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تقّوي التعلم عبوية في الجامعة األميركية في بيروت تُظهر أن اللُ دراسة 

 واالنخراط في صفوف التعليم العالي

 
 التعليمنظّم مركز التعليم والتعلّم في الجامعة األميركية في بيروت المؤتمر الدولي الخامس حول 

شباط الجاري. وخالل المؤتمر  7و 6م العالي وذلك يومي الجمعة والسبت، الين في التعليوالتعلم الفعّ 

 َعرض البحاثة المشاركون أبحاثهم المستمرة لتعزيز مشاركة الطالب واهتمامهم في الصفوف.

ات الملتيميديا رضت في المؤتمر، برز االعتماد على  تقنيّ وفي عدد من األوراق البحثية التي ع  

نات االلكترونية و الفايسبوك في دة. وشملت هذه األبحاث استخدام المدوّ ووسائل االعالم الجدي

التدريس؛ وإنتاج األفالم الوثائقية في دروس العلوم، واعتماد أدوات التعلم التفاعلي، بما في ذلك التعلم 

اإللكتروني، وعقد صفوف دراسية خارج قاعة الصف، وإقامة برامج دراسية مع جامعات  أ خرى في 
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وهي  ، (gamification)وقالت أستاذة مهارات التواصل باللغة االنكليزية ياسمينا النجار أن اللعبوية

ببساطة تعني استعمال آليات اللعب ولكن في سياقات أخرى، شّكلت وسيلة ناجحة لتعزيز التعلّم 

التي تميّزاللعب. وقالت إنها  واالنخراط بواسطة ما تزخر به  من المرح والتنافسية والمكافأة والقوانين

 متها في األدب والكتابة والتواصل.استعملت اللعبوية بنجاح في ثالثة صفوف انكليزية علّ  ذاتها هي

لومات عوقد نظّم مركز التعليم والتعلّم في الجامعة هذا المؤتمر بالتعاون مع خدمة تكنولوجيا الم

 وبرنامج مهارات التواصل في الجامعة.

آليات اللعب )فضول وتجميع عبوية التي تستخدم  بين الل   لباحثة النجار إلى أن هناك فرق  وقد لفتت ا

نة حيث يعتمد التعليم على اللعب. وقالت عبَ واستكشاف وسيطرة، وغيرها( لتحفيز المشاركة، وبين اللَ 

قد ال تشمل أي لعبة في نة تشمل ألعاباً ترتبط بتعليم مهارات أو معارف معينة، فيما اللعبوية عبَ أن اللَ 

الصف بل هي تتناول االنخراط وتعزيز التعلم وتحفّز الطالب على العمل الجاد بما في ذلك من مرح. 

على صف ما ال يتم بسهولة وال ينجح بالمقدار ذاته لكل أنواع  ى أن تطبيق اللعبويةلولفتت النجار إ

احر. فذلك يقتضي مقاربة وفروضاً ل ضجر الطالب إلى شغف بسحر سالصفوف والتعليم، وال يحوّ 

حدث تغييراً واضحاً في حماسة الطالب وتطبيقات معينة. لكنها قالت أن تطبيق اللعبوية في الصف ي  

 وتفاعلهم، ويحقق أفضل النتائج في الصفوف التي تتطلب تفاعالً قوياً بين الطالب. 

ألقاها البروفسور ميلتون  هذا وقد شمل المؤتمر ورشات عمل وملخصات بحثية ومحاضرة رئيسية

 كوكس من جامعة ميامي، فلوريدا.

 



  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  تدريسية، جامعة بحثية   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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