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التكنولوجيا الرقمية يف التعليم والتعلم
وتطبيقات  أدوات  يف  والتوسع  السريعة  التطورات  زادت 
التكنولوجيا الرقمية من فرص االستثمار يف هذه التقنيات يف 
مجال البحث والتعليم، وأصبحت أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
واألجهزة احملمولة متاحًة أكثر وأكثر اتصاالً، كذلك أصبحت 
التطبيقات التربوية أكثر رواجاً وسهولة، وذات طابع اجتماعي.  
وقد حولت هذه اخلصائص الفريدة استخدام التقنيات الرقمية 
من أدوات اتصال فقط، إلى أدوات تفاعلية وتعاونية وتعليمية.

أصبح هناك اليوم اجتاه متزايد الستخدام التقنيات الرقمية 
التفاعلية يف توسيع التعاون والتفاعل داخل املؤسسات التعليمية 
وخارجها، وتلعب هذه التقنيات دوراً رئيسياً يف تعزيز التعاون ما 
بني املعلمني والطالب، وحتفيز الطالب على استخدام خبراتهم 
كل  يف  متاحاً  التعلم  الرقمية  التكنولوجيا  وجعلت  وتوسيعها، 
عملية  يف  الطالب  مشاركة  وتعزيز  بتحسني  قامت  كما  وقت، 
التعلم، وتوسيع خبراتهم التعليمية إلى ما بعد اجللسة الصفية.

والتعاون  والتواصل  للتعليم  الرقمية  األدوات  اعتماد  مت  لقد 
املدارس  فيها  مبا  التعليمية،  املؤسسات  من  العديد  قبل  من 
واجلامعات والكليات ومراكز التدريب واألكادمييات واملعاهد، 

والعديد من املؤسسات الثقافية والبحثية كاملتاحف، واملعارض، 
الرسمية.   غير  التعلم  وبيئات  البحوث،  ومراكز  واملكتبات، 
واجلدير بالذكر أن العملية التعليمية تشمل أنواعاً مختلفة من 
والطالب،  الطالب  واملعلم،  الطالب  بني  ما  التفاعل  التفاعل: 
الطالب واحملتوى (Moore, 1989)، كذلك يف مجال البحوث، 
نفسه  السياق  من  الباحثني  بني  ما  التعاون  يحدث  أن  ميكن 
ما  (مثًال  مختلفة  سياقات  من  أو  األكادميية)،  (كاملؤسسات 
بني املؤسسات األكادميية واحلكومية أو املؤسسات األكادميية 
والقطاع اخلاص) (Stages of Collaboration, 2005).  وقد 
وتسهيل  لتعزيز  الرقمي  التعاون  أدوات  من  العديد  ُوجدت 
التفاعل بني هذه املجتمعات، وإدارة جوانب أخرى من العملية 
التعليمي  الطاقم  بني  ما  التعاون  ذلك  يف  مبا  التعليمية، 
األفكار  مشاركة  بسهولة،  ميكن،  حيث  واملوظفني،  والباحثني 
واملوارد والتفاعل على الرغم من وجودهم يف مواقع جغرافية 

. مختلفة

شجعت هذه اخلصائص الفريدة للتقنيات الرقمية العديد من 
املؤسسات التعليمية والبحثية على االستثمار يف أدوات التعاون 
الرقمي، حيث يهدف العديد من الباحثني إلى إيجاد التقنيات 
وجتدر  مختلفة.   تعليمية  سياقات  يف  فعالية  األكثر  الرقمية 

رامي محتسب

التعاون الرقمي في المؤسسات 
التعليمية والبحثية١

ملخص
يستكشف هذا الفصل دور التكنولوجيا الرقمية يف تعزيز التفاعل والتعاون يف املؤسسات التعليمية والبحثية، ويصف بعض 
املتعلمني  إلى  الوصول  بهدف  الرقمية  التقنيات  والبحثية  التعليمية  املؤسسات  توظف  كيف  ويبحث  الرقمي،  التعاون  أشكال 
وخصائصها،  الرقمي  التعاون  أدوات  من  عدداً  أيضاً،  الفصل،  يتحرى  وخارجها.   املؤسسية  احلدود  داخل  معهم  والتواصل 
ويسلط الضوء على بعض جوانب توظيف هذه األدوات يف دعم التفاعل ما بني الطالب واملعلمني والباحثني ومجتمعات التعلم 
املختلفة، مع التركيز، بشكل خاص، على العلوم.  ويسلّط اجلزء األخير من الفصل الضوء على بعض حاالت تكامل التقنيات 

الرقمية يف العملية التعليمية والبحثية، وتتم مناقشة بعض األفكار وتقدمي ملخص يف نهاية الفصل.
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العدد 54-53
ال  التالية  الفقرات  يف  املذكورة  احلاالت  يف  أنه  إلى  اإلشارة 
األدوات،  بعض  تطبيق  ميكن  تعليمي  مستوى  أي  يف  حتدد 
ذلك ألن التقنيات الرقمية قد غيرت الطريقة التي يتعلم بها 
املراحل  يف  املتعلمني  مع  اتصال  على  فهم  ويتواصلون،  الناس 
املتعلمني  من  غيرهم  مع  التفاعل  يتيح  ما  املختلفة،  التعليمية 
واملعلمني والعلماء يف مواقع مختلفة وبيئات تعلم مختلفة، وقد 
أصبح التعلم أكثر يسراً، ومّكن املعلمني والطالب يف املؤسسات 

بسهولة. والتواصل  االتصال  من  املختلفة  التعليمية 

خصائص وسائل اإلعالم االجتماعي
السمات  إحدى  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  يف  التوسع  يعد 
باملشاركة  تتسم  التي  الرقمية  التقنيات  يف  للتطور  الرئيسية 
والتفاعل والتعاون، وأدى التقدم السريع يف هذه الوسائل إلى 
البعض،  بعضنا  مع  ونتفاعل  بها  نتواصل  التي  الطريقة  تغيير 
ويُستفاد من هذه التطورات يف دعم وتنظيم التفاعل وتسهيل 

املختلفة. املهام  إجناز  على  التعاون 

تشمل وسائل اإلعالم االجتماعي مواقع إلكترونية تسهل التفاعل 
االجتماعي يف نواٍح كثيرة، مبا يف ذلك الشبكات االجتماعية، 
واملدونات   ،(Social bookmarking) املرجعي  الربط  وأدوات 
القصيرة، ومواقع مشاركة الفيديو والصور والصوتيات، ومواقع 

.(Joosten, 2012) العالم االفتراضي، وأكثر من ذلك بكثير

من  التعلّم،  أثناء  للطالب  فعالة  مشاركة  حتقيق  أجل  من 
املعارف  وتبادل  وتعاونهم  تفاعلهم  طريقة  تسهيل  الضروري 
يف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  وتساعد  بينهم،  ما  واخلبرات 
إشراك الطالب يف عملية التعلم، من خالل الربط االفتراضي 
للمجتمعات املختلفة من الطالب واملعلمني والباحثني، وعالوة 
بوسائل  املرتبطة  األدوات  تطوير  باستمرار  يجري  ذلك،  على 
ألغراض  منها  واالستفادة  اجلديدة،  االجتماعي  اإلعالم 
تعليمية، كما تسمح هذه اخلصائص بالتعاون واملشاركة الفعالة 
البحثية  واملجموعات  األقران  بني  املعرفة  وتبادل  توليد  يف 

.(Battrawi & Muhtaseb, 2013)

هذا التقدم يف أدوات اإلعالم االجتماعي زاد من طلب النظم 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  العالم  يف  التعليمية 
املعلومات  جعل  خالل  من  التعليمية،  العملية  لدعم  اجلديدة 
متاحة يف أي مكان ويف أي وقت، وقد شجع ذلك، أيضاً، العلماء 
والباحثني على استكشاف واستخدام أدوات التفاعل اجلديدة 

االجتماعية. شبكاتهم  ضمن  الناس  مع  املعلومات  لتبادل 

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي يف املؤسسات 
التعليمية

يف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  استخدام  يف  زيادة  هناك 
يف  الفّعال  لدورها  البحثية،  واملؤسسات  واملعاهد،  اجلامعات، 

فريق مشروع «أستوديو العلو م» خالل زيارته التدريبية ملتحف اإلكسبلوراتوريوم يف سان فرانسيسكو التي استمرت ثالثة أشهر.
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هذه  وفرت  وقد  املختلفة.   املجتمعات  بني  ما  التواصل  دعم 
الوسائل العديد من األدوات للمتعلمني والباحثني التي عبرها 
ميكنهم توصيل أفكارهم وآرائهم وتبادل ومشاركة املعارف بني 
من  العديد  اليوم  وتُستخدم  اإلنترنت.   عبر  املتعلمني  مجتمع 
وسائل اإلعالم االجتماعي يف التعلم عبر اإلنترنت مثل املدونات، 
املفتوحة  والدورات  التبادل،  ومنتديات  االفتراضية،  والفصول 
واسعة النطاق على اإلنترنت (MOOCs)، مع إمكانية الوصول 
أو  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  خالل  من  األدوات  هذه  إلى 
األجهزة احملمولة.  وقد أضاف هذا، أيضاً، خصائص جديدة 
اتصاالت  إجراء  للطالب  ميكن  حيث  اإللكتروني،  التعلم  إلى 
تبادل  من  ميّكنهم  ما  مختلفة،  أماكن  يف  آخرين  طالب  مع 
األفكار واملوارد واخلبرات.  وحتى يف بيئات التعلم الرسمية، 
بيئة  التعلّم  جعل  يف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  ساعدت  فقد 
تشاركية واجتماعية وتعاونية، حيث ميكن ملجموعات الباحثني 

أو املعلمني التعاون واملشاركة يف خلق احملتوى.

الفصول  لتحويل  وسيلة  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  توفر 
على  مشجع  تفاعلي  فضاء  إلى  السلبية  التقليدية  الدراسية 
والتأمل  التعاون  خالل  من  النشط،  التعلّم  لتسهيل  االنخراط 

.(Joosten, 2012) الراجعة  والتغذية  واحلوار 

قامت  متنوع،  جمهور  إلى  الوصول  بهدف 
بتوظيف  التعليمية  املؤسسات  من  العديد 
وسائل اإلعالم االجتماعي (مثل فيسبوك، 
ومشاركة  املجتمع  مع  التفاعل  يف  وتويتر) 
يقوم  منها  بعض  وأنشطتهم،  أخبارهم 
القنوات  عبر  متعددة  حسابات  بإنشاء 
فمعهد  املختلفة.   واالجتماعية  اإلعالمية 
 ،(MIT) للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
مختلفة  صفحات  لديه  املثال،  سبيل  على 
العلوم  كلية  صفحة  فيسبوك:2  موقع  على 
املخ  أقسام  يف  والتحديثات  األخبار  (تنشر 
والكيمياء،  األحياء،  وعلم  املعرفية،  والعلوم 
للجمهور)،  والفيزياء  والرياضيات، 
ملركز  (تعود  اإلدراك  وعلوم  املخ  وصفحة 
املعريف  العلمية  والبحوث  األعصاب  علم 
والتعليم)، وصفحة قسم الفيزياء، وصفحة 
وصفحة  والهندسة،  النووية  العلوم  قسم 
تقود  التي   (MIT Technology Review)
املهمة،  التكنولوجيا  عن  العاملي  التحاُدث 
وتُنشر فيها مقاالت يكتبها موظفو املعهد.

لقد وفرت الشبكة االجتماعية مجموعة من األدوات التي ميكن 
أن تدعم استراتيجيات التعلّم التعاوني.  وتتضّمن القدرة على 
مع  اإللكترونية،  واملنصات  واحلائط  الدردشة،  من  االستفادة 
مع  يتفق  وذلك  الدراسة،  بشركاء  الفوري  االتصال  يف  تسهيل 

.(Heston, 2013) استراتيجيات التعلّم التعاوني

أما يف مجال البحوث، فقد أتاحت وسائل اإلعالم االجتماعي 
وميكن  معها.   الشريكة  بالشركات  التعليمية  املؤسسات  ربط 
قنوات  وفتح  والتعاون  األفكار  ومناقشة  التواصل  لألعضاء 
على  وعالوة  واملهنية،  األكادميية  املجتمعات  بني  ما  االتصال 
املجموعات  تشكيل  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  تدعم  ذلك، 
البحثية التي تشمل الطالب من تخصصات أكادميية مختلفة، 
تكوين  ميكنهم  املدرسني  أن  حيث  للطالب،  ميزة  هذه  وتعتبر 
الهتماماتهم  مجموعات بحثية متنوعة وإشراك الطالب وفقاً 
سجالتهم  لبناء  للطالب  فرصة  أيضاً،  يوفر،  وهذا  البحثية، 
واملشاريع  البحوث  يف  انخراطاً  أكثر  يكونوا  وأن  البحثية، 
العلمية، وبناء خبرتهم العملية خالل املرحلة األكادميية.  بعض 
اجلامعات تنشئ لكل كلية أو قسم مجتمعاً افتراضياً خاصاً بهم، 
كذلك ميكن بناء مجتمعات مشتركة بني األقسام املختلفة، ما 
يساعد يف تبادل اخلبرات واملعرفة.  على سبيل املثال، صفحة 
أو مجموعة متخصصة مبشروع بحثي متعدد التخصصات، قد 
تشمل الطالب يف علوم احلاسوب واملعلوماتية احليوية، وميكن 

فريق مشروع «أستوديو العلوم» خالل زيارته التدريبية ملتحف اإلكسبلوراتوريوم يف سان فرانسيسكو 
التي استمرت ثالثة أشهر.
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العدد 54-53
للطالب الذين ينتمون لهذا املجتمع أن يعملوا معاً على موضوع 
مشترك، وتبادل احملتوى التعليمي ذي الصلة واملوارد بسهولة 

مع باقي أفراد املجتمع.

يعتمد الباحثون األكادمييون، بشكل متزايد، على األدوات الرقمية 
  .(Lippincott, Hemmasi, & Lewis, 2014) عملهم  إلجناز 
تدعم  التي  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  من  كبير  عدد  وهناك 
والتعاون  األفكار  تبادل  فيها  مبا  املختلفة،  البحثية  األنشطة 
أيضاً  األدوات  هذه  تشمل  األبحاث.   نتائج  ونشر  والتنظيم 
يف  املشاركة  وأدوات  والندوات  اإلنترنت  عبر  االجتماعات 
تأليف الوثائق وجداول البيانات املشتركة.  وعالوة على ذلك، 
إلى  تهدف  التي  االجتماعية  الشبكات  من  متزايد  عدد  هناك 
تعزيز البحوث، كشبكة «ريسرش جيت» (ResearchGate) على 
تُسّهل  والباحثني  للعلماء  اجتماعية  شبكة  فهي  املثال،  سبيل 
مختلفة،  مواضيع  حول  واإلجابات  واألسئلة  األوراق  تبادل 
البحثية.   الفرق  وتشكيل  املتعاونني  على  العثور  يف  وتساعد 
املراجع  إدارة  برنامج  هو   (Mendeley) «مندلي»  برنامج 
 (Vivo) «فيفو»  وشبكة  أكادميية.   اجتماعية  وشبكة  البحثية 
هي شبكة اجتماعية تربط الباحثني يف اجلامعات واملؤسسات 
املشاركة فيها.  وشبكة «بارليو» (Parlio) هي شبكة اجتماعية 
األفراد  بني  األفكار  تبادل  تعزيز  إلى  تهدف  اإلنترنت  على 
حول القضايا التي تهمهم والتواصل املباشر مع بعض املثقفني 
الشبكة  وتهدف  العامة،  والشخصيات  املعاصرين  البارزين 
إلى تشجيع تبادل اآلراء واخلبرات التي تعزز الذكاء اجلمعي 

للمجتمع.  (Collective Intelligence)

لتحقيق االستفادة القصوى من وسائل اإلعالم االجتماعي يف 
تطوير  التعليمية  للمؤسسات  ينبغي  والتعليم،  البحوث  مجال 
كفاءات ومهارات الباحثني واملربني يف استخدام هذه األدوات، 
وتقنيات  أدوات  خللق  تدريبية  برامج  وضع  أيضاً،  ينبغي،  كما 
يسهم  أن  ميكن  والتعليم،  البحوث  يف  الستخدامها  جديدة 
ذلك يف حتسني نوعية التعليم، فضًال عن تسهيل التعاون بني 

والبحثية. األكادميية  املؤسسات 

الشبكات االجتماعية يف تعليم العلوم
منها  االجتماعي  اإلعالم  لوسائل  التفاعلية  اخلواص  جعلت 
واالتصال  له  والترويج  العلوم  يف  االهتمام  لزيادة  فعالة  أداة 
والتواصل العلمي.  وتوفر وسائل اإلعالم االجتماعي، مبا يف 
بني  ما  للتفاعل  غنية  مساحات  االجتماعية،  الشبكات  ذلك 
مستخدمي  عدد  يف  كبير  منو  وهناك  املختلفة.   املجتمعات 
الشبكة االجتماعية، وقد قامت العديد من املؤسسات األكادميية 
االجتماعية  الشبكات  بتوظيف  واملنظمات  البحوث  ومراكز 
.(Battrawi & Muhtaseb, 2014) العلوم  لنشر  عدة  بطرق 

وميكن أن يكون لشبكات التواصل االجتماعي دور مهم يف خلق 
بيئات تفاعلّية لتعلّم العلوم، وتقدمي سبل جديدة لتعليم العلوم 
من خالل تشجيع الطالب على املشاركة يف املناقشات اإليجابية 
حول مواضيع العلوم ذات الصلة، ما قد يساهم يف تبادل املعرفة 
وميكن    .(Battrawi & Muhtaseb, 2013) القيمة  العلمية 
التعاون  يف  فعاالً  دوراً  تلعب  أن  أيضاً،  االجتماعية،  للشبكات 
وتسهيل التفاعل ما بني الطالب واملعلمني والعلماء واجلمهور 
هي   3«(iDigBio) Biocollections» ،املثال سبيل  فعلى  العام، 
مكتبة رقمية متكاملة للمجموعات احليوية ممّولة من مؤسسة 
العلوم الوطنية، وتُسّهل مشاركة املجموعات، وتدعم العمل مع 
خالل  من  العلمي.   البحث  يف  اجلمهور  وإشراك  اجلماعات 
العينات  من  ملاليني  والصور  البيانات  توفير  يتم  املوقع،  هذا 
والوكاالت  البحثي،  للمجتمع  إلكتروني  بشكل  البيولوجية 
وتتضمن  العام.   واجلمهور  واملعلمني  والطلبة  احلكومية، 
وصوراً،  ميدانية،  ومالحظات  رقمية،  مجموعات  املعلومات 
وصوراً ثالثية األبعاد، ومعلومات عن الكائنات احلية املرتبطة 
بها، والتوزيع اجلغرايف، واملوائل البيئية، وعينات من احلمض 

النووي.

على  ينشطون  العلماء  من  متزايد  عدد  هناك  اليوم  وأصبح 
متابعتهم  للناس  ميكن  حيث  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
على  فعلهم  وردود  وتعليقاتهم  الفورية  مالحظاتهم  ومعرفة 
املتعلقة  والتحديثات  واالكتشافات  العلمية  األحداث  مختلف 
الفلكية  الفيزياء  عالم  املثال،  سبيل  فعلى  عملهم.   مبجال 
التلفزيوني  واملضيف  العلوم  ومدرس  تايسون،  ديغراس  نيل 
متابع  ماليني   3 من  أكثر  مع  تويتر  على  نشطاء  ناي،  بيل 
ناي  لـ  متابع  مليون  و1.91   ،(@NeilTyson) تايسون  لـ 
 (Kateman, 2014) كيتمان  وتشير    .(@TheScienceGuy)
إلى أن العلماء يف العصر الرقمي لديهم فرصة فريدة للتواصل 
والتفاعل املباشر مع اجلمهور عبر منصات اإلعالم االجتماعي 

االنخراط. على  ومشجع  وممتع  شّيق  فضاء  يف 

وميكن للجمهور العام، من خالل شبكات التواصل االجتماعي، 
أن يكون على اطالع على القضايا الدولية والعاملية املعاصرة 
واملشاريع،  والعرائض،  وااللتماسات  والفعاليات،  واملستمرة، 
يف  إضافياً  دوراً  األدوات  هذه  تلعب  أن  ميكن  كما  واملبادرات، 
احلشد اجلماعي لألحداث العلمية (Crowdsourcing) نتيجة 
املساهمة  على  والتحفيز  التفاعل  إثارة  يف  الفعال  لدورها 
ربط  يسهم  أن  وميكن   ،(Battrawi & Muhtaseb, 2013)
يف  واألنشطة  الفعاليات  بهذه  واجلمهور  واملعلمني  الطالب 
باملجتمع  املتعلمني  ربط  يف  واملساعدة  العاملي  الوعي  تعزيز 

العاملي. العلمي 
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لالتصال  واعداً  مكاناً  االجتماعي  التواصل  شبكات  وتعتبر 
االتصال  وأخصائيي  للعلماء  ميكن  حيث  العلمي،  والتواصل 
مباشرة  بنقاشات  اجلمهور  يشاركوا  أن  العلمي،  والتواصل 
حول األحداث بالتزامن مع احلدث العلمي، وعالوة على ذلك، 
ُمتّكن شبكات التواصل االجتماعي األفراد من خلق املنتديات 
أو الصفحات اخلاصة بهم، حيث ميكنهم الترويج للعلوم، وتتم 
شبكات  دور  تقييم  ومعارفهم.   زمالئهم  قبل  من  متابعتهم 
وزيادة  العلمية  الثقافة  ترويج  يف  وأثرها  االجتماعي  التواصل 
االهتمام بالعلوم، قد ميّكن املربني والباحثني من توظيف هذه 
ويف  العلوم  تدريس  يف  اعتمادها  عند  أفضل  بشكل  األدوات 
.(Battrawi & Muhtaseb, 2013) االتصال والتواصل العلمي

مشاهدة األحداث العلمية املباشرة كأداة للتعاون
والتوّسع  املباشر  البث  تقنيات  يف  التكنولوجي  التقدم  أدى 
يف  فّعال  بشكل  توظيفها  إلى  االجتماعي  اإلعالم  أدوات  يف 
مجال البحوث والتعليم.  وقد أصبحت خدمات البث املباشر 
متاحة للجمهور، حيث توفر التغطية املباشرة للحدث، ما يتيح 
العلمية  البيانات  مع  التعامل  والباحثني  والطالب  للمعلمني 
احلقيقية، وجمع املعلومات، والنقاش واالنخراط يف األحداث 

احلية. العلمية 

للمحاضرات  احلي  البث  االجتماعي  اإلعالم  أدوات  وتتيح 
واألحداث واالكتشافات العلمية وكاميرات مراقبة احليوانات.  
مجموعة  لديها   4،(Live Animals TV) مثل  املواقع،  وبعض 
متزايدة من كاميرات املراقبة احلية للحيوانات عبر اإلنترنت 
سبيل  على  احليوانات.   من  مختلفة  ألنواع  الفيديو  ومقاطع 
بثاً   5(EENet) اإلستونية  والتعليم  البحث  شبكة  توفر  املثال، 
لنباتات وحيوانات ومناظر طبيعية من إستونيا (كاميرات  حياً 
الطبيعة) التي يستطيع اجلمهور من خاللها أن يراقب حيواناً 
أو أكثر من أي مكان.  وكاميرات الطبيعة هذه ترصد أعشاش 

والدببة. الرمادية،  والفقمات  السوداء،  واللقالق  النسور، 

تنشر وكالة اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا)6 
ذلك  يف  مبا  الدولية،  الفضاء  محطة  من  حية  فيديو  لقطات 
مشاهد داخلية أثناء عمل الطاقم، ومشاهد لألرض يف بعض 
للعديد من األحداث  حياً  األحيان، وقد وفرت وكالة ناسا بثاً 
الفلكية مثل الكسوف، وعبور الكواكب واملذنبات والكويكبات، 
 7(Slooh) وتغطية حية لبعض األحداث املتعلقة مبهامهم.  ويعتبر
مثاالً آخَر خلدمة تلسكوب روبوتي متاح للجمهور، والفكرة منه 
 (Community Observatory) مجتمعي»  «مرصد  إنشاء  هي 
تُوّفر من خالله تغطية حية ألحداث علمية جتري يف السماء.  
األحداث  من  العديد  مشاهدة  األخيرة  اآلونة  يف  متت  وقد 

يف  مبا  االجتماعي،  اإلعالم  وسائل  عبر  لها  واحلشد  العلمية 
ذلك الكسوف الكلي للشمس يف العام 2012، ومراقبة مذنب 
الكويكب  وحتليق   ،(2000EM26) الكويكب  ومراقبة  أيسون، 
(DA14 2012) بجانب األرض، وهبوط مركبة كيريوستي روفر 

.(Battrawi & Muhtaseb, 2014) املريخ على 

ميكن لوسائل اإلعالم االجتماعي أن تكون أداة فعالة يف تعزيز 
يف  واملشاركة  والتعاون  املشاهدة  طريق  عن  اجلمهور  انخراط 
نقاشات مباشرة ومتزامنة ومرتبطة باألحداث العلمية.  هذه 
امليزة التي تسّهل استضافة الفعاليات التعليمية عبر اإلنترنت، 
قد تفتح الباب أمام العديد من التطبيقات احملتملة يف مجال 
إنشاء  إمكانية  هناك  ذلك،  على  وعالوًة  والبحوث،  التعليم 
مجموعات أو صفحات، كما مت وصفه سابقاً، متخصصة يف 
دور  باتخاذ  للطالب  للسماح  كالفلك،  معينة  علمية  مجاالت 

العلمية. األحداث  متابعة  يف  ونشط  فاعل 

وسائل  خالل  من  العلمية  لألحداث  احلشد 
االجتماعي التواصل 

ميكن من خالل احلشد عبر وسائل التواصل االجتماعي تعزيز 
التي  واحلمالت  العلمية  الفعاليات  يف  واملشاركة  العام  الوعي 
تطلقها املنظمات واملؤسسات التعليمية، وحيث أن وسائل اإلعالم 
االجتماعي تشجع على التفاعل واملساهمة، فإن احلشد ميثل 
 (Citizen science) املواطن  علوم  ملشاريع  واعداً  مكاناً  أيضاً 
بإتاحته للطالب واجلمهور املشاركة يف البحوث العلمية احمللية 
وميكن  احلقيقية،  العلمية  البيانات  جمع  خالل  من  والدولية، 
لكاميرات  احلشد  يف  االجتماعية  الشبكات  أدوات  استخدام 
الطبيعة واألحداث العلمية األخرى، وميكن، أيضاً، أن تُستخدم 
أدوات شبكات التواصل االجتماعي إلطالق حمالت لربط من 
يف  ويتعاونوا  املعلومات  يتبادلوا  لكي  مماثلة  اهتمامات  لديهم 

مجال بحوث متعلقة ببعض القضايا العلمية.

ميكن حتقيق االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعي بتوظيف 
بني الطالب يف التواصل مثل فيسبوك،  املواقع األكثر شيوعاً 
سبيل  على   ،(Joosten, 2012) النصية  احملادثة  مواقع  أو 
موقع  خالل  من   (Events) مناسبات  أو  أحداث  إنشاء  املثال، 
ولترويج  لإلعالن  الطرق  وأسرع  أسهل  أحد  أصبح  فيسبوك 
للمنضمني  يوفر  وهذا  الناس،  من  واسعة  ملجموعة  األحداث 
بل  احلدث،  هذا  حول  محادثات  إلجراء  فرصة  احلدث  لهذا 
وأثناء وبعد حصوله.  ميكن لألحداث عبر موقع فيسبوك أن 
لترويج  العلمي  والتواصل  االتصال  ألخصائيي  مفيدة  تكون 
األنشطة واألحداث العلمية، إضافة إلى أهميتها يف جمع من 
لديهم اهتمامات علمية مشتركة مرتبطة باحلدث العلمي.  وقد 
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تكن هناك ميزة إضافية يف ربط شبكات التواصل االجتماعي 
من  االستفادة  حيث  من  االجتماعي  اإلعالم  أدوات  ببعض 
من  واسعة  مجموعة  ومشاركة  األخرى،  واألدوات  املصادر 

املختلفة. االجتماعية  الشبكات  على  املجتمعات 

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي يف املتاحف
وسائل  استخدام  يف  االنتقال  على  الضوء  القسم  هذا  يسلّط 
لترويج  أداة  كونه  من  املتاحف،  قبل  من  االجتماعي  اإلعالم 
األحداث واملعارض إلى عالَم من التعليم التفاعلي ومحتوى ينتجه 
املستخدم (Fox, 2011).  شجعت وسائل اإلعالم االجتماعي 
جمهور املتاحف على االنخراط واملشاركة، كما شجعت العديد 
من املؤسسات التعليمية على تبني جماعات التعلم، حيث ميكن 
مختبراتهم،  داخل  من  اإلنترنت  عبر  بنقاشات  البدء  للباحثني 
املعروضة  للمعرفة  الترويج  املتاحف  على  للقيِّمني  ميكن  كما 
داخل املتحف (Kateman, 2012).  وسيتم إجراء البحوث حول 
للتعليم  كأدوات  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  واستدامة  جدوى 
واالتصال يف املتاحف، وامتداداً يف املؤسسات الثقافية األخرى 

.(Russo et al. 2007) كاملكتبات واملعارض واحملفوظات

استخدام  للمتاحف  ميكن   ،(2007) وآخرين  روسو  لـ  وفقاً 
تبادل  رئيسية:  طرق  ثالث  يف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل 
والزوار  املشتركة  االهتمامات  ذات  املجتمعات  بني  املعلومات 

الزوار  وتساؤالت  القضايا  على  الرد  املتاحف،  وأخصائيي 
محتوى  و/أو  جديدة  معرفة  خلق  املستخدمني،  ومجموعات 
منظور  من  املعروضات  تفسير  من  ُميّكن  جديد  رقمي  ثقايف 
االجتماعي  التواصل  شبكات  تلعب  أن  ميكن  كما  الزائر.  
يف حتفيز تفاعل احلضور ومشاركتهم، على سبيل  مهماً  دوراً 
خالله  من  ميكن  منتدًى  احلديث  الفن  متحف  يوفر  املثال، 
املتحف  مبحتوى  يتعلق  فيما  وخبراتهم  آرائهم  تبادل  للزوار 
األشكال  لهذه  وميكن    .(Kelly L., & Russo A., 2008)
العامة للمشاركة أن تؤثر يف جلب جمهور جديد وتزداد قيمتها 
إلى  إضافة  املتحف.   يطلقها  التي  املبادرات  أثر  حتديد  يف 
جتاربهم  ومناقشة  اآلراء  تبادل  من  اجلمهور  متكني  ذلك، 
املشتركة، يوفر رؤى مهمة تضاف إلى سجالت تلك املعروضات 
يف  جتاربهم  الشباب  يشارك  عندما    .(Russo et al. 2007)
التحرير  أشكال  من  بشكل  يباشرون  فإنهم  عامة،  منتديات 
وتصفية املعلومات خللق املعرفة، التي هي متاحة وذات مغزى 
لهم وألقرانهم.  كما ميكن استخدام أدوات اإلعالم االجتماعي 
دافعية  على  املتاحف  زيارة  أثر  لتقييم  بحثية  كمنصة  األخرى 
الطالب، والثقافة العلمية عند الفئات املستهدفة من الزائرين.

ثقافية  بيئة  ضمن  احملتوى  وعرض  إنشاء  على  الفرد  قدرة 
تبادل  يف  املتزايد  العاملي  االهتمام  تعكس  موثوقة -كاملتحف- 
يف  تغييرات  متثل  أنها  كما  واجلماعية.   الفردية  اخلبرات 

فريق مشروع «أستوديو العلو م» خالل زيارته التدريبية ملتحف اإلكسبلوراتوريوم يف سان فرانسيسكو التي استمرت ثالثة أشهر.
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باستخدام  رقمياً  املستخدمون  فيها  يتفاعل  التي  الطرق 
مناذج اتصال مختلفة: واحد لواحد (أي مستخدم ملستخدم)، 
اإلنترنت  صفحات  املستخدم-  مع  املتحف  (أي  للعديد  واحد 
الويكي)  املعرفة-  مع  املعرفة  (أي  للعديد  والعديد  واملدونات) 

.(Russo et al. 2007)

ميكن أن يتم التفاعل قبل زيارة املتحف عبر اإلنترنت عن طريق 
اجلوالت االفتراضية، وخالل الزيارة عن طريق مشاركة احملتوى 
مع املعارف والتأمالت، وبعد زيارة املتحف، من خالل مشاركة 
احملتوى واملناقشات مع الزائرين اآلخرين والتفكير والتأمل يف 
خبراتهم.  بعض املتاحف تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعي 
«البودكاست»  أو  الصوتي  والتدوين  والويكي،  املنتديات،  مثل 
إلثارة التفاعل، وتقوم متاحف أخرى بإدراج األجهزة احملمولة 
يف املعارض، على سبيل املثال، بعض املتاحف يتبنى تطبيقات 
 (Sparkatour) «على األجهزة احملمولة مثل تطبيق «سباركاتور
الذي هو منصة خللق جوالت متنقلة للمتاحف موجهة باجلهاز 
ومتوسطة  الصغيرة  املتاحف  التطبيق  هذا  وميّكن  احملمول، 
احلجم من خلق جوالت على مجموعاتهم الفنية موجهة بسهولة 

.(Fox, 2011) عبر الوسائط املتعددة يف اجلهاز احملمول

تستخدم  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  من  العديد  أصبحت 
قبل  من  الفعاليات  وترويج  التواصل  يف  أساسية  كأدوات 
املتاحف املختلفة، على سبيل املثال، متحف بروكلني لديه موقع 
على  وصفحة  اليوتيوب  موقع  على  وقناة  ومنتدى  إلكتروني 
موقع فيسبوك، وحساب على موقع تويتر، وحساب على موقع 
وإينستجرام  متبلر  مواقع  على  حسابات  إلى  إضافة  فليكر، 
الوطني  التصميم  ومتحف  معهم.   والتواصل  الزوار  جلذب 
(مؤسسة سميثسونيان) لديه مركز موارد للمعلمني يقدم موارد 
عبر اإلنترنت لربط املربني ببرامج املتحف، وخللق مجتمع من 
املمارسني يتشارك اخلبرات التعليمية، كما يقدم أمثلة ألفضل 
وميتلك  املتحف.   يف  والتعلم  التعليم  تصميم  يف  املمارسات 
ُميّكن املعلمني من التواصل مع  إلكترونياً  موقعاً  املتحف أيضاً 
.(Russo et al. 2007) بعضهم البعض لتبادل املعرفة ونشرها

حاالت من التعاون الرقمي
تُستخدم  التي  احلاالت  بعض  على  الضوء  القسم  هذا  يسلط 
فيها التقنيات الرقمية لتعزيز التفاعل والتعاون ما بني الطالب 

واملعلمني والباحثني والعلماء واجلمهور العام.

اإلنترنت  عبر  للتعّلم  الوطنية  املتاحف  مشروع 
املعرفية) (الرحالت 

اإلعالم  دور  على  الضوء  تسلط  التي  األمثلة  من  عدد  هناك 
االجتماعي يف توفير تكنولوجيا جديدة لتشجيع ودعم مشاركة 

الوطني  املتحف  ويتضمن  املتاحف.   زيارة  أثناء  املستخدمني 
التسعة  الوطنية  املتاحف  يشمل  اإلنترنت  عبر  تعلّم  مشروع 
احلرب  متحف  البريطاني،  (املتحف  املتحدة  اململكة  يف 
الطبيعي،  التاريخ  متحف  الوطني،  املعرض  اإلمبراطوري، 
متحف «رويال أروماريز» (Royal Armouries)، متحف السير 
متحف  واالس،  مجموعة  مودرن،  تيت  متحف  سواني،  جون 
 ،(WebQuests) معرفية  رحالت  إلنشاء  وألبرت)  فيكتوريا 
واملعلمني  للتالميذ  التسعة  املواقع  عبر  تعليمية  مصادر  توفر 

احلياة». مدى  و«املتعلمني 

االجتماعية  الشبكة  عبر  تطبيقاً  املشاركة  املتاحف  طّورت 
من  الذي   ،(Creative Spaces) اإلبداعية  املسافات  يسمى 
شأنه أن ميّكن املستخدمني من توثيق كيف ألهمت املجموعات 
للقيام بأنشطتهم اإلبداعية، كما ميكن املستخدمني من تبادل 
األفكار من خالل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وبخاصة 
عندما ترتبط هذه مبقتنيات املتاحف، كما ميكن للمستخدمني 
التواصل مع اآلخرين الذين لديهم اهتمامات مشتركة، والدخول 
يف حوارات وتشكيل مجموعات خاصة حول مواضيع محددة 

.(Royston, 2009)

والتقدمي  والتفكير  للتصّور  جديدة  طرقاً  التطبيق  هذا  ويوفر 
للطالب،  بالنسبة  معها.   والتفاعل  املعقدة  املوضوعات  وفهم 
املنهاج  على  قائمة  أنشطة  عن  عبارة  املعرفية  الرحالت  فإن 
كجزء  اإلنترنت  عبر  الشريكة  املتاحف  مجموعات  تستخدم 
املعرفية  الرحالت  تُشّجع  كما  وجذابة.   تفاعلية  جتربة  من 
األطفال على التفكير بشكل نقدي، واستخدام أغراض املتحف 
الرحالت  وتشجع    .(Royston, 2009) ومثيرة  جديدة  بطرق 
املعرفية املتعلمني على طرح أسئلة وإجراء حترياتهم اخلاصة، 
بني  ما  الروابط  وبناء  والتواصل  املعلومات،  مصادر  لتقييم 
للمعلمني  توفر  أنها  كما  الدراسي،  املنهاج  من  مختلفة  مناطق 
أنشطة قائمة على االستقصاء، من خالل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مع نهج شخصي للتعلّم، إضافة إلى مجموعة من 
املواضيع املتقاطعة مع املناهج الدراسية عبر املراحل الرئيسية 

املعرفة.8 وفروع 

تفاعل العالم والطالب: صور رواد الفضاء
نشرت وكالة ناسا يف الثالثني من كانون األول سنة 2014 مقاالً 
تلهم  الفضاء  رائد  «صور  عنوان  حتت  اإللكتروني  موقعها  يف 
اجليل القادم من العلماء»، واصفة كيف تساعد الصور امللتقطة 
من قبل رواد الفضاء يف إلهام اجليل القادم من العلماء.  ووفقاً 
للمقال، فقد استخدم املعلمون الصور امللتقطة من محطة الفضاء 
واجليولوجية  اجلغرافية  املفاهيم  فهم  على  الطالب  ملساعدة 
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كذلك  املفاهيم.   من  وغيرها  والبيئية 
الفضاء  رواد  من  يطلبوا  أن  للطالب  ميكن 
حتقيقاتهم،  لدعم  معينة  صورة  التقاط 
مدرسة  طالب  يستخدم  املثال،  سبيل  على 
كونيتكووت الثانوية يف نيويورك صور رواد 
الفوهات  ملقارنة  لألرض  امللتقطة  الفضاء 
الصدمية على األرض مع تلك املوجودة على 
وقد    .(Gaskill, 2014) األخرى  الكواكب 
ُقدمت هذه الصور من خالل برنامج «بعثة 
األرض وما بعدها (EEAB)،9 الذي يهدف 
التي  بالصور  وطالبهم  املعلمني  ربط  إلى 
منت  على  العاملون  الفضاء  رواد  التقطها 
محطة الفضاء الدولية.  ويهدف البرنامج 
األرض  دراسة  بحوث  مشاريع  تسهيل  إلى 
األصيلة التي يقودها الطالب، وإذا رغبوا، 
مع  األرض  على  املعالم  مقارنة  ميكنهم 

واملريخ. القمر  مثل  األخرى  الكواكب 

يقرب  ما  هناك  فإن  املقال،  لهذا  وفقاً 
محطة  من  ملتقطة  صورة  مليون   1.5 من 

العلمية.   الطالب  لتحقيقات  العام  للجمهور  متاحة  الفضاء 
مع  حتصل  التي  التغييرات  أيضاً،  الطالب،  حتقيقات  وحلّلت 
املائية،  واملسطحات  األرض،  على  اجلليدية  األنهار  يف  الوقت 
ويشير  نفسه.   للمكان  امللتقطة  الصور  باستخدام  والشواطئ 
بالعملية  يقتدي  «هذا  أن  إلى  البعثة  هذه  مدير  غراف،  بيج 
جديدة،  بيانات  على  للحصول  احملترفون  العلماء  يتبعها  التي 
يبدأ الطالب بالبيانات املوجودة، وإذا اكتشفوا أنهم بحاجة إلى 
بيانات إضافية لدعم أبحاثهم، ميكنهم تقدمي مقترح إلى «طاقم 
رصد األرض» يطلبون فيه أن يقوم أحد رواد الفضاء بجمع تلك 
البيانات»، وذلك من شأنه أن يخلق اتصاالً مباشراً وقوياً ما بني 

.(Gaskill, 2014) املدار  يف  الفضاء  ورواد  الطالب 

املوارد  من  متنوعة  مجموعة  بعدها»  وما  «األرض  بعثة  توفر 
والفرص للطالب واملعلمني، مبا يف ذلك فرص التطوير املهني 
للمعلمني، ومساحة مشتركة افتراضية حيث ميكن للمدرسني 
الويكي  استخدام  للطالب  وميكن  البعثة.   فريق  مع  التواصل 
لعرض أبحاثهم على اآلخرين، مبن يف ذلك العلماء احملترفون 
الذين يحتمل أن يكونوا مبثابة مرشدين لهم.  يربط البرنامج 
خالل  من  ناسا  وكالة  وخبراء  علماء  مع  أيضاً،  الطالب، 
االختيارية  األحداث  وهذه  اإلنترنت،  عبر  التفاعلية  الندوات 
ميكنهم  أسئلة  صياغة  على  الطالب  تّشجع  اإلنترنت  على 
لهم  وتُبني  والفضاء،  األرض  صور  باستخدام  عنها  اإلجابة 

كيف يستخدم العلماء هذه الصور إلجراء حتقيقاتهم اخلاصة.  
عبر  مؤمتر  يف  مدرسة   35 شاركت   ،2014 األول  تشرين  يف 
األرض  «دراسة  بعنوان  املشروع  أطلقه  (ويبينار)  اإلنترنت 
الفضاء»  رواد  قبل  من  الفضاء  من  ملتقطة  صور  طريق  عن 

.(Gaskill, 2014)

أركايد: أول تلسكوب فضائي متاح للعامة
متناول  يف  فضائي  تلسكوب  أول  هو   (ARKYD) أركايد 
يف  لألشياء  اجلودة  عالية  صور  اللتقاط  مصمم  اجلمهور 
مع  تصميمها  مت  الفضائية  املركبة  أن  هو  مييزه  ما  الفضاء.  
شاشة خارجية وذراع كاميرا، ما يتيح للمستخدم التقاط صور 
من أركايد بينما يدور حول األرض.  ويف العام 2013، أطلقت 
 10(Planetary Resources) «شركة تدعى «بالنيتاري ريسورسز
حملة عبر اإلنترنت لتمويل أول تلسكوب فضائي يف العالم على 
موقع كيك ستارتر كمحاولة إلشراك املجتمع بطريقة مثمرة.  
مهمتها األساسية هي تطوير مركبة فضائية روبوتية منخفضة 
التكلفة الستكشاف والتنقيب يف الكويكبات الغنية باملوارد التي 
ممكناً  هذا  جعل  نحو  األولى  اخلطوة  إليها.   الوصول  ميكن 
الكويكبات  لتحديد  أركايد  مركبات  من  أسطول  إطالق  هي 
التي أصبحت جاهزة ملزيد من االستكشاف، هذه املّيزة تفتح 
الباب للعديد من التطبيقات األخرى املمكنة يف مجال التعليم 

.(Moskowitz, 2013) والبحوث 
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على  السيطرة  من  املستثمرين  الشركة  هذه  متّكن  سوف 
ستبقى  للفضاء  صور  اللتقاط  دقيقة   30 ملدة  التلسكوب 
بحوزتهم.  وهذه التجربة ميكن أن تغير من طبيعة االستكشاف 
وقت  أي  من  تطوراً  األكثر  الفضاء  تكنولوجيا  جعل  خالل  من 
مضى متاحة للجمهور العام.  كذلك تبّني هذه التجربة إمكانات 
وسائل اإلعالم االجتماعي يف تعزيز علوم املواطن وربط العاّمة 
إلى  الوصول  إمكانية  توفير  وعند  الدولي.   العلمي  باملجتمع 
العام،  واجلمهور  والعلماء  للطالب  املتقدمة  التكنولوجيا  هذه 
سيكون هناك فرصة للجيل املقبل الستخدامها بطرق إبداعية 

متوقعة. وغير 

تعزيز علوم املواطن من خالل الرصد احلي
 (Citizen Science) املواطن  علوم  مشاريع  من  العديد  بدأت 
املشاركة  على  اجلمهور  لتشجيع  الرقمية  التقنيات  تستخدم 
من  هائلة  كميات  فرز  أو  جمع  طريق  عن  العلمي،  البحث  يف 
منّصة  هي   11(Zooniverse) زونيفيرس  العلمية.   البيانات 
إلكترونية لعلوم املواطن مملوكة ومدارة من قبل حتالف علوم 
ألكبر  موطن  وهي   ،(Citizen Science Alliance) املواطن 
وأشهر مشاريع علوم املواطن عبر اإلنترنت.  منت املنظمة من 
مشروع حديقة حيوان جاالكسي باألصل، وهي تستضيف اآلن 
عشرات املشاريع التي تسمح للمتطوعني باملشاركة يف البحث 

واسعة.   مشاركة  على  يعتمد  الذي  العلمي 
نشطة  مشاركة  زونيفيرس  مشاريع  تتطلب 
وقد  البحثية،  املهام  إلجناز  املتطوعني  من 
مت إطالق مشاريع من تخصصات متنوعة، 
وعلم  البيئة،  وعلم  الفلك،  علم  فيها  مبا 
وعلم  اإلنسانية،  والعلوم  اخللوي،  األحياء 

املناخ.

أطلقت زونيفيرس، مؤخراً، بعض املشاريع 
يف  املواطنني  العلماء  مشاركة  تتطلب  التي 
البحوث، من خالل مشاهدة البث املباشر 
مخصصة  مواقع  عبر  احليوانات  ألحد 
للبث احلي وتقدمي مالحظاتهم، على سبيل 
يف  البطريق  طيور  «مرصد  مشروع  املثال، 
املناطق النائية»،12 يسأل اجلمهور املساعدة 
البرية  للحياة  امللتقطة  صورهم  عنونة  يف 
كوكب  على  برودة  األكثر  املناطق  بعض  يف 
اجلنوبية،  القطبية  القارة  مثل  األرض 
املزيد  معرفة  بهدف  اجلنوبي،  واحمليط 
سمي  آخر  مشروع  البطريق.   أعداد  عن 
«الكندور الكاليفورني بحاجة ملساعدتكم»،13 

وهو مشروع يتعقب السلوك االجتماعي لـ كوندور كاليفورنيا، 
آثار  من  يعاني  أنه  حيث  باالنقراض،  املهددة  األنواع  من  وهو 
مشاهدة  املواطنني  العلماء  من  ويُطلب  بالرصاص.   التسمم 
صور الكندور التي اتخذتها الكاميرات التي تُفّعل عند احلركة 
لتحديد رقم الوسم لكل كوندور، وتسجيل سلوكها حول تغذيتها 
على اجلثث من أجل مساعدة العلماء يف حتديد إذا ما كان أكل 
الطيور أم السلوك االجتماعي يؤدي إلى التسمم بالرصاص.

مجتمع  يف  املسجلني  املتطوعني  عدد  وصل  شباط 2014،  يف 
البيانات  أدت  وقد  متطوع.   مليون  من  أكثر  إلى  زونيفيرس 
 60 من  أكثر  نشر  إلى  املختلفة  املشاريع  من  جمعها  مت  التي 
موقع إخباري يومي  ورقة علمية (Hall, 2014).  هناك أيضاً 
املشاريع  عن  معلومات  ينشر   (The daily Zooniverse)
االجتماعي. اإلعالم  وسائل  على  وجود  أيضاً  وله  املختلفة، 

اجلماعي  احلشد  حالة  هو  صلة  ذو  آخر  مثال 
«عقول  صفحة  يف  احليوانات  ملراقبة   (Crowdsourcing)
مبدعة» (Creative Minds)14 اخلاصة بالثقافة العلمية، حيث 
قامت الصفحة بتشجيع متتبعيها على استمرار مشاهدة كاميرا 
طبيعة تراقب عش العقاب يف إستونيا، وكان بإمكان املشاهدين 
أخذ صور للشاشة أثناء عملية الفقس، وعند التغذية اليومية 
لفراخ العقاب، واحملاوالت األولية للطيران.  متت متابعة كاميرا 
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مباشرة أخرى حلديقة حيوان ماغديبرغ15 يف أملانيا، حيث رصد 
متابعو الصفحة أنثى منر الثلوج يف الفترة األخيرة من احلمل، 
وقاموا بالتقاط الصور األولى لألشبال بعد الوالدة ومشاركتها 
على الصفحة.  أثار مشرفو الصفحة بعض األسئلة والنقاشات 
  .(Battrawi & Muhtaseb, 2013) احليوان  بسلوك  املتعلقة 
احلضور  بعض  عند  فعلياً  اهتماماً  الصفحة  مشرفو  الحظ 
إلى  إضافة  احليوانات،  بهذه  املرتبطة  اليومية  باملستجدات 
معنى  لها  املباشرة  للرؤية  كان  فقد  املباشرة،  املتابعة  جتربة 
لهذه  يحدث  كان  مباذا  يهتمون  فهم  املتابعني،  عند  مختلف 
احليوانات، وزاد البث املباشر انخراط املتابعني وشجعهم على 
املشاريع  من  النوع  هذا  يزيد  األفكار.   وتبادل  األسئلة  طرح 
شعور األفراد باملسؤولية جتاه البيئة والقضايا العلمية األخرى.

مشروع املوسوعي
من  كمحاولة   16(Polymath project) املوسوعي  مشروع  بدأ 
قبل عالم الرياضيات تيموثي غاور حلل مشكلة بحثية رياضية 
وبدأ  الرياضي،  للتعاون  كوسيلة  مدونته  واستخدم  العلن،  أمام 
التجربة التي أطلق عليها اسم «رياضيات تعاونية واسعة النطاق» 
يف شهر كانون الثاني من العام 2009.  وصف نيلسن املشروع 
بأنه «امتداد طبيعي لتعاون مفتوح املصدر يف الرياضيات»، وكان 
األمل أن يسهم عدد كبير من الرياضيني يف إيجاد احلل، وأن 
ذكاءهم اجلماعي من شأنه أن يجعل من السهل العمل على حل 
مشكلة بالعادة ما تكون صعبة.  بدأ غاور مشروع املوسوعي مع 
.(Nielsen, 2010) وصف للمشكلة التي هدف إلى إيجاد حل لها

يف تلك املرحلة، يف 1 شباط 2009، متت دعوة أشخاص آخرين 
للمساهمة بأفكارهم حول املشكلة.  يف غضون الـ 24 ساعة 
األولى بعد فتح غاور املنتدى للمناقشة، كتب ستة أشخاص24  
يف داللة على أشياء مقبلة، وجاء هؤالء املساهمون من  تعليقاً 
يف املدرسة الثانوية،  أربع دول يف ثالث قارات، وضموا معلماً 
وطالب دراسات عليا، وأربعة أساتذة رياضيات.  كان التعاون 
من  أكثر  مشاركة  ليشمل  تلت  التي  األسابيع  يف  واتسع  جارياً 

.(Nielsen, 2010) عشرين شخصاً 

وأدت  للغاية،  ناجحة  املشروع  هذا  من  األولى  املرحلة  كانت 
وسيلة  املوسوعي  مشروع  وكان  علميتني،  ورقتني  كتابة  إلى 
خالل  من  تدريجياً  حتسينه  ومت  علناً،  الرياضي  الفهم  لتبادل 

الناس. من  العديد  مساهمات 

وسائل اإلعالم االجتماعي لتبادل تعلم اللغات
توفر وسائل اإلعالم االجتماعي فرصة لتعلم اللغات وتبادلها 
وميكن  الدراسي.   الفصل  أو  املنزل  ترك  إلى  احلاجة  دون 
أي  ومن  وقت  أي  يف  اللغة  تعلم  أنشطة  يف  املشاركة  للمتعلم 

مكان.  وتشمل بعض أدوات اإلعالم االجتماعي مواقع تعليمية 
وشبكات اجتماعية، كما تشمل بعض األدوات تطبيقات تفاعلية 
توفر فرصة للتواصل مع أناس حقيقيني يتكلمون لغات مختلفة، 
ويُعتبر ذلك ميزة كبيرة، حيث أن التفاعل والتواصل يشكالن 

من تعلم اللغة. مهماً  جزءاً 

 (SMLL) االجتماعي  اإلعالم  عبر  اللغات  تعلم  منصة  تعتبر 
من األمثلة على استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي يف تعلم 
اللغة، وقد مت إنشاؤها يف األصل من قبل شركة «إديوم بلس» 
(Idiomplus) وهي شركة مقرها مدينة برشلونة، توّظف قنوات 
الطالب  ومتّكن  اللغات،  لتعلم  التفاعلية  االجتماعي  اإلعالم 
الشبكات  هذه  استخدام  أثناء  االتصال  مهارات  تطوير  من 
يف  ليشارك  فرصة  للمتعلم  الطريقة  هذه  توفر  االجتماعية.  
تعلمها  الهادف  اللغة  وممارسة  صلة  ذات  مباشرة  محادثات 
القنوات  املنصة  تربط  اخلبرة.   ذوي  من  مدرس  مبساعدة 
تطوير  من  الطالب  لتُمّكن  اللغة  بتعلم  التفاعلية  اإلعالمية 

.(Procter, 2014) اللغوية  واملهارات  االتصال  مهارات 

بعض مدارس تعليم اللغات األجنبية تستخدم مؤمترات الفيديو 
استخدام  ويُتيح  بالعالم،  الفصل  لربط   (Video conference)
الفرص  من  العديد  الدراسية  الفصول  يف  الفيديو  مؤمترات 
كذلك  الثقايف،  الوعي  وبناء  اللغة  تعلم  يف  الطالب  النخراط 
متكن مؤمترات الفيديو املتعلمني من التواصل مع معلمني من 

خبراتهم. من  واالستفادة  مختلفة،  أماكن 

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي يف وكالة ناسا
توّظف وكالة اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) 
اجلمهور  إلى  للوصول  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  من  العديد 
مبا  مختلفة،  رقمية  تكنولوجيا  وتُقدم  معه،  والتفاعل  العام 
واملدونات  والويكي  والفيديو  الصور  مشاركة  أدوات  ذلك  يف 
واملنتديات وتلقيمات الويب (Web feeds)، واملدونات الصوتية، 
إن)،  ولينكد  فيسبوك،  (مثل  االجتماعية  الشبكات  ومواقع 
املنتديات  من  وغيرها  تويتر)،  (مثل  الصغيرة  واملدونات 
حول  التحديثات  ونشر  اجلمهور  لربط  اإلنترنت  شبكة  على 
 120 من  أكثر  متابعة  للجمهور  ميكن  وبرامجها.17   بعثاتها 
أربع  حتت  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  متخصصة  قناة 
فئات: فريق ناسا ورواد الفضاء، بعثات ومواضيع ناسا، مراكز 

ناسا. وكالة  برامج  ناسا،  ومرافق 

هناك العديد من املواقع األخرى حتت فئة «التعاون مع ناسا» 
وموارد للجمهور، كما توفر ناسا العديد من  التي توفر فرصاً 
البيانات واملوارد للمعلمني والطالب والعلماء املواطنني والباحثني 
من خالل موقع «بياناتي من ناسا» (My NASA Data)18 على 



82

يهدف  مصدر  هو   (NASA TV) ناسا  وتلفزيون  اإلنترنت، 
لتوفير تغطية مباشرة لألنشطة واملهام العلمية التابعة للوكالة، 
فضًال عن توفير تسجيالت فيديو إلى وسائل اإلعالم والبرامج 
العام،  واجلمهور  والطالب  املعلمني  إلى  املوجهة  التثقيفية 
وكالة  على  الضوء  يسلط  تلفزيوني  برنامج  هو   «360 و»ناسا 
املتعلقة  واألحداث  القصص  ويروي  الزوايا،  جميع  من  ناسا 
بالتقنيات والبعثات، ويبّني أيضاً أثر تطوير تكنولوجيا الفضاء 
الناس  تساعد  أن  ميكن  التي  العامة  والتطبيقات  والطيران 
هنا على األرض.  صفحة فيسبوك وحساب تويتر التابعان لـ 
«مرصد ناسا لألرض» (NASA Observatory) يوّفران صوراً 
املرتبطة  واالكتشافات  القصص،  إلى  إضافة  ناسا،  وكالة  من 

.(NASA, 2015) والبيئة  باملناخ 

 (NASA Curiosity) كيوريوسيتي»  «ناسا  صفحة  تختص 
بتغطية التحديثات املتعلقة مبركبة كيوريوسيتي روفر التي هي 
جزء من مهمة إرسال مختبر علوم املريخ التابع لوكالة ناسا.  
كذلك صفحة فيسبوك اخلاصة مبهمة «بعثات قياس الهطول» 
تعنى مبشاركة املعلومات التي تنقلها األدوات املتقدمة احملمولة 
يف الفضاء، والتي تقيس األمطار والثلوج على الصعيد العاملي.  
زحل  لكوكب  كاسيني  ببعثة  اخلاصة  فيسبوك  صفحة  وتتتبع 
أحدثت  التي  زحل  كوكب  استكشاف  يف  كاسيني  بعثة  أخبار 
البعثة  هذه  وأقماره.   وحلقاته  الكوكب  إلى  نظرتنا  يف  ثورة 

هي مشروع تعاون ما بني وكالة ناسا ووكالة الفضاء األوروبية 
.(NASA, 2015) اإليطالية  الفضاء  ووكالة 

خامتة
التكنولوجيا  دور  فهم  يف  املساهمة  إلى  الفصل  هذا  هدف 
الرقمية يف تعزيز التفاعل والتعاون يف مجال البحوث والتعليم.  
الرقمي  التعاون  أدوات  بعض  عن  قصيرة  حملة  الفصل  وقدم 
يف  بحث  ثم  والبحثية،  التعليمية  املؤسسات  يف  املستخدمة 
حيث  نشط،  تعلم  بيئات  خلق  يف  االجتماعي  اإلعالم  دور 
ميكن للطالب االنخراط يف النقاشات والتفاعل مع املدرسني 
والباحثني والعلماء والعامة.  كما قّدم هذا الفصل العديد من 
والباحثني  واإلداريني  واملدربني  للمعلمني  والتوصيات  األمثلة 
والتعلّم.   التعليم  تقنيات  دراسة  يف  املهتمني  األكادمييني 
والقضايا التي متت مناقشتها واألمثلة املقدمة تسلطان الضوء 
حدوث  كيفية  تغيير  يف  الرقمية  التكنولوجيا  إمكانيات  على 
التعلم، وكيفية إجراء البحوث.  ومع ذلك، فإن التطوير املستمر 
التعاون  أدوات  من  املتزايد  والعدد  الرقمية،  التكنولوجيا  يف 
الرقمي، يؤكدان على احلاجة إلى إجراء مزيد من البحوث يف 
هذا املجال.  البحث يف التقنيات الرقمية األكثر فعالية تربوياً 
يف سياقات مختلفة، ومعرفة املزيد عن األدوات املرتبطة بها، 
تعزيز  يف  التقنيات  لهذه  األمثل  االستخدام  فرص  من  يزيدان 

العالم.  أنحاء  جميع  يف  املعرفة  وتبادل 
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العدد 54-53

 الهوامش:
 Digital Collaboration in» :1  نشــر هــذا املقــال ألول مــرة باللغــة اإلجنليزيــة بعنــوان
رامــي  للباحــث  اخلامــس،  الفصــل   -  «Educational and Research Institutions
 Cultural, Behavioral, and Social Considerations in كتــاب:  مــن  محتســب 
مــن  ونشــر   ،Hyunkyung Leeو  Ayse Kok للكاتبــني   ،Electronic Collaboration
 www.igi-global.com .IGI Global Disseminator of Knowledge, 2016 ِقَبــل 
ــة رؤى تربويــة.  ومتــت  ــة، ونشــره يف مجل ــه إلــى اللغــة العربي وقــد ارتــأى الباحــث ترجمت

ترجمتــه ونشــره باالتفــاق مــع الناشــر.
This article was originally published in English under the title “Digital 
Collaboration in Educational and Research Institutions”, in Cultural, 
Behavioral, and Social Considerations in Electronic Collaboration, Kok, A., 
& Lee, H. (eds.), Copyright 2016, IGI Global. Translation by permission of 
the publisher.
2  http://connect.mit.edu/ 
3  https://www.idigbio.org 
4  http://www.liveanimals.tv/
5  http://www.eenet.ee/eenet/eenet_en
6  http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv
7  http://events.slooh.com/
8  http://www.aitchisonmedia.net/nmolp/
9  http://ares.jsc.nasa.gov/education/eeab/index.cfm
10  http://www.planetaryresources.com/
11  https://www.zooniverse.org/
12  http://www.penguinwatch.org 
13  http://www.condorwatch.org 
14  https://www.facebook.com/creativeminds00
15  http://www.zoo-magdeburg.de/
16  http://polymathprojects.org/
17  http://www.nasa.gov/socialmedia
18  http://mynasadata.larc.nasa.gov/

املصطلحات األساسية والتعريفات:
استخدام األدوات واألجهزة والقنوات الرقمية يف التعاون والتفاعل وتبادل املعرفة وإدارة التعاون الرقمي:

املعلومات.
مجموعة من األدوات والتطبيقات التي تسمح للمستخدمني بإنشاء وتبادل احملتوى والتفاعل يف وسائل اإلعالم االجتماعي:

مجتمعات افتراضية عبر اإلنترنت.
منصة على اإلنترنت مت تصميمها للسماح للمستخدمني ببناء شبكاتهم االجتماعية، يتم من شبكات التواصل االجتماعي:

خاللها التفاعل وبناء مجتمعات خاصة بهم.
األبحاث العلمية التي يساهم بها -بصورة كاملة أو جزئية- العلماء الهواة أو غير املختصني.علوم املواطن:

استخدام أدوات البث املباشر عبر وسائل اإلعالم االجتماعي بهدف احلصول على املعلومات يف الرصد احلي:
الوقت احلقيقي.

هو عملية جمع أو االستعانة باجلماهير بغية احلصول على خدمة أو معلومات، من خالل أدوات التعهيد اجلماعي:
عبر اإلنترنت.

شبكة من الناس يشتركون يف األهداف أو االهتمامات نفسها، ويتواصلون من خالل شبكة مجتمع اإلنترنت:
اإلنترنت.

ان لتطوير البحث والتعليم يف العلوم مشروع وليد وهيلني القطَّ
ان برنامج البحث والتطوير التربوي - مؤسسة عبد احملسن القطَّ

ملتحف  التدريبية  زيارته  خالل  العلوم»  «أستوديو  مشروع  فريق 
أشهر. ثالثة  استمرت  التي  فرانسيسكو  سان  يف  اإلكسبلوراتوريوم 
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