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3الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني

ــداد هــذا  ــى أن مــن أهــم أســباب إع ــد عل ــود التأكي ــة، ن فــي البداي
التدريــس  أعضــاء هيئــة  تعــرف  بضــرورة  التامــة  قناعتنــا  هــو  الكتــاب 
بالجامعــات علــى أهــم الكفــاءات الــالزم إتقانهــا للقيــام بدورهــم علــى 
أكمــل وجــه فــي عمليــة التدريــس والتقويــم للبرامــج والمقــررات التــي 
يتــم تدريســها إلكترونيــا وخاصــة مــع التوســع الكبيــر فــي االعتمــاد علــى 
هــذا النمــط مــن التعليــم فــي الجامعــات والمؤسســات التعليميــة علــى 
مســتوى العالــم. باإلضافــة إلــى حاجــة العالــم إلــى تفعيــل المؤسســات 
التعليميــة للتعليــم اإللكترونــي ممــا كان لــه األثــر االيجابــي فــي اســتمرار 
لتطويــر  والطلبــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لدعــم  التعليميــة  العمليــة 
ــه  ــدور الــذي يقــوم ب ــا لل مهاراتهــم فــي التعليــم اإللكترونــي، مــع تقديرن

ــا. ــس فــي جامعاتن ــة التدري ــة وأعضــاء هيئ الطلب

شــكر خــاص نتقــدم بــه إلــى ســعادة األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن 
ونقــدر  عبداللــه،  عبدالمقصــود  محمــد  الدكتــور  وســعادة  الســلمي 
جهودهمــا المخلصــة كمســاهمين إضافييــن ســاعدا فــي أن يــرى هــذا 

الكتــاب النــور.

المؤلفون

تقديم



الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني 4
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تمهيد

شــهد العالــم خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة تحــوال ســريعا فــي أنمــاط التعليــم الجامعــي ومــا 
ــا إلــى جنــب مــع التعليــم التقليــدي،  قبــل الجامعــي، حيــث صــار التعليــم اإللكترونــي نمًطــا أساســًيا جنًب
وجًهــا لوجــه. وقــد يكــون التعليــم اإللكترونــي عــن بعــد هــو النمــط األوحــد لتعليــم الطــالب أو قــد يدمــج 
ــن. ومــع التوســع فــي اســتخدام  ــم المدمــج أو الهجي ــا لوجــه وهــو مــا يســمي بالتعلي ــم وجًه مــع التعلي
التعليــم اإللكترونــي واالعتمــاد عليــه بشــكل كبيــر خــالل الفتــرة الماضيــة وخاصــة أثنــاء فتــرة انتشــار جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد - 19 كخيــارًا إســتراتيجيًا ال بديــل عنــه، لــذا فقــد أصبــح لزاًمــا علــى أعضــاء 
هيئــة التدريــس أن يتقنــوا كافــة المهــارات والكفــاءات الخاصــة بالتعليــم اإللكترونــي، جنًبــا إلــى جنــب، مــع 
الكفــاءات األساســية التــي يحتاجهــا عضــو هيئــة التدريــس ســواء أكان يخــص التعليــم التقليــدي وجًهــا لوجه 

أو خــاص بالتعليــم اإللكترونــي. 

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى تقديــم نبــذة مختصــرة عــن الكفــاءات الالزمــة لعضــو هيئــة التدريــس مــن 
أجــل إدارة بيئــة التعليــم اإللكترونــي بشــكل فعــال.



7الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني

مقدمة

التعليم اإللكتروني
التعليــم اإللكترونــي هــو منظومــة تعليميــة تفاعليــة متكاملــة متعــددة المصــادر تعتمــد على شــبكة 
اإلنترنــت؛ لتقديــم المقــررات الدراســية، والبرامــج التعليميــة، والنشــاطات التربويــة؛ ومصــادر التعلــم 
اإللكترونيــة، للطــالب فــي أي مــكان وأي زمــان، بشــكل متزامــن أو غيــر متزامــن، باســتخدام أدوات تقنيــات 
المعلومــات واالتصــاالت التفاعليــة، بصــورة تمكــن عضــو هيئــة التدريــس مــن تقويــم الطالــب بصــورة 

شــاملة وصادقــة.

مفهوم التعليم اإللكتروني
ــة بحتــة تتمثــل فــي مبــادئ  التعليــم اإللكترونــي ذو طبيعــة خاصــة، فهــو قائــم علــى أســس علميـ
تقنيــات التعليــم المرتكــزة، فــي المقــام األول، علــى التعلــم الذاتــي، وذلــك بتقديــم تعلــم يتوافــق 
وخصائــص كل متعلــم، ممــا يعنــي الفرديــة؛ والتفاعليــة الذاتيــة؛ والحريــة المنضبطــة؛ والســرعة مــع 

ــة. ــن مــن األهــداف التعليمي ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــا لتحقي ــؤدى حتم ــي األداء، وهــذا ي ــان ف اإلتق

 Interactive Remote Instructionــة تعلــم تفاعلــي مــن ُبعــد ــة التعليــم اإللكترونــي هــي بيئ بيئ
توظــف تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات فــي عمليــة التعلــم للقيــام بمجموعــة مــن النشــاطات التــي 
ــا، بغــض النظــر  ــن مــن العمــل مع ــن الطــالب المتباعدي ــث ُتمك ــدي بحي ــم التقلي تشــبه نشــاطات التعل
ــة،  ــث مباشــر بالفصــول االفتراضي ــة معــا فــي ب عــن مــكان وجودهــم، ومتابعــة المحاضــرات اإللكتروني
وعــروض الوســائل المتعــددة، وكتابــة المذكــرات، والمناقشــة وتوجيــه األســئلة، والتفاعــل مــع الطــالب 
ــة، كأنهــم تحــت  فــي األماكــن األخــرى، بالصــوت والصــورة والمشــاركة فــي جلســات التعلــم االفتراضي
ســقف واحــد، يعملــون معــا كفريــق عمــل واحــد لبنــاء تعلمهــم الخــاص، تحــت إشــراف معلمهــم، 
يخططــون ويحــددون المهمــات التعليميــة وينفذونهــا، ويبحثــون عــن المعلومــات فــي مصــادر متعــددة، 
بعــض يبحــث عنهــا فــي مواقــع اإلنترنــت وبعــض يبحــث فــي قاعــدة البيانــات الخاصــة بالمقــرر، وبعــض 
يبحــث فــي ملفــات الوســائل المتعــددة المرتبطــة بالموضــوع... الــخ. ثــم يواصلــون اتصاالتهــم مــع بعــض 
عبــر مختلــف الوســائل المتزامنــة وغيــر المتزامنــة، للتشــاور وحــل المشــكالت، ويعرضــون مــا يتوصلــون 
إليــه علــى لوحــات النقــاش، أو يرســلونها بعضهــم لبعــض بالبريــد اإللكترونــي، أو خــالل جلســات الدردشــة، 

ويتلقــون المقترحــات، وهكــذا.
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مقدمة

الكفاءات األساسية لعضو هيئة التدريس
هنــاك عــدد مــن الكفــاءات األساســية التــي ينبغــي أن يكتســبها عضــو هيئــة التدريــس علــى مــدار 
تدرجــه األكاديمــي. وتتنــوع هــذه الكفــاءات مــا بيــن كفايــات التدريــس، تصميــم المقــررات، التقويــم، 
القيــادة واإلدارة، البحــوث العلميــة والمهنيــة. وقــد ذكــر هــاردن، 2018 هــذه الكفــاءات مــن خــالل ثمانيــة 
أدوار ينبغــي لعضــو هيئــة التدريــس أن يقــوم بهــا، وإن هــاردن قــد خصصهــا، لعضــو هيئــة التدريــس فــي 
الكليــات الطبيــة، إال أنهــا تنطبــق علــى كافــة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كافــة الكليــات وتتضمــن هــذه 

األدوار التمكــن بكفــاءة واقتــدار علــى النقــاط اآلتيــة: 

مصدر المادة العلمية والمعلومات.. 1

تسهيل تعلم الطالب والتوجيه.. 2

تصميم وتطبيق المناهج الدراسية.. 3

التقييم والتقويم.. 4

القدوة في التدريس والعمل.. 5

القيادة واإلدارة.. 6

البحث العلمي.. 7

المهنية.. 8

ويحتــاج عضــو هيئــة التدريــس باإلضافــة إلتقــان هــذه األدوار والتمكــن منهــا خمــس كفــاءات أخــرى 
تمكنــه مــن اإلدارة الفعالــة وتحقيــق المخرجــات التعليميــة فــي المقــررات اإللكترونيــة، وهــذه الكفــاءات 

األساســية هــي:

التواصل الفعال في البيئة اإللكترونية.. 1

استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم اإللكتروني.. 2

تصميم المقررات اإللكترونية وتطويرها.. 3

احتواء ودمج الطالب في العملية التعليمية بالتعليم اإللكتروني.. 4

تقويم مستوى الطالب بالتعليم اإللكتروني.. 5
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مقدمة

دور عضو هيئة التدريس في التعلم اإللكتروني
تحليل المحتوى التعليمي قبل تقديمه.أ. 

تشخيص خصائص الطالب وتحديد احتياجاتهم.ب. 

تحديد االستراتيجيات التعليمية المناسبة لبيئة التعلم وللطالب وللمحتوى.ج. 

تصميم األنشطة التعليمية التي تضمن تفاعل الطالب.د. 

متابعة تنفيذ االستراتيجيات التعليمية.	. 

توجيه وتشجيع الطالب نحو تنفيذ األنشطة التعليمية.و. 

المشاركة في عمليات التفاعل والتواصل االجتماعي مع الطالب.ز. 

تحفيز الطالب نحو استخدام جميع أدوات التعلم اإللكتروني.	. 

مراقبة أداء الطالب ومشاركاتهم المختلفة.ط. 

تقديم التغذية الراجعة حول مشاركات الطالب.ي. 

المشاركة ببعض المواد التعليمية الرقمية التي لها عالقة بالمحتوى التعليمي.ك. 

تحديد المهام التي يجب تنفيذها من خالل كل أداة من أدوات التعلم اإللكتروني.ل. 

تحديد استراتيجية عرض المحتوى بكل أداة من أدوات التعلم اإللكتروني.م. 

تزويد الطالب بتحديثات مستمرة حول موضوعات وأنشطة المحتوى.ن. 

استضافة الخبراء الذين يمكن التواصل معهم عبر بيئة الويب. س. 

وتتنــاول فصــول الكتــاب الخمــس هــذه الكفــاءات مــن حيــث أهميتهــا والمهــارات واالســتراتيجيات 
التــي تنــدرج تحــت كل منهــا والتــي ينبغــي علــى عضــو هيئــة التدريــس اكتســابها واتقانهــا مــن أجــل تحقيــق 
المخرجــات التعليميــة للبرامــج والمقــررات التــي تقــدم عــن طريــق التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد. 
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الفصل األول
التواصل الفعال في البيئة التعليمية 

اإللكترونية
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يختلــف نمــط التواصــل بيــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي التعليــم اإللكترونــي عنــه فــي 
ــى  ــن وتقتصــر وســائل االتصــال عل ــن الطرفي ــم وجهــًا لوجــه، حيــث ال يوجــد أي اتصــال مباشــر بي التعلي
الوســائل اإللكترونيــة مــن خــالل الرســائل الكتابيــة أو الصوتيــة أو التواصــل المرئــي وقــد يكــون هــذا 
التواصــل متزامنــا أي فــي نفــس الوقــت بيــن الطالــب وأســتاذه كمــا يحــدث فــي المحاضــرات االفتراضيــة 
ــر متزامــن حيــث ال يتواجــد الطرفــان ســويا فــي نفــس الوقــت كمــا هــو الحــال فــي التواصــل مــن  أو غي
خــالل رســائل البريــد اإللكترونــي أو منديــات النقــاش، األمــر الــذي يتطلــب أن يتقــن عضــو هيئــة التدريــس 

مهــارات التواصــل للبيئــة اإللكترونيــة علــى النحــو التالــي:

مهارات التواصل الكتابية وكتابة الرسائل مع اختالف لغة التدريس.أ. 

مهارات تصميم المواد التعليمية مع دمج الرسومات والملتيميديا.ب. 

مهارات تصميم الفيديوهات التعليمية والملفات الصوتية.ت. 

مهارات االنصات واالتصال الفعال.ث. 

مهارات إدارة النقاش في البيئة اإللكترونية.ج. 

ومــن الممكــن تقســيم وســائل التواصــل التــي يحتاجهــا عضــو هيئــة التدريــس للتعليــم اإللكترونــي 
وفًقــا للنمــط الــذي يســتخدمه ســواء كان متزامًنــا أو غيــر متزامــن، بجانــب وســائل وأدوات ادارة المحتــوى 

والمقــررات اإللكترونيــة كأســاس للتواصــل الفعــال فــي البيئــة االلكترونيــة.

الفصل األول: التواصل الفعال في البيئة التعليمية اإللكترونية
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الفصل األول: التواصل الفعال في البيئة التعليمية اإللكترونية

أدوات التواصل للتعليم اإللكتروني المتزامن 1

أدوات التواصل للتعليم اإللكتروني غير المتزامن 2

هذه األدوات تستخدم في الوقت نفسه بين أطراف عملية التعليم والتعلم، وهي:

أدوات الدردشة )Chat(.أ. 

أدوات انشاء الفصول االفتراضية المرتبط بأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني. )LMS(.ب. 

أدوات التواصل الصوتي والمرئي بتطبيقات التواصل االجتماعي. )Social Media(.ت. 

تطبيقات عقد االجتماعات االفتراضية. )Virtual Meeting(.ث. 

هــذه األدوات ال تشــترط وجــود المتعلميــن بعضهــم مــع بعــض أو مــع عضــو هيئــة التدريــس فــي 
الوقــت نفســه فــي بيئــة التعلــم اإللكترونــي، وهــي:

البريد اإللكتروني. )E-mail(.أ. 

منتديات النقاش. )Discussion Board(.ب. 

المدونات. )Blogs(.ت. 

الويكي. )Wiki(.ث. 

النشرات واإلعالنات )Announcements(.ج. 

 .	)Dynamic/Static Web Pages( صفحات الويب التفاعلية والساكنة

 .	.)Podcasting( .الرسائل الصوتية والمرئية

ملف األعمال اإللكتروني. )E. Portfolio(.د. 

قوائم الخدمة واالفادة )Listserves(.ذ. 
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الفصل األول: التواصل الفعال في البيئة التعليمية اإللكترونية

أدوات إدارة المحتوى والمقررات اإللكترونية 3
جدول المقرر.  )Schedule(أ. 

محرك البحث.  )Search Engine(ب. 

مصادر التعلم المتاحة على الشبكة.  )On-Line Resources(ت. 

صفحات المحتوى.  )Content Pages(ث. 

النشاطات والمهام التعليمية.  )Activities & Tasks(ج. 

 .	)Homeworks Page(  .صفحات الواجبات

 .	 )Assessment & Tests Pages(  .صفحات االختبارات والتقييم بأنواعها

صفحات نتائج المتعلمين في االختبارات.  )Learners’ Results Pages( د. 

قوائم ادارة المقررات.  )Course Listserves(ذ. 

مقومات التواصل الفعال في البيئة التعليمية االلكترونية
يجــب علــى أعضــاء هيئــة التدريــس اكتســاب المقومــات التاليــة للتواصــل الجيــد فــي بيئــات إدارة 

التعلــم االلكترونــي:

فهم خصائص الطالب واحتياجاتهم وقدراتهم التعليمية والشخصية.	 

التركيــز علــى األهــداف التربويــة والمشــاركة فــي وضــع المحتــوى التعليمــي بمــا يتوافــق 	 
االلكترونــي. التعليــم  بيئــات  ومعاييــر 

اإللمــام الجيــد بمهــارات تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات بالحــد الــذي يفوق مســتوى مهارات 	 
طالبهم.

الرد باهتمام على استفسارات الطالب واستجاباتهم )التغذية الراجعة الفورية(.	 

االستمتاع باستخدام التقنية في التدريس وليس مجرد عمل يؤديه عضو هيئة التدريس.	 

اختيار أسلوب التدريس المالئم لتحقيق الهدف المنشود في بيئة التعليم االلكتروني.	 
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الفصل األول: التواصل الفعال في البيئة التعليمية اإللكترونية

تصميم االختبارات وأساليب التقويم المختلفة بطرق احترافية وجذابة.	 

التصحيح اآللي/الذاتي لالختبارات والتكليفات والمشروعات التي يرسلها الطالب.	 

التوجيه واإلشراف العلمي والتربوي وفق خطة موضوعة مسبقا لتحقيق نواتج التعلم.	 

كتابــة تقاريــر الحالــة الدوريــة وإرســالها إلــى مســؤولي نظــام إدارة التعلم االلكتروني بالمؤسســة 	 
التعليمية.
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الفصل الثاني
استخدام وتوظيف التكنولوجيا

في التعليم اإللكتروني
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

التدريــس لعــدد مــن المهــارات والكفــاءات الخاصــة باســتخدام وتوظيــف  يحتــاج عضــو هيئــة 
التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة مــن أجــل اإلدارة الفعالــة للتعليــم اإللكترونــي، وتتضمــن هــذه 

علــى: والكفــاءات  المهــارات 

المعرفــة الكاملــة بمتطلبــات إمكانيــة الوصــول للتكنولوجيــا فــي الفصــول الدراســية والتعليــم أ. 
عبــر اإلنترنــت.

القدرة على تقويم مصادر اإلنترنت.ب. 

فهم جوانب امتيازات حقوق النشر وانتهاكاتها.ت. 

الســليمة ومراقبتهــا ث.  االنترنــت  اســتخدام  أخالقيــات  عــن  للطــالب  وقــدوة  نمــوذج  تقديــم 
عموًمــا. المقبولــة  اإلنترنــت  عبــر  االســتخدام  وسياســات 

تصميم وتنفيذ خطط الدروس المناسبة للطالب عبر اإلنترنت.ج. 

القــدرة علــى استكشــاف المشــكالت الفنيــة البســيطة وإصالحهــا والرجــوع إلــى موظفــي الدعم 	. 
الفنــي عنــد الضرورة.

كمــا يتطلــب اتقــان عضــو هيئــة التدريــس لهــذه الكفايــة، أن يكــون علــى درايــة تامــة بالتطبيقــات 
ــة التعليميــة وتلخــص  المختلفــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي التعليــم اإللكترونــي ودمجهــا فــي العملي

الرســومات التاليــة. وأهــم هــذه التطبيقــات والبرامــج والفئــة التــي تتبعهــا:
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)FaceBook( الفيسبوك
2 .)Twitter( التويتير
3 .LinkdIn لينكدإن
4 .)YouTube( اليوتيوب
5 .)Instagram( االنستجرام

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Blackboard( البالكبورد
2 .)Coursera( كورسيرا
3 .)Moodle( مودل
4 .)Udemy( يوديمي

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Microsoft Word( ميكروسوفت ورد
2 .)PowerPoint( البوربوينت
3 .)Excel( االكسيل
4 .)Access( ميكروسوفت أكسس

وغيرهم الكثير من البرامج والتطبيقات المستخدمة يوميا.

1 -شبكات التواصل االجتماعي

2 -أنظمة إدارة التعلم ومنصات المقررات 

3 -تطبيقات وبرامج الميكروسوفت أوفيس
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4- تطبيقات وبرامج تصفح االنترنت ومحركات البحث على االنترنت

5- مصادر المعلومات الخارجية

6- تطبيقات تنظيم المستجدات والمحتويات

الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Internet Explorer( االنترنت اكسبلورر
2 .)Google Chrome( جوجل كروم
3 .)Firefox( فايرفوكس
4 .)Safari( سفاري

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)YouTube( اليوتيوب
2 .)Wikipedia( الويكيبيديا

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Padlet( بادلت
2 .)Evernote( ايفرنوت
3 .)Google Bookmark( جوجل بوك مارك
4 .)Pinterest( بينترست
5 .)Diigo( دياجو
6 .)Dewy Bookmark( ديوي بوك مارك
7 .)iCloud Bookmarks ( أي كلود بوك مارك
8 .)Pinboard( بن بورد
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7 - تطبيقات وبرامج التدوين والمدونات

8 - تطبيقات االحتفاظ بالخطط والمعلومات الشخصية 

9 - تطبيقات حفظ ومشاركة المجلدات والملفات

10- تطبيقات وبرامج تحسين اإلنتاجية

الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Blogger( بلوجر
2 .)Tumblr( تامبلر
3 .)WordPress( ورد برس
4 .)SQUARESPACE( سكويرسباس

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Evernote( ايفرنوت
2 .)Microsoft OneNote(ميكروسوفت ون نوت

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Microsoft OneDrive( ميكروسوفت ون درايف
2 .)Dropbox( دروبوكس
3 .)Google Drive( جوجل درايف

ومنها علي سبيل المثال:
1 .)Doodle( دودلي
2 .)Evernote( إيفرنوت
3 .)Toodledo( تودليدو
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

وقــد يحتــاج كل تطبيــق أو برنامــج مــن هــذه التطبيقــات والبرامــج دورة تدريبيــة أو االطــالع علــى 
وســائل المســاعدة المخصصــة لــكل تطبيــق أو برنامــج علــى موقعــه اإللكترونــي لتحقيــق أكبــر اســتفادة 

مــن إمكانيــات هــذه البرامــج والتطبيقــات.

ونظــرًا لضخامــة التطبيقــات والبرامــج التقنيــة التــي تمثــل رافــدًا هامــًا لبيئــة التعلــم اإللكترونــي، 
.)LMS( فــإن هــذا الكتيــب ســيتناول بالتفصيــل أحــد أهــم هــذه التطبيقــات وهــو أنظمــة إدارة التعلــم

شــهدت المؤسســات التعليميــة فــي هــذا العصــر تغيــرات كثيــرة ناتجــة عــن تطــور مفهــوم التعليــم 
إليهــا  الوصــول  المعلميــن مــن  التــي مكنــت  المفتوحــة  المصــادر  اإللكترونــي وأدواتــه، واســتحداث 
واســتخدامها بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة. ويعتبــر نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي أحــد أدوات التعليــم 

اإللكترونــي األساســية.

مفهــوم نظــام إدارة التعلــم: عرفــه عبــد العاطــي بأنــه: “األنظمــة التــي تعمــل كمســاند ومعــزز 
للعمليــة التعليميــة بحيــث يضــع المــدرس المــواد التعليميــة مــن محاضــرات وامتحانــات ومصــادر فــي 
موقــع النظــام، كمــا أن هنــاك غــرف للنقــاش وحافظــة ألعمــال الطــالب E-Portfolios وغيرهــا مــن 

الخدمــات اإللكترونيــة المدعمــة للمــادة الدراســية”.

)LMS( أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

أهداف نظام إدارة التعلم
يسعى نظام إدارة التعلم لتحقيق األهداف التالية:

ــة 	  ــرات الســمعية والبصري ــة بالمثي ــة متعــددة ومتنوعــة وغني ــرات ومواقــف تعليمي ــم خب تقدي
ــى بالنســبة للطــالب. ــة ذات المعن اإللكتروني

تقديــم الخبـــرات والمواقــف والمثيــرات التــي ال يســـتطيع المحاضــر توفيرهـــا فــي فصــول 	 
الدراســة العاديــة، وذلــك باســتخدام نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي الــذي يحــوي مصــادر تعلــم 

ــم. ــة التعل ــم عملي ــم والمتعل ــة متعــددة ومتنوعــة، تســهل علــى المعل إلكتروني

إيجــاد بيئــة تعليميــة تفاعليــة متكاملــة مــن خــالل التنــوع فــي مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة 	 
المثيــرة والجذابــة التــي تتغلــب علــى مشــكلة الشــرود الذهنــي للطــالب، وتركــز انتباههــم علــى 

الموضــوع المطــرو	 لتفعيــل مشــاركتهم اإليجابيــة.

تبــادل اآلراء 	  التدريــس مــن خــالل  التفاعــل اإللكترونــي بيــن الطــالب وأعضــاء هيئــة  دعــم 
والخبــرات التعليميــة، والحــوارات والمناقشــات الهادفــة باســتخدام أدوات االتصــال والتفاعــل 

المتزامنــة وغيــر المتزامنــة.

التغلــب علــى مشــكلة البعــد الزمانــي والمكانــي اللذيــن يؤثــران ســلبًا فــي العمليــة التعليميــة 	 
ويشــكالن مشــكلة للمعلــم والمتعلــم.

نمذجــة الــدروس التعليميــة وتقديمهــا فــي صــورة معياريــة مــن خــالل االســتخدام األمثــل 	 
 ،)Multimedia( لتقنيــات الصــوت والصــورة والحركــة ومــا يتصــل بهــا مــن وســائط متعــددة

وفائقــة )Hypermedia( ومصــادر تعلــم إلكترونيــة.

إكساب المتعلمين والمعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات المتطورة دائمًا.	 

توســيع دائــرة اتصــاالت المتعلميــن عبــر اإلنترنــت، وعــدم االقتصــار علــى المعلــم مصــدرًا 	 
ــم أخــرى  ــط لمصــادر تعل ــوى التعليمــي برواب ــط المحت ــق رب ــك عــن طري ــة، وذل ــدًا للمعرف وحي

ــى الشــبكة. ــة عل متاح

تحــول المتعلــم نحــو طريقــة البحــث واالستكشــاف، بــدال مــن االعتمــاد علــى اإللقــاء الحشــوي، 	 
وطريقــة العــرض والتلقيــن مــن جانــب المحاضــر، واالســتماع والحفــظ مــن جانــب الطالــب كمــا 

هــو ســائد فــي التعليــم التقليــدي.
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تطويــر مهنيــة عضــو هيئــة التدريــس ليتواكــب دوره مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة 	 
الحديثــة بتقليــل أعبائــه التعليميــة، وتفريغــه للتوجيــه، واإلرشــاد، وتنظيــم االختبــارات، وإدارة 

المصــادر، والعمليــات، وتقويمهــا.

التغلــب علــى مشــكلة ضخامــة حجــم المناهــج والمقــررات الدراســية، وذلــك بعرضهــا بطريقــة 	 
ميســرة وواضحــة ومختصــرة، تنقــل المعنــى المطلــوب دون إســهاب ممــل أو تقصيــر مخــل.

إيجــاد العــالج النهائــي لبعــض المشــكالت التربويــة الســائدة كالفــروق الفرديــة، والتســرب 	 
الطالبــي، والتأخــر الدراســي، والفاقــد التعليمــي، والــدروس الخصوصيــة، وتعليــم األعــداد أو 
المجموعــات الكبيــرة مــن الطــالب، ونقــص أعضــاء هيئــة التدريــس، وقلة التجهيــزات التعليمية 

المناســبة، ونــدرة مصــادر التعلــم المتميــزة.

مميزات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

لنظام إدارة التعلم اإللكتروني العديد من المميزات منها ما يلي: 

التسجيل: إدراج وإدارة بيانات المتعلمين. 	 

الجدولة: جدولة المقرر ووضع خطة التدريب. 	 

التوصيل: إتاحة المحتوى للمتعلم. 	 

التتبع: متابعة أداء المتعلم وإصدار تقارير بذلك. 	 

االتصال: وتعني التواصل مع المتعلمين من خالل الدردشات، ومنتديات النقاش والبريد.	 

االختبارات: إجراء االختبارات للمتعلمين والتعامل مع تقويمهم. 	 

تصميــم الواجهــة باللغــة العربيــة أو دعمهــا. ســهولة االســتخدام حيــث تتضمن إجراءات بســيطة 	 
ومحــددة توفر المرونة للمســتخدم. 

جودة الدعم الفني من داخل البرنامج باستخدام أيقونة المساعدة أو من أخصائي الدعم. 	 

التوافق مع المعايير العالمية للتعليم اإللكتروني.	 

الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

بعض األنظمة مجانية أو مفتوحة المصدر وبعضها ذو تكلفة بسيطة ومناسبة. 	 

ــع أجــزاء النظــام مــع الحفــاظ 	  التمتــع بنظــام توثيــق مركــزي ليوفــر نقطــة دخــول واحــدة لجمي
علــى األمــن فــي النظــام.

متطلبات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

لنظام إدارة التعلم اإللكتروني متطلبات، يمكن تلخيصها فيما يلي:

بنية تحتية شاملة لوسائل اتصال سريعة. 	 

تدريب المعلمين على استخدام التقنية. 	 

بناء مناهج ومواد تعليمية تفاعلية، وجذابة للمتعلمين. 	 

برنامج فعال بحيث يدير العملية التعليمية من تسجيل الطالب، ومتابعتهم، وتقويمهم. 	 

توفير المواد التعليمية على مدار الساعة.	 

خدمات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

من أبرز الخدمات التي يوفرها نظام إدارة التعلم اإللكتروني، ما يلي:

ــا ببعــض مــن إدارة، وطــالب، 	  ــا بعضه ــط أجزائه ــة، ورب ــة تســجيل المؤسســة التعليمي إمكاني
ــاء األمــور.  ومعلمــي، وأولي

إمكانيــة إدراج مجموعــات طالبيــة علــى مســتوى المقــرر الدراســي، أو على مســتوى المؤسســة 	 
التعليميــة مثــل األنديــة الطالبية. 

إضافة المحتوى التعليمي بأشكال متعددة. 	 

تقديــم الواجبــات واســتالمها فــي النظــام. التقييمــات اإللكترونيــة المتنوعــة، وإمكانيــة إضافــة 	 
تغذيــة راجعــة لهــا.
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التواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن أطــراف العمليــة التعليميــة مــن خــالل لوحــة النقــاش 	 
وغــرف الدردشــة، أو بيــن التخصصــات عبــر المؤسســات التعليميــة المختلفــة. يســمح للطــالب 

التواصــل واالرتبــاط مــع أقرانهــم داخــل المؤسســة التعليميــة، وخارجهــا مــن أنحــاء العالــم. 

يسمح للمعلمين من أنحاء العالم بتبادل الخبرات واألفكار. 	 

إرسال التنبيهات للمشاركين، الرصد اآللي للدرجات، ومتابعة سير كل متعلم على حدة.	 

ــى مصــادر مختلفــة 	  ــة الوصــول إل ــرر، أو مجموعــة، مــع إمكاني ــكل مق ــة خاصــة ل إنشــاء مكتب
ــم. حــول العال

التواصل مع مجتمع أكبر حول العالم. 	 

وضــع اإلعالنــات الخاصــة بالمقــرر فــي لوحــة اإلعــالن. وفــر بعــض األنظمــة خاصيــة التخزيــن 	 
الســحابي.

فوائد استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

من فوائد استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني ما يلي:  

األمان: يعتبر بيئة آمنة للتعلم الرقمي.	 

التمكين: من خالل توفير شبكة اتصال خاصة.	 

التعاون: تجهيز مكان لمشاركة األفكار واألعمال.	 

التطوير المهني: من خالل دعم وتوسيع عملية التدريس. 	 

التنظيم: بحيث يكون الجميع في مكان واحد.	 

المالئمة: توافق المحتوى مع الطلبة. 	 

التواصل الحقيقي: حيث يسهل تواصل الفرد مع جمهور حقيقي.	 

االرتباط والمشاركة: من خالل زيادة الفعالية في الفصول الدراسية ودقتها. 	 

الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني
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عناصر نظام إدارة التعلم اإللكتروني

من أبرز عناصر أنظمة إدارة التعلم ما يلي:

المقررات اإللكترونية.	 

المحتوى. 	 

التقييمات اإللكترونية. 	 

الواجبات. 	 

المجموعات. 	 

المكتبة والمصادر. 	 

لوحة النقاش، والمالحظات.	 

دفتر الدرجات.	 

التنبيهات. 	 

غرف الدردشة.	 

البريد اإللكتروني.	 

لوحة اإلعالنات.  	 

أجندة التقويم. 	 

مكونات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

تتكــون بيئــة إدارة التعلــم مــن منظومــة متكاملــة إلدارة العمليــة التعليميــة اإللكترونيــة عبــر شــبكة 
اإلنترنــت، وتتكــون هــذه المنظومــة ممــا يلــي:

الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
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المقررات الدراسية 1

)Virtual Classrooms( الفصول االفتراضية 2

تتسم بالسمات التالية:

يمكن الدخول إليها وتصفحها في أي وقت،	 

واإلجابــة 	  والقــراءة؛  واالســتماع؛  بالمشــاهدة؛  تســمح  التــي  المتعــددة  بالعــروض  تتســم 
الــدروس. مــع  التفاعليــة 

تقدم تعليقات على أداء المتعلم، وتخبره بمستواه.	 

سير الدراسة إما أن يكون خطيًا أو تفرعيًا حسب تصميم المقرر.	 

تتسم بالسمات التالية:

بــث الــدروس الحيــة علــى الهــواء مباشــرة بالصــوت والصــورة؛ والنــص فــي نظــام التعلــم 	 
اإللكترونــي المتزامــن فقــط.

يتم فيها شر	 الدروس، والتحاور مع الطالب.	 

البث في أوقات محددة مسبقا طبقا للجدول الدراسي للمقرر.	 

تستخدم بها السبورة اإللكترونية بفاعلية للشر	، والدراسة، والتحليل.	 

المشاركة الصوتية، أو الكتابية )Chat( للطالب.	 

حفظ المحادثة ونشاطات المحاضرة إلعادة االطالع عليها.	 
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
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أدوات التعليم والتعلم 3

الواجبات اإللكترونية 4

تعتبــر أدوات التعليــم والتعلــم اإللكترونيــة ضروريــة لنقــل خصائــص االتصــال المباشــر التــي تتوافــر 
فــي التعلــم التقليــدي، حيــث يحتــاج الطالــب فــي نظــام إدارة التعلــم إلــى التفاعــل مــع المحاضــر والزمــالء، 
أو طلــب المســاعدة، أو اإلرشــاد والتوجيــه، ويتــم ذلــك كلــه مــن خــالل أدوات التعليــم والتعلــم، أو كمــا 

تســمى: أدوات االتصــال والتفاعــل.

تتسم بالسمات التالية:

يســتطيع المحاضــر إرســال الواجبــات فــي شــكل ملفــات بهيئــات متعــددة، مــع تحديــد موعــد 	 
نهائــي الســتالمها.

يستطيع الطالب تحميل اإلجابة على حسابة بالنظام في الموعد المحدد لتسليم الواجبات.	 

التاريــخ، والوقــت، ومواعيــد 	  للطــالب شــاماًل  المســلمة  بالواجبــات  تقريــرا  النظــام  يقــدم 
التســليم.

يمكن للمحاضر تقويم الواجب وتقدير درجة له، كما يمكنه كتابة التعليقات المناسبة.	 
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
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االختبارات اإللكترونية 5

المتابعة اإللكترونية 6

تتسم بالسمات التالية:

يستطيع المحاضر إنشاء بنك ألسئلة االختبارات.	 

تحديد موعد بدء االختبار وموعد انتهائه.	 

بنــاء االختبــارات بأشــكال متعــددة )االختيــار مــن متعــدد، الصــواب أو الخطــأ وغيرهــا( وتقديمهــا 	 
للطالب.

يمكــن إرســال النتيجــة عبــر البريــد اإللكترونــي، أو يطلـــع عليـــها الطالــب فــي موقعــه بالنظام، أو 	 
بعــد االنتهــاء مــن إجابتــه مباشــرة.

تتسم بالسمات التالية:

رصد معلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب، وطريقة سيره في الدروس.	 

رصد معلومات عن الصفحات والدروس التي قام الطالب بزيارتها.	 

معرفــة عــدد المقــررات التــي أنهاهــا الطالــب، ومعدلــه الفصلــي والتراكمــي، والمقــررات 	 
لالنتهــاء. المتبقيــة 

ــه فــي 	  ــرر بعين ــى مق ــي، أو عل ــم اإللكترون ــة الطــالب المشــاركين فــي نظــام إدارة التعل معرف
ــة. لحظــة معين

ــه فــي 	  ــم وضع ــة، ومــن ث ــكل دق ــب ب ــد المســتوى التعليمــي للطال يســتطيع المحاضــر تحدي
مكانــه التعليمــي المناســب بالمقــرر.
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الفصل الثاني: استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
في التعليم اإللكتروني

أنواع نظام إدارة التعلم

)Open Source Systems( 1 - نظم مفتوحة المصدر
وهــي برمجيــات مجانيــة أو بســعر رخيــص، تســمح باالطــالع علــى الكــود الخــاص بهــا ومشــاركته 
وتعديلــه. وتعــد مجــااًل مالئًمــا مفضــاًل للتعليــم. ويمكــن الحصــول علــى نســخة حديثة من تلــك البرمجيات 
 Edmodo- – Caroline – Top Class – Moodle  مــن خــالل موقــع علــى شــبكة األنترنــت ومــن أمثلتهــا

وقــد تطــور مؤخــًرا مبــدأ المصــادر المفتوحــة وأصبــح يأخــذ جانبــا أكثــر حداثــة.

فظهــر مــا يســمى ب ـMOOCs( Massive Open Online Course( ، وهــي مجموعــة برامــج 
تقــدم كثيــر مــن المقــررات مفتوحــة المصــدر علــى اإلنترنــت والتــي مــن الممكــن أن تكــون تابعــة لجامعــة 
معينــة وعلــى نحــو أبعــد، تكــون المشــاركة فــي MOOCs تطوعيــة مــن الفــرد نفســه، فــال توجــد رســوم 
فــي معظمهــا أو ال يوجــد متطلبــات أو معرفــة ســابقة مــن أجــل المشــاركة فيهــا، كمــا أنــه ال يوجــد اعتمــاد 

أكاديمــي لهــذا النــوع مــن التعليــم.

)Closed Source Systems( 2 - نظم مغلقة المصدر
وهــي برمجيــات تجاريــة )مملوكــة( ويمكــن الحصــول علــى نســخة منهــا نظيــر مبلــغ مالــي تحــدده 

.)School Gennie( وبرنامــج )Blackboard( :ــي ــا يل الشــركة، ومــن أهــم النظــم المغلقــة م

ويالحــظ مــن خــالل االســتعراض الســابق لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي أنــه يوفــر بيئــة تعليميــة 
مناســبة تســاعد علــى إشــراك الطلبــة فــي عمليــة التعلــم وزيــادة كفاءتهــم، وأدائهــم فــي المقــررات 

ــة الراجعــة. ــم التغذي ــي، وتقدي ــم اإللكترون ــي يوفرهــا فــي التقوي ــة مــن خــالل العناصــر الت التعليمي
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الفصل الثالث
تصميم المقررات اإللكترونية
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الفصل الثالث: تصميم المقررات اإللكترونية

ــا لوجــه فــي طريقــة  تختلــف المقــررات اإللكترونيــة إلــى حــد كبيــر عــن المقــررات التــي تقــدم وجًه
تصميمهــا وذلــك باختــالف طبيعتهــا واختــالف البيئــة التعليميــة اإللكترونيــة التــي تقــدم مــن خاللهــا 
وأيضــا اختــالف احتياجــات ومتطلبــات الطــالب فــي المقــررات اإللكترونيــة مــع اختــالف طــرق التدريــس 
والتقويــم فــي المقــررات اإللكترونيــة عــن المقــررات التــي تقــدم وجًهــا لوجــه. ممــا يتطلــب إجــراءات 
واســتراتيجيات مختلفــة لتصميــم المقــررات اإللكترونيــة فــي ضــوء معاييــر علميــة معتمــدة، ويمكــن 
ــة: ــم المقــررات اإللكتروني ــس فــي تصمي ــة التدري ــي قــد تواجــه أعضــاء هيئ ــات الت تلخيــص أهــم التحدي

عــدم اإللمــام الكافــي بالمعاييــر الفنيــة والتعليميــة لتصميــم المقــررات االلكترونيــة وانتاجهــا . 1
فــي ضــوء هــذه المعاييــر.

فــي . 2 تحقيقهــا  وكيفيــة  المهاريــة  وخاصــة  التعليميــة  للمخرجــات  بالنســبة  الوضــو	  عــدم 
اإللكترونيــة. المقــررات 

اإللكترونــي . 3 بالتعليــم  ودمجهــم  وقبولهــم  التقنيــة  مهاراتهــم  حيــث  مــن  الطــالب  تفــاوت 
والتعليــم عــن بعــد.

تعدد نماذج تصميم المقررات اإللكترونية.. 4

ضخامة المعلومات والمعارف المتاحة إلكترونًيا.. 5

التركيز على جزئيات محددة في المقرر وعدم االنتباه لجزئيات أخرى من المادة التعليمية.. 6

الوقوع في فخ تكرار استخدام نفس طريقة التدريس والتقويم في التعليم اإللكتروني.. 7

عدم التمكن من مهارات إدارة المشاريع.. 8

تفاوت المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس وعدم اتقان البعض لها.. 9

ــا  ومــن منطلــق هــذه التحديــات ونظــًرا لتعــدد نمــاذج تصميــم المقــررات اإللكترونيــة، فقــد ارتأين
ــم  ــررات وهــو نمــوذج )ADDIE( لتصمي ــي للمق ــم اإللكترون ــاذج التصمي ــد أشــهر نم ــاء بشــر	 أح االكتف
المقــررات اإللكترونيــة، متبوعــا بقائمــة المعاييــر العلميــة المعتمــدة محليــا وعالميــا لتصميــم المقــررات 

االلكترونيــة وانتاجهــا فــي ضــوء هــذه المعاييــر.
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الفصل الثالث: تصميم المقررات اإللكترونية

يعتبــر هــذا النمــوذج واحــًدا مــن أشــهر النمــاذج المســتخدمة عالمًيــا فــي تصميــم المقــررات بصفــة 
ــة  ــي بخمــس مراحــل متتالي ــرر اإللكترون ــا بصفــة خاصــة. ويمــر المنهــج أو المق ــة منه عامــة واإللكتروني
فــي عمليــة تصميمــه باســتخدام هــذا النمــوذج.  والمراحــل الخمــس هــي: التحليــل، التصميــم، التطويــر، 

التطبيــق والتقويــم. 

شكل )1( نموذج )ADDIE( لتصميم البرامج والمقررات اإللكترونية

نموذج )ADDIE( لتصميم المقررات اإللكترونية

التحليل

التقويمالتصميم

التطبيق التطوير

نموذج
ADDIE
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الفصل الثالث: تصميم المقررات اإللكترونية

التحليــل )Analysis(: وتتضمــن هــذه المرحلــة تحليــل احتياجــات المقــرر المختلفــة البشــرية والتقنيــة . 1
والتــي ستســاهم فــي تحقيــق المخرجــات التعليميــة للمقــرر.

التصميم )Design(: وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:. 2

تحديــد المعــارف والمهــارات التــي ينبغــي علــى الطــالب اكتســابها واتقانهــا مــن خــالل دراســتهم أ. 
لهــذا المقرر.

تصميم منطقي لتسلسل محتوي المقرر.ب. 

المعــد ت.  النمــوذج  فــي  التقويــم  أدوات  وكذلــك  التعليميــة،  المصــادر  المحتــوي،  تضميــن 
المقــرر. لتصميــم 

تطويــر وإنشــاء المحتــوى )Development of the Content(: وتتضمــن هــذه المرحلــة تجهيــز . 3
المحتــوى والمصــادر التعليميــة الخاصــة بالمقــرر بمــا فــي ذلــك وضــع الجــدول الخــاص بتدريــس المقــرر.

التطبيــق )Implementation(: وتتضمــن هــذه المرحلــة تدريــس المقــرر مــن خــالل وضعــه علــى نظــام . 4
إدارة التعلــم المتــا	 لــدي المؤسســة التعليميــة أو أي تطبيقــات إلكترونيــة أخــرى لتدريــس المقــرر 

إلكترونًيــا، مــع الوضــع فــي االعتبــار النقــاط التاليــة:

كيفية تنظيم عملية تقديم محتوي المقرر.أ. 

ماهية وسائل التواصل الداعمة لألنشطة التفاعلية التي يتضمنها المقرر.ب. 

التقويم )Evaluation(: وتهدف مرحلة تقويم المقرر اإللكتروني إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:. 	

هل نجحت العملية التدريسية للمقرر؟ أ. 

هل تم تحقيق المخرجات التعليمية للمقرر؟ب. 

ما هي التغييرات التي يحتاجها المقرر، عند تدريسه مستقباًل؟ج. 

وتتطلــب عمليــة تصميــم المقــررات اإللكترونيــة وجــود قالــب معتمــد لتوثيــق وتوصيــف عمليــة 
التصميــم متضمنــا الخطــوات الخمــس الســابق ذكرهــا وقــد يتضمــن أيضــا بعــض اإلرشــادات والقواعــد 

التــي توضــح تنفيــذ هــذه الخطــوات علــى أرض الواقــع. 
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المعايير العلمية المعتمدة لتصميم المقررات اإللكترونية 
وانتاجها

يوضــح ملحــق - 4 قائمــة المعاييــر والمواصفــات العلميــة والتعليميــة المعتمــدة حديثــًا مــن المركــز 
الوطنــي للتعلــم االلكترونــي والتــي تتنــاول ضبــط الممارســات المتعلقــة بتصميــم المقــررات االلكترونيــة 
بمــا يحقــق الكفايــات واالهــداف التعليميــة وربطهــا بأنشــطة المقــرر المختلفــة بمــا فيهــا مــن االختبــارات 
والواجبــات والنقــاش والبحـــوث واالنشــطة وغيرهــا مــن متطلبــات قيــاس االهــداف التعليميــة والتقييــم 

والتحسيـــن المستمـــر للمقرر االلكتروني.

يعتبــر تصميــم المقــررات االلكترونيــة أحــد اهــم الكفــاءات الخمــس الــذي يجــب ان يتمتــع بهــا عضــو 
هيئــة التدريــس لمــا لهــا مــن فوائــد كبيــرة فــي تعظيــم الخبــرة العلميــة واالكاديميــة لعضــو هيئــة التدريــس 

كمــا يلــي:

توفير وقت عضو هيئة التدريس في توجيه الطالب.	 

زيادة اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس في مجاالت أخرى.	 

زيادة فرص التعاون مع الزمالء علميا وتعليميا واجتماعيا.	 

التركيز أكثر على أنشطة الطالب وتحقيق مخرجات التعلم.	 

المراجعة المستمرة للمقرر ومحتوياته وانشطته وتقويماته وأسلوب تنفيذها.	 

المشاركة الفاعلة في جهود تطوير المؤسسة وإعادة هيكلة أهداف ونواتج التعلم.	 

زيادة تواصل عضو هيئة التدريس مع مؤسسات المجتمع وأولياء أمور الطالب.	 

اتاحــة الفرصــة والوقــت الكافــي لعضــو هيئــة التدريــس فــي تطويــر ذاتــه وأداءه بالمهــارات 	 
االكاديميــة والتقنيــة الالزمــة لبيئــات التعليــم االلكترونــي. 

تصميم المقررات اإللكترونية والكفاءات الخمس
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الفصل الرابع
احتواء واندماج الطالب في العملية 

التعليمية بالتعليم اإللكتروني
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الفصل الرابع: احتواء واندماج الطالب في العملية التعليمية 
بالتعليم اإللكتروني

ــكاد يكــون ســهاًل...، حيــث  ــا لوجــه ي ــة التدريــس فــي الفصــل الدراســي وجًه إن تواجــد عضــو هيئ
ــدروس  ــة أو ال ــه عــدة مــرات فــي األســبوع الواحــد ســواء فــي المحاضــرات النظري يلتقــي األســتاذ طالب
العمليــة أو الســاعات المكتبيــة.  وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن صناعــة حضــور وتواجــد تعليمــي قــوي 
وفعــال عبــر اإلنترنــت يتطلــب بعــض العمــل وقــدًرا كبيــًرا مــن التخطيــط، بــل قــد يكــون تحديــا كبيــرا لعضــو 

هيئــة التدريــس. 

إنــه ومــن المهــم بمــكان إنشــاء هــذا التواجــد والحضــور مــن خــالل عــدة طــرق متنوعــة عــدة مــرات 
فــي األســبوع، ســواء عــن طريــق الرســائل والتعليمــات المتنوعــة التــي ترســل إلكترونيــا للطــالب، أو الــرد 
علــى موضــوع منتديــات النقــاش، أو عقــد ســاعات مكتبيــة إلكترونيــة. أو حتــى إرســال تذكيــر بســيط عبــر 
البريــد اإللكترونــي للطــالب حــول مهمــة قادمــة يمكــن أن يكــون بمثابــة تذكيــر بتواجــد وحضــور أســتاذهم 
بالقــرب منهــم، قــد ال تكــون هــذه الوســائل ذات أهميــة كبيــرة فــي الفصــول الدراســية وجًهــا لوجــه، ولكــن 
لهــا تأثيــر كبيــر فــي الفصــول االفتراضيــة والتعليــم اإللكترونــي وتعتبــر مــن أساســيات المتابعــة للطــالب.

ففــي الفصــول التقليديــة وجهــًا لوجــه، مــن البديهــي أن الوجــود والتواصــل يحــدث بشــكل طبيعــي، 
ولكــن فــي الفصــل الدراســي عبــر اإلنترنــت يختلــف االمــر، ولهــذا فــإن انعــدام التقــارب المــادي بيــن 
الطالــب وأســتاذه، يحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تعويــض هــذا التباعــد وإنشــاء مجتمــع تعليمــي 

فعــال واحتــواء الطــالب بطــرق هادفــة وذات مغــزى.

ــة  ــام الطــالب بكتاب ــدأ مــن خــالل قي ــت مــن الممكــن أن يب ــر اإلنترن ــق مجتمــع تعلمــي عب   إن خل
مقدمــة تعريفيــة عــن أنفســهم فــي منتديــات النقــاش وكذلــك أســاتذتهم ممــا يســهم فــي تعرفهــم علــى 

بعــض، وتعتبــر هــذه الوســيلة بدايــة فعالــة للتواصــل مــع أقرانهــم وأســاتذتهم. 

ومــن المهــم أيًضــا االحتفــاظ بخطــوط التواصــل؛ مفتوحــة مــن خــالل تعريــف الطــالب بالتوقعــات؛ 
وحجــم العمــل المتوقــع منهــم، ووســائل التواصــل، واللوائــح المنظمــة لدراســتهم، والتكاليــف والواجبات 

المطلوبــة منهــم وآليــة التغذيــة الراجعــة.

وأخيــًرا، إنــه ومــن المهــم بمــكان أن يــدرك الطــالب أن أســاتذتهم يقــدرون وجهــة نظرهــم؛ مــن خالل 
الحــرص علــى أخــذ التغذيــة الراجعــة منهــم بصفــة دوريــة علــى كل مــا يقــدم لهــم مــن محتــوى دراســي، 

الحضور والتواجد في الفصول االفتراضية والتعليم عن بعد
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ومــا الــذي ينبغــي أن يعمــل بشــكل جيــد وفعــال، والمفاهيــم أو المهــام التــي يحتاجــون إلــى مزيــد مــن 
توضيحهــا.

مــن أجــل تواجــد وحضــور فعــال بيــن طالبــك وطالباتــك فــي الفصــول االفتراضيــة والتعليــم عــن 
بعــد، فــإن معظــم الدراســات التربويــة والتعليمــة توصــي بالتالــي:

كن متواجًدا دائًما من خالل:. 1

الردود على مناقشات منتديات النقاش.أ. 

رسائل البريد اإللكتروني والتغذية الراجعة البناءة.ب. 

اإلعالنات والرسائل من خالل نظام إدارة التعليم اإللكتروني.ت. 

الساعات المكتبية االفتراضية.ث. 

 إنشاء مجتمع افتراضي حيوي وفعال مع الطالب من خالل: . 2

المدونات/ المجالت.أ. 

منتديات النقاش.ب. 

الفيديوهات التعريفية والتعليمية.ت. 

الرد السريع على تساؤالت واستفسارات الطالب.ث. 

تفعيل التغذية الراجعة بشكل مستمر من خالل:. 3

االختبارات البنائية الدورية.أ. 

إعطاء تغذية راجعة بناءة للطالب بصفة مستمرة.ب. 

أخذ التغذية الراجعة من الطالب أنفسهم.ت. 

تقويم الطالب ألنفسهم وألقرانهم.ث. 
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إبالغ الطالب بكافة التوقعات والتي من أهمها:. 4

أالعبء الدراسي المتوقع منهم.أ. 

الواجبات والتكاليف المطلوبة منهم.ب. 

وسائل التواصل المتاحة مع األساتذة.ت. 

كافة التوقيتات والمواعيد المهمة الخاصة بالمقرر.ث. 

تشجيع التفاعل باستخدام طرق متنوعة بين: . 	

الطالب وأساتذتهم.أ. 

الطالب مع زمالئهم.ب. 

الطالب والمادة العلمية التفاعلية. ت. 
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التفاعل في التعلم اإللكتروني

أجمعــت الدراســات التربويــة الحديثــة علــى أهميــة وضــرورة تنــوع عمليــة التفاعــل فــي التعليــم 
اإللكترونــي، كمــا تــم التأكيــد علــى ضــرورة  أن  تتمحــور كافــة أنمــاط التفاعــل حــول المتعلــم مــن خــالل 
التركيــز علــى إنشــاء ثالثــة أنمــاط مــن التفاعــل فــي بيئــة التعليــم، وقــد تــم رصــد ثالثــة أنــواع مــن التفاعــل، 
والمتمحــورة حــول المتعلــم وتســاهم فــي بنــاء المعرفــة واكتســاب المهــارات، وتلــك األنــواع هــي: تفاعــل 
أحــادي، تفاعــل ثنائــي، التفاعــل المتعــدد وهــو األكثــر فائــدة واألصعــب فــي تفعيلــه حيــث يتــم مــن خاللــه 

بنــاء شــبكة التفاعــل والتواصــل مــا بيــن المتعلميــن مــع بعضهــم البعــض ومــع عضــو هيئــة التدريــس.

أنواع التفاعل
التفاعــل بيــن الطالب-الطالــب: بنــاء وتصميــم نشــاط يوفــر خبــرات التعلــم للطلبــة مــن بعضهم 	 

البعــض بشــكل هــادف ويوجــد منــه عــدة أنــواع مــن التفاعــل: تفاعــل اتجــاه واحــد، تفاعــل 
اتجاهيــن، التفاعــل المتعــدد مــن خــالل تكويــن فــرق عمــل وتطبيــق مبــادئ وأساســيات التعلــم 

التعاونــي، وهــو المعقــد والــذي مــن خاللــه يتــم بنــاء المعرفــة.

التفاعــل بيــن الطالب-عضــو هيئــة التدريــس: حيــث يقــوم عضــو هيئــة التدريــس بتصميــم 	 
ــم. ــة التعل ــاء تجرب ــن الطــالب أثن ــه وبي ــا بين ــل فيم ــون إطــارا للتفاع ــل أن يك ــي مــن أج نشــاط تفاعل

التفاعــل بيــن الطالب-المحتــوى: الخطــوة األساســية فــي التعلــم عــن بعــد هــو التصميــم 	 
التعليمــي للمحتــوى التفاعلــي، ففــي تلــك الخطــوة يتــم تصميــم كيفيــة التفاعــل مــا بيــن 
الطالب-المحتــوى، الطالب-الطالــب، وأيًضــا الطالب-المحتــوى. يظهــر الفــرق الشاســع مــا 
بيــن التدريــس عــن بعــد فــي حــاالت الطــوارئ ومــا بيــن التعلــم عــن بعــد. الشــكل التالــي يوضــح 

ــواع التفاعــل. ــن أن العالقــة بي
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آلية التفاعل
أواًل: التفاعل بين الطالب-المحتوى

يقــوم علــى مبــدأ عمــل شــيء مــا فــي المحتــوى مثــل االســتماع، القــراءة كجــزء مــن عمليــة التفاعــل، 
ولكــن يطلــب مــن الطالــب أكثــر مــن أجــل أن يتــم التفاعــل. فالموقــف الســلبي مــن التعلــم ربمــا بــأن تكــون 
مســتلًما للمعلومــات ليــس كافًيــا للتعليــم اإللكترونــي، ال بــد مــن أخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم 
المقــرر وهــو خلــق بيئــة للتعلــم النشــط أي أن يقــوم الطالــب بعمــل ذو معنــى يتعلــق بالمحتــوى التعليمــي 

وبنــاء معرفــة جديــدة. بعــد االنتهــاء مــن متابعــة المحاضــرة أو قــراءة المحتــوى، يطلــب مــن الطالــب مثــال:

تلخيص الموضوع.	 

إنشــاء عــرض تقديمــي أو فيديــو قصيــر عــن أهــم المفاهيــم التــي تعلمهــا وكيــف سيســتفيد 	 
منهــا مســتقباًل.

المشــاركة فــي نشــاط تفاعــل مــزدوج: يطــر	 المعلــم ســؤااًل، ويطلــب مــن المتعلميــن تدويــن 	 
بعــض المالحظــات بشــكل مســتقل لتكويــن أفــكار أوليــة، وتوزيــع المتعلميــن علــى مجموعــات 
افتراضيــة، ثــم يتــم تحديــد يــوم للقــاء افتراضــي عبــر المنصــات المباشــرة لعــرض إنتــاج الطلبــة 

ومناقشتهم.

المفاهيــم 	  أهــم  لتدويــن   Whiteboard األبيــض  اللــو	  اســتثمار  الطــالب  يســتطيع 
الســبورة  توفــر خاصيــة  المباشــرة  المنصــات  الكثيــر مــن  المحاضــرة.  والمصطلحــات فــي 

مجاًنــا. البيضــاء 

إعطاء الطلبة فرصة لقيادة المناقشة عبر المنصات المباشرة.	 

باإلضافــة الــى ذلــك وباالعتمــاد علــى طبيعــة المحاضــرة أو المــادة التعليميــة، يمكــن تكليــف 
الطــالب بتنفيــذ المهــام التاليــة:

القيام بمهام ميدانية وكتابة تقرير عن الزيارة أو إنتاج فيديو قصير عن الزيارة.. 1

كتابة تقرير عن مشكلة من الحياة اليومية للطالب من البيئة لها عالقة بالمحاضرة.. 2

العمل على تحليل بيانات وكتابة التصورات بناء على تلك البيانات.. 3

إعداد وتقديم عروض وسائط متعددة.. 4

إنشــاء الرســوم البيانيــة، وصفحــات الويــب، ومشــاركات المدونــات، والمجموعــات، جمــع صــور . 5
ذات عالقــة بالمحاضــرة.

الفصل الرابع: احتواء واندماج الطالب في العملية التعليمية 
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ثانيًا: تفاعل الطالب مع الطالب

عندمــا يتفاعــل الطــالب مــع بعضهــم البعــض، يشــعرون أنهــم جــزء مــن مجتمــع المعرفــة والتعلــم. 
ــذي  ــاء والناقــد وال ــر البن ــن الطــالب مــع بعضهــم البعــض فــي االنخــراط فــي التفكي يســاعد التفاعــل بي
يســاهم فــي عمليــة بنــاء المعرفــة والــذي يصعــب علــى الطالــب إدراكــه فــي حــال كان يــدرس منفــرًدا  .

يعتبــر العمــل التعاونــي مــن إحــدى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين والتــي يجــب علينــا كتربوييــن 
وأعضــاء هيئــة تدريــس أن نقــوم بغرســها فــي الطــالب مــن أجــل أن يكونــوا قادريــن علــى االنخــراط فــي 
ســوق العمــل مســتقباًل. فمــن خــالل العمــل التعاونــي ســيتم تعزيــز مهــارات العصــف الذهنــي والتــداول 

والنقــاش واحتــرام رأي اآلخريــن وتقبــل النقــد البنــاء.

تــم رصــد مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي يمكــن اســتخدامها لتعزيــز تفاعــل الطالــب مــع زميلــه، 
: منها

1 . Google( إنشــاء منتديــات المناقشــة فــي نظــام إدارة التعلــم كالبــالك بــورد وصفــوف جوجــل
Classroom, Moodle( وغيرهــا.

استخدام المدونات ومواقع التواصل االجتماعي.. 2

تحكيم أعمال الطلبة لبعضهم البعض وكتابة المالحظات والتعليقات البناءة.. 3

مشاريع جماعية.. 4

عروض جماعية.. 5

مشاريع فردية.. 6

الحوســبة . 7 التخزيــن،  انترنــت األشــياء مثــل  الطــالب علــى اســتخدام بعــض أدوات  تشــجيع 
.)DropBox( درايــف،  جوجــل  أدوات  علــى  الســحابية، 

تكليف الطالب بكتابة بروتوكول التعاون فيا بينهم.. 8

تشــجيع الطــالب علــى اســتخدام منصــات البــث المباشــر مثــل زووم، وصفــوف جوجــل، . 9
االجتماعــات. لعقــد  ســكايب. 

تشجيع الطالب على توظيف أدوات التعليم اإللكتروني.. 10
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ثالثًا: تفاعل الطالب -عضو هيئة التدريس

التفاعــل ال يكــون فقــط ســؤال/ جــواب وإنمــا يشــمل البعــد اإلنســاني فــي منــح وبنــاء الثقــة 
واالحتــرام المتبــادل بيــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس وخاصــة أنهــم منفصلــون مكانيــا وربمــا زمانيــا. 
يتطلــب تقديــم عضــو هيئــة التدريــس تفاعــاًل منتظًمــا وموضوعًيــا مــن االســتراتيجيات المتبعــة فــي 
ــر التعلــم عــن بعــد، مــن خــالل اســتخدام بعــض  ــز التفاعــل بيــن الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس عب تعزي

ــال: ــى ســبيل المث االســتراتيجيات عل

المشــاركة والتفاعــل مــع المتعلميــن حــول محتــوى المحاضــرة عبــر إنشــاء منتــدى مناقشــة أو . 1
حــوارا علــى نظــام إدارة التعلــم مثــل البــالك بــورد، وصفــوف جوجــل، وحــول محتــوى الــدورة 

التدريبيــة عبــر منتديــات المناقشــة فــي نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي.

العمــل علــى تســجيل فيديــو قصيــر لتقديــم واجــب أو لتوضيــح هــدف تعلمي محدد ومناقشــته . 2
.)Microlearning( استخدام(

كتابة تعليقات تعليمية على ما يكتبه المتعلم أو يسجله.. 3

الفصل الرابع: احتواء واندماج الطالب في العملية التعليمية 
بالتعليم اإللكتروني

شكل )2( أنماط التفاعل الثالثي الواجب توافرها
بالتعليم اإللكتروني

طالب مع عضو 
هيئة التدريس

طالب
مع محتوى

طالب
مع طالب
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استراتيجيات التعليم بالتعليم اإللكتروني

ينبغــي علــى عضــو هيئــة التدريــس التنــوع فــي اســتخدام اســتراتيجيات وطــرق تدريــس تســاعد علــي 
دمــج الطــالب فــي العمليــة التعليميــة بالتعليــم اإللكترونــي، علــى أن تتســم هــذه االســتراتيجيات بتحقيــق 
تفاعــل الطــالب النشــط مــع أســتاذهم ومــع بعضهــم البعــض ومــع المحتــوي الــذي يقدمــه عضــو هيئــة 
التدريــس مــن خــالل هــذه االســتراتيجيات، وبحيــث تتمركــز اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم علــى الطالــب 

وليــس علــى عضــو هيئــة التدريــس.

1 -المحاضرة 
لتوصيــل  فعالــة  وســيلة  وهــي  اســتخداًما،  التعليميــة  األســاليب  أكثــر  مــن  المحاضــرة  تعتبــر 
المعلومــات والمعــارف للطــالب.  يتفــق معظــم التربوييــن علــى أن الغــرض مــن المحاضــرات هــو وضــع 
األســس أثنــاء عمــل الطالــب مــن خــالل موضــوع مــا. ومــن خــالل معرفــة أعضــاء هيئــة التدريــس بطالبهم، 
فإنهــم يطــورون محاضراتهــم وفًقــا الحتياجــات الطــالب. واألهــم مــن ذلــك، أن المحاضــرات تكــون أكثــر 

فعاليــة عنــد اســتخدامها مــع اســتراتيجيات تعليميــة أخــرى.

إرشادات عملية لتطوير المحاضرات في التعليم اإللكتروني: 

وضــع مالحظــات المحاضــرات، مــع روابــط إلــى المــوارد ذات الصلــة ومواقــع الويــب األخــرى . 1
المضمنــة فيهــا، علــى صفحــة ويــب أو علــى نظــام إدارة التعلــم ليراجعهــا الطــالب.

تقديــم محاضــرات عبــر الصــوت أو الفيديــو عبــر اإلنترنــت. وينبغــي أن تكــون المحاضــرات عبــر . 2
اإلنترنــت أقصــر وأن تكــون أكثــر دقــة مــن المحاضــرات فــي الفصــول الدراســية الحيــة والتــي 

غالًبــا مــا تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن نطــاق انتبــاه الطــالب.

تقســيم العــرض التقديمــي الطويــل إلــى أجــزاء أقصــر إذا لــزم األمــر. حيــث توفــر المحاضــرات . 3
ــراءة أو البحــث أو أنشــطة  ــد مــن الق ــة أســاس لمزي ــون بمثاب ــة لتك ــرة معلومــات كافي القصي

التعلــم األخــرى. 

ولعــل مــن أهــم مميــزات المحاضــرات عبــر اإلنترنــت هــي أنهــا متاحــة بســهولة للطــالب لمراجعتهــا 
مــرة آخــري حســب الحاجــة.



الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني 48
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2- الفصل الدراسي المقلوب
مــن أجــل تبســيط مفهــوم الفصــل المقلــوب علينــا ان نذكــر أوال مــاذا يعنــي الفصــل الطبيعــي غيــر 
المقلــوب، الفصــل الطبيعــي هــو الــذي يقــوم فيــه المــدرس بشــر	 الــدرس للطــالب ويقــدم مــن خاللــه 
ــه يقــوم المــدرس  ــي، وبعــد انتهــاء الشــر	 او خالل ــدرس المعن ــة فــي ال ــم والمعــارف المتضمن المفاهي
ــا يفضــل المــدرس  بطــر	 العديــد مــن االســئلة علــى الطــالب ليتأكــد مــن فهمهــم واســتيعابهم، وأحيان

منــح الطــالب وقــت للمذاكــرة قبــل االجابــة علــى االســئلة.

امــا فــي الفصــول المقلوبــة عــادة مــا يتلقــى الطــالب الشــر	 مــن خــالل وســائل أخــرى خــارج الفصل 
المدرســي وقبــل موعــد المحاضــرة ســواء كان وجًهــا لوجــه أو إلكترونيــا. وبذلــك يكــون لــدى الطــالب 
ــة التدريــس. وعندمــا  ــدون شــر	 عضــو هيئ ــل موعــد المحاضــرة وب ــدرس قب ــدة الســتيعاب ال فرصــة جي
يحيــن موعــد الــدرس داخــل الفصــل المقلــوب يــدار األمــر علــى عكــس الفصــل الطبيعــي، بمعنــي أن عضــو 
هيئــة التدريــس ال يشــر	 الــدرس مجــدًدا وإنمــا يقــوم الطــالب بالتفاعــل فيمــا بينهــم ومــع عضــو هيئــة 
التدريــس حــول مــا اســتوعبوه مــن الشــر	 الــذي قــدم لهــم خــارج الفصــل مــن المصــادر التــي أعــدت لهــم، 
ويكــون دور عضــو هيئــة التدريــس هنــا هــو توضيــح مــا قــد يستفســر عنــه الطــالب. أي أن الطــالب هــم 
مــن يســأل وعضــو هيئــة التدريــس يجيــب ويوضــح ويفســر ويديــر النقــاش بيــن الطــالب، ولذلــك ســمي 
الفصــل المقلــوب لتبــادل االدوار بيــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس كمــا يقــوم عضــو هيئــة التدريــس 
بتجهيــز بعــض األنشــطة التفاعليــة ويكــون دوره أيًضــا كمســهل أو ميســر للعمليــة التعليميــة وليــس 

مصــدرا للمعلومــات.
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3 - المناقشة
يفضــل معظــم المتعلميــن البالغيــن المناقشــة كاســتراتيجية تعليميــة ألنهــا تفاعليــة وتشــجع 
التعلــم التشــاركي. تشــجع المناقشــة المتعلميــن علــى تحليــل طــرق التفكيــر والتصــرف البديلــة. مــن 
خــالل هــذا، يستكشــف المتعلمــون تجاربهــم الخاصــة ليصبحــوا مفكريــن نقدييــن أفضــل. غالًبــا مــا تكــون 

ــر اإلنترنــت. المناقشــة هــي قلــب المقــررات الدراســية عب

يوفــر اإلنترنــت عــدة أوضــاع للمناقشــة بمــا فــي ذلــك القوائــم البريديــة )قوائــم البريــد(، ومنتديــات 
ــر  ــي )LMS(، ووســائل التواصــل االجتماعــي، وهــي اتصــاالت غي ــم اإللكترون مناقشــة نظــام إدارة التعل
متزامنــة. يتضمــن االتصــال المتزامــن )فــي الوقــت الفعلــي( مؤتمــرات الويــب أو غــرف الدردشــة أو بيئــات 
الواقــع االفتراضــي القائمــة علــى النصــوص. توضــح الــدورات الضخمــة، والمفتوحــة، عبــر اإلنترنــت 

)MOOCs( الحــدود التــي يمكــن أن تصــل إليهــا المناقشــات عــن بعــد.

4 - التعلم الذاتي
التعلــم الموجــه ذاتًيــا هــو التعلــم الذاتــي الــذي يبــدأه المتعلــم ويمكــن أيًضــا تســميته التعلــم الذاتــي 
أو المســتقل أو الفــردي أو التعليــم الذاتــي. مهمــا كان المصطلــح الــذي نســتخدمه متعــدًدا، فــإن التعلــم 
ــا  ــدة، يكــون التعلــم عملي ــواٍ	 عدي ــا يضــع مســؤولية التعلــم مباشــرة علــى المتعلــم. مــن ن الموجــه ذاتًي
موجًهــا ذاتًيــا فــي النهايــة. يتعلــم المتعلمــون الذيــن يأخــذون زمــام المبــادرة والمتعلمــون المبــادرون 
أكثــر وأفضــل مــن المتعلميــن الســلبيين )التفاعلييــن(. المتعلمــون المبــادرون هــم األكثــر فاعليــة. كمــا 
أنهــم يميلــون أيًضــا إلــى االحتفــاظ بمــا تعلمــوه واالســتفادة منــه بشــكل أفضــل وأطــول مــن المتعلميــن 

التفاعلييــن. المتعلــم المســتقل هــو األكثــر مشــاركة، وأكثــر تحفيــًزا، وأكثــر نشــاًطا أثنــاء التعلــم.

يدعــم التعلــم عبــر اإلنترنــت المتعلــم الموجــه ذاتًيــا فــي متابعــة أنشــطة التعلــم الفرديــة والذاتيــة. 
المتعلــم، الــذي يعمــل علــى جهــاز كمبيوتــر فــي وقــت وســرعة مناســبين، قــادر علــى البحــث واالســتفادة 
مــن المــوارد الهائلــة ألبحــاث اإلنترنــت تقريًبــا فــي أي موضــوع يمكــن تخيلــه. يمكــن للطــالب زيــارة 
المكتبــات والمتاحــف والمعاهــد المختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتحــدث إلــى المتخصصيــن، 
والوصــول إلــى األبحــاث الحديثــة، وقــراءة الصحــف والمجــالت العلميــة التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل 
زمالئــه الباحثيــن عبــر اإلنترنــت. يمكــن للطــالب الكتابــة بشــكل تعاونــي مــع أقرانهــم وحتــى نشــر منتجــات 

مكتوبــة ومتعــددة الوســائط علــى صفحــات الويــب.
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5- التوجيه
الهــدف مــن التوجيــه هــو تعزيــز تنميــة المتعلــم مــن خــالل رســم وإعطــاء شــكل لمــا يعرفــه الطالــب 
بالفعــل. يعمــل الموجــه كدليــل وليــس كمــزود للمعرفــة ويخــدم وظيفــة تعريــف الطــالب بالعالــم الجديــد، 
وتفســيره لهــم، ومســاعدتهم علــى تعلــم مــا يحتاجــون إلــى معرفتــه للعمــل فيــه. يقــوم الموجهــون فــي 
التعليــم بالتدريــس مــن خــالل تفســير البيئــة ونمذجــة الســلوكيات المتوقعــة. كمــا أنهم يدعمــون ويتحدون 

ويقدمــون رؤيــة لطالبهــم.

مــن المزايــا الرئيســية للتوجيــه عبــر اإلنترنــت أنــه فرصــة للتواصــل المتكــرر والمريــح بيــن الموجــه 
والطالــب. يمكــن إرســال المعلومــات والرســائل األســبوعية أو حتــى اليوميــة بيــن عضــو هيئــة التدريــس 
والطالــب عبــر البريــد اإللكترونــي أو وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة، ممــا يوفــر “حــواًرا” مســتمًرا 
يدعــم تطويــر عالقــة عضــو هيئــة التدريــس والطالــب ويوفــر العديــد مــن الفــرص للتعليقــات فــي الوقــت 

المناســب علــى أســئلة الطــالب ومخاوفهــم وقضاياهــم.

6- العمل الجماعي في مجموعات صغيرة
يناقــش المتعلمــون فــي مجموعــات صغيــرة المحتــوى ويشــاركون األفــكار ويحلــون المشــكالت. 
يقدمــون األفــكار باإلضافــة إلــى النظــر فــي األفــكار التــي يطرحهــا اآلخــرون. بهــذه الطريقة، يــرون مجموعة 
متنوعــة مــن وجهــات النظــر حــول موضــوع مــا. هنــاك العديــد مــن اســتراتيجيات المجموعــات الصغيــرة 

التــي تشــجع وتوفــر فرًصــا للتفاعــل ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي:

مجموعة المناقشة

يســمح للمتعلميــن بالتأمــل فــي موضــوع قيــد المناقشــة وتقديــم آرائهــم. قــد تختلــف المناقشــة 
داخــل المجموعــة الصغيــرة مــن مســتويات منخفضــة إلــى عاليــة جــًدا للمســتويات الفكريــة.
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التصميم الموجه

ينصــب التركيــز هنــا علــى تطويــر مهــارات صنع القرار لــدى المتعلمين وكذلك علــى تدريس مفاهيم 
ومبــادئ محــددة. يعمــل المشــاركون علــى حــل المشــكالت المفتوحــة التــي تتطلــب عمــاًل خــارج الفصــل 
لجمــع المعلومــات. تشــجع هــذا االســتراتيجية المتعلميــن علــى التفكيــر المنطقــي وتوصيــل األفــكار 
وتطبيــق الخطــوات فــي عمليــة صنــع القــرار. يجــب علــى المتعلميــن تطبيــق مــا تعلمــوه وتبــادل األفــكار 

والتفكيــر فــي الحلــول المقترحــة. يتمثــل دور المعلــم فــي العمــل كمستشــار أو مســهل للمجموعــات.

لعب األدوار

يتــم تطبيــق اســتراتيجية لعــب األدوار مــن خــالل إنشــاء موقــف يتعلــق بمشــكلة فــي العالــم 
الحقيقــي يقــوم فيــه المشــاركون بــأدوار مختلفــة. هــذا يعــزز فهــم مواقــف اآلخريــن ومواقفهــم، باإلضافة 
إلــى اإلجــراءات المفيــدة لتشــخيص المشــكالت وحلهــا. يمكــن اســتخدام لعــب األدوار لمحــاكاة مواقــف 

العمــل الجماعــي الواقعيــة ويمكــن أن يســاعد المتعلميــن علــى فهــم مشــكلة أو موقــف.

األلعاب

تتنافــس مجموعتــان أو أكثــر لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف. اللعبــة تتبــع القواعــد واإلجــراءات. 
يقــدم عضــو هيئــة التدريــس المعلومــات التــي تتطلــب اتخــاذ القــرار. تعكــس معظــم األلعــاب التعليميــة 

مواقــف واقعيــة نموذجيــة. يجــب أن تكــون قواعــد اللعبــة وإجراءاتهــا وأهدافهــا واضحــة وموجــزة.

توفــر بيئــات التعلــم عبــر اإلنترنــت العديــد مــن الفوائــد المتميــزة للعمــل الجماعــي الصغيــر، حيــث 
يســمحون للمجموعــات الصغيــرة بالعمــل بشــكل مســتقل مــع اســتمرار الوصــول إلــى عضــو هيئــة 
التدريــس. فــي بعــض الحــاالت التــي يصعــب فيهــا علــى جميــع أعضــاء الفصــل عبــر اإلنترنــت االجتمــاع 
بشــكل متزامــن فــي نفــس الوقــت، يمكــن تنظيــم المجموعــات الصغيــرة لالجتمــاع بشــكل متزامــن مــن 
ــر  ــر مــن خــالل االتصــال بشــكل غي ــات األكب ــن أن تســتفيد المجموع ــم. يمك ــا بينه خــالل التنســيق فيم
متزامــن عبــر برامــج المؤتمــرات. الفائــدة الثانيــة لبيئــات العمــل الجماعــي عبــر اإلنترنــت، أن عضــو هيئــة 
التدريــس يكــون قــادًرا علــى الــرد مباشــرة علــى أســئلة واحتياجــات مجموعــات معينــة دون تضييــع وقــت 

المجموعــات األخــرى.
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المشاريع

تمنــح المشــاريع عبــر اإلنترنــت الطــالب فرًصــا لمتابعة االهتمامات الخاصة بشــكل فــردي أو ضمن 
مجموعــات. تــزود المشــاريع الطــالب أيًضــا بالخبــرة العمليــة والشــعور باإلنجــاز. اســتخدام المشــاريع فــي 
نشــاط التعلــم يجعــل التعلــم أكثــر صلــة بالمتعلميــن. يمكــن مشــاركة مخرجــات المشــاريع مــع اآلخريــن 
فــي الفصــل وتقويمهــا وانتقادهــا بواســطة المجموعــات األخــرى أو بواســطة الميســر وحــده. مــن خــالل 
ــات نظــر وتعليقــات  ــى وجه ــم عل ــن، يحصــل المتعل ــة مــع المشــاركين اآلخري مشــاركة المشــاريع الفردي

متنوعــة.

يمكــن اعتبــار العديــد مــن االســتراتيجيات التعليميــة التــي تــم عرضهــا ســابًقا والتــي ســتعرض 
الحًقــا علــى أنهــا مشــاريع جماعيــة لمجموعــات صغيــرة. يمكــن أن تشــمل المشــاريع الجماعيــة عمليــات 
المحــاكاة، ولعــب األدوار، ودراســات الحالــة، وتماريــن حــل المشــكالت، والعمــل الجماعــي، والمناقشــات، 
ــة، يجــب أن  ــرة، والعصــف الذهنــي. كمــا هــو الحــال مــع المشــاريع الفردي ــة الصغي والمناقشــة الجماعي
تتلقــى المشــاريع الخاصــة بالمشــاركين فــي مجموعــات تعليقــات األقــران لتعريضهــم لوجهــات نظــر 
متنوعــة. مــن خــالل المشــاريع المســتقلة والجماعيــة، يســعى المتعلمــون إلــى تحقيــق اهتمامــات خاصــة، 
ــة تلقــي التعليقــات مــن  ــت إمكاني ــر اإلنترن ــت. يوف ــر اإلنترن ــم نتائجهــم واســتنتاجاتهم عب ونشــر أو تقدي

الخبــراء أو األقــران المهتميــن خــارج المقــرر مــن خــالل الوصــول إلــى المشــروع عبــر اإلنترنــت.
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7- التعلم التعاوني
التعلــم التعاونــي هــو عمليــة جعــل اثنيــن أو أكثــر مــن الطــالب يعملــون مًعــا للتعلــم، وذلــك مــن 
ــة  ــة واســتخدم مجموع ــدرات مختلف ــرة مــن المشــاركين بمســتويات وق ــات صغي ــن مجموع خــالل تكوي
متنوعــة مــن أنشــطة التعلــم إلتقــان المــواد التــي طورهــا عضــو هيئــة التدريــس فــي البدايــة، أو تكويــن 
المعرفــة حــول القضايــا الموضوعيــة. كل عضــو فــي الفريــق مســؤول عن تعلم ما يتم تدريســه ومســاعدة 

زمالئــه فــي التعلــم.

ُتســتخدم أســاليب التعلــم التعاونــي فيمــا يقــرب مــن ثلثــي دورات التعليــم العالــي، وفًقــا لمســح 
حديــث أجــراه معهــد أبحــاث التعليــم العالــي فــي جامعــة كاليفورنيــا. يريــد أصحــاب العمــل عمــااًل يتمتعــون 
بمهــارات تعاونيــة ويبحثــون عــن خريجــي البرامــج التعليميــة التــي تقــوم بتدريــس هــذه المهــارات. يمكــن 
أن يكــون التعلــم التعاونــي أكثــر فعاليــة مــن الجهــود التنافســية الشــخصية والفرديــة فــي تعزيــز التطــور 

المعرفــي، واحتــرام الــذات، والعالقــات اإليجابيــة بيــن الطالــب والطالــب.

8- دراسة الحالة
تتطلــب دراســة الحالــة مــن المتعلميــن االســتفادة مــن خبراتهــم، وهــي تشــاركية، وتحتــوي علــى 
ــار الموقــف  ــة الناجحــة هــو اختي ــا	 دراســة الحال ــرات المســتقبلية. إن مفت ــات عمــل مرتبطــة بالخب مكون
المناســب للمشــكلة والــذي يكــون وثيــق الصلــة باهتمامــات المتعلميــن ومســتوى خبرتهــم وبالمفاهيــم 
التــي يتــم تدريســها. يجــب أن يتضمــن تقريــر الحالــة حقائــق تتعلق بالمشــكلة والســياق البيئي وشــخصيات 
األشــخاص المعنييــن بالقضيــة. يجــب أن تكــون واقعيــة، ولكنهــا تحتــوي أيًضــا علــى آراء ووجهــات نظــر 
األشــخاص المعنييــن. يجــب أن يتمكــن المتعلمــون مــن الوصــول إلــى حــل المشــكلة، وليــس فقــط أن 
يتوصلــوا إلــى اســتنتاجاتهم الخاصــة ويمكنهــم بعــد ذلــك مقارنــة نتائجهــم بالقــرار الفعلــي المتخــذ لحــل 

المشــكلة.

يمكــن للمتعلميــن، فــي دراســة الحالــة، العمــل بشــكل مســتقل أو فــي مجموعــات. تتمثــل إحــدى 
ــد  ــن فــي تحدي ــي وتســاعد المتعلمي ــر العمل ــى التفكي ــد عل ــا تؤك ــة فــي أنه ــة الحال ــا اســتخدام طريق مزاي
المبــادئ بعــد فحــص وقائــع الحالــة، ثــم تطبيــق تلــك المبــادئ علــى المواقــف الجديــدة. يكــون تحليــل 

الحالــة فعــااًل بنفــس القــدر عنــد اســتخدامه مــع اســتراتيجيات تعليميــة أخــرى.
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فــي بيئــة اإلنترنــت أو مــن خــالل أنظمــة إدارة التعلــم، يتــم عــرض دراســات الحالــة علــى صفحــات 
الفصــل  الحــاالت مــن قبــل مجموعــات  النقــاش. يمكــن تطويــر  فــي منتديــات  الويــب ومناقشــتها 
كمشــاريع تعاونيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، االســتفادة مــن المــوارد الهائلــة لإلنترنــت للمســاهمة بالبيانــات 

ــة وتحليلهــا. ــر الحال ــراء لتطوي والمعلومــات ومشــورة الخب

الفصل الرابع: احتواء واندماج الطالب في العملية التعليمية 
بالتعليم اإللكتروني

9 - المنتدى
المنتــدى عبــارة عــن مناقشــة مفتوحــة بيــن شــخص أو أكثــر مــن األشــخاص ذوي الخبــرة ومجموعــة. 
يقــوم المنســق بتوجيــه المناقشــة ويثيــر الجمهــور القضايــا ويناقشــها، أو يقــدم تعليقــات، أو يقــدم 
معلومــات، أو يطــر	 أســئلة علــى الشــخص )األشــخاص( ذوي الخبــرة وبعضهــم البعــض. هنــاك نوعــان 

مختلفــان مــن المنتــدى - الفريــق والنــدوة.

أ - فريق الخبراء

عــادة مــا يكــون مــن ثالثــة إلــى ســتة أشــخاص يجلســون أمــام الجمهــور ويخوضــون محادثــة هادفــة 
حــول موضــوع لديهــم معرفــة متخصصــة فيــه. بتوجيــه مــن وســيط، تكــون اللجنــة غيــر رســمية بطبيعتهــا، 

ولكنهــا ال تســمح بمشــاركة الجمهــور.

ب - الندوة

سلســلة مــن العــروض التقديميــة يقدمهــا شــخصان إلــى خمســة فــي جوانــب مختلفــة مــن نفــس 
ــم تشــجيع  ــا، يت ــدوة رســمية بطبيعته ــم مــن أن الن ــى الرغ ــة. عل ــة الصل ــات وثيق الموضــوع أو موضوع
أســئلة الجمهــور بعــد العــروض التقديميــة. مــن المزايــا الواضحــة للنــدوة ألنهــا تتيــح للمتعلميــن التعــرف 

علــى مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات نظــر الخبــراء وتوفــر فرصــة للجمهــور لطــر	 األســئلة.

نظــًرا ألن البيئــة عبــر اإلنترنــت تســهل االتصــال الجماعــي، فهــي مثاليــة ألنــواع تبــادل المعلومــات 
المعتــادة فــي المنتديــات. فــي الواقــع، يمكــن أن يكــون المنتــدى أكثــر مالءمــة وفعاليــة فــي بيئــة اإلنترنت 
ــراء والمشــرفين يمكنهــم المشــاركة دون  ــن والخب ــة ألن المتحدثي ــه فــي الفصــول الدراســية التقليدي من
الحاجــة إلــى الســفر أو حتــى التواجــد فــي وقــت معيــن. يمكــن اســتخدام كل مــن االتصــال المتزامــن وغيــر 

المتزامــن لدعــم منتديــات التعلــم عبــر اإلنترنــت.
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10 - عقود التعلم
تربــط عقــود التعلــم االحتياجــات التعليميــة باحتياجــات الطــالب الفرديــة. يكــون هــذا جســًرا مفيــًدا 
عندمــا يكــون هنــاك تنــوع فــي احتياجــات المتعلــم واهتماماتــه فــي الفصل. عقــد التعلم هو اتفــاق، يكتبه 
المتعلــم، يوضــح بالتفصيــل مــا ســيتم تعلمــه، وكيــف ســيتم إنجــاز التعلــم، والفتــرة الزمنيــة المعنيــة، 
ومعاييــر التقويــم المحــددة التــي ســيتم اســتخدامها فــي الحكــم علــى إكمــال التعلــم. تســاعد عقــود التعلــم 

عضــو هيئــة التدريــس والمتعلــم علــى تقاســم مســؤولية التعلــم.

يمكــن أن يحقــق التعلــم التعاقــدي العديــد مــن الفوائــد العمليــة بمــا فــي ذلــك المشــاركة األعمــق 
للمتعلــم فــي أنشــطة التعلــم التــي شــاركوا هــم أنفســهم فــي التخطيــط لهــا. بمجــرد أن يمــر المتعلــم 
بمرحلــة االرتبــاك والقلــق المرتبطــة بتطويــر العقــد، فإنــه ســوف يكــون متحمًســا لتنفيــذ خططــه الخاصــة. 
فائــدة أخــرى الســتخدام التعلــم التعاقــدي هــي زيــادة المســاءلة، حيــث يوفــر عقــد التعلــم المزيد مــن األدلة 
ــم لتلقــي مالحظــات  ــا وســيلة للمتعل ــد أيًض ــر العق ــم. يوف ــج التعل ــة نتائ ــة والتحقــق مــن صح الوظيفي

مســتمرة بشــأن التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التعلــم.

يمكــن أن تكــون عقــود التعلــم فعالــة للغايــة فــي بيئــة اإلنترنــت. نظــًرا ألن االجتمــاع وجًهــا لوجــه 
لمناقشــة أهــداف التعلــم وأهدافــه وتوقعاتــه ال يحــدث عبــر اإلنترنــت، يجــب أن يكــون أعضــاء هيئــة 
التدريــس واضحيــن وموجزيــن للغايــة فيمــا يتوقعونــه مــن المتعلــم. وبالمثــل، يجــب أن يكــون المتعلمــون 
واضحيــن أيًضــا بشــأن مــا يتوقعونــه مــن عضــو هيئــة التدريــس. عقــد التعلــم هــو وثيقــة أهــداف التعلــم 

المتفــاوض عليهــا ونتائجهــا. 

بعض الممارسات المثالية لعقود التعلم

تقديم أمثلة لعقد التعلم على نظام إدارة التعلم اإللكتروني ليستخدمها الطالب.. 1

تشجيع الطالب على تبادل األفكار بشأن عقود التعلم مع أقرانهم عبر اإلنترنت.. 2

تحفيــز الطــالب علــى التفــاوض علــى العقــد النهائــي مــع المعلــم مــن خــالل البريــد اإللكترونــي . 3
أو االجتماعــات عبــر اإلنترنــت.
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ويلخــص الجــدول التالــي قائمــة بأهــم اســتراتيجيات التدريــس المختلفــة فــي التعليــم اإللكترونــي 
ومســتوى اندمــاج الطــالب فــي العمليــة التعليميــة لــكل منهــا:

جدول )1( استراتيجيات التدريس المختلفة ومستوى اندماج الطالب في كل منها

الفصل الرابع: احتواء واندماج الطالب في العملية التعليمية 
بالتعليم اإللكتروني

مستوي اندماج الطالباستراتيجية التدريس

قليلالمحاضرة التقليدية1

قليلالمنتدى/ الندوة/ فريق الخبراء2

متوسطالمحاضرة التفاعلية/ الفيديوهات التفاعلية3

متوسطالمناقشة4

متوسطدراسة الحالة5

متوسطالمشاريع الجماعية6

متوسط إلى عاليالتعليم المدمج )وجها لوجه/ عن بعد(7

متوسط إلى عالياستراتيجيات التفكير الناقد8

متوسط إلى عاليالمحاكاة ولعب األدوار واأللعاب9

متوسط إلى عاليالتوجيه10

عاليتعليم األقران11

أسس التطبيق الفعال الستراتيجيات التعليم اإللكتروني

ــم  ــي فــي أنظمــة إدارة التعل ــم االلكترون ــة التدريــس الســتراتيجيات التعلي ــق عضــو هيئ ــد تطبي عن
ــة: ــه ينبغــي مراعــاة األســس العامــة التالي ــة، فأن ــي، ولكــي تكــون هــذه االســتراتيجيات فاعل اإللكترون

توافــق أدوات ووســائل أنظمــة التعلــم االلكترونــي وانتقائهــا بمــا يتناســب مــع اســتراتيجيات 	 
التعلــم االلكترونــي المســتخدمة، ال ان تــدور حولهــا.

ــه باالنتشــار، والقــدرة 	  ــه فــي صــورة تســمح ل ــه ومحتويات تصميــم المقــرر االلكترونــي ووحدات
ــر متزامــن داخــل نظــام إدارة التعلــم. علــى اســتخدامه بشــكل متزامــن وغي

وجــود ارتبــاط قــوي بيــن اســتراتيجية التعليــم االلكترونــي المتبعــة وأســلوب تصميــم بنيــة 	 
المقــرر االلكترونــي وإجــراءات توظيــف وســائطه ومحتــواه.
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التوظيــف الذكــي والفعــال ألدوات عــرض الوســائط المتعــددة والفائقــة، فهــي جــزء رئيســي 	 
وأساســي فــي التعليــم االلكترونــي.

ضــرورة تغييــر اســتراتيجية التعليــم االلكترونــي المتبعــة وفــق المســتجدات وعــدم ثباتهــا فــي 	 
جميــع المواقــف التعليميــة المختلفــة شــكال ومضمونــًا.

الخالصة

تســمح بيئــة التعلــم عبــر اإلنترنــت ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب بالعمــل وتبــادل األفــكار 
ــا حــول المشــاريع، علــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان فــي العالــم، باســتخدام أوضــاع  والمعلومــات مًع
اتصــال متعــددة. بالنظــر إلــى مزايــا ومــوارد بيئــة التعلــم الثرية هذه، يمكن اســتخدام اســتراتيجيات تعليمية 
متعــددة بشــكل أفضــل للتعلــم عبــر اإلنترنــت؟ تماًمــا كمــا هــو الحــال فــي الفصــول الدراســية التقليديــة، 
تكــون االســتراتيجيات التعليميــة أكثــر فاعليــة عنــد اســتخدامها خصيًصــا لتحقيــق أهــداف وغايــات تعليميــة 
معينــة. يمكــن أن يبــدأ التصميــم الفعــال للمقــرر الدراســي بطــر	 الســؤال الرئيســي واإلجابــة عليــه: مــا 
هــي أهــداف وغايــات التعلــم الرئيســية لهــذا المقــرر؟ بمجــرد أن يوضــح عضــو هيئــة التدريــس هــذه 
األهــداف والغايــات، ينتقــل بعــد ذلــك لمعالجــة األســئلة المتعلقــة باســتراتيجيات وأنشــطة وخبــرات 

التعلــم التــي يجــب توظيفهــا.

يمكــن أن يســتخدم التعلــم عبــر اإلنترنــت العديــد مــن االســتراتيجيات التــي تمــت مناقشــتها هنــا. 
يكمــن جــزء كبيــر مــن قــوة التعلــم عبــر اإلنترنــت فــي قدرتــه علــى دعم أنمــاط االتصــال المتعــددة: الطالب-
المحتــوى، الطالــب مــع الطالــب والطالــب وعضــو هيئــة التدريــس ســواء كان هــذا التواصــل بشــكل فــردي 
أو جماعــي، مــع األخــذ فــي االعتبــار أنمــاط التعلــم المتنوعــة للمتعلميــن وتوفيــر الفــرص للتعلــم الموجــه 
ذاتًيــا والتعاونــي، كمــا ويمكــن للمعلميــن تســهيل دورات قويــة وفعالــة تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف 

ونتائــج تعليميــة محــددة باســتخدام المــوارد والقــدرات الهائلــة للتعلــم عبــر اإلنترنــت.
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تعتبــر عمليــة قيــاس وتقويــم أداء الطلبــة والمتدربيــن جــزًءا أساســًيا في كل المناهــج التعليمية، وال 
يمكــن فصلهــا عــن عمليــة التعليــم والتعلــم. ومــن أجــل ضمــان جــودة عمليــة التقويــم للتعليــم اإللكترونــي 
والتعليــم عــن بعــد والتأكــد مــن شــموليتها ودقتهــا فــي قيــاس مخرجــات التعلــم لكافــة المجــاالت ولــكل 
البرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا الجامعــة و مــن ثــم االســتفادة مــن النتائــج لتحســين العمليــة التعليميــة، 
لــذا فقــد أصبــح لزامــا ضــرورة وجــود معاييــر وممارســات واضحــة لالختبــارات ووســائل تقويــم أداء الطلبــة 
األخــرى بالتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، تتضمــن اإلجــراءات المتبعــة فــي عمليــة التقويــم كمــا 
تتضمــن المهــام الخاصــة بكافــة الجهــات واألفــراد المســؤولين عــن عمليــة تقويــم أداء الطلبــة واالختبارات 
بالتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد و بحيــث تكــون بمثابــة إطــار عــام تقــوم مــن خاللــه الكليــات 
وأقســامها العلميــة المختلفــة بتنفيــذ عمليــة تقويــم الطــالب للتعليــم اإللكترونــي بمــا يضمــن قيــاس 
المخرجــات التعليميــة بشــكل دقيــق ويســاهم إلــي حــد كبيــر فــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتطويــر العمليــة 

التعليميــة بالجامعــة.

الفصل الخامس: تقويم الطالب عبر التعليم اإللكتروني

معايير التقويم الفعال ألداء الطلبة للتعليم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد

ينبغــي علــى القســم العلمــي مراعــاة المعاييــر التاليــة عنــد تصميــم االختبــارات واختيــار وســائل 
التقويــم المختلفــة بالتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، بحيــث تســتوفي االختبــارات جميــع المعايــر 

التاليــة )1-6(:

المصداقيــة )Validity(: أن تقيــس أداة التقويــم المســتخدمة مــا وضعــت لقياســه، مــن أجــل . 1
تحديــد مــدى التقــدم فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة والتربويــة ونواتــج التعلــم.

الثبــات )Reliability(: أن تعطــي أداة التقويــم المســتخدمة نتائــج متســقة ومطــردة باســتمرار . 2
لتعكــس المســتوي الحقيقــي لتحصيــل الطالــب قــدر اإلمــكان أو بأقــل قــدر مــن الخطــأ.

ــاًء . 3 ــارات بن ــة واالختب ــم أداء الطلب ــم وســائل تقوي ــم تصمي ــة )Objectivity(: أن يت الموضوعي
علــى معاييــر محــددة قابلــة للقيــاس وبعيــدة عــن الحكــم الشــخصي.

التنــوع )Variety(: أن يتــم اســتخدام عــدد متنــوع مــن أســاليب التقويــم المختلفــة والتــي . 4
تــم ذكرهــا بهــذه السياســات مــع مراعــاة مالءمتهــا لمجــاالت التعلــم المختلفــة وقدرتهــا علــى 

ــة والســلوكية. ــة والمهاري ــم المعرفي ــج التعل ــاس أهــداف ونوات قي
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الشــمولية )Comprehensiveness(: أن تكــون أســاليب التقويــم وأدواتــه المســتخدمة فــي . 	
االختبــارات شــاملة لجميــع مجــاالت التعلــم وأال تقتصــر علــى جانــب أو مســتوى واحــد، وبحيــث 
تغطــي كافــة المخرجــات التعليميــة والمحتــوي العلمــي بشــكل متــوازن ضمــن مجــاالت اإلطــار 
الســعودي للمؤهــالت )ســقف( الخــاص بالهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي 

والتــي تــم ذكرهــا بتوصيــف المقــرر. 

إمكانيــة تطبيــق االختبــارات علــى أرض الواقــع )Feasibility(: أن تكــون وســائل التقويــم . 	
ــات والمــوارد  ــع اإلمكاني ــر جمي ــك توف ــق ويشــمل ذل ــة للتطبي ــارات المســتخدمة قابل واالختب

ــة. ــة التعليمي ــي البيئ ــا ف ــة لتطبيقه ــرة الالزم ــة والخب المطلوب
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ُتقســم اإلجــراءات الخاصــة بعمليــة التقويــم إلــى: اإلجــراءات الخاصــة بالتقويم البنائــي أو التكويني 
 .)Summative( واإلجراءات الخاصة بالتقويم النهائي Formative((

:)Formative( 1. إجراءات التقويم البنائي أو التكويني
وُيقصــد بهــا وســائل تقويــم أداء الطلبــة واالختبــارات الهادفــة إلــى تعريــف الطلبــة وتدريبهــم علــى 
ــة دون  ــة راجعــة عــن مســتوى تحصيلهــم لألهــداف التعليمي ــارات المختلفــة وإعطائهــم تغذي أداء االختب

احتســاب ذلــك فــي ســجلهم األكاديمــي.  وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يلــي:

ــكل مــادة، يتضمــن أ.  ــي خــالل الفصــل الدراســي ل ــم البنائ ــة التقوي ــم جــدول لعملي ــم تصمي  يت
تاريــخ كل تقويــم والمحتــوى العلمــي الــذي يغطيــه ونوعيــة األســئلة المســتخدمة فــي االختبــار 

أو التقويــم. 

ُيراعــى إعطــاء تغذيــة راجعــة للطلبــة بعــد كل تقويــم بنائــي، لتحديــد نقــاط القــوة والنقــاط التــي ب. 
تحتــاج للتحســين.

 يتــم تحديــد الطلبــة ذوي األداء الضعيــف باالختبــارات والتقويمــات البنائيــة واتخــاذ اإلجــراءات ج. 
الالزمــة لتحســين مســتواهم أو وضــع الحلــول المناســبة للصعوبــات التــي تواجههــم.

ال ُتحتسب درجات على االختبارات البنائية.د. 

إجراءات تقويم أداء الطلبة للتعليم اإللكتروني

الفصل الخامس: تقويم الطالب عبر التعليم اإللكتروني
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:)Summative( 2. إجراءات التقويم النهائي
تمر عملية التقويم النهائي بأربع مراحل: 

 مرحلة اإلعداد للتقويم أو ما قبل التقويم.أ. 

 مرحلة التقويم. ب. 

 مرحلة ما بعد التقويم -1.  ج. 

 مرحلة ما بعد التقويم -2 .د. 

وتتســم كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل بعــدد مــن اإلجــراءات الــالزم اتباعهــا مــن أجــل ضمــان جــودة 
 PDCA( عمليــة تقويــم التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، حيــث يتــم تنفيذهــا وفًقــا لدائــرة الجــودة

Cycle( ، وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يلــي:

 أ. إجراءات ما قبل عملية التقويم:

وتتضمن الخطوات التالية:

وضع جدول زمني لكل إجراء من إجراءات هذه المرحلة.. 1

مراجعــة مخرجــات التعلــم التــي ســيتم تضمينهــا فــي عمليــة التقويــم علــى اختــالف مجاالتهــا . 2
المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية، وفًقــا للجــدول الزمنــي الموضــوع. 

إعــداد خطــة التقويــم وفًقــا للجــدول الزمنــي الموضــوع، علــى أن يتــم مراعــاة أن تكــون الخطــة . 3
شــاملة وأن تتضمــن كافــة مخرجــات التعلــم والمحتــوى العلمــي الــذي ســيتم تقويمــه علــى 

مــدار العــام الدراســي كامــاًل وليــس تقويمــا واحــًدا بعينــه.

اختيــار طــرق التقويــم المناســبة لتقويــم المخرجــات التعليميــة المختلفــة، واالســتعانة بالقائمــة . 4
الموجــودة بهذه السياســات. 

إعــداد طــرق التقويــم التــي ســيتم اســتخدامها، بحيــث يقابــل كل مخرج تعليمي تقويم يتماشــى . 5
مــع الهــدف التعليمي ويقيســه بدقة.

مراجعــة وســائل التقويــم مــن قبــل القســم العلمــي المختــص، علــى أن يتــم مراعــاة اســتخدام . 6
نمــاذج مخصصــة لــكل اختبــار لتوثيــق عمليــة المراجعــة.
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 ب. إجراءات أثناء عملية التقويم: 

وتتضمن الخطوات التالية:

إعداد الجداول الخاصة باالختبارات وتسكين االختبارات بها وفًقا لجدول االختبارات.. 1

بالنســبة لطــرق التقويــم األخــرى التــي يتــم إجراؤهــا مــن خــالل نظــام البــالك بــورد كالواجبــات . 2
ــم متابعــة تنفيذهــا مــن خــالل القســم  ــات النقــاش يت والمشــاريع وملفــات األعمــال ومنتدي

العلمــي والكليــات ووحــدات التعليــم اإللكترونــي بــكل كليــة.

تتولــي الجهــة المســئولة عــن التعليــم اإللكترونــي بالجامعــة متابعــة ســير عمليــة التقويــم . 3
اإللكترونــي وعــدم حــدوث مــا يؤثــر علــى ســيرها وتقديــم الدعــم الــالزم لألقســام وأعضــاء هيئــة 

التدريــس لضمــان ســير عمليــة التقويــم علــى النحــو المناســب. 

 ج. إجراءات ما بعد عملية التقويم -1: 

 )Internal and External Verification( وتتضمن اإلجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي
لعمليــة التقويــم مــن أجــل ضمــان جودتهــا ونزاهتها وشــفافيتها، ويشــمل كذلك:

ــع، . 1 ــن الموسَّ ــل المقن ــار مــن متعــدد والتوصي ــة، كاالختي ــارات الموضوعي ــج االختب ــل نتائ تحلي
وتحديــد معامــل الصعوبــة والتمييــز وتحليــل المشــتتات، والتأكــد مــن عــدم وجــود أي مشــاكل 

فــي أســئلة االختبــارات ومــن ثــم اتخــاذ االجــراء الــالزم حيــال ذلــك.

التدقيــق الداخلــي لألســئلة المقاليــة والواجبــات )Internal auditing( والتأكــد مــن مطابقتهــا . 2
لنمــوذج اإلجابــة المعــد مــن قبــل أســتاذ المــادة أو التأكــد أن التصحيــح تــم اســتناًدا إلــى ســلم 

التقديــر.

بالنســبة لملفــات األعمــال اإللكترونيــة يتــم تقويــم كل ملــف مــن قبــل عضــوي هيئــة تدريــس . 3
علــى األقــل.

إعــداد التقاريــر الخاصــة بالمراجعــة الداخليــة وتحليــل نتائــج االختبــارات ومناقشــتها مــع أســتاذ . 4
المــادة والقســم العلمــي المختــص.

الفصل الخامس: تقويم الطالب عبر التعليم اإللكتروني
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مراجعــة نتائــج التقويــم مــن قبــل القســم العلمــي المختــص ومناقشــتها فــي مجلــس القســم . 5
وتفســير النتائــج. ومــن ثــم وضــع خطــط التحســين الالزمــة.

وضــع برنامــج مفعــل للطلبــة الموهوبيــن والمتفوقيــن، لتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم باإلضافــة . 6
لبرنامــج آخــر مكتــوب ومفعــل ومعتمــد مــن مجلــس الكليــة للطلبــة المتعثرين، لربطهــم ببرامج 

اإلرشــاد األكاديمــي المتخصــص لدعمهم. 

 د. مرحلة ما بعد التقويم - 2:

وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

إعــداد ومتابعــة مؤشــرات قيــاس األداء الخاصــة باالختبــارات وإجــراء المقارنــات المرجعيــة . 1
الخاصــة بهــا.

المتابعــة مــع األقســام المعنيــة بتنفيــذ خطــط التحســين المقترحــة الخاصــة بعمليــة التعليــم . 2
والتعلــم والتقويــم، والتــي تــم وضعهــا بعــد ظهــور النتائــج.

إعداد تقارير المتابعة وعرضها على لجان المناهج بالكلية.. 3

ــر الســنوية للبرامــج والمقــررات الدراســية والتأكــد مــن اشــتمالها علــى خطــط . 4 مراجعــة التقاري
ــارات. ــة واالختب ــم أداء الطلب ــم وتقوي ــم والتعل ــر التعلي ومقترحــات لتطوي
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طرق تقويم أداء الطلبة المتبعة للتعليم اإللكتروني

ــر مــن طريقــة، مــع األخــذ فــي  ــة التنــوع واســتخدام أكث ــار طــرق تقويــم أداء الطلب يراعــى فــي اختي
االعتبــار مالءمتهــا للمخرجــات التعليميــة المــراد قياســها، مــع مراعــاة التالــي عنــد اختيــار طــرق التقويــم 

للتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد: 

ــم . 1 ــح وشــر	 طــرق التقوي ــق. توضي ــب المرف ــم باســتخدام القال ــة للتقوي ــداد خطــة متكامل إع
 )Rubrics( و ســاللم التقديــر )Check lists( للطــالب واألدوات المســتخدمة كقوائــم االختيــار

.)EPortfolio( ــي وملــف األعمــال اإللكترون

استخدام طرق متعددة للتقويم.. 2

اســتخدام طــرق تفاعليــة للتدريــس والتقويــم بمــا فــي ذلــك دمــج الوســائط، المحــاكاة، ودراســة . 3
الحــاالت وكافــة الطــرق التــي تســاهم فــي دمــج الطــالب واحتوائهــم فــي العمليــة التعليميــة.

التركيز على إعطاء التغذية الراجعة البناءة والنوعية التي تركز على تحسين أداء الطالب.. 4

اســتخدام كافــة الوســائل والبرامــج التقنيــة للحفــاظ علــى النزاهــة األكاديميــة مــع توعيــة . 5
بذلــك. الطــالب 

االســتعداد بخطــط طــوارئ وبدائــل مختلفــة تجنًبــا لمشــاكل التقنيــة بمــا فــي ذلــك حفــظ أعمــال . 6
الطلبــة وتخزينهــا بأكثــر من وســيلة.

وتتضمن هذه الطرق ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: 
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1. منتديات النقاش:
وهــي عبــارة عــن حلقــات نقــاش إلكترونيــة يتــم تنظيمهــا علــى أنظمــة التعلــم اإللكترونيــة كالبــالك 
بــورد والتــي تســمح للطــالب بوضــع تعليقاتهــم والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض ومــع عضــو هيئــة 

ــا. ــع بعينه ــررات أو لمواضي ــس. ويمكــن اســتخدامها للنقاشــات العامــة الخاصــة بالمق التدري

أهم خصائص منتديات النقاش:

يســتطيع الطــالب مــن خاللهــا تبــادل النقــاش واألفــكار مــع بعضهــم البعــض ومــع عضــو هيئــة أ. 
التدريس.

يستطيع الطالب من خاللها توضيح تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم المختلفة.ب. 

يبني الطالب من خالل األفكار من خالل أراء نظرائهم.ت. 

من الممكن أن يتم خاللها دراسة وتحليل الحاالت.ث. 

استراتيجيات تفعيلها:

أتوضيح الهدف منها للطالب والتوقعات المطلوبة منهم. أ. 

ــادل وجهــات النظــر، دراســة ب.  ــوع والهــدف المرجــو منهــا: نقــاش لتب ــم تقســيمها حســب الن يت
ــة، جــدال ...الــخ. حال

يمكــن اســتخدام منتديــات النقــاش ألنشــطة حــل المعضــالت وبحيــث تكــون فرصــة للعصــف ت. 
النهائــي  والحــل  النقــاش  فــي  المشــاركة  علــى  الدرجــات  وتعطــي  الطــالب،  بيــن  الذهنــي 

للمعضلــة.

متابعة تعليقات الطالب وخاصة لتجنب ومنع التعليقات الغير مقبولة من بعض الطالب.ث. 

إعطاء الطالب بعض نماذج لتعليقاتهم على بعضهم البعض وذلك في بداية النقاش.ج. 
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تشجيع الطالب على طر	 األسئلة التي تشجع على التفكير والنقاش المثمر.	. 

مــن الممكــن تقويــم الطــالب علــى بعــض التعليقــات وليــس كافــة تعليقاتهــم وذلــك لتخفيــف 	. 
عــبء التصحيــح وقــد يقتــر	 الطــالب أنفســهم تعليقاتهــم أو إجاباتهــم التــي يرغبــون احتســابها 

فــي التقويــم.

يطلب من الطالب أيضا عمل تقويم ذاتي ألنفسهم أثناء وبعد اكتمال المناقشة.د. 

ــق )Twitter ذ.  ــي التعلي ــدد الكلمــات ف ــس ع ــة التدري ــدد عضــو هيئ ــد يح ــان ق فــي بعــض األحي
Style( بتحديــد 140 كلمــة لــكل تعليــق. ممــا يســاهم فــي جعــل الــردود أكثــر تنظيًمــا وتركيــًزا.

2. االختبــارات اإللكترونيــة للتقويــم المســتمر عــن طريــق أنظمــة التعلم 
اإللكترونــي كالبــالك بورد: 

ويقصــد بهــا فــي التعليــم اإللكترونــي، االختبــارات الطويلــة أو القصيــرة التــي تتــم مــن خــالل جهــاز 
ــي تجــري فــي القاعــات  ــة الت ــارات اإللكتروني ــي تختلــف عــن االختب ــن والت ــدون وجــود مراقبي ــر ب الكمبيوت

المجهــزة بوجــود مراقبيــن.
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أهم خصائص االختبارات اإللكترونية للتقويم المستمر:

يمكــن تكــرار إجراؤهــا، ممــا يســاهم فــي احتــواء الطــالب للمــادة العلميــة مــع إمكانيــة إعطائهــم أ. 
تغذيــة راجعــة منتظمــة ومفصلــة.

ــك مــن خــالل تكرارهــا وتحســن ب.  تعطــي الطــالب الثقــة فــي اكتســابهم مخرجــات المــادة وذل
ــار الــذي يليــه وخاصــة مــع التغذيــة الراجعــة، لــذا ينصــح أن تكــون  مســتواهم أكثــر مــن االختب

ــار تجريبــي مــن أجــل أن يتعــود الطــالب عليهــا. ــة مــن خــالل اختب البداي

تســمح باســتخدام خصائــص أنظمــة التعلــم اإللكترونــي التــي تســاهم فــي تقليــل عمليــة ت. 
الغــش.

تســمح باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن األســئلة المتوافــرة فــي أنظمــة التعلــم اإللكترونــي ث. 
كالبــالك بــورد.

استراتيجيات تفعيلها:

يتــم تصميــم هــذه االختبــارات بحيــث تماثــل أنشــطة مراجعــة المــادة ممــا يســاهم فــي تحقيــق أ. 
المخرجــات التعليميــة.

إن أمكــن تصميمهــا بكيفيــة اختبــارات الكتــاب المفتــو	 لضمــان التعلــم العميــق وتقليــل ب. 
احتمــاالت الغــش. 

يجــب أن تتضمــن هــذه االختبــارات بعــض التغذيــة الراجعــة وهــو مــا تســمح بــه أنظمــة إدارة ت. 
التعلــم كالبــالك بــورد. 

يحبــذ إضافــة ســؤال فــي النهايــة ليعبــر الطــالب عمــا تعلمــوه أو مــا اســتفادوا منــه مــن المقــرر ث. 
.)Reflection(

اســتخدام أنــواع أخــرى مــن األســئلة خــالف االختيــار مــن متعــدد، عــل ســبيل المثــال: المزاوجــة ج. 
والمقاليــة القصيــرة، قــد يزيــد مــن المســتوي الذهنــي لألســئلة إلــى مجــاالت أعلــى مــن التذكــر. 

دمــج بعــض أفــالم الفيديــو، وســائل المحــاكاة، الحــاالت والطــرق التفاعليــة األخــرى ممــا 	. 
يســاهم فــي تقويــم مســتويات التفكيــر العليــا ودمــج الطــالب فــي العمليــة التعليميــة.
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ــى 	.  ــة باإلضافــة إل ــة التعليمي ــاء العملي ــكار أســئلة نابعــة مــن تســاؤالت الطــالب أثن يمكــن ابت
أخطائهــم الشــائعة.

فــي حالــة اســتخدام بنــوك األســئلة الجاهــزة يراعــى مــدى مناســبتها للمحتــوى العلمــي الــذي د. 
درســه الطــالب.

فــي حالــة اختبــار الطــالب عــدة اختبــارات إلكترونيــة، قــد يراعــى أن تحــذف درجــة االختبــار األقــل ذ. 
فــي الدرجــات، وهــذه الخاصيــة تتيحهــا أنظمــة إدارة التعلــم اإللكترونــي. 

ريراعى توقيت االختبارات اإللكترونية ومناسبتها لوسائل التقويم األخرى بالمقرر. ر. 
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3- االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة عــن طريــق أنظمــة إدارة التعلــم 
اإللكترونــي كالبــالك بــورد:

 ،)Short Answers Quizzes( يمكــن اعتمــاد أداة االختبــارات لتفعيــل االختبــارات القصيــرة اإلجابــة
المفتــو	  الكتــاب  الموضوعيــة )MCQs(، واختبــارات  )Essays(، واالختبــارات  المقاليــة  واالختبــارات 
ــة فــي هــذه المقــررات. ويمكــن  ــة والمهاري ــات المعرفي )Open Book Exams( بمــا يســتوفي المتطلب
ــة. كمــا ويمكــن إعــادة  ــة/ المعملي ــة فــي المقــررات العملي ــة الجوانــب المعرفي اســتخدامها أيضــا لتغطي
توزيــع درجــات المقــرر بمــا يتفــق وإعــادة تنظيــم عمليــات التقويــم بمــا ال يؤثــر علــى تغطيــة نواتــج التعلــم، 
وآليــة الدراســة واالختبــارات المعتمــدة فــي الجامعــة، مــع اعتمــاد اإلعــدادات التاليــة لضمــان النزاهــة 

األكاديميــة والحــد مــن عمليــات الغــش.
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أهــم خصائــص االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة عــن طريــق أنظمــة إدارة التعلــم 
اإللكترونــي كالبــالك بــورد:

اختبار جميع الطالب لكل الشعب في مقرر معين في نفس الوقت.أ. 

تفعيــل خاصيــة حظــر الرجــوع لألســئلة الســابقة مــع تنبيــه الطالــب بذلــك قبــل البــدء فــي ب. 
االختبــار.

وضــع مؤقــت مناســب مــع طبيعــة االختبــار مــع تفعيــل اغــالق جلســة االختبــار مــع انتهــاء ت. 
المؤقــت مــع تحديــد خيــار فــرض اإلكمــال.

تفعيل خاصية الترتيب العشوائي لألسئلة وللخيارات في اسئلة المتعدد لمنع الغش. ث. 

بنــاء االختبــار مــن بنــك االســئلة بحيــث يتــم االختيــار عشــوائًيا لعــدد معيــن من االســئلة من بنك ج. 
ملــيء باألســئلة وهــذا يقلــل مــن احتماليــة الغــش ويجــب مراعــاة األســئلة الصعبــة والســهلة 

والمتوســطة وكذلــك يجــب أن تكــون بنــوك األســئلة مصنفــة حســب الفصــول.

وضــع كلمــة مــرور مناســبة وتغييرهــا بعــد مــرور عشــر دقائــق مــن زمــن االختبــار وعــدم االعــالم 	. 
عنهــا إال وقــت االختبــار.

إخفاء رابط االختبار المتا	 للطالب بعد مرور عشرون دقيقة من زمن االختبار.	. 

استراتيجيات تصميم االختبارات اإللكترونية )الفصلية/ النهائية(

 االلتــزام بقواعــد التصميــم المثاليــة لألســئلة الموضوعيــة )MCQs( بتعــدد المشــتتات وقــوة أ. 
صياغتهــا، وجودتهــا وكفايتهــا وشــمولية األســئلة المتاحــة لتقويــم المقــرر ســواء فــي التقويــم 

الفصلــي أو النهائــي.

ــو	 بطريقــة تضمــن ب.  ــاب المفت ــار الكت ــة وأســئلة اختب ــة والمقالي ــم األســئلة الموضوعي تصمي
تحديــد معاييــر تقويــم المخرجــات للطالــب مــن خــالل إضافــة قاعــدة تقويــم )Rubric( إمــا مــن 

خــالل تعليمــات االختبــار أو اضافتــه كقاعــدة إلكترونيــة.
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 توظيف أداة بنوك األســئلة ومخازن األســئلة إلنشــاء أســئلة متعددة تغطي المحتوى العلمي ج. 
للمقــررات وتدعــم إعــداد نمــاذج عشــوائية مــن االختبــارات الفصليــة أو النهائيــة تســاهم فــي 

ضمــان النزاهــة األكاديميــة لالختبــارات اإللكترونيــة. 

 اســتخدام األدوات المخصصــة لتوصيــف االختبــار وتحديــد تعليمــات واضحــة للطــالب مــع د. 
ــارات  ــة واختب ــارات المقالي ــم لالختب ــد التقوي ــار، وقواع ــكل اختب ــات المخصصــة ل ــد الدرج تحدي

ــال اســتخدامها. ــو	، فــي ح ــاب المفت الكت

 اســتخدام أدوات التواصــل فــي نظــام التعلــم االلكترونــي )بريــد، رســائل اعــالم، ...الــخ(، لتنبيــه 	. 
الطــالب عنــد نشــر االختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة والنهائيــة. وفــي حالــة االختبــارات النهائيــة، 

يتــم نشــر جــدول محــدد لــكل قســم مــع تنبيــه الطــالب بكافــة وســائل التواصــل المتاحــة. 

 تحديــد أنــواع الفئــات المســتفيدة مــن الطــالب المســجلين فــي مقــرر مــا واألخــذ بعيــن االعتبــار و. 
الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا اعتمــاد التقويــم اإللكترونــي، ســواء لطبيعــة المقــرر أو حالــة 
الطالــب. وخاصــة مــع وجــود طــالب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، بحيــث يتــم تطبيــق 
االجــراء المناســب لهــم عنــد تصميــم ونشــر التقويمــات اإللكترونيــة )االختبــارات/ الواجبــات(، 

ــم يتناســب ووضعهــم. ــار تقوي ــم إتاحــة خي باســتثنائهم ومــن ث

الفصل الخامس: تقويم الطالب عبر التعليم اإللكتروني

4- الواجبات: 
يمكــن اســتخدام أداة الواجبــات الســتيفاء متطلبــات المشــاريع، األبحــاث العلميــة، دراســة الحالــة، 
التقاريــر، الــخ، ممــا يتطلــب معارًفــا ومهــارات أساســية ال تســتلزم الممارســة العمليــة/ المعمليــة. وفــي 
المقــررات العمليــة/ المعمليــة يمكــن توظيــف أداة الواجبــات الســتيفاء المتطلــب النظــري مــن المهــارة، 
أو رفــع تقاريــر عــن تحققهــا إذا أمكــن تنفيذهــا خــارج الصــف الدراســي. يمكــن إعــادة توزيــع درجــات المقــرر 
بمــا يتفــق وإعــادة تنظيــم عمليــات التقويــم بمــا ال يؤثــر علــى تغطيــة نواتــج التعلــم. ويجــب إعــادة إتاحــة 
الواجــب المنتهــي التقديــم عليــه، كمحاولــة إضافيــة للطالــب أو تصميــم واجــب بديــل، أو يتــم رصــد 

الدرجــة المناســبة حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات المعتمــدة فــي الجامعــة.
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أهم خصائص الواجبات: 

يمكــن اســتخدامها كوســيلة بديلــة لألســئلة المقاليــة مــن أجــل ضمــان جودة مــا يقدمه الطالب أ. 
وتشــجيعهم علــى االبتــكار بــدال مــن التركيــز علــى الكــم الهائــل الــذي يكتبوه مــن المعلومات.

ــة، ومــن الممكــن نشــرها مــن خــالل ب.  ــة أو جماعي ــث تكــون فردي ــا بحي مــن الممكــن تصميمه
ــاء. ــن القرن ــل بي ــي والتفاع ــم التعاون ــا يشــجع التعل ــات النقــاش مم ــات أو منتدي المدون

يجــب أن تتضمــن علــى األقــل فرصــة واحــدة للتغذيــة الراجعــة بمعنــى أن يقدمهــا الطالــب ت. 
ــة. ــة الراجع ــد التغذي ــي بع ــج النهائ ــم يقــدم المنت كمســودة ومــن ث

التغذيــة الراجعــة المصاحبــة للواجبــات ينبغــي أن تتضمــن كال مــن التعليــق علــى طريقــة الكتابــة ث. 
)Quality of the Productَ( وجــودة المحتــوي العلمي )Process(

يتــم التقويــم بالنســبة للواجبــات باســتخدام ســاللم التقديــر )Rubrics( ســواء الجاهــزة أو ج. 
المعــدة خصيًصــا.

استراتيجيات تفعيلها: 

المصــادر التــي يســتطيع أن يســتخدمها الطــالب ينبغــي أن تكــون جــزًءا مــن التوجيهــات التــي أ. 
تعطــى لهــم مــع الواجبــات.

فــي حالــة تعثــر عــدد كبيــر مــن الطــالب فــي نفــس الجزئيــة مــن الواجــب، تعطــى تغذيــة راجعــة ب. 
عامــة للفصــل الدراســي أكملــه عنهــا.

ــي ت.  ــات والواجــب النهائ ــم مســودة الواجب ــات الخاصــة بتقدي ــن للطــالب التوقيت ينبغــي أن يعل
ــة الراجعــة. ــت التغذي باإلضافــة لتوقي

بالنســبة للمشــاريع أو الواجبــات الكثيــرة، يمكــن تقســيمها لمراحــل بحيــث يســمح ذلــك إعطــاء ث. 
تغذيــة راجعــة للطــالب بشــكل دوري مــن أجــل التحســين المســتمر.

يتــم التدريــب ســواء ألعضــاء هيئــة التدريــس أو الهيئــة المعاونــة علــى تصميــم وتطبيــق ســاللم ج. 
التقديــر الســتخدامها لتصحيــح ورصــد درجــات الواجبات. 
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يقــدم للطــالب نمــوذج مثالــي لواجــب مــع اختــالف المحتــوى مــع التوضيــح لهــم، أهــم جوانــب 	. 
جــودة هــذا الواجــب.

ــم أســتاذ المــادة، 	.  ــا بتقوي ــم مقارنته ــات ومــن ث ــي للواجب ــم ذات يســمح للطــالب بعمــل تقوي
ــل ويعــزز  ــر ب ــا ســلم التقدي ــي يتضمنه ــم الت ــات التقوي وهــذا يعضــد معرفتهــم التامــة بمكون

مداركهــم العامــة للمقــرر.

الفصل الخامس: تقويم الطالب عبر التعليم اإللكتروني

5- ملف األعمال اإللكتروني:
يعتبــر ملــف األعمــال اإللكترونــي تجميعــا للتطــور األكاديمــي، الشــخصي والمهنــي للطالــب كمــا 
 )Reflection( يســتخدم إلظهــار مــدى اكتســاب الطــالب للمهــارات ويتضمــن انعــكاس لتفكيــر الطالــب
عــن مــدى تحصيلهــم الدراســي وأدائهــم فــي المقــررات المختلفــة. وتتيــح أنظمــة إدارة التعلــم اإللكترونــي 

كالبــالك بــورد عمليــة تجميعــه وتقويمــه مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.

أهم خصائص ملف األعمال اإللكتروني:

ينبغــي أن يتــم تعريــف الطــالب عليــه مــع بدايــة الفصــل الدراســي وتشــجيعهم علــى تجميعــه أ. 
أول بــأول خــالل الفصــل الدراســي.

اســتخدام خاصيــة ملــف األعمــال اإللكترونــي المتاحــة فــي نظــام إدارة التعليــم اإللكترونــي فــي ب. 
رفعــه بواســطة الطــالب وتقويمــه وإعطــاء التغذيــة الراجعــة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن خاللــه.

تستخدم ساللم التقدير في تقويمه ورصد الدرجات.ت. 

مــن الممكــن دمــج عمليــة مراجعــة القرنــاء فــي تصميمــه مــن أجــل تشــجيع التعلــم التعاونــي ث. 
مــن خــالل التعــرف علــى مــا يقــوم بــه كافــة الطــالب فــي تصميــم ملفاتهــم ويكتــب ذلــك فــي 

.)Reflection( انعــكاس أعمالهــم ككل للتفكيــر
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استراتيجيات تفعيله: 

ــرر أ.  ــس المق ــة تدري ــي مــن بداي ــف األعمــال اإللكترون ــح للطــالب الهــدف مــن مل ــم التوضي يت
والقيمــة التــي يضيفهــا لهــم فــي مســيرتهم التعليميــة.

ينبغــي تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة علــى اســتخدامه وخاصــة الجانــب ب. 
التقنــي المصاحــب لــه والكيفيــة للتغلــب علــى الصعــاب التــي قــد تواجههــم وتواجــه الطــالب.

تصميــم ســلم للتقديــر لتقويــم ملــف األعمــال اإللكترونــي )Rubric( مــع مراعــاة تقســيم ت. 
الملــف إلــى جزئيــات وتخصيــص درجــة لــكل جزئيــة باإلضافــة إلعطــاء تغذيــة راجعــة لــكل جــزء 

ــة. ــة الراجعــة الكلي ــاء بالتغذي ــف األعمــال وعــدم االكتف مــن مل

يعطــى الطــالب ســلم التقديــر )Rubric( مــن بدايــة الفصــل الدراســي بحيــث يكونــوا علــى درايــة ث. 
تامــة لمــا ســيتم تقويمهــم عليــه.

يحبــذ أن يقــدم الطــالب مســودة لملــف األعمــال اإللكترونــي فــي منتصــف الفصــل الدراســي ج. 
األعمــال  لملــف  النهائــي  المنتــج  تحســين  أجــل  مــن  عليــه  راجعــة  تغذيــة  إعطائهــم  ويتــم 

اإللكترونــي.

ينبغــي أن يتضمــن ملــف األعمــال اإللكترونــي جزئيــة انعــكاس التفكيــر )Reflection( وقــد يتــم 	. 
مســاعدة الطــالب مــن خــالل إعطائهــم بعــض األســئلة ليجيبــوا عنهــا كانعــكاس لتفكيرهــم.

ينبغــي التعامــل بمرونــة فيمــا يرفعــه الطــالب بملــف أعمالهــم ســواء كانــت ملفــات كتابيــة، 	. 
عــروض تقديميــة، صــور، فيديــو ...إلــخ.
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طرق أخرى لتقويم أداء الطلبة بالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد:

التقويــم الشــفهي عــن بعــد )لمقــررات البكالوريــوس المعتمــدة علــى التقويــم الشــفهي، . 1
ــم فــي كل مــن  ــوع مــن التقوي ــذ هــذا الن ــا(: ويمكــن تنفي وكذلــك مناقشــات الدراســات العلي
المقــررات النظريــة والعمليــة/ المعمليــة باســتخدام الفصــول االفتراضيــة، حيــث يتــم تحديــد 
قواعــد واضحــة لتقويــم المتعلــم ومــن ثــم ينضــم للجلســة التــي يجــدول وقتهــا بشــكل مســبق 

ــة )moderator( ليتمكــن مــن المشــاركة. ــح الطالــب صالحي بواســطة األســتاذ، ويمن

ــار »الســما	 . 2 ــه كتقويــم فصلــي فقــط(: يجــب تفعيــل خي ــاب المفتــوح )وينصــح ب ــار الكت اختب
بمحاولــة واحــدة فقــط«، دون تفعيــل خيــار »فــرض اإلكمــال« وتحديــد الزمــن فــي خيــار »تعييــن 
المؤقــت«، وتفعيــل خيــار »االرســال التلقائــي«، ومــن المهــم تحديــد وقــت بدايــة عــرض 
ــر  ــى األنظمــة حســب تقاري ــات انخفــاض الضغــط عل ــا يتناســب مــع أوق ــه بم ــار ونهايت االختب
العمــادة. وهــذا االعــداد يتيــح للطــالب خــالل وقــت محــدد اتمــام متطلبــات االختبــار، ويســمح 
لهــم بالخــروج والعــودة لالختبــار الحقــا فــي إطــار الزمــن المحــدد فــي المؤقــت، ويقــوم بحفــظ 

ــا.  اجاباتهــم وارســالها تلقائًي

الخرائــط الذهنيــة: يطلــب مــن الطــالب تصميــم خرائــط ذهنيــة إلكترونيــة لربــط المواضيــع . 3
المناســبة  التقديــر  البعــض وتصمــم ســاللم  تــم دراســتها مــع بعضهــا  التــي  والمفاهيــم 

لتقويمهــا.

مشــاريع الوســائط المتعــددة : يصمــم الطــالب المشــروع أو الواجــب المســند لهــم مــن خــالل . 4
فيلــم فيديــو علــى ســبيل المثــال وذلــك كبديــل للواجبــات الكتابيــة.

الملصقــات الرقميــة: يطلــب مــن الطــالب تصميــم ملصــق إلكترونــي ويتــم اســتخدام منصــات . 	
التعلــم المختلفــة لتقديمــه وتقويمــه بالتــزام مــع وجــود باقــي الطــالب عــن طريــق إعطــاء تغذيــة 
 )Reflection( راجعــة فوريــة عليــه بغــرض اســتفادة جميــع الطــالب وتســتخدم ســاللم التقديــر

لتقويمه.

انعــكاس التفكيــر )Reflection(/ المدونــات: يطلــب مــن الطــالب كتابــة انعــكاس تفكيرهــم . 	
عــن تجربتهــم التعليميــة ويتــم إرشــادهم للكتابــة مــن خــالل اإلجابــة علــى بعــض األســئلة 

ــك. المعــدة لذل
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المشــروع البحثــي: يعتبــر أحــد أنــواع الواجبــات الكثيــرة التــي يجيــب فيهــا الطالــب علــى ســؤال . 	
بحثــي ويقدمــه مــن خــالل مقالــة بحثيــة وقــد يكــون فــردي أو جماعــي. 

الصحيــة . 	 الكليــات  مــع  االســتراتيجيات  هــذه  تتناســب  االفتراضيــة:  المعامــل  المحــاكاة/ 
والعمليــة، حيــث يكمــل الطالــب مهمــة أو يحــل مشــكلة عمليــة مــن خــالل المعمــل االفتراضــي 

ــوي الدراســي.  ــا يتناســب مــع المحت ــاكاة وبم أو المح
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التغذية الراجعة البناءة في التعليم اإللكتروني

تعريف التغذية الراجعة

يمكــن تعريــف التغذيــة الراجعــة علــى أنهــا إعــالم الطالــب بنتيجــة تعلمــه، أو تقويــم لســلوك قــام 
بــه مــن خــالل تزويــده بمعلومــات عــن ســير أدائــه بشــكل مســتمر، لمســاعدته فــي تثبيــت ذلــك األداء، إذا 
كان يســير فــي االتجــاه الصحيــح، أو تعديلــه إذا كان بحاجــة إلــى تعديــل. وهــذا يشــير إلــى ارتبــاط مفهــوم 
التغذيــة الراجعــة بالمفهــوم الشــامل لعمليــة التقويــم باعتبارهــا إحــدى الوســائل التــي تســتخدم مــن أجــل 

ضمــان تحقيــق أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن الغايــات واألهــداف التــي يســعى التدريــس إلــى بلوغهــا.

أهمية التغذية الراجعة

أشــارت الدراســات واألبحــاث أن التغذيــة الراجعــة البنــاءة تزيــد مــن الدافعيــة وتقــوي الســلوك 
ــة الراجعــة فــي  ــة التغذي ــر المناســب. ويمكــن تلخيــص أهمي ــل الســلوك غي الســوي وتســاهم فــي تعدي

ــة: النقــط التالي

تعزز قدرات المتعلم وتشجعه على االستمرار في عملية التعلم.	 

تمنــح الطالــب فرصــة ممارســة األداء ثــم مقارنتــه بــاألداء الصحيــح. فالطالــب حين يحل مســألة 	 
أو يجيــب عــن ســؤال، فــإن مــا يتلقــاه مــن تغذيــة راجعــة بعــد انتهائــه مــن العمــل، يعمــل علــى 

تحســين أدائــه ويتعــرف علــى نقــاط قوتــه وضعفــه.

تنشط عملية التعلم، وتزيد من مستوى دافعية الطالب.	 

ــج جهــوده، خاصــًة إذا قدمــت 	  ــه ومعرفــة نتائ تجعــل الطالــب متشــوًقا لمعرفــة مســتوى أدائ
ــة بأســلوب ســليم. هــذه التغذي

تساعد على وضع المعايير المناسبة للحكم على أعمال الطلبة بحيث يوجهون أنفسهم ذاتًيا.	 

توضح للمتعلم موقعه من الهدف المنشود، والمدة الزمنية التي يحتاج إليها لتحقيقه.	 
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معايير تقديم التغذية الراجعة البناءة:

هناك مجموعة من المعايير التي يجب اتباعها عند تقديم التغذية الراجعة حتى تكون فعالة منها: 

تقديم التغذية الراجعة حول جوانب معينة تكون مرتبطة باألهداف التعليمية. . 1

االبتعاد عن تقديم كم هائل من المعلومات للطلبة حتى ال يتسبب ذلك بإرباكهم. . 2

االلتزام بإعطاء التغذية الراجعة تبًعا ألولويتها بالنسبة لألهداف التعليمية. . 3

إعطاء الفرصة للطلبة الستخدام التغذية الراجعة في عمليات التعلم الالحقة.. 4

وختاًمــا لــم يغيــر التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا التعليــم الطبيعــة األساســية للتغذيــة الراجعــة 
الفعالــة، ولكنــه عــدد بشــكل ملحــوظ كل الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تقديمهــا للطلبــة لتحســين 
أدائهــم، ومــن هــذه الطــرق: الويكــي، والمدونــات، وأنظمــة االســتجابة الشــخصية، وأنظمــة إدارة التعلــم 
وغيرهــا الكثيــر. كمــا أنَّ هــذه الطــرق قدمــت تغذيــة راجعــة مســتمرة، وســريعة، وعمليــة، مقارنــة بتقديــم 
هــذه التغذيــة الراجعــة وجًهــا لوجــه. وأشــارت بعــض الدراســات أنَّ األدوات التكنولوجيــة التي تقــدم التغذية 
الراجعــة بشــكل فــردي لــكل طالــب وبشــكل توجيهــي لــه مــن خــالل التقويــم اإللكترونــي البنائــي تعــزز أداء 
الطلبــة، ومشــاركتهم بشــكل إيجابــي، كمــا تمكنهــم مــن متابعــة نتائجهــم، وأدائهــم؛ والــذي يكــون عامــال 
الســتثارة دافعيتهــم، وتســهياًل لعمليــة التقويــم الذاتــي لتعلمهــم. ومــن جهــة أخــرى فهــي تفيــد المعلــم 

فــي تحســين عمليــة التدريــس والتعلــم.
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الملحقات
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التعليــم اإللكترونــي: يمكــن اعتبــار التعليــم اإللكترونــي أســلوًبا مــن أســاليب التعليــم يعتمد في . 1
تقديــم المحتــوى التعليمــي وإيصــال المهــارات والمفاهيــم للمتعلــم علــى تقنيــات المعلومــات 
ــوى  ــب التفاعــل النشــيط مــع المحت ــح للطال واالتصــاالت ووســائطهما المتعــددة بشــكل يتي
والمــدرس والزمــالء بصــورة متزامنــة أو غيــر متزامنــة فــي الوقــت والمــكان والســرعة التــي 
تناســب ظــروف المتعلــم وقدرتــه، وإدارة كافــة الفعاليــات العلميــة التعليميــة ومتطلباتهــا 

بشــكل إلكترونــي مــن خــالل األنظمــة اإللكترونيــة المخصصــة لذلــك.

أنواع التعليم اإللكتروني:. 2

التعليــم عــن بعــد)Distance Education( :هــو أحــد أســاليب التعلــم الــذي تمثــل فيــه أ. 
وســائل االتصــال والتواصــل المتوفــرة دوًرا أساســًيا فــي التغلــب على مشــكلة المســافات 

البعيــدة التــي تفصــل بيــن المــدرس و المتعلــم .

ــم ب.  ــه دمــج اســتراتيجيات التعل ــم في ــن )Blended Learning( :نمــوذج يت ــم الهجي التعل
المباشــر فــي الفصــول التقليديــة مــع أدوات التعليــم اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت. يســمى 

أيضــا بالتعلــم المدمــج.

التعلــم المتنقــل أو المحمــول )Mobile Learning( : هــو اســتخدام األجهــزة الالســلكية ت. 
الصغيــرة والمحمولــة مثــل الهواتــف النقالــة و الهواتــف الذكيــة، والحاســبات الشــخصية 
الصغيــرة )Tablet PCs ( ، لضمــان وصــول المتعلــم مــن أي مــكان للمحتــوى التعليمــي 

وفــي أي وقــت .

التعلــم التزامنــي )Synchronous Learning(: نمــط التعليــم يجمــع المعلــم والمتعلــم 	. 
نظــام  أو  االفتراضيــة  الفصــول  مثــل:  التعليــم،  أدوات  باســتخدام  الوقــت  ذات  فــي 
بــالك بــورد: كوالبــورات )Bb Collaborate( أو المحادثــة الفوريــة أو الدردشــة النصيــة 

..  )Chatting(

التعلــم غيــر التزامنــي )Asynchronous Learning( : مــن أدوات التعليــم الغير تزامني، ج. 
ــوى التعليمــي الرقمــي  ــة و المحت ــة و الشــبكات االجتماعي ــات التعليمي ــي: المنتدي مــا يل

والبريــد اإللكترونــي والمدونــات )Blogs( والموســوعات الخاصــة.

المدرســية . 3 الفضــاءات  إلــى مختلــف  تشــير   )Learning environment( التعليميــة:  البيئــة 
واألماكــن الخارجيــة والســياقات االجتماعيــة والثقافيــة التــي يتعلــم فــي إطارهــا الطــالب. وهــي 

ملحق 1- المصطلحات الخاصة بالتعليم اإللكتروني
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غيــر مقصــورة فقــط علــى الفصــول الدراســية والمالعــب والســاحات، بــل تشــمل العالقــات 
فــي  المتدخليــن  األمــور ومختلــف  وأوليــاء  والطــالب  والمعلميــن  اإلدارة  بيــن  االجتماعيــة 

ميــة. ــة التعلُّ العمليــة التعليميَّ

نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )LMS(: وهــو نظــام الكترونــي إلدارة وتوثيــق وتتبــع واإلبــالغ . 4
ــة  ــر امكاني ــن وتوفي ــة، والطــالب او المتدربي عــن ســير المقــررات الدراســية أو البرامــج التدريبي
ــن المســتخدمين واألســتاذ او  ــة المشــاركة والتواصــل بي ــي، وإتاحـ ــب التعاون ــم والتدري التعلي

ــا. ــة إلكترونًي ــة التعليمي المــدرب وإدارة كامــل العملي

الفصــول االفتراضيــة )Virtual classrooms(: أو مــا يطلــق عليــه الفصــول اإللكترونيــة أو . 	
الفصــول الذكيــة أو فصــول الشــبكة العالميــة للمعلومــات أو الفصــول التخيليــة. وهــي عبــارة 
عــن بيئــة للتعليــم المباشــر أو غيــر المباشــر، ويمكــن لهــذه البيئــة أن تكــون معتمــدة علــى الويب 

كمــا يمكــن الولــوج إليهــا أيًضــا عبــر بوابــة أو اســتناًدا إلــى برامــج تتطلــب التحميــل والتثبيــت.

الفصــل المعكــوس )Flipped classroom(: ويقصــد بــه التعلــم المعكــوس أي )المقلــوب( . 	
فــي إطــار الفصــول المعكوســة )المقلوبــة( وهــو نمــوذج تربــوي يرمــي إلــى اســتخدام التقنيــات 
الحديثــة وشــبكة اإلنترنــت بطريقــة تســمح للمعلــم بإعــداد الــدرس عــن طريــق مقاطــع فيديــو أو 
ملفــات صوتيــة أو غيرهــا مــن الوســائط، ليطلــع عليهــا الطــالب فــي منازلهــم أو فــي أي مــكان 
آخــر باســتعمال حواســيبهم أو هواتفهــم الذكيــة أو أجهزتهــم اللوحيــة قبــل حضــور الــدرس. فــي 
حيــن ُيخصــص وقــت المحاضــرة للمناقشــات والمشــاريع والتدريبــات. ويعتبــر الفيديــو عنصــًرا 
ــه مــا  ــو مدت أساســًيا فــي هــذا النمــط مــن التعليــم حيــث يقــوم المعلــم بإعــداد مقطــع فيدي
ــويب أو شــبكات التواصــل  ــق ويشــاركه مــع الطــالب فــي أحــد مواقــع الـ ــى 10 دقائ ــن 5 إل بي

االجتماعــي.

)MOOC( هــو اختصــار للعبــارة اإلنجليزيــة : Massive Open Online Courses والتــي . 	
يمكــن ترجمتهــا بالعربيــة إلــى الــدروس الجماعيــة االلكترونيــة المفتوحــة المصــادر أو كمــا يحلــو 
للبعــض تســميتها بالمســاقات، وهــي طريقــة جديــدة تمكــن آالف طــالب العالــم اليــوم مــن 
ــة التــي  ــات الهائل ــر اإلمكان الدراســة عــن بعــد و بالمجــان فــي أفضــل الجامعــات العالميــة، عب
توفرهــا شــبكة األنترنــت. لهــذا الغــرض تــم إنشــاء منصــات تعليميــة متعــددة، تهتــم خصوصــا 

بالعلــوم التطبيقيــة وتقنيــات الحاســوب وإدارة المقــاوالت وحتــى القانــون والفلســفة.
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المــوارد التعليميــة المفتوحــة )Open Educational Resource )OER : وهــي عبــارة عــن . 	
مــوارد تدريــس وتعليــم وبحــث متوفــرة للجميــع كملــك عــام مشــترك أو ُمشــاع، أو تــم إصدارهــا 
باســتخدام رخصــة ملكيــة فكريــة معينــة، تســمح بتوزيــع وتعديــل هــذه المــوارد والتعــاون مــع 

اآلخريــن إلعــادة اســتخدامها و لــو ألهــداف تجاريــة.

التعلــم المشــخصن )Personalized learning( : وهــو مصطلــح حديــث يشــير إلى مجموعة . 	
متنوعــة مــن البرامــج والخبــرات و المناهــج التعليميــة، وكــذا اســتراتيجيات الدعــم األكاديمــي 
التــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات التعلــم لــدى الطــالب بشــكل فــردي بنــاء علــى فروقاتهــم و 

تطلعاتهــم وميولهــم و خلفياتهــم الثقافيــة.

التعلــم القائــم علــى المشــاريع )Project Based Learning PBL( : وهــو نمــوذج تعليمــي . 10
فعــال يمــزج بيــن نظريــات التعلــم الحديثــة، حيــث يقــوم علــى أســاس اســتقصاء المشــكالت و 
 )pedagogy( الســعي إلــى حلهــا عبــر تصميــم و تنفيــذ مشــاريع صفيــة –  علــم اصول التدريــس

– يدمــج فيهــا الطــالب مختلــف مهاراتهــم و معارفهــم الســابقة.

ــد . 11 ــل المعلومــات بغــرض تحدي ــة منظمــة لجمــع وتحلي ــم )Evaluation( : وهــي عملي التقوي
ــر  ــة واتخــاذ القــرارات بشــأنها لمعالجــة جوانــب الضعــف وتوفي درجــة تحقــق األهــداف التربوي

النمــو الســليم المتكامــل؛ مــن خــالل إعــادة تنظيــم البيئــة التربويــة وإثرائهــا.

التقويــم اإللكترونــي  )Electronical Evaluation( : وهــو اســتخدام أي طريقــة إلكترونيــة، . 12
ــة. ــدرات الطلب ــة  ق ــارات ومعرف ــول مه ــة ح ــكام المنظمــة والمنهجي ــي تســمح باســتنتاج وإصــدار األح والت

تقويــم األداء )Performance Assessment( : ويتطلــب تقويــم األداء أن يظهــر المتعلــم . 13
بوضــو	 أو يبرهــن أو يقــدم أمثلــة أو تجــارب أو نتاجــات أو غيــر ذلــك، والتــي ُتعــد دليــاًل علــى 
تحقيقــه لمســتوى تربــوي معيــن أو هدًفــا تعليمًيــا معيًنــا، كتقويــم يتطلــب مــن الطالــب أداء 

مهمــة حقيقيــة )كتابــة مقــال، تصنيــف أشــياء، إعــداد مشــروع، إجــراء تجربــة ...الــخ(.

التقويــم الحقيقــي ) Authentic Assessment( :  هــو التقويــم الـــذي يراعـــي توجهـــات . 14
التقويــم الحديثــة ويعكــس إنجــازات الطلبــة ويقيســها فــي مواقــف حقيقيــة، فهــو تقويــم يجعل 
الطلبــة ينغمســون فــي مهمــات ذات قيمــة ومعنــى بالنســبة لهــم، وعليه فإنه يبدو كنشــاطات 
تعـــلم وليــس كاختبــارات روتينيــة يمــارس فيهــا الطلبــة مهــارات التفكيــر العليــا ويوائمــون بيــن 
مــدى متســع مــن المعـــارف لبلــورة األحكـــام أو التخــاذ القــرارات أو لحـــل المشــكالت الحياتيــة 

الحقيقيــة التــي يعيشــونها.
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التعلــم . 	1 تقويــم   )Summative Assessment( النهائــي  أو  التجميعــي  التقويــم 
)Assessment of Learning(: ويعرف بأنه قياس التعلم بعد حدوثه باســتخدام معلومات 
عــن أداء الطلبــة ووضــع تقاريــر لآلخريــن عنهــا، وهــو ذو بعــد واحــد وتجميعــي ويشــكل جــزًءا مــن 
المنهــج، لكنــه يقــود عمليــة التدريــس )التدريــس لالختبــار(، ويســتخدم للتأكيــد علــى مــا يعرفــه 
الطلبــة ومــا يســتطيعون عملــه، ومــا إذا كانــوا قــد حققــوا أهــداف المنهــج، كمــا يســاعد علــى 

ــة بغيرهــم. تحديــد مكانتهــم مقارن

التعلــم . 	1 أجــل  مــن  التقويــم   )Formative Assessment( البنائــي  أو  التكوينــي  التقويــم 
)Assessment for Learning(: ويعــرف بأنــه التقويــم مــن أجــل التعلــم، ويكون متعدد األبعاد 
وبنائًيــا ومدمًجــا فــي المنهــج وحقيقًيــا وموجــوًدا فــي ســياق ومتصًفــا بالمرونــة، ويتطلــب فــي 
هــذا النــوع مــن التقويــم مــن عضــو هيئــة التدريــس أن يجمــع معلومــات ال لتحديــد مــا يعرفــه 
الطلبــة فقــط، بــل ليعــرف متــى وكيــف يطبــق الطلبــة مــا تعلمــوه، ولتحســين التدريــس، 
وإعطــاء تغذيــة راجعــة للطلبــة )Feedback( لتحســين تعلمهــم، ويعتمــد علــى التقويــم الذاتــي 

المســتمر.

التغذيــة الراجعــة )Feedback(: إعــالم الطالــب بنتيجــة تعلمــه، أو تقويــم لســلوك قــام بــه مــن . 	1
خــالل تزويــده بمعلومــات عــن ســير أدائــه بشــكل مســتمر، لمســاعدته فــي تثبيــت ذلــك األداء، 
ــى  ــل. وهــذا يشــير إل ــى تعدي ــه إذا كان بحاجــة إل ــح، أو تعديل إذا كان يســير فــي االتجــاه الصحي
ارتبــاط مفهــوم التغذيــة الراجعــة بالمفهــوم الشــامل لعمليــة التقويــم باعتبارهــا إحــدى الوســائل 
التــي تســتخدم مــن أجــل ضمــان تحقيــق أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن الغايــات واألهــداف 

التــي يســعى التدريــس إلــى بلوغهــا.

ــة . 	1 ــن المــادة التعليمي ــى التكامــل بي ــم عل ــي )E-Course(: هــو المقــرر القائ المقــرر االلكترون
ــب  ــدرس الطال ــي فــي تصميمــه، إنشــائه، تطبيقــه وتقويمــه، وي ــم اإللكترون ــات التعلي وتقني

ــد. ــة التدريــس فــي أي وقــت وأي مــكان يري ــًا مــع عضــو هيئ ــًا وتفاعلي ــه تقني محتويات
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ملحق 2- الضوابط العامة للتعليم اإللكتروني

ينبغــي علــى عضــو هيئــة التدريــس االلتــزام ببعــض الضوابــط واإلرشــادات أثنــاء قيامــه بــدوره 
األكاديمــي فــي التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد والتــي مــن ضمنهــا: 

اســتخدام أنظمــة التعلــم اإللكترونــي المعتمــدة فــي المؤسســة التعليميــة التــي يعمــل بهــا، . 1
مــع االلتــزام بالحفــاظ علــى خصوصيــة وســرية المعلومــات.

جدولــة المحاضــرات الدراســية علــى نظــام الفصــول االفتراضيــة حســب المواعيــد المحــددة فــي . 2
جدوله الدراســي.

المحاضــرات . 3 وجدولــة  المحــددة،  مواعيدهــا  فــي  المحاضــرات  وتقديــم  بحضــور  االلتــزام 
الحــدود. أضيــق  فــي  التعويضيــة 

اعــالم الطــالب عــن مواعيــد المحاضــرات أو المحاضــرات التعويضيــة مــن خــالل نظــام التعلــم . 4
اإللكترونــي، باســتخدام أداة اإلعالنــات أو رســالة إعــالم عــن طريــق تطبيــق.

تســجيل محاضــرات الفصــول االفتراضيــة وإتاحــة عرضهــا للطــالب والوصــول إليهــا مــن خــالل . 5
قائمــة التصفــح الجانبيــة للمقــرر.

طباعة التقرير الخاص بالفصل االفتراضي بعد االنتهاء من تقديمه في وقته المجدول. . 6

اســتخدام الوســائل المتاحــة لتدريــب الطــالب علــى المهــارات العمليــة والســريرية واالســتفادة . 7
مــن المعامــل االفتراضيــة المتاحــة فــي التخصصــات المختلفــة.

توجيــه الطــالب بشــكل دوري الســتخدام قنــوات الدعــم الفنــي المتاحــة لهــم مــن الجهــة . 8
المســئولة عــن التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد لتــدارك المشــاكل الفنيــة التــي قــد 

تواجههــم وحلهــا بأســرع وقــت.

رصــد الحضــور والغيــاب للطــالب المســجلين فــي المقــرر الدراســي بشــكل دوري لضمــان عــدم . 9
انقطــاع الطــالب عــن التعلــم، باســتخدام أداة »الحضــور«Attendance« فــي نظــام التعلــم 

اإللكترونــي.

ــم . 10 ــب )ة( التواصــل معــه مــن خاللهــا لتقدي ــة يســتطيع الطال ــة إلكتروني ــد ســاعات مكتبي تحدي
ــي. ــم واإلرشــاد األكاديمــي اإللكترون الدع
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ملحق 2- الضوابط العامة للتعليم اإللكتروني

ــة . 11 ــن عــن حضــور المحاضــرات والجلســات االفتراضي التحقــق مــن حــاالت الطــالب المنقطعي
وإرســال التنبيهــات حســب األنظمــة.

تحديــد الطــالب الحاصليــن علــى )DN( نتيجــة لعــدم تنفيذهــم للتقويــم/ االختبــار النهائــي . 12
اإللكترونــي بنــاًء علــى النســب المحــددة فــي نظــام »المواظبــة والتقويــم اإللكترونــي« وعمــل 

ــك. ــال ذل ــة حي ــراءات النظامي اإلج
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ملحق 3- إرشادات عامة للمحاضرات االفتراضية 

ــه . 1 ــة التدريــس المحاضــرة بتقديــم لمحــة ســريعة عــن توقعات ــدأ عضــو هيئ مــن األفضــل أن يب
لســلوك الطالــب مثــل كيفيــة التصــرف فــي حالــة رغبــة الطالــب فــي الســؤال، أو إبــالغ الطلبــة 
بضــرورة إغــالق الميكروفــون فــي حالــة عــدم التحــدث، أو قواعــد فتــح وإغــالق الكاميــرا، وغيــر 

ذلــك.

ــورد، يجــب التأكــد مــن إغــالق . 2 ــة مــن خــالل برنامــج بــالك ب ــد مشــاركة الشاشــة مــع الطلب عن
كافــة الملفــات الهامــة والشــخصية والحساســة.

أثنــاء المحاضــرة، ضــرورة التأكــد مــن وقــت إلــى آخــر بــأن الصــوت يعمــل بشــكل جيــد وأن . 3
الصــورة واضحــة.

عنــد انتهــاء المحاضــرة، علــى عضــو هيئــة التدريــس عــدم المســارعة بالمغــادرة، بــل يفضــل أن . 4
ينتظــر خــروج كافــة الطلبــة مــن الجلســة.

مــن األفضــل أن تكــون كاميــرا الطالــب مغلقــة طــوال الوقــت مــا لــم يكــن هنــاك حاجــة . 5
الســتخدامها. 

ــة مــن العــودة . 6 ــة التدريــس فــي تســجيل المحاضــرة ليتمكــن الطلب ــة عضــو هيئ ــة رغب فــي حال
ــة بذلــك ســلًفا. ــا، يجــب إبــالغ الطلب إليهــا الحًق

يجب على الطلبة عدم مشاركة المحاضرة أو أي جزء منها مع أي طرف خارجي.. 7



89الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني

ملحق 4- المعايير العلمية المعتمدة لتصميم المقررات االلكترونية 

أوال: معايير التصميم:

وضو	 أهداف المحتوى الرقمي.. 1

اّتباع تصاميم وهيكلة معيارية ثابتة لكافة الوحدات والصفحات.. 2

تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة )chunking( قابلة إلعادة االستخدام.. 3

ــة( تدعــم . 4 ــوى الرقمــي بأشــكال مختلفــة )نصــوص ومــواد ســمعية، ومــواد مرئي ــر المحت توفي
ــة. ــم المتنوع ــارات المتعل احتياجــات وخي

توفيــر التصميــم والوســائط والخطــوط المســتخدمة بأحجامهــا وألوانهــا وتنســيقاتها المختلفــة . 5
بشــكل ُيســّهل القــراءة، ويقّلــل مــن االجهــاد.

ضمان جودة الوسائط التعليمية والتدريبية وإمكانية تفريغها نصًيا.. 6

توفير نسبة متاحة من محتوى المقرر االلكتروني كمعلومات إثرائية.. 7

عرض المحتوى الرقمي بطريقة منظمة ُتسّهل التنقل بين أجزائه.. 8

ثانيا: معايير التفاعل:

توفيــر التعليمــات عــن كيفيــة البــدء باســتخدام المقــّرر االلكترونــي، وسياســة التواصــل وتعريــف . 1
االقســام االساســية ونقطــة البدايــة فيــه.

توفيــر خّطــة زمنيــة لجميــع الخطــوات المتوقــع مــن المتعلــم تنفيذهــا لــكل وحــدة إلكترونيــة، . 2
والمحتــوى واالدوات الالزمــة لــكل خطــوة.

ــام . 3 ــى المه ــه عل ــة الراجعــة ل ــم التغذي ــم، وتقدي ــى استفســارات المتعل ــة عل ــة لإلجاب ــر آلي توفي
ــزة بشــكل مســتمر. الُمنج

توفيــر تقييــم ذاتــي يمّكــن المتعلــم مــن التحّقــق مــن تقّدمــه فــي التعليــم، ويوفــّر لــه تغذيــة . 4
راجعــة.
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ثالثا: معايير العدالة وإمكانية الوصول:

التزام التصميم بالحد االدنى من المعارف والمهارات التقنية وكفايات المتعلمين.. 1

ضمان الوصول العادل إلى المحتوى االلكتروني لجميع المتعلمين بمختلف قدراتهم.. 2

توفيــر تقنيــات مســاعدة يســهل الوصــول إليهــا مــن داخــل المحتــوى وخارجــة مــع توضيــح طــرق . 3
الحصــول عليها.

رابعا: معايير القياس والتقويم:

اختيار أدوات لقياس أهداف التعّلم لتتناسب مع أنشطة وموارد المحتوى الرقمي.. 1

وضو	 درجات تقييم المقررات االلكترونية واعالنها أول بأول.. 2

تسلسل وتنوع أدوات التقييم، ومناسبتها ألعمال المتعلمين التي يجري تقييمها.. 3

توفير فرص متعددة للمتعلمين لقياس التقدم في العملية التعليمية الخاصة بهم.. 4

ملحق 4- المعايير العلمية المعتمدة لتصميم المقررات االلكترونية 
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6. Bolliger, D.U., & Shepherd, C.E. )2010(. Student perceptions of ePortfolio 
integration in online courses. Distance Education, 31)3(, 295-314. doi.org/10
.1080/01587919.2010.513955

7. Canadian Digital Learning Research Association. )2019(. Tracking online and 
distance education in Canadian university and colleges: 2018. Retrieved from 
https://onlinelearningsurveycanada.ca/publications-2018/

8. Daly, C., Pachler, N., Mor, Y., & Mellar, H. )2010(. Exploring formative e-assess-
ment: using case stories and design patterns. Assessment and Evaluation in 
Higher Education, 35)5(, 619-636. doi.org/10.1080/02602931003650052

9. Drury, H., & Mort, P. )2015(. Engaging students in online learning environ-
ments for success in academic writing in the disciplines. In M. Deane, & T. 
Guasch )Eds(, Learning and Teaching Writing Online: Strategies for Success 
)pp.151-175(. Brill. doi.org/10.1163/9789004290846

10. Dumford, A.D., & Miller, A.L. )2018(. Online learning in higher education: Ex-
ploring advantages and disadvantages for engagement. Journal of Comput-
ing in Higher Education, 30)3(, 452-465. doi.org/10.1007/s12528-018-9179-z

11. Harden, R. M. and Lilley, P. )2018( The Eight Roles of the Medical Teacher: 
The purpose and function of a teacher in the healthcare professions. Elsevier 
Health Sciences. Available at: https://books.google.com.sa/books?id=GG-
FbDwAAQBAJ.

12. Hortsmanshof, L., & Brownie, S. )2011(. A scaffolded approach to dis-
cussion board use for formative assessment of academic writing skills. 
Assessment and Evaluation in Higher Education, 38)1(, 61- 73. doi.org. 
/10.1080/02602938.2011.604121

المراجع



93الكفاءات الخمس للتعليم اإللكتروني
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الكفـاءات الخـمــس
للتعليم اإللكتروني

يحتــاج عضــو هيئــة التدريــس عــدد مــن الكفــاءات التــي تمكنــه مــن اإلدارة 
الفعالــة وتحقيــق المخرجــات التعليميــة فــي المقــررات اإللكترونيــة ولعــل أبرزهــا 

خمــس كفــاءات أساســية هــي:
التواصل الفعال في البيئة اإللكترونية.. 1
استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم اإللكتروني.. 2
تصميم المقررات اإللكترونية.. 3
احتواء ودمج الطالب في العملية التعليمية بالتعليم اإللكتروني.. 4
تقويم مستوى الطالب بالتعليم اإللكتروني.. 5

ــاول الفصــول الخمــس لهــذا الكتــاب هــذه الكفــاءات مــن حيــث أهميتهــا  وتتن
والمهــارات واالســتراتيجيات التــي تنــدرج تحــت كل منهــا والتــي ينبغــي علــى عضــو 
هيئــة التدريــس اكتســابها واتقانهــا مــن أجــل تحقيــق المخرجــات التعليميــة للبرامــج 
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