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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تقومي املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة على �سوء 
معايري جودة املقررات االإلكرتونية، وكذلك التعرف اإىل معايري جودة املقررات االإلكرتونية بجامعة 
ال�سودان املفتوحة، و�سواًل لتحقيق اأهداف الدرا�سة واالجابة عن ا�سئلتها ا�ستخدم الباحثان املنهج 

الو�سفي التحليلي، وذلك بت�سميم ا�ستبانة جلمع البيانات. 
تكّون جمتمع الدرا�سة من املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة، اأما العينة فقد 
اختريت بطريقة ع�سوائية، متثلت يف )32( مقرراً اإلكرتونيًا تقدم بكلية الدرا�سات العليا، وخرجت 

الدرا�سة مبجموعة من النتائج اأهمها: 
اإىل قائمة متثل معايري جودة املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان . 1 تو�سل الباحثان 

املفتوحة جاءت يف )5( حماور رئي�سة تندرج حتت )5( معاير و )68( موؤ�رصاً فرعيًا. 
حتقق جميع معايري جودة املقررات االإلكرتونية التى مت التو�سل اإليها يف هذه الدرا�سة . 2

يف املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة. 
االأهييداف . 3 على  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  احتواء  معايري  اأن 

وخمرجات التعلم، وتو�سيف املقرر االإلكرتوين والو�سائط املتعددة و�سوؤون الطالب، تتحقق بدرجة 
عالية، اأما معيار اأ�ساليب التعليم والتعلُّم فيتحقق بدرجة متو�سطة. 

كما اختتمت الدرا�سة بعدد من التو�سيات اأهمها: 
اأثر ا�ستخدام املقررات االإلكرتونية يف التعليم املفتوح، على بع�ص نواجت التعلم . 1 درا�سة 

املختلفة مثل: التح�سيل، واكت�ساب املهارات، والدافعية، واالجتاه. 
اال�ستفادة من قائمة معايري جودة املقررات االإلكرتونية التى مت التو�سل اإليها يف هذه . 2

الدرا�سة مثل: )االأهداف وخمرجات التعلم و�سوؤون الطالب( يف تقدمي املحتوى االإلكرتوين املقدم 
يف اأنظمة التعليم عن ُبعد واملفتوح. 

الكلمات املفتاحية: التقومي، املقرر االإلكرتوين، معايري جودة املقرراإلكرتوين، املقررات 
االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة
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Abstract: 
This study aimed to evaluate e-courses at the Open University of Sudan 

in the light of the criteria for the quality of e-courses, as well as to identify 
quality standards e-courses at the Open University of Sudan. In order to 
achieve the objectives of the study and answer its questions the researchers 
used the descriptive analytical method by designing a questionnaire to collect 
data.

The study population consisted of e-courses at the Open University of 
Sudan, but the sample was selected randomly and represented in (32) e-course 
offered by the Faculty of Graduate Studies.

The study has a number of results:
1. The researchers prepared a list which represents quality standards of 

e-courses at the Open University of Sudan that came in (5) main axes 
under (5) standard and (68) sub-indicators.

2. All criteria of quality that have been reached in this study in the e-courses 
at the Open University of Sudan.

3. Standards that e-courses at the Open University of Sudan include 
(objectives, learning outcomes, courses characterization, multimedia and 
Student Affairs) are met with a high degree; the standard of teaching and 
learning methods is achieved moderately.
The study also concluded a number of recommendations including:

1. Studying the impact of the use of e-courses in distance education on, 
some of the different learning outcomes such as achievement, and the 
acquisition of skills, motivation, and direction.

2. Taking advantage of the list of criteria for quality e-courses that have 
been reached in this study (such as goals, learning outcomes and student 
affairs) in providing electronic content submitted to systems of distance 
and open education.
Key works: 
Evaluation, E- courses, E- courses quality and standards, E- courses at 

the Open University of Sudan
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مقدمة: 
اإن ثورة التكنولوجيا املعا�رصة، واالنفجار املعريف، والتطور التعليمي ال�رصيع الذي ي�سهده 
والتعليمية،  والرتبوية  العلمية  املجاالت  يف  وبخا�سة  عامة،  احلياة  جماالت  خمتلف  يف  العامل 
يف  االإلكرتونية  املقررات  ا�ستخدام  اإىل  بينها  فيما  املعرفة  ودور  اجلامعات  ت�سابق  اإىل  اأدت 
التعليم باجلامعات املفتوحة لتطوير طرائق تعليمية فعالة، تخدم الدار�سني الراغبني يف موا�سلة 
 Open املفتوح  اجلامعي  التعليم  فتطُور  عملهم،  اأماكن  يف  اأو  منازلهم  يف  وهم  درا�ساتهم، 
University والتعلُّم االإلكرتوين E- Learning اأدى اإىل ظهور �سفوف افرتا�سية ومعامل افرتا�سية 

االفرتا�سية  باجلامعات  عرفت  متميزة  كاملة  جامعات  ظهرت  بل  افرتا�سية،  تعليمية  وو�سائل 
وذلك  فعالة،  ب�سورة  االإلكرتوين  التعلُّم  ال�ستثمار  ا�ستجابة  االإنرتنت  عرب   Virtual Universities

حتقيقًا للتعليم الذاتي، وتي�سرياً يف تنفيذ رغبات الدار�سني يف اال�ستزادة من املعلومات التخ�س�سية 
الدقيقة، واخلربات العلمية احلديثة، وامل�ساركة البناءة يف التطبيقات امليدانية العملية يف تطوير 

جماالت تخ�س�ساتهم يف وظائفهم احلياتية. 
ومن زاوية اأخري، جند اأن املقررات االإلكرتونية ُتعد من اأهم امل�ستحدثات التقنية يف العملية 
التعليمية املعا�رصة واأنها اأ�سبحت �سمة اأ�سا�سية لكثري من املوؤ�س�سات التعليمية، اإال اأن الكثريين 
الزمام لينتجوا برجميات عالية  التقني قاموا بك�رص احلواجز وحترروا من  اأ�سابهم اجلنون  ممن 
الت�سميم من حيث الو�سائط التي تبهر اأعني املتعلمني، ولكنها ال تغذي عقولهم مبعلومات مهمة، 
ومعظم هذه الربامج ال ت�ستند اإىل معايري ت�سميمية علمية �سليمة يف علم الرتبية؛ الأنها مل ت�ستطع 
التعلُّم  تطبيق  وراء  من  التعليمي  الهدف  اأغفلت  كما  املتعلم،  بها  يتعلم  التي  الكيفية  ا�ستيعاب 
اعتمدها  التي  التعليمية  والو�سائل  االأنظمة  كل  من  الغاية  هما  والتعلُّم  التعليم  الأن  االإلكرتوين؛ 

االإن�سان عرب الع�سور، )اأبو خطوة، 2011( . 
لها  يخطط  منظمة  بطريقة  ويقدمها  االإلكرتونية،  املقررات  املفتوح  التعليم  ي�ستخدم 
وتغذية  وخمرجات  وعمليات  مدخالت  له  تعليم  املفتوح  التعليم  اإن  اإذ  جيداً،  ت�سميمًا  وت�سمم 
القائمة على  ال�رصكات  اأو  االأ�سخا�ص  الفردية من  راجعة، ولي�ص تعليمًا قائمًا على االجتهادات 
واحد؛  طرف  من  م�سمم  تعليم  على  نعتمد  اأن  ميكن  وال  التعليمية،  واملواقع  الربامج  ت�سميم 
فنجاح التعلُّم االإلكرتوين املفتوح يعتمد على مدى الت�سميم اجليد لعنا�رصه وترابط جوانبه لكي 

يحقق الهدف منه. )رمود، 2012( . 
فل�سفة  يقوم على  الذى  التعليم اجلماهريي  تعتمد على  املفتوحة  ال�سودان  اأن جامعة  ُوجد 
توؤكد حق االأفراد يف الو�سول اإىل الفر�ص الّتعليمية املتاحة، اأي اأنه تعليم مفتوح للجميع ال يتقيد 
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بوقت وال بفئة من املتعلمني، وال يقت�رص على م�ستوى اأو نوع من التعليم، فهو يتنا�سب وطبيعة 
حاجات املجتمع واأفراده، وطموحاتهم، وتطوير مهنهم. كما اأنه ال يعتمد على املواجهة بني املعلم 
واملتعلم، بل على نقل املعرفة اإىل املتعلم، اأو الدار�ص بو�سائط تعليمية متعددة تغني عن ح�سوره 
اإىل القاعات الدرا�سية كما هو احلال يف املوؤ�س�سات الرتبوية التقليدية، وقد عّزز التعليم يف جامعة 
االإت�سال  التي �سهلت  االإلكرتوين  التعلُّم  التقنية املت�سارعة يف مواد  التطورات  ال�سودان املفتوحة 

بني الدار�سني من جهة، ومدّر�سيهم واملراكز الدرا�سية من جهة اأخرى. 
التعلُّم  منظومة  يف  رئي�سًا  عن�رصاً  ًتعد  االإلكرتونية  املقررات  اأن  �سبق  مما  الباحثان  يرى 
االإلكرتوين املفتوح؛ فهى حتتوي على الر�سالة املراد نقلها للمتعلمني؛ لذا فاإن عملية ت�سميمها 
هذة  نبع هدف  املنطلق  هذا  ومن  االإلكرتوين،  التعلُّم  اجلودة يف  معايري  على �سوء  تتم  اأن  يجب 
الدرا�سة الذى يرمى للك�سف عن مدى ات�ساق املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة مع 

معايري جودة املقررات االإلكرتونية. 

مشكلة الدراسة: 
اأكرث  من  ُتعد  بفر�سه  الدار�سني  وتزويد  االإلكرتوين  التعلُّم  خمرجات  اأو  منتجات  تطوير  اإن 
املجاالت تو�سعًا وانت�ساراَ يف احلقلني الرتبوي والتدريب �سواء كان ذلك عرب االإنرتنت اأم الو�سائط 
املتعددة اأم التعليم والتدريب املعتمد على احلا�سب. ولكن رغم هذا االنت�سار والتو�سع جند اأن معظم 

هذه املخرجات بحاجة ما�سة اإىل التقومي ال�سادق والعلمي. 
عليه ميكن القول اإن جناح اأي نظام تعليمي ب�سكل كبري يعتمد على اإلتزامه مبعايري جودة 
متفق عليها عامليًا، ويف جمال التعليم املفتوح فاإن هذه االأمر ياأخذ اأهمية خا�سة لتباعد املتعلم 
عن املعلم، وا�ستخدام اجلودة وتطبيق معايريها قد ي�ساعد على تقدمي تعليم عاٍل وخدمات تعليمية 
ممتازة، مما يوؤدي اإىل خمرجات متميزة للطالب كمًا وكيفًا، ومتوافقة مع متطلبات �سوق العمل، 

من هذا املنطلق ميكن تلخي�ص م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 
ما مدى حتقق معايري جودة املقررات االإلكرتونية يف جامعة ال�سودان 

املفتوحة ؟ 

أسئلة الدراسة: 
ينبثق من ال�سوؤال الرئي�س اأ�سئلة حمورية ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عنها، وهي: 

جودة . 1 معايري  �سوء  يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقييع  ما 
املقررات االإلكرتونية من حيث اأهدافها وخمرجات تعلمها ؟ 
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جودة . 2 معايري  �سوء  يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقييع  ما 
املقررات االإلكرتونية من حيث اأ�ساليب التعليم والتعلُّم ؟ 

جودة . 3 معايري  �سوء  يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقييع  ما 
املقررات االإلكرتونية من حيث تو�سيف املقرر االإلكرتوين ؟ 

جودة . 4 معايري  �سوء  يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقييع  ما 
املقررات االإلكرتونية من حيث الو�سائط املتعددة ؟ 

جودة . 5 معايري  �سوء  يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقييع  ما 
املقررات االإلكرتونية من حيث �سوؤون الطالب ؟ 

ما معايري جودة املقررات االإلكرتونية يف جامعة ال�سودان املفتوحة ؟ . 6

أهمية الدراسة: 
قد ت�سجع هذه الدرا�سة اإدارة جامعة ال�سودان املفتوحة يف ت�سميم معايري ل�سمان جودة . 1

مقرراتها االإلكرتونية يف امل�ستقبل من خالل اإعداد دليل لذلك. 
التدفق . 2 مواكبة  اأجل  من  وذلك  ال�سودان،  يف  والرتبوية  التعليمية  العملية  خلدمة  ت�سعى 

املعريف والتقني واجلودة يف التعليم لتكوين جيل ل�سودان امل�ستقبل مواكب لتطور االألفية الثالثة 
وع�رص العوملة. 

التعليم، . 3 وم�سممي  التدري�ص  هيئات  مثل  عديدة  قطاعات  منه  ت�ستفيد  اأن  املحتمل  من 
باالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات التعليمية يف ت�سميم مقرراتها وتطويرها عرب االإنرتنت. 

جودة . 4 معايري  تناولت  التي  العربية  االأبحاث  جمال  يف  النق�ص  تغطية  يف  ُت�سهم  قد 
املقررات االإلكرتونية باجلامعات املفتوحة. 

بجامعة . 5 االإلكرتونية  املقررات  لتطوير  اأوىل  مرحلة  الدرا�سة  هذه  نتائج  متثل  اأن  ميكن 
ال�سودان املفتوحة. 

يف . 6 التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  التعليمية  ال�ساحة  على  جديداً  تاأ�سليًا  مو�سوعًا  تتناول 
ال�سودان، اإذ ميكن اأن ُت�سهم يف ن�رص ثقافة جودة املقررات االإلكرتونية يف التعليم املفتوح. 

أهداف الدراسة: 
الك�سف عن مدى حتقق معايري جودة املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة . 1

وتو�سيف  والتعلُّم،  التعليم  واأ�ساليب  التعلم،  وخمرجات  )االأهداف  مثل:  االإلكرتونية،  ملقرراتها 
املقرر االإلكرتوين، والو�سائط املتعددة، و�سوؤون الطالب( . 

بناء قائمة مبعايري جودة املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة. . 2
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حدود الدراسة: 
2012م-  ♦ للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  هذه  اأجريت  الزمانية:  احلدود 

2013م، وُطبِّقت الدرا�سة امليدانية يف مايو 2013م( . 

مقررات  ♦ لت�سميمها  ن�سبة  املفتوحة  ال�سودان  جامعة  اختريت  املكانية:  احلــدود 
اإلكرتونية منذ تاأ�سي�سها. 

ال�سودان  ♦ بجامعة  ُتدر�ص  التي  االإلكرتونية  املقررات  تقومي  املو�سوعية:  احلدود 
املفتوحة، بكلية الدرا�سات العليا يف �سوء معايري جودة املقررات االإلكرتونية. 

تعريف املصطلحات: 
◄  : )Electronic Course( تعريف املقرر االإلكرتوين

هو املقرر القائم على التكامل بني املادة التعليمية وبني تكنولوجيا التعلُّم االإلكرتوين فى 
ت�سميمه واإن�سائه وتطبيقه وتقوميية، وُيدر�ص الطالب حمتوياته تكنولوجيًا وتفاعليًا مع املعلم 
فى اأي وقت واأي مكان يريد. )اإ�سماعيل ،2009( . ويعرف اإجرائيًا باأنه مقرر ي�ستخدم يف ت�سميمه 
اأن�سطة ومواد تعليمية تعتمد على احلا�سوب، وهو حمتوى غني مبكونات الو�سائط املتعددة التفاعلية 
اأو �سبكة االإنرتنت، ويتكون من  اأو غري معتمدة على �سبكة حملية  من �سورة وبرجميات معتمدة 
جمموعة من االأدوات متكن الطالب من التوا�سل مع اأ�ستاذ املقرر، ومع زمالئه الطالب، ويف هذه 

الدرا�سة ميثل مبجموعة املقررات املطروحة بجامعة ال�سودان املفتوحة. 
Evaluation- التقومي:  ◄

ُيعرَّف التقومي يف اللغة باأنه تقدير قيمة ال�سيء اأو احلكم على قيمته، وت�سحيح ما اعوجَّ اأو 
تعديله. ويعرف ا�سطالحا باأنه عملية منظمة ينتج عنها معلومات تفيد يف اتخاذ قرار، اأو اإ�سدار 
اأحكام على قيمة االأ�سياء، اأو االأ�سخا�ص، اأو املو�سوعات اأو االأفكار، اأو هو اإ�سدار االأحكام القيمية، 

واتخاذ القرارات العملية )عودة، 2002( . 
قد  ما  االآداء، وحتديد  م�ستوي جودة  وقيا�ص  التعليمية  والربامج  املوؤ�س�سات  اآداء  هوحتليل 
يوجد من جوانب الق�سور، ومايلزم لتالفيها لتحقيق م�ستوي اجلودة املطلوب. )احتاد اجلامعات 
جامعة  تقدمها  التى  االإلكرتونية  املقررات  مراعاة  مدى  باأنه  يعرف  واإجرائيًا   ،  )2011، العربية 
معايري  قائمة  اإعييداد  خالل  من  وذلك  االإلكرتونية،  املقررات  جودة  ملعايري  املفتوحة  ال�سودان 

تربوية لتقوميها. 
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معايري جودة املقررات االإلكرتونية:  ◄
ُتعرف اإجرائياً: هي بنود اأو عبارات ت�سف خ�سائ�ص املقرر االإلكرتوين الذي يتميز بجودة 

الت�سميم التعليمي. 
املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة:  ◄

التعريف االإجرائي: هي مقررات ي�ستخدم يف ت�سميمها اأن�سطة ومواد تعليمية تعتمد على 
احلا�سوب وهو حمتوى غني مبكونات الو�سائط املتعددة التفاعلية يف �سورة برجميات معتمدة اأو 

غري معتمدة على �سبكة حملية اأو �سبكة االإنرتنت. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً- تصميم املقررات اإللكرتونية وعناصر جودتها:
خطوات ت�سميم املقررات االإلكرتونية:  ♦

ُتعد املقررات االإلكرتونية عن�رصاً رئي�سًا يف منظومة التعلُّم االإلكرتوين؛ فهى حتتوي على، 
الر�سالة املراد نقلها للمتعلمني؛ لذا فاإن عملية ت�سميمها يجب اأن تتم يف �سوء معايري اجلودة يف 
التعلُّم االإلكرتوين، لذا فاإن ت�سميم املقررات االإلكرتونية يجب اأن يتم على �سوء منوذج له مراحل 
حمددة كما اأفاد )امل�رصف، وح�سن، 2012( و )اأبو خطوة، 2010( ، اإن خطوات ت�سميم املقررات 

االإلكرتونية تتلخ�س يف االآتي: 
واملادية، . أ الب�رصية  االإمكانات  وحتدَّد  التعليمية،  البيئة  فيها  وحتلل  التحليل:  مرحلة 

للمقرر،  التعليمي  املحتوى  ويحلل  التعليمية،  االحتياجات  وحتّدد  التعليمية،  واملواد  وامل�سادر 
وحتّدد االأهداف العامة وال�سلوكية، وحتّلل خ�سائ�ص املتعلمني. 

مرحلة التنظيم والت�سميم: وفيها يتم تنظيم اأهداف العملية التعليمية، وحمتوى املادة ب. 
التعليمية، واختيار الو�سائل التعليمية واأ�ساليب تقوميها، تو�سع اخلطط املنا�سبة. 

اإىل ت.  ُو�سعت  التى  واملوا�سفات  التعليم  ت�سميم  وفيها يرتجم  واالإنتاج:  التطوير  مرحلة 
مواد تعليمية مادية اأوحقيقة، اأي اأن التطوير هو االإنتاج، ويجب التاأكد من مدى منا�سبة املادة 

التعليمية وفاعليتها بالن�سبة لهم )التجريب املبدئي( . 
مرحلة التنفيذ: حيث يتم التنفيذ والتطبيق الفعلى للمنهج اأو املقرر االإلكرتوين. 	. 
مرحلة االإدارة: وتت�سمن التاأكد من ح�سن �سري العملية التعليمية ومراقبة النظام. ج. 
ال�سعف ح.  نقاط  وحتديد  االأهييداف،  حتقيق  مدى  على  احلكم  وتت�سمن  التقومي:  مرحلة 

وعالجها، ثم تطوير النموذج امل�ستخدم وفق التغذية الراجعة. 
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اخلا�سة  املداخل  اإحدى  ُتعد  االإلكرتونية  املقررات  ت�سميم  اأن خطوات  اإىل  الباحثان  ي�سري 
باإ�ستقاق معايري جودة املقررات االإلكرتونية، اإذ اإنه ميكن احلكم على جودة املقرر االإلكرتوين طبقًا 

ملعايري جودة ت�سميم املقرر االإلكرتوين؛ وذلك من خالل اإتباعه اإىل خطوات الت�سميم التعليمي. 
عنا�رض اجلودة للمقررات االإلكرتونية:  ♦

تتعدد عنا�رص جودة املقرر االإلكرتوين، وميكن احلكم على جودة كل عن�رص طبقًا ملعايري 
جودة ت�سميم املقرر االإلكرتوين التي تو�سل اإليها )خليل، 2008( وهي على النحو االآتي: 

مرجعية املقرر: . أ
حتديد ا�سم املوؤ�س�سة التعليمية املقدمة للمقرر.  -
حتديد بيانات املوؤلف وموؤهالته.  -
حتديد بيانات فريق العمل وخرباتهم.  -
حتديد املراجع وامل�سادر التي ا�ستخدمت يف بناء حمتوى املقرر.  -
تقومي املقرر املقدم ب�سكله النهائي، واعتماده من قبل اجلهات امل�سئولة.  -
مراعاة حقوق امللكية الفكرية.  -

معلومات عن املقرر: ب. 
حتديد عنوان واأهداف املقرر الدرا�سي.  -
تزويد املقرر ب�سجل خا�ص ي�سجل فيه الطالب بياناته.  -
حتديد املتطلبات القبلية لدرا�سة املقرر.  -
ت�سمني املقرر على خريطة تعرف باملقرر، وتو�سح جميع عنا�رصه.  -

ت�سميم املحتوى: ت. 
ارتباط املحتوى باالأهداف التعليمية للمقرر.  -
تركيز حمتوى املقرر على الكفايات املعرفية واملهارية املحددة.  -
التنظيم والتوا�سل املنطقي يف عر�ص حمتوى املقرر.  -
�سالمة املحتوى من الناحية العلمية واللغوية.  -
تنظيم املحتوى يف �سكل متتابع وفق خطوات منظمة.  -
جتزئة املحتوى اإىل فقرات ق�سرية مرتابطة حتقق اأهداف التعليم.  -
منا�سبة حمتوى املقرر مع خ�سائ�ص املتعلمني.  -
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ت�سميم الو�سائط املتعددة: 	. 
يجب مراعاة معايري الت�سميم جلميع عنا�رص الو�سائط املتعددة وهى، الن�سو�ص، وال�سور 
والر�سوم الثابتة، ولقطات الفيديو والر�سوم املتحركة، وال�سوت، وت�سميم الروابط، واملو�سوعية، 

واالت�ساق، وامل�ساعدة والتوجيه. 
التفاعلية والتحكم: ج. 

يبداأ املقرر بعبارات ترحب باملتعلم، وتتمنى له التوفيق.  -
تزويد املقرر بو�سيلة تلقي ا�ستف�سارات املتعلمني والتوا�سل بينهم وبني املعلم.  -
ال�سماح للمتعلمني بن�رص اأفكارهم ومقرتحاتهم على زمالئهم واملعلم.  -
حتكم املتعلم يف ت�سل�سل عر�ص املحتوى.  -
توفري فر�ص للتعلم التعاوين.  -
توفري الوقت الكايف للمتعلم ليقدم ا�ستجابته.  -

احلداثة واملعا�رضة: ح. 
حتديد اآخر مرة مت ُحدِّث فيها املقرر.  -
مراعاة احلداثة يف حمتوى املقرر.  -
م�سادر التعلُّم امل�ستخدمة من روابط وكتب ومواقع علمية حديثة ومعا�رصة.  -
تعديل املحتوى وتغيري وحتديثه ب�سورة منتظمة.  -

التكلفة: 	. 
تتنا�سب تكلفة التقنيات امل�ستخدمة يف ت�سميم املقرر ون�رصه مع العائد التعليمي منها.  -
عدم وجود مقابل مادي ال�ستخدام املقرر.  -
احل�سول على املواقع وامل�سادر العلمية املرتبطة باملقرر جمانًا.  -
اإمكانية حتميل مراجع جمانية وبرامج م�ساعدة حتتاجها ملفات املقرر.  -
اأهمية معايري �سمان جودة املقرر االإلكرتوين:  ♦

اأهمية كبرية ترجع اإىل كونها تعمل على ما ياأتي:  ملعاير �سمان جودة املقرر االإلكرتوين 
)جماهد، 2008( 

االإ�سالح الرتبوي؛ حيث حتدد موا�سفات اجلودة واالمتيازات التي متثل اأ�سا�سًا لكل من . 1
االأفراد واملوؤ�س�سات. 

حتدد الربامج التعليمية التي ت�ستحق االعتماد، الرتبوي وت�سمن ا�ستمرار جودتها وجودة . 2
خمرجاتها. 



د.هالة إبراهيم حسن أمحد / د.فيصل حممد عبد الوهاب سعيد

97 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

القرار . 3 و�سانعي  التعليمية  والقيادات  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء  مرجعي  كم�سدر  تعمل 
ووا�سعي ال�سيا�سات التعليمية ومنفذيها من اأجل ا�ستخدامها يف االرتقاء بربامج التعليم وتقوميها، 

وحتديد مقدار ما اأجنز من تقدم واجتاهه على جميع امل�ستويات. 
توجه اجلهود املبذولة يف تطوير املناهج، واملمار�سات التدري�سية ونظم التقومي لعقود . 4
قادمة. 
ت�ساعد يف احلكم على جودة التعليم، وت�سف ما يجب اأن يكون عليه التعليم والتعلم من . 5

اأجل حت�سني خمرجات التعليم، وتزيد من قدرات املتعلمني وفر�ص حاجاتهم. 
معايري و�سوابط اجلودة يف املقررات االإلكرتونية:  ♦

االإلكرتوين مبا يتنا�سب مع معايري  التعلُّم  اإدارة ممار�سات  اإىل  التعليمية  ت�سعى املوؤ�س�سات 
اجلودة للتعليم ب�سفة عامة والتعلُّم االإلكرتوين ب�سفة خا�سة، ومن هذه املعايري ما ياأتي كما اأفاد 

اخلالدي )2010( املذكور عند )ح�سن 2012( : 
االهتمام بالت�سميم املتكامل ملنظومة التعلُّم االإلكرتوين حتكمه القواعد العامة للتعليم . 1

يف املوؤ�س�سات التعليمية: 
حيث تقوم املوؤ�س�سة التى تنوي تقدمي برامج درا�سية اإلكرتونية بتطوير هذه الربامج واإدارتها 
مبا يتنا�سب مع االأ�س�ص املتعارف عليها للتعليم، مع االأخذ باالعتبار خ�سو�سيات هذا النمط غري 
التقليدي ومتطلباته، فيجب على املوؤ�س�سة التعليمية قبل ال�رصوع يف تقدمي برامج التعلُّم االإلكرتوين 
اأنظمة التدري�ص واالإدارة للربامج التي تنوي تفعليها وجتّرب، وتوافر متطلباتها كافة  اأن ت�سمم 
القوانني  واالإلتزام باملعايري، وكذلك مراعاة  امل�ستوى املطلوب من اجلودة  بغر�ص احلفاظ على 
ال�سارية يف البلد التي تقدم فيها برامج التعلُّم االإلكرتوين، والعمل على توفري امليزانية املطلوبة 
لربامج التعلُّم االإلكرتوين التي تنوى تقدميها، ولكامل املدة التى �سيق�سيها الطالب يف درا�سة هذه 

الربامج، ومبا يحافظ على معايري اجلودة التى ت�سعها املوؤ�س�سة. 
واعتمادها . 2 املقررات  ت�سميم  مراحل  يف  اجلودة  ومعايري  االإكادميية  املعايري  مراعاة 

ومراجعتها: 
حتر�ص املوؤ�س�سة التعليمية على اأن تخ�سع التعلُّم االإلكرتوين املعتمد واملطبق يف املوؤ�س�سة 
لعمليات الفح�ص واملراجعة واإعادة االعتماد ب�سكل دوري، وبخا�سة يجب احلر�ص على اأن تظل 
ن املادة العلمية على التغذية الراجعة وا�سرتاتيجيات  املواد العلمية حديثة، وذات اأهمية، واأن حُت�سَّ

التدري�ص والتقومي والبناء. 
للدرجة . 3 االأكادميية  املعايري  يحقق  الييذي  باالأ�سلوب  االإلكرتوين  التعلُّم  برامج  اإدارة 

املمنوحة: 
للدرجات املمنوحه لربامج  االأكادميية  اأن تكون املعايري  التعليمية على  حتر�ص املوؤ�س�سة 
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التعلُّم االإلكرتوين مكافئة للدرجات التي متنحها املوؤ�س�سة بالطرق التقليدية، وملتزمة بال�سوابط 
واملعايري املعتمدة، على اأن تت�سم تلك الربامج ومكوناتها بالتوافق الوا�سح بني اأهداف التعلُّم من 
ومعايريه من جهة  التقومي  وامناط  العلمية  املادة  التدري�ص وحمتوى  ا�سرتاتيجيات  وبني  جهة، 

اأخرى. 
كذلك حتر�ص املوؤ�س�سة التعليمية على اأن تقدَّم برامج التعلُّم االإلكرتوين بحيث توفر للطالب 
فر�سًا عادله للو�سول اإيل امل�ستويات املطلوبة الإجناز متطلبات التخرج، فيمثل التعلُّم االإلكرتوين 
ن�ساطًا ميار�سه جميع امل�ساركني يف النظام بحيث ت�ستخدم نتاجات التقومي واملراجعة والتغذية 

الراجعة ب�سكل م�ستمر لتطوير مكونات التعليم كافة باال�سافة اإىل التقنيات امل�ستخدمه. 
دعم التعلُّم الذاتي ومتكني املتعلمني من التحكم يف منوهم التعليمي: . 4

وو�سائل  لتحقيقها  علمية  وطرقًا  واقعية  اأهدافًا  ت�سع  اأن  التعليمية  املوؤ�س�سة  على  يجب 
الدرا�سني  الطالب  عن  والوا�سحة  الكاملة  املعلومات  توفري  فعليها  االأهييداف،  بلوغ  من  للتحقق 
والتقومي،  واالإجناز  التح�سيل  بني  والعالقة  ومتطلباته  التعلُّم  طبيعة  مثل:  املجاالت  جميع  يف 
وخ�سائ�ص نظام التعليم، وكيفية التعامل والتفاعل معه، كما يجب اأن تقدم هذه املعلومات كي 
تعني الطالب على اتخاذ القرارات حول درا�ستهم وتقومي م�سارهم الدرا�سي ح�سب معايري وا�سحة 
لالأداء، كما يحب اأن تتاأكد املوؤ�س�سة التعليمية من فعالية املعلومات املقدمة للطالب، والعمل على 
تعديلها كلما اقت�سى االأمر ذلك، وكذلك العمل من جانبها على حتديد الو�سائل املنا�سبة لتوا�سل 

الطالب وتقدمي اأعمالهم مبا يتالءم مع الطالب. 
طرق التقومي اخلتامي امل�ستخدمة للمقررات االإلكرتونية: . 5

التقومي  اإجييراءات  اأن  كما  وظروفها،  الدرا�سة  لنمط  منا�سبة  التقومي  طرق  تكون  اأن  بد  ال 
باملعايري  تلتزم  االإجراءات  هذه  واأن  ومنظم،  موثوق  ب�سكل  جتري  الدرجات  واإعالن  والت�سحيح 
االأكادميية، ويجب اأن تتاكد املوؤ�س�سة اأن التقومي اخلتامي للربامج اأو مكوناته يقي�ص ب�سكل منا�سب 
اإجناز الطالب، ويكون التقومي اخلتامي حتت االإ�رصاف املبا�رص للموؤ�س�سة التعليمية، وكذلك تراجع 
االأمر  اأقت�سى  التقومي وتقوم بتعديلها كلما  اإجراءات وممار�سات  املوؤ�س�سة ب�سكل منهجي �سالمة 

ذلك. 
التجارب العاملية يف جمال تقومي جودة املقررات االإلكرتونية:  ♦

املقررات  جييودة  تقومي  جمييال  يف  العاملية  التجارب  الأهييم  موجز  عر�ص  يلي  فيما 
وهي:  االإلكرتونية، 

معايري معهد التدريب لتقنية املعلومات: . 1
�سملت  االإلكرتونية  املقررات  اأ�سا�سية جلودة  املعلومات معايري  لتقنية  التدريب  طور معهد 
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اال�ستخدام  التعليم واملحتوى، واالإبحار، و�سهولة  الطالب، وت�سميم  اأهمها: دعم  حماور عدة من 
واجلودة الفنية وغريها. ويندرج حتت كل فئة من املحاور معايري ومقايي�ص، بالن�سبة لدعم الطالب 
مثاًل حدِّد معياران هما: مقدمة للمقرر وتعليمات حول ا�ستخدامه، ويف الت�سميم التعليمي حِددت 
 The Institute( معايري خا�سة للتطبيق والتقومي الذاتي واأ�ساليب التدري�ص والتقنيات والتفاعالت

 )of IT Training Standards ,2005

معايري اجلمعية االمرييكية للتدريب والتطوير: . 2
لتقومي  معايري  2001م،  العام  يف   )ASTD( والتطوير  للتدريب  االمرييكية  اجلمعية  طورت 
وقد  املقررات،  لهذه  اجتياز  �سهادة  اإ�سدار  االنرتنت،  على  املتزامنة  غري  االإلكرتونية  املقررات 

نظمت املعايري يف اأربع جمموعات ت�سمل كل منها عدداً من املعايري ،هي: 
املحتوى  - من  الطالب  موقع  بتحديد  خا�سة  معايري  خم�سة  وت�سمنت  التطبيق  واجهة 

االإلكرتوين ومتابعة تقومي الطالب، وخ�سائ�ص االإبحار بالن�سبة لتنّقل الطالب يف املحتوى. 
جودة االإنتاج التي �سملت معيارين حول �سهولة قراءة الن�ص والر�سوم والتنا�سق الداخلي.  -
الت�سميم التعليمي وهي املجموعة الكبرية وتكونت من ثمانية معايري اإ�سافة اإيل العديد  -

من املقاي�ص اأو موؤ�رصات االأداء للحكم على مدى حتقيق معيار معني، وتركزت هذه املعايري حول 
وعر�ص  التدري�ص  واأ�ساليب  املحتوى،  مع  االأهداف  وتنا�سق  للمقرر،  واالإجرائية  العامة  االأهداف 
املحتوى، وتي�سري التعلم، وفر�ص التطبيق والتغذية الراجعة، واأ�ساليب حث الطالب على امل�ساركة، 

وتقومي االأداء. 
التوافقية بني املقرر ونظام الت�سغيل، و�سملت هذه املجموعة معايري خا�سه بالرتكيب  -

 )ASTD ,2005( والت�سغيل وا�ستخدام النظام
معايري االحتاد االمريكي للتعليم املفتوح: . 3

على  والتعلم  التعليم  خ�سائ�ص   )ADEC,  2003( ُبعد  عن  للتعليم  االمريكي  االحتيياد  حدد 
االنرتنت يف ع�رص نقاط هي: يدعم عملية تكوين املعنى، وينتقل من منوذج نقل املعرفة اإىل منوذج 
وي�سجع  بالنظام،  الطالب  حتكم  ويدعم  تبادليًا،  اإت�سااًل  ويوفر  الطالب،  بوا�سطة  املوجه  التعليم 
امل�ساركة الن�سطة وبناء املعرفة، ويعتمد على مهارات التفكري العليا )التحليل والدمج والتقومي( ، 
وي�سجع التعليم الن�سط، ويوفر التعلم الت�ساركي والتعاوين، ويوفر م�ستويات متعددة من التفاعل، 

ويركز على م�سكالت من العامل احلقيقي. 
معايري م�رصوع اال�سرتاتيجية العربية للتعليم املفتوح: . 4

والثقافة  للرتبية  العربية  )املنظمة  ُبعد  عن  للتعليم  العربية  اال�سرتاتيجية  م�رصوع  ركز 
والعلوم ،2003( على معايري �سبط جودة التعليم عن ُبعد، واإن اإزدهار هذا التعليم ال يتحقق اإال من 



تقويم املقررات اإللكرتونية جبامعة السودان املفتوحة يف ضوء معايري جودة املقررات اإللكرتونية

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح100

خالل توافر املعايري االآتية: 
�سبط اجلودة يف عملية حتديد االأهداف.  -
�سبط اجلودة يف الطالب وخلفيتهم العلمية والثقافية والعلوم.  -
�سبط اجلودة يف اإعداد املواد التعليمية.  -
�سبط اجلودة يف ت�سميم املواد التعليمية يف جمالني هما:  -
Ù  .سياغة املادة العلمية واأ�سلوب تقدمييها�
Ù  .اإخراج املادة العلمية وكيفية �سياغتها
معايري جودة برامج التعليم املفتوح والتعليم املفتوح: . 5

تناول دليل )اإحتاد اجلامعات العربية، 2013( معايري اجلودة واالعتماد جلامعات، التعليم 
الرئي�سة  )املحاور(  العنا�رص  من  تتكون  وذكراأنها   ،  )2013( وبراجمه  ُبعد  عن  والتعليم  املفتوح 

االآتية: 
روؤية املوؤ�س�سة ور�سالتها واأهدافها وخططها. . أ

حتدد اجلامعة بو�سوح روؤيتها ور�سالتها واأهدافها وخططها التي ت�سعى لها، فعلى اجلامعة 
اأن: 

توفر وثيقة وا�سحة تعرب عن روؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها.  -
ت�رصك االأطراف املعنية يف و�سع روؤيتها ور�سالتها واأهدافها.  -
تتاأكد من م�سادقة املجال�ص املخت�سة على روؤيتها ور�سالتها واأهدافها.  -
تتاأكد من اأن ن�ص الروؤية والر�سالة واالأهداف وا�سح و�سامل ومن�سور.  -
ت�سع روؤيتها ور�سالتها واأهدافها وتنقحها با�ستمرار.  -
التخطيط  - عملية  يف  واأهدافها  ور�سالتها  روؤيتها  اإىل  وت�ستند  دوريًا  والتطوير  التح�سني 

واتخاذ القرار. 
تتاأكد من اأن االأهداف تت�سمن النتائج املتوقعة من اخلريجني.  -
ت�سري يف ر�سالتها اإىل اأ�سكال العالقة بينها وبني املوؤ�س�سات املناظرة.  -
توفر خطط العمل القريبة واملتو�سطة وبعيدة املدى.  -
تو�سح يف خططها كيفية حتقيق اأهدافها.  -
ت�سع اخلطط وتعدلها وحت�سنها با�ستمرار ح�سب امل�ستجدات.  -
اخلطط  - اإعييداد  يف  واالإداريييية  االأكادميية  الوحدات  وروؤ�ييسيياء  التدري�سية  الهيئة  ت�رصك 

اال�سرتاتيجية والتنفيذية. 
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القيادة والتنظيم االإداري: ب. 
امل�ستويات  وا�سحة  اإدارييية  هياكل  وذات  وا�سحة  وقيادة  اإدراي  بنظام  اجلامعة  تتمتع 
وامل�سوؤليات، اأما جودة هذا املحور يف �سوء عدد من العنا�رص ينبغي على اجلامعة توفريها، فعلى 

اجلامعة اأن: 
تتاأكد من جمل�ص اجلامعة هو الذى ير�سم ال�سيا�سات التى تن�سجم معه.  -
الالزمة  - للموارد  التعليمية املقدمة للطالب ور�سالتها �سمانًا  الربامج واخلدمات  جودة 

لدعمها. 
تتاأكد باأن �سيا�ستها واجراءتها بو�سوح و�سفافية.  -
تتاأكد من اأن الهيكل التنظيمي يتمتع باملرونة والو�سوح.  -
تقدمي احللول يف وقت منا�سب ودون تاأخري.  -
اخل�سو�سية وال�رصية يف توفري اإجراءات معتمدة و�سوابط للتوظيف. .  -
تعمل على تاأمني عالقة فعالة بني القيادة االإدارية واملوظفني.  -
م�ساكل  - مع  والتعامل  اخلطط  وحت�سني  االأهداف  لتحقيق  والكفوؤ  االإدراي  الكادر  توفري 

الطالب. 
املوارد املادية والب�رصية والتقنية واملالية: ت. 

على اجلامعة اأن تتخذ االإجراءت االآتية: 
اجلييودة  - ي�سمن  نحو  على  وتطورها  وت�سونها  وتن�سئها  املييادييية  ملييواردهييا  تخطط 

واال�ستغالل االأمثل لدعم براجمها وخدماتها. 
توفر موراد مادية كافية ت�ساهم يف �سمان �سالمة الربامج واخلدمات وجودتها.  -
توفر االعتمادات املالية الكافية للموارد املادية. .  -
ت�سمن توفري املوارد املادية يف كل املواقع ايل تقدم فيها خدماتها، و�سيانتها دوريًا  -

ت�سمن التكامل بني تخطيط املوارد املادية والتخطيط املوؤ�س�سي بوجه عام، وتقدم طرق اال�ستغالل 
االأمثل للموارد املادية، وت�ستفيد من نتائج التقومي يف حت�سني اأدائها. 

برباجمها  - ال�سلة  ذات  االأ�سا�سية  واالحتياجات  املادية  للموارد  بيانات  قاعدة  توفر 
وخدماتها. 

توفر م�ستلزمات االأن�سطة الالمنهجية من مكتبة حمو�سبة، وقاعات وم�سارح وغريها.  -
توفر املكاتب واالأماكن الالئقة مبوظفيها.  -



تقويم املقررات اإللكرتونية جبامعة السودان املفتوحة يف ضوء معايري جودة املقررات اإللكرتونية

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح102

االأخالقيات اجلامعية: 	. 
اأخالقيًا ذا مرجعية قيمية  اإطاراً  يق�سد باالأخالقيات اجلامعية يف وحداتها االإدراية كافة 

وا�سحة، وينبغي اأن توفر عدداً من العنا�رص، فعلى اجلامعة اأن: 
اجلامعة  - روؤية  ب�ساأن  واملوثوقة  ال�سحيحة  املعلومات  ن�رص  خالل  من  نزاهتها  ت�سمن 

والو�سع  الدرا�سية،  والر�سوم  االأكادميية،  والدرجات  واملقررات،  والربامج  واأهدافها،  ور�سالتها 
املايل، ومتطلبات القبول، والتخرج، واأع�ساء جمل�ص االأمناء، وجمل�ص اجلامعة، وعمداء الكليات، 

وروؤ�ساء االأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�ص، واملوظفني، والطالب. 
توفر مواثيق اأخالقية عامة ومهنية.  -
توفر نظامًا للثواب والعقاب يف �سوء معايري حمددة.  -
تهيئ اأجواء من ال�سفافية يف التعامالت االإدارية واملالية.  -
توؤكد على االأبعاد االأخالقية يف املقررات الدرا�سية.  -
توؤكد على االأبعاد االأخالقية يف جميع نظم التقومي.  -
ت�سع ال�سوابط االأخالقية ال�ستخدام التقنيات احلديثة.  -
توفر نظامًا يكفل تكافوؤ الفر�ص والعدالة، �سواء يف التعيني اأم يف االختبار اأم يف املنح  -

واحلوافز. 
تتاأكد من مراعاة اخلطط البحثية لالأخالقيات العلمية الواجبة.  -
تراعي االأبعاد االأخالقية يف خدمة املجتمع.  -
توفر قواعد تكفل حق التظلم لكل فرد.  -
ت�سمن احلرية االأكادميية وحرية التعبري عن االآراء الأع�ساء هيئة التدري�ص.  -
ت�ستخدم اأ�سلوب تقومي اأع�ساء هيئة التدري�ص من قبل الطالب، للتعرف اإىل مدى مو�سوعية  -

الهيئة التدري�سية يف الطرح واملناق�سة. 
اأع�ساء هيئة التدري�ص: ج. 

على اجلامعة اأن تتخذ االإجراءات االآتية لتوفري اأع�ساء هيئة تدري�ص يت�سمون بالكفاءة مبا 
ينا�سب خمتلف التخ�س�سات العلمية، وت�سمل: 

و�سع روؤية وا�سحة ملتطلباتها من اأع�ساء هيئة التدري�ص م�ستندة اإىل روؤيتها ور�سالتها  -
واأهدافها. 

اجلزئي  - والدوام  الكلي  بالدوام  املوؤهلني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  الكايف  العدد  توفر 
لدعم الربامج واخلدمات الرتبوية. 
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الدرا�سية،  - باملادة  )املعرفة  مثل:  التدري�ص  هيئة  ع�سو  اختيار  معايري  بو�سوح  حتدد 
الدرجات  وحتدد   ، اإلخ(   .  . اجلامعة.  ر�سالة  تنفيذ  يف  االإ�سهام  على  والقدرة  الفعال،  والتدري�ص 
العلمية التي مت احل�سول عليها من اجلامعات املعتمدة واملعرتف بها دوليًا، واإجراءات التوظيف 

والن�رص يف و�سائل االإعالم. 
حتدد اللجان املخت�سة الختيار اأع�ساء هيئة التدري�ص املر�سحني للعمل يف اجلامعة.  -
توفر االأنظمة والتعليمات الالزمة ل�رصوط التوظيف يف اجلامعة.  -
والدرجات  - االأكادميية،  املوؤهالت  وت�سمل  التدري�ص،  هيئة  الأع�ساء  البيانات  قواعد  ُتعد 

العلمية، ،اخلربة، وغريها. 
�سوؤون الطالب: ح. 

على اجلامعة اأن: 
م�ستعينة  - واالأكادميية  االإدراييية  اخلدمات  من  للطالب  االأ�سا�سية  االحتياجات  حتدد 

باأ�ساليب علمية. 
وكلياتها،  - الر�سمية  واأهدافها وجمال�سها  ور�سالتها  باجلامعة  التعريفية  الكتيبات  توفر 

واأ�سماء اأع�ساء هيئة التدري�ص واأ�سماء مديري الدوائر االإدارية. 
توفر الكتيبات التعريفية واالإر�سادية للخدمات غري االأكادميية التى تقدمها لطالب.  -
والت�سجيل واالمتحانات  - القبول  باأنظمة  املتعلقة  واالإر�سادية  التعريفية  الكتيبات  توفر 

واالإعادة واالإنذار والف�سل ومنح الدرجات العلمية. 
توفري الكتيبات واالإر�سادية املتعلقة بالدرا�سة بنظام التعليم املفتوح.  -
تن�سئ وحدة لالإر�ساد النف�سي والرتبوي مل�ساعدة الطالب على النمو نف�سيًا وعلميًا بال�سكل  -

ال�سليم. 
احلياة  - يف  واإ�رصاكهم  الطالب  �سخ�سية  ل�سقل  الالمنهجية  للن�ساطات  وحييدات  توفر 

اجلامعية املجتمعية. 
توفر �سندوقًا للم�ساعدات املالية والقرو�ص الطالبية.  -
يف  - الندماجهم  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لطالب  م�ساندة  خدمات  من  يلزم  ما  توفر 

اجلامعية اجلامعية. 
توفر حوافز مادية ومعنوية للطالب املتميزين.  -
ت�ستطلع اآراء الطالب من وقت الآخر حول ما يقدم لهم من خدمات اإدارية واأكادميية.  -
تدعم اإن�ساء جمال�ص الطالب.  -
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تتابع �سوؤون اخلريجني.  -
توفر اآليات كافيه للتوا�سل ال�رصيع بني الطالب وكليات اجلامعة.  -
توفر للطالب و�سائل منا�سبة لتقدمي ال�سكاوى اأواملقرتحات.  -

القبول والت�سجيل: 	. 
وبراجمها  وقيمها  واأهدافها  ر�سالتها  مع  موؤهالتهم  تتواءم  الذين  الطالب  اجلامعة  تقبل 
ت�سمن  جيدة  واإدارية  اأكادميية  بيئة  لهم  وتوفر  العالقة،  ذات  واأنظمتها  واإمكاناتها  االأكادميية 

حتقيق االأهداف املو�سوعة، فعلى اجلامعة اأن: 
توفر اأنظمة معتمدة للقبول والنجاح واالإعادة والتمويل والف�سل والعقوبات االأكادميية  -

وال�سلوكية، كما توفر اللجان الفنية والنماذج اخلا�سة بذلك. 
حتدد �سنويًا االأعداد املمكن قبولها يف كليات اجلامعة مبا يتنا�سب مع اإمكانيات الكليات  -

واجلامعة. 
حتتفظ مبلف خا�ص لكل طالب يحتوي على املعلومات الالزمة عنه، وعن �سلوكه ون�ساطه  -

وم�ستواه االأكادميي. 
ت�سع اآلية منا�سبة للتاأكد من مدى ا�ستعداد الطالب لالإلتحاق باجلامعة.  -
ت�سمن م�ساعدة الطالب على تقدمي مقررات عالجية )ا�ستدراكية( اإذا لزم االأمر لالإلتحاق  -

بتخ�س�سات معينة هم غري موؤهلني لها عند التقدم للجامعة. 
توفر اإح�سائيات عن اأعداد الطالب امل�سجلني يف اجلامعة واملتقدمني لها يف �سنة معينة  -

موزعني ح�سب متغريات متعددة ح�سب ما يلزم. 
الربامج االأكادميية وطرائق التدري�ص: د. 

هي جمموعة الربامج واملقررات الدرا�سية التى ت�ساعد على حتقيق ر�سالة اجلامعة، وترتجم 
اأهدافها مراعية معايري اجلودة، على اجلامعة اأن: 

حتدد مدى ارتباط الربامج واملقررات الدرا�سية مع روؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها.  -
ت�سع خطة تف�سيلية للربنامج الدرا�سي من حيث:  -
Ù  .التحديد الوا�سح لالأهداف
Ù  .الو�سف الدقيق لطبيعة املقررات
Ù  .التكامل مع خطط االأق�سام االأخرى يف اجلامعة
Ù  التعريف الكامل ملكونات الربنامج للنظام الدرا�سي املتبع: )ف�سلي، اأو �سنوي، اأو �ساعات

معتمدة( ، ومدة الدرا�سة، وعدد ال�ساعات املعتمدة، ونوع ال�سهادة التي متنح للخريجني، والتخ�س�ص 
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الرئي�ص والتخ�س�ص الفرعي، والعبء االأكادميي، ومتطلبات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات 
الق�سم، واملتطلبات االختيارية. 

توفر الكتيبات واالأدلة الالزمة التي تعر�ص بو�سوح اللوائح التى حتكم الربامج الدرا�سية.  -
متتلك ملفات متكاملة لكل مقرر من املقررات الدرا�سية بحيث تت�سمن بيانات مف�سلة.  -

البحث العلمي: ذ. 
على اجلامعة اأن: 

توفر وحدة تتوىل و�سع خطة للبحث العلمي واإدارة �سوؤونه.  -
املحلي  - للمجتمع  واالقت�سادي  املادي  املردود  ذات  العلمية  لالأبحاث  االأولوية  تعطى 

وموؤ�س�ساته. 
توفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث العلمي ون�رصه وتطويره.  -
ت�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساهمة يف اأن�سطة البحث االأ�سا�سي والتطبيقي.  -
وور�ص  - العلمية  والندوات  املوؤمترات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  مل�ساركة  الفر�ص  توفر 

العمل العلمية. 
باملجتمع  - املختلفة  االإنتاج  قطاعات  خدمة  يف  البحثية  العمل  فرق  ا�ستخدام  ت�سجع 

املحلي. 
حتر�ص على تكوين عالقات تعاون و�رصاكة مع موؤ�س�سات البحث العلمي املحلية العربية  -

والعاملية. 
تخ�س�ص موازنة مالية خا�سة لدعم البحث العلمي ون�رصه وتطويره.  -
توزع موازنة البحث العلمي على االأق�سام والوحدات املتخ�س�سة يف اجلامعة.  -
ت�سع �سيا�سة حمددة ووا�سحة وُمعلنة للبحث العلمي.  -
ت�سدر جمالت حمكمة لن�رص البحوث العلمية ال�سادر من اجلامعة وخارجها.  -
ت�سجع املوؤلفات العلمية ذات القيمة العالية بناء على نظام خا�ص بذلك.  -
متنح االأكادمييني فيها اإجازات للتفرغ العلمي وفق نظام خا�ص بذلك.  -

التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع: ر. 
على اجلامعة اأن: 

توفر خطة خلدمة املجتمع املحلي، وتعمل على توفري الظروف املنا�سبة لتطبيقها.  -
تن�سئ مراكز متخ�س�سة خلدمة املجتمع وتعزيز العالقة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي  -

والدويل. 
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وت�سدر  - والتدريبية،  والتنموية  والثقافية  العلمية  والندوات  املعار�ص  اإقامة  يف  ُت�سهم 
املجالت الثقافية وتطور التقنيات والربامج احلا�سوبية، وتقدم الدرا�سات واال�ست�سارات ملوؤ�س�سات 

املجتمع. 
حاجات  - وتلبية  العلمية  امل�ستجدات  ملواكبة  وتطوير  تدريب  تدريب  برامج  ت�ستحدث 

املجتمع. 
ُت�سهم مع موؤ�س�سات املجتمع يف تنفيذ امل�ساريع التنموية.  -
تعمل على توثيق عالقتها مع املنظمات واالحتادات والروابط العلية املختلفة.  -
تربم االتفايات العلمية والبحثية، وتتبادل الزيارات مع املوؤ�س�سات املناظرة.  -

التقومي: ز. 
االأكادميي  اأدائها  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  لتحديد  اجلامعة  بها  تقوم  عملية  هو  التقومي 

واالإداري واملايل والفني وغريها، فعلى اجلامعة اأن: 
توفر اأنظمة فاعلة وعادلة لتقومي الطالب.  -
للجامعة،  - التعليمية  باالأهداف  ارتباطها  مدى  لبيان  االأ�سئلة  مناذج  من  عدداً  تفح�ص 

االإجابة  تعليمات  تكون  واأن  متنوعة،  عقلية  مل�ستويات  وقيا�سها  الكتاب،  ملحتوى  ومتثيلها 
وا�سحة، ومرتبة ب�سكل منطقي من ال�سهل اإىل ال�سعب، واأن تراعي الفروق الفردية،. . . اإلخ. 

تتبع النظم احلديثة يف التقومي ور�سد النتائج.  -
تتاأكد من كفاءة النظام املتبع يف اإجراء االمتحانات ور�سد النتائج، ومدى اال�ستفادة  -

منها يف عملية التقومي. 
خطط  - �سياغة  يف  االإداري  والكادر  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اأداء  تقومي  نتائج  توظف 

اجلامعة، ور�سم براجمها امل�ستقبلية. 
تقارن بني م�ستوى جودة اجلامعة، وبني م�ستوى اجلودة الذى حققته املوؤ�س�سات املناظرة  -

يف �سوء متطلبات املوا�سفات العاملية. 
توفر اإجراءات وا�سحة ت�سمن تزويد الطالب بتغذية راجعة حول م�ستوى اأدائهم، من اأجل  -

تعزيز التعليم وت�سهيل التطوير. 
تعتمد الدرا�سات التقوميية لتحديد امل�سكالت التي تعوق تنفيذ الربامج وحتليلها واقرتاح  -

احللول. 
جترى تقوميًا مو�سوعيًا الأع�ساء هيئة التدري�ص.  -
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ثانياً - املقررات اإللكرتونية جبامعة السودان املفتوحة: 
نبذة عن جامعة ال�سودان املفتوحة:  ♦

اأبريل   14 ”64” بتاريخ  الوزراء رقم  ال�سودان املفتوحة مبوجب قرار جمل�ص  اأن�سئت جامعة 
2002م، املوافق 2 �سفر 1423 هي كجامعة حكومية تتبنى نظام التعلُّم املفتوح عن بعد، اأما قانون 

اجلامعة فقد اأجازه املجل�ص الوطني يف جل�سته رقم ”11” بتاريخ 9 ربيع االأول 1425هي املوافق 
28 اأبريل 2004م، وقد قبلت اجلامعة اأول دفعة من الدار�سني يف �سهر اأغ�سط�ص من العام 2003م. 

وُقبلت اأعداد كبرية من الدار�سني، وبالتايل قلِّلت تكلفة تعليم الطالب، و قلِّلت تكلفة البنية االأ�سا�سية 
مقارنة باجلامعات االأخرى. 

تعمل جامعة ال�سودان املفتوحة على توفري فر�ص وا�سعة ومفتوحة لفئات خمتلفة من طالبي 
التعليم اجلامعي، باالإ�سافة اإىل خريجي املرحلة الثانوية الذين ال يجدون فر�سة لال�ستيعاب يف 

اجلامعات التقليدية. 
طبيعة املقررات االإلكرتونية التي تعتمدها اجلامعة:  ♦
الكتاب املطبوع: وهو كتاب اأعّد بطريقة خا�سة.  -
الب�رصي  - وال�رصيط  الكا�سيت،  اأو  )ال�سمعي(  ال�سوتي  ال�رصيط  مثل:  امل�ساندة:  الو�سائط 

�سكل  على  العادة  يف  )وتاأتي  احلا�سوب  وبرجميات  الفيديوية،  املدجمة  االأقرا�ص  اأو  )الفيديو( 
اأقرا�ص مدجمة CDs( ، وال�سور االإي�ساحية. )بالل،2008( . 

-  .FM 89 البث االإذاعي والتلفزيوين: هناك بث اإذاعي منتظم، برتدد
املناطق واملراكز التعليمية: تعد املناطق واملراكز التعليمية من اأكرث العنا�رص التي متيز  -

التعلُّم املفتوح عن التعليم باالنت�ساب اأو املرا�سلة، وذلك الأن اجلامعة موجودة بالقرب من الدار�ص 
عرب مناطقها ومراكزها التعليمية املنت�رصة يف كل واليات ال�سودان. 

االإ�رصاف االأكادميي والتوجيه: يخ�س�ص لكل مادة تعليمية م�رصف اأكادميي يقوم بدعم  -
الدار�سني بطرق متعددة. 

االإر�ساد االأكادميي: لكل مركز درا�سي مر�سد واحد على االأقل يقوم مبهمات كثرية، وهو  -
عن�رص اأ�سا�سي وممثل للجامعة. 

التقومي: تعتمد اجلامعة اأ�ساليب متعددة لتقومي الدار�سني، االأول اأ�سئلة التقومي الذاتي، اأما  -
التعيينات:  الثاين فهو ما تقوم به اجلامعة عرب املراكز االأكادميية، وذلك بطريقتني هما:  النوع 
وهي واجبات تعطى للدار�ص كي يقوم باأدائها، ويخ�س�ص للتعيينات )30 درجة( من نتيجة املقرر 
الدرا�سي. واختبار نهاية الف�سل: وهو اختبار حت�سيلي اعتيادي باالأ�سلوب التقليدي، )70 درجة( . 
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التعليم االإلكرتوين E- learning: اإن االنت�سار الوا�سع ل�سبكة االإنرتنت وتوفرها يف اأرجاء  -
ال�سودان كلها قد دفع اجلامعة منذ فرتة طويلة للبدء بخطوات فعلية يف جمال التعليم االإلكرتوين، 
وترفع اجلامعة اليوم �سعار”نحو جامعة اإلكرتونية بالكامل،” ولقد قطع ق�سم التعليم االإلكرتوين 
يف اجلامعة اأ�سواطا باجتاه حتويل املواد التعليمية وحتميلها على نظام موودل moodle بحيث 
ي�سهل التعامل معها من قبل امل�رصفني االأكادمييني ومن قبل الدار�سني على حد �سواء، وقد با�رص 
moodle، )بالل،2008(  ا�ستخدام نظام موودل  الق�سم بتدريب عدد من م�رصيف احلا�سوب على 

 . )/http:// www. ous- edu. com/ ar( و

ثالثاً - الدراسات السابقة: 
من  عدد  اختري  فقد  الدرا�سة،  هذه  اأداة  ت�سميم  فى  الباحثني  ال�سابقة  الدرا�سات  �ساعدت 

الدرا�سات التي تتالءم مع اأهداف الدرا�سة، وميكن عر�سها فيما ياأتي: 
اأجرى كٌل من )عبد الوهاب وزميله �سعيد، 2012( ، درا�سة تقوميية لنظام التعليم . 1

للجودة، وهي درا�سة حالة   )E. Deming( ”عن بعد يف ال�سودان يف �سوء معايري »ادوارد دمينج
بجامعة ال�سودان املفتوحة- وحاولت الدرا�سة الك�سف عن واقع نظام التعليم عن بعد يف جامعة 
ال�سودان املفتوحة يف �سوء �ستة من معايري دمينج من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص واالإدارة 
العينة  التحليلي، وتكونت  الو�سفي  الدرا�سة املنهج  الباحثان يف هذه  العليا للجامعة، وا�ستخدم 
الدرا�سة �سممت  ولغر�ص  للجامعة،  العليا  االإدارة  من   )4( و  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  من   )36( من 
اأداتان »اال�ستبانة واملقابلة«، وكانت اال�ستبانة موجهة الأع�ساء هيئة التدري�ص واملقابلة موجهة 
لالإدارة العليا للجامعة، وجاءت نتائج الدرا�سة حتت كل حمور وكان من اأهمها: رغم وجود وحدة 
خا�سة الإدارة �سمان اجلودة واالعتماد باجلامعة، فاإن اجلامعة ال تلتزم بتطبيق معايري اجلودة 
ال�ساملة، وتقوم فل�سفة التعليم عن بعد يف اجلامعة علي ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�ساالت 
مثل: االإذاعة والتلفاز والفيديو كونفر�ص videoconference الخ. وختمت الدرا�سة بي )14( تو�سية 
التعليم  ال�ساملة يف نظم  العليا للجامعة بتطبيق معايري اجلودة  االإدارة  اأبرزها: �رصورة اهتمام 

عن بعد. 
بعد . 2 للتعليم عن  الدار�سني  اإىل اجتاهات  التعرف  بدرا�سة هدفت  )ح�سنني،2011(  قام 

نحو �رصورة توظيف تكنولوجيا التعليم يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية التي تبنت هذا 
النوع من التعليم، واتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وكانت اأداة الدرا�سة اال�ستبانة، وكانت 
العينة من )218( دار�سًا، ومن اأبرز نتائج الدرا�سة وجود اجتاهات اإيجابية للدار�سني نحو ا�ستخدام 
بعد  عن  الدار�سني  اجتاهات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ووجود  بعد،  عن  التعليم  يف  التكنولوجيا 
ال�سودان  بجامعة  بعد  عن  الدار�سني  ل�سالح  اجلامعة  الختالف  تعود  ال�سودانية  الرتبية  بكليات 
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اإن�ساء مركز لتكنولوجيا التعليم لتوظيفها يف  اأبرزها  املفتوحة، وختمت الدرا�سة بعدة تو�سيات 
برامج التعليم عن بعد ي�سمل اأق�سام عديدة، و�رصورة دعم املكتبات الرقمية. 

ت�سميم . 3 يف  اجلودة  �سمان  معايري  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت   )2011 خطوة،  )اأبو   
واالإقليمية  العاملية  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  وا�ستخدامها  واإنتاجها  االإلكرتونية  املقررات 
االأدبيات  بتحليل  وذلك  الو�سفي؛  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  واملحلية، 
والدرا�سات، وحتديد قائمة املعايري التي ت�سمنت )11( موؤ�رصاً، وهذه املعايري هى )الهيكل العام 
وحمتوى  للمقرر،  التعليمية  واالأهييداف  واالإر�ساد،  والدعم  واال�سرتاتيجيات،  االإلكرتوين،  للمقرر 
االإلكرتوين،  املقرر  واإدارة  باملقرر،  املت�سمنة  املتعددة  والو�سائط  التعليمية،  واالأن�سطة  املقرر 
وامل�ساركة  والتعلم،  التعليم  االإلكرتوين،  املقرر  �سفحات  وت�سميم  الراجعة،  والتغذية  والتقومي، 

والتعاون وتفاعل الطالب( . 
درا�سة )Asmawi & Abdul Razak, 2006( التي هدفت اإىل تقومي املقررات اإلكرتونية . 4

�ستة جماالت  التقومي  تناول  وقد  الو�سفي،  املنهج  ا�ستخدمت  االإفرتا�سية مباليزيا،  اجلامعة  يف 
االختبار،  وعنا�رص  التعلم،  وا�سرتاتيجيات  وال�سوت،  واملحتوى،  واالأهييداف،  اللغة،  هي:  رئي�سة 

والتغذية الراجعة. 
االإلكرتونية عرباالنرتنت . 5 اإىل تقومي جودة املقررات  هدف  )ال�سعيدى 1430(  درا�سة 

الو�سفي،  املنهج  اتبع  منوذجًا(  عبدالعزيز  امللك  )جامعة  التعليمي  الت�سميم  معايري  �سوء  يف 
وتكونت عينة الدرا�سة من )151( طالبًا يف برنامج التعليم عن بعد للعام الدرا�سي -1430 1431هي، 
واُ�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات من خالل ا�ستطالع اأراء الطالب عرب االإنرتنت، تو�سلت اإىل 
قائمة من املعايري جاءت يف )7( حماور رئي�سية ينتج عنها )20( معياراً و )163( موؤ�رصاً فرعيًا، كما 
تو�سلت اإىل حتقق جميع املعايري التى مت التو�سل اإليها يف هذه القائمة يف املقررات االإلكرتونية 

امل�ستهدفة بالتقومي، واأن هنالك تو�سيفًا وا�سحًا و�ساماًل للمقرر قبل درا�سته مثل االأهداف. 
درا�سة )Khan & Vega 1997( اأجريا درا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية هدفت اإىل . 6

قائمة معايري  اإىل  تو�سال  الو�سفي،  املنهج  اتبعا  باالنرتنت،  املقدم  املقرر  تقومي  تقدمي معايري 
طرق  على  املقرر  واحتواء  تفاعلية،  اأن�سطة  على  املقرر  واحتواء  املقرر،  اأهداف  )و�سوح  منها: 

�سمنية لتفاعل الطالب( . 
املتحدة . 7 الييواليييات  يف  الدرا�سة  اأجريت   )Wilkinson & Bennelt 1997( درا�سة 

االأمريكية وقد ا�ستعر�ست بع�ص اجلهود املتعلقة بت�سميم برامج التعلم ومواقع التعلم االإلكرتونية 
عرب االنرتنت، وقدما قائمة ملعايري ت�سميم املقررات عربال�سبكة مثل: توثيق موقع املقرر، وهدف 

 .Links املحتوى ومو�سوعيته، و�سحة املحتوى، ووجود الروابط



تقويم املقررات اإللكرتونية جبامعة السودان املفتوحة يف ضوء معايري جودة املقررات اإللكرتونية

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح110

التعليق على الدراسات السابقة: 
جودة  معايري  بتقدمي  اهتمت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  من 

املقررات االإلكرتونية، ميكن ا�ستنتاج االآتي: 
اإن معظم الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ا�سرتكت يف املعايري االآتية:  -
Ù معايري االأهداف التعليمية
Ù معايري املحتوى التعليمي
Ù معايري تقومي التعلم والتغذية الراجعة
Ù معايري دعم الطالب
Ù معايري الو�سائط املتعددة
اأواملقابلة جلمع  - الو�سفي با�ستخدام اال�ستبانه  ال�سابقة على املنهج  الدرا�سات  اإعتمدت 

املحتوى  حتليل  ا�سلوب  با�ستخدام  الو�سفي  املنهج  اتبعت  فقد  احلالية  الدرا�سة  اأما  املعلومات، 
بت�سميم ا�ستبانه لذلك. 

االإلكرتونية  - ال�سابقة يف حتديد معايري جودة املقررات  الدرا�سات  الباحثان من  ا�ستفاد 
بجامعة ال�سودان املفتوحة. 

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

1. املنهج: 
 )1992 )ال�ساوي  عّرفه  وقد  الدرا�سة،  التحليلي مالئمًا ملو�سوع هذه  الو�سفي  املنهج  يعّد 
التي تتحكم فيها،  الظاهرة، والعوامل  اأ�سباب هذه  اإيل  للو�سول  الظواهر  باأنه و�سف ظاهرة من 
وا�ستخال�ص النتائج لتعميمها، ويتم ذلك وفقًا خلطة بحثية معينة، وذلك من خالل جتميع البيانات 
وتنظيمها وحتليلها، وذلك لتحديد معايري جودة املقررات االإلكرتونية التي يتم يف �سوءها ت�سميم 
املقرر االلكرتوين بجامعة ال�سودان املفتوحة، وذلك من خالل االطالع على الدرا�سات واالأدبيات 
وبراجمها،   )2013( ُبعد  والتعليم عن  املفتوح  التعليم  ودليل معايري اجلودة واالعتماد جلامعات 

وذلك باإعداد اال�ستبانه اخلا�سة بتحليل املحتوى للمقرر االلكرتوين. 

2. جمتمع الدراسة وعينتها: 
ال�سودان املفتوحة يف كلية الدرا�سات  ميثل جمتمع الدرا�سة املقررات االإلكرتونية بجامعة 
العليا وبلغ عددها )128( مقرراً اإلكرتونيَا، وعينة الدرا�سة متثلت يف )32( من املقررات االإلكرتونية 
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امل�ستخدمة يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة ال�سودان املفتوحة اأي بن�سبة )25%( من املجتمع 
االأ�سلي. 
اأ�سباب اختيار العينة:  ●
هاتان املنطقتان اللتان اختريت املقررات منهما، وجد اأن جميع مقرراتهما توجد على  -

املوقع االإلكرتوين للجامعة. 
اختار الباحثان العينة بطريقة ع�سوائية؛ الأنهما يريان اأنها حتقق اأهداف الدرا�سة ب�سكل  -
اأف�سل. 
يعتقد الباحثان اأنها هي االأقدر على تقدمي معلومات تفيد فى التو�سل اإىل حل مل�سكلة  -

الدرا�سة. 
اإعداد اال�ستبانة وت�سميمها:  ●

يف �سوء االإطار النظري للدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة اأعّد الباحثان اال�ستبانة اخلا�سة بهذه 
الدرا�سة. 

بناء اال�ستبانة: . أ
مت اال�ستبانة بق�سد جمع البيانات املتعلقة باأهداف الدرا�سة، وذلك بالرجوع للدرا�سات  �سمِّ
والبحوث ال�سابقة ومعايريجودة املقررات االإلكرتونية والتجارب العاملية واأدلة اإحتاد اجلامعات 
العربية، وخا�سة دليل معايري اجلودة واالعتماد جلامعات وبرامج التعليم املفتوح والتعليم عن 

ُبعد )2013( ، والتي ا�ستملت يف �سورتها النهائية على جزاأين، هما: 
اجلزء االأول- البيانات االأولية عن املقرر االإلكرتوين قيد التقومي:  -

�سمل هذا اجلزء البيانات االأولية للمقررات االإلكرتونية التي متثل عينة الدرا�سة وهي: )ا�سم 
املقرر ورمزه، الكلية التي ُيدر�ص فيها املقرر، ا�سم ال�سخ�ص القائم بعملية التقومي( 

اجلزء الثاين: حماور اال�ستبانة:  -
وقد ا�ستمل على خم�سة حماور مو�سحة باجلدول )1( االآتي: 

اجلدول )1( 
يو�سح مكونات اال�ستبانة 

عدد املؤشراتاملعاييراسم احملور رقم احملور 

113أهداف املقرر اإللكتروني ومخرجات تعلمهاألول

114أساليب التعليم والتعلم الثاني
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عدد املؤشراتاملعاييراسم احملور رقم احملور 

115توصيف املقرر اإللكترونيالثالث

115الوسائط املتعددة الرابع

111شؤون الطالباخلامس

568اجملموع

الهدف من اال�ستبانة: ب. 
ا�ستهدفت اأداة الدرا�سة )اال�ستبانه( اإعداد قائمة مبعايري جودة املقررات االإلكرتونية لتطبيقها 

على املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة. 
�سدق اال�ستبانة وثباتها: ت. 

مت من قبل جمموعة من املتخ�س�سني يف جمال تكنولوجيا  بعد حتديد عبارات اال�ستبانة حكِّ
التعليم واملناهج وطرائق التدري�ص واأ�سول الرتبية وعلم النف�ص الرتبوي بكليات الرتبية يف كٍل 
من جامعة اخلرطوم وجامعة الرباط الوطني وجامعة ال�سلطان قابو�ص ب�سلطنة عمان بلغ عددهم 
�سبعة حمكمني، وذلك الإبداء اآرائهم يف مدى و�سوح �سياغة كل حمور و�سحته العلمية وكفايته، 
ومدى ارتباط العبارات باملعيار، وذلك باالإ�سافة اأو احلذف اأو التعديل وفقا ً ملا يرونه، وقد اأبدوا 
مالحظاتهم، فعدلها الباحثان بناًء على ذلك، وهذا بالن�سبة اإىل ال�سدق الظاهري، اأما ال�سدق الذاتي 
اأو االت�ساق الداخلي لها فقام الباحثان با�ستخراج معامل الثبات با�ستخدام معامل )كرونباخ األفا( 
، وفقًا لكل ُبعد من اأبعادها واالإطار الكلي لها الذي بلغ 0. 78، وكان ال�سدق عاليًا فاأ�سبحت االأداة 

جاهزة للتطبيق امليداين للدرا�سة. ومت اأي�سا ح�ساب معامل الثبات الداخلي وكانت قيمته 0. 88. 
توزيع اال�ستبانة: 	. 

بعد اأن مرت اال�ستبانة بهذه االإجراءات اأ�سبحت جاهزة لعملية تقومي املقررات االإلكرتونية 
تكنولوجيا  يف  املتخ�س�ص  العزير  عبد  ق�سي  )اأ.  من  كل  قام  وقد  املفتوحة،  ال�سودان  بجامعة 
التعليم االإلكرتوين وكذلك د. هالة اإبراهيم ح�سن اال�ستاذ امل�ساعد يف تكنولوجيا التعليم( باالطالع 
على املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة على موقعها االإلكرتوين بعد اال�ستئذان من 
اإدارة اجلامعة، اإذ قام الباحثان مبخاطبة اإدارة جامعة ال�سودان املفتوحة بطلب تطبيق االأداة على 
جمتمع الدرا�سة، وقد وقع االختيار على )32( مقرراً اإلكرتونيًا اأجريت عملية التقومي لها بناًء على 

عبارات اال�ستبانة. 
املعاجلات االح�سائية: ج. 

البيانات  فرَّغا  االإلكرتونية،  املقررات  بتقومي  اخلا�سة  اال�ستبانات  الباحثان  جمع  اأن  بعد 
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يف جداول مت�سل�سلة، ثم حّلالها اإح�سائيًا بعد اإدخالها فى جهاز احلا�سوب حيث ا�ستخدم برنامج 
للعلوم  االح�سائية  )احلييزم  تعني  والتي   )Statistical Package for Social Sciences( )SPSS(
اُ�ستخدمت جمموعة من القوانني واملعادالت االإح�سائية  االإجتماعية( ومن خالل هذا الربنامج، 

اأهمها: املتو�سطات احل�سابية، االنحرافات املعيارية، معامل الثبات با�ستخدام )كرونباخ األفا( . 

خامساً- نتائج الدراسة وتفسريها: 
للدرجات  النتائج وفقًا  تف�سري ومناق�سة  عند  الباحثان معياراً  الدرا�سة حدد  نتائج  لتف�سري 

املعطاة لفئات االإجابة، وبطريقة ريا�سية على النحو االآتي: 
املدى = اأكرب قيمة لفئات االإجابة – اأ�سغر قيمة لفئات االإجابة -4 1 = 3 -
طول الفئة = املدى/ عدد الفئات 3/ 4 = 0. 75 -

وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتو�سط احل�سابي كاالآتي: 
قيمة املتو�سط احل�سابي من )1( اإىل اأقل من )1. 75( درجة اال�ستجابة تكون )غري متحقق(  -
قيمة املتو�سط احل�سابي من )1. 75( اإىل اأقل من )2. 5( درجة اال�ستجابة تكون )�سعيفة(  -
قيمة املتو�سط احل�سابي من )2. 5( اإىل اأقل من )3. 25( درجة اال�ستجابة تكون )متو�سطة(  -
قيمة املتو�سط احل�سابي من )3. 25( اإىل اأقل من )4( درجة اال�ستجابة تكون )عالية(  -

مناق�سة ال�سوؤال االأول:  ◄
ال�سودان املفتوحة على  االإلكرتونية بجامعة  الذى ين�ص على: ما واقع املقررات 
�سوء معايري جودة املقررات االإلكرتونية من حيث اأهدافها وخمرجات تعلمها ؟ لالإجابة 
عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالإنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة 
على موؤ�رصات معيار اأهداف املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة، التي ا�ستملت عليها 

االأداة وعددها )13( موؤ�رصاً، واجلدول )2( يو�سح النتائج املرتبطة بهذا ال�سوؤال. 
املعيار االأول وموؤ�رضاته- اأهداف املقرر االإلكرتوين وخمرجات التعليم

اجلدول )2( 
يو�سح حتليل عبارات املحور االأول

املعيار األول ومؤشراتهالرقم
املتوسط 
احلسابي

األنحراف 
املعياري

درجة 
االستجابة

عالية0. 366. 56ترتبط األهداف باحملتوى التعليمي للمقرر اإللكتروني. 

تنطلق رسالة املقرر اإللكتروني في عملية التخطيط من رسالة 
الكلية

متوسطة0. 283. 80
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املعيار األول ومؤشراتهالرقم
املتوسط 
احلسابي

األنحراف 
املعياري

درجة 
االستجابة

عالية0. 351. 48تعزز أهداف املقرر اإللكتروني االنتماء الوطني. 

عالية0. 387. 30تركز أهداف املقرر اإللكتروني على التخصص املتعمق في املعرفة. 

تشجع أهداف املقرر اإللكتروني على تنمية مهارة البحث العلمي 
لدى الطالب. 

عالية0. 349. 40

عالية0. 334. 90تتسم األهداف بالوضوح في توصيف املقرر اإللكتروني. 

عالية0. 347. 70متت صياغة أهداف املقرر اإللكتروني بطريقة قابلة للقياس. 

عالية0. 368. 74تركز األهداف على مخرجات التعلُّم وليس عملية التعلُّم نفسها. 

عالية1. 303. 40تتضمن األهداف وصف محتوى التعلُّم املتوقع أن يحققه الطالب. 

متوسطة0. 390. 09تركز األهداف على نواجت التعليم وليس عملية التعليم

عالية0. 373. 53تتضمن أهداف املقرر اإللكتروني املستوى الوجداني. 

عالية0. 349. 60تتضمن أهداف املقرر اإللكتروني املستوى املهاري. 

 .13
توجد أدوات لقياس مخرجات التعلُّم واالستفادة منها في مراجعة 

وتقومي املقرر. 
عالية0. 347. 70

عالية0. 361. 47اجملموع الكلي للمعيار

يالحظ من اجلدول )2( اأن قيم املتو�سط احل�سابي لهذا املحور جاءت على النحو االآتي: )3. 50، 
ومن ذلك ن�ستنتج   )70  .3 ،60  .3 ،53  .3 ،09 .3 ،40 .3 ،74 .3 ،70 .3 ،90 .3 ،40 .3 ،30 .3 ،48 .3 ،80 .2

ما يلي: 
اأن املتو�سط العام للمحور بلغ )3. 47( وباإنحراف معياري )0. 61( ، وهو ميثل يف جممله  -

درجة حتقق )عالية( . 
اأن املوؤ�رص )6( الذى ين�ص على: )تت�سم االأهداف بالو�سوح يف تو�سيف املقرر االإلكرتوين(  -

حاز على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3. 90( باإنحراف معياري )34.( ، يف حني اأن املوؤ�رص )2( الذى 
ين�ص على: )تنطلق من ر�سالة املقرر االإلكرتوين يف عملية التخطيط من ر�سالة الكلية( حاز على 

اأقل متو�سط ح�سابي )2. 80( باإنحراف معياري )83.( . 
اإن املوؤ�رصات التى حازت على درجة عالية يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام )1، 3،  -

ومبتو�سط ح�سابي بلغ: )3. 50، 3. 48، 3. 30، 3. 40، 3. 90، 3. 70، 3. 74،   )13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
3. 40، 3. 53، 3. 60، 3. 70( وعلى التوايل. 
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اإن املوؤ�رصات التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء هذا املعيار هي االأرقام ذاتها )2،  -
10( ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2. 80، 3. 09( على التوايل. 

ال توجد من بني موؤ�رصات هذا املحور اأي موؤ�رصات ح�سلت على درجة حتقق �سعيف يف  -
املعيار من  )50 .2 -75 .1(، وعلى درجة غري متحقق يف �سوء املعيار من  )75 .1 -1(. 

ت�سري النتائج اإىل اأن جميع املوؤ�رصات التى تعك�ص معايري اأهداف املقررات االإلكرتونية،  -
 )11( اأن  متفاوته، حيث جند  بن�سب  لكن  املفتوحة متحققة  ال�سودان  بجامعة  تعلمها  وخمرجات 
موؤ�رصاً حازت على درجة عالية، وعليه يعتقد الباحثان اأن ذلك يعزى اإىل طبيعة هذه املوؤ�رصات، 
حّققت  قد  تكون  ومبقت�ساها  االإلكرتونية،  للمقررات  الالزمة  املتطلبات  من  جندها  ناحية  فمن 

جامعة ال�سودان املفتوحة ملعايري جودة املقررات االإلكرتونية. 
اأما بقية املوؤ�رصات التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء املعيار، يعتقد الباحثان  -

اأن ذلك يرجع اإىل تعدد املقررات االإلكرتونية اخلا�سعة لعملية التقومي فى هذه الدرا�سة، وبالتايل 
اإىل اختالف مطورى املواد التعليمية الذين يختلفون يف امتالك  اختالف التخ�س�ص، مما يوؤدى 
مهارات اإعداد هذه املقررات، وهذا ُيعطي موؤ�رصاً على �سعف �سبط اجلودة بني املقررات، اإذ يلزم 

اتباعها معايري حمددة ت�رصف عليها اإدارة جامعة ال�سودان املفتوحة. 
)اأبو  - ودرا�سة   )2012( و�سعيد  الوهاب  اإليه عبد  تو�سل  ما  النتيجة متفقة مع  تاأتى هذه 

ودرا�سة   )1430 )ال�سعيدى  ودرا�سة   )Asmawi & Abdul Razak ,2006( ودرا�سة   )2011 خطوة، 
 . )Wilkinson & Bennelt 1997( ودرا�سة )Khan & Vega 1997(

مناق�سة ال�سوؤال الثاين:  ◄
يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقع  ما  على:  ين�ص  الذى 
�سوء معايري جودة املقررات االإلكرتونية من حيث اأ�ساليب التعليم والتعلُّم ؟ لالإجابة 
عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالإنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة 
على موؤ�رصات معيار التعليم والتعلُّم بجامعة ال�سودان املفتوحة، التي ا�ستملت عليها االأداة وعددها 

)14( موؤ�رصاً، واجلدول )3( يو�سح النتائج املرتبطة بهذا ال�سوؤال. 

املعيار الثاين وموؤ�رضاته: التعليم والتعلُّم )طرائق التدري�ص واالأن�سطة وبيئة التعليم من 
القاعة واملكتبة واملخترب( 
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اجلدول )3( 
 يو�سح حتليل عبارات املحور الثاين

املعيار ومؤشراتهالرقم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التحقق

توجد خطة معلنة الستراتيجية التعليم والتعلُّم حتقق رسالتها 
وأهدافها. 

عالية0. 384. 56

تتنوع طرائق التدريس مثل: )احملاضرة واملناقشة والعصف الذهني 
واملشاريع وغيرها( . 

21 .379 .0
متوسطة

للمقررات اإللكترونية مجاالت تعمل على تنمية التعلُّم الذاتي 
للمتعلم. 

عالية0. 389. 47

عالية0. 384. 43تتنوع برامج التدريب امليداني للطالب في التخصصات اخملتلفة. 

تسمح استراتيجيات التدريس بالتواصل والتفاعل بني عناصر 
العملية التعليمية. 

عالية0. 384. 43

عالية0. 383. 34يكلف الطالب ببعض األنشطة وثيقة الصلة مبحتوى املقرر. 

عالية0. 373. 52يوجد نظام إرشادي توجيهي للطالب يوضح كيفية العمل باملقرر. 

عالية0. 384. 47تستخدم أمثلة متنوعة تساعد على تيسير تعلم احملتوى. 

عالية0. 389. 43يَعرض املقرر اإللكتروني األفكار في صورة بنائية منظمة. 

عالية0. 347. 69يتضمن املقرر أدوات مناسبة لتفاعل الطالب مثل املنتديات. 

عالية0. 372. 56تتوفر للمقرر أدوات مناسبة لتفاعل الطالب مثل تقنية الويكي. 

عالية0. 384. 47يتضمن املقرر أدوات مناسبة لتفاعل الطالب مثل االستبانات. 

عالية0. 384. 47توجد باملقرر أدوات مناسبة لتفاعل الطالب مثل احملادثة. 13. 

 .14 .)E- mail( عالية0. 365. 60تستخدم مع املقرر أدوات مناسبة لتفاعل الطالب مثل

متوسطة0. 383. 23اجملموع الكلي للمعيار

من اجلدول )3( يت�سح اأن قيم املتو�سط احل�سابي لهذا املحور جاءت على النحو االآتي: )3. 56، 
ومن ذلك   )60  .3 ،47  .3 ،47  .3 ،56  .3 ،69  .3 ،43  .3 ،47  .3 ،52 .3 ،34 .3 ،43 .3 ،47 .3 ،47 .3 ،21 .3

ن�ستنتج ما ياأتي: 
اأن املتو�سط العام للمحور بلغ )3. 23( وبانحراف معياري )0. 83( ميثل يف جممله درجة  -

حتقق )متو�سطة( . 
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الطالب  - لتفاعل  منا�سبة  اأدوات  املقرر  )يت�سمن  على:  ين�ص  الذى   )10( رقم  املوؤ�رص  اأن 
مثل املنتديات( حاز على اأعلى متو�سط ح�سابي )3. 69( باإنحراف معياري )0. 47( ، يف حني اأن 
املوؤ�رص )2( الذى ين�ص على: )تتنوع طرائق التدري�ص مثل: املحا�رصة واملناق�سة والع�سف الذهني 

وامل�ساريع( حاز على اأقل متو�سط ح�سابي )3. 21( باإنحراف معياري )0. 79( . 
اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة عالية يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام: )1، 3،  -

 .3 ،34  .3 ،43  .3 ،47 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10،11، 12، 13، 14( ومبتو�سط ح�سابي بلغت )3. 56، 3. 47، 3. 

وعلى التوايل.   )60  .3 ،47 .3 ،47 .3 ،56 .3 ،69 .3 ،43 .3 ،47 .3 ،52

اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء هذا املعيار هي ذات الرقم )2(  -
ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3. 21( . 

ال توجد من بني موؤ�رصات هذا املحور اأي موؤ�رصات ح�سلت على درجة حتقق �سعيف يف  -
املعيار من )1. -75 2. 50( ، وعلى درجة غري متحقق يف �سوء املعيار من  )75 .1 -1(. 

نتائج هذا املحور ت�سري اإىل اأن الغالبية العظمى من املوؤ�رصات التى تعك�ص معيار توظيف  -
اأ�ساليب التعليم والتعلم متحقق بجامعة ال�سودان املفتوحة لكن بن�سب متفاوته، حيث جند اأن )13( 
موؤ�رصاً ح�سلت على درجة حتقق عالية، يرى الباحثان اأن ذلك ميكن اأن يعزى اإىل امتالك اأع�ساء 

هيئات التدري�ص لتلك االأ�ساليب، وكيفية توظيفها يف مواقف التعلم املختلفة. 
-  Asmawi & Abdul Razak( ودرا�سة   )2010 )اأبو خطوة،  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت 

 . )Khan & Vega 1997( ودرا�سة ),2006

مناق�سة ال�سوؤال الثالث:  ◄
ال�سودان املفتوحة على  االإلكرتونية بجامعة  الذى ين�ص على: ما واقع املقررات 
�سوء معايري جودة املقررات االإلكرتونية من حيث تو�سيف املقرر االإلكرتوين؟ لالإجابة 
على هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة 
على موؤ�رصات معيار تو�سيف املقررات الدرا�سية بجامعة ال�سودان املفتوحة، التي ا�ستملت عليها 

االأداة وعددها )15( موؤ�رصاً، واجلدول )4( يو�سح النتائج املرتبطة بهذا ال�سوؤال. 
املعيار الثالث وموؤ�رضاته: تو�سيف املقرر االإلكرتوين: 
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اجلدول )4( 
يو�سح حتليل عبارات املحور الثالث

املعيار ومؤشراتهالرقم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التحقق

عالية0. 338. 82تتواءم املقررات مع فلسفة التعليم العالي مبا يحقق رسالتها. 

عالية0. 334. 86حتقق املقررات اإللكترونية احتياجات اجملتمع. 

عالية0. 347. 69يراعى في تصميم املقررات مالحظات املتخصصني واملستفيدين. 

عالية0. 344. 73ُتراجع املقررات بصورة مستمرة ودورية. 

عالية0. 368. 73توصيف املقررات اإللكترونية وفقاً خملرجات التعليم املستهدفة. 

يتضمن املقرر حقيبة وثائقية تشمل )توصيف املقرر، نسخة من 
واجبات الطالب، التمارين، املشروعات، االختبارات، توزيع الدرجات( . 

عالية0. 373. 52

متوسطة0. 388. 17حتقق املقررات اإللكترونية مهارات التعلُّم الذاتي. 

متوسطة0. 368. 25يحقق املقرر اإللكتروني املهارات املطلوبة لسوق العمل. 

عالية0. 342. 78تتوفر تقنيات تعليم للمقررات اإللكترونية. 

عالية0. 384. 56تتصف صفحات املقرر بالوضوح. 

عالية0. 371. 65تخطيط صفحات املقرر مناسب للمحتوى العلمي. 

عالية0. 363. 69احملتوى دقيق من الناحية العلمية. 

عالية0. 371. 65يزود احملتوى مبراجع ومصادر علمية دقيقة تثري معارف الطالب. 13. 

عالية0. 363. 69يراعي محتوى املقررات الفروق الفردية بني الطالب. 14. 

 .15
يحتوي املقرر على روابط مبصادر تعلم أخرى تساعد في حتقيق 

أهداف التعلُّم. 
عالية0. 351. 78

عالية0. 61. 3. 63اجملموع الكلي للمعيار

من خالل اجلدول اأعاله )4( يالحظ اأن قيم املتو�سط احل�سابي لهذا املحور جاءت على النحو 
االآتي: )3. 82، 3. 86، 3. 69، 3. 73، 3. 73، 3. 52،3. 17، 3. 25، 3. 78، 3. 56، 3. 65، 3. 69، 3. 65، 3. 69، 

3. 78( ومن ذلك ن�ستنتج ما ياأتي: 

اأن املتو�سط العام للمحور بلغ )3. 63( وبانحراف معياري )0. 61( ، وهو ميثل يف جممله  -
درجة حتقق )عالية( . 
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اأعلى  - على  حاز  املجتمع(  احتياجات  املقرر  )يحقق  على:  ين�ص  الذى   )2( املوؤ�رص  اأن 
على:  ين�ص  الذى   )8( املوؤ�رص  اأن  حني  يف   ،  )34  .0( معياري  بانحراف   )86  .3( ح�سابي  متو�سط 
)حتقق املقررات االإلكرتونية مهارات التعلُّم الذاتي( حاز على اأقل متو�سط ح�سابي )3. 17( بانحراف 

معياري )0. 88( . 
اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة عالية يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام: )1 ،2،  -

3، 4، 5، 6، 9، 10،11، 12، 13، 14، 15( ومبتو�سط ح�سابي بلغت )3. 82، 3. 86، 3. 69، 3. 73، 3. 73، 3. 
وعلى التوايل.   )78  .3 ،69  .3 ،65  .3 ،69 .3 ،65 .3 ،56 .3 ،78 .3 ،52

االأرقام:  - التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء هذا املعيار هي ذات  اأن املوؤ�رصات 
)7،8( ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3. 17، 3. 25( على التوايل. 

ال توجد من بني موؤ�رصات هذا املحور اأي موؤ�رصات ح�سلت على درجة حتقق �سعيف يف  -
املعيار من )1. -75 2. 50( ، وعلى درجة غري متحقق يف �سوء املعيار من )75 .1 -1( . 

ت�سري نتائج هذا املحور اإىل اأن الغالبية العظمى من املوؤ�رصات التى تعك�ص معيار تو�سيف  -
املقرر االإلكرتوين متحقق بجامعة ال�سودان املفتوحة، حيث جند اأن )13( موؤ�رصاً ح�سلت على درجة 

حتقق عالية، يرى الباحثان اأن ذلك يرجع اإىل عوامل عدة اأ�سمهت يف حتقيق هذه الدرجة ومنها: 
Ù  اإن جامعة ال�سودان املفتوحة تتبع اآلية لتطوير املقررات االإلكرتونية، حيث اإن املراجعة

العلمية املتعلقة باجلانب العلمي للمقرر تتم بو�ساطة خرباء متخ�س�سني يف املقررات االأكادميية، 
اإذا اإنها متلك ق�سمًا علميًا ُتعتمد فيه املادة العلمية، واإذا اأبدى الق�سم العلمي مالحظات، يلزم مقدم 

املقرر بتعديله قبل اعتماده من ِقبل الق�سم العلمي. 
Ù  اإن املعايري اخلا�سة باملقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة هي لي�ست خا�سة

التقليدية  كافة  باأنواعها  التعليمي  الت�سميم  مناذج  �سمن  تدخل  هى  بل  االإلكرتونية  باملقررات 
واالإلكرتونية. 

Ù  اإن الفنيني م�سممى املحتوى االإلكرتوين بجامعة ال�سودان املفتوحة يعتمدون على قوالب
ت�سميم موحدة وثابتة. 

-  Asmawi & Abdul Razak( ودرا�سة   )2010 خطوة،  )اأبو  درا�سة  مع  تتفق  النتيجة  هذه 
 . )Wilkinson & Bennelt 1997( ودرا�سة ),2006

مناق�سة ال�سوؤال الرابع:  ◄
يف  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  واقع  ما  على:  ين�ص  الذي 
�سوء معايري جودة املقررات االإلكرتونية من حيث الو�سائط املتعددة ؟ لالإجابة عن 
هذا ال�سوؤال، اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة على 
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موؤ�رصات معيار اأهداف املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة، التي ا�ستملت عليها االأداة 
وعددها )15( موؤ�رصاً، واجلدول )5( يو�سح النتائج املرتبطة بهذا ال�سوؤال. 

املعيار الرابع وموؤ�رضاته: الو�سائط املتعددة 
اجلدول )5( 

يو�سح حتليل عبارات املحور الرابع

املعيار ومؤشراته
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التحقق

متوسطة1. 22. 69تستخدم وسائط متعددة في عرض املقرر اإللكتروني. 

الوسائط املتعددة مع طبيعة محتوى وأهداف  استخدام   يتسق 
املقرر. 

عالية0. 372. 43

عالية0. 372. 43تعرض الوسائط املتعددة بشكل متكامل ضمن محتوى املقرر. 

عالية0. 334. 86أنواع اخلطوط املستخدمة واضحة للمتعلمني. 

متوسطة0. 392. 04تتميز العناوين الرئيسية عن العناوين الفرعية عن منت النص. 

عالية0. 372. 39حجم اخلط مناسب خلصائص املتعلمني. 

عالية0. 384. 43ملفات الصوت املستخدمة في املقرر تساعد على توضيح احملتوى. 

عالية0. 379. 47يحقق الصوت مع الوسائط األخرى أهداف املقرر. 

عالية0. 379. 47ملفات الصوت ذات حجم مناسب للهدف منها. 

عالية0. 384. 43جميع الصور مقروءة وواضحة املعالم. 

عالية0. 373. 52مُتثل الصور املستخدمة احملتوى بشكل واضح. 

متوسطة0. 390. 08تتحرك الصور املتحركة فى زمن مالئم لسرعة تعلم الطالب. 

متوسطة0. 379. 21تعرض أكثر من صورة متحركة فى الوقت نفسه في تدريس املقرر. 13. 

متوسطة0. 384. 08يستخدم فيديو ذو حجم مناسب. 14. 

متوسطة0. 377. 17استخدام األلوان الهادئة واخللفيات ذات العالقة باملوضوع. 15. 

عالية0. 375. 30اجملموع الكلي للمعيار

من اجلدول )5( يت�سح اأن قيم املتو�سط احل�سابي لهذا املحور جاءت على النحو االآتي: )2. 69، 
3. 43، 3. 43، 3. 86، 3. 04، 3. 39، 3. 43، 3. 47، 3. 47، 3. 43، 3. 52، 3. 08، 3. 21، 3. 08، 3. 17( ومن 

ذلك ن�ستنتج ما ياأتي: 



د.هالة إبراهيم حسن أمحد / د.فيصل حممد عبد الوهاب سعيد

121 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

هو ميثل يف جممله  -  )75 .0( وباإنحراف معياري   )30 .3( اأن املتو�سط العام للمحور بلغ 
درجة حتقق )عالية( . 

)اأنواع اخلطوط امل�ستخدمة وا�سحة للمتعلمني( حاز  - والذي ين�ص على:   )4( اأن املوؤ�رص 
 )14 ،12( اأن املوؤ�رصين  ، يف حني   )34 .0( باإنحراف معياري   )86 .3( اأعلى متو�سط ح�سابي  على 
اللذين ين�سان على: )تتحرك ال�سور املتحركة فى زمن مالئم ل�رصعة تعلم الطالب، ي�ستخدم فيديو 

ذو حجم منا�سب( حازا على اأقل متو�سط ح�سابي بلغ )3. 08( وبانحراف معياري )0. 90( . 
اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة عالية يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام: )2، 3،  -

ومبتو�سط ح�سابي بلغت )3. 43، 3. 43، 3. 86، 3. 39، 3. 43، 3. 47، 3. 47،   )12 ،10،11 ،9 ،8 ،6،7 ،4
3. 43، 3. 52( وعلى التوايل. 

اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام )1  -
ومبتو�سط ح�سابي بلغ: )2. 69، 3. 04، 3. 08، 3. 21، 3. 08، 3. 17( على التوايل.   )15 ،14،  13 ،12 ،5،

ال توجد من بني موؤ�رصات هذا املحور اأي موؤ�رصات ح�سلت على درجة حتقق �سعيف يف  -
املعيار من )1. -75 2. 50( ، وعلى درجة غري متحقق يف �سوء املعيار من. )75 .1 -1(  

التى تعك�ص  - املوؤ�رصات  العظمى من  الغالبية  اأن  اإىل  ت�سري  نتائج هذا املحور  اأن  يالحظ 
معيار الو�سائط املتعددة متحققة بجامعة ال�سودان املفتوحة، اإال اأن املوؤ�رصات تتاأرجح بني درجة 
توظف  املفتوحة  ال�سودان  جامعة  اأن  اإىل  يرجع  ذلك  اأن  الباحثان  يرى  ومتو�سطة،  عالية  حتقق 
عنا�رص الو�سائط املتعددة فى تو�سيل املادة التعليمية للدار�سني عن بعد، اإذ اإنها تقدم املقررات 
التلفزيون  فى  املفتوحة  واملحا�رصات  والفيديو  الكا�سيت  )اأ�رصطة  االآتية:  باالأ�سكال  الدرا�سية 
)اأبو خطوة،  النتيجة تتفق مع درا�سة  . هذه  االإي�ساحية(  واالذاعة وبرجميات احلا�سوب وال�سور 

 )2010

مناق�سة ال�سوؤال اخلام�س:  ◄
ال�سودان املفتوحة على  االإلكرتونية بجامعة  الذى ين�ص على: ما واقع املقررات 
لالإجابة على هذا  الطالب؟  �سوؤون  االإلكرتونية من حيث  املقررات  �سوء معايري جودة 
على  الدرا�سة  عينة  لتقديرات  املعيارية  واالإنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال 
موؤ�رصات معيار اأهداف املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة، التي ا�ستملت عليها االأداة 

وعددها )11( موؤ�رصاً، واجلدول )6( يو�سح النتائج املرتبطة بهذا ال�سوؤال. 
املعيار اخلام�س وموؤ�رضاته: �سوؤون الطالب
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اجلدول )6( 
يو�سح حتليل عبارات املعيار اخلام�س

املعيار ومؤشراتهالرقم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التحقق

عالية0. 373. 52يعتمد املقرر على معايير عالية اجلودة في انتقاء الطالب. 

يتم قبول أعداد من الطالب في الدراسات األولية وفقاً للخطه املقررة 
لتدريس املقررات. 

عالية0. 379. 52

عالية0. 348. 65يوزع مع املقرر أدلة تعريفيه إرشادية للطالب. 

عالية0. 373. 52يراعى في االختبارات طبيعة قدرات الطالب. 

عالية0. 389. 39يستطلع من خالل املقرر على آراء الطالب في جودة التعليم والتعلُّم. 

عالية1. 302. 34يقوم املقرر مستوى التحصيل األكادميي للطالب. 

متوسطة1. 32. 17يهتم املقرر باألنشطة الصفية والالصفية. 

متوسطة1. 313. 25يراعي تدريس املقرر الفروق الفردية للطالب. 

عالية0. 373. 52يقوم أداء األساتذة في نهاية تدريس املقرر. 

ضعيفة1. 220. 08يتضمن املقرر تقومياً تكوينياً تتبعه تغذيه راجعة فورية. 

student prograssion عالية0. 378. 43يهتم املقرر بتقدم الطالب

عالية0. 389. 30اجملموع الكلي للمعيار

االآتي:  النحو  اأن قيم املتو�سط احل�سابي لهذا املحور جاءت على   )6( يت�سح من اجلدول: 
)3. 52، 3. 52، 3. 65، 3. 52، 3. 39، 3. 34، 3. 17، 3. 25، 3. 52، 2. 08، 3. 43( من ذلك ن�ستنتج ما يلي: 

اأن املتو�سط العام للمحور بلغ )3. 30( وبانحراف معياري )0. 89( ، وهو ميثل يف جممله  -
درجة حتقق )عالية( . 

اإر�سادية للطالب( حاز  - اأدلة تعريفيه  الذى ين�ص على: )يوزع مع املقرر   )3( اأن املوؤ�رص 
على اأعلى متو�سط ح�سابي )3. 65( باإنحراف معياري )0. 48( ، يف حني اأن املوؤ�رص رقم )12، 14( 
الذى ين�ص على: )يت�سمن املقرر تقوميًا تكوينيًا تتبعه تغذيه راجعة فورية( حاز على اأقل متو�سط 

ح�سابي )2. 08( باإنحراف معياري )1. 20( . 
اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة عالية يف �سوء هذا املعيار هي ذات االأرقام: )1،2،  -

ومبتو�سط ح�سابي بلغت )3. 52، 3. 52، 3. 65، 3. 52، 3. 39، 3. 34، 3. 52،3. 43( وعلى   )9،11 ،5،6 ،4 ،3
التوايل. 
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اأن املوؤ�رصات التى حازت على درجة متو�سطة يف �سوء هذا املعيار هي االأرقام: )7،8(  -
ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3. 17، 3. 25( على التوايل. 

-  ،  )10( الرقم  هو  املعيار  هذا  �سوء  يف  �سعيف  درجة  على  حازت  التى  املوؤ�رصات  اأن 
ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2. 08( . 

ال توجد من بني موؤ�رصات هذا املحور اأي موؤ�رصات ح�سل على درجة غري متحقق يف �سوء  -
املعيار من  )75 .1 -1(. 

ت�سري النتائج اإىل اأن جميع املوؤ�رصات التى تعك�ص معايري �سوؤون الطالب بجامعة ال�سودان  -
موؤ�رصات حازت على درجة عالية وموؤ�رصان  اأن )8(  املفتوحة متحققة لكن بن�سب متفاوته، جند 
الطالب  يزّود  النظامي  التعليم  يف  االأ�ستاذ  اأن  الباحثان  يرى  وعليه  متو�سطة،  درجة  على  حازا 
عن  االإجابة  خالل  من  وذلك  املادة،  فهم  يف  الطالب  وي�ساعد  واملعارف،  اجلديدة  باملعلومات 
االأ�سئلة، وت�سحيح الواجبات والتمارين، التي تتم داخل القاعة الدرا�سية. اأما يف التعليم املفتوح 
ولكي  واملعلومات.  املعرفة  بنقل  تقوم  الذاتي  التعليم  بطريقة  تعد  والتي  الدرا�سية  املادة  فاإن 
يتحقق ذلك كان ال بد من توفري اأنظمة الدعم والتعزيز، لذلك جند اأن جامعة ال�سودان تركز على 
 Khan & Vega( ودرا�سة )و�سائل االت�سال بالطالب. هذه النتيجة تتفق مع درا�سة ح�سنني )2011

 . )1997

اخلامتة والنتائج: 
املفتوحة يف �سوء  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
معايري جودة املقررات االإلكرتونية، وقد تناولت مو�سوعات خمتلفة يف اإطار حتقيق اأهدافها، لذا 
فقد اُختتمت هذه الدرا�سة بجملة من النتائج املنبثقة من واقع حتليل البيانات، وما ورد يف االأدب 
الرتبوي الذي عر�سه الباحثان حول املو�سوعات ذات ال�سلة بهذه الدرا�سة، كما متت االإ�سارة اإليه 

من خالل حتليل االإداة. 
تتلخ�س نتائج هذه الدرا�سة يف النقاط االآتية: 

اإىل قائمة متثل معايري جودة املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان . 1 تو�سل الباحثان 
املفتوحة جاءت يف )5( حماور رئي�سة تندرج حتتها )5( معايري و )68( موؤ�رصاً فرعيًا. 

حتقق جميع معايري جودة املقررات االإلكرتونية التى مت التو�سل اإليها يف هذه الدرا�سة . 2
يف املقررات االإلكرتونية بجامعة ال�سودان املفتوحة. 
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االأهييداف . 3 على  املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتونية  املقررات  احتواء  معايري  اأن 
وخمرجات التعلم وتو�سيف املقرر االإلكرتوين الو�سائط املتعددة و�سوؤون الطالب، تتحقق بدرجة 

عالية، اأما معيار اأ�ساليب التعليم والتعلُّم يتحقق بدرجة متو�سطة. 
اأن هنالك موؤ�رصاً واحداً كانت درجة حتقيقه �سعيفة يف املقررات االإلكرتونية بجامعة . 4

ال�سودان املفتوحة امل�ستهدفة بعملية التقومي وهو: )اأن يت�سمن املقرر االإلكرتوين تقوميًا تكوينيًا 
تتبعه تغذيه راجعة فورية يف املعيار اخلا�ص ب�سوؤن الطالب( 

التوصيات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

اال�ستفادة من قائمة معايري جودة املقررات االإلكرتونية التي مت التو�سل اإليها يف هذه . 1
الدرا�سة مثل: )االأهداف وخمرجات التعلم و�سوؤون الطالب( يف تقدمي املحتوى االإلكرتوين املقدم 

يف اأنظمة التعليم عن بعد واملفتوح. 
التعلم . 2 التعليم عن بعد، على بع�ص نواجت  االإلكرتونية يف  ا�ستخدام املقررات  اثر  درا�سة 

املختلفة مثل: التح�سيل، واكت�ساب املهارات، والدافعية، واالجتاه. 
اإ�رصاك الطالب يف تقومي اأهداف اجلامعة وبراجمها وبيئتها التعليمية. . 3
اأن تنطلق ر�سالة املقرر االإلكرتوين يف عملية التخطيط من ر�سالة الكلية. . 4
االنتماء . 5 املفتوحة  ال�سودان  بجامعة  االإلكرتوين  املقرر  اأهييداف  تعزز  اأن  على  الرتكيز 

الوطني. 
تتنوع برامج التدريب امليداين للطالب يف التخ�س�سات املختلفة داخل جامعة ال�سودان . 6

املفتوحة. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو خطوة، ال�سيد عبد املوىل ال�سيد. )2011( . معايري �سمان اجلودة يف ت�سميم املقررات . 1

االإلكرتونية واإنتاجها. ورقة علمية قدمت يف املوؤمتر الدويل الثاين للتعلم االإلكرتوين والتعليم عن 
بعد املنعقد يف املركز الوطني للتعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد. 

وبرامج . 2 جلامعات  واالعتماد  اجلودة  معايري  دليل   .  )2013( العربية.  اجلامعات  اإحتاد 
التعليم املفتوح والتعليم املفتوح. جمموعة خرباء، عمان: االأردن. 

للجامعات . 3 االأكادميية  الربامج  جودة  �سمان  دليل   .  )2011( العربية.  اجلامعات  اإحتاد 
العربية اأع�ساء االحتاد. جمموعة خرباء، االأردن: عمان. 

ن�رصها، . 4 اإنتاجها،  ت�سميمها،  االلكرتونية:  املقررات   .  )2009( زاهر.  الغريب  اإ�سماعيل، 
تطبيقها، تقوميها، ط1، القاهرة: دار عامل الكتب. 

ال�ساوي، مبارك حممد. )1992( . البحث العلمي اأ�س�سه وطريقة كتابته. القاهرة،املكتبة . 5
االأكادميية. 
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