
	

	

ما	هو	الحضور	االجتماعي؟		
الـــحضور	االجـــتماعـــي	هـــو	مـــدى	شـــعور	الـــشخص	بـــأنـــه	يـــتفاعـــل	ويـــتواصـــل	مـــع	
أشــخاص	حــقيقيني	عــبر	الــشاشــة.	ومــن	املــهم	تــعزيــز	الــحضور	االجــتماعــي	فــي	
الـتعليم	عـن	بـعد	حـتى	ال	يـشعر	املـتعلم	بـالـعزلـة	أو	يـشعر	بـأنـه	يـتعامـل	مـع	مجـموعـة	
مـن	اآلالت،	بـحيث	يـفقد	اإلحـساس	بـالـعنصر	اإلنـسانـي	املـوجـود	فـي	بـيئة	الـتعليم	
الــتقليديــة،	وبــالــتالــي	تــتكون	لــديــه	اتــجاهــات	ســلبية	نــحو	نــمط	الــتعلم	عــن	بــعد	مــما	
قــد	يــؤثــر	عــلى	أدائــه	وتــحصيله.	ويــختلف	الــتعليم	عــن	بــعد	عــن	الــتعليم	الــتقليدي،	
وخـــــصوصـــــاً	فـــــي	ظـــــل	اخـــــتالف	قـــــدرة	الـــــوســـــائـــــط	عـــــلى	نـــــقل	اإلشـــــارات	املـــــرئـــــية	
والـــصوتـــية،	مـــثل	نـــبرة	الـــصوت	وتـــعابـــير	الـــوجـــه	ولـــغة	الجســـد،	والـــتي	فـــي	املـــقابـــل	
يســتقبلها	املــتعلم	بــشكل	طــبيعي	فــي	الــبيئة	الــدراســية	الــتقليديــة،	مــما	يــزيــد	مــن	
أهـمية	اتـباع	بـعض	االسـتراتـيجيات	لـزيـادة	الـحضور	االجـتماعـي	لـدى	املـتعلمني	

في	هذا	النمط	من	التعلم.	

نصائح	لتعزيز	الحضور	االجتماعي		
في	بداية	الفصل	الدراسي	

ابدأ	الفصل	الدراسي	بإرسال	رسالة	ترحيبية	للطالب	من	خالل	نظام	إدارة	•
		.(Blackboard	الـ	مثل)	تستخدمه	الذي	التعلم

عرف	عن	نفسك	سواء	بالكتابة	او	بتسجيل	فيديو	او	بإضافة	رابط	لصفحتك	•
الشخصية	في	املكان	املخصص	لذلك	في	نظام	إدارة	التعلم.	

اطلب	من	املتعلمني	تعبئة	امللف	الشخصي	مع	إضافة	ملحات	عن	حياتهم	•
االجتماعية	ومشاركة	صورهم	الكاملة	إن	أمكن	لالستفادة	من	عامل	لغة	

الجسد	وتقوية	عامل	الحضور	االجتماعي.	

	

في	هذا	الدليل:	

ما	هو	الحضور	االجتماعي؟	•

نصائح	لتعزيز	الحضور	•

االجتماعي.	

أفكار	وتطبيقات.	•

 ”
يجب	أن	يكون	األستاذ	

	سباقاً	ومبادراً	في	تواصله	

	مع	املتعلمني	

 “

	الحضور	االجتماعي	في	التعليم	عن	بعد
سـاعـد	طـالبـك	عـلى	اإلحــساس	بـاأللـفة
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إعــداد	شـعبة	الــتصميم	الــتعليمي	-	وحـدة	الــتعليم	عـن	بـعد	واالخـــتبارات	الـمحوسـبة	-	جـامـعة	الــملك	سـعود	



أثناء	الفصل	الدراسي	

اكــتب	تــعليمات	املــقرر	بــشكل	كــامــل	وواضــح،	حــيث	يــجب	أن	يــكون	املــتعلم	عــلى	•
درايــة	كــامــلة	بــما	هــو	مُــتوقــع	مــنه	فــي	املــقرر،	ويــتضمن	ذلــك	مــتطلبات	الــواجــبات	

واملشاريع	وطريقة	التقييم	ومواعيد	وكيفية	التسليم.		
احـرص	عـلى	سـرعـة	الـرد	وتـقديـم	الـتغذيـة	الـراجـعة	فـي	الـوقـت	املـناسـب	لـتزيـد	ثـقة		•

املــتعلم	فــيما	يــقوم	بــه	وإلعــادتــه	إلــى	املــسار	الــصحيح.	كــما	أن	الــتغذيــة	الــراجــعة	
تُــــشعر	املــــتعلم	بــــاهــــتمام	األســــتاذ	بــــتعلمه،	وتــــساعــــده	عــــلى	الــــتعلم	مــــن	أخــــطائــــه	

وتنفيذ	التعديالت	الالزمة،	وبالتالي	الوصول	إلى	اإلتقان.	
يـجب	أن	يـكون	األسـتاذ	سـبّاقـاً	ومـبادراً	فـي	تـواصـله	بـشكل	مـنتظم	مـع	املـتعلمني.	•

قـــدم	رســـائـــل	ذات	مـــحتوى	يـــتسم	بـــاالحـــترام	واإليـــجابـــية	والـــتشجيع،	فـــمن	شـــأن	
ذلـــــك	رفـــــع	مســـــتوى	جـــــودة	الـــــتفاعـــــالت	االجـــــتماعـــــية	واالحـــــترام	املـــــتبادل	وإدراك	
املــــعنى	مــــن	الــــعالقــــات	مــــا	بــــني	األقــــران	وبــــني	املــــتعلمني	واملــــحاضــــريــــن.	ويــــمكن	
االســـتفادة	مـــن	الخـــدمـــات	الـــتي	يـــقدمـــها	نـــظام	إدارة	الـــتعلم	مـــثل	رســـائـــل	الـــبريـــد	

اإللكتروني،	أو	اإلعالنات،	أو	لوحات	النقاش،	وغيرها.		
ه	املــتعلمني	لــلقيام	بــمشاركــة	تــجاربــهم	الــشخصية	ومــشاعــرهــم	وأفــكارهــم	مــن	• وجّــ

خــــالل	الــــنقاشــــات	واألنشــــطة،	حــــيث	يــــساعــــد	ذلــــك	اآلخــــريــــن	عــــلى	رؤيــــة	الــــجانــــب	
اإلنـــسانـــي	مـــنهم،	ورســـم	صـــورة	لـــهم	كـــأشـــخاص	حـــقيقيني،	وإن	كـــان	الـــتواصـــل	

معهم	مقصوراً	على	النمط	اإللكتروني.		
اســــتخدم	الــــتواصــــل	املــــرئــــي	(مــــن	خــــالل	الــــفيديــــو)	لــــيتسنى	لــــلمتعلمني	التحــــدث	•

وتـوضـيح	مـشاعـرهـم	وانـفعاالتـهم	بـشكل	مـباشـر،	وبـناء	إحـساس	بـالـقرب	مـن	مـنك	
ومــــن	زمــــالئــــهم.	كــــما	يــــمّكنهم	هــــذا	الــــنوع	مــــن	الــــتواصــــل	مــــن	طــــرح	أســــئلتهم	فــــي	
الـوقـت	الـذي	تـتبادر	فـيه	تـلك	األسـئلة	إلـى	أذهـانـهم.	أمـا	إذا	كـان	الـتواصـل	املـرئـي	
املــــتزامــــن	غــــير	مــــمكناً،	فــــمن	املــــمكن	االســــتعاضــــة	عــــنه	بــــالــــتواصــــل	املــــرئــــي	غــــير	

املتزامن	(بتسجيل	مقاطع	الفيديو)	أو	بالتواصل	املسموع.		

 ”
وجه	املتعلمني	للقيام		

بمشاركة	تجاربهم		

الشخصية	ومشاعرهم		

وأفكارهم	

 “
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اســتخدم	وســائــط	مــرئــية	عــالــية	الــجودة	لــتعزز	رؤيــة	أفــضل	لــالنــفعاالت	واملــالمــح	•
مـثل:	الـتواصـل	الـبصري	واالبـتسامـة،	وغـير	ذلـك	مـن	اإلشـارات	االجـتماعـية	الـتي	

تدعم	الحضور	االجتماعي	في	التعلم	عن	بُعد.	
حـاول	إشـراك	املـتعلمني	فـي	مـشاريـع	أو	واجـبات	جـماعـية	يـتواصـلون	مـن	خـاللـها	•

مع	بعضهم	البعض.		
قــسم	املــتعلمني	فــي	مــنتديــات	الــنقاش	بــحيث	ال	تــقل	املجــموعــة	الــواحــدة	عــن	ســت	•

متعلمني	وال	تزيد	عن	ثمانية	حتى	يتسنى	للجميع	التواصل	بشكل	فعال.		

في	نهاية	الفصل	الدراسي	

 

أفكار	وتطبيقات	
هناك	العديد	من	األفكار	التي	يمكنك	توظيفها	لتعزيز	الحضور	االجتماعي،	سنذكر	

بعضاً	منها	هنا	على	سبيل	املثال	ال	الحصر:		
يمكن	للطالب	تقديم	أنفسهم	من	خالل	تسجيل	مقطع	فيديو	قصير	يشاركونه	مع	•

زمالئهم	من	خالل	مساحة	خاصة	بذلك	في	نظام	إدارة	التعلم.		
أو	من	املمكن	أن	يقدموا	أنفسهم	بشكل	تزامني.	ابدأ	املقرر	بفصل	افتراضي	•

تزامني	تقوم	فيه	بمشاركة	عرض	تقديمي	تتحدث	كل	شريحة	فيه	عن	أحد	
الطالب،	بحيث	يقوم	كل	طالب	بتقديم	نفسه	لزمالئه	من	خالل	الشريحة	الخاصة	

به.	"تلميحة:	يمكنك	استخدام	Slides	Google	بحيث	يتشارك	جميع	الطالب	في	
إنشاء	الشرائح	الخاصة	بهم	داخل	نفس	العرض	التقديمي.“	

ابدأ	فصولك	االفتراضية	بحديث	جانبي	قصير	خارج	موضوع	املحاضرة	لكسر	•
الجمود.		

اطرح	للطالب	مساحة	مخصصة	للتواصل	عن	أمور	خارج	املقرر	من	خالل	•
األدوات	املتاحة	في	نظام	إدارة	التعلم،	مثل	منتديات	النقاش.	

فّعل	أدوات	2.0	Web	والتطبيقات	املتنوعة	إلشراك	املتعلمني	في	العملية	•
التعليمية	بطريقة	ممتعة.	”تلميحة:	هناك	عدد	كبير	من	األدوات	املجانية	التي	

	.Kahoot!	و	Padlet	و	Voicethread	:مثل	التعليم،	في	توظيفها	يمكنك
شجع	طالبك	على	استخدام	الصور	الرمزية	(Avatar)	التي	تمثل	شخصياتهم	•

وخصوصاً	في	حال	عدم	إمكانية	استخدام	صورهم	الشخصية.	”تلميحة:	يمكن	
للطالب	استخدام	التطبيقات	املألوفة	لديهم	مثل	Bitmoji	وغيرها	إلنشاء	صور	

رمزية	تعكس	أشكالهم	وشخصياتهم	في	الواقع.“	

اختتم	الفصل	الدراسي	برسالة	توديعية	للطالب؛	وإن	كان	عدد	املتعلمني	يسمح	•
بذلك،	يمكنك	إرسال	رسالة	خاصة	بإسم	كل	طالب.	

 ”
فّعل	أدوات	2.0	Web	والتطبيقات	

املتنوعة	إلشراك	املتعلمني	في	

العملية	التعليمية	بطريقة	

ممتعة	

 “

Bitmoji.com

	 	الجــزء	الـسابـع 	 	 	 	 	 	 	 	دلـيل	الــتعليم	عـن	بـعد	وتــصميم	الــمقرر	اإللــكترونــي

https://www.google.com/intl/en-GB/slides/about/
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