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ما �أحوجنا لهذا الكتاب و�أمثاله ،كتاب يعلمنا كيف ن�ؤهل جيل االنرتنت ،هذا اجليل الذي
ن�ش�أ وترعرع منذ بواكري �أيامه على ا�ستخدام احلا�سوب و «االنرتنت» ،جيل مير بتجربة تختلف
اختالف ًا جذري ًا عن التجربة التي خا�ضتها الأجيال التي �سبقته ،لذلك ،ف�إن تربية هذا اجليل
وتعليمه بحاجة �إىل وقفة ت�أمل ودرا�سة للتعامل معه بالأ�سلوب املالئم واجليد .وهذا ما يطرحه
هذا الكتاب الذي ي�أتي يف وقت نحن يف �أم�س احلاجة �إليه ك�أولياء �أمور �أو مربني� ،أو من �رشائح
املجتمع املختلفة.
حرر هذا الكتاب كل من «ديانا ج� .أوبلنجر» « Diana G. Oblingerوجمي�س ال� .أوبلنجر»
 ، James L. Oblingerون�رشاه �سنة  ،2005ويقع يف � 239صفحة من القطع الكبري ،ويت�ألف من 15
ف�ص ًال تتناول اجلوانب املختلفة لعملية تعليم جيل االنرتنت .وقد �أعد كل ف�صل م�ؤلف �أو �أكرث من
ذوي الباع الطويل يف جمال ذلك الف�صل ،وفيما ي�أتي ملحة عن حمرري الكتاب.

أوالً -السيدة «ديانا أوبلنجر» :Diana Oblinger

تعمل ال�سيدة ديانا -نائبة رئي�س يف مبادرات  Educauseللتعليم والتعلم ،وتدير مبادرة
البنية التحتية للتعليم القومي يف الواليات املتحدة ،وعملت �سابق ًا نائبة للرئي�س ملوارد
املعلومات ،و�ضابطة املعلومات الرئي�سة لنظام جامعة «كارولينا» ال�شمالية الذي يت�ألف من 16
حرم ًا جامعياً ،وعملت كذلك زميلة ملركز  Educauseيف البحث التطبيقي .و�شغلت من�صب املدير
التنفيذي للتعليم العايل يف �رشكة «ميكرو�سوفت» ،ورئي�س ًا ملعهد التكنولوجيا الأكادميية ل�رشكة
 .IBMوانخرطت يف �سلك التعليم اجلامعي يف جامعة «مت�شيغان» احلكومية وجامعة «ميزوري –
كولومبيا» ،حيث تولت يف الأخرية �أي�ض ًا من�صب عميدة �أكادميية .وال�سيدة «�أوبلنجر» من خريجات
جامعة �إيوا احلكومية.

ثانياً -السيد «جيمس أوبلنجر» :James Oblinger

توىل رئا�سة جامعة �شمال «كارولينا» احلكومية ،هذه اجلامعة التي نالت ما ي�سمى منحة
الأر�ض ،التي تنال اجلامعة مبوجبها �أر�ض ًا من الدولة لدعم تعليم املواد العلمية ،وهي جامعة
در�س فيها  2200من الأ�ساتذة
بحثية على م�ستوى وا�سع ،ويلتحق بها  30000طالب وطالبة ،و ُي ِّ
املتفرغني وغري املتفرغني .و�شغل �سابق ًا من�صب نائب رئي�س �أكادميي ،ونائب رئي�س تنفيذي،
وعميداً ومديراً تنفيذي ًا للربامج الزراعية لكلية الزراعة والعلوم احلياتية ،وعميداً م�شارك ًا ومديراً
للربامج الأكادميية يف والية «كارولينا» ال�شمالية .وال�سيد «�أوبلنجر» يحمل لقب الأ�ستاذية يف
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علم الطعام ،وتبو�أ منا�صب عدة يف جامعة «ميزوري-كولومبيا» وجامعة «فلوريدا» .وح�صل
على درجة البكالوريو�س يف علم البكترييا من جامعة ديبو ،وح�صل على درجة املاج�ستري يف
تكنولوجيا الطعام من جامعة «ايوا» احلكومية.
ا�ستهل املحرران «ديانا وجمي�س �أوبلنجر» فاحتة الكتاب باحلديث عن الفجوة التي تف�صل
الأبوين عن �أوالدهما يف ما يتعلق بالتكنولوجيا يف البيت .فالأوالد – باخت�صار -ميثلون جي ًال
ن�ش�أ مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستوعبها ،ويعرف كيف يعالج م�شكالتها .فمثالً،
ي�ستطيع الأوالد معاجلة م�شكالت الهاتف اخللوي �أف�ضل من والديهم ،وكذلك الأم��ر بالن�سبة
ال�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت ،وهذا الطرح ي�ؤيده كثري من النا�س حينما يقولون �إن �أوالدهم
�أبرع منهم يف العمل على جهاز احلا�سوب ،ويف ا�ستخدام االنرتنت .وقال املحرران �إن ما ين�سحب
على �أوالدهما ين�سحب �أي�ض ًا على طالبهما– �أي �أن الطالب يتفوقون على �أ�ساتذتهم يف ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
واعترب املحرران �أن كتابهما موجه �إىل املربني� ،أولئك الذين وهبوا حياتهم لطلبتهم.
وي�أمالن �أن ي�ساعد الكتاب ه�ؤالء املربني على ا�ستيعاب النماذج واملمار�سات التي يقوم بها جيل
االنرتنت ،والتي ت�ستع�صي �أحيان ًا على فهمهم.
ومن ثم ا�ستعر�ض املحرران ب�إيجاز ف�صول الكتاب على التوايل ،واعتربا �أن هذه املجموعة
من الف�صول جمرد بداية ،و�أن التعرف �إىل جيل «االنرتنت» و�سيزداد مع زيادة عدد امل�ؤ�س�سات التي
تهتم به وتطرح الأ�سئلة عنه ،وت�ستك�شف اخليارات ب�ش�أنه .وارت�أى الكاتبان �أن يطرحا الكتاب على
�شبكة االنرتنت ليكون يف ُو�سع كل �إن�سان االطالع عليه ،الأمر الذي يزيد الوعي بجيل «االنرتنت».

واختتم املحرران فاحتة الكتاب بالقول �إن تعليم جيل «االنرتنت» هو امتياز وحتدٍ ،ذلك �أن
هذا اجليل يتوقع من �أجيال �أ�ساتذته و�أبويه الكثري مثلما يتوقعون منه الكثري ،و�أن العثور على
نقطة التوازن ال�صحيحة بني الطرفني ،تتطلب تفهم الأجيال لبع�ضها على نحو �أف�ضل.

ومن ثم حتدث الكتاب عن الثقافة الرقمية و�شيوعها بني جيل «االنرتنت» الذي ُحدد يف
الفرتة الزمنية  1991-1982و�أن هذا اجليل ي�ستطيع ا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا املعلومات والإبحار
يف «االنرتنت» ،و�أن لديه ثقافة ب�رصية �أكرث من الأجيال ال�سابقة ،و�أنه ي�ستطيع التعبري عن نف�سه
بال�صور ،و�أن لديه القدرة على ن�سج �صورة ون�ص و�صوت بطريقة طبيعية ،و�أن هذا اجليل يف�ضل
التعلم من خالل العمل ،واال�ستك�شاف بد ًال من التلقني ،و�أنه اجتماعي بف�ضل الر�سائل الق�صرية
والربيد الإلكرتوين واللعب «الفيديووية» اجلماعية ،و�أن الإنطوائيني يجدون لهم متنف�س ًا من خالل
«االنرتنت»� ،أما املنفتحون فيجدون الأبواب م�رشعة �أمامهم.
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ونوه الكتاب ب�أن الهدف الرئي�س للكليات واجلامعات هو تعليم الطلبة ،وبالتايل ف�إن عليها
فهم ه�ؤالء الطلبة لتحقيق الهدف الذي ترنو �إليه ،وهذا يت�أتى لها فقط من خالل �إيجاد بيئات
تعليمية تعزز نقاط القوة وتقلل نقاط ال�ضعف �إىل �أق�صى حد ممكن .وكما غريت التكنولوجيا جيل
«االنرتنت» ،ف�إنها تغري حالي ًا التعليم العايل.
و�أ�ضاف الكتاب ب�أن جهوداً قليلة قد بذلت ملناق�شة الطلبة مبا�رشة عن طريقة ا�ستخدام
التكنولوجيا التي يرغبون �أن يروا �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وم�ؤ�س�ساتهم وهم يطبقونها مل�ساعدة
الطلبة يف التعلم بفاعلية �أكرث .ومع ذلك ف�إن جيل «االنرتنت» ما زال يعول كثرياً على الأ�ستاذ،
وينظر �إليه على اعتبار �أنه املرجع الأ�سا�س له يف اخلربة واالقتدار يف التكنولوجيا� .إنه ينظر نظرة
متوازنة للتكنولوجيا بحيث �إنه يريد  50%دوراً للأ�ستاذ و  50%للتكنولوجيا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن نظرة جيل «االنرتنت» للتكنولوجيا تت�سم بطابع ال�شمولية،
فهي من وجهة نظره ال تقت�رص على احلوا�سيب و «االنرتنت» ،و�إمنا على جميع الأدوات الرقمية
عرف جيل االنرتنت التكنولوجيا ب�أنها
وتطبيقاتها التي ت�ساعد الطالب على تلبية حاجاته .و ُي ِّ
تكييف ()Customization؛ �أي �أنها القدرة على �أقلمة التكنولوجيا �أو تطويعها لال�ستجابة حلاجات
الفرد بد ًال من العك�س ،و�أعرب عن ا�ستيائه من هيئة التدري�س التي ت�ضع حت�ضرياتها على برجمية
( )PowerPointدون تكييفها ومالءمتها لهذه الربجمية التي تتطلب الرتكيز على الأفكار الأ�سا�سية
املهمة فقط.
وورد يف موقع �آخر من الكتاب ب�أن جيل «االنرتنت» مازال يعول ويرغب يف التعلم ال�صفي
ملا يجد فيه من تفاعل �إن�ساين مع �أ�ستاذه ومع �أن��داده ،و�أن غرف املحادثة ولوحات الإعالن
والرتا�سل الفوري على «االنرتنت» متثل بدائل جيدة عن التعليم ال�صفي ،ولكنها لي�ست بدائل يف �أي
حال من الأحوال عن تبادل املعرفة ال�ضمنية ،و�أن التعليم الفعال هو الذي تعززه التكنولوجيا.
وحتدث الكتاب عن ثقافة القطع والل�صق ) ،(Cut and Paste Cultureوا�ستخدام �أجهزة النقال
للغ�ش وال�رسقة الأدبية التي تزداد يف اجلامعات وت�ساءل :هل يحدث الغ�ش لأن الطلبة ال يتعلمون
املادة؟ هل يغ�ش الطلبة لأن تعلمهم و�أخالقهم يختلفان عن �أ�ساتذتهم؟ كما �أكد على �أنه يتحتم على
�أع�ضاء هيئة التدري�س تكييف �صفوفهم ،وطريقة تقومي طالبهم ل ُي�صار �إىل احلفاظ على التما�سك
الأكادميي.
وبني الكتاب �أن التعليم العايل يف الواليات املتحدة يواجه حتديات متعددة يف �ضوء
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومن هذه التحديات التمويل حيث �إن التكنولوجيا
مكلفة عند �رشاء �أجهزتها و�صيانتها وحتديثها ،وحيازة املهارات احلا�سوبية حت ٍد �آخر؛ �إذ تتطلب
من الطالب مهارات �أ�سا�سية مثل :معرفة برجميات معاجلة الن�صو�ص ،و�إعداد اجلداول ،وا�ستخدام
الربيد الإلكرتوين ،ومهارات متقدمة لطالب الكلية مثل :ت�صميم �صفحة �إلكرتونية على ال�شبكة،
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و�أر�شفة الوثائق رقمياً ،وا�ستخدام ال�شبكات غري ال�سلكية وغري ذلك ،وحت ٍد ثالث يتعلق بالتفاعل؛ �إذ
�إن الطالب يتطلع �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا التفاعلية بتوا�صله املتزامن عرب ال�شبكة مع �أ�ستاذه،
وال يف�ضل التكنولوجيا غري التفاعلية وغري املتزامنة ،والتحدي الرابع والأخري يتعلق ب�رضورة
وجود ارتباط التكنولوجيا بتي�سري التعليم والكفاءة يف ا�ستخدامها يف م�شاريع احلياة العملية.
وح�رص الكتاب بع�ض �صفات جيل «االنرتنت» على النحو الآتي:
♦ ♦متحفز للنجاح :هذا اجليل ال يكتفي باحل�صول على الدرجة اجلامعية وحدها التي
�أ�صبحت يف نظر كثري من الدار�سني غري كافية ،و�إمنا يطور نف�سه من خالل الدورات يف
العطل ال�صيفية ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات املدنية ،وامل�شاركة يف م�شاريع بحثية� .إنه
جيل متعدد املهمات ،وذو خربة قبل تخرجه.
♦ ♦متحفز عاطفياً� :إن خدمة املجتمع لي�ست فر�صة جليل «االنرتنت» و�إمنا م�سئولية .ويعطي
هذا اجليل الأولوية لعمل اخلري وال�سعادة �أكرث من النفع املادي� .إنه ي�شارك يف برامج
فيالق ال�سالم � ،Peace Corpsأو الفيالق الأمريكية � ،American Corpsأو َعلِّم من �أجل
�أمريكا  Teach for Americaب�أعداد قيا�سية ،مبدي ًا اهتمامه باحل�صول على الوظيفة
التي �ست�ؤثر نوع ًا ما على امل�ستقبل وعلى �أنا�س �آخرين.
♦ ♦مفعم بالأمل� :إن جيل «االنرتنت» متفائل ب�شدة� ،إنه جيل مل ي�شهد ف�ساد القوة� ،أو ي�شعر
باخلوف من احلرب الباردة .وبد ًال من ذلك ،فقد �شهد كيف حتل التكنولوجيا امل�شكالت،
وتخفف من التوترات واملعاناة يف احلياة اليومية.
♦ ♦الأب «غوغل» ،و «الر�سائل الفورية الق�صرية» الأم  :Short Message Serviceميكن
اعتبار حمرك «غوغل» مبثابة الأب جليل «االنرتنت» لكرثة ا�ستخدامه منهم ،وكذلك
ميكن اعتبار الر�سائل الفورية الق�صرية مبثابة الأم الرتباطها الوثيق بحياة هذا اجليل.
♦ ♦�سادة تكنولوجيون :يرى جيل «االنرتنت» �أنه ال ي�ستطيع النجاح دون فهم و�سيطرة
على التقدم التكنولوجي ،وقد يكون الطالب يتحدث مع زميله عرب «االنرتنت» ،ويكون
�أي�ض ًا يتحدث مع �شخ�صني �آخرين ،ويت�سوق عرب «االنرتنت» يف حمالت «بارنز ونوبل»
 ،Barnes and Nobleويطبع مالحظات عن حما�رضات يف الكيمياء.
وحول مو�ضوع التفاعل  Interactionيرى جيل «االنرتنت» �أن االت�صال عرب «االنرتنت» �أداة
تفاعل مع كثري من النا�س واملواد ،و�أن التعلم من خالل «الإنرتنت» يتم باال�ستك�شاف ،و�أن الدرجة
اجلامعية وحدها غري ذات جدوى ،و�أنها بحاجة �إىل تطبيقات عملية لتتحقق اجلدوى منها ل�سوق
العمل ،و�أن التعليم بتوظيف الو�سائط املتعددة يف «االنرتنت»ُ ،يع َُد �أف�ضل من التعليم بو�سيط واحد
مع �أنه ي�ؤمن ب�أنه ال غنى عن التعليم يف ال�صف ،وبو�ساطة املعلم ،وا�ستخدام املكتبة والأر�شيف
لأغرا�ض البحث العلمي ،وذلك بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام «الإنرتنت» للأن�شطة التعليمية املختلفة.
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متعلم الغد:
وق� َّدر الكتاب �أن عدد �أف��راد جيل «الإنرتنت» يف �أمريكا بلغ حوايل  100مليون �شخ�ص
يف �سنة  ،2005و�أن هذا اجليل الذي التحق بالكليات واجلامعات جلب معه خليط ًا من ال�سلوك
واملواقف والتوقعات التي تخلق الفر�ص – وكذلك التحديات -للتعليم العايل� .إن الفر�ص تظهر
من اعتياد الطالب على التكنولوجيا و�ألفتهم لها ،و�أ�سلوب املهمات املتعددة ،والتفا�ؤل ،وتوجه
الفريق ،والتنوع ،وقبول ال�سلطة� .أما التحديات ،من ناحية �أخرى ،ف�إنها ت�شمل �ضحالة القراءة
وعادات م�شاهدة التلفاز ،ونق�ص يف مهارات التفكري النقدية ،والنظرات ال�ساذجة عن امللكية
الفكرية ،و�أ�صالة املعلومة يف «االنرتنت» .ولي�س مفاج�أة القول �إنه توجد فجوة متزايدة بني معظم
بيئات تكنولوجيا املعلومات يف امل�ؤ�س�سات من ناحية ،وتلك التكنولوجيا التي ي�ستخدمها جيل
«االنرتنت» من ناحية �أخرى� .إن هذه العوامل ت�ؤدي بالتايل �إىل �أكرب حت ّد لقادة التعليم العايل
و�أ�ساتذته وموظفيه الذين ينتمون يف غالبيتهم �إىل الأجيال ال�سابقة .ون�ستطيع من خالل فهمنا
جليل «االنرتنت» �أن نزود املتعلمني ببيئات التعليم واخلدمات والت�سهيالت التي يحتاجونها
ليحققوا �إمكاناتهم.
�إن التغيري والتكيف يف الأكادميية ي�سريان بوترية بطيئة ومت�أنية ،و�إن التجاوب يف خدمات
امل�ؤ�س�سة وعملياتها مع حاجات طلبة من جيل معني يتطلب تخطيط ًا وعم ًال متقدماً ،و�إن الإطار
الزمني للتخطيط واملناق�شة قد يتجاوز الزمن الذي التحق فيه الطلبة.
�إن قادة امل�ؤ�س�سة يف حاجة لإيجاد الطرق للتفكري يف ت�صميم احلرم اجلامعي واملبادرات
الطالبية الفردية ،ف�ض ًال عن فح�ص االجتاهات التي ت�سمح بالتخطيط امل�ستقبلي املوجه.
وتناول الكتاب �أي�ض ًا الأمن��اط التي تظهر يف جيل «الإنرتنت» بف�ضل و�سائل االت�صال
الال�سلكية للحوا�سب النقالة ،مما يمُ َّ كن الطالب �أن ي�ستخدمها يف كل مكان ويف �أي وقت ،ويعد
هذا حتدي ًا ملفهوم ف�ضاءات التعلم؛ لأن التعلم ميكن �أن يحدث داخل ال�صف �أو خارجه ،ب�أطر
ر�سمية �أو غري ر�سمية ،ومن طلبة فرادى �أو جمموعات ،و�أن جيل «االنرتنت» ي�ستخدم احلوا�سيب
بيئات لالت�صال والت�أقلم االجتماعي ،والتعلم ،واللعب ،ولي�ست
والأنواع الأخرى من التكنولوجيا
ٍ
�أجهزة لو�ضع برامج عليها ،و�أن ثمة حتدي ًا للمخططني يف اجلامعة ب�سبب الفجوة القائمة بني
بيئة تكنولوجيا املعلومات يف امل�ؤ�س�سة ،وبني بيئات التكنولوجيا التي �أوجدها جيل «االنرتنت»
لنف�سه.

املالءمة أكرب فائدة للحاسوب و «االنرتنت»:
وا�ستعر�ض الكتاب نتائج درا�سة �أجريت �سنة  2004على  4374طالب ًا وطالب ًة من الفئة
العمرية دون اخلام�سة والع�رشين من ثالث ع�رشة جامعة يف خم�س واليات �أمريكية ،مفادها
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�أنه يوجد اجتاه قوي عندهم حليازة التكنولوجيا ونقلها وا�ستخدامها ،حيث ات�ضح �أن  93.4%من
ه�ؤالء الطلبة ميلكون جهاز حا�سوب ،و�أن جميع الطلبة يف هذه الدرا�سة لديهم �إمكانية ا�ستخدام
«االنرتنت» ،و�أنهم ي�ستخدمونها �أو ًال للرتبية ومن ثم لالت�صاالت ،و�إن متطلبات املقرر الدرا�سي
التكنولوجية هي من احلوافز الرئي�سة للطلبة حتى يتعلموا برجميات متخ�ص�صة .وبالن�سبة
مل�ستوى مهاراتهم يف ا�ستخدام احلا�سوب و «االنرتنت» ،قال الطلبة �إنهم يحوزون مهارات عالية
يف االت�صاالت ،ومعاجلة الكلمات والبحث عرب «االنرتنت» ،يف حني ذكروا �أن مهاراتهم متدنية يف
برجميات العر�ض و�إعداد �صفحات �إلكرتونية على ال�شبكة واملج�سمات .ونوهت الدرا�سة ب�أنه يرتتب
على اجلامعات توفري فر�ص التدريب للطلبة على ا�ستخدام احلا�سوب و «االنرتنت» وتطبيقاتهما.
واكت�شفت الدرا�سة �أن جيل االنرتنت لي�س م�ؤيداً �أعمى ال�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم ،حيث �إن
هذا اجليل يف غالبيته ي�ؤيد اال�ستخدام املعتدل لتكنولوجيا املعلومات يف التعليم.
ويف ما يتعلق بالفوائد التي يجنيها الطلبة يف ال�صف من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،كانت الإجابة ب�أن املالءمة (�( )Convenienceأن يكون ال�شيء مالئم ًا ومنا�سباً) هي
�أكرث الفوائد التي ا�ست�شعروها.

التفاعل والتعليم:
وا�ستعر�ض الكتاب تو�صيات التقرير الوطني للأطفال وال�شبان والعائالت يف الواليات
املتحدة ل�سنة  ،2004ومن هذه التو�صيات:
♦

♦�رضورة ت�شكيل عالقة جيدة بني املتعلم وال�سياق االجتماعي الذي يجري فيه التعلم.

♦

♦ربط املنهاج والتعليم بخربات النا�شئني وثقافتهم و�أهدافهم بعيدة املدى ،بحيث يرى
الطلبة القيمة يف منهاج املدر�سة.

�إن هذه التو�صيات تخدم باعتبارها نقطة انطالق ممتعة ال�ستك�شاف دور تكنولوجيات
التعليم التفاعلية و�أثرها يف الرتبية ،وذلك يف كل من ال�صف الثاين ع�رش ويف التعليم العايل.
وطرح الكتاب ق�ضيتني يجب �أن تبقيا يف العقول هما:
♦

♦يف امل�ستوى الأ�سا�سي ،ف�إن تكنولوجيات الرتبية هي و�سائل م�ؤدية للتعليم اجليد ،ف�إذا
ما فقدنا ر�ؤيتنا �إزاء معنى الرتبية يف القرن احلادي والع�رشين ،ف�إننا لن نتمكن من
توظيف قدراتنا التكنولوجية اجلديدة لتحقيق الأهداف املرجوة منها.

♦

♦نحن بحاجة �إىل التفكري يف التكنولوجيات الفعالة يف �سياق ما نعلمه عن كيفية
االرتقاء بالتعلم.
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ويف معر�ض احلديث عن التعلم ،ذُكر يف الكتاب �أنه على الرغم من �أننا نعرف كثرياً عن
التعلم ون�ستمر يف التعلم �أكرث ،ف�إن ثمة فجوة بني ا�ستك�شاف البحث الرتبوي يف التعلم ،وبني
ما يعرفه املعلمون �أو ما ميار�سونه .وهذا وا�ضح من خالل ما يعده ه�ؤالء املعلمون من مادة
علمية تدري�سية ،وكذلك ما ميار�سونه .و�أننا يجب �أن نعد الطلبة النا�شئني حلياة الإبداع واملواطنة
وامل�س�ؤولية االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل النجاح يف مكان العمل با�ستخدام العلم والتكنولوجيا� .إن
التعليم التفاعلي ميكن �أن يقدم لنا طريقة العامل املحيط بنا ،و�أنه يجب �أن يرتكز على اجلانبني
املعريف والوجداين لإك�ساب الطلبة اخلربة مع التعلم واملمار�سة امل�س�ؤولة.
ومن ثم تناول الكتاب بعد ذلك وعد التكنولوجيا وحدودها بالقول� :إن الزيادة الهائلة يف القوة
احلا�سوبية قد �أتاحت تطوير جمال الو�سائط املتعددة التي توفر م�ستويات �أكرب من التفاعلية من
خالل النمذجة ،والر�سوم املتحركة ،واملحاكاة ،وال�صوت وتطبيقات �سمعية �أخرى� .إن التطبيقات
اجلديدة تغري من طبيعة «الإنرتنت» والطريقة التي ميكن �أن يتفاعل بها املتعلمون �أو امل�ستخدمون.
ودعا �إىل �إيجاد ال�سبل لدمج التعليم والتعليم الإلكرتوين يف �إيقاعاتنا وا�سرتاتيجياتنا و�أهدافنا،
ل ُي�صار �إىل احل�صول على القدرة احلقيقية للتكنولوجيا احلديثة .و�أ�ضاف ب�أن هذه التكنولوجيا
التفاعلية �سواء �أكانت حية على «الإنرتنت» �أم متعددة الو�سائط على (دي يف دي)  ،DVDف�إننا
يجب �أن ال نن�سى �أنها لي�ست بديلة لأ�ساليب التعليم التقليدية ،و�إمنا هي �إثراء لها ،وتعمل رابط ًا
بني الإيجابي وال�سلبي ،وبني الفرد واملجموعة ،وبني نقل املعرفة وتوليدها.
ومن ثم حتدث الكتاب عن التفاعلية من باب �أن بيئات التعلم الن�شطة واالجتماعية واملتمركزة
على الدار�س هي بيئات تفاعلية ،و�أن تكنولوجيا املعلومات تدعم هذه البيئات التفاعلية.
�إن تغيريات جوهرية يف التعليم والتعلم ميكن �أن حتدث ،وبخا�صة عندما ندجمها بتكنولوجيا
تفاعلية� .إن هذه التغيريات تالئم ب�صورة �أف�ضل جيل «االنرتنت» واملتعلمني الرا�شدين ،ولكن يرتتب
علينا اتخاذ خطوات لنحول التوقع �إىل واقع ،وذلك على النحو الآتي:
1 .1مراجعة القيم والفر�ضيات التي مر عليها وقت طويل دون �إعادة النظر فيها وت�أكيدها
�أو �إ�صالحها ،قبل �أن نفكر يف ا�ستخدام و�سائل تكنولوجية خمتلفة يف التبادل
واالت�صاالت.
�2 .2إ��شراك الطالب يف النقا�ش وتبادل الآراء معهم وتوجيههم نحو التعليم من خالل
اال�ستك�شاف والفهم.
3 .3توقع توافر معرفة جيدة عند الطلبة بف�ضل ا�ستخدام االنرتنت قد ال تتوافر عند
معلميهم.
�4 .4إر�شاد املعلمني للطلبة حول طرق التفكري وفح�ص الآراء ،و�أطر الإثبات التي متثل
القاعدة الفكرية للتخ�ص�ص.
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 5 .5التفكري يف املعنى ال�صحيح للتعلم ،حيث �إن التعلم احلر يهدف �إىل تنمية العقل و�إذكاء
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وااللتزام ب�أهمية املواطنة يف املجتمع .وال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق :هل هذا النوع من «التعلم الف�ضائلي Virtuous
 »Learningميكن �أن يحدث يف اللقاءات االفرتا�ضية؟ وميكن �أي�ض ًا �أن ن�س�أل :هل هناك
طرق �أخرى لتحقيق الدمج نف�سه الذي يحدث للنماء الوجداين واالجتماعي واملعريف يف
اللقاءات ال�صفية الوجهية؟
6 .6تقدمي منوذج للقدوة احل�سنة �أمام الدار�سني يف ا�ستخدامنا للرتا�سالت االلكرتونية ،وللتعلم
على اخلط املبا�رش ،فالتكنولوجيا ُوجدت لدعم جمال اخلربة الرتبوية وتو�سيعها.

تصميم املناهج والتكنولوجيا:
وا�ستعر�ض الكتاب �إمكانية ا�ستخدام التكنولوجيا وتفعيلها من قبل التعليم العايل يف ت�صميم
املناهج ب�شكل يتواءم مع توقعات طلبة القرن احلادي والع�رشين نحو التعلم .وحتدث عن مبادرة
جمعية الكليات واجلامعات الأمريكية التي حملت ا�سم التوقعات الكربى ،Greater Expectations
والتي خرجت بتقرير مفاده املناداة بتطوير ما �أ�سمته باملتعلم العمدي (املق�صود) Intentional
 Learnerوامل�ؤ�س�سة العمدية (املق�صودة)  ،Intentional Institutionوذلك لتحقيق النه�ضة املرغوبة
يف التعليم والتعلم.
واملتعلم العمدي -ح�سب تعريف رابطة الكليات واجلامعات الأمريكية – هو متعلم معتمد
على ذاته ،ويتخذ القرارات ،ولديه وعي ذاتي يف العملية التعلمية ،وهو مفكر ي�ستطيع �أن يربط
بني املعلومات ،ومتمكن من املهارات العملية والذهنية ،ويطبقها يف مواقف جديدة ،ومطلع على
املعارف وطرق املعرفة ،وم�س�ؤول عن القيم املدنية والأفعال ال�شخ�صية.....الخ .وان�سجام ًا مع ما
تقدم من موا�صفات املتعلم العمدي ت�أتي �أهمية التكنولوجيا يف املنهاج التي ت�ساهم يف تنمية
املتعلم العمدي ،وذلك باالرتقاء به من م�ستوى احل�صول على املعرفة فقط� ،إىل م�ستوى بناء هذه
املعارف ب�شكل متكامل ،وا�ستخدامها يف جمتمع معقد وعاملي كاملجتمع الذي نعي�شه اليوم.
�أما على �صعيد امل�ؤ�س�سة واملناداة مبا ي�سمى بامل�ؤ�س�سة العمدية (املق�صودة) Intentional
 ،Institutionف�إن دور التكنولوجيا فيها كبري ،حيث تقوم بتحقيق الأهداف الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة.
وتوجد فوائد جمة ميكن �أن تقوم بها التكنولوجيا يف حتقيق النتائج التعليمية التعلمية
املرغوبة ،فيما لو �أدخلت يف املناهج بطرق فعالة وهي:
◄ ◄�أوالً :الفوائد بالن�سبة للمتعلمني:
1 .1تعزز تكنولوجيا الو�سائط املتعددة مهارات عر�ض الطلبة للمادة العلمية التي يدر�سونها،
�إ�ضافة �إىل تعزيز فهمهم للمادة نف�سها.
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2 .2ت�صبح �أبحاث التخرج عملية �أكرث عند ربطها بتطبيقات التكنولوجيا.
3 .3ت�ساعد حقائب الو�سائط املتعددة التعلمية الطالب يف �إجناز تعييناتهم وتخزين جميع
خرباتهم التعلمية التي مروا خاللها ،والتي تكون مبثابة مرجع وم�صدر تعلمي لهم،
وبخا�صة �إذا انتقلوا من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل �أخرى.
مترن التطبيقات الفعلية لربامج احلا�سوب الطالب ،وتدربهم على طرق عر�ض �إبداعية
ِّ 4 .4
للمعلومات كتحويل الن�ص �إىل جداول �أو �صور�. .إلخ.
5 .5ت�ساعد النقا�شات االفرتا�ضية ( )Virtual Discussionsالطلبة على تنمية مهارة احلكم
التحليلي لديهم.
◄ ◄ثانياً :الفوائد بالن�سبة للهيئة التدري�سية:
1 .1تعطيهم مرونة وتنوع ًا يف �أ�ساليب عر�ض املعلومات وتقدمي التغذية الراجعة للطالب.
2 .2ت�شعرهم بارتياح عند تعيني م�شاريع لطالبهم با�ستخدام الو�سائط املتعددة التي ال
تخدم الطالب فح�سب ،بل ميكن للم�ستخدمني �أي�ض ًا ا�ستعمالها كم�صادر تعلم لهم.
وبالرغم من الفوائد املحققة ال�ستخدام التكنولوجيا ،ف�إن هناك خماوف من االعتماد عليها
وحدها يف حت�سني التعلم وت�سهيله لدى الطلبة .و�أن تو�سيع دائرة ا�ستخداماتها داخل الغرفة ال�صفية
وخارجها من �ش�أنه �أن يقو�ض دور الهيئة التدري�سية ،ويثقل كاهلها ب�أعباء وم�س�ؤوليات �إ�ضافية،
ويخلق لديها قلق ًا جتاه العملية التعليمية التعلمية ككل؛ �إذ �ست�صبح جمرد جتميع للمعلومات التي
ي�سهل حتميلها من هنا وهناك ،مما يجعل الطلبة �أكرث اعتماداً على ا�ستخدامات التكنولوجيا ،وما
تقدمه من ت�سهيالت وفرية بد ًال من اعتمادهم على الفكر والعقل.
لذلك ،ويف �ضوء املخاوف املذكورة �آنف ًا يبقى �أمر التعويل على التكنولوجيا و�إدخالها يف
املنهاج ب�شكل كبري بهدف حت�سني التعلم حمل جدل و فكرة مطروحة للبحث.

خدمات الدعم جليل «االنرتنت»:
وتناول الكتاب واقع اجلامعة الأكادميية ،وما ميكن �أن تقدمه من خدمات فعلية لطلبة جيل
الإنرتنت يف ظل التطورات والتغريات التكنولوجية التي ي�شهدها الع�رص ،والتي ت�ؤثر بدورها على
التعليم اجلامعي .وقد حفزت هذه التغريات اجلامعة الأكادميية �إىل �إعادة النظر يف �سيا�ساتها
وممار�ساتها ،والتوجه بقوة نحو االهتمام بتطبيقات �أنظمة املعلومات التكنولوجية خللق خدمات
�أكرث فعالية وتوفريها للطلبة.
ومع ارتفاع الأق�ساط اجلامعية ،ف�إن طالب جيل «الإنرتنت» يتوقعون من جامعاتهم تقدمي
خدمات �شاملة وحم�سنة لهم باملقابل ،وتقدمي حلول �رسيعة مل�شكالتهم فيما يتعلق بالت�سجيل
للم�ساقات ،والإر�شاد الأكادميي ،واحل�سابات ،واخلدمات ال�صحية ،وامل�ساعدات�.....إلخ.
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و�إن وظيفة العاملني يف الوحدات الإدارية يف اجلامعة كالقبول والت�سجيل ،و�ش�ؤون الطلبة،
والإ�سكان ،وامل�ساعدات وغريها ال تتغري مع وجود الدعم التكنولوجي الذي يوفره التقنيون
كالإ�رشاف على قواعد البيانات ،وال�شبكات ،وو�سائل احلماية والأمان�...إلخ ،ويقت�رص التغيري فقط
على طريقة تقدمي هذه اخلدمات ومنهجيته.
وحتدث الكاتب عن التحدي الآخر الذي تواجهه جامعة جيل «الإنرتنت» ،واملتمثل يف وجود
الطالب الرا�شدين الذين كانوا قد ن�ش�أوا يف ع�رص ما قبل جيل «الإنرتنت» ،ولي�س لديهم اخلربة
الكافية للتعامل مع اخلدمات املدعمة بالتكنولوجيا التي تقدمها اجلامعة ،وتعلمهم جنب ًا �إىل
جنب مع الطالب الأ�صغر �سناً ،مما يزيد من �أعباء اجلامعة ،ويجربها على تقدمي خدمات مالئمة
لهذه الفئة من الطلبة.

هيئة التدريس وجيل «االنرتنت»:
وحتدث الكتاب عن �أهمية تنمية الهيئة التدري�سية وتطويرها يف جمال التعليم التكنولوجي،
وما له من �أثر بالغ يف حت�سني التعلم ،وبخا�صة بعد �إ��صرار الطلبة على �إدخ��ال ا�ستخدامات
تكنولوجية يف الربامج الأكادميية �أكرث فعالية من تلك املوجودة حالي ًا لتتالءم مع ما ي�ستخدمونه
فعلي ًا يف خرباتهم التعليمية ،ومناداتهم با�ستخدام �أو�سع للن�شاطات الإلكرتونية املبا�رشة (On-

.)line Activities

�إن تنمية الهيئة التدري�سية ال يعني فقط تطوير معرفتهم بكيفية ا�ستخدام التكنولوجيا يف
خربتهم الرتبوية ،بل يتعداه �أي�ض ًا �إىل كيفية فهم املتعلمني وكيفية �إدراكهم للتكنولوجيا ،و�أنه عند
ال�رشوع بعملية تطوير الهيئة التدري�سية يف جمال التعليم الإلكرتوين ،يجب الأخذ بعني االعتبار
امليول العقلية املتغرية لطلبة جيل «الإنرتنت».
ومن جهة �أخ��رى �أجمع جمل�س البحث الوطني على �أن امتالك املعرفة يف تكنولوجيا
املعلومات � ،Fluency in Information Technologyأ�صبح �رضورة ملحة من �رضورات الع�رص
احلايل ،وت�شتمل هذه املعرفة على:
1 .1املهارات التكنولوجية املعا�رصة (القدرة على ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته).
2 .2املفاهيم الإلكرتونية الأ�سا�سية (املعرفة مببادئ احلا�سوب وال�شبكات).
3 .3القدرات الذهنية (املقدرة على تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف مواقف معقدة).
ول�ضمان ح�صول الطلبة على ه��ذه املعرفة ،على امل�ؤ�س�سة �أن توجه �أه��داف خطتها
اال�سرتاتيجية ون�شاطاتها التعليمية والتعلمية باجتاهٍ ي�ؤمن هذا النوع من املعرفة لطلبتها،
بالإ�ضافة �إىل موا�صلة العمل على التنمية املهنية لكادرها الأكادميي يف هذا املجال ،ليتمكن من
تطبيق هذه املعرفة يف البحث والتعليم.
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وا�ستعر�ض الكتاب ب�إ�سهاب برنامج التطوير املهني للكادر الأكادميي (FDI) (Faculty
 )Development Instituteيف الواليات املتحدة ،وبرنامج معهد بوليتكنيك فريجينيا (Virginia
 )Polytechnic Instituteلطالب الدرا�سات العليا امل�ؤهلني م�ستقب ًال للتدري�س اجلامعي ،وبينّ
الكتاب �أن دعم الكادر الأكادميي ي�ساعد طلبة جيل «الإنرتنت» على حت�سني تعلمهم.

فضاءات التعلم:

وحتدث الكتاب عن العالقة التكاملية التي تربط بني �أ�س�س النظرية البنائية يف التعلم (التي
ترى �أن التعلم عملية بنائية ناجمة عن تفاعل املعلومة مع خربة املتعلم يف الو�سط االجتماعي
الت�شاركي التعاوين) ،وبني خ�صائ�ص طلبة جيل «الإنرتنت» وعالقتهما بتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات وف�ضاءات التعلم ،وحاجة امل�ؤ�س�سات �إىل �إعداد ر�ؤية لت�صميم ف�ضاءات تعلم جديدة،
ت�أخذ بعني االعتبار عالقة هذه الف�ضاءات املبا�رشة مع نظرية التعلم وتكنولوجيا املعلومات
وخ�صائ�ص طلبة جيل «الإنرتنت» .وا�ستعر�ض الكتاب ثالثة �سيناريوهات ،ي�صف فيها هذه
الف�ضاءات والإجراءات املتبعة فيها.
وعرف الكتاب ف�ضاءات التعلم ب�أنها الأماكن التي حتدث فيها عملية التعلم.و�أن �أماكن التعلم
ّ
هذه مل تعد قا�رصة على الغرفة ال�صفية التقليدية ،واملكتبة ،ومكاتب الهيئة التدري�سية خا�صة بعد
ظهور ال�شبكة العنكبوتية ال�ضخمة (الإنرتنت) وتطبيقات التكنولوجيا وو�سائل االت�صال املتعددة.
وحتدث الكتاب عن ال�سيناريوهات الثالثة التي �رشح فيها مكونات هذه الف�ضاءات التعليمية
وموا�صفاتها وما حتتوي عليه من �إجراءات وهي:
♦ ♦قاعة املحا�رضات اجلديدة:
وهي قاعة مزودة ب�شا�شتي عر�ض ،ومبقاعد درا�سية م�صممة بطريقة ي�سهل فيها ا�ستخدام
الأجهزة املحمولة والقيام بن�شاطات تكنولوجية �أخرى� .إذ يقف املدر�س يف مكان ميكنه من التحكم
بجهاز حا�سوبه عن بعد بو�ساطة �أداة التحكم ( )Magic Wandمع �إمكانية ت�سجيل املحا�رضة كام ًال
وو�ضعها على موقع على «الإنرتنت»؛ بحيث يتمكن الطلبة كافة من مراجعتها قبيل امتحاناتهم.
يف هذه القاعة ي�ستخدم الطلبة �أجهزتهم اخلا�صة (الهاتف النقال ،احلا�سوب املحمول ،حا�سوب
اليد) لت�سجيل مالحظات ور�سم خمططات ميكن عر�ضها على �شا�شة القاعة الرئي�سة ،ورفعها على
موقع �إنرتنت كمرجع .وميكن �أي�ض ًا التوا�صل مع خرباء من مناطق بعيدة عرب االجتماعات املرئية
عن بعد (الفيديوكونفرن�س) لعر�ض حما�رضاتهم مع �إمكانية الدخول �إىل �صفحات �إلكرتونية
يو�صى بها والت�سجيل بها فوراً من خالل �أجهزتهم املحمولة واملرتبطة ال�سلكي ًا «بالإنرتنت».
♦ ♦ف�ضاء التعلم االفرتا�ضي:
بعد االنتهاء من املحا�رضة يتم التوا�صل بني الطلبة ومناق�شة موا�ضيع املحا�رضة �أعاله عن
طريق برامج الدرد�شة .بعد الت�سجيل ر�سمي ًا يف خدمات الإنرتنت اجلامعية ،ي�ستطيع الطلبة البحث
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عن مراجع وكتب خا�صة مبكتبة اجلامعة املنت�رشة يف مناطق خمتلفة لإنهاء �أبحاثهم ،وت�صفح
املواد التي ُرفعت من قبل املدر�س وحتميلها على موقع ال�شبكة اخلا�ص به ومراجعتها.
♦

♦غرف التعلم امل�شرتك:

هي غرف حتتوي على حوا�سيب جمهزة بجميع اخلدمات لدعم الطلبة املندجمني يف عملية
تعلم م�شرتكة.

جيل «االنرتنت» واملكتبات:
وعر�ض الكتاب مو�ضوع �إمكانية تكيف املكتبات اجلامعية مع احتياجات طلبة جيل
«االنرتنت» يف عملية البحث عن املعلومات ،حيث توجد فجوات بني ثقافة منظمات املكتبة
البحثية و�أ�سلوب طلبة جيل «الإنرتنت» يف البحث .وحتدث عن امل�ساعي التي ميكن �أن متلأ هذه
الفجوات �آخذة بعني االعتبار منط طلبة جيل الإنرتنت و�أ�سلوبهم يف البحث.
ونو َّه الكتاب ب�أهمية املكتبات يف اجلامعة ،و�أنها جزء ال يتجز�أ من عملية التعلم ،وبخا�صة
�أن معظم العملية التعلمية جتري خارج الغرفة ال�صفية ،واملكتبة هي املالذ الأول الذي يلج�أ �إليه
الطلبة عند �إعدادهم للأوراق البحثية .وبناء على ذلك جتب تهيئة م�صادر املعلومات املكتبية
و�أنظمتها ب�شكل �سهل املنال واال�ستعمال من قبل الطلبة خا�صة بعد اكت�شاف �أنهم يف�ضلون البحث
با�ستخدام حمرك «جوجل» على ا�ستخدام نظام املكتبة الأكرث تعقيداً وا�ستهالك ًا للوقت .وهناك
م�سوحات تك�شف �أن مرجع الطلبة الأول يف البحث عن املعلومات هو حمرك «جوجل» ،ولي�س
قاعدة بيانات املكتبة املوجودة على «الإنرتنت» ،وهذا من �ش�أنه �أن يقلل من م�ستوى املهنية يف
الأوراق البحثية التي يقدمها الطلبة ،والتي ال تكون مبنية على �أ�س�س بحثية �أكادميية معتمدة،
وحلل هذه امل�شكلة ُيقرتح دمج م�صادر اجلامعة املكتبية – بعد تطويرها وو�ضعها يف جداول
وقاعدة بيانات مرخ�صة -مع حمرك «جوجل» البحثي  ،Scholar Googleوبهذه الطريقة ميكن حل
م�شكلة اعتماد الطلبة على حمرك «جوجل» وحده يف الو�صول �إىل املعلومات.
وحتدث الكتاب �أي�ضاً عن املوا�صفات التي يجب �أن تكون عليها خدمات املعلومات التي
تقدمها املكتبة وهي:
�1 .1أن تكون متكاملة مع حمرك «جوجل» البحثي .Scholar Google

�2 .2أن تكون �آلية البحث مي�سورة وب�سيطة وحتتوي على �إ�شارات ب�رصية.

�3 .3أن تدمج بني البحث يف م�صادر ال�شبكة املفتوحة وامل��وارد التي متلكها املكتبة
واملرخ�صة من قبلها.
اجمللد الثالث ،العدد اخلامس ،كانون ثاني 2011

293

مراجعة كتاب بعنوان (تعليم جيل االنرتنت) Educating the Net Generation

ونوه الكتاب �أنه رغم امتالك طلبة جيل «الإنرتنت» كفاءة تكنولوجية ال ي�ستهان بها،
ف�إنهم حتى الآن غري قادرين على ا�ستخدام امل�صادر التكنولوجية ب�شكل جيد ومتالئم مع معايري
�إع��داد الأبحاث اجلامعية .ويف درا�سة م�سحية ُوجد �أن الطالب غري م�ؤهلني يف عملية البحث
با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية املتوافرة رغم ن�شوئهم يف البيئة الإلكرتونية ،و�أنهم يطالبون
بدمج التطبيقات التكنولوجية �أكرث يف ف�صولهم الدرا�سية .واقرتح الكتاب �أن يكون منط املكتبة
و�أ�سلوبها يف تقدمي خدماتها ،وتزويد الطلبة باملعرفة التكنولوجية واملعلوماتية فعا ًال �أكرث مما
هو عليه ،من خالل �إدخال ما ي�سمى بنظام �إدارة الف�صل الدرا�سي ،حيث ميكن ا�ستخدام الألعاب
واملدونات حلث الطلبة على العمل يف جمموعات وا�ستك�شاف املعلومات بطريقة �شيقة ،وقولبتها
يف ورقة بحث مبنية على �أ�س�س ومقايي�س البحث الأكادميي ،وميكن تلخي�ص �آلية تطوير اخلدمات
التي تقدمها املكتبات اجلامعية فيما ي�أتي:
�1 .1إدخال ما ي�سمى ب�أنظمة �إدارة الف�صل الدرا�سي.

2 .2البحث يف �إمكانية �إدخال خدمات الأجهزة اخللوية يف مكتبة اجلامعة.

3 .3ا�ستخدام الو�سائل املرئية مبا فيها الو�سائط املتعددة يف تقدمي اخلدمات والتعليمات.

4 .4الرتكيز على مناذج ال�رشاكة يف تبادل الآراء بني الطلبة وم�رشيف املكتبات حول فعالية
اخلدمات املقدمة ،و�سبل تطويرها وتقوميها.
وا�ستعر�ض الكتاب �أمناط ًا جديدة تبنتها مكتبات جامعية عدة مثل مكتبة جامعة «�أريزونا»
و «�إنديانا» اللتني �أعطتا طلبتهما فر�ص ًا لإمت��ام �أعمالهم الأكادميية يف �سياق اجتماعي
كاملجموعات ال�صغرية املدعومة بالتكنولوجيا ،و�إن لهذه الأمناط املتبعة يف هاتني اجلامعتني
فوائد عديدة.
وخل�ص الكتاب بيئة مكتبات اجلامعة التي تالئم طلبة جيل «الإنرتنت» مبا ي�أتي:
1 .1توفر للطلبة �إمكانية العمل اجلماعي والفردي.

2 .2تدعم الطلبة مب�صادر املعلومات وت�سهل �سبل الو�صول �إليها.

3 .3توفر فر�ص التدريب والتطوير للطاقم الإداري والأكادميي يف اجلامعة.
4 .4تزود الطاقم الإداري باملهارات التكنولوجية واملعلوماتية.

5 .5حتقق التكامل بني اخلدمات والأماكن املادية ونظريتها االفرتا�ضية.

6 .6تعمل على بناء جمتمعات ( )Communitiesبني الطلبة (حول مو�ضوعات علمية وبحثية
ون�شاطات م�شرتكة).
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األكادميية اجلديدة:
وحت��دث الكتاب عن ت�صور جديد للجامعة اجلديدة �آخ��ذ يف الت�شكل يف ظل التطورات
التكنولوجية احلديثة التي ي�شهدها الع�رص ،ت�صور ي�أخذ الأمور التالية بعني االعتبار:
1 .1االعرتاف بالتغريات الظاهرة على جمتمع جيل «الإنرتنت».
2 .2ا�ستغالل قوة التكنولوجيا لتحقيق تعلم �أعمق.
3 .3التفاعل بني التكنولوجيا وثقافة املجتمع.
4 .4تغيري طبيعة التفاعل بني �أع�ضاء اجلامعة اجلديدة (الأكادميية اجلديدة) .
و�أ�شار الكتاب �إىل �أن التغري والنمو التكنولوجي وخ�صائ�ص جيل «الإنرتنت» املت�آلفة مع
هذا النمو يفر�ض نف�سه على واقع الأكادميية ليخلق منها �أكادميية جديدة بقالب يتنا�سب مع روح
الع�رص .و�إن هذا التطور يخلق نوع ًا من ال�شلل والعجز يف اتخاذ الإجراءات ال�رضورية لالنتقال من
الأ�سلوب القدمي �إىل الواقع اجلديد.
ويف درا�سة �أجرتها جامعة «وا�شنطن» تبني �أن التعليم العايل منف�صل عن الواقع الذي يحياه
طلبة هذا اجليل ،و�أنهم -الطلبة -ال ي�شعرون باالنتماء �إىل النمط امل�ستخدم يف التعليم والتعلم
العايل البتعاده عن منط حياتهم املفعمة بالتكنولوجيا و�أ�سلوبها.
�إن ا�ستجابة طاقم التعليم العايل كلّهم مدر�سني و�إداريني مازالت غري قادرة على مواكبة
توقعات طلبة جيل «الإنرتنت» يف التعليم والتعلم ،لأن ذلك يحتاج �إىل ر�ؤية وا�ضحة و�شجاعة
للتحرك نحو ال�سلوك املطلوب يف الأكادميية اجلديدة ،وال يعني ذلك عدم وجود بع�ض اجلامعات
التي تقبلت التغيري كجامعة «فلوريدا» املركزية التي دربت كادرها الأكادميي على �أ�سلوب التعليم
اجلامع بني اللقاءات الوجاهية التقليدية واملمزوجة ( ،)Blendedوالذي كان منوذج ًا ُيحتذى به
يف تغيري الأ�ساليب املتبعة خللق �أكادميية جديدة تتما�شى وروح الع�رص.
وذكر الكتاب خم�سة حماور للأكادميية اجلديدة تتميز بها عن نظريتها التقليدية وهي:
1 .1التفاعل بني الثقافة والتكنولوجيا (ال�سياق االجتماعي -التكنولوجي).
طرح مناذج من و�سائل التفاعل بني اجلامعة وطالبها كنوع من التغيري الذي يفر�ض
نف�سه على ر�ؤية الأكادميية و�إجراءاتها ومناهجها وكيفية التدري�س فيها ،وذلك ا�ستجابة لدور
التكنولوجيا يف تكوين الأكادميية اجلديدة ،ومن هذه النماذج ا�ستخدام الدرو�س املمزوجة بني
اللقاءات الوجاهية واالفرتا�ضية ،ولهذه النماذج فوائد جمة يف رفع حت�صيل الطلبة وحت�سني
تعلمهم ،ف�ض ًال عن �إ�رشاكهم يف خربات تعلمية ن�شطة.
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�2 .2إن �سيطرة التكنولوجيا على الأكادميية اجلديدة �سي�ؤثر على كل حمتوياتها و�أن�شطتها،
وبناء على ذلك يجب اتخاذ القرارات املالئمة لهذا التغيري ،وميكن و�صف بيئة الأكادميية
اجلديدة ب�أنها تفاعل معقد بني جهات خمتلفة من العاملني واجلماعات والأدوار املنوطة
بهم والتكنولوجيا والقوانني ،و�إن الطاقم الإداري والأكادميي والطلبة هم وكالء هذا
التغيري ،و�إن التقنيات التكنولوجية هي الأدوات امل�ستخدمة لإحداث التغيري.
�3 .3إن دمج التكنولوجيا يف حياة احلرم اجلامعي له �أثر كبري على ثقافة هذا احلرم وقيمه
وفهم امل�ؤ�س�سة كلها للهوية والر�ؤية ،ونتيجة لهذه الت�أثريات �ستنبثق جمموعة من
الأدوار والقوانني والعالقات وال�سلوكات لت�شكل الأكادميية اجلديدة.
4 .4انبثاق نوع جديد من القيادة يف الأكادميية اجلديدة ي�ستطيع القيام مبهمات التغري
الدينامي.
5 .5تغري يف املكان الذي يحدث فيه التعلم الذي مل يعد قا�رصاً فقط على الغرفة ال�صفية
التقليدية ،فالف�ضاء يف الأكادميية اجلديدة يجب �أن ي�صمم خلدمة �أهداف التعلم والبحث،
ولي�س وفق معايري تقليدية تتعلق ب�أعداد الكرا�سي والطاوالت يف املرت املربع الواحد،
فالفراغ يف املفهوم اجلديد للأكادميية يجب �أن يقوم على قيم التعاون والت�شارك
واملجموعات.
ويف �سياق ما تقدم ،توجد �رضورة لتحويل اجلامعات احلالية �إىل �أكادمييات جديدة ت�أخذ
خ�صائ�ص طلبة جيل «الإنرتنت» بعني االعتبار يف التعليم والتعلم والتكنولوجيا ،ولقيا�س مدى
تقدم الأكادميية نحو حتقيق �أهدافها ،ي�ستخدم ما ي�سمى بالتقومي التحويلي Transformative
 Assessmentالذي ي�ساعد الأكادميية �أي�ض ًا يف حتديد اخلطوات امل�ستقبلية الالزمة لإجرائها.

أمناط التعلم يف العصر األلفي اجلديد:
و�أخرياً حتدث الكتاب عن دور التكنولوجيا يف �إيجاد �أمناط جديدة من التعلم ،وكيف ميكن
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل �أن تواكب هذا الدور؟ وت�ستعد لهذا التغيري يف �أمناط التعلم .فا�ستعر�ض
ما ي�سمى باحل�ضور االنغما�سي (اال�ستغراقي)  Immersive Presenceيف تعزيز التعلم الذي ميكن
تعريفه على �أنه البيئة االفرتا�ضية التي تعتمد على العوامل احل�سية والنف�سية والرمزية وال�سلوكية.
كما حتدث عن ثالثة �إطارات للمراجع ت�ستخدم يف البيئة االفرتا�ضية ،ولها القدرة على تعزيز
التعلم وهي:

�1 .1إطار املرجع الذاتي املركز .The Egocentric Frame of Reference
�2 .2إطار املرجع اخلارجي املركز .The Exocentric Frame of Reference
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د .نادر أبو خلف  -أ .أمل النتشة

�3 .3إطار املرجع الثنائي املركز .The Bicentric Frame of Reference

كما ا�ستعر�ض نوعني من البيئات االفرتا�ضية الداعمة للتعلم من خالل املواقف Situated
 Learningوهما:
1 .1البيئة االفرتا�ضية املتمثلة باال�ستغراق النف�سي  Psychological Immersionالتي تدعم
التعلم من خالل املواقف  ،Situated Learningحيث �إنها تقدم اخلربات وال�سياقات
التعلمية يف مواقف حياتية �شبيهة مبواقف العامل الواقعي ،وهذا من �ش�أنه �أن يعزز
عملية نقل التعلم وتطبيقه يف مواقف جديدة.

ونظراً لأن معظم الطلبة ي�ستخدمون الألعاب الإلكرتونية بجميع �أنواعها و�أ�شكالها ،عر�ض
الكتاب درا�سة عن الألعاب الرتبوية الداعمة للتعلم من خالل املواقف و�أثرها على دافعية الطلبة،
ومدى قابليتها لال�ستعمال ودورها يف حت�سني التعلم ،وكانت النتائج �إيجابية جداً .وكانت هذه
الدرا�سة مفتاح ًا لإجراء �أبحاث يف هذا املجال.
2 .2ا�ستخدام الأجهزة الال�سلكية املتنقلة كحا�سوب اليد مثال لالنخراط يف جمموعات حلل
امل�شكالت ،وفهم القوى املحركة االجتماعية والعلمية املعقدة (.)Augmented Realities
و�أو�ضحت نتائج البحث الأولية لهذا النوع من التعلم �أن مهارات التفكري الناقد لدى
الطلبة ا�ستحثت ب�شكل فعال ،مما زاد من دافعيتهم حلل امل�شكالت .فهم يف هذا النوع
من البيئة متعلمون ن�شطون وفعالون ،بعك�س البيئة التي يكونون فيها باحثني عن
املعلومات من م�صدر واحد فقط.
وعقدت يف نهاية الكتاب مقارنة بني و�ضع التعليم العايل حالياً ،وبني و�ضعه يف امل�ستقبل،
وقد عر�ضت فيها ت�صورات عدة عن دور �أمناط التعلم يف الع�رص الألفي احلديث بالت�أثري على
م�ؤ�س�سات التعليم العايل .وكانت املحاور التي ارتكز عليها يف املقارنة :املوقع والبنية التحتية
املادية ،والأج�سام وال�سياقات الذكية ،واملجموعة االجتماعية ،والتعاون ،والإدراك ،والتكيف
ال�شخ�صي ،والهوية ،وطرق التدري�س والتقومي ،حيث يع ُّد املوقع والبنية التحتية اليوم ذوا �أهمية
كبرية يف �إجناز الن�شاطات التعليمية ،بينما �سيختلف هذا الو�ضع م�ستقبالً ،و�ستتال�شى �أهميتهما يف
تنفيذ الن�شاطات التعليمية بفعل ت�أثري ثورة الأجهزة التكنولوجية املتقدمة يف التطور ،كالأجهزة
التي ميكن ارتدا�ؤها ،وخدمة الال�سلكي الالحمدودة� .. .إلخ.
�أما بالن�سبة لعملية احل�صول على املعلومات ،ف�ست�صبح من خالل الأج�سام وال�سياقات
الذكية بد ًال من نطريتها اخلاملة ،كما �ستمتد املجموعة االجتماعية لت�صبح مرتامية الأطراف،
غري مقيدة مبكان �أو برنامج �أو حرم جامعي معني ،وغري قا�رصة فقط على عدد �أفراد الغرفة
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ال�صفية الواحدة �أو احلرم اجلامعي الواحد كما هو اليوم .و�سيتخذ التعاون �شك ًال جديداً يتمثل
بالعمل اجلماعي الت�شاركي االفرتا�ضي املتقدم بد ًال من اقت�صاره فقط على احل�ضور الوجاهي
الت�شاركي ،وعلى الو�سائل االفرتا�ضية املرهقة .و�سيكون لظاهرة التكييف ال�شخ�صي -املتمثلة
بدمج جمموعة ت�صاميم لآخرين لتكوين ت�شكيالت جديدة مو�سومة بطابع من ال�سمات وال�سلوكات
ال�شخ�صية -انت�شار �أو�سع يف جامعات امل�ستقبل .و�ستتغري عملية الإدراك من جمرد البحث عن
املعلومات ب�أ�سلوب ت�سل�سلي خطي �إىل عملية �أكرث تعقيداً تتمثل بغربلة املعلومات ،و�إيجاد الرتابط
بينها وت�أملها وتركيب م�صادرها.
و�سي�صبح التعبري عن الهوية غري مقيد ب�سمات كاجلن�س والعرق ،و�سي�صبح املتعلم �أ�سا�س
العملية التعليمية التعلمية ،و�سيتم �إ�رشاكه يف الت�صميم التعليمي مبا يتنا�سب مع ميوله وحاجاته
الفردية .و�ستتخذ �أ�ساليب التقومي �أ�شكا ًال �أخرى تتعدى �إنتاج الطلبة يف االمتحانات والأوراق
العلمية ،لتعتمد على ما ي�سمى باملواقع الإلكرتونية االرتباطية غري اخلطية للتمثيالت كقيام
الطلبة بت�صميم �صفحة �إلكرتونية خا�صة بهم لعر�ض فهمهم لتدريب معني ،بد ًال من ت�أليف ورقة
علمية تعر�ض �آراء خرباء .و�سيعطى اهتمام كبري ملا ي�سمى بتقومي الأقران ،Peer Evaluation
�إ�ضافة �إىل وجود تغذية راجعة تكوينية عن الفعالية التدري�سية ب�شكل عام.
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