Clickers

استخدام األجهزة أوضح لنا أثناء احملاضرة مستوى فهمنا احلقيقي للمادة العلمية.

استخدام األجهزة حفزنا على التفكري والتحليل أثناء احملاضرة.

استخدام األجهزة شجعنا على الرتكيز أكثر يف احملاضرة.

استخدام األجهزة زاد من فرص املناقشة بفاعلية.

استخدام األجهزة شجعنا على اإلجابة بدون تردد أو خوف من اخلطأ.

حقوق الطبع والنشر جلميع حمتويات هذه الوثيقة أو أي جزء منها حمفوظة .ال جيوز
استخدام هذه املواد جبميع أشكاهلا لغري االستخدام الشخصي فقط إال بإذن من املركز ،وأي
استخدام خمالف لذلك من طباعة أو نشر على مواقع اإلنرتنت يعد خمالفة قانونية
تعرض املخالف للمساءلة.
مركز التميز يف التعلم والتعليم
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تعتت جامعتة امللتك ستعود بعمليتة تعلتم الطلبتة وسست املمارستات األكادمييتة وتشتجيع ثقافتة
ج تتودة ال تتتعلم والتعل تتيم ،وسقيقت تاجل ل تتذلك ف تتإن اجلامع تتة شثل تتة بوكال تتة اجلامع تتة للشت ت ون التعليمي تتة
واألكادمييتتة تتتدعم مشتتروعات التطتتوير التتي تستتاعد أعضتتاء هيئتتة التتتدري

يف سست ختتاات الطت

ومهتتاراتهمو ولتتذا فقتتد جتتاء مشتتروال تأنبمتتة االستتتجابة الشخصتتيةت سقيق تاجل لر يتتة اجلامعتتة يف تهيئتتة بيئتتة
تفاعلية ب عضو هيئة التدري

والطلبة ولتعزيز عملية التعلم وجعلها أكثر سفيزاجل.

ويتدير املشتتروال مركتتز التميتز يف التتتعلم والتعلتتيم حيت بتتدأ دورتتتو األوا يف العتام الدراستتي  1434تت
1435هتت ،ووفقتاجل للنتتتاجيا اإلجيابيتتة التتي حققهتتا كنتذا حبستتت تقتتارير احملكمت واملشتتارك والطت

و فقتتد

استتتمر الانتتاما ليعقتتد دورتتتو الثانيتتة يف العتتام الدراستتي  1436تت 1437هتت ،ثتتم دورتتتو الثالثتتة يف العتتام الدراستتي
 1437ت 1438ه ت ،ثتم التدورة الرابعتة يف العتام الدراستي 1438ت ت 1439ه ت .وقتد بلتجم ومتوال املستتفيدين يف ومتل
التتدورات  13.121طالبت جلتا وطالبتتة ،و 290عضتتو هيئتتة تتتدري

يف األقستتام الرجاليتتة والنستتاجيية ،كمتتا بلتتجم عتتدد

االجتماعات واللقاءات وورش العمل أكثر من  90يف وموال الدورات.
ورغبةجل يف نشر تلك املمارسة فإن هذا الكتا يقدّم خ صة جهود املركتز وخااتتو يف إدارة املشتروال،
والتغتتيريات اإلجيابيتتة التتي سققتتت علتتى مستتتوى اجلامعتتة وعلتتى مستتتوى أداء الطت

 .كمتتا يتضتتمن هتتذا

الكتا أبرز النماذج املستخدمة يف إدارة املشروال وفق أحدث ما توصل لو املركز من جتربة.
وختاماجل يتقدم مركز التميز يف التعلم والتعليم بوافر الشكر والتقتدير إلدارة جامعتة امللتك ستعود
ولوكالتتة اجلامعتتة للش ت ون التعليميتتة واألكادمييتتة لتتدعمهم املتواصتتل يف تتتوفري بيئتتة حمفتتزة ،ويف تتتذليل
كافتة العقبتات إلزتاز املشتروال واستتمراره ،كمتا يتقتتدم بالشتكر اجلزيتل جلميتع منستوبي املركتز احلتتالي
والستتابق ولكتتل املشتتارك واملستتاهم يف املشتتروال التتذين بتتذلوا أوقتتاتهم وجهتتودهم املميتتزة والتتي امتتتدت
كثارها إا مجيع كليات اجلامعة وأمثرت إزازاجل وعطاءً جتاوز نفعو أسوار اجلامعة.
مركز التميز يف التعلم والتعليم
celt@ksu.edu.sa

اإلطار التنبيمي للمشروال

Clickers

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

يعت تتدّ التفاع ت تتل بت تت عض ت تتو هيئ ت تتة
التت تتدري

والطلبت تتة شت تترط جلا أساس ت ت جلا لضت تتمان

زتتاأ أي بيئتتة تعليميتتة وسقيتتق أهتتدافها يف
اكتسا املعلومات واملهارات املطلوبتة .إال أن
الك تتثري م تتن الص تتعوبات س تتو بت ت الطلب تتة
وبت ت اكتست تتا املهت تتارات واملعلومت تتات داخت تتل
القاعتتات الدراستتية ،ومنهتتا علتتى ستتبيل املثتتا
األعتتداد الكتتبرية للطلبتتة يف القاعتتة الواحتتدة،
واجلوانت تتت الشخصت تتية للطالت تتت كاخلجت تتل
والتترتدد وعتتدم الثقتتة بتتالنف

والتتذي بتتدوره

يقلت تتل تفاعت تتل الطلبت تتة ومشت تتاركتهم داخت تتل
القاعتتات الدراستتية .متتن جهتتة أختترى يواجتتو
عض تتو هيئ تتة الت تتدري

ص تتعوبات يف توض تتيح

املعلومات للطلبة ،والي منها عدم معترفتهم
خبت ت تتاات الطلبت ت تتة وخلفيت ت تتاتهم الس ت ت تتابقة.
كذلك الصعوبات التي قتد يواجههتا عضتو
هيئ تتة الت تتدري

داخ تتل القاع تتة م تتن سدي تتد

مستتتوى وتقتتدم كتتل طالتتت علتتى حتتده ،فقتتد
يلج ت تتأ إا توزي ت تتع أوراق عم ت تتل عل ت تتى مجي ت تتع
الطلب ت تتة وتقي ت تتيمهم ور ي ت تتة م ت تتدى تق ت تتدمهم
طالبتاجل تلتو اآلختتر ،وهتذا يتطلتتت وقتت جلا وجهتتدجلا
ك ت تتبريجلا م ت تتن عض ت تتو هيئ ت تتة الت ت تتدري

قت ت تتد

يستثمره يف مهام وأنشطة أكثر فاجيدة للطلبة.
ومع تقدم التقنية وتوفرها ،أصبح من الضرورة استخدامها حلل املشك ت املتعلقتة بتالتعليم والتي
من أهمها تهيئة قاعة دراسية تفاعلية يكون فيها الطالت حموراجل أساساجل ويُعطى الوقت والفرصتة للمشتاركة
والتفاعل مع املادة العلمية املطروحة .من جهة أخرى ميكن استثمار وتتوفري الوستاجيل التقنيتة املتاحتة لعضتو
هيئ تتة الت تتدري

لتقي تتيم الطلب تتة وسدي تتد مس تتتوياتهم .وم تتن هن تتا ج تتاءت فك تترة مش تتروال أنبم تتة االس تتتجابة

الشخصتتية ( ،)Clickersوالتتذي يهتتدف إا دمتتا التقنيتتة يف التعلتتيم لتهيئتتة قاعتتة دراستتية تفاعليتتة ب ت عضتتو
هيئة التدري

وط بو لتوفري الوقت واجلهد وتعزيز عملية التعلم وجعلها أكثر متعة وسفيزاجل.

اإلطار التنبيمي للمشروال

تتنتتاو الدراستتات العلميتتة يف وتتا التعلتتيم عتتددجلا متتن اجلوانتتت ذات األهميتتة الستتتخدام أنبمتتة
االستجابة الشخصية( )Clickersيف القاعات الدراسية ،حي تاز أهميتها فيما يلي:
 .1سهولة معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الط
 .2تعزيز الدافعية للتعلم لدى الط
 .3سفيز الط

مبا يساهم يف رفع مستوى سصيلهم.

وسفيزهم على املراجعة الدورية ملا يعطى خ

احملاضرات.

على املشاركة والتفاعل داخل القاعات الدراسية (التعلم النشط).

 .4االستفادة من التقنية احلديثة وتفعيلها داخل القاعات الدراسية لتحس العملية التعليمية.
 .5نشر ثقافة استخدام التقنية يف التعليم لدى أعضاء هيئة التدري

باجلامعة.

ستتعى املركتتز لتحديتتد أدوات قيتتا ميكتتن متتن خ هلتتا معرفتتة متتدى زتتاأ املشتتروال ،وكتتان متتن أبتترز
املعايري يف ذلتك هتو تنتوال األدوات لتشتمل مجيتع املستتفيدين وكتذلك تنتوال الطترق املستتخدمة ملعرفتة أثتر
املشروال وهلذا فقد تبنى املركز ك جل شا يلي:
 .1تصميم أداة لقيا رضا طلبة املقررات الي تستتخدم نبتام االستتجابة الشخصتية ()Clickersداختل
القاعات الدراسية (ملحق أ).
 .2تص تتميم أداة لقيت تتا رضت تتا أعضت تتاء هيئت تتة التت تتدري

املست تتتخدم لنبت تتام االست تتتجابة الشخصت تتية

( )Clickersداخل القاعات الدراسية (ملحق ).
 .3ف تتتح قن تتوات التواص تتل الش تتفهي والكت تتابي م تتن ختت
للحصو على التغذية الراجعة من الط

املق تتاب ت والكتاب تتة ع تتا الاي تتد االلكرتون تتي

وأعضاء هيئة التدري

حو املشروال وتنفيذه.

 .4القيتتام باختبتتارات ستتريعة قبتتل بتتدء احملاضتترة وبعتتد االنتهتتاء منهتتا ملعرفتتة متتدى تتتأثري ()Clickersيف
تعزيز معاجلة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لدى الط

.

 .5املقارنة ب وموعت متن الطلبتة أحتدهما تستتخدم ( )Clickersداختل القاعتة الدراستية واألخترى
ال تستخدمو لقيا أثر استخدامو داخل القاعات الدراسية.

يواص تتل مرك تتز التمي تتز يف ال تتتعلم والتعل تتيم دع تتم أعض تتاء هيئ تتة الت تتدري

يف اجلامع تتة الس تتتخدام

أنبم تتة االس تتتجابة الشخص تتية كليك تترز ،ويع تتد التزاي تتد يف أع تتداد املس تتتخدم إش تتارة إا ز تتاأ املش تتروال يف
سقيتتق أهدافتتو .إذ ب تتدأ عتتدد املشتتارك

30عض تتواجل متتن أعض تتاء هيئتتة التتتدري

( 15م تتن الرجتتا و15م تتن

النساء) يف الفصل الثاني من العام الدراسي  1434ت 1435هت حتى وصتل يف الفصتل الثتاني لعتام 1439/1438ه ت
إا  76عضواجل ( 43من الرجا و 33من النساء) .أما بالنسبة ألعتداد الطت

بتدأ يف الفصتل الثتاني متن العتام

الدراستتي  1434ت ت 1435هت ت  979طالب ت جلا وطالبتتة حتتتى وصتتل يف الفصتتل الثتتاني لعتتام 1439/1438هت ت إا 2871
طالباجل وطالبة .يوضح شكل 1وشكل  2التطور يف أعداد املشتارك متن أعضتاء هيئتة التتدري
التوالي.

والطت

علتى
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يستتعى املركتتز إا تتتذليل الصتتعوبات أمتتام أعضتتاء هيئتتة التتتدري
أنبمة االستجابة الشخصية من خ

التتراغب يف املشتتاركة مبشتتروال

عدة وساجيل منها ما يلي:

قام املركز بإعداد عدد من احلقاجيت التدريبية الي تشترأ للمستتخدم طريقتة استتخدام أنبمتة
االستجابة الشخصية حيت و رفتر دلتي جل شتام جل لكيفيتة استتخدام األجهتزة بكتل يستر ووضتوأ ،كمتا
املوقع مبقاطع فيديو مساعدة يف ذلك ،ويف عمل كخر قام املركز بتوفري دليل خمصت
أجهزة كليكرز بنبام إدارة التعلم (الب

تزويتد

يتب كيفيتة ربتط

بورد) وفواجيد ذلتك يف اختصتار كتثري متن اجلهتود واألعبتاء علتى

عضو هيئة التدري  ،ومجيع ذلك متوفر على املوقع اإللكرتوني للمركز www.celt.ksu.edu.sa.

:

نبرم مركز التميز يف التعلم والتعليم منذ بدء املشروال أكثر من  50ورشتة عمتل تدريبيتة ألعضتاء
هيئ تتة الت تتدري

ح تتو اس تتتخدام أنبم تتة

االستتجابة الشخصتتية( )Clickersيف عتتدد
م ت تتن الكلي ت تتات وال ت تتي تش ت تتمل حم ت تتورين
رجييس  :األو وهو اجلتزء النبتري حيت
يت ت تتتم شت ت تترأ كليت ت تتة وخطت ت تتوات است ت تتتخدام
برناما أنبمتة االستتجابة الشخصتية يف
القاع تتة الدراس تتية .والث تتاني وه تتو اجل تتزء
العملي حيت يتتم شترأ كيفيتة توظيتف
هذه التقنية يف التدري .
ولتحقيت تتق هت تتدف نشت تتر الت تتوعي
حو أجهزة االستجابة الشخصتية علتى مستتوى كليتات اجلامعتة يتتم تقتديم ورش عمتل أخترى يعترض متن
خ هلا أعضاء هيئة التدري

جتاربهم الناجحة.

يقدم املركز ختدمات التدعم الفت للمشتارك ملستاعدتهم علتى صطتي الصتعوبات التقنيتة التي
تواجههم واستخدام األجهزة بأقل جهد شكن .ويتم اإلع ن عن هواتف أعضتاء التدعم الفت ل تصتا بهتم
عنتتد احلاجتتة كمتتا يتتتم التواصتتل متتع املشتتارك هاتفي تاجل للتأكتتد متتن عتتدم وجتتود مشتتاكل فنيتتة وتقنيتتة
متتتنعهم متتن استتتخدامهم لألجهتتزة ،وت كتتد تقتتارير الرضتتا والتقتتارير الدوريتتة عتتدم مواجهتتة األعضتتاء ألي
مشاكل فنية تُذكر.

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

قام املركز بإعداد مناذج خمصصة جلمع البيانات واستخدامها يف تقارير املشروال وتقييمتو ،حيت
أعدّ ث ثة مناذج)1( :منوذج االستخدام الدوري والذي تتم تعبئتو من املشتارك ثت ث مترات خت
و يعك

الفصتل،

كيفية وعدد مرات استخدامهم لألجهزة (ملحق د) )2( ،منوذج قيتا رضتا أعضتاء هيئتة التتدري

و( )3منوذج قيا رضا الطلبة عن استخدام كليكرز ويعبئان مرة واحدة يف كختر الفصتل الدراستي ( ملحتق أ
وَ ).
Clickers

تشتتتمل الصتتفحة اإللكرتونيتتة اخلاصتتة باملشتتروال ( )https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1353والتابعتتة
ملوقتتع مركتتز التميتتز يف التتتعلم والتعلتتيم علتتى عتتدد متتن املعلومتتات اخلاصتتة باستتتخدام أنبمتتة االستتتجابة
الشخصتتية ( )Clickersكمتتا ستتوي الصتتفحة اإللكرتونيتتة روابتتط لعتتدد متتن التقتتارير الدوريتتة التتي يتتتم متتن
خ هلا مجع بيانات حو استخدامات أعضاء هيئة التدري

لألجهزة .كمتا تتضتمن الصتفحة اإللكرتونيتة

مايلي:
 دليل استخدام أنبمة االستجابة الشخصية
 ملحق استخدام أنبمة االستجابة الشخصية
 توجيهات وفواجيد استخدام أنبمة االستجابة الشخصية
 أفضل املمارسات يف استخدام أنبمة االستجابة الشخصية

قت تتام املركت تتز بطت تترأ مست تتابقة أفضت تتل است تتتخدام لكليكت تترز والت تتي هت تتدفت جلمت تتع معلومت تتات عت تتن
االستخدامات النوعية بغرض ح املشارك على اإلبداال والتميز وملشاركة ختااتهم متع بعضتهم التبع
وحل ت األعض تتاء اجل تتدد عل تتى االنض تتمام للمش تتروال .وق تتد ك تتان م تتن ض تتمن االس تتتخدامات املتمي تتزة :ال تتتعلم
التنافسي املب على الفريق ،األلعا الرتبوية ،اختبارات صديقة للبيئة ،متارين سترعة البديهتة ،فكتر ت ت زاوج
ت شار  ،تقييم الزم ء ،املناظرة ،شجرة املشك ت .ولقراءة تفصيل حو هذه املشتاركات يرجتى زيتارة املوقتع
االلكرتوني للمركز على الرابط  ( https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1525ملحق ج)

اإلطار التنفيذي للمشروال
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بتتدأت فكتترة استتتخدام أنبمتتة االستتتجابة الشخصتتية (كليكتترز) متتن مشتتروال كختتر هتتو برنتتاما متتنح
التميز يف التعلم والتعلتيم واملخصت
هيئة التدري

ألعضتاء هيئتة التتدري

يف اجلامعتةو حيت شتار اثنتان متن أعضتاء

جبامعة امللك سعود مبقرتأ استتخدام أجهتزة االستتجابة الفوريتة ضتمن املتنح التي ُقبلتت يف

الدورة األوا ،وبعد زاأ تلك التجربت كمشروعات فردية كان هنا توجيو من معالي متدير اجلامعتة
بتتإجراء التجربتتة علتتى مستتتوى الكليتتات ،فقامتتت وكالتتة اجلامعتتة للش ت ون التعليميتتة واألكادمييتتة بتتدعوة
مجيع الكليات للمشاركة يف التجربة ،وأبدت أربتع كليتات رغبتهتا يف التجربتة وهتي كليتات العلتوم والطتت
وطت األسنان وعلتوم احلاستت .و تتوا املركتز إدارة املشتروال فقتام بتشتكيل جلنتة تنفيذيتة مبشتاركة شتثل
للكليات املشاركة ،وكذلك مبشاركة من عمادة التعلم االلكرتونتي والتعلتيم عتن بعتد .وبعتد االنتهتاء متن
اإلجتتراءات النباميتتة يف شتتراء األجهتتزة متتن قبتتل إدارة املشتترتيات حصتتل املركتتز علتتى  1000جهتتاز (جهتتاز لكتتل
طالت) باإلضافة إا أجهزة أعضاء هيئة التدري

واألجهزة الفنية األخرى.

حصتتر أعتتداد املشتتارك يف املقتتررات قيتتد التجربتتة وصصتتي

فنتتي للكليتتات لتقتتديم التتدعم

الفوري ،وعقدت اللجنة التنفيذية  15اجتماعتاجل دوريتاجل ملتابعتة املشتروال يف الكليتات ولرفتع مستتوى جتودة األداء
وسقي تتق أفض تتل التطلع تتات ،كم تتا ص تتممت اللجن تتة أدوات قي تتا ملخرج تتات املش تتروال ،ووف تترت مجي تتع املص تتادر
املعرفية ال زمة على موقع املركز االلكرتوني .وقد استغرقت التجربة كامل العام الدراستي 1434ت ت 1435ه ت،
حي كان الفصل الدراسي األو لإلعداد والتهيئة إدارياجل وفنياجل وتتدريت أعضتاء هيئتة التتدري
الكليات ،ويف الفصل الدراسي الثاني

والفنتي يف

التطبيتق علتى املقتررات يف الكليتات املشتاركة ،وبلتجم ومتوال الطلبتة

املشارك  ،979منهم  440طالباجل و 539طالبة ،موزع على الكليات املشاركة 130 :يف كليتة العلتوم (طت
فق تتط) و 326يف كلي تتة عل تتوم احلاس تتت واملعلوم تتات (طالب تتات فق تتط) و 253يف كلي تتة ط تتت األس تتنان (طت ت
وطالبات) و 270يف كلية الطت (ط

وطالبات) .كما بلجم عتدد املشتارك متن أعضتاء هيئتة التتدري
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عضواجل منهم  15عضوجلا من الرجا و 15من النساء.

بدأت املرحلة الثانية متزامنة مع مشتروال الواعتدين يف التتدري
متتن قبتتل األعضتتاء املشتتارك يف برنتتاما الواعتتدين .كمتتا

اجلتامعي إذ

استتخدام األجهتزة

مراجعتتة وستتدي التقتتارير الدوريتتة ومقيتتا

رضا األعضاء ورضا الطلبة عن استخدام األجهزة .شار يف هذه املرحلة متن األعضتاء  18عضتوجلا متن أعضتاء
هيئة التدري  ،يف ح بلجم عدد الطت

املستتفيدين متن املشتروال  .1593وقتد تتوا املركتز إدارة املشتروال مبتا

يف ذلك التنسيق مع األعضاء املشارك ومتابعة استخدامهم لألجهزة بشكل مباشر.
وقتتد ستتعى مركتتز التميتتز يف التتتعلم والتعلتتيم جبامعتتة امللتتك ستتعود جاهتتداجل منتتذ املراحتتل األوا
النط ت ق هتتذا املشتتروال يف تتتدريت أعضتتاء هيئتتة التتتدري
النبام ،واالستفادة القصوى من اخلصاجي

باجلامعتتة لتمكيتتنهم متتن االستتتخدام األمثتتل هلتتذا

الي يوفرها ،والعمل على حل مجيع العواجيق واملشتاكل الفنيتة

الي تواجو املستخدم وكتذلك إجيتاد احللتو للعواجيتق التنبيميتة يف كيفيتة استتخدام النبتام ،وألجتل

اإلطار التنفيذي للمشروال

ذلتك

إنتتتاج دليتتل استتتخدام ألنبمتة االستتتجابة الشخصتتية باللغتتة العربيتة باإلضتتافة اا ملحتتق يشتتتمل

على العواجيق واملشاكل الفنية وطريقة حلها .حي كان اهلدف هو تستهيل التعامتل الفت لألجهتزة لعضتو
هيئة التدري

لتسهيل االستخدام.

كمتتا قتتام املركتتز يف هتتذه التتدورة بإنتتتاج فيتتديو تعليمتتي الستتتخدام أنبمتتة االستتتجابة الشخصتتية،
االستعانة مبوظتف بفترال الطت

للتدريت على النبام يف صورة سهلة ويسرية ،كما

التعام ت االلكرتونية لتوفري الدعم الف الت زم للمشتروال ،متن خت
التدري

وموظفتة متن عمتادة

اهلتاتف أو التواجتد متع أعضتاء هيئتة

يف احملاضرات أو املكاتت إذا لزم األمر أو عن طريق الايد االلكرتوني.

ميثلتون الكليتات الصتحية والعلميتة واإلنستانية

شكرل املركز جلنة من مخسة أعضاء هيئة تتدري

وث ثتة متتن متوظفي املركتتز لتتتوا اللجنتتة عتدداجل متتن املهتام التتي متن شتتأنها تفعيتل استتتخدام األجهتزة علتتى
نطاق أوسع .وقد قامت اللجنة بتنفيذ املهام التالية:
يف الكليتتات

 .1تقتتديم ورش عمتتل استتتهدفت أعضتتاء هيئتتة التتتدري

متتن خ هلتتا عتترض التجتتار

الناجحة.
 .2تتتوفري التتدعم الفت ملتابعتتة املشتتاكل التقنيتتة إذ
اللجنتتة ل تصتتا بهتتم عنتتد احلاجتتة كمتتا

االعت ن عتتن هواتتتف أعضتتاء التتدعم الفت متتن

التواصتتل متتع املشتتارك هاتفي تاجل للتأكتتد متتن عتتدم

وجود مشاكل فنية وتقنية متنعهم من استخدامهم لألجهزة وقد أكتدت تقتارير الرضتا والتقتارير
الدورية عدم مواجهة األعضاء ألي مشاكل فنية.
 .3سفي ت تتز املش ت تتارك ل بتك ت تتار يف اس ت تتتخداماتهم لألجه ت تتزة والوص ت تتو إا مس ت تتتويات أعم ت تتق يف
االستتتخدامات ،وقتتد

اإلع ت ن عتتن مستتابقة أفضتتل استتتخدام لكليكتترز ،كمتتا

ذلتتك متتن خت

عتترض تلتتك املشتتاركات يف موقتتع املركتتز االلكرتونتتي متتن خ ت

صتتفحة كليكتترز حتتتى يتستتنى

للمشارك وغريهم االط ال على التجار الناجحة لزم جيهم املشارك ( ملحق ج) .
 .4متابع تتة التق تتارير ومج تتع البيان تتات وق تتد
ومنوذجي قيا رضا أعضاء هيئة التدري
 .5التواصتتل املباشتتر متتع املشتتارك إذ

اس تتتخدام ث ث تتة من تتاذج :من تتوذج االس تتتخدام الت تتدوري
و قيا رضا الطلبة عن استخدام كليكرز .

توزيتتع األعضتتاء املشتتارك علتتى أعضتتاء اللجنتتة ليقومتتوا

بتقديم الدعم هلم.
 .6كمتتا ناقشتتت اللجنتتة استتتخدام بتتداجيل ألجهتتزة الط ت

مثتتل تطبيتتق اهلواتتتف الذكيتتة اخلاصتتة

بكليك تترز  REEFإال أ ن تتو ت ي تتتم تفعي تتل ذل تتك مل تتا يق تتوم ب تتو التطبي تتق م تتن مج تتع لبيان تتات الطت ت
واستجاباتهم وهو ما يتعارض مع أنبمة اجلامعة.
وقد بلجم عدد املشارك من أعضاء هيئة التدري
طالبا وطالبة.
جل
املستفيدون فقد بلجم عددهم 4843

خ

هذا العام الدراسي  115عضتواجل أمتا الطت

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

متيزت هذه املرحلة بالتعاون مع منسق من خمتلف الكليات للتنسيق ب أعضاء هيئة التتدري
يف كلي تتاتهم وبت ت املرك تتز لتس تتهيل اس تتتخدام وتفعي تتل كليك تترز يف العملي تتة التعليميت تة .وق تتد بل تتجم ع تتدد
املشارك من األعضاء يف هذا العام الدراسي  127أما الطت

فقتد بلتجم عتددهم  5702طالبتاجل وطالبتة .كمتا

قام املركز يف هذه املرحلة بتوفري دليتل ستدي ودمتا برنتاما كليكترز متع نبتام إدارة التتعلم  LMSملستاعدة
املستتتخدم علتتى ربتتط استتتخدامهم ألجهتتزة كليكتترز متتع نبتتام إدارة التتتعلم املستتتخدم يف اجلامعتتة والتتذي
يستتهل علتتيهم رصتتد درجتتات الط ت

( ملحتتق و)  .أيضتتا

توفري الدعم للمشاركات النساء من خت
ال زم للمشاركات عند احلاجة .وقتد

االستتتغناء عتتن عمتتادة التعتتام ت االلكرتونيتتة يف

تتدريت إحتدى موظفتات املركتز وتأهيلتها لتقتديم التدعم الفت
يف هتذه املرحلتة دعتم عتدد متن األحبتاث متن خت

تزويتد البتاحث

من املشارك بالبيانات اخلاصة بكليكرز .كما استمر املركز جبمع بيانات االستخدام من خ
الدورية ومقايي

رضا األعضاء والطلبة.

التقتارير

أبرز نتاجيا املشروال

Clickers
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يف املراحتتل األوا متتن املشتتروال

تصتتميم أداة لقيتتا رضتتا أعضتتاء هيئتتة التتتدري

املشروال عتن استتخدام األجهتزة يف التعلتيم .وقتد
والتتي خضتتعت للمراجعتتة والتحست خت
أعضاء هيئة التدري

املشتتارك يف

تصتميم األداة اعتمتاداجل علتى الدراستات والتجتار العامليتة

مراحتتل املشتتروال .ويف نهايتتة كتتل مرحلتتة يتتتم تطبيتتق األداة علتتى

املشارك يف املشروال وسليل البيانات ل ستفادة منها يف تقويم التجربة.

كانتت نتتتاجيا املشتتروال املتعلقتتة بأعضتتاء هيئتتة التتدري

مشتتجعة وإجيابيتتة إذ أيتتد معبمهتتم تعمتتيم

التجربتتة لتتتعم فاجيتتدتها ،كمتتا أبتتدوا رغبتتتهم يف استتتمرار استتتخدام اجلهتتاز يف الفصتتو الدراستتية القادمتتة.
كم تتا تش تتري النت تتاجيا إا ارتف تتاال نس تتبة توجه تتات األعض تتاء اإلجيابي تتة س تتو اس تتتخدام األجه تتزة ع تتا مراح تتل
املشتتروال .باإلضتتافة إا تقتتار معبتتم إجابتتات املشتتارك لت كتتد علتتى سقتتق العبتتارات بدرجتتة كتتبرية إا
متوسطة.
كمتتا أشتتارت البيانتتات التتي قتتدمها املشتتاركون متتن أعضتتاء هيئتتة التتتدري

يف تقتتاريرهم الدوريتتة

وتقتتارير الرضتتا إا ارتفتتاال نستتبة احلتتوار واملناقشتتات اإلجيابيتتة داختتل القاعتتة الدراستتية وتعزيتتز التتتعلم والتتذي
كان لو أثر يف التحصيل الدراسي ،وأضاف بعضهم إا أن استخدام األجهزة قد زتح يف شتد انتبتاه الطت
داخل احملاضرة شا قلل استخدامو هلاتفو النقا وكذلك اختفت احملادثات اهلامشتية بيتنهم .كمتا أشتاد
املشاركون مبيزة توفري اجلهد والوقت الي وفرها هلم استخدام أجهزة كليكرز.
يشتتري اجلتتدو  1إا استتتجابات األعضتتاء املشتتارك خت

التتدورات الستتابقة علتتى استتتبانة تقيتتيم

رضاهم عن استخدام األجهزة يف قاعاتهم الدراسية وهو من م شرات زاأ املشروال.

أبرز نتاجيا املشروال

جدو  :1استجابة أعضاء هيئة التدري الستبانة قيا رضاهم عن استخدام األجهزة داخل القاعات الدراسية
متحقق بدرجة كبرية إا متوسطة
(بالنسبة املئوية)
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املشاكل الفنية والتقنية ألنبمة االستجابة الشخصية تClickersت
كان نبام تشغيل اجلهاز سه جل من الناحية التقنية
كانت طريقة استخدام اجلهاز واضحة بالنسبة لي
ت أواجو مشاكل يف استخدام اجلهاز أو جهاز االستقبا أثناء احملاضرات
أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف سصيل الطلبة
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استخدام اجلهاز شجع الطلبة على التفكري أكثر أثناء احملاضرة
استخدام اجلهاز شجع الطلبة على الرتكيز أكثر يف احملاضرة
استخدام اجلهاز شجع الطلبة على اإلجابة على األسئلة أثناء احملاضرة
بدون تردد أو خوف من اخلطأ
قيا أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف تطوير طرق التدري
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لعضو هيئة التدري
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استخدام اجلهاز ساعدني أن أعرف جوانت الضعف لدى الطلبة والتصورات
اخلاطئة لديهم
100
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95
استخدام اجلهاز وضَح لي مستوى فهم الطلبة للمادة العلمية أثناء
احملاضرة
100
64
ت
استخدام اجلهاز ساهم يف تغيري طريقة تدريسي لألفضل
قيا أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز على الط من وجهة نبر عضو هيئة التدري
ت
استخدام اجلهاز زاد من حرص الطلبة على حضور احملاضرات
ت
استخدام اجلهاز زاد من حرص الطلبة لإلعداد والتحضري للمحاضرة
92
استخدام اجلهاز زاد من فعالية املشاركة من قبل الط
قيا توجو عضو هيئة التدري سو استخدام أنبمة االستجابة الشخصية تClickersت
بشكل عام استخدام اجلهاز جعل احملاضرات أكثر متعة وجاذبية للطلبة
أرغت يف استمرار استخدام اجلهاز يف الفصو الدراسية القادمة
أوصي بتعميم التجربة على مستوى الكليات واألقسام
شيزات استخدام اجلهاز فاقت عيوبو ومشاكلو
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تصتتميم أداة أختترى لقيتتا متتدى رضتتا الطلبتتة املشتتارك يف املشتتروال عتتن استتتخدام األجهتتزة يف
التعلم .و تطبيقها يف نهاية كل مرحلة واالستفادة من نتاجيجها يف تقتويم املشتروال .وتشتري النتتاجيا إا أن
االجتاه سو فاعلية األجهزة كان إجيابياجل لدى الطلبة املشارك وبنست عاليتة .وبينتت النتتاجيا اإلمجاليتة
نسبة الرضا العالية لدى الطلبة على التغيري اإلجيابي الذي أحدثو اجلهاز يف األداء داختل احملاضترات علتى
وجو اخلصوص ،حي إن استخدام اجلهاز ساهم بفاعلية واضحة يف إحداث تغريات اجيابية مثتل تشتجيعهم
على الرتكيز والتفكري والتحليل بشكل أكا يف احملاضرة ،وزيادة فرصتهم يف املشتاركة بفاعليتة ،واإلجابتة
دون تردد أو خوف .كما أشارت ا لنتاجيا أن استتخدام اجلهتاز كتان لتو تتأثري كختر علتى سصتيل الطلبتة ختارج
قاعة احملاضرات.
يشتتري اجلتتدو  2إا استتتجابات الط ت

املشتتارك خ ت

التتدورات الستتابقة علتتى استتتبانة تقيتتيم

رضاهم عن استخدام األجهزة يف القاعات الدراسية وهو من م شرات زاأ املشروال.

أبرز نتاجيا املشروال

جدو  :2استجابة الط

املشارك يف املشروال الستبانة رضاهم عن استخدام األجهزة يف داخل القاعات الدراسية

العناصر

متحقق بدرجة كبرية إا متوسطة
(بالنسبة املئوية)
الدورة
الدورة
الدورة
الدورة
الرابعة
الثانية الثالثة
األوا
(ن=( )979ن=( )125ن=( )858ن=)1171

املشاكل الفنية والتقنية ألنبمة االستجابة الشخصية كليكرز
ت
كان نبام تشغيل اجلهاز سه جل من الناحية التقنية
ت
كانت طريقة استخدام اجلهاز واضحة بالنسبة لي
ت
ت أواجتتو مشتتاكل يف اس تتتخدام اجلهتتاز أو جه تتاز االستتتقبا أثن تتاء
احملاضرات
أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف احملاضرات
83
اس تتتخدام اجله تتاز وض تتح ل تتي مس تتتوى فهم تتي للم تتادة العلمي تتة أثن تتاء
احملاضرة
84
استخدام اجلهاز حفزني على التفكري والتحليل أثناء احملاضرة
ت
اس تتتخدام اجله تتاز س تتاعدني عل تتى أن أح تتدد جوان تتت الض تتعف عن تتدي
والتصورات اخلاطئة لدي
84
استخدام اجلهاز شجع على الرتكيز أكثر يف احملاضرة
88
استخدام اجلهاز شجع على اإلجابة على األسئلة أثناء احملاضترة
دون تردد أو خوف من اخلطأ
ت
استخدام اجلهاز ساعدني على معرفة مستواي مقارنة بزم جيي
87
استخدام اجلهاز زاد من فرص املناقشة بفاعلية أثناء احملاضرة
أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف سصيل الطلبة
استخدام اجلهاز ساهم يف سس فهمي للمادة العلمية
استخدام اجلهاز ساهم يف رفع مستواي الدراسي يف املقرر
استخدام اجلهاز زاد من محاسي للمذاكرة
استخدام اجلهاز زاد من حرصي أكثر على حضور احملاضرات
استخدام اجلهاز زاد من حرصي لإلعداد والتحضري للمحاضرة
قيا االجتاه
أرغت يف استمرار استخدام اجلهاز يف الفصو الدراسية القادمة
شيزات استخدام اجلهاز فاقت عيوبو ومشاكلو
أوصي بتعميم التجربة على مستوى الكلية
أداء عضو هيئة التدري يف استخدامو كان مناسباجل
كان عضو هيئة التدري يناقش إجابات الطلبة على األسئلة
بشكل عام استخدام اجلهاز جعل احملاضرات شتعة وجاذبة
أرغت يف استخدام اجلهاز يف بقية املقررات
أفضل املقررات الي تستخدم اجلهاز أكثر من املقررات األخرى
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واجهت املشروال عدداجل من التحديات واملشك ت ومتكنت اللجتان التنفيذيتة عتا مراحتل املشتروال متن
التغلت عليها واالستفادة منها يف جتويده ومعرفة الصعوبات الي ميكن أن سدث عنتد التعمتيم علتى نطتاق
أوسع،

متثلت أكثر الصعوبات سدياجل يف الدورة األوا يف أمرين:
( )1قت تتدرة عضت تتو هيئت تتة التت تتدري

ومحاست تتو ل لتت تتزام باست تتتخدام اجلهت تتاز وفت تتق الطريقت تتة

التعليمية الصحيحة.
( ) 2كيفيت تتة تعامت تتل الطلبت تتة مت تتع األجهت تتزة مت تتن حي ت ت التوزيت تتع أو امت كت تتو وإحضت تتاره
للمحاضرة.
ويشتتكل هتتذان العتتام ن جتتوهر النجتتاأ يف التجربتتة وقتتد احتاجتتا مزيتتدجلا متتن اجلهتتود للتوصتتل إا
احللتتو الفعالتتة ،حي ت إن اللجنتتة قتتد خصصتتت عضتتوجلا فني ت جلا يف كتتل كليتتة ملتابعتتة وسفيتتز أعضتتاء هيئتتة
التدري

بشكل مستمر شتا كتان لتو تتأثري إجيتابي يف ذلتك ،وبالنستبة للطلبتة فقتد كانتت بعت

الكليتات

ت تتتوا توزيتتع األجهتتزة يف كتتل حماضتترة علتتى الطلبتتة ومجعهتتا يف نهايتتة احملاضتترة بينمتتا ستتلمت الكليتتات
األخرى األجهزة للطلبة من بداية الفصل على أن حيضروها معهم باستمرار يف كتل حماضترة ،وكتان لكتل
طريقتتة إجيابياتهتتا وستتلبياتها .متتن جانتتت كختتر يبقتتى عامتتل إداري يشتتكل عاجيقت جلتا وهتتو التعامتتل متتع األجهتتزة
كعهد حي إن ذلك ي ثر يف رغبة أعضتاء هيئتة التتدري

ومست ولي العهتد علتى تفعيتل استتخدام األجهتزة

وسهولة انتقاهلا ب أعضاء هيئة التدري .
كمتا ناقشتتت اللجنتتة التنفيذيتة يف هتتذه املرحلتتة خيتارات أختترى متتن حيت إمكانيتتة استتتخدام جهتتاز
اهلاتف ( )smart phoneبتدي جل عتن اجلهتاز األصتل ( )clickerإال أن ذلتك اخليتار ت يكتن مناستب جلا ألستبا فنيتة
وعلميتتة حي ت إن جهتتاز اهلتتاتف يكتتون مصتتدراجل لتشتتتيت الطلبتتة وعتتدم تركيتتزهم علتتى احملاضتترة ،كمتتا أنتتو
يتطلتتت انرتنتتت مستتتمر طيلتتة وقتتت احملاضتترة وهتتو متتا ال يتتتوفر يف بع ت

قاعتتات الكليتتات شتتا يعيتتق زتتاأ

التجربة ،إضافة إا أنو قد حيدث متييزاجل سلبياجل للطلبة الذين قد ال ميلكون هذا النوال من األجهزة.
كمتتا متتتت مناقشتتة خيتتار كختتر وهتتو االستتتفادة متتن ختتدمات التتب

بتتورد كبتتديل إال أن التجربتتة

واملمارستتات العامليتتة ت كتتد اختتت ف اهلتتدف متتن استتتخدام اجلهتتاز ( ،)clickerحيت إن هدفتتو
التدري

ورفع مستوى جودتو أثناء احملاضرة وداخل القاعة الدراسية ولتي

التجربتتة لك ت اجلهتتازين علتتى بع ت

تتت

خارجهتا .كمتا أنتو ومتن خت

املقتتررات كتتان الفتتارق كتتبرياجل لصتتاز استتتخدام األجهتتزة ( )clickerيف

القاعات ،لكن ميكن أن يكون هنا دمتا للبيانتات املستتخدمة يف األجهتزة متع متا هتو موجتود يف التب
لكنو لي

بدي جل.

بتفعيتتل

بتورد

أبرز نتاجيا املشروال

من أبرز التحديات الي واجهت املشروال يف هذه املرحلتة قلتة استتقطا مستتخدم جتدد للمشتروال
وضتتعف التتتزام املشتتارك بتستتليم التقتتارير .وقتتد
وعقد ورش عمل لتدريت أعضتاء هيئتة التتدري
التعليمية .كما

تقلي

التغلتتت عليهتتا متتن خت

تكثيتتف اإلعت ن عتتن املشتتروال،

علتى استتخدام األجهتزة وتعتريفهم بهتا وبتدورها يف العمليتة

عدد التقارير الدورية املطلوبة للمشروال.

من التحتديات التي واجهتت هتذه املرحلتة إمكانيتة ربتط أجهتزة كليكترز بنبتام إدارة التتعلم التب
بتورد لتستهيل نقتل درجتات الطت

حيت إن اجلامعتة ال تتوفر هتذه اخلاصتية يف التب

بتورد يف هتذه املرحلتتة

دراستة استتخدام بتداجيل ألجهتزة

وقد

تتأجيل العمل علتى هتذه املهمتة للتدورة التاليتة متن املشتروال .كمتا

الطت

مثتل تطبيتق اهلواتتف الذكيتة اخلاصتة بكليكتترز  REEFوالتذي تتب أنتو يقتوم جبمتع بيانتات الطت

واستجاباتهم وهو ما يتعارض مع أنبمة اجلامعة هلذا ت يتم العمل بهذا التطبيق.

متتن التحتتديات التتي واجهتتت املشتتروال يف املرحلتتة الرابعتتة هتتو تتتوفر متتوظفي التتدعم الف ت لألعضتتاء
املشتتارك حيت إنهتتم ال ينتمتتون إا مركتتز التميتتز يف التتتعلم والتعلتتيم وإمنتتا متعتتاونون متتن جهتتات أختترى
داختتل اجلامعتتة ،وقتتد

التغلتتت علتتى هتتذا التحتتدي بتتتدريت متتوظف متتن داختتل املركتتز علتتى تقتتديم التتدعم

الف لألعضاء املشارك عند احلاجة إليهم .كما أنو مع زيادة عدد املشارك يف املشروال
منسق من قبل الكليات لإلشراف على املستخدم .

التعتاون متع

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

 .1االستمرار يف املشروال وتوسيع نطاقتو واالستتفادة متن اجلوانتت اإلجيابيتة ودعمهتا ومعاجلتة جوانتت
القصور الي بينتها جتربة املراحل السابقة.
 .2تهيئ تتة العوام تتل املناس تتبة يف اجلامع تتة ويف الكلي تتات وتهيئ تتة قاع تتات احملاض تترات واألجه تتزة املتطلب تتة
وتهيئة أعضاء هيئة التدري .
 .3االستمرار يف دعم املشروال ونشره وتوثيقو إع مياجل وعرض نتاجيجو على اجلهات املعنية داخل وختارج
اجلامعة والتعريف جبوانت اإلزاز املتحققة والتذي يعكت

اهتمتام اجلامعتة وإزازهتا امللمتو يف

اجملا التعليمي.
 .4ضرورة استمرار تعاون اجلهات املعنية شثلة يف (إدارة املشرتيات ت إدارة املستودعات ت ت اإلدارة املاليتة)
يف تتتذليل الصتتعوبات اإلداريتتة املتمثلتتة بكتتل متتن إمتتتام شتتراء األجهتتزة وكتتذلك بتستتجيل العهتتد
وطريقتتة تستتجيلها ستتواء علتتى املتتأمور أو الطلبتتة أو أعضتتاء هيئتتة التتتدري

مبتتا ال حيتتد متتن فعاليتتة

استخدامها.
 .5لضتمان استتمرار سقيتتق اإلزتازات هنتتا ضترورة للمتابعتة الدوريتتة متن اللجنتتة التنفيذيتة وجلتتان
داختتل الكليتتات ورفتتع التقتتارير الدوريتتة عتتن ستتري العمتتل ولضتتمان التطبيتتق وفتتق املعتتايري الصتتحيحة
كما تعكسها التجربة واملمارسات العاملية األخرى.

امل حق
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العناصر

متحقق متحقق متحقق
بدرجة بدرجة بدرجة
كبرية متوسطة ضعيفة

املشاكل الفنية والتقنية ألنبمة االستجابة الشخصية كليكرز
كان نبام تشغيل اجلهاز سه جل من الناحية التقنية
كانت طريقة استخدام اجلهاز واضحة بالنسبة لي
ت أواج تتو مش تتاكل يف اس تتتخدام اجله تتاز أو جه تتاز االس تتتقبا أثن تتاء
احملاضرات
أ ثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف احملاضرات
استخدام اجلهاز وضح لي مستوى فهمي للمادة العلمية أثناء
احملاضرة
استخدام اجلهاز حفزني على التفكري والتحليل أثناء احملاضرة
استخدام اجلهاز ساعدني على أن أحدد جوانت الضعف عندي
والتصورات اخلاطئة لدي
استخدام اجلهاز شجع على الرتكيز أكثر يف احملاضرة
استخدام اجلهاز شجع على اإلجابة على األسئلة أثناء احملاضرة
دون تردد أو خوف من اخلطأ
استخدام اجلهاز ساعدني على معرفة مستواي مقارنة بزم جيي
استخدام اجلهاز زاد من فرص املناقشة بفاعلية أثناء احملاضرة
أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرز يف سصيل الطلبة
استخدام اجلهاز ساهم يف سس فهمي للمادة العلمية
استخدام اجلهاز ساهم يف رفع مستواي الدراسي يف املقرر
استخدام اجلهاز زاد من محاسي للمذاكرة
استخدام اجلهاز زاد من حرصي أكثر على حضور احملاضرات
استخدام اجلهاز زاد من حرصي لإلعداد و التحضري للمحاضرة
قيا االجتاه
أرغت يف استمرار استخدام اجلهاز يف الفصو الدراسية القادمة
شيزات استخدام اجلهاز فاقت عيوبو ومشاكلو
أوصي بتعميم التجربة على مستوى الكلية
أداء عضو هيئة التدري يف استخدامو كان مناسباجل
كان عضو هيئة التدري يناقش إجابات الطلبة على األسئلة
بشكل عام استخدام اجلهاز جعل احملاضرات شتعة و جاذبة
أرغت يف استخدام اجلهاز يف بقية املقررات
أفضل املقررات الي تستخدم اجلهاز أكثر من املقررات األخرى

غري
متحقق

ال أدري

امل حق

العناصر

متحقق

متحقق

متحقق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبرية

متوسطة ضعيفة

املشاكل الفنية والتقنية ألنبمة االستجابة الشخصية تClickersت
كان نبام تشغيل اجلهاز سه جل من الناحية التقنية
كانت طريقة استخدام اجلهاز واضحة بالنسبة لي
ت أواجو مشاكل يف استخدام اجلهاز أو جهاز االستقبا أثناء
احملاضرات
أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرزيف سصيل الطلبة
استخدام اجلهاز شجع الطلبة على التفكري أكثر أثناء احملاضرة
استخدام اجلهاز شجع الطلبة على الرتكيز أكثر يف احملاضرة
استخدام اجلهاز شجع الطلبة على اإلجابة على االسئلة أثناء
احملاضرة بدون تردد أو خوف من اخلطأ
قيا أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرزيف تطوير طرق التدري

لعضو هيئة التدري

استخدام اجلهاز ساعدني أن أعرف جوانت الضعف لدى الطلبة و
التصورات اخلاطئة لديهم
استخدام اجلهاز وضَح لي مستوى فهم الطلبة للمادة العلمية أثناء
احملاضرة
استخدام اجلهاز ساهم يف تغيري طريقة تدريسي لألفضل
قيا أثر استخدام أنبمة االستجابة الشخصية كليكرزعلى الط

من وجهة نبر عضو هيئة التدري

استخدام اجلهاز زاد من حرص الطلبة على حضور احملاضرات
استخدام اجلهاز زاد من حرص الطلبة لإلعداد والتحضري
للمحاضرة
استخدام اجلهاز زاد من فعالية املشاركة من قبل الط
قيا توجو عضو هيئة التدري

سو استخدام أنبمة االستجابة الشخصية تClickersت

بشكل عام استخدام اجلهاز جعل احملاضرات أكثر متعة وجاذبية
للطلبة
أرغت يف استمرار استخدام اجلهاز يف الفصو الدراسية القادمة
أوصي بتعميم التجربة على مستوى الكليات واألقسام
شيزات استخدام اجلهاز فاقت عيوبو و مشاكلو

غري
متحقق

ال أدري
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يسعى مركز التميز يف التعلم والتعليم إا التطوير املستمر ملشاريعو الي يقتدمها ألعضتاء هيئتة
التدري

ومن أبرزها مشروال كليكرز ،إذ حيرص املركز على تنمية قدرات املشارك على استتخدام أجهتزة

كليك تترز بط تترق إبداعي تتة ت تتثري دافعي تتة الط ت
لكليكرز والي نبمها املركز خ

وسف تتزهم لل تتتعلم .ول تتذا كان تتت مس تتابقة أفض تتل اس تتتخدام

الفصل الثاني للعام  1437ت 1438هت .هدفت املسابقة جلمتع معلومتات عتن

االستخدامات النوعية لكليكرز بغرض ح املشارك على اإلبداال والتميز وملشاركة ختااتهم متع بعضتهم
البع

وحل األعضاء اجلدد على االنضمام للمشتروال .وقتد

مجتع أفضتل االستتخدامات يف هتذا الكتيتت

وعرضها يف املوقع االلكرتوني للمركز.

من خ

است خدامي لكليكرز وجدت لو فواجيتد متعتددة حيت أقتوم باستتخدامو مترة كتل أستبوال يف

حماضتترة ملقتترر البكتتالوريو ( 428متت ) ملتتدة أربتتع ستتاعات منهتتا ستتاعتان نبريتتة وستتاعتان تطبيقيتتة .ومتتن
خ

احملاضرات واألنشطة التطبيقية استخدمت الكليكرز بعدة طرق مثل:
 إعداد أسئلة قبلية للطلبة عن احملتوى الذي سأقوم بتدريسو ملعرفة معتارفهم واجتاهتاتهم عتن
املوضتتوال قبتتل البتتدء مبناقشتتتو متتع الطالبتتات ( )Backgroundحي ت عتتاد علتتي ذلتتك بتتالنفع يف
سدي تتد االحتياج تتات التعلمي تتة للطالب تتات وصطيط تتي للمحت تتوى بع تتد ذل تتك والوق تتت ال تتذي
أخصصتو لكتل نقطتة وبتذلك أتتاأ لتتي كيفيتة إيصتا احملتتوى حمققتة الكفتاءة والفعاليتتة يف
األداء وإدارة الوقت.
 أيضاجل أعددت أسئلة بعدية للمحتتوى كتغذيتة راجعتو لتي )(feedbackعتن متدى فهتم واستتيعا
الطالبات للموضوال.
 يف بعت

احملاضترات أعطتي أستئلة قبليتة ونفستتها بعديتة ألقتيم تتأثري طريقتة تتدري

احملتتتوى

ومتتا تغتتري يف الطالبتتات متتن حي ت مستتتوى حص تيلة معلومتتاتهن وأيض تاجل تغذيتتة راجعتتة لتتي عتتن
مستوى الفعالية والكفاءة يف التدري .
 استخدمت الكليكرز أيضاجل يف رصد حضور الطالبات.
 استخدمتو أيض جلا يف تصحيح بع

األنشطة وتقتويم نتتاجيا الطالبتات شتا وفتر الوقتت واجلهتد

يف عمليتتة التصتتحيح املرهقتتة وحتتد متتن شتتكاوى الطالبتتات عتتن التتدرجات التتي حيصتتلن عليهتتا،
وذلك ألن التقييم عن طريق الكليكرز يتميز باملصداقية وباملوضوعية ب سيتز .حيت يبهتر
تقريتتر لكتتل طالبتتة باستتتخدام ( )I-graderيوضتتح إجاباتهتتا ملناقشتتتها يف حالتتة اعرتاضتتها علتتى
درجتها.

امل حق

 كما استخدمتو يف عمتل استتفتاء واستتط ال رأي الطالبتات يف تقيتيم املقترر وأداء عضتو هيئتة
التت تتدري

وجتت تتربتهن يف است تتتعما الكليكت تترز وهت تتل شت تتعرن بوجت تتود فت تترق يف مست تتتوى فهمهت تتن
املقتترر ولكتتن بتتدون

وسصتتيلهن للمحتتتوى العلمتتي عتتن غريهتتن يف الشتتعت التتي تتتدر نف ت

تطبي تتق الكليك تترز وأيضتتاجل مس تتتوى رض تتاهن ع تتن اس تتتخدام ه تتذه األجه تتزة وتأثريه تتا عل تتى م تتدى
تفاعلتتهن ومش تتاركتهن داخ تتل القاعتتة الدراس تتية وه تتل يوص ت بتعم تتيم اس تتتخدامو يف كاف تتة
املقتترراتك كمتتا استتتطعت أن أحصتتل علتتى نتيجتتة فوريتتة عتتن رأيهتتن شتتا وفتتر وقت ت جلا كتتبريجلا يف
التحليتتل .وكتتان متتن تعليقتتات الطالبتتات أن الشتتعت األختترى تحيستتدونهنت علتتى استتتخدامهن
هلذه التقنية ملتا هلتا متن أثتر واضتح علتى استتيعابهن ومشتاركاتهن أثنتاء التتدري
بأهمي تتة سفي تتز ب تتاقي عض تتوات هيئ تتة الت تتدري

وقتد أشتدن

عل تتى اس تتتخدام تقني تتة الكليك تترز يف تدريس تتهن

للمقررات األخرى.

استخدمت ) (clickersقبل وأثناء وبعد كل حماضرة (ث ث مرات أسبوعياجل) .قبتل احملاضترة لرصتد
حضور الطالبات .أما أثناء وبعد احملاضرة فكان اهلدف قيا متدى استتيعا وفهتم احملاضترة لتدى طالبتاتي
وذلك عن طريق طرأ أسئلة متنوعة .وكان عتدد األستئلة يترتاوأ متا بت مخستة إا عشترة أستئلة لكتل مترة
أي خ

احملاضرة الواحدة .يتم بعد ذلك عرض اإلجابات الصحيحة على طالباتي بعد إجابتهن.
أيض تاجل أق تتوم بع تترض نس تتبة إجاب تتات الطالب تتات كك تتل عل تتى ك تتل س ت ا  .وتق تتديم التغذي تتة الراجع تتة

للطالبتتات عتتن طريتتق املناقشتتة بعتتد كتتل ست ا خاصتتة إذا كانتتت أغلتتت اإلجابتتات غتتري صتتحيحة أو متباين تة
وذلك للتعرف على مواطن الضعف الي رمبتا تكتون يف صتياغة الست ا املطتروأ أو طريقتة الشترأ أو يف فهتم
واستيعا الطالبات .وكنت أناقش طالباتي قبل اإلجابة على الس ا .
كنتت أتتيح لطالبتتاتي وقتتاجل لإلجابتتة علتى الست ا الواحتد يترتاوأ متتا بت دقيقتتة إا دقيقتة ونصتتف
حست درجة صعوبة الس ا  .ثم دقيقت ملناقشة إجابات طالباتي على كل س ا  .ويف بع

األحيان كنتت

أطرأ اختبارات سريعة قبل بتدء احملاضترة وبعتد االنتهتاء منهتا ملعرفتة متدى تتأثري  Clickersيف تعزيتز معاجلتة
نقت تتاط الضت تتعف وتعزيت تتز نقت تتاط القت تتوة لت تتديهن .و أثنت تتاء طت تترأ احملاضت تترة وفت تتى منتصت تتف الوقت تتت تقريب ت ت جلا
استتتخدمت ) (clickersلطتترأ س ت ا أو اثتتن لقيتتا مستتتوى فهتتم الطالبتتات وب ت روأ النشتتاط فتتيهن وطتترد
الشعور بامللل .وبعد انتهاء احملاضرة يتم طرأ أسئلة على معبم النقاط األساسية واملهمتة للتقيتيم النهتاجيي
لفهم طالباتي.
ساعدني استخدام ا  clickersعلى تنبتيم الوقتت بدقتة وذلتك بتقستيم وقتت احملاضترة ( 3ستاعات)
إا :رصتد احلضتور والشتترأ خت

 % 40متن الوقتتت ثتم مناقشتة وطتترأ أستئلة بستيطة لرفتتع مستتوى النشتتاط

والرتكيتتز وقيتتا درجتتة االستتتيعا خت
ذلك يأتي دور التقييم النهاجيي خ

 % 10متتن الوقتتت ثتتم استتتكما الشتترأ خت

الوقت املتبقي.

 % 30متتن الوقتتت بعتتد
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خصصتت حماضتترة قبتتل االمتحتتان ملراجعتتة املواضتتيع الستتابقة بطريقتتة شتتيقة للطت
استتتخدام مصتتطلحات وصتتور وعرضتتها علتتى الط ت

عتتن طريتتق

تباع تاجل ،أثنتتاء عتترض الشتترحية األوا يتتتم اختيتتار رقتتم

وموعتتة بشتتكل عشتتواجيي (اجملموعتتات مقستتمة متتن بدايتتة الفصتتل) ويطلتتت منهتتا شتترأ وتوصتتيل املعلومتتة
يف دقيقة .بعد ذلك يتاأ التصويت للط

لزم جيهم الط

عن طريق كليكرز:

)100/90( A 
)90/70 ( B 
 C اخرت وموعة اخرى
إذا كانتت النستبة األكتا Aيضتاف للمجموعتة نقطتت  ،إذا كانتت النستبة األكتا  Bيضتاف للمجموعتة
نقطة ،إذا كانت النسبة األكا  Cيتم اختبار وموعة أخرى
يف نهايتتة احملاضتترة :اجملموعتتة صتتاحبة النقتتاط األكثتتر يتتتم تكرميهتتا ستتوكء بتتن

أو إضتتافة ست ا ل ختبتتار

وهكذا.

 تعتتد االختبتتارات علتتى هيئتتة اختيتتار متتن متعتتدد تغطتتي جتتزءاجل متتن املقتترر الدراستتي يراعتتى فيتتو
التنوال يف الصياغة.
 يتتم تنبتيم الطت
الط

يف القاعتة الدراستتة علتى هيئتة االختبتتار النبتامي (صتتفوف ومستافات بت

) مع اإلجراءات النبامية املتبعة يف االختبارات العادية .

 إعطتتاء رمز/كتتود مستتبق لكتتل جهتتاز كليكتترز (برقمتتو) حستتت رقتتم الطالتتت األكتتادميي التتذي
يعمل بو .كذلك يتم بروة النبام على رصد نقطة (أو درجة) على كل إجابة صحيحة.
 يبدأ االختبار بتحضري الط

إلكرتونيا بواسطة الكليكرز يف بداية االختبار.

 تُعرض األسئلة على البوربوينت ترتى ويشغل مفتاأ اإلجابة كل مرة حبي

صت

وقتت ال

يزي تتد ع تتن دقيق تتة واح تتدة لك تتل ست ت ا  .األس تتئلة تص تتا خب تتط ك تتبري وميك تتن اس تتتخدام بعت ت
الرسومات يف األسئلة أو حتى الس ا على شكل فيديو قصري ذا صلة باملقرر.
 بعد انتهاء األسئلة يغلق مفتاأ الاناما.
 يفتح برناما الت i-graderإلظهار النتاجيا فوراجل.
 يفتح با املناقشة للتأكد من طريقة إجابة الط
األمر.

ت إن وجد س ا متن الطت

علتى ذلتك

امل حق

استخدمت الكليكترز متع طلبتة متواد الرتمجتة يف متتارين عتدة أ(يناهتا (سترعة البديهتة) .وطبقتت
أكثر من أسلو يعتمد يف أساسو على سرعة االستجابة وسرعة البديهتة .حيت أوجتدت هتذه التمتارين جتوجلا
تنافسي جلا ونقلت احملاضرة إا نشاط ذه وتفاعلي شتع .ومن أمثلة ذلك:
 الضغط على اجلهاز حا ملح أي خطتأ وسصتي العتدد ثتم نتدقق ونترى إا أي حتد اقرتبنتا متن
العدد اإلمجالي أم ال .
 مل تتح ن تتوال اخلط تتأ .ن تتاما اخلي تتارات إا أن تتواال خمتلف تتة م تتن أخط تتاء الرتمج تتة حبيتت يض تتغط
الطالتتت علتتى أحتتد اخليتتارات حبستتت نتتوال اخلطتتأ (قواعتتدياجل ت ت أستتلوبياجل ت ت تركيبي تاجل ت ت زيتتادةجل ت ت
نقصان جلا) .ثم نستعرض العمل لفح

أنواال األخطاء وتصحيحها .

 سرعة االستجابة فمن كان لديو ح للخطأ يضغط اخليتار األعلتى حبستت تأكتده متن دقتة
اجابتو .ثم نصوت للجوا األفضل كذلك باستخدام الكليكرز .

تطبيق اسرتاتيجية فكر ت زاوج وشار يف استخدام كليكرز حيت يطترأ الست ا ثتم يطلتت متن الطالبتات
اإلجابتتة بشتتكل فتتردي ثتتم ُتعتترض اإلجابتتات ويُطلتتت متتن الطالبتتات التشتتاور كتتل طتتالبت متجتتاورت مع ت جلا
(التعلتتيم اجلمتتاعي) ثتتم يُطلتتت متتن الطالبتتات اإلجابتتة م تترة أختترى علتتى نف ت

الس ت ا ويتتتم أيض ت جلا ع تترض

اإلجابات.
تطبيتتق هتتذه االستترتاتيجية يف مجيتتع احملاضتترات متتن بدايتتة الفصتتل الدراستتي ملتتدة أستتبوال علتتى متتدى أربتتع
حماضتترات وبعتتد اقتنتتاال الطالبتتات بضتترورة التعلتتيم اجلمتتاعي والتشتتاور

إلغتتاء االجابتتة الفرديتتة واعتمتتاد

التشاور واالجابة اجلماعية لكل طالبت أو أكثر.

 يتم تقسيم طت

الشتعبة اا  4ت ت  6وموعتات (حستت ستعة الشتعبة) .وإستناد موضتوال حمتدد

لك تتل وموع تتة م تتن أج تتل سض تتريه يف ع تترض تق تتدميي حبيت ت يوض تتح للمجموع تتة اخلط تتوط
العريضة للمطلو  .وبعد انتهاء اجملموعة من إعداد العرض يرسل ألستاذ املقترر للتحقتق متن
جاهزيتو لعرضو يف القاعة على زم جيهم الط

.

 بعد التحقق من جاهزيتة العترض حيتدد يتوم لتقدميتو .ويتتم التأكيتد قبتل العترض علتى عتدة
نقتتاط :مجيتتع أعضتتاء اجملموعتتة يشتتاركون يف تقتتديم العتترض وذلتتك بالتنستتيق فيمتتا بيتتنهم،
يتم التأكيد على التحضري واإلعداد اجليد وشارسة اإللقاء حي إنها جزء من التقييم.
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 يف وقت العرض :بالنسبة لبقية الطت

(املستتمع ) يستلم كتل شتخ

جهتاز معترف با(تو

ويطلت منو التقييم حبياد وعدم اجملاملة ،ويوضح أنو على سبيل املثا لو أعطى كتل زم جيتو
الدرج تتة أن تتو سيحاس تتت .وبه تتذه الطريق تتة سف تتز وتل تتزم الطت ت

يف ك تتل اجملموع تتات نفت ت

(املستمع ) على التقيتيم حبيتاد .أيضتاجل ،إضتافة إا تقيتيم الطت

يقتوم أستتاذ املقترر بتقيتيم

أداء اجملموعة وكل طالت يف اجملموعة.
 يف نهاية العرض يقوم الط

املستمع بتالتقييم وتكتون أستئلة التقيتيم علتى النحتو التتالي:

أداء اجملموعة ككل ثم س ا على أداء كل فترد متن اجملموعتة حبيت تكتون اإلجابتات :شتتاز،
جيتتد جتتداجل ،جيتتد ،مقبتتو  .حيت يتتتم بعتتدها عتترض نتتتاجيا التقيتتيم أمتتام الطت

والتتذي يُبهتتر

كما ذكرت أداء اجملموعة وأداء كل عضو.

اخترتت ستتتة طت

وقستتمتهم إا فتريق واختترتت أحتتد املوضتوعات اجلدليتتة يف املتادة (تعلتتم اللغتتة

الثانية يف عمر مبكتر) فكتان أحتد الفتريق متع واآلختر ضتد وكتل فريتق يتدعم رأيتو بالنبريتات والفرضتيات
والدراسات وكان هنا فترتة أستبوال ل ستتعداد هلتذه املنتاظرة ،و تنستيق الوقتت لكتل طالتت وشترأ طريقتة
لو ث ث دقاجيق ،الفريق الذي يبدأ يع أن الفريتق اآلختر

املناظرة (عدم التداخل كل شخ
توزيع أجهزة كليكترز علتى الطت

تتم  ...ا )

غتري املشتارك يف املنتاظرة (اجلمهتور) و أختذ رأيهتم قبتل املنتاظرة

وبعد املناظرة الف ريق الفاجيز هو من حيوز على أكثر نستبة تغتريت لصتاحلو بت التصتويت  ،ثتم قيمتت كتل
باستخدام كليكرز.

اجملموعة على شكل أفراد مع الط

استخدام كليكرز يف تطبيق أسلو سليل شجرة املشك ت (األهداف)و حي يتتم عترض دراستة
حالة تتعلق باحملاضرة السابقة تتتلخ

يف مشتكلة عمليتة موجتودة أو طريقتة مثاليتة ميكتن الوصتو إليهتا،

ثم يطلت من احلضور يف أو شرحية قتراءة احلالتة ثتم اإلجابتة علتى وموعتة متن األستئلة تباعت جلا (متن  5ت ت 8
أستتئلة) تتتتلخ

يف عتترض وموعتتة متتن البتتداجيل يف شتتكل أستتبا أدت إا املشتتكلة وبعتتد املناقشتتة وسديتتد

السبت األهتم فتيهم ،يبتدأ الطت

يف اإلجابتة علتى الست ا ال حتق خبصتوص األستبا التي أدت إا حتدوث

السبت األخري وهكذا حتى يتم الوصو إا السبت األخري ( جذر املشكلة) يف كخر س ا .

امل حق
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امل حق
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سدي ودما برناما كليكرز مع نبام إدارة التعلمتت LMS
أوالجل :خصاجي

وشيزات اإلصدار اجلديد iClicker Classic 7

قتتام مركتتز التميتتز يف التتتعلم والتعلتتيم بتتتوفري إصتتدار جديتتد لتطبيتتق برنتتاما االستتتجابة الشخصتتية وهتتو
 ،iClicker Classic 7ويتميز هذا اإلصدار عن السابق باآلتي:
 .1دمتتا الانتتاما متتع نبتتام إدارة التتتعلم شتتا يتتتيح لعضتتو هيئتتة التتتدري

سميتتل قاجيمتتة أ(تتاء الط ت

بستتهولة وربطهتتم بتتأجهزة التتتحكم عتتن بعتتد اخلاصتتة بهتتم .وهتتذه امليتتزة تتتوفر الكتتثري متتن الوقتتت واجلهتتد
لعضو هيئتة التتدري

بتدالجل متن ربتط أ(تاء الطت

ويستطيع عضو هيئة التدري

بالطريقتة التقليديتة (يتدوياجل) يف اإلصتدار الستابق،

أيضاجل استخدام الاناما مع عدد أكا من الشُعت بسهولة.

 .2دما خاصية التقارير والنتاجيا متع خاصتية إنشتاء املقترر يف تطبيتق واحتد ،علتى خت ف اإلصتدار الستابق
الذي يتضمن تطبيق منفصل ( i>clicker applicationو ( )i> grader applicationانبر الشكل رقم )1
 .3سهولة إنشاء تقارير عن أداء الط
 .4إمكانية إرسا تقارير الط

يف برناما مايكروسوفت Excel

إا نبام إدارة التعلم

شكل رقم ()1

امل حق

ثانياجل :طريقة تشغيل الاناما
 .1قم بتحميل الاناما من الروابط أدناه
للويندوز
http://files.iclicker.com/support/K_Saud/K_Saud_iclicker_win7.zip
للماكنتوش
http://files.iclicker.com/support/K_Saud/K_Saud_iclicker_mac7.zip
 .2بعتتد سميتتل الانتتاما ستتتبهر الصتتفحة أدنتتاه ،قتتم بالضتتغط علتتى أيقونتتة  iClickerكمتتا هتتو موضتتح يف
الشكل رقم ()2

شكل رقم ()2
 .3بعد الضغط على أيقونتة  iClickerتبهتر لتك نافتذة ترحيبيتة للتطبيتق خاليتة متن أي مقتررات كمتا يف
الشكل رقم ()3
 .4إلنشاء مقرر جديد أو عددا من املقررات اضغط على أيقونة Create
 .5إلكمتتا بقيتتة اخلطتتوات ،مثتتل ربتتط اجلهتتاز اخلتتاص بعضتتو هيئتتة التتتدري
ميكنك متابعة ذلك بنف

طريقة الاناما السابق.

بالانتتاما وضتتبط التترتدد،

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

شكل رقم ()3
ثالثاجل :خطوات دما برناما كليكرز بنبام إدارة التعلم
 .1ادخل على حسابك يف نبام إدارة التتعلم ،واخترت أحتد املقتررات التي تدرستها وتريتد ربطتو بانتاما
كليكرز كما يف الشكل رقم ()4

شكل رقم ()4
 .2بعد اختيتار املقترر ستتبهر لتك قاجيمتة بإعتدادات إدارة املقترر ،ثتم اضتغط علتى اخليتار Course Tools
كما يف الشكل رقم ()5

امل حق

شكل رقم ()5
 .3بعد ذلك ستبهر قاجيمة منسدلة ست اخليار  Course Toolsيوجد يف أسفلها خيتار i>clicker Instructor
 Toolsعند الضغط عليو ستبهر لك صفحة جديدة كما يف الشكل رقم ()6

شكل رقم ()6
 .4اضتغط علتى اخليتار  SSO Security Keyللحصتو علتى استم املستتخدم ومفتتاأ األمتان التذي ستتحتاجو
السترياد قاجيمة أ(اء الط

يف املقرر املطلو كما يف الشكل رقم ( )7والشكل رقم ()8

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

شكل رقم ()7

شكل رقم ()8
 .5قتم بنستم مفتتاأ األمتان واذهتت إا شاشتة برنتاما كليكترز واخترت  Open Gradebookكمتا يف الشتكل
رقم ()9

امل حق

شكل رقم ()9
 .6سيبهر مربع حوار بعد ذلك كما يف الشكل رقم ( )10واخرت األمر Sync Roster

شكل رقم ()10
 .7عنتتد الض تتغط علتتى األم تتر  Sync Rosterس تتيبهر مرب تتع حتتوار (كم تتا يف الش تتكل رقتتم  )11يتض تتمن اس تتم
املستخدم ومفتاأ األمان الذي قمت بنستخة ستابقا متن نبتام إدارة التتعلم (راجتع اخلطتوات متن  1إا 5
يف اجلزء الثال من هذا الدليل)

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

شكل رقم ()11
 .8بعد إدراج اسم املستخدم ومفتاأ األمان ستبهر قاجيمة جبميع املقررات التي تدرستها ،قتم باختيتار املقترر
املطلو ثم اضغط على األمر Selectوسيقوم الانتاما بتحميتل قاجيمتة أ(تاء الطت
كما يف األشكا ( )12و ( )13و ()14

شكل رقم ()12

املستجل يف املقترر

امل حق

شكل رقم ()13

شكل رقم ()14
اآلن أصبحت أ(اء الط

موجودة يف برنتاما كليكترز ،وبقتي ربتط أجهتزة التتحكم عتن بعتد اخلاصتة بهتم

بأ(اجيهم.
ولعمتتل ذلتتك ،اطتترأ عتتدداجل متتن األستتئلة واجعتتل الطت

جييبتتون عليهتا (وتأكتتد قبتتل ذلتتك متتن أن الطت

قاموا بضبط الرتدد ألجهتزة التتحكم اخلاصتة بهتم وفقتاجل للترتدد التذي قمتت بإدخالتو ستابقاجل) .بعتد ذلتك قتم
بالضغط على األمر  Open Gradebookوستبهر لتك شاشتة تتضتمن ال ت  IDألجهتزة التتحكم التي صتوّت بهتا
الط

وكذلك أ(اجيهم الي

سميلها من نبام إدارة التعلم كما يف الشكل رقم ()15

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

شكل رقم ()15
 .9لربط جهاز التحكم بالطالتت اضتغط علتى ال ت  IDمترة واحتدة وستيبهر لتك مربتع حتوار يتضتمن قاجيمتة
بأ( اء الط

املسجل يف املقترر .قتم باختيتار الطالتت التذي تريتد ،ثتم كترر العمليتة حتتى يتتم ربتط

مجيع أجهزة التحكم بالط

 ،كما هو موضح يف الشكل رقم ()16

شكل رقم ()16
 .10بعد ربط أ(اء الط

بأجهزة التحكم اخلاصتة بهتم ستتبهر أ(تا هم بتاللون األزرق وهتذا يتد علتى

تسجيلهم; كما يف الشكل رقم ( ،)17وتتضمن الشاشة اخليارات التالية:

امل حق

(أ) Viewلعرض مجيع األسئلة الي طرحت فيهتا موضتحة جبميتع التفاصتيل (الست ا وعتدد الطت
الذين أجابوا ،والنتتاجيا الصتحيحة واخلاطئتة لكتل طالتت) كمتا تشتمل أيضتاجل خيتارات حلتذف األستئلة
ووضع الدرجات.
( )  Reportsلعرض التقارير وتصديرها إا ملف  Excelبشكل مفصل
(ج)  Sync Scoresإلرسا النتاجيا إا نبام إدارة التعلم
(د)  Studentsلبيان الط

املسجل وغري املسجل

شكل رقم ()17
 .11إلرسا النتاجيا إا نبام إدارة التعلم ،اضغط على خيتار  Sync Scoresثتم تتابع اخلطتوات بالضتغط علتى
خيتتار الت تتالي واختي تتار ن تتوال التقريتتر ال تتذي ترغ تتت ب تتو ،وبع تتد ذلتتك اذه تتت إا نب تتام إدارة ال تتتعلم واخ تترت
األيقونة  Grade Centerثم اضغط على اخليار  Full Grade Centerكما هو موضح يف الشكل رقم ()18

مشروال أنبمة االستجابة الشخصية ()Clickers

شكل رقم ()18
 .12بعتتد أن تضتتغط علتتى اخليتتار  Full Grade Centerستتتبهر صتتفحة جديتتدة تتضتتمن التقتتارير املرستتلة متتن
برناما كليكرز كما هو موضح يف الشكل رقم ()19

شكل رقم ()19

@CELTksu

celt@ksu.edu.sa

Celt.ksu.edu.sa

011- 46٧8٣59 / 011 - 4695861

