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أنظــمـة االستجـــابـة االلـكتـرونيـــة
Electronic Response Systems (ERSs)

ألمهيةطالبنا كلهم بنفس القدر من ا

البرنامج التدريبي

مبادرة تقنيات التعليم للجميع
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التعلم عن بعد أهال بكم جميعا في دورة

..للمعلمين

ة يسعدنا تواجدكم معنا في دورتنا الجديد

كم بالشراكة مع أكاديمية الملكة رانيا، ونعد

ومات برحلة تعليمية مختلفة ومليئة بالمعل

.المميزة



إلى توجيه المعلم أو 

المدرب أو المحاضر نحو 

يم استثمار تقنيات التعل

المتاحة 

ات وفقًا لتجهيزات تقني

لبيئة التعليم المتوفرة في ا

التعليمية 
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عد واحد من  ا هم ا سالي   لم عن  ي 
ع الت 

عد  لم ي 
ع الت 

ب  
ا الحا  ي  عصرن 

ة  ف  ة  ا ساسي  ة  وحاح  ي  مد , لي  الحدي 
عت  ي  ي 

والد 
ر  ي  كل كي  ش  ا ب  ي  ولوح  كت 

.علي الت 
صل

هوًما مف 
ه الدوره   مف  لال هد  طرح ح 

ًا عن  ن 
ة  الت   ي  روي  لكي  ة  الا  اي  ح 

مة  الاست 
ظ  ل ا ن 

ع الت 
ة   لي 

 
دم ا ح 

م ي  ت 
عد  .عن  ي 
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:ماهي أنظمة االستجابة اإللكترونية

,Wang)"يانغ"و"تشونغ"و"وانغ"منكليعرف Chung &

Yang, 2014, P.3)اإللكترونيةاالستجابةأنظمة

Electronic Response System (ERS)التي

األمريكيةالوالياتفي"key-pads"أو"Clickers"بـتدعى

في"zappers"و"handsets"بـعليهايطلقكماالمتحدة،

حكمالتوحدةتشبهالحجمصغيرةإرسالأجهزةبأنهاالمتحدة،المملكة

عنلإلجابةالطالبيستخدمها،(كونترولالريموت)التلفزيونفي

حكمللتخاصةأزرارعلىالضغططريقعنالمحاضراتأثناءاألسئلة

ترددأوالحمراءتحتاألشعةتكنولوجيااألنظمةهذهتستخدمبها،

مةاألنظهذهتسمحواألسئلة،علىالطالباستجاباتلنقلالراديو

وريةفراجعةتغذيةتقدمكماالطالب،جميعقبلمنالفعالةبالمشاركة

تعقيداً،أكثرإلكترونيةاستجابةأنظمةأيضاتوجدكما.والطالبللمعلم

أكثرتجاباتاستسجيلللطالبتتيحوالتيالهاتف،مفاتيحلوحةتشبه

.تفصيالً 
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:ماهي أنظمة االستجابة اإللكترونية

,George)"أوسكار"و"كلفن"و"كيفن"و"جورج"منكليعرفها Kevin, Kelvin

& Oscar,2015, P.74)عوم.فوراً المعلمينأسئلةعلىالردالصفلطالبتسمحأجهزة:بأنها

لوحةإلىمساعدبرنامجبواسطةالذكيةأجهزتهمتحويلعلىقادرونالطالبأصبحالذكية،األجهزةتطور

.الصفيةالمناقشاتفيالمعلمينأسئلةعلىخاللهامنبالمشاركةلهمتسمحافتراضيةمفاتيح
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مميزات أنظمة االستجابة 
:اإللكترونية

رضعلوجودنتيجةالفصلفياالنتباهدرجةزيادة.1

.ماديةومحفزاتمرئي

.الفهمونسبةالطالبمنالمشاركةاألعدادزيادة.2

وبينوالطالبالمدرببينفوريةراجعةتغذيةتقديم.3

.أنفسهمالطالب

.الطالبلدىالتذكرعملياتتحسين.4

.بالدروسالطالباهتمامزيادة.5

تباهاالنلزيادةنتيجة)االختباردرجاتفيتحسن.6

.(والمشاركةوالفهم

Williamson)التعلمبعمليةالطالبتمتعزيادة.7

Sprague & Dahl, 2010, P.94).

علىبالطالاستجاباتاستعراضفيالوقتتوفير.8

.بيانيةرسومهيئة

طالبلكلبالسماحوذلكالتعلمعملياتتفريد.9

.الدرسخاللبالمشاركة

التكوينيمالتقييبياناتجمعإمكانيةللمعلمينتتيح.10

.طالببكلالخاصة

علىوتشجيعهمالطالبتحضيرفيتساعد.11

,Evans)الكبيرةالدراسةقاعاتفيخاصةالحضور

2012, P.90-91).

همفهممستوىتحديدخاللهامنالطالبيستطيع.12

.لزمالئهمبالنسبة

تخداماسعندالرأيعنالتعبيرحريةللطالبتتيح.13

.االستجاباتلعرضالبيانيةالرسوم

البالطبينباأللفةالشعورتشجيععلىتساعد.14

(Evans, 2012, P.90-91).

توفيرخاللمنالمتنوعةالطالبمشاركةتعزز.15

الدراسيةالفصولفيالمجهولةللمشاركةفرص

(Latham & Hill, 2014).



الخطة الزمنية وأهداف اللقاء
الزمناالهدافالمحتوىالجلسات

نظامماهو•الجلسة األولى

مميزات •
دقائق10

دقائق10استكشاف تطبيق النظام•تحميل تطبيقنشاط

دقائق10معرفة اإلجراءات المتبعة الستخدام النظام•المخطط االجرائي للنظاميةالجلسة الثان

دقائق5تجريب النظام والحصول على االستجابات•قياس استجابات المتدربيننشاط

دقيقة45تطبيق اإلجراءات المتبعة الستخدام النظام•التطبيق العمليةالجلسة الثالث

الجلسة 

الخامسة 

مقارنة بين أنظمة االستجابة 

االلكترونية

يتعرف المتدرب على مميزات األنظمة من خالل مقارنة •

بينهم
دقائق5
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ترونية نظام من أنظمة االستجابة التفاعلية االلك

طالع، حيث يتيح انشاء االستبيانات واالست

تجابة والتقييم واالختبارات، وقياس ردود االس

من قبل المتلقي أو المتدرب، وهي شركة 

ريناكاليفوأمريكية مقرها سان فرانسيسكو 
.م2007تأسست عام 

www

Android

iOS

https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polleverywhere.mobile&hl=ar
https://www.polleverywhere.com/
https://apps.apple.com/us/app/poll-everywhere/id893375312


/https://www.polleverywhere.comالموقع

األنظمة الداعمة

الرقمية ، االفتراضيةقمريات
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https://www.polleverywhere.com/


مميزات
Poll 

Everywhere

 جمع النتائج
والردود

قراءتها بعدة 
أشكال

واضافة الصور 

ئلة يتيح تنوع األس
من موضوعي 

23ومقالي تقريبا 
نوع 

يوفر خدمات 
مجانية وغير 

مجانية

ية يدعم اللغة العرب

يمكن استخدامه 
عن طريق 

الهواتف واألجهزة 
الذكية أو 
المتصفح

البد من توفر 
شبكة انترنت
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هزة تحميل تطبيق النظام على األج
الذكية
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 Pollللمعلماإلجراءات المتبعة الستخدام نظام
Everywhere 

نظام 
Poll Everywhere

الدخول على الموقع : أوال 
https://www.polleverywhere.com/

حثاسم النظام في محركات البتدوبن-أ

التعريف بصفحة النظام–ب 

طريقة التسجيل–ج 

كتابة واعداد : ثانيا 
األسئلة

التعرف على ايقونات االعداد-أ

اطريقة وضع األسئلة وكتابته–ب 

تجهيز روابط : ثالثا 
األسئلة أو الكود لدخول 

الجمهور من خاللها

عرض : رابعا 
استجابات الجمهور 

واغالقها

دمج النظام مع : خامسا 
البوربوينت

اإلدراج–أ 

البحث–ب 

تسجيل الدخول–ج 
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https://www.polleverywhere.com/
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الدخول إلى الموقع: أوال 

ك كتابة اسم النظام في محر-1

.Poll Everywhereالبحث 

النقر على الصفحة -2

.الرئيسية للنظام 

1

2

اسم النظام في تدوبن-أ
محركات البحث
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.  لتسجيل الدخول Log inالنقر على -1

الحلول Solutionsبالنقر على -2

تظهر لنا

زاتشرح كيفية عمل النظام وبعض المي
تظهر لنا Pricingبالنقر على -3

التسعيرات 

والشراء في النظام
اتتظهر لنا التطبيقAppsبالنقر على -4

جه والبرامج التي يمكن فتح النظام ودم

من خاللها
تظهر لنا Resourcesبالنقر على -5

مصادر للنظام وتجارب االخرين 

والمشاركة

باشرةللتواصل واالتصال بالمبيعات م-6

12 3 4 5 6
الدخول إلى الموقع : أوال 

التعريف بصفحة النظام–ب 
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نظام اختيار طريقة التسجيل في ال

دم ادخال االيميل او اسم المستخ-1

المسجل في النظام 

التسجيل بالدخول عن طريق-2

حساب قوقل

التسجيل بالدخول عن طريق-3

حساب االبل

تسجيل/استعادة كلمة المرور-4

جديد

1

2

3

4

الدخول إلى الموقع : أوال 

طريقة التسجيل–ج 
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1

2

3

Createالنقر على -1
لعمل مشروع االستجابة

SCVالستيراد ملف -2
مشاريع االستجابة -3

الخاصة المحفوظة

التعرف على ايقونات االعداد-أ

ة كتابة وإعداد األسئل: ثانيا 
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روبالنقاألسئلةمننوع23يوجد-1

ومثالالسؤالإلنشاءاحدهاعلى

.متعددمنالخيارات

وضعوباإلمكانالسؤالكتابة-2

.صورة

وضعوباإلمكانالخياراتكتابة-3

ˇعالمةعلىالنقرمنبدوالصورة

الصحيحةاإلجابةلتحديد

.متعددمنالخياراتعددزيادة-4

Createعلىبالنقرالسؤالاعتماد-5
.اخرسؤالأونشاطإلضافة-6

1

2

3

4
56

كتابة وإعداد األسئلة : ثانيا 

تهاطريقة وضع األسئلة وكتاب–ب 
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.تعديل السؤال -1

.تصدير االستجابات -2

.حذف السؤال واالستجابات-3

رابط االستجابة وعدد -4

اإلجابة لكل شخص

شكل االختبار بالويب او-5

.الرسالة النصية 

ي مشاركة رابط االستجابة ف-6

.االيميل او تويتر او العرض 

1 2 3

4 5 6

ة أو تجهيز روابط األسئل: ثالثا 
الكود لدخول الجمهور من 

خاللها
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جابة تغيير شكل مخطط االست-1

.فتح المشاركة -2

اغالق او اتاحة رؤية -3

االستجابات

.اظهار اإلجابة الصحيحة -4

.ابةقفل المشاركة في االستج-5

.مسح االستجابات-6

.وضع ملء الشاشة -7

االنتقال بين األسئلة -8

.والشرائح 

1

2

3

4

5

6

7

8

عرض استجابات : رابعا 
الجمهور واغالقها
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Pollإلضافة -1

Everywhereالي البوربوينت

.ننقر على ادراج  

ننقر على الحصول على -2

.الوظائف اإلضافية 

دمج النظام مع : خامسا 
البوربوينت

اإلدراج–أ 



26

 Poll Everywhereكتابة -1

.ة في البحث وننقر على إضاف

ظهر او ننقر على التعليم لي-2

.لنا

دمج النظام مع : خامسا 
البوربوينت

البحث–ب 
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تسجيل الدخول الى -1

رض البرنامج ليتم فتحه وع

عمل االستجابات واالسئلة وال

على البرنامج من خالل 

البوربوينت

دمج النظام مع : خامسا 
البوربوينت

تسجيل الدخول–ج 
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وفاء المطيري

@wafa2020a

شكرا من األعماق لمتابعتكم


