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استخدام التقنية بالتدريس

استخدام التقنية بالتدريس

حياتنا  جوانب  كل  على  تقريبا  العنكبوتية  ال�شبكة  و  احلوا�شيب  بخا�شة  و  احلديثة  التقنية  اأثرت 

اليومية، و اأ�شبحت دعامة النجاح يف الأعمال و املوؤ�ش�شات و احلكومات و املجتمعات، لذا لي�س مب�شتغرب 

قيام املدر�شني و الباحثني )بل و الإداريني بالكليات و اجلامعات( بدرا�شة �شبل ا�شتخدام التقنية لدعم 

عملية تعلم الطالب. ويدلل نيفد )2011( على ا�شتخدام طالب اجلامعات املكثف للتقنية احلديثة يف 

الت�شال مثال: )الر�شائل الن�شية( و الت�شلية )اأم بى ثرى(   و التوا�شل الجتماعي )في�شبوك و تويرت(. 

تعتمد على  ا�شرتاتيجيات  التدري�س هو تطوير  اأع�شاء هيئة  اأمام  التحدي املطروح  فاإن  و كنتيجة لذلك 

اأدوات  الكتيب يبحث يف  التقنية. وهذا  الإمكانات  الوقت من  ت�شتفيد بذات  و  ال�شليمة  التدري�س  تقنيات 

التقنية الرتبوية و التعليمية و يتحدث عن تقنيات حمددة ميكن دجمها ب�شهولة يف املحا�شرة اجلامعية 

مع اعطاء اأمثلة ناجحة لها.

التقنية بوجه عام

يق�شم ليت و كوك�س )2001( و بايت�س و بول )2003( التقنية امل�شتخدمة يف الف�شل اىل ثالثة اأق�شام 

خمتلفة: )اأ( التقنية املدجمة يف الف�شل، )ب( طريقة ا�شتخدامها، )ج( طبيعة التفاعل الناجت عنها، 

وتتنوع و تت�شعب بل تتطور التقنية التي ميكن دجمها بنجاح يف الف�شل اإىل حد كبري اإل اأنها عادة ما تكون 

واحدة من اأربع نوعيات: )اأ( تقنية ترتكز على الن�س،) ب( تقنية ترتكز على ال�شتماع، )ج( تقنية ترتكز 
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تقنية  كاأمثلة على  و   .)2001 كوك�س  و  املتعددة )ليت  الو�شائط  ترتكز على  تقنية  امل�شاهدة، )د(  على 

الن�س الربيد الإلكرتوين و غرف الدرد�شة على الإنرتنت و كذلك �شفحات النقا�س واملدونات و �شفحات 

الويكى )دوائر املعارف( و املنتديات. اأما تقنيات ال�شتماع فت�شمل الت�شجيالت ال�شوتية للدر�س )اأم بى 

ثرى( اأو بث �شوتي، وتت�شمن التقنيات املرئية بث مقاطع الفيديو و اجتماعات الفيديو. واأخريا فاإن تقنية 

الرقمي  الدمج  اأو   )2001 كوك�س  و  )ليت  ال�شابقة  للتقنيات  دمج  بب�شاطة  تعنى  قد  املتعددة  الو�شائط 

لتقنية اأو اثنتني )مثال الأنرتنت؛ بايت�س و بول 2003(.

ميكن دمج التقنية يف عملية التدري�س اجلامعي بطرق متزامنة اأو غري متزامنة )بايت�س وبول   

اآن  يف  والطالب  املعلم  ي�شتخدمها  بحيث  املحا�شرة  اإلقاء  وقت  يف  املتزامنة  الو�شائل  ت�شتعمل   .)2003

واحد، ففي درو�س الإنرتنت مثال ميكن للمعلم اإذاعة اأو بث املحا�شرات يف وقت اإلقائه لها و ميكن للطالب 

ح�شورها عن بعد و لكن وقت بثها فقط. وتعد الدرد�شة و الر�شائل اللحظية و حما�شرات الفيديو اأمثلة 

اأخرى على الو�شائل املتزامنة، و على النقي�س ل تتطلب الو�شائل غري املتزامنة ح�شور املعلم و الطالب يف 

ذات الوقت  و لكن ميكن مل�شتخدمها الولوج اإليها يف اأي وقت )اأو خالل فرتة زمنية حمددة(، حيث ميكن 

للمعلم حتميل املحا�شرات امل�شجلة م�شبقا على الإنرتنت ليتمكن طالبه من م�شاهدتها وقتما ي�شاءون.

و اأخريا يفرق بايت�س و بول )2003( بني التفاعل من خالل الإذاعة اأو الت�شال، فالإذاعة هي   

تفاعل من طرف واحد حني ي�شتخدم املعلم التقنية لنقل معلومات لطالبه، على �شبيل املثال قد يكلفهم 

باأحد الفرو�س من خالل برنامج مل�شاركة امللفات اأو وحدة تخزين م�شرتكة باحلا�شوب. اأما الت�شال فهو 

تفاعل حيوي بني طرفني ي�شمح بنقل املعلومات من املعلم للطالب و بالعك�س، مثال الربيد الإلكرتوين بني 

الأفراد و املجموعات، و يبني كل من �شفني�شكي          و ماكيت�شي )2011( باأن البتكارات التقنية احلديثة 

ل ت�شمح بتوا�شل ثنائي فقط و لكن متعدد الأطراف والذى يتميز بالتوا�شل بني املعلم و الطالب و بني 

الأخري و زمالئه. وت�شكل الجتماعات و املدونات و �شفحات الويكي على الإنرتنت طرقا متعددة لت�شهيل 

التوا�شل       و التعاون بني الأفراد.

بوجه عام ميكن لأدوات التقنية اأن تتخذ اأ�شكال عدة يف التدري�س )ن�شية - �شمعية - مرئية - متعددة 

الو�شائط(، كما ميكن ا�شتخدامها بطرق خمتلفة )متزامنة اأو غري متزامنة اأو كليهما(، و تدعم نوعيات 

متعددة من التوا�شل )الإذاعة و الت�شال الثنائي و املتعدد الأطراف(. ورغم اأهمية النقا�س حول طبيعة 

التي ميكن دجمها  التقنية  من  بنوعيات حمددة  التدري�س عموما  هيئة  اأع�شاء  يهتم  عام  بوجه  التقنية 

بنجاح. �شاأ�شتعر�س يف اجلزء التايل اأ�شكال تقنية خمتلفة حتفز على امل�شاركة و التعلم و جذب النتباه.

ا�شتخدام اأدوات التقنية يف قاعة الدر�س
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اأدوات التقنية ل يبدو لها نهاية اإل اأن هناك عدد منها ميكن ا�شتخدامه )بل م�شتخدم بالفعل( بنجاح. 

القائمة املوجزة التالية ل تعد ح�شرا لتلك الأدوات فقد مت جمعها من العديد من امل�شادر مثال )بايت�س 

و بول 2003؛ جرو�س دايف�س 2009؛ هوارد 2011؛ ليت و كوك�س 2001؛ ميلنبات�شر 2010؛ �شفني�شكى و 

ماكيت�شى 2011(.

البريد اإللكتروني و قوائم التعميم

يعد الربيد الإلكرتوين واحدا من اأكرث الأدوات التقنية انت�شارا نظرا لأنه و�شيلة فعالة  و �شريعة، فهو 

اأ�شا�شية لالت�شال بالطالب خارج قاعة الدر�س و و�شيلة مفيدة للبناء و الإبقاء على نوع من  اأداة  ميثل 

التوا�شل بني املعلم و الطالب اإذا ا�شتخدم بانتظام، كذلك توافر قوائم التعميم – التي هي امتداد للربيد 

– طريقة لإن�شاء و تنظيم و توزيع الر�شائل الإلكرتونية على عدد كبري من املتلقني. وميكن  الإلكرتوين 

للمعلم اإن�شاء قائمة التعميم بعناوين الربيد الإلكرتوين عندها فاإن الر�شائل ال�شادرة اأو الواردة لعنوان 

القائمة �شرت�شل اإىل كل امل�شتخدمني امل�شجلني بها تلقائيا اأو باأمر بح�شب الختيار. يف حالة الأمر يقوم 

من�شئ ال�شفحة اأو من يديرها با�شتعرا�س الر�شائل الواردة قبل اإر�شالها للجميع اأما تلقائيا فرت�شل اإليهم 

بدون ا�شتعرا�شها. وتفيد قوائم التعميم يف التعاون و النقا�س بني املجموعات الكبرية، اأما برناجمها – 

الذي ي�شبه دليل عناوين الت�شال – فهو �شهل الت�شغيل و متوافر غالبا باملجان. ويتوافر الربنامج جمانا 

.www.lsoft.com)L-Soft(  :على مواقع مثل

المدونات و صفحات الويكي

بكتابة  للم�شتخدمني  ت�شمح  فهي  الإلكرتونية  اجلريدة  الإلكرتونية  الإعالن  ولوحات  املدونات  ت�شبه 

�شل�شلة من املداخل و حتميلها على اأحد املواقع. و ل تقت�شر املدونات على امل�شمون الن�شي و لكنها قد 

اإ�شافة  عادة  مل�شتخدمها  ميكن  و   )  vlogs-مرئية مدونات  )ت�شمى  ت�شويري  اأو  مرئي  حمتوى  ت�شمل 

املت�شفحني  باقي  اأو مع  اإجراء حوار غري متزامن معه  اأو  املوؤلف  اأفعال على ما و�شعه  اأو ردود  تعليقات 

للمدونة )جرو�س و دايف�س 2009(. وميكن للمعلم ا�شتخدام املدونات لطرح مو�شوعات للنقا�س اأو لت�شهيل 

التفاعل بني الدار�شني عن بعد. وميكن اأي�شا للطالب اإن�شاء مدونات ملتابعة مدى فهمهم للمادة اأو تطورهم 

الفكري فيها. واإن�شاء املدونات اأمر �شهل اإىل حد ما حيث توجد مواقع توفر مناذج جاهزة لال�شتخدام 

 Word Press و )www.blogspot.com( التابع جلوجل  Blogspot :و ت�شت�شيفها باملجان. مثال

.) )www.wordpress.com
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وهي  املواقع،  باأحد  عر�شها  و  الإنرتنت  على  مداخل  باإن�شاء  مل�شتخدميها  الويكي  �شفحات  ت�شمح 

اأو  واحد  ملوؤلف  وميكن  لها.  اجلماعية  امللكية  يف  الأ�شا�س  يف  عنها  تختلف  لكنها  و  املدونات  ت�شبه  بهذا 

جمموعة موؤلفني اأن�شاء م�شودة املدخل الأولية اإل اأن امل�شتخدمني الآخرين ميكنهم اأي�شا تعديل و مراجعة 

مدى  على  اعتمادا  جماعي  ب�شكل  تتم  تطويرها  و  كتابتها  عملية  اأن  هو  منها  والفائدة  املحتوى.  بناء  و 

متكن الأفراد امل�شاهمني فيها )جرو�س و دايف�س 2003(. و يحذر جرو�س و دايف�س )2003( من اأن هذه 

العملية امل�شرتكة قد توؤدى لعدم الدقة و تقلل من املو�شوعية. متاما مثل املدونات من ال�شهل اإن�شاء و اإدارة 

�شفحات الويكي. فمواقع ا�شت�شافتها عادة جمانية و بها مناذج جاهزة و �شرح لكيفية ال�شتخدام. مثال 

Wikispaces www.wikispaces.com(( و التي ت�شت�شيف باملجان �شفحات الأفراد و 
املوؤ�ش�شات )مبا فيها التعليمية(.

شبكات التواصل االجتماعي

الن�شاط الإلكرتوين ل يتم يف ف�شاء افرتا�شي و لكن يتحكم فيه  باأن  يعتقد ريت�شارد�شون )2009( 

رد الفعل الجتماعي، فتقنية التوا�شل الجتماعي ماهي اإل بيئة ت�شمح للم�شتخدمني بالت�شال بالآخرين 

الأمثلة  ومثل  الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�شور  اأو  الن�شو�س  خالل  من  ال�شخ�شية  مبعلوماتهم  م�شاركتهم  و 

ال�شابقة تعد �شبكات التوا�شل الجتماعي اأداة ممكنة للتعاون و التفاعل بني الطالب واملعلم و بني بع�شهم 

البع�س، فالعديد منهم ي�شتخدمها اأو على الأقل على علم بها  و لديه القدرة التقنية الالزمة ل�شتخدامها 

يف الف�شل. العديد من تلك املواقع جمانية و بها مناذج و ار�شادات تف�شيلية بكيفية ان�شاء ح�شاب بها 

مثل في�شبوك  )www.facebook.com(و تويرت ) )www.twitter.com( و فليكر ) 

.) www. flickr.com

تقنيات تقديم العروض

ل يقت�شر ا�شتخدام تقنيات التعلم على الت�شال عرب الإنرتنت اأو التوا�شل خارج قاعة املحا�شرات 

و  العرو�س  تقدمي  برامج  ت�شتخدم  ما  وكثريا  الف�شل.  داخل  الأن�شطة  لإثراء  ا�شتخدامها  ميكن  حيث 

التقنيات ال�شوتية واملرئية بقاعة الدر�س حيث ت�شري الأوىل لتطبيقات احلا�شوب والربامج و الأدوات التي 

ي�شتخدمها املعلم لتقدمي مواد �شوتية و مرئية تثري انتباه الطالب، وكثريا ما ي�شتخدم املعلم برامج تقدمي 

العرو�س لتنظيم و جتميع  و تلخي�س كم كبري من املعلومات اأو حمتوى �شخم على �شكل وحدات اأ�شغر 

ي�شهل ا�شتيعابها. ومن املزايا الرئي�شية للعرو�س اأنها تقدم معلومات املحا�شرة اأو النقا�س بت�شل�شل و نظام، 

و تعر�س ال�شور التي قد ي�شعب اأو ي�شتحيل عر�شها بو�شيلة اأخرى، و اأخريا توفر اأ�شكال متعددة تعزز من 
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فهم الطالب. اأما م�شاوئ العرو�س فتكمن يف تقدمي كم كبري من املعلومات يف وقت واحد و ب�شرعة و حتد 

من قدرة الطالب على ا�شتيعاب و معاجلة املعلومات الواردة من اأ�شكال خمتلفة. ولتالفى هذه ال�شلبيات 

ميكن احلد من كم املعلومات املقدمة يف اآن واحد، وتوفري ن�شخ ورقية من العر�س قبل البدء يف تقدميه، 

و ا�شتخدام العر�س كمر�شد و حمفز لبدء حوار ما )�شفني�شكى و ماكيت�شى 2011(. وكمثال على برامج 

العرو�س: مايكرو�شفت باوربوينت – و الذى ياأتي مع اإ�شدارات مايكرو�شفت اأوفي�س بروفي�شنال و كينوت 

.)www.prezi.com(  اخلا�س ب�شركة اأبل و برنامج بريزى املجاين

نظم التجاوب الشخصي

اأما  اأجهزة ت�شمح للطلبة  اأو كليكرز وهى  اأو نظم تفاعل امل�شاهد  اأي�شا نظم جتاوب امل�شاهد  ت�شمى 

بالإجابة عن الأ�شئلة وفق اأوامر املعلم اأو باإدخال معلومات على اأ�شا�س اأبجدية عددية. ويتم نقل الإجابات 

عادة اإىل جهاز ا�شتقبال مركزي من خالل تقنية تعمل برتدد ل�شلكي اأو بالأ�شعة حتت احلمراء )برن�شتني 

و ليدرمان 2006(. بعد ا�شتالم الإجابات ميكن للمعلم تلخي�شها اأو ا�شتعرا�شها اأو جتميعها على الفور 

اأمام الف�شل. ميكن ا�شتخدام هذه الطريقة يف تطبيقات عديدة منها ت�شجيل ح�شور الطلبة  وعر�شها 

اأجريت حول  التي  للدرا�شات  ا�شتعرا�س  الدر�س. وفى  البيانات يف قاعة  و الختبارات الق�شرية و جمع 

اأن الطالب الذين ا�شتخدموا هذه  عملية التحفيز و الإجناز الأكادميي وجد هد�شون و �شوادا )2006( 

الأنظمة كانوا اأكرث حما�شة جتاه املقرر الدرا�شي ال اأن اجنازهم الأكادميي مل يتاأثر. ومن اإيجابيات هذه 

الأنظمة اأنها حتفز الطالب و تزيد من ن�شبة م�شاركتهم )وخا�شة يف الف�شول الكبرية(، كما توفر نتائج 

و  )كالإح�شائيات  عديدة  لأغرا�س  ا�شتخدامها  ميكن  و  الف�شل،  داخل  تتم  التي  التقييم  لعملية  فورية 

جتميع البيانات و التقييم ..(. اأما �شلبياتها فتتمثل يف التكاليف الإ�شافية التي يدفعها الطالب )يتعني 

عليهم �شراء تلك الأجهزة( و كذلك املعلمون و الأق�شام الدرا�شية )ل�شراء اأجهزة ال�شتقبال و الربامج( 

بالإ�شافة اإىل الفائدة غري املوؤكدة لها على عملية تعلم الطالب. وتركز البتكارات احلديثة لهذه الأنظمة 

على اإر�شال الر�شائل الن�شية من خالل الهواتف اخللوية. تتوافر هذه الأنظمة عادة من خالل دور ن�شر 

الكتب الدرا�شية، وال�شركات املعنية با�شتخدام التقنية يف التعليم، كما ميكن ت�شغيلها و اإدارتها من خالل 

واجهة اإلكرتونية �شهلة اإىل حد ما.

نظم ادارة عملية التعلم

غالبا ما تكون مهمة اختيار و اإن�شاء و اإدارة تقنية ما �شعبة و حتتاج للوقت. و لكن من ح�شن احلظ 

اأن نظم اإدارة عملية التعلم توفر عادة من�شات على الإنرتنت للتعليم ميكن فيها ب�شهولة ت�شميم و�شيلة 
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التعلم  اإدارة عملية  اأن معظم تقنيات  اإىل  با�شريني )2008(  و يخل�س  اإدارتها.  و  تنفيذها  و  اإلكرتونية 

ميكنها م�شاعدة املعلمني يف اأربعة جمالت: )اأ( ت�شميم املقرر الدرا�شي، )ب( تنظيمه، )ج( م�شاركته، 

)د( اإدارته، ويف اأغلب املن�شات التعليمية ميكن للمعلمني عمل �شفحات اإلكرتونية للمقرر وفق رغبتهم 

)املنهج  املقرر  وثائق  حتميل  و  م�شرتكة  ملفات  و  النقا�س  حللقات  روؤو�س  واإن�شاء  بنماذج  بال�شتعانة 

و  اإجرائها  و  اإلكرتونيا  الق�شرية  الختبارات  كتابة  اأي�شا  للمحا�شرين  ..(. وميكن  املت�شلة  القراءات  و 

متابعة تقدم الطالب و ت�شجيل درجاتهم. اأما بالن�شبة لأدوات امل�شاركة املتوافرة عادة يف نظم اإدارة عملية 

التعلم فت�شمل روؤو�س حلقات النقا�س الإلكرتونية و الدعم الفني )با�شريني 2008(. و تتلخ�س فوائد تلك 

النظم يف توفري موقع رئي�شي موحد لكل امل�شادر التقنية امل�شتخدمة، كما ميكن لكل من املعلم و الطالب 

ا�شتخدامها بي�شر )من خالل الت�شميم و الإن�شاء( و ت�شاعد على متابعة و تنظيم تقدم الطالب )مبا فيها 

الدرجات( ب�شهولة اإل اأنها و ل�شوء احلظ مكلفة و قد ت�شتلزم بنية اأولية تقنية معقدة و اأفرادا لإدارتها، 

.Lotusو Moodle و )WebCT التي متلك الآن اأي�شا( Blackboard ومن اأمثلتها

ملخص ألدوات التقنية المستخدمة بالفصل

رغم وجود العديد من الأدوات التي ميكن دجمها يف التدري�س بالف�شل قام هذا اجلزء بتقدمي �شت 

نوعيات فقط �شائعة ال�شتخدام. الربيد الإلكرتوين و قوائم التعميم و املدونات و�شفحات الويكيو �شبكات 

التوا�شل الجتماعي و تقدمي العرو�س و نظم التجاوب ال�شخ�شي ونظم اإدارة عملية التعلم. وكل ما �شبق 

من اأدوات ميكنها – اإذا ما ا�شتخدمت بفعالية – زيادة م�شتويات امل�شاركة و التعاون و الرتكيز و الكفاءة، 

وتتحقق هذه الفعالية بالتفكري و التخطيط الدقيق للمعلم يف الإطار التعليمي العام للمقرر الدرا�شي.

دمج التقنية في التدريس

يتطلب قرار ا�شتخدامك للتقنية يف التدري�س اإعدادا و تخطيطا م�شبقا قبل التنفيذ و كذلك تقييما 

م�شتمرا و تعديال للت�شميم بعد التنفيذ، ويعتمد مقدار التخطيط و التقييم يف الأ�شا�س على نوعية ومدى 

التقنية امل�شتخدمة. ويحتاج الربيد الإلكرتوين ومقاطع الفيديو و�شرائح الباوربوينت اأقل قدر منهما، يف 

حني يزداد ذلك ب�شدة يف حالة اعتماد املقرر الدرا�شي كله اأو معظمه على التقنية لإحداث التفاعل. يقرتح 

و زمالوؤه يف  كونتز  اهتمام  و برغم   .Assist-Me ا�شتخدام منوذج  و كومربا )2006(  و ىل  كونتز 

الأ�شا�س بدور الإنرتنت يف �شياغة املقرر الدرا�شي ميكن ا�شتخدام اخلط العام لدرا�شتهم يف فهم عملية 

تقييم  الرتكيز على  للمعلم من  التقنية لبد  ا�شتخدام  فقبل  اأي�شا.  اأخرى  ا�شتخدامات  التقنية يف  دمج 

طبيعة الف�شل و الطالب )يت�شمن ذلك اأي�شا اأهداف و اأغرا�س املقرر الدرا�شي(، و كذلك فهم القيمة 
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التعليمية الناجتة عن ا�شتخدام التقنية، و اأخريا اختيار الأداة التقنية املنا�شبة اعتمادا على الحتياجات 

التعليمية لطالب ذلك الف�شل.

و  املعلم  بني  تفاعل  اإل  هو  ما  التقنية  با�شتخدام  التدري�س  اأن  ماكيت�شى )2011(  و  �شفني�شكى  يرى 

طالبه و الأدوات امل�شتخدمة و حمتوى املقرر. و تعتمد طبيعة الأدوات امل�شتخدمة على مدى قدرة املعلم 

على ا�شتخدامها و رغبته يف تعلم برامج و برجميات جديدة و املوارد املتاحة اأمامه )كالتمويل و الوقت 

...(. كذلك يعتقد تاي�س و زمالوؤه )2005( اأن قدرة املعلم قد حتدها موارد املوؤ�ش�شة التعليمية )كعدم 

اأولية و تقنيون مدربون(. و للتغلب على نق�س املهارة ميكن للمعلم اختيار اأداة ياألفها  وجود بنية تقنية 

الطالب اأو يوفر تدريبا اأوليا عليها. و اأخريا قد تخدم تقنيات بعينها حمتوى و اأهداف املقرر اأكرث من 

غريها؛ واأحيانا يف�شل ال�شتغناء عنها متاما،   و كمثال قد ي�شتخدم معلمو الكتابة الذين يرغبون بالتاأكيد 

على امل�شاركة و التعاون املدونات  و �شفحات الويكي بينما يرغب من يدر�شون مادة املحادثة يف اإعطاء 

فرو�س �شمعية و مرئية.    و من هنا يجب على املعلمني التفكري بعناية يف اأهداف و اأغرا�س املقرر و نوعية 

الأدوات التي ميكنها تعزيز ذلك.

تعديل  و  تقييمها      و  امل�شتخدمة  التقنية  الطالب يف  راأى  ا�شتطالع  املعلم  على  يتعني  التنفيذ  بعد 

الت�شميم على خلفية تلك الآراء )كونتز و اآخرون 2006(. و بناء على تلك الآراء يبداأ املعلم يف قيا�س مدى 

اأي�شا الأفكار  اإعاقته لها و �شهولة ا�شتخدام الطلبة لها، و  اأو  م�شاهمة التقنية يف حتقيق اأهداف املقرر 

حول بناء اأو اإعادة ت�شميم طريقة التدري�س. و من هنا يت�شح اأن ا�شتخدام التقنية يف الف�شل هو عملية 

كالدائرة املت�شلة من ت�شميم لتنفيذ لإعادة الت�شميم. ويرثى هذه العملية على الدوام البتكارات التقنية 

املتالحقة و الرغبة يف الو�شول اإىل ممار�شة تعليمية �شليمة. ويف اجلزء القادم �شاأبحث من خالل اأربعة 

اأمثلة دمج التقنية بنجاح يف الف�شول اجلامعية.

أمثلة على استخدام التقنية في مقررات دراسية

امل�شاكل البيئية

قام كباري�س )2000( بت�شميم مقرر عن امل�شاكل البيئية على الإنرتنت يركز على التعلم التفاعلي 

ال�شلة  ذات  املو�شوعات  عن  معلومات  بو�شع  اإلكرتوين  نقا�س  حلقة  ببدء  كباري�س  قام  حيث  الن�شط، 

)الغابات املمطرة ..( و كلف الطالب بالبدء يف درا�شات بحثية ميكنها اإلقاء ال�شوء على الظاهرة املعنية، 

و  النقا�س  منتديات  على  حتميلها  و  للبحث  عامة  خطوط  بو�شع  البدء  الطالب  على  الواجب  من  وكان 

كذلك التعليق و نقد خطط البحث اخلا�شة بزمالئهم، عندئذ تعني على كل جمموعة من الطالب كتابة 
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خطة م�شرتكة للعمل على اأ�شا�شها، بعدها كان على كل طالب باملجموعة حتميل مقالت و ملخ�شات لكي 

يت�شفحها باقي اأفراد املجموعة بحيث يبداأ كل واحد منهم با�شتخدام هذا الأر�شيف امل�شرتك يف كتابة 

بحثه اخلا�س عن املو�شوع. و يتم و�شع الدرجات بح�شب م�شاركة الطالب يف هذا الأر�شيف اجلماعي و 

مدى تفاعله الكمي و الكيفي  و اأخريا بحثه املكتوب. يعتمد كباري�س ب�شدة على منتديات النقا�س و مواقع 

ال�شبكة العنكبوتية والت�شال من خالل الربيد الإلكرتوين بني اأفراد املجموعة. يرى كباري�س اأن �شلبيات 

تلك الطريقة هي عدم القدرة على تغطية قدر كبري من املقرر )مقارنة بطريقة التدري�س التقليدية(  و 

وجود كم هائل من مرا�شالت الربيد الإلكرتوين.  

اجلغرافيا

منتدياتهم   اإدارة  و  اإن�شاء  الطالب  على  كان   )2010( بلوت�س  و  لهلمر  اجلغرافيا  مقرر  من  كجزء 

وربطها ببع�شهم البع�س و مبنتدى املعلم، وبعد النتهاء من �شرح كل منطقة جغرافية كان هلمر و بلوت�س 

يقومان بتحميل فرو�س و مو�شوعات للنقا�س حولها على مدونتهم، بعدها يقوم الطالب باإن�شاء مداخلهم 

الفيديو. ويتم و�شع الدرجات وفق دقة املعلومات  للمدونة لتحميل امل�شادر و ال�شور و مقاطع  اخلا�شة 

اجلغرافية الواردة وعمق و �شمولية املداخل. و لكن هلمر و بلوت�س مل يفكرا بطريقة حتمل الطالب على 

قراءة مدونات الزمالء و التعليق عليها، و ميزة هذا الت�شميم اأنها توفر بيئة مرنة ي�شرك فيها الطالب 

بع�شهم البع�س يف الأفكار من خالل مناذج متعددة، كما اأنها ت�شهل اإجراء املناق�شات غري املتزامنة عرب 

اإن تقييم مدونات  الإنرتنت، وحتتفظ باملعلومات حتى بعد انتهاء املقرر الدرا�شي. يقول هلمر و بلوت�س 

الطالب والتعليق عليها قد ل يتي�شر يف حالة الف�شول الكبرية و كرثة الفرو�س املطلوبة.

الكيمياء الع�شوية

اأراد �شراودر و جرينبو )2009( اإن�شاء بيئة ن�شطة يتفاعل فيها طالب الكيمياء الع�شوية مع بع�شهم 

البع�س و مع معلمهم و املعيدين و اأمني املكتبة، فقام املعلمان با�شتعرا�س اأداتني خمتلفتني لتحفيز احلوار 

الفي�س  و  التعلم(  WebCT )وهو نظام لإدارة عملية  النقا�س اخلا�شة ب  بني الطالب: وهما لوحة 

بوك. قرر املعلمان ان�شاء جمموعة على الفي�س بوك )عو�شا عن ح�شاب م�شتخدم للفي�س بوك( و اأي�شا 

ع�شوية على لوحة النقا�س ال�شابقة. وعلى الرغم من اإمكانية دخول الطالب على املوقعني ا�شتخدم عدد 

اأكرب �شفحة الفي�س بوك، و مل ي�شتخدم اأي منهما الطريقتني معا، قام الطالب باإجراء حلقات نقا�س على 

الفي�س بوك تزيد مبقدار اأربعة اأ�شعاف عن زمالئهم ممن ا�شتخدموا املوقع الآخر. وا�شتنتج املوؤلفان اأن 

تف�شيل الطالب للفي�س بوك رمبا يعود اىل ا�شتخدامهم امل�شبق له. يو�شح هذا املثال امكانية ا�شتخدام 

�شبكات التوا�شل الجتماعي لت�شهيل التفاعل الإلكرتوين بني الطالب يف بيئة ياألفونها.
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الإح�شاء

للتغلب على نق�س التفاعل بني املعلم و الطالب يف ف�شول الإح�شاء كبرية العدد قام �شرتا�شر )2010( 

بتطوير مقرر ي�شتخدم اأحد اأنظمة التجاوب ال�شخ�شي اأو الكليكرز خالل الف�شل الدرا�شي، والذي قام 

على مداره بطرح عدة اأ�شئلة بنظام الكليكرز يف بداية كل حما�شرة ملتابعة فهم الطالب للمفاهيم و تقييم 

م�شتواهم على اأ�شا�س امل�شاركة. ومت ا�شتعرا�س النتائج الكلية و من ثم مناق�شة املفاهيم التي مل ي�شتوعبها 

الطالب. ا�شتخدم �شرتا�شر اأي�شا الكليكرز يف ت�شجيل ح�شور الطالب و اختيار الطالب ع�شوائيا للقيام 

بالأن�شطة داخل قاعة الدر�س، ووجد املعلم اأن هذه الطريقة اأتاحت للطلبة و�شيلة لتقييم مدى ا�شتيعابهم 

ملفاهيم الإح�شاء )من خالل النتائج الفورية(، و عززت التفاعل اأكرث من الطرق التقليدية، واأخريا بينت 

التوجه الذي �شتاأخذه املحا�شرات و املناق�شات امل�شتقبلية. اأما اأكرث ال�شلبيات التي لوحظت فكانت تكلفة 

الأجهزة      و كرثة تعطلها.
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ملخص

توفر التقنية للمعلم العديد من الأدوات جلذب انتباه طالبه بالف�شل و ت�شجيع توا�شلهم معه و مع 

بع�شهم البع�س و كذلك توفري بيئة داعمة لعملية التعلم القائم على امل�شاركة و التعاون. وباإيجاز:

بو�شائل للتفاعل و تدري�س  املعلم  تزويدها  خالل  من  التعليمية  املمار�شة  دعم  التقنية  •  ت�شتطيع 
حمتوى املقرر بطريقة ت�شتحوذ على انتباه الطالب.

التقنية التي ميكن دجمها يف عملية التعلم     و اإمنا  نوعية  تقت�شر على  ل  و  التقنية  و�شائل  •  تتعدد 
على طريقة ا�شتخدامها و طبيعة التفاعل الناجت عنها.

•  رغم تطور هذه التقنيات ب�شكل دائم و �شريع اإل اأنها تنق�شم اإىل اأربع نوعيات اأ�شا�شية: )اأ( ن�شية 
)ب( �شمعية )ج( مرئية )د( متعددة الو�شائط.

– يحدث فيها التفاعل  اأ( متزامنة  نوعني:  اإىل  ا�شتخدامها  طريقة  حيث  من  التقنية  تنق�شم    •
اللحظي بني الأفراد، )ب( غري متزامنة – ميكن للطالب الدخول للم�شادر يف اأوقات حمددة 

اأو وقتما �شاءوا.

فرد واحد اأو اأكرث( اأو لإجراء تفاعل متبادل  معلومات )من خالل  لن�شر  التقنية  ا�شتخدام  •  ميكن 
)ثنائي اأو متعدد الأطراف(.

و�شيلة غري مكلفة للتوا�شل بني الطالب    و معلمه و زمالئه. توفري  التعميم  قوائم  و  الإلكرتوين  للربيد  •  ميكن 
فرو�س  خالل  من  التقدم  مدى  تتبع  و  واإدارة  ت�شهيل  ميكنهما  الويكي  �شفحات  و  املدونات    •

حتريرية فردية اأو جماعية.

•  ت�شتطيع �شبكات التوا�شل الجتماعي اأي�شا تعزيز التفاعل بني الطالب يف بيئة ماألوفة.
و جتميع و تلخي�س كم كبري من املعلومات يف  تنظيم  على  املعلم  العرو�س  تقدمي  تقنيات  •  ت�شاعد 

وحدات منظمة.

انتباه الطالب حيث ميكن ا�شتخدامها  جذب  يف  الكليكرز  اأو  ال�شخ�شي  التجاوب  نظم  تنجح    •
بقاعة الدر�س يف اإجراء الختبارات الق�شرية و جمع الإح�شائيات و جتميع البيانات.

اإدارة عملية التعلم ع�شو هيئة التدري�س من جتميع عدة م�شادر تقنية على �شطح واحد  •  متكن نظم 
اأو مبعنى اآخر يف مكان واحد.

اأغرا�س املقرر الدرا�شي    و اأي�شا  و  التقنية حتليال دقيقا لأهداف  اأدوات  ا�شتخدام  •  يتطلب قرار 
للقدرات التقنية للمعلم و الطالب.

يحدا من نوعيات التقنية املتوافرة اأمام املعلم. قد  الأولية  التقنية  البنية  و  املادية  التكاليف  توافر  •  عدم 
اجليد للتقنية تقييما م�شتمرا و تعديال للت�شميم. ال�شتخدام  •  يتطلب 

اأدوات التقنية يف كل جمالت التدري�س تقريبا مبا فيها العلوم و الريا�شيات والعلوم الإن�شانية.  دمج  •  ميكن 
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 التعليم عن بعد من خالل البحث النظري و العملي املكثف متاما مثل الو�شائل التقليدية للتدري�س. اأما

بالتف�شيل عن منوذج للحديث  الكتاب فمخ�ش�س  الثاين من  يتكون من ASSIST-Me اجلزء  الذى   و 
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يناق�س هذا الكتاب مو�شوعات اأ�شا�شية خا�شة بالتدري�س يف مرحلة التعليم العايل منها ت�شميم املقرر 

و تقييمه و اأدوات التقنية و كذلك تقييم الطالب. ويف الف�شل اخلا�س بالتقنية يناق�س املوؤلفان النوعيات 

العامة للتقنية و هي الن�شية اأو ال�شمعية اأو الب�شرية اأو املتعددة الو�شائط. كما يناق�س ليت و كوك�س اأي�شا 
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�شامال  ا�شتعرا�شا  ي�شم  كما  العايل.  التعليم  مرحلة  يف  للتقنية  املتزايد  الدور  الكتاب  هذا  يناق�س 

للدرا�شات اخلا�شة بالتعلم من خالل التقنية. يعر�س املوؤلف اأي�شا مناذج نظرية عديدة لتو�شيح التقنية 

امل�شتخدمة بقاعة الدر�س. و اأخريا يتحدث عن المكانات و ال�شلبيات اخلا�شة با�شتخدام التقنية.

Richardson, W. (2009). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web 
tools for classrooms (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

يبداأ املوؤلف مبقدمة مب�شطة عن املدونات و �شفحات الويكي و تويرت و فليكر اإلخ. و ي�شرح للقارئ ما 

ي�شتمل عليه كل نوع من اأنواع التقنية. كما يفرد ريت�شارد�شون ف�شول لكيفية ا�شتخدام كل منها بنجاح يف 

املقرر. لذا يعد الكتاب م�شدرا مفيدا للمعلم الذى يحتاج اإىل الإملام املبدئي بكل نوع من اأنواع التقنية و 

اىل ن�شائح مب�شطة ل�شتخدامها يف الف�شل.

Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (2011). Teaching tips: Strategies, 
research, and theory for college and university teachers (13th ed.). Belmont, 
CA: Wadsworth Publishing. 

يعد هذا الكتاب مرجعا موجزا لأ�شاتذة اجلامعات و الكليات. و تتنوع املو�شوعات من ت�شميم املقررات 

اىل �شبل مواجهة الطالب امل�شاغبني. وفى الف�شل اخلا�س بالتقنية ي�شرح �شفني�شكي    و ماكيت�شي بوجه 

عام اأدوات التقنية ال�شائعة ال�شتخدام يف مرحلة التعليم العايل، و يعر�شا ا�شرتاتيجيات تطبيقها بنجاح 

يف قاعة الدر�س.

Tice, S. L., Jackson, N., Lambert, L. M., & Englot, P. (2005). University 
teaching: A reference guide for graduate students and faculty. Syracuse, NY: 
Syracuse University Press. 

مثل: كتابي جرو�س دافي�س )2009( و �شفني�شكي و ماكيت�شي )2011( يناق�س هذا الكتاب مو�شوعات 

ال�شيطرة. يف  و  التقييم  اإىل  املناق�شات  و اجراء  املقرر  العايل بداية من ت�شميم  بالتعليم  كثرية خا�شة 

الف�شل اخلا�س با�شتخدام التقنية يناق�س تاي�س و زمالوؤه نظريا تاأثري كل من احتياجات املعلم و قدرات 

الطالب و اأهداف املادة و دعم املوؤ�ش�شة التعليمية على اختيار التقنية امل�شتخدمة. كما ي�شرح ا�شرتاتيجيات 

زيادة التوا�شل و التفاعل با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية.
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