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ا*قدمة
اﻟـﺗﻌﻠم اﻟـﺗﻌﺎوﻧـﻲ ﯾـﻌﺗﻣد ﻋـﻠﻰ اﻟـﺗرا ُﺑـط اﻟـﺑ ّﻧﺎء وﯾـﺷﺟﻊ ﺟـﻣﯾﻊ أﻓـراد اﻟﻣﺟـﻣوﻋـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﻋـﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم.
وﻣـن ﺗـرﺟـﻣﺔ ﺑـﻌض ﺿـﻣن اﻷوراق اﻟـﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﻗـدﻣـت ﻓـﻲ ﻣـؤﺗـﻣر ﺟـﺎﻣـﻌﺔ أرﯾـزوﻧـﺎ ﻋـن
اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﻟـﻛﺗروﻧـﻲ واﻟـﺗﻌﻠﯾم ﻋـن ﺑـﻌد ،ﺷـﺎرك اﻟـدﻛـﺗور ﻧـﯾﻛوﻻس ﺑـﺎﻧـﺎﺳـﯾك ﻣـن ﺟـﺎﻣـﻌﺔ
ﻛـﻠﻔﺎﯾـن ،ﻛـﺎﻟـﻔورﻧـﯾﺎ ،ارﺑـﻌﺔ أدوار او ﺗـﻘﻧﯾﺎت اﻟـﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟـدﯾـﮫ وﻷي ﻣـﻌﻠم ﯾـرﻏـب ﻓـﻲ ﺗـﻔﻌﯾل
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ.
اﻷھـم ﻣـن ذﻟـك  ،ﻛـﺎن طـﻼب د .ﺑـﺎﻧـﺎﺳـﯾك ﯾـﺗﻔﺎﻋـﻠون ﻋـﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـﯾوﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻔﺻل
اﻟـدراﺳـﻲ ،ﺑـﺣﯾث ﯾـﺷﻌرون ان ھـذه اﻻدوار اﻻرﺑـﻌﺔ ﺟـزءًا ﻣـن ﻋـﻣﻠﯾﺔ اﻟـﺗﻌﻠم ،ﻓـﺗدوﯾـن
ً
ﺣﺎﻓزا ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب.
اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺗدرﯾس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون

”ﻣـﻊ ﻛـل ھـذه اﻷﺳـﺎﻟـﯾب واﻻﺳـﺗراﺗـﺟﯾﺎت  ،ﯾـﺗﻌﻠق اﻷﻣـر
ﺑــﻛوﻧــك ﺟــزءًا ﻣــن اﻟﻣﺟــﻣوﻋــﺔ ..إﻧــﮭم ﯾــرون ﺑــﺎﻟــﺿﺑط
ﻣﺧـرﺟـﺎت اﻟـﺗﻌﻠم وﻛـﯾف ﯾـﺗم ﺗـﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ،وھـم ﯾـﻔﻌﻠون ذﻟـك ﻣـﻊ
أﻗـراﻧـﮭم ﯾـﺟﻌﻠﮭم ﯾـﺷﺎرﻛـون ،وﯾـﻣﻧﺣﮭم اﻟـوﺻـﺎﯾـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻌﻠﻣﮭم
اﻟﺧﺎص ،وﯾﺗﻌﻠق ﻛل ذﻟك ﺑﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم“.

الدكتور نيكو(س باناسيك ،جامعة كلفاين ،كاليفورنيا
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الدور ا-ول
ا*ُد4ون /الكاتب
 .١لRتحقيق هRذا الRدور ،يRتم اخRتيار طRالRب مRتطوع بRصفة دوريRة لRتدويRن مURحRظات تRفصيلية
فRي ا`RحاضRرة الRواحRدة لجRميع الRطلبة ،ومRن ثRم تحRريRرهRا ونشRرهRا عRلى لRوح ا`RعلومRات
فRRي الRRنظام الRRكترونRRي kدارة الRRتعلم بRRحيث يRRمكن لRRباقRRي الRRطلبة كسRRب نRRقاط مRRن خURRل
تRعديRلها أو نشRر مRعلومRات إضRافRية )كRما يRمكن ارسRالRها عRن طRريRق الRبريRد ا(لRكترونRي
الى الخبير للمساعدة في انشاء الفيديو(.
 .٢بRRاkضRRافRRة إلRRى تRRدويRRن ا`URRحRRظات الRRتفصيلية عRRلى لRRوح ا`RRعلومRRات ،يُ Rطّلب مRRن ا` ُّ Rدون/
ال RRكات RRب ت RRسجيل أي م URRح RRظات اض RRاف RRية م RRن ال RRطلبة ،أس RRئلة ال RRطلبة ،وي RRمكن Oس RRتاذ
ا`قرر إضافة مواد تدعم الطلبة ً
أيضا في ا(ختبارات.
 .٣يتم منح الطلبة درجات على إضافة أي معلومات أو متابعة لوح ا`علومات.

الفوائد
 .١يشجع هذا الدور التفكير الناقد ا`تعمق حول ا`حتوى التعليمي.
 .٢يRتوجRب عRلى ا` ُ ّدون/الRكاتRب تحRديRد الRنقاط ا`Rهمة فRي كRل مRوضRوع ومRن ثRم تRقديRمه لRبقية
الطلبة بطريقة واضحة.
 .٣ا` ُ ّدون "الغير جيد" يُل ِهم زمUؤه الطلبة للقيام بعمل أكثر شمو(ً.
 .٤ا` ُ ّ Rدون "ال RRجيد" يس RRتفيد م RRنه م RRن ب RRقية ال RRطلبة م RRن خ URRل ت RRوف RRير م RRصدر ت RRعليمي م RRفيد
للغاية
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الدور الثاني
الخبير
 .١ل RRتحقيق ه RRذا ال RRدور ،يسج RRل ك RRل ط RRال RRب ف RRيدي RRو واحً R Rدا م RRن م RRحاض RRرات اOس RRتاذ ،ث RRم
يRضيف مRواد تسRلط الRضوء عRلى إتRقانRه لRلموضRوع ا`Rعروض .ويRتم اعRطاء الRطالRب مRدة
أسRR Rبوع (سRR Rتخدام بRR RرامRR Rج لتحRR RريRR Rر الRR RفيديRR RوهRR Rات  , Microsoft Moviemakerأو
بRرامRج مRشابRهة ،ويRمكن إضRافRة شRرائRح  ، PowerPointمURحRظات ،وعRناصRر الRوسRائRط
ا` RRتعددة اOخ RRرى .م RRن ث RRم ي RRتم تح RRميل ال RRفيدي RRو ع RRلى ال RRنظام ا(ل RRكترون RRي kدارة ال RRتعلم
ليستخدمه الطلبة كمورد تعليمي.
 .٢يتم تقييم الطUب بنا ًء على دقة العرض التقديمي وفعاليته في التواصل.

الفوائد
.١
.٢
.٣
.٤

تؤثر مقاطع الفيديو بشكل كبير على زيادة معدل ا(حتفاظ با`علومات عند الطلبة.
عRند قRيام الRطالRب بتحRريRر مRقاطRع الRفيديRو الRخاصRة بRه ،فRإنRه يRضطر `RشاهRدة ا`RحاضRرة
أكثر من مرة باkضافة الى إعادة الصياغة للحصول على نقاط اضافية.
هذا الدور يعد وسيلة تعليمية فعالة بشكل خاص للمتعلم البصري.
تRم مRقارنRة درجRة الRطالRب الRخبير فRي مRوضRوعRات ا`RحاضRرة الRتي قRام بRتسجيلها ،ولRوحRظ
زيRRادة بنسRRبة  ٪12فRRي مRRتوسRRط الRRدرجRRات فRRي اOسRRئلة ا`RRتعلقة بRRتلك ا`RRحاضRRرة مRRقابRRل
أي طالب آخر.
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الدور الثالث
ا*علم النظير
 .١لRتحقيق هRذا الRدور يRقوم أسRتاذ ا`Rقرر بRإسRناد تRفصيل مRفهوم عRلمي لRلطالRب OشRخاص
خ RRارج مج RRموع RRة ال RRطلبة أن RRفسهم ،وت RRعتبر م RRن أك RRثر ا(س RRترات RRيجيات غ RRراب RRة م RRن ح RRيث
تدريس ا`فاهيم Oشخاص ليسوا جز ًءا من الفصل على اkطUق.
ُ .٢ي ّRمنح الRطUب أسRبو ًRعRا واحً Rدا (خRتيار شRخص خRارج ا`جRموعRة -سRواء كRان طRالRبًا زمRيًU
أو صRRدي ً Rقا أو فRRر ًدا مRRن اOسRRرة -ويشRRرح لRRهم مRRفهو ًمRRا عRRلميًا محRRد ًدا بجRRميع الRRتفاصRRيل
ح RRتى ي RRتمكن م RRن ت RRقدي RRر ت RRفسيره RRم ،وي RRوف RRر ل RRكل م RRعلم ن RRظير ج RRهاز ت RRسجيل يس RRتخدم RRه
kن RRشاء م RRلف ص RRوت RRي للج RRلسة ال RRتي تس RRتغرق ع RRادة م RRن  5إل RRى  30دق RRيقة حس RRب ن RRوع
ا`فهوم.
 .٣الهRدف مRن هRذا الRدور أن يRكون تRفسير ا`Rفهوم دقRي ًقا وسهRل الRفهم وشRام ً ،URمRع تحRديRد
الفروق اOساسية للمفاهيم التي تم تحديدها من أستاذ ا`قرر مسب ًقا بأنها ”مهمة“.
 .٤تRتاح الRفرصRة OسRتاذ ا`Rقرر kضRافRة مURحRظات أو تRعليقات عRلى ا`Rلف الRصوتRي ومRن
ثم نشره على إدارة النظام ا(لكتروني kدارة التعلم.

الفوائد
 .١ا`Rعلم الRنظير يRضمن حRاجRة الRطالRب الRى الRتركRيز عRلى ا`Rهمة بRالRتفصيل أكRثر مRن مجRرد
م RRعرف RRة س RRطحية ل RRلمفهوم ،ح RRيث أن ال RRقدرة ع RRلى ال RRتعبير ع RRن م RRفهوم ل òRRخ RRري RRن ي RRضمن
استيعاب ا`عرفة وزيادة معدل ا(حتفاظ.
 .٢يRRوفRRر ا`RRعلم الRRنظير وجRRهة نRRظر مRRختلفة تRRعكس خRRلفية الRRطالRRب ،وبRRالRRتالRRي يشRRرح أسRRتاذ
ا`Rقرر ا`Rفهوم بRطريRقة واحRدة ويRعرضRها الRطUب ا`Rعلمون بRتجارب مRختلفة مRما يRحسن
من استيعاب ا`فاهيم بصورة أفضل.
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الدور الرابع
ا* َقيّم
 .١ي RRسمح ه RRذا ال RRدور ل RRلطال RRب ب RRتقييم أق RRران RRه ب RRطرق م RRختلفة وذل RRك م RRن خ URRل مج RRموع RRة م RRن
اOسئلة القصيرة يوجهها Oقرانه تتعلق بمهمة معينة.
 .٢يRRمكن أيRRضا تRRبادل أوراق ا(خRRتبارات ب ôRRالRRطلبة مRRع مRRراعRRاة عRRدم الRRكشف عRRن هRRويRRة
ا` RRمتحن م RRع إع RRطاء م RRفتاح اkج RRاب RRة ،وه RRنا ي RRقوم ال RRطال RRب ب RRدور ا` ٌّ R Rقيم وي RRضع درج RRة
لõجابات الصحيحة.
 .٣ف RRي ح RRال ك RRان RRت اkج RRاب RRة غ RRير ص RRحيحة ي RRقوم ب RRإض RRاف RRة م URRح RRظات ت RRتضمن اkج RRاب RRة
الصحيحة وذلك لدعم عملية التعلم لدى الطالب ا`متحن.
 .٤يRقوم أسRتاذ ا`Rقرر بRتقييم الRتكالRيف او ا(خRتبارات بRنفسه ويRراجRع درجRة الRطالRب ا`ٌق ّيم
بRمراجRعة تRقييم الRطالRب لتحRديRد مRدى الRتوافRق مRع تRقييمه وعRادة يRضع جRزء مRن الRدرجRة
على هذا التقييم )تصل أحيانًا الى k (%25شعار الطلبة بأهمية هذا الدور.

الفوائد
 .١تRساعRد هRذه ا(سRتراتRيجية الRطلبة عRلى فRهم طRرق الRتقييم بRشكل أفRضل ،مRما يRؤدي الRى
زيRRادة رضRRا الRRطالRRب عRRن ا`RRقرر الRRدراسRRي .أيً R
Rضا تRRتيح لRRلطالRRب إعRRادة الRRنظر فRRي ا`RRادة
العلمية مرة أخرى ،وباOخص عند كتابة ا`Uحظات لõجابة الغير صحيحة.
 .٢تRعزز مRهارة الRتفكير الRناقRد لRدى الRطلبة مRن حRيث مRحاولRة اكRتشاف اkجRابRة عRلى نRموذج
ال RRتقييم ،أي ً R
Rضا ت RRعد ف RRرص RRة ل RRلتعرف ع RRلى ا`س RRتوى ال RRعام ل ùRRق RRران وخ RRصوص RRا ل RRلطال RRب
الRRذي مسRRتواه الRRعام ضRRعيف مRRما يRRحفزه لRRبذل مRRجهود أكRRبر ،والRRعكس صRRحيح لRRلطالRRب
الذي مستواه متقدم فانه يوفر فرصة لدعم أقرانه في عملية التعلم.
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