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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

النموذج:
”النظام أو الفلسفة أو المفهوم أو األسلوب الذي تتبناه
الجامعة في تخطيط وتقديم برامج التعلم عن بعد“
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
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Organizational Model
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

التعليم العالي السعودي على أعتاب مرحلة جديدة:
التعلم اإللكتروني عن بعد!
 لماذا التعلم عن بعد؟ مؤشرات محلية و عالمية
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية عامة:

 53,1 مليون مشترك في االتصاالت المتنقلة (الجوال) في 2012
وبنسبة انتشار على مستوى السكان بلغت .%181,2
 15,2 مليون عدد مستخدمي اإلنترنت في السعودية.
 11,73 مليون عدد مشتركي خدمات النطاق العريض عبر
شبكات االتصاالت المتنقلة وبنسبة انتشار على مستوى السكان
تتجاوز .% 40
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟

مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي
 5,187,498 طالب و طالبة في التعليم العام )(2012/2011
 1,226,205 طالب وطالبة في الثانوية ((2012/2011
 460,610 معلم ومعلمة
 360,000 طالب/طالبة تخرجوا من الثانوية في 2011
 50,000 طالب وطالبة في االنتساب المطور بجامعة اإلمام
(االقتصادية.(2012 ،

 26,000 طالب وطالبة في نظام االنتساب المطور بجامعة الملك
فيصل (جريدة الرياض.(2011
4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي
المقبولون في الجامعات السعودية الحكومية للعام  1433 / 1434هـ
عدد المقاعد المتاحة في
الجامعات الحكومية

عدد الطلبة المقبولين فعليا

الذكور

175299

146.450

اإلناث

172710

152.376

اإلجمالي

348009

298.826

نسبة الطلبة المقبولين
فعليا حتى تاريخ
2012 / 12 /30

85.87%
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي

 25 جامعة حكومية
 14 كلية أهلية تمنح بكالوريوس
 6 كليات أهلية تمنح ماجستير
 10 جامعات أهلية تمنح بكالوريوس
 6 جامعات أهلية تمنح ماجستير
4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟

 مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي

التعليم األهلي  :الكليات التي تمنح بكالوريوس
تسلسل
 1كلية الباحة األهلية
 2كليات دار الحكمة األهلية

اسم الكلية

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
4/12/2015
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كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريض
كليات الرياض لطب األسنانوالصيدلة
كلية ابن سينا للعلوم الطبية األهلية
كليات القصيم األهلية
كلية البترجي األهلية للعلوم الطبية والتقنية
كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية األهلية
كلية الريادة للعلوم الصحية
كلية المعرفة للعلوم والتقنية األهلية
كليات بريدة األهلية
كلية محمد المانع األهلية للعلوم الطبية
كلية الفارابي األهلية
كليات الغد االدولية للعلوم الصحية

الموقع
جدة
الباحة
جدة
الرياض
جدة
القصيم
جدة
الخبر
جدة
الرياض
بريدة

الخبر
الرياض /جدة
الرياض /جدة  8 +مدن آخرى
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي

التعليم األهلي :الكليات التي تمنح درجة الماجستير
اسم الكلية
تسلسل
كلية إدارة األعمال األهلية
1
كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة
2
كلية الشرق العربي األهلية للدراسات العليا
3
كلية الرياض للطب والصيدلة
4
كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة
5
جامعة عفت األهلية (بنات)
6
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جدة
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أبها
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية :ازدياد الطلب على التعليم الجامعي

الجامعات األهلية التي تمنح درجة البكالوريوس
اسم الجامعة
تسلسل
جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية
1
جامعة األمير سلطان
2
الجامعة العربية المفتوحة
3
جامعة األمير محمد بن فهد
4
جامعة الفيصل
5
جامعة اليمامة األهلية
6
جامعة عفت األهلية
7
جامعة دار العلوم
8
جامعة األمير فهد بن سلطان
9
جامعة إدارة األعمال األهلية
10
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات محلية:ازدياد الطلب على التعليم الجامعي
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ مؤشرات عالمية:
 عشر قوى تؤدي إلى عالم التعلم المفتوح:











كتب إلكترونية
تعلم إلكتروني
تعلم مدمج
مصادر وبرامج مقررات تعلم مفتوحة
مستودعات كائنات التعلم
بوابات تعلم ومجتمعات معلومات مفتوحة ( (YouTube
تفاعل إلكتروني تزامني وغير تزامني
تعلم حقيقي بديل (محاكاة ،عوالم افتراضية)
اتصال في وقت حقيقي ()iPhone
شبكات تعلم شخصية )( Blogs
Curtis J. Bonk,” Indiana Univ.” The Flat World is Open: How Web Tech. Is Revolutionizing Education
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟
مؤشرات عالمية :اتجاهات دمج التقنية في التعليم

العام :

 ازدياد خبرات التعلم االفتراضية.
 مناهج فردية إلكترونية.
 ازدياد استخدام أجهزة التعلم المحمولة
Kenneth R. Stevenson (2010)National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org






اتجاه أكبر نحو تطبيقات األجهزة المتنقلة (بدالً عن .)1-1
انتشار متنامي للتدريس على الشبكة العنكبوتية.
تنامي دمج األدوات التقنية في مجالي التقويم والمتابعة.
اتساع فرص النمو المهني للمعلمين.

McCrea, Bridget , THE Journal(2010)http:/thejournal.com/Articles/2010/2/5-K12-Technology-Trends-for-2011
4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ مؤشرات عالمية:
 أهداف تقليدية للتعلم عن بعد:
إتاحة فرص التعليم الجامعي:

 األفراد الذين فاتتهم فرصة التعليم الجامعي
 الكبار ممن هم على رأس العمل
 األفراد القاطنون بعيداً عن المدينة الجامعية

4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ مؤشرات عالمية:
أهداف معاصرة للتعلم عن بعد:
مشروع الغد ( :)2010رؤية الطالب للتعلم في القرن 21
يريد طالب العصر الرقمي:

 التعلم االجتماعي
 تعلم غير مقيد
 تعلم غني رقميا ً
 مصادر تفاعلية
 مواد تتعلق باهتماماتهم
 أدوات عمل تشاركي

Social learning
Un–tethered learning
Digitally–rich learning
Interactive Resources
Relevant Content
Collaborative Tools

18 ©Project Tomorrow 2010(www.tomorrow.org( Speak Up 2009 National Findings: FETC, Virtual Conference 4/12/2015


لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ مؤشرات عالمية:
 حركة المصادر الرقمية المفتوحة:
 موقع المناهج (:(www.Curriki.org
•  45,500مصدر تربوي مفتوح ((OER
•  193دولة عضو في المنظمة
•  2.5مليون زائر للموقع سنويا ً
•  7.9مستخدم للمصادر التربوية المفتوحة
 المستودع الوطني للمقررات المفتوحة NROC
 مقررات مفتوحة من جامعات عالمية مرموقة MOOCs
 أكثر من  90%من طالب الكليات لديهم حساب في فيسبوك
)) Harvard,2011
4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ مؤشرات عالمية:
التحليل البعدي  Meta Analysisلخمسين ( (50دراسة:
 أداء طالب التعلم عن بعد أفضل بمستوى متوسط من طالب
التعليم التقليدي.
 التعلم المدمج أفضل من التعلم الكلي عن بعد.
 فاعلية التعلم عن بعد لطالب مختلفين وموضوعات مختلفة.
 لم يؤثر التعلم عن بعد بتحصيل الطالب بشكل متميز.
 فاعلية التعلم عن بعد لطالب البكالوريوس والدراسات العليا.
Means, et al., (2010). Evaluation of Evidence- Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of
Online Learning Studies. US Department of Education
4/12/2015
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لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟

 المبررات:
• المؤشرات الكمية :الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.
• المؤشرات النوعية :ظاهرة عدم وجود فروق بين التعلم وجها ً
لوجه وبين التعلم عن بعد.
• المبرر االجتماعي :التقنية في كل مكان وفي كل نشاطات البشر.
• المبرر االقتصادي؟ هل التعليم عن بعد أقل تكلفة من التعليم
التقليدي؟
4/12/2015
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

التعليم العالي السعودي على أعتاب مرحلة جديدة:
التعلم اإللكتروني عن بعد!
 ما مستوى الجاهزية؟

4/12/2015
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الجاهزية للتغيير :المكونات الرئيسة
Readiness for Change

"الجامع ا ا ا ااااعال ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ع
إيجابي ا ا االعما ا ااقعال ي ا ا ا ع ا ا ا ب ع
و زده ،عالجامعااعال ع دفنع
ؤو ااياعفا ا عال م ااا ،عو اادافقع
بح ا ا ا وع ا اانعونا ااعياعال ا ا اهنع
ا ا ا عار ع ،ي ا ا ا ال،عو نعال ا ا اؤا ع
الح ي ا ا عل ااينعها ا عيرب ا ا ع نع
يح اادلعال ح ااو  .وارم اااع،يا ا ع
وبو اطةعمن “

OD
تطوير المنظمة

ID
تطوير التعليم

DE
التعلم عن
بعد

FD
تطوير هيئة
التدريس

Khosrow-powr , M.( 2002). Web-Based
Learning p.1

4/12/2015
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التعلم عن بعد في الجامعات السعودية :مستوى الجاهزية للتغيير
Level of Readiness for Change
مستوى الجاهزية
لتغييركبير
مستوى الجاهزية
لتغيير محدود

المستوى العام للجاهزية Over all Level of Readiness

جاهزية الجامعة
OD
مستوى جاهزية هيئة
التدريس
FD
• معرفة
• اعتقادات
• قيم
• اتجاهات

مستوى جاهزية
الجامعة
OD
• سياسات
• مصادر
• بنية
• حوافز
• ثقافة

جاهزية هيئة التدريس
FD

مستوى جاهزية غير محتمل أن يتبنى تغيير

4/12/2015
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التعلم عن بعد في الجامعات السعودية :مستوى الجاهزية للتغيير
Level of Readiness for Change
مستوى
الجاهزية
لتغيير
كبير
مستوى
الجاهزية
لتغيير
محدود
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المستوى العام للجاهزية Over all Level of Readiness

جاهزية الجامعة
OD
مستوى جاهزية هيئة
التدريس
FD
• معرفة
• اعتقادات
• قيم
• اتجاهات

مستوى جاهزية
الجامعة
OD
• سياسات
• مصادر
• بنية
• حوافز
• ثقافة

جاهزية هيئة التدريس
FD

مستوى جاهزية لتبني تغيير متوسط

Abedor, A., J. & Sachs, S., J.(1978). The Relationship Between FD, OD, & ID. In: Ronald, B., Barry, L. & Dills, C. ID The State of the Art
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التعلم عن بعد في الجامعات السعودية :مستوى الجاهزية للتغيير
Level of Readiness for Change
مستوى
الجاهزية
لتغيير
كبير
مستوى
الجاهزية
لتغيير
محدود
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المستوى العام للجاهزية Over all Level of Readiness

جاهزية الجامعة
OD
مستوى جاهزية هيئة
التدريس
FD
• معرفة
• اعتقادات
• قيم
• اتجاهات

مستوى جاهزية
الجامعة
OD
• سياسات
• مصادر
• بنية
• حوافز
• ثقافة

مستوى جاهزية لتبني تغيير كبير

جاهزية هيئة التدريس
FD
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
4/12/2015
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النموذج التنظيمي Organizational Model
Single Mode
 النمط الفردي
Dual Mode
 النمط الثنائي
Consortium Mode
 نمط االئتالف
Franchise Mode
 نمط االمتياز
Brokerage University
 نمط الجامعة الوسيطة
ASC
 إئتالف خدمات أكاديمية
 إئتالف مقاصة معلومات الجامعة االفتراضية VUC

4/12/2015
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النموذج التنظيمي Organizational Model
النمط الفردي :Single Mode
جامعة تقدم إما تعليما ً تقليديا ً أو تعلميا ً عن بعد

 جامعات سعودية:
الجامعة السعودية اإللكترونية
جامعة المعرفة الدولية االفتراضية KIVU
الجامعة العربية المفتوحة

 جامعات عالمية:
الجامعة البريطانية المفتوحة OU
جامعة أثاباسكا الكندية Athabasca
جامعة جونز ( )Jonesالدولية في الواليات المتحدة

4/12/2015
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النموذج التنظيمي Organizational Model
النمط الفردي :Single Mode

 ميزات:
• هيئة تدريس قوية ومتخصصة
• غياب مقاومة نموذج جديد ومختلف للتدريس
• إمكانية الوصول إلى جمهور متنوع وعبر الحدود

 سلبيات:

•عال ،ل ةعالعاليةعل أ ينعالجامعة
•عالحاجةعإل عجيدع،بي علبراءع معةعجيدوعللب رامج
4/12/2015

30

النموذج التنظيمي Organizational Model
النمط الثنائي :Dual Mode

جامعة تقدم تعليما ً تقليديا ً وتعليما ً عن بعد
جامعات سعودية :
 تعلم مدمج :جامعة الملك خالد
 انتساب مطور :جامعات الملك عبدالعزيز واإلمام والملك فيصل وطيبة.

جامعات عالمية :
 جامعة هارفارد :مقررات تعلم مدمج
 جامعة متشجان االفتراضية  MVUالتابعة لجامعة متشجان الحكومية
 جامعة يونيتار  UNITARالماليزية وجامعة بوردو :برنامج ماجستير
 جامعة والية فلوريدا وجامعة ستانفورد :برامج ومقررات تعلم عن بعد
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النموذج التنظيمي Organizational Model

نمط االئتالف Consortium Mode
عاش اكعجامعااعو،ليااعف عائ ال عمنعخال عبوابةعإل ،ورية
ع م ّ،نعالبوابةعالطالبعمنعاخ يا عالب رامجعوالجامعةعوال،لية
الم غوبة.
عالجامعةعولينعاإل ال عه عال ع مرحعالد جةعالعلمية.
عي يح االئ ال للطالبعد ا ةعم ااعمنع  ،عمنعجامعة
ف عاالئ ال .
عيم،نع نعي،ونعاالئ ال عمحل ع وعإقليم ع وعدول .
عالجامعااعالمشا ،ةعقدع ،ونعف و العلجامعااع ليدية.
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النموذج التنظيمي Organizational Model

نمط االئتالف Consortium Mode
 إئتالف جامعات المقررات المفتوحة MOOC
إئتالف  33جامعة  :ستانفورد وبريتش كولومبيا وديوك وجون هوبكنز و
جامعات من كندا واستراليا وإسرائيل والهند وهونج كونج وسويسرا.
ساعات دراسية غيرمعتمدة ( )Non Creditنحو درجة علمية1,900,241) .
طالب من  196دولة).
اتفاق جامعة أنتيوتش  Antiochمع مزود الخدمة كورسيرا :Coursera
مقررات مفتوحة بساعات معتمدة من الجامعات المشاركة في االئتالف.
Kolowich, Steve (2012).Inside Higher Education MOOCs for Credit http://www.insidehighered.com/news/2012/10/29/coursera-strikes-mooc( licensing-deal-antioch-university
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النموذج التنظيمي Organizational Model

نمط االئتالف Consortium Mode
 إئتالف الجامعة الكندية االفتراضية  :CVUينمعهذاع
االئ ال ع( )13جامعةع،ردية.
 نظام جامعة لويزيانا LUS :حيلع دمع قعجامعااعف ع
لويزياراعب رامجع عاور علد جةعالب،الو يون.
 جامعة حكام الواليات الغربية .WGU
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النموذج التنظيمي Organizational Model

نمط االئتالف Consortium Mode
إئتالف 10جامعات أمريكية و مزود الخدمة :2 U
عجامعااعديوك،عواشرطونعف ع اراعلوين،عفارد بلا،عآلخ.
ع ديمعم ااعم وحةعف عالعامع 2013منعخال عبيئااعفصو ع
اف انية.
عي طيقعالطالبعف ع يعمنعجامعااعاالئ ال ع وعف عجامعةع
م موقةع نعيأخذعم ااعمع مدوعمنعإحدىعجامعااعاالئ ال .
Lytle, Ryan(2012)http://www.usnews.com/education/onlineeducation/articles/2012/11/15/top-universities-partner-with-online-provider-tocreate-for-credit-courses
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النموذج التنظيمي Organizational Model
نمط االئتالف Consortium Mode
 ميزات نموذج االئتالف ألعضاءه:

•ع طوي عب امجعجديدوعبا خدامعم ااعإل ،وريةعطو ياعجامعااع
ال حال .
•عالمشا ،ةعف ع وقعال علمع نعبعدعوالخدمااعاإلدا يةعو طوي عالب امجع
وال طبي ااعالم ميزو.

 ميزات نموذج االئتالف للطالب:

•عدمجعومطاب ةعم ااعمنع دوعجامعااعو وفي عمصا ي عإدا ية.
•عد ا ةعم عمنعإحدىعجامعاا االئ ال ( لمعي ر عللطالبعد ا هعمنعع
جامع ه) ور لهعإل عب رامجه.
•عبا طا ةعطالبعال ارويةع(  16+رة) د ا ةعم ااعلينعلياعم طلبااع
4/12/2015
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اب ة.

نمط االمتياز :Franchise Mode
تعاقد جامعة محلية مع مزود أجنبي لخدمة التعلم عن بعد:
• الجامعة المحلية مسؤولة عن القضايا اللوجستيه ودعم الطالب واإلدارة.
• نموذج تجاري يقسم العوائد بين الطرفين (جامعة رومانيا المفتوحة).

 ميزات :
• ال يتطلب خبرات محلية كبيرة للبدء بالبرنامج.
• يمكن تكييف البرنامج لالتجاهات والمتطلبات الدولية مما يسهل اعتماده.
• يمكن دعمه على المستوى الدولي فنيا ً وماليا ً.

سلبيات :
• صعوبة تكييفه لخدمة الحاجات على المستوى المحلي.
• ربما ال يكون منسجما ً مع آلية ضمان الجودة على المستوى المحلي.
• تستخدم الجامعة المحلية مواد برنامج تعلم عن بعد طوره مزود أجنبي
• ربما يكون أكثر تكلفة من البرامج المحلية.
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النموذج التنظيمي Organizational Model

نمط الجامعة الوسيطة Brokerage Mode
عجامعةع بطعبش ا،ةعمقعجامعةع( وعمؤ ة) و يطة.
عحل ةعوص عبينعالطالبعوالجامعةعال ع دمعالب رامجعالد ا ع
عععللطالب.
عالجامعةعالو يطةع مرحعالد جةعالعلميةعبعدعإ،ما عالطالبع
عععب رامجالعد ا يالعمنعجامعةعمع مدو.
عالجامعةعاالف انيةعال و يةع( )SVUم ا عليذاعالروععمنع
ععالرمطعال رظيم .
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النموذج التنظيمي Organizational Model
إئتالف خدمات أكاديمية:

ع بطعجامعااع علمع نعبعدعإل ،وريال،عو ديمعخدمااعم ،زيةعوع
ال ر يقعبينعهذهعالخدماا.
إئتالف مقاصة معلومات الجامعة االفتراضية:

عالعي دمعهذاعاالء ال عخدمااعم ،زية،عوالعيمرحعد جاا
عع لميةعوارماعيوف عف طعمعلومااعو وابط ( )Linksلجامعاا
ععاف انيةعمع مدو.
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النموذج التنظيمي Organizational Model

تنظيم هيئة التدريس عن بعد
 هيئةع د ينعخاصةعللجامعةعاإلل ،وريةع(الرمطعال دي)
ععهيئةع د ينعم غةع،ليعالعلل عليمع نعبعدع وعجزئيالع وعمنع،ال ال ي ين.
 عاقدعجامعااعال علمع نعبعدعمقع ناءعهيئةع د ينعمنعخا جع
الجامعة،ع وعمنعخا جعالدولةعر يا.
 هيئااع د ينعوم ا ديعمد ينعف عدو ع خ ىع وعمراطقعآخ ى
منعالدولةعر ياعحيلع واجدعفيياعم ا،زعد ا ةع ابعةعللجامعة
(يوري ا عالماليزيةعوجروبع،ويرزالردعاال الية).
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النموذج التنظيمي Organizational Model
الحالة السعودية:

 نمط ثنائي :تعليم تقليدي وتعلم عن بعد
 نمط فردي:
• الجامعة السعودية اإللكترونية.
• جامعة المعرفة الدولية االفتراضية
• الجامعة العربية المفتوحة
 تنظيم هيئة التدريس:
• أعضاء هيئة تدريس في الجامعة نفسها يدرّسون المقررات
• توفر عمادات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالتعاون مع
4/12/2015
عمادات التعامالت اإللكترونية خدمات الدعم الفني.
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النموذج التنظيمي Organizational Model
الحالة السعودية :أسئلة
 ما النمط التنظيمي األكثر مالءمة لبرامج التعلم اإللكتروني عن
بعد في الجامعات السعودية؟
• فردي؟
• ثنائي
• إئتالف؟
 جامعات وكليات خاصة تقدم تعلما ً عن بعد؟
 عقد شراكات مع جامعات عالمية في قضايا التدريس وتطوير
المقررات؟
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النموذج التنظيمي Organizational Model
الحالة السعودية :أسئلة
الجامعة السعودية اإللكترونية مظلة لبرامج التعلم عن بعد في
الجامعات السعودية:
• شهادة باسم الجامعة السعودية اإللكترونية؟ أم الجامعة األم التي تقدم
البرنامج؟
• هيئة التدريس من الجامعة األم؟ أم من جامعات مختلفة؟
• برامج موحدة أم مختلفة؟
 تعزيز المركزية أم تشجيع المرونة والالمركزية والتنافس
األكاديمي؟
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد

النموذج
البيداغوجي
التعلم
اإللكتروني عن
بعد
اإلدارة والتنظيم
والسياسات

التقنية والشبكات

التعلم اإللكتروني عن بعد :مزيج من التقنية واإلدارة وعلم التدريس
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد

النموذج البيداغوجي” :علم التدريس :مجموعة المبادىء
المعتمدة على البحث حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد و
تصميم التدريس وتطويره وتوصيله للمستفيدين في ضوء
تلك المبادىء“.
Clark ,R.C.& Mayer, R.E.( 2010 ). E-Learning and the Science of Instruction. p.33
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
األساس النظري لتصميم مقررات التعلم اإللكتروني عن بعد
السلوكية
Behaviorism

المعرفية
Cognitivism

التعلم
عن بعد

البنائية
Constructivism

التواصلي الشبكي
Connectivism
47

Direct Instruction تدريس مباشر

السلوكية
Behaviorism

تدريس غير
مباشر
In-Direct
Instruction

البنائية
Constructivism

التعلم
عن بعد

المعرفية
Cognitivism

التواصلي الشبكي
Connectivism

التعلم عبر الشبكات
48

Learning & Knowing in Networks

معالجة
المعلومات
Information
Processing

النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
.1النموذج السلوكي للتعلم عن بعد
 نقل المعلومات من المعلم أو المصدر إلى المتعلم بوسيلة ما.
 دور المتعلم هو استقبال المعلومات وتفسيرها و تخزينها.
 يوفر تعليما ً يتسم بالفاعلية والكفاءة واالنسجام بين األهداف
والنشاطات والتقويم.
Smith & Ragan (1999). Instructional design.
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد

 .2النموذج المعرفي للتعلم عن بعد :نظرية معالجةالمعلومات:
 توجيه عملية معالجة المعلومات في الذاكرة قصيرة األمد.
 تفعيل نظرية العبء المعرفي :Cognitive Load Theoryالمعالجة
العرضية و الجوهرية و التوليدية للمعلومات.
 تقليل العبء المعرفي على الذاكرة قصيرة األمد ومساعدة المتعلم على دمج
المعلومات في الذاكرة طويلة األمد من خالل:
 اختيار المعلومات المهمة في المقرر.
 دمج المعلومات السمعية والبصرية في الذاكرة قصيرة األمد مع المعرفة
الموجودة في الذاكرة طويلة األمد.
Clark ,R.C.& Mayer, R.E.( 2010 ). E-Learning and the Science of Instruction.
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
 .3النموذج البنائي للتعلم عن بعد
 بناء المتعلم للمعرفة (وليس مجرد استقبالها) من خالل تفاعله
مع المواد التي يتعلمها.
Individual Constructivism
 البنائية الفردية
Social Constructivism
 البنائية االجتماعية
Contextual Constructivism
 البنائية السياقية
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد

 .4النموذج التواصلي/الشبكي للتعلم عن بعد
 التعلم هو عملية بناء شبكات من المعلومات والتواصل والمصادر
وتطبيقها في حل المشكالت.
 دور المتعلم ليس حفظ المعلومات ،وإنما امتالك المقدرة على
الوصول إلى المعرفة وتطبيقها عند الحاجة إليها زمانا ً ومكانا ً.

Siemens, G.(2008). Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers.
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
الحالة السعودية :أسئلة

أي نموذج ينبغي تبنيه؟

يؤثر النموذج البيداغوجي على
الطريقة التي تنقل بها المعلومات
للمتعلم.
 يؤثر على الطريقة التي يبني بها
المتعلم معرفته الجديدة.

السلوكية؟
Behaviorism

المعرفية؟
Cognitivism

التعلم
عن بعد

البنائية؟
Constructivism

Sherry, L. (1996). Issues in Distance Learning. International
Journal of Educational Telecommunications, 1 (4), 337-365).

التواصلي الشبكي؟
Connectivism
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
الحالة السعودية :أسئلة
 الحاجة قائمة لنماذج متنوعة لتوجيه عملية تصميم مقررات
التعلم عن بعد:
 النموذج السلوكي:
• التعلم الفردي
•عالميا ااعاأل ا ية  Basic Skillsالمطلوبةعل علمع ل .
•عالمح وىعال اباعالمح،م .Well-Structured Domain
•عالميا ااعالمجزوعو الجعالنع علدىعالم علم.
•عالطالبعالذينعلدييمعحافزع ا علل علم.
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
الحالة السعودية :أسئلة
 الحاجة قائمة لنماذج متنوعة لتوجيه عملية تصميم مقررات
التعلم عن بعد:
 النموذج المعرفي :أمثلة:
• االنتباه واإلدراك:
 تصميم المرئيات Visual Design
 تصميم الشاشة Screen Design
• تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية:الترميز الثنائي Dual Coding
• تصميم الحافز Motivation Design
• مساعدة المتعلم على تطوير نماذج ذهنية Mental Models
4/12/2015
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
الحالة السعودية :أسئلة
 الحاجة قائمة لنماذج متنوعة لتوجيه عملية تصميم مقررات
التعلم عن بعد:
 النموذج البنائي :أمثلة
• مالئم لتعلم مهارات التفكير العليا وأسلوب حل المشكلة.
• مالءم لمحتوى غير محكم (.)Ill-Structured Domain
• مالءم لمتعلمين لديهم حافز ضعيف للتعلم.
• تعلم أصيل  ،Authentic Instructionتعاوني ،نشط.
• اختيارات المتعلم
• تفكير تأملي Learner Reflection
4/12/2015
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النموذج البيداغوجي :جودة تصميم مقررات التعلم عن بعد
الحالة السعودية :أسئلة
 الحاجة قائمة لنماذج متنوعة لتوجيه عملية تصميم مقررات
التعلم عن بعد:
 النموذج التواصلي الشبكي:
• تنمية مقدرة المتعلم على فهم العالقات بين المجاالت واألفكار
والمفاهيم ،ولذا يناسب الدراسات البينية Interdisciplinary
• إتاحة البناء الفوري والمرن للمعرفة وتطبيقها في حل
المشكالت المستجدة.
Siemens, G.(2008). Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
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النموذج االجتماعي Social Model

 الجمهور المستهدف من برنامج التعلم عن بعد.
 مدى قبول الجمهور المستهدف والمجتمع بقطاعيه العام
والخاص لمخرجات برامج التعلم عن بعد.
 الحصول على قبول المجتمع لخريجي برامج التعلم عن بعد.
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النموذج االجتماعي Social Model

الجمهور المستهدف:
:
 تركيز على المتعلمين الكبار(أهداف تقليدية).
 ازدياد الراغبين من خريجي الثانوية في التعلم عن بعد.
 أهداف تتعلق بتلبية حاجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم.
 جونز الدولية ( (Jonesوفينكس ( :)phoenixبرامج للمتعلمين
الكبار.
 الجامعة الكندية االفتراضية ويونيتار ) )UNITARالماليزية
والسورية االفتراضية :برامج لجمهور متنوع يشمل خريجي
الثانوية.
4/12/2015
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النموذج االجتماعي Social Model
خصائص الجمهور المستهدف:
:

طالب التعليم الجامعي في عصر المعرفة يفضلون:
 الب امجعال صي و
عال علمع نعط يقعالعم عوالمحاولةعوالخطأ
عالطبا ةعبداللعمنعال ،ابةعاليدوية
عب امجعوم ااعم رة
عالبحلع نعالمعلومااعوالرماذجعالم ئية
 التعلم من المنزل
Howell, S L. ,et al., (2003).Thirty-two Trends Affecting Distance Education: An Informed Foundation for Strategic Planning,
Online Journal of Distance Learning Administration,Volume,VI,Number,II.
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النموذج االجتماعي Social Model
خصائص الجمهور المستهدف:
:

خصائص الطالب في عصر المعرفة:

عم د وع ل عالعم ع ل عميامعم عددوعبداللعمنعميمةعواحدو.
ع ني عال علمعمنعالصو عوالصواعوال يديوعبداللعمنعالرصوصعالم ،وبة.
ع ني عال علمعمنعالرشاطااعال ا ليةعم عددوعالشب،اا.
ع ني عالعم عف عف يق
عميا ااعال ص ح
عال علمعغي عالخط
Oblinger & Oblinger(2005) , Raines (2002), Veen (2004), Cited in: Mason, R. & Rennie, F. (2008). E-learning and Social Networking
Handbook.
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النموذج االجتماعي Social Model
 قبول المجتمع لمخرجات التعلم الجامعي عن بعد:

 اعتماد الجامعة وبرامجها من قبل هيئة رسمية معروفة.
 ربط برامج التعلم عن بعد بجامعات ذات سمعة مرموقة.
 تقديم برامج مشابهة في جودتها وهيئة تدريسها لبرامج التعلم
وجها ً لوجه.
 تطبيق ممارسات قطاع األعمال بالنسبة للجودة والمعيارية.
 التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تقديم برامج تلبي
احتياجاته
 مالءمة البرامج للدراسة بواسطة تقنيات الشبكة العنكبوتية.
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النموذج االجتماعي Social Model
الحالة السعودية:

 تقبل الجامعات السعودية ذات النموذج الثنائي خريجي المرحلة
الثانوية.
 تقبل الجامعات السعودية ذات النموذج الفردي خريجي الثانوية
والموظفين.
 استخدام مسمى ”االنتساب المطور“ للحصول على قبول
المجتمع.
4/12/2015
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النموذج االجتماعي Social Model
الحالة السعودية :أسئلة

هل تتاح برامج التعلم عن بعد:

• لكل الراغبين في التعليم الجامعي؟ أم خريجي الثانوية فقط؟
• لطالب الثانوية (مقررات ليس لها متطلبات سابقة)؟
• لجمهور محلي ،إقليمي ،عالمي؟
• كيف يمكن التعامل مع جمهور طالبي متنوع االهتمامات
والمهارات التقنية؟
4/12/2015

65

قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
4/12/2015
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النموذج األكاديمي Academic Model

 البرامج والمناهج األكاديمية.
 الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة.
 أسلوب تطوير مقررات التعلم اإللكتروني عن بعد.

4/12/2015
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النموذج األكاديمي Academic Model

 البرامج والمناهج األكاديمية:
مهارات معرفية

 تقدم أغلب جامعات التعلم عن بعد برامج
دراسية متنوعة.
 تقدم بعض الجامعات برامج محددة:إدارة
األعمال وتقنية المعلومات والتربية
والدراسات االجتماعية والصحية.
Schofield, 1999, cited in: Janeck, 2001. Virtual Learning is
Becoming Reality. ERIC (ED 456820).

4/12/2015

Cognitive Skills:
Knowing What

مهارات حركية
Motor Skills:
Knowing
How

التعلم
عن بعد
مهارات وجدانية
Affective Skills

68

النموذج األكاديمي Academic Model
الدرجات العلمية:
 تقدم بعض جامعات التعلم عن بعد جميع الدرجات العلمية
تقريبا ً بما في ذلك درجة الدكتوراه.
 تقدم أغلب جامعات التعلم عن بعد درجات الدبلوم والبكالوريوس
وشهادات مهنية.
 عدد أقل يقدم درجة الماجستير ،والقليل جداً يقدم درجة الدكتوراه.
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النموذج األكاديمي Academic Model
 أسلوب تطوير مقررات التعلم اإللكتروني عن بعد:

مصدر المقررات:
 داخلي

In-House

 خارجي Out-Source
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النموذج األكاديمي Academic Model
 أسلوب تطوير المقررات:

 أسلوب الفريق
 أسلوب الفريق متعدد التخصصات
 النموذج التحويلي
 نموذج الخبير التربوي
 أساليب خط التجميع
الصالح ،بدر بن عبد هللا ( )2002متغيرات التصميم التعليمي المؤثرة في نجاح برامج التعليم عن بعد ،مجلة جامعة الملك سعود ،م ،)1( ،14ص ص .46-1
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النموذج األكاديمي Academic Model
الحالة السعودية:
البرامج األكاديمية:
 انتساب مطور
 مناهج وبرامج دراسية مناظرة لبرامج التعليم وجها ً لوجه.
 )%25( باألسلوب التزامني.
 طمأنة القطاعين العام والخاص والطالب من حيث جودة التعلم
عن بعد.
 إكساب برامج التعلم عن بعد سمعة الجامعة األم.
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النموذج األكاديمي Academic Model
الحالة السعودية:
الدرجات العلمية:
 جميع الجامعات السعودية (بنوعيها الثنائي والفردي) تمنح درجة
بكالوريوس.
 الجامعة السعودية اإللكترونية تقدم بكالوريوس وماجستيرإلدارة
األعمال.
 الجامعة العربية المفتوحة تقدم برامج بكالوريوس وبرنامج دبلوم
تربية.
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النموذج األكاديمي Academic Model
الحالة السعودية:
أسلوب تطوير المقررات:
 مصدر خارجي :الجامعة العربية المفتوحة تستخدم مقررات الجامعة
البريطانية المفتوحة.
 مصدر داخلي :تطور الجامعات السعودية األخرى (النموذج الثنائي )
مقرراتها داخليا ً إما من قبل كل عضو هيئة تدريس أو بمساعدة عمادة
التعلم عن بعد.
 المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد :تطوير مقررات،
تدريب هيئات التدريس  ،مكنز.
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النموذج األكاديمي Academic Model
الحالة السعودية:

 برامج التعلم عن بعد في الجامعات السعودية نسخ متطابقة.
 تكرر البرامج التقليدية بدالً من تقديم طيف متنوع من البرامج
لمقابلة حاجات سوق العمل.
 عملية تطوير المقررات مكلفة نظراً لعملية التكرار

4/12/2015
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النموذج األكاديمي Academic Model

الحالة السعودية :أسئلة
البرامج األكاديمية :هل ينبغي تقديم برامج؟
• تقليدية أم جديدة وفريدة؟
• موحدة أم متنوعة؟
• للتطوير المهني؟

الدرجات العلمية :هل ينبغي االكتفاء ببرامج؟
• بكالوريوس؟
• أم تقديم دراسات عليا؟ ودبلوم؟ ومقررات معتمدة؟

 تطوير المقررات:مسؤولية من؟
• عضو هيئة التدريس يطور المقرر؟
• فريق المقرر للتخصصات المختلفة؟
• تطوير داخلي؟ أم خارجي؟
4/12/2015كيفية معالجة التطوير المتكرر للمقررات؟
•
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
4/12/2015
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النموذج المهني Professional Model
التطوير المهني لهيئة التدريس عن بعد
يتطلب نظام التعليم عن بعد من عضو هيئة التدريس أن:
 ينظر إلى المقرر الدراسي بطرق جديدة و مختلفة.
 يتحول من مزود المعرفة إلى ميسّر و مدير لها.
 يطور فهما ً و تقديراً ألسلوب حياة المتعلم عن بعد.
 يتعلم التدريس دون التحكم البصري و التلميحات البصرية.
 يطور مهارات تدريس مختلفة.
 يوظّف وقتا ً معتبراً لتطوير مواد التعليم عن بعد.
 يوظّف أساليب اتصال مختلفة بالمتعلمين عن بعد.
 ييسّر استقاللية المتعلم.
4/12/2015 
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النموذج المهني Professional Model
التطوير المهني لهيئة التدريس عن بعد :تشجيع المشاركة الواسعة:

 استقطاب المتبني المبكر
Incentives
 تأسيس نظام حوافز و اإلعالن عنه
Technical Support
 توفير دعم فني
Instructional Support
 توفير دعم تعليمي
 عرض المزايا النسبية للتعليم عن بعد Relative Advantages
Triability
 إمكانية التجريب في بيئة آمنة
Early Adopters
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النموذج المهني Professional Model
الحالة السعودية :التطوير المهني:
 عمادات تطوير المهارات.
 وحدات التعلم اإللكتروني في الكليات.
 تدريب في جامعات أجنبية.
 مدربون من جامعات عالمية.
 ورش عمل وتدريب وجها ً لوجه في ساعات الدوام الرسمي
وأحيانا في الفترات المسائية.
عالم ،زعالوطر علل علمعاإلل ،ور عوال عليمع نعبعد.
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النموذج المهني Professional Model
الحالة السعودية :أسئلة









استقطاب المتبني المبكر
Incentives
تأسيس نظام حوافز و اإلعالن عنه
Technical Support
توفير دعم فني
Instructional Support
توفير دعم تعليمي
عرض المزايا النسبية للتعليم عن بعد Relative Advantages
Triability
إمكانية التجريب في بيئة آمنة

Early Adopters
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النموذج المهني Professional Model
أسئلة
:
السعودية
الحالة
معالجة القضايا التالية:
 معالجة القضايا التالية:
• الحوافز  Incentives؟
• االهتمامات الخاصة بالتعويض Compensation؟
• العبء التدريسي؟
• تقويم التعليم عن بعد العتبارات الترقية و التثبيت Promotion & Tenure؟
• قوانين الملكية الفكرية الخاصةعبالم ااعال عيطو هاع ناءعهيئةعع
ععال د ين
• االهتمامات الخاصة باألمن الوظيفي Security؟
• التغيير في الدور والعالقات الشخصية؟
• األكبر أو األصغر عمراً Seniors or Juniors؟
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
4/12/2015
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النموذج التقني Technological Model
 النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟
 نظم إدارة التعلم في الجامعات السعودية.
عالط قعاألفن عل وفي عالبرامج واألدوات التقنية لبرامج
التعلم عن بعد في الجامعات السعودية.

4/12/2015
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النموذج التقني Technological Model

النموذج التقني والنموذج البيداغوجي:

أيهما يأتي أوالً ؟
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النموذج التقني Technological Model
النموذج التقنيي والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟

 نتائج البحث العلمي:
• الطريقة التي تستخدم بها التقنية أكثر أهمية مقارنة بالتقنية التي
يتم اختيارها.
• استخدام تقنيات متعددة أكثر فاعلية من تقنية واحدة.
• عدم تبني تقنية تتطلب تكلفة عالية لتشغيلها في غياب االعتبار
للسياق التعليمي والنموذج البيداغوجي وحاجات المتعلمن.
• البحث:
 درجة التفاعلية ال تؤثر باألداء دائما ً ولكنها تؤثر برضا المتعلم.
 حجم التفاعلية ال يؤثر بمخرجات التعلم.
4/12/2015
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النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟
معايير اختيار التقنيات Technology Selection Criteria

2006
4/12/2015
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النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟
معايير ختيار التقنيات Technology Selection Criteria

 قضايا مهمة الختيار تقنيات التعليم عن بعد :تحديد:
• المعرفة والمهارات المطلوبة
• أدوات التقويم والقياس
• مستوى التفاعل المطلوب didactic versus dialectic
• استراتيجيات التعليم
• مستوى التعقيد لمحتوى المقرر
• معدل التغيير في المحتوى
• عدد المتعلمين وخصائصهم توزيعهم الجغرافي
• مستوى البنية التقنية
• درجة الحضور االجتماعي
• التكلفة

88 Holden, Jolly T. & Westfall, Philip J.(2006). An Instructional Media Selection Guide For Distance Learning. USDLA4/12/2015

النموذج التقني Technological Model
النموذج التقني و النموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟
بيئة التعليم
عن بعد

تزامنية

غير تزامنية

المتعلم

بيئة التعلم عن بعد :بعدان رئيسان
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النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟
الئحة التعليم عن بعد:
 25%اتصال تزامني ؟

بيئة التعليم
عن بعد

تزامنية

غير تزامنية

استراتيجية
التدريس
• بنائية اجتماعية
• تواصلي شبكي
• تعلم بمجموعات
موجهة
• مناقشة
ّ
• عصف ذهني
4/12/2015آلخ
•

• سلوكي
• معرفي
• عرض عملي
• محاكاة  /نمذجة
• تدريبات وممارسات
• تدريس خصوصي
•آلخ
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النموذج التقني Technological Model
النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟

مواءمة التقنية واستراتيجيات التدريس :مثال:
تقنيات غير تزامنية
•تدريس ال تزامني على الشبكة
العنكبوتية WBI

•تعليم بمساعدة الحاسوب CBI

استراتيجيات تعليم مناسبة
•محاضرة  /عروض
•محاكاة /نمذجة
•تمرينات /تدريبات  /تدريس خصوصي
•دراسة حالة /لعب الدور
•محاضرة /عروض  /محاكاة /نمذجة
•تمرينات /تدريبات  /تدريس خصوصي

•بث تسجيالت صوتية /أقراص رقمية

•محاضرة

•بث تسجيالت فيديو /أقرص رقمية

•محاضرة /دراسة حالة /شروحات
91
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النموذج التقني Technological Model
النموذج التقني والنموذج البيداغوجي :أيهما يأتي أوالً ؟

مواءمة التقنية واستراتيجيات التدريس :مثال:

تقنيات تزامنية

استراتيجيات تعليم مناسبة

•محاضرة  /مناقشة
•تدريس تزامني على الشبكة
العنكبوتية  / WBIمؤتمرات ويب تزامنية •محاكاة /دراسة حالة
•عروض
•مؤتمرات فيديوعن بعد VTC
•محاضرة /عروض  /محاكاة
•عصف ذهني /دراسة حالة /لعب الدور
•مؤتمرات سمعية AC
موجهة /عصف ذهني
•محاضرة /مناقشة
ّ
4/12/2015
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النموذج التقني Technological Model
الحالة السعودية

نظم متنوعة إلدارة التعلم:

 بالك بورد  : Blackboardجامعااعالملكع عودعوالملكعفيص ع
عععوالملكعخالدعورج انعوالدمامعواألمي وعرو وعبراع بدال حمن.
 تدارس  : Tadarusجامعة عاإلمام
 إيميس  : EMESجامعة الملك عبدالعزيز
 جسور  : JUSURجامعات طيبة وجازان والجوف
 مودل  : Moodleالجامعة العربية المفتوحة

4/12/2015
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النموذج التقني Technological Model
نظام موحد إلدارة التعلم:

عي ل ع ،ل ةعالش اء.
عيي ّ ع ل عالطالبع واءعالمر ظمينع وعالذينعيد ونع نعبعدع
االر ا عبينعالجامعااعو دمعالحاجةعإل عال أقلمعمقعرظامعإدا وع
علمعجديد.
عيي ّ ع ل ع ناءعهيئةعال د ينعاالر ا عبينعالجامعااعو دمع
الحاجةعإل عال أقلمعمقعرظامعإدا وع علمعجديد.
عيي ّ ع مليةعالش ا،ةعبينعالجامعااعف ع طوي عم ااعال علم
اإلل ،ور عو باد عهذهعالم ااعفيماعبيريا.
عمشا ،ةعالجامعااعف عالمصاد عالبش ية.
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النموذج التقني Technological Model
الحالة السعودية :أسئلة:

 أي الطرق أفضل لتوفير البرامج واألدوات التقنية لبرنامج
التعلم عن بعد؟
•عالش اء
•ع طوي عمحل ع
•عا خدامعب امجعم وحةعالمصد
عماعم ب عال ريااعالم ر لةعف عال علمع نعبعد
 كيف يمكن دمج الوسائط االجتماعية في المنظومة التقنية
للتعلم عن بعد؟
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قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد
Critical Issues in E-Learning Distance Education Model

 محاورالمحاضرة:
 لماذا التعلم عن بعد في السعودية؟ وما مستوى الجاهزية؟
 قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد:
Organizational Model
• النموذج التنظيمي
Pedagogical Model
• النموذج البيداغوجي
Social Model
• النموذج االجتماعي
Academic Model
• النموذج األكاديمي
Professional Model
• النموذج المهني
Technological Model
• النموذج التقني
Quality Model
• نموذج الجودة
4/12/2015

96

نموذج الجودة Quality Model
تعريف الجودة:

”الجودوع( :)Qualityمجمو ةعمنعال مااعوالخصائصع
لل لقعوالخدمااعال اد وع ل ع لبيةعاح ياجااعمحددو“
(الجمعيةعاألم ي،يةعللجودو :عالمدي ن2004 ،م)5،
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نموذج الجودة Quality Model
 تاريخيا ً واجه التعلم عن بعد :اتجاهات سلبية

 مخرجات ضعيفة:
 نسبة تسرب عالية
 تعلم من الباب الخلفي ((Wedemeyer, 1981
 مطاحن الشهادات الرقمية ((Nobel, 2001
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نموذج الجودة Quality Model


تاريخيا ً واجه التعلم عن بعد :اتجاهات إيجابية:

% 62 من قيادين أكاديميين في  4,491مؤسسة تعليم عالي
في الواليات المتحدة:
التعلم عن بعد يساوي أو يتفوق على التعلم وجها ً لوجه.
S-C Sloan Consortium, 2006

يوجد دليل قوي جداً على أن التعلم اإللكتروني عن بعد يساوي
بفاعليته فاعلية التعلم التقليديRunnels et al., 2006, cited in: Clark & Mayer, 2011 .

حجم األثر في تحليل بعدي ( 313دراسة) :ال فروق في
التحصيل بين التعلم وجها ً لوجه والتعلم اإللكتروني عن بعد.
.
4/12/2015
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نموذج الجودة Quality Model
نموذج سلوان S-C Sloan Consortium, 2005
 .1فاعلية التعلم  :Learning Effectivenessجودة التعلم عن بعد مساوية
على األقل لجودة التعلم وجها ً لوجه.
 .2الفاعلية – التكلفة واإللتزام المؤسسي :



دعم وتحسين مستمرين لجودة برنامج التعلم عن بعد وتقليل التكلفة.
برنامج التعلم عن بعد أقل تكلفة من خيار استراتيجي آخر ويحقق الفاعلية.

 .3اإلتاحة  :Accessسهولة الحصول على فرص التعلم عن بعد
 .4رضا الطالب  :Students Satisfactionتحقيق رضا الطالب عن خبرة
التعلم عن بعد.
 .5رضا هيئة التدريس  :Faculty Satisfactionتحقيق رضا هيئة التدريس
عن خبرة التعلم عن بعد.
4/12/2015

100

نموذج الجودة

Quality Model

نموذج النظام لتحقيق الجودة Alfred P., 2003

 المدخالت :Inputع حديدعمدىعجودوعالمصاد عالبش ية
وال رية الم خدمة.
 العملية  :Processحديدعماعيحدلعإ راءع ر يذعالب رامجعوما
عععيرب ع نعيحدلعول،رهعالعيحدل.
 المخرجات :Outputsع ي عال أ ي عاآلر ع وعالمباش
للب رامج.
 التأثير  :Impactويمعالر ائجعطويلةعالمدىعومدىعم ابلة
حاجااعالطالبعو عالب رامجع ل عالمج مق.
101 Rovai .A.P. (2003). A practical Frame work for evaluating Online Distance Education Programs. Internet and Higher Education 6 4/12/2015

Quality Model نموذج الجودة
: نماذج تقويم جودة برامج التعلم اإللكتروني عن بعد
IHEP’s 24 Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education (2000)
Bate’s ACTIONS Model of Quality (2000)
WCET’s Best Practices for Electronically Offered Degree and Certificate
Programs (2001)
Khan’s Eight Dimensions of e-Learning Framework (2001)
Frydenberg’s Quality Standards in e-Learning (2002)
Sloan Consortium’s Five Pillars of Quality (2002)
Lee and Dziuban’s Quality Assurance Strategy (2002)
Lockhart and Lacy’s Assessment Model (2002)
CHEA’s Accreditation and Quality Assurance Study (2002)
Osika’s Concentric Model (2004)
Moore and Kearsley’s Assessment Recommendations (2005)
Haroff and Valentine’s Six–Factor Solution (2006)
Chaney, Eddy, Droman, Glessner, Green, and Lara-Alecio’s Quality Indicators
(2009)
102

Shelton, Kaye (2011). A Review of Paradigms for Evaluating the Quality of Online Education Programs. Online
Journal of
4/12/2015
Distance Learning Administration, Volume IV, Number I, http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring141/shelton141.html

Quality Model نموذج الجودة
ً مجاالت معايير جودة التعلم اإللكتروني عن بعد األكثر شيوعا
Domains of Distance Education Quality Standards

االلتزام المؤسسي والدعم والقيادة
التدريس والتعلم
دعم هيئة التدريس ودعم
الطالب وتطوير المقررات

التقنية والتقويم والتقدير
التكلفة-الفاعلية
واإلدارة والتخطيط
رضا هيئة
التدريس
والطالب
آخرى
103
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نموذج الجودة Quality Model
المؤشرات األكثر شيوعا ً في أدبيات جودة التعليم عن بعد )(Chaney et al., 2009
مؤشر األداء
المعيار
فاعلية التدريس والتعلم

تفاعل المدرس والطالب ،تغذية راجعة فورية ،احترام تنوع
طرق التعلم

دعم الطالب

خدمات دعم الطالب ،تحليل دقيق للمتعلمين

التقنية

خطة تقنية لضمان توثيق الجودة ،تقنيات وأدوات مناسبة،
تقنية موثوقة

تطوير المقررات والتصميم
التعليمي

إرشادات لبنية المقررات ،أساليب تعلم نشطة ،تطبيق
اإلرشادات في تطوير المقررات ومراجعة المواد التعليمية

دعم هيئة التدريس

خدمات دعم هيئة التدريس

التقويم والتقدير

تقويموتقدير البرنامج

األثر المؤسسي والمنظماتي دعم مؤسسي و المصادر المؤسساتية ،مبرر قوي للتعليم
عن بعد منسجم مع رسالة المؤسسة
Shelton, Kaye (2011). A Review of Paradigms for Evaluating the Quality of Online Education Programs. Online Journal of Distance
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نموذج الجودة Quality Model
جودة التصميم التعليمي لمقررات التعلم اإللكتروني:

 في بيئات التعلم اإللكتروني عن بعد ،يتأثر تعلم الطالب بجودة
المقررات وجودة التدريس عن بعد.
 أداء الطالب في مقررات التعلم عن بعد المصممة بشكل جيد
والتي تم تدريسها بشكل جيد كان أكثر فاعلية وتميزاً من أداء
الطالب في المقررات التي لم يتم تخطيطها وتدريسها بعناية.
Clark & Mayer, (2010). E-Learning and the Science of Instruction p.13
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نموذج الجودة Quality Model
 .1جودة عملية التصميم التعليمي
 .2أهداف المقرر ومتطلباته
 .3المحتوى اإللكتروني
 .4تصميم الحافز
مجاالت جودة
التصميم التعليمي
لمقررات التعلم
اإللكتروني

 .5استراتيجيات التعليم
 .6التفاعل والتغذية الراجعة

ID Process
Learning Objectives

E-Content
Motivational Design
Instructional Strategies
Interactivity & Feedback

 .7تصميم الشاشة وواجهة التطبيق Screen &Interface Design

 .8تقنيات التعلم اإللكتروني

E-learning Technologies

 .8تقويم أداء المتعلم

Performance Evaluation

 .10تقويم فاعلية المقرر
الصالح ،بدر بن عبدهللا (1431هـ)

Course Evaluation

نموذج الجودة

Quality Model

 .1جودة عملية التصميم التعليمي :مثال:
التقدير
المعايير ومؤشرات األداء
 1-1طٌبقت عملية منهجية
منظمة ( Systematic
 )Processفي تصميم
المقرر وتطويره لمقابلة
حاجات المتعلمين ضمن
خصائص وبيئات فريدة:

وزن األهمية

مؤشرات األداء

تقدير قيمة المعيار

عالية معتدلة متواضعة متحقق معدوم 1 2 3 4 5

مـــــؤشـــرات اآلداء

 1-1-1طٌ ّور المقرر بناء
على تحليل الحاجات لتقرير
مدى مالءمته للتدريس
الشبكة
على
والتعلم
العنكبوتية
 4/12/2015الصالح ،بدر بن عبدهللا (1431هـ) معايير التصميم التعليمي لمقررات التعلم اإللكتروني.
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نموذج الجودة Quality Model
الحالة السعودية

 الئحة التعليم عن بعد )25( :مادة تنظم مشاريع التعليم عن بعد
في الجامعات الحكومية واألهلية ولكنها لم تحدد معايير تفصيلية
للجودة.
عالييئةعالوطريةعلل ويمعواال مادعاأل،اديم
عالجامعااعال عوديةعلديياعوحدااعخاصةعبالجودوعواال مادع
ععاأل،اديم .
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نموذج الجودة Quality Model
الحالة السعودية :أسئلة
 كيف نضمن جودة التعلم عن بعد كنوع مختلف من نماذج التعليم؟
 ما آليات قياس الجودة؟:
• مراجعة خبراء؟ Expert Reviews
Peer Reviews
• مراجعة أقران؟
• مقارنات مرجعية؟ Benchmarks
 ما مؤشرات الجودة؟
• رضا الجمهور المستفيد:
 الطالب؟ هيئة التدريس؟ المجتمع؟
 رضا قطاعات التوظيف؟
• جودة المدخالت؟ العمليات؟ المخرجات؟
آلخ
•
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نموذج الجودة Quality Model
الحالة السعودية :أسئلة
كيف يمكن مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي وتقليل التكلفة دون
التضحية بالجودة التعليمية (تحقيق الفاعلية-التكلفة)؟
 في أي الفئات التالية تقع برامج التعلم اإللكتروني عن بعد في جامعاتنا
حالياً؟
High Effectiveness/Low Cost
 فاعلية عالية/تكلفة منخفضة؟
High Effectiveness/High Cost
 فاعلية عالية/تكلفة عالية؟
Low Effectiveness/High Cost
 فاعلية منخفضة/تكلفة عالية؟
Low Effectiveness/Low Cost
 فاعلية منخفضة/تكلفة منخفضة؟
 و في أي الفئات السابقة نريدها أن تكون؟
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ظاهرة التعلم اإللكتروني عن بعد في التعليم العالي السعودي!

السؤال الكبير:
التعلم اإللكتروني عن بعد :تجويد التعليم أم تعليم الجماهير؟
Grand question:
Distance Education: Quality Instruction Or
?Mass Instruction
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شكراً لحضوركم ومشاركتكم
أ.د.بدر بن عبدهللا الصالح
تقنية التعليم والتصميم التعليمي
قسم تقنيات التعليم/كلية التربية/جامعة الملك سعود
http:faculty.edu.ksu.sa/default.aspx
bader@ksu.edu.sa

