
التصنيف النموذجي للتبادل االفتراضي
آب 2021



شكر وتقدير

تود مبادرة ستيفنز أن تتوجه بالشكر للذين ساهموا يف قامئة املراجع املذيّلة هذه، بدءا برشكائنا يف مجال التبادل االفرتايض يف ورلد لورنينغ، 
ومعهد ويليام دافيدسون يف جامعة ميشيغان، و إمباتيكو و سوليا.  فقد كانت مالحظاتهم الحصيفة والتزامهم مبشاركة التفاصيل املتعلقة 
بتجاربهم يف مجال التبادل االفرتايض ذات قيمة عالية. كام خصص العديد من أعضاء فريق مبادرة ستيفنز حيزا مهام من وقتهم لإلدالء 
باقرتاحاتهم لتجويد هذا العمل، مام ساهم بشكل كبري يف تحسني املنتج النهايئ. ستبذل املبادرة قصارى جهدها إلدراج املزيد من اآلراء 
التي ترد عليها ليتسنى االستعانة بفائدتها مستقبال كجزء من هذه الوثيقة، وكذلك االستفادة من وصفها الدقيق ملا يحدث من تطورات. 

كام نعرب عن امتناننا ملجموعة جايك عىل تصميم هذه الوثيقة.

تحظى مبادرة ستيفنز برعاية وزارة الخارجية األمريكية ، وبتمويل من حكومة الواليات املتحدة ، ويديرها معهد 
آسنب. كام أنها تتلقى الدعم من مؤسسة عائلة بيزوس وحكومتي املغرب واإلمارات العربية املتحدة.
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مقدمة

تهدف مبادرة ستيفنز إىل تزويد جميع الشباب باملعرفة واملهارات والخربات التي يحتاجونها للنجاح يف عامل يزداد ترابطا. ولتحقيق هذا الهدف، 
تعمل املبادرة عىل بناء مجال التبادل االفرتايض، وهو أسلوب حديث يستخدم التكنولوجيا لربط الشباب حول العامل من أجل التعلم والعمل 
املشرتك. يعد إنشاء املعرفة وتبادل املعلومات حول مجال التبادل االفرتايض ركيزة اسرتاتيجية ومحورية لعمل املبادرة. تلعب املبادرة دور الرائد 
الفكري يف مجال التطوير هذا من خالل سد ثغرات البحث ، ومشاركة املوارد ووجهات النظر ، وإصدار التوصيات باعتامد املامرسات الواعدة ، 

والتقليل من الحواجز التي تحول دون ولوج هذا املجال.

إن استخدام لغة أكرث اتساقا ملن شأنه أن يساهم يف بلوغ مجال التبادل االفرتايض مرحلة النضج. إذ تختلف املصطلحات املستخدمة لوصف 
التبادل االفرتايض ومكوناته اختالفا كبريا، مام يقلص من متاسك املجال ووضوحه ويعيق انتشاره عىل نطاق واسع. إن وضع مصطلحات مشرتكة 
وفهم مشرتك للمفاهيم األساسية يساعدا املامرسني والباحثني عىل فهم أنواع املبادالت القامئة، وكيفية إجرائها، وما هو مطلوب لتنفيذها. تشرتك 
التبادل االفرتايض وفتح  مبادرة ستيفنز يف هذا التصنيف، مبا يف ذلك مرسد املصطلحات، يف محاولة لرفع مستوى الفهم املتبادل بني مامريس 

إمكانية تطوير أوسع لهذا املجال.

والتبادل االفرتايض هو مجال يف غاية التعقيد، بحيث ال ميكن وصفه يف إطار مبسط أو صارم. لذلك ال تتضمن هذه الوثيقة جميع املصطلحات 
أو املفاهيم التي قد تهم كافة املعلمني أو املامرسني. عىل سبيل املثال، يف الجزء املتعلق مبكونات اإلطار، تشمل » الخصائص الدميغرافية الرئيسية 
للمشاركني » أعامر املشاركني، واملوقع الجغرايف، واملستوى التعليمي « ولكنها ال تتضمن العوامل األخرى التي قد تكون ذات أهمية. يحتوي 
املرسد عىل العديد من املصطلحات الشائعة ولكنه ليس شامال بأي حال من األحوال. وقد تم تعريف املصطلحات الواردة أدناه من منظور مبادرة 
ستيفنز وال تعكس وال ميكن أن تعكس توافقا يف اآلراء لدى عموم مجتمع التبادل االفرتايض. تقر املبادرة بأوجه القصور هذه، وستسعى جاهدة 

لتجويد هذا املرشوع يف النسخ املقبلة من خالل املناقشات البناءة داخل مجتمع التبادل االفرتايض.
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مرسد    املصطلحات

التعلم ونتائج  البيداغوجية وأهداف  املنهجية  التبادل االفرتايض لوصف املامرسة  الشائعة املستخدمة يف مجال  القامئة املصطلحات  تتضمن هذه 
الربنامج. تنتمي بعض املصطلحات إىل تخصصات أكادميية أو برامج تعليمية أخرى، وبعضها يقترص استخدامه عىل مجال التبادل االفرتايض. اعتمدت 

املبادرة قدر اإلمكان تعاريف وضعت من قبل بعض املؤسسات أو الخرباء أو قادة الفكر وربطت عن طريق وصلة تشعبية مبصدر التعريف.

التعلم يف القرن 21: منهج يف التعلم يركز عىل املهارات واملعرفة والخربة التي يحتاجها الشباب للنجاح يف مجاالت العمل والحياة واملواطنة يف   .1
عامل مرتابط عامليا ورقميا. وتشمل هذه املهارات الحياتية واملهنية: مهارات التعلم واالبتكار؛ مهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا )ترتبط مهارات 
التعلم يف القرن 12 ارتباطا وثيقا مبحو األمية الرقمية( ؛ واإلملام باملواد واملوضوعات الرئيسية ، ال سيام ما يتعلق باملوضوعات متعددة التخصصات. 
غالبا ما توصف املهارات املحددة التي تشملها األصناف العامة املذكورة أعاله بكونها أهم مهارات القرن 21. يشمل التعلم يف القرن 21 مقاربات 
معينة للتعامل مع املعايري والتقييم واملناهج والتدريس والتطوير املهني وبيئات التعلم. للمزيد من االطالع، راجع املوارد التي وضعتها شبكة الرشاكة 

من أجل تعلم القرن 21 )رابط(.

النشاط: أحد عنارص برنامج التبادل االفرتايض املخطط لها مسبقا والذي ينخرط فيه املشاركون.  .2

مخطط األنشطة: تعليامت مكتوبة وتوجيهات ومالحظات يستخدمها امليرسون أو املنظمون لتنظيم برنامج التبادل االفرتايض. يشار إليها أحيانا   .3
بتصميم الوحدة الدراسية. تستخدم أحيانا بنفس معنى املنهاج الدرايس.

الخريجون: األشخاص الذين وفقوا يف استكامل برنامج التبادل االفرتايض بشكل مجد ويتفق مع الضوابط التي وضعتها الجهات املنظمة. يصبح   .4
املشارك خريجة أو خريجا عند انتهاء الربنامج.

التطبيق: برمجية معلوماتية تستخدم لتنفيذ عنرص أو أكرث من مكونات برنامج التبادل االفرتايض. )انظر التكنولوجيا واملنصة.(  .5

التقويم: تحليل لتأثري برنامج التبادل االفرتايض عىل بلوغ النتائج املرجوة، مثل مكتسبات املشاركني من حيث املعرفة واملهارات واملواقف.   .6
يختلف عن التقييم ولكنه مرتبط به.

غري متزامن: يحدث يف أوقات مختلفة. عادة ما تكون أنشطة التبادل االفرتايض غري املتزامنة هي تبادل الرسائل املكتوبة أو أرشطة الفيديو أو   .7
)أو إىل مجموعة( خالل فرتة زمنية دون اشرتاط  إرسالها من مشارك إىل آخر  أيضا  إلكرتوين مشرتك. ميكن  أو منتدى  املنشورة عىل موقع  الصور 
مشاهدتها من قبل املشاركني اآلخرين أو الرد الفوري عليها. يشمل التبادل الغري متزامن إنشاء رسالة وإرسالها ، واستالم الرسالة ومشاهدتها من قبل 
املشاركني اآلخرين ، ثم الرد أو التعقيب من أولئك الذين شاهدوا الرسالة أو استلموها. مجرد إرسال رسالة أو مجرد مشاهدة رسالة بدون تبادل بني 

االتجاهني ال يعد تبادال افرتاضيا. )انظر متزامن.(

التعلم الدويل التعاوين عرب اإلنرتنت )COIL(: مصطلح يرتبط ارتباطا وثيقا بالتبادل االفرتايض ويستخدم أحيانا بنفس املعنى. وقد أعطته   .8
جامعة والية نيويورك التعريف اآليت: »منهجية تعليمية وتعلمية متنح اسرتاتيجيات للعمل الدويل تكون مبتكرة ومالمئة من حيث الفعالية والتكلفة. 
املندمجة ومتعددة  التعلم  بيئات  الخارج من خالل  الجامعات والطلبة ونظرائهم وأقرانهم يف  أساتذة  التفاعل بني  القبيل  الربامج من هذا  تعزز 
الثقافات وتدرس بشكل مشرتك عرب اإلنرتنت، مع الرتكيز عىل التعاون التجريبي بني الطلبة. يف منوذج كويل، يسجل الطلبة من مختلف البلدان يف 
دورات مشرتكة لدى أساتذة جامعيني من كل دولة، والذين يشاركون يف التدريس وإدارة الدورات الدراسية. منوذج كويل ال يعمل فقط عىل نرش 
الدورات الدراسية التي يشرتك فيها الطلبة من دول مختلفة يف فصل درايس واحد عرب اإلنرتنت. بل يحض أيضا عىل إنشاء بيئات تعليمية متكافئة 
حيث يعمل املكونون معا إليجاد منهاج مشرتك يعتمد عىل دورات دراسية أكادميية متينة تقوم باألساس عىل التعلم التجريبي  والتعاوين بني الطلبة. 
قد تكون الفصول افرتاضية بالكامل أو قد متزج بني أمناط مختلفة إىل جانب جلسات تقليدية حضورية تجري يف كال املؤسستني، بينام ينجز العمل 

التعاوين بني الطلبة عرب اإلنرتنت.  )مقتبس من املوقع اإللكرتوين  SUNY COIL : الرابط(.

http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
https://coil.suny.edu/about-suny-coil/
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ساعات االتصال: عدد ساعات االتصال املتزامن واالتصال الغري متزامن واألنشطة األخرى ذات الصلة لصنف معني من املشاركني يف تبادل   .9
افرتايض عىل مدى برنامج بكامله. عىل سبيل املثال ، ميكن أن يشمل برنامج التبادل االفرتايض 6 ساعات من االتصال املتزامن و 18 ساعة من االتصال 

الغري متزامن ملدة إجاملية تبلغ 24 ساعة. )انظر الحجم الزمني.(

مجال املحتوى: يعرفه مرسد مصطلحات إصالح التعليم عىل أنه: “مجال محدد للمعرفة واملهارة يف برنامج أكادميي.” )رابط( غالبا ما تركز   .10

برامج التبادل االفرتايض عىل مجال واحد أو أكرث من مجاالت املحتوى، والتي غالبا ما يشار إليها باملادة أو املوضوع.

املنهاج الدرايس: يعرفه مرسد مصطلحات إصالح التعليم عىل أنه: “الدروس واملحتوى األكادميي الذي يتم تدريسه يف مدرسة أو يف دورة أو   .11

برنامج معني ... ميكن أن يشمل املنهاج األهداف التعلمية والوحدات والدروس ، والوثائق ، والتقييامت ، وغري ذلك من مكونات عملية التعلم”. 
ميكن أن يتضمن منهاج التبادل االفرتايض وصفا لكيفية تفاعل املشاركني وتعلمهم وعملهم بشكل مشرتك. هناك استخدامات متعددة لهذا املصطلح 
بحسب السياق، مام قد يؤدي إىل بعض االلتباس. يستخدم بعض مامريس التبادل االفرتايض مصطلحات “املنهاج” ومخطط األنشطة بنفس املعنى. 

)الرابط(

محو األمية الرقمية: تصفه جامعة كاليفورنيا الجنوبية : “بالقدرة عىل إيجاد املحتوى وتقييم خصائصه ومشاركته وإنشائه بواسطة اإلنرتنت.”   .12

)الرابط( تشمل املهارات ذات الصلة: املهارات الوظيفية، اإلبداع، الفكر النقدي والقدرة عىل التقييم، التفاهم الثقايف واالجتامعي، العمل املشرتك، 
القدرة عىل العثور عىل املعلومات وانتقائها، التواصل الفعال، وسالمة اإلنرتنت )الرابط(. ترتبط محو األمية الرقمية ارتباطا وثيقا مبفهوم مهارات 

التعلم يف القرن 21.

الحجم الزمني: الزمن الذي يستغرقه صنف معني من املشاركني يف االتصال املتزامن و الغري متزامن واألنشطة األخرى يف إطار برنامج التبادل   .13

االفرتايض. ميكن أيضا أن يشار إىل الحجم الزمني بساعات االتصال. عىل سبيل املثال، ميكن أن يشتمل برنامج التبادل االفرتايض عىل 6 ساعات من 
االتصال املتزامن و 18 ساعة من االتصال الغري متزامن ، ويكون بذلك إجاميل الحجم الزمني 24 ساعة. واملصطلح يختلف عن املدة رغم وجود عالقة 

بينهام.

املدة: طول الفرتة الزمنية التي يشارك خاللها املشارك العادي يف أنشطة برنامج التبادل االفرتايض. عىل سبيل املثال ، تجرى الربامج عادة عىل   .14

مدار فرتة ترتاوح من عدة أسابيع إىل بضعة أشهر. هذا املفهوم مرتبط بالحجم الزمني و / أو ساعات االتصال ولكنه يختلف عنهام.

بعد عرب  ويتواصالن عن  لغتني مختلفتني  يتحدث شخصان  االفرتايض حيث  والتبادل  التعلم  أشكال  اإللكرتوين: شكل من  /الرتادف  االلتقاء   .15

الوسائل التكنولوجية لتعلم ومامرسة لغة كل منهام.

التوأمة اإللكرتونية: مصطلح وثيق الصلة باملصطلح األوسع التبادل االفرتايض. يعرّف االتحاد األورويب eTwinning التوأمة اإللكرتونية بأنها   .16

»منصة للموظفني )املدرسني واملعلمني  و أمناء املكتبات ، وما إىل ذلك(، الذين يعملون يف مدرسة بإحدى الدول األوروبية املعنية ، للتواصل والتعاون 
وتطوير املشاريع واملشاركة« مع أقرانهم داخل املجموعة األوروبية. )الرابط(

التقييم: عملية منهجية تقوم عىل جمع وتحليل البيانات لتحديد مزايا أو منفعة أو قيمة أو أهمية نشاط أو برنامج ما. )مقتبس من جمعية   .17

التقييم األمريكية: الرابط( ميكن أن يعتمد التقييم عىل عدة منهجيات ومقاربات ويهدف إىل تحقيق مستويات مختلفة من الدقة حسب السياق. 
مختلف عن التقويم ولكنه مرتبط به.

امليرس: الشخص الذي يلعب دورا فعاال يف تحقيق التواصل البناء بني املشاركني يف التبادل االفرتايض. أحيانا ولكن ليس بالرضورة يكون امليرسون   .18

مربني. يركز دور التيسري بشكل أساس عىل متكني املشاركني من القيام بدور نشط يف تشكيل التجربة ويختلف عن التدريس أو إلقاء املحارضات. 

الكفاءة العاملية: كام حددتها الجمعية اآلسيوية: »يتمحور مفهوم الكفاءة العاملية حول املعارف واملهارات التي يحتاجها الطلبة يف القرن 21.   .19

ميتلك الطلبة ذوو الكفاءة العاملية املعارف واملهارات الالزمة التي متكنهم من:

استكشاف العامل: الطلبة ذوو الكفاءة العاملية يتميزون بالوعي وحب االطالع واالهتامم مبعرفة العامل وطرق اشتغاله.	 

اإلقرار بوجود وجهات نظر: يدرك الطلبة ذوو الكفاءة العاملية أن لديهم وجهة نظر معينة، وأن اآلخرين قد يشاطرونهم وقد ال يشاطرونهم 	 
إياها.

إيصال األفكار: ميكن للطلبة ذوو الكفاءة العاملية التواصل بشكل فعال، بطريقة شفهية أو غري شفهية، مع عدة أنواع من املتلقني.	 

https://www.edglossary.org/content-area/
https://www.edglossary.org/curriculum/
https://rossieronline.usc.edu/digital-literacy-teacher-toolkit/
https://rossieronline.usc.edu/blog/digital-literacy-myths/
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.eval.org/p/bl/et/blogid=2&blogaid=4
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التدخل بشكل عميل : يتمتع الطلبة ذوو الكفاءة العاملية باملهارات واملعارف ليس فقط للتعرف عىل العامل، ولكن أيضا إلحداث تغيري يف 	 
العامل .)الرابط(

والتنمية 	  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  )الرابط(  األمريكية  التعليم  وزارة  مثل  العاملية،  بالكفاءة  تتعلق  عمل  أطر  أخرى  منظامت  طورت 
)الرابط(.

“يسخر  العاملي  الرقمي  التبادل  االفرتايض.  بالتبادل  وثيقا  ارتباطا  ويرتبط  العاملية  املدن  منظمة  أحدثته  مفهوم  العاملي:  الرقمي  التبادل   .20

التكنولوجيا لرتبية األطفال والشباب عىل أن يكونوا مواطنني ناجحني يف عامل تسوده العوملة. الخاصية الفريدة للتبادل الرقمي العاملي هي أن التعلم 
يحدث من خالل اتصال الطلبة املبارش مع أقرانهم يف البلدان األخرى عرب اإلنرتنت. هذه الطريقة يف مقدورها التصدي للعديد من التحديات الرتبوية 
امللحة الراهنة، مبا يف ذلك كراهية األجانب، وعدم املساواة يف الوصول إىل التعليم الشامل، ومحو األمية الرقمية ، مبا يشمل تقويم مدى وثوقية 

املعلومات املتحصل عليها من اإلنرتنت ، واستخدام التكنولوجيا يف الفصول الدراسية”. )مقتبس من موقع املدن العاملية: الرابط.( 

التأثري: مدى إمكانية ربط ما يتم معاينته من نتائج بتدخل ما أو مدى العالقة السببية بينهام ، والحديث هنا عن برنامج التبادل االفرتايض.   .21

حينام يستخدم هذا املصطلح من قبل املقيِّمني أو الباحثني، فهو يحيل إىل وجود أدلة قوية عىل أن النتيجة هي أثر أحدثه برنامج التبادل 
 االفرتايض، غالبا عن طريق الهيمنة عىل أي أسباب أخرى أو استبعادها بشكل ال غبار عليه. )انظر النتيجة واملخرجات. مقتبس من

Stanford Social Innovation Review: )الرابط(

“موك”: اختصار للدروس املفتوحة واملكثفة عىل الشبكة العنكبوتية Massive Open Online Course. غالبا ما يتم تقديم دروس موك من   .22

قبل املؤسسات الرتبوية لفائدة أشخاص من جميع أنحاء العامل، وميكنهم التسجيل مجانا أو مقابل رسوم دون الحاجة إىل التسجيل يف تدريب أوسع. 
يتلقى األشخاص أحيانا بيانات اعتامد إلكامل تكوين “موك”. ال يتوافق “موك” نفسه عامة من حيث التعريف مع التبادل االفرتايض ، عىل الرغم من 

أن بعض املبادالت االفرتاضية تتضمن يف تصميمها عنارص من “موك”. )مقتبس من MOOC.org: الرابط(

الحاجة: املشكلة االجتامعية التي يجب معالجتها من خالل برنامج التبادل االفرتايض. غالبا ما يكون من الفعالية تحديد األشخاص واملشاكل   .23

التي يواجهونها ، من أجل وصف الحاجة أو املشكلة بوضوح وللتوجيه نحو الجهود العملية ملعالجتها. هذا مفهوم مهم يف ريادة األعامل االجتامعية 
واملجاالت املشابهة. )مقتبس من Ashoka: الرابط( 

النتيجة: اآلثار التي متت معاينتها ملخرجات )األنشطة أو املنتجات( برنامج التبادل االفرتايض. ومن األمثلة عىل ذلك هناك املعرفة واملهارات   .24

والقدرات التي يكتسبها املستفيدون من املشاركة يف برنامج التبادل االفرتايض. )انظر النتاج والتأثري. بترصف من  SSIR : الرابط(

النتاج: نشاط أو ناتج عن أحد أنشطة برنامج التبادل االفرتايض. النتاج يكون عادة قابال للقياس. ميكن أن تشمل األمثلة عدد املشاركني، أو   .25

التبادل االفرتايض، أو عدد ساعات االتصال املتزامن بني املشاركني أثناء الربنامج. )انظر  املشاريع الفردية التي تم إنتاجها من خالل دورة برنامج 
النتيجة والتأثري. مقتبس من ›مراجعة االبتكار االجتامعي لستانفورد‹ Stanford Social Innovation Review : الرابط(

املشاركة: املشاركة املجدية يف أحد برامج التبادل االفرتايض ، بحيث ميكن للفرد أن يحقق النتاج والحصيلة املتوخاة ويخترب التأثري املرجو من   .26

الربنامج. التقييد أو التسجيل يف برنامج أو املشاركة يف أقل نسبة من األنشطة املخطط لها  يف الربنامج ال يستجيب ملعيار مبادرة ستيفنز إلعطاء صفة 
املشاركة.

الرشاكة: عالقة تعاونية بني األفراد أو املنظامت التي تتدخل بشكل مشرتك يف جانب أو عدة جوانب لربنامج التبادل االفرتايض. يتم أحيانا إضفاء   .27

الطابع الرسمي عىل الرشاكات من خالل إبرام االتفاقيات، ولكن ميكن أيضا أن تتخذ طابعا غري رسمي بدرجة ما. وقد تشمل أو ال تشمل تحويل 
اعتامدات أو غريها من املوارد.

التبادل بني األفراد: يدل عىل برامج التبادل التي تربط بني عامة املواطنني واملقيمني من مختلف البلدان و / أو املجتمعات ، عىل عكس الربامج   .28

التي تربط بني املسؤولني الحكوميني. ميكن أن يشمل ذلك املبادالت، سواء كانت حضورية أو افرتاضية، والتي تسعى لتحقيق أهداف تربوية وثقافية 
ومهنية.

املنصة: تكنولوجيا أو مجموعة من التكنولوجيات التي تستخدم إلنجاز مكون أو عدة مكونات لربنامج التبادل االفرتايض. )انظر التكنولوجيا   .29

والتطبيقة.(

https://asiasociety.org/education/what-global-competence
https://sites.ed.gov/international/global-and-cultural-competency/
https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.globalcities.org/
https://ssir.org/articles/entry/getting_results_outputs_outcomes_impact
https://www.mooc.org/about-moocs
https://www.ashoka.org/media/23434/download
https://ssir.org/articles/entry/getting_results_outputs_outcomes_impact
https://ssir.org/articles/entry/getting_results_outputs_outcomes_impact
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التعلم القائم عىل املشاريع: حسب تعريف معهد “باك”: »منهجية تربوية يتعلم فيها الطلبة من خالل الخوض يف خربات واقعية ومجدية   .30

عىل املستوى الشخيص. « )الرابط(

التعلم االجتامعي والعاطفي: حسب تعريف منظمة االئتالف من أجل التعلم األكادميي واالجتامعي والعاطفي: »الصريورة التي من خاللها   .31

يفهم األطفال والراشدون العواطف ويتعاملون معها، ويضعون ويحققون أهدافا إيجابية، ويشعرون بالعطف  ويبدونه لآلخرين، ويقيمون عالقات 
إيجابية ويحافظون عليها ويتخذون قرارات مسؤولة «. )الرابط(

 STEAM ستيم” اختصار للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، مبا يف ذلك اإلعالميات. يتم توسيع املفهوم أحيانا فيصبح“ :STEM  .32

ليشمل الفن. ميكن تصميم منهاج أو برنامج ليقوم عليه التعلم يف أحد هذه املواد أو العلوم أو عدد منها ، غالبًا عن طريق تطبيق املفاهيم أو إظهار 
عالقاتها بقضايا العامل الحقيقي. 

املادة: انظر مجال املحتوى  .33

مستدام: ما يجرى عىل مدى فرتة كافية تسمح للمشاركني ببناء الثقة والتفاهم من خالل التفاعل املتكرر. العديد من برامج التبادل االفرتايض   .34

تتضمن أنشطة متتد لثالثة أو أربعة أسابيع عىل األقل وغالبا ما تصل إىل شهرين أو ثالثة أشهر للسامح بالتواصل املستمر.

الرسائل بني  تبادل  أو  الصويت  أو  املريئ  التناظر  املتزامن  االفرتايض  التبادل  أنشطة  الحقيقي. تشمل  الزمن  أو يف  ما يحدث مبارشة  متزامن:   .35

املشاركني يف االتجاهني وبشكل متكرر أثناء وجود املشاركني عىل الخط عرب اإلنرتنت يف نفس الوقت. )انظر غري متزامن.(

التكنولوجيا: الربمجيات واألجهزة واالرتباط باإلنرتنت والشبكات املستخدمة أثناء برنامج التبادل االفرتايض. )انظر التطبيق واملنصة.(  .36

التعاون عن بعد: مفهوم وثيق الصلة بالتبادل االفرتايض. يقول الباحث روبرت أوداود: »يتضمن التعاون عن بعد تفاعال افرتاضيا بني الثقافات   .37

ومشاريع تعاون بني فصول دراسية يف مواقع متباعدة جغرافيا تحت إرشاف املعلمني «. )الرابط(

املوضوع: انظر مجال املحتوى  .38

لفائدة  االفرتايض  التبادل  برامج  تجرى  ما  عادة  وتبادلية.  تربوية  ألغراض  الناس  لربط  التكنولوجيا  عىل  تعتمد  منهجية  االفرتايض:  التبادل   .39

الشباب. تتخذ العديد من برامج التبادل االفرتايض بعدا دوليا، إذ تربط مشاركني من بلدان مختلفة من أجل مساعدتهم عىل اكتساب الكفاءات 
التيسري من قبل مدربني ومسؤولني راشدين  بأن  املامرسني  العديد من  املختلفة األخرى. يشعر  املعارف واملهارات والقدرات  العاملية، إىل جانب 
ومسؤولني بالغني – وهم غالبا املعلمون  ولكن ليس دامئا - عنرص مهم يف التبادل االفرتايض الناجح. يعرف املوقع اإللكرتوين لالئتالف من أجل التبادل 
االفرتايض Virtual Exchange Coalition التبادل االفرتايض بكونه عبارة عن “برامج تعليمية قامئة عىل التكنولوجيا تتصف باالستدامة وتجرى بني 
األفراد.” )الرابط( يرتبط التبادل االفرتايض ارتباطا وثيقا بعدة مصطلحات أخرى أو يستخدم للداللة عىل نفس املعنى، مبا يف ذلك COIL، والتبادل 
بني الثقافات عرب اإلنرتنت، والتبادل الرقمي العاملي، و االلتقاء /الرتادف اإللكرتوين، و التوأمة اإللكرتونية eTwinning، والتعاون عن بعد. ميكن 
إجراء التبادل االفرتايض عرب مزجه بأشكال أخرى من الرتبية أو التبادل، مثل MOOCs أو الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت، لكنه يختلف عن هذه 

املنهجيات.

الشبان: انظر الشباب  .40

الشباب: يستخدم أحيانا بنفس معنى الشبان ، وغالبا ما يحيل إىل الفئات العمرية التي تدرس يف التعليم االبتدايئ والثانوي وما بعد الثانوي،   .41

وكذلك  املهنيني الشباب. تعتمد برامج التبادل االفرتايض مجموعة من التعاريف والدالالت الخاصة بالشباب، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن فرتة الشباب 
الراشد متتد يف بعض املجتمعات والثقافات إىل سن 30 عاما أو أكرث. تستخدم بعض املنظامت مصطلح ›الشباب‹ للداللة عىل األشخاص الذين تبلغ 
ومستفيدين  كمشاركني  الشباب  االفرتايض عىل  التبادل  برامج  من  العديد  تركز  أطفاال(.  عاما   18 دون  من هم  )وتعترب  فأكرث  عاما   18 أعامرهم 
مستهدفني رئيسيني. العديد من املشاركني يف التبادل االفرتايض، ولكن ليس جميعهم بكل تأكيد، هم تالميذ وطلبة يشاركون من خالل مؤسساتهم 

التعليمية.

https://www.pblworks.org/what-is-pbl
https://casel.org/what-is-sel/
https://www.slideshare.net/dfmro/cgu-o-dowd
http://virtualexchangecoalition.org/
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إطار برنامج التبادل االفرتايض

تشكل املكونات االثنا عرش التالية إطارا يعكس الجوانب األساسية لربنامج التبادل االفرتايض. هذا وقد سعت املبادرة إىل تحديد أهم العنارص التي 
تقدم صورة متكاملة عام يعنيه برنامج معني للتبادل االفرتايض، وكيفية اشتغاله، وما أوجه االلتقاء واالختالف بينه وبني غريه من الربامج التي تنتمي 

إىل نفس املجال . ويشمل كل عنرص ما ييل:

اسم املكون،	 
 وصف مخترص،	 
نوع املكون أو هيئته )عىل سبيل املثال، عددي أو تصنيفي أو نص غري مقيد( 	 
اإلجابات املمكنة للمكونات التصنيفية،	 
 أمثلة عن املكون من برامج التبادل االفرتايض الحالية )عند االقتضاء( 	 
األسئلة الرئيسية التي قد تساعد يف توضيح كيفية وصف كل مكون من مكونات الربنامج الواقعي.	 

العديد من هذه املكونات تهم إطارا زمنيا معينا . يف هذه الوثيقة، تعكس هذه املكونات فقط بيانات السنة الدراسية 2019–2018، ما مل يذكر خالف 
ذلك. كل نسخة مستقبلية لهذا اإلطار أو عند استخدامه من قبل جهات مختلفة لوضع برامج أخرى للتبادل االفرتايض ، يجب أن تنص بطريقة 

واضحة عىل اإلطار الزمني الذي تعكسه تلك البيانات الجديدة. 

مكونات اإلطار
عنوان الربنامج1. 
الوصف: عنوان برنامج التبادل االفرتايض الذي تستخدمه املؤسسة املرشفة. قد تكون الربامج معروفة أيضا تحت اسامء أخرى بني الرشكاء 	 

واملشاركني والجمهور.

نوع املكون: نص	 

أمثلة: برنامج كونيكت ، إمباتيكو، التجريب الرقمي 	 

األسئلة الرئيسية: ما هو برنامج التبادل االفرتايض الذي حددته الجهات التي تقود الربنامج؟ هل هناك نسخ متعددة من هذا الربنامج 	 
تختلف اختالفا جوهريا عن بعضها البعض؟ هل هناك عناوين أخرى يعرف بها الربنامج أو أسامء أخرى يستخدمها املشاركون أو املؤسسات 

الرشيكة يف الربنامج؟ 

املؤسسة املرشفة أو نوعية الرشاكة2. 
الوصف: نوع املؤسسة التي متثل الرشيك الرئييس أو املسؤول عن برنامج التبادل االفرتايض.	 

نوع املكون: تصنيفي	 

اإلجابات املمكنة:	 

	 )IREX( ، أوال: منظمة غري حكومية تنشط يف أكرث من بلد. عىل سبيل املثال

	 )One World Now ،ثانيا: منظمة غري حكومية تنشط يف بلد واحد )عىل سبيل املثال

ثالثا: مؤسسة للتعليم العايل )عىل سبيل املثال ، جامعة ديبول( 	

رابعا: مؤسسة للتعليم االبتدايئ أو الثانوي )عىل سبيل املثال ، مدارس مقاطعة كولومبيا العامة( 	
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خامسا: منظمة غري رسمية، مثل منظمة مجتمعية غري مدرجة )عىل سبيل املثال ، نادي أو منظمة طالبية( 	

سادسا: ال توجد مؤسسة مرشفة: يسري رشيكان أو مجموعة من املؤسسات الرشيكة الربنامج من خالل العمل مع مختلف مصادر  	

)Erasmus + Virtual Exchange التبادل االفرتايض )عىل سبيل املثال

األسئلة الرئيسية: من هو الرشيك الرئييس أو املسؤول عن هذا الربنامج؟ ما هي املنظمة األوسع التي ينتميان إليها؟ ما هو موقعهام يف 	 
التنظيم الهيكيل، وما هو دورهام يف تلك املنظمة األوسع؟ 

نوعية إدارة الربنامج3. 
الوصف: ميكن تنظيم برامج التبادل االفرتايض بطرق متعددة ، تتأثر جميعها بنوع املؤسسة املرشفة والرشاكات وأنشطة التبادل االفرتايض 	 

والخصائص الدميغرافية للمشاركني. ومع ذلك، ميكن متييز خمسة أنواع من اإلدارة مختلفة عن األنواع األخرى ، إذ أن بعض الربامج قد متزج 
بني نوعني من هذه األنواع.

نوع املكون: تصنيفي	 

اإلجابات املمكنة:	 

أوال: يتم إجراء برنامج تبادل افرتايض واحد من موقعني )عىل سبيل املثال ، مركز جامعة جونز هوبكنز لالبتكار والتصميم يف الهندسة  	

الحيوية - تصميم حلول لألزمات اإلنسانية: الرابط(

ثانيا: يتم إجراء برنامج تبادل افرتايض واحد يف معظم األحيان بنفس الطريقة عرب عدة مواقع )عىل سبيل املثال ، IREX إيريكس،  	

تحدي استدامة الحلول العاملية   - Global Solutions Sustainability Challenge الرابط(

	  Empatico ثالثا: يف إطار برنامج تبادل افرتايض واحد تقوم مواقع مختلفة بأنشطة مرتبطة فيام بينها ولكنها متنوعة )عىل سبيل املثال

الرابط(.

التسجيل املفتوح حيث ال يوجد موقع واحد يستضيف املشاركني بشكل فردي )عىل سبيل املثال      	 رابعا: برنامج تبادل افرتايض ذو 

World Learning– The Experiment Digital الرابط(

خامسا: مجموعة إدارية للتبادل االفرتايض يف مؤسسة واحدة ، مع إعطاء األولوية للتدريب والدعم يف األنشطة املرتبطة واملتنوعة  	

)عىل سبيل املثال ، SUNY COIL: الرابط(

األسئلة الرئيسية: كم عدد املواقع التي تستضيف أنشطة التبادل االفرتايض؟ كم عدد الرشكاء الذين تم إدراجهم يف التبادل االفرتايض؟ هل 	 
أنشطة التعلم أو املناهج مختلفة أو هي نفسها يف مواقع مختلفة؟ ما هو الدور اإلداري للمؤسسة املرشفة؟ هل تقوم املؤسسة املرشفة بتنفيذ 

أنشطة التبادل االفرتايض أو تقدم الدعم والتدريب للمؤسسات الرشيكة؟

املحتوى أو املواضيع الرتبوية4. 
الوصف: املادة الدراسية أو املحتوى الرتبوي أو التخصص األكادميي الذي يشكل محور برنامج التبادل االفرتايض. تركز بعض برامج التبادل 	 

االفرتايض عىل مادة واحدة بينام يركز البعض اآلخر عىل عدة مواد.

نوع املكون: نص   	 

أمثلة	 

أوال: World Learning– The Experiment Digital )الرابط(: الرتبية الوطنية ، الريادة 	

https://www.stevensinitiative.org/project/johns-hopkins-university/
https://www.stevensinitiative.org/project/irex-2/
https://empatico.org/how-it-works
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://coil.suny.edu/
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
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ثانيا:  Soliya Connect Program )الرابط(: العطف والكفاءة العاملية 	

ثالثا: مركز جامعة جونز هوبكنز لالبتكار والتصميم يف الهندسة الحيوية - تصميم الحلول لألزمات اإلنسانية )الرابط(: الصحة العامة 	

رابعا: معهد وليام دافيدسون - األعامل والثقافة )الرابط(: ريادة األعامل وثقافة األعامل الدولية 	

األسئلة الرئيسية: ما هو املحتوى التعليمي للربنامج؟ هل يتطابق مع تخصص أكادميي شائع أو مع مادة أخرى؟ هل يتم استكشاف 	 
مواضيع متعددة أو مجال واحد؟

نوع نشاط التبادل االفرتايض5. 
الوصف: وصف شامل أو جامعي لألنشطة ودورة التعلم التي مير منها املشاركون خالل برنامج التبادل االفرتايض. إىل يومنا هذا ، تندرج 	 

العديد من برامج التبادل االفرتايض يف فئات عامة من األنشطة ، مع وجود استثناءات أو االختالفات أو مزج.

نوع املكون: تصنيفي	 

اإلجابات املمكنة:	 

أوال: الدورات املزدوجة مع مرشوع / مشاريع املجموعات )عىل سبيل املثال ، معهد ويليام ديفيدسون - األعامل والثقافة: الرابط( 	

ثانيا: مجزوءات التعلم والتواصل الدويل غري متزامنة )عىل سبيل املثال ،  Campfire - Global Nomads Group- الفصول الدراسية  	

التعاونية: الرابط(

ثالثا: مسابقة الربمجة )عىل سبيل املثال، مركز جامعة جونز هوبكنز لالبتكار والتصميم يف الهندسة الحيوية - تصميم حلول لألزمات  	

اإلنسانية: الرابط(

رابعا: التناظر املريئ، أحيانا مع مرشوع ذي صلة )عىل سبيل املثال Empatico الرابط( 	

خامسا: مسابقة Pitch، أحيانا متصلة بالدروس املفتوحة واملكثفة عىل الشبكة العنكبوتية )عىل سبيل املثال ، املعهد الدميقراطي  	

القومي - برنامج ريادة التكنولوجيا املدنية: الرابط(

سادسا: التعلم التعاوين القائم عىل املشاريع )عىل سبيل املثال، World Learning The Experiment Digital الرابط( 	

سابعا: مامرسة تعلم لغة بني األفراد )عىل سبيل املثال ، برنامج نتكلم الرابط( 	

ثامنا: أنشطة أخرى 	

األسئلة الرئيسية: ما هي بنية الربنامج؟ كيف يتعلم املشاركون من أو مع نظرائهم الدوليني؟ ما هي األهداف التعلمية للربنامج؟ هل 	 
يتوقع تحقيق ناتج عايل املستوى من قبل املشاركني؟

مدة الربنامج6. 
الوصف: طول دورة أو مجموعة واحدة لربنامج التبادل االفرتايض باألسابيع. يجب أن تعادل هذه الفرتة الزمن الذي تستغرقه تجربة 	 

مشارك منوذجي. مالحظة: بعض الربامج تتكون من مجزوءات ، وميكن للمشاركني إكامل هذه املجزوءات بعدة طرق مختلفة ، بدال من عدد 

محدد من األسابيع. برنامج التبادل االفرتايض Empatico، الذي تم استعامله كمثال يف الفصل التايل ، هو أحد تلك الربامج.

نوع املكون: عددي 	 

مثال:	 

أوال: مركز جامعة جونز هوبكنز لالبتكار والتصميم يف الهندسة الحيوية - تصميم الحلول لألزمات اإلنسانية )الرابط(: 6 أسابيع 	

ثانيا: معهد وليام دافيدسون - األعامل والثقافة )الرابط(: 8 أسابيع 	

األسئلة الرئيسية: كم عدد األسابيع، من البداية إىل النهاية ، التي ستستغرقها مشاركة مشارك واحد يف برنامج للتبادل االفرتايض؟	 

https://soliya.net/connect-program
https://www.stevensinitiative.org/project/johns-hopkins-university/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
https://gng.org/collaborating-classrooms/
https://www.stevensinitiative.org/project/johns-hopkins-university/
https://why.empatico.org/
https://www.stevensinitiative.org/project/national-democratic-institute-ndi/
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://natakallam.com/
https://www.stevensinitiative.org/project/johns-hopkins-university/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
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الحجم الزمني / حجم النشاط حسب النوع7. 
الوصف: يتضمن هذا املكون وصفا مفصال ملختلف أنواع األنشطة التعلمية املسطرة لفائدة املشاركني ، مبا يف ذلك عدد الساعات املقررة 	 

لكل نوع من األنشطة. تشمل أنواع األنشطة: االتصال املتزامن، واالتصال الغري متزامن ، واألنشطة األخرى ذات الصلة ، مثل األنشطة الجامعية 
املحلية )دون تواصل دويل( وفرتة العمل الفردي.

نوع املكون: عددي 	 

أمثلة:	 

أوال: معهد وليام ديفيدسون - األعامل والثقافة )الرابط( 	

1.  األنشطة املتزامنة: 22 ساعة

2.  األنشطة الغري متزامنة: 15 ساعة

3.  األنشطة الجامعية املحلية: 18 ساعة

4.  فرتة العمل الفردي: 69 ساعة

األسئلة الرئيسية: وفقا للمنهاج الدرايس ، كم عدد الساعات التي سيتالقاها املشارك النموذجي يف كل نوع من األنشطة املذكورة طوال 	 
مدة الربنامج؟

إجاميل عدد املشاركني8. 
الوصف: عدد الشبان الذين أكملوا الربنامج بشكل مجد خالل اإلطار الزمني املحدد، واملقصود هنا السنة الدراسية 2018-2019. مالحظة: 	 

تعتمد مبادرة ستيفنز تعريفا للمشاركة املجدية بكونها مزيج أو نسبة أو عدد من حصص الربنامج التي تم حضورها و / أو إكامل واجبات أو 
أنشطة الربنامج - مع املستفيدين. يف الحاالت التي يستخدم فيها الربنامج معيارا من هذا القبيل، يجب استخدامه عند حساب العدد اإلجاميل 

للمشاركني.

نوع املكون: عددي 	 

مثال:	 

أوال: World Learning– The Experiment Digital )الرابط(: 544 مشاركا 	

ثانيا: معهد وليام ديفيدسون - األعامل والثقافة )الرابط(: 223 مشاركا 	

األسئلة الرئيسية: كم عدد الشباب الذين شاركوا بشكل مجد يف الربنامج أو استجابوا للتعريف املعتمد يف الربنامج للمشاركة املجدية 	 
خالل فرتة زمنية محددة؟

الخصائص الدميغرافية الرئيسية للمشاركني 9. 
الوصف: الرتكيبات الدميوغرافية املحددة للمشاركني يف برنامج التبادل االفرتايض ، مبا يف ذلك األعامر واملوقع الجغرايف واملستوى التعليمي 	 

الحايل ، إذا كان ذلك ذي موضوع وصلة.

نوع املكون: تصنيفي ونص	 

الفئات:	 

أوال: األعامر 	

ثانيا: املواقع الجغرافية 	

ثالثا: املستوى التعليمي الحايل )قد ال ينطبق هذا عىل الربامج التي تعمل خارج النظام الرتبوي الرسمي.( 	

https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/


النموذجي للتبادل االفرتايض    |    11 التصنيف 

مثال:	 

أوال: World Learning The Experiment Digital )الرابط( 	

1. األعامر: 14–19 سنة

2 .املواقع الجغرافية: عدة واليات أمريكية ، و العراق ، والجزائر ، واليمن

3. املستوى التعليمي الحايل: املدرسة الثانوية

األسئلة الرئيسية: بالنسبة للمشاركني يف هذا التبادل االفرتايض، ما هي الفئة العمرية ؟ ما هو املستوى التعليمي لهؤالء املشاركني؟ ما هي 	 
املواقع الجغرافية التي ميثلونها؟

10.  التكنولوجيا املستخدمة

الوصف: الربمجية املستخدمة للتواصل بني املشاركني طيلة دورة الربنامج وتعد جزء من أي نشاط للربنامج )متزامن أو غري متزامن أو 	 
جامعي أو فردي(.

نوع املكون: تصنيفي ونص	 

اإلجابات املمكنة: حدد األنواع واذكر قامئة باملنصات املحددة	 

أوال: تناظر مريئ 	

ثانيا: تطبيقات املراسلة 	

	 )LMS( ثالثا: أنظمة إدارة التعلم

رابعا: منصات التأليف التشاريك )مثل محرر مستندات غوغل( 	

خامسا: الربيد اإللكرتوين 	

	  )LMS(  سادسا: لوحات استخدام الرسائل )إذا كانت منفصلة عن أنظمة إدارة التعلم

سابعا: أداة التسجيل والجدولة / املطابقة 	

ثامنا: اللعب عىل االنرتنت 	

تاسعا: تطبيقات الواقع االفرتايض / املعزز 	

أمثلة:	 

أوال: إيريكس - تحدي استدامة الحلول العاملية )الرابط(: 	

1. التناظر املريئ: عرب سكايب

2 .تطبيقات املراسلة : واتسب

3. نظم إدارة التعلم:  أوباوورلد

ثانيا: التعلم العاملي - التجربة الرقمية World Learning– The Experiment Digital )الرابط( 	

1. التناظر املريئ : عرب منصة زوم 

2. تطبيقات املراسلة: سالك و فايسبوك و إنستاغرام

3. نظم إدارة التعلم: سالك

4. منصات التأليف التشاريك: مناذج غوغل ، مستندات غوغل ، جداول بيانات غوغل

ثالثا: برنامج Soliya Connect  سوليا- كونيكت )الرابط(: 	

1. التناظر املريئ: منصة مخصصة، “بوابة التبادل”

https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://www.stevensinitiative.org/project/irex-2/
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://www.soliya.net/programs/connect-program
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2. تطبيقات املراسلة: النظام األسايس املخصص ، “بوابة التبادل”

3. أنظمة إدارة التعلم: النظام األسايس املخصص ، “بوابة التبادل”

4. أداة التسجيل والجدولة / املطابقة: النظام األسايس املخصص ، “بوابة التبادل”

التطبيقات أو املنصات املدمجة يف أنشطة 	  التكنولوجيا؟ ما هي  التي تتطلب استخدام   التعليمية  ما هي األنشطة  الرئيسية:  األسئلة 
التعلم؟ ما هي املنصات أو التطبيقات التي يحتاجها املشاركون للمشاركة يف الربنامج؟ ما هي املنصات املستخدمة إلدارة املشاركة أو لتوفري 

املعلومات أو توزيع املهام عىل املشاركني؟

التكلفة لكل مشارك  .11

الوصف: التكلفة اإلجاملية إلجراء برنامج التبادل االفرتايض داخل إطار زمني محدد، عادة ما يكون إما سنة تقوميية أو دراسية، مقسومة 	 
عىل إجاميل عدد الشباب الذين شاركوا بشكل مجد يف برنامج التبادل االفرتايض أو استجابوا للتعريف املعتمد يف الربنامج للمشاركة املجدية 
)إن وجد هذا التعريف(. مالحظة: تدرك مبادرة ستيفنز أن حساب التكلفة لكل مشارك، وال سيام محاولة ضامن االتساق يف تلك العملية بني 
املؤسسات، ميكن أن يطرح صعوبات جمة. عىل سبيل املثال، قد يعاين املامرسون مع كيفية حساب التكاليف التي تم االلتزام بها قبل عام أو 
أكرث من تحليل التكلفة، أو كيفية القيام بذلك. وقد ال يتقن غريهم من املامرسني كيفية حساب املدخالت التي ليس لها قيمة نقدية تحتسب 
بسهولة، مثل ساعات عمل املوظفني الذين سبقت تغطية رواتبهم من اعتامدات أخرى أو استخدام املوارد املؤسسية )مثل التكنولوجيا( التي 
كانت متوفرة لحظة انطالق الربنامج. تشجع املبادرة املامرسني عىل مسك سجل واضح لتدوين كيفية حسابهم ملكونات التكلفة اإلجاملية، 

والتعريف أو املعيار املعتمد لتحديد من الذي سيعد مشاركا، من أجل تبيان كيف تم التوصل إىل مبلغ التكلفة لكل مشارك.

نوع املكون: تصنيفي	 

اإلجابات املمكنة:	 

أوال: أقل من 100 دوالر 	

ثانيا: من 100 دوالر إىل 349 دوالرا 	

ثالثا: من 350 دوالرا إىل 599 دوالرا 	

رابعا: من 600 دوالر إىل 849 دوالرا 	

خامسا: 850 دوالرا أمريكيا فأكرث 	

أمثلة:	 

أوال: التعلم العاملي - التجربة الرقمية  World Learning– The Experiment Digital )الرابط( للسنة الدراسية 2018–2019: ما  	

بني 100 دوالر إىل 349 دوالرا لكل مشارك

ثانيا: معهد ويليام دافيدسون - األعامل والثقافة )الرابط( للسنة التقوميية 2020: ما بني 600 إىل 849 دوالرا لكل مشارك 	

األسئلة الرئيسية: ما هو املجموع العام للتكاليف )املوظفون ، دعم املشاركني ، تدريب امليرسين ، رخص استخدام التكنولوجيا ، بلورة 	 
وتطوير املحتوى ، إلخ( املرصودة إلنجاز هذا الربنامج؟ كم عدد املشاركني الذين استجابوا لتعريف املشاركة املجدية؟ ما هو اإلطار الزمني 

ملعطياتنا )السنة التقوميية ، السنة الدراسية ، إلخ(؟

رصيد االعتامد/ الحاصل األكادميي للمشاركة يف الربنامج  .12

الوصف: االعرتاف الرسمي أو غري الرسمي باملكتسبات الناتجة عن املشاركة يف برنامج التبادل االفرتايض.	 

نوع املكون: تصنيفي	 

اإلجابات املمكنة:	 

https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
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أوال: رصيد أكادميي من مؤسسة تعليمية معتمدة 	

 -IREX ،1.ساهمت املشاركة يف التبادل االفرتايض يف إمتام واكتساب رصيد يف وحدة دراسية قامئة عىل األرصدة )عىل سبيل املثال

Global Solutions Sustainability Challenge: الرابط(

ويليام  معهد  املثال،  سبيل  )عىل  األرصدة  عىل  القامئة  الدراسية  الوحدة  يف  األسد  االفرتايض حصة  التبادل  يف  املشاركة  أخذت   .2

ديفيدسون - األعامل والثقافة: الرابط(

ثانيا: الشهادة )عىل سبيل املثال، World Learning– The Experiment Digital: الرابط( 	

ثالثا: الشارة الرقمية 	

رابعا: عنارص أخرى 	

األسئلة الرئيسية: ما هي محصلة الربنامج من حيث السجل األكادميي الرسمي للمشاركني؟ هل هذا الربنامج جزء من وحدة قامئة عىل 	 
األرصدة يف مؤسسة تعليمية معتمدة؟ هل تؤثر املشاركة يف الربنامج عىل األرصدة املكتسبة من قبل املشاركني كجزء من الوحدة الدراسية 

األشمل )إن وجدت(؟ هل يتلقى املشاركون أي إثبات آخر يدل عىل إمتامهم للدورة بنجاح )شهادة ، شارة، تقدير آخر، إلخ(؟

https://www.stevensinitiative.org/project/irex-2/
https://www.stevensinitiative.org/project/william-davidson-institute-at-the-university-of-michigan-wdi/
https://www.stevensinitiative.org/project/world-learning-the-experiment-digital/
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اإلطار مصحوب بأمثلة عن برامج التبادل االفرتايض

مفتاح اإلطار

املؤسسة عنوان الربنامج
املرشفة أو 

نوعية الرشاكة

نوع إدارة 
الربنامج

محتوى أو 
موضوعات 

التعلم

نوعية نشاط 
التبادل 

االفرتايض

مدة الربنامج

الحجم الزمني/
حجم النشاط 
حسب النوعية

العدد اإلجاميل 
للمشاركني

الخصائص 
الدميغرافية 

الرئيسية 
للمشاركني

الوسائل 
التكنولوجية 

املستخدمة

التكلفة لكل 
مشارك

رصيد االعتامد/
الحاصل األكادميي 

للمشاركة يف 
الربنامج
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إيناكتوس املغرب وإيناكتوس الواليات املتحدة األمريكية

األعامل لريادة  إيناكتوس  تبادل 

ال توجد مؤسسة مرشفة
تولت منظمتان غري حكوميتني تنشطان يف أكرث من دولة اإلرشاف عىل الربنامج 	 

املؤسسة املرشفة أو نوعية الرشاكة

برنامج تبادل افرتايض واحد يجرى بني موقعني نوعية إدارة الربنامج

ريادة األعامل، أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة محتوى أو موضوعات التعلم 

 pitch التعلم التشاريك القائم عىل املشاريع؛ منافسة نوعية نشاط التبادل االفرتايض

5 أسابيع مدة الربنامج

 أنشطة متزامنة: 5 ساعات	 
أنشطة غري متزامنة: 8 ساعات ونصف	 
أنشطة املجموعات املحلية: 8 ساعات ونصف	 
العمل الفردي: 5 ساعات	 

الحجم الزمني/حجم النشاط حسب النوعية

100 مشارك العدد اإلجاميل للمشاركني

األعامر: 18–24 سنة عامة	 
املواقع الجغرافية: املغرب والواليات املتحدة األمريكية	 
املستوى التعليمي الحايل: ما بعد املرحلة الثانوية	 

الخصائص الدميغرافية الرئيسية للمشاركني

التناظر املريئ: زوم	 
تطبيقات املراسالت: سالك	 
أنظمة إدارة التعلم: املنصة االعتيادية، إيناكتوس +؛ سكيلسوفت؛	 
أداة التسجيل والربمجة واملطابقة: املنصة االعتيادية، إيناكتوس +	 

التكنولوجيا املستخدمة

ما بني 350 دوالر إىل 599 دوالر أمرييك التكلفة لكل مشارك

ميكن للمشاركني الحصول عىل شهادة الريادة العاملية من إيناكتوس+ 	 
 الفرق الحائزة عىل الثالث مراتب األوىل تحصل عىل متويل إلطالق مشاريعهم	 

رصيد االعتامد/الحاصل األكادميي للمشاركة 
يف الربنامج
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سوليا

 برنامج التبادل االفرتايض بني برنامج الشيخ محمد بن زايد للباحثني يف جامعة نيويورك أبوظبي

ودورة الرشف للقيادة الجامعية يف جامعة نيويورك بوالية نيويورك 

SMSP-ULHC

منظمة غري حكومية تنشط يف أكرث من دولة   املؤسسة املرشفة أو نوعية الرشاكة

برنامج تبادل افرتايض واحد يجرى بني موقعني نوعية إدارة التعلم

الثقافة وسوء التفاهم الثقايف، األرضية والهوية والقوالب النمطية واألحداث الراهنة محتوى أو موضوعات التعلم 

حوار عرب التناظر املريئ نوعية نشاط التبادل االفرتايض

5 أسابيع مدة الربنامج

 أنشطة متزامنة: 4  ساعات ونصف	 
 أنشطة  غري متزامنة: ال توجد	 
 أنشطة املجموعات املحلية: ال توجد	 
العمل الفردي: ال يوجد	 

الحجم الزمني/حجم النشاط حسب النوعية

31 مشارك العدد اإلجاميل للمشاركني

األعامر: 18-24 سنة عامة	 
املواقع الجغرافية: اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية	 
املستوى التعليمي الحايل: جامعي	 

الخصائص الدميغرافية الرئيسية للمشاركني

التناظر املريئ: املنصة االعتيادية، بوابة التبادل	 
تطبيقات املراسالت: املنصة االعتيادية، بوابة التبادل	 
أنظمة إدارة التعلم: املنصة االعتيادية، بوابة التبادل؛	 
أداة التسجيل والربمجة واملطابقة: املنصة االعتيادية، بوابة التبادل	 

التكنولوجيا املستخدمة

ما بني 600 دوالر إىل 849 دوالر أمرييك لكل مشارك التكلفة لكل مشارك

رصيد أكادميي من مؤسسة تعليمية معتمدة. ساهمت املشاركة يف التبادل االفرتايض يف إمتام 
وتحصيل رصيد يف وحدة دراسية قامئة عىل األرصدة

رصيد االعتامد/الحاصل األكادميي للمشاركة 
يف الربنامج
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خالصة

يعكس كل من مرسد املصطلحات وكذلك إطار العمل أعاله الجهود التي تبذلها مبادرة ستيفنز للتخفيف من حدة التحدي املشرتك املتمثل يف اللبس 
الذي يعرتي مفهوم التبادل االفرتايض املستخدم سواء من قبل األفراد أو الربامج. وهذا العمل هو مبثابة تلك الخطوة األوىل املهمة والرضورية يف سبيل 

تجويد الخطاب املتداول حول التبادل االفرتايض وامليض قدما يف اتجاه إنضاج هذا الحقل.

وتعتزم املبادرة استخدام مرسد املصطلحات وإطار العمل املتضمنني يف هذه الوثيقة يف سعيها إلجراء دراسة ستنرش الحقا. وتقدم تلك الدراسة نبذة 
التبادل  التبادل االفرتايض، مع الحرص عىل تبيان برامجه يف تنوعها وتعددها. وإذا كنتم ترغبون يف إدراج تجربتكم يف  عن الحالة الراهنة لحقل 
االفرتايض ضمن الدراسة املذكورة، فريجى االتصال بنا عن طريق املعلومات أدناه. لدينا أيضا مرشوع لتحديث هذا املرسد ونرحب باالقرتاحات الهادفة 
إىل تدقيق تعاريفنا للعنارص املذكورة أعاله أو إىل إضافة مداخل جديدة ينبغي التفكري يف شأنها. نحن نشجع عىل استخدام هذا اإلطار واملرسد عىل 

أوسع نطاق، لذا يرجى تعميمه ووضعه بني أيدي العاملني يف مجال الرتبية والتعليم والباحثني واملامرسني املنتمني لشبكاتكم.

قم بزيارة موقع املبادرة ، أو تابع املبادرة عىل تويرت أو فايسبوك للتعرف عىل الطرق املختلفة للمشاركة يف التبادل 
االفرتايض.

تواصل معنا

 www.stevensinitiative.org    @StevensInit    /StevensInitiative

www.stevensinitiative.org
@StevensInit
/StevensInitiative


متثل مبادرة ستيفنز مسعى دوليا لبناء الكفاءة العاملية ومهارات االستعداد الوظيفي للشباب يف الواليات املتحدة والرشق األوسط وشامل أفريقيا 
من خالل تنمية وتعزيز مجال التبادل االفرتايض. تم إنشاء املبادرة يف عام 2015 كتكريم دائم للسفري ج. كريستوفر ستيفنز، وهي ملتزمة باملساعدة 
يف توسيع مجال التبادل االفرتايض من خالل ثالث محاور: االستثامر يف الربامج الواعدة، وتبادل املعرفة واملوارد، والدعوة إىل تبني التبادل االفرتايض. 
ومبادرة ستيفنز ترعاها وزارة الخارجية األمريكية، بتمويل من حكومة الواليات املتحدة، ويديرها معهد آسنب. كام تتلقى مبادرة ستيفنز الدعم من 

مؤسسة عائلة بيزوس وحكومتي املغرب واإلمارات العربية املتحدة.

https://stevensinitiative.org :للمزيد من املعلومات، املرجو زيارة املوقع اإللكرتوين

معهد آسنب منظمة عاملية غري ربحية ملتزمة بتحقيق مجتمع تسوده الحرية والعدالة واإلنصاف. تأسس املعهد عام 1949، وهو يسعى إلحداث 
التغيري من خالل الحوار والقيادة والعمل مساهمة منه يف التغلب عىل أهم التحديات التي تواجه الواليات املتحدة والعامل. يقع مقر املعهد يف 
املوقع زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد  الرشكاء.  من  دولية  وشبكة  كولورادو،  آسنب،  يف  جامعية  مدينة  وله  العاصمة،   واشنطن 
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