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امللخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الوقوف على مدى مطابقة جودة معايري التعلم الإلكرتوين املعمول 
يف  العاملية  اجل��ودة  ملعايري  والإداري��ة(  والفنية  الرتبوية   ( املفتوحة:  القد�ص  جامعة  يف  بها 
املجالت نف�سها. وحتقيقا لأهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من 
)84( م�رشفًا وم�رشفة يف جامعة القد�ص املفتوحة )ج.ق.م( من الذين اأ�رشفوا على بع�ص مقررات 

اجلامعة الإلكرتونية، وعينة اأخرى من دار�سي اجلامعة قوامها )1554( دار�سًا ودار�سة من الذين 
اإلكرتوين واحدة لكل جمموعة  مار�سوا التعلم الإلكرتوين يف ج.ق.م، وقد وزعت ا�ستبانتان ب�سكل 
جلمع املعلومات حول جودة املحتوى والت�سميم التعليمي للمقرر الإلكرتوين، وم�ساندة امل�رشفني 

و الدار�سني واخلدمات الإدارية ودعمهم للتعلم الإلكرتوين يف ج.ق.م.
ثباتهما  ومن  متخ�س�سني،  حمكمني  على  بعر�سهما  ال�ستبانتني  �سدق  من  الباحث  تاأكد 
با�ستخدام معامل الفا كرونباخ. وبعد التطبيق جمعت النتائج وحللت عن طريق ا�ستخدام احلزمة 

 . )SPSS( الإح�سائية للدرا�سات الجتماعية
التعليمي  والت�سميم  املحتوى  جودة  معايري  اأن  اأهمها  عدة  نتائج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
للمقرر الإلكرتوين، وم�ساندة امل�رشفني والدار�سني واخلدمات الإدارية ودعمهم للتعلم الإلكرتوين 
ذات دللة  فروقات  يوجد  واأنه ل  والإداري��ة موجودة.  والفنية  الرتبوية  املجالت  يف ج.ق.م يف 
اإح�سائية يف تقديرات امل�رشفني ملتو�سطات جودة معايريالتعلم الإلكرتوين تعزى اإىل اجلن�ص اأو 

الرتبة الأكادميية، اإل اأنه وجدت فروقات للتقديرات تعزى اإىل تخ�س�ص امل�رشف. 
وبناء على هذه النتائج، تو�سي الدرا�سة باإقرار معايري التعلم الإلكرتوين ون�رشها يف ج.ق.م 
ب�سكل ر�سمي، وتوجيه اجلهود لن�رش ثقافة اجلودة يف التعلم الإلكرتوين يف �سوء تنامي املناف�سة 
يف تطبيقات هذا النوع من التعلم اإقليميًا ودوليًا، و�رشورة اإيجاد اآلية لتقومي معايري اجلودة يف 
تعليمية  برامج  تقدم  اأن  املوؤ�س�سة  لهذه  يت�سنى  حتى  م�ستمر  ب�سكل  ج.ق.م  يف  الإلكرتوين  التعلم 

اإلكرتونية، تناف�ص يف كفاءتها ونوعيتها ما تقدمه نظرياتها العاملية. 
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Abstract: 
This study aimed at measuring the extent at which Al-Quds Open 

University e-learning quality standards in educational, technical and 
administrative fields are matched with the international e-learning quality 
standards in the same fields.

To achieve this purpose, the study  used the descriptive method on a 
sample of (84) of Al-Quds Open University (QOU) faculty members who used 
e-learning in teaching, and on another sample of (1554) learners who were 
involved in e-learning at QOU.

Two questionnaires were electronically distributed, one for each group 
in order to estimate the quality standards of content, instructional design 
of e- courses, and support for supervisors, and the administrative services 
for supervisors and learners.  Both questionnaires have been validated by 
referees. Cronbach alpha equation was used to measure stability.  The data 
collected was analyzed by SPSS package.

The results revealed the criteria for quality of content and instructional 
design, the support of the supervisors and learners, and administrative 
services  of QOU e-learning quality standards in  educational, technical and 
administrative fields exist. There are no significant differences in the estimated 
rates of Q.O.U faculty quality standards, due to gender or academic ranks. 
However, there was a difference in the estimated rate due to specialization. 

Based on the study results, it is recommended that QOU should work 
on approving its e-learning standards. It is also recommended that in light 
of the growing competition in the applications of this type of education 
both regionally, and internationally, efforts should be directed to promote 
an e-learning quality culture. It is also recommended to keep assessing the 
quality standards at QOU to be able to compete on the regional and the 
international levels. 
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مقدمة: 
واكبت التطورات التقنية والو�سائط التعليمية مراحل تقدم التعليم املفتوح والتعلم عن بعد، 
وظهر مفهوم التعلم اللكرتوين الذي اأدى اإىل حتويل التعليم التقليدي اإىل �سكل رقمي للإ�ستخدام 
عن بعد معتمداً على تقنيات الت�سالت اللكرتونية لت�سهيل الو�سول اإىل م�سادر التعلم واخلدمات 
بهدف حت�سني نوعية التعليم )العلي: 2006( . وت�سري الإح�ساءات اإىل اأن معظم دول العامل اأ�سحت 
تتبنى التعلم اللكرتوين وبيئاته. فح�سب التقرير الذي �سدر بعنوان »ال�سعي نحو حتقيق الهدف: 
 2500 من  تلقاها  التي  الإجابات  ور�سد   ، 2008م  عام  املتحدة  الوليات  يف  اللكرتوين«  التعلم 
جامعة، فاإن القبال على التعلم اللكرتوين قد ت�ساعف خلل خم�ص ال�سنوات الأخرية، واأن معدل 
قد  التقليدية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  فاإن  وعليه   ،  )2010 )البي�سي:  �سنويًا   .19.7% منوه جتاوز 

ت�سبح من خملفات املا�سي )عبد احلي: 2005( . 
التعلمية،  التعليمية  العملية  جوانب  خمتلف  يف  فاعليتها  اللكرتوين  التعلم  نتائج  اأثبتت 
ومن خ�سائ�سه اأنه يتيح فر�ص تعلم قوية ومتينة ومبنية على امل�ساركة، ويعزز من فل�سفة التعلم 
الوراء  التعلم، وينمي اجلوانب  ايجابيًا على خمتلف مواقف  اأثراً  املتعلم، ويرتك  املتمركزة حول 
املعرفية للتعلم، كما يتيح فر�سًا غنية للتعرف اإىل م�سادر املعرفة املتنوعة باأ�سكالها املختلفة، 
 Lorenzo &( و )التي ت�ساعد على اإذابة الفروق الفردية بني املتعلمني اأو تقليلها )احل�رشي: 2000

. )Moore, 2002

عن  التعليم  وموؤ�س�سات  املفتوحة  اجلامعات  يف  اللكرتوين  التعلم  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
بعد، كو�سيلة لتعزيز مقدرة الدار�ص على التعلم اإىل اأق�سى حدود طاقاته، فاإنه يواجه مبوجة من 
التحديات متمثلة يف العديد من الق�سايا منها: �سمان خمرجات جيدة تراعي النمو يف �سخ�سية 
الأ�س�ص  على  واملحافظة  القائمة  والظروف  املجتمع  احتياجات  واملواءمة بني  و�سلوكه،  املتعلم 
العلمية واملهنية للجامعات املتعارف عليها، مراعية القوانني ال�سارية يف البلد الذي تقدم فيه، 
واآخذة يف العتبار خ�سو�سيات هذا النمط غري التقليدي من التعلم ومتطلباته يف �سوء معايري 

قوية ت�سمن جودة التعليم.
التي  ال�سعبة  الق�سايا  واعتمادها من  اللكرتوين  للتعلم  اإيجاد معايري جودة  م�سكلة  وتعد 
يواجهها التعلم اللكرتوين يف الوطن العربي حاليًا، حيث يحتاج هذا النظام اإىل معايريعاملية قوية 
متفق عليها لقبولها من قبل موؤ�س�سات التعليم، والتاأكيد على مدى قدرتها على تلبية احتياجات 
هذا  باإخ�ساع  ال�ستمرارية  �رشورة  مع  امل�ستقبلية،  والتغريات  التطورات  مع  ومت�سيها  املجتمع 
تعنى  متخ�س�سة  هيئات  اإن�ساء  ي�ستدعي  الذي  الأمر   .  )2009 )اجلملن:  امل�ستمر  للتقومي  النظام 
ومتابعة  وتقوميه،  اللكرتوين  التعلم  خمرجات  لقيا�ص  حمددة  والنوعية  للجودة  معايري  بو�سع 

الإ�رشاف والرقابة على جودة براجمه.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بلدنا،  يف  امللحة  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  الرتبوية  احلاجات  مع  متا�سيًا 
التعلم  مكونات  من  اأ�سا�سيًا  مكونًا  اللكرتوين  التعلم  بات  املعرفة،  يف  املت�سارعة  والتطورات 
هذا  يف  املنخرطني  الدار�سني  من  املتزايدة  الأع��داد  �سهادات  اعتماد  حقوق  وحلماية  املفتوح، 
النظام، وجب التاأكد من حتقيق مكوناته ومدخلته وعملياته وخمرجاته ملعايرياجلودة العاملية، 

ومن هذا املنطلق اأتت هذه الدرا�سة، وحتددت م�سكلتها يف الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: 
التعلم  نظام  واالإدارية يف  والتقنية  الرتبوية  اجلودة  معايري  مطابقة  مدى  ما 

االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة ملعايري اجلودة العاملية؟ 
وينبثق من ال�سوؤال الرئي�س ال�سابق، االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

ما مدى مطابقة معياري جودة املحتوى، وت�سميم املقرر اللكرتوين يف ج.ق.م ملعياري  ● 
جودة املحتوى، وت�سميم املقررات اللكرتونية العاملية؟ 

ج.ق.م  يف  اللكرتوين  التعلم  يف  امل�رشفني  م�ساندة  جودة  معياري  مطابقة  مدى  ما  ● 
ودعمهم للمعايري العاملية؟ 

ما مدى مطابقة معيار جودة اخلدمات الإدارية يف التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م للمعايري  ● 
العاملية؟ 

ما مدى مطابقة معياري جودة م�ساندة الدار�سني يف التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م ودعمهم  ● 
للمعايري العاملية؟ 

هل توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( ● يف متو�سطات ا�ستجابات 
م�رشيف ج.ق.م، املتعلقة مبعايري اجلودة يف التعلم اللكرتوين، تعزى اإىل الختلف يف )اجلن�ص، 

والرتبة الأكادميية، والتخ�س�ص( ؟  
هل توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( ● يف متو�سطات ا�ستجابات 
)اجلن�ص  م�ستوى:  اختلف  اإىل  تعزى  اللكرتوين،  التعلم  يف  اجلودة  معايري  على  ج.ق.م  دار�سي 

واملرحلة الدرا�سية اجلامعية والتخ�س�ص( .

أهمية الدراسة: 
بعد مرور ما يقارب ثلث �سنوات على انطلق برنامج التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م، دعت 
اجلودة  معايري  مع  النظام  هذا  جودة  معايري  مطابقة  من  للتاأكد  متحي�سية  وقفة  اإىل  احلاجة 
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العاملية واآليات تطبيقها، وذلك من اأجل الو�سول اإىل العتمادات اللزمة ل�سهاداته حمليًا ودوليًا، 
و�سمان دميومته وم�سداقيته واإك�سابه ثقة املجتمع والدار�سني. ولعلنا جنمل اأهمية هذه الدرا�سة 

بالنقاط االآتية: 

العاملية،  اجلودة  معايري  مع  ومتوافقة  معلنة،  جودة  معايري  اعتماد  لأهمية  النتباه  ● 
كم�ساألة اأ�سا�سية ل�سمان م�ستوى متميز للتعلم اللكرتوين يف نظام التعليم املفتوح . 

حتديد بع�ص الإجراءات وال�سوابط التي متكن �سانعي القرار وم�سوؤويل التعلم اللكرتوين  ● 
من ال�سرت�ساد بها، للتاأكد من جودة نظم برامج التعلم اللكرتوين يف موؤ�س�ساتهم التعليمية. 

معايري  اأهمية  على  ال�سوء  اإلقاء  يف  ت�سهم  اأن  الدرا�سة  هذه  من  املتوقع  فمن  عليه،  وبناًء 
اأنه نظام تربوي منهجي متكامل،  التعلم اللكرتوين على اعتبار  الذي توؤديه يف  اجلودة، والدور 

ولي�ص ترفًا تعليميًا.

أهداف الدراسة: 
ت�سعي الدرا�سة لتحقيق االأهداف االآتية: 

التعرف اإىل معايري اجلودة العاملية يف جمال التعلم اللكرتوين. ● 

الوقوف على مدى مطابقة معايري اجلودة الرتبوية والتقنية والدارية يف نظام التعلم  ● 
اللكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة ملعايري اجلودة العاملية. 

حدود الدراسة: 
اقت�رضت هذه الدرا�سة على ما ياأتي: 

التعلم  مطابقة  ومدى  اللكرتوين،  التعلم  يف  مراعاتها  الواجب  اجلودة  معايري  مناق�سة  ♦ 
املرتبطة  املو�سوعات  يف  اخلو�ص  دون  املعايري،  لهذه  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  اللكرتوين 
القت�سادية  وجدواهما  وتاريخهما  واأهميتهما  املفتوح  والتعليم  اللكرتوين  التعلم  مبفهوم 

وفل�سفتهما، نظراً لتوافر تلك املعلومات يف العديد من الدرا�سات والبحاث.
اأداتا الدرا�سة وما تت�سفان به من معايري ال�سدق والثبات. ♦ 

. زمان الدرا�سة، العام الدرا�سي 2011-2010 ♦
احلد الب�رشي للعينة املتمثل بامل�رشفني والدار�سني يف ج.ق.م. ♦ 

اإجراءات الدرا�سة يف جامعة القد�ص املفتوحة. ♦ 
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مصطلحات الدراسة: 
والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ي�ستخدم  تعلم   : ◄ e- Learning االلكرتوين  التعلم 
لت�سهيل الو�سول اإىل م�سادر التعلم واخلدمات، واإحداث التعاون والتبادل بني املتعلم واملعلم، اأو 

بني املتعلمني بع�سهم ببع�ص، وي�سهم يف حت�سني نوعية التعليم )املدير�ص، 2004( 
اجلودة )Quality( ◄ : جمموعة من ال�سمات واخل�سائ�ص للخدمات تكون قادرة على تلبية 
احتياجات حمددة )املدير�ص، 2004 م، �ص 5( . و تعرف اجلمعية الأمريكية للجودة م�سطلح اجلودة 
اإ�سباع  على  املنتج  هذا  قدرة  تعك�ص  التي  املنتج،  اأو  للخدمة  اخل�سائ�ص  اأو  “ الهيئة  اأنها:  على 
حاجات �رشيحة واأخرى �سمنية. اأما تعريف ISO فاجلودة هي: درجة تلبية جمموعة اخل�سائ�ص 

املوروثة يف املنتج ملتطلبات العميل.
: هي جمموعة  ◄ Quality Standards of e- learning معايري اجلودة يف التعلم االلكرتوين
من الإجراءات والأ�س�ص املعلنة  يقوم نظام التعلم اللكرتوين من خللها، وتهدف اإىل �سمان اأن 
الناجت التعليمي النهائي يفي اأو يتجاوز متطلبات التقنية املطلوبة  )Babatunde: 2007( . اأو هي 
واأطراف  املتعلمني،  وتوقعات  يتوافق  كي  الإلكرتوين  التعلم  خ�سائ�ص  ت�سف  عبارات  اأو  بنود 

معينني اآخرين )هيتمان 1993، يف: املدير�ص، 2004، �ص 4(.
�سيا�سات  املجال  هذا  ي�سمل   :  ◄ )Evaluation of e- learning( االلكرتوين  التعلم  تقومي 
واأدوات��ه.  التقومي  هذا  ومدخلت  الإلكرتوين،  التعلم  عمليات  فاعلية  بتقومي  اخلا�سة  املوؤ�س�سة 
ويتطلب ذلك جمع البيانات اخلا�سة باأداء املتعلمني وعددهم، وال�ستخدامات املبتكرة للتقنية، 
ب�سكل  النظام  لتح�سني  املنا�سبة  الت�سحيحية  القرارات  واتخاذ  املق�سودة،  املخرجات  ومراجعة 

م�ستمر )ال�سالح: 2005( 
جهة  قبل  من  الغاية  لهذه  و�سعت  التي  املعايري  حتقق   : ◄ Accreditation االعتمادية 
�سهادة  اأو غري حكومية، وتقوم مبنح  تكون حكومية  قد  العتماد  التي متنح  العتماد. واجلهات 
العتماد بعد مراجعة �ساملة للخطط الدرا�سية للربامج الأكادميية والكوادر الب�رشية، والإمكانات 

التقنية والفنية املتوافرة يف موؤ�س�سة التعليم العايل )احلنيطي: 2004( .

الطريقة واالجراءات: 

منهج الدراسة: 
اأ�سا�سني،  الأ�سا�سية من م�سدرين  ت�ستمد مادتها  درا�سة و�سفية وحتليلية  احلالية  الدرا�سة 
الذين  والدار�سني  راأي امل�رشفني  العلمية املتخ�س�سة يف هذا املجال، وثانيهما  املراجع  اأولهما: 
ا�ستبانتني  اإليه من خلل  التعرف  التعلم اللكرتوين يف ج. ق.م، والذي جرى  �ساركوا يف جتربة 

�سممتا خ�سي�سا لهذا الغر�ص.
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اإلطار النظري:

مفهوم اجلودة يف التعلم االلكرتوني:

على الرغم من كرثة تداول م�سطلح »اجلودة يف التعلم اللكرتوين«، يف اأدبيات التعلم والتعليم، 
اإل اأننا جند �سعوبة يف حتديد تعريفه، وقد و�سفه بع�سهم باأنه حمري )elusive( وجديل اإىل حد 
كبري. ويرى بع�ص الرتبويني اأنه ميكن و�سف اجلودة على اأنها قدرة النظام على حتقيق الأهداف 
املحددة من قبل موؤ�س�سة التعليم التي تتبناها ب�سكل جيد، علمًا باأن حتقيق الأهداف يتوقف على 
يف  امل�ستخدمة  الطرق  وجمموعة  والب�رشية،  املادية  املدخلت  جودة  اأهمها  العوامل  من  العديد 
ا�ستثمار هذه املدخلت، اإ�سافة اىل تلبية النظام حلاجات املجتمع التكنولوجية والقت�سادية. اإن 
جودة النظام تعني قدرته على �سمان التوازن بني الكم والنوع )احلنيطي: 2004( . وميكن تعريف 
اجلودة على اأنها ت�سكيلة تركيبية تتكون من جودة الت�سميم، وهي حتديد املوا�سفات التي يجب 
اأن تراعى يف التخطيط والعمل، وجودة الأداء، اأي القيام بالأعمال وفق املعايري املعلنة واملحددة، 
وجودة املخرج، وهواحل�سول على منتج تعليمي وخدمات حتقق املعايري واملوا�سفات املتوقعة. 
)امل�سدر ال�سابق(، وعليه فاإن جناح نظام التعلم اللكرتوين يعتمد على ملءمة املخرجات للأهداف 

يف �سوء حتقيقه ملعايري اجلودة املعتمدة.

معايرياجلودة العاملية اليت تطبق يف نظام التعلم االلكرتوني:
قامت بع�ص الدول الأوروبية موؤخراً مثل اليونان واملانيا وبريطانيا، بر�سم خطوط عري�سة 
التعليم  التعلم اللكرتوين ب�سكل يتما�سى ويتكافاأ مع نظام  ملعايري ت�سمن اجلودة والنوعية يف 
متنحها  التي  ال�سهادات  واعتماد  للعرتاف،  متهيدية  خطوة  يف  الدول،  تلك  يف  التقليدي  العايل 
اأنظمة التعلم اللكرتوين، وتعد دولة لك�سمبورغ من الدول ال�سغرية التي قطعت �سوطًا كبرياً يف هذا 

 )VMEU: 2004( امل�سمار �سائرة على خطى فرن�سا وبريطانيا
◄  )SCORM( معايري �سكورم

تعد معايري �سكورم  The Sharable Content Object Reference Model اأو منوذج معايري 
م�ساركة وحدات م�سادر املحتوى، والذي ُحدِّد يف الوليات املتحدة الأمريكية، من املعايري التي 
تقنن عملية تطوير املحتوى التعليمي ودجمه ون�رشه، وتعمل كحلقة و�سل بني موؤلفي املحتوى 
التعليمي ومربجمي اأنظمة اإدارة التعلم، كما اأنها توفر الأ�سا�سيات التي ت�ساعد على زيادة جودة 

التعلم الإلكرتوين، وتتلخ�س تلك املعايري مبا ياأتي: 
: وهي اإمكانية حتديد موقع املحتوى التعليمي، والو�سول  ● Accessibility سهولة الو�سول�

اإليه من اأي مكان ويف اأي وقت. 
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لتلبية احتياجات املوؤ�س�سات  التكيف  : وهي املقدرة على  ● Adaptability التكيف  قابلية 
واملتعلمني. 

: وهي املقدرة على زيادة الفعالية والإنتاجية  ● Affordability القدرة على حتمل التكاليف
باإنقا�ص الزمن والتكلفة اللتني ي�ستمل عليهما تو�سيل التعليم. 

: حيث ميكن ا�ستخدام املحتوى التعليمي، والو�سول اإليه يف  ● Durability املتانة التحملية
اأنظمة عدة ت�سغيلية.

: وهي اإمكانية الت�سال بني من�سات الت�سغيل  ● Interoperability قابلية الت�سغيل البينية
Platforms والأدوات Tools املختلفة واأن تعمل معًا بكفاءة.

املحتوى  ا�ستخدام  واإعادة  التعديل  قابلية  وهو   : ● Reusability اال�ستخدام  اإعادة  قابلية 
التعليمي.

وعلى الرغم من اأن �سكورم اأتى مبعايري علمية تطبق على عنا�رش املحتوى الإلكرتوين، لنقل 
وحدات التعلم اللزمة وتو�سيل وحدات املحتوى الإلكرتوين لكل من املتعلم واملوؤ�س�سة التعليمية، 
جلودة  �ساملة  معايري  توفر  ل  فاإنها  الإلكرتوين،  باملحتوى  امل�ساركة  على  بنائها  يف  والقائمة 
نظام التعلم اللكرتوين ككل. وقد ت�سافرت جهود املتخ�س�سني والرتبويني حديثًا لو�سع مثل هذه 
املعايري، ومن اأ�سهرها واأكرثها تطبيقًا ما ن�رشته الرابطة الأوروبية للتعليم عن بعد )EADTU( من 
معايري جودة متكاملة، وهي �سهلة التطبيق يف بيئة التعلم اللكرتوين وقد اعتمدتها كثري من دول 

العامل.
 ◄ :)EADTU( معايري الرابطة االأوروبية جلامعات التعلم عن بعد

 European Association of Distance بعد  عن  التعلم  جلامعات  الأوروبية  الرابطة  اأعدت 
)Teaching Universities )EADTU معايري جلودة نظام التعلم اللكرتوين، و�سنفتها ب�سكل حمكات 

ي�سهل تتبعها، وتعدُّ االأكرث �سيوعاً واعتماداً على امل�ستوى العاملي حالياً، وهي: 
نظام  اأن يكون لإدارة  وتعني   ، ● Strategic Management للنظام  اال�سرتاتيجية  االإدارة 
التعلم الإلكرتوين �سيا�سات ا�سرتاتيجية تطويرية وتنفيذية متكاملة �سمن نظام التعليم ككل، تاأخذ 
من املعدات،  حتتاجة  وما  التحتية،  كالبنية  العادية،  غري  واحتياجاته  متطلباته  العتبار  بعني 
جدول  �سمن  الأهداف  لتحقيق  التكنولوجية  التطورات  والبحوث، ومتابعة  والتدريب،  والربامج، 

زمني معلن ووا�سح. 
التعليمي،  للمقرر  النهائية  العر�ص  به واجهة  : ويق�سد  ● Course Delivery املقرر  اإي�سال 
العلمي  املحتوى  تقدمي  على  القدرة  وت�سمل  للمتعلمني،  التعلم  عمليات  خللها  من  تدار  التي 
والرتبوي بطريقة تقنية تدعم الأهداف الرتبوبة املعلنة للمحتوى العلمي، وتتم يف بيئة افرتا�سية 
القدرة على  اأنف�سهم، مع  واملتعلمني  املعلم  والتوا�سل بني  للنقا�سات  تتيح فر�سة  اآمنة ومي�رشة 

ر�سد اأدائهم، اإ�سافة اإىل توفري قراءات اإح�سائية لن�ساطاتهم املختلفة.
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: يختلف ت�سميم املحتوى التعليمي يف  ● Curriculum Design ت�سميم املحتوى التعليمي
التعلم اللكرتوين عنه يف التعليم التقليدي، حيث يفرت�ص اأن يجمع بني املرونة يف الوقت واملكان 
دون امل�سا�ص مب�ستويات املعرفة واملهارات التي تعاجلها اأهداف املحتوى، كما ينبغي اأن تراعى 
يف ت�سميمها فروقات املتعلمني الفردية واملتنوعة، واأن تكون منظمة يف ت�سل�سل اأو هرمية تي�رش 

التعلم. 
وغرياملتفرغني  املتفرغني  امل�رشفني  دعم  به  ويق�سد   : ● Staff Support املوظفني  دعم 
ما  اإىل  وينق�سم  تعلمي ذي جودة عالية،  اإىل نظام  للو�سول  اللكرتوين  التعلم  بنظام  والعاملني 

ياأتي: 
الأوقات  جميع  يف  التكنولوجي  والدعم  املرافق  توافر  به  ويق�سد  التفني،  الدعم  اول:  - 
ي�سبحوا خرباء يف  باأن  املطالبة  �سواء، من غري  املتفرغني على حد  املتفرغني وغري  للم�رشفني 
امللكية  وحقوق  الأكادميي  العبء  العتبار  بعني  اآخذين  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

الفكرية.
ب امل�رشفون يف نظام التعلم اللكرتوين على اأ�ساليب  ثانيا: الدعم الرتبوي، يجب اأن ُيدرَّ - 
اأو عرب جمموعات مهنية  النظام بطرق فردية مبا�رشة،  الرتبوية اخلا�سة بهذا  التدري�ص  واأ�سول 

متقاطعة.
ثالثا: الدعم الإداري، ينبغي توفري الدعم الإداري الفعال جلميع املوظفني امل�ساركني يف  - 
تطوير مقررات وبرامج التعلم الإلكرتوين وتنفيذها، وتوفري اخلدمات الإدارية التي ت�سهل التفاعل 

مع املتعلمني عرب الإنرتنت مبا يتلءم مع اأعباء العمل.
الأ�سبوع،  مدار  على  التقنية  الطلبة  دعم  خدمات  تعد   : ● Students support الطلبة  دعم 
وخلل الأربعة والع�رشين �ساعة يف بيئة التعلم اللكرتوين عامًل جوهريًا لإجناح هذا النظام الذي 
يعمل �سمن جداول زمنية مرنة، علمًا باأن هذه اخلدمات قد تكون اآلية اأو ب�رشية. كما ينبغي ان 
يزود املتعلم يف بيئة التعلم اللكرتوين بدليل ي�رشح له من خلله بالتف�سيل ما ُيتوقع منه، وما 
اإىل املكتبات  اأجل النجاح ، كما ينبغي توفري خدمة الدخول  اأن يتقنها من  املهارات التي يجب 
تن�ساأ  قد  �سعوبات  اأية  ملعاجلة  اإدارية  ا�ست�سارية  خدمات  وتوفري  العلمية،  والكتب  اللكرتونية 
اختيار  ب�ساأن  وامل�سورة  الن�سح  له  ويقدم  درا�سته  يتابع معه خطة  دائم  وتوفري م�رشف  وحّلها، 

املقررات. 

أهمية تطبيق معايري اجلودة يف نظام التعلم االلكرتوني: 
اإن تطبيق معايري اجلودة يف نظام التعلم االلكرتوين يعد خطوة �رضورية من اأجل: 

تعزيز الثقة بكفاءة النظام وم�سداقيته الأكادميية، ومقدمة للعرتاف ب�سهادة هذا النوع  ♦ 
من التعلم، واعتمادها يف املجال�ص واملنظمات والهيئات املحلية والعاملية. 
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حماية املتعلمني من اللتحاق مبوؤ�س�سات تعليم عاٍل ذات م�ستوى متدن. ♦ 
ت�سهيل حركة انتقال املتعلمني بني موؤ�س�سات التعليم العايل العاملية.  ♦ 

ومن اجلدير بالذكر اأن اعتماد النظام ل يتم اإل اإذا حتقق فيه احلد الدنى من معايري اجلودة 
املتعلقة باجلوانب الأكادميية والإدارية واخلدمات التقنية )احلنيطي: 2004 م( ، مع اأن معظم دول 
العامل ما زالت ترى اأن جودة املقررات التي تدر�ص بهذا النظام هي م�سوؤولية اجلامعة واملدر�ص 
الذي يتوىل ال�رشاف على هذه املقررات، مرجعني ذلك اإىل احلرية الفكرية العلمية التي ي�سمنها 

.)VMEU: 2004) نظام التعليم العايل يف دولهم

الدراسات السابقة: 
اأهم  اإىل  التعرف  الدرا�سة بهدف  ال�سلة مبو�سوع  ال�سابقة ذات  الدرا�سات  روجعت كثري من 

املوؤ�رشات العامة التي اأ�سفرت عنها تلك الدرا�سات، وفيما ياأتي عر�ٌص لأكرثها قربا للمو�سوع: 
بالفيديو  املوجه  اللكرتوين  التعليم  »فاعلية  بعنوان:   )2011 وح�سونة:  )جحجوح  درا�سة 
معايري  حتديد  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  اجلامعة«،  طلبة  لدى  نحوه  والجتاهات  التفكري  تنمية  يف 
ت�سميم موقع التعلم اللكرتوين، واأ�ساليب التوجه والك�سف عن فاعلية التعلم اللكرتوين عرب الويب 
قوامها  عنقودية  عينة  ا�ستخدمت  اللكرتوين.  التعلم  نحو  والجتاهات  العلمي  التفكري  تنمية  يف 
اأداتا  البنائي والتجريبي، وكانت  الباحث املنهجني  69 طالبًا وطالبة من جامعة الأق�سى، اتبع 

الدرا�سة امتحانًا للتفكري العلمي ومقيا�ص الجتاهات نحو التعلم اللكرتوين عرب الويب. وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل فاعلية التعلم اللكرتوين املوجه بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي والجتاهات نحو 

التعلم اللكرتوين عرب الويب، واإىل و�سع جمموعة من املعايري لت�سميم موقع التعليم اللكرتوين.
حماية  اأج��ل  من  اللكرتوين  التعلم  يف  اجل��ودة  »معايري  بعنوان:   )Baker: 2007( درا�سة 
امل�ستهلك«، جرت هذه الدرا�سة يف كندا، وهدفت اإىل حتديد ال�رشوط التي يجب توافرها يف معايري 
جودة التعلم اللكرتوين، م�ستندة اإىل عدد من البحوث التي اأجريت لهذا الغر�ص. وخل�ست الدرا�سة 
اإىل اأن معايري التعلم اللكرتوين يجب اأن تكون �ساملة، م�ستقبلية و�سهلة التكيف، وت�ستند اإىل اآراء 

املعنيني واخلرباء بهذا املجال بدل اأن تخ�سع اإىل ت�رشيعات التعليم العايل العامة.
درا�سة )حيدر: 2007( بعنوان: »العتماد الأكادميي يف التعليم العايل: اأداة �سمان اجلودة 
دور  اإىل  ون�ساأته، وتطرقت  الأكادميي  للإعتماد  التاريخية  اخللفية  تناولت  امل�ستمر«،  والتح�سني 
اأهمية  التف�سيل  التعليم العايل والغر�ص منه و�رشوطه ومعايريه، وبينت بكثري من  العتماد يف 
العتماد الأكادميي كاأداة ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل. وهي درا�سة حتليلية، من نتائجها 
اأن العتماد الأكادميي يوفر مناخًا مطمئنًا للعاملني يف املوؤ�س�سة، ويرفع من م�ستوى اإنتاجهم، 

وي�ساعد على تقوية موقف املوؤ�س�سة التناف�سي.. 
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درا�سة )Ioannis& Iraklis: 2006( بعنوان: »حا�رش وم�ستقبل تكنولوجيا التعلم اللكرتوين«، 
الأوروبية،  اجلامعات  يف  اللكرتوين  التعلم  جودة  �ساملة ملعايري  مراجعة  اإج��راء  اإىل  وهدفت 
وتبلورت نتائجها عن قائمة من املعايري اخلا�سة باملحتوى اللكرتوين التعليمي، واأهمها معايري 

اإمكانية الو�سول، ون�رش املحتوى، واإعادة الإ�ستخدام يف انظمة خمتلفة، والتطوير امل�ستمر.
اجلودة يف التعلم على  ل�سمان  فعال  »نحو منوذج  بعنوان   )Davey Yeung: 2005( درا�سة 
�سبكة الإنرتنت«، اأجريت يف هوجن كوجن، وهدفت اإىل تقدمي مقرتح ل�سمان جودة التعليم العايل 
نتائجها  واأظهرت  املفتوح،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  معلمي  نظر  من وجهة  عام  ب�سكل  املفتوح 
الدرا�سي،  املقرر  وتطوير  املوؤ�س�سي،  الدعم  وهي:  الرئي�سة،  املعايري  من  عدد  اعتماد  ���رشورة 
الدرا�سي،  املقرر  التدري�ص، ومكونات  واأ�ساليب  العلقة باملنهاج  ذات  والتعلم  التعليم  ون�ساطات 

ودعم املتعلم، ودعم امل�رشفني، والتقومي الدوري لنظام التعليم اللكرتوين.
درا�سة )Dalsgaard: 2005( بعنوان »النظريات الرتبوية يف ت�سميم املقررات اللكرتونية«، 
التي اأظهرت اأهمية ت�سميم املحتوى التعليمي الإلكرتوين القائم على النظريات الرتبوية كالنظرية 
الفروقات  مع  يتوافق  امل�ستوى،  عايل  الكرتوين  حمتوى  اإنتاج  يف  والن�سطة،  والبنائية  املعرفية 
تلك  مبادئ  مع  وتطبيقاته  الإلكرتوين  التعلم  ات�ساق  ���رشورة  اإىل  اإ�سافة  للمتعلمني،  الفردية 

النظريات، للح�سول على اأن�سطة تت�سم باجلودة. 
)Ehlers: 2004( بعنوان »جودة التعليم اللكرتوين من منظور املتعلمني«، جرت يف  درا�سة 
اأولدنربج  التي عقدت يف مدينة  الندوة  اأف�سل ورقة يف  درا�سة حازت على جائزة  اأملانيا، وهي 
اللكرتوين  التعلم  يف  اجلودة  جمالت  بيان  اإىل  وهدفت   .  )2004( عام  الأملانية   )Oldenburg(

ر�سا  حتقيق  اإىل  الهادف  اجلودة  علم  جوهر  مع  ين�سجم  ما  وهو  اأنف�سهم،  املتعلمني  منظور  من 
امل�ستفيد. وقد متحورت نتائجها يف �سبعة جمالت رئي�سة، هي: دعم امل�رشف امل�ساعد للمتعلم، 
والعمل الت�ساركي والتعاوين بني املتعلمني ومع اخلرباء وامل�رشفني، واخل�سائ�ص التقنية لنظام 
التعلم الإلكرتوين، والتكلفة، واملعلومات التي يحتاجها املتعلم حول املقرر واملوؤ�س�سة التي تقدمه، 

وبنية املقرر، ومبادئ علم التدري�ص.
التعلم املفتوح والتعلم عن  )2004( بعنوان »معايري اجلودة والنوعية يف  درا�سة احلنيطي 
بعد«، وهي درا�سة حتليلية، هدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على معايري اجلودة والنوعية املتبعة يف اعتماد 
واأهميته  واأهدافه  املفتوح  التعليم  مفهوم  تناولت  املتميز.  امل�ستوى  ذات  بعد  عن  التعلم  برامج 
وو�سائل اإقامته و�سبط جودته، وجتارب بع�ص الدول يف هذا املجال، اإ�سافة اإىل حماولة تطوير 
اقرتاحًا مل�رشوع  الدرا�سة  قدمت  املفتوح. كما  والتعلم  بعد  التعليم عن  للجودة يف  اأطر معيارية 
معايري لتوكيد اجلودة والنوعية يف موؤ�س�سات التعليم العايل العربية التي تطرح برامج التعلم عن 

بعد والتعلم املفتوح.
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م�سفوفة  اللكرتوين-  التعلم  يف  اجلودة  »معايري  بعنوان:   )Frydenberg: 2002( درا�سة 
اللكرتوين  التعلم  ج��ودة  معايري  حتديد  اإىل  وهدفت  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ج��رت  حتليلية«، 
اللتزام  يف:  تتمثل  جمالت  ت�سعة  من  م�سفوفة  يف  بلورتها  متت  والتي  املعلمني،  منظور  من 
وخدمات  وتطوير التدري�ص  التدري�ص  وت�سميم  الطالب،  املوؤ�س�سي، والتكنولوجيا، وخدمات 

املعلم، وتو�سيل الربنامج، والتكاليف، ومتطلبات النتظام وال�رشعية، وبرامج التقومي.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة اأنها اأجريت يف خمتلف بلدان العامل، عربية واأوروبية واآ�سيوية 
واأمريكية، مما ي�سري اإىل اأهمية معايري جودة التعلم اللكرتوين، والتقت معظم الدرا�سات التي تتعلق 
اإدارة النظام،  التعلم اللكرتوين ب�سكل عام حول خم�سة معايري رئي�سة هي:  مبعايري جودة نظام 
املحتوى  جودة  معايري  متحورت  كما  والدار�سني،  امل�رشفني  ودعم  وعر�سه،  املحتوى،  وت�سميم 
التعليمي يف النظام اللكرتوين، حول امكانيات معاجلته يف بيئات تقنية خمتلفة و�سهولة الو�سول 
اإليه وحتديثه واإعادة ا�ستخدامه. كما يت�سح التقاء تلك املعايري مع معايري اجلودة التي ُن�رشت من 

 .)EADTU( قبل بع�ص املنظمات العاملية كالرابطة الأوروبية جلامعات التعلم عن بعد
املعيار  تو�سح  اللكرتوين يف م�سفوفة  للتعلم  العاملية  اجلودة  ر�سد معايري  وعليه ميكن 

وحمكات ال�ستدلل عليه، كما ياأتي: 
احملكاتاملعيار

جودة احملتوى وتصميم املقرر االلكتروني

سهولة الوصول للمحتوى التعليمي. - 
املقدرة على التكيف لتلبية احتياجات املؤسسات واملتعلمني.  - 

قابلية املراجعة والتطوير والتحديث حملتويات املادة - 
يراعي تصميم احملتوى فروقات املتعلمني. - 

يراعي تصميم احملتوى امناط تعلم املتعلمني - 
يراعي تصميم احملتوى خلفيات املتعلمني العلمية. - 

وضوح األهداف التعليمية. - 
وضوح محتوى املادة العلمية. - 

تسلسل املادة العلمية ييسرالتعلم. - 
توافر مصادر التعلم. - 

وضوح آليات القياس والتقييم. - 

مساندة املشرفني ودعمهم

الدعم التفني والتدريب على استخدام األدوات التكتولوجية.  - 
الدعم التربوي، وما يتبعة من معرفة بأصول تصميم التدريس. - 

الدعم اإلداري وما تعنية من توفير اخلدمات اإلدارية التي تسهل  - 
التفاعل مع املتعلمني عبر اإلنترنت، مبا يتالءم مع أعباء العمل.
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احملكاتاملعيار

مساندة الدارسني ودعمهم

الدعم التقني قبل االلتحاق بالبرنامج واثناء االلتحاق وتوافره  - 
على مدار األربعة والعشرين ساعة.

إرشادات عامة وخاصة للمتعلمني تشرح من خاللها بالتفصيل  - 
ما يحتاجه املتعلم.

توفير خدمة الدخول إلى املكتبات االلكترونية والكتب العلمية - 
توفير خدمات إستشارية إدارية ملعاجلة أية صعوبات قد تنشأ  - 

وحّلها. 
توافر مشرف دائم يتابع معه خطة دراسته ويقدم له النصح  - 

واملشورة بشأن اختيار املقررات. 

جودة اخلدمات اإلدارية

تطوير البنية التحتية، وحتسني اخلدمات بشكل مستمر. - 
وضوح األهداف واالستراتيجيات واملسؤوليات وإعالنها وااللتزام  - 

بدميومتها وحتسينها باستمرار.
إشراف فعال ومراقبة ومتابعة دورية وتقومي مستمر للنظام  - 

ومخرجاته.

يت�سح مما �سبق من الدرا�سات اأهمية معايري جودة التعلم اللكرتوين، ومن هنا يرى الباحث 
ت�سويغًا لإجراء درا�سته احلالية، م�ستفيداً من املعايري العاملية املذكورة وحمكاتها.

جمتمعا الدراسة: 
جمتمع امل�رضفني االأكادمييني:  1 .

ي�سمل جميع امل�رشفني )متفرغني وغري متفرغني( يف ج.ق.م. والذين �ساركوا يف الإ�رشاف 
1102 وعددهم  الدرا�سي  الف�سل  e- activity يف  اأو   e- course بنمط  الكرتونيا  اأكرث  اأو  على مقرر 

)842( م�رشفًا وم�رشفة.

جمتمع الدار�سني:  2 .

ي�سمل دار�سي اجلامعة يف مناطق اخلليل ورام اهلل وغزة وعددهم )14215( ، كونها من اأوائل 
املناطق التي مت طرح مقررات فيها بنمط التعلم اللكرتوين، وعليه فاإن دار�سي هذه املناطق قد 

مار�سوا التعلم اللكرتوين يف عدد ل باأ�ص به من مقررات ج.ق.م.

عّينتا الدراسة: 
عينتا الدرا�سة هما جمموعتان ع�سوائيتان ب�سيطتان من جمتمعي الدرا�سة، واجلدول الآتي 

يظهر ذلك: 



د. مسري النجدي

25اجمللد الثالث، العدد السادس، كانون ثاني 2012

النسبة من مجتمع الدراسةالعددالفئة

%8410املشرفون

%155411الدارسون

أدوات الدراسة: 
لغر�ص جمع البيانات اللزمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة �سممت ا�ستبانتان، وذلك بالطلع 
والرجوع اإىل جمموعة من الكتب والدرا�سات التى تعنى مبعايري التعلم اللكرتوين. ال�ستبانة الأوىل 
خا�سة مب�رشيف التعلم اللكرتوين، وت�سكلت من ثلثة اأجزاء رئي�سة، ت�سمن الأول بيانات ومعلومات 
عامة عن امل�ستجيبني، وا�ستمل الثاين على )24( فقرة تقي�ص معايري التعلم اللكرتوين موزعة على 
ثلثة جمالت، هي: )معايري جودة املحتوى وت�سميم املقرر اللكرتوين، ومعايري م�ساندة ودعم 
بالجتاه  الفقرات  وبنيت  اللكرتوين(  للتعلم  الإدارية  اخلدمات  جودة  تقومي  ومعايري  امل�رشفني، 
الإيجابي بحيث يجاب عليها تبعًا ملقيا�ص ليكرت اخلما�سي )Likert Scale( )اأوافق ب�سدة، اأوافق، 
حمايد، اأعار�ص، اأعار�ص ب�سدة( ، واأعطيت الأوزان للفقرات كما ياأتي: اأوافق ب�سدة: خم�ص درجات، 

اأوافق، اأربع درجات، حمايد: ثلث درجات، اأعار�ص: درجتان، اأعار�ص ب�سدة: درجة واحدة. 
درجة،   120=24×5 بامل�رشفني  اخلا�سة  الأداة  يف  املقيا�ص  يف  درجة  اأعلى  تكون  وبذلك 

وتكون اأقل درجة 1×24=24 درجة، اأي اأن الدرجة الكلية تراوحت بني )-24 120( درجة.
املنخف�سة  الدرجة  تعد  بينما  للفقرة،  املرتفع  امل�ستوى  على  موؤ�رشاأً  املرتفعة  الدرجة  تعد 

موؤ�رشاً متدنيًا. ولتقومي الفقرات اعتمد املعيار التقوميي الآتي: 
5.00 - 4.50100% - 90%ً درجة التواجد كبيرة جدا

درجة التواجد كبيرة70% - 3.5089% - 4.49

درجة التواجد متوسطة50% - 3.4969% - 2.50

درجة التواجد قليلة30% - 2.4949% - 1.50

1.00 - 1.4929% - 20%ً درجة التواجد قليلة جدا

ر�سا  درجة  حول  الأول  يدور  مفتوحني  �سوؤالني  ت�سمن  فقد  والأخ��ري،  الثالث  اجلزء  اأما 
امل�رشفني عن التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م ب�سكله احلايل، وال�سوؤال الثاين يدور حول الأمور التي 

يرغب امل�رشف يف تغيريها، واخلا�سة بالتعلم اللكرتوين يف ج.ق.م. 
اأما ال�ستبانة الثانية فهي خا�سة بالدار�سني، وتكونت من جزئني فقط، ت�سمن الأول بيانات 
ومعلومات عامة عن امل�ستجيبني، وت�سمن الق�سم الثاين )19( فقرة توزعت على جمالني: )معايري 
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اأدوات  بنيت  ودعمهم(.  الدار�سني  م�ساندة  ومعايري  اللكرتوين،  املقرر  وت�سميم  املحتوى  جودة 
الفقرات بطريقة الأداة الأوىل نف�سها وتبعًا ملقيا�ص لكرت اخلما�سي، وتراوحت الدرجة الكلية بني 
)19 - 95( درجة. متت حو�سبة ا�ستبانة الدار�سني وتوزيعهما الكرتونيا مب�ساعدة مركز تكنولوجيا 

املعلومات والإت�سالت )ICTC( يف اجلامعة ت�سهيًل لو�سولها .

صدق األداة:
حتقق الباحث من �سدق حمتوى اأداتي الدرا�سة وبنائهما كما ياأتي: 

�سدق املحتوى: ● 
والتعلم  الرتبية  جمال  يف  اخل��ربة  ذوي  من  املحكمني  من  خم�سة  على  الأدات��ان  عر�ست 
اأو  حذفًا  الفقرات  بع�ص  ُعدِّلت  واقرتاحاتهم  اآرائهم  �سوء  ويف  ج.ق.م،  يف  والإدارة  اللكرتوين 
اإ�سافًة، وبلغ عدد فقرات اجلزء الثاين من ا�ستبانة امل�رشفني، 24 فقرة موزعة على ثلثة جمالت، 

كما بلغ عدد فقرات اجلزء الثاين من ا�ستبانة الدار�سني 19 فقرة موزعة على جمالني.
�سدق البناء: ● 

طبقت اأداة امل�رشفني على عينة ا�ستطلعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من 21 م�رشفًا 
وم�رشفة من خمتلف مناطق اجلامعة، كما طبقت اأداة الدار�سني على عينة ا�ستطلعية من خارج 
مبقرر  التحقوا  الذين  التعليمية،  القد�ص  منطقة  من  ودار�سة  دار�سًا   35 من  تكونت  الدرا�سة  عينة 
الكرتوين اأو اأكرث. وح�سبت م�سفوفة معاملت ارتباط بري�سون لفقرات الأداتني والدرجة الكلية لكل 

منهما، وكانت جميعها مرتبطة، ومل ت�ستبعد اأية فقرة.

ثبات األداة:
ُح�سب معامل الت�ساق الداخلي لنتائج العينتني ال�ستطلعيتني، با�ستخدام معادلة )كرونباخ 
الفا( للتاأكد من ثبات اأداتي الدرا�سة، مبعنى احل�سول على نتائج �سبة متطابقة يف ظروف متماثلة، 
للمجالت، وللدرجة الكلية، والذي بلغ )0.85 للم�رشفني، 0.87 للدار�سني( وهي درجات ثبات مقبولة 

تربويًا.

إجراءات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، اُتبعت االإجراءات االآتية: 

ت�سميم اأداتي الدرا�سة، بعد الطلع على الأدب الرتبوي والدرا�سات املرتبطة مبو�سوع  ♦ 
الدرا�سة.

حتكيم اأداتي الدرا�سة والتاأكد من �سدقهما وثباتهما، ثم توزيعهما على عينتي الدرا�سة. ♦ 
حتليل نتائج ♦ اأداتي الدرا�سة با�ستخدام الطرق الإح�سائية املنا�سبة.
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متغريات الدراسة: 

املتغريات املستقلة: 

اجلن�ص وله فئتان )ذكر/ اأنثى(.  ♦ 

م�سارك،  واأ�ستاذ  دكتور،  )اأ�ستاذ  م�ستويات  خم�سة  ولها  للم�رشفني،  الأكادميية  الرتبة  ♦ 
واأ�ستاذ م�ساعد، وحما�رش، ومدر�ص( .

تخ�س�ص امل�رشفني، وله ثلثة م�ستويات )تربية، وتكنولوجيا، غري ذلك(.  ♦ 

30 ♦ �ساعة معتمدة،  )اأقل من  اأربعة م�ستويات:  الدرا�سة اجلامعية للدار�سني، ولها  مرحلة 
بني 31 - 60 �ساعة معتمدة، بني 61 - 90 �ساعة معتمدة، اأكرث من 91 �ساعة معتمدة(. 

التخ�س�ص )تربية، وتكنولوجيا.......(.  ♦ 

املتغري التابع:

يتمثل يف معايري جودة التعلم اللكرتوين املطبقة يف ج.ق.م، وفق تقدير امل�رشفني والدار�سني، 
واملمثلة بدرجة اإجابة العينتني.

املعاجلة اإلحصائية: 
للدرا�سات  الإح�سائية  ا�ستخدمت برجمية احلزمة  الدرا�سة وفر�سياتها،  اأ�سئلة  للإجابة عن 

الجتماعية SPSS الإجراء التحليالت االإح�سائية االآتية: 
وحتليل  املئوية،  والن�سب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  التكرارات  ● 

التباين الثلثي، ومعامل كرونباخ األفا.

نتائج الدراسة: 
 ◄اأوال-االإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة:

للإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة، والذي ين�ص على:  ● 

جامعة  يف  االلكرتوين  املقرر  وت�سميم  املحتوى  جودة  معايري  مطابقة  مدى  »ما 
القد�س املفتوحة ملعياري جودة املحتوى وت�سميم املقررات االلكرتونية العامليُة؟ 

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة واملتعلقة مبعياري جودة 
املحتوى وت�سميم املقررات اخلا�سة بامل�رشفني، كما هو مو�سح يف اجلدول )1( : 
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اجلدول )1( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات امل�رضفني على كل فقرة 

من فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة املحتوى والت�سميم االلكرتوين، وعلى املجال ككل.

رقم 
الفقرةالفقرة

الوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

1
األهداف التعليمية في املقررات االلكترونية التي 

أشرفت عليها كانت واضحة.
كبيرة34.220.78

2
آليات التقومي والقياس في املقررات االلكترونية التي 

أشرفت عليها كانت واضحة.
كبيرة34.081.13

3
آليات وسائل ووسائط التعلم والتعليم املستخدمة 

في تدريس املادة الدراسية كانت فاعلة وواضحة.
كبيرة34.121.03

كبيرة34.171.05التصميم التعليمي يأخذ طبيعة احملتوي في اإلعتبار.4

5
يعرض محتوى املقرر بشكل يحترم التباين واختالف 

املواهب وأمناط التعلم اخملتلفة للدارسني.
كبيرة33.801.26

6
الدارسون قادرون على إبداء رأيهم في جو خالي من 

التهديد.
كبيرة34.060.96

7
تتاح للدارسني آليات تساعد على جلب اخللفيات 

العلمية واخلبرات اخملتلفة في جتربة التعلم االلكتروني.
كبيرة33.991.13

8
يسمح للدارسني االختيار من بني مشروعات مختلفة 

داخل املقرر الواحد.
متوسطة33.291.29

9
األنشطة وحلقات النقاش والتعليقات مصممة 

بحيث تأخذ أمناط التعلم اخملتلفة في اإلعتبار.
3

3.79
كبيرة1.21

كبيرة34.061.29مصادر التعلم متوافرة والوصول إليها سهل.10

كبيرة33.951.1اجملال ككل

جودة  مبعياري  اخلا�سة  الدرا�سة  اأداة  فقرات  تواجد  درجة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
فجاء  متو�سطة،  ج��اءت  واح��دة  فقرة  با�ستثناء  كبرية  كانت  اللكرتوين،  والت�سميم  املحتوى 
الدنيا فجاءت  الفقرة  اأما   .  )0.78( املعياري  والنحراف   )4.22( العليا  للفقرة  احل�سابي  املتو�سط 
مبتو�سط ح�سابي )3.29( وانحراف معياري )1.29( . وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال، فكانت 
درجة التقدير لها كبرية مبتو�سط ح�سابي )3.95( وانحراف معياري )1.08( . اي اأن ال�ستجابات 
متقاربة من املتو�سط احل�سابي، مما يعطي موؤ�رشاً على وجود معياري جودة املحتوى والت�سميم 

اللكرتوين.
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وللتاأكد من وجود هذا املعيار بدرجة كبرية، اأي اأعلى من املتو�سط واأن ذلك لي�ص ع�سوائيا 
اأو عر�سيًا، اأُجري اختبار )t( )one sample t- test( على هذا املجال، الذي بلغ متو�سطه احل�سابي 
اأن  علما   ،3 فقرة  لكل  النظري  واملتو�سط   10 املجال  فقرات  عدد  اإن  حيث   .)30=10×3( النظري 
املتو�سط احل�سابي النظري يعني ان تقدير وجود املعيار بدرجة متو�سطة. وبلغ املتو�سط احل�سابي 
التطبيقي 39.5. واجلدول الآتي يو�سح نتيجة تطبيق اختبار )t( لفح�ص امكانية اختلف متو�سط 

املجال التطبيقي )39.5( عن متو�سط املجال النظري )30( : 
اجلدول )2(: 

 اختبار )t( للمجال االأول اخلا�س مبعياري جودة املحتوى والت�سميم االلكرتوين 
يف التعلم االلكرتوين يف ج.ق.م واملنبثق من ا�ستجابات امل�رضفني.

اجملموعة الواحدة
عدد 

عبارات احملور
املتوسط 

النظري
املتوسط 

احلسابي التطبيقي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
 (t)

القيمة 
االحتمالية

الداللة 
االحصائية

دالة103039.50.2711.00.00مشرفو ج.ق.م

)α ≤ 0.05( 

نلحظ من اجلدول اأعله اأن قيمة t املحو�سبة قد بلغت )11( وان القيمة الحتمالية )0.00( 
احل�سابي  الو�سط  تقدير  من  اأعلى  التطبيقي  احل�سابي  الو�سط  تقدير  اأن  اأي  اح�سائيا،  دالة  وهي 
النظري )املتو�سط( ، مما يدل على وجود معيار جودة املحتوى والت�سميم اللكرتوين يف ج.ق.م 

بدرجة كبرية.
كما ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة واملتعلقة مبعياري 

جودة املحتوى والت�سميم اخلا�سة بالدار�سني، كما هو مبني يف اجلدول )3( : 
اجلدول )3( : 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات الدار�سني على كل فقرة 
من فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة املحتوى والت�سميم االلكرتوين، وعلى املجال ككل.

رقم 
الفقرةالفقرة

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

1
األهداف التعليمية في معظم املقررات االلكترونية 

التي درستها كانت واضحة.
كبيرة33.741.10

2
املقررات  في  والقياس  التقييم   آليات 

االلكترونية التي درستها كانت واضحة.
كبيرة33.641.02
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رقم 
الفقرةالفقرة

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

3
آليات وسائل ووسائط التعلم والتعليم 

املستخدمة في تدريس املادة الدراسية كانت فاعلة 
وواضحة.

كبيرة 33.651.03

4
التصميم التعليمي في املقررات يأخذ طبيعة 

احملتوي في اإلعتبار.
كبيرة33.501.00

5
يحترم التباين  بشكل  املقرر  محتوى   يعرض 

واختالف املواهب وأمناط التعلم اخملتلفة للدارسني.
متوسطة33.400.94

6
تتاح للدارسني آليات تساعد على جلب اخللفيات 

العلمية واخلبرات اخملتلفة في جتربة التعلم.
متوسطة33.11.06

7
يسمح للدارس اإلختيار من بني مشروعات 

مختلفة. 
متوسطة32.80.91

8
األنشطة وحلقات النقاش والتعليقات مصممة 

بحيث تأخذ أمناط التعلم اخملتلفة في اإلعتبار.
متوسطة32.51.01

كبيرة33.91.15مصادر التعلم متوافرة والوصول إليها سهل.9

10
املادة التعليمية معروضة في املقررات بطريقة 

منطقية.
متوسطة33.11.42

11
توجد تغذية راجعة فورية لكل من االنشطة 

وحلقات النقاش واالمتحانات .
كبيرة33.51.19

متوسطة33.341.07اجملال ككل

يت�سح من اجلدول )3( اأن درجة تواجد فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة املحتوى 
وتراوحت   ،)1.07( قدره  معياري  وانحراف   )3.34( مبعدل  متو�سطة،  كانت  اللكرتوين  والت�سميم 
متو�سطات ال�ستجابة على الفقرات ككل بني )3.9(، وانحراف معياري قدره )1.15( للفقرة العليا. 
و)2.5( وانحراف معياري قدره )1.01( للفقرة الدنيا. مما يعطي موؤ�رشاً ل باأ�ص به على وجود معيار 
جودة املحتوى. وللتاأكد من دللة ذلك قطعيًا، اأجرى اختبار )t( )one sample t- test( على هذا 
املجال الذي بلغ متو�سطة النظري )3×11=33( حيث اإن عدد فقرات املجال 11 واملتو�سط النظري 
33.4، واجلدول الآتي يو�سح نتيجة تطبيق  ، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي التطبيقي   3 لكل فقرة 
اختبار )t( لفح�ص اإمكانية اختلف متو�سط املجال التطبيقي )33.4( عن متو�سط املجال النظري 

 : )33(
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اجلدول )4( : 
اختبار )t( للمجال االأول اخلا�س مبعياري جودة املحتوى والت�سميم االلكرتوين 

يف التعلم االلكرتوين يف ج.ق.م واملنبثق من ا�ستجابات الدار�سني.

اجملموعة الواحدة
عدد 

عبارات احملور
املتوسط 

النظري
املتوسط 

احلسابي التطبيقي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
 (t)

القيمة 
االحتمالية

الداللة 
االحصائية

دالة113333.40.422.70.022دارسو ج.ق.م

)α ≤ 0.05(

نلحظ من اجلدول اأعله اأن قيمة t املحو�سبة قد بلغت )2.7( وان القيمة الحتمالية )0.022( 
وهي دالة اح�سائيا، اأي اأن تقدير املتو�سط التطبيقي يزيد عن املتو�سط وهو تقدير الو�سط احل�سابي 
النظري، مما يدل على تقدير وجود معيار جودة املحتوى يف التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م بدرجة 
كبرية. كما اأن قيمة النحراف املعياري ال�سغرية تدل على تقارب ا�ستجابات الدار�سني للمتو�سط 

احل�سابي. 
للإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة والذي ن�سه:  ● 

االلكرتوين يف  التعلم  امل�رضفني يف  ودعم  م�ساندة  جودة  معايري  مطابقة  مدى  ما 
ج.ق.م للمعايري العاملية؟

مبعيار  واملتعلقة  الدرا�سة  اأدات��ي  فقرات  من  فقرة  لكل  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
م�ساندة امل�رشفني ودعمهم، كما هو مبني يف اجلدول )5( :

اجلدول )5( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات امل�رضفني على كل فقرة 

من فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة م�ساندة ودعم امل�رضفني، وعلى املجال ككل.

رقم 
الفقرةالفقرة

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

11
تتوفر خدمات تدريبية تقدم إلى املشرفني قبل 
اإلشراف على املقرر االلكتروني لتدريبهم على 

طريقة تقدمي محتوى املقرر. 
كبيرة34.170.81

12
تتوافر إرشادات فنية واضحة تقدم إلى 

املشرفني قبل اإلشراف على املقرر االلكتروني.
كبيرة34.150.78

13
أشعر بالراحة جتاه األدوات التكنولوجية 

املستخدمة في طرح املقرر.
كبيرة34.460.95
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رقم 
الفقرةالفقرة

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

14
للمعلومات اخلاصة باإلشراف  حتديث   يجري 

على املقرر ومجاالت تطويره أوال بأول. 
كبيرة33.881.14

15
يطلع املشرف بعد اإلنتهاء من اإلشراف على 

املقرر على آراء الدارسني .
كبيرة33.841.12

16
األعباء اإلشرافية للمشرفني على املقررات 

األلكترونية معلنة وواضحة. 
كبيرة34.101.02

17
توجد حماية حلقوق امللكية الفكرية ملؤلفي 

املقررات االلكترونية 
كبيرة33.581.61

كبيرة34.021.12اجملال ككل

جودة  مبعياري  واخلا�سة  الدرا�سة،  اأداة  فقرات  تواجد  درجة  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
العليا،  للفقرة   )4.46( بني  املتو�سطات  تراوحت  حيث  كبرية،  كانت  ودعمهم  امل�رشفني  م�ساندة 
. وفيما   )1.61( قدره  وانحراف معياري  الدنيا،  للفقرة   )3.58( و   )0.95( قدره  وانحراف معياري 
 )4.02( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  كبرية  لها  التقدير  درجة  فكانت  للمجال  الكلية  بالدرجة  يتعلق 
وانحراف معياري )1.12(. وبالنظر اإىل متو�سط اإجابات املفحو�سني مقارنة باملتو�سط النظري، 
يت�سح لنا اأن معياري جودة م�ساندة امل�رشفني ودعمهم متوافرة، واأنها متمركزة حول املتو�سط من 
خلل النظر اإىل قيمة النحراف املعياري، الأمر الذي يعطي موؤ�رشاً على وجود املعايري، وللتاأكد 
من دللة ذلك، اأُجري اختبار )t( )one sample t- test( على هذا املجال الذي بلغ متو�سطة النظري 
املتو�سط  بلغ  بينما   ،3 فقرة  لكل  النظري  واملتو�سط   ،7 املجال  فقرات  عدد  اإن  حيث   )21=7×3(

احل�سابي التطبيقي 40.2، واجلدول الآتي يو�سح نتيجة تطبيق اختبار )t( لفح�ص اإمكانية اختلف 
متو�سط املجال التطبيقي )40.2( عن متو�سط املجال النظري )21( : 

اجلدول )6( : 
اختبار )t( للمجال الثاين اخلا�س مبعياري جودة م�ساندة امل�رضفني ودعمهم

يف ج.ق.م واملنبثق من ا�ستجابات امل�رضفني.

اجملموعة 
الواحدة

عدد 
عبارات احملور

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي التطبيقي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
 (t)

القيمة 
االحتمالية

الداللة 
االحصائية

دالة72140.20.289.50.00مشرفو ج.ق.م

)α ≤ 0.05( 

نلحظ من اجلدول اأعله اأن قيمة t املحو�سبة قد بلغت )9.5(، وان القيمة الحتمالية )0.00(، 
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وهي دالة اإح�سائيًا على وجود معايري جودة م�ساندة ودعم للم�رشفني يف ج.ق.م بدرجة تقدير اأعلى 
من تقدير املتو�سط احل�سابي النظري املتو�سطة، ومبعنى اآخر فاإن املعيار موجود ب�سورة كبرية. 

للإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة والذي ن�سه:  ● 

ما مدى مطابقة معايري جودة اخلدمات االإدارية للتعلم االلكرتوين يف جامعة القد�س 
املفتوحة للمعايري العاملية؟ 

بامل�رشفني،  اخلا�سة  الدرا�سة  اأداة  فقرات  من  فقرة  لكل  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
واملتعلقة مبعيار جودة اخلدمات الإدارية، كما هو وا�سح من خلل اجلداول الآتية: 

اجلدول )7( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات امل�رضفني على كل فقرة 

من فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعيار جودة اخلدمات االإدارية، وعلى املجال ككل.

رقم 
الفقرة

الفقرة
املتوسط 

النظري
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

تقدير 
التواجد

18
توجد سياسات واضحة في طرح املقررات 

االلكترونية املناسبة
متوسطة33.301.22

19
وسائل االتصال املستعملة في طرح املقررات 

االلكترونية ودعمها سهلة اإلستعمال من قبل 
الدارسني واملشرفني.

كبيرة33.661.34

كبيرة33.891.22هناك تغذية راجعة دورية خملرجات التعلم االلكتروني.20

كبيرة34.211.00الهدف العام للبرنامج األلكتروني معلن وواضح.21

كبيرة33.471.14الكلفة املادية لإلندماج في مقرر الكتروني مقبولة.22

23
يوجد أمور أرغب في تغييرها في تصميم وسبل طرح 

مقررات التعلم االلكتروني.
متوسطة33.221.11

كبيرة33.971.21أشعر بالرضى عن طريقة تقدمي املقررات االلكترونية.24

كبيرة33.741.23اجملال ككل

يو�سح اجلدول ال�سابق اأن درجة تواجد فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعيار جودة اخلدمات 
الإدارية، كانت كبرية حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.74( والنحراف املعياري )1.23( على املجال 
الكلي، حيث تراوح بني )4.21( للفقرة العليا وانحراف معياري قدره )1.0( و )3.22( للفقرة الدنيا، 

وانحراف معياري قدره )1.11( .
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اأن معيار  لنا  النظري يت�سح  اجابات املفحو�سني مقارنة باملتو�سط  اإىل متو�سط  وبالنظر 
جودة اخلدمات الإدارية متوافرة واأنها متمركزة حول املتو�سط من خلل النظر اإىل قيمة النحراف 
اأُجري  قطعيًا،  ذلك  دللة  من  وللتاأكد  املعايري،  وجود  على  موؤ�رشا  يعطي  الذي  الأمر  املعياري، 
اختبار )one sample t- test( )t( على هذا املجال الذي بلغ متو�سطة النظري )3×7=21( حيث اإن 
عدد فقرات املجال 7 واملتو�سط النظري لكل فقرة 3، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي التطبيقي 36.7، 
واجلدول الآتي يو�سح نتيجة تطبيق اختبار )t( لفح�ص اإمكانية اختلف متو�سط املجال التطبيقي 

)36.7( عن متو�سط املجال النظري )21( : 

اجلدول )8( : 
اختبار )t( للمجال الثالث اخلا�س مبعيار جودة اخلدمات االإدارية 

يف ج.ق.م واملنبثق من ا�ستجابات امل�رضفني.

اجملموعة الواحدة
عدد 

عبارات احملور
املتوسط 

النظري
املتوسط 

احلسابي التطبيقي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
 (t)

القيمة 
االحتمالية

الداللة 
االحصائية

دالة72136.70.364.80.003مشرفو ج.ق.م

)α ≤ 0.05( 

نلحظ من اجلدول اأعله اأن قيمة t املحو�سبة قد بلغت )4.8(، واأن القيمة الحتمالية )0.003(، 
وهي دالة اإح�سائيًا على اأن تقدير معايري جودة م�ساندة امل�رشفني ودعمهم اللكرتوين يف ج.ق.م 

كبري.
للإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة والذي ن�سه:  ● 

»ما مدى مطابقة معياري جودة م�ساندة الدار�سني ودعمهم يف التعلم االلكرتوين يف 
جامعة القد�س املفتوحة للمعايري العاملية؟« 

مبعيار  واملتعلقة  الدرا�سة  اأدات��ي  فقرات  من  فقرة  لكل  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
م�ساندة الدار�سني ودعمهم، كما هو مبني يف اجلدول )9( :

اجلدول )9( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات الدار�سني على كل فقرة 

من فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة م�ساندة ودعم الدار�سني، وعلى املجال ككل

رقم 
الفقرة

الفقرة
املتوسط 

النظري
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

كبيرة33.651.01تتوافرخدمات تقدم إلى الدارسني قبل االلتحاق باملقرر12
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رقم 
الفقرة

الفقرة
املتوسط 

النظري
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التواجد

االلكتروني وتشمل التجهيزات والتقنيات املطلوبة 
لاللتحاق باملقرر االلكتروني.

13
تتوافرخدمات تدريب تقنية تقدم للدارسني قبل 

االلتحاق باملقرر االلكتروني
3

متوسطة2.981.3

14

تتوافر خدمات دعم تقدم للدارس خالل دراسته للمقرر 
االلكتروني مثل خدمات االستفسار واحلوار والكتب 

اإللكترونية وطرق التقييم واالمتحانات والدعم التقني 
وكل ما يلزم الدارس من مساعدة إلنهاء املقرر بنجاح.

كبيرة33.981.11

15
تتوافر خدمات مقدمة للدارس بعد االنتهاء من دراسة 

املقرر وتشمل معلومات عن النتائج.
كبيرة33.981.12

16
توجد آليات وتعليمات واضحة للتفاعل بني الدارس 

واملشرف.
متوسطة32.51.08

17
يوجد دليل يشرح للدارس ما يتوقع منه وما هي 

املهارات التي يجب ان يتقنها من اجل النجاح في بيئة 
التعلم االلكتروني.

قليلة32.451.18

18
يحتوى املقرر اإللكتروني على إمكانيات للدخول الى 

مكتبات الكترونية وكتب علمية.
متوسطة32.681.02

19
توجد معايير واضحة خلطوط زمنية يرد فيها املشرف 

على الرسائل .
كبيرة34.11.1

متوسطة33.161.1اجملال ككل

يبني اجلدول ال�سابق اأن درجة تواجد فقرات اأداة الدرا�سة واخلا�سة مبعياري جودة م�ساندة 
املتو�سط  وتراوح   ،  )1.1( معياري  وانحراف   ،)3.16( مبعدل  متو�سطة  جاءت  ودعمهم  الدار�سني 
العليا  للفقرات    )1.08( و   )1.1( بني  معياري  والنحراف   )2.45( و   )4.1( بني  للفقرات  احل�سابي 

والدنيا. 
وبالنظر اإىل متو�سط اإجابات املفحو�سني مقارنة باملتو�سط النظري، يت�سح لنا اأن معياري 
جودة م�ساندة الدار�سني ودعمهم متوافرة واأنها متمركزة حول املتو�سط من خلل النظر اإىل قيمة 
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النحراف املعياري، الأمر الذي يعطي موؤ�رشاً على وجود املعايري، وللتاأكد من اأن وجود املعيار 
لي�ص عر�سيًا، اأُجري اختبار )one sample t- test( )t( على هذا املجال الذي بلغ متو�سطه النظري 
املتو�سط  بلغ  بينما   ،3 فقرة  لكل  النظري  واملتو�سط   8 املجال  فقرات  عدد  اإن  حيث   ،)24=8×3(

احل�سابي التطبيقي 32، واجلدول الآتي يو�سح نتيجة تطبيق اختبار )t( لفح�ص امكانية اختلف 
متو�سط املجال التطبيقي )32( عن متو�سط املجال النظري )24( : 

اجلدول )10( : 

اختبار )t( للمجال الثالث اخلا�س معياري جودة م�ساندة ودعم الدار�سني 

يف ج.ق.م واملنبثق من ا�ستجابات الدار�سني.

اجملموعة الواحدة
عدد 

عبارات 
احملور

املتوسط 
النظري

املتوسط 
احلسابي 
التطبيقي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
 (t)

القيمة 
االحتمالية

الداللة 
االحصائية

غير دالة824320.711.10.28مشرفو ج.ق.م

)α ≤ 0.05( 

نلحظ من اجلدول اأعله اأن قيمة t املحو�سبة قد بلغت  )1.1( وان القيمة الحتمالية )0.28( 
وهي غري دالة اح�سائيا، اأي اأن تقديراملتو�سط احل�سابي التطبيقي ملعياري جودة م�ساندة امل�رشفني 
ودعمهم اللكرتوين يف ج.ق.م. ل يختلف عن تقديراملتو�سط احل�سابي النظري الذي تقديرة متو�سط، 

مما يعني اأنه ما زال بحاجة اإىل التطوير. 
للإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص من اأ�سئلة الدرا�سة والذي ن�سه:  ● 

هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05( يف متو�سطات ا�ستجابات 
االإختالف يف  اإىل  تعزى  االلكرتوين،  التعلم  اجلودة يف  املتعلقة مبعايري  م�رضيف ج.ق.م، 

)اجلن�س،/الرتبة االأكادميية/ التخ�س�س( ؟  

ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات امل�رشفني على الأداة ككل، 
والتخ�س�ص،  الأكادميية  والرتبة  اجلن�ص  متغريات  وح�سبت  الإلكرتوين،  التعلم  واملتعلقة مبعايري 

كما هو مبني يف اجلدول )11(: 
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اجلدول )11( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات امل�رضفني على االأداة ككل 

واملتعلقة مبعايري التعلم االلكرتوين ح�سب متغريات )اجلن�س والرتبة االأكادميية والتخ�س�س( 

ير
تغ

امل

وى
ست
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اجلنس
كبيرة%3.891.1577.8%6274ذكر

كبيرة%3.841.0776%2226انثى

كبيرة%3.861.1177.2%84100اجملموع

الرتبة األكادميية

كبيرة78.2%3.911.04%33استاذ مشارك

كبيرة73.4%3.671.07%3036أستاذ مساعد

كبيرة%4.051.0481.1%3036محاضر

كبيرة%3.961.1679.2%2125مدرس

كبيرة%3.901.1078%84100اجملموع

التخصص

كبيرة%3.891.0767.7%4250تربية

تكنولوجيا 
املعلومات

كبيرة1011%3.601.2672%

كبيرة%3.991.0779.8%3239غير ذلك

 لم يقم باالستجابة على األداة أي مشرف برتبة استاذ دكتور 

وملعرفة الدللة الإح�سائية لوجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لتقديرات امل�رشفني على 
الأداة ككل واملتعلقة مبعايري جودة التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م وفق متغريات )اجلن�ص والرتبة 
 )12( واجلدول   )Three Way ANOVA( الثلثي التباين  حتليل  ا�ستخدم  والتخ�س�ص(  الأكادميية 

يبني ذلك.
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اجلدول )12( : 
نتائج حتليل التباين الثالثي ملتو�سطات تقديرات امل�رضفني على االأداة ككل واملتعلقة 
مبعايري جودة التعلم االإلكرتوين يف ج.ق.م ح�سب )اجلن�س والرتبة الأكادميية والتخ�س�س(

الداللة 
االحصائية

الدالة 
 Sig االحصائية

 F قيمة
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

مجموع 
املربعات

مصدر التباين

غير دالة 0.435 0.610 0.684 1 0.684 اجلنس

غير دالة 0.950 0.118 0.132 3 0.395 الرتبة األكادميية

دالة 0.023 3.793 4.250 2 8.499 التخصص

دالة 0.001 5.570 6.241 3 18.722 اجلنس×الرتبة االكادميية

داله 0.001 10.585 11.859 1 11.859 اجلنس× التخصص

داله 0.000 12.960 14.520 5 72.599 الرتبة االكادميية× التخصص

غير دالة 0.161 1.963 2.199 1 2.199 اجلنس × الرتبة االكادميية× التخصص

1761 28984.000 اجملموع

 a. R Squared = .086 )Adjusted R Squared = .077)

ويتبني من اجلدول اأعاله اأنه: 
لتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 1 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

.)sig 0.435( تعزى اإىل متغري اجلن�ص حيث اإن
لتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 2 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

 .)sig 0.95( ح�سب الرتبة الأكادميية حيث اإن
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 3 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

.  )sig 0.023( يعزى للتخ�س�ص العلمي للم�رشف
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 4 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

. )sig 0.001( يعزى اإىل التفاعل بني اجلن�ص وبني الرتبة الأكادميية
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توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 5  بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

 . )sig 0.001( يعزى اإىل التفاعل بني اجلن�ص والتخ�س�ص
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 6 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

. )sig 0.00( يعزى اإىل التفاعل بني الرتبة الكادميية والتخ�س�ص
لتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 7 بني متو�سطْي تقديرات 
والتقنية(،  والإدارية  )الرتبوية  الألكرتوين:  التعلم  مبعايري  واملتعلقة  ككل،  الأداة  على  امل�رشفني 

.)sig 0.16( تعزى اإىل التفاعل بني اجلن�ص والتخ�س�ص والرتبة الأكادميية
اأي اأنه ب�سكل عام ل يوجد تاأثري لتفاعل اجلن�ص والتخ�س�ص والرتبة الأكادميية على معدل 

تقديرات م�رشيف ج.ق.م على معايري اجلودة يف التعلم اللكرتوين.
للإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة الدرا�سة والذي ن�سه:  ● 

هل توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )α ≤ 0.05( يف متو�سطات ا�ستجابات 
م�ستويات:  اختالف  اإىل  تعزى  االلكرتوين،  التعلم  اجلودة يف  معايري  على  ج.ق.م  دار�سي 

)اجلن�س واملرحلة الدرا�سية اجلامعية والتخ�س�س(.
الأداة ككل،  الدار�سني على  لتقديرات  ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
اجلامعية  الدرا�سية  واملرحلة  )اجلن�ص  متغريات:  وح�سبت  اللكرتوين،  التعلم  مبعايري  واملتعلقة 

والتخ�س�ص(، كما يظهر اجلدول الآتي: 
اجلدول )13( : 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات الدار�سني على االأداة ككل 
واملتعلقة مبعايري التعلم االلكرتوين ح�سب متغريات )اجلن�س واملرحلة الدرا�سية اجلامعية والتخ�س�س( 
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كبيرة%603.61.072%825أنثى

100%1397اجملموع
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املرحلة 
الدراسية 
اجلامعية

اقل من 30 
ساعة

كبيرة629%433.71.274%

بني 31 - 60 
ساعة معتمدة

كبيرة363%253.60.972%

بني 61 - 90 
ساعة معتمدة

متوسطة192%133.41.368%

فوق 91 ساعة 
معتمدة

كبيرة275%193.71.374%

100%*1459اجملموع

التخصص

كبيرة%553.51.0070%805تربية

تكنولوجيا 
املعلومات

متوسطة168%113.41.0268%

كبيرة%343.61.372%506غير ذلك

100%*1479اجملموع

· أعداد االستجابات على الفقرة من المجموع الكلي )1554( دارسًا ودارسة.

يبني اجلدول ال�سابق اأن معدل اإجابات الدار�سني والدار�سات على الأداة ككل وفق تخ�س�ساتهم 
الدرا�سية املتباينة، كانت كبرية نوعًا ما وبن�سبة مئوية تقع يف  املختلفة، وباختلف مراحلهم 
من  عدداً  اأنهوا  الذين  وكذلك  التكنولوجيا،  تخ�س�ص  من  الدار�سني  با�ستثناء  ال�سبعينيات،  بداية 

ال�ساعات الأكادميية بني )61 - 90( �ساعة درا�سية حيث جاءت متو�سطة. 
الدار�سني  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  فروق  لوجود  الإح�سائية  الدللة  وملعرفة 
التعلم الإلكرتوين يف ج.ق.م ح�سب: )اجلن�ص واملرحلة  على الأداة ككل، واملتعلقة مبعايري جودة 
الدرا�سية اجلامعية والتخ�س�ص( ا�ستخدم حتليل التباين الثلثي )Three Way ANOVA(، واجلدول 

الآتي يبني ذلك.
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اجلدول )14( : 
نتائج حتليل التباين الثالثي ملتو�سطات تقديرات الدار�سني على االأداة ككل، واملتعلقة 

مبعايري جودة التعلم االإلكرتوين يف ج.ق.م ح�سب: )اجلن�س واملرحلة الدرا�سية اجلامعية والتخ�س�س( 

الداللة 
االحصائية

الدالة 
 Sig االحصائية

قيمة 
F

متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

مجموع 
املربعات

مصدر التباين

غير دالة 0.051 3.193 3.193 1 3.193 اجلنس

غير دالة 0.594 0.521 0.513 2 1.027 املرحلة الدراسية اجلامعية

غير دالة 0.060 6.893 6.791 3 20.372 التخصص

غير دالة 0.068 3.289 3.240 2 6.480 اجلنس× املرحلة الدراسية اجلامعية

غير دالة 0.266 1.321 1.302 3 3.906 اجلنس× التخصص

غير دالة 0.603 0.759 0.747 6 4.485 املرحلة الدراسية اجلامعية× التخصص

غير دالة 0.076 3.000 2.955 6 17.733 اجلنس × املرحلة الدراسية اجلامعية × التخصص

 R Squared = .046 )Adjusted R Squared = .029)

الدار�سني،  تقديرات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اأعله  اجلدول  من  يتبني 
واملتعلقة ب�معايري جودة التعلم الإلكرتوين، واخلا�سة باجلن�ص )sig=0.051(، اأو باملرحلة الدرا�سية 
اجلن�ص  لتفاعل كل من  تاأثري  يوجد  ل  )sig=0.06(، وكذلك  التخ�س�ص  اأو   ،)sig=0.594( اجلامعية 
الدرا�سية اجلامعية  واملرحلة   )sig=0.068( الدرا�سية  واجلن�ص واملرحلة   )sig=0.266( والتخ�س�ص 
اجلامعية  الدرا�سية  واملرحلة  اجلن�ص  الثلثة:  املتغريات  بني  والتفاعل   )sig=0.603( والتخ�س�ص 

.)sig=0.076( والتخ�س�ص

مناقشة نتائج الدراسة: 

أوال- النتائج الوصفية: 
ب�سوؤال  اخلا�سة  امل�رشفني،  ا�ستجابات  من  امل�ستخل�سة  الإح�سائية  التحليلت  اأ�سارت 
الدرا�سة الأول، واملتعلق مبطابقة معياري جودة املحتوى، وت�سميم املقررات يف ج.ق.م للمعايري 
%79، اجلدول  اأن ن�سبة املطابقة العامة ملا هو معمول به يف ج. ق. م كانت تزيد عن  العاملية، 
)1( . مما يدل على توافر هذين املعياريني بدرجة كبرية، مظهرة اأن املقررات اللكرتونية متيزت 

بدرجة كبرية من و�سوح الأهداف واآليات التقومي وفاعلية الو�سائط التعليمية امل�ستخدمة، ومبينة 
اي�سًا اأن الت�سميم التعليمي ياأخذ بعني العتبار وبدرحة عالية اأي�سًا، طبيعة املحتوى التعليمي 
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مع الأخذ بعني العتبار تباين اأمناط تعلم الدار�سني وخلفياتهم الرتبوية، مع توافر الو�سول اإىل 
امل�سادر التعليمية واملراجع اللكرتونية و�سهولته، اإّل اأن حرية اختيار امل�ساريع وحلقات النقا�ص 
رغم وجودها جاءت بدرجة متو�سطة. كما دلت النتائج الإح�سائية اخلا�سة باأداة الدار�سني حول 
معياري جودة املحتوى، وت�سميم املقررات، معمول بهما يف ج.ق.م للدار�سني، واملنبثقة من �سوؤال 
الدرا�سة الأول اأن و�سوح الأهداف التعليمية، واآليات التقومي والقيا�ص وو�سائط التعلم، وم�سادر 
التعلم، والتغذية الراجعة يف املقررات الإلكرتونية، كانت متوافرة بدرجة كبرية، اأما اآليات جلب 
اخللفيات العلمية واخلربات ال�سابقة ومراعاة التباين والفروق الفردية لأمناط تعلم الدار�سني يف 

ت�سميم املحتوى والأن�سطة التعليمية، كان بدرجة متو�سطة، اجلدول )3( .
كما دلت التحليلت الإح�سائية اخلا�سة بال�سوؤال الثاين، الذي يبحث يف مدى مطابقة معيار 
دعم امل�رشفني يف التعلم اللكرتوين، املعمول به يف ج.ق.م للمعايري العاملية، اأن ن�سبة املطابقة 
واأن  كبرية،  بدرجة  املعيار  هذا  توافر  على  يدل  مما   ،  )5( اجلدول   ،80% عن  تزيد  كانت  العامة 
خدمات تدريب امل�رشفني الفنية والإدارية متوافرة، واأن الأعباء الإ�رشافية معلنة ووا�سحة، واأن 

حقوق امل�رشفني الفكرية حمفوظة.
واأو�سحت التحليلت الإح�سائية لل�سوؤال الثالث الذي يقي�ص مطابقة معيار جودة اخلدمات 
الإدارية للتعلم اللكرتوين، معمول به يف ج.ق.م للمعايري العاملية، اأن ن�سبة املطابقة العامة كانت 
تزيد عن %74، اجلدول )7( . مما يدل على توافر هذا املعيار بدرجة كبرية، مما يعني اأن الهدف 
املقررات  واإدارة  الت�سال  و�سائل  واأن  كبرية،  بدرجة  منا�سبة  الراجعة  والتغذية  للربنامج  العام 
اأن معقولية الكلفة  اإل  اللكرتونية �سهلة ال�ستخدام من قبل امل�رشفني والدار�سني على حد �سواء، 

املادية للندماج، وو�سوح �سيا�سة طرح املقررات اللكرتونية جاءا بدرجة متو�سطة.
يف  بهما  معمول  الدار�سني  ودعم  م�ساندة  مبعياري  واملتعلق  الرابع،  ال�سوؤال  نتائج  اأما 
ج.ق.م، فت�سري اإىل توفر اخلدمات التقنية املطلوبة لللتحاق باملقررات الإلكرتونية قبل النتهاء 
املقرر.  على  امل�رشف  لرد  الزمنية  اخلطوط  وكذلك  كبرية،  بدرجة  وبعده  اأثنائه  ويف  املقرر  من 
وبالن�سبة خلدمات تدريب الدار�سني على تقنيات التعلم اللكرتوين وتوفري اآليات وا�سحة للتفاعل 
مع امل�رشفني، وكذلك م�سادر املعرفة فقد توافرت بدرجة متو�سطة. اأما اخلدمات الإر�سادية كتوافر 
دليل ي�رشح املهارات التي يجب اأن يتقنها الدار�ص من اأجل النجاح يف بيئة التعلم اللكرتوين، فقد 
توافرت بدرجة قليلة، جدول )9( ، مما يدل على توافر تلك املعايري بدرجة ل باأ�ص بها مع احلاجة 
معايري اجلودة يف التعليم  واأن م�ستقبل تنمية  للدار�سني.  الفردية  احلاجات  لتنا�سب  لتطويرها 
واأنه ل ميكن  ودعمها،  الفردية  احتياجات املتعلمني  موجهة لتلبية  تكون  اأن  الإلكرتوين يجب 

تطبيق املعايري العامة اأو اخلطوط التوجيهية الرئي�سة جلميع الدار�سني على حد �سواء.
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هذا واأكدت نتائج ال�سوؤال اخلام�ص عدم وجود فروقات يف تقديرات امل�رشفني ملعايري اجلودة 
اأن  اإل   .  )11( الأكادميية، جدول  الرتبة  اأو  اإىل متغري اجلن�ص  )الرتبوية والدارية والفنية(، تعزى 
معدل تقديرات م�رشيف التكنولوجيا للمعايري، كانت اأقل قليًل من معدل تقديرات بقية امل�رشفني 
، مما قد يدل على   )11( التقدير للجميع كبرية، جدول  الأخرى، مع بقاء درجة  التخ�س�سات  من 
علمًا  اجل��ودة،  مبعايري  ومت�سكًا  ت�سدداً  اأكرث  جتعله  للم�رشف  التكنولوجي  التخ�س�ص  طبيعة  اأن 
الأكادميية ككل، مل يكن لها دللة  الكلي بني اجلن�ص والتخ�س�سات والرتبة  التفاعل  باأن نتيجة 

. )Barker: 2007( و )Fryadenberg: 2002( :اإح�سائية. وتتفق تلك النتائج مع نتائج درا�ستي
وب�سكل عام جند اأن ما يزيد عن )%70(  من امل�رشفني وافقوا على وجود معايري اجلودة يف 

التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م بدرجة كبرية.
اأما نتائج ال�سوؤال ال�ساد�ص، فاأو�سحت اأن معدل اإجابات الدار�سني والدار�سات على الأداة ككل 
اإىل كبرية،  وفق تخ�س�ساتهم املختلفة، وباختلف مراحلهم الدرا�سية املتباينة، كانت متو�سطة 
فروقات  وجود  عدم  اإىل  اأ�سار  فقد  الدرا�سة،  لفر�سية  الثلثي  التباين  حتليل  اأما   .  )13( اجلدول 
اأو  الدرا�سية اجلامعية  اأو املرحلة  اإىل متغري اجلن�ص  الدار�سني ملعايري اجلودة تعزى  يف تقديرات 
 Taylor, Bruce:( وتتفق هذه النتيجة ودرا�سة . )التخ�س�ص اأو التفاعل بني اأي منهم، اجلدول )14

. )2003

جاءت تقديرات الدار�سني للمعايري ب�سكل عام اأقل من تقديرات امل�رشفني للمجالت نف�سها، 
وهذا اأمر متوقع، كون امل�رشف يحكم بقرارات مهنية هي اأقرب لل�سواب واملو�سوعية وعدم التحيز 
الذين تعد قراراتهم نوعًا ما عفوية، وتعتمد على نتيجة جتربة �سخ�سية ما  الدار�سني  منها عند 

زالت يف بداياتها.
واإجمال ملا �سبق، نرى اأن نتائج الدرا�سة اأعطت موؤ�رشاً على اأن جودة معايري التعلم اللكرتوين 
يف ج.ق.م ت�سري بالجتاه ال�سحيح، واأن �سبب التفاوت الب�سيط يف متو�سط تقديرات جودة املعايري، 
قد يعود �سببه اإىل اأن جمال التعلم اللكرتوين ما زال يف مرحلة بناء وتطوير، وتغرياته متلحقة 
ومت�سارعة بينما املعايري ترتكز على ال�ستقرار، وهي درجة مل ي�سل اإليها التعليم اللكرتوين يف 

ج.ق.م اإىل الآن. 

ثانيا- النتائج النوعية: 
من اأجل معرفة راأي امل�رضفني يف معايري جودة التعلم االلكرتوين يف ج.ق.م، طلب منهم 

االإجابة على ال�سوؤالني االآتيني: 

ال�سوؤال االأول: »هل اأنت را�س عن التعلم االلكرتوين ب�سكله احلايل يف ج. ق. م؟« ♦
الر�سا  ن�سبة  اأن  تبني  را�ص(،  غري  )را�ص/  فئتني  �سمن  امل�رشفني  ا�ستجابات  تفريغ  بعد 
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ب�سكل عام قد جتاوزت 79%.
ما االأمور التي ترغب يف تغيريها واخلا�سة ب�سبل طرح مقررات  ال�سوؤال الثاين: » ♦

التعلم االلكرتوين؟« 
تركزت االأمور التي رغب امل�رضفون يف تغيريها يف حمورين: 

عن  وال�رشيح  الوا�سح  بالإعلن  ومطالبتها،  اللكرتوين  التعليم  باإدارة  يتعلق  اأولهما ● 
ال�سكل  معايري  فقط  ولي�ص  جميعها،  اجلودة  بعنا�رش  واخلا�سة  اللكرتوين  التعلم  جودة  معايري 
العلمي  املحتوى  عر�ص  حتديث  �رشورة  مع  امل�رشفني،  عر�ص  واأ�ساليب  للمقررات  الت�سميمي 
وتطويره، واإدخال بع�ص اأدوات التعلم اللكرتوين احلديثة، وتثبيت اآليات العمل يف مقررات الأن�سطة 
والتعيينات اللكرتونية والفيديو التدفقي، واإىل �رشورة تدريب معدي املقررات اللكرتونية على 
الت�سميم التعليمي اللكرتوين من اأجل مواكبة مهارات املعد ملا هو جديد يف هذا املجال، اإ�سافة 
اإىل اأهمية ن�رش ثقافة اجلودة يف التعلم اللكرتوين بني امل�رشفني والدار�سني والعاملني على حد 

�سواء. 
وثانيهما ● يتعلق بتطوير نظام مكافاآت وحوافز خا�ص باملعّدين وامل�رشفني على املقررات 

اللكرتونية.

اخلالصة: 
لقد جتاوز الرتبويون اليوم م�ساألة اأهمية التعلم اللكرتوين وم�سوغاته، وبداأ الرتكيز ين�سب 
�ست الواقع احلقيقي ملعايري جودة املجالت:  على جتويده، ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة التي �سخَّ
)الرتبوية والدارية والفنية( يف ج.ق.م، علمًا باأنها غري معلنة اأو مقرة ب�سكل ر�سمي. واأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن هناك تطابقًا كبرياً بني ما يطبق يف نظام التعلم اللكرتوين من مقايي�ص واإر�سادات 
واملعايري العاملية، مما يدل على جناح جتربة التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م رغم حداثتها التي ل 
تزيد عن ثلث �سنوات. ومن اأجل املحافظة على هذا التميز هناك �رشورة ل�سياغة معايري وا�سحة 
ت�ستند على التطبيقات الفعلية واخلربة، وتوافر قائمة مبعايري ل لب�ص فيها قابلة للتنفيذ واملتابعة 
اإىل  للو�سول  اللزمة  الجراءات  وحتديد  الإلكرتوين،  التعلم  يف  اجلودة  لواقع  وامل�ستمرة  الدائمة 
الراجعة  بالتغذية  يعرف  ما  اأو  كافة،  للمعايري  وامل�ستمر  الدائم  التقومي  على  والتاأكيد  العاملية، 
جودة  ي�سمل  بحيث  ال�سمويل  باملنظور  العمل  نحو  وال�سري  والعاملني،  والدار�سني  امل�رشفني  من 
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والإدارية  والب�رشية  املادية  الإمكانيات  ت�سخري  اإىل  اإ�سافة  واملخرجات،  والعمليات  املدخلت 
اأجل تطبيق معايري اجلودة يف بيئة �سليمة ومنتجة،  والعمل كفريق واحد متنا�سق ومتناغم من 
علمًا باأن ن�رش ثقافة اجلودة لدى جميع العاملني يف هذا املجال واإقامة دورات تدريبية لهم، يوؤدي 
اإىل رفع م�ستوى الأداء، ويقلل الخطاء، ويدعم يف اإجتاه اإنتاجية عالية التقان، ويوؤدي تدريجيًا 
واأهدافه  اللكرتوين  التعلم  اإر�سادية حتتوي على روؤية  اأن توافر ن�رشة  التكاليف. كما  اإىل خف�ص 
ور�سالته، اإ�سافة اإىل توفري بيئة منا�سبة للدار�سني ت�سجع العمل بروح الفريق الواحد املنتمي لهذه 

اجلامعة.
كما يوؤدي تطبيق معايري اجلودة يف التعلم اللكرتوين اإىل ر�سا جل العاملني فيه، مبختلف 
واملتحكمون  للمقرر  احلقيقيون  املنفذون  وهم  م�رشفني  اأكانوا  �سواء  وم�سوؤولياتهم  م�ستوياتهم 
مبدى حتقيق اأهداف اجلودة، اأم دار�سني، وهم عن�رش اأ�سا�سي يف حتقيق معايري اجلودة من خلل 
ا�ستفادتهم من اخلدمات املطروحة يف اأثناء درا�ستهم، اأو من خلل مواقف حياتية غري املواقف 
التعلمية التي ميرون بها يف اأثناء الدرا�سة، وعليه فمن ال�رشوري التفاق على اآلية لتقومي معايري 
اجلودة يف التعلم اللكرتوين يف ج.ق.م ب�سكل م�ستمر حتى يت�سنى لهذه املوؤ�س�سة ان تقدم برامج 

الكرتونية تت�ساوى يف كفاءتها ونوعيتها مع ما تقدمه نظرياتها العاملية. 

مقرتحات وتوصيات: 
نظراً لأن درا�سة معايري اجلودة يف التعلم اللكرتوين، ما زالت جماًل خ�سبًا للأبحاث العلمية، 

فاإننا نو�سي مبا ياأتي: 

التعلم اللكرتوين من خلل عقد املوؤمترات ذات  توجيه اجلهود لن�رش ثقافة اجلودة يف  1 .

العلقة.
�رشورة توجيه الهتمام الكايف لتطوير معايري جودة التعلم الإلكرتوين يف �سوء تنامي  2 .

املناف�سة يف تطبيقات هذا النوع من التعليم اإقليميًا ودوليًا.
يف  اللكرتوين  التعلم  تاأتري  ومتابعة  ج.ق.م،  لدار�سي  التتبعية  الدرا�سات  بع�ص  اإجراء  3 .

م�سريتهم احلياتية.
كما نو�سي هيئة العتماد واجلودة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بت�سكيل فرق عمل  4 .

التعلم  جودة  معايري  متابعة  من  للتاأكد  بجدية  تعمل  املحلية،  اجلامعات  مع  بالتعاون  وطنية 
اللكرتوين.
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