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التعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم
محاور اللقاء
مقدمة :أبعاد مخرجات /نواتج التعلم
العوامل التي تؤثر في تحسين نواتج التعلم في بيئات التعليم عن بعد
▪ خصائص المتعلم
▪ علم التدريس
▪ دعم المتعلم
▪ درجة الحضور االجتماعي
▪ حجم الفصل االفتراضي
▪ تصميم مقرر التعليم عن بعد
2

10/05/2020

عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
مقدمة :أبعاد مخرجات /نواتج التعلم

مهارات معرفية

خصائص المعلم

خصائص
الطالب

عملية
التعلم

مخرجات
التعلم

مهارات وجدانية

▪
▪
▪
▪

الفاعلية
الكفاءة
رضا الطالب
رضا المعلم

مهارات حركية

قياس نواتج التعلم :في ضوء معايير الفاعلية والكفاءة ورضا المتعلم:
 .1فاعلية التعلم :درجة تحقيق الطالب مخرجات أو أهداف التعلم (هل تعلم الطالب ما ينبغي تعلمه؟)
(قياس ما تعلمه الطالب في محتوى مقرر دراسي ما بوسائل وأدوات مختلفة) ال يوجد اتفاق تام حول
كيفية قياس تحصيل الطالب وال العوامل األكثر أهمية التي ينبسها.
 .2الكفاءة :قياس ما تعلمه الطالب أو ما حقق من أهداف التعلم نسبة إلى الوقت الذي استغرقه نحقيقها.
البنائية :تركيز على العملية (الكفاءة) ) (Process orientedفي عملية التعلم.
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
علم التدريس
)Pedagogy (2

دعم المتعلم

خصائص المتعلم
)Student (1
Characteristics

)Student support (3

نواتج التعلم
Leaning Outcomes

تصميم المقرر

مهارات
معرفية وجدانية وحركية
الفاعلية والكفاءة
رضا المتعلم و المعلم

الحضور االجتماعي
)Social Presence (4

)Course Design (6

حجم الفصل الدراسي
)Class Size (3
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عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )1خصائص المتعلمين
متعلمون كبار؟
تحكم المتعلم ،تحمل المسؤولية ،أسلوب التعلم ،انضباط ،حافز ذاتي ،تعلم موجه ذاتيًا،
 ،مهارات التعلم واستخدام التقنية ،بنية المقرر متسقة مع أسلوب التعلم ،المعرفة السابقة
متعلمون صغار؟
▪ مهارات استخدام التقنية
▪ استكشاف مو ّجه
▪ إرشاد لألطفال الصغار
▪ حاجات التعلم
▪ المعرفة السابقة
Kerry Lynn Rice A Comprehensive Look at Distance Education in the K–12 Context https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ768723.pdf
Juran Krishna Sarkhel (2014). Learner Support in Open and Distance Learninghttps://www.researchgate.net/publication/282133420_Learner_Support_in_Open_and_Distance_Learning/link/56042bca08aea25fce30bac5/download
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )2علم التدريس Pedagogy
مهارات المعلم حسب الدور
الذي يقوم به في التعليم عن بعد

▪
▪
▪
▪
▪

تدريس

اجتماعي Social

Instructional

نشاطات تعلم هادفة
متابعة تقدم الطالب /تغذية راجعة
توظيف التطبيقات المتميزة
تفاعل مستمرمع الطالب
إرشاد وتوجيه /السقالة

▪
▪
▪
▪
▪

مجتمع تعلم :تفاعالت أقران
تقدير مشاعر الطالب وأمزجتهم
اتصال البصري عبر الشاشة
عالقة إيجابية/حضور اجتماعي
تعاون األبوين

مهارات المعلم

▪
▪
▪
▪
▪
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تصميم Designer

وضوح األهداف
تعلم عميق /عملية
مهارات تفكير عليا
مواد رقمية/تعلم تشاركي
حاجات الطالب واهتماماته

نواتج
التعلم
دور المعلم

تقني Technical
▪ استخدام منصة التعلم وأدواتها
▪ حل المشكالت التقنية البسيطة
▪ تهيئة الطالب الستخدام التقنية

إداري Managerial
▪ تخطيط الدرس قبل وقت كاف
▪ إدارة الفصل االفتراضي
▪ تنظيم الطالب في مجموعات
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )2علم التدريس Pedagogy

إعداد المعلمين في فن وعلم التدريس عن بعد :معايير جودة التدريس عن بعد
المعيار ( :)1معرفة التعليم عن بعد
المعيار ( :)2معرفة بالنمو والتعلم البشري
المعيار ( :)3تكييف طرق التدريس لمقابلة حاجات المتعلمين
المعيار ( :)4استراتيجيات تدريس متنوعة
المعيار ( :)5مهارات حفز وإدارة الفصل االفتراضي
المعيار ( :)6مهارات االتصال والشبكات وبناء مجتمع التعلم
المعيار ( :)7مهارات التخطيط التعليمي
المعيار ( :)8تقويم أداء المتعلمين عن بعد
المعيار ( :)9االلتزام المهني وتحمل المسؤلية
المعيار ( :)10الشراكات
( Teacher Preparation for K-12 Online and Blended
7

NEA, ISTE, and iNACOL
) Learning Leanna Archambault & Kathryn Kennedy
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عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )3دعم المتعلم
➢ كيف يمكن مقابلة حاجات الطالب الذين يفتقدون الخصائص المطلوبة؟
▪ إرشاد الكبار :يؤثر إيجابًا بحجم وجودة مشاركة المتعلم
▪ تفاعل بين المعلم – الطالب  --تفاعل األقران
▪ توفير تغذية راجعة عن تقدم الطالب في المقرر(الفورية (Immediacy
▪ متابعة تقدم المتعلم (ملف إلكتروني)
▪ حفز المتعلم و تحقيق رضا المتعلم والتقليل من الشعور بالعزلة
▪ تشجيع الصحبة االجتماعية من خالل العمل في فريق
▪ تشجيع ودعم استقاللية المتعلم
▪ دعم تقني وتعليمي

). A Comprehensive Look at Distance Education in the K–12 Context https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ768723.pdf

( Kerry Lynn Rice

Juran Krishna Sarkhel (2014) Learner Support in Open and Distance Learning https://www.researchgate.net/publication/282133420_Learner_Support_in_Open_and_Distance_Learning/link/56042bca08aea25fce30bac5/download
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عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد

( )4الحضور االجتماعي
تفاعل المتعلم مع المحتوى
تفاعل المتعلم مع المعلم
تفاعل المتعلم مع المتعلم
تفاعل المتعلم/السطح البيني
التفاعالت في التعليم عن بعد
)(Gunawardena 1994
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). A Comprehensive Look at Distance Education in the K–12 Context https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ768723.pdf

( Kerry Lynn Rice
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )5حجم الفصل
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

وجود عالقة قوية بين حجم الفصل وتحسين نواتج التعلم
ال يوجد حجم محدد لعدد الطالب في الفصل الدراسي لكل الحاالت أو المواقف.
أغلب الدراسات أقترحت حجم صغير للفصل لتحسين نواتج التعلم
البعض يرى عدم تحديد حجم الفصل في التعليم عن بعد ألنه ال توجد قاعات دراسية حقيقية
يفضل المعلمون في التعليم التقليدي حجم صغير للفصل
يفضل الطالب حجم صغير للفصل من أجل زيادة التفاعل واالنتباه الفردي من المعلم للطالب
الطالب أكثر نشا ً
طا ومشاركة و تحصيالً في فصل دراسي صغير

)KATHYRN KENNEDY & RICHARD E. FERDIG (EDS.) (2018). HANDBOOK OF RESEARCH ON K-12 ONLINE AND BLENDING LEARNING (SECOND EDITION
https://kilthub.cmu.edu/articles/Handbook_of_Research_on_K-12_Online_and_Blended_Learning_Second_Edition_/6686813 Copyright © by Carnegie Mellon University:
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
) حجم الفصل5(

1
2
3
4

عوامل مرتبطة بالتدريس
عوامل مرتبطة بحجم التفاعالت
عوامل مرتبطة بطبيعة المقرر

تقرير الحجم األمثل للفصل
:الدراسي في التعليم عن بعد
 أساليب4

عوامل مرتبطة بأداء التعلم

KATHYRN KENNEDY & RICHARD E. FERDIG (EDS.) (2018). HANDBOOK OF RESEARCH ON K-12 ONLINE AND BLENDING LEARNING (SECOND EDITION)
https://kilthub.cmu.edu/articles/Handbook_of_Research_on_K-12_Online_and_Blended_Learning_Second_Edition_/6686813 Copyright © by Carnegie Mellon University:
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )5حجم الفصل :تقريرالحجم األمثل

عوامل مرتبطة بالتدريس

أسلوب التدريس

سلوكي :حقائق ،تدريس مباشر
بنائي :حل مشكلة ،تشاركي غير مباشر
( )25طالب

خبرة التدريس

خبرة كبيرة :عدد أكبر
خبرة محدودة :عدد أصغر ( 12فأقل)

ممارسة التدريس

( :)30-20أداء كان أقل فاعلية
فصول أصغر ( 10أو أقل و :)19-11أداء
أكثر فاعلية

)ATHYRN KENNEDY & RICHARD E. FERDIG (EDS.) (2018). HANDBOOK OF RESEARCH ON K-12 ONLINE AND BLENDING LEARNING (SECOND EDITION
https://kilthub.cmu.edu/articles/Handbook_of_Research_on_K-12_Online_and_Blended_Learning_Second_Edition_/6686813 Copyright © by Carnegie Mellon University
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؟

بيئة التعليم عن بعد

عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
نعم

( )5حجم الفصل
 .2عوامل مرتبطة بطبيعة الموضوع

نعم
بنائية

ال

تفاعل
كبير

مهارات
تفكير عليا

ال

مهارات
أساسية؟

نعم

 .3عوامل مرتبطة حجم التفاعالت

سلوكية/
معرفية

استراتيجية
التدريس
تدريس غير مباشر

تدريس مباشر

تعلم تشاركي /تعاوني /مناقشة
مو ّجهة ،تعلم حل المشكلة/
المشروع

محاضرة/عرض عملي /محاكاة
نمذجة /تدريبات وممارسات/
تدريس خصوصي

المتعلم
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عوامل مؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )5حجم الفصل
عوامل مرتبطة بأداء التعلم
▪
▪
▪
▪
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مستوى أداء أو تحصيل الطالب مؤشر لحجم الفصل الدراسي
يؤدي حجم الفصل الدراسي األكبر إلى زيادة عبء المعلومات
تقسيم الفصل في مجموعات للمناقشة
زيادة حجم الفصل الدراسي ينتج عنه ناتج تعلم أقل )(Lin et al, 2016
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عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
( )6تصميم المقرر

المعيار األكثر أهمية لمقرر إلكتروني فعّال هو
أن يم ّكن المتعلمين من تحقيق مخرجات التعلم

15

10/05/2020

عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
العملية :التحليل
الحاجات و المتعلم و
المحتوى و السياق
المخرجات :متطلبات
تصميم المقرر

( )6تصميم المقرر
مواصفات مقرر التعليم عن بعد:
▪ تعلم تشاركي
▪ تفاعل
▪ تغذية راجعة
▪ حل مشكلة
▪ تركيز على العملية
▪ متمحور حول المتعلم
▪ مرن
▪ مبادىء العبء المعرفي
▪ وسائط متعددة

العملية :التقويم
تقرير الفاعلية
والكفاءة والقبول
المخرجات:
التدخالت المناسبة

العملية :التنفيذ
استخدم المقرر في بيئة
التعليم عن بعد
المخرجات :بيانات تقويم
استخدام المقرر

العملية :التصميم
تحويل المتطلبات إلى
مواصفات
المخرجات :موصفات مقرر
التعليم عن بعد

العملية :التطوير (اإلنتاج)
تحويل المواصفات إلى منتج
المخرجات :مقرر التعليم عن
بعد
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عوامل مؤثرة بتحسين نواتج التعلم في بيئة التعليم عن بعد
 تصميم الحافز:) تصميم المقرر6(
نمـوذج
ARCS

تصميم الحافز

الرضـا
Satisfaction

Stephen Yellon ( ). 10 powerful Principles of Instruction
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Motivational
 الثقـــةDesign
Confidence

االرتبــاط

االنتبــاه

Relevance

Attention

Keller, J. M. (1983). Motivational design of instruction. In C. M. Reigeluth (Ed.),Instructional-design theories and
models: An overview of their current status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
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شكرا للحضور الكريم
ً
أسئلة/أجوبة
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