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 الدليل اإلرشادي لالنتقال الناجح للتدريب االفتراض ي الحي

بث مباشرة عبر اإلنترنتتنظيم وتصميم وتقديم وتنفيذ 
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 في أوقات األزمات تطوير االشخاص

 منظمة الجمارك العاملية
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 تصدير 

تغييرات سريعة في التعلم والتطوير في  19أحدثت جائحة كوفيد 

ي السياق، ال يمكن لقادة التدريب الجمرك البيئة الجمركية. وفي هذا 

سين مهارات موظفيهم وال الضغط على زر اإليقاف املؤقت عند تح

 يمكنهم تحمل تكاليف تعليق برامج التدريب وبناء القدرات.

ومع ذلك، يوفر هذا الوباء فرصة حقيقية لهم ملراجعة نموذج 

مكان العمل التشغيل التدريبي الخاص بهم بالكامل وتهيئة التعلم في 

 وظفين في املقام األول.وتطويره، مع وضع سالمة امل

نتيجة لذلك، ملواصلة تطوير املهارات وتقديم مبادرات خلق القيمة 

مع حماية املوظفين، لدى قادة التعلم الجمركي عدد من الخطوات 

التكتيكية التي يمكنهم وضعها في االعتبار لتكييف برامج التدريب 

 الحي وبناء القدرات وتقديمها من خالل إنشاء التعلم االفتراض ي

 االفتراض ي املباشر للفصول(. وتوسيعه )عبر البث

تتمتع الفصول الدراسية االفتراضية الحية بإمكانية تقديم فوائد 

كبيرة للتعلم عبر اإلنترنت من خالل تلبية احتياجات املتعلمين فيما 

يتعلق بالتفاعل االجتماعي والسالمة النفسية، كما أنها تؤدي إلى 

يز املادي للفصل تجربة التعلم يتجاوز الحإنشاء معيار جديد في 

الدراس ي وطرق التدريس التقليدية املرتبطة بالتدريب في الفصول 

 الدراسية.

ومع ذلك، من املهم التأكيد على أن الفصول الدراسية االفتراضية 

الحية مفيدة بشكل خاص في السياق الحالي عندما يتم تناوبها 

لدراسة الذاتية( أو عند ودمجها مع منصات التعلم الذاتي )ا

 استخدامها لدعم أنشطة التدريب وجًها لوجه )التعلم املقلوب(. 

 

وال يزال نموذج منظمة الجمارك العاملية يعتمد على مزيج من 

التعلم اإللكتروني والتعلم االفتراض ي الحي والتعلم وجًها لوجه 

 التقليدي )النهج املدمج(.

املطلوبة يث يفّصل العملية يعد هذا الدليل مصدًرا ممتاًزا، ح

للتدريب االفتراض ي ويتماش ى مع الجانب األكثر أهمية، وهو 

التفاعل واملشاركة في عملية التعلم، كما يؤكد على الحاجة إلى 

 تسهيل التوجيه وضمان مشاركة املشاركين بنشاط في تعلمهم.

بعد قراءة هذا الدليل، أعتقد أنك ستشعر بمزيد من الراحة 

الجوانب التشغيلية والتقنية والتكنولوجية التعامل مع  والثقة في

 للتدريب االفتراض ي.

 
 

 تايل كانغ،

 مدير إدارة بناء القدرات
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 تفسيره االختصار

AES معيار التشفير املتقدم 

IT تكنولوجيا املعلومات 

ILT التدريب بإشراف مدرب 

HR املوارد البشرية 

HRM  املوارد البشريةإدارة 

HRD تنمية املوارد البشرية 

LMS نظام إلدارة التعلم 

RTC مركز التدريب اإلقليمي 

UI واجهة املستخدم 

WCO منظمة الجمارك العاملية 
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  1قائمة التعريفات

 التعريف املفهوم

 تلقة بالزمن. و املسائل املتعاألحداث غير املتزامنة مستقلة عن  التدريب غير املتزامن
ً

على التعلم غير  عد دورة التعلم اإللكتروني مثاال

 املتزامن عبر اإلنترنت، حيث يمكن أن يحدث التعلم في أي وقت.

 وهذا يعني الجمع بين الفصول الدراسية املنعقدة وجًها لوجه والتعلم في الفصول الدراسية االفتراضية. التعلم املدمج

طة التعاونية بين املتعلمين املستخدمين للبرامج االجتماعية، مثل الدردشات ومنتديات إلى األنشيشير هذا  التعاضديالتعلم 

النقاش واملدونات، ملشاركة املعرفة والعمل مًعا في مشروع مشترك. ويمكن للمتعلمين التعقيب وتبادل األفكار 

 فهم.الجماعي من خالل مشاركة معار حول أنشطة الدورة أو املساهمة في التعلم 

وهذا النوع من التدريب هو تقديمه من خالل املوارد الرقمية حيث يمكن للمتعلمين التعلم وفًقا لوتيرتهم  التعلم اإللكتروني

، ويمكن ت أو وحدات، مع اختبارات التقييمالخاصة، على جهاز كمبيوتر، ويتم تنظيم املحتوى التعليمي في جلسا

 تسرد تقدم كل من املشاركين. ل ومراقبته عبر لوحة معلوماتالتدريب ذاتي اإلدارة بالكامأن يكون 

التدريس واإلرشاد 

 واإلشراف اإللكتروني

تضيف هذه األساليب أبعاًدا بشرية واجتماعية ملساعدة املتعلمين أثناء عملية التعلم الخاصة بهم. وإنها توفر 

 نية وأساليب تيسرية.ومالحظات للمتعلمين من خالل أدوات إلكترو  ومناسًبادعًما شخصًيا 

التعليم، حيث يحول التعلم املقلوب املحاضرة / العنصر ُيعرف أيًضا باسم الفصول الدراسية املقلوبة في مجال  التعلم املقلوب

التعليمي للتعلم في منأى عن بيئة التعلم وجًها لوجه إلى إتاحة وقت خاص للمتعلم، مما يسمح له بتلقي املعلومات 

اعل، اصة. ويمكن لبيئات التعليم والتدريب القائمة وجًها لوجه أن تركز حينئذ على املناقشة والتفعلى وتيرته الخ

 مما يسهل املناقشات الحية.

يضع هذا النوع من التعلم األفراد في بيئة تعلم تفاعلية افتراضية، لتكرار السيناريوهات املحتملة أو / ولتعليم  التعلم الغامر

آر( ينة. وتعتبر املحاكاة ولعب األدوار وبيئات التعلم االفتراضية والواقع االفتراض ي )فّي مهارات أو تقنيات مع

 وسائل مؤثرة للغاية.

هذا هو التعليم / التدريب الذي يحدث خارج بيئة تعليمية منظمة. وُيجرى الكثير من التعلم من خالل االستيعاب  التعلم غير الرسمي

٪ فقط 10، مع ٪ من التعلم90أن هذا يمثل  70:20:10رء، ويقترح مؤيدو مبدأ الطبيعي للمعرفة مما يحيط بامل

 التدريب الرسمي.من 

هذا يركز على تفاعالت املستخدم خالل التدريبات لتعزيز املشاركة واالنغماس في املوضوع. يمكن أن يتطلب هذا  التعلم التفاعلي

عب والتفكير القائم على أداء األدوار ويشكل حجر األساس النوع من التدريب أيًضا اتخاذ القرار والتفكير املتش

 السيناريوهات للتدريب.للنهج القائم على 

يبدأ هذا باحتياجات التدريب وأهداف املنظمة واستيعاب الفجوات املرتبطة باملعرفة واملهارات التي يحتاج  تصميم النظم التعليمية

عليمي هذه الفجوات من خالل تطوير الخبرات التدريبية ويستند املتعلمون إلى العمل عليها. ويسد التصميم الت

النفس السليم، وأفضل ممارسات تقديم التعلم واستخدام أحدث التقنيات لتقديم تجربة فعالة إلى علم 

 وجذابة.

 س الوقت وفي نفس املكان.مع املدرب واملتعلم مًعا في نف -ُيجرى التدريب بإشراف مدرب في بيئة الفصل الدراس ي  التدريب بإشراف مدرب

                                                           
 same-the-learning-blended-and-learning-distance-elearning-learning-virtual-onlinelearning-https://www.conexed.com/are مقتبسة من:   1

 buster-jargon-https://www.dayonetech.com/blog/elearning ة من: مقتبس

https://www.conexed.com/are-onlinelearning-virtual-learning-elearning-distance-learning-and-blended-learning-the-same
https://www.conexed.com/are-onlinelearning-virtual-learning-elearning-distance-learning-and-blended-learning-the-same
https://www.dayonetech.com/blog/elearning-jargon-buster
https://www.dayonetech.com/blog/elearning-jargon-buster


 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 10

 

إلى التقنيات األساسية التي يستخدمها األشخاص لبناء ونشر التعلم اإللكتروني. مصطلح عام إلى حد ما يشير  منصة التعلم

 إلى برامج التأليف أو نظام إدارة التعلم
ً
 أو كليهما. ويشير عادة

الستخدام من قبل لالستخدام"، فقد تم تطوير املحتوى الجاهز ل غالًبا ما يشار إليه على أنه "عام" أو "جاهز املحتوى الجاهز

قاعدة مستخدمين كبيرة نسبًيا عبر مؤسسات متعددة. والعكس هو املحتوى املصمم خصيًصا ملؤسسة معينة. 

 يغطي التعلم اإللكتروني الجاهز مهارة معينة أو مجال معرفي يمكن أن يكون ذا صلة بالعديد من عمالء.

اإللكتروني، وهو مصطلح شامل يتضمن أي نوع من التعلم يتم إنجازه على غالًبا ما يستخدم كمترادف للتعلم  اإلنترنت التعلم عبر

جهاز كمبيوتر وعادة عبر اإلنترنت. ويمكن أن يشمل تفاعالت افتراضية بين املتعلمين واملدرب باستخدام ندوات 

 .عبر اإلنترنت أو فصول دراسية أو اجتماعات افتراضية

كبيرة من التدريب االفتراض ي، حيث يهدف إلى خلق بيئة تعليمية "تحاكي" العالم هذا شكل تفاعلي بدرجة  املحاكاة

الواقعي، مما يسمح للمتعلم بالتعلم باملمارسة. فاملحاكاة هي شكل محدد من أشكال التدريب على شبكة اإلنترنت 

 ًيا مع سلوكه.التي تغمر املتعلم في مواقف واقعية تتجاوب ديناميك

لقد شهد التعلم االجتماعي الحاضر دوًما عبر تاريخ البشرية في شكل مقلًدا لنماذج اآلخرين ومشاركة املعرفة من  االجتماعيالتعلم 

خالل أي شكل من أشكال التواصل املوجودة اليوم؛ إال أن التعلم االجتماعي يشير عموًما إلى مشاركة املعرفة 

منتديات النقاشات عبر اإلنترنت أو من خالل شبكات التواصل  توفير التدريب من خالل واإلحاطة بنقاشات حول 

 70:20:10٪ في نموذج 20االجتماعي، مثل فيسبوك. والتعلم االجتماعي هو نسبة 

التعلم القائم على رواية 

 القصص

وتحفيز جيه املتعلمين يوفر هذا إطاًرا للتمارين حيث يكون التدريب مصحوًبا بقصة أو سرد للمساعدة في تو 

عمليات التفكير لديهم. ففي التعلم اإللكتروني، هذا مشابه جًدا للتدريب القائم على السيناريوهات ولكن مع 

 التركيز على توجيه املتعلم خالل رحلة للوصول إلى نتائج محددة.

املدرب واملتعلمين متزامًنا، يجب أن يكون كالهما بين تقع األحداث املتزامنة في الزمن الفعلي. ولكي يكون االتصال  التدريب املتزامن

 حاضًرا في نفس الوقت. وتعد الدردشة ومؤتمرات الصوتية / املرئية أمثلة على األنشطة املتزامنة.

الفصول الدراسية 

 االفتراضية

زامن( ملجموعة من تاملهذا حدث تعليمي عبر اإلنترنت يقدم خالله املدرب تدريًبا عن بعد في الزمن الفعلي )التعلم 

املتعلمين باستخدام مجموعة متنوعة من املواد الداعمة )شرائح الباوربوينت، واألجهزة الصوتية أو املرئية، وما 

إلى ذلك(. وتتطلب هذه الطريقة أقل جهد لتحويل املواد التدريبية )على الرغم من أن هذا سيظل بحاجة إلى إعداد 

دى املتعلمين واملدربين التقنيات املناسبة املتاحة لهم )على سبيل املثال، ل ون من قبل املدربين(. فيجب أن يك

 برنامج للفصول الدراسية االفتراضية واتصال قوي باإلنترنت(.

هذه بيئة موجودة عبر اإلنترنت حيث يمكن للمتعلمين االتصال والتفاعل مع بعضهم البعض ومع املدرب  التعلم االفتراض ي

إلنترنت. ويتم منح املتعلمين حق الوصول عن بعد إلى مواد التدريب. ففي بعض باتصل باستخدام برنامج ي

الويب املباشرة بين الحاالت، يمكن توفيرها في تصميم يتناسب مع سرعة الشخص أو من خالل مؤتمرات 

 املتعلمين واملدربين.

حلقة دراسية عبر 

 اإلنترنت

 قدم والجمهور.تقديمي على الويب( ولكن مع تفاعل أقل بين املهذا مشابه لندوة متزامنة عبر اإلنترنت )عرض 
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  مقدمة

لم تسلم إدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم من تأثير أزمة كوفيد 

لذلك، فإن املتخصصين في إدارة األفراد والتطوير في . ونتيجة 19

الجمارك يبحرون في مياه مجهولة حيث تعطلت أنشطتهم بشدة. وفي 

يبرز تعلم املوظفين وتطويرهم كواحد من أولى األنشطة الواقع، 

 التجارية التي تتأثر ومن بين األكثر تضرًرا من جائحة فيروس كورونا.

ون أكثر من أي وقت مض ى إلى إجراء وفي هذا السياق، فإنهم مدعو 

تحول كامل في نموذج التشغيل الخاص بهم مع اعتماد مناهج 

ظمة بأكملها في إدارة تصديها لهذه مناسبة ومبتكرة من أجل دعم املن

 األزمة.

في بيئة عملية وفي دورها كمنش ئ للقدرات، يمكن لوحدات إدارة 

إدارات الجمارك  املوارد البشرية وتنمية املوارد البشرية داخل

وكذلك الكيانات اإلقليمية ملنظمة الجمارك العاملية )مراكز 

املساهمة بشكل التدريب اإلقليمية ومراكز التدريب املتخصصة( 

فعال في التصدي لألزمات ورفع كفاءة مهارات موظفي الجمارك عن 

استمرارية  طريق تقديم أنشطة خلق القيمة والحفاظ على خطة

 ع الحفاظ على سالمة املوظفين وصحتهم.تنمية األفراد م

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على جميع الوسطاء القائمين على 

ي الجمارك نشر إجراءات مبتكرة تيسير التعلم والتطوير ف

 واستراتيجية لحماية املو 
ً

عن  ظفين وتكييف برامج التدريب، فضال

 تقديم وإنشاء تدريب متزامن موسع عبر اإلنترنت.

، كان 19 في املقام األول، من الجدير بالذكر أنه قبل أزمة كوفيد

 التدريب الرقمي واالفتراض ي في ازدياد بالفعل. وفي الحقيقة، نظًرا

لعدد من العوامل التنظيمية والتكنولوجية والبشرية والثقافية 

أصبح التدريب االفتراض ي ضرورًيا بشكل متزايد  واللوجستية،

 لعملية تطوير كفاءات املوظفين. 

 

 

 

 

 

 

بسرعة إلى عنصر أكثر أهمية  ففي الواقع، يتحول التدريب االفتراض ي

مختلفة العديد من  في مخطط التعلم ألنه يوفر للمتعلمين في مواقع

املرتبطة  مزايا جلسات الفصول الدراسية الحية ولكن بدون التكاليف

بها. عالوة على ذلك، ترافق هذا التطور مع مرور الوقت تغييرات في 

هات الفاعلة تكوين عملية التدريب وكذلك في تعريف أدوار الج

 الرئيسية، أي املدربين واملتعلمين )املشاركين(.

م جلسة تدريب افتراضية يختلف تماًما تصميم وتقدي ومع ذلك، فإن

عن التخطيط لجلسة للجمهور وجًها لوجه. فهذا يتطلب مناهج تربوية 

جديدة وإعادة تصميم نموذج التدريب، حيث ُيوص ى بشدة بمستوى 

كة أكبر بين املدرب واملشاركين لضمان تقديم عاٍل من التفاعل وبمشار 

ا لهذه الغاية، ينبغي ال. وتحقيًق فصل افتراض ي حي ومحفز بشكل فع

أن يتمحور بروتوكول التعلم حول نهج يركز على املتعلم، والتفاعل 

املكثف أثناء الجلسة، وتنوع في املحتوى وأنشطة التعلم الجذابة، 

التعقيبات و  الراجعة فير التغذيةونهج التعلم التعاوني الهادف، وتو 

 الفورية والبناءة.

ء أدوار جديدة لكل من جميع الخبراء إلى إنشاوعلى هذا النحو، يشير 

املدربين واملتعلمين في بيئة التعلم عبر اإلنترنت. وفي هذا املخطط 

الجديد، يواجه املدربون على وجه الخصوص تحدًيا جديًدا يتطلب 

ير كفاءات املتعلمين، ولكن أيًضا لدعمهم منهم ليس فقط تيسير تطو 

 في تعلمهم وتعاونهم مع أقرانهم. وتجهيزهم ليصبحوا أكثر استقاللية
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 الغرض من هذا الدليل •

هذا الدليل هو توفير مجموعة من االستراتيجيات الغرض من 

والتقنيات لدعم جميع مقدمي الخدمات املتخصصين في التدريب 

الجمركي في إجراء تحول فعال وناجح إلى التدريب االفتراض ي ودمج 

 يل التدريب بشكل مناسب.هذا النمط من التقديم في نموذج تشغ

التدريب الجدد في كما يهدف إلى تزويد جميع أصحاب املصلحة في 

تنظيم وتقديم التدريب في البيئة االفتراضية بأدوات وتكتيكات 

لتصميم وتقديم فرص تعلم فعالة وجذابة داخل الفصل الدراس ي 

االفتراض ي. وعلى وجه الخصوص، يوفر هذا الدليل مجموعة من 

ت ملمارسات املعلم التي تصمم طريقة التقديم للبالغين في التعديال 

فتراضية. ومجموعة التعديالت هذه هي الجزء غير الواضح البيئة اال 

 جًدا من التغيير في التقديم.

يهدف هذا الدليل إلى توفير نهج شامل للتعلم االفتراض ي املتزامن 

ت بتنسيق منهجي يسهل متابعته. وسيركز على كيف يمكن للجها

ن 
ّ
الفاعلة املشاركة في التدريب أن تخلق بيئة تعليمية محفزة تمك

ملتعلمين من أن يصبحوا مسؤولين عن تعلمهم، مع إظهار كيف ا

يمكنهم تحقيق هذا الهدف بدون التفاعل االجتماعي وإشارات 

 التواصل املادية في البيئة االفتراضية.

 

 نطاق هذا الدليل •

تم نشطة التدريبية التي عادة ما ييقتصر نطاق هذا الدليل على األ

مدربين وطنيين وإقليميين كجزء من النهج تنفيذها بواسطة خبراء / 

 لوجه، والتي سيتم إجراؤها في ضوء جائحة كوفيد 
ً
 19القائمة وجها

في فصول دراسية افتراضية. ويستثني األشكال األخرى من 

ثات املساعدات الفنية وأنشطة بناء القدرات بما في ذلك: بع

من  التشخيص واالجتماعات واملشاورات والدعم الفني واملقدم

 الخبراء، إلى غير ذلك.

باإلضافة إلى ذلك، يكمل هذا الدليل األدوات والوسائل الحالية 

ملنظمة الجمارك العاملية املتعلقة بتنمية األفراد بما في ذلك برامج 

 لوجه
ً
 .1تدريب املدربين على أساس نهج التدريب وجها

 

 

 

ة املطلوبة ألفضل استخدام لهذا الهياكل والقدرات واألنظم •

 الدليل

 :يتطلب منهج التدريب والتعلم املقدم في هذا الدليل ما يلي

يجب أن يكون لدى مراكز التدريب اإلقليمية التابعة ملنظمة  -

الجمارك العاملية وأعضاء املنظمة البنية التحتية البشرية 

 قنية واللوجستية املناسبة الالزمة الستضافة التدريبوالت

االفتراض ي ملوظفيهم )من الدعم الفني، وبرامج املؤتمرات املرئية، 

وغرف فرعية، وسماعة رأس يعتمد عليها، ولوحة بيضاء 

افتراضية للتعاون الفوري، وأدوات املراسلة الفورية، وضوابط 

عم تقديم التدريب املشاركة، وغرفة مخصصة، وما إلى ذلك( ولد

 االفتراض ي.

بين والخبراء معدات تكنولوجيا يجب أن يكون لدى املدر  -

املعلومات املناسبة )كمبيوتر، وكاميرا، وسماعات رأس مزودة 

 ، وما إلى ذلك(.به يكروفون، واتصال باإلنترنت موثوق بم

يجب أن يتمتع املدربون والخبراء بمهارات التيسير االفتراضية وأن  -

املتاحة ادرين على استخدام برامج مؤتمرات الويب يكونوا ق

 بفعالية.

 

 هيكل الدليل •

يركز هذا الدليل على ثمانية مجاالت رئيسية ينبغي على جميع الجهات 

الفاعلة في التدريب وضعها في الحسبان عند التحول إلى تقديم 

التدريب االفتراض ي مع التركيز على التخطيط والتصميم والتقديم في 

 اس ي افتراض ي حي:فصل در 

 ب والتفسيرات. قبل أن تبدأ: األسبا1

 . ما هو التدريب املتزامن )الحي( عبر اإلنترنت؟2

 . مبادئ واحتياجات تعليم الكبار في بيئة التدريب االفتراضية3

 . ملف تعريف املدرب االفتراض ي وخصائصه4

 . تقييم الجاهزية التكنولوجية للمتعلمين وتحفيزهم5

 ي افتراض ي حيميم فصل دراس . تخطيط وتص6

 وتقديم فصول دراسية افتراضية حية. تسهيل 7

 . تنفيذ عملية هادفة للتعقيب والتقييم8

 

 

                                                           
 .فعاليتهم في تقديم جلسة تدريبية محفزةيوص ى بأن يقوم جميع املدربين / الخبراء بالرجوع إلى مواد منظمة الجمارك العاملية حول برنامج تدريب املدربين لضمان    1 
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 ملن هذا الدليل •

مصدر رئيس ي لجميع املوظفين تم تطوير هذا الدليل ليكون بمثابة 

في مراكز التدريب اإلقليمية ومراكز التدريب املتخصصة التابعة 

ملنظمة الجمارك العاملية وداخل أقسام إدارة املوارد البشرية وتنمية 

ي املوارد البشرية ألعضاء منظمة الجمارك العاملية املشاركين ف

 تنظيم التدريب وتيسيره.

 علًما بأن:

، باملنسقفي هذا الدليل، تهدف جميع املصطلحات املتعلقة  -

 واملدرب، واملشارك، واملتعلم إلى أن تكون محايدة بين الجنسين.

مل أو الفصل الدراس ي إلى ورشة ع في هذا الدليل، يشير مصطلحو -

 جلسة تدريبية لتعلم الكبار.
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 . قبل أن تبدأ: األسباب والتفسيرات1

 الرؤية الشاملة واألساس املنطقي -1

منذ البداية، غالًبا ما تكون عملية االنتقال من نظام التدريب 

والتطوير وجًها لوجه إلى نظام يعتمد على أسلوب عمل افتراض ي 

يزيد بالخوف والقلق. وللوهلة األولى، وًبا بشعور بعدم الكفاءة مصح

هذا مفهوم، ألن هذا التحول يعني تغيير النموذج ويخرج املشاركين في 

التدريب من منطقة الراحة الخاصة بهم. ومع ذلك، فقد أظهرت 

املمارسة أنه ال يجب أن يكون هذا هو الحال: فهو يتطلب ببساطة 

 ل والتصميم.خلف ودراسة عملية االنتقاالرجوع خطوة إلى ال

 

وبناًء على الفوائد املذكورة أدناه، ينبغي على مديري إدارة املوارد 

البشرية وتنمية املوارد البشرية البدء بتقديم حالة عمل من أجل 

حشد الدعم للمبادرة وإظهار فائدة تبني التدريب االفتراض ي 

 واالستثمار فيه.

ن هذا مة العمل على من سيستفيد من املستحسن أن تركز حال

التحول وبأي طريقة. وينبغي أن يظهر التأثير اإليجابي على املستوى 

التنظيمي من خالل تحديد كل من التكاليف املرتبطة والعائد املحتمل 

 على االستثمار.

 قد تتضمن حالة العمل النموذجية الجوانب التالية:

 ها؛نظرة عامة على مشكلة العمل املطلوب حل -

 ؛(والتوصيات املحتملة )اإليجابيات والسلبياتالحلول  -

 به؛فوائد الحل املوص ى  -

املوارد الالزمة، بما في ذلك املوارد البشرية والهيكل والتمويل  -

 واللوجستيات؛

 النتائج املتوقعة التي سيتم تحقيقها بناء على األدلة.  -

فعال لنظام تعلم وفي هذا الصدد، لضمان فهمهم الكامل والتنفيذ ال

التدريب والتطوير  منسقيعلى افتراض ي يتسم بالكفاءة، ينبغي 

 الجمركي:

أن يكون لديهم سبب منطقي صالح وفهم كامل ألسبابهم لتنفيذ  -

 التدريب االفتراض ي؛

اإلنترنت، باإلضافة إلى أن يكونوا على دراية بفوائد  التدريب الحي عبر  -

 ه؛املخاطر التي يجب تجنبها أثنائ

في ضوء تصور كل من املتعلم واملدرب للتدريب االفتراض ي، قم بدمج  -

 استراتيجيات مجربة عند تصميم برامجهم للعرض االفتراض ي.

 

علًما بأن الوضع الحالي أدى إلى زيادة استخدام التدريب االفتراض ي 

للتقديم؛ فيجدر إبراز فوائد االنتقال إلى نموذج التقديم هذا كوسيلة 

ن الجهات الفاعلة في مجال التدريب الجمركي. ويوضح للعديد م

 د الرئيسية للتدريب االفتراض ي:الشكل أدناه الفوائ
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 (: الفوائد الرئيسية للتدريب االفتراض ي1شكل )

 

 االفتراض ياملصدر: فريق التدريب 

بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار املنظمات بالتحول إلى 

 االفتراض ي: التدريب

 التزمت املنظمة بما يلي:

ينخفض متوسط تكلفة  -* الحصول على املزيد مقابل ما هو أقل 

 التدريب بشكل كبير؛

 التعليم للجميع، بغض النظر عن موقعهم؛ -* بناء الشمولية 

تقليل وقت السفر والوقت بعيًدا عن املنزل  -اهية * تحسين الرف

 للمتعلمين واملدربين؛

االستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا  -م الرقمي إلى العال * االنتقال

 املوجودة بالفعل؛

 تلعب دورها في إنقاذ الكوكب -* تقليل البصمة الكربونية  

 املوظفون:

 الوصول إلى نفس الفرص؛* موزعون جغرافًيا وقادرون على 

عًدا وحركة؛  * أصبحوا أكثر مرونة وأكثر بُ

الذي تحاول املنظمة  ويمكن استخدام األسئلة التالية كمرجع: ما

تحقيقه؟ ما هو الغرض من هذا البرنامج التدريبي االفتراض ي؟ ما الذي 

ظمة من املتعلمين ملعرفته أو تقديمه فيما يتعلق بموضوع تحتاجه املن

فضل طريقة لتحقيق ما أو كيف تريدهم أن يغيروا سلوكهم؟ ما هي أ

عم هذا هذه األهداف؟ هل تمتلك املنظمة املوارد املناسبة لد

االنتقال؟ ما هي مواد التدريب الحالية التي يمكن تحويلها إلى تقديم 

عد التدريب االفتراض ي على وجه تدريب افتراض ي؟ كيف سيسا

 التحديد في تحقيق هذه النتائج، وما إلى ذلك؟

يجب معالجة هذه الخطوة األولى الرئيسية في العملية من قبل قادة 

إجاباتهم على هذه األسئلة في التدريب الجمركي، حيث ستساعد 

تحديد رؤية املنظمة لنجاح التدريب االفتراض ي وتحديد الغرض من 

ول باإلضافة إلى تصور النتيجة املرجوة. باإلضافة إلى ذلك، هذا التح

بداية هذه العملية فإن تحديد األهداف ووجود رؤية واضحة منذ 

ه، يمكن أن سيزيد من احتمالية النجاح؛ ومع ذلك، وفي الوقت نفس
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 بالرقمية فيما ي* في حاجة إلى أن يصبحوا أك
ً

 خص نهجهم؛ثر تعامال

 * يطالبون بتقديم ذلك املحتوى والرسائل باستمرار؛

* يمكنهم االستفادة من نفس جودة التدريب التي يتم تقديمها للجميع 

 في كل مكان؛

يمكنهم املشاركة في البرامج التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة لتلبية * 

 .من استخدام املوارد أي مستوى من الطلب مع الحد األدنى

قبل االنتقال إلى التدريب االفتراض ي، ينبغي على املنظمة إجراء و 

 تشخيص ذاتي للوضع الحالي والوضع املطلوب.

تساعد الردود على هذه األسئلة في تحديد ما إذا كان التدريب 

وقف معين. لذلك يجب أن يكون قادة االفتراض ي هو الحل املناسب مل

التدريب الجمركي على دراية بالجوانب السلبية ومخاطر التدريب 

 تراض ي.االف

إدارات أو ال يعد برنامج التدريب االفتراض ي هو الحل ملجرد قيام 

منظمات جمركية أخرى بذلك أو ألنه ش يء المع يجذب انتباه الجميع. 

الجمركي مبررات قوية وصالحة وينبغي أن يكون لدى قادة التدريب 

 لتنفيذه.
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 ما هو التدريب املتزامن )الحي( عبر اإلنترنت؟. 2

 التعريف واملتطلبات -1

املستخدمة في سياق التدريب الحي عن طريق تقنية مؤتمرات الويب 

عبر اإلنترنت، تندمج بيئة التدريس في الفصول الدراسية االفتراضية 

تواصل ومشاهدة مقاطع الفيديو أو حيث يمكن للمشاركين ال

العروض التقديمية ومشاركة املوارد في مجموعات العمل والتفاعل 

فصول م البعض بقدر اإلمكان في الالفوري مع املدرب ومع بعضه

 املنعقدة وجًها لوجه.

هناك العديد من أنواع برامج الفصول الدراسية عبر اإلنترنت التي 

ة التعلم االفتراضية الحية في يمكنك استخدامها كتقنية ألنشط

 مؤسستك.

تتمتع أفضل منصات التدريب االفتراضية بالقدرة على تقديم تجارب 

يقوم قسم تكنولوجيا تعليمية مفيدة. ومع ذلك، فمن املستحسن أن 

املعلومات لديك باختبارهم ملعرفة أيهم لديه امليزات املناسبة 

 ملؤسستك.

ا دقيًقا ملا هو أكثر أهمية يتطلب تحديد الخيار الصحيح تقييًم و 

 نسبة لك ولفريقك.بال

ملساعدتك في اختيار أفضل وأنسب منصة تدريب افتراضية 

األمثلة للمنصات واملعايير التي ملؤسستك، يمكن العثور على بعض 

 .1يجب مراعاتها في امللحق 

وبهذا املعنى، يمكن تعريف الفصل الدراس ي االفتراض ي على أنه بيئة 

نت تسمح للمشاركين واملدربين بالتفاعل والعمل مًعا في وقت عبر اإلنتر 

الناجح. ففي هذه العملية التعاونية  واحد لغرض التعلم

املدرب دوره كميسر ومنسق لتوجيه عملية  والديناميكية، يستخدم

 .التعلم وإدارة أنشطة الجلسة واملناقشات الجماعية

نهم السفر )ألسباب إلى جانب خلق فرص للتعلم ألولئك الذين ال يمك

ملوارد(، تقدم الفصول االفتراضية الحية تتعلق باإلتاحة و/أو نقص ا

دريب الستخدامها ميزة مميزة بقدر ما توفر إمكانية تسجيل جلسة الت

الحًقا من قبل املشاركين. وبالتالي، يمكن أن تكون هذه التسجيالت 

الذين لم بمثابة موارد تعليمية للمراجعة أو تكون متاحة ألولئك 

 يحضروا التدريب من البداية.

دريب وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من املزايا التي يقدمها، فإن الت

 بدي"الحي عبر اإلنترنت ليس 
ً

" عن التعلم التقليدي في الفصول ال

 الدراسية.

الحد األدنى من املتطلبات للمتعلمين للمشاركة في دورة عبر اإلنترنت ف

از كمبيوتر، واتصال جيد باإلنترنت، والدافع هو الوصول إلى جه

لدورات التدريبية عبر للنجاح في فصل دراس ي غير تقليدي. وتوفر ا

واملوقع مما  2ديم دورة غير مقيدة بالوقتاإلنترنت طريقة ممتازة لتق

 يسمح بإمكانية الوصول إلى التعليم من أي مكان.

ئدة كبيرة للتعلم بقدر يتميز الفصل االفتراض ي املتزامن بميزة توفير فا

ساسية لعملية التدريب، وهي التفاعل ما يعتمد على املبادئ األ 

واألمن النفس ي. عالوة على ذلك، يتيح الفصل الدراس ي  3االجتماعي

عبر اإلنترنت للمشاركين تقديم مالحظات فورية، ويشجع على  4الحي

بين تبادل وجهات النظر املتعددة، ويحسن التفاعالت الديناميكية 

املشاركين، ويدعم الوجود االجتماعي، ويعزز الدعم العاطفي، 

 ويستخدم العناصر اللفظية والبصرية.

اب مجموعة توفر الفصول االفتراضية الحية أيًضا القدرة على استيع

متنوعة من أساليب وإمكانات التعلم. فهذا النوع يجذب العديد من 

تقديم مزايا مثل أساليب التعلم ألن اإللقاء يسمح للمؤسسات ب

التجارب التفاعلية الشبيهة بالفصول الدراسية، واملشاركة في املحتوى 

 لمجموعات الصغيرة.التصويري وفرص التعلم الفريدة ل

، فإن الفصول الدراسية االفتراضية الحية مفيدة باإلضافة إلى ذلك

 عندما يتم تناوبها ودمجها مع منصات 
ً
للغاية في السياق الحالي، خاصة

لتعلم الذاتي )أنظمة إدارة التعلم( أو عند استخدامها لدعم أنشطة ا

 التدريب وجًها لوجه )التعلم املقلوب(.

 

 

لوجه، يوفر الفصل  اى ذلك، وبنفس طريقة التدريب وجهً عالوة عل

 متزامًنا بين املدرب واملشارك مما يعزز 
ً

االفتراض ي املتزامن )الحي( تفاعال

ومن الناحية العملية، يتضمن الفصل االفتراض ي املتزامن أربعة 

( 4شاركون )( وامل3( واملدرب، )2( املحتوى، )1مكونات أساسية: )

                                                           
 .حقيقة أن التدريب االفتراض ي أقل تكلفة ويأخذ املوظفين بعيًدا عن عملهم لوقت أقليقدر املديرون  2



 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 18

 

ن من بناء الشعور بالثقة والشع
ّ
ور باالنتماء للمجتمع، كما أنه يمك

الذاتي  تقديم األنشطة التعاونية واملحفزة مما يسمح بزيادة الحافز

 
ً

 فورية.عن التعقيبات ال واملشاركة الفعالة، فضال

. فعلى الرغم من أهمية املكونات الثالثة األولى املذكورة 45والتكنولوجيا

لعملية في العملية التدريبية، إال أن التكنولوجيا تعتبر جوهرية 

التدريب عبر اإلنترنت، حيث إنها القناة التي يتم من خاللها تنفيذ 

ساسية األنشطة التدريبية. ويوضح الشكل أدناه هذه املكونات األ 

 األربعة والديناميكيات التي تحافظ عليها:

 (: أربعة جوانب في إطار التدريب االفتراض ي2شكل )

 املشاركون / املتعلمون  •

 التكنولوجياإعداد  -

 التأكيد على جاهزية التعلم والتحفيز -

 استيعاب املتطلبات -

 املواد تنزيل -

 املسؤولية عن التعلم -

 التكنولوجيا •

 إنشاء األنشطة -

 اإلعدادات -

 تحميل امللفات -

 إنشاء استطالعات الرأي -

 مؤتمرات الويب -

 
 نسقاملدرب / امل •

 استيعاب احتياجات املتعلمين -

 التعلمينتشجيع وتحفيز  -

 نص الرسالة -

 التدرب -

 تحديد القواعد األساسية -

 إتقان األدوات -

 املحتوى  •

 تحديد بوضوح أهداف التعلم -

 توفير تعليمات واضحة -

 االستعداد للتفاعل بالجلسة -

 ر األنشطة التعاونيةفيتو  -

 تطوير الكفاءات -

 

                                                           
راسية ا في املداومة على التفاعل. وأغلب تقنيات الفصول الدالعناصر التفاعلية تلك غير متاحة في الدورات غير املتزامنة. فالسمات املتاحة في الفصل الدراس ي االفتراض ي املتزامن يلعب دوًرا هاًم   3

ولوحة بيضاء حيث يمكن للمدرب الكتابة، وغرف فرعية لألنشطة الجماعية، والدردشة النصية حيث يمكن للمدرب االفتراضية لديها أطر للمحتوى حيث مشاركة شرائح الباوربوينت الخاصة باملدرب، 

إدارة استطالعات الرأي ردشة السمعية للحديث عبر امليكروفون أو الهاتف مع املدرب واملتعلمين. ويمكن للمدرب واآلخرين من املتعلمين يمكنهم التفاعل باستخدام الكلمات واأليقونات املعبرة، والد

ب للمتعلمين؛ وباستخدام تشاركية. ويمكن عرض مواقع الويالخاصة باملتعلمين، أو مشاركة نافذته املكتبية، أو يفتح املدرب املجال للمتعلمين في مشاركة نوافذهم املكتبية من خالل التطبيقات ال

 مون واملعلمون من رؤية بعضهم البعض.إنترنت مستقر، يمكن استخدام كاميرات الويب حتى يتمكن املتعل
 ومع ذلك، فإن التدريب ا 4

ً
 " عن التعلم التقليدي في الفصول الدراسية.لحي عبر اإلنترنت ليس "بديال

و الصوت عبر بروتوكول االنترنت أو بروتوكول اإلنترنت ظمة األساسية التي تستخدم أدوات مثل تطبيقات مشاركة امللفات أو املؤتمرات املرئية أبصفة عامة، يعتمد الفصل االفتراض ي الحي على األن 4

 الهاتفي املتكامل، ولوحة بيضاء عبر اإلنترنت للتعاون في الفوري، وأداة للمراسلة الفورية، وعناصر التحكم في املشاركة، وغرف فرعية.
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 سلبيات التدريب االفتراض ي والدروس املستفادة -2

تغييًرا مهًما يشمل كل من الجهات الفاعلة وأنشطة نظًرا ألن هذا يعد 

عملية التدريب، فيجب التأكيد على أن الفصل الدراس ي عبر اإلنترنت 

قاط الضعف التي ليس مناسًبا لجميع الظروف وأن هناك عدًدا من ن

 يجب االعتراف بها.

ساعدت الخبرة التي اكتسبتها منظمة الجمارك العاملية وأعضاؤها، 

ظمات الدولية، في التدريب على مر السنين )ال سيما منذ وكذلك املن

، وبدء استخدام التدريب االفتراض ي بكثافة 19بداية أزمة كوفيد 

ات الرئيسية التي كنموذج للتقديم( في تحديد بعض القيود والفجو 

أدت إلى حالة لم تلب فيها النتائج بالكامل التوقعات األولية، وهي: 

وخصائص املتعلم ودوافعه، واملسائل مهارات وقدرات املدرب، 

املتعلقة بنطاق املحتوى، واملشاكل املتعلقة بإمكانية الوصول وتوافر 

شاركون التسهيالت. ويلخص الجدول أدناه هذه القيود لكي يأخذها امل

 في التدريب الجمركي في االعتبار.

وفي هذا الصدد، قبل التحول إلى التقديم االفتراض ي الحي، ينبغي على 

الجهات الفاعلة في التدريب الجمركي مراعاة هذه القيود والثغرات، 

وبالتالي االستفادة من االستراتيجيات التي تم تطويرها والدروس 

 املستفادة.

 

 تراتيجيات املجابهةدريب االفتراض ي واس(: قيود الت1جدول )

القيود 

 والسلبيات

االستراتيجيات والدروس  ؟اما املقصود به

 املستفادة

مهارات 

وقدرات 

 املدرب

سيجد املدربون القائمون على التدريب التقليدي في الفصول الدراسية أن االنتقال إلى 

 نطاق الفصل الدراس ي االفتراض ي يمثل تحدًيا.

دان السيطرة والكفاءة عندما ال يقدمون تدريًبا شخصًيا ملدربين فقيخش ى بعض او 

 .املرئية التي يعتمدون عليها لقياس مستويات التفاعل واملشاركةويفتقدون اإلشارات 

 كما يجد املدربون أن التدريس 
ً

وال يفض ي إلى املشاركة  عبر اإلنترنت يستغرق وقًتا طويال

 النشطة بين املشاركين.

العتبار، سيعامل العديد من املدربين الفصل الدراس ي االفتراض ي التصور في امع وضع هذا 

لوجه، ونتيجة لذلك يقفزون مباشرة إلى املحتوى دون  اتدريبية تقليدية تنعقد وجهً جلسة ك

وجود أي نوع من هيكل الدعم أو خطة طوارئ في حالة املشاكل التقنية، وعدم أخذ 

في االعتبار، وترك وقت غير كاٍف للمناقشة. غالًبا ما يعود االختالفات الثقافية واإلقليمية 

بساطة إلى أسلوب املحاضرة والعرض التقديمي عند تسهيل دورة العديد من املدربين ب

 تدريبية افتراضية.

 إدارة التغيير -

 التواصل -

توفير الدعم الفعال  -

واملستمر للمدربين )التدريب 

على استخدام التكنولوجيا، 

كيفية تهيئة والتوجيه حول 

املواد، والوصول إلى 

التكنولوجيا املناسبة، وما 

 إلى ذلك(

 في منحنى التعلمالنظر  -

خصائص 

املتعلم 

 ودوافعه

ال يعد الوضع االفتراض ي عبر اإلنترنت بيئة تعليمية مثالية لجميع أنواع املتعلمين بسبب 

ون إلى بيئات تعليمية املفارقات في أساليب التعلم، فقد ال ينجح املتعلمون الذين يحتاج

منظمة في وضع الفصل الدراس ي املقدم افتراضًيا من خالل املقاطع املرئية. وتعمل الفصول 

 التفاعل واملشاركة -

 تكييف املحتوى  -
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ة بشكل أفضل للمتعلمين ممن لديهم دوافع ذاتية ولديهم بعض مهارات االفتراضي

 الكمبيوتر ويمكنهم جدولة وقتهم بشكل جيد وتحمل مسؤولية رحلة التعلم الخاصة بهم.

ذلك، إذا لم تكن هناك بيئة تدريب افتراضية نشطة وجذابة عبر اإلنترنت حيث على  عالوة

بعض أو بسؤال مدربهم بشكل فوري وعلى يمكن للمتعلمين طرح أسئلة على بعضهم ال

أساس مستمر، فقد يبدؤون في الشعور بالعزلة في بيئة التعلم الخاصة بهم. وقد يتسبب 

ما يتعلمونه تماًما ويمكن أن يؤدي إلى تقييد فهمهم هذا في أن ينعزل بعض املتعلمين ع

 للمواد التعليمية.

وأنشطة  إدارة التغيير -

 التواصل

 الدعم الفعال واملستمر -

 النظر في منحنى التعلم  -

املسائل 

املتعلقة 

بنطاق 

 املحتوى 

سبة للتدريب االفتراض ي. فالعديد من املهم التأكيد على أنه ليس كل محتويات التدريب منا

تعلمها سب بشكل جيد مع الفصول الدراسية االفتراضية، حيث يتم من املوضوعات ال تتنا

 بشكل أفضل من خالل التجربة امللموسة.

كما تعمل الفصول االفتراضية بشكل أفضل عندما يكون املحتوى عملًيا وتكون األنشطة 

 التدريبية تفاعلية وتعاونية.

موضوع تلقى فيه املشاركون االفتراض ي أكثر فاعلية عند استخدامه لتعزيز  الفصليكون و 

إلعداد املشاركين لتجربة الفصول الدراسية املكثفة. فبالنسبة  اا وأيضً ا أساسيً تدريبً 

لبعض مجاالت املحتوى، يمكن أن تكون وسيلة النشر األكثر مالءمة عبارة عن تدريب 

والذي من شأنه أن يجمع بين أفضل البيئتين من أجل التعلم  مدمج )وجًها لوجه و افتراض ي(

 األمثل.

 النهج املدمج -

 والتعاون التفاعل  -

 التوجيه الذاتي واملسؤوليات -

قيود 

 كنولوجياالت

يعتمد التدريب االفتراض ي بشكل أساس ي على التكنولوجيا كقناة لنقل التعلم. ومع ذلك، 

رته بشكل جيد مسبًقا، غالًبا ما يكون مصحوًبا فإن استخدام التكنولوجيا، إذا لم تتم إدا

 والشبكة والنطاق الترددي.بمشكالت فنية، مثل مشكالت األمان 

دائًما ما تكون املشكالت الفنية محبطة، ولكن إذا ظهرت أثناء جلسة التدريب، فقد تكون 

 مزعجة بشكل خاص. فالفصل الدراس ي االفتراض ي جيد فقط حينما تسانده التكنولوجيا.

باإلنترنت أثناء وإذا كانت منصة التدريب ال تعمل كما ينبغي أو في حالة فشل االتصال 

 الدرس، فهناك خطر يتمثل في انسحاب املشاركين من الجلسة.

 االستثمار في البنية التحتية -

 األعمال االستباقية -

الدعم الفني لتكنولوجيا  -

 املعلومات

فروق 

 التوقيتات

أحياًنا اختالفات التوقيتات في ض ي على مستوى دولي، تتسبب عند إجراء التدريب االفترا

الجدولة وأعباء ملموسة للمدربين واملتعلمين ألننا نقيم في مواقع مختلفة. فقد تضارب في 

ُيثني التدريب االفتراض ي املنعقد في الصباح الباكر أو منتصف الليل املتعلمين عن املشاركة 

 في التدريب.

تسجيالت الجلسات  -

ريبية الستخدامها من التد

قبل املتعلمين الذين ال 

يمكنهم املشاركة في 

جلسات بسبب فارق ال

 التوقيت.

ترتيبات العمل املرنة )جدول  -

العمل البديل، جدول العمل 

 .(إلى غير ذلكاملضغوط، 
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 مبادئ تعليم الكبار واحتياجاتهم في بيئة التدريب االفتراضية. 3

أن  اقبة لعملية تعلم الكبار ويمكنتوفر مبادئ تعلم الكبار نظرة ث

على أن يكونوا أكثر فعالية في تصميم ين نسقتساعد املدربين / امل

وتقديم التدريب وأكثر استجابة الحتياجات املتعلمين الذين 

 يدعمونهم.

بالنسبة للفصول الدراسية املنعقدة وجًها لوجه، تظل احتياجات 

ب االفتراضية مع بعض تعلم الكبار كما هي بالنسبة لفصول التدري

الجدول أدناه احتياجات البالغين االختالفات في الكثافة. ويوضح 

الرئيسية التي ينبغي على املدرب أخذها في االعتبار عند تصميم وتقديم 

 جلسة تدريبية إيجابية ومصممة حسب االحتياجات:

 

 : خيارات لتلبية احتياجات الكبار في التدريب(2)الجدول 

 درب واملمارسات الجيدةح املنصائ الحاجة

األهداف بوضوح في بداية التدريب. فيجب أن تكون تلك األهداف متسقة مع توقعات املتدربين، مما يتطلب حدد  االستيعاب

من املدرب معرفة ماهيتها قبل بدء التدريب )أو على األقل، عند البدء(، إلى جانب مساعدة املشاركين على التعبير 

قة التدريس واألهداف واألنشطة املقترحة، ة. وسيتقبل املشارك الذي يفهم سبب وجوده طريعن أنفسهم بصراح

 مما يزيد من احتمالية نجاح التدريب.

 اسأل املشارك عما فهمه واشرح ذلك وقدم ملخًصا أو تمريًنا للتلخيص.

ضيحية يجب أن تؤخذ من قم بصياغة املادة بطريقة تجعل من السهل حفظها. فاملفردات واألمثلة والرسوم التو 

 الحياة اليومية.

التأكد من اكتشافك قبل بدء التدريب )أو في البداية( ما يفهمه املشاركون بالفعل؛ سيسمح لك ذلك بتهيئة 

 مستوى الصعوبة وجعله واقعًيا.

 ال تثبط عزيمة املشاركين من خالل أن تثقل عليهم بمواضيع يصعب استيعابها.

ث يسهل استيعابها )مما يتيح وقت ات الصعبة، بحيوذلك عند تغطية املوضوع قسم الجلسات بمرور الوقت

 للتعلم و "املعالجة"(، وقم بتغطية املوضوعات السهلة أو املألوفة خالل جلسة أكثر كثافة.

 خطط لبرنامج بخطوات صغيرة للسماح للمشاركين بالتقدم على طول الطريق إلى املعرفة وكلهم ثقة.

املشارك االهتمام بالتدريب، أو يصبح منفرًدا أو يتساءل عن الهدف م، سيفقد الحاجة إلى الفه إذا لم يتم تلبية

من أنشطة التدريب )"هذا ال يعمل، ال فائدة منه، وهذا مضيعة للوقت، إلى غير ذلك."(. ولن يكون للرد على هذا 

لم يفهمها  األفضل توضيح النقاط التي النوع من التعليقات من خالل الجدل حول فائدة الدورة تأثير إيجابي. فمن

 املشارك.

 حدد األهداف، واشرح طريقة التدريس، ووضح التمارين، وتصرف بشفافية. أن تكون مطمئًنا

ا بالحياة اليومية، زاد شعور املشاركين باملشاركة والتحفيز. ولدعم هذا االرتباط 
ً
كلما كان التدريب أكثر ارتباط

واملشكالت التي يتم تناولها من املواقف واملشكالت الفعلية. وهناك هم أن تؤخذ املواقف بالحياة الواقعية، من امل

 إال أنها تجعل الرابط للتعلم غامًضا إلى حد ما. -رغم كونها ممتعة  -برامج تدريبية كثيرة جًدا تستخدم ألعاًبا 

 تأكد من أن الجميع يشاركون "ويسيرون في تناغم". العمل واملشاركة

 .ومهام ومناقشات جماعية صغيرة وما إلى ذلكمارين عدة تخطط ل

تشجيع استخدام األنشطة الجماعية من البداية لخلق مناخ من التماسك في عملية التدريب؛ واخلط  االنتماء

 املجموعات الفرعية لتجنب أي خطر من تكوين الُعَصب.
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األنشطة، وتوقيت فترات الراحة، وما إلى ر شجع املجموعة على اتخاذ القرارات بأنفسهم، دون التدخل: اختيا

 ذلك.

 .كن مخلًصا واهتم بمن هم املشاركون وماذا يفعلون، دون السيطرة عليهم أن تكون موقًرا

من الجلسة األولى، حاول أن تتذكر أسماء املشاركين )أو على األقل ما يفعلونه(، اقتبس من كلماتهم، اترك لكل 

 .(ئد مجموعة املناقشة، املقرر، ضابط الوقت، إلى غير ذلكدوار )قاوزيادة األ شخص وقًتا للتحدث، 

 مساعدة املشاركين على تحديد ما يحفزهم أن تكون متحمًسا

 أظهر الطريق السهلة، وامنح التشجيع لالنتقال إلى الهدف وقدم يد العون للتغلب على العقبات. تعلم بال ألم

باستخدام املفاهيم التربوية التي تستند إلى الخبرة الحياتية والتي تشجع على علم بطريقة أخرى السماح للناس للت التعلم بطريقة مختلفة

 إجراء املقارنة وإيجاد أوجه التماثل.

ُيعد إنشاء الحداثة واستخدام الفكاهة طريقتين ممتازتين إلثارة االهتمام واملساعدة في االحتفاظ باملعرفة. 

 عالم املستخدمة والفرق في اإلبقاء على مشاركة املشاركين.العمل ووسائل اإل تدريبات وأساليب ويساعد تنوع ال

 حاول إقامة عالقة ثقة في وقت مبكر بينك وبين املشاركين وبين املشاركين كمجموعة. الشعور بالثقة

 .باملوضوعالتعرف على خبرة املشاركين الخاصة باإلضافة إلى معرفتهم الحالية 

 يقة التدريس من التجربة الحياتية للمشاركين، وركز على اغة طر قم بصي لتنس ى املدرسة
ً

من  األشخاص الذين سيتم تدريبهم بدال

 املحتوى النظري )فأحد األهداف الرئيسية غالًبا هي إظهار املعرفة الواسعة للمدرب(.

لتكن مسموًحا لك العمل 

 وفًقا لوتيرتك الخاصة

 املكتسب بالفعل من قبل املشارك.تكييف املفردات، وقم بالرجوع إلى التعلم 

 وادعم النهج االستقرائي.انتقل من امللموس إلى املجرد، ومن الخاص إلى العام، 

 وتحقي
ً

عن امللف الشخص ي للمشارك: من هو هذا الشخص؟ كيف يتعلم؟  ق ذلك يقصد به أن تسأل نفسك أوال

 ًزا؟ما هي املعرفة التي يمتلكها في الوقت الحالي؟ ما الذي يجده محف

 وفًقا لذلك.حدد املعدل الذي يتعلم عنده مختلف املشاركون، بحيث يمكن تكييف الدروس وتنظيمها 

انتبه لإلشارات غير اللفظية، واألسئلة، وما إلى ذلك. فعندما تشعر أن املشارك ال يحرز تقدًما، فقد يكون األمر 

ل، أو ينظم ما تم تعلمه بالفعل قبل استيعاب ببساطة هو أن الشخص املعني فهم جيًدا الدروس املستفادة بالفع

املنزلي"(، أو فقد االهتمام باملوضوع الذي سيتم تعلمه. أًيا كان السبب، يجب على املدرب أي ش يء جديد )"كالتدبير 

 أن يعدل ويتخذ خطوات إلعادة تنشيط املشارك لتحقيق أقص ى استفادة من التدريب.

لفة، الشخص "العملي" تتكون من مشاركين بملفات تعريف مخت بالنسبة للمجموعات "املختلطة" )التي

فكر" على سبيل املثال، أو أشخاص من مستويات تعليمية مختلفة، وما إلى ذلك(، استخدم تقنيات والشخص "امل

 اللغة والتيسير التي ستحفز كل شخص منهم. وامنح الوقت الالزم الستيعاب املعرفة الجديدة

التي يتم تقديمها وبدون أي فواصل( أقل فعالية من الدورة  ت: سيل التعلم )املستمرانشر التعلم بمرور الوق

بمعدل ثابت وأبطأ )وال تستغني عن فترات الراحة القصيرة، مدعًيا أن "الوقت قصير"؛ فلها دور مهم لتلعبه(؛ 

 "ومع ذلك، إذا كانت االستراحات بين الجلسات طويلة جًدا، فستكون هناك "خسائر متبادلة

حدد موقع عملية التعلم 

 ضمن سياق شامل وواقعي

بإعداد أكبر عدد ممكن من الروابط بين التعلم والبيئة )على سبيل املثال، روابط إلى دورات أخرى، بما في ذلك قم 

 جوانب أخرى من اإلجراءات الجمركية، وما إلى ذلك(.

 استخدم الطرق االستقرائية.

 علم املكتسب.محاولة لتحليل الت كين على حل املشكالت والتفكير فياترك املسار املألوف وشجع املشار 



 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 23

 

استفد من املوارد اإلبداعية الخاصة باملشاركين. فبالنسبة ألولئك الذين نادًرا ما يواجهون مواقف غير متوقعة، 

ع إظهار قم بمساعدتهم في إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم وشجعهم على العمل على مبادرتهم الخاصة م

 الثقة واالستقاللية والشعور باملسؤولية.

 ع املشاركين على التطوع بآرائهم، وأن يكونوا مبدعين وال يتبنوا وجهة نظرك أو وجهة نظر املجموعة فقط.شج

تذكر أن كل عملية تدريب هي نقطة انطالق للدراسة الذاتية. فبضعة أيام من التدريب ال تكفي لفهم النطاق 

جب على املدرب أن يحفز داخل املشاركين أثر الكبار أو املعرفة املتعمقة بقطاع الجمارك، لذلك ي الكامل لتدريب

 "متابعة التأمل بشكل أكبر" و "االنخراط في عملية التعليم الذاتي".

التمتع ببيئة طبيعية 

 وفكرية مريحة

تأكد من أنها مرتبة كما ينبغي، وسؤال قم بتقليل املضايقات )فعلى سبيل املثال، من خالل زيارة الغرفة سلًفا لل

 املشاركين عما إذا كانوا مستريحين، وتعليق امللصقات على الجدران، وما إلى ذلك(.

ومدتها(، وأن الجميع  ن الجميع يعرف ما يجري )من أنشطة، تأكد من أمنذ البداية وطوال عملية التدريب

ل وأن ك ر عن نفسه دون إبداء أي رأي في شأنه، محفزين )بما في ذلك نفسك(، وأن كل شخص يمكنه التعبي

 تقييمه.شخص يمكنه إبداء آرائه الخاصة 

 

املقدم  نسقباإلضافة إلى املبادئ املذكورة أعاله، ينبغي على املدرب / امل

في البيئة االفتراضية تطبيق مبادئ تعلم الكبار كإطار عمل لتقديم 

 التعليمات في الفصل االفتراض ي الحي.

 

 دل الخبراتل وتباالتفاع •

من الضروري أن تكون جميع الجلسات االفتراضية تفاعلية قدر 

اإلمكان. فعند إعطاء الكلمة للمشاركين، قم بتقدير تجاربهم، وطرح 

تعلقة بما يرونه ويواجهونه في مكاتبهم بشكل يومي. فقد األسئلة امل

تالفات تستند التجارب التي يشاركونها إلى الخبرة السابقة أو إلى االخ

امللحوظة بين بيئات العمل وتضيف قيمة إلى الجلسة. وهذا يساعد 

فغالًبا ما تعمل  على إشراك املشاركين اآلخرين وتطوير روح الفريق.

 يقة لبدء مناقشة أعمق ألهداف التعلم.هذه التجارب كطر 

يجلب الكبار معهم خبرة كبيرة، لذلك يرغبون في التحدث واملشاركة 

جراءات، وال يحبون املحاضرات الطويلة والتواصل واملساهمة في اإل 

 أحادي الجانب

وفي هذا الصدد، فإن دور املدرب االفتراض ي هو تسهيل املناقشة بين 

اق، ال يجوز للمشاركين رفع أيديهم املشاركين. ففي هذا السي

املشاركين بشكل  دعوةباستخدام األدوات املتاحة لهم. وسيؤدي 

 الة تأهب. وإذا اعتقد املشاركون أنهم قدمباشر إلى إبقائهم في ح

، فمن املرجح أن يظلوا متفاعلين. دعوتهميكونون التاليين ممن يتم 

 مراعاة الحاجة إلى احترام الذات •

طريقة رائعة لضمان نجاحك عند تطبيق هذا املبدأ هي ممارسة 

الكمال، أليس كذلك؟ فالكبار بحاجة إلى االستماع. فاملمارسة تولد 

االحترام. من خالل التركيز على املشاركين واالستماع إليهم، يظهر لهم 

التي تريد أن يعاملوك بها.  املدرب االحترام. عامل املشاركين بالطريقة

فعندما يشعر املشاركون أن لديهم شيًئا ما ليشاركوه، اسمح لهم 

 ا.ا جيًد بمشاركة خبراتهم. وكن مستمعً 

الكبار لديهم ما يخسرونه. لديهم حاجة قوية للحفاظ على احترامهم 

 لذاتهم. لذلك يجب على املدرب االستماع إليهم وتحديد مسار نجاحهم.

 

 مر في التقدميقية واستاجعلها حق •

تلك فرصة أخرى لتقييم تجارب املشاركين. اطرح أسئلة موجهة 

ونها في العمل. يريد املشاركون لتحديد املواقف والسلوكيات التي يالحظ

معرفة قيمة وقتهم، لذا امنحهم متسًعا من الوقت لإلجابة على األسئلة 

 ومناقشة مالحظاتهم.

يس على اكل ومهام الحياة الواقعية، وليرغب الكبار في التركيز على مش

املواد األكاديمية. فمن املهم التركيز القوي على "الكيف". ويصبح 

 قلقين إذا شعروا أنهم يضيعون وقتهم.الكبار 

حافظ على املحادثة على مستوى احترافي وابحث عن طرق صغيرة 

وسهلة إلقحام شخصيتك بما ال يؤدي إلى االبتعاد عن املوضوع. 
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املدرب بعد ذلك، يستمرون في إيالء  سيدعوهوحين ال يعرفون من 

 االنتباه.

هناك اختالف آخر بين الفصل الدراس ي والتدريب االفتراض ي وهو 

ن للتحدث بها.، حيث تتضمن أفضل الطريقة التي تتم دعوة املشاركي

عن  املمارسات للتدريب االفتراض ي دعوة املشاركين مباشرة، وخلطها

 طريق تغيير من تقم بدعوته.

أن يستخدم املدرب نبرة الصوت للحفاظ على تفاعل  من املهم

الجمهور أيًضا. كما هو الحال في الفصل الدراس ي، ال يرغب أي مشارك 

 ابة يدندى صوت رتفي االستماع إل
ً

. فبدال
ً

من ذلك، يستجيبون  ن مطوال

، من املهم تجنب الوقوع في إال أنهلإللقاء اإليجابي والصوت املتفائل. 

 من ذلك، فخ الحركة املفرط
ً

أفضل ما لديك من الذات قدم ة. وبدال

اإليجابية واملتفائلة. فمن خالل جعل الجلسة جذابة للمشاركين، 

 .ستكون أيًضا جذابة بالنسبة لك

عر املشاركون بالراحة معك ومع بعضهم البعض، ألنك تنش ئ وسيش

 بيئة جماعية، تماًما كما لو كنت في نطاق الفصل الدراس ي.

ين وهي التأكد من استعدادك. هناك طريقة أخرى لتقدير وقت املشارك

جهز مسبًقا أي استطالعات رأي أو اختبارات سيحتاجها املشاركون. 

لدراس ي الفعلي لالستعداد، فعليك فطاملا تصل مبكًرا إلى الفصل ا

إعداد الفصل الدراس ي االفتراض ي قبل بدء الجلسة. واستخدم هذا 

ذلك شاف األخطاء وإصالحها، وكالوقت للتحضير النهائي واستك

لتحية املشاركين عند انضمامهم إلى الجلسة. فعندما ينضم املشاركون 

كانات الصوتية في إلى الجلسة، يتيح لك الترحيب بهم التأكد من أن اإلم

وضع استعداد )أي أنه يمكنك سماع بعضكما البعض(. وينبغي أن 

 ء وإصالحها.تصبح هذه التحية جزًء من نظام استكشاف األخطا

 

 كن واضًحا بشأن النتائج •

حدد األهداف بوضوح وقم بمراجعتها في أي عرض تقديمي تستخدمه. 

 شارك أي ش يء تريد أن يركز عليه املشاركون.

بالغون أن التعلم وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاته. ال يرى 

يروا أنهم يحرزون فيجب أن يعرفوا ما الذي سيربحونه، ويجب أن 

 تقدًما.

 استمر في التركيز على املوضوع واألهداف •

يهتم البالغون كثيًرا بالتركيز على املوضوع. فعندما ال تواجه املشاركين 

عن املوضوع. باإلضافة إلى ذلك، كما هو  وجًها لوجه، يسهل شرودهم

م الحال في نطاق الفصول الدراسية، قد يقود املشاركون أنفسه

إلى الخروج عن املوضوع بأسئلتهم. فالخروج عن املوضوع هو املدرب 

"سارق ماكر للوقت"، وربما يكون األكثر تعقيًدا فيما نواجه. وينبغي أن 

 يظل املدرب متسًما باملرونة.

ة في الفصل الدراس ي املنعقد ألسئلة بنفس الطريقة املتبعل مع اويتعام

لوجه. قّدر تجارب املشاركين وابِن على تعليقاتهم، لكن ال تسمح  اوجهً 

لهم بإبعادك عن املسار الصحيح. وهذا يعني تحقيق توازن بين األوقات 

 املشاركين في نشاط من األولويات 2-1إن إشراك •

عند التعقيب بشأن الفصول االفتراضية، يذكر املشاركون باستمرار 

أن أفضل الجلسات هي تلك التي تتاح لهم فيها فرص املشاركة الفعالة. 

رب تحقيق هذه املشاركة في البيئة االفتراضية من خالل ويمكن للمد

التفاعل، حيث يرغب املشاركون في تصدير شخصيتهم في الفصل، 

 ويريدون أن يكون هذا الفصل خاًصا بهم بقدر ما تريد.

اعتاد الكبار على النشاط. فامنحهم فرصة للمشاركة النشطة كلما 

 أمكن ذلك.

 

 السماح بالتوجيه الذاتي •

توقعات ويريدون على توجيه أنفسهم بأنفسهم. لديهم  لبالغون اعتاد ا

أن تتحقق. يجب على املدرب االفتراض ي تسهيل عملية التعلم من 

 خالل ال
ً

من التوجيه الزائد. عالوة  تشاور والعمل مع املتعلمين، بدال

على ذلك، من األهمية بمكان أن ُيسمح للمشاركين بمساعدة بعضهم 

 ئة مواتية للعمل الجماعي.البعض من أجل بناء بي

                                                           
1cplp-huggett-cindy-assroomcl-virtual-the-for-elearning-interactive-engaging-https://learningsolutionsmag.com/articles/2226/desogmomg  

 
 م للتشارك )مثل العمل ما قبل الدورة واألنشطة خالل التدريب والتي تتضمن املشاركة الفعالة للمتعلم، وما إلى غير ذلك(.ُينصح باستخدام االستراتيجيات إلعداد التدريب الداع 2

https://learningsolutionsmag.com/articles/2226/desogmomg-engaging-interactive-elearning-for-the-virtual-classroom-cindy-huggett-cplp
https://learningsolutionsmag.com/articles/2226/desogmomg-engaging-interactive-elearning-for-the-virtual-classroom-cindy-huggett-cplp
https://learningsolutionsmag.com/articles/2226/desogmomg-engaging-interactive-elearning-for-the-virtual-classroom-cindy-huggett-cplp
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املخصصة ملشاركة تجارب املشاركين وتقديم الدرس املخطط له 

 ملخصص للجلسة.خالل الوقت ا

 .لهم في عملهمالبالغون عمليون. ركز على جوانب الدرس األكثر فائدة 

 

من خالل إنشاء بيئة جماعية، يقوم املدرب االفتراض ي بتعليم 

املشاركين ليس فقط ما يحتاجون إلى معرفته للنجاح في الفصل، ولكن 

 فية النجاح في عملهم.أيًضا كي

 

 

 امللف التعريفي للمدرب وسماته. 4

 

ة تدريب كما هو موضح في القسم أعاله، فإن تصميم وتقديم جلس

لجمهور وجًها لوجه افتراضية يختلف تماًما عن التخطيط لجلسة ل

ويتطلب مناهج تربوية جديدة وإعادة تصميم نموذج التدريب. 

للتدريب املحفز عبر اإلنترنت، يوص ى بشدة ولضمان التقديم الفعال 

 بمستوى عاٍل من التفاعل ومشاركة أكبر بين املدرب واملشاركين.

 في تطوير بيئة التدريب االفتراض نظًرا ألن مدربي 
ً

ي يلعبون دوًرا فعاال

تعلم فعالة عبر اإلنترنت والحفاظ عليها، يجب أن يتمتعوا بالكفاءات 

الرئيسية وأن يمتلكوا مجموعة فريدة من األدوات التقنية والتربوية 

 لتمكينهم من األداء بنجاح.

دربين من بيئة ومع ذلك، من املهم التأكيد على أنه في حين أن بعض امل

لوجه( سوف يتكيفون بسهولة مع  ال الدراسية التقليدية )وجهً الفصو 

بيئة التقديم عبر اإلنترنت، إال أن البعض اآلخر يجد صعوبة في 

التحول، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على أدائهم كمدربين. حتى أنهم قد 

ر يكتسبون سلوكيات سلبية من التدريس والتعلم في بيئة العمل عب

 اإلنترنت.

من أجل دعم جميع املدربين في محاولة لجعل هذا التحول أسهل، 

استخدم أداة التقييم الذاتي أدناه لتقييم ما إذا كان التدريب 

اض ي مناسًبا لهم. سيساعدهم هذا أيًضا في انعكاس ذلك على االفتر 

 أساليب التدريس الفردية والسياقات واملهارات الفنية.

 

 ت مهتساؤال (: 3جدول )
ُ
 طرح لجميع املدربين قبل االنتقال إلى التدريب عبر اإلنترنتمة ت

 ردك التساؤالت

والحقائق عبر كيف ستطلع املتعلمين لديك على التوقعات  -

 اإلنترنت وتساعد في ضمان نجاحهم؟

 

ما هي املشاكل التي يمكن أن تتوقعها والتي قد يواجها املتعلمون  -

ف يمكنك تمهيد الطريق عند بدء الدورة التدريبية؟ كي

 للمتعلمين؟

 

كيف يمكنك تحويل األنشطة التعليمية التي تستخدمها في  -

 لوجه إلى البيئة االفتراضية؟الفصل الدراس ي املنعقد وجًها 

 

هل من املمكن استخدام املواد الخاصة بك "كما هي" أم أنك  -

ستحتاج إلى إعادة التفكير وتعديل كيفية تقديم املواد الخاصة 

 ك؟ب

 

كيف يمكنك استيعاب أنماط التعلم املختلفة عبر اإلنترنت؟  -

 كيف يمكنك تبني طرق تدريس مختلفة؟

 

تجهيز املتعلمين ليكونوا مسؤولين عن تعلمهم كيف يمكنك  -

 وتطورهم؟
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برأيك، ملاذا تعتبر املحاضرات )أحادية االتجاه( طريقة تدريس  -

 أقل إنتاجية في بيئة اإلنترنت؟

 

، املحاضرات قصيرة وقليلة. فكيف يمكنك االفتراض يفي الفصل  -

 تحقيق أهدافك التعليمية؟

 

االفتراضية قصيرة، فمن أين سيحصل بما أن جلسة التدريب  -

املتعلمون على املعلومات التي يحتاجونها للحصول على أهداف 

 التعلم؟

 

هل تعتبر أنشطة الفيديو والصوت واألنشطة اآلنية مفيدة في  -

 ريبية غير املتزامنة القائمة على النص؟ وضح ردك.الدورة التد

 

 

املدربون قادرون على تغيير إدراكهم عالوة على ذلك، ينبغي أن يكون 

قيمة نموذج التدريب وقبول قيمة التعلم االفتراض ي على أنها مساوية ل

لوجه. إال أن املدربين الذين يشعرون أن الطريقة  ااملنعقد وجهً 

خالل الفصل ها أن يكون التعلم فعال هي من الوحيدة التي يمكن ب

ك توجه في أن يكونوا ليس هنابأنه لوجه  االدراس ي املنعقد وجهً 

مناسبين لبيئة العمل عبر اإلنترنت. وينبغي أن يكون املدرب العامل عبر 

 اإلنترنت منفتًحا ومهتًما ومرًنا ومخلًصا.

تعويض النقص  عبر اإلنترنت قادًرا علىالعامل يجب أن يكون املدرب 

بيئة املادي في الفصل الدراس ي االفتراض ي من خالل إنشاء  في التواجد

داعمة من خاللها يشعر جميع املتعلمين بالراحة في املشاركة وخاصة 

عندما يعرفون أن مدربهم يمكن الوصول إليه. ويمكن أن يؤدي عدم 

القيام بذلك إلى عزل الفصل عن بعضهم البعض وعن املدرب ويؤدي 

 إلى بيئة تعليمية ضعيفة للغاية.

على استعداد إلعطاء ينبغي أن يكون املدرب العامل عبر اإلنترنت 

اهتمام على نحو فردي للمتعلمين ممن يحتاجون إلى مزيد من 

املساعدات. وأن تكون متفهًما ومنفتًحا ومرًنا أمر إلزامي للنجاح في 

 البيئة القائمة اإلنترنت.

عبر اإلنترنت الفصل الدراس ي القائم وفي هذا الصدد، يتطلب 

مبتكر. فنتيجة لذلك، استراتيجيات تدريس جديدة وتصميم تعليمي 

 انشاء الفصل الدراس ي املنعقد وجهً ينبغي أال يحاول املدربون إعادة إ

لوجه في ثوب التقديم عبر اإلنترنت، حيث يجب أن يكون املدرب الذي 

 دراسًيا ناجًحا عبر اإلنترن
ً

ت من دعاة التعلم التيسيري يقود فصال

 ولديه الثقة في هذا النظام من أجل إنجاحه.

ومع ذلك، من املهم أن تتذكر أنه ال يمكنك إنجاز هذا التحول بمجرد 

نقل محتوى الفصل الدراس ي عبر اإلنترنت، دون إجراء أي مراجعات. 

فمن املهم أيًضا عدم الوقوع في فخ التفكير بأن األساتذة العظماء ممن 

يتعاملون وجًها لوجه يصنعون بشكل تلقائي مدربين بارعين عاملين في 

افتراضية. فهناك اختالفات جوهرية بين كال نوعي التدريب،  بيئة

خاصة عندما يتعلق األمر بدور التكنولوجيا واستراتيجية إشراك 

 املتعلمين وتعدد املهام.

الجديد املتمثل يواجه املدربون العاملون في البيئة االفتراضية التحدي 

تي ف عن الطريقة الفي إشراك املتعلمين وتحفيزهم بشكل مختل

يقومون بها في الفصل. ففي حين أن مهاراتهم التدريبية املهنية الراسخة 

بالفعل ستنتقل إلى اإلطار القائم عبر اإلنترنت، إال تقديم دورة تدريبية 

ول أدناه افتراضية يتطلب قدًرا من تحسين املهارات. ويلخص الجد

لترتقي إلى التدريب ين نسقالجوانب الخمسة لرفع مهارات املدربين / امل

 االفتراض ي:
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 ين لترتقي إلى التدريب االفتراض ينسقجوانب رفع مهارات املدربين / امل(: 4جدول )

 نصائح واستراتيجيات جوانب التطوير

القيام بمهام متعددة 

 بشكل فعال

اد التعليمية. فسيحتاج املدرب في البيئة االفتراضية ال يقتصر فقط على تقديم املو  كونك مدرًسا في بيئة افتراضية

إلى أن يكون قادًرا على عرض املواد وإدارة املنصة والتفاعل مع املتعلمين وربما صياغة األسئلة واستطالعات الرأي، 

ن التقليل من أهمية التحضير عة والتحضير املناسب. فال يمككل ذلك في نفس الوقت. تتطلب هذه املهام السر 

 منسقاملمارسة والدورات التجريبية. على وجه الخصوص، سيساعد الفصل التجريبي املدرب، باعتباره مدرب / و 

 جديد في بيئة افتراضية، على ممارسة جميع جوانب الدور الذي سيقوم به.

ا. من املسلم به أنه البيئة االفتراضية إلى إتقانهيحتاج املدربون العاملون في  إن تعدد املهام من املهارات املهمة التي

ليس كل شخص ماهًرا في ذلك، ولكن من خالل التكرار، يمكن ألي شخص إتقانه. وباملمارسة، ستظهر القدرة على 

ا لكل من
ً
 ين واملتعلمين.نسقامل االجتياز والتفاعل مع جميع أجزاء الفصل الدراس ي االفتراض ي بسالسة وأقل إرهاق

كما هو موضح في القسم أعاله، تحتل التكنولوجيا في التدريب االفتراض ي مركز الصدارة. ففي حين أن املدرب  نولوجياالتك إتقان

العامل في البيئة املنعقدة وجًها لوجه قد يكون على دراية ببعض الجوانب التكنولوجية، إال أنه من املهم في الجلسة 

لتدريب على املنصة القائمة عبر اإلنترنت لراضية وقًتا قبلها البيئة االفت االفتراضية أن يستغرق املدرب العامل في

في املقام األول في بدء عملية التعلم وتسهيلها، بينما يمكن لفني  نسقواالعتياد عليها. ويتمثل دور املدرب / امل

تكشاف أي مشكالت قد تكنولوجيا املعلومات التعامل مع أي مشكالت فنية خلف الكواليس )على سبيل املثال، اس

 ه.توليها بمفرد نسقيواجهها املتعلمون وإصالحها(. ومع ذلك، هناك مسؤوليات فنية أصغر يمكن للمدرب / امل

االفتراض ي إلى التبديل بين الشاشات وعالمات التبويب واألنشطة،  نسقأثناء الجلسة، سيحتاج املدرب / امل

ات واستطالعات الرأي، وتتبع األسئلة املتدفقة عبر الدردشة واستخدام السبورات البيضاء، وإرسال االختبار 

 األنشطة تت واستخدام األدوات التفاعلية مثل املؤشرات. كل هذه
ً

طلب تدريًبا مكثًفا مسبًقا، وعمليات وفصوال

 تجريبية.

التدريب. لتدريب، من الصعب التنبؤ باملشكالت التكنولوجية وقد تنشأ أثناء جلسات احتى مع وجود الكثير من 

ا ومهنًيا وأن يتعامل مع املوقف بحنكة. وفي هذ نسقفمع وضع ذلك في االعتبار، يجب على املدرب / امل
ً
ه أن يظل هادئ

 األثناء، من املهم في التدريبات السابقة مع فني تكنولوجيا املعلومات االتفاق على أدوار ومسؤوليات واضحة.

تعزيز بيئة تعليمية 

 مشجعة

راضية طريقة جديدة وأحياًنا مصدر للخوف والشعور بعدم الكفاءة لدى بعض م في بيئة افتقد يكون التعل

العامل في البيئة االفتراضية متسًقا في مرحلة مبكرة من الجلسة  نسقاملدرب / املاملشاركين. فينبغي أن يكون دور 

 األقسام أعاله(. حتى يشعر الجميع بالراحة واالستعداد للتعلم )راجع بعض النصائح الواردة في

عالقة جيدة العامل في البيئة االفتراضية قادًرا على بناء  نسقتحقيًقا لهذه الغاية، يجب أن يكون املدرب / امل

والتواصل مع املتعلمين بطريقة تخلق الثقة وتشعرهم باالرتياح. ويمكن للتحية الشخصية للمتعلمين عند دخولهم 

 يف أثناء الجلسة( أن تقطع املساحة االفتراضية )توفر وقت التعر 
ً

ا طويال
ً
في إراحة املتعلمين. وباستخدام  شوط

النقاط التي أثاروها، يمكن للمدرب أن يجعلهم يشعرون بأنهم  أسماء املتعلمين عند اإلشارة إلى األسئلة أو

 مسموعون ويساعدهم على املشاركة بشكل أكثر فاعلية أثناء تعلمهم.

 ر حاجز الجمود أو أي نشاط إحمائي بسيط آخر.الجلسة االفتراضية بنشاط لكس من الناحية املثالية، قد تبدأ
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 اعداد الفصل الدراس ي املنعقد وجهً ا أو خبيًرا متخصًصا في إا بارعً منسًق من املهم التأكيد على أن كونك مدرًبا /  التدريس االفتراض ي

ال أنه باتباع بعض النصائح، فإن الخبرة املكتسبة في البيئة لوجه ال ُيترجم تلقائًيا إلى كونك مدرًبا افتراضًيا ممتاًزا. إ

 بال شك في أن يصبح مدرًبا افتراضًيا أفضل. ئمة وجًها لوجه ستساعد املدربالقا

خالل الجلسات االفتراضية الحية، من السهل الشرود عن املحاضرات، ال سيما مع األخذ في االعتبار العزل امللموس 

، ممن هم بطبيعتهم غير مرئيين وصامتين. فقد ينجرف املدرب أو الخبير إلى التشدق أو يلجأ بين املدرب واملتعلمين

 لى قإ
ً

من قضاء الوقت في تحليل املفاهيم املتشعبة. ويعزز استخدام الفيديو التعلم  راءة شرائح الباوربوينت بدال

  نسقوله املويوفر ملسة شخصية وهو فعال خصوًصا عند مساعدة املتعلمين على فهم ما يق
ً

من مجرد قراءة  بدال

 الشرائح.

تمكين ميزة التواصل املرئي، فال تزال هناك حاجة إلى درجة معينة ومع ذلك، حتى إذا تم إجراء جلسات تدريبية مع 

من التوجيه. سيكون الشعور بالراحة والترابط الذي يأتي من اإلشارات غير اللفظية للمتعلمين مفقوًدا. فإذا أراد 

مخفية عن بقية ن رؤية املشاركين، فيمكنهم تمكين ميزة التواصل املرئي في بداية املكاملة وإبقاء صورهم املنسقو 

 الفصل.

لكي يكون املدربون مؤثرون في إشراك املتعلمين ممن هم ال يستطيعون الرؤية أو السماع في كثير من األحيان، فهم  طرق اإلدارة

ليبهم. وبسبب العزلة امللموسة، فمن املرجح أال يكترث املتعلمون أو ينصرف في حاجة إلى أن يكونوا مبدعين في أسا

أنشطة أخرى، مثل التحقق من رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم أو تصفح وسائل التواصل االجتماعي، أثناء إلى 

صحهم بالحفاظ على التركيز ش يء، ومساعدتهم على االستمرار في التركي
ُ
 ز هو تحٍد آخر.سير الجلسات. وإن ن

عن قصد تجربة لجلسة تعليمية تفاعلية من املأمول أن يكون املدرب االفتراض ي الذي صمم الجلسة قد خلق 

وتجريبية واستكشافية وتقوم على األنشطة. ومع ذلك، هناك بعض االستراتيجيات البسيطة التي يمكن للمدرب / 

 امليسر استخدامها إلشراك املتعلمين.

 
ً

جر املتعلمين؛ إال ين إجراء تغييرات بسيطة لضمان املشاركة املناسبة. فالصوت الرتيب سيضلى املدرب، ينبغي عأوال

 من ذلك، ينبغي على املدربين إدراك الحفاظ على نبرة متفائلة وجذابة.
ً

 أنه بدال

أن تتضمن األمثلة  ويمكن أن يساعد تحريك العناصر املرئية على الشاشة أيًضا في تركيز انتباه املتعلمين. كما يمكن

متحركة متدرجة، ويمكن استخدام السبورات البيضاء عالمات اختيار ومؤشرات على الشرائح أو تتميز برسوم 

التفاعلية لتوضيح النقاط. وينبغي أن تتضمن أيًضا أسئلة املنسق الخاصة وأنشطة بسيطة الستكمالها على فترات 

 ركة املتعلمين بنشاط.مختلفة أثناء جلسة التعلم لضمان استمرار مشا

 

محفًزا للمتعلمين، من الضروري أن يشارك املدربون االفتراضيون في عملية إعادة التصميم والتحديث، لتعظيم نجاح التدريب االفتراض ي وجعله 

 مناقشتها أعاله. وعلى كل حال، املمارسة تصنع الكمال. تال سيما في الجوانب التي تم
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افعهم. 5  تقييم مدى استعداد املتعلمين للتكنولوجيا ودو

 للتدريب االفتراض ي 1دافع املتعلم -1

قبل الشروع في التدريب عبر اإلنترنت، من الضروري أن يقوم املدرب 

بتقييم مستوى تحفيز املشاركين لالنخراط في الفصل االفتراض ي الحي 

لتدريب في والتحقق من قدراتهم التكنولوجية وكذلك استعدادهم ل

ه، في الفصل ظل هذه الظروف. وبشكل عام، وكما هو موضح أعال 

الدراس ي االفتراض ي الحي، تلعب التكنولوجيا دوًرا رئيسًيا، ولكن قد 

تصبح عقبة أمام بعض املتعلمين ممن ليسوا على استعداد بعد أو 

 ليس لديهم الدافع لقبول هذا النوع من التدريب.

دة شخص لمشارك: من املستحيل مساعالدافع األساس ي الحقيقي ل

إذا لم يكن لديه الحافز، وال يشعر باملشاركة، وال يرى بالغ على التعلم 

 الرابط بين التدريب والعا
ً

، وال يمكنه لم الحقيقي، وال يشارك إال قليال

املساهمة بتجربته الخاصة وإذا لم يكن لديه "عالقة شخصية" مع 

 املدرب.

هم الدافع ملتابعة ملشاركين في التدريب لديمن املفترض أن األشخاص ا

واالستثمار فيها. ويتم تأسيس الدافع الحقيقي في العالقات بين  الدورة

الشخص وموضوع معين. فاهتمامات املشارك هي نتيجة لتجاربه، 

واإلملام بنشاط ما يميل إلى إثارة اإلعجاب به. وهناك عوامل أخرى مثل 

، ووجود اآلخرين والشعور النجاح الشخص ي، واختبار الذات

لدافع. فعندما يذكر املشاركون أنهم "ليس باملنافسة قد تؤثر على ا

لديهم الدافع"، قد يتساءل املدرب عن كيفية تطوير الدافع. وفي 

الواقع، ليس هذا هو السؤال الذي يجب طرحه. يتعلم البالغون فقط 

د دفعوا عند الشعور بالحاجة إلى ذلك، وهذا ينطبق سواء كانوا ق

 ب العمل باملشاركة.مقابل تدريبهم بأنفسهم، أو حال أمرهم صاح

من أجل إثارة اهتمام املشاركين وتحفيزهم في جلسة التدريب الخاصة 

 بك، ينبغي عليك:

إرسال تعليمات املشاركين الستخدام املنصة واالتصال بها  -

 مسبًقا،

 إرسال توقعات عن النشاط التدريبي في وقت مبكر، -

التدريبية ركين بأهداف التعلم وبعض املواد املشا مشاركة -

)الدرس بنظام التعلم املقلوب( للتشجيع على النقاش واملشاركة 

 الفعالة،

الحفاظ على تواصل منتظم مع املشاركين للرد على أسئلتهم  -

 وتقديم الدعم عند الضرورة.

 للمشاركين في التدريب عبر اإلنترنت، 2فيما يتعلق بالجانب التحفيزي 

للتعلم عن بعد. وهي تشمل  فقد ارتبطت عوامل مختلفة بقبول أكبر

الكفاءة الذاتية، والدافع الداخلي والخارجي، باإلضافة إلى خصائص 

 االستقالل، والتوجيه الذاتي، والسير نحو الهدف، واالهتمام.

 

 للمتعلميناالستعداد التكنولوجي  -2

ن يمثل تحدًيا كبيًرا ال يزال ضمان االستعداد التكنولوجي للمشاركي

يبية افتراضية. وفي الواقع، يوص ى بالتأكد للمدرب في أي جلسة تدر 

من أن جميع املتعلمين لديهم مستوى الكفاءة الالزم لتشغيل املنصة 

 التي سيتم استخدامها خالل الجلسة.

مار في منصة موثوق بها وقوية نتيجة لذلك، من املهم االستث

رنت. فهناك بعض العوامل التي يجب ومخصصة للتدريب عبر اإلنت

، مثل سمعة املنصة، وحجم 3منصة مناسبةمراعاتها عند اختيار 

الجمهور، واملواد التي سيتم استخدامها للوصول إلى الفصل الدراس ي 

االفتراض ي، سواء الجلسة ستكون مباشرة أو مسجلة مسبًقا، 

لوظائف التقنية مثل تحميل املحتوى املستضاف، ومشاركة ا

ات التي ملحتوى، ومشاركة امللفات بأمان وإرسال الرسائل، واألدو ا

تسمح للمشاركين بالرد على األسئلة التي تظهر على الشاشة أو 

مخاطبة معلمهم بشأن دروسهم. فيجب على املدرب حينئذ التحقق 

امها. وتم اقتراح استبيان في من مستوى كفاءة املشاركين الستخد

 نولوجية وخبراتهم السابقة.مهاراتهم التك كوسيلة لتقييم (4)امللحق 

 

                                                           
 جلسة التدريب االفتراض ي (، استبيان مصمم لتقييم مستوى دوافع املشاركين في3انظر امللحق ) 1
 .2016هارتنت، ماجي، أهمية التحفيز في التعلم عبر اإلنترنت،   2
 comparison-classroom-https://www.softwareadvice.com/lms/virtual مقتبس من  3

https://www.softwareadvice.com/lms/virtual-classroom-comparison
https://www.softwareadvice.com/lms/virtual-classroom-comparison
https://www.softwareadvice.com/lms/virtual-classroom-comparison
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لضمان نجاح الجلسات االفتراضية الحية، من املفيد تذكير املشاركين 

مسبًقا بجلسة اإلرشادات الفنية للتدريب عبر اإلنترنت في بيئة متزامنة. 

 مراعاة التعليمات التالية:وينبغي على املشاركين 

خرى: إن استمرار تشغيل أثناء الجلسة، أغلق جميع البرامج األ  -

ثير كبير على سرعة التنزيل من اإلنترنت. فبمجرد أن البرامج له تأ

ميجابت في الثانية، سينخفض أداء  5تكون السرعة أبطأ من 

 الدورة التدريبية.

ين التحقق من أن تحقق من سرعة اإلنترنت: ينبغي على املشارك -

ثر )يمكن ميجابت في الثانية أو أك 5سرعة اإلنترنت لديهم 

 http://www.speedtest.net.(استخدام اختبار السرعة على 

استخدم اتصال إنترنت سلكي: ال يدعم االتصال الالسلكي بشكل  -

ن نظًرا لضعف جودة كامل الفصل الدراس ي االفتراض ي املتزام

 الصوت.

نصات، سيكون ابدأ في وضعية كتم الصوت: ففي معظم امل -

على كتم صوت امليكروفونات لجميع  للمدرب أو املقدم القدرة

املشاركين باستثناء املتحدث. وفي جميع األحوال، من املمارسات 

الجيدة تذكير املشاركين للتأكد من أنهم على دراية بوضعية كتم 

ث يمكن أن تتسبب امليكروفونات املتعددة املفتوحة الصوت، حي

 والتشويش. في حدوث الضجيج

تحقق من خصائص الصوت لديك ولدى جميع املشاركين في  -

راٍق  ببداية الجلسة: تحية املشاركين واحًدا تلو اآلخر هي أسلو 

جًدا لهذا الغرض. ويؤدي إجراء فحص الصوت إلى تجنب التشتت 

للمشاركين وتوفير الوقت لهم أثناء األنشطة التعليمية. كما 

شاركين استخدام فحص الصوت يمكنك أيًضا أن تطلب من امل

 التلقائي في كل مرة يقومون بتسجيل الدخول.

تجنب استخدام مكبرات الصوت: سيضمن استخدام سماعة  -

مع ميكروفون إلقاء جيد، وتوفير صوت أفضل،  1USBرأس 

 وتجنب الصدى املزعج.

 

 
 

                                                           
for-options-rophonemic-best-production/the-DE/blog/media-https://litmos.com/de-االطالع على املقترحات املوجودة على الرابط التالي:  ر سماعة رأس مناسبة، فيمكنكمن أجل اختيا  1

 professional-rainingt-the 

http://www.speedtest.net/
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
https://litmos.com/de-DE/blog/media-production/the-best-microphone-options-for-the-training-professional
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 التخطيط والتصميم للفصول الدراسية االفتراضية الحية -6

اإلنترنت تحديات فريدة، ولكنه يفتح  تدريب الحي عبريواجه تصميم ال

التعلم. أيًضا الكثير من االحتماالت املثيرة للمشاركة وتنشيط عملية 

ومع ذلك، فإن تصميم دورة تدريبية افتراضية عالية الجودة يتطلب 

وقًتا وجهًدا. ويحتاج املدرب / املنسق العامل في بيئة افتراضية إلى 

الوقت والجهد في تخطيط وتصميم وبناء دورة  تكريس قدر كبير من

 تدريبية افتراضية.

ما إذا كان  ونتيجة لذلك، يعتمد الوقت املطلوب بشكل أساس ي على

تصميًما لدورة افتراضية جديدة أو مراجعة / تهيئة لدورة تدريبية وجًها 

. ولضمان نجاح هذه العملية، يجب على املدرب االفتراض ي وضع 1لوجه

ضمن إطار زمني محدد ومناسب وتحديد األهداف /  خطة واقعية

 هائية.املعايير واملواعيد الن

لوجه إلى فصل افتراض ي حي لتحويل فصل التدريب املنعقد وجًها 

بنجاح، ينبغي على املدرب أن يأخذ في االعتبار ثالثة عناصر أساسية، 

 وهي: الوقت والتفاعل والحجم.

الفصل الدراس ي االفتراض ي من املرجح أن يكون توقيت : الوقت -1

أقصر من الفصل املنعقد وجًها لوجه. ويساعد التحرك بوتيرة أسرع 

مشاركة املشاركين في محتوى التعلم. باإلضافة أيًضا في الحفاظ على 

إلى ذلك، ستكون األطر الزمنية للنشاط أقصر بالنسبة ملعظم 

ول دراسية التدريبات املنعقدة وجًها لوجه والتي يتم تحويلها إلى فص

افتراضية. فعلى سبيل املثال، في الجلسة التي تنعقد وجًها لوجه، 

دقيقة )دقيقتان لكل شخص  30سيستغرق تقديم املشاركين حوالي 

ا(، بينما في الفصل االفتراض ي الحي،  75في مجموعة مكونة من 
ً
مشارك

 سيستغرق ذلك دقيقتين عبر غرفة الدردشة.

يكون تكرار وجودة ض ي الحي، يجب أن في الفصل االفتراالتفاعل:  -2

التفاعل مع املتعلمين أكبر مما هو عليه في الفصل الدراس ي املنعقد 

جه من أجل جذب انتباه املشاركين. ولتحقيق هذه الغاية، وجًها لو 

ينبغي على املدرب تغيير املادة من خالل تضمين مجموعة متنوعة من 

كرر مع املتعلمين مثل األنشطة الهادفة التي تسمح بالتفاعل املت

يجب على املدرب اعتماد أسلوب تدريب تفاعلي وحيوي )يحظر 

 استخدام أسلوب املحاضرة(.

ًما ملا ال يزيد عن ينبغي أن يكون الفصل االفتراض ي مصم: الحجم -3

 مشار  15
ً
في كل جلسة. وفي الواقع، من املرجح أن العدد كبير من  اك

املشاركين في الفصل االفتراض ي الحي إلى تفاعل أقل مع املتعلمين، مما 

 سيكون له تأثير سلبي على عملية تطوير املهارات الجديدة.

ملحاضرة وفي مثل هذه الحاالت، يميل املدرب إلى العودة إلى طريقة ا

 علمين.بدون أي تفاعل مع املت

 

  التحليل)  2ADDIEصمم برنامجك التدريبي بناًء على نموذج 

فهذا النموذج مناسب  والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم(:

لوجه.  امتزامن مشابه للفصل املنعقد وجهً لتصميم تدريب افتراض ي 

 عمة.اوسيساعدك على إجراء تدريب فعال وأدوات د

 

 :ADDIEنموذج ت واخط

تحليل لتحديد ما يحتاج املتعلمون إلى معرفته أو تحقيقه بعد  -

 التدريب،

تصميم مواصفات املشروع لتحديد هيكل وأهداف وغايات  -

 املحتوى،

 تطوير أو إنتاج املواد التجريبية والنهائية، -

 عرضها،تنفيذ املواد أو  -

 تقييم البرنامج. -

                                                           
 ي مراجعاتمن املهم التأكيد على أن االنتقال إلى البيئة االفتراضية ال يمكن أن يتم بمجرد نقل محتوى الفصل الدراس ي عبر اإلنترنت، دون إجراء أ  1
 service.org/sites/default/files/A11%20ADDIE%20Presentation%20Materials.pdf-http://www.mass ملزيد من املعلومات، اطلع على الرابط التالي  2

http://www.mass-service.org/sites/default/files/A11%20ADDIE%20Presentation%20Materials.pdf
http://www.mass-service.org/sites/default/files/A11%20ADDIE%20Presentation%20Materials.pdf
http://www.mass-service.org/sites/default/files/A11%20ADDIE%20Presentation%20Materials.pdf
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استطالعات الرأي واالختبارات وطرح األسئلة واستخدام السبورة 

 وما إلى ذلك. باإلضافة إلى ذلك،البيضاء والجلسات الفرعية 

 

 
الخاصة بك املعدة للفصول قم بمراجعة وتعديل املواد  -

تعليمية قصيرة ومصممة ملنعقدة وجًها لوجه وتنظيم سالسل ا

ففي الفصل االفتراض ي، غالًبا ما يجلس  حسب االحتياج:

املشاركون خلف شاشة ويكون مستوى انتباههم كبير. فمن 

املستحسن أن يتركز اهتمام املتعلمين على املحتوى املستهدف 

دقيقة لكل منها  15-10وأال تدوم السلسلة التعليمية أكثر من 

كثر ا واحًدا فقط في كل مرة. وأي ش يء أوتغطي مفهوًما أو موضوعً 

من ذلك سيؤدي إلى فقدان عقول املشاركين للتركيز )انظر 

أدناه حول كيفية تهيئة جلسة وجًها لوجه بما يتناسب  5الجدول 

 مع الفصل االفتراض ي الحي(.

 اضبط املحتوى الخاص بك على الفصل الدراس ي االفتراض ي: -

زة ومؤثرة مع االحتفاظ بالنص قم باللجوء إلى إنشاء مرئيات محف

حد األدنى )يجب أن تحتوي كل شريحة على نقطة رئيسية إلى ال

واحدة ويجب أن ينتقل العرض التقديمي إلى الشريحة التالية كل 

دقيقة إلى دقيقتين(. ويوص ى باستخدام برنامج لعمل عروض 

تقديمية تفاعلية تستند إلى مجموعة واسعة من ميزات التعلم 

 املحفزة.

 

 

 

 

 التقييم

هائي من قيم ما إذا كان املنتج الن

التعلم فعال. وقم بإجراء 

الالزمة، ثم ُعد إلى التحديثات 

 مرحلة التحليل

 التطوير

اجعل تجربة التعلم الخاصة بك تنبض 

 بالحياة من خالل بناء منتجك النهائي

 التنفيذ

 قم بتوزيع منتج التعلم النهائي على جمهورك

 التصميم

بناًء على تحليلك، اتخذ قرارات مستنيرة 

 لتصميم أفضل تجربة تعليمية ممكنة

 التحليل

قم بتحليل وضعك لفهم الثغرات التي 

 تحتاج إلى سدها
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 وجًها لوجه بما يتناسب مع الفصل االفتراض ي الحي كيفية تهيئة جلسة :(5الجدول )

 التدريب االفتراض ي وجًها لوجه 

 
 املدة

  ساعات في املجمل 6  ساعة في املجمل 24

 
ما قبل 

 الجسلة

أداة تشخيص  –التقييم الذاتي  -

 )النسخة الكاملة( االشخاصتطوير 

اإللكتروني: املبادئ التعلم دورة  -

 –ارة الخاصة باتفاق تيسير التج

النزاهة، املساواة بين الجنسين، 

 والتنوع

قراءة وتحليل وثيقتي منظمة  -

الجمارك العاملية )إطار منظمة 

الجمارك العاملية للمبادئ 

واملمارسات بشأن االحتراف الجمركي 

ودليل تنفيذ إدارة املوارد البشرية 

الكفاءة في بيئة إدارة القائمة على 

 الجمارك(.

12 

 بع الشخص يإضفاء الطا  - ساعة

الوعي، رسائل البريد اإللكتروني، قراءة املستند  -

 مسبًقا، وما إلى غير ذلك.

 توقعات املتعلم بناًء على استبيان ُيرسل مسبًقا -

 تطوير االشخاصأداة تشخيص  –التقييم الذاتي  -

املبادئ الخاصة باتفاق تيسير دورة التعلم اإللكتروني:  -

 نسين، والتنوعالنزاهة، املساواة بين الج –التجارة 

وضع اللمسات األخيرة على أهداف التعلم والنتائج  -

 املراد تحقيقها

 

 القيمة املضافة 

أنشطة ما قبل التعلم: دراسة حالة )هيئة وقانا  -

لإليرادات(، مسح بيئي ملنظمة الجمارك العاملية. ردود 

الجمارك على املسح البيئي، أدوار إدارة املوارد البشرية 

 (.2016 )ديف أولريتش ،

3 

 ساعات

 
خالل 

 الجلسة

أنشطة لكسر الجمود في بداية  -

 التعارف

 كلمة ترحيبية -

مخطط الدورة واألهداف واملسائل  -

 العملية.

1.5 

 ساعة

نشاط كسر الجمود االفتراض ي وكلمة الترحيب  -

 الدردشة.باستخدام وضعية 

20 

 دقيقة

البيئة الجمركية: ماذا يعني ذلك  -

 )عرض حي( إلدارة املوارد البشرية؟

دراسة حالة )هيئة وقانا لإليرادات(  -

 )تمرين جماعي(

املسح البيئي ملنظمة الجمارك  -

 العاملية )عرض حي(

3 

 التفاعل  ساعات

األسئلة واألجوبة بكاملها بناًء على العمل املنجز جلسة  -

 قبل الجلسة )جلسة تفاعلية وجذابة(.

 علم املستمرالت 

سيتم مشاركة اإلجابات الصحيحة من قبل املشاركين  -

 عبر البريد اإللكتروني ملزيد من االطالع.

45 

 دقيقة



 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 35

 

الردود الجمركية على املسح البيئي  -

 )عرض حي(

نظام إدارة املوارد البشرية املتكامل:  -

القيمة لألداء نموذج تشغيلي لخلق 

 الجمركي )عرض حي(

الصياغة، في مجموعة، لدراسة  -

حالة ومذكرة مفاهيمية لصالح 

دارة املوارد البشرية في تحديث إ

سياق الجمارك وتأييد االقتراح 

 ملمارسات مجموعة اإلدارة العليا(

3 

 التشجيع  ساعات

 دردشة / اختبار سريع باستخدام املنصة -

واالختبارات باستخدام املنصة استطالعات الرأي  -

 .لتقييم معرفة كل متعلم
 

 التعلم االجتماعي  -

 استخدام باوربوينت(املفهوم الرئيس ي )رسوم بيانية ب -

 مشاركة الخبرات واملعرفة )األقران( -

 املراد تذكرهاالرئيسية والنقاط الرسائل  -

 التفاعل 

دراسة حالة ومذكرة مفاهيمية لصالح تحديث إدارة  -

جلسة أسئلة وأجوبة كاملة بناًء على  -املوارد البشرية 

 العمل املنجز قبل الجلسة )جلسة تفاعلية وجذابة(.

 ملستمرالتعلم ا 

سيتم مشاركة أي مبدأ مع املشاركين ملزيد من االطالع  -

 وتحسين مبدأهم.

50 

 دقيقة

أدوار قسم إدارة املوارد البشرية  -

 الجمركية )عرض حي(

املوارد البشرية في شرح أدوار  -

اإلجراءات واألنشطة اليومية )تمرين 

 جماعي(

3 

 تنبيه  - ساعات

املنصة استطالعات الرأي واالختبارات باستخدام  -

 .لتقييم معرفة كل متعلم

 التعلم االجتماعي  -

 املفهوم الرئيس ي )رسوم بيانية باستخدام باوربوينت( -

 مشاركة الخبرات واملعرفة )األقران( -

 والنقاط الرئيسية املراد تذكرهاالرسائل  -

-  

 االستنباط -

30 

 دقيقة
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جلسة أسئلة وأجوبة كاملة بناًء على العمل املنجز قبل  -

 جذابة(.الجلسة )جلسة تفاعلية و 

 
 ما بعد الجلسة

 مهمة ما بعد التدريب )عرض حي( -

 اختتام وإنهاء التدريب )عرض حي( -

1.5 

 ساعة
 تقييم الفعالية 

 الرئيسية املراد تذكرهاالنقاط  -

 التعقيب واملناقشة –التقييم التحصيلي  -

 استبيان عبر اإلنترنت -

 املهمة وسبل املض ي قدًما -

35 

 دقيقة

 

الواردة في الجدول أدناه للتنظيم واإلعداد الناجح لبرنامجك التدريبي؛ يوضح الجدول أدناه تفاصيل متوسط عبء العمل  اتبع املؤشرات -

 املتوقع.

 (: خطوات لبرنامج تدريب افتراض ي ناجح6الجدول )

 عبء العمل املتوقع املسؤول األنشطة

 التحليل

تحديد وجمع وتحليل جميع العناصر التي 

 :ه تصميم البرنامج التدريبيستعمل على توجي

 احتياجات التدريب -

 خصائص واحتياجات املتعلم -

تقييم دوافع املتعلمين للتدريب  -

 االفتراض ي

 جاهزية املتعلمين للتكنولوجيا -

قسم إدارة املوارد البشرية بدعم من الخبراء 

 واملدربين املتخصصين

 من شهر إلى شهرين

 التصميم

وتتطلب  هذه هي الخطوة املهمة في العملية

قدًرا كبيًرا من الوقت. وتتكون من تحديد 

وتعريف أهداف التعلم وعناصر املحتوى التي 

 البرنامج:سيتم تغطيتها في 

بناًء على  1حدد أهداف التعلم الواقعية -

 تحليل االحتياجات

إذا كانت املادة موجودة وتحتاج إلى  - الخبراء واملدربون املتخصصون 

 تهيئة: أسبوعان.مراجعة / 

إذا لم تكن املادة موجودة: أسبوعان أو  -

 ثالثة.

                                                           
واألنشطة والتقييمات التي تتوافق مع هذه األفعال: ضمن جدول البيانات املفيد هذا أيًضا أفكاًرا للمهام يمكن استخدام دليل مستويات تصنيف بلوم هذا للعثور على أفعال ألهدافك التعليمية. ويت 1

 https://drive.google.com/file/d/0B8MKcD1rcHnkRjBESTIPU2RTS2s/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8MKcD1rcHnkRjBESTIPU2RTS2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8MKcD1rcHnkRjBESTIPU2RTS2s/view
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تحديد الهيكل العام )السيناريو أو مسار  -

التعلم( والتقسيم )الوحدات النمطية، 

 (1طةالتسلسالت، األنش

 .تطوير التسلسل التربوي  -

 التطوير

 تطوير املحتوى وأنشطة التدريب: -

تطوير دليل املدرب / املنسق ومواد  -

 املشاركين؛

وى واملواد املحددة في صياغة كل املحت -

 مرحلة التصميم أو الحصول عليها

املوارد املوجودة التي يمكن استخدامها  -

 تكييفها؛أو 

 إلى غير ذلك. -

إذا كانت املادة موجودة وتحتاج إلى  - الخبراء واملدربون املتخصصون 

 تعديل: أسبوع من بعد مرحلة التصميم.

في حالة عدم وجود املادة: أسبوع أو  -

بعد مرحلة التصميم أسبوعان من 

اعتماًدا على ما إذا كانت تتطلب مواد 

غير وسائط متعددة )فيديو ، لعبة ، إلى 

 ذلك(.

 التنفيذ )التقديم(

إرسال استبيان الجاهزية التكنولوجية  -

 للمتعلمين ودوافعهم

إرسال تعليمات للمشاركين الستخدام  -

املنصة واالتصال بها )عنوان محدد 

لتدريب، ودليل موقع املوارد املوحد ل

 املستخدم، وما إلى ذلك(

 إرسال توقعات للنشاط التدريبي. -

املشاركين أهداف التعلم شارك مع  -

وبعض املواد التدريبية )الدرس بنظام 

التعلم املقلوب( لتشجيع املناقشة 

 واملشاركة الفعالة.

أرسل املهام الضرورية / املطلوبة أو مواد  -

 .القراءة للمشاركين

اصل دائم مع املشاركين الحفاظ على تو  -

لإلجابة على أسئلتهم وتقديم الدعم إذا 

 لزم األمر.

قبل جلسة على األقل أسبوعين  - خبراء ومدربون متخصصون 

 التدريب مع املتابعة املنتظمة.

تدرب على جلستك حتى تشعر بالراحة  -

 تجاه املواد وبيئة اإلنترنت الخاصة بك.

 لجلسةيوم واحد قبل ا - خبراء ومدربون متخصصون 

 دقيقة قبل بدء الجلسة 60 - خبراء ومدربون متخصصون  الدخول إلى املنصة -

                                                           
 event-training-virtual-great-a-planning-practices-https://learningsolutionsmag.com/articles/1382/best (: ل املنتجوذج املخطط لجلسة تدريب افتراضية )دليل املنسق / دليانظر نم 1

https://learningsolutionsmag.com/articles/1382/best-practices-planning-a-great-virtual-training-event
https://learningsolutionsmag.com/articles/1382/best-practices-planning-a-great-virtual-training-event
https://learningsolutionsmag.com/articles/1382/best-practices-planning-a-great-virtual-training-event
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التحقق من الصوت لدي ولدى جميع  -

 املشاركين

التحقق من الخيارات املرئية لديك ولدى  -

 جميع املشاركين

 البدء بنشاط كسر جمود التعارف -

 قبل الجلسةإعطاء املشاركين اختبار  -

 ركينخالل الجلسة، التفاعل مع املشا -

 استخدام جلسات متعددة قصيرة -

 استراحة بعد كل جلسةمنح املشاركين  -

 تنظيم الجلسات الفرعية -

 دقيقة( 15إلى  10في البداية )من  - خبراء ومدربون متخصصون 

 دقيقة( 20إلى  15في البداية )من  -

 كل دقيقتين أو ثالث دقائق -

دقيقة دون تجاوز الثالث  45إلى  40من  -

 ساعات في اليوم

 دقيقة 60أو  45ئق كل دقا 10 -

 دقيقة 25إلى  15من  -

 1التقييم

إعطاء املشاركين اختبار بعد الجلسة  -

 )تقييم التعلم(

الطلب من املشاركين التعقيب على كيف  -

جرت األمور بالفصل إما باستبيان أو 

 شفهي

 إعطاء التعقيبات للجمهور  -

 في نهاية الجلسة - خبراء ومدربون متخصصون 

 يوم واحد بعد جلسة التدريب - خبراء ومدربون متخصصون  ية لكل مشارك إعطاء تعقيبات افتراض -

 متابعة عملية تقييم التدريب - إدارات املوارد البشرية وتنمية املوارد البشرية تقييم ما بعد الجلسة

 شهرين من بعد التدريبالتطبيق:  -

شهر بعد  12إلى  6النتائج والتبعات: من  -

 التدريب

 

م أعاله، يعد التدريب االفتراض ي الحي أكثر طلًبا من كما هو مذكور في األقسا

التدريب املنعقد وجًها لوجه ويتطلب استثماًرا كبيًرا من حيث الوقت والجهد من 

 جانب جميع الجهات التدريبية الفاعلة.

كانت خريطة التعاطف من بنات األفكار التي طورها ديف جراي، مؤسس 

XPLANEمل من خالل فهم احتياجات األشخاص ، لدعم عملية اتخاذ قرارات الع

اآلخرين. وكان الغرض منها أن تكون أداة لتحديد العمالء لفهم ما قد ينجح في 

 األعمال التجارية.

تعلق بمجموعة معينة من األشخاص خريطة التعاطف هي أداة لالستنارة فيما ي

ي، من خالل التفصيل، مثل رسم الخرائط الذهنية أو إجراء جلسة العصف الذهن

 .ويمكن استخدامها الكتساب فهم أفضل لجمهورك

، وجد العديد من املدربين / املنسقين أنفسهم 19 ومع ذلك، في بداية أزمة كوفيد

افتراضية دون تلبية متطلبات هذا النوع من مجبرين على تقديم دورات تدريبية 

ريب التدريب، واضطروا إلى إعادة استخدام مواد التدريب املستخدمة في التد

 املنعقد وجًها لوجه دون تكييفها بأي شكل من األشكال.

عالوة على ذلك، يميل بعض املدربين إلى التركيز أكثر من الالزم على العرض 

هدافهم التعليمية واحتياجات املشاركين كمتعلمين التقديمي النهائي، تاركين أ

نسقين معضلة بالغين. فنتيجة لذلك، يمكن أن يواجه العديد من املدربين / امل

عدم فهم جمهورهم، وينتهي بهم األمر بعرض ال يهتم به أحد وقد يشعر البعض 

  باالستياء منه.

                                                           
 leguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessmenthttps://s ملزيد من األدوات، انظر الرابط التالي:  1

https://sleguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessment
https://sleguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessment
https://sleguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessment
https://sleguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessment
https://sleguidance.atlassian.net/wiki/spaces/BL/pages/36962536/planning+for+assessment


 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 39

 

بشكل فعال، يجب  الكتساب فهم واضح لعملية تعلم الجمهور والقدرة على دعمها 

على املدرب / املنسق تحديد احتياجات املشاركين وآمالهم وتطلعاتهم، ومحاولة 

عند تصميم العرض التقديمي وتقديمه. وللنجاح في هذا  وضعها في االعتبار

 12التمرين، يوص ى باستخدام خريطة التعاطف.

 :يوضح الشكل أدناه الخطوات الرئيسية ألنشطة هذه األداة

 (2017( خريطة التعاطف )ديف جراي، 3)شكل 

 لوحة خريطة التعاطف

 

خذها املدرب / املنسق في فيما يلي األسئلة الرئيسية التي ينبغي أن يأ

 االعتبار عند تصميم وتقديم جلسة افتراضية حية 

 . من الذي نتعاطف معه؟1

 . ما الذي يتعين عليهم القيام به؟2

 . ماذا يرون؟3

 . ماذا يقولون؟4

 . ماذا يفعلون؟5

 . ماذا يسمعون؟6

 آلالم واملكاسب(؟. بماذا يفكرون ويشعرون )ا7

 :ستخدام خريطة التعاطف بفعاليةيلخص الجدول أدناه كيفية ا

                                                           
 2017نسخة جديدة من خريطة التعاطف تم إصدارها في   1
 head-users-a-inside-ttingge-to-guide-a-mapping-https://www.uxbooth.com/articles/empathy لالستخدام العملي لهذه األداة، انظر:  2

 مع من نتعاطف؟
 ما الذي يريدون فعله؟

 ماذا يسمعون؟

 ماذا يرون؟

 ماذا يقولون؟

 ن؟ماذا يفعلو 

 فيما يفكرون ويشعرون؟

 الهدف

 مكاسب آالم

https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head
https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head
https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head
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 (: الخطوات واألنشطة لبناء خريطة التعاطف7جدول )

 األنشطة الخطوات

رسم خريطة التعاطف لكل شخصية. وهذا يعني أنه إذا كان لديك  - . تحديد النطاق والغرض1

تعيين خريطة تعاطف لكل العديد من الشخصيات، فسيتعين عليك 

 شخصية.

 .ي لرسم خرائط التعاطفحدد غرضك األساس  -

تأكد من حصولك على جميع املشاركين واملواد املطلوبة )السبورة  . الحصول على املواد واملوارد2

واملالحظات الالصقة وأقالم التحديد(. وستبدو النتيجة إلى حد ما مثل 

 الرسم التوضيحي.

 
نوعية والكمية لجمع استخدم النهج الثالثي. واستخدم األدوات ال - البيانات. تجميع 3

البيانات املوثوق بها )املقابالت والدراسات امليدانية ومجموعة التركيز 

 واالستطالعات، وغيرها(.

 بمجرد جمع البيانات، تابع عن طريق التخطيط مع فريقك. فيجب على . قم بإنشاء مالحظات الصقة لكل ربع4

بعد ذلك الجميع قراءة البحث بشكل فردي. ويمكن ألعضاء الفريق 

 ملء املالحظات الالصقة التي تتوافق مع املربعات األربعة.

وأخيًرا، يمكن للمشاركين إضافة مالحظاتهم إلى الخريطة املوجودة على 

 السبورة البيضاء.

املشاركين تجميع املالحظات املتشابهة التي تنتمي إلى كفريق، ينبغي على  . تجميع البيانات وتوليفها5

بغي عليهم بعد ذلك اختيار مجموعات بمواضيع تمثل نفس املربع. وين

كل مجموعة. وبمجرد تجميع خريطة التعاطف الخاصة بكم، يمكنكم 

البدء في تحديد ومواءمة نتائجكم كفريق. ما هي املوضوعات التي 

هي املوضوعات املوجودة في ربع واحد تكررت عبر جميع املربعات؟ ما 

 همنا؟فقط؟ ما هي الثغرات املوجودة في ف

إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى مزيد من التفاصيل أو لديك احتياجات  . التحسين والتخطيط6

فريدة، فيهئ الخريطة من خالل إدخال مربعات إضافية )مثل األهداف 

 للمربعات املوجودة. في املثال أدناه( أو عن طريق زيادة الخصائص
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سيسمح اتباع هذه الخطوات للمدرب باكتساب فهم 

عمق الحتياجات املتعلمين التدريبية وآمالهم أ

وتطلعاتهم. فعلى هذا األساس، ينبغي أن يكون 

املدرب قادًرا على تحديد أهداف التعلم والتأكد من 

أن اإلطار املفاهيمي للوحدة )دليل املتعلم، 

واألنشطة، واملهام، واملواد / التكنولوجيا 

 والتقييمات( يتوافق معها.

يل العمل املفاهيمي قدر اإلمكان ينبغي أن يتم تفص

لتزويد املتعلمين بنظرة عامة عن كل وحدة تتضمن 

ما يجب عليهم تعلمه )الكفاءات / األهداف(، وبأي 

وسيلة )نشاط، مهمة، مادة، تقنية و / أو تقييم(، 

 عبر اإلنترنت( ومتى )اإلطار الزمني(.وأين )

 باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على املدرب / املنسق أن

يضع في اعتباره عند تصميم التدريب االفتراض ي أن 

تعلم الكبار ال يحدث فقط من خالل اكتساب 

املعلومات وتشغيلها، ولكنه يخضع لعملية تحول 

ويعدلها. حيث يكتسبها املتعلم ويطبقها ويظهرها 

وتأخذ هذه النظرة الشاملة للتعلم في االعتبار حالة 

يوضح الشكل أدناه . و 1املتعلمين واالعتبارات البيئية

 دورة تعلم الكبار:

 

 املراحل األربع لدورة تعلم كولب(: 4شكل )

 
وفًقا لكولب، ال يكتسب املتعلم املعلومات من خالل الخبرات امللموسة 

فحسب، بل يستعملها من خالل التفكير والتجريب، ويختبر نظريات 

 جديدة حتى يصل في النهاية إلى مستوى من الكفاءة.

االستنتاجات التي ث التفكر بناًء على التجربة، ويتم صياغة يحد

تتضمن أفكاًرا جديدة. ثم يتم استخدامها لتوليد تجارب جديدة، وبدء 

 العملية مرة أخرى. وتتضمن دورة التعل
ً

من التعلم  م لكولب كال

 االستقرائي واالستنتاجي:

 يقصد بالتعلم االستقرائي التجربة واستخالص النتائج منها -

 قاعدة ويطبقها على املوقفبدأ التعلم االستنتاجي بمبدأ أو ي -

 ا.إن تضمين كال شكلي التعلم في الدورة هو ما يجعلها قوية جًد 

في املفاهيم املجردة، يحاول البالغ إقامة روابط سببية ويسعى إلى 

يسعون، بوعي إلى حد ما، إلى تطوير . وبالتالي، فإنهم تفسير التجربة

خطط مفاهيمية متماسكة تدمج بشكل مناسب املالحظات التي تم 

 إجراؤها خالل املراحل السابقة.

في التجريب النشط، يتم توجيه البالغين ملقارنة خريطتهم املفاهيمية 

لية بالواقع، ويسعون لتطبيق معارفهم الجديدة لحل املشكالت العم

 ع.أو لتحسين الوض

يجب أن يكونوا منتبهين لنتائج تجاربهم وأن يكونوا مستعدين إلعادة و 

 فحص أفكارهم عندما ال تؤدي التجربة إلى النتائج املتوقعة.

                                                           
 بناء على نظرية كولب  1

 تجربة ملموسة

 "الشعور"

املالحظة 

 العاكسة

 "الحظ"

التجريب 

 النشط

 "افعل"

 املفاهيم املجردة

 "فكر"
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ا للموقف حيث 
ً
في التجربة امللموسة، يكون الشخص البالغ مدرك

يواجه مشكلة معينة ويرغب في إيجاد حل )أو رًدا( لها. فينبغي أن يكون 

إشراكهم بصورة فعالة ًزا للبالغين، باإلضافة إلى املوقف ممتًعا ومحف

 في عملية حل املشكلة.

في املالحظة االنعكاسية، يقوم البالغ بعمل مالحظات بناًء على التجربة 

التي مر بها، ويستخدم وجهات نظر مختلفة للتعبير عن مالحظاته 

وتحليلها واستنتاجها واستقرائها. فيتم الحصول عليها من خالل 

ع إلى التجارب السابقة، وداخل اف تجربتهم املباشرة، بالرجو استكش

املجموعة، من خالل التعرف على التجارب املماثلة من قبل املتعلمين 

 اآلخرين.

بشكل عام، هناك أربعة أنماط للتعلم، ويمكن أن يكون األشخاص 

واحًدا أو آخر أو حتى التبديل بين أنماط مختلفة اعتماًدا على 

 املوضوع:

، ويركز على املشاعر ، معبراالشخاصستشعر: يركز على امل -

 والعواطف، وينجح في بيئة تعليمية مفتوحة وغير منظمة

يحب املشاهدة واالستماع، يميل إلى التحفظ. سيأخذ املالحظ:  -

 وقته قبل املشاركة وينجح بالتعلم من خالل االكتشاف

يعرف  يحب املشاركة بنشاط في عملية التعلم، ويريد أنالفاعل:  -

العالم الحقيقي، ويحب تقديم املعلومات كيف سيطبق التعلم في 

 بوضوح ودقة.

يعتمد على املنطق والعقل، ويحب مشاركة األفكار املفكر:  -

.
ً

 واملفاهيم والتحليل والتقييم، ويستمتع بالعمل مستقال
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 12. تسهيل وتقديم فصل دراس ي افتراض ي حي7

على عكس بيئات التعلم غير املتزامنة، يسمح الفصل 

والتفاعل املباشر لفورية، االفتراض ي الحي بالتعليقات ا

بين املدرب واملتعلم، واألنشطة الجذابة لزيادة الحافز 

واملشاركة النشطة. ففي هذا الصدد، يتولى املدرب / 

امليسر دور املنسق املهم بشكل خاص والذي يوجه 

 عملية التعلم ويدعم أنشطة املجموعة واملناقشات.

ومع ذلك، فإن تقديم فصل دراس ي افتراض ي ليس 

السهلة حتى بالنسبة للمدربين املمتازين في باملهمة 

التدريب املنعقد وجًها لوجه. ونتيجة لذلك، يجب على 

املدرب / املنسق فهم مبادئ الفصل الدراس ي 

االفتراض ي الحي وممارستها باإلضافة إلى عملية تعلم 

 الكبار في أي بيئة افتراضية.

عال الفمع وضع ذلك في االعتبار، لضمان التنفيذ 

للتدريب التحفيزي ذي القيمة الكبيرة للمتعلمين، 

هناك بعض العناصر األساسية التي ينبغي مراعاتها من 

قبل املدرب / املنسق. ويوضح الشكل أدناه املكونات 

الرئيسية للجلسات االفتراضية الحية الفعالة من 

 حيث البيئة وطريقة التدريس.

 
 

 

 

 

 :رًحا لهذه املكوناتيقدم الجدول أدناه ش

 

 املكونات الرئيسية لفصل افتراض ي حي فعال(: شرح 8جدول )

 الشرح املكونات الرئيسية

في الفصل االفتراض ي الحي، يعد التفاعل عنصًرا أساسًيا. فمن املهم اإلشارة إلى أن البيئة االفتراضية ينبغي أن تمكن  التفاعل

املختلفة. ويذكر املتعلمون بشكل عام أنهم وجدوا خدام تنسيقات االتصال املتعلمين واملدربين على حد سواء من است

 عندما ألقى املدرب محاضرة من طرف واحد. لذلك، ينبغي أن تشجع طرق التدريس التفاعالت بين 
ً

الفصل ممال

 املتعلمين واملدربين / املنسقين.

الجلسات ضمن نظام يعتمد على التكنولوجيا. لغاية، حيث يتم تنفيذ يعد البعد الفني للفصل االفتراض ي الحي مهًما ل االستقرار الفني

كما تقلل الصعوبات الفنية مثل الوصول إلى اإلنترنت ومشاكل نقل الصوت / الفيديو وأعطال البرامج من فعالية 

 جلسات الفصل االفتراض ي الحية.

 املتعلمين. ينبغي جدولة فصل دراس ي افتراض ي حي من خالل مراعاة ما يناسب الجدولة

                                                           
1   learners-adult-for-delivery-training-virtual-https://learningsolutionsmag.com/articles/643/tailoring 
 .2005مايو  16فصول دراسية افتراضية، مجلة حلول التعلم،  كالرك راث، خطوات أربعة لتدريب فعال في 2

ية
س
رئي

 ال
ت

ونا
ملك

 ا

 التفاعل

 االستقرار الفني

 الجدولة

 استخدام املادة

 املشاركة الفعالة

 التلخيص

 جذب االنتباه

الربط بالحياة 

لواقعيةا  

 الدراسات الالمنهجية

س
ي در

الت
ق 
طر

 
 جلسة افتراضية فعالة لفصل دراس ي

https://learningsolutionsmag.com/articles/643/tailoring-virtual-training-delivery-for-adult-learners
https://learningsolutionsmag.com/articles/643/tailoring-virtual-training-delivery-for-adult-learners
https://learningsolutionsmag.com/articles/643/tailoring-virtual-training-delivery-for-adult-learners
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ينبغي تكييف صيغ املواد ومحتوياتها ووقت نشرها مع البيئة االفتراضية. فيميل املدربون / املنسقون إلى استخدام نفس  استخدام املادة

لوجه. ومن املالئم أيًضا أن يتم دعم صيغ مختلفة من املواد قبل  االفصل الدراس ي املنعقد وجهً  املواد املستخدمة في

 الحية وأنه ينبغي استخدام املواد بشكل فعال في الفصل االفتراض ي الحي. وبعد الجلسة

طرق التدريس 

املستخدمة في أي 

فصل دراس ي 

 افتراض ي فعال 

التلخيص ولفت االنتباه واالرتباط بالحياة الواقعية ينبغي أن تشجع أساليب التدريس على املشاركة الفعالة من خالل 

 لنظر في هذه التصنيفات بالتفصيل أدناه.والدراسات الالمنهجية. ويتم ا

يأتي عنصر املشاركة الفعالة في املقدمة بين طرق التدريس املستخدمة في أي فصل دراس ي افتراض ي حي، حيث  املشاركة الفعالة

 بنشاط في طريقة األسئلة واألجوبة فهًما أكبر للمادة.سيكتسب املتعلمون املشاركون 

االفتراض ي الحي بحيث يكون قصيًرا وموجًزا ومباشًرا قدر اإلمكان. ومن ناحية أخرى، تتعلق  ينبغي تصميم الفصل التلخيص

وتسهل الفهم توقعات املتعلمين حول الفصل الدراس ي االفتراض ي الحي بوجود أنشطة جديدة توجه طريقة تعلمهم، 

 وتمكنهم من إدراك املشكلة من منظور مختلف.

د يتشتت انتباه املتعلمين أثناء الفصل االفتراض ي الحي. فمن أجل التغلب على مشكلة اإللهاء تلك، في بعض املواقف، ق جذب االنتباه

املتعلم. باإلضافة إلى ذلك، قد تشتت ينبغي إعداد العروض التقديمية بمواد مثيرة لالهتمام وبطريقة منظمة لجذب 

 الدردشة غير ذات الصلة واملشكالت الفنية انتباه املتعلمين.

رتباط بالحياة اال 

 الواقعية

إن ارتباط املحتوى بالحياة الواقعية، والذي قد يدعم التعلم الفعال، هو جانب آخر ذكره املشاركون. فإذا تم تقديم 

، فقد يتراجع مستوى اهتمام املتعلمين؛ وقد يؤدي هذا أيًضا إلى الغياب. وربط املحتوى بدقة كما هو منصوص عليه

ا ومفهوًما. الجلسة بالحياة الواقعية
ً
 يجعل املحتوى هادف

الدراسات 

 الالمنهجية

فعالة. ونظًرا زاد مستوى التفاعل عندما تم إعداد املتعلمين للجلسة مسبًقا. وهذا اإلعداد يمهد الطريق لبيئة تعليمية 

لسة، لذلك تم للقيود الزمنية للفصل الدراس ي االفتراض ي الحي، ال يمكن تقديم جميع املعلومات ذات الصلة أثناء الج

 ذكر أن التحضير قبل الفصل له تأثير كبير على كفاءة التعلم.

 املدرب / املنسق لتقديم جلسة افتراضية حية تفاعلية.باإلضافة إلى ذلك، يقترح روبرت جاجني في إطاره تسع خطوات عملية يتبعها 

 (: أحداث جاجني التسع للتعلم6شكل )
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ات لجذب الجمهور أو إشراكه على لفت األنظار: استخدم املحفز  -1

الفور )على سبيل املثال، طرح سؤال مثير للتفكير أو مشاركة فكرة غير 

 متوقعة(.

النتائج املتوقعة ومعايير قياس اإلنجاز قم بتلخيص حدد األهداف:  -2

 في مقررك الدراس ي.

املناشدة للمعرفة املوجودة قبل إدخال مفاهيم ما قبل التعلم:  -3

 بناء عليها.جديدة وال

م املعلومات في أجزاء صغيرة الحجم )على سبيل عرض املحتوى:  -4 قِدّ

 املثال، فكرة / مفهوم واحد كبير في كل شريحة(.

اإلرشاد: ادعم تقديمك باألمثلة ودراسة الحاالت واملواد التعليمية  -5

 األخرى إلكمال قصتك الرئيسية.

كر املعلومات املمارسة: إضافة أنشطة مختلفة لتسهيل تذ -6

 واستخدامها وتقييمها.

 عزز التعلم من خالل التعقيبات السريعة.التعقيب:  -7

 املتعلم باملعايير املقررةتقييم األداء: اختبار معرفة  -8

تحسين االستبقاء واالنتقال إلى العمل: ال تنَس دمج استراتيجيات  -9

 للتنزيل(. االحتفاظ باملحتوى ملزيد من االستخدام )املواد القابلة

بالنظر إلى أن هذا الشكل من تقديم التدريب جديد إلى حد ما ويشهد 

، فإن أفضل 19تأثيرات كوفيد حالًيا اهتماًما ال مثيل له بسبب 

املمارسات التي يجب اتباعها من أجل التقديم الناجح للفصل الدراس ي 

 االفتراض ي الحي معروضة أدناه:

 قبل الجلسة: •

اركين قد أكملوا املهام الضرورية / تأكد من أن جميع املش -

يمكن أن تؤدي رسائل التذكير عبر  املطلوبة قبل الجلسة مباشرة:

٪ لجميع املهام املعينة 100تروني إلى معدل إتمام بنسبة البريد اإللك

تقريًبا. وإن قيام املشاركين بإكمال املهام املطلوبة قبل الجلسة 

خاص الجمهور االفتراضية سيوفر الوقت وسيساعد بشكل 

 املستهدف على االستعداد عند بدء الفصل.

ك تدرب على جلستك حتى تستشعر االرتياح تجاه املواد الخاصة ب -

قم بإعداد الحجج الخاصة بك مسبًقا، مثل  وبيئتك عبر اإلنترنت:

املقارنات والرسوم البيانية والعناصر املرئية األخرى وتأكد من أنها 

 ة.جاهزة لالستخدام عند الحاج

ت غير منظم أو مشتت، و إن بد كن مستعًدا ومركًزا على جلستك: -

الدراس ي االفتراض ي فقد يؤثر ذلك على املتعلمين. فلتنظيم الفصل 

الحي في أفضل الظروف املمكنة، يجب على املدرب التحقق من 

بعض النقاط الرئيسية لتجنب ما هو غير متوقع واالستعداد بشكل 

 لهذا الغرض. 2قائمة مرجعية في امللحق صحيح لهذا التمرين. مقترح 

 خالل التدريب •

لوجه، ينبغي أن يتوافق تقديم فصل دراس ي  او الحال في التدريب املنعقد وجهً كما ه

 نفسه من أجل تحقيق أهداف التعلم املتوقعة. 1افتراض ي حي مع التسلسل التربوي 

 ( التسلسل التربوي لجلسة التدريب االفتراضية7شكل )

 
 

فهذا يخلق بيئة من الثقة املتبادلة ويؤسس  :2أنشطة كسر جمود التعارف استخدم -

قنوات اتصال لتعليم املجتمعات )يمكن العثور على بعض األمثلة على أنشطة كسر 

(. ولضمان فعالية نشاط كسر الجمود، من املهم الرجوع 5جمود التعارف في امللحق 

 .6إلى القائمة املرجعية في امللحق 

من خالل التدريب االفتراض ي، يكون  ين:طلبات األساسية مع املشاركتأكيد املت -

املشاركون مسؤولون عن تعلمهم. وينبغي على املدرب أن يتأكد من أن جميع املتعلمين 

 قد أكملوا بفعالية القراءة أو املهام املطلوبة التي كان ينبغي إكمالها قبل الجلسة.

بهذه  املشاركين:املحتوى والنهج مع قم بتأكيد أهداف التعلم وجدول األعمال و  -

الطريقة، يمكن للمدرب التأكد من أن املشاركين يعرفون بالضبط ما يتوقع منهم 

 تحقيقه وكيف ومتى.

نظًرا ألن الوقت مهم في الفصل  :3ضع توقعات وقواعد متبادلة يجب مراعاتها -

اسية )رفع الدراس ي االفتراض ي، فمن املستحسن أن يضع املدرب / امليسر قواعد أس

قابل املقاطعة، واالبتعاد عن الكمبيوتر، واستخدام امليكروفون، وكيف اليدين م

ومتى تطرح األسئلة، وما إلى ذلك(. من املهم االتفاق على التوقعات املحددة للمتعلمين 

لديك ولنفسك. وبهذه الطريقة، يمكنك ضمان سير الجلسات بسالسة وتقليل 

 املقاطعات إلى الحد األدنى.

                                                           
 ملزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى برنامج تدريب املدربين ملنظمة الجمارك العاملية 1
 html-ideas-icebreaker-https://smallbusiness.chron.com/webinar.46038 لى الرابط التالي: األفكار الجيدة ألنشطة كسر جمود التعارف يمكن االطالع عليها ع 2
3 https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf  

https://smallbusiness.chron.com/webinar-icebreaker-ideas-46038.html
https://smallbusiness.chron.com/webinar-icebreaker-ideas-46038.html
https://smallbusiness.chron.com/webinar-icebreaker-ideas-46038.html
https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf
https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf
https://petsalliance.org/sites/petsalliance.org/files/lieb%201991%20Adult%20Learning%20Principles.pdf
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ينبغي أن تتراوح املدة  جلسات قصيرة تتخللها فترات للراحة:استخدم عدة  -

 دقيقة. 60و 45املثالية للفصل االفتراض ي بين 

استخدم املنصة االفتراضية عند إجراء  استخدم التخطيطات املنظمة: -

واملناقشات وجلسات الدردشة واملناقشات  استطالعات الرأيأنشطة مثل 

الفصل الدراس ي بسالسة. وعندما  اعدة على سيرالجماعية الفرعية للمس

يتم االستعداد لتلك الجوانب مسبًقا، ستساعدك على توفير الوقت عند 

 تقديم األنشطة.

ينبغي أن يكون املدربون قادرين على جذب  :12العمل كمنسق ملجتمع تعليمي -

انتباه املشاركين ولفت انتباههم، وتحفيز اهتمامهم بالتدريب، وتشجيع 

وتبادل الخبرات، وبناء الترابط بين املشاركين. قم بتشجيع  اركة النشطة،املش

تفاعل املشاركين كل دقيقتين أو ثالث دقائق. فالتفاعل مع املشاركين عبر 

وظيفة الدردشة أو االستطالع أو استخدام رمز عن طريق سؤالهم مباشرة 

د ويساعدهم أو منحهم الفرصة ملشاركة تجاربهم يبقيهم على أهبة االستعدا

 لى البقاء على تواصل واالستمرار في االهتمام.ع

ففي عرضك التقديمي، استخدم املقارنات  ركز على موضوعك وتسلسلك: -

والرسوم التوضيحية باستمرار لتوضيح نقطة ما وجعلها ذات صلة وموجزة. 

وحافظ على الوضوح في تقديم التدريب الخاص بك باستخدام املرئيات 

ثلة ذات الصلة والحكايات املوجزة املتعلقة باملوضوع الذي تتم املحفزة، واألم

 مناقشته أو عرضه.

إن الحفاظ على عرضك التقديمي  ب التوقف عن العمل قدر اإلمكان:تجن -

ا سيمكنك من عدم فقدان انتباه جمهورك.
ً
 نشط

اجعل نسبة حديثك أقل وحاول  استخدم األساليب التي تركز على املتعلم: -

التفاعل مع جمهورك أثناء العرض التقديمي. واستخدم قدر اإلمكان 

في مناقشة  وأشركهملة، امنحهم تمارين، السبورة البيضاء، اطرح عليهم أسئ

جماعية، وقم بإجراء أنشطة صغيرة مثل استخدام اإلنترنت للعثور على 

املعلومات أو استخدام أجهزتهم اإللكترونية إلكمال مهمة، والعصف 

ة الجماعية الصغيرة، واملهام التعاونية والفردية وجلسات الذهني، واملناقش

 (.األسئلة واألجوبة ومشاركة الخبرة العملية وما إلى ذلك

تعامل مع األسئلة بنفس الطريقة التي تتعامل بها في  اعتماد نهج مرن: -

الفصل الدراس ي الفعلي. شجع خبرات املشاركين وقدرها، واستفد من 

 وفي الوقت املناسب.تعليقاتهم بطريقة موجزة 

تأكد من استخدام كاميرا الويب الخاصة بك بطريقة  انتبه إلى لغة جسدك: -

 .حركاتك وإيماءات اليد واملش ي أو السرعةمناسبة. كن حذًرا في 

 

 نصائح واستراتيجيات لصياغة أنشطة تعلم جذابة

في أي بيئة افتراضية، ال ينبغي أن يكون املشاركون مستوعب سلبي للمعرفة 

يعتمدون على املنسق في إشباعهم باملعرفة. وعلى النقيض، من الضروري أن 

بناء وإدارة تجربة التعلم الخاصة بهم. وفي يكونوا باعثين للمعرفة ومسؤولين عن 

هذا الصدد، في بيئة تركز على املتعلم، تنتقل مسؤوليات املدرب التقليدية، مثل 

لمين. وبالتالي، فإن النجاح في بيئة التعلم توليد املوارد وقيادة املناقشة، إلى املتع

تدعم التحول في  عبر اإلنترنت يعتمد على استخدام االستراتيجيات التعليمية التي

 األدوار وتعزز التوجيه الذاتي.

التعلم التشاركي هو عملية تعلم تعاونية يكون فيها املنسق واملتعلمون شركاء في 

األساسية. ولنكن أكثر تحديًدا، يتضمن هذا بناء املعرفة واإلجابة على األسئلة 

تقييم النهج االستراتيجي تحديد األهداف ووضع الجداول الزمنية وإنشاء و 

املحتويات والتعلم. ويوضح الشكل أدناه العناصر الرئيسية للتعلم في أي بيئة 

 تنعقد عبر اإلنترنت:

 

                                                           
فمن املستحسن أال يكون املدرب خبيًرا في مجال التدريب فحسب، بل في التدريب املنعقد وجًها لوجه هو الشخص الذي سينجح في الفصل االفتراض ي. وبالتالي،  ليس بالضرورة أن يكون املدرب الجيد   1

نبغي أن يكونوا قادرين على القيام بمهام متعددة، وإتقان التكنولوجيا، يمتلك مهارات التيسير بشكل خاص مما يسمح له إشراك الجمهور املتلقي عن بعد وإبقائهم أمام الشاشة. ولتحقيق هذه الغاية، ي

 مية واعدة، وبناء الجسور مع الجمهور، واالستماع أكثر والتحدث أقل، وما إلى غير ذلكوخلق بيئة تعلي
 2017إبريل  11من هوجل، باميال. املهارات الخمس األساسية ملنسقي الفصل الدراس ي االفتراض ي. مجلة حلول التعلم.  2
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 مة عبر اإلنترنت(: العناصر الرئيسية للتعلم التشاركي في بيئة قائ8شكل )

 
باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن األنشطة التعاونية والتفاعلية وكذلك مهارات التيسير 

كفاءاتهم. وكما هو للمدرب ستسمح للمتعلمين باستيعاب ما يتعلمونه وتوجيه عملية تطوير 

القائم على التعلم ونهج حل املشكالت  1، فإن الجمع بين النهج البنائي8موضح في الشكل 

ضمن سياق تعاوني يعزز إنشاء بيئة مواتية للتعلم النشط. ففي هذا السياق، أي بيئة التعلم 

املعرفة التشاركية، ال تساهم تصرفات كل متعلم في املعرفة الفردية فحسب، بل في تطوير 

 املجتمعية بشكل عام أيًضا.

نموذج للتعلم التشاركي للكبار في بيئة (: 9شكل )

 فتراضية حيةا

 
 

من أجل إنشاء تجارب تعليمية مؤثرة في بيئة حية افتراضية، تحتاج إلى 

إتقان االستراتيجيات لزيادة التفاعل مع املتعلمين وتحفيزهم وتوجيههم 

لتحقيق أهداف التعلم. ويمكن تحقيق ذلك من خالل مهارات التيسير 

 يجابية وقوية.املكملة مع القدرة على بناء ديناميكيات جماعية إ

لضمان مشاركة جمهورك في جلستك وعدم االستماع إليك بشكل 

التحقق من بريدهم اإللكتروني أو الدردشة مع  سلبي فقط )عن طريق

زمالئهم عبر الدردشة الخاصة .... إلى غير ذلك(، ولكن االستمتاع 

بمحتوى الجلسة والتعلم، واألهم من ذلك، اكتساب املعرفة واملهارات 

يات جديدة، فيما يلي النصائح واالستراتيجيات التي يمكنك وسلوك

تدريب االفتراضية الخاصة بك تنفيذها لتخطيط وتنفيذ جلسات ال

 بشكل صحيح:

ففي أي  حافظ على تحفيز املشاركين أثناء جلسة التدريب: -

فصل افتراض ي حي، ينبغي على املدرب دائًما التحقق من أهم 

القيمة التي يأخذها املتعلمون في  العوامل املحفزة الجوهرية، أي

االعتبار عند تولي على املهمة، والتحكم الذي يمكنهم ممارسته 

على تقدمها وعواقبها، وشعورهم بالكفاءة الشخصية، وإدراك 

ة التحدي من حيث صلته باملهمة. وكلما فرصهم في النجاح ونوعي

زاد شعور املتعلمين بالرضا أو النشاط بشأن هذه الجوانب 

 ملختلفة، زاد تحفيزهم.ا

 

 

                                                           
( التعلم عملية نشطة ومتكررة ففي هذا السياق يتم تطويرها على 3( نتائج التعلم من التفسير الشخص ي وتجميع املعارف، 2تطبيق، ( يتم بناء املعرفة من التجربة وال1يعتمد النهج البنائي على ما يلي:   1

 دة.( التعلم تعاوني يتم تطويره من وجهات نظر متعد4أساس الخبرة، 

واألنشطة املحتوى 

التي يتم تشاركها مع 

املشاركين قبل وبعد 

الجلسة لذا يمكنهم 

إضافة قيمة خارج 

ئة التعلمبي  

يكون املتعلمون 

مفعمون بالحيوية 

عند تحديد 

 أهدافهم الخاصة

ينش ئ املتعلمون 

ديناميكية 

 جماعية

أنشطة تعليمية 

متعددة 

التخصصات 

ة وحقيقية مرتبط

 بالحياة الواقعية

استكشاف املوارد 

املناسبة لإلجابة 

 على أسئلة هادفة

العناصر الرئيسية 

للتعلم التشاركي في 

بيئة قائمة عبر 

 اإلنترنت

التقييم املستمر 

 والقائم على األداء

 تعاون املتعلم

 التعلم القائم على حل املشكالت

 مبادئ بنائية

 بيئة تعليمية تشاركية
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املؤشرات األساسية للمشاركة في بيئة التعلم عبر اإلنترنت هي مقدار التفاعل بين 

ى الطالب وجودة هذا التفاعل. ويدمج قدر كبير من التواصل الهادف، ومستو 

أعمق للفهم، وتطبيق املعرفة في مواقف الحياة الواقعية إلشراك الطالب واملدرس 

 م.في وضعية التعل

 

تساعد تعليمات النشاط  تنظيم غرف فرعية بمهام وتوقيتات محددة: -

الواضحة واألدوار املحددة في الحفاظ على تركيز املشاركين على هدف 

 25إلى  15تعليمي موحد. وتتراوح أوقات الجلسات الفرعية النموذجية من 

 دقيقة.

 

استخدام نشاط العصف  ركز مناقشات الفصل على موضوع معين: -

جمع األفكار مًعا بعد  هني، على سبيل املثال، يساعد املشاركين علىالذ

 الجلسات الفرعية. يمكن أن يسري ذلك عبر غرفة الدردشة.

 

من املفيد جًدا إتاحة الوقت الكافي  تنظيم املناقشة مع مجموعات التركيز: -

 .للمشاركين للتفكير في املزيد من األسئلة املتعمقة املتعلقة بموضوع التدريب

 

ن للمحتوى املقدم أثناء تحقق من وقت آلخر من مستوى فهم املشاركي -

استطلع آراء املشاركين على عدد من األسئلة قبل الجلسات  الجلسة:

 .الفرعية وبعدها للحصول على فكرة عامة عن كيفية تحقيق أهداف التعلم

 

عند السماح للمشاركين  اجعل عروض املشاركين قصيرة وذات صلة: -

 دقائق. 5عروضهم التقديمية، ينبغي أال تستمر أكثر من بمشاركة 

 

قدم مالحظات شاملة  قدم تدريًبا وتعقيبات موجهة للمشاركين: -

للمشاركين خارج الفصل بشكل فردي وقدم مالحظات عامة عن الفصل 

تخدام الدراس ي يمكن أن يجعل لها معظم املشاركين صلة. ويمكنك أيًضا اس

منصة الفصل الدراس ي االفتراضية الخاصة بك غرفة كورشة عمل إذا كانت 

 تحتوي على هذه امليزة.

بهذه  استخدم أنشطة التعلم املدمج في نفس الجلسة االفتراضية: -

الطريقة، يمكنك خلق فرص لتلبية مجموعة واسعة من االحتياجات 

والسمات الشخصية للمشاركين. فالتناوب بين تعاون املجموعات الصغيرة 

املناقشات داخل الفصل يجمع بين تفضيالت التعلم والعمل الفردي و 

 املحددة لجميع املشاركين.

 

رف النظر عن جلسات بص اطلب من املشاركين إكمال األنشطة الفردية: -

الغرفة الفرعية، اطلب من املشاركين كل على حدة إنشاء عرض تقديمي 

 باستخدام الباوربوينت، وتلخيص مقالة بحثية قصيرة، وما إلى ذلك.

 

قم بتحميل املشاركين املسؤولية واطلب منهم إكمال األنشطة خارج  -

كلف املشاركين بالبحث في موضوعات محددة خارج  الفصل الدراس ي:

الفصل ثم شارك خبراتهم مع بقية الفصل. يمكن أن تتم املشاركة عبر عرض 

 تقديمي قصير أو في جلسات جانبية.

 

صل دراس ي افتراض ي متزامن، ففي أي ف امنح املشاركين مواد دعم مكثفة: -

يتم تنفيذ معظم األعمال خارج الفصل الدراس ي، وتساهم موارد الدعم 

املصممة جيًدا )استخدام الصور، والرسوم البيانية، واألشكال، واملقاطع 

قليل من النصوص، وما و املرئية، والوسائط املتعددة، والرسوم املتحركة، 

 دد األسئلة التي يحتاجون إلى طرحها.وتقليل ع إلى ذلك( في تعلم املشاركين

 

قم بإنشاء مقاطع  إنشاء مقاطع فيديو تحتوي على تعليمات وإرشادات: -

فيديو لشرح املهام واإلجراءات الالزمة إلكمال املهام، وإعطاء مالحظات 

 تأسيسية وختامية ودروس مصغرة حول مفاهيم محددة.

 

ى مجموعة كاملة من الوصول إلينبغي أن توفر املنصة  مجموعة الفصل: -

مواد الدعم للمشاركين )مواد ورشة العمل، والدروس، وأعمال املشاركين، 

 واملوارد واألدوات(.
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 تنفيذ عمليات هادفة والتعقيب عليها وتقييمها. 8

في أي فصل دراس ي افتراض ي حي، تمنح جلسة التقييم الفرصة إلجراء مناقشات 

ن للمدرب واملشاركين التعبير عن آرائهم يجعل من املمكفورية وهادفة، مما 

كتعليقات فورية، ويعزز شعور املشاركين بأنهم جزء من عملية التعلم ويخلق 

 مجتمع تعليمي.

مصدًرا رائًعا  1كجزء من عملية التطوير املستمر، تعد مالحظات املتعلمين

ئة منسق في البي للمعلومات التي تساعد املدربين على تحسين أدائهم كمدرب /

االفتراضية. ففي نهاية كل جلسة افتراضية، وكذلك في نهاية البرنامج بأكمله، ينبغي 

على املدرب جمع التعقيبات الشفهية أو الكتابية من املشاركين. وفي حالة 

التعقيبات املكتوبة، يمكن للمدرب إعداد استبيان مخصص للمشاركين. على أن 

  الستبيان أكثرملدرجة في اتكون األسئلة ا
ً

، ويجب أن تكون األسئلة محدودة تفصيال

ومفتوحة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكون هناك أسئلة حول التكنولوجيا، 

وطرق التدريس، واألنشطة التفاعلية، والتفاعالت مع املدرب، والتفاعالت مع 

 واقتراحات التحسين.املشاركين اآلخرين، وتصميم املواد، واملشكالت الفنية، 

يانات التي تم جمعها من إجابات املشاركين للمدرب / املنسق بتعديل ستسمح الب

وإعادة هيكلة تصميم وتقديم الجلسة/ الدورة االفتراضية الحية، باإلضافة إلى 

 تحسين أو إضافة أو تغيير بعض عناصرها وفًقا لذلك.

 

تفاعل املتعلمين وإعطاء تعليقات خلق بيئة من التعقيبات اإليجابية: توجيه  -

وصيات قيمة للتحسين يساهم بشكل إيجابي في أداء املتعلمين. كما أنه وت

يساعد في الحفاظ على لهجة إيجابية وبناءة، وتعزيز الثقة وإلهامهم لتحقيق 

 إمكاناتهم الكاملة.

اطلب من املشاركين تقديم مالحظات منتظمة حول الفصل الدراس ي: بعد  -

ركين تخصيص خمس دقائق ينبغي على املدرب أن يطلب من املشاكل فصل، 

، يمكنك أن تسأل إن 
ً
لتقديم مالحظات حول طريقة سير الفصل. وعادة

كانوا شعروا بتحقق أهداف التعلم، وما الذي أعجبهم وما هي اقتراحاتهم 

 لجعل الفصل أفضل.

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (7يمكنك أن تجد استبيان الرضا في امللحق )  1
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 الخاتمة

نت مزيًجا من مهارات التيسير القوية عبر اإلنتر يتطلب الفصل االفتراض ي الحي 

واالهتمام الدقيق بالتفاصيل. فمن خالل هذا التركيز، يمكنك إنشاء بيئة تعليمية 

 متزامنة تعمل على تحسين كفاءات املشاركين واألداء الوظيفي بشكل فعال.

طاملا أن تصميم الفصول الدراسية االفتراضية وتخطيطها تم بشكل صحيح، 

بة، فمن املؤكد أن املشاركين ضافة إلى كونها غنية باملعلومات ومحفزة وجذاباإل 

سيحصلون على تجربة تعليمية مجزية، والتي بدورها ستزيد من مستوى حفظهم 

 للمحتوى املغطى في الفصل االفتراض ي.

خذ بعض الوقت للتفكير في أهدافك التعليمية وكيفية دمجها بشكل أفضل في 

لسة الفصل نترنت. فإذا تم إجراؤها بشكل صحيح، ستعزز ججلسة ناجحة عبر اإل 

 اجاوز الفصل الدراس ي املنعقد وجهً االفتراضية الخاصة بك ثقافة التعلم التي تت

 لوجه.
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 امللحقات

 املناسبة ملؤسستك 2 1اختيار املنصة ية(: كيف1املحلق )

 ويب إكس للتدريب املنصات

WebEx Training 

 Adobe أدوب كونكت

Connect 

 كليك ميتنج

ClickMeeting 

جو تو 

  GoToTrainingنينجتري

بتجربة  WebEx Trainingتعد  الخصائص

سهلة االستخدام في الفصول 

الدراسية على شبكة اإلنترنت، 

نظًرا ألن املتعلمين غير 

مطالبين بتثبيت برامج إضافية 

ويمكنهم ببساطة االنضمام 

عبر اإلنترنت عن طريق 

متصفح. ويمكن للحاضرين 

رفع يد افتراضية لتنبيه مقدم 

رض بأن لديهم أسئلة الع

واالنضمام إلى الجلسات 

عية ملزيد من التفاعالت الفر 

الفردية. كما أن هناك أيًضا 

ميزة السبورة البيضاء لتبادل 

األفكار والتعاون. فإذا سمح 

املضيف بذلك، يمكن حفظ 

تفاعالت السبورة البيضاء 

هذه للرجوع إليها الحًقا. 

واستطالعات الرأي 

للتأكد من واالختبارات متاحة 

 أن الجميع على دراية باملواد.

ميزات  Adobe Connectيوفر 

مثل مشاركة امللفات ووظائف 

السبورة البيضاء والجلسات 

الفرعية. ومع ذلك، فإن واجهة 

تتكون من  UI)) املستخدم

"حجيرات"، أي شاشات 

صغيرة )لكل منها وظائفها 

الخاصة( التي تمنح مقدم 

 العرض تحكًما أكبر في شكل

وأسلوب الجلسة. فعلى سبيل 

شاشة املثال، عند مشاركة 

املنسقين، يمكنهم إظهار سطح 

املكتب بالكامل، أو مجرد 

 مشاركة حجيرة واحدة.

تسمح الجلسات الجانبية 

بالتفاعالت املرئية، ويمكنك 

دمج التطبيقات الخارجية 

إلضافة مجموعة متنوعة من 

االختبارات واالستطالعات 

األخرى. وعناصر األلعاب 

وهنالك ميزة أخرى نالت 

ا هي قدرة استحساًنا كبيرً 

املنسقين على إنشاء مساحة 

تعلم وحفظها لالستخدام 

 املتكرر 

تجد كل من السبورة البيضاء 

ومشاركة امللفات في القائمة، 

في حين أن الغرف الفرعية 

ليست كذلك. إال أن 

ClickMeeting  يتيح لك

تخصيص واجهة جلستك عن 

فة العالمة التجارية طريق إضا

الخاصة بشركتك، مما 

لطيفة من  ملسةيضيف 

االحترافي. وفريق  اللمعان

خدمة العمالء في 

ClickMeeting  سريع

 االستجابة وواسع املعرفة.

 

إنه يوفر امليزات الحقيقية التي 

أصبح مقدمو العروض 

 يعتمدون عليها، مثل السبورة

البيضاء ومشاركة الشاشة 

أي واستطالعات الر 

واالستطالعات. باإلضافة إلى 

ذلك، فإنه يسلط الضوء على 

بعض امليزات الفريدة مثل 

"وضعية التدريب" الذي 

يسمح للمنسقين بتحسين 

عروضهم التقديمية. وميزة 

أخرى مهمة للغاية وهي اشتهاره 

باألمان واالستقرار املمتازين، 

بت  128 باستخدام تشفير

AES ( )معيار التشفير املتقدم

حفاظ على مناهجك لل

الدراسية آمنة. كما أنه يقوم 

تلقائًيا بإنشاء صفحة تسجيل 

عند إعداد جلسة جديدة 

وإرسال رسائل تذكير بالبريد 

اإللكتروني إلى األشخاص 

الذين سيحضرون فصلك 

 الدراس ي.

 

 

 

 

                                                           
 platforms-training-virtual-https://ampcreative.com/best مقتبس من  1
 classroom-https://scourceforge.net/software/virtualor  esoftwar-classroom-https://www.capterra.com/virtual ملزيد من املنصات، ُيرجى زيارة  2

https://ampcreative.com/best-virtual-training-platforms
https://ampcreative.com/best-virtual-training-platforms
https://ampcreative.com/best-virtual-training-platforms
https://scourceforge.net/software/virtual-classroom
https://scourceforge.net/software/virtual-classroom
https://scourceforge.net/software/virtual-classroom
https://www.capterra.com/virtual-classroom-software
https://www.capterra.com/virtual-classroom-software
https://www.capterra.com/virtual-classroom-software
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 ويب إكس للتدريب املنصات

WebEx Training 

 Adobe أدوب كونكت

Connect 

 كليك ميتنج

ClickMeeting 

جو تو 

  GoToTrainingترينينج

هي قوة مهيمنة في  WebEx نقاط الضعف

السوق لكنها ال تحصل على 

درجات عالية في جميع 

املجاالت. ففي الواقع، بينما 

تعد مشاركة امللفات جزًء 

مهًما في العديد من الفصول 

ة عبر اإلنترنت، يمكن املوجود

لهذه امليزة في كثير من األحيان 

تكوين الشاشة بطريقة تغيير 

مربكة للمستخدم. وعالوة 

على ذلك، فإن الجلسات 

الجانبية هي جلسات صوتية 

 فقط.

تحظى املنصة بتقدير جيد 

للجلسات التي يقودها مقدم 

واحد، لكن البعض يشكو من 

أنها أقل فاعلية عندما تكون 

 هناك حاجة إلى عدة مدربين.

عالوة على ذلك، إذا كانت 

ة للغاية، ميزانيتك محدود

 Adobeفقد ال يكون 

Connect .مناسًبا لك 

ClickMeeting  لديها

منتقديها. فبينما يمكنك 

مشاركة باوربوينت أثناء 

الجلسة، ُيقال إن العروض 

التقديمية التي تحتوي على 

رسوم متحركة تتسبب في 

ل. وُيشار إلى حدوث مشاك 

املنصة على أنها   نطاق ترددي 

حيث أكثر من الالزم تحتاج 

 
ً

عالًيا من أجل  تتطلب اتصاال

 الحفاظ على األداء األمثل.

بخالف الخيارات التي تعتمد 

على املتصفح، تتطلب هذه 

املنصة تنزيل برنامجها وتثبيته 

ليعمل. ال يمكنك تخصيص 

التنسيق، والفرص املتاحة 

متك التجارية إلضافة عال 

 محدودة.

اتصل بنا للحصول على  مجاًنا السعر يبدأ من

 السعر

 دوالر 59 دوالر 25

 متصفح وتطبيق وجوال متصفح وتطبيق وجوال متصفح وتطبيق وجوال متصفح وتطبيق املنصة

     رفع اليد

     مشاركة امللفات

     مشاركة الشاشة

     السبورة البيضاء

     استطالعات الرأي

     االستبيانات

     الجلسات الفرعية

     واجهات حسب الطلب

     خيارات التكامل
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 (: القائمة املرجعية الخاصة بإعداد فصل دراس ي افتراض ي ناجح2امللحق )

 نعم/ال البيان

  االفتراض ي )ميكروفون، سماعة رأس، كاميرا ويب(.لقد حددت جميع األدوات التقنية الالزمة لفصلي 

  .تها إلى املشاركين لشرح كيفية الوصول إلى الفصل الدراس ي االفتراض يكتبت ورقة تعليمات وأرسل

 لدي حل بديل إذا كا
ً

  .ن اتصال اإلنترنت الخاص بي معطال

  .واالختبار واملناقشات وما إلى ذلكلقد خططت ألنشطة تعزز التفاعل والتعاون مثل العصف الذهني 

  .ام قليلة من الفصل االفتراض يلقد أرسلت دعوة و / أو تذكير للمشاركين قبل أي

  لقد خصصت وقًتا في التقويم الخاص بي لالتصال مسبًقا )لتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وتوقع التحديثات املحتملة(.

  األمر على الباب  وفي دفتر تدوين املالحظات، وعدم إتاحتي في وقت الفصل االفتراض ي.لقد حجزت غرفة هادئة وأظهرت هذا 

  .قد أعددت وفتحت جميع املستندات التي أرغب في مشاركتهال
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 1تقييم مستوى تحفيز املشاركين في التدريب االفتراض ي(: 3امللحق )

افق بشدة؛  -1 افق؛  -2ال أو افق؛  -4أقرر؛ لم  -3ال أو افق بشدة -5أو  أو

 االنتباه

 5 4 3 2 1 .رة جذب انتباهيكان هناك ش يء مثير لالهتمام في بداية هذه الدو  1س 

 5 4 3 2 1 .مواد الدورة الفتة للنظر 2س 

 5 4 3 2 1 .ساعدت جودة الكتابة في جذب انتباهي 3س 

 5 4 3 2 1 .السهل لفت انتباهيهذه الدورة عملية ومفيدة للغاية بحيث كان من  4س 

 5 4 3 2 1 صفحات املقرر التعليمي هذا جذابة وواضحة. 5س 

 5 4 3 2 1 .دت طريقة ترتيب املعلومات على الصفحات في جذب انتباهيساع 6س 

 5 4 3 2 1 .تحتوي هذه الدورة على مواضيع أثارت فضولي 7س 

 5 4 3 2 1 .الشعور بامللل في بعض األحيانتسبب مقدار التكرار في هذه الدورة في  8س 

 5 4 3 2 1 .ةلقد تعلمت بعض األشياء التي كانت مفاجئة أو غير متوقع 9س 

 5 4 3 2 1 ساعدني تنوع الفقرات النصية والتمارين والرسوم التوضيحية وما إلى ذلك في الحفاظ على تركيزي. 10س 

 5 4 3 2 1 .اسلوب الكتابة ممل 11س 

 5 4 3 2 1 .هناك الكثير من الكلمات في كل صفحة 12س 

 اإلجمالي

 

 مدى الصلة باملوضوع

 5 4 3 2 1 ارتباط محتوى هذه املادة باملعلومات التي أعرفها بالفعل. من الواضح لي مدى 1س 

 5 4 3 2 1 .باملدربين واملشاركينكانت هناك قصص أو صور أو أمثلة أظهرت لي كيف يمكن أن تكون هذه املواد ذات صلة  2س 

 5 4 3 2 1 .كان إكمال هذه الدورة بنجاح مهًما بالنسبة لي 3س 

 5 4 3 2 1 .واد وثيق الصلة باهتماماتيمحتوى هذه امل 4س 

 5 4 3 2 1 .للمعرفة في هذه الدورة التدريبية االشخاصهناك تفسيرات أو أمثلة تتعلق بكيفية استخدام  5س 

 5 4 3 2 1 ينقل محتوى وأسلوب الكتابة في هذه الدورة انطباًعا بأن املحتوى املهم. 6س 

 5 4 3 2 1 جاتي ألنني كنت بالفعل على دراية بمعظم املحتوى.لم تكن هذه الدورة ذات صلة باحتيا 7س 

 5 4 3 2 1 .الخاصةيمكنني ربط محتوى هذه الدورة بأشياء رأيتها أو فعلتها أو فكرت فيها في حياتي  8س 

 5 4 3 2 1 .سيكون محتوى هذه الدورة مفيًدا بالنسبة لي 9س 

 اإلجمالي

 

 الثقة

 5 4 3 2 1 ورة ألول مرة، كان لدي انطباع بأنها ستكون سهلة بالنسبة لي.عند اطالعي على هذه الد 1س 

 5 4 3 2 1 .عليهكانت هذه املادة أكثر صعوبة في الفهم مما كنت أتمنى أن تكون  2س 

 5 4 3 2 1 بعد قراءة املعلومات التمهيدية، شعرت بالثقة في أنني أعرف ما كان من املفترض أن أتعلمه من هذه الدورة. 3س 

 5 4 3 2 1 كانت العديد من الصفحات تحتوي على الكثير من املعلومات بحيث كان من الصعب انتقاء وتذكر النقاط املهمة. 4س 

 5 4 3 2 1 أثناء عملي في هذه الدورة، كنت واثًقا من أنني أستطيع تعلم املحتوى. 5س 

                                                           
1  
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 5 4 3 2 1 .كانت التدريبات في هذه الدورة صعبة للغاية 6س 

 5 4 3 2 1 بعد العمل في هذه الدورة لفترة، كنت واثًقا من أنني سأتمكن من اجتياز أي اختبار بها. 7س 

 5 4 3 2 1 .قدر كبير من املواد في هذه الدورة التدريبيةلم أستطع حًقا فهم  8س 

 5 4 3 2 1 .ساعدني التنظيم الجيد للمحتوى على أن أكون واثًقا من أنني سأتعلم هذه املادة 9س 

 اإلجمالي

 

 الرضا

 5 4 3 2 1 منحني إكمال التدريبات في هذه الدورة شعوًرا مرضًيا باإلنجاز 1س 

 5 4 3 2 1 .استمتعت بهذه الدورة كثيًرا لدرجة أنني أرغب في معرفة املزيد عن هذا املوضوعلقد  2س 

 5 4 3 2 1 .لقد استمتعت حًقا بدراسة هذه الدورة 3س 

دلي بها فيما يتعلق بهذه الدورة، على ساعدت 4س 
ُ
الشعور باملكافأة ني التعليقات املقدمة بعد التدريبات، أو التعليقات األخرى التي أ

 على جهودي.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .لقد شعرت باالرتياح إلكمال هذه الدورة بنجاح 5س 

 5 4 3 2 1 .دة التصميمكان من دواعي سروري العمل في مثل هذه الدورة التدريبية جي 6س 

 اإلجمالي
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 للمشاركة في التدريب االفتراض ي(: استقصاء لقياس مدى جاهزية املتعلم 4امللحق )

 االسم:

 تعليقات ال نعم اإلقرارات م

    .لقد شاركت في دورات تدريبية افتراضية أخرى  1

    ف به اتصال قوي باإلنترنت.يمكنني الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هات 2

    لدي سماعة رأس وميكروفون  3

    .استخدام وظائف الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف لغرض التدريب االفتراض يأشعر بالراحة عند  4

    .أشعر بالراحة عند استخدام البريد اإللكتروني 5

    ملفات نصية وسمعية وصور رقميةيمكنني أن أرفق امللفات على البريد اإللكتروني:  6

    أو غرفة دردشة. باملجموعة النطاق الخاصأشعر بالراحة عند استخدام لوحة املناقشة أو  7

    يمكنني البحث بشكل فعال عن األشياء على اإلنترنت. 8

    لبحث في اإلنترنتوما إلى ذلك( عند ا -أشعر بالراحة عند استخدام قواعد املنطق البوليني )و ، أو ، + ،  9

    شاركت في عمليات تعاون عبر اإلنترنت مثل املشروعات أو العروض التقديمية للفريقلقد  10

    ).وما إلى ذلك Zoom و GoToTraining و WebEx لقد استخدمت برنامًجا لعقد املؤتمرات عبر الويب )مثل 11

 دورات سابقة عبر اإلنترنت:

 

 

 تعقيبات إضافية:

 

 

 

 

 

 

 

 



 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 57

 

 1أنشطة كسر جمود التعارف الستخدامها في الفصل الدراس ي االفتراض ي الحيقائمة (: 5املحلق )

  النشاط

 .تمرين تمهيدي لبداية الدورةاملهمة:  تشكيلة البداية

 

 للسماح للطالب بالتعرف على االهتمامات والخلفيات والقدرات املشتركة لزمالئهم في الفصل في مناخ ال يشوبه الهدف:

 تهديد.

 

إلى الحد األدنى من املعرفة أو  1في العناصر التالية. تشير الدرجة  10إلى  1سُيطلب منك أن تسجل نفسك من  التعليمات:

إلى أنك مهتم جًدا أو مستعد لتدريس هذا املوضوع. أدخل درجاتك لكل عنصر في لوحة  10االهتمام، وتشير الدرجة األعلى 

 رض السؤال.ة أثناء عاملناقشة أو في غرفة املحادث

 .أنا أعتبر نفس ي خبيًرا رياضًيا -1

 الطبخ إحدى هواياتي. -2

 أحب القراءة. -3

 أهتم بموضوع هذه الدورة. -4

 أشعر بالراحة تجاه الحاسبات اآللية. -5

ت بمجرد إدخال جميع الدرجات، ابحث عن الشخص صاحب النتيجة األقرب إليك. قدم نفسك إليه، واطلع على املجاال 

األخرى التي قد تكون مشتركة فيما بينكم. مهمتك اآلن هي تقديم هذا الشخص إلى املجموعة من خالل منشور على لوحة 

املناقشة بعنوان "مقدمات" بنهاية األسبوع األول من الدورة. وإذا لم يقدم أحد لك نفسه بحلول منتصف األسبوع األول، 

 تواصل مع املدرس للحصول على املساعدة.

 .تمرين تمهيدي لبداية الدورة املهمة: في الفضاءد فق

 

للسماح للطالب بالتعرف على االهتمامات والخلفيات والقدرات املشتركة لزمالئهم في الفصل في مناخ ال يشوبه  الهدف:

 تهديد.

 

ة. تخيل أنك تعيش ديفي بعض األحيان نتعلم املزيد عن األشخاص من خالل أولوياتهم أكثر من مقدماتهم االعتيا التعليمات:

دقيقة لإلخالء إلى مكوك فضائي قبل أن  15في محطة فضائية ملدة عام واحد. وفجأة تعطلت أجهزة الكمبيوتر، ولديك 

تفشل جميع أنظمة دعم الحياة. سُيسمح لك بأخذ خمسة أشياء معك. بأسرع ما يمكنك، اكتب اسمك متبوًعا بالعناصر 

وقت التفكير التأملي. فقط اكتب بأسرع ما يمكن. وبمجرد إدخال جميع املشاركين س الخمسة في غرفة الدردشة. فهذا لي

 قائمتهم، اقرأ ما تم إدخاله. وسوف يدعو املنسق كل واحد منكم باالسم لشرح سبب اختيارك للعناصر.

 .تمرين تمهيدي لبداية الدورة املهمة: كلمة واحدة

 

 .إلى زمالئه بطريقة مبتكرة لذاتهتقديم اهتمامات الطالب وتصوره  الهدف:

 

                                                           
 (59إلى  46)الصفحات من  0-7879-6667-3لدولي رقم الكتاب املعياري ا، 2014ي كونراد، جيه وآنا دونالدسون، إدراج أنشطة املتعلم عبر اإلنترنت وموارد التدريس اإلبداعي، ريتا مار   1
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فكر في كلمة واحدة تصفك أو تصف حياتك. انشر كلمتك في غرفة الدردشة حيث "ينادي" املنسق اسمك.  التعليمات:

وبمجرد أن يتم مناداة جميع األسماء، راجع الكلمات وأرسل رسالة خاصة تقدم فيها نفسك إلى شخص ممكن كانت كلمته 

 تبتكر كلمتين إضافيتين تشتركان فيهما مع هذا الشخص.ل أن لها أهمية لديك. حاو 

 .تمرين تمهيدي لبداية الدورة املهمة: كرة الثلج

 

 للعثور على القواسم املشتركة مع اآلخرين في املجتمع التعليمي. الهدف:

 

اني بعد الشخص الثاطلب من شخص إدخال مقدمة أساسية عن نفسه، بما في ذلك اهتماماته. يجب على  التعليمات:

ذلك إدخال مقدمة عن نفسه والعثور على ش يء واحد مشترك مع الشخص األول. ثم يدخل شخص ثالث مقدمته ويجد 

ا مع الشخص األول والشخص الثاني. ثم يدخل كل عضو من أعضاء الفصل املتبقين مقدمته ويجب 
ً
شيًئا واحًدا مشترك

ا مع ثالثة أشخاص آخرين
ً
ل في الفصل. والشخص األول، بدوره، يجب أن يرد على ثالثة على األق أن يجد شيًئا مشترك

أشخاص على األقل لديه ش يء مشترك معهم. ويجب أن يرد الشخص الثاني على شخصين إضافيين على األقل. ثم يجب 

 أن يرد الشخص الثالث على شخص إضافي واحد على األقل.

 .دورةتمرين تمهيدي لبداية ال املهمة: حقائق وأكاذيب

 

 لتقديم اهتمامات الطالب وخلفيته إلى زمالئه بطريقة ممتعة ومثيرة. هدف:ال

 

أدخل حقيقتين وكذبة واحدة عنك في لوحة املناقشة )أو في غرفة الدردشة(. يجب على كل عضو في املجموعة  التعليمات:

نيًفا قدر اإلمكان بينما تشارك أن تكون عبعد ذلك محاولة التمييز بين الحقائق والكذب. ما يجعل هذا النشاط ممتًعا هو 

القليل من هويتك الحقيقية مع زمالئك املشاركين. وبمجرد تلقي جميع الردود، انشر حقائقك واشرح سبب اختيارك 

 ملشاركتها.

 .تمرين تمهيدي لبداية الدورة املهمة: ملاذا نحن مًعا؟

 

 بعضهم البعض وأسباب التسجيل في الدورة.لتقديم طريقة غير رسمية للمشاركين للتعرف على اهتمامات  الهدف:

 

قبل هذا النشاط، قم بإكمال نموذج ملف تعريف أولي للمدرس. وبناًء على ملف التعريف األولي الخاص بك،  التعليمات:

خدام لوحة املناقشة أو نطاق املجموعة أو غرفة سيتم تعيينك ملجموعة مناقشة من أربعة إلى خمسة أشخاص. وباست

خصصة، يجب أن تكتشف مجموعتك سبب تجميع أعضائها مًعا. باإلضافة إلى ذلك، هل هناك أي أشياء أخرى الدردشة امل

يشترك فيها أعضاء املجموعة ولم يتم تضمينها في استطالع امللف الشخص ي؟ سُيطلب منك مشاركة السبب املشترك مع 

 ت األخرى.املجموعا
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 1مود التعارفقائمة مرجعية لنشاط فعال لكسر ج(: 6امللحق )

ينبغي التخطيط لنشاط كسر جمود التعارف بعناية، وليس تركه للصدفة. فهذا يحدد طريق التواصل في املستقبل بين املتعلمين؛ لذلك، ينبغي 

 أن يكون ممتع وإبداعي ومعبر.

 التعليقات ال نعم بيان م

    النشاط ممتع وال ينطوي على تهديد؟هل  .1

    ليس املحتوى؟هل يركز على الشخص و  .2

    من املتعلمين قراءة ما أدخله كل منهم؟مطلوب هل  .3

ا بنسبة  مطلوبهل  .4
ً
    ٪ على األقل من املجتمع التعليمي؟10من املتعلم أن يجد شيًئا مشترك

    هل مطلوب من الشخص أن يكون مبدًعا أو يعبر عن مشاعر أو صراحة حقيقية؟ .5

    ن الرد على بعضهم البعض؟هل مطلوب من املتعلمي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  
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 (: استبيان تقييم الرضا7امللحق )

 استبيان تقييم الرضا )جلسة افتراضية حية(

 التاريخ: الحدث:

سنكون في غاية االمتنان إذا استطعت تخصيص بضع دقائق إلكمال هذا االستبيان. ستساعدنا معلوماتك في تقييم مستويات رضاك اإلجمالية 

 ين خدماتنا املستقبلية.وتحس

 :يرجى تقييم جودة الجوانب التالية من الجلسة -1

 ال ينطبق ممتاز  جيد جًدا جيد متوسط ضعيف 

       بيئة الفصول االفتراضية

       النشرات واألوراق الرسمية )قبل وأثناء وبعد الجلسة(

       التفسير

)الغرف الفرعية، استطالعات الرأي، االختبارات،  ميزات التكنولوجيا واملنصة

 السبورة البيضاء، وما إلى غير ذلك.(جهاز ضبط الوقت، 

      

       أساليب التدريب املستخدمة على اإلنترنت

       جدول الجلسة ومدتها

       حجم الفصل

       ركين وبين األقرانالتفاعل أثناء النشاط بين املدربين واملشا

)مزيج من النظرية والتمارين العملية ومشاركة  العرضتم تكييف طريقة 

 الخبرات( مع أسلوب التعلم الخاص بي

      

       املعلومات املقدمة لالنضمام إلى املنصة

 

 :يرجى اإلشارة إلى موافقتك على البيانات التالية حول الجلسة -2

 ينطبقال  أوافق بشدة أوافق حيادي ال أوافق ال أوافق بشدة 

       كان لدي ما يكفي من املعرفة السابقة لالستفادة من الجلسة

       لقد حسنت معرفتي ومهاراتي نتيجة ملشاركتي في النشاط

سأكون قادًرا على تطبيق املعرفة واملهارات املكتسبة عندما 

 لأعود إلى العم

      

 

 

 

 :يرجى تقييم أداء -3
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 (: ..........................................1املدرب )

 ال ينطبق أوافق بشدة أوافق حيادي ال أوافق ال أوافق بشدة 

       كان املدرب على استعداد جيد

       كان املدرب يتمتع بمهارات جيدة في التيسير االفتراض ي

ومالئم )الغرف تخدم املدرب ميزات املنصة بشكل فعال اس

الفرعية، استطالعات الرأي، االختبارات ، جهاز ضبط الوقت، 

 السبورة البيضاء ، وما إلى غير ذلك.(

      

       كان للمدرب معرفة فنية جيدة باملوضوع

       تواصل املدرب بطريقة واضحة ومفهومة

       املعرفة إلى املشاركيناملدرب الكفاءة في نقل  كان لدى

       قام املدرب بتحفيز التبادل وإشراك املشاركين في املناقشات

       أجاب املدرب على أسئلة املشاركين

       قام املدرب بتحفيز التبادل وإشراك املشاركين في املناقشات

       اهتمامات واحتياجات املشاركينا في التكيف مع كان املدرب مرنً 

 

 (: ..........................................2املدرب )

 ال ينطبق أوافق بشدة أوافق حيادي ال أوافق ال أوافق بشدة 

       كان املدرب على استعداد جيد

       راض يكان املدرب يتمتع بمهارات جيدة في التيسير االفت

استخدم املدرب ميزات املنصة بشكل فعال ومالئم )الغرف 

الفرعية، استطالعات الرأي، االختبارات ، جهاز ضبط الوقت، 

 السبورة البيضاء ، وما إلى غير ذلك.(

      

       كان للمدرب معرفة فنية جيدة باملوضوع

       تواصل املدرب بطريقة واضحة ومفهومة

       كان لدى املدرب الكفاءة في نقل املعرفة إلى املشاركين

       قام املدرب بتحفيز التبادل وإشراك املشاركين في املناقشات

       أجاب املدرب على أسئلة املشاركين

       قام املدرب بتحفيز التبادل وإشراك املشاركين في املناقشات

       املدرب مرًنا في التكيف مع اهتمامات واحتياجات املشاركينكان 

 يرجى ذكر أكثر ثالثة أشياء أعجبتك في جلسة الفصل االفتراض ي وشرح السبب -4

 



 رك القطريةترجمة: الهيئة العامة للجما                                                                                                                                                                                                  في أوقات األزمات تطوير االشخاص | 62

 

 

 يرجى ذكر ثالثة أشياء لم تعجبك في جلسة الفصل االفتراض ي واشرح السبب -5

 

 

 الفصل؟هذا ما الذي تود تغييره أو تعديله في  -6

 

 

 ما هو أهم ش يء تعلمته من هذه الدورة التدريبية االفتراضية؟ -7

 

 

 هل لديك أي تعليقات / اقتراحات للمساعدة في تحسين جلسة الفصل االفتراضية هذه؟ -8

 

 

 )االسم، املنصب، التوقيع، التاريخ غير ملزم(:

 

 لك لتعاونك القيم 
ً

 شكًرا جزيال
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3. 

 (. كتاب فكرة التعلم عبر اإلنترنت. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا: جون وايلي وأوالده.2007شانك، ب. ) -

 اضية"، حلول التعلم.كالرك، راث. "أربع خطوات للتدريب الفعال في الفصول الدراسية االفتر  -

 2_2-0700-10-981-10.1007/978، 2016ارس م 9هارتنيت، ماجي. أهمية التحفيز في التعلم عبر اإلنترنت،  -

 من 2010نوفمبر  24. مقتبس في 13-10(. البث املباشر. مجلة التدريب، نوفمبر / ديسمبر، 2010هوفمان، جينيفر ) -

 lakewood/training_20101112/#/12http://www.nxtbook.com/nxtbooks/ 

 2017أبريل  11هوجل، باميال. خمس مهارات أساسية ملنسقي الفصول االفتراضية، مجلة حلول التعلم.  -

 .2017فبراير  22م تعليم إلكتروني تفاعلي وجذاب للفصل االفتراض ي. مجلة حلول التعلم. هوجل، باميال. تصمي -

 .2017فبراير  1فتراض ي: نصائح لنقل التدريب عبر اإلنترنت بقيادة معلم. مجلة حلول التعلم. هوجل، باميال. التحول إلى الوضع اال  -

 24نوفمبر / ديسمبر. مقتبس في  14سات املنعقدة عبر الويب. مجلة التدريب، (. ضمان نجاح التدريب الذي يعتمد على الجل2010لي، كندرا ) -

 http://www.nxtbook.com/nxtbooks/lakewood/training_20101112/#/16  من 2010نوفمبر 

 .2010نوفمبر  29(. مبادئ تعلم الكبار: الكبار كمتعلمين. مقتبس في 1991ليب، ستيفن ) -

 .2011مارس  14لغين، مجلة حلول التعلم. بيريجو، كيم. إعداد عرض التدريب االفتراض ي للمتعلمين البا -

 م اإللكتروني.ي( الشروع في التعلم اإللكتروني: التعلم اإللكتروني املتزامن. تقرير بحث نقابة التعل2010)يونيو شانك، باتي.  -

فبراير  15علم، ستون، آدم. أفضل خمس ممارسات عند تحويل محتوى الفصل الدراس ي إلى الفصل الدراس ي االفتراض ي. مجلة حلول الت -

2017. 

من  2010نوفمبر  29(. مبادئ تعلم الكبار: الكبار كمتعلمين. مقتبس في 1991ليب، ستيفن ) -

. 2.htm-ip/adultsevCom/guidebk/teachthttp://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacD 

 http://www.techermentors.com/adultLrng.php .من  2010نوفمبر  29(. مبادئ تعلم الكبار. مقتبس في 2008سويني، باري ) -

من  2010ديسمبر  6ي (. نظرية تعليم الكبار. مقتبس ف1996سبيك، مارشا ) -

. http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/methods/technlgy/te10lk12.htm 

 )line_ped_best_pract-http://teachvu.vu.msu.edu/public/pedagogy/on ( علم أصول التدريس عبر اإلنترنت وأفضل املمارسات -

 )/Journal/Oct_04/article04.htmhttp://www.itdl.org ( !نصائح وحيل للتدريس عبر اإلنترنت: كيف تدرس مثل املحترفين -

 )line.html-http://www.emoderators.com/moderators/teach_on (دور املعلم /املنسق املوجود عبر اإلنترنت  -

)virtual-engaging-effective-http://blog.maestroconference.com/plan-خطوة لجلسات تدريب افتراضية فعالة وجذابة  12خطة من  -
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