التعليم، األشكال من 
 
التي كانت ت

بعض الحاالت تصبح ذات طابع رئيس ي. عندما يصبح املعلمون واملدربون أكثر دراية وثقة بالتعلم   كبر وفيأمتزايد أهمية 

 طوال الوقت. الجديدة،عبر اإلنترنت والتكنولوجيات  
ً
 ستكون هناك أساليب مبتكرة أكثر تطورا

 على األقل: الية التوصيل التعلى الرغم من أنه من املمكن تحديد أوضاع   التقرير،في وقت كتابة هذا 

 (؛ التدريس في الفصل بدون تكنولوجيا على اإلطالق )وهو أمر نادر للغاية هذه األيام •

 بما في ذلك: التصاميم، والذي يشمل مجموعة واسعة من  املختلط،التعلم  •

التعلم املحسن بالتكنولوجيا، أو التكنولوجيا املستخدمة كمساعدات للفصول الدراسية في الصف؛ مثال   -

 ؛ Clickersو / أو  Powerpointي هو استخدام شرائح نموذج 

وإعداد القراءات وربما   التعليمية، استخدام نظام إدارة التعلم لدعم التدريس في الصف، ولتخزين املواد  -

 اإلنترنت؛ املناقشة عبر  

 استخدام التقاط املحاضرات في الفصول الدراسية املعكوسة؛  -

 ن عبر اإلنترنت )نموذج جامعة رويال رودز(؛ان دراسيفصل دراس ي واحد في الحرم الجامعي وفصال  -
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ه في التدريب العملي أو التدريب الذي يسبقه أو يتبعه وقت مكثف  ؤ وقت قصير في الحرم الجامعي يتم قضا -

أو ما   املجتمعية، التدريب املنهي للطالب الكبار في كلية فانكوفر  املثال،في الدراسة عبر اإلنترنت )على سبيل 

 معة كولومبيا البريطانية التجربة الصفية املضغوطة( تسميه جا 

يتطلب إعادة تصميم التدريس بحيث يمكن للطالب القيام بمعظم تعلمهم عبر  الذي  التعلم الهجين أو املرن   -

  اإلنترنت،
ً
مثل املختبر أو العمل   لوجه،ويتم القدوم إلى الحرم الجامعي فقط لصفوف محددة للتعلم وجها

 (؛انظر أدناه  املثال،عبر اإلنترنت )على سبيل  رٍض ال يمكن القيام به على نحو م   العملي الذي 

أشكال التعليم عن  وهو أحد    الجامعي،التعلم الكامل عبر اإلنترنت مع عدم وجود صفوف أو تعليم داخل الحرم   •

 بما في ذلك: بعد،

 الجامعي؛واملهارات والتقويم كإصدار من الحرم   ه التي عادة ما تغطي املحتوى نفس املعتمدة، الدورات   -

   املستمر؛مثل دورات التعليم املنهي  اإلنترنت،دورات غير معتمدة تقدم فقط عبر   -

 ؛ MOOCsمثل    بالكامل،دورات مفتوحة  -

 عبر اإلنترنت، ويمكن للمدرسين أو الطالب الوصول إليها لدعم  موارد تعليمية  -
ً
مفتوحة متاحة للتنزيل مجانا

 التعليم والتعلم 

، وهو إعادة التصميم الكلي للصفوف الدراسية في الحرم  
ً
 خاصا

ً
هناك تطور مهم في التعليم املختلط يستحق ذكرا

والتي نسميها "التعلم املختلط"، مع التعلم عبر اإلنترنت   التكنولوجيا،الجامعي والتي تستفيد بشكل كبير من إمكانات 

 لوجه أو خلط التجارب على اإلنترنت واملادية العملية في املخابر. في 
ً
املدموج بمجموعة صغيرة مركزة التفاعالت وجها

  التصميمات، مثل هذه 
ً
 إلى  على سبيل املثال من ثالثة فصول أ لوجه،يتم تقليل وقت االتصال املباشر وجها

ً
سبوعيا

 إلتاحة مزيد من الوقت للطالب للدراسة عبر اإلنترنت.  واحد،فصل 

مع تحول التدريس داخل الحرم الجامعي إلى كيفية   بأكملها،يتم إعادة تصميم تجربة التعلم  املختلط،في التعلم 

 استخدام التكنولوجيا. على سبيل املثال: 

كاديمي لسنوات عديدة وذلك مع الجامعات والكليات إلعادة  عملت كارول تويج في املركز الوطني للتحويل األ •

تصميم برامج فصول املحاضرات الكبيرة لتحسين التعلم وخفض التكاليف من خالل استخدام التكنولوجيا.  

 ؛1999تم تشغيل هذا البرنامج بنجاح منذ عام 

 لتدريس الرياضيات لل Virginia Techأنشأت  •
ً
 ناجحا

ً
ه على ؤ عامين األول والثاني تم بناقبل عدة سنوات برنامجا

ساعة طوال أيام األسبوع في التعليم املدعوم بالكمبيوتر بدعم من مدربين ومساعدين تعليميين   24مدار 

 "متنقلين 

ما تسميه "مبادرة تعليمية مرنة" تركز على تطوير وتقديم  2013أطلقت جامعة كولومبيا البريطانية في عام  •

ي تعزز التحسينات الفعالة واملثيرة في تحصيل الطالب. يتيح التعلم املرن املرونة التربوية  وتقويم خبرات التعلم الت 

بما في ذلك متى وأين وماذا يريدون    بهم، فر للطالب خيارات أكثر في فرص التعلم الخاصة  اواللوجستية بحيث يتو 

 التعلم.

  الدراسية، يمكن أن يعني "التعلم املختلط" الحد األدنى من إعادة التفكير أو إعادة تصميم التدريس في الصفوف    وهكذا، 

مثل استخدام الوسائل الصفية املساعدة أو إعادة التصميم بالكامل كما هو الحال في الدورات التدريبية املصممة  

 لوجه وتوفير الوصول املرن لبقية التعلم عبر  والتي تهدف إلى تحديد الخصائص التربوية الفر   بمرونة،
ً
يدة للتدريس وجها

 االنترنت.
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 استمرارية التعلم عبر اإلنترنت 9-1-2
 هناك استمرارية للتعلم القائم على التكنولوجيا: 

ً
 إذا

 

 
 استمرارية التعليم القائم على التكنولوجيا 2- 1-9الشكل 

 ( Bates and Poole  ،2003)مقتبس من 
 

 قرارات قرارات! 9-1-3
 تفتح هذه التطورات مجموعة جديدة كاملة من القرارات للمدربين. يحتاج كل مدرب اآلن إلى اتخاذ قرار: 

 ما نوع الدورة أو البرنامج الذي يجب أن أقدمه؟  •

الطالب ما دور التدريس في الصفوف الدراسية عندما يستطيع  هذا القرار؟ فيما العوامل التي يجب أن تؤثر  •

 اآلن دراسة معظم األشياء على اإلنترنت بشكل متزايد؟ 

 بشكل   •
ً
 ومجانيا

ً
متى يجب علي إنشاء املواد    فكيف يؤثر ذلك على دوري كمدرب؟  متزايد،إذا كان املحتوى مفتوحا

 الخاصة بي ومتى يجب استخدام املوارد املفتوحة؟ 

 فما الظروف؟   كذلك،وإذا كان األمر   شخص،هل يجب أن أفتح تعليمي ألي   •
 

 : يهدف هذا الفصل إلى مساعدتك في اإلجابة على هذه األسئلة
 

 أين االستمرارية في دوراتك؟  1-9النشاط 

، فأين االستمرارية في كل دورة من دوراتك التعليمية؟ ما مدى سهولة اتخاذ   .1
ً
إذا كنت تقوم بالتدريس حاليا

الذي يجب أن تتناسب فيه االستمرارية في أي دورة  القرار؟ هل هناك عوامل تجعل من الصعب تحديد املكان 

 من دوراتك؟ 

 كيف تقرر أي نوع بالطبع ستقوم بالتدريس؟ إذا قررت، ما هي أسباب تحديد موقع كل دورة في االستمرارية؟ .2

 هل أنت راض عن القرار )القرارات(؟ .3

 يرجى استخدام مربع التعليق أدناه لتبادل ردودكم 
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 مقارنة طرق التوصيل  9-2

 
 ما هو األفضل؟  1- 2-9الشكل 

 

وجد العديد من الدراسات االستقصائية أن غالبية أعضاء هيئة التدريس ما زالوا يعتقدون أن التعليم عبر اإلنترنت أو  

  الواقع،. في  (Letterma 2014و    Jaschikانظر على سبيل املثال  الصفوف ) التعليم عن بعد أقل جودة من التدريس داخل  

مع وجود ما   إحصائية،الئل بشكل عام إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ال يوجد دليل علمي يدعم هذا الرأي. تشير الد

 لوجه من حيث أداء التعلم )
ً
على   انظر، يشير إلى أن التعليم املختلط أو الهجين له بعض املزايا على التدريس وجها

 (Means et al ،2009 املثال،سبيل  

 اإلنترنتتأثير التعليم عن بعد على التعلم عبر  9-2-1
إال أن   مختلفة،يمكننا أن نتعلم الكثير من التطورات السابقة في التعليم عن بعد. على الرغم من أن التكنولوجيا 

 في نهاية املطاف مجرد نسخة أخرى من التعليم عن بعد. هو،التعليم الكامل عبر اإلنترنت 

تب الكثير عن التعليم عن بعد )انظر على سبيل 
 
؛ Holmberg  ،1989؛ Peters  ،1983؛ Wedemeyer  ،1981 املثال: ك

Keegan  ،1990 ؛Moore and Kearsley  ،1996 ؛Peters  ،2002 ؛Bates  ،2005 ؛Evans et al.   ،2008  ولكن من  )

حيث املفهوم ، الفكرة بسيطة للغاية: يدرس الطالب في أوقاتهم الخاصة ، في املكان الذي يختارونه )املنزل أو العمل أو  

 عبر اإلنترنت مع مدرب أو   "، فإن الطالب "مرتبطون  ذلك، مركز التعلم(، ودون اتصال مباشر مع املعلم. ومع 
ً
اليوم عادة

 هيئة تدريس مساِعدة أو مدرس مهمته تقديم الدعم للمتعلمين وتقويمهم. 

. يمكن القول أنه في الديانة 
ً
لة بولس الرسول إلى أهل  كانت رسا املسيحية، بدأ التعليم عن بعد منذ وقت طويل جدا

عد )  للتعليم عن ب 
ً
 مبكرا

ً
م(. تّم تقديم الشهادة األولى للتعليم عن بعد عن طريق املراسلة من   57-53كورنثوس شكال

. تّم إرسال قائمة من القراءات إلى الطالب، وتّم امتحان هؤالء الطالب 1858قبل جامعة لندن )اململكة املتحدة( في عام  

 مثل الطالب الع
ً
،   اديين في الحرم الجامعي. الطالب الذين كانوا قادرين على تحمل التكاليف، استأجروا مدرسا

ً
خاصا

لكن الروائي الفيكتوري تشارلز ديكنز أطلق عليها اسم الجامعة الشعبية أو جامعة الشعب، ألنها وفرت إمكانية الوصول  

طلق عليه اآلن برامج  إلى التعليم العالي للطالب من خلفيات أقل ثراًء. ال يزال ا  حتى يومنا هذا، لكن ي 
ً
لبرنامج مستمرا

 من جميع أنحاء العالم.  طالب 50000جامعة لندن الدولية، التي تضم أكثر من 

 في أمريكا الشمالية كان للعديد من الجامعات  
ً
وجامعة    ويسكونسن،وجامعة    بنسلفانيا،مثل جامعة والية    األولى،تاريخيا

جامعة ساسكاتشوان وجامعة كولومبيا البريطانية في   ميموريال،وجامعة  األمريكية،يات املتحدة نيو مكسيكو في الوال 

على مستوى الوالية أو املقاطعة. وتتمتع هذه املؤسسات بتاريخ طويل من تقديم برامج التعليم    مسؤوليات جسيمةكندا،  

صحيين املنتشرين في جميع أنحاء الوالية أو املقاطعة.  عن بعد، وخاصة التعليم املستمر للمزارعين واملعلمين واملهنيين ال

تم توسيع هذه البرامج اآلن لتشمل طالب املاجستير وطالب املاجستير التخصص ي. أستراليا بلد آخر له تاريخ واسع في  

 التعليم عن بعد في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي.
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بالدرجات التي تم الحصول عليها في  هالحصول عليها من معظم هذه الجامعات االعتراف نفستحمل املؤهالت التي يتم  

 ،1936التي تقدم برامج التعليم عن بعد منذ عام    البريطانية،ال تميز جامعة كولومبيا    املثال،الحرم الجامعي. على سبيل  

ألن كال   الجامعي،لتي يتم تدريسها في الحرم في كشف عالمات الطالب بين الدورات التي يتم تدريسها عن بعد وتلك ا

 . هاالنوعين من الطالب يتقدم إلى االمتحانات نفس 

 وتعديلها من قبل جامعات  
ً
توجد ميزة أخرى للتعليم عن بعد ابتكرتها الجامعة البريطانية املفتوحة وتّم اعتمادها الحقا

  الذي تم تعديله  ،ADDIEنموذج  ت وفقاملقرراوهي تصميم  بعد،أمريكا الشمالية التي قدمت برامج عن 
ً
خصيصا

 على مخرجات التعليم، وإنتاج مواد تعليمية متعددة الوسائط    لخدمة 
ً
 كبيرا

ً
الطالب في التعلم عن بعد.  وضع ذلك تحديا

حتى على مسافة بعيدة. ونتيجة لذلك،   قوي،ودعم تعليمي    للمشاركة،وأنشطة الطالب املخططة واملعدة    الجودة،عالية  

إن الجامعات التي قدمت برامج التعليم عن بعد كانت في وضع جيد لالنتقال إلى التعلم عبر اإلنترنت في التسعينيات.  ف

إن الطالب الذين يتابعون البرامج عبر اإلنترنت لهم نفس أداء الطالب داخل    عام،لقد وجدت هذه الجامعات أنه بشكل  

 )عادة ما تكون معدالت 
ً
املئة من الطالب داخل  ب 10إلى  5إتمام الدورات التدريبية في حدود الحرم الجامعي تقريبا

(. وهذا كان من املستغرب إلى حد ما كون الطالب الذين يتعلمون عن بعد لديهم  2011  أونتاريو، راجع    -الحرم الجامعي  

 وظائف بدوام كامل ووقت للعناية بأسرهم وغيرها. 

 وعالية من املهم أن نعترف بالتاريخ الطويل واملتمي
ً
ألن مصانع   الجودة،ز للتعليم عن بعد لدى مؤسسات معروفة دوليا

شوهت سمعة التعليم عن بعد عندما أشاعت أنه ذو جودة    األمريكية،وخاصة في الواليات املتحدة    التجارية،الشهادات  

عندما   ذلك،. ومع ئييمكن أن يتم التعليم عن بعد بشكل جيد أو س التدريس،متدنية. كما هو الحال مع جميع أنواع 

فقد أثبت أنه ناجح   عالية،تم تصميم التعليم عن بعد وتقديمه بشكل احترافي من قبل مؤسسات عامة ذات جودة 

ويلبي احتياجات العديد من البالغين العاملين والطالب في املناطق النائية الذين لم يتمكنوا من الحصول على   للغاية،

في الحرم الجامعي الذين يرغبون في االلتحاق بدورة تدريبية إضافية ولديهم عمل بدوام  التعليم بدوام كامل. أو الطالب  

فقد تمكنت الجامعات والكليات وحتى املدارس من القيام بذلك    ذلك،جزئي يتعارض وقته مع جدول محاضراتهم. ومع  

 فقط من خالل تلبية معايير التصميم عالية الجودة.

ا عدد صغير ولكن مؤثر جًدا من املعلمين واملدرسين املوجودين في الحرم الجامعي  كان هناك أيضً  نفسه،في الوقت 

الذين قاموا بشكل مستقل تماًما عن التعليم عن بعد بتطوير أفضل املمارسات في التعلم عبر اإلنترنت أو املستند إلى  

اإلنترنت أو املختلط في أوائل سبعينيات    ن جربا التعلم عبر ا ذلالكمبيوتر. ومن بين هؤالء روكسان هيلتز وموراي توروف ال

القرن املاض ي في معهد نيوجيرزي للتكنولوجيا ومارلين سكارداماليا وبول بيريتير بمعهد أونتاريو للدراسات في التعليم  

الذين ركزوا جميًعا بشكل خاص على التعلم التعاوني عبر اإلنترنت وبناء  فريزر،وليندا هاراسيم من جامعة سيمون 

 عرفة داخل الحرم الجامعي أو البيئة املدرسية. امل

 
ً
الكثير من األدلة على أن املعلمين واملدرسين في العديد من املدارس والكليات والجامعات الجديدة في التعليم    هناك أيضا

حاضرات  واكتفوا بنقل ممارسات الصفوف الدراسية القائمة على امل   السابقة،عبر اإلنترنت لم يتبنوا أفضل املمارسات  

 وكانت النتائج سيئة أو حتى كارثية.  اإلنترنت،إلى التعليم املختلط عبر  

 ؟بماذا يخبرنا البحث 9-2-2
 لوجه بالتدريس مع مجموعة واسعة من التقنيات  

ً
مثل    املختلفة،هناك اآلالف من الدراسات التي تقارن التدريس وجها

 لوجه بالتعليم عن   اإلنترنت،والتعلم عبر  الكمبيوتر،والتعلم القائم على  املتلفزة،املحاضرات 
ً
أو مقارنة التدريس وجها

هناك العديد من الدراسات الوصفية. تجمع الدراسة الوصفية بين نتائج العديد  بعد. فيما يتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت،  

التجريبية  وعادة ما تستخدم هذه الدراسات املقارنات املتطابقة أو الطريقة شبه    "،من الدراسات "العلمية التي أجريت
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(Means et al., 2011; Barnard et al., 2014،) في طرق   إّن جميع الدراسات الوصفية "الجيدة 
ً
 كبيرا

ً
" لم تجد فرقا

تضمن في التحليل   (،Means et al. (2011)من حيث التأثير على تعلم الطالب أو أدائهم. على سبيل املثال ) التدريس، 

 الوصفي الرئيس ي للبحوث حول التعليم املختلط والتعليم عبر اإلنترنت لوزارة التعليم األمريكية مايلي: 

  في الدراسات التجريبية وش
ً

كان التعليم   لوجه،به التجريبية الحديثة التي تمزج بين املتناقضين التعليم عبر اإلنترنت والتعليم وجها

ويوفر األساس املنطقي للجهد املطلوب لتصميم وتنفيذ النهج املختلط. يبدو التعلم عبر اإلنترنت عند   فاعلية،املختلط أكثر 

 استخدامه في حد 
ً

 مثل التدريس في الفصول الدراسية التقليدية، ولكنه ليس أكثر من ذلك.  ذاته فعاال
 أطول في تنفيذ مهمة ما. هذا يسلط    Meanنسبت  

ً
 للتعلم املختلط إلى الطالب الذين يقضون وقتا

ً
األداء األفضل قليال

  االختالفات، وهو أنه عندما يتم العثور على  املشترك، الضوء على االستنتاج 
ً
عزى إلى عوامل أخرى غير   فإنها غالبا

 
ما ت

 من   40( الدراسات املقارنة "الجيدة" والتي تغطي 2011طريقة تقديم الدورات والبرامج. حدد تميم وآخرون )
ً
عاما

 للطالب الذين يدرسون باستخدام طريقة التكنولوجيا إلى القيام بعمل  
ً
 بسيطا

ً
البحث. حيث وجدوا أن هناك ميال

  ذلك، رسون بدون تكنولوجيا. ومع أفضل من الطالب الذين يد
ً
،كان الفرق املقاس ضعيفا

ً
 وذكر املؤلفون: جدا

 التكنولوجيا،وإخالص تنفيذ    العمري،واملستوى    واملوضوع،  املعلم،وفعالية    والتربية،  التعليم،يمكن القول إنه من جوانب أهداف  

 يعة التدخل التكنولوجي.وربما عوامل أخرى قد تمثل تأثيرات أقوى على أحجام التأثيرات من طب

الكثير من املتغيرات أو الشروط املختلفة التي تؤثر على   السهل هناك إّن البحث في أي نوع من أنواع التعلم ليس باألمر 

يجب   آخر، وليس فقط تقديم التكنولوجيا. بمعنى  ندرسها، إنها املتغيرات التي يجب أن   الواقع،التعلم في أي سياق. في  

 منذ عام 
ً
 طرحه ويلبر شرام أوال

ً
 :1977أن نطرح سؤاال

 ما أنواع التعلم التي يمكن أن تسهلها وسائل اإلعالم املختلفة بشكل أفضل وتحت أي ظروف؟
ما أنسب الشروط الستخدام التعلم    نسأل:فيما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن طريقة تقديم الدورات والبرامج، يجب أن  

 
ً
 والسؤال ليس:   بالكامل؟أو التعلم عبر اإلنترنت  لوجه، وجها

 أفضل طريقة بشكل عام؟!

، على األقل فيما  السؤال السابقهناك الكثير من األبحاث وأفضل املمارسات التي توفر إرشادات حول  الحظ،لحسن 

 ;Anderson, 2008; Picciano et al., 2013)املثال نترنت، انظر على سبيل يتعلق بالتعلم املختلط والتعلم عبر اإل 

Halverson et al., 2013; Zawacki-Richter and Anderson, 2014 البحث    (. من املفارقات التي سنراها أن ما نفتقده هو

 لوجه في العصر الرقمي إذا  
ً
 لتعليم عبر اإلنترنت. في ا كنا نجدها الجيد عن اإلمكانات الفريدة للتدريس وجها

 لوجه 9-2-3
 

 تحدي التفوق للتدريس وجها
 لوجه فيما  

ً
على الرغم من وجود قدر كبير من األبحاث غير الحاسمة التي تقارن التعليم عبر اإلنترنت بالتدريس وجها

 من األدلة والنظريات لتوجيه القرارات حول ما هو ا 
ً
ألفضل في التعلم  يتعلق بتعلم الطالب، إال أن هناك القليل جدا

 لوجه في سياق تعليمي مختلط، أو حول الظروف والشروط التي يكون فيها  
ً
عبر اإلنترنت وما هو األفضل في التعلم وجها

 أفضل من التعليم في الصفوف الدراسية.  بشكل  
ً
يبدو أن االفتراض    عام،التعليم عبر اإلنترنت بالكامل في الواقع خيارا

 لوج
ً
ويتم استخدام التعلم عبر اإلنترنت فقط عندما تمنع   تفوقه،ه هو الخيار االفتراض ي بحكم هو أن التدريس وجها

  
ً
أو عندما تكون    الجامعي،مثل عندما ال يتمكن الطالب من الوصول إلى الحرم    لوجه،الظروف استخدام التدريس وجها

 بحيث يكون التفاعل مع الطالب في حده األدنى أ
ً
 و ال يمكن التفاعل مع جميع الطالب.الصفوف الدراسية كبيرة جدا

 في العديد من السياقات بحيث حان الوقت لطرح السؤال التالي:   ذلك،ومع  
ً
 وفعاال

ً
 أصبح التعلم عبر اإلنترنت اآلن سائدا

 عن التعلم عبر اإلنترنت؟
ً

 ما الخصائص الفريدة للتدريس وجها لوجه التي تجعلها مختلفة تربويا

 لوجه، ولكن بالنظر إلى الخطاب حول "سحر الحرم الجامعي" بالطبع ال يوجد ش يء ترب
ً
وي فريد عن التدريس وجها

 للتعليم القائم على   الجامعي،( والرسوم الباهظة للتعليم القائم على الحرم 2013 شارما،)
ً
أو التكلفة املرتفعة فعال
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لقد حان الوقت لدينا لعرض بعض النظريات القائمة على األدلة حول ما يجعل   الحكومة،الحرم الجامعي املمول من 

 للغاية. وسيتم مناقشة ذلك بشكل أكبر في القسم 
ً
 لوجه مميزا

ً
 .6-9التدريس وجها

 لوجه أو املخلوطة أو عبر اإلنترنت( في األقسام  التوصيل )ستتم مناقشة طريقة لتحديد طريقة  ذلك،في غضون 
ً
وجها

 . التالية
 

 تعريف سحر الحرم الجامعي 2-9النشاط 

، مقارنة   .1
ً
هل يمكنك تعريف "سحر الحرم الجامعي"؟ ما الذي يميز التعليم املباشر الذي يجعله خاصا

 بالتدريس عبر اإلنترنت؟ اكتب األشياء الثالثة التي تعتقد أنها األكثر أهمية. 

فما األشياء التي تجعل   كذلك،هل يمكن أن تفعل الش يء نفسه للتدريس عبر اإلنترنت؟ إذا لم يكن األمر  .2

 الحرم الجامعي مميًزا؟  

 يرجى مشاركة ردودكم في مربع التعليقات أدناه.
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 ؟أي نمط يحتاجه الطالب 9-3

 
 من هم طالبك؟ 3-9الشكل 

 

يتعين على املعلمين واملدربين طرح األسئلة األربعة    والدورات،امج  برناقترح أنه عند اتخاذ اختيارات حول طريقة تقديم ال

 التالية: 

 طالبي؟ - أو يمكن أن يكون  - من هم  •

 ما طريقة التدريس املفضلة لدي؟ •

 ما املحتوى واملهارات التي أحتاج إلى تدريسها؟  •

 لتي يجب أن تؤيد قراري؟ما املوارد ا •

،كما هو الحال 
ً
 ابدأ باملتعلمين.   دائما

 املتعلمون عبراإلنترنت بالكامل/عن بعد 9-3-1
 أن الدورات التدريبية الكاملة على اإلنترنت  Dabbagh ،2007أظهرت األبحاث )انظر على سبيل املثال 

ً
 وتكرارا

ً
( مرارا

، الطالب الذين لديهم مستويات عالية بالفعل من  
ً
 واألكثر نضجا

ً
تناسب بعض أنواع الطالب مثل الطالب األكبر سنا

( وغيرها  5ظر الفصل  ان)   MOOCsالطالب بدوام جزئي الذين يعملون و / أو مع األسر. هذا ال ينطبق فقط على    التعليم؛

 ولكن أكثر من ذلك ينطبق على الدورات والبرامج املؤتمنة.   االئتمانية،من الدورات غير  

وجدت بيانات املسح   املثال،وليست جغرافية. على سبيل  اجتماعية،من املرجح أن تكون "املسافة" نفسية أو  اليوم،

 لبريطانية:التي يتم جمعها بانتظام من الطالب في جامعة كولومبيا ا

 السفر، املئة ممن يحضرون دورة عبر اإلنترنت ألسباب تتعلق باملسافة أو  ب 20أقل من  •

طالب في املجموع( الذين يأخذون   60،000أو نحو ذلك )هناك أكثر من  10000معظم الطالب البالغ عددهم  •

املئة(  ب 80دورة تدريبية واحدة كاملة على األقل عبر اإلنترنت ليسوا بعيدين في الحقيقة. الغالبية )أكثر من 

  دقيقة، 90ول إلى الجامعة في غضون أي أنهم يستطيعون الوص  الحضرية، يعيشون في منطقة فانكوفر الكبرى 

 داخل مدينة فانكوفر.
ً
 ونصفهم تقريبا

 )أقل من  •
ً
 (؛املئة( خارج املقاطعة )رغم أن هذه النسبة تزداد ببطء كل عامب 10يعيش عدد قليل نسبيا
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 من نوع أو   أخرى، من ناحية  •
ً
 خر؛آفإن ثلثي طالب جامعة كولومبيا البريطانية عبر اإلنترنت قد دفعوا رسوما

•   
ً
يأخذ العديد من طالب املرحلة الجامعية األولى في السنة الرابعة دورة تدريبية عبر اإلنترنت ألن الصفوف وجها

أو ألنهم يفتقرون إلى العدد املطلوب من الوحدات الدراسية    الكبير،لوجه "تتخطى الذروة " بسبب عدد الطالب  

 آخر؛ ء الطالب إكمال برنامجهم دون الحاجة إلى العودة لعام  إلكمال الشهادة. يتيح أخذ دورة عبر اإلنترنت لهؤال

السبب الرئيس ي ملعظم طالب جامعة كولومبيا البريطانية في الحصول على دورات تدريبية كاملة عبر اإلنترنت هو   •

 اللتزامات العمل واألسرة لدى الطالب، والصعوبة الناجمة عن تعار  الدورات،املرونة التي توفرها هذه 
ً
ض  نظرا

 الجدول الزمني مع الصفوف الدراسية املباشرة. 

تعد الدورات التدريبية عبر اإلنترنت بالكامل مناسبة أكثر للطالب ذوي الخبرة ولديهم دافع قوي التباع مثل هذه الدورات  

 لتأثيرها على جودة حياتهم. بشكل 
ً
الدراسة  يحتاج الطالب عبر اإلنترنت إلى مزيد من االنضباط الذاتي في  عام،نظرا

وحافز أكبر للدراسة لتحقيق النجاح. هذا ال يعني أن األنواع األخرى من الطالب ال يمكنهم االستفادة من التعلم عبر  

 ولكن يجب بذل جهد إضافي للدخول في تصميم ودعم هؤالء الطالب عبر اإلنترنت. اإلنترنت،

تتوسع قاعدة املعرفة    الرقمي،هنيين العاملين. في العصر  تتناسب الدورات التدريبية عبر اإلنترنت مع امل   أخرى،من ناحية  

 ما يكون ذلك في مجاالت   املستمر، وبالتالي هناك طلب قوي على التعليم  بسرعة،تتغير الوظائف  باستمرار،
ً
وغالبا

 ما يعمل   "متخصصة".
ً
إن التعلم عبر اإلنترنت هو وسيلة مريحة وفعالة لتوفير مثل هذا التعلم مدى الحياة. غالبا

 ما يكون لديهم بالفعل مؤهالت  
ً
املتعلمون مدى الحياة مع األسر ويجدون املرونة في الدراسة عبر اإلنترنت بالكامل. غالبا

كيفية الدراسة بنجاح. قد يكونون مهندسين يبحثون عن التدريب في  وبالتالي تعلموا األولى،التعليم العالي مثل الدرجة  

 ما تكون لديهم دوافع  اإلدارة،
ً
ألنهم يمكنهم رؤية  أفضل،أو محترفين يريدون مواكبة التطورات في مجالهم املنهي. غالبا

فهم طالب مثاليون   الي،وبالتصلة مباشرة بين املنهج الدراس ي الجديد والتحسين املحتمل في آفاق حياتهم املهنية. 

 وأقل ذكاًء من الطالب الذين يخرجون من  
ً
للدورات التدريبية عبر اإلنترنت )على الرغم من أنهم قد يكونون أكبر سنا

املدرسة الثانوية(. أسرع مجال للنمو في الدورات عبر اإلنترنت هو لبرامج املاجستير التي تستهدف املهنيين العاملين. املهم  

 بشكل بالنسبة لهؤ 
ً
بحيث ال يحتاج املتعلمون إلى أن يكونوا   جيد،الء املتعلمين هو أن الدورات التدريبية مصممة تقنيا

 على درجة عالية من املهارة في استخدام أجهزة الكمبيوتر ليكونوا قادرين على دراسة الدورات. 

لجامعات الحكومية بطيئة في إدراك أهمية  كانت ا  املعلمين،وبصرف النظر عن ماجستير إدارة األعمال وتعليم    اآلن، حتى  

وفي أفضل األحوال يمكن أن يحقق إيرادات إضافية   ذاتي،والذي يمكن أن يكون في أسوأ األحوال تمويل  السوق،هذا 

مثل جامعة فينيكس وجامعة لوريتي   للربح،فإن الجامعات الخاصة الهادفة  ذلك،مطلوبة بشدة. على الرغم من 

 كانت سريعة في االنتقال إلى هذا السوق.  األمريكية،لواليات املتحدة وجامعة كابيال في ا

أحد العوامل األخرى التي يجب مراعاتها هو تأثير العوامل الديموغرافية املتغيرة. في الواليات القضائية التي بدأ فيها عدد  

 للحفاظ على تسجيل   قد يكون التوسع في أسواق التعلم مدى الحياة االنخفاض،السكان في سن الدراسة في 
ً
ضروريا

 فقد يتحول التعليم الكامل عبر اإلنترنت إلى وسيلة إلبقاء بعض األقسام األكاديمية حية.  وبالتالي،الطالب. 

لكي تنجح برامج التعلم مدى الحياة عبر اإلنترنت، تحتاج املؤسسات إلى إجراء بعض التعديالت املهمة. على   ذلك،ومع 

ويجب أن   االتجاه،ن هناك حوافز أو مكافآت ألعضاء هيئة التدريس للتحرك في هذا يجب أن تكو  الخصوص،وجه 

يكون هناك بعض التفكير االستراتيجي حول أفضل طريقة لتقديم مثل هذه البرامج. طورت جامعة كولومبيا البريطانية  

نت. يمكن للطالب في البداية تجربة  سلسلة من برامج املاجستير املهنية الناجحة للغاية وذات التمويل الذاتي عبر اإلنتر 

دورة أو دورتين في شهادة الدراسات العليا في إعادة التأهيل قبل التقدم لبرنامج املاجستير. يمكن إكمال الشهادة في  

 من الدفع لسنة املاجستير    كامل، أقل من عامين أثناء العمل بدوام  
ً
مما يوفر املرونة التي    بأكملها،والدفع لكل دورة بدال
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مع البرنامج    املكسيك،في    Tec de Monterreyإن شراكة جامعة كولومبيا البريطانية مع    يحتاجها املتعلمون مدى الحياة. 

، كوسيلة لبدء  Tec de Monterreyنفسه الذي تقدمه جامعة كولومبيا البريطانية باللغة اإلنجليزية واإلسبانية بواسطة  

ضاعف عدد طالب الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة كولومبيا البريطانية.  برنامج املاجستير في تكنولوجيا التعليم،  

 . 9-9سنرى أن هذه األمثلة مهمة عندما ندرس تطوير البرمجة املعيارية في القسم 

 فرصة لتقديم البرامج التي تتمتع فيها املؤسسة بخبرة بحثية فريدة ولكنها غير كاف
ً
ية  يوفر التعليم عبر اإلنترنت أيضا

وبالشراكة مع جامعة أخرى ذات   باإلنترنت،للطالب املحليين لتقديم برنامج ماجستير كامل. من خالل االتصال الكامل 

، مما يتيح نشر البحوث على نطاق أوسع  
ً
خبرة مماثلة، قد تتمكن من جذب الطالب من جميع أنحاء البالد أو حتى دوليا

 )مرة أخرى إنه هدف مهم في العصر الرقمي(.  وبناء كادر من املحترفين في مجاالت املعرفة
ً
 الناشئة حديثا

عد هم السوق الرئيس ي للدورات عبر اإلنترنت من حيث   أن املتعلمين عن ب 
ً
فترض أيضا  ما ي 

ً
نهم بعيدون عن أي  إغالبا

ة على الدراسة  يوجد مثل هؤالء الطالب الذين لهم القدرة والرغب كندا، مدرسة أو كلية أو جامعة محلية. بالتأكيد في 

 من السفر. ومع 
ً
 بدال

ً
تجدر اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من املتعلمين عبر اإلنترنت يعيشون في املدن   ذلك،محليا

إن العامل األساس ي الذي يهم هؤالء الطالب هو املرونة   هو ساعة واحدة ال غير.   الحرم الجامعيوتفصلهم عن الكلية أو  

 بمهارات دراسية جيدة في النطاق العريض وبالتالي، قد   املسافة وقدوليست 
ً
ال يتمتع الطالب النائيون واملعزولون حقا

 بالتعلم عبر 
ً
  صفوف د األحيان عبر مع دعم محلي قوي في كثير من   اإلنترنت،يحتاجون إلى التعريف تدريجيا

ً
راسية وجها

 لوجه.

 متعلمو التعليم املختلط  9-3-2
 بشكل واضح من التعلم عبر اإلنترنت بالكامل.  الفائدة املتزايدة    املختلط،فيما يتعلق بالتعلم  

ً
فإن "السوق" أقل تعريفا

الرئيسية  للطالب هي زيادة املرونة، لكنهم سيظلون بحاجة إلى حضور الدورات القائمة على الحرم الجامعي. امليزة 

ساعة في األسبوع للمساعدة في  15املئة أو أكثر من طالب أمريكا الشمالية هي أنهم يعملون أكثر من ب 50إلى  بالنسبة

دفع تكلفة تعليمهم وإلبقاء ديونهم منخفضة قدر اإلمكان. يوفر التعليم املختلط فرصة للتطوير التدريجي ملهارات التعلم  

 تلط استراتيجية تعليمية متعمدة.التعليم املخمادام  املستقلة،  

 إلى ضرورة تطوير مهارات التعلم املستقل أثناء وجود الطالب في الحرم الجامعي.  بمعنى 
ً
يجب   آخر،يشير البحث أيضا

 مع تقدم الطالب في البرنامج املعتمد،   املختلط،تقديم التعليم عبر اإلنترنت، في شكل التعلم 
ً
عن عمد وزيادته تدريجيا

وهي مهارة حاسمة وحرجة  –د تخرجهم من الجامعة يكون لديهم املهارات الالزمة ملواصلة التعلم بشكل مستقل  لذلك عن

في العصر الرقمي. إذا كان املقرر في السنوات األولى من الحياة املهنية بالجامعة يقدم على اإلنترنت بالكامل، فسوف  

وبالتالي من   -املتعلمين عبر اإلنترنت من خالل هذا التصميم مع االنتباه إلى دعم  واستثنائينحتاج إلى تصميم جيد 

 املحتمل أن تكون مكلفة لتكون ناجحة. 

من املرجح أن يكون السبب الرئيس ي لالنتقال إلى التعلم املختلط هو سبب أكاديمي، ألنه يوفر الخبرات العملية  

 لدروس الصفوف الكبيرة، ويجعل تعلم الطالب الضرورية،
ً
 أكثر عند الدراسة عبر اإلنترنت.   ويقدم بديال

ً
 ومتاحا

ً
فعاال

 سيفيد ذلك معظم الطالب الذين يمكنهم الوصول بسهولة إلى الحرم الجامعي بشكل منتظم. 

 لوجه  9-3-3
 

 املتعلمون وجها
سيبحث العديد من الطالب القادمون من املدرسة الثانوية عن فرص اجتماعية ورياضية وثقافية يوفرها التعليم  

ائم على الحرم الجامعي. من املحتمل أيًضا أن الطالب الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس أو الخبرة في الدراسة  الق

 شريطة أن يتمكنوا من الوصول إليه بطريقة شخصية نسبًيا.   لوجه،يفضلون التدريس وجًها 
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 لوجه غي ذلك،ومع 
ً
سيما إذا كان   وال ر واضحة كفاية، فإن األسباب األكاديمية لتفضيل الطالب النمط التدريس ي وجها

 في السنة األولى. في هذا الصدد، تتمتع  
ً
 مع األساتذة وخصوصا

ً
 نسبيا

ً
 ضئيال

ً
 واتصاال

ً
 كبيرة جدا

ً
الطالب يواجهون صفوفا

،املؤسسات اإلقليمية األصغر  
ً
 مع    حجما

ً
 مباشرا

ً
 على فصول أصغر وأكثر اتصاال

ً
بميزة هذا    املدربين،والتي تحتوي عموما

 التدريس. النمط من  

 فيسنرى 
ً
هذا الفصل أن التعليم املختلط والتعليم بالكامل عبر اإلنترنت يوفران فرصة إلعادة التفكير في تجربة   الحقا

الحرم الجامعي بأكملها بحيث يتم توفير دعم أفضل للمتعلمين داخل الحرم الجامعي في سنواتهم األولى من التعليم بعد  

ستواجه الجامعات   اإلنترنت،أنه مع تزايد عدد الطالب الذين ينتقلون إلى الدراسة عبر  لك،ذالثانوي. واألهم من 

 في تحديد املزايا التربوية الفريدة للقدوم إلى الحرم الجامعي، بحيث يبقى من املفيد للطالب 
ً
 متزايدا

ً
والكليات تحديا

 ركوب الحافلة إلى الحرم الجامعي كل صباح. 

 كن لديتعلمياملعرف ا 9-3-4
 معرفة نوع الطالب الذين ستدرسهم. بالنسبة لبعض الطالب، سيكون من األفضل التسجيل في صف  

ً
من املهم جدا

 للدراسة عبر اإلنترنت ضمن بيئة فصل دراس ي مألوفة. وبالنسبة للطالب  
ً
 لوجه واالنتقال بعد ذلك تدريجيا

ً
  اآلخرين، وجها

فرة فقط على اإلنترنت بالكامل. من املمكن  اا هذه الدورة ستكون إذا كانت متو فإن الطريقة الوحيدة التي سيأخذون به

 لوجه والتعلم عبر اإلنترنت لبعض الطالب الذين يريدون تجربة الحرم 
ً
 الجمع بين التعلم وجها

ً
ولكنهم   الجامعي،أيضا

نك االتصال باإلنترن
ّ
 إلى قدر معين من املرونة في دراستهم. قد يمك

ً
ت من الوصول إلى سوق أوسع )مهم  يحتاجون أيضا

بالنسبة لألقسام ذات التسجيالت املنخفض أو املتراجع( أو تلبية الطلب القوي من املتخصصين العاملين. من هم )أو  

 يمكن أن يكون( طالبك؟ ما نوع الدورات التي ستكون أفضل لهم؟ 

الدورة هو الذي يحدد سوق الطالب املحتمل لهذا  سنرى كيف أن العامل األقوى وهو تحديد طريقة تقديم البرنامج أو 

 الدورة أو البرنامج. 
 

 معرفة طالبك  3-9النشاط 

  ال، اختر واحدة من الدورات الخاصة بك. هل تعرف التركيبة السكانية للطالب: العمر والجنس والعمل أم  .1

تلك التركيبة كيف يمكنك الحصول    لم تعرف واملهارات اللغوية؟ إن    متأهل، هل الطالب أعزب مع أسرته أو  

 على هذه املعلومات؟

 سك؟ فهل ستغير طريقة تدري املعلومات،إذا كانت لديك هذه   .2

3.  
ً
فهل هناك أنواع أخرى من الطالب الذين يرغبون في أخذ   لوجه،إذا كنت تقوم بتدريس صف دراس ي وجها

 دورتك الدراسية إذا كانت عبر باإلنترنت؟
 

 املراجع 
Dabbagh, N. (2007) The online learner: characteristics and pedagogical implications Contemporary Issues in 
Technology and Teacher Education, Vol. 7, No.3 

 
 
 
 
 
 

http://www.citejournal.org/vol7/iss3/general/article1.cfm
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 لوجه  9-4
 
 والتعليم عبر اإلنترنت في الحرم الجامعياالختيار بين التدريس وجها

قد يساعد تحليل التركيبة السكانية للطالب في تحديد ما إذا كان يجب أن تكون الدورة أو البرنامج إما على أساس  

لكننا نحتاج إلى التفكير أكثر من مجرد التركيبة السكانية للطالب التخاذ القرار   بالكامل، الحرم الجامعي أو عبر اإلنترنت 

بشأن ما يجب القيام به عبر اإلنترنت وما الذي يجب القيام به في الحرم الجامعي من أجل غالبية الدورات والبرامج  

 .فر بشكل متزايد على مكون عبر اإلنترنتاالقائمة على الحرم الجامعي والتي ستتو 

 قترحةاملطريقة ال 9-4-1
سأستفيد من طريقة استخدمت في البداية في جامعة اململكة املتحدة املفتوحة لتصميم دورات وبرامج التعليم عن  

أو عن   التلفزيون،أو  الطباعة،بعد في العلوم في السبعينيات. كان التحدي هو تحديد أفضل ما يتم عمله باستخدام 

أو في مدرسة صيفية للتدريب العملي ملدة أسبوع في إحدى الجامعات التقليدية. منذ    لية،املنز طريق مجموعات التجارب  

(. 2010 كينيبول،كتاًبا ممتاًزا عن تدريس العلوم عبر اإلنترنت )  أثاباسكا،من جامعة  كينبول،كتب ديتمار  الحين،ذلك 

عد من أجل العمل  يستخدم نظام كلية املجتمع في كولورادو مؤخًرا مزيًجا من املخ أيًضا، تبرات التي يتم تشغيلها عن ب 

،  Contact Northباإلضافة إلى مجموعات منزلية، لتدريس دورات العلوم التمهيدية عبر اإلنترنت ) للطالب،العملي 

 كل هذه تشير إلى طريقة عملية التخاذ القرارات حول طريقة التوصيل.  (..Schmidt and Shea ،2015؛ 2013

كثر واقعية للقيام بذلك هي اللجوء إلى معرفة وخبرة خبراء املوضوع الذين يرغبون في التعامل مع هذا  إن الطريقة األ

خاصة إذا كانوا على استعداد للعمل مع مصممي التعليم أو منتجي الوسائط على قدم   منفتحة، السؤال بطريقة 

لدورة   بحتة،ألسباب تربوية  ال،نترنت ومتى أعرض فيما يلي عملية لتحديد متى يجب التوصيل عبر اإل  لذلك،املساواة. 

 تم تصميمها منذ البداية وفق نموذج التوصيل املتمازج. 
 

 
 هل يمكن دراسة أمراض الدم عبر اإلنترنت؟ 1- 4-9الشكل 

 الواليات املتحدة األمريكية للسرطان،: املعهد الوطني CC Wikimedia Commonsالصورة: 
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 في هذا املوضوع، لكن إليك ما   (.الدم )دراسة الدم وليكن أمراض سأختار موضوًعا ال على التعيين، 
ً
أنا لست خبيرا

 أقترحه إذا كنت أعمل مع متخصص في هذا املوضوع: 

 : تحديد النهج التعليمي الرئيس ي. 1الخطوة 

 ولكن فيما يلي أنواع القرارات التي يجب مراعاتها:  ،4إلى   2تمت مناقشة هذا بش يء من التفصيل في الفصول من 

 أي نهج للتدريس؟ 2-4-9الجدول 

 
  الدم،في مثال أمراض    التدريس.هذا يجب أن يؤدي إلى خطة عامة أو نهج للتدريس يحدد بش يء من التفصيل أساليب  

تريد    الخصوص،حيث يقوم الطالب بتطوير نهج نقدي للموضوع. على وجه    أكثر،ع منهج بنائي  قد ترغب املعلمة في اتبا 

وتطوير مهارات الطالب  الدم،وعوامل تلوث  وتخزينه،مثل األمن في التعامل مع الدم  معينة،أن تربط الدورة بقضايا 

 في تحليل وتفسير عينات الدم.

 تحديد املحتوى الرئيس ي املراد تغطيته  :2الخطوة 

عرض أو   املثال، يغطي املحتوى الحقائق والبيانات والفرضيات واألفكار والحجج واألدلة ووصف األشياء )على سبيل 

سيعني هذا فهم التركيب   الدم،وصف أجزاء من املعدات وعالقتها(. ما الذي عليهم معرفته في هذه الدورة؟ في علم 

  الخلية، وأوصاف األجزاء ذات الصلة من بيولوجيا  الجسم،وكيف يدور الدم في  وظائفه،وما هي  م،للدالكيميائي 

املعدات املستخدمة لتحليل الدم وكيفية عمل   ذلك،وما إلى  وظيفتها، والعوامل الخارجية التي قد تضعف سالمتها أو 

بين اختبارات الدم وأمراض الدم أو غيرها من  والعالقة  الدم، املعدات واملبادئ والنظريات واالفتراضات حول تخثر 

 ا. وهلم جرّ  األمراض،

ما هي متطلبات العرض التقديمي للمحتوى في هذه الدورة؟ تحتاج األنشطة الديناميكية إلى   الخصوص،على وجه 

الدم   ومن املؤكد أن تمثيل املفاهيم األساسية باأللوان سيكون ذا قيمة. سيكون من الضروري مراقبة عينات شرح،

 األمر الذي سيتطلب استخدام املجهر.  التكبير،ضمن درجات عديدة من  

يمكن    املثال،هناك اآلن العديد من الطرق لتمثيل املحتوى: النص والرسومات والصوت والفيديو واملحاكاة. على سبيل  

 م في ظروف مختلفة. أن تعرض الرسومات أو مقطع فيديو قصير أو صور فوتوغرافية أسفل املجهر أمثلة لخاليا الد

انظر مكتبة الفيديو   املثال،يزداد هذا املحتوى بالفعل على شبكة اإلنترنت لالستخدام التعليمي املجاني )على سبيل 

ولكنه أصبح أسهل   تكلفة،التابعة للجمعية األمريكية ألمراض الدم(. يعد إنشاء مثل هذه املواد من نقطة الصفر أكثر 

 النتشار معدات التس 
ً
جيل الرقمي عالية الجودة ومنخفضة التكلفة. غالًبا ما يوفر استخدام مقطع فيديو مسجل  نظرا

 بعناية للتجربة عرًضا أفضل مما يحصل عليه الطالب املتزاحمون حول املعدات املخبرية املعقدة.

 . تحديد املهارات الرئيسية التي سيتم تطويرها خالل الدورة 3الخطوة 
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مثل مستويات السكر   الدم، املحتوى وممارسته. قد يشمل ذلك تحليل مكونات  تصف املهارات كيفية تطبيق 

حد املخرجات التعليمية  أواستخدام املعدات )حيث تكون القدرة على استخدام املعدات بأمان وفعالية  واألنسولين، 

وحل    واألدلة،وتفسير النتائج عن طريق وضع فرضيات حول السبب والنتيجة بناًء على النظرية    والتشخيص،  (،مرغوبة

 وكتابة التقارير.  املشكالت،

 إذا كان يتطلب التعامل مع املعدات و"الشعور" بكيفية   كبيًرا،قد يكون تطوير املهارات على اإلنترنت تحدًيا 
ً
خاصة

ب حاسة اللمس. )يمكن قول الش يء نفسه عن املهارات التي تتطلب الذوق أو  أو املهارات املماثلة التي تتطل عملها،

قد تتضمن بعض املهارات التي يجب تدريسها القدرة على تحليل املركبات أو مكونات   الدم، الرائحة(. في مثال أمراض 

عرفة ما إذا كانت هناك  لتفسير النتائج واقتراح العالج. الهدف هنا هو م  السكر،مثل األنسولين أو  الدم،معينة من 

والتوصل إلى   املطلوبة،طرق يمكن من خاللها تعليم هذه املهارات بشكل فعال عبر اإلنترنت. هذا يعني تحديد املهارات 

 وكيفية تقويم هذه املهارات عبر اإلنترنت.  اإلنترنت،كيفية تطوير هذه املهارات )بما في ذلك فرص املمارسة( عبر  

 أهداف التعلم األساسية للدورة. 3و 2دعنا نسمي الخطوتين 

 : تحليل النمط األنسب لكل هدف تعليمي 4الخطوة 

 3-4-9ثم قم بإنشاء جدول كما في الشكل 

  الطالب، لتتمكن من قضاء أكبر وقت ممكن مع  اإلنترنت،تحرص املعلمة على االنتقال قدر اإلمكان إلى  املثال، في هذا 

األسئلة حول النظرية والتطبيق. استطاعت العثور على بعض مقاطع الفيديو    عنبة  والتعامل مع العمل في املختبر واإلجا

واستطاعت أيًضا العثور على بعض   أخرى،املمتازة عبر اإلنترنت للعديد من التفاعالت الرئيسية بين الدم وعوامل 

رسومات خاصة    وأنشأت  فها،تكييالرسومات املناسبة والرسوم املتحركة البسيطة للهيكل الجزيئي للدم التي استطاعت  

 لقد وجدت املعلمة نفسها مضطرة إلى إنشاء كّم قليل من املواد أو املحتوى الجديد. الواقع،بمساعدة مصمم. في  

نت الطالب من تصميم مجموعة مختبرية خاصة بهم لعناصر  
ّ
عثر املصمم التعليمي أيًضا على بعض البرامج التي مك

  ذلك،ضمنت الجمع بين املعدات االفتراضية وإدخال قيم البيانات وإجراء تجربة. ومع  معينة من اختبارات الدم والتي ت

مثل إدخال الجلوكوز واستخدام مجهر   املختبر، ال تزال هناك بعض املهارات التي يجب القيام بها بشكل عملي في 

نت املواد عبر اإلنترنت املدرب من قضاء مزيد من الوقت في   ذلك،"حقيقي" لتحليل املكونات الكيميائية للدم. ومع 
ّ
مك

 املختبر مع الطالب.

إلى جانب مهارة بالغة األهمية في تصميم   اإلنترنت،يمكن أن نرى في هذا املثال أن معظم املحتوى يمكن توصيله عبر 

جلسة أو أكثر في املساء أو في نهاية  لكن بعض األنشطة ال تزال بحاجة إلى "التدريب العملي". قد يتطلب هذا  تجربة،

أو قد يكون هناك الكثير من   اإلنترنت،وتقديم معظم الدورة التدريبية عبر  العملي،األسبوع في املختبر لتنفيذ التدريب 

  50واملئة للتدريب العملي على املختبر ب 50التدريب العملي الذي يستدعي أن تكون الدورة التدريبية مختلطة بنسبة 

 ئة للتعلم عبر اإلنترنت. املب

حيث يمكن التعامل مع املعدات الفعلية عن   اإلنترنت،مع تطور الرسوم املتحركة واملحاكاة واملختبرات عن بعد عبر 

عد، ال يمكن   نفسه، أصبح من املمكن بشكل متزايد نقل حتى العمل املخبري التقليدي ليصبح عبر اإلنترنت. في الوقت  ب 

على الرغم من أن هذا سيتحسن مع مرور الوقت. في مجاالت    بالضبط،يحتاجه املرء على اإلنترنت    دائًما العثور على ما 

من األسهل بكثير نقل التدريس ليصبح عبر   التجارية،واألعمال  االجتماعية،والعلوم  اإلنسانية،أخرى مثل العلوم 

 اإلنترنت.
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 لوجه 
ً
 عبر اإلنترنت  وجها

   املحتوى 

 X  النظرية واملصطلحاتتعلم 

 X  فيديو يشرح التفاعل تحت املجهر

 X  صور للبنية الجزيئية للدم

   املهارات

 X  تصميم بيئة للتجارب باستخدام تجهيزات افتراضية 

  X مراقبة املحاليل باملجهر 

  X إدخال السكر
 تخصيص طريقة التوصيل 3- 4-9الشكل 

 

لكنها    التعلم،دورة  في   املزجهذه طريقة أولية لتحديد التوازن بين التدريس املباشر والتعلم عبر اإلنترنت من أجل عملية  

 على معرفة املعلمين بمجال   الحدس، األقل بداية. يمكن مالحظة أن هذه القرارات يجب أن تستند نسبًيا إلى 
ً
اعتمادا

لدينا اآلن خبرة   ذلك،في كيفية تحقيق املخرجات التعليمية عبر اإلنترنت. ومع املوضوع وقدرتهم على التفكير اإلبداعي 

يمكن تدريس قدر كبير من املهارات واملحتوى   الدراسية، كافية في التدريس عبر اإلنترنت لنعرف أنه في معظم املجاالت 

أن القرار التلقائي يجب أن يكون  الالزم لتحقيق مخرجات تعليمية جيدة عبر اإلنترنت. لم يعد من املمكن املجادلة ب

 لوجه.
ً
 دائًما القيام بالتدريس وجها

فما املزايا   اإلنترنت،لذلك يحتاج كل مدرب اآلن إلى طرح السؤال: إذا كان بإمكاني نقل معظم تدريس ي ليصبح عبر 

  أمامي، الفريدة لتجربة الحرم الجامعي التي أحتاج إلى إدخالها في التدريس املباشر؟ ملاذا يجب أن يكون الطالب هنا 

 هل أستخدم الوقت بأفضل طريقة؟  هنا،وعندما يكونون 

 تحليل املوارد املتاحة 9-4-2
ضاف إلى نوع   وهو النظر    تربوية،واتخاذ القرارات بناًء على أسس    ة،العاموطريقة التدريس    املتعلمين،هناك عامل آخر ي 

 في املوارد املتاحة. 

 وقت املدرب  9-4-2-1

البّد من دراسة متأنية حول أفضل طريقة لالستفادة من الوقت املحدود   املدرب.إن املورد الرئيس ي هو وقت املعلم أو 

لفيديو باعتبارها أفضل طريقة لتسجيل بعض  املتاح للمدرب. قد يكون من الجيد جًدا تحديد سلسلة من مقاطع ا

ولكن إذا لم تكن مقاطع الفيديو هذه موجودة بالفعل بتنسيق يمكن استخدامه   الدم،اإلجراءات الخاصة بفحص 

،
ً
،فإن تصوير الفيديو خصيًصا لهذه الدورة قد ال يكون    مجانا

ً
سواء من حيث الوقت الذي سيقضيه املدرب على    مبررا

 أو من حيث تكاليف إنشاء مقاطع الفيديو من قبل فريق عمل محترف.  الفيديو،إنتاج  

الوقت الالزم لتعلم كيفية التدريس عبر اإلنترنت مهم بشكل خاص. هناك انحدار شديد في املنحني التعليمي، ويستغرق  

 من 
ً
أشكال التدريب أو  التعلم في الدورة األولى وقًتا أطول بكثير من الدورات التالية. يجب أن تقدم املؤسسة شكال

  املثالية، التطوير املنهي للمعلمين الذين يفكرون في االنتقال إلى التعلم عبر اإلنترنت أو إلى التعلم املختلط. من الناحية 

يجب أن يحصل املدربون على بعض الوقت )صف واحد ملدة فصل دراس ي( من أجل القيام بالتصميم والتحضير لدورة  
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عاد تصميمها. قد ال يكون هذا ممكًنا أو دورة هج اإلنترنت،عبر  لكنه ش يء نعرفه. عبء عمل املدرب تابع   دائًما،ينة م 

 أقل من املدرب. 
ً

 لتصميم الدورة التدريبية. يجب أن تتطلب الدورات التدريبية عبر اإلنترنت املصممة جيًدا عمال

 موظفو دعم التكنولوجيا التعلم  9-4-2-2

ومصممو التعليم، ومصممو الويب لدعم    وتدريبهم،تطوير أعضاء هيئة التدريس  إذا كان لدى مؤسستك وحدة خدمة ل

فعليك استخدامهم. غالًبا ما يكون هؤالء املوظفون مؤهلين في كل من العلوم التربوية وتكنولوجيا الكمبيوتر.    التدريس،

س عبر اإلنترنت. )سيتم مناقشة  لديهم املعرفة واملهارات الفريدة التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل بكثير عند التدري

 (.11ذلك في الفصل 

. هل تستطيع الحصول على دعم مصمم  
ً
 حاسما

ً
يعد توافر ومستوى مهارة دعم تكنولوجيا التعلم لدى املؤسسة عامال

  اإلنترنت، فمن املحتمل أن يتم العمل وجًها لوجه أكثر من العمل عبر    كذلك، إذا لم يكن األمر    الوسائط؟التعليم ومنتج  

 إال إذا كنت بالفعل خبيًرا جًدا في التعلم عبر اإلنترنت.

 التكنولوجيا الجاهزة املتاحة   9-4-2-3

أو نظام تسجيل املحاضرات لتسجيل   ،Moodleأو  Blackboardلدى معظم املؤسسات اآلن نظام إلدارة التعلم مثل 

سيحتاج املعلمون إلى الوصول إلى منتجي الوسائط الذين يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو   متزايد، الدروس. ولكن على نحو 

ورسومات رقمية ورسوم متحركة ومحاكاة ومواقع ويب والوصول إلى برامج املدونات والويكي. من دون الوصول إلى هذا  

 في القاعات الدراسية ألنه مجرب وحقيقي. من املرجح أن يعود إلى التدريس التكنولوجي،الدعم  

 الزمالء ذوو الخبرة في التعلم املخلوط والتعلم عبر اإلنترنت  9-4-2-4

من املفيد حًقا أن يكون هناك زمالء ذوو خبرة في القسم ممن يفهمون موضوع املادة وقاموا ببعض التدريس عبر  

 والتي سيكونون على استعداد لتقديمها.  الرسومات،مثل   بالفعل،اإلنترنت. قد تكون لديهم بعض املواد املطورة 

 املال  9-4-2-5

هل هناك موارد متاحة للتعاقد معك ملدة فصل دراس ي واحد تخصص خالله بعض الوقت في تصميم املقرر؟ تمتلك  

موارد تعليمية  وقد تكون هناك منح خارجية إلنشاء    والتعلم،العديد من املؤسسات صناديق للتطوير واالبتكار في التعليم  

على سبيل املثال. سيؤدي ذلك إلى زيادة التطبيق العملي ومن ثم احتمال نقل املزيد من التدريس   جديدة،مفتوحة 

 ليصبح عبر اإلنترنت.

سيتم تحرير املعلمين واملدربين من عرض    مفتوحة، فر املزيد واملزيد من املواد التعليمية كموارد تعليمية  اسنرى أنه مع تو 

 لوجه. ومع  الطالب،بشكل أساس ي، ليتمكنوا من التركيز على املزيد من التفاعل مع  املحتوى 
ً
  ذلك، عبر اإلنترنت أو وجها

فقد ال توجد في املواضيع املطلوبة أو قد ال    متزايد،على الرغم من أن املوارد التعليمية املفتوحة أصبحت متاحة بشكل  

ملعرفة املزيد عن املوارد التعليمية   9.7و اإلنتاج )انظر القسم تكون ذات جودة كافية من حيث معايير املحتوى أ

 املفتوحة(. 

فر هذه املوارد لتعرف إلى أي مدى ستتمكن من االنتقال إلى التعليم عبر اإلنترنت وتلبية معايير  اسيساعدك مدى تو 

إذا لم يكن أي من املوارد   إلى التعليم عبر اإلنترنت قبل االنتقاليجب أن تفكر مرتين  الخصوص،الجودة. على وجه 

 املذكورة أعاله متاًحا لك. 

 حالة األنماط متعددة 9-4-3
أصبح من الصعب فصل أسواق دورات أو برامج معينة. مع أن غالبية الطالب الذين يتلقون دورة   متزايد،على نحو 

وبعضهم لن يفعل ذلك. قد يكون هناك أقلية من الطالب    الثانوية،جامعية في السنة األولى جاؤوا مباشرة من املدرسة  

لكنهم يجدون   منهي،عامين للحصول على تدريب أو التحقوا بمعهد ملدة  للعمل،الذين تركوا املدرسة الثانوية مباشرة 
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قد يكون الطالب مزيًجا من أولئك الذين أتموا للتّو شهادة    املهنية،اآلن أنهم بحاجة إلى شهادة. في برامج الدراسات العليا  

تخصص ي.    وأولئك املوجودين بالفعل في سوق العمل ولكنهم بحاجة إلى مؤهل   كامل، البكالوريوس وما زالوا طالًبا بدوام  

  15وسيعمل بعضهم ملدة    األولى،الثالثة والرابعة للمرحلة الجامعية    تينسيكون هناك مزيج من الطالب في دورات السن

قد يكون من املمكن تحديد   إذن،  النظرية،والبعض اآلخر يدرسون بدوام كامل أو أقل. من الناحية  األسبوع، ساعة في 

 
ً
من املحتمل أن   العملية،ولكن من الناحية  بالكامل،أو عبر اإلنترنت  ي، أساس بشكل  لوجه، سوق معين للتعلم وجها

 تحتوي معظم الدورات التعليمية على مزيج من الطالب ذوي االحتياجات املختلفة.

وبالتالي فإن األمر    املختلط،سينتهي األمر باملزيد واملزيد من الدورات التدريبية لتأخذ شكل التعلم  ف  كذلك،إذا كان األمر  

إذا أخذنا دورة أمراض    املثال،يستحق التفكير في كيفية تصميم الدورات التدريبية لخدمة أسواق متعددة. على سبيل  

أو يمكن تقديمها إما   األحياء،يمكن تقديمها لطالب املرحلة الثالثة بدوام كامل الذين يدرسون علم  بنا،الدم الخاصة 

دارة الدم للممرضات العامالت في املستشفيات. قد يكون مفيًدا أيًضا  أو مع دورات أخرى ذات صلة كشهادة في إ  وحدها

أو حتى للمرض ى الذين يعانون من    جامعي،للطالب الذين يدرسون الطب الذين لم يأخذوا هذه الدورة بالذات كطالب  

 مثل السكري.  لديهم، حاالت متعلقة بمستويات الدم  

املئة من وقتهم على اإلنترنت  ب 50ة تدريبية يقض ى فيها الطالب حوالي إذا قامت معلمتنا بتطوير دور  املثال،على سبيل 

مع إمكانية   أيًضا،فقد يكون من املمكن في نهاية األمر تصميم هذا األمر لألسواق األخرى  الجامعي،والباقي في الحرم 

ر اإلنترنت باعتباره  أو فقط الجزء الذي يتم تقديمه عب اإلشراف،إجراء تدريب عملي للممرضات في املستشفى تحت 

MOOC قد يكون من املمكن تقديم الدورة   (،قصير للمرض ى. بالنسبة لبعض الدورات )ربما ليست أمراض الدم

 لوجه. هذا من شأنه أن يسمح لنفس الدورة   اإلنترنت،التدريبية بالكامل عبر 
ً
أو بتنسيق مختلط أو بشكل كامل وجها

 للوصول إلى العديد من األسواق املختلفة. 

 أسئلة للنظر في اختيار طرق التوصيل 9-4-4
 عند تصميم الدورة التدريبية من نقطة الصفر: مراعاتها،إليك بعض األسئلة التي يجب  باختصار،

سيكون    التوصيل الذي أنماط(  نمط ) أي نوع من املتعلمين يتوقع أن يأخذوا هذه الدورة؟ ما هي احتياجاتهم؟ ما   .1

أكثر مالءمة لهذه األنواع من املتعلمين؟ هل يمكنني الوصول إلى أنواع مختلفة من املتعلمين عن طريق اختيار  

 التوصيل؟أنماط  نمط معين من  

ما وجهة نظري حول أفضل طريقة لتعلم املتعلمين في هذه الدورة؟ ما طريقة )طرق( التدريس املفضلة عندي   .2

 لتسهيل هذا النوع من التعلم في هذه الدورة؟ 

العمليات( الذي يجب تغطيته في هذه الدورة؟ كيف يمكنني    البيانات،  النظرية،  الحقائق،ما املحتوى الرئيس ي ) .3

 م فهم هذا املحتوى؟ تقوي

ما املهارات األساسية التي سيحتاج املتعلمون إلى تطويرها في هذه الدورة؟ ما هي الطرق التي يمكنهم من خاللها   .4

 تطوير / ممارسة هذه املهارات؟ كيف يمكنني تقويم هذه املهارات؟

 كيف يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تقديم املحتوى في هذه الدورة؟ .5

 تساعد التكنولوجيا في تطوير املهارات في هذه الدورة؟ كيف يمكن أن  .6

عدد املحتوى واملهارات التي يجب  .7
 
 أي من هذه يمكن تدريسه:   تدريسها،عندما أ

 عبر االنترنت بالكامل  •

•  
ً
  جزئيا

ً
  عبر االنترنت وجزئيا

ً
 لوجه  وجها

•  
ً
 لوجه؟ ال يمكن إال أن تدرس وجها
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 : ما املوارد املتاحة لدي لهذه الدورة من حيث .8

 الوسائط؛املساعدة املهنية من املصممين التعليميين ومنتجي   •

 اإلعالمي؛مصادر التمويل املمكنة للوقت املخصص واإلنتاج   •

 املوارد التعليمية املفتوحة ذات النوعية الجيدة.  •

املساحات الحالية  ما نوع القاعات التدريسية التي سأحتاجها للتدريس بالطريقة التي أتمنى؟ هل يمكنني تكييف   .9

 أو هل سأحتاج إلى الضغط من أجل إجراء تغييرات كبيرة قبل أن أتمكن من تدريس بالطريقة التي أريدها؟ 

 ما طريقة التوصيل األكثر منطقية؟  األسئلة،كل هذه  عنفي ضوء اإلجابات  .10

 

 اتخاذ قرار بشأن طريقة التوصيل  4-9النشاط 

 هل يمكنك اإلجابة عن األسئلة أعاله للحصول على دورة تدريبية جديدة قد ترغب في تدريسها؟  .1

 إلى جانبها؟تعطى أم س  موجودة،محل دورة  ه الدورةحل هذت هل س .2
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 مستقبل الحرم الجامعي 9-5

 
 سحر الحرم الجامعي؟ 1- 5-9الشكل 

 2015 املتحدة،اململكة  كامبريدج،جامعة  املتقدمة،الصورة: © برنامج كامبريدج للدراسات 
 

سيصبح    الجامعي،حتى بالنسبة للطالب املوجودين في الحرم    اإلنترنت،مع تحول املزيد واملزيد من التدريس ليصبح عبر  

 لوجه واستخدام األماكن في الحرم الجامعي.
ً
 من األهمية بمكان التفكير في وظيفة التدريس وجها

 لوجه في عالم رقمي 9-5-1
 

 تحديد الخصائص الفريدة للتدريس وجها
 LINC 2013خالل مؤتمر  للتكنولوجيا،مدير مكتب التعليم الرقمي في معهد ماساتشوستس  سارما،حاول سانجاي 

وخاصة   اإلنترنت،ماساتشوستس للتكنولوجيا، تحديد الفرق بين التعلم القائم على الحرم الجامعي والتعلم عبر  ملعهد

MOOCs.  مّيز بينMOOCs  من املعرفة في مجاالت  مما يعكس أعلى مستوى  شخص،كدورات مفتوحة متاحة ألي

ا واضًحا عن تجربة التعلم عبر اإلنترنت.  الجامعي،و "سحر" التعلم في الحرم    معينة،
ً
د  وق  والتي ادعى أنها تختلف اختالف

 إشار إلى ما يلي:

ذكر في املحادثات "داخل املمر"   الجامعي،من الصعب تعريف أو تحديد السحر الذي يحدث في الحرم  • والذي ي 

 واملوظفين؛هيئة التدريس بين أعضاء 

 املجدولة؛التدريب العملي على الهندسة مع الطالب اآلخرين خارج املحاضرات واملختبرات  •

 التعلم غير الرسمي الذي يحدث بين الطالب املوجودين على مقربة من بعضهم.  •

 هناك بعض الخصائص األخرى التي أملح إليها شارما ولكنه لم يذكرها بوضوح في عرضه: 

الذين "يدفعون" بعضهم   للتكنولوجيا، وى العالي جًدا للطالب الذين تم قبولهم في معهد ماساتشوستس املست •

 أعلى؛البعض إلى مستويات  

 في وقت   •
ً
أهمية الشبكات االجتماعية التي طورها الطالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتي توفر فرصا

 الحق من الحياة.

حيث يصعب   الجامعي،لى املختبرات إحدى السمات الفريدة للتعليم القائم على الحرم يعد الوصول السهل واملتكرر إ

على الرغم من وجود عدد متزايد من التطورات في املختبرات عن بعد واستخدام املحاكاة. فرص   اإلنترنت،توفيره عبر 

التعارف ومقابلة أزواج املستقبل هي منافس آخر. ربما األهم هو الوصول إلى جهات االتصال االجتماعية التي يمكن أن  

 تعزز حياتك املهنية. 
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 أترك األمر لك لتقرير ما إذا كانت هذه هي السم
ً
أو إذا كانت هناك مزايا أهم لتجربة   لوجه، ات الفريدة للتدريس وجها

. بالنسبة ملعظم املعلمين  
ً
التعلم ضمن الحرم الجامعي خاصة في جامعات النخبة باهظة الكلفة واالنتقائية جدا

 لوجه.  ذلك،على الرغم من  واملدربين،
ً
 يجب تحديد مزايا تربوية أكثر واقعية وعامة للتدريس وجها

 االستبدال املتساوي قانون  9-5-2
ر س معظم الدورات إما على اإلنترنت أو وجها لوجه    أكاديميا أنيجب أن نبدأ من االفتراض بأنه يمكن    األثناء،في هذه  

د 
 
ت

مثل التكلفة وراحة   األخرى،وهذا ما أسميه قانون االستبدال املتساوي. هذا يعني أن العوامل  املساواة،على قدم 

ستكون عوامل لتحديد    الجامعي،ن والشبكات االجتماعية ومهارات املدرب ومعرفته أو نوع الطالب أو سياق الحرم  املعلمي

ما إذا كنت ستدرس دورة تدريبية عبر اإلنترنت أم في الحرم الجامعي أقوى من املتطلبات األكاديمية للموضوع. هذه كلها  

 ي. تماًما لتفضيل تجربة الحرم الجامع  مسّوغةأسباب  

  مسوغ قد تكون هناك بعض املجاالت الحرجة حيث يكون هناك  نفسه،في الوقت 
ً
  أكاديمي قوي للطالب للتعلم وجها

نحتاج إلى تحديد االستثناءات لقانون االستبدال املتساوي. تحتاج هذه الخصائص    آخر،لوجه أو التدريب العملي. بمعنى  

أو على األقل أن تكون قائمة على النظرية    أكبر،معي إلى البحث بعناية  التربوية الفريدة للتدريس القائم على الحرم الجا

ولكن في الوقت الحالي ال توجد طريقة منطقية قوية أو مقنعة إلثبات تفرد تجربة    الحالي،أكثر مما هي موجودة في الوقت  

  أفضل، معي يجب أن تكون الحرم الجامعي من حيث املخرجات التعليمية. يبدو أن االفتراض هو أن تجربة الحرم الجا 

ألن هذه هي الطريقة التي عملنا بها دائًما. نحتاج إلى قلب السؤال رأًسا على عقب:   األشياء،على األقل بالنسبة لبعض 

 إذا كان الطالب يستطيعون تعلم معظم األشياء عبر اإلنترنت؟   الجامعي،األكاديمية أو التعليمية للحرم    املسوغاتما هي  

 تعلم عبر اإلنترنت على تجربة الحرم الجامعيتأثير ال 9-5-3
يصبح هذا السؤال ذا أهمية خاصة عندما ندرس كيف ستؤثر الحركة املتسارعة باتجاه التعلم املختلط أو الهجين على  

 قنبلة موقوتة للمدارس والكليات والجامعات.نزلة قد يكون هذا بم النواحي،مساحات التعلم. في بعض 

 النظر في تصميم القاعات الدراسية إعادة  9-5-3-1

،عندما ننتقل من املحاضرات التلقينية إلى التعلم األكثر 
ً

سنحتاج إلى التفكير في املساحات التي سيحدث فيها   تفاعال

    التعلم،
ً
وكيف تؤثر طرق التدريس والتعلم عبر اإلنترنت وتصميم مساحات التعلم بعضها على بعض. لجعل األمر جديرا

  اإلنترنت، بالنسبة للطالب للحضور إلى الحرم الجامعي عندما يمكنهم القيام بعدد متزايد من دراستهم عبر باالهتمام 

إذا أردنا أن يأتي الطالب إلى الحرم الجامعي   املثال،يجب أن تكون األنشطة داخل الحرم الجامعي مفيدة. على سبيل 

كون هناك مساحات مرنة ومجهزة تجهيًزا جيًدا بما يكفي  فست  املكثف،من أجل التواصل بين األفراد والعمل الجماعي 

 الصفية؟ مع تذكر أنهم سيرغبون في الجمع بين عملهم عبر اإلنترنت وأنشطتهم   بذلك،للطالب للقيام 

في الجوهر، فإن التكنولوجيا الجديدة والتعلم املختلط والرغبة في إشراك الطالب وتطوير املعرفة واملهارات الالزمة في  

 ر الرقمي تدفع بعض املعلمين واملهندسين املعماريين إلى إعادة التفكير في القاعات الدراسية وطريقة استخدامها. العص 

ال تقوم فقط بإجراء أبحاث مثيرة   ،Steelcaseالشركة األمريكية الرائدة في مجال األثاث املكتبي واألثاث التعليمي 

لعديد من مؤسسات التعليم ما بعد املرحلة الثانوية في التفكير في آثار  ولكنها تتقدم على ا  التعلم، لإلعجاب حول بيئات  

وتقريرين   بها،التعلم عبر اإلنترنت على تصميم القاعات الدراسية. يعد موقع الويب الخاص بالبحث التربوي الخاص 

ئق يجب على جميع  وثا العالي،درجة: إعادة النظر في مساحات التعليم  360ومن تقاريرهم: مساحات التعلم النشط 

 مؤسسات التعليم ما بعد املرحلة الثانوية حتى مخططي التعليم ما قبل الجامعي دراستها.
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 Steelcaseتصميم فصل دراس ي تفاعلي من  3- 5-9الشكل 

 

 ما يلي:  Steelcaseشركة تذكر   النشط، في أماكن التعلم  

بقيت مساحات التعلم الرسمية كما هي منذ قرون: صندوق مستطيل مليء بصفوف من املقاعد التي تواجه املدرب ولوح الكتابة 

تدعم تكامل العناصر الرئيسية الثالثة   يعاني الطالب واملدرسون اليوم ألن هذه املساحات التي عفا عليها الزمن ال   لذلك،... ونتيجة  

 ناجحة: أصول التدريس والتكنولوجيا والفضاء.في بيئة تعليمية 

التدريس متنوعة ومتطورة. لذلك البد من تغيير القاعات الدراسية   متنوعون وطرق يبدأ التغيير مع علم أصول التدريس. املعلمون  

ا خالل نفس فترة.  آخر،من فصل إلى  لتعليم والتعلم  ينبغي أن تتكيف أماكن التدريس بسالسة مع متطلبات ا وبالتالي،وأحيانً

 املختلفة. يجب دعم املدربين لتطوير استراتيجيات تعليمية جديدة تدعم هذه االحتياجات الجديدة. 

التكنولوجيا تحتاج إلى تكامل دقيق. الطالب اليوم هم مواطنون رقميون يتقنون استخدام التكنولوجيا لعرض املعلومات ومشاركتها 

ستخدم لعرض    وتقديمها. تعد األسطح الشاقولية التي 
 

وألواح الكتابة بأنواعها املختلفة كلها   املتعددة،وأسطح اإلسقاط    املحتوى، ت

 عناصر مهمة في الفصل الدراس ي.

ئة من الصفوف يجري التعلم فيها بامل 60وحوالي  مناقشات،يؤثر الفراغ في التعلم. هناك أكثر من ثالثة أرباع الصفوف التي فيها 

ر هذه النسب في النمو. تتطلب طرق التدريس التفاعلية أماكن للتعلم حيث يمكن للجميع االطالع وتستم  صغيرة،ضمن مجموعات  

أفضل مقعد في الغرفة. ونظًرا ألن املزيد من   -وينبغي أن يكون  - على املحتوى ورؤية اآلخرين والتفاعل معهم. يمكن لكل مقعد 

سرح" يفسح املجال لـ "املرشد على الجانب". يجب أن تدعم هذه  فإن "الحكيم على امل  البنائية،املدارس تتبنى طرق التدريس 

املساحات طريقة التدريس والتكنولوجيا في الغرفة للسماح للمدربين الذين ينتقلون بين الطالب لتقديم التغذية الراجعة في الوقت  

عندما  والفضاء،لتدريس والتكنولوجيا الحقيقي والتقويم والتوجيه ودعم الطالب في التعلم من نظير إلى نظير. إن علم أصول ا

 تحدد النظام البيئي الجديد للتعلم النشط. بعناية،يجري التفكير فيها ومكاملتها 

 من عملهم عبر اإلنترنت )وغالًبا ما يكونون خارج الفصل الدراس ي
ً
 متزايدا

ً
يحتاج الفصل    (،نظًرا ألن الطالب ينجزون قدرا

هذا يعني فرص الوصول إلى املعرفة والعمل عليها ومشاركتها وإظهارها داخل الفصل  الدراس ي إلى مراعاة هذه الحقيقة.  

  صغيرة، وخارجه. وبالتالي إذا تم تنظيم الفصل الدراس ي في "مجموعات" من األثاث واملعدات لدعم العمل في مجموعات  

هزتهم والوصول إلى اإلنترنت  فستحتاج هذه املجموعات أيًضا إلى التغذية الكهربائية ليتمكن الطالب من توصيل أج 
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وجود إنترانت في الصف(. يحتاج  أخرى،الالسلكي والقدرة على نقل العمل إلى شاشات مشتركة في الغرفة. )وبعبارة 

 الطالب أيًضا إلى أماكن هادئة أو أماكن مفصولة حيث يمكنهم العمل بشكل فردي وفي مجموعات.

أن العديد من   UBTech 2013في مؤتمر  غاينسبورو،فلوريدا في  من جامعة مينيلي،ذكرت تونيا مينيس وجايسون 

اإلدارات أعادت تصميم مساحة الفصل لتمكين التعلم الجماعي النشط الرسمي وغير الرسمي. يتم استخدام الجداول  

 من املعلم والطالب من  
ً
الصغيرة واملحمولة التي تحتوي منافذ ملجموعة من األجهزة املحمولة والبرامج التي تمكن كال

لدعم التعلم القائم على الحاالت والقائم على املشكالت والتخطيط التعاوني. التحكم في مشاركة الشاشة واإلسقاط 

كان هناك إعادة تصميم أخرى لتحويل املطبخ القديم والفصول الدراسية إلى منطقة تعليمية جماعية مفتوحة مقرها  

ين التنشئة االجتماعية  مما يتيح للطالب سهولة الجمع ب الفردية،مع وجود منطقة استراحة للدراسة  الكافيتريا،في 

 عن ونستون  منلي،والدراسة الجماعية والدراسة املستقلة داخل نفس املساحة. قال 
ً
"نقوم بتشكيل   تشرشل: نقال

لنا مبانينا".  يدعي مينلي أنه عندما يتم تزويد أعضاء هيئة التدريس بمثل هذا االستخدام 
ّ
  للفضاء، مبانينا ثم تشك

 مناهج التعلم النشط أكثر. فإنهم بطبيعة الحال سيتبنون  

 تأثير الفصول الدراسية املقلوبة والتعلم املختلط على تصميم الفصول الدراسية  9-5-3-2

فإننا نشهد أيًضا   ذلك،تفترض تصاميم الفصول الدراسية هذه أن الطالب يتعلمون في فصول صغيرة نسبًيا. ومع 

  الواقع، ات الهجينة مثل الفصول الدراسية املقلوبة. في إعادة تصميم صفوف املحاضرات الكبيرة باستخدام التصميم

 )شركة سمعية وبصرية(: Sextant Group( من مجموعة سيكستانت 2013ذكر مارك فالنتي )

 "نحن نشهد بداية النهاية لقاعات املحاضرات"
لصفوف املحاضرات الكبيرة  ال ينبغي لنا أن نفترض أن وقت الفصل الدراس ي    الحالي،بالنظر إلى السياق املالي    ذلك،ومع  

املعاد تصميمها سيتم إنفاقه في مجموعات صغيرة في فصول دراسية فردية )ربما ال توجد قاعات دراسية صغيرة كافية  

. ستكون هناك حاجة إلى مساحات أكبر يمكن تنظيمها في  .(الستيعاب هذه الفصول التي تضم أكثر من ألف طالب

ا بسهولة في مجموعة كبيرة واحدة. ما يجب تغييره في هذه الفصول الكبيرة هو  ثم إعادة دمجه  أصغر،مجموعات عمل  

 صفوف املقاعد التي أصبحت اآلن من األمور املعتادة في معظم قاعات املحاضرات الكبيرة.

جري  
 
 حول املساحات املناسبة ألعضاء هيئة التدريس. على سبيل    Steelcaseشركة  ت

ً
إذا كانت إحدى    املثال،أيًضا أبحاثا

فلماذا ال تحدد موقع مكاتب أعضاء هيئة   للطالب،الجامعات أو األقسام تخطط ملشاعات تعليمية أو منطقة مشتركة 

 من وضعها في مبنى منفصل؟ في 
ً
يمكن دراسة موضوع دمج املساحات   الواقع،التدريس في نفس املنطقة العامة بدال

 من مجاالت التدريس املفتوحة.   املكتبية ألعضاء هيئة التدريس مع املزيد

 التأثير على خطط بناء رأس املال  9-5-3-3

بهذه التطورات. هناك فرصة تجارية هائلة لبيع أشكال جديدة وأفضل   Steelcaseمن الواضح ملاذا تهتم شركة مثل 

معات والكليات وخاصة  هذه هي املشكلة. ال تملك الجا   ذلك،من أثاث الفصول الدراسية التي تلبي هذه االحتياجات. ومع  

يجب عليهم   ذلك،حتى إذا فعلوا  الدراسية،املدارس األموال الالزمة للتحرك بسرعة نحو تصاميم جديدة للفصول 

 :
ً
 القيام ببعض التفكير الدقيق أوال

نظًرا للتحرك السريع باتجاه   القادمة،ما نوع الحرم الجامعي الذي سيكون مطلوًبا على مدار العشرين عاًما  •

 اإلنترنت؛التعلم املختلط عبر 

 يستطيعون القيام بالكثير من دراساتهم عبر اإلنترنت.   أن الطالبكم ستستثمر في البنية التحتية املادية إذا علمنا   •

 من الفرص على األقل لتحديد أولويات االبتكار في تصميم الفصول الدراسية: هناك العديد  ذلك،ومع 

 رئيسية؛عند إنشاء أو تجديد حرم جامعي جديد أو مبان  •
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األولى والثانية الكبيرة: ربما يمكن تجربة تصميم نموذج أولي للفصل الدراس ي    تينعند إعادة تصميم فصول السن  •

يمكن تطبيق النموذج ببطء على فصول املحاضرات الكبيرة   نجح،إذا    ة؛الكبير إلعادة تصميم واختبار املحاضرة  

 األخرى؛

ستحصل على   الدراسية؛عند إعادة تصميم قسم أو برنامج لدمج التعليم عبر اإلنترنت والتعليم في الفصول  •

 الدراس ي؛أولوية لتمويل تصميم جديد للفصل 

فيذ مشتريات كبيرة ألثاث الفصول الدراسية  ينبغي مراجعة تصميمات الفصول الدراسية قبل البدء بتن •

 الستبدال املعدات القديمة أو البالية.

النقطة املهمة هنا هي أن االستثمار في مساحة صفية مادية جديدة أو معدلة ينبغي أن يكون مدفوًعا بقرارات لتغيير  

هذا يعني الجمع بين األكاديميين وموظفي دعم تكنولوجيا املعلومات واملصممين التعليميين   التعلم.طرق التعليم / 

 عن املهندسين املعماريين وموردي األثاث.  املرافق،واملوظفين من 
ً
، فضال

ً
ننا نشكل  إأنا أوافق بشدة على القول  ثانيا

  وأن بيئاتنا تشكلنا. من املرجح أن يشجع تزويد املعلمين  بيئاتنا،
ً
 جيدا

ً
واملدربين ببيئة تعليمية مرنة مصممة تصميما

 صناديق مستطيلة فيها صفوف من املقاعد سوف تفعل العكس.  حشرهم فيإن    تعليمهم؛على إحداث تغييرات كبيرة في  

.  تحتاج املؤسسات للبدء في إعادة النظر في خطط التوسع املستقبلية ملباني في الحرم الجامعي  كله،ربما األهم من ذلك  

 خاصه: 

هل سنحتاج إلى قاعات دراسية ومدرجات ومبان إضافية إذا كان الطالب سيقضون ما يصل إلى نصف وقتهم   •

 في الدراسة عبر اإلنترنت أو في الفصول الدراسية املقلوبة؟

هل لدينا ما يكفي من مساحات التعلم حيث يمكن ألعداد كبيرة من الطالب العمل في مجموعات صغيرة   •

 ذلك بسرعة؟ والتجمع بعد 

 لوجه والدراسة عبر   •
ً
وتسجيل   اإلنترنت،هل لدينا التسهيالت الفنية التي ستتيح للطالب التنقل بين العمل وجها

 ومشاركة ما يعملونه خالل وجودهم الفعلي ضمن الحرم الجامعي؟

 من بناء مساحات تعلي •
ً
 مية جديدة؟ هل سيكون من األفضل أن نستثمر في إعادة تصميم املساحة املوجودة بدال

وتأثيره املحتمل على التعليم في الحرم    اإلنترنت،يتضح أن على املؤسسات اآلن القيام ببعض التفكير الجاد في التعلم عبر  

وقبل كل ش يء نوع تجربة الحرم الجامعي التي نريد للطالب أن يحصلوا عليها عندما يمكنهم القيام بالكثير من    الجامعي،

 ذا هو التفكير الذي ينبغي أن يحدد استثمارنا في املباني واملكاتب والكراس ي. دراستهم على اإلنترنت. ه

 إعادة التفكير في دور الحرم الجامعي 9-5-4
فإن هذا يعيدنا إلى مسألة الطالب في الحافلة. إذا   األكاديمية،إذا قبلنا مبدأ االستبدال املتساوي للعديد من األغراض 

فما الذي يمكن أن نقدمه    اإلنترنت،شياء على قدم املساواة )وبشكل أكثر مالءمة( عبر  كان بإمكان الطالب تعلم معظم األ 

؟لهم في الحرم الجامعي مما يجعل ركوب الحافلة إلى الجامعة  
ً
هذا هو التحدي الحقيقي الذي يفرضه التعلم عبر    مبررا

 اإلنترنت.

 األمر ال يتعلق فقط باألنشطة التعليمية التي يجب القيام بها ف
ً
بل بالهدف الثقافي   لوجه،ي فصل أو مختبر وجها

  مسافرين، واالجتماعي للمدرسة أو الكلية أو الجامعة. لقد أصبح الطالب في العديد من جامعاتنا الحضرية الكبيرة 

والحصول على استراحة لتناول    املحاضرات،ربما يستخدمون املشاعات التعليمية بين    محاضراتهم،جاؤوا ملجرد حضور  

 فقد ضاعت الجوانب الثقافية األوسع.  جامعاتنا،ثم العودة إلى املنزل. نظًرا ألننا قمنا "بتكثيف"  ام،الطع

وهذا ما يجب    بالكامل،يوفر التعليم عبر اإلنترنت والتعليم املختلط فرصة إلعادة التفكير في دور وغرض الحرم الجامعي  

فر للطالب التعلم عبر اإلنترنت في أي وقت وفي أي مكان. بالطبع يمكننا إغالق  اأن نفعله في الفصول الدراسية عندما يتو 
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ولكن يجب علينا على األقل استكشاف ما يمكن أن يضيع   (، املتجر ونقل كل ش يء عبر اإلنترنت )وتوفير الكثير من املال

 قبل القيام بذلك.
 

 الرئيسية  ت الخالصا

 لوجه حتى البرامج   التكنولوجيا، هناك سلسلة متصلة من التعلم القائم على  .1
ً
بدًءا من التدريس "النقي" وجها

الكاملة على اإلنترنت. يحتاج كل معلم أو معلم إلى تحديد املكان الذي يجب أن تكون فيه دورة أو برنامج معين  

 على التواصل. 

نقاط   على الرغم من أن لدينا خبرة متنامية في القرار،ليس لدينا أدلة بحثية جيدة أو نظريات التخاذ هذا  .2

القوة والضعف في التعلم عبر اإلنترنت. ما هو مفقود بشكل خاص هو تحليل قائم على األدلة لنقاط القوة  

 لوجه عندما يكون التعليم عبر اإلنترنت متاًحا أيًضا. 
ً
 والقيود في التدريس وجها

وخاصة    التوصيل،قة  اقترحت أربعة عوامل يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن طري  الجيدة،في غياب النظرية   .3

 لوجه والتعلم عبر اإلنترنت في الدورات املختلطة: 
ً
 االستخدامات املختلفة للتعلم وجها

 خصائص الطالب واحتياجاته  •

 من حيث األساليب ونتائج التعلم  لديك،استراتيجية التدريس املفضلة  •

 من حيث )أ( املحتوى و )ب( املهارات  للموضوع، املتطلبات التربوية والعرضية  •

 املوارد املتاحة للمدرب )بما في ذلك وقت املعلم(. •

يعني االنتقال إلى التعلم املختلط أو املختلط بشكل خاص إعادة التفكير في استخدام الحرم الجامعي واملرافق   .4

 الالزمة بشكل كامل لدعم التعلم في وضع مختلط.
 

 

 تصميم مساحة الفصول الدراسية إعادة  5-9النشاط 

عدم  كل فصل دراس ي يطلب من املدرسين بداية إشعاًرا في فيها نشر مدير املرافق التي ي رس اد إحدى املعملت في 

أمض ي ما يقرب من  كنت في صفوف أنيقة تواجه الجهة األمامية. لذلك الصف قبل إعادة ترتيب املقاعد مغادرة 

 .إعادتها كما كانتللعمل الجماعي ثم  املقاعد ب في إعادة ترتيب  املئة من وقت الدرس مع الطال ب 25

كيف ستبدو   (، طالًبا )كحد أقص ى 40إذا كنت تقوم بالتصميم من الصفر ملساحة تعليمية ملجموعة من  .1

 ؟ كنظًرا لجميع التقنيات املمكنة وطرق التدريس التي يمكن أن تستخدمها أنت وطالب التعلم،مساحة  

فكيف ستعيد    بك،وأردت تغيير طريقة التدريس الخاصة    طالٍب   200قاعة تدريس مخصصة لـ  إذا كان لديك   .2

 ما نوع الفراغ الذي ستحتاجه؟ و  ،تصميم التدريس

 

 جع ار امل

Valenti, M. (2013), in Williams, L., ‘AV trends: hardware and software for sharing screens, University Business, 
June 
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 التعليم املفتوح توجهاتالفصل العاشر: 
 الهدف من هذا الفصل 

 يجب أن تكون قادًرا على تحديد:  الفصل،عند االنتهاء من هذا  

 املفتوح؛كيف يمكن تغيير دورك كمدرب بسبب التطورات في التعليم  •

 املفتوحة؛متى يجب عليك إنشاء املواد الخاصة بك ومتى يجب عليك استخدام املوارد التعليمية   •

 إنشائها.  عدكيفية تعظيم استخدام املواد الرقمية ب •
 

 املواضيع التي يغطيها هذا الفصل:

 : إدارة مستجمعات املياه حالسيناريو   •

 التعلم املفتوح  10-1 •

 (OERاملفتوحة )املوارد التعليمية   10-2 •

 فتوحة والبيانات املفتوحةاملالكتب املدرسية املفتوحة والبحوث  10-3 •

 تداعيات "االنفتاح" على تصميم املقرر والبرنامج: هل هناك تحول جذري؟  10-4 •

 ستجد أيًضا في هذا الفصل األنشطة التالية: 

 نوية مفتوًحا تماًما ألي شخص؟ هل ينبغي أن يكون الوصول إلى التعليم بعد املرحلة الثا 1-10النشاط  •

 اتخاذ قرارات بشأن املوارد التعليمية املفتوحة  2-10النشاط  •

 استخدام املوارد املفتوحة األخرى  3-10النشاط  •

 بناء السيناريو الخاص بك  4-10النشاط  •
 

 الرئيسية  الخالصات 

أن تكون مصممة بشكل جيد وأن تكون  توفر املوارد التعليمية املفتوحة العديد من الفوائد ولكنها تحتاج إلى   .1

 ال يتجزأ من بيئة تعليمية غنية لتكون فعالة
ً
 .جزءا

املحتوى  معظم إن زيادة توافر املوارد التعليمية والكتب املدرسية واألبحاث والبيانات املفتوحة يعني أن  .2

 عبر اإلنترنت
ً
 ويمكن الوصول إليه مجانا

ً
 .األكاديمي سيكون في املستقبل مفتوحا

سوف يتطلع الطالب بشكل متزايد إلى املؤسسات للحصول على دعم التعلم واملساعدة في  لذلك، يجة نت .3

 من تقديم املحتوى. هذا سيكون له عواقب رئيسية على دور  
ً
تطوير املهارات الالزمة في العصر الرقمي بدال

 .وعلى تصميم الدورات دربين، املعلمين / امل 

خدمات       ذجاط ونمانم أتوحة وغيرها من أشكال التعليم املفتوح إلى زيادة  سوف تؤدي املوارد التعليمية املف .4

 .وهي ضرورية لالستجابة للتنوع املتزايد في احتياجات املتعلم في العصر الرقمي التعلم،

تزويد املتعلمين الذين ال يحصلون  املالذ األخير لإن الدورات التدريبية املفتوحة على االنترنت هي في األساس   .5

القيمة الرئيسية للدورات التدريبية املفتوحة على االنترنت هي    .على التعليم الكافي بمؤهالت عالية الجودة

 .من الناحية العمليةتوفير فرص التعليم غير الرسمي ودعم املجتمعات املحلية 

( والكتب  MOOCsاالنترنت )التدريبية املفتوحة على  والدورات ( OERتعد املوارد التعليمية املفتوحة ) .6

املدرسية املفتوحة واألشكال الرقمية املفتوحة األخرى مهمة في املساعدة على توسيع فرص الوصول إلى  

 لكن في نهاية املطاف هذه التحسينات ليست بد التعليم،
ً
والذي ال   جيًدا،نظام التعليم العام املمول عن يال

 لتمكين الوصول املتساوي إلى الفرص التعليمية. ة األساسي الركيزةيزال  
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 : إدارة مستجمعات املياهحالسيناريو 
 

 
 : نهر هارت، يوكون. 1-10الشكل 

 www.protectpeel.ca, CC BY-NC ©الصورة: 
 

سنوات مجموعة من الرسومات  ة  عد  خالل طورت هيئة التدريس في أقسام إدارة األراض ي والغابات بجامعة كندا الغربية  

 كنتيجة ل
ً
لبحث الذي أجرته هيئة  الرقمية ونماذج الكمبيوتر واملحاكاة حول إدارة مستجمعات املياه، وذلك جزئيا

 ل
ً
 الدعم والتمويل ملزيد من البحث.لحصول على التدريس، وجزئيا

ت أعضاء هيئة التدريس  في اجتماع عقده أعضاء هيئة التدريس قبل عدة سنوات، وبعد نقاش ساخن إلى حد ما، صوّ 

ستخدامها ألغراض تعليمية بموجب  بأغلبية صغيرة إلى حد ما، لجعل هذه املوارد التعليمية متاحة بشكل مفتوح إلعادة ا

ترخيص املشاع اإلبداعي الذي يتطلب اإلسناد ويمنع االستخدام التجاري دون الحصول على إذن كتابي محدد من  

. ما أثر في التصويت هو أن غالبية أعضاء  ت هذه املواردطور  التيهيئة التدريس  أيأصحاب حقوق الطبع والنشر، 

هيئة التدريس املشاركين بنشاط في البحث أرادوا إتاحة هذه املوارد على نطاق أوسع. رحبت الوكاالت املسؤولة عن  

التعليمية )مجالس البحوث الوطنية بشكل رئيس ي( بهذه الخطوة لجعل هذه    املواردتمويل العمل الذي يؤدي إلى تطوير  

 متاحة على نطاق أوسع كموارد تعليمية مفتوحة.  املوارد 

  البداية،في 
 
رك األمر ألعضاء هيئة  وضع الباحثون الرسومات واملحاكاة على موقع املجموعة البحثي على اإلنترنت. ت

بدأت هيئة التدريس في إدخال هذه املوارد في   الوقت،التدريس لتقرير استخدام هذه املوارد في التدريس. مع مرور 

 وعة من الدورات الجامعية والدراسات العليا داخل الحرم الجامعي.مجم

بدأ أعضاء البحث في تلقي رسائل البريد اإللكتروني   ،هذه املوارد التعليمية املفتوحة انتشر خبر  الوقت،بعد فترة من 

 بكة أو مجتمعواملكاملات الهاتفية من الباحثين اآلخرين في جميع أنحاء العالم. أصبح من الواضح أن هناك ش
ً
من   ا

وكان من املنطقي مشاركة وإعادة استخدام املواد    ألبحاثهم،الباحثين في هذا املجال يقومون بصنع مواد رقمية كنتيجة  

 حول إدارة مستجمعات املياه. تحوي املوارد التعليمية من مواقع أخرى. وأدى ذلك في النهاية إلى "بوابة" دولية 

http://www.protectpeel.ca/
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 في تلقي 
ً
مكاملات من مجموعة من الوكاالت املختلفة، من الوزارات الحكومية أو إدارات البيئة،  بدأ الباحثون أيضا

 من كبرى شركات استخراج املعادن أو   حمايةالبيئية املحلية، وفرق  حماية ومجموعات
ً
السكان األصليين، وأحيانا

تدريس في األقسام. وفي الوقت بعض األعمال االستشارية الرئيسية ألعضاء هيئة الونتج عن ذلك استخراج املوارد، 

وبعض   Nature Conservancyتمكنت الكلية من جذب مزيد من التمويل البحثي من الوكاالت غير الحكومية مثل    نفسه،

در التمويل التقليدي، ومجالس البحث الوطنية، لتطوير املزيد من املوارد التعليمية  ا املجموعات البيئية، ومن مص 

 املفتوحة. 

تمكنت اإلدارات من الوصول إلى كمية كبيرة إلى حد ما من املوارد التعليمية املفتوحة. كان هناك بالفعل    الوقت،  بمرور 

التي تم تقديمها  املوارد التعليمية املفتوحة الرابع والخامس عبر اإلنترنت تمحورت حول  ييندورتان كاملتان من املستو 

 بنجاح للطالب الجامعيين والخريجين. 

دم اقت لذلك،
 
مبني على   املياه،راح إلنشاء برنامج شهادة دراسات عليا عبر اإلنترنت بالكامل حول إدارة مستجمعات ق

بالشراكة مع جامعة في الواليات املتحدة وجامعة أخرى في سيراليون. كان من   الحالية،املوارد التعليمية املفتوحة 

  25مع تغطية الرسوم الدراسية للطالب الـ  الدراسية،  املفترض أن يكون برنامج الشهادة هذا ذاتي التمويل من الرسوم

إدارة الجامعة   الصعبة،في سيراليون في البداية من قبل وكالة مساعدة دولية. أقنع العميد، بعد فترة من املفاوضات 

أعضاء  التي ستوظف    اإلدارات،بأن نسبة اإلدارات من الرسوم الدراسية من برنامج الشهادة يجب أن تذهب مباشرة إلى  

املئة من إيرادات الرسوم الدراسية إلى الجامعة  ب 25وستدفع األقسام  التدريس،هيئة تدريس إضافيين من عائدات 

 كنفقات عامة. 

الشؤون الخارجية الكندية إلتاحة برنامج الشهادة    قدمتها وزارةأصبح هذا القرار أسهل إلى حد ما من خالل منحة كبيرة  

 األفريقية.  الدول باللغتين اإلنجليزية والفرنسية لشركات التعدين واستخراج املوارد الكندية بعقود وشركاء في 

أنه  إال  ونيوزيلندا،على الرغم من أن برنامج الشهادة كان ناجًحا للغاية في جذب الطالب من أمريكا الشمالية وأوروبا 

كبير في   على الرغم من وجود اهتمام سيراليون، الشراكة مع الجامعة في استثناء في إفريقيا بجد االهتمام الكافي لم ي

اتخذت اإلدارات قرارين    الشهادة،املثارة في دورات الشهادة. بعد عامين من تشغيل    املوارد التعليمية املفتوحة والقضايا

 رئيسيين: 

كشهادة  وسيتم تقديم هذا األمر  الشهادة،دريبية أخرى ومشروع بحثي إلى دورات ستتم إضافة ثالث دورات ت •

بالكامل. هذا من شأنه أن يجتذب مشاركة أكبر   ممول  على اإلنترنت في إدارة موارد مستجمعات املياهماجستير 

 مع  الخصوص،من املديرين واملهنيين في البلدان األفريقية على وجه  
ً
 يريدهويوفر مؤهال

ً
 الطالب؛العديد من    تمدا

ستقدم الجامعة    الباحثين،باالعتماد على شبكة كبيرة من الخبراء الخارجيين املشاركين اآلن بطريقة أو بأخرى مع   •

مع دعوة خبراء متطوعين من خارج الجامعة   املياه، حول قضايا إدارة مستجمعات  MOOCsسلسلة من 

ادرة على االستفادة من املوارد التعليمية املفتوحة  ق MOOCs. ستكون MOOCsللمشاركة وتوفير القيادة في 

 الحالية. 

 العميد النتائج التالية في مؤتمر دولي حول االستدامة:  تسجل سنوات، بعد خمس 

 كليتها؛العدد اإلجمالي لطالب الدراسات العليا في   ةضاعف إلى مبرنامج املاجستير عبر اإلنترنت أدى  •

 برنامج املاجستير كان  •
ً
 الدراسية؛مل من الرسوم  بالكا مموال

 املاجستير؛ خريًجا سنوًيا من برنامج   120كان هناك  •

 باملئة؛ 64كان معدل إتمام الشهادة  •

 الدكتوراه؛إضافة إلى ستة من موظفي البحوث بعد   جدد،تم تعيين ستة أعضاء هيئة التدريس  •
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منهم   املاجستير، قام عدة آالف من الطالب بالتسجيل والدفع في دورة واحدة على األقل في برنامج الشهادة أو  •

 كندا؛ املئة من خارج ب 45

 النامية؛ نصفهم تقريًبا من البلدان   ،MOOCsطالب على  100000حصل أكثر من  •

تنزيلها عدة  قد جرى  و   املياه، ساعة من املوارد التعليمية املفتوحة في إدارة مستجمعات    1000هناك اآلن أكثر من   •

 العالم؛مرات في جميع أنحاء 

 أصبحت الجامعة اآلن معترف بها دولًيا كرائد عالمي في إدارة مستجمعات املياه.  •

  بعض األشخاص من   قوم بهيه يتأثر بالعمل الحقيقي واملثير الذي  إال أن  غير موجود إال في مخيلتي، أن هذا السيناريو    مع

 جامعة كولومبيا البريطانية: 

جامعة   واالستدامة،معهد املوارد والبيئة  املياه،برنامج شهادة إدارة  ،Hans Schreierالدكتور هانز شريير  •

 كولومبيا البريطانية

 بل اتحاد الجامعات الكولومبية البريطانية(مصادر تعلم علوم التربة االفتراضية )تم تطويرها من ق •

جامعة   التربية،قسم الدراسات املستمرة / كلية  التكنولوجيا،شهادة الدراسات العليا في التعلم القائم على  •

 كولومبيا البريطانية

 جامعة كولومبيا البريطانية. التربية،كلية  التعليم،دولي في تكنولوجيا  الاجستير  امل •
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 التعليم املفتوح 10-1
 

 
 Malala ماالال يوسافزاي يريد أن يرى كل طفل يحصل على تعليم جيد ..." خطاب ،عنيدو : "أنا مجرد شخص ملتزم 1-10الشكل 

Yousafzai  انقر على الصورة ملشاهدة الخطاب.2014 نوبل،جائزة  ةالحائز . 
 

. على الرغم من  MOOCsو الذي يرتبط بشكل أساس ي    املفتوح،بالتعليم    متجدد كان هناك اهتمام    األخيرة،في السنوات  

إال أنها تميل إلى حجب التطورات األخرى في التعليم   مهمة،تعد تطورات  MOOCsوأن املوارد التعليمية املفتوحة 

 للحصول على فهم أوسع  يكون لها تأثير أكبر على التعليم ككل. لذلك من ال  يمكن أناملفتوح والتي  
ً
ضروري التراجع قليال

ولكن للتعلم املفتوح بشكل عام. سيساعدنا ذلك على    ،MOOCsو(  OERليس فقط ملصادر املوارد التعليمية املفتوحة ) 

 وتأثيرها املحتمل على التعليم والتعلم اآلن وفي املستقبل.   املفتوح، همية هذه التطورات وغيرها في التعليم  أل فهم أفضل  

 مفهوم التعليم املفتوح 10-1-1
 أشكال: ة يمكن أن يأخذ التعليم املفتوح عد

التعليم للجميع: التعليم املجاني أو املنخفض التكلفة للغاية أو التعليم الجامعي أو الجامعي املتاح للجميع داخل   •

 املمول األساس ي؛ الدولة  كون  وعادة ما ت معينة، والية قضائية 

بل الجامعات  الوصول املفتوح إلى البرامج التي تؤدي إلى مؤهالت كاملة ومعترف بها. يتم تقديم هذه البرامج من ق •

 املفتوحة؛ التعليمية    جامعات املواردالوطنية املفتوحة أو في اآلونة األخيرة من قبل 

على الرغم من أنه قد يكون من املمكن    الرسمي،  عتمادالوصول املفتوح إلى الدورات أو البرامج غير املخصصة لال  •

 هي مثال جيد؛  MOOCsالحصول على شارات أو شهادات إلنجازها بنجاح.  
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•  
ً
يعد برنامج   ذلك،. مثال على املوارد التعليمية املفتوحة التي يمكن للمدربين أو املتعلمين استخدامها مجانا

OpenCourseware  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي طورهMIT، محاضرات الفيديو  قدم الذي ي

 املسجلة ومواد الدعم الخاصة مجان
ً
 على   اإلنترنت،عبر  ا

ً
 ذلك؛مثاال

 مجاًنا؛والكتب املدرسية عبر اإلنترنت التي يمكن للطالب استخدامها   املفتوحة،الكتب املدرسية  •

 املجاني؛ حيث يتم توفير األوراق البحثية عبر اإلنترنت للتنزيل  املفتوحة،البحوث   •

ويخضع   ،توزيعهاأي البيانات املفتوحة ألي شخص الستخدامها وإعادة استخدامها وإعادة  املفتوحة،البيانات  •

 واملشاركة.  سناد لشرط اإل  األكثر،على و  فقط،ذلك 

 . 5ها باستفاضة في الفصل تناقشمالتي تمت  ، MOOCsباستثناء   التفصيل،ناقش هذه التطورات بمزيد من  سوف ن

 باستثناء التعليم العالي -التعليم للجميع  10-1-2
من الخصائص األساسية للتعليم املفتوح إزالة العوائق  أو سياسة تعليمية.  هدف، التعليم املفتوح هو في املقام األول 

أمام التعلم. هذا يعني عدم وجود مؤهالت مسبقة للدراسة، وعدم التمييز حسب الجنس أو العمر أو الدين، والقدرة  

على تحمل التكاليف للجميع، والطالب ذوي اإلعاقة، وهو جهد مصمم لتوفير التعليم في شكل مناسب يتغلب على  

ال ينبغي    املثالية، التسجيالت الصوتية للطالب الذين يعانون من ضعف البصر. من الناحية    املثال، قة )على سبيل  اإلعا

 .
ً
 للتطوير ومرنا

ً
 حرمان أي شخص من الوصول إلى برنامج تعليمي مفتوح. وبالتالي يجب أن يكون التعليم املفتوح قابال

. على سبيل  
ً
أقرت الحكومة البريطانية    املثال، التعليم الحكومي املمول من الدولة هو أكثر أشكال التعليم املفتوح انتشارا

 لتعليم جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  1870قانون التعليم لعام 
ً
 في إنجلترا   13و 5الذي وضع إطارا

ً
عاما

  تمويل فقد أقر القانون مبدأ أنه سيتم  دفعها،رسوم التي يتعين على اآلباء وويلز. على الرغم من أن هناك بعض ال

التعليم بشكل أساس ي من خالل الضرائب ولن يتم استبعاد أي طفل ألسباب مالية. ستدير املدارس مجالس املدارس  

في معظم البلدان املتقدمة    تم توسيع نطاق الوصول إلى التعليم املمول من القطاع العام  الوقت،املحلية املنتخبة. بمرور  

 ليشمل جميع األطفال حتى سن  
ً
. حركة اليونسكو للتعليم للجميع )  18اقتصاديا

ً
( هي التزام عالمي بتوفير تعليم  EFAعاما

  ذلك، حكومة وطنية. ومع    164من قبل    على األقل من حيث املبدأ   البالغين بدعم أساس ي جيد لجميع األطفال والشباب  

 ين كثيرة من األطفال غير امللتحقين باملدارس في جميع أنحاء العالم. ال يزال هناك مالي

 ألسباب مالية وألسباب التمي 
ً
 وجزئيا

ً
ز. طلبت الجامعات من  ي كان الوصول إلى التعليم بعد الثانوي أو العالي محدودا

املدرسية أو امتحانات القبول   حددها النجاح السابق في االمتحاناتياملعايير األكاديمية التي  تحقيقاملتقدمين للجامعة 

بعد الحرب العاملية    ذلك،املؤسس ي. وقد مكن هذا الجامعات النخبة على وجه الخصوص أن تكون انتقائية للغاية. ومع  

 إلى   السواء،الثانية أدى الطلب على املتعلمين ألسباب اجتماعية واقتصادية على 
ً
في معظم البلدان املتقدمة اقتصاديا

في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان    جي للجامعات والتعليم بعد الثانوي بشكل عام. التوسع التدري

أشكال التعليم ما بعد   شكل منفي  ةالعمري الفئاتاملئة من ب 60إلى  35ما يقارب من  يسجلسوف  االقتصادي،

، والتعليم ما بعد الثانوي هو  الثانوي. ال سيما في العصر الرقمي، هناك طلب متزايد على العمال املؤه
ً
 عاليا

ً
لين تأهيال

هناك ضغط متزايد من أجل الوصول الكامل واملجاني إلى التعليم بعد   لذلك، . الجيدة بوابة ضرورية ملعظم الوظائف

 الثانوي أو العالي.

تؤدي إلى زيادة الضغط  ومع ذلك كما رأينا في الفصل األول، فإن تكلفة توسيع الوصول إلى األعداد املتزايدة باستمرار 

وجدت العديد من الواليات في الواليات   ،2008في أعقاب األزمة املالية في عام   املالي على الحكومات ودافعي الضرائب.

صعوبات مالية شديدة، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في نظام التعليم العالي في الواليات  مواجهة املتحدة نفسها في 
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البحث الحثيث عن الحلول التي تمكن من زيادة فرص الوصول دون زيادة متناسبة في التمويل   املتحدة. وهكذا يجري 

 .يجب صياغة االهتمام الحديث بالتعليم املفتوح في ظل هذه الخلفية من قبل الحكومات واملؤسسات. 

حين أن استخدام املواد   نتيجة لذلك، يرتبط التعليم املفتوح بشكل متزايد )وربما بشكل مضلل( بمجانية التعليم. في 

 للمستخدم النهائي )املتعلمين(، وال يمكن اخفاء أن هناك تكاليف حقيقية في إنشاء وتوزيع 
ً
املفتوحة قد يكون مجانيا

ال يزال نظام مستدام ومناسب للتعليم   وبالتالي،يجب تغطيتها بطريقة أو بأخرى.  املتعلمين والتيالتعليم املفتوح ودعم  

اع العام هو أفضل وسيلة لضمان حصول الجميع على التعليم الجيد واألشكال األخرى للتعليم املفتوح  املمول من القط

 هي خطوات نحو تحقيق التعليم العالي املفتوح. 

 الوصول املفتوح في التعليم العالي 10-1-3
املفتوحة التي لم تتطلب أي مؤهالت  في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كان هناك نمو سريع في عدد الجامعات 

املئة من الطالب الذين يتركون  ب  10ذهب أقل من    1969في عام    املثال، في اململكة املتحدة على سبيل      مسبقة للدخول.

وهي جامعة للتعليم   الجامعة،التعليم الثانوي إلى الجامعة املفتوحة وكان هذا عندما أنشأت الحكومة البريطانية هذه 

 عن بعد م
ً
التلفزيوني   لذلك والبث فتوحة للجميع وذلك باستخدام مزيج من النصوص املطبوعة املصممة خصيصا

(. بدأت 1976  بيري، ملدة أسبوع في حرم الجامعات التقليدية للدورات التأسيسية )  داخليةواإلذاعي مع مدارس صيفية  

طالب مسجل. تم   200000ديها أكثر من واآلن ل أول دفعة،طالب في  25000مع  1971الجامعة املفتوحة في عام 

تصنيفها باستمرار من قبل وكاالت ضمان الجودة الحكومية في املراكز العشرة األولى من جامعات اململكة املتحدة  

(.  جامعة 180من األول لرضا الطالب )من أكثر حصلت على الترتيب و  لألبحاث، جامعة  30أفضل ضمن للتدريس، و 

 
ً
لم يعد بإمكانها تغطية التكلفة الكاملة لتشغيلها من املنح   ذلك،طالب مسجل. ومع  200000أكثر من  لديها حاليا

 وهناك اآلن مجموعة من الرسوم املختلفة الواجب دفعها. الحكومية، 

بما في ذلك كندا )جامعة أثاباسكا    العالم،في جميع أنحاء    اتحكومال  هاجامعة مفتوحة تمول   100يوجد اآلن ما يقرب من  

. تضم الجامعة املفتوحة في الصين أكثر من مليون طالب  وتيلو 
ً
 ما تكون كبيرة جدا

ً
ك(. هذه الجامعات املفتوحة غالبا

مليون طالب جامعي  1.2جامعة األناضول املفتوحة في تركيا أكثر من لدى و  ، مليون طالب ثانوي   2.4وجامعي مسجلين 

 نصف Universitas Terbukaجامعة إندونيسيا املفتوحة )في و مسجل، 
ً
جامعة جنوب أفريقيا  لدى و  مليون، ( تقريبا

350،000   
ً
. توفر هذه الجامعات الوطنية املفتوحة الكبرى الحاصلة على شهادات علمية خدمة ال تقدر بثمن ملاليين  طالبا

 للحصول على نظرة عامة جيدة(.  ،1998 دانيال، الطالب الذين لن يتمكنوا من الحصول على التعليم العالي )انظر 

القطاع العام في الواليات املتحدة األمريكية وهذا  تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد جامعة مفتوحة ممولة من  ذلك،ومع 

  Western Governorsوسترن غوفرنرز  على الكثير من االهتمام هناك. جامعة MOOCsهو أحد األسباب وراء حصول 

 مكانة مماثلة في السوق.   تحتل   Phoenixوالجامعات الخاصة الهادفة للربح مثل جامعة    مفتوحة،'هي األكثر شبها بجامعة  

، هناك أيًضا جامعات املوارد التعليمية  إلضافة إلى الجامعات الوطنية املفتوحة التي عادة ما تقدم شهاداتها الخاصة با

)برملان اململكة املتحدة( البريطاني والجامعات   وهو اتحاد دولي يضم بشكل أساس ي جامعات الكومنولث املفتوحة،

توح التي تمكن الدارسين من الحصول على رصيد كامل للتحويل في  والكليات األمريكية التي تقدم دورات الوصول املف 

  
ً
واحدة من الجامعات الشريكة التي تقدمها الجامعة التي تم الحصول عليها من معظم االئتمانات. يدفع الطالب رسوما

 للتقويم.

 ما يوجد التعليم املفتوح واملرن واملتاح عبر اإلنترنت بشكله "األنقى" 
ً
نظام تعليمي مفتوح بالكامل )الحد  يوجد  وال نادرا

 درجات من االنفتاح الذي له آثار خاصة   األدنى من مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة مطلوبة(. 
ً
وبالتالي هناك دائما

منع أي شخص من  ،على استخدام التكنولوجيا   استخدام التقنيات املتاحة للجميع.    الوصول يجبفإذا لم ي 
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طالبها ولديها املزيد من املرونة فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا للتعليم عن بعد في اختيار تقائية إذا كانت املؤسسة ان

فقد يتطلب األمر على سبيل املثال من جميع الطالب الذين يرغبون في الحصول على دورة عبر اإلنترنت أو مختلطة أن  

ترنت، وال يمكن أن تفعل ذلك إذا كانت مهمتها هي أن  يكون لديهم جهاز كمبيوتر خاص بهم وإمكانية الوصول إلى اإلن

 في طليعة التطبيقات التعليمية للتكنولوجيا. 
ً
 تكون مفتوحة لجميع الطالب. ستبقى الجامعات املفتوحة حًقا دائما

 ما تفتقر 
ً
ليدية  التقالجامعات إلى االعتراف الذي تتمتع به وعلى الرغم من نجاح العديد من الجامعات املفتوحة غالبا

 ما تكون معدالت إتمام ذات 
ً
 ة فيها دراسالالحرم الجامعي. وغالبا

ً
حيث يبلغ معدل إتمام الشهادة   منخفضة جدا

ومع ذلك ال يزال أعلى بالنسبة لبرامج   (،Woodley and Simpson ،2014املئة )ب 22الجامعية في اململكة املتحدة 

 الفردية.  MOOCالدرجات الكاملة من معظم دورات 

، تم إنشاء بعض الجامعات املفتوحة منذ أكثر من  
ً
 مع التغيرات في التكنولوجيا، ويعزى    40أخيرا

ً
 ولم تتكيف دائما

ً
عاما

 إلى حجمها الكبير واستثمارها الكبير السابق في التقنيات القديمة مثل الطباعة 
ً
اآلخر هو   واإلذاعة، والسبب ذلك جزئيا

الب املحتملين عبر أحدث التقنيات. وهكذا أصبحت الجامعات املفتوحة تواجه  أنها ال ترغب في منع الوصول إلى الط

 بسبب 
ً
 متزايدا

ً
إلى الجامعات التقليدية والذي استحوذ بعض أسواقها، والتطورات الجديدة مثل    توسع الوصول تحديا

MOOCs .واملوارد التعليمية املفتوحة والتي هي موضوع القسم التالي 
 

 بالكامل ألي شخص؟ هل ينب 1 -10النشاط 
ً

 غي أن يكون الوصول إلى التعليم بعد املرحلة الثانوية مفتوحا

 للجميع؟   .1
ً
 هل ينبغي أن يكون الوصول إلى التعليم بعد الثانوي أو التعليم العالي مفتوحا

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما القيود املعقولة على هذا املبدأ؟ 

؟ ماذا يجب أن يكون دور الحكومة إن وجد في
ً
 جعل ما سبق ممكنا

فلماذا يجب أن يكون التعليم حتى التعليم الثانوي    السؤال،إذا كانت إجابتك "ال" للجزء األول من هذا  

 ولكن ليس بعده؟ هل هو مجرد سبب مالي، أم أن هناك أسباب
ً
 مفتوحا

ً
 أخرى؟   ا

 هل الجامعات املفتوحة ال تزال ذات صلة في العصر الرقمي؟  .2
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 (OERاملصادر التعليمية املفتوحة ) 10-2

 

 Giulia Forsyth, 2012 ©  1-2-10الشكل 
 

تختلف املوارد التعليمية املفتوحة إلى حد ما عن التعليم املفتوح، حيث إنها في املقام األول محتوى، بينما يشمل التعليم  

 
ً
 من املحتوى والخدمات التعليمية، مثل املواد املصممة خصيصا

ً
املتعلم  دعم   وتدمج  اإلنترنت،عبر للتقديم املفتوح كال

 والتقويم. 

في ذلك الكتب املدرسية على اإلنترنت    اإلنترنت بماتغطي املوارد التعليمية املفتوحة مجموعة واسعة من التنسيقات عبر  

املستقلة  واملواد النصية املستندة إلى الويب املصممة للدراسة  يوتيوب،ومقاطع  بالفيديو،واملحاضرات املسجلة 

ختبارات  اال أو حتى مواد التقويم مثل    MOOCs  الرقمية والرسومات وبعضالبيانية    ة والرسومواملحاكااملتحركة    والرسوم

ملالحظات    pdfيمكن أن تتضمن املوارد التعليمية املفتوحة أيًضا شرائح عرض تقديمي أو ملفات    ة.  إجابات آلياملرفقة ب

 تعليمية مفتوحة، يجب أن تكون متاحة مجاًنا لالستخدام التعليمي على األقل.  موارداملحاضرة ولكي تكون  

 املصادر التعليمية املفتوحة مبادئ  10-2-1
( 2010 وآخرون،هو واحد من رواد املوارد التعليمية املفتوحة. اقترح هو وزمالؤه )هيلتون  David Wileyديفيد وايلي 

 أن هناك خمسة مبادئ أساسية للنشر املفتوح: 
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سمح لألشخاص باستخدام كل العمل أو جزء منه ألغراضهم  إعادة االستخدام • : أبسط مستوى من االنفتاح. ي 

 عليمي ملشاهدته في وقت الحق(. تنزيل فيديو ت املثال،الخاصة )على سبيل 

إرسال مقالة رقمية بالبريد  املثال، : يمكن لألشخاص مشاركة العمل مع اآلخرين )على سبيل إعادة التوزيع  •

 اإللكتروني إلى زميل(. 

أخذ كتاب مكتوب باللغة   املثال، : يمكن للناس تكييف العمل أو تعديله أو ترجمته أو تغييره )على سبيل  املراجعة •

 (.ةسبانيباللغة اإل يزية وتحويله إلى كتاب صوتي اإلنجل

 جديد.: يمكن للناس أخذ اثنين أو أكثر من املوارد املوجودة والجمع بينهما إلنشاء مورد التركيبإعادة  •

خذ محاضرات صوتية من دورة تدريبية واحدة وقم بدمجها مع شرائح من دورة تدريبية أخرى    املثال:على سبيل   •

 إلنشاء عمل جديد(. 

(، يحق لك االحتفاظ باملحتوى سواء كنت املؤلف  DRM: ال توجد قيود على إدارة الحقوق الرقمية )االحتفاظ •

 أو املعلم أو الطالب الذي يستخدم املادة.

-10انظر القسم  -  CC BY-NCه باملعايير الخمسة )يحتوي على ترخيص ؤ س ي املفتوح الذي تقر يحقق هذا الكتاب املدر 

على مستخدمي املوارد التعليمية املفتوحة التحقق من الترخيص الفعلي إلعادة االستخدام   مع ذلك، ينبغيأدناه(.  2-2

كن إعادة إنتاجها دون إذن ألسباب تجارية.  ال يم الكتاب والتي ألنه في بعض األحيان توجد قيود كما هو الحال مع هذا 

حماية    ال يمكن تحويله إلى كتاب للربح من قبل ناشر تجاري، على األقل دون إذن كتابي من املؤلف.    املثال،على سبيل  

أو   Creative Commonsاملشاع اإلبداعي  تحت ترخيص  ها حقوقك كمؤلف للموارد التعليمية املفتوحة يعني عادة نشر 

 ن الرخص املفتوحة. غيرها م 

 تراخيص املشاع اإلبداعي 10-2-2
ن األشخاص من الوصول بحرية إلى مواده  

ّ
ويعطيهم  هذه الفكرة التي تبدو بسيطة عن قيام "مؤلف" بإنشاء ترخيص يمك

الطبع والنشر وتكييفها دون مقابل أو إذن خاص، هي واحدة من األفكار العظيمة في القرن الحادي والعشرين.   حقوق 

 ألنواع    ما ولكنه هذا ال يسلب حقوق النشر الخاصة بشخص  
ً
ن صاحب حقوق الطبع والنشر من منح اإلذن تلقائيا

ّ
يمك

 طية. بيروقرا  إجراءات مختلفة من استخدام مواده دون مقابل أو أي 

 يوجد اآلن العديد من تراخيص املشاع اإلبداعي: 

• CC BY Attribution ،
ً
املنش ئ  ك ذكرون أني ماداموا: يتيح لآلخرين توزيع عملك وتعديله والبناء عليه حتى تجاريا

 حد. األصلي. هذا هو أكثر التراخيص املوص ى به لنشر واستخدام املواد املرخصة إلى أقص ى 

• CC BY-SA ك  ذكرون أني ما دامواإعادة مزج أعمالك وتعديلها والبناء عليها حتى ألغراض تجارية : يتيح لآلخرين

األصلي ويرخصون إبداعاتهم الجديدة بموجب شروط مماثلة. هذا مهم بشكل خاص إذا كان العمل  املنش ئ 

 مواد ألشخاص آخرين مرخص 
ً
 خالل املشاع اإلبداعي. ة وفق رخصة يتضمن أيضا

• CC BY-NDاألصلي. بشرط عدم التعديل واالعتراف باملنش ئ  التوزيع التجاري وغير التجاري  : يسمح بإعادة 

• CC BY-NC  يتيح لآلخرين إعادة مزج أعمالك وتعديلها والبناء عليها بطريقة غير تجارية ، وعلى الرغم من أن :

 وأن تكون غير تجارية ، فال يتعين عليهم ترخيص أ
ً
عمالهم املشتقة  أعمالهم الجديدة يجب أن تعترف بك أيضا

 للشروط 
ً
 نفسها. وفقا

• CC BY-NC-SA ، ذكرون  ي ما داموا: يتيح لآلخرين إعادة مزج أعمالك وتعديلها والبناء عليها بطريقة غير تجارية

 األصلي ويرخصون إبداعاتهم الجديدة بموجب شروط مماثلة.املنش ئ  ك أن
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• CC BY-NC-ND ،من بين ستة تراخيص رئيسية 
ً
لآلخرين فقط بتنزيل أعمالك ومشاركتها  مح يس: األكثر تقييدا

. وال يقومون باألصلي املنش ئ ك ذكرون أن ي ما داموا مع اآلخرين  
ً
 تغييرها بأي طريقة أو استخدامها تجاريا

  
 الختيار ترخيص  

ً
إذا كنت ترغب في تقديم املواد الخاصة بك كمصادر تعليمية مفتوحة فهذه عملية بسيطة نسبيا

 وتطبيقه على أي جزء من العمل )انظر املشاع اإلبداعي اختر الترخيص(.  
 

 
 طيف تراخيص املشاع اإلبداعي 2-2-10الشكل 

 

 املوارد التعليمية املفتوحة مصادر  10-2-3
،  MERLOT  الثانوي،التعليم ما بعد    املثال:هناك العديد من "مستودعات" املوارد التعليمية املفتوحة )انظر على سبيل  

OER Commons ،for k-12، Edutopia  تحتوي شبكة التعليم املنهي املفتوح على دليل ممتاز للعثور على املوارد .)

 واستخدامها.  التعليمية املفتوحة

عند البحث عن موارد تعليمية مفتوحة محتملة على الويب تحقق ملعرفة ما إذا كان املورد لديه ترخيص   ذلك،ومع 

 املشاع اإلبداعي أم ال أو بيان يعطي اإلذن بإعادة االستخدام.  

القلق بشأن حقوق النشر  قد يكون من املمارسات الشائعة استخدام املوارد املجانية )بدون تكلفة( دون الحاجة إلى 

  املواقع مثل العديد من  املثال: تتيح ولكن هناك مخاطر دون ترخيص واضح أو إذن إلعادة االستخدام. على سبيل 

OpenLearn    من   التجارية،االستخدام الفردي والشخص ي فقط لألغراض غير 
ً
مما يعني توفير رابط للموقع للطالب بدال

 في التدريس  
ً
الخاص بك. إذا كان لديك أي شك بشأن الحق في إعادة االستخدام فتحقق من مكتبتك  دمج املواد مباشرة

 أو قسم امللكية الفكرية. 

 محدوديات املوارد التعليمية املفتوحة 10-2-4
النسخة األصلية. يتمثل النقد    أنشأواال يزال قبول املدربين ملصادر التعليم املفتوحة في حده األدنى بخالف أولئك الذين  

 في: رئيس ي ال
ً
وجود   دون الكم الهائل من النصوص ، و ضعف جودة العديد من املوارد التعليمية املفتوحة املتاحة حاليا

 في ملفات  
ً
 ما يكون متاحا

ً
واملحاكاة الخام والرسومات ذات  ،  التي ال يمكن تغييرها أو تعديلها بسهولة  PDFتفاعل، وغالبا

 والتصميمات التي تفشل في توضيح املفاهيم األكاديمية التي تهدف إلى توضيحها.   الضعيفة، الجودة
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( في دراسة استقصائية ملواقف املستخدمين املحتملين تجاه املوارد التعليمية املفتوحة  2013)  Falconer  فالكونر   توصل

 في أوروبا إلى االستنتاج التالي:

  -الثقة الثقافية في الحصول على ش يء مقابل ال ش يء  املفتوحة وعدموارد التعليمية إن قدرة الجماهير على املشاركة في إنتاج امل

قد يستغل مقدمو الخدمات / الناشرون التجاريون الذين يولدون الثقة من خالل    تثير مخاوف املستخدمين بشأن الجودة.

 
ً

. يعد اإليمان بالجودة محركا
ً

  اإلعالنات وتغطية السوق واإلنتاج الالمع مجانا
ً

ملبادرات املوارد التعليمية املفتوحة ولكن مسألة   هاما

لم يتم حلها ولم يتم حل مسألة ما إذا كانت    االطرق القادرة على ضمان الجودة التي يمكن للجميع )من حيث املبدأ( املساهمة فيه

 بالقدر الكافيليس الرسمية عمليات نقل الجودة اليوجد لبس فيها. إن نظام املوافقة 
ً

الذي يقدمه   ، كما إن دقة التقويممرنا

شف بالقدر الكافيالسياقية وغيرها من التدابير املستخدم 
 

كت  . لم ت 

إذا كان من املفترض أن يتم تناول املوارد التعليمية املفتوحة من قبل العديد من املبدعين في املوارد التعليمية املفتوحة  

 إلى تصميم جيد.  تحتاج فسوف 

 هي أن تكون الجامعة املفتوحة  ن فاجئ إذربما ال يكون من امل
ً
 iTunesعلى  لموارد التعليمية املفتوحة لاألكثر استخداما

University  ، أي البوابة  لموارد التعليمية املفتوحة خاصة بها،لأنشأت الجامعة املفتوحة بوابة  إلى أن OpenLearn  ،

 للدراسة املستقلة عبر اإلنترنت.تقدم مواد نصية خاصة بها من دوراتها املصممة  التي  
ً
يعد التصميم    أخرى، مرة      خصيصا

 في ضمان جودة املوارد التعليمية املفتوحة. 
ً
 حاسما

ً
 عامال

 آخر للبطء في تبني املوارد التعليمية  2013اقترح هامبسون )
ً
 فيما يتعلق بالصورة الذاتية املهنية    املفتوحة،( سببا

ً
خاصة

  "، يس. يجادل هامبسون بأن أعضاء هيئة التدريس ال يرون أنفسهم كمدرسين "عادلينللعديد من أعضاء هيئة التدر 

مما يجعلهم   بهم،ة. لذلك يحتاج تعليمهم إلى وضع ختم خاص لبل هم مبدعون وناشرون للمعرفة الجديدة أو األصي

  مثل تعليمية املفتوحة ال إطالق صفات عديدة على املوارديترددون في دمج أو "نسخ" أعمال اآلخرين. يمكن بسهولة 

هيئة التدريس من "افنانين" إلى "حرفيين".  بالتالي تحّول  و   األصلي،وليس العمل    "املستنسخة"،واملعرفة    "،املعرفة "املعبأة

 نقف على أكتاف العمالقة    -يمكن القول أن هذا السبب سخيف  
ً
وبالنسبة    املهم،لكن اإلدراك الذاتي هو    - فنحن جميعا

هناك ذرة من الحقيقة في الحجة. من املنطقي بالنسبة لهم أن يركزوا تعليمهم على أبحاثهم الخاصة.   البحث،ألساتذة 

 هناك؟  لدينالكن كم من ريتشارد فاينمانز 

  
ً
واضحة  الترخيص  المعلومات    والذي يترافق مع غياب   "،كبير بين "مجاني" )بدون تكلفة مالية( و "مفتوح   خلطيوجد أيضا

ولكنها ليست   مجانية، Coursera MOOCsتعد  املثال،ارد التعليمية املفتوحة. على سبيل حول العديد من املو 

 لحقوق    Coursera MOOCs"مفتوحة": يعد إعادة استخدام املواد في معظم  
ً
ضمن التدريس الخاص بك دون إذن انتهاكا

مما يعني أن املؤسسات األخرى يمكنها اعتماد أو تعديل   املصدر،مفتوحة  edX MOOCتعد منصة   الطبع والنشر.

هناك استثناءات على كال    ذلك،تميل إلى االحتفاظ بحقوق النشر. ومع    edXولكن املؤسسات حتى على    البوابة،برنامج  

 لديها ترخيص مفتوح(. MOOCsالنظامين. )عدد قليل من 

 مسألة 
ً
ظهر البحث في التعلم أن املحتوى يمكن تعلمه   عنة التعليمية املفتوح استقالل املواردهناك أيضا السياق. ي 

، وقبلعندما يكون املتعلم  و بشكل أفضل ضمن السياق )التعلم املوضعي(،  
ً
يستطيع املتعلم بناء    ش يء عندماكل    نشطا

، ول
ً
فحم. بمعنى  سلعة مثل ال يساملعرفة بنشاط من خالل تطوير املعنى والفهم "متعدد الطبقات". املحتوى ليس ثابتا

عتقد أنه ي  آخر، الفحم في شاحنة. التعلم عملية ديناميكية تتطلب  شبه نقل  ال يتم تعلم املحتوى بشكل فعال إذا كان ي 

والتعليقات. تتطلب عمليات "املعامالت"   الفهم، واختبار  الجديدة،وتعديل التعلم السابق لدمج األفكار  قصاءاالست

 من التفكير 
ً
ردود الفعل والتفاعل مع   ذلك،واألهم من  درب(.يقات من خبير )املعلم أو املوالتعل الشخص ي،مزيجا

 األصدقاء والعائلة وزمالئهم من املتعلمين. 
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والسياقية  طويرية تجريده من هذه املكونات التالتي تحاول طبيعته ناتجة عن الضعف في املحتوى املفتوح نقاط إن 

املوجود في  الفحم،فإن املوارد التعليمية املفتوحة تشبه  أخرى،وبعبارة   والبيئية التي تعتبر ضرورية للتعلم الفعال.

 قيما للغاية ولكن يجب أن يتم استخراجه وتخزينه من يأتي لفي انتظار مكان ما 
ً
  لتحميل. الفحم بالطبع ال يزال منتجا

تحول املوارد التعليمية املفتوحة من  ومعالجته. يجب إيالء املزيد من االهتمام لتلك العناصر السياقية التي  وشحنه

"املحتوى" الخام إلى تجربة تعليمية مفيدة. هذا يعني أن املدرسين بحاجة إلى بناء خبرات تعليمية أو بيئات تتناسب  

 . املوارد التعليمية املفتوحة معها

عة من مجموعة التعليم  للحصول على نظرة عامة مفيدة للبحث حول املوارد التعليمية املفتوحة انظر مشروع املراج

والذي يهدف إلى توفير البحوث القائمة على األدلة بشأن تبني املوارد   ROER4Dاملفتوح. مشروع بحث مهم آخر هو 

 التعليمية املفتوحة عبر عدد من البلدان في أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا. 

 املفتوحة كيفية استخدام املوارد التعليمية 10-2-5
أو إتاحة   مفتوحة، ون بشكل متزايد على إنشاء موارد تعليمية بيعمل املعلمون واملدر  ،على الرغم من القيود السابقة 

 لآلخرين الستخدامها بموجب ترخيص املشاع اإلبداعي. هناك أعداد متزايدة من املستودعات أو البوابات  
ً
املوارد مجانا

  . صول إلى املوارد التعليمية املفتوحة. مع توسع كمية املوارد التعليمية املفتوحة حيث يمكن ألعضاء هيئة التدريس الو 

ون بشكل متزايد من العثور على املوارد التي تناسب سياق التدريس الخاص بهم.  ب من املرجح أن يتمكن املعلمون واملدر 

 لذلك هناك العديد من الخيارات:

ودمجها أو تعديلها في الدورات التدريبية الخاصة   آخر، أخذ املوارد التعليمية املفتوحة بشكل انتقائي من مكان  •

 بك.

إنشاء موارد رقمية للتدريس الخاص وجعلها متاحة لآلخرين )انظر على سبيل املثال إنشاء املوارد التعليمية   •

 ا(. املفتوحة والجمع بين التراخيص من جامعة والية فلوريد

بناء دورة حول املوارد التعليمية املفتوحة حيث يتعين على الطالب العثور على محتوى لحل املشكالت أو كتابة   •

 التقارير أو إجراء بحث حول موضوع ما )انظر السيناريو في بداية هذا الفصل(. 

 . ينثم بناء أنشطة الطالب وتقويمها وتقديم الدعم للمتعلم ،OERuخذ دورة كاملة من أ •

يمكن استخدام   املثال، مكن للمتعلمين استخدام املوارد التعليمية املفتوحة لدعم أي نوع من التعلم. على سبيل ي

OpenCourseWare (OCW)  ال  أو قد يذهب الطالب الذين  االهتمام،من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ملجرد

نفس املوضوع )انظر  تدريس لى نهج بديل لللحصول ع إحدى دورات املوضوعات في محاضرة في الفصل إلى  يفهمون 

 (. بالسيناريو 

 يزال يستحق كل هذا الجهد ما 10-2-6
على الرغم من بعض القيود أو نقاط الضعف الحالية في املوارد التعليمية املفتوحة فمن املحتمل أن يزداد استخدامها  

يمكن الوصول إليها  الجودة  عالية فر مواد اوذلك ببساطة ألنه من غير املنطقي خلق كل ش يء من الصفر عندما تتو 

اختيار الوسائط أن هناك اآلن كمية متزايدة من املواد املفتوحة املمتازة  عندما ناقشنا    8بحرية وسهولة. رأينا في الفصل  

يقة  أن هذا ال بد أن يغير طر   10-11فقط مع مرور الوقت. سنرى في القسم    يزداداملتاحة للمعلمين واملدربين. هذا سوف  

إحدى امليزات األساسية للتدريس في  املفتوحة أنهاتثبت املوارد التعليمية  الواقع سوففي   تصميم الدورات وعرضها.

 العصر الرقمي.
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 اتخاذ قرار بشأن املوارد التعليمية املفتوحة  2-10النشاط 

كانت هذه تجربة إيجابية  هل استخدمت املوارد التعليمية املفتوحة في الدورة )الدورات( الخاصة بك؟ هل  .1

 أم سلبية؟ 

هل   فما هو / هي السبب )األسباب( الرئيسية؟  املفتوحة،إذا لم تكن قد استخدمت املوارد التعليمية  .2

 كيف يمكن أن يتم تحسين هذه املوارد؟ استكشفت؟ استكشفت ما هو متاح؟ ما هي جودة ما 

 إلنشاء أو تعديل موادك   في ظل .3
ً
 موارد تعليمية مفتوحة  ح لتصبأي ظروف ستكون مستعدا

 

 املراجع 
Falconer, I. et al. (2013) Overview and Analysis of Practices with Open Educational Resources in Adult Education 
in Europe Seville, Spain: European Commission Institute for Prospective Technological Studies 
Hampson, K. (2013) The next chapter for digital instructional media: content as a competitive difference 
Vancouver BC: COHERE 2013 conference 
Hilton, J., Wiley, D., Stein, J., & Johnson, A. (2010). The four R’s of openness and ALMS Analysis: Frameworks for  
open educational resources. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 25(1), 37–44 
See also: 
Li, Y, MacNeill, S., and Kraan, W. (undated) Open Educational Resources – Opportunities and Challenges for 
Higher Education Bolton UK: JISC_CETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://openeducationeuropa.eu/en/article/Overview-and-Analysis-of-Practices-with-Open-Educational-Resources-in-Adult-Education-in-Europe
http://openeducationeuropa.eu/en/article/Overview-and-Analysis-of-Practices-with-Open-Educational-Resources-in-Adult-Education-in-Europe
http://openeducationeuropa.eu/en/article/Overview-and-Analysis-of-Practices-with-Open-Educational-Resources-in-Adult-Education-in-Europe
http://cohere.ca/conference-2013-presentations/
http://wiki.cetis.ac.uk/images/0/0b/OER_Briefing_Paper.pdf
http://wiki.cetis.ac.uk/images/0/0b/OER_Briefing_Paper.pdf
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 والبيانات املفتوحة، والبحوث املفتوحة، الكتب املفتوحة 10-3
 

 
 Open Staxالكتب املدرسية املفتوحة : 1-3-10الشكل 

 الكتب املدرسية املفتوحة  10-3-1
وفي أمريكا الشمالية    أكثر،دوالر أو    200لطالب، تكلف بعض الكتب املدرسية  التي يتحملها اتكلفة الكتب املدرسية    تزداد

طلب من    على الكتب املدرسية.   1000و  800ما بين    إنفاقالجامعة  طالب  قد ي 
ً
الكتاب املدرس ي املفتوح من      دوالر سنويا

    ناحية أخرى هو منشور مرخص بشكل مفتوح مجاني للتنزيل لالستخدام التعليمي أو غير التجاري 
ً
 كتابا

ً
)أنت تقرأ حاليا

(. هناك عدد  
ً
وكتالوج    رايس،من جامعة    OpenStax Collegeمثل    املفتوحة،متزايد من املصادر للكتب املدرسية  مفتوحا

 الكتب األكاديمية املفتوحة في جامعة مينيسوتا. 
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فتوح بالتعاون مع مقاطعتي ألبرتا  املدرس ي املكتاب ال في كولومبيا البريطانية تمول حكومة املقاطعة مشروع 

 في مجاالت املواد  وساسكاتشوان. يركز مشروع ا 
ً
لكتاب املدرس ي املفتوح على توفير الكتب املدرسية املرخصة علنا

األكاديمية العليا وكذلك في التدريب على املهارات والتدريب. في كولومبيا البريطانية )كما هو الحال في العديد من املصادر  

 ما  وفي بعض الحاالت يتم ت ،األخرى( يتم اختيار جميع الكتب ومراجعتها
ً
طويرها من قبل هيئة التدريس املحلية. غالبا

 للتفكير    الجديدة، بمعنى املعرفة    "،ال تكون هذه الكتب املدرسية "أصلية
ً
ولكنها ملخصات مكتوبة بعناية وموضحة جيدا

 الحالي في مختلف املجاالت الدراسية.

 مزايا الكتب املدرسية املفتوحة  10-3-1-1

يمكن    والحكومات من خالل املنح واملساعدات املالية مليارات الدوالرات كل عام على الكتب املدرسية.يدفع الطالب 

 كبير. إلى حدخفض الكتب املدرسية املفتوحة تكلفة التعليم  تأن 

صل  هناك أيضا اعتبارات أخرى. من املألوف رؤية مجموعات طويلة في متاجر الكتب بالكلية خالل األسبوع األول من الف

 ألن الطالب يبحثون عن 
ً
(. نظرا

ً
 ثمينا

ً
 دراسيا

ً
مستعملة من الكتب من طالب   نسخالدراس ي األول )والذي يستغرق وقتا

 على نسختهم بالفعل.  وااألسبوع الثاني أو الثالث من الفصل الدراس ي قبل أن يحصلنتظرون حتى  قد يو  ،آخرين

  طالب الرياضيات في السنة األولى يحصل  لى بحث يوضح أنه عندما  إمن املشاع اإلبداعي    Cable Greenكابل غرين    أشار  

اليوم األول فإنهم يحققون أداء أفضل بكثير من الطالب الذين ال يحصلون في كثير من األحيان    ذكتبهم املدرسية من   على

 Florida Virtualي على الكتب املدرسية األساسية حتى ثالثة أسابيع من الدورة. كما أشار إلى األبحاث التي أجريت ف

Campus    املئة( ببساطة ال يشترون جميع الكتب املدرسية املطلوبة ب  60والتي تشير إلى أن العديد من الطالب )أكثر من

 (.Green ،2013ولكن التكلفة هو السيب الرئيس ي )  متنوعة،ألسباب 

)الناشرين التجاريين( وتوفر   اءالوسطدور  مباشرة وتلغيفلماذا ال ينبغي على الحكومة أن تدفع ملبدعي الكتب املدرسية 

 عبر  التكلفة وتوزعاملئة من ب 80أكثر من 
ً
رخصة املشاع   اإلنترنت تحتالكتب على الطالب )أو أي شخص آخر( مجانا

 100الطالب بوصول رقمي مجاني بنسبة  جميع    للكتب املدرسية املفتوحة في: يتمتع  Cable Greenاإلبداعي؟ تتمثل رؤية  

 اليوم األول.  منذ املئة إلى جميع املواد ب

 محدوديات الكتب املدرسية املفتوحة  10-3-1-2

أن  سواء كانت مفتوحة أم ال. ترى مورفي  املدرسية،للكتب األساسية ( عن الفكرة 2103) Murphy تساءل مورفيت

أما في   من أشكال البث الجماعي. شكٌل ، و القرن التاسع عشرفي ة ي صناعال مخلفات الثورةالكتب املدرسية هي من 

يجب على الطالب العثور على املواد الرقمية والوصول إليها وجمعها عبر اإلنترنت. الكتب   والعشرين،القرن الحادي 

ب،املدرسية هي مجرد 
 
ال بد من االعتراف بأن الكتب املدرسية   ذلك،لطالب. ومع تحضيره ليقوم املؤلفون ب تعليم معل

  فستكون  التعليم، وإذا بقي بقي األمر كذلك، ال تزال العملة األساسية ملعظم أشكال 
ً
  الكتب املدرسية املفتوحة بديال

 أفضل بكثير للطالب من الكتب املدرسية املطبوعة باهظة الثمن.

جاني" يعني جودة رديئة. نفس الحجج حول جودة املوارد  أن "مضمني خالصته الجودة ال تزال مصدر قلق. هناك تحيز 

 على الكتب املدرسية املفتوحة. على وجه 
ً
تشتمل الكتب املدرسية باهظة   الخصوص،التعليمية املفتوحة تنطبق أيضا

 على أنشطة مضمنة ومواد تكميلية مثل القراءات اإلضافية وأسئلة التقويم. 
ً
 عادة

ً
 الثمن املنشورة تجاريا

آخرون )بمن فيهم أنا( عن التأثير املحتمل للنشر "املفتوح" على إنشاء أعمال أصلية ال يحتمل أن تحصل على   يتساءل

 من منهج قياس ي  لن تكون إما متخصصة للغاية أو ستكون دعم من الحكومة ألنها 
ً
هل   آخر،بمعنى  للموضوع؛جزءا

 على تنوع النشر؟ ما ؤثر سي
ً
 سلبيا

ً
إذا لم يكن هناك   فريد،شخص اآلن لنشر عمل فع أي الذي يدفتح النشر تأثيرا

 
ً
،مكافأة مالية لهذا الجهد؟ تظل كتابة كتاب أصلي واحد مؤلف عمال

ً
 ومع ذلك يتم نشره.  شاقا
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للمؤلف إلنشاء   يجب دفعهاهناك تكاليف "، فإن على الرغم من أن هناك اآلن مجموعة من خدمات النشر "املفتوحة

لقد استخدمت مدونتي    املثال؟ ملراجعة على سبيل  التحرير أو  اتخصصة أو  املرسومات  ف السيدفع تكاليعمل أصلي. من  

هذا ال يعني وجود خبراء كبار في هذا املجال يقومون   للغاية لكنوقد أثبت ذلك أنه مفيد  كتابي،ملراجعة أقسام من 

 بمراجعة منهجية قبل النشر. 

 ومعر 
ً
تجربتي  فإن    أخرى،فة متخصصة لتسويق الكتب بفعالية. من ناحية  التسويق هو قضية أخرى. يستغرق األمر وقتا

 هي أن الناشرين  بعد
ً
 تجاريا

ً
للغاية في تسويق الكتب املدرسية املتخصصة بشكل   ضعفاءأن نشرت اثني عشر كتابا

من جميع    باملائة  90إلى    85بينما ال يزال الناشر يحصل على    بنفسه،ويتوقعون من املؤلف أن يقوم بالتسويق    صحيح،

 إيرادات املبيعات. ومع ذلك هناك تكاليف حقيقية في تسويق كتاب مدرس ي مفتوح. 

الكثير من العمل لدعم النشر املفتوح للعمل األصلي في شكل  هناك كيف يمكن استرداد كل هذه التكاليف؟ ال يزال 

رها والحفاظ عليها؟ إذا كان نشر الكتب  فماذا يعني ذلك بالنسبة لكيفية إنشاء املعرفة ونش  كذلك، كتاب. إذا كان األمر  

، فسيلزم تطوير نماذج أعمال جديدة ومستدامة على وجه 
ً
قد يكون شكل ما من أشكال  و  الخصوص، املدرسية ناجحا

.
ً
 الدعم الحكومي أو الدعم املالي للكتب املدرسية املفتوحة ضروريا

لى  إصول و مجرد الإن ة على الحل. إال أنها ليست مشكالت عصي   مهمة،  قضاياعلى الرغم من أن هذه كلها  ذلك،ومع 

   جيدة نسبة
ً
 خطوة كبيرة إلى األمام. سيكون من الكتب املدرسية الرئيسية املتاحة للطالب مجانا

10-3-1-3  
 

 م كتاب مدرس ي مفتوح ا ستخدا ي و م كيفية تبّن تعل

اعتماد الكتب املدرسية    حول   P2PUقصيرة على بوابة    MOOC  دورة  ي كولومبيا البريطانية بتنظيم قام الحرم الجامعي ف

حتوي على  تزال تال  ا إال أنه املوقع،عند الوصول إلى  موجودةكون ت قد ال  هذه الدورة على الرغم من أن   املفتوحة.

 في ذلك مقاطع الفيديو.  املواد بما معظم 

 املفتوحةاألبحاث  10-3-2
تطلب الحكومات في بعض البلدان مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا واململكة املتحدة من جميع البحوث املنشورة  

 بشكل رقمي. في 
ً
أعلن وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا    كندا، كنتيجة للتمويل الحكومي أن يكون الوصول إليها مفتوحا

 ( ما يلي:2015فبراير  27)

عدلةتتطلب سياسة الوصول املفتوح 
 
على املنشورات أن تكون جميع منشورات املجالت التي   Tri-Agency امل

 عبر اإلنترنت في غضون 
ً
  12يراجعها النظراء والتي تمولها إحدى وكاالت املنح الفيدرالية الثالث متاحة مجانا

 .
ً
 شهرا

 تعنى قرارات املحكمة العليا والتشريعات
ً
أنه من األسهل بكثير الوصول إلى املواد   2014الجديدة في عام   وفي كندا أيضا

 املجانية عبر اإلنترنت واستخدامها ألغراض تعليمية رغم أنه ال تزال هناك بعض القيود. 

يقاتلون بشكل مفهوم. عندما تتمتع مجلة أكاديمية    األكاديمية،الذين سيطروا على سوق املجالت    التجاريون، الناشرون  

 على الباحثين إلتاحة   البحوث،ية وبالتالي لها وزن كبير في تقويم منشورات بسمعة عال
ً
فإن الناشرين يفرضون رسوما

 
ً
 مثبط  البحث عالنية. تعتبر أعمال النشر في مجلة ثابتة عامال

ً
للباحثين للنشر في املجالت املفتوحة األقل شهرة دون   ا

 الحاجة إلى الدفع للحصول على النشر. 

من خالل إنشاء مجالت   النظام، أن يكون األمر مجرد مسألة وقت قبل أن يتصدى األكاديميون لهذا يمكن  ذلك،ومع 

مراجعتها من ِقبل النظراء والتي سيتم اعتبارها على أعلى مستوى من جودة األوراق وحالة النشر   جري خاصة بهم ت

أعلى معايير مراجعة    بعد تحقيقنشر البحث العلمي املفتوح إال ي   ذلك لنعلى الرغم من   أخرى، للباحثين. املجالت. مرة  
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من خالل إيجاد نموذج أعمال مستدام وبواسطة الباحثين أنفسهم الذين يسيطرون على   الجودة، متطلبات األقران و 

 عملية النشر. 

 متاحة  لذلك،
ً
 .ع للجميبمرور الوقت يمكننا أن نتوقع أن تصبح جميع األبحاث األكاديمية تقريبا

 البيانات املفتوحة 10-3-3
ضم معظم الدول املتقدمة  تي توقع وزراء العلوم من جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال ،2004في عام 

 ينص بشكل أساس ي على ضرورة إتاحة جميع بيانات األرشيف املمولة من القطاع العام للجمهور. بعد  
ً
في العالم، إعالنا

نشرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام   األعضاء،ملؤسسات املنتجة للبيانات في الدول مناقشة مكثفة مع ا

 بادئ التوجيهية للوصول إلى بيانات البحوث من التمويل العام. األسس وامل 2007

 Humanشري )ربما يكون مشروع الجينوم الب  العلوم،املصدران الرئيسيان للبيانات املفتوحة هما العلم والحكومة. في 

Genome أفضل مثال، وقد أنشأت عدة حكومات وطنية أو حكومات إقليمية مواقع على شبكة اإلنترنت لتوزيع   ( هو

 لبيانات في كندا. تجمعها مثل دليل كولومبيا البريطانية لجزء من البيانات التي 

 مما يوفر امل  أخرى،مرة  
ً
إمكانات عالية  التي تقدم  زيد من املوارد  أصبحت كميات متزايدة من البيانات املهمة متاحة علنا

 للتعلم.

سيتم استكشاف أهمية تدريس وتعلم التطورات في مجال الوصول املفتوح واملوارد التعليمية املفتوحة والكتب املدرسية  

 املفتوحة والبيانات املفتوحة بشكل أكمل في القسم التالي. 
 

 األخرى استخدام املوارد املفتوحة   3-10النشاط 

ملعرفة ما إذا   B.C. open textbook projectو Open Academics Textbookو OpenStax Collegeابحث في  .1

 كان هناك أي كتب مدرسية مفتوحة مناسبة ملوضوعك. 

املجالت املفتوحة املوجودة في مجال موضوعك؟ )قد تكون مساعدة أمين املكتبة مفيدة هنا(. هل املقاالت   ما .2

 النوعية؟ هل يمكن أن يستخدمها طالبك إذا كانوا يقومون بإجراء األبحاث في هذا املجال؟ جيدة 

اطلب من أمين املكتبة املساعدة في البحث عن مواقع البيانات املفتوحة التي قد تحتوي على بيانات مفيدة   .3

مع القليل    بأنفسهم،  يمكنك استخدامها في التدريس. هل سيتمكن الطالب من العثور على مواقع البيانات هذه

 هذه البيانات املفتوحة في تعلمهم؟  استخداممن اإلرشادات؟ كيف يمكنهم 
 

 املراجع 
Green, C. (2013) Open Education, MOOCs, Student Debt, Textbooks and Other Trends Vancouver BC: COHERE 
2013 
conference 
Murphy, E. (2103) Day 2 panel discussion Vancouver BC: COHERE 2013 conference (video: 4’40” from start) 

 
 
 
 
 
 

http://cohere.ca/conference-2013-presentations/
http://cohere.ca/conference-2013-videos/


339 
 

 تحول جذري؟ هل هناكتداعيات "االنفتاح" على تصميم املقرر والبرنامج:  10-4

أعتقد أن التطورات في املوارد   اإلعالم،تلقت في السنوات األخيرة كل اهتمام وسائل  MOOCsعلى الرغم من أن 

والبحث املفتوح والبيانات املفتوحة ستكون أكثر أهمية بكثير من   املفتوحة،والكتب املدرسية  املفتوحة،التعليمية 

MOOCs  .وأكثر ثورية بكثير. فيما يلي بعض األسباب 

ا  10-4-1 ا ومفتوح  ا مجاني   سيكون كل املحتوى تقريب 

 
 املكسيك ،Pie de la Cuesta ومجاني،شاطئ مفتوح  : 1-4-10الشكل 

 Tony Bates 2015 CC BY-NCصورة: © ال

    -في نهاية املطاف سيكون معظم املحتوى األكاديمي متاًحا بسهولة ومجاًنا عبر اإلنترنت  
ً

ألي شخص. قد يعني هذا تحوال

  
ً
في السلطة من املعلمين واملدرسين إلى الطالب. لن يبقى الطالب يعتمدون على املعلمين كمصدر رئيس ي للمحتوى. حاليا

  OpenCourseWareستهم املحلية ألن تدريس املوضوع أفضل وأكثر وضوًحا على  يترك بعض الطالب املحاضرات في مؤس

أو أكاديمية خان. إذا كان بإمكان الطالب الوصول إلى أفضل املحاضرات أو املواد التعليمية مجاًنا من أي   MOOCsأو 

من مدرب متوسط املستوى    فلماذا يريدون الحصول على محتوى   الرائدة،بما في ذلك أتحاد الجامعات    العالم،مكان في  

 ؟ وما هي القيمة املضافة التي يقدمها هذا املعلم لطالبه؟Midwest State Universityجامعة في 

أو املدرب   سيتبعها املعلمولكن هذا يعني التفكير بعناية فائقة في الطريقة التي  السؤال، هذا  عن توجد إجابات جيدة 

 ومختلًفا عما يمكن للطالب الوصول إليه في أي مكان آخر. بالنسبة إلى أساتذة  
ً
لصياغة املحتوى وتقديمه لجعله فريدا

قد يكون وجهة نظرهم   اآلخرين،وللمدربين  بعد؛قد يشمل ذلك الوصول إلى أحدث األبحاث التي لم تنشر  البحوث،

مزيج فريد من املوضوعات لتوفير نهج متكامل متعدد التخصصات. ما    رين،لآلخوبالنسبة    معين،الفريدة حول موضوع  

لن يقبله معظم الطالب هو إعادة تعليب املحتوى "القياس ي" الذي يمكن العثور عليه بسهولة في أي مكان آخر على  

 اإلنترنت وبجودة أعلى. 

فقد يكون    الرقمي،رات األساسية الالزمة في العصر  إذا نظرنا إلى إدارة املعرفة باعتبارها واحدة من املها  ذلك،عالوة على  

 من أن يفعل املعلمون ذلك ألجلهم.  
ً
من األفضل تمكين الطالب من العثور على املحتوى وتحليله وتقويمه وتطبيقه بدال
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عم  فإن ما يبحث عنه الطالب بشكل متزايد من مؤسساتهم املحلية هو الد  آخر،إذا كان معظم املحتوى متاًحا في مكان  

 من تقديم املحتوى. وهذا يعني توجيههم إلى مصادر مناسبة    تعلمهم،في  
ً
واملساعدة عندما يكافح الطالب   للمحتوى،بدال

وتوفير الفرص للطالب لتطبيق معارفهم وتطوير املهارات وممارستها. وهذا يعني إعطاء مالحظات سريعة   املفاهيم،مع 

هذا يعني خلق بيئة تعليمية ثرية يمكن للطالب من خاللها   ش يء،ل وذات صلة عندما يحتاج الطالب إليها. قبل ك

ومن اختيار املحتوى وهيكلته   املعرفة،(. وهذا يعني نقل التدريس من نقل املعلومات إلى إدارة 1الدراسة )انظر امللحق 

 وتقديمه إلى دعم املتعلم. 

 وبالتالي بالنسبة ملعظم الطالب داخل جامعتهم أو كليتهم )مع استث
ً
فإن جودة    (،ناء محتمل لجامعات البحث األكثر تقدما

الذي يمكنهم الحصول عليها من أي مكان. هذا    املحتوى،دعم التعلم سوف تكون في النهاية أكثر أهمية من جودة تقديم  

 تحد كبير للمعلمين الذين يعتبرون أنفسهم في املقام األول خبراء املحتوى. 
 

 التجزئة 10-4-2
 

 
 Sol LeWitt  ،1999من تأليف  جوانب،هرم من أربعة  2-4-10الشكل 

 Cliff ،Flickr ،© CC Attribution 2.0صورة: ال
 

تتراوح بين خمس دقائق إلى ساعة   تعليمية،كوحدات  صغيرة أو إما كأدوات تعليمية  مفتوحة، إنشاء موارد تعليمية 

بدأت تؤدي إلى تطبيق مبدأين من املبادئ األساسية لتطبيق املوارد   لألسواق، والتنويع املتزايد  املواد،واحدة من 

املتاح في شكل رقمي   املحتوى،يمكن دمج نفس  آخر،التعليمية املفتوحة وإعادة استخدامها وإعادة مزجها. بمعنى 

التعليمية املفتوحة األخرى إلنشاء وحدة تعليمية  و / أو دمجها مع املوارد    املختلفة، في مجموعة من التطبيقات    مفتوح، 

 كما في السيناريو ح.  واحد،أو دورة تدريبية أو برنامج 

بتشجيع املؤسسات على إنشاء املوارد التعليمية    اإلنترنت،من خالل صندوق تطوير الدورات عبر    أونتاريو،تقوم حكومة  

هيئة التدريس لديها ممن يعملون في أقسام مختلفة   جمعت العديد من الجامعات أعضاء لذلك،املفتوحة. نتيجة 

اإلحصاء( لتطوير املوارد التعليمية املفتوحة "األساسية" التي يمكن مشاركتها    املثال، لتدريس نفس املحتوى )على سبيل  
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ة متكاملة  بين األقسام. تتمثل الخطوة املنطقية التالية في جمع أعضاء هيئة اإلحصاء عبر نظام أونتاريو وتطوير مجموع

من وحدات املوارد التعليمية املفتوحة حول اإلحصاء التي ستغطي أجزاء كبيرة من منهج اإلحصاء. سيكون للعمل مًعا  

 الفوائد التالية: 

خاصة إذا   واحد،جودة أعلى نتيجة تجميع املوارد )وجود اثنين من الخبراء األساسيين في املوضوع أفضل من  •

 (؛ترافق مع دعم من مصممي التعليم ومنتجي الويب

 إنتاجه؛ توفير موارد تعليمية مفتوحة أكثر مما يستطيع املدرب أو املؤسسة  •

 تكرار؛ تماسك املوضوع وعدم وجود  •

تخدم أعضاء هيئة التدريس في مؤسسة ما مواد تم إنشاؤها في مؤسسة أخرى إذا كانت لديهم  احتمالية أن يس •

 مدخالت في اختيار وتصميم املوارد التعليمية املفتوحة من مؤسسات أخرى. 

  سيتمكن املعلمون )والطالب( من بناء املناهج الدراسية من خالل  املفتوحة،مع ازدياد نطاق ونوعية املوارد التعليمية 

مجموعة من "عناصر البناء" الخاصة باملدارس التعليمية املفتوحة. سيكون الهدف هو تقليل وقت املعلم في إنشاء مواد  

واستخدام   (، )ربما التركيز على إنشاء موارد تعليمية مفتوحة خاصة بهم في مجاالت ذات موضوع محدد أو خبرة بحثية

 وى. وقتهم في دعم تعلم الطالب أكثر من تقديم املحت 

 تفكيك الخدمات 10-4-3
 كحزمة كاملة، وعرضها بشكل  التي تقدمهاالخدمات  والرقمنة تقسيميتيح التعليم املفتوح 

ً
  منفصل، املؤسسات عادة

اعتماًدا على سوق التعليم واالحتياجات الفريدة للمتعلمين الفرديين. سيقوم املتعلمون باختيار واستخدام هذه  

اسب احتياجاتهم. من املحتمل أن يكون هذا هو نمط املتعلمين مدى الحياة بشكل خاص.  الوحدات أو الخدمات التي تن

 على الرغم من أن معظم التغييرات املهمة حًقا لم تتحقق بعد. العملية، تحدث بالفعل بعض املؤشرات املبكرة لهذه 
 

 
 التفكيك  3-4-10الشكل 

 CC Attribution 2.0 فليكر، تان،الصورة: © آرون ‘تانجو '
 

 تقديم املشورة حول القبول والبرنامج  10-4-3-1

وهي جزء من جامعة والية نيويورك. يمكن للمتعلمين الكبار الذين يفكرون   ستيت، هذه خدمة تقدمها جامعة إمباير 

في العودة إلى الدراسة أو التغيير الوظيفي تلقي التوجيه حول الدورات واملجموعات التي يمكنهم أخذها في الكلية والتي  
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ن تصميم شهادتهم الخاصة مع  يمكن للطالب املحتملي الجوهر، تتناسب مع حياتهم السابقة ورغباتهم املستقبلية. في 

 قد تتخصص بعض املؤسسات في هذا النوع من الخدمة على مستوى النظام.  املستقبل،مراعاة بعض القيود. في 

 دعم املتعلم  10-4-3-2

يبحثون عنه هو  ما يصبح  .MOOCمثل  اإلنترنت،ربما يكون الطالب قد حددوا بالفعل ما الذي يريدون دراسته عبر 

وردود الفعل على عملهم وتفكيرهم. إنهم ال   املعلومات،والبحث عن  الواجبات،راساتهم: كيفية كتابة املساعدة في د

ولكن إذا كانوا يريدون ذلك فعليهم دفع تكاليف إضافية مستقلة.    آخر،درجة أو مؤهل    اعتماد أو يبحثون بالضرورة عن  

من املمكن أن تقوم   ذلك،ه الخدمة. ومع يدفع الطالب إلى مدرسين خصوصيين مقابل الحصول على هذ حالًيا،

 بشرط بناء نموذج أعمال مناسب.  الخدمة،املؤسسات أيًضا بتوفير هذه  

 التقويم 10-4-3-3

االختبار الالزم للحصول على االعتماد.    اجتياز خالل دراستهم وعملهم السابقين    يستطيعون منقد يشعر املتعلمون أنهم  

أو قسم التعليم   Western Governorsة للتقويم. تقدم مؤسسات مثل جامعة كل ما يطلبونه من املؤسسة هو فرص

وستكون هذه الخطوة املنطقية التالية التي ستتخذها   بالفعل،هذه الخدمة  Thompson Riversاملفتوح في جامعة 

 العديد من الجامعات أو الكليات األخرى التي لديها شكل من أشكال تقويم التعلم املسبق. 

 املؤهالت  10-4-3-4

ربما يكون املتعلمون قد حصلوا على مجموعة من االعتمادات أو الشارات أو الشهادات من مجموعة من املؤسسات  

منح    ضرورية،املختلفة. تقوم املؤسسة بتقويم هذه املؤهالت والخبرات وتساعد املتعلم في إجراء أي دراسات أخرى   ثم ي 

 ولكنها ليست الخطوة الوحيدة. االتجاه،ذا  املؤهل. يعتبر تقويم التعلم املسبق خطوة واحدة في ه

 الدورات والبرامج التي تقدم بالكامل عبر اإلنترنت   10-4-3-5

ستكون تكلفة هذه الدورات أقل   الجامعي،بالنسبة للمتعلمين الذين ال يستطيعون أو ال يرغبون في االلتحاق بالحرم 

 . من تكلفة الطالب الذين يتلقون التعليم في الحرم الجامعي

 الوصول املفتوح إلى املحتوى  10-4-3-6

وخاصة املعرفة الجديدة والبازغة.   املحتوى،لكنه يريد الوصول إلى  مؤهل، ال يبحث املتعلم عن أي  الحالة، في هذه 

MOOCs أحد األمثلة، ومن األمثلة األخرى   هيOpenLearn  .والكتب املدرسية املفتوحة 

 التعلم ضمن الحرم الجامعي   10-4-3-7

شمل هذا التعلم الحزمة املتكاملة "التقليدية" التي يحصل عليها الطالب بدوام كامل في الحرم الجامعي. هذا التعلم  ي

 يكون أكثر تكلفة من أي من الخدمات الفردية األخرى. 

 نماذج التمويل 10-4-3-8

 ألنه يمكن أن يكون:   مد،متع الحظ أنني كنت حريًصا على عدم ربط أي من هذه الخدمات بنموذج تمويل محدد. هذا  

حيث يتم تسعير كل خدمة على حدة ويدفع املستخدم مقابل الخدمة التي   الخصخصة،يتم تغطيتها من خالل  •

 (؛ يختارها )وليس مقابل الخدمات األخرى غير املستخدمة

الي  الحصول على مبلغ مالي من الدعم امل  18حيث يحق لكل شخص في سن    الرصيد، يتم تمويله من خالل نظام   •

ويمكن أن يدفع مقابل مجموعة من الخدمات من ذلك الرصيد حتى يتم   الثانوي،من الدولة للتعليم ما بعد 

 استنفاده؛

 جميع أو بعض الخدمات متاحة مجاًنا كجزء من نظام التعليم املفتوح املمول من القطاع العام. •

 كان نموذج  
ً
 ستحتاج املؤسسات إلى أن تكون قادرة على تسعير الخدمات املختلفة بدقة. التمويل،أيا
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 الحاجة إلى مزيد من املرونة في الخدمات  10-4-3-9

من طالب املدارس الثانوية الراغبين في التعليم بدوام   املتعلمين، هناك اآلن تنوع متزايد في احتياجات  حال، على أي 

ومعظمهم سيكونون قد مروا في   الحياة،واملتعلمين مدى  البحوث،بين في إجراء وطالب الدراسات العليا الراغ كامل،

ولديهم الرغبة في مواصلة التعلم إما ألسباب مهنية أو شخصية. هذا التنوع   الحكومة، نظام التعليم العالي املمول من 

لعصر الرقمي. يعتبر تفصيل الخدمات  املتزايد في االحتياجات يتطلب اتباع نهج أكثر مرونة لتوفير الفرص التعليمية في ا

بعض الطرق التي يمكن بها   ومفتوح،باإلضافة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى محتوى مجاني  الجديدة، ونماذج التمويل 

 .Large ،2015 والرج ؛Carey ،2015انظر كاري    املشكلة،توفير هذه املرونة. للحصول على وجهات نظر بديلة حول هذه 

 دورة لل فتوحة"املميم "تصاال 10-5-4
من املرجح أن يؤدي التوافر املتزايد للمحتوى املفتوح ذي الجودة العالية إلى تسهيل االنتقال من نقل املعلومات من  

هناك حاجة إلى زيادة التركيز على تنمية املهارات   الرقمي،قبل املعلم إلى إدارة املعرفة بواسطة املتعلم. أيًضا في العصر 

 من حفظ
ً
 املحتوى.  التي يتضمنها املوضوع بدال

 مثل: طرق، يمكن أن يؤدي استخدام املوارد التعليمية املفتوحة إلى تمكين هذه التطورات بعدة 

منهج تعليمي محوره املتعلم يركز على وصول الطالب إلى املحتوى على اإلنترنت )وفي الحياة العملية( كجزء من   •

  ذلك،ومع    بأنفسهم؛ن الذين يديرون تعلمهم  و أو املتعلم  املعلم،تطوير املعرفة واملهارات والكفاءات التي يحددها  

ألن   اإلنترنت،بل سيشمل كل ش يء على  رسمًيا،عتمدة لن يقتصر املحتوى على املوارد التعليمية املفتوحة امل

 املختلفة؛إحدى املهارات األساسية التي سيحتاج إليها الطالب هي كيفية تقويم مصادر املعلومات 

ويمكن مشاركتها   أوسع،اتحاد يضّم املعلمين أو املؤسسات التي تنش ئ مواد تعليمية مشتركة في سياق برنامج  •

بل وأيًضا املبادئ التعليمية الكامنة   فحسب، لن يكون املحتوى متاًحا مجاًنا  ذلك،ومع داخل وخارج االتحاد. 

  البرنامج، ونتائج التعلم واستراتيجيات تقويم املتعلم ودعم املتعلم املطلوب وأنشطة املتعلم وتقنيات تقويم 

يتم اتباع هذا النهج من   بحيث يمكن للمدربين أو املتعلمين اآلخرين تكييف كل ذلك مع احتياجاتهم الخاصة.

 قبل:

 مبادرة كارنيجي ميلون للتعليم املفتوح  -

الجامعة االفتراضية للدول   املفتوحة،التابع لجامعة اململكة املتحدة  OpenLearnمشروع إلى حد ما في  -

 الصغيرة في دول الكومنولث 

 املوارد التعليمية املفتوحة في أفريقيا  -

اد في التدريس القائم على املحاضرات واالنتقال إلى املزيد من العمل في املشاريع  قد تؤدي هذه التطورات إلى انخفاض ح

والتعلم القائم على حل املشكالت والتعلم التعاوني. سيؤدي ذلك أيًضا إلى التخلص من قيود الزمان واملكان إلجراء  

 .والتحول إلى أشكال التقويم املستمر القائم على املحفظة الكتابية، االختبارات 

وكيفية تقويم مدى مالءمة ووثوقية  املحتوى،سيتحول دور املدرب إلى إرشاد املتعلمين حول مكان وكيفية البحث عن  

ومساعدة الطالب على تحليل املعلومات   املساعدة،وما هي مجاالت املحتوى األساسية وما هي املجاالت  املحتوى،

خاصة فيما يتعلق بتنمية   بوضوح، وتطبيقها وتقديمها ضمن تصميم تعليمي قوي يركز على مخرجات تعليمية محددة 

لتطوير أدوات تعليمية متعددة الوسائط أو عروض    تعاوني،املهارات. سيعمل الطالب بشكل أساس ي عبر اإلنترنت وبشكل  

 وتحرير وعرض العمل املحدد للتقويم.  اإلنترنت،وإدارة محافظ عملهم عبر   مون، يتعلتوضيحية ملا 
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 االستنتاجات 10-4-5
فهي في األساس في طريق مسدود فيما يتعلق بتزويد املتعلمين    ،MOOCsعلى الرغم من كل الهرج واملرج الذي دار حول  

هالت عالية الجودة. ليس العائق الرئيس ي أمام التعليم  الذين ليس لديهم قدرة كافية للوصول إلى التعليم بما يريدون: مؤ 

إما ألن هذه   اعتماد،بل نقص الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى الحصول على  الرخيص،هو االفتقار إلى املحتوى 

ليس   أو بسبب عدم وجود عدد كاٍف من املعلمين املؤهلين، أو كليهما. إن جعل املحتوى مجانًيا الثمن، البرامج باهظة 

لكنه ال يزال يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد   (،مضيعة للوقت )إذا كان مصمًما بشكل صحيح لالستخدام الثانوي 

 لدمجه بشكل صحيح في إطار التعلم.

  صحيح، ولكن يجب أن يتم تصميمها بشكل  اإلنترنت،املوارد التعليمية املفتوحة دوًرا مهًما في التعليم عبر ؤدي ت

مثل فرص تفاعل الطالب مع املدرسين    التعلم،سياق تعليمي أوسع يتضمن األنشطة الحيوية الالزمة لدعم    وتطويرها في

ا يشجع ويدعم   املشاركة،وضمن ثقافة  واألقران، 
ً
مثل اتحادات الشركاء املتساويين، واألطر األخرى التي توفر سياق

وإال فإن تسويقها كعالج    مفيدة، املهارة والعمل الجاد لجعلها    تحتاج املوارد التعليمية املفتوحة إلى  آخر، املشاركة. بمعنى  

 ملشكالت التعليم سوف يضر أكثر مما ينفع.

فإن الش يء املشترك    مختلفة،على الرغم من أن التعليم املفتوح واملرن والتعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت تعني أشياء  

باع البرامج التقليدية  بينها هو محاولة توفير وسائل بديلة للتعليم الع
ّ
الي الجودة أو التدريب ألولئك الذين ال يستطيعون ات

 أو ال يريدون ذلك.  الجامعي،القائمة على الحرم  

ال توجد حواجز قانونية أو تقنية ال يمكن التغلب عليها اآلن لجعل املواد التعليمية مجانية. على الرغم من أن   أخيًرا،

منشئي   -تعليمية املفتوحة يتطلب توفر عقلية معينة لدى أصحاب حقوق الطبع والنشر االستخدام الناجح لـلموارد ال

واملعلمين واملدربين الذين يمكنهم استخدام هذه املواد في تعليمهم. وبالتالي فإن التحدي الرئيس ي    -واملستخدمين    -املواد  

 هو التغيير الثقافي. 

 هو أفضل وسيلة لضمان حصول غالبية السكان على    النهاية،في  
ً
 جيدا

ً
يظل نظام التعليم العالي الحكومي املمول تمويال

هناك مجال هائل للتحسينات داخل هذا النظام. يقدم التعليم املفتوح وأدواته وسيلة   هذا،التعليم العالي. بعد قولي 

 واعدة لتحقيق بعض التحسينات التي تشتد الحاجة إليها. 

 املستقبل لك 10-4-6
حدث تغييرات جذرية في طريقة  

 
هج املتبعة للمحتوى واملوارد "املفتوحة" أن ت هذا مجرد تفسير لشرح كيف يمكن للن 

يوجد سيناريو قمت بإنشائه، يشير إلى كيفية   الفصل،تدريسنا وفي طريقة تعلم الطالب في املستقبل. في بداية هذا 

 تنفيذ ذلك في برنامج معين. 

بل سيناريوهات كثيرة. سيتم تحديد املستقبل من خالل   املستقبل،هناك سيناريو واحد في يكون لن  ذلك،م من األه 

العديد منها خارج سيطرة املعلمين واملدربين. ولكن أقوى سالح لدينا كمدرسين هو خيالنا ورؤيتنا.    العوامل،مجموعة من  

من املساواة والفرص التي تم إنشاؤها من خالل التعليم. هناك   يعكس املحتوى املفتوح والتعلم املفتوح فلسفة معينة

أن يقرروا تطبيق تلك الفلسفة.   متعلمينا،حتى أكثر من    كمدرسين،العديد من الطرق املختلفة التي يمكننا من خاللها 

مجال للعديد من   هناك  وبالتالي،توفر لنا التكنولوجيا اآلن العديد من الخيارات في اتخاذ هذه القرارات.  ذلك،ومع 

 السيناريوهات التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول والفرص التعليمية. 
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 الرئيسية  الخالصات 

توفر املوارد التعليمية املفتوحة العديد من الفوائد ولكنها تحتاج إلى أن تكون مصممة بشكل جيد وأن تكون  

 ال يتجزأ من بيئة تعليمية غنية لتكون فعالة
ً
 .جزءا

املحتوى  معظم إن زيادة توافر املوارد التعليمية والكتب املدرسية واألبحاث والبيانات املفتوحة يعني أن 

 عبر اإلنترنت
ً
 ويمكن الوصول إليه مجانا

ً
 .األكاديمي سيكون في املستقبل مفتوحا

سوف يتطلع الطالب بشكل متزايد إلى املؤسسات للحصول على دعم التعلم واملساعدة في تطوير   لذلك،نتيجة  

 من تقديم املحتوى. هذا سيكون له عواقب رئيسية على دور املعلمين /  
ً
املهارات الالزمة في العصر الرقمي بدال

 .وعلى تصميم الدورات  دربين،امل

خدمات     ذجاط ونمانم أها من أشكال التعليم املفتوح إلى زيادة سوف تؤدي املوارد التعليمية املفتوحة وغير 

 .وهي ضرورية لالستجابة للتنوع املتزايد في احتياجات املتعلم في العصر الرقمي التعلم،

تزويد املتعلمين الذين ال يحصلون  املالذ االخير لإن الدورات التدريبية املفتوحة على االنترنت هي في األساس 

القيمة الرئيسية للدورات التدريبية املفتوحة على االنترنت هي في    .الكافي بمؤهالت عالية الجودةعلى التعليم 

 .توفير فرص التعليم غير الرسمي ودعم املجتمعات املحلية من الناحية العملية

املدرسية    ( والكتبMOOCsاالنترنت )التدريبية املفتوحة على    والدورات(  OERتعد املوارد التعليمية املفتوحة )

لكن   التعليم،املفتوحة واألشكال الرقمية املفتوحة األخرى مهمة في املساعدة على توسيع فرص الوصول إلى 

 
ً
  الركيزةوالذي ال يزال  جيًدا،نظام التعليم العام املمول عن في نهاية املطاف هذه التحسينات ليست بديال

 ية. لتمكين الوصول املتساوي إلى الفرص التعليم ة األساسي

 

 بناء السيناريو الخاص بك  4-10النشاط 

والتي تستغل بالكامل   بك،هل يمكنك إنشاء سيناريو مستقبلي للدورات والبرامج الخاصة  السيناريو ز.اقرأ 

استخدام املوارد التعليمية املفتوحة وأنماط التسليم املختلفة؟ )سيكون ذلك أسهل وأكثر فاعلية إذا أمكنك  

من خالل    اآلخرين،القيام بذلك مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس واملصممين التعليميين ومنتجي الويب  

 ثال(.  ورشة تطوير أعضاء هيئة التدريس على سبيل امل
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 الفصل الحادي عشر: ضمان جودة التعليم في العصر الرقمي
 

 الهدف من هذا الفصل 

 :علىيجب أن تكون قادرا  السابقة،وبالتزامن مع ما تعلمته في الفصول  الفصل،عندما تقرأ هذا  

 .الرقميتعريف الجودة من حيث التدريس في العصر  •

 .والتعلمتحديد األساليب التي تفضلها في التعليم  •

 .عنهاتكون مسؤوال  تدريبيةاألنسب ألي دورة وصيل  تقرير طريقة الت •

 .الرقميفهم سبب أهمية العمل الجماعي للتدريس الفعال في العصر  •

 .تدريبيةاالستفادة القصوى من املوارد املحلية ألي دورة  •

 .بكاملناسبة لدعم التعلم الخاص   واتواألدالتكنولوجيا    واستخداماختيار  •

 .الرقميوضع أهداف تعليمية مناسبة للتدريس في العصر  •

 .التعلممن أنشطة    ومجموعةتصميم هيكل دورة مناسب  •

 .املتعلمينتتواصل مع   وكيفمعرفة متى  •

التدريس الخاص بك من خالل مزيد من   وتحسين ادخال التحسينات الالزمة،  بك، تقويم التدريس الخاص  •

 االبتكار. 
 

 الفصل: غطيه هذا  الذي يما 

 ذا نعني بالجودة عند التدريس في عصر رقمي؟ ام 11-1 •

 خطوات لتدريس الجودة في العصر الرقمي تسع 11-2 •

 األولى: قرر كيف تريد التدريس  الخطوة 11-3 •

 الثانية: ما نوع الدورة أو البرنامج؟  الخطوة 11-4 •

 الثالثة: العمل في فريق الخطوة 11-5 •

 الخطوة الرابعة: البناء على املوارد الحالية  11-6 •

 الخطوة الخامسة: إتقان التكنولوجيا  11-7 •

 الخطوة السادسة: تحديد أهداف التعلم املناسبة  11-8 •

 تعلمالخطوة السابعة: تصميم هيكل الدورة وأنشطة ال 11-9 •

 الثامنة: التواصل والتواصل والتواصل  الخطوة 11-10 •

 الخطوة التاسعة: التقويم واالبتكار  11-11 •

 أساس قوي لتصميم املقرر  بناء 11-12 •

 ستجد أيًضا في هذا الفصل األنشطة التالية: 

 تحديد الجودة في التعليم والتعلم  1-11النشاط  •

 إعادة التفكير في التدريس  3-11النشاط  •

 االعتماد على املوارد الحالية  6-11النشاط  •

 اإتقان التكنولوجي 7-11النشاط  •

 تحديد أهداف التعلم 8-11النشاط  •

 تنظيم الدورة التدريبية أو البرنامج  9-11النشاط  •
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 التواصل مع طالبك 10-11النشاط  •

 البرنامج   تقويم الدورة التدريبية الخاصة بك أو  11-11نشاط ال •
 

 الرئيسية  الخالصات 

يتم تعريف الجودة على أنها: طرق التدريس التي تساعد املتعلمين بنجاح على تطوير  الكتاب،ألغراض هذا  .1

 .املعرفة واملهارات التي سوف يحتاجون إليها في العصر الرقمي

عمليات ضمان الجودة الوطنية واملؤسسية الرسمية ال تضمن جودة التعليم والتعلم. وهي تركز بشكل خاص   .2

وغالًبا ما تتجاهل   الفعلي، على "أفضل" املمارسات السابقة والعمليات التي يجب القيام بها قبل التدريس 

احتياجات املتعلمين في العصر الجوانب العاطفية أو الشخصية للتعلم. كما أنها ال تركز بشكل خاص على 

 .الرقمي

تتطلب التكنولوجيات الجديدة واحتياجات املتعلمين في العصر الرقمي إعادة التفكير في التدريس التقليدي   .3

 إذا كان يعتمد بشكل أساس ي على نقل املعرفة. هذا يعني إعادة تقويم   الجامعي،القائم على الحرم 
ً
خاصة

  الطريقة التي تدرس بها وتحديد 
ً
  الطريقة التي ترغب حًقا في التدريس بها في عصر رقمي. وهذا يتطلب خياال

 .ورؤية بدال من الخبرة التقنية

ومتطلبات   الطالب،واحتياجات  التدريس،استناًدا إلى فلسفة  للتسليم، من املهم تحديد أنسب طريقة  .4

 .واملوارد املتاحة االنضباط، 

م املختلط والتعلم عبر اإلنترنت بشكل كامل مجموعة من املهارات  من األفضل أن تعمل في فريق. يتطلب التعل .5

ن التصميم الجيد للدورات التدريبية الطالب من التعلم بشكل أفضل  ال تتوفر لدى 
ّ
معظم املعلمين. ال يمك

. تبدو الدورات التدريبية أفضل من خالل التصميم  أعضاء هيئة التدريسبل يتحكم أيًضا في عبء    فحسب،

املساعدة الفنية املتخصصة في تحرير املدرسين   هم ي وتصميم الويب وإنتاج الفيديو االحترافي. تسا الجرافيك

 .للتركيز على املعرفة واملهارات التي يحتاج الطالب إلى تطويرها

واملوارد   املؤسسات،بما في ذلك تقنيات التعلم املدعومة من  الحالية،يجب االستفادة الكاملة من املوارد  .6

 .ءزمالخبرة الو  التعلم، وموظفي تكنولوجيا  املفتوحة، ية  التعليم

لذلك فأنت محترف ومطلع على نقاط القوة والضعف في   ستستخدمها،يجب إتقان التقنيات الرئيسية التي   .7

 .التدريس

جب تحديد أهداف التعلم املناسبة للمتعلمين في العصر الرقمي. يجب أن يتم دمج املهارات التي يحتاجها  ي .8

 .ويجب تقويم هذه املهارات بشكل رسمي موضوعهم، في نطاق الطالب 

يجب تطوير بنية متماسكة وسريعة التواصل وأنشطة تعليمية لدورة تدريبية يمكن التحكم فيها من حيث   .9

 .عبء العمل لكل من الطالب واملعلم

  اإلنترنت،خاصة عندما يدرس الطالب جزئًيا أو كلًيا عبر  ومستمر،يعد وجود املعلم / املوجه بشكل منتظم  .10

من املهم بشكل خاص  و أمًرا ضرورًيا لنجاح الطالب. وهذا يعني التواصل الفعال بين املعلم / املوجه والطالب.  

 لوجه أو عبر اإلنترنت الطالب،تشجيع التواصل بين  
ً
 .إما وجها

ديدة للدورات املعاد تصميمها والرامية إلى تطوير املعارف  ينبغي تقويم مدى تحقيق األهداف التعليمية الج .11

 وينبغي تحديد الطرق التي يمكن بها تحسين الدورة التدريبية. الرقمي،واملهارات الالزمة في العصر 
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 ماذا نعني بالجودة عند التدريس في عصر رقمي؟ 11-1

 ماذا نعني بالجودة؟  1-11الشكل 

 Wikipedia Commonsالصورة: © 
 

من   قدر كبير قد اطلعت على فسوف تكون  الكتاب،قد تابعت الرحلة خالل جميع الفصول السابقة من هذا إذا كنت 

ضعت في إطار من القضايا املتعلقة باحتياجات املتعلمين  و    التي املعلومات: الفلسفية والتجريبية والتكنولوجية واإلدارية  

الوقت اآلن لتجميع كل هذا مًعا في مجموعة واقعية من خطوات العمل التي ستمكنك من  في العصر الرقمي. لقد حان 

 تطبيق هذه األفكار واملفاهيم في ظل ظروف التدريس اليومية. 

فإن الهدف من هذا الفصل هو توفير بعض اإلرشادات العملية للمعلمين واملدربين لضمان جودة التدريس في   وبالتالي

من   ذلك، جميع الفصول السابقة في هذا الكتاب. قبل أن أفعل  ما ورد في  على  البناءيعني العصر الرقمي. هذا س 

 للغاية.ألنني أستخدم "الجودة" هنا بطريقة محددة  والتعلم،الضروري توضيح معنى "الجودة" في التعليم 
 

 تعاريف  11-1-1
ال يوجد موضوع آخر في التعليم يولد الكثير من النقاش والجدل مثل "الجودة". تمت كتابة العديد من الكتب حول    قد

يتم تعريف الجودة على النحو   الكتاب،وسأقدم تعريفي للجودة مقدًما. ألغراض هذا ختصر لكنني سأ املوضوع،هذا 

 التالي:

 الرقمي."لى تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجونها في العصر  املتعلمين ع  ةساعدتنجح في م طرق التدريس التي  "

ما   اإلجابة الطويلة تعني النظر،على األقل لفترة وجيزة، إلى الجودة؟ ما هي السؤال: بالطبع إجابتي القصيرة على  ههذ

 يلي:

 .والدرجات العلمية ات اعتماد املؤسس •

 )األكاديمية(. عمليات ضمان الجودة الداخلية  •

االختالفات في ضمان الجودة بين التدريس في الفصول الدراسية التقليدية والتعليم عبر االنترنت والتعليم عن   •

 بعد.
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 العالقة بين عمليات ضمان الجودة واملخرجات التعليمية.  •

 " لضمان الجودة هدف": تحقيق أهداف التعليم في العصر الرقمي. •
 

 جودة التدريس التي ستتبع في هذا الفصل. حول لتوصياتي س اسيوفر هذا بعد ذلك األس 
 

 والدرجات العلمية اتاعتماد املؤسس 11-1-2
تعمل معظم الحكومات على حماية املستهلكين في سوق التعليم من خالل ضمان أن املؤسسات معتمدة بشكل صحيح  

فإن الطريقة التي يتم بها اعتماد   ذلك،وأن املؤهالت التي تمنحها صالحة ومعترف بها على أنها "ذات جودة". ومع 

ا 
ً
 الفرق  كبيًرا.املؤسسات والدرجات العلمية تختلف اختالف

ً
هو بين الواليات املتحدة األمريكية وأي دولة   الرئيس ي فعليا

 أخرى. 

صرحت شبكة معلومات التعليم التابعة لوزارة التعليم األمريكية في وصفها لالعتماد وضمان الجودة في الواليات املتحدة  

 األمريكية: 

أن املدارس ومؤسسات ما بعد املرحلة الثانوية ومقدمي  االعتماد هو العملية املستخدمة في التعليم في الواليات املتحدة للتأكد من  

التعليم اآلخرين يجتمعون ويحافظون على الحد األدنى من معايير الجودة والنزاهة فيما يتعلق باألكاديميين واإلدارة والخدمات ذات 

)الكليات( داخل  الفرعيةد والبرامج تشارك املدارس واملعاه الصلة. إنها عملية تطوعية تستند إلى مبدأ الحكم الذاتي األكاديمي.

أكاديميين في مواضيع واختصاصيين  املؤسسات في االعتماد. الكيانات التي تجري عملية االعتماد هي جمعيات تتألف من مؤسسات  

 عملية االعتماد. تنفيذوالذين يضعون ويفرضون معايير العضوية وإجراءات  محددة،
تعترف كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات باالعتماد باعتباره اآللية التي يتم من خاللها ضمان الشرعية املؤسسية 

يتم قبول االعتماد من ِقبل هيئة اعتماد معترف بها باعتباره املعادل للواليات املتحدة لالعتراف  الدولية،والبرامجية. من الناحية 

 الوطنية.رى باملؤسسات التي تنتمي إلى نظم التعليم الوزاري للدول األخ

يتم االعتماد وضمان الجودة بشكل فعال من قبل املؤسسات التعليمية من    األمريكية،في الواليات املتحدة    آخر، بمعنى  

  وذلك بشكل أساس ي  "،على الرغم من أن الحكومة لديها بعض "أسلحة التنفيذ  االعتماد،خالل سيطرتها على وكاالت 

 باملعايير. من خالل سحب املساعدات املالية للطالب في أي مؤسسة ترى وزارة التعليم األمريكية أنها تفشل في الوفاء 

  العلمية، تتمتع الحكومة بالسلطة النهائية العتماد املؤسسات واملوافقة على الدرجات  األخرى،في العديد من البلدان 

معينة من    شاقوليةغالًبا ما تمارس هذه العملية أيًضا وكاالت  املتحدة، ملكة على الرغم من أنه في بلدان مثل كندا وامل 

ن مختلف املؤسسات داخل النظام. هذه الهيئات لها مجموعة متنوعة  عولكنها تتكون أساًسا من ممثلين    الحكومة،ِقبل  

 ولكن مجلس ضمان جودة الدرجات هو عنوان نموذجي. األسماء، من  

اعتمدت بعض الهيئات التنظيمية مثل وكالة ضمان الجودة في اململكة املتحدة للتعليم    خيرة،األ في السنوات    ذلك،ومع  

قانون الجودة للتعليم العالي في  الصناعة.العالي عمليات رسمية لضمان الجودة تعتمد على املمارسات التي نشأت في 

ان الجودة يمتد إلى عدة مئات من الصفحات.  اململكة املتحدة والذي يهدف إلى توجيه الجامعات بشأن ما تبحث عنه ضم

 نموذجي:  4صفحة ويحتوي على سبعة مؤشرات للجودة. املؤشر  25في التعليم والتدريس  B3يبلغ طول الفصل 

 تدريس أو دعم تعلم الطالب مؤهلون ومدعومون ومطورون بشكل مناسب.اليؤكد مقدمو التعليم العالي على أن كل املشاركين في 
قام العديد من املؤسسات نتيجة للضغط من الوكاالت الخارجية بوضع عمليات رسمية لضمان الجودة تتجاوز    لذلك،

 ى نموذج قليل التكلفة. لالطالع عل ، Okahetal-Clarke ،2014العادية. انظر عمليات االعتماد األكاديمي 

 

http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=359
http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=359
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 ضمان الجودة الداخلية 11-1-3
أهمية خاصة. على الرغم من أن   تكتسب يمكن مالحظة أن العمليات الداخلية لضمان جودة البرامج داخل املؤسسة 

ا كبيًرا بين  
ً
تعتبر العملية قياسية    الجامعات،إال أنه على األقل في    املؤسسات،العملية مرة أخرى يمكن أن تختلف اختالف

إلى حد ما. عادة ما ينشأ اقتراح للحصول على درجة جديدة من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس / املدربين داخل  

ثم بمجرد اعتماده سيذهب    التدريس، ناقشة االقتراح وتعديله في اجتماعات األقسام و / أو أعضاء هيئة  م   تجري القسم.  

وال سيما عندما    الجامعية من خالل مكتب وكيل الجامعة،للموافقة النهائية. عادة ما تشارك اإلدارة    الجامعةإلى مجلس  

 الجديدة. الوظائفمثل   موارد،تكون هناك حاجة إلى 

ا،أن يكون تعميًما  يمكن  ذا  أن ه  مع
ً
علومات حول من سيقوم بتدريس ة من املكبير   كميةإال أن االقتراح سيحتوي    مفرط

  (، واملحتوى الذي سيتم تغطيته في البرنامج )غالًبا كقائمة من الدورات ذات األوصاف القصيرة ومؤهالتهم، الدورة 

قد تتضمن   متزايد،عن كيفية تقويم الطالب. على نحو وعادة ما يكون هناك ش يء  املطلوبة،ومجموعة من القراءات 

 للمخرجات الهذه املقترحات أيًضا 
ً
 مختصرا

ً
 تعليمية. وصفا

 اقتراح  تضمن البرنامج إذا  
ً
قدملدورات تدريبية    ا

 
فمن املحتمل أن يخضع االقتراح لتدقيق داخلي    اإلنترنت،بالكامل عبر    ت

 مسؤولية أعضاء  هااستخدام التي سيتم  االقتراح أساليب التدريس    مكثف. من غير املحتمل أن يتضمن
ً
. يعتبر هذا عادة

ارات  فعالية طريقة التدريس أو بيئة التعلم لتطوير املعرفة وامله أي    -هيئة التدريس الفرديين. هذا هو الجانب من الجودة  

 هذا الفصل. سيتناوله الذي   -في العصر الرقمي 

 Chickering) هناك العديد من اإلرشادات الخاصة بجودة التدريس في الفصول الدراسية التقليدية. ولعل أشهرها هي

and Gamson 1987،)  عاًما من األبحاث حول أفضل املمارسات في التدريس. يقولون أن   50استناًدا إلى تحليل دام

 مارسة الجيدة في التعليم الجامعي:امل

 شجع االتصال بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. ت .1

 تطور املعاملة باملثل والتعاون بين الطالب. .2

 شجع التعليم النشط. ت .3

 عطي ردود فعل سريعة.ت .4

 م. ااملهعلة توقيت  ؤكد ت .5

 عالية. التوقعات تنشر ال .6

 التعلم املتنوعة.  وطرق تحترم املواهب  .7

 عبر االنترنت والبرامجفي الدورات  الجودة 11-1-4
فقد تم أيًضا وضع العديد من اإلرشادات وأفضل   محّل قلق،جودته و  ،نظًرا ألن التعلم عبر اإلنترنت كان جديًدا

عبر اإلنترنت. كل هذه اإلرشادات واإلجراءات مستمدة    التي تقدم  مجااملمارسات ومعايير ضمان الجودة وتطبيقها على البر 

تعليم  والبحث والتقويم في ال والتعلم،وأفضل املمارسات في التدريس  سابًقا، من تجربة البرامج اإللكترونية الناجحة 

والتعلم عبر اإلنترنت. يمكن االطالع على قائمة شاملة بمعايير ضمان الجودة عبر اإلنترنت واملنظمات واألبحاث الخاصة  

 .3بالتعلم عبر اإلنترنت في امللحق  

 ل(Jung and Latchem 2102أجرى جونغ و التشم 
ً
لجودة في عدد كبير من مؤسسات التعليم عبر اإلنترنت ( تقويما

النقاط املهمة التالية حول عمليات ضمان الجودة للتعليم عبر اإلنترنت    احددو   العالم،يم عن بعد في جميع أنحاء  والتعل

 والتعليم عن بعد داخل املؤسسات:

 للجودة. التركيز على النتائج باعتبارها املقياس الرائد  •
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 الجودة.اتباع نهج منهجي لضمان  •

 ر. املستمضمان الجودة كعملية للتحسين  رؤية •

 . داخليةضبط الجودة النقل املؤسسة من الضوابط الخارجية إلى ثقافة  •

 مكلفة رديئة  الجودة ال •
ً
 .مبرراالستثمار في الجودة  فإن  لذلك  ، جدا

ولكن هناك    هذا، ضمان الجودة في التعلم عبر اإلنترنت ليس علم صواريخ. ليست هناك حاجة إلى بناء بيروقراطية حول  

يجب   ذلك،حاجة إلى وجود آلية أو طريقة ما ملراقبة املدربين أو املؤسسات عندما يفشلون في تلبية هذه املعايير. ومع 

لقائم على الحرم الجامعي. نظًرا ألن املزيد واملزيد من املؤسسات املعتمدة  علينا أن نفعل الش يء نفسه بالنسبة للتدريس ا

فإن إنشاء الجودة في عناصر التعلم    املختلط،بالفعل )و "عالية الجودة"( في الحرم الجامعي تبدأ في االنتقال إلى التعلم  

 عبر اإلنترنت من البرامج سوف يصبح أكثر أهمية. 

 لوجه وعبر اإلنترنت. ويتمثل التحدي  هناك الكثير من 
ً
اإلرشادات املبنية على األدلة لضمان الجودة في التدريس وجها

الرئيس ي بعد ذلك في التأكد من أن املعلمين واملدرسين على دراية بأفضل املمارسات وأن املؤسسات لديها عمليات قائمة  

 لضمان تنفيذ ومتابعة املبادئ التوجيهية للتعليم الجيد. 

أو املؤسسات التي تستخدم التعلم    الخاصة، عد أساليب ضمان الجودة ذات قيمة للوكاالت املعنية بمزودي الخدمات  ت

من خالل تعيين مساعدين   املثال، الزوايا أو خفض التكاليف دون الحفاظ على املعايير )على سبيل  لتدوير عبر اإلنترنت 

غير مقبولة(. يمكن أن تكون طرق ضمان الجودة مفيدة  حدود  لمين إلى  املععدد املتعلمين إلى    نسبةزيادة  و   مدربين،غير  

 لمتابعة.لنماذج من أفضل املمارسات  ب  استخدامها،أو يعانون من    حديثي العهد باستخدام التكنولوجيا،لتزويد املدربين  

لجودة املستخدمة  يجب أن تنطبق نفس أساليب ضمان ا  جيدة،لكن بالنسبة إلى أي جامعة أو كلية حكومية ذات سمعة  

  اإلنترنت،في التدريس وجًها لوجه أيًضا على البرامج عبر 
ً
 أسلوب التوصيل. اختالف   نتيجةمع تعديلها قليال

 يةميالتعل واملخرجاتضمان الجودة واالبتكار  11-1-5
مثل املؤهالت األكاديمية   - حيث إنها تركز على املدخالت  في البوابة األمامية،معظم عمليات ضمان الجودة  توضع

أو أساليب   الواضحة،مثل أهداف التعلم  الفعال،أو العمليات التي سيتم تبنيها للتدريس  التدريس،ألعضاء هيئة 

 من  - ADDIEمثل  النظم،تصميم الدورة التدريبية القائمة على 
ً
تميل   مثل ما تعلمه الطالب فعلًيا. املخرجات،بدال

 أي أنها تركز على أفضل املمارسات السابقة. التركيز على املاض ي، عمليات ضمان الجودة أيًضا إلى 

 :Butcher and Hoosen (2014)أوضح   هذا مهم بشكل خاص لتقويم مناهج التدريس الجديدة.

،إن ضمان جودة التعليم العالي ما بعد التقليدي ليس 
ً

من الخصائص األساسية لهذه األساليب ألن االنفتاح واملرونة هما  سهال

 في حين أن األساليب التقليدية لضمان الجودة قد صممت للتعليم والتعلم ضمن أطر عمل محكمة للغاية. الجديدة،

 بالقول:  Butcher and Hoosenمع ذلك يتابع 

ال ينبغي أن تعتمد األحكام األساسية حول الجودة على ما إذا كان يتم توفير التعليم بطريقة تقليدية أو ما بعد التقليدية ... من 

االنفتاح إجراء تغييرات كبيرة على ممارسات ضمان الجودة في املؤسسات. لم تتغير مبادئ التعليم  زيادةتطلب تغير املرجح أن 

من التعليم الجيد ... يجب أن يخضع التعليم عن بعد لنفس    جزئيةلتعليم عن بعد الجيد عبارة عن مجموعة  يعد ا  .العالي الجيد.

 آليات ضمان الجودة مثل التعليم عموًما. 
حيث يجب أن تتضمن مخرجات التعلم   رقمي، على الرغم من أن هذه الحجج تقدم تحدًيا خاًصا للتدريس في عصر 

وهي مهارات    املعرفة،وإدارة    لالتصال،استخدام الوسائط االجتماعية  أن تترافق مع  و   ستقل،املتطوير مهارات مثل التعلم  

 بأنواع محددة من  
ً
لم يتم تحديدها صراحة في كثير من األحيان في املاض ي. ال ترتبط عمليات ضمان الجودة عادة

أو الوقت الالزم إلكمال    الدورة،إتمام ولكنها ترتبط بشكل أوثق بمقاييس األداء العامة مثل معدالت   التعلم،مخرجات 

 الشهادة أو الدرجات بناًء على أهداف التعلم السابقة. 



352 
 

الجديدة وطرق التدريس الجديدة لم تكن  ط وسائالأن  10و 9و 8لقد رأينا بالفعل في الفصول  ذلك،عالوة على 

أفضل املمارسات. إن النظرة الجامدة للغاية  الذي يستخلص تحليللموجودة منذ فترة طويلة بما يكفي لتخضع ل

 آثار معه    يحمللتقويم الجودة بناًء على املمارسات السابقة قد  
ً
سلبية خطيرة على االبتكار في التدريس وتلبية احتياجات    ا

ا. قد تحتاج "أفضل املمارسات" في بعض األحيان إلى الطعن 
ً
ب  يمكن تجربة أسالي بحيث فيها، التعلم الناشئة حديث

 جديدة وتقويمها. 

 الوصول الى جوهر الجودة 11-1-6
رغم   الرسمية، وعمليات ضمان الجودة  ومراجعتها،واإلجراءات الداخلية للموافقة على البرنامج   املؤسسات،إن اعتماد 

تشبه  حرى باأل  إنها جوهر الجودة في التعليم والتعلم. إلى حًقا صل ال ت الخارجي، بالتدقيقال سيما فيما يتعلق  أهميتها،

، تغيير الحراسة أمام القصر رسمية، حيث يكون ناسبات الاالحتفاالت وامل
ً
ثورة أو غزو أو  للحماية من وليس  احتفاليا

فإن الدولة القوية   الوطنية، هجوم إرهابي على الرئيس أو امللك. على الرغم من أهمية االحتفاالت والطقوس للهوية 

ر بكثير من العمليات اإلدارية التي تنظم التعليم  ب رسة أو الكلية أو الجامعة الفعالة أكاملد  وباملثل، مرتبطة بعالقات أعمق.  

 والتعلم. 

أن جميع عمليات  من االستبيانات التي جرى ملؤها، لتثبت  يمكن أن تنتهي إدارة الجودة بعدة صناديق    األحوال، في أسوأ  

ن الطالب يتعلمون حًقا أكثر أو أفضل نتيجة الستخدام  دون التحقيق في الواقع فيما إذا كا  بالفعل،اإلدارة موجودة 

،ن  ان بشرياا نشاطمالتكنولوجيا. التعليم والتعلم في جوهره
ً
ا قوًيا بين املعلم واملتعلم.    جدا

ً
وغالًبا ما يتطلب النجاح رابط

 يمكن للمدرس "الجيد" االستفادة منه وتوجيهه.  التحفيزي، هناك جانب قوي من جوانب التعلم العاطفي أو 

أحد أسباب قلق العديد من املعلمين واملدربين حول استخدام التكنولوجيا للتدريس هو أنه سيكون من الصعب أو  

حتى من املستحيل تطوير هذه الرابطة العاطفية التي تساعد على رؤية املتعلم من خالل الصعوبات أو إلهام شخص  

عند    كافية،أصبحت التكنولوجيا اآلن مرنة وقوية بدرجة    ذلك،يات أعلى من الفهم أو شغف املوضوع. ومع  ما إلى مستو 

ولكن أيًضا بين املتعلمين   علم واملتعلم،ليس فقط بين امل الروابط،إدارتها بشكل صحيح، لتمكين تطوير مثل هذه 

 على الرغم من أنهم قد ال يجتمعون شخصًيا أبًدا. أنفسهم،

أو العاطفية للتعلم. هذا   ؤثرةالي فإن أي مناقشة للجودة في التعليم يجب أن تعترف وتستوعب هذه الجوانب املوبالت

  وبالتالي،هو العامل الذي يتم تجاهله في كثير من األحيان في النهج السلوكية الستخدام التكنولوجيا أو لضمان الجودة.  

يتم النظر في الجوانب اإلنسانية   الفنية،ملمارسات في املصطلحات دمج أفضل ا اضافة الى الفصل،في ما يلي في هذا 

 األكثر في التعليم والتعلم، حتى بشكل خاص في بيئات التعلم القائمة على التكنولوجيا. 

 ضمان الجودة: تحقيق الهدف في العصر الرقمي  11-1-7
 هي: اسب العصر الرقمي تنالتي إن أفضل ضمانات للجودة في التعليم والتعلم  املطاف،في نهاية 

•  
ً
   خبراء املواد املؤهلين تأهيال

ً
 املو   جيدا

ً
   دربين تدريبا

ً
 .أساليب التدريس واستخدام التكنولوجيا للتدريس  على  جيدا

 موظفو دعم تكنولوجيا التعليم املؤهلين تأهيال عاليا.  •

 املناسبة. بما في ذلك نسب املعلمين / الطالب   كافية،موارد  •

 (. إدارة املشروع  الجماعي،أساليب العمل املناسبة )العمل  •

 تقويم منهجي يؤدي إلى التحسين املستمر.  •

يجب توجيه املزيد من االهتمام إلى ما تقوم به املؤسسات القائمة على الحرم الجامعي عندما تنتقل إلى التعلم املختلط  

في تطوير أساليب تدريس مبتكرة وأفضل   أفضل،أو حتى  املمارسات، أفضل تطبق هذه املؤسسات أو عبر اإلنترنت. هل 

ومعدالت التسرب املرتفعة    xMOOCsتستغل نقاط القوة في كل من الفصل الدراس ي والتعلم عبر اإلنترنت؟ إن تصميم  
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 إلى  لعديد من  دى ال
ً
واليات املتحدة تشير  التعليم عبر اإلنترنت في الاملعاهد التي تقدم برامج مدتها سنتان وانتقلت مؤخرا

 ذلك.هذه املؤسسات لم تفعل  إلى أن 

فهذا هو "املعيار"   الرقمي،هو تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجها املتعلمون في العصر غرض إذا كان الهدف أو ال

يس. تستند  التدر  املمارسات العامة فيمع مراعاة ما نعرفه بالفعل عن أفضل  وفقه،الذي يجب أن يتم تقويم الجودة 

رقمي والتي تتبع في هذا الفصل إلى هذا املبدأ األساس ي املتمثل في  العصر الالتوصيات املتعلقة بالتدريس الجيد في 

 "املالءمة للغرض".
 

 تحديد الجودة في التعليم و التعلم  1-11النشاط 

  لـ :ما رأيك في النظام الحالي 

 واالعتماد املؤسسات  •

  الداخليةعمليات ضمان الجودة   •

 ملاذا ال؟  كذلك،هل هذه العمليات الحالية تضمن الجودة في التعليم والتعلم؟ إذا لم يكن  
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 تسع خطوات نحو جودة التدريس في العصر الرقمي  11-2
 

 
 تسع خطوات نحو جودة التدريس في العصر الرقمي 2- 11لشكل ا

 /http://kennedysdisease.blogspot.ca © الصورة: 
 

بحوث املمتازة املتاحة عبر  الؤسسات و املأشرت إلى أن هناك الكثير من معايير ضمان الجودة و  السابق، في القسم 

 من   اإلنترنت،
ً
 .سأقترح سلسلة من الخطوات العملية نحو تنفيذ هذه املعايير ذلك،ولن أكررها. بدال

رغم أنه يجدر اإلشارة إلى أنه قد    اتخذت،أفترض أن جميع العمليات املؤسسية املوحدة نحو املوافقة على البرنامج قد 

 املذكورة    ة يكون من املفيد التفكير من خالل الخطوات التسع
ً
عمل مقاربة الخطوات  قبل تقديم االقتراح أخيًرا. ست  الحقا

 التسع أيًضا عند التفكير في إعادة تصميم دورة تدريبية موجودة.

تتمثل املمارسة النوعية "القياسية" لتطوير دورة تدريبية كاملة عبر اإلنترنت في تطوير نهج أنظمة للتصميم من خالل  

 Shelton (2008و Puzziferroيقدم  (. 3القسم  ،4)انظر الفصل  ADDIEنموذج يشبه نموذج 
ً
 ممتاز  ( مثاال

ً
. للتعرف  ا

من الخطوات    6الخطوة    إلى ما بعد   ADDIEلن يستمر نموذج    "، على االختالف في النهج املتبع في نموذج األنظمة "القياس ي

 
ً
 . التي نعرضها الحقا

ر املؤكد  فقد أشرت بالفعل إلى بعض القيود املفروضة على نهج األنظمة في العصر الرقمي املتقلب وغي ذلك،ومع 

أعتقد أننا بحاجة إلى عملية ال تعمل فقط من أجل   حال، وعلى أي  (، 7القسم  ،4والفوضوي والغموض )الفصل 

لذلك أنا أهدف إلى اتباع نهج  واملختلطة. دورات تدريبية عبر اإلنترنت بالكامل ولكن أيًضا للدورات والبرامج املباشرة 

ولكنه واسع بما يكفي ليشمل مجموعة واسعة من طرق التسليم.   عالية، أكثر مرونة لتصميم الدورة التدريبية بجودة
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بناء بيئة تعليمية كاملة يتم فيها   إلى ولكن أيًضا  للمقرر،عالوة على ذلك، ال يكفي مجرد النظر إلى التدريس الفعلي 

 (.1التعلم )انظر امللحق 

ن املرجح تطويرها بشكل متواٍز أكثر من التسلسل.  على الرغم من أنه م  خطوات،سأحدد تسع    للجودة،لتوفير إطار  لذلك  

 . في تسلسلهاهناك منطق  ذلك،ومع 

 أن تدّرس. قرر كيف تريد   األولى:  الخطوة .1

 التوصيل. بشأن طريقة   كاتخذ قرار   الخطوة الثانية: .2

 الخطوة الثالثة: اعمل ضمن فريق. .3

 الخطو الرابعة: اعتمد على املوارد الحالية.  .4

 الخامسة: أتقن التكنولوجيا.الخطوة   .5

 الخطوة السادسة: ضع أهداف التعلم املناسبة.  .6

 الخطوة السابعة: صمم هيكل الدورة وأنشطة التعلم.  .7

 الخطوة الثامنة: تواصل، تواصل، تواصل.  .8

 الخطوة التاسعة: قّوم وابتكر.  .9

 الكتاب. هذا وقت سابق في التي قدمناها في هذه الخطوات سوف تعتمد على املواد  
 

 املراجع 
Puzziferro, M., & Shelton, K. (2008). A model for developing high-quality online courses: Integrating a systems 
approach with learning theory Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 12, Nos. 3-4 
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 ستدرّ أن قرر كيف تريد الخطوة األولى:  1-3

 
 س درّ أن أريد أكيف : 3-11الشكل 

 

ألنها قد تعني تغيير   املدربين،واألكثر صعوبة بالنسبة ملعظم  األهم، الخطوة هذه هي التسعة، من بين كل الخطوات 

 أنماط السلوك القديمة. 

ا تدريس هذه الدورة؟ 11-3-1  كيف أحّب حق 
طلب هذا السؤال منك التفكير في فلسفة التدريس األساسية الخاصة بك. ما هو دوري كمدرب؟ هل أتبنى وجهة نظر  تي

وبالتالي فإن وظيفتي هي التأكد    الطالب،وأنني خبير في املوضوع يعرف أكثر من    ومحددة،موضوعية، أن املعرفة محدودة  

علم؟ أو هل أرى أن التعلم هو تطور فردي  المن الفعالية إلى طالب من أني أنقل املعلومات أو املعرفة بأكبر قدر ممكن 

 تحليل أو تطبيق املعلومات أو املعرفة؟ السؤال و الحيث يتمثل دوري في مساعدة املتعلمين على اكتساب القدرة على 

عاني من لكنك ت األخيرة،رغب في التدريس بالطريقة تلطالب؟ أو ربما تعليم اأو ميسر لمرشد هل أرى نفس ي أكثر ك

. أو ربما ترغب في الجمع بين  لقينيتالتعليم  الطالب يجبرونك على العودة إلى أكثر شكل    200  بوجودالتدريس في الفصل  

 كال االتجاهين ولكن ال يمكنك ذلك بسبب قيود الجداول الزمنية واملناهج الدراسية. 

 من حيث الفلسفة الكلية.   تدريسك،ية بعض الخيارات املتاحة لك في تقرير كيف 4و 3و 2توضح الفصول 

 ما املشكلة في طريقة التدريس في الوقت الحالي؟ 11-3-2
سها. هل هناك الكثير من املحتوى  مكان آخر للبدء هو التفكير في ما ال يعجبك في الدورة )الدورات( الحالية التي تدرّ 

طريق حث الطالب على البحث عن املحتوى   ربما عن أخرى،الذي يجب تغطيته؟ هل يمكنك التعامل مع هذا بطريقة 

وتحليله وتطبيقه لحل املشكالت أو إجراء البحوث؟ هل يمكنك التركيز أكثر على املهارات في هذا السياق؟ إذا كان األمر  

كيف يمكنك توفير األنشطة املناسبة لتمكين الطالب من ممارسة هذه املهارات؟ كم من هذا يمكن أن يفعلوه   كذلك،

 حتى تتمكن من إدارة عبء العمل الخاص بك بشكل أفضل؟  أنفسهم،ء من تلقا

املض ي قدًما؟   يستعجل ن بعض الطالب يكافحون حًقا في حين أن البعض اآلخر إحيث  للغاية،هل الطالب متنوعون 

حتى يتمكن الطالب من جميع مستويات من النجاح في هذه الدورة؟ هل   تخصيًصا،كيف يمكنني جعل التدريس أكثر 

أو أولئك الذين   املهمة،يمكنني تنظيم تدريس ي بحيث يتمكن الطالب الذين يكافحون من قضاء املزيد من الوقت في 

 به؟  يقومون يتسابقون أمامهم لديهم عمل أكثر تقدًما 



357 
 

ة  ألن الفصل كبير جًدا. هل يمكنك استخدام التكنولوجيا وإعاد  انتقاديأو ربما ال تحصل على مناقشة كافية أو تفكير 

ولكن بهذه الطريقة يمكنك مراقبة   صغيرة،تنظيم الفصل بطريقة مختلفة لجعل الطالب يدرسون في مجموعات 

  املحتوى، مثل إتقان  بمفردهم،الطالب القيام بها  يستطيعاملناقشات وتوجيهها؟ هل يمكنك تقسيم العمل إلى أجزاء 

 ب عندما يأتون إلى الفصل؟ بحيث يمكنك التركيز على املناقشة والتفكير النقدي مع الطال 

 الطالب،يمكنك توفير مزيد من الوقت للتفاعل مع    اإلنترنت،من خالل نقل قدر كبير من املحتوى عبر    املثال،على سبيل  

عطى   قلل عدد املحاضرات يوفي نفس الوقت  اإلنترنت،أو عبر  صفسواء في ال أصغر، في مجموعات كبيرة أو 
 
التي ت

وذلك بتقسيم   طالب، 200املحاضرات الكبيرة التي تضم   صفوفقام بعض املدربين بإعادة تصميم   للصفوف الكبيرة.

ثم يقض ي املدرب أسبوًعا واحًدا على األقل    اإلنترنت، ونقل جزء كبير من مواد املحاضرة عبر    مجموعات،  10إلى    صفال

 وبالتالي الحصول على مزيد من التفاعل مع جميع الطالب.   والتفاعل، ناقشة  مع كل مجموعة من املجموعات العشر في امل

بسبب    العمل،أو ورش  ختبرات  بسبب القيود املفروضة على ما يمكن القيام به في املتقييد  هل تشعر بال  آخر،في سياق  

العملي؟ هل  للجزء قت أو ألن الطالب ليس لديهم ما يكفي من الو  املعدات،الوقت الذي يستغرقه إعداد التجارب أو 

حتى يتمكنوا من التركيز في املختبر   اإلنترنت،يمكنني إعادة تنظيم التدريس بحيث يقوم الطالب بالكثير من اإلعداد عبر 

 أو ورشة العمل على ما يجب عليهم القيام به  
ً
  ذلك، . هل يمكنهم اإلبالغ عن تجاربهم في املختبر أو ورشة العمل بعد  يدويا

  جيدة، على سبيل املثال؟ هل يمكنني العثور على موارد تعليمية مفتوحة  إلكترونية،من خالل محفظة  اإلنترنت،عبر 

من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى وقت املختبر؟ أو هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو توضيحية    املحاكاة،مثل الفيديو أو  

 الطالب حول اآلثار املترتبة؟ يمكنني قضاء مزيد من الوقت في التحدث مع بحيث  النوعية، جيدة 

  عنها، ألن هناك الكثير من أسئلة الطالب التي يجب اإلجابة    التدريبية،هل أنت مثقل تماًما بالعمل في هذه الدورة    أخيًرا،

عمل بسهولة أكبر؟ هل يمكن  الأو العديد من املهام التي يجب تحديدها؟ كيف يمكنك إعادة تنظيم الدورة إلدارة عبء  

كيف يمكنك إنشاء مجموعات    كذلك، عل املزيد من خالل العمل مًعا ومساعدة بعضهم البعض؟ إذا كان األمر  للطالب ف

وبناء محافظ   املشروع، تحقق هذا الهدف؟ هل يمكنك تغيير طبيعة املهام بحيث يقوم الطالب باملزيد من العمل في 

 وفي الوقت نفسه بناء تقويم لتعلمهم؟  تقدمهم،الكترونية ببطء لعملهم أثناء الدورة بحيث يمكنك بسهولة مراقبة 

 استخدم التكنولوجيا إلعادة التفكير في تعليمك  11-3-3
وربما تكون   التدريس،فرصة إلعادة التفكير في وصيل يمنحك النظر في استخدام تقنيات جديدة أو طريقة بديلة للت

وتجديد نهجك في التدريس. إحدى طرق مساعدتك    الفصل،قادًرا على معالجة بعض القيود املفروضة على التدريس في  

التفكير في كيفية بناء بيئة تعليمية ثرية للدورة التدريبية )انظر   هيفي إعادة التفكير في الطريقة التي تريد التدريس بها 

 (.1امللحق 

اإلنترنت يفتح مجموعة من اإلمكانيات للتدريس  إلى ولوجيا أو نقل جزء من الدورة التدريبية أو كلها ن استخدام التكنإ

(. قد  4التي قد ال تكون ممكنة في نطاق الفصول الدراسية األسبوعية الثالثية املجدولة من املحاضرات )انظر الفصل 

ة الحرم الجامعي على ما يمكن القيام به فقط في الحرم  ولكن تركيز تجرب  اإلنترنت،يعني ذلك عدم القيام بكل ش يء عبر  

 من  
ً
نك ذلك من إعادة التفكير في املناهج الدراسية    ذلك،الجامعي. بدال

ّ
واستغالل بعض فوائد التعلم    بالكامل،قد يمك

 املعلومات ويحللونها ويطبقونها.بحثون عن مثل جعل الطالب ي اإلنترنت،عبر  

أغتنم هذه الفرصة قبل أن تبدأ في   عنها،أو تعيد تصميم دورة لست راضًيا  جديدة،دورة إذا كنت تفكر في  وبالتالي،

وما إذا كان هذا ممكًنا استيعابها في بيئة تعليمية مختلفة.   حًقا،تدريس الدورة أو البرنامج للتفكير في كيفية تعليمك 

سيكون من السهل اتخاذ هذا القرار.    التسع، ت  إنه ليس قرار يتعين عليك اتخاذه على الفور. أثناء عملك خالل الخطوا

 النقطة املهمة هي أن تكون منفتحا على فعل األشياء بطريقة مختلفة. 
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التاسع والعاشر مجموعة متنوعة من األساليب للتدريس التي قد تتوافق مع إجابات بعض هذه  و ل الرابع  و قترح الفص ت

 األسئلة. 

 ما ال يجب فعله 11-3-4
  أن   ،مع ذلك، يمكنك

ً
  الويب، من ش يء واحد. إذا قمت فقط بوضع مالحظات املحاضرة الخاصة بك على   تكون متأكدا

فأنت على يقين تقريًبا من انخفاض معدالت إتمام   للتنزيل،دقيقة  50أو قمت بتسجيل محاضراتك التي تبلغ مدتها 

 لوجه. لقد أوضحت هذه النقطة ألنه
ً
 لوجه   الطالب ودرجات أقل من الفصل الدراس ي وجها

ً
من املغري للمدربين وجها

مثل استخدام املحاضرة للطالب لتنزيل  اإلنترنت،عبر لتصبح نقل طريقة تدريسهم للفصول الدراسية االكتفاء ب

ؤتمرات عبر اإلنترنت لتقديم محاضرات مباشرة عبر االنترنت. ومع  املأو استخدام    املنزل، محاضرات الفصول املسجلة في  

 Yinو  Figlio  ،Rush املثال،هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن القيام بذلك ال يؤدي إلى نتائج جيدة )انظر على سبيل   ذلك،

 ،2010.) 

ت األساسية ملعظم املتعلمين عبر  تكمن املشكلة في مجرد نقل املحاضرات عبر اإلنترنت في فشلها في مراعاة املتطلبا

تكون احتياجاتهم مختلفة عن احتياجاتهم في الفصل. ال توفر  اإلنترنت،اإلنترنت: املرونة. عندما يدرس الطالب عبر 

"ساعات العمل" املحظورة عندما يكون املعلم متاًحا للطالب مرونة االتصال التي يحتاجها الطالب عند العمل عبر  

    قصيرة،وفي عدة رشقات    اإلنترنت،لطالب إلى العمل في أجزاء صغيرة من الوقت عند الدراسة عبر  اإلنترنت. يميل ا
ً
ونادرا

كثر من ساعة دون انقطاع. يجب تقسيم العمل عبر اإلنترنت إلى "مجموعات" يمكن التحكم فيها. قد  ستمر ذلك ألما ي

ر اإلنترنت. األهم من ذلك أن التعلم عبر اإلنترنت  يتم جدولة فريق عمل متزامن على الويب في أوقات عمل الطالب عب

 علومات بطرق تؤدي إلى تعلم أفضل من خالل محاضرة ملدة ساعة واحدة.امل حتوى أو  امليسمح لنا بتقديم  

  الحظ، لذلك من املهم تصميم التدريس بطريقة تتناسب مع أنماط التعلم املختلفة التي سيستخدمها الطالب. لحسن  

ر من الخبرة واألبحاث التي حددت مبادئ التصميم الرئيسية لكل من الفصول الدراسية والتدريس عبر  كان هناك الكثي

 املقبلة.   ةالخطوات الثماني موضوع هذا هو  . اإلنترنت

 فرصة للتحليق 11-3-5
كن للمعلمين  . يمبالكامل تفتح التقنيات وأساليب التسليم الجديدة فرًصا رائعة إلعادة التفكير في العملية التعليمية

واملدربين ذوي املعرفة العميقة بموضوعهم اآلن إيجاد العديد من الطرق الفريدة واملثيرة لفتح تعليمهم ودمج أبحاثهم  

ولكن قلة الخيال. أولئك الذين لديهم الخيال سيكونون قادرين   املال، في التدريس. القيد الرئيس ي اآلن ليس الوقت وال 

 موضوعهم. توقعة سابًقا لتدريس على االنتقال إلى طرق غير م
 

 إعادة التفكير في التدريس الخاص بك  3-11النشاط 

 إذا لم تكن مقيًدا؟  موضوعك، كيف تريد حًقا أن تدرس   -هل يمكنك كتابة فلسفتك في التدريس  .1

 ما املشاكل الرئيسية التي تواجهها في الوقت الحالي في تدريس صفك؟  .2

أن تدرس بطرق جديدة تتناسب    اإلنترنت، إلىمن خالل نقل دورة تدريبية   بإمكانك، فكر اآلن فيما إذا كان  .3

مع زيادة مرونة الوصول واملوارد املتاحة عبر اإلنترنت. كيف سيكون    التدريس،بشكل أفضل مع فلسفتك في  

 شكل التدريس الخاص بك اآلن؟
 

 

 املراجع  

Figlio ، D. ، Rush ، N. and Yin ، L. (2010) Is it Live or is it Internet? Experimental Estimates of the Effects of Online 

Instruction on Student Learning Cambridge MA: National Bureau of Economic Research 
 

http://www.nber.org/papers/w16089
http://www.nber.org/papers/w16089
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 الخطوة الثانية: أي نوع من الدورة التدريبية أو البرنامج؟ 11-4
 

 
 

 اختيار طريقة التوصيل 11-4-1
 لوجه والتدريس عبر اإلنترنت هو الخطوة  إ

ً
ن تحديد نوع الدورة التدريبية من حيث املزيج من التدريس املباشر وجها

الطبيعية التالية بعد النظر في الطريقة التي تريد بها تدريس الدورة التدريبية. تم التعامل مع هذا املوضوع بشكل مكثف  

   عندما تقرر هذا أو متغيرات يجب مراعاتها  أربعة عوامل بلخص ذلك أ لذلك، ، 9في الفصل 
ً
"املزيج" من التعلم وجها

 يكون أفضل لدورتك الدراسية: للوجه والتعلم عبر اإلنترنت 

 التدريس. كيف تحب   - فلسفتك التعليمية املفضلة  •

 . احتياجات الطالب )أو الطالب املحتملين( •

 االنضباط. مطالب  •

 املوارد املتاحة لك. •

اتخاذ هذا  حال  في  املرور فيهاليل جميع العوامل يمثل مجموعة أساسية من الخطوات التي يجب  ى الرغم من أن تحعل

مع مراعاة جميع العوامل. يصبح هذا مهًما بشكل   أساس ي، بشكل بنى على الحدس في النهاية سي  القرار  إال أن  القرار، 

 خاص عند النظر إلى البرنامج ككل. 

 من يتوجب عليه اتخاذ القرار؟ 11-4-2
 لوجه في مقررهم  

ً
في حين يجب أن يشارك املدربون األفراد بشدة في تحديد أفضل مزيج من التدريس عبر اإلنترنت وجها

 من دورة  كامل  إال أنه يجدر التفكير في هذا على برنامج    املحدد،
ً
إذا رأينا أن تطوير مهارات    املثال،. على سبيل  واحدةبدال

   صفوففقد يكون من املنطقي أن نبدأ في السنة األولى ب برنامج،للنتيجة رئيسية هي التعلم املستقلة 
ً
مباشرة وجها

 ثم نعّرف  لوجه،
ً
حتى يتمكنوا في نهاية   اإلنترنت،البرنامج على املزيد واملزيد من التعلم عبر  خالللكن الطالب تدريجيا

 شهادة ملدة أربع سنوات من الحصول على بعض دوراتهم عبر اإلنترنت بشكل كامل. 

  البرنامج، يجب أن يكون لدى كل برنامج آلية لتقرير املحتوى واملهارات أو املناهج الدراسية املراد تغطيتها في  بالتأكيد،

 لوجه طوال البرنامج. يجب دمج   البرنامج،ولكن أيًضا كيفية تقديم 
ً
ومن ثم التوازن أو مزيج التعليم عبر اإلنترنت وجها

السنوية التي تبحث في كل من أساليب التدريس وكذلك املحتوى املراد تغطيته في  هذا في عملية التخطيط األكاديمي 

 (.Sangrà  ،2011و  Batesالبرنامج )انظر 
 

 املراجع  
Bates ، A. and Sangrà ، A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey–Bass/John Wiley and 
Co 
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 الخطوة الثالثة: العمل ضمن فريق  11-5

 العمل ضمن فريق  5-11الشكل 
 

مثل    أماكن من هذا الكتاب،في عدة  املوضوع  أقوى وسائل ضمان الجودة. تم تناول هذا    ىحدإ  هو   العمل كفريق واحد

 .5و 3القسمين   ،12والفصل  ،4القسم  ،9الفصل  ، 7القسم  ،8الفصل 

 ملاذا العمل ضمن فريق؟ 11-5-1
ا فردًيا إلى حد كبير بين املدرس والطالب.   صفيعد التدريس داخل ال  واملدربين، بالنسبة للعديد من املعلمين 

ً
نشاط

فإن التعليم املختلط والتعلم عبر اإلنترنت بشكل كامل يختلف عن التدريس    ذلك،التعليم هو شأن شخص ي للغاية. ومع  

وخاصة   واملدرسين، لدى معظم املعلمين قد ال تتوافر تطلب مجموعة من املهارات التي ي ية. إنه الدراس صفوففي ال

 على األقل في شكل متطور وجاهز لالستخدام. اإلنترنت،أولئك الجدد في التدريس عبر  

اص لتوفير  ، ويجب إيالء اهتمام خصفيجب تنظيم الطريقة التي يتفاعل بها املعلم عبر اإلنترنت بشكل مختلف عن ال

وهيكلة املحتوى بطرق تسهل التعلم في بيئة غير متزامنة عبر اإلنترنت. يعد   للطالب،األنشطة املناسبة عبر اإلنترنت 

التصميم الجيد للدورات التدريبية أمًرا ضرورًيا لتحقيق الجودة من حيث تطوير املعرفة واملهارات الالزمة في العصر 

لم يتلق معظم املدربين بعد املرحلة الثانوية سوى القليل من التدريب. باإلضافة إلى حيث  تربوية،الرقمي. هذه قضايا 

  - هناك أيًضا مشكالت تقنية. من املحتمل أن يحتاج املعلمون  ذلك،
ً
إلى املساعدة في   - املعلمون املبتدئون وخصوصا

 على سبيل املثال. الفيديو،تطوير الرسومات أو مواد  

 ملعلمي سبب آخر للعمل في 
ً
فريق هو إدارة عبء العمل. هناك مجموعة من األنشطة التكنولوجية غير املطلوبة عادة

  دربي الصف.وم
ً
  مجرد إدارة التكنولوجيا سيكون عمال

ً
إذا   أيًضا،إذا كان املدربون يقومون بكل ذلك بأنفسهم.  إضافيا

قّدم لم يكن املكون  قّدم بشكل جيد أو مدمًجا مع املكون  عبر اإلنترنت للدورة التدريبية مصمًما الذي ي     الذي ي 
ً
وجها

 كن واضحلك يأو إذا  لوجه،
ً
فإن املعلم أو   فهمها، أو إذا تم تقديم املادة بطرق يصعب  فعله،الطالب ى ما يجب علا

ون  الذين يعمل التعليميون،. يمكن أن يكون املصممون البلطالواردة من االبريد اإللكتروني يغرق في رسائل درب سامل
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 ال يقدر بثمن للمبتدئين    والتكنولوجيا،والذين لديهم تدريب في كل من تصميم الدورة التدريبية    مختلفة، في دورات  
ً
موردا

 الذين يقومون بالتدريس عبر اإلنترنت ألول مرة.

ا،
ً
سيلة جيدة للغاية قد يكون العمل مع الزمالء في نفس القسم والذين يتمتعون بخبرة أكبر في التعلم عبر اإلنترنت و   ثالث

في إحدى   املثال، ويمكن مرة أخرى توفير الوقت. على سبيل  اإلنترنت، للوصول بسرعة إلى مستوى عالي الجودة عبر 

كان ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في القسم نفسه يطورون دورات مختلفة مع مكونات   فيها، الجامعات التي عملت 

ت هذه الدورات بحاجة إلى رسومات من نفس املعدات التي تمت مناقشتها في جميع  غالًبا ما كان  ذلك،عبر اإلنترنت. ومع  

وعملوا مع مصمم جرافيك إلنشاء رسومات عالية الجودة تم مشاركتها بين   الثالثة،الدورات الثالث. اجتمع املدربون 

من وجود تكامل وتناسق أفضل  املدربين الثالثة. وقد أدى ذلك أيًضا إلى مناقشات حول التداخل وأفضل السبل للتأكد  

  الدراسية، بين الدورات الثالث. يمكنهم القيام بذلك من خالل دوراتهم عبر اإلنترنت بسهولة أكبر من دورات الفصول 

 ألنه يمكن بسهولة مشاركة مواد الدورة التدريبية عبر اإلنترنت ومراقبتها. 

 عندما يتم إعادة تصميم    أخيًرا،
ً
قد يكون هناك مجموعة من املساعدين التدريسيين    بيرة،الكاملحاضرات    صفوفخاصة

ستحتاج هيئة التدريس بدوام جزئي أيًضا إلى  املؤسسات،الذين قد يحتاجون إلى التدريب والتنظيم واإلدارة. في بعض 

  دين، املتعاقوأعضاء هيئة التدريس املساعدين أو  التدريس،املشاركة. وهذا يعني توضيح األدوار لكبير أعضاء هيئة 

 وموظفي دعم تكنولوجيا التعلم. التدريس،ومساعدي  

فإن فوائد   ذلك،تحول ثقافي كبير. ومع نزلة فريق بم ضمنيعد تطوير التدريس  واملدربين،بالنسبة للعديد من املعلمين 

تستحق الجهد املبذول. نظًرا ألن املعلمين واملدربين يصبحون أكثر خبرة في   تلطالقيام بذلك للتعلم عبر اإلنترنت أو املخ

لكن العديد من املدربين ذوي   تعليمي،فهناك حاجة أقل إلى مساعدة مصمم  اإلنترنت،التعليم املختلط والتعليم عبر 

 ألنه يجعل الحياة أسهل لهم.  فريق،الخبرة يفضلون اآلن مواصلة العمل في 

 جد ضمن الفريق؟من يو  11-5-2
بالنسبة للدورة الدراسية املختلطة أو عبر اإلنترنت مع   الحاالت، هذا سيعتمد إلى حد ما على حجم الدورة. في معظم 

سيعمل املدرب عادة مع مصمم    الطالب،وعدد يمكن إدارته من    موضوع، أو خبير    ن أحد أعضاء هيئة التدريس الرئيسي

 الوسائط،الويب أو مصمم جرافيك أو منتج    مصمم  مثل  املتخصصين،ن املوظفين  تعليمي يمكنه بدوره االتصال بمزيد م

 حسب الحاجة. 

  مساعدين، وأعضاء هيئة تدريس و / أو  املعلمين،العديد من الطالب والعديد من  تضمإذا كانت هذه الدورة غير أنه 

يعد أمين املكتبة عضًوا مهًما    املؤسسات،مع املصمم التعليمي. وفي بعض    واحد،يجب عليهم جميًعا العمل مًعا كفريق  

حيث يساعد في تحديد املوارد والتعامل مع مشكالت حقوق النشر والتأكد من قدرة املكتبة على تلبية   الفريق،في 

 احتياجات املتدربين عند تقديم الدورة. 

 عمل مع الفريق؟ماذا عن الحرية األكاديمية؟ هل أفقدها في ال 11-5-3
سيكون للمدرب )املدربين( الكلمة األخيرة دائًما بشأن املحتوى وكيفية تدريسه. املصممون التعليميون هم  ال. 

 عضو هيئة التدريس. من مسؤوليات وطرق التقويم تظل دائًما  تدريسها،وطريقة  الدورة،ولكنهم محتوى    ،مستشارون

ولكن كمحترفين ذوي مهارات متخصصة. يجب    كخدم، عليميون واإلعالميون  ال ينبغي أن يعامل املنتجون الت  ذلك،ومع  

احترامهم واالستماع إليهم. غالًبا ما يتمتع املصمم التعليمي بخبرة أكبر فيما يتعلق بما سيعمل وما لن يكون في التعليم  

ويثقون في أداء وظائفهم بشكل صحيح. يجب   واملمرضات، املختلط أو عبر اإلنترنت. يعمل الجراحون مع أطباء التخدير 

 مشابهة. أن تكون عالقة العمل بين املدربين واملصممين التعليميين ومنتجي وسائل اإلعالم 
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 النتيجة 11-5-4
إن العمل في فريق يجعل الحياة أسهل بكثير للمدربين عند تدريس الدورات املختلطة أو عبر اإلنترنت. التصميم الجيد  

ن الطالب فقط من التعلم بشكل أفضل ولكن أيًضا   التعليمي،وهو مجال خبرة املصمم  ريبية،التدللدورات 
ّ
ال يمك

يتحكم في عبء عمل أعضاء هيئة التدريس. تبدو الدورات التدريبية أفضل من خالل التصميم الجرافيكي وتصميم  

ن للتركيز على التدريس والتعلم. ما الذي ال  الويب وإنتاج الفيديو االحترافي. املساعدة الفنية املتخصصة تحرر املدربي

 يعجبك؟

هذا بالطبع سوف يعتمد بشكل كبير على املؤسسة التي تقدم مثل هذا الدعم من خالل مركز للتعليم والتعلم. ومع  

 هذا قرار مهم يجب تنفيذه قبل بدء تصميم املقرر.  ذلك،
 

 الخطوة الرابعة: االعتماد على املوارد الحالية 11-6

 
 : انقر على الصورة لتشغيل املحاكاة phET الشحنات،محاكاة إشعاع   6-11شكل ال

 الصورة: © جامعة كولورادو بولدر
 

 .10و 7وخاصة الفصلين  الكتاب، لقد تم التأكيد على أهمية استخدام املوارد الحالية في عدة أجزاء من 

 اإلنترنت  إلىاملحتوى  نقل 11-6-1
إلى شكل يعمل في بيئة   صفواملدربين أمر بالغ األهمية. يمكن قضاء وقت طويل في تحويل مواد الملعلمين اإدارة وقت 

ت  بدون تعليق غالًبا ما تفوّ   PowerPointشرائح    املثال،ولكن هذا يمكن أن يزيد عبء العمل حًقا. على سبيل    اإلنترنت،

أو االضطرار    املحاضرة،يعني هذا إما استخدام تسجيل    قد   أو تفشل في تغطية الفروق الدقيقة والتركيز.  املهّم،املحتوى  
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وتحميلها في   pdfإلى إضافة تعليق مسجل على الشرائح في وقت الحق. إن نقل مالحظات املحاضرة إلى ملفات بتنسيق 

  رنت، اإلنتليست هذه هي أفضل طريقة لتطوير املواد عبر   ذلك،تعلم يستهلك الكثير من الوقت أيًضا. ومع النظام إدارة 

 تربوية.سواء إلدارة الوقت أو ألسباب 

  PowerPointوليس فقط نقل املحاضرات املسجلة أو شرائح  التدريس، أوصيت بإعادة التفكير في  ،1في الخطوة 

يبدو    ،4ولكن أيًضا تطوير املواد بطرق تمكن الطالب من التعلم بشكل أفضل. اآلن في الخطوة    اإلنترنت،التقديمية عبر  

فإن الفرق هنا هو بين استخدام املوارد الحالية التي ال   ذلك،قض مع اقتراح استخدام املوارد الحالية. ومع أنني أتنا

واستخدام املواد التي تم تطويرها   (،دقيقة 50تنقل بشكل جيد إلى بيئة تعليمية عبر اإلنترنت )مثل محاضرة مدتها 

 اإلنترنت.ناسبة للتعلم في بيئة عبر املبالفعل أو  

 استخدام املحتوى املتاح عبر االنترنت 11-6-2
وقد نوقش هذا باستفاضة   بالفعل،على قدر هائل من املحتوى املتاح  العاملية، وخاصة شبكة الويب  اإلنترنت،حتوي ت

نظرة   -في ظل ظروف معينة )مثل االعتراف باملصدر  التعليمي، . الكثير منه متاح مجاًنا لالستخدام 10في الفصل 

ا كبيًرا من  
ً
للحصول على رخصة املشاع اإلبداعي عادة في نهاية صفحة الويب(. ستجد أن املحتوى الحالي يختلف اختالف

برينستون وييل   ستانفورد، للتكنولوجيا،الجامعات الكبرى مثل معهد ماساتشوستس  حيث الجودة واملدى. أتاحت

في حين أن منظمات التعليم عن بعد مثل جامعة اململكة املتحدة    ذلك،وما إلى    الدراسية،تسجيالت ملحاضرات الفصول  

 على الكثير من هذا في هذه املواقع: املفتوحة أتاحت جميع مواد التدريس عبر اإلنترنت لالستخدام املجاني. يمكن العثور  
• OpenCourseWare(MIT) 

• iTunesU 

• OpenLearn (U.K. OpenUniversity) 

• TheOpenEducationConsortium(coursesinSTEM:science ،technology ،engineering،math) 

• Open Learning Initiative (CarnegieMellon) 

 

هناك اآلن العديد من املواقع األخرى من الجامعات املرموقة التي تقدم دورات تدريبية مفتوحة. )سيحدد   ذلك،ومع 

 باستخدام "موارد تعليمية مفتوحة" أو "املوارد التعليمية املفتوحة" معظمها.(  Googleبحث 

ليه الطالب داخل الحرم الجامعي إنه عادة ما يحصل ع  -يمكنك التأكد من جودة املحتوى    املرموقة، في حالة الجامعات  

 ما يفتقر إلى الجودة املطلوبة من حيث التصميم التعليمي أو مالءمة التعلم عبر اإلنترنت )ملزيد من املناقشة    -
ً
لكنه غالبا

، والسيئ، والقبيح(. تجمع  : الجيد OERsأو  ؛ Keith Hampson: MOOCs: The Prestige Factorفي هذا الصدد، انظر 

في جامعة   Open Learnأو مبادرة  Open UK املفتوحة للملكة املتحدة جامعةالاملفتوحة من مؤسسات مثل املصادر 

 كارنيجي ميلون عادة بين املحتوى الجيد والتصميم التعليمي الجيد. 

مقاطع  يتم استخدامها كمحاكاة تفاعلية أو رسوم متحركة أو    خاصة،ندما تكون املوارد التعليمية املفتوحة ذات قيمة  ع

فيديو تكون صعبة أو مكلفة للغاية بالنسبة ملدرب منفرد. يمكن العثور على أمثلة للمحاكاة في موضوعات العلوم مثل  

 ولكن هناك العديد من املصادر األخرى أيًضا.  للرياضيات،أو في أكاديمية خان  ، PhETالبيولوجيا والفيزياء هنا: 

يوجد قدر كبير من املحتوى "الخام" على اإلنترنت والذي يمكن    "، فة "تعليمًياولكن باإلضافة إلى املصادر املفتوحة املصن

أو ما إذا   املواد،أن يكون له قيمة في التدريس. والسؤال الرئيس ي هو ما إذا كنت بحاجة كمدرب للعثور على مثل هذه 

هذه هي املهارات   ش يء،د كل كان من األفضل حث الطالب على البحث عن املعلومات وتحليلها وتقويمها وتطبيقها. بع

 . االطالب امتالكه التي ينبغي علىرقمي العصر لاألساسية ل

فإن معظم املحتوى ليس فريًدا    الجامعي،من املؤكد أنه في مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر أو العام الدراس ي أو  

 املعرفة املكتشفة  ندير  ظم و نأي ن  العمالقة، أو أصلًيا. معظم الوقت نقف على أكتاف  
ً
. فقط في املناطق التي لديك  سابقا

http://ocw.mit.edu/index.htm
https://itunes.apple.com/ca/genre/itunes-u/id40000000?mt=10
http://www.open.edu/openlearn/
http://www.oeconsortium.org/
http://oli.cmu.edu/learn-with-oli/see-our-free-open-courses/


364 
 

من الضروري حًقا إنشاء  يصبح  بك،لديك محتوى خاص يكون أو حيث  بعد،فيها أبحاث فريدة وأصلية لم تنشر 

على األقل    بالضبط،قد يكون من الصعب العثور على املواد التي تريدها    ذلك،رغم    الحظ،"محتوى" من البداية. لسوء  

وسيتم مناقشة ذلك   بك،سيكون من الضروري تطوير املواد الخاصة  الحاالت،مناسب لطالبك. في مثل هذه  في شكل

فإن بناء دورة تدريبية حول املواد املوجودة بالفعل سيكون له معنى كبير في العديد   ذلك،. ومع  7بشكل أكبر في الخطوة  

 من السياقات. 

 الخالصة 11-6-3
سيتوفر املزيد واملزيد من املحتوى داخل   الوقت،ير املحتوى أو تسهيل التعلم. مع مرور لديك خيار التركيز على تطو 

  معرفته، مجاًنا من مصادر أخرى عبر اإلنترنت. هذه فرصة للتركيز على ما يحتاج الطالب إلى املتاحة الدورات التدريبية 

هو أبعد من حفظ املحتوى الذي يكتسبه   وكيف يمكنهم العثور عليه وتقويمه وتطبيقه. هذه مهارات ستستمر إلى ما

مثل التركيز    به، وما يجب عليهم القيام    الطالب،الطالب من دورة معينة. لذلك من املهم التركيز بنفس القدر على أنشطة  

 .8و  7و 6على إنشاء محتوى أصلي لدوراتنا. تمت مناقشة هذا بمزيد من التفصيل في الخطوات 

ما هو متاح وكيف يمكن استخدامه   علىبدء في تدريس الدورة التدريبية وهي االطالع همة قبل الم هناك خطوة  لذلك،

 في الدورة أو البرنامج الذي تخطط لتدريسه. 
 

 االعتماد على املوارد الحالية  6-11النشاط 

املحتوى الذي تدرسه؟ هل يمكن أن يتعلم الطالب أيًضا من املحتوى املوجود بالفعل؟ إذا لم    ةلاأص مدى ما  .1

؟ كيف سيتم دمج القيمة املضافة ملساهمتك في  قدمه"اإلضافي" الذي ت الش يء يكن األمر كذلك، فما هو 

 تصميم الدورة التدريبية الخاصة بك؟

ى الويب؟ هل نظرت لترى ما هو موجود بالفعل؟ ماذا  هل املحتوى الذي تفكر في تغطيته موجود بالفعل عل .2

 قيود مفروضة على إعادة استخدامها لألغراض التعليمية؟كانت هناك لو 

فيما يتعلق بالتعليم الرقمي؟ هل يمكن   الدراس ي،أو بالفعل في الفصل   -ما الذي يفعله زمالؤك عبر اإلنترنت  .3

 مًعا لتطوير املواد و / أو مشاركتها؟  وا أن تعمل

  مكان هذه األسئلة إلى  عن فقد تشير اإلجابات  ة التي تدّرسها تفرض عليك أعباًء كثيرة،دور ال  إذا كنت تشعر أن

 املشكلة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



365 
 

 التكنولوجيا إتقانالخطوة الخامسة:  11-7

   وقًتا  الطويل  املدى  على  لك  سيوفر   القياسية  التعليم  تقنيات  استخدام  كيفية  على  للتدريب  الكافي  الوقت  توفير   إن
ً

  طويال

نك
ّ
   .تتخيل كنت  مما   أكثر   التعليمية األهداف  من واسعة مجموعة  تحقيق  من  ويمك

 شائع:  بشكل املتاحة  التعلم تقنيات بعض هنا سأناقش

 (. Canvas و  Desire2Learn  و  Moodle و  Blackboard مثل) التعلم إدارة   أنظمة •

 (. Big Blue Button و  Adobe Connect و  Blackboard Collaborate مثل) املتزامنة التقنيات  •

 املحاضرات(.  والتقاط الصوتية  املدونة مثل) املحاضرات تسجيل  تقنيات •

 عليها.  تعمل التي والتطبيقات  املحمولة، والهواتف  ، iPad أجهزة  مثل املحمولة،  واألجهزة اللوحية  األجهزة •

• MOOCs املتغيرات   من  والعديد (SPOCs  ، TOOCs ،   .)إلخ 

 Googleو Google Hangout و  اإللكترونية واملواقع التدوين  برامج مثل  األخرى، االجتماعي  التواصل وسائل •

Docs  و  Twitter. 

 فقط  ليس  ملعرفة  بحاجة  فأنت  استخدامها،  قررت  إذا  ولكن  منها،  أي  أو   األدوات  هذه  كل  استخدام  الضروري   من  ليس

  ، 6 الفصل انظر ) بها  الخاصة التربوية والضعف القوة نقاط أيًضا ولكن جيد، بشكل التقنيات هذه تشغيل كيفية

  تمت   التي  العامة   املبادئ  أن  إال   الوقت،  بمرور   ستتغير   أعاله  املذكورة  التقنيات  أن  من  الرغم  على(.  8  والفصل  7  الفصل

 . متوافرة تصبح  عندما األخرى  الجديدة   التقنيات على سارية ستظل  القسم هذا  في مناقشتها

 استخدام التكنولوجيا املؤسسية القائمة 11-7-1
  ،Desire2Learn أو  Canvas أو  Moodle أو  Blackboard مثل التعلم إلدارة  نظام بالفعل مؤسستك لدى كان  إذا

  بعض هناك  الوظيفية، الناحية  من بصراحة،. ال أم أداة أفضل كانت إذا  ما  حول  الجدال إلى تنجذب ال . استخدمه

لن يعوض  هذا ولكن أخرى، على واجهة أحدها واجهة  تفضل قد. الرئيسية التعلم إدارة أنظمة بين املهمة االختالفات

  ولكنها  مثالية ليست التعلم إدارة نظم. مؤسستك ِقبل من  مدعوم غير  نظام استخدام ملحاولة املبذول  الجهد كمية

  املعلمين والطالب. انها  ِقبل  من  االستخدام  سهلة عام وأصبحت بشكل  ملاضية ا العشرين السنوات مدى على تطورت

  الحصول  فيمكنك  صحيح، بشكل  اإلدارة التعلم إدارة نظام كان  وإذا  اإلنترنت، عبر  التدريس لتنظيم  مفيًدا  إطاًرا توفر 

  على . مختلفة طرق  بعدة بالتدريس لك للسماح  التعلم إدارة  نظام في كافية  مرونة  هناك. الحاجة عند  املساعدة  على

  من  ساعات بضع. التعلم إلدارة نظام استخدام كيفية على  صحيح بشكل لتتدرب الكافي الوقت خذ الخصوص، وجه

 . تريدها التي بالطريقة تعمل جعلها  محاولة في ساعات عدة  لك توفر  أن  يمكن التدريب

  ولكن  -  اإلطالق  على التعلم إدارة  نظام استخدام  إلى بحاجة كنت إذا  ما  وهو  مراعاته يجب  أهمية  أكثر  سؤال  هناك 

  مستندات  محّرر  أو  WordPress مثل  البدائل، لدعم  مستعدة املؤسسة  كانت إذا  فقط السؤال هذا في النظر  يجب

Google ،  تكنولوجية بحتة قضايا مع التعامل  في الوقت  من  الكثير  قضاء إلى األمر  بك  ينتهي فسوف  وإال . 

.  Big Blue Button  أو   Adobe Connect  أو   Blackboard Collaborate  مثل   املتزامنة  الويب  تقنيات  على   ينطبق   نفسه   األمر 

  يمكنك   التي  املختلفة   بالطرق   التكنولوجيا   في  االختالفات  تقارن   ال .  أقل  أو   أكثر   الش يء  نفس  يفعلون   لكنهم  تفضيالتي  لدي

  على  العثور  من  بدال  هذه على التركيز . التعليمية أو  التربوية القرارات  هي  هذه. األدوات هذه  استخدام  خاللها  من

 . املثالية  التكنولوجيا

  متزامنة أدوات الستخدام املناسب الوقت في جيًدا فكر  الواقع، في
ً
.  اإلنترنت عبر  متزامنة غير  أدوات استخدام من بدال

  املتزامنة   األدوات  هذه  ولكن  واحد،   وقت  في  مًعا   الطالب  من  مجموعة  جمع  في  ترغب  عندما  مفيدة  املتزامنة  األدوات  تكون 

  الذين  الطالب تشجيع يمكنك ذلك، ومع(. املناقشة في والتحكم املحاضرات إلقاء) املعلم  عليها يهيمن  أن إلى تميل
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  مهمة  إلنهاء أو  األدوار  لتحديد متزامنة أخرى  أداة أو  Collaborate استخدام على ما مشروع في صغيرة فرق  في يعملون 

  مرونة  للمتعلمين توفر  التعلم نظام إدارة مثل  املتزامنة  غير  األدوات  فإن  أخرى،  ناحية من . املثال سبيل على  املشروع، 

 (.تطويرها على الطالب مهمة  مهارة) استقاللية  أكثر   بشكل العمل  من وتمكنهم املتزامنة، األدوات  من أكثر 

 

 
 جميع الوظائف املختلفة ألدواتك تعلم   7-11الشكل 

 Blackboard Incالصورة: © 
 

 مخادعة السهلة التقنية 11-7-2
  بدون  شخص ألي يمكن بحيث تصميمها تم لقد. سهولة البدء بمعنى مخادع، بشكل االستخدام  سهلة التقنيات هذه

  أكثر  تصبح أن إلى تميل الوقت مرور  مع  ذلك، ومع. استخدامها الكمبيوتر  علوم خلفية
ً
  من واسعة  مجموعة  مع تطورا

  وما  بوجودها، دراية  على كنت إذا  ذلك سيساعدك لكن الوظائف، جميع  استخدام  إلى تحتاج  لن. املختلفة الوظائف
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  تدريب  على الحصول  األفضل  فمن معينة،  ميزة استخدام في ترغب كنت إذا. فعله يمكنها ال   وما به القيام  يمكنها  الذي

 .وفعالية بسرعة استخدامه  من تتمكن حتى

 ممكن حد أقص ى إلى التقنيات، مواكبة 11-7-3
  الحديثة   التقنيات  مواكبة   معلم  أو   موجه  أي  على  للغاية  الصعب  من.  الوقت  طوال   الوصول   في  الجديدة  التقنيات   تستمر 

فإن   لذا. اإلدارة جيدة التعلم  تكنولوجيا  لدعم وحدة أي  وظيفة  حًقا هي هذه. للتدريس املحتملة وأهميتها  الناشئة

  تكون  قد  أداة أي  حول  أخرى  بجلسة  املتابعة  ثم  الجديدة، التقنيات  حول  عام  كل  واحدة مرة  إعالمية  إحاطة  حضور 

 .فائدة ذات

  لم  إذا . التعليم لتكنولوجيا الدعم  توفر  التي  الوحدة أو  املركز  قبل  من  والتدريب  اإلحاطة  من  النوع  هذا  تقديم  يجب

  واسع   نطاق   على  التكنولوجيا  استخدام   في  جيًدا   فكر   التدريب،  هذا  مثل  أو   القبيل،   هذا  من   وحدة   مؤسستك  لدى  يكن

  مثل إلى يحتاجون  للتدريس التكنولوجيا استخدام في كبيرة خبرة لديهم الذين واملدرسون  املعلمون  حتى - التدريس في

 الدعم.   هذا

  ، Moodle  تستخدم  كنت  إذا  املثال،   سبيل   على.  الحالية  األدوات  إلى  جديدة  وظائف  إضافة  باستمرار   يتم  ذلك،  على  عالوة

  اإللكترونية  سجالتهم  أو  اإللكترونية  محافظهم وإدارة  إنشاء  للطالب تتيح ( Mahara مثل " )إضافية مكونات" فهناك 

  تحليل   لك   سيتيح  مما   التحليالت،  تعلم  هي  اإلضافية  املكونات  من  التالية  املوجة  تكون   أن  املحتمل  من.  بعملهم  الخاصة

 . املثال  سبيل  على بأدائهم، ذلك يرتبط وكيف( LMS) التعلم إدارة  نظام الطالب  بها يستخدم التي الطريقة

  الستخدامها،   طريقة  وأفضل  بك   الخاص   التعلم  إدارة  لنظام  املختلفة   امليزات  تعلم  في  الجلسات  إحدى  فإن قضاء  بالتالي

  من . النظام على كامل تدريب على تحصل لم لكنك الوقت، لبعض تستخدمها كنت لو  حتى باالهتمام، جديرة ستكون 

  بحيث   التعلم،  إدارة  نظام  في  اإلنترنت  عبر   الفيديو   مقاطع   مثل   املختلفة،  التقنيات   دمج   كيفية  معرفة  خاص  بشكل   املهم

 .للطالب سلس نحو  على التكنولوجيا  تظهر 

  حماية  ملحاولة الطبيعي امليل من. آخر ش يء وتعارض أي  فقط، لديك املفضلة التكنولوجيا باستخدام تتقيد ال  أخيًرا،

  وطالبك أنت خدمتك قد كانت إذا خاصة إلتقانها، والجهد الوقت من  الكثير  استغرقت التي التكنولوجيا استخدام

  يتغير  ذلك، ومع. القديمة التكنولوجيا من التدريس أفضل بالضرورة ليست الجديدة والتكنولوجيا املاض ي،  في جيًدا

  واحدة  أداة  تفعل  أن  املرجح  غير   من.  قبل  من  فيها  النظر   يتم  لم  تعليمية  مزايا  لديهم  يكون   وقد  آلخر،  حين  من  الالعبون 

  إذا  تغيير  إلجراء مستعًدا  وكن منفتًحا  ابق . فعالية أكثر  بعناية  املختار  األدوات مزيج يكون  قد كمدرس؛  تحتاجه  ما  كل

 . األمر لزم

 بها  التدريس تريد التي بالطريقة بك الخاص التقني التدريب اربط 11-7-4
 التكنولوجيا:  باستخدام بشدة  مرتبطان ولكنهما متميزان  مكونان  بالفعل يوجد

 كيف تعمل التكنولوجيا؟  •

م؟   • ستخد 
 
 لم  يجب أن ت

  مشكلة هذه. األدوات باستخدام تحقيقه  تحاول  فيما  واضًحا تكون  أن  يجب  لذا  ملساعدتك، مصممة  أدوات  هذه

  املهارات،  تطوير  في التدريب ملنحهم  أو  الطالب، إلشراك  طرق  على  العثور  في ترغب  كنت إذا  وبالتالي. تربوية أو  تعليمية

 6 الفصل انظر ) بذلك للقيام املختلفة التقنيات في الضعف أو  القوة نقاط على فتعرف التربيعية، املعادالت حل مثل

 (.هذا  حول  املزيد  ملعرفة 7 والفصل

  أن  يمكن  التي  الطريقة في فكر  جديدة، ميزة أو  جديدة أداة إظهار  أو  وصف يتم عندما. تكرارية عملية  ما  حد  إلى هذا

  األداة  من لالستفادة طرقك  أو   أهدافك تغيير  على منفتًحا أيًضا  كن لكن. التعليمية أهدافك  أحد تسهل أو   مع تتناسب
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  اإللكترونية   للمحفظة  إضافي  مكون   يقودك   قد  املثال،   سبيل  على.  قبل  من   به  القيام   في  تفكر   لم   ش يء  فعل  من   تمكينك  في

  مقال   في  القول   من  األدلة  على   وقائمة"  موثوقية"  أكثر   التعلم  نتائج   تكون   بحيث  الطالب،  بها   تقّيم  التي  الطريقة  تغيير   إلى

 ."(اإلنترنت عبر  للتعلم املناسبة  األهداف تحديد" التالية  الخطوة  في أكبر  بشكل  ذلك مناقشة  ستتم. )مكتوب

  تهتم  فلماذا . الطالب قبل من وتنزيلها وتخزينها  املحاضرات تسجيل  إمكانية  املحاضرات والتقاط الصوتية املدونة تتيح

  البحوث  نوقشت  ،3  الباب  ،3  الفصل   في  التعلم؟  إدارة  نظام  مثل  اإلنترنت  عبر   األخرى   التقنيات  استخدام  كيفية  ملعرفة

  باستخدام  اإلنترنت عبر  جيًدا يتعلمون  ال  عام بشكل الطالب باختصار، . املحاضرات حدود على األدلة على القائمة

  القيام  إلى األمر  بك  ينتهي  أن  املحتمل  من  األهمية، من  القدر  نفس  على ربما ". االنتقالي" الفصل  محاضرات تسجيالت

  معدل   يكون   أن   أو   التوضيح،  تطلب  التي   الفردية  اإللكتروني  البريد  تغرق في رسائل  أن   املحتمل  من  ألنك  العمل  من  بمزيد

 .اإلنترنت عبر  بيئة التعلم   مع املحاضرة بتكييف تقم لم إذا للغاية، مرتفًعا الطالب فشل

  بين  تتراوح  ملدة بها  االحتفاظ  األفضل من   ذلك، ومع. قيمة ذا  يكون  لن  كمدرب  منك  العرض ي  التسجيل  أن يعني  ال   هذا

  استشارة   أو   بك، الخاص  البحث مثل  التدريبية،  الدورة إلى  فريًدا شيًئا تضيف أن  ويجب أقص ى، كحد دقيقة 15و 10

  صوتية  كمدونة أفضل األمر  يكون  قد . الدورة في دراستها يجري  مبادئ أو  بمشكالت  أخبار  عنصر  ربط أو  ضيف،  أستاذ

  الرسومات  أو  البيانية  الرسوم مثل  أخرى،  تعليمية بمواد ربطها  وربما الكلمات على التركيز  للطالب يمكن  لذلك فقط،

 .ويب موقع على املتحركة  الرسوم أو 

  في  تحريرها يمكن  الصف بحيث داخل  محاضرتك هيكلة في فكر  صور للمحاضرة، التقاط استخدام  عليك كان إذا

  من  أسئلة لطرح مناسبة نقطة عند التوقف هي بذلك للقيام واحدة طريقة. دقيقة 15 إلى 10 من منفصلة أقسام

  مكون   كل  ملتابعة  اإلنترنت  عبر   العمل  بتوفير   قم  ثم.  الفيديو  إلصدار   واضحة"  تحرير"  نقطة  توفير   وبالتالي  الفصل،  طالب

  أو  اإلنترنت عبر  للطالب األبحاث بعض  إجراء أو  اإلنترنت، عبر  منتدى في للمناقشة  موضوع مثل املسجلة، املكونات من

 . املوضوع  هذا حول  القراءة من مزيد

   ومنظًما  دائًما   يكون   حيث   التعلم،   إدارة   نظام  خالل  من   أفضل   بشكل   املحتوى   تنفيذ  يتم  عام،  بشكل  ذلك،  ومع
ً
  ومهيكال

 وفق أجزاء منفصلة، الحًقا(، 7 الخطوة انظر )
ً
  هذا النحو  على تكراره ويمكن وقت، أي  في إليه  الوصول  ويمكن  ومتاحا

  املحتوى  عن البحث على الطالب حث األفضل من يكون  قد أو . املتعلم قبل من مطلوب هو  كما األحيان من كثير  في

  برنامج  مثل  (،LMS) التعلم إدارة نظام غير  أخرى  أدوات إلى تحتاج قد  الحالة هذه وفي ألنفسهم،  وتنظيمه وتحليله

   التربوي،  بالتفكير   مدفوًعا  القرار   يكون   أن  يجب  أخرى،  مرة.  ويكي  أو   إلكترونية  محفظة  أو   WordPress  مثل  املدونة
ً
  بدال

 . الظروف  كل مع  تتناسب واحدة أداة  جعل  محاولة من

 فوائد اتقان التكنولوجيا  11-7-5
  بعض  يتطلب وهذا . اإلنترنت عبر  التعلم  بيئة  لتناسب  التعلم إدارة  أنظمة  مثل اإلنترنت عبر  التعلم  تقنيات  تصميم تم

 . الدراسية الصفوف في التدريس في األساسية  خبرتهم تكون  الذين واملدربين  املعلمين   جانب من  والتعلم  التعديل

  على  الرسمي التدريب  وبالتالي. أفضل بشكل تستخدمها  أن  املحتمل كان من  بها،  معرفتك زادت  كلما  أداة،  أي  مثل

  يكون  ينبغي أن  ال  ولكن ضروري  التكنولوجيا
ً
 . مرهقا

ً
  واملنظمة  املحددة التعليمات من ساعتين إجمالي يكون  ما عادة

  جيًدا
ً
  اإللكترونية  الحافظة أو  املحاضرات، التقاط أو  التعلم إدارة  نظام  مثل معينة، أداة استخدام للتمكن من كافيا

 عام.  كل واحدة ساعة مدتها  مراجعة جلسة مع  املتزامنة، الندوات  أداة أو 

  لكيفية  واضح تصور  تقديم منك يتطلب هذا. التعليمية األدوات الستخدام  السبل أفضل معرفة هو  األصعب الجزء

 الفصل) الطالب تعلم كيفية ملطابقة تحتاجها التي الطرق  هي ما (،1 وامللحق 2 الفصل) نحو  أفضل على الطالب تعلم
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  والفصل  7 الفصل ،6 الفصل) التعلم  تقنيات  استخدام خالل  من التدريس هذا  مثل تصميم وكيفية (،4 والفصل 3

8.) 
 

 تقان التكنولوجياإ 7-11النشاط 

ما مقدار التدريب الرسمي الذي تلقيته على إدارة التعلم املؤسس ي أو أنظمة التقاط املحاضرات؟ هل هذا يكفي   .1

 واثق تماًما من أنك تعرف كل امليزات وأفضل طريقة الستخدامها؟ أم أنك اآلن 

؟ ما عيوب التقنيات املتزامنة للطالب Blackboard Collaborate متى يجب عليك استخدام تقنية متزامنة مثل .2

 .ملعرفة املزيد عن هذا( 6عبر اإلنترنت؟ )انظر الفصل 

كير في التعلم املختلط أو هل يمكنك استخدام مواد  هل يجب أن تعيد التفكير بالكامل في تعليمك عند التف .3

 الفصل الدراس ي بشكل أساس ي؟

 ما العيوب املحتملة الستخدام املحاضرات املسجلة على اإلنترنت؟ .4
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 الخطوة السادسة: وضع أهداف تعلم مناسبة   11-8

 تحديد أهداف التعلم املناسبة  1-8-11الشكل 

 www.geograph.ieالصورة: © 

  تحديد أهداف للتعلم في العصر الرقمي 11-8-1
يتم تحديد املناهج وأهداف التعلم بالفعل من قبل لجان املناهج الوطنية أو الحكومية    املدرسية، في العديد من النظم  

تحدد مجالس التدريب الصناعية أو رابطات   املهنية،أو اإلقليمية و / أو وزارات التعليم. في العديد من املهن واملجاالت 

تي يجب اتباعها حتى يتم اعتماد املؤهالت. حتى في  أصحاب العمل األهداف التعليمية أو النتائج أو الكفاءات املطلوبة ال

من قبل  إما  بالفعل،  هاأو املساعد( أن "يرث" دورة تم تحديد أهدافتعاقد درب املامليجوز للمدرب )وخاصة  الجامعة، 

 مدرب سابق أو القسم األكاديمي.

من التحكم في أهداف دورة أو  ال يزال هناك العديد من السياقات حيث يكون للمعلمين واملدرسين درجة  ذلك،مع 

هدف  ستمثل برنامج املاجستير عبر اإلنترنت الذي ي -تقدم دورة أو برنامج جديد  الخصوص،برنامج معين. على وجه 

 عندما يتم تأطير املناهج الدراسية   -املهنيين العاملين 
ً
فرصة إلعادة النظر في نتائج وأهداف التعلم املطلوبة. خاصة

 من املهارات التي سيتم    بشكل أساس ي من حيث 
ً
فقد ال يزال هناك مجال للمناورة    تطويرها،املحتوى املراد تغطيته بدال

قد يكون   أخرى،تطوير املهارات الفكرية. في سياقات  املثال، على سبيل  أيًضا،في تحديد أهداف التعلم التي تشمل 

 ى تطوير املهارات اليدوية أو التشغيلية.أو عل التعاطف، مثل    عاطفية،التطوير أو التركيز على مهارات أكثر 

 أهداف التعلم لعصر رقمي  11-8-2
 بما في ذلك: الرقمي،قمت بإدراج عدد من املهارات التي سيحتاجها املتعلمون في العصر  ،2القسم   األول،في الفصل 

 الحديثة. مهارات االتصال  •

 املستقل. التعلم  •

 واملسؤولية. األخالق  •

 واملرونة.العمل الجماعي  •

 ذلك:بما في  ،مهارات التفكير •

 النقدي. التفكير  -

 .  حل املشاكل -
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 اإلبداعي. تفكير ال -

 والتخطيط.وضع االستراتيجيات   -

 املهارات الرقمية.  •

 إدارة املعرفة.  •

استيعاب  مثل  التقليدية،هذه أمثلة على أنواع األهداف التي يجب تحديدها. يمكن أيًضا تضمين املزيد من األهداف 

معينة من املحتوى. يمكن التعبير عن هذه األهداف أو النتائج من حيث تصنيف بلوم أو بطرق أخرى  أجزاءوتطبيق 

  ينبغي إنها مهارات    آخر،متنوعة. يجب أن تكون كل هذه املهارات مضمنة أو مبنية على احتياجات موضوع محدد. بمعنى  

سيكون الطالب الذين يطورون مثل هذه املهارات في أي   نفسه،ت أن تكون خاصة بموضوع ما وليست عامة. في الوق

 رقمي. العصر لمجال موضوع معين أكثر استعداًدا ل

ولكن سيكون من الضروري إجراء هذا النوع    حددتها، قد تختلف قائمة أهدافك الخاصة بالدورة بالفعل عن تلك التي  

  أهداف التعلم،   ثم تحديد ما يجب أن تكون   (،تريد تدريسها  )تحديد الطريقة التي  1من التحليل املوص ى به في الخطوة  

 على:بناًء 

 الطالب.فهمك احتياجات  •

 املوضوع. احتياجات املجال   •

 الخارجي.العالم  اتطلبتم •

يجب تصميم التدريس   التعلم،لقد ركزت بشكل خاص على تطوير املهارات الفكرية. كما هو الحال مع جميع أهداف 

يجب تقويم هذه املهارات كجزء من   الخصوص،وعلى وجه  املهارات،بطريقة تتيح للطالب فرًصا لتعلم وممارسة هذه 

 الرسمية. عملية التقويم 

  للتعلم،ميم الدورة التدريبية هو استخدام اإلنترنت بشكل متزايد كمصدر رئيس ي  ما يعنيه هذا على األرجح من حيث تص 

واملدربين الذين يوفرون معايير وإرشادات    بأنفسهم،مما يمنح الطالب مسؤولية أكبر عن البحث عن املعلومات وتقويمها  

ذلك اتباع نهج حاسم لعمليات  للبحث عن املعلومات وتقويمها وتحليلها وتطبيقها داخل مجال معرفة محدد. سيتطلب  

بمعنى آخر تطور   - البحث عبر اإلنترنت أو البيانات عبر اإلنترنت أو األخبار أو توليد املعرفة في مجاالت معرفة محددة 

 إمكاناتها وقيودها في مجال موضوع معين.   -التفكير الناقد حول اإلنترنت والوسائط الحديثة 

 احضار العالم الخارجي  11-8-3
   على سبيل املثال:  طرق، هي الفرصة لجلب العالم إلى تعليمك بعدة  ة الحديث وسائطالخصائص الرائعة لل  إحدى

 الصلة.وتشجيعهم على تحديد ومشاركة املواقع ذات  اإلنترنت،من خالل توجيه الطالب إلى مواقع  •

يمكن للطالب أنفسهم جمع البيانات أو تقديم أمثلة واقعية عن املفاهيم أو القضايا التي تتناولها الدورة   •

 املحليين. أو املقابالت الصوتية للخبراء  املحمولة، من خالل استخدام الكاميرات في الهواتف  التدريبية،

ًحا أمام األساتذة والطالب اآلخرين  وتجعله مفتو  سواء،إعداد ويكي مقرر تسهم فيه أنت والطالب على حد  •

 املوضوع.اعتماًدا على  للمساهمة، 

فسيحصل الطالب أنفسهم على تجارب   ، MOOCsإذا كنت تقوم بتدريس برامج املاجستير املهنية أو الدبلوم أو  •

وتطبيقها  عاملية وثيقة الصلة يمكن استخالصها من البرنامج. هذه طريقة رائعة لتمكين الطالب من تقويم املعرفة  

 في نطاق موضوعهم. 
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أو سيكون من الصعب جًدا    اإلنترنت،هناك العديد من األهداف املحتملة األخرى التي يستحيل تحقيقها دون استخدام  

وعلى وجه الخصوص    الصلة،. يتمثل فن املدرب في تحديد ما هي األمور ذات  التقليديالدراس ي    صفالقيام بها في بيئة ال

 يمكن أن تكون أهداف التعلم الرئيسية للدورة.

 
 2011 مصر،استخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل الربيع العربي في  3-8-11الشكل 

 

 التوصيل؟طريقة  أهداف مختلفة باختالفأو  هانفساألهداف  التعلم: أهداف 11-8-4
ضروري( الحفاظ على نفس األهداف التعليمية لدورة عبر   الواقع،سيكون من املناسب )في  الحاالت،في العديد من 

 لوجه. تقدم العديد من املؤسسات ذات الوضع 
ً
واملؤسسات   املزدوج،اإلنترنت كما هو الحال في دورة مماثلة وجها

والية   البريطانية، ل جامعة كولومبيا مث اإلنترنت،القائمة على الحرم الجامعي والتي تقدم أيًضا دورات ائتمانية عبر 

 لوجه وعبر    نبراسكا، جامعة    بنسلفانيا،
ً
 في السنة الرابعة من برنامج البكالوريوس.   اإلنترنت،نفس الدورات وجها

ً
وخاصة

 ما ال  
ً
    التي الدورة التدريبية    بيناالمتحان  أسئلة  ميز  تعادة

ً
نفس  ألن الطالب يأخذون    لوجه، أجريت عبر اإلنترنت أو وجها

 وعادة ما يكون املحتوى الفعلي املشمول متطابًقا في كل إصدار.  النهائي للدورة،متحان  اال 

  لتحقيق بعض األهداف في الفصل القائم على الحرم الجامعي بالتضحية تستدعي  حاالتقد تكون هناك  ذلك،ومع 

ت. من املهم أيًضا تذكر أنه على  أهداف مختلفة ولكنها ذات قيمة متساوية يمكن تحقيقها بشكل أفضل عبر اإلنترن

فمن املرجح أن يكون   الصف،الرغم من أنه قد يكون من املمكن تحقيق نفس األهداف عبر اإلنترنت كما هو الحال في 

ستتم مناقشة  تتغير. لكن الطريقة  هي،تصميم التدريس مختلًفا في بيئة اإلنترنت. وبالتالي غالًبا ما تظل األهداف كما 

. النقطة املهمة هي أن تدرك أنه يمكن القيام ببعض األمور بسهولة أكبر في بيئة  8و 7ر في الخطوتين ذلك بشكل أكب

ثم بناء تعليمك حول هذه األهداف املختلفة   أفضل،والبعض اآلخر يتم إجراؤه على اإلنترنت بشكل  الجامعي،الحرم 

نك استخدام النهج املختلط من توسيع نطاق 
ّ
  لدى لكن احرص على عدم زيادة الحمل  األهداف،إلى حد ما. قد يمك

 القيام بذلك. 
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 التقويم هو املفتاح 11-8-5
ثم عدم تقويم مدى نجاح الطالب في تحقيق هذه األهداف.   جديدة، غير املجدي تقديم أهداف أو نتائج تعليمية من 

جهًدا  الطالب  فلن يبذل  أعاله،املهارات املوضحة م استنادا إلى التقويم يدفع سلوك الطالب. إذا لم يتم تقويمه 

ولكن التأكد من أن لديك   اإلنترنت،لتطويرها. قد ال يكون التحدي الرئيس ي في تحديد األهداف املناسبة للتعلم عبر 

 األدوات والوسائل لتقويم ما إذا كان الطالب قد حققوا تلك األهداف. 

وكيفية تقويمها بوضوح إلى الطالب. قد يكون ذلك  من الضروري توصيل أهداف التعلم الجديدة هذه    ذلك،واألهم من  

 على ذاكرتهم.  اختبارهم بناءً املحتوى ثم    حفظصدمة لكثير من الطالب الذين اعتادوا على نزلة بم

 النتيجة 11-8-6
تكون الوسيلة هي الرسالة. املعرفة ليست   (،اإلنترنت )كما هو الحال مع الوسائط األخرى  بوجود النواحي،في بعض 

 محاي
ً
ن بالوسيلة التي نكتسب بها املعرفة. كل وسيلة تجلب طريقة  ايتأثر ية اكتسابنا للمعرفة  ما نعرفه وكيف إن  .  دة تماما

أو يمكننا تشكيل   جديدة،املحتوى القديم في زجاجات  صب ومحاولة  الوسيط،أخرى للمعرفة. يمكننا إما محاربة 

فنحن بحاجة إلى التأكد من أننا نحقق أقص ى   حياتنا،كبيرة في  املحتوى على شكل وسيط. نظًرا ألن اإلنترنت يمثل قوة

فمن   ذلك،حتى لو كان ذلك يعني التغيير إلى حد ما في طريقة تدريسنا. إذا فعلنا  تعليمنا،استفادة من إمكاناتها في 

 . رقميالعصر لاملرجح أن يكون طالبنا أكثر استعداًدا ل
 

 تحديد أهداف التعلم 8-11النشاط 

خذ دورة تدرسها في الفصل في الوقت الحالي. اكتب أهداف التعلم. بالنظر إلى الحاجة إلى تطوير املهارات   .1

فهل يتعين عليك تغيير    كذلك، هل ترغب في تغيير أهداف هذه الدورة؟ إذا كان األمر    الرقمي،الالزمة في العصر  

 أساليب التدريس و / أو استخدام التكنولوجيا الخاصة بك؟ 

  أن التغيير سيطالفهل ستتغير أهداف التعلم أم    الصفر، مكنك تصميم هذه الدورة التدريبية من نقطة  أ  إذا .2

 ؟ فقط منهجية التدريس

األنشطة هي  فما    ،2  قسمال  ،1في الفصل  الواردة  رقمي  اللعصر  املطلوبة ل  إذا كان عليك تقديم بعض املهارات .3

 التدريبية لتمكين الطالب من تطوير هذه املهارات؟ كيف تقيم هذه املهارات؟ التي ستحتاج إلى دمجها في الدورة  
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  تصميم هيكل الدورة وأنشطة التعلمالخطوة السابعة:    11-9

من املحتمل أن تكون أهمية تزويد الطالب بهيكل للتعلم ووضع أنشطة تعليمية مناسبة أهم الخطوات نحو جودة  

 والتعلم، ومع ذلك فهي األقل مناقشة في أدبيات ضمان الجودة. التعليم 

 
 : الهيكل الجيد أساس ي لدورة أو برنامج جيد11.9.1الشكل 

 Arisean Reach  ،2012الصورة: © 
 

 في التدريس بنيةاملالحظات العامة حول ال بعض 11-9-1 
 
ً
على الرغم من   اإلنترنت،نظًرا ألن هذا املوضوع نادًرا ما يتم مناقشته مباشرة في التدريس املباشر أو عبر  التعريف،أوال

 كون البنية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح املتعلم. 

 يلي:  لبنية كما اتعرف القاموس الثالثة 

 .تجميعها بطريقة معينةيء يتكون من عدد من األجزاء التي يتم االحتفاظ بها أو ش  •

 الكل. الطريقة التي يتم بها ترتيب األجزاء أو تجميعها لتشكيل   •

 العالقة املتبادلة أو ترتيب األجزاء في كيان معقد.  •

   ومرتبطين: تشمل بنية التدريس عنصرين مهمين 

 (. اختيار املنهج وتفصيله وتسلسله )املحتوى  •

 والتقويم(.  املهارات؛علم أو املعلم )تنمية  التنظيم املتعمد لألنشطة الطالبية من قبل امل •

  هذا، وما يفترض أن يفعلوه لتعلم  تعلمه،يعرف الطالب تماًما ما يحتاجون إلى  القوية،هذا يعني أنه في بنية التدريس 

يكون نشاط الطالب أكثر انفتاًحا وأقل تحكًما من ِقبل   فضفاضة، ومتى وأين من املفترض أن يفعلوا ذلك. في بنية 
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ملعلم )على الرغم من أن الطالب قد يقرر بشكل مستقل فرض هيكله "القوي" على تعلمه(. اختيار هيكل التدريس  ا

 بالطبع له آثار على عمل املعلمين واملدربين وكذلك الطالب.

ا  وال ترتبط بطبيعته "،فإن بنية التدريس "القوية" ليست أفضل بطبيعتها من بنية "فضفاضة بالتعريف،فيما يتعلق 

  ذلك، بالتدريس املباشر أو عبر اإلنترنت. يعتمد االختيار )كما هو الحال دائًما في التدريس( على الظروف املحددة. ومع 

وفي حين أن الهياكل املثلى للتدريس    والتعلم، يعد اختيار الهيكل التعليمي األمثل أو األنسب أمًرا ضرورًيا في جودة التعليم  

 عبر اإلنترنت تشترك في العد
ً
ا كبيًرا بطرق أخرى.  لوجه، يد من امليزات الشائعة مع التدريس وجها

ً
 فإنها تختلف اختالف

   العوامل الثالثة الرئيسية لهيكل التدريس هي:

 للمؤسسة. )أ( املتطلبات التنظيمية       

 املعلم.)ب( الفلسفة املفضلة لتدريس      

 )ج( تصور املعلم الحتياجات الطالب.     
 

 لوجه املتطلبات 11-9-2
 

 التنظيمية املؤسسية للتدريس وجها
على الرغم من أن الهيكل املؤسس ي في التدريس وجها لوجه مألوف إلى حد أنه ال يتم مالحظته في كثير من األحيان أو  

 عن ال التدريس،إال أن املتطلبات املؤسسية هي في الواقع محدد رئيس ي لطريقة تنظيم  منه، أنه أمر مفروغ 
ً
تأثير  فضال

 
ً
  على عمل املعلمين واملعلمين. حياة الطالب. أدرج أدناه بعض املتطلبات املؤسسية التي تؤثر على هيكل التدريس وجها

 الثانوي: لوجه في التعليم بعد 

 علمية؛ األدنى لعدد سنوات الدراسة املطلوبة للحصول على درجة   الحد •

 املراجعة.املوافقة على البرنامج وعملية   •

 .الالزمة للحصول على درجة  املعتمدة  الساعاتعدد  •

 الفصل.ووقت االتصال في    الساعات املعتمدةالعالقة بين  •

 الدراسية. طول الفصل الدراس ي وعالقته بالساعات  •

 الطالب إلى املعلمين.  نسب •

 املختبرات.فر أماكن الفصل أو  اتو  •

 وقت ومكان االمتحانات.  •

  املدرس ي، بما في ذلك طول اليوم  املدرس ي، كثير. هناك متطلبات تنظيمية مؤسسية مماثلة في النظام أكثر بهناك ربما 

كارنيجي في الواليات املتحدة األمريكية    التي تعتمدها وحدةوهلم جرا. )لفهم األسباب الغريبة إلى حد ما    العطالت،وتوقيت  

 راجع ويكيبيديا.( التي يقضيها الطالب،دراسة  ال ات ساععدد على بناًء املعتمدة في تحديد الساعات  

فقد ازدادت "املتطلبات" املؤسسية التنظيمية. وبدون هذا   الجامعي، نظًرا لزيادة حجم مؤسساتنا القائمة على الحرم 

يصبح تقديم خدمات تعليمية متسقة في جميع أنحاء املؤسسة أكثر صعوبة. كما أن هذا االتساق التنظيمي   الهيكل،

ؤسسات ضروري ألغراض املساءلة واالعتماد والتمويل الحكومي وتحويل االئتمان والقبول في مدرسة الدراسات  عبر امل

هناك أسباب منهجية قوية تجعل من الصعب تغيير املتطلبات التنظيمية    وبالتالي،العليا ومجموعة من األسباب األخرى.  

 لوجه، إن لم يكن من 
ً
 توى املؤسس ي على األقل. على املس املستحيل،للتدريس وجها

يجب أن يتناسب املنهج مع "الوحدات"   الخصوص، وبالتالي فإن أي معلم يواجه عدًدا من القيود الهائلة. على وجه 

مثل طول الفصل الدراس ي وعدد الساعات املعتمدة وساعات االتصال لدورة معينة. يجب أن يأخذ   املتاحة،الزمنية 

الدراسية. يجب أن يكون الطالب )واملدرسون واملدربون( في أماكن  صفوف وتوافر الالتدريس في االعتبار حجم الفصل 

 الدراسية وقاعات االمتحانات واملختبرات( في أوقات محددة. صفوف  محددة )ال
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  األكاديمية،وبالتالي على الرغم من مفهوم الحرية 
ً
لوجه محددة إلى حد كبير تقريًبا بواسطة   فإن بنية التدريس وجها

لبات املؤسسية والتنظيمية. يسعدني أن أتساءل عن مدى مالءمة هذه القيود الهيكلية الحتياجات املتعلمين في املتط

أو أتساءل عما إذا كانت نقابات أعضاء هيئة التدريس ستقبل هذه القيود على الحرية األكاديمية إذا   الرقمي، العصر 

ن هذه القيود التنظيمية تنطبق أيًضا على التعلم عبر  ولكن الهدف هنا هو تحديد أي م  بالفعل،لم تكن موجودة 

 ألن هذا سيؤثر على كيفية تنظيم األنشطة التعليمية.   عليها،والتي ال تنطبق  اإلنترنت،

  التنظيمية املؤسسية للتعليم عبر اإلنترنت املتطلبات 11-9-3
كان القبول. كان هناك )وال يزال( الكثير من   األولى،على األقل في األيام  اإلنترنت،أحد التحديات الواضحة للتعلم عبر 

سوا أو يدرسوا عبر اإلنترنت. لذا في أولئك الذين لم يدرّ  لدى وخاصة  اإلنترنت،الشكوك حول جودة وفعالية التعلم عبر 

  
ً
إلثبات    وجه،لالبداية، بذلت جهود كبيرة في تصميم التعلم عبر اإلنترنت مع نفس األهداف والهياكل مثل التدريس وجها

 . البحث(أن التدريس عبر اإلنترنت "جيد مثل" التدريس املباشر )وهو ما يشير إليه  

  ذلك،ومع 
ً
لوجه. تجدر اإلشارة   كان هذا يعني قبول نفس االفتراضات واالعتمادات والفصل الدراس ي في التدريس وجها

ل برنامج درجة معادل تقريًبا في إجمالي وقت  اختارت جامعة اململكة املتحدة املفتوحة هيك ،1971إلى أنه منذ عام 

مع دورات ائتمانية   املثال، على سبيل  تماًما، ولكن تم تنظيمه بشكل مختلف  منتظم، الدراسة لبرنامج درجة جامعية 

  16أسبوعا ودورات دراسية لنصف االئتمان من دراسة ملدة  32كاملة من دراسة ملدة 
ً
. كان أحد األسباب هو  أسبوعا

بتركيزها على التعلم   ،Western Governorsلدورات التأسيسية املتكاملة متعددة التخصصات. تعد جامعة تمكين ا

أمثلة    البالغين،مع تركيزها على عقود التعلم للمتعلمين    نيويورك، في والية    Empire State Collegeو  الكفاءة،القائم على  

 ًقا للمعايير.أخرى على املؤسسات التي لها هياكل مختلفة للتدريس وف

فمن املحتمل أن تتبنى   لوجه،ذا كانت برامج التعلم عبر اإلنترنت تهدف إلى أن تكون معادلة على األقل للبرامج وجًها إ

على األقل الحد األدنى لطول الدراسة لبرنامج )على سبيل املثال أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في أمريكا  

وبالتالي ضمنًيا في هذا هو نفس مقدار    درجة،للحصول على    الساعات املعتمدةد من مجموع  وهو نفس العد  (،الشمالية

 لوجه. عندما تبدأ البنية نفسها في  
ً
  "، يكون ذلك في حساب "وقت االتصال  االنهيار،وقت الدراسة بالنسبة للبرامج وجها

 ما يكون عدد ساعات التدريس في الفصل. 
ً
وحدات دراسية مساوية  3 معتمدة،اعة س 13فإن  وبالتالي،والذي عادة

 أسبوًعا.  13الدراس ي خالل فصل دراس ي واحد مدته صف تقريًبا لثالث ساعات في األسبوع من وقت ال

لتدريس  املستخدمة في اوالتي هي مع ذلك وحدة القياس    "،هناك الكثير من املشكالت املتعلقة بمفهوم "ساعات االتصال

أكثر بكثير من مجرد حضور   الجامعات،وخاصة في  الثانوية،املباشر. تتطلب الدراسة في مرحلة ما بعد املرحلة 

ب ساعتين على  لالطا تتطلب أن يقض ي الدراس ي،املحاضرات. هناك تقدير شائع هو أن كل ساعة من وقت الفصل 

حيث عادة ما   التخصصات،االتصال بشكل كبير بين  وما إلى ذلك. تختلف ساعات والواجبات،  القراءات،األقل في 

الذين يقضون نسبة أكبر   العلوم،يكون للفنون / العلوم اإلنسانية ساعات اتصال أقل بكثير من طالب الهندسة أو 

 .املخرجاتوليس    املدخالت،بكثير من الوقت في املختبرات. يتمثل أحد القيود األخرى لـ "ساعات االتصال" في أنه يقيس  

ولكن نموذج "ساعة االتصال"   الدراس ي، فقد نحتفظ بنفس بنية الفصل  الهجين، عندما ننتقل إلى التعلم املختلط أو 

أو ربما   - والباقي عبر اإلنترنت  الفصل، يبدأ في االنهيار. قد يقض ي الطالب ما يعادل ساعة واحدة فقط في األسبوع في 

 ما تبقى من الفصل الدراس ي.  وقت آخر خالل أي  دون  واحد،أسبوع   خالل ساعة في املختبرات 15

أو املختلطة أو عبر اإلنترنت بالكامل يعملون    الهجينةتمثل املبدأ األفضل في التأكد من أن الطالب في الدورات أو البرامج  ي

 
ً
دورة أو  أو باألحرى قضاء الوقت املكافئ "النظري" في أداء ال لوجه،وفق نفس املعايير األكاديمية مثل الطالب وجها

سواء كان   العمل،الحصول على درجة. وهذا يعني هيكلة الدورات أو البرامج بحيث يكون لدى الطالب قدر مماثل من 
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ا أو 
ً
 ذلك عبر اإلنترنت أو مختلط

ً
اعتماًدا على طريقة   كبير،يمكن توزيع طريقة العمل إلى حد  ذلك،لوجه. ومع وجها

 . وصيلالت

 مقدار العمل في الدورة عبر اإلنترنت؟ ما 11-9-4
يجب اتخاذ بعض   اإلنترنت،قبل أن يتم اتخاذ القرارات حول أفضل طريقة لهيكلة دورة دراسية مختلطة أو عبر 

االفتراضات حول مقدار الوقت الذي يجب أن يتوقعه الطالب للدراسة في الدورة. لقد رأينا أن هذا يجب أن يكون  

 ملا سيدرسه ط
ً
 لوجه ال   ذلك،الب متفرغ. ومع معادال

ً
فإن مجرد أخذ العدد املكافئ من ساعات االتصال لإلصدار وجها

 لوجه بالدراسة. 
ً
 يسمح لجميع األوقات األخرى التي يقضيها الطالب وجها

  ساعات دراسية في  9-8 نحو تعادل التي تعطي ثالث ساعات معتمدة تشير التقديرات املعقولة إلى أن الدورة الدراسية 

  السنة، ساعات في    3×    10طالب بدوام كامل  يأخذ الأسبوًعا. )  13ساعة تقريًبا على مدار    100أو ما مجموعه    األسبوع،

 45-40سوف يدرس ما بين  ساعات معتمدة،  3كل منها ذات كل فصل دراس ي خمس دورات الطالب في  وإذا سجل

   دراسيين،ساعة في األسبوع خالل فصلين 
ً
 تمرت الدراسة على مدار الفصل الدراس ي.(. إذا اس أو أقل قليال

اآلن هذا هو املبدأ التوجيهي الخاص بي. ليس عليك املوافقة عليه. قد تعتقد أن هذا كثير جًدا أو قليل جًدا بالنسبة  

ا محدًدا إلى حد ما   ذلك،ملوضوعك. هذا ال يهم أنت تقرر الوقت. على الرغم من 
ً
فإن النقطة املهمة هي أن لديك هدف

مع العلم أن البعض سيصل إلى نفس    برنامج،مثل في إجمالي الوقت الذي يجب أن يقضيه الطالب العادي في دورة أو  يت

مثل   الدراسة، املعيار بسرعة أكبر والبعض اآلخر أبطأ. يوفر هذا الوقت اإلجمالي لدراسة الطالب ملجموعة معينة من 

 أو قيًدا يجب من خالله ه البرنامج،الدورة أو 
ً
يكلة التعلم. إنها فكرة جيدة أيًضا أن توضح للطالب من البداية  حدا

 مقدار الوقت الذي تتوقع منهم أن يعملوا فيه في كل أسبوع. 

را لوجود قدر أكبر بكثير من املحتوى الذي يمكن وضعه في الدورة التدريبية أكثر مما سيكون لدى الطالب وقت  نظ

مع   األكاديمية، األدنى ملحتوى الدورة التدريبية لتكون سليمة من الناحية للدراسة، فإن هذا يعني عادة اختيار الحد 

نظًرا ألن املدربين   عام،بشكل  مشروع.مهام أو عمل  البحث،االستمرار في إتاحة الفرصة للطالب ألنشطة مثل فردية 

طلوب من قبل الطالب  فهناك ميل للمعلمين للتقليل من حجم العمل امل كذلك،  وا ليس والطالبهم خبراء في مادة ما 

حيث يقدم رأًيا ثانًيا بشأن عبء عمل   هنا، يمكن أن يكون املصمم التعليمي مفيًدا  أخرى، لتغطية موضوع ما. مرة 

 الطالب.

  بنية قوية أو فضفاضة؟ 11-9-5
على فلسفة التدريس املفضلة الدورة للطالب. سيعتمد هذا جزئًيا  هيكلة يجب عليك ، إلى أي مدى قرار حاسم آخر 

 جزئًيا على احتياجات الطالب.و لديك 

والتسلسل الذي يجب تقديمه به )أو إذا   معينة، إذا كانت لديك رؤية قوية للمحتوى الذي يجب تغطيته في دورة 

مع تخصيص   للغاية،فمن املحتمل أنك تريد تقديم هيكل قوي  (،حصلت على منهج إلزامي من قبل هيئة اعتماد

 مع عمل الطالب أو األنشطة املرتبطة بإحكام.   الدورة،اضيع محددة للدراسة في نقاط معينة في مو 

أو إذا كنت ترغب في منح   الطالب،أن إدارة وتنظيم دراستهم جزء من مسؤولية  أخرى،من ناحية  تعتقد،إذا كنت 

  للدورة، يجتمعون مع التعلم أهداف  وا  ما دام  به،الطالب بعض االختيار بشأن ما يدرسون فيه والترتيب الذي يقومون  

 ثم من املرجح أن تختار بنية فضفاضة. 

أو ال   مستقلة،يجب أن يتأثر هذا القرار أيًضا بنوع الطالب الذين تقوم بتدريسهم. إذا جاء الطالب بدون مهارات تعلم 

إذا   أخرى،على األقل في البداية. من ناحية  دراساتهم،فسيحتاجون إلى بنية قوية لتوجيه  املوضوع،يعرفون شيًئا عن 

اسات العليا أو طالب الدراسات العليا الذين يتمتعون بدرجة عالية من  كانوا من طالب السنة الرابعة من طالب الدر 
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فقد يكون الهيكل الخفيف أكثر مالءمة الحتياجاتهم. سيكون العامل الحاسم اآلخر هو عدد الطالب في  الذاتية،اإلدارة 

للتحكم في عبء  سيكون من الضروري وجود بنية قوية ومحددة جيًدا  الطالب،الفصل. مع وجود أعداد كبيرة من 

 حيث تتطلب الهياكل الفضفاضة مزيًدا من التفاوض والدعم للطالب الفرديين.  لديك،العمل 

  به، بحيث يكون الطالب واضحين بشأن ما يتوقع منهم القيام  بالكامل،أفّضل وجود بنية قوية للتدريس عبر اإلنترنت 

سأقدم لهم خيارات أكثر ملا   الخريجين، حتى على مستوى الدراسات العليا. الفرق هو أنه مع  بذلك، ومتى يجب القيام 

لكنني ما زلت سأحدد بوضوح نتائج التعلم املطلوبة من حيث   تعقيًدا،يجب دراسته، وفترات أطول إلكمال مهام أكثر 

  الطالب،ديم مواعيد نهائية واضحة لعمل وتق التحليلي،مثل البحث املهارات أو التفكير  خاص،تنمية املهارات بشكل 

 وإال فإنني أجد أن عبء العمل يتزايد بشكل كبير. 

 عن  تلطيوفر التعلم املخ
ً
ولكن ضمن هيكل   تعلمهم،فرصة لتمكين الطالب من تحمل املزيد من املسؤولية تدريجيا

عن أي عمل يطلب منهم القيام به   حيث يتعين عليهم اإلبالغ  بانتظام، الدراس ي يتم تنظيمه صف في ال الة"آمن" لح

وخاصة   البرنامج،دهم أو في مجموعة صغيرة. هذا يعني التفكير ليس فقط على مستوى الدورة ولكن على مستوى وح

  األولى، بالنسبة لبرامج البكالوريوس. تتمثل اإلستراتيجية الجيدة في التركيز بشدة على التدريس وجها لوجه في السنة 

 من خالل فصول مختلطة أو  وإدخال التعليم عب
ً
مع بعض الدورات    والثالثة،الثانية    تينفي السن  هجينةر اإلنترنت تدريجيا

 أفضل للتعلم مدى الحياة.بشكل وبالتالي إعداد الطالب  الرابعة،عبر اإلنترنت بالكامل في السنة  

 

 ETEC 522 البريطانية،جامعة كولومبيا  - 5-9-11الشكل 
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ETEC 522    هو برنامج دراسات عليا منظم، حيث يقوم الطالب بتنظيم أعمالهم الخاصة حول موضوعات الدورة. هيكل

الرئيس ي. الحظ أن هذا ال يستخدم    الجزءونتائج أنشطة الطالب التي نشرها الطالب في    اليمين،املوضوع األسبوعي على  

 يتيح للطالب نشر أنشطتهم وتنظيمها بسهولة أكبر.   املحتوى،وهو نظام إلدارة  ،WordPress بل  التعلم،نظام إدارة  

 لوجه  نقل 11-9-6
 

 اإلنترنت إلىدورة وجها
هذه هي أسهل طريقة لتحديد هيكل دورة تدريبية عبر اإلنترنت. سيكون تحديد بنية الدورة التدريبية قد تم بالفعل إلى  

ع بشكل واضح من خالل موضوعات املحاضرة. لن يتمثل التحدي الرئيس ي  حيث يتم تعريف محتوى كل أسبو   كبير،حد  

في هيكلة املحتوى ولكن التأكد من أن الطالب لديهم أنشطة كافية على اإلنترنت )انظر الحًقا(. تتيح معظم أنظمة إدارة  

  بعد مواضيع الفصل ال واحد،التعلم إمكانية تنظيم الدورة التدريبية في وحدات مدتها أسبوع 
ً

دراس ي. يوفر هذا جدوال

حيث يمكن   املشكالت،زمنًيا واضًحا للطالب. ينطبق هذا أيًضا على األساليب البديلة مثل التعليم القائم على حل 

   تقسيم أنشطة الطالب بشكل يومي تقريًبا.

 لوجه بطريقة مناسبة للتعلم عبر اإلنترنت. على  ذلك،ومع 
ً
قد ال   املثال،سبيل من املهم التأكد من نقل املحتوى وجها

من املحاضرة. هذا يعني غالًبا إعادة تنظيم املحتوى    الشفهيبالكامل ما يتم تغطيته في الجزء    Powerpointتمثل شرائح  

 في 
ً

عبر اإلنترنت )يجب أن يكون مصمم التعليمات الخاص  الذي يقدم صدار اإل أو إعادة تصميمه بحيث يكون مكتمال

 على املساعدة في 
ً
يجب أن تفحص مقدار العمل الذي سيتعين على الطالب القيام به   املرحلة،ذلك(. في هذه بك قادرا

 العبء فإنه ال يتجاوز متوسط  واألنشطة،عبر اإلنترنت في الفترة الزمنية املحددة للتأكد من أنه مع كل القراءات 

ض الخيارات بشأن إما إزالة بعض  قد تضطر إلى اتخاذ بع املرحلة،األسبوعي التقريبي الذي قمت بتعيينه. في هذه 

فسوف   تقويمه،وإذا لم يتم  تقويمه،إذا كان ال يجب  ذلك، أو جعل العمل "اختيارًيا". ومع  األنشطة،املحتويات أو 

يتعلم الطالب بسرعة تجنبه ذلك. يشير تحليل هذا الوقت باملصادفة في بعض األحيان إلى أنك قد أفرطت في تحميل  

 لوجه أ
ً
 يًضا. املكون وجها

أن الطالب الذين يدرسون عبر اإلنترنت سوف يدرسون بشكل شبه مؤكد بطريقة    ذهنكدائًما في    تضعمن الضروري أن  

 من االنضباط في مكان معين في وقت  
ً
ال    معين،عشوائية أكثر من الطالب الذين يحضرون الفصول بشكل منتظم. بدال

ل فترة زمنية أطول  يزال الطالب عبر اإلنترنت بحاجة إلى الوضوح بشأن ما يفترض أن يفعلوه كل أسبوع أو ربما خال

أثناء انتقالهم إلى مستويات الدراسة الالحقة. ما هو ضروري هو أن الطالب ال يقومون بالتسويف عبر اإلنترنت ويأملون  

 ما تكون السبب الرئيس ي للفشل في الدورات عبر اإلنترنت )كما هو الحال   التدريبية،في اللحاق بنهاية الدورة 
ً
والتي غالبا

 صفوف في ال
ً
  لوجه(.وجها

أمر ضروري للنجاح في التعلم عبر اإلنترنت. سنرى عندما نناقش األنشطة   بوضوح سنرى أن تحديد األنشطة للطالب

الطالبية أدناه أنه غالًبا ما يكون هناك مفاضلة يتم إجراؤها بين املحتوى واألنشطة إذا كان عبء عمل الطالب يجب  

 أن يبقى بنسب يمكن التحكم فيها.

 دورة تعليمية مختلطة كلةهي 11-9-7
وليس عن قصد. تتم إضافة املكونات عبر   املصادفة،تم تصميم العديد من دورات التعليم املختلط تقريًبا عن طريق 

مثل نظام إدارة التعلم الذي يحتوي على مواد تعليمية عبر اإلنترنت أو مالحظات املحاضرات أو القراءات عبر   اإلنترنت،

  اإلنترنت،
ً
الدراسية العادية. هناك مخاطر واضحة في القيام بذلك إذا لم يتم ضبط   صفوفإلى التدريس في التدريجيا

 لوجه في نفس الوقت. بعد عدد من  
ً
تتم إضافة املزيد واملزيد من املواد واألنشطة والعمل للطالب   السنوات، املكون وجها

األحيان للواجبات. يمكن أن تزيد أعباء عمل الطالب  وغالًبا ما تكون اختيارية ولكنها ضرورية في بعض اإلنترنت،عبر 

 دارة. إل مع املزيد واملزيد من املواد ل  للمدرب، وكذلك يمكن  - بشكل كبير كنتيجة لذلك 
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افترض    Means et al(  2011إعادة التفكير في دورة للتعلم املختلط تعني التفكير بعناية في الهيكل وعبء عمل الطالب. )

بمعنى    املهمة؛ل على نتائج أفضل من التعلم املختلط يرجع إلى أن الطالب يمضون وقًتا أطول في  أن أحد أسباب الحصو 

ولكن ليس إذا كانت جميع دوراتهم تضيف املزيد من العمل. لذلك من   جيد، لقد عملوا بجد أكبر. هذا أمر  آخر،

ر اإلنترنت بوقت أقل في الفصل )بما في ط للتأكد من تعويض العمل اإلضافي عبتلالضروري عند االنتقال إلى نموذج مخ

 (.االنتقالذلك وقت 

 تصميم دورة أو برنامج جديد عبر اإلنترنت 11-9-8
إذا كنت تقدم دورة أو برنامًجا لم يتم تقديمه حتى اآلن في الحرم الجامعي )على سبيل املثال برنامج املاجستير املنهي أو  

الذين سيسجلون  فسيكون لديك مجال أكبر لتطوير هيكل فريد يناسب بيئة اإلنترنت وأيًضا نوع الطالب  التطبيقي( ،

 )على سبيل املثال ، البالغين العاملين(. ات هذا النوع من الدور في 

 صف ال يجب أن تكون هي نفسها بالنسبة لتقسيم الوقت النقطة املهمة هنا هي أن الطريقة التي يتم بها 
ً
  جه، لو وجها

 ما تكون  
ً
ألنه ال توجد حاجة تنظيمية للطالب ليكون في وقت أو مكان معين من أجل الحصول على التعليمات. عادة

يمكن للطالب  النظرية،الدورة التدريبية عبر اإلنترنت "جاهزة" ومتاحة للطالب قبل بدء الدورة رسمًيا. من الناحية 

إذا رغبوا في ذلك. وبالتالي فإن املدرب لديه املزيد من الخيارات حول   القيام بالدورة التدريبية بسرعة أو ببطء أكبر 

 عمل الطالب.  تسلسل كيفية تنظيم الدورة وباألخص حول كيفية التحكم في 

على سبيل   متفرغين،ن مدى الحياة أو طالب غير و الدورة بشكل أساس ي متعلم سجل فيهذا مهم بشكل خاص إذا 

ها بسرعات مختلفة.  اتباعاملمكن تنظيم دورة تدريبية بطريقة يمكن للطالب املختلفين  قد يكون من  الواقع،املثال. في 

التعلم القائم على الكفاءة يعني أنه يمكن للطالب العمل من خالل نفس الدورة أو البرنامج بسرعات مختلفة للغاية. 

نتهاء في أوقات مختلفة. من املحتمل  حتى تتمكن من البدء واال   مستمر، ن بعض الجامعات املفتوحة لديها تسجيل  إحتى  

لذلك قد تحتاج إلى السماح لهم لفترة أطول بإكمال    اإلنترنت،أن يعمل معظم الطالب الذين يختارون دورة تدريبية عبر  

 من الطالب بدوام كامل. على سبيل 
ً
إذا كانت هناك حاجة إلى إكمال برامج املاجستير في  املثال،الدورة التدريبية بدال

فقد يحتاج الطالب إلى خمس سنوات كحد أقص ى إلكمال برنامج املاجستير املنهي   عامين، الحرم الجامعي خالل عام أو 

 عبر اإلنترنت. 

  الدورة هيكلةاألساسية في  املبادئ 11-9-9
سباب تنظيمية تربوية وليست  أل ولكن هذا سيكون    األشياء،آلن قد تكون هناك أسباب وجيهة لعدم القيام ببعض هذه  ا

 بالتعليم  املثال،مؤسسية. على سبيل 
ً
  العليا، على مستوى الدراسات  ني ألن الذاتي،املستمر أو التعليم أنا لست مهتما

ترنت والعمل الجماعي عبر اإلنترنت. أحب أن يعمل الطالب في دورة  د بشكل كبير من منتديات املناقشة عبر اإلنياستف

وتنظيم العمل الجماعي عندما يكون الطالب في   تركيًزا، ألنه يؤدي إلى مناقشات أكثر  تقريًبا، تدريبية بنفس السرعة 

 صعب يصبحنقاط مختلفة في الدورة 
ً
. ومع  ا

ً
ل املثال دورة  على سبي األخرى،في الدورات  ذلك،إن لم يكن مستحيال

قد يكون التعليم الذاتي مفيًدا للغاية. سأناقش هياكل الدورة التدريبية غير التقليدية األخرى عندما نناقش    الرياضيات، 

 األنشطة الطالبية أدناه.

   ن: ين أساسييمبدأ باعتماد التدريبية،يمكنك تنظيم الدورة  ذلك،ومع 

 الدورة.يجب أن تكون هناك فكرة نظرية عن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطالب كل أسبوع في  •

 . عليهم القيام به ومتى يجب القيام به يجب كل أسبوع ما  فيالطالب   يعرفيجب أن  •
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  األنشطة الطالبية تصميم 11-9-10
الذين ليس لديهم    اإلنترنت،بالكامل عبر  يدرسون  الذين  خاصة للطالب    التصميم، هذا هو الجزء األكثر أهمية في عملية  

باشرة  أو بيئة الحرم الجامعي العادية لالتصال باملعلم والطالب اآلخرين وال الفرصة لألسئلة واملناقشات املصف  بنية ال

 وجه
ً
   ا

 
عن طريقة    بغض النظر   في املهام، األنشطة الطالبية املنتظمة مهمة للحفاظ على مشاركة جميع الطالب    عد  لوجه. ت

 التوصيل. 

 هذه: يمكن أن تشمل 

 مخصصة. قراءات  •

باستخدام االختبار    التلقائية،اختبارات تقويم ذاتي بسيطة متعددة الخيارات للفهم من خالل التغذية الراجعة   •

 التعلم. املعتمد على الكمبيوتر في نظام إدارة  

 املناقشة. مقارنة أو  أسئلة بخصوص إجابات فقرة قصيرة يمكن مشاركتها مع طالب آخرين لل •

 قصيرة.تم تحديدها وتقويمها رسمًيا في شكل مقاالت يالواجبات الشهرية التي  •

 أسابيع. على عدة   يمتدعمل مشروع فردي أو جماعي  •

والتي يمكن   الحديثة،مدونة أو محفظة إلكترونية خاصة بالطالب تمكن الطالب من التفكير في عملية التعلم  •

 اآلخرين.مشاركتها مع املدرب أو الطالب 

 والتي سيحتاج املدرب إلى تنظيمها ومراقبتها.  اإلنترنت، منتديات املناقشة عبر  •

يجب ربط   ذلك،ن ابتكارها للحفاظ على مشاركة الطالب. ومع هناك العديد من األنشطة األخرى التي يمكن للمدرسي

جميع هذه األنشطة بشكل واضح بنتائج التعلم املذكورة للدورة ويمكن أن يرى الطالب أنها تساعدهم على االستعداد  

رًصا لتطوير  فينبغي تصميم األنشطة ملنح الطالب ف  املهارات،ألي تقويم رسمي. إذا كانت نتائج التعلم مركزة على تنمية  

   أو ممارسة هذه املهارات.

 ب أن تكون هذه األنشطة يج
ً
تقدير للوقت الذي سيحتاج فيه الطالب إلكمال  ينبغي و  ،بشكل منتظم موزعة زمنيا

 ة يقوم بها املدرب. األنشطة. في الخطوة الثامنة، سنرى أن إشراك الطالب في مثل هذه األنشطة سيحتاج إلى مراقب

يلزم اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن التوازن بين "املحتوى" و "األنشطة". يجب أن يكون لدى   قد  املرحلة،في هذه 

ن  وإال فإ   األقل،الطالب ما يكفي من الوقت للقيام بأنشطة منتظمة )بخالف القراءة فقط( مرة واحدة كل أسبوع على 

إلى طريقة ما  الطالب  سوف يحتاج الخصوص،خطر التسرب أو الفشل في الدورة سيزداد بشكل كبير. على وجه 

لذلك سيتعين على   اآلخرين،إما من املدرب أو من الطالب  أنشطتهم، أو تعليقات على  التغذية الراجعة للحصول على 

 تصميم الدورة التدريبية أن يأخذ في االعتبار عبء عمل املدرسين وكذلك عبء الطالب.

 فعله  ينبغي علىالكافي ملا    االهتمامت مليئة باملحتوى وال يتم إيالء  فإن معظم دورات الجامعات والكليا  نظري،من وجهة  

الستيعاب هذا املحتوى وتطبيقه وتقويمه. لدّي قاعدة تقريبية تقض ي بأن الطالب يجب أال يقضوا أكثر من نصف وقتهم  

أو تطبيقه من خالل أنواع  والباقي يتم إنفاقه على تفسير هذا املحتوى أو تحليله    املحاضرات،في قراءة املحتوى وحضور  

يمكن أن تزداد نسبة   أكبر،األنشطة املذكورة أعاله. نظًرا ألن الطالب يصبحون أكثر نضًجا ويديرون أنفسهم بشكل 

حيث يتحمل الطالب أنفسهم مسؤولية تحديد املحتوى املناسب الذي سيمكنهم   األنشطة،الوقت الذي يقضونه في 

هذا رأيي الشخص ي. بغض النظر عن فلسفة التدريس   ذلك، وضعها املعلم. ومع  من تحقيق األهداف واملعايير التي

وإال   اإلنترنت،يجب أن يكون هناك الكثير من األنشطة مع بعض أشكال التغذية الراجعة للطالب عبر  بك،الخاصة 

 مثل الذباب في يوم شتاء بارد. فإنهم سيفرون 
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 واحدمعيار عاٍل  الهياكل،من  العديد 11-9-11
تقدم   املثال،ناك العديد من الطرق األخرى لضمان وجود هيكل مناسب للدورة التدريبية عبر اإلنترنت. على سبيل ه

املعاهد  األولى والثانية القياسية في  تينمبادرة كارنيجي ميلون للتعليم املفتوح دورة كاملة "في صندوق" لدورات السن

 محتوى وأهدافيتضمن ا لنظام إدارة التعلم . يتضمن ذلك موقعً ذات العامين الدراسيين
ً
مع   مسبًقا،وأنشطة محّملة  ا

حيث    أساس ي،مع أنشطة الطالب املضمنة. دور املدربين هو التسليم بشكل    بعناية،كتاب مدرس ي مرفق. املحتوى منظم  

يث أكمل معظم  ح للغاية،يقدم مالحظات الطالب ويضع عالمات عند الحاجة. لقد أثبتت هذه الدورات أنها فعالة 

 بنجاح. الطالب هذه البرامج 

ثم عمل   األولى،بثالث محاضرات عادية في األسبوع على مدار األسابيع الثالثة  Jاحتفظ مدرب التاريخ في السيناريو 

  صف إلى ال واثم عاد أسابيع،الطالب بشكل كامل عبر اإلنترنت في مجموعات صغيرة في مشروع رئيس ي ملدة خمسة 

كمجموعة   تهامشاريعهم ومناقشعرض خمسة أسابيع ل خالل ثالث ساعات في األسبوع تها حدة مدجلسة واحضور ل

 صف كامل.

يمكن للطالب العمل بسرعة خاصة بهم من خالل دورات منظمة عالية   الكفاءة، لقد رأينا أنه في التعلم القائم على 

،املستوى 
ً
والتي مع ذلك تتمتع بمرونة في الوقت الذي يمكن   املتعلم،من حيث تسلسل املوضوعات وأنشطة  أكاديميا

 أن يستغرقه الطالب إلكمال الكفاءة بنجاح. 

 أسابيع من مشاريع البحوث الجامعية.  10-6 نحو في  McMasterتم بناء برنامج العلوم املتكاملة في جامعة 

مع    فضفاضة،على بنية    Dave Cormier's #Change 11و   George Siemenو  Stephen Downesمثل    cMOOCتحتوي  

ال   التعليقات، ثل منشورات املدونة أو م الطالبية، ولكن األنشطة  أسبوع، مختلف املساهمين كل  منمواضيع مختلفة 

فهذه ليست دورات دراسية   ذلك،يتم تنظيمها بواسطة مصممي الدورة التدريبية ولكن يتم تركها إلى الطالب. ومع 

يتمتع كل   أخرى، وهذا ليس هدفهم. من ناحية  بالكامل،  MOOCوال يعمل سوى عدد قليل من الطالب عبر  معتمدة،

تلقائية بالكامل.   فيه والتغذية الراجعة الطالب،أنشطة  يشمل  للغاية،بأسلوب منظم  MIT xMOOCو Stanfordمن 

أيًضا دورات غير معتمدة. أصبحت  ا لكنه بنجاح،أكملوها  MOOCوا دورات أاملئة من الطالب الذين بدب 10أقل من 

MOOCs ثالثة أو أربعة أسابيع.  علىبعضها  وال يزيد زمن ،أقصر وأقصر 

ثالثة عشر أسبوًعا  املؤلف من  الجامددراس ي الفصل اليتيح التعلم عبر اإلنترنت للمعلمين واملدرسين االنفصال عن 

وبناء دورات تدريبية حول الهياكل التي تلبي احتياجات املتدربين وطريقة التدريس املفضلة    األسبوع،وثالث محاضرات في  

هدفي في دورة أو برنامج ائتماني هو ضمان جودة أكاديمية عالية ومعدالت إتمام عالية. بالنسبة لي   .دربللمعلم أو امل

 هذا يعني تطوير هيكل مناسب وأنشطة التعلم ذات الصلة كخطوة أساسية في تحقيق الجودة في الدورات عبر اإلنترنت.
 

 هيكلة برنامجك أو دورتك  9-11النشاط  

إذا كانت   ذات ثالث ساعات معتمدة؟كم ساعة في األسبوع يجب أن يقضيها طالب نموذجي في دراسة دورة  .1

 فلماذا؟  (،ساعات 9-8إجابتك تختلف عن إجابتي )

فهل ستحتاج إلى اتباع هيكل "تقليدي" يتكون    الصفر،إذا كنت تقوم بتصميم برنامج عبر اإلنترنت من نقطة   .2

  البرنامج، كيف يمكنك هيكلة مثل هذا  كذلك،أسبوًعا؟ إذا لم يكن  13مدار على ساعات معتمدة  من ثالث

 وملاذا؟ 

" باملحتوى وليس لديها أنشطة  متخمة"  التي تعتمد نظام الساعات املعتمدةهل تعتقد أن معظم الدورات  .3

العالي؟ كيف   تعليمية كافية؟ هل نركز كثيًرا على املحتوى وليس بدرجة كافية على تنمية املهارات في التعليم

 يؤثر ذلك على هيكل الدورات؟ كم يؤثر على جودة التعلم؟ 
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  الخطوة الثامنة: التواصل والتواصل والتواصل   11-10

 التواصل! 1- 10-11الشكل 

 Care2 ،2012الصورة: 
 

على نقاش عالي الجودة بين   (،4القسم  ،4مثل التعلم التعاوني عبر اإلنترنت )الفصل  التدريس،تعتمد بعض أساليب 

والطالب    درب امل  واملستمر بين املعلم /  الدائم هناك أدلة بحثية كبيرة تشير إلى أن التواصل    ذلك،املدرس والطالب. ومع  

يجب إدارته بعناية من أجل التحكم في عبء عمل   نفسه،ضروري في جميع عمليات التعلم عبر اإلنترنت. في الوقت 

 . درباملعلم / امل

  "حضور املدرب " مفهوم 11-10-1
  االهتمام.كز ومر  صفيكون املعلم في مقدمة ال عادة،بديهًيا.  املدرب أمًرا يعتبر وجود املعلم أو   صف الدراس ي، في بيئة ال

 
ً
عد   دائًما، قد يرغب الطالب في تجاهل املعلم ولكن هذا ليس سهال حتى في قاعة املحاضرات الكبيرة جًدا. غالًبا ما ي 

. يمكننا أن نتعلم الكثير عن الجوانب التربوية املهمة لوجود املعلم من البح
ً
  حول ث و املدرب املوجود في الغرفة كافيا

 حضور املدرس. إعادة النظر في مفهوم يجب  حيث  اإلنترنت،التعلم عبر 

 عن بعد املتعلم عزلة حضور املدرب و  11-10-2
 حاسًما لنجاح ورضا الطالب عبر اإلنترنت  

ً
لقد أوضحت األبحاث بوضوح أن "وجود معلم محسوس" يعد عامال

(Jonassen et al.  ،1995  ؛Anderson et al. 2001  ؛Garrison and Cleveland-Innes  ،2005  ؛Baker  ،2010  ؛Sheridan 

and Kelly ،2010  يحتاج الطالب إلى معرفة أن املدرب يتابع أنشطة الطالب عبر اإلنترنت وأن املعلم يشارك بنشاط .)

 أثناء تقديم الدورة. 

فلن يلتقوا    بالكامل،نترنت  وإذا كانوا متصلين باإل   املنزل،وأسباب ذلك واضحة. غالًبا ما يدرس الطالب عبر اإلنترنت من  

مثل   اآلخرين،أبًدا بطالب آخر في نفس الدورة. ال يحصلون على اإلشارات غير الشفهية الهامة من املدرب أو الطالب 
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والتعليق "املنطلق" الذي يشير إلى املعلم    باملوضوع،في العرض يدل على شغف املدرب  حماس  و   غبي،التحديق في سؤال  

أو اإليماء برؤوس الطالب اآلخرين عندما يشير طالب آخر إلى نقطة جيدة أو    معينة،الوقت لفكرة  ليس لديه الكثير من

 ذا صلة. ال تتاح للطالب عبر اإلنترنت فرصة إلجراء مناقشة تلقائية 
ً

 باملدرب في املمر.   عند االلتقاءيسأل سؤاال

  ا وتصميمه   ا ولكن يجب أن يتم التخطيط له  لقدر،ايمكن للمدرب املاهر أن يخلق بيئة تعليمية جذابة بنفس    ذلك،ومع  

 التحكم في عبء عمل املدرب. تساعد في  بطريقة  ا ويمكن القيام به لتحقيق ذلك،

 توقعات الطالب تحديد 11-10-3
سواء   اإلنترنت،من الضروري في بداية الدورة التدريبية أن يوضح املعلم للطالب ما هو متوقع منهم أثناء الدراسة عبر 

م  رة مختلطة أو في دو  قد 
 
 ملاذا ال نفعل الش يء نفسه في التدريس وجها لوجه؟  التفكير،بالكامل عبر اإلنترنت. في  دورة ت

لكنها غالًبا ما تكون مستندات طويلة   واإلنترنت،لدى معظم املؤسسات قواعد سلوك الستخدام أجهزة الكمبيوتر 

"  التحريضوهي أكثر اهتماًما بالرسائل غير املرغوب فيها أو السلوك العام عبر اإلنترنت مثل " بيروقراطية،مكتوبة بلغة 

أو التسلط أو القرصنة. وبالتالي ينصح املعلمون بتطوير مجموعة من املتطلبات املحددة لسلوك الطالب والتي تتعلق  

ويتعامل مع املتطلبات األكاديمية للدراسة عبر اإلنترنت. يمكن العثور على بعض اإلرشادات    الخاص،ياجات املقرر  باحت

هناك بعض اإلجراءات   ذلك،. ومع 4.4.5القسم  ،4أو املبادئ الخاصة بتطوير مناقشة هادفة عبر اإلنترنت في الفصل 

 ذها لضمان وجود املعلم. املحددة األخرى التي يمكن للمعلمين واملدرسين اتخا

يمكن تعيين مهمة صغيرة في األسبوع األول من الدورة التدريبية التي تحدد توقعات الطالب لبقية الدورة. على سبيل  

طلب من الطالب نشر سيرتهم الذاتية والرد على املنشورات الحيوية الخاصة بالطالب  املثال،  أو   اآلخرين، يمكن أن ي 

طلب منهم ال تعليق على موضوع متعلق بالدورة ووجهات نظرهم حول هذا املوضوع قبل بدء الدورة التدريبية  يمكن أن ي 

  النشاط، من املهم إيالء اهتمام خاص لهذا  نظام التعلم اإلداري.وذلك باستخدام مرفق منتدى املناقشة في  بالفعل،

سبوع األول معرضون بدرجة كبيرة لخطر  ألن األبحاث تشير إلى أن الطالب الذين ال يستجيبون ألنشطة محددة في األ 

  األول، عدم االكتمال. يجب أن يتابع املعلمون من خالل مكاملة هاتفية أو بريد إلكتروني لغير املجيبين في نهاية األسبوع 

حتى لو كان الطالب متمرسين في الدراسة عبر   املجموعة، والتأكد من أن كل طالب يتبع اإلرشادات أو يقوم بمهمة 

 رنت. يعلم الطالب أن املدرب يتابع ما يقومون به )أو األهم من ذلك ال يفعلون( منذ البداية.اإلنت

قد ال تركز دورة الرياضيات أو العلوم كثيًرا    املثال،قد تتطلب الدورات التدريبية املختلفة إرشادات مختلفة. على سبيل  

التي يتم تقويمها ذاتًيا بواسطة الكمبيوتر.   ةتعددات املولكن بشكل أكبر على أسئلة االختيار  املناقشة،على منتديات 

أو كم من الوقت يجب أن يقض ي كحد   اختيارًيا،  يجب توضيح ما إذا كان يجب على الطالب القيام بذلك أو إذا كان 

باألنشطة التي تم تقديرها أو تقويمها. يجب أن يحصلوا على مثل  ا وعالقته املصنفة،نى في القيام بهذه األنشطة غير أد

ويجب على املدرب املتابعة مع أولئك الذين يتجنبون هذا   التدريبية، هذا النشاط خالل األسبوع األول من الدورة 

 النشاط أو يواجهون صعوبات. 

ربين اتباع اإلرشادات الخاصة بهم. يجب أن تكون تعليقاتك مفيدة وبناءة وليست سلبية. يجب  يجب على املد أخيًرا،

على سبيل املثال إذا كانت   - عليك تشجيع النقاش بنشاط من خالل "الحضور" والدخول في مناقشة عند الضرورة 

 وضوع أو كانت شخصية للغاية.تخرج عن املالتعليقات تنطلق 

  تدريس واالتصال عبر اإلنترنتال فلسفة 11-10-4
الطالب ال يقومون فقط بتغطية   أنمن املرجح أن يركز املعلمون الذين لديهم نهج أكثر موضوعية في التدريس على 

وتوفير محتوى يس يء فهمه    املحتوى،املحتوى الالزم ولكنهم أيًضا يفهمونه. غالًبا ما يتطلب ذلك من الطالب الرجوع إلى  

ومدرب أو مالحظات تلقائية )تعتمد على الكمبيوتر(.   (،ريقة بديلة )مثل الفيديو وكذلك النصأو محتوى صعب بط
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ومن املهم تتبع تقدم كل طالب على حدة. من املرجح   الطالبية،ملخصات لألنشطة  أنظمة إدارة التعلمستوفر معظم 

 نت والحجة. أن يركز املدربون الذين يتبعون مقاربة بناءة أكثر على النقاش عبر اإلنتر 

 
ً
في حين أنه من الضروري في كثير   وبالتالي،بعض املوضوعات.  موقفك حيال يريد الطالب أن يعرفوا  أسلوبك، كان  أيا

 بالتزام أكبر  
ً
من األحيان تقديم املحتوى بموضوعية من خالل "من ناحية ... من ناحية أخرى ..."، يشعر الطالب عادة

ت نظر املدرب الخاصة أو طريقة تناول املوضوع واضحة. يمكن القيام بذلك بعدة تكون وجها عندما بالدورة التدريبية 

أو مقطع فيديو قصير عن كيفية حل املعادلة.    مناقشة، أو التدخل في    ما، بشأن موضوع    التسجيالت الصوتية مثل    طرق،

ا كبيًرا في الت  بعناية،يجب الحكم على هذه التدخالت الشخصية 
ً
 زام الطالب ومشاركتهم.ولكن يمكن أن تحدث فرق

 للتواصل مع املدرب طالوس اختيار  11-10-5
أو يمكن للطالب  الطالب،هناك اآلن مجموعة واسعة من الوسائط التي يمكن للمدربين من خاللها التواصل مع 

 فئات: أربع  ضمن هذه الوسائط تقع األساس،التواصل بعضهم مع بعض. في 

•  
ً
 (. البعض في املمر  مبعضهلقاء دفة )اص املبوالفصول املجدولة أو  املحددة،مثل ساعات العمل  لوجه، وجها

 مثل) الويببما في ذلك املكاملات الهاتفية الصوتية واملؤتمرات النصية والصوتية عبر  متزامنة،وسائط اتصال  •

Blackboard Collaborate ) الفيديو. حتى مؤتمرات 

  املسجلة، الصوتية أو مقاطع الفيديو  اتواملدون اإللكتروني، بما في ذلك البريد  نة، املتزاموسائط االتصال غير  •

 التعلم.ومنتديات النقاش عبر اإلنترنت داخل نظام إدارة  

مثل املدونات والويكي والرسائل النصية أو الصوتية على الهواتف املحمولة   االجتماعي،وسائل التواصل  •

 وفيسبوك وتويتر. 

،
ً
 ما يعمل الطالب ولديهم حياة ل اأفضّ  عموما

ً
  ة تزامناملناقشة غير امل مزدحمة؛لتواصل غير املتزامن لسببين. غالبا

أكثر. يمكن الوصول إلى االتصاالت غير املتزامنة في أي وقت. التواصل غير املتزامن أكثر مالءمة  تناسبهم  واألسئلة واألجوبة  

ومع ذلك ال يزال تسجيل الدخول إلى    آخر،ب إلى مؤتمر حتى في بلد  يمكنني الذها  املثال،بالنسبة لي كمدرب. على سبيل  

نظام  الدورة التدريبية الخاصة بي عندما يكون لدي وقت فراغ. لدي أيًضا سجل بما قلته للطالب. إذا كنت تستخدم 

 محمي يكون التواصل  إدارة التعلم،
ً
 الصف.داخل مجموعة  بالتواصلبكلمة مرور ويمكن االحتفاظ  ا

ا للطالب عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات معقدة في إطار زمني   ذلك،ومع 
ً
يمكن أن يكون االتصال غير املتزامن محبط

أو عدم فهم الطالب    جماعية،أو املسودة النهائية ملهمة    الجماعي،ضيق، مثل تحديد األدوار واملسؤوليات املتعلقة بالعمل  

 لوجه أو القائم على التكنولوجيا  التقدم في املوضوع. يكون التواصل امل  يوقفالذي  
ً
إذا كانت الدورة    أفضل،تزامن وجها

 التدريبية مختلطة أو عبر اإلنترنت بالكامل.

لجمع كل الطالب مًعا مرة أو مرتين   Blackboard Collaborateأستخدم أحياًنا  بالكامل،في دورة تدريبية عبر اإلنترنت 

لتأسيس "حضوري" كشخص حقيقي   التدريبية،ع في بداية الدورة للحصول على شعور باملجتم دراس ي،خالل فصل 

وأحاول توفير الكثير من الفرص لألسئلة   النهاية،أو إلكمال الدورة في  التدريبية، مع وجه أو صوت في بداية الدورة 

كون هناك  تكون هذه "املحاضرات" املتزامنة اختيارية دائًما حيث سي ذلك،واملناقشة من قبل الطالب أنفسهم. ومع 

 (.ةمسجل كمحاضرة دائًما بعض الطالب الذين ال يمكنهم الحضور )على الرغم من إمكانية إتاحتها 

 في األسبوع األول  أنا ف املختلطة،بالنسبة للدورة الدراسية  
ً
أقوم بتنظيم سلسلة من الدورات الجماعية الصغيرة نسبيا

في نفس املجموعات    أبقيهمثم    ويتعرفوا علّي،التعرف على بعضهم  حتى يتمكن الطالب من    التدريبية،أو الثاني من الدورة  

 .الحقة  ألي عمل جماعي أو مناقشات
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وقد تكون املدونات   تعلموه،يمكن للطالب استخدام املدونات أو املحافظ اإللكترونية لتسجيل ما تعلموه أو للتأمل فيما  

صل  ا فينبغي وضع حّد ولكن  التدريبية،لصلة بالدورة طريقة مفيدة للمدرب للتعليق على األخبار أو األحداث ذات ا 

 الحياة الخاصة للطالب واالتصاالت الرسمية في الصف. املحادثات املتعلقة بواضح بين 

  املناقشة عبر اإلنترنت إدارة 11-10-6
ِتبت كتٌب 

 
  ك

ٌ
( وقد نوقش Harasim ،2011؛ Salmon ،2000 ،Paloff and Pratt ،2007حول هذا املوضوع )انظر  كاملة

 هناك بعض املبادئ التوجيهية األساسية ملتابعة. ذلك،. ومع 4.4.5القسم  ، 4هذا بالتفصيل في الفصل 

لزماستخدم أداة منتدى املناقشة املترابطة في نظام إدارة التعلم ) •
 
اختيار  ببعض أنظمة إدارة التعلم املدرب  ت

مع وجود عدد أكبر من   األصلية، التعلم تفقد بعض جاذبيتها  (. على الرغم من أن نظم إدارةه األداةتشغيل هذ

إال أنني أحب استخدام أداة منتدى   األخرى،أو أنظمة إدارة املحتوى  WordPressاملدربين الذين يستخدمون 

موضوعات منفصلة )منتدى لكل  ضمن املناقشة املترابطة في نظام إدارة التعلم ألنني أستطيع تنظيم املناقشة 

  املنشور،يتم نشر تعليق طالب على مشاركة شخص آخر في موضوع ما بجانب  مترابطة، . في مناقشة موضوع(

  تتبعيمكن  الطريقة،بهذه  .التعليقمما يسمح للطالب الذي يقوم بالنشر األصلي أو الطالب اآلخرين بالرد على 

املوضوع الفرعي الذي تم اختياره  "سلسلة" من التعليقات املرتبطة بموضوع معين. غالًبا ما يكون للموضوع أو 

 البديل، ".  جاذبيةويمكن للمدرب معرفة ملحة سريعة عن املواضيع التي اكتسبت "  أكثر،جيًدا عشرة تعليقات أو  

تجعل من   املثال،على سبيل  املدونة،كما هو الحال في التعليقات على  الزمني،التعليقات املنشورة بالترتيب أي 

بيني وبين الطالب في  األقل، . كما أود أن أبقي بعض النقاش "خاًصا" على جالحجالصعب متابعة سلسلة من 

نني أستخدم منتدى املناقشة لتحديد مجاالت سوء الفهم وتطوير مهارات مثل التفكير  إحيث    التدريبية،الدورة  

 الواضح.النقدي والتواصل 

كن هناك! أعني بذلك التأكد من أن الطالب يدركون وجودك املنتظم عبر اإلنترنت. وهذا يعني مراقبة املناقشات   •

 ملناقشة.دون خنق ا االقتضاء،والتدخل من حين آلخر عند   منتظم،بشكل  

 Renaو Gilly Salmonألق نظرة خاصة على كتب كل من  اإلنترنت،ملزيد من اإلرشادات حول التعامل مع الطالب عبر 

Paloff وKeith Pratt وLinda Harasim . 

 االختالفات الثقافية وغيرها بين الطالب 11-10-7
ن الطالب الدوليين من مختلف البلدان. ومع  وإثارة التي قمت بتدريسها مجموعة واسعة ممتعة ضمنت أكثر الدورات  ت

فسيكون لديهم أساليب تعلم مختلفة وأساليب   املؤسسة، عن ساعة واحدة  على بعدحتى لو كان جميع الطالب  ذلك،

وأهداف منتديات    املطلوبة،للدراسة عبر اإلنترنت. هذا هو السبب في أنه من املهم أن نكون واضحين بشأن نتائج التعلم  

ق  يمكن للطالب تحقي  الناقد،املناقشة. يتعلم الطالب بطرق مختلفة. إذا كان أحد مخرجات التعلم املرغوبة هو التفكير  

قد يقوم    ذلك بطرق مختلفة. قد يفضل البعض مناقشة مشكالت الدورة التدريبية مع طالب آخرين على فنجان قهوة.

باحثين عن وجهات نظر مختلفة. قد يفضل البعض اآلخر العمل بشكل رئيس ي في منتديات   القراءة، البعض بالكثير من  

ال يسهمون أبًدا بشكل مباشر.    هم ل االطالع على اإلنترنت ولكناملناقشة عبر اإلنترنت. يتعلم بعض الطالب الكثير من خال

  اإلنترنت، فقد تطلب منهم املشاركة في املناقشات عبر  الدوليين،اآلن إذا كنت تحاول تحسين املهارات اللغوية للطالب 

التحدي الذي يواجنهي    أحاول أال أجبر الطالب على املشاركة. أرى أن  ذلك،بناًء على مساهماتهم. ومع  م  وستقوم بتقويمه 

 يفعلون ذلك. ما داموا هو جعل املوضوع ممتًعا بدرجة كافية الستيعابهم. ال يهمني حًقا كيف يحققون نتائج التعلم 

يمكن القيام بالكثير لتسهيل أو تشجيع الطالب على املشاركة. قمت بتدريس دورة الدراسات العليا حيث    هذا،عد قولي  ب

  تي نشروها، الالذاتية  صينية. من سجالت الطالب والسير يحملون أسماًء من الطالب الثالثين في صفي  20 نحو كان 
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 من الطالب كانوا من البر الرئيس ي 
ً
 كونغ، وأن عدًدا أكبر منهم كانوا يعيشون في هونغ  ، الصينيالحظت أن عدًدا قليال

فقد تألفت املجموعة األخيرة من مجموعتين مختلفتين تماًما: املهاجرين الجدد    ذلك،والبقية لديهم عناوين كندية. ومع  

الرغم من   وطالب واحد على األقل كان جده األكبر من أوائل املهاجرين إلى كندا في القرن التاسع عشر. على كندا، إلى 

  خطير،أن االعتماد على الصور النمطية أمر 
ً
،أو   فقد الحظت أنه كلما كان الطالب بعيًدا نفسيا

ً
كان ميلهم في   جغرافيا

كان البر  ثقافية. البداية إلى املشاركة عبر اإلنترنت أقل. كانت هذه مشكلة لغوية إلى حد ما ولكنها كانت أيًضا مسألة 

  معنا، كان لدينا عاملة صينية زائرة   الحظ،خصوص متردًدا جًدا في نشر التعليقات. لحسن الرئيس ي الصيني على وجه ال

ونصحتنا بإحضار النساء الصينيات في البر الرئيس ي إلى دورة لتطوير مساهمة جماعية في املناقشة ثم نطلب منهم إرسالها  

 إلّي للتحقق من أنها "مناسبة" قبل أن 
 
ات ثم أرسلتها ثم نشروها. بالتدريج في نهاية  نشر. لقد أدليت ببعض التعليقت

كان لكل منهم الثقة في نشر تعليقاته الخاصة بشكل فردي. لكنها كانت عملية صعبة بالنسبة لهم. )من ناحية   الدورة،

وال سيما حول بطولة كأس    ال،سواء كان األمر يتعلق باملقرر أم    ش يء،كان لدي طالب مكسيكيون علقوا على كل    أخرى،

 في ذلك الوقت(.تقام عالم لكرة القدم التي كانت ال

هذه  أن يتحسس  املعلم  على  النقطة املهمة هي أن الطالب املختلفين يستجيبون بشكل مختلف للمناقشة عبر اإلنترنت و 

  استراتيجيات لضمان مشاركة الجميع.أن تكون لدية االختالفات و 
 

 
 مترابطةمثال على موضوع مناقشة  6.- 10-11الشكل 
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 النتيجة 11-10-8
ال يمكن املبالغة في التأكيد على أهمية حضور    ذلك،هذا موضوع كبير ويصعب تغطيته بشكل كاٍف في قسم واحد. ومع  

أحد األسباب    xMOOCsاملعلم لجعل الطالب يكملون أي دورة عبر اإلنترنت بنجاح. يعد عدم وجود معلم عبر اإلنترنت في  

 من الطالب يكملون الدورات. 
ً
 التي تجعل عدًدا قليال

ولكن من الضروري   اآلن،التواصل مع الطالب  كمدرس، خاللها، هناك عدد غير محدود من الطرق التي يمكنك من 

وهذا   ،األسبوعساعة طوال أيام  24أيًضا في نفس الوقت التحكم في عبء العمل. ال يمكن أن تكون متاًحا على مدار 

يمكن أن ينتهي    نفسه، يعني تصميم التسليم عبر اإلنترنت بطريقة تستخدم "وجودك" لتحقيق أفضل النتائج. في الوقت  

 التواصل مع الطالب عبر اإلنترنت إلى كونه الجزء األكثر إثارة لالهتمام واإلرضاء في التدريس. 
 

 التواصل مع طالبك 10-11النشاط 

 كبير؟  تقليدي  صفكيف يمكنك تطبيق بعض مبادئ حضور املعلم في دورة عبر اإلنترنت على  .1

كيف يمكنك أن تقرر   األسبوع،جلسة واحدة في في فيه الطالب على األقل مختلط تلتقي في فصل دراس ي  .2

 والتفاعالت على اإلنترنت؟ ما أسباب قرارك؟ هل يهم؟  الجامعي،التفاعالت مع الطالب في الحرم 

ما مدى أهمية مناقشة الطالب في مجال موضوعك؟ ما أهداف التعلم التي تدعمها؟ كيف يمكنك مساعدة   .3

 الطالب على تحقيق هذه األهداف من خالل املناقشة؟ 

تكلفة التعليم. هل يمكن  لهو واحد من الدوافع الرئيسية    دربينالتفاعل / التواصل بين الطالب واملعلمين / امل .4

استخدام النقاش أو غيره من أشكال التواصل بين املتعلمين واملعلمين بطرق   تسّوغ ي تحقيق األهداف الت

 ال؟   لم   كذلك،على سبيل املثال؟ إذا لم يكن   الكمبيوتر، أخرى أقل تكلفة؟ هل يمكن استبدال هذا بأجهزة  
 

 املراجع ولقراءة أكثر 
 )هذه مجرد عينة صغيرة من العديد من املنشورات حول هذا املوضوع(

Anderson ، T. ، Rourke ، L. ، Garrison ، R. ، & Archer ، W. (2001). Assessing teaching presence in a computer 
conferencing context Journal of Asynchronous Learning Networks ، Vol. 5 ، No.2. 
Baker ، C. (2010) The Impact of Instructor Immediacy and Presence for Online Student Affective Learning ، 
Cognition ، and Motivation The Journal of Educators Online Vol. 7 ، No. 1 
Garrison ، D. R. & Cleveland-Innes ، M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not 
enough American Journal of Distance Education ، Vol. 19 ، No. 3 
Harasim ، L. (2012) Learning Theory and Online Technologies New York/London: Routledge 
Jonassen، D.، Davidson، M.، Collins، M.، Campbell، J. and Haag، B. (1995) ‘Constructivism and Computer-mediated 
Communication in Distance Education’ ، American Journal of Distance Education ، Vol. 9 ، No. 2 ، pp 7-26. 
Paloff، R. and Pratt، K. (2007) Building Online Learning Communities San Francisco: John Wiley and Co. Salmon ، G. (2000) E-
moderating London/New York: Routledge 
Sheridan ، K. and Kelly ، M. (2010) The Indicators of Instructor Presence that are Important to Students in Online 
Courses MERLOT Journal of Online Learning and Teaching ، Vol. 6 ، No. 4 
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 الخطوة التاسعة: التقويم واالبتكار 11-11

 
 تقويم واالبتكار 11-11الشكل 

 Hilary Page-Bucci, 2002الصورة: 
 

ومن ثم النظر في سبل   إنجازه، املفتاح األخير "األساس ي" لعملية التعليم والتعلم هو التقويم واالبتكار: تقويم ما تم 

   تحسينه.

 ملاذا التقويم مهم 11-11-1
من املهم إذا كنت تقوم بالتدريس أن تكون قادًرا على تقديم دليل على نجاح التدريس.    والترويج،لحيازة  من وجهة نظر ا

ملعرفة ما إذا كانت  محدودة باستمرار. إنها توفر فرصة ستكون متاحة جديدة التدريس الجديدة وأساليب ال دوات األ 

دورة. هذا ما  جديد للفنحن بحاجة إلى تقويم تأثير استخدام أداة جديدة أو تصميم  ذلك،وإذا فعلنا  أفضل،النتائج 

نا  شبه لعبة الجولف: نحن نسعى جاهدين لتحقيق الكمال ولكنلكن السبب الرئيس ي هو أن التدريس ي  يفعله املحترفون. 

وأحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك هي من خالل التحليل   التحسين،تحقيق ذلك أبًدا. من املمكن دائًما ال نستطيع 

 املنهجي للتجربة السابقة.

 ملخص:يجب تقويمه: الذي ما  11-11-2
 عّرفت الجودة بدقة شديدة. ،1في الخطوة 

 تدريس التي تساعد املتعلمين بنجاح على تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجونها في العصر الرقمي.طرق ال
سيكون من الضروري إعادة تصميم معظم   األهداف، سيتضح من قراءة هذا الكتاب أنني أعتقد أنه لتحقيق هذه 

الدورات والبرامج. لذلك سيكون من املهم معرفة ما إذا كانت هذه الدورات املعاد تصميمها أكثر فاعلية من الدورات  

 "القديمة".

   على سبيل املثال: األقدم،تتمثل إحدى طرق تقويم هذه الدورات الجديدة في معرفة كيفية مقارنتها بالدورات 

 أفضل.إن لم تكن  جيدة،إلصدار الجديد من الدورة على األقل  النجاح في استكون معدالت 

 إن لم تكن أفضل.  دةجيإلصدار الجديد جيدة من الدورة على األقل  في استكون الدرجات أو مقاييس التعلم 
 

املعيارين من الناحية الكمية. يجب أن نهدف إلى الحصول على معدالت إتمام ال تقل عن  هذين يمكن بسهولة قياس 

 منهم سينهون الدورة  85فإن  الدورة، طالب  100 إذا بدأيعني  هذا  باملئة، 85
ً
نهاية املقرر   امتحان بعد اجتياز طالبا



390 
 

يجب أن   الجيد، ولكن إذا كنا نقدر التدريس  املعدل، ورات الحالية في تحقيق هذا تفشل العديد من الد لألسف،)

 نحاول جلب أكبر عدد ممكن من الطالب إلى املعيار املحدد(. 

في إصدارنا الجديد كما هو الحال في إصدار    Bو  A  الدرجات  املعيار الثاني هو مقارنة الدرجات. نتوقع على األقل عدًدا من 

 مع الحفاظ على نفس املعايير )املأمولة( أو أعلى. القديم،الفصل 

فسوف يحتاج أيًضا إلى تحديد املعرفة واملهارات في الدورة التدريبية التي تلبي   صالًحا، ولكي يكون التقويم  ذلك،ومع 

 بذلك. وبالتالي فإن املعيار الثالث هو:  تحقيق تدريس في ثم قياس مدى فعالية ال الرقمي،احتياجات العصر 

 أكثر صلة باحتياجات العصر الرقمي.و تعليمية جديدة ومختلفة  مخرجاتسيؤدي التصميم )التصميمات( الجديدة إلى 
ل ذلك  ألنه يشير إلى تغيير في أهداف التعلم املقصودة للدورات أو البرامج. قد يشم صعوبة،هذا املعيار الثالث أكثر 

أو قدرتهم على العثور على املعلومات وتقويمها وتحليلها وتطبيقها    الجديدة،تقويم مهارات تواصل الطالب مع الوسائط  

 والتي لم يتم تقويمها )بشكل كاف(  (،بشكل مناسب داخل مجال املوضوع )إدارة املعرفة
ً
في إصدار الفصل   سابقا

وقد يتطلب ذلك تأييًدا أو دعًما من لجنة املناهج    أهمية، الدراس ي. يتطلب هذا حكًما تقديرًيا بشأن أهداف التعلم األكثر  

 الدراسية في األقسام أو هيئة اعتماد خارجية.

ولكن    الفور،ايير على  قد يكون من الصعب الوصول إلى هذه املع  الجديدة،  يةميالتعلاملخرجات  و   الجديد،مع التصميم  

 يجب أن يكون ذلك ممكًنا.  أعوام، على مدار عامين أو ثالثة 

 التكوين:يجب تقويمه: الذي ما  11-11-3
في   فشل فلن نعرف بالضرورة ما الذي نجح وما الذي  الثالثة،حتى لو قمنا بقياس املسار وفًقا لهذه املعايير  ذلك،ومع 

  8-1العوامل التي قد تؤثر على قدرة الطالب على التعلم. لقد وضعنا في الخطوات  الدورة. نحتاج إلى النظر عن كثب في  

 عليها: بعض هذه العوامل. فيما يلي بعض األسئلة التي قد ترغب في الحصول على إجابات 

 أو األهداف واضحة للطالب؟ ية ميالتعلاملخرجات هل كانت   •

 ؟ منها معظم الطالب عانىالتي   يةميالتعلاملخرجات  ما  •

 ل كانت املادة التعليمية واضحة ومنظمة؟ ه •

هل كانت املواد واألدوات التعليمية التي يحتاجها الطالب سهلة الوصول ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام   •

 األسبوع؟ 

 املواضيع التي لم تفعل؟ وما  ،ما املواضيع التي ولدت مناقشة جيدة •

 التدريبية بشكل مناسب في منتديات املناقشة أو املهام؟ هل قام الطالب باالعتماد على مواد الدورة  •

 هل وجد الطالب مصادرهم املناسبة واستخدموها جيًدا في املناقشات والواجبات واألنشطة الطالبية األخرى؟  •

 ملاذا؟ سيئة؟ كانت ما األنشطة الطالبية التي عملت بشكل جيد وأيها  •

 ؟ الطالب مها دستخا لتيا مةدلمقا لتعلیمیةا  وادلم ا ما •

 مت الواجبات املعرفة واملهارات التي كانت الدورة تهدف إلى تدريسها بشكل كاف؟ و هل ق •

 هل كان الطالب مثقلين بالعمل؟ •

 هل كان الكثير من العمل بالنسبة لي كمدرب؟  •

فما الذي يمكنني فعله إلدارة عبء العمل )أو عبء الطالب( بشكل أفضل دون فقد  كذلك،إذا كان األمر  •

 ؟ الجودة

 ما مدى رضاهم عن الدورة؟  •

 ما مدى رضاك عن الدورة؟  •
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 أقترح اآلن بعض الطرق التي يمكن من خاللها اإلجابة عن هذه األسئلة دون التسبب مرة أخرى في قدر كبير من العمل. 

 عرقلهكيفية تقويم العوامل التي تسهم في التعلم أو ت 11-11-4
في الواقع أكثر بكثير من تقويم الدورات التقليدية   بذلك،هناك مجموعة من املوارد التي يمكنك االعتماد عليها للقيام 

 
ً
 رقمًيا يمكن تتبعه من األدلة لوجه، وجها

ً
 التالية:  ألن التعلم عبر اإلنترنت يترك أثرا

 الطالب.درجات  •

تسجيالت  ل أسئلة التقويم الذاتي ومنتديات املناقشة والمث اإلنترنت،معدالت مشاركة الطالب في األنشطة عبر  •

 الصوتية.

مما يدل على مستوى أو عمق   التعليقات،على سبيل املثال جودة ونطاق  املناقشة،التحليل النوعي ملنتديات  •

 . املشاركة أو التفكير

 االمتحان. الحقائب اإللكترونية للطالب والواجبات وإجابات  •

 .استبيانات الطالب •

 عات التركيز. مجمو  •

أن   يمكن بحث في املصادر التي لثم ا السابق، من املفيد إعداد قائمة باألسئلة كما في القسم  البدء،قبل  ذلك،ومع 

 هذه األسئلة.  عن تقدم إجابات 

. هذا يعتمد  هاأميل إلى إلقاء نظرة على درجات الطالب وتحديد الطالب الذين نجحوا في التدريبية، في نهاية الدورة 

قد أختبر الدرجات. أعود بعد ذلك إلى بداية الدورة التدريبية وتتبع    كبير،بع على عدد الطالب في الفصل. في فصل  بالط

على الرغم من أنه يمكن القيام    بكثير،مشاركتهم عبر اإلنترنت إلى أقص ى حد ممكن )تحليالت التعلم تجعل ذلك أسهل  

طالب متقن   املثال،أن بعض العوامل خاصة بكل طالب )على سبيل بذلك يدوًيا إذا تم استخدام إدارة التعلم(. أجد 

يتعلق بأهداف التعلم أو الطريقة التي   املثال،على سبيل  التدريبية، يتواصل مع الجميع( وبعضها محدد بعامل الدورة 

شرحت بها املحتوى أو قدمته. غالًبا ما يقترح هذا النهج النوعي تغييرات على املحتوى أو الطريقة التي تفاعلت بها مع  

ستأثرون"  الذين "يإدارة الطالب  أن أهتم أكثر بالطالب لإلصدار التالي من الدورة التدريبية. قد أقرر أيًضا في املرة القادمة  

 بالحوار. 

عديمة  األدوات لدى العديد من املؤسسات نظام "قياس ي" إلعداد تقارير الطالب في نهاية كل دورة. غالًبا ما تكون هذه 

قدم تقويم الدورات  فيالفائدة 
 
  ذلك،عبر اإلنترنت. تحتاج األسئلة املطروحة للتكيف مع طريقة التسليم. ومع التي ت

فإن األشخاص الذين يديرون نماذج التقويم   الدورات،االستبيانات في إجراء مقارنات بين نظًرا الستخدام مثل هذه 

 ما يترددون في الحصول على إصدار مختلف للتدريس عبر اإلنترنت. 
ً
،هذه غالبا

ً
   ثانيا

ً
نظًرا ألن الطالب يقومون عادة

 20ال منخفضة في كثير من األحيان )أقل من  تكون معدالت اإلكم  الدورة، باستكمال هذه االستبيانات طوًعا بعد انتهاء  

عّد ملئة(. با
 
أحسن األحوال مضللة للغاية. الطالب الذين انسحبوا   ، وفيقيمةعديمة النخفضة املستجابة اال معدالت ت

من الدورة لن ينظروا حتى في االستبيان في معظم الحاالت. تميل معدالت االستجابة املنخفضة إلى التحيز بشدة تجاه  

 سماعهم. ينبغي أو تسربوا هم الذين   فشلواالب الناجحين. الطالب الذين الط
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ا ما يوفر تحليل عينة من إجابات االختبار معلومات حول هيكل الدورة وعرض املواد 4- 11-11الشكل   غالب 

 

وجًها  التي تعمل دوات األ ولهذا أفضل  الطالب،أجد أن مجموعات التركيز الصغيرة تعمل بشكل أفضل من استبيانات 

طالب محددين يغطون نطاق    8-7ختار مجموعة تضم  . سوف أBlackboard Collaborateتزامنة مثل  األدوات امللوجه أو  

وإجراء مناقشة ملدة ساعة واحدة حول أسئلة محددة حول الدورة. إذا لم يرغب   ،Aمن التسرب إلى  الكامل،اإلنجاز 

  الوقت، فإنني أحاول العثور على طالب آخر في نفس الفئة. إذا تمكنت من العثور على    املشاركة،أحد الطالب املحدد في  

 واحدة فقط.مجموعة فستقدم مجموعتان أو ثالث من مجموعات التركيز هذه تعليقات أكثر وثوقية من 

 االبتكار   11-11-5

 في نهاية العرض التقديمي األول للدورة التدريبية املعاد تصميمها  
ً
تغييرات في اإلصدار  التقويمها وإجراء  لأقض ي وقًتا طويال

عادة مع مصمم تعليمي موثوق. بعد ذلك أركز بشكل أساس ي على ضمان أن تكون معدالت اإلكمال  في الوأعمل  التالي،

 والدرجات في املستوى الذي كنت أهدف إليه. 

عوامل   لتلبية هو النظر في طرق لتحسين الدورة التدريبية أكثر أو عادة بعد تقديم الدورة لثالث مرات  ما أقوم به

سبيل   )علىجديدة ال عمليات الأو   (،حزمة محفظة إلكترونية املثال،مثل البرامج الجديدة )على سبيل   جديدة، خارجية 

وجمع البيانات املتعلقة باملشروع(.   الكاميرات، باستخدام الهواتف املحمولة أو  الطالب،املحتوى الذي ينشئه  ، املثال

ألن  و  ،العمل وذلك ضغط واحد،تغيير جوهري أكتفي بعادة ما  ذلك،هذا يبقي الدورة "جديدة" ومثيرة لالهتمام. ومع 

 سهل. أ تأثير التغيير   ذلك يجعل قياس

 كون مدربأن تمثير إنه بالفعل وقت 
ً
بما في ذلك  ،2.0يوفر الجيل الجديد من أدوات الويب  الخصوص،. على وجه ا

WordPress،  خفيفة الوزن" جديدة تركز على املدرب مثل  إدارة التعلمأنظمة"Canvas،  املفتوحة، واملوارد التعليمية  

جميعها تقدم مجموعة    ، MOOCsاإللكتروني، ووالنشر    ،iPadوأجهزة    اللوحية،واألجهزة    املحمولة،والتعلم عبر األجهزة  

أو   الحالي،متنوعة من الفرص لالبتكار والتجربة. يمكن دمجها في نظام إدارة املحتوى الحالي وهيكل الدورة التدريبية 

 مجموعة واسعة من التصاميم املمكنة.  5إلى  3يمكن أن تكون التصميمات أكثر جذرية. تناقش الفصول من 
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من املهم أن نتذكر أن الهدف هو تمكين الطالب من التعلم بفعالية. لدينا ما يكفي من املعرفة والخبرة لنكون    ،ذلكومع  

الجديدة لم   2.0أدوات شبكات قادرين على تصميم تعلم "آمن" وفعال حول أنظمة إدارة التعلم القياسية. العديد من  

ومن الواضح بالفعل أن بعض األدوات أو   الثانوية،عد املرحلة بشكل كامل في البيئات التعليمية ملا بتخضع للتقويم 

 وبالتالي،األساليب الحديثة ال تثبت فعاليتها مثل األساليب القديمة في التعلم عبر اإلنترنت. الجديد ليس دائما أفضل. 

    تجربته،الذي تمت  توخي الحذر. اتبع املسار  لون التعلم عبر اإلنترنت  ؤ ملدرسين الذين يبد اأود أن أحث  
ً
ثم أضف تدريجيا

 تقويم عندما تصبح أكثر خبرة.الأدوات جديدة وأساليب جديدة للتعلم و 

فتأكد من تقويمه بشكل صحيح كما هو   بك،إذا قمت بعمل ابتكار مثير لالهتمام في الدورة التدريبية الخاصة  أخيًرا،

أو   بهم،مين االبتكار في الدورة التدريبية الخاصة ثم شارك هذه النتائج مع الزمالء وساعدهم إما على تض  أعاله،مقترح  

مساعدتهم في جعل االبتكار أفضل من خالل التعديالت الخاصة بهم. بهذه الطريقة يمكننا أن نتعلم جميعا بعضنا من  

 بعض.
 

 تقويم الدورة أو البرنامج  11-11النشاط 

- 11والبيانات واألساليب املقترحة في القسم  3-11-11م دورتك باستخدام األسئلة الواردة في القسم وّ م وقصّم  .1

 التي ستقوم بها نتيجة لذلك؟ وجدت،إن  التغييرات، . ما هي 11-4

 

 املراجع / قراءة املزيد: 
Gunawardena, C., Lowe, C. & Carabajal, K. (2000). Evaluating Online Learning: models and methods. In D. Willis 
et al. 
(Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2000  
(pp. 1677-1684). 
Chesapeake, VA: AACE. 
Page-Bucci, H. (2002) Developing an Evaluation Model for a Virtual Learning Environment: accessed at 
http://www.hkadesigns.co.uk/websites/msc/eval/index.htm 

 

 

http://www.editlib.org/p/15887
http://www.editlib.org/p/15887
http://www.hkadesigns.co.uk/websites/msc/eval/index.htm
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  بناء أساس قوي لتصميم املقرر  11-12

 بناء أساس قوي للتدريس الجيد 12-11الشكل 

 ويكيبيديا كومنزالصورة: © 
 

تستند الخطوات   صحيح. ينصب التركيز في هذه السلسلة من الخطوات على الحصول على أساسيات التدريس بشكل 

   التسع إلى أساسين:

 اإلنترنت؛ االستراتيجيات الفعالة الناتجة عن نظريات التعلم التي تم اختبارها في كل من الفصول والبيئات عبر  

 في كل من الفصول الدراسية وعلى اإلنترنت )أفضل املمارسات(.خبرة في التدريس بنجاح 

  خان، أكاديمية و  ، MOOCs املثيرة، مثلالحظ القارئ املميز أنه ال يوجد الكثير في هذا الفصل حول األدوات الجديدة 

ألخرى.  والعديد من التطورات الجديدة ا املحمول، التعلم عبر الهاتف و  ، EDXو للتكنولوجيا،معهد ماساتشوستس و 

ال   ذلك،توفر هذه األدوات والبرامج الجديدة إمكانات كبيرة وقد تمت مناقشتها على نطاق واسع في فصول أخرى. ومع 

 غير كثير تكيفية تعلم الناس ال ي حول وما نعرفه  املستخدمة، يهم ما هي األدوات الثورية أو أساليب التدريس 
ً
بمرور   ا

 .وعلى مسؤوليتكوأنت تتجاهل العوامل التي تؤثر هذه العملية  عملية،ونحن نعرف أن التعلم   الوقت،

ويفضل    الوسائط، مثل مصممي البرامج التعليمية ومنتجي    آخرين، الهدف الفرعي هو تشجيعك على العمل مع محترفين  

 أن يكون ذلك في فريق مع مدربين آخرين عبر اإلنترنت.

وتوفر  حالًيا،ألن هذا هو ما تملكه معظم املؤسسات  علم، التلقد ركزت بشكل أساس ي على استخدام أنظمة إدارة 

بغض النظر عن طريقة   والتعلم،أنظمة إدارة التعلم "إطاًرا" مناسًبا يمكن من خالله إدارة العمليات الرئيسية للتعليم 

حتاجه  ت ذي ألن علم التدريس ال التسعة، التسليم. أواجه صعوبة أكبر في دمج عملية التقاط املحاضرات في الخطوات 

 غير مناسب لتطوير املهارات املطلوبة في العصر الرقمي.

استخدام أدوات جديدة  تنتقل بنجاح إلى فسوف  صحيح،ولكن إذا حصلت على أساسيات الخطوات التسع بشكل 

فمن املحتمل أن تكون هذه األدوات   جيد، إذا لم يتم نقلها بشكل و  جديدة؛وتصميم دورات تدريبية جديدة وبرامج 

ألنها ال تتيح العمليات األساسية التي تدعم التعلم في عصر رقمي. على   التعليم،دعة عابرة وستتالش ى في النهاية في ب
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ولكن إذا لم يكن هناك اتصال مناسب أو "وجود عبر   الطالب،إلى مئات اآلالف من  MOOCsقد تصل  املثال،سبيل 

ما لم يكن هناك    (،االهتمام )كما هو الحال في الوقت الحالييفقدون  سفسيفشل معظم الطالب أو    معلم، اإلنترنت" من  

يحتاج هذا الدعم إلى هيكلة وتنظيم    ذلك،. ومع  cMOOCsدعم كبير من املتعلمين اآلخرين األكثر خبرة، كما هو الحال في  

 لتعلم الفعال.ل

  الثاني، ميه التعلم املرن من الجيل  وقد يرغب البعض في االنتقال مباشرة إلى ما أس   تماًما،النهج الذي اقترحته متحفظ  

استناًدا إلى وسائل التواصل االجتماعي مثل التعلم عبر األجهزة املحمولة واملدونات واملواقع اإللكترونية وما إلى ذلك.  

سواء تم استخدام نظام إدارة التعلم أم   ذلك،هذه ال توفر إمكانيات جديدة مثيرة لالهتمام وتستحق استكشاف. ومع 

 إلى: ن املهم أن نتذكر أن معظم الطالب يحتاجون م  ال،

 املعالم. أهداف التعلم واضحة  •

 للمنهج. يستند إلى تنظيم جيد  للعمل،جدول زمني واضح  •

 بهم. مناسبة لظروف التعلم الخاصة و  ،ة قابلة لإلدارةيأعباء دراس  •

 .مع املدرباملستمر واملنتظم التواصل   •

 فيها. بيئة اجتماعية تعتمد على معارف وخبرات الطالب اآلخرين وتسهم  •

   .معلم أو مدرب ماهر •

 . الدعم والتشجيعبادل لت ين متحمسين خر متعلمين آ •

 مع العديد من األدوات املختلفة.   املعايير،هناك العديد من الطرق املختلفة التي يمكن بها تلبية هذه  
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 الرئيسية  الخالصات 

يتم تعريف الجودة على أنها: طرق التدريس التي تساعد املتعلمين بنجاح على تطوير   الكتاب، ألغراض هذا  .1

 .املعرفة واملهارات التي سوف يحتاجون إليها في العصر الرقمي

عمليات ضمان الجودة الوطنية واملؤسسية الرسمية ال تضمن جودة التعليم والتعلم. وهي تركز بشكل خاص   .2

وغالًبا ما تتجاهل   الفعلي،والعمليات التي يجب القيام بها قبل التدريس  على "أفضل" املمارسات السابقة

الجوانب العاطفية أو الشخصية للتعلم. كما أنها ال تركز بشكل خاص على احتياجات املتعلمين في العصر 

 .الرقمي

يس التقليدي  تتطلب التكنولوجيات الجديدة واحتياجات املتعلمين في العصر الرقمي إعادة التفكير في التدر  .3

 إذا كان يعتمد بشكل أساس ي على نقل املعرفة. هذا يعني إعادة تقويم   الجامعي،القائم على الحرم 
ً
خاصة

 
ً
  الطريقة التي تدرس بها وتحديد الطريقة التي ترغب حًقا في التدريس بها في عصر رقمي. وهذا يتطلب خياال

 .ورؤية بدال من الخبرة التقنية

ومتطلبات   الطالب،واحتياجات  التدريس،استناًدا إلى فلسفة  للتسليم، ريقة من املهم تحديد أنسب ط .4

 .واملوارد املتاحة االنضباط، 

من األفضل أن تعمل في فريق. يتطلب التعلم املختلط والتعلم عبر اإلنترنت بشكل كامل مجموعة من املهارات   .5

ن التصميم الجيد للدورات اال تتوافر لدى 
ّ
لتدريبية الطالب من التعلم بشكل أفضل  معظم املعلمين. ال يمك

. تبدو الدورات التدريبية أفضل من خالل التصميم  أعضاء هيئة التدريسبل يتحكم أيًضا في عبء    فحسب،

املساعدة الفنية املتخصصة في تحرير املدرسين   همالجرافيكي وتصميم الويب وإنتاج الفيديو االحترافي. تس

 .للتركيز على املعرفة واملهارات التي يحتاج الطالب إلى تطويرها

واملوارد   املؤسسات،بما في ذلك تقنيات التعلم املدعومة من  الحالية،يجب االستفادة الكاملة من املوارد  .6

 .ءزمالخبرة الو  التعلم، وموظفي تكنولوجيا  املفتوحة، التعليمية  

لذلك فأنت محترف ومطلع على نقاط القوة والضعف في  ستستخدمها،يجب إتقان التقنيات الرئيسية التي  .7

 .التدريس

جب تحديد أهداف التعلم املناسبة للمتعلمين في العصر الرقمي. يجب أن يتم دمج املهارات التي يحتاجها  ي .8

 .رسميويجب تقويم هذه املهارات بشكل   موضوعهم، الطالب في نطاق 

يجب تطوير بنية متماسكة وسريعة التواصل وأنشطة تعليمية لدورة تدريبية يمكن التحكم فيها من حيث   .9

 .عبء العمل لكل من الطالب واملعلم

  اإلنترنت،خاصة عندما يدرس الطالب جزئًيا أو كلًيا عبر  ومستمر، يعد وجود املعلم / املوجه بشكل منتظم  .10

من املهم بشكل خاص  و هذا يعني التواصل الفعال بين املعلم / املوجه والطالب.  أمًرا ضرورًيا لنجاح الطالب. و 

 لوجه أو عبر اإلنترنت الطالب،تشجيع التواصل بين  
ً
 .إما وجها

ينبغي تقويم مدى تحقيق األهداف التعليمية الجديدة للدورات املعاد تصميمها والرامية إلى تطوير املعارف   .11

 وينبغي تحديد الطرق التي يمكن بها تحسين الدورة التدريبية. لرقمي،اواملهارات الالزمة في العصر 
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 الفصل الثاني عشر: دعم املعلمين واملدربين في العصر الرقمي 
 

 الهدف من هذا الفصل 

 على الفصل،عندما تقرأ هذا  
ً
 :يجب أن تكون قادرا

 .الخاصةإدراك الحاجة إلى التطوير املنهي والتدريب في التدريس وتحديد احتياجاتك   •

 .التعلمإدراك دور وأهمية أنظمة دعم تكنولوجيا  •

 .الكبيرةالقدرة على تصميم نهج فريق لتدريس الفصول   •

 .الرقميفهم الحاجة إلى استراتيجية مؤسسية لدعم التعليم والتعلم في العصر  •

 .صحيحتغييرات داخل مؤسستك لضمان دعم التدريس الجيد بشكل  اإلصرار على ال •

 

 الفصل: ما الذي يغطيه هذا  

 .التعرف على التعليم في العصر الرقمي 12-1 •

 .الرقميتطوير وتدريب املعلمين واملدرسين في العصر  12-2 •

 .دعم تكنولوجيا التعلم 12-3 •

 .شروط التوظيف 12-4 •

 التدريس ضمن فريق.    12-5 •

 .استراتيجية مؤسسية للتدريس في العصر الرقمي 12-6 •

 .بناء املستقبل 12-7 •

 .االنفلونزاوقف   ز السيناريو •

 

   :التاليةسوف تجد أيضا في هذا الفصل األنشطة  

 .املهنيةتحديد احتياجاتك التدريبية  2-12النشاط  •

 .الفريقتصميم نهج  5-12النشاط  •

 .والتعلمتطوير استراتيجية مؤسسية لدعم التعليم  6-12النشاط  •

 .لتدريسكتطوير سيناريو مستقبلي  7-12النشاط  •
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 الخالصات الرئيسية ) من كامل الكتاب ( 

  املعلمين،وكذلك من عدد كبير من    أنفسهم،هناك ضغط متزايد من أرباب العمل ومجتمع األعمال واملتعلمين   .1

 .للمتعلمين لتطوير نوع املعرفة وأنواع املهارات التي سيحتاجون إليها في العصر الرقمي

ايد ومجاني عبر اإلنترنت،  حيث سيتوفر "املحتوى" بشكل متز   الرقمي،تتطلب املعرفة واملهارات الالزمة في العصر   .2

 :فيخريجين من ذوي الخبرة 

 .(إدارة املعرفة )القدرة على إيجاد وتقويم وتطبيق املعرفة بشكل مناسب •

 .واملهاراتمعرفة تكنولوجيا املعلومات   •

 .االجتماعيبما في ذلك االستخدام املناسب لوسائل التواصل  األشخاص،مهارات االتصال بين   •

 .الحياةمدى   املستقل والتعلم مهارات التعلم  •

 :ذلكبما في   الفكرية،مجموعة من املهارات  •

  .املعرفةبناء  -

 .املنطق -

 التحليل النقدي  -

 .حل املشاكل -

 .اإلبداع -

 .التعلم التعاوني والعمل الجماعي •

 .واملرونةتعدد املهام  •

سيكون   املهارات،ويجب أن تكون مضمنة في هذا املجال. مع هذه  موضوع، هذه كلها مهارات ذات صلة بأي 

 .الخريجون أكثر استعداًدا لعالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض

ار  يحتاج املعلمون واملدربون إلى تحديد مخرجات تعليمية واضحة واختي واملهارات،لتطوير مثل هذه املعرفة  .3

جميع املهارات تتطلب ممارسة وتغذية راجعة  ملا كانت  و   واملهارات، طرق التدريس التي تدعم تطوير هذه املعرفة  

يجب إعطاء املتعلمين الفرصة الكافية ملمارسة هذه املهارات. وهذا يتطلب االبتعاد عن نموذج نقل   لتطوير،

وطرق تقويم جديدة تقيس املهارات   املتعلم،ول وتعليم يتمحور أكثر ح للطالب،املعلومات إلى مشاركة أكبر 

 .باإلضافة إلى إتقان املحتوى 

 باملتعلمين بدوام كامل في الحرم الجامعي، إلى املتعلمين مدى الحياة الذين   .4
ً
بسبب تنوع الطالب املتزايد ، بدءا

يمتلكون مستويات عالية من التعليم ما بعد الثانوي، إلى املتعلمين الذين تسربوا  من نظام التدريس الرسمي  

جيات املعلومات الجديدة على توفير التعلم في أي  ويحتاجون إلى فرص الفرصة الثانية ، وبسبب قدرة تكنولو 

وقت وأي مكان ، وهناك حاجة إلى مجموعة أوسع بكثير من أساليب التوصيل ، مثل التعليم القائم على  

الحرم الجامعي ، والتعلم املختلط أو املتمازج والدورات والبرامج عبر اإلنترنت بالكامل ، سواء بشكل رسمي أو  

 . سميةفي إعدادات غير ر 

يوفر االنتقال إلى التعليم املتمازج والهجين وعبر اإلنترنت وزيادة استخدام تقنيات التعلم املزيد من الخيارات   .5

ال يحتاج املعلمون واملدرسون إلى معرفة   جيد،للمعلمين واملدربين. من أجل استخدام هذه التقنيات بشكل 

بل يحتاجون أيًضا إلى فهم جيد لكيفية   فحسب، نقاط القوة والضعف في أنواع مختلفة من التكنولوجيا 

  :تعلم الطالب بشكل أفضل. هذا يتطلب معرفة

 .والتعلمالبحث في التعليم  •
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 . نظريات التعلم املختلفة املتعلقة بمفاهيم املعرفة املختلفة )نظرية املعرفة( •

 .طرق التدريس املختلفة ونقاط القوة والضعف فيها •

يصعب على املعلمين واملدرسين االبتعاد عن النموذج الوحيد الذي يعرفه   ، األساسية بدون هذه القاعدة 

وهو نموذج محدود من حيث تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة    واملناقشة،أال وهو نموذج املحاضرة    الكثيرون، 

 .في العصر الرقمي

مؤهل في التدريس  التحدي حاد بشكل خاص في الجامعات. ال يوجد أي شرط للحصول على أي تدريب أو  .6

املئة ب 40سيستغرق التدريس ما ال يقل عن  ذلك،للعمل في إحدى الجامعات في معظم الدول الغربية. ومع 

وأكثر من ذلك بكثير للعديد من أعضاء هيئة التدريس املساعدين أو املتعاقدين    التدريس،من وقت عضو هيئة  

ملعلمي املدارس ومدرس ي الكليات:   أقل، بدرجة  فسه، نيظل التحدي  ذلك،أو مدرس ي الكلية بدوام كامل. ومع 

كيفية ضمان حصول املهنيين ذوي الخبرة بالفعل على املعرفة واملهارات الالزمة للتدريس جيًدا في العصر 

 .الرقمي

يمكن للمؤسسات فعل الكثير لتيسير أو إعاقة تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر الرقمي. هم بحاجة   .7

 :الى

ضمان حصول جميع مستويات أعضاء هيئة التدريس والتعليم على تدريب كاٍف على التقنيات الحديثة   •

 .الرقميوأساليب التدريس الالزمة لتطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر 

 .واملدرسينالتأكد من وجود دعم كاٍف لتكنولوجيا التعليم للمعلمين   •

تمكن أعضاء هيئة التدريس والتعليم من التدريس   الفصل،وخاصة حجم  العمل،ضمان أن ظروف  •

 .الرقمي بالطرق التي ستطور املعارف واملهارات الالزمة في العصر 

 .الرقميوضع إستراتيجية مؤسسية عملية ومتماسكة لدعم نوع التدريس املطلوب في العصر  •

م بالكثير لضمان النجاح في التعليم  على الرغم من أن الحكومات واملؤسسات واملتعلمين أنفسهم يمكنهم القيا .8

 .والتعلم، إال أن املسؤولية عن التغيير تقع في النهاية إلى حد ما على املعلمين واملدربين أنفسهم

جديدة للتدريس توفر في النهاية أنواع الخريجين التي سيحتاجها العالم    اختراع طرق سيقود خيال املعلمين إلى   .9

 .في املستقبل
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  أنت بطل خارق؟ هل 12-1

ا جامعًيا وشغفك   الكتاب، في هذه املرحلة من 
ً
 إذا كنت أستاذ

ً
سامح ألنك تعتقد أن هذا األمر مبالغ فيه، خاصة

 
قد ت

وتتمثل أولوياته في توسيع حدود املعرفة في هذا املوضوع من خالل البحث أو   فيه،هو االختصاص الذي أنت خبير 

 هذا يعني تغيير نموذج التدريس تماًما؟   العمل العلمي اآلخر. أين ستجد الوقت الكافي لتصبح خبيًرا في التدريس إذا كان 

 : Martha Cleveland-Innes (2012)أنت لست وحدك في التفكير في هذا. كتبت 

من غير الواقعي أن نتوقع أن يكون ألعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي خبرة جيدة وحديثة في املحتوى،  

معلمين على اإلنترنت. الكذبة األكبر في القطاع األكاديمي  وبرنامج بحثي منتج، والتزام نشط بالخدمة، وأن يكونوا  

 من األنشطة   ومسؤولياتهم، ومكافآتهم  التدريس،هي أن دور أعضاء هيئة 
ً
تتكون من مجموعة متوازنة ظاهريا

  املؤسسات، (. مع وجود بعض االختالفات بين أنواع  2001  أتكينسون، التي تشمل التدريس والبحث والخدمات )

.هو العمل األكثر قيمة واألكثر فإن البحث 
ً
وإلى أن يتغير هذا الواقع "... تغدو مواد التدريس والفصول   تقديرا

الدراسية )وقد أصبحت بالفعل( أكثر تعقيًدا بطرق تترجم إلى أشكال جديدة من أعمال أعضاء هيئة التدريس.  

 من ذلك القديمة،هذه األشكال الجديدة ال تحل محل األشكال  
ً
أكثر  مما يجعل العمل   فوقها، توضع  ولكن بدال

(Rhoades  ،2000  38، ص  )  التدريس،لقد حان الوقت لتوضيح هذا الواقع والنظر في كيفية دمج التغييرات في 

 .التدريسفي دور عضو هيئة  ربما،أو 

موضوع هذا  كيف يمكن دمج التغييرات في دور عضو هيئة التدريس أو املدرس أو مدرس الفصل في العصر الرقمي هو 

 
ً
ولكن من   (،خارقين )حتى لو كنت االستثناء الفصل. ليس من الواقعي أن نتوقع من جميع املعلمين أن يكونوا أبطاال

 .رقميومحترفين في عصر  أكفاءالواقعي أن نتوقع أن يكون جميع املعلمين  

فستكون قد فعلت ما   الكتاب، لكن األخبار السارة هي أنه إذا كنت قد قرأت طريقك من خالل جميع الفصول في هذا 

ا للتدريس في عصر 
ً
 ومحترف

ً
من زمالئك في هذا )على   باملئة 99وستتجاوز بالتأكيد  رقمي،عليك القيام به لتكون مؤهال

هناك الكثير الذي ينبغي على املؤسسة التي تعمل لديها   نفسه، األقل حتى يقرؤوا هذا الكتاب أيًضا(. في الوقت 

 .وهو محور هذا الفصل األمر،عله ملساعدتك في هذا واملسؤولين الكبار ف

 

 املراجع 
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  العصر الرقميتطوير وتدريب املعلمين واملدربين في  12-2

 
 ورشة عمل لتطوير أعضاء هيئة التدريس  2-12الشكل 

  الحاجة 12-2-1
بحلول منتصف شهر أغسطس )آب( تنتهي ورشات العمل واملؤتمرات لتطوير املعلمين وأعضاء هيئة التدريس في معظم  

بلدان نصف الكرة الشمالي، ويتوجه الجميع لقضاء إجازة جيدة. سوف يتعلم اآلالف من األشخاص كيفية استخدام  

يف مئات آخرين على تقنيات جديدة مثل املحافظ  وسيتم تعر  مرة،نظام إدارة التعلم أو التقاط املحاضرات ألول 

اإللكترونية والتعلم املحمول واملوارد التعليمية املفتوحة. سيتم عرض عدد أصغر ولكنه مهم في أساليب التدريس 

ي  وكلها غير كافية تماًما لتلبية االحتياجات الت -الجديدة املبنية على إمكانات التقنيات الجديدة. كل األشياء الجيدة 

 .تواجه املعلمين واملدربين في العصر الرقمي

  تطوير منهي معطل نموذج 12-2-2
ولكن ال يوجد شرط   البحوث،إلجراء  الدكتوراه، من خالل طريق  التدريس،يتم تدريب أعضاء هيئة  الجامعات، في 

يكون تطوير أعضاء هيئة التدريس أمًرا تطوعًيا ألعضاء هيئة   األحوال، لتدريبهم على أساليب التدريس. في أحسن 

وعلى الرغم من أنه قد يتم تقديم دورات قصيرة للطالب في مرحلة ما بعد الدكتوراه أو حتى في  تعيينهم، التدريس فور 

إال أن هذا عادة ما يكون طوعًيا وفي الحد األدنى.   الدراسية، للتدريس في الصفوف بعض الحاالت شهادة في التحضير 

غالًبا ما يشجع املشرفون طالب الدراسات العليا املهتمين على تجربة تقنيات التعلم أو أخذ الدورات أو   الواقع،في 

أعضاء هيئة التدريس املساعدين أو   ألنها غير موجودة في أبحاثهم. زيادة استخدام التدريس، البرامج االحترافية في 

ولكن   يتلقونه،املؤسسة دفع تكاليف أي تدريب  املتعاقدون من(. يطلب 4-12املتعاقدين تفاقم املشكلة )انظر القسم 

 
ً
ما تحجم عن تدريب العمال املتعاقدين الذين قد يغادرون في نهاية العقد ويأخذون تدريبهم ومهاراتهم    املؤسسات غالبا

 .فسينإلى املنا

الوضع مختلف بعض الش يء في املعاهد املتوسطة. يوجد لدى العديد من الواليات القضائية )ولكن ليس بأي حال من  

األحوال جميعها( برنامج دبلوم تأهيل تربوي على مستوى الوالية أو املقاطعة تطلب بعض الكليات من املدرسين أن  

لم يتم تكييف العديد من هذه البرامج ملراعاة التعلم    ك،ذل يحصلوا عليه عند التوظيف أو بعد ذلك بوقت قصير. ومع  

وربما لم يتم تحديث أي منها بعد ليشمل التعليم املختلط. كنت مراجًعا خارجًيا ألحد هذه البرامج منذ   اإلنترنت،عبر 



402 
 

مت مناقشتها في  معظم التقنيات التي ت ولم يكن هناك تقريًبا أي ذكر للتعلم عبر اإلنترنت أو املختلط. كان عمر  فترة،

 .عاًما 20هذا البرنامج ال يقل عن 

  املستمر،إن االفتقار إلى تدريب شامل ومنتظم على مستوى ما قبل الخدمة يضع عبًئا غير متناسب على التطوير املنهي 

  بمعنى آخر،   -إنه نظام تطوعي تماًما    ش يء،وهو في أحسن األحوال مخصص ومتغير من حيث الكمية والجودة. قبل كل  

كما يفعل    -وإذا قرروا    التدريس،يمكن للمدرسين أو املدربين اختيار عدم حضور أي ورشات عمل أو دورات تدريبية في  

وقت التطوير املنهي في التركيز على البحوث بدال من التدريس. يجادل كل   األفضل قضاءفإنهم يجدون من  -معظمهم 

من جميع املعلمين الجامعيين يأخذون أنشطة التطوير املنهي    ملئة با  10( بأن أقل من  2010من كريستنسن هيوز وميتي )

وغالًبا ما تكون هيئة التدريس التي تختارها ذلك هم األقل حاجة إلى التدريب ألنهم   تعليمهم،التي تركز على تحسين 

 .بالفعلغالًبا ما يكونون معلمين ممتازين 

بتأسيس ممارساتهم التدريسية على أدلة أو أبحاث قائمة على   ال يقوم معظم أعضاء هيئة التدريس واملدرسين  أخيًرا،

( بإعداد مجموعة من الدراسات حول  2010أساس تجريبي على فعالية األساليب املختلفة. قام كريستنسن هيوز وميتي )

 :يقول املحررون  االفتتاحي،البحوث في التعليم والتعلم في التعليم العالي. في الفصل 

لكن نشر هذه املعلومات واستيعابها كانا محدودين. على هذا   العالي،ون الكثير عن التعليم والتعلم في التعليم  "لقد اكتشف الباحث

  النحو،
ً

 " .فإن تأثير البحث التربوي على ممارسة التدريس بالكلية وتجربة تعلم الطالب كان ضئيال

 :(230-229)أيًضا من جامعة كوينز( )ص  يقول كريستوفر كنابر  الكتاب،في نفس 

هناك املزيد من األدلة التجريبية من مجموعة متنوعة من البيئات الدولية على أن ممارسات التدريس السائدة في التعليم العالي  "

 إلى حد  
ً

   كبير،ال تشجع على نوع التعلم الذي يتطلبه املجتمع املعاصر .... ال يزال التعليم تلقينيا
ً

عمل الطالب    تقويمما يكون    وغالبا

 ".... واملناهج الدراسية تركز على تغطية املحتوى أكثر من اكتساب املهارات الحياتية واملهارات الالزمة مدى الحياة تافًها،

مع ]ومع ذلك[ هناك مجموعة رائعة من األدلة حول كيفية تأثير أساليب التدريس وتصميم املناهج على التعلم العميق واملستقل. و 

وتهيمن على ممارستهم التعليمية التقاليد   كبير،حد    التعليمية إلىفإن معظم أعضاء هيئة التدريس يجهلون هذه املمارسات    ذلك،

 .وليس األدلة البحثية

أظهر هذا الكتاب أنه ال يتعين علينا اختراع أو اكتشاف ما هو املطلوب للتدريس الجيد في عصر رقمي. هناك أدب راسخ  

فإن الكثير من املعلمين   ومايتي، كما أوضح كريستنسن هيوز  ذلك،ومع  عام،مارسات املتفق عليها بشكل وأفضل امل

 .واملدربين إن لم يكن غالبيتهم اليعرفون هذه املعايير أو يواصلون تجاهلها

 ينبغي تغيير النظام ملاذا 12-2-3
 على عدد قليل من  

ً
وثيقة وشخصية بين أعضاء هيئة    هناك عالقةكانت    الطالب،عندما كان التعليم الجامعي مقتصرا

التدريس والطالب، وكانت هذه العالقة قابلة لإلدارة بفعالية كبيرة دون تدريب رسمي في التدريس. ليس هذا هو الحال  

  متنوعة، والطالب غير املتجانسين الذين يتعلمون بطرق  رة،الكبياليوم. يعاني أعضاء هيئة التدريس من الصفوف 

ولديهم مهارات وقدرات تعليمية مختلفة. التركيز يتغير من املعرفة كمحتوى إلى معرفة كعملية. يجب اختيار طرق التدريس  

لب التكنولوجيا  تتط هذا، وفوق كل  املعرفة،التي ستعمل على تطوير املهارات والكفاءات املطلوبة في مجتمع قائم على 

 .املتغيرة باستمرار أن يمتلك املدربون أطر عمل تحليلية تساعدهم في اختيار واستخدام التقنيات املناسبة للتدريس

فإن التأثير العميق لإلنترنت على التدريس والبحث والعمل والترفيه يتطلب إعادة النظر بشكل   الخصوص،على وجه 

أردنا تطوير املهارات واملعرفة التي سيحتاجها طالبنا في مجتمع قائم على املعرفة.   إذا  لدينا، كبير في أساليب التدريس 

 ومنهجًيا  
ً
ويفشل في مكافأة التفوق في   الشكليات،وليس نظاًما يعتمد بشكل كبير على    ملدربينا،يتطلب هذا تدريًبا شامال

 .التدريس وفًقا للمعايير املطلوبة في سياق اليوم
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التعليم املختلط والهجين وعبر اإلنترنت مستوى أعلى بكثير من التدريب ألعضاء هيئة التدريس   يتطلب االنتقال إلى

يجب دمج استخدام   .iPad واملدربين. إنها ليست مجرد مسألة تعلم كيفية استخدام نظام إدارة التعلم أو جهاز

تمثيل املعرفة من خالل وسائط مختلفة  وكيف يتم  املهارات،وكيفية تطوير  الطالب،التكنولوجيا مع فهم كيفية تعلم 

مثل   للتعلم، وكيف يستخدم املتعلمون الحواس املختلفة للتعلم. وهذا يعني دراسة األساليب املختلفة  معالجتها،ثم 

وكيف تعمل التكنولوجيا بشكل أفضل مع أي من النهجين. قبل كل   التلقيني،بناء املعرفة مقارنة بنموذج التدريس 

 .ربط استخدام التكنولوجيا باملتطلبات املحددة ملجال معرفة معين أو موضوع معينيعني ذلك  ش يء،

تم تسهيل التوسع في التعليم املختلط والتعليم عبر اإلنترنت بشكل أساس ي من خالل إنشاء وحدات دعم منفصلة  

لتكنولوجيا التعلم لدعم أعضاء هيئة التدريس واملعلمين الذين ليس لديهم الخبرة أو املهارات الالزمة للتدريس عبر  

مكلًفا للغاية االستمرار في توسيع وحدات مثل التعليم املختلط    إال أنه سيكون   ضروري،اإلنترنت. على الرغم من أن هذا  

يعد توفير التدريب األولي الكافي قبل الخدمة أكثر فعالية من   .Bates and Sangrà (2011) اإلنترنتوالتعليم املستمر عبر  

البحث والتطوير في أساليب  حيث التكلفة بحيث يمكن لوحدات تكنولوجيا التعلم التركيز على التدريب والتطوير املنهي و 

 .جديدة للتعليم والتعلم ملواكبة التطور والتقنيات الجديدة

 الذي ينبغي فعله؟  ما 12-2-4
ثقافة الجامعات التي تحمي النظام الحالي. غالًبا ما تستخدم    الخصوص،تحديد املشكلة أسهل بكثير من حلها. على وجه  

للمدربين لقاء أي   تعويض ماديالنقابات في الكليات على ضرورة دفع  وتصر  الراهن،الحرية األكاديمية كحجة للوضع 

، هذه مشكلة دائمة. من  Sangrà (2011)و Bates وقت يقضونه في التدريب خارج عبء التدريس العادي. كما أشار 

ا من أن ينتقل أفضل الباحثين الشباب إلى مؤسسة أ املثال،على سبيل  الجامعة، الصعب على 
ً
خرى ال  أن تتغير خوف

 .يكون فيها التدريب على التدريس مطلوًبا

 .هناك العديد من الطرق املختلفة ملواجهة هذا التحدي. أنا وضعت فيمايلي استراتيجية واحدة ممكنة

  إدراك أن هناك مشكلة 12-2-4-1

 ،
ً
يجب أن يكون هناك اعتراف وقبول من ِقبل قادة املؤسسات واملدرسين واملدربين وأعضاء هيئة التدريس والنقابات    أوال

ذات الصلة ومجالس ضمان الجودة ووكاالت التمويل الحكومية بوجود مشكلة كبيرة هنا. يعد تطوير املعلمين املهرة  

تطور اقتصادي بقدر ما يمثل مسألة تعليمية. إذا كنا نريد   زلة ن)وهذا ما نحتاجه في املدارس والكليات والجامعات( بم 

فيجب على املدرسين أن يحصلوا على املعرفة بأنفسهم حول   رقمي،أشخاًصا لديهم املعرفة واملهارات الالزمة في عصر 

ونات أساسية  وعلى وجه الخصوص أن ندرك أن تقنيات التعلم والتعلم عبر اإلنترنت هي مك  املهارات،كيفية تطوير هذه  

 .في تطوير هذه املهارات

  البدء في مدارس الدراسات العليا 12-2-4-2

 وفعالية بكثير من محاولة الحصول على أجزاء  
ً
يعد إعداد املدربين بشكل صحيح في بداية حياتهم املهنية أكثر توفيرا

لرغم من أن التكنولوجيا ستتغير بمرور  كبيرة من وقتهم للتدريب أثناء مسيرتهم الوظيفية املتوسطة أو املتأخرة. على ا

يجب معالجة املشكلة على مستوى ما   وبالتالي،إال أن األساسيات األساسية للتعليم والتعلم مستقرة نسبًيا.  الوقت،

نحتاج إلى فحص درجة   الجامعات،قبل الخدمة. بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في العمل كأعضاء هيئة تدريس في 

للتأكد من تخصيص الوقت الكافي للدورات التدريبية في التربية    الدكتوراه،وعلى وجه الخصوص درجة    الدراسات العليا

 .أو تطوير مسار مواٍز لتطوير مهارات التدريس والبحث الثانوي،في مرحلة ما بعد التعليم 
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 اعتماد نهج يشمل كامل النظام  12-2-4-3

مًعا   املقاطعة،أو املجالس املدرسية بالوالية أو  الكليات،يجب أن تجتمع مجالس الجامعات أو  املثالية، من الناحية 

 للتدريب لجميع املعلمين والتأكد من تحديث هذه البرامج باستمرار. 
ً
يجب وضع خطة   وباملثل،لتضع نظاًما شامال

  والتعلم، املرتبطة بالتدريب املناسب في التعليم مشتركة ومجموعة من املعايير في جميع أنحاء الوالية للتعيين والترقية 

 .من خالل إنشاء مجموعات عمل مناسبة تضم مهنيين من وحدات تكنولوجيا التعلم ومكاتب التطوير املنهي

  وضع املعايير 12-2-4-4

ومقاييس أداء للتدريب قبل   دنيا،ومعايير  "،يجب أن توافق مجموعات العمل على مستوى النظام على منهج "أساس ي

الخدمة في التدريس لكل قطاع. يجب أن تشمل هذه املعايير املعرفة واملهارات التي يحتاجها املتعلمون في العصر الرقمي.  

بمجرد أن   التدريس،ال ينبغي تعيين أي شخص في وظائف جديدة ذات مكّون تعليمي رئيس ي دون تدريب معترف به في 

 .ي مكانه الصحيحيكون نظام التدريب ف

تتمثل إحدى االستراتيجيات في طلب خطة تطوير منهي فردية لكل معلم أو مدرب،    الخدمة،من أجل التطوير املنهي أثناء  

ا منتظًما في أساليب وتقنيات التدريس الجديدة،  
ً
ش سنوًيا بين املعلم ورئيس القسم. ستشمل هذه الخطة تحديث

 
ناق

 
ت

ي اإللزامي للممارسين الطبيين. ستكون هناك حاجة إلى خطط مختلفة للتطوير املنهي الفردي  على غرار برامج التطوير املنه

 .ملختلف املجاالت

  دور الحكومة الرقابي والداعم  12-2-4-5

ا على مجالس املدارس والكليات والجامعات لضمان وجود نظام تدريب مناسب قبل  
ً
يجب أن تمارس الحكومات ضغوط

كشرط للتمويل في املستقبل. ينبغي للحكومات أن ترفض تمويل أي مؤسسة عامة ال تتبع معايير    ة، الخدمالخدمة وأثناء  

 .التدريب على التدريس التي أقرتها السلطات ذات الصلة على نطاق املنظومة

ا 12-2-4-6  االندماج داخلي 

ارها مكونات أساسية في التطوير املنهي،  يجب النظر إلى تقنيات التعليم والتعلم املختلطة عبر اإلنترنت بشكل كامل باعتب 

وليس كنشاطات منفصلة. لذلك يجب دمج مكاتب تطوير أعضاء هيئة التدريس مع وحدات دعم تكنولوجيا التعليم في  

 .الفعلإذا لم يكن ذلك قد تّم   (، حسب حجم املؤسسة األقسام،مراكز التعليم والتعلم )إما مركزًيا أو على مستوى 
 

 
 جلسة عصف ذهني للمعلمين حول استخدام التكنولوجيا في التدريس 4-2-12الشكل 
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 النتيجة 12-2-5
ولكن هذا هو   الرئيسية، لن نحلم بالسماح لألطباء أو الطيارين بأداء عملهم دون تدريب رسمي يتعلق بأنشطة عملهم 

ننتقل من نظام الهواة التطوعي إلى   بالضبط املوقف فيما يتعلق بالتدريس في مرحلة التعليم بعد الثانوي. علينا أن

ومنهج حديث ومحدث لتدريب معلمي املدارس قبل الخدمة    الثانوي،نظام تدريب منهي وشامل للتدريس في التعليم بعد  

 .وأثناء الخدمة. يحاول هذا الكتاب توفير منهج أساس ي على األقل لهذا النوع من التدريب

وهو أمر مقبول   املهنية، في املجتمعات لقد اقترحت بعض الحلول للمشكلة التقليدية. يدعم اآلخرون مسار املمارسة 

 ومنهجًيا بالجامعة،ثقافًيا ألعضاء هيئة التدريس 
ً

 .لكنه ليس شامال

ا ضرورًيا للتغيير.  ولكنها توفر حافزً  الحل، التعلم عبر اإلنترنت وتقنيات التعلم الجديدة ليست سبب املشكلة وليست 

. الوضع  
ً
 صحيحا

ً
  الثانوي، على األقل في مرحلة ما بعد التعليم    الحالي،طالبنا يستحقون على األقل معلمين مدربين تدريبا

 .معهاوهي حقيقة ال يجرؤ أحد على الكالم حولها. وقد حان الوقت للتعامل  متزايد،غير مقبول بشكل  
 

 ريبية املهنية تحديد احتياجاتك التد  2-12النشاط 

هل تعتقد أن نظام التطوير املنهي "معطل"؟ هل هذا صحيح بالنسبة لتعليم املعلمين في املدارس كما هو الحال   .1

 بالنسبة للتعليم بعد الثانوي؟ أو هل يعمل نظام التدريب في مؤسستك بشكل جيد للتدريس في عصر رقمي؟ 

ولكن فقط وضعهم في مجموعات   للتدريس،هل من األفضل عدم تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  .2

 عمل مع مصممي التعليم ومنتجي وسائل اإلعالم؟ 

يمكنك اآلن تحديد احتياجاتك التدريبية املهنية الخاصة؟ هل يمكنك   (، بعد قراءة هذا الكتاب )أو أجزاء منه .3

 كان الذي تعمل فيه؟ الحصول على دعم لهذا في امل

أهمية  تتحكم هيئة التدريس في لجان التعيين والحيازة والترقية. ما الذي يمكن القيام به لزيادة  الجامعات،في  .4

 في التعيين والحيازة والترقية دون إضعاف الوضع األكاديمي أو مكانة الجامعة؟  التدريس

  املراجع 
Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching 
and Learning San Francisco: Jossey-Bass/John Wiley & Co. 
Christensen Hughes, J. and Mighty, J. (eds.) (2010) Taking Stock: Research on Teaching and Learning in Higher 
Education Montreal QC and Kingston ON: McGill-Queen’s University Press, 350 pp 
Knapper, C. (2010) ‘Changing Teaching Practice: Barriers and Strategies’ in ChristensenHughes, J. and Mighty, J. 
eds. Taking Stock: Research on Teaching and Learning in Higher Education Toronto ON: McGill-Queen’s University 
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 دعم تكنولوجيا التعلم 12-3
 

 
 فريق تعلم الدعم املعزز بالتكنولوجيا في جامعة بريستول )اململكة املتحدة(   3-12الشكل 

 

مع مصممي التعليم   أمكن،حيثما  للعمل، كان هناك العديد من اإلشارات في هذا الكتاب إلى حاجة املعلمين واملدربين  

  :ومنتجي الوسائط عند التدريس في عصر رقمي. أسباب هذا واضحة إلى حد ما

•  
ً
 .واملعرفةارات العمل في فريق يغطي مجموعة واسعة من امله ش يء؛في كل   ال يمكن ألي معلم أن يكون خبيرا

كما هو الحال   زيادتها، وليس   التدريس،ينبغي استخدام التكنولوجيا لتقليل عبء عمل املدرس وأعضاء هيئة  •

يجب أن يكون املصممون التعليميون على وجه الخصوص قادرين على مساعدة املدرسين   الحالي؛في الوقت 

ن منتجو وسائل اإلعالم خبراء    الجودة؛وأعضاء هيئة التدريس على إدارة عبء العمل لينتجوا تعليًما عالي  
ّ
يمك

 .واملهاراتاملوضوعات من التركيز على تطوير املحتوى 
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  تعليمي، مصمم    املوضوع،رات مختلفة ضمن الفريق )اثنان أو أكثر من خبراء  الذي يدمج مها  الجماعي،التدريس   •

 .منتج إعالمي(، سيؤدي إلى تعليم عالي الجودة

 في عدد أنظمة دعم تكنولوجيا  لذلك،نتيجة 
ً
 سريعا

ً
سواء على   التعلم،شهدت السنوات العشر إلى عشرين توسعا

أصبحت الوحدات   الوقت،قسام األكاديمية املختلفة. بمرور داخل األ الكبرى،املستوى املركزي أو في املؤسسات 

عد مدمجة في وحدات   املنفصلة التي تركز على تطوير أعضاء هيئة التدريس ودعم تكنولوجيا التعليم والتعليم عن ب 

    األسماء،تحت مجموعة متنوعة من    الوظائف،متعددة  
ً
إلجراء  على الرغم من أن النظم القديمة قد تستغرق وقًتا طويال

 .هذا التحول 

إلى حد أن جامعة    هذه،يزداد الطلب على وحدات الدعم  اإلنترنت،مع زيادة االنتقال إلى التعلم املختلط والهجين وعبر 

مليون دوالر سنوًيا ملركز دعم التعليم   12من موظفي الدعم وميزانية تزيد عن  60واحدة أعرفها اآلن تضم أكثر من 

ستكون    اآلخر، اإلضافة إلى العديد من وحدات "األقمار الصناعية" في الكليات الكبيرة. في الطرف  ب  والتكنولوجيا،والتعلم  

مدرسة ابتدائية صغيرة محظوظة بوجود معلم مع بعض التدريب في صيانة أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت إضافة إلى  

نية تعليمية مركزية يمكنها تقديم الدعم  فإن العديد من أنظمة املدارس لديها أيًضا وحدة تق ذلك،مسؤولياتهم. ومع 

 .للمعلمين واملدارس الفردية داخل النظام

يجب موازنة ذلك مقابل التكاليف.   ذلك،أنا مؤيد قوي لهذه الوحدات املتخصصة للعمل مع املعلمين واملدربين. ومع 

 من امليزانية اإلجمالية للتعليم والتعلم التي تؤ 
ً
دي في النهاية إلى فصول أكبر. تنمو وحدات  يأتي تمويل هذه الوحدات عادة

 .الدعم هذه بشكل عكس ي مع نقص التدريب خارج الخدمة والتدريب أثناء الخدمة

يجب   وبالتالي،فإن وحدات دعم تكنولوجيا التعلم هذه ضرورية للتطوير الفعال للتدريس في العصر الرقمي.    ذلك،ومع  

وهذا هو   التعلم،تقنيات التعلم والحاجة إلى وحدات دعم تكنولوجيا  إيجاد توازن بين توفير التدريب على استخدام

وحاجة املؤسسات إلى   التكامل، السبب وراء ميل وحدات التطوير وتطوير تكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس إلى 

ي بشكل خاص  على الرغم من أنه من املمكن للمدرس املتفان  وبالتالي،استراتيجية محددة من أجل دعم التعليم والتعلم.  

التدريس بنجاح بدون هذا الدعم، فإن وحدات دعم تكنولوجيا التعلم أصبحت خدمة أساسية ملعظم املعلمين  

 .واملدربين
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  شروط التوظيف 12-4

 
 يؤثر حجم الفصل على القدرة على تطوير املهارات واملعارف الالزمة في العصر الرقمي  1-4-12الشكل 

 

التغييرات الرئيسية في شروط التوظيف والتي ستؤثر على قدرة املعلمين واملدرسين الفرديين على  توجد حالًيا بعض 

 .تقديم نوع التدريس الالزم في العصر الرقمي

  حجم الصف 12-4-1
 
ً
  )انظر،  يمكن بالتأكيد تحقيق بعض الوفر من خالل استخدام التكنولوجيا للتدريس الصف.هو حجم  األكثر وضوحا

، وليس هناك رقم سحري لعدد الطالب لكل معلم، فقد رأينا في الفصول السابقة أن  (Bates  ،2013  املثال،على سبيل  

عرفة واملهارات الالزمة في العصر  حضور املعلم والتفاعل بين خبراء املواد والطالب هي من العوامل الحاسمة في تطوير امل

 .الرقمي

فإن الحاجة إلى التواصل   املحتوى، على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تحل محل الحاجة إلى املعلمين لنقل 

فإن  وإال  معلم،يعني أنه ينبغي وضع حّد لعدد الطالب لكل  املهارات،املستمر بين املعلم والطالب لفهم عميق وتنمية 

 .(Carey and Trick, 2013) يصبح غير فعال، على األقل من حيث املعرفة واملهارات التي تهم أكثر سالتدري

فإن التحدي الرئيس ي يكمن في الجامعات الكبيرة وبعض املعاهد املتوسطة، حيث يمكن أن يصل عدد   وبالتالي،

الثالثة أو الرابعة إلى املئات. ما الذي   تين السن وفي فصول  اآلالف، األولى والثانية إلى  السنتين الصفوف الدراسية في 

اتخذت   فيها؟يمكن التحكم  ضمن حدوديمكن القيام به للتأكد من الحفاظ على نسب عدد الطالب إلى املعلمين 

 .املؤسسات عدًدا من األساليب املختلفة ملواجهة هذا التحدي
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  زيادة استخدام املدربين املتعاقدين ومساعدي التدريس 12-4-2
د أكبر التغييرات التي طرأت على الجامعات في أمريكا الشمالية على مدار العشرين عاًما املاضية هو زيادة أعضاء  أح

 400000  -هيئة التدريس غير املتفرغين في الجامعات. حدث انفجار في تسجيل الطالب الجامعيين في جميع أنحاء كندا  

ادة مقابلة في هيئة التدريس. في حين تضاعف عدد املدربين بين  دون زي -  2012إلى  2002طالب إضافي في الفترة من 

كان   .(Chiose  ،2015 املتفرغين )املئة في هيئة التدريس ب 10كان هناك انخفاض بنسبة  ،2006الثمانينيات والعام 

حيث تضررت الجامعات والكليات من األزمة االقتصادية في عام    األمريكية،الوضع أكثر دراماتيكية في الواليات املتحدة  

 .أكثر من نظيراتها الكندية 2008

 : (2015) كتبت سيمونا تشيوزي  كندا،الرائدة في  Globe and Mail في مقال نشرته جريدة

تقول الجامعات الكندية إنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف تقديم التعليم العالي من خالل أكاديميين متفرغين  

 من 
ً
لتزويد صفوفهم الدراسية   أنه،قررت معظم الجامعات  ذلك، يقضون أكثر من ثلث وقتهم في البحث. بدال

 .لتعاقد مع املدربين وأعضاء هيئة التدريسإلى ا متفاوتة،بدرجات  يتحولوا، يجب عليهم أن  معقولة،بتكلفة 

عادة ما يكون املوظفون املتعاقدون ليعملوا كمساعدين لألساتذة املتفرغين أو موسميين إما حاصلين على درجة  

تطالب النقابة التي تمثل   كندا،أو لديهم خبرة عمل مرتبطة بقوة بمواضيع أكثر مهنية. في  املوضوع، الدكتوراه في 

تعاقدين للحصول على عقود متعددة السنوات ملدربين الدورة الذين يتعين عليهم اآلن تقديم طلب كل عام  األساتذة امل

تعطي الجامعات للمعلمين املتعاقدين األولوية في   النقابة بأنترغب  املثالية،للحصول على وظائفهم. من الناحية 

كثر من وظائف العقود. عن تحقق األمن الوظيفي يمكن  ولكنها تتمتع بأمان وظيفي أ  التفرغ،الوظائف التي ال تستدعي 

 .أن تأتي فرص للتدريب في التدريس

فقد كان هناك تطور أكثر إثارة للقلق في السنوات األخيرة هو االتجاه املتزايد الستخدام طالب الدراسات   ذلك،ومع 

طالب أو أكثر في دورات   200على  وغالًبا ما يكونون مسؤولين عن إلقاء املحاضرات تدريسيين،العليا كمساعدين 

  هجين يجمع األولى والثانية. كما يتم استخدام هذا النموذج بشكل متزايد عندما تنتقل املؤسسات إلى نموذج  السنتين 

  
ً
 حيث يتم إعادة تصميم دورة سابقة كبيرة جًدا قائمة    لوجه،بين كل من املكونات اإللكترونية واملحاضرات وجها

ً
خاصة

غالًبا ما تكون نسبة   للمدرسين،ات للتعلم املختلط. حتى لو أضفنا مساعدي التدريس إلى العدد اإلجمالي على املحاضر 

أو أعلى في دورات التسجيل الكبيرة هذه. ال يوجد عادة تدريب إضافي ملساعدي التدريس حول    100:  1املدرس / الطالب  

يحصلون على نوع من التدريب في   - ولكن ليس كل الحاالت -  رغم أنه في كثير من الحاالت  اإلنترنت،كيفية التدريس عبر 

 لوجه
ً
 .التدريس وجها

غالًبا ما يتم استخدام نموذج مختلف في األماكن التي يوجد فيها   كامل،مع وجود دورات تدريبية عبر اإلنترنت بشكل 

لدورات   30وإلى أقل من  الجامعية،عاًما للدورات  40نسبة الطالب بشكل متعمد إلى أقل من  إنقاصاملعلم: تم 

بعقود.   الدراسات العليا. تم التعامل مع التوسع من خالل توظيف أساتذة مساعدين بدوام جزئي أو أساتذة مشاركين

سيتم دفع الرسوم اإلضافية لحضور دورة تدريبية قصيرة عبر اإلنترنت حول التدريس عبر اإلنترنت والتي تحدد توقعات  

التدريس عبر اإلنترنت. كان هذا نموذًجا ميسور التكلفة ألن الرسوم الدراسية للطالب اإلضافيين ستغطي أكثر من تكلفة  

 . (Bates and Poole, 2003) جرد تطوير الدورةبم للعقود،استئجار مدربين إضافيين 

فقد كان هذا ممكًنا ألن معظم هذه الدورات عبر اإلنترنت كانت موجهة أساًسا إلى طالب املرحلة العليا أو   ذلك،ومع 

لسنة  طالب الدراسات العليا. لدى التركيز على الدورات التدريبية املختلطة والدورات التدريبية عبر اإلنترنت في صفوف ا

يتم تطوير نماذج جديدة قد ال تكون بنفس مستوى الجودة مثل الدورات التدريبية "ألفضل   الكبيرة،األولى والثانية 

 .املمارسات" على اإلنترنت
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 :هذه مشكلة صعبة للغاية لعدة أسباب

 لوجه والفصول عبر اإلنترنت بشكل كبير باختال  •
ً
ف أشكال  تختلف ممارسات التعامل مع الصفوف الكبيرة وجها

ا  أخرى،التسليم، ومن مؤسسة إلى  
ً
 .باملخاطرمما يجعل التعميم محفوف

تكون مدفوعة    جزئي،القرارات املتعلقة باستخدام املساعدين التدريسيين أو املدربين املتفرغين أو العاملين بدوام   •

 .التربويةباعتبارات مالية أكثر مما تستند إلى أفضل املمارسات  

ي العمل إلى جانب املال والتربية في استخدام املساعدين التدريسيين وأعضاء هيئة التدريس  هناك عوامل أخرى ف •

وفكرة التدريب الصناعي في   العليا،مثل الرغبة في تقديم الدعم املالي للطالب الدوليين والدراسات  املساعدين،

وظيفة في التدريس والبحث   وآثار العرض والطلب على توظيف خريجي الدكتوراه الذين يبحثون عن التدريس،

 .الجامعي

العلمية  ال يوجد متوسط ذهبي لنسب املعلمين / الطالب سواء في التعليم املختلط أو عبر اإلنترنت. في املواد  •

والتغذية   اآلليمن خالل استخدام التصحيح  الجودة، املحافظة على معدالت أعلى بكثير دون فقدان  يمكن

يتطلب املكون العملي نسًبا أقل بكثير بسبب الحاجة إلى مشاركة املعدات ومتابعة    بينما  النظري، الراجعة للمكون  

 .الطالب

)عن طريق الخطأ( انطباًعا بأنه من املمكن رفع مستوى التعليم عبر اإلنترنت القائم على االئتمان   MOOCs تعطي •

 .وذلك من خالل االستغناء على دعم التعلم املقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم  أقل،بتكلفة  

على مساعدي التدريس في الدورات التدريبية  هناك قلق حقيقي من أن االعتماد املفرط  املحاذير،على الرغم من هذه  

 :عبر اإلنترنت واملختلط سيكون له ثالث عواقب سلبية لكل من الطالب والتعلم عبر اإلنترنت بشكل عام

•   
ً
فإن طرق التدريس في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت أو الدورات    لوجه،كما هو الحال مع الصفوف الكبيرة وجها

التدريس إلى التدريب والخبرة في التدريس عبر   افتقار مساعديبسبب  املعلومات،إلى نقل  املختلطة ستلجأ أكثر 

 .اإلنترنت

خاصة   ألنهم، سيزداد التسرب من الطالب وعدم رضاهم  املختلطة، بالنسبة للدورات التدريبية عبر اإلنترنت أو  •

حتاجونه عند الدراسة عبر اإلنترنت.  لن يحصلوا على دعم التعلم الذي ي والثانية،األولى  السنتينفي تدريس 

سوف يزعم أعضاء هيئة التدريس والطالب أن التعليم املختلط أو التعليم عبر اإلنترنت بالكامل   لذلك،نتيجة 

 .الفصلأقّل من التعليم القائم على  

ختلط التعلم عبر اإلنترنت والتعلم امل التدريس،وال سيما نقابات أعضاء هيئة  التدريس،سوف ترى هيئة  •

  الوقت،تستخدمهما اإلدارات لخفض التكاليف وللحد من توظيف أعضاء هيئة التدريس املثابرين مع مرور 

 .وبالتالي ستحاول منع تنفيذه

ملاذا ال يستطيع مساعدو التدريس توفير الدعم الالزم عبر اإلنترنت إذا كان بإمكانهم القيام بذلك للصفوف املباشرة؟  

،
ً
ولكن في الدورات   الكبيرة،ما إذا كانوا يقدمون الدعم الكافي للطالب في صفوف السنة األولى   يمكن الجدال حول  أوال

حيث يجب اتخاذ القرارات واألحكام النوعية من قبل الطالب    مهمة،عبر اإلنترنت في مجاالت املواد حيث تكون املناقشة  

أي مجال يتطلب التعلم فيه أكثر من نقل املعلومات  بمعنى آخر في    ومهيكلة،ويجب أن تكون املعرفة متطورة    واملدربين،

هناك   وبالتالي،يحتاج الطالب إلى أن يكونوا قادرين على التفاعل مع مدرب لديه فهم عميق ملجال املوضوع.  وتكرارها،

وليس مساعدي    مختلطة،أسباب وجيهة لتوظيف أعضاء هيئة تدريس موسميين للتدريس عبر اإلنترنت أو في تنسيقات  

 .ريس بشكل عام )رغم أنه سيكون هناك دائًما استثناءات(تد
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  الفيل في الغرفة 12-4-3
إن النقاش الدائر حول استخدام مساعدي تدريس واملدرسين املوسميين يخفي مشكلة أكثر أهمية. هناك   ذلك،مع 

نوعان من العوامل التي تؤدي إلى أحجام الفصول الكبيرة جًدا في العامين األول والثاني والتي ال يرغب أحد في التحدث  

 :عنها

والثانية. يركز أعضاء هيئة التدريس املخضرمون بدرجة أكبر  شّح املوارد التعليمية املتاحة لطالب السنة األولى  •

ويرغبون في الحفاظ على أحجام الفصول الدراسية فيها أصغر. يعاني طالب   األخيرة،على دورات السنوات 

 .لذلكاألولى والثانية نتيجة   السنتين

في دعم األنشطة البحثية.   التدريس يمّول البحوث: في كثير من األحيان يتم صرف إيرادات الرسوم الدراسية •

فسيكون هناك املزيد   البحث،والحالة األكثر وضوًحا هي أنه إذا قض ى املعلمون وقًتا أطول في التدريس وأقل في  

غالًبا ما تكون األعباء التعليمية ألعضاء هيئة التدريس املتمرسين   للتدريس.من أعضاء هيئة التدريس املتاحة 

على فصول السنوات األخيرة الصغيرة. أشار تقرير   أعاله، كزون، كما هو مذكور وذوي الخبرة خفيفة جًدا، وير 

( إلى أنه إذا ضاعف األساتذة الذين  2014 وهيكس،صادر عن مجلس جودة التعليم العالي في أونتاريو )جونكر 

س عضو هيئة تدري 1500فسيكون هذا يعادل إضافة  التدريس ي، صنفتهم كمتخلفين في مجال البحوث وقتهم 

 .الحجموهو ما يعادل عدد موظفي جامعة إضافية متوسطة   املقاطعة،في جميع أنحاء  

  التنوع املتزايد للمعلمين 12-4-4
واآلثار املترتبة على التدريس. يجب أن نضيف إلى ذلك التنوع    للطالب،لقد قيل الكثير في هذا الكتاب عن التنوع املتزايد  

 :للمعلميناملتزايد 

والذين يتمتعون بمؤهالت أكاديمية عالية جًدا   األبحاث، ن الذين يركزون على ي أعضاء هيئة التدريس املتفرغ •

 .التدريسالقليل من التدريب في   يتبعوا إال ولكنهم لم 

   موسميين،التعاقد مع مساعدي تدريس أو معلمين   •
ً
   مؤهلين تأهيال

ً
،  عاليا

ً
ولكن فرصتهم للتطور املنهي في   أكاديميا

 .مجال التدريس ضئيلة أو معدومة

 يالتدريس املؤهل ي مساعد •
ً
، وتدريبهم في التدريس قليل أو معدوم  ن تأهيال

ً
 متوسطا

ً
 .أكاديميا

 .التدريسمع قدر ضئيل من التدريب في   عمل،الخبرة في  ي ن ذو ين وفني ين مهني يمدرب •

 على أساليب التدريس  ي املدرب  املدارس،   ي مدرس  •
ً
 جيدا

ً
لكن قلة منهم حصلوا على تدريب مخصص    العامة،ن تدريبا

 .للتدريس في العصر الرقمي

وجود نوع من   دون  ذلك،أسباب وأهمية هذا التنوع املتزايد من املعلمين واملعلمين هو خارج نطاق هذا الكتاب. ومع 

 .الجديدةهناك فرصة أو حافز ضئيل للتدريب على التقنيات وطرق التدريس  الوظيفي،األمن 
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 فريق ضمن التدريس 12-5

 
 تجزئة فصل كبير إلى مجموعات أصغر 5-12الشكل 

 San Antonioفي  University of Texasالصورة: © 
 

ال يوجد حل سهل ملشكلة تقليل حجم الصف إلى أعداد تضمن مساعدة جميع الطالب على تطوير املعرفة واملهارات  

    التدريبية، بغض النظر عن تصميم الدورة    الرقمي. الالزمة في العصر  
ً
أو مختلطة أو عبر اإلنترنت    لوجه، سواٌء كانت وجها

 .رس يحّد مما هو ممكن من الناحية التربويةفإن وجود أعداد كبيرة من الطالب لكل مد بالكامل،

طالب أو   1000هناك عدد من األساليب الناجحة إلعادة تصميم هذه الدورات التمهيدية الكبيرة التي تضم  ذلك،ومع 

أكثر )انظر على سبيل املثال إعادة تصميم دورة املركز الوطني للتحول األكاديمي(. أحد الحلول التي يمكن اعتمادها هو  

 :يلي ما

 وأربعة أساتذة مساعدين   الدورة،إنشاء فريق لتصميم وتطوير وتقديم  •
ً
ا كبيًرا متفرغا

ً
سيشمل الفريق أستاذ

 .باإلضافة إلى مصمم تعليمي ومصمم ويب أو مصمم وسائط متعددة التدريس،وعدًدا مشابًها من مساعدي  

 عن التصميم العام    تدريس ي،يعمل األستاذ الكبير كمستشار   •
ً
وتوظيف مساعدي التدريس    للدورة،ويكون مسؤوال

 .الفريقبالتشاور مع بقية  التقييم، وتصميم استراتيجية التقييم أو أسئلة ونماذج  عملهم،واإلشراف على 

 .اإلنترنتيتم توفير كل املحتوى تقريًبا عبر  •

 عن عدد من مجموعات  ويكون كل متعا  شخًصا،  30يعمل الطالب في مجموعات مكونة من   •
ً
 .الطالبقد مسؤوال

يعمل كل متعاقد كحلقة وصل يومية لكل طالب من الطالب الثالثين في كل مجموعة من املجموعات الثالث أو   •

 .األربع املسؤول عنها، يكون لكل متعاقد عدد من مساعدي التدريس

 .املشكالتيقوم الطالب بالعمل الفردي والجماعي مثل املشروعات وحل  •

 في  30 اإلنترنت،شارك الطالب في منتديات املناقشة الجارية عبر ي •
ً
تحت إشراف املتعاقد أو   مجموعة، طالبا

 .مساعدي التدريس
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 لوجه أو بشكل   30يجتمع األستاذ األكبر ملدة ساعة واحدة في األسبوع مع مجموعة مختلفة من  •
ً
 وجها

ً
طالبا

ني أن كل طالب يحصل على ساعة واحدة على األقل من  متزامن، ويكرر ذلك ثالث مرات في األسبوع. هذا يع

 .الدراس يالتفاعل الشخص ي مع األستاذ الكبير خالل الفصل  

مكن مرة واحدة في األسبوع مع مجموعة أو مجموعتين في الحرم الجامعي أو بشكل  أيجتمع املساعدون كلما  •

 .اإلنترنتمتزامن، وكذلك مراقبة منتديات املناقشة عبر 

،اقدون ومساعدو التدريس بتصحيح الوظائف وفق نماذج التقييم التي تم تحديدها يقوم املتع •
ً
ويقوم  مسبقا

 .املدربيناألستاذ األكبر بمراقبة ومعايرة العالمات بين 

  معها، يجب أن يكون لهذه الدورات الكبيرة نموذج عمل واضح للتعامل    اعتماده،مهما كان التصميم التفصيلي الذي تم  

تشمل تكلفة أعضاء هيئة التدريس املتفرغين واملتعاقدين ومساعدي    للدورة، شكل أساس ي ميزانية شاملة  والذي يحدد ب

وتسمح لألستاذ األكبر   (،من الطالب يعني املزيد من األموال املدرجة في امليزانية )املزيد وتراعي أعداد الطالب  التدريس، 

 ببناء الفريق بأفضل طريقة ممكنة ضمن تلك امليزانية. 
ً
وسيتم توجيههم عبر   باملسؤوليات،سيتلقى املتعاقدون بيانا

دفع لهم مبالغ إضافية لقاء هذه املهمة باإلضافة إلى عقد التدريس أذا لم   اإلنترنت،
 
ويقومون بتصحيح االمتحانات، ون

 تمن هذه 
ً
 .منه املهمة جزءا

  ذلك، ينبغي أن يؤدي تنظيم التدريس بهذه الطريقة إلى الحّد من هذه الصفوف الكبيرة جًدا. ومع    املثالية،من الناحية  

 .ذلكطالًبا أو نحو  30يجب مراعاة مبدأ التدريس الجماعي لجميع الصفوف التي تضم أكثر من 
 

 تصميم نهج فريق 5-12النشاط 

 مكوًنا من  .1
ً

مسؤول عنهم. لديك املوارد الالزمة لتوظيف اثنين من  ، وأنت طالٍب  1600افترض أن لديك فصال

 أعضاء هيئة التدريس املوسميين وستة من مساعدي التدريس. كيف تصمم الفصل؟ 
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  استراتيجية مؤسسية للتدريس في العصر الرقمي 12-6

وتوظيف املعلمين   الصفوف،وحجم  وتدريبهم، يمكن مالحظة أن املشكالت املتعلقة بتطوير أعضاء هيئة التدريس 

والعمل الجماعي، ستؤثر على قدرة املنظمة على القيام بنوع التدريس الذي سيطور   التدريس ي،املتعاقدين ومساعدي 

 إذا كنت   لك،لهذه املسألة(. قد يكون من املمكن  ر،آخأي عصر  )أو املعرفة واملهارات الالزمة في العصر الرقمي 
ً
خاصة

إجراء التغييرات الالزمة بشكل فردي على تعليمك لتناسب احتياجات العصر  ما،عضو هيئة تدريس تعمل في جامعة 

 .فإن املؤسسة ككل يحتاج لدعم التغييرات الالزمة في التدريس واملدربين،ولكن بالنسبة ملعظم املعلمين  الرقمي،

 :يمكن أن يتم هذا بشكل أفضل من خالل وجود خطة أو استراتيجية رسمية تحدد

 .للتغييراتاألساس املنطقي  •

املهارات والكفاءات   و ن ذو و املتعلم املثال،األهداف أو النتائج التي ستؤدي إليها هذه التغييرات )على سبيل  •

 .(املحددة

وإعادة تنظيم   الجديد،تمويل تصميم الدورة التدريبية  املثال،اإلجراءات التي ستدعم التغييرات )على سبيل  •

 .(الخدمات

 .التدريسمثل تمويل االبتكار في  املقصودة،استراتيجية مالية لدعم التغييرات  •

 .لالستراتيجيةطريقة لقياس التنفيذ الناجح  •

(، بما في ذلك العمليات  Bates and Sangrà   ،2011انظر) االستراتيجيةمثل هذه    هناك عدة طرق يمكن من خاللها تطوير 

من أعلى إلى أسفل ومن القاعدة إلى القمة لتحديد األهداف الشاملة ، ولكن في الجامعة قد تكون من خالل عملية  

ثة القادمة، بما في ذلك  التخطيط األكاديمي السنوية حيث يجب على االدارات / الكليات تقديم خططها لألعوام الثال

من املهم   هذه،املوارد الالزمة، بناًء على تلبية األهداف األكاديمية الكلية التي وضعتها الجامعة. في دورة التخطيط 

يجب أال تشير هذه    خططها.تضمين أهداف تلبية احتياجات املتعلمين في العصر الرقمي كـ "أهداف" لإلدارات عند وضع  

  استخدامها، بل يجب أن تشير أيًضا إلى طرق التسليم والتعليم التي سيتم  فحسب، املراد تغطيته   الخطط إلى املحتوى 

 .وأساسها املنطقي

عمل العديد من الجامعات بالفعل على تنفيذ مثل هذه الخطط التي تهدف إلى التركيز على تقديم نوع وجودة التعليم  ي

رن من جامعة كولومبيا البريطانية وخطة التعليم اإللكتروني بجامعة  مثل مبادرة التعليم امل الرقمي،الالزم في العصر 

للمساعدة   العمليات،أوتاوا. من املهم بالطبع ألي شخص قرأ هذا الكتاب أن يتأكد من مشاركته النشطة في مثل هذه 

 .كبيرةسيكون من الصعب إجراء تغييرات   املؤسس ي،في تشكيل السياسة والتوجيه. بدون الدعم 

 

 تطوير إستراتيجية مؤسسية لدعم التعليم والتعلم   6-12النشاط 

هل لدى مؤسستك استراتيجية للتعليم والتعلم؟ هل هو جيد؟ هل تتعامل مع احتياجات املتعلمين في العصر   .1

 الرقمي؟ 

 فما الذي ستضمنه؟  والتعلم،إذا كان بإمكانك تصميم أو تغيير إستراتيجية مؤسستك للتعليم  .2
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 خطة التعلم اإللكتروني بجامعة أوتاوا  5-12الشكل 

 املراجع 
Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey–Bass/John Wiley 
and Co 
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  املستقبل بناء 12-7

 
 التنقل في عالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض 1-7-12الشكل 

ستخدم بإذن 2011، مكتبة اإلدارة املجانية ،  Carol Maseالصورة: © 
ُ
 ، ت

 

  األساس املنطقي للتغيير 12-7-1
للمعلمين    للتدريب،أو بدقة أكثر اتباع نهج مختلف    التدريس،يوضح هذا الكتاب حًقا حالة زيادة التدريب على أساليب  

إذا كان املطلوب تحضير الطالب بشكل مناسب للحياة في عصر رقمي.  يدور النقاش    التدريس،واملدرسين وأعضاء هيئة  

 :بهذا الشكل

  املعلمين، وكذلك من عدد كبير من  أنفسهم،هناك ضغط متزايد من أرباب العمل ومجتمع األعمال واملتعلمين  .1

 .لتطوير أنواع املعرفة واملهارات التي سيحتاجها املتعلمون في العصر الرقمي

ي عبر اإلنترنت،  فر "املحتوى" بشكل متزايد ومجانا حيث سيتو   الرقمي،تتطلب املعرفة واملهارات الالزمة في العصر   .2

 :فيخريجين من ذوي الخبرة 

 . إدارة املعرفة )القدرة على إيجاد وتقييم وتطبيق املعرفة بشكل مناسب( -

 .واملهاراتتكنولوجيا املعلومات  -

 .االجتماعيبما في ذلك االستخدام املناسب لوسائل التواصل  األشخاص،مهارات االتصال بين   -

 .الحياةمهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى  -

 :ذلكبما في   الفكرية،مجموعة من املهارات  -

  .املعرفةبناء  •
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 .املنطق •

  التحليل النقدي  •

  .املشاكلحل  •

 .اإلبداع •

 .التعلم التعاوني والعمل الجماعي -

 .واملرونةتعدد املهام  -

سيكون   املهارات،ويجب أن تكون مضمنة في هذا املجال. مع هذه  موضوع، هذه كلها مهارات ذات صلة بأي 

 .الخريجون أكثر استعداًدا لعالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض

ار طرق  ينبغي على املعلمين واملدربين تحديد مخرجات تعليمية واضحة واختي  واملهارات،لتطوير مثل هذه املعارف   .3

يجب    راجعة، جميع املهارات تتطلب ممارسة وتغذية  ملا كانت  و   واملهارات،التدريس التي تدعم تطوير هذه املعارف  

إعطاء املتعلمين فرصة وافرة ملمارسة هذه املهارات. وهذا يتطلب االبتعاد عن نموذج نقل املعلومات إلى مشاركة  

 .وطرق تقييم جديدة تقيس املهارات باإلضافة إلى إتقان املحتوى  املتعلم،وتعليم يركز أكثر على  للطالب،أكبر 

 باملتعلمين بد .4
ً
وام كامل في الحرم الجامعي، إلى املتعلمين مدى الحياة الذين  بسبب تنوع الطالب املتزايد، بدءا

يمتلكون مستويات عالية من التعليم ما بعد الثانوي، إلى املتعلمين الذين تسربوا  من نظام التدريس الرسمي  

ويحتاجون إلى فرص الفرصة الثانية، وبسبب قدرة تكنولوجيات املعلومات الجديدة على توفير التعلم في أي  

ت وأي مكان، وهناك حاجة إلى مجموعة أوسع بكثير من أساليب التوصيل، مثل التعليم القائم على الحرم  وق

الجامعي، والتعلم املختلط أو املتمازج والدورات والبرامج عبر اإلنترنت بالكامل، سواء بشكل رسمي أو في إعدادات  

 . غير رسمية

بر اإلنترنت وزيادة استخدام تقنيات التعلم املزيد من الخيارات  يوفر االنتقال إلى التعليم املتمازج والهجين وع .5

ال يحتاج املعلمون واملدرسون إلى معرفة   جيد،للمعلمين واملدربين. من أجل استخدام هذه التقنيات بشكل 

بل يحتاجون أيًضا إلى فهم جيد لكيفية تعلم    فحسب،نقاط القوة والضعف في أنواع مختلفة من التكنولوجيا  

  :ب بشكل أفضل. هذا يتطلب معرفةالطال 

 .والتعلمالبحث في التعليم  -

 .(نظريات التعلم املختلفة املتعلقة بمفاهيم املعرفة املختلفة )نظرية املعرفة -

 .طرق التدريس املختلفة ونقاط القوة والضعف فيها -

يصعب على املعلمين واملدرسين االبتعاد عن النموذج الوحيد الذي يعرفه   األساسية، بدون هذه القاعدة 

وهو نموذج محدود من حيث تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة    واملناقشة، أال وهو نموذج املحاضرة    الكثيرون، 

 .في العصر الرقمي

التحدي حاد بشكل خاص في الجامعات. ال يوجد أي شرط للحصول على أي تدريب أو مؤهل في التدريس للعمل  .6

من وقت  باملئة  40سيستغرق التدريس ما ال يقل عن  ذلك،في إحدى الجامعات في معظم الدول الغربية. ومع 

ساعدين أو املتعاقدين أو مدرس ي  وأكثر من ذلك بكثير للعديد من أعضاء هيئة التدريس امل  التدريس،عضو هيئة  

ملعلمي املدارس ومدرس ي الكليات: كيفية ضمان    أقل،بدرجة    نفسه، يظل التحدي    ذلك،الكلية بدوام كامل. ومع  

 .الرقميحصول املهنيين ذوي الخبرة بالفعل على املعرفة واملهارات الالزمة للتدريس جيًدا في العصر 

إعاقة تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر الرقمي. هم بحاجة   يمكن للمؤسسات فعل الكثير لتيسير أو  .7

 :الى
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ضمان حصول جميع مستويات أعضاء هيئة التدريس والتعليم على تدريب كاٍف على التقنيات الحديثة   -

 .الرقميوأساليب التدريس الالزمة لتطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر 

 .واملدرسينلتكنولوجيا التعليم للمعلمين   التأكد من وجود دعم كاٍف  -

تمكن أعضاء هيئة التدريس والتعليم من التدريس  الفصل،وخاصة حجم  العمل،ضمان أن ظروف  -

 .الرقمي بالطرق التي ستطور املعارف واملهارات الالزمة في العصر 

 .قميالر وضع إستراتيجية مؤسسية عملية ومتماسكة لدعم نوع التدريس املطلوب في العصر  -

  بناء مستقبلك الخاص 12-7-2
  والتعلم، على الرغم من أن الحكومات واملؤسسات واملتعلمين أنفسهم يمكنهم القيام بالكثير لضمان النجاح في التدريس  

تقع في النهاية إلى حد ما على املعلمين واملدربين أنفسهم. ربما ال توجد مهنة أخرى تقدم لك   مسؤولية التغيير إال أن 

 .فرصة للعمل بالطريقة التي تختارها

  لطالبك، تمريًنا لبناء بيئة تعليمية ثرية  1يوفر امللحق  الرقمي، ملساعدتك في إنشاء نوع التدريس املطلوب في العصر 

 .في هذا الكتابوتطبيق اإلرشادات املوضحة 

ال توجد معايير أخرى لجودة املعلمين أهم من الرؤية   والخبرة، على الرغم من أهمية وجود أساس سليم للمعرفة 

ولكن ال يزال يتعين اختراع هذا املستقبل.    املستقبل،والخيال. يحاول هذا الكتاب تقديم ملحة عن إمكانات التدريس في  

القية للمجتمع وتغير التقنيات وتنوع االحتياجات التعليمية كلها عناصر في  تعد متطلبات السوق والتحديات األخ

 .مجموعة معقدة من العوامل التي تتطلب استجابة مناسبة من املعلمين واملدربين

  والغامض، يحاول هذا الكتاب توفير بعض األسس الالزمة التخاذ القرارات في هذا العالم املضطرب وغير املؤكد واملعقد  

ولكن خيال املعلمين اآلخرين الذين يخترعون   املستقبل،الذي يهدف إلى اقتراح إحدى احتماالت  J م بالسيناريووأختت 

ا جديدة التدريس هو الذي سيؤدي في النهاية إلى أنواع الخريجين التي سيحتاجها العالم في املستقبل. آمل أن يقدم  
ً
طرق

 .الطريقهذا الكتاب إليك مساعدة صغيرة في هذا 

 

 تطوير سيناريو مستقبلي لتدريسك  7-12النشاط 

و / أو السيناريوهات األخرى في هذا الكتاب. اآلن اكتب السيناريو الخاص بك للتدريس الخاصة   ز اقرأ السيناريو .1

 .بك. ال تأخذ في االعتبار املوارد الحالية أو السياسات املؤسسية

 ممكًنا؟ ما الذي يجب تغييره في مؤسستك لجعل السيناريو الخاص بك   .2

 

 الخالصات الرئيسية 

  املعلمين، وكذلك من عدد كبير من    أنفسهم،ناك ضغط متزايد من أرباب العمل ومجتمع األعمال واملتعلمين  ه .1

 .للمتعلمين لتطوير نوع املعرفة وأنواع املهارات التي سيحتاجون إليها في العصر الرقمي

فر "املحتوى" بشكل متزايد ومجاني عبر  احيث سيتو  الرقمي،تتطلب املعرفة واملهارات الالزمة في العصر  .2

 :فياإلنترنت، خريجين من ذوي الخبرة 

 .(ق املعرفة بشكل مناسبإدارة املعرفة )القدرة على إيجاد وتقييم وتطبي •

 .واملهاراتمعرفة تكنولوجيا املعلومات   •

 .االجتماعيبما في ذلك االستخدام املناسب لوسائل التواصل  األشخاص،مهارات االتصال بين   •

 .الحياةمدى   املستقل والتعلم مهارات التعلم  •
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 :ذلكبما في   الفكرية،مجموعة من املهارات  •

  .املعرفةبناء  -

 .املنطق -

 التحليل النقدي  -

 .حل املشاكل -

 .اإلبداع -

 .التعلم التعاوني والعمل الجماعي •

 .واملرونةتعدد املهام  •

سيكون   املهارات،ويجب أن تكون مضمنة في هذا املجال. مع هذه  موضوع، هذه كلها مهارات ذات صلة بأي 

 .الخريجون أكثر استعداًدا لعالم متقلب وغير مؤكد ومعقد وغامض

يحتاج املعلمون واملدربون إلى تحديد مخرجات تعليمية واضحة واختيار   واملهارات،لتطوير مثل هذه املعرفة  .3

ية راجعة  جميع املهارات تتطلب ممارسة وتغذ  وملا كانت   واملهارات، طرق التدريس التي تدعم تطوير هذه املعرفة  

يجب إعطاء املتعلمين الفرصة الكافية ملمارسة هذه املهارات. وهذا يتطلب االبتعاد عن نموذج نقل   لتطوير،

وطرق تقويم جديدة تقيس املهارات   املتعلم،وتعليم يتمحور أكثر حول  للطالب،املعلومات إلى مشاركة أكبر 

 .باإلضافة إلى إتقان املحتوى 

 باملتعلمين بدوام كامل في الحرم الجامعي، إلى املتعلمين مدى الحياة الذين  بسبب تنوع الطالب املتزاي .4
ً
د، بدءا

يمتلكون مستويات عالية من التعليم ما بعد الثانوي، إلى املتعلمين الذين تسربوا  من نظام التدريس الرسمي  

توفير التعلم في أي   ويحتاجون إلى فرص الفرصة الثانية، وبسبب قدرة تكنولوجيات املعلومات الجديدة على 

وقت وأي مكان، وهناك حاجة إلى مجموعة أوسع بكثير من أساليب التوصيل، مثل التعليم القائم على الحرم  

الجامعي، والتعلم املختلط أو املتمازج والدورات والبرامج عبر اإلنترنت بالكامل، سواء بشكل رسمي أو في 

 . إعدادات غير رسمية 

يم املتمازج والهجين وعبر اإلنترنت وزيادة استخدام تقنيات التعلم املزيد من الخيارات  يوفر االنتقال إلى التعل .5

ال يحتاج املعلمون واملدرسون إلى معرفة   جيد،للمعلمين واملدربين. من أجل استخدام هذه التقنيات بشكل 

م جيد لكيفية  بل يحتاجون أيًضا إلى فه فحسب،نقاط القوة والضعف في أنواع مختلفة من التكنولوجيا 

  :تعلم الطالب بشكل أفضل. هذا يتطلب معرفة

 .والتعلمالبحث في التعليم  •

 .(نظريات التعلم املختلفة املتعلقة بمفاهيم املعرفة املختلفة )نظرية املعرفة •

 .طرق التدريس املختلفة ونقاط القوة والضعف فيها •

يصعب على املعلمين واملدرسين االبتعاد عن النموذج الوحيد الذي يعرفه   األساسية، بدون هذه القاعدة 

وهو نموذج محدود من حيث تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة    واملناقشة،أال وهو نموذج املحاضرة    الكثيرون، 

 .في العصر الرقمي

ؤهل في التدريس التحدي حاد بشكل خاص في الجامعات. ال يوجد أي شرط للحصول على أي تدريب أو م .6

  باملئة  40سيستغرق التدريس ما ال يقل عن  ذلك، للعمل في إحدى الجامعات في معظم الدول الغربية. ومع 

وأكثر من ذلك بكثير للعديد من أعضاء هيئة التدريس املساعدين أو املتعاقدين    التدريس،من وقت عضو هيئة  

ملعلمي املدارس ومدرس ي الكليات:   أقل،بدرجة  سه،نفيظل التحدي  ذلك،أو مدرس ي الكلية بدوام كامل. ومع 
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كيفية ضمان حصول املهنيين ذوي الخبرة بالفعل على املعرفة واملهارات الالزمة للتدريس جيًدا في العصر  

 .الرقمي

يمكن للمؤسسات فعل الكثير لتيسير أو إعاقة تطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر الرقمي. هم بحاجة   .7

 :الى

مان حصول جميع مستويات أعضاء هيئة التدريس والتعليم على تدريب كاٍف على التقنيات  ض •

 .الرقميالحديثة وأساليب التدريس الالزمة لتطوير املعرفة واملهارات املطلوبة في العصر 

 .واملدرسينالتأكد من وجود دعم كاٍف لتكنولوجيا التعليم للمعلمين   •

تمكن أعضاء هيئة التدريس والتعليم من التدريس    فصل، الوخاصة حجم    العمل،ضمان أن ظروف   •

 .الرقمي بالطرق التي ستطور املعارف واملهارات الالزمة في العصر 

 .الرقميوضع إستراتيجية مؤسسية عملية ومتماسكة لدعم نوع التدريس املطلوب في العصر  •

بالكثير لضمان النجاح في التعليم  على الرغم من أن الحكومات واملؤسسات واملتعلمين أنفسهم يمكنهم القيام   .8

 .والتعلم، إال أن املسؤولية عن التغيير تقع في النهاية إلى حد ما على املعلمين واملدربين أنفسهم

جديدة للتدريس توفر في النهاية أنواع الخريجين التي سيحتاجها العالم    اختراع طرق سيقود خيال املعلمين إلى  

 .في املستقبل
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   وقف االنفلونزا: ز السيناريو  

ا ملا أدرسه في جامعة كاليفورنيا الوسطى اال  كريس، مرحًبا،
ً
أنا في منتصف الطريق   حسًنا، فتراضية. لقد طلبت تحديث

تقريًبا من خالل برنامج أنيق جًدا يسمى العلوم العاملية. يمكننا االختيار من بين حوالي خمس أو ست مشاكل للبحث.  

  األنفلونزا، نحن ننظر إلى فيروس  األساس،فإن املشكلة التي اخترتها تسمى "إيقاف األنفلونزا". في  الحالي،في الوقت 

أعمل  أن لكني وجدت أن علّي  الطب، وكيفية الوقاية من األوبئة. اعتقدت عندما بدأت أن كل عملي سيكون في مجال 

باإلضافة إلى أنواع أخرى من العلوم ألنها مرتبطة جميعها    واالتصاالت،حتى اإلدارة    والزراعة،   والجغرافيا،  الرياضيات،في  

 .وتفسير النتائج البيانات،وجمع    املشكلة،نعمل كمجموعة على تحديد بطريقة ما باملشكلة التي نبحث فيها. نحن 

 هناك أكثر من  طالًبا،  25أنا في مجموعة من 
ً
طالب يشاركون في البرنامج.   2000وهم من جميع أنحاء العالم. إجماال

في الجانب اآلخر   شخًصا، 25املسؤولة عن مجموعتي املكونة من  ماكفيكار،الدكتورة مادلين  الرئيسية،تقع موجتهي 

ألن الدورة تستخدم خبراء   موسيقية،من البالد في مستشفى في هاليفاكس، لكنها في الحقيقة أشبه بكونها قائد فرقة 

بينما يدير   يوتيوب، يأتي البعض منهم بمقاطع صوتية أو مقاطع فيديو قصيرة على  العالم،من جميع في جميع أنحاء 

رائع في إيجاد املوارد   McVicar مع أسئلة محددة عند طرحها في بحثنا. الدكتور  آخرون جلسات عبر اإلنترنت تتعامل

وأحياًنا نتلقى أيًضا جلسات عبر اإلنترنت مع بعض األساتذة في جامعة كاليفورنيا الوسطى الذين ساعدوا   ملساعدتنا،

 .في تصميم البرنامج

ألسبوعية املحددة مسبًقا. على الرغم من أننا اضطررنا  استغربت في البداية من قلة املحاضرات أو موضوعات الدراسة ا

ولدينا نوع من دليل البرنامج على   األساسية، جميًعا إلى القيام بمجموعة من الوحدات النمطية حول طرق البحث 

ة  إال أننا نختار موضوعات الدراسة ويتم تزويدنا بدليل ملجموع  الوسطى،الويب الذي صممه أساتذة جامعة كاليفورنيا  

 األشياء املجانية املتاحة في جميع أنحاء  املوارد،واسعة من  
ً
مثل األوراق املنشورة في املجالت املفتوحة   اإلنترنت،خاصة

والتي ستساعدنا مباشرة في حل مشكلة البحث التي نتصدى لها. قدم لنا   iTunesU الوصول أو األشياء املوجودة على

وكان علينا تقديم تقرير مؤقت مبكًرا إلى الدكتور ماكفيكار   البحث،فة مكان موقع الدورة التدريبية بعض الخيوط ملعر 

  اإلنفلونزا، مثل التركيب الجزيئي لفيروس  املواضيع،الذي سرد املوارد التي كنا نصل إليها أو نبحث عنها. بعض هذه 

مة بشكل خاص بالصلة بين  ولكن هناك مواضيع أخرى كان علينا التعرف عليها بأنفسنا. كنت مهت   ما،واضحة إلى حد 

السفر الدولي وانتشار األنفلونزا. أحد األشياء التي يتعين علينا القيام بها دائًما هو تقديم تقويم للمصادر التي نستخدمها  

 .وموثوقيتها

والتي توضح   –والتي تسمى املحافظ اإللكترونية  –يتعين على املجموعة كل شهر إنشاء تقاريرها الخاصة عبر اإلنترنت 

من عالماتنا من املحافظ اإللكترونية    باملئة  50نحصل على    النهاية،التقدم الذي أحرزناه في مسألة البحث كل شهر. في  

األخرى من محفظة إلكترونية فردية، حيث يقوم كل منا بإنشاء تلخيص املشروع   باملئة 50و للمجموعة،الشهرية 

 .ات والدرجاتظالدكتور مكفيكار يضع املالح  بالكامل ومساهمته الفردية في املشروع.

ونحن نشارك البيانات   املسألة، مجموعة طالبية أخرى من جامعة كاليفورنيا الوسطى تبحث في نفس  20 نحو هناك 

من خالل منتدى مناقشة   أيًضا،لذلك نحصل على مساعدة وتعليقات كبيرة من املجموعات األخرى  املجموعات، عبر 

فأنا مهتم بشكل خاص بمعدالت الوفيات   وظيفتي،لموقع اإللكتروني الشهري املحافظ. بسبب وموقع ويب مشترك ل

وتمكنت من التواصل مع طالب آخر في مجموعة أخرى تبين أنه متخصص في   النزيف،الناجمة عن أنواع مختلفة من 

 !قد يؤدي إلى وظيفة بالنسبة لي – وأعمل لدى شركة تأمين سويسرية  املوضوع،هذا  

ا لالتفاقيات التي أبرمتها جامعة كاليفورنيا الوسطى مع العديد من املستشفيات والهيئات الصحية في جميع أنحاء  نظرً 

أصبح بإمكاننا الوصول إلى بعض البيانات الرائعة. غالًبا ما يتعين علينا الذهاب والعثور على البيانات املحلية   العالم،
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تمكنا من   املثال،املحلية بسبب اإلنفلونزا في أسبوع معين. على سبيل  مثل عدد حاالت دخول املستشفيات بأنفسنا،

في جميع أنحاء العالم خالل   الصين،عندما تم تحديدها في  مسارنا،تتبع انتشار ساللة معينة من األسبوع األول من 

ات واستخدام بعض  لتحميل البيان IBM األشهر الخمسة التالية. لدى جامعة كاليفورنيا الوسطى أيًضا اتفاقية مع

تحليالتها أيًضا. يبدو أن جامعة كاليفورنيا الوسطى حصلت على أموال من أحد املجالس البحثية لدعم بعض األبحاث  

مما   العالم،في هذا البرنامج بسبب القدرة على االعتماد على العديد من مصادر البيانات الخام نسبًيا من جميع أنحاء 

لقى اتصاالت من أحد أساتذة جامعة كاليفورنيا الوسطى يريد الوصول إلى بياناتنا! تلقت  يعني أننا في بعض األحيان نت

 من منظمة الصحة العاملية )منظمة الصحة 
ً
وليس مجموعة الروك( للحصول على   العاملية،مجموعة أخرى طلبا

 .بياناتهم

عات املعتمدة التي يحرزونها إلى  وسيقومون بتحويل السا أخرى،العديد من الطالب الدوليين موجودون في جامعات 

مثل املستشفيات أو الوكاالت   العمل،على الرغم من أن الكثير من الطالب يرعاهم أيًضا أرباب  الخاص،برنامجهم 

ودبلوم للقيام بكل   بنجاح،الحكومية. يمكنك في الواقع الحصول على شارة إلكمال واحد فقط من مشكالت البحث 

  فردي، ساعة معتمدة من برنامج الشهادة تتطلب مني القيام بمشروع بحثي    60فإن آخر    ذلك،هذه األمور الثالثة. ومع  

على الرغم من أن الجميع   التقديرية،ألنني أحتاج إلى ذلك للذهاب إلى املدرسة  بذلك،وأعتقد أنني سأحاول القيام 

 .ن املعيار مرتفع للغايةإ حيث  للغاية،يقولون إن القيام بهذا املشروع البحثي الفردي صعب 

  تعلمون، كما    حقيقية،لكن ما يعجبني حًقا في هذا البرنامج هو أنني أتعلم الكثير بسرعة كبيرة. نحن نتعامل مع مشكلة  

  أن وجود الكثير من األشخاص من خلفيات مخ
ً
تلفة تعمل جميعها على نفس املشكلة يعني أنني أشعر أننا نحدث تغييرا

 .الدراسةوكذلك في   الواقع،في 

شكر وتقدير: تم تطوير هذا السيناريو في األصل لجامعة اململكة املتحدة املفتوحة ويتم استخدامه بإذن منهم. تأثر 

هو برنامج داخل الحرم   McMaster فإن برنامج ذلك، السيناريو ببرنامج العلوم املتكامل لجامعة ماك ماستر. ومع

 .طالًبا 50الجامعي يقتصر على مجموعة مختارة من 
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 : بناء بيئة تعليمية فعالةأامللحق 
 

 امللحق الهدف من هذا 

 يجب أن تكون قادًرا على: الفصل،عند االنتهاء من هذا  

 تدريسك وطالبك تصميم وتنفيذ بيئة تعليمية تلبي احتياجات  •
 

 امللحق؟ ما الذي يغطيه هذا  

 
ً
 م  يعد بناء بيئة تعليمية شاملة وفعالة شرطا

ً
لتنفيذ التعليم والتعلم في العصر الرقمي. يناقش هذا امللحق املكونات    هما

 . يغطي الفصل املواضيع التالية:الرئيسية لبيئة التعلم وكيفية تأثرها بالتطورات في العصر الرقمي

 دمج مبادئ التصميم في بيئة تعليمية ثرية  1-أ •

 ما هي بيئة التعلم؟  2أ. •

 خصائص املتعلم 3-أ •

 إدارة املحتوى  4-أ •

 تطوير املهارات  5-أ •

 دعم املتعلم  6-أ •

 املوارد  7-أ •

 تقويم التعلم  8-أ •

 بناء أساس التصميم الجيد  9-أ •

 األنشطة التالية: ستجد أيًضا في هذا الفصل 

 التأثير على بيئة التعلم 2-النشاط أ  •

 من هم طالبك؟  3-النشاط أ  •

 تنمية املهارات 5-نشاط أ ال •

 بناء دعم املتعلم  6-النشاط أ  •

 ما هي املوارد املهمة؟ 7-النشاط أ  •

 ما هي التقويمات التي تعمل في العصر الرقمي؟  8-النشاط أ  •

 تصميم بيئة التعلم الخاصة بك  9-أ  النشاط  •

 

 الرئيسية  الخالصات 

 من الضروري بناء بيئة تعليمية فعالة.  الفعال،لتكون قادًرا على تصميم التدريس  .1

ستحتوي بيئات التعلم الفعالة على عدد من املكونات املختلفة، وستختلف هذه املكونات اعتماًدا على   .2

 السياق ونظرية املعرفة التي توجه التدريس

 فعالة هو تمكين إنشاء نماذج أكثر مرونة لتصميم التعلم وتطبيقها. الهدف من بناء بيئة تعلم  .3
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 دمج مبادئ التصميم في بيئة تعليمية ثرية 1-أ

قدم الفصول من 
 
مجموعة من اإلرشادات للتدريس في العصر الرقمي. لن تعمل هذه اإلرشادات في الفراغ.   12إلى  1ت

 سريع ا
ً
 خارجية من  فكل من املعلمين واملتعلمين يواجه عاملا

ً
لتغير، وتقانات جديدة، وأساليب تدريس جديدة، وضغوطا

 الحكومة وأصحاب العمل وأولياء األمور ووسائل اإلعالم. من السهل سقوطك في مثل هذه البيئة العاصفة.

،  بعد ذلك، يحاول هذا امللحق وضع هذه اإلرشادات ضمن مجموعة من الشروط العملية، ما أسميه بيئة تعليمية فعالة

لتوفير سياق مستقر ولكنه مرن يمكن من خالله تطبيق اإلرشادات املوضحة في هذا الكتاب. لقد اخترت وضع هذا  

كملحق ألنه يعتمد بشكل أساس ي على املحتوى الوارد في بقية الكتاب، ولكي تكون اإلرشادات فعالة، يجب تطبيقها في  

 بيئة تعليمية غنية ومالئمة. 

 عاًما 25املدرسة بعد  السيناريو ب: العودة إلى

،ستيف: 
ً
 فيل. كيف حالك؟ سمعت أنك عدت إلى الجامعة. هل هذا صحيح؟  مرحبا

كنت أسافر    األسبوع.ساعة في اليوم سبعة أيام في    24فيل: نعم. كانت وظيفتي تقتلني. أحببت العمل ولكني كنت أعمل  

، وقد ضجرت عائلتي ألنهم ال يرونني 
ً
، دائما

ً
ي املنزل أكون على الهاتف طوال الوقت ألعمل. كما  وعندما أكون ف أبدا

 في الشركة ولدي املال، لذلك قررت أن أخذ استراحة ملدة عامين من العمل    تعلمون،
ً
  الستعادة كنت بمنصب عاٍل جدا

 التوازن. 

 ستيف: إذن ماذا تفعل؟ 

 فيل: ماجستير في فيزياء الجسيمات في الجامعة املحلية. 

 يضحك: هذا يبدو طريقة يائسة إلعادة التقويم!  ستيف،

 بها، لكنني لم أتمكن من رؤية   البكالوريوس،درست الفيزياء للحصول على درجة  حسًنا،فيل: 
ً
وقد استمتعت فعال

  كان األمر كله يتعلق بالطاقة الٍنووية أو الصواريخ املوجهة التي كانت غير مقبولة –في الفيزياء في ذلك الوقت  مستقبل

 مجانين، لذا تحولت دراستي إلى علوم الحاسوب في   وبدااجتماعًيا بالنسبة لي آنذاك، 
ً
الفيزيائيون النظريون جميعا

 لم أفقد اهتمامي بالفيزياء.
ً
 مدرسة الدراسات العليا. والباقي هو تاريخ. ولكنني أبدا

 ستيف: إذن هل تستمتع بها؟ 

مما يعني أنني يجب أن أشارك قريًبا   املشرف، نعم وال. لقد شاركت بالفعل في بعض األبحاث مع أستاذي  حسًنا، فيل: 

ويبدو   جيد،. أتابع واألستاذ األمور بشكل CERNاألبحاث الوطني  في مركز في بعض التجارب على مصادم هادرون الكبير 

 مما سمح لي بجلب رؤية جديدة.   الوقت،جال لبعض  ألنني كنت خارج امل  –أو بشكل خاص    –حتى    بأفكاري،أنه معجب  

 إذن ما الذي ال يعجبك؟  واو.ستيف: 

ولذلك فإنني آخذ بعض   جاد، خر مرة عملت فيها بالرياضيات بشكل آعاًما عن  25فيل: الرياضيات اللعينة. لقد مّرت 

عطى دروس الرياضيات  
 
ة هي أن املحاضرات تكون سيئة للغاية. في العام الدراس ي النهائي للدراسة الجامعية. املشكل  التي ت

، وال يوجد وقت لألسئلة أو املناقشة. يمكنني متابعة املناقشة بشكل 
ً
، سريعة جدا

ً
لكن الوصول   عام،ضخمة جدا

 للحلول والبراهين يتم بسرعة. 

 الشباب. ال يمكنك مجاراة    –يا رفيق  تكبر،ستيف: أنت 

وجدت أنهم كانوا يواجهون    الفصل،كن عندما بدأت الدردشة مع اآلخرين في  ول  البداية،هذا ما فكرت به في    حسًنا،فيل:  

تمتم بأنه البد أن تكون الفيزياء   خاص،جميًعا نفس املشكالت. عندما اشتكيت إلى أحد األستاذة الذي كان سيًئا بشكل  

ذلك الهراء. يمكنك االبتعاد مع هذا النوع من الحجة مع شخص يبلغ من   لألفضل، وكل والبقاء  عالية،صعبة، معايير 

. ولكن بعد ذلك قدم ئعاًما، ولكن ليس شخًصا مثلي يدير شركة دولية كبيرة. كانت مجرد ذريعة لتدريس سي  20العمر  
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واحصل   OpenCourseWareللدروس املفتوحة  MITلي أحد الطالب نصيحة جيدة حًقا. قال: اذهب إلى موقع معهد 

على محاضراتهم.  يتم تسجيلها، ويمكنك إيقافها وبدء تشغيلها، وبعد ذلك يمكنك العمل من خالل الحلول والبراهين  

والتأكد    الرئيسية،أحاول فقط اتباع الحجة    اآلن، وفًقا لسرعتك الخاصة. لذلك عندما أذهب إلى املحاضرات في جامعتي  

،    McCoyللحصول على    MITأذهب إلى موقع معهد  ثم    صحيح، من أن لدي  املوضوعات بشكل  
ً
الحقيقي. لكي أكون أمينا

سيوفر لي ولألساتذة الكثير من الوقت إذا أعطوني املوضوعات في بداية الفصل الدراس ي ثم سمحوا لي بالحصول عليها.  

 بحاجة.
ً
 سيكون لديهم املزيد من الوقت ملساعدتي عندما أكون حقا

 ستيف: إذن هل ستلتزم بها؟ 

وهذا ال يعني أنني ال أفهمها،    –فيل: ال أعرف. الرياضيات في هذا املستوى أمر حرج. فإذا لم أتمكن من كسر الرياضيات  

فمن املحتمل أن أفعل شيًئا آخر، وسيكون هذا مؤسًفا ألننا حصلنا على تجربة رائعة   – وانما فقط ال يمكنني متابعتها 

 حقيقية. 

 
ً
 سعيدا

ً
، حظا

ً
 . CERNحذر السقوط في ثقب أسود في وا  –ستيف: حسنا

 فيل: مضحك جدا. العودة إلى العمل، والعبودية للشركة. 

 بناًء على حالة فعلية في اململكة املتحدة. ستبقى الجامعة بال اسم. 

 ما هي بيئة التعلم؟ 2أ.

 تعريف البيئة 1-2-أ
 ألن الطالب قد يتعلمون في  تشير بيئة التعلم إلى املواقع الفيزيائية املتنوعة والسياقات والثقافا

ً
ت التي يتعلم فيها الطالب. ونظرا

 ما يتم استخدام هذا املصطلح كبديل  الخارجية،مثل املواقع خارج املدرسة والبيئات  اإلعدادات،مجموعة متنوعة من 
ً
غالبا

 غرفة فيها مقاعد وسبورة، على سبيل املثال. –أكثر دقة أو مفضل للفصل الدراس ي، والذي له دالالت أكثر محدودية وتقليدية 

ل األفراد بما في ذلك كيفية تفاعل وتعام الرئيسية،أخالقياتها وخصائصها  –يشمل املصطلح أيًضا ثقافة املدرسة أو الفصل 

 وكذلك الطرق التي يمكن للمدرسين بها تنظيم البيئة التعليمية لتسهيل التعلم ... –بعضهم مع بعض 

 2014آب   29 التربوي، مسرد اإلصالح  

 

قّر هذا التعريف بأن الطالب يتعلمون بطرق عديدة ومختلفة في سياقات مختلفة جًدا. و  يجب على املتعلمين  ملا كان ي 

كان الهدف من ذلك تهيئة بيئة كاملة للتعلم تعمل على تحسين قدرة الطالب على التعلم. بالطبع ال  القيام بالتعلم،

 للغاية. 
ً
 توجد بيئة تعليمية واحدة مثالية. هناك عدد ال حصر له من بيئات التعلم املمكنة، وهو ما يجعل التدريس مهّما

 مكونات بيئة التعلم الفعالة 2-2-أ
تعليمية كاملة للطالب في مادة أو برنامج معين هو الجزء األكثر إبداًعا في التدريس. على الرغم من  ربما يكون تطوير بيئة  

وجود ميل للتركيز على بيئات التعلم املؤسساتية املادية )مثل الفصول الدراسية وقاعات املحاضرات واملختبرات( أو على  

فإن بيئات التعلم أوسع من هذه املكونات املادية  نترنت،اإل التقنيات املستخدمة إلنشاء بيئات التعلم الشخصية عبر 

 فقط. وسوف تشمل أيضا:

 خصائص املتعلمين  •

 والتعلم؛أهداف التعليم  •

 وجه؛ األنشطة التي من شأنها أن تدعم التعلم على أفضل  •

 استراتيجيات التقويم التي من شأنها قياس وقيادة التعلم بشكل أفضل.  •

بيئة تعليمية واحدة ممكنة من منظور املعلم أو املحاضر. قد يكون للمعلم سيطرة ضعيفة أو   2-2-يوضح الشكل أ 

معدومة على بعض املكونات، مثل خصائص املتعلم أو املوارد، ولكن يمكن أن يكون له سيطرة كاملة على املكونات  
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موعة من املكونات الفرعية داخل كل مكون من املكونات  األخرى مثل اختيار املحتوى وكيفية دعم املتعلمين. هناك مج 

التغذية  و  العملية،األنشطة و  املحتوى،الرئيسية والتي يجب مراعاتها. توجد، في الواقع، في املكونات الفرعية )بنية 

 وما إلى ذلك( حيث يجب اتخاذ القرارات الحقيقية. التقويم، طرق  و استخدام التقانة، و  الراجعة،

املقصود أن تكون املجموعة شاملة. يمكن أن تتضمن، على سبيل   ، وليس2-عض املكونات في الشكل ألقد أدرجت ب

  
ً
املثال، مكونات أخرى مثل تطوير السلوك األخالقي أو العوامل املؤسساتية أو االعتماد الخارجي، وقد يؤثر كل منها أيضا

رشادي يهدف إلى  إ ن إنشاء نموذج لبيئة تعليمية هو جهاز على بيئة التعلم التي يجب أن يعمل فيها املعلم أو املدرب. إ 

توفير رؤية شاملة لسياق التدريس بأكمله لدورة أو برنامج معين، من قبل محاضر أو مدرب معين لديه وجهة نظر معينة  

ات حول  للتعلم. مرة أخرى، سيكون الدافع وراء اختيار املكونات وتحديد أهميتها الظاهرة، نظرية املعرفة واملعتقد

  املعرفة، وطرق التعليم والتعلم. 
 

 
 بيئة التعلم من وجهة نظر املعلم  : 2-الشكل أ

 

أخيًرا، لقد اقترحت عن عمد بيئة تعليمية من منظور املعلم، حيث يتحمل املعلم املسؤولية الرئيسية عن تهيئة بيئة  

 مراعاة بيئات التعلم من منظور املتعلمين. في 
ً
فإن املتعلمين البالغين أو   الواقع،تعليمية مناسبة، ولكن من املهم أيضا

.  الناضجين قادرون على بناء بيئات التعلم
ً
 الخاصة بهم والشخصية واملستقلة نسبيا

وخاصة أن هناك مكونات أخرى    برنامج،النقطة املميزة هي أهمية تحديد املكونات التي يجب مراعاتها في تدريس مادة أو  

إلى جانب املحتوى أو املنهاج. سوف نناقش كل مكون رئيس ي من عناصر بيئة التعلم والتي اخترته كمثال بشكل مختزل  

 قاطع التالية، مع التركيز على مكونات بيئة التعلم املالئمة بشكل خاص للعصر الرقمي.في امل
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 التأثير على بيئة التعلم 2-النشاط أ 

 ملاذا تعتقد أنني ركزت على بيئات التعلم من وجهة نظر املعلم بشكل أكبر من وجهة نظر املتعلم؟  .1

بعناية بيئة التعلم التي   Ralph Goodyear، اعتبر Eفي السيناريو  HIST 305من أجل تهيئة بيئة التعلم للدورة  .2

ذكر عليها. ما هي املكونات التي تعتقد أنه لم يكن لديه سيطرة تذكر  
 
أراد تكوينها وتلك التي لم يكن لديه سيطرة ت

 عليها؟

 ؟ 2-2-بيئة التعلم في الشكل أما الذي يمكن أن تضيفه )أو تحذفه( من  .3

على بيئة التعلم من منظور املعلم. هل يمكنك تصميم نموذج مشابه لبيئة التعلم من وجهة    2-2-يركز الشكل أ .4

 نظر املتعلم؟ ماذا ستكون االختالفات الرئيسية؟ 

 ؟ هل التفكير في بيئة التعلم بأكملها يزيد من تعقيد املساعي التعليمية؟ ملاذا ال نستمر بها .5

 يرجى مشاركة نموذجك أو أفكارك في مقطع التعليق في نهاية هذا امللحق. 
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 خصائص املتعلم 3-أ

 
 خصائص املتعلم 3-الشكل أ

 

 ربما ال يوجد ما يعكس التغييرات في التدريس في العصر الرقمي أكثر من التغير في خصائص املتعلم.

 زيادة التنوع 1-3-أ
من املتوقع أن تشهد مؤسسات التعليم ما   كندا، ( أنه في البلدان املتقدمة مثل 2-1)املقطع  1لقد الحظت في الفصل 

االقتصادي والثقافي كما هو الحال في املجتمع ككل، وال تبقى  - بعد الثانوية العامة نفس النوع من التنوع االجتماعي

 بمستويات التعليم   مؤسسات مخصصة ألقلية من النخبة.  في عصر ترتبط 
ً
 وثيقا

ً
فيه التنمية االقتصادية ارتباطا

 من التركيز على احتياجات الطالب   املطلوبة،العالي، يكون الهدف اآلن جلب أكبر عدد ممكن من الطالب إلى املعايير  
ً
بدال

 من الطالب بمستويات مختلفة جد
ً
 من حيث القدرة  األكثر قدرة. وهذا يعني إيجاد طرق ملساعدة مجموعة واسعة جدا

ً
ا

و / أو املعرفة السابقة لتحقيق النجاح. فمن الواضح أن القياس املوحد ال يصلح للجميع اليوم. ربما يكون التعامل مع  

وال سيما في   الرقمي،عدد متزايد من الطالب املتنوعين هو أعظم التحديات التي يواجهها املعلمون واملدربون في العصر 

 في املوضوع لم يتم تحضيرهم لهذا التنوع. مرحلة التعليم ما بعد  
ً
 الثانوية. املعلمون املؤهلون أساسا

سوف يسهل دمج التصميم الجيد واالستخدام املناسب للتكنولوجيا إلى حد كبير إعطاء طابع شخص ي للتعلم، مما  

مات الطالب واحتياجاتهم  يتيح، على سبيل املثال، للطالب املختلفين العمل بسرعات مختلفة، وتركيز التعلم على اهتما

فإن الخطوة األولى وربما األهم هي   ذلك،الخاصة، وبالتالي ضمان املشاركة والدافع ملجموعة متنوعة من الطالب. ومع 

وعلى وجه الخصوص، أن يحددوا من بين مجموعة واسعة من املعلومات املتعلقة بالطلبة   طالبهم،أن يعرف املعلمون  

النسبة لتصميم التعليم والتعلم في العمر الرقمي. أدرجت بعض الخصائص التي أعتقد أنها  واختالفهم األكثر أهمية ب

 مهمة من منظور تصميم التعليم. 

 سياق العمل واملنزل  2-3-أ
هناك عامالن يجعالن سياق العمل واملنزل من االعتبارات املهمة في تصميم التعليم والتعلم: هناك املزيد من الطالب 

    نحو الذين يعملون أثناء الدراسة )يعمل  
ً
 بعد املرحلة الثانوية، وهؤالء يعملون وسطيا

ً
  16نصف الطالب الكنديين أيضا
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حيث زاد متوسط عمر الطالب ببطء  بالتشتت،الفئة العمرية للطالب وتواصل  (؛2011 مارشال،  -ساعة في األسبوع 

، لكن يزيد عمر أكثر من ثلث طالبهم عن    20يبلغ متوسط عمر الطالب الجامعيين    البريطانية،)في جامعة كولومبيا  
ً
عاما

. كان متوسط العمر لطالب الدراسات العليا في عام    24
ً
  البريطانية، لومبيا  صحيفة وقائع جامعة كو   -  31هو    2014عاما

2014). 

 هناك عدة أسباب لزيادة متوسط عمر الطالب، على األقل في أمريكا الشمالية، وهي:

 ألنهم يميلون إلى تحمل عبء دراسة أقل عندما يعملون  •
ً
 أطول للتخرج )جزئيا

ً
 (؛يأخذ الطالب وقتا

 األعداد املتزايدة من الطالب الذين يذهبون إلى مدارس الخريجين. •

وذلك ألسباب   (،عدد أكبر من الطالب ملتابعة دورات وبرامج إضافية بعد التخرج )املتعلمون مدى الحياة يعود  •

 اقتصادية بشكل رئيس ي. 

، أو الطالب ذوو العائالت، وبشكل متزايد إلى مزيد من املرونة في  
ً
 أو كليا

ً
وخاصة    دراستهم،يحتاج الطالب العاملون جزئيا

املنزل والعمل والجامعة. يرغب هؤالء الطالب بشكل متزايد في الحصول على دروس   لتجنب املواصالت الطويلة بين 

شهادات أو برامج أصغر التي يمكنهم إنجازها إضافة إلى عملهم   مجزآت أو وعلى  كامل،مختلطة أو عبر اإلنترنت بشكل 

 وحياتهم العائلية.

 أهداف املتعلمين 3-3-أ
 في تصميم الدورة أو البرنامج.  

ً
إن فهم دوافع الطالب وما يتوقعون الحصول عليه من دورة أو برنامج يجب أن يؤثر أيضا

يجاد طرق لتحريك الطالب الذين تعتمد مقاربتهم في التعلم في للتعلم األكاديمي، من الضروري في كثير من األحيان إ

الطالب وتحفيزهم في املادة نفسها. قد ال يرغب   اشتراكالبداية على محفزات خارجية مثل الدرجات العلمية تقود إلى 

موعة  الطالب املحتملون الحاصلون بالفعل على مؤهالت ما بعد الثانوية وعلى وظيفة جيدة في التسجيل ضمن مج

واملصممة   الحالية،لكنهم قد يريدون فقط مجاالت محددة من املحتوى من الدورات  الدورات،محددة سلًفا من 

مدورات مصممة حسب الطلب  املثال،خصيًصا لتلبية احتياجاتهم )على سبيل  قد 
 
من املهم   وبالتالي،عبر اإلنترنت(.  وت

ه يحضر املتعلمون دورتك أو برنامجك، وما الذي يأملون الحصول  أن تملك بعض املعرفة أو الفهم للسبب الذي من أجل

 عليه من ذلك. 

 املعرفة أو املهارات السابقة 4-3-أ
 ما يعتمد التعلم في املستقبل على أن يكون لدى الطالب معرفة مسبقة أو القدرة على القيام باألشياء في مستوى  

ً
غالبا

مكن للمتعلم أن يفعله دون مساعدة وما يمكن أن يفعله أو تفعله مع  معين. يهدف املعلمون إلى رأب الهوة بين ما ي

  1978مساعدة، وهذا ما أطلق عليه فيجوتسكي )
ً
( منطقة التطور القريب. إذا كان مستوى الصعوبة في التدريس موجها

 إلى أبعد من قدرة املتعلم أو معارفه ومهاراته السابقة، فحينها ال يحدث التعلم. 

قد يجلب املتعلمون   الواقع،اد تنوع الطالب في البرنامج، زاد تنوع مستويات املعرفة واملهارة لديهم. في كلما ز  ذلك،ومع 

 ما بسبب عدم معادلة شهاداتهم األجنبية، يجلبون معهم   الحياة أو مدى 
ً
املهاجرون الجدد الذين يكررون موضوعا

لتعلم للجميع. في الوقت نفسه، قد ال يتمتع بعض  معرفة متخصصة أو متقدمة يمكن االستفادة منها إلثراء تجربة ا

من   السياق،الطالب بنفس املعرفة األساسية مثل اآلخرين في الدورة وسيحتاجون إلى مزيد من املساعدة. في مثل هذا 

  من املعرفة واملهارات  املجاالت الواسعةاملهم تصميم تجربة التعلم بحيث تكون مرنة بما يكفي الستيعاب الطالب ذوي 

 السابقة. 
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 الرقميون بالفطرة 5-3-أ
نشأ معظم الطالب اليوم مع التقنيات الرقمية مثل الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية والوسائط االجتماعية، بما في  

( إن هؤالء  Tapscott   ،2008( وآخرون )على سبيل املثال  2010)  Prenskyذلك فيسبوك و تويتر واملدونات وويكي. يقول  

س فقط أكثر كفاءة في استخدام مثل هذه التقنيات من األجيال السابقة ، بل إنهم يفكرون أيًضا بشكل  الطالب لي

 (.Tapscott  ،2008مختلف )

 في استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي   ذلك،ومع 
ً
من املهم بشكل خاص فهم أن الطالب أنفسهم يختلفون كثيرا

إلى حد كبير باملتطلبات االجتماعية والشخصية، وأن استخدامهم للتقانات  والتقانات الجديدة، وأن استخدامهم محدد  

الرقمية ال ينساب بشكل طبيعي باتجاه االستعمال التعليمي. سوف يستخدمون التقنيات ووسائل التواصل االجتماعية  

دام الوسائط  ، وعندما يستطيع الطالب رؤية أن استخحالة جيدة لذلكالجديدة للتعلم حتى حيث يصنع املدربون 

 في دراساتهم. لكي يحدث ينبغي اتخاذ خيارات التصميم املطلوبة من جانب املدرب. )ملزيد  
ً
الرقمية سيساعدهم مباشرة

 .(. 2القسم   ،8انظر الفصل  الرقمي، من املعلومات حول مسألة املجتمع 

 في الختام 6-3-أ
الطالب ومهاراتهم السابقة )بما في ذلك كفاءتهم مع الوسائط يعد سياق العمل واملنزل، وأهداف املتعلمين، ومعرفة 

 من العوامل الحاسمة التي يجب أن تؤثر على تصميم التدريس. بالنسبة لبعض املعلمين، قد تكون  
ً
الرقمية( بعضا

  الخصائص األخرى للمتعلمين مثل أساليب التعلم أو االختالفات بين الجنسين أو الخلفية الثقافية، أكثر أهمي
ً
ة، اعتمادا

 كان السياق، فإن التصميم الجيد للتدريس يتطلب معلومات جيدة عن املتعلمين الذين سنقوم  
ً
على السياق. أيا

 إلى معالجة التنوع املتزايد لطالبنا. 
ً
 بتدريسهم، ويحتاج التصميم الجيد خاصة

 

 من هم طالبك؟  3-النشاط أ 

الطالب الذين  الثانوية؛كيف تصف الطالب الذين تدرسهم: الطالب بدوام كامل القادمون من املدرسة  .1

قسم فصلك النموذجي بين هذه املجموعات   جزئي؛يعملون بدوام  أو الطالب يعملون بدوام كامل؟ كيف ست 

 الثالث؟ هل لديك املعلومات الالزمة للقيام بهذا التحليل؟ 

فكرون أو يدرسون بطريقة مختلفة هذه األيام بسبب وسائل التواصل االجتماعي؟  هل تعتقد أن الطالب ي .2

 ستجابة بطريقة أو أخرى على هذا؟ كيف يؤثر ذلك على دراستهم؟ هل تشعر أنك بحاجة لال 

باملعرفة السابقة و / أو القدرة اللغوية؟ كيف يؤثر هذا على الطريقة    قما مقدار التباين بين طالبك فيما يتعل .3

 تدّرس بها؟  التي

 هذه األسئلة.  عن قبل اإلجابة   3القسم   ،9والفصل  2القسم  ، 8قد ترغب في قراءة الفصل 
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 إدارة املحتوى  4-أ

 
 إدارة املحتوى  1-4 -الشكل أ 

 

يظل املحتوى محوًرا رئيسًيا. يشتمل املحتوى على حقائق وأفكار ومبادئ وأدلة   واملدربين،بالنسبة ملعظم املعلمين 

وما يجب   املنهج،وأوصاف للعمليات أو اإلجراءات. يتم قضاء وقت كبير في مناقشة املحتوى الذي يجب تضمينه في 

تي يجب على الطالب الوصول  وما هي مصادر املحتوى مثل الكتب املدرسية ال البرنامج،تغطيته في الدورة التدريبية أو 

وما إلى ذلك. غالًبا ما يشعر املعلمون واملدربون بالضغط لتغطية املنهج بأكمله في الوقت املتاح. على وجه   إليها،

 لوجه وسيلة أساسية لتنظيم املحتوى وتقديمه.  الخصوص،
ً
 تظل املحاضرات أو املحاضرات وجها

ولكن تظل القضايا املتعلقة باملحتوى   الكتاب، رات عدة مرات من خالل تم طرح قضية موازنة املحتوى مع تنمية املها

يحتاج املعلمون إلى طرح سؤالين على أنفسهم: ‘ما هو املحتوى املحدد   الخصوص،مهمة للغاية في التدريس. على وجه 

  اختيارية، يته الذي سيضيف قيمة إلى األهداف العامة لهذه الدورة أو البرنامج؟ ما هو املحتوى الذي ستكون تغط

 ويمكن تجنبه إذا لزم األمر؟ 

 أهداف للمحتوى  1-4-أ
عند   املهم، من  ذلك،وهذا ما نعلمه. ومع  - يميل املعلمون في التعليم بعد الثانوي إلى أخذ املحتوى كأمر مسلم به 

أن نكون واضحين في أهدافنا لتدريس املحتوى. ملاذا نطلب من الطالب معرفة الحقائق   رقمي، تصميم التدريس لعصر 

أم أنه وسيلة   ذاته،واألفكار واملبادئ واألدلة ووصف العمليات أو اإلجراءات؟ هل تعلم محتوى معين هدف في حد 

أم أنها وسيلة    املعارك،تواريخ  أو   الدوري،هل هناك قيمة جوهرية في معرفة الجدول  املثال،لتحقيق غاية؟ على سبيل  

 مثل تصميم التجارب، أو لفهم السبب وراء كون اللغة الفرنسية لغة رسمية في كندا؟  أخرى، للوصول إلى غاية 

قد يجادل البعض بأن تعلم املحتوى أو حفظه يصبح أقل أهمية أو حتى غير ذي   الرقمي،ألنه في العصر  مهم،السؤال 

البحث عن الحقائق أو التعريفات أو املعادالت. سوف يجادل علماء اإلدراك بأن املحتوى  صلة عندما يكون من السهل  

مثل   بأشياء،يحتاج إلى تأطير أو وضع ضمن سياق ليكون له معنى. هل يلزم تعلم املحتوى فقط لتمكيننا من القيام 
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حيث أصبح من السهل   الحاجة، د وهل نحتاج فقط إلى االعتماد على املحتوى عن القرارات،أو اتخاذ  املشكالت، حل 

 اآلن الوصول إليه؟ 

قد يكون األهم أن يفهم الطالب السبب تدريس املحتوى أكثر  من أن يفهم املعلم أو املدرب ذلك. تتمثل إحدى طرق  

هذا  توضيح ذلك في السؤال التالي: ما القيمة املضافة إلى األهداف العامة لهذه الدورة أو البرنامج التي يضيفها تدريس 

املحتوى املحدد؟ هل يحتاج الطالب إلى حفظ هذا املحتوى ، أو معرفة مكان العثور عليه ، ومتى يكون من املهم  

 استخدامه؟ هذا يعني بالطبع وجود أهداف واضحة للغاية للدورة أو البرنامج ككل. 

 الكمية والعمق 2-4-أ

 
 handyguyspodcast.comهل هناك الكثير من املحتوى في دورتك؟ الصورة: ©  A-4الشكل 

 

مثل وكاالت االعتماد   الخارجية،ال يتوفر للمدربين خيارات كثيرة للمحتوى. قد تملي الهيئات  السياقات،في العديد من 

تغطيه الدورة أو البرنامج املعين.  املحتوى الذي يجب أن    املهنية، أو حكومات الواليات أو املقاطعات أو مجالس الترخيص  

فإن النمو السريع للمعرفة العلمية والتكنولوجية يثير تحديات متزايد لفكرة املحتوى الثابت الذي يجب على    ذلك،ومع  

سنوات من التعليم الرسمي كل املعرفة    يالطالب تعلمه. تكافح البرامج الهندسية والطبية حتى تغطي خالل ست أو ثمان

جها املهنيون ليقوموا بممارستها بفعالية. سيحتاج املحترفون إلى مواصلة التعلم جيًدا بعد التخرج إذا أرادوا  التي يحتا

 مواكبة التطورات الجديدة في هذا املجال. 

 فعالة،فإن تغطية املحتوى بسرعة أو زيادة حمل الطالب باملحتوى ليست استراتيجيات تعليمية  الخصوص،على وجه 

ن الطالب في مجاالت املواضيع هذه من إتقان جميع املعلومات  ألنه حتى العم
ّ
ل الجاد في جميع ساعات االستيقاظ لن يمك

لكن هذا ال يساعد في التعامل    املعرفة،التي يحتاجون إليها في مهنهم. لقد كان التخصص طريقة تقليدية للتعامل مع نمو  

ا. و  الواقعي،مع املشكالت أو القضايا املعقدة في العالم 
ً
التي تتطلب غالًبا مقاربات متعددة التخصصات وأوسع نطاق

وبالتالي يحتاج املعلمون إلى تطوير استراتيجيات تمكن الطالب من التعامل مع كميات هائلة ومتنامية من املعرفة في 

 مجالهم. 

رة املعرفة وحل املشكالت  مثل إدا  املهارات، تتمثل إحدى طرق التعامل مع مشكلة انفجار املعرفة في التركيز على تطوير 

  القرارات، فإن هذه املهارات ليست خالية من املحتوى. من أجل حل املشكالت أو اتخاذ  ذلك،واتخاذ القرارات. ومع 
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تحتاج إلى معرفة ما هو املحتوى   املعرفة، تحتاج إلى الوصول إلى الحقائق واملبادئ واألفكار واملفاهيم والبيانات. إلدارة 

قد تكون هناك معرفة أو محتوى   الخصوص، وكيفية تقويمه. على وجه  عليه، وأين يمكن العثور  مهم، هو املهم، وملاذا  

أساس ي يجب توفره للعديد من األنشطة املهنية إن لم يكن معظمها. ستكون إحدى مهارات التدريس عندئٍذ هي القدرة  

كل ما يتم القيام به لتطوير املهارات واملحتوى  وضمان تغطية  واملرغوبة،على التمييز بين مجاالت املحتوى األساسية 

 األساس ي. 

 املصادر 3-4-أ
ثمة قرار حاسم آخر ينبغي على املعلمين اتخاذه في العصر الرقمي يتعلق بمصدر املحتوى الذي ينبغي على الطالب 

ليس   للمحتوى، وكانت املكتبة مصدًرا أساسًيا  نادرة،كانت الكتب  الوسطى،استخدامه أو العثور عليه. في العصور 

تيار املحتوى وشرحه وتصفيته ألن مصادر املحتوى كانت نادرة  فقط للطالب ولكن أيًضا لألساتذة. كان على األساتذة اخ

. املحتوى موجود في كل مكان: على 
ً
وفي   االجتماعي،وفي وسائل التواصل  اإلنترنت، للغاية. الوضع اليوم مختلف تماما

 وكذلك في قاعة املحاضرات. والكتب،وفي املكتبات  اإلعالم،وسائل 

جتماعات األقسام أو البرامج ملناقشة الكتب املدرسية أو املقاالت التي يجب على  غالًبا ما يتم قضاء وقت كبير في ا

وكذلك الحاجة إلى التركيز   الطالب،ل التكلفة على يالطالب قراءتها. جزء من سبب اختيار املحتوى أو الحد منه هو تقل

املحتوى مفتوح بشكل متزايد ومجاني   اليوم، على مجموعة محدودة من املواد داخل الدورة التدريبية أو البرنامج. لكن 

ومتاح عند الطلب عبر اإلنترنت. سيحتاج معظم الطالب إلى مواصلة التعلم بعد التخرج. سوف يلجؤون بشكل متزايد  

 يجب أن نفكر في: املحتوى،إلى الوسائط الرقمية ملصادر املعرفة الخاصة بهم. لذلك عند اتخاذ قرار بشأن 

إلى اختيار املحتوى لبرنامج ما )بخالف مجموعة واسعة من مواضيع املناهج الدراسية(    إلى أي مدى يحتاج املعلم (أ)

 وإلى أي مدى يجب أن يكون الطالب أحراًرا في اختيار املحتوى ومصدر هذا املحتوى؟ 

، بما أن املحتوى متاح    Powerpointمثل األملية أو شرائح    بنفسه،إلى أي مدى يحتاج املعلم إلى تقديم محتوى   (ب)

مجاًنا في أي مكان آخر؟ ما هي القيمة املضافة التي تقدمها عن طريق تقديم املحتوى بنفسك؟ هل يمكن  

 استخدام وقتك بشكل أفضل بطرق أخرى؟ 

وما هي    مفتوح،إلى أي مدى نحتاج إلى توفير معايير أو إرشادات للطالب الختيار واستخدام املحتوى املتاح بشكل   (ج)

 أفضل طريقة للقيام بذلك؟ 

يجب أن نسأل أيًضا ما إذا كانت قراراتنا ستساعد الطالب على إدارة املحتوى   األسئلة،مثل هذه  عند اإلجابة عن

 بأنفسهم بشكل أفضل بعد التخرج.

 الهيكل 4-4-أ
أحد أهم أشكال الدعم التي يوفرها املعلمون واملدربون هو هيكلة تسلسل عناصر املحتوى املختلفة وعالقاتها املتبادلة.  

 ا أدرج ضمن الهيكل: أن

 املحتوى، اختيار وتسلسل  •

 محتوى، تطوير تركيز أو نهج معين ملجاالت محددة من   •

 مساعدة الطالب في تحليل أو تفسير أو تطبيق املحتوى  •

 دمج وربط مجاالت املحتوى املختلفة.  •

في العادة تجري هيكلة املحتوى عن طريق تقسيم الدورة التدريبية إلى عدد من الفصول ذات الصلة باملوضوع التي يتم  

بواسطة املدربين الذين يشرحون ويفسرون املحتوى. ومع   الدراسية،وداخل الفصول  معين،تقديمها وفق تسلسل 

  Moodleأو  Blackboard. تتيح أنظمة إدارة التعلم مثل توفر التقنيات الجديدة وسائل بديلة لهيكلة املحتوى  ذلك،
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وفي أي ترتيب.   - والتي يمكن للطالب الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت  املحتوى، للمدرسين تحديد وتسلسل مواد 

والقدرة على جمع وفرز املحتوى من خالل املدونات والويكي   اإلنترنت،إن توفر مجموعة واسعة من املحتوى عبر 

ن الطالب بشكل متزايد من فرض هياكلهم الخاصة على املحتوى.  اإللكترونية،واملحافظ  
ّ
مك  ي 

 ألن بعض األشياء يجب تعلمها "بالترتيب   املحتوى، يحتاج الطالب إلى شكل ما من أشكال البنية داخل مناطق 
ً
جزئيا

 ألنه بدون الهيكل يصبح 
ً
 من املوضوعات غياملالصحيح" ، جزئيا

ً
ر املترابطة ، ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن  حتوى خليطا

الطالب ال يستطيعون معرفة أو تحديد ما هو مهم وما هو ليس ضمن نطاق املحتوى اإلجمالي ، على األقل حتى يبدؤوا  

في دراسته. يحتاج الطالب املبتدئون على وجه الخصوص إلى معرفة ما يجب عليهم دراسته كل أسبوع. هناك الكثير من  

  للمحتوى، حثية التي تشير إلى أن الطالب املبتدئين يستفيدون كثيًرا من املقاربات املتسلسلة املهيكلة واملضمونة  األدلة الب

يسعون إلى تطوير أساليبهم الخاصة في االختيار والترتيب وتفسير   املجال،ولكن عندما يصبحون أكثر دراية أو خبرة في 

 املحتوى. 

 يجب أن يسأل مدربو البرامج:  التدريبية،لدورة  عند تحديد بنية املحتوى في ا لذلك،

 وكم يجب أن أترك للطالب؟ املحتوى، ما مقدار الهيكلة التي يجب أن أقدمها في إدارة  (أ)

كيف تؤثر التقنيات الجديدة على الطريقة التي يجب أن أقوم بها بإنشاء املحتوى؟ هل ستمكنني من توفير   (ب)

 متنوعة من الطالب؟هياكل أكثر مرونة تناسب احتياجات مجموعة 

  املحتوى، يجب أن تسأل عن مدى أهمية أن يتمكن الطالب أنفسهم من هيكلة    األسئلة،هذه    عنعند اإلجابة    وباملثل،

 وما إذا كانت إجاباتنا على السؤالين أعاله ستساعدهم على القيام بذلك.

 أنشطة املتعلم 5-4-أ
هذا السؤال    عنأخيًرا، ما األنشطة التي نحتاج أن نطلب من الطالب القيام بها ملساعدتهم على تعلم املحتوى؟ لإلجابة  

 يعني العودة إلى أهداف تعلم محتوى واألهداف العامة للدورة: 

ع توفير  يمكن استخدام الوظائف واالختبارات التي يجري تصحيحها بالكمبيوتر م  مهمة،إذا كانت عملية الحفظ   •

 الصحيحة؛اإلجابات  

إذا كان الهدف هو تمكين الطالب من االعتماد على محتوى مثل الحقائق أو املبادئ أو البيانات أو األدلة لبناء   •

 املهارات؛فستكون هناك حاجة إلى فرص ملمارسة هذه  تجربة، حجة أو حل املعادالت أو تصميم 

فقد نحتاج إلى تعيين مهام تتطلب منهم تحديد املحتوى    عرفة،املإذا كان الهدف هو مساعدة الطالب على إدارة   •

 وتقويمه وتحليله وتطبيقه.

  كبير، سنرى أن التكنولوجيا تمكننا من توسيع نطاق األنشطة التي يمكن للطالب استخدامها إلتقان املحتوى إلى حد 

من عدم وجود مجموعة من األنشطة   ولكن يجب أن تكون مرتبطة بأهداف التعلم املحددة ملسار البرنامج. على الرغم 

 فإن املحتوى قد يدخل املخ في يوم من األيام ويتركه في اليوم التالي. لها، املخطط 

 في الختام  6-4-أ

يتغير    الرقمي، في العصر الرقمي، يظل املحتوى من حيث األشياء التي يجب معرفتها، وله أهمية حاسمة.  ولكن في العصر  

 من كونه غاية في حد ذاته.   ذكي،دور املحتوى بشكل 
ً
ليصبح وسيلة لتحقيق غايات أخرى، مثل تنمية املهارات، بدال

  التدريبية، يصبح وضوح دور املحتوى والغرض منه في الدورة    تقريًبا، املواد    نظًرا للنمو السريع في املعرفة في جميع مجاالت 

 أمًرا بالغ األهمية.   الطالب،والتواصل الفعال مع 
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 تطوير املهارات 5-أ

 
 تطوير املهارات 5-الشكل أ

 

 في العصر الرقمي املهارات 5-أ
وحاججت بأن هذا   الرقمي،قمت بإدراج بعض املهارات التي يحتاجها الخريجون في العصر  ،2-1القسم  ،1في الفصل 

ولكن بشكل خاص في مرحلة التعليم ما بعد   التعليم،في جميع مستويات  املهارات، يتطلب تركيًزا أكبر على تطوير هذه 

ملهارات مثل التفكير الناقد وحل املشكالت  حيث يكون التركيز غالًبا على املحتوى املتخصص. على الرغم من أن ا  الثانوي، 

فإن تحديد مثل هذه املهارات وتطويرها غالًبا ما يكون ضمنًيا    العالي،والتفكير اإلبداعي قد تم تقديرها دائًما في التعليم  

تدريس  كما لو أن الطالب سوف يأخذون هذه املهارات بطريقة أو بأخرى من مالحظة أعضاء هيئة ال  تقريًبا، وغير مقصود  

ظهرون هذه املهارات. أو من خالل بعض أشكال اكتساب الخبرة أثناء عن دراسة املحتوى.   أنفسهم الذين ي 

ألن املحتوى هو الوقود الذي يدفع تنمية املهارات   الحال، من الطبيعي أن يتم فصل املحتوى عن املهارات بطبيعة 

هتمام  اولكن التأكد من أن تنمية املهارات تحظى بأكبر قدر من  املحتوى،الفكرية. هدفي هنا ليس التقليل من أهمية 

ربين على  وأننا نتعامل مع تنمية املهارات الفكرية بنفس الطريقة الصارمة والوضوح التي يتم بها تدريب املتد  املدربين،

 املهارات اليدوية.

 تحديد أهداف تطوير املهارات 2-5-أ
وتحديد   تطويرها،فإن الخطوة الحاسمة هي أن تكون صريًحا بشأن املهارات التي تحاول دورة أو برنامج معين  وبالتالي،

  النقدي، تطوير التفكير  ال يكفي أن نقول إن الدورة تهدف إلى    آخر، هذه األهداف بطريقة يمكن تنفيذها وتقويمها. بمعنى  

وبطرق واضحة للطالب. على وجه    املحتوى، ولكن يجب أن تبّين بوضوح كيف سيظهر هذا في سياق الدورة التدريبية أو  
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ويجب أن يكون الطالب على دراية بمعايير أو قواعد التقويم   تقويمها،يجب تحديد املهارات بطريقة يمكن  الخصوص،

 ولكن بشكل خاص في: الكتاب، تمت مناقشة تطوير املهارات في جميع أنحاء   التي سيتم استخدامها للتقويم. 

 2القسم  ،1الفصل  •

 5القسم  ،3الفصل  •

 4القسم  ،4الفصل  •

 4القسم  ،9الفصل  •

 أنشطة التفكير 3-5-أ
بمعنى أنك تمتلكها أو ال تمتلكها. هناك ميل لتصنيف األشخاص وفق املهارات والكفاءات ضمن   ثنائية،املهارة ليست 

  هناك، ولكن املهارات تتطلب في الواقع املمارسة والتطبيق املستمر وليس    واالستشاري،املبتدئ واملتوسط والخبير    فئات:

 وجهة نهائية.  الفكرية،على األقل فيما يتعلق باملهارات  

املهم للغاية عند تصميم دورة أو برنامج تصميم األنشطة التي تتطلب من الطالب تطوير وممارسة وتطبيق  لذلك من 

ويفضل أن يكون ذلك بطريقة تبدأ بخطوات صغيرة وتؤدي في النهاية إلى خطوات   مستمر،مهارات التفكير على أساس 

  مشروع، والعمل في  الكتابية،ثل الواجبات م بذلك،أكبر. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها القيام 

 ثم ينفذها على أساس ثابت. هذه،ولكن يجب أن يصمم املدرب أنشطة التفكير  املركزة، واملناقشة  

 األنشطة العملية 4-5-أ
من املسلم به في البرامج املهنية أن الطالب يحتاجون إلى الكثير من األنشطة العملية لتطوير مهاراتهم اليدوية. هذا  

صحيح بنفس القدر بالنسبة للمهارات الفكرية. يجب أن يكون الطالب قادرين على إثبات مكانهم على طول الطريق إلى  

نهم من ممارسة  وإعادة امل  عليه،والحصول على مالحظات  التمكن، 
ّ
حاولة كنتيجة لذلك. هذا يعني القيام بعمل يمك

 مهارات محددة. 

وإجراء   األولى،كان على الطالب تغطية وفهم املحتوى األساس ي في األسابيع الثالثة  ه(،في سيناريو التاريخ )السيناريو 

ومشاركته مع الطالب اآلخرين   إلكترونية،في شكل محفظة  عليه،وإعداد تقرير مشروع متفق  مجموعات،البحوث في 

ستتاح لهم   املثالية،وتقديم تقريرهم شفويا وعبر اإلنترنت. من الناحية  والتقويم،ومدرب للتعليقات والتغذية الراجعة 

مع تنمية   وبالتالي،الفرصة لنقل العديد من هذه املهارات إلى دورات أخرى حيث يمكن تحسين املهارات وتطويرها. 

لذلك يعد تخطيط البرنامج  واحدة،من الضروري وجود أفق طويل األمد يتضمن أكثر من دورة  سيكون  املهارات،

 املتكامل والدورة أمًرا مهًما. 

 املناقشة كأداة لتطوير املهارات الفكرية 5-5-أ
ل في الفصل  ال ينطبق ذلك على كل أنواع املناقشة. قي  ذلك،املناقشة هي أداة مهمة للغاية لتطوير مهارات التفكير. ومع  

أن املعرفة األكاديمية تتطلب نوًعا من التفكير املختلف عن التفكير اليومي. عادة ما يتطلب من الطالب رؤية العالم   2

يجب أن تدار املناقشة بعناية من قبل   وبالتالي،من حيث املبادئ األساسية والتجريدات واألفكار.  مختلف، بشكل 

ت التفكير التي تعد جزًءا ال يتجزأ من مجال الدراسة. يتطلب ذلك من املدرب  بحيث تركز على تطوير مهارا املدرب، 

وتوفير الفرص إلظهار كيفية تناول الخبراء    املناقشات، مع التركيز على    الفصل،تخطيط املناقشة وتنظيمها ودعمها داخل  

والفصل    4القسم    ،4مل في الفصل  ومقارنة جهود الطالب. تم تناول دور املناقشة بشكل أك   املناقشة،في املواضيع قيد  

 . 10القسم  ،11



437 
 

 النتيجة  6-5-أ
هناك العديد من الفرص في أكثر الدورات األكاديمية لتطوير املهارات الفكرية والعملية التي ستستمر في أنشطة العمل  

يحتاج الطالب إلى   املهنية، دون اإلضرار بقيم أو معايير األوساط األكاديمية. حتى في الدورات  الرقمي،والحياة في العصر 

لن   ذلك،فاهيمية مثل حل املشكالت ومهارات االتصال والتعلم التعاوني. ومع فرص ملمارسة املهارات الفكرية أو امل

 يحدث هذا فقط من خالل توصيل املحتوى. يحتاج املعلمون إلى:

 الطالب؛فكر جيًدا في املهارات التي يحتاجها   •

 املوضوع؛كيف يتناسب هذا مع طبيعة   •

 لفكرية؛انوع األنشطة التي ستسمح للطالب بتطوير وتحسين مهاراتهم  •

 في ظل الوقت واملوارد املتاحة.  املهارات،كيفية تقديم املالحظات وتقويم تلك  •

 جزًءا ال يتجزأ من أي بيئة تعليمية.  تطوير املهاراتهذه مناقشة موجزة للغاية حول كيف وملاذا يجب أن يكون 
 

 تطوير  املهارات  5-النشاط أ 

 ما هي املهارات املحددة التي حاول رالف جوديير تطويرها في مساره؟ ،HIST 305بالعودة إلى سيناريو الدورة  .1

 هل املهارات التي يطورها الطالب في سيناريو التاريخ مرتبطة بالعصر الرقمي؟ .2

أم أنك تغطي بالفعل  موضوعك،هل من املحتمل أن يغير هذا القسم الطريقة التي تفكر بها في تدريس  .3

فهل يختلف نهجك عن  جيد،تنمية املهارات بشكل كاف؟ إذا كنت تشعر بأنك تغطي تنمية املهارات بشكل 

 النهج الذي أتبعه؟ 

 اكتب إجاباتك في قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. 
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 دعم املتعلم 6-أ

 
 دعم املتعلم 6-الشكل أ

يركز دعم املتعلم على ما يمكن أو يجب على املعلم أو املدرب القيام به ملساعدة املتعلمين بعد توصيل املحتوى أو تنمية  

ولكن بشكل   الكتاب،املهارات. يغطي دعم املتعلم مجموعة واسعة من الوظائف التي تمت مناقشتها في جميع أنحاء 

 خاص في:

 6القسم  ،3الفصل  •

 4القسم  ،4الفصل  •

 6القسم  ،8لفصل ا •

 . 10القسم  ،11الفصل  •

ووصف بعض األنشطة الرئيسية   فعالة،ينصب تركيزي هنا على اإلشارة إلى سبب كونها مكوًنا أساسًيا لبيئة تعليمية 

 املرتبطة بدعم املتعلم بإيجاز. 
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 دعم املتعلم  1-6-الشكل أ

 

 املساندة 1-6-أ
بما في   لها، أستخدم مصطلح املساندة لتغطية الوظائف العديدة للمدرب في تشخيص صعوبات املتعلمين واالستجابة 

 ذلك:

 الجديدة؛مساعدة الطالب عندما يعانون من املفاهيم أو األفكار  •

 مساعدة الطالب على اكتساب فهم عميق للموضوع؛  •

 املختلفة؛مساعدة الطالب على تقويم مجموعة من األفكار أو املمارسات   •

 املعرفة؛مساعدة الطالب على فهم حدود  •

تحفيز الطالب لتجاوز مستوى تفكيرهم أو ممارستهم الحالية الكتساب فهم أعمق أو مستوى أعلى    ش يء، قبل كل   •

 من الكفاءة.

والتواصل بين املعلم والطالب أو مجموعة من الطالب، إما  عادة ما تتخذ هذه األنشطة شكل التدخالت الشخصية 

 لوجه أو عبر اإلنترنت. ال تميل هذه األنشطة إلى التخطيط 
ً
  املسبق، وجها

ً
  وتتطلب قدرا

ً
من العفوية واالستجابة   كبيرا

ن الطالب من  مما يم  التعلم،عادة ما تكون املساندة وسيلة إلضفاء الطابع الشخص ي على    املدرب.من جانب املعلم أو  
ّ
ك

 استيعاب الفروق في التعلم بشكل أفضل عند حدوثها. 

 التغذية الراجعة  2-6-أ
نظر إلى ذلك على أنه نوع من أنواع  لكنه يغطي دور توفير التغذية الراجعة حول أداء الطالب ألنشطة   املساندة،قد ي 

الطالب األخرى خارج النطاق الحالي وربما  مثل الوظائف الكتابية والعمل في املشروع واألنشطة اإلبداعية وأنشطة 

يتمثل دور املدرب هنا في توفير مزيد من التغذية الراجعة   أخرى،املستقبلي للتغذية الراجعة ألنظمة الكمبيوتر. مرة 

وقد يرتبط أو ال يرتبط بالتقويم الرسمي أو   أكبر،الفردية للتعامل مع أنشطة الطالب التي يتم تقويمها نوعًيا بدرجة 

 التقدير. 

 املشورة 3-6-أ
غالًبا ما يحتاج املتعلمون إلى املساعدة والتوجيه بشأن املسائل   األكاديمية،باإلضافة إلى الدعم املباشر في دراستهم 

مثل ما إذا كان يجب إعادة الدورة التدريبية أو تأجيل وظيفة بسبب املرض في األسرة أو إلغاء   الشخصية، اإلدارية أو 
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التسجيل في دورة تدريبية وتأجيلها إلى تاريخ آخر. يجب إدراج هذا املصدر املحتمل للمساعدة في تصميم بيئة تعليمية  

 بهدف القيام بكل ما يمكن القيام به لضمان نجاح الطالب في تلبية املعايير األكاديمية للبرنامج. فعالة،

 الطالب اآلخرون 4-6-أ
  يمكن للطالب اآلخرين أن يكونوا

ً
  دعما

ً
من خالل الطالب  رسمي،للمتعلمين. سيحدث الكثير من هذا بشكل غير  كبيرا

 أو مساعدة بعضهم بعض  االجتماعي،أو عبر وسائل التواصل  الفصل،الذين يتحدثون بعد 
ً
يمكن   ذلك،في املهام. ومع  ا

  الجماعي، والعمل    التعاوني،لم  للمدربين االستفادة بشكل أكثر رسمية من الطالب اآلخرين من خالل تصميم أنشطة التع

 وتصميم املناقشات عبر اإلنترنت بحيث يحتاج الطالب إلى العمل مًعا وليس بشكل فردي. 

  5-6-أ
 

عّد دعم املتعلم مهما ؟ملاذا يُ
 

 جدا
من خالل ضمان الوضوح وبناء أنشطة التعلم    املتعلم، يمكن للتصميم الجيد أن يقلل بشكل كبير من الطلب على دعم  

اسبة. يختلف الطالب أيًضا بشكل كبير في حاجتهم إلى الدعم في التعلم. يمكن أن يكون العديد من املتعلمين مدى  املن

متعلمين   الحياة،ولديهم أسر ومهن وخبرة كبيرة في  الثانوي،الذين مروا بالفعل في مرحلة ما بعد التعليم  الحياة،

  اآلخر،اجون إلى تعلمه وأفضل طريقة للقيام بذلك. في الطرف ويحددون ما يحت  ومستقلين، الذاتي،يتمتعون بالحكم 

مثل   األساسية، والذين يفتقرون إلى مهارات أو أسس التعلم  كارثة،هناك الطالب الذين كان النظام املدرس ي الرسمي 

الكثير من الدعم    حتاجون إلىيوبالتالي يفتقرون إلى الثقة في التعلم. هؤالء سوف    الرياضيات،القراءة والكتابة ومهارات  

 لتحقيق النجاح. 

وال   مشاكل،وتواجه بعض األحيان  الطيف،فإن الغالبية العظمى من الدارسين تقع في مكان ما في منتصف  ذلك،ومع 

هناك قدر كبير من األبحاث التي تشير إلى أن   الواقع،وتحتاج إلى معرفة كيف يفعلون. في  املعايير،تحقق ما تتوقعه 

على األقل في التعلم عبر اإلنترنت. عندما يشعر   التدريبية، "حضور املعلم" يرتبط بنجاح الطالب أو فشله في الدورة 

فإن دعم   الطالب،فإن كال من أداء املتعلم ومعدالت اإلكمال تنخفض. بالنسبة لهؤالء    موجود،الطالب أن املدرب غير  

 املتعلم الجيد في الوقت املناسب هو الفرق بين النجاح والفشل.

ال تعتمد على وسيلة التعليم. هذا النوع من   توفيرها،والقدرة على  الجيد،تجدر اإلشارة إلى أن الحاجة إلى دعم املتعلم 

عتمدة عبر اإلنترنت التي تم تصميمها وتسليمها قبل فترة طويلة من ظهور 
 
  MOOCsالدورات امل

ّ
ر  غالًبا ما كانت توف

 من خالل وجود مدرب قوي وتصميم دقيق لضمان دعم الطالب. للمتعلم،مستويات عالية من الدعم 

فإن العديد من أهم   للمتعلم، مع أن برامج الكمبيوتر يمكن أن تقدم بعض املساعدة في توفير الدعم   نفسه،في الوقت 

رفيع املستوى وتنمية املهارات ال تزال بحاجة إلى وجود معلم أو مدرب    وظائف دعم املتعلمين املرتبطة بالتعلم املفاهيمي

 أو عن بعد. عالوة على  خبير،
ً
ألنه يتطلب   للمتعلم،يصعب توسيع نطاق هذا النوع من الدعم  ذلك،سواء كان حاضرا

 من املدربين الذين لديهم مستوى عميق من املعرفة في املوضوع. 
ً
 كبيرا

ً
فإن الحاجة إلى توفير   لي،وبالتافي العادة عددا

 إذا أردنا تحقيق التعلم الناجح على نطاق واسع. إهمالها، مستويات كافية من دعم املتعلم ال يمكن  

كما   دائًما،ولكن أهمية دعم املتعلم لنجاح الطالب ال يتم االعتراف بها أو تقديرها  للمعلمين،قد يبدو هذا واضًحا 

رّدات فعل الساسة ووسائل اإلعالم على وفورات التكلفة التي وعدت بها  و  ، MOOCsيتضح من تصميم العديد من 

والتي ستؤدي إلى االستغناء عن دعم املتعلم. هناك أيًضا مواقف مختلفة من املدربين واملؤسسات تجاه    الدورات،هذه  

"؛ بمعنى آخر، بمجرد  الحاجة إلى دعم املتعلم. قد يعتقد بعض أعضاء هيئة التدريس أن "مهمتي أن أعلمك كيف تتّعلم

 تزويد الطالب باملحتوى الالزم من خالل املحاضرات أو القراءة، فإن الباقي متروك لهم. 

سيتعين على املعلمين   اليوم،كما هو شائع  الطالب،فإن الواقع هو أنه في أي نظام يتسم بتنوع كبير من  ذلك،ومع 

 ين للتضحية بمستقبل آالف املتعلمين. ما لم نكن مستعد  للمتعلمين،واملدرسين تقديم دعم فعال 
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 بناء دعم املتعلم  3النشاط أ .

هل تعتقد أنه من املمكن تصميم دورة أو برنامج فعال دون الحاجة إلى مستويات عالية من دعم املتعلم؟   .1

 من  كذلك،إذا كان األمر 
ً
 مطورا

ً
 تماما؟  MOOCsكيف سيكون شكله؟ هل سيكون شكال

ً
 مختلفا

ً
 أو شيئا

من الدعم املتعلم رفيع  هل تشارك وجهات نظري حول القيود املفروضة على أجهزة الكمبيوتر لتوفير نوع  .2

املستوى الالزم للتعلم املفاهيمي في العصر الرقمي؟ ما الذي يمكن أن تفعله هذه األجهزة بشكل جيد لدعم  

 املتعلمين؟ 

هل " املساندة " هي أفضل مصطلح لوصف نوع الدعم التعليمي الذي وصفته في هذا القسم؟ إذا لم يكن   .3

 هناك مصطلح أفضل لهذا؟ 

 ي قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. اكتب إجاباتك ف
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 املوارد 7-أ

 
 املوارد  7-الشكل أ 

 

ولكن املوارد )أو عدم    املتاحة،قد ال يكون لديك الكثير من التحكم في املوارد    املتعلم، كما هو الحال بالنسبة لخصائص  

فرها( سوف تؤثر بشكل كبير على تصميم التدريس. غالًبا ما يكون الصراع من أجل الحصول املوارد املناسبة من  اتو 

أكثر املهام صعوبة لدى العديد من املعلمين واملدربين. تمت مناقشة تأثير املوارد على التصميم أيًضا في جميع أنحاء  

 ولكن بشكل خاص في: الكتاب،

 5القسم  ،1الفصل  •

 7القسم  ،8الفصل  •

 4.2القسم  ،9الفصل  •

 6القسم  ،11الفصل  •

 3القسم  ،12الفصل  •

 4القسم  ،12الفصل  •

 املساعدة التعليمية 1-7-أ
  الفني، تشير املساعدة التعليمية إلى املدربين املساعدين أو املدربين ومساعدي التدريس وأمناء املكتبات وموظفي الدعم  

بما في ذلك املصممون التعليميون ومنتجو الوسائط والدعم الفني لتكنولوجيا املعلومات. قد يكون لدى املؤسسة  

 يمكن تخصيصهم لكل مدرب ولكل عدد من الطالب.سياسات أو إرشادات حول عدد موظفي الدعم الذين 

الصفوف الكبيرة   ةيتمثل االتجاه في تجزئ الجامعات،من املهم التفكير في أفضل طريقة الستخدام موظفي الدعم. في 

،والذي يعمل بعد ذلك بشكل مستقل  تدريس،بحيث يكون لكل قسم مدربه الخاص أو مساعد  أقسام،إلى 
ً
مع   نسبيا

فإن التقنيات الحديثة    ذلك،اعتماًدا على خبرة املدرب. ومع    مختلفة، ت كبيرة في جودة التدريس في أقسام  وجود اختالفا

ا.
ً
 تمكن من تنظيم التدريس بشكل مختلف وأكثر اتساق

وتقديم   تعليمي،والعمل مع مصمم  التقويم، يمكن لألستاذ الكبير تحديد املنهج العام واستراتيجية  املثال، على سبيل 

ميم العام للدورة التدريبية. بعد ذلك يتم تعيين املتعاقدين املوسميين و / أو مساعدي التدريس لتقديم الدورة  التص 

 لوجه أو عبر اإلنترنت أو في كثير من األحيان مزيج من االثنين 
ً
تحت إشراف األستاذ الكبير )انظر املركز   معا، إما وجها
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. تعد الفصول الدراسية املقلوبة طريقة أخرى لتنظيم املوارد بشكل  الوطني للتحول األكاديمي للحصول على أمثلة(

:مختلف )انظر  
ً
 التعليم املختلط في علم النفس التمهيدي(. مثال

قد يجلب التعليم عبر اإلنترنت املزيد من العائدات من خالل املنح الحكومية للطالب اإلضافيين و / أو   ذلك،عالوة على 

لذلك قد يكون هناك وفورات من شأنها أن تمكن املؤسسة من توظيف املزيد من املتعاقدين    املباشرة،إيرادات التعليم  

هناك اآلن أمثلة لبرامج   الواقع، من اإليرادات اإلضافية الناتجة عن الطالب اإلضافيين الذين يتعلمون عبر اإلنترنت. في 

قدم عبر اإلنترنت بالكامل تغطي  
 
من إيرادات    البرنامج، توظيف أساتذة باحثين لتدريس    بما في ذلك  تكلفتها،   كلّ ماجستير ت

  وبالتالي، التعليم وحدها )يعد ماجستير في تكنولوجيا التعليم بجامعة كولومبيا البريطانية على اإلنترنت أحد األمثلة(. 

 وكذلك العكس. املوارد،يمكن أن يؤثر التصميم على 

 املرافق 2-7-أ
مثل القاعات الدراسية واملختبرات واملكتبة. قد   والطالب،فق املادية املتاحة للمدرس يشير هذا في املقام األول إلى املرا

 على 
ً
ألن اإلعداد املادي لقاعة املحاضرات أو الفصول الدراسية على سبيل املثال قد   التدريس،توفر هذه املرافق قيودا

ظيم التدريس على شكل ثالث ساعات من  أو قد يضطر املدرب إلى تن املشروع، يحّد من فرص املناقشة أو العمل في 

"لتتناسب" مع املتطلبات املؤسسية األوسع لحجز األماكن   األسبوع،املحاضرات النظرية وست ساعات في املختبرات في 

)انظر كيف يؤثر التعلم عبر اإلنترنت على تصميم الفصول الدراسية فيما يتعلق بمحاوالت إعادة تصميم الفصول  

 رقمي(.الدراسية للعصر ال

ولكن ال تزال هناك حاجة إلى   الصارمة،يمكن للتعلم عبر اإلنترنت أن يحرر املدربين والطالب من هذه القيود املادية 

 خاصة عند التدريس عبر اإلنترنت. وتنظيمها،هيكلة الوحدات التعليمية 

 التكنولوجيا 3-7-أ
له آثار   االجتماعي، ووسائل التواصل  املحاضرات،وتسجيل  التعلم، وخاصة أنظمة إدارة  الجديدة،إن تطوير التقنيات 

ولدى مناقشة متطلبات إنشاء    ،8و  7و  6جذرية في تصميم التعليم والتعلم. تمت مناقشة ذلك بتعمق أكبر في الفصول  

شكل كبير في إنشاء بيئات تعليمية  علينا مالحظة أن التقنيات املتاحة للمدرب يمكن أن تسهم ب فعالة،بيئة تعليمية 

من املهم التأكيد على أن التكنولوجيا ليست سوى عنصر واحد في أي بيئة تعليمية    ذلك،تفاعلية وجذابة للطالب. ومع  

 ويجب أن تكون متوازنة ومتكاملة مع جميع املكونات األخرى. فعالة،

 وقت املدرب 4-7-أ
  التدريس، يعتمد تصميم    النهاية، ولكن في    تفاعلية، د بناء بيئة تعلم فعالة عملية  إنه األعظم واألغلى بين جميع املوارد! يع

  أقل، على الوقت الذي يخصصه املدرب )وفريقه / ها( للتعليم. كلما كان الوقت املتاح  ككل،وإلى حد ما بيئة التعلم 

  بيئة التعليمكانت 
ً
دة التصميم الجيد يأخذ في االعتبار   أخرى،رة مالم تتم إدارة وقت املدرب بعناية فائقة. م  أكثر،مقي 

 بشكل خاص(. 9القسم  ،11الوقت املتاح للتعليم )انظر الفصل 

 وحجم الصف، والتحكم املوارد، 5-7-أ
 200إذا تم تخصيص صف من  بالتأكيد،ال ش يء يبدد جهود املدرب أكثر من محاولة العمل في ظل موارد غير كافية. 

فسيواجه املدرب صعوبة في إنشاء بيئة  إضافي،بدون دعم تعليمي  كبيرة،عة محاضرات في قا مدرب،طالب ملعلم أو 

ومجموعة    طالًبا،  30يتمتع املدرب الذي لديه    أخرى،ألن نقص املوارد يحد من خياراته. من ناحية    وفعالة،تعليمية ثرية  

برفاهية   ويب، ودعم من مصمم تعليمي ومصمم  الدراسية،وحرية تنظيم وهيكلة املناهج  التكنولوجيا، واسعة من 

 التعلم املمكنة.   وبيئاتاستكشاف مجموعة من التصميمات املختلفة 
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إذا كانت   الحديثة، ربما يكون شّح املوارد هو الدافع إلى الخروج من نماذج التدريس التقليدية. التكنولوجيا  ذلك،ومع 

تسمح بتحويل حتى الصفوف الكبيرة ذات املوارد القليلة إلى بيئة تعليمية   صحيح، ى استخدامها بشكل متاحة وجر 

يجب أن تكون التوقعات    نفسه، . وفي الوقت  5القسم    ،12غنية نسبًيا. تمت مناقشة هذا بمزيد من التفصيل في الفصل  

أو أكثر سيكون تحدًيا. يمكن إجراء بعض    200:  1لب  طا- واقعية. إن توفير الدعم الكافي للمتعلم عندما تكون نسبة معلم

ولكن لن تكون هناك معجزات. )ملزيد من املعلومات حول زيادة اإلنتاجية من   - التحسينات من خالل إعادة التصميم 

 ..(Productivity and Online Learning Reduxراجع  اإلنترنت،خالل التدريس عبر 

 

 املوارد املهمة؟ما هي   7-النشاط أ 

 هل هناك موارد أخرى تؤثر على تصميم بيئة تعليمية فعالة كان ينبغي علّي تضمينها؟  .1

قال ونستون تشرشل ذات مرة: "نقوم بتشكيل مبانينا، ثم تقوم بدورها بتشكيلنا ". إلى أي مدى تعتقد أن   .2

ي على تصميم التعليم والتعلم؟ ما  التعلم عبر اإلنترنت يمكن أن يحررنا من بعض القيود التي تفرضها املبان

 القيود الجديدة التي يفرضها التعلم عبر اإلنترنت من حيث التصميم؟ 

ما هو شعورك حيال مسألة املساعدة التعليمية بأكملها؟ لدّي تحفظات شديدة على استخدام الطالب   .3

راسية واملدربين  من حيث جودة التدريس. أعتقد أيًضا أن الدورات الد الجامعات،كمساعد تدريس في 

كانت لدينا قضيتان في  البريطانية،املساعدين يعاملون معاملة سيئة من حيث كيفية إدارتهم. في كولومبيا 

وبصفة خاصة مقدار   املدارس، املحكمة العليا وإضراب رئيس ي للمدرسين حول حجم الفصل وتكوينه في 

الطالب ذوي صعوبات التعلم. ولكن من خالل  املساعدة التي ينبغي أن يتلقاها مدرسو املدارس للتكيف مع 

 هل نعزز بيئة التعليم للطالب أو نضعفها؟  للمدربين، توفير دعم أقل كفاءة )وأرخص( 
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 تقويم التعلم 8-أ

 
 التقويم  8-الشكل أ 

 

ليس فقط في وحدة العمل ولكن أيًضا في التخطيط   النهاية،"أدهشني الطريقة التي يأتى بها التقويم دائًما في 

 الذي يجريه املعلمون ... كان التقويم تقريًبا فكرة متأخرة ... 

حشر املعلمون بين أهداف متنافسة للتقويم وغالًبا ما يكونون مرتبكين ومحبطين بسبب الصعوبات التي   ي 

 يواجهونها أثناء محاولتهم التوفيق بين املطالب. 

 2003 إيرل،

 املتعلم في العصر الرقمي تقويم 1-8-أ
 من املهم أن يكون واضًحا أن الغرض من هذا القسم هو:  كبير، نظًرا ألن التقويم موضوع 

 وشاملة،النظر إلى إحدى املكونات التي تشكل بيئة تعليمية فعالة  (أ)

 و

دراسة مدى التغيير الذي ينبغي إجراؤه على التقويم في العصر الرقمي. تمت مناقشة التقويم في جميع أنحاء   (ب)

 ولكن بشكل خاص في: الكتاب،

 السيناريو د  •

 4القسم  ،5الفصل  •

 4القسم  ،10الفصل  •

 11القسم  ،11الفصل  •

 وحده. ربما ال يوجد ش يء يدفع سلوك الطالب أكثر من طريقة تقويمهم. ليس كل   ذلك،ومع 
ً
يتطلب التقويم قسما

يركز معظم الطالب   الرقمي،وبالنظر إلى الضغوط الشديدة على وقت الطالب في العصر  تعلمهم،الطالب متساوين في 
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)هذا يعني للطالب أقل وقت ممكن( في تلبية  "الناجحين" على ما سيتم اختباره وكيف يمكن أن يكونوا أكثر فاعلية 

ستكون القرارات املتعلقة بأساليب التقويم في معظم السياقات أساسية لبناء بيئة تعليمية   لذلك، متطلبات التقويم. 

 فعالة.

 الهدف من التقويم 2-8-أ 
ألنه من   التقويم،الهدف من هناك العديد من األسباب املختلفة لتقويم املتعلمين. من املهم أن نكون واضحين بشأن 

غير املرجح أن تلبي أداة تقويم واحدة جميع احتياجات التقويم. فيما يلي بعض األسباب )ربما يمكنك التفكير في العديد  

 من األسباب األخرى(: 

 الطالب؛تحسين وتوسيع نطاق تعلم  •

 لوبة؛املطتقويم معرفة الطالب وكفاءتهم من حيث األهداف أو املخرجات التعليمية  •

 تحسينه؛ تزويد املعلم / املدرب بتغذية راجعة حول فعالية التدريس وكيفية  •

 به؛ توفير معلومات ألصحاب العمل حول ما يعرفه الطالب و / أو يمكنه القيام  •

 املنهي؛تصفية الطالب ملزيد من الدراسة أو الوظائف أو التقدم  •

 املساءلة املؤسسية و / أو املالية. •

بت  هذه األ 
ّ
 شياء وفق أهميتها لتهيئة بيئة تعليمية فعالة.لقد رت

 طرق التقويم 3-8-أ 
بالنظرية املعرفية األساسية للمدربين أو الفاحصين: ما يعتقدون    منه، والهدف    التقويم،سوف يتأثر الشكل الذي يتخذه  

يم باملعرفة واملهارات التي  وبالتالي كيف يحتاج الطالب إلظهار معرفتهم. كما يجب أن يتأثر شكل التقو   معرفة،أنه يشكل  

مما يعني التركيز بقدر كبير على تقويم املهارات مثل معرفة املحتوى. وبالتالي فإن التقويم    رقمي، يحتاجها الطالب في عصر  

 املستمر أو التكويني سيكون بنفس أهمية التقويم التلخيص ي أو "النهائي".

 لتوضيح كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير الطريقة  هناك مجموعة واسعة من طرق التقويم  
ً
املمكنة. لقد اخترت عدًدا قليال

 م بها املتعلمين بطرق تتصل بالعصر الرقمي:وّ التي نق

 ال يوجد تقويم 1-3-8-أ

  سياقات، السؤال الذي ينبغي النظر فيه هو ما إذا كانت هناك حاجة لتقويم التعلم في املقام األول. قد تكون هناك 

وما إذا كانوا راضين    تعلمه،ويقرر املتعلمون أنفسهم ما يرغبون في    رسمي، حيث يكون التعليم غير    املمارسة،مثل مجتمع  

لكنهم يريدون أو   تقدير،تعلمون أو يحتاجون إلى إجراء تقويم رسمي أو قد ال يرغب امل أخرى،عما تعلموه. في حاالت 

 باملتعلمين اآلخرين؟"
ً
 يحتاجون إلى مالحظات حول كيفية قيامهم بتعلمهم. "هل أنا أفهم هذا حًقا؟" أو "أين أنا مقارنة

لخبراء أو املتخصصون أو  فإن بعض أساليب التقويم غير الرسمية التي يقوم بها ا السياقات،حتى في هذه  ذلك،ومع 

املشاركون األكثر خبرة يمكن أن تساعد املشاركين اآلخرين على توسيع نطاق تعلمهم من خالل تقديم املالحظات واإلشارة  

يمكن للطالب أنفسهم توسيع نطاق تعلمهم    أخيًرا،إلى مستوى الكفاءة أو الفهم الذي حققه املشارك أو لم ينجزه بعد.  

ويفضل أن يكون ذلك مع التوجيه واملراقبة من مدرب   األقران،في كل من التقويم الذاتي وتقويم من خالل املشاركة 

 أكثر معرفة أو مهارة. 

 القائمة على الحاسوب   متعددة الخياراتاالختبارات  2-3-8-أ 

الكمية في الرياضيات    هذه الطريقة جيدة الختبار املعرفة "املوضوعية" بالحقائق واألفكار واملبادئ والقوانين واإلجراءات

وهي فعالة من حيث التكلفة لهذه األغراض. هذا الشكل من االختبارات يميل إلى أن   ذلك،والعلوم والهندسة وما إلى 
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وبالتالي فهو أقل    والتقويم،مثل حل املشكالت املعقدة واإلبداع    املستوى،يكون محدوًدا لتقويم املهارات الفكرية عالية  

 في تطوير 
ً

 أو تقويم العديد من املهارات املطلوبة في العصر الرقمي. احتماال

 املقاالت املكتوبة أو اإلجابات القصيرة  3-3-8-أ

، هذه الطريقة جيدة لتقويم الفهم وبعض املهارات الفكرية األكثر 
ً
لكنها تتطلب وقت عمل   الناقد، مثل التفكير  تقدما

باستخدام    للمقاالت،ات العملية. تجري تجارب مع التصحيح اآللي  وليست جيدة لتقويم املهار   ذاتية،وفيها عوامل    أطول،

لالطالع على  صحيح )ولكن التصحيح اآللي للمقاالت ما زال يكافح لتحديد معنى داللي  االصطناعي، تطورات في الذكاء 

 للحالة الراهنة للتصحيح اآللي 
ً
 (.Parachuri ،2013و Mayfield ،2013انظر   للمقاالت،دراسة أكثر تفصيال

 العمل في مشروع  4-3-8-أ

يشجع العمل في مشروع على تطوير مهارات أصيلة تتطلب فهم املحتوى وإدارة املعرفة وحل املشكالت والتعلم التعاوني 

والتقويم واإلبداع والنتائج العملية. يحتاج تصميم عمل مشروع صالح وعملي إلى مستوى عاٍل من املهارة والخيال لدى  

 درب. امل

 املحافظ اإللكترونية )خالصة عمل الطالب(  5-3-8-أ

مثل التربية    التعلم، تتيح الحافظات اإللكترونية التقويم الذاتي من خالل التفكير وإدارة املعرفة وتسجيل وتقويم أنشطة  

كترونية في راجع استخدام املحافظ اإلل املثال،وتسجيل مساهمة الفرد في مشروع )على سبيل  التمريض،أو ممارسة 

عادة ما تتم إدارة املحافظ اإللكترونية من قبل املتعلم ولكن   (؛الفنون البصرية واألبنية البيئية في جامعة وندسور.

 يمكن إتاحتها أو تكييفها ألغراض التقويم الرسمي أو مقابالت التوظيف.

 عبر اإلنترنت( وال 6-3-8-أ
 

 عوالم االفتراضية  املحاكاة واأللعاب التعليمية )التي تكون عادة

 مثل:   املهارات،تسهل هذه األدوات ممارسة 

 الحقيقي، صنع القرارات املعقدة في الزمن  •

عد •  (،تشغيل املعدات املعقدة )عن طريق املحاكاة أو عن ب 

 السالمة،تطوير الوعي بإجراءات  •

اليدوية واملعرفية )انظر تدريب  األنشطة التي تتطلب مزيًجا من املهارات    آمنة، املخاطرة واتخاذ القرارات في بيئة   •

 أونتاريو(. لوياليست،ضباط خدمة الحدود الكندية في كلية 
 

 
 أونتاريو لويست،كلية  العالم،املعبر الحدودي االفتراض ي إلى  6-3-8-الشكل أ 
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 في الوقت 
ً
أو   املتعدد،لكنها فعالة من حيث التكلفة في حاالت االستخدام  الحالي، ما زال تطوير هذه الطرق مكلفا

  التدريب،أو عندما ال يمكن وقف األنشطة التشغيلية ألغراض  للغاية،االستغناء عن استخدام املعدات باهظة الثمن 

 أو عندما تكون متاحة كموارد تعليمية مفتوحة. 

ها تساعد الطالب على تطوير وزيادة كفاءتهم ومعرفتهم  أن وظيفتين:يمكن مالحظة أن لبعض أساليب التقويم هذه 

يميل التقويم والتدريس إلى    الرقمي،م مستويات املعرفة واملهارات في نهاية الدورة أو البرنامج. في العصر  وّ وتق  وتلخيصها،

 .
ً
 وتكامال

ً
 أن يصبح أكثر قربا

 في الختام 4-8-أ
تتغير طرق التقويم بسرعة، وقد   نفسه،من غير املرجح أن تدفع طريقة التقويم الطالب إلى التعلم أكثر. في الوقت 

. هناك مجموعة متزايدة من األدوات  
ً
تستمر في التغير. يجب أن يكون التقويم من حيث تنمية املهارات مستمًرا ومختصرا

  األخرى، وصلتها باملكونات  التقويم،يعد اختيار طرق  لذلك،طالب. الرقمية التي يمكن أن تثري جودة ومدى تقويم ال

 عناصر حيوية في أي بيئة تعليمية فعالة.
 

ح في العصر الرقمي؟  8-النشاط أ 
 

 ما هي التقييمات التي تصل

 هل هناك طرق أخرى للتقويم تتعلق بالعصر الرقمي كان ينبغي علّي تضمينها؟  •

  التدريس، ال يزال هناك اعتماد كبير على االختبارات متعددة الخيارات القائمة على الكمبيوتر في الكثير من  •

إال أنني أزعم بشكل عام أن    استثناءات، على الرغم من وجود    ذلك، وذلك أساًسا ألسباب تتعلق بالتكلفة. ومع  

 توى املطلوبة في العصر الرقمي. هل توافق؟ هذه املهارات ال تقّيم حًقا املهارات املفاهيمية عالية املس

وتالئم أكثر التقويم في   املدرس، خاصة فيما يتعلق بوقت  التكاليف، هل هناك طرق أخرى تساعد في تقليل  •

 للتطبيق؟  املثال،العصر الرقمي؟ على سبيل 
ً
 قابال

ً
 هل تعتقد أن التصحيح اآللي للمقاالت يعد بديال

وليس في النهاية؟ هل   التدريبية، هل سيكون من املفيد التفكير في التقويم مباشرة في بداية التخطيط للدورة  •

 هذا ممكن؟ 

ر وتقويم املهارات  هل استخدم املدرب التقويم للمساعدة في تطوي "،"تطوير التفكير التاريخي ، Eفي السيناريو  •

 ملاذا ال؟  وملاذا، كيف   كذلك،الالزمة في العصر الرقمي بطريقة فعالة؟ إذا كان األمر 

 اكتب إجاباتك في قسم التعليقات في نهاية هذا الفصل. 
 

 ملراجع ا
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 بناء أساس التصميم الجيد 9-أ
 

 
 بيئة تعليمية من وجهة نظر املعلم 1-الشكل أ 

 

وليس توصية. قد تكون مناسبة في سياق   مثال،لقد عرضت لك بيئة تعليمية واحدة ممكنة. وكان القصد عرض 

قد يكون اللعب وأولياء األمور   املدرسة،في سياق  املثال،التعليم ما بعد الثانوي أكثر من سياق املدرسة. على سبيل 

 اعتماًدا على نظرية املعرفة ومعتقداتك األساسية حول التعليم والتعلم.  آخرين،عنصرين مهمين  

 نظرية املعرفة وبيئات التعلم 1-9-أ
كلنا نأتي من مواقف معرفية وفلسفية مختلفة حول التعليم والتعلم. يمكن توضيح ذلك من خالل استعارات مختلفة.  

يرى بعض الناس أن التعليم والتعلم يشبه إلى حد كبير تعدين الفحم ونقله. املعرفة هي الفحم. يجب التنقيب عنه  

نظر إلى  الدارسين على أنهم دالء أو عربات السكك الحديدية التي يتم  )البحث( ومن ثم تحميله وتوصيله )التدريس(. ي 

يكون املتعلمون سلبيين بمعنى أنهم ال يحولون املعرفة إلى   العملية، توصيل املعرفة إليها. املدربون هم املجارف. في هذه 

 ش يء مختلف. ذلك هو الواقع.
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 Barry Howard, University of Newcastle Cultural Collections©  1-9-الشكل أ

 

أنني أرى التعليم   إال  الحديدية،مع أن عائلة أمي كانت تعمل في استخراج الفحم وعائلة والدي كانت تعمل في السكك 

واملتعلمون هم النباتات. لذلك يحاول البستاني قصارى جهده لخلق بيئة   كحديقة،والتعلم بشكل مختلف. أراه أكثر 

وأنها ال   واملياه،من خالل ضمان أن يكون لديها التوازن الصحيح بين الضوء والتربة  وتتطور،النباتات  بيئية تنمو فيها 

 تتأثر باألعشاب الضارة أو الحشرات. أرى التعلم يشبه تطور 
ً
 ونمو  ا

ً
في األفراد. ومهمتي كمعلم هي توفير أفضل بيئة   ا

 ممكنة يمكن أن ينمو فيها املتعلمون ويتطوروا. 

  ثابتة، يحتاج املعلمون واملدرسون إلى تصور بيئة تعليمية تتيح للطالب تطوير وتنمية تعليمهم. املعرفة ليست  وباملثل،

يعني التعلم تطوير املهارات باإلضافة إلى   الرقمي،في العصر  الخصوص،ولكنها تنمو وتتطور لدى املتعلمين. على وجه 

 في التعليم. البنائي والتنموي صفتها تعكس نهجي فإن بيئة التعلم التي و  وبالتالي،تراكم املحتوى. 

أو تقوم بالتدريس في سياق   مختلفة،حتى لو كان لديك موقع معرفي مختلف، وبالتالي ترى املعرفة والتعلم بطريقة 

إال أنك ستستفيد من النظر إلى جميع املكونات التي يجب مراعاتها   الثانوية،مختلف تماًما عن التعليم بعد املرحلة 

لم تعد البيئة   الرقمي،. تجدر اإلشارة إلى أنه في العصر هذه املكوناتوكيف ينبغي توظيف  فعال،لوصول إلى تعلم ل

 التعليمية لدينا محصنة باألسوار ومدافع الهاون. تتيح لنا التكنولوجيا إنشاء بيئات مختلفة وأكثر مرونة لتشجيع التعلم. 
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 حديقتي  2-9-الشكل أ 

 

 ضروري لكنه غير كاف 2-9-أ
فأنت في وضع أفضل للتفكير في كيفية تصميم وتنفيذ دورة أو برنامج إذا كنت قد وضعت   مدرب،كمعلم أو  وبالتالي،

والتغير في خصائص   الجديدة،مع مراعاة االحتياجات التعليمية    التعلم،بالفعل في االعتبار جميع املكونات الالزمة لبيئة  

جديدة املتاحة اآلن. توفر مكونات بيئة التعلم نوًعا من قائمة الفحص فيما يتعلق بما يجب مراعاته  والتقنيات ال  املتعلم،

عند تصميم البرنامج وتقديمه. يوفر لك تحليل جميع املكونات الضرورية التي تجعل البيئة التعليمية فعالة أساًسا قوًيا  

 لتصميم التدريس الخاص بك.

ستظل بحاجة إلى اتخاذ العديد من القرارات حول كيفية   الرئيسية،تجدر اإلشارة إلى أنه حتى بعد تحديد املكونات 

  آخر، بمعنى    تنفيذه؛ال يزال يتعين عليك    القوي،تصميم هذه املكونات وتوصيلها. حتى مع وجود هذا األساس املفاهيمي  

 ال يزال يتعين عليك تصميم تعليمك. 
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 تصميم بيئة التعلم الخاصة بك  9-النشاط أ 

 صف بيئة التعلم الحالية التي تقوم فيها بتدريس دورة أو برنامج معين.  •

 ما املكونات الرئيسية التي توليها االهتمام األكبر؟  •

 هل ستجري تغييرات على بيئة التعلم هذه نتيجة قراءة هذا الفصل؟ ملاذا ا؟  •

تناسب احتياجات الدورة وطالبك بشكل أفضل؟ للقيام بذلك  اآلن: هل يمكنك تصميم بيئة تعليمية  •

 سوف تحتاج إلى: 

 اتخاذ قرار بشأن املكونات الرئيسية الفرعية   -

 تحديد الخيارات أو القرارات لكل من املكونات الفرعية.  -
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 : أسئلة لتوجيه اختيار الوسائط واستخدامها2امللحق 
مثل    تواجهه،ومعالجة السياق الحقيقي الذي قد    ،8يجب استخدام األسئلة في الصفحات التالية باالقتران مع الفصل  

 تصميم دورة تدريبية جديدة. 

 تلو 
ً
وتدوين إجاباتك. من املستحسن أيًضا أن تفعل ذلك بطريقة   اآلخر، من املستحسن أن تجيب على االسئلة واحدا

مرتين أو ثالث مرات عند مواجهة خيار محتمل للوسائط لدورة تدريبية أو برنامج كامل. قد   منتظمة إلى حد ما في أول 

مما يعطيك الوقت للتفكير. قد تحتاج بعض األسئلة االنتظار إلى حين اإلجابة على أسئلة   أيام،يستغرق هذا بضعة 

 أخرى. من املحتمل أن تكون عملية تكرارية. 

امنح نفسك يوًما أو يومين إذا أمكن ذلك قبل أن تفكر في وسائل اإلعالم أو التكنولوجيا    األسئلة، بعد االنتهاء من دراسة  

التي ستناسب الدورة التدريبية أو البرنامج. ناقش أفكارك حول استخدام الوسائط مع مدربين آخرين ومع أي محترف  

نفسك املجال التخاذ املزيد من القرارات  مثل املصمم التعليمي أو مصمم الوسائط قبل تصميم الدورة التدريبية. اترك ل

مع خيار التحقق مرة أخرى مع مالحظاتك ومزيد من التفاصيل   الدورة، النهائية عندما تبدأ في تصميم / تطوير وتقديم 

 .8في الفصل 

  القرارات، ذ  ستكون قادًرا على أن تكون أقل انتظاًما وأسرع في اتخا  األسئلة،بعد أول مرتين أو ثالث مرات من العمل على  

ولكن األسئلة واإلجابات على األسئلة يجب أن تكون دائًما حاضرة في رأسك عند اتخاذ القرارات املتعلقة بوسائل اإلعالم  

 للتدريس.

Sمن هم طالبك؟ : 

ما هي رسالة أو سياسة مؤسستك أو إدارتك أو برنامجك فيما يتعلق بالوصول؟ كيف سيتم دعم الطالب الذين   .1

 انية الوصول إلى التكنولوجيا املختارة؟ ليس لديهم إمك

ما هي التركيبة السكانية املحتملة للطالب الذي سوف تدّرسهم؟ ما مدى مالءمة التكنولوجيا التي تفكر في   .2

 استخدامها لهؤالء الطالب؟ 

 خارج الحرم  .3
ً
فما هي التقنيات التي سيمكنهم   الجامعي،إذا كان يجب أن يتم تعليم طالبك على األقل جزئيا

 الوصول إليها بشكل مناسب ومنتظم في املنزل أو العمل؟ 

سياستك   -أو ينبغي أن تكون  -فما هي   الجامعي،إذا كان من املقرر أن يتم تدريسهم جزئًيا على األقل في الحرم  .4

 اسة إدارتك فيما يتعلق بوصول الطالب إلى تقنيات التعلم في الصف؟ أو سي 

 ما هي املهارات الرقمية التي تتوقع أن يحصل عليها طالبك قبل بدء البرنامج؟  .5

فهل ستكون قادًرا على تقديم خبرات تدريس   التكنولوجيا،إذا كان من املتوقع أن يوفر الطالب وصولهم إلى  .6

 أو استخدام هذه التقنية؟ فريدة من نوعها تبرر شراء  

ما األساليب السابقة للتعلم التي يحتمل أن يجلبها الطالب إلى برنامجك؟ ما مدى توافق هذه الطرق السابقة   .7

للتعلم مع الطريقة التي تحتاجها لتدريس الدورة؟ كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتلبية اختالفات الطالب  

 في التعلم؟

E االستخدام: سهولة 

 الطالب؟سواًء من قبلك أو من قبل   فيها، ما مدى سهولة استخدام التكنولوجيا التي تفكر  .8

 ما مدى وثوقية التكنولوجيا؟  .9

 ما مدى سهولة الحفاظ على التكنولوجيا وتحسينها؟  .10
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توقع أن تتو  .11 قف عن العمل  الشركة التي توفر األجهزة أو البرامج الهامة التي تستخدمها: هل هي شركة مستقرة ال ي 

أم أنها شركة جديدة؟ ما هي االستراتيجيات املعمول بها لتأمين أي مواد تعليمية   املقبلين، في العام أو العامين 

 رقمية تقوم بإنشائها في حالة توقف املؤسسة التي توفر البرنامج أو الخدمة عن الوجود؟

 ا أو فيما يتعلق بتصميم املواد؟سواء من حيث التكنولوجي الكافي،هل لديك الدعم الفني واملنهي  .12

ما مدى سرعة تطور هذا املوضوع؟ ما مدى أهمية تغيير املواد التعليمية بانتظام؟ ما هي التكنولوجيا التي سوف   .13

 تدعم هذا أفضل؟

 و / أو ما أهمية أن أفعلها بنفس ي؟  التغييرات، إلى أي مدى يمكن تكليف شخص آخر بإجراء  .14

ليها على األرجح الستخدام التكنولوجيا الجديدة في تدريس ي؟ هل سيكون  ما هي املكافآت التي سأحصل ع .15

أو هل يمكنني أيًضا تغيير طريقتي في التدريس باستخدام   الوحيد،استخدام التكنولوجيا الجديدة هو االبتكار 

 هذه التقنية للحصول على نتائج أفضل؟ 

 ما هي مخاطر استخدام هذه التكنولوجيا؟  .16

Cحيث املال والوقت؟ : ما هي التكلفة من 

 ما الذي يمكنك القيام به بسرعة وسهولة؟  وقتك؟ما هي الوسائط التي قد يستغرق تطويرها الكثير من  .17

ثم   التعليمية، كم من الوقت تقضيه في تحضير املحاضرات؟ هل من األفضل قضاء هذا الوقت في إعداد املواد  .18

 لوجه(؟ 
ً
 استخدام الوقت الذي تقضيه في إلقاء محاضرات للتفاعل مع الطالب )عبر اإلنترنت و / أو وجها

املبتكرة؟ كيف يمكنك استخدام هذا   هل هناك إمكانية للتمويل اإلضافي للتطبيقات التعليمية أو التكنولوجية .19

 التمويل على أفضل وجه؟ 

ما نوع املساعدة التي يمكن أن تحصل عليها في مؤسستك من املصممين التعليميين ومحترفي الوسائط لتصميم   .20

 الوسائط وتطويرها؟

  مفتوح، رس ي  ما املصادر التعليمية املفتوحة التي يمكن استخدامها لهذه الدورة؟ هل يمكنك استخدام كتاب مد .21

وبالتالي توفير تكلفة شراء الكتب املدرسية للطالب؟ هل يمكن للمكتبة أو مجموعة دعم تقنية التعلم الخاصة  

 بك املساعدة في تحديد املوارد التعليمية املفتوحة املحتملة لدورتك؟

Tالتدريس وغيرها من العوامل التربوية : 

 من حيث املحتوى واملهارات؟ ما املخرجات التعليمية املطلوبة من التدريس،  .22

 التعليمية؟ ما االستراتيجيات التعليمية التي ستستخدمها لتسهيل املخرجات  .23

من حيث عرض املحتوى وتنمية   الدورة، ما الخصائص التربوية الفريدة للنص التي ستكون مناسبة لهذه  .24

 املهارات؟ 

من حيث عرض املحتوى وتنمية   رة، الدو ما الخصائص التربوية الفريدة للصوت التي ستكون مناسبة لهذه  .25

 املهارات؟ 

من حيث عرض املحتوى وتنمية   الدورة،ما الخصائص التربوية الفريدة للفيديو التي ستكون مناسبة لهذه  .26

 املهارات؟ 

من حيث عرض املحتوى وتنمية   الدورة،ما الخصائص التربوية الفريدة للحوسبة التي ستكون مناسبة لهذه  .27

 املهارات؟ 

من حيث عرض   الدورة، ما الخصائص التربوية الفريدة لوسائل التواصل االجتماعي التي ستكون مناسبة لهذه  .28

 املحتوى وتنمية املهارات؟ 
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 لوجه في هذ .29
ً
 ه الدورة؟ ما الذي يجب فعله وجها

I :التفاعل 

ما أنواع التفاعل التي ستكون أكثر فائدة؟ ما الوسائط أو التكنولوجيا    تطويرها،  أحاول فيما يتعلق باملهارات التي   .30

 التي يمكنني استخدامها لتسهيل هذا النوع من التفاعل؟ 

  مهاراتهم،ما أنواع التفاعل التي ستنتج توازًنا جيًدا بين فهم الطالب وتنمية    لوقتي،من حيث االستخدام الفعال   .31

 يه شخصًيا أو عبر اإلنترنت مع الطالب؟وما هو مقدار الوقت الذي سأتفاعل ف

O التنظيمية: القضايا 

ما مقدار ونوع املساعدة التي يمكنني الحصول عليها من املؤسسة في اختيار واستخدام الوسائط للتدريس؟ هل   .32

يمكن الوصول إلى املساعدة بسهولة؟ ما مدى جودة املساعدة؟ هل لديهم االحتراف اإلعالمي الذي سأحتاجه؟  

 م حديثون في استخدام التقنيات الحديثة للتدريس؟ هل ه 

دراس ي و / أو للتعاقد مع مساعد تدريس حتى أتمكن من التركيز على   معي لفصلهل هناك تمويل كاٍف للتعاقد   .33

 تصميم دورة جديدة أو مراجعة دورة تدريبية موجودة؟ هل يوجد تمويل لإلنتاج اإلعالمي؟ 

مثل استخدام نظام إدارة التعلم أو    "،ات واملمارسات واإلجراءات "القياسيةإلى أي مدى يتعين علي اتباع التقني .34

 أو هل سيتم تشجيعي ودعمي لتجربة ش يء جديد؟  املحاضرات، نظام التقاط 

N :التشبيك 

مع آخرين مثل املتخصصين في   التدريبية،ما مدى أهمية تمكين املتعلمين من التواصل خارج إطار الدورة  .35

االستفادة    الطالب،أو تعلم    للدورة،املوضوع واملهنيين في هذا املجال واألشخاص املعنيين في املجتمع؟ هل يمكن  

 من هذه الروابط الخارجية؟ 

فضل طريقة للقيام بذلك؟ استخدام وسائل التواصل االجتماعي حصرا؟  فما هي أ مهًما، إذا كان هذا األمر  .36

دمجها مع التكنولوجيا التعليمية القياسية األخرى؟ تفويض املسؤولية عن تصميمها و / أو إدارتها للطالب أو  

 املتعلمين؟ 

S والخصوصية: األمن 

 سات مؤسستي في هذا الصدد؟ما معلومات الطالب التي يجب علي الحفاظ على خصوصيتها وأمنها؟ ما سيا .37

من في مؤسستي يستطيع أن   مؤسستي؟ ما املهددات التي يمكن من خاللها انتهاك سياسات الخصوصية في  .38

 ينصحني بهذا؟ 

لتبقى متاحة فقط   مغلقة،التي أحتاج إلى االحتفاظ بها خلف أبواب  وجدت، إن  والتعلم،ما مجاالت التعليم  .39

 بية الخاصة بي؟ ما أفضل التقنيات التي تسمح لي بذلك؟ للطالب املسجلين في الدورة التدري

هي مجرد اقتراحات. قد ترغب في إضافة أسئلة أخرى )أو تجاهل بعض األسئلة( وفًقا للسياق الذي    39الـ  هذه األسئلة  

 ستعمل فيه. 
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 والبحوث واملنظمات، اإلنترنت،معايير جودة التعليم عبر  3امللحق 

 
 كندا 

Barker, K. (2001) Creating quality guidelines for online education and training: consultation workbook Vancouver  
BC: Canadian Association for Community EducationBC Ministry of Education (2010) Standards for K-12 
Distributed Learning in British Columbia v3.0 Victoria BC: 

BC Ministry of Education 

 الواليات املتحدة األمريكية
Quality Matters http://www.qmprogram.org/rubric 

 

 اململكة املتحدة 
JISC (2009) Effective Practice in a Digital Age Bristol UK: JISC 
JISC (2004) Effective Practice with e-Learning Bristol UK: JISC Europe 

 أوروبا
European Open Quality Initiative (OPAL) 

 

 السويد 

يم التعليم اإللكتروني في التعليم العالي" جزًءا من  و "جودة التعليم اإللكتروني: جوانب ومعايير تق 2008يعد تقرير عام 

  اإللكتروني، مسعى مستمر من ِقبل الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي لتطوير املعرفة حول الجودة في التعليم 

 يم الجودة في إطار نظام وطني لضمان الجودة. و وكيف يمكن تق

 نيوزيالندا
Marshall, S. (2006). E-Learning Maturity Model Version Two: New Zealand Tertiary Institution E-Learning 
Capability: Informing and Guiding E-Learning Architectural Change and Development Project Report. Wellington 
NZ: New Zealand Ministry of Education 

 أستراليا 
E-standards for Training (http://e-standards.flexiblelearning.net.au/) 

 كومنولث التعلم 
Quality Assurance Microsite: http://www.col.org/QualityMS 
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Perspectives on Distance Education: Towards a Culture of Quality: http://www.col.org/PSQuality 
Quality Assurance Toolkit: Teacher Education: http://www.col.org/QAToolkit_TE 
Quality Assurance Toolkit: Higher Education: http://www.col.org/QAToolkit_HE 

 

 املنظمات التي تركز على ضمان الجودة في التعليم اإللكتروني

( لديها في رأيي نهج مستنير للغاية لضمان الجودة. موقع EFQUELاملؤسسة األوروبية للجودة في التعليم اإللكتروني )

EFQUEL  .اإللكتروني يستحق االستكشافUNIQUe  .هي شهادة ضمان جودة التعليم اإللكترونيJISC   هي منظمة

ث  شبكة تكنولوجيا املعلومات التابعة لجامعة اململكة املتحدة ولديها برنامج تعليمي ممتاز يتضمن معايير الجودة والبح

 واالبتكار.  

 منظمات دولية 

epprobate   هي عالمة عاملية للجودة في املناهج التعليمية ، وهي مبادرة من ثالث منظمات: شبكة وكالة التعليم

(LANETO و ، )Agence Wallonne des Télécommunication (AWT)   ومركز خدمة جودة التعليم اإللكتروني. لدى

epprobate  خدمات التعليم عبر اإلنترنت 2012وتم إطالقه في نهاية مارس  دولة، 30ثر من ن وشركاء في أكو مراجع.

 للطالب

هناك أيًضا شروط أخرى غير اإلدارة والتعليم التي تسهم في أنظمة التعليم اإللكتروني عالية الجودة. يعد النقل املرن  

واملواقع اإللكترونية الحكومية التي توفر معلومات  لالعتمادات التي تعترف باملؤهالت التي يتم الحصول عليها عبر اإلنترنت  

عناصر أساسية لنظام التعليم    القضائية،فرة عبر اإلنترنت ضمن واليتها  ادقيقة وموثوقة حول البرامج عالية الجودة املتو 

 انظر:  أمثلة، للحصول على   الجودة.اإللكتروني عالي 
BC Transfer Guide 
Education Planner 
BCCampus 
eCampus Alberta 
Contact North 

 

 البحث في ضمان الجودة 

عتمد( و "ما بعد التقليدي" )
 
 غير املعتمد(    املفتوح،قد تكون أفضل تغطية لقضايا الجودة في كل من التعليم الرسمي )امل

Butcher, N. and Wilson-Strydom, M. (2013) A Guide to Quality in Online Learning Dallas TX: Academic 
Partnerships 
Butcher, N. and Hoosen, S. (2014) A Guide to Quality in Post-traditional Online Higher Education Dallas 

 

إذا كنت تستخدم البحث ضمن باب "الجودة" أو "ضمان الجودة" على موقع الويب الشخص ي  األكاديمية: الشراكات 

 مقالة أو منشور حول هذا املوضوع على هذا املوقع. 100فستجد أكثر من  ،tonybates.ca  بي،الخاص 
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 : مراجعات مستقلة بتكليف4امللحق 
 عملية املراجعة املستقلة

 املفتوحالنشر التجاري مقابل النشر 
سوف يبحث الناشرون التجاريون عن مراجعات مستقلة في مرحلتين   مدرس ي،قبل نشر كتاب أكاديمي أو كتاب  عادة،

ثم عندما يتم إرسال املسودة الكاملة األولى إلى الناشر. باإلضافة إلى   لكتاب، من العملية: عندما يقدم املؤلف اقتراًحا 

  القرار، سيكون لدى شركة النشر محرر متخصص داخلًيا، وهو الشخص الرئيس ي في عملية صنع    الخارجيين، املراجعين  

ولكن حتى ذلك الحين سيأخذ املحرر عادة االقتراح النهائي إلى لجنة داخلية أو إلى اجتماع مجلس اإلدارة للموافقة  

  الثانية، وأحياًنا أطول في املرحلة  هر،أشالنهائية. يمكن أن تستغرق كل مرحلة من هذه املراحل مدة تصل إلى ثالثة 

يمكن مراجعته    الكتاب،بعد نشر    أخيًرا،أطول من ذلك بكثير إذا كان املؤلف مطلوًبا إلجراء تغييرات جوهرية قبل النشر.  

 مرة أخرى بشكل مستقل في املجالت األكاديمية املتخصصة في هذا املجال. 

إال أن العملية    للمؤلف،املطولة هذه يمكن أن تكون محبطة للغاية بالنسبة  على الرغم من أن عملية املوافقة واملراجعة  

وهذا هو أحد   الجودة،واألهم من ذلك أنها جزء من عملية مراقبة  املالحظات،تضمن حصول املؤلف على الكثير من 

عد عوامل 
 
 همة في عملية التفرغ األكاديمي والترقية.م األسباب التي تجعل الكتب ت

على الرغم من أن الكتب املدرسية   العمليات،لكتب التي ينشرها املؤلف بنفسه إلى اتباع أي من هذه ال تحتاج ا

تتم مراجعتها بشكل شبه دائم من قبل    ،BCcampus openbookمشروع  أو    OpenStaxمثل تلك املوجودة في    املفتوحة، 

 تب. هيئة التدريس في الوالية القضائية التي قد يتم فيها اعتماد هذه الك

هذا الكتاب مختلف إلى حد ما. تم كتابته من الصفر لسوق مختلفة، فهو يستهدف أعضاء هيئة التدريس   ذلك،ومع 

وهو ليس جزًءا من مشروع الكتب املدرسية املفتوح الذي تديره حكومة كولومبيا البريطانية.    الطالب،وليس    واملدربين،

 إال أنها لم تكن مسؤولة عن تحرير أو مراجعة الكتاب.  ية،أساس قدمت خدمات فنية    BCcampusعلى الرغم من أن 

سيتم نشر هذه   ،BCcampusوكما هو الحال مع الكتب املدرسية  مستقلة،لذلك قررت الحصول على ثالث مراجعات 

 املراجعات دون تغييرات كجزء من الكتاب.

 معايير اختيار املراجعين
 تم استخدام املعايير التالية:  املحتملين،لدى اختيار املراجعين 

 االستقالل 

ينبغي العثور على مراجعين موضوعيين قدر اإلمكان. كنت بحاجة إلى   مستقلة،من أجل إجراء مراجعة  الواضح،من 

نظر   40العثور على محترفين في املوضوع لم يكونوا على صلة وثيقة بي خالل  عاًما من العمل في هذا املجال والذين سي 

 ى أنهم موضوعيون و "بعيدون" بما فيه الكفاية عني وعن حياتي املهنية.إليهم عل

 تمرس في مجال املوضوعالأو  التأهيل  

كنت بحاجة إلى مراجعين كانوا أيًضا خبراء في مجال التعليم والتعلم الرقمي أو التصميم التعليمي   التأهيل، من حيث 

يجب أيًضا أن   املعايير، لرغم من وجود الكثير ممن يستوفون هذه أو التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم املفتوح. على ا

 يكونوا مستقلين. 

فقد كان من املهم العثور على مراجع واحد على   واملدرسين،نظًرا ألن الكتاب يستهدف أعضاء هيئة التدريس  أيًضا،

  السابق، فوا أو لم يشاركوا في عملي  األقل من أعضاء هيئة التدريس الرئيسيين املهتمين بالتدريس والتعلم ولكنهم لم يعر 

 وممن يستطيعون الحكم عليه بدقة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أو املدربين. 
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 االستعداد والتوافر

 ما يقوم الناشرون بدفع رسوم رمزية للمراجعين    500إن حجم العمل الذي تتطلبه مراجعة كتاب من  
ً
صفحة كبير. عادة

ولكنه على األقل يساعد في بدء   األمر، بأي حال من األحوال العمل الذي ينطوي عليه  وهو ما ال يعوض الخارجيين، 

عّد   كمؤلف،لو أني دفعت للمراجعين   ذلك،العمل. ومع   فقد ي 
ً
 غير مباشر استقالل املراجعين.  ذلك تأثيرا

 أو  
ً
ة على الفور على مراجعة الكتاب.  وافق ثالث  كليهما،تواصلت مع أربعة مراجعين استوفوا أحد املعيارين املذكورين آنفا

. قام كل من الثالثة الذين وافقوا على إجراء مراجعة بتقديم  
ً
لم يطلب أي من املراجعين الذين اتصلت بهم أتعابا

 مراجعتهم خالل شهر واحد. تتضمن مقدمة كل 
ً
 للمراجع الذي قدمها.  مراجعة وصفا

 املبادئ التوجيهية للمراجعة 

بإرسال رسالة أو مستند قياس ي يحدد مبادئ توجيهية   املراجعين،عند تكليف  التجاريون،عادة ما يقوم الناشرون 

وتحديد ما   املراجعين،لضمان االتساق بين  والتوزيع،ملراجعة الكتاب في مسودته األولى ونسخته الكاملة قبل الطباعة 

إال أن   معين،على عناصر خاصة في كتاب يريده الناشر. على الرغم من أن محرر النشر في بعض األحيان يطلب التركيز 

 هناك أيًضا عدًدا من اإلرشادات العامة. 

حيث يقع على عاتق املؤلف مسؤولية تقرير ما إذا كان   ذاتًيا،يختلف املوقف إلى حد ما عن كتاب مدرس ي يتم نشره 

وضع اإلرشادات املناسبة للمراجعين. على الرغم من أنني    كذلك،كان األمر    مستقلة، وإذا يجب الحصول على مراجعات  

 ه،أدناواملوضحة   املقترحة، إال أنني أرسلت إليهم بعض اإلرشادات  الخاصة، شجعت املراجعين على استخدام معاييرهم  

 للمراجعين الخارجيين للكتب املدرسية املفتوحة:  BCcampusواملأخوذة من املبادئ التوجيهية التي يستخدمها 

 إلى أي مدى نجح الكتاب في تلبية احتياجات السوق األساسية )أعضاء هيئة التدريس واملدربين(؟ .1

 نقدًيا للقضايا  واألدلة،هل يستوفي الكتاب متطلبات العمل العلمي؟ هل يستند إلى البحوث  .2
ً

وهل يوفر تحليال

 الرئيسية في هذا املجال؟ 

هل يوفر مبادئ توجيهية وعملية قائمة على األدلة ألعضاء هيئة التدريس واملعلمين من شأنها أن تساعدهم على   .3

 تحسين تعليمهم؟ 

 هل يغطي بشكل كاف القضايا املعاصرة الرئيسية في التدريس في العصر الرقمي؟ .4

 هل الكتاب مكت .5
ً
 وب بشكل جيد؟ هل يقرأ جيدا

ً
م جيدا

 
؟ هل هناك أخطاء في القواعد أو أخطاء  ؟ هل هو منظ

 مطبعية خطيرة؟ هل تم اختيار الرسومات واألمثلة بشكل مناسب؟

املطلوبة قبل أن تتمكن من التوصية بهذا الكتاب؟ ما التغييرات الطفيفة   وجدت،إن  الرئيسية، ما التغييرات  .6

 ها؟ التي ترغب في إجرائ

 فهل تنصح به للنشر؟ تجاري، إذا كان سيتم تقديم هذا الكتاب إلى ناشر  .7

 كما وردت.  منفصل، فيما يلي ننشر املراجعات الكتب بشكل 

 

 

 

 

 



460 
 

 مراجعة من منظور أعضاء الهيئة التدريسية: البروفيسور جيمس ميتشل

الواليات املتحدة   بنسلفانيا، دريكسيل،جامعة  والبيئية،أستاذ ومدير برنامج الهندسة املعمارية  ميتشل،جيمس 

 األمريكية. 

وسوف يستمر في التغير. حتى أولئك الذين لم يبلغوا من   ويتغير، تغير،يدرك الكثير منا أن الكثير في بيئتنا املهنية قد 

: البحث في غوغل؛ املستندات املشتركة،  العمر عتّيا يعتمدون على األدوات التي لم تك
ً

ن موجودة عندما كنا أطفاال

واألدوات التحليلية، واملحاكاة، ومقاطع الفيديو، وليس آخرها الهاتف الخلوي. نشك في أن هذه التغييرات يجب أن  

ولئك الذين يرغبون  تنعكس على من وماذا وكيف ندرس. التدريس في عصر رقمي هو املرشد امليداني الدكتور توني بيتز أل 

ستكون هناك نفس القهقهقة التي نسمعها عند قراءة   عام،في استكشاف هذه القارة الجديدة. ربما في غضون مئة 

من الصعب  ذلك،اآلراء األولى لألوروبيين حول األمريكتين التي لم يزوروها قط أو ربما اقتربوا من ساحلها الشرقي. ومع 

 تس. تخيل مرشد أفضل من الدكتور بي

هل املؤلف ذو مصداقية؟ هل يمكنك التحقق مما يقوله؟ هل يقدمه بطريقة منظمة؟ هل لديه خبرة ذات صلة؟ هل  

كل هذه األسئلة    عناإلجابة    عنه؟مارس ما يدعو إليه؟ هل يتضمن هذا "الكتاب" أمثلة على النهج الجديد الذي يدافع  

كنولوجيا لن تحل جميع املشاكل. يجب عدم التخلي عن التفكير  هي "نعم". هناك أيًضا بعض اآلراء الرائعة "ال". الت

 الناقد.

،
ً
هل الدكتور بيتس موثوق؟ من الصعب تخيل شخص يتمتع بخبرة أفضل. خالل حياته املهنية التي دامت خمسين    أوال

ورات عبر اإلنترنت  وطور ودر س د املفتوحة، وساعد في تأسيس جامعة اململكة املتحدة  ابتدائية، دّرس في مدرسة  عاًما، 

وقدم استشارات في جميع أنحاء العالم. لقد كتب العديد من األوراق العلمية والكتب. لقد قام   متمازجة، ودورات

 بواجبه.

يمكنك التحقق مما يقول؟ نعم. يستشهد هذا الكتاب كلما كان ذلك ممكًنا باملصادر التي تحتوي على روابط نشطة  

 در. إنه متناسق وشامل. لتسهيل عملية التحقق من املص 

من    التغيير،هل تم تقديم املواد بطريقة منظمة؟ نعم. استعراض لجدول املحتويات يدل على أنه يبدأ بمعالجة مسألة  

 لوجه وعبر    املعرفة،خالل فحص طبيعة  
ً
  واالعتبارات   اإلنترنت،ثم ينتقل إلى الطرق التي يمكن أن يجري بها التدريس وجها

وأخيرا طرق اختيار وتقييم ودعم النهج املختلفة. قام بتغطية املوضوعات بطريقة    الوسائط،التفصيلية لالختالفات بين  

 وأيًضا القفز بسرعة إلى منطقة 
ً
 ذات أهمية خاصة. تسمح للقارئ باالنتقال تدريجيا

 هل تتقدم هذه الوثيقة إلى ما هو أبعد من الكتاب التقليدي؟ هل يمارس الدكتور بيتس ما يدعو إليه؟ نعم. 

لكنه استفاد من تجربة اإلنترنت. جدول املحتويات موجود   تقليدًيا،( إلى حد كبير كتاًبا TOCيشبه جدول املحتويات )

دائًما في شريط جانبي يحتوي على روابط نشطة. قام توني بإدخال صوته في مقاطع صوتية. توضح مقاطع الفيديو  

 
ً
  ية، األهم ولكن بنفس القدر من  البراعة، . بمزيد من وجهة نظره عند االقتضاء. املراجع هي روابط كلما كان ذلك ممكنا

مع دعوة القراء إلى تحسين الكتاب من خالل   مدونة، يعد الكتاب وثيقة حية. تمت صياغته عبر اإلنترنت من خالل 

إنه ليس أقل من مهندس(. جرى تقديم الكتاب بموجب   املراجع،االستجابة )هذه هي الطريقة التي شارك بها هذا 

فإن   ذلك،ء منه مع اإلسناد املناسب. عالوة على ترخيص املشاع اإلبداعي بحيث يمكن ألي شخص استخدام أجزا

 اإلصدار املنشور عبر اإلنترنت منظم بحيث يمكنه أن يتطور. 

جميع األسئلة؟ تعزز خبرة الدكتور بيتس الطويلة واألساسيات البريطانية القوية منهجه   عن هل تجيب التكنولوجيا 

التفكير من الدرجة    الكتاب،كما يوضح    يقدر،قاليد التعليم. إنه  بشكل كبير في إدراكه ألهمية نهج املعلم املعرفي وكذلك ت

الثانية املتمثل في تجريد الخطاب األكاديمي. إنه يدرك أن االعتقاد في جدول السلوكيات سيؤدي إلى فهم مختلف تمام  
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ل ببسالة تضمينها في  االختالف ملا هو مهم في التعليم عن النهج البنائي أو الوصفي. إنه يعالج هذه االختالفات ويحاو 

إال أنني أظن   يذكره، العديد من املناقشات التفصيلية للعديد من الوسائط املتاحة اآلن. على الرغم من أن بيتس لم 

الذي كتب    (،1950فن التدريس لجيلبرت هيغيت )  املراجع،أنه سيكون متعاطًفا جًدا مع املرجع التعليمي املفضل لهذا  

 الكمبيوتر إلى تعقيد املسائل. دي تكنولوجياتؤ قبل فترة طويلة قبل أن 

.  نعم، هل هناك مواضيع مهمة غير مدرجة؟ 
ً
، وهذا ليس مفاجئا

ً
 بما نعرفه من   أوال

ً
هناك القليل من االهتمام نسبيا

وكيفية تحديد متى يكونون   يعوقهم، وما الذي  يحفزهم، وما الذي  الفردي، بحوث جيدة حول كيفية تعلم الطالب 

والعديد من الطرق ملقاربة نفس األهداف. من املؤكد أن الوسائط املتعددة التي يقدمها هي   معينة، اربة مستعدين ملق

لكن بيتس يركز على أدوات التوصيل أكثر من فهم احتياجات الطالب. هل ذلك   طالب،وسائل لتلبية متطلبات كل 

  بريدجز،  أمبروز،تاب كيف يعمل التعلم )هذه الوثيقة جًدا. إن ك  أيًضا لتوسعت لو كان قد حاول ذلك  ال، س يء؟ 

 ( سيكون رفيًقا رائًعا لكتاب التدريس في العصر الرقمي. 2010نورمان  لوفيت، ديبيترو،

 أنماط التعليم الجديدة هذه   وباملثل،
ً
جرى التعامل بالحد األدنى مع كيفية تغيير املؤسسات الحالية بحيث تتبنى فعال

وليس الشخص الذي يتمتع   العليا،ستهدف لهذه الوثيقة هو املعلم أو طالب الدراسات  وأن تعمل وفًقا لها. الجمهور امل 

 حيث قض ى الدكتور بيتس سنوات عديدة في العمل مع صانعي  
ً
بقدرة مالية. مما ال شك فيه أن هذا كان قراًرا واعيا

 للجيل القادم. على أمل أن يصبحوا صناع القرار  األفراد،القرار األكاديمي. إنه يحاول هنا تمكين  

وهل ستستمتع به؟ نعم بالتأكيد إذا كنت تشعر بعدم االرتياح من صنع الباروكات األنيقة بينما يقدم   ستقرؤه،هل 

  واضحة، أن تفكير الدكتور بيتس يقوم على أسس منظمة وشاملة. كتاباته  ذلك،. واألهم من T - السيد فورد املوديل

.  وفيرة،واملراجع 
ً
 ومجموعة متنوعة من األمثلة. ستكون جهودك مشكورة جدا

 

 2015يونيو  7تاريخ االستالم: 
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 مراجعة من منظور التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: السير جون دانيال

  املفتوحة، والنائب السابق ملستشار جامعة اململكة املتحدة    التعليم،الرئيس السابق لكومنولث    دانييل،بقلم السير جون  

 كبير مستشاري املاجستير الدولي للشراكات األكاديمية   اليونسكو، ومساعد املدير العام السابق للتربية في 
ً
وهو حاليا

 الصين. ماسترز، والتعليم في أكاديمية بيجين ديتا 

بتقطير الحكمة التي اكتسبها    التعليمية،ا في العالم في مجال التكنولوجيا  أحد أكثر املعلقين دراية وفكرً   بيتس،قام توني 

حول املوارد التعليمية    عاًما من العمل في هذا الكتاب التعليمي. على الرغم من أنه كان في السابق شكوٌك   50على مدى  

مما يجعل هذا العمل   ،BCcampusفقد نشر التدريس في العصر الرقمي ككتاب مدرس ي مفتوح من خالل  املفتوحة، 

 الرائع متاًحا لقراء عامليين كمشروع حيوي حي. 

 ضمن املنشورات املتزايدة حول التعلم عبر اإلنترنت. 
ً
،ثمة أربع ميزات تجعل هذا الكتاب متميزا

ً
يعالج بشكل مقنع   أوال

يقدم مساعدة مباشرة   ا، ثانيً متطلبات املهارة واملحتوى املتغيرة للتدريس والتعلم في القرن الحادي والعشرين. 

لألكاديميين العاملين في مجموعة متنوعة من األوساط املؤسسية الذين يواجهون تحديات وفرص دمج التكنولوجيا في  

ا،تعليمهم. 
ً
 مدته  ثالث

ً
 تاريخيا

ً
 بالبحوث   التدريس،عاًما حول استخدام التكنولوجيا في  50يقدم منظورا

ً
مستشهدا

لوسائل اإلعالم ذات الصلة منذ سبعينيات القرن العشرين وما بعدها كما كانت دائًما.  املتعلقة باستخدام الطالب 

 . BCcampusلهذا الكتاب اإللكتروني رصيًدا كبيًرا للمؤلف وفريق تحرير  والتنسيقات الجميلةيعكس الهيكل  أخيًرا،

في العصر الرقمي. وهي تبدأ   يتناول الفصل األول مقاصد ومتطلبات التدريس  عشر،من بين فصول الكتاب االثني 

واستكشاف التغيرات الهيكلية املعاصرة في االقتصادات   التعليم،بمناقشة التغييرات األساسية التي تحدث في 

وتحديد العالقة الصحيحة بين التعليم وسوق   الرقمي،واملجتمعات من أجل استخالص املهارات الالزمة في العصر 

يم في طرق التدريس. هل تتطور طبيعة املعرفة وكيف يمكن لآلراء املختلفة حولها أن  العمل وتقييم تأثير توسيع التعل

 تعدل مناهجنا في التدريس؟ 

الذي يشير إلى أن "الطالب هم على األرجح الجزء األكثر تغيًرا في التعليم العالي في السنوات الخمسين    األول،هذا الفصل  

وم هو تمكين أعداد متزايدة من الطالب املتنوعين بشكل متزايد لتحقيق  يمهد الطريق ملا يلي. التحدي الي "،املاضية

النجاح. إن محاوالت تعزيز أنظمة النخبة من خالل "إعادة عقارب الساعة إلى الخمسينيات" )تعليق بيتس على السياسة  

 الحالية في اململكة املتحدة( لن تخدم مجتمعات القرن الحادي والعشرين بشكل جيد. 

  والسلوكية،  املوضوعية،ل الثاني في نظرية املعرفة ويقدم وصًفا دقيًقا ومدروًسا جيًدا لنظريات التعلم: يغوص الفص 

والبنائية والترابطية. يلخص بوضوح النقاش املهم حول ما إذا كانت املعرفة تتغير. يخلص املؤلف إلى أن   واملعرفية،

 من مجرد تدريس املحتوى. لكنه يجادل بأن  األوقات تتطلب مزيًدا من التركيز على تطوير مهارات تط
ً
بيق املعرفة بدال

على الرغم من أن الطريقة التي يتم تمثيلها بها وتطبيقها    كثيًرا،تتغير  -وال ينبغي أن  -قيم وأهداف املعرفة األكاديمية ال 

 يجب أن تتطور. 

صل الثالث الخاص بالتعليم القائم  يتم تقسيم نقاط القوة والضعف في طرق التدريس املختلفة بشكل مفيد بين الف

على الحرم الجامعي فقط والفصل الرابع الخاص بالتدريس عبر اإلنترنت بالكامل. هذا هو الجانب الثاني املثير لإلعجاب  

في الحقيقة. ومما يبعث على    - وخاصة أعضاء هيئة التدريس األكاديميين    -من الكتاب: فهو يبدأ حيث يكون األشخاص  

املحادثات في حفالت  تجسد عفويةالتي   الحين،  بين -شبه الخيالية بال شك  -خاص تلك السيناريوهات  السرور بشكل

وفي غرف املوظفين املشتركة وفي املنازل عندما يناقش األكاديميون تأثير التكنولوجيا على عملهم وآخر ما يقلق    العشاء،

 عمداءهم. 
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لها. حفزت التغطية اإلعالمية املستمرة    5ويكرس الفصل    MOOCsبيتس هو معلق حاذق على نقاط القوة والضعف في  

االهتمام بالتدريس عبر اإلنترنت في كل مكان وجعلتها محرك التغيير. لكنها ما زالت في مرحلة مبكرة من   MOOCsل 

ية املستوى الالزمة  أو لتطوير املعرفة واملهارات عال التلقيني، النضج ولديها قيود هيكلية كبيرة لتطوير التعلم العميق أو 

فقد يحتل مكانة كبيرة وتحل محل بعض أشكال التدريس التقليدي   ،MOOCsفي العصر الرقمي. إذا تحسن تصميم 

قد ال تكون في التعليم العالي ولكن في معالجة   MOOCsمثل دروس املحاضرات الكبيرة. لكن التطبيقات الواعدة من 

 املجتمعي.  املشاكل العاملية الكبيرة من خالل العمل 

مفيدة بشكل خاص ألولئك الذين يقومون بتصميم التدريس عبر اإلنترنت. يالحظ بيتس   9إلى  6ستكون الفصول من 

 فيها    -من خالل تلخيصه لعقود من األبحاث حول التكنولوجيا التعليمية  
ً
 بارزا

ً
أن التقنيات هي وسائل    -التي كان مسهما

  8البحث من حيث أشكالها وأنظمة الرموز والقيم الثقافية. يقدم الفصل وهو ما يساعدنا على  للوسائط،مختلفة 

الختيار الوسائط الذي قام بتحسينه على مدار سنوات عديدة بطريقة مقنعة، بينما يستكشف   SECTIONS نموذج

 اختيارات طرق التوصيل.  9الفصل 

تتناول الفصول الختامية الثالثة اتجاهات التعليم املفتوح والتحدي املتمثل في ضمان الجودة والحاجة إلى دعم املعلمين  

والبحث   املفتوحة، والكتب املدرسية  املفتوحة، واملدربين في هذا العصر الرقمي. ستكون التطورات في املوارد التعليمية 

وأكثر ثورية بكثير ألنها ستحول السلطة من املعلمين إلى الطالب.  -  MOOCsية من  املفتوح والبيانات املفتوحة أكثر أهم

يعّرف الجودة بأنها "أساليب التدريس التي تساعد املتعلمين للنجاح على تطوير املعرفة واملهارات التي سيحتاجونها في  

للتعلم وتستوعبها. يوحي تصميم  العصر الرقمي" ويدافع عن مفاهيم جديدة للجودة تتعرف على الجوانب العاطفية 

ومعدالت التسرب املرتفعة في كليات الواليات املتحدة التي تبلغ مدتها سنتان والجديدة في التعليم    MOOCsالعديد من  

عبر اإلنترنت أن املؤسسات ال تتبع بعد أفضل املمارسات أو تطوير أساليب التدريس التي تستغل نقاط القوة في كل من  

 سية والتعلم عبر اإلنترنت.الفصول الدرا

يجادل املؤلف بأنه علينا أن ندرك حقيقة الحاجة إلى تدريب املعلمين على العصر الرقمي. "علينا أن ننتقل من   أخيًرا،

ومنهج حديث ومحدث لتدريب    الثانوي،نظام الهواة التطوعي إلى نظام تدريبي احترافي وشامل للتدريس في التعليم ما بعد  

مليء   رائع،يوفر هذا الكتاب الرائع منهًجا ملثل هذا التدريب. إنه عمل  ".س قبل الخدمة وأثناء الخدمةمعلمي املدار 

 بالسيناريوهات الجذابة والخبرات الحية. يوضح لنا توني بيتس كيف ندير النقاش حول التدريس في العصر الرقمي.

 

 2015يونيو  21تاريخ االستالم: 
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 جامعة ريرسون  الرقمي،لرقمي: استراتيجيات التعليم مراجعة من منظور التعليم ا

  ريرسون، جامعة  املستمر، كلية جي. ريموند تشانغ للتعليم  الرقمي،بقلم ليونورا زيفي وفريق استراتيجيات التعليم 

 كندا  أونتاريو، تورونتو،

 أحدث أعمال   للتعليم،كفريق واحد مكرس لدعم املعلمين في استخدام التكنولوجيا التعليمية كوسيلة 
ً
راجعنا معا

الذي يهدف إلى دعم التغيير التربوي في التعليم العالي. بعد عقود من املساهمات    الرقمي،التعليم في العصر    بيتس،توني  

 يتعلق  ابما في ذلك اثن التعليمية،جيا في تطوير قاعدة املعرفة والخطاب حول التكنولو 
ً
قدم   باملوضوع،عشر منشورا

بيتس اآلن للمعلمين في جميع أنحاء العالم هدية تساعدهم في املض ي قدًما في أوقات محيرة إلى حد ما. هذا الكتاب هو  

ا على نحو متزايد، والتي  وهي طريقة نشر املعرفة التي يتم تبنيه -نموذج في كثير من النواحي. تم نشره في شكل مفتوح 

 يجب على أي شخص في مجال البحث والتعليم أن يتعرف عليها.

( الكتاب "كمدرب" لدعم املدربين في تعزيز "التفكير واملعرفة" املطلوبين لنجاح الطالب في بيئات  2014يقدم بيتس )

ا القياس التدريبي إلى الحد الذي يقدم  (. يرتقي هذا العمل إلى هذ 1التعلم التي تتأثر بشكل متزايد بالتكنولوجيا )ص 

 التربويين؛فيه نظام تدريب واقعي للمساعدة في تعزيز مهارات التصميم التعليمي وصنع القرار لدى املعلمين واإلداريين 

 وعرضها على أفضل وجه لدعم   ذلك،ومع 
ً
مثلما يجب تنظيم التحف الفنية ومحتوى التدريس املحسن تكنولوجيا

 طلب أفكار وتعليقات بيتس مزيًدا من التنظيم والتوضيح لتحسين استفادة الجمهور منها. تت املتعلمين، 

واحدة من أعظم نقاط القوة في التعليم في العصر الرقمي هي أن بيتس يوجه املناقشة باتجاه التسهيل النشط للتعلم  

 من النقل السلبي للمعرفة. من 
ً
ددة وأهدافه املعلنة وكيف ستحدث  يوضح بيتس أهمية مواضيعه املح البداية،بدال

ا ملموًسا في املمارسة املهنية لجمهوره املقصود. لدعم عمله ومالحظاته 
ً
من خالل املراجع   القراء،يوجه  الخاصة،فرق

ر بالنظريات واملفاهيم من خالل سيناريوهات تشبه املقاالت    والروابط،
ّ
إلى العديد من املوارد القيمة والتكميلية. إنه يذك

ودراسات الحالة من مجموعة من مؤسسات التعليم العالي. مثل أي   الحقيقي،واألمثلة العملية في العالم  صيرة،الق

ر  يِسّ بما في ذلك النصوص والوسائط الغنية مثل مقاطع   التنسيقات،املحتوى في مجموعة من  Batesيقدم  جيد، م 

سئلة التأملية القراء على تطبيق أفكار بيتس على الفور  الفيديو والصور والرسوم التوضيحية. تحفز أنشطة التعلم واأل 

يعد الكتاب بمثابة كتاب تمهيدي هائل في مجال التدريس الفعال لجميع أساليب التعليم    النحو،على أعمالهم. على هذا  

 والتعلم. 

ة والوسائط الجديدة.  من كتاب التدريس في العصر الرقمي توجه القارئ عبر عالم التكنولوجيا التعليمي  8إلى    6الفصول  

فإن هذه الفصول هي ما   دوراتهم، بالنسبة للمدربين ومصممي الدورة الذين يستكشفون وسائط مختلفة لتحسين 

وينقل   التعليم،املنشور مسبًقا يحدد متى وملاذا نستخدم الوسائط في    SECTIONS"يجب أن تقرأ". يقدم بيتس نموذج  

 بشكل واقعي املضاعفات التي يمكن أن تح
ً
  يط تنفيذها. في حين أن هذه الفصول شاملة وتقدم دعما

ً
  عمليا

ً
  متنوعا

فإن الكتاب سيستفيد من دراسة إضافية للقضايا مثل تأثير تقنيات الهاتف املحمول على اختيار الوسائط    القرار،لصنع  

 ومتطلبات االمتثال لسهولة الوصول. 

اإلستراتيجي لعملية تأليف مفتوحة وشفافة قد أثار بعض التحديات أمام التنظيم والوضوح في   قد يكون اختيار بيتس 

إلى املجتمع املنهي   مدونته،تم توزيع الكتاب للتعليق عليه بين زمالء بيتس، ومن خالل  الرسمي، الكتاب. قبل إطالقه 

أن تحل محل التحرير    شك،على الرغم من أنها قيمة بال    املشاورات، األوسع. ال يمكن لنوع التعليقات الناشئة عن هذه  

 النشر التجاري. على سبيل 
ً
بعد إقامة أساس نظري وعملي متين في نظريات  املثال،املاهر واملنهي الذي يرافق عادة

 يدرس موضوًعا ال مفر م  ،4إلى    1وأساليب التدريس في الفصول من  
ً

 وطويال
ً
 كامال

ً
نه ومثير للجدل هو  يقدم بيتس فصال

(. ليس هناك شك في أن كتاًبا كهذا يجب أن يعترف  5)الفصل  MOOCsالدورات التدريبية املفتوحة على اإلنترنت أو 
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 (؛نظًرا ملدى انتشاره وتأثيره على املجال )ويقوم بيتس بذلك خالل العديد من فصوله األخرى  ويفحصه،بهذا االتجاه 

عند االقتضاء عبر   5ًدا إذا أمكن إعادة توزيع بعض رسائله الرئيسية من الفصل سيكون تدفق الكتاب جي ذلك،ومع 

بشكل أكثر فاعلية إذا تم وضعه في وقت  التوصيل،الذي ينظر في طرق  التاسع،قد يتكامل الفصل  وباملثل،الكتاب. 

ضع قسم   ذلك، إلى (. باإلضافة 4و 3أي بجوار الفصول الخاصة بأساليب التدريس )الفصالن  الكتاب، مبكر من  و 

في بداية كل فصل وفي نهايته. قد يؤدي تقديم نسخة واحدة    -وهي ميزة مفيدة للغاية للكتاب    - "املستخلصات الرئيسية"  

إلى تبسيط املحتوى. إن معالجة قضايا التسلسل والتكرار مثل هذه ستعزز   فصل،في نهاية كل  القسم،فقط من هذا 

 التأثير العام لرسالة بيتس. 

تظل الحقيقة هي أن بيتس شارك معرفته الوافرة املفصلة   الكتاب،د تحديد بعض النقاط البارزة والعيوب في بع

بطريقة جذابة ويمكن الوصول إليها. القراء الذين قد ال يكونون على دراية بمنشوراته السابقة سيحصلون على خالصة  

ن  و املخلص  ون بينما سيجد املتابع التعليمية،لتكنولوجيا سريعة حول القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها في مجال ا

نظًرا   النهاية،لعمله السابق أن تحليل بيتس للوضع الحالي للحقل مفيد للغاية وعملي أكثر من أي وقت مض ى. في 

يس ي. في قد يأخذ القراء منه ما يناسب احتياجاتهم التعليمية وأسلوبهم املنهي وسياقهم التدر  للكتاب،للتنسيق املفتوح 

يذكر بيتس في املقدمة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها استخدام الكتاب. بالنظر إلى أن بيتس    الواقع،

فإن بعض االهتمام اإلضافي بتنظيم وتسلسل مواده سيساعد على ضمان حصول    "،قد عّرف الكتاب بأنه "عمل مستمر

 صر العمل. القراء على قيمة متساوية من كل عنصر من عنا

إنه عالمة على شغف حقيقي بعمل املرء والتزامه الثابت للنهوض باملجال وتطويره. توني بيتس هو مثال بارز على هذا  

  املستمر. النوع من العاطفة ويوضحه من خالل هذا الكتاب ومن خالل تفانيه في التحسين 

 

 2015يونيو  26تاريخ االستالم: 
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  على األنشطةردود الفعل 

 1االستنتاجات الرئيسية من الفصل  8-1النشاط 

باإلضافة إلى   الفصل،استنتاجات تستخلصها من هذا  خمساستخدم مربع التعليق لتدوين ما ال يقل عن 

 املستخلصات التالية. 

 

 ولكن فيما يلي استنتاجاتي: استخالصها، هناك العديد من االستنتاجات املحتملة التي يمكن للمرء 

هناك    أخرى، الجامعات والكليات لها هدف أوسع من مجرد تلبية متطلبات سوق العمل قصيرة األجل. من ناحية   .1

والحاجة إلى إنشاء قوة عمل ماهرة وقابلة للتكيف وتنافسية.    الثانوي،"عقد خفي" بين التوسع في التعليم ما بعد  

نعتبرها أساسية في أهداف الجامعة أن تلبي  يمكن للعديد من األنشطة التي  ال أرى بالضرورة صراًعا هنا. 

 احتياجات القوى العاملة هذه مع القليل من التغيير والتبديل. 

إن تنوع الجسم الطالبي وسهولة توفر املحتوى يثير أهمية التدريس الجيد النوعي القائم على املبادئ التربوية   .2

 في التعليم بعد الثانوي. السليمة والبحث في التعلم. وهذا يعني االحتراف في التدريس 

التغير في التكنولوجيا مستمر وبتسارع ثابت. يتم تطوير التقنيات الجديدة التي يمكن تطبيقها في التعليم طوال   .3

. ال فائدة من إغالق عينيك على أمل أنك ستستمر دون اتخاذ  
ً
الوقت. لذلك فالتكنولوجيا ستكون حاضرة دوما

لوجيا أو عدم استخدامها في التدريس. سيزداد الضغط الستخدام  بعض القرارات بشأن استخدام التكنو 

 من أن يضعف.
ً
 التكنولوجيا بدال

4.  
ً
من التقنيات املخصصة للتعليم. الدفع الذي تمارسه الشركات املصنعة ودعاة   تم تصميم عدد قليل نسبيا

أثبتت العديد   الوقت،ور فمن الواضح أنه بمر  ذلك،التكنولوجيا أكبر من الجذب الذي يمارسه املدربون. ومع 

 من التقنيات أنها أدوات تعليمية قيمة. 

وهناك بعض االختالفات الرئيسية بين األدوات. يجب على الباحثين واملدربين أن يفهموا   كثيرة،  ختياراتاهناك   .5

 إن وجدت.  املختلفة،االختالفات التعليمية بين التقنيات 

لوجيا في إجراء تغييرات كبيرة على الطريقة التي نقدم بها التعليم.  فقط في السنوات القليلة املاضية بدأت التكنو  .6

الذي كان   الرئيس ي،كان التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت أكثر من مجرد نشاط هامش ي أو مساند للتعليم 

إعادة   يتم في الفصول الدراسية ضمن الحرم الجامعي. ولكن هذا بالتأكيد بدأ يتغير. تجبرنا التكنولوجيا على 

 وبأفضل طريقة الكتسابها.  الصحيحة، وبما يشكل املعرفة   وإجراءاته،النظر بالهدف من التدريس 

  استخدامها، كل هذا يعني أنك تحتاج إلى نوع من اإلطار التخاذ القرارات حول استخدام التكنولوجيا أو عدم  .7

 وأفضل طريقة الستخدامها. هذا هو الغرض الرئيس ي من هذا الكتاب.
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 ؟1-6ما عدد التقنيات التي يمكنك رؤيتها في الشكل  1-6النشاط 

وأيًضا ألنك ال تعرف البرامج    التقنيات، ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن الصورة ال تعرض جميع    عادل،هذا سؤال غير    حسًنا،

 إليك قائمتي:   فقط،ولكن للتسجيل  تضمينها، أو الخدمات التي تم 

 املعدات 

 املحمول الكمبيوتر   .1

 قرص موسيقي  .2

 الكتاب املطبوع هو قطعة تكنولوجية! ال يجب أن تكون رقمية لتكون تقنية.   نعم،الكتاب:  .3

 الهاتف املحمول  .4

 جهاز استقبال األقمار الصناعية / املحول  .5

 شاشة التلفزيون  .6

 اسطوانات ليزرية مشغل  .7

 صندوق تلفزيون أبل  .8

 DTSو Dolbyو 1080p HDMIيدعم تفنيات  قنوات، 7جهاز استقبال صوتي / بصري مع  .9

 بما في ذلك مكبر الصوت واليمين الخلفي( الصورة، في  3مكبرات الصوت ) .10

 جهاز التحكم عن بعد )واحد: لجميع املعدات باستثناء الكمبيوتر والهاتف املحمول والكتاب( .11

 البرمجيات 

)يستخدم    iPhotoو    iTunesقائمة شاملة بما ال نراه، ولكن هذه القائمة ستتضمن    يكاد يكون من املستحيل وضع

كشاشة توقف لشاشة التلفزيون عند تشغيل املوسيقى(، والتحويل الرقمي في جهاز   iPhotoالصور من مكتبة 

 ، إلخ ، إلخ.  A / Vاستقبال 

 الشبكات 

 واي فاي 

 اإلنترنت 

 الهاتف 

 املذياع 

 أو هاتًفا واسع تلفزيون مع قنوات فضائ
ً

 لكنه ليس كذلك(  النطاق،ية )ربما كان كبال

 الخدمات 

 قنوات البث الفضائي 

 ( Sonosعبر  العالمي،محطات الراديو )االختيار  

Apple TV  بما في ذلك(Netflix  )وخدمات البث األخرى 

 للموسيقى( Netflixوهي خدمة مشابهة لـ   ، Deezer)بما في ذلك  Sonosموسيقى 

 لتكامل مستلزمات ا 

 (eHarmonyجهاز واحد للتحكم عن بعد )

 جهاز استقبال السمعية والبصرية

 تلفزيون آبل 

 Apple Mac Proكمبيوتر محمول 
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 ( iTunesو Sonosالهاتف املحمول )يتحكم في 

 فضلك!!!!!!!!من  واحد،: صندوق محمول أمنيتي للمستقبل

  بذلك،سأعترف    حسًنا،الترفيهي املنزلي يمكنه أن يضع نموذًجا الختيار التكنولوجيا )أعتقد أن كل من يملك هذا النظام  

 إنه ملكي(. أم أن صناعة الترفيه املنزلي تحتاج إلى توحيد أعمالها؟ هذا خارج املوضوع. 
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ا أم تقنية(؟ 3-6النشاط 
 
 كيف تصنف ما يلي )سواء كان وسيط

 إجابتي: 

 وسيط صحفال

 تكنولوجيا  عة اطبال

 وسيط تلفزيون البرامج  

Netflix  للخدمات أو وسيط   للتوصيل؛إما: تقنية 

 تكنولوجيا الفصول الدراسية 

MOOC وسيط 

 ستعمال الفعلي  لال أو وسيط   برمجية؛إما: تقنية  حوار ال  ياتمنتد

 

 املصطلح يمكن أن يؤثر على تصنيفه. وهكذا يمكن أن نرى أن السياق الذي يستخدم فيه 
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 التواصل مالبث أ 4-6النشاط 

 من القائمة أدناه:

 نظام إدارة التعلم  •

 مدونة •

 التعلم التعاوني عبر اإلنترنت •

 تويتر •

 حياة ثانية •

 تسجيل صوتي  •

 كتاب مدرس ي مفتوح  •

 أي ظروف.في نفس الوقت، وفي ظل  تقنية و أو أيها يمكن أن يكون وسيط   تقنية، هاوسيط وأي ها حدد أي .1
 

 أو وسيط للتوصيل    برمجية؛إما: تقنية  نظام إدارة التعلم 

 أو برامج املدونات األخرى هي التكنولوجيا(  WordPressوسيط ) مدونة

 وسيط التعلم التعاوني عبر اإلنترنت

 كالهما، لكن على األغلب وسيط تويتر

 وسيط حياة ثانية

 وسيط تسجيل صوتي 

 وسيط كتاب مدرس ي مفتوح 
 

 . اكتب ملاذا. 3-4-6وضع كل وسيط أو تقنية في الشكل   خبرتك،حسب  ينبغي،قرر أين  .2
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 أيها كان سهل التصنيف وأيها صعب؟ .3

 صعب:ال

 الوسيط للغاية ولكن املعلم لديه سيطرة جيدة على   يألنه تواصل اإلنترنت،التعلم التعاوني عبر  •

• Twitter  .ألنه بالتأكيد تحت سيطرة املتعلم ، لكنه أيًضا بث بقدر ما هو وسيط تواصلي ، 

 عد البث / التواصل مقارنة مع بعد التحكم. أعطيت أهمية أكبر لب    هذين،مع كل من  
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