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تمهيد
التوسع يف املعايري العا َّمة الختيار املوارد التعليمية؛ وكذلك إىل رشح معايري االختيار
يهدف هذا الدليل إىل ُّ
املح َّددة يف مجاالت املحتوى والتصميم التعليمي والتصميم الفني واالعتبارات االجتامعية .يف هذا السياق،
يجب أن يكون الهدف العام دعم مخرجات التعلُّم املرتبطة باملنهج الدرايس.
قد تكون هذه اإلرشادات مفيدة لكافَّة املعنيني يف القطاع الرتبوي .يُظهر النموذج يف امللحق -أ -بطاقة
للمساعدة يف عملية االختيار /التقييم وميكن استخدامها وتكييفها و/أو تعديلها لتلبية احتياجات محد َّدة.
وميكن تعزيز الربامج املدرسية  -من خالل نهج واضح ومتَّسق  -حول اختيار املوارد التعليمية.
أُنجز هذا العمل بنا ًء عىل طلب رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء د .ندى عويجان ،وبإرشاف رئيس
خاصة لهذه امله َّمة بإدارة رئيس
مكتب التجهيزات والوسائل الرتبويّة األستاذ جورج نهرا .وقد تشكَّلت لجنة َّ
الرتبوي للبحوث واإلمناء ومن كلّية
وحدة إنتاج املوارد الرقم ّية األستاذ جان دعيبس ،ض َّمت خرباء من املركز
ّ
الرتبية يف الجامعة اللبنانية وبعض املدربني من مكتب اإلعداد والتدريب.
أهداف التقييم

•

تأمني أو إنتاج املوارد التي من شأنها إثراء املناهج ودعمها ،مع األخذ باالعتبار تن ُّوع اهتاممات املتعلّمني،
ووجهات نظرهم ،وتن ُّوع قدراتهم وأمناط تعلمهم ومستويات نضجهم.
اختيار املوارد التي من شأنها تحفيز منو املعرفة الواقعية والتقدير األديب والقيم الجاملية ومعرفة
املعايري املجتمعية.

•
•

اختيار املوارد التي تعكس وجهات النظر املتنوعة حول القضايا املثرية للجدل بشكل إيجايب ودقيق
يضمن حصول املتعلّمني  -بتوجيه من املعلّمني  -عىل فرصة لتطوير مامرسة التحليل النقدي وإصدار
أحكام يف حياتهم اليومية.

•

اختيار املوارد التي متثّل االختالف يف الجنس واملظهر والقدرة  /االحتياجات الخاصة ونظام املعتقد
وتركيب األرسة والساللة والوضع االجتامعي  -االقتصادي.

•
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الرتبوي عند اختيار املوارد املحددة وذلك من خالل اعتامد
ضامن مجموعة شاملة ومناسبة للمجتمع
ّ
املبدأ واملنطق بعيدا ً عن التح ُّيز واآلراء الشخصية.
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االعتبارات العامة لموارد التع ُّلم

عند اختيار مصادر التعلُّم ،عىل األشخاص املعنيني األخذ باالعتبار املحتوى والشكل واملنهجية والتقييم
والقضايا االجتامعية ،باإلضافة إىل اعتبارات أوسع مثل العمر واللغة األم واالحتياجات الخاصة .كام يجب
كل جهد
األخذ باالعتبار الهدف من اختيار الوسائل املختلفة وخصائصها واستخدامها .لذا ،ال بد من بذل ّ
لضامن اختيار املوارد وفاقاً لنقاط قوتها عوضاً عن رفضها بسبب نقاط ضعفها.
المحتوى  /النسق  /التصميم

عىل املوارد التعليم ّية أن :

•
•

تدعم مخرجات املناهج الدراسية وتجعلها متَّسقة.
يُط ّورها مؤلّفون ومنتجون أكفاء ليك تتناسب مع املعايري ذات الجودة العالية من حيث املحتوى
الواقعي وطريقة العرض.
تكون مناسبة للموضوع والعمر والنمو العاطفي ومستوى القدرة وأمناط التعلم والنمو االجتامعي
للمتعلّمني.
تكون لها قيمة جاملية وأدبية و/أو اجتامعية.
يكون لها نسق وشكل مناسبان لالستخدام املقصود.

•
•
•

يجب أن يتم اختيار املوارد التعليمية التي تتمحور حول قضايا خالفية بطريقة تركّز عىل الحفاظ عىل مجموعة
متوازنة متثّل وجهات نظر مختلفة .ميكن اختيار هذه املوارد  -عىل سبيل املثال  -إلظهار العالقة بني القضايا
املعارصة والقضايا القدمية ،مع الرتكيز عىل إدراك التحد ّيات االجتامعية واالقتصادية وفهمها.
المنهجية

عىل املوارد التعليم ّية أن :

•
•
•
•

تكون قامئة عىل األنشطة بدالً من املحارضات.
تجذب الطالب إىل التعلُّم الذايت والتعلُّم التعاوين ،وأن توفّر النمو الفردي.
تع ّزز األنشطة العملية والنهج التطبيقي للتعلُّم.
تش ّجع الطالب عىل طرح األسئلة والتفكري والتفاعل والتفكُّر واتّخاذ القرار بطرق تن ّمي مهار َات
التفكري النقدي واتخاذ القرار.
توفّر االختيار واملرونة -عند االقتضاء -لتلبية االحتياجات املتعلّقة بالكفاءات الفردية والقدرات
وأمناط التعلّم والذكاءات واالهتاممات املتع ّددة.

•
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التقييم Assessment

عىل املوارد التعليم ّية أن :

•
•
•

تكون داعمة للتعلُّم املستم ّر من قبل الفرد.
توفّر كالً من التقويم التكويني والتقويم الختامي بحسب الحاجة.
تكون مرتبطة باحتياجات املتعلّم.

االعتبارات االجتماعية

عىل املوارد التعليمية أن :

•
•
•

الحساسة املتعلّقة بالنوع االجتامعي والجنس ،من منظور اإلرث الثقايف والوطني.
تعالج املواضيع َّ
تع ّزز املساواة من خالل تحسني فهم املتعلّمني للثقافات املتع ّددة واملجتمعات املتن ّوعة.
تكون مص َّممة لتحفيز املتعلّمني وفريق العمل للتأكيد عىل مواقفهم وسلوكياتهم ،ولفهم واجباتهم
ومسؤولياتهم وحقوقهم وامتيازاتهم كمواطنني مشاركني يف مجتمعنا.
تدعم/تعزز تقدير املتعلّمني لذاتهم واحرتامهم لآلخرين.
تعمل عىل إدماج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة (كجزء من الفصل الدرايس).
تعكس مامرسات السالمة يف النصوص واملرئيات (عىل سبيل املثال ،استخدام الخوذات وأحزمة
األمان.)...
تص ّور القدوة اإليجابية.
املعني ،فتستبعد اللغة العامية أو الشتائم التي تنتقص من
تستخدم اللغة املناسبة للجمهور
ّ
املعنى.

•
•
•
•
•
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اعتبارات وسائل العرض

1

املطبوعة Print

هيكل الفقرة :
يجب مالحظة االستخدام الف َّعال للجمل التمهيدية يف الفقرات ووضعها يف مكانها املناسب.
يجب مالحظة ما إذا كانت الفقرات متامسكة وتتمحور حول نقطة رئيسة.
التوسع يف الفكرة/األفكار املطروحة ،مع رضورة وجود وصالت
يجب البحث عن التط ُّور املنطقي أو ُّ
منطقي.
تربط الفقرات بعضها ببعض يف تسلسل
ّ

•
•
•

الهيكل العام :
يجب البحث عن معلومات مساعدة للفهم مثل اللمحات العامة عن الفصل والوحدة والرسومات
البيانية واملل ّخصات ومعلومات عن «كيفية االستخدام» و«كيفية القراءة» و«كيفية الدراسة».
فهذه املعلومات تصبح أكرث فعالية إذا كانت مدعومة بيانياً بواسطة الرسوم واملخططات.
يجب االهتامم مبيزات معينة مثل جدول املحتويات والفهرس وقامئة املصطلحات وعناوين الفصل
واملوضوع؛ فهذه امليزات جميعها أدوات مهمة ملساعدة املتعلّمني عىل القراءة.
يجب التحقق من أ َّن التسلسل الهرمي للمعلومات والعالقة بني األفكار تصل بوضوح من خالل
االستخدام الف ّعال لحجم وأسلوب طباعة متباي َنني وبنية واضحة من دون تشتيت ،من خالل العناية
الفني مثل قياس الخ ّط والنمط واللون والرموز...
بالتصميم ّ
يجب التأكد من أن األسئلة توفّر الفهم قبل التفسري .ومن املفيد أن تشري نوعية األسئلة واألنشطة
إىل الوقت الذي يجب أن يجد فيه املتعلم اإلجابة يف النص ،ومتى يحتاج إىل موارد أخرى لإلجابة
أو أداء املهام واألنشطة املتوقَّعة.

•
•
•
•

الرسوم البيانية /الرسوم التوضيحية :
يجب البحث عن الوضوح والنوعيّة  resolutionيف املرئيات؛ فأال تكون الصور املرئية مظلمة أو
مزدحمة أو محتوية عىل الكثري من العنارص املتنافسة.
النص.
يجب البحث عن املوضع الف َّعال للرسوم التوضيحية لدعم املحتوى ّ
يجب التأكُّد من أ َّن الصور تساعد عىل الفهم ومن أ َّن العنارص املرئية مفيدة وذات صلة باملحتوى.

•

•
•
ومم إذا كان حجمها
•يجب التحقُّق من أ َّن العنارص املرئية ستكون واضحة إذا ت َّم تكبريهاَّ ،
العادي مناسباً.
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•

يجب التحقُّق من عدم تغطية املحتوى الرئييس يف التسميات التوضيحية الصغرية ليك يتمكَّن
املتعلّمون من اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف هذه التسميات.
يجب التأكُّد من وجود مجموعة متن ّوعة من العنارص املرئية؛ فبعض املتعلمني ضعيفو البرص وذوو
الصعوبات التعلُّمية أكرث نجاحاً يف استخدام األلوان والخطّ ،بينام البعض اآلخر أكرث نجاحاً مع
األسود واألبيض واألشكال.

•

2الفيديو Video

عند تقييم مقطع فيديو ،يصبح املك ّون املريئ أكرث أهمية .فالرسد واملؤثّرات الصوتية واملوسيقى كلُّها عوامل
يجب أخذها باالعتبار .وتهدف هذه الوسيلة إىل إرشاك امل ُشاهد وإثارة اهتاممه خالل عرضها التقدميي ،ال
سيام أ َّن متعلّمي اليوم مستهلكون برصيُّون متط ّورون ومتطلّبون .لذلك عىل الفيديو التعليمي أن يوازن
بني التعليم والرتفيه ،بحيث يُرشك املتعلمني ويق ّدم لهم املعلومات يف الوقت نفسه.
عند تقييم مقاطع الفيديو ،عىل املعلّمني أن يكونوا عىل دراية باالعتبارات التي تشمل :التباين يف العرض
التقدميي ومدته والرسد املناسب للعمر وتوفري الشخصيات واملواقف ذات املعنى وتأمني الفرص للتفكري.
يساعد تن ُّوع أسلوب العرض أيضاً يف جذب انتباه املشاهد .فيمكن أن تكون الفكاهة أسلوب تواصل جذَّاباً
طاملا أنَّها مناسبة ملستوى املشاهد ولرسالة الفيديو .كام ميكن للمفردات وبنية الجملة والنحو أن تساهم
يف إضافة قيمة تعليمية ألي فيديو .أما بالنسبة للمالءمة ،فيجب تقييمها بعد مشاهدة الفيديو لكونها
مرتبطة بالقيمة التعليمية وعمر املشاهد ومستوى معرفته.
تعليمي ،هو ما إذا كان مصحوباً بدليل املعلم .ففي هذه
اعتبار آخر يف تقييم أي فيديو
ّ
الحالة يجب أن يحتوي الدليل عىل:

•
•
•
•
•
•
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سجل يربز النقاط الرئيسة يف الفيديو مع األوقات املصاحبة.
برنامج ّ
مل َّخص.
املعلومات األساسية.
األنشطة الطالبية واألسئلة.
قامئة املصطلحات.
اقرتاحات للتمديد.
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3املوارد الرقمية التفاعلية – Interactive digital resources
ميكن أن ميثّل اختيار موارد التعلُّم الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا بفعالية (مثل برمجيات الكمبيوتر
والوسائل التفاعلية وموارد اإلنرتنت) مجموعة مختلفة من التحديات للمعلمني .امليزة الرئيسية للموارد
الرقمية هي قدرتها عىل تكييف الخربات للمتعلمني من خالل التفاعل والتغذية الراجعة واملشاركة
الب َّناءة .وميكن أن تتن َّوع العروض التقدميية لتلبية احتياجات املتعلّمني من خالل التسلسل املختلف
وخيارات املواد البديلة ووسائل الحثّ املتنوعة .كام ميكن أن تدمج املوارد الرقمية أيضً ا مجموعة متن ّوعة
من الوسائل يف تجربة واحدة من خالل مزج النص والفيديو والصوت والرسوم .عندما يوفّر املورد الرقمي
مزيجاً من الوسائل ،يجب مراعاة معايري التقييم للوسائل املح َّددة ،كام يجب أن تراعي املوارد الرقمية
وظيفة االستخدام وقابليته .وهناك اعتبار آخر هو التطبيق العميل للمورد (عىل سبيل املثال ،املحتوى
والسياق وبيئة التعلم األكرب).
ينبغي التفكُّر يف األسئلة التالية أثناء عملية التقييم :
هل لهذا املورد قيمة مضافة غري موجودة يف مورد غري رقمي؟
هل يشمل :
ميزات تفاعلية؟
إمكانيات التغذية الراجعة للمتعلّم وللمعلّم؟
مشاركة بناءة (عىل سبيل املثال ،هل سيرشك الطالب بشكل هادف عىل مدى فرتة طويلة
من الزمن؟)؟
إمكانيات تكييف املحتوى والبيئة واملسارات وفقًا الحتياجات املستخدم؟

•
•

•

•
•
•
•

هل سيكون هذا املورد قابالً لالستخدام بالنسبة لغالبية أفراد الفئة املستهدفة مع اعتبارات الدعم
والتدريب واملرافق املتاحة؟
هل يتوافر املورد مبدئياً بشكل مستمر؟
هل املورد مص َّمم لالستخدام التعليمي أو أنَّه أكرث مالءمة لالستخدام املنزيل؟

•
•

أ َّما االعتبار األخري ،فهو اإلشارة إىل وجود العديد من املوارد التعليمية الرقمية التي قد ترتبط باملنهج لك َّنها
تفتقر إىل خصائص مورد التعلُّم .عىل مورد التعلُّم الرقمي أن يأخذ باالعتبار التصميم التعليمي الج ّيد
واسرتاتيجيات التقييم ومواد الدعم التعليمي (عىل سبيل املثال ،أدلَّة املعلم).
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4موارد الويب
عىل الرغم من غموضها ،فإن اإلنرتنت مجرد وسيلة أخرى يجب فهمها .وهي تتطلَّب مهارات تفكري
نقدي أكرث ح َّدة من الوسائل األخرى نظرا ً لألسباب التالية:
اإلنرتنت شبكة تفاعلية تستوعب املستخدمني يف اتجاهني،
محتواها غري منظَّم ضمن إطار ثابت،
هي مليئة بالبيئات التجارية التي متزج بني الرتفيه واإلعالن بطرق خفية.

•
•
•

ونظ ًرا ألنها تفتقر غالباً إىل املحررين التقليديني أو املراقبني ،يبدو أن جميع وجهات النظر متساوية يف
األهمية
منذ ظهور شبكة الويب العاملية (مع برامج تحرير  HTMLالسهلة االستخدام ،والوصول إىل مساحة
الصفحة الرئيسية «املجانية» ألي شخص لديه حساب عىل اإلنرتنت ،وتدفُّق املواقع التجارية واإلعالنات)،
أصبح تقييم مواقع الويب أكرث صعوبة .ومع الك ّم الهائل من املعلومات املتاحة ،من الرضوري أن يدرك
املتعلّمون واملعلّمون كيفية تقييم املوقع بشكل نقدي.
أي تقييم ،وهي :التنقُّل وسهولة االستخدام،
كام يجب مراعاة ثالثة جوانب أساسية ملوقع الويب أثناء ّ
والتأليف ،وصالحية املحتوى.

.أالتنقل وسهولة االستخدام
من أجل استخدام املوقع بشكل ف َّعال ،والوصول إىل املعلومات املهمة ،عىل املتعلم أن يجد موقعاً قاب ًال
للتنقُّل وسهل االستخدام .عىل املوقع أن يوفّر هذه امليزة لجميع أنواع املتعلمني عن طريق تقديم روابط
تش ُّعبية  Linksومن خالل خريطة موقع متكّن املستخدمني من التنقل.

.بالتأليف
عىل املواقع أن متكّن املستخدمني من التع ُّرف بسهولة إىل املؤلّفني (مكان عملهم والبيانات التي تجعلهم
مناسبني للكتابة عن املوضوع ،وكيفية التواصل معهم ملزيد من األسئلة) .وعىل مؤلّفي صفحات الويب
أن يتوقَّعوا استقبال بريد إلكرتوين من املتعلمني املهت ّمني يطلبون فيه املزيد من الرشح عن املوضوع.

.تصالحية املحتوى
إ َّن العامل األه ّم الذي يجب مراعاته عند تقييم موقع ويب هو املحتوى .يحتاج املتعلمون أن يدركوا ما
10
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علمي ،أو مصدرا ً دقيقاً للمعلومات.
إذا كانت صفحة الويب صفحة تجارية ،أو صفحة رأي مقنعة بشكل ّ
كل نوع من الصفحات مناسباً لغرضه أو مهمته .وإذا
واأله ُّم من ذلك ،يحتاج املتعلّم إىل إدراك متى يكون ُّ
أمكن ،يجب التحقُّق من جميع املعلومات بالعودة إىل مصدر مطبوع إلكرتوين/تقليدي.
المحددة
معايير التقييم
َّ

ُج ّمعت املعايري املح َّددة التالية لتقييم موارد التعلُّم تحت خمسة مجاالت رئيسة :امللك ّية الفكريّة،
واملحتوى ،والتصميم التعليمي ،والتصميم الف ّني ،واالعتبارات االجتامعية.
تهدف هذه املعايري إىل تشجيع املق ّيمني عىل إبداء الرأي يف املورد بشكل نقدي وتقييم بعض جوانبه
األكرث تفصيالً .قد يختار املق ّيمون تصنيف هذه املعايري باستخدام مناذج التقييم املدرجة يف امللحق يف
نهاية هذا املستند.
ال تستوجب جميع املعايري نفس االعتبارات ،وهي غري مدرجة بحسب األهمية ،وبالتايل فهي ستختلف
وفاقاً للمورد واالستخدام املقصود .باإلضافة إىل ذلك ،ورغم تشارك جميع الوسائط يف عدد كبري من
خاصة بها ،وسوف
املعايري ،إال أ َّن موارد الفيديو واملوارد الرقمية وموارد الويب لديها معايري إضافية َّ
تعكس استامرات التقييم هذه االحتياجات .من خالل فحص محتوى املورد ،ميكن للمقيّمني تحديد مدى
توافقه ودعمه ملخرجات التعلُّم املق َّررة يف املنهج.

11

الملكية الفكر ّية
ّ

LICENSE AND COPYRIGHTS
توافر رخصة االستخدام وظهورها بشكل واضح من خالل املورد نفسه او من خالل املوقع املستضيف له عىل
سبيل املثال:
حقوق التّأليف وال ّنرش Copyrights
املشاع اإلبداعي Creative Commons
التخيص متاحة
ات ّفاقية ّ

•
•
•
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المحتوى
مالءمة المحتوى للمنهج

•
•
•

سمي
توافق املحتوى مع األهداف العا ّمة و/أو
ّ
الخاصة للمنهج ال ّر ّ
توافق املحتوى مع املرحلة التّعليميّة مع مراعاة املفاهيم األساسيّة وعدم استباقها بشكل بارز
املحل (لغات التّعليم واللّهجات املعتمدة يف ال ّدولة اللّبنانيّة)
مراعاة اللّغة ّ
السياق ّ ّ

مالءمة المحتوى للفئة العمر ّية

•

الفكري
توافق مضمون املحتوى و/أو حجمه مع العمر مع مراعاة مراحل من ّو الطّفل ومستواه
ّ
الصعوبة والحجم...
يل من حيث درجة ّ
والعق ّ
توافق اللّغة مع الفئة العمريّة املعن ّية.

•

حداثة المحتوى وموثوق ّيته

•
•
•

توافر الحداثة يف املواضيع الحيات ّية واألمناط املعيش ّية
ارتباط املحتوى بالحياة اليوم ّية مع إمكان الخلق واإلبداع
استخدام وسائل موثوقة وأصليّة

ّ
دقة المحتوى وانسجامه

•
•
•
•

خلو املحتوى من األخطاء العلميّة واملفاهيم املغلوطة
مني للمحتوى
احرتام ّ
السياق ال ّز ّ
منطقي
تسلسل املضمون وترابط األفكار بشكل
ّ
والصف ّية واإلمالئ ّية
خلو اللّغة من األخطاء ال ّنحويّة ّ
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التعليمي
التصميم
ّ

INSTRUCTIONAL DESIGN
ّ
دقة األهداف وتماسكها

•
•
•

صياغة األهداف وعرضها بشكل واضح ودقيق
متاسك األهداف وترابطها
منطقي
تسلسل األهداف يف سياق
ّ

توافر أنشطة مالئمة لما قبل ال ّتعليم

•

والسامح لهم ببناء املعنى
السابقة بنتائج التّعلّم املذكورة ّ
ربط معارف املتعلّمني ّ

تتابع وتناغم منهج ّية المورد
مع األخذ بعين االعتبار إمكان الفصل

•
•

السياق.
متهيد للمفاهيم الجديدة بطريقة واضحة ومتناغمة مع ّ
معالجة املفاهيم بشكل واضح من خالل :
الشوحات  /ال ّرسوم التّوضيح ّية  /األمثلة...
التّعريفات ّ /
تضمني املورد روابط تش ّعب ّية ملعارف مكتسبة سابقًا للبناء عليها يف معالجة املوضوع الحايل.
تلخيص املفاهيم بشكل واضح.
قد يكون املل ّخص بأشكال عديدة (عىل سبيل املثال ،تركيز املكتسبات  ،Consolidationقامئة نهاية
الفصل ،أنشطة توليف  ،Synthesisاختبار ما بعد ال ّدرس ،نرشة ،أسئلة تركيز.

•

•
•

توافر أنشطة مالئمة لما بعد ال ّتعليم

•

ئييس لل ّدرس والّتي تعمل عىل إعادة وتوسيع أهداف التّعلّم املعلنة
توافر أنشطة خارج الجسم ال ّر ّ
وتعزيز الجوانب األساس ّية.

منهجي
شرح المصطلحات الف ّن ّية أو المفردات الجديدة بشكل
ّ

يجري رشح املفردات املطلوبة باستمرار مع األخذ بعني االعتبار :
عرض ثابت (عىل سبيل املثال بالخط العريض؛ توقّف للتّفسري ،أمثلة توضيح ّية)
دعم املتعلّمني بوسائل (عىل سبيل املثال كت ّيب ،فهرس ،مرسد ،مل ّخص).

•
•
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التعليمي
التصميم
ّ

والصور
ص
ّ
تناسق ال ّن ّ

•

ما يقال أو يكتب يجب أن يتوافق بوضوح مع ما هو معروض .عىل أن تكون التّسميات التّوضيح ّية
ص بشكل ف ّعال ال
 Captionsواضحة وذات صلة .ومن املستحسن وضع ّ
الصور لدعم املحتوى ال ّن ّ ّ
يش ّوش القراءة أو املشاهدة.

تعزيز المورد مشاركة المتع ّلمين ()Students’ Engagement

•

تشري مشاركة املتعلمني  Students’ engagementإىل درجة االهتامم والفضول والتفاؤل والشغف
التي يظهرونها يف العمليّة التعلّميّة ،والتي متتد إىل مستوى التحفيز لديهم الكتساب املعارف
واملهارات واملواقف الجديدة ،يعتمد مفهوم «مشاركة املتعلّم» عىل االعتقاد بأن التعلم يتحسن
عندما يكون الطالب فضوليني أو مهتمني أو ُمل َهمني ،وأن التعلم مييل إىل التعرس عندما يشعر
الطالب بامللل أو عدم التعاطف أو عدم االهتامم.
والتكيز ،باإلضافة إىل املحتوى نفسه مثل القصة أو دراسة
يتضمن املورد تقن ّيات جذب االنتباه ّ
حالة وتنويع طريقة التفاعل...

•

تعزيز المنهج ّية ال ّتع ّلم ال ّنشط ()Active learning

•

وحل املشكالت ،واتّخاذ القرارات الجامع ّية وما
تع ّزز املنهج ّية التّفكري ال ّناقد ،واملهارات البحث ّيةّ ،
إىل ذلك

تعزيز المنهج ّية تنمية مهارات اال ّتصال

•
•

تشتمل املنهجيّة عىل أنشطة تش ّجع املتعلّمني عىل التّعبري عن أنفسهم وتفاعلهم (مثال :ال ّنقاش
والعرض الثّابت والبناء وكتابة املنشورات ,وتصميم العروض التقدميية  Presentationsومناقشة
الصغرية).
املجموعات ّ
والسمعيّة والكتابيّة .وينبغي أن تلقى توافق
يجب أن تقوم املوا ّد بتطوير /تعزيز املهارات البرصيّة ّ
الجميع وتبني مهارات االستامع من أجل الفهم.

توافر أدوات ال ّتقييم المناسبة

•

يحتوي املورد عىل أدوات لتقييم اإلنجاز املستم ّر بال ّنسبة إىل األهداف الرتبويّة أو مخرجات التعلّم
املح ّددة (أنشطة تقي ّيم تكويني بشكل خاص).
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التصميم
التعليمي
ّ

	تضمين المنهج ّية ال ّتربو ّية المعتمدة أفكار جديدة ومبدعة
()Innovative

•

وربا مبتك ًرا .الغرافيك واملظهر وطريقة التّقديم والوقت املخصص
يقدم املورد أسلوبًا جدي ًدا ّ
عليمي كلّها تعمل عىل تعزيز اهتامم
للمعالجة واملوضوعات واألنشطة املقرتحة والتّصميم التّ
ّ
املتعلّمني باملحتوى:
يتض ّمن املورد بعض املؤثّرات العاطف ّية Emotional appeal
يسمح املورد للمتعلّمني بتطوير موقف إيجا ّيب تجاه الوسائل املستخدمة .كام أنّه يزيد من
رغبتهم يف استخدام املورد م ّرة أخرى

•
•

اعتماد التقطيع والتجزئة ( Sequencing/Chunkingالفيديو)

•

منطقي للمتعلّم .املعلومات
تتطلّب مقاطع الفيديو الّتي تغطّي عد ًدا من املفاهيم مستوى تنظيم
ّ
املق ّدمة يف أجزاء منطق ّية تساعد املشاهد يف تنظيم املوضوع ذهن ًّيا( .ميكن اعتامد هذا املبدأ يف
جميع أنواع املوارد التعليم ّية)

الدعم وبعدها (الفيديو)
اقتراح أنشطة مالئمة في
مواد ّ
ّ

•

تكون موا ّد ال ّدعم ف ّعالة عندما توفّر أنشطة للعرض املسبق ترتبط مبعرفة املتعلّمني وتساعدهم
يف فهم املفاهيم الّتي يجري إبرازها.
توسع أنشطة ما بعد املشاهدة التّعلّم وتوطّده.
يجب أن ّ

•

	تعزيز ال ّتفاعل ال ّتع ّلم الهادف( .خاص بالموارد الرقم ّية
التفاعل ّية وموارد الويب)

•

يع ّزز التّفاعل أهداف التّعلّم املناسبة للموضوع  ،ويجلب بعض القيمة املضافة غري املوجودة يف
أشكال أخرى.

	توافر فرص لمختلف مستويات ال ّتفاعل( .خاص بالموارد الرقم ّية
التفاعل ّية وموارد الويب)

•

16

يجب أن يكون املتعلّمون قادرين عىل التّق ّدم من خالل املوا ّد مبع ّدالت مناسبة لقدراتهم وأمناطهم
التّعلّم ّية.
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	مالءمة ال ّتغذية ال ّراجعة (خاص بالموارد الرقم ّية التفاعل ّية
وموارد الويب).

•
•
•

ال تستخدم التّغذية ال ّراجعة ملكافأة اإلجابات الخاطئة.
التّغذية ال ّراجعة غري محبطة إمنا إيجاب ّية وفوريّة وتحفيزيّة وتراعي املستخدم.
تعمل التّغذية ال ّراجعة عىل بناء الثّقة وترسيخ املفاهيم ،مع تحفيز املتعلّم عىل مواصلة العمل
عىل أهداف ال ّنشاط.
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الفني
التصميم
ّ

TECHNICAL DESIGN

توافق المورد مع أنظمة التشغيل المعتمدة مثل :
.Windows, Android, IOS
توافر إرشادات االستخدام

•
•

التّعليامت التّقن ّية واضحة (إلزام ّية للموارد ال ّرقم ّية)
إرشادات االستخدام سهلة الفهم (للمتعلّمني وللمعلّمني) مبا يف ذلك املعلومات حول متطلّبات
نظام التّشغيل ،إذا دعت الحاجة.

وضوح وجاذبية ال ّتصميم

•

التّصميم مش ّوق وف ّعال ،بغض ال ّنظر عن الوسيلة واملضمون إ ّن العرض الحايل للمعلومات يسهم يف
لكل من املتعلّمني واملعلّمني عىل ح ّد سواء.
تعزيز االستخدام الف ّعال ّ
الصوت ّية تلفت انتباه املتعلّمني عىل ال ّنقاط امله ّمة.
ال ّرسومات ،األلوان واملؤثّرات ّ
برصي ج ّيد.
املوا ّد واضحة برصيًّا ،مع تباين
ّ
التميز اللّو ّين
يف املستويات املتع ّددة أو املك ّونات املختلفة ،يسهل تنسيق املك ّونات من طريق ّ
وتسلسل األرقام للعنارص الفرديّة.
السبيل األفضل للتّعليم
يتفاعل املستخدم مع املوضوعات امله ّمة واملش ّوقة الّتي تشكّل ّ

•
•
•
•

ّ
الخط
مالءمة مواصفات نوع

•
•

نوع الخط ّوحجمه ولونه مالئم للفئة املستهدفة ولوسيلة العرض املستخدمة ،ولنوع املورد
نوع الخ ّط وحجمه ولونه متناسق مع تراتب ّية تقديم املعلومات

مالءمة األلوان المستخدمة لوضوح الرؤية

•

نأخذ بعني االعتبار التباين بني لون النص ولون الخلفية

تناسق ال ّتصميم

•

منطقي وثابت ومتناسق لل ّنصوص والوسائط املتعددة واأليقونات أو الرموز ،أو أزرار
التصميم
ّ
التحكم ،وال مجال للعشوائية.
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الفني
التصميم
ّ

الصوت (خاص بالموارد الرقم ّية التفاعل ّية والوسائط
مالءمة ّ
المتعددة)
ّ

•
•
•
•
•
•

االجتامعي).
(السعة ،والوضوح ،وال ّنوع
ال ّرسائل ّ
الصوتيّة ف ّعالة ومناسبة لألهداف التّعليمية ّ
ّ
الصوتيّة مسموعة بوضوح مقارن ًة مع املؤثرات الصوتية املصاحبة
يجب أن تكون ال ّرسائل ّ
الصوت ّية بلهجة واضحة ومناسبة.
يجب أن تت ّميز ال ّرسائل ّ
الصوت نغمة موثوقة.
يجب أن يحمل ّ
الصور
الصوت يجب أن يتوافق بوضوح مع ّ
ّ
والصوت مساعد يف إيصال األهداف.
الصوتيّة خالية من التّشويش وذات جودةّ ،
ال ّرسائل ّ

ّ
المؤثرات البصر ّية /المقاطع االنتقالية (خاص بالموارد
مالءمة
المتعددة)
الرقم ّية التفاعل ّية والوسائط
ّ

•
•

القصة واملوضوع
تُستعمل املؤثرات الصوتيّة بشكل مناسب لتسليط الضّ وء عىل ّ
الخاصة والتّح ّوالت املعقّدة يضيف إىل الفعاليّة التّعليميّة .خالف ذلك ،ينبغي
استخدام املؤثّرات
ّ
استخدام املؤثّرات البرصيّة الالمعة بشكل ضئيل

مالءمة سرعة العرض ( Pacingخاص بالموارد الرقم ّية التفاعل ّية
المتعددة)
والوسائط
ّ

•

يجب أال تكون وترية العرض بطيئة أو رسيعة للغاية لتلفت انتباه الجمهور وتحف ّزهم لالهتامم
باملوضوع

مالءمة تقن ّيات التصوير والمونتاج (الفيديو)

•

خلو الفيديو من أخطاء املونتاج كظهور شاشة سوداء  Black screenواهتزاز يف التّصوير يشوش
العرض.

مالءمة جنريك المقدمة والنهاية (الفيديو)

•

مدة الجرنيك رسيعة وكافية بتقديم املعلومات األساسية عن املوضوع مرتافقة مع موسيقى خفيفة
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التصميم
الفني
ّ

توافر خدمة المساعدة المناسبة (خاص بالموارد الرقم ّية
التفاعل ّية)

•
•

خدمة املساعدة متوافرة يف األوقات املناسبة.
السيعة لالستيضاحات.
سهلة االستخدام وتسمح باالستجابة ّ

مالءمة ال ّت ّ
صفح للمستخدم( .خاص بالموارد الرقم ّية التفاعل ّية
وموارد الويب)

•

مؤشات
يع ّد الوصول إىل أجزاء املعلومات  /املفاهيم املختلفة إ ّما منطقيًّا أو بديهيًّا مع وجود ّ
واضحة عىل العالقة بني األجزاء ومختلف املسارات املتاحة الستكشافها .إ ّن الوقت الّذي تقضيه يف
تعلّم واجهة االستخدام يع ّد صغ ًريا مقارنة بالوقت الّذي تقضيه يف تعلّم املحتوى.
عىل سبيل املثال االنتقال من مرحلة إىل أخرى بشكل متتابع أو بشكل مبارش من دون إلزام ّية إنهاء
مرحلة لالنتقال إىل أخرى

•
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االجتماعية
االعتبارات
ّ

SOCIAL CONSIDERATIONS

التزام ال ّتوازن والعدالة في تمثيل ال ّنوع االجتماعي بحسب
الموضوع
الصور ال ّنمط ّية
تمثيل األدوار والعالقات
المتنوعة لتج ّنب خلق ّ
ّ
للجنسين
تج ّنب اإليحاءات الجنس ّية أو المسيئة أو المهينة لل ّنوع
االجتماعي
ّ
اعتماد ال ّنبرة وال ّلغة المناسبتين
التزام الموضوع ّية

•
•
•

تج ّنب املبالغة يف تقدير/مدح أو تشويه أي معتقد
تج ّنب االنحياز دين ًّيا ،سياس ًّيا أو مناطق ًّيا
تج ّنب التّعميامت

السالمة
االمتثال لمعايير ّ

السليم:
توافق األنشطة الّتي يجري تصويرها مع املعايري القانون ّية واملجتمع ّية للمامرسات اآلمنة
والحس ّ
ّ
التبية البدن ّية)
استخدام املع ّدات (عىل سبيل املثال ،يف فئة ّ
التّعامل مع املوا ّد وعدم مالءمة توجيهات  /تعليامت االستخدام اآلمن لها (عىل سبيل املثال ،املوا ّد
الكيميائيّة ،الفخار ،اإللكرتونيّات)
عرض املامرسات اآلمنة (عىل سبيل املثال ،ارتداء الخوذ ،أحزمة األمان)
السليمة (عىل سبيل املثال :وضع ّية الجلوس وم ّدة استخدام
مراعاة قواعد املامرسات ّ
الص ّح ّية ّ
الص ّح ّي…)
أجهزة الحوسبة ،األكل ّ

•
•
•
•

21

االعتبارات
االجتماعية
ّ

مقاربة موضوع العنف بالشكل المالئم

•

العاطفي ،ال ّرعب ،التّن ّمر،
الجسدي /
تج ّنب جميع مظاهر العنف (عىل سبيل املثال ،العنف
ّ
ّ
الصوت ّية املرعبة )...
اإلساءة اللّفظ ّية ،العنف ض ّد الحيوانات ،املؤثّرات ّ
السياق والفئة العمريّة (عىل سبيل
التّعاطي مع مظاهر العنف ،يف حال وجدت ،مبا يتناسب مع ّ
املثال :مفاضلة االستدالل عىل العنف بعي ًدا عن املشاهد التّمثيل ّية املبارشة).
االبتعاد عن ال ّنمط ّية يف تقديم األشخاص املع َّنفني أو امل ُ َع ِّنفني (عىل سبيل املثالِ :عرق ،نوع
اجتامعي ،طبقة اجتامعيّة .)...
ّ

•
•

معالجة القضايا األخالق ّية  /القانون ّية بشكل مالئم

•

يعالج املسائل الّتي تخضع للمناقشة ألسباب أخالق ّية أو قانون ّية (اإلجهاض ،ال ّدعارة واملوا ّد اإلباح ّية،
الجنيس ،أخالق ّيات مهنة الط ّّب)...
األخالقي للتّكنولوجيا ،التّو ّجه
األسلحة ،ح ّرية التّعبري ،االستخدام
ّ
ّ
من خالل دراستها عن كثب وبدقة مع التزام األنظمة والقوانني املعتمدة يف لبنان .التزام القوانني
الشّ خص ّية والعا ّمة واالتفاقات ال ّدول ّية ورشعة حقوق اإلنسان والطّفل…
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ملحق
-أ-

مالئم

غري مالئم

الملك ّية الفكر ّية ()COPYRIGHTS

ال ينطبق

تعليمي
تقييم فيديو
بطاقة
ّ
ّ

موافق بشدة

موافق

غري موافق

المحتوى ()CONTENT

ال ينطبق

توافر رخصة االستخدام وظهورها بشكل واضح من خالل املورد نفسه
أو من خالل املوقع املستضيف له

مالءمة املحتوى للمنهج
مالءمة املحتوى للفئة العمريّة
حداثة املحتوى وموثوق ّيته
دقّة املحتوى وانسجامه
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دقّة األهداف ومتاسكها
توافر أنشطة مالمئة ملا قبل التّعليم
تتابع وتناغم منهج ّية املورد (مع األخذ بعني االعتبار إمكان الفصل)

توافر أنشطة مالمئة ملا بعد التّعليم
منهجي
رشح املصطلحات الف ّن ّية أو املفردات الجديدة بشكل
ّ
والصور
تناسق ال ّن ّص ّ

تعزيز املورد مشاركة املتعلّمني Students’ Engagement
تعزيز املنهج ّية التّعلّم ال ّنشط Active learning
تعزيز املنهجيّة تنمية مهارات االتّصال

توافر أدوات التّقييم املناسبة

التبويّة املعتمدة أفكار جديدة ومبدعة Innovative
تضمني املنهجيّة ّ
تعزيز التّفاعل التّعلّم الهادف

اعتامد التقطيع والتجزئة Sequencing/Chunking
اقرتاح أنشطة مالمئة يف موا ّد ال ّدعم وبعدها
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موافق بشدة

موافق

غري موافق

التعليمي
التصميم
ّ
INSTRUCTIONAL DESIGN

ال ينطبق

ملحق  -أ  -بطاقة
تقييم فيديو
تعليمي
ّ
ّ

موافق بشدة

موافق

غري موافق

ال ينطبق

الفني
التصميم
ّ
TECHNICAL DESIGN

توافق املورد مع أنظمة التشغيل املعتمدة
وضوح وجاذبية التّصميم
مالءمة مواصفات نوع الخ ّط
مالءمة األلوان املستخدمة لوضوح الرؤية
تناسق التّصميم
الصوت
مالءمة ّ
مالءمة املؤثّرات البرصيّة /املقاطع االنتقالية
مالءمة رسعة العرض Pacing
مالءمة تقنيّات التصوير واملونتاج
مالءمة جرنيك املقدمة والنهاية
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التّوازن والعدالة يف متثيل ال ّنوع االجتامعي بحسب املوضوع
الصور ال ّنمط ّية للجنسني
متثيل األدوار والعالقات املتن ّوعة لتج ّنب خلق ّ
االجتامعي
تج ّنب اإليحاءات الجنس ّية أو املسيئة أو املهينة لل ّنوع
ّ
استخدام ال ّنربة واللّغة املناسبتني
التزام املوضوع ّية

السالمة
االمتثال ملعايري ّ

مقاربة موضوع العنف بالشكل املالئم
معالجة القضايا األخالقيّة  /القانونيّة بالشكل املالئم
مالحظات :
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موافق

غري موافق

االعتبارات االجتماع ّية
SOCIAL CONSIDERATIONS

ال ينطبق

ملحق  -أ  -بطاقة
تقييم فيديو
تعليمي
ّ
ّ

ملحق
-ب-

تعليمي
نموذج بطاقة توصيف مورد
ّ

العنوان
الفئة املستهدفة

 املعلمني  املتعلمني
 املدربني  املرشدين

 األهل
 املجتمع الرتبوي

 املديرين
 العموم

	
الهدف
	
املوضوع
املادة التعليمية
النوع

 مستند

 درس تفاعيل

 فيديو

 موقع إنرتنيت

الشكل Format -
نظام التشغيل
امللك ّية الفكريّة

All rights reserved 

Creative Commons 

املؤلف	
النارش
النسخة
التاريخ
كلامت مفتاحية
Key words
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ملحق
-ج-

ّ
المتعلقة
مسرد مصطلحات للمفاهيم
الرقمية
بمعايير الموارد
ّ

ال ّتع ّلم ال ّنشط
Active Learning

التغذية الراجعة
Feedback

مقاربة تعليميّة من خاللها يُش َّجع املتعلّمون عىل
االنخراط يف املوا ّد الّتي ستجري دراستها من خالل
األنشطة .مثال التّجارب ،واملناقشة يف املجموعة،
وتأدية األدوار.

التغذية الراجعة هي معلومة أو معلومات شفهية
أو غري شفهية ،غال ًبا ما تكون وصف ّية ،نستخلصها
بالعودة إىل نتاج املتعلّم ،وغال ًبا ما ت ُعطى من
قبل املعلم ،وقد تأيت عن طريق متعلّم آخر أو
معي
مجموعة من املتعلّمني أو عن طريق جهاز آيل ّ
بخاصة.
كالحاسوب
ّ

املصدرhttps://www.oxforddictionaries.com :

منطقي
تماسك  -ترابط
ّ
Coherence

املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

التامسك هو معيار تقويم نتاج مركب ،يحدد مدى
التسلسل املنطقي لعنارص الحل الخايل من التناقض.
تعبريي
ويعني ترابط األفكار وتتابعها لتأدية هدف
ّ
معي.
ّ

فردنة ال ّتع ّلم
Individualized Learning

املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

اإلبداع
creativity

الخلقة إلنشاء /إلنتاج
استخدام الخيال أو األفكار ّ
يشء ما
املصدرwww.oxforddictionaries.com :

املصدرwww.instructionaldesign.org :

ال ّتع ّلم المتمايز
Differentiated Learning

االبتكار
Innovation

يشري التّعلّم املتاميز إىل خربات التّعلّم الّتي
يجري فيها تعديل طريقة التّعلّم أو منهجه لتلبية
التكيز يف «كيف ّية التّعلّم
احتياجات ّ
كل متعلّم ،مع ّ
الفردي .غال ًبا ما يستخدم التّعلّم املتاميز مع التّعلّم
ّ
كيفي
ت
ال
ّم
ل
ع
ت
ال
أو
الفردي
ّ
ّ
ّ ّ

تنظيمي جديد
التجديد يعني إدخال جهاز تربوي أو
ّ
معي أو مدرسة مع ّينة
بهدف تحسني انتاجية صف ّ
معي.
أو حتى نظام
ّ
تربوي ّ

املصدرwww.instructionaldesign.org :
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الفردي إىل خربات التّعلّم الّتي يجري
يشري التّعلّم
ّ
فيها تعديل رسعة التّعلّم لتلبية احتياجات املتعلّمني
الفردي عىل
الفرديّة .مبعنى آخر ،يركز التّعلّم
ّ
مسألة «متى» يتلقّى املتعلّمون نشاطًا تعليميًّا .يف
الفردي ،مي ّر جميع املتعلّمني بنفس التّجربة،
التّعلّم
ّ
لك ّنهم يكملون تعلّمهم وفاقًا لوتريتهم الفرديّة .إ ّن
الفردي هو األكرث شيو ًعا يف بيئات التّعلّم عرب
التّعلّم
ّ
اإلنرتنت.
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املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

ملحق  -ج -

التعليمي
ال ّتصميم
ّ
Instructional design

ال ّتفاعل
Interaction

التعليمي بأنّه تطوير املوا ّد
ميكن تعريف التّصميم
ّ
التعليم ّية أو الوحدات التّعلّم ّية أو ال ّدروس .تتك ّون
التعليمي من تحديد احتياجات
عمل ّية التّصميم
ّ
املتعلّمني ،وتحديد األهداف ومخرجات التّعلّم،
وتصميم مهام التّقييم وتخطيطها ،وتصميم أنشطة
التّدريس والتّعلّم لضامن جودة التّعليم.

التّفاعل هو الوضعيّات التّواصلية الّتي تحدث يف
خاص ،أي طريقة تبادل
موقف التّدريس بشكل ّ
املعلومات بني املعلّم واملتعلّمني أو بني املتعلّمني
تعليمي منظّم.
أنفسهم يف موقف
ّ
باالتصال
يل  :Interactiveنظام يسمح
ّ
نظام تفاع ّ
كل جزء من ال ّنظام الّذي يؤث ّر يف
يف اتّجاهني ،مع ّ
اآلخرين.

ّ
المتعددة
الذكاءات
ّ
Multiple intelligences

حقوق ال ّنشر واألذونات وال ّتراخيص

املصدرhttps://educationaltechnology.net/:
definitions-instructional-design

تتح ّدى نظريّة الذّكاءات املتع ّددة فكرة الذّكاء
الواحد ،الّتي تقوم عىل فكرة أ ّن البرش لديهم
«حاسوب» مركزي واحد لتخزين الذّكاء .يقول
هوارد جاردنر ،أستاذ يف جامعة هارفارد وهو من
اقرتح نظريّة الذّكاءات املتع ّددة يف األصل ،أ ّن هناك
كل منها طرقًا
البرشي ،ميثّل ّ
أنوا ًعا متع ّددة من الذّكاء
ّ
مختلفة ملعالجة املعلومات.
اقرتح جاردنر أ ّن جميع ال ّناس لديهم أنواع مختلفة
من الذّكاء.
املصدرhttps://www.verywellmind.com/gardners-:
theory-of-multiple-intelligences-2795161
املصدرhttps://www.edutopia.org/multiple- :
intelligences-research

املصدرunesdoc.unesco.org :

حقوق الطّبع وال ّنرش هي شكل من أشكال الحامية
القانون ّية للملك ّية الفكري ّة الّتي توفّر ملؤلّفي األعامل
اإلبداع ّية األصل ّية مجموعة من الحقوق الحرصيّة لـ:
إعادة إنتاج العمل ،كلّ ًّيا أو جزئ ًّيا.
توزيع نسخ من العمل.
يل،
إعداد أعامل مرتكزة عىل العمل األص ّ
كالتجامت أو التّعديالت.
ّ
تغيري العمل أو ترجمته أو تحديثه.
نرش العمل.
التخيص هو املصطلح القانو ّين املستخ َدم لوصف
ّ
املصطلحات الّتي مبوجبها يُسمح لألشخاص باستخدام
يحق فقط
املوا ّد املحميّة بحقوق الطّبع وال ّنرشّ ...
ملالك حقوق الطّبع وال ّنرش (أو وكيله) ال ّدخول يف
اتفاق ّية ترخيص.

•
•
•
•
•

املصدر:حقوق الطّبع وال ّنرش واألذونات :القانون اللّبناين
https://aub.edu.lb.libguides.com/c.
php?g=688358&p=5931915
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المشاع االبداعي
CREATIVE COMMONS

مؤسسة املشاع اإلبداعي  Creative Commons :هي منظمة غري ربحية ،تهدف إىل توسيع مجال األعامل
اإلبداعية املتاحة للناس الستغاللها والبناء عليها عىل نحو يتوافق مع متطلبات قوانني امللكية الفكرية.
أصدرت املنظمة عدة رخص للملكية الفكرية تعرف باسم رخص املشاع اإلبداعي:
نسب املصنف :يتطلب هذا الرشط ذكر اسم صاحب
املصنف وعنوان املصنف وتفاصيل املصدر.
رمز BY

غري التجاري :يتطلب هذا الرشط عدم استخدام
املصنف ألغراض ربحية.
رمز NC

الرتخيص باملثل :يتطلب هذا الرشط مشاركة املصنف،
أو أي مصنف أخر استعمل به املصنف املرخص،
بنفس الرشوط التي رخص بها املصنف األصيل.
رمز SA

منع االشتقاق للعمل :يتطلب هذا الرشط عدم تعديل
املصنف أو استخدامه ضمن أي مصنف آخر ينتج عنه
مصنف محور.
رمز ND

بالرتكيب بني العنارص األربعة تتوافر لنا ستة خيارات للرخص :

املصدرcreativecommons.org :
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موارد ال ّتع ّلم
Learning resources

ال ّتحفيز
Motivation

تشري «موارد التّعلّم» إىل أي شخص (أشخاص) /أو
ما ّدة (سواء أكانت مكتسبة أو منتجة محل ًّيا) ميتلك
محتوى تعليميًّا أو وظيفة تُستخدم ألغراض التّعليم/
التّعلّم ال ّرسميّة أو غري ال ّرسميّة.
قد تتض ّمن موارد التّعلّم ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
السمع ّية
موا ّد مطبوعة وغري مطبوعة؛ املوارد ّ
والبرصيّة واإللكرتون ّية ،والربمج ّيات ال ّرقم ّية؛ واملوارد
البرشيّة ،وتطبيقات األجهزة اللّوحية والهواتف
املحمولة ...

المالءمة -
املالءمة معيار تقويم نتاج مركّب من حيث مطابقته
للوضع ّية بالنسبة للنتيجة املطلوبة.

إستراتيجيّات ال ّتع ّلم

الثبات

املصدرhttp://www.gov.pe.ca/photos/original/ :
ed_ESLR_08.pdf

Learning Strategies

تشري إسرتاتيج ّيات التّعلّم إىل األساليب الّتي يستعملها
املتعلّمون يف التّعلّم .تتفاوت هذه اإلسرتاتيجيّات ما
بني أساليب تحسني الذّاكرة وإسرتاتيجيّات ال ّدراسة
أو التّحضري لالختبار بشكل أفضل.
املصدرwww.instructionaldesign.org :

التّحفيز هو القدرة عىل تقديم بيئة تعليميّة
تفاعل ّية قادرة عىل جذب انتباه مجموعة مح ّددة
من املتعلّمني.
املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء
Relevance

املصدر :املركز الرتبوي للبحوث وإلمناء
dictionnaire des compétences

Reliability

الثبات صفة تتعلّق بجهاز جمع املعلومات وتعني
الحصول عىل املعلومات نفسها ،دون التأثر
بالتغيريات التي ميكن أن تظهر يف فرتة جمع
املعلومات من القامئني بهذه العمليّة ومن الرشوط
والظروف التي تتم فيها هذه العمليّة
املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

البيانات الوصفيّة
META-DATA

البيانات الوصف ّية هي البيانات الّتي تح ّدد البيانات
األخرى وتصفها.

املصدّرhttps://stats.oecd.org/glossary/detail. :
asp?ID=5136
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الصور ال ّنمطيّة
ّ
Stereotyping

الصور ال ّنمطيّة ،يف علم ال ّنفس االجتامعي،
تع ّرف ّ
أي تعميم أو فكرة ُمص ّدق عليها عىل نحو
بأنّها ّ
معي.
واسع ،تجاه مجموعة من األشخاص أو سلوك ّ
الصور ال ّنمطيّة مبنيّة عىل العرق
غالبًا ما تكون هذه ّ
االجتامعي) أو التّو ّجه
أو ال ّديانة أو الجندر (ال ّنوع
ّ
الصور ال ّنمطيّة ميكن
يايس أو
الجنيس .بعض هذه ّ
ّ
ّ
الس ّ
الصحة ،وبعضها اآلخر ميكن
أن تكون عىل قدر من ّ
الصور ال ّنمطيّة
أن يكون غري صحيح .تهدف هذه ّ
السلوكيّات واألشخاص
إىل حرص مجموعة كبرية من ّ
يف إطار واحد ،وتعميم صفات بعينها وربطها بهم.
الصور ال ّنمطيّة من التّحيّز والتّمييز ض ّد
ويأيت مصدر ّ
فئة بعينها ،وغالبًا ما يرتت ّب عليها حرمان هذه الفئة
من صالحيّات وحقوق تحظى بها املجموعة األخرى.
املصدرhttps://genderation.xyz :

ال ّتعميمات
Generalization

التّعميامت هي أخذ يشء مح ّدد وتطبيقه عىل نطاق
أوسع.
يأخذ التّعميم حقيقة واحدة أو بضع حقائق ،ويصدر
كل الفتيات
جملة أوسع أو أكرث شمول ّية .إذا كانت ّ
الاليت تعرفه ّن يلعنب بال ّدمى ،فيمكنك إصدار تعميم
مفاده أ ّن جميع الفتيات تلعنب بال ّدمى.
يحاول العلامء إجراء تعميامت بنا ًء عىل األبحاث  -فكلّام
زاد عدد البيانات املتوافرة لديهم ،زاد التّعميم دقّة.
للصور ال ّنمطية من
ميكن أن تكون التّعميامت مامثلة ّ
حيث أنّها تكون يف بعض األحيان غري صحيحة وضا ّرة.
مسك بالتّفاصيل وتج ّنب
عادة ،من األفضل التّ ّ
ا لتّعميام ت .
املصدرhttps://www.vocabulary.com/dictionary/ :
generalization

32

دليل معايير الموارد التعليمية

بناني
الدستور ال ّل
المادّ ة العاشرة من ّ
ّ

تفيد املا ّدة العارشة من ال ّدستور اللّبنا ّين أ ّن التّعليم
ح ّر ما مل يُ ِخ َّل بال ّنظام العام أو ينايف اآلداب أو
يتع ّرض لكرامة أحد األديان أو املذاهب .وال ميكن
ُ
حقوق الطّوائف من جهة إنشاء مدارسها
أن تُ ََّس
الخاصة ،عىل أن تسري يف ذلك وفاقًا لألنظمة العا ّمة
ّ
الّتي تصدرها ال ّدولة يف شأن املعارف العموم ّية.

املصدرwww.presidency.gov.lb/Arabic/ :
LebaneseSystem/Documents
االحتياجات ال ّتع ّلميّة الخاصة
Special educational needs

الخاصة :هي مصطلح يستخدم
االحتياجات التّعلّم ّية
ّ
يف بعض البلدان لإلشارة إىل األطفال ذوي اإلعاقات
دعم إضافيًّا
الّتي يُنظر إليها عىل أنّها تتطلّب ً
بوي للبحوث واإلمناء،
(اليونسكو .)2017 ،يف املركز ّ
الت ّ
الخاصة
نعترب أ ّن األطفال ذوي االحتياجات التّعليم ّية ّ
تعثا
هم أولئك الّذين يعانون صعوبات يف التّعلّم ،أو ّ ً
دراسيًّا أو أنوا ًعا مختلفة من اإلعاقات ،إضافة إىل
املوهوبني.
املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

صعوبات ال ّتع ّلم
Learning Disorder

عصبي .واألطفال
صعوبات التّعلّم هي اضطراب
ّ
الّذين يعانون صعوبات تعلّم هم مبستوى ذكاء
أقرانهم أو أكرث ذكا ًء منهم .ولك ّنهم قد يواجهون
صعوبة يف قراءة املعلومات أو كتابتها أو تهجئتها أو
التّفكري أو التّذكّر و /أو تنظيم املعلومات إذا ما ت ُركوا
ملعرفة األشياء بأنفسهم أو إذا ما جرى تدريس هذه
األمور بطرائق تقليديّة.

املصدرhttp://www.ldonline.org :

االجتماعي
ال ّنوع
ّ

المساواة بين ال ّنوع االجتماعي

مصطلح يستخدم للتّعبري عن املواصفات الّتي
لكل من ال ّنساء وال ّرجال يف ما يشري
يح ّددها املجتمع ّ
الخاصة بالذّكور
«الجنس» إىل الخصائص البيولوجيّة
ّ
الص ّحة العامليّة.)٢٠٠٢ ،
واإلناث (منظّمة ّ
بديل عن
غالبا ما يستخدم «النوع االجتامعي» ً
االجتامعي ّ
يدل عىل
«الجنس» .إالّ أ ّن ال ّنوع
ّ
الخصائص االجتامع ّية الّتي تعطى لجنس الفرد أي
الهويّات املح ّددة ،والوضع ،واألدوار ،واملسؤول ّيات،
والعالقات املتعلّقة بال ّرجل واملرأة .وتكون هذه
الخصائص متجذّرة الثّقافات ،وتختلف يف ما بينها،
ويكتسبها الفرد من خالل التّنشئة االجتامع ّية.
تتداخل عوامل عديدة يف تحديد هذه الخصائص
بي
الس ّن (الفرق بني مفهوم ّ
االجتامع ّية مثال ّ
الص ّ
القومي (الفرق بني مفهوم
والفتى وال ّرجل) ،واألصل
ّ
األجنبي) ،واإلثني (الفرق بني
ال ّرجل العر ّيب وال ّرجل
ّ
واالجتامعي
مفهوم املرأة اللّبنان ّية واملرأة املغرب ّية)،
ّ
(الفرق بني مفهوم املرأة يف املدينة وال ّريف)( ،لذلك
تغيت صورة
غي عرب ال ّزمن) حيث ّ
فهي عرضة للتّ ّ
تتغي استجابة
املرأة وال ّرجل عرب األجيال) ألنّها ّ
والسياس ّية ،والثّقاف ّية.
غيات يف البيئة االجتامع ّيةّ ،
للتّ ّ
يتغي.
أ ّما الجنس فهو ثابت ال ّ
يولد إنسان ذك ًرا أو أنثى (الجنس) ،ويتعلّم يف ما
رجل أو
بعد كيف يكون فتى أو فتاة ،ث ّم يصبح ً
االجتامعي) .إ ّن إنجاب األوالد وتربيتهم
امرأة (ال ّنوع
ّ
االجتامعي.
وظيفة أعطيت للمرأة عىل أساس ال ّنوع
ّ
تقوم بها املرأة عىل أساس الجنس.

غياب التّمييز يف الفرص ،من حيث تخصيص املوارد
والفرص أو الحصول عىل الخدمات أو الوصول إليها،
الص ّحة العامليّة .)2002
عىل أساس الجنس( .منظّمة ّ
يستعمل كذلك تعبري «املساواة بني الجنسني لل ّداللة
عىل املعنى ذاته.

املصدرhttps://genderation.xyz :

املصدر https://genderation.xyz

األصل -
األصل هو وحدة صغرية تتألّف من جزء من
توضيحي أو
املعلومات حول موضوع ما ،كرسم
ّ
مجموعة روابط صغرية.
Asset

املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء
كائن ال ّتع ّلم
Learning object

يتألّف كائن التّعلّم من ع ّدة أصول تعلّم ّية .إضافة
إىل معلومات حول املنهجيّة املنظّمة بطريقة
ديداكتيكيّة ،مبا يف ذلك الجوانب التّحفيزيّة ،وعرض
املحتوى ،والتّقييامت املعرف ّية واالختبارات .يتميز
كائن التّعلّم بأنّه:
قابل للتّشغيل املتداخل  -ميكن «التّوصيل
أي نظام أو وسيلة تقديم
والتّشغيل» مع ّ
قابل إلعادة االستعامل  -ميكن استعامله
أو تكييفه لالستعامل يف أحداث تعليميّة
متع ّد د ة
سهل الوصول إليه  -ميكن تخزينه بطريقة
تسمح بسهولة البحث عنه
سهل التّحكّم فيه -ميكن تتبّعه وتحديثه مع
مرور الوقت

•
•
•
•

املصدر :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء
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