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 : الملخص

هدفـت الدراسة للتعــرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المدمج في 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى 

وتحقيقًا لهدف  (.The Quality Matters™ Rubric Standards)ضوء قائمة معايير الكوالتي ماترز 

 ،(QM)م المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى قائمة معايير جودة الكوالتي مترزالدراسة استخد

والمنهج الوصفي المسحي لتحديد قائمة مهارات تصميم المقررات اإللكترونية الالزمة ألعضاء 

في ضوء محورين والتي تم صياغتها  ،(QM)هيئة التدريس في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

لجودة تصميم وإنتاج  Quality Mattersمؤشرات أداء معايير برنامج كواليتي ماترز : )أساسين هما

الباحثان المنهج كما استخدم (. (ADDIEوالنموذج العام لتصميم التعليم  ،المقررات اإللكترونية

مي المناسب لبناء برنامج الوصفي المعتمد على أسلوب االستقصاء والتحليل لتحديد التصميم التعلي

في حين استخدم المنهج التجريبي الذي يقوم على التصميم شبه  ،التدريب القائم على التعلم المدمج

البرنامج )لقياس أثر المتغير المستقل ( القبلي ـ البعدي) التجريبي للمجموعة التجريبية الواحدة 

تنمية المهارات المعرفية )غيرات التابعة على المت( التدريبي المقترح القائم على التعلم المدمج

َن مجتمع الدراسة (.واألدائية لتصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير الكوالتي ماترز وتََكوَّ

أجريت  ،عضًوا( 217)من جميع أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الملك خالد في بيشة وعددهم 

والذين اجتازوا  ،ن يمارسون التعلم اإللكترونيعضًوا مم( 72)الدراسة على عينة قصدية بلغت 

 .Blackboardالدورات التدريبية األساسية للتعامل مع نظام إدارة التعلم البالك بورد 

تم   ،ولقد تمثلت أدوات الدراسة في برنامج تدريبي قائم على استراتيجية التعلم المدمج

ولقياس فاعلية البرنامج صمم الباحثان  ،ثاناقترحه الباح تصميمه بناء على نموذج للتصميم التعليمي

وبطاقة مالحظة ، اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية

 لقياس الجانب األدائي لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

(QM)،ثم أعيد تطبيقها بعد االنتهاء من  ،على عينة الدراسة تم تطبيقها قبل البدء بتنفيذ البرنامج

للعينات " ت"والختبار فروض الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام اختبار  ،تنفيذ البرنامج

 .المرتبطة

بين متوسطي ( 0,،,)وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

يلي لبعض الجوانب المعرفية لمهارات تصميم في االختبار التحصدرجات أفراد عينة الدراسة 

وبين متوسطي  ،في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار لصالح التطبيق البعديالمقررات اإللكترونية 

في إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات  درجات أفراد عينة الدراسة

 .لصالح التطبيق البعديفي التطبيق القبلي والبعدي اإللكترونية 

بين متوسطي ( 0,،,)من جهة أخرى توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى 

لمهارات تصميم اإللكترونية في إجمالي كل معيار درجات أفراد عينة الدراسة في الجوانب األدائية 

في التطبيق القبلي ( QM)رونية من المعايير الثمانية األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكت

وكذلك بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة  ،لصالح التطبيق البعديوالبعدي لبطاقة المالحظة 

في الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

(QM ) التعليم طبقا ًلكل محور من محاور النموذج العام لتصميم(ADDIE ) في التطبيق القبلي

 .لصالح التطبيق البعديوالبعدي لبطاقة المالحظة 

مهارات تصميم  ،المقرر اإللكتروني ،التعلم المدمج ،فاعلية برنامج تدريبي :الكلمات المفتاحية

 .الكوالتي ماترز ،معايير الجودة ،المقرر اإللكتروني
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Abstract: 

The aim of the study was to get to know the effectiveness of a 

proposed training program based on blended learning in developing 

designing skills of e-courses among faculty members of King Khalid 

University on the light of (The Quality Matters ™ Rubric Standards). In 

order to fulfill the objective of the study, the researchers used the 

descriptive and analytical methodology to analyze the list of contents of the 

quality matters criteria (QM). They, also, used the descriptive survey to 

determine the list of e-courses design skills necessary for faculty members 

on the light of the quality matters standards (QM) which has been 

formulated in the light of two main aspects: The performance indicators 

standards for the Quality Matters' program for the quality of design and 

production of instructional e-courses and the general model for 

instructional design (ADDIE). The researchers, also, used the descriptive 

survey method based analysis to determine the appropriate instructional 

design to produce blended learning training program, while using the 

experimental method which is based on a semi design experimental group 

(pre and post) to measure the effect of the independent variable (the 

proposed training program based on blended learning) on dependent 

variables (development of cognitive and performance skills to design 

e=courses on the light of the Quality Maters). The study population is 

formed from all faculty members of King Khalid University's branch in 

Bisha whose total number is (712). The study was carried out on an intent 

sample of (28) members who are practicing e-learning as they have already 

passed basic training courses to deal with the learning management system, 

Blackboard. 

The study tools were represented in the training program that is based 

on blended learning strategy. The program was designed on the bases of a 

designing model proposed by the two researchers. In order to measure the 

effectiveness of the program, the two researchers designed an achievement 

test to measure the cognitive aspect of e-courses design skills plus a check 

list to assess the performance aspect of e-courses design skills on the light 

of the Quality Matters criteria (QM), This check list was applied before 

starting the implementation of the program on the study sample and was 
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applied after the completion of the implementation of the program. In order 

to test the hypotheses of the study, data were analyzed using the "t" test for 

correlated samples. 

   The study found a statistically significant difference at a level (0.05) 

between the average grades of the study sample in the achievement test for 

cognitive aspects of e-courses design skills in the application of pre and 

post tests for the application of the post test. There was also a significant 

difference between the average grades of the sample individuals in the total 

grades based on the check list designed to asses aspects of performance of 

e-courses design skills in the application of the pre and post tests for the 

post test. 

Meanwhile, the study found a statistically significant difference at a 

level (0.05) between the average grades of study sample individuals in 

aspects of performance of e-courses design skills in the total of each of the 

eight standards for e-courses design quality matters criteria (QM) in the 

application of the check list pre and post tests for the post test application. 

Moreover, It was found that there was a significant difference between the 

average grades of the study sample individuals in the aspects of 

performance of e-courses design skills on the light of standards of the 

quality matters (QM) according to each aspect of the general model for 

instructional design (ADDIE) in pre and post tests of the check list for the 

post test application. 

Keywords: The effectiveness of a training program, Blended learning, e-

course, Skills of e-course design, Quality standards, The Quality Matters™ 

Rubric Standards. 
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 :مقدمة

 ،وما يصاحبه من اقتصاد يعتمد على المعرفة، فرض االنفجار المعرفي والتقني الكبير

لجودة على التعليم الجامعي التحرك نحو تحديث أساليب وطرائق التدريس وا، والمنافسة

 ونتج عن ذلك الحراك ظهور مفاهيم واستراتيجيات تعتمد على التقنية لعل من أهمها؛ المستخدمة

وغيرها من المفاهيم التي  Online Courseوالمقرر اإللكتروني  ،E-Learningالتعلم اإللكتروني

وفي ظل نجاح تجارب التعلم . ط التعليم الجامعي بالوقت الراهنأصبحت شائعة في أوسا

نجد أن العديد من الجامعات العالمية اليوم تنظر إلى التعلم اإللكتروني بكونه خياًرا   ،اإللكتروني

والحاجة  ،استراتيجًيا لمواجهة تحديات عديدة يأتي في مقدمتها اإلقبال المتزايد على التعليم الجامعي

إضافة إلى الحاجة إلى توفير ، المتعلمين بالمهارات التي تتطلبها المهن في األلفية الثالثة إلى تأهيل

والتغير في فلسفة التعليم ونظرياته  ،وفرص تعلم مدى الحياة ،التعليم من خالل أنماط تعلم مرنة

وني والتشاركي والتعلم التعا ،كالتوجه العالمي نحو تعلم جديد يدعم التعلم ذاتي التنظيم والمسئولية

 .عن طريق الشبكات اإللكترونية

فقد شعر المسئولون  ،ولم تكن جامعة الملك خالد بمنأى عن مشهد االهتمام بالتعلم اإللكتروني

بدأت الجامعة  ومن هذا المنطلق ،بأهمية مواكبة التغيرات في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت

 ،خطة استراتيجية لتفعيل التعلم اإللكتروني في الجامعة مبادرتها في مجال التعلم اإللكتروني بوضع

عمادة التعلم )هـ ,134وقضت تلك الخطة االستراتيجية بإنشاء عمادة للتعلم اإللكتروني في عام

ومن مظاهر التوسع في تبني التعلم اإللكتروني في جامعة الملك خالد أن (. 1، 7,14، اإللكتروني

مجمعات األكاديمية للجامعة ـ والتي تبلغ أكثر من أربعين مجمًعا ـ قد تفعيل التعلم اإللكتروني في ال

إضافة إلى أن استخدام  ،سار وفق مستوى التوظيف األفقي في جميع الكليات والمجمعات األكاديمية

كما تم توسيع  ،التعلم اإللكتروني الداعم أصبح إجباري لكل المقررات في الجامعة دون استثناء

هـ لتشمل جميع مقررات 1371قررات اإللكترونية من مقررين فقط في عام دائرة تفعيل الم

هـ 1344/1343مقرًرا في العام الجامعي ( 0044)حيث بلغ عدد المقررات اإللكترونية  ،الجامعة

التعليمية بجامعة  المنظومة يتضح أن ،وتأسيًسا على ما سبق(. 1، 7,14، عمادة التعلم اإللكتروني)

على توظيف  تعتمد التي الحديثة األساليب إلى التعليم في التقليدية األساليب حولت منقد ت ،الملك خالد

 يكون أن ومن ثم فإن هذا التحول يجب. اإللكتروني بصور مختلفة في التعليم التعلم تكنولوجيا

التعليمية  والمؤسسة ،والطالب ،المعلم ـ التقليدية التعليم ثالثية مفهوم وأدوار في حقيقي مسبوقـًا بتغير

فالتغير في أدوار المعلم (. 7، ,7,1، التميمي)بما يتناسب مع أدوارهم في بيئة التعلم اإللكتروني ـ

في ظل التعلم اإللكتروني يستلزم وجود مهارات خاصة ومتغيرة بتغير تكنولوجيا التعلم اإللكتروني 

التي أشارت إلى أن ( Davis & Roblyer,2005,400)نفسها؛ وهذا ما أكدته نتائج دراسة ديفز وروبليز

أعضاء هيئة التدريس الذين تفوقوا في الطرق التقليدية للتدريس لم يحققوا النتائج نفسها عند 

 & Roblyer)استخدامهم الفصول اإللكترونية؛ وترجع أسباب ذلك حسب رأي روبلير ومكنزي 

McKenzie,2000,51 )تروني تختلف اختالفًا كليًا عن إلى أن المهارات المطلوبة منهم في التعلم اإللك

المهارات المطلوبة منهم في التدريس التقليدي؛ حيث يتطلب العمل في بيئة التعلم اإللكتروني 

 .مهارات تتعلق باالتصال بشبكة اإلنترنت وإدارة نظم التعلم اإللكتروني وتصميم مقرراته وتقويمها

 :خلفية الدراسة

علم اإللكتروني يتوقف على مدى جاهزية الجامعة إلى أن نجاح الت( 3,,7)يشير الصالح 

ومدى  ،استعداد أعضاء هيئة التدريس فيها: وقبولها لهذا التبني من خالل عدد من المكونات أهمها

فكلما كان مستوى االمتالك عاليًا كان مستوى  ،امتالكهم للكفايات الالزمة لمثل هذا النوع من التعليم

يتبيَّن أن إكساب عضو  ،وبناًء على ذلك. لنجاح التعلم اإللكتروني استعدادهم وتمكنهم أعلى وأدعى

ولكن  ،هيئة التدريس مهارات التعلم اإللكتروني أضحت شرًطا لنجاحه في بيئة التعلم اإللكتروني
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بالنظر إلى واقع كفايات ومهارات أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع التعلم اإللكتروني نجد أنه ال 

ملموسا في تلك الكفايات ـ بشكل عام ـ وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن  يزال هناك ضعفًا

نتائج الدراسات التي اهتمت بتقويم مدى توافر كفايات التعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس 

عن تواضع ( 2,,7)فقد كشفت نتائج دراسة الحافظي  ،بجامعة الملك خالد قد أكدت تلك الحقيقة

وعزت ذلك لغياب  ،لتعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالداستخدام ا

( 43)التي أشارت أن ( ,7,1)وتؤكد ذلك نتائج دراسة البيشي  ،كفايات التعلم اإللكتروني لديهم

كفاية تراوح متوسط توافرها لدى أعضاء هيئة ( ,0)كفاية من كفايات التعلم اإللكتروني من أصل 

 .بجامعة الملك خالد بين الدرجة المتوسطة والمنخفضةالتدريس 

إن هناك فجوة بين التقدم في نشر برامج : وبنظرة متأنية لنتائج تلك الدراسات يمكن القول 

ومن جهة أخرى تواجه برامج  ،التعلم اإللكتروني وبرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

اإللكتروني في حد ذاته؛ تتمثل في تسارع ظهور تكنولوجيا  التنمية المهنية مشكلة مرتبطة بالتعلم

وتطبيقات جديدة كل يوم لهذا المولود؛ مما يجعل تلك البرامج تعجز بشكل كبير عن مالحقة تلك 

وبشكل عام يمكن أن تعاني تلك البرامج من (. 44، ,7,1، القحطاني)التغيرات المتسارعة 

( Bopp,2007,13)وهي كما يشير بوب  ،ية المهنية التقليديةالمشكالت التي تعاني منها برامج التنم

والعروض التقديمية النظرية التي ال توفر إال  ،تتمثل في التركيز على ورشة عمل اليوم الواحد

وعدم  ،ومحدودية استيعاب تلك البرامج للمتدربين ،جزًءا يسيًرا من االحتياجات التدريبية

إضافة  ،وإغفال خبرات وتجارب المتدربين ،دارة التدريبومركزية إ ،استمرارية فرص التدريب

 .إلى اصطناعية بيئة التدريب

ويتبين مما سبق أن قلة برامج التنمية المهنية وتقليديتها قد تكون إحدى العوامل المسئولة عن 

 إحدى حيث تحدد ،تدني مهارات التعلم اإللكتروني لدى الهيئة التدريسية بجامعة الملك خالد

في  اإللكتروني التّعلم نشر دون تحول التي األساسية والمعوقات الصعوبات بعض الحديثة اتالدراس

 Computerالحاسوبية  األبجدية مستوى في تدنِّي الخليجي وتتمثل التعاون مجلس جامعات دول

Literacy بالتعلم الخاصة بالمفردات يتصل فيما خاصة ،التدريس هيئة وأعضاء الطلبة لدى 

 مهارات إتقان على التدريس هيئة أعضاء تدريب ميزانيات برامج إضافة إلى ضعف ،ياإللكترون

 .(Hamad,2008)اإللكتروني  التعلم

على أن أهم التحديات التي تقف ( ,7,1)وفي السياق نفسه تؤكد نتائج دراسة باشيوة والغنام 

لخبرات والكفايات التقنية في وجه تفعيل التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية تتمثل في نقص ا

ومن . إضافة لغياب برامج التدريب الجادة ،وغياب ثقافة التعلم اإللكتروني ،لدى األستاذ الجامعي

إلى أن أهم معوقات استخدام التعلم اإللكتروني في ( 3,,7)جهة أخرى تشير نتائج دراسة الجرف 

وعدم تفريغهم  ،التدريب المناسبعدم توفر  ،الجامعات السعودية ومن ضمنها جامعة الملك خالد

كما أشارت نتائج  ،وكثرة أعباء العمل ،إضافة إلى غياب دعم اإلدارة والزمالء ،للتدريب إن وجد

إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة لم يحصلوا على فرص مناسبة للتدريب ( 3,,7)دراسة الشهري 

مع نتائج الدراسات ( 2,,7)ة الحافظيوتتفق نتائج دراس. على تقنية المعلومات واالتصاالت عامةً 

وقلة الفرص التدريبية تعد من أهم  ،ومقاومة التغيير ،حيث كشفت عن أن غياب الدعم الفني ،السابقة

وفي المسار نفسه تشير  ،معوقات استخدام عضو هيئة التدريس للتعلم اإللكتروني بجامعة الملك خالد

إلى أن تواضع كفايات التعلم ( ,7,1)البيشيونتائج دراسة  ،(,7,1)نتائج دراسة القحطاني

وعدم  ،اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد يمكن إرجاعه لقلة فرص التدريب

 .األخذ بالمداخل الجديدة لتقديم برامج التنمية المهنية

ني أن هناك ما يؤكد على وجود ضعف في كفايات ومهارات التعلم اإللكترو ،يتضح مما سبق

وقد يرجع ذلك الضعف ـ حسب المؤشرات السابقة ـ إلى وجود  ،لدى أعضاء هيئة التدريس
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مشكالت في برامج التنمية المهنية وتقليديتها؛ ومن هنا رأى الباحثان أنه ال بد من البحث عن مداخل 

لم القائمة وتواكب المتغيرات المتسارعة في بيئات التع ،جديدة تغير من نمطية برامج التنمية المهنية

 .على التعلم اإللكتروني

 :مشكلة الدراسة

بدأت المنظمات المهنية في  ،تشير أدبيات المجال إلى أنه مع ظهور تطبيقات علم الجودة

( Standardization)حيث أصبحت معيارية  ،التعليم عن بعد بناء معايير الجودة للتعلم اإللكتروني

من المؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد على التزامه إذ إنه  ،التعلم اإللكتروني قضية أساسية

وبالنظر إلى واقع جامعة الملك خالد نجد أنها قد سارعت لتبني . بمعايير جودة متفق عليها عالميًا

لضمان جودة بناء ( The Quality Matters™ Rubric Standards)معايير جودة منظمة الكوالتي مترز

أن ( Prestera & Moller,2001,72)وفد أوضح بريستيرا ومولير . وتصميم المقررات اإللكترونية

ومشكالت األداء اإلنساني عند استخدام التقنية المتطورة يجب أن يركز على  ،تشخيص قضايا

وفي . والمتوقع الستخدام التقنية المتطورة ،وتحديد الفجوات التي تفصل بين األداء الفعلي ،اكتشاف

برنامج الكواليتي ماترز تمكن أعضاء هيئة التدريس من اكتشاف نقاط الواقع فإن قائمة معايير 

 ،والضعف في ممارساتهم الحالية في تصميم مقرراتهم الدراسية مقارنةً بتلك المعايير المقننة ،القوة

 .ومن ثم تساعدهم على تحقيق التحسين المطلوب في تصميم المقررات

ودة منظمة الكوالتي مترز؛ فإن ذلك يستلزم وبناء على تبني جامعة الملك خالد لمعايير ج

مما  ،تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على آلية بناء المقررات اإللكترونية وفق تلك المعايير

يعني ضمنيًا بأن هناك مهارات تصميم للمقررات اإللكترونية جديدة يجب إكسابها أعضاء هيئة 

وفي هذا اإلطار نجد أن بريستيرا ومولير  ،ةالتدريس للعمل في بيئة التعلم اإللكتروني بجدار

(Prestera & Moller,2001,73 ) ًيشيران إلى أن التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس تمثل جزءا

أساسياً ال يتجزأ من مكونات عملية تصميم التعليم على اعتبار أن ذلك يمكن أن يسهم إيجاباً في 

 .والتعلم اإللكتروني ،ي التدريستنمية مهارات جديدة مرتبطة بكلتا عمليت

من جهة أخرى نجد أن جامعة الملك خالد قد بادرت بالتحول الرقمي إلى بيئة التعلم 

اإللكتروني مع طالبها من خالل تبنيها لعدة صيغ ومستويات في عملية توظيف التعلم اإللكتروني 

ونمط التعلم اإللكتروني الكلي  ،Adjunct Modelالتعلم اإللكتروني المساعد : في مواقف التعلم منها

Fully Online،  ونمط التعلم المدمجBlended Learning (1، 7,14، عمادة التعلم اإللكتروني .)

ويرى الباحثان أن جامعة الملك خالد يمكن أن توظف تلك المنظومة التقنية في عملية التدريب 

نجد أن استراتيجية التعلم المدمج  ففي الحقيقة ،وبرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

Blended Learning فهناك توجهات  ،الموظفة بالجامعة يمكن أن توفر بيئة مناسبة للتنمية المهنية

تشير إليها أدبيات تقنيات التعليم تدعو إلى تبني برامج تدريبية متخصصة ومتطورة تقدم من خالل 

ة داخل القاعات التدريبية تساعد في معالجة المشاكل استراتيجيات جديدة للمواقف التعليمية والتدريبي

والتي أثرت بالسلب على ، التدريبية الناشئة عن التعلم والتدريب اإللكتروني عندما يقدم بشكل كلي

إن مثل تلك البرامج يجب ، انضمام المتدربين وانتظامهم وعزوفهم عن االلتحاق بالبرامج التدريبية

كذلك يجب أن تجمع بين الجانب النظري  ،لكتروني والتعلم التقليديأن تجمع بين صيغ التعلم اإل

 ،وعادة ما يكون هذا التعلم خليطاً من التعلم التقليدي الموجه من قبل المدرس ،والجانب العملي

والتدريب  ،والتعلم ذاتي السرعة غير المتزامن ،والمؤتمرات أو التعلم اإللكتروني المتزامن

 (.,43، 0,,7، خان)أو موظف ذي خبرة  الوظيفي من قبل المعلم

ودراسة منى الجزار ، (2,,7)دراسة رشا هداية وقد أثبتت العديد من الدراسات مثل

فعالية التدريب المعتمد على ( 7,17)ودراسة الشرقاوي، (7,11)ودراسة محمد، (3,,7)وعصر
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المواد التعليمية  والتفاعل مع ،حيث يوفر متعة التفاعل مع المدرب من جانب ،التعلم المدمج

كما أشارت نتائج  ،وبالتالي يمكن تحقيق األهداف في وقت أقل ،والتدريبية الحديثة من جانب آخر

إلى أهمية التدريب المعتمد على بيئات التعلم اإللكتروني في تحقيق أفضل ( ,7,1)دراسة البيشي 

لهم ليصلوا لمصادر التدريب في النتائج للمتدربين نظراً للفرص واإلمكانيات التقنية التي تسخرها 

وما توفره من تقليل في كلفة االنتاج واالستفادة الواسعة من المنتج التعليمي  ،أي وقت ومن أي مكان

 .الرقمي بطريقة سلسة

وفي ضوء ما تشهده بيئات التعلم في جامعة الملك خالد من تسارع وتيرة توظيف تطبيقات 

 ،لمقررات في ضوء معايير جودة منظمة الكوالتي مترزوإلزامية تصميم ا ،التعلم اإللكتروني

وفي ظل وجود  ،ووجود حاجة تدريبة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تلك المعايير

وفي ضوء انتشار  ،قصور في برامج التنمية المهنية في مجال إكساب كفايات التعلم اإللكتروني

فإنه يمكن القول بأن  ،أهمية وخصائص التعلم المدمج وبناء على ،تفعيل التعلم المدمج في الجامعة

المدمج يمكن أن يوفر بيئة تدريبية مرنة تلبي ذلك االحتياج  التعلم على برنامج تدريبي قائم تصميم

وفي ضوء المؤشرات السابقة؛ يمكن صياغة مشكلة الدراسة  ،وانطالقًا من كل ما تقدم ،التدريبي

ما فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المدمج في : تيوتحديدها في السؤال الرئيس اآل

تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في 

 ؟(QM)ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

 :أسئلة الدراسة

 :ة عن األسئلة اآلتيةفي ضوء السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة سعت هذه الدراسة إلى اإلجاب

ما مهارات تصميم المقررات اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك  .1

 ؟(QM)خالد في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز

ما نموذج التصميم التعليمي المقترح لبناء برنامج تدريبي قائم على التعلم المدمج لتنمية  .7

لدى أعضاء هيئة هارات تصميم المقررات اإللكترونية الجوانب المعرفية واألدائية لم

 ؟(QM)في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز التدريس بجامعة الملك خالد 

ما صورة البرنامج التدريبي المقترح القائم على التعلم المدمج لتنمية الجوانب المعرفية  .4

التدريس بجامعة الملك لدى أعضاء هيئة  واألدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية

 ؟(QM)في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز  خالد

ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب المعرفية لمهارات تصميم  .3

في ضوء معايير  لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد المقررات اإللكترونية

 ؟(QM)جودة الكوالتي مترز 

نامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات ما فاعلية البر .0

في ضوء معايير جودة الكوالتي  لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد اإللكترونية

 ؟(QM)مترز 

 :أهداف الدراسة

 :سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية

ونية الالزم توافرها لدى أعضاء هيئة تحديد قائمة بمهارات تصميم المقررات اإللكتر .1

 (.QM) التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

 .تحديد وبناء نموذج للتصميم التعليمي يناسب برامج التدريب القائمة على التعلم المدمج .7
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ة لمهارات بناء برنامج تدريبي قائم على التعلم المدمج لتنمية الجوانب المعرفية واألدائي .4

لدى أعضاء هيئة ( QM)تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

 .التدريس بجامعة الملك خالد

التعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب المعرفية لمهارات تصميم  .3

لدى أعضاء هيئة ( QM)المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

 .التدريس بجامعة الملك خالد

التعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب األدائية لمهارات تصميم  .0

لدى أعضاء هيئة (QM)المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز 

 .التدريس بجامعة الملك خالد

 :أهمية الدراسة

 :لدراسة في النقاط التاليةتمثلت أهمية ا

تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات العديد من الدراسات والمؤتمرات والندوات التي أكدت  .1

على أهمية بناء المقررات اإللكترونية وفق معايير الجودة ومن ذلك دراسة الصعيدي 

 ودراسة خليل ،(2,,7)ودراسة السائح والعمري  ،(7,11)ودراسة الصعيدي  ،(,7,1)

(7,,2.) 

يزيد من أهميتها البحثية كونها من الدراسات األولى ـ حسب معرفة الباحثين ـ على مستوى  .7

الجامعات السعودية التي تتطرق لموضوع حيوي يساعد على فاعلية التعلم اإللكتروني وهو 

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم المقررات وفق معايير الجودة العالمية

التي ( QM)راسة لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية الكوالتي ماترزتتطرق هذه الد .4

تعتمد عليها جامعة الملك خالد في تصميم وبناء المقررات اإللكترونية وبالتالي تسعى إلى 

إمداد القائمين على الجودة والتعلم اإللكتروني بقائمة مهارات تصميم المقررات االلكترونية 

ر مما قد يساعد المسئولين بالجامعة على تخطيط وتطوير برامج تدريبية في ضوء تلك المعايي

 .ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم في هذا المجال

محاولة السعي للمشاركة في معالجة قضية من قضايا التعليم العالي في المملكة المتعلقة بآلية  .3

مستمر ودائم من خالل لفت تدريب أعضاء هيئة التدريس على المستحدثات التقنية بشكل 

 .النظر إلى أهمية تبني برامج التدريب اإللكتروني القائمة على التعلم المدمج

 :حدود الدراسة

 ،هـ1343/1340طبقت تجربة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  .1

 .ولمدة أربعة أسابيع

ررات اإللكترونية في ضوء اقتصرت الدراسة على التحقق من تنمية مهارات تصميم المق .7

لدى أعضاء هيئة التدريس في فرع جامعة الملك خالد في ( QM)معايير الكوالتي ماترز

 .هـ1343/1340بيشة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

بناء ( QM)حددت مهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير الكوالتي ماترز .4

 ،م7,13للعام ( QM)الخامس لقائمة معايير برنامج الكواليتي ماترز على تحليل اإلصدار 

 .التي استطاع الباحثان الوصول إليها للخروج بقائمة مفصلة للمهارات
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يمارسون التعلم  اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من أعضاء هيئة التدريس ممن .3

مل مع نظام إدارة التعلم والذين اجتازوا الدورات التدريبية األساسية للتعا ،اإللكتروني

 .Blackboardالبالك بورد 

 :مصطلحات الدراسة

 :حدد الباحثان التعريفات اإلجرائية التالية لمصطلحات الدراسة 

ويعرررررف إجرائيًررررا بأنرررره إحرررردى اسررررتراتيجيات الررررتعلم  :Blended Learningالتتتتتعلم المتتتتدمج  .2

حضور داخل القاعات الدراسية اإللكتروني بجامعة الملك خالد التي يستبدل فيها جزء من ال

وأخرررى غيررر متصررلة  Onlineوجهًررا لوجرره بأنشررطة إلكترونيررة مررن خررالل نمرراذج متصررلة 

Offline على موقع المقرر على نظام إدارة التعلم البالك بورد(Blackboard.) 

يقصررد برره فرري هررذه الدراسررة الموقررع اإللكترونرري للمقرررر  :Online Courseالمقتترر اإللكترونتتي  .1

ويتكررون مررن  Blackboardي علررى اإلنترنررت ضررمن نظررام إدارة الررتعلم اإللكترونرري الدراسرر

المحتوى ذو الوسائط المتعددة واألنشطة والتقويمرات وأدوات التفاعرل اإللكترونيرة الخاصرة 

 ،بهذا المقرر مثل منتديات النقاش والمدونات والويكي والمجموعات والشربكات االجتماعيرة

في المسرتوى الرداعم أو ( وجهاً لوجه)المساعد للتدريس الفصلي وقد يلعب هذا المقرر دور 

دور المكمررل للترردريس الفصررلي فرري المسررتوى المرردمج أو دور البررديل للترردريس الفصررلي فرري 

 .المستوى الكامل

عملية التخطيط : يعرف إجرائيًا بأنه :Design Online Courses تصميم المقررات اإللكترونية .1

 .تم عمله قبل وصول الطالب للمقرر وبدء التدريسوالبناء للمقرر وكل ما ي

: تعررف إجرائيًرا بأنهرا: Design Skills of Online Courses مهتارات تصتميم المقتررات اإللكترونيتة .4

مجموعة اإلجراءات الالزم إتباعها عند تصميم وتطوير المقررات اإللكترونية التي تقردمها 

وأهرداف  ،ة وتقديم المقرر والنظرة العامرة لرهاألجزاء التمهيدي)جامعة الملك خالد من حيث 

وأنشررطة  ،والمررواد التدريسررية والمرروارد المسررتخدمة ،والتقررويم والقيرراس ،الررتعلم أو كفاياترره

وإمكانيررة  ،ودعررم المررتعلم ،وتقنيررات المقرررر ،المقرررر الدراسرري وتفاعررل ومشرراركة المتعلمررين

 (.وسهولة الوصول

: تعرف إجرائيًا بأنها: Quality Matters™ Rubric Standardsمعايير الكوالتي ماترز  .4

" The Quality Matters "معايير الجودة العالمية الصادرة عن منظمة الكواليتي ماترز 

والتي تتعلق بجودة تصميم المقررات اإللكترونية وتشمل عدًدا من المعايير العامة يستدل 

 .المقررات اإللكترونيةعلى تحققها من خالل مؤشرات محددة للحكم على جودة تصميم 

 :أدبيات الدراسة

 :Blended Learningأ ـ التعلم المدمج 

يبحث التربويون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب 

وتعتبر بيئة التعلم اإللكتروني من أنجح  ،اهتمام المتعلمين وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات

ولكن بعد زوال الهالة التي صاحبت ظهور التعلم اإللكتروني  ،هذه البيئة التعليمية الوسائل لتوفير

منها على سبيل المثال أن هذا التعلم  ،كشفت البحوث بعض أوجه القصور في التعلم اإللكتروني

لى كما أنه ال يساعد الفرد على التدرب ع، يفتقد إلى التفاعل اإلنساني بين المعلم والمتعلم وجها لوجه

 .الحوار والمناقشة وتبادل اآلراء
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وبالتالي  ،إن التطور التقني مهما سما ال يغني عن الطرق التقليدية في عملية التعليم والتعلم

وال عن المعلم اإلنسان وال قاعة الصف  ،فإن التعلم اإللكتروني لن يكون بديال عن التعلم التقليدي

 ،كتطور طبيعي للتعلم اإللكترونيBlended Learning ومن هنا ظهر مفهوم التعلم المدمج. الدراسي

فهو تعلم ال يلغي التعلم  ،فهذا النوع من التعلم يجمع بين التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي الصفي

 .اإللكتروني وال التعليم التقليدي بل يمزج بين االثنين مًعا

دة وسائط مختلفة مصممة بشكل بأنها تجمع ع Blended Learningوتتسم بيئة التعلم المدمج 

يضمن أن يكمل كال منها األخرى؛ مما يعمل على تقديم تعلم عالي الجودة وبشكل يعمل على تعزيز 

 ,.Abou Naaj et al)ويساعدهم في زيادة قدرتهم على تطبيق ما تعلموه  ،تعلم الطالب

ع بين مميزات التعلم والجديد الذي امدتنا به استراتيجية التعلم المدمج هو الجم(.2012,185

اإللكتروني ومميزات التعليم التقليدي مما عمل على إيجاد توازن بين الوصول إلى المعرفة عبر 

 (.Giannousi et al.,2009,61)اإلنترنت والتفاعل اإلنساني وجهًا لوجه 

ويمكن القول أن التعلم المدمج جاء لتجسير الفجوة التي تركها غياب الوجود اإلنساني في 

فهو يقوم على فلسفة توفير خبرات تعليمية ذات كفاءة وفاعلية عالية من  ،يئات التعلم اإللكترونيب

( Thorne,2003,16)وفي هذا السياق نجد أن ثورن  ،خالل الجمع بين عدة وسائل للتوصيل المعرفي

لبية يصف التعلم المدمج بأنه وسيلة لمواجهة التحديات والثغرات في عملية التعلم من خالل ت

االحتياجات الفردية للمتعلمين من خالل دمج التقنيات التكنولوجية المبتكرة من خالل التعلم عبر 

 .اإلنترنت مع التفاعل والمشاركة وجهًا لوجه في بيئة التعليم التقليدي

 ،يحظى حاليًا بقدر كبير من القبول Blended Learningوعلى الرغم من أن التعلم المدمج  

كما يشيع استخدامه على نطاق  ،والمتخصصين التربويين حول العالم ،نب الدوائروالدعم من جا

إال أن تحديد كيفية إعداد التصميمات  ،واألكاديمية على حد سواء ،واسع في البيئات المؤسسية

التعليمية المناسبة لمناهج التعلم المدمج أمرا صعبا بسبب قلة النماذج وأطر العمل النظرية المقننة 

يا التي يمكن االستعانة بها وتطبيقها عمليا لتزويدنا بالتوجيهات اإلرشادية المناسبة لتصميم هذه تربو

 (.Huang, et al., 2008, 70)النوعية من المناهج 

يجب أن يراعى فيه التحول من  ،فالتعلم المدمج إعادة تصميم جوهري للنموذج التعليمي

حيث يصبح المتعلمون أكثر نشاطا وقدرة على  ،المحاضرة إلى التعلم المتمركز حول المتعلم

 ،وبين بعض الطالب وبعضهم اآلخر، باإلضافة لزيادة حجم التفاعل بين المتعلم والمعلم ،التفاعل

وإحداث التكامل بين آليات  ،وكذلك بين الطالب ومصادر التعلم الخارجية ،وبين الطالب والمحتوى

الضروري دراسة مختلف نماذج التصميم التعليمي لتحديد  لذا كان من ،التقويم التكويني والتجميعي

ويصور بدقة الخطوات  ،نموذجا مقترحا يحاول بلورة معالم نظرية متكاملة لتصميم التعلم المدمج

( Bersin, 2004, 77)حيث يشير برسين  ،اإلجرائية التي يمكن إتباعها عمليا عند تصميم التعلم المدمج

دخلين رئيسيين لتصميم التعلم المدمج يرتكزان على دعائم المزج بين إلى إمكانية التمييز بين م

 :وخبرات مختلفة في التعلم وهما ،وأنشطة ،وتقنيات ،استخدام عدة وسائط

والذي يرتكز على تقديم مناهج دراسة متتابعة  :Learning Flow Modelنموذج تدفق التعلم : أوال

سائط تدريسية متنوعة في إطار أحد البرامج أو منطقيا خطوة بخطوة تربط بين استخدام عدة و

ويشبه ذلك كثيرا المناهج الدراسية المطبقة  ،المقررات الدراسية المطبقة خالل فترة زمنية معينة

 ،وتتميز كل خطوة ببنائها على الخطوات األخرى السابقة ،والجامعات ،بمرحلتي المدارس العليا

والطلب من المتعلمين االنتقال  ،لهذا النموذج بالتحديد الدقيقويتميز البرنامج التعليمي المصمم وفقا 

وفي النهاية عادة ما يخضع الطالب لتقييم معين  ،بين مكونات المادة التعليمية المقدمة بطريقة خطية

 :ويتميز هذا النموذج بالعديد من المزايا اإليجابية من أهمها ،لقياس مستوى تعلمه اإلجمالي
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ممرا يسراهم فري  ،وزيادة معدالت أداء الطرالب لننشرطة المطلوبرة ،تزامتعميق مستويات االل .1

والقرردرة علررى تخطرريط تعلمهررم الررذاتي  ،تمكررين المتعلمررين مررن الشررعور بالمشرراركة والتفاعررل

وإن كرران يجبرررهم علررى  ،وتخصرريص وقررت كررافي ألداء التمررارين المطلوبررة ،بمرررور الوقررت

 .مواصلة التعلم حتى النهاية

متابعة تقدم الطالب بشكل رسرمي بحيرث يمكرن مراقبرة وتردقيق كرل خطروة  تمكين المعلم من .7

ومعرفرة المتسرربين أو الرذين ال يكملرون خطروات معينرة فري  ،من البرنامج التعليمي المطبرق

 .التعلم بدقة

والتركيررز علررى تطبيررق  ،التوافررق مررع خررط السررير المعترراد للررتعلم داخررل الفصررول الدراسررية .4

 .والتقييم ،والتجريب ،التعلم :عمليات

يناسب تطبيق هذا النموذج برامج االعتماد والترخيص الرسمي التي يتوجب على المتعلمين  .3

 .فيها إكمال كافة الخطوات المطلوبة مع تمكين المعلم من التأكد من تحقيق ذلك فعليا

أو تغيير خطوات التعلم المستخدمة فري حالرة اكتشراف عردم فاعليتهرا عبرر  ،من السهل تعديل .0

 .أو التخلص منها نهائيا ،لها بأخرىاستبدا

ويركز هذا النموذج على تطبيق  :Core-and-Spoke Modelنموذج العجلة الدوارة : ثانيا

عادة ما يشمل أداء أحد أنشطة التعلم التقليدية داخل الفصول )مدخل أساسي واحد في التعلم 

 ،لك تزويد الطالب بالموادثم يتم بعد ذ ،(أو باستخدام برمجيات قائمة على الويب ،الدراسية

أو اختياري ـ تكمل النشاط  ،وأدوات التقييم األخرى كـمواد داعمة ـ بشكل إلزامي ،والموارد

 .الرئيسي للتعلم

أو بإحاالت إلى  ،ومن منظور هذا النموذج ربما تتم االستعانة بتدريبات دراسية متنوعة

وبالتالي  ،ا بشكل خطي بل على نحو دائريولكن عادة ال يتم التعامل معه ،وسائط تعليمية متعددة

وتتاح الفرصة للطالب لتحديد  ،(غير إلزامية)تعد المواد التعليمية اإلضافية ذات صبغة اختيارية 

وال يكمل جميع الطالب المقرر الدراسي  ،واختيار أنسب هذه المواد لالستخدام العملي في التعلم

تميز هذا النموذج المقترح لتصميم التعلم المدمج بعدة وي ،المقدم لهم بشكل تزامني في الوقت نفسه

 :مزايا إيجابية منها

ترزود المتعلمرين بسرياق مناسرب  ،سهولة التطبيق العملي في إطرار مراحرل ومسرتويات متتابعرة .1

 .للتعامل مع مصادر التعلم المختلفة

وى الرذاتي االفتراض بأن الطالب هم باألساس متعلمرين محفرزين للرتعلم والدراسرة علرى المسرت .7

 .دون توجيه خارجي

 ،وتمررارين ،باإلمكرران جعررل المررواد التعليميررة المسررتخدمة أكثررر أهميررة عبررر االسررتعانة بأنشررطة .4

 .وتدريبات عملية تشجع على استخدامها في مواقف التعلم

تتميز أنشطة التعلم المستخدمة بالتخصص الشديد بحيث تناسب الوفاء باحتياجات خاصرة لردى  .3

 .الطالب

 .ا النموذج من وتيرة عملية النمو واالرتقاء التي يمر بها المتعلميسرع هذ .0

التي يتميز بهرا هرذا النمروذج فري إضرفاء الكثيرر مرن ( غير اإللزامية)تساهم الطبيعة االختيارية  .1

 .المرونة على مواقف تعلم الطالب

 في مقالته البحثية الهامة بعنوان ظهور بيئات التعلم( Power, 2008)ويقترح باور 

نموذج ثنائي  ،The Emergence of a Blended Online Learning Environmentاإللكتروني المدمج 

 :األبعاد لتصميم مقررات التعلم اإللكتروني المدمج يركز بعديه على ما يلي

 & On-Campus/Off-Campus Designأو خررارج قاعررات الدراسررية  ،والتقررديم داخررل ،التصررميم .1

Delivery (عامل المكان). 
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أو ال تزامنيررررررا  ،تفاعرررررل أعضرررررراء هيئرررررة الترررررردريس مرررررع نظررررررام المقررررررر الدراسرررررري تزامنيرررررا .7

Synchronous/Asynchronous Faculty & System (عامل الزمن.) 

يتميز نموذج مايكل باو بأنه يعد بالفعل نموذجا جيدا من المنظور التربوي  ،وبالمجمل

ر كافة الخيارات المتاحة للتعلم اإللكتروني ولكنه مع ذلك ليس كافيا للوفاء بأغراض تصوي ،البحت

ويعود السبب في ذلك إلى أنه يتجاهل بعد رئيس آخر شديد األهمية عند تصميم مقررات  ،المدمج

 .Individual / Cooperative Learningالتعاوني / بعد التعلم الفردي: وهو ،التعلم المدمج

لتصميم مقررات التعلم المدمج بمؤسسات ( Sela, 2010)ومن هذا المنطلق؛ جاء نموذج سيال    

التعلم الحالية / بهدف رسم صورة دقيقة لخيارات التدريس ،التعليم العالي في صيغة ثالثية األبعاد

كما تبرز أهمية هذا النموذج المقترح أيضا في إمكانية االستفادة  ،المتاحة أمام أعضاء هيئة التدريس

والتعلم بصرف النظر عن التطورات  ،لعمليتي التدريسمنه في تحديد الخيارات المستقبلية 

-Threeوالنموذج المقترح على هيئة مكعب ثالثي األبعاد  ،المستقبلية المحتملة في هذا المجال

Dimensional Cube التعلم / يتفرع من كل بعد منها على حدة خياران رئيسيان للتدريسTeaching / 

Learning Options  أدوات معينة للتعلم اإللكتروني على النحو التالييرتبطان باستخدام: 

التعلم التقليدي غير اإللكتروني  :ويشمل خيارين رئيسيين هما :Placeبعد المكان : البعد األول 

Offline والتعلم اإللكتروني   ،القائم على التفاعل المباشر وجهًا لوجهOnline،  ومن أمثلته

غرف  ،Discussion Groupsعات المناقشة اإللكترونية مجمو ،Wikisاستخدام مدونات الويكي 

 Learning Management Systemsنظم إدارة التعلم  ،Chatالدردشة على الويب /الحوار

(LMS.) 

 Synchronousالتعلم التزامني : ويشمل خيارين رئيسيين هما :Timeبعد الزمن : البعد الثاني

 . Asynchronousتعلم الغير تزامني وال ،القائم على التفاعل المباشر وجها لوجه

 ،Individualالتعلم الفردي : ويشمل خيارين رئيسيين هما :Learning بعد التعلم: البعد الثالث

ومن أمثلته  ،Cooperativeوالتعلم التعاوني ، Blogsومن أمثلته استخدام المدونات اإللكترونية 

 .Video Conferencingومؤتمرات الفيديو ، Wikisاستخدام الويكي 

بنموذج ( Huang et al., 2008)وقد زودنا مجموعة من الباحثون الصينيون هوانج وآخرون

منظومي مقترح لتصميم مقررات التعلم المدمج يرتكز على دعائم االنتشار الواسع النطاق الذي 

كنته من أن والتي م ،تشهده برامج ومقررات التعلم المدمج في الدوائر التربوية المختلفة حول العالم

والمؤسسية ذات الطابع التنظيمي  ،ينتشر حاليا على نحو غير مسبوق في مختلف البيئات األكاديمية

وأنشطة  ،ويركز الهدف الرئيسي إلعداد هذا النموذج المقترح على تطوير عمليات ،على حد سواء

ير على خطاها وتتألف مراحل وخطوات هذا النموذج من ثالثة مكونات رئيسية يجب الس. التدريس

ومرحلة تصميم أنشطة ومصادر  ،وهي مرحلة ما قبل التحليل ،عند تصميم مقررات التعلم المدمج

 .ومرحلة تقييم التدريس ،التعلم

نموذجا مقترحا للتعلم المدمج يهدف إلى ( Yukawa, 2010)من جهة أخرى قدم يوكاوا 

االتصال اإللكتروني بين  التغلب على أوجه النقص والقصور التي عادة ما تشوب عمليات

المشاركين في مقررات التعلم اإللكتروني ارتكازا على دعائم مفهوم مجتمعات الممارسة 

Communities of Practice، وينطلق النموذج على مبادئ وأطروحات مداخل التعلم البنائي، 

للتعلم المدمج  ونظريات تعلم الكبار في إطار المساعي الرامية إلى تصميم خبرات فعالة تربويا

والتكامل الفعال بين كال نمطي االتصال  ،يمكنها أن تصل إلى المستوى المطلوب من المزج

 .واإللكتروني القائم على شبكة اإلنترنت ،التقليدي القائم على التفاعل المباشر وجها لوجه
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منظومي نموذج ( El-Ghalayini & El-Khalili, 2012)ويعد نموذج كل من الغاليني والخليلي 

والتفاعل المباشر  ،متكامل لتصميم مقررات التعلم المدمج التي تمزج بين استخدام أدوات االتصال

فضال عن تقويم فاعلية األدوات التقنية  ،واإللكتروني القائم على شبكة اإلنترنت ،وجها لوجه

موذج المقترح في المختارة لالستخدام في المقررات التي تم تصميمها للتعلم المدمج وفقا لهذا الن

ضوء األبعاد الثالث الرئيسية التالية التي تقيس درجة مساهمتها في تحقيق األهداف المنشودة 

 Format Used toالصيغ والقوالب المستخدمة في تقديم المعلومات : )وهي ،لمقررات التعلم المدمج

Present Information،  مستوى التفاعلInteraction Level، والمشاركة في التعلم  ،نأنماط التعاو

Collaboration Type.) 

ثالثة مداخل رئيسية ( Al-Ammary et al., 2014, 444)في حين قد حدد العماري وآخرون 

 ،ويشار إلى هذا التصنيف المقترح ،لتصميم مقررات التعلم المدمج بمؤسسات التعليم العالي

 ،والكاملة لمقررات التعلم المدمج ،لجزئيةوا ،بالتصنيف الثالثي األبعاد لمداخل التصميم البسيطة

 :ويتضمن

ويعتمد على إضافة : Low-Impact Blendمدخل التصميم البسيط لمقررات التعلم المدمج  .1

 .أنشطة إضافية جديدة ألحد المقررات الدراسية الحالية

ويركز على استبدال :Medium-Impact Blendمدخل التصميم الجزئي لمقررات التعلم المدمج  .7

 .األنشطة الواردة بأحد المقررات الدراسية الحالية بأخرى إلكترونية

ويتميز بتصميم مقررات : High-Impact Blendمدخل التصميم الكامل لمقررات التعلم المدمج  .4

 .التعلم المدمج من نقطة الصفر بحيث تتضمن خبرات تعلم مدمجة ذات طابع متكامل

الحظ الباحثان أن الخطوات  ،مي للتعلم المدمجومع تعدد واختالف نماذج التصميم التعلي

واألنشطة المستخدمة في تصميم مقررات التعلم المدمج ال تزال تعاني إلى حد كبير من عدم وضوح 

الرؤية في ظل توافر عدد محدود للغاية من النماذج التربوية لتصميم التعليم التي يمكننا االستفادة 

الممارسات المتبعة في تصميم هذه المقررات الدراسية في بالفعل من تطبيقها عمليا في تطوير 

 .الواقع العملي التطبيقي للمقرات المدمجة

 :ب ـ معايير جودة التعلم اإللكتروني

في السنوات األخيرة تنامت العديد من المحاوالت لوضع وتطبيق معايير محددة لضمان جودة 

التربوية السابقة بعدد من أشهر قوائم معايير  ولقد زودتنا األدبيات ،التعلم والتدريب اإللكتروني

ومؤشرات جودة التعلم اإللكتروني على الصعيد العالمي بعالمنا المعاصر لعل من أبرزها على 

وذلك كما ( Daniel&Uvalic-Trumbic,20013,16-18)اإلطالق ما أورده دانيال وأوفاليك ترامبيك 

 : يلي

الررذي أعدترره الرابطررة اآلسرريوية  :Quality Assurance Frameworkإطررار عمررل ضررمان الجررودة  .1

 ،م0,,7فرري عررام  Asian Association of Open Universities( AAOU)للجامعررات المفتوحررة 

: ويصنف أفضرل ممارسرات ضرمان جرودة الرتعلم اإللكترونري فري عشررة أبعراد رئيسرة تتمثرل فري

والبنيرررة التحتيرررة  ،ينوخصرررائص وسرررمات المتعلمررر ،و اإلدارة الداخليرررة ،السياسرررات والتخطررريط

 ،والبحرررث العلمررري وخدمرررة المجتمرررع ،وتقيررريم المتعلمرررين ،والوسرررائط التعليميرررة ومصرررادر الرررتعلم

 ،وتصررميم البرررامج التعليميررة وتطرروير المنرراهج الدراسررية ،ودعررم المتعلمررين ،والمرروارد البشرررية

 .وتصميم وتطوير المقررات الدراسية

-Benchmarks for Eت ومتطلبررات تطبيقهررا العملرري معررايير جررودة الررتعلم اإللكترونرري بالجامعررا .7

Learning in Universities &: Guidelines for Use  الترري أعرردها المجلررس األسررترالي للررتعلم
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-Australasian Council on Open Distance & E( ACODE)وعرن بعرد  ،والمفتروح ،اإللكترونري

Learning  السياسررات المؤسسررية وحوكمررة وتضررم ثمانيررة معررايير تتمثررل فرري  ،م2,,7فرري عررام

وتخطيط وتحسين جودة إدخرال التقنيرات المتطرورة فري عمليتري  ،التدريس والتعلم المدعومة تقنياً 

 ،الالزمرررة لررردعم التررردريس والرررتعلم( IT)والبنيرررة التحتيرررة لتقنيرررة المعلومرررات  ،التررردريس والرررتعلم

تنميرة المهنيرة ألعضراء هيئرة وال ،(ICT)والتطبيقات التدريسرية لتقنيرات المعلومرات واالتصراالت 

ودعررم أعضرراء  ،الترردريس المرتبطررة بررالتوظيف الفعررال للتقنيررات المتطررورة فرري عمليترري الترردريس

وتررردريب الطرررالب علرررى  ،هيئرررة التررردريس السرررتخدام التقنيرررات المتطرررورة فررري عمليتررري التررردريس

بمررا يمكررنهم مررن  وتروفير الرردعم الررالزم للطرالب ،االسرتخدام الفعررال للتقنيررات المتطرورة فرري الررتعلم

 .استخدام التقنيات المتطورة في التعلم

التري وضرعتها مؤسسرة : Elements of Quality Online Educationعناصر جودة التعلم اإللكتروني  .4

األمريكية الشهيرة في مجال تقديم مقررات التعلم اإللكتروني في عرام  Sloan Consortiumسلوان 

 ،فاعليرة الرتعلم: تتمثرل فري ،جرودة الرتعلم اإللكترونريوتتضمن خمسرة عناصرر رئيسرة ل ،م4,,7

إضرافة إلرى  ،ورضا أعضراء هيئرة التردريس ،وسرعة وسهولة الوصول ،وحساب العائد ـ التكلفة

 .رضا الطالب

 Accreditation & Assuring Quality inاالعتماد األكراديمي وضرمان الجرودة فري التعلريم عرن بعرد  .3

Distance Learning : أعرردها المجلررس األمريكرري العتمرراد مؤسسررات التعلرريم العررالي وهرري وثيقررة

(CHEA )Council for Higher Education Accreditation  م من منظور يحدد سربعة 7,,7في عام

 ،وتتمثررل فرري الرسررالة المؤسسررية ،أبعرراد رئيسررة لعمليررات اعتمرراد وضررمان جررودة التعلرريم عررن بعررد

ودعرم أعضراء  ،وعمليرة التردريس ،منراهج الدراسريةوال ،والمروارد المؤسسرية ،والبنية المؤسسرية

 .ومخرجات التعلم ،ودعم الطالب ،هيئة التدريس

التري أعردتها الباحررث : Quality Standards in E-Learningمعرايير الجرودة فري الرتعلم اإللكترونري  .0

م في صورة مصفوفة تتألف من تسرعة 7,,7في عام  Jia Frydenbergاألمريكية جيا فرايدنبيرج 

 ،والتقنيرة المتطرورة ،وتشرمل االلترزام المؤسسري ،حاور رئيسة لمعايير جودة التعلم اإللكترونيم

 ،وعمليرررات التررردريس ،وتطررروير المقرررررات الدراسرررية ،وتصرررميم التعلررريم ،والخررردمات الطالبيرررة

وااللترزام  ،إضرافة إلرى التمويرل ،وتقرديم المنراهج والمقرررات الدراسرية ،وأعضاء هيئرة التردريس

 .والتقويم ،ي والتنظيميالقانون

وهري معرايير مقننرة وضرعتها : Quality Assurance of E-learningضمان جودة الرتعلم اإللكترونري  .1

 European Association for(EAQAHE)الرابطررة األوربيررة لضررمان الجررودة فرري التعلرريم العررالي 

Quality Assurance in Higher Education  محراور رئيسرية وتترألف مرن عشررة  ،م3,,7فري عرام

والبنيررة  ،والمحترروى الدراسرري ،المررواد التعليميررة: لمعررايير ضررمان جررودة الررتعلم اإللكترونرري هرري

وتقيرريم الطررالب إضررافة إلررى  ،واالتصررال ،والتعرراون والتفاعليررة ،والبيئررة االفتراضررية ،التنظيميررة

خبرة أعضاء و ،والمؤهالت ،وأعضاء هيئة التدريس ،ودعم الطالب ،والقابلية للتكيف ،المرونة

 .وتوزيع الموارد المتاحة على المستوى المؤسسي ،والقيادة المؤسسية ،والرؤية ،هيئة التدريس

 Benchmarks for Success in Internet-Basedمعايير النجاح في التعليم عن بعد القائم على الويرب  .2

Distance Education : األمريكررري وهررري مجموعرررة مرررن المعرررايير المقننرررة التررري وضرررعها المعهرررد

 ،م,,,7فرري عررام Institute for Higher Education Policy( IHEP)لسياسررات التعلرريم العررالي 

من مؤشرات األداء التي تندرج تحت سبعة محاور رئيسة لمعايير نجراح التعلريم ( 73)وتتضمن 

وتصررميم؛ وتطرروير المقررررات  ،الرردعم المؤسسرري: عررن بعررد القررائم علررى شرربكة اإلنترنررت وهرري

 ،ودعرم الطررالب ،والبنيررة التنظيميرة للمقرررات الدراسرية ،والرتعلم ،وعمليتري التردريس ،الدراسرية

 .والتقويم والتقييم ،ودعم أعضاء هيئة التدريس
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وهري وثيقرة وضرعت إطرار : Dimensions of E-Learning Qualityأبعراد جرودة الرتعلم اإللكترونري  .2

متعلمررين بمؤسسررات التعلرريم العررالي عمررل مقترررح ألبعرراد جررودة الررتعلم اإللكترونرري مررن منظررور ال

: م ويتألف مرن سربعة أبعراد رئيسرية تشرمل,7,1في عام  Jung" جونج"بكوريا الجنوبية للباحث 

، والمصداقية المؤسسية، اآلليات المؤسسية لضمان الجودة، دعم أعضاء هيئة التدريس ،التفاعل

 .والنشر العلمي، المعلومات، دعم المتعلمين

الترري وضررعتها  Open eQuality Learning Standards :م اإللكترونرري المفترروحمعررايير جررودة الررتعل .3

فررري عرررام  Canadian Ministry of Higher Education( MOHE)وزارة التعلررريم العرررالي بكنررردا 

معياراً لتقييم الرتعلم اإللكترونري المفتروح مرن كرال منظروري أعضراء هيئرة (77)وتحدد  ،م3,,7

وقيمرة  ،مهرارات الرتعلم المكتسربة: تحرت ثالثرة أبعراد رئيسرة هري والطالب معراً تنردرج ،التدريس

والعائرررد مرررن وراء االسرررتثمار فررري الرررتعلم  ،الررردرجات التحصررريلية التررري يحصرررل عليهرررا الطرررالب

 .اإللكتروني

وهري مجموعرة : Quality Assurance for Online Coursesضمان جرودة المقرررات اإللكترونيرة  .,1

فرري عررام  McNaughtا مررؤخراً الباحررث األمريكرري ماكناوغيررت مررن المعررايير المقننررة الترري وضررعه

وتزودنررا بسرربعة معررايير رئيسررة لضررمان جررودة المقررررات اإللكترونيررة بمرحلررة التعلرريم  ،م7,11

تروافر نظرم دعرم ، تروافر بنيرة تحتيرة متطرورة ، التخطيط الفعرال والواضرح المعرالم: وهي ،العالي

وتقرديم  ،التردريب والتنميرة المهنيرة: بما في ذلرك)ب أو الطال ،جيدة سواء ألعضاء هيئة التدريس

تقرديم ، ؛ مد جسور قنوات اتصال جيدة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب(المعلومات المكتوبة

تطبيررق معررايير واضررحة ، التغذيررة الراجعررة بشرركل منررتظم للطررالب فرري مواقررف تعلمهررم المختلفررة 

مقرررات الدراسرية؛ التقرويم المسرتمر باالسرتعانة وإنتراج برمجيرات ال ،المعالم فيما يتعلرق بتصرميم

 .ونقاط قوة الطالب ،بمدخالت إيجابيات

مؤشررررررات ومعرررررايير ضرررررمان جرررررودة التررررردريس والرررررتعلم اإللكترونررررري بمؤسسرررررات التعلررررريم  .11

 Benchmarks & Standards for Assuring Quality Online Teaching & Learning in Higherالعرالي

Education :الباحرررث األسرررترالي أوليفرررر  التررري أعررردهاOliver  وتنررردرج تحرررت  ،م4,,7فررري عرررام

وضع خطط دقيقرة لعمليتري التردريس  :مجموعة المحاور الرئيسة التالية لجودة التعلم اإللكتروني

بيئرررة  ،الممارسرررات التدريسرررية الفعالرررة ،عمليرررات تصرررميم وإنتررراج المقرررررات الدراسرررية ،والرررتعلم

نسربة تقردم  ،وتكامرل المقرررات الدراسرية ،عة الجودة األكاديميرةالتدريس؛ العمليات الفعالة لمراج

 .ومدى رضا الطالب ،ومعدالت بقائهم في دراسة مقررات التعلم اإللكتروني ،الطالب

 National Standards for Quality Online: المعررايير الوطنيررة لجررودة المقررررات اإللكترونيررة .17

Courses لم اإللكترونرري بمرحلررة التعلرريم مررا قبررل الجررامعي الترري وضررعتها الرابطررة الدوليررة للررتع

International Association for K-12 Online Learning  وتركررز علررى جررودة  ،م3,,7فرري عررام

والتقنية  ،وتقييم الطالب ،وتصميم التعليم، المحتوى الدراسي: المكونات التالية للتعلم اإللكتروني

 .المقرر الدراسيوتقويم  ،ونظم الدعم المستخدمة ،المتطورة

-Quality Standard ISO-IEC 19796"للتعلم والتعليم والتدريب 1ـ13231معايير جودة اآليزو  .14

1 for Learning, Education & Training : الترري وضررعتها المنظمررة الدوليررة للتقنررين القياسرري

International Organization for Standardization و المعروفرة اختصراراً باسرم اآليرز(ISO)،  التري

وقد زودتنا هذه المنظمة بإطرار . م2,,7يقع مقرها الرئيس في مدينة جنيف السويسرية في عام 

 ،والتعلرريم ،المسررتخدمة فرري عمليررات الررتعلم( IT)عمررل متكامررل إلدارة جررودة تقنيررات المعلومررات 

ياغة صرر)تتمثررل فرري تحديررد المتطلبررات  ،والترردريب يتضررمن سرربعة عمليررات رئيسررة إلدارة الجررودة

والمرروارد  ،تحليررل السررياقات الخارجيررة)ترروافر الشررروط العامررة المطلوبررة  ،(األهررداف المنشررودة

واألنشررطة  ،والترردريس ،تصررميم محترروى الررتعلم)؛ التصررميم (والمجموعررات المسررتخدمة ،البشرررية
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 ،االختبار وإدخال التعديالت الالزمرة)إنتاج المحتوى الدراسي؛ واإلدخال )اإلنتاج  ،(المستخدمة

ومراجعرررة  ،واألنشررطة المطبقررة ،اإلدارة)التطبيرررق العملرري  ،(وترروفير مصررادر الررتعلم المطلوبررة

 .؛ التقويم النهائي(مستويات الجودة

التري وضرعتها إدارة ضرمان : E-Learning Quality Standardsمعرايير جرودة الرتعلم اإللكترونري  .13

 Quality Assurance Agency for Higher( QAA)جررودة التعلررريم العررالي بالمملكرررة المتحرردة 

Education  م وتركز على ستة محاور رئيسة لجودة مقرررات الرتعلم اإللكترونري1,,7في عام، 

التصرميم )التردريس  ،(الرؤية الواضرحة المعرالم والسياسرات المؤسسرية)التخطيط التربوي : وهي

وأعضراء هيئرة  ،البالطر)المروارد البشررية  ،(وإنتاج وتقديم وتقويم المحتوى الدراسري ،التعليمي

 ،والبرمجيررات ،والعترراد ،تجهيررزات البنيررة التحتيررة)؛ المرروارد اللوجسررتية (واإلداريررين ،الترردريس

 ،رضررا أصررحاب المصررالح)والتنظيميررة؛ النتررائج التعليميررة  ،؛العمليررات اإلداريررة(ونظررم الشرربكات

 (.ونظرة المجتمع

 Aspects & Criteria forالعرراليأبعرراد ومعررايير تقررويم الررتعلم اإللكترونرري بمؤسسررات التعلرريم  .10

Evaluation of E-Learning in Higher Education : وهرري مجموعررة مررن المعررايير المقننررة الترري

 Swedish National Agency for Higher(HSV)وضعتها الرابطة الوطنية السويدية للتعلريم العرالي 

Education  المررواد : وهرري ،جررودةوالترري تركررز علررى عشرررة أبعرراد رئيسررة لل ،م2,,7فرري عررام

 ،االتصررررال؛ التعرررراون ،البنيررررة التنظيميرررة والبيئررررة االفتراضرررية ،المحترررروى الدراسررري ،التعليميرررة

ترروافر الرردعم الررالزم سررواء للطررالب أو  ،والقابليررة للتكيررف ،المرونررة ،تقيرريم الطررالب ،والتفاعليررة

 ،دة المؤسسريةوالقيرا ،الرؤيرة ،مرؤهالت وخبررة أعضراء هيئرة التردريس ،ألعضاء هيئة التردريس

 .وتوزيع الموارد والمصادر المتاحة

وهرري مجموعررة مررن : Quality Assurance of E-learningضررمان جررودة الررتعلم اإللكترونرري  .11

 European( EADTU)المعايير المقننة التي وضعتها الرابطة األوربية لجامعات التعليم عرن بعرد 

Association of Distance Teaching Universities  وتزودنرا برأداة للتقيريم الرذاتي  ،م3,,7عرام فري

تتمثل فري اإلدارة  ،من مؤشرات الجودة التي تندرج تحت ستة محاور رئيسة( 44)تحتوي على 

دعررم  ،تقررديم المقررررات الدراسررية  ،تصررميم المقرررر ،تصررميم المنرراهج الدراسررية ،االسررتراتيجية

 .ودعم الطالب ،أعضاء هيئة التدريس

 Quality Criteria of Designing & Deliveringقرديم التعلريم عرن بعرد معرايير جرودة تصرميم وت .12

Distance Education : وهررري مجموعرررة مرررن المعرررايير المقننرررة التررري وضرررعتها الرابطرررة الوطنيرررة

 National Association of Distance(NADEOSA)لمؤسسررات التعلرريم العررالي بجنرروب أفريقيررا 

Education Organizations of South Africa  م تزودنررا بقائمررة شرراملة تتضررمن 2,,7فرري عررام

: محروراً رئيسرياً هري( 14)ومؤشرات جودة التعليم عرن بعرد تنردرج تحرت  ،من عناصر( 717)

ومرواد  ،تصميم المقرررات الدراسرية ،تطوير البرامج التعليمية ،المتعلمون ،السياسات والتخطيط

 ،واسررتراتيجية إدارة المرروارد البشرررية ،ودعررم المتعلمررين ،والتقيرريم ،المقرررر الدراسرري ومصررادره

ونشررررر وتررررداول  ،وضررررمان الجرررودة ،والعالقررررات التشررراركية ،والعمليرررات اإلداريررررة والتنظيميرررة

 .والمخرجات النهائية ،والنتائج ،المعلومات

 Best Practices forأفضل ممارسات البرامج اإللكترونية لمرنح الردرجات والشرهادات الجامعيرة .12

Electronically Offered Degree & Certificate Programs : التررري أعررردتها رابطرررة الواليرررات

 Western Cooperative for Education(WCET)األمريكيررررة الغربيررررة لالتصررررال التعليمرررري

Telecommunication  مرن أفضرل الممارسرات العمليرة المطبقرة ( 73)وتتضرمن  ،م2,,7في عرام

 ،السررياق: نرردرج تحررت خمسررة محرراور رئيسررة هرريفرري بيئررة الواقررع لجررودة الررتعلم اإللكترونرري ت
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ودعرم  ،ودعرم أعضراء هيئرة التردريس ،وعملية التردريس ،المناهج الدراسية ،وااللتزام المؤسسي

 .والتقييم ،الطالب

 :جـ ـ معايير جودة المقررات اإللكترونية

ت أصبحت معيارية المقررا ،مع تبني العديد من منظمات التعليم والتدريب معايير للجودة

إذ إنه من المؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد على التزام  ،والبرامج التدريبية قضية أساسية

فالمعايير المستخدمة للحكم على الجودة واالعتماد قد  ،مقرراته بمعايير جودة متفق عليها عالميًا

للمؤسسات أن والتي يجب أن يتم توضيحها حتى يمكن  ،بُنيت على ما يمكن اعتباره ممارسات جيدة

كما يمكن استخدامها من قبل المقومين الخارجيين  ،تشير إليها في إجراءات ضمان الجودة الداخلية

فالتعليم والتدريب القائم على معايير محددة لجودة مقرراته هو مفتاح التعلم  ،كمعايير للتقويم

وفي نفس (. 704 ،3,,7 ،إسماعيل)اإللكتروني وأساس المتالك مفاتيح المعرفة التكنولوجية 

أن معايير ضمان جودة المقررات تعمل على تحسين التعليم ( 0 ،,7,1)السياق يرى أبو خطوة 

كما تعمل على المراقبة والتقويم المستمر لما  ،وتحقيق الكفاءة والفاعلية في نواتج التعلم المختلفة

لمقرر مع التقليل في والتحسين المستمر ل ،وكذلك اكتشاف األخطاء وتصحيحها ،ينجز من أعمال

 .التكلفة

وقد قدمت العديد من المؤسسات والجهات التربوية تجارب جادة لتحديد معايير جودة 

م طورت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير مجموعة معايير لتقويم 1,,7ففي عام : المقررات

دمت جامعة ساحل خليج كما ق ،(ASTD, 2001)المقررات اإللكترونية غير المتزامنة على اإلنترنت 

فلوريدا مجموعة شاملة من معايير تصميم التعليم والتدريب االفتراضي التزامني على اإلنترنت 

(FGCU, 2003)،  كما قدمت جامعة وسط أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية نموذج لتقييم

مجموعة من  Blackboardكما قدمت شركة بالك بودر  ،(UCO, 2009)مقررات التعلم اإللكتروني 

المعايير الخاصة بإنتاج وتصميم المقررات اإللكترونية وفق لنظام إدارة التعلم الخاص بالشركة 

(Blackboard, 2008)،  وأصدرت منظمة كواليتي ماترزQuality Matters  م برنامجاً 4,,7عام

ع واالنتشار عملياً على الذي تمتع بقدر كبير من الذيو ،عالمياً لضمان جودة المقررات اإللكترونية

 (.Finley, 2012,49)وتوالت إصدارته بشكل مستمر ،المستوى الوطني األمريكي والمستوى العالمي

وباستقراء التجارب السابقة يالحظ أنه يوجد العديد من معايير تقويم المقررات اإللكترونية 

د على عدم وجود معايير موحدة مما يؤك ،ومكوناتها المختلفة في بيئة التعلم والتدريب اإللكتروني

كما تعد عملية تصنيف المعايير وتقسيمها نقطة اختالف كبيرة  ،وثابتة لتقويم المقررات اإللكترونية

: معايير فنية: ويمكن تقسيم معايير جودة المقررات إلى نوعان هما ،بين معظم البحوث والدراسات

 ،IEEE-LOMومعايير  ،IMSومعايير  ،SCORMKوتعتمد على التقنية البحتة مثل معايير سكورم 

؛ ومعايير AICCومعايير  ،ARIADNEومعايير أريادن  ،DUBLIN COREومعايير دبلن كور 

ومن جهة . تقوم بصياغتها مؤسسات تربوية متخصصة أو تكون نتاج دراسات وبحوث: تربوية

ل معايير شركة مث ،عن مؤسسات تهتم بإنتاج وتصميم المقررات أيضا معايير تصدر أخرى يوجد

 .Quality Mattersومعايير جودة المقررات لمنظمة كواليتي ماترز  ،BlackBoardبالك بورد 

 :لجودة المقررات اإللكترونية( QM)د ـ معايير 

نتيجة للمشكالت التي طرأت مع (QM)ظهرت معايير جودة تصميم المقررات االلكترونية 

م وجود نمطية ومعيارية في الحكم على جودة المقررات تطور التعلم اإللكتروني والتي تتمثل في عد

اإللكترونية ومن ثم عدم القدرة على الحكم على أفضل الممارسات التي يمكن تقديمها كنموذج 

وتعد من أبرز وسائل تقويم المقررات (. Aman, 2009, 19)يحتذى به في بيئة التعلم اإللكتروني 

إللكتروني من حيث االعتراف المتزايد بها سواء على اإللكترونية وضمان الجودة في التعلم ا



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

 

441 

مستوى الواليات المتحدة األمريكية أو خارجها حتى أصبحت اآلن من أكثر المعايير استخداماً في 

 (.Daniel&Uvalic-Trumbic,20013,14)مجال تقييم المقررات اإللكترونية 

 Marylandالند اإللكترونيةم حين تقدمت جامعة ميري4,,7وترجع فكرة البرنامج إلى عام 

Online  بمشروع لتمويل البرنامج الخاص بتطوير التعليم ما بعد الثانوي التابع لوزارة التعليم

وقد أظهر المشروع امكانية تطوير معايير تصميمية  ،(FIPSE)األمريكية المعروف اختصاراً بـ 

التعليمية من خالل األقران وبعد لمقررات التعلم اإللكتروني تعتمد على المراجعة بين المؤسسات 

انتهاء مدة المنحة قامت جامعة ميريالند بتحويل البرنامج إلى هيئة مستقلة ذات اعتماد ذاتي 

 (.Miner,2014,4) متخصصة في تطوير المعايير وتقديم خدمات المراجعة والتنمية المهنية

ان الجودة والتحسين وقد اعتمدت هذه المعايير على المنهج الذي يركز على البحوث لضم

هذه المعايير بانها مزيج من مبادئ ( Aman, 2009, 19)ويصف أمان  ،المستمر للتعلم اإللكتروني

وقد  ،الجودة األكاديمية وأنظمة االعتماد من خالل مراجعة األقران لمقررات التعلم اإللكتروني

ة للتطبيق من المراجعة البينية في تقديم وسيلة قابل( Kane, 2004,1)نجحت المعايير وفق تقدير كين 

 .لمؤسسات التعليم يتم من خاللها تقديم االعتماد وتطوير جودة المقررات

( QM)أن برنامج كواليتي ماترز ( Shattuck et al., 2014 ,25)ويذكر شاتوك وآخرون 

Quality Matters حول  وتتميز بالتمركز ،هو عملية لمراجعة الزمالء اآلخرين من الخبراء للجودة

واعتماد جودة  ،وهي مصممة خصيصاً بهدف ضمان ،Faculty-Centeredأعضاء هيئة التدريس 

واحداً من ( QM)يعد برنامج كواليتي ماترز  ،وبكل المقاييس. مقررات التعلم اإللكتروني والمدمج

من  حيث تمتع بقدر كبير ،أشهر البرامج الرائدة تربوياً في مجال ضمان جودة التعلم اإللكتروني

الذيوع واالنتشار على المستوى الوطني األمريكي خالل اآلونة األخيرة بسبب مدخله المقنن القائم 

وتأكيده على أهمية التحسين والتطوير المستمر لجودة التعلم  ،على مراجعة الخبراء للجودة

يتميز  Collaborativeتشاركي  Collegialوتعلم الطالب من منظور جماعي  ،اإللكتروني

 .Student Learning-Centeredوالتمركز حول تعلم الطالب  ،Continuousالستمرارية با

وقد نال البرنامج ككل والمعايير المنبثقة عنه العديد من الجوائز منها جائزة أفضل البرامج 

م وصل عدد 7,14وبنهاية عام  ،للقرن الواحد والعشرون من منظمة التعليم عن بعد األمريكية

مؤسسة ما بين جامعات كبرى وكليات مستقلة ( ,,2)عليمية المنضمة للبرنامج المؤسسات الت

ومن الدول  ،(Miner,2014,4)ومدارس ومنظمات أكاديمية من داخل الواليات المتحدة وخارجها 

العربية المنضمة للبرنامج المملكة العربية السعودية من خالل مؤسسات أكاديمية كبرى هي جامعة 

ويشير شاتوك وآخرون .وجامعة بيشة ،معة السعودية اإللكترونية وجامعة الدمامالملك خالد والجا

(Shattuck et al., 2014,26 ) أنه ووفقاً لإلحصائيات الرسمية المتاحة على موقع البرنامج في أواخر

 ،مؤسسة تعليمية( QM( )270)م؛ فقد بلغ عدد المشتركين في برنامج كواليتي ماترز 7,14عام 

وطبقت معايير البرنامج في إجراء عمليات رسمية مقننة  ،من األفراد المشتركين( ,11)فضالً عن 

من أعضاء هيئة تدريس المقررات ( 72201)كما اجتاز  ،مقرراً دراسياً ( 4332)لمراجعة جودة 

 .ومقررات التنمية المهنية للبرنامج ،اإللكترونية بنجاح البرامج التدريبية

( QM)أن قائمررة معررايير برنررامج كررواليتي مرراترز ( Woods,2014,4 &Dexter)كمررا أوضررح هررول

وتحديرداً مقارنرةً بإطرار عمررل  ،تتمترع بميرزة رئيسرة تجعلهرا فعالرة تربويراً تتمثرل فرري أنهرا أكثرر شرموالً 

وقابليررة للتطبيررق العملرري علررى المقررررات  ،فضررالً عررن كونهررا أكثررر تحديررداً  ،مجتمعررات االستقصرراء

 .فصلاإللكترونية الفردية بشكل من

أن البرنررامج يتميررز ( Pollacia & McCallister, 2009, 156)ويؤكررد بوالسرريا ومكاليسررتر 

أو  ،بدالً من التركيز على تقرديمها للطرالب Course Designبالتركيز على تصميم المقررات الدراسية 
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ترز أن برنرامج كرواليتي مرا( Budzick, 2014,19)كمرا يررى بودزيرك .التركيز علرى محتواهرا الدراسري

(QM ) يزودنا بنموذج تربوياً متكامل لضمان الجودة في تصميم مقررات التعليم اإللكتروني يتضرمن

 : ثالثة مكونات رئيسة هي

-Facultyنموذج متمركز حول أعضاء هيئة التدريس لمراجعة الزمالء مرن الخبرراء اآلخررين  .1

Centered Model for Peer Review لجودة المقررات اإللكترونية. 

للمتخصصرين  Training & Professional Developmentوالتنميرة المهنيرة  ،ديم برامج التردريبتق .7

 .المهنيين في مجال التعلم اإللكتروني

التي تتضمن العديد مرن المعرايير  Rubricsتقديم مجموعة متنوعة من قوائم قواعد تقدير األداء  .4

 .لكترونية من منظور الجودةوالتخصصية التي توجه عمليات تصميم المقررات اإل ،العامة

بشركل أساسري علرى دعرائم ( QM)هذا وترتكز عمليات تطبيق معايير برنرامج كرواليتي مراترز 

 :فيما يلي( Shattuck et al., 2014 ,25)أربعة مبادئ رئيسة يوضحها شاتوك وآخرون 

مروذج يركز علرى تطبيرق ن( QM)بمعنى أن برنامج كواليتي ماترز : Continuous االستمرارية .1

مستدام للتطوير بهدف تمكرين كافرة المقرررات اإللكترونيرة مرن الوفراء بالمعرايير المحرددة سرلفاً 

ال ينظررر إلررى الجررودة ( QM)يالحررظ أن برنررامج كررواليتي مرراترز  ،وفرري هررذا اإلطررار. للجررودة

ولكنه ينظر إليهرا بردالً مرن ذلرك علرى أنهرا تمثرل الوصرول إلرى معردالت  ،باعتبارها شيئاً كامالً 

 .داء أفضل من جيدة على كافة المستوياتأ

يعررد باألسرراس عمليررة ( QM)بمعنررى أن تطبيررق برنررامج كررواليتي مرراترز : Collegial الجماعيررة .7

 .وفرق العمل المؤلفة أساساً من أعضاء هيئة التدريس ،جماعية تعتمد على تكوين مجموعات

عمليرة تفاعليرة نشرطة ذات  (QM)بمعنى أن برنامج كواليتي مراترز : Collaborative التشاركية .4

 .وليس التقويم وضمان االلتزام بالمعايير فقط ،طابع دائري هدفها األساسي هو التشخيص

بمعنرررى أن معرررايير برنرررامج : Faculty-Centeredness التمركرررز حرررول أعضررراء هيئرررة التررردريس .3

كررواليتي مرراترز صررممت باألسرراس بهرردف االسررتفادة مررن خبرررات أعضرراء هيئررة الترردريس فرري 

ومرردى مسرراهمتها فرري االرتقرراء بررتعلم  ،وتقررويم جررودة تصررميم المقررررات اإللكترونيررة ،جعررةمرا

 . الطالب

بميزة إضافية هامة هي تحديث محتوياتهرا ( QM)وتتمتع قائمة معايير برنامج كواليتي ماترز  

 ،(م7,14ـر  م0,,7)ما بين عامي  بشكل روتيني مستمر حيث أعدت منها أربعة إصدارات مختلفة

عمليررة التحررديث عررادة فرري ضرروء النتررائج الترري يررتم الحصررول عليهررا باسررتمرار مررن مراجعررات  وتررتم

فتحترررروي مراجعرررة األدبيررررات السررررابقة إلصرررردار عررررامي   ،األدبيرررات التربويررررة السررررابقة ذات الصررررلة

 ,,1على ما يزيد عن ( QM)من قائمة المعايير المقترحة لبرنامج كواليتي ماترز ( ,2/7,1,,7)

بينمررا اعتمرردت مراجعررة أدبيررات إصرردارها التررالي لعررامي  ،(Maryland Online, 2008)مقالررة بحثيررة 

هذا وقد نشرت المنظمة األصدر الخرامس واألخيرر   ،مقالة بحثية ,10على قرابة ( 7,11/7,14)

ولقررد زودنرا برنررامج كررواليتي مرراترز .Woods & (Dexter, 2014, 4)) (7,13)مرن المعررايير بترراري  

(QM )ومرا يررتبط بهرا  ،وقواعد تقردير أداء جرودة الرتعلم اإللكترونري ،وعة من المعاييربمجموعة متن

 :وتقويم الجودة شملت ما يلي ،من عمليات متنوعة لمراجعة

  معايير لمؤسسات التعليم العاليQM Higher Education Rubric. 

  الجرامعي بمرحلة المدارس الثانوية من التعلريم مرا قبرل( 17ـ 1)معايير الصفوف الدراسيةK–

12 Secondary Rubric (Grades 6–12) التي تم نشرها بداية من اإلصدار الثاني للبرنامج. 

  معايير ناشري التعليم العاليHigher Education Publisher Rubric. 
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  معايير ناشري التعليم ما قبل الجامعيK–12 Publisher Rubric. 

 والمهني  ،معايير التعليم المستمرContinuing & Professional Education Rubric. 

بمثابة األداة الرئيسة المقننة  Rubric (QM)هذا وتعد قائمة معايير برنامج كواليتي ماترز 

للبرنامج التي تحدد بدقة أفضل الممارسات الواجب إتباعها في التصميم التعليمي للمقررات 

م 7,13اإلصدار الخامس الصادر عام  وتتكون أداة القياس كما في. اإللكترونية من منظور الجودة

وأهداف التعلم أو  ،من ثمانية معايير عامة تتمثل في األجزاء التمهيدية ومقدمة المقرر الدراسي

 ،وأنشطة المقرر الدراسي وتفاعل المتعلم ،والمواد التعليمية المستخدمة ،والتقييم والقياس ،كفاياته

 ويشترط تحقق عملية االتساق. مكانية وسهولة الوصولوإ ،ودعم المتعلم ،وتقنيات المقرر الدراسي

Alignment  بين المعايير من المعيار الثاني حتى المعيار السادس بشكل يضمن تحقيق مخرجات

معياًرا محدد أو مؤشر أداء ( 34)ويندرج تحت المعايير العامة الثمانية  ،التعلم المنشودة للطالب

 :فرعي تصنف ضمن ثالث فئات كما يلي

 ألية توزيع نفاط تقييم معايير الكوالتى ماترز حسب أهميتها( 1)دول ج

 قيمة المعيار عدد المعايير لهذه الفئة درجة أهمية المعيار

 درجات 4  71 أساسي

 درجتان  13 مهم جًدا

 درجة واحدة  2 مهم

 درجة33 معياًرا 34 اإلجمالي
 

ام المقرر لجميع المعايير التي قيمتها ويشترط لحصول المقرر اإللكتروني على االعتماد إتم

حيث أن عدم إتمام معيار واحد من هذه الفئة يؤجل حصول المقرر  ،معياراً ( 71)نقاط وعددها ( 4)

كما يشترط الحصول على مجموع ال يقل عن .على االعتماد لحين تحسين ذلك الجانب وإعادة تقييمه

ال )أو ( كل الدرجة)البرنامج قد أقر نظام ف ،درجة بعد إضافة درجات باقي المعايير30من  21

كنظام للتقويم فإما أن يحصل المقرر على درجة المعيار كاملة إذا توفرت فيه المؤشرات ( شيء

وتتم عملية .بمعنى عدم إمكانية تجزئة درجة كل معيار ،أو يعتبر المعيار غير كامل% ,2بمعدل 

يم المقرر للبرنامج من خالل المؤسسة المشتركة المراجعة واالعتماد للمقررات وفق نظام يشمل تقد

والفريق  ،وتشكيل فريق من ثالثة مراجعين معتمدين من البرنامج بعد اجتيازهم التدريب المطلوب

يمثل مجموعة من المدرسين الخبراء في مجال التدريس اإللكتروني أحدهم على األقل ال ينتمي 

 ،د المتخصصين في نفس مجال المقرر التعليميللمؤسسة التي تقدم المقرر وتضم من بينهم أح

 ,QM)البرنامج وتتضمن النسخة الخامسة من  ،ويرأس الفريق أحد أعضائه الثالثة كرئيس للفريق

 ,Shattuck et al., 2014)مراجعة منهجية متكاملة األركان وقد ذكر شاتوك وآخرون  عملية( 2014

 : أنها تتألف من خمس خطوات كما يلي( 29
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 خطوات عملية مراجعة مقرر باستخدام كوالتي ماترز ( 1)شكل 

 : وتتضمن Research & Analysisالبحث والتحليل  .1

 واألدبيات السابقة ذات الصلة ،إجراء مراجعة شاملة لنتائج الدراسات. 

  كواليتي ماترز"مراجعة األدبيات السابقة لبرنامج( "QM.) 

 والحصول منهم على التغذية  ،ى مستخدمي البرنامجتطبيق االستبيانات المسحية عل

 .الراجعة

 تحليل البيانات المتاحة عن مراجعة المقررات الدراسية للتعلم اإللكتروني أو المدمج. 

 : وتتضمن Committee Selectionاختيار لجنة المراجعة  .7

 واستمارات ترشيح أعضاء لجنة المراجعة ،إرسال رسائل . 

 ضاء لجنة المراجعة على معايير واضحة تتمثل في االستعانة االعتماد في اختيار أع

 . وتمثيل كافة شرائح وفئات المستخدمين ،بأعضاء هيئة تدريس أكفاء من ذوي الخبرة

 تشكيل لجنة المراجعة الرئيسية . 

 وفرق ومجموعات العمل الفرعية ،تشكيل اللجان . 

 :نوتتضمProfessional Development (PD )التنمية المهنية  .4

 مراجعة كافة أجزاء منهج البرنامج في التنمية المهنية. 

 عداد الميسرين الذين يشرفون على التطبيق العملي . 

 عقد جلسات ورش عمل تحديث معايير البرنامج. 

 إذا ما اقتضت الضرورة ذلك -ومقررات أخرى جديدة للتنمية المهنية  ،تصميم برامج. 

 : وتتضمن Review Processالقيام بعملية المراجعة  .3

 مراجعة معايير تقويم جودة نظم إدارة المقررات اإللكترونية. 

 وبطاقات مالحظة وتقويم المقررات الدراسية ،مراجعة قوائم فحص. 

  إذا ما اقتضت الضرورة ذلك -مراجعة السياسات المتبعة في ضمان الجودة . 
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 :وتتضمن Communicationنشر وتعميم نتائج عملية المراجعة  .0

 افة المعلومات اإللكترونية المتاحة عن معايير البرنامج على شبكة اإلنترنتتحديث ك . 

 ومن منظور مستدام ،التأكد من تحديث كافة بيانات البرنامج بشكل دوري مستمر. 

 وطرحها  ،وغير ذلك من الوثائق األخرى ذات الصلة ،نشر بطاقات المعايير الجديدة

 .للتداول رسمياً 

شل المقرر في االعتماد فجميع المقررات التي تقدم للمراجعة إما إن ويرفض البرنامج فكرة ف

وفي هذه الحالة يطلب من المراجعين تقديم التغذية  ،تحصل على االعتماد من أول مراجعة أو ال

حيث يتم منح مطور المقرر بالتنسيق مع رئيس  ،الراجعة الالزمة لتحسين المعيار التي بها خلل

 .للتحسين ثم يعاد التقييم حتى يحصل المقرر على االعتمادالفريق المدة الكافية 

هذا وقد حظيت عملية المراجعة للبرنامج بالقبول لدى الكثير من األوساط األكاديمية حيث 

وفي هذا السياق يؤكد (.Aman, 2009, 13)أكثر أساليب مراجعة األقران معيارية ومصداقية  اعتبرت

يتمكن أي من المقررات الدراسية اإللكترونية من الوفاء بتوقعات أنه لكي ( Little, 2009,383)ليتل 

والحصول على ترخيصه الرسمي المطلوب؛ يجب على هذا المقرر  ،برنامج كواليتي ماترز

 .من معاييره المختلفة% 20الدراسي الوفاء بما ال يقل عن 

 :الدراسات السابقة 

الباحثين على التطرق للعديد من  ،تربويةشجع انتشار استخدام التعلم المدمج في المؤسسات ال

دراسة استهدفت تصميم استراتيجية ( 7,17)القضايا المتعلقة بهذا المولود الجديد فقد قدم الشرقاوي

مقترحة لتطوير التعليم المدمج في ضوء الشبكات االجتماعية لتنمية مهارات تصميم ونشر المقرر 

التربية وتوصلت إلى فاعلية التعلم المدمج في تنمية اإللكتروني لطالب الدراسات العليا بكليات 

من جانب آخر هدفت دراسة .الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية

إلى تصميم برنامج قائم على التعلم المدمج إلكساب مهارات صيانة األجهزة ( 2,,7)رشا هداية 

ت إلى فاعلية البرنامج القائم على التعلم المدمج في تنمية التعليمية لدى طالب كلية التربية وتوصل

وقد تشابهت دراسة العجرمي . الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات صيانة األجهزة التعليمية

حيث استهدفت التعرف على فاعلية التعلم المدمج في تنمية ( 2,,7)مع دراسة رشا هداية (7,14)

طالب قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى وتوصلت إلى مهارات صيانة الحاسب األلي لدى 

فاعلية البرنامج القائم على التعلم المدمج في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات صيانة 

 .الحاسب األلي

دراسة استهدفت تصميم بيئة تعليمية قائمة على ( 3,,7)بينما قّدمت منى الجزار وعصر

مية مهارات استخدام نظم إدارة بيئات التعلم اإللكترونية لدى أعضاء هيئة نمط التدريب المدمج لتن

التدريس وتوصلت إلى فاعلية بيئة التدريب المدمج في تنمية مهارات استخدام نظم إدارة بيئات 

فقد سعت للتعرف على أثر اختالف ( 7,17)أما دراسة محمود وآخرون .التعلم اإللكترونية

التعلم المدمج على أداء طالب تكنولوجيا التعليم لمهارات تصميم  مستويات الدمج في برامج

المقررات اإللكترونية وتوصلت نتائجها إلى أن التعلم المدمج له فاعلية أكبر من التعلم اإللكتروني 

وفي نفس السياق هدفت دراسة محمد . الكلي في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية

امج تدريبي قائم على التعلم المدمج لتنمية مهارات إنتاج المحتوى إلى فاعلية برن( 7,11)

اإللكتروني لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء معايير الجودة وتوصلت إلى فاعلية البرنامج 

 .في تنمية مهارات إنتاج المحتوى اإللكتروني
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معايير كواليتي من جانب آخر أدى انتشار تقييم المقررات اإللكترونية في ضوء برنامج 

وكونها هي المعايير األكثر  ،لجودة تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية Quality Mattersماترز 

إلى تشجيع العديد من الباحثين والمؤسسات التربوية على  ،تركيز على جوانب التصميم واإلنتاج

لمتعلقة بهذا المولود المستوى الوطني األمريكي وحول العالم على التطرق للعديد من القضايا ا

الجديد فقد تعددت الدراسات التي اهتمت بهذه المعايير ويرجع ذلك إلى اختالف زاوية الرؤية التي 

التي ( Woods &Dexter,2014)ومن تلك الدراسات دراسة وودز ودكستر  ،تم تناولها من خاللها

مليًا في تحسين جودة المواد توصلت إلى أن تطبيق قائمة معايير برنامج كواليتي ماترز قد ساعد ع

ووفقاً لـنتائج دراسة جونسون . والمصادر التعليمية للمقررات اإللكترونية في إدارة األعمال

ودراسة جارزا ـ  ،(Senge, 2006)ودراسة سينج  ،(Johnson & Weinstein, 2004)ووينشتاين 

تتميز بأنها تستعين بالمبادئ  ترزفإن قائمة معايير برنامج كواليتي ما( Garza-Mitchell, 2010)ميتشل

وبأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في تصميم المقررات اإللكترونية على نحو يسهم  ،المقننة تربوياً 

 ,Sung & Mayer)في الوقت نفسه الذي أكد فيه سونج وماير  ،في االرتقاء بمخرجات تعلم الطالب

ونجاحهم الدراسي بمقررات التعلم  ،على دورها في رفع مستويات رضا الطالب( 2012,473

 .اإللكتروني

بتوثيق دقيق لالستخدامات العملية األخرى ( Moore, 2011)في حين زودتنا دراسة مور 

وتقويم جودة المقررات  ،لقائمة معايير كواليتي ماترز في أغراض أخرى بخالف مراجعة

وسيتون هول  ،Miami Universityأبرزت الدراسة استخدام جامعتي ميامي  ،فمثالً . اإللكترونية

Seton Hall University أو مراجعة المقررات  ،األمريكيتين لهذه المعايير المقننة في تصميم

 & Legon)أن دراسة ليجون ورونيون  وعلى الجانب اآلخر يالحظ. اإللكترونية القائمة على الويب

Runyon, 2007)،  ودراسة ليجون وآخرون(Legon et al., 2007 ) تشير إلى توافر قدر محدود من

األدلة البحثية الدامغة علمياً التي تكشف عن تمتع هذه المعايير المقننة بتأثير إجمالي في رفع 

( Miner, 2014)فقد توصلت نتائج دراسة مينر ،أو رضاهم عن عملية التعلم ،مستويات تعلم الطالب

لم يسهم في االرتقاء بمستويات  إلى أن الحصول على شهادة برنامج معايير الكوالتي مترز

 .ولم يحسن من رضا الطالب أو معدل إكمالهم للمقررات ،التحصيل الدراسي

دراستين ( Swan et al., 2012)وسوان وآخرون ،(Hall, 2010)وفي نفس المسار أجرى هول 

ج وبين تطبيق نموذ ،هامتين ربطتا على نحو وثيق بين استخدام معايير برنامج كواليتي ماترز

 ,.Garrison et al)لـجاريسون وآخرون Communities of Inquiry (CoIs )مجتمعات االستقصاء 

 ،Social Presenceالحضور االجتماعي : الذي يتألف من ثالثة مكونات رئيسية هي( 2000

وتوصلت Teaching Presenceوالحضور التدريسي  ،Cognitive Presenceوالحضور المعرفي 

استخدام كليهما في تصميم المقررات اإللكترونية قد أسهم في رفع مستويات  الدراستين إلى أن

 .مخرجات المقررات

 ،(Cleary, 2001)تؤكد الدراسات السابقة التي أجراها مؤخراً كل من كليري ،وبشكل إجمالي

 ,Jung & Latchem)وجونج والتشيم  ،(Moore, 2011)ومور  ،(McFarlane, 2011)وماكفارالني 

على مساهمة تطبيق معايير برنامج كواليتي ماترز في تصميم مقررات التعلم اإللكتروني في ( 2012

 .وهو ما يعد بدوره مؤشر غير مباشر على التعلم الفعال ،تحسين مستويات رضا الطالب

فقد تمخضت نتائج تطبيق معايير ( Finley & Maslak, 2006)ووفقاً لدراسة فينلي وماسالك 

اترز باستخدام عملية مراجعة الزمالء من الخبراء التربويين الثنين من المقررات برنامج كواليتي م

الدراسية لتخصص علم النفس عن المساهمة على نحو بارز في تقليل تساؤالت الطالب حول أدوات 

من جانب أخر كشفت نتائج ، وتحسين مستويات رضاهم عن التعلم ،اإلبحار والتجول المستخدمة

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات رضا ( Aman, 2009)دراسة أمان 
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عند األخذ بعين االعتبار تأثير عدد من  الطالب عن التعلم عند استخدام معايير كواليتي ماترز

 ،شعور الطالب باألريحية عند دراسة مقررات التعلم اإللكتروني: مثل ،المتغيرات المختارة

ولكن لم تكشف ، وعدد المقررات اإللكترونية المقدمة للطالب ،والجنس ،والنوع ،والمرحلة العمرية

الدراسة بالمقابل عن أي فروق ذات داللة إحصائية في معدالت بقاء أثر التعلم نتيجة الستخدام 

 .معايير البرنامج

عن مساهمة هذه ( Dietz-Uhler et al., 2007)وكشفت دراسة أخرى لـديتز ـ أوهلر وآخرون 

واستمرار الطالب في دراسة المقررات  ،المقننة في زيادة معدالت بقاء أثر التعلم المعايير

 ,.Harkness et al)وزودتنا دراسة أخرى تالية لـهاركنيس وآخرون %(. 30)اإللكترونية بنسبة 

 ببيانات أولية تشير إلى بيانات بحثية أولية تشير إلى مساهمة معايير برنامج كواليتي ماترز( 2011

اجعة جودة المقررات اإللكترونية في تقليل أعداد الطالب الذين يتسربون أو ال يكملون لمر

وانخفضت نسب رسوبهم  ،مقرراتهم الدراسية في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه معدالت النجاح

إلى دور معايير ( Legon et al., 2007)وفي نفس السياق تشير نتائج دراسة ليجون وآخرون .الدراسي

لمراجعة جودة المقررات الدراسية في تحسين مستويات التحصيل الدراسي  ج كواليتي ماترزبرنام

 .واالرتقاء بأنشطتهم في التعلم ،للطالب

ومن خالل ، و يتبين من خالل استعراض الباحثين للدراسات السابقة المتعلقة بالتعلم المدمج

افها ونتائجها فاعليته في تنمية استقراء بعض المناهج المستخدمة في تلك الدراسات وبعض أهد

المهارات المتعلقة بتصميم المقررات اإللكترونية وتختلف هذه الدراسة عنها في التركيز على 

كما أن الكثير منها لم يعتمد على ، تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير الكوالتي مترز

ن جهة أخرى تضاربت الدراسات السابقة م، مبادئ التصميم التعليمي في تصميم البرنامج التدريبي

وهذه الدراسة تحاول  ،التي تطرقت لفاعلية تصميم المقرر اإللكتروني وفق معايير الكوالتي مترز

التعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح المبني على أسس التصميم التعليمي للتعلم المدمج 

 .في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية

 :فروض الدراسة

حاولت الدراسة التحقرق مرن صرحة هرذه  ،بناًء على مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأدبياتها

 :الفروض

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  .1

كترونية في في االختبار التحصيلي لبعض الجوانب المعرفية لمهارات تصميم المقررات اإلل

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

بين متوسطي درجات أفراد عينة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  .7

الدراسة في إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية 

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)تي ماترز في ضوء معايير جودة الكوال

بين متوسطي درجات أفراد عينة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  .4

الدراسة في الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة 

( ADDIE)تصميم التعليم طبقا ًلكل محور من محاور النموذج العام ل( QM)الكوالتي ماترز 

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  .3

في الجوانب األدائية لمهارات تصميم اإللكترونية في إجمالي كل معيار من المعايير الثمانية 

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)نية األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترو
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 : إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:   

نظًرا لطبيعة هذه الدراسة فقد استخدم المنهج الوصفي التحليلري لتحليرل محتروى قائمرة معرايير 

والمررنهج الوصررفي المسرحي لتحديررد قائمررة مهررارات تصررميم المقررررات  ،(QM)جرودة الكرروالتي مترررز 

واسرتخدم  ،(QM)عضاء هيئة التدريس في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز اإللكترونية الالزمة أل

المنهج الوصفي المعتمد على أسرلوب االستقصراء والتحليرل لتحديرد التصرميم التعليمري المناسرب لبنراء 

برنررامج الترردريب القررائم علررى الررتعلم المرردمج؛ فرري حررين اسررتخدم المررنهج التجريبرري الررذي يقرروم علررى 

ويعتمرد هرذا التصرميم علرى ( Pre –Test, Post-Test Design)ريبري القبلري ـ البعردي التصرميم شربه التج

البرنرامج )ثم يقاس تأثير المتغير المسرتقل  ،مجموعة تجريبية واحدة؛ بحيث يتم اختبارها اختباًرا قبليا

فرررق بررين ويرردل ال ،ثررم اختبارهررا اختبرراًرا بعررديًا ،عليهررا( الترردريبي المقترررح القررائم علررى الررتعلم المرردمج

تنميرة المهرارات )التطبيقين لندوات على األثر الذي تركره المتغيرر المسرتقل علرى المتغيررات التابعرة 

 (.المعرفية واألدائية لتصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير الكوالتي ماترز

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ع أعضراء هيئرة التردريس بفررع شرمل مجتمعهرا جمير ،بناًء على حدود الدراسة المرذكورة سرابقًا

بنرراء علررى  ،عضررًوا( 217)وبلررغ العرردد اإلجمررالي لمجتمررع الدراسررة  ،جامعررة الملررك خالررد فرري بيشررة

إحصرررائية شرررؤون أعضررراء هيئرررة التررردريس بالجامعرررة للفصرررل الدراسررري الثررراني مرررن العرررام الجرررامعي 

يمارسرون  ممن من أعضاء هيئة التدريس( 72)اختار الباحث عينة قصدية بلغت  ،هـ1343/1340

والذين اجتازوا الدورات التدريبية األساسية للتعامرل مرع نظرام إدارة الرتعلم الربالك  ،التعلم اإللكتروني

 .Blackboardبورد 

 متغيرات الدراسة:   

يعررد المتغيررر المسررتقل فرري هررذه الدراسررة هررو البرنررامج الترردريبي المقترررح القررائم علررى الررتعلم  

لمهرارات تصرميم ( واألدائيرة ،الجوانرب المعرفيرة) ات التابعرة فري تنميرة بينما تتمثرل المتغيرر ،المدمج

المقرررات اإللكترونيررة لردى أعضرراء هيئررة التردريس بجامعررة الملرك خالررد فرري ضروء معررايير الكرروالتي 

 .ماترز

 الدراسة أدوات: 

ويمكن تلخريص الخطروات التري مررت  ،لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام العديد من األدوات

 : عملية إعدادها فيما يليبها 

 (:QM) قائمة مهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز: أوال

إن عملية بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية فري ضروء معرايير 

كترونيرة؛ لرذا سرعى الباحثران جودة الكوالتي مترز يتطلب بناء قائمرة بمهرارات تصرميم المقرررات اإلل

وقد مر إعداد قائمة المهارات بعدة خطروات قبرل أن تظهرر بصرورتها  ،إلى بناء قائمة بتلك المهارات

 :يمكن تلخيصها في الخطوات التالية ،النهائية

 : الهدف العام لقائمة المهارات .2

ألعضراء هيئرة  هدفت هذه القائمرة إلرى تحديرد مهرارات تصرميم المقرررات اإللكترونيرة الالزمرة

 .(QM)التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز

 : مصادر بناء قائمة المهارات .1



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

 

442 

 :تم إعداد هذه القائمة في ضوء عدد من المصادر من أهمها

مراجعة األدبيات والبحوث والدراسات التي اهتمت بإنتاج وتصميم المقررات اإللكترونية في  -

ودراسة أمان ، (Shattuck et al., 2014)ي مترز مثل دراسة شاتوك وآخرون معايير الكوالت

(Aman, 2009.)  

كواليتي "قائمة المعايير الرئيسية وقائمة المعايير الفرعية ومؤشرات أداء معايير برنامج  -

 (.QM, 2014)لجودة تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية  Quality Matters" ماترز

ال سيما المختصين في تصميم وإنتاج المقررات  ،ي مجال تقنيات التعليمآراء المختصين ف -

 .اإللكترونية

  :قائمة المهارات صياغة .4

 :تم صياغة القائمة في ضوء محورين أساسين هما

لجودة تصميم  Quality Matters" كواليتي ماترز"مؤشرات أداء معايير برنامج  :المحور ألول

 ،الفرعية( 34)وتم تحديد المهارات الالزمة لكل معيار من المعايير  ،وإنتاج المقررات اإللكترونية

 .مقسمة على المعايير الثمانية األساسية

والذي يعد أكثر نماذج التصميم  ،ADDIEالنموذج العام لتصميم التعليم  :المحور الثاني

عه في كثير من وتتشابه م ،وتعتمد عليه العديد من نماذج التصميم التعليمي ،التعليمي استخداماً 

كما يتسم بالمرونة التي  ،السمات مع وجود بعض االختالفات في دمج أو تفصيل بعض المراحل

لذا فقد تم اختيار  ،تجعل من السهل استخدامه في تصميم العديد من المنتجات التعليمية على اختالفها

 ،مرحله من مراحله الخمسوتم تحديد المهارات الالزمة في كل  ،هذا النموذج لبناء قائمه المهارات

 .مهارة( 34)ثم توصل الباحثان إلى قائمة تضمنت في صورتها األولية 

  :قائمة المهارات صدق .4

للتحقق من صردق قائمرة المهرارات تُركرت للمحكمرين حقرل فري نهايرة كرل محرور إلضرافة مهرارات    

لرك المهرارة مرن وترم وضرع أمرام كرل مهرارة ثرالث خيرارات تبرين درجرة أهميرة ت ،أخرى غير مدرجة

ومدى  ،ومدى اتساق المهارة مع المعيار التابعة له( منعدمة ،متوسطة ،كبيرة)وجهة نظر المحكمين 

واقتراح التعرديالت الالزمرة  ،ومدى وضوح صياغة المهارة ،صحة اتساق نوع المهارة مع محورها

مرن المحكمرين فري  وبعد إعداد القائمة تم عرضرها فري صرورتها األوليرة علرى مجموعرة ،على القائمة

تقنيررات التعلرريم والررتعلم اإللكترونرري؛ وذلررك لمراجعتهررا وإجازتهررا فرري ضرروء معررايير جررودة الكرروالتي 

فراقترحوا بعضراً مرن التعرديالت المتعلقرة بتصرحيح   ،ADDIEوالنمروذج العرام لتصرميم التعلريم  ،مترز

 ،ياغة بعرض المهراراتوإعادة صر ،نوع بعض المهارات ضمن محاور النموذج العام لتصميم التعليم

 .لتصل القائمة إلى شكلها النهائي ،وقد تم إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون

  :لقائمة المهارات الصورة النهائية .4

أصبحت القائمة في صورتها النهائية صالحة  ،بعد االنتهاء من ضبط قائمة المهارات

توزيع مفردات قائمة ( 7)ويوضح الجدول . ( 1)مهارة كما في الملحق ( 34)لالستخدام ومتضمنة 

والمعايير الرئيسية لبرنامج  ،ADDIEمحاور النموذج العام لتصميم التعليم : المهارات على كل من

 لجودة تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية Quality Matters" كواليتي ماترز"
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 توزيع مفردات قائمة المهارات في صورتها النهائية(: 7)جدول

 محاور النموذج العام لتصميم التعليم  
اإلجمال

المعايير الرئيسية لبرنامج كواليتي ماترز   ي

Quality Matters 

ل
حلي
الت

يم 
صم

الت
ر 
وي
ط
الت

 

يذ
نف
الت

يم 
قو
الت

 

 77 , , 3 ,1 2 .ونظرة عامة عنه ،تقديم المقرر المعيار األول

 11 , , 4 2 , .أهداف وكفايات التعلم المعيار الثاني

 14 3 , 7 1 1 .التقييم والقياس لمعيار الثالثا

 3 , 4 0 1 , .المواد والمصادر التعليمية المعيار الرابع

 ,1 , 1 1 1 7 .أنشطة تفاعل المتعلم المعيار الخامس

 3 , 4 7 3 , .تقنيات المقرر المعيار السادس

 2 , , 0 4 , .دعم المتعلم المعيار السابع

 11 , 4 2 1 , .لوصول واالستخدامسهولة ا المعيار الثامن

 34 3 ,1 73 43 11 اإلجمالي

 نموذج تصميم البرنامج التدريبي المقترح : ثانيًا

فمرن خرالل المراجعرة األدبيرة   ،برزت الحاجرة القترراح النمروذج مرع تحديرد مشركلة الدراسرة

ى منهجيرة توفرق برين حراول الباحثران الوصرول إلر؛ للكثير من نماذج التصميم التعليمري للرتعلم المردمج

تصميم التدريب من جهة و تطوير برامج التعلم المدمج التدريبيرة التري تعتمرد أسرلوب التردريب الرذي 

فالنموذج المقتررح يقروم علرى إمكانيرة  ،يجمع بين التدريب التقليدي وجهًا لوجه والتدريب اإللكتروني

افر لرديها المهررارات التقنيرة الالزمررة مرن خررالل جهرود فرديرة تتررو  ،تطروير بيئرة تدريبيررة عاليرة التقنيررة

مع مراعراة تقردير الحاجرة الفعليرة لتطروير هرذا النروع   ،لتصميم بيئة تدريبية قائمة على التعلم المدمج

 .من البرامج

 ,ADDIE( )Analysis, Design)ويؤكد النموذج المقترح على المنهجية العامة لتصميم التعليم 

Development, Implement, Evaluation)،   وال يخرررج عررن إطارهررا إال فرري تفاصرريل ثانويررة اقتضررتها

افتراضات المزاوجة بين نماذج تصميم التدريب و التعليم الصفي ونماذج تطوير المنتجرات التعليميرة 

للوصول إلى منهجية يمكن من خاللها تطوير برامج تدريبية قائمة علرى الرتعلم المردمج ذات كفراءة و 

 : مراحل التصميم في النموذج المقترح( 7)شكل ويوضح ال. فاعلية عالية
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نموذج التصميم التعليمي للمقررات اإللكترونية في بيئة التعلم ( : 1)شكل 

 المدمج
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  :أ ـ مرحلة التحليل

 : وتتضمن تحليل العناصر األربعة الرئيسة التالية

وعددهم  ،من حيث قدراتهم وسلوكهم المدخلي ومهاراتهم وميولهم :تحليل خصائص المتعلمين .1

 ،يهم كفايات تمكنهم من الدراسة عبر بيئة التعلم اإللكترونيةفيجب أن تتوافر لد ،في المقرر

باإلضافة لتوافر الدافعية للتعلم  ،كمهارات استخدام الحاسب واإلنترنت والبريد اإللكتروني

 .عبر اإلنترنت

من حيث قدراتهم ومهاراتهم التقنية وميولهم للتعامل مع البيئة  :تحليل خصائص المعلمين .7

 ،ومهارات تحويل المحتوى التعليمي التقليدي الى محتوى رقمي ،نيةالتعليمية اإللكترو

 . وأدوات القياس والتقويم ،ومهارات تصميم وإدارة األنشطة اإللكترونية

والتي تتضمن تحديد األهداف العامة والخاصة لكل  :تحليل أهداف وخصائص المادة الدراسية .4

ة دقيقة عما يريد المعلم أن يحققه تُعبر بصور ،وحدة من وحدات المقرر في عبارات عامة

 .مع تحديد الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية في المقرر ،من تدريسه لهذا المقرر

  ،Hardwareحيث يتم تحديد المتطلبات المادية  :تحليل خصائص البيئة التعليمية اإللكترونية .3

والالزمة  ،مع هذه البيئةالتي يحتاجها المعلم للتعامل  Softwareوالمتطلبات غير المادية 

ودراسة  ،باإلضافة لتحديد السرعة المناسبة لالتصال باإلنترنت ،إلنتاج المحتوى الرقمي

 ،من حيث نوعية الملفات التي يمكن استخدامها ،كافة إمكانيات بيئية التعلم اإللكترونية

وأساليب  وطرق ،وأدوات التواصل مع الطالب ،وأدوات التفاعل المتزامن وغير المتزامن

 .التقييم داخل هذه البيئة

  ب ـ مرحلة قياس مدى المالءمة للتعلم المدمج

وتتضمن تلك المرحلة تحديد مدى إمكانية تطبيق التعليم المدمج من خالل مقارنة خبرات 

ومهارات المتعلمين والمعلمين بالمهارات والخبرات األساسية للتعامل مع بيئة التعلم المدمج وايضاً 

باإلضافة لتحديد مدى إمكانية تحقيق أهداف المادة الدراسية من خالل  ،ت التقنية األساسيةالمهارا

وفي حال عدم المالءمة للتعلم المدمج يتم معالجة أوجه . أدوات وإمكانات بيئة التعلم المدمج

 وفي حال توفر التعلم المدمج بالشكل المطلوب ،ثم إعادة قياس مدى المالءمة مرة أخرى ،القصور

 .يتم االنتقال الى المرحلة الثالثة

 ج ـ مرحلة التصميم

للمقرر المدمج ( والجزء اإللكتروني ،الجزء التقليدي)يلزم مراعاة التصميم في ضوء كل من 

 : وفق المراحل التالية

بحيث يتوافر التكامل بين أجزاء المحتوى التي سوف يتم  :تصميم وإنتاج مصادر التعلم .1

يدي مع األجزاء اإللكترونية والتي سيتم طرحها من خالل بيئة التعلم تقديمها بالشكل التقل

والجزء اإللكتروني  ،ويمكن تكرار طرح بعض أجزاء المقرر في الجزء التقليدي ،المدمج

واألهم هو  ،لتوضيح بعض المفاهيم أو تجسيدها باستخدام بعض المواد التعليمية اإللكترونية

 .أو عبر الجزء اإللكتروني ،الـتأكد من تقديم كافة أجزاء المحتوى إما عبر الجزء التقليدي

فيتم تحديد المهام واألنشطة والتدريبات الصفية واإللكترونية المطلوب  :تصميم أنشطة التعلم .7

فاعل سواء كانت هذه األنشطة متعلقة بالت ،إنجازها في كل جزء من أجزاء المقرر المدمج

ويفضل ربط بعض األنشطة الصفية  ،بين المتعلمين مع بعضهم البعض أو مع المعلم

أو عن طريق  ،مثال كتقديم تقارير عن األنشطة الصفية بشكل إلكتروني ،باإللكترونية

 .التقديم والتجهيز لننشطة الصفية بعرضها أوال بشكل إلكتروني
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إلكترونية لجميع أدوات القياس والتقويم يتم توقير نس   :تصميم أدوات القياس والتقويم .4

وليس بالضرورة أن تكون جميع أدوات القياس والتقويم اإللكترونية مقيمة  ،الصفية

 .وإنما كنوع من أنواع التدريب للمتعلمين على تنفيذ هذه األدوات ،بدرجات

  د ـ مرحلة اإلنتاج 

واستدعاء  ،لمحتوىوفي هذه المرحلة يتم عرض وتوضيح أهداف كل جزء من أجزاء ا

كما  ،ومحتوى ،المتطلبات السابقة وربطها باألهداف المعروضة وأيضا بالمحتوى الذي سيتم تقديمه

وتحديد شكل الروابط وطرف الجول واإلبحار  ،يتم في هذا الجزء أيضا بناء البنية العامة للمحتوى

والعمل على  ،األنشطةوتسلسل عرض  ،باإلضافة لتحديد زمن كل نشاط أو إجراء ،داخل المقرر

 .إثارة دافعية المتعلمين باستخدام مختلف الوسائط المتعددة داخل المقرر المدمج

 ه ـ مرحلة التنفيذ

ويتم  ،ويتم طرح محتوى المقرر للمتعلمين وفق التسلسل المحدد وفق األهداف الموضوعة

ثم يتم  ،المحتوى التابع لهبناء األنشطة التفاعلية وإتاحتها للمتعلمين مع مراعاة ربط كل نشاط ب

عن طريق تقديم األنشطة  ،تشخيص أخطاء وصعوبات التعلم التي تواجه المتعلمين والعمل عالجها

ويجب التأكيد على أن تتم . ثم إجراء القياس والتقويم للمتعلمين ورصد النتائج ،العالجية واإلثرائية

في ضوء " مرحلة التنفيذ"ة الخامسة والمرحل ،"مرحلة اإلنتاج"جميع أجزاء المرحلة الرابعة 

أي بمراعاة طبيعة المحتوى التعليمي  ،مراعاة نتائج التحليل التي تمت في المرحلة األولى

ومراعاة التكامل بين  ،مع مراعاة متطلبات تشغيل بيئة التعلم اإللكتروني ،وخصائص المتعلمين

 .الجزء التقليدي والجزء اإللكتروني

 ة التطبيقو ـ مرحلة قياس قابلي

والتأكد من كفاءة وفاعلية  ،حيث يتم متابعة عمليات وصول الطالب لجميع عناصر المحتوى

وفي حال وجود أي اخطاء في  ،وقدرة أدوات القياس والتقويم على أداء وظيفتها ،األنشطة التفاعلية

بيئة التعلم ويتم ذلك من خالل متابعة تقارير  ،اإلنتاج أو في التنفيذ يتم تصحيح هذه األخطاء

 .اإللكتروني المدمج

 ز ـ مرحلة التقويم 

ورصد  ،واختبار المحتوى وأنشطة التعلم التفاعلية ،يتم اختبار كفاءة بيئة التعلم اإللكتروني

وذلك بهدف توفير تغذية راجعة لجميع  ،وقياس مدى تفاعل ورضا المتعلمين ،نتائج االستخدام

 .مراحل التصميم المختلفة

 تحزيم واألرشفة ح ـ مرحلة ال

وتتم تلك العملية من  ،ويتم فيها تحزيم جميع مكونات المقرر اإللكتروني المدمج وأرشفته

وذلك بهدف إمكانية إعادة  ،(من داخل نظام إدارة التعلم)داخل بيئة التعلم اإللكتروني المدمج 

 .علم إلكتروني مختلفةأو على بيئة ت ،استخدام المحتوى اإللكتروني على نفس البيئة في أوقات أخرى

 :تصميم البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية التعلم المدمج: ثالثا

تم تصميم البرنامج التدريبي المقترح القائم على التعلم المدمج لتنمية الجوانب المعرفية 

 المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز؛ طبق تصميمواألدائية لمهارات 

 : لتصميم البرنامج التدريبي كما يلي( 7)النموذج الذي اقترحه الباحثان في الشكل 
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 : أ ـ مرحلة التحليل

 :تضمنت هذه المرحلة تنفيذ مجموعة من العمليات حسب الترتيب اآلتي

 :تحليل خصائص المتعلمين .1

بدراسررة  فرري هررذه الخطرروة مررن مرحلررة التحليررل تررم إجررراء سلسررلة مررن عمليررات التحليررل المرتبطررة

حيرث قرام الباحثران بتحليرل . الوضع الراهن للفئة المستهدفة المتمثلة بأعضاء هيئة التردريس بالجامعرة

خصررائص تلررك الفئررة مررن خررالل دراسررة سررجالتهم الوظيفيررة وإجررراء المقررابالت لتحديررد مرردى إلمررامهم 

صرميم المقرررات وتوقعراتهم واتجاهراتهم نحرو التردريب علرى ت ،بمفهوم تصميم المقررات اإللكترونية

كمرا اسرتخدمت االختبرارات العمليرة لتحديرد مردى مهراراتهم  ،اإللكترونية ومردى تروافر الدافعيرة لرديهم

 :وقد أسفرت نتائج التحليل عن. السابقة

 غموض في مفهوم التصميم التعليمي للمقررات اإللكترونية. 

 وعررة مررنهم اجتررازت ترروافر المهررارات األساسررية السررتخدام الررتعلم اإللكترونرري حيررث وجررد مجم

دورة أساسريات : )وهري Blackboardالدورات األساسرية للتعامرل مرع نظرام إدارة الرتعلم بالكبرورد 

دورة اسرررتخدام الفصرررول  ،دورة األنشرررطة التفاعليرررة ،دورة الواجبرررات واالختبرررارات ،بالكبرررورد

 (.االفتراضية

 ي للمقرررات اإللكترونيرة لردى دافعية عالية واتجاهات ايجابية نحو دراسة عملية التصميم التعليم

 .االغلبية

بعد هذا التحليل للوضع الراهن اتضحت معالم المشكلة التي يسعى الباحثان لتحديدها؛ حيث تبين 

عدم إلمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بمفهوم التصميم التعليمي للمقرررات اإللكترونيرة 

 . لم اإللكترونيوتطبيقاته العملية في مهامهم في بيئة التع

 :تحليل خصائص المدربين .7

قام الباحثان في هذا السياق بتحليل خصائص المدربين المتوفرين مرن خرالل دراسرة سرجالتهم 

 ،وخلفيراتهم برالتعلم المردمج ،الوظيفية وإجراء المقرابالت للتعررف علرى مهراراتهم وقردراتهم التدريبيرة

وذلرك بهردف تحديرد المردربين  ،ق الفرديرة بيرنهموالفررو ،وقدراتهم على تصميم المحتوى اإللكترونري

 :وقد أسفرت نتائج التحليل عن. القادرين على التدريب في بيئة التعلم المدمج

  مرردرب معتمررد حاصررل علررى شررهادة ترردريب المرردربين ( 70)وجررود أكثررر مررنTOT  فرري التنميررة

 .البشرية من مختلف كليات الجامعة

 اصرل علرى شرهادة تردريب المردربينوجود مدرب معتمد من شركة برالك برورد وح TOT،  ولديره

 .خلفية جيدة للتدريب في بيئة التعلم المدمج

  مدربين معتمدين كمدربين من منظمة الكوالتي مترز ( 4)وجود(QM)،  وحاصرلين علرى شرهادة

وخلفيرة جيردة  ،وجمريعهم لرديهم القردرة علرى انتراج المحتروى اإللكترونيرة ،للتدريب على المعرايير

 .ي بيئة التعلم المدمجللتدريب ف

وفي ضوء التحليل السابق تم اختيار المدرب المعتمد من شركة بالك بورد والحاصل على 

شهادة باإلضافة الحد المدربين الحاصلين على  ،في نظام البالكبورد TOTشهادة تدريب المدربين 

لتكامل بين المعايير بهدف إيجاد نوع من ا ،(QM)من منظمة الكوالتي مترز للتدريب على المعايير 

 .ونظام إدارة التعلم الذي سيتم التدريب علية إلنتاج المقررات اإللكترونية
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 :تحليل خصائص المادة التدريبية .1

حيث تم إجراء مجموعة من عمليات التحليل للدراسات والمراجع المرتبطرة بمهرارات تصرميم 

وقائمررة مؤشرررات  ،Quality Matters" كررواليتي مرراترز"وبرنررامج معررايير  ،المقررررات اإللكترونيررة

 ،والبررررامج التدريبيرررة فررري عمرررادات الرررتعلم اإللكترونررري للجامعرررات التررري تتبنرررى المعرررايير ،البرنرررامج

ونظررم المعلومررات والحاسررب  ،واالسررتعانة بررآراء وخبرررات المتخصصررين فرري مجرراالت تقنيررات التعلرريم

وكررذلك األهررداف اإلجرائيررة لكررل  ،بهرردف تحديررد الهرردف العررام للبرنررامج الترردريبي المقترررح ،اآللرري

 :ومن خالل نتائج التحليل السابق تم. موضوع فرعي من موضوعات المحتوى التدريبي

 تنميررة مهررارات تصررميم المقررررات : " حيررث يهرردف إلررى ،تحديررد الهرردف العررام للبرنررامج الترردريبي

 ".تي ماترزاإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء معايير الكوال

 تحديد مجموعة األهداف اإلجرائية المطلوب تحقيقها من خالل البرنامج التدريبي المقترح. 

 الررذي يعمررل علررى  ،وضررع تصررور للموضرروعات الرئيسررة والفرعيررة لمحترروى البرنررامج الترردريبي

 .تحقيق هذه األهداف

  جلسرات تدريبيرة ( 3)أسابيع تدريبية بواقرع عردد ( 3)تقسيم المحتوى على أجزاء يتم تقديمهم في

 . كم هو موضح بالجدول التالي ،كل أسبوع

 موضوعات الجلسات التدريبية موزعة على أسابيع التدريب(: 4)جدول 
 

 نوع الجلسة المحتوى األيام 

ع 
و
سب

أل
ا

ل
و
أل
ا

 

اليوم 

 األول

 تقليدية .التعريف بالبرنامج التدريبي: الجلسة األولى

لالختبرار التحصريلي القيراس القبلري : الجلسة الثانيرة

 .ومقياس االتجاه

 تقليدية

اليوم 

 الثاني

التعلررريم اإللكترونررري ونظرررم إدارة : الجلسرررة الثالثرررة

 .التعلم

/ تقليدية 

/ تقليدية  .الجودة في التعليم اإللكتروني: الجلسة الرابعة إلكترونية

 إلكترونية

ع 
و
سب

أل
ا

ي
ان
لث

ا
 

اليوم 

 األول

 Qualityمراترز  معرايير كروالتي: الجلسرة األولرى

Matters. 

/ تقليدية 

 ،تقرديم المقررر: المعيار العرام األول: الجلسة الثانية إلكترونية

 .ونظرة عامة عنه

/ تقليدية 

اليوم  إلكترونية

 الثاني

/ تقليدية  .استكمال المعيار العام األول: الجلسة الثالثة

هداف الرتعلم أ: المعيار العام الثاني: الجلسة الرابعة إلكترونية

 (.الكفايات)

/ تقليدية 

 إلكترونية

ع 
و
سب

أل
ا

ث
ال
لث

ا
 

اليوم 

 األول

 ،التقيررريم: المعيرررار العرررام الثالرررث: الجلسرررة األولرررى

 .والقياس

/ تقليدية 

المررررواد : المعيررررار العررررام الرابررررع: الجلسررررة الثانيررررة إلكترونية

 .التعليمية

/ تقليدية 

اليوم  إلكترونية

 الثاني

أنشرررطة : المعيرررار العرررام الخرررامس :الجلسرررة الثالثرررة

 .وتفاعل المتعلم ،المقرر

/ تقليدية 

تقنيرررات : المعيرررار العررام السرررادس: الجلسررة الرابعرررة إلكترونية

 .المقرر

/ تقليدية 

 إلكترونية

ع
و
سب

أل
ا

 

 
ع
اب
لر

ا
 

اليوم 

 األول

/ تقليدية  .دعم المتعلم: المعيار العام السابع: الجلسة األولى

سررررهولة : المعيررررار العررررام الثررررامن: ة الثانيررررةالجلسرررر إلكترونية

 .الوصول االستخدام

/ تقليدية 

اليوم  إلكترونية

 الثاني

التررردريب علرررى تقيررريم المقرررررات : الجلسرررة الثالثرررة

 .اإللكترونية

/ تقليدية 

القيرررررراس البعرررررردي لالختبررررررار : الجلسررررررة الرابعررررررة إلكترونية

 .التحصيلي وختام البرنامج التدريبي

 تقليدية

 :يل خصائص بيئة التدريب اإللكترونيةتحل .4

نظررام )حيررث تررم تحليررل كافررة أدوات الررتعلم المتاحررة داخررل نظررام إدارة الررتعلم المعتمررد بالجامعررة 

لتحديرد كيفيرة االسرتفادة  ،وخصرائص كرل أداة ،وتحديد األدوات التزامنية والغيرر تزامنيرة ،(بالكبورد
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حديررد طريقررة رفررع المحترروى الترردريبي اإللكترونرري باإلضررافة لت ،والطريقررة المثلررى السررتخدامها ،منهررا

 :وتصول الباحثان الي ،داخل المقرر التدريبي

 اسررتخدام نظررام إدارة الفصررول االفتراضررية Blackboard Collaborate  كررأداة للتواصررل التزامنرري

 .داخل المقرر المدمج بين المدرب والمتدربين وبين المتدربين وبعضهم البعض

  المقيمة والغير مقيمة كأداة للتواصل الغير متزامن داخرل المقررر المردمج برين استخدام المنتديات

 .المدرب والمتدربين وبين المتدربين وبعضهم البعض

 تفعيل أداة بريد المقرر للتواصل بين جميع منسوبي المقرر. 

 ونشرررر عرررروض  ،نشرررر مقررراطع فيرررديو المحتررروى عرررن طريرررق رفعهرررا أوال علرررى قنررراة يوتيررروب

ثررم اسررتدعاء روابررط مقطررع الفيررديو والعررروض  Slide shareى موقررع سرراليد شررير البوربوينررت علرر

 .وذلك تسريع تشغيلها وسهوله تحميلها ،داخل المقرر التدريبي

 نشر الواجبات والتكليفات باستخدام أداة الواجبات داخل نظام البالكبورد. 

 بارات بنظام البالكبوردتصميم االختبار اإللكتروني للبرنامج التدريبي باستخدام أداة االخت. 

 :للتعلم المدمج ب ـ مرحلة قياس مدى المالئمة

بعد االنتهاء من مرحلة التحليل كان يجب التأكد من مالئمة المتطلبات المدخلية لجميع 

وذلك لتحديد مدى إمكانية االنتقال للمرحلة  ،عناصر العملية التدريبية للتطبيق في بيئة التعلم المدمج

لقيام ببعض الخطوات العالجية لمواجهة أي قصور تم اكتشافه خالل قياس مدى أو ا ،التصميم

وخال هذه المرحلة تم مراجعة الدورات التدريبية التي حصل عليها كل فرد من افراد  ،المالئمة

كم تم التأكد من توافر مهارات . العينة والتي تعد متطلب أساسي للدخول البرنامج التدريبي المقترح

والتعامل مع البرامج  ،كمهارات التعامل مع اإلنترنت ،لمدمج األساسية لدى المدربينالتدريس ا

ومهارات المقررات اإللكترونية من خالل إجراء مقابالت مع المدربين وتنظيم جلسات  ،المكتبية

باإلضافة قياس مدى مالئمة البيئة الفيزيائية . نقاش حول طبيعة التدريب في بيئة التعلم المدمج

وتوافر جميع  ،وقياس سرعتها داخل كافة معامل التدريب ،دريب من حيث توافر شبكة اإلنترنتللت

عينة )وعلى االجهزة الشخصية للمتدربين  ،البرامج والتطبيقات على أجهزة التدريب بالمعامل

 :وتوصل الباحثان إلى ،(الدراسة

 رر التدريبيتنظيم ورشة عمل حول توجهات وأفكار المدربين لطريقة تصميم المق. 

  ضرورة توفير برنامج إلكترونري لردعم المتردربين اثنراء عمليرة التردريب لمسراعدة المتردربين فري

أو الحاجرة ألي دعرم تقنري يتعلرق  ،حال وجود مشركلة تتعلرق بالردخول إلرى الحسراب الخراص بهرم

قمي أو صعوبة تشغيل أي محتوى ر ،باألنظمة والمعامل والشبكات داخل أو خارج بيئة الجامعة

وقررررد تررررم تصررررميم نظررررام للرررردعم ونشرررررة عبررررر الررررربط . متضررررمن داخررررل البرنررررامج الترررردريبي

"http://el.commbisha.org" 

 :ج ـ مرحلة التصميم

وفي مرحلة التصميم تم تحديد جميع اإلجراءات العملية المتعلقة بكيفية بناء البرنامج التدريبي 

في ضوء  ،الجزء التقليدي والجزء اإللكتروني للمحتوى واألنشطة وأدوات القياس مع مراعه

حيث تم تصميم المخطط االنسيابي للمقرر التدريبي من خالل دمج أسلوبي  ،األهداف الموضوعة

التصميم الخطي والمتفرع في تصميم واحد لالستفادة من إمكانيات األسلوبين والخروج بمخطط 

من خالل الخطوات  ،كم تم تصميم سيناريو البرنامج التدريبي ،بيع التعلم المدمجانسيابي يتناسب وط

 :التالية

http://el.commbisha.org/
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 والعمرل علرى  ،تصميم المحتروى التعليمري ومصرادر الرتعلم والعرروض التقديميرة ومقراطع الفيرديو

واستخدام خطوط مقروءة وواضحة ومناسبة أللوان  ،توحيد التصميم والخلفيات وطرق العرض

( 01)وعدد  ،عرًضا تعليميا للجلسات التدريبية( 17)ضمن البرنامج التدريبي عدد وت. الخلفيات

باإلضافة لمجموعة أخرى من مقراطع الفيرديو  ،مقطع فيديو تعليمي باللغة العربية لشرح المعايير

 .اإلثرائية باللغة اإلنجليزية

 سرواء  ،دربين إنجازهاتصميم المهام وأنشطة التدريب والواجبات والتكليفات التي يجب على المت

أو متعلقررة بررالمحتوى  ،كانرت هررذه األنشررطة متعلقررة بالتفاعررل مررع بعضرهم الرربعض أو مررع المرردرب

 :التدريبي ومنها

  التسجيل في البرنامج التدريبي خالل فترة التسجيل المعلن عنها في موقع عمادة التعلم

 .اإللكتروني

 حظة األداء العملي لمهارات تصميم أداء القياس القبلي لالختبار التحصيلي وبطاقة مال

 .المقرر اإللكتروني في أول جلسة تدريبية

  (.,2)حضور الجلسات التدريبية التقليدية بنسبة ال تقل عن% 

  (.,2)حضور الجلسات التدريبية اإللكترونية التزامنية بنسبة ال تقل عن% 

 مج التدريبيكتابة تعليقات على مقاطع الفيديو التعليمية المتاحة داخل البرنا. 

 المشاركة والتفاعل داخل الجلسات التدريبية اإللكترونية التزامنية. 

 تقديم تكليفات محددة في نهاية كل جلسة تدريبية. 

 عدد حيث تضمن البرنامج  ،المشاركة في منتدى النقاش الخاص بالبرنامج التدريبي

 .لمتدربينمنتديات للنقاش كان احداها فقط إلزامي المشاركة على جميع ا( 4)

  في ضوء معايير برنامج كواليتي ( في تخصصه)إنتاج وحدة تعليمية مصغرة

 .لجودة المقررات اإللكترونية" QM"ماترز

  وأخيرا تقييم بعض الوحدات التدريبية للمتدربين اآلخرين في ضوء معايير برنامج

 .لجودة المقررات اإللكترونية"QM"كواليتي ماترز

 مثلررة فرري اختبررار تحصرريلي موضرروعي للمعررارف النظريررة المرتبطررة تصررميم أدوات القيرراس والمت

بمهرررارات تطررروير المقرررررات اإللكترونيرررة وفرررق معرررايير جرررودة تصرررميم المقرررررات اإللكترونيرررة 

(Quality Matters)،  وقرد ترم ذلرك  ،فقرة مرن نروع االختيرار مرن متعردد( ,0)وتكون االختبار من

إضرافة إلرى  ،اعرد إعرداد االختبرارات التحصريليةوطبقراً لقو ،في ضوء جدول مواصفات االختبرار

 .تصميم بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية

 :د ـ مرحلة االنتاج

حيث تم تطوير  ،وفي مرحلة اإلنتاج تم تطوير مخرجات مرحلة التصميم في صورة ملموسة

ثم  ،(هيكل المقرر)ة المقرر التدريبي األساسية من خالل بناء قائم (Flowchart)المخطط االنسيابي 

 ،ال .... تم تطوير كافة أجزاء المحتوى من صور وأصوات وسائط وعروض تعليمية ومقاطع فيديو

وبرنامج  ،لتصميم العروض التعليمية PowerPointواستخدم الباحثان برنامج ميكروسوفت 

وواجهات التفاعل  لتوضيحية واالزارلتصمم الخلفيات والصور والرسوم ا Photoshopفوتوشوب 

 ،إلنتاج وتطوير مقاطع الفيديو التعليمية Camtasia Studioوبرنامج كامتازيا استوديو  ،واإلعالنات

 ،PDFلتطوير وتنسيق ملفات النصوص وتحويلها لصيغة  Wordوبرنامج ميكروسوفت ورد 
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 ،ام أدوات نظام إدارة التعلم بالكبوردباإلضافة إلى إنتاج األنشطة التعليمية وأدوات القياس باستخد

ورفع جميع هذه المكونات على نظام إدارة التعلم والتأكد من عملها  ،مع تحديد زمن كل نشاط وفترة

 .بالشكل الصحيح

 :ه ـ مرحلة التنفيذ

ثم في مرحة التنفيذ طرح البرنامج التدريبي للمتدربين بشكل تجريبي للعينة االستطالعية 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتزامن مع جزء التدريب التقليدي ( 10)والمكونة من 

كما تم رصد نتائج تطبيق كافة أدوات  ،وذلك طبقاً لخطة البرنامج التدريبي المدمج ،لنفس المجموعة

وقدرة البرنامج التدريبي على  ،للتحقق من صدق وثبات هذه األدوات ،ثم تحليلها إحصائياً  ،التقويم

 .تحقيق األهداف المرجوة

 :و ـ مرحلة قياس قابلية التطبيق

بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي التجريبي تم قياس مدى قابلية تطبيق البرنامج في 

ضوء النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات التجربة االستطالعية لكافة أدوات التقويم 

يالت التي تهدف إلى تحسين هذه األدوات والتأكد من قدرتها على قياس وإجراء بعد التعد ،والتقييم

كما تم  ،ما وضعت من أجله بصورة صحيحة عند تطبيقها على عينات مشابه للعينة االستطالعية

 ،والتي تمثلت في عدم توافر بعض البرامج على أجهزة التدريب ،تشخيص األخطاء والصعوبات

وتداخل أوقات التدريب المحددة مع  ،سوبية لدى المتدربينوعدم توافر بعض المهارات الحا

وفي ضوء ما سبق تم تقديم بعض األنشطة العالجية  ،االلتزامات االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس

كما تم العمل على حل المشكالت والصعوبات التي واجهت أفراد  ،واإلثرائية للعينة التجريبية

وإضافة بعض التعليمات التوضيحية للمتدربين حول األنشطة  ،روتعديل بعض أنشطة المقر ،العينة

 .والمهام المكلفين بها داخل المقرر التدريبي

 :و ـ مرحلة التقويم

واختبار كفاءة بيئة التعلم  ،في هذه المرحلة تم التأكد من صالحية كافة مكونات البرنامج

وقياس رضا عينة الدراسة  ،برنامج المقترحفي تقديم ال ،والمتمثلة في نظام إدارة التعلم البالك بورد

وفي ضوء نتائج التقويم تم تحديد بعض . وقياس مدى التفاعل مع البرنامج التدريبي ،التجريبية

مما  ،عدم تجانس مهارات المتدربين وخاصة المهارات الحاسوبية والتقنيةالسلبيات والمتمثلة في 

 .داخل البرنامج التدريبيتطلب توفير بعض الروابط اإلثرائية للمتدربين 

 :ز ـ مرحلة التحزيم واألرشفة

تم في هذه المرحلة عمل تحزيم لكافة  ،بعد االنتهاء من مرحلة التقويم وتقديم التغذية الراجعة

من خالل أداة الحزم واالرشفة في نظام إدارة التعلم البالك  ،مكونات البرنامج التدريبي اإللكتروني

ليتم االحتفاظ بنسخة كاملة  ،مة على جهاز حاسب شخصي ألرشفتهاثم تنزيل ملف الحز ،بورد

وقابلة إلعادة التحميل واالستخدام بسهولة مرة أخرى على نظام إدارة التعلم مع مجموعات تدريبية 

 .أخرى

 :االختبار التحصيلي: رابعا

ت أعد الباحثان االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تطوير المقررا   

 .اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز
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 : أ ـ صياغة مفردات االختبار
اعتماداً  ،وِصيغت مفردات االختبار بصورة موضوعية من نوع أسئلة االختيار من متعدد 

حيث يتكون كل سؤال من  ،على األهداف اإلجرائية للبرنامج وجدول مواصفات أعد لهذا الغرض

سؤاالً بحيث يقيس كل سؤال من أسئلة االختبار ( ,0)وتكون االختبار من  ،بدائلمقدمة تليها أربعة 

 (.QM) أحد الجوانب المعرفية تطوير المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز

 : ب ـ صدق االختبار
ولية للتحقق من الصدق المنطقي لالختبار ُعرضت أسئلة االختبار التحصيلي في صورتها األ 

 ،مع قائمة األهداف السلوكية على مجموعة من المحكمين في تقنية التعليم والمناهج وطرق التدريس

إضافة إلى التأكد من الدقة العلمية  ،بهدف التأكد من كفاية بنود االختبار ومـــدى مالءمتها لنهداف

د تركزت مالحظات وق ،وذلك من خالل استبانة أعدت لهذا الغرض ،والسالمة اللغوية لعباراته

وتغيير بعض جذور  ،المحكمين حول تغيير بعض البدائل حتى تصبح متجانسة مع البدائل األخرى

وتعديل بعض البدائل حتى ال توحي باإلجابة الصحيحة  ،األسئلة لتشكل مع البدائل جملة مفيدة

يل بعض المفردات وتم تعد ،وزيادة الجمل في بعض البدائل لتتناسب مع البدائل األخرى ،للمستجيب

 .في ضوء توجيهاتهم

 : ج ـ التجربة االستطالعية لالختبار

تم تطبيق االختبار قبل البدء بالتطبيق التجريبي للبحث على عينة استطالعية مماثلة لعينة 

وهدف هذا  ،عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد( 10)الدراسة الحالية قوامها 

 :معرفة التطبيق المبدئي إلى

 : ـ وضوح تعليمات االختبار 2 

لم يكن هناك أي مالحظات أبداها أفراد العينة االستطالعية أثناء إجراء االختبار مما قاد الباحث    

 .إلى اعتبار تعليمات االختبار واضحة

  :ـ وضوح مفردات االختبار 1

س أو غمرروض لردى أفررراد ولررم يكرن هنرراك أي لرب ،كانرت مفرردات االختبررار أثنراء التطبيررق واضرحة   

 .العينة االستطالعية

 : ـ تحديد زمن اإلجابة على االختبار1 

لتحديرررد الرررزمن المناسرررب لالختبرررار ُحِسرررَب الرررزمن الرررذي اسرررتغرقه كرررل فررررد مرررن أفرررراد العينرررة    

ثم تم حساب متوسط الزمن حيث اتضح أن الزمن المناسب لإلجابرة عرن االختبرار هرو  ،االستطالعية

 .دقيقة( 30)

   :ـ تحديد معامالت السهولة والصعوبة4 

تبررين أن معرامالت سررهولة مفررردات االختبررار  ،بعرد معالجررة نتررائج تطبيرق االختبررار إحصررائياً    

 .وبذلك وصفت جميع األسئلة بأنها مناسبة من حيث سهولتها( 23،,ـــ 72،,)تتراوح ما بين 

   :ـ حساب معامالت التمييز 4

مما يدل علرى ( 12،,ـــ44،,)دات االختبار حيث تراوحت بينتم حساب معامالت تمييز مفر

أن مفردات االختبرار تعرد مقبولرة ألغرراض الدراسرة مرن حيرث قردرتها علرى التمييرز برين المسرتويات 

 .المختلفة لنفراد
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 : ـ ثبات االختبار4

ترررم حسررراب ثبرررات االختبرررار بوسررراطة معامرررل ألفرررا كرونبرررا  حيرررث وجرررد أن معامرررل ثبرررات 

وبالترالي ترم الحصرول . ويعد ذلك المعامل مناسبًا في ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها( 23،,)االختبار

 . على اختبار تحصيلي يتسم بالثبات والصدق في صورته النهائية

 : هـ ـ النسخة اإللكترونية من االختبار

بنظرام ُوفِّرت نسخة إلكترونية مرن االختبرار التحصريلي باسرتخدام أداة االختبرارات اإللكترونيرة 

وقررد روعرري فرري النسررخة اإللكترونيررة مررن االختبررار التحصرريلي تعليمررات  ،إدارة الررتعلم الرربالك بررورد

 .االختبار وأن تكون متوافقة مع شروط أدوات البحث المعتمدة على تطبيقات الحاسب اآللي

 :بطاقة المالحظة: خامًسا

ضرروء معرررايير جرررودة لقيرراس الجانرررب األدائرري لمهرررارات تصرررميم المقررررات اإللكترونيرررة فررري 

قررام الباحثرران بإعررداد بطاقررة مالحظررة ؛ لجررودة تصررميم المقررررات اإللكترونيررة( QM) الكرروالتي مترررز

تهرردف إلررى التعرررف علررى مرردى اكتسرراب أعضرراء هيئررة الترردريس للجوانررب األدائيررة لمهررارات تصررميم 

بصررورتها وقررد مررر إعررداد بطاقررة المالحظررة بعرردة خطرروات قبررل أن تظهررر  ،المقررررات اإللكترونيررة

 :يمكن تلخيصها في الخطوات التالية ،النهائية

 : مصادر بناء بطاقة المالحظة .2

والمتعلقرة بتصرميم المقرررات اإللكترونيرة فري  ،تم تحديد المهرارات المكونرة لبطاقرة المالحظرة

( QM) ضوء قائمة مهرارات تصرميم المقرررات اإللكترونيرة فري ضروء معرايير جرودة الكروالتي متررز

 (.1)الباحثان سابقًا ملحق التي أعدها 

 : صياغة عبارات البطاقة .1

 ،مهرارة( 34)تضمنت البطاقة جميع المهارات التي تم تحديردها فري قائمرة المهرارات وعرددها 

وقرد صريغت تلرك المهرارات   ،ADDIEموزعة على المحاور الخمسرة للنمروذج العرام لتصرميم التعلريم 

واسرتخدمت البطاقرة مقيراس ثنرائي ، شررة وتقويمهراصياغة إجرائية بحيث يمكن مالحظرة المهرارة مبا

وبالترالي اشرتملت (.متمكن وقيمتره واحرد ،غير متمكن وقيمته صفر)لتحديد مستوى األداء لكل مهارة 

مهررارة فرعيررة مررن مهررارات تصررميم المقررررات اإللكترونيررة فرري ضرروء ( 34)بطاقررة المالحظررة علررى 

 .معايير الكوالتي مترز

 : صدق بطاقة المالحظة .1

 مرن مجموعرة ترم عرضرها علرى ،األداء للمهرارات مالحظرة لبطاقرة المبدئي الصورة إعداد دبع

فري التأكرد مرن مردى صرحة  أرائريهم مرن لالسرتفادة وذلرك ،التعلريم تقنيرات فري والمتخصصرين األسراتذة

ومرردى صررحة الصررياغة اللغويررة لمفررردات  ،الصررياغة اإلجرائيررة لمفررردات البطاقررة فرري قيرراس المهررارة

وللتأكرد مرن وضروح  ،ومردى ارتبراط المهرارات الفرعيرة برالبنود الرئيسرة التري تنردرج تحتهرا ،البطاقة

وقد أسفرت نتائج التحكيم عن عدة مالحظات بسيطة تتعلق بصياغة بعض . وسالمة تعليمات البطاقة

الترري أجمعررت علررى اكتمررال  ،وقررد تررم عمررل التعررديالت الالزمررة فرري ضرروء آراء المحكمررين ،المهررارات

وبالتالي أصربحت البطاقرة تتمترع  ،ومطابقتها لقائمة المهارات ،وصالحيتها للتطبيق ،مالحظةبطاقة ال

 .بصدق مقبول
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 : ثبات بطاقة المالحظة .4

وفرري هررذه  ،ُحِسررب ثبررات بطاقررة مالحظررة األداء للمهررارات بأسررلوب االتسرراق عبررر األشررخاص

ريس الواحررد الررذي يصررمم الطريقررة تررتم المالحظررة بواسررطة أكثررر مررن مالحررظ ألداء عضررو هيئررة التررد

حيرررث ترررم االسرررتعانة بأحرررد الرررزمالء  ،وحسررراب نسررربة االتفررراق برررين المالحظرررين ،مقرررررا إلكترونيًرررا

وقرد قرام الباحرث  ،وتدريبه على استخدام بطاقرة مالحظرة األداء ،المتخصصين في التعليم اإللكتروني

لكترونية في ضروء معرايير وزميله بمالحظة أداء ثالثة أعضاء ممن لهم دراية بتصميم المقررات اإل

حيرث اتضرح أن متوسرط ، Cooper وترم حسراب نسربة االتفراق باسرتخدام معادلرة كروبر ،الكوالتي مترز

ويعرد ذلرك ، (,3،,)معامل االتفاق الكلي للمالحظين على أداء األعضاء الذين تم مالحظتهم قرد بلرغ 

الحصرول علرى بطاقرة مالحظرة تتسرم وبالترالي ترم . المعامل مناسبًا في ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها

 .وعلى هذا األساس تم تطبيقها ،بالصدق والثبات في صورتها النهائية

 خطوات تطبيق الدراسة : 

وبعررد أن تررم إعررداد أدواتهررا والتأكررد مررن  ،والتحقررق مررن فروضررها ،لإلجابررة عررن أسررئلة الدراسررة

 :التالية سلك الباحث في تطبيق الدراسة الخطوات ،صالحيتها للتطبيق كما سبق

 اإلعالن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي: أوالً 

تم اإلعالن عن البرنامج التدريبي من خالل فترة التسجيل المعلن عنها في موقع عمرادة الرتعلم 

وسرمح للمتردربين بالتسرجيل فري  ،اإللكتروني ووحردات الرتعلم اإللكترونري بكليرات الجامعرة فري بيشرة

( 13)اسرتغرقت مردة هرذه المرحلرة  ،لرى شرروط وقواعرد البرنرامج التردريبيالبرنامج بعرد االطرالع ع

 .يوماً 

 اختيار العينة من المتقدمين للتدريب :ثانيا

 :والتواصل معهم للتأكد من النقاط التالية ،تم مراجعة سجل المتقدمين للتدريب

 .توافر اتصال جيد بشبكة اإلنترنت لدى المتدرب .1

 .الخاص بالجامعة Blackboardام إدارة التعلم بالك بورد امتالك المتدرب لحساب على نظ .7

 .توافر المهارات األساسية للتعامل مع شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها .4

 ،Blackboardاجتيرراز المترردرب للرردورات األساسررية للتعامررل مررع نظررام إدارة الررتعلم بررالك بررورد  .3

اسررررتخدام الفصررررول  ،األنشررررطة التفاعليررررة ،الواجبررررات واالختبررررارات ،أساسرررريات بالكبررررورد)

 (.االفتراضية

والتأكد من أنها تعمل بشركل  ،تحميل المتدرب قبل بداية التدريب للتطبيقات اإلضافية المطلوبة .0

 .BlackBoard Mobile Learn، BlackBoard Collaborate Launcher: جيد وهي

مرا ترم ك ،وقد ترم مسراعدة بعرض المتقردمين السرتكمال الشرروط المطلوبرة لاللتحراق بالتردريب

ووصررل العرردد  ،أيضرراً اسررتبعاد بعررض المتقرردمين لعرردم إمكانيررة اسررتكمال الشررروط المطلوبررة للترردريب

 .متدربًا( 72)النهائي للمتدربين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة للتدريب إلى 

 االستعداد للتجربة: ثالثا

 :في هذه المرحلة قام الباحثان بعدة إجراءات تمثلت فيما يلي

حل مشكالت المتدربين والتي تم تقديمها من خالل برنامج الدعم لنظام إدارة الرتعلم عبرر الررابط  .1

"http://el.commbisha.org." 

علرى المقررر التردريبي عبرر نظرام إدارة الرتعلم ( أفرراد العينرة)التأكد من عمل حسابات المتدربين  .7

 .بالجامعة

http://el.commbisha.org/
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وسالمة جميع روابط المقرر المردمج مرع المحتروى  ،أكد من سالمة وصحة المحتوى التدريبيالت .4

 .واألنشطة وأدوات التقييم

 .وسرعة تشغيل الجلسات االفتراضية ،تجريب سرعة تحميل مقاطع الفيديو .3

وإرسررالها بالبريررد ( التقليديررة ـ اإللكترونيررة)تجهيررز جرردول بمواعيررد كافررة الجلسررات التدريبيررة  .0

 .وكذلك نشرها عبر لوحة اإلعالنات في المقرر ،(أفراد العينة)لكتروني إلى جميع المتدربين اإل

 (.أفراد العينة)بموعد أول جلسة تدريبية إلى جميع المتدربين  SMSإرسال رسالة نصية  .1

 التطبيق القبلي ألدوات الدارسة: رابًعا

قبرول "حيرت ترم تشرغيل خاصرية  ،بتم التطبيق القبلي ألدوات الدراسرة فري اليروم األول للتردري

كمررا تررم تكليررف المترردربين بتصررميم مقرررر  ،فرري النمرروذج اإللكترونرري لالختبررار التحصرريلي" الررردود

وبعرد  ،إلكتروني في أحد مقرراته التي يدرسها وطبقت بطاقة المالحظة بمسراعدة ثالثرة مرن الرزمالء

حتررى ال  ،"قبررول الررردود"ف خاصررية تررم إيقررا ،نهايررة جلسررات اليرروم األول واسررتقبال ردود المترردربين

 .يتمكن أي متدرب من الدخول على النموذج اإللكتروني االختبار التحصيلي وتقديم أي استجابات

 تنفيذ البرنامج التدريبي :خامًسا

 ،بتحديد المحتوى التردريبي لكرل جلسرة( 4)تم تنفيذ البرنامج التدريبي طبقاً لما ورد في جدول 

تضرمنت  ،جلسة تدريبية موزعة علرى ثمانيرة أيرام( 11)سابيع تدريبية بواقع وذلك على مدار أربعة أ

القيرراس القبلرري لالختبررار التحصرريلي : والجلسررة الثانيررة ،التعريررف بالبرنررامج الترردريبي: الجلسررة األولررى

القيرراس البعرردي لالختبرار التحصرريلي وبطاقررة : وتضررمنت الجلسررة األخيررة ،وتطبيرق بطاقررة المالحظرة

وقرد . وخترام البرنرامج التردريبي  ،نب األدائية لمهارات تصرميم المقرررات اإللكترونيرةمالحظة الجوا

 ،وخررالل تنفيرذهم إلنترراج مقررر إلكترونرري ،قرام الباحثرران بمتابعرة أداء المترردربين خرالل فترررة التردريب

 ،والحرص على التواصل الدائم معهم خالل فترة تنفيذ البرنامج من خرالل منتردى البرنرامج التردريبي

وحررثهم علرررى  ،وحررل أي مشرركالت قررد تررواجههم أثنرراء الترردريب ،لتوضرريح أي نقرراط أو استفسررارات

 .التواصل وتبادل األفكار والمقترحات بينهم للوصول إلى أفضل الممارسات التي تحقق المعايير

 التطبيق البعدي ألدوات الدارسة: سادًسا

تطبيررق االختبرار التحصريلي إلكترونيًررا بعرد االنتهراء مررن تطبيرق التجربرة مباشرررة قرام الباحثران ب

في حين تم تطبيرق بطاقرة المالحظرة بمسراعدة ثالثرة مرن الرزمالء ترم ، على جميع أفراد عينة الدراسة

 .تدريبهم على تطبيق البطاقة

 المعالجة اإلحصائية: 

ومعامرل ثبرات ألفرا  ،استخدمت الدراسة معامل ارتباط بيرسون لحسراب صردق بعرض األدوات

وتم حساب معامل السهولة والصرعوبة ومعامرل  ،لقياس ثبات األدوات( Alpha Cronbach's)كرونبا  

" ت"واختبرار  ،التميز لفقرات االختبرار التحصريلي للتأكرد مرن مناسربة كرل فقررة مرن فقررات االختبرار

لقيراس الفررق برين متوسرطي درجرات أفرراد ( T-Paired Samples Test( )الواحردة)للعينرات المرتبطرة 

لدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي في كل من االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة الجوانرب عينة ا

 .األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية
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 عرض النتائج ومناقشتها: 

 :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة يمكن عرض النتائج على النحو اآلتي

 : اإلجابة عن السؤال األول

مرا مهرارات تصرميم المقرررات اإللكترونيرة :" سرؤال األول الرذي نصره كمرا يلريلإلجابة عرن ال

 "؟(QM)الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز

مؤشررات أداء معرايير برنرامج : قام الباحثان بصياغة القائمة في ضروء محرورين أساسرين همرا

والنمرروذج العررام  ،لجررودة تصررميم وإنترراج المقررررات اإللكترونيررة Quality Mattersكررواليتي مرراترز 

وقد توصل الباحثران إلرى قائمرة تضرمنت  ،في كل مرحلة من مراحله الخمس ADDIEلتصميم التعليم 

 (.1)مهارة كما في الملحق ( 34)في صورتها النهائية 

 : اإلجابة عن السؤال الثاني

ما نموذج التصميم التعليمي المقترح لبناء :" كما يلي لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه

برنامج تدريبي قائم على التعلم المدمج لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات تصميم 

المقررات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء معايير جودة 

 "؟(QM)الكوالتي ماترز

ذج إجرائي للتصميم التعليمي للمقررات اإللكترونية في بيئة التعلم اقترح الباحثان نمو

 ،والتصميم ،وقياس مدى المالءمة للتعلم المدمج ،التحليل: يتكون من ثمان مراحل هي ،المدمج

ومن خالل   ،(7شكل رقم )والحزم واألرشفة  ،والتقويم ،وقياس قابلية التطبيق ،والتنفيذ ،واالنتاج

مليات ومراحل هذا النموذج مناسبة لتطوير البرامج التدريبية في بيئة التعلم التطبيق تبين أن ع

حيث طبق النموذج بشكٍل متوافق مع االفتراضات التي قام عليها في تصميم البرنامج   ،المدمج

 .وقد تم توضيح مراحل النموذج في مواد وأدوات الدراسة ،التدريبي بصورته النهائية

 : لثاإلجابة عن السؤال الثا

ما صورة البرنامج التدريبي المقترح القائم :"لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه كما يلي

لدى  على التعلم المدمج لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية

 ."؟(QM)في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

قام الباحثان بتصميم وبناء برنامج تدريبي يهدف لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات 

وقد تم البناء في ضوء ، لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك تصميم المقررات اإللكترونية

اقترحه النموذج اإلجرائي للتصميم التعليمي للمقررات اإللكترونية في بيئة التعلم المدمج الذي 

 .وقد تم توضيح الخطوات التي اتبعت في بناءه في أدوات الدراسة ،الباحثان

  :اإلجابة عن السؤال الرابع

ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في :" لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه كما يلي

ئة التدريس بجامعة لدى أعضاء هيتنمية الجوانب المعرفية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية 

 "؟(QM)في ضوء معايير جودة الكوالتي مترز  الملك خالد

قام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض الصفري األول من فروض هذه الدراسة والذي ينص 

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى :" على

الجوانب المعرفية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء في االختبار التحصيلي لبعض 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)معايير جودة الكوالتي ماترز 
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تم معالجة درجات أفراد العينة في كل من التطبيق القبلي ، وللتحقق من صحة هذا الفرض

واالنحراف المعياري لدرجات  إذ تم إيجاد المتوسط الحسابي؛ والتطبيق البعدي الختبار التحصيل

( ت)وحساب قيمة اختبار  ،أفراد عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

 (.3)وكانت النتائج على النحو المبين في الجدول  ،لعينتين مترابطتين

 وسطي درجاتلعينتين مترابطتين لتوضيح داللة الفرق بين مت( ت)نتائج تحليل اختبار (: 3)جدول 

 أفراد عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

الجوانب 

 المعرفية
 المتوسط العدد التطبيق

االنحراف 

 المعياري

الفروق 

بين 

 المتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 االختبار
 القبلي

72 
72،73 3،4,7 

2،20, 72 1,،347 ,،,,, 
 3،470 3,،40 البعدي

  

أن متوسط درجات أفراد عينة الدراسرة فري التطبيرق القبلري لالختبرار ( 3)يظهر من الجدول 

أي بفرررارق قررردره ، (3,،40)ومتوسرررط درجررراتهم فررري التطبيرررق البعررردي لررره ، (72،73)التحصررريلي 

المحسررروبة برررين " ت"أن قيمرررة ( 3)كمرررا يتضرررح مرررن الجررردول ، لصرررالح التطبيرررق البعررردي( ,2،20)

ي درجررات أفررراد عينررة الدراسررة فرري التطبيقررين القبلرري والبعرردي لالختبررار التحصرريلي تسرراوي متوسررط

وهرذا ، (0,،,)وهي قيمة أصغر مرن  ،(,,,،,)وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ( 347،,1)

وهررذا يررؤدي إلررى رفررض الفرررض ( . 0,،,) ≥ يعنرري أيضرراً وجررود داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى 

يوجررد فرررق دال إحصررائيًا عنررد مسررتوى "الفرررض البررديل الررذي يررنص علررى وقبررول  ،األول الصررفري

برررين متوسرررطي درجرررات أفرررراد عينرررة الدراسرررة فررري االختبرررار التحصررريلي لررربعض الجوانرررب ( 0,0,)

قبرل ( QM)المعرفية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكروالتي مراترز 

 ".البعدي وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق

بالنسربة لتنميرة بعرض الجوانررب ( اسرتخدام البرنرامج التردريبي)وللتحقرق مرن فاعليرة المعالجرة 

 ،Blackترم اسرتخدام معادلرة الكسرب المعردل لبليرك  ،المعرفية لمهارات تصميم المقرررات اإللكترونيرة

ليرك للفاعليرة وهرذه النسربة تقرع فري المرـدى الرذي حردده ب ،(1،03)وبلغت نسبة الكسب المعردل لبليرك 

ممرا تشرير النتيجرة السرابقة إلرى أن اسرتخدام البرنرامج التردريبي المقتررح  ،(1،7)حيث أنهرا أكبرر مرن 

القررائم علررى الررتعلم المرردمج كرران ذا فاعليررة فرري زيررادة درجررات الكسررب فرري إجمررالي أسررئلة االختبررار 

 .التحصيلي

ريبي المقتررح القرائم علرى وبشكل عرام نجرد أن هرذه النتيجرة تؤكرد علرى فاعليرة البرنرامج الترد

فررري تررردريب أعضررراء هيئرررة الترردريس بجامعرررة الملرررك خالرررد علرررى تصرررميم المقرررررات  الررتعلم المررردمج

وتتفررق النتيجررة السررابقة مررع نتررائج العديررد مررن  .اإللكترونيررة فرري ضرروء معررايير جررودة الكرروالتي مرراترز

، (3,,7)رودراسررة منررى الجررزار وعصرر، (2,,7)الدراسررات والبحرروث مثررل دراسررة رشررا هدايررة

ودراسرة ، (7,17)ودراسرة محمرود آخررون، (7,17)ودراسرة الشررقاوي، (7,11)ودراسة محمرد

والترري تشررير جميعهررا إلررى فاعليررة الررتعلم المرردمج فرري تنميررة الجوانررب المعرفيررة ( 7,14)العجرمرري

 .للكفايات والمهارات

وتطرروير ويعررزو الباحثرران هررذه النتيجررة إلررى المنهجيررة اإلجرائيررة الترري طبقررت فرري تصررميم 

إضررافة إلررى التوفيررق بررين معظررم نتررائج البحرروث و الدراسررات السررابقة فرري مجررال   ،البرنررامج الترردريبي

، تصميم وتقويم البرامج التدريبية أثناء تطبيق المعايير في عملية تصميم البرنرامج التردريبي المقتررح
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ليردي والرتعلم اإللكترونري وإلى طبيعة التصميم التعليمي للرتعلم المردمج التري دمجرت برين التردريب التق

إضررافة إلررى بعررض الميررزات األخرررى مثررل ترروافر المحترروى الترردريبي مررن البرنررامج  ،فرري بيئررة واحرردة

والرذي يسرهل علرى المتردربين اسرترجاعه ومراجعتره بشركل دائرم  ،التدريبي القائم على الرتعلم المردمج

علرررى أداء األنشرررطة  باإلضرررافة إلمكانيرررة التررردريب المسرررتمر ،ومسرررتمر وفررري أي وقرررت وأي مكررران

كمرا أن بيئرة الرتعلم المردمج تشرجع علرى  ،واالختبارات المرتبطة بالجانب النظري للمحتوى التردريبي

وكررذلك بررين المترردربين  ،وترروفر سرراحة للحرروار والتفرراوض بررين جميررع المترردربين ،الررتعلم التعرراوني

طبيررق مفهرروم الررذكاء وترروفير بيئررة خصرربة لت ،والمرردرب ممررا يسررمح بالتعــررـددية فرري وجهررات النظررر

ولما يقدمه البرنامج المقترح من فرص للتغذية الراجعرة ، كما أنها بيئة تعلم غنية بالمصادر ،الجمعي

ممررا زاد مررن شررعور المترردربين بمسررئوليتهم وعمررل علررى تحفيررزهم أكثررر مررن الترردريب التقليرردي وجهًررا 

 .وكل هذا ينعكس على جودة التدريب وفاعليته ،لوجه

  :سؤال الخامساإلجابة عن ال

ما فاعلية البرنامج التردريبي المقتررح فري :" لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصه كما يلي

لردى أعضراء هيئرة التردريس بجامعرة  تنمية الجوانب األدائية لمهارات تصرميم المقرررات اإللكترونيرة

ق مررن صررحة قررام الباحثرران بررالتحق ،"؟(QM)فرري ضرروء معررايير جررودة الكرروالتي مترررز  الملررك خالررد

 :الفروض الصفرية الثاني والثالث والرابع لهذه الدراسة وذلك كمايلي

الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء إجمالي بطاقة مالحظة  أ ـ

 :(QM)معايير جودة الكوالتي ماترز 

والذي ينص  قام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض الصفري الثاني من فروض هذه الدراسة

بين متوسطي درجات أفراد عينة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة :" على

الدراسة في إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

رجات أفراد العينة في كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة حيث تم معالجة د

إذ تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة في ؛ المالحظة

وكانت  ،لعينتين مترابطتين( ت)وحساب قيمة اختبار  ،التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة

 (.0)و المبين في الجدول النتائج على النح

لعينتين مترابطتين لتوضيح داللة الفرق بين متوسطي درجات ( ت)نتائج تحليل اختبار (: 0)جدول 

 أفراد عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي إلجمالي لبطاقة المالحظة

الجوانب 
 المعرفية

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري

الفروق 

بين 

 طينالمتوس

درجة 

الحر

 ية

 قيمة
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 االختبار
 القبلي

72 
41،02 11،417 

41،1,2 72 71،033 ,،,,, 
 2،011 27،12 البعدي

  

أن متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي إلجمالي ( 0)يظهر من الجدول 

ومتوسط  ،(41،02)اإللكترونية بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات 

كما  ،لصالح التطبيق البعدي( 41،1,2)أي بفارق قدره ، (27،12)درجاتهم في التطبيق البعدي له 

المحسوبة بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في " ت"أن قيمة ( 0)يتضح من الجدول 
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عند مستوى ( 71،033)تساوي  التطبيقين القبلي والبعدي إلجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية

وهذا يعني أيضاً وجود داللة إحصائية عند  ،(0,،,)وهي قيمة أصغر من  ،(,,,،,)الداللة لها 

وقبول الفرض البديل الذي  ،وهذا يؤدي إلى رفض الفرض الصفري الثاني(. 0,،,) ≥ مستوى 

درجات أفراد عينة بين متوسطي ( 0,،,)يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة "ينص على 

الدراسة في إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي( QM)ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

إجمالي مهارات بالنسبة لتنمية ( استخدام البرنامج التدريبي)وللتحقق من فاعلية المعالجة 

وبلغت نسبة الكسب  ،Blackتم استخدام معادلة الكسب المعدل لبليك  ،تصميم المقررات اإللكترونية

وهذه النسبة تقع في المـدى الذي حدده بليك للفاعلية حيث أنها أكبر من  ،(1،21)المعدل لبليك 

المقترح القائم على التعلم مما تشير النتيجة السابقة إلى أن استخدام البرنامج التدريبي  ،(1،7)

المدمج كان ذا فاعلية في زيادة درجات الكسب في إجمالي بطاقة مالحظة الجوانب األدائية 

 (.QM)لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

 (:ADDIE)إجمالي مهارات كل محور من محاور النموذج العام لتصميم التعليم  ب ـ

قام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض الصفري الثالث من فروض هذه الدراسة والذي ينص 

بين متوسطي درجات أفراد عينة ( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة " على

الدراسة في الجوانب األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة 

قبل ( ADDIE)طبقا ًلكل محور من محاور النموذج العام لتصميم التعليم ( QM)الكوالتي ماترز 

 ".وبعد تطبيق البرنامج

حيث تم معالجة درجات أفراد العينة في كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة 

ي إذ تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة ف؛ المالحظة

وكانت  ،لعينتين مترابطتين( ت)وحساب قيمة اختبار ، التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة

 (.1)النتائج على النحو المبين في الجدول 

لعينتين مترابطتين لتوضيح داللة الفرق بين متوسطي درجات ( ت)نتائج تحليل اختبار (: 1)جدول 

والبعدي لبطاقة المالحظة فيما يتعلق بإجمالي مهارات كل  أفراد عينة الدراسة في التطبيقين القبلي

 (ADDIE)محور من محاور النموذج العام لتصميم التعليم 

 المتوسط العدد التطبيق المحاور
االنحراف 

 المعياري

الفروق بين 

 المتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 التحليل
 القبلي

72 
7،21 1،714 

1،,21 72 10،174 ,،,,, 
 1،2,2 2،23 البعدي

 التصميم 
 القبلي

72 
10،11 1،,43 

10،221 72 12،434 ,،,,, 
 33,،3 23،,4 البعدي

 التطوير
 القبلي

72 
11،11 4،773 

3،021 72 11،420 ,،,,, 
 7،330 12،,7 البعدي

 التنفيذ 
 القبلي

72 
1،43 1،217 

7،0,, 72 1،322 ,،,,, 
 ,,1،1 2،23 البعدي

 التقويم
 القبلي

72 
1،12 1،713 

1،271 72 1،411 ,،,,, 
 3,4،, ,,،4 البعدي

المحسرروبة بررين متوسررطي درجررات أفررراد عينررة " ت"أن جميررع قرريم ( 1)يظهررر مررن الجرردول 

الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة فيمرا يتعلرق بإجمرالي مهرارات كرل محرور مرن 
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أكبرر مرن القيمرة الجدوليرة عنرد نفرس درجرة الحريرة  ،(ADDIE)لنموذج العام لتصميم التعليم محاور ا

وهرذا يعنري  ،(0,،,)وهي قيمرة أصرغر مرن ( ,,,،,)وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى   ،(72)

 وهررذا يررؤدي إلررى رفررض الفرررض الصررفري( . 0,،,) ≥ أيضراً وجررود داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى 

( 0,،,)يوجد فرق دال إحصائياً عند مسرتوى داللرة "لفرض البديل الذي ينص على وقبول ا ،الثالث

برررين متوسرررطي درجرررات أفرررراد عينرررة الدراسرررة فررري الجوانرررب األدائيرررة لمهرررارات تصرررميم المقرررررات 

طبقا ًلكل محور من محاور النموذج العرام ( QM)اإللكترونية في ضوء معايير جودة الكوالتي ماترز 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي( ADDIE)لتصميم التعليم 

بالنسربة لتنميرة الجوانرب األدائيرة ( اسرتخدام البرنرامج التردريبي)وللتحقق من فاعلية المعالجة 

طبقررا ًلكررل ( QM)لمهرارات تصررميم المقررررات اإللكترونيررة فرري ضرروء معررايير جررودة الكرروالتي مرراترز 

تم استخدام معادلة الكسرب المعردل لبليرك  ،(ADDIE)يم التعليم محور من محاور النموذج العام لتصم

Black،  وبلغررت نسرربة  ،لمهررارات محررور التحليررل( 1،22)حيررث بلغررت نسرربة الكسررب المعرردل لبليررك

( 1،14)وبلغت نسبة الكسرب المعردل لبليرك  ،لمهارات محور التصميم( 1،23)الكسب المعدل لبليك 

وبلغرت  ،لمهارات محور التنفيذ( 7،77)لكسب المعدل لبليك وبلغت نسبة ا ،لمهارات محور التطوير

وجميع هذه النسبة تقع فري المرـدى الرذي  ،لمهارات محور التقويم( 1،13)نسبة الكسب المعدل لبليك 

ممرا تشرير النتيجرة السرابقة إلرى أن اسرتخدام البرنرامج  ،(1،7)حدده بليك للفاعلية حيث أنها أكبرر مرن 

م علررى الرتعلم المردمج كرران ذا فاعليرة فري زيرادة درجررات الكسرب فري الجوانررب التردريبي المقتررح القرائ

( QM)األدائيررة لمهررارات تصررميم المقررررات اإللكترونيررة فرري ضرروء معررايير جررودة الكرروالتي مرراترز 

 (.ADDIE)طبقا ًلكل محور من محاور النموذج العام لتصميم التعليم 

بشرركل أساسرري علررى مهررارات التصررميم  ويفسررر الباحثرران ذلررك بطبيعررة المعررايير والترري تركررز

لجرودة المقرررات اإللكترونيرة تهردف إلرى  Quality Mattersفمعايير برنامج كواليتي ماترز ،والتطوير

كرل ذلرك مرن خرالل  ،تسهيل وصول المتعلم إلى المقرر والتعامل مرع مكوناتره المختلفرة والتجرول فيره

 .التركيز على جودة تصميم المقرر اإللكتروني

مالي مهارات كل معيار من المعايير الثمانية األساسية لمعايير جودة تصميم إج ج ـ

 (:Quality Matters)المقررات اإللكترونية 

قام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض الصفري الرابع من فروض هذه الدراسة والذي ينص 

د عينة الدراسة بين متوسطي درجات أفرا( 0,،,)ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى " على

في الجوانب األدائية لمهارات تصميم اإللكترونية في إجمالي كل معيار من المعايير الثمانية 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج( QM)األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية 

طاقة حيث تم معالجة درجات أفراد العينة في كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لب

إذ تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة في ؛ المالحظة

التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة فيما يتعلق بإجمالي كل معيار من المعايير الثمانية 

لعينتين ( ت)وحساب قيمة اختبار  ،(QM)األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية 

 (.2)وكانت النتائج على النحو المبين في الجدول  ،مترابطتين
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لعينتين مترابطتين لتوضيح داللة الفرق بين متوسطي درجات ( ت)نتائج تحليل اختبار (: 2)جدول 

أفراد عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة فيما يتعلق بإجمالي كل معيار من 

 (QM)الثمانية األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية  المعايير

 المتوسط العدد التطبيق المعايير
االنحراف 

 المعياري

الفروق 

بين 

 المتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 :المعيار األول

تقديم المقرر 

 ونظرة عامة عنه

 القبلي

72 

2،73 4،133 

 البعدي ,,,،, 41,،12 72 17،1,2
13،43 7،373 

 :المعيار الثاني

أهداف وكفايات 

 التعلم

 القبلي

72 

1،,2 1،337 

 البعدي ,,,،, 2،273 72 4،373
0،,, 7،310 

 :المعيار الثالث

 التقييم والقياس

 القبلي
72 

7،31 10327 
1،202 72 73،223 ,،,,, 

 1،010 3،27 البعدي

 :المعيار الرابع

والمصادر  المواد

 التعليمية

 القبلي

72 

3،03 1،711 

 البعدي ,,,،, 13،723 72 4،271
2،41 1،173 

: المعيار الخامس

أنشطة تفاعل 

 المتعلم

 القبلي

72 

3،0, 1،211 

 البعدي ,,,،, 2،237 72 7،471
1،27 1،221 

: المعيار السادس

 تقنيات المقرر

 القبلي
72 

0،21 7،400 
7،123 72 1،111 ,،,,, 

 1،144 2،23 البعدي

: المعيار السابع

 دعم المتعلم

 القبلي
72 

7،,2 ,،323 
7،373 72 13،171 ,،,,, 

 227،, ,3،0 البعدي

: المعيار الثامن

سهولة الوصول 

 واالستخدام

 القبلي

72 

2،11 1،721 

 البعدي ,,,،, 217،,1 72 7،373
1,،,3 1،1,0 

المحسرروبة بررين متوسررطي درجررات أفررراد عينررة " ت"أن جميررع قرريم ( 2) يظهررر مررن الجرردول

الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظرة فيمرا يتعلرق بإجمرالي كرل معيرار مرن المعرايير 

أكبر مرن القيمرة الجدوليرة عنرد  ،(QM)الثمانية األساسية لمعايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية 

وهري قيمرة أصرغر مرن ( ,,,،,)وهري قريم دالرة إحصرائيًا عنرد مسرتوى   ،(72)ة نفس درجة الحرير

وهذا يرؤدي إلرى رفرض ( . 0,،,) ≥ وهذا يعني أيضاً وجود داللة إحصائية عند مستوى  ،(0,،,)

يوجررد فرررق دال إحصررائياً عنررد "وقبررول الفرررض البررديل الررذي يررنص علررى  ،الرابررع الفرررض الصررفري

ات أفرراد عينرة الدراسرة فري الجوانرب األدائيرة لمهرارات تصرميم بين متوسطي درج( 0,،,)مستوى 

اإللكترونية فري إجمرالي كرل معيرار مرن المعرايير الثمانيرة األساسرية لمعرايير جرودة تصرميم المقرررات 

 ".قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي( QM)اإللكترونية 

بالنسربة لتنميرة الجوانرب األدائيرة ( تردريبياسرتخدام البرنرامج ال)وللتحقق من فاعلية المعالجة 

لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في إجمالي كل معيار من المعايير الثمانيرة األساسرية لمعرايير 

حيرث  ،Blackترم اسرتخدام معادلرة الكسرب المعردل لبليرك  ،(QM)جودة تصميم المقررات اإللكترونيرة 

 ،"تقديم المقرر ونظرة عامرة عنره"هارات المعيار األول لم( 3,،7)بلغت نسبة الكسب المعدل لبليك 

 ،"أهررداف وكفايررات الررتعلم" لمهررارات المعيررار الثرراني ( 30،,)وبلغررت نسرربة الكسررب المعرردل لبليررك 
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وبلغرت نسربة  ،"التقيريم والقيراس"لمهارات المعيار الثالرث ( 1،12)وبلغت نسبة الكسب المعدل لبليك 

وبلغرت نسربة  ،"لمرواد والمصرادر التعليميرة" رات المعيرار الرابرع لمها( 7،73)الكسب المعدل لبليك 

وبلغررت نسرربة  ،"أنشررطة تفاعررل المررتعلم"لمهررارات المعيررار الخررامس ( 1،01)الكسررب المعرردل لبليررك 

وبلغررت نسرربة الكسررب  ،"تقنيررات المقرررر"لمهررارات المعيررار السررادس ( 7،2)الكسررب المعرردل لبليررك 

وبلغرت نسربة الكسرب المعردل لبليرك  ،"دعرم المرتعلم"يرار السرابع لمهرارات المع( 1،74)المعدل لبليك 

ويالحظ أن جميرع هرذه النسربة تقرع  ،"سهولة الوصول واالستخدام"لمهارات المعيار الثامن ( 7،47)

ماعردا نسربة مهرارات المعيرار الثراني  ،(1،7)في المـدى الذي حدده بليك للفاعلية حيث أنها أكبر مرن 

وتلرك النتيجرة تشرير إلرى أن اسرتخدام البرنرامج ( 1،7)والتي كانرت أقرل مرن  "أهداف وكفايات التعلم"

التردريبي المقتررح القرائم علررى الرتعلم المردمج كرران ذا فاعليرة فري زيرادة درجررات الكسرب فري الجوانررب 

األدائية لمهارات تصميم المقررات اإللكترونية في إجمالي كل معيار من المعرايير الثمانيرة األساسرية 

 ،"أهرداف وكفايرات الرتعلم"المعيرار الثراني ماعردا  (QM)جودة تصميم المقررات اإللكترونية لمعايير 

ويفسرر الباحثران ذلررك برأن جميررع مهرارات المعيررار الثراني مهررارات خاصرة بصررياغة أهرداف وكفايررات 

وجميعها مهارات تربوية وموجودة لردى  ،وربط األهداف باألنشطة ،المقرر وعلى مستوى الوحدات

 .وبالتالي فإن البرنامج التدريبي لم يزيد من معد كسب تلك المهارات ،ضاء هيئة التدريسمعظم أع

وتتفق نتائج اختبار الفروض الصفرية الثاني والثالث والرابع لهذه الدراسرة مرع نترائج بعرض 

، (3,,7)ودراسررة منررى الجررزار وعصررر ،(2,,7)دراسررة رشررا هدايررة :الدراسررات السابقررـة مثررـل

ودراسرة ، (7,17)ودراسرة محمرود آخررون ،(7,17)ودراسرة الشررقاوي، (7,11)ودراسة محمرد

والترري أشررارت جميعهررا إلررى أن للررتعلم المرردمج أثررًرا إيجابيًررا فرري تنميررة الجوانررب ( 7,14)العجرمرري

 .فة التي تطرقت لها تلك الدراساتاألدائية للمهارات المختل

امج المقتررح القرائم علرى الرتعلم ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء ما يمكرن أن يروفره البرنر

والتي  Participationفالتعلم في بيئة التعلم المدمج يستلزم المشاركة ،المدمج من فرص تعليمية حقيقية

ولكن تظل المعرفة بال تحديرد إذا لرم  ،تستلزم التفاعل االجتماعي والتفاوض والتحاور لتكوين المعنى

ويقصرد بره وضرع شركل مرادي ملمروس  Reificationسريدتتصل بمكون آخر وهو عملية التشريؤ أو التج

كمرا تروفر  ،وفي هذا اإلطار نجد أن بيئة التعلم المدمج توفر بيئة خصبة للمشاركة والتفاوض ،للفكرة

وتمثيرل ، Simulationإمكانية التجسيد من خالل تمكين المتدربين من سرد قصرص النجراح والمحاكراة 

ومشراركة الصرور والعرروض والمسرتندات  ،والشاشرات ،يوالمواقف من خالل مشراركة مقراطع الفيرد

وبنرراء ونقررل  ،ممررا يسرراعد علررى دعررم االتصررال ،والوثررائق وغيرهررا مررن أدوات المشرراركة البصرررية

كمرا ، برين المتردربين Implicit Knowledgeوالمعرفرة الضرمنية Explicit Knowledgeالمعرفرة الصرريحة

ن النمذجرة وتقرديم األمثلرة العمليرة وبيئرة الرتعلم المردمج يتطلب تعلم المهارات واكتسابها وجود نوع م

وتطبيرق مفهروم الصرديق  ،كما تدعم بيئرة الرتعلم المردمج مراجعرات األقرران ،تسمح بالتوضيح العملي

ومن تطبيق متطلب من متطلبات الرتعلم وهرو التوجيره واإلرشراد مرن  ،Electronic Penpalsاإللكتروني

والتعليقرات علرى تردويناتهم وعلرى  ،دربين تلقري الرسرائل والنقاشراتقبرل األقرران؛ حيرث يسرتطيع المتر

 ،ومن ثم التعديل والتنقيح أكثر من مررة ،مشاركاتهم وعلى ملفات الوسائط التي شاركوا بها اآلخرين

 .وتقويم للمهارات بشكل يؤدي إلى تعلم الجميع ،مما ينتج عنه تعديل في األفكار

 :توصيات الدراسة

اسرتطاع الباحثران أن يصرل إلرى عردد مرن التوصريات  ،رضره مرن نترائجفي ضوء مرا سربق ع

 :يلي ماالمرتبطة بهذه النتائج من أهمها 
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والعمل على إنتاج مقررات  ،ضرورة استخدام وتوظيف التعلم المدمج في التعليم والتدريب .1

لتعلم وإتاحتها على نظام إدارة ا ،أكاديمية ومواد وبرامج تدريبية مدمجة وفق معايير الجودة

 .بالجامعة

التوجه لتطبيق التعلم المدمج من خالل وضع الخطط والسياسات الالزمة لذلك في قطاع التعليم  .7

 .الجامعي

ومشروعات جودة إنتاج المقررات اإللكترونية  ،دعم وتبني برامج ومشروعات التعلم المدمج .4

 .في ضوء معايير الجودة

ضو هيئة التدريس بالجامعة في تصميم وإنتاج تطوير برامج تدريبية تفاعلية نزيد من كفاءة ع .3

 .المقررات وفق معايير الجودة

ترقية وتحديث نظم إدارة التعلم اإللكتروني بالجامعة بشكل مستمر حتى يتمكن من دعم عمليات  .0

 .وتسهيل تصميم اإلنتاج المقررات وفق معايير الجودة ،التعليم والتدريب المدمج

يس وكل من لهم صلة بالعملية التعليمية على كيفية توظيف ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدر .1

 .التعلم المدمج لخدمة العملية التعليمية

إنشاء وحدة إلنتاج المواد التعليمية والتدريبية المدمجة وفق معايير جودة منظمة الكوالتي مترز  .2

 .بالجامعة

 :مقترحات الدراسة

 :إجراء مزيد من الدراسات حولمن خالل ما أظهرته نتائج الدراسة يقترح الباحثان 

 .توظيف إمكانيات التعلم المدمج في برامج تدريبية أخرى غير التي شملتها الدراسة الحالية .1

 .العالقة بين القدرات العقلية للطالب والتعلم المدمج .7

 .اختالف أنماط التعلم المدمج وأثره على مختلف جوانب العملية التعليمية والتدريبية .4

 ،المهارات ،التحصيل: ن نمط التعلم المدمج واألسلوب المعرفي في كل منأثر التفاعل بي .3

 .وبقاء أثر التعلم

 .دراسة معوقات ومشكالت استخدام التعلم المدمج في التعليم والتدريب .0

 

 المصادر والمراجع

 :المراجع العربية: أوالً 

ورقة عمل مقدمة  .م إدارة التعلم اإللكترونيمعايير الجودة في نظ(. ,7,1. )السيد عبد المولى ،أبو خطوة

جامعة العلوم  ،للندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب

  .م ,7,1مايو,7ـ13، عمان ،اإلسالمية العالمية
ا ـ تصميمها ـ إنتاجها ـ نشرها ـ تطبيقه: المقررات اإللكترونية(. 3,,7. )الغريب زاهر ،إسماعيل

 .القاهرة: عالم الكتب. تقويمها

متطلبررات ترروطين ثقافررة التعلرريم والررتعلم (. ,7,1. )نعيمررة بنررت إبررراهيم ،لحسررن عبرردا؛ والغنررام ،باشرريوة

ورقة عمرل مقدمـرـة . اإللكتـروني وتحــديات اعتمــاده بين الخـوف والضرورة في الوطـن العــربي

دور التعتتـلم اإللكترونتتي فتتي تعتتـزيز : عتتـليم اإللكتتتـرونيللمؤتمـتـر التتدولي الثالتتث لمركـتتـز زيتتن للت

 0استرجعررـت بترراري  . م,7,1إبريررل2ـرر1، المنامررة، جامعـررـة البحـــــررـرين ،مجتمعتتات المعرفـتتـة

 .http://www.econf.uob.edu.bh/speakers.aspx :م من على الرابط7,11سبتمبر
مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التردريس فري جامعرة (. ,7,1.)عامر مترك ،البيشي

المؤسسة العربية لالستشارات العلميرة وتنميرة  ،مجلة عالم التربية. الملك خالد ومدى ممارستهم لها

 .1,7ـ20، (43)11، الموارد البشرية

http://www.econf.uob.edu.bh/speakers.aspx
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ورقررة عمررل . األسررتاذ الجررامعي ودورة فرري ظررل التعلرريم اإللكترونرري(. ,7,1.)عبرردا عبرردالمؤمن ،التميمرري

دور التتعلم اإللكترونتي فتي تعزيتز : للمؤتمر الدولي الثالتث لمركتز زيتن للتعلتيم اإللكترونتيمقدمة 

 0استرجعـررـت بتاريـررـ  . م,7,1إبريررـل2ـرر1، المنامـررـة، جامعـتتـة البحــتتـرين ،مجتمعتتات المعرفتتة

 .http://www.econf.uob.edu.bh/speakers.aspx :الرابط م من على,7,11سبتمبر

مررردى اسرررتخدام أعضررراء هيئرررة التررردريس فررري الجامعرررات السرررعودية للتعلررريم (. 3,,7.)ريمرررا سرررعد ،الجررررف

: ستتات التعلتتيم العتتالينتتدوة تنميتتة أعضتتاء هيئتتة التتتدريس فتتي مؤسبحررث مقرردم إلررى . اإللكترونرري

 .م3,,7ديسمبر  2ـ2، الرياض، جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،التحديات والتطوير

تصميم بيئة تعليمية قائمة على نمط التدريب (. 3,,7.)أحمد مصطفى ،منى محمد؛ وعصر ،الجزار

يئة التدريس المدمج لتنمية مهارات استخدام نظم إدارة بيئات التعلم اإللكترونية لدى أعضاء ه

 .17ـ3، (,1)11، ـ مصر ستقبل التربية العربيةم .ومعاونيهم

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد بن عبد (. 2,,7. )منى رجاء ،الحافظي

رسالة ماجستير غير . العزيز في المملكة العربية السعودية للتعلم اإللكتروني واتجاهاتهم نحوه

 .عمان. ألردنيةالجامعة ا ،كلية الدراسات العليا. منشورة

علي بن شرف؛ وسالم الوائلي؛ ومنى . )استراتيجيات التعلم اإللكتروني(. 0,,7. )بدر الهدى ،خان

 (.م0,,7نشر العمل األصلي ) ،شعاع للنشر والتوزيع: حلب(. مترجم ،التيجي

ير تصميم ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعليم في ضوء معاي(. 2,,7. )حنان حسن علي ،خليل

رسالة  ،جودة التعليم اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدى طالب كلية التربية

 .المنصورة ،جامعة المنصورة ،كلية التربية ،ماجستير غير منشورة

كفايررات إعررداد المقررررات اإللكترونيررة لرردى أعضرراء هيئررة (. م2,,7.)حسررن ،والعمررري؛ مصررطفى ،السررايح

مجلتة كليتات . ة البدنية والرياضرية بمدينرة الريراض بالمملكرة العربيرة السرعوديةالتدريس بكلية التربي

 .21ـ10، (7)1، وكالة وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين ،المعلمين

تصميم استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم المدمج في ضوء الشبكات  (.7,17.)جمال مصطفى ،الشرقاوي

ميم ونشر المقرر اإللكتروني لطالب الدراسات العليا بكليات االجتماعية لتنمية مهارات تص

 .103ـ034، 21، جامعة المنصورة ،مجلة كلية التربية. التربية

اسررتخدام أعضرراء هيئررة الترردريس فرري جامعررة الملررك سررعود لتقنيررات (. 3,,7.)منصررور بررن علررى ،الشررهري

ة تنمية أعضاء هيئة التدريس في ندوبحث مقدم إلى . المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية

 2ـر2، الريراض، جامعرة الملرك سرعود ،كليرة التربيرة ،التحديات والتطتوير: مؤسسات التعليم العالي

 .م3,,7ديسمبر 

مررردى جاهزيرررة : المنظرررور العرررولمي لتقنيرررة االتصررراالت والمعلومرررات(. 3,,7. )بررردر برررن عبررردا ،الصرررالح

 ،كليتة التربيتة ،لنتدوة العولمتة وأولويتات التربيتةدمرة ورقرة عمرل مق. الجامعات السرعودية للتغييرر

م مرن 7,12مرارس,4اسرترجعت بتراري  . م 3,,7فبرايرر12ـر12، الريراض، جامعة الملرك سرعود

 . ed_Papers.aspxhttp://faculty.ksu.edu.sa/6544/Pages/Publish:على الرابط

تقتتويم جتتودة المقتتررات اإللكترونيتتة عبتتر اإلنترنتتي فتتي ضتتوء معتتايير (. ,7,1.)عمررر سررالم ،الصررعيدي

 ،كليرة التربيرة. رسالة دكتروراه غيرر منشرورة  .جامعة الملك عبدالعزيز نموذًجا: التصميم التعليمي

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى

الالزمرة لتقرديم محتروى المقرررات اإللكترونيرة فري التعلريم عرن بعرد المعايير (. 7,11.)عمر سالم ،الصعيدي

، رابطررة التربيررة الحديثررة ،مجلتتة رابطتتة التربيتتة الحديثتتة. مررن وجهررة نظررر الخبررراء والمختصررين

 .771ـ 121، (,1)3

فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات صيانة أجهزة الحاسوب لدى (. 7,14.)سامح جميل ،العجرمي

مجلة الجامعة اإلسالمية  .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحوهطالب قسم 

 .3,2ـ 424، (7)71، للدراسات التربوية والنفسية

 .جامعة الملك خالد: أبها. تجربة جامعة الملك خالد في التعلم اإللكتروني(. 7,14.)عمادة التعلم اإللكتروني
-Eام خرررردمات الجيررررل الثرررراني للتعلرررريم اإللكترونرررري واقررررع اسررررتخد(. ,7,1.)محمررررد عررررايض ،القحطرررراني

learning2.0  في التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئرة التردريس بكليرة التربيرة فري جامعرة الملرك

 .24ـ47، (1)74، جامعة المنيا ،كلية التربية ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس. خالد

http://www.econf.uob.edu.bh/speakers.aspx
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://faculty.ksu.edu.sa/6544/Pages/Published_Papers.aspx
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بي قائم على التعلم المدمج لتنمية مهارات إنتاج فاعلية برنامج تدري(. 7,11.)نصر الدين مبروك ،محمد

رسالة ماجستير . المحتوى اإللكتروني لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء معايير الجودة

 .القاهرة. جامعة القاهرة ،معهد الدراسات التربوية. غير منشورة

ثر اختالف مستويات أ(. 7,17.)محمد ،مصطفى؛ وفرج ،وموسى؛ ابراهيم ،والدسوقي حسين؛ ،محمود

الدمج في برامج التعلم المدمج على أداء طالب تكنولوجيا التعليم لمهارات تصميم المقررات 

، (1)13، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،دراسات وبحوث: تكنولوجيا التربية. اإللكترونية

 .704ـ 7,2

مدمج إلكساب مهارات صيانة األجهزة تصميم برنامج قائم على التعلم ال (.2,,7.)رشا حمدي ،هداية

. جامعة المنصورة ،كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة .التعليمية لدى طالب كلية التربية

 .المنصورة
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 قائمة مهارات تصميم المقررات اإللكترونيةفي ضوء معايير (: 2)ملحق 

 Quality Matters" كواليتي ماترز"برنامج 

 م المعيار 
درجة 
 التقييم 

 المهارات
نوع 
 المهارة

 مهارات المعيار العام األول 
 (Course Overview & Introductionومقدمة المقرر الدراسي  ،األجزاء التمهيدية)

وضوح التعليمات اإلرشادية  1/1
المقدمة لكيفية البدء في دراسة 

وتحديد أماكن العثور  ،المقرر
 .على مكونات المقرر المختلفة

1/1/1 

4 

 تصميم بذة عن المقررتقديم ن

1/1/7 
توجيه الطالب لكيفية البدء في المقرر 

 والتجول واإلبحار الستكشافي محتوياته
 تصميم

1/1/4 
تحديد أماكن تواجد مكونات المقرر 

 المختلفة
 تحليل

1/1/3 
وضع جدول زمني محدد لعرض 
موضوعات المحتوى ولتوقيت أداء 

 األنشطة المطلوبة
 تحليل

1/1/0 
ربط الطالب بالمعلومات التمهيدية للمقرر 

 .الدراسي تشعبيًا
 تحليل

1/1/1 
توضيح العالقة بين جوانب المقرر العملية 

 .والنظرية
 تصميم

التعريف بالغرض من تقديم  1/7
 وبنيته التنظيمية ،المقرر

1/7/1 

4 

 تصميم الترحيب بالطالب في بداية استخدام المقرر
 تصميم باألهداف العامة للمقرر تعريف الطالب 1/7/7
 تصميم ومتطلباته السابقة ،توضيح طبيعة المقرر 1/7/4
 تحليل وضع تصور لهيكلية بناء وتنظيم المقرر  1/7/3

وضوح قواعد السلوك  1/4
الرقمي للتواصل عبر شبكة 

 اإلنترنت 
1/4/1 7 

توضيح آداب وقواعد المناقشات 
ني ووسائل اإللكترونية والبريد اإللكترو

 .التواصل
 تصميم

وضوح السياسات المؤسسية  1/3
 وسياسات المقرر

1/3/1 7 
القواعد )توضيح سياسات المقرر والجامعة 

 (المنظمة للتعلم اإللكتروني
 تصميم

التحديد الدقيق للحد األدنى  1/0
وتقديم  ،للمتطلبات التقنية

 التعليمات اإلرشادية الستخدامها

1/0/1 

7 

ج والتطبيقات الالزمة لعرض تحديد البرام
 .كل مكون من مكونات المقرر

 تحليل

1/0/7 
تحديد األجهزة والملحقات الالزمة لعرض 

 .كل مكون من مكونات المقرر
 تحليل

1/0/4 
نشر التعليمات الضرورية الستخدام 

 .مختلف تقنيات المقرر اإللكتروني
 تطوير

تحديد المعرفة والكفايات  1/1
 علقة بالمادة الدراسيةالقبلية المت

1/1/1 

1 

تحديد المعارف والكفاءات المطلوبة مسبقا 
في مجال التخصص الواجب توافرها لدى 

 .الطالب قبل دراسة المقرر
 تحليل

1/1/7 
إضافة اختبار تحديد مستوى للكفايات 
القبلية المطلوب صقلها لدى الطالب في 

 .األجزاء التمهيدية للمقرر
 تصميم

د الدقيق للحد األدنى التحدي 1/2
من المهارات الفنية الواجب 

 توافرها لدى المتعلمين
1/2/1 1 

تحديد المهارات الفنية والتقنية التي يجب 
 أن يتقنها الطالب لتجاوز المقرر

 تحليل

تقديم المعلم لنفسه بشكل  1/2
 مناسب

1/2/1 
1 

تقديم أستاذ المقرر لنفسه وخبراته بطريقة 
 .مناسبة للطالب

 رتطوي

1/2/7 
توضيح طرق وأساليب التواصل المختلفة 
 .المتاحة للطالب للتواصل مع أستاذ المقرر

 تصميم

تقديم المتعلمين أنفسهم لجميع  1/3
 زمالئهم اآلخرين في المقرر

1/3/1 
1 

تحديد وسيلة مقترحة للتعارف بين جميع 
 .وإلزامهم بذلك ،الطالب

 تطوير

1/3/7 
ابط مستمر بين تطوير أساليب تفاعل وتر

 .جميع الطالب في جميع أجزاء المقرر
 تطوير
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 م المعيار 
درجة 
 التقييم 

 المهارات
نوع 
 المهارة

 مهارات المعيار العام الثاني
 Learning Objectives (Competencies( الكفايات)أهداف التعلم 

وصف أهداف أو كفايات  7/1
تعلم المقرر لمخرجات نهائية قابلة 

 للقياس

7/1/1 

4 

صياغة أهداف وكفايات المقرر في شكل 
 .ابلة للقياسمخرجات ق

 تصميم

7/1/7 
يوضرررح المعلرررم أن أهرررداف المقررررر القابلرررة 
للقيرراس تشرركل االسرراس لمفهرروم التوافررق أو 

 .المحاذة في المقرر
 تصميم

7/1/4 
إبررراز اإلشررارات والرردالئل الواضررحة الترري 

 يمكن من خاللها تقييم أداء الطالب 
 

 تصميم

وصف أهداف أو كفايات  7/7
لمخرجات تعلم وحدات المقرر 

ومتسقة مع  ،نهائية قابلة للقياس
األهداف أو الكفايات اإلجمالية 

 للمقرر

7/7/1 

4 

صياغة أهداف وكفايات الوحدات التعليمية 
بالمقرر باالتساق مع أهداف وكفايات 

 .وبشكل قابل للقياس ،المقرر ككل
 تصميم

7/7/7 
صياغة األهداف على مستوى الوحدات 

رة محددة قابلة لتصف أداء الطالب في صو
 .للمالحظة والقياس

 تصميم

7/7/4 

صررياغة األهرررداف علررى مسرررتوى الوحررردات 
لتصف بدقة القدرات والمهارات والمعارف 
الواجب على الطالرب إتقانهرا وإظهارهرا فري 
مراحرررررل منتظمرررررة أثنررررراء دراسرررررة المقررررررر 

 .الدراسي

 تصميم

وضوح كافة أهداف أو  7/4
 ،كفايات التعلم المنشودة

 ها من منظور المتعلمينوصياغت

7/4/1 
4 

إظهار كافة األهداف والكفايات للطالب 
 .بصورة تمكنه من استيعابها

 تطوير

7/4/7 
صياغة األهداف التعليمية من وجهة نظر 

 .الطالب وليس المعلم
 تطوير

وضوح العالقة التي تربط  7/3
 ،بين أهداف أو كفايات التعلم

 وأنشطة المقرر

7/3/1 
4 

 تصميم التعلم بأنشطة المقرر المختلفة ربط أهداف

7/3/7 
العالقة بين األهداف التعلم وأنشطة توضيح 

 .التعلم بوضوح
 تطوير

مناسبة أهداف أو كفايات 7/0
 التعلم المنشودة لمستوى المقرر

7/0 4 
صياغة أهداف وكفايات المقرر بشكل 

 . يتناسب مع طبيعة ومستوى المقرر
 تصميم

 لعام الثالثالمعيار ا مهارات
 Assessment & Measurementوالقياس  ،التقييم

قياس وسائل التقييم  4/1
المستخدمة لمدى تحقق األهداف 

 أو كفايات التعلم المعلنة سلفاً 

4/1/1 

4 

تُصمم وسائل التقييم لقياس ما تحقق 
 األهداف التعليمية

 تصميم

4/1/7 
اختيار أسلوب او طريقة التقييم المناسبة بما 

 توافق مع كل هدف تعليميي
 تقييم

4/1/4 
ربط عملية اختيار وسيلة التقويم بأنماط 
ومستويات التعلم الواردة في تصنيف بلوم 

 .لنهداف التعليمية
 تحليل

وضوح السياسة المتبعة في  4/7
 .وتقدير درجات المقرر ،رصد

4/7/1 

4 

تقديم بيان مفصل بالدرجات والنسب 
ريقة من طرق المئوية لكل أسلوب أو ط

 تقييم
 تصميم

4/7/7 
توضيح العالقة بين نسب الدرجات ورموز 

 .التقديرات باألحرف
 تصميم

4/7/4 
تقديم الئحة التعامل مع التأخر في تسليم 

 الواجبات
 تصميم
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 م المعيار 
درجة 
 التقييم 

 المهارات
نوع 
 المهارة

تقديم معايير ومؤشرات أداء  4/4
محددة ومقننة لتقويم أداء 

وربطها  ،المتعلمين ومشاركتهم
 ير الدرجاتبسياسة رصد وتقد

4/4/1 

4 

عرض دليل إرشادي للحكم على أداء 
 .ويرتبط بسياسة تقدير الدرجات ،التقييمات

 تصميم

4/4/7 
صياغة أمثلة عملية لما هو متوقع من 
الطالب من أنشطة التقويم من حيث شكل 

 .العمل وطبيعته وطريقة تقديمه
 تصميم

مراعاة تسلسل وتتابع وتنوع  4/3
مختارة إلداء أدوات التقييم ال

 المتعلمين المهام التي يتم تقييمها

4/3/1 

7 

 تقييم .اختيار أدوات تقييم متسلسلة ومتنوعة

4/3/7 
تقديم أدوات تقييم مناسبة للمهام التي يتم 

 .تقييمها
 تقييم

4/3/4 
تقديم بدائل مختلفة للتقييم ليختار الطالب 

 .البديل األنسب له
 تقييم

متعلمين فرصاً يُتيح المقرر لل 4/0
عديدة لمتابعة مدى تقدمهم الذاتي 

 في التعلم

4/0/1 

7 

إتاحة فرص عديدة ومتنوعة للمتعلمين 
 .لمعرفة مدى تطور التعلم لديهم ذاتيا

 تطوير

4/0/7 
ترروفير فرررص مراجعررات األقررران وتعليقررات 
الررررزمالء والمقرررراالت النقديرررررة فرررري عمليرررررة 

 .التقويم
 تطوير

 الرابعمهارات المعيار العام 
 Instructional Materialsالمواد التعليمية المستخدمة 

المواد التعليمية في أن تسهم  3/1
تحقيق أهداف أو كفايات التعلم 
المعلنة سلفاً للمقرر وحداته 

 المختلفة

3/1/1 4 
استخدام مواد ومصادر تعليمية متنوعة 
تسهم في تحقيق أهداف التعلم على مستوى 

 .لوحداتالمقرر وعلى مستوى ا
 تنفيذ

توافر شرح واضح لغرض  3/7
االستعانة بالمواد التعليمية وطرق 

 .استخدامها في أنشطة المقرر
 

3/7/1 

4 

توضيح الغرض من استخدام كل مادة 
 .تعليمية او مصدر تعليمي

 تطوير

3/7/7 
توضيح كيفية استخدام كل مادة تعليمية او 

 .مصدر تعليمي
 تطوير

اد التعليمية توثيق كافة المو 3/4
 المستخدمة على نحو مناسب

3/4/1 
7 

توثيق جميع المواد والمصادر التعليمية 
 .المستخدمة في جميع أجزاء المقرر

 تطوير

3/4/7 
توحيد طرق توثيق جميع المواد والمصادر 

 .التعليمية المستخدمة
 تطوير

وجدة المواد التعليمية  ،حداثة 3/3
 للمقرر

3/3/1 
7 

 تنفيذ .مصادر تعليمية حديثةاستخدام مواد و

3/3/7 
المواد التعليمية المستخدمة قابلة للتعديل في 

 .ضوء التطور العلمي واالنفجار المعرفي
 تنفيذ

التنوع في المواد التعليمية  3/0
 المستخدمة بالمقرر

3/0/1 7 
المواد والمصادر التعليمية التنويع في 

 .المستخدمة داخل المقرر
 تطوير

ح الفروق بين المواد توضي 3/1
 واالختيار ،التعليمية اإللزامية

3/1/1 1 
المواد والمصادر  التحديد الدقيق للفرق بين

التعليمية المطلوبة والمواد والمصادر 
 .للطالب التعليمية االختيارية

 تصميم

 مهارات المعيار العام الخامس
 Course Activities & Learner Interactionوتفاعل المتعلم  ،أنشطة المقرر الدراسي

أنشطة التعلم تشجع على  0/3
تحقيق األهداف والكفايات 

 التعليمية المعلنة سلفاً للمقرر

0/1/1 

4 

ربط كل نشاط من أنشطة التعلم بهدف من 
 .أهداف التعلم

 تحليل

0/1/7 
والقدرة على  ،تتميز أنشطة التعلم بالتنوع

 توفير التعزيز والدعم لجهود الطالب
 تصميم

0/1/4 
تتميز أنشطة التعلم بالتوافق مع مستويات 

 .التعلم المختلفة للطالب
 تحليل
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 م المعيار 
درجة 
 التقييم 

 المهارات
نوع 
 المهارة

تتيح أنشطة التعلم فرص  0/7
بم يدعم التعلم  ،إيجابية للتفاعل

 النشط

0/7/1 

4 

تصميم أنشطة التعلم بحيث توفر فرص 
 .التفاعل المختلفة

 تصميم

0/7/7 
استخدام أنشطة التعلم التي تدعم التعلم 

 .لنشطا
 تنفيذ

0/7/4 
التنويع في أنشطة التعلم بم يتناسب وطبيعة 

 .المقرر ووحداته
 تطوير

توضيح خطط عضو هيئة  0/4
 ،التدريس للرد على الطالب

وتقديم التغذية الراجعة ألنشطة 
 والتكليفات

0/4/1 

7 

الطالب بالخطة الزمنية للرد على تعريف 
 .الرسائل والمشاركات

 تصميم

0/4/7 
الطالب بالخطة الزمنية لنشر ريف تع

 .الدرجات والتغذية الراجعة للواجبات
 تصميم

توضيح متطلبات تفاعل  0/3
 المتعلمين لكل نشاط

0/3/1 
7 

 تصميم .تحديد أنماط تفاعل المتعلم في كل نشاط

 تصميم .تحديد متطلبات تفاعل المتعلم مع كل نشاط 0/3/7

 مهارات المعيار العام السادس
 Course Technologyات المقرر الدراسي تقني

تدعم األدوات المستخدمة  1/1
 تحقيق أهداف وكفايات التعلم 

1/1/1 4 
استخدام األدوات التي تدعم تحقيق األهداف 

 .التعليمية
 تنفيذ

تعزز أدوات المقرر  1/7
المشاركة والتفاعل النشط 

 للمتعلمين

1/7/1 

4 

متعلم انتقاء األدوات التي تعزز مشاركة ال
 . وتدعم التعلم النشط

 تصميم

 تصميم .انتقاء األدوات التي تدعم التعلم النشط 1/7/7

1/7/4 
انتقاء األدوات التي تتناسب مع طبيعة 

 .المقرر ووحداته
 تصميم

تسهيل وصول المتعلمين  1/4
 .للتقنيات المطلوبة في المقرر

1/4/1 

7 

تسهيل وصول المتعلم الي األدوات 
 .ت الموجودة بالمقرر ووحداتهوالتقنيا

 تطوير

1/4/7 
توفير أدوات وتقنيات بديلة للمتعلم الختيار 

 .ما يناسبه
 تطوير

1/4/4 
إتاحة أدلة إرشادية للمتعلم عن كيفية 
استخدام األدوات والتقنيات المتاحة داخل 

 .المقرر ووحداته
 تصميم

 تنفيذ .سائل وأدوات وتقنيات حديثةاستخدام و 1 1/3/1 وجدة تقنيات المقرر ،حداثة 1/3

توضيح سياسات  1/0
الخصوصية المتعلقة بكافة 

 األدوات 
1/0/1 1 

توفير روابط لسياسات االستخدام 
والخصوصية لجميع الوسائل واألدوات 

 .المضافة بالمقرر
 تنفيذ

 مهارات المعيار العام السابع
 Learner Supportدعم المتعلم 

اإلرشادية تقديم التعليمات  2/1
التي تتيح وصفاً واضحاً للدعم 

وكيفية الحصول  ،الفني المقدم
 عليه 

2/1/1 

4 

تقديم الدعم الفني الالزم للتعامل مع 
 .المقرر

 تطوير

2/1/7 
التنوع في أساليب وطرق تقديم اإلرشادات 

 والدعم الفني
 تصميم

2/1/4 
التوجيه واإلرشاد الحصول على الدعم 

 زاء المقررالفني في جميع إج
 تصميم

تقديم التعليمات اإلرشادية  2/7
 للمتعلمين ذوي الفئات الخاصة

2/7/1 4 
تقديم الدعم الفني الالزم لذوي االحتياجات 

لتسهيل سرعة الوصول للمقرر  ،الخاصة
 .ومحتوياته

 تطوير

التعريف بالخدمات وموارد  2/4
 ،الدعم األكاديمي بالمؤسسة

2/4/1 7 
تقديم شرح واضح لكيفية االستفادة من 
خدمات ومصادر الدعم األكاديمي 

 تطوير
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 م المعيار 
درجة 
 التقييم 

 المهارات
نوع 
 المهارة

 .بالمؤسسة وتوضيح كيفية الوصول لها

2/4/1 
توضيح كيفية الحصول على خدمات 
ومصادر الدعم األكاديمي بالمؤسسة 

 .واتاحتها في جميع أجزاء المقرر
 تطوير

التعريف بالخدمات والموارد  2/3
 ،الطالبية التي تقدمها المؤسسة

 توضيح كيفية الوصول لهاو

2/3/1 

7 

تقديم شرح واضح لكيفية االستفادة من 
 .الخدمات والموارد الطالبية بالمؤسسة

 تطوير

2/3/1 
توضيح كيفية الحصول على الخدمات 
والموارد الطالبية بالمؤسسة واتاحتها في 

 .جميع أجزاء المقرر
 تطوير

 مهارات المعيار العام الثامن
 Accessibility & Usabilityواالستخدام  القابلية للوصول

طريقة اإلبحار والتجول بين  2/1
تحقق عملياً  ،مكونات المقرر
 سهولة استخدام

2/1/1 
4 

التخطيط لعرض المقرر وأنشطته بشكل 
 متسق ومنطقي يحقق سهولة االستخدام

 تصميم

2/1/7 
توفير طرق متنوعة لعرض المقرر بم 

 .طالبيتناسب والفروق الفردية لل
 تطوير

تقديم معلومات حول تسهيل  2/7
وصول الفئات الخاصة لكافة 
التقنيات المطلوب استخدامها في 

 المقرر

2/7/1 

4 

تقديم معلومات وتوجيهات لتسهيل استخدام 
 .التقنيات والبرامج المتوفرة في المقرر

 تطوير

2/7/7 
توفير تدريب متخصص لكل فئة من الفئات 

ت التي يتم استخدامها الخاصة حول التقنيا
 .داخل المقرر

 تطوير

يقدم المقرر وسائل بديلة  2/4
لتسهيل وصول الفئات الخاصة 

وتلبية  ،إلى مواد المقرر
 االحتياجات المتنوعة للمتعلمين

2/4/1 

7 

 تطوير .تقديم بدائل متنوعة للمحتوي النصي

2/4/7 
توفير بدائل مسموعة أو روابط توضيحية 

 .مسموعلكل محتوى غير 
 تطوير

2/4/4 
توفير بدائل نصية أو روابط توضيحية لكل 

 .محتوى غير نصي
 تطوير

تصميم المقرر يضمن سهولة  2/3
 إمكانية القراءة

2/3/1 7 
تقديم محتوى المقرر بشكل واضح يسهل 

 .واستيعابه ،قراءته وترجمة معانيه
 تطوير

سهولة استخدام الوسائط  2/0
 المتعددة في المقرر

2/0/1 

7 

استخدام وسائط متعددة مناسبة لمحتوى 
 .المقرر وموضوعاته

 تنفيذ

2/0/7 
استخدام وسائط متعددة سهلة العرض 

 .والتشغيل
 تنفيذ

2/0/4 
استخدام وسائط متعددة متوافقة مع جميع 

 األجهزة 
 تنفيذ

 

 

 

 

 

 


