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 المقدمة   .1

ان االنتقال الى الحياة الجامعية يشمل تغيير كبير بسبب نمط الحياة الجديد, متطلبات دراسية               

 هتوجيللتوفير وحدة رعاية خاصة ب اعتمادية بصورة كبيرة ومواجهة الضغوط والتحديات, لذا يتوج ,جديدة

واالرشاد. ومع التطور التكنولوجي والرقمي الهائل واستخدام الجامعات ملفاهيم جديدة في التعلم االلكتروني 

يقدم طبيعة البيئة الرقمية وتحدياتها.  يتالئم مع توسع مفاهيم الرعاية بمايان  روري ضمن البح واملدمج, اص

لكسب  كل من املرشد واملتعلماالرشاد في البيئة الرقمية والتي يحتاجها التوجيه وهذا الدليل اهم مفاهيم 

واالرشاد له الدور الكبير في العملية التعليمية  هاملعرفة من اجل جعل البئية اكثر مالئمة للتعليم. ان التوجي

من الواضح أن هناك وفر نفس االجواء في البيئة الرقمية. تيئية الحضورية بل يتطلب ان تواليقتصر على الب

ا بين التوجيه واإلرشاد ، والفرق الرئيس ي هو أن اإلرشاد يهدف إلى إيجاد املشاكل والعمل عليها وحلها بينما 
ً
فرق

، ومع ذلك يهدف كالهما إلى حل املشكالت التي لتفادي املشاكل واملعوقات يهدف التوجيه إلى تقديم الحلول 

 .املعلم واملتعلميشارك من خاللها 

  التوجيه التربوي واالرشاد الى تربوي ونفس ي. اذ يمكن تعريف  ه  وجدير بالذكر انه يمكن تقسيم التوجي                   

التعليمي  لطلبة امساعدة    ليةآ  بانه التطور  إلى  وتشمل   للوصول  يتعلق    االمثل  فيما  املناهج  باختياراتهم 

توفير    الدراسية   حاضراتوامل لتحقيق أفضل تطور من اجل  لكل طالب  فيما    له.   علمي واكاديمي  بيئة مواتية 

فهو   النفس ي,  الجانب  خدمة  يخص  عن  يقدمها  او  عبارة  ومهنية  منهجية  نفسية  لتمكين  املعلم  مساعدة 

من التطور النفس ي والجسدي والعقلي التخاذ القرارات املناسبة من خالل التعرف على أنفسهم من    تعلمينامل

اإلرشاد    بالتالي يساعد . و متوازنة مع بيئتهمتكوين عالقات تعاون    الصحيحة وجميع الجوانب، واتخاذ الخيارات  

تقديم الدعم اإلرشادي النفس ي حول    خاللمن  النمو االجتماعي واملعرفي للطالب  على نضوج  والتوجيه النفس ي  

 ياتهم.املوضوعات التي يحتاجون إليها ومساعدتهم على التعرف على قدراتهم وإرشادهم لتحقيق إمكان



 

3 
 

 مزاياها في التوجية واالرشاداالدوات الرقمية و .2

من    العديد  و هنالك  االلكترونية  االدوات  املنصات 

ال استخدامها  تالرقمية  يمكن  العملية  ي  أثناء 

ولهذ في   هالتعليمية،  االساس ي  الدور  الرقمية  الوسائل 

التواصل    تحقيق 
ً
 او غير تزامنيا

ً
تزامينا بين    سواء كان 

إلكتروني   تعلمينامل  واملعلمين 
ً
الجامعة  ا تصبح  بحيث   ،

 ب
ً
 او جزئيا

ً
  الرقمية   واألدوات  االلكترونيةاملنصات    ومن اهم.  االنترنيت او االنترانيت  شبكةومة  منظمتصلة كليا

والتعل اإللكتروني  التعلم  في  توظيفها  يمكن  بعديالتي  عن  )هي    م  )(Moodleاملودل   ,Canvas  ,)Google 

Classroom  فهي    تستخدم في التعليم املتزامن التي  و   السمعي واملرئي  وغيرها. اما بالنسبة لتطبيقات التواصل

باالضافة الى العدد من البرامج التي يمكن  .. الخ.     Google Meet  ,MS Teams  ,ZOOM  ,Webexواهمها هي    ةكثير 

 . وغيرها Google Form,    Slido , YouTubeلـ  اك  والتعاون  يالتفاعل التواصل  استخدامها في

  لتسليح   مع استخدام هكذا تطبيقات وتقنيات تعزيز وتطوير وسائل التوجية واالرشاد    ىوهنا تكمن الحاجة ال

 عن الجانب التقني. ومن اهم املزايا التي    التربوي   بالجانب   املرشد
ً
التعليم  بها   يتمتع  في هكذا بيئة رقمية فضال

 :هي كالتيالرقمي 

 .يوفر العديد من مصادر املعلومات للمتعلم بطريقة سهلة ومميزة ▪

 .عند استخدام التقنيات الجديدة في التعليم تعلميزيد من اهتمام امل ▪

 .عبر الشبكات اإللكترونية والتعاون   قة االتصالتسهيل طري ▪

 نظام نشأي ▪
ً
 تعليمي ا

ً
 متقدم   ا

ً
 .يتماش ى مع التقدم السريع في العالم ا

 . تفي اي مكان واي وق  يزيد من فرص التعليم الذاتي والتعليم عن بعد ▪
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 المساواة والتنوع والشمول  - متعلمينسلوكيات ال  .3

التعليمية   املؤسسة  من تمتاز  العديد  على  بأحتوائها 

املجتمع.  من  مختلفة  اطياف  يشكلون  الذين  االفراد 

متباينه  وثقافات  سلوكيات  ذات  البئية  تكون  وبالنتيجة 

اجل  من  ومعايير محكمة  لوضع ضوابط  يحتاج  وبالتالي 

العد لضمان   
ً
وايضا السلوكيات  التعليم اتنظيم  في  لة 

وفي االختالفات.  تلك  النظر عن   بغض  الى     بشمولية  يحتاج  الرقمية كذلك  أخالقيات  البيئة  تحديد قضايا 

ال  عبر  العنكبوتيةالسلوك  اجل شبكة  آمنة    من  بيئة  التعامل  بمبدأ     للجميع إنشاء  فضل بأ  والقيام آداب 

املفاهيم  لتعزيز    ومن اهم النقاط الواجب تضمنها ضمن ضوابط السلوكيات  تواصل االلكتروني.املمارسات في ال

 هي كاالتي:  في املجتمع االكاديمي ةالشامل التربوية

 لتكون بئية هادئة لتلقي املعرفة.  وخصوصية الدرس السلوك الصفيمراعاة اداب  ▪

 . اللغة الحادة مع االبتعاد عن  االخرين راءواحترام االتنمراإللكتروني  تجنب ▪

 وتجنب حاالت االنتحال بكل اشكالها.  األمانة االكاديميةاملحافظة على  ▪

 لتباعها من قبل املتعلمين. تقديم إرشادات استباقية مناسبة  ▪

 . التعليمية ةفي املؤسس  واالمانه واملسؤولية عند جميع االفراد  بناء الثقة ▪

 . التعامل بشكل الئق مع بعض االشخاص الذين يعانون من االجهاد والقلق واالكتئاب ▪

 

الدردشة, املنتديات,  ك   الوسائل الرقمية التي يمكن استخدامها في تعزيز التعاون االلكترونيوجدير بالذكر ان  

االلك التعاونيةالبريد  والبرمجيات  االدوات  فأنهاتروني وغيرها من  املتعلمين    تلعب  ,  بين  التواصل  في   
ً
مهما  

ً
دورا
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. وهذه االدوات  تزامنية او غير تزامنيةانفسهم واملتعلمين واملرشد من اجل مناقشة املواضيع املطروحة بصورة 

قبل من  مختلفة  بطرق  بوظائف  املرشد    تستخدم  القيام  واالرشاد  لغرض  املشاكل   التوجيه  حل  اجل    من 

نتيجة سلوكيات بعض اعضاء  تلك املعوقات التعاوني سواء كانت الجماعي التي قد تحدث في العمل  واملعوقات

من اهم الوظائف التي ينبغى على املعلم القيام بيها هي التنظيمية,  ان   كما  .  معينةاملجموعة او نتيجة مواقف  

 بييالتربوية, املعرفية, التقويم
ً
 معينا

ً
االفراد    احد  ن اعضاء الفريق نتيجة عدم مشاركةة والفنية. اذا حدث موقفا

من اجل   تدخل املرشد او املعلمالى  اعضاء الفريق, فيحتاج    بقية   بنفس املستوى املطلوب مما نتج عن استياء 

 تنظيم املهام بين اعضاء الفريق واملتابعة املستمرة لحين انجاز العمل املطلوب. 

 

  االدوات الرقميةأخالقيات التواصل عبر  .4

    يعد
ً
واسعا  

ً
عاملا من  اإلنترنت  العديد  في  يستخدم 

التعليمية  املجاالت املؤسسة  في   
ً
من  وخاصة بد  وال   ،

استخدامه،   أثناء  الالزمة  واألخالقيات  اآلداب  مراعاة 

 للحياة  
ً
االكاديمية للتواصل ألن اإلنترنت أصبح امتدادا

واملتعلم املعلم  القوانين  بين  جميع  عليه  وتنطبق   ،

 وهي كالتالي:  ، وتتمثل هذه اآلداب في جوانب عديدةالتقليدي  التعليم الحضوري واألخالقيات التي تطبق 

 ومراعاة حقوق النشر  احترام خصوصية املعلومات  ▪

   تجنب استخدام صور الغير ومشاركتها مع اآلخرين دون طلب اإلذن من صاحبها. ▪

 استخدام ألفاظ مهذبة ولطيفة أثناء التواصل وعدم استخدام لغة مسيئة.  ▪

 مشاركة املعلومات املفيدة لآلخرين وتجنب نشر أي محتوى مس يء لشخص، أو عرق، أو دين.  ▪
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 عدم إزعاج أشخاص ال يعرفهم املستخدم.   ▪

 .احترام اختالف وجهات النظر  ▪

 أو استخدام شخصية مزيفة،  عدم انتحال شخصية الغير ▪

   االلتزام بالزي املناسب أثناء اللقاءات املختلفة. ▪

 .االلتزام بمواعيد بداية ونهاية املحاضرات ▪

 .ابلشلك الرمسي التعمل عن بعد قواعد الكتابة في نظاماستخدام  ▪

 

 لمحاضرات والقاء االمحتوى العلمي  .5

املهمة   العناصر  اول  من  الدراسية  املحاضرة  تعد 

املادة   إيصال  في  مهم  وأساس  التعليمية  للعملية 

املنهج الدراس ي يتم التهيئة بعد وضع مفردات     .العلمية

للمحاضرات والبد هنا من توفر عناصر كثيرة  لتصل 

  متعلم.بصورة صحيحة لل االلكترونية املحاضرة

ان تكون هذه املحاضرة  ويعد الدرس الوسيلة االساسية للتواصل املباشر بين املعلم واملتعلم, لذا يحتاج الى  

التعليمي   باملستوى  ترتقي  معايير  ينبغي   بماو معدة وفق  التي  العناصر  اهم  التعليم. ومن  يتالئم مع مخرجات 

 توفرها في كل محاضرة الكترونية هي كاالتي: 

 . وعالقته بالدرس الحالي مراجعة الدرس السابق ▪

 . للمتعلم خالل فترة الدرستحديد اهداف الدرس الحالي املطلوب ايصالها   ▪

 وضع خطة درس تحتوي على توقيتات زمنية قصيرة لكل هدف من اهداف الدرس.  ▪
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 .مراعاة قابليات الطلبة على التعلم من خالل استخدام تقنيات مختلفة للتفاعل كالتعليم املصغر ▪

   العلمية.اشراك املتعلمين في الدرس وخلق بيئة تفاعلية من اجل تعزيز فهم املادة  ▪

 . مراجعة خالصة الدرس من اجل التحقق من انجاز اهداف الدرس ▪

أبرزها انقطاع االنترنت او التيار الكهربائي وهنا يتوجب  ومن   تتخلل املحاضرة اإللكترونية الكثير من التحديات

اإلمكان   قدر  التحديات  هذه  لتذليل  املسؤولية  من  كبير  قدر  على  يكون  ان  التدريس ي  ك على    
ً
 يقوم  أن  مثال

 .لكترونية التي تعتمدها الجامعة للطالب على املنصات اال تحميلها ل املحاضرة و يجبتس

تقنية عديدة, لذا ينبغي على املعلم  يتعذر على الطالب االلتحاق باملحاضرة او االستمرار إلى نهايتها  ألسباب   قد

  في البيئة الرقمية ، نظرا  للتباين  في البيئات املتوفرة للمتعلمين  بمرونة مع هذه املواقف  ان يكون متفهما ويتعامل

عدم وجود    وذلك بسبب  واقعية لمنه في البيئة ا  حاجةلدور اإلرشادي والتوجيه  في البيئة الرقمية اكثر  حيث ان ا

أدوار كثيرة باإلضافة إلى دوره كمعلم  وهذا يضع على عاتق التدريس ي    املتعلم حضوريا وغياب املراقبة املستمرة

املادة  ،   البيئة املناسبة لفهم  فهو هنا املرشد واملوجه الذي يتعامل مع الطلبة بحرص واهتمام ودعم لتوفير 

ومن اهم النقاط التي يحتاج املعلم متابعتها خالل الدرس االلكتروني    في املسيرة التعليمية. الدراسية و االستمرار  

 هي كالتالي:

 . الة التركيز املستمرة من قبل املتعلمينح ▪

 . الدرس االلكتروني  فترة الحضور طيلةباللتزام ا ▪

 في االعمال الجماعية املناطة بهم.  بين املتعلمينالتعاون بث روح  ▪

 .املس متر خالل احملارضة واملشاركة ابملناقشات املتعمل تفاعل ▪

 الاختبارات.حتديد مقدار التباين بني املتعلمني من خالل  ▪

 ومعاجلهتا من خالل التغذية الراجعة.حتديد املعوقات  ▪
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 اجراء الاختبارات التشخيصية لقياس درجة اتقان املتعمل للمكتس بات املتوقعة يف هناية لك وحدة دراس ية.  ▪

 النشط. املطالبة ابنشطة تعلميية دورية لتشجيع املتعلمني عىل البحث والتفاعل واملس تعدة يف التعمل  ▪

 

 في البيئة الرقمية االختبارات والتغذية الراجعة  .6

تعد االختبارات من اهم الوسائل املستخدمة في عملية 

ان   حيث  للمتعلمين  والجماعي  الفردي  ن  مالتقييم 

اإللكترونيةضمن   االختبارات  تحققها  التي    األهداف 

واملساهمة في  الكشف عن جوانب القوة والضعف   هي

الراجعة.    معالجتها التغذية    متازتينبغي ان  من خالل 

التغذية الراجعة   ب توفيريتطلكما    االختبارات اإللكترونية باملرونة والتفاعلية واملوضوعية والبعد عن الذاتية،

وتوزيع الدرجات  على ضوئها تم منح    ومناقشة آلية التقييم التي    املتعلمين  عقد لقاء معباالضافة الى    التقييمعند  

  تاج ر دبإمكانية استخدام أنواع ونماذج مختلفة من األسئلة    يالرقمية هتبارات  ميزات االخاالختبار. ومن م  في

مع    ةبو عص تتناسب  للاملستويات  امل متفاوتة  الخاصة    .متعلمينختلفة  االرشادات    االختبارات   باعداد   ومن 

 : التالية النقاطصها ب والتغذية الراجعة يمكن تلخي

 شمولية االسئلة ضمن مفردات املنهج الدراس ي. ▪

 واختالف صيغها.   طبيعة االسئلةتنوع  ▪

 تحديد فترة زمنية كافية لالجابة  على االسئلة. ▪

  .مراعاة التباين في مستوى اعداد االسئلة ▪

 لمقرر الدراس ي.التعلم لتعكس مخرجات  ▪
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 واضحة للمتعلمين. وضع تعليمات امتحانية  ▪

 .وتحديد توزيع الدرجاتانشاء الية تصحيح   ▪

 مفصلة تبين سبب حصولهم على عالمات معينة. ين تكون واضحة و متعلملل راجعة تغذية تقدم ▪

 

من خالل    تطوير وتحسين نوعيه التعليم والتعلموتستخدم  نتائج التقييم في تحديد مستويات املتعلم وبالتالي 

في   استخدامه  يمكن  كما  للمتعلمين،  والتربوي  املعرفي  باملستوى  لالرتقاء  املعوقات  مستوى  معالجة  معرفه 

مجموعات الى  وتصنيفهم  قدراتهم  الطالب  في  التباين  وق  حسب  تالذهنية  اجل  من  االستيعاب  حقيق  ابلية 

 تعلمين.املساواة بين امل

 

 ادوات التقويم والتقييم في التوجيه واالرشاد   .7

بصورة     ان الوصول الى عمل متكامل ومتقن يتطلب تقييما

التقويم.   عملية  جرى تهذا التقييم    نتائجوفي ضوء    مستمرة

التي  املشاكل  معالجة  الى  تهدف  مترابطة  دورية  عملية  فهي 

التعليم   املتعلمين  تواجه أساليب  تطبيق  محاولة  اثناء 

و والتعلم   املوضوعة  األهداف  الى  .  املعوقاتتقويم  للوصول 

 
ً
لزاما اصبح  التعليم  في  املبتكرة  الحديثة  واألساليب  رقمية  بيئة  في  التعليم  قبة مخرجات  علينا مرا  وفي مجال 

 العملية التعليمية وبدقة وتقييم مدى تحقيقها لألهداف التعليمية املرسومة. 

الرشاد ركيزة أساسية ومهمة في عملية التعليم وخصوصا في البيئة الرقمية، ملا لهذه البيئة  التوجيه وايعتبر        

عن الواقع التعليمي التقليدي. ومن هنا يتطلب االستعانة بإدوات تتناسب    ملحوظمن خصوصية واختالف  
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والواقع الرقمي في تقييم مسار العملية التعليمية وتحقيق األهداف املرسومة. وتتلخص عملية التقييم الهداف  

و  املعلفاالرشاد  التوجيه  تواجه  التي  واملعوقات  املمارسات  كافة  فيه  تدون  مالحظات  دفتر  بناء  وأساليب  ي  م 

الى أداة الكترونية ذات إمكانية في تقييم  من ثم  هذه املعلوقات و   املناسبة ملعالجة  حلول ال ترجمة هذا الدفتر 

يرتبط به من ارشاد وتوجيه. وفيما يلي نضع مجموعة من األدوات الرقمية التي   مدخالت ومخرجات التعليم وما

 االرشاد. التوجيه و تساعد املعلم في تقييم عملية 

     Chat Roomsغرف الدردشة  .7.1

وسيلة مهمة في عملية تقييم التوجيه والرشاد ومخرجاتها. حيث     Chat Roomsتعتبر غرف الدردشة  

يمكن للمعلم وضع املوضوع املطلوب توجيه االهتمام نحوه وجعل املتعلمين يتناقشون فيما بينهم ويطرحون  

   Moodleوجهات نظرهم التي بالنتيجة سوف تعكس مستوى الفهم واالدراك للهدف التعليمي املطلوب.  ويوفر  

داة بصورة ممتازة وبامكانية عالية تتيح للمعلم من االطالع على كافة املناقشات في غرف الدردشة والتي هذه األ 

أيضا يمكن االستفادة من غرف الدردشة الجراء عملية التقييم   يمكن تقسيمها الى مجموعات دردشة منفصلة.

 بصورة مشاركة مع إجابات الفريق.  حيث يمكن طرح األسئلة التقييمة وترك املجال لكل متعلم من طرح اجابته

 Google Docsتطبيق   .7.2

في االرشاد والتوجيه هو استخدام   التقييم  في اجراء عملية  املفيدة جدا  الرقمية  واحدة من األدوات 

Google Docs    في اإلجابة الى املشاركة  تابعة لشركة كوكل تتيح طرح مواضيع معينة ودعوة الفريق  وهي أداة 

ا في  ارائهم  الى  وابداء  يدخل  املتعلم  جعل  خالل  من  املطروحة  األسئلة  او  بصورة     Google Docsملواضيع 

Commenter    البيئة في  التوجيه واإلرشاد  التقييم الهداف  بناء عملية  في  .  ويمكن االستفادة من هذه األداة 

 الرقمية. 
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   Mentimeterبرنامج  .7.3

التقييمات. حيث يتيح هذا البرنامج إمكانية التفاعل متازة الجراء  امل  احد االدوات    Mentimeterيعد  

وآلي في استحصال اإلجابات واآلراء. ا بين املعلم واملتعلمين ويوفر طرق  يمكن استخدام هذه    كما  ت متقدمة 

األداة في بناء دفتر املالحظات الخاص بالتوجيه واإلرشاد وعمل استبيان الكتروني وتجميع اإلجابات الخاصة  

 بكل موضوع.

 Slackرنامج ب .7.4

تثبيت    حيث يتمفي اجراء عملية التقييم كونه أداة دردشة الكترونية.       Slackيمكن استخدام برنامج  

يمكن للمشاركين من تدوين اجابتهم واالستفادة منها كتغذية راجعة في عملية    ومن ثم  فقرات دفتر املالحظات 

 االرشاد والتوجيه.

 Zoom Breakout Roomsبرنامج  .7.5

بـ     Zoomامج  يوفر برن حيث     Breakout Roomsوسيلة مهمة جدا وهي الغرف الفرعية او ما تعرف 

املطروحة   للمواضيع  املناقشة  عملية  وتجرى  متعددة  غرف  الى  املتعلمين  تقسيم  إمكانية  الغرف  هذه  تتيح 

 ويمكن للمعلم ان يطلع على هذه املناقشات وكيفية تعامل وتعاون املتعلمين ومشاركاتهم.
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