تعزيز التفاعل في التعلم عن بعد
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في نهاية هذه الورشة ستكون قادرا ً على:
•
•
•
•
•
•
•
•

تعريف التفاعل
شرح أهمية التفاعل في التعلم عن بعد
تمييز الفرق بين التفاعل في الصف وفي التعلم عن بعد
تصنيف أنواع التفاعالت في التعلم عن بعد
زيادة التفاعل بين المعلم والمتعلم
زيادة التفاعل بين المتعلمين
زيادة التفاعل بين المتعلم والمحتوى
تجنب معيقات التفاعل

ما هو التفاعل؟
• تبادل المعلومات بين األفراد في بيئة التعلم عن بعد

"أخبرني وسأنسى ،علمني وربما أتذكر ،أشركني وسأتعلم" بين فرانكلين.

لماذا نعزز التفاعل في التعلم عن بعد؟
تحول األهداف التعليمية
• "نحرص على تعزيز التفاعل في التعلم عن بعد لنوفر بيئة تعليمية ّ
ألفعال مهمة وسلوكيات يقوم بها الطالب
• و ليكون المحتوى التعليمي المق ّدم ذو معنى ويهم الطالب
• وحيث القرارات التي يتخذها الطالب أثناء التعلم لها عواقب وتبعات واضحة تساعده على
التعلم" ،كالرك كوين.

يقول كالرك كوين لتبدأ بدمج الطالب في التعلم االلكتروني توقف عن إعادة كتابة الكتب
.والعروض التي لديك في مقررك الدراسي
“To start, my plea is for you to stop doing e-learning the old way
That is, rewriting PowerPoint files and PDFs into online text”
Clark Quinn

بنا ًء على ذلك...
• ال يعد تصوير الكتاب أو أجزاء منه ورفعه للمقرر االلكتروني تصميما ً للتعلم والتفاعل في
التعلم عن بعد.
• ال يعد نقل المكتوب في الكتاب كما هو إلى عرض بوربوينت وقراءته للطلبة تشجيعا ً على
التفاعل في التعلم عن بعد
• ال يعد فتح الكاميرا والشرح على السبورة كما في غرفة الصف تعلما ً عن بعد.

فبماذا يختلف التفاعل في التعلم عن بعد والصف الحضوري؟؟

بماذا يختلف التفاعل في التعلم عن بعد والصف الحضوري؟
•
•
•
•
•

التفاعل في التعلم عن بعد يتضمن التفاعل مع المحتوى والمعلم واألقران
التفاعل في التعلم عن بعد يتطلب اعتمادا ً أكثر على المتعلم
التفاعل في التعلم عن بعد يمكن أن يكون تزامني أو غير تزامني
يمكن التفاعل مع المحتوى واألنشطة وإعادتها أكثر من مرة.
يمكن تقييم المتعلم واعطاؤه التغذية الراجعة وتوجيهه فوريا ً في األنشطة االلكترونية.

تصنيفات التفاعل في التعلم عن بعد
• صنف بوهنك وماركوس ( )2006التفاعل في التعلم عن بعد إلى  3أشكال ( التفاعل مع
المعلم ،التفاعل مع األقران ،التفاعل مع المحتوى)
• جونغ ،شوي ،لنغ وليم ( )2002صنفوا التفاعل في التعلم عن بعد حسب نوعه إلى
(أكاديمي ،تعاوني ،اجتماعي)
• كما يصنف التفاعل إلى تزامني وغير تزامني

التفاعل بين المعلم والطالب
•
•
•
•

يعد هذا النوع من التفاعل األهم في نظر الطالب خصوصا ً حين يتعلق بحل الواجبات والمهام المطلوبة
يستعين بعض المدرسين بمساعدين للرد على الطالب إال أن ذلك يؤثر في مدى رضا الطالب حيث أن التواصل مع المساعد
يعتبر في المرتبة الثانية بعد التواصل مع المعلم.
حضور المعلم ذهنيا ً وإصغاؤه للطلبة يحسن من مخرجات التعلم.
نصائح د .دالل العباسي لزيادة رغبة الطالب للتفاعل مع المعلم
•
•
•
•
•
•
•
•

أخلق بيئة امنة لطالبك بحيث ان الطالب ال يشعر بالتوتر ان يجيب اجابة خاطئة ويقول رأيه.
اسال رأي طالبك بما يتم دراسته واسال (لماذا) كلمة لماذا تجعل الطالب يفكروا خارج الصندوق.
اعطيهم وقت كافي لإلجابة
اطلب منهم أن يعطوا امثلة من حياتهم
اذا كان لديك طالب خجولين او ال يحبوا أن يشاركوا استخدم التالي:
اسألهم باالسم ،مثال سارة ما رايك بكذا لم اسمع صوتك منذ زمن
استخدم اداة التصويت polling
اسال سؤال في منطقة النقاش واطلب من كل الطالب أو يجيبوا في خانة المحادثة النصية.

أمثلة على أدوات تساعد على التفاعل بين المعلم والمتعلم :الرسائل الخاصة (داخل المنصة) ،البريد االلكتروني ،لوح النقاش،
المحادثات الصوتية المباشرة ،التعليق على الواجبات وإعطاء التغذية الراجعة.

التفاعل بين األقران
• التعلم التعاوني يعني تعلم أو محاولة تعلم مجموعة من األشخاص لمفهوم معين مع بعضهم البعض.
• في التعلم التعاوني ال يتم تقديم المعلومة للمتعلمين وانما عليهم أن يكتشفوها مع الفريق أثناء العمل
معا ً.
• نصائح د .دالل العباسي لزيادة التفاعل الطالب مع طالب آخر:
•
•
•
•

أنشطة تطلب من الطالب ان يبحثوا عن شيء معين اما ثنائيا او في مجموعات.
استخدام الغرف المنفصلة break out rooms.
اطلب من طالبك يعطوا رايهم عن عمل زمالؤهم.
اعطيهم وقت يتناقشوا فيما بينهم ويرجعوا لك بالخالصة

أمثلة على أدوات تساعد على التفاعل مع األقران :المشاريع الجماعية ،لوح النقاش ،التصحيح
لزميله ،المحاورة ،المناظرة ،لعب األدوار.

تصميم التعلم من أجل التعلم التعاوني
• ال يكفي تقسيم الطالب في مجموعات لجعلهم يتفاعلون معا ً وإنما لزيادة التفاعل يجب أن
يتم:
• تحديد الهدف من النشاط الجماعي
• تحديد مستوى الصعوبة للنشاط حيث يفترض أن يتطلب تعاون الطلبة معا ً لحله ولبناء المعرفة المتعلقة
به وأن تكون مهام االفراد مبينة على بعضها.
• تشكيل الفرق :يتم تشكيلها حسب تخصصات الطلبة أو حسب مستوى مشاركتهم ،كذلك الفرق األقل
عددا ً أفضل حتى ال يضيع دور الطالب.

مثال على التفاعل بين األقران Duolingo

التفاعل مع األقران والنقاش في Duolingo

التفاعل مع المحتوى
• عند عمل نشاط تعليمي في المحتوى فإن هذا النشاط ليس كافيا ً بحد ذاته إليصال المعلومة
بل أننا نشجع النقاش حول هذا النشاط واستنتاج ما يهدف إليه والربط بين استجابات الطلبة
والهدف المنشود من النشاط.
• وضع نشاط للتحقق من الفهم بين فقرات الدرس يزيد من تفاعل الطلبة وتركيزهم

أمثلة على التفاعل مع المحتوى :التصويت ،أسئلة االختيار من متعدد ،التوصيل ،ملء الفراغ

معيقات التفاعل
•
•
•
•
•

طريقة تصميم وهيكلة التعلم عن بعد تؤثر على التفاعل والتعلم لدى الطلبة ،لذا يجب
التعرف على جميع اإلمكانيات التي توفرها التقنية ومتابعة الجديد منها لتسهيل التفاعل.
طبيعة المقرر يجب أن تتسق مع نوعية التفاعالت المستخدمة ففي مواد اللغات ستختلف
التفاعالت والتقنيات المستخدمة عن مواد العلوم مثالً.
التواصل يكون حساسا ً وصعبا ً في بعض الحاالت
يفضل المتعلمين الكبار العمل باستقاللية وقيادة أنفسهم ويبتعدون عن العمل مع األقران،
ويفضل أن يتم تشجيعهم للعمل مع زمالءهم.
يفضل المتعلمين الكبار التفاعل واحد-إلى-واحد مع معلميهم إال أن ذلك ليس فعاالً من ناحية
المعلم بسبب عدد الطلبة رغم أهميته لدى المتعلم.

معيقات التفاعل
•
•
•
•

قد يتوقع الطالب في بداية األمر أنهم ليسوا بحاجة للتفاعل لكنهم الحقا ً يقيمون التجربة
بشكل إيجابي في االستبيان ،لذا يفضل تحفيزهم للمشاركة والتفاعل حتى لو كانوا يقاومون
ذلك في البداية.
يصعب تقييم وقياس التفاعل في التعلم عن بعد ويخلط المدراء بين تقييم التفاعل في الفصل
الحضوري والتعلم عن بعد
التجربة األولى في استخدام التقنية لدى المتعلم تؤثر في رغبته بالتفاعل ،لذا الدعم التقني
الذي توفره المؤسسة التعليمية مهم بقدر الدعم المقدم من المعلم في التعلم عن بعد.
تستمر التفاعالت بالتشكل والتغير في التعلم عن بعد تبعا ً للخبرات التقنية التي يعيشها
المتعلمين ،المعلمين والفريق التقني خارج التعلم عن بعد.

كيف نختار التطبيق المناسب؟
•
•
•
•
•
•
•

يعمل على جميع األنظمة بحيث ال يواجه الطلبة أي مشاكل أثناء استخدامه بما يتوافر لديهم
من أجهزة
ال يتعارض مع ما توفره المنصة والبرامج األخرى المستخدمة حاليا ً أثناء التعليم.
ال يقوم بنفس مهام المنصة حتى ال يتشتت الطلبة.
يساعد في تقييم مهارات التعلم العليا مثل التطبيق والتقييم
سهل االستخدام
متالئم مع طبيعة المقرر ومستوى الصعوبة.
يحقق الهدف من الدرس أو المقرر.

كيف نختار التطبيق المناسب؟
اسم التطبيق

األنظمة المتوافق معها

يحقق اهداف الدرس

يقيس مستويات عليا من
التفكير

ABC

Andaroid - IOS

✓

✓

EFG

Andaroid

✓

HIJ

Andaroid - IOS

سهل االستخدام

✓
✓

✓

KLM

IOS

✓

✓

✓

MNO

Andaroid - IOS

✓

✓

✓

PQR

IOS

✓

✓

STU

Andaroid

✓

✓

✓

أمور يجب مراعاتها عند استخدام التطبيقات
•
•
•
•

قد تتطلب التطبيقات استخدام جهاز آخر وبعض الطلبة ال يملكون جهاز آخر لذا يفضل أن
يعمل التطبيق على نفس الجهاز المستخدم للتعلم.
يفضل أن يعمل التطبيق على جميع أنواع األجهزة واألنظمة وخصوصا ً األجهزة األكثر
رواجا ً واألرخص في السوق ألنها المرجح أن تكون في متناول الطالب.
بعض البرامج تتطلب تسجيل وإدخال كود وهذا يتطلب وقتا ً لذا يفضل إعطاء الطالب الوقت
الكافي كي يتسنى للجميع المشاركة.
يمكن ابالغ الطالب في بداية المحاضرة أنهم سيحتاجون لتحميل التطبيق بحيث يمكنهم
التعامل مع المشاكل التقنية وحلها إلى أن يحين وقت النشاط الذي يتطلب استخدام التطبيق.
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