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فالعوملة املتزايدة .  احملترفون من خمتلف االختصاصات متطلبات حلوحة      يف جمتمع اليوم يواجه    .خـص لم

والعمل الذي تنمو فيه معرفة التحليل والتركيز، وزيادة استخدام تقنية املعلومات، وتنظيم العمل املبين              
 . على شبكة العالقات وروح الفريق قد طورت مدى القدرات املطلوبة للعمل احملترف

يع هو مما ختتص به احلياة العملية اليوم فإن على املختصني مواصلة بناء خربم يف               وحيث أن التغري السر   
هذه األمور وغريها تضع أنظمة التعليم يف حتديات مهمة من أجل تقدمي            . عملـية متتد إىل اية العمر     

عرفة فاملطلوب من مؤسسات التعليم العايل اليوم أن تزود الطالب بامل    . اخلـرباء للعمـل يف املسـتقبل      
القـوية، وأن تعـدهم الستخدام ونشر هذه املعرفة، وأن يئهم للتخصص يف جمال حمدد، ويف الوقت              

ومن الضروري تدريب عقوهلم على     . نفسـه جيـب أن يكونوا قادرين على العمل يف أي جمال عام            
دي م إىل   مهارات التفكري حبيث يستطيعون التفكري املوضوعي القائم على املفاهيم الصحيحة اليت تؤ           

 .أن يكونوا متعلمني دائمني أينما كانوا
ومن هنا فقد برز التعليم التفاعلي من أجل تطوير اخلربة اليت يكتسبها اخلرجيون خالل حيام اجلامعية                
حبيث يكونون مؤهلني للعمل مباشرة بعد التخرج بسبب استحواذهم على متطلبات العمل االحترايف،             

 .خربم يف أثناء العملوقدرم على مواصلة بناء 
وهـذا البحث يركز على أمهية التعليم التفاعلي يف برامج التعليم العايل وكذلك برامج التعليم املستمر                

ويوضح الفرق بني التعليم التقليدي والتعليم      . الـيت تتطلـبها الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص        
 .ةالقائم على مشاركة املتعلمني يف العلمية التعليمي

نـتائج أن الدارسني الذين يتعلمون بطريقة التعليم التفاعلي يكتسبون معرفة وخربة      الوقـد أظهـرت     
 .ومهارات أكثر بكثري من أولئك املتعلمني الذين يتلقون تعليمهم بطريقة التعليم التقليدي



ملواد اليت   بتطبيق طريقة التعليم التفاعلي يف بعض ا        بدأت لـية اهلندسـة جبامعـة امللك عبد العزيز        كو
والنتائج اليت مت الوصول إليها مشجعة، مما يبعث على األمل يف إمكانية تطبيقها على              . تدرسها لطالا 

 .مواد أخرى، واستخدامها يف برامج التدريب وخدمة اتمع والتعليم املستمر
 

التدريب على رأس  متطلبات سوق العمل،تعليم مستمر، تعليم تفاعلي،   :كلمـات دالة  
 .امعة امللك عبد العزيزجب  كلية اهلندسة،لالعم

 
 مقدمة

تطلبه الشركات من موظفيها اليوم ليس فقط جمرد املعرفة اجليدة يف جمال عملهم             تإن ما   
تصال مع  االتعاون ومهارات   الجتماعية ومهارات   اال  خمتلفة كاملهارات  بل أيضاً مهارات  

كذا تصني يف جماالت أخرى، و    اآلخـرين، والقدرة على العمل يف جماالت خمتلفة مع خم         
 املقدرة على االستحواذ على املعرفة      أيضاًالقـدرة علـى اختـاذ القـرار املناسـب، و          

 .واستخدامها
وحـيث أن التعلـيم هو الدمج بني املعرفة النظرية واملعرفة العملية واملعرفة الذاتية، فإن               

 متبوعة بالدراسة العملية، مث     التعليم التقليدي يعتمد على إعطاء املعرفة النظرية يف البداية،        
وقد تبني أن الدراسة ذه الطريقة ال تؤدي        .  الذاتية ةعرفاملبـبعض الدراسات اليت تقوي      

ومن هنا ظهر التعليم التفاعلي الذي      . إىل تكامل املعرفة لدى الدارسني بالطريقة املرجوة      
.  املشكالت يـدمج بـني صيغ املعرفة الثالث يف وقت واحد، ألنه مبين على تعلم حل              

ويتم تشجيع الدارسني على استخدام     . عرض مشكلة حتتاج حلل   ب التعلـيم التفاعلي يبدأ   ف
معرفتهم احلالية يف التفكري يف حل املشكلة، ويف الوقت نفسه يقومون بتحديد حاجتهم             

وحيث أن التعليم   . ألي معـرفة أخـرى تنقصهم، وهنا يأيت دور األستاذ لتزويدهم ا           
 جمموعات صغرية فإن تكامل معرفة أفراد الفريق يؤدي إىل أن يتعلم كل             التفاعلي يتم يف  

 .واحد من اآلخرين



تستخدم أسلوب  خل عدداً من قاعات احملاضرات يف جامعة        لـو أن مـراقباً خارجياً د      ف
املدرس "سريى  . ا جيري يف هذه القاعات    ملفإنه سريى منطاً متشااً     التعلـيم التقلـيدي     

 ".  أو يكتبونيتكلم والطالب يسمعون
هذه الطريقة يف التدريس اجلامعي أصبح ينظر إليها يف السنوات األخرية على أا             لكـن   

يف التعليم والتعلم، ذلك ألن الطالب ال يأخذون فيها دوراً           (Passive)طـريقة سلبية    
وإذا كانت طريقة الكتابة مناسبة يف      . فعـاالً، بل ينحصر دورهم يف السماع أو الكتابة        

حيث مل تكن آالت تصوير      وأ تتوفر بالعدد املناسب،      الكتب  املاضي حيث مل تكن    الزمن
، فإن هذه الطريقة يف التلقي مل تعد مقبولة         حولناالـورق مـتاحة ذه الكثرة اليت نراها         

 اليت يلعب فيها (Active Learning) ا فقد برزت طريقة التعليم التفاعليلذو. الـيوم 
 . يف عملية التعلم دوراً مهماً فاعالًالدارسون

        اكتساب املهارات   غداو.  التطور بكل مناحيه   لقـد أصـبح التعلم يف العامل املتقدم لب 
 صارتكذلك  و. والقـدرة على املنافسة أهم األدوات لتحقيق أهداف األفراد واتمع         

 .من أهم عوامل التقدم أنفسهم  ومبادرام جتاه تعليممسؤوليات املتعلمني
 التسعينيات من القرن املاضي والعقد األول من القرن احلايل بأنه عصر            قـد اتسم عقد   لو

األول ال يعرف ماذا    : ومت تقسيم الناس إىل ثالثة أصناف     . معـرفة الذات وتطوير الذات    
يـريد، والثاين يعرف ما يريد ولكنه ال يعمل للوصول إليه، والثالث هو الذي يعرف ما                

 . الثالث هذا هو جمموعة الناجحنيوالصنف. يريد ويعمل للوصول إىل هدفه
 التعليم والتدريب من أجل     مؤسسات تقوم به     الذي جيب أن   هماملدور  ال ومـن هنا يأيت   

  كإحدى الطرق املهمة    التعليم التفاعلي  برزو. اكتساب املهارات تشجيع عملييت التعلم و   
 . حتسني نوعية التعلم وتعزيز عملية التعليميف

كما  ،]١٠-١املراجع   [ف بعض مفاهيم التعليم التفاعلي    ويف هـذه الورقة يطرح املؤل     
 .يذكر جتربة ريادية قامت ا كلية اهلندسة جبامعة امللك عبد العزيز يف هذا اال

 



 ما هو التعليم التفاعلي؟
يعتمد على التفاعل بني الطالب واألستاذ،      التعليم والتدريب   هـو أسلوب يستخدم يف      

ب مع بعضهم بعضاً، وذلك لتحويل بيئة الدراسة من         التفاعل بني الطال    على كـذلك و
 : ومن أهم مزاياه أنه.(Active) إجيابية أو  إىل تفاعلية(Passive)  أو سلبيةمنفعلة

 .سبب املشاركة الفعالة للطالب يف أثناء االستحواذ على املعرفة التعلم بيشجع على •
 . املشاركة أيضاًبسببيقوي بقاء املعلومات بشكل كبري وذلك  •
 .يزيد يف مقدار التعلم مع ازدياد صعوبة املفاهيم •
 .يتم التعلم فيه من خالل عمل اموعة أو الفريق •
 .األستاذ فيه ليس حماضراً وإمنا رئيس ورشة عمل •

أن بقاء املعلومات لدى املتعلم على لومات فإن الدراسات قد دلت أما ملاذا يقوي بقاء املع    
ون بيئة التعلم منفعلة، أي عندما يكون املتعلم متلقياً         يكـون يف أدىن مستوياته عندما تك      

لكـن عـندما تصبح بيئة التعلم تفاعلية، أي يصبح املتعلم مشاركاً يف العملية              . فقـط 
يوضح ) ١(والشكل رقم   . التعليمـية فإن بقاء املعلومات لديه يكون يف أعلى مستوياته         

 .معدل بقاء املعلومات لدى املتعلمني حسب منط التعلم
ولقـد أثبتت األحباث أن طريقة التعليم التفاعلي هي طريقة فعالة جداً ليستحوذ املتعلم              

 .ومن أهم هذه املهارات التفكري الفعال من أجل حل املشكالت. على املهارات املهمة
اخلريج هو حالَّل مشاكل وليس     " تكرار املقولة املشهورة بأن      الكالمولـيس مـن نافلة      

 أو املعهد قد ال يصادف يف حياته العملية         ية أو الكل  ةاجلامعفخريج  ". حـالَّل مسـائل   
د ِعومن هنا جند أن طريقة التلقي التقليدي ت       . املسائل اليت مرت عليه يف قاعات الدراسة      

املتعلم حلل املسائل البسيطة فقط دون أن يكون مهيئاً ملناقشة وحل أي مشكلة متر عليه               
ليم التفاعلي فإن األمر خمتلف متاماً، ألن الطالب ال         أما يف طريقة التع   . يف حـياته العملية   

 .يتلقى فقط بل يعِمل فكره للوصول إىل النتائج
 



0 20 40 60 80 100

سماع محاضرة

قراءة آتاب

سماع مع نظر

مشاهدة صور

اهدة أفالم مش

مشاهدة شيء معروض

مشاهدة تجربة عملية

مراقبة أحد يقوم بعمل

مناقشة مع مجموعة

مشارآة في عمل تجربة

إلقاء خطاب

عمل عرض تمثيلي

محاآاة تجربة حقيقية

عمل شيء حقيقي

تعليم اآلخرين

معدل التذكر (%)

 
 معدل بقاء املعلومات لدى املتعلمني حسب منط التعلم) ١(الشكل رقم 

 
  الدمج يف الذاتمستويات التعلم ودرجات

وهي ، (knowledge)  تبدأ مبرحلة املعرفة(Levels of Learning)مستويات التعلم 
 مث يـأيت بعـدها الفهـم الشـامل للمعلومة         .  احلصـول علـى املعلـومة      مـرحلة 

(comprehension) .استخدام املعرفة     أو تطبـيق   مـرحلة  مث(application)  أي ،
مث هناك ثالثة مستويات أخرى متقدمة، . اخلـروج مـن اال النظري إىل اال العملي       

 أو التأليف   ، مث القدرة على التركيب    (analysis) القـدرة علـى التحلـيل     : وهـي 



(synthesis)          يف  يت، وأخرياً يأ  ، أي االسـتفادة من املعلومات كلها يف طرح أمر جديد 
 . (evaluation) أعالها القدرة على التقومي

 فتبدأ بأول درجة (Degrees of Internalization)أمـا درجات الدمج يف الذات  
درجة ف،  (responding)، مث درجة االستجابة     (receiving)وهـي درجة االستقبال     

وأخرياً درجة التثمني   ،  (remembering)درجـة التذكـر     ف،  (using)االسـتخدام   
(valuing). 

الرغبة يف استقبال   ف. ومسـتويات التعلم ودرجات الدمج يف الذات مرتبطة ارتباطاً وثيقاُ         
 إىل مستوى   توصلالستجابة  والرغبة يف ا  .  على املعرفة  تؤدي إىل االستحواذ  املعلـومات   
والتذكر يؤدي  .  إىل مستوى التطبيق   تقودالرغبة يف استخدام املعلومات     و. الفهم الشامل 

 .إىل التحليل والتركيب، والتثمني يقود إىل التقومي
فأمناط التعلم املنفعلة ال . تعتمد اعتماداً كبرياً على منط التعلموهذه املستويات والدرجات  

 املستويات العالية من التعلم وال إىل الدرجات العالية للدمج يف الذات، يف        ترفع املتعلم إىل  
 . إىل املستويات والدرجات األخرية التعليم التفاعلي املتعلمحني توصل أمناطُ

 
 متطلبات سوق العمل

 :يتطلب سوق العمل اليوم مستخدمني ميتلكون املواصفات التالية
 .يستمعون •
 .يعلمون كيف يتعلمون •
 . والتعبري عن أنفسهم التقاريرمؤهلون لكتابة و،بون للقراءةحم •
 . احلاسوبيستخدمون •
 .لديهم القدرة على التفكري اإلبداعي وحل املشكالت •
حيترمون ذوام، يضعون أهدافهم، يطورون     : لـديهم القـدرة على إدارة أنفسهم       •

 .عملهم، يبتدعون احلوافز



لى التداخل مع اآلخرين، واخلربة على      لديهم خربة ع  : فعالون يف العمل يف جمموعات     •
 .التفاوض والنقاش

 .فعالون يف إدارة وقيادة املنظومة اليت يعملون فيها •
أي ال يريدون . (continuous learners) ني دائمنيوباختصـار إم يريدون متعلم 

ي هو  والتعليم التفاعل . عندما تركوا اجلامعة أو الكلية أو املعهد      أناساً توقف التعلم عندهم     
ن يكون متعلماً دائماًألم التعليم الذي يؤدي باملستخد. 

 
 لتعليم التفاعلياعناصر 

 :على عناصر متعددة من أمهها التعليم التفاعلي يعتمد جناح
 .(face to face interaction)  وجهاً لوجه املتبادلتفاعلال •
 .(group processing)سري عمل اموعة دراسة  •
 .(social skills) املهارات االجتماعية •
 .(positive interdependence)االتكالية املتبادلة اإلجيابية  •
 .(individual accountability)املسؤولية الفردية  •

 أو الفريق   (group)فحـيث أن التعلـيم التفاعلي يقوم على التعلم من خالل اوعة             
(team)    ن تطبيقها تطبيقاً جيداً  فـإن هـذه العناصر الرئيسية يف التعليم التفاعلي البد م

 : ما يلي كل عنصر من العناصريفا جيب مراعاته مم و.حىت ينجح التعليم التفاعلي
 الدارسني ألن   ،شجع على التعلم  ي هذاالتفاعل  ف: الـتفاعل املتـبادل وجهاً لوجه     ) ١

وحيصل هذا  . يسـاعدون ويعاونـون ويشجعون ويدعمون جهود بعضهم بعضاً للتعلم         
 :شجعاً على التعلم عندماالتفاعل ويكون م

 . لبعضهم بعضاً كيفية حل املشكالتالدارسونيشرح  •
 .يدرسون ويتباحثون ويناقشون معاً طبيعة املفاهيم واالستراتيجيات املطروحة •
 .يعلِّمون ما يعلمون لزمالئهم •



 .يربطون معاً بني املعرفة احلاضرة والسابقة •
 
الفريق يتضمن نقاشاَ مجاعياً حول     عمل اموعة أو    : سـري عمل اموعة   دراسـة   ) ٢

كـيف حققـت امـوعة أهـدافها وكيف حافظت على عالقات العمل الفعالة بني          
 : مهمنيمن خالل اإلجابة على سؤالنيدورياً تقوم اموعة بدراسة عملها و .أعضائها

 ماذا عمل كل عضو ليساعد اموعة؟ ) ١
 ؟ماذا ميكن لكل عضو أن يعمل للمجموعة ليجعلها أفضل ) ٢

 :ودراسة العمل ذه الطريقة مهمة ألا
 .ئهالتركيز على بقاا  منكِّن اموعةمت •
 .سهل تعلم مهارات التعاونت •
 .سامهته ومشاركته رأي اآلخرين مبيعرف  أنكل عضو يف اموعةلضمن ت •
 . بأن يتدربوا باستمرار على مهارات التعاونالدارسنيذكِّر ت •
 
رات االجتماعية أو مهارات التعاون ضرورية لسري عمل        املها: املهارات االجتماعية ) ٣

اختاذ والقيادة،  : يستخدموا مهارات مثل  يستحوذوا و  أن   الدارسنيوعلـى   . امـوعة 
ها ووهذه املهارات جيب أن يتعلم    . االتصال، وإدارة اخلالفات  وبناء الثقة،   والقـرارات،   

نا يأيت دور التعليم التفاعلي     ومن ه . كمـا يـتعلمون املهارات املهنية واملهارات العلمية       
 .ليعلمهم هذه املهارات

 
االتكالية يف العمل اجلماعي ليست أمراً حمموداً إال إذا         : االتكالـية املتبادلة اإلجيابية   ) ٤

 كسول  فرد يف الفريق فقد حيصل أن يكون     . كانـت من نوع االتكالية املتبادلة اإلجيابية      
بة عنه، لكن يف االتكالية املتبادلة اإلجيابية يتم        حيـب االتكال على غريه ليقوم بالعمل نيا       

 دون اتكال على     إلجناز العمل  ليقوم كل واحد مبا عليه     الفريق  أعضاء توزيع العمل على  
 بأم مرتبطون   الدراسون عندما يعلم    وهـذه االتكالـية املتبادلة اإلجيابية حتصل      . غـريه 



 ح أعضاء اموعة كلهم،    أن أحـدهم ال ميكن أن ينجح إال إذا جن          حبـيث باآلخـرين   
وبكلمات أُخر،   .إخفاق أعضاء اموعة هو إخفاق له أيضاً      فوالعكـس أيضاً صحيح،     

 . أن يدركوا بأم يسبحون معاً أو يغرقون معاًالدارسنيعلى 
 
رغم أن العمل يتم من خالل جمموعة لكن يف البيئة التعليمية البد            : املسؤولية الفردية ) ٥

 فردية من أجل تقدير درجة كل طالب على انفراد من خالل أدائه             أن تكـون املسؤولية   
 بأم ال يستطيعون أن يتطفلوا وحيصلوا على درجات       وذلك حىت يعرف أعضاء اموعة      

 :ومن الطرق الشائعة يف بناء املسؤولية الفردية ما يلي. من عمل غريهم
 .أحياناً، إضافة إىل الواجبات اجلماعية منفردة واجباتإعطاء  •
 .استدعاء الطالب بشكل عشوائي لعرض عمل اموعة •
 .ح موضوع مابشر إعطاء اختبار شفهي منفرد عندما يقوم الطالب منفردين •
 

 تقنيات التساؤل
 لطرق جتعلهم يستجيبون التخطيط يشاركون هي  الدارسنيإن أسـهل طـريقة جلعـل        

لقاء أسئلة تندرج على    ويف أبسط طرقها فإن هذه الطريقة تتطلب إ       . بفاعلية مع احملاضرة  
وعلى الرغم من   .  يطبقون املفاهيم واملبادئ اليت يف احملاضرة      الدارسنيحتديات حبيث جتعل    

أن معظم احملاضرين يقولون بأم يوجهون أسئلة يف أثناء إلقاء احملاضرة فإن نتائج األحباث     
وز يف  يف بعـض اجلامعـات األمـريكية دلت على أن األساتذة خيصصون وقتاً ال يتجا              

وإضافة إىل ذلك   . املتوسـط أربعة يف املائة من وقت احملاضرة إللقاء أسئلة على الطالب           
فـإن حـوايل ستني يف املائة من هذه األسئلة هي من النوع البسيط الذي ميكن إدراكه                 
 .بسهولة أو يتطلب فقط إعادة للنقاط األساسية أو تفسري معىن بسيط أو استجابة واقعية

 إلقاء أسئلة ذات مستوى رفيع من أن حيضر أسئلته مسبقاً وأن تكون             وال بـد ملـن يود     
مستوى : من املنصوح به أن يتذكر األستاذ ثالث مستويات من األسئلة وهي          و. مكتوبة



، ومستوى التقومي   (application)، ومسـتوى التطبـيق      (knowledge)املعـرفة   
(evaluation). 

 من أن الطالب قد استوعب احلقائق بشكل        فأسـئلة مستوى املعرفة تساعد على التحقق      
ما الفرق : ومن هذه األسئلة مثالً. صـحيح، وأنه يستطيع أن يتذكر املعلومات األساسية    

 .بني الذرة واجلزيء؟ ما هو تعريف النيوتن؟ هل احلديد قابلة للمغنطة؟
أمـا أسئلة مستوى التطبيق فهي أسئلة متوسطة املستوى، وتتطلب أن يستخدم الطالب             
معلوماته ليستنبط أمهية النتائج أو التجارب، أو ليطبق املعادالت اليت درسها على مسائل             
جديدة، أو لريبط األفكار اردة بالواقع احلقيقي، أو ليحلل أمناط العالقات بني املفاهيم             

كيف تطري الطائرة؟ كيف يتحول الوقود      : ومن هذه األسئلة مثالً   . مـن أجل أن يعممها    
 .حريك السيارة؟ كيف حيصل التآكل يف املعادن؟إىل طاقة لت

أمـا أسئلة مستوى التقومي، وهي أعلى مستويات األسئلة، فتتطلب أن يستخدم الطالب             
ار أفضل احللول وأن يكون قادراً على       احملاكمـة العقلية ليصل إىل اإلجابة، وعليه أن خيت        

وباملختصر يقوم الطالب يف هذا النوع من األسئلة بإظهار قدراته متاماً           . تعلـيل اختياره  
: ومن أمثلة هذه األسئلة. كما يفعل املهندس أو الفين يف الوصول إىل اختاذ القرار املناسب     

مل لتشخيص أسباب    أسباب االهتزازات يف هذه اآللة؟ ماذا ستع       ستتوصـل إىل  كـيف   
العطـل يف هذا احملرك؟ ماذا ستعمل لو كنت رئيساً لفريق عمل مكلف بدراسة اختيار               

 .أفضل العروض املطروحة؟
.  بعينه واحدميع إىل احملاضرة البد من توجيه السؤال إىل         اجلولكـي يشد األستاذ انتباه      

أما إذا  .  منتبهاً دوماً   مىت سيوجه إليه السؤال، ولذا يكون      الدارسفبهذه الطريقة ال يعرف     
  من الذين يرفعون أيديهم فقط فإن املشاركة ستنحصر دوماً يف          واحداًاخـتار األسـتاذ     

 هـذه امـوعة الذين يتابعون األستاذ، يف حني يبقى اآلخرون غري مشدودين              أفـراد 
لكن من الطبيعي   . للمحاضرة، بل وقد يكونون شاردين، أو غري عابئني مبا جيري حوهلم          

 كان  املسؤول آخر إذا شعر بأن      دارسنتـبه األستاذ إىل ضرورة حتويل السؤال إىل         أن ي 



لكن هذا ال يعين أال     . شـارد الذهن، وذلك حىت ال يوقعه يف موقف مزعج أمام زمالئه           
 لكي  لهإذ املفروض أن يكون اإلحراج األول كافياً        . يـوجه إلـيه سؤاالً أخر بعد قليل       

 .ستاذيستعيد االنتباه ويشارك مع األ
وذلك . بدأ الطالب باإلجابة  ومن الضروري أيضاً أن ينتظر األستاذ حوايل نصف دقيقة لي         

 . فرصة التفكري وصياغة اجلواب يف ذهنه قبل النطق بهإلعطائه
وأقلها أن  . ومـن املفـيد أيضاً أن تكون األسئلة مبنية على إجابات األسئلة السابقة هلا             

وهذه الطريقة تزيد   . يله بأن يدعمها أو يفندها    يطلـب من طالب أن يعلق على إجابة زم        
وبذا يستطيع  . الدراسة ألا جتعلهم منتبهني لكل ما جيرى يف قاعة          الدارسنيمن مشاركة   

 .األستاذ التدرج باألسئلة من السهل إىل األصعب
فالطالب لديهم فرصة . ولقـد أثبـتت الدراسـات فوائد التعليم التفاعلي ذه الطريقة      

 اوقد حتسنت دوافعهم للدراسة كثرياً وكذ     . هـم للموضـوع املدروس    لتجـريب فهم  
وكذلك أصبح لديهم فرصة إلثبات ذوام من خالل ممارسة         . دوافعهم لعمل الواجبات  

 .التفكري اإلبداعي
 

 اموعات الصغرية
واألحباث اليت . كـثري من األساتذة يقسمون الفصول الكبرية إىل جمموعات نقاش صغرية        

ية كل من احملاضرات واملناقشات تدل على أن كليهما فعال بدرجة متساوية        تقـارن فعال  
ولكن يف التجارب اليت تقيس القدرة على االحتفاظ        . يف الـتعلم علـى مستوى املعرفة      

، وكذلك اليت تقيس مقدار نقل املعرفة إىل حاالت أخرى، أو           ةباملعرفة بعد اية الدراس   
 تغري التفكري، أو تغري املوقف، أو تقيس الدوافع         الـيت تقيس إمكانية حل املشكالت، أو      

 . جمموعات النقاشلصاحلالستمرار املعرفة، يف كل هذه التجارب كانت النتائج 
فمثالً، يف حاالت   . إن اسـتخدام اموعات ليس من الضروري أن يكون إجراًء معقداً          

 املعطاة هلم يف     خالل احملاضرة أن حيلوا املسائل     الدارسنيعديـدة ميكـن أن يطلب من        



وبعد مخس دقائق ميكن توجيه السؤال لكامل       .  ثالثة أو مخسة    من جممـوعات مـؤلفة   
 . الفصل، مث يطلب من متطوع ليعطي حل جمموعته

 الدارسنيفمثالً ميكن لألستاذ أن يطلب من       . وميكن استخدام هذه الطريقة بصيغة خمتلفة     
مث ).  من احملركات أفضل أم ذاك؟     هذا النوع هل  : مثالً(أن يصـوتوا علـى فكرة معينة        

ودون أن يظهر رأيه يطلب     . يسـأل الطالب واحداً واحداً ملاذا صوتوا مع هذا أو ذاك          
 إعادة التصويت مرة أخرى، مث يطلب من الذين غيروا رأيهم أن يشرحوا سبب              هممـن 

 .تغيري رأيهم
الكبرية تصل إىل    أخرى تسمى طريقة التخمري، وتستخدم جلعل اموعات         ةوهناك طريق 

ويف هذه الطريقة تقوم اموعات الصغرية مبناقشة فكرة خالل فترة من           . قـرار مـوحد   
وبعد مساع كل اموعات والتعليق     . الـوقت، مث تعطي نتيجة مناقشتها إىل كل الفصل        

علـى آرائها، تعود اموعات الصغرية لالجتماع وإعادة التداول بتأٍن من خالل اآلراء             
ويعاد اإلجراء كله من جديد حىت يتم التوصل إىل رأي      . ت يف اموعة الكربى   اليت طرح 

 .موحد مجاعي حول املشكلة
 

 جتربة كلية اهلندسة جبامعة امللك عبد العزيز
. لقـد خطـت كلية اهلندسة جبامعة امللك عبد العزيز خطوات مهمة حنو تطوير التعليم              

 يئةاهل على االعتماد األكادميي من      وكـان مـن أهم نتائج هذه اخلطوات حصول الكلية         
 Accreditation Board for)العتماد األكادميي للربامج اهلندسية والتقنية ل العاملـية 

Engineering and Technology)  واملعـروفة بامسها املختصر (ABET) . وقد
 ،على كل برامج البكالوريوس اليت لديها     دفعة واحدة   حصلت الكلية على هذا االعتماد      

وهي . م٢٠٠٣، وذلك يف العام   عـددها اثنا عشر برناجماً يف كل التخصصات اهلندسية        و
ـذا تعـد واحـدة من كليات اهلندسة القليلة اليت حصلت على هذا االعتماد خارج                
الواليات املتحدة األمريكية، ولعلها الكلية الوحيدة اليت حصلت على االعتماد األكادميي           



 ومما مت تطويره يف الكلية هو إدخال التعليم التفاعلي يف           .دفعـة واحدة على كل براجمها     
         والعمل جاٍر  . امادتني جديدتني متت إضافتهما إىل متطلبات الكلية ليدرسهما مجيع طال

ويف هذه الورقة إمجال الستخدام     . الستخدام منط التعليم التفاعلي يف تدريس مواد أخرى       
 يف  (modeling)تخدام احملاكاة أو النمذجة     اس" مادة    تدريس طريقة التعليم التفاعلي يف   

 : كالتايل فيهاالتعليم التفاعلي وقد مت استخدام طريقة ."حل املسائل اهلندسية
مت توزيع ملف متكامل عن املادة يف بداية        مت اعتماد كتاب بعينه لتدريس املادة العلمية، و       

وللمادة . راسة املادة وحيتوي امللف على كل ما حيتاجه الطالب خالل د        . الفصل الدراسي 
ويف كل أسبوع يتم طرح    . حماضرتان يف األسبوع، كل حماضرة تقدم بواقع ساعيت اتصال        

مشكلة جديدة تبدأ يف احملاضرة األوىل ويتم إكماهلا يف احملاضرة الثانية وفق جدول حمدد              
 .من بداية الفصل الدراسي

) باستخدام برنامج بوربوينت   (احملاضـرات يتم تقدميها من ِقبل األستاذ بواسطة احلاسب        
 كما تقدم احملاضرات يف معمل احلاسب حبيث يتوفر    .جهـاز عـرض متصل باحلاسب     و

ة  احملاضر  وتبدأ ).وهي مؤلفة من ثالثة طالب    (حاسـب واحد على األقل لكل جمموعة        
 ليكون الطالب على    ،)١(بعـرض اجلـدول الزمين هلا كما هو موضح يف اجلدول رقم             

 ).علماً بأن املادة تدرس باللغة اإلجنليزية(م به خالل حماضرة اليوم ا سيقومببصرية 
 
 

 منوذج للجدول الزمين إلحدى احملاضرات) ١(اجلدول رقم 
Session Agenda 

Period 
No. 

Description Time 
(minutes) 

1 Contact before work 5 
2 Comments on 

returned assignment 
5 

3 Questions on 
current assignment  

10 



4 New problem 35 
5 Break 10 
6 Report out 20 
7 Refining models 25 
8 Out of class work  5 
9 Process check 5 

 
يف الفتـرة األوىل تقـوم كل جمموعة باستالم واجبها السابق الذي مت تصحيحه من ِقبل                

ويف الفترة الثانية يقوم األستاذ     . ذاألسـتاذ، مث تضـع الواجب اجلديد على طاولة األستا         
وهو (بإيضـاح بعض النقاط على الواجب الذي مت إرجاعه إىل اموعات يف هذا اليوم               

مث يفتح يف   ). الـواجب الذي أخذه الطالب قبل أسبوعني وسلموه يف األسبوع السابق          
 وسيسلمونه  الفترة الثالثة اال ألسئلة تتعلق بالواجب الذي أخذوه يف األسبوع السابق          

ويف الفترة الرابعة يطرح األستاذ املشكلة اجلديدة       . يف احملاضرة التالية من األسبوع احلايل     
اخلاصـة باألسـبوع احلايل، مع بيان الدروس اليت سيتم تعلمها من خالل املشكلة، مث               
يطلب أن تقوم كل جمموعة مبناقشة املشكلة ضمن عناصر اموعة ووضع منوذج رياضي             

 .ا مستخدمة احلواسيب اليت أمامهالهأويل حل
وبعـد فترة االستراحة تعود اموعات لتحتل أماكنها، وتبدأ الفترة السادسة بأن يطلب             

حيث (األسـتاذ مـن اموعات أن تعرض مناذجها األولية مستخدمة حاسب األستاذ             
  من كل  عضواًوخيتار األستاذ   ). قامـت اموعات بتخزين عملها على قرص حاسويب       

، وهذا االختيار عشوائي حبيث يكون اجلميع جاهزين للقيام         منوذجهاجممـوعة لعـرض     
وال تتم أي مناقشة يف أثناء العرض،       . بالعـرض دون اتكال على واحد بعينه يف اموعة        

لكن بعد االنتهاء تبدأ فترة مهمة وهي       . وإمنا يستمع اجلميع للطالب الذي يقوم بالعرض      
م فيها األستاذ بتلخيص ما مت عرضه ويفتح باب املناقشة، كما        الفتـرة السـابعة اليت يقو     

يـبدي هـو ملحـوظاته من أجل تشذيب وحتسني النماذج اليت مت عرضها، كما يقوم                
ويف . األستاذ بتصحيح فهم ما أشكل على الطالب أو يلخص هلم أهم النتائج املستنبطة            



عمله قبل احملاضرة التالية اليت      يوضح األستاذ ما جيب على اموعات أن ت        الفتـرة الثامنة  
سيتم فيها متابعة مشكلة هذا األسبوع ليتم عرض النماذج بشكلها شبه النهائي يف املرة              

يقوم كل طالب بكتابة النقاط اإلجيابية والنقاط       يف آخر مخس دقائق     ووأخرياً  . القادمـة 
، علماً  سني األداء السـلبية حول حماضرة اليوم ويسلمها ألستاذ املادة ليستفيد منها يف حت           

 .بأن األوراق اليت تكتب عليها هذه النقاط ال حتمل اسم صاحبها
ومن اجلدير ذكره أن ملف املادة الذي يتم توزيعه على الطالب منذ اليوم األول للفصل               

 دليل مكتوب يتضمن مدخالً إىل األفكار الرئيسية للمحاضرة، مث          الدراسـي حيتوي على   
ة املادة العلمية، مث خمطط عام ملوضوع احملاضرة، مبا يف ذلك           اقتراحات وإجراءات لدراس  

الرسـوم البيانـية واألشـكال والصور، إضافة إىل قائمة باملصطلحات العلمية اخلاصة             
 . وهذه املصطلحات مكتوبة بالعربية واإلجنليزية.باملوضوع

نصوص عليها  امل  من وقت احملاضرة يقوم كل طالب بقراءة املادة العلمية         الفترة الرابعة يف  و
ويف هذه األثناء يقوم األستاذ بالتحرك خالل قاعة احملاضرة         . يف دلـيل الدراسة املذكور    

 .ومير على اموعات وجييب على تساؤالم ويسهل مناقشام
 اموعاتلعل أمهها القائمة اليت تنبه      وحيتوي ملف املادة أيضاً على أوراق مهمة أخرى         

هذه النقاط يتعلق بشكل بعض و .تقارير الواجباتتويها حت أن إىل كـل النقاط اليت جيب     
وأي نقطة مل حيققها التقرير تؤدي إىل عدم جناح التقرير          . التقرير وبعضها يتعلق مبضمونه   

 .  درجة أقلناللي الحقاً،  كامالً إعادة تسليمهمما يستوجب، يف املرة األوىل
 

 خامتة
 التفاعلي تدرجيياً لتدريس عدد من املواد لطالب        من املقترح البدء بإدخال طريقة التعليم     

 عدد كبري    إىل تدريس   مع الزمن  يتم التحول اجلامعات والكليات التقنية واملعاهد، حبيث      
أن طريقة التعليم إىل على أنه جتدر اإلشارة . الطريقة، بعد أن ثبتت فعاليتها    املواد ذه    من

أهم ما فيها من مزايا هي أا تضع الطالب         و . فرص كثرية للتطوير   أمامهامازال  التفاعلي  



ومن هنا تأيت   . يف بيـئة تشـبه إىل حد كبري بيئة العمل اليت سيعملون فيها بعد خترجهم              
أمهيتها يف أا يئ اخلرجيني للعمل املباشر بعد التخرج دون احلاجة لقضاء فترات طويلة              

 متعلمني دائمني ألا واكونواألهـم من هذا هي أا حتفز اخلرجيني ألن ي       . يف الـتدريب  
 أفضل طريقة للتعليم املستمر سواء على رأس        فهيبذا  و. تدهلم على الطريقة املثلى للتعلم    

 .العمل أو يف الدورات القصرية اليت تقدمها اجلامعات خلدمة اتمع
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ABSTRACT. In today's society professionals in different 
specializations face demanding requirements. Increasing 
globalization, work environment in which knowledge of analysis and 
concentration is growing, increase use of information technology, and 
work organization based on net of relationships and team spirit have 
all enlarged the range of the required capabilities of professionals. 

Since fast change is one of the characteristics of today's practical life, 
it is then required from all specialists to continue increasing their 
experience in a process that spreads over lifetime. These points and 
other matters make the education systems face important challenges in 
order to provide the experts of the future. It is required from the higher 
education institutions to provide learners with strong knowledge, to 
prepare them to use and spread this knowledge, and to make them 
ready to work in a particular field of specialization but at the same 
time be able to work in any other general field. It is also necessary to 
train their minds on thinking skills so that they can make objective 
thinking based on proper concepts that make them continuous learners 
wherever they work.  

Active learning has emerged to develop the experience that graduates 
acquire during their university study so that they can be qualified to 
work immediately after graduation due to possessing the requirements 



of professional jobs and due to their abilities to continue increasing 
their experience during their career. 

This paper concentrates on the importance of active learning in the 
higher education as well as continuous education programmes that are 
required by the partnership between the universities and private sector. 
The paper also shows the difference between traditional education and 
the education based on the participation of learners in the teaching 
process. 

Results have shown that learners who study in the active learning 
method acquire knowledge, experience and skills much more than 
those learners who study in the traditional education method. 

The Faculty of Engineering at King Abdul Aziz University has started 
using active learning method in teaching some of its courses. The 
results are encouraging. This stimulate a hope that it can be applied on 
more courses, and that it can be used in the training, community 
service, and continuous education programmes.  


