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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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امللخص :
لسنوات  نقاش  حمل  العايل كان  التعليم  يف  املدمج  والتعلم  الفيديو  مؤمترات  استخدام  إن 
عديدة، ويف الوقت الذي كان هناك العديد من املؤيدين الستخدام مؤمترات الفيديو للتعليم عن 

بعد، كان هناك تركيز أقل على استخدام هلذه التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي.
مؤمترات  استخدام  تكاليف  واخنفاض  الكمبيوتر،  دمج  مبساعدة  التقنيات  النتشار  كان 
الفيديو املستندة إىل استخدام البياانت السحابية)cloud-based(  لتقدمي الكثري من احللول 
التعليمية، وأبعد من تلك اليت توفرها الوحدات النمطية لبيئات تطبيقية لنظام إدارة التعلم التقليدي 
)LMS(، مثل برانج Blackboard Collaborate، وكان لذلك االنتشار الدور الفعال 

يف قيادة هذه دراسة.
أدت ديناميات تطور التقنيات املستخدمة يف عقد وأدارة مؤمترات الفيديو، أدت إىل إاثرة 
الدروس  وتقدمي  الفيديو  مؤمترات  لعقد   ،»ZOOM«  املعروف التطبيق  اهتمامنا الستخدام 
الصفية يف كيفية توصيل شبكات الكمبيوتر. هذا فضاًل عن استخدام برانمج حماكاة الشبكات 
العرض  أدوات  استخدام  مع  جنب  إىل  جنباً   ،Cisco Packet Tracer سسكو  لشركة 
التقليدية، لتقدمي حمتوى املادة وكذلك ملنح الطلبة فرصة »التعلم ابملمارسة«؛ لتعزيز مهاراهتم لتكوين 

واختبار الشبكة اخلاصة هبم.
ستعمل هذه الدراسة على تقييم فائدة استخدام ZOOM لإلشراف على عملية التعلم 
والطلبة،  املعلم  بني  التفاعل  إذا كان  ما  ومعرفة  الدراسي،  الفصل  وداخل  اإلنرتنت  عرب  املتزامن 
وكذلك بني الطلبة أنفسهم، ذا قيمة وأثر تعليمي مستدام، وسوف تسّجل جلسة مؤمترات الفيديو 

وتتاح لـلطلبة كجزء من موارد التعلم غري املتزامن، عرب اإلنرتنت.
عرب  )التقليدي(  املتزامن  التعلم  بني  اجلمع  لفعالية  أفضل  فهم  على  الدراسة  تساعدان  أن  وأنمل 
عرب  املتزامن  ابلتعلم  مقارنة  خمتلفة،  مواقع  يف  جسدايً  واألساتذة  الطلبة  يكون  حيث  اإلنرتنت، 

اإلنرتنت جمتمعني داخل الفصل الدراسي.
الكلمات الدالة: مؤمترات الفيديو، الفصول التفاعلية، التعلم املتزامن، التعلم التعاوين، التعلم املدمج.

استخدام مؤمترات الفيديو يف التدريس الصفي ملادة “شبكات الكومبيوتر”
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املقدمة
تتطلب عملية دمج التكنولوجيا يف الفصل الدراسي دراسة متأنية واألخذ ابحلسبان كل من 
اليت  العديدة  الفيديو هي إحدى األدوات  أن مؤمترات  املعروف  والتعليمية. ومن  التقنية  اجلوانب 
التقليدي يف  الفيديو وابلنحو  أدوات مؤمترات  استخدام  إن  التعليم، حيث  استخدامها يف  ميكن 
العملية التعليمية حني ال يكون األستاذ والطلبة متواجدين يف الصف الدراسي نفسه، أو يف املوقع 
نفسه. وعلى الرغم من ذلك فإنه مل يتم التعرف على الكثري من أتثري مثل هذه األدوات عندما 
يكون األساتذة والطلبة متواجدين فعلياً يف مكان واحد؛ لذلك، فإن حمور املثال التعليمي املستخدم 
يف هذا البحث ينصب على فهم أفضل لكيفية استخدام أداة مؤمترات الفيديو يف تقدمي حماضرات 

حول: »نظم معلومات الكمبيوتر«.
إن إحدى الكليات -املعروفة ابسم األقسام- هي قسم علوم املعلومات احلاسوبية واالتصاالت 
التطبيقية، اليت متثل واحدة من 12 قسماً أخر منتشرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وغالباً ما 
تتطلب االجتماعات التتقلدية املوسعة على مستوى كليات التقنية العليا االثىن عشر، السفر ما بني 
الكليات؛ األمر الذي أثر سلباً على سهولة الدراسة وفاعليتها، ومن مث تعلم الطلبة اجليد؛ األمر 
الذي دفع  القسم إىل تبين األداة املعروفة يف إدارة مؤمترات الفيديو املعروفة ابسم ZOOM؛ 
من أجل جعل االجتماعات أكثر فعالية عرب استثمار الوقت الضائع يف السفر من انحية، وكذلك 
خفض التكلفة املادية املرئية وغري املرئية. وقد عزز هذا التوّجه أيضاً مفاهيم سياسات »تكنولوجيا 

املعلومات اخلضراء« الداعمة للبيئة.
مل يكن من املستغرب أن يتبىن أعضاء هيئة التدريس -بشجاعة وبوقت قصري- استخدام 
االجتماعات  لتسهيل  استخدامها  وكذلك  طلبتهم،  مع  نفسها  الفيديو  مؤمترات  إدارة  أداة 
األكادميية لألقسام على مستوى الدولة. وكانت النتيجة أن رسخ العديد من األساتذة، استخدام 

Blackboard Collaborate يف تقدمي الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت.
عند تقدمي الفصول الدراسية لطلبة الدوام املسائي، والذين يعملون خالل النهار )يف يوم 
عمل منوذجي من الساعة 7 صباًحا حىت 3 مساًء( وحيضرون إىل الفصول الدراسية من الساعة 3 
مساًء أو 4 مساًء وينتهون يومًيا يف الفرتة ما بني 7 مساًء إىل 9 مساًء، يصبح من املنطقي استخدام 
هنج مدمج يف التدريس وإجراء بعض هذه الفصول الدراسية يف بيئة عرب اإلنرتنت، سواء أكان ذلك 
بشكل متزامن )والذي ميثل معظم الفصول عرب اإلنرتنت( أو يف حاالت اندرة، يف هنج غري متزامن 

لتقدمي احملتوى والواجبات.
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إن الرتكيز يف هذه الدراسة ينصب على الفهم اجليد ألستخدامات أدوات مؤمترات الفيديو 
الرتبوي األساسي لتطبيق ZOOM داخل  النهج  الدراسي، عرب تبين  الفصل  التعليمية داخل 
الفصل الدراسي، مبا خيدم تبين أسلوب »التعلم ابملمارسة« learning-by-doing، حيث 
يعد معظم الرتبويني أن »التعلم ابملمارسة« هي الطريقة األكثر فاعلية للتعلم )لومباردي، 2007، 
ص 2(؛ وهبذا الصدد، هتدف الدراسة إىل تقدمي فهم أفضل لكيفية استخدام ZOOM كأداة 
لتعزيز التعاون ما بني األستاذ والطلبة من جهة، وما بني الطلبة أنفسهم من جهة أخرى؛ وكذلك 

حتيد أتثري تسجيالت ZOOM املتنوعة، على فاعلية تعلم الطلبة.
األداة

سنقدم هنا أداة حمددة لعقد املؤمترات عرب الفيديو تسمى ZOOM، وهي األداة اليت 
مت تبين استخدامها لعقد مجيع االجتماعات األكادميية منذ بداية العام الدراسي يف كانون األول 
2013، يف حني أننا ال نعتزم بناء حبثنا على أستخدام أداة معينة لعقد املؤمترات عرب الفيديو، غري 
أنه من املهم مالحظة أن هذه الدراسة تفرتض توفر واستخدام أداة لعقد مؤمترات الفيديو، اليت 
توفر بيئة عملية ميكن للمستخدمني فيها االطالع  على استخدام ما يلي من امليزات التكنولوجية:

• ذات جودة فيديو عالية الدقة.
واألستاذ  الدراسي  الفصل  يف  املشاركني  بني  )اآلين(  احلقيقي  الوقت  يف  التفاعل  يوفر   •

احملاضر.
من  اخللفية،  يف  خمتلفة  تطبيقات  تشغيل  أثناء  يف  شاشته  مشاركة  على  املضيف  قدرة   •
 Cisco Packet مشاركة  تضمن  مت  الدراسة،  هذه  لغرض  الفيديو؛  اإلضرار يف جودة  دون 

.Cisco وهو تطبيق حماكاة أساس يف تقدمي دورة شبكات ،Tracer
• يتم حتقيق كل ما سبق ابستخدام سرعات اتصال إنرتنت متوسطة نسبياً، ميكن الوصول 

.G / 4G3 إليها من قبل معظم الطلبة يف منازهلم، أو عرب اتصاالت
الفيديو،  مؤمترات  أبداة  اخلاصة  العمل  الفنية وخمرجات  املتطلبات  أن حددان  وبعد  اآلن، 
أنمل أن نوضح يف هذه الورقة »أن استخدام التدريس املتزامن عرب اإلنرتنت داخل الفصل الدراسي 
قد أضاف قيمة علمية إىل جتربة التدريس والتعلم«، وشّجع على خلق مستوى أعلى من التعاون 

والتنسيق ما بني الطلبة ومعلمهم.
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أمنوذج التعلم املدمج التقليدي
Traditional Blended Learning Model 

لوجه  وجهاً  »لالجتماعات  البديلة  األساليب  دراسة  يف  البحوث  من  قدر كبري  أجري 
Face-to-Face meetings«،  وكذلك البحوث لتقييم »الفصول الدراسية التقليدية اليت 

يقودها املعلمTeacher Led classrooms »، من قبل العديد من الباحثني، أمثال:
 )Wang، Jaeger، Liu، Guo and Xie، 2013؛ Arispe and Blake، 2012؛ Oztok. 

Zingaro، Brett and Hewitt، 2012 ؛ Stevenson and Hedberg، 2013؛ Dawson، 
 Warden، Stanworth، Ren Abd ؛Melville، Bowen and Passmore، 2011 ؛2010
Warden، 2012؛ Macdonald and Cambell، 2011؛ Nedungadi and Raman، 
 ؛Monteiro، Leite and Lima، 2013 ؛Roseth، Akcaolu and Zellner، 2013 ؛2012
Revels and Ciampa، 2012؛ Koenig، RJ 2011؛ Chao، Hungt and Chen، 2011(.

اليت  آنفاً،  املذكورة  واقعية،  ألمثلة  ودراسات  األحباث  مجيع  من  املهمة  االستنتاجات  من 
أجراها األكادمييون يف مجيع أحناء العامل، هي: »أن استخدام التكنولوجيا يف إعداد الفصول الدراسية 
املختلطة أصبح عنصراً راسخاً ومفضاًل يف تصميم املواد التعليمية وتقدميها، سواء أكان التعلم عرب 
اإلنرتنت متزامناً أو غري متزامن، فإن السمة املشرتكة جلميع األعمال املذكورة آنفاً هي االتفاق على 
أن التعليم عن بعد مقبول اآلن كواحد من طرق تقدمي حمتوى الدروس، إىل جانب الفصول الدراسية 

التقليدية اليت يقودها املعلم وجهاً لوجه مع الطلبة«.
إن املدى الذي وصلت إليه التكنولوجيا واستخداماهتا يف التعليم العايل، أصبح واضحاً يف 
العديد من املنشورات، اليت تشري إىل أن: »التعليم العايل، الذي كان يهيمن عليه التبادل يف عملية 
التلقي ما بني األستاذ والطلبة يف الفصل الدراسي، قد توسع ليشمل جمموعة متنوعة من أنظمة 

عرض وإيصال مادة الدرس« )Renes & Strange، 2010، ص 203(. 
ركزت فوائد استخدام التكنولوجيا، يف بيئة خمتلطة أو هجينة، ركزت دائماً على هنج التعلم 
عن بعد لطرق التدريس املتزامنة وغري املتزامنة. وعلى وفق املركز الوطين إلحصاءات التعليم، يتم 

تعريف التعليم عن بعد ابلطريقة التالية )2008، ص 1(:
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عّرف التعليم عن بُعد على أنه عملية تعليمية رمسية ال يكون فيها املعلم والطالب يف املوقع 
ابستخدام  االتصال  تتضمن  وقد  متزامنة،  غري  أو  متزامنة  التعليمات  تكون  قد  وابلتايل،  نفسه؛ 
تقنيات الفيديو أو التسجيالت الصوت أو الكمبيوتر، أو حىت ابملراسلة )اليت قد تشمل املراسالت 

.)CD ROM املكتوبة واستخدام التكنولوجيا مثل القرص املضغوط
وكذلك مت تعريف الدروس الصفية اهلجينة / املختلطة عرب اإلنرتنت، على أهنا مزيج من 

التدريس عرب اإلنرتنت ويف الفصل الدراسي، مع تقليل وقت جلوس الطلبة يف الفصل الدراسي.
النتيجة األخرى واملثرية لالهتمام، هي أن استخدام مؤمترات الفيديو كطريقة بديلة للتواصل 
ووايرب  وتكر  الباحثون  يشري  حيث  القبيل،  هذا  من  البدائل  أفضل  ُعّدت  ولطاملا  ترسيخ،  قد 
وأوكونيل إىل أن التدريس أبستخدام مؤمترات الفيديو تتمتع ابلعديد من الفوائد مقارنة أبساليب 
االتصال السمعية، حيث إن البعد املرئي الذي ُيضاف إىل احملادثة يؤدي إىل خلق بيئة أقرب إىل 
 O’Conaill، Whitttaker and( تلك احملسوسة يف االتصال ونقل املعلومة وجهاً لوجه

.)Wiber، 1993
التحديد  وجه  وعلى  التكنولوجيا  استخدام  على  ينصب  هنا  الرتكيز كله  أن  الواضح  من 
مؤمترات الفيديو يف بيئة خمتلطة حيث يكون الطلبة جسدايً يف موقع خمتلف عن املعلم طوال مدة 

عرض الدرس عرب اإلنرتنت.
األجيال الرقمية والنهج املختلط  

Digital natives and blended approach
وغين عن القول إن الشباب من الطلبة ينتمون إىل ما يسميه الكثري من الناس »األجيال 
التعامل معها،  التكنولوجيا، وال جيد صعوبة يف  الرقميية«، وهم جيل يشعر ابلراحة يف استخدام 
وميتازون كذلك بقدرهتم على التعامل مع املهام املتعددة يف آن واحد Multitasking  . أما 
اجليل األكرب سناً )مبا يف ذلك معظم معلمي اليوم( فهم مهاجرون من العصر الرقمي، وكان عليهم 
أن يتصاحلوا مع التكنولوجيا الرقمية احلديثة يف مرحلة الحقة من حياهتم، ورمبا مل يكونوا مسرورين 
 Rodgers،( الستخدامها، وغالباً ما يكلف املهاجرون الرقميون ألداء مهمة واحدة يف الواجب

.)Runyon، Starrett and Von Holzen، 2006
أداة  استخدام  عند  الطلبة  معظم  يواجه  حتدايً  الكثري  الدردشة  أداة  استخدام  يشكل  وال 
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مؤمترات الفيديو املتوافرة ما بينهم، ومن املرجح أن جيدوا يف هذا التزامن يف االستخدام، غاية يف 
ابملعىن  سواء  اإلنرتنت،  عرب  املتزامن  للتدريس   ZOOM استخدام  يف  بدأان  أن  ومنذ  املتعة. 
التقليدي للوصول عن بُعد أو داخل الفصل الدراسي، كانت هنالك استجابة إجيابية من قبل الطلبة 

وكانت رغبة األغلبية منهم هي تقدمي مجيع فصوهلم هبذه الطريقة، ويف مجيع دوراهتم التدريبية.
METHOD الطريقة

متت دعوة مجيع الطلبة لالنضمام إىل جلسة أستخدام ZOOM عرب اإلنرتنت، ومت شرح 
عدد من الطرق املختلفة اليت ميكن استخدامها لتنظيم جلسة مؤمترات الفيديو )انظر الشكل 1 

.)ZOOM لواجهة حتكم

.ZOOM الشكل 1: واجهة حتكم
قد خيتار املدرس بدء اجتماع فيديو يف بداية الدرس املقرر، وبداًل من ذلك، قد خيتار إرسال 
دعوة إىل الطلبة ابستخدام طريقة جدولة االجتماع  “Schedule Meeting”، إما يف بداية 

الدرس وإما حىت يف أتريخ سابق لبدأ الدرس املقرر.
عند استخدام الطريقة األخرية “ “Schedule Meeting، يستطيع األستاذ حتديد 
التاريخ والوقت املناسبني لبدء الدرس، وإرسال الدعوات جلميع الطلبة ابستخدام Outlook أو 
 ،Outlook أو أي تقومي آخر، وألن كاًل من األستاذ والطلبة يستخدمون Google تقومي
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 ZOOM إىل حفظ موعد جلسة تلقائياً  الدعوة سيؤدي  فإن اختيار Outlook إلرسال 
يف تقومي الطلبة “Student Calendar” يتبع ذلك أن تنبثق انفذه الطلبة لتذكريهم مبوعد 

.”Pre-Set Time“ يف وقت مالئم وحمدد مسبقاً من قبل األستاذ ،ZOOM اجتماع
يف أثناء إدارة مؤمترات الفيديو داخل الفصل الدراسي، وقبل بدء جلسة ZOOM، يتم 
تذكري الطلبة بكتم صوت امليكروفون ومكربات الصوت اخلاصة هبم؛ وذلك إليقاف التداخالت 
أو التغذية العكسيِة )Audio feedback( الصوتية من كومبيوتر املدرس. يف بداية التجربة، 
مت إهدار بضع من الدقائق لكي يتمكن الطلبة من كتم املايكرفون والسبيكر Speakers، ولكن 
مع مرور الوقت أصبح الطلبة على دراية هبذه التعليمات، حينها يقتصر دور املدرس على إصدار 

حملة سريعة تذكر الطلبة بذلك.
املتزامنة األخرى عرب اإلنرتنت، فإن املدرس  التقليدية  التدريس  كما هو احلال مع أدوات 
خيطط مسبقاً ملنهجية تقدمي الدرس، الذي يتضمن مشاركتة حملتوى الدرس مع الطلبة. أما يف حالة 
 .Cisco Packet Tracer مثالنا العملي هذا، فإن احملتوى يف األساس هو تطبيق حماكاة
وقد يصاحب تطبيق سسكو، العرض ابستخدام Power Point أو انفذة متصفح، أو مستند 
.Word وبغض النظر عن احملتوى احملدد الذي ينوي املدرس مشاركته مع طلبته، فإننا نوصى أبن 
يشغل املدرس التطبيق ذات الصلة، قبل بدء جلسة ZOOM؛ وهبذه الطريقة، أي عندما خيتار 
املدرس ZOOM ملشاركة الشاشة، وما على الطلبة إال حتديد النافذة املناسبة من قائمة النوافذ 

املفتوحة على أجهزهتم.

ZOOM اليت متت مشاركتها عرب Cisco Packet Tracer الشكل 2: انفذة تطبيق
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األجهزة  عمل  أسلوب  إعداد  يف  للمشاركة  اآلخر؛  تلو  واحداً  الطلبة،  دعوة  تتم 
)Configuration(، ضمن هيكل شبكي معني )Network Topology(، وجتدر 
اإلشارة إىل أن الطلبة يفضلون املشاركة يف العملية التعليمية، بداًل من االستماع هلا فقط )لومباردي، 
2007(. واعتماداً على مستوى الطالب ومستوى املعرفة املسبقة ملادة الدرس، فإن مشاركة بعض 
الطلبة متتد حىت تصل إىل تصميم وبناء طوبولوجيا الشبكة نفسها. وغالباً ما يتقدم بعض الطلبة 
املتفوقني، وإذا لزم األمر، لتقدمي املساعدة للطالب الذي ما زال منهمكاً يف عملية إعداد أسلوب 

عمل األجهزة.
  أمجااًل، فقد أدت التجربة إىل ارتفاع مستوى مشاركة الطلبة Engagement ، وتعاوهنم 
Collaboration ، وحتفيز قدراهتم املعرفية Cognitive Abilities؛ األمر الذي أدى 

.learning environment إىل حتسني بيئة التعلم
Discussion مناقشة

استخدام  فوائد  ملعرفة  دراستنا  ستتناول  اليت  الورقة  هذه  معرفة حمور  إىل  اآلن  هذا  يقودان 
مؤمترات الفيديو داخل الفصل الدراسي.

أمنوذج مؤمترات الفيديو داخل الفصل الدراسي
كما ذكران آنفاً، هناك نقص يف املعلومات، حينما يتعلق األمر بتقييم الفوائد، أو غري ذلك، 

من استخدام مؤمترات الفيديو داخل الفصل الدراسي.
كما ذكران آنفاً، هناك نقص يف املعلومات، عندما يتعلق األمر بتقييم الفوائد، أو غري ذلك، 

من استخدام مؤمترات الفيديو داخل الفصل الدراسي.
تركز دراستنا على مناقشة النتائج بناًء على الركيزتني اآلتيتني:

• استخدام التطبيق ZOOM كأداة تعاونية للتدريس داخل الصف.
 Blackboard وإاتحة التسجيالت للطلبة على تطيب ،ZOOM تسجيل جلسات •

Learn، كمصادر تعليمية غري متزامنة.
املزيج  »التعلم  أسلوب  منهجية  إدارة  يف  أيضاً،   ZOOM استخدمنا  لقد 
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الطلبة واألستاذ وبنحو  واملتزامن«synchronous blended learning، حيث يشارك 
تقليدي عرب اإلنرتنت، وبعبارة أخرى: فإهنم مجيعاً يف مواقع  خمتلفة. وتركز دراستنا على استخدام 
تطبيق ZOOM يف إعداد املادة الدراسية، ولن تناقش أي استخدام لتقنية مؤمترات الفيديو عرب 
اإلنرتنت على النحو احملدد آنفاً يف كلتا املنهجيتني : اهلجينة أو املختلطة. وفيما أييت، فأننا سنناقش 

كاًل من الركيزتني املذكورتني.
ZOOM  كأداة تعاونية للتدريس داخل الفصل الدراسي:

ZOOM as a Collaborative Tool for In-Classroom Teaching
من املالحظ، أن هنالك دائماً القليل من الفكاهة يف املرة األوىل اليت خيترب فيها الطلبة اجللسات 
عرب اإلنرتنت. ويف العادة، حيث يبدأ املدرس بشرح طريقة أستخدام األدوات املتاحة للطلبة، اليت 
تعد حمدودة جداً إىل ZOOM مقارنة بـالتطبيق Blackboard Collaborate، على 
اجللسات عرب  من  لكل  مقدمة صحيحة  املقدمة،  فيه هذه  تعّد  الذي  الوقت  املثال. ويف  سبيل 
اإلنرتنت عن بُعد وداخل الفصل الدراسي، فقد يكون األمر مبالغاً فيه بعض الشيء يف األسلوب 

األخري؛ بسبب قرب الطلبة من بعضهم بعضاً داخل الصف الدراسي.
نعتقد أن تقارب املسافات البينية الوثيق ما بني الطلبة يؤدي أيضاً إىل ظهور بيئة تعاونية 
قبل  من  الطلبة  ُيشّجع  حيث   enhanced collaborative environment معززة 
أقراهنم على القيام بدور أكثر نشاطاً يف مناقشة مادة الدرس؛ مما يزيد من مستوى مشاركة الطلبة 
engagement؛ وابلتايل حيفز قدراهتم املعرفية cognitive abilities؛ مما يؤدي إىل جتربة 

تعليمية أفضل.
يؤدي استخدام أداة مؤمترات الفيديو إىل تقريب حمتوى الدرس من الطالب، بداًل من جلوسه 
املثبت يف  العرض  بواسطة جهاز  املعروضة  الدرس  فقرات  واتباع  العرض  مسافة من شاشة  على 
القاعة الدراسية، ويؤدي إىل رفع مستوى مشاركة الطلبة، كما هو احلال عند تطبيق حماكاة شبكات 
الشيء؛  بعض  حمبطاً  للطلبة  استخدامه  يكون  قد  الذي   ،Packet Tracer مثل   Cisco

بسبب صغر احلروف )انظر الشكل 2(.
وميكن تكبري حجم احلروف املطبوعة، ولكن ذلك سيؤدي اختفاء الكثري من خمطط الشبكة 
وعرض جزء منها؛ وبذلك يفقد الطالب واملشاهد الصورة اإلمجالية؛ ألن هيكل الشبكة أصبح أكرب 
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ويضم املزيد من من أجهزة الشبكات؛، وبذلك سيصبح من الصعب متابعة ما حيدث من حماكاة 
لعمل الشبكة من طرف آلخر.

إن هذه االشكالية، جتعلها سبباً وجيها لتمكني كل طالب من الوصول إىل شاشة كومبيوتر 
املدرس، إال أهنا ليست الفائدة القصوى، اليت ميكن الوصول اليها من خالل العمل املشرتك ما بني 
متكن املدرس من رؤية شاشات كل طالب من الطلبة على مقربة منه، من جهة، وتوجيه الطلبة 
للوصول والتحكم بشاشته لتنفيذ مهام معينة، من جهة أخرى، وهذا األسلوب سوف يعزز من 

إضافة منهج »التعلم ابملمارسة« إىل جتربة الصف الدراسي.
وعلى النقيض من اإلعداد التقليدي املتزامن عرب اإلنرتنت، الذي يتواصل الطلبة فيه ابلدروس 
الصفية عرب تواجدهم يف العديد من املواقع املختلفة، على النقيض من ذلك، يكسب الطلبة هنا 
التشجيع encouragement، فضاًل عن تعرضهم إىل القليل من الضغط اإلضايف الناشئ عن 
الطبيعة التنافسية للطلبة الراغبني يف األداء والنجاح. وأييت كل هذا برضا فوري ميكن تلمسه ورؤيته 
من على وجوه أقراهنم يف الصف الدراسي، وعلى الفور، يف جو كان يعاين من  الدروس التقليدية 

املتزامنة، عرب اإلنرتنت.
ZOOM تسجيل دروس يف جلسات

مبجرد انتهاء جلسة ZOOM، يتم إنشاء ملف فيديو MP4 بواسطة التطبيق، فضاًل 
عن ملف تسجيل اجللسة الكامل، ويتم أحياانً تقسيم اجللسة عرب اإلنرتنت إىل عدد من امللفات 
األصغر، يتوافق كل منها مع املدة اليت تتم خالهلا مشاركة شاشة املضيف. ويف كل مرة يتوقف 
 Packetاملثال يوقف مشاركة مترين حماكاة فيها املضيف عن مشاركة انفذة معينة، على سبيل 
إنشاء  ذلك  بعد  يتم  مشاركة شاشة جديدة،  ويبدأ   ،Power Point أو عرض  Tracer
 Bb جديد مرتبط مبشاركة تلك الشاشة اجلديد. يتم حتميل امللف الحقاً إىل تطبيق MP4 ملف

Learn، وإاتحته للطلبة كجزء من مصادر املادة اليت قدمت واخلاصة هبم.
Putting it All Together  ًضع كل شيء معا

 ZOOM أظهرت دراستنا أن خربة الطلبة للتعلم وقابليتها قد حتسنت عرب استخدام تطببيق
كوسيلة تعليمية داخل الصف الدراسي. لقد أجريت مقارنة نتائج االختبار النهائي جملموعتني من 
جمموعات الطلبة لفصول دراسية خمتلفة، حيث مل يتم استخدام ZOOM على اإلطالق مع 
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إحدى اجملموعتني، أما ابلنسبة للمجموعة الثانية، فقد مت استخدام ZOOM ابلطريقة املوضحة 
آنفاً.

الوصول  »إباتحة  تتعلق  اليت  الدراسة  هلذه  األخرى  الرئيسة  ابلركيزة  اآلتية  النتائج  تتعلق 
لتسجيالت جلسات الفيديو للطبة« كجزء من املصادر العملية للدرس اخلاص هبم.

 

 

12 
 

ابعي اقت   ZOOM استتتتتتتتتتتتتتتختاف  فقتا   ،أدت  علمجممل ت  اعريت نمت  ،حتاى انممل ت إ لى اإلط ق دع   ZOOM استتتتتتتتتتتتتتتختاف
 .آنل ع اململض   

" ب تت لق اع ت د  اعت عم  ابع كمز  اع دمستتتتت  األخ ى هلذه اعاراستتتتت  اعيت تت لق "لاتح  اعمللتتتتتمل  عتستتتتتجم ا جلستتتتت ا اعلماامل عليل
 كجزء دن املص در اع ملم  علارس ا  ص  ل.

 

 
 
 

 ZOOMاعذان مل اتمك ملا دن اعمللتتتتتتتتتمل  مدشتتتتتتتتت ها  جلستتتتتتتتت ا   اعيلب دن  %63أن   ،3دن اعشتتتتتتتتتكل   ن ح ميك    أن  
اعذان وك ملا دن اعمللتتتمل  إ  اعتستتتجمل ماجت زما    اعيلب دن  %77دق رن  بتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ،املستتتجل   فشتتتلملا ل أجتم ز االدت  ن اع ه دي

  ،  تبي   جممل ت امل  اعيلب تستتتتتتتتتتتت ا إ   م   لتتتتتتتتتتتر   دن آنل ع دن اإلنصتتتتتتتتتتت ف اعقمل  إن اع ت د  املذكملر   غ  أن  االدت  ن . 
  أن هذه   قبل أن ميكن ا تب ر ،عتشتمل جم دمع أمستع مل درمس ناا حمتملى خمتلفمستتكملن ه  ك ح ج  إ  دزاا دن اعاراست  

 اع ت د  ح مس .
 
 Conclusionست ت ج  اال
 

ل إلب ا أن استخااف ديو اا اعلماامل ك دا  دتزاد    رب اإلنرتنت داخل اعصف اعاراسي ك ن    ،  ف  ب  ملعقا جن ت اعاراس  
ازا    د ن تقا أن   اال أن    ،اع غل دن الصتتمل   لى نت د  دشتتج   لى م  ،ل حتقمق نستتب  جن     عم   مستتبب ع   ،ف  الع إ  حا كب 

كتت نتتت اعبمتت تا اعيت    تت هتت   حمتتث    ،متت تا قبتتل ا تبتت ر اع تتت د  حتت مستت ه تت ك اعكري  دن اع متتل مه تت ك حتت جتت  إ  دزاتتا دن اعب
أن   ،دن امللما قي  ع   إن  :اعقمل   ميكنمأخ اع   ممل د  ماحا  هي "تتتتبك ا اعكملدبمملت ". ، Semesterخ   فصتتتل  دراستتتم 

 .راسخ دت مل   دن اعامراا قبل أن نتمكن دن اعمللمل  إ  نتمج    مس من دمع اعار املزاا دن   ناعبم تا    ُ مع 

37%

63%

اتازوالنسبة الكلية للذين لم يج
الدرس

Viewed ZOOM videos Did not view ZOOM videos

77%

23%

النسبة الكلية للذين اجتازوا الدرس

Viewed ZOOM videos Did not view ZOOM videos

الوصول  من  يتمكنوا  مل  الذين  الطلبة  من   %63 أن   ،3 الشكل  من  نالحظ  أن  ميكننا 
ومشاهدة جلسات ZOOM املسجلة  فشلوا يف أجتياز االمتحان النهائي، مقارنة بـ 77% من 
الطلبة الذين متكنوا من الوصول إىل التسجيل واجتازوا االمتحان. غري أنه من اإلنصاف القول إن 
النتائج املذكورة آنفاً تستند إىل عينة صغرية من الطلبة املرتبطني مبجموعتني، وستكون هناك حاجة 
إىل مزيد من الدراسة لتشمل جماميع أوسع ويف دروس ذات حمتوى خمتلف، قبل أن ميكن اعتبار أن 

هذه النتائج حامسة.
Conclusion االستنتاج

لقد جنحت الدراسة -عمومًا- يف إثبات أن استخدام مؤمترات الفيديو كأداة متزامنة عرب 
اإلنرتنت داخل الصف الدراسي كان فعااًل إىل حد كبري، وسبباً يف حتقيق نسبة جناح عالية، وعلى 
الرغم من احلصول على نتائج مشجعة، إال أننا نعتقد أنه ما يزال هناك الكثري من العمل وهناك 
حاجة إىل مزيد من البياانت قبل اعتبار النتائج حامسة، حيث كانت البياانت اليت مجعناها خالل 
فصلني دراسينيSemester ، وملادة واحدة هي: »شبكات الكومبيوتر«. وأخرياً ميكن القول: 
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إن من املفيد قطعاً، أن يتم مجع البياانت عن املزيد من الدروس وجملاميع متنوعة من الدورات قبل 
أن نتمكن من الوصول إىل نتيجة راسخة.

نبذة عن الناشر 
انضم األستاذ منذر احلسن إىل الكليات التقنية العليا – كلية ديب للطالب، يف كانون األول 
2002، ويشغل حالياً منصب قائد دورة النظام األكادميي لربانمج الشبكات، قام األستاذ منذر 
بتدريس مادة شبكات الكومبيوتر لطلبة الدبلوم العايل HD والبكلوريوس BAS، واملتخصصة يف

مايكروسوفت ويندوز وسيسكو الشبكات، األستاذ منذر هو املدير املشارك ملركز كليات 
.)ASC( ومركز الدعم األكادميية )ITC( التقنية العليا لتدريب املعلمني

لندن  من كلية  الكهرابئية  واهلندسة  اإللكرتونيات  يف  البكالوريوس  شهادة  على  وحاصل 
ساري يف  جامعة  من  الصناعية  األقمار  عرب  االتصاالت  هندسة  يف  املاجستري  ودرجة  اجلامعية، 

اململكة املتحدة.
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