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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل أمحده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه ،وأؤمن به وأتوكل عليه ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،إله األولني واآلخرين ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله بعثه اهلل رمحة
للعاملني ،اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،ومن دعا بدعوته،
واهتدى بهديه إىل يوم الدين،،،
يواجه العاملون حالياً يف امليدان الرتبوي بعض التحدّيات اليت تتمثل يف دخول العديد من املصطلحات
احلديثة يف اجلانب الرتبوي اليت تزايدت وأصبح من العسري على الباحث يف الرتبية إجياد مرجع متخصص
ومتكامل ميكن الرجوع إليه للتعرف على تلك املصطلحات وأنواعها واستخداماتها ،ليستطيع التعايش مع
املستقبل بكل حتدياته وطموحاته.
ومن خالل تدريسي ملقرر إعداد املعلمني لطالبات الدكتوراه ،والسعي إللقاء الضوء على أهم
االجتاهات املعاصرة يف نظم الدراسة وبراجمها يف كليات الرتبية ،أمثر ذلك عن تناول العديد من
املصطلحات الرتبوية اليت تهدف إىل إعداد املعلم الكفء القادر على التجدد والتطور لتحقيق أهداف الرتبية
والتعليم يف ضوء التغري املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعوملة النشاط اإلنساني .وبالتالي
التسابق احملموم على تطوير النظم الرتبوية بصورة شاملة ملواكبة تلك التغريات والتسارعات اليت يشهدها
هذا القرن من خالل توظيف املصطلحات الرتبوية احلديثة اليت أثبتت فاعليتها يف برامج إعداد املعلمني.
وحيث إن جامعة أم القرى ممثلة بكلية الرتبية تسعى بثقة واقتدار حنو تبوّء مكانها املرموق يف
منظومة اجلامعات املتميزة اليت تهدف إىل إعداد املعلم باعتباره الركيزة األساسية احلامسة يف مدى جناح
جهود عملية الرتبية ،فإن برامج إعداد املعلم تلقى اهتماماً كبرياً وملحوظاً .ومن هنا انبثقت فكرة إعداد
دليل يتضمن بعض املصطلحات الرتبوية إللقاء الضوء على ما توصلّت إليه الدول الرائدة يف التعليم من
توجهات وفكر وفلسفة ،ليسهم يف تنوير طالبات الدراسات العليا -أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
السعودية مستقبالً  -بتلك املصطلحات الرتبوية اليت تعترب من االجتاهات احلديثة يف الرتبية لتقديم خدمة
تربوية وثقافية يف ظل دميومة التغري وحتدّياته املستمرة مع العامل.
ويهدف الدليل إىل:
 شرح لبعض املصطلحات الرتبوية احلديثة.
 ذكر أبرز خصائص تلك املصطلحات ومرتكزاتها الرتبوية.
 تقديم مناذج وأمثلة توضيحية لتوظيف مصطلحات الدليل يف النظم التعليمية.
 عرض قائمة مبصطلحات تربوية باللغتني العربية واإلجنليزية.

د

إنتقديمهذاالدليلماهوإالجزءمنسلسلةمتكاملةمناألدلةاملتميزةاليتمنشأنهاحتقيق
أهدافجامعةأمالقرىيفاالرتقاءبهيئتهاالتدريسيةوالذيسينعكسإجياباًيفختريجكوادرمتميزة
قادرةعلىاملنافسةيفعصرأصبحتفيهمعايرياجلودةعامليةوليستحملية.
وقد مت إعداد الدليل مببادرة من طالبات الدكتوراه يف مقرر إعداد املعلمني
( الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1436 /1435هـ )

منخاللالعملعلىالنحوالتالي:
اجلزء األول:

 حتديد بعض املصطلحات الرتبوية من خالل الشبكة العنكبوتية ،واالطالع على املراجع
الرتبويةاحلديثة .
 كتابةشرحمبسطعنكلمصطلحمناملصطلحاتالرتبويةوتوضيحجماالتاستخدامها
يفالتعليموالتعلم .
اجلزء الثاني:

 حصرجلميعاملصطلحاتالرتبويةاليتوردتخاللطرح موضوعاتاملقرروكتابةترمجتها
باللغةاإلجنليزيةووضعهايفقائمة .
 وهنا أود أن أشري إىل املستوى العلمي املتميز الذي ملسته لدى الطالبات ،واحلماس الرائع الذي
أظهرنه عندما حتدثت معهن عن فكرة إعداد هذا الدليل .لذا يسعدني جداً أن أقدم هلن كل الشكر
والتقدير وأشيد جبهودهن العلمية والعملية الراقية ،وهذا وال شك يعكس مستوى التأهيل العلمي
واألكادميي الذي تقدمه جامعة أم القرى لطالبها وطالباتها .مع شكر خاص للطالبتني سلوى سامل
برزجنياليتنظمتاجلزءاألولمعتصميمالغالف،وإميانطارقريساليتنظمتاجلزءالثاني،والشكر
موصولللطالبةغيداءعليالزهرانيلتعاونهايفاملراجعة.
واهلل نسأل العون والتوفيق،،
األستاذة الدكتورة  /آسيا حامد ياركندي
أستاذ املناهج وطرق التدريس
برامج إعداد املعلم وتدريبه
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إطار التيباك
()TPACK Framework
إطار التيباك هو إطار لفهم ووصف أنواع املعرفة اليت حيتاجها املعلمون من أجل ممارسات بيداغوجية
فعالة يف بيئة تعلم مت تعزيزها بالتكنولوجيا .وهو تفاعل معقد لثالث أشكال رئيسة من أشكال املعرفة
وهي :معرفة احملتوى ) ،(Content Knowledgeومعرفة الرتبية ( ،)Pedagogical Knowledgeومعرفة
التكنولوجيا (( )Technological Knowledgeشقور.)2013 ،
وقد تبلورت فكرة هذا اإلطار بصورة واضحة وجليّة من خالل الدراسة اليت قاما بها كل من كوهيلر
وميشرا يف العام  2009م ،واليت محلت عنوان "ما هو إطار التيباك؟" حيث نتج عن هذه الدراسة جتسي ٌد
لإلطار أ خذ شكل خمطط يُظهر كيفية تقاطع املعارف الثالث مع بعضها داخل إطار التيباك املكون من
سبع معارف وفق الشكل التالي:

شكل يوضح مكوّنات إطار التيباك الرئيسة والفرعية

يُالحظ من الشكل السابق أنّ املكونات الرئيسية هلذا اإلطار (معرفة احملتوى ،معرفة الرتبية ،ومعرفة
التكنولوجيا) قد نتجَ عن تقاطعها مكونات ثانوية أخرى ،وفيما يلي استعراض هلذه املكونات كما
أوردها كل من ):(Koehler & Mishra, 2013

 .1املعرفة اخلاصة باحملتوى  :)CK( Content Knowledgeوتشمل معرفة املعلم لطبيعة وجمال
ختصصه العلمي احملدد ،وتتغري هذه املعرفة بتغري السياقات التعليمية.
 .2معرفة الرتبية  :)PK( Pedagogical Knowledgeوهي املعرفة اليت تصف األهداف العامة لعملية
التدريس ،وتشمل جمموعة املهارات اليت يتوجب على املعلم تطويرها واإلملام بها ليستطيع إدارة
وتنظيم نشاطات التعلم والتعليم بهدف حتقيق خمرجات التعلم املقصودة.
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 .3معرفة التكنولوجيا  :)TK(Technological Knowledgeوتشمل الفهم لكيفية استخدام
احلاسوب بشقيه املادي والربجمي ،وأدوات العرض مثل أدوات عرض الوثائق واملشاريع ،وغريها من
التكنولوجيات اليت تُستخدم يف السياق التعليمي.
 .4معرفة احملتوى والرتبية  :)PCK(Pedagogy & Content Knowledgeتعكس هذه املعرفة ما
أكّد عليها شوملان ) ،(Shulman, 1986ومفادها أنّ التدريس الفعال يتطلب أكثر من الفهم
املنفصل لكل من معرفة احملتوى ومعرفة الرتبية ،فاحملتوى الذي خيتلف باختالف التخصص
العلمي يتطلب اختالفاً بطرق التدريس اخلاصة بذلك احلقل دوناً عن سواه .فمثالً :تدريس مهارات
النطق للغات أجنبية يتطلب تدريس ًا متمركز حول الطالب حيث يُدمج يف مهارات تواصل لغوية.
 .5معرفة التكنولوجيا واحملتوى  :)TCK(Technology & Content Knowledgeتصف هذه
املعرفة العالقة التبادلية بني التكنولوجيا واحملتوى ،حيث تعمل التكنولوجيا على عرض احملتوى
واملعلومات بطرق عديدة مل تكن ممكنة من قبل.
 .6معرفة التكنولوجيا والرتبية  :)TPK(Technology & Pedagogy Knowledgeتعرض العالقة
التبادلية بني التكنولوجيا والرتبية ،حيث من السهل فهم أن التكنولوجيا تسهّل تطبيق طريقة
تدريس معينة ،كما ميكن للتكنولوجيا ابتكار طرق تدريس جديدة وتسهيل ممارستها ضمن
األنشطة الصفيّة.
 .7معرفة التكنولوجيا والرتبية واحملتوى Technology, Pedagogy & Content Knowledge
(:)TPCK

تصف هذه املعرفة طبيعة العالقة اليت تنتج عندما منزج التكنولوجيا باحملتوى والرتبية ،حيث
تركّز هذه املعرفة على كيفية توظيف التكنولوجيا لتتالءم مع طريقة التدريس الالزمة لتدريس
حمتوى معني ضمن سياق تعليمي حمدد .وهي ختتلف مبضمونها عن مضامني املعارف الرئيسة
املكونة هلا بأنها تعكس كيف تتأثر هذه املعارف ببعضها البعض عند دجمها مبعرفة واحدة.
املراجع:

شقور ،علي ( .)2013اجتاهات حديثة يف إعداد وتطوير معلم املستقبل ،إطار  TPACKمنوذجاً ،ورقة عمل
مقدمة يف املؤمتر الدولي الثاني لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدريب :تِسات 2013
 ،TICETخالل الفرتة  6- 4نوفمرب  2013بتونس.
Koehler, M., Mishra, P., Akcaoglu, M., & Rosenberg, J. M. (2013). "The technological
pedagogical content knowledge framework for teachers and teacher educators.
Commonwealth Educational Media Center For Asia, Retrieved from:
http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/ICT%20teacher%20educati.
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التدريس التبادلي
()Reciprocal Teaching
مفهوم وأهمية التدريس التباديل:

يقصد بالتدريس التبادلي "النشاط الذي يأخذ شكل احلوار التبادلي بني املعلم والطالب ،أو بني
الطالب بعضهم البعض ،حول نشاط معني؛ قد يكون جتربة ،أو نشاط بالورقة والقلم ،أو نص مقروء ،مما
يرتتب عليه بناء معنى جديد ملا يقوم به الطالب" (زيتون.)2003،224،
يف حني عرّفها (ربايعة )27،2009،بأنها "سلسلة من اخلطوات واإلجراءات املنظمة ،اليت تعتمد
اعتماداً كلياً على مشاركة القلة املستهدفة ،بدءً من حتديد االحتياجات التعليمية ،ومروراً بالتصميم
والتنفيذ والتقييم ،يشارك فيها الطلبة بفاعلية ،بإعطاء فرصة كافية لكل عضو للمشاركة الفعلية يف
التعليم الذي يعطى له ،وتولد لديه الدافعية الضرورية لقيامه بالعمل على الوجه األكمل".
وهي باختصار نوع من أنواع التعليم التعاوني ،الذي يتم فيه تقسيم املتعلمني جمموعات يتميز عمل
كل جمموعة باآلتي :التآزر والتبادل اإلجيابي بني املشاركني – التفاعل بني املشاركني أنفسهم واملعلم -
املسؤولية ،حبيث تكون اجملموعة مسئولة عن أداء العمل املستهدف ،وكل عضو فيها مسئول وخاضع
للمحاسبة ذاتياً من قبل أعضاء اجملموعة – التواصل ،حيث يكتسب األعضاء مهارات التواصل فيما بينهم
–إكساب املشاركني الثقة بأنفسهم  -تقديم التغذية الراجعة  -تشجيع التعلم النشط والفعال  -توافر
الوقت الكايف للتعلم  -تصميم فريق العمل :أن يكون كل عضو مسئوالً أمام اآلخرين ،حبيث ال ينجح
أحد إذا مل تنجح اجملموعة كلها (ربايعة.)21،2009،
وتتجلى أهمية هذه االسرتاتيجية يف كونها إحدى االسرتاتيجيات اليت تسهم يف تنمية العديد من
اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية لدى املتعلمني ،وهو ما أكدت عليه العديد من الدراسات الرتبوية يف
شتى الفروع ،كدراسة اخلالدي ( ،)2007ودراسة ربايعة ( ،)2009ودراسة العصيل ( ،)2010حيث تتمثل
هذه األهمية فيما يلي:
 تزيد من فرص تنمية :التحصيل الدراسي – مهارات التكفري – الدافعية – التعاون.
 تنمية قدرات املتعلمني على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي مما يطوّر ثقتهم بأنفسهم.
 تنمية القدرة على التلخيص واستخالص املفاهيم اليت تساعد على الفهم املتعمق للنص.
 تنشيط خربات املتعلم السابقة بتفاعله مع النص ،وتوظيف هذه اخلربات يف بناء معارف جديدة.
 تنمية روح العمل كفريق.
عناصر (مراحل تنفيذ) اسرتاتيجية التدريس التباديل:

تشتمل اسرتاتيجية التدريس التبادلي على أربعة عناصر يتم من خالهلا تنفيذ هذه االسرتاتيجية حيث
يوضع كالً من اخلالدي (  )46- 35 ،2007والعصيل ( )27،2010عناصر أو خطوات هذه االسرتاتيجية،
على النحو التالي:
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أوالً :التوقع /التنبؤ :Predicting

تتطلب هذه املهمة من املتعلم أن يضع فروضاً ،أو يصوغ توقعات ،عما سيناقشه النص ،األمر الذي
يوفر هدفاً أمام القارئ ،ويضمن الرتكيز أثناء القراءة ،وهذا يعمل على ربط اخلربات السابقة ،مبا
سيتناوله املوضوع ،ويزداد التنبؤ مبعرفة الكفرة الرئيسية من النص .وبإمكان املتعلمني تنفيذ هذه املهمة
من خالل االستعانة مبا يلي:


قراءة العنوان الرئيسي ،والعناوين الفرعية.



إعادة قراءة الفقرات مرة أخرى.



االستعانة باألسئلة املوجودة نهاية الدرس.
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن عملية التنبؤ تتم من خالل النقاط التالية:



تنشيط املعرفة السابقة حول املوضوع املقروء.



قراءة العناوين الرئيسية.



قراءة العناوين الفرعية.



ختمني بعض األفكار املرتبطة باملوضوع.



توقع نهاية حمددة للمقروء بناء على املقدمات.

ثانياً :التوضيح :Clarifying

ويقصد بهذه املهمة :حتديد النقاط غري الواضحة واليت متثل عائقاً يف فهم املعلومات املتضمنة يف
النص سواء أكانت كلمات أم مفاهيم أم تعبريات أم أفكار ،مما يساعد املتعلم على الفهم الصحيح
للنص .وميكن للمعلم أن يساعد املتعلمني إلجناز هذه املهمة من خالل االستعانة بالنقاط اآلتية:


نطق الكلمات بصوت مرتفع الستدعاء مرادفات من الذاكرة.



حتديد نوع اجلمل والعبارات أهي خربية أم استفهامية.

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن عملية التوضيح تتم من خالل النقاط التالية:


استيضاح بعض الكلمات من السياق.



استيضاح بعض اجلمل.



استيضاح األفكار.

ثالثاً :التساؤل  Questioningأو توليد األسئلة :Questioning Generating

وهنا يتم توجيه املتعلمني للقيام بتوليد جمموعة من األسئلة حول مفهوم األفكار الواردة يف النص،
وبالتالي حتديد درجة أهمية املعلومات املتضمنة فيه ،وصالحيتها أن تكون حمورً للتساؤالت.
ومن املهم يف هذه اخلطوة أن ال يسيطر املعلم على هذه املهمة ،حتى لوكان ميتلك مهارة صياغة
األسئلة ذات املستوى املرتفع ،ألن االستخدام املفرط لألسئلة من قبل املعلم سيكون حتماً على حساب
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مشاركة املتعلمني ،ويأتي دور املعلم هنا ليجعل املتعلمني يطورون مهارة طرح األسئلة ،وهل السؤال الذي مت
طرح يساعد يف إيضاح اهلدف املرسوم مسبقاً.
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن عملية التساؤل تتم من خالل النقاط التالية:


طرح أسئلة حول عنوان النص املقروء.



طرح أسئلة حول بعض فقراته.



توظيف مجيع أدوات االستفهام.



ربط الطالب مبا لديه من معلومات مع ما هو متوفر يف النص املقروء.

رابعاً :التلخيص :Summarizing

وهنا يتم توجيه املتعلمني إىل حتديد األفكار الرئيسة يف الدروس ،وإحداث تكامل بني املعلومات
املهمة يف النص ،عملية التلخيص تهدف إىل األمور التالية:


حتديد األفكار الرئيسة يف النص.



اخلروج مبعلومات مهمة متكاملة ،وإدراك العالقات بني فقرات النص.



إعادة استنتاج األفكار الرئيسة يف النص بلغة املتعلمني للخروج باملعنى اإلمجالي للنص.

ولكي تتم هذه العملية ينبغي على املعلم توجيه املتعلمني إىل ما يلي:


التأكيد على استخدام كلمات املتعلمني اخلاصة بهم.



حذف املعلومات املكررة وغري الضرورية.



أن حيرص على التسلسل والرتتيب املنطق لألفكار.

املراجع:
اخلالدي ،مجال ( .) 2007بناء وحدات تدريسية قائمة على التعلم التبادلي وقياس فاعليتها يف حتصيل طلبة
املرحلة الثانوية وتنمية دافعيتهم يف مبحث الثقافة اإلسالمية يف األردن ،رسالة دكتوراه غري
منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية العليا ،جامعة عمّان العربية للدراسات العليا ،األردن.
ربايعة ،علي حممد أمحد ( .)2009أثر اسرتاتيجييت التدريس التشاركي واحلوار والطريقة االعتيادية يف
التحثيل وتنمية التغكري التأملي يف مبحث الرتبية اإلسالمية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف األردن،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية والنفسية العليا ،جامعة عمّان العربية
للدراسات العليا ،األردن.
زيتون ،حسن حسني ( .)2003تعليم التفكري رؤية تطبيقية يف تنمية العقول املفكرة ،القاهرة :عامل
الكتب.
العصيل ،عبد العزيز فاحل ( .)2010أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التبادلي يف حتصيل طالب الصف
األول الثانوي يف مادة التفسري وبقاء أثر التعلم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعود بالرياض.
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تدويل التعليم
))Internationalization Education
لقد بدأ يطرح على ساحة املناقشات الدولية مفهوم التدويل كصيغة أفضل من العوملة يف جمال
التعليم ،والبحث العلمي ،والتقليل من تأثرياتها السلبية ،ويعين هذا الدمج بني الثقافات الدولية يف مجيع
أنشطة اجلامعة ،مبا يف ذلك التدريس ،والبحث العلمي وخدمة الوظائف ،بهدف حتقيق التفاهم املتبادل
من خالل احلوار مع أشخاص من دول أخرى ،وهناك ترابط قوي بني تدويل التعليم وبني فكرة املواطن
العاملي ).(Leask, 2013
ويعترب تدويل التعليم على درجة من األهمية يف عامل سريع التغري باعتبارها وسيلة لتحسني اجلودة
ومدخل لتحقيق التنافسية ،وأصبحت معظم اجلامعات يف أحناء العامل يف اآلونة األخرية تركز بشكل
متزايد على اجلهود يف هذا اجملال.
مفهوم تدويل التعليم:

عبارة عن تضمني البعد الدولي داخل كلية أو نظام جامعي ،فهي رؤية مستمرة ذات وجهة مستقبلية
متعددة األبعاد ومتداخلة التخصصات ،تضم العديد من أصحاب املصلحة للعمل من أجل تغري احلركة
الداخلية ملؤسسة ما ،لالستجابة والتكيف املناسبني لبيئة خارجية ومتنوعة ومتغرية وعاملية
(.)Bartell,2005
كما عُ ّرف التدويل بأنه :عملية دمج األبعاد الدولية والبني ثقافية يف وظائف التعليم واألحباث
وخدمات التعليم العالي ).(Childress,2010
أيضا ميكن النظر إىل التدويل بأنه هو السياسات احملددة والربامج اليت تضطلع بها احلكومات
والنظم واملؤسسات األكادميية ،كذلك التدويل يعين تهيئة بيئة دولية يف احلرف ،ويف التدريس ،ويف
جمال البحوث ،ويف التوعية ،مبعنى إعدادهم لالتصال والعمل مع الناس من خمتلف الثقافات والبلدان
األخرى يف حالة التعليم ).(Leask, 2013
الفرق بني العوملة والتدويل:

من املهم أن يفرق بني العوملة  Globalizationوالتدويل  ، Internationalizationفالعوملة عبارة عن
ظاهرة هلا تأثريها على التعليم ،وهي مرحلة متر بها اجملتمعات ،وتتضمن جمموعة من الوسائل واألساليب
اليت تُحدث عالقات ممتدة بني العامل يف مجيع اجملاالت االقتصادية والفكرية والثقافية والسياسية
واالستثمارية واالجتماعية (احلازمي.(2012،
بينما التدويل هو أسلوب التعامل مع ظاهرة العوملة وتبعاتها ،وهو أحد السبل اليت ينتجها التعليم
للتعاطي مع الفرص والتحديات اليت تنتجها العوملة (العامري .)2014،والتدويل يف جمال التعليم يرتبط
مببادئ أساسية ،مثل :التنوع ،والتعاون الدولي ،والتضامن بني املؤسسات ،وإقامة شبكات املعلومات،
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واملشاركة العاملية ،والتبادل املعريف ،على أسس من النفع املتبادل ،يف حني أن العوملة تتبنى مبادئ مماثلة،
مثل :االندماج ،والتجانس ،التنميط.
أهمية تدويل التعليم:

 .1تنامي دور العلم واملعرفة بالشكل الذي أسهم يف ربط استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية مبدى
جناح الدول النامية يف حتقيق مستويات عالية من (التقدم العلمي ،والتطوير التقين) ،وقد ساهم ذلك
يف ظهور األنشطة االقتصادية ذات القيمة املضافة العالية اليت ميثل بها جانب العلم واملعرفة عنصرًا
أساسيًّا من عناصر اإلنتاج الرئيسية.
 .2التطور غري املسبوق يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتعاظم تأثرياته يف طرق التعلم والتدريب
والبحث العلمي من ناحية ،واألنشطة االقتصادية واجملتمعية من ناحية أخرى.
 .3التأثريات املتزايدة لظاهرة العوملة مبا متثله من حرية تدفق التكنولوجيا ،واالقتصاد ،واملعرفة،
واألفراد ،والقيم ،واألفكار عرب احلدود ،واتساع نطاق اتفاقيات التجارة الدولية لتشمل اخلدمات
التعليمية ،مما أدى إىل سرعة التوجه حنو تدويل نظم التعليم العالي من ناحية ،وساهم يف تراجع دور
الدولة يف صياغة سياساتها الوطنية يف جمال التعليم وتنمية املوارد البشرية ،من ناحية أخرى.
 .4اتساع نطاق التوجه التنموي حنو اخلصخصة ،وإعادة صياغة دور الدولة يف النشاط االقتصادي،
وانعكاس هذا التوجه على نظم التعليم العالي وهياكله األكادميية.
أسباب ومربرات تدويل التعليم:

ميكن تصنيف مربرات تدويل التعليم وذلك للرفع من نوعية برامج اجلامعات احمللية -برامج إعداد
املعلم مثالً -لتكون مماثلة للجامعات املتطورة أكادميياً وإداري ًا كالتالي (العامري:)48،2014،
 مربرات اجتماعية وثقافية :مثل دعم وتطوير اهلوية الثقافية الوطنية ،ودفع عجلة التنمية االجتماعية
واجملتمعية املستدامة.
 مربرات اقتصادية :مثل التقدم التكنولوجي ،والنمو االقتصادي والتوجه حنو املنافسة العاملية.
 مربرات أكادميية :التنوع والثورة املعرفية مما يتطلب برامج دولية سواء يف صورة اتفاقات متبادلة،
أو برامج مشرتكة ،تعزيز اجلودة ،تطوير املناهج الدراسية.
 مربرات وطنية :تنمية املوارد البشرية واالرتقاء باألمة.
تدويل املناهج املدرسية:

"تدويل املناهج املدرسية" أو "دولية املناهج" يتجاوز تدويل احملتوى ،بل يشمل املنهج يف التدريس
والتعلم ،والقدرة على دعم الطالب لالخنراط مع بعضها .وهو أمر ضروري يف متكينهم من تطوير املهارات
والصفات للمواطن العاملي ،عن طريق وضع مبادئ توجيهية إلعداد املناهج الدولية ،وعمل ورشات عمل
لتعزيز االستعداد الرتبوي للطاقم التدريسي للتعامل مع اجلوانب املنهجية الدولية ،وإدماج البعد الدولي
7

تدويل التعليم ()Internationalization Education

والثقايف يف حمتوى املناهج املدرسية وكذلك يف التعليم والرتتيبات الدراسية وخدمات الدعم لربنامج
الدراسة ،واملناهج وطرق التدريس والتقييم اليت تعزز فهم وجهات النظر العاملية وكيف ميكن هلذه أن
تتقاطع وتتفاعل مع وجهات النظر احمللية والشخصية ،من حيث االخنراط يف األنشطة مع ثقافات أخرى،
واملواطنة

املسؤولة من حيث معاجلة نظم القيم املختلفة والنتائج النامجة عنها

).(Green&Whitsed,2013
املراجع:

األنصاري ،عبدالعزيز ( .)2010حماضرة يف معرض التعليم العالي تدعو لتدويل اجلامعات ،صحيفة املدينة،
اخلميس 2010/1/28م مت اسرتجاعه يف 1436/5/2هـ.
باسكرفيل ،ستيف وآخرون ( .)2011التعليم العالي يف اململكة املتحدة والشراكة مع اجلامعات يف
اخلارج .وحدة أوروبا والشؤون الدولية للتعليم العالي باململكة املتحدة ،سلسلة البحوث :بريطانيا.
العامري ،عبداهلل حممد ( .)2014متطلبات تدويل التعليم العالي كمدخل لتحقيق الريادة العاملية للجامعات
السعودية .رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
Bartell, Marvin: Internationalization of universities: A university culture-based Framework,
Higher Education, No. 45: pp. 43-70,2005
Childress K., Lisa: Planning for Internationalization By Investing in Faculty, Journal of
International and Global Studies, Vol. 1,No. 1, 2010, pp, 30
Green, W. & Whitsed, C. (2013) Reflections on an alternative approach to continuing
professional learning for internationalization of the curriculum across disciplines.
Journal of Studies in International Education, 17 (2), 248-164.
Leask, B. (2013) Internationalization of the curriculum and the disciplines: Current
perspectives and directions for the future. Journal of Studies in International
Education, 17 (2), 99-102).
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التعلم اخلدمي
()Service Learning
ماهية التعلم اخلدمي ):(Service Learning

جاء يف تعريف جامعة شرق ميشجن ( )Eastern Michigan Universityللتعلم اخلدمي بأنه :منهج
تدريس يستخدم خدمة اجملتمع كوسيلة ملساعدة الطالب على اكتساب فهم أعمق ألهداف املقرر
الدراسي ،واكتساب املعارف اجلديدة ،واالخنراط يف النشاط املدني باجملتمع.
أما جامعة أنديانا ( )Indiana Universityتعرّف التعلم اخلدمي بأنه :تقديم الطلبة خدمة جملتمعهم
ترتبط ارتباطاً مباشراً مبقرراتهم األكادميية باجلامعة ،ويقدم اجملتمع هلم خربة تعليمية ،وذلك من خالل
مجع النظرية األكادميية مع خربة احلياة الواقعية .وبالتالي يوفر التعلم اخلدمي للطالب فهم ًا أوسع وأعمق
حملتوى املقرر ويعزز شعورهم باملشاركة املدنية ،ويشحذ من نظرتهم الثاقبة ألنفسهم ومكانتهم يف
اجملتمع.
وعرّف وهدان وعودة ( )2008التعلم اخلدمي بأنه :إسرتاتيجية للتدريس والتعلم تدمج خدمة اجملتمع
بالتعليم إلثراء جتربة التعلم ولزرع االنتماء يف نفوس الطالب وتقوية الروابط بني أفراد اجملتمع.
و تعددت تعريفات مصطلح التعلم اخلدمي ،وميكن إمجال مضامني تلك التعريفات يف أنه :منوذ
تعليمي يهدف إىل دمج خدمة اجملتمع ( )Community Serviceوالتعلم األكادميي (Academic

 )Learningوالتعلم املدني ( )Civic Learningلتوحيد أهداف التعلم مع أهداف خدمة اجملتمع بقصد أن
تؤدي هذه الطريقة إىل املنفعة املتبادلة بني متلقي اخلدمة والقائم بها .أي ربط التعليم اجلامعي باحتياجات
اجملتمع من خالل توظيف التعليم اخلدمي يف املساقات الدراسية اجلامعية لتعزيز قدرات الطالب وزيادة
معرفتهم باحتياجات اجملتمع املدني لتحقيق التنمية احمللية القائمة على الريادة واإلبداع يف توظيف املعرفة
والعلم.
ومن هنا تكون الفا ئدة للطالب واجملتمع على السواء .ولذا فإن هدف التعلم اخلدمي هو اجلمع بني
خدمة اجملتمع وتعلم الطالب على النحو الذي حيسن كال من مستوى الطالب واجملتمع .فبينما يشارك
الطالب يف مشاريع خلدمة اجملتمع ،والعمل بنشاط لتلبية احتياجات اجملتمعات احمللية ،فإنهم يطورون
مهاراتهم العملية ،واحرتام الذات ،والشعور باملسئولية املدنية .أي أنه تعلم ذو اجتاهني يفيد الطالب ،كما
يفيد اجملتمع.
أهمية التعلم اخلدمي:

حيظى التعلم اخلدمي بأهمية لدى مؤسسات التعليم العالي ألنه:
 يساهم يف حتسني التعليم اجلامعي.
 يعزز العالقات مع اجملتمع احمللي.
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 مينح التعليم العالي شرف مسؤولية إعداد املواطنني.
 ميكن أن يكون منصة للتخصصات املتداخلة "البينية" ( )Interdisciplinaryيف التعليم والتعلم.
باإلضافة ملا سبق يتضمن التعلم اخلدمي ما يلي:
 .1ال يعين التعلم اخلدمي إضافة خدمة للمقرر وإمنا دمج اخلدمة يف املقرر.
 .2يغري التعلم اخلدمي مشروع التعليم والتعلم تغرياً نوعياً ؛ فهو مثل قدوم مولود جديد للعائلة  -يغري
األدوار والعالقات.
 .3يتطلب من الطالب مهارات تعلم متطورة.
 .4يتطلب من املعلمني مهارات تعليمية متطورة.
 .5يتطلب نقلة نوعية للعاملني يف مؤسسات اجملتمع.
 .6حيدث فقط عندما يستفيد كل من مقدمي ومتلقي اخلدمة من األنشطة ).)Howard,2008
وبالتالي فإن التعلم اخلدمي "ليس":
 برناجماً تطوعياً ( )Volunteerismخلدمة اجملتمع.
 منهجا دراسيا للمدرسة أو اجلامعة.
 عددًا من الساعات الالزمة كشرط من شروط التخر واحلصول على املؤهل الدراسي.
 وسيلة تلجأ إليها املدرسة أو احملكمة ليؤدي فرد ما خدمة للمجتمع.
 )Community Service( كوسيلة عقاب.
 فقط للمدارس الثانوية واجلامعة.
 أحادي الفائدة إما للطالب فقط ،أو اجملتمع فقط.
املراجع:

الوهابي ،سامل بن علي ( .)2005ربط منهج الرتبية الوطنية باجملتمع من خالل بعض مشروعات التعلم
اخلدمي يف املرحلة الثانوية .ورقة عمل مقدمة لندوة اجملتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد
األمنية بالرياض ،من .2/24 - 2/21
وهدان ،طارق؛ وعودة ،صقر ( .)2008منوذ مقرتح إلعداد الطالب املعلم يف الرتبية املدنية يف اجملتمع
املصري الدميقراطي ،الوحدة اخلامسة – التعلم اخلدمي .مت اسرتجاعه بتاريخ  1يناير 2010م
من املوقعwww.uedcscu.com/Arbicc/Unit5.doc :

Eastern Michigan University. What Is Academic Service- Learning?. Office of
Academic Service-Learning. Retrieved Jan. 25, 2010,
from:
http://www.asl.emich.edu
Furco, A. (1996). Service – Learning: A Balanced Approach to Experiential
Education. Washington DC: Corporation for National Service.
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Howard, J.(1993). A Faculty Casebook on Community Service Learning. Ann
Arbor, Mich.: OCSL Press.
Howard, J. (2008). Designing Successful Service-Learning Course. Faculty Summer
Institute on Service – Learning, University of Toronto, 23-24 June.
Indiana University. What Is Service-Learning?. Office of Service- Learning.
Retrieved Jan. 27, 2010, from: http://www.asl.emich.edu.
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التعلم املنتشر
()Ubiquitous Learning
التعلم املنتشر أكثر من جمرد طريقة جديدة للتعليم:

مت يف السنوات املاضية تطوير عدة أنظمة متنوعة للتعلم اإللكرتوني ،وقد مت تنفيذ غالبية هذه
األنظمة من خالل تصميم بيئة خادم للعميل أو بيئة مؤسسة على اخلادم املركزي ،وهذه البيئات تركز على
الطالب واملعلم وتعكس سيناريوهات التعلم الواقعي ،حيث يتصرف فيها املعلمون باعتبارهم منتجني
للمحتوى ،يف حني يتصرف الطالب باعتبارهم مستهلكني للمحتوى ،وتوفر بيئة التعلم املنتشر
 Ubiquitousبنية تعلم نافذة وشاملة تتصل وتقوم بعمل متكامل وتشرتك يف ثالثة أبعاد من موارد التعلم
الرئيسة هي:
 املتعاونون يف التعلم.
 حمتويات التعلم.
 خدمات التعلم.

مفهوم التعلم املنتشر ):)Ubiquitous Learning
التعلم املنتشر هو ذلك النوع من التعلم املوجود حولنا دائماً يف كل مكان وزمان ولكننا ال نشعر به،
وميكن بلوغه بسهولة باستخدام أجهزة التعلم املتنقل  M-Learningوأجهزة احلاسب النقال ،وحاسب
اجليب ،والتليفونات احملمولة ،وجهاز املساعدات الرقمية الشخصي ( )PDAsوجهاز قراءة الكتب
اإللكرتونية.
ولذلك ميكن القول أن التعلم النقال هو األساس الذي يقوم عليه التعلم املنتشر ،الذي يقوم بدوره
على أساس التعلم اإللكرتوني أي من :التعلم اإللكرتوني إىل التعلم املنتشر ،فأهمية التعلم املنتشر تتلخص
يف (مخيس:)2011،


ميثل رؤية للتعلم الذي حيدث ليس فقط يف احلجرات الدراسية ولكن يف :املنزل ،ومكان العمل،
وامللعب ،واملكتبة ،واملتحف ،وتفاعالتنا اليومية مع اآلخرين ،ويعد التعلم املنتشر توسيعاً وامتداداً
يف فكرة احلاسب املنتشر  Ubiquitousوهذا املصطلح يصف الوجود النافذ ألجهزة احلاسب يف
تعلمنا.



يساعد التعلم املنتشر يف تكوين بنية معرفية تعليمية جديدة أصبحت ممكنة بواسطة موفري
الوسائط املتعددة ،وهذا النظام يكون بيئة تعلم تدعم التعلم الطالبي باستخدام امليديا الرقمية يف
بيئة موزعة جغرافياً.



يؤدي اختبار الطالب دوراً مهماً من داخل التعلم املنتشر؛ ولذلك حيب تصميم نظام التعليم حبيث
حيقق املطالب الرئيسة ،اليت تنبع من قاعدة منصة تطوير تطبيق الوسائط املتعددة اليت تكون
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متداخلة وذات شكل مناسب مع هندسة احلاسب وواجهته ،وتكنولوجيا شبكات احلاسب اآللي
والعمل التعاوني املدعم باحلاسب كتكنولوجيا وهندسة التعليم.
اخلصائص الرئيسية للتعلم املنتشر:

تتمثل خصائص التعلم املنتشر فيما يلي (عماشة:)2015،
أ .الدوام والثبات :Permanency
ال ميكـن أن يفقد الطالب عملهم أبداً إذا مل يقوموا مبسحه عن قصد ،باإلضافة إىل ذلك يتم
تسجيل كل عمليات التعلم اليت يقوم بها الطالب باستمرار كل يوم.
ب .إمكانية الوصول :Accessibility
ميكـن أن يصل الطالب إىل وثائقهم التعليمية من أي مكان ،واملعلومات اليت توفر هلم تتم وفق
احتياجاتهم وقدراتهم ومن ثم يكـون التعلم موجهاً ذاتياً.
ج .الفورية :Immediacy

وهي إمكانية حصول الطالب على املعلومات يف احلال أينما يكـونوا ،وبناءً على ذلك يستطيع
الطالب التوصل حلل مشكالتهم التعليمية بسرعة ،كما ميكـن للطالب تسجيل أسئلتهم والبحث عن
إجابتها بعد ذلك.
ومن أبرز أنواع التعلم املنتشر ،التعلم املتزامن حيث حيدد التعلم وفق األنشطة التعليمية ،وحسب
مكان التفاعالت وزمانها ،يدعم هذا األسلوب التفاعالت الواقعية ليس فقط من خالل الواجهة Interface

ذات األشكال النصية فقط ولكن أيضاً بواسطة الواجهة  Interfaceذات املوارد السمعية ،واملرئية،
وكذلك يتميز هذا األسلوب بأزرار التفاعل وصندوق القوائم اليت تساعد الطالب على التفاعل مع مادة
التعلم وغريها ،وأسلوب التعلم املتزامن يكون مؤسساً على منوذج العميل /اخلادم ،ويتألف هذا األسلوب
من :خادم التعلم املنتشر ،والعميل املعلم ،والعميل الطالب.
مكونات التعلم املنتشر:

للتعلم املنتشر مكونات عدّة هي (سحتوت:)2012،
 .1مدير املعلومات الختبار املعلم:
حيث يقوم املعلم بإعداد ورقة اختبارية باستخدام أحد احملررات املشهورة ويتم حفظ هذه الورقة
االختبارية يف بيئة التعلم املنتشر ،ويوجد مدير معلومات الختبار املعلم ،حيث توجد مخسة أزرار هي :إطار
الورقة االختبارية ،وإطار الورقة النموذجية ،وتسجيل الورقة االختبارية ،وحذف الورقة االختبارية ،وأزرار
لبداية االختبار ،وصندوق قوائم تظهر فيه املادة املسجلة ،وهذا يعين أن النظام حدسي وسهل االستخدام
من جانب الطالب.
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 .2مراقب اختبار املعلم:
تتحكم هذه الوحـدة يف استخدام املورد السمعي والبصري إلدراك املعلم /الطالب ،وحتدد من عليه
دور التحديث ،وأخذ القرار ،وإدارة تعني املورد املناسب طبقاً ملطلب املوارد.
 .3باحث املعلومات الطالبية:
يوجد باحث للمعلومات الطالبية من خالل توفر زر خاص بوصلة االختبار ،وآخر النتظار االختبار،
ويتم ذلك بعد الدخول إىل موقع اخلادم فتظهر املواد التعليمية املسجلة عليه ،وبعد اختيار املادة يتم الضغط
على زر انتظار االختبار.
 .4مدير اختبار الطالب:
يتم ختزين إجابات الطالب يف قاعدة بيانات من أجل معرف مدى تقدم الطالب ،وحتتوي هذه الوحـدة
على الورقة االختبارية ،وتوجد ورقة إجابة عن االختبار وهي ورقة ليست مشرتكة بني الطالب مجيعهم.
تطبيقات التعلم املنتشر:

 تسجيل احملتوى التعليمي والدروس واحملاضرات صوتيا ،ونشرها وتوزيعها على املتعلمني الذين
ميكنهم تنزيلها على أجهزتهم ،واالستماع إليها يف أي وقت ومكان.
 تسجيل األحداث والتفاعالت التعليمية اليت حتدث داخل قاعات احملاضرات والدروس ،ونشرها
على املتعلمني ،وبالتالي ميكن للمتعلمني الغائبني االطالع عليها.
 تسجيل اإلجراءات اخلاصة باألنشطة واملهمات األدائية العملية والتطبيقية املطلوب من املتعلمني
أدائها ،لكي يسمعون إليها ،ويتبعونها أثناء تنفيذ هذه األنشطة.
 نشر التعليمات والتكليفات والواجبات واألنشطة املطلوبة من املتعلمني ،واملوضوعات املطلوب
الرتكيز عليها.
 نشر اإلعالنات و األخبار على الطالب وأولياء األمور ،وبالتالي يكون اجلميع على علم مبا حيدث
يف املدرسة أو اجلامعة (عماشة.)2015 ،
املراجع:

مخيس ،حممد عطية ( .)2011من تكنولوجيا التعلم اإللكرتوني إىل تكنولوجيا التعلم املنتشر ،القاهرة:
اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم.
سحتوت ،إميان ( 13يناير .)2012 ،التعلم املنتشر ،اسرتجعت يف تاريخ 1436/5/15هـ
http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=103060

عماشة ،حممد ( .)2015استخدام التعلم املنتشر كنموذج للتدريب اإللكرتوني دراسة تطبيقية على التعليم
العام باململكة العربية السعودية ،املؤمتر الدولي الرابع للتعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد.
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التلمذة املعرفية
()Cognitive Apprenticeship
منذ عام 1990م ،اقرتح الرتبويون أطراً للمفاهيم لالسرتشاد بها يف تصميم واستخدام بيئات التعلم،
وإحدى هذه األطر هو منوذج التلمذة املعرفية ) (Cognitive Apprenticeshipاملقرتحة من قبل كولينز،
براون ،ونيومان ) .)Collins., Brown, & Newman, 1989واملستمدة من نظرية التعلم الواقعي Situated

.Learning
وتعترب التلمذة املعرفية أسلوباً تربوياً ومنوذجاً للتعلم .وتقدم خطوات عملية لتطبيق النظرية املعرفية
الواقعية .وقد وضح مقرتحي هذا النموذج بقوهلم "نقرتح منوذجاً بديالً للتدريس ميكن الوصول إليه يف إطار
الفصل األمريكي النمطي .وهو منوذج للتدريس يعود للتدريب املهين ،ولكنه يتضمن عناصر التعليم
املدرسي .ونسمي هذا النموذج"التلمذة املعرفية" ).)Cognitive Apprenticeship

وقد وصفها كل من براون ،كولنز ،ودوقد ( (Brown, Collins, & Duguid, 1989بأن أساليب
التلمذة املعرفية حتاول تعليم الطالب ضمن ممارسات حقيقية ممثلة للهدف الذي يُراد حتقيقه من خالل
األنشطة والتفاعل االجتماعي مماثلة لتلك اليت حتدث عند تعلم احلرف واملهن العملية .وتعترب من مناذج
التعلم القدمية اليت انتشرت حول العامل كأداة لنقل املعرفة واملهارة الالزمة للممارسة يف جماالت الرسم
والنحت والطب والقانون ....حيث تسعى التلمذة املعرفية إىل إشراك املتعلمني يف سيناريوهات حقيقية يف
العامل الذي يعمل ويتفاعل لتحقيق نتائج مفيدة .وحيث إنه ال ميكن للطالب جتربة مجيع جوانب املعرفة،
فيمكنهم االستفادة من املوقف التعليمي عن طريق منذجة مهارات معينة من قبل أفراد أكثر خربة
والتدريب من قبلهم حنو مستويات عالية من املعرفة واملمارسة .أي ميكن للطالب مراقبة كيف يتعامل
اخلرباء مع املشاكل يف سياق حقيقي ،ويتعلمون حل املشاكل نفسها أو ما شابه ذلك ،من خالل التعلم
املوجه من اخلرباء يف أنشطة حقيقية.
ويشري جفالي ( ) Ghefaili,2003إىل أن اخللفية الفلسفية والنظرية جلذور التلمذة املعرفية تعود إىل
أربعة مفاهيم كان هلا تأثرياً قوي ًا يف تشكيل أسلوب التلمذة املعرفية وهي:
 النظرية االجتماعية والثقافية للتعلم (:)Socio-cultural Theory of Learning
تضفي هذه النظرية السمة االجتماعية للمعرفة والتعلم .وتشرح الديناميكية املعقدة لتطور
املعرفة واليت تعرف اآلن بالنظرية العملية للتعلم والتعليم A practical theory of learning and

 teachingيف أدبيات تكنولوجيا الرتبية واملعلومات .وترى هذه النظرية أن اكتساب املعرفة هو يف
األساس عملية تفاعل تارخيي -اجتماعي -ثقايف.
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 منطقة النمو التقريبي لفيجوتسكي Vygotsky's Zone of Proximal Development
):(ZPD

وطبقاً لفيجوتسكي فإن تنمية اإلنسان وتعلمه ينشأ ويتطور من التفاعل االجتماعي والثقايف
داخل ما يدعو (مبنطقة النمو التقرييب) .وقد ميز بني النمو الفعلي للطفل وبني النمو التقرييب احملتمل.
إذ ميكن حتديد املسافة بني النمو الفعلي للطفل من خالل ما ميكن أن يفعله الطفل دون مساعدة من
شخص بالغ أو من املعلم ،أي حل مشكلة مستقلة .ومستوى النمو احملتمل وهو ما ميكن أن يفعله
الطفل خالل حل مشكلة يف إطار توجيه الكبار أو بتعاون أقران أكثر قدرة .وهذا ما يسميه
فيجوتسكي ) (Vygotsky, 1978مبنطقة النمو التقرييب ( )ZPDواليت تتمركز حول دراسة وفهم
طبيعة العالقة بني عمليات التعلًم والنمو .ويشري احلمادي ( )2009إىل أن منطقة النمو التقرييب تؤكد
على إعطاء املتعّلم الفرصة كي يشارك يف تعٌلمه ،فمن خالل النشاط والتفاعل بني املتعّلم وأقرانه يف
حضور املعلم تُستغل فرصة منو العمليات املعرفية للطالب ،ويتم تعهدها وتنميتها للوصول باملتعلم إىل
املساهمة بإجيابية يف تقدم اجملتمع.
 نظرية املعرفة الواقعية (:)Situated Cognition Theory

ترجع املعرفة الواقعية أو التعلم الواقعي إىل فكرة أن العمليات املعرفية تقع يف السياقات املادية
واالجتماعية .وينظر للتفكري كجزء ال يتجزأ من السياق ،والذي يستمد من مصادر مادية وثقافية
واجتماعية ،وبالتالي ال ميكن أن تتشابه تلك املصادر لدى فردين أو يف سياقني .وبهذا تنطوي العمليات
املعرفية على العالقات بني الفرد واملوقف ،و ال تقيم جمردة يف عقل الفرد .ولذلك فإن التعلم الواقعي
كثرياً ما يوصف كأنه "التثقُف"  Enculturationأو تبين قواعد ،سلوكيات ،مهارات ،معتقدات،
لغة ،اجتاهات جمتمع معني.
 التلمذة التقليدية (:)Traditional Apprenticeship

واليت برهنت على مر العصور أنها شكل من أشكال التعلم الفعال .فمن خالل العمل جنباً إىل
جنب مع معلم أو رمبا مع خرباء آخرين ،فإن الفرد يتعلم العديد من املهارات واحلرف .وينطوي نظام
التلمذة عادة على جمموعة من الطالب املبتدئني الذين يعملون كمصادر لبعضهم يف استكشاف
جماالت جديدة ويف مساعدة وحتدي بعضهم .ويكون املعلم أو اخلبري أكثر مهارة من املبتدئني مع رؤية
أوسع نطاقا للمالمح اهلامة للنشاط املستهدف .وتستمد التلمذة املعرفية إهلامها من التلمذة التقليدية،
وتكون سياق ًا اجتماعي ًا ذات معنى متنح املتعلمني فرصاً عديدة ملالحظة وتعلم أداء اخلبري.

16

) Cognitive Apprenticeship ( التلمذة املعرفية
:املراجع

 أثر تنشيط منطقة النمو التقرييب يف التفكري االستداللي الرياضي.)2009(  ناصر حممد علي،احلمادي
 جامعة اإلمام، رسالة دكتوراه غري منشورة.لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض
. الرياض، قسم على النفس، كلية العلوم االجتماعية،حممد بن سعود اإلسالمية
Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning.
Educational Researcher, 18(1), 32-42.
Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the
craft of reading, writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing,
learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser (pp. 453-494).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Ghefaili, A. (2003). Cognitive Apprenticeship, Technology, and the Contextualization
of Learning Environments. Journal of Educational Computing, Design & Online
Learning. (4) Fall, 21-48. ( From:
http://coe.ksu.edu/jecdol/Vol_4/Articles/Aziz.htm, retrieved: 26/ 3/2010).
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological
processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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التنمّر املدرسي
()School Bullying
قد يبدو مصطلح التنمّر جديداً يف أدبيات الرتبية وعلم النفس وعند العاملني يف اجملال الرتبوي ويعرف
يف بعض األحيان باالستئساد ( )Lionshipوخيتلف هذا املصطلح ( )Bullyingعن مصطلح العنف
( .)violenceولقد أصبح التنمّر اليوم مشكلة شائعة وخطرية يف املدارس ،وقد حيدث داخل املدرسة
وخارجها إال أن الذي يقع داخل املدرسة أكثر وتشكل الساحة املدرسية أكثر األماكن اليت يشيع فيها
التنمّر كما وحيدث التنمّر يف املمرات ودورات املياه ويف الغرفة الصفية وخيتار املتنمرون ضحاياهم من
طلبة يقاربونهم يف العمر أو أصغر منهم سن ًا (الصويف واملالكي.)2012،

ّ
مفهوم التنمر املدرسي ()School Bullying Concept

يعترب دان ألويس النروجيي ) (Dan Olweusاألب املؤسس لألحباث حول التنمّر يف املدارس .ويعرف
ألويس التنمّر املدرسي بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر إلحلاق األذى بتلميذ آخر ،تتم
بصورة متكررة وطوال الوقت ،وميكن أن تكون هذه األفعال السلبية بالكلمات مثل :التهديد ،التوبيخ،
اإلغاظة والشتائم ،كما ميكن أن تكون باالحتكاك اجلسدي كالضرب والدفع والركل ،أو حتى
بدون استخدام الكلمات أو التعرض اجلسدي مثل التكشري بالوجه أو اإلشارات غري الالئقة ،بقصد
وتعمد عزله من اجملموعة أو رفض االستجابة لرغبته .وحسب ألويس فال ميكن احلديث عن التنمّر إال يف
حالة عدم التوازن يف الطاقة أو القوة (عالقة قوة غري متماثلة)؛ أي يف حالة وجود صعوبة الدفاع عن النفس،
أما حينما ينشأ خالف بني طالبني متساويني تقريبا من ناحية القوة اجلسدية والطاقة النفسية ،فإن ذلك ال
يسمى تنمراً وكذلك احلال بالنسبة حلاالت اإلثارة واملزاح بني األصدقاء ،غري أن املزاح الثقيل املتكرر،
مع سوء النية واستمراره بالرغم من ظهور عالمات الضيق واالعرتاض لدى الطالب الذي يتعرض له ،يدخل
ضمن دائرة التنمّر).(Olweus & Limbe,2010

كما عرّفه هووارد وآخرون بأنه "سلوك حيدث عندما يتعرض طالب بشكل مكرر لسلوكيات أو
أفعال سلبية من طلبة آخرين بقصد إيذائه ،ويتضمن عادة عدم توازن يف القسوة وهو إما أن يكون جسدياً
كالضرب أو لفظي ًا كالتنابز باأللقاب أو عاطفياً كالنبذ االجتماعي" (قطامي والصرايرة.)35،2009،
ّ
أسباب ظاهرة التنمر املدرسي:

ترجع الدراسات أسباب ظهور التنمّر يف املدارس إىل التغيّرات اليت حدثت يف اجملتمعات اإلنسانية،
واملرتبطة أساسا بظهور العنف والتمييز بكل أنواعه ،واختالل العالقات األسرية يف اجملتمع ،وتأثري اإلعالم
والثورة التقنية على املراهقني يف املراحل املتوسطة والثانوية ،وكثرة املهاجرين الفقراء الذين يسكنون
األحياء الفقرية وعدم قدرة أهل هؤالء الطلبة املتُنمّرين على ضبط سلوكياتهم (( ،)Rigby,2012موقع
تعليم جديد).
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ّ
عالج ظاهرة التنمر املدرسي:

أول خطوة لعالج هذه املشكلة هو االعرتاف بوجودها ،تليها مرحلة التشخيص للوقوف على حجم
هذه الظاهرة يف مدارسنا وحتديد املستويات الدراسية اليت تنتشر فيها أكثر من غريها ،ومعرفة األسباب
اليت تؤدي إىل انتشار التنمّر .تعترب الوقاية من التنمّر يف املدارس أحد برامج اخلطة اجلديدة لليونيسف
لألعوام (2017- 2014م) واهلدف الرئيس هلذا الربنامج هو الوصول ملدارس خالية من التنمّر لضمان بيئ ٍة
آمن ٍة لألطفال (موقع تعليم جديد).
العالج املدرسي:

إن التعامل األمثل مع التنمّر املدرسي يتم من خالل تطوير برنامج مدرسي واسع بالتعاون بني اإلدارة
الرتبوية والطلبة واملعلمني وأولياء األمور واجملتمع املدني ،حبيث يكون هدف هذا الربنامج هو تغيري ثقافة
املدرسة ،وتأكيد االحرتام املتبادل ،والقضاء على التنمّر ومنع ظهوره .ومن املفيد جدا يف هذه احلالة
االنطالق من برنامج ألويس ملكافحة التنمّر الذي مت تطويره يف الثمانينيات من قبل العامل النفسي
النروجيي دان ألويس ).)lee,2005( (Dan Olweus
ّ
برنامج ألويس ملكافحة التنمر )(Olweus Bullying Prevention Program

عبارة عن برنامج متعدد املستويات واملكونات؛ صمم ألجل احلد والتقليل من مشكلة التنمّر .اجملال
الرئيس لتطبيقه هو املدرسة .يقدم هذا الربنامج إطارًا واضحًا لإلداريني واملعلمني وأولياء األمور .ميكن
تطبيقه على املستوى الوطين والعاملي وعلى امتداد خمتلف املراحل الدراسية وعلى مستوى املدرسة والفصل
الدراسي والطالب أنفسهم .ويتحقق بتكاتف وتضافر جهود اإلدارة واملدرسني وأولياء أمور الطالب،
والطالب أنفسهم ،وجبهود املختصني باجملال من خارج املدرسة ،مع ضمان احلصول على التزامهم
باملساعدة يف إيقاف التنمّر .كما أن هناك برامج أخرى واسرتاتيجيات متفرقة مت استخدامها حول العامل
وذلك للتعامل مع خمتلف جوانب عملية التنمّر سواء على مستوى املدرسة أو الفصل الدراسي أو املستوى
الفردي ).)Olweus & Limber, 2010) ،)Peter, et al, 2004
بعض اسرتاتيجيات التدخل املضادة للتنمر على مستوى الفصل الدراسي:

 استخدام فن املسرح والتمثيل ).)Using Drama, Role-play
 اسرتاتيجية احلوار ).(Dialogue Strategy
 اسرتاتيجية الفصل احملرتم ).(The Respectful Classroom
بعض اسرتاتيجيات التدخل املضادة للتنمر على املستوى الفردي:
 برنامج "عبّر عما يف نفسك" وبرنامج "اجعل صوتك أو وجهة نظرك مسموعة" Speak up
Program, Speak out Program


تدريبات التوكيد على الذات للتالميذ ضحايا التنمّر Assertiveness Training for Bullied
Pupils
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)School Bullying( التنمّر املدرسي
Empathy and Perspective – Taking مهارات التعاطف مع اآلخرين واألخذ بوجهات النظر



.(Peter, et al, 2004) Skills
:املراجع

 جملة، التنمّر عند األطفال وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية.)2012(  فاطمة، أسامة واملالكي،الصويف
.186- 146  ص،35  العدد،البحوث الرتبوية والنفسية
. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: ع ّمان، الطفل املتنمر.)2009(  منى، نايفة والصرايرة،قطامي
:م من املوقع2015 /3 /10  مت االسرتجاع بتاريخ،موقع تعليم جديد
http://www.new-educ.com/intimidation-scolaire
Lee, Chris. (2005).Preventing bullying in schools, a guide for a teacher and other
professional .London. Paul Chapman Publishing.
Olweus, D. & Limber, S. (2010). Bullying in School: Evaluation and Dissemination of the
Olweus Bullying Prevention Program. American Journal of Orthopsychiatry, Vol
80. pp 124-134.
Peter, K, Smith, Debra Pepler and Ken Rigby. (2004). Bullying in Schools, how successful
can interventions be? Cambridge University press.
Rigby, ken. (2012).Bullying interventions in schools, six basic approaches. WileyBlackwell edition.
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التوأمة املهنية بني اجلامعات
))Professional UNI Twinning
تشتق كلمة "التوأمة" معناها وداللتها الواقعية من فكرة النِديِّة أو األخوة التوأم ،وحينما يكون
لدينا توأمة يعين ذلك أن هناك تشابهاً أو تطابقاً تاماً .والتوأمة املهنية هي باختصار اتفاق أو تعاون بني
طرفني أو أكثر لتطوير جوانب علمية ،وعادةً ما يكون هذا االتفاق مكسباً للطرفني الذين تشاركا فيه
(عبداملنعم.)2007 ،
جماالت التوأمة املهنية يف الرتبية:

 التوأمة بني املقررات الدراسية حبيث يتم إشراك مادتني أو أكثر يف موضوعات أو قيم أو مهارات،
بهدف إنتاج معرفة بشكل خمتلف تتحقق من خالهلا الصورة الشاملة للمنهج.
 التوأمة بني املدارس.
 التوأمة بني اجلامعات.
مفهوم التوأمة املهنية بني اجلامعات:

عبارة عن ربط جامعة جبامعة ذات خربة وذات جتارب فريدة وناجحة من أجل حتقيق مستويات عالية
من الفائدة ،وتبادل املعرفة بينهما ،ولتوفري فرص تبادل اخلربات والتجارب ودعم بعضها البعض وترسيخ
مفهوم جمتمع املعرفة (.)Armstrong, 2007
الفرق بني التوأمة والتعاون:

ختتلف التوأمة عن التعاون ،فالتعاون هو املرحلة األولية ،ويأتي على شكل فردي من الباحثني أو
على شكل جمموعة من األفراد يتعاونون مع جمموعة أخرى ،ويكون ذلك عادةً على شكل أقل مؤسسية،
أما التوأمة فهي أن تكون هناك جهة تُعترب متقدمة يف جمال؛ حتتضن جهة أخرى وتتشارك معها التجارب
واخلربات ،بل وميتد التشارك إىل أبعد من ذلك حيث يشمل الشراكة يف النجاح أو الفشل ( Armstrong,
.)2007

ولكي تكون هذه التوأمة ذات جدوى للمؤسسة اجلامعية والعاملني فيها ،ينبغي مراعاة ما يلي:
 أن حتدد اجلامعة بوضوح اجملال أو املوضوع الذي تسعى لتبنيه وتفعيله (برنامج إعداد املعلم
مثالً).
 أن تُحسن اختيار مصدر اخلربة التوأم (املؤسسة الرديفة).
 أن توفر للعاملني وأفكارهم الطموحة الدعم الالزم.
 أن تقيِّم طبيعة العالقة بينها وبني اجلهة األخرى.
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أنواع التوأمة:

التوأمة نوعان :توأمة متطابقة وأخرى جزئية؛ وبالنسبة للمتطابقة تكون فيها املؤسستان التعليميتان
نسخة طبق األصل من بعضهما يف الفلسفة واألهداف والنظام التعليمي ككل وعادة ما يكون هذا النوع
من التوأمة بني جامعتني أو مؤسستني جتمعهما ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية متماثلة.
أما بالنسبة للتوأمة اجلزئية غري املتطابقة فإنها ال تشرتط شروط التماثل السابقة ألنها تكون
كعملية تعاون وشراكة يف جماالت حمددة منها تبادل اخلربات واألفكار واملشاريع (بهزاد.)2008 ،
شروط تفعيلها:

عنصرين أساسيني جيب حتقيقهما عند التوجه الستخدام التوأمة وهما االختيارية والتكافؤ ،إضافة
لعدم إغفال الرتاكمات املعرفية واإلدارية اليت جتمعت على مر السنني عند بدء عملية التوأمة ،خصوصاً بني
اجلامعات احمللية واجلامعات اخلارجية.
ومرحلة االختيارية تتم بناءً على:
 .1التصنيفات العاملية لتلك اجلامعات.
 .2حتديد ماذا تريد اجلامعة من ختصص دقيق كإقامة عالقة وشراكة مع جامعة ما.
 .3أن يكون هناك منهجية وتنسيق بني اجلامعات يف الدولة الواحدة حتى ال تتكرر الشراكة
وتنحصر يف جامعات حمددة ودولة بعينها.
عالوةً على ما سبق جيب استباق العملية جبمع قدر من املعلومات عن اجلهة املراد توأمتها ملعرفة
نقاط الضعف والقوة فيها ،واالتصال بها وعرض العملية عليها ومتابعتها خالل فرتة زمنية حتدد منذ البدء
من كال الطرفني.
أهمية التوأمة بني اجلامعات احمللية واجلامعات العاملية:

 الرفع من نوعية برامج اجلامعات احمللية  -برامج إعداد املعلم مثالً  -لتكون مماثلة للجامعات املتطورة
أكادميياً وإدارياً.
 االستفادة من برنامج األستاذ الزائر من اخلربات العاملية وأيضاً لتكون متبادلة من خالل توجيه أعضاء
هيئة التدريس إىل جامعات حمددة إلجناز سنة التفرغ العلمي ضمن اسرتاتيجية معدة للبحوث والربامج
لضمان جودة البحوث ومناسبتها للجامعات احمللية.
 تبادل اخلربات يف معايري األداء والتقويم املتبعة يف اجلامعات العاملية للرفع من معايري األداء والتقويم يف
اجلامعات احمللية.
 التوسع يف برنامج تبادل منح الطالب بني اجلهتني ،فلدى اجلامعات احمللية ختصصات اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية والنفط والثروات املعدنية ولدى اجلامعات العاملية العلوم
الطبيعية والرياضيات والتخصصات األخرى.
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 مد اجلسور املعرفية الدائمة بني اجلامعات احمللية والعاملية يف برامج تطوير العلوم الطبيعية التطبيقية
وخاصة الفيزياء وعلوم الرياضيات.
 االستفادة من السجل التارخيي الطويل للجامعات العريقة يف أوروبا يف تطوير اجلامعات حتى ال نقع يف
أخطاء فادحة وقعت فيها اجلامعات العاملية أثناء التطوير ليتم جتنبها واختيار النموذج األفضل (مفيز،
.)2006
املراجع:

بهزاد ،دالل ( .)2008التوأمة األكادميية بني اجلامعات "شراكات حنو اجلودة النوعية" ،البحرين ،جملة
الرتبية ،س  ،8ع  ،26ص ص .109- 108
عبداملنعم ،عبداملنعم حميي الدين ( .)2007التوأمة بني اجلامعات العربية واسرتاتيجية حتقيقها ،مؤمتر
اجلامعات العربية :التحديات واآلفاق املستقبلية  -املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – املغرب ،ص
ص .751- 741
مفيز ،عبداجمليد ( .)2006التوأمة األكادميية بني اجلامعات "شراكات حنو اجلودة النوعية" ،البحرين،
جملة الرتبية ،س ،6ع ،19ص ص .39- 38
Armstrong, Lloyd.(2007). Competing in the global higher education marketplace:
Outsourcing, twinning, and franchising, New Directions for Higher Education,
Issue 140, 8p. DOI: 10.1002/he.287, Database: Education Research Complete, p131138.
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احلوسبة السحابية يف التعليم
()Cloud Computing in Education
بدأ استخدام مصطلح احلوسبة السحابية األول يف أواخر الستينيات ،من القرن العشرين ،عندما قال
جون مكارثي "قد تنظم احلوسبة لكي تصبح خدمة عامة يف يوم من األيام" ،وكان منطلق الفكرة من
شبكة اهلواتف األرضية (خفاجة .)2010،ولقد استلهم مصطلح احلوسبة السحابية من رمز السحابة ،الذي
كان يتم استخدامه يف كثري من األحيان لتمثيل اإلنرتنت يف خرائط ورسوم بيانية (معوض .)2013،إال أن
تطبيقات احلوسبة السحابية مل تظهر بشكل فعلي إال يف بدايات عام 2000م عندما قامت شركة
مايكروسوفت بتوسيع مفهوم استخدام الربجميات من خالل شبكة الويب تبعتها بعد ذلك العديد من
الشركات.
مفهوم احلوسبة السحابية:

عرّف املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا ( )NISTاحلوسبة السحابية بأنها "أمنوذج متكني شائع
مالئم للوصول على الشبكة بناء على الطلب جملموعة مشرتكة من موارد احلوسبة اليت متت تهيئتها مثل
(الشبكات واخلوادم ،ووحدات التخزين ،والتطبيقات  )....وميكن توفريها وإطالقها بسرعة وبأقل جهد
إداري أو تفاعل مع موفر اخلدمة" ).)Trivedi, 2013
وأيضاً هي "اخلدمات اليت تتم عرب أجهزة وبرامج متصلة بشبكة خوادم حتمل بياناتها يف سحابة
افرتاضية تضمن اتصاهلا بشكل دائم دون انقطاع ،مع أجهزة خمتلفة (كومبيوتر ،جهاز لوحي ،هواتف
ذكية وغريها) بعد وضع كود خاص لفتح قفل الشبكة وبالتالي يتم الدخول إليها من أي مكان ويف أي
زمان" (بندر.)2013،
وعرّفتها الشييت ( )2013بأنها "تقنية تعتمد على نقل املعاجلة ومساحة التخزين والبيانات اخلاصة
باحلاسب إىل ما يسمى بالسحابة ،وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق اإلنرتنت ،أي أنها حولت
برامج تقنية املعلومات من منتجات إىل خدمات ،كما أنها تتميز حبل مشاكل وصيانة وتطوير الربامج عن
الشركات املستخدمة هلا ،وبالتالي يرتكز جمهود اجلهات املستفيدة على استخدام هذه اخلدمات فقط".
خصائص احلوسبة السحابية:

متتاز احلوسبة السحابية بعدد من اخلصائص وهي كالتالي (يس:)2014،
 .1مركزية املستخدم :وتعين أنه مبجرد أن يتصل املستخدم بالسحابة فإنه يصبح مالكاً ملا خيزنه
عليها ،ويستطيع مشاركة ما يقوم بتخزينه عرب اإلنرتنت مع غريه من املستخدمني.
 .2مركزية املهام :بدالً من تركيز السحابة على التطبيقات مثل معاجلة النصوص وجداول البيانات
والربيد اإللكرتوني وما ميكنا القيام به ،ينصب تركيزها على تلبية احتياجات املستخدمني من
خالل هذه التطبيقات.
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 .3مركزية البنية التحتية :توفر السحابة اخلوادم الضخمة اليت تساعد يف إجراء العمليات مما يساعد
على التحرر من أعباء إنشاء وإدارة البنية التحتية.
 .4مركزية التطبيقات واملستندات :واليت يتم تشغيلها وختزينها وحتريرها خبوادم السحابة من خالل
أي جهاز متصل خبط إنرتنت مما يوفر اإلتاحة الدائمة ،وحيق للمالك األصلي أن خيول حق الوصول
مللفاته والتعديل واحلذف واإلضافة ملن يشاء من العمالء ،وهذا يعزز التعاون بني أعضاء اجملموعات.
 .5طاقة احلوسبة :وتنتج من خالل ارتباط آالف من األجهزة واخلوادم معاً.
 .6الوصول :حيث يتيح ختزين البيانات يف السحابة اسرتداد املزيد من املعلومات من عدد خمتلف من
املستودعات.
 .7الذكاء :وهو مطلب الستخراج وحتليل البيانات الضخمة املخزنة على خمتلف خوادم السحابة.
 .8الربجمة :وهي مطلب أساسي عند التعامل مع العديد من املهام الضرورية بالسحابة مثل محاية أمن
املعلومات.
مناذج بناء السحابات:

تتنوع مناذج بناء السحابات حسب نوع وطريقة توفرها وهي (شاهني:)2013،


السحابة اخلاصة ( :)Private Cloudهذا النوع من السحابات يكون عادة داخل املنشأة حبيث
ميكن الوصول إليها ،من خالل الشبكة احمللية و من اإلنرتنت ويتم تقديم اخلدمات للمستفيدين
بشكل تلقائي ،كما ميكن أن تكون موجودة لدى شركة استضافة ،ويف مجيع هذه احلاالت
تستطيع املنشأة مراقبة مكونات البنية التحتية و التحكم فيها.



السحابة العامة ( :)Public Cloudوهي عبارة عن خدمات جتارية يقدمها مزود اخلدمة لعمالء
متعددين ،وتكون موجودة يف مكان بعيد عن العميل ،وهي وسيلة لتوفري التكاليف و ربح الوقت
واجلهد.



السحابة اهلجينة ( :)Hybrid Cloudوهي جتمع بني خصائص السحابة اخلاصة و العامة ،إذ
ميكن ملنشأة أن يكون هلا سحابة خاصة تقوم من خالهلا بتوفري بعض اخلدمات للمستفيدين،
بينما تلجأ إىل حلول السحابة العامة لتأمني خدمات أخرى.



السحابة اجملتمعية املشرتكة ( :)Community Cloudsهي نتيجة تعاون مجاعي بني جمموعة من
املنشآت هلا نفس االهتمامات تكون البنية التحتية مشرتكة فيما بينهم بغرض حتقيق أهداف
مشرتكة مثل أمن املعلومات أو االمتثال التنظيمي أو حتقيق األداء العالي ،وميكن أن تكون
إدارتها داخلياً أو خارجياً من طرف ثالث.

من أمثلة للحوسبة السحابية (:(Cloud Computing

سكاي درايف  ،Sky Driveجوجل كروم  ،Google Chromeجولي كالود ،Joli cloud
ويندوز أزور ( Windows Azureسيد.)2013،
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وذكرت حايك ( )2013بعض من القيم الرتبوية التعليمية احملتملة للحوسبة السحابية منها إضفاء
الطابع الشخصي للتعلم ،وزيادة فرص الوصول والتنقل ،والقدرة على تبادل املعلومات ونشرها على الفور،
واملرونة وحتفيز االبتكار والتعاون ،كما تتضمن خدمة احلوسبة السحابية العديد من املزايا للمتعلمني،
مثل :إجراء االختبارات مباشرة ( ،)onlineوسهولة إرسال التدريبات واملشروعات للمتعلمني ،وسهولة
الوصول لالختبارات ،التدريبات ،املشروعات املقدمة من الطلبة ،والتغذية الراجعة بني الطلبة واملتعلمني،
وسهولة التواصل بني الطالب ،واملساعدة على تعليم الطالب بطرق جديدة وتساعدهم على إدارة مشروعاتهم
وواجباتهم.
املراجع:

بندر ،شواق ( .)2013أربعة فوائد إلشراك خدمات احلوسبة السحابية يف العمليــة التعليمية ،جريدة الشــرق
األوسط ،مت االسرتجاع بتاريخ 2014 /3 /24م على الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=55&article=731896&issueno=12613

حايك ،هيام ( .)2013احلوسبة السحابية يف التعليم العالي ما بني التقييم واالعتماد ،مدونة نسيج
اإللكرتونية ،مت اسرتجاعه يف تاريخ 2014/3/25على الرابطhttp://blog.naseej.com :

خفاجة ،أمحد ماهر ( .)2010احلوسبة السحابية وتطبيقاتها يف جمال املكتباتCYBRARIANS ،

 ،JOURNALدورية الكرتونية فصلية حمكمة متخصصة يف جمال املكتبات ،مت اسرتجاعه يف
تاريخ2014/3/30م على الرابط:

http://www.journal.cybrarians.org/index

سيد ،رحاب فايز أمحد ( .)2013نظم احلوسبة السحابية مفتوحة املصدر "دراسة حتليلية مقارنة" ،اجمللة
العراقية لتكنولوجيا املعلومات ،)2( 5 ،ص ص.41- 17
شاهني ،أمحد ( .)2013حمرك  Google Driveواستخداماته التعليمية ،مدونة مصمم تعليمي ،مت
اسرتجاعه يف تاريخ 2014/3/30م على الرابط:

http://www.id4arab.com/2013/04/google-

drive.html

الشييت ،إيناس حممد إبراهيم ( .)2013إمكانية استخدام تقنية احلوسبة يف التعليم اإللكرتوني يف جامعة
القصيم .املؤمتر الدولي الثالث للتعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد ،ص ص .28- 1
معوض ،حممد عبد احلميد ( .)2013احلوسبة السحابية وتطبيقاتها يف بيئة املكتبات ،جملة مكتبة امللك
فهد الوطنية، )6(4 ،ص ص.258- 212
يس ،جنالء أمحد ( .)2014احلوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات ،القاهرة :العربي للنشر
والتوزيع.
Trivedi, Hrishikesh, R. (2013), Cloud Adoption Model for Governments and Large
Enterprises, Master Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
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الدراسات البينية
()Interdisciplinary
لقد عانت العملية التعليمية كثرياً من املناهج التقليدية اليت تركز حتديداً على نظام واحد فقط.
على اجلانب اآلخر جند أن برامج الدراسات البينية ،يف اآلونة األخرية؛ تعدّ مطلباً أساسياً للعديد من املهن
يف سوق العمل ،حيث ثبت أن الطالب الذين يتعلمون من خالل الدراسات البينية يتمتعون مبهارات تفكري
وإتقان عالية ومتكاملة.
ما املقصود بربامج الدراسات البينية؟

تعرف أحياناً بالبينية أو البنائية وهي متثل نوعاً من املعرفة البينية ) (Interdisciplinaryفهي جتسيم
جيد وتوحيد متميز لروافد شتى ،انبثقت من أنظمة معرفية متنوعة ) (Multidisciplinaryمن بينها
الفلسفة ،واالجتماع ،وفلسفة العلوم ،والرياضيات والعلوم واللغات وغريها.
جيب علينا أوالً تعريف مصطلح "النظام  "Disciplineيف أبسط أشكاله ،النظام هو فرع من فروع
املعرفة أو حقل دراسي يقع ضمن أي من الثالث جمموعات أو التخصصات التالية:
 العلوم :الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا واجليولوجيا والزراعة وخمتلف اجملاالت اهلندسية.
 العلوم االجتماعية :علم النفس ،القانون ،علم اإلنسان ،واالقتصاد ،والعلوم السياسية ،وعلم
االجتماع.
 العلوم اإلنسانية :الفنون ،األدب ،التاريخ ،الفلسفة ،الدين ،املسرح.
عرفها كالين ووليم ( )2001على أنها دراسات تعتمد على حقلني أو أكثر من حقول املعرفة
الرائدة ،أو العملية اليت يتم مبوجبها اإلجابة على بعض األسئلة أو حل بعض املشاكل أو معاجلة موضوع
واسع جد ًا أو معقد جداً يصعب التعامل معه بشكل كاف عن طريق نظام أو ختصص واحد.
و اتفقت آراء الرتبويني حول تعريف التخصصات البينية بأنها نوع من احلقول املعرفية اجلديدة الناشئة
من تداخل عدة حقول أكادمييية تقليدية أو مدرسة فكرية تفرضها طبيعة متطلبات املهن املستحدثة.
وتشمل الدراسات البينية الباحثني والطالب وأعضاء هيئة التدريس بهدف الربط والتكامل بني عدة
مدارس فكرية أكادميية ومهن وتقنيات متنوعة لبلوغ رؤى وإجناز مهام مشرتكة ،كما جيب علينا
التفريق بني كلمة الدراسات املتعددة  Multidisciplinaryوكلمة الدراسات البينية ،Interdisciplinary
حيث تشري األوىل إىل الدراسات اليت جتمع بني نظامني " أ" و "ب" حلل مشكلة ما دون التكامل بينهم،
بينما يشري الثاني إىل الدراسات اليت جتمع بني نظامني " أ" و "ب" حلل مشكلة ما عن طريق التكامل
بينهما للوصول إىل فهم أعمق حلقل معريف متكامل وهو "ج" .ويوضح الشكل التالي مفهوم الدراسات
البينية:
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خصائص الدراسات البينية:

هناك أربع جوانب هامة للدور الذي ميكن أن تلعبه الدراسات البينية:
 .1دمج املعرفة ( :(Knowledge Integrationوتعين ربط وتكامل املدارس الفكرية واملهنية
والتقنية للوصول إىل خمرجات ذات جودة عالية مبنية على العلوم األساسية والطبيعية على سبيل
املثال ،هناك بعض املشاكل االجتماعية ،مثل ظاهرة التطرف الديين ،ال ميكن حلها من خالل
ختصص واحد ولكن من خالل الدراسات البينية ميكن صياغة برنامج جيمع بني عدد من
التخصصات ،مثل التاريخ والعلوم السياسية وعلم االجتماع والقانون واالقتصاد والدين وعلم
النفس ،مما يساعد على فهم أعمق وأكثر مشوالً حلل هذه املشكلة.
 .2اإلبداع يف طرق التفكري ) :(Modes of thinkingتعين تطوير القدرة على عرض القضايا ومزج
املعلومات من وجهات نظر متعددة لتحدي االفرتاضات اليت بنيت عليها وتعميق فهمها ،مع األخذ
يف االعتبار استخدام أساليب البحث والتحقيق من التخصصات املتنوعة لتحديد املشاكل
واحللول للبحوث خارج نطاق النظام الواحد.
 .3حتقيق التكامل ( :)Integrationحتقيق التكامل تعين إدراك ومواجهة االختالفات بني
التخصصات املختلفة للوصول إىل وحدة املعرفة املتكاملة واألكثر مشوالً من املسموح به من قبل
رؤية أي ختصص واحد ،وفقاً لفريونيكا مانسيال وهوارد جاردنر ( )2003فأن الدور الرئيسي
للدراسات البينية هو حتقيق التكامل بني املعرفة وطرق التفكري ألثنني أو أكثر من
التخصصات .ميكن استيعاب ظاهرة تداخل التخصصات والفروع العلمية يف برامج التأهيل
والتعليم والبحث العلمي من خالل الدراسات البينية.
 .4إنتاج املعرفة ) :(Knowledge producingإن احلاجة إىل إجراء الدراسات البينية أصبحت اآلن
أقوى من أي وقت مضى ،ويرجع ذلك إىل أن العديد من املشاكل املتزايدة اليت تهم اجملتمع ال
ميكن أن حتل بشكل كاف عن طريق ختصص واحد معني ،وإمنا تتطلب دراسات بينية ذات
رؤى واضحة تعتمد على الطرق احلديثة وعلى باحثني مؤهلني إلنتاج معارف جديدة .باإلضافة إىل
أن الدراسات البينية تساعد على مواكبة التطور اجلاري يف الكثري من التخصصات عاملياً مبا
يليب املتطلبات الديناميكية املستمرة للمجتمعات احلديثة اليت تتطلب درجات أعلى من
التخصص.
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كيفية تطبيق مدخل الدراسات البينية:

وميكن تطبيق مدخل أو أسلوب الدراسات البينية من خالل:
أوالً :فريق من املعلمني متعددي التخصصات  Team Teachingوتوزيع املفاهيم الرتبوية على عدة
مقررات دراسية موضوعية بالفعل ويتكون فريق التدريس هنا من جمموعة من املعلمني متعددي
التخصصات يف مواد دراسية خمتلفة ويقومون بالتدريس لنفس اجملموعة من الطالب.
ثانياً :القيام بتعليم الربامج الدراسية يف مجيع املراحل واالستجابة لالحتياجات الفردية جلميع الطالب
ومعرفة مدى تقدم الطالب العلمي واملعريف يف مجيع املقررات الدراسية باإلضافية إىل التعرف على نقاط
الضعف لدى الطالب ومساعدتهم للوصول إىل املستوى التعليمي األفضل.
ثالثاً :تصميم املفاهيم الرتبوية القائمة على مدخل تداخل التخصصات (استحداث مقررات جديدة
وإضافتها للخطة) ودمج مقرر دراسي مع مقرر دراسي آخـر أو أكثر ويسمى (أسلوب التدريس بالدراسات
البينية أو مدخل تداخل التخصصات) ،وهنا يقوم مدرس واحد بتدريس هذا املقرر اجلديد كيفاً وكماً.
وحيتاج تطبيق هذا األسلوب مراعاة تكامل العلوم واملقررات الدراسية وجتديد طرائق التعليم والتعلم
وتطوير برامج املعلمني قبل اخلدمة وبعدها يف ضوء هذا األسلوب.
رابعاً :تصميم األنشطة الالصفية بإشراك جمموعة من ذوي التخصصات املتعددة يف عمل مشروع
مشرتك بدءً من الت خطيط له وانتهاء بنتائجه اليت يتم التوصل إليها ،كما تسمح هذه األنشطة الالصفية
بتقديم حرية أوسع لكل من املعلمني والطالب يف اختيار املوضوعات ذات الطابع البيين.
املراجع:

مركز البحوث والدراسات ،برامج الدراسات البينية واحتياجات سوق العمل ،مت االسرتجاع بتاريخ
1436/4/25هـhttps://uqu.edu.sa :
Klein, Julie Thompson and William H. Newell (1998). “Advancing Interdisciplinary
Studies,” Essays From the Literature. New York: College Entrance Examination
Board.
Newell, William H. (2001). “A Theory of Interdisciplinary Studies,” Issues In Integrative
Studies 19:1-25.
Palmer, C. L. (2001). Work at the boundaries of science: Information and the
interdisciplinary research, Retrieved on 25/4/1436 https://uqu.edu.sa
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الرحالت املعرفية
()WebQuest
ماهية الرحالت املعرفية (:)WebQuest

يعدّ مفهوم الرحالت املعرفية عرب الويب مفهوماً حديثاً نوعاً ما شأنه شأن العديد من املفاهيم الرتبوية
حيث ذكر عثمان ( )2010أن كلمة ( )Webيقصد بها الشبكة الدولية للمعلومات "اإلنرتنت" ،وكلمة

( )Questمعناها البحث عن املعلومات ،ولذلك فاملصطلح ( )WebQuestيعتمد يف األساس على موضوع
البحث ،وكيفية توظيفه بشكل فعال وجاد يفيد املتعلمني يف احلصول على املعلومات باستخدام اإلنرتنت
دون أن يؤثر ذلك على جهدهم أو وقتهم إال مبا هو مفيد ومنتج.

ويقصد بكلمة  Webالشبكة العاملية العنكبوتية "اإلنرتنت" ومبعناه يف اللغة اإلجنليزية" A

 "complex system of interconnected elementsأي نظام معقد من العناصر املرتابطة ،وكلمة البحث
 Questمبعناه احلريف باللغة اإلجنليزية" "A long search for something that is difficult to findأي
البحث الطويل عن شيء من الصعب العثور عليه (.)Oxford dictionary,2006

ويعرّف السمان ( )2014الرحالت املعرفية بأنها "أنشطة تربوية منظمة مرنة تساعد على استثمار
وقت الطالب للحصول على املعلومات جزئياً أو كلياً من املصادر اإللكرتونية املوجودة على الويب واملنتقاة
مسبقاً ،واليت ميكن تطعيمها مبصادر أخرى كالكتب واجملالت واألقراص املدجمة واستخدامها يف
تعلمه والتعامل معها ،من أجل تنمية بعض مهارات التفكري املختلفة مثل الفهم والتطبيق والتحليل
والرتكيب واختاذ القرار والتفكري اإلبداعي والناقد يف بيئات التعلم التعاوني للمتعلمني" ص.21
أهمية الرحالت املعرفية:

يعد توظيف الرحالت املعرفية عرب الويب  WebQuestيف الغرفة الصفية مبثابة عامل تغيري لدور كل
من املعلم واملتعلم؛ ملا يف ذلك من أهمية ميكن إجيازها يف النقاط التالية:
 توفر للطلبة مهمات تتيح استخدام مهارات التفكري العليا يف بناء وحتصيل املعرفة ،مثل :مهارة حل
املشكالت ،فمن خالهلا يستخدم الطلبة التفكري اإلبداعي وحل املشكالت للوصول إىل حلول
إبداعية مناسبة للقضايا املطروحة.
 يكون مبدأ التعلم الذاتي املبين على املعرفة هو ناتج أساسي هلم من خالل استخدامهم السرتاتيجية
الويب كويست.
 الويب كويست تعتمد على توظيف أساليب التدريس احلديثة املبنية على استخدام التكنولوجيا
حبيث يصبح الطالب هو حمور العملية التعليمية وبؤرة النشاط التعليمي ،وبذلك ختلق تعلم نشط
وفعال وأكثر دقة من التعليم التقليدي املعتمد على حفظ املعلومات واسرتجاعها.
 متنح الويب كويست للطلبة إمكانية البحث يف نقاط حمددة بشكل عميق ومدروس من خالل
مصادر ومواقع إلكرتونية منتقاة ومعدة مسبقاً من قبل املعلم مما يساعد كثرياً على توفري الوقت
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واجلهد وعدم تشتت الطلبة ،وتكثيف جهودهم يف االجتاه املطلوب للنشاط الذي يقومون به .وهذا
جيعل الويب كويست فعاالً ومثالياً للصفوف اليت حتتوي على مستويات ذات تباين حاد يف املستوى
التفكريي للطلبة.
خطوات تصميم رحالت التعلم االستكشافية:

حدد بريني دودج ( (Doodge,2002,3مخس خطوات رئيسة تستخدم لتصميم الرحالت املعرفية عرب
الويب ميكن توضيحها من خالل الشكل التالي:
ا .اختيار املوضوع املناسب للرحلة املعرفية عرب الويب
 .2اختيار تصميم ميكن أن يالئم هذا املوضوع
 .3تصميم العمليات عن طريق حتديد املوارد واملصادر
 .4وصف كيفية تقييم املتعلمني
 .5تعديل الرحلة املعرفية وحتسينها
وتوضح اخلطوات السابقة دور املعلم البارز يف تطبيق الرحالت املعرفية عرب الويب يف الفصول
الدراسية ابتداءً من التخطيط ومن ثم التصميم واالختيار وانتهاءً بالتقويم ومن ثم التطوير للرحلة املعرفية
لتناسب املادة الدراسية وحمتواها من جهة ،ومستوى املتعلمني واستثارة دافعيتهم من جهة أخرى.
معايري تصميم الرحالت املعرفية:

حتى حتقق الرحالت املعرفية أهدافها بصورة جيدة هناك جمموعة من املعايري اليت جيب مراعاتها
عند تصميمها يذكر ها طلبه ( )2010يف النقاط التالية:
 أن تصمم االسرتاتيجية يف شكل مهام متعددة التساؤالت ومشكالت حقيقية واقعية مرتبطة
ال عنه.
باهتمامات الطلبة ومتثل جزءًا من املقرر الدراسي وليست نشاطً ال صفي ًا منفص ً
 أن تهدف االسرتاتيجية إىل جتميع معلومات وبيانات بغرض حتويلها إىل أفكار توظف حلل
املشكالت والتساؤالت وتنفيذ املهام اليت تطرحها.
 أن تصمم مهام االسرتاتيجية يف صورة تساؤالت حتث املتعلمني "املستكشفني" على التفكري،
لتكوين رأى أو اختاذ قرار أو تلخيص معلومات إلنتاج فكر جديد.
 أن يتم اختيار مصادر املعلومات واملواقع اإللكرتونية من قبل املعلم بدقة وعناية حبيث تكون
مرتبطة بطبيعة مهام االسرتاتيجية وتتسم بالسهولة يف التصفح وال تضيع وقت وجهد الطالب.
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 أن تصمم االسرتاتيجية يف شكل مهمات وتساؤالت تنفذ من خالل توزيع الطلبة إىل جمموعات،
حبيث توزع املسؤوليات ،و يراعى حتديد وتنظيم أدوار طلبة هذه اجملموعات أثناء كل مهمة.
وتعتمد جناح الرحالت املعرفية عرب الويب على املشاركة واملناقشة والتفاعل بني طلبة كل جمموعة
لتنفيذ املهمة اليت كلفت بها ،وهنا نضمن أن املعرفة اليت توصل إليها املتعلم "الرحالة" تنتج من خالل
املشاركة والنقاش والتفاعل مع باقي األفراد اآلخرين وليس مبعزل عنهم مع االعرتاف بذاتية املتعلم وجعله
واعي ًا بدوره ومسئوليته الفردية واجلماعية.
وبالنظر إىل هذه املعايري اليت تتسم بها اسرتاتيجية الويب كويست يالحظ أنها تتفق مع املبادئ
واألسس اليت يقوم عليها املدخل البنائي يف التصميم التعليمي  Constructivism Approachألن من
خصائص هذا املدخل أنه يتمركز حول املتعلم باعتباره حمور العملية التعليمية التعلّمية ،ويؤكد على بناء
املتعلم للمعرفة بنفسه ورفضه للتلقي السليب هلذه املعرفة والتأكيد على املشاركة الفعالة يف عملية التعلم
وربط خرباته السابقة مبعارفه اجلديدة ،والتأكيد على العمل اجلماعي مع االعرتاف بذاتية املتعلم،
والتأكيد على مسؤوليته الفردية ،وأن تكون مهام التعلم واقعية وذات معنى (مسارة.)2013 ،
املراجع:

مسارة ،نسرين بسام ( .)2013أثر استخدام اسرتاتيجية الويب كويست "الرحالت املعرفية" يف التحصيل
املباشر واملؤجل لدى طالبات الصف احلادي عشر يف مادة اللغة اإلجنليزية ،رسالة ماجستري،
جامعة الشرق األوسط ،عمّان.
السمان ،إبراهيم حممد ( .)2014فاعلية الرحالت املعرفية (الويب كويست) يف تنمية مهارات التفكري
الرياضي لدى طالب املرحلة اإلعدادية ،جملة اإلدارة ،مصر  ،مج  ،51ع  ،1ص ص .27 – 20
طلبه ،عبد العزيز ( .)2010الرحالت املعرفية عرب الويب إحدى اسرتاتيجيات التعلم عرب الويب .جملة التعليم
اإللكرتوني ،مت التصفح بتاريخ 2015 /3 /15م
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=14&page=news&task=show&id=31

عثمان ،الشحات ( .)2010الرحالت املعرفية عرب شبكة املعلومات ،مت التصفح بتاريخ 2014/11/13م
http://knol.google.com/k/-/-/2myktwzg2rfhl/17#

قطيط ،غسان ( .)2011حوسبة التدريس ،عمّان :دار الثقافة للنشر
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السندات (السقاالت) التعليمية
))Educational Scaffold
ظهر مفهوم السندات التعليمية ألول مرة من خالل دراسة ) )Wood, Brune & Rossيف عام 1976م،
واليت كان هدفها التوصل إىل دور املعلم يف جعل املتعلم املبتدئ أو الطفل قادراً على حل املشكالت اليت
تتفوق على قدراته الفردية (قطامي.)2005 ،
ومسيت السندات التعليمية بهذا االسم ألنها تركّز على الدعم املؤقت للمتعلم من خالل تقديم
جمموعة من األنشطة والربامج ومن ثم تركه ليكمل بقية تعلمه معتمداً على قدراته الذاتية ،فهي تشبه إىل
حدٍ كبري سنادة البناء (سقالة البناء) (.)Sukyadi & Hasanah, 2010
مفهوم السندات التعليمية:

هي اسرتاتيجية تدريس يستخدمها املعلم مؤقتاً حبيث يقدم من خالهلا جمموعة من األنشطة والربامج
اليت تزيد من مستوى الفهم لدى الطالب بالقدر الذي يسمح له مبواصلة أداء األنشطة ذاتياً ،وتنادي
السندات التعليمية بضرورة التعرف على اخلربات السابقة للمتعلم لكي يتم االنطالق منها والعمل على إعادة
تنظيمها ).)Hui Chou, 2011
مراحل السندات التعليمية:

 .1مرحلة التقديم :ويف هذه املرحلة يعطي املعلم فكرة عامة عن الدرس مع استخدام التلميحات والتساؤالت
املثرية والتفكري مع املتعلمني يف بعض عناصر الدرس.
 .2مرحلة املمارسة اجلماعية :وهنا يشارك املعلم املتعلمني يف بعض أفكار الدرس ويطرح عليهم بعض
التساؤالت تاركاً هلم اإلجابة عنها ،وجيعل التالميذ يعملون يف جمموعات صغرية يعقبها بتقسيم أصغر
حبيث يعمل كل طالبني سواء.
 .3مرحلة التعليم الفردي :وهنا يرتك كل طالب ليتعلم مبفرده حتت إشراف املعلم ،كما يشرتك املعلم مع
متعلمني يف تدريس تبادلي.
 .4مرحلة التغذية الراجعة :وفيه يعطي املعلم تغذية راجعة وتصحيحاً ألخطاء املتعلمني ثم يطلب من كل
متعلم بعد ذلك استخدام التغذية الراجعة ذاتياً.
 .5نقل املسؤولية للمتعلم :تنقل مجيع املسؤوليات التعليمية من املعلم إىل املتعلم وإلغاء الدعم املقدم له من
املعلم مع مراجعة أداء املتعلم دورياً حتى يصل إلتقان التعلم.
 .6زيادة العبء على املتعلم :بعد نقل املسؤولية للمتعلم تزداد كمية درجة استقاللية املتعلم هنا فيرتك ليتعلم
مبفرده دون تدخل املعلم مع التمهيد ملمارسة أنشطة أخرى يقوم بها املتعلم مبفرده ( Sukyadi & Hasanah,

.)2010
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شروط السندات التعليمية الناجحة:

 السيطرة على انتباه املتعلمني.
 العمل التعاوني وتقسيم املهمات.
 ضرورة امتالك املتعلم اخللفية الكافية من املعلومات املتعلقة باملادة.
 العمل على تقديم الدعم باالعتماد على استخدام الوسائط التعليمية.
 العمل على تشجيع املتعلم من خالل الدعم املعنوي له.
 العمل على التدرج يف تقديم الدعم واملساعدات لدى املتعلمني وذلك طبقاً لقدراته.
 تهيئة املتعلم وإعطاؤه الشعور الكامل باملسئولية ،وإنقاذ املهام املطلوبة ).)Hui Chou, 2011
استخدامات السندات التعليمية يف العملية التعليمية:

جيب على املعلم استخدام السندات التعليمية يف مراحل مبكرة من أجل تطوير القدرات واملهارات
املعرفية للمتعلمني من خالل التالي (الشهري:)2015 ،
 .1حتفيز املتعلمني والربط بني األعمال اليت يهتمون بها واملهمات املوكلة إليهم.
 .2تبسيط املهام من أجل جعلها أكثر سهولة ،وإمكانية حتقيقها لدى املتعلمني.
 .3توفري التوجيهات واإلرشادات لكي تساعد املتعلم على الرتكيز يف حتقيق اهلدف.
 .4تقليل حجم املخاطر واإلحباطات اليت تواجه املتعلمني.
 .5اإلشارة إىل الفرق بني النتائج اليت حققها املتعلم وبني النتائج املثالية أو املطلوبة.
 .6العمل على وضع منوذج واضح لألهداف اليت سوف يتم حتقيقها من النشاطات املتوقع تنفيذها.
املراجع:

الشهري ،مجيلة علي شرف ( .)2015فاعلية السقاالت التعليمية يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل
الدراسي لدى تلميذات املرحلة املتوسطة ،رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة.
قطامي ،يوسف حممود ( .)2005نظريات التعلم والتعليم ،ط ،1عمان :دار الفكر.
Hui, Chou Chiou (2011),Scaffolding EFL Elementary Students to Read English Picture
Storybooks Proceedings, The 16th Conference of Pan-Pcific Association of Applied
Linguistics.
Sukyadi Didi &Hasanah Eneng Uswatun (2010): Scaffolding Students, Reading
Comprehension With Think-Aloud Straegy, The Language Center, Indonesia
University of Education, Indonesia.
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الصف املقلوب
()Flipped Classroom
مفهوم الصف املقلوب:

الصف الدراسي املقلوب هو شكل من أشكال التعليم املدمج ( ،)Blended Instructionتُعكس
فيه احملاضرة التقليدية وعناصر الواجب املنزلي يف مادة ما؛ حيث يشاهد الطالب حماضرات قصرية
بالفيديو يف البيت قبل الدرس ،ويُكرّس وقت الصف للتدريبات أو املشروعات أو املناقشات
) .)Semonique,2012وهناك نقاط أساسية عند تطبيق الصف املقلوب:
 حماضرة الفيديو هي املكون األساسي؛ حيث يُعدّها املعلم ويضعها على اإلنرتنت ،أو يتم اختيارها
من موقع على اإلنرتنت مباشرة.
 ميكن أن تبث احملاضرة بثر ر من وسيس يععي ،م ل البودراست ).(Podcast
 تعتمد فكرة الصف املقلوب على عناصر أساسية م ل التعلم النشس ،مشاررة الطالب ،واملادة
السمعية ).(Podcasting
 ليس هناك منوذج واحد للصف املقلوب ،ويستخدم املصطلح على نطاق واسع لوصف أي بنية فصل
توفر حماضرات مسجلة مسبقاً ،يعقبها تدريبات صفية.)Walsh, 2013( .
ويوضح الشكل التالي فكرة الصف املقلوب:

آلية عمل الصف املقلوب:

النموذج األر ر شيوعًا للصف املقلوب يتكوّن من اخلطوات التالية ):)Kelly, 2013
 .1حتديد احملتوى واألهداف واالسرتاتيجيات التدريسية.
 .2حتديد املواد واملصادر التقنية املستخدمة قبل الدرس.
 .3بناء وتنفيذ األنشطة قبل الصفية اجلاذبة لتهيئة وحتفيز الطالب للدرس.
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 .4بناء وتنفيذ األنشطة الصفية اليت توفر فرصًا لتعميق الفهم لدى الطالب.
 .5بناء وتنفيذ األنشطة بعد الصفية اليت تعمل على تطوير فهم الطالب.
 .6التقويم املستمر لفهم الطالب وتقدمهم.
 .1احملتوى
واألهداف
 .2احملتوى
املنزلي

 .6التقويم

خطوات
الصف
املقلوب
 .5األنشطة
بعد الصفية

 .3األنشطة
قبل -الصفية
 .4األنشطة
الصفية

مقارنة بني الصف التقليدي والصف املقلوب:

هناك فروق أساسية بني الصف التقليدي والصف املقلوب ،وميكن تلخيصها يف اجلدول التالي
(القاضي:)2014 ،
الصف املقلوب

الصف التقليدي
الوقت املخصص

النشاط

الوقت املخصص

النشاط

مخس دقائق

نشاط التهيئة

مخس دقائق

نشاط التهيئة

عشرون دقيقة
بني  45- 30دقيقة
بني  35- 20دقيقة

مراجعة تكليفات الدرس

عشر دقائق

السابق
حماضرة متعلقة باحملتوى

مخس وسبعون دقيقة

اجلديد

لالسئلة املتعلقة بشرائس الفيديو
و اإلجابة عنها
ممارسة موجهة وأداء مستقل أو
أداء نشاط معملي

ممارسة موجهة وأداء مستقل أو
أداء نشاط معملي

فوائد الصف املقلوب:

للصف املقلوب عدد من الفوائد ،أبرزها (:)Shwankel, 2013


يُناسب الطالب اخلجولني أو ذوي االحتياجات اخلاصة ألن احملاضرات حتت سيطرة الطالب؛ فهم
يستطيعون مشاهدتها أر ر من مرة ،أو تقديم الشريس ،وتسريعه حسب احلاجة.
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يُتيح للمعلمني فرصًا أفضل لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشس ،وارتشاف أخطاء الطالب أثناء



احملاضرة ،بسبب تقليل وقت التدريس داخل الفصل.
تُشجّع املشروعات التعاونية  -اليت يعتمد عليها الصف املقلوب -التفاعل االجتماعي بني الطلبة،



وتوفر هلم فرصًا للتعلم من /مع أقرانهم.
يُررّز على الفهم والتطبيق أر ر من االهتمام باسرتجاع املعلومات ،ودون أن تُفقد املعارف



األساسية يف حمتوى املادة املقدّمة للطالب.
يُحمّل الطالب مسؤولية تعلمهم وجيعلهم أر ر حتكمًا فيه.



عيوب الصف املقلوب:

على الرغم من الفوائد العديدة للصف املقلوب ،إال أن له بعض العيوب ،وهي (الذويخ:)2014 ،


يعتمد على توفر شبكة اإلنرتنت واألجهزة التقنية يف منازل الطالب ،لذا ال ميكن تطبيقها ملن ال
تتوفر لديه إنرتنت ،أو الذين ال تدعم أجهزتهم وإمكاناتهم الوصول للمواد املسجلة.



يتطلّب معلمًا متمكنًا من مهارات التقنية وتطبيقات الويب  2وطرق توظيفها يف التعليم ،لذا
سيصعب على من يعزف عن استخدام التقنية أو مستوى مهاراته التقنية بسيطة.



يتطلّب معلمًا لديه الرغبة الذاتية يف التغيري ومتابعة طالبه يف املنزل فهي حتتاج لتقديم وقت وجهد
إضايف خارج أوقات الدوام الريعي ،لذا قد جند من ال جيد الوقت أو من يعارض ذلك.

املراجع:

بريمجان ،جوناثان ( .)2014الصف املقلوب ،ترمجة زرريا القاضي ،الرياض :مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج.
الذويخ ،نورة (أرتوبر .)2014 ،الصف املقلوب!!،جملة املعرفة( ،النسخة اإللكرتونية) ،العدد .73
Schwankl, Eric. (2013). Flipped classroom: Effects on Achievement and perception.
Dissertation Abstracts International. (UMI No. 1523826).
from:

Semonique, Harry.(2012).What is a flipped classroom. Retrieved Feb. 20, 2015
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf
Walsh, Kelly.(2013).The Flipped Classroom. Boston: Hampton Publications.
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)STEM (Science, Technology, Engineering and Math
مفهوم مدخل (:)STEM

هو بناء معريف متكامل بني فروع العلوم ،والرياضيات ،والتصميم اهلندسي مع تطبيقاتها
التكنولوجية ،ويعتمد هذا البناء على التعلم من خالل تطبيق األنشطة العلمية التطبيقية ،وأنشطة
التكنولوجيا الرقمية ،والكمبيوترية (غامن.(2012 ،
أهمية مدخل ( STEMالعلوم – التكنولوجيا – التصميم اهلندسي – الرياضيات):

يعدّ مدخل (العلوم – التكنولوجيا – التصميم اهلندسي – الرياضيات) من أهم االجتاهات واملداخل
العاملية يف تصميم املناهج اآلن بعد أن أثبت فعاليته على مدار ثالثة عقود من تطبيقه يف الواليات املتحدة
األمريكية ،واململكة املتحدة ،وجنوب أفريقيا ،وبعض الدول األخرى ،ويتكامل يف بناء هذا املدخل فروع
العلوم ،والرياضيات مع التكنولوجيا ويعتمد على التعلم من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية،
وأنشطة التكنولوجيا الرقمية ،والكمبيوترية ،وأنشطة متمركزة حول اخلربة عن طريق االكتشاف،
والتحري وأنشطة اخلربة اليدوية ،وأنشطة التفكري العلمي ،واملنطقي واختاذ القرار (غامن.)2012،
أهداف مدخل ( STEMالعلوم – التكنولوجيا – التصميم اهلندسي – الرياضيات):

يهدف إىل تصميم مناهج متمركزة حول اخلربة املفاهيمية املتكاملة؛ وحول حل املشكالت،
والتحري ،والتطبيق املكثف لألنشطة العملية؛ والتمركز حول اخلربة احملددة واملوجهة عن طريق الذات؛
والبحث التجرييب ،والتقويم الواقعي متعدد األبعاد واملستند على األداء ،والرتكيز على قدرات التفكري
العلمي ،اإلبداعي ،والناقد.
متطلبات تطبيق مناهج :STEM

يوجد ثالثة حماور رئيسة للتغيري من املنهج التقليدي إىل منهج متكامل اخلربات يتمثل أبرزها فيما
يلي (:)Stephanie, pace marshall, 2008

 .1تغيري رؤية تدريس العلوم ،والرياضيات حسب احتياجات تدريس العلوم والرياضيات.
 .2تغيري طريقة تدريس العلوم والرياضيات يف املدرسة حبيث ينغمس الطالب يف املعرفة العلمية
واملهارات ،والعادات العقلية ليقوموا حب ّل املشكالت بطريقة إبداعية ،وتفكري علمي.
 .3تغيري الرؤية وأهداف التعليم حبيث تسعى إىل حتقيق فهم العلوم ،والرياضيات وتطبيقاتهما
التكنولوجية من قبل مجيع أفراد الشعب ،وليس لفئة من الصفوة العلمية فقط.
تطبيقات مناهج :STEM

 .1منهج  STEMوالرتبية من أجل التنمية املستدامة :ESD
توجد عالقة بني مناهج  STEMوالرتبية من أجل حتقيق التنمية املستدامة Education For
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 Sustainable Developmentيف اجملتمع ،وميكن للمعلم من خالل مناهج  STEMختطيط
التدريس الذي حيقق التنمية املستدامة ،وتسعى هذه املناهج إىل كسر احلواجز بني املواد الدراسية،
وحتقيق القيمة مع الفعل يف التعلم بطريقة إبداعية ،عن طريق تقديم املدرس أنشطة تعتمد على حل
املشكالت البيئية مثل :املوضوعات املتعلقة مبوضوع الطاقة ،والتغيري املناخي واملخلفات البيئية،
وميكن فهم وتعريف األسباب املؤدية هلذه املشكالت ،والعمل كفريق ،وإجياد التصميم الذكي هلا.
واختاذ القرار جتاهها ).(Pitt, James, 2009

 .2منهج  STEMوعلم الكمبيوتر:
تعتمد مناهج  STEMعلى منظومة من علوم الكمبيوتر اعتماداً أساسياً ،والبد من تدريس
الكمبيوتر جنبا إىل جنب عند تدريس العلوم والرياضيات ،ولقد قدم ( )Heldman,Bill,2010منوذج ًا
يف منهج علوم الكمبيوتر جلميع املستويات الدراسية.
املشروعات الرتبوية التي تبنت منهج :STEM
يوجد عدة مشاريع تبنت منهج  STEMيف املرحلة الثانوية أهمها ):)Daugherty, 2009

 .1مشروع هندسية املستقبل :العلوم والتكنولوجيا وعملية التصميم:
هذا املشروع مت تصميمه من قبل ( )NCTLبوالية بوسطن األمريكية ،وفيه يدرس طالب الصف
األول الثانوي ملدة عام بنظام حماضرات قصرية ،وأنشطة اخلربة باليد يف ورش عمل ،ومت إعداد مناهج
على اإل نرتنت ملساعدة املعلمني على تقديم املنهج ،والتدريب عليه ،ونشره ،ويتبنى هذا املشروع طريقة
 :E5الدمج واالكتشاف والتفسري والتفصيل والتحليل والتقويم.
 .2مشروع الرياضيات خالل مناهج املدرسة املتوسطة ):(MSTP
يتبنى هذا املشروع يف املدرسة املتوسطة مؤسسة العلوم القومية ) (NSFويركز املشروع على
إدماج الرياضيات يف الرتبية التكنولوجية من خالل تضمني مشكالت التصميم اهلندسي ،ويهتم
املشروع بتنمية املعلمني مهنياً يف هذا اجملال من خالل تدريبهم وعقد ورشتني عمل كما يلي :األوىل
تطبيق أمثلة من الدروس يف الورشة ثم تطبيق جمموعة من الدروس ،ويف الورشة الثانية مناقشة نتائج
أنشطة الطالب.
جتارب بعض الدول العاملية لتطبيق منهج :STEM

الواليات املتحدة األمريكية:
رؤية مقرتحة لتطبيق مناهج  STEMللتعلم املستمر مدى احلياة – A streamlined vision for a life
:long STEM education

أوضح إدوارد ( )Locke Edward,2009أن الواليات املتحدة األمريكية تتبنى رؤية تربوية لتدريس
مناهج  STEMيف مجيع املراحل الدراسية يف اآلونة األخرية ،وتبدأ بتطبيق منهج  STEMيف املرحلة األوىل
واالبتدائية على التالميذ بصورة عامة ،وذلك بتدريس أساسيات الرياضيات وقاعدة من العلوم،
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 ويطبق املنهج أيضاً يف املرحلة املتوسطة على كافة التالميذ بتدريس الرياضيات،والتكنولوجيا اهلندسية
 أما يف املدرسة، واحملاكاة والتصنيع والفنون،مع دراسة مكثفة للتكنولوجيا عن طريق معامل التجريب
 اختياري ويكون بتدريس الرياضيات والكيمياء والفيزياء كمسارSTEM الثانوية فيكون دراسة منهج
. والتكنولوجيا اهلندسية،متخصص ملنهج العلوم
: من خالل الروابط اإللكرتونية التاليةSTEM وميكن االطالع على معلومات أكثر عن
"STEM Education in Southwestern Pennsylvania" The Intermediate Unit 1 Center for
STEM Education. 2008. Retrieved 2012-12-21.
"STEM Education Task Force". Retrieved 3 September-2014
Jump up ^ "Percentage of Graduates in Science, Math, Computer Science, and Engineering".

Retrieved 30 June 2014.
:املراجع

، يف املرحلة الثانويةSTEM  تصميم مناهج املتفوقني يف ضوء مدخل.)2012(  تفيدة سيد أمحد،غامن
. شعبة تطوير حبوث املناهج،املركز القومي للبحوث الرتبوية
Daugherrty,Jenny Lynn (2009). Engineering professional development design for secondary
school
teachers:a
multiple
case
study,
Journal
of
technology
education.Vol21,No.1,Fall2009,web site:http:llscolar.lib.vt.edu/ejournal/JTE
Heldman,bill (2010). Wheres the C in STEM? Learning & leading.V.38,n.1,PP1619,Aug2010,International Society for Technology in Education ,United States.
Locke,Edward (2009). Proposed model for streamlined.cohesive,andoptimized K-12 stemcurriculum with a focus on engineering. Journal of Technology Studies,
v.35,n.2,pp23-35,Winter,2009,Epsilon Pi Tau.
Pitt, James (2009). Blurring the boundaries- stem education and education for sustainable
development, Design and Technology Education, v.14, n.1, pp37-48, 2009. Design
and Technology Education Association, United Kingdom England (London); Wales.
Stephanie Pace Marshall, (2008). Blessed unrest: The power of unreasonable people to
change the world, NCSSSMST Journal, v.13, n.2, pp8-14, Spring, March 2008,
National Consortium for Specialized Secondary Schools of Mathematics. Science and
Technology. NCSSSMST Professional Conference.
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املقررات الضخمة املتاحة عرب الويب
()Massive Open Online Courses
كلمة " "Moocsهي احلروف األوىل ملصطلح ( )Massive Open Online Coursesوتعين
بالعربية "املقررات الضخمة املتاحة عرب الويب" ،وقد صاغ هذا املصطلح الكنديان ستيفن دوانز وجورج
مسنز عام 2008م .ويرى ( )Welsh & Dragusin,2013أن فكرة  Moocsتقوم على إتاحة الفرصة
للمتعلمني للوصول إىل مصادر معرفة متجددة بسهولة ويسر ،كما أنها تقوم أيضاً على توفري فرصة للرتابط
والتفاعل بني املتعلمني من ثقافات خمتلفة لتحقيق أهداف التعلم واكتساب املعارف واملهارات املرغوبة كما
يقوم " " Moocsبتوفري فصول تعليمية عرب اإلنرتنت بتكلفة بسيطة أو منعدمة ألعداد كبرية من املتعلمني
يف كل أحناء العامل ،عرب مؤسسات تعليمية غري رحبية.
ولكل كلمة يف املصطلح مدلول هام مركزي كما يراها):(Siemens, 2013
 مساق :يدل على أن العمل هو نشاط تعلمي يهدف إىل دفع املنتسبني إىل اكتساب معرفة جديدة
بشكل أساسي .وهو يعتمد اهليكلة التعلمية من ناحية وجود منهاج واضح ونشاطات تقييمية
وحماضرات.
 هائل :يدل على عدد املنتسبني الكبري الضروري لنجاح عملية التعلم والذي يصل إىل أرقام ال
ميكن للمؤسسات التعليمية التقليدية التعامل معها.
 مشاع :يدل على مدلولني:
 أن املساق مفتوح للجميع من دون أي شروط مسبقة لقبول املنتسبني مثلما حيصل يف
املؤسسات الرتبوية.
 أن املساق جماني االنتساب للجميع .مع أنه ،يف بعض احلاالت ،قد تفرض بعض الرسوم يف
حال اعتماد املساق كمتطلبات لربنامج تعليمي معتمد.
 عرب اإلنرتنت :هلا املدلوالت التالية:
 مشاركة غري حمدودة بزمان أو مكان.
 التفاعل بني منتسبني افرتاضيني ويف معظم األحيان ،من دون أي معرفة شخصية بينهم.
 اعتماد التقنية وخباصة احلاسوب واإلنرتنت كوسائط التخاطب والتفاعل التعليمي.
وميكن اعتماد ترمجات أخرى للمصطلح مثل" :مساق مفتوح ضخم عرب اإلنرتنت" أو "مساق
أكادميي مفتوح عرب اإلنرتنت" ،كما ميكن اعتماد اسم "موك" الذي أصبح شائعا يف العديد من اللغات
جبانب اللغة اإلجنليزية.
أنواع املوك:

يوجد نوعان من  ،Moocsحبسب ( )Najafi at el,2014و( (King at el,2014هما:
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 :Cmoocs وهو اجليل األول والذي بدأ عام 2008م ،ويتم الرتكيز فيه على املعرفة وإبداع املتعلم
واالستقالل الذاتي.
 :Xmoocs وهو اجليل الثاني والذي بدأ عام 2012م ،ويستند إىل امللفات والوسائط التقليدية،
حيث يوجد حمتوى ثابت ومنظم ،ويوجد معه منتدى نقاش للدعم والتفاعل ،ويتطلب هذا النوع أن
يتقن املتعلمني املهارات اليت يتعلمونه.
كيف يعمل نظام الـ :MOOC

كل طالب يتصل بشبكة اإلنرتنت أينما كان ،ليطّلع على الدروس ومقاطع الفيديو واملقاالت
املوضوعة يف املنصة التعليمية اليت اختارها ،فكيفما كان التخصص واملستوى ،فهناك خيارات متقدمة
متاحة أحيانا ،تتعلق بإمكانية إجناز مشاريع أو متارين أو أنشطة ليطلع عليها املعلم أو املعلمون املشرفون
على املنصة .وحيق للطالب اجتياز اختبار بعد كل مرحلة معينة ،للمرور للمستوى املوالي أو النجاح النهائي.
كذلك هناك العديد من املنتديات التابعة للمنصات التعليمية لتشجيع العمل التشاركي وتبادل اخلربات
ومناقشة بعض الدروس على الرغم من بعد املسافة بني الطالب واليت قد تكون بآالف من األميال.
بداية ظهور الـ :MOOC

كان أول ظهور هلذه الفئة من البوابات اإللكرتونية بهذا االسم الرمسي عام 2008م يف درس نظمته
إحدى جامعات الواليات املتحدة األمريكية ،ثم ظهرت العديد من الدروس املماثلة لكن العام الذي دخلت
فيه هذه الفئة من املواقع أو األحداث عامل الشهرة ،وبدأت جلب أعني وأقالم الصحافة واملؤسسات
اإلخبارية هو عام 2012م ،حيث لقب هذا العام بعام املوك من قبل شبكة نيويورك تاميز املشهورة.
مراحل استخدام الـ  MOOCيف التعليم:

يف عام 2011م قامت جامعة ستانفورد بتنظيم ثالث دروس اليت بلغ عدد املشاركني يف كل أحد
منها  100000طالب ،كان أول هذه الدروس درس الذكاء االصطناعي ()Artificial Intelligence AI
حيث بلغ عدد املشاركني فيه  160000طالب .وجراء الشهرة اليت اكتسبتها هذه الدروس واحلملة
اإلشهارية اليت تسببت فيها األعداد اهلائلة املشاركة ،قام األساتذة املنظمني هلذه الدروس بإطالق نظامي
املوك املتمثالن يف كورسريا ،وأوداسيت .ويف شهر مارس من عام 2012م قامت جامعة أم آي تي بإطالق
املوك اخلاص بها املتمثل يف إيدكس والذي قامت هارفارد باالنضمام إليه مباشرة بعد إعالنه (Ignacio,
).2013
مما سق إنن كمن دحديد أممية  Moocsيف التعليم اجلامعي عامة ويف إعداد املعلم خاصة يف النقاط

اآلتية:

 الوصول إىل أكرب قدر من املتعلمني يف مجيع أحناء العامل دون عائق زماني أو مكاني.
 مساعدة املتعلمني على حتقيق أهدافهم يف دراسة واكتساب املهارات اليت حيتاجون إليها.
 سهولة الوصول إىل املعرفة فهي ال تتطلب مهارات تقنية متقدمة.
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. توافر معايري جودة احملتوى
. إمكانية التعلم لعدد مرات غري حمدود وفق اخلطو الذاتي للمتعلم
. توافر اختبارات إلكرتونية تساعد املتعلم على الوقوف على مدى تقدمه يف عملية التعلم
. توافر مقررات ختصصية تتطلب خلفية معرفية خاصة من املتعلم
. توفري فرصة لتفاعل املتعلم مع أقرانه
. تقضي على الكثري من احلواجز كالتكاليف املرتفعة واملوقع اجلغرايف
. تطوير وحتسني املهارات اللغوية
. تدعم التعليم الذاتي والتعليم املفتوح
: والتي أشهرماMOOC املواقع التي تقدم الـ
Rwaq ،Edraak ،Coursera ،Edx

)108(  بالشراكة معStanford University  هي منصة أسستها جامعة ستانفورد:Coursera 
، مليون مستخدم5.8 م حواىل2013  وبلغ عدد مستخدميها عام،جامعة من أفضل جامعات العامل
وتقوم هذه املنصة على مشاهدة املستخدمني للفيديوهات من أجل التعلم ويتم تقييمهم من خالل
اختبارات متوفرة عرب الويب وتستخدم املنتديات من أجل التواصل بني املستخدمني وبعضهم أو بني
.(Ignacio, 2013(املستخدمني واملدربني
 هي منصة أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد وذلك باملشاركة:Edx 
 وتركز الدورات،جامعة12  وذلك بالتعاون معCoursera جيتس وذلك على نطاق أصغر من
. على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتEdx واملقررات اليت تتيحها
:املراجع
Athabasca: UNESCO.http://www. Col. org/resources/publications/Pages/detail. aspx
Ignacio, M. (2013). The Effects of Nudges on Students’ Effort and Performance: Lessons
from A MOOC, Edpolicyworks Working Paper Series No. 19. December.
King, C., Doherty, K., Kelder, J., McInerney, F., Walls, J., Robinson, A., & Vickers, J.
(2014). 'Fit for purpose': A cohort-centric approach to MOOC design. RUSC, 11(3),
108-121.
Retrieved
from
http://search.proquest.com/docview/1551388454?accountid=35493

Najafi, H., Evans, R., & Federico, C. (2014). MOOC integration into secondary school
courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, 15 (5)
Retrieved from: http://search.proquest.com/docview/1634290540?accountid=35493
Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education. En: Open
Educational Resources: Innovation, Research and Practice. (RoryMcGreal, Ed.) (1st
ed., p. 268).
Welsh, D& Dragusin, M. (2013). The New Generation Of Massive Open Online Course
(MOOCS) And Entrepreneurship Education, Small Business Institute Journal, Vol.
9, No. 1
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املواطنة الرقمية
()Digital Citizenship
يعرّف مصطلح "املواطنة" على أنه حالة االنتماء إىل جمتمع واحد يشرتك مبجموعة من الروابط
االجتماعية والثقافية والسياسية على رقعة جغرافية واحدة فيما يعرف بالدولة .كما تتضمن التزامات
أخالقية واجتماعية جتاه اجملتمع واألمة .واملواطنة صفة املواطن الذي له حقوق وعليه واجبات تفرضها طبيعة
انتمائه إىل وطن.
وألن اجليل اجلديد نشأ يف جمتمع حماط بالتكنولوجيا الرقمية؛ شكّل هذا اجليل بعد فرتة من
الزمن جمتمعاً رقمياً يتاح فيه فرصاً للتوظيف والتعليم والتفاعل االجتماعي ،وكما جند أن هناك
مسؤوليات وواجبات وحقوق يف اجملتمع العادي تظهر احلاجة إىل وجود مثل ذلك يف اجملتمع الرقمي يف سبيل
حتقيق املواطنة الرقمية اليت تهدف إىل إعداد مواطنني رقميني مسؤولني.
و"املواطنة الرقمية" هي جمموع القواعد والضوابط واملعايري واألعراف واألفكار واملبادئ املتبعة يف
االستخدام األمثل والقويم للتكنولوجيا ،واليت حيتاجها املواطنون صغاراً وكباراً من أجل املساهمة يف رقي
الوطن .فاملواطنة الرقمية باختصار هي توجيه ومحاية؛ توجيه حنو منافع التقنيات احلديثة ،ومحاية من
أخطارها (حسان.)2014،
وميكن القول بأن املواطنة الرقمية منط حياة ،حيث حيتاج كل فرد من أفراد اجملتمع يف العصر
الرقمي إىل فهم التكنولوجيا الرقمية اليت يستخدمها ،واإلعداد ملا قد يتم استخدامه يف املستقبل .وال يعين
ذلك أن يدرّس الطالب الربامج أو على التكنولوجيا حبد ذاتها ولكن يتم الرتكيز على تدريس تقييم
كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إىل املسؤولية الرقمية والقدرة على املشاركة بفعالية يف اجملتمع عرب
شبكة اإلنرتنت.
عناصر املواطنة الرقمية:

مت حتديد عناصر تسعة من أجل مساعدة املستخدمني ومنهم املعلّمني يف حماولة لفهم أفضل جملموعة
متنوعة من املوضوعات اليت تشكّل املواطنة الرقمية وتوفّر طريقة منظمة لتناوهلا وتفعيلها يف البيئة
املدرسية .وهي بذلك توفّر إطار عمل مرن لفهم قضايا التكنولوجيا اهلامة للمؤسسة التعليمية حيث يتم
استخدامها لتحديد اجملاالت املطلوبة احلالية يف برنامج التكنولوجيا للمدرسة أو حتى اإلدارات التعليمية،
وكذلك لتحديد القضايا اليت قد تصبح مهمة بشكل متزايد يف السنوات القادمة ،وهذه العناصر هي
(ريبيل:)2012،
 .1الوصول الرقمي :واليت تتيح املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف اجملتمع ،حيث حيتاج املعلمون إىل
تشجيع استخدام التكنولوجيا يف فصوهلم الدراسية لتقليص الفجوة الرقمية بينهم وبني طالبهم،
كما أنه البد من حتقيق توفري اتصاالت اإلنرتنت واحلواسيب جلميع الطالب يف املدارس.
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 .2التجارة الرقمية :واليت قد يتقد املعلمني بأنها ليست ضمن مسؤوليتهم ليدرسوها الطالب ليكونوا
متنبهني وحذرين من حاالت النصب واالحتيال .وهي يف احلقيقة جانب مهم للمواطنة الرقمية حيث
تساعد على إعداد الطالب كمستهلك ذكي.
 .3االتصاالت الرقمية :واليت يتم من خالهلا التبادل اإللكرتوني للمعلومات ،وهي من أهم وأعقد
جوانب املواطنة الرقمية بالنسبة للمعلمني ،حيث يواجه املعلمني صعوبة يف توظيف وسائل التواصل
الرقمية فيما خيدم العملية التعليمية ،كما أن البعض ينظر لألجهزة الذكية على أنها غري مالئمة
يف املدارس .واملواطنة الرقمية هنا توفر إطاراً تؤكد فيه على أن هذه التقنيات يف طبيعتها ليست
جيدة أو العكس ،ولكن طريقة استخدامها حتدد ذلك.
 .4حمو األمية الرقمية :وهي متثل نشر عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها ،حيث
حيتاج املعلمني إىل وقت للتعلم على كيفية استخدام التكنولوجيا لتحفيز الطالب على التعلم وإثارة
دافعيته.
 .5اللياقة الرقمية :وهي املعايري الرقمية للسلوك واإلجراءات ،حيث ينبغي على املعلمني تعلم وتعليم
التفكري بكيفية تأثري استخدامنا للتكنولوجيا على اآلخرين ،مبعنى أن يقيّم املستخدمني من
(املعلم/الطالب) استخدامهم للتكنولوجيا والقيام بتعديالتهم الشخصية بناءً على هذه التغذية
الراجعة.
 .6القوانني الرقمية :وتتمثل يف املسئولية الرقمية على األعمال واألفعال ،حيث يركز هذا العنصر
على أن املعلم البد عليه أن يفهم ما هو قانوني أو غري قانوني حتى يكون أكثر وعياً بالنتائج
والتشعبات القانونية الستخدام التكنولوجيا ،وبالتالي يستطيع بعد ذلك أن ينقل هذا الفهم لطالبه.
ومن أمثلة القوانني الرقمية (برامج القرصنة ،ختريب تقنيات وإدارة احلقوق الرقمية).
 .7احلقوق واملسئوليات الرقمية :ويقصد بها احلريات اليت يتمتع بها اجلميع يف العامل الرقمي،
فاملواطنون الرقميون البد من أن ميتلكوا حقوق ملكيات أعماهلم ،كما جيب أن يكون هلم حق
حرية نشر إبداعاتهم إن كانوا يرغبون بذلك للعامل أمجع .وهنا تؤكد املواطنة الرقمية على
ضرورة التفريق بني ما هو ممكن للفرد وبني ما جيب عمله ملنفعة اجملموعة.
 .8الصحة والسالمة الرقمية :وهي الصحة النفسية والبدنية يف عامل التكنولوجيا الرقمية ،حيث
ينبغي على املعلمني تشجيع الطالب على استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة حلمايتهم من
املشاكل اجلسدية اليت يؤدي هلا االستخدام املفرط للتكنولوجيا.
 .9األمن الرقمي (احلماية الذاتية) :وهي إجراءات ضمان الوقاية واحلماية اإللكرتونية ،حيث حيتاج
الطالب إىل تعلم كيفية محاية البيانات اإللكرتونية (مثل :استخدام برامج محاية الفريوسات،
وضع اجلدران النارية ،القيام بالتحديثات).
وميكن جتميع هذه العناصر التسعة يف ثالث فئات بطريقة تساعد املعلمني ومدراء املدارس على
تفعيل مفهوم املواطنة الرقمية ونشرها يف املدارس لتحقيق أهدافها اليت تعود على الطالب وعلى اجملتمع
بصورة إجيابية .هذه الفئات وعناصرها تتمثل يف الشكل التالي:
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.3حياة الطالب خارج بيئة
املدرسة
 التجارة الرقمية القانون الرقمي الصحة والرفاهية الرقمية .2بيئة املدرسة وسلوك الطالب
 احلقوق واملسئوليات الرقمية قواعد السلوك الرقمي األمن الرقمي.1تعلم الطالب واألداء
األكادميي:
 الثقافة الرقمية االتصال الرقمي -الوصول الرقمي

األهداف اجلوهرية للمواطنة
الرقمية:
 حتسن خمرجات التعلم إعداد الطالب ليصبحوامواطنني للقرن احلادي
والعشرين

ولذلك جيب أن تصبح املواطنة الرقمية أولوية املدارس .كما جيب أن يكون واضحاً للجميع أن
أهمية صالح املواطن يف العامل الرقمي ال يقل أهمية عن ذلك يف العامل الواقعي .وهذا بدوره يفرض تدريس
املواطنة الرقمية على مجيع املستويات بدجمها يف مجيع املواد الدراسية ،وال جيب اعتبار أن املواطنة الرقمية
أمر منفصل الستخدام الطالب التكنولوجيا يف الصف ،ولكن كجزء ال يتجزأ من عملية التعلّم ،حيث أن
الطالب سيواجهون القضايا اليت مشلتها العناصر التسعة كل يوم يف حياتهم .لذا حيتاج الطالب إىل تعلّم
استخدام التكنولوجيا املالئم ال كقيمة تقنية فحسب ولكن ليكونوا مواطنني صاحلني.
املراجع:

حسّان ،فارس ( .)2014املواطنة الرقمية ،مت االسرتجاع بتاريخ 2015 /3 /16م من املوقع:
http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396

ريبيل ،مايكل ( .)2012املواطنة الرقمية يف املدارس ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج (مرتجم)،
الرياض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
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))ASSURE Model
صمم روبرت هنيش وميشال مولنـدا مـن جامعـة إنـديانا وجـيمس د .راسـل مـن جامعة بريديو منوذج
يعرف بنموذج  ASSUREعام 1982م بهدف تصميم الدروس ،والتخطيط الستخدام الوسائل يف التعليم،
وبناء برنامج تعليمي متكامل .إن كل حرف من االسم يكّون مستوى يف هذا النموذج ،فاحلرف ) (Aيعين
 ،Analyze the learnerحتليل خصائص املتعلمني ،واحلرف ) (Sيعين  ،State objectivesحتديد
األهداف ،واحلرف ) (Sيعين  ، Select media and materialsويعين اخرت أو صمم املواد التعليمية،
واحلرف ) (Uيعين  ، Utilize media and materialأي استخدم املواد التعليمية ،واحلرف ) (Rيعين
 ،Require learner participationأي تعرف على استجابة املتعلمني أو طلب املشاركة من املتعلمني،
واحلرف األخري ) (Eيعين  ،Evaluate and reviseويعين قيّم وراجع ما مت عمله (الرواضية
وآخرون.)2011،

إن أهم ما مييز هذا النموذج عن غريه كونه منوذجياً إجرائياً ميكن توظيفه يف عمليات التخطيط
للتدريس بقصد ضمان االستخدام الفعال للوسائل التعليمية من قبل املعلم داخل الصف دون احلاجة إىل
متخصصني لتصميم األنظمة التعليمية (احليلة.)2002،
مراحل تطبيق منوذج آشور:

لتطبيق هذا النموذج جيب أن مير باملراحل التالية:
-املرحلة األوىل :حتليل املتعلمني Learner analyze

حيث يؤكد هذا النموذج على ضرورة التعّرف على املتعلمني من نواحي خمتلفة وتعترب هذه نقطة
البداية يف هذا النموذج وما يتوجب التعرّف عليه هو ما يلي:
 معلومات دميوغرافية :مثل الفئة العمرية ،واجلنس ،والوضع االقتصادي.
 معلومات سيكولوجية :مثل منط حياة املتعلمني ،اجتاهاتهم واهتماماتهم.
 معلومات عن مستوى املهارات املوجودة لديهم املتعلقة باملوضوع.
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املرحلة الثانية :وضع األهداف واملعايري  State standards& objectivesوحتديد األهداف التعليميةوالتوقعات  Learning outcomesوالنتائج املرجوة
حيث ال ينبيي البدء يف التعليم دون وجود فهم واض لدى املتعلمني ،ملا يفرت

أن يتم حتققّه ،وهذا

ال مينع حدوث نواتج أخرى إضافية .مع العلم أنه ال يوجد هناك طريقة واحدة صحيحة لتحقيق األهداف،
لكن يوجد ما هو األفضل واألص  ،وهذا يساعدنا يف بناء أدوات التقويم املناسبة.
املرحلة الثالثة :انتقاء واستخدام االسرتاتيجيات التعليمية املناسبة Select strategies, technology,media &material

ينبيي اختيار االسرتاتيجيات اليت حتفز املتعلمني كاسرتاتيجيات لعب األدوار ،والتفكري الناقد،
واسرتاتيجيات العصف الذهين ،والتواصل الليوي ،والبحث ،واالستكشاف ،والتعلم التعاوني ،واملفاهيم
وغريها من االسرتاتيجيات اليت حتقق األهداف وتوفر بيئة تعليمية تعاونية وتنمي مهارات احلياة لدى
املتعلمني ،على أن يتم مراعاة التنوع يف هذه االسرتاتيجيات.
املرحلة الرابعة :استخدام التكنولوجيا والوسائط املتعددة واملواد التعليمية U-Utilities technology,media & materials

وذلك يعين استخدام التكنولوجيا املتاحة من صور وفيديو بأشكاهلا املختلفة من خالل أنشطة
تفاعلية وهي أحدى األدوات املهمة املمكن استخدامها لضمان بيئة ممتعة للدارسني.
-املرحلة اخلامسة :إخراط املتعلمني وحثهم على املشاركة R- Require learner participation

من خالل تصميم أنشطة تفاعلية تنفذ باسرتاتيجيات خمتلفة ،سواء كانت ذاتية أو مجاعية تساهم
يف خلق تعلم ذو معنى وتضمن حتقيق األهداف التعليمية على أن تكون متنوعة ومالئمة حملتوى التعلّم
وتراعي الفروق الفردية.
-املرحلة السادسة :استخدام أدوات التقويم واملراجعة املستمرة بهدف التحسني E-Evaluate & revise

ويذكر هذا النموذج كيريه من مناذج التصميم التعليمي أهمية التقويم وضرورة استخدام أدوات
التقويم املختلفة اليت تركز على التقويم الواقعي  Authentic Assessmentاملعتمد على املهارات التحليلية،
واإلبداع ،والعمل التعاوني ،وتنمية مهارات االتصال الكتابية والشفهية ،وقدرة التفكري التأملي
 Reflective Thinkingالذي يساعد املتعلمني على معاجلة املعلومات ونقدها وحتليلها ،كما يتوافق مع
أنشطة التعلّم و يتداخل مع التعليم مدى احلياة ويدمج التقويم الكتابي واألدائي معاً ،ويشجع التفكري
املتشعب ،ويطوّر املهارات ذات املعنى لدى املتعلمني (موقع جامعة القدس املفتوحة).
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منوذج (آشور) للتعليم املدعم بالتكنولوجيا ()ASSURE Model
املراجع:

احليلة ،حممد حممود ( .)2002مهارات التدريس الصفي ،ط،1عمّان :دار املسرية للنشر والتوزيع.
الرواضية ،صاحل؛ بين دومي ،حسن؛ العمري ،عمر ( .)2011التكنولوجيا وتصميم التدريس ،عمّان:
زمزم ناشرون وموزعون.
موقع جامعة القدس املفتوحة ،مت االسرتجاع بتاريخ 2015/3/10م على الرابط التالي:
http://www.qou.edu/newsletter/no_2/assure.jsp
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املصطلح باللغة العربية

Term in English

القدرة

Ability

معايري مطلقة

Absolute standards

التعلم األكادميي

Academic Learning

االعتماد األكادميي

Academic Accreditation

إمكانية الوصول

Accessibility

احملاسبية يف الرتبية

Accountability in Education

 حتصيل/إجناز

Achievement

اختبارات حتصيلية

Achievement tests

إجراءات القبول

Admission Procedure

اختبار االستعداد

Aptitude Test

التقييم

Assessment
Assignments

واجبات تعليمية

Assumption

افرتاض
اختبار االجتاه

Attitude Test

نظام اإلشراف السمعي

Audio Supervision System

نظام التوجيه السمعي

Audio-Tutorial System

املدرسة السلوكية

Behaviorism School
Brainstorming

العصف الذهين

Civic Learning

التعلّم املدني
التوضيح

Clarifying

اإلدارة الصفية

Classroom Management

الفصول الدراسية

Classrooms

احلوسبة السحابية يف التعليم

Cloud Computing in Education

التلمذة املعرفية

Cognitive Apprenticeship

زمالء العمل

Colleagues
Community Clouds

السحابة اجملتمعية املشرتكة

Community Service

خدمة اجملتمع
الكفايات

Competency

الرتبية القائمة على الكفايات

Competency Based Education

اعتماد الكفاية بدالً من املعرفة

Competency Instead of Knowledge
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املصطلح باللغة العربية

Term in English

عاملون مساندون

Complementary Staff

املكونات

Components

املفهوم

Concept

النظام التتابعي

Consecutive System

التقويم البنائي أو التكويـنـي

Constructive Evaluation
Constructivism Approach

املدخل البنائي

Content Knowledge

معرفة احملتوى

Continuous Evaluation

التقويم املستمر
التحسني املستمر

Continuous Improvement

املشاركة اجلزئية يف عملية التعليم

Cooperation Period

التعلم التعاوني

Cooperative Learning

مدرسة التطبيق املتعاونة

Cooperative Practice School

مدير املدرسة املتعاونة

Cooperative Practice School Manger
Cooperative School Teacher/
Cooperating Teacher
Courses

املعلّم املتعاون
املقررات
احلرفة

Craft

التفكري اإلبداعي

Creative thinking

اإلبداع

Creativity

االجتاهات املعاصرة

Current Trends

املنهج

Curriculum

خرباء املنهج

Curriculum Experts
Deduction

 استنباط/استنتاج

Definition

التعريف
التقويم التشخيصي

Diagnostic Evaluation

اسرتاتيجية احلوار

Dialogue Strategy

املواطنة الرقمية

Digital Citizenship

النظام

Discipline
Discussion Method

طريقة املناقشة

Distance Learning

التعلم عن بعد
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املصطلح باللغة العربية

Term in English

 قصة متثيلية/ فن مسرحي/املسرح

Drama

 التمرين واملمارسة/التدريب واملران

Drill and Practice

اقتصاديات التعليم

Economics of Education

 الرتبية/التعليم

Education
Education For Sustainable
Development
Education Technology

الرتبية من أجل حتقيق التنمية املستدامة
تكنولوجيا التعليم
اتصال تربوي

Educational Communication
Educational Package /Instructional
Package/ Learning Kit
Educational Scaffold

احلقيبة التعليمية
السندات التعليمية
الرتبويون

Educators

اتصال فعال

Effective Communication

التعليم اإللكرتوني

E-Learning

التثقُف

Enculturation

النشاط اإلثرائي

Enrichment Activity

النشاط األساسي

Essential Activity
Evaluation

التقويم

Experience

اخلربة

Experts

اخلرباء

Faculty

هيئة التدريس
التغذية الراجعة

Feedback

الصف املقلوب

Flipped Classroom

الرتكيز على العمالء

Focus on Clients

التكوين

Formation
Formative Evaluation

التقويم القبلي

Full Practical Periods

املشاركة الكلية
برامج األلعاب

Gaming Programs

العوملة

Globalization

األهداف

Goals

الدراسة املستقلة املوجهة

Guided Independent Study
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املصطلح باللغة العربية

Term in English

التنظيم األفقي

Horizontal Organization

السحابة اهلجينة

Hybrid Cloud

الفورية

Immediacy

تفريد التعليم

Individualized Instruction

التعليم املوصوف للفرد

Individually Prescribed Instruction
Induction

االستقراء

Inference

 استنتاج/استدالل
املعلومة

Information
Inputs

املدخالت

Institutions

املؤسسات

Instructional Games

األلعاب التعليمية

Integrated System

النظام التكاملي
التكامل

Integration
Interactive Video

 الفيديو التفاعلي/الفيديو املتفاعل

Interdisciplinary

الدراسات البينية
تدويل التعليم

Internationalization Education
Investigation

االستقصاء

Keller Plan

خطة كيلر

Knowledge

املعرفة
إنتاج املعرفة

Knowledge producing
Language

اللغة

Learning

التعلم
التعلم املنتشر

Ubiquitous Learning

التعلم مبساعدة احلاسوب

Learning based Computer

التعلم باالكتشاف

Learning by discovery

بيئة التعلم

Learning Environment

النواتج التعلمية

Learning Outcomes

عملية التعلم

Learning Process

مصادر التعلم

Learning Resources

طريقة احملاضرة

Lecture Method
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Term in English

املصطلح باللغة العربية

Lesson Planning

ختطيط الدروس
الدروس

Lessons

 املقررات/املقررات الضخمة املتاحة عرب الويب

Massive Open Online Courses
(MOOC)

اإللكرتونية واسعة االنتشار

Mastery Learning

التعلم اإلتقاني

Mastery level

مستوى اإلتقان
القياس والتحليل

Measurement and Analysis
Measuring Teaching Performance of
Peers
Microteaching

قياس األداء التدريسي للزمالء
التدريس املصغر
 التعلم اجلوال/ التعلم املتنقل/التعلم النقال

M-Learning –Mobile Learning

 النموذج/املوديول

Module

حتفيز العاملني

Motivating the Employees

أنظمة معرفية متنوعة

Multidisciplinary

الذكاءات املتعددة

Multiple Intelligences

املالحظة

Observation

ثقافة املنظمة

Organizational Culture

املخرجات

Outputs

املشاركة والتمكني

Participation and Empowerment

معرفة الرتبية

Pedagogical Knowledge

الزميل

Peer

تدريب الرفاق

Peer Coaching
Performance Evaluation

تقويم األداء

Performance Indicators

مؤشرات األداء

Permanency

الدوام والثبات
اختبار الشخصية

Personality Test

نظام التعليم الشخصي

Personalized System of Instruction

األساس الفلسفي

Philosophical Base

التخطيط

Planning

املادة السمعية

Podcasting
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املصطلح باللغة العربية

Term in English

ملف اإلجناز

Portfolio Achievement

مسلمات الرتبية العملية

Postulate of practicum
Practical Teaching/ Practical
Training/ Practicum/ Teaching
Practice
Practice

الرتبية العملية
املمارسة
مشرف الرتبية العملية

Practicum Supervisor

أساس املمارس

Practitioner Base

 التنبؤ/التوقع

Predicting

اإلعداد

Preparation

منع األخطاء قبل وقوعها

Prevent Errors Before Happening

مبادئ

Principals

السحابة اخلاصة

Private Cloud

حل املشكالت

Problem Solving

برامج حل املشكالت

Problem Solving Programs

العمليات

Processes

املهنة

Profession
Professional Development

التطور املهين

Professional Twinning

التوأمة املهنية
التمهني

Professionalization
Professionalizing Education

متهني التعليم

Programmed Learning
Programs for learning in accordance
to needs
Proposal

التعليم املربمج
برامج التعلم وفق ًا للحاجات
اقرتاح
 املبادئ النفسية/األسس

Psychological principles
Public Cloud

السحابة العامة

Qualification

التأهيل

Quality Assurance and Enhancement

ضمان اجلودة وحتسينها
التساؤل

Questioning

توليد األسئلة

Questioning Generating
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املصطلح باللغة العربية

Term in English
Reciprocal Teaching

التدريس التبادلي

Remedial Activity

النشاط العالجي
حبث

Research

املسئولية يف الرتبية

Responsibility in Education

لعب األدوار

Role-play
School Bullying

التنمّر املدرسي

Self- Evaluation

التقويم الذاتي
التعلم الذاتي

Self-Learning
Self-Pacing

اخلطو الذاتي

Seminars

حلقات النقاش

Service Learning

التعلم اخلدمي
احملاكاة

Simulation

برامج احملاكاة

Simulation Programs

نظرية املعرفة الواقعية

Situated Cognition Theory

املهارة

Skill

النظرية االجتماعية والثقافية للتعلم

Socio-cultural Theory of Learning

 املبادئ االجتماعية/األسس

Sociological principles

برنامج "عبّر عما يف نفسك" وبرنامج " اجعل

Speak up Program, Speak out
Program

"صوتك أو وجهة نظرك مسموعة

STEM (Science, Technology,
Engineering and Math)
Strategic Planning for Quality

مدخل العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات
التخطيط االسرتاتيجي للجودة
الطالب

Student

أداء الطالب

Student Performance

 املعلم/الطالب

Student/ teacher

تقدم الطلبة

Students Progression

أساس املادة الدراسية

Subject Matter Base

نظام فرعي

Subsystem

التلخيص

Summarizing

التقويم اخلتامي

Summative Evaluation
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Term in English

املصطلح باللغة العربية

System Analysis

أسلوب حتليل النظم
أسلوب النظم

Systems Approach

أسلوب التدريب املوجه حنو العمل

Task Oriented Training

املعلم

Teacher

مساعد أو معاون معلم

Teacher Aide
Teacher Education Accreditation
Council (TEAC)
Teachers Learning Technology by
Design
Teaching

جملس اعتماد برامج إعداد املعلم
تعليم املعلمني التكنولوجيا بالتصاميم
التدريس
اسرتاتيجيات التدريس

Teaching Strategies

معرفة التكنولوجيا

Technological Knowledge

إطار التيباك (إطار املعرفة اخلاص بالرتبية

Technological Pedagogical Content
Knowledge Framework

)واحملتوى والرتبية
التقنية

Technology
The National Council for
Accreditation of Teacher- Education
(NCATE)
Theory
Top Level Management
Commitment to quality
Total Quality Management

اجمللس الوطين األمريكي العتماد برامج إعداد
املعلم
نظرية
التزام اإلدارة العليا باجلودة
إدارة اجلودة الشاملة
التلمذة التقليدية

Traditional Apprenticeship

التدريب

Training

التنظيم الرأسي

Vertical Organization

املفردات

Vocabulary

برنامج تطوعي

Volunteerism
Vygotsky's Zone of Proximal
Development
Warming-up Activity

منطقة النمو التقرييب لفيجوتسكي
النشاط االستهاللي

Web Quest

الرحالت املعرفية

Workshops

ورش العمل
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