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 مسموح باالطالع عليه..

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 إدارة التعليم والمهارات

 
 011رقم  - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -تربوية  أوراق عمل

 

يلعب التعليم العالي دورًا مهمًا في تزويد األفراد بمهارات االبتكار، إال أن عددًا من األسئلة المهمة تظل عالقة، 
شأنه أن يعزز مهارات االبتكار. يهدف هذا التقرير إلى  خاصة حول طبيعة التدريس في التعليم العالي الذي من

إلقاء الضوء على هذا األمر عن طريق استعراض األدلة المتاحة حول فعالية التعلم القائم على المشكالت مقارنة 
ريقة بأساليب التدريس التقليدية في التعليم العالي. ويستكشف التقرير درجة فعالية التعلم القائم على المشكالت كط

  .لتنمية مهارات االبتكار سواء المرتبطة بمجال معين أو التي يمكن تعميمها

أن التعلم القائم على المشكالت يبدو مفيدًا في  -المستقاة من المجال الطبي بشكل أساسي-وتوضح الدراسات 
لوكيات التدريس تعزيز أنواع معينة من مهارات االبتكار. باإلضافة لذلك، يستقصي التقرير األدبيات حول س

المباشر التي يمكن أن تساعد في تعزيز تعلم الطالب في السياقات التدريسية التقليدية. ورغم أن هناك أدلة 
واعدة تربط بين التعلم القائم على المشكالت والتدريس الفعال في التعليم العالي بجوانب معينة من مهارات 

في هذا المجال، كما أن المجال رحب للمزيد من البحث للتوصل االبتكار، إال أن هناك حاجة للمزيد من البحث 
  .إلى جوانب مهمة تضيف إلى استبصارنا بعملية تنمية مهارات االبتكار

هما مؤلفتا  (OECD سابين هويدن )جامعة هارفارد( وكيارا كركاينين )المديرة السابقة للتعليم والمهارات في
  .االبتكارية للتعليم والمهارات CERI ةالتقرير. وهو يمثل جزًءا من استراتيجي

 

 

 EDUالنكرن، محلل أول، ومدير لمشروع التعليم  –ستيفن فينسنت 
   OLISيمكن االطالع على النسخة األصلية على 

  وال تعارض االسم الرسمي ألية دولة أو مدينة أو منطقة.  ال تعارض هذه الوثيقة أو أي من الخرائط التي تشملها المكانة السيادية ألية دولة، وال تحجر على الخطوط الحدودية الدولية 
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تسعى هذه السلسلة إلى إتاحة عدد من الدراسات المرتبطة بعلم إدارة التعليم داخل المنظمة لالطالع عليها من 

ي الغالب تكون هذه األعمال متعددة المشاركين ولكن ال يذكر سوى أسماء المؤلفين قبل جماهير القراء. وف
الرئيسيين، وتتوافر هذه األعمال بلغاتها األصلية فقط وهي )اإلنجليزية أو الفرنسية( وفي حال توافر تقرير بلغة 

 منهما يوجد ملخص قصير باللغة األخرى. 
لتي تشملها المكانة السيادية ألية دولة، وال تحجر على الخطوط ال تعارض هذه الوثيقة أو أي من الخرائط ا

 الحدودية الدولية وال تعارض االسم الرسمي ألية دولة أو مدينة أو منطقة.  
واآلراء الواردة في هذه األعمال البحثية يتحمل مسئوليتها مؤلفوها وال تعبر بالضرورة عن توجهات منظمة التعاون 

  توجهات حكومات الدول األعضاء بها. االقتصادي والتنمية وال
 
 
 
 
 

 edu.contact@oecd.orgونرحب بالتعليق على السلسلة، ويمكن توجيهها إلى إيميل: 
 

http://www.oecd.org/edu/workingpapers  

 2102وق الطبع محفوظة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حق

mailto:edu.contact@oecd.org
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إن النمو االقتصادي المستقبلي والتقدم االجتماعي في مجتمعات المعرفة يعتمدان بشكل متزايد على االبتكار؛ 
ويحتاج المبتكرون والمبادرون إلى زمرة من مهارات االبتكار مثل المهارات الفنية ومهارات التفكير واإلبداع، 

العالي دورا مهما في تزويد األفراد بمهارات االبتكار، غير أن  وكذلك مهارات سلوكية واجتماعية. ويلعب التعليم
عددا من األسئلة المهمة تبقى عالقة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة أسلوب التدريس في التعليم العالي والذي يمكن 

 أن يعزز ويقوى مهارات االبتكار.    

عراض األدلة المتاحة حول فعالية أسلوب ويهدف هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على هذه القضية من خالل است
التعلم القائم على المشكالت في مقابل األساليب األكثر تقليدية في التدريس في التعليم العالي. فالتعلم القائم على 
المشكالت يتطلب من الطالب العمل في مجموعات صغيرة لحل مشكالت حقيقية، والتقرير يستكشف المدى 

ئم على المشكالت أن يكون عنده فعاال في تطوير مهارات ابتكار متباينة سواء كانت الذي يمكن للتعلم القا
 مرتبطة بمجال دراسة معين أو قابلة للتطبيق في مجاالت أخرى. 

في تعزيز االحتفاظ طويل  أن التعليم القائم على المشكالت يبدو فعاالً  -خاصة في المجال الطبي–ويبين البحث 
وتنمية مهارات التفكير واإلبداع، وكذلك المهارات السلوكية واالجتماعية )مثل القدرة على المدى وتطبيق المعارف 

العمل في فريق(. وعلى النقيض من ذلك، فال فرق  –الثقة بالنفس –الدافعية -التفكير الناقد –حل المشكالت
حاضرات التقليدية فيما يظهر لنا بين أسلوب التعلم القائم على المشكالت وأسلوب التدريس المنصب على الم

 يخص أداء الطالب في االختبارات.

باإلضافة لذلك، يستطلع التقرير الدراسات التي تمت حول سلوكيات التدريس المباشر والتي يمكن أن تساعد في 
ثل تعزيز تعلم الطالب في السياقات التدريسية التقليدية. فإن تحسين فعالية التدريس المباشر في التعليم العالي يم

تحديا كبيرا في العديد من المؤسسات التعليمية، خاصة وأن التعلم القائم على المشكالت ليس ميسرا في كل 
الظروف. وقد وجد أن عددا من خصائص التدريس من مثل التنظيم والتعبيرية والحماسة والتودد/ التفاعل 

  االجتماعي كلها لها عالقة إيجابية بمؤشرات تعلم الطالب ومثابرتهم.

ورغم أن هناك أدلة مبشرة تربط بين التعلم القائم على المشكالت والتدريس الفعال في التعليم العالي وبين جوانب 
في مهارات االبتكار، إال أن الحاجة قائمة للمزيد من الجهد في هذا المجال. ففي الواقع، ال يوجد انفصام بين 

إذ إن واضعي السياسات والممارسين –لتدريس "التقليدي" التعلم القائم على المشكالت وبين مداخل التعلم وا
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سيستفيدون إذا تحقق لهم الفهم األفضل حول أي من الممارسات المتخصصة أكثر فعالية في تعزيز زمر مختلفة 
من المهارات. كما أن هناك سعة لدراسة أثر التعلم القائم على المشكالت على مدرج أوسع لمؤشرات المهارات 

االبتكار، وكذلك العوامل السياقية التي يجب اختبارها. ولذلك فهناك حاجة قوية للمزيد من البحث التي تشي ب
 حتى يوفر لنا ما يزيد بصيرتنا بجوانب مهمة في تنمية مهارات االبتكار.  
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متزايد على االبتكار، يعتمد النمو االقتصادي المستقبلي والتقدم االجتماعي في مجتمعات المعرفة بشكل 
 ,Rogersواالبتكار هو فكرة أو ممارسة أو منتج تتبناه مجموعة على أنه جديد ومن ثم تشرع في تفعيله وتطبيقه 

((.  ويمكن تعريف االبتكار بأنه "تنفيذ منتج )سواء كان سلعة أو خدمة( جديد أو مطور بشكل كبير، أو 2003
( ويمكن لالبتكار OECD, 2007, P. 46أسلوب تنظيمي جديد" ) عملية جديدة أو طريقة تسويق جديدة، أو

من مثل مؤسسة أو شركة أو مدرسة.  –أن يكون حدثا جديدا على العالم كله، أو على السوق، أو قطاع معين 
مثل األنترنيت، فإن االبتكار يشمل كذلك التحول  –وباإلضافة إلى الطبيعة الراديكالية والحداثية للمنتج المبتكر 

 التدرجي أو التبني المتمهل للمنتج المبتكر في سياقات مختلفة.  

ويتمتعون بأنساق  –الذين هم في الغالب ممن تلقوا تعليما عاليا  -واالبتكار يستدعي عددا كبيرا من األشخاص 
دى واسع متباينة من المهارات. ويتزايد االعتراف بأن المبتكرين والمبادرين في المستقبل ستزداد حاجتهم إلى م

(. ويبدو أن التصور األقرب هو OECD, 2010من المهارات كي يستطيعوا تلبية متطلبات االقتصاد المتغير. )
 تواجد زمرة كبيرة من األشخاص الذين يتمتعون بمهارات ابتكار قوية وأنهم هم من يعزز االبتكار وليس العكس.

الت األعمال وسبب تطلب هذه المهارات هو النقلة فهناك عدد كبير ومدى واسع من المهارات المتطلبة في مجا
(، 2101، واللجنة األوروبية 2101التركيبية نحو الوظائف المتعلقة بالخدمات ومجاالت المعرفة )سيد فوب 

وباإلضافة إلى المعارف الضرورية المطلوبة الخاصة بالمواد العلمية فهناك كذلك عدد من المهارات من مثل 
بداع وحل المشكالت والقدرة على رؤية األشياء من زوايا مختلفة كلها مهارات سيكون هناك التفكير الناقد واإل

حاجة كبيرة إليها، فالناس سوف يحتاجون بقوة للعمل في فرق وللتواصل ولتوصيل رسائلهم بشكٍل فعال وللتكيف 
منعزلة، وكل من أنماط المهارات مع الظروف المتغيرة وبالتالي يتفاعلون مع بيئتهم بداًل من أن يعملوا في جزٍر 

المتعلقة بمجال دراسي معين وكذلك المهارات العامة والمهارات التي يمكن نقلها إلى مجاالت أخرى كلها ذات 
أهمية كبرى للطالب الجامعي الذي يتواجد اليوم حتى يكون مستعدًا ومهيئًا لسوق العمل في الغد )باريت ومور 

واقع فإن دور المبتكر ليس بالضرورة مساويًا ومطابقًا لدور المخترع ما لم يكن (، وفي ال2116، وسافيري 2100
 (.2111االختراع لفكرة من األفكار وتطبيقها في الواقع قد تحققا معًا )فجر برج 

وعلى العموم فإن الُزمر المتداخلة التالية من مهارات االبتكار هي التي يتم دائمًا اإلشارة إليها باعتبارها من 
 هارات القرن الواحد والعشرين والتي يمكننا اآلن التوجه إليها وأخذها في االعتبار.م
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المهارات الفنية: وهي تشمل المعرفة العلمية بالمجاالت الدراسية وكيفية تطبيقها؛ فاألشخاص المبدعون  .1
بل والمبتكرون في حاجة غالبًا لمهارات متخصصة في مجاالتهم وهذا فيما يخص المعرفة وكذلك س

 تطبيق هذه المعرفة.

مهارات التفكير واإلبداع: من مثل حب االستطالع والتفكير الناقد وحل المشكالت وكذلك عمل    .2
االرتباطات، فاإلبداع على سبيل المثال ُينظر إليه عمومًا باعتباره مصدرًا مهمًا من مصادر االبتكار في 

األفكار التي تبدو أنها غير مترابطة التي تأتي  حين أن االبتكار يتكون غالبًا من عملية الربط ما بين
من مجاالت دراسية مختلفة، إن االبتكار يميل كذلك إلى الحاجة التساع األفق الذهني ومهارات التساؤل 

 الناقد واألفكار المؤسسة والممارسات الُمرسخة. 

مل والتعلم الموجه ذاتيًا والثقة المهارات االجتماعية والسلوكية: من مثل إبداء االهتمام واالنخراط في الع  .3
بالنفس والتنظيم الذاتي والتواصل والتعاون العابر للثقافات وكذلك العمل في فرق والقيادة، فعلى سبيل 
المثال من كفايات مبادرات إدارة األعمال مهارة الثقة بالنفس باعتبارها جانبًا مهمًا من جوانب المبادرة 

دارة واالضطالع بالمهام في أثناء تن فيذ مشروع من المشروعات االبتكارية، وكذلك القدرة على التخطيط وا 
وتشمل القدرة على إقناع اآلخرين -المشروعات، ويبدو أن االبتكار يتطلب كذلك مهارات التواصل 

وكذلك القدرة على العمل مع اآلخرين في فرق وعلى تنسيق وتناسق األنشطة المختلفة، وفي الوقت 
لى هذه  المهارات بشدة خاصًة في السياقات الدولية المتزايدة، أما مهارات االندماج المعاصر نحتاج إ

واالنخراط، فباإلضافة إلى اعتبارها أحد الُمخرجات المستهدفة المرغوبة في حد ذاتها فإنها كذلك تلعب 
ؤشرات حقيقية على دورًا رئيسيًا ومهمًا في دراسة المثابرة في الدراسة ويمكن أن ُينظر إليها باعتبارها م

 (.2118، ونيلسون ليارد وتشين وكوغ 2111، 0440التعلم )انظر إلى باسكاليرا وترانزيني 
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 ( منطلقات علوم التعلم1اإلطار المرجعي رقم )

إن علوم التعلم تركز على التعلم والمتعلمين وكذلك على التعليم والمعلمين والهدف منها هو "تحقيق الفهم األفضل للعمليات 
الجتماعية والذهنية التي يترتب عليها التعلم األكثر فاعلية ثم استخدام هذه المعرفة إلعادة تصميم الصفوف الدراسية وكذلك بيئات ا

(، ومن المتفق عليه  أن الطالب 1، ص2116التعلم األخرى بما يجعل األفراد يتعلمون بشكل أكثر عمقًا وأكثر فاعلية" )سوير 
لنشطة في تعلمهم الذاتي حتى يمكن أن يكون لما يتعلمونه معنى خاصًا لهم ومعنى لهذا العالم الذي يحيط يحتاجون إلى المشاركة ا

بهم، ورغم أن هناك قدرًا كبيرًا وثريًا من المعارف حول المادة التعليمية ورغم أهميتها لتدعيم الفهم ونقل المهارات إال أن هذه 
بما يجعلها تتركز حول مفاهيم أكثر أهمية ويجعلها قائمة على اشتراط ُيحدد السياقات التي المعارف ال بد أن تترابط وُيعاد تنظيمها 

يمكن أن يتم تطبيقها فيها. وهذا يقودنا إلى التركيز على عمليات المعرفة التي يكون فيها المتعلمون في الصفوف حاملين إلى 
طة للمعرفة بناًء على ما يعرفونه بالفعل وما يؤمنون به، ويشمل هذا عملية التعلم معارفهم السابقة وينخرطون في عملية تركيبية نش

كذلك حتى المعتقدات الخاطئة الموجودة لديهم. إن الطالب يحتاجون إلى التأمل في عمليات تعلمهم عن طريق تطبيق استراتيجيات 
، 0441تعلمهم أن يكون أكثر إيجابية )باروز ما وراء المعرفة التي تتسق مع طبيعة المادة التعليمية التي يتعلمونها حتى يمكن ل

 (.2118، 2116، وسوير 2111وبرانس فورد وبراون وكوكينج 

تغير في  -نتيجًة لذلك-ولكي يحدث التعلم العميق فإنه من المهم أن تكون هناك معالجة ذهنية للمعارف والمعلومات وكذلك 
أساسية للمعرفة الذهنية، اتساقًا مع هذه النظرة التركيبية الذهنية، فإن معارف المتعلم، وهذه األشياء من األهمية ألنها مكونات 

( لهم أطروحة خاصة مؤسسة على المعارف النظرية حول الذاكرة العاملة والذاكرة 28: 26، ص2116كريشنر وسواالر وكالرك )
هنية حتى يكون تعلمهم أكثر فاعلية وهذه طويلة المدى، وهذه األطروحة هي أن المتعلمين يحتاجون إلى االندماج في األنشطة الذ

 األنشطة الذهنية مرتبطة بالذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى كما يتضح فيما يلي:

  الذاكرة طويلة المدى: تتكون من المكونات السائدة في الفكر البشري وتزودنا بكمٍّ مهول من المعارف والمعلومات التي تم
سابقة، والذاكرة طويلة المدى هي أساسية في عملية االندماج في األنشطة الذهنية والفكرية، تراكمها من خالل الخبرات ال

فعلى سبيل المثال إذا قارنا الخبراء بالمبتدئين نجد أن الخبراء يعتمدون على خبراتهم الواسعة والمخزنة في ذاكرتهم طويلة 
البنائية الفكرية المناسبة ليتم عندهم تكامل المعارف المدى لحل المشكالت، في حين أن المبتدئين يعوزهم التراكيب 

يحدث عندما  -في هذا التفسير الذهني المعرفي-(، وبناًء على ذلك فإن التعلم 2111الجديدة )برانسفورد وبراون وكوكينج 
 يكون هناك تغيير قد حدث في الذاكرة طويلة المدى.

  المعلومات بشكٍل واٍع وهي قاصرة في المدى الزمني وكذلك في السعة الذاكرة العاملة: وهي الذاكرة المسئولة عن معالجة
والقدرة؛ فهي محددة بهذه السعة خاصًة وهذا المدى الزمني عندما يتم معالجة معلومات جديدة، على سبيل المثال فإن 

الي فإن هناك عددا محدودا المعلومات التي يتم معالجتها ولكن ال يتم تأكيدها يمكن أن تُفقد في خالل ثواٍن بسيطة، وبالت
تقترح أن التعلم القائم  -التي تسمى نظرية العبء المعرفي-من العناصر التي يمكن معالجتها أو تخزينها، وهذه النظرية 

على االكتشاف بداخل البيئة التعلمية المعقدة يولد عددًا كبيرًا من األعباء على الذاكرة العاملة بشكٍل يؤذي التعلم وال يفيده 
(، وفي المقابل فإن القيود ال تنطبق عندما تكون المعلومات 2101انظر على سبيل المثال بعث وفانجوك وسويالر )
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 مألوفة وتكون ُمخزنة بالفعل في الذاكرة طويلة المدى ويتم فقط استعادتها اآلن إلى الذاكرة العاملة.

والمعرفة البشرية هناك تأكيد على أهمية السياق والمعالجة؛  وفي وجهات النظر البنائية االجتماعية الموسعة حول الفكر البشري
فأنصار هذه الرؤى يرون أن البناء المعرفي ال بد أن ُيبرر ويعلل للسياق وللمتعلم ولعمليات الفكر سواء كانت هذه العمليات 

(، فالتعلم ال 313، ص2114ن عمليات اجتماعية أو عمليات ذهنية حتى يمكن توضيح وشرح والتنبؤ باألنشطة الذهنية )جوناثي
يعتمد فقط على العمليات الذهنية ولكن كذلك على التفاعالت االجتماعية والمشاركة في المجتمع وكذلك عمليات معالجة أخرى 

 (.2114، وضافي 0440تؤدي إلى الفهم المعاصر للفكر كما هو موزع وللتعلم كما هو واضٌح في سياقه األساسي )ليف ووانجر 

لباحثين في خالف حول القدر والشكل الضروري لإلرشاد الذي يؤدي بنا إلى التعلم الفعال الذي يجعل هذا التعلم يحدث إال أن ا
موقفان أساسيان حول ما إذا كان اإلرشاد التعليمي األكثر أو األقل خالل عملية التدريس يكون  -بناًء على ذلك-بسهولة؛ فهناك 

، وكريشنر 2112م وتحصيل الطالب )انظر على سبيل المثال هاميل وسيلفر ودانكن وتشن أكثر فاعلية فيما يخص عملية التعل
 (، وهذان الموقفان هما: 2119، وماير 2116وسويالر وكالرك 

  أن األفراد يتعلمون ويفهمون بشكٍل ممتاز عندما يستكشفون ويبنون معارف جديدة ألنفسهم في بيئة أقل ما يكون فيها
(، والفكرة العامة هي أن 2116، وداكوورث 0460فيها إرشاد بالمرة )على سبيل المثال برونر  اإلرشاد أو ال يكون

من مثل عمليات التعلم باالكتشاف والتعلم القائم على المشكالت والتعلم القائم على -المداخل المتمركزة حول الطالب 
كلها يمكنها أن تبرر هذا التوجه نحو تقليل اإلرشاد -ئي التفحص والتساؤل والتعلم القائم على الخبرات الحسية والتعلم البنا

 المباشر.

  التوجه اآلخر هو أن المتعلمين المبتدئين ُيحسن بهم أن يزودوا باإلرشاد التعليمي المباشر خاصًة في المفاهيم واإلجراءات
تي تشرح لهم المفاهيم واإلجراءات التي يتطلبها مجال دراسي معين، واإلرشاد التعليمي المباشر يعني تزويدهم بالمعارف ال

المطلوب من الطالب أن يتعلموها وكذلك وجود استراتيجيات للتعلم تدعم هذا النوع من البناء المعرفي البشري وتتسق معه 
 (.21، ص2116)كريشنر وسويالر وكالرك 

 

( 2100بتكار )اللجنة األوروبية، وبينما يلعب التعليم العالي دورًا مهمًا في تزويد األفراد بالمهارات المتطلبة لال
فإن هناك تحديًا لتنمية عدد من مهارات االبتكار المتباينة بشكٍل متزامن، فالخبرات التعلمية التي تركز على 
متطلبات الحياة والعمل في القرن الواحد والعشرين هي التي نحتاج إليها ألننا حاليًا ُنجهز أبناءنا وطالبنا 

آلن، ونعدهم الستخدام تقنيات لم ُتخترع حتى اآلن ونجهزهم لحل مشكالت ال نعرف ما لوظائف ليست موجودة ا
(، إال أن الفجوة ما بين النظرية والتطبيق قد تظهر في العديد 2، 0، ص2118هي حتى اآلن )دارلنج هاموند 

حتياجات الحياة المهنية من المجاالت الدراسية مثل إدارة األعمال التي فيها قدرات الخريجين ال تلبي بالضرورة ا
 (.2111، وبينيس وأوتول 2114)انظر على سبيل المثال أرمسترونج وفوكامي 
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إن هذه االتجاهات ذات المستويات العليا تخلق مدًى كبيرًا من التحديات لمداخل التدريس في التعليم العالي، 
م عبر العالم قد وضعت تركيزًا متزايدًا على وفي استجابٍة جزئية لذلك، فإن معاهد التعليم العالي ومجتمعات التعلي

األشكال المتمركزة حول الطالب من مثل التعلم القائم على حل المشكالت، وقد أظهر لنا البحث حول كيف يتعلم 
األفراد قاعدًة عامة وجوانب استبصار جديدة في عملية التعلم أدت بنا إلى مداخل جديدة لتصميم المناهج وكذلك 

يس ولتقويم التدريس، فالتعلم القائم على حل المشكالت على سبيل المثال إنما ُيصمم لتطوير مهارات لعملية التدر 
يمكن نقلها إلى مجاالت أخرى وكذلك مهارات مرتبطة بمعارف منصبة حول مجال دراسي معين والذي يتم تعلمه 

، ودونفان 2111وكوكينج  ، برانسفورد وبراون0481في نفس السياق الذي يستخدم فيه فيما بعد )باروز 
(، وعلى العموم فإن التركيز على التعلم وفي نفس الوقت فهم عملية المشاركة الفاعلة والنشطة 2111وبرانسفورد 

للطالب يمكن أن ُينظر إليهما معًا باعتبارهما مكونًا واحدًا من المكونات األساسية والكبرى ومن المعالم المحددة 
 (.0ظر اإلطار المرجعي رقم لعلوم التعلم الحديثة )ان

  



 
 

 

13 

 

 بنية هذا التقرير:

إن بقية هذا التقرير تتفحص جوانب وأنواع التدريس في التعليم العالي التي يمكن أن تكون ُمعززة ومقوية 
لمهارات االبتكار، والتقرير يركز بشكٍل أساسي حول التعلم القائم على المشكالت ولكنه كذلك يتفحص السمات 

دة للسلوكيات التدريسية األكثر تقليدية، ففي البداية يستعرض التقرير بعض االتجاهات والخصائص المحد
واألمثلة الخاصة بنماذج التعلم والتدريس في التعليم العالي وكذلك بعض المبادرات الحكومية في دول منظمة 

مبيريقية حول كيف يؤثر التعاون االقتصادي والتنمية في فعالية التدريس، والفصل التالي يستعرض األدلة األ
التعلم القائم على حل المشكالت على جوانب من مهارات االبتكار مقارنًة بالنماذج األكثر تقليدية للتدريس، ثم 
يستكشف هذا التقرير األدلة القائمة وراء السلوكيات التدريسية المحددة التي يمكن أن ُتعزز من الفاعلية التدريسية 

ليم العالي )أي ليس القائم على حل المشكالت( أما الفصل األخير فيضع قضايا للتدريس المباشر في التع
ختامية وتلخيصات للتحديات المستقبلية في البحث في مجال التدريس وفاعلية التدريس سواء في التعلم القائم 

 على حل المشكالت أو في التعليم التقليدي في التعليم العالي.

 

 مالحظات

في االبتكار واإلدارة إلى جوزيف سكامبتر وفهمه لعملية االبتكار االقتصادي )سكامبتر ترجع بدايات البحث   .0
0439.) 

 المخصصة للتعليم والتدريب. OECDECRIانظر إلى استراتيجية االبتكار لـ  .2

ُيظهر بعض المناقشات واألطروحات ما بين  2116إن المقال الذي كتبه كريشنر وسويالر وكالرك عام   .3
، وهيملو وسيلفر 2112رافضين للتعلم البنائي، على سبيل المثال )شميدت ولونز وفانجوك وباث الداعمين وال

، وشميدت فانديل مولين وتي وينكل 2112، وسويالر وكريشنر وبارك 2112، وكوهان 2112ودانكن وتشين 
اق حل (، وهذا المقال قد طرح فكرة أن عدم وجود اإلرشاد في سي2114، وتوبايث ودوفي 2114ووين 

المشكالت هو أسلوب غير كاٍف لتبرير الذاكرة العاملة؛ ألن عملها األساسي هو إيجاد الحلول للمشكالت وليس 
 (.81تغيير الذاكرة طويلة المدى )ص

إن المصطلحات األساسية التي تستخدم ألشكال التعلم المتمركز حول الطالب هي التعلم القائم على المشكالت   .9
االستكشاف والتعلم القائم على الخبرات الحسية والتعلم التعاوني والتعلم القائم على الخدمات والتعلم القائم على 

 (.2114والتعلم القائم على االستقصاء، على سبيل المثال )جاستس ورايس وروي وهودسبيس 
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مها معًا إن ثالثين عامًا من البحث تشير إلى أن هناك مهارات عامة من مثل مهارات حل المشكالت يتم تعل  .1
مع معارف المرتبطة بالمواد الدراسية وذلك يعني أن مهارات حل المشكالت هي مهارات قائمة على المعارف 

 (.2100، وشميدت وروتوجانز ويو 2111وكذلك مرتبطة بالمجاالت الدراسية )انظر على سبيل المثال نورمان 
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يتزايد التركيز حول التعليم والتعلم في التعليم العالي عبر العالم ويتزامن هذا التركيز مع اإلدراك المتزايد بأن 
االبتكار في المستقبل وكذلك التقدم االجتماعي والنمو اإلبداعي كلها تتطلب أفرادًا ذوي مهارات عالية، وعلى 

وهي تركز الضوء على  2101عام  OECDراتيجية االبتكار الخاصة بالـالمستوى الدولي فقد تم إطالق است
 OECDاألدوار األساسية للمهارات المتباينة والمتضمنة في عمليات االبتكار، وكذلك هناك استراتيجية مهارات 

التي تستكشف أكثر من ذلك الجوانب ذات األهمية الكبرى في تنمية المهارات  2102التي أطلقت عام 
(OECD, 2012( باإلضافة إلى ذلك فإن اللجنة األوروبية )ُتعزز الكفايات األساسية المتقاطعة ما بين 2101 )

المجاالت والعلوم المختلفة لجميع المواطنين، وُتعزز كذلك التعاون األوروبي في التعليم والتدريب الذي يجب أن 
ات التعليم. إن هذا التركيز المتزايد على التعلم يشتمل في أهدافه على اإلبداع واالبتكار والمبادرة في كل مستوي

المتمركز حول الطالب بدياًل عن التعليم المقدم من خالل المتعلم يمكن تمييزه باعتباره اتجاهًا سائدًا في أوروبا 
(، وهناك دول مفردة مثل أستراليا وأيرلندا قامت بعمل استراتيجيات ابتكارية 2112)كرويزر وبروزر وسميدت، 

ية خاصة بها تركيز واضح على المهارات أو أنها قامت بعمل استراتيجيات لمهارات محددة )انظر مثاًل قوم
، وكذلك تقرير 2112استراتيجيات احتياجات مهارات المستقبل التي قامت بها مجموعة من الخبراء عام 

ارات قطاع األعمال األمريكي (، وفي الواليات المتحدة ظهرت لجنة جديدة لمه2114الكومنولث في أستراليا عام 
الذي ُيجمع قادة العمل اإلداري والحكومي وأعمال الحقوق المدنية وقادة التعليم وكلهم يطالبون بالتغيير في 

(، 2116أنظمة التعليم والتدريب كاستجابة لتحديات القرن الواحد والعشرين )المركز الوطني للتعليم واالقتصاد 
يم العالي فإن عمليات التعليم والتعلم قد نالها الكم األكبر من االهتمام منذ التسعينيات وفي األدبيات البحثية للتعل

وغطت هذه األبحاث مدًى واسعًا من الموضوعات من مثل التعلم النشط وتداخل المجاالت الدراسية وتكاملها 
 (.2111، وكيزار 0444وجودة المخرجات التعليمية )كيزار 

فإن هناك العديد من مؤسسات التعليم العالي عبر العالم التي تستهدف تدريب عدد  وعلى منوال هذه التطورات
من المبتكرين والمبادرين وقادة المستقبل الذين يتمتعون بحس المسئولية االجتماعية؛ ففي الواليات المتحدة على 

بالهندسة ولكنها كلية  لكي تكون "كلية خاصة 2112سبيل المثال تم تأسيس جامعة فرانكلين دابليو أولين عام 
لأللفية الجديدة"، كذلك فإن هذه الكلية تؤكد على الجودة وعلى الشخصية الدمجية للتعليم القائم بها وبذلك فهذه 
المؤسسة تستهدف تدريب "القادة التقنيين الذين يتمتعون بخاصيتي اإلبداع والمبادرة كلتيهما"، وهناك مؤسسة 

، وهي جامعة ستانفورد التي تؤكد أنها "ملتزمة بإعداد أبنائنا الطالب ليكونوا قادة تعليمية لها تاريخ أقدم من ذلك
تجعل القيادة ومهارات التفكير الناقد واتخاذ توجهات مختلفة بناًء على  Paceالجيل القادم"، وكذلك فإن جامعة 
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لويون  EMكلية اإلدارة المسماة  الخبرات المهنية الحياتية الحقيقية تجعل هذه كلها أهدافا لها، وفي أوروبا فإن
في فرنسا تستهدف تعليم وتربية "المبادرين لتغيير العالم". ومن أهداف جامعة بيلفيلد في ألمانيا تصميم وحدات 
تعليمية ذات تحٍد عاٍل ُيشجع مهارات من مثل التفكير االستقاللي والتجريب والتواصل مع اآلخرين ، وعلى نفس 

و في فنلندا تستهدف تدريب "الخبراء ذوي الفكر المتسع الذين لديهم فهم شامل للمواد المنوال فإن جامعة آلت
المعقدة كي يقوموا بأدوارهم باعتبارهم مصممين لرؤى المجتمع"، وفي اليابان هناك مهام أساسية في الرسالة 

حدى هذه المهام هو "بناء األفراد  الخاصة بجامعة كيو خاصة في برامجها في المرحلة الجامعية األولى، وا 
وتزويدهم بالمهارات المتخصصة عالية الجودة الذين يمكن بناًء عليها أن يخدموا مجتمعاتهم بأن يكونوا قادًة 

 لألجيال القادمة وكذلك ُيسهمون إسهامًا له قيمة كبيرة في مجتمع الغد".

ي التعليم العالي عبر العالم، وبعد يستعرض هذا القسم باختصار االتجاهات الحديثة في عملية التعليم الجامعي ف
استعراض بعض المبادرات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الدولية لتحقيق الكفاية والفعالية التدريسية، فإن 

 التركيز فيما يأتي سيكون على نماذج التعليم والتعلم التي يتزايد تطويرها وتبنيها في مؤسسات التعليم العالي.

 عليم والتعلم في التعليم العالي:تعزيز التميز في الت

تلبيًة للتركيز المتزايد على مهارات االبتكار، فإنه قد تم اتخاذ بعض اإلجراءات المتباينة لتعزيز وتقويم التميز 
واالبتكار في عملية التدريس في مؤسسات التعليم العالي عبر العالم. هذه اإلجراءات تتراوح ما بين كونها برامج 

بتكار أو مبادرات دولية أو مبادرات من القطاع الخاص لتقويم وتفعيل عملية التعليم والتعلم في دعم حكومية لال
التعليم الجامعي، ففي مجتمع المعرفة االقتصادية العولمية تتزايد أهمية قدرة القطاع التعليمي في التعليم العالي 

 وكذلك توقعاته إلنتاج طاقة عالية ذات مهارات مناسبة.

د من حكومات العالم قد اتخذت إجراءات محددة لدعم مؤسسات التعليم العالي لكي تتطور وتبتكر وتزيد إن العدي
(، MEXTمن فعالية التعليم والتعلم، ففي اليابان تستخدم وزارة التربية والثقافة والرياضات والعلوم والتكنولوجيا )

ب في التدريس االبتكاري في التعليم العالي تستخدم التمويالت الداعمة للمشروعات حتى تشجع عملية التجري
فإن برنامج الدعم للتعليم الجامعي المتميز قد اهتم  2113(، وعلى سبيل المثال منذ عام 2118)يونزوا وكيم 

بتطوير التعليم العالي المستقبلي عن طريق استقطاب عدد من المشروعات التعليمية المتميزة والرائعة كي يتم 
ولويات المتغيرة سنويًا لهذه المشروعات التطويرية موضوعات من مثل تطوير المناهج وطرائق دعمها، وتشمل األ

التدريس ودعم الطالب والتعاون الميداني اإلقليمي. أما في أستراليا فإن التركيز اإلقليمي كان على التعليم والتعلم 
وهذا المجلس  2119( في عام ALTC) في التعليم العالي ولذلك فقد ُأسس مجلس التعليم والتعلم االسترالي
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يسعى إلى تطوير التعليم والتعلم في التعليم العالي عن طريق دعم الممارسات التدريسية من خالل جوائز ومن 
خالل الزماالت البحثية وكذلك من خالل المشروعات المدعومة من مثل المنحة الُمقدمة من الحكومة األسترالية 

بتكار في التعليم والتعلم. وفي ألمانيا تم إنشاء منافسة اسمها التميز في التدريس على التي ُيطلق عليها منحة اال
مشروعات دعمية تستهدف اإلبداع واالبتكار في التعليم والتدريس في التعليم  -مؤخراً -مستوى الدولة وقد قدمت 

تربية والشئون الثقافية في ألمانيا العالي، وهذه المنافسة يتم تنظيمها مناصفًة ما بين المؤتمر الدائم لوزراء ال
Lander   وكذلك هيئةStiferverband  مؤسسة البحث والعلوم األلمانية، وهي عبارة عن وكالة ابتكارية إلدارة

خطًة لتعزيز  2118األعمال المجتمعية. وفي فرنسا شمل اإلصالح التعليمي في التعليم العالي الذي تم عام 
-ستوى الجامعي األولي، وقد قامت مجتمعات التعليم العالي في العديد من الدول االبتكار في التدريس في الم

بإطالق عدد من المبادرات المتباينة التي تركز على  -سواء بارتباطها بمؤسسات القطاع الخاص وقطاع األعمال
مجلس الدعم للتعليم ضرورة تنمية التعليم والتعلم في المستوى الجامعي؛ ففي الواليات المتحدة األمريكية هناك 

، وهذه المبادرة تقوم على القياس المباشر 2111في عام  CLAالذي أطلق مبادرة تقويم التعليم الجامعي 
لمخرجات تعلم الطالب وبذلك فهي تستهدف أن تزود المسئولين بنموذج تحسيني مستمر للتعليم والتعلم في 

الذي  CLAر الناقد وحل المشكالت، إن برنامج تعليم التعليم العالي الذي يركز على مهارات من مثل التفكي
يزود المهتمين ببرامج لتعزيز هيئة التدريس في هذا المضمار، هناك كذلك مبادرة المجاالت  2114أطلق عام 

المتكاملة وهي مبادرة أطلقتها الجمعية األمريكية لعلم االجتماع، وأطلقت هذه المبادرة باسم مكتبة االبتكار لعلم 
، واتخذت هذه المبادرة شكل قواعد بيانات إلكترونية 2101( في عام TRAILSتماع ومصادر التعليم )االج

تعمل على خلق وتوزيع ونشر مصادر التدريس الُمحكمة علميًا. أما في المملكة المتحدة فإن أكاديمية التعليم 
لعديدة تشمل تقديم دعم مالي قائم العالي تستهدف دعم الخبرات التعليمية األفضل لجميع الطالب، وأنشطتها ا

على العطاءات المختلفة لعمليات االبتكار في التعليم والتعلم وكذلك دعم األبحاث القائمة على األدلة ونشر 
الممارسات المتميزة في تعلم الطالب، وفي ألمانيا قامت مؤسستا ستيفننج ميركيتور ومؤسسة فولس فاجن 

وى الدولة هذه المبادرة اسمها مستقبل التعليم، وهي مبادرة ومنحة تمويلية تم الشهيرتين بإطالق مبادرة على مست
لتحسين ودعم عمليات التعليم المستقبلي في الجامعات من خالل تطوير المناهج ومن  2114إطالقها في عام 

ركة هاوليت خالل تحسين الخبرات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى ذلك فإن الذراع الخيرية لش
متعددة الجنسيات قد دعمت جانب االبتكار في التعليم والتعلم في التعليم العالي من خالل مبادرتها  HPباكرد 

التحفيزية" التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعليمها جميعًا  HPالتي سميت "مبادرة 
ما أن قدرة مؤسسات التعليم العالي على تزويد أبنائها الطالب كمهارات أساسية في القرن الواحد والعشرين، ك
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بالعديد من المهارات المتطلبة في المستقبل هو أمٌر يلفت االنتباه ويتزايد له التركيز العالمي؛  فعلى المستوى 
القيادية كي يعزز االبتكارات  2118( في عام EITاألوروبي تم تأسيس المعهد األوروبي لالبتكار والتكنولوجيا )

الخاصة بالنمو والتنافسية في قارة أوروبا، وباإلضافة إلى خلق جوانب جديدة من االبتكار ونماذج جديدة من 
يستهدف "تدريب جيل جديد من المبادرين الذين  EITاالبتكار فإن هذا المعهد األوروبي لالبتكار والتكنولوجيا 
لتحويل األفكار إلى فرص أعمال جديدة"، كذلك فإن لديهم ناصية المهارات الصحيحة والمعارف المضبوطة 

( التي هي عبارة عن عناقيد KICاألساس اإلجرائي لهذا المعهد يعتمد على مجتمعات االبتكار والمعرفة )
متكاملة من الشراكات اإلبداعية التي تجمع ما بين التعليم والبحث وجوانب إدارة األعمال، ومؤسسات التعليم 

هذه يتم وضع رؤية خاصة بها تشمل عددا من الجوانب من  KICمعات االبتكار والمعرفة العالي بداخل مجت
ضمنها أن تضطلع بدور قيادي في تنمية وتطوير المناهج االبتكارية وكذلك التعليم االبتكاري وتعزيز مهارات 

( يدّعم 2، ص2100)اإلبداع والمبادرة واالتجاه العلمي، وبشكٍل أكثر عمومية فإن مجلس االتحاد األوروبي 
"تبني المناهج التدريسية المتمركزة حول الطالب وُيفضلها في عمليات التعليم والتعلم ويعترف في ذلك بحاجات 
المجتمع الطالبي المتباينة والحاجة لتعزيز التباين األكبر ألساليب الدراسة المختلفة" )انظر المجلس األوروبي 

 (.2101، وكذلك جمعية الجامعات األوروبية 2101وروبيين ، وكذلك اتحاد الطالب األ2101ولجنته 

بتركيٍز كبير واضح على التعليم والتعلم في مؤسسات  OECDوهذا ما أكدته دراسة الجدوى التي قامت بها 
التعليم العالي، فأصدرت بذلك دراسة جدوى حول ُمخرجات التعليم العالي وتقويمها دوليًا وتم إطالق هذه الدراسة 

، وتستهدف هذه المبادرة التقييم الدولي والعالمي لمهارات طالب التعليم العالي المرتبطة بمجاالت 2118عام 
دراسية معينة خاصًة في مجال الهندسة واالقتصاد وكذلك المهارات األكثر عمومية التي يمكن نقلها إلى مجاالت 

، وأخيرًا فإن دراسة الجدوى القائمة CLAج أخرى من مثل التفكير الناقد وحل المشكالت وهم بذلك يتبعون نموذ
على مخرجات التعلم والتعليم العالي وتقييمها دوليًا يمكنها أن تساعد مؤسسات التعليم العالي في تطوير أساليب 
تدريسها وأساليب الحوكمة لديها إلعادة توجيه المصادر بشكٍل أفضل وفي نفس الوقت تزيد من المعلومات حول 

 (.OECD, 2010-2011ين )الطالب والموظف

 التجريب في النماذج الجديدة للتعليم والتعلم:

إن العديد من مؤسسات التعليم العالي حول العالم تقوم اآلن بتجريب المداخل االبتكارية الجديدة في التعليم 
لقت جامعة والتعلم لكي تحظى بتدريب األجيال المستقبلية وتزويدها بمهارات االبتكار، فعلى سبيل المثال أط

وهدفها هو تشجيع االبتكار التدريسي وتقوية  2102( في عام HILTهارفارد مبادرة جديدة للتعليم والتعلم )
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مليون دوالر أمريكي باعتبارها منحة لهذه المبادرة حتى  91وتعزيز التعليم والتعلم عبر الجامعة، وتم وقف مبلغ 
من تسجيل االبتكارات التي بدأها الطالب وأعضاء هيئة تشتمل على مجموعة من األنشطة واسعة المدى تبدأ 

التدريس وتمر بعملية إعادة تنظيم الصفوف الدراسية وبناء الخبرات في تقييم الفعالية التدريسية، وعلى العموم 
بول فإن المداخل القائمة على تكامل العلوم المختلفة وتباين العلوم وكثرتها وتعددها تبدو أنها أكثر شعبية ولها ق

متزايد في مناهج التعليم العالي وكذلك أساليب المبادرة والجوانب عبر الثقافية والعمل الخبراتي في العالم؛ ففي 
التعليم يكون التركيز حول عمليات تعلم الطالب وخاصًة مع االستخدام المتزايد للتعلم القائم على المشكالت، 

مؤسسات التعليم العالي التي تسعى لالعتماد باعتبارها مزودة وعلى العموم فإن لمداخل التدريس أهمية كبرى في 
بالخبرات التعليمية عالية الجودة، وبينما تهتم درجات تصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحالية بشكٍل 

وق كبير بالبحث العلمي فإن الطالب كذلك من حقهم أن يطالبوا بتعليم مرتبط أكثر بقيمة العمل الموجود بالس
(، إن هذه المنافسة للطالب ستكون متزايدة 2101الذي يزودهم بالمهارات المناسبة لعالم اليوم وعالم الغد )هينراد 

(، وفي نفس الوقت فإن البحث حول كيف يتعلم األفراد قد OECD, 2009بشكٍل كبير في السياقات العولمية )
لتي أدت إلى مداخل جديدة إلعادة تصميم المناهج أسس لنا جوانب جديدة من االستبصارات في طبيعة التعلم ا

 وكذلك إعادة تصميم أساليب التدريس والتقويم.

إن المناهج القائمة على التكامل والتعددية ما بين العلوم هي كذلك في قلب االستراتيجيات التي تنتهجها معظم 
بيل المثال هناك في الواليات المتحدة مؤسسات التعليم العالي لتدريب المبتكرين والقادة المستقبليين، فعلى س

والهدف األساسي منها هو تعليم الطب  0482التي أسست كلية الطب بها عام  Mercerجامعة ميرسر 
(، كذلك فإن جامعة 0443للطالب الجامعيين من خالل عملية تكامل العلوم األساسية بشكٍل كلي )دونر وبيكلي 

م البيولوجية واالجتماعية والسلوكية واإلكلينيكية ووضعت هذا كله في هارفارد قد نفذت تكاماًل ما بين العلو 
يسمى برنامج "المسارات الطبية الجديدة"، ثم هناك كذلك برنامج  2116برنامج من برامجها منذ عام 

BioDesign  أو إعادة التصميم الحيوي في جامعة ستانفورد والذي جمع معًا الطالب من تخصصات الهندسة
دارة األعمال منذ عام واإلدارة  وكان الهدف هو تدريب المبدعين  2113والوراثة والبيولوجيا والطب وا 

(، أما جامعة فرانكلين أولين فهي تعتمد بشكٍل 2114التكنولوجيين في المجال الطبي )تقرير جامعة ستانفورد 
ت وعلى الفنون الحرة باإلضافة كبير على المدخل التكاملي ما بين العلوم في مناهجها والذي يركز على المبادرا

إلى العلوم المتباينة العلوم التطبيقية وأساسيات الهندسة، والهدف هو تزويد الطالب بتعليم هندسي ابتكاري 
بداعي مزود بمهارات إعادة تصميم وتلبية احتياجات المستهلكين وكذلك تلبية الحقائق الواقعية في مجال إدارة  وا 

يق العمل ومهارات التعامل المالي وكذلك مهارات التسويق، وفي جامعة آلتو فإن األعمال من مثل مهارات فر 



 
 

 

20 

 

 2101مبادرتها قامت على الدمج ما بين العلوم وما بين إدارة األعمال وما بين إعادة تصميم المقررات في عام 
وجيا وجامعة باعتبارها أنها قد دمجت ما بين كلية االقتصاد في هيلسنكي وكذلك جامعة هيلسنكي للتكنول

هيلسنكي للفنون والتصميم، وهذه الجامعة الجديدة تُقدم برامج تعليم تكاملي ومتعدد من مثل برنامج "االستدامة 
اإلبداعية" والتي تركز على المعارف العلمية المتصلة بإعادة التصميم المستدام وكذلك إدارة األعمال والهدف 

عاد ة التفكير الشامل واالستراتيجي للطالب، أما في هولندا فهناك جامعة فيها هو تحسين وتزكية عملية التفكير وا 
في ميجين التي تقدم مقررات في العلوم عابرة لمجاالت العلوم المختلفة من مثل العلوم  Radboudرادبود 

 (،OECD, 2008الطبيعية العامة أو العلوم البيئية كي تجذب الطالب الذين لديهم اهتمامات واسعة بالعلوم )
وهناك توجه كذلك تكاملي ما بين العلوم ُتعززه عدد من األقسام العلمية في الجامعات خاصًة في جامعة بيلفيلد 
وهي جامعة حائزة على جائزة التميز في مسابقة التعليم الجامعي، فهذه الجامعة قد جمعت كل أقسام الجامعة في 

ختلفة، أما في اليابان فإن حرم جامعة شونان مبنًى واحد وجعلت هذا المبنى مخصصًا لتكامل العلوم الم
فيوجوساوا المرتبط بجامعة كيو يقدم برامج تكاملية ما بين المجاالت العلمية المختلفة في إدارة السياسات وفي 
المعارف البيئية وفي التمريض والخدمات الطبية، وخريجو هذا البرنامج تم استقبالهم بشكٍل رائع في المبادرات 

عابرة القارات ومتعددة الجنسيات في اليابان التي كانت تفضل فيما سبق خريجي العلوم االجتماعية والشركات 
 (.2112فقط )البنك الدولي 

وتضع العديد من مؤسسات التعليم العالي كذلك تركيزًا واضحًا على ريادة األعمال وعلى الخبرات العملية 
لغاية باإلضافة إلى الخبرة عابرة الثقافات الموجودة في المناهج؛ الحقيقية في العالم، وتعتبر هذا الجانب مهمًا ل

دارة األعمال  فمثاًل في جامعة ليون الفرنسية تهتم كلية إدارة األعمال هناك بالتأكيد على ريادة األعمال وا 
فترات  المرتبطة عالميًا في كل برامجها وكذلك تقدم برامج متخصصة لريادة األعمال، فعلى سبيل المثال عندهم

تدريب عملية داخل الشركات وتدريس يتم عن طريق خبراء الشركات الصناعية باعتبارها جزءًا تكامليًا أساسيًا في 
عدادهم بالمهارات المتطلبة  برنامج الحصول على الماجستير في إدارة األعمال الذي يسعى إلى تجهيز الطالب وا 

ترة دراسة إجبارية ال تقل عن ستة أشهر في إحدى الدول التي لجوانب عملهم المهني كافة، وهذا البرنامج يشمل ف
تختلف عن الدولة األصلية التي يتبعها الطالب، وهذا النمط آخٌذ في التزايد وفي الشهرة وسط مؤسسات التعليم 

(، كما أن جامعة فرانكلين أولين كذلك تعتبر ريادة األعمال فيها جانبًا أساسيًا من OECD, 2009العالي )
انب التركيز في المناهج حيث إنها تقدم شراكات أكاديمية مع الشركات الصناعية، باإلضافة إلى ذلك فإنه من جو 

الضروري أن يقوم الطالب ببعض األنشطة في مجاالت الهندسة في ثقافٍة تختلف عن ثقافتهم األصلية، وفي 
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ى تقديم الدعم لتنمية أعمال ريادة عل -ضمن أشياٍء أخرى-اليابان يقوم األسلوب التدريسي في جامعة كيو 
 األعمال وكذلك التعاون عبر اإلنترنت مع الدول اآلسيوية والتعاون مع المجتمعات المحلية.

وقد صار التعلم القائم على المشكالت بالذات تدريجيًا هو محل االهتمام المتزايد في أساليب التدريس المتمركزة 
خاصًة في عمليات التعليم والتعلم. تم تطوير هذا األسلوب في نهايات  حول الطالب في مؤسسات التعليم العالي

الستينيات في كليات الطب لتسهيل عملية تعليم المفاهيم العلمية األساسية في سياق الحاالت اإلكلينيكية )انظر 
بتكاريته في التعليم (، ومنذ ذلك الوقت أثبت التعلم القائم على المشكالت فعاليته الكبيرة وا2اإلطار المرجعي رقم 

الطبي وهو يستخدم اليوم في معظم كليات الطب في الواليات المتحدة وكذلك في العديد من الدول حول العالم 
(، باإلضافة إلى ذلك فقد تم تكييف التعلم القائم على المشكالت بشكٍل ناجح عبر العديد من 2118)وود 

ذا العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية وكذلك اإلنسانيات، فمثاًل المجاالت التعليمية في التعليم العالي ويشمل ه
دارة األعمال والحقوق والهندسة والعلوم الشرطية والخدمة االجتماعية، وكذلك في كليات التربية  كليات العمارة وا 

ن ُتدِرس وحتى مجاالت دراسة العناية بالغابات وهذا كله ضمن عدد كبير من مجاالت المهنية التي اختارت أ
(، وهناك مؤسسات كاملة قامت بإعادة 0446، وكامب 2116بأسلوب التعلم القائم على المشكالت )بول وبيلكو 

تصميم مناهجها لتناسب التعلم القائم على المشكالت وقدمت بذلك برامج جديدة ومقررات جديدة قائمة على 
يرها عن طريق المؤسسات والتربويين عبر العالم المشكالت وتم تبني هذه المشكالت والمقررات ثم تحسينها وتطو 

بعمل انتقالة كبيرة للمنهج من األساليب القائمة على أعضاء هيئة التدريس إلى األساليب المتمركزة حول الطالب 
(، والتعلم القائم على المشكالت باعتباره 0481، وباروز وتامبلين 2100والعابرة للتخصصات )باريت ومور 

ت التعليمية يستمر حتى اآلن بإعطاء تأثير ضخم وكبير عبر المقررات والمجاالت العلمية كافة إحدى الممارسا
 (.2111عبر العالم )نورمان 

وفي الواقع فإن التعلم القائم على المشكالت قد صار مدخاًل له شعبية كبيرة في مؤسسات التعليم العالي؛ ألن 
مستقبل، ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال تستخدم هذه المؤسسات تسعى إلى تدريب قادة ومبتكري ال

جامعة ستانفورد التعلم القائم على المشكالت في العديد من أقسامها بدرجاٍت متباينة، فمثاًل هناك معمل للتعلم 
القائم على المشكالت في قسم الهندسة المدنية والبيئية التي تتكون فيها مجموعة من فرق مشروعات متباينة 

تخصصات ومختلفة األماكن الجغرافية ويكون لكل عضٍو في الفريق خبرة في مجال معين متفرد، كما أطلقت ال
وهدفه هو فتح آفاق التخيل   D Schoolجامعة ستانفورد مركزًا تدريسيًا ال يمنح درجات وأسمته معهد التصميم
أما مناهج كلية فرانكلين أولين فهي تركز (، 3لدى الطالب وكذلك اإلبداع واالبتكار )انظر اإلطار المرجعي رقم 
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على المدخل القائم على المشروعات وفرق العمل وحل المشكالت والتوسع الذهني والعقلي، فالطالب هناك يتوقع 
على سبيل -منهم أن يتعلموا من خالل المشروعات التي تفتح اآلفاق الفكرية والذهنية كل عام، وهذا يشمل 

لفريق يمتد عبر العام الدراسي والذي يتم تصميمه ألحد الزبائن أو العمالء ويقدم بالقرب  مشروعًا بحثياً  -المثال
من نهاية الدراسة ويكون هذا المشروع مناسبًا الحتياجات هذا العميل، وكذلك مشروٌع آخر يشمل مقررين 

اء الفريق وكذلك قادة مختلفين خالل السنة األولى من الدراسة، وبذلك فإن العمل الجماعي يشمل كاًل من أعض
الفريق ويجمع ما بين أدوار الطرفين وفي نفس الوقت يتم التواصل بشكٍل مقنع مع جمهور من الخبراء، وهذا 
يعتبر جانبًا من جوانب الخبرة التعليمية للطالب في هذه الجامعة، وفي جامعة سامفورد، ومنذ إنشائه عام 

( باستقدام التعلم القائم على المشكالت في برامجه CTLSراسية )، قام مركز التعليم والتعلم والمنح الد0448
دارة األعمال والتربية والتمريض والصيدلة، وفي اليابان فإن  الجامعية المتباينة خاصًة في كليات الفنون والعلوم وا 

المشكالت وحل  موقع جامعة كيو القائم في شونان فيوتساوا قد قام بتنفيذ أساليب التعليم القائمة على البحث عن
، وهذا المدخل قد تم توسيعه بشكٍل تدريجي ليشمل كذلك المجاالت 0441المشكالت منذ أن تم تأسيسه في عام 

العلمية والمواقف التي يتزايد عليها الطلب خاصًة اللغات والتربية والتعليم األولي والمواقف الطبية، وهذه 
لسنواٍت عديدة  MEXTقد تم تقديرها في برامج الدعم الخاصة بـالمشروعات التدريسية التي تقوم بها جامعة كيو 

 متتابعة.

 ( جذور التعلم القائم على المشكالت في التعليم العالي2إطار مرجعي رقم )

كانت بداية استقدام نموذج التعلم القائم على المشكالت في التعليم العالي عن طريق مساهمة هاوارد باروز ورفاقه في جامعة 
ر كلية العلوم الصحية في كندا في نهاية الستينيات، ففي ذلك الوقت كانت كلية الطب الجديدة تستخدم أسلوبًا تربويًا ماكماست

نشاؤه لتقديم منهج عبر ثالث سنوات، واليوم هذا المدخل القائم على المشكالت في جامعة ماكماستر ما زال  ابتكاريًا تم تصميمه وا 
استكشاف المعارف السابقة حول  (2)تحديد المشكلة.  (0)(، وهذه الخطوات هي: 2111والش يتتبع نفس الخطوات األساسية )

إعادة تقييم وتطبيق  (6)القيام بالدراسة الذاتية.  ( 1)تحديد جوانب التعلم.  (9)توليد الفروض واآلليات الممكنة.  (3)المشكلة. 
 ل في التعلم.التقييم النهائي والتأم (2)المعارف الجديدة على المشكلة. 

وكان الدافع لتصميم هذا المنهج الجديد هو عدم الرضا السائد في كلية الطب في ذلك الوقت، فقد كان هناك إدراك متزايد أن  
التعليم التقليدي قد فشل في تزويد الطالب بالمهارات التي يحتاجون إليها كي يستطيعوا مسايرة التطورات الحديثة في الطب، وكان 

قه يتساءلون حول جدوى مقررات العلوم ما قبل اإلكلينيكية والمحاضرات التقليدية وما إذا كانت هذه األشياء يمكنها أن باروز ورفا
ُتعد أطباء مؤهلين لممارسة الطب، وكانوا يرون أن هذه الممارسات تتطلب تكامل المعرفة وتتطلب اتخاذ القرار، وتتطلب مهارات 

-(، لكن الواقع أن طالب الطب 0481، باروز وتمبلين 0483التواصل مع المرضى )باروز  العمل مع اآلخرين، وكذلك مهارات
كان ينقصهم التفكير اإلكلينيكي، وكان ينقصهم حل المشكالت، وكان ينقصهم كذلك مهارات التفكير الناقد، وكان هناك  -وقتها
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ظ الحقائق التي هي في الحقيقة غير مرتبطة بالتخصص أو توجس واتهام أن كليات الطب تضع تركيزًا متزايدًا مبالغًا فيه على حف
، 0483أنها عما قريب ستكون من أفعال الماضي وغير ُمحّدثة، وهذا على حساب المهارات الضرورية لممارسة الطب )باروز 

ألنه كانوا يتطلب  (، في نفس الوقت فطالب الطب نفسهم بدا عليهم أنهم يشعرون بالملل وبعدم االكتراث بتعليمهم2116وسافيري 
كما نقله  0464منهم أن يمتصوا كمياٍت هائلة من المعلومات التي كان ُينظر إليها أنها ال رابط لها بالممارسة الطبية )سباولدنج 

( وعلى هذا األساس فقد تم تصميم التعلم القائم على المشكالت ليناقش العديد من هذه االهتمامات ومصادر 0446باروز عام 
لخاصة بالتعلم التقليدي وُوضع التعليم القائم على المشكالت لُيعزز من حل المشكالت والتفكير الناقد والتعاون ومهارات القلق ا

 (.0483الدراسة الذاتية وكذلك ليعزز من زيادة عملية االحتفاظ بالحقائق واسترجاعها في المواقف اإلكلينيكية )باروز 

م القائم على المشكالت عند عدد متزايد وكبير من كليات الطب في الواليات المتحدة وعبر وعبر العقود األخيرة، تم تبني التعل 
العالم كله لتطوير وتدريب المهنيين في مجال الصحة؛ فمثاًل كانت من أولى الجامعات التي كيفت نموذج جامعة ماكماستر للتعلم 

الطب في جامعة لينبورج في مدينة ماسترتش في هولندا وكذلك جامعة القائم على المشكالت في نهاية السبعينيات والثمانينيات كلية 
نيوكاسل في أستراليا وجامعة نيوميكسيكو في الواليات المتحدة األمريكية، ثم بعد ذلك تبنت هذا األمر كليات الطب في جامعة 

هم الطبي ليوافق هذا األسلوب التعلمي هارفارد وكذلك في جامعة هاواي حيث بدأتا في تأسيس مسارات بديلة أو تعديل كامل لمنهج
الجديد، وبناًء على ذلك وفيما يعقب ذلك فإن العديد من كليات الطب قد طورت مناهج قائمة على المشكالت أو مقررات بديلة أو 

 (.0446، وكامب 0446غيرت وراجعت مناهجها بالكلية )باروز 

 

باعتباره مدخاًل من مداخل التدريس المهمة في العديد من  لقد صار التعلم القائم على المشكالت له شعبية كبيرة
مؤسسات التعليم العالي األوروبية؛ ففي هولندا ترجع بدايات التعلم القائم على المشكالت في جامعة ماسترتش 

فجامعة ماسترتش تطبق التعلم القائم على المشكالت في كل برامجها  -0426منذ بداية تأسيسها في عام 
ذلك هو أن ُتخرِّج مجموعة من الطالب القادرين على االستقاللية في حل المشكالت والمبادرين لحل والهدف في 

المشكالت، والجامعة بذلك توظف أشكااًل عدة من التعلم القائم على المشكالت باعتباره نموذجًا تربويًا ُيحفز 
وف يحتاجون إليها في وظائفهم المهنية ويثير العمل في بيئٍة مرتبطة بالبحث ويزود الطالب بالمهارات التي س

المستقبلية، على سبيل المثال كلية علوم الحياة والطب والصحة بجامعة ماسترتش، هي من أولى الكليات في 
أوروبا التي طبقت التعلم القائم على المشكالت باعتباره االستراتيجية التعليمية السائدة في التعليم الطبي، كذلك 

د ارة األعمال في جامعة ماسترتش كانت تستخدم التعلم القائم على المشكالت في كل برامجها كلية االقتصاد وا 
المانحة للدرجات عبر العشرين عامًا الماضية، وتؤكد هذه الكلية على النظرية والتطبيق، وتضع تأكيدًا كبيرًا على 

المنظم والموجه ذاتيًا، بالمثل ففي تنمية مهارات حل المشكالت ومهارات العمل الجماعي، وكذلك مهارات التعلم 
جامعة رادبود الهولندية بمدينة نيجمجين فإن التعليم آخٌذ في التزايد عن طريق تقديمه بشكٍل قائم على 
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(، OECD, 2008المشروعات وبأسلوب مرتبط بالسياق لتحسين المهارات من مثل مهارات التواصل والتعاون )
ماجستير في إدارة األعمال في كلية إدارة األعمال بجامعة ليون أن يقوموا وفي فرنسا يتطلب من طالب برنامج ال

بتصميم مشروع افتراضي إلدارة األعمال كجزء من دراستهم وهذا يعني ضرورة إدارة المبادرات المالية الكاملة منذ 
 الحقيقي. بداية إنشاء الشركات والعمل كعضو في فريق واستقبال تغذية راجعة حول عالم إدارة األعمال

 ( كلية التصميم في جامعة ستانفورد: "هل يمكن تعليم التخيل؟"3إطار مرجعي رقم )

باعتباره مركزًا للتعليم، ورسالته هي إذكاء عملية التحول  2111عام  Dتم إنشاء معهد هاسو بالتنر للتصميم المشهور باسم كلية 
ها هو تزويد الطالب بتصور عقلي جديد وتوجه قائم على حل الشخصي، وبينما هذه الكلية ال تقدم درجات علمية فإن هدف

المشكالت ُيعزز ويقوي من المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في برامجهم التي تمنح درجات علمية في جامعة ستانفورد، 
امل من التفكير االبتكاري فالمعلمون هاهنا يأتون من خلفيات متعددة المجاالت والمطلوب منهم أن يغمروا الطالب في نظام متك

وأهدافهم المحددة هي حل المشكالت العملية، أما المقررات في هذه الكلية فقد تنبني على المدخالت من أي جانب من جوانب 
جامعة ستانفورد ويشمل هذا موضوعات من مثل "تعزيز الديمقراطية"، "مساعدة األشخاص ذوي الحاالت الطبية المهددة" أو "تيسير 

 للبدايات الكبرى القادمة". السبل

ُيجّمع الطالب عبر المساقات الدراسية المختلفة كي يتعاونوا معًا كفرق لعمل  Dإن هذا التوجه والمدخل التدريسي لكلية  
المشروعات، والهدف هو أواًل إعادة اختراع أنفسهم، ثم بعد ذلك إعادة اختراع العالم، وبداًل من أن يحاول الطالب حل مشكالت 

حددة ُمسبقًا، ُيّشجع الطالب أن يحددوا بشكٍل إبداعي ما الذي يحتاج اإلصالح وكيف يمكن أن نعمل إلصالحه، وفي ذلك يتم م
تقديم المساعدة لهم عن طريق المالحظة المباشرة وكذلك عن طريق المقابالت الشخصية، وبعد تحديد المشكلة التي تستحق العمل 

تماالت المختلفة من خالل تصور عقلي ثم بعد ذلك يختارون حاًل من الحلول ُيعتبر هو في رأيهم عليها يبدأ الطالب في تخيل االح
األفضل ويقومون باختباره، وهذه الدائرة الكاملة يمكن أن ُيعاد تصميمها عدة مرات خاصًة مع المنتجات أو الخدمات أو النشاطات 

مخرجات التعلم، وطبقًا لمؤسس كلية التصميم ديفيد كيلي فإن هذا كله يقع  الحقيقية أو االفتراضية باعتبار أن كل هذه األشياء من
في قياس متدرج للتفكير التصميمي، ويقول: "طالما اعتقدت أن كل شخص مبدع بطريقته وكنت دائمًا أشعر أن معظم الناس لديهم 

رة عندي وضوحًا أكثر وأكثر أن هناك شيئًا مكبوتًا ما يعوقهم داخليًا، وكأنهم غير مسموح لهم بأن يكونوا مبدعين، ولذلك زادت الفك
 بداخل هؤالء الناس ويحتاجون إلى تحريره".

اهتمامًا كبيرًا عبر جامعة ستانفورد وخارج جامعة ستانفورد، وينافس طالب  D Schoolوقد تلقى أسلوب مدرسة التصميم  
ًة عالية للحصول على مقررات في كلية التصميم، وواضح أن تعميم الدراسات العليا بجامعة ستانفورد ذوو الخلفيات المتباينة منافس

هذا النموذج التدريسي عبر كل الجامعة أمر كذلك ال ينقصه االهتمام وال الحماسة، فهناك أطراف أخرى تقصد كلية التصميم 
نشاء أسبوعيًا للبحث عن إمكانات لتصميم برامج تعليمية مشابهة، وقد ساعد أعضاء التدريس هناك في  إعادة بناء مناهج جديدة وا 

 (2100)المصدر: أنتونوشي  .صفوف عملية توفر ورش عمل في أكثر من ثالثين دولة
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 الهوامش 

1.  See the OECD Innovation Strategy www.oecd.org/innovation/strategy.  

2. See the OECD Skills Strategy www.oecd.org/education/SkillsStrategy . 

3.  See the New Commission on the Skills of the American Workforce 
http://www.skillscommission.org/.  

4.  See Franklin W. Olin College www.olin.edu/.  

5.  See Stanford University www.stanford.edu/.  

6.  See Pace University www.pace.edu/.  

7.  See EM Lyon Business www.em-lyon.com/english/corporate/index.aspx.  

8.  See Bielefeld University www.uni-bielefeld.de/International/.  

9. See Aalto University www.aalto.fi/en/.  

10.  See Keio University www.keio.ac.jp/ and www.sfc.keio.ac.jp/en/top.html. 

11. For information in English, see for example Japan University Accreditation Agency 
http://www.juaa.or.jp/en/index.html . 

12. See the Australian Learning and Teaching Council www.altc.edu.au/.  

13. For information in English, see for example Bielefeld University www.uni-
bielefeld.de/International/ , RWTH Aachen University www.rwth-
aachen.de/go/id/bdz/  and University of Freiburg www.uni-freiburg.de/.  

14. See the Council for Aid to Education www.cae.org/ and the Collegiate Learning 
Assessment www.collegiatelearningassessment.org/.  

http://www.oecd.org/innovation/strategy
http://www.oecd.org/education/SkillsStrategy
http://www.skillscommission.org/
http://www.olin.edu/
http://www.stanford.edu/
http://www.pace.edu/
http://www.em-lyon.com/english/corporate/index.aspx
http://www.uni-bielefeld.de/International/
http://www.aalto.fi/en/
http://www.juaa.or.jp/en/index.html
http://www.altc.edu.au/
http://www.uni-bielefeld.de/International/
http://www.uni-bielefeld.de/International/
http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/
http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.collegiatelearningassessment.org/
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15. See Teaching Resources and Innovations Library for Sociology 
http://trails.asanet.org/Pages/default.aspx . 

16. See the Higher Education Academy www.heacademy.ac.uk/.  

17. See Mercator Foundation on Bologna – The Future of Teaching www.stiftung-
mercator.de/en/centres/science-and-humanities/bologna-the-future-of-
teaching.html .  

18. See the HP Catalyst initiative http://www8.hp.com/us/en/hp-information/social-
innovation/catalyst.html.  

19. See the European Institute of Innovation and Technology http://eit.europa.eu./  

20. See Harvard Initiative for Learning & Teaching (HILT) http://hilt.harvard.edu/.  

21. See the New Pathway Medical Program, Harvard University 
http://hms.harvard.edu/ec_vqp.asp?Name_GUID=%7B7D63742B-05F7-4F58-
844196-C8C0BF6A2A%7D. 

22. See Center for Teaching, Learning and Scholarship (CTLS), Samford University 
http://www.samford.edu/ctls/archives.aspx?id=2147484112./  

23. See Maastricht University  http://www.maastrichtuniversity.nl.     

  

 

 

 

 

 

http://trails.asanet.org/Pages/default.aspx
http://www.heacademy.ac.uk/
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http://www.stiftung-mercator.de/en/centres/science-and-humanities/bologna-the-future-of-teaching.html
http://www.stiftung-mercator.de/en/centres/science-and-humanities/bologna-the-future-of-teaching.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/social-innovation/catalyst.html
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http://hms.harvard.edu/ec_vqp.asp?Name_GUID=%7B7D63742B-05F7-4F58-8441-46C8C0BF6A2A%7D
http://www.samford.edu/ctls/archives.aspx?id=2147484112./
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عامًا كردة فعل لمشكالت ونقائص المداخل التعليمية التقليدية  91ظهر التعلم القائم على المشكالت منذ حوالي 
، ص. 2114( كالتعليم المباشر. فعلى سبيل المثال، يرى كل من شوارتز وليندجرين ولويس )2112)باروز، 

شر "يميل إلى توجيه انتباه الطالب إلى إجراءات الحلول الجاهزة، وليس إلى المواقف المبنية ( أن التعليم المبا12
على المشكالت، فيتعلم الطالب إجابات لمشكالت لم يفهموها على اإلطالق". ومع المداخل التقليدية، يخاطر 

البنية األساسية  الطالب بمالحظة الخصائص السطحية الملفتة فقط للمشكلة في حين يفشلون في إدراك
المتضمنة. وكنتيجة لهذا، ربما ال ُيعَد الطالب لإلفادة من نقل معارفهم ومهاراتهم المكتسبة لمواقف جديدة 

(. كما أن التعليم العالي الفعال المبني على المخرجات ال يمكنه اإلعتماد 2114)شوارتز، ليندجرين ولويس، 
أو على االختبارات المصيرية، بل يتحتم على التعليم أن يخلق فقط على الحفظ من خالل التكرار والممارسة 

بيئات تعليمية تسمح للطالب بفهم ما يتعلمونه ومعالجة المحتوى بعمق حتى يمكنهم تطبيق فهمهم في حل 
 (.2111المشكالت )برانسفورد، براون وكوكنج، 

عًا للمداخل التقليدية عن طريق توجيه التركيز وفي هذا السياق، يوَفُر التعليم القائم على حل المشكالت بدياًل ناج
مما يتم تدريسه إلى ما يتعلمه الطالب. فالتعليم المبني على المشكالت ُمصَمٌم من أجل تطوير مهارات قابلة 
للنقل إلى مواقف أخرى باإلضافة إلى تطوير المعرفة المناسبة والخاصة بالمجال المعرفي، وهذه المعرفة يتم 

(. وتعتمد 2111; برانسفورد، براون وكوكنج، 0481فس السياق الذي تستخدم فيه الحقًا )باروز، اكتسابها في ن
مداخل التعلم القائم على المشكالت، التي تتمركز حول الطالب وعلى األسلوب االستقصائي، على نظرية تعلم 

نشطة ذاتية التوجيه، حيث يعمل الكبار وعلى البنائية المعرفية االجتماعية. فينظر إلى التعلم على أنه عملية 
الطالب مع بعضهم البعض في مجموعات لحل مشكالت واقعية معقدة. وهذا يسهل من اكتساب المعارف 
والسلوكيات الخاصة بالتخصص باإلضافة إلى المهارات العامة التي يمكن للطالب استخدامها في وظائفهم 

المعرفة من تخصصات وموضوعات دراسية عدة باإلضافة  وحياتهم الخاصة. فيطور الطالب بنيانًا متكاماًل من
إلى مهارات قابلة للنقل، كحل المشكالت والتفكير النقدي واإلبداعي، ومهارات التواصل والقيادة )باروز وتامبلين، 

(. من هنا ينظر للتعلم القائم على المشكالت على أنه يمكن الطالب من تنشيط ما توافر لديهم من 0481
قة واستخدامها في مناقشة المشكلة ومشاركة خبراتهم في مجموعات صغيرة. وتسهل عملية تنشيط معارف مسب

معارف الطالب سواء المتعلقة بالمنهج أو العابرة للمناهج المرتبطة بالمشكالت الواقعية أو األسئلة الحياتية،  
بط معارفهم السابقة ببعضها في تسهل من استيعاب المعارف الجديدة، وبالتالي، فهمها ألن الطالب يمكنهم ر 
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الذكرة طويلة المدى. وزيادة على ذلك، فإن المناقشة في مجموعات تمكن الطالب من الفهم واإلتقان حيث يقوم 
الطالب بشرح ومناقشة معاني األفكار لبعضهم البعض. ويتضمن التعلم القائم على حل المشكالت عددًا من 

 –ت، واستخدام الوسائط للتعلم الذاتي أو التدريب على مهارات التعاون مثل: معلمي المجموعا -ميسرات التعلم
 (.2112سيلفر، دانكان وتشن، -بما يتماشى مع اإلحتياجات التي يعرب عنها الطالب )هميلو

يستكشف هذا الجزء من التقرير ما إذا كان التعليم القائم على المشكالت أكثر فعالية من أساليب التدريس 
التعليم العالي. بعد عرض الخصائص األساسية للتعليم القائم على المشكالت، سيكون التركيز على  التقليدية في

دراسة األدلة التجريبية على فعالية التعليم القائم على المشكالت في تطوير مهارات اإلبداع. وأخيرًا، ستتم مناقشة 
 بعض التحديات التي تواجه التعليم القائم على المشكالت.

 لتعلم القائم على المشكالت:ات تعريفا
يتضمن التعلم القائم على المشكالت أن يعمل الطالب معًا في مجموعات صغيرة لحل مشكالت حياتية. ومن 
هنا تكون حافزية المشكالت هى دوافع التوجه الذاتي للطالب. ويصمم التعلم القائم على المشكالت على شكل 

 (. 2118هاموند، -لمشكلة واستراتيجيات لحلها )بارون ودارلنجمشروع بهيئة خاصة يركز على التعريف با

 : أربعة مكونات أساسية للتعلم القائم على المشكالت4إطار مرجعي رقم  

 وقد عرف باروز بأربعة مكونات أساسية للتعلم القائم على المشكالت:

  الطالب بإيجاد أفكار عدة عن طبيعة يتم تقديم المشكالت في صورة مشوهة معقدة البنية بدون حلول وبهذا ال يقوم
المشكلة فقط، بل يقومون بتوليد عدة أفكار بشأن كيفية حلها. ومثل هذه المشكالت ربما يحتمل أكثر من جواب صحيح 

 بل يجب أن تثير  الطالب الستكشاف طرق عدة للحل. 

 علمه. فاألمر متروك للطالب في أن ويتطلب المدخل المتمركز حول الطالب أن يقوم الطالب بتحديد ما يحتاجون إلى ت
يستخلصوا القضايا الرئيسية للمشكالت التي يواجهونها، وأن يحددوا الثغرات المعرفية لديهم، وأن يتابعوا ويكتسبوا أوجه 

 المعرفة الناقصة.

 يئة التدريس، يعمل المعلمون كميسرين أو موجهين في عملية التعلم. وبدايًة، يقوم هؤالء الموجهون، وهم عادة أعضاء ه
بتوجيه الطالب باألسئلة ما وراء المعرفية ويتم تقليل هذا التوجيه في اللقاءات الالحقة. يتخلى المعلمون الحقًا عن تقديم 
المحاضرات حول المحتوى لصالح نمذجة أنواع عمليات التعلم التي تؤدي إلى النجاح في أطر التعلم القائم على 

 المشكالت.

 اس في اختيار المشكلة بما يتوافق مع الممارسة المهنية أو الواقعية. وعلى هذا النحو، تكون واألصالة تشكل األس
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 المشكالت في أصلها عابرة للتخصصات وتتطلب من الطالب الرجوع لعدد من الموضوعات إليجاد حل ناجع.

 (09-03، ص 2114(، وواكر وليري )2112المصدر: بتصرف من باروز )

لم القائم على المشكالت مع مرور الوقت، مؤكدًا مشاركة الطالب، والتفاعل وتصميم وقد تطور مفهوم التع
ميسرات التعلم لتدعيم فهم الطالب. وفي تعريف كالسيكي نابع من التعليم الطبي فإن التعلم القائم على 

ة األولى في المشكالت هو "التعلم الناتج من عملية العمل نحو فهم حل لمشكلة ]...[ يواجهها الطالب للمر 
( أربعة مكونات 2112(. وفي تعريف أحدث، يعرف باروز )0، ص.0481عملية التعلم" )باروز وتامبلن، 

أساسية للتعلم القائم على حل المشكالت: مشكالت مشوهة البنية، مدخل مرتكز على الطالب، المعلم كميَسر 
( التعلم القائم على المشكالت بأنه 02ص.، 2116(. ويعرف سيفري )9لعملية التعلم، واألصالة )إطار مرجعي 

"منهاج تعليمي )ودراسي( مرتكز على الطالب يمكن الدارسين من إجراء البحوث، ودمج النظرية بالممارسة، 
وتطبيق المعرفة والمهارات إلى تطوير حل عملي ممكن لمشكلة محددة". ويقول شميدت ولوينز وفان جوج وباس 

ى المشكالت هو منهاج تعليمي ذو مكونات تسمح لتعديالت مرنة للتوجيه بما ( بأن التعلم القائم عل2112)
يتناسب مع البنية المعرفية اإلنسانية. وعلى وجه التحديد، يتسم التعلم القائم على المشكالت باستخدام المشكالت 

موعات صغيرة التي تسقط األفكار العلمية المهمة على أرض الواقع كنقطة بداية، يليها عمل الطالب في مج
طالب، مع توجيه مرن وعدد محدود من المحاضرات، وتعلم يبادر به الطالب، مع وقت  01إلى  6تتكون من 

(. وبهذا فإن المناهج البناءة الناجحة 2114كاف للدراسة الذاتية )شميدت، فان دير مولن، تي وينكل وويجنين، 
 لها أربعة شروط:

المهام كنقطة بداية في مناقشات المجموعات  "أواًل، ينبغي أن تستخدم المشكالت أو
الصغيرة ويجب أن يدعم التعلم الذاتي الفضول المعرفي وأن يعيه الطالب على أنه ذو 
صلة بمساعيهم الشخصية. ثانيا، ينبغي أن يؤدي عمل المجموعات الصغيرة إلى تفعيل 

يضاح ما تم تعلمه. ثالثًا، يجب أن يشرك المدرسو  ن أنفسهم بنشاط المعرفة المسبقة وا 
في المحادثات التعليمية مع المتعلمين وتوفير ميسرات التعلم المناسبة. رابعًا، يحتاج 
الطالب وقتًا كافيًا للتعلم الذاتي باستخدام الموارد التي )إلى حد ما( تمثل اهتماماتهم 

 (.291، ص. 2114وتفضيالتهم" )شميدت، فان دير مولن، تي وينكل وويجنين، 
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الخصوص، ينبغي أن يشكل تزويد الطلبة بالتوجيهات والتراكيب نحو أهداف تعليمية محددة جزءًا ال  وعلى وجه
يتجزأ من التعليم الفعال المبني على المشكالت. وهذا قد يعني تقديم مشكالت ذات جودة عالية للطالب، وتسهيل 

 .تعاونهم في مجموعة صغيرة أو دعم العملية لتعزيز التعلم الموجه ذاتياً 

والتي قارنت بين التعليم الموجه وغير الموجه )التعلم االكتشافي( في -وتظهر النتائج التجريبية للبحوث السابقة 
ميال لصالح التعليم الموجه. فعلى سبيل المثال،  -سياقات تعليمية مختلفة من التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي

( إلى أن "النقاش حول االكتشاف قد تم 08، ص 2119خلص ماير )واستنادا إلى مراجعته للدراسات السابقة، ي
-اجتراره مرات عديدة في التعليم وفي كل مرة، تؤيد األدلة نهجًا استرشاديًا للتعلم". ويؤكد أن االكتشاف الموجه 

تسهيل يبدو أنه "أفضل طريقة" ل -أي معرفة كم ونوع التوجيه الذي يقدم وكيفية تحديد نتائج التعلم المرغوبة
( في مراجعتهم األدبية إلى أن التعليم الموجه بقوة أكبر ُيعَد 2113التعلم. كما يشير مكراي، وديهان وشونك )

أكثر فعالية من النهج غير الموجهة في المقررات الجامعية في تخصصات الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم، 
دراسات تجريبية ُمْحكمة تدعم التوجيه التعليمي،  ( إلى2116والرياضيات. كما يشير كيرشنر وسويلر وكالرك )

(. باإلضافة إلى ذلك، تشير 2119؛ مورينو، 0449خاصة في مجال تعلم العلوم، مثل )براون وكامبيون، 
االختالفات بين المبتدئين والمتقدمين إلى أنه كي يتسنى للطالب الحصول على قدر كبير ومرن من المعلومات 

فضال عن مهارات التفكير المتقدمة، فإنه من الضروري تقديم التوجيه من خالل التي يسهل استرجاعها 
؛ برانسفورد، براون 0481اإلرشادات مع التطبيق المستمر للمعرفة المكتسبة في حل مشاكل حقيقية )باروز، 

 (.2111وكوكينغ، 

لتوجيه والمدعمات التربوية ولكي يكون التعليم القائم على حل المشكالت فعااًل، فإنه يجب أن تتكيف ُبنى ا
بمرونة مع كلٍّ من مستوى خبرة المتعلمين وتعقيد مهمة التعلم. ويمكن تصميم بنية المدعمات التربوية لتحسين 
العالقة بين العبء المعرفي الداخلي الذي تفرضه المهمة والعبء اإلدراكي الخارجي الذي يفرضه التدريس 

. وُيعرَُّف العبء المعرفي الداخلي بأنه مدى إمكانية فهم المعلومات (2112)شميدت، لوينز، فان جوج وباس، 
التي ُيراُد تعلمها منفردة، في حين يشير العبء المعرفي الخارجي إلى نوع المهمة أو النشاط التعليمي. وبالتالي، 

ن بإمكانه أن ال يعد التعلم القائم على حل المشكالت بالضرورة نموذجًا يتطلب الحد األدنى من التوجيه؛ أل
سيلفر، دنكان وتشين، -والتي منها أنواع التدريس المباشر )هميلو –يتضمن العديد من أنواع المدعمات التربوية 

( مجموعة 238، ص. 2114(. فعلى سبيل المثال، صنف شميدت، فان دير مولن، تي وينكل ووينن )2112
 و التالي:األنشطة الخاصة بالمعلم التي تدعم تعلم الطالب على النح
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  أشكال التعليم المباشر التي تحدث كاستجابة لالحتياجات التي ُيعرب عنها الطالب. وهذا يمكن أن
 يشمل نقل الموضوع، أو شرح أو حتى توجيه الطالب نحو أهداف التعلم المهمة.

 أشكال المدعمات التعليمية األخرى مثل االنخراط في محادثات هادفة مع الطالب، وتشجيع ومكافأة 
 الطالب وتوفير التغذية الراجعة بناًء على التعلم.

وكمثال على ذلك، فإن طريقة "خطوات الوثب السبع" المطبقة في جامعة ماستريخت هو نموذج للمدعمات 
(. حيث يعمل الطالب معًا في 1التعليمية المستخدمة في التعلم القائم على حل المشكالت )إطار مرجعي 

مع تعيين شخص واحد كرئيٍس وآخر كأمين للمجموعة ]مدون للمالحظات[.  عضواً  02إلى  1مجموعات من 
ويمكن تغيير رئيس المجموعة وأمينها مع كل محاضرة. ويقوم المعلم بتسليم المشكلة إلى رئيس المجموعة، والذي 

كن ينبغي يقوم بدوره بتوزيعها على بقية أفراد المجموعة. يتمثل دور الرئيس في توجيه مناقشات المجموعة ول
إشراك جميع الطالب في المناقشة. من هنا فإن دور المعلم هو تسهيل عملية التعلم من خالل مساعدة رئيس 
المجموعة في الحفاظ على ديناميكيات عمل المجموعة وتوجيه المجموعة عبر المهام المطلوبة. كما يتأكد المعلم 

 اشى مع المنهج الدراسي.من أن المجموعة تحقق أهدافًا تعليميًة كافيًة بما يتم

 ختالمشكالت بجامعة ماستر : طريقة خطوات الوثب السبع في التعلم القائم على 5إطار مرجعي 

  لم يتم  . تحديد وتوضيح المصطلحات غير المألوفة في السيناريو؛ يقوم المسجل بكتابة المصطلحات التي0الخطوة
 االتفاق على داللتها بعد المناقشة. 

  د المشكلة أو المشكالت التي سيتم مناقشتها؛ قد يكون لدى الطالب وجهات نظر مختلفة حول القضايا، . تحدي2الخطوة
 ولكن ينبغي وضعها جميعًا في االعتبار؛ يسجل المسجل قائمة بالمشكالت المتفق عليها.

  تملة للمشكلة على . جلسة "العصف الذهني" لمناقشة المشكلة )أو المشكالت(، حيث يتم اقتراح تفسيرات مح3الخطوة
أساس المعرفة السابقة. ويستفيد الطالب من معرفة بعضهم البعض ويقومون بتحديد المجاالت المعرفية الناقصة؛ يسجل 

 المسجل جميع المناقشات. 

  عادة  3و 2. مراجعة الخطوتين 9الخطوة وترتيب التفسيرات على هيئة حلول مؤقتة؛ يقوم المسجل بتنظيم التفسيرات وا 
 ها، إذا لزم األمر.هيكلت

  صياغة أهداف التعلم. حيث تتوصل المجموعة إلى توافق في اآلراء حول أهداف التعلم؛ يتأكد المعلم من أن 1الخطوة .
 أهداف التعلم محددة، قابلة للتحقيق، شاملة، ومناسبة.
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  الدراسة الخاصة )يجمع الطالب المعلومات المتعلقة بكل هدف تعليمي(.6الخطوة . 

 تشارك المجموعة نتائج الدراسة الخاصة مع غيرها )ُيحدِّد الطالب مصادر التعلم الخاصة بهم ويشاركون 2 الخطوة .
 النتائج التي توصلوا لها(. يتأكد المعلم من عملية التعلم ويقوم بتقييم المجموعة

 (.2113(، وود )0446المصدر: بتصرف من ويلكرسون وجيغسياليرز )

 لى المشكالتفعالية التعلم القائم ع
في حين تبدو مكونات التعلم القائم على حل المشكالت معروفة جيدًا، فإن السؤال الرئيس هو ما تأثيره ]أي هذا 
التعلم[ على اكتساب الطالب ألنواع مختلفة من مهارات االبتكار. في هذا الجزء، نستكشف ما إذا كان هناك 

نهج تعليمي فعال، خاصة بالمقارنة مع أساليب التدريس دليل تجريبي أن التعلم القائم على حل المشكالت 
مثل إلقاء المحاضرات مع استخدام التدريبات والمناقشات الصفية المبنية على القراءات المحددة  -األكثر تقليدية 

سلفًا، مع عمل المعلم كــ"ملقِّن على خشبة المسرح" يقوم بتلقين المعلومات )كمثال، أرمسترونج وفوكامي، 
2114.) 

ُنفيد في هذا التقرير من المراجعات الواسعة، والتحليالت التجميعية، والتراكيب الوصفية ألدبيات التعلم القائم على 
حل المشكالت. وقد تم تحديد األوراق العلمية من خالل البحث في قواعد البيانات واإلنترنت عن الكلمات 

لى حل المشكالت، أو التحليل البعدي، أو التركيب الوصفي. والعبارات المتعلقة بالتعلم أو بالمناهج القائمة ع
واستخدمت قواعد البيانات "إيريك"، و"ويب أوف ساينس" و"جي ستور"، و"سايك انفو"، و"اديوكيشن أبستراكتس" 

. وقد تم تحديد أدبيات إضافية من اإلنترنت، وعن طريق 0443إليجاد األوراق المحكمة ذات الصلة منذ عام 
 المكتبات وقوائم المراجع. فتم اختيار المصادر لتحليلها بناًء على المعايير التالية: البحث في

  الدراسات المنشورة باللغة اإلنجليزية والتي تم إجراؤها، في أغلب األمر، في أمريكا الشمالية وأوروبا أو
 أستراليا.

 تيار بعض الدراسات التي الدراسات التي تناولت أبحاثًا كمية أجريت في كليات أو جامعات )تم اخ
 أجريت في المدارس(.

 .البحوث التي تناولت موضوع فعالية/ أثر التعلم القائم على حل المشكالت 
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وكخطوة تالية، تمت مراجعة األوراق البحثية المختارة من حيث الصلة بالموضوع والدقة المنهجية. وقد أولينا 
لمعلم أو الممارسات الصفية، نتائج الطلبة والمعايير المقبولة االهتمام بطرق البحث التجريبية، مقاييس فعالية ا

 لالطالع على قائمة الدراسات المختارة(. 0لجودة البحث )انظر الملحق 

وعمومًا، فقد كان التعلم القائم على حل المشكالت واحدًا من االبتكارات التربوية األكثر بحثًا في مجال التعليم. 
من األبحاث على فعاليته في مجال الطب. فعلى سبيل المثال، تقدم قاعدة بيانات  وقد أجريت الغالبية العظمى
مقالة تستخدم مصطلح التعلم القائم على حل المشكالت في عناوينها أو  1111"بوب ميد" وحدها أكثر من 

ئم على (. كما تصف معظم الدراسات التجريبية ابتكارات التعلم القا2100ملخصاتها )شميدت، روتجانز ويو، 
حل المشكالت وتقيمها بمقارنتها بالتعليم الطبي التقليدي باستخدام االختبارات المعرفية وتتسم بشمولها لعينات 

(. وبالتالي، يغطي هذا 2114كبيرة من الطالب أو الخريجين )شميدت، فان دير مولن، تي وينكل ووين، 
تعليم الطبي التي تم استعراضها بصورة مكثفة على التقرير الدراسات التي أجريت في المقام األول في مجال ال

؛ دوشي، 2111؛ كوليفر، 0443مدى السنوات الثالثين الماضية )على سبيل المثال، ألبانيز وميتشيل، 
؛ فيرنون وبليك، 2111؛ جييبلز، دوشي، فان دن بوش وسيجيرس، 2113سيجيرس، فان دن بوش وجييبلز، 

سابقة مع التحليالت التجميعية الحديثة والتراكيب الوصفية التي بدورها توسع (. وقد تم مزج تلك النتائج ال0443
التخصصات قيد الدراسة. وفيما يتعلق بنتائج التعليم العالي، فإن غالبية البيانات تعتبر وصفية وشبه تجريبية 

 (.2113)مينن، غوردان، ماجور والشاذلي عثمان، 

 ائج إلى ثالث فئات عملية استنادًا إلى نتائج تعلم الطالب:فيما يتعلق بهذا التحليل، فقد صنفت النت

 اكتساب المعرفة واإلنجاز األكاديمي. 

 .التفكير والتطبيق المعرفي 

 .المهارات االجتماعية والسلوكية 

–عموما، يبدو أن التعلم القائم على حل المشكالت يتفوق بصورة جيدة على مداخل التدريس األكثر تقليدية 
مع ميل نتائج الدراسات األحدث لصالح التعلم  –علق بمجموعة متنوعة من األهداف والتخصصاتخاصة فيما يت

 القائم على حل المشكالت أكثر من مثيلتها القديمة.
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 اكتساب المعرفة واإلنجاز األكاديمي

الطالب في  ال يبدو أن التعلم القائم على حل المشكالت يختلف كثيرًا عن البرامج التقليدية عند النظر ألداء
االختبارات بالتعليم الطبي. فاألداء في اختبارات العلوم األساسية لطالب الطب المشاركين في التعلم القائم على 
حل المشكالت ال يختلف إحصائيا عن أداء الطالب في التعليم الطبي األكثر تقليدية. ويقصد به هنا اكتساب 

وحد مثل امتحان الترخيص الطبي بالواليات المتحدة األمريكية )يو المعرفة الطبية التي يمكن تذكرها في اختبار م
( على فرق إحصائي في األداء، حيث 0443إس إم إل إي( أو امتحان "ستيب وان". ولم يعثر فيرنون وبليك )

مؤسسة تقع معظمها في الواليات  04دراسة من  31قاما بتحليل خمس دراسات تحليالت تجميعية شملت 
 (. 2113)انظر أيضا مينن وآخرين،  0442وحتى عام  0421ام المتحدة منذ ع

( حول التعليم الطبي مسحًا للدراسات السابقة 0443وقد تضمن التحليل التجميعي السردي الذي أعده بيركسون )
وقد خلص إلى أنه "ال يمكن تمييز الخريج الذي تعلم  0442عن التعلم القائم على حل المشكالت حتى عام 

( 2111تعلم القائم على حل المشكالت عن نظيره الذي تعلم بالطرق التقليدية". وقد أجرى كوليفر )بطريقة ال
في تسع دوريات علمية خاصة بالتعليم  0448-0442مسحًا ألدبيات التعليم الطبي التي نشرت في الفترة 

؛ فيرنون 0443كسون، ؛ بير 0443الطبي والدوائي بما في ذلك ثالثة تحليالت تجميعية )ألبانيز وميتشيل، 
(. وقد قام بتحليل تأثيرات "التعلم القائم على حل المشكالت" على المخرجات التعليمية وكذا حجم 0443وبليك، 

هذه التأثيرات. وخلص كوليفر إلى أنه ال يوجد دليل دامغ على تفوق "التعلم القائم على حل المشكالت" فيما 
الختبارات التي يصممها المعلم خالل العامين األولين من كلية الطب. يخص األداء في االختبارات الموحدة أو ا

( إلى استنتاجات مماثلة عند دراسة تأثيرات "التعلم القائم 2112وقد توصل سميتس وفيربيك ودي بويسنجي )
على حل المشكالت" في التعليم الطبي المستمر على أساس دراسات تقييم على أسس المقارنة مع مجموعات 

. وأجرى دوشي، وسيجرز، وفان دن بوش وجيجبلز 2111إلى  0429ة التي أجريت في الفترة من ضابط
دراسة ميدانية شبه تجريبية عن التعلم القائم على حل المشكالت  93( تحلياًل تجميعيًا كميًا يتضمن 2113)

باحثون بأنه لم يتم العثور على أي بالتعليم العالي، تم إجراؤها جميعًا في الواليات المتحدة األمريكية. وقد أفاد ال
تأثير قوي للتعلم القائم على حل المشكالت على اختبارات المعرفة التصريحية، على األقل في وقت إجراء 

٪( للتعليم التقليدي بعد السنة الثانية من التعليم 1الدراسة. وقد اختفت الميزة غير الدالة إحصائيًا )بمستوى 
( أن المحاضرات كانت متساوية أو متفوقة على أساليب مثل المناقشات أو 2111لي )الطبي. وبالمقارنة، وجد ب

 التمارين في الصف عندما كان الهدف هو تعلم الحقائق والمعلومات العامة.
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وتبدو فوائد "التعلم القائم على حل المشكالت" مقارنة بالنهج التقليدية أكثر وضوحًا عند دراسة القدرة على 
علومات على المدى الطويل عند طالب التعليم العالي. ففي حين أن الطالب المعتمدين على التعلم االحتفاظ بالم

القائم على حل المشكالت قد يكونون أدنى قلياًل في المستوى من ناحية المعرفة والكفاءة بشكل عام من الطالب 
مات على المدى الطويل )نورمان وشميدت، التقليديين، إال أنهم يتفوقون في القدرة على التذكر واالحتفاظ بالمعلو 

( في 0443(. وفيما يتوافق مع ما سبق، فقد أوجدت كاًل من ألبانيز وميتشل )2111؛ شميدت وموست، 2111
تحليلهما التجميعي لألدبيات السابقة المنشورة دوليًا باللغة اإلنجليزية، التي اشتملت على دراسات أجريت بشكل 

حدة، أن خريجي مدخل "التعلم القائم على حل المشكالت" يؤدون بشكل مساٍو وربما أساسي في الواليات المت
أفضل في بعض األحيان فيما يتعلق باالختبارات اإلكلينيكية. كما يقيمهم مشرفوهم الجامعيون على أنهم 

نجاز التشخيصات من نظرائهم التقليدي ين. متساوون، إن لم يكن أفضل، من حيث تحليل مشكالت المرضى وا 
ُيظهر الطالب الذين تعلموا بمدخل "التعلم القائم على حل المشكالت" أنماطًا أعلى فيما يخص استخدام الموارد 
لكل مريض ولديهم المزيد من ساعات الدراسة كل يوم. وفي عدد قليل من الحاالت، سجل الطالب المعتمدون 

العلوم األساسية، وقد رأوا في أنفسهم ضعفًا في  على التعلم القائم على حل المشكالت، درجات أقل في اختبارات
القدر المرجو من اإلعداد في العلوم األساسية. وقد قارنت مراجعة األدبيات هذه بين التعلم القائم على حل 

( من الدراسات معتمدًة على التكامل السردي 0422-0442عامًا ) 21المشكالت والتعليم التقليدي الطبي خالل 
(. في المقابل، عند النظر إلى المواد الدراسية التي تعتمد على المحاضرات الكبيرة في 0443شل، )ألبانيز وميت

( يلمح إلى أن الطالب الذين يجتازون 2111التعليم العالي بالواليات المتحدة، على سبيل المثال، فإن تويغ )
عدالت التسرب، ودرجة "مقبول"، والفشل بنجاح غالبًا ما يكونون غير قادرين على االحتفاظ بما تعلموه. كما أن م

٪ حسب نوع المؤسسة 91و 01في المواد الدراسية التي تعتمد على المحاضرات يمكن أن يتراوح بين 
 والتخصص.

وهناك تحليل تجميعي أحدث يؤكد أن "التعلم القائم على حل المشكالت" ُيفيُد فهم الطالب على وجه التحديد. فقد 
دراسة تجريبية وشبه تجريبية  91( تحلياًل تجميعيًا شمل 2111ان دن بوش وسيجرز )أجرى جيجبلز ودوتشي وف

في مجال التعليم الطبي، معظمها في الواليات المتحدة، عدا واحدًة في مجال  2111إلى  0426في المدة من 
المعرفية لحل ( للمكونات 0441االقتصاد. وقد استخدموا ثالثة مقاييس للنتائج استنادًا إلى نموذج سوغرو )

المشكالت من أجل تحديد أثر "التعلم القائم على حل المشكالت" مقارنة بالتعليم التقليدي. هذه المقاييس هي: 
جراءات 3( فهم المبادئ التي تربط المفاهيم، و)2( إدراك المفاهيم، )0) ( ربط المفاهيم والمبادئ بشروط وا 

على حل المشكالت" كان له التأثير األكثر إيجابية عندما كانت  التطبيق. وتشير النتائج إلى أن "التعلم القائم
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على أساس  1.81الُبنى التي يجري تقييمها، على مستوى مبادئ اإلدراك التي تربط المفاهيم )حجم التأثير عند 
 ٪(. فعند المستوى األول، وهو إدراك المفاهيم، أظهر الطالب الذين1دراسة، وداللة إحصائية عند مستوى  01

درسوا بطريقة "التعلم القائم على حل المشكالت" مستوًى مماثاًل، على األقل، للطالب الذين درسوا بطرق التعليم 
( ولم يظهر تأثير سلبي عند المستوى الثالث المتعلق بالتطبيق، مع وجود تأثيرات 1.12التقليدية )حجم التأثير 

تأثيرين األخيرين داللة إحصائية، ويرجع ذلك جزئيا إلى (. ولم يكن لحجم ال1.39إيجابية طفيفة )حجم التأثير 
 دراسة، ركزت على المستوى الثالث. 91دراسات فقط، من أصل  8حقيقة أن 

وتتفق الدراسات الحديثة على أن "التعلم القائم على حل المشكالت" ُيعدُّ أكثر فعالية من المداخل التعليمية  
خرجات التعلم، بصرف النظر عن اكتساب المعرفة على المدى القصير التقليدية فيما يتعلق بعدة أنواع من م

( بين االفتراضات والنتائج التي توصل إليها البحث 2114واالحتفاظ بها. وقد قارن ستروبل وفان بارنفيلد )
كيبي التحليلي التجميعي حول فعالية "التعلم القائم على حل المشكالت" في مكان العمل. واستندا في نهجهما التر 

التجميعي النوعي على ثمانية تحليالت تجميعية ومسح منهجي للدراسات التي أجريت بشكل أساسي في الواليات 
( في مجاالت الطب وغيرها من التخصصات مثل االقتصاد وعلوم الحاسوب. وقد تم 0443-2111المتحدة )

 (:0لى تقييم نتائج التعلم )جدول تجميع البيانات تحت الفئات األربع عالية المستوى التالية، استنادا إ

  تقييم المعرفة. وتركز هذه الفئة على اكتساب المعرفة على المدى القصير أو الطويل األجل واالحتفاظ
بها. وتشمل عملية اكتساب المعارف القصيرة األجل واالحتفاظ بها مقاييس مثل امتحان الترخيص 

ة االختيار من متعدد، وتقييمات التحسن باستخدام (، وأسئل0الطبي للواليات المتحدة )إن بي إم إي 
سؤااًل صح/خطأ، أو تذكٌٌّر حرٌّ حيث ُيطلُب من الطالب كتابة كل ما يتذكرونه عن موضوع ما.  211

وتُقاِرُن مقاييس اكتساب المعارف واستبقائها على المدى الطويل النتائَج الفوريَة لما بعد انتهاء المادة 
 أسبوعا وسنتين، على سبيل المثال.  02االختبار بعد فترة تتراوح بين الدراسية بنتائج نفس 

  األداء أو التقييم القائم على المهارات. وتشمل هذه الفئة القيام بالمالحظات مع التقييمات اإلكلينيكية مثل
التقييم التكويني من قبل المشرف في خالل وعند نهاية األداء. ويشمل أيضًا مقاييس مثل امتحان 

 ( أو دراسات الحالة. 2لترخيص الطبي بالواليات المتحدة األمريكية )إن بي إم إي ا

  تقييم مختلط قائم على المعرفة والمهارات. وتشمل هذه الفئة مقاييس مثل االختبارات الشفوية واختبار
 (.3الترخيص الطبي بالواليات المتحدة األمريكية )يو إس إم إل إي 
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 ألداء، أو المهارات، أو المعرفة. وتشمل هذه الفئة مقاييس مثل: رضى الطالب التقييم غير القائم على ا
 وأعضاء هيئة التدريس وكذلك النجاح في المهام األولى لألطباء المقيمين. 

وتشير النتائج إلى أن "التعلم القائم على المشكالت" أكثر فعالية بكثير من التعليم التقليدي عندما يتعلق األمر 
رسين مؤهلين ومهرة وكذلك عند تحفيز االحتفاظ بالمعلومات والمهارات المكتسبة، خالل التجربة بتدريب مما

(. وُوِجَد أن "التعلم 11، ص.2114التعليمية أو المادة الدراسية، على المدى الطويل" )ستروبل وفان بارنفيلد، 
كورة سلفًا[ باستثناء فئة تقييم المعرفة. القائم على حل المشكالت" فعااًل في ثالث فئات من الفئات األربع ]المذ

فقد أظهرت فئة تقييم المعرفة نتائج مختلطة، حيث تميل النتائج إلى تفضيل مداخل التعلم التقليدية في التحصيل 
المعرفي على المدى القصير، في حين كان "التعلم القائم على المشكالت" أكثر فعالية للحفاظ على المعلومات 

( بأنه "كلما كانت األداة أقدر على 2113يل. يقول دوشي، سيجرز، فان دن بوش، وجيبلز )على المدى الطو 
تقييم مهارات الطالب، كلما َعُظَمْت اآلثار المرجوة من التعلم القائم على المشكالت" )انظر: ستروبل وفان 

لية بشأن فعالية التعلم ( التوصية التا11، ص. 2114(. يقدم ستروبل وفان بارنفيلد )10، ص. 2114بارنفيلد، 
 القائم على حل المشكالت:

"ظهرت فعالية التعلم القائم على حل المشكالت عندما تعلق األمر باالحتفاظ بالمعلومات على 
المدى الطويل وبتحسين األداء. وكان أداء الطلبة، الذين درسوا باستخدام التعلم القائم على حل 

يٍف عندما تعلق األمر باالحتفاظ بالمعلومات على المشكالت، بوجه عام منخفضًا بشكٍل طف
المدى القصير. وفي نهاية األمر، فإن هدف التعليم يجب أن ينَصبَّ على تحسين األداء 
واالحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل. ولذلك، ينبغي إعطاء األفضلية لالستراتيجيات 

صيلة واالحتفاظ بالمعلومات على المدى التعليمية التي تركز على أداء الطالب في المواقف األ
الطويل، وليس على أدائهم في االختبارات التي تهدف إلى االحتفاظ بالمعلومات على المدى 

 القصير".

يمكن أن  وأخيرا، فإن األثر اإليجابي "للتعلم القائم على حل المشكالت" بالمقارنة مع البرامج التقليدية األقدم
استخدام مقاييس مختلفة لقياس التقدم الدراسي والنجاح. وتشير الدراسات إلى أن  يصبح أكثر وضوحًا في حال

الوقت الذي ُيكّرس الستذكار المواد الدراسية )الوقت المخصص للَمهمة( له إسهام كبير في عملية التعلم 
 (. 2114)شوارتز، ليندجرين، لويس، 
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تخصصًا دراسيًا جامعيًا في أربع جامعات  61طالبًا درسوا  8693وفي دراسة امتدت ألربع سنوات شملت  
( أن الوقت المخصص لالستذكار كان له أثر إيجابي على نجاح 2111هولندية، وجد فان دن بيرج وهوفمان )

 الدراسة. وقد ارتبط تقديم عدد قليل من وحدات الدراسة، في نفس الوقت، بشكل 

الدراسة على العوامل الخاصة بالطالب وأعضاء هيئة إيجابي مع التقدم الدراسي الُمنَجْز. وفي حين ركزت  
التدريس، التي تحدد التقدم الدراسي والنسبة العددية للنجاح في التعليم العالي، يقترح المؤلفون أيضًا إدخال المزيد 

وعالوة  من التعلم القائم على حل المشكالت وذلك لتحفيز العملية التعليمية وبالتالي التأثير على التقدم الدراسي.
على ذلك، انخفض عدد الطالب المتسربين )تأثير متوسط على معدل التخرج( واحتاج الطالب أيضًا لوقت أقل 

( في تحليلهم 2114(. وقد وجد ستروبل وفان بارنفيلد )2114للتخرُّج )على سبيل المثال، شميدت وآخرون، 
ت المتحدة األمريكية، بأن الطالب الذين درسوا التجميعي النوعي للدراسات، التي أجريت بشكل أساسي في الواليا

 بمدخل التعلم القائم على حل المشكالت حظوا بفرص قبول عالية عند تقدمهم لوظيفة طبيب مقيم.
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 لممارسة الطب؛  الواليات المتحدة األمريكية الذي يقيم فهم وتطبيق المفاهيم العلمية المهمةبالترخيص الطبي امتحان =  0 إن بي إم إي
 ؛ يةمن خالل أسئلة مقال اإلكلنيكيةالواليات المتحدة الذي يقيم تطبيق المعرفة الطبية والمهارات وفهم العلوم ب= امتحان الترخيص الطبي  2 إن بي إم إي

 الذي اللواليات المتحدة الذي يقيم تطبيق المعرفة الطبية وفهم العلوم الطبية الحيوية والسريرية الضرورية لممارسة الطب با= امتحان الترخيص الطبي  3 و إس إم إل إيي
 المريض. شئون ، مع التركيز على إدارةشرافخضع لإلب

 (.2114المصدر: ستروبل وفان بارنفيلد )

 التأثير( أحجام) التعلم القائم على المشكالتالتقليدية مقابل  . المداخل1جدول ال
 أسس التقييم 
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ميتشل و  ألبانيز
(1993) 

-     + +     +   + + + 

بليك و  فرينون
(1993) 

-      +     +   + +  

بريكسون 
(1993) 

-      +   +       + 

 كاالين، مولتان،
قاسم و 
(1999) 

-      +   +        

كوليفر 
(2000) 

-           +   +   

 سيجرزو  دوتشي
 فان دن بوشو 
جيجبيلز و 
(2003) 

- - + - + + + + + + + + + +    

نيومان 
(2003) 

- -       + +        

 جيجبيلز
فان و دوتشي و 

 دن بوش
سيجرز و 
(2005) 

- - + - /+- + + + + + + + /+- +    

تأثير الحجم 
 الكلي

- - + - + + + + + + + + + + + + + 

التعلم القائم على  التعلم القائم على املشكالت التعلم التقليدي التفضيالت 
 املشكالت

 التعلم القائم على املشكالت
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وعة كبيرة من األبحاث إلى أن الطالب ذوي الخبرة في التعلم القائم على المشكالت وعموما، تشير مجم
يحتفظون بالمعرفة لفترة أطول بكثير، وهم أكثر كفاءًة في دمج المفاهيم وتفسيرها من الطالب الذين يدرسون 

فيما يتعلق باكتساب بالطرق التقليدية. ومع ذلك، يبدو أن مداخل التعليم التقليدية مساوية أو أكثر فعالية 
 المعارف قصيرة األجل واالحتفاظ بالمعارف األساسية، كامتحانات الترخيص الوطنية، على سبيل المثال. 

  التفكير االستداللي وتطبيق المعرفة
وفيما يتعلق بتفسير وتطبيق المعرفة في مواقف جديدة، يبدو أن الطالب الذين درسوا بطريقة التعلم القائم على 

ت، يتفوقون على أقرانهم المشاركين في برامج التعليم الطبي التقليدي. فتشير نتائج الدراسات إلى وجود المشكال
تأثير صغير ولكنه إيجابٌي بشكل ملحوظ للتعلم القائم على المشكالت على مقاييس قدرة طالب الطب على 

-تين مختلفتين للطب في كندا ( طالب من ُكلُّي0443التشخيص الطبي. وقد قارن باتيل، جروين ونورمان )
من ناحية العلوم األساسية التي تدرس باستخدام المداخل التقليدية مقابل المداخل القائمة  -ماكجيل وماكمستر

على المشكالت. وُطِلَب من الطالب تقديم تفسيرات تشخيصية لحالة سريرية. فوجد الباحثون أن الطالب الذين 
لى المشكالت قاموا بتطبيق استراتيجية تفكير عكسية أو قائمة على الفروض درسوا باستخدام التعلم القائم ع

أي تنطلق من  انات،يباستخدام فرضية لشرح البيانات في مقابل استراتيجية استدالل أمامية أو مبنية على الب
ير القائم على البيانات متجهًة إلى الفرضيات. يميل الخبراء إلى العودة إلى المبادئ األساسية واستخدام التفك

الفرضيات بفعالية بداًل من التفكير القائم على البيانات عند مواجهة مشكالت معقدة أو غير مألوفة. وقد جاء 
على المشكالت الذين تعرضوا لعدد كبير من التفكير االستداللي المبني  القائمالطالب الذين درسوا بطريقة التعلم 

ودقًة استنادًا إلى معلومات طبية حيوية مفصلة مقارنة بتفسيرات غير على الفرضيات، بتفسيرات أكثر تفصياًل 
التفكير  استراتيجيةمتناسقة للطالب الذين يدرسون بالمداخل التقليدية. وبناء على ذلك، طرح الباحثون أن تؤدي 

؛ 0443العكسية إلى خلق مهارات معرفية وحل للمشكالت أكثر مرونة )على سبيل المثال، ألبانيز وميتشل، 
(؛ انظر أيضًا اإلطار المرجعي رقم 2114؛ شميدت، فان دير مولن، تي وينكل، ووينن )0442هميلو وآخرون، 

(6.) 

ذلك، فإنه من غير الواضح إن كان الطالب الذين درسوا بالتعلم القائم على المشكالت يتفوقون على طالب  ومع
ه إلى البرامج التقليدية من حيث التطبيق الدقيق للمعرفة في ا لحاالت المألوفة. ويمكن النظر إلى التفكير الموجَّ

األمام أو المبني على البيانات على أنه أمر ضروري عند تقديم مشاكل مألوفة ألنه "يعتمد على وجود بنية 
معرفية أو إدراكية محددة جيدًا يمكن من خاللها إنجاز التشخيص فورًا عند التعرف على األعراض" )ووكر 
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( إلى أن التعلم القائم على المشكالت 0443(. وقد خلص باتيل وجروين ونورمان )01، ص.2114وليري، 
المستندة إلى البيانات أو الموجهة إلى األمام، التي تكمن بطبيعة الحال في  لتفكيريعيق تطوُّر استراتيجيات ا

لتعلم القائم على المشكالت جوهر الخبرة من حيث األلفة بالمشكالت. ويحتاج الطالب الذين درسوا باستخدام ا
إلى المزيد من الوقت عند تطبيق االستدالل المبني على الفرضيات، كما أنهم أكثر عرضة للوقوع في الخطأ 
والمجيء بتفسيرات أقل اتساقًا، واستخدام نماذج ناقصة لتفسير المشكالت، من أقرانهم في البرامج التقليدية. 

ة شبه تجريبية الحقة مع طالب السنة األولى بكلية الطب في اثنتين من وعلى النقيض من ذلك، في دراسة طولي
الطالب الذين درسوا باستخدام التعلم القائم على المشكالت  أن( 0448كليات الطب األمريكية، وجدت هميلو )

التقليدية، أتوا بحلول للمشكالت أكثر اتساقًا ودقة مقارنة بطالب الطب الذين درسوا باستخدام الطرق التعليمية 
 (.0443وذلك على الرغم من استداللهم المبني على الفرضيات )انظر أيضا باتيل، جرون ونورمان، 

عام، يساعد التعلم القائم على المشكالت طالب الطب على تذكر المعرفة وتطبيقها في الممارسات  وبشكل
دراسة ميدانية شبه تجريبية أجريت  93الطبية اإلكلينيكية. فعلى سبيل المثال، في تحليل تجميعي كمي شمل 

( إن هناك آثارًا 2113) بلزبشكل أساسي في الواليات المتحدة، يقول دوتشي، سيجرز، فان دن بوش وجيج
إيجابيًة قويًة للتعلم القائم على المشكالت بالمقارنة مع التعليم التقليدي من حيث تطبيق المعرفة. وقد كشفت 

(. كما 1.96تعليم الطب عن حجم تأثير معتدل لتطبيق المعرفة )حجم تأثير  نتائج الدراسات التي أجريت على
التجميعية األخرى أن طالب التعلم القائم على المشكالت أدُّوا بشكل أفضل  ليةوجدت العديد من الدراسات التحلي

ل، ألبانيز وميتشل، في اختبارات األداء والمهارات اإلكلينيكية مقارنة مع طالب الطب التقليدي )على سبيل المثا
 حليالت(. كما خلصت الت0443؛ فيرنون وبليك، 2111؛ جيجبلز، دوشي، فان دن بوش وسيجيرز، 0443

على الرغم من أن معظمها من -والتراكيب التجميعية الحديثة بما في ذلك الدراسات في التخصصات المختلفة 
يميل باستمرار وبوضوح ناحية التعلم القائم على  إلى أن األداء أو التقييم القائم على المهارات -مجال الطب

؛ 2114)على سبيل المثال، شميدت وآخرون،  اليةالمشكالت، مع وجود أحجام تأثير تتراوح من متوسطة إلى ع
 (.2114؛ ووكر وليري، 2114ستروبل وفان بارنيفلد، 

ارج التعليم الطبي. فعلى سبيل على ذلك، قد يكون التعلم القائم على المشكالت واعدًا بشكل خاص خ وعالوة
مع غيره في ’ تساوى’( "على الرغم من أن التعلم القائم على المشكالت 1، ص .2114المثال، وفقا ل رافيتز )

األكبر ظهرت في الدراسات  نتائجهالدراسات التي أجريت على تخصصات العلوم والهندسة والطب، إال أن 
ماعية، واألعمال التجارية، والعلوم الصحية التطبيقية، وغيرها من الخاصة بإعداد المعلمين، والعلوم االجت
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( قام الباحثان بدراسة تأثير التعلم القائم 2114التخصصات". وفي دراسة تحليلية تجميعية حديثة لووكر وليري )
بيقية مخرجًا من مخرجات التعلم خارج مجال التعليم الطبي والعلوم الصحية التط 92على المشكالت فيما يخص 

(. وخالصة القول، وجد الباحثان أن "طالب التعلم القائم على المشكالت، إما أنهم وصلوا إلى مستوًى 2)جدول
ارتبط بموضوع  مامساٍو أو أفضل من نظرائهم الذين يدرسون بطريقة المحاضرة، بل وربما كان األداء أفضل عند

دراسة  82وقد خلص البحث الذي جمع بين  (.29، ص. 2114دراسي خارج التعليم الطبي ")ووكر وليري، 
ُمخَرج تعليمي بحجم  210أجريت بشكل أساسي في الواليات المتحدة، إلى  2112إلى  0426مختلفة من عام 

، وتحليل مبني على عدِّ األصوات 1.121 -، +/1.03تأثير صغير لصالح التعلم القائم على حل المشكالت )
ُمْخَرجًا سلبيًا فقط، لصالح التعلم القائم على المشكالت  20ْخَرجًا إيجابيًا ومُ  68ذي داللة إحصائية كبيرة يشمل 

(sig <0.001وقد أسفر الـ .)(، في حين ظهرت 1.14ُمْخَرجًا من التعليم الطبي عن حجم تأثير صغير ) 033
االجتماعية )ست  ( أو العلوم1.69شملت إعداد المعلمين )أربعة ُمْخَرجات؛ بحجم تأثير  لتينتائج الدراسات ا

ُمْخَرجًا؛  02( مبشرًة بصورة أكبر. وبدت نتائج الدراسات التي أجريت على العلوم )1.31ُمْخَرجات؛ بحجم تأثير 
هي األقل استجابة  المجاالت( أن هذه 1.11( والهندسة )خمسة ُمْخَرجات ؛ بحجم تأثير 1.16بحجم تأثير 

فان تلك الدراسات وفقًا ألنواع المشكالت المستخدمة، ومداخل التعلم للتعلم القائم على المشكالت. ويصنُِّف المؤل
القائم على المشكالت، ومستوى التقييم المستخدم لتحديد التأثيرات الكمية للتعلم القائم على المشكالت، مقارنة 

 .تقليديةبالمناهج الدراسية ال
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 . النتائج حسب التخصص2الجدول 
 (1989لكوبر، ثير )حسب عينة البحث، طبقا التأ حجم تحليل عدد األصوات 

 حد الثقة األعلى حد الثقة األدني متوسطات كوهين دي عدد المخرجات داللة سلبية داللة إيجابية

 التخصص

 0.83 0.44 0.64 4 0 1 إعداد المعلمين

 0.66 0.31 0.48 13 0 5 أخرى

 0.50 0.10 0.30 6 0 3 العلوم االجتماعية 

ة العلوم الصحي

 التطبيقية 
5 0 22 0.26 0.18 0.34 

 0.29 0.03 0.16 6 0 3 التجارة

 0.12 0.06 0.09 133 16 *45 التعليم الطبي

 0.19 0.06- 0.06 12 4 4 العلوم

 0.29 0.20- 0.05 5 1 2 الهندسة

 0.15 0.10 0.13 201 21 *68 المجموع

 مستوي التقييم

 0.01 0.09- 0.04- 73 15 19 المفهوم

 0.27 0.14 0.21 40 4 *12 مبدأال

 0.38 0.29 0.33 60 0 28 التطبيق

 مختلط )مفهوم

 تطبيق(و
0 0 1 0.17 -0.36 0.69 

 0.12 0.02 0.07 27 2 *9 مفقود

 0.15 0.10 0.13 201 21 *68 المجموع

 نوع المشكلة

 1.31 1.09- 0.11 1 0 0 قصة

استكشاف األخطاء 
 وإصالحها

2 0 6 0.19 0.02 0.37 

 0.14 0.08 0.11 153 16 *52 حلول تشخيصية

 0.85 0.21 0.53 2 0 0 أداء استراتيجي

 0.96 0.52 0.74 3 0 1 تصميم

 0.03- 0.33- 0.18 8 3 3 معضالت

 0.34 0.18 0.28 28 2 *10 مفقود

 0.15 0.10 0.13 201 21 *68 المجموع

 طريقة التعلم القائم على المشكالت

 0.66 0.42 0.54 5 0 3 حلقة مغلقة

 0.13 0.08 0.11 196 21 *65 مفقود

 0.15 0.10 0.13 201 21 *68 المجموع

 (  ذات أهمية فيما يخص تحليل عدد األصوات sig 0.05*داللة احصائية )<
 (2114المصدر: ووكر وليري )
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م القائم على ( أن النتائج تميل لصالح التعل2114ومع وجود اختالفات بين التخصصات، وجد ووكر وليري )
 (:2المشكالت مقارنة مع التعليم التقليدي )الجدول 

  مستوى التقييم. إن النتائج على مستوى المفهوم )في إشارة الى المعرفة التصريحية( تعد متطابقة تقريبا
(. ويبين 1.19-مخرجًا؛ حجم التأثير  23بين التعلم القائم على المشكالت والمحاضرات التقليدية )

نحدار ميل النتائج على كل من مستوى المبدأ ومستوى التطبيق ناحية التعلم القائم على تحليل اال
(. وهنا يشير المستوى األول إلى 1.33و 1.20المشكالت، على الرغم من أحجام التأثير المتواضعة )

 العالقات بين المفاهيم القائمة على نوع ما من النموذج االحتمالي المتضمن في حين يشير اآلخر
لظروف التطبيق واإلجراءات وذلك باستخدام المعرفة بالمبدأ والمفهوم لتحقيق الهدف في مواقف جديدة. 
وفي تحليل منفصل، ُوِجَد أن طالب التعلم القائم على المشكالت ُيقبلون على التفكير المبني على 

اضرات )حجم التأثير الفرضيات وعلى قدر أقل من البيانات، من نظرائهم الذين يدرسون باستخدام المح
1.94/+ ،- 1.23.) 

 ( نتيجة، بحجم  013نوع المشكلة. وتشمل معظم األدبيات السابقة أنواعًا من المشكالت التشخيصية
( التي تنطوي على وزن الخيارات البديلة لحل المشكلة ورصد التقدم الذي تم إحرازه. وقد 1.00تأثير 

ة والمشكالت غامضة البنية التي تتضمن المعرفة عابرة وجد أن تصميم المشكالت ذات المعاني المركب
التخصصات، تنتج واحدة من أكبر أحجام التأثير المستقلة التي وجدت في مراجعة األدبيات السابقة 

( مما يشير إلى اتجاه أعلى كثيرا مما في التعليم الطبي الكالسيكي 1.29)ثالث نتائج، بحجم تأثير 
لول التشخيص. وقد كانت هذه هي الحال أيضا بالنسبة لمشاكل األداء المبني على المشكالت، مثل ح

 (.1.13االستراتيجي الذي تطلب التفكير بشكل استراتيجي وتكتيكي )نتيجتان، حجم التأثير 

 معلومات عن طريقة التعلم القائم  68طريقة التعلم القائم على المشكالت. ولم تقدم معظم الدراسات الـ
خدمة، إال أن ثالث دراسات فقط أشارت إلى استخدام منهجيات الحلقة المغلقة. على المشكالت المست

وأشارت الدراسات التي استخدمت طريقة الحلقة المغلقة القائمة على المشكالت، إلى عدد من أكبر 
النتائج لصالح التعلم القائم على المشكالت، بما في ذلك التقييمات على مستوى المفهوم ومستوى المبدأ 

(. ويطلب من المتعلمين في منهجيات الحلقة المغلقة القائمة على 1.19ستوى التطبيق )حجم تأثير وم
المشكالت إعادة النظر في المشكلة لتحديد أي تحسينات يمكنهم القيام بها لتحسين عملية التفكير لديهم 

 ة(.)على سبيل المثال، عن طريق تقييم موارد المعلومات المستخدمة ومعارفهم السابق
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عموما، تشير الدراسات إلى أن للتعلم القائم على المشكالت تأثيرات صغيرة ولكنها إيجابية بشكل ملحوظ على 
خاصة عندما يتعامل الطالب مع مشكالت  -قدرات الطالب التشخيصية وكذلك على مهارات التفكير اإلكلينيكية
ون بشكل عام أفضل استعدادا لتطبيق تعلمهم غير مألوفة. ويبدو أن طالب التعلم القائم على المشكالت يكون

على حاالت حقيقية، ولذلك فإن تقييم األداء القائم على المهارات يميل بشكل واضح ودائم ناحية التعلم القائم 
؛ ووكر 2114على المشكالت بأحجام تأثير متواضعة إلى عالية. كما تشير التحليالت التجميعية )رافيتز، 

لى أن التعلم القائم على المشكالت يتفوق في النتائج غير المعرفية بالمقارنة مع التعليم ( أيضًا إ2114وليري، 
التقليدي. ومع ذلك، من حيث تطبيق المعرفة بدقة على المواقف المألوفة، تظهر الدراسات نتائج مختلطة حول 

الذين يتعلمون باستخدام ما إذا كان طالب التعلم القائم على المشكالت مساوين أو ربما أفضل من نظرائهم 
 المحاضرة. 

 المهارات االجتماعية والسلوكية 

يبدو أن طالب التعلم القائم على المشكالت يقومون بتوظيف طرق أكثر إنتاجية للدراسة، ولديهم مهارات 
 اجتماعية ويبدو أنهم أكثر دافعية من طالب برامج التعليم العالي التقليدية.

على المشكالت ثقة طالب الطب بأنفسهم، ومهارات التعلم واالستعداد الوظيفي. فإنه وربما يعزز التعلم القائم 
يعطيهم شعورا بامتالكهم لناصية عملية تعلمهم، وهذا يساعدهم على أن يصبحوا متعلمين موجهين ذاتيًا مدى 

هنية كممارسين )للطب( الحياة. ويمكن لهذا أن يمنحهم تميزا في دراستهم للمواد الدراسية الحقًا وفي حياتهم الم
(. فعلى سبيل المثال، ُوجد أن خريجي الطب من 0444؛ ماكينون، 2111؛ كوليفر، 0443)ألبانيز وميتشل، 

جامعة ماكماستر في كندا، وكلية الطب بجامعة نيو مكسيكو بالواليات المتحدة األمريكية، يشعرون بأنهم على 
العليا والممارسة من خريجي البرامج التقليدي. كما أن التقييمات  نفس المستوى أو ربما أفضل استعدادًا للدراسات

اإلكلينيكية من قبل المشرفين على الدراسات العليا وجدت أن خريجي برامج التعلم القائم على المشكالت يكونون 
 مساويين في المستوى أو ربما متفوقين على الطالب اآلخرين في بعض المناحي والمهارات. فقد وجد، على
سبيل المثال، أنهم كانوا أكثر مياًل لقضاء المزيد من الوقت في رعاية المرضى، واالهتمام بالقضايا النفسية 

( أن 2114(. وفي دراسة تحليلية تجميعية كيفية حديثة، وجد ستروبل وفان بارنفيلد )2113)مينن وآخرون، 
جودة التعلم القائم على المشكالت بأنه  طالب التعلم القائم على المشكالت في مختلف التخصصات ُيقيِّمون

أعلى من التعليم القائم على المحاضرة مثال فيما يخص الدراسة المستقلة والتفكير النقدي )شميدت وآخرون، 
(. كما شعر طالب التعلم القائم على المشكالت بأنهم أفضل إعدادًا من ناحية التعلم الذاتي ومهارات حل 2114
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هم يستخدمون المكتبة في كثير من األحيان، كما أنهم ينتقون ويستخدمون مجموعة كبيرة المشكالت. وقد وجد أن
(. في المقابل، وجد باليت 2113؛ نيومان، 2113من مصادر التعلم من تلقاء أنفسهم )مينن وآخرون، 

ير (، على سبيل المثال، وجد أن المحاضرات لم تكن ذات فعالية كبيرة في تعزيز التفكير، وتغي2111)
التوجهات، أو تطوير المهارات السلوكية كما تفعل طرائق التعليم األخرى مثل المناقشات والتدريبات داخل الصف 

 الدراسي.

وقد وجدت الدراسات الحديثة أن التعلم القائم على المشكالت يعزز التواصل، ومهارات التعامل مع اآلخرين 
( أن طالب الطب الذين يتلقون التعلم القائم 2111خرون. )والعمل الجماعي. على سبيل المثال، وجد ناندي وآ

على المشكالت يبدو أن لديهم مهارات تواصلية أفضل مع اآلخرين تظهر في فعالية تواصلهم مع المرضى. كما 
أظهروا ]أي طالب التعلم القائم على المشكالت[ معرفة نفسية واتجاهات أفضل تجاه المرضى )انظر أيضا 

إلى  0481(. واستندت هذه النتائج إلى أبحاث ميدالين على األدبيات السابقة )2111ينا، فيشر ول-سانسون
( التي لخصت الدراسات والتحليالت التجميعية التي قامت بدراسة التعلم القائم على المشكالت مقابل 0444

حدة وأماكن أخرى. كما التدريس التقليدي القائم على المحاضرات في التعليم الطبي الجامعي في الواليات المت
( أن أداء طالب التعلم القائم على المشكالت أفضل 2114وجد شميدت وفان دير مولن وتي وينكل ووينن )

بكثير خاصة من حيث مهارات التواصل وغيرها من المهارات المساندة للعمل مثل القدرة على العمل بكفاءة وفي 
ن المجموعات الصغيرة، الذي ال غنى عنه في التعلم القائم على (. وُيرى أن التعاون بي6فريق )اإلطار المرجعي 

المشكالت، سُيسهُم في تسهيل اكتساب تلك المهارات. كما وجد باحثون آخرون فوائد للتعلم القائم على المشكالت 
وكوه  في اكتساب المهارات االجتماعية والسلوكية. وتشير مراجعة األدبيات المنهجية التي أجراها كو وخو ووونغ

إلى أن استخدام التعلم القائم على المشكالت أثناء الدراسة  2116مقااًل دوليًا نشرت في عام  03( لـ2118)
بكلية الطب له آثار إيجابية، خاصة على الكفاءة االجتماعية لألطباء بعد التخرج. وتشمل الكفاءة االجتماعية 

خالقية، فضال عن الجوانب االجتماعية والعاطفية للرعاية مهارات العمل الجماعي، وتقدير الجوانب القانونية واأل
الصحية واالتجاهات المناسبة نحو الصحة الشخصية والرفاه. وعالوة على ذلك، تم العثور على أدلة معتدلة إلى 
قوية للتكيف مع عدم الوضوح )دليل قوي(، ومهارات االتصال مثل التواصل مع المرضى )دليل متوسط(، والتعلم 

( على: 2118)دليل متوسط(. واشتملت معايير اختيار الدراسات التي استخدمها كو، خو، وونغ وكوه ) ذاتي
وجود التعلم القائم على المشكالت كطريقة التدريس في التعليم الطبي، وتقييم كفاءة الطبيب بعد التخرج، ووجود 

ي الدراسة من األطباء المقيمين بالسنة مجموعة ضابطة من خريجي المناهج التقليدية. وتراوح عدد المشاركين ف
عاما من الخبرة في ممارسة الطب. وقد قيم الباحثون ]السابق ذكرهم[ جودة  21األولى إلى أولئك الذين لديهم 
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الدراسات التي تصنف الكفاءات إلى ثمانية أبعاد متصلة بالموضوعات )البعد الكلي، التقني، االجتماعي، 
ي، التدريسي، والمهارات المعرفية( آخذين في االعتبار مستوى الدليل )التقييم الذاتي اإلدراكي، اإلداري، البحث

 والمالحظ( الخاص بكل كفاءة.

 : التحليل التجميعي بكلية الطب في جامعة ماسترخت في هولندا6اإلطار المرجعي 

( أن المناهج البنائية التي ال تعتمد كليًة 2114وفي تحليل تجميعي أجري مؤخرًا، وجد شميدت، فان دير مولن، تي وينكيل ووينن )
على التعليم المباشر، لها آثارًا إيجابية مقارنة مع مختلف المدارس الطبية الهولندية التقليدية. وقد اعتمد تحليلهم على حساب أحجام 

بكلية الطب في جامعة ماسترخت في سياق واحد قائم على أساس المناهج القائمة على المشكالت  221التأثير لغالبية المقارنات الـ
في هولندا. ويقدم المؤلفون تقريرًا عن مجموعة كبيرة من مقاييس النتائج مقارنة بالدراسات السابقة التي ركزت فقط على آثار 

 (. وقد تم حساب أحجام التأثير الكلية وفقا لحجم المشاركين في البحث.2112اكتساب المعارف )مثل شانلي، 

أن التعلم القائم على المشكالت له أثر إيجابي أكبر على تعلم الطالب مقارنة بالبرامج التقليدية، خاصة فيما وبوجه عام، وجد 
 يتعلق بمهارات التعامل فيما بين األفراد مثل التواصل والعمل الجماعي، ومشاركة الطالب:

  سؤال يأخذه الطالب دوريًا أربع  311إلى  211تمت دراسة اكتساب المعرفة الطبية من خالل "اختبار تقدم" يتألف من
مرات في السنة ويشمل المجال الطبي ككل. وبمقارنة أداء طالب الطب الذين يدرسون مناهج التعلم القائم على 

. وهذا يدل على وجود 1.12مقارنة يساوي  41المشكالت بنظرائهم في كليات الطب التقليدية، كان متوسط حجم التأثير لـ
ر لصالح التعلم القائم على المشكالت مقارنة بالبرامج الطبية التقليدية. أما الفعالية التي ُوجدت فيما تأثير إيجابي صغي

٪ أعلى من الطالب المتوسط في المناهج 3يتعلق بالمعارف الطبية المكتسبة فكانت صغيرة تتمثل في فارق يساوي 
 التقليدية. 

 الحاالت على الطالب التي تتطلب منهم تشخيصًا مناسبًا.  وقد تم بحث التفكير التشخيصي من خالل عرض عدد من
متفوقًا على البرامج التقليدية. وبلغت  1.00وقد كان للتعلم القائم على المشكالت تأثير إيجابي صغير بحجم تأثير 
 ٪.1المكاسب التي حققها الطالب المتوسط متفوقًا على مثيله بالمنهج التقليدي 

  العمل، مثل التواصل والقدرة على العمل بكفاءة وفي فريق، فقد أظهرت المدارس التي أما فيما يخص مهارات دعم
. وعمومًا، كان أداء طالب وخريجي 1.64تستخدم التعلم القائم على المشكالت تفوقًا بتوسط حجم تأثير كلي يساوي 

رنة مع أقرانهم في البرامج التقليدية، التعلم القائم على المشكالت أفضل بكثير من ناحية مهارات التعامل مع اآلخرين مقا
 ٪ لصالح التعلم القائم على المشكالت.42تمثل هذا التفوق في فارق حوالي 

  وفيما يتعلق بالمهارات الطبية العملية المتخصصة مثل قياس ضغط الدم أو فحص الباطنة، فقد كان متوسط حجم التأثير
٪ من 24اوز الطالب المتوسط في التعلم القائم على المشكالت حوالي . وتج1.83لمستوى إتقان هذه المهارات مساويًا لـ
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 طلبة المدارس الطبية التقليدية.

  يمكن توضيح مشاركة الطالب من خالل النظر إلى معدالت التخرج والوقت الالزم للتخرج )مدة الدراسة(. فمن بين جميع
، شهد طالب التعلم القائم على المشكالت نسبة 0448و 0484الطالب الذين التحقوا بالتعليم الطبي الهولندي بين عامي 

تسرب أقل من أقرانهم في البرامج التقليدية، كما تخرج طالب التعلم القائم على المشكالت بوتيرة أسرع. وكان للتعلم القائم 
ج )بحجم تأثير ( والوقت الالزم للتخر 1.33على المشكالت تأثير إيجابي متوسط على كل من معدل التخرج )بحجم تأثير 

(. وقد تخرج الطالب المتوسط في برامج التعلم القائم على 2114تشوتانوس وأريندس، -( )شميدت، كوهين1.68-
٪ من الطالب في كلية الطب التقليدية، وقد احتفظت مدارس التعلم القائم على المشكالت 21المشكالت بوتيرة أسرع من 

 س التقليدية.٪ زيادة من الطالب في المدار 02بما نسبته 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أعطى الطالب لجودة التعلم القائم على المشكالت درجات أعلى في بعض الجوانب من مثل الدراسة 
 المستقلة والتفكير النقدي.

 (.2114المصدر: ُملخٌَّص من شميدت، فان دير مولن، تي وينكل ووينن )

ى المشكالت تأثيرا إيجابيا أيضا على رضا الطالب ودافعيتهم. وتشير معظم الدراسات إلى أن للتعلم القائم عل
وعلى الرغم من أن منهج التعلم القائم على المشكالت قد ال يعزز دائمًا الدوافع الذاتية بصورة أكبر من المنهج 

ير (، إال أن الكثير من الدراسات التي أجريت على التعليم الطبي تش2100التقليدي )ويجنا، لوينز وديروس، 
( في 0443إلى وجود تأثير إيجابي للتعلم القائم على المشكالت في هذا الصدد. وقد وجد فيرنون وبليك )

مؤسسة معظمها تقع في الواليات المتحدة منذ  04دراسة من  31تحليلهم لخمسة تحليالت تجميعية تشمل 
ت كان أفضل بالمقارنة مع أن اتجاهات، وحضور، ومزاج طالب التعلم القائم على المشكال 0442حتى  0421

؛ نيومان، 0449؛ مور، بلوك، ستايل وميتشل، 0443طالب البرامج التقليدية )انظر أيضًا ألبانيز وميتشل، 
 (.2112؛ سميثس، فيربيك ودي بواسونج، 2111فيشر ولينا،  -؛ سانسون2111؛ نورمان وشميدت، 2113

متاعًا )كمثال، ألبانيز وقد وجد طالب التعلم القائم على المشكالت أن تجربت هم الدراسية أكثر ثراًء وتحفيزًا وا 
(. كما كان طالب الطب في 0443؛ فيرنون وبليك، 2112؛ سميثس، فيربيك ودي بيسونج، 0443وميتشل، 

التعلم القائم على المشكالت أكثر عرضة للقول، في وقت مبكر، بأن السنوات الدراسية األولى في كلية الطب 
حديات، واإلثارة، والرضا، بالمقارنة مع الطالب من البرامج التقليدية، الذين يقولون إن تجربتهم لتكانت مليئة با

(. ويبدو أن التعلم القائم على 2111؛ ناندي وآخرون، 2113ليست ذات صلة، وسلبية، ومملة )مينن وآخرون، 
تمتاع بعملية التعلم( ومشاركة المشكالت له أثر إيجابي أيضًا على اتجاهات الطالب نحو التعلم )مثل، االس
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الطالب )مثل، وجود عدد أقل من المتسربين، ومعدالت تخرج أسرع، وارتفاع معدالت التخرج( في التعليم الطبي 
؛ 2114؛ شميدت وآخرون، 0444؛ ماكينون، 2111؛ كوليفر، 0446؛ باروز، 0443)مثل ألبانيز وميتشل، 

(، على سبيل المثال، إلى أن التعلم القائم على المشكالت قد 2111(. وقد خلص كوليفر )0443فيرنون وبليك، 
متاعًا لطالب الطب، حتى لو كان تفوقه ]على الطرق التقليدية[ في نتائج  يكون أكثر تحفيزًا، وأكثر إرضاء وا 

طالب (. والحقيقة أن التعلم القائم على المشكالت يتيح لمجموعات ال2111االختبارات ال يمكن إثباته )كوليفر، 
أن يقوموا بحل مشكالت أصلية ]واقعية[ على أساس المعرفة السابقة وأن يأخذوا بزمام تعلمهم وأن يتفكروا بشأنه. 
لى تعلم أكثر عمقًا وثراًء مقارنًة بالتعلم السطحي )برانسفورد، براون وكوكينغ،  وهذا يؤدي إلى زيادة الدافع وا 

ما تعتبر مالءمة محتوى المادة الدراسية ودرجة (. ك2111؛ شميدت وماوست، 2113؛ رامسدن، 2111
 (. 0444؛ ماكينون، 2119اكتساب الطالب لشعور اإلتقان واالستقاللية من العوامل المحفزة )ديسي ورايان، 

( أن ثمَّة أساليب مثل المناقشات أو التدريبات الصفية تفوقت على طرق المحاضرة في 2111وقد وجد بلي )
فعلى -ال الدراسي، على سبيل المثال. ويرجع ذلك إلى مشكالت االنتباه خالل المحاضرات تعزيز االهتمام بالمج

سبيل المثال يقل انتباه الطالب، يقل أداء المحاضر، يأخذ الطالب مالحظات أقل مع استمرار المحاضرة ويقل 
 معدل ضربات القلب. 

على تحفيز الطالب، ورضاهم، وتوجهاتهم نحو في المجمل، يبدو أن للتعلم القائم على المشكالت أثرا إيجابيا 
التعلم. وقد استخدم طالب التعلم القائم على المشكالت طرقًا أكثر إنتاجية للدراسة، ووجدوا أن تجربتهم أكثر ثراًء 
متاعًا وجاذبية وتحديًا بالمقارنة مع الطالب البرامج التقليدية. وقد قيم الطالب جودة التعليم باستخدام التعلم  وا 
القائم على المشكالت على أنها أعلى من التعليم التقليدي. فهم يشعرون على نفس المستوى أو ربما أكثر 
استعدادًا للدراسات العليا وللممارسة المهنية، كما أنهم يشعرون بأنهم على استعداد أفضل من حيث التعلم الذاتي 

ى المشكالت أداًء أفضل من حيث مهارات ومهارات حل المشكلة. وقد قدم طالب وخريجو التعلم القائم عل
 التواصل بين األفراد، مثل التواصل والعمل الجماعي.

 التحديات التي تواجه أبحاث الفعالية المستقبلية للتعلم القائم على المشكالت

جودة وبوجه عام، فإن الدليل على فعالية نظام التعلم القائم على المشكالت ال يزال بحاجة إلى تعزيز من حيث ال
( في تقرير له، يحوي مراجعة 1، ص2113(. وأشار نيومان )2واالنتشار داخل التخصص )اإلطار المرجعي 

لألدبيات وتحليال تجميعيا لفعالية التعلم القائم على المشكالت، في التعليم العالي للمهنيين الصحيين إلى أن 
ية يمكن من خالله تقديم إجابات قوية عن عدد من "النظرة العامة الحالية للتخصص، ال توفر دلياًل ذا جودة عال
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األسئلة حول فعالية التعلم القائم على المشكالت". وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدراسات ال توفر األطر 
النظرية الكافية للمتغيرات والُبنى المتضمنة قيد الدراسة، وال توفر البيانات لحساب أحجام التأثير لدمج نتائج 

رتمر، ال (. 2114دراسة مع غيرها، ووصف للتدخالت التجريبية أو الضابطة )على سبيل المثال بيالند وفرينش وا 
( إن هناك حاجة إلى إيجاد تصاميم للبحوث وطرائق منهجية بديلة بمستوى 2111فيشر ولينا ) -يقول سانسون

السياقية ذات الصلة. كما أشارت دراسات  مقبول من الدقة العلمية لدراسة فعالية التدخالت التعليمية والعوامل
؛ 0443سابقة إلى أنه لم يكن هناك ما يكفي من البحوث الستخالص استنتاجات موثوقة )مثل ألبانيز وميتشل، 

(. وعالوة على ذلك، تتضمن المراجعات األدبية الكبيرة، بشكل أساسي، دراسات حول 0443فيرنون وبليك، 
مشكالت كمتغير مستقل في مجال التعليم الصحي. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى استخدام التعلم القائم على ال

مزيد من البحوث حول الفعالية قصيرة األجل وطويلة األجل الستخدام مدخل التعلم القائم على المشكالت 
 ودراسات كذلك في مجاالت غير تعليم الطب.  –( 2116)سافيري، 

 

 ستقبلي في التعلم القائم على المشكالت. قضايا في البحث الم7اإلطار المرجعي 

 ( الضوء على القضايا التي يجب أن يتناولها البحث المستقبلي بشأن التعلم القائم على المشكالت: 2114يسلط رافيتز )

  يجب أن ُتحدِّد الدراسات كيفية استخدام التعلم القائم على المشكالت في مختلف التخصصات والسياقات. على سبيل
ينبغي أن تتنوع تعاريف التعلم القائم على المشكالت في التخصصات والسياقات الجديدة، وينبغي أن نولي مزيدًا المثال، 

من االهتمام للمناهج التي يقال إنها "قائمة على المشروعات"، "قائمة على االستفهامات"، "قائمة على التصميمات"، أو 
 "قائمة على التحديات".

 ترشد بها الممارسة وأخرى تسترشد بها السياسة. فحين النظر إلى التعلم القائم على المشكالت نحن بحاجة إلى دراسات تس
من بعيد، كما هي الحال في التحليل التجميعي، يصبح من الصعب التركيز على التفاصيل الحرجة المتعلقة بالتغيرات في 

ى مزيد من الدراسات التي تبحث عن كثب حول ماهية التدخالت، والمقارنات العالجية، والنتائج. وبالتالي، هناك حاجة إل
 الممارسات الفعالة للتعلم القائم على المشكالت، والطرق الالزمة لتحسين عمليات التعلم القائم على المشكالت.

 وينبغي تحديد آليات محددة تسهم في فعالية التعلم القائم على المشكالت. وكثيرا ما افتقرت الدراسات إلى المعلومات 
األساسية عن نوع المشكالت والطرائق المستخدمة والمعلومات ذات الصلة بشأن أنواع أخرى من مشكالت وممارسات 
التعلم القائم على المشكالت التي لم تكن متاحة للدراسة. وبالتالي، قد يكون هناك عالقة بين طريقة التعلم القائم على 

 قص البيانات.المشكالت ونوٌع معين لمشكلٍة ال نعرفها بسبب ن
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  يجب أن تتجنب الدراسات التأكيد على فكرة الفصام غير الصحيحة عند المقارنة بين التعليم القائم على المشكالت والتعليم
التقليدي. فقد ركزت معظم الدراسات على مقارنة فعالية التعلم القائم على المشكالت مقابل مداخل التعلم التقليدية. فيمكن 

المشكالت أن يتخذ أشكااًل مختلفًة، بما في ذلك االختالفات في كيفية توجيه التعلم عن طريق المعلمين  للتعلم القائم على
 أو الطالب عند التعامل مع مشكلة مستقلة بذاتها أو عند التعامل مع مادة أو منهج دراسي كامل.

 ائم على المشكالت. فغالبًا ما تشير وينبغي النظر في دور محاضرات المحتوى والمناقشات الصفية في إطار التعلم الق
تعريفات التعلم القائم على المشكالت إلى أن المعلمين يعملون بمثابة ميسرين الكتساب المعرفة. في حين أنه، حسب 
البيئة التعليمية، قد يحتاج الطالب، في كثير من األحيان، إلى عرٍض للمفاهيم األساسية خاصة في األوقات الحرجة أثناء 

شكالت. في هذه الحاالت، يمكن استخدام التعلم القائم على المشكالت لتحفيز االهتمام بالمحاضرات، وجعلها ذات حل الم
 صلة وذات مغزى، وليس التخلي عن المحاضرات تماما.

 (2114المصدر: رافيتز )

 

في تعزيز  وعالوة على ذلك، يجب أن تعالج الدراسات، بشكل أفضل، فعالية التعلم القائم على المشكالت
مجموعة متنوعة من المهارات الالزمة لالبتكار، مؤكدة أيضًا أهمية وضع تقييمات لتلك المهارات. فباإلضافة 

 20إلى المعرفة القائمة على موضوع ما، تشمل أهداف التعلم القائم على المشكالت مهارات خاصة بالقرن الـ
تعاون، والتعلم الموجه ذاتيًا )على سبيل المثال، بارون مثل، حل المشكالت، واالستدالل، والتفكير النقدي، وال

(. وعلى الرغم من أنه يجب على أساليب تقييم الطالب في 2114؛ ووكر وليري، 2118هاموند، -ودارلينج
(، فإن معظم 2113برامج التعلم القائم على المشكالت أن تكون متسقة مع كيفية تعلم الطالب )مينن وآخرون، 

القائم على المشكالت تشتمل، إلى حد ما، على النتائج اإلدراكية التقليدية للمعرفة وتطبيق المعرفة دراسات التعلم 
في التعليم الطبي. وتشمل هذه التقييمات االختبارات التي تعتمد على االختيار من متعدد، أو مهام تقيس تراكم 

التي تتوافق بشكل أكبر مع أهداف التعلم القائم  المعرفة. وال يزال استخدام المنهجيات المختلفة في عملية التقييم
(. فيوجد في 2113؛ نيومان، 0442على المشكالت، معرقاًل بالصعوبات النظرية والعملية  )باود وفيليتي، 

الوقت الحالي نقص في طرائق التقييم المنهجي للمهارات غير التقنية من المستوى األعلى، مثل مهارات التفكير 
ات التعلم. ومع ذلك، فإن التحليالت التجميعية والتركيبية الحديثة في التخصصات المختلفة، تشير النقدي أو مهار 

إلى ميل نتائج الدراسات التي تستخدم تقييمات تقيس تطبيق المعرفة والمبادئ، لصالح التعلم القائم على 
عند قياس مجموعة واسعة من  المشكالت. ويبدو أن تأثير التعلم القائم على المشكالت يكون األكثر تفضيالً 

 (. 2114؛ ووكر وليري، 2114؛ ستروبل وفان بارنفبلد، 2114النتائج )رافيتز، 
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وأخيرًا، فإننا نحتاج إلى توضيح أكثر لما يتم تنفيذه بالفعل تحت اسم التعلم القائم على المشكالت، عالوة على 
االعتماد الواسع االنتشار للتعلم القائم على  (. وقد أدى2كيفية استخدامه وفي أي سياق )اإلطار المرجعي 

المشكالت إلى سوء استخدام وظهور مفاهيم خاطئة بشأن هذا النهج التعليمي، خاصة فيما يتعلق ببعض 
الممارسات التي تدعي كونها تعلمًا قائمًا على المشكالت، لكنها تفشل في تحقيق نتائج التعلم المتوقعة وفي 

ة. وتشمل أسباب هذه الحالة، على سبيل المثال، عدم تحلي القائمين على األمر تطبيق األساليب المناسب
بااللتزام بالقدر الكافي، وعدم كفاية االستثمار في التصميم، واإلعداد والتجديد المستمر لمصادر التعلم، ونقص 

 (. 0444؛ ماودسلي، 0442البحث والتطوير في طبيعة المشكالت المستخدمة )مثل، باود وفيليتي، 

كما أن األشكال واألنواع العديدة لمناهج التعلم القائم على المشكالت وبرامجه ومواده الدراسية فضاًل عن 
االختالفات في طرائق التقييم، تجعل من الصعب على نحو متزايد تقييم ومقارنة وتعميم نتائج الدراسات المتعلقة 

( بأن 2114وفي الواقع، يوصي ستروبل وفان بارنيفلد ) (.2113بالتعلم القائم على المشكالت )مينن وآخرون، 
يتحول التركيز البحثي من المقارنة بين التعلم القائم على المشكالت والمنهجيات التقليدية، إلى دراسة فعالية 
بناءات دعم محددة واستراتيجيات تنفيذ في سياقات مؤسسية مختلفة، بما يتضمنه ذلك من معوقات ودوافع 

( إلى أن "المبادرات 2101اجهها التعلم القائم على المشكالت. كما يشير بيدوز وجيسيك وبوريجو)وتحديات يو 
والدراسات الجديدة التي من شأنها أن تقارب بشكل استراتيجي واستباقي بين كلٍّ من البحث والممارسة الخاصة 

 (. 20بالتعلم القائم على المشكالت سوف يكون لها عظيم األثر لتحقيق ذلك" )ص 
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 مالحظات

يشبه التعلم القائم على المشكالت، في العديد من النواحي، التعلم القائم على المشروعات. ومع ذلك، يعتبر التعلم   .0
القائم على المشروعات أوسع نطاقا من التعلم القائم على المشكالت. وغالبا ما يتم تكوين هذا األخير كنوع محدد 

(. وفي 2118هاموند، -لى تعريف المشكالت واستراتيجيات الحل )بارون ودارلينغمن المشروعات التي تركز ع
حين يوظف التعلم القائم على المشكالت مشكالت معينة يصممها المعلم، فإن التعلم القائم على المشروعات عادة 

والمخرجات.  ما يتطلب تفاوضًا على مهام التعلم، بين الطالب وراعي المشروع أو العميل، من حيث األهداف
ويعمل الطالب في التعلم القائم على المشروعات على مشروع ما ويتعلمون من خالل سلسلة من األنشطة التي 
ُتصّمُم على غرار مشكالت أصلية وحقيقية. ويركز التعلم القائم على المشروعات على مشكلة يتم تنظيم األنشطة 

 (. 2114، حولها مما يفضي إلى مشروع نهائي )ديفيليبي وميلتر

إلى أواخر الثمانينيات، بما في  0411( الدراسات التي أجريت من عام 2119فعلى سبيل المثال، استعرض ماير ) .2
ذلك البحوث المتعلقة باكتشاف قواعد لحل المشكالت، والبحوث المتعلقة باكتشاف استراتيجيات االحتفاظ 

الحاسوبية. وقارن االستعراض بين التعليم غير الموجه  ]بالمعلومات[، والبحوث المتعلقة باكتشاف مفاهيم البرمجة
)التعلم االستكشافي( مع التعليم الموجه. يقول ماير إن االكتشاف الموجه في كل حالة من الحاالت كان أكثر فعالية 
ب من االكتشاف المستقل في مساعدة الطالب على التعلم ونقل المعرفة: "االكتشاف الموجه فعال ألنه يساعد الطال

على تلبية معيارين هامين للتعلم النشط: )أ( تفعيل أو بناء المعرفة المناسبة الستخدامها لفهم المعلومات الجديدة 
 (.01، ص 2119و)ب( دمج المعلومات الواردة الجديدة مع ما هو موجود من معرفة مناسبة ")ماير، 

لمشكالت على التحليالت الوصفية السابقة ( التجميعي للتعلم القائم على ا2114ويستند تحليل ووكر وليري ) .3
 (.2111(، وكذلك جيجبلز، دوشي، فان دن بوش وسيجيرز )2113لدوشي، سيجرز، فان دن بوش وجيجبلز )

لتقدير أي اختالفات  -أكثر تحفظاً -يتم اإلعالن عن تحليل عدد األصوات جنبًا إلى جنب مع كل نتيجة كوسيلة  .9
 (. 2114قارنة لخدمة أغراض البيانات المفقودة )ووكر وليري، تمت مالحظتها وكذلك للحصول على م
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وعلى الرغم من أن التعلم القائم على المشكالت يمكن أن يكون فعااًل في تعزيز مهارات االبتكار، إال أن 
المعلم كنموذج قد تكون أيضا خيارات مجدية للعديد  السلوكيات التعليمية األكثر مباشرة مثل المحاضرة أو تقديم

من مؤسسات التعليم العالي. والواقع أن تطبيق منهاج قائم على التعلم القائم على المشكالت في الممارسة 
العملية عملية طويلة األجل ويمكن أن تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية على حد سواء 

 (:2100الينجر ولو، )مثال، ه

  وكثيرا ما يتطلب التنفيذ المالئم للتعلم القائم على المشكالت موارد حقيقية. وقد يكون تنفيذ نظام التعلم
القائم على المشكالت وعملية التغيير المرتبطة به على مستوى الفرد وعلى مستوى النظام أكثر كلفًة من 

(. وقد يكون التعلم القائم على المشكالت صعبًا 2111؛ كوليفر، 0443التعليم التقليدي )بيركسون، 
ومنهكًا عند تنفيذه إذا كانت أحجام الفصول كبيرة أو إذا كانت الفصول الدراسية ليست مجهزة لتتماشى 
مع متطلبات التعلم القائم على المشكالت )مثل األثاث الذي يمكن تحريكه(. كما يتطلب التعلم القائم 

القائمين به، خاصة في البداية عندما يجب على المدربين تصميم مشكالت من  على المشكالت وقتًا من
( عددًا من 2114عندهم الستخدامها في الفصول الدراسية. ويذكر بيليفيلدت وباترسون وسوان )

الصعوبات المؤسسية التي يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة، مثل الموارد، واستدامة البرنامج، والتدرجية، 
 لمادية، واإلدارة. والمرافق ا

  من وجهة نظر مجردة، قد يكون االنتقال الثقافي للطالب وأعضاء هيئة التدريس من المداخل التقليدية
للتعلم القائم على المشكالت أمرا صعبا أيضا. فينطوي التعلم القائم على المشكالت على إعادة النظر 

ع تغيير أدوار المعلم والطالب )فان بارنفيلد في أهداف البرامج التعليمية، فضال عن التحول الثقافي م
(. ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ التعلم القائم على المشكالت حماسًا ودعمًا كبيرين. 2114وستروبل، 

وأحد التحديات، على سبيل المثال، هو خلق مشكالت قوية ذات تحدٍّ في بنيتها تجسد المفاهيم الرئيسية 
لتي تقود الطالب نحو إدراك مخرجات التعلم الخاصة بالمنهج الدراسي التي يتطلب إتقانها وفهمها ا

(. قد يشكل التعلم القائم على المشكالت صعوبًة على كل من الطالب وأعضاء هيئة 2101)باريل، 
(. ولذلك، 29، ص.2112بادن، -التدريس "ألنه يحفزهم لرؤية التعلم والمعرفة بطرق جديدة" )سافين
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ون لدى أعضاء هيئة التدريس، الذين يدرسون في مدخل التعلم القائم على فإنه من المهم أن يك
 (.2112المشكالت، مهارات مناسبة وفرص للتطوير المهني )على سبيل المثال، فوكامي، 

المباشر المتعلمين المبتدئين على وجه التحديد، كما أنه ال يجب استبعاد  ميالتعل ديفيُ ومن منظور العلوم التعلم قد 
وكيات التعليمية المباشرة من منهجيات التعلم القائم على المشكالت. كما يمكن للمعلم الذي يستخدم التعلم السل

في شكل محاضرة لتسهيل بعض األهداف التعليمية  لمناسبالقائم على المشكالت توفير معلومات في الوقت ا
ال. ومن أجل ربط التعليم المباشر والتعليم ولاللتزام بعوامل سياقية محددة مثل الزمان والمكان، على سبيل المث

 البنائي واختيار طريقة مناسبة تقوم على كلٍّ من المتعلم وعلى السياق، يقول روزينشاين: 

"يبدأ تعليم مادة جديدة بالتحكم الكامل للمعلم ]في كيفية عمل الطالب[، ثم يقلل المعلم من التحكم خالل الدرس 
ألمر بشكل مستقل. يتحرك هذا األمر في خطوات تبدأ من نمذجة المعلم، من بحيث يعمل الطالب في نهاية ا

المستقل السلس من قبل الطالب. وهناك  داءخالل الممارسة الموجهة باستخدام األسئلة والتلميحات، إلى األ
أظهر حاجة لمراقبة تعلم الطالب في كل خطوة، وتوجيه ممارستهم، وتوفير دعم إضافي عندما يحتاجون. وكلما 

 (.218-212، ص 2114الطلبة مزيدا من اإلتقان، فإن المعلم يقلل بشكل متزايد من التحكم )

هذا الجزء من التقرير ماهية السلوكيات التعليمية المحددة التي يمكنها أن تعزز فعالية األشكال  ويستكشف
لم، سينصب التركيز على تحديد المباشرة للتدريس بالتعليم العالي. فبعد نظرة موجزة على أبحاث فعالية المع

سيتم مناقشة التحديات التي تواجه البحث في  رًا،السلوكيات المعينة التي يمكن أن تزيد من فعالية التدريس. وأخي
 فعالية التعليم.

 التعليم العاليفي البحث في التدريس الفعال 
في المقام األول في  -لعمليات والمخرجاتأو الفعالية التعليمية أو أبحاث ا-ُأجريت دراسات فعالية المعلم  وقد

بيئات التعلم التي تتمحور حول المعلم التي تركز على نقل المعرفة. وقد أجريت معظم أبحاث فعالية التعليم في 
 المصحوبة بالمناقشات. ضرةسياق طريقة التدريس القائم على المحاضرة أو على المحا

القات بين األنشطة التعليمية للمعلمين )عمليات التدريس(، والتغيرات البحث في فعالية التعليم هو "دراسة الع إن
(. وتنحو أبحاث سلوكيات التدريس 020، ص 0442التعليمية التي تحدث للطالب )نتائج التدريس(" )موراي، 

بين سلوكيات التدريس وتعلم الطالب،  يبيةالمخرجات إلى إظهار عالقات تجر -القائمة على دراسة العمليات 
بالتالي فرغم أنها ذات طابع عملي، إال أن العمليات التي تقوم عليها هذه العالقات لم ُتعط اهتمامًا بحثيًا مماثاًل و 
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(. وتميز تلك األبحاث المعلمين الفاعلين عن المعلمين األقل فعالية من ناحية 018، ص 2112)موراي، 
مات الطالب وغيرها من مصادر البيانات التجريبية والتحفيزية على حد سواء على أساس تقيي كيةالنتائج اإلدرا

ألداء التدريس. وفيما يتعلق بطرائق التدريس، فإنه يمكن ألبحاث فعالية التعليم أن تعتمد على دراسات االرتباط 
الطالب، والتصميمات  قييماإلحصائي المبني على المالحظات الدورية في ظل الظروف الطبيعية و/أو ت

تم توزيع الطالب عشوائيًا على أنواع من المعالجات التعليمية البحثية. وعادة ما تفرق أبحاث المختبرية، حيث ي
فعالية التدريس بين تصميمات صدق االتساق متعددة األجزاء، حيث ترتبط البيانات من أقسام متعددة من المنهج 

تم تقييم التقييمات الطالبية متعددة الخصائص ومتعددة الطرائق، حيث ي اتالدراسي الجامعي، وبين التصميم
(. 2112أبولونيا وروزنفيلد، -وكذلك عدد من المقاييس المعيارية في مجموعة من المناهج الدراسية )أبرامي، دي

ب( على سبيل المثال، إلى أن معلمي الجامعات الذي يحصلون على 2112أ، 2112وتشير أبحاث موراي )
ختلفة في الفصل الدراسي مقارنة بالمعلمين األقل تقييمًا. وبوجه عام، تقييمات مرتفعة ُيبدون سلوكيات تدريسية م

تظهر أبحاث الفعالية أن السلوكيات التعليمية مهمة لتعلم الطالب، والتحفيز، واإلنجاز) ( )على سبيل المثال، 
 (. 2119زيجرز، 

االرتباطية اإلحصائية والتجريبية  أنتجت أبحاث فعالية التعليم، في العقود األخيرة، مجموعة كبيرة من األدلة وقد
فيما يتعلق بماهية الشيء الذي يشكل تعليمًا فعااًل في التعليم العالي )لالطالع على أحدث مراجعات لألدبيات، 

(. يشير التدريس الفعال إلى 2111،  0440 يني،؛ باسكاريال وتيرينز 2112، 0442انظر بيري وسمارت، 
رجات التعليمية المهمة بما في ذلك ُمخرج المعرفة، باإلضافة إلى المهارات السلوك التدريسي الذي يعزز المخ

مثل الدافعية، ومفهوم الذات. هناك توافق واسع في الرأي بأن التعليم والتعلم متشابكان وأن األخير هو وظيفة 
التعليمية هما سمات حد ما. وهناك أيضا أدلة واضحة تشير إلى أن اإلنتاجية البحثية والفعالية  إلىتتبع األول 

(. وعالوة على ذلك، فقد تبين أن نمط االرتباط بين 0446؛ هاتي ومارش، 0443مستقلة إلى حد كبير )سينترا، 
إلى حد كبير في المجاالت  ابهسلوكيات التدريس في الفصل الدراسي وتقييم الطالب لفعالية التدريس متش

ختالفات بين المتعلمين فيما يتعلق بعدد المرات الذي ُيظهر األكاديمية المختلفة، وذلك على الرغم من وجود ا
 (. 0486فيها المعلمون سلوكيات معينة في التدريس الصفي )إردل وموراي، 

الرغم من عدم وجود تعريف فعلي مقبول بوجه عام لما يعرف بالتدريس الجامعي الفعال )مثل، تريجويل،  وعلى
خصائصه الرئيسية. وبصفة عامة، أظهرت األبحاث أن المعلمين  (، فقد بذلت بعض المحاوالت لتصوير2110

"التدريس الممنهج". وبالمقارنة مع  والناجحين يستخدمون نمطا يسمى "التعليم المباشر" أو "التدريس الصريح" أ
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 دقائق، ويقضون 8 إلی 1 من اهتتراوح مدت بمراجعة مهالمعلمون الفاعلون دروس بدأي ة،ياألقل فعال نيالمعلم
ممارسات الطالب، ومساعدة الطالب من خالل تبسيط  هيمواد جديدة وفي توج ميمن الوقت في تقد داً يمز 

المادة التعليمية. وكلما أظهر الطالب مزيدًا من إتقان  سيأو حتى إعادة تدر  ويةاألسئلة، وتوفير التلميحات الترب
مما يتيح أداًء مستقاًل وسلسًا من قبل الطالب المادة التعليمية، قلل هؤالء المعلمون من سيطرتهم على الدرس 

لياس،  األدبية  جعات(. وفي إشارة إلى المرا0481؛ ستانوفيتش، 2114؛ روزينشاين، 0426)ماكدونالد وا 
 ( إن:212-210، ص 2110السابقة يقول كل من هاتيفا، باراك وسيمهي )

مون بشكل جيد، وهم "من سمات المعلمين النموذجيين في الجامعات أنهم مستعدون ومنظ
يقدمون المواد بوضوح، يثيرون اهتمام الطالب ومشاركتهم ودافعيتهم نحو دراسة المواد 

الدراسية من خالل حماسهم/انفتاحهم، كما أن لديهم عالقة إيجابية مع الطالب، ويعلقون 
 ويحافظون على بيئة صفية إيجابية على وجه العموم". يشجعونهم،عليهم آمااًل عالية، و 

(، على سبيل المثال، بتلخيص المعلومات حول التعليم الجيد 2113إلى البحوث السابقة، قام رامزدن ) واستنادا
إلى ستة مبادئ تأخذ في االعتبار عمليات التعلم لدى الطالب وتعدد السلوكيات التعليمية المرتبطة بالتعلم 

يجمع بين صفات إنسانية معينة ومهارة الشرح،  أنه (. ويؤكد أن التدريس "الذي ُيعتقد8العميق )اإلطار المرجعي 
(. وتشير األبحاث إلى أن الطالب 29، ص 2113هو األقرب لتشجيع المنهجيات العميقة" للتعلم )رامزدن، 

الذين يستخدمون المنهجيات العميقة للتعلم هم األوفر حظًا للحصول على درجات عالية، كما أنهم يحتفظون 
ا وينقلونها بمعدالت أعلى. وبالمقارنة مع الطالب الذين يستخدمون منهجيات سطحية بالمعلومات، ويدمجونه

للتعلم، فإن الطالب الذين يستخدمون منهجيات عميقة يستمتعون بدرجة أكبر بالتعلم، واسعو االطالع، ويعتمدون 
المستقلة  لوماتععلى مجموعة متنوعة من المصادر، ويناقشون األفكار، ويتفكرون في كيفية ربط أجزاء الم

؛ 2113؛ رامسدن، 2113( )كمثال انظر، بيجز، 2بنماذج أكبر، ويطبقون معارفهم في مواقف حياتية حقيقية" )
(. ويتمثل التحدي التعليمي عندئذ في التدريس بطريقة 2100نيلسون اليرد، سيفيرت، باسكاريال، مايهو وبليك، 
 عمليات معرفية عالية المستوى. ستخداماتجعل معظم الطلبة يطبقون مدخال عميقا للتعلم ب

 . ستة مبادئ للتعليم الفعال في التعليم العالي8اإلطار المرجعي 

 االهتمام والشرح )جودة الشرح وتحفيز اهتمام الطالب( .1

 االحترام واالهتمام بالطالب وتعلمه )االهتمام والعطف والنظر للطالب بعين االعتبار( .2
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اجعة )تعليقات مفيدة على عمل الطالب، ونوعية التغذية الراجعة على تطور مستوى الطالب، التقييم المناسب والتغذية الر  .3
 ووجود مهام تقييم مناسبة(

أهداف واضحة وتحدٍّ فكري )توقعات أكاديمية عالية، بنية واضحة تركز على المفاهيم الرئيسة، وتوفير تحديات مثيرة  .4
 لالهتمام(

 ار الطالب وتحكمه في تعلمه واهتمامه بالمادة التعليمية( االستقالل والتحكم والمشاركة )اختي .5

 التعلم من الطالب )االنفتاح للتغيير( .6

 (44-43، ص 2113المصدر: رامزدن )

ألن ما يمكن فهمه على أنه فعالية التدريس  -إن لم يكن مستحيال-ومع ذلك، فإن توافق اآلراء النهائي صعب 
ذه الخصائص تشمل، على سبيل المثال، على: طبيعة المادة يعتمد على خصائص السياق. في حين أن ه

الدراسية، وحجم الصف، وقدرة الطالب وممارسات التقييم، فإنها تختلف اختالفا كبيرا حسب األقسام والكليات 
والمؤسسات. كما تؤثر القوى المجتمعية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية المعقدة والمتغيرة 

ستمرار على ما يمكن فهمه على أنه تعليم فعال. كما يؤثر توسيع، وتدويل التعليم العالي وتنويعه على مفهوم با
الفعالية. ومن ثم، فإن التدريس الفعال ينطوي بشكل متزايد على إدارة ناجحة للسياق المعقد الذي يحدث فيه 

 (.2101التعلم والتدريس )ديفلين وساماراويكريما، 

 التعليمية الفعالة في التدريس المباشرالسلوكيات 

( التقييمات الطالبية التي تقيس 0تعتمد أبحاث فعالية التدريس في التعليم العالي في معظمها على مؤشرين: )
( إنجاز الطالب كما يقاس عادة بنجاح الطالب في اختبارات المادة الدراسية )انظر كاشين، 2رضاهم و)

، لمراجعة ألدبيات تقييم الطالب(. إن أكثر المعايير 2112، 0482؛ مارش، 0424؛ ماكيتشي، 0441
المقبولة على نطاق واسع لقياس التدريس الفعال، حتى وقتنا هذا، هي تعلم الطالب، كما أن أكثر المعايير 
دة المقبولة على نطاق واسع لقياس تعلم الطالب في أبحاث فعالية التعليم هو أداء الطالب في االمتحانات الموح

(. وتتناول معظم األعمال المتعلقة بتقييم الطالب لفعالية التدريس، "سلوكيات 338، ص 2112)مارش، 
المعلمين" أو عمليات التدريس، لكنها مع ذلك، ال تتناول العمليات المعرفية للمتعلمين بالقدر المطلوب. ويمكن 

اديمي، وحجم الصف، والتساهل في التصحيح أن تؤثر العالمة المتوقعة والفعلية في المقرر، واالنضباط األك
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على الرغم من أن التأثير يبدو صغيرًا )باسكاريال، سيفيرت وويت، -أيضًا على تصورات الطالب نحو التدريس 
2118 .) 

وعموما، تميل تقييمات الطالب اإليجابية ومعدالت أدائهم الجيدة إلى السير جنبًا إلى جنب. فقد وجد أن هناك 
اطية إحصائية إيجابية عالية باستمرار في التحليالت التجميعية بين تقييمات الطالب للقدر الذي عالقات ارتب

تعلمونه في مقرر دراسي ما )مع االخذ في االعتبار بأن تعلم الطالب يعد مقياسًا للتدريس الجيد( وتقييمات 
؛ مارش، 0442الد وجيلمور، ؛ غرينو 0484؛ فيلدمان، 0480المادة الدراسية نفسها )انظر مثاًل، كوهين، 

(. تشير نتائج الدراسات إلى أن المقررات الدراسية التي يحصل الطالب فيها على متوسط درجات عالية 0482
بمعنى أن المزيد من التعلم، الذي -يقوم بتدريسها معلمون يحصلون على درجات أعلى في تقييمات الطالب 

لطالب، يحدث عندما تكون تقييمات المعلمين مرتفعة. وعالوة ُيقاس بدرجات االمتحانات التي يحصل عليها ا
على ذلك، ُوجد أن درجات امتحانات الطالب مرتبطة بدرجة أكبر مع مدى إدراك الطالب لوضوح معلمهم من 

(. وتعد أدوات التقييم، مثل تقييمات الطالب، 0442االختالف الفعلي )الُمخطط( لسلوكيات الوضوح )موراي، 
 –نتائج موثوقة جدا حيث تؤدي المهمة المنوطة بها بكفاءة. وُتظهر تقييمات الطالب فعالية المعلم مقاييس ذات 

فهي ]أي تقييمات الطالب[ تعكس، في المقام األول، أداء المعلم الذي يدرس المقرر الدراسي وليس فعالية 
تقييم العام للمعلم، وتقييم المقرر مثل ال -(. كما تعد التقييمات الطالبية الشاملة 2112المقرر نفسه )مارش، 

مناسبة ألغراض التقييم النهائي، على وجه التحديد. وعلى وجه الخصوص، تعد  -الدراسي، والمواد التعليمية
مثل تقييمات صعوبة المقرر الدراسي، والتغذية الراجعة،  -تقييمات الطالب ذات األبعاد المتعددة

أكثر مالءمة ألغراض التقييم التكويني وذلك لتسهيل  -اإلهتمام بالطالبواالهتمام/التحفيز، والتحدي الفكري، و 
-908، ص. 0442؛ وايمر، 2112التغييرات التعليمية وتحسين التدريس )أبرامي، دي أبولونيا وروزنفيلد، 

904.) 

صائي التي وفيما يتعلق بالمنهجيات البحثية، يمكن لبحوث فعالية التدريس أن تعتمد على دراسات االرتباط اإلح
تستند إلى المالحظات الدورية للفصول الدراسية و/أو تقييمات الطالب وتجاربهم. وفي حال القيام بالتجارب 
المعملية، تتم مالحظة المعلمين في ظروف مختبرية أو ميدانية. وعند القيام بالمالحظات المنهجية للفصول 

طريق مراقبين مدربين يزورون الصفوف لتسجيل الدراسية، تتم مالحظة المعلمين في ظل ظروف طبيعية عن 
عدد المرات الذي ُيظهر فيها المعلمون سلوكيات تدريس محددة "ضعيفة االستدالل". إن سلوكيات التدريس 

استدالل  -أو بدون-ضعيفة االستدالل هى سلوكيات ملموسة يقوم بها المعلم ويمكن مالحظتها بقدر ضئيل من 
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نادي الطالب بأسمائهم" أو "يشير لالنتقال من موضوع إلى آخر". وعلى النقيض من من جانب الُمراقب مثل: "يُ 
ذلك، ال يمكن تقييم سلوك التدريس "عالي االستدالل" إال من خالل االستدالل المباشر أو الحكم الصادر عن 

 (.022، ص 0442المراقب، ونشير هنا، على سبيل المثال، إلى "الوضوح" أو "توجيه المهمة" )موراي، 

وتشير البحوث إلى أن الوضوح والتنظيم واإلعداد، فضال عن السلوكيات التدريسية المعبرة والمتحمسة ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بمقاييس النتائج التعليمية. ويرتبط التدريس الواضح والمنظم في التعليم العالي ارتباطًا إيجابيًا برضا 

تمتاع به. ويبدو أن التدريس االنفتاحي الحماسي مرتبط ارتباطًا إيجابيًا الطالب وكذلك باالندماج في التعلم واالس
باإلنجاز، ورضا الطالب ودافعيتهم. كما يرتبط التفاعل والتواصل ارتباطًا إيجابيًا برضا الطالب بشكل خاص، 

 فضال عن الدافعية واالندماج في التعلم واالستمتاع به.  

 الوضوح والتنظيم

تنظيمه لهي من السلوكيات التدريسية التي يمكن للمعلم التدرب عليها التي بدورها يمكن أن إن وضوح التدريس و 
تساعد على اكتساب مهارات االبتكار. وهي مرتبطة بسلوكيات معينة للمعلمين في الفصول الدراسية مثل 

(. ومن 2112كيتشي، "استخدام أمثلة حقيقية" أو "تقديم مخطط للدرس" أو "تبيان االنتقال ]خالل الشرح[" )م
الناحية النظرية، يمكن النظر إلى وضوح التدريس كعنصر مهم من عناصر الفعالية التعليمية. وتشير األبحاث 

ومفاهيم معالجة  -كواحد من أبعاد أخرى عديدة-في مجال اإلدراك إلى وجود صالت بين الوضوح التعليمي 
(. ومن المتوقع أن تؤدي عوامل الوضوح 083-080 ، ص0442؛ موراي، 0482المعلومات اإلدراكية )ماير، 

إلى تيسير الشرح الهادف )مثل، الخطوط العريضة المنظمة للموضوع(، والربط بالمعارف السابقة )على سبيل 
المثال، من خالل أمثلة واقعية أو تطبيقات عملية( والتخزين في الذاكرة الطويلة األجل في سياق معالجة 

 ( إلى ما يلي: 043ب، ص 2112المثال، يشير موراي ) المعلومات. فعلى سبيل

"إن العملية أو اآللية األساسية التي يمكن أن يتيسر فيها  تعلم الطالب  من خالل وضوح 
المعلم ال تزال غامضة، ولكن قد يكون لها عالقة بدور السلوكيات التدريسية منخفضة 

ة قصيرة المدى، مما يؤدي إلى ترميز االستدالل التي تكمن في هيكلة المعلومات في الذاكر 
 أكثر وضوحا للمعلومات في الذاكرة طويلة المدى".
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مات الطالب لفعالية التدريس . االرتباطات اإلحصائية بين سلوكيات التدريس الملحوظة وتقيي3الجدول 
 عام بشكل

 اإلحصائي مع تقييمات الطالب رتبا اال ستداللالسلوكيات التدريسية ضعيفة اال

 يستخدم أمثلة واقعية - الوضوح

 يؤكد على النقا  املهمة -

 يُعيد األفكار الصعبة -

74.0* 
74.0* 
74.7* 

 يظهر تعبريات الوجه - التعبريية 

 يستخدم اإلشارات باليدين والذراعني -

 يتحدث بطريقة معربة ودرامية -

74.0* 
74.0* 
74..* 

 ينادي الطالب بأمسائهم - التفاعل

 أسئلة  يسأل الطالب إن كان لديهم -

 ميدح األفكار اجليدة اليت يأيت هبا الطالب -

74..* 
740.* 
74..* 

 يكتب اخلطو  العريضة للمحاضرة على السبورة - التنظيم

 يشري إىل نقا  االنتقال بني املوضوعات املختلفة  -

 يلخص النقا  بشكل دوري -

7400   
74.0* 
7400   

 يذكر أهداف التدريس - توجيه املهمة

 ة بال حياد عن الفكرة الرئيسية جييب األسئل -

 يعطي الطالب مناذج ألسئلة االمتحان -

74..* 
7400  
7400  

 يصف اخلربات الشخصية املرتبطة بالدرس - اإلهتمام

 يشري إىل التطبيقات العملية  -

 يربط بني املوضوع واهتمامات الطالب -

740.   
74.0* 
7400   

 تيعرض على الطالب املساعدة يف حل املشكال - التفهم

 يعلن عن توافر تقدمي املشورة  -

 يبدي اهتماماً بتقدم مستوى الطالب -

74.0* 
74..* 
74..* 

 يتجنب التقاء العينني مع الطالب - السلوكيات

 يتالعب بالطبشور أو باملؤشر -

 "أه"أو " إم"يتلعثم يف احلديث   -

-74.0* 
-7400 
-7400 

 ينخفض الصوت يف منتصف اجلملة  - جودة احلديث

 ف الكلماتأو حير   ،زجتلعثم، مي -

 يتحدث بنعومة -

-74.0* 
-74..   
-7400* 

 (1.11 <ارتباط ذو داللة إحصائية )ب *
 (011أ، ص.2112المصدر: موراي )
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ب( أن الوضوح من بين سلوكيات المعلم 2112أ، 2112وتوضح األبحاث التجريبية التي قام بها موراي )
(. ويشير الوضوح في 3الطالب للفعالية الكلية للمعلم )جدول الملحوظة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقييمات 

التدريس إلى سلوكيات ضعيفة االستدالل مثل "يستخدم أمثلة واقعية"، "يؤكد النقاط المهمة" و"يعيد األفكار 
سلوكا تدريسيا يرتبط ارتباطا كبيرا بتقييمات الطالب الكلية  22من أصل  08الصعبة". وقد وجد موراي أن 

ية التدريس. وقد اتسمت عالقات الترابط بكونها األعلى واألكثر اتساقا فيما يخص السلوكيات التدريسية لفعال
ضعيفة االستدالل، عندما تعلق األمر بوضوح التدريس والقدرة التعبيرية والتفاعل، وهي العوامل الثالثة التي تمثل 

 .أ(2112% من التباين في تقييمات الطالب )موراي، 21% إلى 11

وقد جمعت الدراسات الست القائمة على المالحظة التي أجريت في كندا والمدرجة في بحث موراي، جمعت عينة 
، كما بينت تقييمات 1.22معلمًا. وأظهرت الدراسات متوسطًا إحصائيًا مرتفعًا لتوافق المصححين  929شملت 

أ(. ويبدو أن سلوكيات التدريس 2112المالحظين لسلوكيات التدريس وجود بنية عاملية واضحة )موراي، 
 منخفض االستدالل كانت متسقة عبر الحاالت أو السياقات في ارتباطها مع تقييمات فعالية التدريس الكلية.

وتشير الدراسات االرتباطية القائمة على مالحظات الطالب إلى أن الوضوح والتنظيم هما سلوكان تعليميان 
، مستشهد به في كابريرا وال ناسا، 0444كابريرا وكولبيك وتيرينزيني ) فعاالن في التعليم العالي. وقد وجد

( أن الممارسات التعليمية التي تتعلق بالوضوح والتنظيم تتواجد من بين السلوكيات الفعالة الموجودة في 2112
ة" وكذلك مع جنبا إلى جنب مع "التفاعل مع المدرس" و"التغذية الراجع -التعليم الهندسي في الواليات المتحدة

سلوكًا تدريبيًا منخفض االستدالل  21التعلم التعاوني. واستندت النتائج إلى التحليل العاملي للمكونات الرئيسية لـ
طالبًا بكلية الهندسة عن معلميهم. تراوح  0218كما هو موجود باألدبيات السابقة. وتضمنت الدراسة تصورات 

، وتراوحت قيم معامالت ألفا إلى 1.88إلى  1.22بعد تدريسي من ثبات االتساق الداخلي )معامل ألفا( لكل 
وهو فوق مؤشر المقاييس عالية االتساق. وفي اآلونة األخيرة، وجد أبرامي، ودي أبولونيا وروزنفيلد  1.21

عداد ومراقبة التعلم ترتبط إحصائيًا مع فعالية التدريس في التعليم 924، ص 2112) ( أن عوامل الوضوح وا 
مصفوفة ارتباط إحصائي. وقد شملت جميع أشكال  02ي في كندا. وأدرج المؤلفون النتائج الكمية من العال

تقييمات الطالب متعددة األبعاد التي تم تحليلها بنودًا شاملة لقياس التدريس الفعال. وقد أشار التحليل العاملي 
انبثقت منها تفريعات أخرى ترابطت كبراها إلى وجود "بنية مشتركة" للفعالية التعليمية. وبرزت أربعة عوامل 

ارتباطًا إحصائيًا وثيقًا. فكانت "صلة التعليم" و"وضوح التدريس" و"أسلوب اإلعداد واإلدارة" و"مراقبة التعلم" من 
بين فئات العامل األول للتدريس الفعال، التي ظهرت في تقييمات الطالب. وُتظهر بعض األبحاث أن الوضوح 
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سلوكيات تعليمية فعالة في التعليم العالي، وهى ال تستند فقط إلى تقييمات الطالب، بل إلى والتنظيم هما 
( بيانات عن تصورات الطالب حول 2112، 0484تحصيل الطلبة في االمتحانات أيضًا. وقد جمع فيلدمان )

اطًا وثيقًا بأداء خصائص المعلمين المتميزين، فوجد أن التنظيم والوضوح هما سلوكيات تدريسية ترتبط ارتب
الطالب في االمتحانات النهائية الموحدة. وقد وجد المؤلف، في تحليالته التي شملت باألساس المقررات الدراسية 

من األبعاد التعليمية والتحصيل الطالبي في  28التمهيدية المختلفة متعددة األقسام، ارتباطات إحصائية بين 
الواليات المتحدة. أما بالنسبة لألبعاد التعليمية ذات المعلومات المتشبعة،  جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي في

مع كونهم جميعًا ارتباطات إيجابية، عدا  1.00-و 1.12فقد تراوح متوسط معامل ارتباط المنتج اللحظي بين 
را التباين الذي واحد، وكلها ذات داللة إحصائية ذات قيمة، عدا ثالثة. وكان االرتباطان األعليان اللذان فسّ 

(. وأعقب 1.16( و"وضوح المعلم وفهمه ")1.12٪ هما ُبعدا "إعداد المعلم وتنظيم المقرر الدراسي ")31تجاوز 
 (1.94هذين البعدين، أبعاد "متابعة المعلم و/أو تحقيق أهداف المقرر الدراسي" )

٪ من التباين )فلدمان، 31٪ و21ابة الـ( مما يفسر قر 1.96و"إدراك الطالب للنتيجة أو تأثير المقرر الدراسي" )
(. وأشار فيلدمان إلى أن األبعاد التعليمية المختلفة لها أهمية مختلفة لفعالية المعلم. وقد استندت نتائج 0442

دراسة ذات جوانب صدق تعددية، درست االرتباطات بين تقييمات الطالب  96دراسته على تحليل تجميعي لـ
 (.0488؛ أبرامي، كوهين ودي أبولونيا، 0482، 0481بهم )كوهين، لمعلميهم والتعلم الخاص 

وتشير البحوث الترابطية األخرى إلى أن الوضوح والتنظيم قد يحسنان فعالية التدريس، خاصة فيما يتعلق برضا 
الطالب، ولكن يمكن لعالقاتها مع مخرجات التعلم األخرى أن تكون أقل وضوحًا. وفي مشروع مدته خمس 

ب( بدراسة سلوكيات التدريس المنخفض االستدالل فيما 2112أ، 2112، 0442، 0483قام موراي ) سنوات،
(. وتناول البحث مقررًا تمهيديًا متعدد األقسام في علم النفس في كندا مع 9يتعلق بستة مخرجات للتعلم )جدول 

 36طالبًا، و 082القسم  وجود طالب موزعين عشوائيًا يتم تدريسهم من قبل معلمين مختلفين )متوسط حجم
معلمًا مشاركًا(. وشملت مقاييس النتائج مقياسين لرضا الطالب )تقييم المعلمين، تقييم المادة الدراسية(، ودافعية 
الطالب )ساعات االستذكار، وزيادة التسجيل بالمواد الدراسية( وتعلم الطالب )أداء في االمتحان النهائي، تقييم 

ع جميع الطالب المتحان نهائي موحد وتسلموا نماذج موحدة لتقييم المادة الدراسية بعد مقدار التعّلم(. وقد خض
ارتباطا بين سلوكيات التدريس والنتائج التعليمية كانت ذات  22من أصل  26االنتهاء منها. وجد موراي أن 

مقاييس المخرجات ٪ من التباين بين األقسام في 81إلى  38داللة إحصائية وأن هذه العوامل مجتمعة تمثل 
المختلفة. وكان الوضوح المفاهيمي أحد عوامل سلوك المعلم يرتبط ارتباطًا إيجابيًا مع مقاييس رضا الطالب 
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)تقييمات المعلم والمادة الدراسية(، وكذلك مع الدافعية من حيث زيادة التسجيل بالمواد الدراسية. كما ارتبط كل 
بير بمقاييس رضا الطالب، ولكن لم يتم العثور له على عالقة ذات من مستوى وضوح الكالم والتنظيم بشكل ك

داللة إحصائية مع مقاييس دافعية الطالب أو تعلمهم. كما ارتبط الحماس وتوجيه المهمة ارتباطًا إيجابيًا مع 
 مقاييس دافعية الطالب وتعلمهم وكذلك مع تقييمات المادة الدراسية.

 ين عوامل سلوك المعلمين ومقاييس المحكات. االرتباطات اإلحصائية ب4جدول ال
 

العوامل السلوكية 
 للمعلم

 احملكاتمقاييس 

 تعلم الطالب دافعية الطالب رضا الطالب

تقييم املادة  تقييم املعلم
 الدراسية

ساعات 
 ستذكاراال

مواد دراسية 
 أخرى

األداء يف 
اإلختبار 
 النهائي

تقييم مقدار 
 التعلم

 7400 7400 *..74 .740 *..74 *74.0 األلفة

 7400 .740 *..74 7407 *..74 *7400 الوضوح املفاهيمي

 7400 *..74 *..74 .740 *74.0 *7400 احلماس

 *74.0 *74.0 *..74 *74.0 *74.0 7400 توجيه املهمة

 7400 .740 .740 .740 *74.0 *..74 التنظيم

 74.0 7400 7470 .747 *..74 *..74 وضوح الكالم

وقت  استخدام
 الصف

7400 74.7 7400 7477 74.0* 740. 

 7400 7470 *..74 74.0 *74.0 *..74 األلفة

 *..74 .740 7470 .740 .747- .740- االضطراب

 7400 74.0 7400 *..74 7407 7400 معدل الكالم 

 7470 .740- 7407 7400 7400 7470 استخدام الوسائط 

 7407- .740- 7400- 7470 7400- *..74- االنتقاد

 *..74 *74.0 *74.0 *74.0 *.740 .740 تعددال R2معامل  

 معلم. 36؛ ن = 1.11* = ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 (.013أ، ص. 2112، 081، ص 0442المصدر: موراي )
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في الواقع، قد يكون لتلقي تدريس صفي منظم وواضح آثار إيجابية على رضا الطالب من حيث اتخاذ القرار 
ستمرار في أو ترك كلية أو جامعة معينة. ووجدت دراسة طولية لطالب السنة األولى في جامعة بحثية كبيرة، باال

تقع في مدينة صغيرة في الغرب األوسط في الواليات المتحدة، أن التعرض للتدريس المنظم والواضح كان له 
السنة الجامعية الثانية )باسكاريال، سيفيرت تأثير كلّي إيجابي كبير على معدالت التسجيل الفعلية بالمؤسسة في 

(. تم تطبيق مقياس من عشرة بنود لقياس مدى تعرض الطالب بشكل عام لتدريس منظم وواضح 2118وويت، 
في جميع مواد السنة األولى ومعلميها. وشملت بنود تنظيم ووضوح التدريس: تنظيم المواد التعليمية، واإلعداد، 

ت، ووضوح األهداف، وتمكن المعلم من المحتوى، ووضوح الشروح، واستخدام األمثلة، واالستخدام الفعال للوق
والتلخيصات، وشرح النظريات والمهام المفيدة. أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد بلغت درجة االتساق الداخلي )ألفا( 

 pمة وأظهر تأثير كبير ). تم ضبط تحليالت البيانات لمجموعة كبيرة من التأثيرات المبه1.40لهذا المقياس 
 ( على مثابرة طالب السنة األولى. ويقترح أن يكون هذا مؤشرًا على رضا الطالب:0.001>

"إن التعرض إلى السلوكيات التعليمية التي تعزز التعلم )التنظيم والوضوح( قد يزيد أيضا 
عام عن من احتمالية استمرار الطالب في مؤسسة ما، من خالل زيادة إحساسه بالرضا ال

 (.62، ص 2118التعليم الذي يتم تلقيه" )باسكاريال، سيفيرت وويت، 

وقد شدد المؤلفون على أهمية الممارسات التعليمية الصفية وسلوكيات المعلم في استمرارية الطالب في مؤسسة 
ر ما، بغض النظر عن نوع المؤسسة التي يدرس بها، وعلى الرغم من وجود مستويات مختلفة من التحضي

(. وقد تم تكرار هذه النتائج في دراسة طولية 2118األكاديمي للتعليم الجامعي )باسكاريال، سيفيرت وويت، 
كلية مدة الدراسة فيها أربعة أعوام أو عامان  04( شملت 2100لمؤسسات عدة )باسكاريال، سالزبوري وبليش، 

 فضاًل عن جامعات في الواليات المتحدة.

دو أن وضوح التعليم وتنظيمه يرتبطان ارتباطا إيجابيا باكتساب مهارات مثل التفكير ووفقا ألبحاث حديثة، يب
التحليلي والقدرة على التفكر في وجهات النظر المتنوعة أو المشاركة في التعلم. وباستخدام تحليل االنحدار 

المرتبطة بمشاركة ( ببحث سلوكيات وضوح التدريس 2100اإلحصائي، قام بركالورينز وكول وكينزي وريبيرا )
الطالب والتعلم العميق والمكاسب الذاتية التي عبر عنها الطالب في الكليات بالواليات المتحدة. ووجد الباحثون 

كما يظهر ذلك على مقاييس المهارات -أن مفاهيم الطالب عن الوضوح التعليمي يمكن أن تعزز التعلم العميق 
مما ُيظهر مستوى صحة وموثوقية داخلية مرضية. وقد اشتمل مقياس  -ليالعليا للتعلم، والتعلم التكاملي والتأم

المهارات العليا للتعلم على مهارات التفكير المتقدمة مثل، تحليل العناصر األساسية لفكرة أو تجربة أو نظرية، 
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مراعاة وتوليف األفكار أو التجارب. ويشير مقياس التعلم التكاملي إلى دمج األفكار من مصادر مختلفة، و 
وجهات النظر المتنوعة، ومناقشة األفكار، في حين يعني مقياس التعلم التأملي أن ينخرط الطالب في عمليات 
عقلية فوق معرفية. واستندت الدراسة إلى بيانات من تطبيق المسح الوطني لمشاركة الطالب )إن إس إس إي( 

وقد تم تحليل بيانات كل من السنة األولى  ، فضال عن عناصر من المسح العام )إن إس إس إي(.2101للعام 
 والسنة األخيرة.

وتتفق أبحاث حديثة أخرى على أن وضوح التدريس بشكل خاص يمكن أن يكون له أثر إيجابي على االندماج 
( حول 2102(. ويشير البحث الذي أجراه لويس وسايشاي وبادجيت وباسكاريال )1التعليمي واالستمتاع )جدول

إلنسانية في الواليات المتحدة إلى أن وضوح المعلم هو من بين السلوكيات التعليمية التي لها طالب العلوم ا
تأثير إيجابي على كل من حاجة الطالب إلى اإلدراك )إن إف سي( والتوجهات اإليجابية نحو التعلم )بي إيه تي 

اإلدراك )إن إف سي(، ولكن ليس  إل(. وقد ارتبط تنظيم المعلم أيضا بشكل إيجابي مع زيادة حاجة الطالب إلى
مع التوجهات اإليجابية نحو التعلم )بي إيه تي إل(.. يشير مصطلح )إن إف سي( إلى ميل الفرد إلى االستفسار 
واالنخراط في أنشطة معرفية ذات جدوى. أما مصطلح )بي إيه تي إل( فيشير إلى مدى استمتاع الفرد بصفة 

شعر والنصوص العلمية. وقد تم قياس زيادة حاجة الطالب إلى اإلدراك شخصية بأنشطة مثل قراءة األدب وال
( في حين تم تقييم التوجهات اإليجابية نحو التعلم )بي إيه تي 1.41بندًا )ألفا  08)إن إف سي( بمقياس شمل 

 طالب 6111مؤسسة وأكثر من  94(. وقد استخدمت الدراسة بيانات من 1.20إل( بمقياس من ستة بنود )ألفا 
-2116في السنة األولى شاركوا جميعًا في دراسة واباش الوطنية لتعليم العلوم اإلنسانية )دبليو إن إس، 

(. وتم ضبط النتائج فيما يخص العرق، والجنس، تقييم التحضير األكاديمي، أو نوع المؤسسة التي يدرس 2118
ددة إلى وجود آثار إيجابية وذات بها الطالب. وتوصلت سلسلة من الدراسات التي أجريت على مؤسسات متع

ن كانت متواضعة، للتنظيم واإلعداد على المقاييس الموحدة للمهارات المعرفية العليا مثل التفكير  داللة، وا 
(. وشملت هذه 0446النقدي، والفهم القرائي، والرياضيات )باسكاريال، اديسون، نورا، هاجيدورن وبراكستون، 

 كلية مدة الدراسة فيها أربع سنوات بالواليات المتحدة. 08في الدراسات طالب السنة األولى 

وعموما، تشير البحوث التجريبية إلى أن الوضوح والتنظيم هما سلوكيات تدريسية فعالة في التعليم العالي. وكما 
ضحة لوحظ في الفصول الدراسية من قبل المالحظين/المراقبين المدربين أو الطالب، فإن سلوكيات التدريس الوا

والمنظمة ترتبط بشكل كبير مع تقييم الطالب للفعالية الكلية للتدريس. ترتبط هذه السلوكيات التدريسية منخفضة 
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االستدالل ارتباطًا وثيقًا بتعلم الطالب، أي باألداء في االمتحان النهائي وتقييم مقدار التعلم، وبمقاييس النتائج 
 في مواد أخرى الحقة.األخرى مثل رضا الطالب ودافعيتهم للتسجيل 

ووجدت دراسات حديثة أيضا أن تلقي تعليم صفي منظم وواضح له آثار إيجابية كبيرة على رضا الطالب من 
حيث أخذ قرارات االستمرار في كلية أو جامعة معينة أو حتى تركها. كما يبدو أن وضوح التدريس وتنظيمه 

العميق واكتساب مهارات االبتكار مثل التفكير التحليلي أو  مرتبطان ارتباطًا إيجابيًا بمشاركة الطالب والتعلم
تجميع األفكار أو الخبرات والقدرة على النظر في وجهات نظر متنوعة ومناقشة األفكار أو اندماج الطالب في 

 العمليات المعرفية. وبوجه عام، تبدو هذه النتائج متسقة في مختلف المواقف أو السياقات والتخصصات.

 (4. أحجام التأثير المعياري لسلوكيات التدريس على الحاجة إلى اإلدراك والتوجهات اإليجابية نحو التعلم )5جدول ال

 املتغريات
 (بي إيه تي إل)التوجهات اإليجابية نحو التعلم  (إن إف سي)الحاجة إلى اإلدراك 

 اخلطأ املعياري األثر العام اخلطأ املعياري األثر العام

 7470 .747 7470 **.747 التنظيم

 7470 ***7470 7470 *.747 الوضوح

 7470 ***7470 7470 **.747 توقعات الصف/حتديات

 7470 7470- 7470 .747- الدعم

 7470 **.747 7470 *.747 التغذية الراجعة اللحظية

 . استنادا إلى دراسة واباش الوطنية1.11عند مستوى  ذو داللة إحصائية؛ * = 1.10عند مستوى  ذو داللة إحصائية؛ ** = 1.110عند المستوى  ذو داللة إحصائية*** = 
 (.6128)ن =  الفنون واإلنسانياتتعليم ل

 (.2102المصدر: لويس، سايتشاي، بادجيت وباسكاريال )
 

(5االنفتاح والحماسة )  

و"روح الدعابة" )مكيتشي، ويرتبط المعلم المتحمس/المنفتح ذهنيًا بـ"التباين الصوتي" و"الحركة وتعبيرات الوجه" 
(. ومن الناحية النظرية، ُيعدُّ الحماس عنصرًا أساسيًا للفعالية التعليمية. فعلى سبيل المثال، 963، ص 2112

وهى تسعة عوامل تجمع بين النتائج االمبيريقية والبحوث المعرفية  -( 2112تشير العوامل التي ذكرها مارش )
التعليمية الفعالة مثل الحماسة، والمفاهيم اإلدراكية لمعالجة المعلومات )ماير،  إلى وجود ارتباطات بين األبعاد -

(. ويمكن لعوامل الحماسة أن تساعد في إثارة انتباه الطالب إلى 083 -080، ص 0442؛ موراي، 0482
الغ األهمية المواد التعليمية المقدمة في الصف، وذلك كنتيجة لعوامل العفوية وتنوع المثيرات. إن االهتمام ب
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لعملية معالجة المعلومات وتشير األبحاث إلى أن الطالب أحرص على توجيه االنتباه للمعلم الذين ُيبدي 
 سلوكيات انفتاحية.

وتشير دراسات االرتباط اإلحصائي التي تستخدم مالحظات الفصول الدراسية وتقييمات الطالب إلى أن الحماس 
ب(، التي 2112أ، 2112لفعالة في التعليم العالي. ووجدت أبحاث موراي )واالنفتاح من السلوكيات التدريسية ا

أجريت على ست دراسات مسحية في كندا، أن الحماس واالنفتاح من السلوكيات التدريسية التي ترتبط بالتقييمات 
عين"، "يظهر (. وتشير التعبيرية إلى السلوكيات التدريسية مثل "يومئ باليدين والذرا9اإليجابية للطالب )جدول 

تعبيرات الوجه" أو "يتحدث بشكل تعبيري أو مسرحي". وقد كانت التعبيرية، جنبًا إلى جنب مع الوضوح 
% من التباين في تقييمات الطالب، التي 21و 11والتفاعل، من بين السلوكيات التعليمية التي شكلت ما بين 

واستنادًا إلى نماذج تقييم الطالب متعددة األبعاد، أ(. 2112أنتجت عالقات ارتباط أعلى وأكثر اتساقًا )موراي، 
( أن الحماسة مرتبطًة بشكل كبير 2112أظهر تحليل العوامل الذي قام به أبرامي، ودي أبولونيا وروسنفيلد )

بالفعالية التعليمية في كندا. وقد شملت الحماسة كسلوك تعليمي جوانب مثل: "الحماسة للتدريس" و"تحفيز 
 ل المزيد من الجهد" و"تحفيز االهتمام" و"الحماسة للموضوع".الطالب على بذ

باإلضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن التعبيرية والحماسة تشكالن جانبًا من التدريس الفعال بالتعليم العالي 
ويبدو ذلك عند النظر في مختلف مقاييس النتائج بما في ذلك أداء الطالب في االمتحانات. وفي تحليله 

( أن األبعاد التعليمية التالية: "يحفز المعلم الطالب على بذل قصارى 0442، 0484التجميعي، وجد فلدمان )
جهدهم"، و"يتحمس المعلم لهذا الموضوع" و"مهارات المعلم اإللقائية" اعتبرت مهمة لتعلم الطالب. وقد استند 

هيئة التدريس واإلداريين بالواليات  ذلك إلى تقييمات الطالب وتقارير الدراسات عن وجهات نظر أعضاء
( أن التعبيرية هي سلوك تعليمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنجاز الطالب في 0484المتحدة. كما وجد فلدمان )
 (.1.31االمتحانات النهائية الموحدة )

 أ( في أبحاثه التي شملت طالب علم النفس في كندا أن الحماسة2112، 0442، 0483وقد وجد موراي )
(، وكان سلوك المعلم 1ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بأربعة من ستة مقاييس للنتائج استخدمت في الدراسة )جدول 

المتحمس مرتبطًا بشكل إيجابي ليس فقط بأداء االمتحان النهائي، ولكن أيضًا بالتسجيل في مزيد من المواد 
 الدراسية بمقاييس رضا الطالب.
بية إلى أنه يمكن لسلوكيات التدريس الحماسية أو المعبرة في الفصل الدراسي وبوجه عام، تشير البحوث التجري

بقاء االهتمام، وترتبط ارتباطًا إيجابيًا بمقاييس النتائج المختلفة. ويبدو أن السلوكيات  أن تؤدي إلى إثارة وا 
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ي االمتحانات ، ولكن أيضًا التدريسية الحماسية أو التعبيرية ترتبط ارتباطًا إيجابيًا ليس فقط مع أداء الطالب ف
 مع رضا الطالب ودافعيتهم.

 
 (7األلفة والتفاعل )

يمكن أن تشتمل األلفة والتفاعل في التدريس بالتعليم العالي على سلوكيات مثل طرح األسئلة، واإلشادة بالطالب 
 مي. على أفكارهم المميزة، وتقديم المساعدة للطالب أو إظهار االهتمام بتقدم الطالب التعلي

ومن المنحى النظري، يعد التفاعل أحد العناصر الرئيسية للفعالية التدريسية. وقد أظهرت العوامل التسعة لـ"مارش 
("، التي جمعت بين النتائج التجريبية والبحث المعرفي، عالقة بين أبعاد التعليم الفعالة مثل التفاعل، 2112)

(. ومن المتوقع أن تعزز 083-080، ص 0442؛ موراي، 0482ومفاهيم معالجة المعلومات المعرفية )ماير، 
عوامل التفاعل مشاركة الطالب الفعالة في الفصول الدراسية وأن تتيح للطالب المشاركة في جميع مراحل 
معالجة المعلومات. من وجهة النظر هذه، يعتبر التدريس "مساعدة للطالب في تخزين المعلومات والمعارف في 

 دى".الذاكرة طويلة الم
كاًل من التفاعل واأللفة  -القائمة على مالحظات الفصول الدراسية وتقييمات الطالب-وتضع البحوث االرتباطية 

في مقدمة الخصائص المهمة للتعليم الفعال بالتعليم العالي. وقد وجد أن سلوكيات التفاعل واأللفة ترتبط مع 
ب( التي شملت ست دراسات مسحية 2112أ، 2112ي )التقييمات اإليجابية للطالب، كما تبين من أبحاث مورا

(. ويشير التفاعل إلى خصائص مثل "ينادي الطالب بأسمائهم"، "يسأل أسئلة للصف 9أجريت في كندا )جدول 
الدراسي كله" و"يشيد بأفكار الطالب الجيدة" كما أنه "يشجع ويكافئ الطالب على المشاركة". وتتضمن األلفة 

عرض المساعدة على الطالب الذين يعانون من صعوبات"، "يعلن عن توافر المشورة" سلوكيات تتمثل في: "ي
إلى  11و"يظهر االهتمام بتقدم الطالب التعليمي". وقد شّكل التفاعل، جنبًا إلى جنب مع الوضوح والتعبيرية، 

يمية التي أنتجت ٪ من التباين في تقييمات الطالب. وقد كان ]أي التفاعل[ أيضا من بين السلوكيات التعل21
( 0442، 0484ارتباطات أحيائية هي األعلى واألكثر اتساقًا. واستنادًا على تقييمات الطالب، وجد فيلدمان )

أن سلوكيات التفاعل واأللفة لهما أهمية معتدلة لفعالية التدريس في هذه التقييمات. أما سلوكيات األلفة، فقد 
مثل "المعلم متاح والمساعدة التي يقدمها حاضرة" و"حرص المعلم أشارت تقييمات الطالب فيها إلى سلوكيات 

واهتمامه بمستوى الصف والتقدم التعليمي للطالب" و"تشجيع المعلم للطالب على طرح األسئلة والمناقشة 
ا واالنفتاح على آراء اآلخرين" و"التشجيع الفكري وتشجيع الفكر المستقل" و"اهتمام المعلم واحترامه للطالب". كم

التي -( 2112الذي ورد ذكرها في كابريرا وال ناسا،  0444أظهرت دراسة كابريرا وكولبيك وتيرينزيني )
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أن التفاعل والتغذية الراجعة من بين السلوكيات  -استخدمت التحليل العاملي لتصورات الطالب عن معلميهم
لتحليل العاملي الذي أجراه أبرامي، ودي التعليمية الفعالة في التعليم الهندسي في الواليات المتحدة. وأظهر ا

( أن سلوكيات التفاعل واأللفة ترتبط بالفعالية التعليمية، التي قيست بتقييمات الطالب 2112أبولونيا وروزنفيلد )
في كندا. وبشكل أكثر تحديدًا، يقصد بها سمات مثل "االهتمام بالطالب" و"تقبل التنوع" و"توافر الوقت 

التفاعل والمناقشة" و"التغذية الراجعة" و"احترام اآلخرين" و"المناخ الصحي داخل الفصول المخصص للطالب" و"
 الدراسية".

وتشير البحوث الحديثة أيضا إلى أن السلوكيات التعليمية المتعلقة باأللفة والتفاعل ترتبط ارتباطًا إيجابيًا برضا 
 0483الب علم النفس في كندا، أظهر موراي )الطالب، والدافعية، والمشاركة واالستمتاع. وفي دراسته لط

ب( أن األلفة والعفوية مرتبطتان ارتباطًا إيجابيًا برضا الطالب، وكذلك بتحفيز 2112أ و2112و 0442و
الطالب للتسجيل في مواد دراسية أخرى، وذلك على الرغم من عدم العثور على ارتباط ذي داللة إحصائية مع 

( حول طالب العلوم 2102دراسة أجراها لويس، سايتشاي، بادجيت وباسكاريال )(. وتشير 9تعلم الطالب )جدول
اإلنسانية في الواليات المتحدة إلى أن التغذية الراجعة اللحظية تعد من بين السلوكيات التعليمية التي لها تأثير 

علم )بي إيه تي إيجابي على كل من حاجة الطالب إلى اإلدراك )إن إف سي(  والتوجهات اإليجابية نحو الت
إل(. وقد ظهرت تلك النتائج بغض النظر عن العرق أو الجنس أو التحضير األكاديمي، أو نوع المؤسسة التي 

 (.1يدرسون بها )جدول 
 وبشكل عام، تشير الدراسات إلى أن األلفة والتفاعل، باعتبارهما من سلوكيات التدريس، ترتبطان ارتباطًا إيجابياً 

ذلك على الرغم من أن عالقتهما مع أداء الطالب في االمتحانات تظل أقل وضوحًا. وقد بتقييمات الطالب، و 
يكون لسلوكيات األلفة والتفاعل تأثير إيجابي على رضا الطالب، بشكل خاص، )بناًء على تقييمهم للمعلم 

 م واستمتاعهم. وتقييمهم للمادة الدراسية( وعلى تحفيزهم للتسجيل بمواد دراسية الحقة، فضاًل عن مشاركته
 

 التحديات المستقبلية التي تواجه البحث في فعالية التعليم

وهناك حاجة إلى دراسات أكثر تفيد من استخدام طرائق مناسبة لتحديد ماهية السلوكيات التدريسية الفعالة فيما 
ات لبحث ما إذا يتعلق بالسياقات التعليمية التي تركز على الطالب. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراس

كانت السلوكيات التعليمية التي تم تعريفها على أنها فعالة في طريقة المحاضرات يمكن أن تكون فعالة بالمثل 
مثل: التعلم التعاوني، والتدريس الفردي. فمثال، تشير الدراسات األولية إلى أن -مع أساليب أخرى من التدريس 
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-، في حين أن بعض العوامل األخرى المهمة في طريقة المحاضرات عوامل التفاعل واأللفة تتداخل إلى حد ما
لم تتم دراستها في األبحاث التي تناولت المناقشات في مجموعات صغيرة )موراي،  -مثل الوضوح أو الحماسة

(. وفي الوقت نفسه، فإن التركيز المتزايد على زيادة المقررات الدراسية التي تتمحور حول الطالب، مثل 0442
تعلم التعاوني أو التعلم القائم على المشكالت، جعلت أشكال التقييم الطالبية التقليدية للمواد التي ُتدّرس بطريقة ال

المحاضرة، مشكوك فيها للحكم على فعالية التدريس. وبهذا يصبح استخدام تقييمات الطالب كأساس رئيس 
لتقييمات متحيزة للمداخل التي تركز على المعلم، أي للبحث أمرًا في غير محله. ومن الوارد أيضًا أن تكون تلك ا

التي يتم تقييم التدريس فيها على أساس استمارات ُصمِّمت لتحديد ما إذا كان المعلم قادرا على توصيل 
(. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه ال بد من مواصلة تطوير 910، ص.2112المعلومات" )أبرامي، روزنفيلد وديديك، 

التي ال تعتمد على التقييم الشخصي مثل مالحظة الفصول الدراسية أو تقييمات المهارات. وعلى مقاييس النتائج 
الرغم من أن الدراسات قد أظهرت أن تقييمات الطالب تميل إلى كونها ذات ثبات مرتفع، إال أن تلك التقييمات 

 تحصل على درجات متدنية أحيانا في اختبارات المصداقية.
ثي إلى تقييم فعالية السلوكيات التعليمية المختلفة في مقابل المهارات المختلفة لالبتكار. ويحتاج المجال البح

فعلى الرغم من الكم الهائل من البحوث حول السلوكيات التعليمية الفعالة، إال أن أدبيات التعليم العالي ما زالت 
ية الفكرية )لوس، سايتشاي، بادجيت قاصرة فيما يخص مقاييس الميل نحو البحث والتعلم مدى الحياة، والتنم

التي  -بما في ذلك أسئلة االختيار من متعدد و/أو صحيح/خطأ-(. وُتَعُد االختبارات النهائية 2102وباسكاريال، 
هي المعايير المعرفية التقليدية إلنجاز الطالب،  -تقيس المعارف التصريحية التي يتم تقييم الطالب على اساسها

راسات فعالية المعلم. فتنزع تلك االختبارات إلى تقييم تعلم الطالب فيما يتعلق باألهداف وتندرج عادة تحت د
التعليمية ذات المستوى المتدني مثل: تذكر الحقائق والتعريفات، بداًل من المخرجات عالية المستوى مثل: التفكير 

م المعرفة والمهارات واستراتيجيات النقدي وحل المشكالت. ومع ذلك، تزداد أهمية الطريقة التي يتم بها تنظي
(. وتتأثر كل من دافعية الطالب 001 -014، ص 2112التعلم وحل المشكالت، مع مرور الوقت )فيلدمان، 

نحو التعلم والعمليات المعرفية لديهم بالسلوكيات التدريسية، فعلى سبيل المثال، يمكن لحماس المعلم أن يزيد من 
المعلم أن يساعد في توصيل المعلومات، ويمكن للتفاعل/ األلفة أن تشجع مشاركة انتباه الطالب، ويمكن لوضوح 

الطالب المستمرة في الفصول الدراسية مما يدعم التعلم العميق. ونظرًا لما توفره مجتمعات اقتصاديات المعرفة، 
طبيق المعرفة المكتسبة فإن هناك تحواًل في األهداف التعليمية نحو اكتساب "مهارة التكيُّف، أي القدرة على ت

(. وبالتالي، هناك حاجة إلى 91، ص.  2101والمهارات بإبداع ومرونة في المواقف المختلفة" )دي كورت، 
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باإلضافة إلى التقييم التجميعي  -طرق تقييم تكوينية جديدة خاصة فيما يتعلق بالمهارات المتعددة لالبتكار
 لألهداف التعليمية المختلفة.

أن تأخذ الدراسات في االعتبار العوامل السياقية التي قد تؤثر على فعالية التعليم )على سبيل وأخيرًا، يجب 
مثل حجم الفصل، والتخصصات األكاديمية، والثقافة المؤسسية، -(. فالمتغيرات السياقية 2116المثال، سوير، 

دريس التقليدية، وذلك على الرغم ال يتم الوقوف عليها في معظم دراسات فعالية الت -والمعرفة المسبقة للطالب
من أن السياق يلعب دورا متزايد األهمية عند النظر في تقييمات الطالب لفعالية التدريس. على سبيل المثال، 
ترتبط فعالية سلوكيات المعلم التي تتعلق بـ"التنظيم" بالمعرفة السابقة للطالب، وصعوبة المواد الدراسية، وعدم 

نه في الصف. وبالتالي، فإن أهمية الوضوح والتنظيم كسلوكيات تعليمية تتأثر، أيضًا، تجانس الطالب مع أقرا
بخصائص السياق التعليمي والتعلُّمي. وفي الوقت نفسه، تشير الدراسات إلى أن هناك عوامل سياقية أكثر تأثيرًا 

لمثال، باإلشارة إلى (، على سبيل ا2110؛ انظر أيضا ماكنزي وسويتزر، 2119من غيرها. وقد قام زيجرز )
 أن األداء األكاديمي السابق للطالب هو أفضل مؤشر تنبؤي بالنجاح األكاديمي.
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 مالحظات

ورغم ذلك، فإن التحصيل األكاديمي السابق يبقى هو المؤشر التنبؤي األساسي في التحصيل األكاديمي الحالي.  .1
 (.2119)انظر زيجر، 

عون منهجا عميقا في التعلم إلى فهم وتقصي المعاني بالرجوع إلى األنشطة المناسبة لتناول يميل الطالب الذين يتب .2
المهمة وإلنجاز المخرجات المناسبة. أما الطالب الذين يتبعون منهجها سطحيا في التعلم فهم يميلون إلى انهاء 

والتي تؤدي إلى مخرجات مفككة  المهمة وحفظ المعلومات بالرجوع الى األنشطة الواقعة في مستوى معرفي متدني
 ال توصل معنى الموقف التعليمي.   

( يشير إلى أن "الطالب الذين تطغى عليهم األكاديميا سوف يتبنون 91، ص. 2102على سبيل المثال، بيجز ) .3
 منهجا عميقا للتعلم في تخصصاتهم العلمية بغض النظر عن طبيعة التدريس لهم، بينما الطالب الذين ال يهتمون

 باألكاديميا لن يتبنوا مثل هذا النهج العميق إال في ظروف تدريسية مشجعة فقط.   
بالنسبة لظهور حجم أثر قليل نسبيا عبر النتائج، يقرر المؤلفون أنه "من المهم أن نتذكر أنه في ضوء معادالت  .4

حفظ نسبيا على نطاق عالقة أي التنبؤ بالغة االحكام في كل من هذه التحليالت، فإنه ليس غريبا أن نجد تقييما مت
مؤشر تنبؤي بالمخرجات... وبناء على ذلك، فإن أي متغير يظهر تنبؤا له داللة بأي من المخرجات فهو متغير 

 (. 02أساسي". )لويز ساتشي وباسكارليو ص. 
 للتفاصيل المنهجية للدراسات المختلفة، انظر القسم السابق حول الوضوح والتنظيم.  .5
( من الطالب أن يرتبوا معلميهم األفضل واألسوأ ووضع ترتيب مفاهيمي به العوامل التسعة 2112طلب مارش ) .6

التالية: االستعداد للفعالية التعليمية، حماسة المعلم، اتساع تغطية الموضوع، التنظيم/ الوضوح، المهام/ القراءات، 
( 0442الصعوبة. وتمثل أبعاد مارش ودنكن ) قيمة التعلم، االختبارات/ العالمات، األلفة االجتماعية، عبء العمل/

 وكذلك فيلمان البنود العامة الممثلة لكل المعلمين في كل المواد الدراسية وفي كل المؤسسات التعليمية. 
 .للتفاصيل المنهجية للدراسات المختلفة، انظر القسم السابق حول الوضوح والتنظيم .7
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التعليم العالي إلى تزويد الطالب بزمرة واسعة من المهارات التي ال غني عنها في مجتمعات يحتاج التدريس في 
المعرفة واالقتصاديات التي تتسم باالبتكارية والتغير. فباإلضافة إلى المواد الدراسية المبنية على أساس الماهية 

ذلك المهارات االجتماعية والسلوكية. فإتقان والكيفية، ال بد لزمرة المهارات أن تشمل مهارات التفكير واإلبداع وك
مجموعة متنوعة من المهارات يمهد الطريق للطالب ليصبحوا بحق متعلمين مدى الحياة، وقادرين على مواجهة 
والتعامل مع غموض المستقبل. واالهتمام بمهارات االبتكار هذه، جنبًا إلى جنب مع عمليتي التعليم والتعلم 

زايد في جميع أنحاء العالم. واستنادا إلى مجموعة كبيرة من المراجعات األدبية، تقترح هذه بالتعليم العالي، يت
 الورقة أن التدريس يصنع فارقًا في تعلم الطالب. وبصورة أكثر تحديدًا:

  بالمقارنة مع التدريس التقليدي بالتعليم العالي، يمكن أن يكون التعلم القائم على المشكالت وسيلة فعالة
ر مجموعة مختلفة من المهارات التخصصية القابلة لالستخدام في مساقات أخرى لخدمة أغراض لتطوي

االبتكار. وتشير األبحاث التي أجريت باألساس على التعليم الطبي إلى أن طالب برامج التعلم القائم على 
غير مألوفة. ويبدو  المشكالت يتفوقون على طالب البرامج التقليدية في تطبيق معارفهم على مواقف حقيقية

التعلم القائم على المشكالت مجديا في تطوير مهارات التفكير واإلبداع، مثل التفكير النقدي وحل 
المشكالت. ويبدو أنه يسهم أيضًا في تطوير مهارات اجتماعية وسلوكية متنوعة مثل، الدافعية، واالهتمام، 

عي. وتشير الدراسات إلى أن الطالب في برامج التعلم والثقة بالنفس، والتعلم الموجه ذاتيًا، والعمل الجما
القائم على المشكالت يتفوقون على طالب البرامج األكثر تقليدية من ناحية االحتفاظ بالمعلومات على 
المدى الطويل وتطبيق المعرفة، وذلك على الرغم من عدم وجود فرق واضح في درجات االختبارات 

قامت مؤسسات تعليمية عدة وكذلك معلمون في مختلف أنحاء العالم بتبني  األكاديمية. وفي الوقت الحالي،
التعلم القائم على المشكالت، بما يتضمنه ذلك من تغيير المناهج الدراسية نحو عملية أكثر تركيزًا على 

 (.2100الطالب تفيد من تخصصات عدة )مثل، باريت ومور، 
 

 م على المشكالت يمكن أن يكون مكلفًا وصعبًا عند ُشّح وبالنظر إلى أن التطبيق الصحيح للتعلم القائ
الموارد وزيادة معدالت تسجيل الطالب، فإن المعرفة العلمية بمدى فعالية السلوكيات التعليمية المباشرة 
]بطريقة المحاضرة، مثاًل[ تغدو ذات قيمة كبيرة. وتشير الدراسات عن الفعالية التعليمية إلى أن وضوح 

يمكن أن يزيد من فعالية التدريس بالتعليم العالي، كمثل تأثير التعبيرية والحماسة وكذلك  وتنظيم المعلم
األلفة والتفاعل مع الطالب. ويمكن للمعرفة بالسلوكيات التعليمية الفعالة أيضا أن تفيد في التعديالت 
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فادة في التعليم والتعلم  الذي يتمحور حول الطالب، مثل التدريجية األكثر واقعية وفائدة مباشرة لمجتمعاتها وا 
 (. 2102سيلفر، -التعلم القائم على المشكالت فيما يتعلق بالسياقات الداخلية والتخصصية )مثل، هميلو

 
ويتعين التفكير في كل من التعليم المباشر والتعلم االستقصائي في سياق كل منهما وفي إطار عالقتهما 

للتعلم القائم على المشكالت أن يكون جزءًا من مراحل محاضرات  (. إذ يمكن2112باألهداف التعليمية )كون، 
(، في حين أن المحاضرات يمكن أن تكون نفسها جزًءا من التعلم القائم 2100كبيرة )على سبيل المثال بليدسو، 

على المشكالت. والسؤال الذي يطرحه المعلمون ليس ما إذا كانت هناك طريقة تدريس "أفضل"، ولكن أي سبيل 
لجمع بين الطرائق هو األفضل لتحقيق ألهداف المرجوة عند األخذ في االعتبار أن هناك أنواعًا مختلفة من ل

معارف الطالب المسبقة. وبشكل عام، هناك حاجة إلى بعض التوجيهات التي من شأنها تحقيق تعلم الطالب، 
ُيقّدم لمساعدة الطالب على التعلم.  وذلك  على الرغم من وجود خالف حول مقدار ونوع التوجيه الذي ينبغي أن

( إلى أن التعليم لكي يكون فعااًل، يجب أن تتوافر الحاجة 318، ص. 2114على سبيل المثال، يشير دافي )
 إلى التعلم لدى المتعلم، ويجب أن يكون التعليم المقدم ذا صلة لما في قريحة المتعلم:

" 
جة لها )ليس الوقت مناسبًا(، فالقليل فقط ما هناك وقت للمحاضرة، ولكن إذا لم تكن هناك حا"

سيتم االستفادة منه في المحاضرة. وتنطوي عملية التعلم على خلق نموذج مواقفي يسمح للفرد أن 
أو لتعديل تلك الرؤية،  كأن يكون هناك  -يفسر الموقف بطريقة تتفق مع رؤيته األوسع للعالم 

كون دور التعليم هو دعم، وليس التحكم، في بناء تغيير مفاهيمي، على سبيل المثال. من هنا ي
 هذا الفهم".

 
وال تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول فعالية كل من عمليات التعلم التي تركز على الطالب، 

( إلى 2114والسلوكيات التعليمية في التدريس بالتعليم العالي. فعلى سبيل المثال، يدعو ستروبل وفان بارنفيلد )
إجراء دراسات تتجنب الفصل الضيق بين التعلم القائم على المشكالت في مقابل منهجيات التعلم/التعليم 
التقليدية. وسوف تحتاج الدراسات المستقبلية إلى النظر بشكل أوثق في أي من ممارسات التعلم القائم على 

لمثلى، والتدريب، واالستراتيجيات المتعلقة المشكالت التي تعد فعالة، وذلك من خالل إيجاد "الميسرات التعليمية ا
(. وتشمل الموضوعات التي تُهمُّ 11، ص 2114بالنمذجة من أجل تعليم تيسيري فعال" )ستروبل وفان بارنفيلد، 

 الدراسات المستقبلية ما يلي: 
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 ت هناك حاجة لمزيد من البحث االستكشافي لتأثير طرائق التدريس المختلفة على مجموعة من المهارا
( 2114الالزمة لالبتكار، وهذا يتطلب أساليب قياس مناسبة. على سبيل المثال، يشير شميدت وآخرون )

إلى ضم المقاييس غير المعرفية مثل، التقارير الذاتية للخريجين عن فترة إعدادهم، مدة الدراسة أو رضا 
 الطالب في برامج التعليم العالي.

  التفصيلي حول أثر العوامل السياقية على فعالية األساليب التعليمية وهناك حاجة للمزيد من البحث الدقيق و
 مثل حجم الصف وثقافته، واالنضباط، والمعارف المسبقة للطالب وأدائهم.  -المختلفة 

  وال تزال هناك حاجة إلى توسيع نطاق األدلة التي تدعم فعالية التعلم القائم على المشكالت من حيث نتائج
في تخصصات مختلفة. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في تخصصات أخرى غير التعلم والتطبيق 

 الطب.
  وباإلضافة إلى نتائج التعلم المتنوعة، يجب تنويع األدلة على فعالية السلوكيات التعليمية لتغطية المزيد من

مل مثل المداخل التي تتمحور حول الطالب. وهذا من شأنه أن يساعد على معرفة ما إذا كانت عوا
الوضوح والتنظيم والحماسة والتعبيرية واأللفة والتفاعل مهمة عند تطبيقها في سياق التعليم والتعلم الذي 

 يتمحور حول الطالب.
 

وأخيرًا.. فإنه في حين أن للتدريس أهمية لتعلم الطالب في التعليم العالي، فإن للمعلمين وتطويرهم المهني أهمية 
لتدريس دورًا محوريًا في تعزيز تعلم الطالب. ويمكن تدريب المعلمين على تطبيق كذلك. فيلعب أعضاء هيئة ا

سلوكيات تدريسية معينة أثبتت فعاليتها أو على استخدام أشكال التعليم والتعلم التي تتمحور حول الطالب، مثل 
ن أن يتعلم أعضاء هيئة التعلم القائم على المشكالت وغيرها من األساليب التي توفر طرقًا ثريًة للتعلم. ويمك

التدريس إعطاء شروحات واضحة، وتغذية راجعة فورية، وتقديم مواد منظمة تنظيمًا جيدًا، وطرح أسئلة مثيرة 
ظهار اهتمامهم واحترامهم للطالب وتعلمهم.  ألذهان الطالب، وتشجيع مشاركة الطالب في الفصول الدراسية وا 

طالب التعليم العالي بمهارات متنوعة من أجل االبتكار ال يمكن أن والواقع أن المداخل التي تهدف إلى تزويد 
 تهمل الحاجة إلى تزويد معلميهم بمجموعة متنوعة من مهارات التدريس الفعالة.
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