
هيئة  ع�ضو  بيين  التفاعل  يعترب 

اأ�ضا�ضياً  �ضرطاً  وطالبه  التدري�س 

تعليمية  عملية  اأي  جنيياح  ل�ضمان 

وحتييقيييييق اأهيييدافيييهيييا يف اكييتيي�ييضيياب 

املعلومات واملهارات، ومن هنا جاءت 

اال�ضتجابة  اأنظمة  م�ضروع  فييكييرة 

الييذي   »Clickers« ال�ضخ�ضية 

االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  انطلق 

عام 1435هي �ضمن م�ضاريع تطوير 

تُ�ضرف  والييتييي  التعليمية  العملية 

لييليي�ييضييوؤون  اجلييامييعيية  وكيياليية  عليها 

التعليمية واالأكادميية، وينفذه مركز 

التميز يف التعلم والتعليم.

بيئة ممتعة وحمفزة

وكيييييييييل اجلييييامييييعيييية ليييلييي�يييضيييوؤون 

ورئييييي�ييس  واالأكيييادميييييييية  التعليمية 

م�ضروع  على  االإ�ييضييرافييييية  اللجنة 

الدكتور  التعليمية،  العملية  تطوير 

عييبييدالييعييزيييز الييعييثييمييان، اأكيييد �ضعي 

من  بتوجيهات  �ضعود  امللك  جامعة 

معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

واإيجاد  مميز  تعليم  لتقدمي  العمر، 

بيئة تعليمية تفاعلية حمفزة للتعلم، 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  فيها  ي�ضارك 

وطالبه يف اكت�ضاب املعرفة واجلمع 

القاعات  يف  واملتعة  التحفيز  بيين 

الدرا�ضية، من خالل تطوير الطرق 

م�ضاعدة  امل�ضتخدمة يف  واالأ�ضاليب 

التعلم  على  والييطييالييبييات  الييطييالب 

اأدائهم  لتطوير  التقنية  با�ضتخدام 

مما ي�ضهم يف دفع العملية التعليمية 

نحو النجاح والتميز.

تعليم تفاعلي

اأ�ضار م�ضاعد وكيل اجلامعة  كما 

واالأكييادميييييية  التعليمية  لييليي�ييضييوؤون 

مركز  ومييدييير  التعليمي  للتطوير 

الدكتور  والتعليم،  التعلم  يف  التميز 

�يييضيييرورة  اإىل  اليييكيييثيييري  �ييضييعييود 

احلديثة  التقنية  ميين  اال�ييضييتييفييادة 

حلل  التعليمية،  العملية  لتح�ضن 

وا�ضتثمار  بالتعليم  املتعلقة  امل�ضاكل 

املتاحة  التقنية  الو�ضائل  وتييوفيير 

درا�ييضييييية  قيياعيية  تهيئة  خيييالل  ميين 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  بن  تفاعلية 

والطالب، يكون فيها الطالب املحور 

وامل�ضاحة  الوقت  ويعطى  االأ�ضا�س 

للم�ضاركة والتفاعل مع املادة العلمية 

املطروحة.

انطالقة امل�شروع

اأنييظييميية  ميي�ييضييروع  اأن  واأو�يييضيييح 
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الدرا�ضي  الف�ضل  يف  تطبيقه  بييداأ 

-1434 اجلامعي  العام  من  االأول 

امل�ضاركن  عدد  بلغ  حيث  1435ه،ي 
 20 الييتييدرييي�ييس  اأعيي�ييضيياء هيئة  ميين 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  ع�ضواً 

بلغ  الطالب  من  امل�ضاركن  وعييدد 

1300، ويف الدورة الثانية للم�ضروع 
 1436- الييييدرا�ييييضييييي  الييييعييييام  يف 

 18 امل�ضاركن  عييدد  بلغ  1437هي 
الطلبة  امل�ضاركن من  وعدد  ع�ضواً 

1597، ويف الدورة الثالثة للم�ضروع 
للعام  الثاين  الدرا�ضي  الف�ضل  يف 

بلغ  1438/1437هيييييييييي  الييهييجييري 

وكييان  ع�ضواً   58 امل�ضاركن  عييدد 

 2578 الطلبة  من  امل�ضاركن  عدد 

طالباً وطالبة بزيادة ن�ضبتها %62 

مما يعك�س زيادة الطلب على نظام 
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من قبل الفئة امل�ضتهدفة.

اأهداف امل�شروع

مدير  نائبة  اأكيييدت  جهتها  ميين 

د.  والتعليم  التعلم  التميز يف  مركز 

اأنظمة  م�ضروع  اأن  ال�ضعدون،  اإلهام 
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يهدف اإىل زيادة التفاعل بن ع�ضو 

هيييييئيية الييتييدرييي�ييس والييطييلييبيية داخييل 

القاعات الدرا�ضية، واال�ضتفادة من 

التقنية احلديثة وتفعيلها من خالل 

يف  التقنية  ا�ضتخدام  ثقافة  ن�ضر 

التعليم لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س، 

الورقي  التقييم  عن  واال�ضتعا�ضة 

ملتابعة  التفاعلي  االآيل  بالتقييم 

اجليييودة،  ورفيييع  الييطييالب  حت�ضيل 

الييقييوة  نييقيياط  مييعييرفيية  ي�ضهل  مبييا 

ونقاط ال�ضعف لدى الطالب ويُعزز 

ويحفزهم  لديهم  للتعلم  الدافعية 

عييلييى امليي�ييضيياركيية والييتييفيياعييل داخييل 

القاعات الدرا�ضية.

الدورة الرابعة

اأنه يجري  اأ�ضار د. الكثري  كما 

حالياً تنفيذ الدورة الرابعة للم�ضروع 

هيئة  اأع�ضاء  من  متزايدة  باأعداد 

الييتييدرييي�ييس والييطييلييبيية، حيييييث تتوىل 

مع  التن�ضيق  الييكييليييييات  عيييميييادات 

والدعم  االأجييهييزة  توفر  يف  املركز 

كلية  امل�ضاركة هي  والكليات  الفني، 

الطبية  العلوم  وكلية  االأ�ضنان،  طب 

وكلية  الييطييب،  وكلية  التطبيقية، 

وكلية  الييربييييية،  وكلية  ال�ضيدلة، 

وكلية  الييهيينييد�ييضيية،  وكييلييييية  االآداب، 

العمارة والتخطيط.

ور�ش عمل تدريبية

التعلم  التميز يف  كما نظم مركز 

العمل  ور�يييس  ميين  عيييدداً  والتعليم 

التدري�س  هيئة  الأع�ضاء  التدريبية 

اال�ضتجابة  اأنظمة  ا�ضتخدام  حول 

يف   »Clickers« اليي�ييضييخيي�ييضييييية 

ال�ضنوات  خييالل  الكليات  من  عييدد 

�ضرح  اإىل  تهدف  والييتييي  املا�ضية، 

برنامج  ا�ضتخدام  وخييطييوات  اآلييييية 

يف  ال�ضخ�ضية  اال�ضتجابة  اأنظمة 

ع�ضو  قبل  ميين  الدرا�ضية  القاعة 

يف  توظيفها  وكيفية  التدري�س  هيئة 

التدري�س.

م�شابقة اأف�شل ا�شتخدام

االإبيييداع  على  امل�ضاركن  وحلييث 

والييتييميييييز ومليي�ييضيياركيية خييرباتييهييم مع 

االأع�ضاء  ولت�ضجيع  البع�س  بع�ضهم 

للم�ضروع،  االن�ضمام  على  اجلييدد 

طرح مركز التميز يف التعلم والتعليم 

لكليكرز  ا�ضتخدام  اأف�ضل  م�ضابقة 

عن  معلومات  جلمع  هدفت  والتي 

اال�ضتخدامات النوعية له، وقد كان 

املتميزة  اال�ضتخدامات  �ضمن  من 

التعلم التناف�ضي املبني على الفريق، 

االألعاب الربوية، اختبارات �ضديقة 

البديهة،  �ضرعة  متييارييين  للبيئة، 

فكر- زاوج و�ضارك، تقييم الزمالء، 

املناظرة، �ضجرة امل�ضكالت.

م�ؤ�شرات النجاح

جنيياح  مييوؤ�ييضييرات  قيييييا�ييس  يعتمد 

مييي�يييضيييروع اأنيييظيييمييية اال�ييضييتييجييابيية 

عدة  على   »Clickers« ال�ضخ�ضية 

ر�ضا  ن�ضبة  قيييييا�ييس  منها  مييعيياييير 

اال�ضتجابة  لنظام  املييقييررات  طلبة 

ر�ضا  ن�ضبة  وقيييييا�ييس  ال�ضخ�ضية، 

اأع�ضاء هيئة التدري�س امل�ضتخدمن 

ال�ضخ�ضية،  اال�ييضييتييجييابيية  ليينييظييام 

والييتييغييذييية الييراجييعيية ميين الييطييالب 

حيث  الييتييدرييي�ييس،  هيئة  واأعيي�ييضيياء 

هيئة  اأع�ضاء  من  امل�ضاركون  اأبييدى 

ا�ضتخدام  حييول  اآراءهيييم  التدري�س 

ال�ضخ�ضية  اال�ييضييتييجييابيية  اأنييظييميية 

»Clickers« وتاأثرها على الطلبة، 
الطلبة  تفاعل  االآراء  تلك  واأكيييدت 

مييع املييقييرر وحمييتييوييياتييه، وارتييفيياع 

االإيجابية  واملناق�ضات  احلوار  ن�ضبة 

الطلبة  حت�ضيل  على  انعك�س  مما 

ودرجاتهم، كما اأدى ا�ضتخدامها اإىل 

توفر الوقت واجلهد وتعزيز عملية 

وحتفيزاً  متعة  اأكرث  وجعلها  التعلم 

لع�ضو هيئة التدري�س والطالب.

واأ�ضار البع�س اإىل م�ضاهمتها يف 

قيا�س مدى ا�ضتيعاب الطلبة اإ�ضافًة 

العلم  حييب  عن�ضر  اإ�ييضييفيياء  اإىل 

�ضاعدت  حيث  بالتعلم،  واال�ضتمتاع 

يف جيييذب انييتييبيياه الييطييلييبيية وعيييدم 

اجلانبية،  بيياالأحيياديييث  ان�ضغالهم 

دفع  يف  ا�ضتخدامها  �ضاهم  كما 

واالطييالع  اال�ضتعداد  نحو  الطلبة 

واأفيياد  م�ضبقاً،  املحا�ضرات  على 

بع�س امل�ضاركن باأهمية تعميم هذه 

جميع  يف  االأنظمة  وهييذه  التجربة 

املعلومات  من  وملزيد  املحا�ضرات. 

ال�ضخ�ضية  اال�ضتجابة  اأنظمة  حول 

ميكن  االإلييكييرونييييية   »Clickers«
االإلكرونية  ال�ضفحة  على  االطالع 

https://« بييامليي�ييضييروع  اخلييا�ييضيية 

c e l t . k s u . e d u . s a / a r /

ملوقع  والييتييابييعيية   »node/1353
مركز التميز يف التعلم والتعليم.
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بداأ تطبيقه يف الف�صل الأول من العام اجلامعي 1435/1434هـ

 »Clickers« مشروع أنظمة االستجابة الشخصية
يوفر بيئة تعليمية تفاعلية محفزة

د. العثمان: تسعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية يشارك فيها عضو التدريس والطالب

د. الكثيري: ضرورة توفير واستثمار وسائل التقنية 
الحديثة وتفعيلها لتحسين العملية التعليمية

بلغ عدد المشاركين في الدورة الثالثة 58 عضو تدريس و2578 طالبًا 
وطالبة بزيادة %62

د. الكثريي د. العثمان


