
االستراتیجیة والتصمیم

    

"من الضروري تعلیم الطالب بطریقة 
تحترم وتراعي فكرھم إذا أردنا توفیر الظروف 
الالزمة لكي یّتخذ التعلیم أفضل وأعمق أشكالھ".

- بیل ھوكس

تعزیز اإلنصاف والتمكین من خالل 
محتوى YouTube التعلیمي

الفرق بین المساواة واإلنصاف 
تھدف المساواة إلى تعزیز العدالة، 
ولكن نجاحھا مشروط ببدایة الجمیع 

من المستوى نفسھ واحتیاجھم إلى القدر نفسھ 
من المساعدة.

یتمثل اإلنصاف في منح الجمیع ما یحتاجونھ 
لتحقیق النجاح، بینما تعني المساواة معاملة 

الجمیع بالطریقة نفسھا.

نعتقد في YouTube أّنھ یمكن للفیدیوھات على اإلنترنت أن تشّكل مصدًرا تعلیمًیا رائًعا لمقّدمي 
الخدمات التعلیمیة والمتعّلمین في شّتى مجاالت الحیاة والمراحل التعلیمیة. 

من خالل اّتباع آلیة واضحة لمعالجة التفاوت في مجال التعلیم، یمكن للمحتوى التعلیمي أن یساھم 
في تمكین المتعلّمین الذین ال یتلقون اھتماًما كافًیا.

التمكین = دعم صّناع المحتوى في YouTube للمشاھدین من خالل تقدیم محتوى ھادف 
ودقیق یتیح لھم التحكم في تجربة التعلیم والتعلُّم.

كیف یمكنني أن أقّدم محتًوى یساھم 
في نشر الوعي ویحّد من التحدیات التي 

یواجھھا ھؤالء المتعّلمون؟

كیف یمكن لتصامیم المحتوى والمواضیع 
أن تساعد في دعم المتعّلمین الذین 

ال یتلّقون اھتماًما كافًیا؟

یساعد ھذا الدلیل صّناع المحتوى في فھم االستراتیجیات الالزمة إلحداث تأثیر أكبر في حیاة المتعلّمین ومقّدمي الخدمات 
التعلیمیة والرعایة في العالم. ویستند الدلیل إلى استراتیجیات سبق أن أثبتت نجاحھا مع مراحل تعلیمیة مختلفة، 

من االبتدائیة إلى ما بعد الثانوي، كما یقّدم نصائح إضافیة ھامة تساعدك في تصمیم المحتوى والتخطیط لھ.

إلحداث أكبر تأثیر ممكن في جمیع المتعّلمین، 
على صّناع المحتوى طرح سؤالین أساسیین على أنفسھم:
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بأي طرق یمكن للمحتوى الذي تنشره أن یعزز 
اإلنصاف والتمكین في مسارات التعّلم؟

 في ما یلي بعض االقتراحات: 

ر في الفوارق البسیطة بین احتیاجات  فكِّ
واھتمامات جمھورك الحالي والمحتمل. عالِج الثغرات في المواضیع والتنسیقات. أي 1

مواضیع أخرى یمكن تناولھا ضمن محتوى 
تعلیمي عالي جودة؟

2

ساِعد في تحسین المھارات التأسیسیة المھّمة مثل القراءة. ●
ننصحك باستخدام التنسیقات (مثل القراءة بصوت عاٍل والطباعة 

الحركیة) التي یمكنھا المساعدة في اكتساب المعرفة.

بالنسبة للمواضیع الرائجة، ھل ثمة ثغرات في أنواع التنسیقات ●
(رسوم متحركة، مساعدة في الواجب المنزلي، ُطرق تنفیذ، 

محاضرة)؟ كیف یمكنك تقدیم المحتوى بطریقة تالئم المتعلّمین 
الذین یتجاوبون بشكل أفضل مع أسالیب تعلُّم غیر متاحة بعد؟

How Computers Work:  What Makes داخل حاسوبك - بیتینا بیر
a Computer, a Computer? 

  5 tips to improve your critical
thinking - Samantha Agoos

العمل أثناء الدراسةمراجع لكل أم عزباء

على سبیل المثال، یشّكل جیل ما بعد األلفیة (موالید ما بین ●
1997 و2009) %30  تقریًبا من إجمالي سكان العالم. 

إذا كان ھذا الجیل ھو جمھورك المستھدف، فكِّر في طریقة 
لتقدیم محتوى یعّزز اإلعداد المھني والتمكین االقتصادي، 
وفي الوقت نفسھ یعكس اھتمام ھذا الجمھور بإیجاد حلول 

للمشاكل على مستوى العالم.1 

ر في طرق لمساعدة الطالب "غیر التقلیدیین" الذین ● فكِّ
یحاولون الموازنة بین عملھم والمسؤولیات األخرى بدون 

التغّیب عن صفوفھم. ثالثة أرباع الطالب الجامعیین 
في الوالیات المتحدة یمكن اعتبارھم غیر تقلیدیین استناًدا 

إلى أنماط تسجیلھم (أي الحضور الجزئي والسنوات الالحقة 
على تاریخ التخّرج من المدرسة الثانویة).2 یجب أن یراعي 

صانع المحتوى العوامل األسریة والمالیة، فقد یكون 
 مثالً الطالب عائالً لطفل أو أكثر أو والًدا أعزب أو والدة

عزباء،3 أو لدیھ وظیفة بدوام كامل إلى جانب صفوفھ. ابحث 
عن طرق لتقدیم محتوى یالئم أكثر حیاة ھذا الجمھور واھتماماتھ 

ماذا عن "المنھج الدراسي الخفّي" أو "القواعد غیر المكتوبة" ●ویلّبي احتیاجاتھ التعلیمیة.
في بعض بیئات التعّلم، أو بتعبیر آخر، التجربة الجامعیة؟ ھل یمكنك 

إنشاء محتوى حول مواضیع "تدریب على الحیاة" لدعم تجارب 
المتعلّمین خارج نطاق صفوفھم أو مھامھم الدراسیة؟
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https://youtu.be/AkFi90lZmXA
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اعتماد ممارسات منصفة 
في إنتاج الفیدیوھات 3

ر بطرق اختالف تجربة التعّلم إذا اقتصرت وسیلة التعلُّم ● فكِّ
على جھاز جّوال بشاشة صغیرة.

ننصحك بالتفكیر في سھولة الوصول إلى المحتوى. اّطلِع ●
على النصائح حول كیفیة تسھیل الوصول إلى المحتوى4 

وَضع استراتیجیات للمتعلّمین من ذوي االحتیاجات الخاصة.5

دعوة المتعّلمین إلى التفكیر 
في نمط التعّلم 4

باستخدام اإلدراك المعرفي، یستطیع المتعّلمون التمعن ●
في طریقة تفكیرھم وتحدید طرق تحسین عملیة التعلّم 

وتجنُّب عادات التعلّم أو التفكیر األقل فعالیة. على المتعلّمین 
أن یشرحوا المفاھیم ألنفسھم لكي یتأكدوا من فھمھم لموضوع 

ما، ثم التفكیر في الخطوات التالیة التي تساعدھم 
في تعلّم المزید.

ننصحك باالستفادة من میزات مثل إضافة أسئلة ●
إلى الفیدیوھات أو حتى عقد شراكة مع مؤسسات الوسائط 
التعلیمیة إلنشاء مراجع لمقدمي الخدمات التعلیمیة8 تستند 

إلى المحتوى الذي تقّدمھ، والذي یمكن أن یتوافق أیًضا 
.Google Classroom مع

 This Blind Gamer Teaches Me to
 Play  Mortal Kombat |Subcultured

 Why do mirrors flip horizontally
(but not vertically)? 

 What Makes Things
Magnetic?   | PBS KIDS

 حاِول ربط مواضیع التعلیم باألحداث العالمیة والمفاھیم الشاملة ●
(مثل التحدیات الكبیرة6 لألكادیمیة الوطنیة للھندسة، أو أھداف 

التنمیة المستدامة لألمم المتحدة).

ربط التعلُّم بھویة المتعّلمین 
ومجتمعاتھم وحیاتھم 5

ننصحك بتعزیز المعرفة المفاھیمیة وإثارة فضول المتعّلمین باستخدام ●
التعلُّم خارج اإلطار الرسمي والمرتبط بالحیاة الیومیة والعالم من حولنا. 

●YouTube استخِدم میزات 
(مثل التعلیقات الُمثّبتة) لتشجیع 

المتعلّمین على إجراء حوار 
وبناء منتدى.

توضیح الصلة بین المھارات 
وفرص العمل  6

إن الدورات الدراسیة قد تكون نظریة أحیاًنا، وقد ●
یصعب فھم صلتھا بالمسارات المھنیة. لذلك، یمكنك 
إنشاء محتوى یسلّط الضوء على مھنیین متخصصین 

والمھارات التي یستخدمونھا في عملھم. بإمكانك أیًضا 
االستفادة من المحتوى لتوضیح كیفیة تأثیر مجاالت 
العمل المختلفة في العالم من حولنا وحیاتنا الیومیة، 

والدور الذي تؤّدیھ تلك المجاالت في رسم معالم المستقبل 
التعلیمي.

 What Does a 95% Effective
Vaccine Really Mean? 

 YouTube Comments:  Replying,
Filtering and Moderating

 What is NASA
STEM Stars? 
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"لنعتبر التعلیم كوسیلة لتطویر أفضل ما لدینا من مھارات، 
فلكل مّنا آمال وأحالم خاصة إذا تحققت ستعود بالفائدة على الجمیع".

- جون ف. كینیدي

نشكرك على كل الطرق اإلبداعیة والفریدة التي تستخدم بھا المحتوى لدعم التعلُّم، 
فجھودك ُتحدث فارًقا كبیًرا.

أنشئ محتًوى یراعي ثقافات المجتمعات التي ال تحظى بالتمثیل الصحیح وضمِّن فیھ شخصیات تاریخیة وطالًبا ومقّدمي خدمات تعلیمیة ●
ومھنیین متخصصین من خلفیات متنّوعة. یمكنك مراجعة العرض التقدیمي بعنوان إنشاء محتوى یشمل جمیع فئات المجتمع لالّطالع 

على نصائح وأفضل ممارسات یمكن تطبیقھا أمام الكامیرا أو خلفھا.

تطبیق مفھوم الشمولیة 7

ننصحك بتضمین وجھات نظر متنوعة في المحتوى. ●
من المھم عرض الحقائق التاریخیة بشكل موضوعي وعدم 
التركیز فقط على وجھات النظر االستعماریة. حاِول أینما 

أمكن نسب الفضل إلى أشخاص حقیقیین 
بدالً من تسلیط الضوء فقط على مجموعة محددة.

اعتِمد وجھة نظرة عالمیة. ھل ھناك طرق یمكنك من خاللھا إضفاء ●
طابع عالمي على المحتوى في حال تمت ترجمتھ لمالءمة المشاھدین 

في بلدان أخرى؟ 

تجنَّب النزعة الرمزیة. من المھم أن تنشئ بانتظام محتًوى ●
شام

اً ل
ال یرتكز فقط على مناسبات فردیة (مثل شھر االحتفال بإنجازات ذوي البشرة السوداء، وشھر تراث األمریكیین اآلسیویین وجزر المحیط الھادئ).

 Failure of Reconstruction |
AP US History  | Khan Academy

استخِدم المصطلحات بحذر. ●
احرص على تعریف المصطلحات 

األساسیة وشرحھا لكي ال تشّكل 
عائًقا أمام المتعلّم. 

إنشاء فیدیوھات شاملة للوصول 
إلى جمھور أكبر

 Black People Made That!  Intellectual
Property and US Patents

 Introduction to sustainability| Land and  water
use| AP Environmental science| Khan Academy

النزعة الرمزیة ھي بذل جھد رمزي فقط لشمل األشخاص الذین 
ال یحظون بتمثیل صحیح، ال سیما من خالل توظیف عدد قلیل منھم 

للتظاھر بالحفاظ على المساواة الِعرقیة أو الجنسانیة أو الجنسیة.

https://www.knatokieford.com/_files/ugd/3b6ac0_72470c427e7b495eb7b33972c3fe0cd2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FqPozblg-MY
https://www.youtube.com/watch?v=FqPozblg-MY
https://www.youtube.com/watch?v=FqPozblg-MY
https://www.youtube.com/watch?v=FqPozblg-MY
https://youtu.be/cvTJGqnhmxc
https://youtu.be/cvTJGqnhmxc
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https://youtu.be/cvTJGqnhmxc
https://www.youtube.com/watch?v=y3OFVPbSSKY
https://www.youtube.com/watch?v=y3OFVPbSSKY
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