
 التدريس باستخدام
 الحاالت

مشورة من كبار خبراء كتابة 
الحاالت والمعلمين حول 

كيفية تحفيز الطالب 
واالستفادة القصوى من 
التعلم التجريبي بالحاالت

 :eCases اكتشف المزيد حول 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases



 "الحاالت رائعة لتحدي الطالب، ولإلعداد الشامل للتدريس في الفصل، ربما في مجموعات صغيرة، ثم إلشراك الطالب 
في مناقشة أعمق بشأن صنع قرارات اإلدارة تبرز )أي المناقشة( النظريات والممارسات ذات الصلة".

Emerging Markets Case Studies ،مايكل جولدمان، رئيس تحرير

 "أنا أستخدم دراسات الحالة عندما أرغب في تطبيق الطالب لنماذج أو نظريات أو مفاهيم معينة قمت بتدريسها في 
الفصل في وقت سابق. وتعمل الحاالت جيًدا جًدا على تزويد الطالب بأمثلة توضح كيف تجري األمور في عالم الواقع 

ونريد منهم تطبيق هذه المعرفة في موقف معين".

The CASE Journal ،ريبيكا موريسون، رئيسة تحرير

"تساعد الحاالت أيًضا في رأب الفجوات. فيمكنها ربط النظرية بالتطبيق، ولكنها تؤمن أيًضا رؤى ثاقبة عن 
الشركات والمجاالت الجديدة المثيرة لالهتمام، وتساعد من خالل رؤية األشياء من منظور شخصية البطل في 

شرح كيفية اضطالع األفراد بأدوارهم في األعمال التجارية في عالم الواقع".

جاستن أوبراين، المدير التنفيذي لبرامج الدراسات العليا بجامعة َسري

إعداد الطالب للمساهمة
أرسل دراسة الحالة إلى الطالب قبل أسبوع على األقل من مناقشتها    •

•  بالنسبة للواجبات )الفروض( المنزلية المكتوبة، قدم للطالب أسئلة الواجب المنزلي 
مع الحالة

راجع مالحظات التدريس لمعرفة هل ينبغي التكليف بأي قراءات ذات صلة   •
•    راجع مالحظات التدريس لمعرفة هل ينبغي التكليف بأي محتوى فيديوهات ذي صلة

جّهز نسًخا من الخاتمة من مالحظات التدريس لتوزيعها في الفصل.   •

إعداد درسك دراسة الحالة

كيف ستنظم الدرس؟كيف ستختار دراسة حالة؟

ع ما تخطيط القاعة واألدوات والموارد التي ستحتاجها؟ ما النتائج التعلمية التي تتطلَّ
إلى تحقيقها؟

كيف تريد أن يساهم الطالب؟

اإلعداد لتدريس دراسة حالة
هل ينبغي أن أستخدم دراسة حالة؟
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التيسير في الفصل
كيفية إشراك الطالب في دراسات الحالة

•  استخدم مجموعات صغيرة وضّمن أنشطة تقمص األدوار لتركيز 
أذهان الطالب على معضالت اإلدارة التي تواجهها الشركات

ة في وقت ما أثناء المناقشة لتشجيع الطالب  ة ُمضادَّ •  قدم ُحجَّ
على إعادة التفكير في وجهات نظرهم وأسباب استنتاجاتهم

•  ارجع إلى حالة قديمة استحوذت بشكل خاص على خيال طالبك 
واستخدمها لمناقشة المفاهيم في حاالت أخرى قد يواجهون 

فيها صعوبة أكبر

•  نّوع أساليب التعلم والتجهيزات مع االنتباه بشكل خاص إلى تركيز 
الطالب في ذلك الوقت المحدد في الفصل الدراسي أو التيرم 

الدراسي. فقد يستجيبون على نحو أفضل لألساليب خفيفة الظل 
أو المسلية أكثر إذا كانوا يركزون بخالف ذلك على االختبارات أو 

الواجبات )الفروض( المنزلية 
•  في الفصول التي تمثل فيها المناقشة تحدًيا، رّكز على سياق 

الحالة نفسه وتأكد من أنه وثيق الصلة بأكبر قدر ممكن 
بالموقف الذي بين أيديهم. وقد يكون ذلك من خالل السياق 

اإلقليمي أو نوع الشركة الذي تجري مناقشته.

االستجابة لألمور غير المتوقعة
ما الذي قد تحتاج للتخطيط له؟

•  احتدام المناقشات
•  عدم حضور الطالب مستعدين

•  سيطرة أحد الطالب على مناقشة الفصل
•  طالب آخرون غير مشاركين.

التشجيع على التفكير العميق

يتمثل دورك كمعلم في أي مناقشة لدراسة 
حالة في توجيه الطالب نحو فهم أعمق 

للموضوع المطروح.

حاول وساعد في ضمان عدم قفز الطالب إلى 
حلول سريعة بل يفكرون في الحل من مناظير 

متعددة.

ساعد الطالب أن يبتعدوا عن إصدار األحكام بناًء على 
تجربتهم وخبرتهم أنفسهم وأن يحاولوا تحليل الحالة 

بأكبر قدر من الموضوعية.

من األهمية بمكان االستمرار في إعادة المناقشات 
إلى حقائق الحالة وطرح أسئلة صعبة لتشجيع الطالب 
على تعميق تحليلهم والتشكيك في األحكام األولية.

تدريس الحاالت عبر اإلنترنت
 1. اختر الحاالت القصيرة

اختيار الحالة هو مفتاح النجاح. وننصح باستخدام حاالت أقصر ذات نتائج تعليمية أقل للحفاظ على التركيز في 
الفصل.

 2. شّجع على المشاركة عبر أدوات التكنولوجيا
في الفصل، استفد جيًدا من أسئلة المناقشة المقترحة في مالحظات التدريس لضمان مشاركة الطالب. ولزيادة 

التفاعل، استخدم التكنولوجيا التي تسمح بوظائف االقتراعات والمحادثة.

 3. ابتكر موضوعات للمناقشة
بين الفصول المقدمة عبر اإلنترنت، ابتكر موضوعات للمناقشة واستخدمها للحفاظ على الزخم بين الطالب. 

وهي طريقة رائعة لرصد مساهمة الطالب. وقد يكون من المستصوب تنويع الوقت من اليوم الذي تنشر فيه 
إلتاحة أكبر قدر من االستجابة.

 4. ادعم مشاركة المجتمع الطالبي
ادعم مجتمعك، ال سيما أن طالبك سيخسرون التفاعل وجًها لوجه مع أقرانهم. وسيساعد تشجيع ذلك في 

التنسيق عبر اإلنترنت على ضمان استمرار أي نقاش خارج الفصل.

؟
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ألكثر من 50 عاًما، كان – وال يزال – حمل لواء الفكر الجديد في صميم 
أعمال دار Emerald للنشر. وتتمثل الروح األصيلة التي تسري في عروقنا 

في المساعدة على إحداث فارق خطوة بخطوة، ويمكن لألكاديميين أو 
الممارسين العمل مًعا إلحداث تغيير إيجابي في عالم الواقع الحقيقي. 

مطبوعاتنا ومنشوراتنا وخدمات النشر التي نقدمها تساعد الباحثين على 
عرض أعمالهم بأسلوب هادف ومناسب زمنًيا، حيث نوفر أدوات وخدمات 

مبتكرة لبناء الثقة والقدرة في األبحاث المؤثرة.

تواصل معنا من نحن

المحتوى الجديد/ المجموعات:
mena@emerald.com

استعالمات الدعم:
support@emerald.com

تفضل بزيارتنا
emeraldgrouppublishing.com

انضم إلينا من أجل تأثير حقيقي.

مجموعة أدوات أمين المكتبة
معلومات الوصول والمصادقة، أدلة المستخدم، مواد المكتبة الترويجية، إرشادات حول تقارير االستخدام، وموارد االكتشاف.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

اكتشف واستكشف 
عالًما من أبحاث العلوم 

االجتماعية المؤثرة
emerald.com/insight

اختر طريقك
•  تصفح بحسب المجالت، أو الكتب، أو دراسات الحالة، أو 

مواجز الخبراء 
•  أدخل كلمات وعبارات محددة في بحث سريع ومتقدم 

 "Open Access" قّيد النتائج فقط إلظهار المحتوى  •
)الوصول المفتوح( فقط، أو ما يمكنك عرضه

تنقل بسهولة ويسر
•  تنقل قابل للتنبؤ وواجهة بسيطة

•  افرز النتائج واستخدم عوامل تصفية ومرشحات محتوى 
مثل النوع، والتاريخ، والموضوع، والبلد 

•  تساعدك معاينات المحتوى والخالصات المنظمة في 
أن تقرر هل تقرأ أم تتابع االكتشاف

استكشف مسارات جديدة
•  مقترحات لمحتوى مرتبط تمنح اإللهام ألفكار جديدة 

•  اختر "كلمات أساسية" لبحث مواضيع متعددة التخصصات
•  كل المحتوى الذي يتم الوصول إليه ُيعرض بجانب بعضه 

بعًضا من أجل استكشاف سلس

هذه رحلتك
•  وصول بعيد متعدد المستخدمين على أي جهاز

•  اعرض بتنسيق )صيغة( HTML أو PDF أو EPUB وقم 
بتنزيل االقتباسات مباشرة من المنصة 

•  مع ملف تعريفي للمستخدم، يمكنك إعداد تنبيهات 
محتوى وحفظ عمليات البحث الستعراضها الحًقا

قابلية االكتشاف والوصول
 IP دعم كل أساليب المصادقة الرئيسية، بما في ذلك  •

)بروتوكول اإلنترنت( و EZproxy والوصول الخارجي عبر 
 Google و Referring URL و ،Shibboleth/OpenAthens

CASA. أرقام وصول المنظمات متوفرة حسب الطلب

•  خدمة SeamlessAccess هي تحسين وتعزيز لتقديم الخدمات 
خاصتنا، وتدعم الوصول الخارجي في جميع المنظمات 

المشاركة

•  ُمفهرس في جميع نظم االكتشاف الرئيسية، بما في ذلك 
WorldCAT و Summon و Primo و EBSCO EDS و ALMA

سجالت KBART and MARC متوفرة للتنزيل  •
 AA قصارى جهدها لتكون بالمستوى Emerald Insight تبذل  •

التحاد شبكة الويب العالمية )W3C( واالمتثال للقسم 508 
لمواقع الحكومة الفيدرالية األمريكية


