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كلمة ترحيب وتقديم
أعددنــا هــذا المســتند لمســاعدتك فــي اكتســاب معرفــة شــاملة ومهــارات عامــة حــول التعليــم
والتعلــم فــي ســياق التعليــم العالــي .ونقــدم لــك مجموعــة مــن األدوات التــي مــن شــأنها أن
تســاعدك علــى التعــرف علــى مبــادئ تعلــم الكبــار .وتحتــوي مجموعــة األدوات هــذه علــى ثالثــة
أقســام:

الفصل األول :استراتيجيات التعلم الفعال
•مــا هو التدريس؟
•ما هــو التعلم؟

•احتياجــات تعليــم الكبار
•المعلــم الفعال

•التدريــس الفعال

•اســتراتيجيات التعلــم الفعال

الفصل الثاني :استراتيجية التدريس للمجموعات الكبيرة
•مزايــا المحاضــرات وعيوبها

•التعلــم النشــط في المجموعــات الكبيرة
•التخطيــط لجلســة لمجموعــة كبيرة
•المــوارد المرئيــة والكتيبات
•تقييــم المحاضرة

الفصل الثالث :استراتيجية التعلم للمجموعات الصغيرة
•مــا هــو التعلم للمجموعــات الصغيرة؟

•مــا هــي فوائــد التعلم للمجموعــات الصغيرة؟

•مــا هــي مشــكالت التعلم للمجموعــات الصغيرة؟
•مــا هــي منهجيــات التعلم للمجموعــات الصغيرة؟
•كيــف تفيــم جلســة تعلم للمجموعــات الصغيرة؟
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ما الذي ستتعلمه؟

•التعــرف علــى الفــرق بين التعلــم والتعليم
•تحديــد عديــد اســتراتيجيات التعلــم الفعالة
•التعــرف علــى احتياجــات المتعلمين

•تطبيــق طــرق تدريــس مختلفــة في مجاالت تعلــم مختلفة
•اعتمــاد اســتراتيجيات تعلــم فعالة

•إعــداد جلســة تعليميــة تفاعليــة لمجموعة كبيرة

•إلقــاء محاضــرة فعالــة لمجموعــة كبيرة من الطالب

•تحفيــز الطــاب على المشــاركة النشــطة فــي المحاضرات

•اســتخدام تقنيــات تفاعليــة مختلفــة فــي المحاضــرة لتحقيــق نتائــج التعلم المرجوة
•تقييــم المحاضــرات مــن حيث التصميــم والتقديم

•الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة على جلســة تدريــس لمجموعة كبيرة
•شــرح مفاهيــم التعلــم للمجموعــات الصغيرة
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وفقا لنتائــج التعلم
•اختيــار الطــرق التعلــم للمجموعــات الصغيــرة المناســبة
ً
•تحديــد العوائــق أثنــاء التعلم للمجموعــات الصغيرة
•تقييــم عمليــة التعلــم للمجموعــات الصغيرة
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الفصل األول – استراتيجيات التعلم الفعال

“الوقــت الذي تتوقف
فيــه عــن التعلم ،يبدأ
الموت”
ألبرت أينشــتاين

الهدف العام من هذا الفصل

تدريــب المجموعــة المســتهدفة علــى اختيــار واســتخدام اســتراتيجيات التعلــم الفعــال وفــق األســس

العلميــة وقواعــد ومتطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

نتائج التعلم

•شــرح الفــرق بين التعلــم والتعليم

•تحديــد اســتراتيجيات مختلفــة للتعلــم الفعال
•التعــرف غلــى احتياجــات المتعلمين

•تطبيــق طــرق تدريــس مختلفــة في مجاالت تعلــم مختلفة
•تبنــي اســتراتيجيات تعلــم فعالة
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مقدمة
اسأل نفسك..
مــا هــو الفرق بين التعليــم والتعلم؟
الغــرض مــن التعليــم (التدريــس) هــو تســهيل التعلــم وتشــجيع المتعلميــن علــى التعلــم بشــكل

أكثــر فعاليــة .والغــرض مــن التدريــس ليــس مجــرد تقديــم المعلومــات ،ولكــن تطويــر عــادات التعلــم
مــدى الحيــاة .وفــي الوقــت ذاتــه ،فــإن التعلــم هــو عمليــة تــؤدي إلــى بعــض التغييــر أو التعديــل فــي

طريقــة تفكيــر المتعلميــن وشــعورهم وأفعالهــم ،ومــن الممكــن أن يكــون هــذا التغييــر مؤقتً ــا أو
دائمــا .كلنــا نتعلــم أشــياء مختلفــة ويتــم ذلــك بمعــدالت مختلفــة ،ومــن المفتــرض أن يتعلــم أي
ً

شــخص أي شــيء إذا حصــل علــى الوقــت المناســب والمــوارد الكافيــة .ومــع ذلــك ،علــى المســتوى

أمــورا مختلفــة ونصــل إلــى مســتويات
جميعــا نتعلــم
العملــي ،فــإن تعلمنــا محــدود ،حيــث إننــا
ً
ً
مختلفــة مــن التحصيــل.

ما هو االختالف في تعليم الكبار؟

ـاال فــي تعليــم الكبــار ،مــن المهــم أن تعــرف طالبــك وأن تفهــم بشــكل عــام كيــف يتعلــم
لكــي تكــون فعـ ً

الكبــار .تنــاول كثيــرون هــذا الموضــوع بالمناقشــة والدراســة ،وخلصــت الدراســات إلــى أنــه مــن أجــل

الوصــول بصــورة أفضــل إلــى المتعلميــن مــن الكبــار ،يجــب مراعــاة خمســة عوامــل رئيســية يجــب
التركيــز عليهــا عندمــا تعمــل علــى تطويــر التدريــب:

1 .يجــب أن يكــون للمــادة المقدمــة فائدة فوريــة للمتعلمين.

2 .يجــب أن تكــون المــادة المقدمــة ذات صلــة بحيــاة المتعلمين الكبار.

3 .يجــب أن تكــون بيئــة التدريــب مرحبــة بالمتعلــم بحيــث يشــعر جميــع المتعلميــن باألمــان ممــا
يدفعهــم للمشــاركة.

4 .يجــب أن يتــم عــرض التدريب بصــورة ممتعة وجذابة.

5 .يجــب تقديــم التدريــب بطريقــة تحتــرم اآلخريــن ،بحيــث يتــاح للمتعلمين الفرصة لتبــادل خبراتهم.

اتبــاع هــذه المبــادئ األساســية سيســاعدك علــى تحديــد مــا يجــب أن يتضمنــه التدريــب وكيفيــة
تقديمــه ،وعليــك أن تجعــل التدريــب الــذي تقدمــه وثيــق الصلــة بالمتعلــم مــن خــال التعــرف علــى

خلفيــة المتعلــم والخبــرة الفريــدة لهــم .ولحــث المتعلميــن علــى المشــاركة ،اســتخدم األمثلــة أو
الحكايــات بالشــكل الــذي يوضــح أن المــواد التــي تســتخدمها ذات صلــة بالموضــوع.
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نظرة عامة على استراتيجيات التعلم الفعال
العقــول ليســت آليــات ،بــل هــي كائنــات حيــة ،وبالتالي فالكائنــات الحية ال يتم
تركيبهــا ،لكنهــا تنمو
غاي كالكســتون

ابدأ

هنــاك العديــد مــن الطــرق لتطويــر التدريــس ،وقــد ناقــش المعلمــون مـ ً
ـرارا الطــرق األكثــر فعاليــة
للتدريــس .ويعمــل أحــد األســاليب العمليــة التــي تناســب المتعلميــن الكبــار علــى تحويــل طريقــة

التفكيــر الخاصــة بكيفيــة التدريــس مــن كونهــا “مــا الــذي ســتقوم بتدريســه” إلــى “مــا الــذي يحتــاج

الطــاب إلــى تعلمــه؟” وهــذا التغييــر فــي المنظــور سيســاعد بشــكل كبيــر فــي عمليــة تطويــر

التعليــم.

أوال اإلجابــة علــى العديــد مــن األســئلة الهامة التي يغطيها هذا القســم.
للبــدء ،عليــك ً

من هم الطالب المستهدفين ،وما هي احتياجات التعلم الخاصة بهم؟

تقــع علــى عاتقــك كمعلــم مســؤولية معرفــة مــن ســيكون ضمــن الطــاب الحاضريــن للــدرس

ونــوع التدريــب الــذي تلقــاه الطــاب مــن قبــل .ومــن المفيــد كذلــك كتابــة وصــف قصيــر للطــاب
المســتهدفين ،ويمكنــك اســتخدام ذلــك الوصــف الحقـ ًـا عنــد نشــر معلومــات حــول هــذه المــادة.
عليــك محاولــة اإلجابــة على األســئلة التالية:
•مــن الطالب الذين ســتدرس لهم؟
•ما هــي خلفيتهم؟

•هــل يحتــاج بعــض الطــاب إلــى مزيد من التدريب أكثــر من غيرهم؟
•مــا هــي أهداف التعلــم لهذا التدريب؟

ما هي أهداف التعلم لهذا التدريب؟

ينبغــي أن يكــون هدفــك هــو دمــج المكونــات الرئيســية الخاصــة بالطــاب واحتياجاتهــم التدريبيــة

ومهاراتهــم واحتياجهــم المعرفــي ومــا تريــد تحقيقــه فــي ذلــك المقــرر .فكــر فيمــا تريــد أن يتعلمــه
الطــاب مــن هــذا التدريــب ،وينبغــي أن ينتهــوا مــن هــذا التدريــب بعــد أن يتــزودوا بمعلومــات أو

مهــارات جديــدة لــم يســبق لهــم الحصــول عليهــا.

قبــل أن تبــدأ فــي تطويــر األهــداف التعليميــة ،مــن المهــم تحديــد نــوع التعلــم الــذي سيكتســبه
طالبــك ،حيــث أن تحديــد نــوع التعلــم – ســواء أكان فــي مجــال المعرفــة أو المهــارات أو المواقــف

وتحديــدا.
وضوحــا
 سيســاعدك علــى تطويــر أهــداف تعليميــة أكثــرً
ً
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ما هو نوع استراتيجيات التعلم التي ينبغي على استخدامها؟

أهم عامل فردي يؤثر في عملية التعلم هو
ً
سلفا .تأكد مما سبق
ما يعرفه المتعلم

ً
وفقا لذلك»
للمتعلم معرفته وابدأ التدريس
ديفيد أوســوبل

دور أعضاء هيئة التدريس
القديم

الجديد

أعضاء هيئة التدريس يقومون بدور الخبراء في
المادة الذين ينقلون المعرفة من خالل المحاضرة

أعضاء هيئة التدريس يقومون بدور مصممين
لبيئات التعلم ويطبقون أفضل طرق التدريس

ممثل على خشبة المسرح

مدرب يتفاعل مع الفريق

يلقي محاضرة

يصمم لعبة جماعية ويشارك فيها

فوائد التعلم القائم على الطالب

فرصــا لربــط المحتوى بالحيــاة الواقعية
1 .يوفــر ً

بدال من االســتماع الســلبي
فرصــا لتقديــم مهــارات التفكيــر العليا ً
2 .يوفــر ً

3 .يعــزز التفاعــل بيــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريس وبين الطــاب وبعضهم البعض
4 .يزيــد مــن فرص احتفاظ الطــاب بالتعلم

ويوفرإحساســا أكبــر
5 .يحســن مهــارات التفاعــل االجتماعــي ويقــدم درجــة أكبــر مــن قبــول اآلخريــن
ً
بالمجتمــع داخــل الصــف الدراســي

6 .يشــجع علــى تقديم األشــكال البديلــة للتقييمات
7 .يشــجع االبتــكار في التدريس ومشــاركة الطالب
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طرق التعلم

طــرق التعلــم هــي القنــوات أو المســارات الحســية التــي يقــوم األفــراد مــن خاللهــا بإعطــاء المعلومــات
وتلقيهــا وتخزينهــا .ومفهــوم طريقــة التعلــم يشــتمل علــى اإلدراك والذاكــرة واإلحســاس ،بينمــا تتضمن
القنــوات أو المســارات الحســية المســتخدمة فــي طــرق التعلــم الحــواس البصرية والســمعية واللمســية

 /الحركيــة والرائحــة والتــذوق .ومــن هتــا ،اســتنتج الباحثــون أنــه داخــل الصــف الدراســي يعتمــد الطــاب
تقريبــا علــى مــا يلــي:
ً

• % 30–25على حاسة البصر

• % 30–25على حاسة السمع

• 15%على الحواس اللمسية والحركية

• % 30–25على مزيج من الحواس المختلفة
ولذلــك ،خلــص الباحثــون أن  30٪فقــط مــن الطــاب ســيتذكرون معظــم مــا يقــال فــي محاضــرة تلقيهــا

فــي الصــف الدراســي ،بينمــا ســيتذكر  30٪مــن الطــاب اآلخريــن بشــكل أساســي مــا يرونــه داخــل
الصــف الدراســي.

المتعلــم المعتمــد علــى أســلوب التعلــم البصــري هــو الطالــب الــذي يتعلــم مــن خــال الرؤيــة،
وهــم بحاجــة إلــى رؤيــة العــروض التقديميــة والرســوم البيانيــة وقــراءة الكتــب الدراســية وغيرهــا
الســتيعاب المفاهيــن المختلفــة.

المتعلــم المعتمــد علــى أســلوب التعلــم الســمعي يجــب أن يســمع مــا يتعلمــه لفهمــه ،ومثــل هءالء
الطــاب يســتمتعون باالســتماع ،وينتظــرون علــى أحــر مــن الجمــر للحصــول علــى فرصــة للتحــدث

بأنفســهم .وتكــون اســتجابة هــذه الفئــة مــن المتعلميــن جيــدة للمحاضــرات والمناقشــات.

المتعلــم المعتمــد علــى أســلوب التعلــم بالحــواس اللمســية والحركيــة يحتــاج إلــى الشــعور باألشــياء

ولمســها ليتعلــم .وهــؤالء الطــاب يتعلمــون بشــكل أفضــل إذا كان أســلوب التعليــم يتضمــن الحركــة.
ـاء حسـ ً
ـنا فــي الدراســة بصفــة عامــة
وربمــا يــرى البعــض أن هــؤالء الطــاب هــم الفئــة التــي ال تبلــي بـ ً

لكــن يجــدر مالحظــة أن هــذا الطالــب قــد يواجــه مشــكالت فــي طريقــة التدريــس الموجهــة إلــى المتعلــم
المعتمــد علــى أســلوب التعلــم الســمعي ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تخلفــه عــن الركــب .وأحــد األســباب

الرئيســية التــي تجعــل األطفــال المعرضيــن لخطــر التســرب مــن التعليــم يواجهــون مشــاكل فــي المدرســة
هــو أنهــم يميلــون إلــى أن يكونــوا مثــل هــذا النــوع مــن المتعلميــن ،فحوالــي ثلــث الطــاب ال يمكنهــم
التعامــل مــع أســلوب التعلــم الســمعي ،ويمكــن القــول إنهــم مــن ناحيــة التعليــم ال يســمعون شـ ً
ـيئا.
أمــا الطــاب أصحــاب القــدرات الخاصــة باللمــس فيتعلمــون باســتخدام الوســائل اليدويــة مثــل األلعــاب

واإلنترنــت والمختبــرات.

وأحــد الوســائل الفعالــة للوصــول إلــى جميــع المتعلميــن هــو التعليــم القائــم علــى الطريقــة ،وهــو
يعتمــد علــى الطــرق المختلفــة الســتيعاب احتياجــات جميــع المتعلميــن .وفــي هــذا األســلوب يتعلــم
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معظــم الطــاب بــكل الطــرق ،ولكــن قــد يكــون لــدى بعــض الطــاب نقــاط قــوة اســتثنائية أو نقــاط

ضعــف غيــر عاديــة عنــد اتبــاع طــرق معينــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن الطالــب الــذي يتمتــع بقــدرات
عاليــة فــي التعلــم البصــري ســيصاب باإلحبــاط أو حتــى بالشــعور بااللتبــاس عندمــا يتعــرض للشــرح
اللفظــي فقــط.

القاعــدة الذهبيــة فــي عمليــة التعلــم هــي المــزج بيــن طريقتيــن علــى األقــل مــن طــرق التعلــم أو

اســتخدام طريقــة واحــدة علــى أن يعززهــا إضافــة تجربــة عاطفيــة ،حيــث يبــدو أن المشــاركة العاطفيــة
النشــطة هــي مفتــاح التعلــم.

كيف يمكنني رفع نسبة احتفاظ الطالب بالتعلم؟
إذا أخبرتني ،سأنسى
إذا علمتني ،سأتذكر
إذا أشركتني ،سأتعلم
بنجامين فرانكلين

غالبــا مــا يتذكــر النــاس بصــورة أكبــر عندمــا يمارســون مــا تعلمــوه أو يســتخدمونه وذلــك بالمقارنــة
ً

بقيامهــم بقــراءة المعلومــات أو مجــرد ســماعها ،فكميــة المعلومــات التــي نتذكرهــا تتناســب بشــكل
مباشــر مــع مقــدار مشــاركتنا فــي عمليــة التعلــم.

ويوضــح مخــروط التعلــم (هــرم التعلــم) أننــا نميــل إلــى تذكــر حوالــي  10بالمائــة فقــط ممــا نقــرأ،

معــا  -مثــل مشــاهدة فيلــم أو الذهــاب إلــى
وتــزداد ذاكرتنــا عندمــا نســتخدم حاســتي الســمع والبصــر ً
أحــد المعــارض .وعلــى النقيــض ،فإننــا نتذكــر حوالــي  90بالمائــة ممــا نقولــه ونفعلــه ،وهــذا يعتبــر
أننــا نمــارس مــا تعلمنــاه .ومــن المهــم أن تــدرك هــذا األمــر أثنــاء قيامــك بالتدريــس للمتعلميــن
أمــرا بالــغ األهميــة لزيــادة
الكبــار .وبالتالــي ،فــإن اختيــار الطــرق المناســبة لتقديــم المحتــوى يعــد
ً
نســبة احتفــاظ الطــاب بالتعلــم.
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مقتبس من دراسة إدغار ديل صاحب فكرة مخروط التعلم

تصنيف بلوم للتعلم
ابتكــر عالــم النفــس التربــوي الدكتــور بنجاميــن بلــوم فــي عــام  1956مــن أجــل تعزيــز أشــكال التفكيــر

عوضــا عــن
ً
العليــا فــي التعليــم ،مثــل التحليــل وتقييــم المفاهيــم والعمليــات واإلجــراءات والمبــادئ،

مجــرد تذكــر الحقائــق (التعلــم بالحفــظ) ،وفــي الغالــب يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف عنــد تصميــم
عمليــات التعليــم والتدريــب والتعلــم.

جيــدا ألهــداف التعلــم هــو
يعنــي “التصنيــف” ببســاطة “التبويــب” ،لــذا فــإن التصنيــف المعــروف
ً
محاولــة لتبويــب أشــكال ومســتويات التعلــم .ويحــدد ثالثــة “مجــاالت” للتعلــم ،يتــم تنظيــم كل منهــا
كسلســلة مــن المســتويات أو المتطلبــات المســبقة ،ومــن المقتــرح أنــه حتــى تتمكــن مــن التعامــل
أوال أن تغطــي المســتويات التــي دونهــا (وبالتالــي
مــع المســتويات األعلــى بشــكل فعــال ،يجــب عليــك ً

فهــي متسلســلة فــي هيكلهــا) .وباإلضافــة إلــى أنهــا توفــر نمــوذج تسلســلي أساســي للتعامــل مــع
الموضوعــات فــي المنهــج الدراســي ،فــإن تصنيــف بلــوم يقتــرح طريقــة لتصنيــف مســتويات التعلــم

مــن حيــث حــد التعلــم األقصــى المتوقــع لبرنامــج معيــن .وبالتالــي فإنــه فــي ســياق المجــال المعرفــي،

ـا ومــا فوقــه ليــس مــن
قــد يشــمل تدريــب الفنييــن المعرفــة والفهــم والتطبيــق ،ولكــن التحليــل مثـ ً
اهتماماتــه ،فــي حيــن أنــه مــن المتوقــع أن يشــمل التدريــب المهنــي الكامــل مــا ســبق باإلضافــة إلــى
التركيــب وكذلــك التقييــم.
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مجاالت التعلم
ـتخداما ،ويشــير إلــى هيــاكل المعرفــة (علــى الرغــم مــن أن
•المجــال المعرفــي :هــو أكثــر المجــاالت اسـ
ً
مجــرد “معرفــة الحقائــق” هــو المســتوى األدنــى) .ويمكــن اعتبــاره سلســلة مــن الســياق التدريجــي

(وفقــا لمــا ذكــره بلــوم.)1956 :
للمــادة.
ً

ـائعا ،ولكــن هنــاك الكثيــر مــن االنتقــادات الموجهــة إلــى هذا
وضعنــا هنــا النمــوذج أعــاه ألنــه ال يــزال شـ ً

التصنيــف األصلــي الــذي يركــز علــى مشــكالت مهــارات المســتوى األعلــى .وثمــة مخــاوف مــن فعاليــة

تصنيــف بلــوم بالنســبة لمهــارات المســتويات العليــا ،علــى الرغــم مــن أنــه ثمــة شــكوك حــول فعاليتــه
كذلــك بالنســبة للمهــارات الدنيــا .وذكــر مارزانــو وكينــدال أن “الهيــكل الهرمــي لتصنيــف بلــوم يعتبــر

ببســاطة غيــر متماســك مــن منظــور منطقــي أو تجريبــي” ،فعلــى ســبيل المثــال ،كان مــن الصعــب
بشــكل خــاص علــى النقــاد تصــور أن الفئــات الثــاث ذات المســتوى األعلــى وهــي التحليــل والتركيــب
صحيحــأ.
ترتيبــا
والتقييــم مرتبــة
ً
ً
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التصنيف المنقح
ـررا للتصنيــف
ديفيــد آر كراثــول هــو أحــد المشــاركين فــي إعــداد تصنيــف بلــوم األصلــي ،كمــا أنــه كان محـ ً

المنقــح المنشــور تحــت عنــوان “تصنيــف للتعلــم والتعليــم والتقويــم :مراجعــة لتصنيف بلــوم لألهداف

التعليميــة” .احتفــظ التصنيــف الجديــد بنفــس عــدد الفئــات المــوودة فــي التصنيــف األصلــي وعددهــا
(ســتة) ،ولكــن تمــت إعــادة تســمية ثــاث فئــات منهــا كمــا تــم عكــس ترتيــب الفئتيــن األعلــى الــذي كان
يمثــل مشــكلة .ويوضــح الشــكل أدنــاه الفئــات فــي تصنيــف بلــوم المنقــح:

التصنيف المنقح للمجال المعرفي بحسب أندرسون و كراثول ()2001

يرجــى مالحظــة الفئــة العليــا الجديــدة ،وهــي االبتــكار ،والتــي تــدور حــول القــدرة علــى إنشــاء معرفــة
جديــدة داخــل المجــال ،واالنتقــال مــن األســماء إلــى األفعــال.

ً
أيضــا اســم المجــال
•المجــال العاطفي/الوجدانــي :حظــي المجــال العاطفــي ،والــذي يطلــق عليــه

الوجدانــي ،باهتمــام أقــل مــن غيــره ،وهــو مجــال يعتمــد بشــكل أقــل عــن اســتخدام الحــدس مقارنــة

بالمجــال المعرفــي .وهــو يهتــم بالقيــم ،أو ربمــا إذا أردنــا صياغتهــا بشــكل أكثــر دقــة نقــول أنــه يهتــم

بفهــم وإدراك القضايــا المتعلقــة بالقيــم ،وهــو يتــراوح مــن مجــرد الوعــي (االســتقبال) إلــى القــدرة
علــى تمييــز القيــم الضمنيــة مــن خــال التحليــل ،وذلــك بحســب كراتــول وبلــوم وماســيا (.)1964
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المجال العاطفي/الوجداني

•المجــال النفســي الحركــي :لــم يكمــل بلــوم عملــه فــي هــذا المجــال ،وكانــت هنــاك عــدة محــاوالت
الســتكماله .اقتــرج ديــف ( )1975أحــد أبســط المقترحــات لهــذا المجــال وهــو يتناســب مــع النمــوذج

الخــاص بتنميــة المهــارات الــذي قدمــه ريندولــدز ( ،)1965كمــا أنــه يلفــت االنتبــاه للــدور األساســي
للتقليــد والمحــاكاة فــي اكتســاب المهــارات.
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العالقة بين هرم التعلم وتصنيف بلوم
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ما هي طريقة الشرح التي يفترض أن استخدمها؟
بعــد تحديــد أهــداف التعلــم ،فــإن الخطــوة التاليــة هــي اختيــار اســتراتيجيات أو طــرق التدريــس التــي
تتعلــق باألهــداف المســتهدفة.

يمكــن إنشــاء اســتراتيجيات تعليميــة للتعلــم النشــط واســتخدامها إلشــراك الطــاب في التفكيــر النقدي

أو اإلبداعــي ،والتحــدث مــع شــريك ،العمــل فــي مجموعــة صغيــرة ،أو مــع الصــف الدراســي بأكملــه،
والتعبيــر عــن األفــكار مــن خــال الكتابــة ،واستكشــاف القيــم والمواقــف الشــخصية ،وإعطــاء التغذيــة
الراجعــة وتلقيهــا ،والتفكيــر فــي عمليــة التعلــم.

كمــا وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن للطــاب إكمــال االســتراتيجيات التعليميــة للتعلــم النشــط ســواء
داخــل الصــف الدراســي أو خارجــه ،ويتــم إجراؤهــا بواســطة الطــاب بصفتهــم أفــراد أو أعضــاء فــي
مجموعــة ،ويتــم ذلــك باســتخدام أدوات التكنولوجيــا أو بدونهــا.

علــى الرغــم مــن أن عــرض المحاضــرة المصمــم جيـ ًـدا قــد يبــدو للمعلــم وســيلة فعالــة مــن ناحيــة الوقــت

لتغطيــة محتــوى المقــرر ،إال أن نتائــج الدراســات المتنوعــة تشــير إلــى أن االســتماع إلــى محاضــرة فــي
الصــف الدراســي ال يعتبــر طريقــة فعالــة بشــكل خــاص لتعزيــز التعلــم العميــق والدائــم للطــاب .وكمــا

ـيوعا تتضمــن نقــل المعلومــات مــن دفتــر
أكــد الكثيــرون منــذ فتــرة طويلــة ،فــإن المحاضــرات األكثــر شـ ً
مالحظــات المحاضــر إلــى دفتــر مالحظــات الطالــب دون المــرور عبــر عقــل أي منهمــا.

قــد تكــون المحاضــرات التفاعليــة هــي الجــواب لهــذه المعضلــة ،ألنهــا عــروض تقديميــة تــزود الطــاب

بفــرص متعــددة للمشــاركة المنظمــة .وعلــى النقيــض من المحاضــرات التقليدية ،تشــتمل المحاضرات
ـبيا مــن حديــث المعلــم (أو المحاضــرات الصغيــرة)
التفاعليــة علــى العديــد مــن المقاطــع القصيــرة نسـ ً

كمــا تحتــوي علــى فــرص واضحــة للطــاب للتفكيــر واالســتجابة .للتمييــز بشــكل أكبــر بيــن “المحاضــرات

التقليديــة” و “المحاضــرات التفاعليــة” ضــع فــي اعتبــارك مــا يلــي:
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المحاضرات التقليدية

المحاضرات التفاعلية

يتحدث المعلم ويستمع الطالب بأقل قدر من
المقاطعات

يتحدث المعلم مع فترات من التوقف لعمل
األنشطة المنظمة

يمكن مالحظة انخفاض تركيز الطالب بعد فترة من
 15-10دقيقة

عندما يبدأ تركيز الطالب في االنخفاض ،يتم أداء
نشاط قصير منظم داخل الصف

تتسم أسئلة المعلم بأنها أسئلة بالغية بشكل عام

تتطلب أسئلة المعلم إجابات

عادة يرفع الطالب أيديهم لإلجابة على أسئلة
المدرس

عادةً ما يجاوب الطالب على أسئلة المعلم
باستخدام أداة النقر أو في ورقة إجابة المالحظات

التحدث بين الطالب أمر غير محبذ

التحدث بين الطالب أمر محمود يتم تشجيعه

يستمع الطالب ويدونون المالحظات بشكل
مستقل

غالبا ما يعمل الطالب مع شركاء أو في مجموعات
ً

ال يتم مراقبة مدى فهم الطالب أثناء المحاضرة
بشكل واضح

يتم تقييم فهم الطالب أثناء المحاضرة مباشرة

ال يتم توفير فرص تصحيح سوء الفهم بشكل
روتيني أثناء المحاضرة

يتم توفير فرص لتصحيح سوء الفهم بشكل دوري
في المحاضرة

جدا
غالبا ما يكون نسبة غياب الطالب
مرتفعا ً
ً
ً

غالبا مرتفعة ً
ً
جدا
تكون معدالت حضور الطالب
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األنشطة الممكنة لتعلم االستراتيجيات التعليمية
اعتمادا على نوع التعلم الذي تقوم بتطويره.
هناك العديد من الطرق للتدريس،
ً
األنشطة خارج الصف الدراسي

األنشطة الصفية
•المحاضرات

•دفاتر المالحظات

•الدروس التعليمية

•تدريبات

•المختبر

•مسائل في الكتب الدراسية

•مناقشة في الصف الدراسي

•مناقشة عبر اإلنترنت

•نشاط قائم على التفكير

•مشروع

•التدريس القائم على حل المشكلة

•مشروع جماعي

•ملخصات لدراسة حالة

•القراءة  /الدراسة الذاتية

•مناقشة لدراسة حالة

•بحث

استخدام استراتيجيات التقييم النهائي
منهجــا آخــر لتحفيــز
يعتبــر إجــراء اختبــار لقيــاس تعلــم الطــاب ألغــراض بغــرض الحصــول علــى درجــات
ً
المشــاركة النشــطة للطــاب داخــل الصــف وخارجــه .وتدعــم العديــد مــن األبحــاث والدراســات اقتــراح أن

طبيعــة االختبــار الــذي يتــم فــي الصــف الدراســي تؤثــر علــى مــا يدرســه الطــاب وكيــف يتعلمــون .علــى
ـيوعا فــي جميــع الجامعــات همــا“ :هــل ســيكون ذلــك الجــزء فــي
ســبيل المثــال“ ،الســؤاالن األكثــر شـ ً
االختبــار النهائــي؟” و “هــل ســيكون االختبــار أســئلة موضوعيــة أم مقاليــة؟” إذا كانــت اإلجابــة علــى
فغالبــا ســتتوقف الدراســة والتعلــم ،وإذا كانــت اإلجابــة علــى الســؤال الثانــي
الســؤال األول هــي “ال” ،
ً

“االختيــار مــن متعــدد” ،ســيحفظ الطــاب الحقائــق والتعريفــات بشــكل منفصــل عــن بعضــه البعــض؛

ولكــن إذا كانــت اإلجابــة هــي أن “األســئلة مقاليــة” ،فســيحاول الطــاب ممارســة العمليــات العقليــة
العليــا مثــل التفكيــر النقــدي والتقييــم”.

فيما يلي بعض الطرق الرئيسية وبعض إيجابيات وسلبيات استخدامها:

استراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة الملك عبدالعزيز
إرشادات ونصائح ألعضاء هيئة التدريس

21

طريقة تقديم التعلم

الوصف

التعلم الشخصي

إعدادات الصف
الدراسي ،التعليم
التقليدي الرسمي

المميزات

العيوب

يؤسس عقلية ما يسمى
فعال عند مشاركة
المعلومات مع مجموعة بـ "أخبرني" ،ويضع عبء
التعلم على المعلم
كبيرة  ،بناء الروابط

التعلم اإللكتروني

قائم على الكمبيوتر،
وغالبا ما يكون عن بعد
ً

يوفر التدريب عندما
يحتاجه المتعلمون ،مرن

فقدان االتصال
الشخصي ،المهام
القائمة على الكمبيوتر
قد تستهلك الوقت
بالنسبة للبعض،
مشكالت الوصول لذوي
االحتياجات الخاصة

التعلم القائم على حل
المشكالت

أوال
تأتي المشكلة ً
ويعمل المتعلمون من
غالبا في فرق
خاللهاً ،

إشراك نشط
للمشاركين ،يحفز التعلم
الجماعي من خالل
األقران ،يعزز التفكير
النقدي

قد يؤدي إلى فقدان
التركيز ،يمكن أن يتحدى
شمولية المجموعة ،قد
صعبا إذا كانت
يكون
ً
مهارات األعضاء متنوعة

التعلم الهجين

مزيج من التعلم
الشخصي والتعلم
اإللكتروني

يجمع بين أفضل أنواع
طرق تقديم التعلم

قد يصعب على بعض
المتعلمين اتباعها،
قد يحتاج الطالب إلى
تعزيز إضافي للبقاء في
المهمة

التعلم غير الرسمي

ً
ارتباطا ببرامج
األكثر
المهارات أو الشهادات

المناقشة

تقنيات تستخدم لسحب
المعرفة واألفكار
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غالبا خارج
يتم ً
بيئة تعليمية منظمة،
المؤسسات األكاديمية،
تستهدف مهارات محددة
قد ال يؤدي إلى شهادة أو
أو التطوير المهني
ترخيص معترف به
إشراك نشط الطالب،
مشاركة خبراتهم،
وتقديم وسائل االتصال
والتغذية الراجعة

تستهلك الوقت ،غير
مركزة ما لم يبذل
جهدا لتوجيه سير
المعلم
ً
المناقشة،
يجب تحديد حجم الصف
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الربط بين الهدف ونشاط التعلم والتقييم
التصنيف

أهداف التدريس
يتمكن الطالب من

أنشطة التعلم/طريقة
التدريس

طرق التقييم

التذكر
استحضار معلومات
محددة

يتعرف
يعدد
يصف
يحدد
يسترجع
يذكر
يبحث عن  /يجد

الرسوم
فن اإلستذكار
الكلمات المتقاطعة
األلغاز
وغيرها  Jeopardyلعبة
تدوين المالحظات
احفر وتدرب
بطاقات فالش

اختيار بسيط من متعدد
صح/خطأ
امالء الفراغ
مخطط التسمية

شرح
شرح األفكار أو المفاهيم

فسر
لخص
استنتج
اكتب بأسلوبك
صنف
اشرح
وصفا
قدم
ً

خرائط المفاهيم
حالة قصيرة
مهمة تعاونية
اكتب ،أقرن ،شارك
لعب األدوار
العاب المطابقة

حالة قصيرة
اجابة قصيرة
مدونة  /مجلة
الرسوم البيانية
المطابقة
عرض قصير
جلسة الملصقات

التطبيق
استخدام المعلومات في
موقف مألوف آخر

نفذ
مارس
استخدم
أدي
شغل
خذ

محاكاة
مختبر
مناقشة
جوالت
حاالت
مرضى معياريون
مرضى افتراضيون
مراجعة رسم بياني
التدريس على  5خطوات
رحالت ميدانية

عرض
دراسة الحالة
الرأي والموضوعية
) (SOAPوتقييم وخطة
تقييم 360
تقييم المريض  /األسرة
فحص سريري موضوعي
اختيار من متعدد مع
مقاالت قصيرة
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التصنيف

أهداف التدريس
يتمكن الطالب من

أنشطة التعلم/طريقة
التدريس

طرق التقييم

التحليل
تقسيم المعلومات
الستكشاف الفهم
والعالقات

حلل
قارن
أظهر التباين
نظم
فكك
لخص
أعد بناء
ادمج

المهام التعاونية
التعلم القائم على حل
المشكالت
جداول البيانات
مشروع البحث
مشروع
معلم لمدة  5دقائق
كتابة ويكي
تأمل
حل المشاكل
نهاية مفتوحة
أسئلة
دراسة حالة معقدة
خرائط المفاهيم

تقرير استطالع رأي
ورق
تقرير المشروع
عرض تقديمي لمجموعة
الجوالت الكبرى
أنشاء خريطة ذهنية
الكتابة التأملية
تعريف المشكلة
دراسة حالة معقدة
اختيار من متعدد مع
تمديد المطابقات

التقييم
الحكم على قيمة األفكار
والمواد واألساليب من
خالل تطوير وتطبيق
المعايير

تحقق من
قدم فرضية
انتقد
أحكم على
اختبر
اكتشف
إجري تجربة
راقب
قيم

التعلم القائم على حل
المشكالت
دراسة حالة معقدة
مشروع البحث
مناقشة
تمارين التفكير الناقد
تمارين النقد
التغذية الراجعة
تحديد الخطأ
التأمل

مراجعة النظراء
إنشاء قواعد
تقرير المقارنة
مهام تحديد المعايير
تحديد الخطأ
تقرير المشروع
القاعدة

اإلبداع
تجميع األفكار أو العناصر
معا لتطوير فكرة أصلية
ً
أو االنخراط في التفكير
اإلبداعي

قم بانشاء
خطط
إنتج
اخترع
ابتكر
اصنع
قم ببناء

أنتاج فيديو ،فن ،رسوم
متحركة ،تصوير
لعب األدوار
حفلة موسيقية
لعبة
إرشادات الممارسة
بناء نموذج محاكاة
انشر مدونة
مقال صحفي
جلسة الملصقات

المنتج النهائي
القاعدة
مراجعة النظراء
مراجعة الخبراء
قاعدة اإلبداع
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كيف يمكنني القيام بدور الميسر في الصف الدراسي بشكل فعال؟
كيفيــة اســتقبال الطــاب للمقــرر الــذي تقدمــه يعتمــد بشــكل كبيــر علــى بيئــة التعلــم التــي أعددتهــا
لهــم وعلــى المشــاركين أنفســهم .يأتــي الطــاب إلــى الصــف الدراســي ولديهــم بعــض التوقعــات،

فــإذا قابلناهــم بشــكل إيجابــي ومهنــي ،ســتكون اســتجابتهم مماثلــة ،أمــا إذا أظهرنــا لهــم الســلبية
والعدوانيــة ،فســتكون اســتجابتهم مماثلــة أيضـ ًـا .لذلــك ،يجــب عليــك إعــداد بيئــة تدعــم التعلــم وتشــجع

وجهــات النظــر المختلفــة ،ولكــن حافــظ علــى وقــارك وحفــز الطــاب بشــأن محتــوى المــادة.

أوال ،ثــم ادخــل عقلــه وعلمــه ،ألنــك قــد ال تتمكــن مــن التواصــل مــع عقــل طالبــك
ادخــل قلــب الطالــب ً
أول معهــم.
قبــل أن تتمكــن مــن التواصــل الوجدانــي ً

عليــك صياغــة أهــداف وغايــات محــددة ثــم اختــر أفضــل الطــرق لتحقيــق تلــك األهــداف .شــارك أهــداف

المقــرر مــع الطــاب لتوضــح لطــاب مــا هــو المتوقــع منهــم وتعــرف مــا الــذي يتوقعــه الطــاب
وبالتالــي تفتــح معهــم قنــوات للتواصــل.

اعمــل علــى بنــاء عالقــة مــع الطــاب ،وأعــد لهــم بيئــة تعليميــة مثمــرة ،واســتخدام مهــارات االتصــال
الفعــال.

عليــك بالثنــاء علــى الطــاب وامتداحهــم باســتمرار كلمــا اســتحقوا ذلــك ،فالمعلــم الفعــال يبحــث عــن
فــرص للعثــور علــى األشــخاص الذيــن يقومــون باألشــياء بشــكل صحيــح ،ويعــرف المعلــم الفعــال
خالصــا دون
كيــف يمــدح طالبــه ليســتمروا فــي أداء مهامهــم بشــكل صحيــح .انتبــه أن تجعــل المديــح
ً

اســتطراد ،لذلــك تجنــب قــدر اإلمــكان اســتخدام كلمــة “لكــن”.
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ما هي الخطوة التالية؟
التعلــم الفعــال :إن التعلــم الفعــال هــو عمليــة دمــج المعرفــة والمهــارات والمواقــف فــي الذاكــرة ،فهــو
ـبيا فــي ذاكــرة الفــرد.
تغييــر دائــم نسـ ً

الغــرض مــن التعليم/التدريــس هــو تســهيل التعلــم ،فيجــب عليــه مســاعدة الطالــب مــن أجــل االهتمــام
بالتعلــم فــي المــادة التــي تدرســها لــه بشــكل خــاص والحصــول علــى مزيــد مــن المعرفــة بشــكل عــام،

ويهــدف كذلــك إلــى اكتســاب المعرفــة واالحتفــاظ بهــا واالســتفادة منهــا ،وكذلــك اكتســاب المهــارات

المناســبة واســتخدامها بــكل ثقــة وتطويــر عــادات واتجاهــات التعلــم مــدى الحيــاة.

فــرص التعلــم يشــار إليهــا عندمــا وأينمــا يحصــل المــرء علــى تجــارب جديــدة وعنــد تكرارهــا .ربمــا يمــر
الطالــب بتجربــة جديــدة أو يســمع معلومــة ألول مــرة أثنــاء المحاضــرة وربمــا يقبلهــا ويحللهــا كعنصــر
هــام ومناســب لــه .عندمــا يقــوم الطالــب بالتفكيــر العميــق ،قــد تبــدو هــذه المعلومــة مهمــة لســبب
ـال أو يكتبهــا أو يرســمها علــى ورقــة ويحللهــا
أو ألخــر ،وعنــد حفظهــا ،ربمــا ينطقهــا الطالــب بصــوت عـ ٍ

حتــى يتذكرهــا ،وقــد يكــون ثبــت المعلومــة فــي المكتبــة أو ناقشــها مــع صديــق وبالتالــي مــن الممكــن
ـزءا مــن الذاكــرة الدائمــة .هــذه هــي الطريقــة التــي يحــدث بهــا التعلــم .فالتعلــم
أن تصبــح فــي النهايــة جـ ً

هــو التقــدم مــن خطــوة إلــى أخــرى.

عندمــا يســتخدم المعلــم اســتراتيجيات التعلــم النشــط ،فعــادة مــا يقضــي نســبة أكبــر مــن الوقــت فــي

مســاعدة الطــاب علــى تطويــر فهمهــم ومهاراتهــم وهــو مــا يعــرف باســم (تعزيــز التعلــم العميــق) كمــا
يقضــي نســبة أقــل مــن الوقــت فــي نقــل المعلومــات (دعــم التعلــم الســطحي) .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
فرصــا للطــاب الســتعراض مــا تعلمونــه وتلقــي تغذيــة راجعــة فوريــة مــن الزمــاء أو
يوفــر المــدرب ً

المعلــم ،وهــذا يحــدد كيفيــة توافــق المنهــج مــع النتائــج المتوقعــة.

ملخص
يجــب علــى المعلــم التفكيــر بعنايــة مــن خــال تسلســل التدريــس وبنــاء الفــرص للطــاب للتفاعــل مــع

دائمــا
المعلومــات بطريقــة مالئمــة تكــون ذات هــدف .ال يحــدث األداء العالــي مصادفــة ،بــل يكــون
ً
نتيجــة العــزم األكيــد والجهــد الصــادق والتوجيــه الذكــي والتخطيــط الدقيــق والتنفيــذ الماهــر ،وهــذا

يمثــل االختيــار األمثــل بيــن العديــد مــن البدائــل والخيــارات .وأدى التغييــر فــي دور هيئــة التدريــس علــى
مــر الســنين إلــى تبنــي مفهــوم التعلــم القائــم علــى الطــاب.
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مصطلحات هامة
•التعليم
•التدريس
•التعلم
•نتائج التعلم
•المعلم الفعال
•أنشطة داخل الصف الدراسي
•أنشطة خارج الصف الدراسي

أسئلة للمراجعة
•ما هو الفارق بين التعليم القائم على الطالب والتعليم القائم على المعلم؟
•ما هي الخطوات الرئيسية لدورة التعلم/التذكر؟
•ما هي أنواع استراتيجيات التعلم؟

أسئلة عامة
•ما هي مجاالت التعلم المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ؟
•كيف تختار طرق التدريس والتعلم المناسبة حسب مخرجات التعلم المستهدفة؟

أسئلة شائعة
•كيف نعزز التدريس؟
•كيف ننشىء بيئة آمنة للتعليم والتعلم؟

استراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة الملك عبدالعزيز
إرشادات ونصائح ألعضاء هيئة التدريس

27

الفصل الثاني – استراتيجية تدريس المجموعات الكبيرة
الهدف الرئيسي من هذا الفصل
يهــدف هــذا الفصــل بشــكل أساســي إلــى تدريــب المجموعــة المســتهدفة علــى إعــداد وتقديــم وتقييــم

جلســة تدريــس لمجموعــة كبيــرة وفــق األســس العلميــة وقواعــد ومتطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي.

نتائج التعلم للفصل الثاني
بنهاية هذا الفصل ،سيتمكن المعلم من:
•إعداد جلسة تعليمية تفاعلية لمجموعة كبيرة
•إلقاء محاضرة بشكل فعال لمجموعة كبيرة من الطالب
•تحفيز الطالب على المشاركة بنشاط في المحاضرات
•استخدام تقنيات تفاعلية مختلفة في المحاضرة لتحقيق نتائج التعلم المستهدفة
•تقييم المحاضرات من حيث التصميم والتقديم
•الحصول على التغذية الراجعة على جلسة تدريس لمجموعة كبيرة

مقدمة
غالبــا مــا ُينظــر إلــى تدريــس المجموعــات الكبيــرة علــى أنــه محاضــرة ،وعلــى الرغــم مــن أن المحاضــرة ال
ً

تــزال طريقــة تدريــس شــائعة جـ ًـدا فــي معظــم كليــات الطــب علــى ســبيل المثــال ،فإننــا نريــد تشــجيعك
إبداعــا حــول طريقــة التدريس في الوقــت الحالي عندما يكــون أمامك مجموعة
علــى التفكيــر بشــكل أكثــر
ً

كبيــرة مــن الطــاب .ولذلــك أســباب تعليميــة وجيهــة تتمثــل فــي االبتعــاد عــن النهــج التقليــدي إللقــاء
المحاضــرات لمجموعــة مــن الطــاب الذيــن أصبحــوا متلقيــن ســلبيين وتقتــرب أكثــر مــن االســتراتيجيات
ً
جزئيــا ،اســتبدال فكــرة التدريــس
نشــطا .وقــد يتضمــن حــل هــذه المشــكلة ،ولــو
تعلمــا
التــي تقــدم
ً
ً
لمجموعــات كبيــرة بطــرق بديلــة ،مثــل التدريــس لمجموعــات صغيــرة أو التعلــم عــن بعــد،

ونــدرك أن هنــاك عوامــل األخــرى قــد تمنــع المعلــم مــن اتخــاذ مثــل هــذه الخيــارات ،ولكــن إذا كان األمــر

كذلــك ،فإننــا نعتقــد أنــه يمكنــك اســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات فــي حالــة التدريــس لمجموعــة كبيــرة
وفيهــا ستشــرك طالبــك بحمــاس فــي التعلــم النشــط ،وتقــدم لهــم تغذيــة راجعــة فوريــة وتبنــي معهــم
عالقــة أكاديميــة مثمرة.
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سياق التدريس للمجموعات الكبيرة
إحــدى الخطــوات األوليــة المهمــة التــي يجــب االهتمــام بهــا أثنــاء تحضيــرك للتدريــس هــي معرفــة أكبــر

غالبــا تعريــف
قــدر ممكــن حــول ســياق التدريــس فــي البرنامــج الدراســي أو المقــرر .ولألســف ال يلــق ً
الســياق اهتمامـ ًـا ويتــم تعريفــه بشــكل ســيئ وقــد يكــون مجــرد عبــارة مكتوبــة فــي قائمــة طويلــة مــن

الموضوعــات التــي تقدمهــا اإلدارة أو المدرســة .ومــع ذلــك ،حــاول معرفــة أكبــر قــدر ممكــن ،وهــذا
يعنــي االستفســار عــن أمــور مثــل:

•ما الذي سبق تعليمه للطالب وماذا يعرفون؟
•مــا هــو الغــرض مــن جلســة التدريــس الخاصــة بــك ،ومــا هــي المــوارد المطلوبــة المتاحــة للطــاب
(مثــل المكتبــة)؟

•ما هي ترتيبات التقييم للمقرر أو الوحدة؟
•ما هي األساليب التي تم استخدامها لتعليم الطالب في الماضي؟

ما هو الغرض من التدريس لمجموعات كبيرة؟
بعــد أن عرفــت ســياق جلســة التدريــس لمجموعــة كبيــرة ،عليــك أن تســأل نفســك “مــا هــو الغــرض
دائمــا علــى نفســك حتــى يكــون لديــك فكــرة واضحــة حــول
منهــا؟” وهــذا الســؤال يجــب أن تطرحــه
ً

مطابقــة الغايــات بالوســائل .وفيمــا يلــي مجموعــة محتملــة مــن اإلجابــات ســيتداخل العديــد منهــا فــي
بعضهــا البعــض.

•تشجيع مهارات التفكير
مثــال :تفســير مجموعــة مــن البيانــات اإلحصائيــة؛ تقييــم اقتــراح بحثــي؛ انتقــاد مقــال فــي مجلــة أو
خطــة عــاج طبــي؛ تطبيــق مــا ســبق تعلمــه علــى موقــف جديــد.

•بناء حجة أكاديمية
مثال :عرض الحجج المؤيدة والمناهضة لمسألة السياسة الصحية.
•تقديم معلومات حول موضوع معين إلى الطالب.
مثال :مراجعة بحث في موضوع معين والتعليق عليه.
•عرض إجراء معين أو طريقة تفكير حول موضوع معين أوأسلوب لحل المشكالت.
مثال :العمل مع الطالب من خالل التفكير المنطقي بشأن مشكلة ما؛ عرض إجراء سريري أو تقني.
ـارا مفيـ ًـدا طــوال عمليــة التحضيــر
ســيصبح التعــرف علــى الغــرض مــن التدريــس لمجموعــة كبيــرة معيـ ً
والتقديــم والتقييــم النهائــي.
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المحاضرة
ربمــا تكــون المحاضــرات أكثــر إفــادة مــن غيرهــا عنــد إعطــاء مقدمــة عامــة لموضــوع مــا وعنــد تقديــم
المعلومــات وإعطــاء لمحــات عامــة عــن المحتــوى ثــم يتبعهــا عمــل فــردي نشــط مــن الطــاب لممارســة

المــادة بشــكل أعمــق .والمحاضــرة هــي الطريقــة العامــة األكثــر فاعليــة عنــد التدريــس لطــاب مــن ذوي
المســتويات المعرفيــة المنخفضــة مــن حيــث المعرفــة والفهــم .والمحاضــرة نفســها ال تعلــم الطــاب

ـا التحليــل ،ولكنهــا تعــرض لهــم فقــط كيــف يتــم ذلــك.
مثـ ً

تقديم محاضرة
ســلبيا ،ربمــا ألن الكثيــر مــن التجــارب أســفرت عــن أن
شــعورا
يبــدو أن المحاضــرات أصبحــت تولــد
ً
ً
وغالبــا مــا ُينظــر إلــى المحاضــرة علــى أنهــا طــراز قديــم
ـدال مــن تعزيــزه.
المحاضــرة تقلــل مــن التعلــم بـ ً
ً
ـا مــن  45إلــى  60دقيقــة مــع مجموعــة
عفــا عليــه الزمــن ،ومــع ذلــك فــإن “المحاضــرة” التــي تســتمر مثـ ً
كبيــرة مــن الطــاب يمكــن أن تكــون أداة ســحرية فــي يــدك تحقــق لــك مــا ترجــوه.

مميزات المحاضرة
•فعالــة ،ولكنهــا ليســت أكثــر فعاليــة مــن الطــرق األخــرى للتدريــس وتقديــم المعلومــات (علــى ســبيل
المثــال تــرى بعــض الدراســات أن القــراءة دون إشــراف أفضــل مــن المحاضــرات).

حقــا ،لكــن يفضــل الطــاب العمــل الجماعــي الــذي يتــم
•يحبهــا الطــاب عندمــا تكــون متميــزة وجيــدة ً
بشــكل جيد.

عيوب المحاضرة
غالبــا مــا تكــون المحاضــرة طريقــة غيــر فعالــة لتحفيــز مهــارات التفكيــر العليــا (دفــع المشــاركين إلــى
• ً
التحليــل وتطبيــق المعرفــة) مــا لــم يتــم إعدادهــا بعنايــة.

•ال يمكن االعتماد عليها في إلهام الطالب أو التغيير اإليجابي لموقف المتعلم وقناعاته.
(بيغز – )2002
مهمــا فــي التعليــم كونهــا فعالــة مــن حيــث التكلفــة فيمــا يتعلــق بالتعــرض
دورا
ً
وتلعــب المحاضــرات ً

للطــاب ،والتحكــم فــي الموضوعــات .ويعتبــر التحــدي الحقيقــي هــو كيفيــة جعــل المحاضــرة مثاليــة
مــن الناحيــة التعليميــة .وللقيــام بهــذا ،يعتبــر التخطيــط لهــا وهيكلتهــا أمــران أساســيان.
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العيوب

المميزات
 -1يمكن اســتخدام المحاضرة مع أي صف دراســي
وغالبــا مــا تكــون المحاضــرة
باختــاف عــدد طالبــه
ً
هــي الخيــار الوحيــد بالنســبة للفصــول الكبيــرة.
 -2يمكــن أن تكــون المحاضــرة التــي يتــم تقديمهــا
بشــكل جيــد محفــزة للطــاب وتلهمهــم لمتابعــة
موضــوع مــا بأنفســهم.
 -3يســيطر المعلــم ســيطرة كاملــة علــى مــا يحــدث
فــي الصــف

 -1تتمحور المحاضرة حول المعلم ،مما ال يسمح
بوجود اختالفات في أنماط تعلم الطالب أو معدالته
 -2تكون مشاركة الطالب في حدها األدنى (يعزز
السلبية لدى الطالب).
 -3التعلم من المحاضرات يعتمد على قدرة الطالب
على تدوين المالحظات.
 -4ألن المحاضرة تتمحور حول المعلم ،فإنها تميل
إلى تعزيز االتصال أحادي االتجاه

مميزات وعيوب المحاضرات

التعلم النشط في المجموعات الكبيرة

ربمــا تكــون المحاضــرة فعالــة للغايــة عندمــا يتحجــث فيهــا المعلــم فقــط ،لكــن عليــك أن تفكــر فــي جعــل

الجلســة تفاعليــة ،وعليــك تحويــل التقنيــات التــي قــد تســتخدمها مــع مجموعــة صغيــرة مــن الطــاب
لتناســب مجموعــة كبيــرة.

•توضح الدراسات واألبحاث أن الطالب يتعلمون بشكل أكثر فعالية عندما يشاركون بشكل نشط
أكثر مما يتعلمون وهم سلبيين (ستينرت و سنيل .)1999 -

•يتم تعزيز الذاكرة من خالل االهتمام المتزايد والدافع للمشاركة النشطة.
•يعزز مهارات التفكير العليا.

•يسهل عملية التغذية الراجعة المتبادلة بين النعلم والطالب.
•يزيد من رضا المعلم  /الطالب.

ما تتضمنه أنشطة التعلم في مجموعات كبيرة

•العمل في مجموعة من شخصين أو في مجموعات صغيرة

•طرح األسئلة ،ويتضمن ذلك االختبارات ذات اإلجابة القصيرة واالستطالعات.
•استخدام طريقة حل المشكالت السريرية.

•مالحظات المحاضرة :لتوجيه الطالب حول كيفية تدوين المالحظات ،إعداد المناقشات ،طرح
األسئلة ،تمديد أو تعزيز محتوى الجلسة التعليمية.

•الضيوف والمناقشات.
•المحاكاة ولعب األدوار.

•الموارد المرئية مثل عرض الصور الثابتة لمقاطع الفيديو من عدد من السيناريوهات.
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الموارد المرئية ومالحظات المحاضرة
أصبحــت المســاعدات المرئيــة هــي المعيــار للعديــد مــن العــروض التقديميــة ويمكنهــا تقديــم ملخــص
متميــز للبيانــات أو تقديــم تمثيــل مرئــي واضــح للغايــة.

نســمع ونشــاهد ونختبــر بأنفســنا كثيــر مــن حــاالت الصدمــة مــن الباوربوينــت ،وهــذه الصدمــة تتمثــل

فــي أن يصبــح العــرض التقديمــي لــه األســبقية علــى الموضــوع نفســه .وأظهــرت التجربــة أن مثــل

هــذه الوســائل المســاعدة المرئيــة يمكــن اســتخدامها لتضخيــم االنطبــاع بوجــود قــدر كبيــر مــن البيانــات
عرضــا وتخطــط لكيفيــة القيــام بذلــك ،اســأل
المتاحــة أو لتوضيــح أهميــة البيانــات .إذا كنــت ســتقدم ً
أول مــا يلــي:
نفســك ً

•هــل أحتــاج فــي األســاس إلــى وســائل مســاعدة مرئيــة؟ اســتخدام األشــخاص األخريــن لمثــل هــذه
وجيهــا فــي حــد ذاتــه .عليــك أن تســأل نفســك :مــا الــذي ســيضيفه العــرض
ـببا
الوســائل ال يعتبــر سـ ً
ً
كافيــا.
التقديمــي؟ التحــدث والشــرح ربمــا يكــون
ً

•إذا قــررت اســتخدام وســائل المســاعدة المرئيــة ،اســأل نفســك :هــل هنــاك طــرق مختلفــة للقيــام
ووفقــا لدراســة (غرينهــال –  )2008فــإن الطبيبــة والباحثــة تريشــا جرينهالــغ تحداهــا ذات
بذلــك؟
ً

مــرة أحــد الزمــاء أن تنجــح فــي تقديــم عــرض عــن وضــع الرعايــة األوليــة باســتخدام الصــور فقــط
دون اســتخدام أي كلمــة وقــد نجحــت فــي ذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذا العــرض تطلــب الكثيــر مــن
التخطيــط واإلعــداد.

•حــاول أن تجعــل وســائل المســاعدة المرئيــة بســيطة قــدر اإلمــكان ،وذلــك ألنــه فــي حــال حــدوث
فشــل تقنــي يمكنــك االســتمرار فــي جلســتك التعليميــة وال تهــدر وقتــك ووقــت المشــاركين.

أمــا إذا كان العــرض يحتــوي علــى بيانــات معقــدة ،فيمكنــك أن تــوزع علــى الحاضريــن مالحظــات
المحاضــرة موجــزة ووجــه المشــاركين إليهــا أثنــاء حديثــك.
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وسائل المساعدة المرئية
ينبغي أن تكون

ينبغي أال تكون

جيدا
•مخطط لها ً

•يسهل رؤيتها وقراءتها
•تعزز النقاط األساسية

•مستخدمة بشكل مبالغ فيه
•مستخدمة بدون غرض واضح ومحدد
بديل عن التحضير المناسب للمحاضرة
• ً

•تصرف االنتباه عن األفكار التي تقدمها

الباوربوينت
اســتخدام الباوربوينــت يجعلــك تواجــه الطــاب أثنــاء عــرض المعلومــات ،ويمكــن لعــروض الباوربوينــت

أيضــا تقديــم صــور مرئيــة (رســم بيانــي ،صــورة) مــن شــأنها تعزيــز النقطــة التــي تتحــدث عنهــا ،وهــذه
ً
العــروض تناســب المجموعــات الكبيــرة ،ولكــن يمكــن اســتخدامها للمجموعــات ًأيــا كان حجمهــا .ومــع

ذلــك ،فإنــه فــي المجموعــات الصغيــرة التــي يمكنــك فيهــا بــكل ســهولة عــرض البيانــات للمجموعــة،
تعتبــر العــروض التقديميــة مشــتتة لالنتبــاه بشــكل عــام وتقــد تــؤدي إلــى مشــكالت أكثــر مــن فوائدهــا
المرجــوة.

العروض التقديمية

•تشجع على اتباع نهج منظم.

•يمكن أن تشجع التعلم النشط من خالل تلخيص النقاط الرئيسية.
•يمكن أن تلخص البيانات المعقدة في شكل صور.
•تافظ على تركيز المتعلمين.

•تؤدي دور مذكرة مساعدة لك.

ينبغي عليها عدم

•االبتعاد عن الموضوع

•قطع االتصال بين المعلم والطالب

إلعداد شرائح عرض تقديمي فعالة

•استخدم الشرائح من أجل تعزيز عرضك التقديمي

•استخدم الخطوط التي يسهل قراءتها مثل أريل أو تاهوما أو هلفتيكا

•يجب أن تقتصر كل شريحة على فكرة رئيسية واحدة بحيث ال تتعدى  20-15كلمة

•استخدم الخط الكبير (يمكنك توجيه اإلسقاط الضوئي على األرض للتأكد من سهولة القراءة)
•اســتخدم عـ ً
ـدل مــن شــريحة واحــدة معقــدة (وإال ســيركز الحضــور علــى
ـددا مــن الشــرائح البســيطة بـ ً
الشــرائح ويتوقفــوا عــن االســتماع إلــى مــا تقولــه)
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•انظــر إلــى كل شــريحة واســأل نفســك :هــل يمكننــي إزالــة الكلمــات؟ هــل يمكننــي تبســيط الشــريحة
ـدال مــن قراءتهــا؟
والتحــدث عنهــا بـ ً

•ضع عناوين واضحة للبيانات

•اســتخدم شــرائح فارغــة (ســوداء) عندمــا تتوقــف مؤقتً ــا للتحــدث ،أو مــن أجــل الفصــل بيــن أقســام
العــرض التقديمــي المختلفــة

•استخدم نسخة مكررة من الشرائح عند الرجوع إلى معلومات سبق عرضها
•رتب الشرائح على أن يكون إيقاع تغييرها ال يضايق عين الرائي
•يجب أال تعرض أكثر من شريحة في الدقيقة

ـتعدا ببدائــل تســتخدمها
•يوجــد احتمــال دائــم بحــدوث خطــأ تقنــي ،لذلــك عليــك
دائمــا أن تكــون مسـ ً
ً

إذا حــدث فشــل فــي الكمبيوتــر أو البرنامــج أو حتــى جهــاز العــرض ،وتلــك البدائــل يمكــن أن تكــون
مثــا توجــه الحضــور لمتابعتــك مــن خاللهــا إذا كانــت البيانــات معقــدة،
مالحظــات المحاضــرة
ً
ويمكــن اســتخدام الســبورة إذا كانــت البيانــات بســيطة.

مالحظات المحاضرة
تشــير األبحــاث إلــى أن الطــاب يقــدرون مالحظــات المحاضــرة ويحققــون درجــات تقييــم أعلــى حــال

حضورهــم المحاضــرات المصحوبــة بمالحظــات المحاضــرة .ويمكــن أن تؤثــر هــذه المالحظــات علــى
جــودة تدويــن المالحظــات.

كمــا تظهــر الدراســات أن المالحظــات الهيكليــة (التــي يمــأ الطالــب مــن خاللهــا التفاصيــل) تشــجع

علــى تدويــن المالحظــات بشــكل أفضــل ،وتزيــد مــن اســتخدام المالحظــات ألغــراض المراجعــة ،وذلــك
يــؤدي إلــى التوجيــه فــي كيفيــة تدويــن المالحظــات (ويتجنــب تدويــن المالحظــات دون وعــي) .احــذر مــن
تقديــم مالحظــات كاملــة عــن الجلســة التعليميــة ألن هــذا ســيجعل الطالــب يتســاءل عــن ســبب حضــور

المحاضــرة إذا كان ســيحصل عليهــا بهــذه البســاطة ،أمــا بالنســبة للطــاب الجــدد ،فقــد يكــون مــن
الحقــا فــي أداء الواجبــات.
المفيــد شــرح كيفيــة تدويــن المالحظــات وكيفيــة اســتخدامها
ً

يمكن استخدام مالحظات المحاضرة فيما يلي
•إظهار الشكل التنظيمي
•توجيه نشاط

•توجيه اسئلة

•طرح مشاكل يجب حلها

الحقا!)
•التعامل مع معلومات تفصيلية لم يتم تناولها في الجلسة (يتم توزيعها
ً
•التوجيه بمزيد من الدراسة والقراءة
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تذكر

•حافظ على البساطة عند إعداد مالحظات المحاضرة مع وضع المعلومات بوضوح
•تأكد من أن لديك من مالحظات المحاضرة العدد الكافي للطالب في الصف

بــدال مــن بدايتهــا إذا كنــت تريــد مــن
•وزع أي مالحظــات محاضــرة تفصيليــة فــي نهايــة الجلســة
ً
الطــاب التركيــز فــي مــا تقولــه

تقييم المحاضرة
يعتمــد تحســين جــودة تدريســك لمجموعــات كبيــرة علــى الخبــرة باإلضافــة إلــى رغبتــك فــي تقييــم أدائك
بشــكل نقــدي .ويمكــن النظــر إلــى التقييــم علــى أنــه رســمي أو غيــر رســمي .وقــد تتضمــن الطريقــة غيــر

الرســمية ســؤال العديــد مــن الطــاب الذيــن تعرفهــم عــن رأيهــم وتعليقاتهــم .ويعتبــر التدريــس بفعاليــة
تجربــة مرضيــة ،وعــادة مــا يكــون التدريــس غيــر الفعــال أمـ ًـرا محزنً ــا .كمــا يمنحنــا التقييــم معلومــات مــن

أجــل إجــراء مزيــد مــن التحســينات وهــو مــا ســيؤدي إلــى زيــادة الرضــا.

طرق بسيطة
اسأل نفسك

•توقــف وقــم بالنقــد اإليجابــي – مــا الــذي ســار بشــكل جيــد؟ مــا الــذي كان يمكــن أن يتــم بشــكل
أفضــل؟ مــا الــذي ســأفعله بشــكل مختلــف فــي المــرة القادمــة؟

•ما هو الوقت الذي استغرقته للتحضير؟ هل كانت المالحظات مفيدة؟
•هل كانت الوسائل البصرية واضحة ويسهل قرائتها؟

•ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين إعداد وتنظيم مهام التعلم النشط؟
•هل األسئلة حفزت المناقشة؟

•ما الذي تعلمته حول مقدار فهم الطالب من خالل أسئلتهم  /تعليقاتهم  /ردودهم؟
•هل حققت الجلسة أهدافها؟ كيف أعرف ذلك؟

•راقــب تقــدم الطــاب – هــل يحققــون األهــداف المخطــط لهــا فــي الوقــت المحــدد؟ هــل نتائجهــم
الجيــدة أو الســيئة مرتبطــة بطريقــة تدريســك أم ببعــض العوامــل األخــرى؟

اسأل الطالب

•اطلــب تغذيــة راجعــة لفظيــة مــن األفــراد أو المجموعــة فــي نهايــة الجلســة – اســأل عــن األمــور التــي
ســارت بشــكل جيــد ومــا الــذي يمكــن تحســينه لإلشــارة إلــى أنــك مهتــم بإجــراء تعديــات وتغييــرات.

•اطلــب مــن الطــاب إكمــال ورقــة فــي مــدة تســتغرق دقيقــة واحــدة (مــا هــي أهــم ثــاث نقــاط
تعلمتهــا اليــوم أو مــا هــو الجــزء غيــر الواضــح)
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تعقيدا
طرق أكثر
ً
اسأل نفسك

صوتيا وانتقدها
تسجيل
•سجل جلسة التدريس الخاصة بك
ً
ً
•قم بإنشاء حافظة تدريس وحافظ عليها وحدثها باستمرار

اسأل الطالب

•اطلــب مــن الطــاب إكمــال اســتبيان تقييــم الجلســة (وهــو يتميــز بأنــه ال يظهــر اســم الطالــب) .حــدد
اإليجابيــات والســلبيات فــي طريقــة تدريســك .اطلــب مــن الطــاب الــرد (دون اســم) علــى اســتبيان

وفقــا لهــذه المالحظــات
تقــوم بإنشــائه باســتخدام عناصــر مــن جــدول منــاخ التعلــم اإليجابــي  /الســلبي ً
ً
تقييما تابع للجامعة لقياس رأي الطالب في التدريس
•نظم
معــا
•ســجل الجلســة التعليميــة بالفيديــو لمشــاهدتها بنفســك ثــم اتفــق ع أحــد الزمــاء علــى مشــاهدتها ً
وانتقادها

زميل
اسأل
ً

•الترتيــب مــع أحــد الزمــاء لمشــاهدة ومالحظــة جوانــب التدريــس لبعضكمــا البعــض وإبــداء
المالحظــات بشــأنها

ملخص
يمكــن للمحاضــرات فقــط أن تكــون طريقــة تعليميــة مفيــدة للطــاب عندمــا يتــم اســتخدام تقنيــات
التدريــس لمجموعــات كبيــرة بشــكل مناســب .غطينــا مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التعلــم النشــط
وكذلــك طريقــة إعــداد مالحظــات المحاضــرة والعــروض التقديميــة باســتخدام باوربوينــت للتعلــم
ـزءا ال يتجــزأ مــن اإلعــداد للمحاضــرة.
الفعــال .ويجــب أن تكــون الطــرق المختلفــة لتقييــم المحاضــرة جـ ً

مصطلحات هامة

•التدريس لمجموعة كبيرة
•المحاضرة

•التدريس التفاعلي
•باوربوينت

•مالحظات المحاضرة
•تقييم المحاضرة
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أسئلة للمراجعة

•ما هي استراتيجيات التعلم النشط المتاحة التي يمكنك استخدامها في المحاضرات؟
•ما هي معايير العرض التقديمي الجيد باستخدام باوربوينت؟
•كيف يمكنك تقييم محاضرتك؟

أسئلة عامة

•ما هي الصعوبات غير المتوقعة التي يمكن أن تواجهها أثناء التدريس لمجموعة كبيرة؟
•ماذا يمكنك أن تفعل عندما تسوء األمور أثناء المحاضرة؟

أسئلة شائعة

•هــل يمكننــي تجنــب اســتخدام المحاضــرة كاســتراتيجية تدريــس لمــا لهــا مــن مزايــا مثــل تقنيــة
تدريــس لمجموعــة كبيــرة؟

•ما هو العدد المناسب من الطالب في المحاضرة؟

•ما هي أفضل طريقة تفاعلية الستخدامها في المحاضرات؟
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الفصل الثالث – استراتيجية التعلم للمجموعات الصغيرة
الهدف الرئيسي من هذا الفصل

وفقــا
يهــدف هــذا الفصــل إلــى إيضــاح مبــادئ اختيــار وتصميــم وإجــراء جلســات التعلــم للمجموعــات الصغيــرة
ً
لنتائــج التعلــم المســتهدفة.

مخرجات التعلم للفصل الثالث

•شرح مفاهيم التعلم للمجموعات الصغيرة

•تحديد إيجابيات وسلبيات التعلم للمجموعات الصغيرة

وفقا لنتائج التعلم
•ختيار الطرق المناسبة لتعلم المجموعات الصغيرة
ً
•تحديد المعوقات أثناء تنفيذ التعلم للمجموعات الصغيرة
•تقييم عملية التعلم للمجموعات الصغيرة

مقدمة

ما هو التعلم للمجموعات الصغيرة؟

هو التعلم في مجموعة ويكون لها ثالث خصائص:
•المشاركة النشطة
•مهمة محددة

•التفكير العميق

هــذه الخصائــص الثــاث لتعلــم المجموعــات الصغيــرة يمكــن أن يتــم عرضــه بشــكل أوضــح فــي مجموعــات

ـداد قليلــة مــن الطــاب .ومــع ذلــك ،قــد يتمكــن المعلــم الــذي يلعــب دور الميســر مــن الحصــول علــى
تضــم أعـ ً

بعــض مــن هــذه الخصائــص عنــد العمــل مــع مجموعــات أكبــر.

 -1المشاركة النشطة

•يجب أن يتم التفاعل بين جميع الحاضرين.

•قد تختلف مستويات المشاركة بين الحاضرين.

•من الجوانب المهمة للعمل الجماعي هو استجابة المشاركين لألعضاء اآلخرين في المجموعة.

ـدال مــن الصفــوف أو الطــاوالت
•مــن الســهل تحقيــق ذلــك باســتخدام طاولــة صغيــرة أو دائــرة مفتوحــة بـ ً
الطويلــة.

•تأكــد مــن أن أعضــاء المجموعــة يمكنهــم رؤيــة بعضهــم البعــض وذلــك ليلتقطــوا مــن بعضهــم البعــض
اإلشــارات المرئيــة واللفظيــة.
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 -2مهمة محددة

•يجب أن يكون للمجموعة مهمة وأهداف محددة ومركزة.

•يجب أن تكون مفهومة بوضوح من قبل جميع أعضاء المجموعة.

•األهداف غير الواضحة يمكن أن تحبط المدرس (تيبيريوس  )1990 ،والطالب الذين ال يستجيبون.

 -3التفكير العميق

وفقا لذلك.
•في تعلم المجموعات الصغيرة ،من المهم التعلم من التجربة وتعديل السلوك
ً

•التعلــم العميــق هــو ســمة أساســية مــن ســمات تعلــم المجموعــات الصغيــرة والتفكيــر العميــق ســمة
أساســية للتعلــم العميــق.

•من الممكن إدخال التفكير العميق في جلسة تعليمية.

•أبرز كولب ( )1984أهمية التفكير العميق في دورة التعلم التجريبية التي قدمها.

ما هي فوائد تعلم المجموعات الصفيرة؟
 .1التعلم النشط

ـبقا ممــا يســاعد علــى تحديــد أي أوجــه قصــور
تعمــل المناقشــة الجماعيــة علــى تنشــيط الفهــم المكتســب مسـ ً

وتســهيل فهــم األمــور الجديــدة.

 .2تشجيع التحفيز الذاتي

يقــوم الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس بإعــداد التقاريــر نتيجــة للعمــل فــي مجموعــات صغيــرة ،وزيــادة الحافــز

قصيــر المــدى والرضــا عــن التعلــم.

 .3السماح بتطبيق األفكار وتطويرها

ـادرا مــا تســمح المحاضــرة
بمــا أن تعلــم المجموعــات الصفيــرة يرتبــط بالمشــاركة فــي فرصــة تطبيــق األفــكار .ونـ ً

للطــاب باختبــار الفرضيــات أو استكشــاف االحتمــاالت المختلفــة.

 .4تعزيز التعلم العميق

•بالنســبة للتعلــم الســطحي – تعلــم الحقائــق فقــط  -قــد تكــون المحاضــرات أفضــل .ولكــن فــي ســياق
المجموعــة ،مــن المرجــح أن يظهــر األعضــاء نهــج التعلــم العميــق.

بدال من مجرد الحفظ والتكرار.
•يفهم الطالب ويدركون المعنى الشخصي للمادة ً

•عمــل المجموعــات الصغيــرة أفضــل مــن محاضــرة بالنســبة لألنشــطة عاليــة المســتوى مثــل التحليــل
والتقييــم والتركيــب.
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 .5تعزيز أسلوب تعلم الكبار

العمــل الجماعــي يمكــن أن يســاعد فــي توضيــح القيمــة وتغييــر المواقــف واالعتــراف بقيمــة الفــرد وتنميــة

احتــرام الــذات وزيــادة الثقــة بالنفــس.

 .6تطوير المهارات القابلة للتحويل

يمكن أن يساعد تعلم المجموعات الصغيرة في تطوير:
•القيادة

•العمل الجماعي
•التنظيم

•تقديم الدعم

•ترتيب األولويات
•تحديد المهام

•تشجيع اآلخرين
•حل المشكالت
•مراقبة البيئة
•إدارة الوقت

بعض المشكالت التي ظهرت أثناء إجراء تعلم المجموعات الصغيرة:
•الطالب ال يحبون التعلم في مجموعات صغيرة

•ال يعرف أعضاء هيئة التدريس كيفية إجراء التعلم في مجموعات صغيرة
ٍ
كاف من المعلمين للتعلم في مجموعات صغيرة
•ال يوجد عدد
جدا من الغرف
•هناك عدد قليل ً

ً
شيئا
•إنها مضيعة للوقت – فالطالب ال يتعلمون

ماهي الطرق المختلفة إلجراء التعلم للمجموعات الصغيرة
•الدروس التعليمية
•الندوات

•أسلوب كرة الثلج للتعلم

•مجموعة المناقشة الحرة

•التعلم القائم على حل المشكالت.
•العصف الذهني.
• لعب األدوار

•األلعاب والمحاكاة
•التدريس السريري
•أخرى
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 .1الدروس التعليمية

ما هو الدرس التعليمي؟
ـبقا (علــى ســبيل المثــال فــي
فــي الــدرس التعليمــي ،تناقــش المجموعــة المــواد التــي تــم تناولهــا مسـ ً

ـبقا مــن قبــل المعلــم أو أســئلة للطــاب للنظــر فيهــا .ويمكــن
المحاضــرات) أو التــي تــم تحديدهــا مسـ ً

للمــدرس أن يطلــب مــن الطــاب قــراءة فقــرة أو مشــكلة أو حالــة معينــة.

مثال لمواد التعلم في درس تعليمي
عامــا تأتــي إليــك ،وتشــكو مــن العصبيــة وعــدم تحمــل الحــرارة ومــن تضخــم
فتــاة تبلــغ مــن العمــر ً 20

الغــدة الدرقيــة وعــدم انتظــام دقــات القلــب .ومــع ذلــك ،فــإن شــريكك الــذي كان يراهــا يشــعر أن
التســمم الدرقــي غيــر محتمــل للغايــة نظـ ً
ـرا لتاريــخ مرضــي مــن زيــادة الــوزن بمقــدار ضئيــل خــال العــام

الماضــي .هــل توافــق؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا هــو تشــخيصك؟ كيــف يمكنــك تأكيــد التشــخيص
كيميائيــا؟ (باترســون .)1996 ،

كيف تقدم درس تعليمي؟
يتحمل الطالب مسؤولية التحضير للجلسة وتحديد الجوانب التي تتطلب التوضيح.
يركز المعلم بشكل كامل على العمل الذي أعده الطالب (جاك .)1985 ،

ـبقا أو طــرح ســؤاله الخــاص
قــد ُيطلــب مــن الطالــب ،بوصفــه متطوعـ ًـا ،اإلجابــة علــى ســؤال محــدد مسـ ً
حــول المــادة التــي تــم اســتالمها وقراءتهــا.

مسبقا ،يمكن للطالب طرح المزيد من األسئلة.
بعد اإلجابة على سؤال محدد
ً
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الندوة

ما هي الندوة؟

تعــزز النــدوة القــدرة علــى البحــث ومهــارات العــرض والمناقشــة النقديــة .ويتفــق المعلــم مــع الطــاب
علــى عمــل يقدمــه الطــاب.

مــن الناحيــة المثاليــة ،تقــرر المجموعــة بشــكل تعاونــي طبيعــة العمــل إلعــداده للعــرض والمناقشــة
(ســتفنس .)1989 -

يعد التحضير للعرض التقديمي أحد أكثر الطرق فعالية للتعلم (رحيم .)1991 -

كيف تقدم ندوة؟

يقــوم جميــع الطــاب بإعــداد المــادة خــال األيــام أو األســابيع بيــن اســتالم المهمــة وتقديــم العــرض
التقديمــي ،ثــم يتــم تقديمهــا إلــى المجموعــة مــن قبــل طالــب واحــد أو أكثــر.

يجب تشجيع الطالب على مناقشة وتحليل وتقييم المواد المقدمة لهم بشكل نقدي.

يجب أن تستغرق العروض التقديمية ربع إلى نصف إجمالي الوقت المتاح فقط.
أيضا التحقق من فهم الطالب للمواد المقدمة.
أثناء الجلسة ،يمكن للمدرس ً

ـزءا كبيـ ًـرا
يجــب إتاحــة الوقــت الكافــي للمجموعــة لتقديــم مالحظاتهــا .يجــب أن يكــون لهــذه التعليقــات جـ ً
مــن الوقت.
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 .2أسلوب كرة الثلج للتعلم

ما هو أسلوب كرة الثلج للتعلم؟

يســمح أســلوب كــرة الثلــج بتوضيــح األفــكار والقيــم ،ومــن المفيــد بشــكل خــاص للطــاب والمعلــم

تحديــد مســتوى تطــور الطــاب وفهمهــم .فــي أســلوب كــرة الثلــج ،يقســم المعلــم المجموعــة إلــى

مجموعــات مكونــة مــن طالبيــن ،ويمكــن لــكل طالــب اختيــار الشــخص الــذي سيشــاركه المجموعــة.

يعيــن المعلــم لــكل مجموعــة مكونــة مــن شــخصين مــادة تحفيزيــة أعــدت حــول موضــوع أو مســألة،

وقــد تكــون المــادة التحفيزيــة هــذه لفظيــة أو مكتوبــة ،ثــم تناقــش كل مجموعــة الموضــوع أو المســألة.

يحــدد مــدى تعقيــد الموضــوع والوقــت المتــاح الوقــت المخصــص لهــذه المرحلــة مــن الجلســة .ثــم
ينضــم كل فريــق مــع فريــق آخــر لتصبــح مجموعــة مــن أربعــة أشــخاص وذلــك لمقارنــة االختالفــات فــي
فهمهــم.

مــن الممكــن أن تتحــد تلــك المجموعــة المكونــة مــن أربعــة أشــخاص مــع مجموعــة أخــرى ليصبــح العــدد
ثمانيــة ،وهكــذا تســتمر العمليــة حتــى تجتمــع المجموعــة وتكمــل المناقشــات فــي جلســة عامــة.
يجب على المعلم تسهيل وتيسير المناقشة الجماعية النهائية.

 -4مجموعة المناقشة الحرة

ما هي مجموعة المناقشة الحرة؟

تهــدف مجموعــة المناقشــة الحــرة إلــى تعزيــز التفاعــل واستكشــاف القيــم والمشــاعر .فــي هــذه

المجموعــة ،يقــدم المعلــم مــادة تحفيزيــة تناقشــها مجموعــة المناقشــة الحــرة ،ويمكــن توزيــع المــواد
قبــل الجلســة أو خاللهــا .قــد تأخــذ المــادة التحفيزيــة أي شــكل ،علــى ســبيل المثــال ســيناريو مكتــوب
بإيجــاز أو بيانــات أو مقطــع فيديــو.

مثــا التحــدث عــن اإلجهــاض أو
قــد تكــون المــادة التخفيزيــة مثيــرة للجــدل أو حساســة ،ومــن ذلــك
ً

القتــل الرحيــم ،أو شــيء يتعلــق بالفهــم المعرفــي ،مثــل آليــات عمــل الــدواء.
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كيفية عمل مجموعة المناقشة الحرة

قبــل الجلســة ،ضــع فــي اعتبــارك المــدة التــي ستســتغرقها الجلســة ،ثــم قــدم المــادة التحفيزيــة،
وناقــش الموضــوع ،ولخــص التعلــم الــذي ســبق تعلمــه .وبمجــرد أن يقــدم المعلــم المــادة التحفيزيــة،

يبــدأ أعضــاء المجموعــة فــي مناقشــتها .يجــب علــى المعلــم تســهيل هــذه المناقشــة ،والتــي يجــب أن
تتــم بحريــة فــي ســياق الموضــوع.

يمكــن للمعلــم القيــام بــدور الميســر وذلــك مــن خــال طــرح أســئلة محــددة وذات صلــة بالموضــوع.
وأخيـ ًـرا ،يجــب علــى المعلــم تلخيــص المناقشــة خاصــة إذا تمــت مناقشــة موضــوع مثيــر للجــدل.

 -5التعلم القائم على حل المشكالت

ما هو التعلم القائم على حل المشكالت؟

فــي التعلــم القائــم علــى حــل المشــكالت ،نقــدم إلــى مجموعــات صغيــرة مــن الطــاب مواقــف ســياقية

ونطلــب منهــم تحديــد المشــكلة وتحديــد المهــارات والمــوارد الالزمــة لســبر أغــوار المشــكلة ثــم طــرح
الحلــول الممكنــة ،وذلــك بحســب دراســة جــروه وآالن – .2001

بناء على المعرفة المسبقة واالستدالل.
حل المشكالت :الوصول إلى القرارات ً
التعلــم القائــم علــى حــل المشــكالت :عمليــة اكتســاب معرفــة جديــدة قائمــة علــى االعتــراف بالحاجــة
إلــى التعلــم.
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كيف تقدم جلسة تعلم قائم على حل المشكالت؟

يتــم تشــكيل مجموعــات صغيــرة مــن الطــاب علــى أن تضــم كل مجموعــة  8طــاب كحــد أقصــى،

وعــادة تجتمــع كل مجموعــة مرتيــن فــي األســبوع لمــدة تتــراوح بيــن ســاعتين إلــى ثالثــة .فــي االجتمــاع
األول يتــم استكشــاف الموقــف أو المشــكلة (المحفــز) ثــم تحديــد القضايــا واألســئلة الرئيســية.

يبــدأ العمــل بمنــح كل فــرد فتــرة ليــدرس الموضــوع بشــكل شــخصي وتتــراوح هــذه الفتــرة مــن يوميــن

إلــى ثالثــة قبــل أن تجتمــع المجموعــة مــرة أخــرى وتبــدأ المناقشــة الجماعيــة وتبــادل المعرفــة .ومــن
الممكــن ترتيــب وإعــداد أي أنشــطة مســاندة مثــل المعامــل والمحاضــرات.

كيف تقدم جلسة تعلم قائم على حل المشكالت؟

ً
نموذجا من سبع خطوات للقيام بذلك:
قدم وود ()2003

•الخطــوة  :1تحديــد وتوضيــح المصطلحــات غيــر المألوفــة المقدمــة فــي الســيناريو( ،خصــص لتلــك
ورئيســا ،وحــدد القواعــد).
كاتبــا
ً
الخطــوة ً

•الخطوة  :2تحديد المشكلة أو المشاكل التي سيتم مناقشتها.
•الخطوة  :3جلسة مناقشة األفكار والمشكالت.

حلوال مؤقتة.
•الخطوة  :4راجع الخطوتين  2و  3ورتب التفسيرات لتصبح
ً
•الخطوة  :5صياغة أهداف التعلم.

•الخطوة  :6الدراسة الخاصة (يجمع كافة الطالب المعلومات المتعلقة بكل هدف تعليمي).
•الخطوة  :7عقد اجتماع آخر – تشارك المجموعة نتائج الدراسة الخاصة.
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 -6العصف الذهني

ما هو العصف الذهني؟

العصــف الذهنــي هــو أســلوب جــذاب بشــكل خــاص إذا كنــت تبحــث عــن حلــول إبداعيــة .يتــم اختيــار أحــد

الموضوعــات ،عــادة مــن قبــل المعلــم ،ثــم يتــم النظــر فــي الحلــول أو اإلســتراتيجيات الخاصــة بــه .مــن
الممكــن أن يشــكل العصــف الذهنــي المرحلــة األولــى مــن جلســة التعلــم القائــم علــى حــل المشــكالت،
عندمــا يتــم تحديــد مشــكالت التعلــم.

كيف تقوم بعمل العصف الذهني؟

للعصف الذهني تسلسل بسيط من  3خطوات

•توليــد األفــكار :علــى ســبيل المثــال ،قــد ُيطلــب مــن الطــاب وصــف الطــرق المختلفــة التــي يمكــن

بهــا إدخــال األدويــة  /العقاقيــر فــي الجســم .يقــدم الطــاب بعــد ذلــك هــذه الحلــول  /االســتراتيجيات
التــي يكتبهــا المعلــم علــى اللــوح أو الســبورة.

•توضيح األفكار :يتم توضيح األفكار وتصنيفها إلى مجاالت مختلفة.

•تقييم األفكار وتلخيصها :يتم تقييم األفكار المختلفة والنظر في مزايا كل منها.
يقدم ريس وسميث ( )1995مجموعة من النصائح للعصف الذهني
•أبلغ الطالب أن كل األفكار مرحب بها.
•السماح ألي شخص “بالمشاركة”.

•اطلب من المشاركين كتابة أفكارهم ونشرها.

•استمر في العصف حتى تصل إلى مرحلة عدم وجود فكرة جديدة.
•أعلن عما أسفر عنه العصف الذهني.
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 -7لعب األدوار

ما هو لعب األدوار؟

لعب األدوار هو أن يقوم الطالب بتأدية أدوار مختلفة وينفذون أحد السيناريوهات.
لعــب األدوار لــه قيمــة خاصــة فــي استكشــاف قضايــا التواصــل والســلوك ،وفيــه يختــار المعلم الطالب

أيضا اختيار الســيناريو.
للقيــام بــأدوار معينــة ويمكــن للمــدرس ً

مثال للعب األدوار

مفيدا للعب األدوار في التدريس السريري.
وصفا
يقدم ستينرت ()1993
ً
ً

أيضــا لعــب دور
قــد يلعــب الطــاب دورهــم المتوقــع ممارســته علــى أرض الواقــع ،ويمكنهــم ً
المســتفيدين مــن هــذه الممارســة .علــى ســبيل المثــال ،فــي أحــد الســيناريوهات ،قــد يلعــب الطالــب
دور مســئول فــي مستشــفى مطلــوب منــه نقــل أخبــار ســيئة إلــى مريــض .وفــي ســيناريو آخــر ،قــد
ـارا ســيئة ،لتوليــد المشــاعر التــي يمــر بهــا المريــض.
يلعــب نفــس الطالــب دور المريــض الــذي يتلقــى أخبـ ً

كيف تنفذ لعب األدوار؟

فهم ما يشعر به المريض قد يساعد الطالب على التواصل مع ذلك المريض.
ً
في السيناريو األول ،يمارس المشارك
نشاطا سيستمر في أدائه.
في السيناريو الثاني ،يحاول الطالب قياس شعور المريض.

•نظـ ًـرا ألن لعــب األدوار يســمح باستكشــاف المشــاعر ،يمكــن للطــاب التدرب على أدائهم وتحســينه
فــي المجــاالت العاطفية للرعايــة الطبية.

•عليك أن تصف طبيعة الجلسة.
•حدد من سيلعب األدوار.

جيدا.
•تأكد من أن كل فرد يفهم دوره ً

•عليك إعطاء مهمة واحدة إلى واحد أو أكثر من العبي األدوار.
•قد يشعر المعلم أنه يجب أن يلعب أحد األدوار.
•اطلب من الطالب التفاعل.

•سجل الجلسة بالفيديو ،إذا أمكن ذلك.
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 -8األلعاب والمحاكاة

ما هي األلعاب والمحاكاة؟
يــزداد اســتخدام األلعــاب وألعــاب المحــاكاة ألنهــا تتيــح درجــة مــن الفهــم القائــم علــى التجربــة .ولضمــان
النقــل الفعــال للمهــارات اإلجرائيــة ،قــد يكــون أفضــل نهــج هــو تدريــب النــاس علــى العمــل الفعلــي .قــد
تولــد المشــاركة مشــاعر تفيــد المشــاركين.

يجــب أن يكــون المعلــم علــى درايــة بإجــراءات اللعبــة أو المحــاكاة وأهدافهــا ،كمــا يجــب علــى المعلــم
تقديــم اللعبــة للطــاب الذيــن سيشــاركون ،وإذا لــزم األمــر عليــه شــرح القواعــد واللوائــح.

العبــا أو قــد يقــوم بــدور الميســر .وبعــد انتهــاء اللعبــة،
أثنــاء اللعبــة ،مــن الممكــن أن يصبــح المعلــم
ً

يجــب علــى المعلــم إجــراء جلســة الســتخالص المعلومــات ،وهــذه الجلســة ســتوضح مــا تحقــق.

يمكــن لبرامــج الكمبيوتــر التــي تحاكــي الممارســة أن تطــرح بعــض القضايــا ،وهو ما يســمح للمشــاركين

بممارســة مجموعــة متنوعــة مــن الســيناريوهات ،ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال فــإن برنامــج الكمبيوتــر

ماكبــاك ( )1996يســمح للطــاب بالتعامــل مــع مختلــف المرضــى المصابين بالســرطان.

ويمكــن للطــاب أن يختــاروا بشــكل فــردي أو مــن خــال المناقشــة الجماعيــة اســتراتيجيات اإلدارة
المفضلــة لديهــم مثــل المعلومــات التــي يجــب طلبهــا ،وأعضــاء الفريــق الذيــن يجــب إشــراكهم ،ومــا
هــي األدويــة التــي يجــب وصفهــا.
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 -9التدريس السريري

ما هو التدريس السريري؟

ـيوعا التــي يســتخدمها معلمــو الطــب للمجموعــات الصغيــرة،
يعتبــر التدريــس الســريري أكثــر الطــرق شـ ً

ويظــل التدريــس الســريري حجــر الزاويــة فــي التدريــس الطبــي ،ويتــم إجــراؤه بشــكل متكــرر حــول فــراش
المرضــى.

تــزداد شــعبية مراكــز المهــارات الســريرية ،فهــي تعيــد إنتــاج البيئــة الســريرية مــن خالل اســتخدام المرضى
وتقديــم نماذج ومحــاكاة للمرضى.

ما هي متطلبات التدريس السريري؟

تعتبــر مهــارات المعلميــن للتدريــس الســريري للمجموعــات مــن أهــم العوامــل للتدريــس الســريري
الفعــال.

أيضــا التأكــد مــن وجــود مرضــى يناســبون الجلســة ،وفهــم مرحلــة التعليم
ويجــب علــى المعلــم الســريري ً
التــي يوجــد بهــا الطــاب والحصــول علــى فكــرة واضحــة عــن أهــداف الجلســة التعليمية.

كيف تقوم بالتدريس السريري؟

كثيــرا مــا تكــون المهــارات النفســية الحرجيــة والمعرفيــة
عنــد أداء مهمــة فــي الممارســة العمليــة،
ً

والعاطفيــة مطلوبــة .كمــا تتطلــب الممارســة الســريرية مهــارات االتصــال والمهــارات المعرفيــة
والمهــارات اإلدراكيــة والمهــارات اليدويــة ومهــارات اإلدارة.

على سبيل المثال ،لقياس ضغط الدم:

المهارات النفسية الحركية ضرورية لضبط كفة جهاز قياس الضغط.

المهارات المعرفية ضرورية لتذكر قيم االنبساط واالنقباض الطبيعية.
المهارات العاطفية ضرورية للتواصل مع المريض.

يسمح التدريس السريري بدمج جميع أنواع األهداف الثالثة.

كيفية تقييم جلسة تعليم لمجموعة صغيرة

مــن أجــل ضمــان التصميــم والتنفيــذ الفعــال لجلســة تعليــم لمجموعــة صغيــرة ،عليــك التحقــق مــن
هــذه األمــور المهمــة:

قبل تنفيذ نشاط لمجموعة صغيرة
•ضع في اعتبارك أهداف الجلسة.

•حدد الموارد المادية والبشرية المتاحة.

•حدد حجم المجموعة وأعضاء المجموعة.
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•تأكد من أن الجميع على استعداد لبدء الجلسة التعليمية.

•حدد أنسب طريقة لتعلم المجموعة الصغيرة لتحقيق األهداف.
•طور مادة تحفيزية.

•أبلغ الطالب بأهداف المقرر وكيف يتناسب عمل المجموعة الصغيرة معها.

أثناء نشاط المجموعة الصغيرة

•ابدأ بمقدمات مناسبة – اكسر الجليد إذا لزم األمر.
•ضع القواعد األساسية.

•تأكد من أن الطالب يفهمون ما يجب عليهم فعله.
•تأكد من أنك تيسر التعلم.

بعد نشاط المجموعة الصغيرة
•أبلغ المجموعة بالنشاط.
•فكر في التجربة.

•قيم نجاح الجلسة.

أبلغ المجموعة بالنشاط (ما الذي تحقق؟)

طويال مثل النشاط نفسه.
•تقديم المعلومات يلخص أو يوضح ما تم تعلمه وقد يستغرق وقتً ا
ً
مفيدا.
أمرا
ً
•يمكن أن يعمل على تجميع أي نقاط غير واضحة ويجعل من التجربة ً

أيضا لمزيد من الجلسات للمجموعات الصغيرة.
•يمكن أن يمهد الطريق ً
•أثناء تقديم المعلومات ،يمكن إعطاء تغذية راجعة بناءة.

فكر في التجربة (كيف يمكن تحسين التجربة المرة القادمة؟)

ً
رسميا أو غير رسمي ال طائل منه إذا لم يحدث تغيير في نتائج الممارسة.
•التقييم سواء كان

دائما بغض النظر عن مدى تفضيله.
•يحدد التقييم الكفء مجاالت التحسين
ً

أيضــا إدخــال أســاليب
•خــذ وقتً ــا فــي التفكيــر فــي التغييــرات التــي يجــب إجراؤهــا .ضــع فــي اعتبــارك ً
أو أفــكار جديــدة .إذا كانــت التغييــرات كبيــرة ،ربمــا ســيتوجب عليــك تجربــة أفــكارك الجديــدة مــن
خــال دراســة استشــرافية تجريبيــة صغيــرة.

ـزءا ال
•ال يمكــن للتفكيــر العميــق أن يكــون فعـ ً
ـتمرا وأن يكــون جـ ً
ـاال وحــده ،بــل يجــب أن يكــون مسـ ً
يتجــزأ مــن ممارســة التدريــس الخاصــة بــك.
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تقييم نجاح الجلسة التعليمية

•مثل كل طرق تدريس األخرى ،يجب تقييم تعلم المجموعات الصغيرة.
•هناك جانبان  -التحصيل والجودة.
•هل تم تحقيق األهداف؟

•يمكن تقييم هذا الجانب من خالل مدى نجاح الطالب في التقييم.

•ومع ذلك ،فإن الطالب يتمتعون بالمرونة ،فقد يتعلمون المادة حتى مع انخفاض جودة الجلسة.
هل كانت التجربة التعليمية على مستوى عال؟

اطلب من الطالب إكمال استبيان التقييم ،الذي ينبغي أن يتضمن هذه األسئلة األربعة:

هل فهمت أهداف الجلسة؟

هل وجدت أن الجو العام للمجموعة بيئة داعمة؟
هل كان لديك الدافع للتعلم؟

هل شعرت أن الجلسة حققت األهداف؟

مثل هذه األسئلة تحد من التقييم

فكر في استكمال األسئلة بأسئلة مفتوحة على أن تشتمل على إجابات بنصوص حرة،
•ما الذي أعجبك في الجلسة؟

•ما الذي لم يعجبك؟

•ما الذي تريد تغييره؟

ملخص

ـا  ،حيــث ال يشــير مصطلــح “صغيــر”
يمكــن أن يكــون مصطلــح “تعلــم المجموعــة الصغيــرة” مضلـ ً
إلــى رقــم محــدد .وعــدد الطــاب الذيــن يشــكلون مجموعــة صغيــرة فعالــة غيــر واضــح أو محــدد .ويعتمــد

تعلــم المجموعــات الصغيــرة علــى الميــزات التــي تقدمهــا المجموعــة أكثــر مــن اعتمادهــا علــى عــدد
المشــاركين فيهــا.

مصطلحات هامة
•محاضرة

•درس تعليمي

•التدريس لمجموعة صغيرة

•أفضل تعليم طبي قائم على األدلة
•العصف الذهني

•أسلوب كرة الثلج للتعلم

•التعلم القائم على حل المشكالت
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أسئلة للمراجعة

•كيف يمكنك تقديم جلسة فعالة لتعلم مجموعة صغيرة؟
•كيف يرى الطالب تعلم المجموعات الصغيرة؟

•كيف يرى عضو هيئة التدريس/المعلم تعلم المجموعات الصغيرة؟

أسئلة عامة

يجــب أن تبــدأ فــي تصميــم جلســة تعلــم لمجموعــة صغيــرة تتماشــى مــع مخرجــات المقــرر ،واختيــار
الطريقــة المناســبة إلجــراء ذلــك مــع مراعــاة خبــرات الطــاب ومــدى اســتعدادهم لهــذه المنهجيــة التــي
ســتتبناها.

أسئلة شائعة

•ما هو عدد الطالب المناسب لتشكيل مجموعة صغيرة فعالة للتعلم؟
•ما هي أفضل الممارسات للقيام بتعلم المجموعات الصغيرة؟
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الفصل الرابع – الصف الدراسي المقلوب والتعلم القائم على الفريق
 -1الصف الدراسي المقلوب

الصــف الدراســي المقلــوب نمــوذج تربــوي يتــم فيــه عكــس العناصــر المعتــادة للمحاضــرة والواجــب

المنزلــي ألحــد المقــررات .ويتكــون «الواجــب المنزلــي» مــن مــواد تحضيريــة ســبق تعلمهــا قبــل جلســة

التعلــم .وعنــد إعــداد الصــف الكبيــر التالــي ،يتــم اســتبدال المحاضــرة بأســاليب التعلــم النشــط ،ويتــم
الجمــع بيــن األســاليب المختلفــة فــي تسلســل لدفــع الطــاب لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن التعلــم.

أظهــر عــدد مــن الدراســات وجــود أداء أفضــل فــي االختبارات بعد اســتخدام الصفوف الدراســية المقلوبة

مقارنــة باألســاليب العاديــة .واألهــم مــن ذلــك ،أفــادت العديــد مــن الدراســات أن معــدالت الرســوب
انخفضــت حتــى  60٪عنــد اســتخدام نمــوذج الصــف الدراســي المقلــوب .أمــا نتائــج دراســات الرضــا عــن

الصــف المقلــوب فتتبايــن ،حيــث أنهــا تتــراوح مــا بيــن االلتبــاس حــول هــذا النهــج إلــى تأييــده وتفضيلــه.
هنــاك حاجــة إلــى مزيــد البحــث والدراســة لتحديــد مــا هــي الموضوعــات المناســبة الســتخدامها فــي
الصــف المقلــوب ومــا هــي مجموعــات الطــاب التــي تســتفيد مــن األنــواع المختلفــة ألســاليب التعلــم
النشــط .ومــع ذلــك ،يمكــن طمأنــة أعضــاء هيئــة التدريــس بــأن الصــف الدراســي المقلــوب ســيعزز علــى
األرجــح مشــاركة الطــاب وأدائهــم.

طويــا للمعلــم ليقــوم بالتحضيــرات
يتطلــب التنفيــذ األولــي للصفــوف الدراســية المقلوبــة وقتً ــا
ً
الالزمــة ،وهــذا يقــل فــي الســنوات الالحقــة ،فتخطيــط الصــف الدراســي المقلــوب يتكــون مــن أربــع

خطــوات :تحديــد الواجــب خــارج الصــف ،وتطويــر النشــاط  ،وإدارة الجلســة  ،والتقييــم.

الواجب خارج الصف

يمكــن أن تتكــون الواجبــات خــارج الصــف مــن البــث الصوتــي أو بــث الفيديــو ،أو قــراءة مــن نــص محــدد،

أيضــا اختيــار
أو مــن مالحظــات المحاضــرة ،أو مــن مــواد تعليميــة أخــرى أنشــأها المعلــم .ويمكنــك ً
محتــوى مــن اإلنترنــت (مثــل مقاطــع مــن اليوتيــوب) .مــن المهــم بمــكان تضميــن أهــداف الــدرس
ً
وثيقــا باألهــداف وال يمثــل ً
عبئــا
ارتباطــا
حتــى يكــون الطــاب جاهزيــن للصــف .يجــب أن يرتبــط الواجــب
ً

إضافيــا الطالــب بمــا يثقــل كاهلــه .ضــع فــي اعتبــارك تقليــل وقــت االتصــال داخــل الصــف لتعطــي
ً
ـاال للطالــب للتحضيــر للواجــب المنزلــي ،وتبــرز أهميــة ذلــك بشــكل خــاص فــي حــال كان العديــد مــن
مجـ ً

المعلميــن يســتخدمون نهــج الصــف الدراســي المقلــوب وكان لــدى الطــاب العديــد مــن الواجبــات

خــارج الصــف إلكمالهــا .ومــع هــذا ،فــإن تقليــل وقــت االتصــال يتــم تعويضــه عــن طريــق االســتبقاء
المحســن للتعلــم ومســتوى التعلــم حيــث يتــم تخصيــص فتــرات الصــف بالكامــل للتعلــم النشــط.
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تطوير النشاط

تفشــل جلســات الصــف الدراســي المقلــوب إذا لــم يقــم الطــاب بتحضيــر الواجــب المنزلــي .وبالتالــي،

فــإن أحــد االعتبــارات المهمــة هــو مســئولية الطــاب أمــام أعضــاء هيئــة التدريــس وأمــام أنفســهم

وأمــام بعضهــم البعــض .ويعتبــر اختبــار ضمــان الجاهزيــة مــن ضمــن الطــرق الشــائعة وســهلة التنفيــذ
وفيــه يجيــب الطــاب علــى بعــض األســئلة التــي يتــم احتســابها ضمــن درجــات تقديــر المقــرر الدراســي،

عوضــا عــن ذلــك أن يطلــب المعلــم مــن الطــاب إرســال أكثــر النقــاط غيــر الواضحــة أو إنشــاء
ً
أو يمكــن

مصفوفــة ذاكــرة كدليــل علــى أنــه أكمــل الواجــب .ويمكــن للمــدرس اســتخدام الطريقــة األولــى أثنــاء
المناقشــات فــي الصــف الدراســي ،بينمــا يمكــن للطالــب اســتخدام الطريقــة الثانيــة عنــد االنتهــاء مــن

النشــاط .ومــن الوســائل األخــرى كذلــك لتحديــد مســئولية الطــاب اســتخدام أســلوب تقييــم األقــران

ـدال مــن
ألن التعلــم الجماعــي يعتمــد علــى اســتعداد كافــة األفــراد ،ويمكــن اســتخدام هــذا األســلوب بـ ً
اختبــار ضمــان الجاهزيــة كمــا يمكــن اســتخدام األســلوبين معـ ًـا.
ـابقا ،أو تكييــف
يمكــن أن يتضمــن النشــاط نفســه سلســلة مــن األنشــطة المضمنــة التــي ذكرناهــا سـ ً

أســلوب تقييــم الصــف الدراســي ،أو التعلــم القائــم علــى الفريــق .أمــا األمثلــة الواقعيــة مثــل حــاالت
ـياقا لمــا درســه الطــاب
المرضــى والبيانــات المختبريــة وغيرهــا مــن األمثلــة التــي تمثــل
تحديــا فتوفــر سـ ً
ً

خــارج الصــف الدراســي .والقاســم المشــترك فــي هــذه األنشــطة هــو أنــه يتــم تكليــف الطالب ،عــادة في

مجموعــات ،بمهــام تطبيقيــة محــددة ثــم شــرح مبــررات مــا فعلــوه لزمالئهــم وللمعلــم .وبغــض النظــر
تحديــا للطالــب فــي المســتويات العليــا مــن التعلــم ،ويتوافــق
عــن النشــاط المختــار ،فإنــه يجــب أن يمثــل
ً

مــع األهــداف ،بــل واألهــم مــن ذلــك أنــه يجــب أن يتماشــى مــع االختبــارات ،كمــا يجــب أن يتناســب
هــذا النشــاط مــع الوقــت المخصــص لــه فــي الصــف الدراســي ،بمــا فــي ذلــك الوقــت المخصــص

الســتخالص المعلومــات ،ولذلــك قــد يكــون مــن الضــروري تعديــل النشــاط بعــد اســتخدامه ألول مــرة.

إدارة الجلسة

التعلــم الجماعــي مثــل مشــاركة اإلجابــات مــع اآلخريــن وشــرحها يــؤدي إلــى فهــم أعمــق .ومــن ثــم،

فــإن الصــف الدراســي المقلــوب يجمــع الطــاب فــي مجموعــات صغيــرة داخــل قاعــة المحاضــرات.
تلقائيــا عــن طريــق اختيــار الطــاب لزمالئهــم أو مــن خــال تحديــد
وتتشــكل المجموعــات الصغيــرة
ً

المعلــم ألعضــاء المجموعــات وهــو األفضــل ألنــه يعــزز اإلحســاس بمســئولية المجموعــة ،ويمكــن

للمجموعــات أن تظــل دون تغييــر لفتــرة طويلــة .ويجــب توجيــه المجموعــات الستكشــاف المنطــق

الكامــن وراء إجاباتهــم النهائيــة والبديلــة .يجــب علــى المعلــم أن يؤكــد علــى أن األخطــاء ســتحدث وأنهــا
جــزء مــن عمليــة التعلــم ،ويجــب علــى المعلــم مراقبــة توقيــت النشــاط بعنايــة ليحجــز فتــرة زمنيــة كافيــة
مرئيــا (مثــل الفتــة) تعــرض عليــه
الســتخالص المعلومــات .ويجــب أن تســتخدم المجموعــات مؤشـ ًـرا
ً
مــا توصلــت إليــه كل مجموعــة.

بعــد إكمــال النشــاط ،ينبغــي علــى الطــاب أن يشــرحوا لبقيــة الزمــاء منطقهــم للحصــول علــى تغذيــة
راجعــة فوريــة .ويمكــن للمــدرس اإلجابــة علــى األســئلة أو طرحهــا علــى المجموعات .وفي ختام الجلســة،

يجــب علــى المعلــم أن يؤكــد علــى األهــداف التــي تحققــت وعليــه الثنــاء علــى العمــل الجــاد للطــاب.
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التقييم

يجــب أن يشــمل التقييــم القياســات الخاصــة بمــدى تعلــم الطــاب وردود فعــل الطــاب علــى الجلســة
وغالبــا مــا يتــم قيــاس تعلــم الطــاب مــن خــال اختبــار
وتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس الزمــاء للنشــاط.
ً

نهائــي .إذا كانــت هنــاك إحصائيــات أداء فــي اختبــار للصــف الدراســي المقلــوب ،فيمكــن مقارنــة النتيجــة
التــي تســتخدم النهــج التقليــدي بنتائــج الصــف المقلــوب .وهــذه المقارنــات مفيــدة فــي طمأنــة أنفســنا
واإلدارة أن طريقــة الصــف الدراســي المقلــوب ال تضــر بمصلحــة الطالــب ونجاحــه.

تفيــد ردود فعــل الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى الجلســة فــي إجــراء تعديــات للجلســات

المســتقبلية ،كــم هــو الحــال مــع النقــد الــذي يمكــن أن يقدمــه أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين.

وبعــد انتهــاء الجلســة مباشــرة ،ضــع فــي اعتبــارك مــا إذا كانــت وتيــرة التعلــم مناســبة ومــا إذا كان

كافيــا للطــاب .كمــا أن إجــراء التعديــات مباشــرة بعــد انتهــاء الجلســة يضمــن أن
تحديــا
النشــاط يمثــل
ً
ً

النشــاط جاهــز لتكــراره فــي العــام المقبــل.
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 -2التعلم القائم على الفريق

التعلــم القائــم علــى الفريــق هــو إســتراتيجية تســاعد فــي إنشــاء بيئــة تعليميــة تعاونيــة ،وتتطلــب هــذه
االســتراتيجية مــن الطــاب تحمــل مســؤولية تعلمهــم وكذلــك العمــل كفريــق.

ما هو التعلم القائم على الفريق؟

التعلــم القائــم علــى الفريــق هــو اســتراتيجية تعليميــة تعاونيــة منظمــة طورهــا الري مايكلســن فــي

بدايــة الســبعينات مــن القــرن العشــرين .وتــم تصميــم اإلســتراتيجية التعليميــة كمــا ذكرهــا فينــك مــن
أجــل «(أ) دعــم تطويــر فــرق التعلــم عاليــة األداء( ،ب) توفيــر الفــرص لهــذه الفــرق للمشــاركة فــي مهــام
تعليميــة مهمــة».

ويعتبــر التعلــم القائــم علــى الفريــق نهــج عملــي للتعلــم حيــث يتــم وضــع الطــاب فــي فــرق صغيــرة
تقريبــا .ويتــم إعطــاء هــذه الفــرق أنشــطة مصممــة لتشــجيعهم
للتعلــم تتكــون مــن  5إلــى  7أعضــاء
ً

علــى تطبيــق معرفتهــم بمفهــوم معيــن .وتشــجع هــذه االســتراتيجية الطــاب للقــدوم إلــى الصــف
الدراســي مســتعدين وتطبيــق معارفهــم فــي الصــف.

لماذا نستخدم التعلم القائم على الفريق؟

عمليا لفهم تعلمهم وتركيبه وتطبيقه.
•يوفر للطالب منفذً ا
ً

•يحفز الطالب على استكشاف وتحسين مهاراتهم وقدراتهم الفردية.

•يستخدم سياقات العالم الحقيقي والخبرات المماثلة لتعليم الطالب.

تحديا.
•يمكن أن ينخرط الطالب في المهام الفكرية المعقدة التي تمثل
ً

أسس التعلم القائم على الفريق

تقوم االستراتيجية على المبادئ األساسية التالية

•مســاءلة الطــاب مرتفعــة ،حيــث يكــون الطالــب مســؤول عــن إعــداد نفســه ومشــاركته فــي
المجموعــة.

•يجــب أن تســهل الواجبــات أو التماريــن المســتخدمة التعلــم والعمــل الجماعــي داخــل الصــف
الدراســي وتعــززه.

•يجب أن يتلقى الطالب تغذية راجعة سريعة ومتكررة.

وبالتالــي ،فــإن االنخــراط فــي التعلــم القائــم علــى الفريــق يســاعد الطــاب علــى التفكيــر العميــق فــي

تعلمهــم ومراجعتــه وتحليلــه وتعزيــزه أثنــاء االنخــراط فــي المهــام الصعبــة المصممــة لتوســيع مهاراتهــم
الفرديــة ومهــارات بنــاء الفريــق.
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تنفيذ التعلم القائم على الفريق

الخطوات المتكررة للتعلم القائم على الفريق
الخطوة  – 1واجبات ومهام مسبقة .خارج الصف الدراسي/الفرد.
يتلقــى الطــاب قائمــة باألنشــطة التعليميــة مصحوبــة بمجموعــة مــن أهــداف التعلم .ويــدرس الطالب
اســتعدادا للجلســة التــي تســتخدم التعلــم القائــم علــى الفريــق .قــد تشــمل أنشــطة التعلــم
المــواد
ً

القــراءات ومقاطــع الفيديــو والمختبــرات والــدروس التعليميــة والمحاضــرات وغيــر ذلــك.
الخطوة  – 2اختبار ضمان الجاهزية للفرد .داخل الصف الدراسي/الفرد.

يكمــل كل طالــب مجموعــة تتــراوح مــا بيــن  10إلــى  20مــن أســئلة االختيــار مــن متعــدد التــي تركــز علــى

المفاهيــم التــي يجــب إتقانهــا ليتمكنــوا مــن حــل مشــكالت تطبيــق الفريــق.
الخطوة  – 3اختبار ضمان الجاهزية للفريق .داخل الصف الدراسي/الفريق.

هــذه هــي نفــس مجموعــة األســئلة التــي أجــاب عليهــا كل طالــب علــى حــدة ،ولكــن اآلن يجــب علــى
الفريــق اإلجابــة عليهــا مــن خــال مناقشــة جماعيــة للوصــول إلــى اتفــاق جماعــي .ويجــب أن تكــون
هنــاك آليــة حتــى يعــرف الفريــق فــي أســرع وقــت ممكــن مــا إذا كانــوا قــد اختــاروا اإلجابــات الصحيحــة أم

ال ألنهــم يحتاجــون إلــى التغذيــة الراجعــة الفوريــة لمســاعدتهم علــى تحســين عمليــة صنــع القــرار لديهــم.
الخطوة  – 4المراجعة اإليضاحية للمعلم .داخل الصف الدراسي/المعلم.

يقــدم المعلــم مراجعــة إيضاحيــة حــول المفاهيــم التــي كان الطــاب يتحــارون بشــأنها فــي اختبــار

ضمــان الجاهزيــة للفريــق .وفــي نهايــة المراجعــة التوضيحيــة ،يجــب أن يشــعر الطــاب بالثقــة فــي أنهــم
ٍ
كاف لحــل المشــكالت األكثــر تعقيـ ًـدا لخطــوة التعلــم القائــم علــى الفريــق التاليــة،
مســتعدون بشــكل

وهــي خطــوة تطبيــق الفريــق.

الخطوة  – 5تطبيق الفريق .داخل الصف الدراسي/الفريق.
هــذه الخطــوة األهــم ،وفيهــا يقــدم المعلــم للطــاب فــي فرقهــم ســيناريو/مقال قصيــر يشــبه نــوع

المشــكلة التــي ســيواجهونها فــي حياتهــم المهنيــة .ويكــون المطلــوب مــن الفريــق تفســير وإجــراء
حســابات وتوقعــات وتحليــات وتركيــب معلومــات معينــة واتخــاذ خيــار محــدد مــن مجموعــة مــن
الخيــارات ،واإلعــان عــن اختيارهــم عندمــا تعلــن الفــرق األخــرى عــن اختياراتهــا ،ثــم شــرح أســباب االختيــار
أو الدفــاع عنــه للصــف الدراســي إذا ُ
طلــب منهــم ذلــك.
الخطوة  – 6طلب إعادة النظر .خارج الصف الدراسي/الفريق.
قــد يطلــب الفريــق مــن المــدرب النظــر فــي إجابــة بديلــة لإلجابــة التــي اختارهــا الفريــق علــى أنهــا اإلجابــة
«األفضــل» .وهنــا يجــب علــى الفريــق إمــا تقديــم إعــادة اإلجابــة بوضــوح علــى الســؤال إذا اعتقــد الفريــق

أن اإلجابــة تمــت صياغتهــا بشــكل ســيئ ،أو تقديــم ســبب منطقــي يؤيــده عــدد مــن المراجــع للســبب
فــي أن اختيارهــم مماثــل لالختيــار «األفضــل» الــذي اختــاره المعلــم .الحــظ أن الفريــق الــذي يتخــذ

خطــوات لكتابــة طلــب إعــادة النظــر هــو فقــط المؤهــل للحصــول علــى نقــاط لســؤال معــي
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الخطوات غير المتكررة في التوجيه للتعلم القائم على الفريق
خارج الصف الدراسي/داخل الصف الدراسي/الفرد/الفريق

ـتعدادا لجلســة
ـال موجــزً ا حــول التعلــم القائــم علــى الفريــق خــارج الصــف الدراســي اسـ
يقــرأ الطــاب مقـ ً
ً

مســبقا .وفــي
التوجيــه أو للمنهــاج الخــاص بالمقــرر باعتبــاره الواجــب األول الــذي يفتــرض تحضيــره
ً
داخــل الصــف ،يخضــع الطــاب الختبــار ضمــان الجاهزيــة للفــرد ،ويليــه اختبــار ضمــان الجاهزيــة للفريــق،

ثــم اختبــار تطبيــق الفريــق الــذي يغطــي المبــادئ األساســية للتعلــم القائــم علــى الفريــق .ويوضــح

المعلــم مفاهيــم التعلــم القائــم علــى الفريــق ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة اختــاف التعلــم القائــم علــى
الفريــق عــن تجــارب مجموعــة التعلــم الســابقة للطــاب ،مثــل تقييــم األقــران.

خارج الصف الدراسي/الفرد

يجــب علــى كل طالــب تقييــم كل مــن زمالئــه فــي الفريــق علــى مســاهماتهم فــي نجــاح الفريــق
وتعلمهــم .ومــن األفضــل أن يكــون هنــاك مكــون كمــي ونوعــي يتدربــون فيــه علــى تأطيــر المالحظــات

البنــاءة لبعضهــم البعــض .ويجــب أن يتــم ذلــك دون أن يكشــف الطالــب عــن هويتــه ،كمــا يتــم تشــجيع

أعضــاء الفريــق علــى التحــدث مباشــرة مــع بعضهــم البعــض عنــد تقديــم التغذيــة الراجعــة.
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ملخص

يمكــن أن يكــون التعلــم االقائــم علــى الفريــق إســتراتيجية تعليميــة مفيــدة لــكل مــن المعلــم والطالــب
فرصــا دائمــة لتعلــم كيفيــة التعــاون مــع أقرانهــم .مــن أجــل النجــاح
علــى حــد ســواء ،ممــا يوفــر للطــاب ً

فــي تنفيــذ وحــدة أو مقــرر باســتخدام التعلــم االقائــم علــى الفريــق ،يجــب االلتــزام بالخطــوات والمبــادئ
ـتنادا إلــى ســنوات مــن الخبــرة مــع التعلــم االقائــم علــى
التــي تــم التأكيــد عليهــا فــي هــذا الفصــل .واسـ ً

الفريــق ،فإننــا مقتنعــون بأنهــا مثاليــة للتعليــم الطبــي بســبب تركيزهــا علــى المســاءلة واتخــاذ القــرار
والتقييــم النقــدي والتعــاون مــع األقــران ،وهــذه هــي جميــع الكفــاءات األساســية لمتخصصــي الرعايــة
الصحيــة.
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الفصل الخامس – استراتيجيات التعلم اإللكتروني
الحضور والتواجد في الفصول االفتراضية والتعيم عن بعد

مــن أجــل أن تتواجــد بشــكل فعــال بيــن طالبــك فــي الفصــول االفتراضيــة والتعليــم عــن بعــد ،توصــي
الدراســات التربويــة والتعليميــة بمــا يلــي:

دائما من خالل
حاضرا
 -1كن
ً
ً

 .أالردود على منتديات المناقشة.
.برسائل البريد اإللكتروني والتغذية الراجعة البناءة.
 .جاإلعالنات والرسائل من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني.
 .دالساعات المكتبية االفتراضية.

 -2إنشاء مجتمع افتراضي ديناميكي وفعال مع الطالب من خالل
 .أالمدونات  /المجالت.
.بمنتديات المناقشة.
 .جمقاطع فيديو تمهيدية وتعليمية.
 .دسرعة الرد على استفسارات الطلبة واستفساراتهم.

 -3تحفيز التغذية الراجعة المستمرة من خالل

 .أاالختبارات الدورية.
.بإعطاء التغذية الراجعة البناءة للطالب بشكل مستمر.
 .جأخذ التغذية الراجعة من الطالب أنفسهم.
 .دتقييم الطالب ألنفسهم وأقرانهم.

 -4إبالغ الطالب بجميع التوقعات ،وأهمها
 .أالعبء األكاديمي المتوقع.
.بالواجبات والتكليفات المطلوبة منهم.
 .جوسائل االتصال المتاحة مع معلميهم.
 .دجميع األوقات والتواريخ المهمة للمقرر.

 -5استخدام مجموعة متنوعة من األساليب لتشجيع التفاعل ما بين
 .أالطالب ومعلميهم.
.بالطالب مع أقرانهم.

 .جالطالب والمحتوى التفاعلي للمادة.
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استراتيجيات التعلم في التعلم اإللكتروني

ينبغــي علــى عضــو هيئــة التدريــس تنويــع اســتخدام اســتراتيجيات وأســاليب التدريــس للمســاعدة فــي
إشــراك الطــاب فــي عمليــة التعلــم اإللكترونــي ،شــريطة أن تحقــق هــذه االســتراتيجيات تفاعــل الطالب

النشــط مــع معلمهــم ومــع بعضهــم البعــض ومــع المحتــوى الــذي يقدمــه عضــو هيئــة التدريــس.
قائمــا علــى المعلــم.
ـدال مــن أن يكــون
ويجــب أن يكــون التعليــم والتعلــم قائمـ ًـا علــى الطالــب بـ ً
ً

 -1المحاضرة
هــي طريقــة فعالــة لتوصيــل المعلومــات والمعرفــة للطــاب ،كمــا أن المحاضــرة هــي واحــدة مــن أكثــر

اســتخداما .ويتفــق معظــم المعلميــن علــى أن الغــرض مــن المحاضــرات هــو وضــع
طــرق التدريــس
ً

األســس للطــاب حــول موضــوع معيــن .ومــن خــال معرفــة أعضــاء هيئــة التدريــس بطالبهــم ،فإنهــم
وفقــا الحتياجــات الطــاب .واألهــم مــن ذلــك هــو أن المحاضــرات تكــون أكثــر
يطــورون المحاضــرات
ً

فاعليــة عنــد اســتخدامها مــع اســتراتيجيات تعليميــة أخــرى.

إرشادات عملية لتطوير المحاضرات في التعلم اإللكتروني
1 .نشــر المالحظــات الخاصــة بالمحاضــرات وروابــط إلــى المــوارد والمصــادر والمواقــع ذات الصلــة
علــى صفحــة اإلنتــرت أو علــى نظــام إدارة التعلــم للطــاب لمراجعتهــا.

2 .تقديــم المحاضــرات عــن طريــق الصــوت أو الفيديــو عبــر اإلنترنــت .ويجــب أن تكــون المحاضــرات
عبــر اإلنترنــت أقصــر وأن تكــون موجهــة أكثــر نحــو هدفهــا بالمقارنــة بمحاضــرات الصــف الدراســي
غالبــا مــا تتجــاوز نطــاق انتبــاه الطــاب.
التقليــدي والتــي ً

3 .تقســيم العــرض التقديمــي الطويــل إلــى أجــزاء أقصــر إذا لــزم األمــر ،حيــث توفــر المحاضــرات
القصيــرة معلومــات كافيــة لتكــون بمثابــة أســاس لمزيــد مــن القــراءة أو البحــث أو أنشــطة التعلــم
األخــرى.

ربمــا تكــون إحــدى أهــم مزايــا المحاضــرات عبــر اإلنترنــت أنهــا متاحــة بســهولة للطــاب لمراجعتهــا عنــد
الحاجــة.
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 -2الصف الدراسي المقلوب
أوال معنــى الصــف الدراســي
مــن أجــل تبســيط مفهــوم الصــف الدراســي المقلــوب ،يجــب أن نذكــر ً
العــادي غيــر المقلــوب .فالصــف العــادي هــو الصــف الدراســي الــذي يشــرح فيــه المعلــم الــدرس
للطــاب ويقــدم مــن خاللــه المفاهيــم والمعرفــة الــواردة فــي الــدروس ذات الصلــة ،وبعــد أو أثنــاء
الشــرح ،يطــرح المعلــم العديــد مــن األســئلة علــى الطــاب للتأكــد مــن أنهــم يفهمــون مــا شــرحه .وفــي

بعــض األحيــان ،يفضــل المعلــم إعطــاء الطــاب وقتً ــا للدراســة قبــل اإلجابــة علــى األســئلة.

أمــا فــي الصــف الدراســي المقلــوب ،فيتلقــى الطــاب عــادةً الشــرح مــن خــال وســائل أخــرى خــارج
الصــف الدراســي وقبــل المحاضــرة ،ســواء كانــت المحاضــرة حضوريــة أو عبــر اإلنترنــت .وبالتالــي ،فــإن

الطــاب لديهــم فرصــة جيــدة لفهــم الــدرس قبــل المحاضــرة ودون شــرح مــن عضــو هيئــة التدريــس.
وعندمــا تبــدأ المحاضــرة فــي الصــف الدراســي المقلــوب ،تســير العمليــة فــي االتجــاه المعاكــس للصف
الدراســي العــادي بحيــث ال يشــرح عضــو هيئــة التدريــس الــدرس ،بــل يتفاعــل الطــاب مــع بعضهــم
البعــض ومــع عضــو هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق بمــا اســتوعبوه مــن المــوارد المعــدة لهــم خــارج الصف

الدراســي .ويتمثــل دور عضــو هيئــة التدريــس هنــا فــي توضيــح مــا قــد يستفســر عنــه الطــاب ،ممــا
يعنــي أن الطــاب هــم مــن يســألون وأن عضــو هيئــة التدريــس يجيــب ويشــرح ويفســر ويديــر المناقشــة،
ولهــذا يطلــق عليــه اســم الصــف الدراســي المقلــوب ،حيــث يتــم فيــه تبــادل األدوار بيــن الطــاب

وأعضــاء هيئــة التدريــس .كمــا يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بإعــداد بعــض األنشــطة التفاعليــة ويعمــل
كميســر للعمليــة التعليميــة وليــس كمصــدر للمعلومــات.

 -3المناقشة

يفضــل معظــم المتعلميــن البالغيــن المناقشــة كاســتراتيجية تعليميــة ألنهــا طريقــة تفاعليــة وتشــجع

علــى التعلــم بالمشــاركة .كمــا أن المناقشــة تشــجع المتعلميــن علــى تحليــل طــرق التفكيــر البديلــة
وإيجــاد الحلــول ،وهــو مــا يتيــح للمتعلميــن استكشــاف تجاربهــم الخاصــة ليصبحــوا أصحــاب تفكيــر
غالبــا مــا تكــون أساســية فــي المقــررات عبــر اإلنترنــت.
نقــدي أفضــل ،وبالتالــي فــإن المناقشــة ً

يوفــر اإلنترنــت العديــد مــن أنمــاط المناقشــة بمــا فــي ذلــك القوائــم البريديــة ومنتديــات المناقشــة
علــى نظــام إدارة التعلــم ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وهــذه االتصــاالت غيــر متزامنــة .أمــا االتصــال

المتزامــن (الــذي يحــدث فــي الوقــت الفعلــي) فيتضمــن المؤتمــرات عبــر اإلنترنــت وغــرف الدردشــة
وبيئــات الواقــع االفتراضــي القائمــة علــى النصــوص .وتوضــح المقــررات المفتوحــة عبــر اإلنترنــت ذات
كثافــة الحضــور العاليــة الحــدود التــي يمكــن الوصــول إليهــا فــي المناقشــات التــي تتــم عــن بعــد.

 -4التعلم الذاتي

ذاتيــا
التعلــم الذاتــي هــو التعلــم الــذي يبــدأه المتعلــم بنفســه ،ويمكــن ً
أيضــا تســميتة التعلــم الموجــه ً
أو التعلــم المســتقل أو التعلــم الفــردي .ولكــن مهمــا كان المصطلــح الــذي نســتخدمه ،فــإن التعلــم

الذاتــي يضــع مســؤولية التعلــم مباشــرة علــى عاتــق المتعلــم .مــن نــواح كثيــرة ،يمكــن اعتبــار التعلــم
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بصفــة عامــة عمليــة موجهــة ذاتيـ ًـا ،فالمتعلمــون الذيــن يأخــذون زمــام المبــادرة يتعلمــون أكثــر وأفضــل

مــن المتعلميــن الســلبيين فــي تفاعلهــم .والمتعلمــون االســتباقيون هــم األكثــر فاعليــة ويميلــون إلــى
االحتفــاظ بمــا تعلمــوه واالســتفادة منــه بشــكل أفضــل ولمــدة أطــول مــن المتعلميــن التفاعلييــن.
ـا وتحفيــزً ا ونشـ ً
ـاطا أثنــاء عمليــة التعلــم.
ويكــون المتعلــم المســتقل عامــة أكثــر تفاعـ ً

ذاتيــا.
يدعــم التعلــم عبــر اإلنترنــت المتعلــم الذاتــي فــي متابعــة أنشــطة التعلــم الفرديــة والموجهــة ً
فالمتعلــم الــذي يعمــل علــى الكمبيوتــر فــي الوقــت المناســب وبالســرعة المالئمــة قــادر علــى البحــث

تقريبــا .يمكــن للطــاب زيــارة العديــد
واالســتفادة مــن المــوارد الهائلــة عبــر اإلنترنــت فــي أي موضــوع
ً
مــن المكتبــات والمتاحــف والمعاهــد فــي جميــع أنحــاء العالــم والتحــدث إلــى المتخصصيــن والوصــول
إلــى األبحــاث الحديثــة وقــراءة المجــات العلميــة التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل الباحثيــن اآلخريــن عبــر

اإلنترنــت .ويمكــن للطــاب الكتابــة بشــكل تعاونــي مــع أقرانهــم ونشــر مــا كتبــوه وكذلــك الوســائط
المتعــددة التــي ينتجونهــا علــى اإلنترنــت.

 -5اإلرشاد

الهــدف مــن اإلرشــاد هــو تعزيــز تنميــة المتعلــم وتطــوره مــن خــال وضــع مــا يعرفــه الطالــب بالفعــل

فــي نمــوذج .ويعمــل المرشــد كموجــه وليــس كمــزود للمعرفــة ،وبالتالــي فهــو يعمــل علــى تعريــف
الطــاب بالعالــم الجديــد وشــرح ذلــك لهــم ،ومســاعدتهم علــى تعلــم مــا يحتاجــون إلــى معرفتــه للعمــل

بــه .يقــوم المرشــدون بالتدريــس مــن خــال تفســير البيئــة ونمذجــة الســلوكيات المتوقعــة ،كمــا أنهــم
يدعمــون طالبهــم ويقدمــون لهــم نظــرات استشــرافية.

تعتبــر الميــزة الرئيســية لإلرشــاد عبــر اإلنترنــت أنــه مــن الممكــن االتصــال المتكــرر والمريــح بيــن المرشــد

والطالــب ،ويمكــن تبــادل المعلومــات والرســائل األســبوعية أو حتــى اليوميــة بيــن عضــو هيئــة التدريــس
ـتمرا
ـوارا» مسـ ً
والطالــب عبــر البريــد اإللكترونــي أو وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة ممــا يوفــر «حـ ً
يدعــم تطويــر العالقــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب ويوفــر العديــد مــن الفــرص للتعليــق فــي
الوقــت المناســب علــى أســئلة الطــاب ومخاوفهــم وقضاياهــم.

 -6العمل الجماعي في مجموعات صغيرة

فــي مجموعــات صغيــرة ،يناقــش المتعلمــون المحتــوى ويشــاركون األفــكار ويحلــون المشــكالت.

كمــا أنهــم يقدمــون األفــكار التــي توصــل إليهــا اآلخــرون ويأخذونهــا فــي االعتبــار .وبهــذه الطريقــة يــرى
الطــاب مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر حــول موضــوع معين .وهنــاك العديد من االســتراتيجيات

الخاصــة بالمجموعــات الصغيــرة التــي تشــجع التفاعــل وتوفــر لــه العديــد مــن الفــرص ،ومنهــا مــا يلــي:
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مجموعات النقاش

ُيســمح للمتعلميــن بالتفكيــر فــي موضــوع قيــد المناقشــة وتقديــم آرائهــم .قــد تختلــف مناقشــات

المجموعــة الصغيــرة علــى المســتوى الفكــري فتتــراوح مــا بين المســتويات المنخفضة إلى المســتويات
العاليــة جـ ًـدا.

التصميم الموجه

ينصــب التركيــز فــي التصميــم الموجــه علــى تطويــر مهــارات صنــع القــرار لــدى المتعلميــن وعلــى تدريس
مفاهيــم ومبــادئ معينــة .يعمــل المشــاركون علــى حــل المشــكالت المفتوحــة التي تتطلــب العمل خارج

الصــف الدراســي لجمــع المعلومــات .وتشــجع هــذه االســتراتيجية المتعلميــن علــى التفكيــر المنطقــي

وتوصيــل األفــكار وتطبيــق الخطــوات فــي عمليــة صنــع القــرار .يجــب علــى المتعلميــن تطبيــق مــا

تعلمــوه وعليهــم تبــادل األفــكار والتفكيــر فــي الحلــول .يتمثــل دور المعلــم فــي العمــل كمستشــار أو
ميســر للمجموعــات.

لعب األدوار

يتــم تنفيــذ إســتراتيجية لعــب األدوار مــن خــال خلــق موقــف يتعلــق بمشــكلة حقيقيــة حيــث يقــوم

المشــاركون بــأدوار مختلفــة ،وهــذا يعــزز فهــم أوضــاع ومواقــف اآلخريــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك

أيضــا إجــراءات مفيــدة لتشــخيص المشــكالت وحلهــا .يمكــن اســتخدام لعــب األدوار لمحــاكاة مواقــف
ً
العمــل الجماعــي فــي العالــم الحقيقــي ويمكــن أن تســاعد المتعلميــن علــى فهــم مشــكلة أو موقــف.

األلعاب

تتنافــس مجموعتــان أو أكثــر لتحقيــق مجموعــة واحــدة مــن األهــداف .تتبــع اللعبــة القواعــد واإلجــراءات،

حيــث يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتوفيــر المعلومــات التــي تتطلــب اتخــاذ القــرار .وتعكــس معظــم
األلعــاب التعليميــة مواقــف فعليــة تحــدث فــي العالــم الحقيقــي ،كمــا يجــب أن تكــون قواعــد اللعبــة
وإجراءاتهــا ،وأهدافهــا ،واضحــة وموجــزة.

توفــر بيئــات التعلــم عبــر اإلنترنــت العديــد مــن الفوائــد المتميــزة للعمــل الجماعــي الصغيــر ،وهــي

تســمح لمجموعــات صغيــرة للعمــل بشــكل مســتقل مــع اســتمرار إمكانيــة الوصــول إلــى عضــو هيئــة
التدريــس .وفــي بعــض الحــاالت يمكــن التنســيق بيــن المجموعــات الصغيــرة لالجتمــاع بشــكل متزامــن

عبــر اإلنترنــت عندمــا يتعــذر ذلــك علــى جميــع أعضــاء الصــف .ويمكــن للمجموعــات األكبــر التواصــل
بشــكل غيــر متزامــن عبــر برامــج المؤتمــرات .أمــا الميــزة الثانيــة لبيئــات العمــل الجماعــي عبــر اإلنترنــت

فهــي أنــه يمكــن لعضــو هيئــة التدريــس االســتجابة مباشــرة ألســئلة واحتياجــات مجموعــات معينــة دون
إضاعــة وقــت المجموعــات األخــرى.

المشروعات

فرصــا لمتابعــة اهتماماتهــم الخاصــة ســواء بشــكل فــردي أو
تتيــح المشــاريع عبــر اإلنترنــت للطــاب ً

أيضــا بالخبــرة العمليــة والشــعور باإلنجــاز ،ويــؤدي
فــي مجموعــات .كمــا أن المشــاريع تــزود الطــاب ً
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اســتخدام المشــاريع فــي نشــاط تعليمــي إلــى إشــراك الطــاب فــي عمليــة التعلــم .ويمكــن مشــاركة
نتائــج المشــروع مــع اآلخريــن فــي الصــف الدراســي وتقييمهــا وانتقادهــا مــن قبــل مجموعــات أخــرى أو

مــن قبــل المعلــم .ومــن خــال مشــاركة المشــاريع الفرديــة مــع المشــاركين اآلخريــن ،يحصــل المتعلــم
علــى وجهــات نظــر مختلفــة وتعليقــات متنوعــة.

الحقــا يمكــن اعتبارهــا
والعديــد مــن اســتراتيجيات التعليــم التــي ســبق تقديمهــا أو التــي ســيتم تقديمهــا
ً
مشــاريع جماعيــة لمجموعــات صغيــرة ،ويمكــن أن تشــمل المشــاريع الجماعيــة عمليــات المحــاكاة ولعب
األدوار ودراســات الحالة وتمارين حل المشــكالت والعمل الجماعي والمناقشــات والمناقشــة الجماعية

الصغيــرة والعصــف الذهنــي .وكمــا هــو الحــال مــع المشــاريع الفرديــة ،يجــب أن تتلقــى المشــاريع

الجماعيــة تعليقــات األقــران لتلقــي وجهــات نظــر متنوعــة .ومــن خــال المشــاريع الفرديــة والجماعيــة
يســعى المتعلمــون إلــى تحقيــق اهتماماتهــم الخاصــة ونشــر أو عــرض نتائجهــم واســتنتاجاتهم عبــر
اإلنترنــت ،الــذي يوفــر إمكانيــة تلقــي التعليقــات مــن الخبــراء أو األقــران مــن خــارج المقــرر المهتميــن بــه
مــن خــال الوصــول إلــى المشــروع عبــر اإلنترنــت.

 -7التعلم التعاوني

معــا للتعلــم مــن خــال تكويــن
التعلــم التعاونــي هــو عمليــة جعــل اثنيــن أو أكثــر مــن الطــاب يعملــون ً

مجموعــات صغيــرة مــن المشــاركين مــن أصحــاب القــدرات المختلفــة أثنــاء اســتخدام مجموعــة متنوعــة
ـبقا بواســطة عضــو هيئــة التدريــس ،أو
مــن أنشــطة التعلــم إلتقــان الموضــوع الــذي تــم تقديمــه مسـ ً

لبنــاء المعرفــة حــول قضايــا موضوعيــة .وكل عضــو فــي الفريــق مســؤول عــن تعلــم مــا يتــم تدريســه

ومســاعدة الزمــاء علــى التعلــم.

وفقا لمســح
تُ ســتخدم أســاليب التعلــم التعاونــي فيمــا يقــرب مــن ثلثــي مقــررات التعليــم العالــي وذلــك
ً

حديــث أجــراه معهــد أبحــاث التعليــم العالــي بجامعــة كاليفورنيــا .ويبحــث أربــاب األعمــال عــن عمــال

يتمتعــون بمهــارات تعاونيــة ويبحثــون عــن خريجــي البرامــج التعليميــة التــي تهتــم بتعلــم هــذه المهــارات.
ويمكــن أن يكــون التعلــم التعاونــي أكثــر فاعليــة مــن الجهــود التنافســية الشــخصية والفرديــة مــن ناحيــة
تعزيــز التطــور المعرفــي واحتــرام الــذات والعالقــات اإليجابيــة بيــن الطــاب.

 -8دراسة الحالة

تتميــز دراســة الحالــة بأنهــا تشــاركية وتحتــوي علــى مكونــات عمــل ترتبــط بالتجــارب المســتقبلية،

ودراســات الحالــة تطلــب مــن المتعلميــن االســتفادة مــن خبراتهــم الســابقة .مفتــاح دراســة الحالــة
ً
وثيقــا باهتمامــات المتعلميــن
ارتباطــا
الناجحــة هــو اختيــار الموقــف المناســب لمشــكلة محــددة ترتبــط
ً
ومســتوى خبراتهــم والمفاهيــم التــي يتــم تدريســها لهــم .ويجــب أن يتضمــن تقريــر الحالــة حقائــق
المشــكلة والســياق البيئــي واألشــخاص المهتميــن بالقضيــة .كمــا يجــب أن تكــون دراســة الحالــة

واقعيــة ويجــب أن تحتــوي علــى آراء ووجهــات نظــر األشــخاص المهتميــن بهــا ،وكذلــك يجــب أن يكــون

المتعلمــون قادريــن علــى إيجــاد حــل للمشــكلة وال يقتصــر األمــر فقــط علــى مجــرد ذكــر اســتنتاجاتهم
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الخاصــة .وفــي وقــت الحــق ،يمكــن للطــاب مقارنــة النتائــج التــي توصلــوا إليهــا مــع القــرار الفعلــي
الــذي تــم اتخــاذه لحــل المشــكلة.

فــي ســياق دراســة الحالــة ،يمكــن للمتعلميــن العمــل بشــكل مســتقل أو فــي مجموعــات .مــن مزايــا
اســتخدام أســلوب دراســة الحالــة أنــه يركــز علــى التفكيــر العملــي ويســاعد المتعلميــن علــى تحديــد

المبــادئ بعــد فحــص الحقائــق الخاصــة بالحالــة ،ثــم تطبيــق تلــك المبــادئ علــى المواقــف الجديــدة.

ويعتبــر تحليــل الحالــة فعــال عنــد اســتخدامه مــع اســتراتيجيات تعليميــة أخــرى.

فــي بيئــات اإلنترنــت أو نظــام إدارة التعلــم ،يتــم تقديــم دراســات الحالــة ومناقشــتها علــى صفحــات
اإلنترنــت ومنتديــات المناقشــة .ودراســات الحالــة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل مجموعــات الصــف

الدراســي كمشــاريع تعاونيــة يمكنهــا أن تســتفيد مــن المــوارد الهائلــة الموجــودة علــى اإلنترنــت فــي

إطــار االســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات المتاحــة والبحــث عــن مشــورة الخبــراء إزاء تطــورات الحالــة
وتحليلهــا.

 -9المنتدى

المنتــدى هــو مناقشــة مفتوحــة بيــن شــخص أو أكثــر مــن ذوي الخبــرة مــن جهــة ومجموعــة مــن
المتعلميــن مــن جهــة أخــرى .ويديــر الشــخص القائــم بــدور المنســق المناقشــة ويتفاعــل مــع الجمهــور

ويناقــش القضايــا ويقــدم التعليقــات والمعلومــات أو يطــرح أســئلة علــى الشــخص الخبيــر ومــا إلــى
ذلــك .ويوجــد نوعــان مــن المنتديــات :فريــق الخبــراء والنــدوة.

أ -فريق الخبراء

يتألــف فريــق الخبــراء عــادةً مــن ثالثــة إلــى ســتة أشــخاص يجلســون أمــام الجمهــور ويخوضــون محادثــة

هادفــة حــول موضــوع لديهــم معرفــة متخصصــة فيــه .وبينمــا يديــر المنســق المنتــدى ،تكــون اللجنــة

غيــر رســمية بطبيعتهــا ولكــن المشــاركة العامــة غيــر مســموح بهــا.

ب -الندوة

النــدوة عبــارة عــن سلســلة مــن العــروض التقديميــة يقدمهــا مــن شــخصين إلــى خمســة أشــخاص حــول

جوانــب مختلفــة مــن نفــس الموضــوع أو موضوعــات وثيقــة الصلــة ببعضهــا البعــض .وعلــى الرغــم

مــن أن النــدوة رســمية بطبيعتهــا ،يتــم تشــجيع أســئلة الجمهــور بعــد العــروض التقديميــة .وتتمثــل

إحــدى مزايــا النــدوة فــي أنهــا تتيــح للمتعلميــن التعــرف علــى مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات نظــر الخبــراء
وتوفــر فرصــة للجمهــور لطــرح األســئلة.

ونظـ ًـرا ألن البيئــة عبــر اإلنترنــت تســهل االتصــال الجماعــي ،تعتبــر النــدوة مثاليــة لتبــادل المعلومــات،

ولذلــك يمكــن أن يكــون المنتــدى عبــر اإلنترنــت أكثــر مالءمــة وفعاليــة مــن الصــف الدراســي التقليــدي.

يمكــن للمتحدثيــن والخبــراء والمنســقين المشــاركة دون الحاجــة إلــى الســفر أو حتــى التواجــد فــي وقــت

معيــن حيــث يمكــن أن يدعــم االتصــال المتزامــن وغيــر المتزامــن منتديــات التعلــم عبــر اإلنترنــت.
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 -10عقود التعلم

مفيــدا
جســرا
تربــط عقــود التعلــم االحتياجــات التعليميــة باالحتياجــات الفرديــة للطالــب ،ويعــد هــذا
ً
ً

عندمــا يكــون هنــاك تنــوع فــي احتياجــات المتعلــم واهتماماتــه .وعقــد التعلــم هــو اتفــاق يكتبــه المتعلــم
يوضــح فيــه بالتفصيــل مــا ســيتم تعلمــه ،وكيــف ســيتم إنجــاز التعلــم وفــي أي فتــرة زمنيــة ومعاييــر

التقييــم التــي ســيتم اســتخدامها لتحديــد اكتمــال عمليــة التعلــم .وتســاعد عقــود التعلــم عضــو هيئــة
التدريــس والمتعلــم علــى تقاســم مســؤولية التعلــم.

يمكــن أن يكــون لعقــد التعلــم العديــد مــن الفوائــد العمليــة بمــا فــي ذلــك مشــاركة المتعلــم بشــكل
أكبــر فــي أنشــطة التعلــم ،والتــي تــم التخطيــط لهــا مــن قبــل الكالــب نفســه .وبمجــرد أن يمــر المتعلــم

بمرحلــة االرتبــاك والقلــق المرتبطــة بتطويــر عقــد التعلــم ،ســيتم تحفيــز الطالب لتنفيذ خططــه الخاصة.
وتوجــد فائــدة أخــرى الســتخدام عقــد التعلــم وهــي زيــادة المســاءلة ،حيــث يوفــر عقــد التعلــم المزيــد مــن

أيضــا وســيلة للمتعلــم لتلقــي تغذيــة
األدلــة الوظيفيــة والتحقــق مــن صحــة نتائــج التعلــم ،ويوفــر العقــد ً
راجعــة مســتمرة حــول التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التعلــم.

يمكــن أن تكــون عقــود التعلــم فعالــة للغايــة فــي بيئــة التعلــم عبــر اإلنترنــت ألن الســياق عبــر اإلنترنــت ال
وجهــا لوجــه لمناقشــة أهــداف التعلــم وأغراضــه وتوقعاتــه .ويجــب أن يكــون أعضــاء
يســمح باالجتمــاع
ً

هيئــة التدريــس واضحيــن وموجزيــن للغايــة فيمــا يتوقعونــه مــن المتعلــم ،وبالمثــل يجــب أن يكــون

أيضــا فيمــا يتعلــق بمــا يتوقعونــه مــن عضــو هيئــة التدريــس .عقــد التعلــم هــو
المتعلمــون واضحيــن ً
وثيقــة ألهــداف ونتائــج التعلــم يتــم التفــاوض واالتفــاق عليهــا.
بعض األمثلة لممارسات نموذجية لعقد التعلم

1 .تقديم أمثلة لعقد التعلم على نظام إدارة التعلم ليستخدمها الطالب.

2 .تشجيع الطالب على تبادل األفكار بشأن عقود التعلم مع أقرانهم عبر اإلنترنت.

3 .تحفيــز الطــاب علــى التفــاوض علــى العقــد النهائــي مــع المعلــم مــن خــال البريــد اإللكترونــي أو
االجتماعــات عبــر اإلنترنــت.
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يقــدم الجــدول التالــي قائمــة بأهــم اســتراتيجيات التدريــس المختلفــة فــي التعلــم اإللكترونــي ومســتوى

اندمــاج الطــاب فــي العمليــة التعليميــة:

استراتيجية التدريس

مستوى اندماج الطالب

1

محاضرة تقليدية

منخفض

2

منتدى  /ندوة  /فريق الخبراء

منخفض

3

محاضرة  /فيديوهات تفاعلية

متوسط

4

مناقشة

متوسط

5

دراسة الحالة

متوسط

6

المشاريع الجماعية

متوسط

7

التعلم المدمج (وجها لوجه  /عن بعد)

متوسط إلى مرتفع

8

استراتيجيات التفكير النقدي

متوسط إلى مرتفع

9

المحاكاة ولعب األدوار واأللعاب

متوسط إلى مرتفع

10

إرشاد

متوسط إلى مرتفع

11

زميل دراسة

مرتفع

الجدول  – 1استراتيجيات التعليم المختلفة ومستوى اندماج الطالب
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مبادئ التطبيق الفعال الستراتيجيات التعلم اإللكتروني

لتصبــح اســتراتيجيات التعلــم اإللكترونــي فــي نظــام إدارة التعلــم فعالــة عنــد تطبيقهــا مــن قبــل عضــو
هيئــة التدريــس ،يجــب مراعــاة المبــادئ العامــة التاليــة:

•تكــون أدوات ووســائل أنظمــة التعلــم اإللكترونــي متوافقــة ويتــم اختيارهــا لتناســب اســتراتيجيات
ـدال مــن أن تــدور حولهــا.
التعلــم اإللكترونــي بـ ً

•تصميــم المقــرر اإللكترونــي والوحــدات والمحتويــات بطريقــة تســمح بتداولهــا واســتخدامها بشــكل
متزامــن وغيــر متزامــن داخــل نظــام إدارة التعلــم.

•توجــد عالقــة ارتبــاط قويــة بيــن اســتراتيجية التعلــم اإللكترونــي المعتمــدة وطريقــة تصميــم هيــكل
المقــرر اإللكترونــي وإجــراءات توظيــف الوســائط والمحتــوى الخــاص بهــا.

ـزءا رئيسـ ًـيا
•التوظيــف الذكــي والفعــال ألدوات عــرض الوســائط المتعــددة عاليــة الجــودة التــي تعــد جـ ً
وأساسـ ًـيا مــن التعلــم اإللكترونــي.

•ضــرورة تغييــر اســتراتيجية التعلــم اإللكترونــي المعتمــدة حســب المســتجدات بحيــث ال تكــون
ً
ومضمونــا.
شــكال
متشــابهة فــي جميــع المواقــف التعليميــة
ً

الخاتمة

تســمح بيئــة التعلــم عبــر اإلنترنــت ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالعمــل وتبادل األفكار والمعلومات
معــا حــول المشــاريع علــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان فــي العالــم باســتخدام أوضــاع اتصــال متعــددة.
ً

وبالنظــر إلــى مزايــا ومــوارد بيئــة التعلــم الثريــة هــذه ،نطــرح الســؤال :هــل يمكــن اســتخدام اســتراتيجيات
التعلــم المتعــددة لتحســين التعلــم عبــر اإلنترنــت؟ كمــا هــو الحــال مــع الصفــوف الدراســية التقليديــة،

تكــون االســتراتيجيات التعليميــة أكثــر فاعليــة عنــد اســتخدامها لتحقيــق أهداف وغايــات تعليمية محددة.

ويمكــن أن يبــدأ التصميــم الفعــال للمقــرر بطــرح الســؤال الرئيســي واإلجابــة عليــه :مــا هــي أهــداف
وغايــات التعلــم الرئيســية لهــذا المقــرر؟ بمجــرد تحديــد هــذه األهــداف والغايــات ،يشــرع عضــو هيئــة

التدريــس فــي معالجــة األســئلة المتعلقــة باســتراتيجيات التعلــم واألنشــطة والخبــرات التــي ينبغــي
توظيفهــا.

يمكــن أن يســتخدم التعلــم عبــر اإلنترنــت العديــد مــن االســتراتيجيات التــي تمــت مناقشــتها هنــا .ويكمن
جــزء كبيــر مــن قــوة التعلــم عبــر اإلنترنــت فــي قدرتــه علــى دعــم أســاليب االتصــال المتعــددة :الطالــب
جماعيــا ،مــع
فرديــا أو
ـا
والمحتــوى ،الطالــب  ،الطالــب وأعضــاء هيئــة التدريــس ســواء كان ذلــك تواصـ ً
ً
ً

مراعــاة أنمــاط التعلــم المتنوعــة للمتعلميــن وتوفيــر فــرص التعلــم الذاتــي والتعاونــي .يمكــن للمعلميــن
أيضــا تســهيل مقــررات بشــكل قــوي وفعــال بالشــكل الــذي يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف ونتائــج تعليميــة
ً

محــددة باســتخدام المــوارد والقــدرات الهائلــة للتعلــم عبــر اإلنترنــت

استراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة الملك عبدالعزيز
إرشادات ونصائح ألعضاء هيئة التدريس

69

قائمة تقييم التدريس من جانب النظراء
المعلم

المقرر

الزميل المراجع

التاريخ

ضــع فــي االعتبــار كل عنصــر تدريســي أدنــاه وقــم بتقييــم المهــارات التدريســية للمعلــم عــن طريــق
وضــع عالمــة اختيــار تحــت المصطلــح األفضــل لوصــف تقييمــك لمــا يفعلــه المعلــم .أضــف تعليقــات
تقييمــا موجــزً ا فــي كل فئــة ،وتقييمــات وتعليقــات علــى النقــاط
لتوضيــح تقييمــك .قــدم علــى األقــل
ً
الفرديــة إذا شــعرت أنــك الحظــت شـ ً
ـيئا يســتحق التعليــق.
البند

بحاجة
للتحسين

فعال

جدا
فعال ً

ال ينطبق

التعليق

تنزيم الصف الدراسي

المعلم

 -1بدأ الدرس في موعدة
 -2قدم للدرس (نظرة عامة أو تركيز للنشاط)
 -3سار تسلسل الموضوعات بوتيرة مناسبة
منطقيا
 -4تسلسل الموضوعات كان
ً

 -5ربط الدرس بالدروس والوجبات السابقة والتالية
 -6لخص أو راجع النقاط الرئيسية في الدرس
 -7أنهى الدرس في موعده

التقديم
المعلم

 -8عرض أو شرح المحتوى بوضوح
 -9استخدم أمثلة جيدة لتوضيح النقاط
 -10قدم تفسيرات متنوعة للرد على أسئلة الطالب أو
احتياجاتهم لمزيد من الشرح واإليضاح
 -11أكد على النقاط الهامة
 -12استخدام الرسوم أو وسائل المساعدة المرئية
وغيرها لدعم التقديم
 -13استخدم نبرة صوت مناسبة
 -14قدم المعلومات والمناقشات بحماس واهتمام
 -15استجاب بشكل مناسب لسلوكيات الطالب التي
تشير إلى الملل أو االرتباك
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البند

بحاجة
للتحسين

فعال

جدا
فعال ً

ال ينطبق

التعليق

التفاعل في الصف الدراسي
المعلم

 -16شجع الطالب على طرح األسئلة
 -17طرح أسئلة لمتابعة مدى فهم الطالب
 -18أعطى الطالب الوقت الكافي إلجابة األسئلة
 -19وفر للطالب فرصة للتفاعل مع بعضهم البعض
الكتشاف  /مناقشة أو ممارسة نقاط المحتوى

إتقان المادة العلمية

المعلم

 -20قدم المحتوى بشكل يناسب الطالب
 -21قدم مواد ذات صلة بالمقرر
 -22أظهر تمكنه من الموضوع
سلوك المعلم
المعلم
حماسا للمحتوى الذي يقدمه
 -23أظهر
ً
 -24أظهر احترامه وتقديره ألسئلة الطالب وإجاباتهم

المستندات الخاصة بالمقرر
المعلم

 -25أعلن عن الساعات المكتبية وكان يسهل الوصول
إليه
وفقا لما تطلبة
 -26قدم توصيف مناسب للمقرر
ً
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 -27قدم اختبارات وواجبات مناسبة
 -28وزع المعلومات الضرورية األخرى
 -29طور واحتفظ بمواد مناسبة على اإلنترنت ورفعها
على البالكبورد
 -30استخدم البريد اإللكتروني و/أو لوحة المناقشة
للتفاعل مع الطالب من خالل البالكبورد

ملخص
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قائمة المصطلحات
طــرق التعلــم النشــط :طــرق التعلــم التــي تركــز علــى ضمــان قيــام المتعلميــن بــدور فعــال فــي عمليــة
ـدال مــن تلقــي المعلومــات بشــكل ســلبي.
التعلــم بـ ً

مهــارات االتصــال :إجــادة تبــادل المعلومــات ،وهــي مهــارات أساســية للممارســين الســريريين بســبب

العــدد الكبيــر والمتنــوع مــن األشــخاص الواجــب التواصــل معهــم كل يــوم.

المنهــج :خطــة تعليميــة توضــح األهــداف والغايــات التــي يجــب تحقيقهــا ،والموضوعــات التــي يجــب
تناولهــا والطــرق التــي يجــب اســتخدامها للتعلــم والتدريــس والتقييــم.

التدريــس المتكامــل :طريقــة التدريــس التــي تربــط أو توحــد المــواد التــي يتــم تدريســها بشــكل متكــرر
معــا ككل
فــي دورات أو أقســام أكاديميــة منفصلــة .فــي التدريــس المتكامــل ،يتــم تقديــم الموضوعــات ً

بشــكل مترابــط.

أفضــل تعليــم طبــي قائــم علــى األدلــة :األســاليب والطــرق المســتخدمة مــن قبــل معلمــي التعليــم
بــدال مــن التعليــم القائــم علــى الــرأي .يجــب أن يضــع هــذا
بنــاء علــى أفضــل األدلــة المتاحــة
الطبــي
ً
ً

النــوع مــن التعليــم فــي االعتبــار هــذه العوامــل :مــدى موثوقيــة األدلــة وكذلــك فائدتهــا ومداهــا

وقوتهــا وصالحيتهــا وأهميتهــا .وهــو يدعــو إلــى إجــراء تقييــم نقــدي لألدبيــات المتاحــة وقواعــد البيانــات
الموجــودة وتحديــد الثغــرات الموجــودة.

التغذيــة الراجعــة :الــردود المقدمــة للفــرد أثنــاء إكمــال مهمــة تهــدف إلــى توجيــه الفــرد إلــى الهــدف
المنشــود.

معا.
التعلم في العمل الجماعي :األنشطة التي تتطلب العديد من الطالب للعمل ً
األســاليب التفاعليــة فــي التعليــم :هــي طــرق تجعــل المتعلميــن يتواصلــون مــع اآلخريــن أو يتفاعلــون
مــن خــال شــكل مــن أشــكال التكنولوجيــا لتلقــي التعليقــات عنــد إكمــال المهمــة.

التعليــم القائــم علــى المتعلــم :طريقــة تدريــس تكــون فيهــا احتياجــات الطالب لهــا األولويــة .المتعلمون
مســؤولون عــن تحديــد الفجــوات المعرفيــة والمشــاركة بنشــاط فــي ســدها وتتبــع مكاســبهم التعليميــة.
ـدال مــن توفيــر المعلومــات يشــكل مباشــر .يزيــد
مــن المتوقــع مــن المعلميــن تســهيل هــذه العمليــة بـ ً

هــذا النهــج مــن دافعيــة الطــاب للتعلــم ويهيئهــم للتعلــم الذاتــي والتعليــم المســتمر .التعليــم القائــم
علــى المتعلــم هــو عكــس التعليــم القائــم علــى المعلــم.

المحاضــرة :تدريــس أو خطــاب شــفهي للمتحــدث أمــام مجموعــة كبيــرة مــن الطــاب .لطالمــا كانــت
جــدا فــي التعليــم ألنهــا طريقــة اقتصاديــة لتوصيــل المعلومــات إلــى
طريقــة التدريــس هــذه بــارزة ً

مجموعــات كبيــرة .ومــع ذلــك ،إزداد الحديــث عــن صعوبــات المجموعــة فــي الحفــاظ علــى التركيــز
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واســتيعاب معلومــات واســعة النطــاق أثنــاء البقــاء فــي وضــع االســتماع الســلبي وهــذا جعــل قيمــة

المحاضــرات عرضــة للنقــد .يمكــن أن تســاعد العــروض التقديميــة الســمعية والبصريــة والمناقشــات
المتقطعــة فــي تنشــيط المتعلميــن.

ذاتيــا :هــو شــكل مــن أشــكال التعليــم الــذي يتضمــن مبــادرة المتعلــم الفــردي لتحديــد
التعلــم الموجــه ً
وفقــا لهــا (بمســاعدة أو بــدون مســاعدة) ،مــع تحمــل المســؤولية
احتياجــات التعلــم الخاصــة بــه والعمــل
ً
عــن تعلمــه.

المهــارة :القــدرة علــى أداء مهمــة بشــكل جيــد ،وعــادة مــا يتــم اكتســابها عــن طريــق التدريــب أو الخبــرة،
وهــي نمــط منهجــي ومنســق للنشــاط العقلــي و  /أو البدنــي.

التدريــس لمجموعــات صغيــرة :شــكل شــائع جـ ًـدا مــن التعليــم ألنــه يســمح بالعمــل مــن خــال المــواد

أيضــا مــن حيــث المواقــف .ضمــن المجموعــة
التعليميــة ،ليــس فقــط مــن حيــث المعرفــة ولكــن ً

الصغيــرة ،مــن المرجــح أن يتبــادل المشــاركون اآلراء والمشــاعر .عــادة مــا يتــم تنظيــم هــذه الجلســات
مــن خــال تدريبــات محــددة مثــل مقابــات مــع المرضــى أو مواضيــع المناقشــة.

الــدرس التعليمــي :طريقــة تفاعليــة لنقــل المعرفــة ويمكــن اســتخدامها كجــزء مــن عملية التعلم .يســعى
الــدرس التعليمــي إلــى التدريــس مــن خــال المثــل والقــدوة وتوفيــر المعلومــات إلكمال مهمــة معينة.

النــدوة :هــي شــكل مــن أشــكال التدريــس األكاديمــي ،ووظيفتهــا الجمــع بيــن مجموعــات صغيــرة
الجتماعــات متكــررة ،مــع التركيــز فــي كل مــرة علــى موضــوع معيــن .والنــدوة فــي األســاس مــكان
تتــم فيــه مناقشــة القــراءات التــي تــم تكليــف الطــاب بهــا ،ويمكــن مــن خاللهــا طــرح األســئلة وإجــراء
المناقشــات.

العصــف الذهنــي :هــو أســلوب إبــداع جماعــي يتــم مــن خاللــه بــذل الجهــود إليجــاد نتيجــة لمشــكلة
معينــة مــن خــال جمــع قائمــة باألفــكار التــي ســاهم بهــا أعضــاء المجموعــة.
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