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 ا
ااألساساالمنطقر

عتير  
ُ
هت

ُ
  تستعمل

ي    األوسمة الرقمّية المفتوحة، الت 
ّ
   توّجًها ،  عل نحٍو واسعا جامعة تال

ً
  التكنولوجيا    ا جديد

ف 
بوّية،    عل هيئةالي 

ً
 تقييٍم جديدة

َ
 األوسمة   وأداة

ّ
ة ُحَبْيبّية. يعتقد العديد من المرّبي   أن أوراق اعتماد صغي 

وتغيي    الطالب  م 
ّ
تعل لدعم  رهيبٍة  بإمكاناٍت  ع 

ّ
تتمت المفتوحة  مّية،    نَمطالرقمّية 

ّ
التعل باإلنجازات  اف  االعي 

  بحيث تجعلها  
ُ
  هذه األداة

ً
   فيه  يتجاوز أثُرها   أكير عل نحوٍ ظاهرة

َ
سمة المفتوحة، األوسمة  التعليم. األو   معاهد

عتير مفهوًما أوسع  
ُ
 األوسمة المفتوحة ت

ّ
ء نفسه. ِعلًما أن  

 للس 
ٌ
ادفة  مي 

ٌ
بوّية ه  تسميات الرقمّية واألوسمة الي 

يمكن   بوّية.  الي  األوسمة  أو  الرقمّية  األوسمة  بيئات    إصدار من    
ف  تربوّية، كذلك،  أوسمة  أو  رقمّية  أوسمة 

 األوسمة المفتوحة  
ّ
مّية مغلقة، عل أن

ّ
ها تعل ُ  عن التوّجه الذي يعتير

ّ
عير
ُ
مرتبطة بفلسفة تربوّية مفتوحة   ت

 
ً
متناولهم.   وظاهرة   

وف  الجميع  المفتوحة    أمام  الرقمّية  األوسمة  مفهوم  استخدام  الباحثي    بعض  ل 
ّ
يفض

 نها رقمّية،  لإلشارة إىل كوْ 
ّ
  التاري    خ )   ذلك أن

 الكشافةف 
ً
غي  رقمّية. "األوسمة الرقمّية أوسمة    يحك  عن(  ، مثل

ا  
ً
 أمام    –المفتوحة" أو، عل نحٍو رديف، وبصيغة أكير إيجاز

ٌ
ها مفتوحة وظاهرة

ّ
شي  إىل أن

ُ
األوسمة المفتوحة ت

 
ّ
  بيئات مغلفة، وأنها رقمّية، أي أن

ستعَمل فقط ف 
ُ
  البيئات الرقمّية. الجميع وال ت

ها ف 
ُ
 ه تتم مشاركت

، حيث   ورة التقييم التشكيل   عل نحو ٍخاّص كجزٍء من سي 
ً
عتير األوسمة الرقمّية المفتوحة مفيدة

ُ
ت

ر تغذية  
ّ
مه. يمكن لألوسمة أن تساعد عل ابتكار أنواع جديدة    راجعةإنها توف

ّ
ًبا متواصلي ْ  لكّل ما تّم تعل

ّ
وتعق

  ليست  من التقييم وتوفي   
مي   بصورٍة تتجاوز ممارسات الفحص القديمة والت 

ّ
تقييماٍت شخصّية أكير للمتعل

  سياقات مختلفة. يشمل 
بذي ِصلة. عل سبيل المثال، يمكن لنظام األوسمة المفتوحة أن يدعم تقييًما ما ف 

 هذه الخاصّية الَمِرن  تقييَم   ذلك
ّ
مي   أنفسهم. إن

ّ
م  المساق، الزمالء أو المتعل

ّ
شي   منظ

ُ
صلة يمكن أن ت

ّ
ة والمت

، مما 
ً
َ مرونة ة مسارات أو خيارات تقييمّية الكتساب وساٍم ما، األمر الذي يجعل النظام أكير

ّ
إىل وجود عد

لتقييم  َرًصا 
ُ
ف األوسمة  َر 

ّ
توف أن  يمكن   . م 

ّ
التعل المسار  قيود  من   

ّ
والحد م 

ّ
متعل احتياجات كّل  تلبية  يضمن 
 
ً
ل رسد

ّ
  إطار مجتمعاتنا الزمالء، وهو أسلوٌب يشك

 لالتصال بأشخاٍص لديهم معرفة عينّية ف 
ً
ا ووسيلة ا ذاتيًّ

نت.   ايدة عل شبكة اإلني   المي  
ر األوسمة الرقميّ  

ّ
ا، توف

ً
 من نوعها  من شأنها أن تكون:  ةإذ

ً
 المفتوحة تقييماٍت فريدة

افة )نظًرا لنش  المعايي  العينّية(؛ •
ّ
 شف

األوسمة،   • لبعض  )بالنسبة  الدالئل  عل  النتائجقائمة  بي ّ  
ُ
بأوسمة    ت "يرتبط"  سوف  م 

ّ
التعل أن 

 ،   األمر الذيالمستخدمي  
َ
(؛ ال بورتفوليو ال يستدع  صورة ّ  رقم 

ظهرَ  •
ُ
ف بالمهارات وت   ال يتم "تعليمها" أو أن تعي 

ها إىل جانب الكفاءات المطلوبة لمكان العمل، والت 
  
 البيئات الرسمّية؛ تقييمها ف 

م عل َمِرنة )  •
ّ
 لمجتمعات تتم فيها ممارسة التعل

ً
عتير مهّمة

ُ
 المعايي  المتجلّية والعابرة للثقافات ت

حت ّ
 نطاٍق عابٍر للقومّيات(؛ 

يمكن   • ما،  ونوًعا  والمعرفة(  المهارات  من  ا 
ًّ
جد دقيقة  مجموعات  استهداف  )يمكن  إجرء  ُحبَيبّية 

كة "تقييماٍت     " من حيث أمشي 
ّ
تغذية  توفي   ،  وعل نحٍو منفِتحيمكن أن يطلبوا،    مانخ  التأهيلن

ق   راجعة
ّ
  التدريِس وتكون ذات ِصلة معايي  األوسمة وجوانب التصميم من  ب  تتعل

.  جمعّيات تعمل ف 

 أن تتلق  عل هذا النحو، يمكن 
ً
اَء ذوي ِصلة. اجماعيًّ  ا معايي  األوسمة "تعهيد  " من قَبل خير
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عتير  
ُ
العالمات  ت منح  نظام    

ف  مفهومة  غي   مهاراٍت  أو  دة 
ّ
معق وراٍت  سي  لتوضيح   

ً
مفيدة األوسمة 

المبادرة،   االبتكار،  المخّيلة،  التعاون،  مهارات  األشخاص،  بي    االتصال  مهارات  مثل  الُمعتَمد،  التقليدي 
رها أرباب العمل، دون أن يتم التعبي  عنها من خالل األنظم

ّ
  يقد

ة التقليدّية لمنح العالمات. االستقاللّية الت 
م مهّمة و 

ّ
ع به المرّبون    تحّمٍس يمكن ربط األوسمة الَمتينة وجّيدة التصميم بمبادئ تعل

ّ
نحَو اهتماٍم معي ّ  يتمت

ا  نظًرا  زْين(؛ الحتمالّية 
ّ
المرك واإلدراك  م 

ّ
)التعل  ّ  

السياف  م 
ّ
التعل حاالت  ومستديمة:   

ً
عميقة  

ً
معرفة متالكهم 

   االرتقاء من خالل م
صلة" الت 

ّ
  البيئات "المت

ق بالمجتمع، خصوًصا ف 
ّ
/المتعل  

م المبت 
ّ
م؛ التعل

ّ
سارات التعل

من   ابع 
ّ
الن م 

ّ
التعل ؛  ّ التشارك  م 

ّ
التعل نفسه؛  بالمحتوى  قة 

ّ
المتعل المهارات  أو  المحتوى  وتعّزز  تدعم  تيّش، 

ّ إىل جانبالتقييم  المتواصلة،    راجعةالحماس واالهتمام؛ التغذية ال ؛ إنشاء مسارات   التشكيل  التقييم الختام 
  وكفاءة  

، تصّور ذان    واالستقاللّية وبناء رأسمال اجتماع 
شّجع عل التأمل، التنظيم الذان 

ُ
م "واضحة" ت

ّ
تعل

 ذاتّية. 
  حالة جامعة 

، وف   
 لجمع دالئل بلوغ كفاءٍة معّينة والت 

ً
 مفيدة

ً
عتير األوسمة الرقمّية المفتوحة طريقة

ُ
ت

تي
ُ
  التعليم   تالؤمهمح للمشاركي   استخدام وسامهم إلظهار كلّية كورك، ت

ّ ف   قوم 
ٍّ
 
مع إطار عمٍل تطّوريٍّ مهت 

م  
ّ
  مقابلوالتعل

. ينطوي ذلك عل إمكانّية تطبيق أوسع بالنسبة للطالب    العمل  طاقم  ف    التعليم العاىل 
ف 

 
ُ
ت  
ٌ
مهنّية  

ٌ
هيئات ها  جي  ُ

ُ
ت أكاديم   لقب  عل  الحصول  بهدف  امج  لير بصورٍة  المتسّجلي    التطّور  إمكانّية  تيح 

 ّ تطبيٍق تجريتر  إطار    
ف  المفتوح  الوسام  باستخدام  ة معاهد 

ّ
بدأت عد التعليمّية.  المجاالت  تتجاوز حدود 

م
ّ
 إ، حيث  إلرشاد، دفع، توثيق وتحقيق صّحة التعل

ّ
  قد بات   أوسمة  الطاقم  منح  ن

نشاطات للتطوير المهت 
  السنوات القليلة الماضي

  أكير شيوًعا ف 
َ
  النظام اإليرلندّي، هناك اآلن

ا ُمتاًحا لطاقم   15ة. ف 
ً
وساًما مختلف

   
الكتابة األكاديمّية ف  التعليم،    

التأّمل ف  المقاولة، ممارسة  ق بمواضيع مثل تعليم 
ّ
يتعل العاىل  فيما  التعليم 

 ( نامج  الير عل  ز 
ّ
ُيرك الذي  والتقييم  م، 

ّ
والتعل www.teachingandlearning.ie/digital-التعليم 

badges/ .) 
 
نامج  ا. يهدف هذا الير ل قوميًّ   قارب واحد" الُمموَّ

وع "الجميع ف  كي   عل مش 
تطوير الكفاءة الرقمّية هو الي 

  استخدام  
. يدعم إطار داخل إطارها   التكنولوجيا إىل تنمية الثقة لدى طواقم وطالب معاهد التعليم العاىل  ف 

َم 
ّ
  قارب واحد" المتعل

ن بنفسه من تحديد    عمل "الجميع ف 
ّ
 وأن يوّجه نفسه عندما يتمك

ا
  أن يكون مستقل

ف 
م باستخدام وساٍم 

ّ
  عملّية التعل

  يقّرر فيها المشاركة ف 
نقاط ضعفه وقّوته واختيار عدٍد من المحطات الت 

ّ كدليٍل عل هذ شاطال ا رقم 
ّ
 http://www.allaboardhe.ie. ن

ث عن مفهوم المجتمع،  
ّ
ٌ من األدبّيات حول األوسمة المفتوحة تتحد عكثي 

ّ
الوسام   و حامل  حيث يتمت

عملَ  ذلك  يستحض   وسام.  عل  للحصول  ك  َ المشي  سعيهم  خالل  من  اآلخرين  مع   Etienne  برابطٍة 
Wenger   ل مجتمعات الممارسة. لعّل األوسمة المفتوحة ه  الخطوة األوىل نحو مشاركٍة أكير استدامة  حو

   
 إلنشاء واستخدام نظام تقييٍم  ف 

ً
 تقديم نظام األوسمة المفتوحة سيكون محاولة

ّ
مجتمع الممارسات. إن

  جورجيا وإرسائيل. ُيساعد نظام األوسمة المفتوحة
  معاهد التعليم العاىل  ف 

ّ ف  :  رقم   فيما يل 
م (1

ّ
 الفردّي خالل المساق؛ هممراقبة إنجازات الطالب وتقد

ا أكير ويمكن قياُسه عل نحٍو واضح؛تجعل ال (2  عليم حقيقيًّ
  تحديد نقاط قّوتهم  (3

مّية، مساعدتهم ف 
ّ
ورة التعل  بأنفسهم حول السي 

جعل الطالب يتأملون أكير
، تعزيز  م الفّعال؛ وضعفهم، وبالتاىل 

ّ
 التعل

م؛  (4
ّ
فعون بكّل تأكيٍد من جودة التعليم والتعل  تحميس الطالب الذين سي 

  لدى الطالب.  (5
م التنظيم الذان 

ّ
 تعزيز مهارات تعل

https://www.teachingandlearning.ie/digital-badges/
https://www.teachingandlearning.ie/digital-badges/
http://www.allaboardhe.ie/
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  مساقات    باإلضافة إىل ذلك،
  اإلمكان دمج وسائل رقمّية مثل األوسمة المفتوحة، وعل نحٍو متساٍو، ف 

ف 
م التقليدّية وجًها لوجه. 

ّ
  صَيغ التعل

م عن ُبعد وف 
ّ
 التعل

  نهاية المساق من خالل جمع 
ّ لكّل طالب ف    الحصول عل ملّف شخص 

ُيساعد نظام األوسمة المفتوحة ف 
. ُيكافأ الطالب بأوسمة أوسمة رقمّية تعكُس كّل المهار  ات العينّية والمعرفة القائمة عل المحتوى التعليم 

  اإلمكان جمع ومشاركة  
 ف 
ّ
 أن

ُ
  نهاية المساق، نعتقد

م عينّية. ف 
ّ
م أو مهّمة تعل

ّ
عينّية فور استكمال موضوع تعل

 ّ نت، مثل وسائل التواصل االجتماع  ّ  األوسمة الرقمّية عل منّصة خاّصة عل شبكة اإلني   أو ملّف شخص 
ٌ عل عالمة الطالب النهائّية.  . باإلضافة إىل ذلك، سيكون لتجميع األوسمة تأثي  ّ  

ون   إلكي 
 

 

ةا اخلفّيةانظريّ

  البيئة الرقمّية باإلضافة إىل 
م، التعليم والتقييم ف 

ّ
  التفكي  بخصوص التعل

ا ف  ً ّ َيشهد المرّبون حول العالم تغي 
. تّم دمج ثالثة عنارص لتشكيل  ّ  عل دليٍل رقم 

ُ
م تعتمد

ّ
عاءاٍت حول التعل

ّ
قة باد

ّ
النظرّيات والتطبيقات المتعل

م: ) 
ّ
، ) ( مجموعات ت1مسارات رقمّية جديدة للتعل م للتنظيم الشخص 

ّ
( تغيي   3، َو) أوسمةامفتوحة(  2عل

  (. Gibson, Coleman & Irving, 2016التصّورات عن التعليم العاىل  ) 
، حيث   ا ومبتكًرا بالنسبة للتعليم العاىل 

ا نسبيًّ
ً
 استخدام األوسمة المفتوحة واألوسمة الرقمّية ُيعتير جديد

ّ
إن

ة.    من خالل التطّورات التكنولوجّية األخي 
ً
 أصبحت هذه األوسمة ُمتاحة

َ
ًرا تطوير أوسمٍة مفتوحٍة    بات

ّ
  متجذ

ط الضوء
ّ
  التعليم الذي ُيسل

  مثالّيات االنفتاح ف 
مي    بالمّجانعل فكرة مشاركة المعرفة    ف 

ّ
، حيث يكون للمتعل

ق دون مواجهة أية 
ّ
م يجب أن تتحق

ّ
  التعل

 الرغبة ف 
ّ
  حي   أن

إمكانّية دخول متساوية إىل الموارد التعليمّية، ف 
العام    عقبات بالتطّور   2000ديموغرافّية، اقتصادّية وجغرافّية. منذ  التعليم آخذة    

 وفلسفة "االنفتاح" ف 
،  2002عام    OpenCourseWare( بتأسيس منّصة  MITبُشعة. قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) 

ِبَعها بعد ذلك تطوير  2006عام    OpenLearnوقامت الجامعة المفتوحة بتأسيس منّصة  
َ
ّ ، ت للمساقات   أوىل 

نت )  م المختلفة  العديد من  تطوير  إىل جانب    2008( عام  MOOCsالهائلة المفتوحة عير اإلني 
ّ
منّصات التعل

 لحركة التعليم المفتوح. تساهم األوسمة المفتوحة
ً
ل تطّوًرا متواصل

ّ
  تمث

ٍ   بشكٍل    الت      ،كبي 
التّيار العاّم    دعم  ف 

ُف من خالل تطبيق توّجٍه مفتوح    ، وذلكللتعليم المفتوح مّية     يعي 
ّ
توفي  دليٍل مفتوٍح لهذه  بباإلنجازات التعل

م حيثما كان، مت  ما كان، وكيفما كان،  عير معاي   اإلنجازات
ّ
التعل ا إىلي  مفتوحة العتماد 

ً
    استناد

معيار تقت 
الفرد   إنجازات  ومشاركة  مفتوح  عرض  تمكي    خالل  من  ا 

ً
وأيض مجانّية،  وبرمجّية  مفتوح 

 (education-in-badges-.openeducationweek.org/events/openhttps://www .) 
 

 ال  Watters  (2011a)يالحظ  
ّ
  أن

فرضّية الرئيسّية خلف فكرة األوسمة الرقمّية المفتوحة تكمن ف 
اليوم.   م 

ّ
التعل واقِع   مع 

ُ
بعد تتالءُم  األكاديم  ال  ا، عن االعتماد  تقليديًّ المسؤولة،  المعاهد والمؤسسات   

ّ
أن

مٍّ هائٍل من ال
َ
ا عير ك

ً
  غرفة الصّف فقط، ويجري أيض

  كّل مكان، وليس ف 
م اليوَم يجري ف 

ّ
ارج  خقنوات فالتعل

َرص تعليم مفتوحة مثل منصة جامعة  
ُ
، من خالل ف ّ نت، ويكيبيديا    P2Pإطار التعليم الرسم  عل شبكة اإلني 

ُح     عالم اليوم. يش 
م ال "ُيحتَسب" ف 

ّ
. مع ذلك، معظم ذلك التعل   Wattersووسائل التواصل االجتماع 

(2011b)   َورة إىل كفاء  اللقب األكاديم  ال ُيشي  بالض 
ّ
  أن

ٌ
 بأوسمة رقمّية مفتوحة هو وسيلة

ُ
ة مهاراتك، والفوز
 ال يعيرّ عنها اللقب   –الكتساب المهارات وثّم عرض تلك المهارات أمام أرباب عمٍل محتَملي    

ٌ
إنها مهارات

https://www.openeducationweek.org/events/open-badges-in-education
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ورة.  م، بضف النظر عن المكان الذي جرى   بالض 
ّ
 عل التعل

ً
ر األوسمة الرقمّية المفتوحة دليل

ّ
يمكن أن توف

ا ملموًسا بمهاراتهم، إنجازاتهم، اهتماماتهم  فيه الت
ً
اف مي   اعي 

ّ
 المتعل

ُ
م، وتمنح

ّ
م أو ما ينطوي عليه هذا التعل

ّ
عل

 ،   يستطيعون حملها معهم ومشاركتها مع أصحاب شأٍن رئيسّيي   مثل أرباب عمٍل محتَملي  
وانتماءاتهم الت 

 من نظام    جمعّياٍت معاهد رسمّية أو  
ً
في   إىل  األقائمة عل الزمالة. بدًل

ّ
ة مؤل

ّ
نظاماأوسمةااوسمة، ُيشي  عد

ّا  
 كّل أجزاء النظام  بيئ 

ّ
  أن

بعضها البعض وهو المكان الذي يوجد فيه عدد كبي    معمتداخلة  تكون  ، ما يعت 
أنواعً   مصدريمن   يعرضون  الذين  م،    ا األوسمة 

ّ
التعل تجارب مختلفة من  ل 

ّ
تمث   

الت  األوسمة   من 
ً
مختلفة

بأوسمة من خالل   الفوز  م يستطيع 
ّ
متعل  كّل 

ّ
أن تعمل    الُمصدرينوحيث  أن  األمُر  ب هذا 

ّ
يتطل والتجارب. 

م 
ِّ
 . (Watters, 2011b)أنظمة األوسمة مًعا وأن تعمل بانسجام لمصلحة المتعل

 العام  بدأ مفهوم األوسمة المفتوحة باالنتشا
َ
  مؤتمٍر عقدته مؤسسة    2010ر عل نطاٍق أوَسع نهاية

ف 
  برشلونة ) 

 حول Ash, 2012موزيال ف 
ً
 واسعة

ً
ة، اكتسبت األوسمة المفتوحة شعبّية   السنوات األخي 

(. ف 
مّية مثل  

ّ
 للعديد من أنظمة اإلدارة التعل

ً
 معيارّية

ً
ة م وأصبحت مي  

َ
  Moodle  ،Blackboard  ،Canvasالعال

ها.       وغي 
ف  مؤسسات  ة 

ّ
عد قَبل  من  المفتوحة  األوسمة  خِدَمت 

ُ
م    الجمعّيات است

ّ
بتعل اف  لالعي  بوّية  الي 

ة  Randall, Harrison, West, 2013الطالب )     ( حيث بات استخدامهم لهذه المي  
سع بشكٍل رسي    ع ف 

ّ
يت

ٍ من البيئات المختلفة.   كثي 
ا باسم  

ً
  ُيشار إليها أيض

ا بضّية أو  األوسمة المفتوحة، الت 
ً
عتير رموز

ُ
أوسمة رقمّية أو أوسمة تربوّية، ت

م الذي يتمث
ّ
ا بالتعل اف رسميًّ ا أو االعي  م أو التجربة للشهادة رسميًّ

ّ
ا للمعرفة والمهارات، إنجازات التعل  رقميًّ

ً
ل

رو يطلبه م
ّ
  ،  المختلفون  التعليم  وف

ٌ
لة ببياناٍت ودالئل يمكن مشاركتها عير اإل وه  أوسمة نت. يمكن أن  ُمحمَّ ني 

 . ّ  
  العالم الحقيق 

نت أو ف  ف بها عل اإلني  َ  الكفاءاِت والمشاركاِت الُمعي 
ُ
ل األوسمة

ّ
 تمث

ا بالكفاءة وبوصفها جسوًرا   ا أكاديميًّ
ً
اف  دور األوسمة بوصفها اعي 

ّ
صُل بي  َ إن

َ
م غي     ت

ّ
ورات التعل سي 

 من احتمالّية األوسمة المفتو الرسمّية  
ُ
  وحة  تلك الرسمّية، يزيد

    إلحداِث تحّوٍل ف 
م والتقييم ف 

ّ
التعليم، التعل

ص  Gibson, Coleman & Irving, 2016التعليم العاىل  ) 
ّ
Irving   (2016  ) َو   Gibson  ،Coleman(. ُيلخ

 :   معاهد التعليم العاىل 
م ف 
ّ
  دعم رحلة التعل

ة أدواٍر رئيسّية لألوسمة المفتوحة ف 
َ
 ثالث

م، التعليم والتقييم؛ إضافة الوضوح والشفافّية إىل الت ▪
ّ
 عل

م بالنسبة لجميع أصحاب الشأن؛ ▪
ّ
لة للتعل ، قابلة للتحديد وُمفصَّ  الكشف عن جوانب ذات معت 

اف بالمهارات، التجربة والمعرفة من خالل إطار عمل تكنولوجيا مفتوحة،   ▪ توفي  آلية جديدة لالعي 
 قابلة للتحويل، وجاهزة للمجازفة. 

ا من خصائص   ً  كثي 
ّ
تيح إن

ُ
م وت

ّ
للتعل  لدعم طرائق شخصّية 

ً
المفتوحة تجعها مناسبة الرقمّية  األوسمة 

 : . األوسمة المفتوحة ه  م 
ّ
 للطالب اختيار مساراتهم من خالل المحتوى التعل

اوالمفتوح:ا ▪ ّ  
ٌّ    الوساماالمجان   

أوسمة موزيال المفتوحة ليست ُملكّية. إنها برمجّية مّجانّية ومعياٌر تقت 
 والتحقق من أوسمة رقمّية.  إصدار ّي مؤسسة أن تستخدمه إلنشاء، مفتوٌح يمكن أل

للتحويل:ا ▪ القابلا مون    الوساما
ّ
المتعل يستطيع  مكان، حيث  أّي  إىل  المفتوحة  األوسمة  أخذ  يمكن 

اضّية  ، وترتيبها ضمن حقيبٍة افي  ّ  
  العالم الحقيق 

نت أو ف  ة مصادر، عل اإلني 
ّ
تجميع األوسمة من عد
حقيبة   )مثل  عير   Backpackواحدة  وإنجازاته  مهاراته  عرض  م 

ّ
المتعل يستطيع  لموزيال(.  التابعة 

  وسائل التواصل االجتماع  
 أو فيسبوك(،   مدّونات، الصفحات الرئيسّية ف 

ْ
، لينكد إن )جوجل+، تويي 

نت والمزيد.   ،مواقع البحث عن وظائف، السي َ الذاتّية  مواقع اإلني 
للمجازفة:ا ▪ الجاهزا مهّمة  األوسمة    الوساما ذاتّية  بيانات  وسام  لكّل  بالمعلومات.  غنية  المفتوحة 

رة عل مستًوى عاٍل داخل ملف صورة وسام ُمرتبط، هو نفسه،  
ّ
بُمصِدِره. تضّم هذه البيانات  ُمشف
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 ً الوسام،   استحقاق، الوصف، معايي   الُمصِدرةلتحقق من الدالئل: اسم الوسام، اسم الجهة  ل  ا معايي 
ة صالحّية الصدار اإل   ، تاري    خصدار إثبات اإل 

ّ
 سام، المعايي  والمرجعّيات. و ، مد

 
 
ّ
 : أربعةاوظائفارئيسّيةالألوسمةاالمفتوحةHickey  (2012 )ص ُيلخ

م ▪
ّ
افابالتعل .  – االعتر

ً
ها رئيسّية  هذه أوضح وظيفة للوسام وأكير

ما ▪
ّ
 يشمل كّل تطبيق لألوسمة المفتوحة، تقريًبا، بعض صَيغ التقييم.  –تقييماالتعل

ماا ▪
ّ
التعل ا التحفي      تتمحَور   –تحفتر  الموّجهة لألوسمة حول فكرة  المخاوف واإلطراءات  معظم 

 (Grant, 2011 ). 
ماا ▪

ّ
امج    –تقييماالتعل ، المدارس والير مي  

ّ
ع األوسمة المفتوحة بقدرٍة رهيبٍة عل مساعدة المعل

ّ
تتمت
م و 

ّ
 . الدراسةعل تقييم التعل

   
 أكير حول األوسمة الرقمّية المفتوحة ف 

ً
(. مراجعة عاّمة حول  2018)   Virkusيمكن مراجعة خلفّية شاملة

ا. 
ً
  التعليم بحيث يشمل ذلك التقييَم أيض

 استخدام األوسمة المفتوحة ف 
https://drive.google.com/drive/folders/1y8h99b3fzBUmf9wRzKkgfaHhpyvNVIdq  

 
 

اوصُفاالوسيلةا

صال 
ّ
االت ومهارات  لإلنجازات  ا 

ً
موثوق ا  ً

ّ مؤرس  ر 
ّ
توف  

ٌ
بضّية  

ٌ
رموز ه   الرقمّية  واألوسمة  المفتوحة  األوسمة 

 من 
َ
ُن األوسمة المفتوحة األفراد

ّ
مك
ُ
نت. ت   يمكن مشاركتها عير اإلني 

لة بالبيانات والدالئل الت  والمعرفة الُمحمَّ
مهم معهم حيثما ذهبوا، ل

ّ
ة عل طول حياتهم  أخذ تعل

ّ
مّية الممتد

ّ
 عن رحلتهم التعل

ً
 غنّية

ً
سموا بها صورة ي 

 (ttps://openbadges.org / (  )Virkus & Lepik, 2018  وع مش  حاد 
ّ
ات لقاء    

ف  عرض   :ASSET    رقم
CM#1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1y8h99b3fzBUmf9wRzKkgfaHhpyvNVIdq
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اأوسمةامفتوحة؟اااستحقاقماافائدةا
  اكتسبوها خالل مجموعٍة األوسمة المفتوحة ُمتاحة للجميع للتعبي  عن  ▪

اف بالمهارات الت  االعي 
 من التجارب. 

نت.  ▪ م بناء مجموعته الفريدة من األوسمة المفتوحة ومشاركتها عير اإلني 
ّ
 يستطيع المتعل

▪   
صدرت الوسام داخل ملّف صورة  أيضّم كّل وساٍم بياناٍت حول مهارات الطالب والمؤسسة الت 

ل. 
ّ
 متنق

: يستطيع الطالب مشاركة أوسمت ▪  
 ه ف 

o  ونّية، وشبكات مهنّية نت، صفحات شخصّية إلكي   مدّونات، مواقع إني 
o  طلبات توظيف 
o   مواقع التواصل االجتماع–  

ْ
، جوجل+، فيسبوك، لينكد إن  تويي 

o  !ونّية   التوقيع الظاهر أسفل رسائله اإللكي 
  حت  ف 

 
ااالبدءا

▪  
ُ
  ت
نت لعرض ومشاركة دُر أوسمة مفتوحة تستطيع توفي  مساحة عل صالمؤسسات الت  اإلني 

م. 
ّ
 مجموعات أوسمة المتعل

 ألّي شخٍص يفوز بأوسمة   Backpacksخدمات مجانية اسمها كذلك، هناك  ▪
ً
تكون متاحة

 مفتوحة. 
اضّية   ▪ م بتخزين وإرسال أوسمته بي   منّصات مختلفة،   Backpackتسمح الحقيبة االفي 

ّ
للمتعل

 . حصلوا فيه عل األوسمة بضف النظر عن المكان الذي 
اضّية لألوسمة المفتوحة الَمدموجة مع عدٍد   Backpack( أّول حقيبة 2010أنشأت موزيال )  ▪ افي 

ٍ من منصات اإل   . صدار كبي 
 

اأنواعااألوسمةاالمفتوحة:ا
ة أنواع من 

ّ
  األوسمة المفتوحة: هناك عد

 األوسمةاالقائمةاعلاالنتيجة:ا ▪
 أوسمة معرفة أساسّية 

 أوسمة مهارات 
مة 
ّ
 أوسمة معرفة متقد

 ( ّيةة، برونز يّ ، ِفض ّية)مثل أوسمة عادية، أوسمة ذهبّية؛ ذهبأوسمةالمراحلامتنّوعةا ▪
مامتنّوعةا ▪

ّ
س، ويكيبيدّي( مساراتاتعل  ا)باحث، متمرِّ

  تسليم  األوسمةاالمكسورة:ا ▪
ر ف 

ّ
ستعمل لإلشارة إىل سلوٍك غي  مرغوب )عل سبيل المثال، التأخ

ُ
ت

 المهاّم المطلوبة(. 
كة:ا ▪

َّ
ة منفصلة )عل سبيل  األوسمةاالُمفك

ّ
ة إىل أوسمة مستقل م الكبي 

ّ
يجب تفكيك نشاطات التعل

 دبّية(. المثال، تفكيك وسام مراجعة الزمالء الخاّص بمهّمة المراجعة األ 
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ماعنااألوسمةاالمفتوحةا
ّ
اوجهةانظراالمتعل

ّ كما يظهر  د ▪ ر، العمل 
ِّ
اشط، المتأمل، المنظ

ّ
م مختلفة )عل سبيل المثال، الن

ّ
مي   بأنماط تعل

ّ
عم المتعل

 (. Honey & Mumford ،1992عند 
صال  ▪

ّ
مهم )ات

ّ
اتيجّيات تعل   تخطيط أهدافهم وإسي 

مي   ف 
ّ
م(؛مساعدة المتعل

ّ
 التعل

مهم الشخصّية؛ ▪
ّ
مون اختيار مسارات تعل

ّ
 يستطيع المتعل

م؛  ▪
ّ
مي   إنشاء أهداف تعل

ّ
 يستطيع بعض المتعل

ا؛  ▪  أدبّية أو موضوًعا إنشائيًّ
ً
 البعض يكتب مراجعة

 البعض يستطيع تطوير بودكاستات أو فيديوهات وغي  ذلك.  ▪
▪  .  

 يمكن استعمالها للتقييم الذان 
كّملاااألوسمةاا

ُ
ات  
ةاالئر

ّ
بوي اامناالوسائلاالتر

ً
لث
ّ
لامث

ّ
شك

ُ
ماالشخصّيةات

ّ
دةاوعقوداالتعل

ّ
ماالمتعد

ّ
المفتوحة،امساراتاالتعل
ابعضهااالبعضاعندااستخدامهاامًعا.ا

 

االفوائداالمرتبطةاباألوسمةاالمفتوحةا
ها من البيانات  ▪   يطلبها  يحمل الوسام المفتوحة معه معلوماٍت عن التقييم، الدالئل وغي 

الذاتّية الت 
 الوسام. 

 األوسمة المفتوحة 
؛ ▪ شي  إىل إنجازات مقابل أرباب عمل محتملي  

ُ
 يمكنها أن ت

ز المشاركة والتعاون؛ ▪
ّ
حف

ُ
 ت

م؛  ▪
ّ
 تحّسن االستدامة وترفُع من مستوى التعل

  المهارات المهّمة؛  ▪
 تدعم االبتكار والمرونة ف 

م.  ▪
ّ
ا ضمن مجتمعات التعل

ً
  وتصيغ هوّية وصيت

 تبت 
ا  ت ▪

ً
ر األوسمة مساًرا جديد

ّ
 عن المسار األكاديم  التقليدي  وف

ً
م مدى الحياة يكون منفصل

ّ
من التعل

 .  الرسم 
  تصدر عن مبادرات وتحقيقات شخصّية.  ▪

ف بالمهارات والمعرفة الت   األوسمة وتعي 
ُ
ز ير

ُ
 ت

 المهارات  ▪
ُ
    الشخصيةتقيُس األوسمة

 للنجاح ف 
ً
عتير جوهرّية

ُ
  ت
ّ الت  ٍ من الِمَهن  للعمل الجماع  كثي 

 اليوم. 
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ي    حاالوساماالمفتوح   تشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثالاعنااستخداماوساٍمامفتوحا

امودلااعل
 وسام مفتوح قائم عل المعرفة  ▪
 وسام مفتوح قائم عل المهارات ▪
  ّيةة، برونز يّ ، فضّيةأوسمة عل مستويات متنّوعة )مثل، أوسمة عادّية، أوسمة ذهبّية؛ ذهب ▪
 /www.openbadges.me//أدوات تصميم أوسمة مفتوحة:  ▪
اضّية لألوسمة المفتوحة: حقيبة موزيال  Backpackحقيبة  ▪  االفي 

https://backpack.openbadges.org/backpack/welcome 
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ما
ّ
ابيئاتاالتعل

االمساقات:اأمثلةا  
 
ااألوسمةاالمفتوحةاالُمستخدمةاف

 
ير ا
ّ
اجامعةاتال

هتّم تطوير نظام األوسمة لمساق 
ُ
  علوم المعلومات. إنه    ضمنَ "أساليب البحث"  عنوان

برنامج الماجستي  ف 
 بقيمة  

ٌ
ته    6مساق

ّ
  الفصل    15نقاط أكاديمّية، مد

  ذلك المساق ف 
خدَمت األوسمة المفتوحة ف 

ُ
أسبوًعا. است

ف المساق  14حيث كان عدد المشاركي      2018الربيع  من العام  
ّ
  الصّف ونشاطات . تأل

من ثمانية لقاءات ف 
م  
ّ
مون المدّونات كيومّيات تعل

ّ
مون مدّوناتهم الشخصّية. استخدم المتعل

ّ
نت حيث استخدم المتعل عل اإلني 

م 
ّ
تعل نتائج  التعّرف عل  مي   

ّ
المتعل لب من 

ُ
المساق، ط بداية    

ف  المساق.  لتسليم مهاّم  شخصّية وكمنّصة 
 ّ شخص  م 

ّ
تعل َعقد  وكتابة  لونالمساق 

ّ
يحل الشخصّية،  مهم 

ّ
تعل أهداف  فيه  يصيغون  الموارد    فيها    

اتيجّيات المطلوب للتوّصل إىل األهداف، ويؤسسون     المساق. بالنسبة لكّل واإلسي 
المعايي  لتقييم أدائهم ف 

 
ٌ
، كانت هناك مهّمة َ   واحٍد من المواضيع األحد عش    مدّوناتهم الشخصّية. تّم تشجيع نش 

مون ف 
ّ
ها المتعل

مهم 
ّ
بتعل التأمل  مي   

ّ
المتعل من  لب 

ُ
ط ا،  ً أخي  عليها.  والتعليق  البعض  بعضهم  ات  قراءة نش  مي   عل 

ّ
المتعل

مهم. 
ّ
  َعقد تعل

  كانوا قد صاغوها ف 
مهم الت 

ّ
  تحقيق أهداف تعل

 نجحوا ف 
ٍّ
 وتحليل إىل أّي حد

هناك أوسمة قائمة عل المعرفة، أوسمة قائمة   تتّم تصميم نظام األوسمة عل مراحل مختلفة: كان 
تشجيع   تّم  بة. 

ّ
مرك وأوسمة  النشاطات  عل  قائمة  أوسمة  العالمات،  عل  قائمة  أوسمة  المهارات،  عل 
م مختلفة. كذلك، قّررنا ربط كّل األوسمة بنتائج التعليم. 

ّ
مي   عل اختيار مسارات تعل

ّ
 المتعل

 
غا اجامعةابامبتر

    الُمحتَملة  المساقات  أحد 
   مساق  هو   فيه  مفتوحة  أوسمة  استخدام  الممكن  من  كان  الت 

ُ
 تدريس   "فنّ   هعنوان

ز   الميديا". 
ّ
    الطالب  كفاءات  دعم  عل   المساق  يرك

 دروٍس   وتطوير   لتخطيط  الرقمّية  الميديا   استخدام  ف 
    للطالب
    الطالب  عدد   تراوح  المهنّية.   المدارس  ف 

ٍّ   سلوببأ  المساق  يبدأ   . 35و  25  بي     المساق  ف    تعليم 
م  إىل  ينتقل  ثّم   لوجه  وجًها 

ّ
    التنظيم  عل  القائم  التعل

    الذان 
    النهاية.   ف 

م   المساق،  من  األول  القسم  ف 
ّ
  يتعل

مجّية  استخدام  وكيفّية   الميديا   لتدريس  مختلفة  فنّ   نظرّيات  الطالب  ميديا   موارد   لتطوير   الحاسوبّية  الير
ها.  البيانّية الرسوم ستات،البودكا الشاشة، لقطات األفالم، مثل  مختلفة  وغي 
   
،   النصف  ف   

فة  مجموعة   ضمن  مًعا   الطالب  يعمل  الثان 
ّ
  تطوير   عليهم  ويكون  طالب  4-3  من  مؤل

ة  اختبارات  فيديوهات،  )مثل  رقمّية  مواد  نت(   سيناريوهات  محوسبة،  قصي      للتعليم  إني 
  المهنّية.   المدارس  ف 

ة تخطيط  عليهم  يكون
ّ
م  هيممفا مع دروس  ثمانية  حت   ست

ّ
مي     مع  مًعا  يعملون ُمدَمجة.   تعل

ّ
ة   ذوي  معل   خير

رون
ّ
   باعتبار   معرفتهما   دمج  لكليهما   يمكن  التدريس.   فنّ   ومفاهيم  المواد   حول   راجعة  تغذية  يوف

ّ
 الطالَب   أن

   يملكون
ً
    أكير   ومهاراٍت   معرفة

    جديدة،  رقمّية  مواد   تطوير   مجال  ف 
   حي     ف 

ّ
مي     أن

ّ
   يملكون  المعل

ً
 أكير   تجربة

ّ  التصميم يكون أن لضمان المتعاقبة الصفوف بخصوص  اإلدراكّية.  الطالب لمرحلة مالئًما  التدريس 
 

    الطالب  عل  يكون
نت،  عل  شخصّية  صفحات  تجميع  المساق  ف   أكاديمّية   بحث  أوراق  تقديم  اإلني 

  للمفاهيم الوسائط متعدد  وعرض
ّ
قة والمواد

ّ
  بتعليمهم.  المتعل

 
ا
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اجامعةاكلّيةاكورك
ف الذي يش  للطاقم  الوسام  بتطوير ورشات عمل  الماجستي  ل طالب بحث  ع  تّم تطوير  ِف 

الُمش  يقوم   .

مة
ّ
ْ عمل وجًها لوجه  عل هيئةِ  تكون منظ  

تها نصف يوم. تكون هذه الورشات تنقلّية    –ورشت 
ّ
كّل واحدٍة مد

م الزمالء. 
ّ
َرص لتعل

ُ
ر العديد من الف

ّ
  وتوف

 المشاركون تغذية   
تشكيلّية أثناء الجلسات وجًها لوجه للتشجيع عل استمرار المناقشة   راجعةتلق ّ
 
ّ
الن لتحديات  اقد والتأّمل  الُمحتَملة  والحلول  افّية  اإلرس  الممارسات  عل    حول  الطالب. كان  عل  اف  اإلرس 

  ذلك خططهم حول كيفّية دمج  
مهم من سلسلة الورشات بما ف 

ّ
 كتابة موضوع تأّمل  حول تعل

المشاركي  
تغذية   توفي   المشاركي    عل  افّية. كذلك، كان  اإلرس  ممارستهم    

ف  مهم 
ّ
تأمليات   راجعةتعل ات  نش  حول 

م عل ن
ّ
، تمكي   التعل  آخرين، وبالتاىل 

م الزمالء والتغذية اللمشاركي  
ّ
د المجاالت، ومنه إىل تعل

ّ
 راجعة حٍو متعد

ون  ات داخل جوجل درايف، وقام الُميشِّ
ّ
  حافظة ملف

ات التأملّية ف  التأّمالت  بتعيي   للزمالء. تّم حفظ النش 
ايد.    الورشات دعًما للفهم المتعدد المجاالت المي  

 المختلفة للمشاركي   ف 
 

 . الماجستي   طالب البكالوريوس / طالب جمهوراالهدف:ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ا
ا
ا
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،اوأداةاالتقييم:ااألوسمةاالمفتوحة  
اأساليباالتقييم:اتقييماالزملء؛االتقييماالذانر

 
  بداية المساق، 

نت  وبزيارةنظام التقييم حسب األوسمة المفتوحة للطالب  قوموا بعرِض ف   موقع اإلني 
https://www.imsglobal.org/cc/statuschart/openbadges and decided to adjust it 
to our teaching course. 

؛ - ْ وحجم الوسام المفتوح: األصفر واألخض   
 اختاروا لون 

دوا مستو  -
ّ
  كّل فعالّية عملّية، حد

 ى الفعالّية حسب اللون والحجم؛ ف 
؛ -   الفعالّية العملّية يحصل عل عالمة باللون األخض 

 األداء الناجح ف 
  الفعالّية العملّية يحصل عل عالمة باللون األصفر؛  -

 األداء المتوّسط ف 
  الفعالّية العملّية يحصل عل عالمة باللون األحمر.  -

  ف 
 األداء المتدن ّ

  نهاية الفصل، ق
دوا التقييم من خالل األلوان. يمكن التعبي  عن ذلك  ف 

ّ
وموا بإحصاء األوسمة المفتوحة وحد
 . ّ ِجّل الخاّص الذي تم أنشاؤه إلجراء تقييم تشكيل    السِّ

 ف 

 
اتحدياتاوإيجابّياتااستخداماأداةاالتقييم

 
اجورجيااوإسائيلا  

 
عةاف

ّ
امتوق

 اإليجابّيات: 
o    التحفي 
o  ورة ة لالهتمام جعل السي  مّية مثي 

ّ
 التعل

o  اف
ّ
 إجراء تقييٍم مفتوٍح وشف

  الوسام المفتوح
o   .الوسام  

 يتضّمن معلومات حول التقييم، الدالئل وغي  ذلك من البيانات الشخصّية المطلوبة ف 
o ؛  عل إنجازات أمام أرباب العمل المحتملي  

َ
 يمكنه أن يشهد

o يشّجع عل المشاركة والتعاّون؛ 
o  م؛ يحّسن

ّ
  التعل

 االستدامة واالرتقاء ف 
o  المهارات المهّمة؛  

 يدعم االبتكار والمرونة ف 
o  م

ّ
  ويصيغ الهوّية والصيت ضمن مجتمعات التعل

 يبت 
 

 التحديات: 
o  يحتاج الطالب إىل معرفة المزيد عن الوسام المفتوح 
o   ،مفتوح وسام  إنشاء  حول  اإلرشادّية  المواد/التعليمات  إىل  الطالب  وظائفه يحتاج  حول  وكذلك 

ا؛ 
ً
  ممارستهم التعليَم أيض

 وصفاته من أجل استعمال هذه األداة ف 
o  الوسام المفتوح.  –تحتاج الهيئة التدريسّية إىل مزيٍد من التدريب بشأن هذه األداة الرقمّية العينّية 
o  ور   استخدام وساٍم مفتوٍح عل إجراء تخطيط للسي 

ي ف 
ّ
، سينطوي التحد ّ  

اض  ة بشكٍل عل نحٍو افي 
صاٍل غي  كاٍف مع الطالب، عل سبيل المثال، منحهم تعليمات غي  واضحة. 

ّ
غي  مناسب أو عل ات

  
 استخدام أداة تقييم رقمّية مثل الوسام المفتوح ف 

ّ
ق بحقيقة أن

ّ
 ُمحتمل آخر يمكن أن يتعل

ٍّ
تحد

  جورجيا 
 هو أمٌر غي  مألوف.  معاهد التعليم العاىل  ف 

https://www.imsglobal.org/cc/statuschart/openbadges
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o  ّرصة والجاهزي
ُ
 الف

ّ
 واجتهاد، ولكّن  إن

ٍّ
ة للفوز بأوسمة من شأنه أن يشّجع الطالب عل العمل بِجد

 الطالب يحتاجون  
ّ
ا إضافّيي ْ  من جانب الطالب، واألهّم من ذلك هو أن

ً
ا وجهد

ً
التسجيل يحتاج وقت

لتطبيق أداة الوسام المفتوح   "مودل"  إىل تدريبات إضافّية حول استخدام تقنيات عضّية وبرنامج
.  بصورةٍ   أكير

ً
ورة العمل ودودة   أسهل وجعل سي 

 
ا حادااألورون  

ّ
االتابعةاللت امعاهداالتعليماالعال   

 
امنحاالعلماتاف
غا اجامعةابامبتر

إظهار   من  مي   
ّ
والمعل الطالب  ن 

ّ
سُيمك اإلنجازات،  لتقييم  ا 

ً
موثوق ا  ً

ّ مؤرس  بوصفها  المفتوحة،  األوسمة   
ّ
إن

  نظام التعليم 
 ف 
ً
 جدّية

ً
ُ مسألة عتير

ُ
قَمنة اليوَم ت  الرَّ

ّ
  حي   أن

  المساق. ف 
  اكتسبوها ف 

المهارات والكفاءات الت 
 
ّ
مي   قد تلق

ّ
 من المعل

ً
ا قليل

ً
 عدد

ّ
، فإن  

 أو ليستخدموا األلمان 
ً
 رقمّية

َّ
، مواد وا تدريًبا ليطّوروا، عل نحٍو مستقلٍّ

مي   ل "مودل" )مث  إدارّيةأنظمة  
ّ
( بصورٍة ناجحة. مع الوسام المفتوح القائمة عل النتيجة، يكون لدى المعل

  فّن تدريس الميدي
 يستطيعون من خالله إظهار مهاراتهم وإنجازاتهم ف 

ٌ
( مصدٌر موثوق ا للمدارس )المحتَملي  

المشاركي     مي   
ّ
والمعل الطالَب   

ُ
المفتوحة  

ُ
األوسمة َز 

ّ
حف

ُ
ت أن  يمكن كذلك   . ّ المستقبل  رّب عملهم  بوصفها 

المهارات   أو  المعرفة  عل  لالعتماد  مختلفة  أوسمة  تطوير  المحتمل  من  يكون  قد  والتشبيك.  للتعاون 
للحصول عل مجموعة أوسمة واضحة  الُمكتَسبة. ربما يكون من الممكن العمل مع معاهد تدريب مختلفة

 . مي  
ّ
 المعايي  يمكن منحها للمعل

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اكوركااكلّيةااجامعة
ات الزمالء  ات التأملية، تعيي   قّراء لنش    واجهت تجميع النش 

كانت هناك بعض التحديات التنظيمّية الت 
  راودت  راجعة وجمع التغذية ال

، كذلك، كانت مسألة ما إذا كانت التغذية  . من ضمن المخاوف الت  مي  
ّ
المنظ

 أم غي  دقيقة لتوفي  نظرٍة عاّمة    راجعةال
ً
 مسألة التأكد من الجودة ه   عن  للزمالء دقيقة

ّ
ورة. إن هذه السي 

  مكانها كما هو الحال 
 الفحوصات والموازنات نفسها قد ال تكون ف 

ّ
ّ ألن لة بالوسام الرقم   وثيقة الصِّ

ٌ
مسألة
  ت
  جامعة كلّية كو ف 

  يجب  ر وّجهات التقييم المعيارّية. ف 
د من الجودة الت 

ّ
ك، تّم توفي  المقاييس اآلتية للتأك

 استيفاؤها من حيث التصميم والتوصيل. 
(www.ucc.ie/en/media/support/ovptl/images/digitalbadges/QualityAssuranceSta
ndards-Criteria.pdf) 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
رَ األوسمة الرقمّية    إنشاءتّم   

ّ
   لتوف

ً
ّ    دليل  

  التطّور المهت 
  إطار عل مشاركة الطاقم ف 

م    ف 
ّ
التعليم والتعل

  ، ّ  
  األوسمة الرقمّية، عل نحٍو جزن 

. يكمُن االهتمام ف  عير نطاٍق واسٍع من المواضيع عل المستوى القوم 
التعليم   

ف   ّ  
المهت  للتطّور   ّ قوم  عمٍل  إطار  مع  التجاوب    

عل   ف   
ً
دليل ل 

ّ
تمث األوسمة   

ّ
أن باعتبار  م 

ّ
والتعل

  جامعة كلّية كورك، أثبتت األوسمة الرقمّية شعبّية  
. ف  ف بها عل المستوى القوم 

َ ة ُمعي   ّ نشاطات تطّور متمي 
   
هم قد يرغبون ف 

ّ
  مساقات اختيارّية ال يحصل فيها الطالب عل نقاط استحقاق أكاديمّية ولكن

استخدامها ف 
 تم يأن 

ٌ
م، ُمستخدمة

ّ
اٍف ما قبل التعل   تعيرّ عن اعي 

 األوسمة الرقمّية الت 
ّ
توثيق مشاركتهم بشكٍل أو بآخر. إن

ا،  
ً
قة بهذه األوسمة  إىل جانب  ه  أيض

ّ
   الرؤية المتعل

مهم  الت 
ّ
  قدرة الطالب عل شخصنِة رحلة تعل

 ف 
ّ

تتجل
خالل   اتاستحقاق  من  مي   عن   

ّ
تعير للخّريجي     أوسمة  لن  أوَسع  م . 

ّ
تعل ة  األخي  العالمات  ِسجّل  يشمل 

دة. 
ّ
 متعد

ً
ا أوسمة

ً
اموضوعهم فحسب، وإنما سيشمل أيض
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صا
َّ
املخ

ا عل نحٍو خاّص بالنسبة للتقييم التشكيل  
ً
 لتوثيق إنجازات الطالب وُيعتير مفيد

ٌ
الوسام المفتوح هو وسيلة

 من دمج التقييم 
ّ
  التقييم بصورٍة ال تعيرّ عنها العالمات النهائّية. ال بد

لضمان دافعّية الطالب نحو المشاركة ف 
مع   ا 

ًّ
جد مدروسٍة  بطريقٍة  مساقاٍت  ّ ضمن  الوقت التشكيل  إلتاحة   ّ الدراس  المنهاج  داخل  مساحٍة  توفي  

  تغذية  
.   راجعةللطالب إلظهار الفهم، ولتلق ّ  

  نشاطات تقييم ذان 
اكهم ف  مي   إىل جانب إرس 

ّ
من الزمالء والمعل

ر األوسمة المفتوحة تغذية  
ّ
  دعم   راجعةيمكن أن توف

مه وما قد تكون الخطوة التالية ف 
ّ
ب ما تّم تعل

ّ
وأن تتعق

 
ّ
. "تعل ّ  م أن تعرف" والتقييم التشكيل 
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التطبيقاٍتا
ٌ
اتجريبّيةااأمثلة

ااواليةاجامعةافادزي،بوسكااخاتونااابقلم  
ااإيفان  ،جورجياااجافاخيشفيل  يس 

ّ
اتبل

 

صال العمل
ّ
  إطار التعامل مع مهارات االت

ّية العاّمة، وف  لدى الطالب  ة يّ ضمن إطار عمل مساق اللغة اإلنجلي  
تّم   اللغة،  لقواعد  توظيفهم  ة 

ّ
وِدق حديثهم    طالقة 

ف  وبالطبع،  واالستماع،  والقراءة  والكتاب  ث 
ّ
التحد   

ف 
ّية.  20استخدام أوسمة ل    موضوع فقه اللغة اإلنجلي  

 طالب بكالوريوس ف 
ت األوسمة الرقميّ 

َ
، ساعد ّ    طالَب الالمفتوحة    ةبالنسبة للتقييم التشكيل 

ّ
  كمعل

  مة  وساعدتت 
رصد   ف 

ء جديد مثل    
. كان الطالب متحّمسي   للغاية من حيث استخدام س  ّ مهم عل نحٍو تدريخر 

ّ
تقييم  لل  أداةٍ تقد

ا. بل كان فيها  التقييم    ال يكون
ً
م   التقييُم   بالنسبة إليهم أمًرا غامض

ّ
ا يفعله المعل

ً
جزًءا من الدرس وليس شيئ

ورة التقييم.    سي 
اك الطالب ف   فقط دون إرس 

  أن يكون معظم المنتسبي    كان جم
ا ف 
ًّ
، من الشائع جد

ّ
وع من اإلناث. لسوء الحظ   هذا المش 

يع المشاركي   ف 
 
ُ
ا فقط. ك

ً
ًبا إناث

ّ
ّية طل اوح بي      نَّ إىل موضوع فقه اللغة اإلنجلي  

.  20-19طالباٍت من السنة الثانية بأعماٍر تي 

نَّ جورجّيات ِعلًما أن بعضهّن،  
ُ
ا إىل أن مستوى طال  3معظم المشارِكات ك

ً
 أن أشي  أيض

ّ
ّن أذرّيات. أود

ُ
بات، ك

ا، بمستوى متوّسط
ً
ّية لديهّن كان جّيد   مرتفع. - اللغة اإلنجلي  

  
ُ
  األسبوع. خالل هذه الدروس، اعتمدت

جري دروًسا مّرتي ْ  ف 
ُ
ا ن
ّ
م  كن

ّ
توّجهات التعليم اآلتية: التعل

م القائم 
ّ
   عل المهاّم. القائم عل المشاري    ع، الصّف المقلوب، التعل

  
ُ
استخدمت المختلفة.  التقييم  معايي   أوسمة حسب  بإنشاء   

ُ
قمت  ،

ً
 Google Drawingsبداية

ُ
أعطيت  .

  الصّف ومقابل تسليم مهاّم عير  
. فلنقم بتعريف  Google Classroomاألوسمة للطالب مقابل المشاركة ف 

 : ةكّل واحٍد من األوسم
 : ممتاز 

 
 
 

 عن المهاّم: 
ب؛ الجدلّيات  إنجاز   •

َّ
 عل نحٍو مرت

ّ
ا عن المهّمة؛ نوع، صيغة وتسجيل الخط

ًّ
المهّمة: إجابة جّيدة جد

ر بصورة واضحة.  َّ رة ومنطقّية؛ الرأي الشخص  معروض وُمير  مطوَّ
ّ بشكل جّيد ومتماسك، مع تتابعّية منطقّية وبنائّية للمعلومات/األفكار  •  

ابط: النّص مبت  التماسك والي 
بة
ّ
ق ؛ ترتيب الفقرات بصورة مرت

ّ
 عل امتداد اإلجابة؛ استخدام أدوات ترابطّية عل نحٍو فّعال. موف
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•  
ً
نطاق : يستخدم  ّ المعجم     ا لغويًّ   ا المورد 

ً
فّعال ودقيق؛ األخطاء  ا جّيد نحٍو  ؛ يستخدم مفردات عل 
 البسيطة نادرة وال تقع إال بوصفها "هفوات". 

نطاق   • يستخدم  النحوية:  والدقة  النحوي  مع  النطاق  المستوى  عالية  النحوّية  البناءات  من  واسع 
. ليست هناك أّية أخطاء جسيمة.  ة كاملي ْ 

ّ
 مرونة ودق

  الصّف: الطالب الذين  
وا بالنسبة للمشاركة ف  عل    والذين شاركوا أو أكير من مجمل الجلسات    90%  حض 

  تمت مناقشتها.  نحوٍ 
ا للمواضيع الت  ً ورة التعليمّية والذين أظهروا فهًما كبي    السي 

 فّعال ف 
 جّيد: 

 
 

 عن المهاّم: 
إنجاز المهّمة: إجابة جّيدة عن المهّمة؛ بي   الحي   واآلخر، تكون المعلومات غي  كاملة أو عاّمة أكير  •

ب؛ ا
َّ
 عل نحٍو مرت

ّ
لجدلّيات واضحة ومنطقّية، ولكن بضعها  من الالزم؛ نوع، صيغة وتسجيل الخط

ر بشكٍل كاٍف؛ الرأي الشخص  معروض بصورة واضحة   لم ُيطوَّ
وبنائّية   • منطقّية  تتابعّية  مع  معظمه،    

ف  ومتماسك  جّيد  بشكل   ّ  
مبت  النّص  ابط:  والي  التماسك 

بة؛ ترتيب الفقرات جّيد؛ استخدام كلمات ربط وأدوات تر 
ّ
ابطّية مالئم للمعلومات/األفكار بصورة مرت

  الغالب
 وفّعال ف 

•  
ً
: يستخدم نطاق ّ    ا معجميًّ   ا لغويًّ   ا المورد المعجم 

ً
ة؛ أخطاء بسيطة ا جّيد

ّ
؛ المفردات تفتقُر غالًبا إىل الدق

 فقط 
•  

ً
نطاق يستخدم  النحوية:  والدقة  النحوي  بعض    ا واسعً   ا النطاق  هناك  ة. 

ّ
بِدق النحوّية  البناءات  من 

ا. 
ً
 أبد

ً
 األخطاء، ولكن ليست جسيمة

وا %   الصّف: الطالب الذين حض 
أو أكير من مجمل الجلسات والذين تحّمسوا بما   80بالنسبة للمشاركة ف 

م.  
ّ
مها المعل

ّ
  قد

  مجموعة من الفعالّيات الت 
  للمشاركة ف 

 يكق 
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 ال بأس: 
 

 
 المهاّم: عن 
المهّمة؛  • بات 

ّ
متطل عن  لإلجابة  وهناك  هنا  محاوالت  المهّمة؛  عن  ضعيفة  إجابة  المهّمة:  إنجاز 

  الغالب  جدلّيات غي  كافية
 وليست بذي ِصلة ف 

ابط:  •  ن؛االتتابعّية المنطقّية والتماسك ضعيف التماسك والي 
•   : ّ   اختيار الكلمات. المفردات ضعيفة وغي  دقيقة للمستوى  المورد المعجم 

؛ تكّرر األخطاء ف  ّ  
 العيت 

النحوية:   • والدقة  النحوي   النطاق 
ً
نطاق    ا يستخدم 

ً
األخطاء   ا محدود النحوّية؛  البناءات  من  ا 

ًّ
جد

  كّل مكان
ة ف   الجسيمة منتش 

وا %   الصّف: الطالب الذين حض 
والذين حاولوا اللحاق  أو أكير من مجمل الجلسات    70بالنسبة للمشاركة ف 

  الدروس. بالم
مة ف 

ّ
ة المقد

ّ
 اد

 
 حاول مّرة أخرى: 

 
 عن المهاّم: 

إنجاز المهّمة: إجابة ضعيفة للغاية عن المهّمة؛ معظم المحتوى ال عالقة له بالمهّمة؛ الجدلّيات  •
 ضعيفة وغي  مناسبة 

ابطة؛ ال منطق أو تتابعّية بنائّية  • ابط: األفكار غي  مي 
 التماسك والي 

: المفردات محدودة للغاية َو/أو ال عالقة لها بالمهّمةالمورد  • ّ  المعجم 
•  ّ  

ا للمستوى العيت 
ً
 النطاق النحوي والدقة النحوية: القواعد غي  مناسبة أبد

  الصّف: 
 بالنسبة للمشاركة ف 

وا % بات الرئيسّية لمساق اللغة    50الطالب الذين حض 
ّ
  مجاراة المتطل

من مجمل الجلسات والذين فشلوا ف 
ّية العاّمة اإل   نجلي  
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العمل  ا وتقييم  تقييم الطالب فرديًّ تّم  خدمت األوسمة لمناقشات الصّف ولعمل الصّف كأداة تقييم. 

ُ
است

 بطباعة هذه األوسمة وتوزيعها عل 
ُ
ا. بالنسبة لتقييم الصّف، قمت

ً
ضمن مجموعات أو ضمن أزواج أيض

 .   طالنر 
الصّف    

ف  فقط  ليس  المذكورة  األوسمة  خدَمت 
ُ
نت  است اإلني  منصة    

ف  ا 
ً
أيض بل   ،Google 

Classroom    الطالب َ عط 
ُ
نت من قَبل   5حيث أ مهاّم خالل الفصل، وتّم تقييمهم باستخدام أوسمة إني 

. كان  َ الطالب   تالمحارص ِ عط 
ُ
  إطار عمل هذا المساق، أ

ة أنواع من النشاطات، عل سبيل المثال، ف 
ّ
هناك عد

منّصة  المهّمة عل  ل وعمل  المي     
قراَءة قّصة ف  ّية، حيث كان عليهم  اإلنجلي   باللغة  تب خيال 

ُ
مهاّم عن ك

Google Classroom .  . انظروا مثال الصورة فيما يل 
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ّ
النقيصة  عموًما، كمعل  ، ولطالنر    

لمساف  ناجحة  تقييٍم  أداة  المفتوحة  الرقمّية  األوسمة   ُ أعتير مة، 
 هناك بعض 

ّ
  جورجيا معتادون عل العالمات كأداة تقييم وأن

 الطالب ف 
ّ
  أستطيع ِذكرها ه  أن

الوحيدة الت 
يعر  أن  أرادوا  ذلك  مع  هم 

ّ
ولكن المفتوحة،  الرقمّية  باألوسمة  استمتعوا  الذين  ألنهم،  الطالب  العالمات  فوا 

  الجامعة. 
حون عالمات ف 

َ
 بشكٍل عاّم، ُيمن

وا األوسمة الرقمّية المفتوحة أداة تقييم مبتكرة وفّعالة   َ
  اعتير

  مساف 
 غالبّية الطالب ف 

ّ
 أن أذكر أن

ّ
أود

ا. بالنسبة للتطوير المستقبل  الستخدام 
ً
  المواضيع األخرى أيض

وا فيه أن يتم ضّمها ف 
ّ
 الذي تمن

ّ
إىل الحد

ت طالنر  كيفية  م 
ّ
أعل أن   

ّ
أود المفتوحة،  الرقمّية  عير  األوسمة  األوسمة  هذه    Google Drawingsشكيل 

  مساقنا. 
 بأنفسهم، وأن أطلب منهم التفكي  بنشاطاٍت يمكن تقييمها باستخدام األوسمة الرقمّية المفتوحة ف 

 

،اجورجياا ابقلماليااأخاالدزياوليفاناكفاراتسخيليا،اجامعةاواليةاسوخوم 

بوّية  – القسم  العلوم الي 
بية متعددة الثقافات: جورجيا متعددة الثقافات ومتعددة اإلثنّيات  – الموضوع  الي 

   39 – عدداالطلب
ةاالزمنّيةا

ّ
  15.02.20 – 07.10.2019 –المد

الطالب جورجّيون   األذرّيي   والنصفإمعظم  إثنّية مثل  أقلّيات   هناك 
ّ
أن ِعلًما  ا وأرثوذوكس.  . -ثنيًّ أوكرانّيي  

، وشهود يهوه والذين نصفهم يهودّي. بعضهم من   لون عن أقلّيات دينّية: عن المسلمي  
ّ
كذلك، هناك ممث

  المساق  –الجزء المحتّل من بالدنا 
لي   ف 

 إناث. جورجيا. الغالبّية العظم من الطالب المسجَّ
افة إلنشاء أوسمة دقيقة، قائمة   

ّ
كان الهدف هو تصميم طرائق يمكن قياسها، وتكرارها واعتبارها شف

ظهر مهارات طالب القرن  
ُ
. كذلك، بدأنا باستخدام أوسمة لمستويات مختلفة للمّرة أوىل: 21عل الكفاَءة، ت

ونزّية.   األوسمة الذهبّية، الفضّية والير
  هذا الفصل، قامت مجم

ف  وعة  ف 
ّ
  جامعة والية سوخوم  بتطبيق -من بعض األساتذةتتأل

الباحثي   ف 
( بواسطة  الشخصيةالذهنّية ) -سلسلة من نشاطات فّن التدريس لمحاولة تطوير تقييم المهارات العاطفّية

ًما   أوسمة رقمّية مفتوحة. 
ّ
لقد عملنا مع طالب الفصل الثالث والفصل الرابع، بعضهم يطمح ألن يكون معل

ابع لقسم العلوم  وبع
ّ
مي   الت

ّ
نامج بكالوريوس تدريب المعل ًما. رغم األهداف العينّية لير

ّ
ضهم اآلخر يعمل معل

التطبيق   لهذا  الرئيس   الهدف   
ّ
فإن أعاله(،  )المذكور  نفسه  والموضوع  والية سوخوم   جامعة    

ف  بوّية  الي 
ا التحليل  ومهارات  تطوير كفاءات  عل  العمل  كان   ّ وتقديم/تقييمهم   لشخصّيةالتجريتر  الطالب  لدى 

 باستخدام أوسمة رقمّية مفتوحة. 
وع     مش 

المفتوحة ف  الرقمّية    ASSETهدفنا هو عرض كيفّية تطبيق مفهوم وتكنولوجيا األوسمة 
( الذي شارك    معاهد التعليم العاىل 

اف،  +Erasmus)أدوات تقييم البيئات التعلمّية ف  بتأسيسه لمنح االعي 
العاطفّية مهاراتهم  تطوير    

ف  وإنجازاتهم  مي   
ّ
المتعل مقابل جهود  واالستحقاق  الجوائز  الفكرّية -العالمات، 

   –(  الشخصية) 
ّ
الن التفكي   اإلبداع،  الماهر،اقد )مثل  االتصال  البحث    ،  البيانات،  تحليل  المشاكل،  حّل 

 واالبتكار(. 
 مناقشة المسألة،  

َ
  بعد كّل اجتماع. نتيجة

أّول ما بدأنا به كان عقد جلسات إرشاد زمالء وعصف ذهت 
  توّصلنا إىل القرار 

 : اآلن 

 ما نتعامل معها كأنه •
ً
  عادة

ورات األشياء الت  ظهر األجزاء وسي 
ُ
  نطاق الموضوع ت

لٌّ كامٍل    ا المعرفة ف 
ُ
ك

 
ّ
وحات عن كيفّية جمع األشياء ببعضها وكيفّية عملها، فإن اليومّية. من خالل توفي  رس    حياتنا 

ف 
 للنظر إىل األحداث  

ً
.    والنقاطالمواضيع المختلفة تمنحك طريقة بشكٍل تنتبه معه إىل تفاصيل أكير
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 فهم تفاصيل من هذا النوع ُيتيح لك تشخيص ما يجري عل نحٍو صحي
ّ
ح وما يجري عل نحٍو  إن

تفكيك    غي  صحيح إن  وفّعالة.  زة 
ّ
مرك بطرائق  ل 

ّ
بالتدخ لك       النقاطويسمح 

ف  والنظر  واألحداث 
باتها ُيعَرف 

ّ
  . التحليل باسم داخلها لرؤية مرك

 نحُن )األساتذة •
ُ
  العديد من المساقات نريد

بنا  -ف 
ّ
( بأن يصبح طل   جامعة والية سوخوم 

الباحثون ف 
  طرائ

 ق التحليل المناسبة للمجال بماهرين ف 
ً
من تلقينهم المعادلة الخاّصة بالحالة المعّينة، أو   دًل

  هذه الحالة يعود إىل هذه العوامل، نطلب منهم معاينة الحالة، تفكيكها، وإخبارنا بما  
 السبب ف 

ّ
أن

 يجري فيها. 
  يرغبون  

ٍء قمنا به مع طالبنا كان إجراء مسوح لتحديد المجاالت الت   
  كّل سنة أّول س 

بالتطّور فيها. كذلك، ف 
)الفصلي ْ    التطبيق  7و  5أكاديمّية    

ف  المشاركة  يريدون  لماذا  األسئلة:  عن  اإلجابة  الطالب  من  لب 
ُ
ط  )

، وما ه  الفوائد الُمحتملة النابعة من ذلك.   ّ  التجريتر 
 إليكم النتائج: 

 2019طالب يحتاجون إىل التحليل  .ا1الّرسما
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 2019أسباب المشاركة  .ا2الرسما

 
جريَ 

ُ
بي ّ  نتائج تحليل االحتياجات الذي أ

ُ
ين األّول    ت   تش 

  توفي  دليل عن    2019ف 
 الطالب ف 

َ
رغبة

صال الفّعال، حّل المشاكل    الشخصيةالمهارات  
ّ
(؛ 1الضغط )ُينظر الرسم    وتحّملالقابلة للتحويل مثل االت

  السنة األكاديمّية  
ر   79، %2019ف 

َ
نامج من أجل اكتساب دالئل من هذا النوع )ُينظ   الير

من الطالب شارك ف 
 )%منهم عن اعتباره تلك المهارات العينّية الثالث    69( حيث عيرّ %2الرسم  

ً
من    18و%  18، %33أولوّية

  (. 1الرسم 
 
ُ
ف نت  اإلني  أوسمة  نظاُم  ل 

ّ
بالمهارات  شك اف  الطالب بصورة كاملة لالعي   لمشاركة 

ً
 الشخصية رَصة

أوسمة  وتطبيق  تصميم    
ف  للمشاركة  للطالب  أتيَحت    

الت  رصة 
ُ
الف  

ّ
إن  . التجريتر  التطبيق  أثناء  الُمكتَسبة 

نت عن المهارات    من توظيف نموذج تقييم    الشخصيةاإلني 
ً
قة بهم بدًل

ّ
نتهم من تحديد المعايي  المتعل

ّ
مك

. تشك  يل 
 

جّيةا
َ
اعناالَمنه

ف هذا التطبيق التجريتر  المتواصل من ثالث مراحل. 
ّ
 يتأل

كي     جلسات مجموعات الي 
ْ مجموعات    

عات للطالب نحو األوسمة المفتوحة، تّم عقد جلست 
ّ
من أجل تأسيس توّجهات وتطل

  حي    
، الدالئل، والبناء، ف  . تناولت الجلسة األوىل مسائل مثل التحفي   ت الجلسة الثانية بعد إجراء تركي  

َ
ُعقد
نت تناَوَل الجوانب األكير ُحَبْيبّية مثل معيار "االرتقاء" وتصم  الوسام.   يممسح عل اإلني 

 
نت   المسح عل اإلني 

ق من بعض النتائج الُمكتَسبة من البيانات النوعّية من خالل استشارة 
ّ
كان هدف المسح هو التوث

  مجموعة أكير من الطالبمجموعة  
  توّصل إليها الطالب الذين شاركوا ف 

، فحص بعض االستنتاجات الت 
  جامعة والية س 

بوّية ف  فت العّينة من طالب قسم العلوم الي 
ّ
كي   األولّية. تأل

. الي  َ الطالُب إىل إكماِل    وخوم  ع 
ُ
د

 األوسمة المفتوحة لم يسبق وأن تم تسويقها من قَبل الجامعة، فقد   حالمس
ّ
. باعتبار أن  

ون  يد اإللكي  عير الير
ٍ عل المشاركة، ُعرضت عل  

الرقمّية. كتحفي   ا، معلوماٍت عاّمة حول األوسمة 
ً
أيض  ،  

ون  يد اإللكي  الير ضّم 
ّ األّول مقابل إكمال المسح. وسا استحقاقالطالب فرصة   مهم الرقم 
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 النتائج

 . كي  
ضحت ثالثة مواضيع رئيسّية أثناء مناقشات مجموعة الي 

ّ
 ات

االوضوحاوالخصوصّيةا
هم 

ّ
ا عن الخصوصّية. قالوا إن ً م الطالب كثي 

ّ
يرغبون بأن تكون األوسمة واضحة قدر اإلمكان.  لم يتكل

ة ناقَش الطالب كمية التفاصيل 
ّ
 هناك عد

ّ
 التفاصيل الواضحة مهّمة وأن

ّ
الُمتاحة للناظر إىل الوسام. قالوا إن

 أسباب لذلك: 
الت الرسمّية.  •

ّ
 األوسمة أكير شخصّية من الشهادات والمؤه

ها تربط بي   الدليل الموصول بما  األوسمة •
ُّ
 . فعله مستحق

االمهاراتاالحقيقّيةاالمكتَسبةا اتبيرّ 
  لكّل 

ٍّ مفتوح أن يعكس قدرات الطالب ومهاراته المكتسبة بأعل حسب الطالب، ينبع  وساٍم رقم 
مية. 

ّ
ورة التعل ة أثناء السي 

ّ
 مستوى من الدق

امستوياتامختلفةامنااألوسمةاالرقمّيةاالمفتوحةا
مّية،  

ّ
ورة التعل   السي 

دة ف 
ّ
 من األفضل استخدام أوسمة تعيرّ عن مستويات متعد

ّ
وافق الطالب أن

 من غي  
ّ
، أن يحصلوا عل    يمتلكوا    الممكن لجميع الطالب أنباعتبار أن ا من الكفاءة، وبالتاىل 

ً
مستًوى معّين

 يكون لكّل األوسمة المفتوحة ماركة واضحة 
ّ
  أن

الوسام المفتوح نفسه. كذلك، عيرّ الطالب عن رغبتهم ف 
 بحيث يكون من الّسهل عل أّي شخص تصّور المؤسسة الُمصِدرة وفهمها. 

وع   لمش  التابع  التعليم    كتّيب 
ف   
ٌ
مدّون هو  مجموعة    ASSETكما   

ّ
إن المهارات:  تقييم  بخصوص 

  اإلمكان تناولها  
ها مهّمة بشكٍل خاّص لمجاراة، تجاوز واختبار الرفاهّية، وبأنه ف 

ّ
  تّم تحديدها بأن

المهارات الت 
م بالدافعّية، ا  تشملُ من خالل أداة التقييم،  

ّ
، التحك  

إلرصار، تحّمل الضغط، التعاطف مع اآلخر،  الوع  الذان 
والمثابرة،   العزم  والتعاون،  األشخاص  بي    قّررنا العالقات  لذا،  والتفاؤل.  اإليجابّية   ، التفكي  نضوج طريقة 

 . الشخصية إنشاء أوسمة رقمّية مفتوحة لكّل واحدٍة من هذه المهارات 
ات   محارص  ا  TED TALKاستخدمنا  حّل  عل  قائم  م 

ّ
تعل المهارات ونموذج  هذه  الطالب  إلفهام  لمشاكل 

مّية. كان  الشخصية
ّ
ورة التعل   السي 

ة    توكيفّية استخدامها ف    هذه    TED TALKأّول محارص 
استخدمناها ف 

لة ومدّربة أعمال تجارّية    TBC STATUS TALKSالمجموعة من تقديم إيكاترين بابوناشفيل  من  
ّ
)مدّربة مؤه

 
ّ
مرخ ُممارسة  دولّية؛  ة  بخير ع 

ّ
لوسيلة  تتمت عضو  DISCصة  للتدريب؛  الدوىل   حاد 

ّ
مع ICF)   االت والمزيد(   )

   
ة بعنوان: "الذكاء العاطق 

ة كان  –محارص َ
". )لغة المحارص َ  

  والتنظيم الذان 
  العاطق 

الجورجّية(   تالوع  الذان 
الم هذه حبعد  ف 

ّ
تتأل اإلشارة،  سبقت  . كما   

الذان  والتنظيم    
العاطق    

الذان  الوع   أهمّية  ناقشنا  ة،  ارص 
ًما. لذا، فقد شعروا  

ّ
ًما البعض اآلخر أصبح معل

ّ
هم المجموعة من طالب، بعضهم يطمح ألن يصبح معل

ّ
أن

ا حاالٍت قد تجعلهم يشعرون  
ً
أيض يواجهون هم   ، مي   مستقبلّيي  

ّ
/معل مي  

ّ
اليأس،  بصفتهم معل بالغضب، 

ٍّ دا  م 
ّ
هم يحتاجون إىل أن يكونوا قادرين عل تنظيم  عالقرف، الحزن وحت  الحماس. إلنشاء جوٍّ تعل

ّ
م، فإن
 من

ً
اتيجّيات فّعالة. بدًل قمنا باستخدام منصات   THINGLINK  منّصة  مشاعرهم عن طريق استخدام إسي 

GOOGLE  
ّ
لطالبنا من حيث التعامل. بعد إكمال المهّمة،  مألوفة أكير بالنسبة  Googleلعمل المهّمات ألن

 
َ
 . الشخصية أوسمتهم الرقمّية المفتوحة عن المهارات  الطالب أّولَ  حاز
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ة     شاهدها طالبنا كانت من تقديم كيل  ماك  TED TALKمحارص 
غونيغال )أخصائّية نفسّية  الثانية الت 

  جامعة ستانفورد  
ة ف    مجال الصّحة ومحارص ِ

   ف 
  مجال "مساعدة ِعلمّية" الت 

والمعروفة من خالل عملها ف 
اتيجّيات عملّية تدعم الصّحة والرفاهّية.(  ز عل ترجمة أفكار من ِعلم النفس وِعلم النفس العصتر  إىل إسي 

ّ
رك
ُ
ت

)ال ا لك". 
ً
الضغط صديق ء  م"كيف نجعل   

بالس  قمنا  ّية مع ترجمة جورجّية(  اإلنجلي   باللغة  ة كانت  حارص 
ا. نفسه 

ً
ة أيض  بعد هذه المحارص 

م  النموذج  لبالنسبة  
ّ
ة عن مراهق عمره  التعل عاًما   15قائم عل حّل المشاكل، استخدمنا قضية شهي 

مناهضة  أشعَل مظاهراٍت  الُمراهق قد  انتحار  طة، وكان 
الش ّ بعد تحقيقات  يس  

ّ
تبل   

ف  االنتحار  َم عل 
َ
أقد

  جورجيا عام  
طة ف  ا2019للش  ت اإلخبارّية، وقرأنا بعض المقاالت الصحفّية، وتقارير  . شاهدنا بعض النش 

ثنا عن األسباب المحتملة للحادثة، عدم وجود مهارات عاطفّية ِفكرّية من 
ّ
طة وغي  ذلك. بعدها، تحد الش 

منّصات   استخدمنا  النوع.  من هذا  نتيجة  إىل  تقود  أن  المهاّم،    GOOGLEشأنها  إكمال  بعد  المهاّم.  لعمل 
للمهارات    علالطالب    حصل المفتوحة  الرقمّية  ا الشخصية أوسمتهم 

ًّ
الطالب منشغلي   جد . كذلك، كان 

  . ّ  
ات بشكٍل تلقان  ة مّرات بعد المحارص 

ّ
 الذي واصلنا معهم النقاشات عد

ّ
ورة إىل الحد ح  بالسي 

ّ
الجداول توض

  المساق.  اآلتية
 مواصفات األوسمة ف 

 
ااالستنتاجاتا

الفرصة   وع  المش  أن  منحنا هذا  للطالب  تيح 
ُ
ت   
الت  الرقمّية  المفتوحة  األوسمة  من  تركيبة  لتطوير 

بس مهاراٍت  ُيظهروا  ة 
ّ
عد   

ف  المجموعة،    شخصيةهولٍة كفاءتهم  ألفراد  للزمالء،  ين،  للمحارص  لنا،  بالنسبة 
ر التعبي  عن أّية وجهات نظر ث

ّ
ه ال يزال من المبك

ّ
  حي   أن

. ف  ابتة وألطراف ثالثة مثل أرباب عمل محتَملي  
المهارات   لمكافأة  المفتوحة  استخدام األوسمة  نجاح  العاىل    المهّمةبخصوص  التعليم  معاهد    

ف  للطالب 
عات  

ّ
لتوق أعَمق  مستًوى  عل  استكشاف  إلجراء  نخطط  المستقبل،    

ف  واعدة.  اإلشارات  بها.  اف  واالعي 
  . كذلالشخصيةالطالب بخصوص استخدام أوسمة رقمّية مفتوحة لتقييم المهارات  

ك، يمكننا المواصلة ف 
عاتهم من أداة التقييم. 

ّ
  توق

 الغوص أعمق ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا
ا
ا
ا
ا
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االمساقااالشخصيةأوسمةاالمهاراتاابأوصافا.اقائمةا1الجدولا  
 
اف

   

 
 
 
 

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

  
  العاطق 

الذاتية، التميي   بي   المشاعر، وفهم القدرة عل إدراك وفهم العواطف والمشاعر  الوع  الذان 
 منبعها، القدرة عل التعبي  والمشاركة. 

 3 أفراد

 

  
اءة.  التنظيم الذان 

ّ
 3 أفراد القدرة عل السيطرة عل المشاعر بصورٍة فّعالٍة وَبن

 

اءة. القدرة عل التعبي  عن المشاعر، االعتقادات واألفكار بصورٍة فّعالٍة  اإلرصار 
ّ
 2 أفراد وَبن

 

اءة وتحّمل األحداث تحّمل الضغط
ّ
المعاكسة،   القدرة عل إدارة العواطف بصورٍة فّعالة وَبن

  الحاالت الضاغطة والعواطف القوّية. 
 3 أفراد

 

 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل إدراك، فهم وتقدير مشاعر اآلخرين وأفكارهم.  التعاطف مع اآلخرين

 

العالقات والتعاون بي    
 األشخاص 

القدرة عل تأسيس وِحفظ عالقات تبادلية تحط  برض  الطرفي ْ  والتعامل الجّيد 
 مع اآلخرين. 

 2 مجموعات 

 

 1 أفراد/مجموعات  الشجاعة واإلرصار رغم الصعوبة.  العزيمة والمثابرة

 

وإبداع حلول خارج الصندوق والمشاركة القدرة عل التأقلم ضمن حاالت جديدة  المرونة واالبتكار 
 بمساهمات غي  مألوفة. 

 2 مجموعات 

 

اتيجّيات الجيدة،  أسلوب التفكي  الناضج  ، اإلسي 
ّ
اإليمان بإمكانّية تطوير أفكارهم )من خالل العمل الجاد
 والمشاركة من اآلخرين(. 

 1 أفراد

 

  وجه  اإليجابّية والتفاؤل 
ق من الحياة حت ّ ف  القدرة عل البقاء إيجابّيا والنظر إىل الجانب المش 

 الِمَحن والشدائد. 
 3 أفراد/مجموعات 
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االمساق.اا21.اقائمةاتشتملاعلاأوصافاأوسمةامهاراتاالقرنا2الجدولا  
 
اف

م1الفئةا
ّ
ا.امهاراتاالتعل

م
ّ
م   يتعل

ّ
ورات النفسّية المطلوبة للتأقل  التحّسن مع العمل العضّي. و الطالب عن السي 

 
 

ا.االمهاراتاالمعرفّيةا)المعرفّياتااألساسّية(ا2الفئةا
ز عل كيفية قيام الطالب بتميي   الحقائق، 

ّ
رك
ُ
 والتكنولوجيا من ورائها. ت

 

 

 
 
 
 

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

اقدالتفكي  
ّ
 2 أفراد إيجاد حلول للمشاكل.  الن

 

 2 أفراد التفكي  خارج الصندوق.  اإلبداع 

 

عاون 
ّ
 2 أفراد العمل مع اآلخرين.  الت

 

ث مع اآلخرين.  االتصال 
ّ
 2 أفراد التحد

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

 2 أفراد/مجموعات  اإلحصاءات، البيانات. فهم الحقائق، األرقام،  معرفّية المعلومات 

 

 2 أفراد/مجموعات  فهم طرائق وَمخارج نش  المعلومات.  معرفّية الميديا 

 

 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل قراءة، فهم واستخدام اللغة المكتوبة.  المعرفّية

 

معرفّية تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

  ذلك إيجاد  القدرة عل استخدام وإنشاء 
محتوى قائم عل التكنولوجيا، بما ف 

 معلومات ومشاركتها. 
 2 أفراد/مجموعات 

 

المعرفية الثقافّية  

 والمدنّية 
 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل فهم، تقدير، تحليل وتطبيق معرفة اإلنسانّيات. 

 

 2 أفراد/مجموعات  المرء وفرضّيات الفحص. القدرة عل المعرفة والمبادئ العلمّية لفهم بيئة  المعرفّية العلمّية
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اتاالشخصّية(3الفئةا ا.االمهاراتاالحياتّيةا)المتر 
مات الشخصّية والمهنّية.  دة عل السِّ ز هذه العنارص الُمجرَّ

ّ
رك
ُ
دة من حياة الطالب اليومّية. ت  عل العنارص المجرَّ

ً
 القوا نظرة

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

ة.  المرونة   2 أفراد التعبي  عن قدرة المرء عل التأقلم مع الظروف المتغي ّ

 

 2 أفراد القدرة عل الحافظ عل االهتمام والجهد للمثابرة عل إكمال المهّمة أو الهدف.  المثابرة 

 

 2 أفراد القدرة والرغبة للعمل بجاهزّية عل مهّمة جديدة أو هدف جديد.  المبادرة 

 

ك.  القيادة  ر لتحقيق هدف مشي 
ّ
 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل توجيه، إرشاد وإلهام اآلخرين عل نحٍو مؤث

 

 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل تغيي  الخطط، الطرائق، اآلراء أو األهداف عل ضوء معلومات جديدة.  القدرة عل التأقلم 

 

  وقت مناسب. القدرة عل إكمال  اإلنتاجّية 
 2 أفراد/مجموعات  العمل ف 

 

 2 أفراد االنفتاح والفضول. القدرة والرغبة لطرح أسئلة وإظهار  الفضول

 

الوع  االجتماع   

  
 والثقاف 

ا.  ا وإثنيًّ ا، ثقافيًّ   بطريقة مناسبٍة اجتماعيًّ
 2 أفراد/مجموعات  القدرة عل التفاعل مع الناس ف 
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ا.ا4الفئةا اأوسمةاالخبتر

 

ا.اأوسمةاالمراحلاالمتنّوعةا5الفئةا

 

 
 

 
 
 

 
 

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

خبي  االمتحانات  

 المفاجئة 

، فإنه   –إذا حصل الطالب عل درجة امتياز  أعل عالمة بعد إكمال االمتحان المفاجر 

 يفوز بوسام خبي  االمتحانات المفاجئة. 
I 2 

 

 خبي  العروض 
ه   10-9عل األقل   –إذا حصل الطالب عل درجة امتياز 

ّ
نقاط بعد إكمال العرض، فإن

 يفوز بوسام خبي  العروض. 
I 1 

 

خبي  االمتحانات  

 النصف فصلّية 

مستوى بارز أو واسع عل نحو خاّص من  –إذا حصل الطالب عل درجة امتياز 

مّية )عل األقل 
ّ
  النتائج التعل

نقطة( بدع إكمال االمتحان النصف   30-28اإلنجاز ف 

، فإنه يفوز بوسام خبي  االمتحانات النصف فصلّية.   فصل 

I 1 

 

خبي  االمتحانات  

 النهائّية 

حو خاّص من مستوى بارز أو واسع عل ن –إذا حصل الطالب عل درجة امتياز 

مّية )عل األقل 
ّ
  النتائج التعل

، عنقطة( ب  40-38اإلنجاز ف   
د إكمال االمتحان النهان 

 فإنه يفوز بوسام خبي  االمتحانات النهائية. 

I 1 

 أفراد الوصف االسم األوسمة 
 مجموعات 

ة   الوتي 

 

ونزي   الير
م )عل   –إذا حصل الطالب عل عالمة )جّيد( 

ّ
  نتائج التعل

إنجاز بمستوى جّيد ف 

ونزي.  80-71األقل  ه يفوز بالوسام الير
ّ
 نقطة( بعد إكمال الموضوع، فإن

I 1 

 

  
 الفص 

ا( 
ًّ
م  –إذا حصل الطالب عل عالمة )جّيد جد

ّ
  نتائج التعل

ا ف 
ًّ
إنجاز بمستوى جّيد جد

.  90-81)عل األقل   
ه يفوز بالوسام الفص 

ّ
 نقطة( بعد إكمال الموضوع، فإن

I 1 

 

 الذهتر  

مستوى بارز أو واسع عل نحو خاّص من  –إذا حصل الطالب عل عالمة )ممتاز(  

مّية )عل األقل 
ّ
  النتائج التعل

ل الموضوع، فإنه يفوز  نقطة( بعد إكما 91اإلنجاز ف 

 . ّ  بالوسام الذهتر 

I 1 
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بيةاجوردون،اإسائيلا ابقلماليئوراانوطوف،االكلّيةااألكاديمّيةاللتر
 

  مساق  
  )   ألعاب الرياضّياتف 

  الفصل الثان 
ا لتقييم  2020-2019الذي تّم تعليمه ف  ا تجريبيًّ

ً
 تطبيق

ُ
(، أجريت

ته  
ّ
الذي مد أسبوًعا    14المهارات الشخصّية للطالب من خالل استخدام نظام األوسمة. تسّجل للمساق 

 
ُ
ون طالبة من السنة األوىل ك  وعش 

ٌ
  مدارس المر أربعة

مات رياضّيات ف 
ّ
حلة االبتدائّية.  ّن يتدّربن ليصبحَن ُمعل

م القائم عل حّل المشاكل، أن ُيبي ّ  للطالب كيف يمكن استخدام 
ّ
هدف المساق، ومن خالل أسلوب التعل

  المساق كانت تصميم وتشكيل لعبة رياضّيات. تّم عمل المهّمة  
ة ف  األلعاب لتعليم الرياضّيات. المهّمة األخي 

إجرا   –بأزواج   تّم  كاَءهم.  الطالب رس  اختار  من  حيث    مجموعات 
ف  األخرى  الصفّية  النشاطات   6-5ء كّل 

رصة  
ُ
م ودّية، بحيث يحط  كّل الطالب بف

ّ
ٍّ من أجل خلق بيئة تعل  

عتهّن عل نحٍو عشوان 
ّ
 قد وز

ُ
طالبات كنت

 التعّرف عل بعضهم البعض. 
  تنطوي عل تصميم وتشكيل لعبة رياضّيات،  

  المساق الت 
ة ف    الطالبات  قامتإلنجاز المهّمة األخي 
ة  
ّ
  تّم  َن  لقاءات، حيث قم   10بممارسة ألعاب رياضّيات لمد

مّية الت 
ّ
بتحليل بنيتها ومناقشة النظرّيات التعل

   
ف  لعبة  لتصميم  الوقت  اللقاءات، خصصنا  أحد    

ف  األلعاب.    
ف  ٍّ    30تطبيقها   

عيت   ٍّ  
رياض  لهدٍف  دقيقة 

رنا تغذية  
ّ
  صنع  راجعةللصّف، وكذلك وف

  اللقاءات الثالثة الباقية، عرضنا الطالباتها  تعن األلعاب الت 
. ف 

ع  الطالباتها  تألعاب رياضّيات صمم
ّ
 ضمن أزواج. عرض كّل زوج لعبتهم ومَ   اتالموز

َ
ها ن

ّ
حتهم المجموعة كل

نوا من تحسي   لعبتهم.  راجعةتغذية 
ّ
 ليتمك

، لذا قد يكون له   مي     أثرٌ ُيعتير التقييم جزًءا ال يتجّزأ من أّي برنامج تدريتر 
ّ
 عل اعتبارات المتعل

ٌ
بالغ

   
المهّمة ف  النقاط    تطوير 

مي   ف 
ّ
المتعل   اختيار ما يريدون استثمار جهودهم فيه، وكذلك عل اعتبارات 

ف 
المختلفة  القدرات  تقييم  أجل  ومن   ، ّ التجريتر  التطبيق  فيه  أجرينا  الذي   

ّ
 
العيت  المساق  هذا    

ف  المنهاج. 
  تّم تحقيقها من خالل بناء هذا المسا  اتبالللط

من خالل   البات، تّم التعبي  عن اإلنجازات اإلدراكّية للطقالت 
ّ لنظام األوسمة الرقمّية    إجراء تطبيٍق تجريتر 

ُ
نظام العالمات المعياري. لتطوير المهارات الشخصّية، قررت

وع   ابع لمش 
ّ
الت الطت.  ASSETالمفتوحة  بأوسمة    الباتستطيع  رقمّية مفتوحة مقابل عرض مهارات  الفوز 

 الجماع  شخصّية مثل العمل  
ّ
، التفكي  الن  

م الذان 
ّ
، االعتبارات بي   األشخاص،  اقد ، القيادة، الفضول، التعل

 نظام التقييم هذا  
ّ
العالمات مقابل اإلنجازات اإلدراكّية، واألوسمة الرقمّية المفتوحة    –وحّل المشاكل. إن

  الدروس األوىل، بحيث    الباتُعرَض أمام الط  –مقابل المهارات الشخصّية  
فهم وحت  اختيار   استطعنَ ف 

ن نّ طريقة تقييمه
ّ
من معرفة معايي  العالمات من منهاج المساق ومعايي  الفوز بأوسمة من  الباتالط ت. تمك

ّ تّم إنشاؤه لهذا الهدف.   موقع تجريتر 
، القيادة، واالعتبار بي   األشخاص،  العمل الجماعل سبيل المثال، من أجل تقييم سلوكّيات مثل   ّ ع 
  مجموعتهنّ 

  كّل درس، بمراقبة أداء الطالبات ف 
 توزي    ع الطالبات إىل مجموعات بصورة   قمت، ف 

ّ
. باعتبار أن

نت من مراقبة القيادة أو العمل 
ّ
  اإلمكان عرض مهاراتهّن الشخصّية. عل سبيل المثال، تمك

عشوائّية، كان ف 
م ما إذا كانت الطالبة قد استلمت مسؤولّية إدارة الفعالّية وشّجعت صديقاتها عل الجماع  من خالل تقيي 

  المجموعة. 
لت الطالب عدم المشاركة عل نحٍو فّعال أو المساهمة ف 

ّ
المشاركة أو دعم األخريات أو ما إذا فض

  التغذية ال
  تطوير  الخاّصة بالمساق، كتبت إحدى الطالبات تقول: "   راجعةف 

العملااساهَم هذا المساق ف 
ا االطلبوالجماع ّ  "  ... التعاونابير 

عرضت   عندما  المثال،  سبيل  عل  تقييمها كذلك.  رصة 
ُ
بف األخرى  الشخصّية  المهارات  حظَيت 

ّ أمام الصّف، وقامت الطالبات األخريات بتوفي  تغذية    
وعهّن النهان  ، تّمت مراقبة قدرة  راجعةالطالبات مش 

اءة. عندما عرضت  
ّ
الطالبات ألعابهّن، كانت  الطالبات عل إظهار مراعاة اجتماعّية وتوفي  مالحظات عميقة بن

ء من الخوف    
 بس 
َ
ّ أن يشعرن ، ومن الطبيع 

ُ
ه
َ
 الطالبات يعرضَن ما صنعن

ّ
تلك حالة مشحونة بالعواطف، ألن
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  العالقات  
 مهّمة ف 

ً
 شخصّية

ً
 القدرة عل أن تكون الطالبة حّساسة لهذه الحالة تعكُس مهارة

ّ
والضعف. إن

  تغذي
 كيف أمنُح تغذية  عن المساق: "  راجعةتها البي   األشخاص. قالت إحدى الطالبات ف 

ُ
مت

ّ
 راجعة لقد تعل

رة وواضحة لآلخرين 
ّ
اإيذاءامشاعرهمامؤث

َ
 " . دون

بوّية شّجعنا الطالبات عل تطوير مهاراٍت إدراكّية     الكلّية الي 
اف بأننا ف  كانت العقبة الرئيسّية ه  االعي 

ب عل هذه العقبة  
ّ
  التغل

 ف 
ُ
فقط. مع ذلك، ومن خالل تطبيق نظام األوسمة الرقمّية المفتوحة، نجحت

 طالباتنا الال
ّ
  المدارس االبتدائّية  وتقييم إنجازات ومهارات مهّمة أخرى للطالبات. إن

مات ف 
ّ
  سيصبحَن معل

ن 
ه  –يحتجَن إىل أكير من مهارات إدراكّية فقط  

ّ
  سوق العمل    نّ إن

ا. ف 
ً
يحتجن إىل تطوير مهاراتهّن الشخصّية أيض

المهارات   رون 
ّ
يقد العمل  أرباب  بعض   

ّ
إن بل  العمل،  أرباب  بتقدير  الشخصّية  المهارات  تحط   اليوم، 

  عرفة المهنّية.  الشخصّية أكير من الم
ّ الذي يدمج أوسمة رقمّية مفتوحة ف   تصميم نظام التقييم التجريتر 

ّ
إن

م كيفّية  
ّ
 تصميم الفعالّيات، تطوير جداول تقييم مناسبة، تعل

ً
َ من العمل: بداية َب الكثي 

ّ
هذا المساق تطل

منّصة عل  زمالء  تقييم  أدوات  لت "مودل"  تشكيل  مفتوحة  رقمّية  أوسمة  نظام  إنشاء  المهارات ،  قييم 
  من 

الت  اجتماعّية  مّية 
ّ
تعل بيئٍة  لتطوير  المساق    هذا 

رصة عرضها ف 
ُ
بف الطالبات    ستحط  

الت  الشخصّية 
التغذية    

ّ
وأن بذلناه،  ما  تستحّق  الجهود كان   هذه 

ّ
أن أشعُر  والتعليم.  م 

ّ
التعل من  النوع  يّش هذا 

ُ
ت أن  شأنها 

عّزز من ش  راجعةال
ُ
 تدريسّية  للطالبات حول هذا المساق ت

ً
فت الطالبات بأنهّن اكتسير  أداة عوري. لقد اعي 

 مهاراتهّن الشخصّية. فيما يل  اقتباسان   – ألعاب    –جديدة لتعليم  
َ
الرياضّيات وإىل جانب ذلك فقد طّورن

ن بذلك:  راجعةمن تغذية 
ْ
 لطالباٍت يتأمل

مت الكثي  من األمور، ألعاب  
ّ
حدي. كذلك، تعل

ّ
ا لالهتمام والت ً ا. كان المساق مثي  ً أحّب المساق كثي 

  لم أعرفها، كيف أمنح اآلخرين تغذية 
 بيننا نحن، الطالبات.  راجعةجديدة الت 

ً
صاًل

ّ
ا وات

ً
 وكيف أرّسخ تعاون

 . ا لال  كنت أنتظر كّل درٍس بفارغ الصير ً ا ومثي 
ً
ا، كان المساق جّيد

ً
منا، أيض

ّ
هتمام، وقد استمتعنا وتعل

  أستطيع أن أقود مجموعة.  
 أنت 

ُ
 أن نتعاون مع الطالبات األخريات. لقد اكتشفت
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ا  
،اجورجياا-ابقلمادياناامايكلدزي،اجامعةاواليةاسامتسخ   

اجافاخيئر
 

  
  جامعة والّية سامتسخ 

ّ ف  بية، اإلنسانّيات والعلوم -تّم تطبيق األداة عل نحٍو تجريتر    كلّية الي 
، ف   

حافاخيت 
المساقي ْ      

ف  ّية،  اإلنجلي   اللغة  ِفقه  قسم  النظرّية".    –االجتماعّية،  "القواعد  َو  ّي"  اإلنجلي   األدب  "تاري    خ 
)الفصل الثالثة  السنة  لطالب  إلزامّيان  من    الموضوعات  الهدف  المجموعة  فت 

ّ
تأل طالب    9السادس(. 

،    3  –من قومّيات مختلفة    نساء  5و رجال    4بكالوريوس، منهم   . الفئة العمرّية   3أرمينّيي   و  3جورجّيي   أذرّيي  
 أحد الطالب  20-19  تللطالب كان 

ّ
، مع خلفّيات دينّية وثقافّية مختلفة، وقَيم مختلفة. تجدر اإلشارة إىل أن

ات كّل أسبوع من الفصل عن كّل  َ الطالُب ثالث محارص    المجموعة كان محدود القدرات الجسدّية. حض 
ف 

 موضوع. 
  ع  تضمّ 

المشاركة ف  ا. كان عل الطالب  ا وعمليًّ   ذلك  المساقات توّجًها نظريًّ
بما ف  دة نشاطات، 

المنه حسب  ودراستها  النظرّية  المواضيع  إىل  توفي   ا االستماع  النقاشات،    
ف  فّعالة  بصورة  المشاركة  ج، 

َب الموضوعان  
ّ
ة. تطل

ّ
استنتاجات جدلّية، تحليل ومقارنة، كتابة مواضيع بحثّية، وتقديم عروض عن الماد

وريّ  الض  بالمهارات  واالستعانة  باجتهاٍد  التوّجهات العمَل  استخدام عدٍد من  تّم  المساق.  لتحقيق هدف  ة 
  المساق  

م القائم عل المشاري    ع ) VaKeن خالل القَيم والمعرفة ) مالتعليم    القائمالتعليمّية ف 
ّ
(.  PBL( والتعل

 صعًبا، ومن جانب الطالب، كان من الصعب إنجاز المهاّم  
ً
اف عل الطالب عمل من وجهة نظرنا، كان اإلرس 

  الوقت نفسه. والتأقل
  م للطريقة الجديدة من التقييم ف 

ع من الطالب اكتساب أداة التقييم الجديدة  
ّ
أوسمة رقمّية مفتوحة لتقييم كفاءتهم    –كان من المتوق

 ومهاراتهم خالل الفصل. 
 

األوسمة   .ا1الخطوةاا حول  مة  قيِّ بمعلومات  الهدف  المجموعة  طالب  تزويد  تّم  األّول،  الفصل  بداية    
ف 

 .   معاهد التعليم العاىل 
م جديدة ف 

ّ
 المفتوحة بصفتها وسائل تقييم جديدة لبيئات تعل

 
ت أمام الطالب رموز بضّية لألوسمة الرقمّية المفتوحة. تّم التأكيد عل أهمّية أداة التقييم    .ا2الخطوةاا

َ
ُعرض

ورة   نتهم من بناء وإدارة سي 
ّ
  أّي مكاٍن يذهبون إليه، ومك

م ف 
ّ
 من التعل

َ
ت هذه األدوات األفراد

َ
ن
ّ
الجديدة. مك

مّية بأنفسهم. 
ّ
 تعل

 
       تصميم الوسام.  .ا3الخطوةا

 
 تسجيل الطالب.  .ا4االخطوة

 
 إصدار األوسمة.  .ا5الخطوةا

 
الوقت  الكثي  من  األمر  استغرق  الجديدة.  التقييم  أداة  باالرتياح مع  الطالب  يشعر  لم  البداية،    

ف 
ح ما   من أداة تقييم تشكيل  ُيمكن استخدامها مع نظام التقييم القديم. تّم رس 

ها ليست أكير
ّ
لنضمن لهم أن
 يل  للطالب: 
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  زمن التكنولوجيا العضّية؛ · 
 أهمّية طريقة التقييم الجديدة ف 

ة االنتقال إىل عالٍم عضّي؛ ·   مواكبة وتي 
 أهمّية مشاركة الطالب ف 

م المتعدد الوظائف؛  ·
ّ
 أهمّية التعل

مه المرء اليوم؛  ·
ّ
 أهمّية معرفة ما يتعل

 الفرق بي   الشهادة الورقّية واألوسمة الرقمّية؛  ·
ائع؛ استخدامها  ·

ّ
 الُمحتَمل الش

 أساس األوسمة؛  ·
  أنحاء أوروبا وأمريكا؛  ·

 األهداف واإلمكانات الخاّصة بحركة األوسمة المفتوحة اآلخذة باالنتشار ف 
 ِ
ُ   تستخدم األوسمة اليوَم. رس 

مات حول العالم الت 
ّ
ت أمام الطالب خريطة ألعداد آالف المنظ

َ
َح  ُعرض

، جوجل، فيسبوك، ولينكد   لهم كيفّية مشاركة األوسمة عير المدّونات ومواقع التواصل االجتماع  مثل تويي 
 
ْ
هم الذاتّية.  –إن َ

 مع سي 
ً
 أو عرضها ُمرفقة

 : َم الطالب عّما يل 
ّ
  تعل

 األوسمة المفتوحة؛  فوائد  ·
َرص  ·

ُ
صال مهنّية، يمكن أن تقود إىل ف

ّ
نت، شبكات ات تحليل، صفحات رئيسّية، صفحات رئيسّية عل اإلني 

 حقيقّية؛ 
ساعد: 

ُ
َح للطالب كيف يمكن ألداة التقييم الجديدة أن ت ِ

ُ   رس 
  الحصو  ·

ا؛  لالطالَب ف 
ً
  الخارج أيض

  جورجيا بل ف 
 عل وظيفة، وليس فقط ف 

الُمحتَملي     · العمل  عن    أرباب  ا 
ً
بحث  ّ االجتماع  التواصل  مواقع  لمراجعة  أسَهل  أسلوب  إىل  التوّصل    

ف 
 معلومات حول إنجازات الطالب ومهاراتهم؛ 

ة الذاتّية،   ·   السي 
ورّية الواردة ف    إمكانّية الوصول الفورّية إىل كّل المعلومات الض 

أرباب العمل الُمحتَملي   ف 
 مثل المعرفة، الكفاءة، المهارة وغي  ذلك؛ 

موا عن تحليل الوسام، صفحته الشخصّية، صفحته الشخصّية 
ّ
ا. تعل م الطالب عن األوسمة نظريًّ

ّ
تعل

نت، فوائ    المستقبل. عل اإلني 
ف ف 

ّ
رصه الحقيقّية إلمكانّية التوظ

ُ
 ده، إمكانّية الوصول إليه، ف

  البداية، أردنا أن نمنح الوسام مقابل الموضوع أو مستوى الوحدة، ولكننا من أجل تفادي اإلرباك  
ف 

  ذلك ولجعل األمر أبَسط من ذلك، بأسلوٍب يسهُل فهمه، قّررنا أن نمنح الوسام مقابل مستوى المس
اق.  ف 

  هذا الصدد، تّم تقرير منح جوائز للطالب حسب  
ورة التقييم إىل إدخال تعديل عل المناهج. ف  احتاجت سي 

  المناهج. 
بات الواردة ف 

ّ
  المتطل

. أّما الطالب الذين حّصلوا عالماٍت أقّل 100- 91تّم منح الوسام للطالب الذي حّصلوا عالماٍت بي    

حوا أّية أوسمة. نحن نعت
َ
 الطالب لن  فلم ُيمن

ّ
ه ال سبب يدعو إىل إصدار "أوسمة مكسورة" باعتبار أن

ّ
ُ أن ير

 يستفيدوا منها. 
 " إىل الطالب عن أفضل عروضهم؛عاِرضاجّيدُمِنح الوسام " .1
2.  " الوسام  امتحاناُمِنح  ا الفصلاااتخبتر منتصف منتصفا امتحان    

ف  الجّيدة  اإلنجازات  مقابل   "
 الفصل؛

ماجّيدوسام " .3
ِّ
  منهاج المساق؛  –" متعل

 مقابل إنجاز كّل المهاّم المطلوبة ف 
بات الحصول عل وسام منذ بداية المساق. مًعا، وافقنا عل تصميم الوسام 

ّ
 الطالب بشأن متطل

َ
بِلغ
ُ
أ

بات 
ّ
بات الحصول عل وسام مع متطل

ّ
 المساق.  منهاجواسمه. ترتبط متطل
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 تم إصدار األوسمة اآلتية للفصل األّول. 

يّا –عنوان المساق  .1  تاري    خااألدبااإلنجلتر 

اعلاأوسمةعدداااسماالوساما االطلباالحاصلير 

يالناجحون الطالب    األدب اإلنجلي  
 4 ف 

 4 عارض جّيد

 4 خبي  امتحانات منتصف الفصل

ةا –عنوان المساق  .2
ّ
 القواعداالنظري

اعلاأوسمة اسماالوساما  عدداالطلباالحاصلير 

  القواعد النظرّيةالناجحون الطالب 
 4 ف 

 4 عارض جّيد

 4 منتصف الفصلخبي  امتحانات  

، سنقوم بإنشاء أوسمة للطالب الذي عالماتها   الفصل التاىل 
 ف 

 ؛81-90 •

 ؛71-80 •

 من األفضل  
ّ
ّ لنا أن  التطبيق التجريتر 

منح الطالب أوسمة عادّية )ذهبّية، فضّية وبرونزّية( حسب بي ّ َ
ا 
ً
  الغالب واعي   جّيد

ورة التطبيق التجريتر  كانوا ف    سي 
 األساتذة الذين شاركوا ف 

ّ
 نشي  إىل أن

ّ
 أن
ّ
إنجازاتهم. نود

ب ط
ّ
  جامعتنا ولكّن معظمهم تجن

ريقة للتكنولوجيات العضّية. كانت لدينا عروٌض مع كثي  من األساتذة ف 
. قّرر بعض  تكنولوجّية محدودة وتوّجه ينطوي عل غياب الثقةمعرفة   –التقييم الجديدة ألسباٍب واضحة  

  الفصل القادم. سنشارك معرفتنا وتجربتنا مع المزيد من األشخاص  
ورة التطبيق ف  األساتذة االنضمام إىل سي 

 .  المهتّمي  
 

اإيجابّياتااألداة:ا
 كافية حول أداة التقييم العضّية هذه؛ اكتسب الطالب معرفة   .1
ا من أجل الحصول عل   .2

ً
رفعت هذه األداة من حماس الطالب وإرصارهم عل أن يصبحوا أكير نشاط

 أوسمة؛ 
استكشاف   .3 بكيفّية  للتفكي    

َ
الشجاعة الطالَب   

ُ
األداة هذه  مهارات   ِمَهٍن منحت  واكتساب  جديدة 

اف بها واعتمادها بواسطة ر   موز بضّية؛ جديدة يمكن االعي 
4.   

واآلن، باتوا أكير حماًسا لطلب الدراسة مدى الحياة وجمع األوسمة ضمن مجموعات األوسمة الت 
، الصفحات    مواقع التواصل االجتماع 

نت، الصفحات الرئيسّية ف  لديهم، لمشاركتها عير مواقع اإلني 
  مختلف النشاطات، الت

نت لمشاركتهم المستقبلّية ف    اإلني 
 دريبات والمناسبات؛ الرئيسّية ف 
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وا عن رغبتهم وجاهزّيتهم للفصل القادم بتقديم أفضل  .5 ّ
الطالب الذين لم يحصلوا عل أّي وساٍم عير
 ما لديهم من عمل للحصول عل أوسمة؛ 

6.  :   تحتاج إىل التفكي 
ا من األسئلة الت 

ً
 بالنسبة للهيئة التدريسّية، جلَب إصداُر األوسمة معه مزيد

م  ·
ّ
 المساق بطرائق مختلفة؛ كيف نعل

  كّل طالب وإثباتها عن طريق أوسمة رقمّية.  ·
  يمكن تحديدها ف 

 القَيم والمهارات المختلفة الت 
7.  : ز عل ما يل 

ّ
  التطبيق التجريتر  القادم، سوف نرك

 ف 
 تدريب زمالئنا وطالبنا بطريقة سهلة؛  ·
 جعلهم يشعرون باالرتياح وعدم الخوف من التحديات الجديدة؛  ·
ها بتقييِم الُمستقَبل؛  ·

ُ
 تشجيعهم عل استخدام طرائق تقييم جديدة يمكن تسميت

 
االسلبّيات:ا

 األوسمة المفتوحة ه  أكير من مجّرد  .1
ّ
ا من الوقت إلقناع الطالب واألساتذة بأن ً استغرق األمر كثي 

  المدارس االبتدائّية؛ 
ح للطالب ف 

َ
من
ُ
 إشارات أو وجوه ضاحكة، ت

ا لتصميم، إنشاء، وإصدار أوسمة؛ يستغرق  .2 ا جديًّ
ً
 األساتذة وقت

هم ال يمكنهم االستغناء عن الشهادة الورقّية، وال يأخذون  .3
ّ
أثبتت اللقاءات والنقاشات مع الزمالء أن

 من شأن 
ّ
إن الوقت عليها.  ، وليسوا مستعدين لبذل 

ّ
الجد المفتوحة عل محمل  الرقمّية  األوسمة 

ورة التطبي  ق صعبة بشكل خاّص. ذلك أن يجعل سي 
4.   

ً
ها ال تزال جديدة

ّ
أن ا آخر، باعتبار 

ً
ل عائق

ّ
شك

ُ
 مسألة توّجه رّب العمل نحو األوسمة المفتوحة ت

ّ
إن

؛   بالنسبة ألرباب العمل الجورجّيي  
 من  .5

ّ
ا، توّجهات سلبّية ومخاوف. كانوا خائفي   من أنهم لو لم يكسبوا أوسمة، فإن

ً
كان للطالب، أيض

ر سل
ّ
 ًبا عل عالماتهم. شأن ذلك أن يؤث

 
 :  
 يمكن تلخيص كّل المذكور عل النحو اآلن 

ة الوقت؛  ·
ّ
 قل

ّ منها؛تشكيك  ·  الطالب واألساتذة باألوسمة وموقفهم السلتر 
ك وعدم ثقتهم.  ·

ِّ
 موقهم الُمشك

 للوقِت، ولكننا مع  
ً
 ومستهلكة

ً
ّ بطيئة ورة التطبيق الجريتر  ذلك جلعت هذه الصعوبات ومسألة الثقة من سي 

 قّررنا ما يل  
  مواضيع جديدة؛  ·

 دمج أداة األوسمة الرقمّية المفتوحة ف 
 تشجيع المزيد من األساتذة لطلب استعمال وتطبيق أداة التقييم الجديدة بصورٍة تجريبّية؛  ·
·  .  مشاركة معرفتنا وتجربتنا مع عدد أكير من األشخاص المهتّمي  
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  تعكس آراء المؤلفي   فق
، طال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور إقراًرا بالمحتويات الت 

 .تتحمل المفوضية مسؤولية أي استخدام للمعلومات الواردة فيهوال يمكن أن 


