
بعلراالجزءا

لتقنيةاتظوير

منالمقنيلأالمجهيزاتوفقهاطورتالميالطرائقعلىالرابعالجزءفيالتركيزيمم

الرابعالجزءمؤلفوإليهيشمرماإن-!.Bسأولطبيقولعزيزهاالمدرشىطرائقدعمأجلى

لاالإنترنتشبك!بوساط!المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمأنهودومأ،محددةإشارة

أهدافلطبيقعلىيشجعهمولاالشبكلأعبرالمعلمتجربلأخوضعلىالطلابيشجع

شبكلأبوساطلأ-!BLفيالطلابأنيموقع.السياقعلىالمعممدةغمرالمعلم)أنشطلأ(

اسسمالإعادةفكرةفإنوهكذاالاسشاجيلأالمعلمطرائقفيسيسهمونالإنترنت

فينفسهاالمعطياتكلهمالطلابيمعلمأنسيمضمناقمصاديلأفرصلأبصضهاالأدوات

المعلم-عنواضحلأغمرصورةمجردالفكرةهذهإننفسها.وبالطريقلأنفسهالوقت

الواضحفإنذلكمنبدلا.مباشراأوالإنترنتشبكلأعلىمعممداالمعلماهذأكانسواء

-!BLلدريسطرائقلدعملاالميوالوسائلىالأدواتلطورهوهناالكمابفصولفي

الميوالمعلمالمدريسطرائقوكانتصممتقدوالوسائلىالأدواتهذهولكن،فحسب

لطويرها.تمالميالأمورطليعلأفيالطالبعلىلركز

المنطقيالحوارأنوالإبداعيلأبالتصميميتعلقفيماالدراساتهذهمنالواضحمن

اعي.وابدفعالالإنترنتشبكلأفيهيستخدموسطتصميميستلزمالحاسوبعبريتمالذي

يمكنكماالتصميمهذالمنلمفيدا،avenscroftه2)50اقترحهالذيالتعلميبدونظام

الآتي:منلهذاالتعلمنظاموصف

الميالمعليمي!الطرائقمزيجوخصوصأالصل!اتذالنظرياتعلىيعممدنظام.

.محددةلعلممشكلاتسمعالج
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أنهماكمامرلبطانالفكريوالمنمرالحواريلأالعمليلأفإنوهكذاوممكاملىكلينظام.

مناسبلأ.جماعلأوفيملائمثقافيوسطفييجريان

والطرائقالمحفيزيةالسلوكيةالطرائقبينالموفيقالنظامهذالإمكان.

لاتشجيعيةطرائقإلىيحماجالحاسوبعبرالحوارلأنالاجمماعيةالاسساجية

اعممادالضروريمنأنهRavenscroftيعمقدالمباشر.الحوارفيتطبيقهايمكن

الناسدعوةبأهميةالاعترافلإمكانناويصبح(الامكانية)للقدرةالسلوكيةالأفكار

المشاركة.علىوتشجيعهم

كبيرحدإلىالمدريسوطرائقيمماشىوالوسائلالأدواتتصميمبأنكماعةهناك

المحددةالطريقةبهذهالنظامهذايمبنوالمالرابعالجزءمؤلفيأنمنالرغمعلى

ذكرناها.الي

بسببأنه-!Bسأالمناهجتقويمبينكيفالعاشرالفصلىفييصف

Erasmusفيالطلابعددلزايد University Rotterdam)!تحدثواقدفإنهم)!أس

فقدوكذلكالمعلمقضايابعضمناقشلأوقللأالمعلمفيأهدافهمتحقيقفرصلدنىعن

بمطوير!أس!فيالنفسعلمقسمأبدالذ.والمدرسينالطلاببينالهوةلفاقمإلىأشاروا

خصوصأنذكرالأدواتهذهبينومنالسلبي!.النقاظهذهلمعالج!الأدواتمنعدد

وسطولوفروالطلابالمدرسينبينالحوارإطاللأإلىلؤديالممزامنغمرالمواصلىأداة

هذهمنكللراأنودراسمها،أخرىأدواتلطويربعدالطلابأدركلقد.مشتركعملى

نإ-!.BLفيأساسيلألعدالميللمعليمالإدراكيلأالبنائيلأالطريقلأعلىلبنلمالأدوات

مادةفهممنالطلابليممكنصمملعاونىلعلمأسلوبهو!أس!فيالمطبق-!BLشكل

بعبارةأوالإدراكيلأ"!البنائيلأالأسلوبهذايدعىوباخمصارول!ظيمها.الاخمصاص

إشكاليلأحالاتبشأنالمعرفيالبناءعملياتل!ظمحيث"،المعلوماتمعالجلأأدق!بنائيلأ

ولنظيممحددسياقفيالحالاتهذهوضععلىوسماعدهمالطلابلمفكلرتحديألشكلى

لعلمها.يجبالميالمعلومات
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285التقنيلاتظوير

-!،BLمناهجلدعم!ورتالميا!دواتمنالعديدأنهوهناالمؤلفونيوضحهماإن

طريق!لدعمفقطمنهابعضأولكنالآنإلىلزالوماالسابقفيموجودةكانتولعزيزها

toيقدمالإدراكيلأ.البنائيلأالطريقلأسممىلعليم Winkel et alمنالعاشرالفصلىفي

ليصورالنظامهذاصمم.المعلممحموىإدارةنظامهيالمي6PsyWeالكمابهذا

P-مبادئ BLزيادةإلىالنظامهذاويهدفوالمفصيلى.الذاليالموجيهمثلىالأساسيلأ

اليلأ.الذالدراسلأأثناءالفرديالمعرفيالبناءتحقيقفيالطلابفرص

أداةصمم!كلفعشرالحاديالفصلفيRonteltpىفرول!لتابيوضح

POLARISمأفيالطالبتعلملزيادةوسمللالتكونB!-استخدامطريقعنوذلك

طورتإذ.PSyWebقبلالأصلفيPOLARISأداةاستخدم!لقدالشبكلا.تفنملا

مبادئعلىالبدايةفياعتمدتوقدجديدةجماعيتواصلأداةلتكونالأداةهذه

الموقف(حسبيعذلالذيالتعلمومبادئsituatedlearning)ذاتمأالموجهالتعلم

التربوية.

وتحسنالإبداعيالعملىلدعمولكلهامنظمحوارلوحكأنهاهذهالمواصلىأداةلبدو

واعادةوالمكاملىوالمقارن!والحواروالمشارك!الكماب!طريقعنمسممراتحسينأالأفكار

منعملواقدالباحثينأنهوالدراسلأهذهفيالبارزالشيءإن.المعلوماتوبناءل!ظيم

والطلابالمدرسيناحمياجاتلملبيلأوعدلوهاالمعلمعمليلأفيالأداةهذهدورإدراكأجلى

-!.BLطريقلأيطبقونالذين

عندماحمىمهمأأمراالجماعيالحواربهايمصفالميالمعقيداتإدراكويعد

خصائصليمضمنمحددةبطريقلأالحواراهذصممالذ.ممزامنغمرالحواراهذيكون

المعقيدات.هذهسمببهاالميالأضرارعنللمعويضفعالايكونحمىمحددة

تحمويالميالأحدثPOLARISنسخلأRonteltap"رونملمابيصفحال،أيوعلى

يمموفيهاالجماعلأضمن(KnowledgeBuilder)المعرفلأبئاءالأول:عنصرينعلى

للآخرين.المعلوماتالمشاركينمنكلىيسردثمومنالمعلوماتلبادل

لعالجوفيهالشخصيالصعيدعلى(KnowledgeManager)المعرفلأمديروالثانى

بعد.فيمااسمخدامهاليممولخزنالمعاوننمائج
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Beaumontوسوشينغلمومونتيحللى and Swee Chengأدواتاسمخدامدوافع

هذامنالأخمرالفصلىفيالإنترنتشبكلأبوساطلأ-!BLفيالمعاونأجلىمنالمواصلى

مثلىالمواصلىأدواتباسمخدامالاصماممنالدراسلأبهذهللقيامالحافزينبع.الكماب

Webcams9نص SMSومؤتمرISDNالأدواتهذهمنبعضالفيديوولكاملىبوساطلأ

)س!سأ3(.الافتراضيلأالمعلمدمئاتفي

هذهاسمخدامإمكانيلأهوتحقيقالدراسلأبهذهللقيامالمؤلفحفزالذيالسببكان

معينلأفوائداتذمحددةأدواتهناكأنوالمأكد-!BLفيالأمثلىالاسمخدامالأدوات

للوصوليبنىالذيالمعلممخزنلطورإند.سأ!-!ضروريلأمشوعلأأهدافإلىللوصول

الطالب.مصلحلأعلىويركزمعينهدفإلى

SCL)المخزنهذاصمم Portalالميالمعلوماتتقنيلأمدرسلأفيليسمخدم-؟

Temasekفيافتتحت Poly technicمنللمأكدفرصلأالمخزنهذاوفرسنفافورة.في

ساهمإذ-!.BLبرامجفيالمخزنفيالموجودةالموادواسمخدامالمعليماتلطبيقمسموى

في-!BLالمدريسبطرائقالاصماممعجنبإلىجنبأوالمقني!والموادالمواردلطور

الدراسلأ.هذهلإجراءالقرارالخاذ

Ravenscoftرفينسكوفطرحهاقضايا-عديدة-بطرائقالفصلىهذايناقش

قدالأدواتلعددأنالمؤلفونوجد.إليهوششد-!BLيساندلعلمنظاملصميمعن

الحوارالطلابعدإذ،أخرىدراساتفيمشابهلأنمائجهناكوكانالطلابلعلمسهلى

بالاسميعاب.تتعلققضاياولإيضاحالقرارالخاذأجلىمنضروريأالممزامن

P-دبالنسبةالممزايدةالممزامنالحوارأهميةملاحظةالممحمن- BLهذافي

والمعاونالتقنيةأدواتوأشكالالمطبق-!BLنوعبينالوثيقةالروابطلضمانالكماب

المسمخدمة.

وجهاتإلىبحرصالاسمماعضرورةعلىالكمابهذامنالأخمرالفصلىيؤكدكما

.الطلابنظر
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هناكأنيبدو،أعينهمنصبالطلابووضعواهناالمؤلفينأهدافتباينتيينما

شبكةبوساطة-!BL.نعوتصورهمالطلابيفعلهبمايمعلقفيماافتراضيأفراغأ

تعلمهميضمنلاأويضمن-!BLأنيعتقدونالطلابكانإذاوفيما،الإنترنت

فعالة.بطرائق
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منهاجدراسةرقميا:دعماالبنيويةالتظيمطريقةدعم

النفسعلمعلىالمرتكزةالمشكلا!

ممدمة:

عديدةوآمالطموحاتظهورإلىالعالمأنحاءجميعفيالإنترنتانمشارأدىلقد

جودةذيمحموىوتقدلملخزينعلىالقدرةألهمت.المعليمتجديدعلىقدرلهابسبب

لدليممايطورواكيبالمعليمالمهممينوالمعاونالمواصلىدعمفرصإلىبالإضافلأعاليلأ

أس.40ول*!43،دة3م!أ+دااء4*)2"2كليأجديدةطرائقلطويرأولعليمي!طرائقمن

اتذمعرفلأبناءفيفعالبدورالقيامعلىالطلابهذهالمعليمطرائقمنالعديدلشجع

آخرين.طلابمعبالمعاونالبناءاهذيممماوغالبأفرديأبناءمعنى

علىسماعدقدالميالكبمرالسابقلأالأبحاثكممنالانمفاعيمملم،الحظولسوء

annafinand,)3002المعليميلأالمطبيقاتلطوير Kim+والمعلمالمعليممجالفي

Mioduser(,436)0002حللىلقدالشبك!.عبر et alالإنترنتشبك!علىلعليميأموقعأ

.للآمالمخيبلأنميجلأإلىولوصلى

معفعاللأمشاركلأالطلابمشاركلأتتطلبلدريسيلأطرائقالمعلمينمنكللريفضلى

اسسملوافقدذلكومعالبنيويلأ.الطريقلأأساسيبشكلويفضلونالخبراء.ومعزملائهم

ومسختوالمحكمالسيطرةإمكانيلأالطلابسلبتالميالشبكلأعلىالمعليميلأالمواقع

فقط.معلوماتاسسادةعنعبارةلمصبحالمعلمعمليلأ

Mioduserوصف et alولراجعالمقنيلأ،بشأن!تقذمأنهاعلىأبحاثهمنمائج

ioduser)أكبر"بنسبلأالمدريسطرائقنوعيلأفي et 73:0002,1a.منكشرلشمرس

أبحاثإلىأوسابقلأأبحاثوجودعدمإلىضمنيبشكلالحاليلأالمعليميلأالمطبيقات
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كيف،لمن،للعملىهوالمناسبعماالقليلىإلايعرفلافإنهلذلكونميجلأضعيفلأ.صللأاتذ

Hannafinand,3002؟)وأين Kim).

EURفيالنفسعلمقسمطورلقد- PSyWebالسابقة.الاعمباراتعلىاعممادا

النفسوعلمالتربويالنفسعلممجالفيالأبحاثنمائجعلىPSyWebتعممد

أثناءالطلابتعلمأنشطةدعمإلىبالمحديدتهدفكماالمعليمي.والمصميمالإدراكي

وكانكلها.الدراسةعمليةيديرمحموىإدارةنظام!SyWebتعد.الذاتيةالدراسة

9991annafin)المضوحالمعلملبيئاتHannafinوصفمننابعأتطورها et al+

قاماليالمعليمفيالابمكاربظاهرةيمعلقفيماالمبادئذاتالطريقةعلىواعممدت

.(Koschmann،!al)6991.بموصيفها

Koschmannأءنصحوقد etيلي:بمافعليأالتربويالمطبيقفكرةابمكارقبلى

.محددةلعليميلأمؤسسلأالأساسيلأفيالمعليموأهدافالمعليمنموذجلوضيحأ-

.النظريالمعلمنموذجمعينسجمأنهمنللمأكدالمعليميالمطبيقتحليلى2-

المحليلىنمائجعلىاعمماداالمعليميالمطبيقلمطويراللازملأالاحمياجاتتحديد3-

المعلم.نموذجحدودضمنالسابق

أوتقنيلأموجهلأحلولعبرالمعلماحمياجاتتلبيلأاحممالاتمنالطريقلأهذهتقللى

.الإطلاقعلىلعلميلأحاجلأأيدونالحلولتقدم

BL!-الأساسيةومبادئه

اكسمابإلىيهدفلعاونىلعلمشكلىبصضه!أس!-فيطبقكما-!-BLيطبق

بنيوي!يأدقبصيف!أوالإدراكي!"البنيوي!يأحيانأيسمىكما.ولنظيمهاالاخمصاصمادة

,Derry)"المعلوماتمعالجلأ ;6991 Marshall, ;6991 Mayer, ;6991 Save + and

0002,Duffy,,5991 Schmidt andMoust)
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المدريبأجلمنكافوقتتكرشىبوجوبالاعترافتمقدأنهمنالرغموعلى

)"!ة3الأهمالمنهاجهذاهدفليكونالمعرفةاكسمابحذدفقد.مهمةمهاراتعلى

5991,Berkelet al.)دعمفيمحددبدورالمعلمعمليةجوانبمنجانبكليممح

البناءعمليةنطمت.المعرفيبالحقلالصلةذاتالمعلوماتتطبيقوفيالطلابتعلم

تحديأالمشكلاتهذهتشكلأنالمموقعومن.الواقعمنةمأخوذمشكلاتحولالمعرفي

محددسياقفيالمعلوماتوضععلىتساعدكماالحوارعلىوتشجعهمللطلابفكريأ

,Barrows)،تعلمهايجباليالمعلوماتتتطيمعلىوتساعد ,8591 Schmidt

أجلىمنالصللأذاتالسابقلأالمعرفلألفعيلىعلىالأوليالحوارمجموعلأساعدت

بصضهاالجديدةالمعلوماتمعالجلأفرصتتدنىوبذلكالجديدةالمشكللأممطلباتتلبيلأ

DeGrave)معزوللأمعرفيلأمقاطع et al;;1002 Hamilton,;9891 Norman and

9891,Schmidt,;2991 Schmidt,;3991 Schmidt etal).
اكسمابأنمنالرغموعلى.الذاليالمعلمأثناءبمعلمهمالمحكمفرصلأالطلابمنح

علىتحمويالميالنصوصلهمتقدمفلمخاصلأأهميلأذاكانالاخمصاصمادةمعرفلأ

وثيقلأومراجعمواردعنبأنفسهميبحثواكيالطلابشجعإذالضروريلأ.المعلوماتكل

،دة3أ!ط*!!)"!الدراسلأأسلوبالمحسنالطالبتحكميعززأنالمموقعمنالصللأ.

)5991,1a)النقديوالمفكلرالمشكلاتحلىالممشعبالمفكلريحسنوأن(Hannafin and

1997.Land).

Artset,2002)نشاطأوأكثرمستقلينالطلابيجعلأنأيضأالمموقعومن al.)

)مرحلةيدعىالذيالثانياللماءأثناءوجدوهااليالمعلوماتفيالطلابتوسع

Schmidt)زملاؤهموجدهااليالمعلوماتمعمعلوماتهمودمجواالمبليغ(أوالنمل

)3991.

طريقهعنالطلابيمعرف.دراسيمنهاجكلنهايةاخمبارفيإلىالطلابيخضع

-إذفقطللاخمبارالطلابيمسعدلأنوتفاديأ.المنهاجلمحموياتاسميعابهمدرجةعلى

ويقومونأيامببضعةالاخمبارقبلفقطويدرسونالدراسيةجهودهميؤجلونماغالبأ
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هذافينمائجهمتدرجألاتقررفقدقلب-ظهرعنوحقائقدقيقةتفاصيلبحفظ

المكوينفعالأثرذوتقويمياخمبارهوالاخمبارهذالأنالنهائيةالعلامةالاخمبارفي

فقط.

مدىيحدداخمبارفيبنجاحهمدراسمهمحصيللأالطلابيعرفذلكمنوبدلا

المعرفي!المجالاتفيالمعارفمثلىشاملافحصأالاخمبارهذاكان.حققوهالذيالمقدم

لخطى.النفسعلمفيجامعيلأدرجلأعلىللحصولالصللأذاتالمحموىومجالاتكلها

الفردي!المعرف!لطورمعمنسجمأالفردي!معرفمهملطوركانعندماالاممحانالطلاب

أقرانهم.لدى

والشامللأ-المكراريلأبنيمه-عبرالطلابيحققهالذيالمقدممدىاخمبارشجع

الدراسي.العاممدارعلىمسماويألوزيعأجهودهملوزيععلىالطلاب

الواسعلأالمعارفلذكرتقويمإلىالطالبحققهالذيالتقدممدىاخمباريهدفكما

الطلابيمنحمماقصمرةفترةخلالمحددةمعارفتقويممنبدلاالأمدوطويللأ

Van)يدرسونهاالميالموادمحموىأكثرلمحديدحريلأ Berkel et al, ;5991 Van Der

6991,Vleutenet al).

التظيميالتظبيىتحليلى

معارفهمويطوروا،يمعلمواكيللطلابعديدةنطريةفرصتوافرمنالرغمعلى

مشكلةأه!"!،نأProblem"يسمىمايعد.الفرصهذهمنيمللالتربويالمطبيقفإن

اليالفرضيةإلىهذهالاسمضاءمشكلةوتشير.المشكلاتهذهمنواحدةالاسمضاء

oschmannet,6991)عنهالمعبيروقتحسبيمغيرالطالبرأيإنتقول al.ى

الجماعي،الحوارفيبعدفيماالطلابمشاركلأمنالأوائلىالطلابمشاركاتتحد

لنوعيقللىمماالمشاركاتتلكفيسلبأباكراشاركواالذينالطلابآراءلؤثروقد

إدراكأالمفاهيموالطلابالمدرسونيدركأناحممالأيضأذلكويقللىالنظر.وجهات

طريق!كلفيممأصل!ضعفنقط!الاسمضاءمشكل!PollingProblem'لعدخاطئأ.

النقلىمرحللأفيأخرىعمليلأمشكللأالوقتويعدالجماعيلأ.المفاعلاتعلىلعممدلعليم

المرحللأهذهفيمحدودزمنيعطى.والمبليغ
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ساعاتأثناءعليهاحصلواالميالمعلوماتكلىودمجلنقلىطلابعشرةمنتتكونلمجموعلأ

أعمالهمعنللحديثالفرصلأاغشاممنفقطالطلاببعضتمكنالذاليلأ.الدراسلأ

لشكلىقد.لعلمهمبعمليلأيمعلقفيماراجعلألنذيلأعلىللحصولفقطمحدودزمنويبقي

فرديلأبصورةالعملىمنالطلابالأداةهذهتمكنإذ،المشكلاتلهذهحلارقميلأأداة

الأداةهذهمواصفاتلمسجمأنيجبالمقليديلأ.والمكانالزمانقيوددونمامشكللألحلى

Koschmann)،وتقويهاالأداةهذهلدعمهاالميالمحددةالتربويلأالطريقلأمع "! al

الموسعولشجيعالمشكلاتبشأنالمعلمعملياتل!ظيمعلىالأداةهذهوسماعد(.6991

مابشأنشخصيلأبخياراتللقيامالطلابوتقويلأالجديدةالمعارفبناءوسمهيلىالمعرفي

المكسمبلأ.المعرفلأيخصفيماالأمدطويللأالذاكرةولعزيزيدرسونهالذي

التمنيةباستخدامالمشكلاتحلىعلىالمرتكزللتظمالسابمةالتعزيزات

!-مناهجلدعمالماضيالعقدمدارعلىالإلكترونيلأالأدواتمنعددلطويرتم

BL.بعضأيضأيمضمنالذيالآليالمقطعفيالأدواتهذهمنعدديوصفولعزيزها

لعليميلأ.إدراكيلأبنيويلأطريقلأضمنالأدواتهذهاسمخدامإمكانيلأعنالاعمبارات

(CLL)التعاونيمختبرالتظم

فيه-!BLاجمماعاتلعقدكيبنيخاصأماديأمرفقأالمعاونىالمعلممخبريعد

(6991,oschmannet alقيم.ى(oschmann et alمعهدهمفيالمعليميالمطبيقى

منعشروالثانىعشرالحاديالفصلينأيضأ)انظرالممنهج!طريقمهمعلىاعممادا

الحواراتلمعزيزوملحلأماسلأحاجلأهناككانأنهإدراكإلىوخلصواالكماب(هذا

بالفيديووأنمصورةواقعيلأحالاتإلىالوصولمنالطلابيممكنأنيجبالجماعيلأ.

معوملاحظالهممواردهملبادلمنتمكلهموأداةالمواردمنكبمرعددلديهميكون

هذاإلىالرجوعويمكنمجموعمهممشاوراتعلىيحمويسجلىإلىبالإضافلأزملائهم

نأيجبكما.التربويالمطبيقلطويرفيذكرناماكلىيسهمإذ،اللزومعندالسجلى

لعددولشجيعاسميعابهاأسيءالميالمفاهيملموضيحفرديلأإرشاداتالطلابإلىيقدم

محليلأ.بشبكلأممصلىشخصيحاسوباسسمالطالبكلىيسمطيعالمجموعلأ.فيالآراء
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شبكلأعبرحقيقيينلمرضىبالفيديومصورةواقعيلأحالاتمشاهدةالطلابلإمكان

الموجودةالمعليممواردوكذلكالمكمبلأفيالمعلممواردإلىالوصولولإمكانهم.الإنترنت

جهازعلىحواسيبهمشاشاتيشاهدواأنللطلابيمكنكما.الإنترنتصفحاتعلى

محلىالعرضشاشلأتحلىكما.الآخرينالمجموعلأعناصركلىيراهأنيمكنالذيالعرض

إليهيصلىأنويمكنشخصيلأملاحظاتالطلابإليهيرسلىأنيمكنالذيالألمضاللوح

محموياله.ويعدلالآخرينالمجموعلأأعضاءكل

تتماليخارجهاأوالاجمماعاتضمنالمجموعةمشاوراتعلىالاطلاعيمكن

يطلبواوأنالنهاي!فيلهامحددجوابلاأسئل!المدرسونيسألأنيمكنكما.لوجهوجهأ

ولمشجيعهمالطلاباسميعابتقويملسمهيلىوذلكفرديبأسلوبعليهاالردالطلابمن

الإدراكي،البنيويالمنهاجمعCLLلوافقمنالرغمعلى.الحرةآرائهمعنالمعبمرعلى

الاحمياجاتيلبيلاسأسأشافإنالتربويالمطبيقبالفعلىيننيقدسأسأشاأنمنالرغموعلى

محدد.وقتفيلذلكمكرسلأغرفلأفيالمجموعلألقاءاتبدعممحدودإنهإذ،كلها

مامشكللألحلىالعملىمنالطلابيمكنحلاأنإلىالتربويالمطبيقتحليلىأشارلقد

فيه.مرغويأأمراكان،والمكانالزمانعواملىعنالنظربصرففرديبأسلوب

POLARISالمظومات(استعادةونظامالمشكلةعلىيركزالذي)التظم

6991oschmann)اعممدهاالميالمبادئذاتالطريق!منانطلاقأ et alقيمى

)2002(Ronteltap and Eurelingsمعلأجافيلربويلألطبيقاتعدةchtلقد.أولكمدقيول

Ronteltapواجه and Eurelingsلشابهمنالرغمعلىالمشكلاتمنمخملفلأمجموعلأ

Koschmann(،6991)وصفهاالميالمعليميلأوبرامجهممناهجهم "! al.

مدارعلىأدىقدالجامعلأهذهفيدراسمهمبدؤواالذينالطلابعددلزايدإن

زيادةوالىالمعليميلأمشكلالهمومناقشلأللالتقاءالفرصعددتقليصإلىالسنوات

والمدرسين.الطلاببينالهوة

Ronteltap(2002)أسسلذلك and EurelingsبرنامجPOLARISيرمزالذي

يوفركيالنمائجهذهعلىاعممادا(المعلوماتاسسادةونظامالمشكللأنحو)المعلمإلى
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والطلابالمدرسينمعالحوارإطاللأعبرهايمكنممزامنلأغمرلواصلىأداةللطلاب

لعلمهم.بأمورالمرلبط!المكموي!المقاريرسمليمأجلىمنمشترك!عملىلمئ!أيضأولمؤمن

البنيويلأالمعليمطريقلأدعمعنيعجزفإنهالإيجابيلأPOLARISمزايامنوبالرغم

الإدراكيلأ.

أهدافوتكونلوجهوجهأاللقاءاتعلى-المناهجهذهل!غالبأالمعاونيقمصر

نأويماولمطيمها.الرئيسةالاخمصاصمواداكسمابهيالأهمالمناهجهذه

POLARISدعموسائلأوتقديمهأوالرئيسالمحموىلمطيموسائلعلىيحمويلا

يحققلا3*ولصأه!فإنالدراسةفيالشخصيةرغباتهمباخميارللقيامالطلاب

.الأهدافهذه

الثانويالتظيمفيمدرسمشرهـمع!ل!+3

eSTEPدعمونظاممعرفيلأشبكلأمنيتألفالإنترنتشبكلأعلىمنهاجعنهوعبارة

5002( -! BL,.!!المعرفيلأالشبكلأتعدسwledge Webيستخدممواردمكتبلأ8د!ه

فائقنصيكتابhypertextbookمنالمعرفيلأالشبكلأهذهوتتكون،الإنترنتشبكلأفيها

أشرطلأعلىالمصورةالحالاتمنالعديدتتضمنكماالتعلمعلومعنمتعددةونظريات

علىمباشرااعتماداالمعرفيلأالشبكلأتصميميعتمدحقيقيلأ.تعليمتجاربتصورفيديو

لتعكسأنيجبالمهنيلأالتطبيقاتفيبالمفاهيمالمتعلقلأللمعرفلأالركيكلأالبنيلأأنالاعتقاد

الموارد.وفقهالتظمالتيالطريقلأفي

الطلابتحفيزأجلىمنالمعليميلأمناهجهمبمفيمرالمدرسونينصح،لذلكونميجلأ

ممعددةحالاتدراس!أجلىومندقيقألفحصأبالمفاهيمالممعلقالمشهدلفحصعلى

ممعددة.زوايامنفرديلأحالاتمشاهدةأجلىومنالواحدةالنظربةلحظيةلوضح

دعمإلىأساساالنظامهذايهدفمختلفلأ.بطرائقمأ!-!دعمنظامتصميميمكن

ومرحللأصغيرةلمجموعةتصميميعملومرحللأفرديوتحضيرفرديةدراسلأمرحللأ

تجاوزهاالطلابعلىالتيالخطواتمنأكبرعددإلىالمراحلهذهلمقسم.الفرديالتأمل
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التغييراتببعضالقيامالضروريمنفإقSTEPEمزايامنالرغموعلى.التواليعلى

.الكتابمنالفصلهذافيالموصوفةالتعليمطريقلأفيالأساسيلأ

جوهريةمسائلوفقهاالطلابيمعلمأنيجباليوالطريقةالمواردثمظيميعد

حصولعلىللمأكيدوالمحموىكلهاالمشكلاتتغييريجبإذ،eSTEPتصميمعند

فيالممعددةالمنهاجأفكارولدمجالمركزيةالمفاهيمبينتجرياليالمعقدةالمفاعلات

.الممعددةالمشكلات

فكريلأبطريقلأالمفاهيمعلىيطلعواأنالطلابعلىبأنالاعترافمنالرغمعلى

Spiroet,1995)للمعديلىقابللأ al)المعلمطريقلأاعمبارفإنhypertext - basedالمي

Dollin)ونقاشجدلمثاريزالماالأمثلىالمعلمأسلوبالفائقالنصعلىلعممد and

7991,Gabbard,;8991 Tergan).

منآخرمهمأقراراالذالي!الدراس!مرحل!لشظيمالنظري!هذهاعمماديعدكما

.eSTEPفيالخذتالميالقرارات

التصرففرصيقللeSTEPولكنبحري!.التصرفعلىعمومأالطلابيشجع

يجبالتيالمحدودةالخطواتمنعددإلىالذاتيالتعلممرحللأيقسملأنهوذلكبحريلأ

منتجأيقدمواأنالطلابمنeSTEPيتطلبوأخيرا،.الأخرىتلوالواحدةإنجازها

التربوي!.النظروجه!معدومأهذاينسجملاوقداتي!الذدراستهمأثناءتعاونيأ

أكثربشريدعمعلىتحمويأنالمعليميلأالمؤسسلأعلىفإنالمطبيقي،المسموىوعلى

علىالمنهاجهذاعيوبمنالنقطلأهذهولعدكلها.المنمجاتهذهتقويمأجلىمنبكثمر

س!".(2002)ديرييصرحكماالإنترنتشبكلأ

موزعتعاونيمفتوحإبداعيتظمبيئة

en)البيئلأهذهلعد Cooperative DIstributedه"CROCODILE CReative

arning Environment)لدعمافتراضيأوسطأمحأBL!-0002الموزع(,Miao).
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P-لبيئ!الأساسيالمكونصمملقد BL!ينتقلىحيثافتراضيأمعهداليكونالافتراضي

مخملفلأ.أماكنفيمحددةوعواملى،أدواتعلىللعثورآخرإلىمكانمنالطلاب

!-شبكلأهي:المكوناتهذه-!.BسأمكوناتمنثلاثلأCROCODILEتتضمنكما

BLووثيقلأBL!-سأومخططB،!-شبكلألوجهإذBL!-عبرالمعاونىالمعلمعمليلأ

ولوضيحها.ومناقشمهاالمشتركلأمعارفهمسبرمنالطلاببممكينالمشكلاتمعالجلأ

ذإ،المعلمعمليلأأثناءوالخبراءوالمدرسينالطلابلصرفكيفيلأسأ!-!وثيقلأوتمثلى

P-وثيق!تجبر BL!بمحديدوذلكلائقألصرفأيمصرفواكيوالمدرسينالطلابالأولي

.ممنوعوأيهامسموحالمصرفاتأي

وذلكلعاونىبأسلوبلعلمهمخطلأتحديدمنالطلابسأ!-!خطلأتمكنوأخمرا،

.الأفعالهذهبينوالعلاقاتالأفعالبمعيين

فيمناسبأحلايجدونقدلعاونىبأسوبيعملونالذينالطلابأنمنالرغموعلى

كيفي!إدراكالصعبمنفإنهجسديأببعضبعضهميلتقيأندونCROCODILEبيئ!

إدراكي.بنيويمنهاجمعالأداةهذهاندماج

فيهوالعاملينأدواله،الافتراضيالمعهدمجازات)مثلا،CROCODILEيقدم

المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلموثيقلأ)مثلاالمعلمعمليلألشظيمالممكللأوالاحممالات

لطريقلأمناسبلألكونأنالممكنمنالمي(المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمخطلأأو

المعليمطريقلأمبادئفيالجذريلأالمنيمراتبعضذلكيسببقدولكنالموزعالمعلم

حاليأ.لوصفالميالطريق!هذهولطبيق

كلىلأنالفردي!المعرف!بناءعملي!الحلىهذادعمكيفي!إدراكأيضأالصعبومن

الي!.الذالدراس!مرحل!منهاجمعأليقررواالآخرينزملائهعلىيعممدطالب

Guzdialet,6991)مثلأيضاهناالذكرأخرىدعمأجهزةتستحقكما al

5,et al,،)5991 * Web. SMILE (Guzdial et al!م!م!سةحأ!!لMCBAGEL

7991,Lautenbacher et 1a7991),مأ(!ول CALE (Mahling, 991 ،)5 Co).
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علىالمرلكزالمعلمفيتحديداالمعاونىالمعلمجوانبلدعمالنظمهذهطورت

لحلىمعأالعملىمنالطلابمجموعاتتمكينإلىالنظمهذهوهدفت.المشكلاتحلى

مشتركألمضولوحممزامنغمرحوارلوحمنغالبأالأدواتهذهتتكون.المشكلات

ومع.واحدمكانفيالمجموعلأأعضاءيكونلاحينالصحيحالمسارعلىطالبكللإبقاء

البنيويلأالطريقلأعلىهناالموصوفالمنهاجيؤكدPOLARISفيالحالهيكما،ذلك

منالرغموعلىالاجمماعيلأ.البنيويلأالطريقلأعلىالتركيزمنبدلاللمعلمالإدراكيلأ

تلبيلافإنهاوالمعلوماتالالصالاتتفنيلأICTلدعماممدادالؤمنقدالأدواتهذهأن

برنامجنا.فيالرئيسلأالمعليميلأالمناهجاحمياجات

الأفرادلدىالمعرفيالبناءلدعمأداةبصفتها-PSyWebمواصفات

PSyWebالطلابفرصزيادةإلىولهدفالمعلممحموىإدارةنظامعنعبارةهي

فيالموجودةالمعلممواردآلافالنظاميديراليلأ.الذالدراسلأأثناءالفرديلأالمعرفلألبناء

المواردلعاملىلا.الأربعالسنواتمدارعلىالنفسعلميدرسونالذينالطلابمنهاج

وفصولوهي:المقالاتهذهالمعلملمواردفئاتعشرتحديدتمإذ،نفسهابالطريقلأكلها

الإلكترونيلأوالفصولالإنترنتومواقعالفيديووأشرطلأوالمشكلاتوالمحاضراتالكمب

المفاعليلأ.والمجاربالممحركلأوالصورالإلكترونيلأوالعروض

.الطلابلدىولعزيزهالمعلمنشاطاتلدعمالنظامفيلعليميلأتقنياتمجموعلألدمج

-!.Bسأنموذجسياقفيبالمفصيلىالمقنياتهذهسنصف

سياقابصفتهاالمشكلات

هذامنسابقلأفصولفيذكرناكما-!BLسماتمنمهملأسملأالمشكلاتلعد

فيأثرأيضأالمشكلاتولهذهبالمعانى.ممملئأسياقأالمشكلاتهذهلوفرإذالكماب،

الطلابلعلمأسبابيمضمنالذيالسياقهذاحديثأ.يؤثرالمكسمب!المعلوماتلنظيم

فيماالمعرفلأولطبيقاسسادةعلىالطلابقدرةعلى-المعممدةالجماعيلأالنظرووجهلأ

6991,la:(Koschmannet,)9891بعد (Brouun etal).
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.PSyWebإلكترونيأفيالمنهاجالمسمخدم!فيالمشكلاتحدوثلكررفقدلذلكونميج!

كلىعرضمعمدمجمهم!دراس!مقترحاتعلىيحمويإضافيشريطأيضأهناكوكان

معينلأمشكلاتاسمخداممنالطلابالشريطاهذمكن.(15-أالشكلىانظر)مشكللأ

CGTV,;3991)المقترحلأالمعلممواردوسبرفحصطريقهاعنالطلابيسمطيع

5991,Saveryand Duffy).

!م!!ث!قي،،--لطع!-كل!كطر

"O-d5!ا!كه

!

جالب!

!

!

!ب!المم!بم

ج!سيم!

،تاس!.ساء.!ها""-كه-مم!،هFORي!"ولا+.3)

مىش!:،!ى!؟س!قآ!تهـ-به!متن!ض-.مها

40،فء.ول" Coll theبر!قتمحت!ضس!ءكا5+لأ*!ه!مدولاله

!3"ا-،.!م!س!ىي!س!موول!سى"سمماا،
-أر-،م!----."ص!ا----------مض.مممه،،،

سم!مشلمر"-ثه،ء-.-*ا!اس!
!ع..*،ءسعمهصر8r!ا8.!اشه،-
م!م!س!ء3.صمحى.-8"4---"!ح!""- ---عه-سهكه"سا!سا ص!س!ص!*،حمتح!،--.سى!ول"مر-.مى

**م!-،سهمسر.س".W.ء!15ص-
)-m6.-ص!فصى4م!-عيا"سه."سهكله.-حا..!
!ى-!::؟؟?ا.-ء،؟"----4--ييم!!ىكل.عى201

،"+ء-!،"!ج-سمه"---!يا"--،مهصه-""سي

!-س!5-م!سر!ء-سمد
أصاميمسه"،عسممهبصي"-43،مر"ما!و..""؟
مه-تءء--"--8

ييماةى3?لإ"ه*طو*،لا،*8ورهاج!؟"53!."*،!ك!ث

!مص!ص!ص!!صص!!ممه

المقترحالقصلأمصادرمعالبشريلأ"اجلىمنيخجلىوهيالمشكللأيظهر-أ01الشكل

.نشرتحيثالقصلأعلىل!طلاعمراجعمها

-!BLفيالموسع

حيثسأ!-!سماتمنثانيلأمهملأسملأالمعلمعمليلأخلالالموسععلىالتركيزيعد

مفاهيمالذالي-لعلمهموعبروالثانيلأالأولىالجماعيمينالجلسمينل!الطلابلعلم

الطلابيمذكرلاإذمسممر،بشكلإليهاوالإضافلأالسابقلأمعاركفمبمراجعلأجديدة

منأجزاءينشطواأنعليهمفإنلذلكلذكرها.عليهمالميالمحددةالمعلوماتحالا

الممبقيلأ.المعلوماتبناءلإعادةالأصليلأالمعلومات
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لمذكركافيأيعدلمالبناء-إعادةعملي!-فيمالمفهوموحيداذهنيأتمثيلاأنثبتلقد

Koschmann)كللراأومبسطلأجزئيلأبناءإعادةاهذعنوينجمكلهاالمرافقلأالمعلومات

6991,etal).المعلوماتبناءعمليلأالسابقلأ(-المعارف-)إضافلأالموسعيساعدقد

المعلوماتبينالعلاقلأيوضحالمعلوماتلعزيزأنواعمننوعبأنهالموسعلعريفيمكن.هذه

ذكرلقد+.amilton,,79919891)السابقلأوتجاربهمالطلابومعلوماتالجديدة

لزيدقدإذ،المعلوماتلذكراحممالالموسعاتلزيدقدلماذالبينالميالأسبابمنعدد

زمن.منذالمخزنلأالمعلوماتلنظيمزيادةأوالمعلوماتلخزينجودةالموسعاتهذه

أفضلىبشكلىولذكرهاالمعلوماتاسميعابعلىالطلابممعددةتمثيلاتسماعدثمومن

(1995,Hannafinand Land,;7991 Spiro etal).!كمالمأالموسعفرصإلىبالإضاف

مخملف!modalitiesمعالمعاملىأهمي!الواقعيالدليلىيظهرمهم!مفاهيمعنأوكلاميأ

Barsalouet,)والمشاعر(والفعلىالخيال) al ,;3002 Goldstone and Barsalou

4002;8991,Pecher etal).السياقفيولنوعهـاالمموافرةالمعلوماتغنىاسسادةيجب

بالمفاهيمالمرلبطلأالمعرفلأوعدالفهمعلىوالقدرةالفهمبينالفصلىمنبدلاالطبيعي

لطبقالذيوالسياقالمعلمسياقبينالمداخلىلزيادةوذلكالشكلياتمنوخاليلأمجردة

المعرفلأ.فيه

الموسع.عملي!لششيطمشوع!عديدةلعلممواردباسمخدام3!6!*لأطورتلقد-

نجاحأأكثربطريق!اللازم!المعلوماتلذكرفيالطلابدعمالمواردهذهلإمكانليس

أكثربطريقلألطبيقهاوفيبسهوللأالمعلوماتهذهلعلمفيسماعدهمولكلها،فحسب

Clarkand)ملأءملأ Paivio,;1991 Jacobson and Spiro,;5991 Koschmann et

5991,al;;6991 Kozma,;1991 Spiro,;5991 Spiro etal)
نفسهالمعليميالأثرخدمتقدالمعلممواردأصنافمنكشرابأنالاعترافتملقد

Jacobsonet;1994)كشرةلعلميهلأثمراتيخدمالمعلممواردمناواحدصنفأوأن )1a

لأثمراتأنواعمننوعكلىفعلىالذيالمعلممواردنوعتحديدبشأنالجدلعنعوضأ

Clark,;4991,)4991المعلم Kozma)بدلاصنفاخميارحريلأللطلابلركفقد
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بهيقومونالذيالمحددالعملىاحمياجاتوعلىلعلمهمأسلوبعلىبناءوذلكآخرمن

8991(,Ayersmanand Van Minden,;5991 Quealy andLangan-Fox)

Tversلأط"!al)،مثلاالمفيمرمفاهيملدراسلأالممحركلأالصورالطلابيخمارقد

لعلمهاتمالميالمفاهيمعلىالواقعيلأصبفلأفيديولإضفاءأشرطلأيخمارونوقد(،2002

(6991,oschmannet alالنموذجصفاتيمعلمواكيتجاربأيضأالطلابيخماروقدى

8991de)المجربلأطريقعنالنظري Jong and vanJoolingen).الطلابينتقيوربما

نظريلأأنكيفليفهمأومانظريلأعنعديدةنظروجهاتليجمعالإنترنتعلىمواقع

Spiroet,)5991مخملفلأحالاتعلىلمطبققدواحدة al)،تمثيلاتيخمارونوقد

سريعلأ.شموليلألمحلأعبرمادخصصيمجالأونظريلأعلىللاطلاعإلكترونيلأ

علىالطلابولمشجعهذهالمخملفلأالمعلمموادلشجوحسنتPSyWebطورتلقد

.(Anderson,)0991اسميعابهمدرجلأوتحسينمعاركفملوسيعالاسممرارفي

تحفيزالمتظم

سأ!-!.سماتمنمهملأأخرىسملأيمعلمواكيالطلابلمحفيزالممبعلأالطريقلألعد

يقارنواكيالمعلوماتنقلىومرحللأاليلأالذوالدراسلأالأوليالحوارأثناءالطلابشجعلقد

يشرحواوكيويدمجوهاويقوموهاالآخرونوجدهاأوبأنفسهموجدوهاالميالمعلومات

مشارك!سسلزمفعال!بناءةعملي!أنهعلىالمعلمصورحاليأ.لواجههمالميالمشكلات

Marshall,;6991،+م)5991الطالبمنذهنيأوجهدا Savery andDu).منبدلا

عدفقدشخصأييفهمهاأنيمكنالمبدأ-حيث-منالميالمجردةالمعلوماتإدخال

تمالميالمعلوماتتحديدفيأساسيأدوراتلعبالطلابيمملكهاالميالسابق!المعرف!أن

يعداللازملأالسابقلأالمعرفلأامملاكفإنوهكذالذكرها.تمالميوالمعلوماتاسميعابها

ويفعلهاالمعرف!هذهالمعليميالسياقيعالجأنيجبكماكاف.غمرولكلهأساسيأمطلبأ

السابق!بالمعرف!يمعلقفيمامباشرغمربشكلىذلكيممماغالبأولكنواضحبشكلى

Norman)مناسبأاسمخدامأاسمخدامهاعلىقادرينالطلابيصبحأنقبلىالمماح!

2991,andSchmidt).
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الحالياسميعابهمعنالمعبمروعلىالسابقلأمعارفهملفعيلىعلىالطلابشجعلقد

شخصي.بشكلالمعلمنمائجببناءللطلاببالسماحوذلك

المعليلفيالنقصأوالمناقضاكمشافمنالطلابهذهالمعلمنمائجتمكنوقد

النمائجهذهومقارنةأقرانهمالسيعابمعالسيعابهممقارنةأوأفكارهممناقشةأو

Hannafin)،3السابقةالمعلمأنشطةبنمائج and Land, ,7991 Savery and u

علىيحمويمجلدباسمخداموذلكالمعرفيالبناءعمليلألبسيطإلىهدفت

علىالطلابالمجلداهذساعدإذ،الملاحظاتلدوينونظامالمفضللأالشخصيلأالأشياء

واحد.مكانفيول!ظيمهاعندهموالمفضللأالمهملأالمعلممواردجمع

هذاضمنالثانويلأالمجلاتمنبهايرغبونالميالأعداديصدرواأنالطلابلإمكان

)انظرول!ظيمهمصفرمنهاجبناءفرصلألهميميحممايحذفوهاأووشمموهاالمجلد

15-2(.الشكل

!!53!ة،!

Lأص!8!قأ
onal StudiesآObservat*

;ndsأ5roduction،ء"اBystander*هـ"! Iآم!Changinلى!

،،قأ9.هـ-لام!

ance and Social Control5!لهئ

!!

،ثتأ-!!101810
ا!فصاء

قل!!

81!!4!!4Psychologyأ،-،ء!
لمح!ئهمص!إاا!

ل!-في!"
fromبر heloinoهعههـاهHow do othe " oreveni-!

!ت

المواردالظلابيجمعحيث،المفضلةالشخصيةالأشياءملفعننهوذج-15:2الشكل

فيه.!نظمونهابالتعلمالصلةذاتالشخصية
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فرصلأيمنحهممماويحذفهاوشمميهاالمعلممواردمنأيالطلابينقلىأنيمكنكما

وأهدافهماسميعابهممعيشاسببماودمجهاومراجعمهاثانيلأمرةالمعلمموادزيارة

5991(,LawlessandKulikowich).مواردبينجديدةعلاقاتلمظيمعمليلألزيد

أساسيبشكلىالاسميعابدرجلأواكمشافهاالعلاقاتهذهلنظيمواعادةالمخملفلأالمعلم

0991(,Lawlessand Brown,;7991 Scardamalia et al,;9891Wittrock).

المتاحةالتعلممواردمعشخصمةملاحظاتالطلابيرفقأنيمكنذلكإلىوبالإضافة

كدلأنهأخرىمرةاستخدامهاوعلىالخاصةملاحظاتهممراجعةعلىالطلابشجع.كلها

للملاحظاتالمخصصالطالبمجلدفيالنسخةهذهووضعتملاحظةلكلنسخةإنشاءتم

اعتمدتالتيللطرائقمشابهةبطرائقملاحظاتهمالطلابيصنفأنيمكنالشخصمة.

دونتالتيالملاحظاتتغميرعلىكادرينوأصبحواالشخصمة"المفضلة"الأشماءلتنظمم

إضافةأوجديدةأخرىمعالموجودةالملاحظاتتوحمدعلىوكادرينحذفهاأوسابقأ

آخرينمعملاحظاتهمالطلابيتبادلأنيمكنكماشيء.لامنانطلاكأجديدةملاحظات

01.3(.الشكلانظر)معهمالتعامليختارون

Folders:تل!ثت

هـآه!م!ورهفهرر
1.1Courseبمى

Freud3بمهـ

31Exam3ثا

Social Psychologyيمثتما

tanA, .B .)6691( Bystander intervention in emergenciesما&Darley, .J M!!،،-بم

"to،!هم3،!ه!ال!ه then ! " to the lهـا!لم!thatمه!*!!مم!ه،

factor!ص toم!،هـ!اهـمه!to!

3 ! Prosocial Behavior. HelpingOthers.ص!
أpresentatiكضه!6theيهيي!2ولكاوو"ص"!ا?8

،2 How does the presence of others prevent people fromhelping53ة،ء ! Johnأ

Interesting video of someone who did research into this field for ages. Arguing the

people!"آ from helpولctors *18 prevent!

الشخصيالملاحظاتتدويننظامعننهوذج-01:3الشكل
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موادلوائحمنلائحةكلأعلىفيصريحبشكلهذاالمعلمنشاظكمابةاقترحلقد

مواردمعالملاحطاتلإرفاقوالاسممرارالبدءعلىالطلابحضأجلمنالمعلم

هدفت.المنتقاةالمعلممادةحسبوذلكمختلفةالملاحطاتكانتكلها.المعلم

معالمعلممواردمن()جزءدمجعلىالطلابتشجيعإلىالملاحطاتهذهكل

لفيد!قد:بعبارةدومأالإلكتروني!العروضلائح!لبدأ،فمثلا.الشخصيةملاحطاتهم

الحصولأوفيالمعرفيالمجالعنشامللألمحلأعلىالحصولفيالإلكترونيلأالعروض

ملاحظالكمعودمجهالديكالمفضللأالعروضبمحميلىننصحكولذلك".ملخصعلى

الشخصيلأ.

تحميلىمنالطلابيممكنحمىالشخصيلأالملاحظاتمجلدإلىإضافيخيارأدخلى

الملاحظاتمعممعددةبوسائلىالمكمويلأالملاحظاتودمجالإنترنتعلىموقعفيالمعلومات

النص.علىلعممدالمي

الظالبسيظرة

المعلم.أثناءالطلابدورعلىهولركيزهسأ!-!سماتمنوالأخمرةبعلأالراالسملأإن

بالاعممادصللأاتذمواردإيجادعلىالطلابالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلميحض

لهذهدراسمهمكيفيلأبشأنالشخصيلأالمبادراتالخاذعلىيشجعهمكماأنفسهمعلى

لرليب.وبأييقرؤونهوممىقراءلهيجبماالطلابعلىيفرضأنمنبدلاالموارد

فيإليهاسيمطرقونمدرسيهمأنيعتقدونالميالمعلوماتتجميعالطلابسيحاول

VanBerkelat;)كافيأاسميعابألعليمهتممايسموعبونلاعندماالقادمالاممحان al

لعلمهممجرياتعنالحديثعندالمسؤوليلأمنالمهربإلىالطلابويميلى.5991(

7991(,Hannafinand Land).لشجيعمنكشرةإيجابيلأنمائجعلىنحصلىأنويموقع

Artset,;7991)يمعلمونكيفاخميارعلىالطلاب al,;2002 Hannafin and Land

5991,Reigeluthand Stein,;8391 Van Berkel etal).

نمائجالإلكترونيةالمعلملبيئاتالطلابالسخدامفيالبحثيطهر،ذلكومع

لفرصإيجاييةنمائجعديدةدراساتتبدي.المسالةهذهعنماحدإلىممناقضة
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وأالصلةذاتالسابمةالمعلوماتمنكثيرايمملكونالذينالطلابعندالسيطرة

كليهما.أوالمدرة

منالقليليمتلكوقالذينالطلابعندسلبيلأحتىأوإيجاييلأأقلنتائجتوجدكما

Dillonand,.الإدراكوراءمامهاراتو/أوالسابقلأالمعارف Gabbard, ;8991 Kinzie

;0991,Lawless and Kulikowich,;5991 Shin et al;;4991 Shyu and Brown

المعلوماتتحديدفيصعوياتمنلعانىخصوصأ--الأخمرةالطلابفئ!أنيبدو

إليهاوالوصولالمعلوماتهذهبانتقاءلرلبطمشكلاتويواجهوناسميعابهمسمدعمالمي

معأ.أوكليهماأهدافهملمحقيقسعيأأحرزوهالذيالمقدممدىمراقب!أو

التعلمبيئاتفيتستخدمالتيالأصواتإلىبسهولةينجذبونأنهميبدوكما

هذهإلىمتكافئينغيرواهتمامأوقتأالطلابيخصصثمومنالإلكترونية

الخاصة.الميزات

Brown)7991(اسمطاعلقد- and Lawlessمنمخملفلأأنواعثلاثلأتحديد

أنواعالنقط!.هذهعنسابقأكمبلمامراجعمهمعلىاعمماداالأقلىعلىالممعلمين

موادعنيبحثونالذينالطلابأي)المعرفلأ"عن!الباحثوندعاهالمبالإضافلأالممعلمين

الموارد!تجاريسمىماأيضأعرفوافقد،محدد(مجالاسميعابلمعزيزلازم!لعليمي!

علىلعممدالميالوثائقمعيمفاعلونوهمممكافئغمروقمأيمضونالذينالطلابأي)

ممحفزينغمريبدونالذين)الممعلمونأي"المبالينغمرو!المسمخدمون،(الإنترنتشبكلأ

المعلملبيئاتإضافيلأعنايلألولىأنيجب.(معنىذاتهادفلأدراساتفيللمشاركلأ

هذهالإلكترونيلأالمعلملمئاتمزايامنيسمفيدونالطلابكلأنمنللمأكدالإلكترونيلأ

سيطرةأنيبدوأنهبرغمالبيئاتهذهمزايامنيسمفيدونالطلابكلأنمنللمأكد

مخملفلأأساليبأربعلألطبيقتملذلكونميجلأ.عامبشكلىفيهمرغويأأمرالعدالطالب

سيطرةمسموياتالأساليبهذهوفرت.الطلابعلىالمعلممحموىلعرض!syWebفي

وكانمعأالأساليبهذهاسمخدمتماغالبأولكنالتتابععلىلعلمهمعملي!علىعالي!

بعضأ.بعضهايكملى
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PsyWebفيالمتبعةالأساليب

الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم

اختيارالمدرسينلإمكاقإذ،المدرسكبلمنتوجيهأالأكثرهوالأولالأسلوبكاق

وغالبأ.الطلابيدرسهاكيالمنتقاةالموادهذهواكتراحالتعليميةالموادمجموعمنمواد

دراسةالطلابعلىالصعبمنكاقلذلكجداطويلةهذهالمختارةالموادلوائحكانتما

التعلمموارديختارواأقالطلابعلىكاقالسببلهذا.فرديةبطريقةفيهاالمحتواةالمواد

يمكنذلكإلىوبالإضافة.لديهمالتعلمأهدافتلبيةفيمفيدةستكوقأنهايعتقدوقالتي

يدرسواباقالطلاب.ونصح"إضافية"أو"رئيسة"بوصفهالائحةكلالمدرسوقيصنفأق

الكافي.الوكتلديهميتوافرلاعندمافقطالرئيسةالدراسةمقترحاتتحتويالتياللوائح

إلىبحاج!الطلابيكونعندماالممهيدي!الدوراتأثناءغالبأالأسلوبهذهاعممد

محدد.معرفيمجالمعالمأقلم

ذإكلها،المناهجمحموياتبمصفحللطلابالمعلوماتلمقدلمالثانىالأسلوبسمح

.المنهاجموضوععلىاعممادافئلأكلىفيالمموافرةالمعلممواردكلىعرضت

أجلىمنوذلكسابقلأمناهجفيدرستالميالمعلمموارداللوائحهذهلضمنتكما

المناهجبينالمعارفلبادليشجعوكيالمكسمبلأالمعارفلطبيقلإمكانيلأالطلابلذكلر

(1989.Scardamalia"! al).

ولكلهاالمدرسقبلىمناخميارهايمملمالميكلهاالمعلممواردPsyWebعرضت

تتضمنالميالمدرسينلوائحلإتمامالأسلوباهذاسمخدمعندماالمنهاجفكرةمعلمسجم

وأبلغالإضافيلأ"المناهج!محموىبصضهابوضوحالمواردهذهصنفتالدراسلأ.مقترحات

فقط.الشخصيلأأهدافهملمحقيقالعملىعليهمأنالطلاب

ماعرضفقدالشاشةمنالأيسرالجانبفيالمدرسوناخمارهماعرضيينما

التركيزعلىالطلابلمساعدةمنهاالأيمنالجانبفيالإضافيةالمناهجبمحموىيسمى

.O1-1(الشكلىانظر)الإضافيلأالمناهجمحموىولصفحالمنتقىالمنهاجعلى
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بالبحثللطلابسمحممامحددبحثمحركالثالثالأسلوبفياسمخدم-

دونعلاقةذاتموارداكمشافمنالطلابالمصفحمكنبينماكلها.المواردعبر

المعلمبيئةعلىالاعممادالطلابعلىكانإذواضحأتعريفأالهدفلمعريفالحاجة

البحثعمليةسمحت،ثانيةناحيةومن.المعلوماتعنالبحثأثناءلإرشادهم

أسئلمهمصياغةفرصةلإعطائهموذلكتعلمهمعلىتمامأيسيطرواأنللطلاب

(1995;Marchionini).

المراجعثبتحسبالبحثمنالطلابيممكنكيتحديداالبحثمحركطورلقد

المفاهيم.حسبالبحثإلىبالإضافلأ

المناهجمسموىعلىالمعلممواردعنمدروسأبحثأالبحثمحركبوساط!البحثتم

ذكرالطريق!وبهذهسابقأ.درسوهاالميالمعلممواردتحديدعلىالطلابلمساعدة

منظوروفقنفسهاالموادمراجع!علىلشجيعهموتمسابقأالمدروس!بالموادالطلاب

Koschmannet,)5991جديد al.;6991 Spiro etal)

عنوذلكالصللأوثيقلأمعلوماتعلىللعثورالدعمعلىالطلابيحصلىأنيمكن

مناسبلأ.بطرائقانمقائهاطريق

أساسيأ،تركيزاالطالبعلىوالأخيرةالرابعةالمعلوماتتقدلمطريمةركزت

الشخصيةالمعليميةموادهمتحميلعلىقادرينPsyWebفيالطلابكانإذ

المعلمموادعولجت.الإنترنتشبكةعلىالدراسةممترحاتلائحةعلىوممترحاتهم

الموادبانتقاءالمدرسونقامعندمااتبعتاليللطريمةتمامأمطابمةبطريمةهذه

عنوانتحتعرضتقدالطلابممترحاتأنهوحطمهملاتمالذيالوحيدالفرقولكن

نوعأيفرضواوأنبدقةالمعلوماتالطلابيعالجأنتوقعنالمد(الطلاب"مخمارات

والمساهمةتعليميةموادإنماجعلىقادرينكانواعندماتعلمهمعلىالخصوصيةمن

awlessand,9891)بأنفسهمإعدادهافي Brown,;7991 Scardamalia et al.)سأ
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وذاتصلةاتذأنهامنللمأكدكلهاومراجعمهاالمعلمموادتصنيفالطلابلإمكان

15-4(.الشكلانطر)عاليةنوعية

المستمبليةالأبحاثوتوجهاتنمديةتأملات:خاتمه

للمعاملمحددةمبادئعلىتعممدطريقةإلىالكمابمنالفصلاهذفيالمطر!تم

!-برنامجتعدأساساليالمعلمنموذجفكرةعلىواعمماداالمعليمتجديدعمليةمع

النموذجاهذالتربويةالمطبيقاتهذهتلبيمدىأيإلىتحليلعلىأيضأواعمماداسأ!

لمحسينحاليأتطبقأداةلمصميماللازمةالاحمياجاتتحديدتمفقد.النظري

التربوية.المطبيقات

المسمعملةالأداةأنتؤكدأمثلةعلىيحمويدليلالحاضرالوقتفييوجد،وهكذا

إلايعرفلافإنهبموضوعيةتحدثناواذا.الأفضلنحوالمعليميةالمطبيماتتغير

لهذهالسخدامهمأولهاتقديرهموبشأنPsyWebدالطلابقبولبشأنالمليل

الشبكة.

عندالدراسةسلوكعلىالأداةهذهتأثيركيفيةعنممبلورةفكرةيوجدولا

عنللمعويضتجريبيةوأخرىتقويميةطريمةبينمستقبليةأبحاثسمدمج.الطلاب

وتقديرهمالطلابقبولعنأوضحصورةلمكوينمسحسيسمخدمكما.العيوبهذه

نطاممنجزءاوأصبحتعليميبرنامجفيالمسحهذادمج.PsyWebدواسمخدامهم

إلىتحديداتتطرقعديدةتقويميةأسئلةباسمخدامتوسيعهوسيممفيهالجودةإدارة

.PsyWebالسخدامجدوى
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2Powerpoint Presentations Problem

*usePowerpointPresentations7Powerpointمملeءental:تا31
an overview of the domain or inة،9لاافى*لأinلاممماا[mavorovehe

constructing a summary. Download, therefore, the presentation

themءح!أه- in addا13ءافى2ءاورyou like best and

Teacherهـاهـ3أ"هول

ng othersآHelpه

add to favorites!"7اء?reviews: add!55:اطء*

al Behavior: Helping OthersآProsoc*

add to favoritesأadd reviewفيview reviewsه،لمأ

Bystander Effect: Darley & Latane+

add to favoritesنجadd review5،،7*هـادا ، 51 % view

Bystander Interventionء

844ها"9 to fav؟ew reviews ، add review51!7آ**

Student Selection

sm/ Helping BehaviorآAltru،

add to favorites55أ ، ، ! view reviews! add review

smآEthical Ego.

addيء to favorit،3ط"ءج،addهلم؟س،71*54،7،3أ*

903

موادإضاف!أومراجع!أولصنيفأالطلابيضيفأنيمكنكيفعنمثال15-4الشكلى

لعلمهم

.لقدالمختلفلأPsyWebلعناصرالمضافلأالقيملألفهمتجريبيلأطريقلأستستخدم

PsyWebباستخداميتعلقفيماالماضيلأالقليللأالسنواتعبركثيرةخبراتاكتسابتم

علىسمطرح.المعرفيالبناءعنصربشأنالقليلسوىيعرفلاولكنللتعليمأداةبوصفها

المعرفيالبناءعنصرلطبيققبلىالدراسيسلوكهمبشأنالأسئللأمنمجموعلأالطلاب

فيماللمأكدأخرىمرةنفسهاالأسئللأعليهمسمطرحالعنصراهذالطلابيكملىأنوبعد

تجريبيلأطريقلأوسمطبق.الدراسيسلوكهمفيلنمراتأيالعنصراهذإتمامعننمجاإذ

الاعمباربعينوآخذينفيها.المرغوبالطالبسيطرةمدىمنللمحققمخملفنوعمن

أكثربأبحاثالقيامإلىبحاجلأفإنناالممعلمسيطرةبمأثمراتيمعلقفيماالمشوعلأالنمائج
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واليكم.وقتأيوفيطلابمجموعلألأيمفيدةلكونقدالميالمصفححريلأحدودلمعيين

خاصلأ.أهميلأذايعدالذيولطبيقهالبحثمحركلصميمكيفيلأ

فقدذلكمنالرغموعلى-!BLصفاتمنأساسيلأصفلأالمعلوماتعنالبحثيعد"

فعلي.منهاجفيالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلملطبيقعنالقليلىكمب

يعرفونخبراءأنهمعلىالطلابمعالمعلوماتعنيبحثونالذينمنكللريمعاملى

الإجاباتمنالعشراتبينالصحيح!الإجاب!تحديدولإمكانهميبحثونعفاتمامأ

محددمعرفيحقلىدراسلأبدؤواالذينالطلابإلىالنظريفضلىذلكومع.الأخرى

يعممدونمازالواولكلهمعنهيبحثونعفاعاملأفكرةويمملكونبسطاءأنهمعلىللمو

ثمومن.بحثهممجاللمضييقأبحاثهمفيتثارالميالسماؤلاتنمائجعلىكبمربشكلى

لزودحيثممكررة،طبيعلأذاالمعلوماتينشدالذيالشخصنموذجيكونأنيجب

العديدوهناك.سarchionini,5991)(بالمعلوماتالحديثلأالمكوناتالقديملأالمكونات

بالمفاهيمممعلقلأأساليبوتتضمنهذهالمعلوماتعنالبحثعمليلألدعمالفرصمن

5ءحدءولالإستراليجي)ولالبناءوأساليبالإجرائيلأوالأساليبالإدراكوراءبماوممعلقلأ

et 9991,1a.)وتحديداللازمالدعمنوعلمحديدالأبحاثمنبمزيدللقيامحاجلأهناك

فيها.الدعمتقدلميجبالميالمرحللأوتحديدالطلابمنمجموعلأ
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طريقة:المشكلاتحلىعدىيرتكزالذيالتعديملتقويةأدوا!

التظملتصميممعينةمبادئعلىتعتمدتجريبية

الإلقرلتشبكةعبرالمشكلا!حلعلىالمرتكز

Frans Rontellap

رونتلدبفرانس

ممكمة:

المقنيلأدورعنأسئللأطرحيجبفإنهالممزايد-!BLتقنيلأاسمخداممنالرغمعلى

-!.Bسألدريسطرائقعلىوأثرها

!"Koschmann.)6991(قدم alتلعبهأنيمكنالذيالدورلمحليلىمنهجيلأطريقلأ

بينالمداخلىمثلىمبادئاسمخداميمكن-!.Bسأعلىلطرأالميالمجديداتفيالتقنيلأ

غمرالنمائجحدوثلمنععملىإطاربوصفهاوالملكي!اليأذالموجهالمعلمالمعرفي!المجالات

علىالمعرفتمالممزايد.المقنيلأالمجهيزاتاسمخدامعنلنجمقدالميفيهاالمرغوب

قدالميالهوةلمحليلىنميجلأالمسمعملىمخططاتواحمياجاتمحممللألطبيقاتاحمياجات

الكلمنالمحولطريقلأهيوهذهاليوميلأ.حيالمافيالنظريلأالمبادئلطبيقعندلمجم

إلىالجزءمنالانتقالطريق!فيأيضأممكل!-!Bسأفيالمجديداتأنكماالجزء.إلى

الكل.

المعليميالعملىإطارفيالمترابطلأالشبكلأطريقعنالمعلمGoodyaer(1002()ميز

-أقصدالتربويلأالبيئلأفيالمدخلاتلؤديقدالتربويلأ.البيئلأفيالموجودذلكوبين

المعليميالتربويالعملىإطارفيلعديلاتإلى-المعلمتقنياتاسمخدامالحاللأهذهفي

النظريلأ.أسسهفيأخرىولعديلات
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ونظامالمشكللألوجههالذيالمعلمPOLARIS)المصميموفقموجهمشروعوحدد

كلا-!أ()Maastrich"جامعلأفيالمعلممخمبرفيينفذالذي(المعلوماتاسترجاع

الجزء.إلىالكلمنالانتقالعلىالقائم!المنهجي!الطريق!منانطلاقأالطريقمين

اسمخدامنظروجهلأومن-لطبيقهوعند-!BLعنمطولببحثالقياموبعد

محددةلعليميلأمبادئتحقيقوجهفيتقفالميالعوائقعلىللمفلبالتقنيلأالمجهيزات

واخمبارها.لعاونيلألعلملمئلألطويرتمفقد

معلوماتجمعتإذ.المراجعاتببعضالقيامإلىالمشروعاهذمنالأولىالخطوةأدت

-!.BLفيالأدواتهذهدورودراسلأالأدواتلاخمبارالمعليميلأالأوساظعنالمسمخدم

الأدواتلصميمعندP-BLدرؤيشاإثراءتمقدأنهمفادهانميجلأإلىلوصلنالقد

لعليميلأميزاتأثرتالمشروعايلأبدففي.المسمخدمواخمباراتالمطويروعنددوريبشكلى

Situatedالموقفحسبلعديلهيممالذيوالمعلماليأذالموجهالمعلممثلى Learningعلى

(Clancey.1995درؤيشا P-BL).منولوحيدهاالالصالاتتقنياتدمجمكلنالقد

مفاهيمناربطعلىالخدماتهذهأجبرلماإذ،الطلاببينالالصالاتخدماتلوسيع

الفصلىاهذيحللى.المعرفيللمطورالنظريلأالاجمماعيلأالأبعادلصوراتمع-!BLبشأن

middle"مفهومالكمابمن - ouمعطياتلمطبيقنميج!وذلكديناميكيأمفهومأبوصفه

الكلىإلىالجزءمنالانتقالمعطياتولطبيقالنظريلأالجزءإلىالكلمنالمحول

أيضأ.النظري!

نشاطاتلنفذحيثعديدةمعرفيلأمجالاتفيmiddle-"ولهأسلوبنجاحلبين-

Lopez,)الاصطناعيالذكاءفيالمفهومتحديدمثلىكللرةمعرفيلأمجالاتبينمشتركلأ

5991;9991,Wan and, Braspenning)الأحياءعلومالبيولوجيلأفيالعملياتونمذجلأ

(3002,Nobleالخططبمطويروذلكاخمصاصنامجالفيالإلكترونىوالبريدنوي!لمأ

Schneideret)المعليميلأ )2002,1a

middleطريقةفيالكلإلىالجزءمنللانتقالالتصميميالبحثنتائجإق - outمع

الآتية:الاتجاهاتمنوالتفسيراتالنظريةالتحليلاتفيالجزءإلىالكلمنالانتقالنتائج
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تعزىالتحليلاتوراءوماالمعرفةبنظريةالمتعلقةوالاعتبارات-!Bسأفيالتعليميةالمبادئ

.والاتصالاتالمعلوماتمعالتعاملبسببالتقنيةالتطوراتنتائجإلى

يركزونفإنهملطويري!أهدافأالباحثونيحددعندماأنه،)يعمقد

الميالمشكلاتحلىأجلىمنإبداعيلأطرائقلطويرإلىيرميالذيالمزدوجالهدفعلى

نفسهالوقتفييؤسسونبينماوالأداءالمعلممشكلاتحلىوالىالإنسانىالمعليملبرزفي

المسمقبليلأ.المطويرجهودلوجهأنيمكنالميالمصميممبادئمنمجموعلأ

أ-أ.أالشكلالمبينلأفيالعملىخطلأاسمخدمنالقد

سةلدرااسيا!

والعلومالطبكليات)فيطأفيكلهاالمعليممناهجفيالرئيسلأالطريقلأ-!BLيعد

الرغمعلى.المعرفلأ(وتقنيلأالثقافيلأوالعلومالنفسوعلموالقانونوالاقمصادالصحيلأ

المناهجفيثابطلبقىرئيس!عناصربضعفإنيوميألفمراالمعليمي!المطبيقاتلفمرمن

فيالطلابعدد)يتراوح.صنمرةمجموعاتصورةعلىالطلابيلمقيكلها.المعليميلأ

الطلابيبدأ.بمدريبهمالمدرسويقومأسبوعيأمرلين(طالب12إلى15منمجموع!كل

المحليلىذلكنمائجعنيعبر.P-BLدمميزةصفلأاهذويعدالمشكللأبمحليلىالمعلمعمليلأ

تلكسياقفيالقضايابهذهتتعلقمحددةمعلوماتالطلابيجمعإذ،المعلمقضايابلنلأ

والجانبالنظريالجانببينلبادليلأعلاقلأبأنه-!BLيمصف،لذلكونميجلأالمشكللأ.

معارفهملطبيقالطلابإلىيطلبإذالمقليديلأ،المعليمطرائقيظهرفيكماالمطبيقي

المقليديلأ.المعلمطرائقاعممادعندالأكاديميلأ

!-!-!-!

المصميميالبحثفيخطوات-أ11الشكلى:
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لحلىمحاوللأفي-!Bسأفيالمشكللأخططسياقفيالمعلوماتدراسلأللخصوهكذا

البحث.صبفلأالمعلمعمليلأعلىالطريقلأهذهلضفيإدارلها.أوالبحثقيدالمشكللأ

ذإالآليلأ،الطريقلأوفقمشكللأعلىتحمويمهملأيحللونعندما!أفيالطلابيعملى

العمليلأ:هذهبناءأجلىمنمجموعلأبصورةيلتقون

المصطلحاتشرحأ-

(المشكلات)المشكللأتحديد2-

الذهني(العصفالمشكللأ)تحليلى3-

الذهنيالعصفمرحللأفيذكرتالميالأفكاربناء4-

القادملأالمرحللأفيلسسخدملعلمقضاياصياغلأ5-

الحوارمجموعلأخارججديدةمعلوماتجمع6-

المعلوماتوصياغلأنقلى7-

)مثلاالبحثمحركاتاسمخداميكنولم.السياقهذافيالإنترنتأثرلزايد

YAHOO!وGoogley)خدماتكانتكماواضحأ.البداي!فيالمعلوماتإلىللوصول

فيواضحلأغمرالإلكترونيلأللالصالاتالحواروألواحالإلكترونىوالبريدالمحادثلأمثلى

أيضأ.اي!البد

فيلطبيقاتلطويرسيممإذ،البحثهذالنفيذأجلىمنلصميميلأطريقلأاخميارتم

المعلم.لطبيقاتوفياليوميالمعليموسمخمبرفيالطريقلأتلك

المشكلاتحلىعلىالمرتكزالتظملمساندةأداةتصميمعملية

أداةلصميمفيصفمرةمجموعاتضمنالطلابلعلمكيفيلأتحليلىعلىاعممد

منظم.حوارلوح-البرمجياتنظروجهلأ-منالأداةهذهلشبه.المطورةالمواصلى
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ذإ،الوظائفاءأدعلىالمحددةقدرلهاعلىالحفاظوتمالأداةهذهوسعتفقدوهكذا

الأداةهذهوساندتصفمرةمجموعاتضمنالمعلمفيتجريالميالنشاطاتعلىركزت

والمقارنلأوالحواروالمشاركلأالكمابلأبوساطلأوذلكالمسممرالأفكارولطويرالمبدعالعملى

عانىالميللصعوياتحلاكانتلقدهيكلمها.واعادةالمعلوماتل!ظيمواعادةوالدمج

المعلم.فيحوار(وألواح)صحفالقياسيلأالأدواتاسمخدمواعندماالطلابمنها

يلي:فيماالمصميمعمليلأفيثلاثمراحلىوسموصف

.المبادئاتذالمنهجيلأالطريقلأمرحللأولدعىالمشروعبدايلأأ-

المعلم.لفاعلاتجدوىبيانإلىهدفتالثانيلأالمرحللأ2-

-!.Bلأبشانالتفكيرعلىفيهاالمعرفيالبناءفيالبحثحفزالتيالختاميةالمرحلة3-

المنهجيةالظريمة

احمياجاتلدراسةالمشروعبدايةفيالأولىالخطوةفيالمنهجيةالطريمةاتبعنالمد

Koshmann،(6991).اقترح-!Bسأفيالحاسوييةالمساندة et alاليالطريمةهذه

نشاطاتنمائجنملعلىأيضأتساعدوهيكهذامشروعلإدارةواضحةبنيةتقدم

Petrosinoand,7991)بعدفيماالمشروع Pfaffman.)المنهجيةالطريمةاشمملت

:خطواتأربععلى

المرغويلأالمعليميلأالصفاتلمانأ-

نتيجةضوءوفيالتصميمأهدافضوءفيالحاليةالتطبيقاتتحليلى2-

الأولىالخطوة

الثانيلأالخطوةنميجلأوعلىالمعليماحمياجاتعلىاعمماداالمواصفاتلطوير3-

المعروفلأ.المقنيلأالقدراتسياقفيوذلك

المعليميلأ.المطبيقاتولعديلىلنفيذيلأخطلأإنماج4-
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وثائقفيوجدناهاكما،P-BLلطبيقعندرئيسلأمبادئمجموعلأاخترنالقد

الآلي:مثلىهيالمبادئهذهللمجديد.!أجامعلأمهملألماقشأساسيلأإستراليجيلأ

المطبيق.سياقفييجريالذي:الأصليالمعلم.

لعلمهم.عملي!عنمسؤولينفيهالطلابيعداليأ:ذالموجهالمعلم.

الصعوياتعلىالحفاظ.

.عديدةزواياPerspecة!3المشكلةوحلىللمعرفةأنالطلابيدركحيثالتعددية.

سشأالميالشخصيلأوالمعارفالمعلوماتبينالاخملافاتإلىويشمرالمعرفيالبناء.

المعلوماتتلكمعللمعاملىنميجلأ

المشكللأ.حلىبعمليلأيمعلقفيماالمعرفلأوراءما،يمعفمكيفلعفم.

هذااشمملى.ى3002anuka)معبالمقارنلأاسمبيانفيالأهدافهذهذكرنالقد-

وهما:التقني!فيرئيسمينفئمينعلىموزعأبنداأ08نحوالاسمبيان

ومعالجمهاالمادةتلكحولوالمواصلى(والوفرةالوصولوامكانيلأالبحث)المعلومات

)اللقاءاتبيمعلقماوخصوصأ-!BLنظموفقهاالميللطريق!المفصيلي!والجوانب

(.والمدرسينوالمواردالجماعيلأ

فيالمشاركة!لأفيعديدةمناهجفيوالمدرسينالطلابجميعمن!كلب

شاملى.بحث

وجهأتتمالمياتاللقاءلأنالمقدم!فيلمكونالمواصلىأدواتاسمخدامالنمائجصنفت

بعدالنميج!هذهإلىالموصلىتمإذكافيأ،دعمأالمعلمعملي!لدعملالهاوالمخططلوجه

الآليلأ:الأمورملاحظلأ

أثناءفرديلأراجعلألنذيلأوتلقيأعمالهممناقشلأالطلابجميعيسمطيعلا.

الجماعيلألقاءالهم

للمشكللأحلاالرئيسلأالحوارفكرةلشكل.
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الجماعيلأ.اللقاءاتأثناءالمعارفولوسيعللمأملىكافوقتيموافرلا.

لدمج.أوالفرديلأالمشاركاتتقارقلا.

.جديدةلعلمقضاياتحديدإلىالحواريؤديقلما.

الجماعيلأ.اللقاءاتفيالطلابوفقهايمعلمالميالطريقلألماقشلا.

أثناءأعمالهمعنالحديثعبريتعلمونإنهمالطلابيقول.

الجماعية.اللقاءات

معتمدغيرتقويمأنهاعلىالجماعيةاللقاءاتفيمشاركتهمالطلابيصنف.

لتعلمهم.

منمدياتفيللاسمخداممحددةأداةاعممادتمفقدالملاحظاتهذهعلىاعممادا

أLousيدعىالذيالجماعيالعملىأدواتلطبيقمنجزءاالأداةهذهلعدالحوار.

Notes.علىاعمماداتجاربأربعأجريتPOLARIS.الوصولفرصلأالطلابمنح

الأربعالمجاربفيوذلكذاليأموجهبأسلوبمعأفيهاعملواالميالمجموع!لمئ!إلى

المحليلاتإنمخملفلأ.صفوفومعمخملفلأمناهجفينفسهالمخططفيهااسمخدمالمي

المشاركونأنجزهالذيالمعليميلأالموادومحموىالمجموعلأضمنالمفاعلىلنماذجالمعمقلأ

اثنين:أمرينيوضح

وفعاليلأمحدودةصفاتسسلزممعقدةعمليلأالممزامنغمرالمعاونىالمعلميعدأ-

المعقيد.هذامنللتقليلىماحدإلى

فيأحيانأبعضأبعضهاعلىمخملف!ولعممدلكونالميالمعلمحال!مكوناتسماعد2-

فعالا.اسمخدامأالمواصلىأداةاسمخدام

المنتجةلتفاعلاتا

دراسلأصنمرةمجموعاتفييممالذيالممزامنغمرالمعلمفيالمواصلىصفاتدرست

محددةوظيفيلأاحمياجاتعلىالدراسلأهذهفيالتركيزتم.الثانيلأالمرحللأفيمعمقلأ

المعلم.حاللألصميمعلىالتركيزإلىبالإضافلأ
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غمرالمعاونفيالمساندةوصعويلأالمفاعلىذلكفيالرمزيالمنطق-112الشكلىيوضح

من.الممزا

ءثب!

ح!+8إأ
55ثم

المواصلىنماذج-112الشكلى

معلوماتومصادرماشخصبينالمفاعلىيظهر:الإنترنتشبكلأبوساطلأالنموذجول

الإنترنت.شبكلأبوساطلأإليهاالوصوليمكن

شخصين.بينالمفاعلىيظهرالإلكترونى:البريدنموذج!

واحد.باتجاهالمعلوماتإرسالطريقهاعنويمم:الإعلاناتلوحلأنموذجشا

المجموعلأأعضاءبينالمبادليالمفاعلىويمثلى:الحاسوبعبرمؤتمرعقدنموذج"

.(Paulsen,)5991كلهم

عندماحلهايجبمشكلاتإلىمؤشراتالأولىالمرحللأمعطياتتحليلىفيوجدنا

.المعاونأجلىمنعاملأمجموعلأفيالمواصلىأدواتاسمخدمت

الآليلأ:القضايابرزتفقدوباخمصار

الحاسوبعبرالطلاببينالمفاعلىلزامنعدمعنينجمماغالبأالمواصلى:نموذج.

مموقع!غمرولحظاتالمسممرالحديثلفريعإن.واضحغمروأحيانأغريبنموذج
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الأساسيالموضوععنالمحادثلأيحرفقدالمدخلاتولرليبالطلابلواصلىعند

.النقاشقيد

للمعلوماتالآخريناسمخدامكيفي!غالبأالطلابيدركلاالمواصلى:فقدان.

ذإ،الافتراضيالمعاونأثناءأولافعلايسمخدمونهاكانوااإذوفيماإليهمالمسلملأ

الأفراد.لعاونحقيقلأبرغممنفردابالعملىشعوراهناكإن

ممعددةاردودويعطوننشيطلأالطلابمجموعلأكانتاإذ:المدخللأالمعلوماتفائض.

.للمعلوماتسريعأنمواغالبألكونالنميج!فإنبعضأبعضهمأعمالعلى

عنشامللألمحلأتتوافرلمإذافيهاالمرغوبالحاللأهذهمنجدوىلايكونفقد

الحد.هذاعندالمفاعلىويموقفشيءكلىيعالجلالذلكونميجلأ،الموضوع

توضعالذيفعل(لردفعلفعل-رد-رد)فعلالنظامبنيةإن:الخيطيةالبنية.

يمطابقحيثمخملفةرسائلفيالمعلوماتوضعتفرضالفرديةالمشاركاتفيه

فيوضع!قدلأنهامعزولةحمىأومنفصلةالمعلوماتهذهوتصبحالمحموى

مخملفة.أماكن

لوحفيمرئيلأغمرصفلأالعمليلأوفقالموجهلأالمعاونىالمعلمصفلألعدالشفافيلأ:.

المدرساسممراررقابلأيجعلىمماالحاسوبالمؤتمرعبرعقداةأدأوالمنمظمالحوار

صعبأ.أمراالمشرفأو

فيأساسيلأعيوبإلىالممزامنغمرالمواصلىلطبيقفيالصعوياتهذهبعضلعزىقد

المسمخدملأ.العاديلأالحوارألواحمسارات

المعرفلأ-بناءفيالمنظمالحوارأدواتلأثرتلخيصيتقويم-في+ewitt)1002ركز

التقارلملأ.العملياتدعمقللأ:وهوالظاهرةالوسطقيودأحدعلى

التيالإلكترونيلأالمحادثاتالمنظملأالإنترنتشبكلأفيهايستخدمالتيالبيئاتتساند

بطرائقبعضأبعضهامعالمحادثاتتجميعأجلمنقليل!خدماتتؤمنولكلهاوتتفرعتتوسع

محدودةقيملألهاالحوارألواحأنمفادهانتيجلأإلى،"أ*!ولهيويتويخلص.معنىاتذ
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conversationalضمنتستقرالأفكارلأن threadsغيرالمشاركاتولأنحواريلأمسارات

ولامختلفلأ.واتجاهاتمساراتفيتتوزعالتيالأفكارربطإلىسبيللاولأنهللتعديلبللأقا

أكبر.أجزاءالأفكارفيهذهدمجإلىأيضأسبيل

Dillengbourgنموذجعلىاللازملأالأداةلفعاليلأالثانىالمحليلىارلكز

(9991,illengbourg)*أسئللأعلىاعمماداالمعاونيلأالمعلمنشاطاتفيهحللتالذي

رئيسلأ:ثلاث

معأ؟الطلابيمعلمكيف:المعلمآلياتتحليلىأ-

الافتراضي؟الجماعيالوسطفيالطلابيفعلىماذا:الممعلمسلوكتحليلى2-

بهدف،الامكانيلأ()المحملىaffordancesمفهومعلىاعمماداالمعلملمئلأتحليلى3-

المعاونى؟المعلمحدوثيسببالذيماالمصميم:

أ-3(.أالشكل)انظر

التظملياتآ

المواصلىعبرفيهايمعلمواأنالطلابيسمطيعمشوعلأحالاتنشأةالأبحاثأظهرت

.الممبادل

مثلى:حالاتهذهتتضمن

عباراتيصوغواأنالطلابمنطلبإذاصراعحالةالحالةنسمي:الصراع.

حل.إلىالوصولإلىيهدفنقاشلذلكنميجةينشأ،الأخرىإحداهاتناقض

منالمعلوماتمواردإلىوالرجوعتعاريفإيجادفيالمسببةالقوةالنقاشويعد

Baker)المعممدةالمواقفعنالدفاعأوالهجومأجل et al, ;3002 Oubenaissa

5991,etal;;2002Sandoval).

شكلابعضالبعضهممانقطلأفيهيشرحونموقففيالطلابوضعيعد:الشرح.

أكثرمكموي!كانتاإذبعمقالمعلوماتلعالجماغالبأ.إذالمعاونأشكالمنمؤثرا

.مقروءةلوكانتمما
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صياغ!علىمجبرونفإنهمبعضأبعضهمإلىيكمبواكيالطلابسئلىفإذا

Brownand;;9891)أكثربوضوحعبارالهم Palincsar,;9891 Chi etal

7991,Oshima,1997; Spivey).

المصميم

المعلمللأ

المعلملفاعلات

المعلمآليات

المعاونىالمعلم

المحليلى

لماذا

انشط!!؟

ا!؟

o bمفيدةلفاعلاتعلىللحصوللعلمحاللأولصميمالجماعيالمعلمتحليلى-113الشكل
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علىاعممادامعلوماتعنيبحثواكيالطلابدربإذا:المعلوماتعنالبحث.

يمكنإذ،لديهمالمعلممهارةيطوراهذفإنبأنفسهمالأسئللأيصوغواأنقاعدة

اعددلأنمحفزاالعمليلأهذهفيالمعاونيعد.أخرىحالاتفيلمهارةاهذهاستثمار

بكفاءةبعضأبعضهممسموىتقويمعلىالطلابسماعدالميالأسئل!منكبمرا

المواصلى.أثناءاهذوينشأذلكعلىالمعلمقدرةمنأعلى

تعالجممنوعةمعلوماتمواردعلىالطلابتعريفالمفيدمن:المفاوض.

يكونعندماولكنصعبأ.أمراعملياممنوعةموارددراسةتعد.نفسهالموضوع

الأسستوضع.المسألةهذهعناتفاقإلىالوصوليمكن-مجموعاتفيالعمل

هذاويعدالآراءفيخلافاتظهورحالللمصطلحاتمشتركش!ميقأجلمن

بعضهممعالمواصلالاسممرارفيمنالطلابيممكنكيضروريأالإجراء

بعضأ.

(1996,Gunawardenaet al;;7991Maschkovich).

لمقارنلأالمفاوضإليهيذهبمماأبعدخطوةالمباشرةالمهماتلذهبالمقارنلأ:.

أوجهلمحليلىمهم!إصدارمثلابعضأةبعضهامعمخملف!مواردمنمعلومات

arronand,8991)الشبهوأوجهالاخملاف Schwartz.!

شيءكلأنوهي،الممزامنغمرالمعاونتميزإضافيلأإيجابيلأنقطلأهناكالمأفلى:.

تممامراجعلأعندالمعلممراحلىفيكلهاالمواصلىعملياتلطبيقويمكنيخزن

.إنجازه

التظمسلوك

وضمانالمعلملفاعلاتحدوثاحمماللزيادةوفعاليلأصفات3!ك!سأه!يحموي

فيهاوتتداخلىكللراسسملىالميالمواصلىأدواتنوعفيالصفاتهذهلمدمج.جودله

المعلم.إدارةنظممنجزءالعدالمي(foraأوالحوارألواح)

الآلي!:المهاملأداءأدواتوكانتواخمبرتالآلي!الوظائفطورت
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طبيعلأعنانطباعاكسمابمنببساطلأالمسمخدمتمكنوالموجيه/المصفح.

.المعلوماتهذهومعالجلأالمماحلأالمعلومات

الرقابلأ.لزيادةفرصلأالمدرسلمنحمقترحمعشفافلأالمعلمعمليلأجعلى.

الأداءطبيعلأوفقالجماعلأبيئلأمحموىل!ظيمواعادةالنظمبنيلأسيطرةتقليص.

.الفردي

الآخرين.معصتهالنظروجهاتوتبادلالوثائقبينالمشتركلأالصفاتاكتشاف.

ماموضوععلىالإجماععلىوالمشجيعالمجموعةضمنالقراراتخاذمساندة.

.المعاونأثناء

أجلىمنأليحتالميالمعلوماتمعيمعاملىعمنفكرةالمجموعلأأعضاءإعطاء.

المجموعلأ.لرابطتقويلأ

لحظ!وفيالشخصيللأداءوفقأوذلكأخرىمرةالمعلمبيئ!محموىاسمعمال.

.نحوفرديعلىمخمارة

المعلم.فيمؤثراالمفاعلىاهذمثلىيعدإذالمجموعلأ،أعضاءمشاركاتبناء.

مثمرتواصلىأجلىمنتتيحهاالتيوالفرصالتظمبيئة

مفاد.المرحللأهذهفيبهانقومالميالتصميمعمليلأعلىالآليلأالفرضيلأأثرتلقد

آلياتبدورهاالمفاعلىنماذجوسشط.لفاعلىنماذجنشوءتسببالمواقفأنالفرضيلأهذه

.(Goodyear,)1002إيجالملألعلمآثارهذهالمعلمآلياتوشجلعلم

التصميم:عمليلأمنجزءابصفته11-4الشكلفيالمبينالفرصنموذجطورلقد

ويمممساندةعمليةالمواصليعدإذبعضأ.بعضهممعالطلابتعاونهدف.

حولهاويكمبوننفسهاالموادالطلابيدرسالمصميم.عمليةوفقتوجيهها

المادةبمعالجةيمعلقفيماآخرلطالبالراجعةالمغذيةالطالبويصدر

المدروسة.

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم324

المعاملىعلىبعضأبعضهممعالطلابلعاوناإذالمنمجحسبموجهأالمواصلىويند

الآخرينولإمكانبهاالقيامعليهمهامطالبلكليحذدحيث،)تقرير(نصمع

الثانويلأ.النمائجعنمسؤولاالطالبويعدفيهاالمشاركلأ

الصعويلأمسموىاتذالدراسلأتمرينات.لعدالمعلمعمليلألوجهوفقهاالميالمهملأ

ذإللمفاعلى،مثاليلأقاعدةالسابقلأالطالبمعارفمسموىمعبالمقارنلأالمموسط

النمائج.بمبادلسممحولابسرعلأالبسيطلأالممريناتلختتم

يسألونالطلابجعلىفيوبالمأكيدسمهموالمعقدةالصعبلأالممريناتولكن

درج!لؤثرالنمائج.لبادلدرج!إلىالمفاعلىيصلىقلماولكنبعضأبعضهم

المعاونتقدمعلىملحوظألأثمراالممريناتلطبيقفيالاستقلالي!

لنذيلأعرضذلكوبعدمنفردةمواددراسلأعن-المسؤولونالطلابيميلى

يمعلقفيمابعضأبعضهممعحالاالمفاوضإلىالمجموع!-أعضاءبقي!إلىراجع!

أكثرحافزيلأ.بذلكالمجموعلأويكونونلعلمعمليلأببناء

النظريةالرؤيةلمطبيقصطلباتالدراسةتمرينأصالةدرجةتفرضكما

كثيرايهممواأنالطلابعلىلأنه؟المفاعلالعمليةهذهتوضح.عمليةشروم!في

العمليةللمشكلةصنوعةممكلةحلولاهناكيكونقدبينماجهةمنبأفعالهم

.أخرىجهةمننفسها

الخواصممنايرةأيضأالمجموع!لعدكما.عمليالهاولمظيمالمجموع!لكوين.

الممريناتلمويععلىلعملىوهيوخبرةسابقلأمعارفوتمملكوالعناصر

المواصلى.أجلىمندليلاسسخدمعواملىوتجعلهاقصدعنوالمسؤوليات

المعلوماتهذهشكليسببإذ.المعلمعمليلأفيالمسمخدملأالمعلومات.

o bممبادلا.لواصلاالمواردوتمييز(ممعددةووسائلىوصورة)نص
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!

!!

!-لتقويم

!!

325

!

مفيدةلعلملفاعلاتعلىللحصولفرصنماذج-114الشكلى

حاسمأعاملاعمومأالاخمبارومحموىالمقويمطريق!انتقاءلعد.المعلمتقويم.

تلعبالمنمجلأالوثائقفإنالمعاونىالمعلمفيذلكتمافإذالطلابعملىطريقلأفي

فيالمحموى(-)تقويمالنوعيلأأو(المفاعلات)عددبالكميلأيمعلق-فيمادورا

.المعاونطبيعلأعلىلأثمراتالهذوسيكونالمعلمنمائجتقويم

البشلاهذهاختمارالمستعمللا.والأدواتالمشاركونفمهايتعلمالتيالبشلا.

الحقمقيبينالترابطويعدافتراضملاأمحقمقملاأكاتسواءوبنائها

نوعملايحددالذيالأخيرالرابط"المدمجالتعلم"تطبمقفيوالافتراضي

ملموسأتطويراPOLARISوظلائفطورت.ونتائجهالتعاونيالتعلم

يستطمعونموقعفيالطلاببوضعوذلك،التعاونيالتعلمتحسينبهدف

بأنفسهم.أنتجوهاأوجمعوهاالتيالمعلوماتمعالجلافمه
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معرفيابناءبصفتهالتظم

نمائجعلىاعمماداالأساسيلأوظائفهاودرسناالأداةلصميمإعادةاسمطعنالقد

وللأ.جامعلأفيالمعلملبيئلأالمقنيلأالمحميلأالبنيلأفيالملحوظلأللمفمراتنميجلأسابقلأ

فقدالسؤالهذاعنإجابلأعلىالعثورأجلىمن؟المعلمعمليلأفيالأداةدوركانماذا

الموضوعاتنظمنامفصلا.تحليلاسابقلأتجاربفيالمعطياتقاعدةمحموىحفلنا

أوجديدةمعارفلطويرإلىيهدفالمواصلىمحموىكانإذالمحديدمنهجيأل!ظيمأ

.أخرىمواردمنأخذتأوالكمببطونفيدرستالميالمعلوماتعلىالمعارفلطبيقإلى

الميالمعلوماتلبادلإلىمخملفلأجماعاتاسمخدممهاالميالوثائقمعظمهدفتلقد

ملخصاتتحويلىطريقعنأوواللصقالنسخطريقعنوذلكآخرمكانفيوجدت

ولكنصللأذاتومعلوماتاسسمالهايمكنمعلوماتعلىالعثورتممنفصللأ.موارد

جرىالذيالمواصلىفيجديدةلفاهماتخسرنالقد.الدراساتمنالقليلىوجدنا

نفسهالموضوععنمخملفلأمعلوماتلمواردالنقديلأالمقارنلألدورالأوليلأ.الرسائلىبعد

فيممفرقأتمثيلاممثل!منفصلاتجميعأالمشترك!المماح!المعلوماتوتجميعالمأملىأو

onteltapand,2002)المعلمجماع! Eurelings.،لمفعيلىكافيأالأداةلوافريكنلم

.المفاوضأوالصراعمثلىلعلمآليات

هما:الطريقمانوهاتانهذه.الثالثةالمرحلةفيبالأدواتالصلةوثيقماطريقمانوجدت

لتحقيقمحددةوظلائففيهاتوضحبطريقةالأداةلبناءالقراراتخاذتمأ-

.الهدفذلك

الترويجفياسمخدامهايجبالميالتربويالمصميمنماذجلطويرعلىالعملىبدأنا2-

يكنلمالأداةلوافرمجردبأنيلخصالذيالمصورعلى)اعمماداالأداةلهذه

anteltapet;2004)المحض!المعلممواقففييطبقكيكافيأ al.)ول

رغمبئاءةبأنهاالمفاعلاتهذهوصفتفقدالمفاعلاتلصنيفعندللموازنلوخيأ

النظريلأالمفاهيمإلىوتحديداالنشاظنظريلأمفاهيمإلىأوصلناممامبدعلأغمرأنها

ereiter,;2002,4991)ي!لبناءالمعرفلأ" Scardamelia and Bereiter.)!
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Paavola)3002مقارنلأولدى etal)وصففقدالنشاظنظريلأمشوعلأفيلموجهات

النمائجنقوموحيث،المفاعلاتهدفيمطورحيث،المكانأنهعلىالمعرفلأبناءنشاظ

المحويلىعمليلأفيعناصرالمفاعلاتلعدإذونعدلها.لعاونيلأبصورةبالمفاهيمالممعلقلأ

مهمأ.دورافيهاالسماؤلاتتلعبالميوالمطوير

نسخلأصممناعندماتحقيقهأردناالذيالمواصلىلنوعأوضحصورةعلىحصلنالقد

POLARIS.!المواصلىاسمعمالفيندركهماغالبأالذيالمواصلىعكسعلىالثالث

عبرالمؤتمراتلعقداللازملأالأدواتبوساطلأيممالذيالمنمظمالإنترنتشبكلأبوساطلأ

بريدابصضهاالقياسي!الأدواتهذهسسخدمماغالبأإذالحوار،ألواحأوالحاسوب

ومباشرةموجزةفالمفاعلاتالمعلوماتلبادلالقياسي!الأدواتبوساط!يممجماعيأ

البناءلطبيقأجلىومنطويلا.يدومانولابسرعلأمكمويينوجوابسؤالنمطوعلى

المسمودعالهذيكونأنويجب.المشتركلأالمعارفلمخزينمسمودعإلىبحاجلأفإنناالمعرفي

المحموى.معالجلأمنالمشاركينتمكنمحددةوظائف

:المفاعلاتبينالفروقاتأ-أأالجدولفينعرض

المجموعةفيهتتواصلىإذ،واستثنائيةمؤقتةبصفةالأمدقصيرالتفاعلىيتصف.

بعينآخذين.تعاوناتفاقياتإلىوللوصولمالموضوعمخططرسمأجلىمن

زمنيةمدةأثناءعاليةدرجةإلىفعالاعضوكلىيكونأنضرورةالاعتبار

دعمبناءأجلىمنالأمموالتنطيميالشكلىيعتبرالمتزامنالتعاونفإنقصيرة

عال.مستوىذيللتعاون

الدراساتهذهنمائجلبادلويممالأمدطويللأالمفاعلاتفيالدوافعلذرس.

بعضأبعضهممعهادف!راجع!لنذي!المشاركونيمبادل.واحدةدراس!فيودمجها

لإنجازطويلاوقمأالطلابيمضي.محددةأهدافقاعدةعلىالعملي!تلكفي

فيها.مهمانعنصرانوالمأملىالمقارنلألأنالعمليلأهذه
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الوقتبطولالمرلبطلأالمفاعلاتفروقأ110الجدول

المفاعلى

الامد!ى

ودراستهاالأفكارتبادل

يتصنيفهاالنظر!هاتربط

الن!ني()العصفالإمكانقدرمتنوعةنظر!هات

الجميعمشاركةالتفاعدت،منالكثير

محدودكت

لأمدا

الجديدةالمعلوماتمعاقيويشتملالأفكارتضيح

هيكلتهاوإعاثةيمكاملتهاالمعلالماتمقارنة

التحديد

متبادلةراجعةتغذيةحصولى/المرغوبالتفاعل

محدودغيركت

اثنينعنصرينعلىPOLARISيحموي

ذلكبعدويمبعهاالمعلوماتلبادلفيهايتمالميالمجمومجلأضمنالمعرفلأبانىالأول

-5(.11الشكل)راجدلالنذيلأ

نمائجمعالجلأيمكنالمي!11-6)الشكلىالشخصيلأالبيئلأالمدرفلأفيمنظمالثاني

بعد.فيماإليهاالرجوعليممولخزينهافيهاالمعاون

.(POLARISفيوجودهايتوقعأنيمكنالتيالرسائلأنواع-117الشكل)يظهر

وأهدافه.POLARISوظائفعنشامللألمحلأ-112الجدوليمضمن

التأملى

يبحثالتيالمعلوماتإلىالوصولمنالطالبوتمكنالتواصلفرصالتقنيلأتزيد

علىمازلثاأنناشكلا.الآخرينإلىالمعلوماتهذهإيصالعلىتساعدهأوبسهوللأعنها

نإذكرنا.التيالتقنيلأصفاتبسببوالتعلمالتعليممجاليفيجوهريلأتغييراتعتبلأ

الشبكلأ.تقنياتاستخدامطريقعنوذلك-!Bسأهوتبسيطهناالموصوفالمشروعهدف

ذلكلتحقيقسعيأالتعلمسياقفيالجماعيالمواصلأجلمنجديدأأسلويأطورنالقد

Middleتربويأمفهومأبصفته-!BLقدمنالقد.الهدف - out:متعددةأشكاللهمفهوم

القادملأ.السنواتتتغيرفيقدالتيالمشتركلأالرئيسلأالأفكاربعضفيهولكنالتطبيقعند

إلىالأجزاءمنالتحولوانبثقنظريلأمفاهيممنالأجزاءإلىالكلمنالانتقالنشألقد
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932المفمكلدتحلعلىيرلكزالذيالتعلملتقويلأأثوات

الكتابمنالفصلهذافييعرض.السابقلأالتجاربمنوالاستفادةالتأملمنالكل

هذه.middle-outفكرةفيهطبقتتصميميمشروعنتائج

أ!جامعلأفيكليمينفيالمعليميلأP-BLلمبادئالضمنيالاسميعابلفحصنالقد

والأكاديميينالطلابجميعبينواسعنطاقعلىمسحبشفيذقمناإذ.أولىخطوةبوصفها

وكانت.لعلمهمفياليوميلأالنشاطاتعنالمعابمرمنمجموعلألصنيفمنهموطلبنا

.المنهاجفيالمفاعلاتحيزبموسيعالمشاركينكللرحيبالدراسلألهذهالرئيسلأالنميجلأ

المباشرةاللقاءاتأثناءيحدثقدالذيالممزامنغمرالإضافيالمواصلىأسسلقد

الشموليلأ.الدراساتمنسلسللأفيلهاوالمخططالمنمظملأ

لما.هـ،*!؟ض،لها!،.،،،.ء!.يه-+ء

محؤ*ء-؟،؟./

!،،ءل!ئا،لا!م!م!!ص!!ص،مهعصط!س""س."!سس!."1?!،8،-

؟؟"م!!"-!-!
tgk: conc. ptا"عفيهول

"+"ظ!اممع!3اد.ا،،ب!لدإ،ل!لب؟*لا018،جما!8

كا!د!عمحممه-!م!ن!.!15"د*ه.2+
ام!م!!لثفنطلصء5.-3ر
6!ه!مث!،3-كاص!ممص!ا!6كو،اص!رر

خ!ل!ص!طط3!هصلط!ط5!،اكله!رعر--ار
كاكصح!ص!!ك!ص!!ها.-ةىا
كا-ه؟،،،2"ه-ط!عي،*ء.،هـ%مور!159*05!؟
كاصت!مل!عم!ت!حن!!حور!15+ثا+

مم!نن!تخمثنم!دح!مل!ث!!ل!!!15..ى4
ثلمصعبحئئرحفثممير3لحفلدروءخئص-15".+!

ت

لجماعيلأ(االبيئلأ)المعرفلأءبنا-115الشكلى

.المنهاجفيالتفاعلاتحمزتوسحأجلمنكلملاعدلتكماسمةأداةاستخدمتاإذ

فيماالمشاركينجميعمعالمكثفلأواللقاءاتالافتراضيلأالجماعلأبيئلأتحليلىأظهرلقد

الممزامن.غمرالمواصلىبهيمصفالذيالمعقيدمدىبعد

الطريقلأولكنالممزامنغمرالمفاعلىيبنىكمابالمعريفالفعالالمواصلىيبنى

أحيانألعوق-الأولىللوهل!مموافرالمواصلىمحموىفيهاأصبح-الميأحياناالفامض!
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الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم033

.السيطرةيفقدونأنهمشعورهمعندالمفاعلىالطلابيوقف.والمعلمالمعاونمشكللأحلى

جديدةبوظائفلعزيزإلىبحاجلأالمؤتمراتعقدأدواتأنالنمائجهذهحصيللأوكانت

ولرليبها.الواردةالمعلوماتصياغلأإعادةمنالمسمخدمينلممكين

التعلمنشاطاتمراقبلأعلىاعتماداالثانيلأالخطوةمؤتمرفيلعقدجديدةأداةصممنا

سلوكانفسهاالنشاطاتهذهتولدأقفيسبباكانتالتيالتعلمآلياتبتفحصوالمدعملأ

معاهدفيينفذكيالمشروعهذاصمملقدوتحليلها.صغيرةمجموعةفيمؤثراتعلميا

النموذجهذااستعماليمكنإذتقويميلأ،لأهداففرصتأميننموذجطورولذلكمختلفلأ،

ضروريا.أمرافيهاالتعلمتفاعلاتوجودويعد،مقارنتهايمكنتعلمحالاتإعدادفي

ا!.،إ:،اةاى،،ص.ءس!.كل"

كل--4،ى،."3أ

!""136!هـص،!عمهط!"*!ص-"ورمم!

!ه؟مىأبه.م!م!ط

ثكا1"008"،1
3د---(":ة.+،!3..1101-ا"،،!ا"ء

كا!ز*ء؟رةابخة

ت

الشخصيلأ(البيئلأ)المعرفلأمنظم-116الشكلى

.النموذجلهذامكونلأعناصرووظائفهاالأداةتتضمنالميالمعلمبيئلألعد

الأداةبينالعلاقاتمخططرسمعلىقادرينكاالنموذجهذاعلىبالاعممادو

منأعلىالمشارك!منعاليأمسموىلاحظنالقد.فيهسسخدمالذيالمعليميوالسياق

قدالأداةأنالمحموىتحليلاتلنالمنت.الأولىالمجاربسلسللأفيرصدناهالذيالمسموى

جديدةلصوراتلطويرأجلىومنأساسينحوعلىالمعلوماتلبادلأجلىمناسمخدمت

الثانيلأ.المرلبلأفيالنقديالحوارعلىاعممادا
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331المفمكلدتحلعلىيرلكزالذيالتعلملتقويلأأثوات

لضمنالذيالمشروعمنالثالثلأالمرحللأفي-!BLفيالبحثلوجهعلىالمأكيدتم

لشجعلعلمحالاتإيجادالمأكيدهذامنالهدفوكانالأخمرةالنسخلألصميمإعادة

أجلىمننقدي!لفاعلاتفييشاركواوأنذاليأموجهينيكونواأنعلىفيهاالطلاب

مرغوبلعلمنشاطاتوالدمجوالنقاشوالمقارنلأالمحليلىوكان.جديدةمعارفلطوير

جديدلركيببوساطلأالمفاعلاتمنالأنواعهذهلبسيطيشكلإذ،الموجهذلكفيفيها

فيالأداةهذهوطبقتوالثالث!.الثاني!الأداةنسخ!بينملحوظافارقأجديدةوظائفأو

Knowledgeالمعرفلأبئاء:الأول،وسطين Builder(الجماعيالوسط)منظم:والثانى

Knowledgeالمعرفلأ Manager(البيئلأ.)هذافيالمعلوماتمراجعلأكانتالشخصيلأ

لبادلعلىالحفاظأجلىمنأسهلىكذلكوتحديثهالعديلهاوكانوأسهلىطبيعيلأالتركيب

منمجلأ.وابقائهاالمدخلات

أثناءالموزعلأالجديدةالمعارفلطورمنظورمنسأ!-!علىالاصماممنكللزينص!ث

واخمبارهاالتقنيلأالمجهيزاتلطويربوساطلأالبدايلأفيالتركيزتم.المشروعهذالمفيذ

للمجموعلأ.المنمظملأاللقاءاتمعالممزامنغمرالمعاوندمجعند

ة!ء.!ه.!ءص،شة..--ا

ء!*ء!"مع.ء14،؟"ب!
ص!.!حممص!ا.ص!صصمر.!مه!،م!طضص!

ا--"سصصىءأاط!ك!اءاةر
لمد!مضظبهه!

F-,ا..Vط*"ى،"ا،+7 .P M!عا،م!ءخه"ء*م

كا*،!!و"."*ا!.*:3

*tحم!910!++،،5اول،،"وؤ،"،3

،ا**"ه،،(،لآء.ئ*!--ي!،تط"احت.؟!"7"اكل!ا(ى.لا!ه)س!م!ممه"7،ر"6،""*-اسه؟سلامط،!

.ا"كلأ،يي.!،،!م!.

،.I,..tI""،.!9!ا*.:ثىم!!داممه"*"*!بم"ء.+.،--ء!"18ول*لمح.*I*1Mf-اا،"

؟،*!ولهـ9*"لا؟1!34،اكاو،ممinn"فىك!!لأ،ء"الأمى"ج*.؟*.ص*funs"ه.*ا.ء،94*-،لما"،ر"د(

11.4 !" ،* " wdا-"ا"VM hadMO, Ila fill t3ول،ولا is = Wk, milk. K :h me,*

ء-!مدضه!ا:اء،

ء"-ص!--مه

".س!"4!ده"مم

POLARISفيرساللأنموذج-117الشكلى
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الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم332

معين!زاوي!منللعقلىيمبدىكماالموضوعهدفهوأيضأالموزعالمعرف!لطورأصبح

وأثرشا3سأشامؤتمراتفيمطوللأدراسلأجديدةمبررةنظريلألطوراتدراسلأتمقدلأنه

لقد-!.BLلطبيقفرصإلىننظروفقهاالميالطريقلأعلىالمواصلىخدماتلوسيع

عملايعملواأنالممعلمينمنفيهاطلبنالعلمحالاتأنشأناوفقهاالميالطريقلأطورنا

.بأبحاثيقومونوكأنهم

مفهومعلىوركزناوالتعلمالمعرفةعنتدورأساسيةحوارتتقصينالقد-

Paavolaet)بالتصميمالمتعلقبحثنامنجزءابوصفهالمجازيالمعرفيالإبداع

أء(.،2"40022

للمشاركلأفيالمجازيوالمعنىالمعلملاكسمابالمجازيالمعنىبين(Sfazd1998)ميز

هوالفردذهنفيالمعلملإحرازالمجازيالمعنىفيالأساسيالمعلمهدفأنإذ،المعلم

فيللمشاركلأالمجازيالمعنىفيالهدفوان.المفاهيمأوبالحقائقالممعلقلأالمعرفلأإحراز

الخبرةمجالاتبعضفيمهملألعدالميوالممارساتالأفعالفيالمشاركلألعلمهوالمعلم

فعلىردالمجازيالمعرفيالإبداعمفهوميعدوكما.المحددةالمعارفبعضاكسمابمنبدلا

بالإضافلأالمعلمفيللمشاركلأالمجازيالمعنىفعلىوردالمعلملإحرازالمجازيالمعنىعلى

لهما.ممممأكونهإلى

أناسمعجماعيلأ،صورةعلىالمعلميممأنهوالمعرفيالإبداعمفهوممنالنايلأإن

والأدواتالمعرف!لمطويرأيضأوكذلكمشترك!نشاظموضوعاتلطويرأجلىمن،آخرين

يعنيوهذا(.آخرونأوأنفسهمالطلاب)ليسمخدمهاالثانويلأالاسمخداماتأجلىمن

Paavalaet,3002)وسيطلأمصطلحاتلطوير al!المعرفيالإبداعمصطلحيقدم

o bالمجازئين.المعنيينبينالهوةلردمجسرأنهعلىالبنائيلأبمفهوموالمرلبط
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POLARISفيالمماحلأالوظائف11-2الجدول

333

اليظيفة

ناتالأيقو

العلم

القبولأوالموافقةعلامة

الاتفاقياتعدد

كليمسارthread:شاملةلهة

وأجوبةأسئلة:شاملةلهة

الهدف

الوظائفالحوارفيالوثائقلوظيفةالمعلوماتوراءما

داعمة.ومعليماتونقاشوجوابسوالهي

استعادةأجلمنللتذكيرتستخدمشخصيةإشارات

!حقوقتفىالمعلومات

المعرفيالبناءعمليةفيالجابيةراجعةتغذية

المعرفيالبناءفيللالتقاءنقظةعنموشر

واحدةوثيقةفيالشخصأرسلهمامحتوياتئجمع

مثلالتعلمألياتوتبسطكاملدالحوارعلىمختوي

والتفاوضالتامل

والإجاباتالأسئلةعلىكاملةالمحادثةفيالتركيزمحدد

البناءفيمحددجوابلهاليسقضايائحللفقطء

منظقيامحليلاالمعرفي

المراجع:شاملةلهة

شموليببحثاحتفظ

أشارالتيالتعلممواردعلىكاملحوارفيالتركيزمخدد

المشاركونإليها

التظرقبممفهومأيعنيدورمانصعنالبحثفيهيتم

الحوارأثناءإليه

والمراجعالمراسلاتدورتوضيحعلىالظلابمخثاجديدةرسالةلإنشاءمنهجيشكل

إليهالإشارةأجلمنشخصيمعلوماتمخزنئحفظالمعارفمنظم

ثانيةمرةاستخدامهأومرجعآبالصفه
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أ!ستشهادوحفظالرابطحفظ

ألاستشهادواستيرادالرابطتلقي

الصفحةهذهاطبع

الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم

فيمنهاوأجزاءالرساللتخزلنمنيهكنمما

المعارفمنظم

جديد!رسالةإنشاءعندالسابقةالمشاركةمنا!ستفادة

مثلالمدمجةالخظظاتفيالرسائلاستخدامتشجيع

اللقاءاتفيأعمالكجدولالشاملةاللمحةاستخدام

المكتبة.فيأيضآالشاملةاللمحةواستخدامالمباشرة

خاتمة

فيلطورالمسنافقدالأداةهذهلصميمفيحققناهالذيالمقدممدىإلىبالنظر

بطريقلأالمطبيقبناءفيالمشاركلأعلىالمحفيزعلىالثانيلأالمرحللأفيشددنالقد.آرائنا

فعالاممعلمأبصضهمنمجأشخصكلىيصبحوبذلكالحوارفيشخصكلفيهايشارك

المجممع.فييشارك

.الجديدةللأفكارالمعاونىالمطويرإلىالثالثلأالمرحللأفيلأكيدناانمقلى

فكرةدمجطريقعنالمطبيقعندسأ!-!بحثسياقأهميلأعلىالمأكيدحاولنالقد

الآخرين.الممعلمينمعالمواصلىمعللمعرف!مطورابصضهمنمجأالممعلميصبحأن

توجههبسببللمشاركلأالمجازيالمعنىهامشعلىيصنف-!BLأنمنالرغمعلى

Situatedإلى learningفإنهواقعيلأحالاتاستعمالعبرالموقفحسبيعدلالذيالتعلم

ف!(ldebrand,9991)التوجههذافيفعالبدورالمتعلميقومأنكامللأضمانلأيوجدلا

الحاللأهذهتعدأي.انطلاقنقطلأبوصفهاالواقعمنالمأخوذةالحاللأتستخدمعندما

فإنناالحاللأتحليلبسبببرزتالتيالحقائقلدراسلأسياقمجردالواقعمنالمأخوذة

وتطويرها.جديدةأفكارعنالبحثعنبعيديننبقى

عبروننظرمخملفلأ.بطرائقالمشروعاهذفيالمعرفيالبناءإلىلركيزناتحوليرلبط

المعلم.عمليلأفيالصللأاتذالاجمماعيلأالعلاقاتإلىالطرائقهذه
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8991Salomon)ميزلقد and Perkins)للمعلمالفعالالاجمماعيالموسطبين

الاجمماعيالموسطيوصفلشاركيأ.معرفيأبناءبصضهالاجمماعيوالموسطالفردي

اجمماعيبعاملىبالاسمعانلأوذلكالرئيسللممعلمأفضلىلعلمنظامخلقأنهعلىالفعال

الدقيقلأ.المعلمشروظتحقيقفييساعد

،أعمالمنبهقمناماهومراجعةالمشروعمنالأوليتينالمرحلتينفيفعلناهماإن

فعاليةأكنردورافيهاالمتعلمأدىتعلمحالاتإيجادمنPOLARISتوافرمكنناإذ

المشاركةتفعيلىعبرالاجتماعيةالعمليةأيضأ3POL!عم!وحسنقبلى،ذيمن

الطريقةاعتمدناكما-!.Bسأفيالبحثعمليةتطويرعلىيشجعفإنهثمومن

وتحليلىالطلابأعمالمحتوياتتحليلىبعدتعلمناييئةلتطويرالثقافيةالاجتماعية

اللاحقة.التفاعلىنماذج

Salomonوصفلقد et alويؤديبدقلأالمكانمحددممكاملىنظامإنشاءبأنهذلك

الأفكار.لنقلىالمشتركلأالأداةدورفيهالمفاعلى

النظامعلىالمعاوننميج!عليهاالحصولتمالميالمعلمنمائجلوزيعيمملذلكووفقأ

فقط.المشاركونالأفراديمملكهاأنمنبدلاكلهالاجمماعي

الموزعوالمعلم(Engestrom,1999)النشاظنظريلأمثلىالماليلأالنظريلأالمفاهيمإن

(3991 distributed learningالفكريالاجمماعيهأء3(والصراع،ولهول-Socio

4002cognitine conflict (Buchs and Buteramفيل!لهامغنيلأمواردسمكون

مسمقبلا.-!Bلطويرسأ
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التظمفيالتعاونلتحميىالتواصأدواتاستعماللحليل

الإنترنتشبكةبوساطةالمشكلاتحلعلىالمرتكز

Chris Beaumont and Chew Swee Cheng

ممكمة:

فيالعالمأنحاءجميعفيموزعلأافتراضيلأمجموعاتضمنوالمعفمالعملىينمشر

لقاءاتعلىاعمماداأساسينحوعلىالتقليديPBLيصمم.والعشرينالواحدالقرن

يعدإذ،المشكلاتوحلىالمعلمولمشارك!النقاشلإجراءلوجهوجهأتتمالميالمجموعات

الافتراضيلأالمجموعاتدمجأجلىمنالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلملصميمإعادة

يعكسمنطقيألطورا(الإنترنتشبك!بوساط!المشكلاتحلىعلىالمرلكز)المعلم

حلىعلىالمرلكزالمعلمنماذجمعالإلكترونىالمعلمنماذجويدمجالواقعيلأالمطبيقات

وجهفيالمحدياتمنعددبروزفيالافتراضيلأالأوساظهذهتتسببوهكذا.المشكلات

هذاإنسنقول.الفعالالمواصلىحدوثمنبالمحققيقومونعندماالمعلممصممي

الاجمماعيلأالبنيويلأعلىيركزلأنهالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمفيبالفعلىحاسم

المقليدي.والمعلمالمعليمانمشارنموذجمنبدلا

الاتصالاتتفنية(ICT)علىكبيرااعتماداالافتراضيةالمجموعاتتعتمد

التواصلىحدوثفيالمساعدةأجلىومنالرقميمجالهاتحديدأجلىمنوالمعلومات

.الفعال

الملائملأالمقنيلأالمجهيزاتمنهانخمارأنيمكنإذوالمقنيلأ،الالصالاتأدواتتتنوع

أدواتمجموعلأعلىيحمويرقميفضاءلوفمرعندالمعاونتمإذامحددعملىلشفيذ

.عديدةووسائلى

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم338

حلىعلىالمرلكزالمعلمفيالإستراليجياتمنواسعأطيفأالطلابيسمخدم-

نأأجلىومنببعضبعضهمالفريقأعضاءثقلألزدادكيالتقليديالمباشرالمشكلات

أعمالهم.يكملوا

أثناءتتمرسميلأغمرلقاءاتالرسميلأاللقاءاتإلىبالإضافلأالأساليبهذهتتضمن

لبناءمهمأاللقاءاتمنالنوعهذاالطلابيعدإذ،القهوةلماولواستراحاتالفداء

مزايابعضنفقدقدبالمهملأ.الممعلقلأالمعلوماتيمبادلواوكيالفريقأعضاءبينالروابط

وجهلأمن.والمعلوماتالالصالاتتقنيلأباسمخدامالمواصلىنميجلأالمباشرالمواصلى

الإنترنتشبكلأبوساطلأالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممجموعاتلؤديوكينظرنا،

الصالاتإجراءمنتمكلهموأدواتخدماتإلىبحاجلأالطلابفإنجيداأداءعملها

الالصالاتبهاتتسمالميالعفويلأصفلأعلىللردوتحديدارسميلأوغمررسميلأمكافئلأ

دراسلأأجلىمنممعددةالصالاتوسائلىفيهاغنيلألمئلأصممنافقدولذلكالرسميلأ.غمر

المرلكزالمعلمفيرسميلأوغمررسميلأبطرائقالأدواتلهذهالمشاركوناسمخدامكيفيلأ

نأأردنالقدبالمهملأ.ممعلقلأأهدافلمحقيقالإنترنتشبكلأبوساطلأالمشكلاتحلىعلى

محددةمراحلىفيجدامفيدةالممزامنلأغمرأوالممزامنلأالأدواتكانتاإذفيمانمعرف

الأدواتلهذهالطلاباخمياركيفيلأواسميعابالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممن

الاخميار.اهذوسبب

الثقافيالمجلسمولهمشروعمنمأخوذةأمثللأالكمابمنالفصلىهذافييسرد

اسمخدامكيفيلألاسمكشافوذلكسنفافورةفيالتقنيلأTemasekوجامعلأالبريطانى

علىالمرلكزالمعلمدعمأجلىمنوتحليلها+شاأوالمعلوماتالالصالاتلتقنيلأالطلاب

.المشكلاتحلى

الدراسلأبهذهالقيامعلىشجعالذيوالدافعالدراسلأسياقبوصفالفصلىيبدأ

عليها.الحصولتمالميوالنمائجالمئبعلأالبحثلطرائقمناقشلأذلكويمبع

المهمةالنقاظمنعدداوحددناكميأوآخرنوعيأتحليلاالنتائجنحللىأناخترنالقد

المشكلاتحلىعلىالمرتكزللتعلمملائمةأوساظبتصميمالنتائجهذهعلاقةأخيراونناقش

أبحاثنا.فيمؤخراأجريتالتيالتطوراتبعضإلىونشيرالموزعةأوالافتراضية
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السيا!

مختلفة.أهدافلتحقيقفعالاتواصلاالناجحالمشكلاتحلىعلىالمرتكزالتعلميتطلب

لمخططفهموبناءالمشكلاتوحلىالفريقورعايةالاجتماعيةالرعايةالأهدافهذهتتضمن

التنظيمية.بالجوانبمرتبطةعملياتأوأعمالول!فيذالمشكلاتحلىعلىالمرتكزالتعلم

علىالإنترنتشبكلأفيهايسمخدمالميPBLأشكالفيتحديداالمواصلىيشمملى

علىإن:يقولونإذ,Clarkولء4ءحد!*!(1991)127:ذلكعنعبركماكشرةتحديات

الأفعاللبنىباسممرار.المشتركلأالثقافيلأخلفيمهملمحديثآليلأعلىيمفقواأنالمشاركين

ولراكمالها.المشتركلأالثقافيلأالخلفيلأعلىالمجميعيلأ

الأدواتهذهمننذكرسريعأ.لطوراالمواصلىأدواتلطورالأخمرالعقدفيلوحظلقد

Webcamsyنص SMSحوارمؤتمروعقدISDNالأدواتهذهبعضالفيديوودمجعبر

الميالمواصلىأدواتمنواسعطيفلديناويصبحالافتراضيلأ.المعلملمئاتس!سأ33في

غنيلأ.بيئلألؤمنأنيمكن

هذهملواسمخدامإمكانيلأكيفيلأتقصيالدراسلأبهذهالقياممنالرئيسالهدفكان

إذاالمحققأيضأهدفهاوكانالأملو.الاسمخدامالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمفيالأدوات

المخملفلأ.المشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمأهدافتخدممعينلأفوائدمحددةلأدواتكان

التعلميؤثرفلمالمرافقةالتعلمتفنمةوفيالتعلمييئاتفيملحوظتطورهناككانيينما

تعلممشروعانطلق،لذلكهذه.التقويمأدواتمنأيتصمممفيالمشكلاتحلعلىالمرتكز

)سالمعلوماتتفنمةلمدرسةمحددهدفإلىللوصولمابطريقةومبنيالطالبعلىيركز

SCL Portal)-جامعةفيTemasekسنغافورةفيالتقنمة.

لطبيقعندالمدرسونيسمخدمهاقدالميوالموادالأدواتلمخزينمكانأالمخزنيؤمن

.المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمبرامج

ليسالميالمنظملأئلىالرسابمخزينسممح)forumالمنمدىمثلىلعاونأدواتمثلاهناك

dropو(ملحقاتلها boxyسسخدمالأدواتهذهأننمصور.(للملفاتمشترك)مخزن

العنصرانهذانويعدالنقاشعبرالمعرفلأبناءفيوالمساعدةالأبحاثنمائجلمبادل

للمواردمخازنأيضأهناكوكان.المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمعملي!فيضروريان
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المعلمبيئلأمستثمريعنغريبلأالخدماتهذهلكونلن.أبحاثهمفيالطلابيسسملها

جلأنمذإلىلهالطلاباسسماليؤديبحيثالمخزنصممفقدذلكومعس!3الافتراضيلأ

.المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمعمليلأ

وتتضمنالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمفيسسملىمحددةأدواتالمخزناحموىكما

الذالي.التقويموأدواتالأقرانلمقويمأدواتالأدواتهذه

دراسلأإلىبالإضافلأالمخزنجدوىدراسلأمهممهعالميبمشروعللقيامفريقشكلى

المرلكزالمعلملصالحالأدواتمنواسعلأمجموعلأاسمخداميمكنعبرهاالميالطريقلأ

الإنترنت.شبكلأعلىيعممدالذيالمشكلاتحلىعلى

جامعلأومنالممحدةالمملكلأفيعاللعليممعهدمنمدرسينمنالفريقهذايمألف

Temasekكانالمعليممين.المؤسسمينهالينمنجمعواممطوعينطلابومنالتقنيلأ

فيوخبرةالمنهاجفيمعقوللوافقهناكيكونحمىضروريألخصصيمجالتحديد

المقويم.بعمليلأالقيامأجلىمنالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممجال

خبرةأيضألديهملوافرممنالبحثموضوعفيأخصائيينمنالبحثفريقلكون

الممحدةالمملكلأفيLiverpoolليفربولمنالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممجالفي

لدريبوفيالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمفيممخصصإلىبالإضافلأوسننافورة

التقنيلأ.Temasekجامعلأمنالكوادر

بعدعنل!شراف()سننافورةالبريطانىالثقافيالمجلسمنالمموفىالفريقيملقى

مرحلمين.علىالمشروعهذاإنجازسيمم.شهراعشرثمانيلأمدلهمشروععلى

بين.ممعددةبطرائقالمقنيلأالمجهيزاتاماسمخدبالإمكانأنهوله!40024()يعمقد

Boudالمجهيزاتاسسماليمكنالمموافرة.الفرصومنطقالمحكممنطقبينالفوارق

فرصأالآخرالمنطقالمقني!فيولوافرالطلابنشاطاتلمحديدالمحكممنطقالمقني!في

.الحالهذهفيالمسيطرونهمالطلابويكونويمعلموايسمكشفوالكيللطلاب

للالصالاتسسخدمالميوالمعلوماتالالصالاتتقنيلأ(ICT)أدواتاحمواءيمكلنا

الأداةلاخميارفرصلأالطلابيمنحمما،أغنىلعلمبيئلألأمينمنوالمشاركوالمعاون

محدد.عملىلأداء(لصورهمحسب)الأفضلى
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أجلىومنالمشروعهذافيالسيطرةمنطقلمجنبضروريأذلكالباحثونعذلقد

.والمعاونالمواصلىاحمياجاتتلبيمشوعلأأدواتمجموعلألوفمر

بفهممسفحين.المشروعاهذفيمهمأجزءاالأدواتمنالطلابخياراتتحديدوكان

المهملأتقنيلألمحسينمناسبلألعلمبيئاتلصميمبعدفيمالإمكانناأننعتقدفإننا،كهذا

مستقبلا.للاستثمارمناسبلأسمكونالمي

المشكلاتحلىعلىالمرتكزالتظمنموذج

المعلمفرقتطويرأجلمنالدراسةفيعديدةوتعليميةتفنيةإستراتجياتاسمخدمت

الأساسيةالمشتركةالمعرفيةالقاعدةتامينأجلومنافتراضيةالمشكلاتحلعلىالمرتكز

ممزامنة.وغيرممزامنةأدواتالتفنيةالمجهيزاتوتضمنت.المرجوةالمعلمنمائجولمحقيق

علىمصورمؤتمرو3،سةءكا!*الفيديوعلىمصورمؤتمرISDNالممزامنةالأدواتاحموت

crosoftNet)ممزامنةومحادثةالفيديو Meeting\ Messenger.)!ن

وأدواتللملفاتمشتركأومسمودعأمنظمحوارمنمدىSCL-*مسمودعوفر

حلىعلىالمرلكزالمعلمفريقكلىيمكون.الآخرينالطلابولمقويمالذاليللتقويم

الممحدةالمملكلأمنالمخرجقبلىمامرحللأفيمعلوماليلأنظمطلابأربعلأمنالمشكلات

سنفافورة.فيالتقنيلأالجامعلأمنطلابوأربعلأ

وجهأمحلي!لقاءاتسنفافورةوفيالممحدةالمملك!فيالثانوي!الطلابفرقعقدت

.أخرىالصالاتوسائلىواسمخدموالوجه

حلعلىالمرتكزللمعلمنموذجأليكونأخيراالمدمجالمعلمأشكالمنشكلواعممد

.المشكلات

الحواسيبلشبكلأأمنيمخططمنالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممخططيمكون

تحديدالطلابعلىكانإذأ-أ(،2الشكلى)انظروعمليلأنظريلأأعمالعلىويشمملى

آمنلأ.تحميلأبنيلألصميمثمومنلهاالمخططيمعرضقدالميوالمهديداتالمخاطر

عرضشبكاتبناءإليهما-الفريقانينممي-اللمينوسنفافورةالممحدةالمملكلأعلىإن

ومكوناتوالبرمجياتشخصي!حواسيبخمس!باسمخداموذلكمنطقيأبناءممماثل!

ذلكفيبماأسالمعسطالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممعرضداماللازملأ.الحاسوب

.والعرضللمحضمرأسبوع
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المشكلةبياق

الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم

بحرفيالشاطئعنبعيداالبترولعنالشقيبهوالأساسيشركمكعملىإن

.Scotlandإسكوللندةعنبعيداالشمال

الطريقلأهذهستؤدي.واختبرتهاجديدةحفرطريقلأمؤخراالشركةصممتلقد

إلكترونيلأ.بطريقلأومخزناموثقااهذوكاقه!025بنسبلأالحفرمخرجاتزيادةإلى

خدماتطريقعنحاسويياموثقلأنتائجهاواق،للتعديلتخضعالحفرعمليلأتزالما

لمتجهاالتيالجديدةالاختراعاتأهميلأالأخرىالشركاتتدرك.لندقفيموجودة

المعلوماتعلىالحصولالطرقوبشتىستحاولالشركاتتلكأقويشاعشركتك

المستعمللأ.التكنولوجيلأبالتجهيزاتيتعلقفيما

الحاليةالأمنيةالمخاوفبمراجعةمكلف-المعلوماتيةنظم-أمنقسمكإن-

أقسامألندنفيالقيادةمركزيحموي.()لندنفيالمعطياتمركزوفيقسمكلفي

منالإنترنتإلىالوصولالمسمخدمينكليسمطيعإذالشركةوظائفتدعمعديدة

ISPمواديحضرونآخرينداعمينعملشركاءالشركةولدى.لهمالمابعالمحلي

تسمخدمالمواد.هذهمعالجةفيهتتمالذيالموقعإلىمنمظمةبطريقةكيميائية

الشبكة.عبرشركلكتوفرهااليالخدماتحاسوييأالشركاتهذه

WNعلىمشوعلأأمنيلأقضايالمحسينالمقترحاتتقدلمفريقكمهاممنإن

بالمجسسللقيامعديدةمواردتمملكالمنافسلأالشركاتأنالاعمباربعينآخذين

شركمك.فيتجريالميالعملياتفيوالمدخلىالإلكترونى

عليكيجبكما.العلياالإدارةعلىلعرضهWNأمننموذجلعرضأنوعليك

المخاطر.هذهمعللمعاملىتقترحهاالميوالمدابمرالمخاطرلوثيق

.العرضهذاإدارةكيفيةفيوهومهتمالعرضاهذفيحاضراCEOسيكوق

الأولىالدورةسيناريو!12.1PBLالشكل
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مدروسلأبطريقلأمبنيلأعمليلأأنهعلىالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمتعريفيمكن

Steinkuehleret,:262002مثلا،)انظر،مسبقامحددةتعلمنتائجوفيها )1a.وعلى

نتائجهناكوليسأيضاالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمتصميميمكن،النقيضالطرف

عليهاالحصوليمكنالتيوالنتائجالتعلماتجاهالطلابيناقشإذمسبقا،محددةتعلم

1(:McConnell2002)a.

السابعالفصلىانظر)التركيبيلأمعينسجمالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمأنبما

فإنناالمهملأالأمورمنلعدانالسابقلأالطلابوخبرةالسياقأنويما(الكمابهذامن

.الطلابوخبراتليملاءمالنموذجلعديلىالمهممنأنهنعتقد

عمليةتركيبمنيسمفيدونالخبرةذويغيرالطلابأنوجدنافقدلذلكونميجة

المجالاتفيالإنترنتشبكةاسمخدامفيوبنائهالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلم

المخصصية.

يوجدوالبناء.التركيبدرجةتخفيضيمكنالخبرةالطلابيكسمبوعندما

اليالجامعيةالمرحلةطلابمناهجفيالمعلمنمائجلمناقشةمحدودةفرصغالبأ

علىوتفرضبالسياقممعلقةصارمةقيوداعنهينمجمماإتمامهاعندشهاداتتمنح

.المنهاجمعذي

تعلمأهدافذيالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمنموذجالدراسةهذهفياعممدنا

الأهدافهذهتساعدلم.عامةبمصطلحاتالأهدافهذهعنالمعبيرتم.واضحة

بعضإلىحاجةهناككانإذإستراتيجيةطريقةتبنواالذينالطلابتوجيهعلى

للشبكة(كميلاييانيورسموعرضتقرير)مثلتسليمهايمكناليالمحددةالأشياء

معينة.تواريخفي

يناقشىأنالمموقعمنوكاناجدمحدودةكان!جاتالاحمياهذهفإن،ثانيةناحيةومن

كماوالبرمجياتالحاسوبمكوناتعلىمطلعينالطلابجميعكان.عمليمهمالطلاب

Webإماسابقأاسمخدمواقدكانوا CTسمخزنأوالشبكةاتصالاتتفنية-SCL

معظملدىوكانالمماحة.الممزامنةغيرالخدماتاسمخدامبكيفيةدرايةعلىوكانوا

منكافاصمامكرسذلكومعالممزامنة.المحادثةعنسابقةخبرةالطلابهؤلاء
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ثمظيمالخمسالخطواتذو(0002Salmon)نموذجفنلكماالطلابتدريبأجل

.المنهاج

لأنالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمعمليلأفيالرئيسلأالدافعلأالقوةهيالمشكللأإن

الرئيسلأالمبادئمعهذاويمماشىلعاونى.لعلمآليلأهيالمعلمعمليلألدعمالميالآليلأ

Saveryلأ!:315991)حددهاالميالثلاثالتركيبي! and Du)إطارمعأيضأوينسجم

الذيالمشكلاتحلعلىالمرتكزللتعلمالتربويالفقريالعموديشكلالذيالتركيبيالعملى

الآليلأ:الأفكاريمضمن

بيئشا.معلفاعلالمامنالاسميعابينشأأ-

المعلم.إلىالفكريالصراعيؤدي2-

الفردية.التفاهماتتطبيققابليةتقولمومنالاجتماعيالتفاوضعبرالمعرفةششا3-

12Distance(3)مجللأفينشرتالتيالأبحاثمنسلسللأوصفت Educationالتعليم-

الإنترنتشبكلأعلىموصولةييئلأفيهااستخدمالواقعمنحالات2ه20أيارفيبعد-عن

دعمكيفيلألبياقاهتمامأعطي.المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممناهجتبسيطأجلمن

المشكللأحلاتحديدونشاطاتالتعاونيلأالنشاطاتوالمعلوماتالاتصالاتتفنيلأ+حأأدوات

الأوليوصف.الدراساتهذهفيمهمينأمرينعلىالتركيزتمإذ،الحاسوبعبرتتمالتي

اجتماعيلأ.سملأذووالثانيتقنيلأصبغلأذوبأنه

الآليلأ:الأمورتلبيلأعلىقادرةس!سأ3لكونأنيجبالتقنيلأ،الناحيلأمن

تتمالميالحواراتلصنيفمنالحواراتهذهفيالمشاركينوتمكينالحواردعمأ-

وتحليلها.مستقبلاإليهاالرجوعأجلىمنوذلكالإنترنتشبكلأ

البحث.عمليلأالمخملفلأفيالمراحلىدعم2-

الثقةفيهاالمشاركةتبنيبطريقةص!ص!3المسماليجبالاجمماعية،الناحيةمن

بماالبدايةمنذجدامهممينالباحثونكان.المجموعةتميزعلوتحافظالطلاببين

الميزاتبهذهويقصد(بالموقفالممعلقةالمنطيميةبالميزات"سoore)2002أسماه

كفايةوعدمأو/الوصولوصعويةالفشلمنوالخوفبالنفسالثقة"عدممثلعوامل
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أنشطةتعممدعندمامجموعاتفيالمعلممجالفيالكافيةالخبرةتوافروعدمالوقت

Moore)،"الطلابرضاعدمجميعهاعكستالي،الجماعيالعملعلىالمعلم

هذافيوصفتالميالدراسلأإعدادعمليلأ-طوالالدرسيلأالوحدةمطوروحاول

علىسهللأأساليبباعممادوذلك!*ههولمورعنهاتحدثالميالميزاتمناقشلأالفصلى-

الدرسيلأالوحدةمنالفائدةمنالأقصىالحدعلىالحصولعلىلمساعدلهمالطلاب

ذإاعممدوه،الذيالتربويالعملىلإطارملمزمينالبقاءمعالحاسوبعبرتقدمالمي

ثلاثلأ:عواملىعلىالسهللأالأساليبركزت

.والمعاونالمواصلىأجلىمنعديدةأدواتعلىلشمملىلعلمبيئلأ-

التقنيلأ.المجهيزاتاسسمالإمكانيلأ-

.الطلابلدىالاسشاجوعمليلأ-

مثلى:الأدواتمنواسعطيفعلىتحمويلأنهاالفنيلأ"يبالمعلمبيئلأنصنف-

نإويقولالمهممينبعضيجادلقد.ومباشرةممزامنةغيرممزامنة،لقاءات

شبكةعلىيعممدالذيالمشكلاتحلعلىالمرتكزللمعلمالصافيالنموذجليسهذا

Collinsيؤذلكومع.الإنترنت and Berge :4991 p4)5)اسمخدام"أنCMC

إلىبالإضافةاسمخدامهايعنيمسؤولااسمخدامأ-الحاسوببوساطة-المواصل

عنها(بديلاوليسأخرىوسائل

Levinكالكما et al.أنواعإلىبالإضافةالحديثةالتفاعلمةالوسائلاستعماليجبإنه

الوسطاختمارعلىكادرينوالطلابالمدرسونسمكون"وبذلكحالمأالمستخدمةالوسائل

Levinأ*،257:99910(معشة"ييئةحدودضمنالأهدافلتحقمقالأمثلالتعلممي etوكما

153:9991Palloff()يقول and Pratt

ويخلقمخملفةتعلمأساليبيمسلزمفإنهممعددةبطرائقالمحموىيقدم"عندما

هيالمدريس"طرائقأنبالإجماعالمدرسونووافق"النهايةفيإمماعأأكنرمنهاجأ

المجهيزاتوليس!الإنترن!شبكةعلىيعممدالذيالمنهاجنجاحفيالحاسمالعامل

المقنية(
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تصميمتمإذالمقنية.المجهيزاتالسعماللإمكانيةالثانيةالإستراتيجيةتتعلق-

المجهيزاتمنالأدنىالحد"السخدامالاعمباربعينالأخذمع-أمخزن

4991Collins.)المقئية" andBerge)

سلبياتعلىالتركيزمعبعنايةالدنياالتفنيةمسموياتكمتقىعندماهذايمم

محددةتعليميةأهدافلدعمحصراتمسعملوعندماالمسموياتهذهوايجاييات

بدقة.

هذهلمحميق!SCLمخزنالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمطلابصمم

ذإ،بسهولةالمسمخدميمسعملهاتخاطبيةواجهةالنهائيةالنميجةوكانت.الغاية

علىالمرتكزلالمعلممناسبةوبأنهاالاسمخدامبسهولةهذهالمخاطبواجهةتتصف

.المشكلاتحل

هذهفيالباحثونأدركإذالطلابلدىالاسشاجبعمليلأالثالثلأالإستراليجيلألرلبط

الميالبرامجهذهمعللمعاملىوالطلابالمدرسينتحضمرالضروريمنأنهالدراسلأ

الإنترنت.شبكلأعلىلعممد

-بصضهاالمدريبمرحللأأثناءوالطلابالمدرسوناكسمبهاالميالمهاراتسماعد

نمائجلؤكد.الاسشاجعلىالدرسيلأ-الوحدة)خصوصيلأ(properفيللموسطأدوات

جيدا.إعداداالافتراضيالفريقفيالمشاركينإعدادأهميلأعلىبالفعلىالدراسلأ

علىفيهاالمدريبيمممنفصللأعملىورشاتفيالبلدينكلامنالطلابساهم

معوللمفاعلىالمعاونىالمعلمفيلاسمخدامهاأساليبعلىإطلاعهـمأجلىمنالاسشاج

(.أقرانهمبتقويمويملقونهاويقومونراجع!لنذي!يقدمون)بحيثبعضأبعضهم

البحثتصميم

لإنجازالمشاركيندورففلتقدوالالصالاتالمعلوماتتفنيلأأنعلىالدراسلأركزت

شبكلأفيهايسمخدمالميالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمبيئلأفيالمعاونيلأأعمالهم
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ولمحقيقالمعنىبناءأجلىمنللأدواتالمشاركيناسمخدامكيفيلألبيانوعملناالإنترنت

ليسمفيدولكاملافاعليلأأكثرلواصلىبيئاتبناءمننممكنكيوذلكالمعلمفيأهدافهم

المسمقبلى.فيالطلابمنها

الآليلأ:السماؤلاتعنالإجابلأإلىالبحثأهدافلرمي

مراحلىإنجازعندالمواصلىلأدواتالمشاركيناخميارعمليلأفييؤثرالذيماأ-

؟المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممنهاج

أعضاءمعالمعاونإلىللوصولمخملفلألواصلىأدواتالمشاركونيسسملىكيف2-

؟المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمفريقفيآخرين

إلىالوصولإمكانيلأوكانت.الطلاباخمصاصمن-الأرجح-علىالأداةاخمياركان

.الوحيدةالعقبلأالفيديوهيبوساطلأالمصورة*"13مؤتمرات

التصميموقراراتالبحثطريمة

Cohen(،226:0002)عرف et alفيضيق-نطاق-على!لدخلابصضهالأداءبحث

المدخلى".اهذمثلىعنالناجم!للآثاردقيقألفحصأوبصضهالواقعيالعالم

أجلىمناليأذلأمليأبحثأينفذونأكثرأوشخصأيمضمنالأداءبحثفإنوباخمصار

وتحسينها.أدائهمطريقلأاسميعاب

!"inkuehler,2002)يقولوكما alالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمطريقلأفإن3(ءأ

ICTلإمكانكانإذافيماممعلقالباحثينمخاوفأحدكانبالموارد.غنيلأطريقلألعد

المواردعلىالقيودلفرضهاالميالمشكللألبسيطفيالمساعدةوالمعلوماتالالصالاتتفنيلأ

كما.ولعلمهملعاونهمفيلهممفيدة+شاأأدواتالطلابيجدأنباحممالأيضاولرلبط

منللمحققمنهجيببحثيقومونوهمالمدرسين/الباحثينعلىالدراسلأهذهاحموت

أجلىمنوذلكالافتراضيلأالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمبيئلأفيالطلابلعلمجودة

يسمخدمالذيوالبرنامجالافتراضيلأ(المعلم)لمئلأس!Eلوفرهاالميالأجواءتحسين

الإنترنت.شبكلأفيه
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أيلول-)أثناءالأولىالأداءبحثدورةجرتأداء.بحثدورتيإلىالمشروعقسم-

مخططينفذونالذينالطلابمنالمعطياتلجمعفرصةووفرت2002(أولتشرين

.المعطياتهذهلمحليلفرصةوفرتكماالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلم

والبحثالمخاطرتحليلىالطلابمن(أ-أ2الشكل)الأولىالأداءدورةمخططيمطلب

اسسمالمشوعلألمحليلىطرائقالباحثوناسمخدم.الحاسوبأمنلمشكللأممكللأحلولعن

دورةلمفعيلىوالمقويمالمحليلىاهذنمائجاسسملتإذالطلابلصوراتولمحليلىالأدوات

المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممخططآخرينطالبأأ6نفذحيثالثاني!الأداءبحث

.3002عامالأولولشرينأيلولفيجداممائلى

باسمخداملعلمهاتمالميالدروسبعضلطبيقوتمالمعطياتتحليلىأدواتعدلت

الثانيلأ.الأداءبحثدورةفيالمواصلىأدوات

الدراسلأهذهفيالكميلأالمعطياتتجميعتم.وحللتوالكميلأالنوعيلأالمعطياتجمعت

المعطياتبمعظمهاهيالتيالأخرىالمعطياتلتحليلأوليلأمرحللأشكلاستبيانبوساطلأ

الطرائقاستخدامويعد.متعددةبأشكالالنوعيلأالمعطياتوجمعتالأكثر.النوعيلأ

شيئأالإنترنتشبك!فيهيستخدمالذيالتعاونيالتعلم(CSCL)دراس!فيالنوعي!

Andreassen,;0002,2ه!20انظر)بالتقاليد.مرتبطأ Bjorch, ;2002 McConnell)

عديدةمتزامنلأغيررسائلالمخزقوأفنالمتزامنلأالمحادثةدخولاتالطلابخزق

مقابلاتلإجراءوقمناالاستبياناتالطلابأكملكما.المناسبالوقتفينفذت

تصوراتدراسلأمننتمكنكيالفيديوبوساطلأالمقابلاتهذهبتصويروقمنا.فردية

.محددةبأعمالللقيامحفزتهمالتيالدوافعودراسلأبدقةالطلاب

والنماشالنتائجتحليلى

التواصلىوسائلىاستخدام:أوليكميتحليلى

ذإ،المواصلأدواتعنالطلابآراءتجميعإلىالأوليالمحليلمرحلةتهدف

التعلمأنشطةمننشاظلكلالمموفرةالمواصلأدواتجدوىترتيبالطلابمنطلب
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-Zeroمقياسباسمخدام12-1(الجدول)المشكلاتحلعلىالمرتكز five- point.يعد

تشكليينماالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمضمنمتتمأنشاظالفريقعلىالمحافطة

ذاتها.بحدمسمقلةمميزةمراحلالأخرىالأنشطة

ليصبحالأشكالهذهبينالفصلىتم,12-2-12-14-12-3الأشكالفيالنمائجلعرض

ل!جاباتبسيطأمجموعأالأشكالهذهفي3المحوريمثلى.الوضوحأجلىمنحدةعلىكل

75.بتقدرمحممللأعظمىقيملأمع

للملفاتالمشتركوالمخزنالمخزنومنمدىالممزامنلأالمحادثلأالطلابصنفلقد

قضايالترليبأيضأوفعال!وفهمهاالمشكل!لمانلموضيحكبمرحدإلىفعال!أنهاعلى

والمخزنالمخزنمنمدىمنبقليلىأعلىعلاملأالمحادثلأأعطيتإذالأولويلأ،حسبالمعلم

ويمعلموافيهاالفريقأعضاءيبحثكيالمعلمقضاياوزعتوعندما.للملفاتالمشترك

وصنفتللملفاتالمشتركوالمخزنالمخزنلمنمدىالأولويلأالطلابأعطىفقدمنها

الممزامنلأغمرالأدواتالطلابوجدالمقابلاتوبعد.منهماأقلىبمرلبلأالممزامنلأالمحادثلأ

كافوقتلديهميموافرحيثلعديلهيمكنلوقيمأللطلابوفرتقدالمجالاتهذهفي

الحوار.فيإسهامالهميقدمواأنقبلىالمرسللأالموادعلىللمعليق

المسموعالنشاظرفضتمكما.نوعيمهلرداءةWebفيديو+دةشاالطلابمعظمرفض

سننافورةطلاببينالإنكليزيلأاللهجاتفيالاخملافاتلأنللمحادثلأالمجالليفسح

الأدواتهذهاسسمالعلىالفريقينأحدثابرالاسميعاب.أعاقتالإنكليزوالطلاب

المعاملىلتركقصمرةاستراحلألشكلىولأنهاالفريقعلىللحفاظمساعدةوسيللأبصضها

.المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممخططمع

رسائلىالباحثونحللىعندماالأدنىحدهافيالفريقأعضاءبعضمشاركلأكانت

.المشروعبدايلأفيالطلابمعنوقشتقدالمسأللأهذهوكانتالمحادثلأودخولاتالمنمدى

الرسائلىقرؤواقد-والإنكليزي-السننافوريالفريقيننصفيأنلبينفقدوهكذا،

عددخفضواقديكونواوبهذامشاركالهمإرسالقبلىلوجهوجهألقاءاتعقدوقرروا

ثمانيلأ.منبدلامجموعمينإلىالحاسوبعبرالمشاركلأالمجموعات
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المشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلمنشاطات12-1الجدول

واسميعابهاالمشكللألوضيح-

الأولويلأحسبولصنيفهاالمعلمقضاياتحديد-

والمعلمالبحثأجلىمنالمعلمقضايالوزيع-

الفرديوالبحثالمعلم-

الفريقأعضاءباقيمعوالمعليمالمعلممشاركلأ-

المشكللأحلى-المعلملطبيق-

)المعليق(المأملى-

الاجمماعيلأالناحيلأ/منالفريقعلىالحفاظ-

الآخرين(الطلاب)الأقرانتقويم-

المشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلممنهاجمنالأولىالمراحلفيالمفضللأالأدواتأ-22الشكل
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الممزامن!غمرالمعلمشبكاتفيمسمعصي!مشكل!هناكسيكونلأنهمهمأهذاويعد

وتتكرركبمرايكونالزائدةالمعلوماتحجمفإنكبمراالمشاركينعدديكونحيثماإذ

الإحباظ.منكللرايسببمماالمطروحبالموضوعلهاصللألارسائلىلرسلىأوالرسائلى

القيامأفرادا--بصضهمقرروالأنهم3"2/4"2فيالإحباظاهذعنواحدفريقبفغ

بيولهم.منالممزامنلأالمحادثلأبمعظم

أدواتاستخدامفائدةإلى-122الشكلفيوالملحوظلةقلملاالغريبةالنتائجإحدىتشير

لقد.المبكرةالأولىالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممراحلفيالآخرينالطلابتقييم

وعندما.منخفضةكانتالعدديةالمقاديرأنمنالرغمعلىالصفرعلاماتمشاهدةتوكعنا

القضاياتحديدفيمضدةالأداةتلكوجدواكدأنهميينواالظاهرةهذهعنالطلابسئل

والمعرفة.الإدراكفوقمامستوىعلىأعني-تعلمهمأثماءيواجهونهاالتي

المشتركوالمخزنالمخزنمنمدىأساليبأنأ-23الشكلفيالممثللأالنمائجلظهر-

ولطبيقه.المعلملمشاركلأفعاليلأالأكثربأنهاوصفتللملفات

المخزنفيأودعواعماالأعضاءلإعلامأساسينحوعلىالمنمدىالطلاباسسملى

عنإضافيلأمعلوماتلإعطاءأوآخرونيشرهامسائلىولموضيحللملفاتالمشترك

نوعهـاكانمهماالملفاتباحمواءسممحبطريقلأللملفاتالمشتركالمخزنصممالرسائلى.

موثوقلألمئلأوفرمماالمرسلىالعملىرؤيلأفقطنفسهالفريقأعضاءلإمكانكان.وحجمها

المشاركين.راحلألضمن

أولابالفيديوالمصورISDNمؤتمرطالبأ)41(صنففقدالمعليقيخصفيما-

لقدثالثأ.المنمدىآخرون)35(وصنفثانيأالأقرانتقويمأداةمنهم)36(وصنف

الذالي.بالمأملىالقيامعلىالوسائلىهذهشجعمهم

ماوهذاجماعيتأملصورةعلىبالفيديوالمصورةالمؤتمرجلساتإحدىرتبت

المصورةالمؤتمرجلساتأناللافتومن.الفئةهذهفينسبيأالعاليالترتيبيفسر

مصور)مؤتمرالممزامنالجماعيالحوارأداة:الأدواتفيتنوعأاسملزمتبالفيديوقد
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إلىجماعيةمنتتحولراجعةتفذيةوأداةممزامنغيرجماعيحواربالفيديو،وأداة

قضايابروزوسببتالأدواتاسمخدامعنمبدئيأتوضيحأالنمائجهذهقدمت.فردية

البحث.علىأكثرتركيزايضيفمماالنوعيةالمرحلةفيممابعمهايجبوأسئلة

-!(BL1)منهاجمنممأخرةمراحلىفيالمفضللأالأدوات12-3الشكلى

أعمالهملإنجازلعاونهمفيالوسائلىهذهالمشاركيناسمخدامكيفيلأمسأللأفحصت

المحليلى.منالقادملأالمرحللأفي

لحوارامساراتتحليلى

المحادثلأجلساتول!ظيمزمنيخطإنشاءهذهالقادملأالمحليلىمرحللألضمنت

ضمنللملفاتالمشتركالمخزنومداخلىالمنمدىبالفيديوومراسلاتالمصورةوالمؤتمرات

الزمني.الخطهذا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



353المفمكلدتحلعلىالمرلكزالتعلمبالتعاونلتحقيقالتواصلأدواتامشعمالتحليل

(P-BL)2منهاجمنممأخرةمراحلىفيالمفضللأالأدوات12.4الشكلى

مساربدايةتحديدعلىقادرينأصبحناذلكوبعد.الأحداثممابعةهذالناويميح

فمثلاالمسمعملة.المخملفةالوسائلعبرذلكوتتبعمحددموضوععنيدورمعينحوار

للملفاتالمشتركللمخزنطبوغرافيلمانيلرسمالسنغافوريالفريقإرسالسئب

فيماالبحثأجلمنوطلباتوتحدياتمحددةبسماؤلاتمرتبطةمساراتخمسةبروز

منمدىرسائلخمسعبرماالمساراتاحدىتتبعيمكن.إذالطبوغرافيةعلميخص

.للملفاتالمشتركالمخزنإلىورسالينلوجهوجهأتتموجلسةالإنترن!عبرولقاء

موضوعاتإلىغالبأالمساراتهذهتقسم.بالمعانيممعلقأمساراهذاأسمينالقد

الحوارنظمناكما.جديدةمساراتأصبح!جديدةموضوعاتأحيانأشجكماثانوية

ذلكالأربعةالباحثونحققوقد.معممدةنظريةمنمأخوذةمعممدةطرائقباسمخدام

.المشروعسياقضمن
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منالأولىالمرحللأالحوارفيفيالمعنىمساراتمنعددتحديدعلىقادرينكالقد

.المشروع

أفكاراالحواراتهذهعرضتكماالمواصلى.وسائلىمنطيفأالمساراتهذهلضمنت

تمإذ،الاقتراحاتبعضإلىقادنامماالاسمعمالنماذجبعضوأسسنامميزةأساسيلأ

معالمراحلىهذهلمسجمالمعاونيلأ.الطلابجهودبهامرتثلاثمراحلىعلىالمعرف

سأ!-!.منهاجمراحلى

الأولىالمرحلة

والأهدافالاتجاهمناقشة

-!.BLبرنامجأيفيهيكمافيهاالبحثيجبالميالمسائلىبمناقشلأالمشاركونبدأ

مقترحاتمنهمبعضوعارضالشبكلأطبوغرافيلأعلمعنممكللأبدائلىهناودرسوا

.مقترحاتمنبهتقدمواماوشرحواالآخرين

تحديثعلىحافظواقدفإنهمبهامهممينكانوالعلمقضاياالطلابدرسولمنما

المموافرةالمعداتمواصفاتبشأنالأساسيلأالنقاظأوضحواكما.فريقكلىخصوصيلأ

الممداوللأ.المقنيلأوالمصطلحات

لوفرلأنهاالأخرىالأدواتمنأكثربموالرالمرحللأهذهفيالمنمدىأداةاسمخدمت

حمىمناقشمهتمفيمايمأملىوهوكافوقتقضاءعلىالطالببقدرةيمعلقفيمامرونلأ

الجماعلأ.أوالفردمسموىعلى-اللحظلأهذه

ذإبعد،عنالملفاتلمحميلىأساسينحوعلىللملفاتالمشتركالمخزناسمخدم

المهمومننقاشالهم.فيمحددةنقاظعلىالتركيزلذلكنميجلأالطلابيسمطيع

ذلكبعدوأرسلواالمعلميلأأهدافهمحققواقدفريقكلىفيالأربعلأالأعضاءأنملاحظلأ

.للملفاتالمشتركالمخزنإلىنمائجهم

إلىالإشارةإلىبحاجلأالطلابأنزاويلأمنلركيزاأكثرالمجموعمينبينالحواركان

الميلاحقلعاونمسموىبدايلأعلىالأهدافمناقشلأإنهاءدلفقط.ممكلميننسخمين

.معلوماتوتجميعبحثمرحللأبدايلأهي
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اثنينعاملينعلىهذاالعاليالمعاونمسموىإلىالمجموعلأانتقالإمكانيلأاعممدت

وهما:كبمرحدإلى

.المعاونعلىاعممدتلعلمجماعلأإلىبالانمماءالأعضاءأحسأ-

فعله.عليهلماواعيأمنهمكلوكاقالتعلموكضاياالأهدافكلهمالأعضاءناكش2-

لثانية:االمرحلة

الفرديةوالأبحاثالأعمالتوزيع

المخزنإلىالمنمدىمنرئيسلأبصورةالمرحللأ-هذه-فيالوسائلىاسسمالانمقلى

نمائجومناقش!اليأذالموجهلعلمهملمفيذبدؤواالمجموع!أعضاءلأنللملفاتالمشترك

هذهوأرسلوالوجهوجهأتجريلقاءاتفينفسهالبلدمنآخرينأعضاءمعأبحاثهم

وكانعليها.المعليقالأخرىللمجموعلأليسشىللملفاتالمشتركالمخزنإلىالنمائج

بصورةالأداةهذهالطلاباسمعملىمنظم!.ممزامن!أخرىمحادثاتأيضأهناك

الطلاباسمخدمالنامضلأ.القضايابعضولموضيحالقراراتالخاذأجلىمنأساسيلأ

بانطلاقممعلق!نقاظإيضاحأجلىمنالإلكترونىالأبيضاللوحاللقاءاتإحدىفيأيضأ

.عديدةمستقللأبأبحاثالقيامبعدهذاحدثلقدالشبكلأ.نظام

لثالثةاالمرحلة

للتسليمالأشياءبعضإعداد

منعددا-البرنامجمنمخملفلأمراحلى-فيجداولهمفيالبرنامجمطورودؤن

معاييروعرضللشبكلأطبوغرافيلمانىرسم)مثلىسمليمهايمكنالميالمحددةالأشياء

.(وضوابطهاالأمنيلأوالمخاطرعنهاوالحديثاتالموجود

كماالرئيسلأ.معالمهأحدأوواقعيمشروعإنجازمواعيدمعالأشياءهذهتتطابق

للفريق.التركيزامكانيلأوفرت

النقاظهذهتدرج!.عليهاالحواريركزاليالنقاظفيتدريجيتغيرهناكوكان

يمكناليللأشياءالمحددةالاحمياجاتإلىالبحثنمائجومشاركةالمفاهيممن
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نهايةفيجرتاليالممزامنةالمحادثاتأثناءالمغيرهذاحدثإذ،المشروعفيتسليمها

الثانية.المرحلة

الأخمرةالنسخلأإنجازهوالحاللأهذهفيالهدف-)مشتركهدفوجودحفزلقد

لعاونهم.الاسممرارفيعلىالطلابللشبكلأ(-الطبوغرافيالبيانىالرسممن

الطلابلإمكانيصبحوبذلكهذهالمضيشر!حواجزمثلىوجودالضروريمنإن

الفريق.أحرزهالذيالتقدممدىمعرفلأوالمدرسين

البعوهاالميالطريقلأمنلبينكماالمعاونعمليلأعلىالدراسلأهذهفيالفريقركز

الإجماعالطلابعدإذبعضأ،بعضهمموافق!علىوللحصولالإيضاحاتعنبحثأ

العملى.أداءفيقدمأالمضيقبلىضروريأ

تمالميكمابالهمطريقعنوذلكالباحثونإليهالوصلىالميالنميجلأالطلابأيدلقد

يوميالهم.دفالرفيلدوينها

المواصلىأدواتاسمخدامعلىقادرينكانواقدالطلابأنعلىالنميجلأهذهلمصإذ

الطلابأنإلىأيضأولشمرالفريقأعضاءبينبالثق!الشعورلزيادةوكفاءةبفعالي!

.الفعالالاجمماعيالجماعيالعملىلإنجاحولإصرارانكبوا

(النشاطنظريةعلى)اعتماداالبرنامجتحليلى

س.ardi,)6991الحاسوبمعالإنسانتفاعلاتلدراسةالنشام!نظريةتسمخدم

ي!مسملونعندماالمعاونيونالطلابنماذجلدراسةالأخيرةالآونةفياسسملتأنهاكما

والإنماجالمصفحالأدواتهذهوتتضمن.أداة91مجملهماتحمويافتراضيةمنصة

Russell,)بين.(Russell,2002)الموزعوالمعلم(Andreassen,0002)والمواصل

حاجةهئاكفإنوثقافيةاجمماعيةعمليةشا3سأشابيئةفيالمعلمكاناإذأنه2(:2!و65

طريقعنيمعلمواكيالأدواتمنالبيئةهذهفيالمشاركيناسمفادةكيفيةلاسميعاب

الدراسةفيالبحثتركيزمحطجوهرهفيوهذا.الآخرينالأعضاءمعالمفاعلات

هنا.الموصوفة
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العمليلأاسميعابعلىالباحثينلمساعدةالحاليلأالدراسلأفيالنشاظنظريلأسسخدم

مثلى:أسئللأطرحطريقعنوذلكالطلابفيهايشاركالميالمعاونيلأ

؟للمعاونخاصلأقواعدالمشاركونصاغكيف

النتائج؟لتبادليجتمعواأنقبلنحوشخصيعلىللمتابعةالعملالمشاركونوزعكيف

؟برزتالميالشاقضاتوحلواالأمرالمشاركونلدبروكيف

وهي:هذا-!Bسأبرنامجفينشاظنظمثلاثلأتمييزيمكلنا

نشاظنظامبصضهالاسمقرارعلىللمدربمخصصلأعملىورشلأأ.

نشاظنظامبوصفهالأولياللقاء2.

نشاظنظامبوصفهالبرنامج3.

نشاطنظامبصفتهاالاستمراءعلىللتدربمخصصةعملىورشة

الأبسط-شكلهفيمانشاظنظامفيالمطولولEngestrom(9991)نموذجيتضمن

الثانيالفريقمنسنغافورةمنطلابالحالةهذهفيوهمللدراسةالخاضعينالطلاب

يفرزهاالتيالنتائجمثلتوسطأدواتمعأيضأويتفاعلوقبعضأبعضهممعيتفاعلوقوهم

فإنهموكذلكوهكذا(الأدوارلعبوبطاكاتالحوارالمعلومات)مواردالعملورشةسياق

.12-5(الشكلانظر)البرنامجفيآخرينمشاركينمعيتفاعلوق

لنظيمالحاللأهذهوهوفيماهدفتحقيقعلىللدراسلأالخاضعونالطلابويعملى

ومهاراتالمعاونأساليباكسمابوهيألاالمرجوةالنميجلأإلىالوصولعلىالمدربدورة

مجموعلأإلىالدراسلأقيدالطلابينممي.النزاعاتحلىمهاراتمثلىالأخرىالفريق

بأنفسهم.صاغوهاوضوابطبقواعدمقيدينوكانوامحددة

علىتحمويفإنهاالخاصلأس!سأ3بنيلأوبمأثمرالدراسلأهذهفياسمخدمتس!سأ3لأن

نظامفيالموجودةالعملياتلعد.ولعاقبهمللدراسلأالخاضعينالطلابلكافئأنظملأ

النظاممثلىأخرىبنظممرلبطولكلهبمفردهالنظامهذايوجدولاديناميكيلأالنشاظ

الثانى.الفريقمنطأمنطلابأاحموىالذي
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الثوسطت1أثو

3--سأحمخزن

،ألعابألغافي،محدثةباثوارللقيامبظاقات

الخ...العملأنواعحولاستثمارات

نشاظنظامبوصفهاالاسشاجمهاراتعلىللمدربالعملىورشلأ-125الشكلى

الطلابتزويدالاستنتاجمهاراتعلىللتدربالعملورشلأمنالرئيسالهدفكانلقد

.المشكلاتلحلفرقهمفيوليتعاونوافعالااستعمالاالمخزنيستعملواكيبمهارات

الثاني.النشاظنظامفيالتوسطأدواتمنواحدةبعدفيماالمهاراتهذهأصبحت

نشاطنظامبوصفهالأولياللماء

الشاقضاتهذهولولأ!33أ)65:2"2(وصف.نشاظنظامأيفيدماقضاتحيانأألبرز

عنصرينأيبينلماقضاتسشأأنيمكنالناسعندافالأهدتتعارض!عندمابالنقاظ

فيالنجاحوعبرالمفيمر".علىمحفزاتالشاقضاتهذهلعملىإذ،نشاظنظامأكثرفيأو

.المرجوةالنمائجتحقيقباتجاهأكثرالجماعلأتقتربالشاقضاتهذهحلى

المؤتمرخدم!تجهزلم.النظامهذافيالأوليباللقاءمرتبطأالأولالتناقضظهر

إلىاللجوءالطلابعلىوكانتقنيلأمشكلاتبسببوذلكالمحددالوقتفيالمقصودة
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Microsoftأدواتاستعمال . Net Meetingتمناهاكماناجحلأالأوليلأالمقابللأتكنلم

ذلكإلىأضفالسيئلأ،والمسموعلأالمرئيلأالمادةنوعيلأإلىذلكويعزىتكونأنالمشاركون

الحاسوبعبرالمحادثلأإلىالطلابتحولذلكومعالمختلفلأ.اللغويلأالطلابلهجات

المثالالشكلهذايظهرفي.12-6(الشكلانظر)التذمرمنبدلارسائلهمبطباعلأوذلك

التيالصعوياتوبنجاحأزالمماالطلاباعتمدهمشكللأحلولنموذجنزاعلحلالأول

منها.عانواقدكانوا

الثيسطأثوات

الإنترنتعبراللقاءبرنامج

التعاونيالتعلمأساليب

التيالربطومهاراتالهموعةمعايرة

علىللتدربالعملورشةمنعليهانحصل

الأثوارمناقشةأساليبيمنالاستنتاج

ورشةنتانجتتحول

علىللتدرببالعمل

أثواتالىالاستنتاج

هذافيتوسط

سراسةافاضعين

منPBLطدبمجمهكة
الثاني/الفربقسنغافورة

العهلتقسيم

والظدبالمدرسون!ثي

مختلفةثوارا

نشاظنظامبوصفهالأولياللقاء-126الشكلى

الميالمقصودةالنميجلأالأولىاشين.نميجمينبينالنظامهذافيالمؤلفونميز-

بادرإذالعرضيلأالنميجلأهيوالثانيلأالطلاببينأوليلواصلىلأسيسإلىهدفت

مشكللأ.حلىنموذجصياغلأإلىبأنفسهمالطلاب
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أنشظةنظامبوصفهالبرنامج

الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم

-7(.12الشكلانظر)نظامأكلهالبرنامجافترضناعندمالناقضاتعدةحظ!ملاتم

باحمياجاتوممعلقلأالجماعيبالسلوكوممعلقلأقميلأبأمورممعلقلأالشاقضاتهذهكانت

الواجب.وشروظ

لعاونهملعوقأنهاعلىالشاقضاتهذهإلىينظروالمالطلابأنبالذكروالجدير

أخرىوبعبارةجماعيأ.حلاحلهاعليهممشكلاتأنهاعلىإليهانظرواذلكمنوبدلا

قدلهاحلولعنالطلاببحثطريقعنأنهأيلنيمرعواملىالشاقضاتأصبحت

الشاقضاتلهذهالايجابيالفعلىرديعمبربعضأ.بعضهممعينسجمواأنعلىساعدلهم

-!.BLقوةجوانبأحد

أفعالهم.فيالمبادرةزمامبأخذوذلكلعلمهمفييمحكمونالطلابكان

Knightيصطلحمايحسئن-!BLأنعلىدليلاهذاويعد and Yorkeعلى

yorke:3002)18المكتمسبالعجزتحسينمنبدلاالمكتسبةالتفاؤليةتسميته

knightand).

الثانيةلدورةافيالاختلافات

والأهدافالأدواتاسمخدامبطرائقيمعلقفيماقيمةتصوراتالأولىالدورةوفرت

وجهةتؤكدنظرنا.وجهةالدورةهذهعززتإذتحقيقها،أجلمناسمخدمتالي

تواصلعلىتحمويغنيةتعلمبيئةوأنضروريأأمراكانالأدواتتعددأنهذهالنظر

أداءمنالفريقانيممكنحمىبعضأبعضهامعتندمجقدومباشرصزامنوغيرممزامن

والحفاظالقراراتاتخاذأجلمنمفيدةالأدواتتلكبدتعال.مسموىعلىأعمالهم
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الثوسطأثوات

الصوتيللثواصلادواتتسع

جهيزات.الشبكةعلىتعنمدمصدرالمدرسونمعارف

النعاونيللعمليلنظمةالفواعدالحوسبص

361

للدراسةافاضعين

الثاني/الفردقسأ!!مجميكة

ثلأ!ص

نشاظنظامبصضهالبرنامج12.7الشكل

جاء3"2.أوللشرين-أيلولفيالثانيلأالدورةلشظيمالنمائجالباحثوناسسملى

خدماتباستثناءالشروظمضاعفلأوتمممماثللأدوراتمنالدورةهذهإلىالطلاب

بالفيدي!المصورالمطؤرالمؤتمر

ولاكسماببالسياقممعلقلأاخملافاتأيفيللبحثفرصلأالثانيلأالمرحللأأمنتلقد

الأولىالدورةمنعليهاحصلناالميالنمائجومصداقيلأمشروعيلأعنإضافيلأمعلومات

للدراسلأ.خضعواالذينالطلابعددقللأبسببوذلك

كانولكنالأولىالدورةفيعليهاحصلناالميالنمائجمعممقاربأالنمائجمعظمكان

والمهملأ:اللافطالاخملافاتبعضهناك

MSNاسمخدامنميجلأوذلكالممزامنلأالمحادثلأاسسمالازدادأولا:. messenger

الأولى.الجماعلأفيتمتالميالممزامنلأالمحادثلأمعبالمقارنلأ
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بطريقةالأداةاسسمالكيفيةفرقهمفيالطلابتداولفقدذلكمنوالأكثر

بصضهموتواصلوافرعيةفرقأوشكلواالأولىالدورةفيالطلابتجمعإذ.مخملفة

أفرادابوصفهميلمقواأنالثانيةالجماعةأعضاءفضلبينمامنفصلينوحدتين

MSNمحادثةإلىالانضمامأجلمنالبيوتمنالمواصلاهذيجريماوغالبأ

Messengerمحادثةوفرتهااليالحركةحريةيقدرونإنهمالطلابوقال

MSN Messenger.

المشتركوالمخزنالممزامنغمرالمنمدىاسسمالمسموىانخفضالعكسوعلى

لخفيضتمقدمأنهوهيأخرىواضحلأسملأهناكوكانت.النصفإلىللملفات

ذلكيقررسطحيأ)كماالحواروأصبحلبادلهاتمالميالمعلوماتولفاصيلىمسموى

الثانيلأ.المجموعلأفي(المعلوماتتقنيلأ+اخمصاصخبراء

جماع!لدىأنواضحأأصبحوعندهاالمقابلاتأثناءالاخملافاتهذهدرست

السابقلأ.الجماعلأخبرةمنبكشرأقلىالمخزنعنخبرةسنفافورةمنالطلاب

MSN!دجدابارعينمستثمرينكانوافقدذلكومع Messengerنأوصرحوا

احمياجالهم.لملبيلأكافيلأالأداةهذه

المخزنمعليمأقلمواإضافيوقتلقضاءمحدددافعأيلديهميكنولم

الإنكليزالطلابوكان.المخزنهذاسلبياتإحدىهذاويعد.للملفاتالمشترك

MSNأصبحلذلكونميجلأمتقاربلأ.بدرجاتMSNMessengerىلعمطلعين

Messengerمباشرةلواصلىطريقلأ.

ونصائحخاتمة

ممعددة-ولأملىلواصلىطرائقمنتتكون-الميالمعلمبيئلأغنىأهميلأأصبحت

الخاضعينالطلابفريقيانمماءبسببالوضوحهذاوازدادالمشروعهذافيواضحلأ

مخملفين.بلدينإلىللدراسلأ

يواجهونها.الميالصعوياتعلىالمنلبمنالطلابالمموافرةالأدواتمجموعلأمكلت

ممعلق!قضاياوايضاحالقرارالخاذأجلىمنضروريأالممزامنالحوارالطلابوعذ
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Webأثبت،حالأيوعلى.بالاسميعاب Camلرددهبسببفعاليمهعدموالمسموعالمرئي

المقنيلأهذهتتطورأننموقعأننامنالرغمعلىفيهاللفويلأوالصعوياتالكمونوبسبب

nutsenet,3002)المستقبلىفي al.ى،

MSNباسمخدامالمصاعبهذهعلىالطلابلنلب Messenger chat ! and

!MicrosoftNet Meetingللمفلباللقاءاتلرليبعندملحوظلأمرونلأأظهرواكما

.ساعاتبسبعيقدرالذيالأدالينهالينبينالزمنيالفارقعلى

معالمواصل"كان:الثانيالأسبوعفي-يومياتهدفترفيالإنكليزالطلابأحدكلب

Netبوساطةسننافورة Meetingعلىالفر!ساعدتاليالطريقةهيهذهوأنمممازا

".الشبكةلطبوغرافيةاللازمالموافقيالحلإيجادوعلىالرأيفيالاخروفاتمناقشة

عبرالمقيناعندماخطوةمئلأنحوتقدمنا!لقدقائلاشرحآخرطالبمقابللأوعند

الحقيقيالزمنمحادثاتوساعدلما.ثلاثأوخطولينمنبدلاالأولىالمرةفيالشبكلأ

الشبكلأ.عبرواللقاءالمشاركلأعلى

أعمالفيالممزامنغمروالمنمدىللملفاتالمشتركالمخزنخدماتاسمخدمتلقد

سمليمهايمكنالميالأشياءاتمسودوارسالالمنمدىفيالأبحاثنمائجلبادلمثلىلكميليلأ

.للملفاتالمشتركالمخزنفيالموجودة

المشتركالمفاهمبناءمثلىالقضايابعضلحلىthreadedالخطيلأالمنمدياتاسسملت

threadedا!خطيلأالمنمدياتهذهوكلمرمن.عليهاوالردياالقضاهذهبشأنالشكوكثارةوا

عنالناجمالمأخمرسببوكذلك.للملفاتالمشتركالمخزنفيمفهرسلأوثائقأودعت

إرساليلألسملمهمالطلابارلبكاإذلأنه.الإحباظبعضالممزامنلأغمرالأدواتاماسمخد

الممزامنلأ.الأدواتاسسمالعلىشجعممابسرعلألوضيحهايسمطيعوالنفإنهمما

قدبالمعانى(الممعلقلأ)الضوابط!طأنأجريناهالذيالمحليلىأظهر

منممكامللأمجموعلأإلىالحاجلأيؤكدمماموضوعيلأبطريقلأكلهاالأدواتهذهدمجت

عال.أداءاتذفرقلطويرلمشجيعالأدواتهذهمثلى

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم364

منإليهالوصلناالميالحصيللأعنبالفعلىراض!إننيقائلا:الطلابأحدعلق

البعدأنوثبتكوفئقدالمشتركالشاقعملناكلىأنأشعرلأننيالدرسيلأالوحدةهذه

المناسب!".المقني!الأدواتاسمخدامشريط!عائقأيشكلىلاالجنرافي

بنوعيهاالحواراتحللنالقد.-!BLصفاتمنمهملأسملأالفريقعلىالحفاظيعد

.هذاالمجديدلهدفالمكرسلأالعباراتنسبلألمحديد(forayو)دردشلأ

أجلمنخصصقدالإجماليالمفاعلاتعددخمسأنفكرةلديناتبلورلمد

قدالطلابأنإلىهذاويشير.الطلابمجموعيلكلاالأولييناللماءينفيالمجديد

العلاقاتإقامةمرحلة(0002Salamon)عليهاأطلقاليالمرحلةإلىبنجاحوصلوا

درجةمساوفيوهوضروريةعمليةهوالاجمماعيالجزءأنأوضحكما.الآخرينمع

فيالطلابأحدلاحظ.المشكلةحللممريناتومساوالمشكلةمخططلحلأهميمه

et)الرسائلإرسالعبرالفوريةللمحادثةالاجمماعيةالفوائدالثانيالأسبوع

meeting))الهدفهذالمحميق:

إلىشخصملارسائلالرسائلولأنوالألفلا.الوئامعلاقةتأسس!لقد!رائعهذا"

لاقبلمنالآخريعرفمناواحدكلوكانبعضأبعضنامعتحاورنافقدكبيرحد

بروحنشعركمايتطوروالولاءبالمساندةالشعورفإنوبالتأكلدالغرباء،يتحاوركما

بالفعل(الفريق

لأنوذلكأصعببالفيديوكانالمصورISDNبمؤتمريمعلقفيمانمائجاسمخلاصإن

الصعوباتولكنعاليةجودةاتذومرئيةمسموعةمادةيوفرالمؤتمراتمنالنوعهذا

وكان.الأولىالمرحلةنهايةواحدةمرةاسمخدمإذ،اسمخدامهمنحذتقدالتقنية

الطلابوجد،ذلكومع".الطلب"عندصاحةتكنلماليالوحيدةالأداةالمؤتمرهذا

قال:إذ،الطلابأحدذلكعنعبركما-الفريقوتشكلالجماعيللمأملمفيداهذا

لاالذينالآخرينمنأكثرأفكاربلورةالفيديوعلىطر!عنالمصورالمؤتمريساعدك"

".فريقضمنتعملأنكوانطباعأصورةالمؤتمراهذيعطي.الأداةهذهيسمخدمون

(.3002أولتشرين-أيلول)الثانيةالمرحلةبالفيديوفيمصورةمؤتمراتثلاثةنظم
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ونفذبعضأ(بعضهمعلى/التعرفالفر!)توجيهوهدفهالبدايةفيالأوللتنفيذخطط

(.الجماعيالتامل)إلىوهدف-!Bلأمخططونهايةمنتصففيوالثالثالثاني

لتظيميلأ.قضاياوحلالفريقنزاعاتلحلالمنتصففيالذيالمؤتمرالفرقنفذت

بالفيديومصورمؤتمرعمدالسعمالحديثاأجريتاليالأعمالدرست

5002(,Beaumont)طريمةمنجزءابصضهBL!-فيالمدربتواجد.المدمج

ييرنبلاكمدينةفيالطلابيينماLiverpoolليفربولمدينةفيالنموذجهذا

Blackburn'-

للتدريبومتممملحوظأاختلافأمختلفأنهعلىالتدريبمنالنوعاهذالطلابصؤر

مفيدةعناصريوفربالفيديوالمصورالمؤتمراستخدامأنوبداالمباشر.-!Bسأبالمتعلق

منالمزيدإلىحاجلأهناكأنكماعتنامنالرغمعلىفعاللأتعلمبيئلأمنجزءاليكون

يكون.وكيففاعليلأأكثربالفيديوالمصورالمؤتمريكونمتىلبلورةالعمل

التفنيةالتجهيزاتاستخدامعلىالطلابلإعدادالأخيرالاقتراحيهتم

وتدريبهم.

عنها.بالحديثغالبأبالفناولكلناواضح!النقط!هذهكانت

بينالاخملافاتلمنتلقد.الأدواتاسمخدامفيبارعينالطلابيصبحأنيجب

اطلاعأأكثرهمالميالأدواتسيخمارونالطلابأنالدراس!فيوالثاني!الأولىالجماع!

لاخمياريميلونالطلابفإنمالناقضحدثفإذافعاليلأ.أقلىكانتولوحمىعليها

وأهمي!السابق!الخبراتأهمي!علىوأكدالتركيبي!النظرةفيثابمأهذاكانبدائلى.

المعلم.سياق

فيهدمجتعاليةجودةذيحلإلىالبحثهذافيالمشاركةالفر!كلتوصلت

ينسحبلموالسنفافوري.البريطاني-الفريقينمنعليهاحصلنااليالمهمةالمعطيات

أثبموالقدبهم.الخاصحلهملإعلانالأحوالمنحالأيفيالثانويةالفر!منأي

المعرفة.لبناءبعضأبعضهممعوتعاونهمبعضأبعضهمعلىاعممادهموبنجاح

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإلكترونيلاالفمبكلاعلىالمفمكلدتحلعلىالمرتكزالتعلم366

!-أجبرنا!لقد:الطلابأحدعلقوكماعاليلأ.بنسبلأالمعلمنمائجالطلابأحرزكما

BLتقدلمقبلىأدركتلقد..ممعددةحلوللطويرمنومكنناالموضوعأكثرعنلعلمعلى

السنفافوريالجانبساعدناوكيفمجموعلأبوصفنالعلمنالماالكبمرالحجمالعرض

حققنا".بمايمعلقفيمابالنفسالثقلأمرحللأإلىالوصولعلى

لفصيلىبأيالعالمحولالطلابلوزعبسببنشأتالميالثقافيلأالاخملافاتلناقشلم

المواصلى.أدواتاخميارعلىأثرهامنالرغمعلىالمشروعاهذضمنكان

Shachaf)الافتراضيالفريقفعاليلأتحليلىفيبيئينظريعملىإطاراسمخدم and

P-سأفريقفيهيعملىالذيالرقميالفضاءالمقنيلأتحددإذ، Bالافتراضي

أعضاءهويلأعلىالمعريفوعلىالداخليلأالبيئلألعريفعلىالفريقيساعدمما

الفريق.

وجهلأمعيمطابقالمحليلىوهذاالناجحلأللفرقمهملأجوانبكهذاتحليلىيحدد

شبكلأعلىيعممدالذي-!BLنموذجلطبيقيمكنأنهالدراسلألظهر.قدمناالميالنظر

ناجحأ.لطبيقأالإنترنت

المعلم.بيئلأوعلىالاجمماعيلأالمعلمآلياتعلىالدراسلأهذهفيركزنافقد،اوهكذ-

العملى.إطارفيضروريلأعناصرولكنهاالنجاحوحدهاالآلياتهذهلضمنلن

Peterيلخص Goodyearكالآلي:مثلىالفكرةهذه

عبرالتربويلأالنمائجلعزيزالمحمملىغمرمنإنهتقولالميبالفكرةملمزموني!إننا

وعندالمعلمتمريناتإعدادعندكافاصمامأعطيإذاإلاالشبكلأطريقعنالمعلم

تحديداالمصميينأننعمقدوانناالاجمماعيلأ.المعلمآلياتواعدادالمعلمبيئلألصميم

المسمقبلى".فيالممعلمسيفعلىلماخاصأاصمامأيولواأنإلىبحاج!

79:1002(,Goodyear)

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m
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شكركلمة

Se"لةويسميدوكاريبوسياشونغالمساعدئنللباحثينشكرناعننعبرأننود

Chong Poh and Gary Westheadالحواروساعاتلناقدموهااليللمساعدة

أيضأ.ولمشاركاتهممعأأمضيناهاالي
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الكتابخالمة

الرغمعلىتحصىولالعدلافوائدالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلملاسمخدامإن

الكمابهذافيالمؤلفينمنعددوثقإذ،الآنحمىإجابلأدونالسماؤلاتمنعددبقاءمن

المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلمطريق!لدعمفيهاالإنترنتشبك!يسمخدموأدواتنظمأ

والطلابالمدرسوناسمخدمإذافيماتمامأواضحأليسولكنوعارضوها.وانمقدوها

ولوجيهه.المعلملاحمواءالأدواتتلكمثلى

يشجعكماالمعلوماتإدارةعلىالطلاب3!6!*لأمثلىالمعلمإدارةنظملشجع

POLARISمثلىتمامأواحموائهاالمعرف!لإدارةالطلابeSTEPالمهم!يؤديالذي

الافتراضيلأالمعلمبيئاتمعبالمقارنلأتتطورأنهاعلىكهذهنظمعديمكن.وهكذانفسها

Blackمثلىتتفمرلاالميأ3سLس3 boards WebCTواللوحوالمعلوماتالالصالاتتقنيلأ

المعلمبيئاتأنBayneأجراهالذيالدقيقالمحليلىيبين.الاسمخدامشائعلأالأسود

والمعلمالمعليميكونأنوجوبكيفيلأعنلصوراتلعرضالثابملأس!سأ33الافتراضيلأ

(Bayne,)c5002.

المسببلأبالمصوراتممملئلأهذهالمعلمبيئاتفإنCousin(121:5002بين)وكما

Webادشعارمثلىللمشكلات CTمثلىلصوراتلعبرأبيضصفمربروفيسورفيالمممثلى

.والسيطرةالاستقرارمننوعوجودوالأمانوالبنيلأالبناء

بلىةفحسبالمعرفلأإدارةعلىالطلابكلهاالنظمهذهلشجعلاذلكمنوالأكثر

والمعلمالمفكلرعلىسماعدهمأنالمحمملىومنحوارهمإدارةعلىأيضالشجعهم

محدد.هدفاتذأيالاتجاهوحيدةبطرائق

الواقعفيوهيPBL-برمجياتتصميمعندتواجهاليالصعوياتتكونقد

Landيصفهاوكماكذلك and Bayneينمجوقد.ومزعجةواضحةغيرتعلمطريقة

المرتكزالمعلمنماذجتطويرالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمفيالمعلمإدارةنطمعن

مماأكثرمحددهدفاتذوهيالإنترنتشبكةفيهايسمخدماليالمشكلاتحلعلى
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وجهأيممالذيالمشكلاتحلعلىالمرتكزالمعلمأوفيالمدمجةالطرائقفينلاحطه

لوجه.

إدارله؟تتمالذيالشيءمامثلىكهذاكمابخاتملأفيالأسئللأبعضنطرحأنعلينا

من؟ولمصلحلأ؟يديرهالذيمن

جزءاأصبحوا-الذينالبالنينوالطلابالحاسوببشاشلأالمولعونأولئكيرغبوهلى

؟اكهذهبطريقلأإدارلهمتتمأن-الإنترنتجيلىمن

الإلكترونيونوالمدربونس!سأ33الافتراضيلأالمعلملمئاتللفيهلىذلكإلىوبالإضافلأ

والطرائقالمجاربإجراءفرصبالفعلى،والاسمعمالالإدراكعلىوالتركيزوالبناء

والجماعي؟الفرديالمعلميديرونالذينالطلابعندالإبداعيلأ

الخطيةالافتراضيةالتعلمييئاتاستعمالأيضأيمنعهلىذلكمنوالأكنر

؟الطلابتفكيرطريقةفيتشويشحدوثتقليديأوالمرمزةكثيراوالمعدلة

شعورالإنترنتشبكلأفيهيسمخدمالذيالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلميسببوقد

المفاهيممواجهلأعنلمجمالميالمعقيداتمعيمعاملواأنمنويمنعهمبالارلياحالطلاب

ممكلأإليهاالوصوليكنلملفكلرطريق!نشوءفيسمببتالميالمخزن)فكرةالأساسي!

Meyerand,)3002الانفصالعلىالطلابلشجيعمنبدلاسابقأ( Land).

حلىعلىالمرلكزالمعلمطبيعلأمعيمعارضانوحراسمهالمعفمعلىالسيطرةأننعتقد

الطالب.علىالمعفميركزأنضرورةمعكذلكويمعارضانالتركيبيلأالمشكلات

لعفمفضاءاتلطويرعلىلشجعوالأدواتالمقنيلأإنالقوليمكنذلكمنوبدلا

فإنلذلكونميجلأ.الأولالمقامفيالاحمواءهذامثلىأوتمنعالممعلمعلىتحمولمجه!لاجديدة

بينالمذبذبمنعاليلأدرجلأبلىةفحسبلعلمفوضىهوليسذلكمنبدلانراهقدما

وطرائقومراحلىوالمشويشالانفصالمنجديدةأشكال،الشخصيوالمحولالحالات

المعلمفينشأتالميالاحمواءعدمأشكالفقطنرىلاقدالأوليلأ.المفاهيمارةلإدمخملفلأ

أنواعفيوضوحأأكثرلصبحقدالأشكالهذهولكنالمباشرالمشكلاتحلىعلىالمرلكز
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طلاببمجموعاتوالمعززة،الإنترنتشبكلأبواسطلأالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلم

الميالإنترنتشبك!بوساط!المشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلموأنواعلوجهوجهأتتعاملى

فإنذلكعلىوعلاوة.المعليقوراءماعلىيركزالذيالممزامنغمرالحوارسسخدم

حلىعلىالمرلكزوالمعلملوجهوجهأيممالذيالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلممسمقبلى

ودونسيسممرالمحدود-غمرالعاليالمعليمنمو-معالإنترنتشبكلأبوساطلأالمشكلات

جديدةلعلملفضاءاتأيضأأولي!وسيعطي!للاسمقرار"مكانأيكونكيشك

(5002Baden-Savin).
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لصعبة:االمصظلحاتشرح

Affordance:لممكينالمموقعلأمامادةقدرةأيللعملى)لعلميلأ(مادةإمكانيلأ

والفعليلأالمموقعلأالأساسيلأالخصائصيعنياوهذالمطلويلأالنمائجتحقيقمنالمسمخدم

الطالب.لمساندةالمعليميلأةjUlهذهاسمخدامإمكانيلأكيفيلأتحددالمي

Alternative learning environmentيلنيلربويلأأداةشكلى:البديللأ(المعلم)بيئلأ

الطالب.علىالمفروضلأوالمؤقطالدائملأالجنرافيلأالقيود

Asynchronousيميحممازمنيبمأخريحدثاتجاهينذولواصلى:المزامن()عدم

.الخاصالخاصلأووقمهمبسرعمهمالإجابلأللمشاركين

bl) - blended problem- based learning"-المعبيرهذايسمخدم(-المدمج

شبكةبوساطةوالمعليملوجهوجهأالثعليمدمجعبريمعلمونالطلابأنفكرةلبيان

علىمحملةموادبوساطةمثلا،الطلابيمعلمإذ(.Graham,4002)معأالإنترنت

فيديووصورالواقعمنلمواقفومحاكاةنصوصأالموادهذهتتضمن.الإنترنتشبكة

وموارد.وعروضأ

(log weblog-)!بانمظامتحدثمداخلىعلىيحمويالشبكلأعلىشخصيموقع

طريقلألموضيحالموقعهذاالطلابيسمخدمقد.معكوسلاريخيبترليبولعرض

الإلكترونى.المدربوالىالفريقأعضاءباقيإلىبصراحلألفكلرهم

Cognitive conflictفريقيحاولعندمامبدئيأيحدثقدالفكرك!--الصراعbl"-

الفكريالصراعيحدثوقد.واسميعابهاالمشكللأمخططمنظهرتالميالنقاظتحديد

لإيجاديمملكهاالميوالمعلوماتالأفكاردمجالفريقأعضاءمنكلىيحاولعندماثانيلأ

المشكللأ.لمخططحلى

Cognitive presenceالحاسوبعبريمعلمونالذينالطلابيسمطيعإليهالذيالمدى

Gaffion,1002)المسممر.والحوارالمعليقعبروذلكولأكيدهالمعنىبناء et al))
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373الضعبلاا!مظلحاتمرح

odification:قيملأإلىبالإضافلألبادليلأقيملألهاسلعلأإلىمامادةتحوفى+د!،هشا

معوذلكالعلاملأموضوعتتخطىلكمابالهمقيملأالطلابيدرك.لإنماجهاالمبذولالجهد

المقنيلأ.اسمخدامبسببالقراءجمهوراسماع

ty of practiceفحلا!ل!أCo:مشتركةمشكلاتمواجهةيوحدهمالمختصينمنمجموعة

"الخبراء".معارفمنجملةلديهمتتشكللذلكونتمجةحلولعنمعأوالبحث

Computer Mediated Collaborative Problem Based Learning

الإنترنتشبكلأبوساطلأيممالذيالمعاونىالمشكلاتحلىعلىالمرلكزالمعلم

(CMCPBL):

يستخدمتعاونيلألمئلأفيتربويأالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلممفهوميصئف

منفريقيوجههالذيالمعرفلأبناءإلىالهادفالحوارعلىويركزالإنترنتشبكلأفيها

-عشرةإلىثمانيلأمنفيهاالطلابعدديتراوحمجموعاتل!الطلابيعمل.الطلاب

أنالمتوقعومندرسيلأ.حصلألإنتاجتدمجالتيالمشكللأمخططاتمنسلسللأمعالجلأعلى

الحقيقيالزمنفيالطلابسيعملالمشكللأ.إدارةأولحلتعاونيلأبطريقلأالطلابيعمل

معأ.يعملونالطلابأنالمهمولكنمتزامنغيرعملاسيعملونأو

Computer Mediated Conferencing(الحاسوبعبرالمؤتمرات)عقد(CMC):)

البريدبينCMCيتراوحبعضأ.بعضهممعالبشرتواصللمساندةالحاسوباستخدام

جميعهاتستخدمقدالتيالمحادثلأ""غرفوالىالجماعيلأالمؤتمراتوعقدالإلكتروني

الإنترنت.شبكلأبوساطلأالمشكلاتحلعلىالمرتكزالتعلملدعم

Constructivism(:)نأمفادهاالميالفكرةعلىهذهالمعلمنظريلألعممدالبنائيلأ

لبادلمنالمفاهيمفيالمطورينمج.فكرينشاظعلىاعمماداالمعرفلأيكسمبالطالب

هوالأفضلىالمكانإن.الآخرينلآراءاسمجابلأالمصوراتلنيمرومنالفرديلأالمفسمرات

الواقع.فيالموجودةالسياقاتلعكسبيئلأفيالمعلموضع

Cyberspaceطيفلوصفحاليأالمصطلحهذايسمخدمالإلكتروني!:الالصالات

الحواسيب.شبكلأعبروالمماحالكاملىالمعلوماتموارد
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(istributedProblem Based Learning DPBL)*حلىعلىالمرلكزالمعلمهو

يمواجدكيوللمحموىللطلابحدد()إذاالإلكترونىللمدرسيسمحالذيالمشكلات

عامليعنبعيدامستقللأبصورةيحدثأنللمعلموشممحمركزيلأغمرمخملفلأمواقعفي

المعلم.تفنيلأاسسمالالمعلممنالنوعاهذويمضمن.والمكانالزمان

-E Learningاسمخدامويدعمهيبسطهالمعلممننوعهوالإلكترونى(:)المعلم

دعممنلبدأممعددةأشكالاالمعلممنالنوعاهذيأخذقدوالالصالات.المعلوماتتفنيلأ

وجهألنفذالميوللكالحاسوبعبرتتمالميالنشاطاتمنمزيجهووالذي،المعلم

المقني!.منأهمهناالمعلمويعد"كليأ.الإنترنتشبك!بوساط!المعلمإلىلوجه

المقنيلأعلىلشمملىوهيالإلكترونى(:المعلمتقنيلأ

المعلمعمليلأعلىمباشرةلؤثرالميالإنترنتشبكلأفيهايسمخدمالميوالمقنيلأالرقميلأ

الراجعلأ.والمفذيلأوالتقويمالمواصلىولبسيطالمعلمموادلأمينعبروذلك

-e moderatorفيويشاركالحاسوبيسمخدممدرسالإلكترونى(:)الوسيط

يجريالذيالحوارفييشاركأوالمؤتمراتويحضرالحاسوبعبرتجريالمياللقاءات

.الحاسوبعبر

-e surveillanceعلىالمرلكزالمعلمفيالمعبمرهذايعنيالإلكترونيلأ(:)الرقابلأ

باسمخداميممنشاظلصويرأومراقبلأالإنترنتشبكلأبوساطلأيممالذيالمشكلاتحلى

،الحاسوبيسمخدمونوالطلابقضيالذيللوقتسمجيلايمضمنقد.الحاسوب

الذيونوعهـاالحوارفيالمشاركاتعددوسمجيلى،زيارلهاتمالميالشبكلأمواقعوسمجيلى

.الحاسوبعبرتم

E-أو(الإلكترونىالموسط)E-moderatorعنالإلكترونيلأالرقابلأولخملف tutoring

ويبقىالطلابحوارفييشاركلاالرقابلأأيبدالذيالشخصبأن(الإلكترونىالمدريس)

عنهم.بعيدا

-e tivitiesالئشاطاتهذه.الحاسوبعبرتتمتعليميةنشاطاتعنعبارةوهي

واستخدامهاالئشاطاتهذهصياغةإعادةويمكن.المشاركةعلىالطلابلتحفيزمصممة

معاستخدامهايمكنكماأخرىإلكترونيةومواردآخرينطلابمعتستخدمإذ،ثانيةمزة

(.Salmon,)2002لوجهوجهأتدزسأقويمكنمطبوعةمواد
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a-tutor(الإلكترونىالمدرس):علىالمدرباهذدوريشمملى.الحاسوبعبرهومدرب

بالموضوعالصللأوثيقلأأسئللأطرحوعلىالحاسوبعبريممالذيالحوارعلىالتركيز

وعلىالحوارمنأفكارتحديدعلىالمساعدةوعلىالطلابمشاركاتعلىالردوعلى

التقويم.عملي!فيأيضأيشاركوربما،الحاسوبعبرالمعاونلعزيز

Flaming-المراسلاتأوالإلكترونىالبريدبوساطلأومشرةغاضبلأرسائلىإرسال

الشبكلأ.عبرتتمالميالسيئلأالسلوكياتمناهذويعدالجماعيلأ

Information technologyأشكالإلىالمصطلحهذاويشمر(:المعلومات)تقنيلأ

ولمخزينهاكلهاالممعددةأشكالهافيمعلوماتلإيجادصممتالميالأشكال.كلهاالمقنيلأ

والصورالصوليلأوالمحادثاتالمعلومات)المعلوماتهذهوتتضمنواسسمالها.ولبادلها

هذاويمضمن.حديثأ(الممطورةوالأشكالالوسائلىممعددةوالعروضوالممحرك!الثابط

نفسها.الكلملأفيالحاسوبوتقنيلأالهالفيالإرسالالمصطلح

ويقرأالمحادثلأغرففييجريالذيالحوارعلىيطلعشخص(:المندس)

الجاريلأ.المحادثاتفيالإسهامدونالجماعيلأالرسائلى

(ManagedLearning Environment:)لمساعدةمصممبرمجياتنظامس!سص

النظامهذايمضمن.الإنترنتشبكلأعلىلعممدالميالمعليميلأالبرامجإدارةفيالمدرسين

ولوجيهالمواصلىوأدواتالإلكترونىالمعلمومحموىالوصولإمكانيلأعلىالسيطرة

المسمخدمين.مجموعات

Mediation(الموسط):الإنترنت-شبكلأعلىيعممدالذيالسياق-فيالحاسوبيعد

يميحمماوالمدرسالمعلمومحموىالطلابيرلبطوعبرهيمدخلىالذيأوالوسطالعاملى

المعلم.حدوث

Metacognitionولإستراليجياتلأفكارهالشخصإدراك(:الإدراك)مافوق

والعملياتوالإستراليجياتالأفكارتلكعلىالمعليقعلىوالقدرةالمفكلروعمليات

المفكلر".!المفكلرفييعنياوهذلعديلهاأجلىمنوالعملى
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Move:ولعممد.الإنترنتموقععلىالحاسوييلأالرسائلىلوضعوفقهاالميالسرعلأ

العريضلأالحزملألكونأنبشرظالشبكلأإلىموصولاالطالبكونعلىالسرعلأهذه

الهالفيلأ.الخدملأمنأسرع

Net generation(الإنترنتجيلى:)حواسيبدونالعالميمخيلىلاالذيهوالجيلى

يعد.النقالالهالفودونالمفاعليلأ،الفيديوألعابدونالعالميلأ،الإنترنتشبكلأدونأو

الهالفيعدولاالرئيسلأالمواصلىوسيللأالفوريلأالرسائلىإرسالالجيلىهذاأبناءمنكللر

الأساسيلأ.المواصلىوسائلىمنالإلكترونىوالبريد

لمسجمالمخصصيلأالمصطلحاتمن:مجموعلأالشبكلأ(على)الحديثطء!"3"!ول

ووظائفه.وخصائصهالإنترنتمفهوممع

Platform:)دشفيلىيمكنحيثالحاسوبمكوناتأوالبرمجياتمننوعهي)منصلأ

الحاسوبمكوناتمنمخملفلأأنواعلعدكمامنصاتالمشفيلىنظمولعدالمطبيقات.

والمخدمات.المسمراتالممخصص!المنصاتوتتضمنأيضأ.منصات

Postingمنمدىرسال!فيكماب!لعنيفإنهافعلالكونعندماواسمأ-فعلا-سسخدم

أوفيالحاسوبعلىمنمدىفيمكمويلأرساللأولعنيحوار.مجموعلأأوفيالحاسوبعلى

اسمأ.سسخدمعندماحوارمجموع!

BL!-يسمخدمجدامشوعلأطرائقعلىيدلعاممصطلح:الإنترنتشبكلأبوساطلأ

بعد.عنأوالجامعيالحرموفيلزامنيغمرأولزامنيأاسمخدامأإماسأ!-!وفقها

علىموجودةموادمعالتعاملعبريتعلموقالطلابأقفكرةالمصطلحهذايجسد

غرفمثلومصادروعروضأفيديوومقاطعحاسويي!ومحاكاةنصوصاوتتضمنالشبك!

فيها.PBLيستخدمكيخصيصابنيتأوساطاو/الرسالةوبطاقاتالمحادثة

Reusable learning objects-وتتضمنمرارا:اسمخدامهايمكنلعلممواد

والمحاكاةالواقعيلأالفيديووالحالاتعروضمثلىثانيلأ،امهااسمخديمكنصفمرةعناصر

علىالطلابلمساعدةمخملفلأسياقاتفياسسمالهايمكنالميوالتقويماتالحاسوييلأ

المعلم.أهدافتحقيق
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المطورمنطقلأعنVygotsلأطفكرةعلىالمفهومهذايعممد(-البناء)ه+?143!ولأ

المركز.إلىالأقرب

هذاوصممحده.علىفردلكلىمخصصأدعمأآخرونطلابأوالمدرسيقدمإذ

وادخاللوليدأجلىومنيمملكهاالميالمعارفعلىالاعممادعلىالطالبلمساعدةالدعم

الطالبمسموىمنبقليلىأقلىمسمواهيكونبحيثالدعماهذاخمياريمم.جديدةمعارف

الحالي.

Screenager-أوساظفيللنجاحوسيللأوجدواالسنصفمريطلابجيلىعضوفي

.الجديدةالرقميلأالتقنيلأمعلعاملهمطريقعنوالمعقيدبالشكلزخر

Sychronous-:يوجدأوزمنيتأخريوجدلاحيثاتجاهينذوتواصلممزامن

-!Bسأفيالوقتضبطيمكن.الحميميالزمنفيبالمشاركةيسمحممابسيطتأخر

ومدرسافتراضيفريقأعضاءبينممزامنحوارلإجراءالإنترنتشبكةبوساطة

إلكتروني.

Telemonitoring(عنالمراقبلأ:)تقنيلأاسمخدامإلىالمصطلحهذايشمربعد

المرضى.حاللألمراقبلأعادةالتقنيلأهذهولطبقبعد.عنالمراقبلأأجلىمنالمعلومات

P-حاللأفيأما BLالمشكللأمخططمعالجلأفيالطلابتقدممدىلمراقبلألطبقفإنها

حلى.إلىللوصول

Utterance-الحوار.بطاقاتعلىالمدرسونأوالطلابيصو!افرديلأرساللأ

(VirtualLearning Lnvironment!الافتراضيلأ(:المعلم)بيئلأس!سأك

الميالمقنيلأتتضمنالميوالمعليمالمعلمأدواتمجموعلأعلىالمصطلحهذايدل

مثلى:الطلابلدىالمعلمخبراتلمعزيزالأدواتهذهلصمم.الإنترنتشبكلأعلىلعممد

Web CTالشبكيلأ،الالصالاتتقنيلأBlackboardالأسود.اللوح

+Viualteaعبرمعأيعملونالطلابمنمجموع!يعني(:الافتراضي)الفريق

المشكللأ.مخططلاسمكشافالحاسوب
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Web Cast:مسبقأمسجلةأومباشرةتسجيلاتتسليمعلىالمصطلحهذايدل

تقليدية.معداتبوساطةالثسجيليمم.الشبكةتقنياتباسمخداممسموعةأومرئية

الشبكة.مخدمعبرالعالمأنحاءجميعإلىويرسلأرقامإلىالثسجيلتحويلويجري

Wikis:موقعفيبالمشاركلأالمسمخدمينمنللعديدسممحمخدملأبرمجياتويعني

الشبكلأ.على
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