
  
  كلية الدراسات العليا 

  
  

جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم  قياس جودة
في مشاريع الدبلوم المھني االلكتروني لتطوير المج ابرأحد 

   جامعة بيت لحم
 
  

Measuring the Quality of Instructional 
Design and Technology Sections of an Online 

Professional Diploma for Development of 
Enterprises in Bethlehem University 

 
 
  
  إعداد

  شنطي  عادل أحمد مي 
  
  

  إشراف        
 صبري - خولة  شخشير  الدكتورة

  
  
 

 فلسطين –بيرزيت 
  
  
 

2009 
  
  
  
  



 

  
  كلية الدراسات العليا

  
 
  

جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم  قياس جودة
في لوم المھني االلكتروني لتطوير المشاريع أحد برامج الدب

  جامعة بيت لحم
  
 

Measuring the Quality of Instructional Design 
and Technology Sections of an Online 

Professional Diploma for Development of 
Enterprises in Bethlehem University 

 
  
  
 
  

  :رسالة ماجستير مقدمة من
  د شنطيمي عادل أحم
  
  
  
 

  إشراف
 صبري - خولة  شخشيرالدكتورة  

  
   
 

2009 
  
 



  
  كلية الدراسات العليا  

  
  

جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم أحد برامج الدبلوم  قياس جودة
  في جامعة بيت لحم المھني االلكتروني لتطوير المشاريع 

  
 

Measuring the Quality of Instructional Design and 
Technology Sections of an Online Professional 

Diploma for Development of Enterprises in 
Bethlehem University 

 
  إعداد

  مي عادل أحمد شنطي  
 
  

  اللجنة المشرفة
ً (صبري      - خولة شخشير. د   )رئيسا
  )  عضواً (محسن عدس                 . د
 )عضواً (   فطين مسعد                . د
  
  
  
  

  قدمت ھذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في التربية من كلية الدراسات العليا
  فلسطين –في جامعة بيرزيت 

  
  
  
  

  2009أيار  28
  
  
 



  



  أ
 

   إهداء                        

  ...أهدي هذه الرسالة إلى من قّدموا لي الكثير   

  ........أهديه إلى ... فلوالكم لما كنت قادرة على أن أقدم هذا العمل 

  أمي الغالية... اتي من لوال رعايتك وعنايتك ودعائك المتواصل لي وفي كل لحظ

  والدي الغالي... من لوال ايمانك بقدراتي ودعمك لي في قراراتي 

  أخواتي الغاليات... من لوال دعمكن وتشجيعكن الدائم لي 

  أخوتي الغاليين... من لوال دعمكم وحرصكم على نجاحي  

  خاالتي العزيزات.... من لوال تشجيعكن الدائم ودعائكن المتواصل 

  ...كنت أقف اليوم هنا بهذا اإلنجاز بعد هذا الدرب الطويللوالكم لما 

  ...ومهما قدمت فلن أوفي إال الجزء اليسير مما قدمتموه لي في هذا الطريق 

إلى كل من كان لي ومضة أمل وقوة في هذا كل من مد لي يد العون والمساعدة، إلى 

  ....الدرب

 ......أهديكم جميعاً هذه الرسالة

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ب
 

  

 شكر وتقدير

  ...   أبدأ بحمد اهللا الذي وفقني وأعانني على إنجاز هذه الرسالة، وبعد   

فإنه يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتورة الغالية خولة شخشير صبري لما قدمته   

على لي من الوقت والجهد والتوجيهات والنصيحة، ولصبرها وأناتها ودعمها لي طوال فترة عملي 

  . هذه الرسالة

الدكتور محسن عدس، والدكتور فطين مسعد، على : كما وأتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة النقاش  

وأتقدم بالشكر أيضاً إلى قسم التربية في جامعة بيرزيت الذين أسهموا في . تفضلهما بنقاش هذه الرسالة

  . إغناء معرفتي التربوية

معهد الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحم، وباألخص مدير  كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم  

المعهد السيد موسى الربضي، ومديرة مشروع برامج الدبلوم المهني االلكترونية السيدة كارول 

الزغبي، والسيد سامر ناصر من قسم دعم تكنولوجيا المعلومات الذين سهلوا لي عملية الوصول إلى 

وأتقدم بالشكر . ا، وكانوا على استعداد دائم لإلجابة على كل استفساراتيالمساقات االلكترونية وتقويمه

الجزيل إلى األستاذ نائل أبو عرقوب، واآلنسة وفاء حامدة اللذين قاما بتقويم برنامج الدبلوم المهني 

 . االلكتروني في مرحلة تطبيق األداة وجمع البيانات

ي عملية فحص األداة وتجريبها من ذوي االختصاص وأتقدم أخيراً بجزيل الشكر إلى كل من ساهم ف  

  .الكرام، الذين أكرموني بتوجيهاتهم ونصائحهم، ومنحوني من وقتهم وجهدهم

 إلى كل هؤالء أقدم شكري وتقديري،

 والحمد هللا رب العالمين

  الباحثة

  

  



  ت
 

  
 

  اتـة المحتويـقائم

  

الصفحة  الموضوع 

  إهداء  أ

  شكر وتقدير  ب

  قائمة المحتويات ت

 قائمة الجداول ج

 قائمة األشكال خ

 قائمة المالحق ر

 الملخص باللغة العربية ز

 الملخص باللغة االنجليزية ش

 مشكلة الدراسة وخلفيتها:الفصل األول 1
  المقدمـة 1
  الخلفية النظرية 4
  التعلم االلكتروني 5
  الجودة 9
  مشكلة الدراسة 13
  أهداف الدراسة 13
  سةأسئلة الدرا 13
  أهمية الدراسة ومبرراتها 14
  مسلمات الدراسة 14
  محددات الدراسة 15
  تعريف المصطلحات 15
 الدراسات السابقة:الفصل الثاني 17
  )قياس جودة المساقات االلكترونية قبل تطبيقها( القسم األول  17
  )قياس جودة المساقات االلكترونية بعد تطبيقها( القسم الثاني  20
  الدراسات السابقة ملخص 38



  ث
 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:الفصل الثالث 41
  منهجية الدراسة  41
  مجتمع الدراسة 41
  عينة الدراسة 41
  أداة الدراسة 42
  صدق األداة 44
  ثبات التحليل 47
 النتائج:الفصل الرابع 50
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 50
  لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا 74
  ملخص النتائج  97

 منـاقشة النتائج وتفسيرها والتوصيـات:الفصل الخامس 100
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 100
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  117
  التوصيات  130
 المراجع  132
  المراجع باللغة العربية  132
  المراجع باللغة االنجليزية  133
 المالحق  138

 
 
 

  

  

  

 

 

 



  ج
 

  

 داولـة الجـقائم

الصفحة رقم  عنوان الجدول

 الجدول
أسماء برامج الدبلوم الثالثة والمساقات المكونة لكل : مجتمع الدراسة 42

.منها مع عددها  

1 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل 51

.لمساق األول من البرنامجمجال في جانب التصميم التعليمي في ا   

2 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة  54

.وكل مجال في جانب التصميم التعليمي في المساق الثاني من البرنامج  

3 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  56

.ي المساق الثالث من البرنامجمجال في جانب التصميم التعليمي ف  

4 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل 59

.مجال في جانب التصميم التعليمي في المساق الرابع من البرنامج   

5 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  62

.مي في المساق الخامس من البرنامجمجال في جانب التصميم التعلي  

6 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  64

.مجال في جانب التصميم التعليمي في المساق السادس من البرنامج  

7 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  67

.تعليمي في المساق السابع من البرنامجمجال في جانب التصميم ال  

8 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل 70

.مجال في جانب التصميم التعليمي في المساق الثامن من البرنامج   

9 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل مساق في  74

.إدارة األعمال الصغيرةي في برنامج جانب التصميم التعليم  

10 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  75

.مجال في جانب التكنولوجيا في المساق األول من البرنامج  

11 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل 78

.في المساق الثاني من البرنامجمجال في جانب التكنولوجيا    

12 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  80

.مجال في جانب التكنولوجيا في المساق الثالث من البرنامج  

13 



  ح
 

  
 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  83

.المساق الرابع من البرنامجمجال في جانب التكنولوجيا في   

14 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل 85

.مجال في جانب التكنولوجيا في المساق الخامس من البرنامج   

15 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة  88

.ساق السادس من البرنامجوكل مجال في جانب التكنولوجيا في الم  

16 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  90

.مجال في جانب التكنولوجيا في المساق السابع من البرنامج  

17 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل  92

.ق الثامن من البرنامجمجال في جانب التكنولوجيا في المسا  

18 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل مساق 97

 .في جانب التكنولوجيا في برنامج إدارة األعمال الصغيرة    

19 



  خ
 

  الـة األشكـقائم

  

  الصفحة
 

رقم   عنوان الشكل

 الشكل
ذي يوضح أشكال التفاعالت بين المعلم نموذج أندرسون للتعلم االلكتروني وال 8

.والمتعلم والمحتوى  

1 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق 52

.األول مع المعايير المعتمدة  

2 

النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق األول مع  53

.المعايير المعتمدة  

3 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في 55

.المساق الثاني مع المعايير المعتمدة  

4 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الثاني 55

.مع المعايير المعتمدة  

5 

نب التصميم التعليمي في المساقالنسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جا 57  

.الثالث مع المعايير المعتمدة  

6 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الثالث 58

.مع المعايير المعتمدة  

7 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق 60

لمعتمدةالرابع مع المعايير ا  

8 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الرابع 61

.مع المعايير المعتمدة  

9 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق 63

.الخامس مع المعايير المعتمدة  

10 

ب التصميم التعليمي في المساق الخامسالنسب المئوية لتوافق كل فقرة من جان 63  

.مع المعايير المعتمدة  

11 

النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق  65

 السادس مع المعايير المعتمدة

12 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق 66

.لمعتمدةالسادس مع المعايير ا  

13 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق 68

 السابع مع المعايير المعتمدة

14 



  د
 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق السابع 69

.مع المعايير المعتمدة  

15 

بعة في جانب التصميم التعليمي في المساقالنسب المئوية لتوافق المجاالت الس 71  

.الثامن مع المعايير المعتمدة  

16 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الثامن 71

.مع المعايير المعتمدة  

17 

في جانب التصميم التعليمي% 100الفقرات التي حصلت على أعلى قيمة وهي  72  

.مانيةفي المساقات الث  

18 

 الفقرة والمجاالت التي حصلت على أقل وأعلى قيم في جانب التصميم التعليمي 73

.في المساقات الثمانية  

19 

إدارةالنسب المئوية للمساقات الثمانية في جانب التصميم التعليمي في برنامج  73  

.مع المعايير المعتمدةاألعمال الصغيرة   

20 

االت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق األولالنسب المئوية لتوافق المج 76  

.مع المعايير المعتمدة  

21 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق األول مع 77

.المعايير المعتمدة  

22 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق الثاني 79

.المعتمدة مع المعايير  

23 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الثاني مع 79

.المعايير المعتمدة  

24 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق الثالث 81

.مع المعايير المعتمدة  
 

25 

تكنولوجيا في المساق الثالثالنسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب ال 82  

.مع المعايير المعتمدة  

26 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق الرابع 84

.مع المعايير المعتمدة  

27 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الرابع مع 84

.المعايير المعتمدة  

28 

لنسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساقا 86  

.الخامس مع المعايير المعتمدة  

29 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الخامس 87

.مع المعايير المعتمدة  

30 



  ذ
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

في المساق السادسالنسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا  89  

 مع المعايير المعتمدة

31 

 النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق السادس مع 89

.المعايير المعتمدة  

32 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في  المساق السابع 91

.مع المعايير المعتمدة  

33 

ئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق السابع معالنسب الم 91  

.المعايير المعتمدة  

34 

 النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق 93

.الثامن مع المعايير المعتمدة  

35 

مع النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الثامن 94  

.المعايير المعتمدة  

36 

في جان التكنولوجيا% 100الفقرات التي حصلت على أعلى قيمة وهي  94  

.في المساقات الثمانية  

37 

في جانب التكنولوجيا في % 44.33الفقرات التي حصلت على أقل قيمة وهي  95

.المساقات الثمانية  

38 

نب التكنولوجيا في المساقاتالمجاالت التي حصلت على أعلى وأقل قيمة في جا 95  

.الثمانية  

39 

 النسب المئوية للمساقات الثمانية في جانب التكنولوجيا في برنامج إدارة 96

.األعمال الصغيرة مع المعايير المعتمدة  

40 

 النسب المئوية للمساقات الثمانية في جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا 99

.صغيرةإدارة األعمال الفي برنامج   

41 



  ر
 

  

  

  قائمـة المالحـق
  

  الصفحة
 

 عنوان الملحق رقم 

 الملحق

التي اعتمدت عليها الباحثة ) قائمة الرصد( األداة األصل  138  1 

 2 األداة قبل التحكيم 151

 3 الرسالة الموجهة للمحكمين  162

 4 األداة بعد التحكيم 163

قبل وبعد )  5، 3، 1(ات نتائج تطبيق األداة على المساق 174

أسابيع 3  

5 

 6 الشكل النهائي لألداة 177

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ز
 

  

  الملـخص

تصميم أحد برامج جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في قياس جودة 

 في جامعة بيت لحمالدبلوم المهني االلكتروني لتطوير المشاريع 
 
  إعداد

  شنطيعادل أحمد مي 
 

  إشراف

  صبري -خشيرالدكتورة خولة ش
 

ى توافق جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا هدفت الدراسة إلى تحديد مد

ة لتطوير المشاريع في جامعة يفي تصميم أحد برامج الدبلوم المهني اإللكترون

، مع المعايير العالمية لجودة تصميم إدارة المشاريع الصغيرةبيت لحم، وهو 

  .البرامج االلكترونية

  

  :األهداف حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةولتحقيق هذه 

  إدارةإلى أي مدى يتوافق جانب التصميم التعليمي في برنامج  .1

 مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية؟المشاريع الصغيرة 

إلى أي مدى يتوافق جانب التكنولوجيا في هذا البرنامج مع المعايير  .2

 العالمية؟

من ثمانية  منهاويتكون كل  ،مجتمع الدراسة من ثالثة برامجتكون و

عشوائياً  تم اختيار برنامج إدارة المشاريع الصغيرةو. درس لسنةت مساقات

   .مساقاته كعينة للدراسةكل ب



  س
 

  

الفقرات المتعلقة بالتصميم التعليمي والتكنولوجيا من خدمت الباحثة واست   

صدق محتوى التحقق من تم و .العربية بعد ترجمتها إلى ،قائمة رصد جاهزة

م فحص ثبات وت .محكمين من ذوي االختصاصعلى خمسة ها بعرضاألداة 

  . فقرة 29 األداة النهائية إلىصل مجموع فقرات وو. ضمن الشخصي التحليل

 
 :وأظهرت المعالجة اإلحصائية النتائج التالية 

ع الصغيرة يتوافق بنسبة إدارة المشاريبرنامج أن جانب التصميم التعليمي في   

حيث يوافقها في المساق األول والثالث . مع المعايير المعتمدة% 83.33

والرابع والسادس والسابع، ويوافقها بشكل جزئي في المساق الثاني والخامس 

  .والثامن

 مع% 83بشكل جزئي بنسبة أن جانب التكنولوجيا في هذا البرنامج يتوافق و

ي المساق الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع، حيث يوافقها ف. المعايير

  .ويوافقها بشكل جزئي في المساق األول والخامس والثامن

  

مراجعة البرنامج لمعالجة نقاط وبناًء على النتائج أوصت الباحثة بضرورة   

قياس جودة تصميم دراسة ل جراء دراسات مستقبلية أهمها وإ. الضعف فيه

 .رين قبل وبعد تطبيقهمابرنامجي الدبلوم اآلخ
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Abstract 
 

Measuring the Quality of Instructional Design and 
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By: 
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Supervising Committee: 

Dr. Khawla Shakhsheer -Sabri (Major Advisor) 
Dr. Muhsin  Adas 
Dr. Fateen Mas’ad 
 

  This study aimed at determining to what extent the 
instructional design and technology sections of an online 
diploma for development of enterprises in Bethlehem 
University, which is Small-Scale Business Management, 
meets the international standards of the design quality of 
online programs. 
  To achieve aims, the study attempted to answer the 
following: 

1. To what extent does the instructional design of the 
diploma meets the international standards? 

2. To what extent does the technology section meets 
the standards? 

  The population comprised of three diplomas. Each 
compounds of eight courses, and lasts one year. The 
sample was the randomly chosen program, Small-Scale 
Business Management with its courses. 
  The researcher used the statements of instructional 
design and technology sections of a Checklist, after 
translating to Arabic. 
   
The researcher has tested the content validity of the 
instrument by delivering it to five experts. 
  The intrapersonal analysis reliability has been tested. The 
final version of the instrument has consisted of 29 
statements. 
  The analysis revealed the following results: 

- The instructional design of the chosen program 
meets the international standards by 83.33% . It 



  ص
 

meets in the 1st , 3rd , 4th , 6th , and 7th  courses. And 
it partially meets in the 2nd , 5th , and 8th courses. 

- The technology section meets the standards by 
83% . It meets in the 2nd , 3rd , 4th ,6th , and 7th  

courses. And it partially meets in the 1st , 5th , and 
8th course. 

 
  Based on findings, it was recommended to reviewing the 
diploma for overcoming the shortcomings. In addition to 
conducting studies for measuring the design and delivery 
quality of the two other diplomas. 
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  لفصـل األولا

 الدراسة وخلفيتهامشكلة 

  المقدمـة

يعيش العالم ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات بما فيها       

ومن أهم تيارات . قطاع التعليم، حيث يزداد التوجه وبتسارع الستخدام تكنولوجيا التعليم

تصاراً أو يعرف اخ Electronic Learning هذا التوجه ما يسمى بالتعلم االلكتروني

الطريقة التي أنه )  (Horton, 2003قال عنه هورتونوالذي   E-Learningبـ

  . التعلم في القرن الواحد والعشرينسيحدث فيها 

 في السنوات األخيرةوقد ظهرت بعض الدالئل التي تدعم هذه المقولة في فلسطين؛ ف     

مبادرة التعليم أهمها  ومبادرات في مجال التعلم االلكتروني؛ قامت عدة مشاريع

والتي تم إطالقها في المنتدى ، Palestine Education Initiative - PEI  الفلسطيني

والهدف من . وتبنتها الحكومة الفلسطينية 2005االقتصادي العالمي في حزيران من عام 

هذه المبادرة هو مساعدة وزارة التربية والتعليم العالي على دمج تكنولوجيا المعلومات 

واستخدام التكنولوجيا بشكل ، صال في نظم التعليم لتشجيع طرق التعليم اإلبداعيةواالت

وتعزيز الروابط بين التعليم  ،الطالب محوره والتأكيد على التعلم الذي يكون ،فعال

   وبيئات العمل المحيطة في إطار شراكة القطاع العام والخاص

  ). 2006، ية والتعليم العاليوزارة الترب(المؤسسات والمشاريع الدولية وبدعم من 

بتنفيذ عدة مشاريع في في فلسطين  قامت وحدة إبداع التعلم في جامعة بيرزيتوكذلك     

أي شبكة البحر المتوسط  MedForest  ميدفوريست مشروع : هذا المضمار منها

والذي هدف إلى تطوير برامج الكترونية في مجال إدارة األعمال وإدخال التعلم 
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 جامعة االفتراضيةالومشروع . ني في عملية بناء القدرات وتطوير المساقاتااللكترو

الذي ضم و MVU - The Mediterranean Virtual University المتوسطية 

هدف إلى تطوير مساقات جامعية و. إحدى عشر جامعة من الشرق األوسط وأوروبا

على عينة من الطالب، وتطبيقها في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الكترونية 

مقدمة "هي مساقات أربعة حيث عمل القائمين على المشروع في جامعة بيرزيت بتطوير 

البرمجة في الشبكة "و" برمجة األنظمة وتطوير البرامج"و" الشبكة العنكبوتية إلى

في الفصل جامعيين وطبقت على طالب  ".التشفير ونظرية المعلومات"و" العنكبوتية

كان من أهم و BIZREHومشروع بزرة . 2006 /2005ي من سنة الدراسي الثان

تطوير مساقات الكترونية وتطبيقها على عينة من الطالب، وذلك على مستوى  هفاهدأ

ن يمساقباإلضافة إلى الكيمياء والرياضيات للصف التاسع،  ير كتابيطوتّم تف ؛المدرسة

  في أحدهما للغة االنجليزية امجال في  ماوه ؛امعة لدرجة البكالوريوسجمستوى ال على

  وهو بناء نموذج ؛تيرسوى الماجتحافيين، وآخر على مسصللآخر و واالتصال التواصل

  ).2007الميمي وخلف وبقلة، (ع المياه وب ألنظمة توزيسباستخدام الحا

عداد مساقات الكترونية على إيقوم حالياً مشروع وعلى مستوى التعليم الجامعي، 

 RUFOروفو موعة من الطالب الجامعيين، ويدعى هذا المشروع جامعية سيتعلمها مج

 Interuniversity Network for:اختصار لعبارة فرنسية تعني باالنجليزيةو هو

Open and Distance Learning   شبكة الجامعيين للتعلم المفتوح وعن مشروع أي

بيرزيت، فيه مختصون من خمسة جامعات فلسطينية هي جامعة  والذي يشارك. بعد

. وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة البولتكنيك، وجامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس،

 عينةالتي ستقدم لو ،عداد هذه المساقاتبإم المختصون بعد خضوعهم لدورة تدريبية قاو
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 RUFO(من الطالب للخروج بتوصيات حول التعلم االلكتروني الجامعي في فلسطين

Project, 2006 .(  

للتعليم المستمر نصيٌب في هذا المجال في فلسطين؛ فقام معهد الشراكة  وكان

التابع لجامعة     )  Institute for Community Partnership- ICP(المجتمعية 

بيت لحم في سابقة من نوعها وبدعم من البنك الدولي ومصادقة وزارة التربية والتعليم 

ة يمن مشروع برامج الدبلوم المهني اإللكترونالعالي بإعداد برامج تعليمية الكترونية ض

 Online Professional Diplomas for( لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

Development of Small and Medium Enterprises )  وهي عبارة عن ثالثة ،

 برامج دبلوم الكترونية تعتمد التعلم المتمازج، وتهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة

والمتوسطة في فلسطين إلى تطوير القدرات اإلدارية، لتستطيع التعايش في هذا العصر 

وتوجه البرامج إلى مدراء المشاريع الصغيرة . مع تغيراته المستمرة والسريعة

والمتوسطة الحجم، والذين لديهم خبرة عملية، ويتطلعون إلى تحسين مهاراتهم اإلدارية 

  ).Institute for Community Partnership, 2008(وكفاءاتهم 

االلكتروني النجاح المرجو، ال بد له كأي تعلم أن يساعد المتعلم  التعلمولكن كي يلقى     

على أن يكون نشيطاً وفعاالً وقادراً على تطبيق ما يتعلمه في حياته اليومية، وأن تستخدم 

، وبتصميم تعليمي اإلمكانيات التكنولوجية التي يوفرها هذا النوع من التعلم بحكمة

في دراسة قام فيها ) Mayer, 2003(وهذا ما أثاره ماير. يتناسب واحتياجات المتعلم

بمقارنة نتائج دراسات تحدثت عن تأثير وفعالية نفس التصميم التعليمي في وسطي تعلم 

مختلفين، من حيث قدرته على مساعدة الطالب على التعلم النشط والنقل وحل المشكالت 

وكان أحد هذين الوسطين معتمداً على الكتاب؛ حيث استخدم . التعلم الناتج على أساس
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النص والتوضيحات، واآلخر معتمداً على الحاسوب؛ حيث استخدم السرد والصور 

وانتهى إلى أن تأثير التصميم التعليمي كان متقارباً جداً في الوسطين . المتحركة

يا بحد ذاته ال يضمن تعلماً نشطاً وناجحاً، المختلفين؛ وهذا يؤكد على أن وجود التكنولوج

 وإنما التركيز على الجانب التربوي، وجودة التصميم التعليمي المعتمد 

    .هو األهملتحقيق األهداف التربوية المرجوة 

وفي ضوء هذا الجدل، تلح الحاجة يوماً بعد يوم إلى ضرورة طرق أبواب الجودة؛    

روني، وأنه يساعد في تحقيق التعلم النشط والفعال هام جداً، فالتأكد من جودة التعلم االلكت

خاصةً ومع تزايد انتشار المشاريع التي تدعم مثل هذا النوع من التعلم في فلسطين، بكل 

  . ما يمكن أن تتطلبه من مجهود ووقت ومال

ند للطالب واحداً من أهم هذه األبواب؛ فع مقدَّولعل باب جودة المنهاج االلكتروني الُم

ه األنظار فوراً إلى بيئة التعلم بجميع وّجالفعال تُوالتفكير بأهمية تحقيق التعلم النشط 

عناصرها التي سيتفاعل معها الطالب لتساعده على تحقيق األهداف المرجوة، ومن أهم 

   .بيئةالذي سيقّدم له في تلك اله العناصر بالطبع المنهاج هذ

ة لتطوير المشاريع الصغيرة يمهني اإللكترونبرامج الدبلوم المشروع جاء قد و    

والمتوسطة كفرصة لمحاولة جادة لطرق هذا الباب؛ خاصةً وأن هذا المشروع قد أتم 

إعداد البرامج الثالثة وهي موجهة لفئة معينة ضمن خط التعليم المستمر، ويهدف أساساً 

  .لتحسين الكفاءة والقدرة الفردية لدى اإلداري الفلسطيني

  النظرية  الخلفية

  والمفاهيم المرتبطة به؛ وهي التعلم عن بعد والتعلم تعريف التعلم االلكترونيوتتضمن 

   ، ونموذج أندرسون في التعلم االلكتروني، وتعريف الجودة والجودة الشاملة،المفتوح
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، ومفهوم الجودة في التعليم العالي، ومراحل قياس جودة انتشار مفهوم الجودة تاريخياًو

  . ت االلكترونية، والتقسيم المعتمد في تصميم المساق االلكترونيالمساقا

  :   التعلم االلكتروني 

 Electronicأو  E-Learningال بد من الوقوف بداية عند تعريف التعلم االلكتروني    

Learning  ويستخدم أيضاً مصطلحOnline Learning  كونه عنصراً محورياً في

بأنه تركيبة حقيقية ) (Horton, 2003هورتون  فيعرفه وقد تعددت تعريفاته؛. البحث

 (تزيويعرفه ب. من العنصر البشري والتكنولوجيا، وهو االستبدال الكامل للصف التقليدي

(Bates, 2001وحسب . يصف تطبيق التكنولوجيا االلكترونية في التعليم أنه مصطلح

هو مصطلح ) Wikipedia: the Free Encyclopedia, 2007(ويكيبيدياموسوعة 

في غياب الوجود لى التعلم المعزز بالحاسوب وهو في األصل يصف التعلم إعام يشير 

   .الفسيولوجي للمعلم

ويالحظ من التعريفات السابقة أنها تشترك في وصف التعلم االلكتروني بعناصر     

تتضمن بارزة أهمها وجود الطالب والتكنولوجيا القائمة أساساً بالحاسوب في بيئة تعلم 

ومن هنا يمكن تعريف التعلم االلكتروني بأنه تعلم يتضمن . غياب المعلم فسيولوجياً

  .غياب المعلم فسيولوجياً في بيئة مدعمة بالتكنولوجيا االلكترونية

   لوجه مع المتعلم ولكنه قد يأخذ شكل التعلم الذي يتضمن أيضاً وجود المعلم وجهاً   

زج امتالتعلم االلكتروني المساق والذي يسمى في لقاءات محددة خالل تدريس الم

Blended E-Learning )Wikipedia: the Free Encyclopedia, 2007( .   

 Distance وقد ارتبطت بالتعلم االلكتروني مصطلحات أخرى أهمها التعلم عن بعد           

Learning التعليم عن بعدأثناء عملية ث والذي يحد Distance Education ي وه
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مناسبات معينة أو لمهام في ه دوالوجود الفسيولوجي للمعلم أو وجالتعليم الذي ال يتضمن 

ويستخدم هذا النوع من التعليم بنجاح . مختارة؛ والذي يعني بالتالي تغير في أدوار المعلم

في حاالت المتعلمين الذين، وألسباب جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية، يتعذر عليهم أو 

ويمكن لهذا النوع من التعليم أن يحرر الطالب من قيود . بون في التعلم التقليديال يرغ

وقد تعددت فيه وسائط نقل المواد التعليمية . )Kaye, 1985(والعمرالزمان والمكان 

المادة المطبوعة، والمراسلة، والصحف، والراديو، والتلفاز، وأشرطة الفيديو، : منها

  ).Feasley, 1992(االنترنتوالحاسوب وشبكة 

أثناء ث والذي يحد Open Learningوهناك مصطلح آخر وهو التعلم المفتوح           

نوع من التعليم يتضمن المرونة في  وهوالذي  Open Educationعملية التعليم المفتوح

من حيث عدم االلتزام بمبنى معين، ودون التقّيد بجدول دراسي، العملية التعليمية 

مع التخطيط المشترك بين المعلمين والطالب لرسم األهداف واألنشطة ومناهج معينة، 

  ).Hannallah & Giurgiu, 1998( التعليمية

    :نموذج أندرسون في التعلم االلكتروني  

 االلكتروني فيمكن توضيحها باستخدام النموذج الذي استعرضهأما بيئة التعلم    

 أهم عنصرين) 1(كل رقمفي ش وذجالنم؛ وُيظهر هذا )Anderson, 2004(أندرسون 

بشريين في التعلم االلكتروني وهما المتعلم والمعلم، وتفاعلهما مع بعضهما البعض ومع 

- الطالب: المحتوى؛ وتأخذ هذه التفاعالت حسب النموذج الموضح ستة أشكال وهي

المحتوى، -المعلم، والمعلم- المحتوى، والمعلم-المعلم، والطالب- الطالب، والطالب

  .المحتوى-محتوىوال



7 
 

طور الجماعة، وطور : كما ويوضح النموذج أهم طورين في التعلم االلكتروني   

ففي طور الجماعة، والذي يظهر في الجزء . الدراسة المستقلة المدّعمة بالحاسوب

عملية التعلم بمساعدة المعلم  ، تتمفي األسفل النموذج الموضح في الشكلاأليسر من 

ويحدث هذا التفاعل عبر . والتوجيه والتقويم والتغذية الراجعة بشكل مباشر بالمتابعة

االنترنت ضمن جماعة وباعتماد مهارات في االستقصاء، وباستخدام نشاطات متعددة 

المرئي، والمسموع، وعقد مؤتمر باستخدام الحاسوب، : متزامنة وغير متزامنة منها

ون هذه البيئات عادة غنية وتسمح وتك. والمحادثة الفورية، وتفاعل في العالم االفتراضي

. لتعلم مهارات اجتماعية، والتعلم التعاوني، وتطوير العالقات الشخصية بين المشتركين

ولكن الجماعة تقّيد المتعلمين في الوقت، حيث تجبرهم على عقد لقاءات منتظمة أو على 

دّعمة أما طور الدراسة المستقلة الم. األقل على تعلم مرتبط بسرعة المجموعات

بالحاسوب، والذي يظهر في الجزء األيمن من النموذج، فتستخدم فيه أدوات التعلم المعدة 

دروس خصوصية بمساعدة الحاسوب، : مسبقاً والمرتبطة بالتعلم المستقل من أهمها

والتمارين، والمحاكاة، والمختبرات االفتراضية حيث يكمل فيها الطالب تجارب 

ة، والبحث المركب، وأدوات االسترجاع، باإلضافة إلى المختبرات باستخدام المحاكا

النصوص المطبوعة والتي أصبحت تنشر وتقرأ الكترونياً حيث تستخدم لنقل تفسيرات 

وبالرغم من تسميتها بالدراسة المستقلة إال أن هذا ال يعني أن المتعلم يكون . المعلم

محلياً، وأفراد العائلة كل وحده؛ فزمالؤه في العمل، ونظراؤه عبر شبكة االنترنت أو 

  . هؤالء يعدون مصادر دعم ومساعدة هامة له في هذا الشكل من التعلم
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ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا النموذج االلكتروني يتطلب من المعلمين    

هامة عند نقاط معينة وحسب طبيعة التعلم الموصوفة؛  توالمصممين صنع قرارا

حددة يمكن باستخدام تركيبة مناسبة من نشاطات الجماعة فتحقيق أهداف التعلم الم

ونشاطات الدراسة المستقلة المعتمدة على الحاسوب، وبتتبع التفاعالت المتوقعة 

والمتوفرة للمتعلم في هذا النموذج يصبح من السهل تخطيط وضمان تصميم مزيج من 

  ).Anderson, 2004(تفاعل الطالب والمعلم والمحتوى يتناسب وكل ناتج تعلم

  
نموذج أندرسون للتعلم االلكتروني والذي يوضح أشكال التفاعالت ( ):1(شكل رقم 

  )بين المعلم والمتعلم والمحتوى

   :المصدر

 Anderson, T. (2004). Towards a theory of online learning. In Anderson, 
T., & Elloumi, F. (Eds.), Theory and Practice of Online Learning 

(33- 60). Canada: Athabasca University. 
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    :الجودة

أما العنصر المحوري الثاني في البحث وهو الجودة، فقد تعددت تعريفاته أيضاً؛ فهي    

جملة السمات والخصائص للمنتج أو " ، وهي " المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة" 

). 21. ، ص2006، طعيمة(" ات معينةدراً على الوفاء باحتياجاالخدمة التي تجعله ق

على أنها مقابلة وزيادة احتياجات العمالء وتوقعاتهم مع اإلدراك أن هذه فت أيضاً وعر

 ,Downey, Frase, & Peters(االحتياجات والرغبات سوف تتغير مع الوقت 

1994   .(  

اك فهن ؛ومن التعريفات السابقة نالحظ أن هناك محاور رئيسة في تعريف الجودة 

 توافر مواصفات ومتطلبات وسمات في منتج أو خدمة معينة من جهة، ومن جهة أخرى

. درجة تلبيتها الحتياجات أو توقعات الشخص الذي سيتعامل مع هذا المنتج أو الخدمة

ومن هنا يمكن استخالص تعريف للجودة؛ وهو مطابقة مواصفات أو سمات منتج أو 

  .الذي سيتعامل معها خدمة معينة الحتياجات وتوقعات الشخص

مجموعة من "في التربية ويجدر هنا تعريف مصطلح الجودة الشاملة والتي تعني  

الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك 

  كل أبعادها، مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة، وكذلك التفاعالت المتواصلة 

  .، ص2006، طعيمة( " تحقيق األهداف المنشودة والمناسبة للجميع التي تؤدي إلى

21( .  

وبالرغم من أن االهتمام بمفهوم الجودة والجودة الشاملة بدأ في النصف األول من 

القرن العشرين وكان في مجال إدارة األعمال والصناعة والتجارة، إال أنه لم ينتقل إلى 

في  1981ن القرن العشرين، وتحديداً عام مجال التعليم إال في النصف األخير م
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والذي شغل  Malcolm Baldirgالواليات المتحدة األمريكية على يد مالكولم بالدرغ 

، وظل هذا الرجل President Riganمنصب وزير التجارة في حكومة الرئيس ريجان 

تطبيق  وأصبح. وامتد اهتمامه إلى التعليم 1987ينادي بتطبيق هذا المفهوم حتى وفاته 

عام  Ronald Brownهذا المفهوم في التعليم حقيقة واقعة حينما أعلن رونالد براون 

أن جائزة مالكولم في الجودة امتدت لتشمل قطاع التعليم إلى جانب الشركات  1993

ومع نهاية القرن العشرين أصبح التعليم في الواليات المتحدة . األمريكية الكبيرة

سعيد (بان مجاالً لدراسة الجودة وإدارة الجودة الشاملة األمريكية وأوروبا واليا

  ).2006والببالوي، 

أما الجودة في التعليم العالي فيأخذ ضمانها مفهوماً متعدد األبعاد يشمل جميع وظائف   

 التدريس، والبرامج األكاديمية، والبحث العلمي، والعاملين: وأنشطة التعلم العالي

ي، والتجهيزات المادية، والخدمات المصاحبة للعملية بالمؤسسة، والطالب، والمبان

وتتم عملية التقويم من خالل التقويم الذاتي والتقويم . التعليمية والخدمات المجتمعية

الخارجي بتقويم المراجعين الخارجيين الذين يتصفون باالستقاللية ويتم اختيارهم من 

 البندري وعبد الباقي،(أمكن ذلك  خالل الخبرات العالمية المعنية بتعزيز الجودة كلما

2006(.  

والبرامج األكاديمية من العناصر الهامة في التعليم العالي، ويعد قياس جودتها جزءاً   

وعندما يصبح البرنامج . هاماً من عملية متكاملة تشمل كل عناصر التعليم العالي

 . ل جدي وفعالبشك ةالكترونياً ، تبدأ الحاجة تلح وتفرض نفسها لالهتمام بالجود

وقد فرض منطق الجودة وجود معايير للمدخالت والعمليات والمخرجات التعليمية،  

ولقد ارتبطت حركة  المعايير تاريخياً بحركة الجودة، واعتبرتا حركة واحدة؛ فالمعايير 
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تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة وتساعد على إدارتها، وال جودة بدون معايير، والبحث 

  .)2006سعيد والببالوي ، (الوقتيعني البحث عن المعايير في نفس  في الجودة

  

  :قياس جودة المساقات االلكترونية

إن عملية قياس جودة المساقات االلكترونية يمكن أن تنفذ في ثالث مراحل؛ المرحلة    

األولى هي مرحلة ما قبل تطبيق المساقات وتنفيذها أي قبل أن يتعلمها أي طالب، 

  الثانية خالل تعلم الطالب للمساقات، والمرحلة الثالثة بعد تطبيق المساقات والمرحلة 

  وتركز الباحثة في هذه الدراسة على المرحلة األولى وهي ما. وبعد أن يتعلمها الطالب

  . قبل تطبيق المساقات االلكترونية؛ أي قياس جودة تصميم المساق

إلى جوانب رئيسة ليقّوم كل جانب على ولتسهيل هذه العملية ال بد من تقسيم المساق    

واختلفت الدراسات واألبحاث في الجوانب التي قسمت إليها المساقات االلكترونية؛ . ةحد

بتقسيم المساقات إلى ستة ) Chao, Saj, & Tessier, 2006(فقام شاو وساج وتاسيير

تعليمي، تصميم المنهاج، والتعليم، وخبرة التعلم،  والتصميم ال: جوانب رئيسة هي

 Teng(وآخرون أما تنج. وتصميم الصفحة االلكترونية، وطريقة عرض وتقديم المساق

et al, 2004  (تصميم المحتوى، : فقاموا بتقسيمها إلى أربعة جوانب رئيسة هي

 ,Horton(وقام هورتون . والتصميم التعليمي، وتصميم الواجهة، والتصميم التكنولوجي

الجانب اإلداري، والجانب التقني، والمحتوى، : باعتماد تسعة جوانب هي) 2001

والتصميم التعليمي، والممارسة والتغذية الراجعة، وقابلية االستخدام، والوسائط، والتنقل 

قسمين رئيسين فقام باعتماد ) McNaught, 2001(تأما ماكنو. والتحكم، والدافعية

ر نشر مصادر التعلم التخطيط التعليمي وتصميم البيئة االلكترونية، ومعايي: هما
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 Standards")أما مجلس التعليم اإلقليمي الجنوبي في تقريره الذي أصدره . االلكتروني

for Quality Online Courses" , 2006) المساقات إلى خمسة جوانب  تقسيم اعتمد

تقويم الطالب، والتكنولوجيا، وتقويم  المحتوى، والتصميم التعليمي، وأساليب: رئيسة هي

    .ق وإدارتهالمسا

ومما سبق نرى أن التقسيمات المتعددة السابقة رغم اختالفها الظاهري إال أنها تشترك    

في أكثر من واحد منها وهو يعد جانباً رئيساً في  المحتوىفي جوانب رئيسة؛ فقد تكرر 

أما طريقة عرض المساق، وأساليب التقويم، والتغذية الراجعة، والتعليم، . أي مساق

التعلم، والدافعية، والتخطيط التعليمي فكلها يمكن جمعها في جانبٍ رئيس واحد وخبرة 

، أما تصميم الصفحة االلكترونية، وتصميم الواجهة، والجانب التصميم التعليميهو 

التقني، وقابلية االستخدام، والوسائط، والتنقل والتحكم، وتصميم البيئة االلكترونية فكلها 

أما معايير نشر مصادر التعلم االلكتروني، وإدارة . تكنولوجياالتنتمي لجانب رئيس هو 

؛ ولذا تعتمد الباحثة في هذه الدراسة هذا التقسيم بالجانب اإلداريالمساق فيمكن إجمالها 

جانب المحتوى، والتصميم التعليمي، والتكنولوجيا، والجانب : للمساقات االلكترونية وهو

  .  اإلداري

الدراسة بقياس جودة المساقات االلكترونية من حيث تصميمها  وتقوم الباحثة في هذه  

التصميم التعليمي : وقبل تنفيذها، وتركز بشكلٍ رئيس على جانبين اثنين هما

وقد تجنبت الباحثة الجانبين األول والرابع وهما المحتوى . لهذه المساقات والتكنولوجيا

ساقات مثالً يتطلب متخصصاً في والجانب اإلداري لصعوبة التطبيق؛ فتنوع مواضيع الم

  .   محتوى  كل مساق

  وقد فرض منطق الجودة وجود معايير للمدخالت والعمليات والمخرجات التعليمية،  
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ولقد ارتبطت حركة  المعايير تاريخياً بحركة الجودة، واعتبرتا حركة واحدة؛ فالمعايير 

جودة بدون معايير، والبحث  تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة وتساعد على إدارتها، وال

 ). 2006سعيد والببالوي ، (الوقتفي الجودة يعني البحث عن المعايير في نفس 

 

  :مشكلة الدراسة

في تصميم جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا  قياس جودةتحدد مشكلة الدراسة بت    

لمتوسطة المعد من ة لتطوير المشاريع الصغيرة وايأحد برامج الدبلوم المهني اإللكترون

 البرنامج اهذ مالئمةللتأكد من مدى قبل معهد الشراكة المجتمعية التابع لجامعة بيت لحم 

 .العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونيةللمعايير 

  :أهداف الدراسة

  : هذه الدراسة إلى هدفت

قياس جودة جانب التصميم التعليمي في تصميم أحد برامج الدبلوم المهني  .1

 عمالإدارة األ"والمتوسطة وهو لتطوير المشاريع الصغيرة  يإللكترونا

 ".Small-Scale Business Management الصغيرة

 قياس جودة جانب التكنولوجيا في تصميم أحد برامج الدبلوم المهني  .2

  إدارة األعمال"لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو  ياإللكترون

 ".الصغيرة

  :أسئلة الدراسة

  :ينالتالي ؤالينتسعى الدراسة لإلجابة عن الس

التصميم التعليمي في أحد برامج الدبلوم أي مدى يتوافق جانب  إلى .3

 "ة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو يالمهني اإللكترون
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مع المعايير العالمية لجودة تصميم "  الصغيرة إدارة األعمال

 ؟ البرامج االلكترونية

وافق جانب التكنولوجيا في أحد برامج الدبلوم أي مدى يت إلى .4

 "و ـوهة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يالمهني اإللكترون

مع المعايير العالمية لجودة تصميم "  الصغيرة عمالإدارة األ

 البرامج االلكترونية ؟

  : أهمية الدراسة ومبرراتها

في  اًوهام اًأساسي اًي يشكل عنصرتكمن أهمية الدراسة في كون المنهاج االلكترون     

 ،أشكال التعلم االلكتروني غياب المعلم بشكل كلي أو جزئي وتتطلبالتعلم االلكتروني، 

وإثارة  وإرشادهعلى هذا المنهاج في توجيهه  سيكون كبيراًن اعتماد المتعلم إوبالتالي ف

وكل هذا يؤكد . ومحاولة مواجهتها وتصحيحها ،واكتشاف المفاهيم الخاطئة ،دافعيته

وبالتالي أهمية قياس جودته من حيث  ،الدور الحرج الذي يلعبه المنهاج االلكتروني

ثر من سبب برامج الدبلوم هذه ألكعلى  وقد وقع االختيار. تصميمه وقبل أن يقدم للطالب

  برامج هذه هي المرة األولى التي يعد فيها  ة،وعلى حد علم الباحث ،أهمها أنه

رة وهي برامج جاهزة ومصادق عليها من قبل وزا ،في فلسطينترونية دبلوم مهني الك

فمن . عالي، وستقدم لفئة معينة في فلسطين ضمن التعليم المستمرالتربية والتعليم ال

   .المناسب قياس جودة ما يقدم من تعلم الكتروني في فلسطين

  :مسلمات الدراسة

  .اللكترونييعتمد التعلم اال السائد في فلسطين الجامعي أن النظام التعليمي  .1
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 :محددات الدراسة

  و فقط المعد من قبلخضع للتقويم هيسبرنامج الدبلوم االلكتروني الذي أن  .1

 مشروع برامج الدبلوم المهني االلكتروني في معهد الشراكة المجتمعية في

 . جامعة بيت لحم

 .هذا البرنامج موّجه لمدراء المشاريع الصغيرة والمتوسطةأن  .2

فحص مدى لتضع معايير ) Check List( قائمة رصد هي: الدراسة أدوات .3

 . توافرها في تصميم البرنامج في جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا

 

  :تعريف المصطلحات

علم يتضمن غياب المعلم فسيولوجياً في بيئة مدعمة هو ت: التعلم االلكتروني .1

 علم االلكتروني المتمازج وأحد أهم أشكاله الت .بالتكنولوجيا االلكترونية

  يتضمن وجود المعلم في لقاءات محددة مع الطالب وهذا الشكل هو الذي و

 . هذا المشروععتمده الذي ي

جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم أحد برامج جودة  .2

من خالل تطبيق أداة الدراسة وهي قائمة  وتقاس: الدبلوم المهني االلكتروني

 . لباحثة بإعدادها من أداة جاهزة تعتمد معايير عالميةرصد قامت ا

 : برامج الدبلوم المهني االلكتروني لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .3

التابع لجامعة بيت لحم، هو مشروع معد من قبل معهد الشراكة المجتمعية 

، الصغيرة األعمالبرنامج إدارة ( ويتكون من ثالثة برامج دبلوم هي

 .)إدارة المشاريعوبرنامج ،  ةرونياللكتاألعمال اوبرنامج 
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مجلس التعليم اإلقليمي الجنوبي في الواليات المتحدة   .4

 Southern(األمريكية Regional  Education  Board‐SREB(  : هو

عبارة عن تعاونية للتكنولوجيا التعليمية يضم مجموعة من المجالس 

وتركز في المدارس . تعليم العاليالتعليمية المسئولة عن المرحلة الثانوية وال

والجامعات بشكلٍ رئيسٍ على الطرق التي يمكنها المساعدة في االستخدام 

مدرسة وما يقارب  3300وتمثل هذه التعاونية أكثر من . الفعال للتكنولوجيا

وهي تراقب وتصدر . والية تابعة لهذا المجلس 16والي حجامعة في  800

ضيع في التكنولوجيا التعليمية وتعمل مع حول سلسلة من الموا التقارير

التي طّورت ) قائمة الرصد (واألداة . الواليات الستخدام التكنولوجيا بحكمة

 Southern Regional(عليها الباحثة هي إحدى منشورات هذا المجلس 

Education Board, 2009.( 
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  ـانـيــل الثـالفص

 الدراسـات السـابقة            

  

زايد االهتمام في العقد األخير بقياس جودة المساقات االلكترونية؛ فهناك العديد من األبحاث ت   

إلى قسمين  يٍّبشكلٍ أساس انقسمتوالتي  ،والدراسات التي اهتمت بجودة المساقات االلكترونية

ا أي القسم األول اهتم بقياس جودة المساقات االلكترونية قبل تطبيقها وقبل أن يتعلمه: رئيسين

والقسم . بالحكم على جوانب أساسية معينة فيها ،وذلك بقياس جودتها من حيث تصميمها ،طالب

الثاني اهتم بقياس جودة المساقات بعد تنفيذها وتطبيقها على عدد من الطالب، وقامت معظم 

وفيما يلي . هذه الدراسات بقياس الجودة من وجهة نظر هؤالء الطالب الذين تعلموا المساقات

  :فصيل للقسمينت

  

  ) قياس جودة المساقات االلكترونية قبل تطبيقها( القسم األول : أوالً

هذه  ومن ،االلكترونيعلى وضع معايير لتقويم تصميم المساق هذه الدراسات قامت    

  :الدراسات

في  )Chao, Saj, & Tessier, 2006(وساج وتاسيير شاو بهاقام دراسة استطالعية     

 Center of Teaching and Educational(والتكنولوجيا التعليمية مركز التعليم 

Technology- CTET ( في جامعة رويال روودز)Royal Roads University – 

RRU(لقياس جودة تصميم المساقات االلكترونية في الثالثة جوانب  ، حيث تم وضع معايير

 التصميم: هيالتي و ق االلكترونياألولى من بين ستة جوانب رئيسة اعتمدوها في تصميم المسا
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التعليمي، وتصميم الصفحة االلكترونية، وطريقة تقديم وعرض المساق االلكتروني، وتصميم 

  . المنهاج، والتعليم، وخبرة التعلم

وقامت الدراسة باختبار المعايير الموضوعة بتطبيقها على عينة ممثلة من المساقات   

قاط القوة والضعف فيها، والخروج بتوصيات حول االلكترونية في الجامعة، وتحديد ن

التحسينات الالزم عملها؛ وذلك كمحاولة للوصول إلى مقياس رسمي معتمد من قبل المركز 

وتشكل فريق . التحسينات المستمرة؛ لضمان استمرار الجودة فيها وإجراءلضمان الجودة، 

  .الويب صفحاتفي التصميم التعليمي ومحرر ومطّور البحث من ثالثة مختصين 

وقد تم اختيار العينة وتطبيق المعايير على مرحلتين حيث تم في المرحلة األولى اختيار ثالثة   

مساقات لتجريب المعايير التي وضعت في قائمة رصد على سلم الدرجات الرباعي، وفي 

ت تدرس من مساقاً الكترونياً ضمن مساقا 15المرحلة الثانية قام الباحثون بتطبيق المعايير على 

 . 2003شهر أيلول حتى شهر كانون األول لعام 

وتم اختيار مساق واحد على األقل من كل برنامج أكاديمي في الجامعة، وشكلت المساقات   

وخلصت . من المساقات التي تدرس في تلك الفترة في الجامعة% 25الثمانية عشرة حوالي 

لموضوعة في جانب التصميم التعليمي بالرغم لى أن معظم المساقات توافق المعايير اإالدراسة 

تحتاج تحسينات، وأن كل المساقات توافق المعايير في تصميم %) 11( 18من  2من أن 

من المساقات ال توافق المعايير في طريقة تقديم %) 39( 18من  7الصفحة االلكترونية، وأن 

أما . تصميم جيد من المساقات ذات%) 33(  18من  6كان  وإجماالًوعرض المساقات، 

التحليل الكيفي للمساقات وجد أن هناك تميز في المساقات من حيث استخدام دراسة حاالت 

  . واختيار مصادر مساعدة من االنترنت ،بالفيديو الستيعاب أنماط التعلم المختلفة
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ث في جامعة ادي (Herrington  et al , 2001)وآخرون هارينجتون، وقام الفريق البحثي    

قياس جودة تساعد األكاديميين في  رصدبوضع قائمة )  Edith Cowan University( كوان 

المواد التعليمية االلكترونية التي تدرس في الجامعة، وتساعد أيضاً في ترشيد وتوجيه عمليات 

جوانب قاموا بتقسيم تصميم المساق االلكتروني إلى ثالثة و .تطوير لمواد جديدة في المستقبل

 ،المهام األصيلة :ن من خمس مركبات هيوالذي تكّو ؛هي الجانب التربويلتصميم في ا

والتقويم المجدي،  ،واالنخراط في التعلم ،والبيئة المتمركزة حول المتعلم ،وفرص التعاون

واالستخدام الهادف  ،واإلثراء ،والحداثة ،والذي تكون من إمكانية الوصول؛ وجانب المصادر

ن من الواجهة والذي تكّو ؛وجانب استراتيجيات تنفيذ المساقات .الشموليةللوسائط المختلفة و

واالتصال والسعة  ،وخطط التعلم الواضحة ،والتوجيهات ،واألهداف ،المتينة والمعتمدة

الدراسة بتوصيات وخرجت . والنمط المشترك المناسب ،والتساوي وإمكانية الوصول ،المناسبة

اة المعدة وتجريبها على مواد تعليمية الكترونية وتحديد مدى تطبيق األد ضرورة أهمهاكان من 

  .جودتها

    

لقياس جودة تصميم البرامج  رصدوضع قائمة فقد ) McNught, 2001(ماكنوت أما   

 Royal Melbourne Institute of Technology(االلكترونية في جامعة أرميت 

University- RMIT     ( لتطوير نظام ضمان جودة المساقات في استراليا؛ وذلك كمحاولة

االلكترونية في الجامعة، والتأكد من أن التعلم االلكتروني يساهم في زيادة جودة التعلم في 

مساقاً  800الجامعة، خاصة وأن التوجه ازداد نحو التعلم االلكتروني، فهناك حوالي أكثر من 

  . الجامعةالكترونياً معظمها يعتمد التعلم المتمازج أصبحت تدرس في 



20 
 

واعتمد في تقسميه لتصميم رامج قبل تطبيقها؛ ير معينة تساعد في مراجعة هذه البواقترح معاي  

التعليمي وتصميم البيئة االلكترونية، تخطيط البرامج االلكترونية جانبين رئيسين أولهما هو ال

  على معايير نشر مصادر التعلم واشتمل الجانب الثاني

  .االلكتروني

 

  ) تطبيقها بعدالمساقات االلكترونية  قياس جودة( القسم الثاني : ثانياً

من وجهة نظر الطالب الذين االلكترونية صمم بعض الباحثين أداوت لقياس جودة المساقات   

  :ومن بين هذه الدراساتتعلموا فيها؛ 

ير نموذج لقياس جودة برامج التعلم طوالتي قامت بت) McGorry, 2003(ماجوريدراسة   

، وقامت الب في برنامج ماجستير إدارة األعماللكتروني بعد تطبيقها على عينة من طاال

بفحص ثبات النموذج وصدقه؛ وذلك لمساعدة صانعي السياسات، وأعضاء الهيئة التدريسية، 

  . تكوين أحكام معقولة ومبنية على معرفة في مجال جودة التعلم االلكترونيفي والطالب 

وتكونت من سبعة جوانب رئيسة هي . ة على مقياس ليكرت الخماسيوقد تم بناء استبان  

، المرونة، والتجاوب ودعم الطالب، وتعلم الطالب، والتفاعل، والتكنولوجيا، والدعم الفني

وتم تجريبها على عينة من طالب . فقرة 60وضمت االستبانة ما مجموعه . ورضى الطالب

وأعطيت . من مساقات هذا البرنامج الكترونياً %90األعمال حيث كان  إدارةبرنامج ماجستير 

على فقراتها بعد أن درسوا في أربعة مساقات الكترونية على أربعة  لإلجابةاالستبانة للطالب 

 .فصول

  محاور بدالً من 9الفقرات على  التحليل العاملي إلى توزيعوتوصلت الباحثة في   

قارب عاملي في الفقرات؛ حيث أن الفقرة ووجد أن هناك ت. سبعة كما وزعت في بداية الدراسة

دمج العوامل  إعادةوتم . التي ارتبطت بعامل كانت ترتبط به أكثر من غيره من العوامل
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وتنظيمها من جديد بحيث وصلت إلى أربعة عوامل رئيسة فقط هي تنظيم المساق، وتعلم 

  ع فقرة ليرتف 12وقامت الباحثة بحذف . الطالب، والتفاعل، والتكنولوجيا

  وانتهت الدراسة بأداة مكونة من أربعة جوانب رئيسة،.  0.96 إلى 0.95الثبات من 

  .  ولكنها ذكرت أنها ما زالت تحتاج لمزيد من التحليل

    

إلى تطوير استبانة لتحديد ) Young & Norgard, 2006(يانج ونورجارد وهدفت دراسة   

نية في برنامجي البكالوريوس اتجاهات الطالب وتفضيالتهم حول المساقات االلكترو

تصميم المساق، ومحتوى المساق، : والماجستير بعد تدريسها، وخاصة من خمسة جوانب هي

وتفاعل المشاركين في المساق، ودعم الفني، ومرونة المساق االلكتروني بالمقارنة مع المساق 

لتعلم االلكتروني في وجاءت الدراسة  بعد زيادة التوجه نحو ا. باألسلوب التقليدي وجهاً لوجه

  .%40الخمس سنوات السابقة للدراسة بنسبة 

وقد تكونت االستبانة من قسمين األول معلومات ديمغرافية حول الطالب، والقسم الثاني أسئلة   

تعليقات  إلضافةحول اتجاهاتهم وتفضيالتهم حسب مقياس ليكرت الرباعي وأعطيت الفرصة 

طالب  10طبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من وبعد ت. أيضاً بجانب كل سؤال منها

من طالب برنامجي  913وتحسينها بناًء على ذلك، تم إعادة تطبيقها على عينة البحث وهي 

. معلم ومعلمة 74مساقاً الكترونياً تم تدريسها من قبل  50ضمن  لوريوس والماجستيرالبكا

بريداً  إرسالوقد تم . االمتحانات النهائية مباشرة  قبل 2004وذلك في نهاية الفصل من عام 

وشرح الباحثون في البريد االلكتروني عن . الكترونياً لهؤالء الطالب بعد أخذ اإلذن الرسمي

. وبقيت االستبانة مفتوحة للطالب لمدة ثالثة أسابيع. أيضاً إليهااالستبانة والرابط للوصول 

  %. 25وكانت نسبة استجابة الطالب 
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ن إلى أن المساقات االلكترونية المطروحة في هذه الكلية تلبي احتياجات احثووخلص الب  

والتفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطالب أنفسهم، ولكنها تحتاج إلى  ،الطالب في المحتوى

  . اتساق في بنية المساقات وتصميمها بشكل عام وزيادة ساعات الدعم الفني

    

 )Pallikarakis, 2005(باليكاراِكس جاءت دراسة ة مجال معالجة الصور الطبي فيو   

في جامعة  وتقويمه من وجهة نظر عدد من الطالب الذين تعلموه ّيتطوير مساق الكترونل

وذلك في توجه نحو تطوير التعلم وإحداث التعلم . في اليونان في كلية الطب) Patras(باتراس 

  . النشط الذي مركزه الطالب

الصور  الطبية بتطوير مساق الكتروني في مجال معالجةرة الفيزياء فقام الباحث من دائ   

وقد تم . وقام بتقويم المساق بعد تدريسه من وجهة نظر الطالب. الطبية يعتمد التعلم التعاوني

مفتوحة مكونة من أربعة أقسام على عينة استطالعية؛ القسم األول يتعلق  - توزيع استبانة مغلقة

حول المساق وتطبيقه، حيث يتناول  الباقية عبارة عن أسئلةواألقسام ) بالطال(بخلفية المبحوث 

وقام . القسم الثاني واجهة المساق، والثالث محتوى المساق، والرابع تقويم اجمالي حول المساق

، وذلك بعد دراسة الدكتوراهطالبة وطالب من طلبة برنامج  17الباحث بتطبيق االستبانة على 

  . لمساقالوحدة السادسة من ا

 ،تعلمهم وأنه سّهل عملية ،من جهة الطالب اًوخلص في النهاية إلى أن المساق القى تقدير  

ولم يواجهوا أي مشكلة في اللغة بالرغم من أن  .اًوأن مستوى المتطلبات السابقة كان جيد

 ،جداً اًالمساق جذّابالطالب  المساقات كتبت بلغة ليست اللغة األم لجميع الطالب، ووجد

. وقد شجعت النتائج القائمين على تطبيق المساق هذا العام. والتجربة بشكل عام كانت ناجحة
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نسخة  وإنتاج ،نموذج التعلم التعاوني على الصف بأكمله الدراسة بتطبيقه مع اختباروتوصي 

  . من المساق باللغة اليونانية

     

 & Tyler(تايلر وويكرشام ومن التجارب المميزة في هذا القسم من األبحاث ما قام به   

Wickersham, 2002(، وقاما بقياس جودة وفعالية  ،واللذان اعتمدا المنهج الكيفي في البحث

م أدوات طبقت قبل وبعد تطبيق اوذلك باستخد ؛مساقات الكترونية من وجهة نظر الطالب

علم عن بعد طالب يرون أن بيئة الت 100 بين من 3المساقات، فوجدا قبل تطبيق المساقات أن 

والذي يعني بدوره  ،ولكن تحتاج لتعديالت بسيطة لتالئم برامج الطلبة وعاداتهم ،يمكن أن تنجح

   .المساقات ت بهذهأن مجموعة كبيرة من الطلبة التحق

لى زيادة فهمهم للمادة إأن توقعات الطالب كانت عالية فكانوا يطمحون  وجدت الدراسة أيضاًو 

وكانت اتجاهاتهم نحو المساقات  ،أكاديمية وتكنولوجية ذات جودةويرغبون في اكتساب خبرة 

وبعد تطبيق المساقات وجد الباحثان أن الطالب على دراية ووعي . ايجابية إجماالًااللكترونية 

ومالءمتها  ،مرونتهاهو هذه المساقات بقهم اأسباب التح فمنبفوائد المساقات االلكترونية؛ 

هذا من إدراكهم لبعض مساوئ المساقات  ن تكاليف، ولكن لم يمنعولما توفر عليهم م ،لظروفهم

  . االلكترونية خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقت

   

فقد قام بدراسة لتقويم المدرسة الثانوية االفتراضية، والتي هي قسم ) Mills, 2001(ميلز أما   

يات المتحدة في الوال) Midwestern(في مركز الخدمات التربوية في والية ميدويسترن 

فقامت الدراسة  بهدف التأكد من جودة البرامج التي تقدمها هذه الدراسة لطالبها، . األمريكية

  .خاصة بعد التزايد والنمو السريع نحو االلتحاق بها
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وتعتمد هذه المدرسة النموذج التربوي الذي يقدم للمدارس في المناطق التي بحاجة لزيادة   

ت الكترونية تزيد مما يقدمه المنهاج، وتحل مشاكل التعارض في المواد، الكفاية التربوية، مساقا

  . وتزيد من فرص التعلم بأقل التكاليف الممكنة

مختلفاً  مساقاً الكترونياً 89طالباً درسوا في حوالي  2600وقد بلغت عينة الدراسة أكثر من   

من قبل هذه  المقدمة المعدةواستخدمت عدة أدوات وطرق لتقويم المساقات . للمرحلة الثانوية

المدرسة؛ وهي قياس معدل االلتحاق بالمدرسة ومعدل االنسحاب، ونموذج تقويم فتح للطالب 

وسجل عالمات الطالب . قبل نهاية المساقات التي درسوا فيها لمعرفة اتجاهاتهم وانطباعاتهم

استبانة فتحت الكترونياً مع مقارنته بعالماتهم في المدرسة التقليدية الثانوية، باإلضافة إلى 

  . للمعلمين فيما يتعلق بميزات المساق من حيث التصميم والتنفيذ

  وكانت النتيجة أن التدريس باستخدام المساقات االلكترونية لّبى حاجة عملية وحقيقية  

  . في منهاج المرحلة الثانوية، وخاصة للطالب الذين يدرسون في مدارس بعيدة أو صغيرة

ت التي واجهها الطالب أثناء تعلم المساقات؛ هي مشاكل تقنية على المستوى أما الصعوبا 

المحلي مثل وجود معدات قديمة أو بطء في سرعة االنترنت، وعلى مستوى التنفيذ منها أن 

بعض الطالب لم يفهموا كيف يستخدمون المساق، وأن مطوري المساق لم يعتمدوا مبادئ 

الباحثون أن هذا طبيعياً  ب الذين انسحبوا كبيراً؛ ووجدالتصميم العالمية، وكان عدد الطال

  . ويحدث في التعلم االلكتروني، وليس حصراً على هذه المساقات بالذات

وقد اعتبر الطالب غياب المعلم فسيولوجياً من مساوئ المساقات االلكترونية؛ ألن التواصل   

ق الطالب بالمساقات الرغبة في ومن أسباب التحا. مع المعلم هي لحظات هامة بالنسبة لهم

إلى أسباب الضرورة منها تعارضات  باإلضافةغناء معلوماتهم، واالهتمام بموضوع المادة، إ
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أما تحصيل الطلبة فكان على األقل . وأبدى الطالب رضاهم عن المعلمين وتدخالتهم. المواد

  .مساوٍ لتحصيل الطالب في التدريس غير االلكتروني

    

بتقويم مساقاً الكترونياً في مجال العلوم السياسية من وجهة ) Garson,1998(وقام جارسون  

وقام بالبحث من أجل وصف تجربة مكثفة في التعليم  .نظر الطالب، وأعضاء الهيئة التدريسية

على مثل هذا النوع من التعلم في هذه الجامعة، وبشكل  اإلقبالااللكتروني، خاصة وبعد ازدياد 

  . لوم السياسيةخاص في مجال الع

بنفسه في  والمساق العينة هو مساق تمهيدي في موضوع الحكومة األمريكية يدرسه الباحث  

لتقويم هذا المساق منهج  واتبع).   NCSU -North Carolina State University(جامعة 

البحث شبه التجريبي حيث تم تدريس المساق على مجموعتين من الطالب وبمدرسين مختلفين 

وتم تدريس المساق في المجموعة األولى بالطريقة االلكترونية، والثانية بالطريقة . مجموعة لكل

المجموعتين الختبار  إخضاعوتم . 1997وكان ذلك في الفصل الصيفي لعام . غير االلكترونية

درجة : واستند االمتحان القبلي والبعدي على استبانة ركزت على جوانب أهمها. قبلي وبعدي

م والمعرفة بالسياسة، والمعتقدات السياسية، والخبرة في استخدام الحاسوب، وخلفية االهتما

  . المبحوث

وأشار الطالب إلى أن كل المصادر كانت سهلة الوصول، واعتبر الطالب عدم وجود 

محاضرات بالشكل التقليدي، وغياب النقاشات الصفية وجهاً لوجه من مساوئ التعليم 

النوع من التعليم مصدر توفير وتقليل لبعض المصاريف من ثمن  ووجدوا هذا. االلكتروني

  .الكتب والمواصالت، وذا فائدة كبيرة لمن يرغب في الدراسة والعمل معاً
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ومما ميز هذا المساق التمهيدي احتوائه على توضيح تفصيلي مسبق؛ فقد احتوت كل وحدة 

جعة فورية، والتي هي من على توضيح شامل لها ولألهداف، وميزه أيضاً وجود تغذية را

وأظهر معظم الطالب أن المعلم كان متعاوناً جداً بالرغم من . الصفات الهامة لمساق تمهيدي

  . أنها نفس النتيجة التي أظهرها طالب الصف غير االلكتروني

التعلم غير  وظهر أيضاً أن الطالب نظروا للمساق من ناحية انتفاعية؛ فالطالب المتفوقين في

، أما الطالب األقل قدرة إليهمني ال يفضلون التعلم االلكتروني ألنه مغامرة بالنسبة االلكترو

فضلوا المساق االلكتروني ألنه بالنسبة إليهم أقل مجهود بسبب عدم وجود محاضرات، 

  .واالمتحانات غالباً فيه مجرد اختيار من متعدد

فقرات في  6كثر في ووجد أن درجة التحسن لدى الطلبة في الصف غير االلكتروني أ

أما . فقرات 3فقرات، وتحسن أعلى في الصف االلكتروني في  3االختبار، ونفس التحسن في 

فقرات، ولم يتفوقوا على نظرائهم  6بالنسبة لألداء فقد تفوق الطالب في الصف االلكتروني في 

فقرة ال  675كما استطاع طالب الصف االلكتروني تغطية . فقرات 8في غير االلكتروني في 

  . تتعلق باالختبار البعدي

   وأظهرت االختبارات أن طالب المساق االلكتروني استطاعوا االحتفاظ بمعرفة نسبتها

وأظهر أن كل هؤالء الطالب ما عدا . من فقرات امتحان النصف الفصلي والنهائي% 83

المساق، وكل واثنان فقط منهم لم يحبوا . طالبين ينصحون غيرهم من الطالب بدراسة المساق

من الطالب في المساق االلكتروني % 50ولكن . الطالب ما عدا اثنان وجدوا المعلم متعاوناً

  . أظهروا في االختبار البعدي أنهم فضلوا الصف غير االلكتروني



27 
 

أما الوقت الالزم للتحضير، فقد احتاج تحضير المساق االلكتروني وقتاً أكثر من المساق غير  

في ذلك وضع المواد على الصفحة االلكترونية، والذي يحتاج بدوره لتفرغ االلكتروني؛ بما 

  أعضاء الهيئة التدريسية، ومن ثم تحديث المواد على المساق، 

  .والتي بدورها تحتاج وقتاً أقل

ويرى الباحث أن كل هذا الوقت قد يكون من الممكن تقليله إذا تم استخدام جزء غير 

وقد أظهرت النتائج أنه ال يوجد أي . نقاشات صفية وجها لوجهالكتروني في المساق مثل جعل 

ووجد أن نصف . طالب وصف النقاشات الجماعية االلكترونية كجانب ايجابي في المساق

الطالب الذين خضعوا للتعليم االلكتروني لم يحددوا أي جانب ايجابي يخص المعلم، وكأن 

وخلص البحث إلى . استحسان الطالب للمعلم الغياب الفسيولوجي بين الطالب والمعلم يؤثر على

أن المزيج بين االلكتروني وغير االلكتروني هو الشكل األفضل في الجمع بين عناصر غير 

ويقترح هنا  .الكترونية ناجحة مع أخرى الكترونية مكملة، وليس استبدال بالكامل للصف العادي

ني وتحضيره، واآلخر لاللكتروني أن يعين معلمين للصف أحدهما متفرغ للجزء غير االلكترو

  .أحد الشكلين أفضل من اآلخر بشكل فارق ألنه لم يظهر من النتائج أن

    

وظهر توجه لتقويم هذا النوع من التعلم في مجال الطب أيضاً حيث قام ماهوني وآخرون   

)Mahoney  et al, 2005 (بتقويم مساق الكتروني يتم تدريسه في كلية التمريض في جامعة 

: وتم التركيز في التقويم على جوانب في المساق االلكتروني هي .مركز تكساس للعلوم الطبية

تنفيذ التصميم التعليمي، واستخدام التكنولوجيا، وتفضيالت الطالب، والمشاركة واإلسهام، 

  . ضمن مجموعات، الحسنات والمساوئ والتعلم، والتفكير الناقد، وحل المشكالت
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وامتحان  ات تقويم كيفية وكمية؛ فالكمية كانت األسئلة المتعددة الخيارات،وتم استخدام أدو  

أما الكيفية فهي تحليل محتوى النقاش، وتحليل . بعدي، وعالمات وضعت بناء على معايير

  . محتوى اإلجابات أسئلة مفتوحة، وفحص صدق المعايير بواسطة معلم خبير

ون لهم تجربة في التعليم االلكتروني وال عالقة لهم وقد قام بتقويم المجال األول خبراء تربوي  

بالمساق، أما المجال الثاني تم تقويمه من قبل مراقبة المعلم لدرجة وصول الطالب إلى 

وتم فحص عملية حل المشكالت من ناحية عمق . النقاشات في المساق والمصادر المتوفرة فيه

توزيع نموذج تقويمي على الطالب مكون من النقاشات والتعاون بين األفراد  والمجموعة، وتم 

حول تفضيالت الطالب الستراتيجيات التعليم، وثالثة أسئلة مفتوحة  اإلجابةسؤال واحد متعدد 

حول التعليم االلكتروني ايجابياته وسلبياته ومقارنته بالتعليم غير االلكتروني، اإلجابة 

  . واقتراحات لتحسين استراتيجيات التعليم

وقد ظهرت بعض . ل البيانات الكيفية والحصول على محاور رئيسة وأصنافوتم تحلي  

المشاكل والصعوبات في جانب التكنولوجيا فقد تعرض النظام االلكتروني للعطل، وصعب على 

الوصول للموارد عدة مرات، وكانت ما بين عدة دقائق إلى عدة ساعات، وهذا  إمكانيةالطالب 

يعدون الواجبات التي يجب تسليمها في زمن محدد، رغم أن  سبب القلق للطالب الذين كانوا

طريقة بديلة  إلىأحد الطالب ذو الذكاء المتميز في استخدام الحاسوب استطاع الوصول 

والذي يظهر روح العمل التعاوني بين مجموعات الطالب في حل مشاكل . للوصول للموارد

  . واقعية، وكيف سمح تطبيق المساق ظهور القيادة

وهذا . فضلوا على األقل وحدة الكترونية في كل مساق%) 65( وجد أن معظم المبحوثين و  

يفضلون عدة وحدات %) 20( منهم يفضلون غير االلكتروني، و%) 13( بالمقارنة مع 
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ووجد أن معظم . يفضلون منحى الكتروني كامل خالل الفصل%) 2(الكترونية في كل فصل، و

  . اإلجاباتن المشاركة وجودة ذا مستوى عالٍ م%) 65(الطالب 

وكان متوسط عالمات الفقرات الست من االمتحان النهائي التي قاست المعرفة التي اكتسبها   

ولكن عالمات %. 80بالمقارنة مع متوسط عالمات الفقرات كلها وهو % 84الطالب هو 

حذف بعض  االمتحان لم تثبت هنا عن الفصل الثاني بسبب المشاكل التقنية التي أدت إلى

  . الفقرات من االمتحان النهائي

وأظهر الطالب أن التعلم بهذه الطريقة ساعد في تدعيم التفكير الناقد وتفوق على األسلوب  

الطالب كيف أن نشاطات التعلم كانت تدفعهم للتعلم  إجاباتففي الفصل األول أظهرت . التقليدي

عن نوع  اإلجاباتوفي الفصل الثاني كشفت  .النشط واالعتماد على الذات وعلى التعلم التعاوني

  . المعلومة بنفسه إليجادتميزي من التفكير حيث يعتمد الطالب على المبادرة الفردية 

أما أهم الحسنات التي ذكرها الطالب فهي مالءمة التعلم االلكتروني، والقدرة على مشاركة    

م اختيار قائد للمجموعات دون وأهم المساوئ هي لزو. األفكار دون قيود الزمان والمكان

واقترح الطالب بعض . مردود بالرغم من أن هذه المساوئ تظهر في الصف غير االلكتروني

أيام لمناقشة  3التعديالت منها زيادة تواجد المعلم في النقاشات، والسماح بأكثر من ثالثة 

النقاش، وأن يزود السؤال، في حين أن البعض اآلخر اقترح وقت محدد أكثر لكل طالب ليبدأ 

وأكثر . الطالب بأمثلة للنقاشات الجيدة، وأن يكون هناك محاولة قبل وضع العالمات

هذا الشخص عالمات  وإعطاءاالقتراحات تكراراً كانت تخص المعلم فيما تخص تعيين قائداً 

ملخص  إعدادعلى المالحظة كونه يعتبر عمالً كبيراً بأن يطلب من شخص واحد  إضافية

   .مختصر

 



30 
 

لقياس رضا طالب من )  Walker & Kelly, 2007(وجاءت دراسة والكر وكيلي   

برنامجين مختلفين هما البكالوريوس والماجستير عن التعليم االلكتروني ومقارنتهما مع 

بعضهما، ولمعرفة العوامل من وجهة نظرهم التي يمكنها دعم تعلمهم لألفضل، ومعرفة 

  . نظرهم أيضاً ن التعلم ومعرفة األحسن واألسوأ من وجهةالخصائص التي تميز هذا النوع م

وقد تم استخدام استبانة وزعت على الطالب في برنامج البكالوريوس والماجستير في كلية    

الدراسات الليبرالية في جامعة أوكالهوما بعد تدريس المساقات االلكترونية لمدة استمرت ما بين 

 48د المساقات التي خضعت للتقويم من قبل الطالب هو وكان عد. أسابيع 16 إلىأسابيع  8

  .  للماجستير 24للبكالوريوس و

من  فقرة كانت أول فقرتين ذات إجابة ثنائية تخص معلومات 17وتكونت االستبانة من   

وخضعت . مفتوحة إجابةعلى سلم ليكرت السداسي، وآخر فقرتين ذات  15- 3والفقرة . الطالب

  . أما آخر فقرتين فقد تم تحليلهما بالطريقة الكيفية.  MANOVAبار الخت 15-3الفقرات من 

ووجد أن طالب برنامج البكالوريوس استمتعوا بمشاركة أعمالهم مع الطالب اآلخرين أكثر    

وفضل طالب البكالوريوس أن يحصلوا على التغذية الراجعة في . من طالب برنامج الماجستير

 8كان طالب الماجستير أقل رضى عن المساق الذي مدته وقت أقرب من طالب الماجستير، و

  . أسابيع من البكالوريوس

وكانوا . ووجد الطالب أن المكونات األساسية والشكل العام للمساق أثّر ايجابياً في دعم تعلمهم  

ايجابيين تجاه النشاطات الواردة في المساق، بالرغم من أنهم كانوا ايجابيين بدرجة أعلى نحو 

ت القراءة وكتابة المقاالت القصيرة من واجبات البحث في االنترنت وإعداد أوراق واجبا

  . فصلية
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ووجد أن . ولم يَر الطالب أن العالمات التي حصلوا عليها كانت غير عادلة وغير موضوعية  

وشعر الطالب أن المجهود . أسابيع كانت كافية كمدة لتغطية المادة 8معظم الطالب أن 

وبشكلٍ عام شعر الطالب بالرضى الكبير فيما يخص . ل في المساق كان مناسباًالمطلوب للعم

  . الشكل، والبنية، وطبيعة المساق، وكمية المجهود المطلوبة، وطريقة تقويم عملهم وعالماتهم

  وأحسن خاصية في المساق االلكتروني من وجهة نظر الطالب كانت المرونة في 

حصلت على نسبة عالية أيضاً هي المعلمين والمواد  الزمان والمكان، ومن الخواص التي

أما أضعف ما في المساق االلكتروني كان قضايا شخصية . والكتب والمالءمة لظروف الطالب

تتعلق بتذمرات الطالب من معلم معين أو مشكلة مع واجب معين، وكانت ثاني أضعف خاصية 

هذا النوع من التعلم مع الغياب  هي جودة التفاعل حيث أن بعض الطالب شعروا بالعزلة مع

ومواقع  ،مع برامج الحاسوبمشاكل أهمها وتكنولوجياً ظهرت . الفسيولوجي للمعلم والزمالء

من المبحوثين أنهم لم يروا أي مساوئ % 30وقد أظهر ما يقارب . وروابط ال تعمل ،االنترنت

  . في التعليم االلكتروني

   

مساق  فقاموا بدراسة حالة لمدة سنتين لتقويم) Hoban et al, 2003( أما هوبان وآخرون  

الكتروني من منهاج كلية الطب بعد تدريسه لعينة من الطالب لدرجة البكالوريوس بجامعة 

تضمنت تحويل   كجزء من دراسة)  Virginia Commonwealth(فيرجينيا كومون ويلث 

موذج تحذو حذوه بقية المساقات المنهاج الكترونياً؛ وذلك بطلب من عميد الكلية الستخدامه كن

  .  لمرحلة البكالوريوس في أقرب وقت ممكن

وتم االختيار بعد اجتماع . وقد تم اختيار مساق سنة ثانية من قبل فريق التطوير التعليمي   

ووقع االختيار على مساق . فريق مكون من متخصص في التعليم، والمحتوى، والجانب التقني
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وهو منظم بشكل جيد،  أسابيع، 3ين والذي يتميز بمدته وهي في الطب في موضوع الرئت

المساق  مسئوليوقام . الكترونياً باإلضافة إلى أن مسئولي المساق لديهم االستعداد لتحويله

  . بتنظيم المساق، وتقسيمه إلى أجزاء أصغر

 إدخالم وت. وأعطي معلمي المساق مساحة من الحرية لتعليمه بالطريقة التي يجدونها مناسبة  

. الصور في تصميم المساق، وذلك خالل النص وحيثما كان هناك حاجة لتوضيح مفاهيم معينة

ولكن تم وضع ملخص بالصور أيضاً في كل وحدة بحيث يستطيع الطالب مراجعة الصور 

قائمة  إدخالللتنفس يستطيع الطالب سماعها بالنقر، وتم  أصوات إدخالوتم . معاً

، وامتحانات قصيرة لتقويم الذات وأسئلة أخرىفحات الكترونية بالمصطلحات، وروابط لص

يسمح  إعالناتلوحة  إضافةوفي السنة الثانية لهذا المساق االلكتروني تم . حول حاالت معينة

للطالب االنخراط في حوارات نشطة تفاعلية مع أعضاء الهيئة التدريسية ومع زمالئهم، وكانت 

  . اإلداريأداة فعالة لالتصال 

من طالب % 88، و1999طالب السنة األولى  من% 68 أما في تقويم هذا المساق، فقد وجد  

من طالب السنة %  81ووافق . أن األهداف كانت مرتبطة بالمحتوى 2000السنة الثانية 

من % 90ووجد . من الثانية على أن محتوى المساق كان منظماً بشكلٍ جيد% 100األولى و

% 88من السنة األولى و% 83ووجد . الشكل العام للمساق جيداً جداًمن الثانية % 98األولى و

% 88ووجد. من الثانية أن استخدام الحاالت، والرسومات، والمخططات ساعدت في فهم المادة

. من الثانية أن استخدام الشرائح والتلخيص ساعد في فهم المادة% 91من طالب السنة األولى و

  . ثانية أن الروابط اإلضافية لمواقع أخرى كان مفيداًمن ال% 33و األولىمن % 42ووجد 

من % 9من طالب السنة األولى و% 3 وجد فقدأما  حول الدراسة والصفحة االلكترونية   

من طالب % 16و األولىمن طالب % 33السنة الثانية أن الوصول للموقع كان بطيئاً جداً، و
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أما سرعة . من الثانية وجدوه مقبوالً% 75ومن األولى % 64الثانية كان بطيئاً لكنه مقبول، و

من طالب الثانية أنها كانت بطيئة % 5من طالب سنة أولى و% 3التنقل خالل المساق فقد وجد 

من % 71من الثانية أن السرعة بطيئة لكنها مقبولة، ووجد % 7من األولى و% 26جداً، ووجد 

طالب،  8وعة البؤرية والتي تكونت من أما نتائج المجم. من الثانية أنها مقبولة% 88األولى و

فقد أشاروا إلى تفضيالت في الدراسة للصور والرسومات والتفاعل واالتصال بالروابط ذات 

  . العالقة، وبعض اللقاءات الصفية

     

وكان لتخصص الجراحة التجريبية في مجال الطب نصيباً من البحث والدراسة، حيث قام   

تقويم مساقاً الكترونياً من وجهة نظر الطالب، وذلك بعد ب) Bernardo,2004(بيرناردو 

وهو المساق االلكتروني األول الذي يتم تطويره في هذا . تطويره من قبل فريق متخصص

 The Federal( المجال في كلية الطب لدرجة البكالوريوس في الجامعة الفدرالية بساو باولو 

University of Sao Paulo (في البرازيل.  

امت هذه الدراسة بوصف عملية تطوير هذا المساق، ونقاش واستعراض الدروس التي تم فق  

. تعلمها من هذه التجربة، باإلضافة إلى معرفة وتحليل اتجاهات الطلبة نحو هذه البيئة التعليمية

مهني متخصص من معلمين، ومتخصص في التصميم التربوي،  21فقام بعملية التطوير 

  . شهراً 12واستغرق العمل . ي الوسائط المتعددة ومبرمجينوباحثين، ومتخصصين ف

طالباً في السنة الثالثة في تخصص الجراحة التجريبية في  112وتكون مجتمع الدراسة من   

وفي الفصل األول المكون . طالباً عشوائياً لحضور المساق االلكتروني 56وتم اختيار . الجامعة

المساق العادي الكترونياً لهذه  الجزء النظري منتم تدريس  2001من خمسة أسابيع عام 

  .المجموعة
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الطالب المتحان قبلي وبعدي، واحتوى على سبعة أسئلة مفتوحة في الجراحة  إخضاعوتم   

وتم تحليل الفرق بين التحصيل في االمتحانين لتحديد . التجريبية من قبل معلمي التخصص

  .المعرفة التي حصلوا عليها

العوامل وهي عالمات  إدخالمل التي أثرت على التحصيل المعرفي للطلبة تم ولدراسة العوا  

االمتحان القصير بالفيديو، والوقت الكلي المستغرق في تصفح المساق في الساعة واستخدام 

لى ضعيف، مع أسئلة خيار من إاالستبانة على مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من ممتاز 

  . متعدد

فقرة تضمنت معلومات  71لتقويم المساق على المستخدمة اللكترونية االستبانة اواحتوت   

ومالءمة  ،ومعرفته باستخدام الحاسوب واالنترنت تحديداً ،تخص الطالب وهي ديمغرافية

 ،وإمكانية الوصول ،وتنظيمه ،المساق االلكتروني له، وعن تقويم المساق من حيث زمن المساق

للطالب من حيث جودة ونوعية  وتقويم ذاتي ،لموأداء المع ،واستخدام مصادر المساق

  . ورضاهم بشكل عام عن المساق ،مشاركاتهم

المحتوى من حيث وضوحه، فقرة فيما يخص  99حتوت على فقد ااستبانة محتوى المساق أما   

  .وعالقته بالتعلم ،وترتيب المواضيع وتنظيمها ،الموضوعية فيهو

. طالباً فقط 48طالب، ولكن خضع لالمتحان البعدي  56وخضع لالمتحان القبلي العينة كاملة   

 2.6المعرفي وقد بلغ  ومن الفرق بين المتوسطات الحسابية والذي عرف على أنه التحصيل

  . ، يظهر أنه كان هناك تحسناً ملحوظاً بين االمتحان القبلي والبعدي 2.0بانحراف معياري 

وبالرغم من . ولى من نوعها لطلبة الطبواعتبر الباحثون التجربة ناجحة خاصة أنها األ  

بات جماعية جمعرفة بعضهم بالحاسوب واالنترنت إلى أن البيئة االلكترونية التربوية مع وا

وبالرغم من كل هذا إال أن تقويم الطالب للمساق كان . ومحتوى تفاعلي كان جديداً عليهم
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ل عام فعاالً ومفيداً، ومرتبطاً ايجابياً، وحصل محتوى المساق على درجات عالية، ووجدوه بشك

  .  بتعلمهم

    

بدراسة لتقويم بيئة التعلم االلكترونية المتمركزة حول ) Kennedy,2002(وقام كيندي   

وتم توجيه أسئلة تقويم تكوينية لتحديد الطرق . المتجذرة من نظريات تعلم حديثةوالطالب 

  . ء الطالب وتقليل الندمالتعلم من أجل زيادة أدا إستراتيجيةالممكنة لتحسين 

الطالب  الذي يهدف إلى تعريفو" الشبكات واالتصاالت " هو  اًالباحث بتدريس مساق وقام   

المفاهيم في مواقف متنوعة قد بمجال الشبكات واالتصاالت وتطوير القدرة لدى الطالب لتطبيق 

، الكترونيغير وآخر  الكتروني: يجيات التعليم التكيفية في صفينواستخدم استرات. تمر معهم

  . هذه االستراتيجيات باإلضافة إلى وجود صف ثالث عادي لم تطبق فيه

المتوقع  جابة عن مدى تأثير استراتيجيات التعليم التكيفية بالشكلوتمركز البحث حول اإل   

المدعم االلكتروني ادراك الطالب لعالقة المساق اد يازدبدرجة خاصة فيما يتعلق و

حس ومدى ازدياد ، بواقعهم واهتماماتهم ت التكيفية بالمقارنة مع الصف العاديباالستراتيجيا

مع لتفاعل لالطالب وعالقة تفضيل المسؤولية لدى طالب الصف االلكتروني على التقليدي، 

بالتكنولوجيا وعالقة تعلق الطالب والعمل معهم في الصف،  ،خرينرغبة لمشاركة اآلال

  .خرينل للتفاعل مع اآليبالمها مباستخداواستمتاعهم 

ثم  ،على أساس وضع استراتيجيات تعلم يختارها الطالب عندما يخير لذلكقامت المنهجية ف   

  .سئلة تقليدية حول ماذا حدثألى إضافة باإل ،تقدير كيف ترتبط هذه الخيارات باألداء

ت الشبكا" التحقوا في ثالث شعب من مساق  اًطالب 190وتكون مجتمع الدراسة من   

  وقد تم تدريسها من قبل نفس المعلم . في كلية علوم الحاسوب والمعلومات" واالتصاالت 
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  "College of San Mateo" سان ماتيووهو نفسه الذي قام بهذه الدراسة في جامعة 

  . طالب 166أما عينة الدراسة فقد بلغت . 2000في خريف عام 

حول استعداد لى الطالب في بداية الفصل واستخدم في جمع البيانات استبانة تم توزيعها ع  

. وامتحان قبلي في بداية الفصل الختبار المعرفة في المحتوى. ونهايته المتعلم الجامعي

. ومقابالت مع الطالب في منتصف ونهاية الفصل، وامتحان بعدي في معرفة المحتوى

مشاركات تفاعل الطالب خالل وقت الدرس، وسجالت الحاسوب بوسجالت المعلمين حول 

  .الطالب في النقاشات والمحادثات االلكترونية

ادراك الطالب في بداية المساق  ، أنبداية الفصل ونهايتهالتي طبقت في وجد من االستبانة و   

لكن توقعات  اً،متساويكان والمدعم باالستراتيجيات التكيفية  العاديلهذا االرتباط في المساقين 

صبح ادراك أفي نهاية تدريس المساق و. كتروني كانت اقلالطالب في المساق المدعم االل

أما ادراك الطالب الذين تعلموا في المساقين المدعمين العادي  .ض الشيءبع الطالب متقارباً

  .ازداد عنه في البدايةفقد وااللكتروني 

 من الطالب في% 80فقد وجد مقابلة التي تم اجرائها  25من بين ال ف ،ما من المقابالتأ   

هذا . شعروه في منتصف الفصلفي نهاية المساق عما بواقعهم  كثر ارتباطاًأنه أ عاديالمساق ال

وهذا يعني أن المساق . من المدعم االلكتروني% 30من المدعم العادي و% 50مع  بالمقارنة

ووجد . دراكهم الرتباط المساق بواقعهمالتقليدي كان بالنسبة لبعض الطالب ساعد في زيادة ا

لكتروني المدعم واال عاديالستبانة أن حس المسؤولية لم يتغير لدى الطالب في الصف المن ا

   .في العادي المدعم قل هبعد تطبيق الدراسة ولكن

  بدراسة تحلل فحص أداء) Brown & Liedholm, 2002(وليدهولم  وقام براون   
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ضاً بمقارنته بشكلين آخرين ، وقام أيفي مبادئ االقتصاد الجزئيفي التعليم االلكتروني الطالب 

وظف مواد يمنها أو ويستخدم كل شكل . المباشر أو وجهاً لوجه، والمتمازج ماهوالتعليم  من

وتستخدم نفس نظام االمتحان  ،سوبينها أمور مشتركة مثل نفس الكتاب المدّر ،تعليمية مختلفة

  .والبريد االلكتروني ،االختياري

الصف  أهمها الكشف عن درجة التعلم لدى الطالب فيوجاءت الدراسة لإلجابة عن أسئلة 

استخدام معلومات الطالب من مساقات تدريس كتروني، وذلك بلغير االااللكتروني بالمقارنة ب

خاصة إن انتشار مساقات االقتصاد . االقتصاد الجزئي في جامعة مشغاتن في الواليات المتحدة

أسئلة مهمة حول تأثير التكنولوجيا الحديثة  وبشكل كلي أو جزئي على شبكة االنترنت قد أثار

  . على تعليم الطالب

 89و ،في المساق الهجين اًطالب 253، وفي المساق المباشر اًطالب 363وتكونت العينة من   

، تخصص إدارة أعمال %30و. اًإناث منهم% 48حيث كان  .المساق االلكترونيطالب في 

  .  هندسة% 7، وتخصص علوم اجتماعية% 18و

مجموعات حسب درجة التطور والتمرس  3ومن أجل تحليل أعمق للفهم تم تقسيم األسئلة إلى   

وتحتوي . أن الطالب سيجيب على كل األسئلة أساسفي استخدام المفاهيم االقتصادية، على 

وتحتوي  .سؤال فيها تعريف صريح أو المفهوم 16على  األسئلةالمجموعة األولى من 

مفهوم االقتصاد الجزئي سؤال تحتاج إلى تطبيق بسيط أو تمديد ل 11 على هافي المجموعة الثانية

  .   للمفهوم أكثر تعقيداً تطبيق على أسئلة تحتاج إلى المجموعة الثالثةوتحتوي  .أو أدواته

أسئلة المجموعة األولى أنه ال يوجد هناك أية اختالف في العالمات  إجاباتوتبين من تحليل   

تنزل بالنسبة عالمات الطالب في االلكتروني على الرغم من أن  ،ات التعليمخالل الثالث تقني

فقد وجد أن  ،وفي أسئلة المجموعة الثانية والتي بحاجة إلى فهم عميق. إلى المباشر والهجين
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ولكن لم يكن  ،في معظم المواد المعقدةااللكتروني طالب المباشر يعملون أكثر وأحسن من 

ظم المفاهيم، وهذه النتائج يمكن أن تعكس أهمية تفاعل المعلم المباشر هناك فروق في تعليم مع

بسبب يختلف أداء الطالب لكن يعتقد الباحثان أن و .المباشرة للطالب الذي يحدث في الحصص

يوجد بعض األدلة أن طالب المباشر يقضون أكثر من حيث  ،اختالف جهود وعطاء الطالب

  .تمل أن هذه الجهود المضافة تسهم في زيادة أدائهمومن المحمساق االلكتروني، طالب ال

النوع من خالل التعليم التكنولوجي في الطرق المقترحة في أما في تأثير اختالف الجنس و  

اقل من مجموع  5.7 اففي التعليم المباشر الطالب اإلناث سجلو ؛احتماالت التعليم باالنترنت

إلناث في كال الفرعين من اغير مت متحان علىعلى أداء اال، ويظهر التأثير عالمات الذكور

  . نتائج سلبية ولكنه قليل االلكترونيالمساقات الهجين و

الستكشاف  فرصة وفرهو أنها تالمعتمدة على االنترنت ما تفعله المسائل  وجد الباحثان أنو 

   . يحةباإلجابة الصح إلتيانالمحدود لمن ضغط الوقت  المفاهيم النظرية للمساق في جو خالٍ

  

  :    ت السابقةاملخص الدراس

فاحتوى  انقسمت الدراسات السابقة التي اهتمت بقياس جودة المساق االلكتروني إلى قسمين؛   

. القسم األول على دراسات اشتركت في قياسها لجودة تصميم المساق االلكتروني قبل تطبيقه

ليها، واختلفت أيضاً في تطبيق إني اختلفت في الجوانب التي تم تقسيم المساق االلكتروولكنها 

؛ فبعضها قام الباحثين أو عدم تجريبهاوالموضوعة من قبل  ،وتجريب المعايير المقترحة

 ، والبعض اآلخرمن نفس الجامعة التي يعمل فيها الباحثون بتجريب المعايير على مساقات

ذه الدراسات في وقامت ه. شارة في التوصيات إلى ضرورة تجريب هذه المعاييراكتفى باإل



39 
 

 جامعات عالمية تميزت بازدياد التوجه فيها للتعلم االلكتروني، وازدياد حاجتها بالتالي لوضع

 .نظام ضمان جودة تصميم البرامج االلكترونية فيها

    

أما القسم الثاني والذي احتوى على دراسات تعنى بقياس جودة المساق االلكتروني بعد تطبيقه   

البرامج ع يمواضواختلفت من حيث تنوعت ب الذين تعلموا فيه، قد ومن وجهة نظر الطال

 ةالمدرسااللكترونية التي تم قياس جودتها، ومن حيث المستوى التعليمي؛ فكان ما بين 

البحث؛ فاستخدمت االستبانة، واالمتحان  إجراءالمستخدمة في ألدوات ة، ومن حيث اوالجامع

، ت، وتنوعت منهجية البحث من حيث الكمي والكيفيالقبلي، واالمتحان البعدي، والمقابال

لى الوقوف عند درجة إالحاجة  بدوافع أغلبها تتمحور حولكانت مثل هذه األبحاث تجرى و

وما ينقصها لتؤدي  ،في زمان البحث الجودة التي تتميز بها المساقات والبرامج االلكترونية

  .التعلم النشطوالتعليم الفعال  إنتاجدورها في 

هتمت بقياس جودة المساقات اأن التركيز والهم األكبر في األبحاث التي  وكان من المالحظ   

االلكترونية كان بقياس هذه الجودة بعد تنفيذ المساقات ومن وجهة نظر الطالب الذين درسوها، 

ولم يحظ قياس جودتها من حيث التصميم وقبل تنفيذها بالحظ الوفير في مجال األبحاث 

  . التربوية

تفاعل الطالب مع المساقات االلكترونية أهمية كبيرة لوقد يعود هذا لعدة أسباب؛ منها أن    

 ،ألن المساق في النهاية يعد ليقدم للطالب ويحقق األهداف المرجوة؛ ولكن هذا ال يمنع من أنه

يستحق أن نقف على المساق نفسه  ،وقبل أن نفحص درجة تفاعل الطالب ورضاه عن المساق

  . باالعتماد على أدوات معتمدةذلك و ،تصميمه ومدى قبوله تربوياًونفحص 

  أما األسباب األخرى التي قد تكون وراء هذا التركيز أن المساقات تفحص وتراجع   



40 
 

وال تصل لمرحلة الحاجة لخضوعها ألبحاث تربوية؛  ،داخل المؤسسات التعليمية التي تعدها

وخاصة في  ،جيد للمادة التي ستقدم للطالب هام جداًالتصميم الحقيقة أن  منع ولكن هذا ال ي

   .المساق االلكتروني

ق تحقي ويساعد في ،لدى الطالب اًأن يلقى التعلم االلكتروني صدًى جيدإذا أردنا فعالً و  

حيث تصميمه  فال بد من االهتمام أكثر بجودة المساق من األهداف المرجوة بدرجة أفضل،

  .يدخل مرحلة التطبيق وقبل أن يقدم للطالب أو أن

التعلم  وينطبق هذا وبشكل خاص في فلسطين وبالذات في هذه المرحلة المبكرة جداً من  

 ،للطالب اس جودة المساقات من حيث التصميم وقبل أن تقدمفأضحى قيااللكتروني فيها؛ 

وأن  ،اهتماماً كبيراً ىولييستحق أن  ،وإعداد أدوات تفحص بشكل علمي لفحص هذه المساقات

  . يكون على رأس األبحاث التربوية في هذه الفترة
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  الفصـل الثـالـث

  الدراسـة واجراءاتـها طريقة      

  

  . حصائيةتضمن هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأدواتها، والمعالجة اإل   

  :منهجية الدراسة

التحليلي؛ وذلك لكونه األنسب إلجراء مثل  اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

  . هذا البحث

  :مجتمع الدراسة

معدة من قبل معهد   تكون مجتمع الدراسة من ثالثة برامج دبلوم مهني الكترونية                     

ويدرس  ويتكون كل برنامج من ثمانية مساقات،، الشراكة المجتمعية التابع لجامعة بيت لحم

  : وصف مجتمع الدراسة) 1(ة، ويوضح الجدول رقم لمدة سنة واحد

  :عينة الدراسة

تم اختيار أحد البرامج الثالثة عشوائياً بكل المساقات المكونة له كعينة للدراسة؛ كون 

. البرنامج يتكون من ثماني وحدات وهي عينة كافية لتطبيق أداة البحث كماً وكذلك نوعاً

  .الدبلوم األول وهو إدارة األعمال الصغيرة والبرنامج الذي تم اختياره هو برنامج
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  )1(جدول رقم                          

 أسماء برامج الدبلوم الثالثة والمساقات المكونة لكل منها مع عددها: مجتمع الدراسة

  
عدد   المساقات المكونة له  اسم البرنامج  الرقم

  المساقات
إدارة األعمال   1

  الصغيرة 

)Small-Scale 
Business 

Management )  

اإلدارة العامة، والمحاسبة واإلدارة المالية، واللغة 

اإلنجليزية لمهارات االتصال في مجال األعمال، وإدارة 

اإلنتاج والعمليات، والتسويق والتسويق العالمي، 

وتكنولوجيا المعلومات، والتعهد والتخطيط ألعمال جديدة، 

ة الصغيرة ومواضيع خاصة في المشاريع الفلسطيني

  .والمتوسطة

8  

  األعمال االلكترونية  2

E-Business )(  

نظام معلومات اإلدارة، ومقدمة إلى إدارة األعمال 

االلكترونية، وتكنولوجيا إدارة األعمال االلكترونية، 

وتخطيط مصادر المشاريع، والتسويق عبر االنترنت، 

وإدارة سلسلة التزويد، وإدارة عالقات العمالء، وتطوير 

  .وإدارة نظام إدارة األعمال االلكترونية

8  

  إدارة المشاريع   3

)Project 

Management(  

مبادئ في اإلدارة، ومقدمة إلى إدارة المشاريع، وإدارة 

الهدف، وإدارة الوقت، وتقويم ومراقبة المشاريع، 

واإلدارة المالية، وكتابة تقارير عن المشاريع، وتطبيقات 

  .إدارة المشاريعتكنولوجيا المعلومات في 

8  

  

  : أداة الدراسة

قبل قامت الباحثة باالعتماد على أداة جاهزة باللغة االنجليزية وهي قائمة رصد معدة من   

 Southern Regional(مجلس التعليم اإلقليمي الجنوبي في الواليات المتحدة األمريكية

Education Board, 2006A(عتمدها هذا ، وهي مبنية على أساس معايير عالمية ي

       ).Southern Regional Education Board, 2006B(المجلس

وتتكون هذه األداة من جزأين رئيسين؛ األول عبارة عن مقدمة عامة عن األداة وهدفها   

وكيفية اإلجابة عليها، باإلضافة إلى مكان مخصص للمعلومات حول المساق والباحث الذي 
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ون من خمسة جوانب رئيسة يحوي كل جانب على عدد والجزء الثاني يتك. سيطبق األداة

من الفقرات موزعة على عدد من المجاالت؛ حيث تشكل كل فقرة معيار لمقارنة مدى توافقه 

متوافق مع : مع ما في المساق، وذلك باختيار قيمة للفقرة من بين ثالثة تدريجات هي

، )2(ي وأعطيت له قيمة ، ومتوافق مع المعيار بشكل جزئ)1(المعيار وأعطيت له قيمة 

، باإلضافة إلى عمودين آخرين أحدهما هو )3(وغير متوافق مع المعيار وأعطيت له قيمة 

ويقابل كل فقرة توضيح لها ذكر في ). تعليقات( ، واآلخر هو )ال يوجد معلومات كافية(

  . عمود منفصل

فقرة موزعة  14 جانب المحتوى ويتكون من: فهي صلأما الجوانب الخمسة في األداة األ 

مجاالت،  6فقرة موزعة على  16مجاالت، وجانب التصميم التعليمي ويتكون من  4على 

مجاالت، وجانب التكنولوجيا  4فقرات موزعة على  7وجانب تقويم الطالب ويتكون من 

 7مجاالت، وجانب تقويم وإدارة المساق ويحوي على  5فقرة موزعة على  13ويحوي على 

  ).1 ملحق رقم(مجاالت  4 فقرات موزعة على

وألجل هذه الدراسة تم استخدام الفقرات المتعلقة بالتصميم التعليمي والتكنولوجيا منها   

لتتالءم األداة مع التقسيم الذي تبنته الباحثة كما ورد في الفصل األول، والذي يعتمد جانبين 

بضم الجانب   SREB التصميم التعليمي والتكنولوجيا؛ فأجري تعديل على أداة: فقط هما

 10فقرة موزعة على  23الثاني والثالث إلى جانب واحد هو التصميم التعليمي ويحوي 

مجاالت، واعتمدت الباحثة الجانب الرابع ليكون هو الجانب الثاني وهو جانب التكنولوجيا، 

  .مجاالت 5فقرات موزعة على  13والذي يحوي على 

التأكد من صحة وسالمة لغة وة إلى اللغة العربية، وبعد ترجمة هذين الجانبين من األدا  

ترجمة؛ وذلك بعرضها على متخصص في اللغة العربية وآخر الفقرات األداة المعدلة بعد 
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 وإعادة فحص ،والتأكد من مدى مالئمة الفقرات للبيئة التربوية في فلسطين ،في الترجمة

تم تعديل بعض  ،يتم تفصيلهما الحقاً، باإلضافة إلى قياس ثبات التحليل، والذي سصدق األداة

؛ وهي فقرة 29فقرة إلى  36الفقرات وأخرى تم حذفها، ليصل مجموع الفقرات الكلي من 

فقرات في جانب  9مجاالت، و 7فقرة في جانب التصميم التعليمي وموزعة على  20

التي وستوضح الباحثة الحقاً بالتفصيل التغييرات . مجاالت 5التكنولوجيا وموزعة على 

  . أجرتها على فقرات األداة األصلية

  :صدق األداة

 هابعرض) 2ملحق رقم (التي تظهر في  األداة قامت الباحثة بالتحقق من صدق محتوى

وأرفقت معها رسالة  من ذوي االختصاص في التربية والتكنولوجيا، على خمسة محكمين

توصيات المحكمين  لىوبناًء ع). 3ملحق رقم (تظهر في موجهة لهؤالء المختصين كما 

 :تم التعديل على األداة كالتالي وإجماعهم

  :جانب التصميم التعليمي*    

لتجنب ) طرق متعددة للتعلم ( تم حذف جزء من الفقرة : 1الفقرة  •

 .تم إعادة صياغة الفقرة بشكل يجعلها أوضحكما و .الفقرة المركبة

هذا البند  ألهمية: تم إضافة فقرة تتحدث عن توافر الخطة للمساق •

كجزء من التصميم التعليمي للمساق، وذكرت العناصر الرئيسة التي 

تحتويها الخطة الدراسية في توضيح الفقرة، وهي العناصر التي 

 .تعتمدها المعايير التي بنيت على أساسها األداة األصلية

تم إضافة المرادف لكلمتي الوحدة والدرس باللغة االنجليزية : 2الفقرة  •

ختالف في تفسيرهما من قبل الباحثين عند تطبيق األداة حيث لمنع اال
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أن المساق العينة باللغة االنجليزية، وتستخدم المسميات فيه باللغة 

 .حذف التوضيح ألنه اعتبر تكراراً للفقرةكما وتم  .االنجليزية

تم إضافة المرادف لكلمة الوصف العام لمنع أي تفسير آخر : 3الفقرة  •

 .المساقات باللغة االنجليزيةللكلمة خاصة أن 

 .تم حذف التوضيح ألنه اعتبر تكراراً للفقرة: 4الفقرة  •

 .ها لعدم وضوح الهدف من ذكرها كفقرةتم حذف: 5الفقرة  •

 . تم حذفها لعدم وضوحها وتحديدها: 10الفقرة  •

  ELL (English Language learner)تم حذف معيار: 11الفقرة  •

في  عليميح ألنها غير معتمدة في التالتي ذكرت في التوض 504وخطط 

 .فلسطين

تم حذف التوضيح ألنه اعتبر غير مساعد في توضيح : 12الفقرة  •

 .الفقرة

تم إعادة صياغة الفقرة وحذف التوضيح لتصبح أكثر : 15الفقرة  •

مالءمة، حيث كانت تتحدث عن مالءمة المصادر االلكترونية في 

في هذا الجانب أن تتحدث المساق والوصول لها، واعتبر أن األنسب 

 . الفقرة عن توافر المصادر اإلضافية التي يمكن أن تغني المساق

كما  .تم إعادة صياغة الفقرة لتصبح أكثر تحديداً ووضوحاً: 17الفقرة  •

الذي في   ELL (English Language learner)تم حذف معيار

 .في فلسطين تعليمالتوضيح ألنه غير معتمد في ال
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الذي يتحدث عن مناسبة حذف الجزء األول منها تم : 18الفقرة  •

وتم . وخاصة أن المناسبة ال يمكن تحديدها بسهولة ،أساليب التقويم

تم اإلبقاء على الجزء الثاني الذي يتحدث عن كفاية أساليب التقويم، و

 التوضيح للفقرةتعديل بعدد يتراوح بين ثالثة إلى خمسة، مع  هاتحديد

 .هاليصبح مالئماً لمحتوا

تم حذف بنك االختبارات في التوضيح ألنه يحتاج إلى : 21الفقرة  •

مركز متخصص، وفترة طويلة إلعداده بما ال يناسب أن يوضع 

 .كمعيار لتقاس عليه مساقات معدة في فلسطين

 . تم حذف التوضيح ألنه اعتبر غير واضحاً: 22الفقرة  •

 .يةكفقرة إضاف 23تم إضافة التوضيح الذي ذكر في الفقرة  •

  :جانب التكنولوجيا* 

تم حذفها ألنه اعتبر أنه ال داع لها وغير واضحة، حيث : 2الفقرة  •

تتحدث عن تكيف المساق مع الجداول الزمنية المختلفة في المدارس، 

 . واعتبرت من قبل المحكمين غير مالئمة للسياق التعليمي في فلسطين

المحتوى في  تم حذفها؛ كونها تتحدث عن معيار مشاركة: 8الفقرة  •

هو النظام ) Moodle(أنظمة إدارة التعلم المختلفة، وكون مودل 

الوحيد المعتمد في فلسطين حتى زمن تطبيق البحث، فال داع لهذه 

 . الفقرة
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تم حذفها ألنها عبارة عن معيار يتطلب فحصه لمبرمج : 9الفقرة  •

م وكونه بحثاً تربوياً، كما أن المتخصصين الذين سيطبقون األداة ه

 . الفقرة إبقاءتربويون، فمن غير المناسب 

تم حذفها ألنها عبارة عن معيار يتطلب فحصه لمبرمج : 10الفقرة  •

وكونه بحثاً تربوياً، كما أن المتخصصين الذين سيطبقون األداة هم 

 . الفقرة إبقاءتربويون، فمن غير المناسب 

المستخدمة وهي تتحدث عن مدى موافقة الكتب االلكترونية : 11الفقرة  •

في المساقات لمعايير الوصول الوطنية للناشرين، وبما أن هذه المعايير 

غير معتمدة في فلسطين، فقد تم االستعاضة عنها بفقرة تتحدث عن 

 .  مدى إمكانية وصول الطالب للمصادر اإلضافية في المساق بسهولة

تم دمج و). اعتبارات(كما وظهر العمود الذي ذكر فيه التوضيح تحت اسم   

 )تعليقات(مع العمود األخير ) ال يوجد معلومات كافية(العمود قبل األخير 

معدل  كان الترجيح أن يكون؛ حيث )ضافيةمالحظات إ(تحت اسم ليظهر 

ليس لدرجة تستلزم تخصيص عمود ) ال يوجد معلومات كافية(استخدام العمود 

صبحت نسخة األداة وبعد إجراء التعديالت السابقة أ. منفصل وإعطاء قيمة له

 ).4ملحق رقم ( تظهر في كما 

    :التحليلثبات 

في  حيث تم ، ولم يفحص الثبات بين الشخصيتم فحص ثبات التحليل ضمن الشخصي  

المقابل تطبيق األداة من قبل الباحثة ومتخصصين اثنين آخرين على الثمانية مساقات 

  .ل فقرةكاملة وحساب المتوسط الحسابي لإلجابات الثالثة لك
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بعد حوالي ثالثة أسابيع من المرة األولى على ثالثة  معّدلةالباحثة تطبيق األداة ال فأعادت  

مساقات اختيرت عشوائياً هي المساق األول والثالث والخامس، وقامت الباحثة بحذف 

الفقرات التي ظهر اختالف في اإلجابة عليها بين المرة األولى من التطبيق والثانية وذلك 

في  اإلجابةمساقين أو ثالثة مساقات من هذه العينة التجريبية، أما إذا كان االختالف في  في

 .مساق واحد فقط من الثالثة أو لم يحدث اختالف نهائياً فقد تم اإلبقاء على الفقرة

في تسع  أنه يوجد اختالف في اإلجابة)  5 ملحق رقم( هر من نتائج التطبيق في ويظ   

األولى، والثالثة، والسادسة، والسابعة، والعشرون، والواحد والعشرون،  الفقرة: فقرات هي

 .والثانية والعشرون من قسم التصميم التعليمي، والسادسة، والسابعة من قسم التكنولوجيا

وبعد تتبع تكرار االختالفات في المساقات الثالثة وجد أن الفقرات األولى، والثالثة،    

رون من قسم التصميم التعليمي، والفقرة السادسة والسابعة من والسادسة، والثانية والعش

قسم التكنولوجيا اختلف في اإلجابة عليهما في مساق واحد فقط من ثالثة، وبالتالي يتم 

  . اإلبقاء عليها

أما في الفقرة السابعة من قسم التصميم التعليمي فيوجد اختالف في اإلجابة عليها في   

وفي الفقرتان العشرون والواحد . امس؛ وبالتالي تم حذف الفقرةمساقين هما الثالث والخ

 ،مساقات ةوالعشرون من قسم التصميم التعليمي فيوجد اختالف في اإلجابة عليهما في ثالث

  .وبالتالي تم حذف الفقرة

فقرة في  20حيث تحوي . فقرة 29وبالتالي أصبحت األداة مكونة من ما مجموعه 

بشكلها النهائي األداة تظهر و. فقرات في جانب التكنولوجيا 9وجانب التصميم التعليمي، 

  ). 6ملحق رقم ( في 
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الحسابي التي  أن قيمة المتوسطعنها، اعتمدت الباحثة  وللخروج بالنتائج النهائية والتعبير 

 .تعني أن المساق متوافق مع المعايير المعتمدة)  %83.33( 2.5تساوي أو تزيد على 

تعني أن  ) %83.33 (2.5وتقل عن  )%50.00( 1.5ي أو تزيد على التي تساو والقيمة

 )%50.00( 1.5المعتمدة بشكل جزئي، والقيمة التي تقل عن  المساق متوافق مع المعايير

  .تعني أن المساق ال يتوافق والمعايير المعتمدة
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  الفصـل الـرابـع

  جـائـالنت                        

   

هذا الفصل عرضاً للبيانات اإلحصائية التي جمعت لإلجابة على أسئلة الدراسة فيمـا   تناول  

يتعلق بكل فقرة من فقرات األداة، وكل مجال فـي كـلٍ مـن جـانبي التصـميم التعليمـي       

  . والتكنولوجيا

  :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة حسب أسئلتها

ق جانب التصميم التعليمي في أحد بـرامج  إلى أي مدى يتواف: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

إدارة األعمـال   "ة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسـطة وهـو   يالدبلوم المهني اإللكترون

 مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية؟" الصغيرة 

ج في جانـب  قياس جودة المساقات الثمانية المكونة لهذا البرنام تمجابة عن هذا السؤال ولإل

  : التصميم التعليمي، وهي كالتالي

مـن   "اإلدارة العامـة "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق األول .1

مـع المعـايير   "  إدارة األعمال الصـغيرة "برنامج الدبلوم المهني االلكتروني 

 :العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

جانب التصميم التعليمي في المسـاق األول  فإن ) 2(وكما يظهر في الجدول رقم  

  %. 86.33يتوافق مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 
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  )2(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي في 

  المساق األول من البرنامج
مدى توافق ما في المساق مع (القرار   (%)نسب المئويةال  المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  94.33  2.83  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  100  3  4
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  5

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثالث

 متوافق  89  2.67  6
 متوافق  89  2.67  7
 متوافق  89  2.67  8
 متوافق  100  3  9
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  10

  متوافق  89  2.67  
        المجال الرابع

 متوافق  89  2.67  11
 متوافق  89  2.67  12
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  13
  متوافق  85.33  2.56  

        المجال الخامس
  ق بشكل جزئيمتواف  77.67  2.33  14
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

        المجال السادس
 متوافق  89  2.67  15
 متوافق  89  2.67  16
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  17
  متوافق  89  2.67  18
  متوافق  86.33  2.59  

        المجال السابع
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  19
  متوافق  89  2.67  20
  متوافق  83.33  2.5  

النتيجة النھائية للجانب 
  األول

  متوافق  86.33  2.59

 

" األول ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهـي المجـال  

تصـميم  " ، والمجال الثـاني  %94.33بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة

النشاطات واالسـتراتيجيات  " والمجال الثالث  ،%89بنسبة " المساق، والوحدة، والدرس

، والمجال %85.33بنسبة " التفاعل واالتصال" ، والمجال الرابع %89بنسبة " التعليمية
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" ، والمجـال السـابع   %86.33بنسبة " استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" السادس 

" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الخامس. %83.33بنسبة " مواد ومصادر التقويم

   .%77.67وذلك بنسبة " والمصادرالمواد 

؛ حيث يتضح أن أعلى قيمة توافق كانت )2(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقل %94.33وهو " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" في المجال األول 

  %.77.67وهي " المواد والمصادر" قيمة توافق في المجال الخامس 

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق ): 2(م شكل رق

  األول مع المعايير المعتمدة

  

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق ) 3(أما في شكل رقم   

عة والتاسعة بنسبة مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات األولى والراب

، وأقل القيم كانت في الفقرات الخامسة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة %100توافق 

  %.77.67عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة بنسبة توافق جزئي هي 
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النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق األول مع ): 3(شكل رقم

  معتمدةالمعايير ال

  

المحاسـبة واإلدارة  "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق الثـاني  .2

مـع   إدارة األعمال الصـغيرة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "المالية 

 :المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

المساق الثـاني   جانب التصميم التعليمي فين فإ) 3(الجدول رقمفي يظهر كما و  

  %. 75يتوافق بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

المجال األول  ماويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في مجالين منه فقط؛ وه

" ، والمجـال الثـاني   %83.33بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" 

والمساق يتوافق بشكل جزئي في . %89بنسبة " تصميم المساق، والوحدة، والدرس

بنسـبة  " النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" بقية المجاالت؛ أي في المجال الثالث 

، والمجـال  %81.33بنسـبة  " التفاعـل واالتصـال  " ، والمجال الرابع 77.67%

استراتيجيات " والمجال السادس ، %55.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر" الخامس
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" مواد ومصـادر التقـويم  " ، والمجال السابع %75بنسبة " المناسبة والكافية التقويم

   . %64بنسبة 

  )3(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم       

  التعليمي في المساق الثاني من البرنامج
نسب ال  المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  (%)المئوية
مدى توافق ما في المساق مع (القرار 

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  83.33  2.5  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  100  3  4
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  5

  متوافق  89  2.67  
        ثالمجال الثال

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  6
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  7
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  8
 متوافق  100  3  9

  متوافق  89  2.67  10
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

        المجال الرابع
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  11
 متوافق  89  2.67  12
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  13
  متوافق بشكل جزئي  81.33  2.44  

        المجال الخامس
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  14
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  

        المجال السادس
 متوافق  89  2.67  15
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  16
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  17
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  18
  ل جزئيمتوافق بشك  75  2.25  

        المجال السابع
  متوافق  83.33  2.5  19
 غير متوافق  44.33  1.33  20
  متوافق بشكل جزئي  64  1.92  

النتيجة النھائية 
  للجانب األول

  متوافق بشكل جزئي  75  2.25

  

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كـان  )4(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقـل قيمـة   %89بنسبة " ق، والوحدة، والدرستصميم المسا" في المجال الثاني 
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وذلك بنسبة توافق جزئي هـي  " المواد والمصادر" توافق كانت في المجال الخامس

55.67.%  

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في ): 4(شكل رقم         

  المساق الثاني مع المعايير المعتمدة
 

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في ) 5(رقمأما في شكل  

المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى قيمة توافق كانت في الفقرات الرابعـة  

عدم توافق  ، وأقل القيم كانت في الفقرة العشرين بنسبة%100والتاسعة بنسبة توافق 

  %. 44.33تساوي 

  
لمئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق النسب ا): 5(شكل رقم        

  الثاني مع المعايير المعتمدة
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اللغـة اإلنجليزيـة   "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق الثالـث  .3

من برنامج الدبلوم المهني االلكترونـي   "لمهارات االتصال في مجال األعمال

العالميـة لجـودة تصـميم البـرامج      مـع المعـايير   إدارة األعمال الصغيرة

 :االلكترونية

  )4(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي 

  في المساق الثالث من البرنامج
النسب   المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  (%)المئوية
مع  مدى توافق ما في المساق(القرار 

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  89  2.67  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  100  3  4
  متوافق  89  2.67  5

  متوافق  92.67  2.78  
        المجال الثالث

  متوافق  100  3  6
  متوافق  100  3  7
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  8
 متوافق  100  3  9
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  10
  متوافق   91  2.73  

        المجال الرابع
 متوافق  89  2.67  11
  متوافق  100  3  12
 متوافق  89  2.67  13
  متوافق  92.67  2.78  

        المجال الخامس
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  14
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  

        المجال السادس

  متوافق  100  3  15
 متوافق  89  2.67  16
 متوافق  89  2.67  17
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  18
 متوافق  89  2.67  

        المجال السابع
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  19
 متوافق  89  2.67  20
  متوافق  83.33  2.5  

  متوافق  86.33  2.59 النتيجة النھائية للجانب األول 
   



57 
 

فإن جانب التصميم التعليمي في المساق الثالـث  ) 4(رقمجدول الفي يظهر كما و  

  %. 86.33يتوافق مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهـي المجـال    

" ، والمجال الثـاني  %89بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" األول 

النشـاطات  " ، والمجال الثالث %92.67بنسبة " لمساق، والوحدة، والدرستصميم ا

بنسـبة  " التفاعل واالتصال" ، والمجال الرابع %91بنسبة " واالستراتيجيات التعليمية

  ،%89بنسبة " استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" ، والمجال السادس 92.67%

وهـو متوافـق بشـكل    . %83.33نسبة ب" مواد ومصادر التقويم" والمجال السابع 

  .%66.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر" جزئي في المجال الخامس

؛ فيبدو أن أعلى توافـق كـان فـي    )6(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم           

التفاعـل  " ، والمجـال الرابـع   "تصميم المساق، والوحدة، والدرس" المجال الثاني 

" ، وأقل قيمة توافق كانت في المجال الخـامس % 92.67بنسبة وكالهما " واالتصال

  %.66.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في ): 6(شكل رقم         

  المساق الثالث مع المعايير المعتمدة
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رة من جانب التصميم التعليمي في المساق توافق كل فقظهر نسب تف) 7(أما في شكل رقم   

مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات الرابعة والسادسـة والسـابعة   

، وأقل القيم كانت في الفقـرة  %100والتاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة  بنسبة توافق 

  %.66.67الرابعة عشرة بنسبة توافق جزئي 

  
نسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الثالث مع ال): 7(شكل رقم

  المعايير المعتمدة

  

إدارة اإلنتـاج  "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي فـي المسـاق الرابـع    .4

مع  إدارة األعمال الصغيرةمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "والعمليات 

 :يم البرامج االلكترونيةالمعايير العالمية لجودة تصم

ن جانب التصميم التعليمي في المساق الرابع يتوافق مـع  أ) 5(جدول رقميوضح   

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير %. 86.33وذلك بنسبة  ،المعايير المعتمدة

تحليـل الجانـب التعليمـي والجهـة     " في أربعة مجاالت منه؛ وهي المجال األول 

" التعليميـة  النشاطات واالستراتيجيات" ، والمجال الثالث %94.33ة بنسب" المستهدفة
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والمجـال   ،%92.67بنسـبة  " التفاعل واالتصـال " والمجال الرابع  ،%91بنسبة 

  .%89بنسبة " استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" السادس 

  )5(جدول رقم 

فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل 

  في المساق الرابع من البرنامج
النسب  المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  (%)المئوية
مدى توافق ما في المساق مع (القرار 

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق 94.33  2.83  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  4
  متوافق  89  2.67  5

  متوافق بشكل جزئي  81.33  2.44  
        المجال الثالث

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  6
 متوافق  100  3  7
 متوافق  100  3  8
 متوافق  100  3  9
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  10
  متوافق   91  2.73  

        المجال الرابع
 متوافق  89  2.67  11
 متوافق  89  2.67  12
 متوافق  100  3  13
  متوافق  92.67  2.78  

        المجال الخامس
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  14
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

        المجال السادس
 متوافق  89  2.67  15
 متوافق  89  2.67  16
 متوافق  89  2.67  17
 متوافق  89  2.67  18
 وافقمت  89  2.67  

        المجال السابع
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  19
 متوافق  89  2.67  20
  متوافق بشكل جزئي  78  2.34  

  متوافق  86.33  2.59 النتيجة النھائية للجانب األول 

   



60 
 

" تصميم المساق، والوحدة، والدرس" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الثاني  

، %77.67وذلـك بنسـبة   " واد والمصادرالم" المجال الخامس، و%81.33بنسبة 

   .%78بنسبة " مواد ومصادر التقويم" والمجال السابع 

 

؛ حيث يتضح أن أعلى قيمة توافـق  )8(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم  

بنسـبة  " تحليل الجانـب التعليمـي والجهـة المسـتهدفة    " المجال األول كان في 

وذلـك  " المواد والمصادر" جال الخامس، وأقل قيمة توافق كانت في الم94.33%

  %.77.67بنسبة توافق جزئي 

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في ): 8(شكل رقم 

  المساق الرابع مع المعايير المعتمدة

  

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي ) 9(أما في شكل رقم  

المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات األولـى   في المساق مع

، وأقل القيم كانت %100والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة بنسبة توافق 

  %.66.67في الفقرة الرابعة والتاسعة عشرة بنسبة توافق جزئي 
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عليمي في المساق الرابع مع النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم الت): 9(شكل رقم 

  المعايير المعتمدة

التسويق والتسـويق  "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق الخامس .5

مـع   إدارة األعمال الصـغيرة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "العالمي

 :المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

فإن جانب التصميم التعليمي في المساق الخـامس  ) 6(موكما يظهر في الجدول رق 

ويظهر أيضاً أنـه  %. 81.67يتوافق بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

تحليل الجانب " متوافق مع هذه المعايير في ثالثة مجاالت منه؛ وهي المجال األول 

بنسبة " اعل واالتصالالتف" ، والمجال الرابع %89بنسبة " التعليمي والجهة المستهدفة

  . %89وذلك بنسبة " المواد والمصادر" المجال الخامسو، 85.33%

" تصميم المساق، والوحدة، والدرس" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الثاني  

بنسـبة  " النشاطات واالسـتراتيجيات التعليميـة  " والمجال الثالث ، %77.67بنسبة 

بنسـبة  " ات التقـويم المناسـبة والكافيـة   استراتيجي" ، والمجال السادس 82.33%

   .%66.67بنسبة " مواد ومصادر التقويم" والمجال السابع ، 80.67%
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  )6(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي 

  في المساق الخامس من البرنامج
 المتوسط  فقرات المجاالت

  الحسابي
النسب 
  (%)المئوية

مدى توافق ما في المساق مع (القرار 
  )الفقرات

        المجال األول
  متوافق  89  2.67  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  4
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  5

  كل جزئيمتوافق بش  77.67  2.33  
        المجال الثالث

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  6
  متوافق  89  2.67  7
  متوافق  89  2.67  8
  متوافق  89  2.67  9
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  10
  متوافق بشكل جزئي  82.33  2.47  

        المجال الرابع
 متوافق  89  2.67  11
 متوافق  89  2.67  12
  يمتوافق بشكل جزئ  77.67  2.33  13
 متوافق   85.33  2.56  

        المجال الخامس
 متوافق  89  2.67  14
 متوافق  89  2.67  

        المجال السادس
 متوافق  89  2.67  15

 متوافق  89  2.67  16
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  17
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  18
  متوافق بشكل جزئي  80.67  2.42  

        المجال السابع
 وافق بشكل جزئيمت  66.67  2  19
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  20
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  

  متوافق بشكل جزئي  81.67  2.45  النتيجة النھائية للجانب األول 
 

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كـان  )10(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم 

" المجـال الخـامس  ، و"ةتحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدف" المجال األول في 

" ، وأقل قيمة توافق كانت في المجال السابع %89وكالهما بنسبة " المواد والمصادر

  %.66.67بنسبة " مواد ومصادر التقويم
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النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في ): 10(شكل رقم 

  المساق الخامس مع المعايير المعتمدة

  

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمـي  ) 11(ي شكل رقمأما ف   

في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقـرات األولـى   

والثانية والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعـة  

، وأقل القيم كانت فـي  %89توافق  عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة بنسبة

الفقرة الرابعة والسادسة والسابعة عشـرة والتاسـعة عشـرة والعشـرين بنسـبة      

66.67.%  

 

  
النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق ): 11(شكل رقم

  الخامس مع المعايير المعتمدة
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تكنولوجيـا  "  السـادس مدى توافق جانب التصميم التعليمـي فـي المسـاق     .6

مع  إدارة األعمال الصغيرةمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "المعلومات 

 :المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

فإن جانب التصميم التعليمي في المساق السـادس  ) 7(وكما يظهر في الجدول رقم 

 %. 86.67يتوافق مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

  )7(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي 

  في المساق السادس من البرنامج
المتوسط   فقرات المجاالت

  الحسابي
مدى توافق ما في المساق مع (القرار   (%)النسب المئوية

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  94.33  2.83  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  83.33  2.5  4
  متوافق  89  2.67  5

  متوافق  87  2.61  
        المجال الثالث

 متوافق  100  3  6
 متوافق  100  3  7
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  8
 متوافق  100  3  9
  متوافق  89  2.67  10
  متوافق   93.33  2.8  

        المجال الرابع
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  11
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  12
 متوافق  100  3  13
  متوافق   85.33  2.56  

        المجال الخامس
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  14
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  

        المجال السادس

 متوافق  100  3  15
  متوافق  89  2.67  16
  متوافق  89  2.67  17
  متوافق  89  2.67  18
  متوافق   91.67  2.75  

        المجال السابع
  متوافق  89  2.67  19
  متوافق  89  2.67  20
  متوافق  89  2.67  

  متوافق  86.67  2.60 النتيجة النھائية للجانب األول 
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المجال األول  ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهي

" ، والمجـال الثـاني   %94.33بنسـبة  " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" 

النشـاطات  " ، والمجـال الثالـث   %87بنسبة " تصميم المساق، والوحدة، والدرس

" التفاعـل واالتصـال  " ، والمجال الرابع %93.33بنسبة " واالستراتيجيات التعليمية

بنسـبة  " استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" دس ، والمجال السا%85.33بنسبة 

وهـو متوافـق   . %89بنسبة " مواد ومصادر التقويم" ، والمجال السابع 91.67%

   .%66.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر" بشكل جزئي في المجال الخامس

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كـان  )12(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقل %94.33بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" المجال األول في 

  %.66.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر" قيمة توافق كانت في المجال الخامس

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم ): 12(شكل رقم         

  ير المعتمدةالتعليمي في المساق السادس مع المعاي
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فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمـي  ) 13(أما في شكل رقم  

في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقـرات األولـى   

، %100والسادسة والسابعة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة بنسبة توافـق  

  %.66.67لرابعة عشرة بنسبة وأقل القيم كانت في الفقرة ا

  
النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق ): 13(شكل رقم

  السادس مع المعايير المعتمدة
 

التعهـد والتخطـيط   "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق السابع .7

 ة األعمال الصغيرةإدارمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "ألعمال جديدة 

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

 
فإن جانب التصميم التعليمي فـي المسـاق   ) 8(وكما يظهر في الجدول رقم  

 %. 88.33يتوافق مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة  بعالسا

لمجال ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهي ا

  .%89بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" األول 
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  )8(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعليمي 

  في المساق السابع من البرنامج
مدى توافق ما في المساق مع ( القرار (%)النسب المئوية  المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  2

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثاني

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  3
  متوافق  100  3  4
  متوافق  89  2.67  5

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثالث

  متوافق  89  2.67  6
  متوافق  89  2.67  7
  متوافق  89  2.67  8
 متوافق  100  3  9

  متوافق  89  2.67  10
  متوافق  91.33  2.74  

        المجال الرابع
 متوافق  89  2.67  11
 متوافق  89  2.67  12
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  13
  متوافق  85.33 2.56  

        المجال الخامس
 متوافق  100  3  14
 متوافق  100  3  
        لسادسالمجال ا

 متوافق  100  3  15
 متوافق  89  2.67  16
 متوافق  89  2.67  17
 متوافق  89  2.67  18
  متوافق   91.67  2.75  

        المجال السابع
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  19
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  20
  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  

النتيجة النھائية للجانب 
  األول 

  متوافق  88.33  2.65

   

، والمجـال  %89بنسـبة  " تصميم المساق، والوحدة، والـدرس " والمجال الثاني   

" ، والمجال الرابـع  %91.33بنسبة " النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" الثالث 

وذلـك  " المواد والمصادر" ، والمجال الخامس%85.33بنسبة " التفاعل واالتصال

بنسـبة  " تراتيجيات التقويم المناسبة والكافية اس" والمجال السادس ، %100بنسبة 
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" مواد ومصادر التقويم" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال السابع . 91.67%

   .%72.33بنسبة 

 

كـان   ؛ حيث يتضح أن أعلى توافق )14(هذه النسب أيضاً في الشكل رقم ظهر وت  

قيمة توافق كانت  ، وأقل%100وذلك بنسبة " المواد والمصادر" في المجال الخامس

  %.72.33بنسبة " مواد ومصادر التقويم " في المجال السابع 

  
التعليمي في   النسب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم ): 14(شكل رقم            

  المساق السابع مع المعايير المعتمدة

تصميم التعليمي في المساق فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب ال) 15(أما في شكل رقم  

مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات األولـى والرابعـة والتاسـعة    

، وأقل القيم كانت في الفقرة التاسـعة  %100والرابعة عشرة والخامسة عشرة بنسبة توافق 

  %.66.67عشرة بنسبة توافق جزئي 
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قرة من جانب التصميم التعليمي في المساق النسب المئوية لتوافق كل ف): 15(شكل رقم

  السابع مع المعايير المعتمدة
 
مواضيع خاصة فـي  "  مدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق الثامن .8

من برنامج الدبلوم المهني االلكترونـي   "المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة 

 :دة تصميم البرامج االلكترونيةمع المعايير العالمية لجو إدارة األعمال الصغيرة

المسـاق الثـامن    فإن جانب التصميم التعليمي فـي ) 9(وكما يظهر في الجدول رقم   

  %. 75.33يتوافق بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

" ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في مجال واحد فقط وهو المجال الثاني     

، وهو متوافق بشكل جزئـي فـي   %83.33بنسبة " الوحدة، والدرستصميم المساق، و

، والمجـال  %72.33بنسبة " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" المجال األول 

التفاعـل  " ، والمجال الرابع %69بنسبة " النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" الثالث 

وذلـك بنسـبة   " د والمصـادر المـوا " ، والمجال الخامس%81.33بنسبة " واالتصال

، %78بنسـبة  " استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية " والمجال السادس ، 66.67%

   .%77.67بنسبة " مواد ومصادر التقويم" المجال السابع و
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  )9(جدول رقم 

مي المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التصميم التعلي

  في المساق الثامن من البرنامج

  
المتوسط   فقرات المجاالت

  الحسابي
مدى توافق ما في المساق مع (القرار  (%)النسب المئوية

  )الفقرات
        المجال األول

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  1
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  2

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  83.33  2.5  4
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  5

  متوافق  83.33  2.5  
        المجال الثالث

  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  6
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  7
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  8
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  9

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  10
  متوافق بشكل جزئي  69  2.07  

        المجال الرابع
 متوافق  89  2.67  11
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  12
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  13
  متوافق بشكل جزئي  81.33  2.44  

        المجال الخامس
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  14
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  

        المجال السادس
 وافقمت  89  2.67  15
 متوافق  89  2.67  16
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  17
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  18
  متوافق بشكل جزئي  78  2.34  

        المجال السابع
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  19
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  20
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

  متوافق بشكل جزئي  75.33  2.26 ألول االنتيجة النھائية للجانب 

   

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كان فـي  )16(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقل قيمة توافق %83.33بنسبة " تصميم المساق، والوحدة، والدرس" المجال الثاني 

  %.66.67وذلك بنسبة " المواد والمصادر" كانت في المجال الخامس
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سب المئوية لتوافق المجاالت السبعة في جانب التصميم التعليمي في المساق الن): 16(شكل رقم 

  الثامن مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في ) 17(شكل رقمأما في   

الثالثة والحاديـة  المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات 

، وأقل القيم كانـت فـي   %89بنسبة توافق  الخامسة عشرة والسادسة عشرةعشرة و

  %.55.67الفقرة السادسة بنسبة توافق جزئي هو 

  
النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التصميم التعليمي في المساق الثامن ): 17(شكل رقم

  مع المعايير المعتمدة
 

، 4، 1لفقرات اوحصلت عليها % 100 وأظهرت النتائج أن أفضل قيمة للفقرات كانت  

، 12، 9، 7، 6، 4في المساق الثاني، والفقرات  9، 4في المساق األول، والفقرات  9
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، 6، 1في المساق الرابع، والفقرات  13، 9، 8، 7، 1في المساق الثالث، والفقرات  15

. بعفي المساق السا 15، 14، 9، 4، 1في المساق السادس، والفقرات  15، 13، 9، 7

هذه الفقرات موزعة على المساقات المذكورة؛ حيث استخدمت ) 18(ظهر في شكل رقموي

  . األلوان في الشكل للمساعدة فقط في التمييز بين قيم الفقرات المختلفة

  
في جانب التصميم التعليمي في % 100الفقرات التي حصلت على أعلى قيمة وهي ): 18(شكل رقم

  المساقات الثمانية 

  

مـن   20وحصلت عليها فقرة رقم % 44.33قل قيمة للفقرات كانت أرت النتائج أن وأظه  

في المجال الخامس مـن المسـاق   %  100فكانت ت لمجاالقيمة لأفضل أما . المساق الثاني

والشـكل رقـم   . في المجال الخامس من المساق الثـاني % 55.67قل قيمة كانت وأ. السابع

  .على المساقات المذكورةيوضح الفقرة والمجاالت موزعة ) 19(
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الفقرة والمجاالت التي حصلت على أقل وأعلى قيم في جانب التصميم التعليمي في ): 19(شكل رقم

  المساقات الثمانية 

أن أفضل المساقات في هذا البرنـامج كـان المسـاق    ) 20(ويظهر أيضاً من الشكل رقم   

المسـاقات   أضعفو%. 88.33ق هي بنسبة تواف" يط ألعمال جديدة طالتعهد والتخ" السابع 

بنسبة توافق جزئـي هـي    "المحاسبة واإلدارة المالية " في هذا البرنامج كان المساق الثاني 

75.%  

  
إدارة النسب المئوية للمساقات الثمانية في جانب التصميم التعليمي في برنامج ): 20(شكل رقم 

  مع المعايير المعتمدةاألعمال الصغيرة 
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برنامج أن جانب التصميم التعليمي في يبين ) 10(لجدول رقم ما ورد سابقاً فإن اوإجماالً ل  

حيث . مع المعايير المعتمدة في هذه الدراسة% 83.33يتوافق بنسبة  الصغيرة األعمالإدارة 

 أنه يوافق المعايير في المساق األول والثالث والرابع والسادس والسـابع، ويوافقـه بشـكل   

  . جزئي في المساقات الثاني والخامس والثامن

  
 
 

  )10(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل مساق في جانب التصميم التعليمي في برنامج 

  إدارة األعمال الصغيرة 
  التصميم التعليمي: الجانب األول
  المساق

  
 

مدى توافق ما في المساق (ر القرا  (%)النسب المئوية  المتوسط الحسابي
  )مع المعايير

 متوافق 86.33 2.59 األول
 متوافق بشكل جزئي 75 2.25 الثاني
 متوافق 86.33 2.59 الثالث
 متوافق 86.33 2.59 الرابع
 متوافق بشكل جزئي 81.67 2.45 الخامس
 متوافق 86.67 2.60 السادس
 متوافق 88.33 2.65 السابع
 متوافق بشكل جزئي 75.33 2.26 الثامن
  متوافق 83.33  2.50  البرنامج

   
 

إلى أي مدى يتوافق جانب التكنولوجيا في أحد بـرامج الـدبلوم   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مـع  "  إدارة األعمال الصغيرة "ة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو يالمهني اإللكترون

 برامج االلكترونية؟المعايير العالمية لجودة تصميم ال

المساقات الثمانية المكونة لهذا البرنامج فـي جانـب    جابة عن هذا السؤال تم قياس جودةولإل 

  : ، وهي كالتاليالتكنولوجيا
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من برنـامج   "اإلدارة العامة"  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق األول .1

المعـايير العالميـة   مع "  إدارة األعمال الصغيرة"الدبلوم المهني االلكتروني 

 :لجودة تصميم البرامج االلكترونية

  

فإن جانب التكنولوجيا في المساق األول يتوافـق  ) 11(وكما يظهر في الجدول رقم  

ويظهر أيضاً أنه متوافـق  %. 82.27مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة بشكل جزئي 

واجهـة  " جال الثـاني  ، وفي الم"هيكلية المساق" مع هذه المعايير في المجال األول 

" المجـال الثالـث   وهو متوافق بشكل جزئي في . %100وكالهما بنسبة "  المساق

بنسـبة  "  إمكانية الوصول" الرابع  ، والمجال%72.33بنسبة " متطلبات التكنولوجيا 

  .%72.33بنسبة "  الدعم الفني" ، والمجال الخامس 66.67%

  )11(جدول رقم 

ب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في المتوسطات الحسابية والنس

  المساق األول من البرنامج
  

  فقرات المجاالت
مدى توافق ما في المساق (القرار   (%)النسب المئوية  المتوسط الحسابي

  )مع الفقرات

        المجال األول
  متوافق  100  3  1

  متوافق  100  3  
        المجال الثاني

  متوافق  100  3  2
  متوافق  100  3  

        المجال الثالث
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  3
  متوافق  100  3  4
 غير متوافق  44.33  1.33  5
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  6

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
        المجال الرابع

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  7
  متوافق بشكل جزئي  66.67  2  
        خامسالمجال ال
  متوافق  89  2.67  8
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  9

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني 
  متوافق بشكل جزئي  82.27 2.47
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؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كـان  )21(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

وكالهمـا  "  واجهة المساق" المجال الثاني  ، وفي"هيكلية المساق" المجال األول في 

بنسبة "  إمكانية الوصول" ، وأقل قيمة توافق كانت في المجال الرابع %100بنسبة 

66.67.%  

  

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق ): 21(شكل رقم 

  األول مع المعايير المعتمدة

  

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانـب التكنولوجيـا فـي    ) 22(أما في شكل رقم  

األولى والثانيـة  المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرات 

، وأقل القيم كانت في الفقرة الخامسة بنسبة عدم توافـق  %100بنسبة توافق والرابعة 

  %.44.33تساوي  
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افق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق األول مع النسب المئوية لتو): 22(شكل رقم     

 المعايير المعتمدة

  

 "المحاسبة واإلدارة الماليـة  "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الثاني .2

مـع المعـايير    إدارة األعمال الصغيرةمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني 

 :العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

    

ن جانب التكنولوجيا في المساق الثاني يتوافـق  أ) 12( الجدول رقم ويوضح  

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هـذه  %. 83.4مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

، وفي المجال الثاني %100بنسبة " هيكلية المساق" المعايير في المجال األول 

"  إمكانية الوصول" الرابع والمجال ، %89وكالهما بنسبة "  واجهة المساق" 

متطلبـات  " المجال الثالـث  وهو متوافق بشكل جزئي في . %83.33بنسبة 

  . %72.33وكالهما بنسبة "  الدعم الفني" ، والمجال الخامس "التكنولوجيا 
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  )12(جدول رقم 

وجيا المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنول

  في المساق الثاني من البرنامج

  
المتوسط   فقرات المجاالت 

  الحسابي
مدى توافق ما في (القرار   (%)النسب المئوية

  )المساق مع الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  100  3  

        المجال الثاني
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثالث

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  3
  متوافق  89  2.67  4
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  5
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  6

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
        المجال الرابع

  متوافق  83.33  2.5  7
  متوافق  83.33  2.5  

        المجال الخامس
  متوافق  89  2.67  8
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  9

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني
  متوافق   83.4      2.50

    

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق )23(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقل قيمة توافق كانت %100بنسبة " هيكلية المساق" المجال األول كان في 

"  الدعم الفنـي " ، والمجال الخامس " متطلبات التكنولوجيا" المجال الثالث في 

  %.72.33وكالهما بنسبة 
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النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق ): 23(شكل رقم 

  الثاني مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في ) 24(أما في شكل رقم 

األولـى  معتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقـرة  المساق مع المعايير ال

، وأقل القيم كانت في الفقرة الخامسة والتاسعة بنسبة عدم %100بنسبة توافق 

  %.55.67توافق تساوي  

  
النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الثاني مع ): 24(شكل رقم      

 المعايير المعتمدة
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اللغة اإلنجليزية لمهـارات  "  فق جانب التكنولوجيا في المساق الثالثمدى توا .3

إدارة من برنامج الـدبلوم المهنـي االلكترونـي     "االتصال في مجال األعمال

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

ثالث يتوافـق  ن جانب التكنولوجيا في المساق الأ) 13(الجدول رقم يوضحو  

 %. 79.67بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

  )13(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في  

  المساق الثالث من البرنامج
وافق ما في مدى ت(القرار   (%)النسب المئوية  المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت

  )المساق مع الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  100  3  

        المجال الثاني
  متوافق  89  2.67  2

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثالث

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  89  2.67  4
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  5
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  6

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
        المجال الرابع

  متوافق  83.33  2.5  7
  متوافق  83.33  2.5  

        المجال الخامس
  متوافق  89  2.67  8
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  9

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني
  متوافق   84.47  2.53

  

هيكليـة  " المعـايير فـي المجـال األول     ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه  

وكالهما بنسـبة  "  واجهة المساق" ، وفي المجال الثاني %100بنسبة " المساق

وهـو متوافـق   . %83.33بنسبة "  إمكانية الوصول" والمجال الرابع ، 89%
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، %72.33بنسـبة  " متطلبات التكنولوجيـا  " المجال الثالث بشكل جزئي في 

  . %77.67بنسبة "  الفنيالدعم " والمجال الخامس 

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق )25(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

، وأقل قيمة توافق كانت %100بنسبة " هيكلية المساق" المجال األول كان في 

  %.72.33بنسبة متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث في 

  
ت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق النسب المئوية لتوافق المجاال): 25(شكل رقم 

  الثالث مع المعايير المعتمدة

  

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيـا  ) 26(أما في شكل رقم  

األولى في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرة 

والسادسـة بنسـبة    ، وأقل القيم كانت في الفقرة الخامسة%100بنسبة توافق 

55.67.%  
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النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق ): 26(شكل رقم        

 الثالث مع المعايير المعتمدة

  

من  "إدارة اإلنتاج والعمليات "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الرابع .4

مع المعايير العالمية  الصغيرة إدارة األعمالبرنامج الدبلوم المهني االلكتروني 

 :لجودة تصميم البرامج االلكترونية

ن جانب التكنولوجيا في المساق الرابع يتوافـق  أ) 14(الجدول رقم ويوضح  

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هـذه  %. 87.2مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

"  واجهة المساق" والمجال الثاني " هيكلية المساق" المعايير في المجال األول 

بنسـبة  " متطلبـات التكنولوجيـا   " ، والمجال الثالـث  %100وكالهما بنسبة 

، " إمكانية الوصول" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الرابع . 80.67%

  . %77.67وكالهما بنسبة "  الدعم الفني" وفي المجال الخامس 
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  )14(جدول رقم 

والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية

  المساق الرابع من البرنامج

   

  

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق كـان  )27(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم 

وكالهمـا  "  المساق واجهة" وفي المجال الثاني " هيكلية المساق" المجال األول في 

، وفي " إمكانية الوصول" ، وأقل قيمة توافق كانت في المجال الرابع %100بنسبة 

  .%77.67وكالهما بنسبة "  الدعم الفني" المجال الخامس 

  )مدى توافق ما في المساق مع الفقرات(القرار   (%)النسب المئوية المتوسط الحسابي  فقرات المجاالت
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  100  3  

        المجال الثاني
  متوافق  100  3  2

  متوافق  100  3  
        المجال الثالث

  متوافق  89  2.67  3
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  4
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  5
  متوافق  100  3  6

  متوافق بشكل جزئي  80.67  2.42  
        المجال الرابع

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  7
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

        المجال الخامس
  متوافق  89  2.67  8
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  9

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  
النتيجة النھائية 
  للجانب الثاني

  متوافق  87.2  2.62
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النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق ): 27(شكل رقم 

  الرابع مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيـا  ) 28(أما في شكل رقم  

األولى في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرة 

، وأقل القيم كانت في الفقرة الخامسـة  %100بنسبة توافق والثانية والسادسة 

  %.55.67بنسبة 

  
كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق الرابع مع النسب المئوية لتوافق ): 28(شكل رقم

  المعايير المعتمدة
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التسويق والتسويق العالمي "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الخامس .5

مع المعـايير   إدارة األعمال الصغيرةمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "

 :العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

ن جانب التكنولوجيا في المساق الخامس يتوافـق  أ) 15(الجدول رقم ضحويو  

  %. 78.4بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

  
  )15(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في  

  المساق الخامس من البرنامج
المتوسط   التفقرات المجا

  الحسابي
النسب 
  (%)المئوية

مدى توافق ما في المساق مع (القرار 
  )الفقرات

        المجال األول
  متوافق  89  2.67  1

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثاني

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  2
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  

        المجال الثالث
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  3
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  4
 غير متوافق  44.33  1.33  5
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  6

  متوافق بشكل جزئي  64  1.92  
        المجال الرابع

  متوافق  89  2.67  7
  متوافق  89  2.67  

        المجال الخامس
  متوافق  89  2.67  8
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  9

  جزئي متوافق بشكل  72.33  2.17  
  متوافق بشكل جزئي  78.4  2.35  النتيجة النھائية للجانب الثاني

  

، "هيكلية المسـاق " ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول 

وهو متوافق بشكل %. 89وكالهما بنسبة "  إمكانية الوصول" المجال الرابع و

المجـال  ، وفـي  %77.67بنسبة "  واجهة المساق" المجال الثاني  جزئي في
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الـدعم  " ، وفي المجال الخـامس  %64بنسبة " متطلبات التكنولوجيا " الثالث 

  . %72.33وكالهما بنسبة "  الفني

؛ حيث يتضح أن أعلى توافـق  )29(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم  

"  إمكانية الوصـول " المجال الرابع ، و" هيكلية المساق" في المجال األول كان 

متطلبـات  " المجـال الثالـث   وأقل قيمة توافق كانت في  %.89الهما بنسبة وك

  .%64بنسبة " التكنولوجيا 

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في ): 29(شكل رقم 

  المساق الخامس مع المعايير المعتمدة

  

لتكنولوجيا فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب ا) 30(أما في شكل رقم  

في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت فـي الفقـرة   

، وأقل القيم كانت في الفقـرة  %89بنسبة توافق األولى والسابعة والثامنة 

  %.44.33الخامسة بنسبة عدم توافق تساوي  
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في المساق  النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا): 30(شكل رقم          

  الخامس مع المعايير المعتمدة
 

 "تكنولوجيـا المعلومـات   "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق السادس .6

مـع المعـايير    إدارة األعمال الصغيرةمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني 

 :العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

ولوجيا في المساق السادس يتوافـق  ن جانب التكنأ) 16(رقمالجدول  ويوضح  

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هـذه  %. 87.8مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

واجهـة  " المجـال الثـاني    في، و"هيكلية المساق" المعايير في المجال األول 

" متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث وفي ، %100وكالهما بنسبة "  المساق

%. 83.33وكالهما بنسـبة  " إمكانية الوصول" ال الرابع المج، و%89 بنسبة

  .%66.67بنسبة "  الدعم الفني" وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الخامس 
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  )16(جدول رقم                          

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في     

  المساق السادس من البرنامج

  
المتوسط   فقرات المجاالت

  الحسابي
النسب 
  (%)المئوية

مدى توافق ما في المساق (القرار 
  )مع الفقرات

        المجال األول
  متوافق  100  3  1

  متوافق  100  3  
        المجال الثاني

  متوافق  100  3  2
  متوافق  100  3  

        المجال الثالث
  متوافق  89  2.67  3
  متوافق  89  2.67  4
  متوافق  89  2.67  5
  متوافق  89  2.67  6

  متوافق  89  2.67  
        المجال الرابع

  متوافق  83.33  2.5  7
  متوافق  83.33  2.5  

        المجال الخامس
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  8
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  9

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني
  متوافق  87.8  2.63

  

؛ حيث يتضح أن أعلى توافق )31(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم   

"  واجهـة المسـاق  " المجال الثاني  في، و"هيكلية المساق" المجال األول كان 

الـدعم  " وأقل قيمة توافق كانت في المجال الخـامس   %.100وكالهما بنسبة 

   .%66.67بنسبة "  الفني
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النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق ): 31(شكل رقم 

  السادس مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في ) 32(أما في شكل رقم  

األولـى  المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقـرة  

، وأقل القيم كانت في الفقرة الثامنـة والتاسـعة   %100فق بنسبة تواوالثانية 

  %.66.67بنسبة 

  
النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق السادس ): 32(شكل رقم

  مع المعايير المعتمدة

التعهد والتخطيط ألعمـال  "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق السابع .7

مـع  رة إدارة األعمال الصـغي لدبلوم المهني االلكتروني من برنامج ا "جديدة 

 :المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية
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فإن جانب التكنولوجيا في المساق السابع يتوافـق  ) 17(الجدول رقمويوضح   

  %. 85.6مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

  )17(جدول رقم 

وية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا في المتوسطات الحسابية والنسب المئ   

  المساق السابع من البرنامج
المتوسط   فقرات المجاالت

  الحسابي
مدى توافق ما في المساق مع (القرار   (%)النسب المئوية

  )الفقرات
        المجال األول

  متوافق  100  3  1
  متوافق  100  3  

        المجال الثاني
  افقمتو  100  3  2

  متوافق  100  3  
        المجال الثالث

  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  3
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  4
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  5
  متوافق  89  2.67  6

  متوافق بشكل جزئي  72.33  2.17  
        المجال الرابع

  متوافق  89  2.67  7
  متوافق  89  2.67  

        المجال الخامس
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  8
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  9

 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني
  متوافق   85.6  2.57

  

، "هيكلية المساق" ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول  

لمجال الرابع ا، و%100وكالهما بنسبة "  واجهة المساق" المجال الثاني  فيو

المجال الثالث وهو متوافق بشكل جزئي في %. 89بنسبة  " إمكانية الوصول" 

"  الـدعم الفنـي  " ، والمجال الخامس %72.33 بنسبة" متطلبات التكنولوجيا " 

  . %66.67بنسبة 

؛ حيث يتضح أن أعلى توافـق  )33(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم 

"  واجهـة المسـاق  " المجال الثـاني   في، و"لمساقهيكلية ا" المجال األول كان 
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الـدعم  " وأقل قيمة توافق كانت في المجال الخـامس   %.100وكالهما بنسبة 

  .%66.67بنسبة "  الفني

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في ): 33(شكل رقم 

  المساق السابع مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيـا  ) 34(رقمأما في شكل    

األولى في المساق مع المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرة 

، وأقل القيم كانت في الفقـرة الخامسـة بنسـبة    %100بنسبة توافق والثانية 

55.67.%  

  
ولوجيا في من جانب التكن النسب المئوية لتوافق كل فقرة): 34(شكل رقم

  السابع مع المعايير المعتمدةالمساق 
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مواضـيع خاصـة فـي    "  مدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الثـامن  .8

مـن برنـامج الـدبلوم المهنـي      "المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة 

مع المعـايير العالميـة لجـودة تصـميم      إدارة األعمال الصغيرةااللكتروني 

 :البرامج االلكترونية

فإن جانب التكنولوجيا في المساق الثامن يتوافـق  ) 18(الجدول رقم يوضحو  

ويظهر أيضاً أنه متوافق %. 75بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

" المجـال الثـاني    في، و"هيكلية المساق" مع هذه المعايير في المجال األول 

 " إمكانية الوصـول " بع المجال الرا، و%89وكالهما بنسبة "  واجهة المساق

  %. 83.33بنسبة 

  )18(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل فقرة وكل مجال في جانب التكنولوجيا     

  في المساق الثامن من البرنامج
المتوسط   فقرات المجاالت

  الحسابي
النسب 
  (%)المئوية

مدى توافق ما في المساق مع (القرار 
  )فقراتال

        المجال األول
  متوافق  89  2.67  1

  متوافق  89  2.67  
        المجال الثاني

  متوافق  89  2.67  2
  متوافق  89  2.67  

        المجال الثالث
 متوافق بشكل جزئي  66.67  2  3
 غير متوافق  44.33  1.33  4
 غير متوافق  44.33  1.33  5
  متوافق بشكل جزئي  77.67  2.33  6

  فق بشكل جزئيمتوا  58.33  1.75  
        المجال الرابع

  متوافق  83.33  2.5  7
  متوافق  83.33  2.5  

        المجال الخامس
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  8
  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  9

  متوافق بشكل جزئي  55.67  1.67  
النتيجة النھائية للجانب 

  الثاني
  متوافق بشكل جزئي  75  2.25
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 بنسـبة " متطلبـات التكنولوجيـا   " المجال الثالـث  كل جزئي في وهو متوافق بش 

  . %55.67بنسبة "  الدعم الفني" ، والمجال الخامس 58.33%

؛ حيث يتضح أن أعلى توافـق كـان   )35(وتظهر هذه النسب أيضاً في الشكل رقم  

وكالهمـا  "  واجهة المسـاق " المجال الثاني  في، و"هيكلية المساق" المجال األول 

بنسـبة  "  الـدعم الفنـي  " وأقل قيمة توافق كانت في المجال الخامس  %.89ة بنسب

55.67%.  

  
النسب المئوية لتوافق المجاالت الخمسة في جانب التكنولوجيا في المساق ): 35(شكل رقم 

  الثامن مع المعايير المعتمدة

فتظهر نسب توافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في ) 36(أما في شكل رقم  

األولى والثانية المعايير المعتمدة؛ حيث أن أعلى القيم كانت في الفقرة  مساق معال

، وأقل القيم كانت في الفقرة الرابعة والخامسة بنسبة عدم توافق %89بنسبة توافق 

  %.44.33تساوي 
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الثامن مع النسب المئوية لتوافق كل فقرة من جانب التكنولوجيا في المساق ): 36(شكل رقم

  ير المعتمدةالمعاي

، 2، 1ات وحصلت عليها الفقر% 100وأظهرت النتائج أن أفضل قيمة للفقرات كانت   

في  6، 2، 1في المساقين الثاني والثالث، والفقرات  1المساق األول، والفقرة في  4

ظهر في شكل ي في المساقين السادس والسابع كما 2، 1المساق الرابع، والفقرات 

األلوان في الشكل للمساعدة فقط في التمييز بين قيم الفقرات حيث استخدمت ). 37(رقم

  .المختلفة

  
في جانب التكنولوجيا في % 100الفقرات التي حصلت على أعلى قيمة وهي ): 37(شكل رقم    

  المساقات الثمانية 
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وحصـلت  % 44.33قل قيمة للفقرات كانـت  أأن ) 39(، )38(يظهر في األشكال رقم و  

أمـا  . في المساقات األول والخامس والثامن 5في المساق الثامن، والفقرة  4 عليها الفقرات 

في المجال األول في المساقات األول والثاني والثالث %  100فكانت ت لمجاالقيمة لأفضل 

. والرابع والسادس والسابع، والمجال الثاني في المساقات األول الرابع والسـادس والسـابع  

  .ي المجال الخامس من المساق الثامنف% 55.67قل قيمة كانت وأ

  
في جانب التكنولوجيا في % 44.33الفقرات التي حصلت على أقل قيمة وهي ): 38(شكل رقم

  المساقات الثمانية 

  

  
المجاالت التي حصلت على أعلى وأقل قيمة في جانب التكنولوجيا في ): 39(شكل رقم

  المساقات الثمانية 
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أن أفضل المساقات في هذا البرنـامج كـان المسـاق    ) 40(ويظهر أيضاً من الشكل رقم  

المسـاقات فـي هـذا     قـل وأ%. 87.8بنسبة توافق هي "   المعلومات تكنولوجيا" السادس 

الصغيرة والمتوسطة خاصة في المشاريع الفلسطينية  مواضيع" البرنامج كان المساق الثامن 

  %.75بنسبة توافق جزئي هي " 

  
لمئوية للمساقات الثمانية في جانب التكنولوجيا في برنامج إدارة األعمال النسب ا): 40(شكل رقم 

  الصغيرة مع المعايير المعتمدة

   

 جانـب الـذي يبـين أن   ) 19(الجدول رقـم  وبشكل عام يمكن إجمال نتائج ما سبق في   

مع المعايير % 83بشكل جزئي بنسبة يتوافق  الصغيرة التكنولوجيا في برنامج إدارة األعمال

لرابـع  الثـاني والثالـث وا  حيث أنه يوافق المعايير في المساق . في هذه الدراسة المعتمدة

  . ، ويوافقه بشكل جزئي في المساقات األول والخامس والثامنوالسابع والسادس
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  )19(جدول رقم 

مج إدارة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والقرار فيما يخص كل مساق في جانب التكنولوجيا في برنا

  األعمال الصغيرة 
  التكنولوجيا: الجانب الثاني
  المساق

 
مدى توافق ما في (القرار   (%)النسب المئوية  المتوسط الحسابي

  )المساق مع المعايير
  متوافق بشكل جزئي  82.27 2.47 األول
  متوافق   83.4      2.50 الثاني
  متوافق   84.47  2.53 الثالث
  متوافق  87.2  2.62 الرابع

  متوافق بشكل جزئي  78.4  2.35 لخامسا
  متوافق  87.8  2.63 السادس
  متوافق   85.6  2.57 السابع
  متوافق بشكل جزئي  75  2.25 الثامن
 متوافق بشكل جزئي 83 2.49 البرنامج

  

  :ملخص النتائج

% 83.33يتوافق بنسبة  الصغيرة عمالإدارة األبرنامج أن جانب التصميم التعليمي في  - 

حيث أنه يوافق المعايير في المسـاق  . المعتمدة في هذه الدراسةالعالمية و مع المعايير

األول والثالث والرابع والسادس والسابع، ويوافقه بشكل جزئي في المسـاقات الثـاني   

  . والخامس والثامن

" ان المساق السابع هذا البرنامج كفي جانب التصميم التعليمي من أن أفضل المساقات  - 

كان المسـاق   ضعفهاوأ%. 88.33بنسبة توافق هي " ألعمال جديدة  طالتعهد والتخطي

 %.75بنسبة توافق جزئي هي  "المحاسبة واإلدارة المالية " الثاني 

تحليـل الجانـب   " المجال األول أن أقوى المجاالت في هذا الجانب من البرنامج كان  - 

. "والوحدة، والـدرس تصميم المساق، " المجال الثاني ،  و"التعليمي والجهة المستهدفة 

مـواد ومصـادر   " المجال السابع ، و"المواد والمصادر" المجال الخامسوأضعفها كان 

 ."التقويم
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بشكل جزئـي بنسـبة   يتوافق  الصغيرة عمالأن جانب التكنولوجيا في برنامج إدارة األ - 

حيث أنه يوافق المعـايير فـي   . في هذه الدراسة المعتمدةالعالمية ومع المعايير % 83

، ويوافقه بشكل جزئي في المسـاقات  والسابع لرابع والسادسالثاني والثالث وامساق ال

  . األول والخامس والثامن

" هذا البرنامج كان المساق السادس من  جانب التكنولوجياأن أفضل المساقات في  -

" كان المساق الثامن ضعفها وأ%. 87.8بنسبة توافق هي "   المعلومات تكنولوجيا

بنسبة توافق جزئي هي " الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الفلسطينية  خاصة مواضيع

75.% 

، "هيكلية المساق" المجال األول أن أقوى المجاالت في هذا الجانب من البرنامج كان  -

متطلبات " المجال الثالث وأضعفها كان . "واجهة المساق " المجال الثاني و

 ."ني الدعم الف" المجال الخامس و ،"التكنولوجيا

  

النسب المئوية في جانبي التصميم التعليمـي والتكنولوجيـا   ) 41(ويوضح الشكل رقم  

  .الصغيرة لكل مساق من المساقات الثمانية لبرنامج إدارة األعمال
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النسب المئوية للمساقات الثمانية في جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في ): 41(شكل رقم 

  لصغيرة إدارة األعمال ابرنامج 
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  الفصـل الخامـس 

 منـاقشة النتائج وتفسيرها والتوصيــات              

 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة 

إلى أي مدى يتوافق جانب التصميم التعليمي في أحد برامج الدبلوم المهني 

إدارة األعمال  "ة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ياإللكترون

  مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية؟" الصغيرة 

مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق  .1

إدارة األعمال  "من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "اإلدارة العامة"  األول

 :ودة تصميم البرامج االلكترونيةمع المعايير العالمية لج"  الصغيرة

أظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق األول يتوافق مع   

وبالتالي فهذا الجانب من المساق %. 86.33المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

حيث أنه يتوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه، أي في . جيداً جداً

، "تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" ول معظمها؛ وهي المجال األ

" ، والمجال الثالث "تصميم المساق، والوحدة، والدرس" والمجال الثاني 

، "التفاعل واالتصال" ، والمجال الرابع "النشاطات واالستراتيجيات التعليمية

، والمجال السابع "استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" والمجال السادس 

ويظهر من النتائج أيضاً أن نسبة الموافقة في كل ". مواد ومصادر التقويم" 

وهذا الجانب %. 85من المجاالت الست كانت عالية، فكانت أعلى من 
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، وبنسبة " المواد والمصادر" متوافقٌ بشكل جزئي في المجال الخامس

  .%77.67ليست منخفضة نسبياً وهي 

في " ب التعليمي والجهة المستهدفة تحليل الجان" وحصل المجال األول   

هذا المجال فقرتين يتضمن ؛ و%94.33المساق على أعلى قيمة وهي 

تتحدث إحداهما عن توافر خطة دراسية في المساق والتي بدورها توافرت 

فيه، وقد احتوت الخطة الدراسية على بعض العناصر المتوقع توافرها في 

يعكسه تحدثت عن درجة ما المساق حسب المعايير، والفقرة األخرى 

تصميم المساق من فهم واضح الحتياجات الجهة المستهدفة من الطلبة 

وحصلت هذه الفقرة على نسبة موافقة عالية بسبب استيعاب ومستواها؛ 

أساليب التعليم المساق للتنوع الكبير في الجهة المستهدفة من حيث تنوع 

جهة المستهدفة التي درست قد تفاوتت الو. والواجبات والنشاطات اإلضافية

في المساق على حد علم الباحثة وبشكل كبير في خلفيتها األكاديمية ما بين 

فكانوا مجموعة من اإلداريين من . أقل من توجيهي إلى بكالوريوس هندسة

تحسين الكفاءة والقدرة الفردية مواقع مهنية مختلفة تقدموا للبرنامج بهدف 

   .  لديهم

وذلك بنسبة " المواد والمصادر" فكانت المجال الخامس أما أقل المجاالت  

والذي يشمل فقرة واحدة تتحدث عن مدى توافر مصادر %. 77.67

إضافية إلغناء محتوى المساق وهي متوافرة، ولعل عدم عمل بعضها 

وخاصة الروابط االلكترونية منها هو الذي أعطى الموافقة الجزئية لهذه 

   .الفقرة للمعايير
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المساق هو مقدمة عامة ومساق تمهيدي في موضوع إدارة  وهذا    

وتميز هذا المساق بتوافر توضيح وتفصيل وشرح بأكثر من . المشاريع

وهذه . طريقة، وتنوع أساليب التقويم، وتوافر التغذية الراجعة الفورية

الذي قام بتقويم ) Garson,1998( النتيجة توافقت مع دراسة جارسون

 تمهيدياً في مجال العلوم السياسية، واعتبر أن من أهم مامساقاً الكترونياً 

ميز هذا المساق التمهيدي احتوائه على توضيح تفصيلي مسبق؛ فقد احتوت 

كل وحدة على توضيح شامل لها ولألهداف، وميزه أيضاً وجود تغذية 

  .راجعة فورية، والتي اعتبرها من الصفات الهامة للمساق التمهيدي

زو الباحثة حصول التصميم التعليمي لهذا المساق على نسبة عالية وتع  

بالمقارنة مع بقية المساقات إلى توافر التنوع فيه في استراتيجيات التدريس 

والنشاطات العديدة التي كانت ترد خالل الدروس، باإلضافة إلى تنظيم 

حة وتسلسل الدروس فيه، والعناية بالتغذية الراجعة الفورية كانت واض

والباحثة ترجح أن عناية مطّور المساق بأهم جوانب التصميم . أيضاً

  . التعليمي هي السبب في هذه النتيجة العالية نسبياً

مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق  .2

دارة إمن برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "المحاسبة واإلدارة المالية "  الثاني

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

وأظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق الثاني يتوافق بشكل 

وهو . فكان هذا الجانب جيداً%. 75جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

تحليل " هي المجال األول متوافق مع هذه المعايير في مجالين منه فقط؛ و
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تصميم المساق، " ، والمجال الثاني "يمي والجهة المستهدفةالجانب التعل

والمساق يتوافق بشكل جزئي في بقية المجاالت؛ أي في ". والوحدة، والدرس

التفاعل " مجال الرابع ، وال"شاطات واالستراتيجيات التعليميةالن" المجال الثالث

" ادس والمجال الس" المواد والمصادر" مس، والمجال الخا"واالتصال

مواد ومصادر " ، والمجال السابع"استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية

   ". التقويم

وتعزو الباحثة هذه النسبة إلى طبيعة المادة فيه؛ فهو يتحدث عن المحاسبة،   

ويحوي في أغلبه على مسائل حسابية، ويبدو أن مطور المساق لم ينجح في 

ستخدام األساليب التربوية المتنوعة، ولم ُيوفّق في الخروج من الجمود في ا

عرض المسائل الحسابية، مما قلل من نتيجة التقويم في جانب التصميم 

  . التعليمي

تصميم " ويظهر أن أقوى المجاالت في المساق كانت المجال الثاني  

ن تقسيم حيث يتحدث ع%. 89وذلك بنسبة " المساق، والوحدة، والدرس

المساق إلى وحدات ودروس، واحتواء الوصف العام في الوحدة أو الدرس 

قسم المساق إلى وقد . على األهداف والنشاطات والتقويم الذي سيرد فيه

، واحتوت هذه الدروس على Sessions أو  Lessonsدروس فقط سميت 

  . األهداف فقط، ولم تذكر النشاطات والتقويم

يانج وانب الهامة في المساق االلكتروني؛ ففي دراسة وهذا المجال من الج  

من الطالب على % 92أكد ) Young & Norgard, 2006(ونورجارد 

  .ضرورة اتساق بنية وتصميم المساقات االلكترونية
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وذلك " المواد والمصادر" المجال الخامسوأضعف المجاالت فيه كان    

ن مدى توافر مصادر ، والذي يشمل فقرة واحدة تتحدث ع%55.67بنسبة 

وكان عدم احتواء المساق على قائمة المراجع . إضافية إلغناء محتوى المساق

التي تظهر في الصفحة الرئيسة له على أية مراجع السبب المباشر في هذه 

  .النسبة المنخفضة

مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق  .3

من برنامج  "جليزية لمهارات االتصال في مجال األعمالاللغة اإلن"  الثالث

مع المعايير العالمية لجودة  إدارة األعمال الصغيرةالدبلوم المهني االلكتروني 

 :تصميم البرامج االلكترونية

وأظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق الثالث يتوافق مع  

ويعتبر هذا الجانب من المساق جيداً  %.86.33المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

جداً؛ حيث يظهر أنه متوافق مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهي 

" ، والمجال الثاني "تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" المجال األول 

النشاطات " ، والمجال الثالث "تصميم المساق، والوحدة، والدرس

، والمجال "التفاعل واالتصال" ، والمجال الرابع "واالستراتيجيات التعليمية

مواد " ، والمجال السابع "استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" السادس 

المواد " وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الخامس". ومصادر التقويم

  ". والمصادر

جاالت وجاء موافقاً بنسبة تساوي نسبة توافق المساق األول، وبنفس عدد الم 

  .  التي حصلت على الموافقة للمعايير، وهي ستة من بين سبعة مجاالت
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تصميم المساق، والوحدة، " الثاني المجال  فيولكن هنا كانت أعلى القيم   

حيث يتحدث عن تقسيم المساق إلى وحدات ، %92.67بنسبة " والدرس

ودروس واحتواء الوصف العام في الوحدة أو الدرس على األهداف 

قسم المساق إلى دروس فقط وقد . نشاطات والتقويم الذي سيرد فيهوال

  . واحتوت هذه الدروس على األهداف فقط Sessions أو   Lessonsسميت

نسبة وبنفس الأيضاً قوياً " التفاعل واالتصال" المجال الرابع كان و   

، والذي يشمل فقرات تتحدث عن توافر فرص التفاعل بين الطالب 92.67%

لب، والمعلم والطالب، والطالب والمحتوى؛ وقد توافرت فرصاً للتفاعل والطا

هناك فرصة للتواصل مع معلمة المساق عبر منتدى بين الطالب والمعلم، ف

. النقاش، وتتوافر الدردشة الفورية، وعالمات نهاية الفصل متوافرة أيضاً

لهاتف في أي ولكن لم يذكر البريد االلكتروني الخاص بمعلمة المساق أو رقم ا

وكانت فرص التفاعل بين الطالب والطالب متوافرة أيضاً؛ . مكان في المساق

ويوجد نشاطات ثنائية . فهناك البريد االلكتروني للمشتركين، والدردشة الفورية

م المنتدى اتسمح بالتعلم التعاوني بين الطالب، وبين الطالب والمحتوى باستخد

اضيع معينة، ولمشاركة التأمالت حول االفتراضي الذي يسمح بنقاشات لمو

  .وتتوافر مقاطع فيديو ويسمح بالتعليق عليها أيضاً. أسئلة أو مواد معينة

 ,Mahoney  et al(ماهوني وآخرون وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة    

الذي ذكر أن من أهم ميزات المساق االلكتروني الذي قاموا بتقويمه، ) 2005

ب، هي الفرصة التي أتيحت للطالب للنقاش والذي كان في مجال الط

  . ومشاركة أفكارهم دون قيود الزمان والمكان
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بة وذلك بنس" المواد والمصادر" المجال الخامسأما أقل المجاالت فكانت  

، والذي يشمل فقرة واحدة تتحدث عن مدى توافر مصادر إضافية 66.67%

إلى عدم توافر بند إلغناء محتوى المساق؛ وتعزو الباحثة تدني النسبة 

المراجع الذي يظهر عادة في الصفحة الرئيسة من المساق، وبالتالي ال يوجد 

بالرغم من ورود مواد إضافية في أماكن . إشارة مباشرة للمراجع اإلضافية

أخرى في المساق خالل الدروس مثل نصائح وتعليمات لبناء سيرة ذاتية 

  . ل تغطيةمتميزة، ونماذج جاهزة لسير ذاتية أو رسائ

ويظهر أن التصميم التعليمي في هذا المساق كان بنفس النسبة في المساق 

األول وفي نفس المجاالت؛ فقوة المساقين من حيث استراتيجيات التعليم 

واألنشطة وأساليب التقويم كانت عالية، وكان الضعف يبدو فقط في مجال 

لباحثة أن هذه وترجح ا. المصادر اإلضافية المستخدمة إلغناء المحتوى

الجودة في التصميم التعليمي للمساق تعود لمطور هذا المساق ووعيه 

لضرورة االعتناء بهذه الجوانب الهامة، مما يدل على وجود مؤشرات ايجابية 

  .في مجال التصميم التعليمي للمساقات االلكترونية

اق مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المس .4

من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "إدارة اإلنتاج والعمليات "  الرابع

مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج  إدارة األعمال الصغيرة

 :االلكترونية

وأظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق الرابع يتوافق مع  

عليه فإن هذا الجانب من المساق و%. 86.33المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 
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. جيداً جداً، وجاء موافقاً بنسبة تساوي نسبة توافق المساق األول والثالث

ولكنه جاء متوافقاً مع هذه المعايير في أربعة مجاالت منه فقط؛ وهي المجال 

" ، والمجال الثالث "تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة" األول 

، "التفاعل واالتصال" جيات التعليمية، والمجال الرابع النشاطات واالستراتي

وهو متوافق ". استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" والمجال السادس 

، "تصميم المساق، والوحدة، والدرس" بشكل جزئي في المجال الثاني 

مواد ومصادر " والمجال السابع  ،"المواد والمصادر" المجال الخامسو

   ".التقويم

تحليل الجانب التعليمي والجهة " المجال األول وكانت أعلى القيم في    

ن يهذا المجال فقرتيتضمن ؛ و%94.33في المساق بنسبة " المستهدفة 

تتحدث إحداهما عن توافر خطة دراسية في المساق، والتي بدورها توافرت 

 فيه، وقد احتوت الخطة الدراسية على بعض العناصر المتوقع توافرها في

يعكسه تصميم المساق حسب المعايير، والفقرة األخرى تحدثت عن درجة ما 

المساق من فهم واضح الحتياجات الجهة المستهدفة من الطلبة ومستواها؛ 

وحصلت هذه الفقرة على نسبة موافقة عالية بسبب استيعاب المساق للتنوع 

جبات أساليب التعليم، والواالكبير في الجهة المستهدفة من حيث تنوع 

فقد تفاوتت الجهة المستهدفة التي درست في المساق . والنشاطات اإلضافية

على حد علم الباحثة وبشكل كبير في خلفيتها األكاديمية ما بين أقل من 

  . توجيهي إلى بكالوريوس هندسة
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ولمراعاة الجهة المستهدفة في تصميم المساق االلكتروني أهمية كبيرة   

حين قاما ) Walker & Kelly, 2007(لي ظهرت في دراسة والكر وكي

ببحث لتقويم مساقات الكترونية تدرس في جامعة أوكالهوما، وقاما باختيار 

؛ فظهر اختالفاً هماطالب من برنامجي البكالوريوس والماجستير للمقارنة بين

ملحوظاً في انطباعاتهم، وتقويمهم للمساقات؛ منها مثالً أن طالب برنامج 

متعوا بمشاركة أعمالهم مع الطالب اآلخرين أكثر من البكالوريوس است

  . طالب برنامج الماجستير

، %78بنسبة " مواد ومصادر التقويم" وأقل القيم كانت في المجال السابع   

والذي يشمل على فقرتين األولى تتحدث عن مدى سهولة فهم سياسة وضع 

الثانية تتحدث عن و العالمات وتوزيعها وكانت متوافقة جزئياً مع المعايير،

  .  مدى توازن قيم العالمات التي تعطى للواجبات، وكانت متوافقة مع المعايير

وتوافق الجانب األخير في نتيجة هذا المجال مع ما وجدته دراسة والكر   

وكيلي حيث كان توزيع العالمات على الواجبات متوازناً، والقت طريقة 

  . ب الذين تعلموا المساقاتتقويم الواجبات قبوالً ورضًى لدى الطال

وترى الباحثة أن نتيجة التصميم التعليمي في هذا المساق تؤكد مرة أخرى    

أن المجاالت األساسية من استراتيجيات التعليم والنشاطات والتفاعل وأساليب 

التقويم ما زالت تحصل على نسبة عالية، وأن الضعف في المساقات يتمركز 

  . واد التقويم وتنظيم المساقفي المصادر اإلضافية وم

وترجح الباحثة السبب المباشر إلى درجة وعي واهتمام مطور المساق    

إلى المجاالت التي كانت قوية، ولكن يبدو أنها كانت على حساب المجاالت 
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وقد يكون ضعف التواصل بين مطور المساق وأستاذه الذي سيقوم . األخرى

ب وراء هذا، حيث أن التواصل أثناء بتدريسه في حالة اختالفهما هو السب

. تطوير المساق يمكن أن يساعد كثيراً في تجاوز الضعف في هذه المجاالت

فقد يساعد التشاور وتبادل االقتراحات في توفير المصادر اإلضافية، ووضع 

  . سياسة سلسة لتوزيع العالمات على الواجبات، واالنتباه لتنظيم جيد للمساق

تعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق مناقشة النتيجة الم .5

من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "التسويق والتسويق العالمي"  الخامس

مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج  إدارة األعمال الصغيرة

 :االلكترونية

وافق أظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق الخامس يت  

، وبالتالي فهذا %81.67بشكل جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في ثالثة . الجانب يعتبر جيداً

تحليل الجانب التعليمي والجهة " مجاالت منه؛ وهي المجال األول 

المواد " امسالمجال الخو، "التفاعل واالتصال" ، والمجال الرابع "المستهدفة

تصميم المساق، " وهو متوافق بشكل جزئي في المجال الثاني ". والمصادر

، "النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" والمجال الثالث ، "والوحدة، والدرس

" والمجال السابع ، "استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية" والمجال السادس 

   ".مواد ومصادر التقويم

تحليل الجانب التعليمي والجهة " ى القيم في المجال األول وكانت أعل  

 ؛ وهذا المجال يتضمن%89في المساق على أعلى قيمة وهي " المستهدفة 
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فقرتان تتحدث إحداهما عن توافر خطة دراسية في المساق والتي بدورها 

توافرت فيه، وقد احتوت الخطة الدراسية على بعض العناصر المتوقع 

مساق حسب المعايير، والفقرة األخرى تحدثت عن درجة ما توافرها في ال

يعكسه تصميم المساق من فهم واضح الحتياجات الجهة المستهدفة من الطلبة 

وحصلت هذه الفقرة على نسبة موافقة عالية بسبب استيعاب ومستواها؛ 

أساليب التعليم المساق للتنوع الكبير في الجهة المستهدفة من حيث تنوع 

فقد تفاوتت الجهة المستهدفة التي درست . والنشاطات اإلضافية والواجبات

في المساق على حد علم الباحثة وبشكل كبير في خلفيتها األكاديمية ما بين 

  . أقل من توجيهي إلى بكالوريوس هندسة

والذي % 89وذلك بنسبة " المواد والمصادر" وأيضاً في المجال الخامس   

ى توافر مصادر إضافية إلغناء محتوى يشمل فقرة واحدة تتحدث عن مد

  . المساق وهي متوافرة

 ,Chao, Saj, & Tessier(شاو وساج وتاسييروقد توافقت مع دراسة    

، حيث وجدوا أن من أهم ما ميز المساقات االلكترونية التي تم )2006

تقويمها هو اختيار المصادر المساعدة من االنترنت لمساعدة المتعلم للمتابعة 

  .راسة والتوسع أكثربالد

بنسبة " مواد ومصادر التقويم" وأقل القيم كانت في المجال السابع  

، والذي يشمل على فقرتين األولى تتحدث عن مدى سهولة فهم 66.67%

والثانية تتحدث عن مدى توازن قيم  سياسة وضع العالمات وتوزيعها،

  . ياً مع المعاييرالعالمات التي تعطى للواجبات، وكالهما كانت متوافقة جزئ
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ويظهر أن الضعف في هذا المساق ذي التصميم التعليمي األقل قوة مما   

سبق من المساقات، ظهر في استراتيجيات التعليم، وأساليب التقويم، 

والنشاطات بالرغم من أنه هذا المساق كان قوياً في جوانب الضعف التي 

  . ستخدمةتكررت في السابق وبالتحديد المصادر اإلضافية الم

وتعزو الباحثة الضعف في هذه الجوانب األساسية في التصميم التعليمي    

إلى طبيعة المادة، وعدم قدرة مطور المساق على التعامل معه أثناء عملية 

عرض هذه المادة بدرجة يتجاوز فيها جمود المادة؛ فقلة الخبرة أو قلة 

التغيير والتجديد في االطالع على خبرات اآلخرين في هذا المجال أو رفض 

طريقة التصميم التعليمي كلها أسباب مرشحة تقف وراء هذا الضعف الذي 

  . ظهر في هذه المجاالت

مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق  .6

إدارة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "تكنولوجيا المعلومات "  السادس

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية صغيرةاألعمال ال

وقد أظهرت النتائج أن جانب التصميم التعليمي في المساق السادس يتوافق   

فكان جانب التصميم التعليمي %. 86.67مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

فق مع هذه ويظهر أيضاً أنه متوا  . للمساق السادس من البرنامج جيداً جداً

تحليل الجانب التعليمي " المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهي المجال األول 

، "تصميم المساق، والوحدة، والدرس" ، والمجال الثاني "والجهة المستهدفة

" ، والمجال الرابع "النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" والمجال الثالث 

راتيجيات التقويم المناسبة است" ، والمجال السادس "التفاعل واالتصال
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وهو متوافق بشكل ". مواد ومصادر التقويم" ، والمجال السابع "والكافية

   ".المواد والمصادر" جزئي في المجال الخامس

في " تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة " وحصل المجال األول    

تان ؛ وهذا المجال يتضمن فقر%94.33على أعلى قيمة وهي   المساق

تتحدث إحداهما عن توافر خطة دراسية في المساق والتي بدورها توافرت 

فيه، وقد احتوت الخطة الدراسية على بعض العناصر المتوقع توافرها في 

يعكسه المساق حسب المعايير، والفقرة األخرى تحدثت عن درجة ما 

تصميم المساق من فهم واضح الحتياجات الجهة المستهدفة من الطلبة 

وحصلت هذه الفقرة على نسبة موافقة عالية بسبب استيعاب تواها؛ ومس

أساليب التعليم المساق للتنوع الكبير في الجهة المستهدفة من حيث تنوع 

فقد تفاوتت الجهة المستهدفة التي درست . والواجبات والنشاطات اإلضافية

ا بين في المساق على حد علم الباحثة وبشكل كبير في خلفيتها األكاديمية م

فكانوا مجموعة من اإلداريين من . أقل من توجيهي الى بكالوريوس هندسة

تحسين الكفاءة والقدرة الفردية مواقع مهنية مختلفة تقدموا للبرنامج بهدف 

   .  لديهم

بة وذلك بنس "المواد والمصادر" أما أقل المجاالت فكانت المجال الخامس  

ن مدى توافر مصادر إضافية ، والذي يشمل فقرة واحدة تتحدث ع66.67%

إلغناء محتوى المساق؛ وتعزو الباحثة تدني النسبة إلى عدم توافر بند 

المراجع الذي يظهر عادة في الصفحة الرئيسة من المساق، وبالتالي ال 
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بالرغم من ورود مرجع واحد . يوجد إشارة مباشرة للمراجع اإلضافية

  . إضافي فقط في مكان آخر في المساق

ر المصادر اإلضافية دوراً في دعم عملية التعلم؛ فقد وجدت دراسة ولتواف 

التي قامت بتطوير وتقويم مساقاً ) Hoban et al, 2003( هوبان وآخرون

األولى من المساق  من طالب السنة% 42من منهاج كلية الطب، أن 

من طالب السنة الثانية فقط، وجدوا الروابط االلكترونية اإلضافية % 33و

  .ساق مفيدة وساعدت أثناء تعلم المساقفي الم

وترجح الباحثة قوة التصميم التعليمي في هذا المساق التي تشابهت مع    

المساق األول والثالث إلى طبيعة المادة التي تتحدث عن تكنولوجيا 

المعلومات، وخاصة المهارات األساسية الستخدام الحاسوب من حيث 

فالمادة مرنة تسمح بمجال . برامج المكتبيةالتعامل مع بيئة نظام التشغيل وال

جيد لإلبداع في أساليب واستراتيجيات التعليم وفي النشاطات المستخدمة 

كذلك، باإلضافة إلى أن مطور المساق كان موفقاً في االستفادة من هذه 

المرونة المتاحة؛ والذي قد يعود إلى الخبرة وتقبل التجديد في مجال 

  . التصميم التعليمي

اقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصميم التعليمي في المساق من .7

من برنامج الدبلوم المهني  "التعهد والتخطيط ألعمال جديدة "  السابع

مع المعايير العالمية لجودة تصميم  إدارة األعمال الصغيرةااللكتروني 

 :البرامج االلكترونية
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لتعليمي في المساق السادس وقد أظهرت النتائج أن جانب التصميم ا    

وأن جانب التصميم %. 88.33يتوافق مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

ويظهر أيضاً أنه متوافق . التعليمي للمساق السابع من البرنامج كان جيداً جداً

تحليل الجانب " مع هذه المعايير في ستة مجاالت منه؛ وهي المجال األول 

تصميم المساق، والوحدة، " ، والمجال الثاني "التعليمي والجهة المستهدفة

، والمجال "النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" ، والمجال الثالث "والدرس

والمجال ، "المواد والمصادر" ، والمجال الخامس"التفاعل واالتصال" الرابع 

وهو متوافق بشكل جزئي ". استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية " السادس 

   ".مواد ومصادر التقويم" المجال السابع في 

وهذا المساق هو األفضل من بين جميع المساقات المكونة للبرنامج في    

" وما ميز هذا المساق حصول المجال الثالث. جانب التصميم التعليمي

فيه، وكل الفقرات المكونة له على  " النشاطات واالستراتيجيات التعليمية

ايير المعتمدة؛ والذي يتحدث عن النشاطات المستخدمة في الموافقة العالية للمع

المساق من حيث تنوعها واستيعابها ألنماط التعلم المختلفة، وتوافر الفرص 

وقدرة المعلم على تكييف النشاطات لتتالءم لالنخراط في مستويات تفكير عليا، 

أسئلة وقد ورد في هذا المساق خالل الدروس . مع احتياجات الطالب المختلفة

مع تغذية فورية، ودراسة حاالت، وتسنح الفرصة لفتح باب النقاش في نهاية 

وقد استخدم أيضاً خالل الشرح األمثلة، والنص، . الدرس لمن لديه استفسارات

  . والرسومات، والمرئيات
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 ,Mahoney  et al(ماهوني وآخرون وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة    

جابيات التي أكد عليها الطالب في المساق الذي تم التي وجدت من االي) 2005

تقويمه، أنه ساعد في دعم التفكير الناقد بشكل فاق التعلم باألسلوب غير 

االلكتروني، باإلضافة إلى أن نشاطات التعلم نجحت في تشجيع التعلم النشط 

  . واالعتماد على الذات

 72.33بنسبة " ر التقويممواد ومصاد" أما أقل القيم كانت في المجال السابع   

، والذي يشمل على فقرتين األولى تتحدث عن مدى سهولة فهم سياسة %

والثانية تتحدث عن مدى توازن قيم العالمات التي  وضع العالمات وتوزيعها،

  .  تعطى للواجبات، وكالهما كانت متوافقة جزئياً مع المعايير

يم التعليمي في المساق مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التصم .8

من  "مواضيع خاصة في المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة "  الثامن

مع المعايير  إدارة األعمال الصغيرةبرنامج الدبلوم المهني االلكتروني 

 :العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية

فق بشكل وقد أظهرت أن جانب التصميم التعليمي في المساق الثامن يتوا  

فالجانب في هذا المساق %. 75.33جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في مجال واحد فقط . يعتبر جيداً

، وهو متوافق بشكل "تصميم المساق، والوحدة، والدرس" وهو المجال الثاني 

، والمجال "والجهة المستهدفة تحليل الجانب التعليمي" المجال األول جزئي في 

التفاعل " ، والمجال الرابع " النشاطات واالستراتيجيات التعليمية" الثالث 

" والمجال السادس ، "المواد والمصادر" ، والمجال الخامس"واالتصال
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مواد ومصادر " المجال السابع ، و"استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية 

   ".التقويم

كان " تصميم المساق، والوحدة، والدرس" أن المجال الثاني  ويظهر جلياً   

حيث يتحدث عن تقسيم المساق إلى وحدات ، %83.33أقوى المجاالت بنسبة 

ودروس واحتواء الوصف العام في الوحدة أو الدرس على األهداف 

قسم المساق إلى دروس فقط وقد . والنشاطات والتقويم الذي سيرد فيه

  .، واحتوت هذه الدروس على األهداف فقطSessionsأو   Lessonsسميت

أن ) Hoban et al, 2003( هوبان وآخرونوتتوافق هذه النتيجة مع دراسة 

من طالب العام الثاني من % 98من طالب العام األول من المساق و% 90

المساق أن تنظيم المحتوى والشكل العام للمساق كان جيداً جداُ ووجدوه مفيداً 

  . مفي دعم تعلمه

 ،%66.67بنسبة  وذلك" المواد والمصادر" وأقل القيم كانت المجال الخامس  

غناء ضافية إلإوالذي يشمل فقرة واحدة تتحدث عن مدى توافر مصادر 

وتعزو الباحثة تدني النسبة إلى عدم توافر بند المراجع الذي . محتوى المساق

  .يظهر عادة في الصفحة الرئيسة من المساق

حثة أن الضعف الواضح في جانب التصميم التعليمي في هذا وترى البا   

المساق بالمقارنة مع بقية المساقات قد يكون بسبب طبيعة المساق؛ حيث هو 

عبارة عن مواضيع خاصة في إدارة المشاريع وبالتالي فهو مقدمة للمشروع 

يم النهائي للدبلوم، وطبيعته تحكم مطور المساق في عدم إيراد استراتيجيات تعل

ولكن كان ال بد من العناية أكثر بتوافر . وأساليب تقويم مثل سائر المساقات
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فرص التفاعل المختلفة، والمصادر اإلضافية؛ حيث أن هذا المساق يعد فرصة 

هامة لتفاعل الطالب معاً ومع األستاذ، لتبادل الخبرات وكشف المشاكل التي قد 

  . النهائييواجهها بعضهم كتمهيد ضروري لمشروع التخرج 

  

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

إلى أي مدى يتوافق جانب التكنولوجيا في أحد برامج الدبلوم المهني    

إدارة األعمال  "ة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ياإللكترون

 مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية؟"  الصغيرة

لنتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق مناقشة ا .1

إدارة "من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "اإلدارة العامة"  األول

مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج "  األعمال الصغيرة

 :االلكترونية

ل وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق األول يتوافق بشك  

وبالتالي فالجانب في هذا %. 82.27جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

" ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول . المساق جيداً

. %100وكالهما بنسبة  " واجهة المساق" ، وفي المجال الثاني "هيكلية المساق

بنسبة "لبات التكنولوجيا متط" المجال الثالث وهو متوافق بشكل جزئي في 

، والمجال %66.67بنسبة " إمكانية الوصول" ، والمجال الرابع 72.33%

 . %72.33بنسبة " الدعم الفني"الخامس 
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، %100بنسبة " هيكلية المساق" المجال األول  ويوافق المساق المعايير في  

اق توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المسوالذي يتحدث عن اإلمكانية الم

في وكذلك  .تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب إلكترونياً محتوًى ونشاطات و

، والذي يتحدث عن مدى %100بنسبة "  واجهة المساق" المجال الثاني 

وهذان المجاالن يشكالن . سهولة التنقل ومتابعة المساق، وتناسق الشكل العام

  .أعلى القيم في هذا المساق

 ,Walker & Kelly(دراسة والكر وكيلي  وتوافقت هذه النتيجة مع   

حيث وجد الطالب أن هيكلية المساق وتناسقه كان من االيجابيات في ) 2007

  .تصميم المساق ومفيداً في دعم تعلمهم

، %66.67بنسبة "  إمكانية الوصول" أما أقل القيم كانت في المجال الرابع    

وجود مشاكل تقنية  مكانية الوصول إلى المصادر دونإوالذي يتحدث عن 

تمنع من ذلك، وقد ظهرت مشاكل تقنية في بعض الروابط االلكترونية في هذا 

  . المساق مما أدى إلى هذه النسبة المنخفضة

 ,Mahoney  et al(ماهوني وآخرون وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة   

حيث وجدت بعض المشاكل التقنية في المساق والتي منعت الطالب ) 2005

هذا سلباً على الطالب، وسّبب لهم  وقد أثر. لوصول للمصادر عدة مراتمن ا

  . القلق خاصة في أثناء أوقات انشغالهم بانجاز واجبات محددة زمنياً

والحظت الباحثة أن مجالي هيكلية المساق وواجهة المساق قد حظيا على   

ر الحقاً النسبة األعلى في هذا المساق وفي جميع المساقات التالية كما سيظه

وهذا يؤكد على أن مساقات الدبلوم كانت جيدة . إما كال المجالين أو أحدهما
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لها، وإمكانية  وتناسق الشكل العامبين أجزائها المختلفة، سهولة التنقل جداً في 

  . اإلضافة في بنية المساقات بسهولة

وتعزو الباحثة ذلك إلى نظام إدارة المعلومات المستخدم وهو مودل؛ فهو  

باإلضافة إلى بروز دور الطاقم . يساعد على توافر هذه الخصائص بشكل جيد

الفني في معهد الشراكة المجتمعية هنا ووضوح متابعته لمطوري المساق 

  .  ولألساتذة

"  مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الثاني .2

إدارة دبلوم المهني االلكتروني من برنامج ال "المحاسبة واإلدارة المالية 

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق الثاني يتوافق مع    

ويعتبر الجانب من هذا المساق جيداً %. 83.4المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

هيكلية " متوافق مع هذه المعايير في المجال األول  ويظهر أيضاً أنه. جداً

إمكانية " ، والمجال الرابع " واجهة المساق" ، وفي المجال الثاني "المساق

متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث وهو متوافق بشكل جزئي في ". الوصول

  ". الدعم الفني" ، والمجال الخامس "

يا في هذا المساق موافقاً للمعايير في يظهر جلياً أن جانب التكنولوجحيث  

  .ثالثة مجاالت، بينما يوافقها بشكل جزئي في بقية المجاالت أي في مجالين

" ، وفي المجال الثاني "هيكلية المساق" أعلى القيم كانت في المجال األول   

 . ، وذلك مثل المساق األول" واجهة المساق
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، والمجال "متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث أما أقل القيم كانت في   

ويضم المجال الثالث .  %72.33وكالهما بنسبة "  الدعم الفني" الخامس 

أربعة فقرات تتحدث األولى عن استخدام المساق لإلمكانيات التي يوفرها 

الوسط االلكتروني بأقصى درجة، وقد حصلت على أقل قيمة كون المساق لم 

ات فقط، ولكن قد يكون طبيعة المساق يستخدم سوى الرسومات والمخطط

حيث يتحدث عن المحاسبة واإلدارة المالية هو السبب في عدم الحاجة 

  .الستخدام إمكانيات أخرى

وجدت أن ) Hoban et al, 2003( بالرغم من أن دراسة هوبان وآخرون  

الطالب يفضلون استخدام الصور والرسومات والمخططات ويجدونها من 

  .م االلكترونيايجابيات التعل

المتطلبات الالزم توفيرها من والفقرات األخرى في هذا المجال تشمل ورود   

برمجيات ومعدات ومتصفحات المواقع اإللكترونية في المساق، واستفادة 

المساق من األدوات والبرمجيات المالئمة، وعن مدى تحديد المهارات الالزم 

ولوجيا، والتي لم ترد في المساق توفرها سابقاً لدى الطالب الستخدام التكن

وحصلت على أقل قيمة، ولكنها وردت في شروط قبول المتقدمين للتسجيل في 

  .الدبلوم

أما المجال الخامس فيتحدث عن توفير الجهة التي تطرح المساق للمساعدة   

في إدارة المساق أو في أية مشاكل تقنية، وقد توافرت في المساق وسائل 

بالفريق التقني واإلداري في المعهد من هاتف وبريد  االتصال المباشرة

أما الفقرة الثانية فكانت تتحدث عن توفير هذه الجهة لبرنامج . الكتروني
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وقد حصلت على قيمة منخفضة نسبياً . تأهيلي يساعد في التعامل مع المساق

بالرغم من أنه وعلى حد . ألنه لم يرد أي ذكر في المساق ألي برنامج تأهيلي

  .م الباحثة قد تم إخضاع المعلمين لورشة عمل في هذا المجالعل

والحاجة إلى زيادة ساعات الدعم الفني أثناء تعليم المساق االلكتروني كانت  

 ,Young & Norgard(يانج ونورجارد من النقاط التي أشارت إليها دراسة 

 .في تقويم مساقات الكترونية في تكساس) 2006

"  قة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الثالثمناقشة النتيجة المتعل .3

من برنامج الدبلوم  "اللغة اإلنجليزية لمهارات االتصال في مجال األعمال

مع المعايير العالمية لجودة  إدارة األعمال الصغيرةالمهني االلكتروني 

 :تصميم البرامج االلكترونية

اق الثالث يتوافق بشكل وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المس  

فالجانب لهذا المساق من %. 79.67جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال . البرنامج كان جيداًً

والمجال ، " واجهة المساق" ، وفي المجال الثاني "هيكلية المساق" األول 

" المجال الثالث هو متوافق بشكل جزئي في و".  إمكانية الوصول" الرابع 

  ".  الدعم الفني" ، والمجال الخامس "متطلبات التكنولوجيا 

يظهر جلياً أن جانب التكنولوجيا في هذا المساق موافقاً للمعايير في حيث   

بينما يوافقها بشكل جزئي في بقية المجاالت أي في . ثالثة مجاالت من خمسة

 . مجالين
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بنسبة " هيكلية المساق" على قيمة كانت في المجال األول ويظهر أن أ  

توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المساق ، حيث يظهر اإلمكانية م100%

  .تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب إلكترونياً محتوًى ونشاطات و

 بنسبة" متطلبات التكنولوجيا " أما أقل القيم كانت في المجال الثالث   

ذي يضم أربعة فقرات تتحدث األولى عن استخدام المساق ، وال72.33%

لإلمكانيات التي يوفرها الوسط االلكتروني بأقصى درجة، وقد حصلت على 

أقل قيمة كون المساق لم يستخدم سوى الرسومات والمخططات فقط، ولكن قد 

يكون طبيعة المساق حيث يتحدث عن المحاسبة واإلدارة المالية هو السبب في 

  .حاجة الستخدام إمكانيات أخرىعدم ال

واستخدام اإلمكانيات التي يوفرها الوسط االلكتروني من الميزات البارزة   

شاو وساج في المساقات االلكترونية التي تم تقويمها في دراسة 

، حيث استخدمت حاالت تم )Chao, Saj, & Tessier, 2006(وتاسيير

  . مق للمادةعرضها بالفيديو ساعدت المتعلمين على فهم أع

المتطلبات الالزم توفيرها من والفقرات األخرى في هذا المجال تشمل ورود   

برمجيات ومعدات ومتصفحات المواقع اإللكترونية في المساق، واستفادة 

المساق من األدوات والبرمجيات المالئمة، وعن مدى تحديد المهارات الالزم 

وجيا، والتي لم ترد في المساق توفرها سابقاً لدى الطالب الستخدام التكنول

وحصلت على أقل قيمة، ولكنها وردت في شروط قبول المتقدمين للتسجيل في 

  .الدبلوم
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"  مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الرابع .4

إدارة األعمال من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "إدارة اإلنتاج والعمليات 

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية رةالصغي

وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق الرابع يتوافق مع المعايير   

ويظهر أيضاً أنه . ؛ وهو بالتالي جيداً جداً%87.2المعتمدة وذلك بنسبة 

" مجال الثاني وال" هيكلية المساق" متوافق مع هذه المعايير في المجال األول 

وهو متوافق ". متطلبات التكنولوجيا " والمجال الثالث ، "  واجهة المساق

" ، وفي المجال الخامس " إمكانية الوصول" بشكل جزئي في المجال الرابع 

  ".  الدعم الفني

، والمجال "هيكلية المساق" ويظهر أن أعلى قيمة كانت في المجال األول   

وهو بذلك يشابه المساق %. 100وكالهما بنسبة  " واجهة المساق" الثاني 

  . األول والثاني في نقاط قوته

وكالهما بنسبة "  الدعم الفني" أما أقل القيم كانت في المجال الخامس   

والذي يتحدث عن توفير الجهة التي تطرح المساق للمساعدة في   .77.67%

لمساق وسائل االتصال إدارة المساق أو في أية مشاكل تقنية، وقد توافرت في ا

  . المباشرة بالفريق التقني واإلداري في المعهد من هاتف وبريد الكتروني

أما الفقرة الثانية فكانت تتحدث عن توفير هذه الجهة لبرنامج تأهيلي يساعد   

وقد حصلت على قيمة منخفضة نسبياً ألنه لم يرد أي . في التعامل مع المساق

بالرغم من أنه وعلى حد علم الباحثة قد . أهيليذكر في المساق ألي برنامج ت

  .تم إخضاع المعلمين لورشة عمل في هذا المجال
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وتوافر ساعات الدعم الفني هامة وتزداد مع زيادة ساعات تعامل الطالب   

 & Young(يانج ونورجارد مع البيئة االلكترونية؛ فقد وجدت دراسة 

Norgard, 2006 ( موا في مساقات الكترونية من الطالب الذين تعل% 60أن

في الجامعة وافقوا على أن ساعات الدعم الفني معقولة وتغطي احتياجاتهم، 

عارضوا هذا، وكشف تحليل النتائج عن أن الطالب الذي اعتبروا % 40و

الدعم الفني غير كاٍف هم ممن درسوا في مساقات الكترونية أكثر تصل 

  . ألربعة مساقات فأكثر

"  متعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الخامسمناقشة النتيجة ال .5

إدارة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "التسويق والتسويق العالمي 

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

 

شكل وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق الخامس يتوافق ب  

فالجانب من هذا المساق %. 78.4جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

هيكلية " ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول . جيداً

 وهو متوافق بشكل جزئي في" .  إمكانية الوصول" المجال الرابع ، و"المساق

متطلبات التكنولوجيا " ثالث المجال ال، وفي "  واجهة المساق" المجال الثاني 

  ".  الدعم الفني" ، وفي المجال الخامس " 

المجال ، و" هيكلية المساق" في المجال األول ويظهر أن أعلى قيمة كانت    

أما المجال األول فيتحدث  %.89وكالهما بنسبة "  إمكانية الوصول" الرابع 

إلكترونياً محتوًى ساق توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المعن اإلمكانية الم

والمجال الرابع يتحدث عن . تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب ونشاطات و
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إمكانية الوصول إلى المصادر دون وجود مشاكل تقنية تمنع من ذلك؛ ولم ترد 

  .مصادر الكترونية، والكتب التي ذكرت كمراجع كانت موثقة

%. 64بنسبة " ت التكنولوجيا متطلبا" المجال الثالث أما أقل القيم كانت في   

والذي يضم المجال أربعة فقرات تتحدث األولى عن استخدام المساق 

لإلمكانيات التي يوفرها الوسط االلكتروني بأقصى درجة، وقد حصلت على 

أقل قيمة كون المساق لم يستخدم سوى الرسومات والمخططات فقط، ولكن قد 

  . جة الستخدام إمكانيات أخرىيكون طبيعة المساق هو السبب في عدم الحا

المتطلبات الالزم توفيرها من والفقرات األخرى في هذا المجال تشمل ورود   

برمجيات ومعدات ومتصفحات المواقع اإللكترونية في المساق، واستفادة 

المساق من األدوات والبرمجيات المالئمة، وقد استخدم هنا فقط برنامج معالج 

يرة منه تتحدث عن مدى تحديد المهارات الالزم أما الفقرة األخ. النصوص

توافرها سابقاً لدى الطالب الستخدام التكنولوجيا، والتي لم ترد في المساق 

وحصلت على أقل قيمة، ولكنها وردت في شروط قبول المتقدمين للتسجيل في 

  .الدبلوم

 وللمعرفة السابقة في استخدام التكنولوجيا دوراً في تسهيل عملية تعلم  

 ,Pallikarakis(باليكاراِكس الطالب في المساق االلكتروني؛ ففي دراسة 

وجد أن المساق االلكتروني الذي كان في مجال معالجة الصور ) 2005

الطبية، قد القى تقديراً من قبل الطالب الذين تعلموا فيه، وعّبر الطالب عن 

بالرغم من أنه لم أنه قد سّهل عملية تعلمهم، وزيادة معرفتهم في هذا المجال، 
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يكن لديهم معرفة سابقة في هذا الموضوع، ولكن ما مّيزهم أنه كان لديهم 

  .معرفة متقدمة في استخدام الحاسوب واالنترنت

 مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق السادس .6

إدارة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "تكنولوجيا المعلومات " 

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق السادس يتوافق مع   

. وهذا الجانب من المساق جيداً جداً%. 87.8المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

، "هيكلية المساق" ال األول ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المج

متطلبات " المجال الثالث وفي ، "  واجهة المساق" المجال الثاني  فيو

وهو متوافق بشكل جزئي ".  إمكانية الوصول" المجال الرابع ، و" التكنولوجيا 

  ".  الدعم الفني" في المجال الخامس 

وتعزو . ياوهذا المساق هو األفضل من بين الثمانية في جانب التكنولوج  

الباحثة موضوع المساق وهو تكنولوجيا المعلومات كسبباً في موافقته للمعايير 

كونه مساقاً يتحدث عن تطبيقات عملية، . في جانب التكنولوجيا أكثر من غيره

 . وفرصة استخدام الوسط االلكتروني بشكل فعال فيه عالية

، %100بنسبة " ساقهيكلية الم" في المجال األول  وكانت أعلى القيم فيه  

توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المساق والذي يتحدث عن اإلمكانية الم

وكذلك في . تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب إلكترونياً محتوًى ونشاطات و

، والذي يتحدث عن مدى % 100بنسبة " واجهة المساق " المجال الثاني 

  .الشكل العام لهالمساق وتناسق  سهولة التنقل ومتابعة
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، %66.67بنسبة " الدعم الفني " أما أقل القيم كانت في المجال الخامس   

والذي يتحدث عن توفير الجهة التي تطرح المساق للمساعدة في إدارة المساق 

أو في أية مشاكل تقنية، وقد توافرت في المساق وسائل االتصال المباشرة 

أما الفقرة . هاتف وبريد الكتروني بالفريق التقني واإلداري في المعهد من

الثانية فكانت تتحدث عن توفير هذه الجهة لبرنامج تأهيلي يساعد في التعامل 

وقد حصلت على قيمة منخفضة نسبياً ألنه لم يرد أي ذكر في . مع المساق

بالرغم من أنه وعلى حد علم الباحثة قد تم . المساق ألي برنامج تأهيلي

 .عمل في هذا المجالإخضاع المعلمين لورشة 

وللدعم الفني أهمية كبيرة خاصة في هذا النوع من التعلم حيث عدم توافر   

دعم في الوقت المناسب وبالدرجة الكافية قد يشكل إعاقة مباشرة لعملية تعلم 

وجد أن الطالب سجلوا ) Bernardo,2004(بيرناردو ففي دراسة . الطالب

من هذه % 43ة التجريبية؛ وبلغ رسالة خالل دراستهم لمساق الجراح 98

الرسائل لطاقم الدعم الفني تضمنت استفسارات حول حلول لمشاكل تقنية 

% 20منها على لوحة النقاش، و% 38واجهتهم أثناء تعلمهم، وفي المقابل 

  .  فقط للمعلمين

"  مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق السابع .7

إدارة من برنامج الدبلوم المهني االلكتروني  "خطيط ألعمال جديدة التعهد والت

 :مع المعايير العالمية لجودة تصميم البرامج االلكترونية األعمال الصغيرة

وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق السابع يتوافق مع   

ويظهر . ويعتبر الجانب جيداً جداً%. 85.6المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 
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 في، و"هيكلية المساق" أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول 

وهو . " إمكانية الوصول" المجال الرابع ، و" واجهة المساق" المجال الثاني 

، والمجال " متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث متوافق بشكل جزئي في 

  " .  الدعم الفني" الخامس 

، %100بنسبة " هيكلية المساق" في المجال األول  القيم فيه وكانت أعلى  

توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المساق والذي يتحدث عن اإلمكانية الم

  . تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب إلكترونياً محتوًى ونشاطات و

، والذي يتحدث % 100بنسبة " واجهة المساق " وكذلك في المجال الثاني   

  .المساق وتناسق الشكل العام له عن مدى سهولة التنقل ومتابعة

وتوافر الفرصة للمعلم أن يضيف الكترونياً من مواد ونشاطات من    

الميزات الهامة جداً في التعلم االلكتروني؛ ففي دراسة 

عبر أعضاء الهيئة التدريسية عن اتجاهات ايجابية  ) Garson,1998(جارسون

فرص تسمح لهم بإضافة مواد في المساق، تسمح للطالب  نحو إمكانية توافر

  .لالستفادة منها لحظة توافرها

، %66.67بنسبة " الدعم الفني " وأقل القيم كانت في المجال الخامس    

والذي يتحدث عن توفير الجهة التي تطرح المساق للمساعدة في إدارة المساق 

وسائل االتصال المباشرة  أو في أية مشاكل تقنية، وقد توافرت في المساق

أما الفقرة . بالفريق التقني واإلداري في المعهد من هاتف وبريد الكتروني

الثانية فكانت تتحدث عن توفير هذه الجهة لبرنامج تأهيلي يساعد في التعامل 

وقد حصلت على قيمة منخفضة نسبياً ألنه لم يرد أي ذكر في . مع المساق
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الرغم من أنه وعلى حد علم الباحثة قد تم ب. المساق ألي برنامج تأهيلي

  .إخضاع المعلمين لورشة عمل في هذا المجال

"  مناقشة النتيجة المتعلقة بمدى توافق جانب التكنولوجيا في المساق الثامن .8

من برنامج  "مواضيع خاصة في المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة 

مع المعايير العالمية لجودة  لصغيرةإدارة األعمال االدبلوم المهني االلكتروني 

 :تصميم البرامج االلكترونية

وأظهرت النتائج أن جانب التكنولوجيا في المساق الثامن يتوافق بشكل    

. وجاء هذا الجانب جيداً%. 75جزئي مع المعايير المعتمدة وذلك بنسبة 

، "المساق هيكلية" ويظهر أيضاً أنه متوافق مع هذه المعايير في المجال األول 

،  " إمكانية الوصول" المجال الرابع ، و" واجهة المساق" المجال الثاني  فيو

، والمجال "متطلبات التكنولوجيا " المجال الثالث وهو متوافق بشكل جزئي في 

  ". الدعم الفني" الخامس 

، %89بنسبة " هيكلية المساق" في المجال األول  وكانت أعلى القيم فيه  

توافرة للمعلم ألن يضيف في بنية المساق عن اإلمكانية الموالذي يتحدث 

وكذلك في . تقويم تزيد من فرص التعلمأساليب إلكترونياً محتوًى ونشاطات و

، والذي يتحدث عن مدى سهولة % 89بنسبة " واجهة المساق " المجال الثاني 

  .التنقل ومتابعة المساق وتناسق الشكل العام له

، %55.67بنسبة " الدعم الفني " م كانت في المجال الخامس أما أقل القي  

والذي يتحدث عن توفير الجهة التي تطرح المساق للمساعدة في إدارة المساق 

أو في أية مشاكل تقنية، وقد توافرت في المساق وسائل االتصال المباشرة 
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رة أما الفق. بالفريق التقني واإلداري في المعهد من هاتف وبريد الكتروني

الثانية فكانت تتحدث عن توفير هذه الجهة لبرنامج تأهيلي يساعد في التعامل 

وقد حصلت على قيمة منخفضة نسبياً ألنه لم يرد أي ذكر في . مع المساق

بالرغم من أنه وعلى حد علم الباحثة قد تم . المساق ألي برنامج تأهيلي

  .إخضاع المعلمين لورشة عمل في هذا المجال

ن أن التعريف والتحضير المسبق للتعامل مع البيئة االلكترونية وبالرغم م  

ضروري، إال أنه ال يمنع من أن الطالب الملتحقين بالتعلم االلكتروني يتوقعون 

من مثل هذه التجارب أن تزيد وتطور مهاراتهم في مجال استخدام التكنولوجيا؛ 

) Tyler & Wickersham, 2002(تايلر وويكرشام وقد ظهر هذا في دراسة 

التي وجدت أن من توقعات الطالب الملتحقين بالمساق كانت اكتساب خبرات 

  . أفضل في التكنولوجيا وتطوير مهارات تقنية

  

  : التوصيـات

مراجعة البرنامج لمعالجة وبناًء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة   

وبخاصة توافر نقاط الضعف البارزة فيه، والتي تكررت في أكثر من مساق؛ 

في بعض المساقات،  ة عددهاالمصادر اإلضافية من حيث ضرورة زياد

وذكرها في الصفحة الرئيسة للمساق في الزاوية المخصصة لذلك، مع مراعاة 

وفيما يتعلق أيضاً بمواد ومصادر . إمكانية الوصول لجميعها دون مشاكل

  .هاالتقويم وخاصة من حيث سياسة توزيع العالمات وتوازن قيم
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إعادة تطوير أداة الدراسة لتشمل كل جوانب تصميم المساق وكذلك توصي ب  

؛ لتشمل جانبي المحتوى والجانب اإلداري، باإلضافة إلى جانبي االلكتروني

 .التصميم التعليمي والتكنولوجيا

دراسة لتقويم : في هذا المضمار منها دراسات مستقبليةإجراء ببكما وتوصي   

 .المحتوى والجانب اإلداري: من تصميم هذا البرنامج وهما الجانبين اآلخرين

نظر الطالب الذين سيتعلمون  دراسة لتقويم البرنامج بعد تطبيقه، ومن وجهةو

دراسة لقياس جودة تصميم البرنامجين اآلخرين في برامج الدبلوم المهني و. فيه

دراسة لتقويم  وكذلك .ة المشاريع، وإداراألعمال االلكترونية: االلكتروني وهما

البرنامجين اآلخرين بعد تطبيقهما ومن وجهة نظر الطالب الذين سيتعلمون 

  .فيهما
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  ) 1(الملحق رقم 

  التي اعتمدت عليها الباحثة ) قائمة الرصد(  صلاألداة األ
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  )2(الملحق رقم                                                     

  األداة قبل التحكيم

  ي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم المساقات االلكترونيةقائمة رصد لقياس جودة جانب
  ة،،،/المحترم____________ ة /السيد       

قياس " كأداة لرسالة ماجستير بعنوان أضع بين أيديكم قائمة رصد لقياس جودة جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم المساقات االلكترونية 

، والتي هي متطلب "يم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم أحد برامج الدبلوم المهني االلكتروني لتطوير المشاريع في جامعة بيت لحمجودة جانبي التصم

  .إلنهاء برنامج ماجستير التربية في جامعة بيرزيت

م بتقويم المساق حسب الفقرات المدرجة في خصص الجزء األول للمعلومات الخاصة بالمساق وبالمختص الذي سيقو: جزأين رئيسين إلىتقسم األداة 

  ).التكنولوجيا): ب(التصميم التعليمي، و): أ( (ويحوي الجزء الثاني على فقرات وزعت على قسمين هما . الجزء الثاني

  .فقطنرجو من حضرتكم تعبئة الجزأين حسب اإلرشادات المرفقة علماً بأنها ستحفظ بسرية تامة، وستستخدم ألغراض البحث العلمي 

  وشكراً لتعاونكم،،،

  :اإلرشادات 

 .الرجاء بدايةً تعبئة المعلومات الخاصة بحضرتكم في الجزء األول •

 .في الجزء الثاني، يمكنكم اختيار الوصف األقرب لكل فقرة حسب ما ترونه في المساق؛ وذلك بوضع دائرة حول القيمة األقرب •

مي شنطي                          : الباحثة                                                                                

  جامعة بيرزيت -ماجستير التربية
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      الجزء األول** 
 

اسم المختص    اسم المساق

بتقويم  الذي قام

  المساق 

 

الرابط 

االلكتروني 

  للمساق

البريد االلكتروني   

  الخاص به

    الهاتف  

    التاريخ    مكان العمل    
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  الجزء الثاني** 
كل بند من البنود الواردة أدناه وتقويمه بناء على خبرتك بوضع دائرة حول القيمة في العمود أرجو قراءة المعيار والتوضيح ل_ 

  ".تعليقات"المناسب أمام البند، وإن وجدت مالحظات إضافية يمكن تدوينها في العمود 

: 1قيمة افق المعيار ولكن بشكل جزئي، المساق يو :2قيمة أن المساق يوافق ما في الفقرة من معيار، : 3قيمة : قيم الدرجات للفقرات تعني_ 

للقرار في حالة عدم وجود معلومات كافية في المساق "  ال توجد معلومات كافية"ويمكن استخدام العمود  .أن المساق ال يوافق المعيار

  .بشأن المعيار

  

  التصميم التعليمي) أ(جانب  

  :مجاالت الجانب  

      
 ستهدفة          تحليل الجانب التعليمي والجهة الم •

 .تصميم المساق، والوحدة، والدرس •

 .األهداف العامة والخاصة •

 .النشاطات واالستراتيجيات التعليمية •

  .التفاعل واالتصال •

 
 .المواد والمصادر •

 .استراتيجيات التقويم •

 .الطرق واإلجراءات المناسبة والكافية •

 .التغذية الراجعة •

  .مواد ومصادر التقويم •
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كل يوافق ما في المساق إلى أي مدى   الرقم

  : معيار من المعايير اآلتية

يوافق   يوافق  التوضيح

  جزئياً

ال 

  يوافق

ال توجد معلومات 

  كافية

  تعليقات

يعكس تصميم المساق فهماً واضحاً   1

الحتياجات الطلبة يشمل طرقاً متنوعة 

  . للتعلم ومستويات متعددة إلتقان المنهاج

مساق  بسيطة، وهوأساسية  يمتلكون مهارات الذينيقدم للطالب 

ولذلك  .بمستوى عالٍمهارات لئك الذين يمتلكون وأل ّما ُيقَدَّميختلف ع

يقسم و، من غيرهم يضاف لهم خالل المساق مساعدات أكثر

يستخدم التسجيل الصوتي بشكل أكبر وأجزاء أصغر،  إلىالمحتوى 

  .للمادة المكتوبة

3  2  1      

ت ُينظّم المساق بتقسيمه إلى وحدا  2

  .ودروس
  . وحدات ودروس إلىينظم المساق بتقسيمه 

 

3  2  1    

يشمل الوصف العام للوحدة األهداف   3

  .والنشاطات والمصادر الخاصة بها

 ،والمصادر ،والدروس ،يشمل الوصف العام للوحدة وصفاً لألهداف

  .والواجبات الرئيسة في الوحدة ،وكذلك يشمل النشاطات
  

3  2  1    

لى وصف عام يشمل يحوي كل درس ع  4

األهداف والنشاطات والواجبات وأساليب 

التقويم الالزمة لتوفير فرص متعددة 

  .للتعلم من أجل إتقان الطالب للمحتوى

 ،والنشاطات ،يشمل الوصف العام للدرس وصفاً لألهداف

والمصادر لهذا  ،والجدول الزمني المقّدر ،والتقويم ،والواجبات

  .الدرس

  

  

  
  

3  2  1    

المساق من اجل تعليم مفاهيم  صمم  5

ومهارات يستطيع الطالب تذكرها فيما 

  .بعد

 ،بالتركيز على توقعات التعلم، وذلك يعتمد المساق التصميم العكسي

ومهارات ذات عالقة  ،مفاهيم عامة :يحوي المساق أسئلة جوهريةو

معنى  ذاتخبرات تعلم أصيل و ،بالمادة الدراسية وبالحياة الواقعية

3  2  1    
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 . وتحقيق أهداف المساق ،لطالب في تطبيق المفاهيمتساعد ا
يتضمن تعليم المساق نشاطات تساعد   6

  .الطالب على االنخراط في التعلم النشط

لمن يحتاج من  التقويةللمعالجة أو  إضافيةيوجد نشاطات تعلم 

يوجد مصادر لمساعدة الطالب عند  ،الطالب أو يرغب في ذلك

أو مهارات أساسية للمفاهيم  ،ى تفسيراتالحاجة في الحصول عل

يوفر المساق فرصة للطالب للتعلم حسب سرعته ، والصعبة جداً

، وبنية تتوافق والتوقعات ،مع وجود توجيهات واضحة ،الخاصة

 .والجدول الزمني المحدد من قبل المعلم وكذلك تتوافق

3  2  1    

طرقاً التعليم في المساق للطالب يوفر   7

عة تساعدهم على إتقان تعليمية متنو

  .المحتوى بناء على احتياجاتهم المختلفة

عطى فرصة االختيار يو ،م بديلةوييقدم للطالب واجبات وأساليب تق

 ،ومهاراتهم ،وذلك من أجل االستخدام األفضل لمواهبهم ،بينها

  .وبالشكل المناسب

  

3  2  1    

يساعد المعلم الطالب على االنخراط في   8

تي تقوم على أساليب أنشطة متعددة ال

  .تعلمية وتفضيالت مختلفة

 ،أمثلة، دراسة حالة، محاكاة، بحث: قد تحوي نشاطات التعلم

نقاشات  ،رسومات ومرئيات ،وقراءة متنوعة ،نشاطات كتابة

 ، حيثالنصوص المسجلة صوتياً ،الصور المستمرة ،ومختبرات

نماط التعلم تتوفر قائمة بأنماط التعلم تستخدم استراتيجيات تستوعب أ

 .المختلفة لدى الطالب

3  2  1    

يوفر المساق للطالب فرصاً لالنخراط   9

في عمليات تفكير ذات مستويات عليا 

ومهارات التفكير النقدي والتفكير بطرق 

  .تتزايد في تعقيدها بشكل تدريجيٍ

استقصاء  ،أو التجربة والخبرة ،اآلراء المساندة المثبتة باالختبار

مهارات  ،مستويات عليا اذ ااألسئلة يتطلب تفكير لعدد متنوع من

والتفكير في  الناقد،التفكير  ،مهارات بين شخصيةو توجيه الذات

نشاطات تتطلب تحديد المشكلة وتحليلها  ،األنظمة واالتصاالت بينها

 .وتطوير نماذج ذهنية ،تكوين اآلراء ،وحلها

3  2  1    
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هو يعكس المساق تعليماً متعدد الثقافة، و  10

  .دقيق وحديث ويخلو من التحيز

وغير  ،واختيار المصادر المطبوعة ،ومحتوى ،لغةوصور، 

  .المطبوعة

  
 

3  2  1    

يستطيع المعلم أن يتحكم في نشاطات   11

  . التعلم لتتكيف مع احتياجات الطلبة

ت ا، مستويات مهارELL، 504، خطط اإلعاقات والطالب ذو

  . بونمنخفضة أو محو أمية، الطالب الموهو
 

3  2  1    

تتناسب مستويات القابلية للقراءة ولغة   12

الواجبات المكتوبة والمتطلبات الرياضية 

  .مع محتوى المساق ومع الطالب

 ،اهتمام حذر بقضايا القابلية للقراءة، مهارات اللغة المكتوبة

  .معروضةالوالمتطلبات الرياضية 

  
 

3  2  1    

 يوفر تصميم المساق فرصاً للتفاعل  13

المناسب بين الطالب والمعلم ويشمل 

التغذية الراجعة المتكررة والمستمرة 

  .حول تقدم الطالب

قد تشمل التغذية  .المناسب في الوقت يتجاوب المعلم مع الطالب

حقائب ونقاشات، ، وتواصل عبر البريد االلكتروني: الراجعة

 إدارةتغذية راجعة باستخدام أدوات أنظمة وقد تستخدم تعليمية، 

صناديق التسليم، وامتحانات قصيرة، ومكالمات  مثل(  LMSالتعلم 

هاتفية، وعروض تقديمية عبر صفحة الويب، وتقارير منتظمة لتتبع 

  ). تقدم الطالب، وعالمات نهاية الفصل

3  2  1    

يوفر المساق الفرص للتفاعل المناسب   14

بين الطالب والمعلم وبين الطالب 

ان التعلم والطالب وذلك من أجل إتق

وتطبيق المادة، وتتوفر خطة لمراقبة هذا 

  .التفاعل

 للتعلم التعاوني من خالل البريد االلكتروني،تتوافر فرص 

عروض تقديمية والنقاشات، والتقويم الشفوي، والدردشة الفورية، و

والمحاكاة، ونشاطات في المختبر، ومشاريع  ،عبر صفحة الويب

  .جماعية أخرى

  
 

3  2  1    



157 
 

ر المساق فرصاً للتفاعل مناسبة بين يوف  15

الطالب والمحتوى من أجل إتقان وتطبيق 

  .المادة

يجب أن يكون المساق قد ُصمم بحيث يسّهل ألقصى درجة ممكنة 

  .ومع مصادر التعلم ،تفاعل الطالب مع اآلخرين

3  2  1    

يمكن للطالب الوصول للمصادر الالزمة   16

  .الغناء محتوى المساق

  

أو روابط الويب من أجل المالءمة، وهي /المواد وتم مراجعة 

  .تتناسب وأهداف المساق ومواصفاته
 

3  2  1    

تتالءم أساليب تقويم الطالب مع أهداف   17

المساق العامة والخاصة وهي ممثلة 

للرؤية العامة للمساق، وموضوعة بشكل 

  .واضح

يوفر تشخيص مستمر ومتكرر للتأكد من استعداد : تقويم الطالب

لطالب للوحدة التالية، يسمح للطالب بأن يبقوا على دراية بتقدمهم ا

للمحتوى بطرق غير العالمة، يوفر توقعات  وبإتقانهمفي الصف 

والواجبات  ،ويشمل تعليمات للمشاريع ،ومعايير واضحة للواجبات

وعالمة المساق  ،يحدد العالقة بين الواجبات الفردية ،المكتوبة

ت مفصلة خطوة بخطوة لكل تمرين تقويمي، النهائية، يوفر تعليما

من  امتنوع افي كيفية تسليم الواجبات، يوفر عدد إرشاداتيوفر 

الواجبات والتمارين التقويمية ذات العالقة بالمادة والتي يمكن 

 . واحتياجات التربية الخاصة ELLنجازها، يراعي االتفاقيات مع  إ

3  2  1    

راءات تشمل بنية المساق على طرق وإج  18

  .مناسبة وكافية لتقييم إتقان الطالب للمادة

: وتشمل ،تطبق أدوات تقويم ثابتة وصادقة بشكل متكرر ومستمر

وتجارب  ،ومشاريع ،وتقويم األداء ،اختبار الكتروني أو مراقب

يوجد  .وتقويم شفوي، ودراسات حالة، وحقائب تعليمية إيضاحية،

أو واجبات  ،ص الذاتاستراتيجيات قياس وتقويم تشمل واجبات فح

 أوتوماتيكية،تزويد الطالب بتغذية راجعة فورية  إلىعملية وتهدف 

، منهجية باإلجابةيلمح  أو ،وتشمل ظهور نص يوضح الخطأ للطالب

3  2  1    
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جل التكامل األكاديمي، ومشاركة الطالب في أمتعدد الطبقات من 

 تسليم الواجبات من أجل بإعادةوالسماح للطالب  ،نجازاتهمإتقويم 

 .التعلم إتقان
يتم اعداد تقييم بشكل متكرر ومستمر   19

للتأكد من استعداد كل طالب للدرس 

  .التالي

تنتشر أساليب التقويم في مواقع مختلفة خالل المساق لضمان تقويم 

  .هوحديث ألداء الطالب دقيق
 

3  2  1    

تساعد إجراءات  التقييم وأدواته في جعل   20

مهم في الصف الطالب واعين لتقد

  .باستمرار وإلتقانهم للمحتوى

للتغذية الراجعة خالل المساق، الطالب  وإجراءات أدواتاستخدام 

  .ن على مراقبة تقدمهم األكاديمي بشكل مستمروقادر

  
 

3  2  1    

تزود أدوات التقييم المعلم بالمرونة   21

  لتقويم طالبه

  .بطرق مختلفة 

متوفر الستخدام  تاالختبارامستويات متعددة لنفس االختبار، بنك 

 أسئلةوفقرات  ،تلالختباراالمعلم، طرق بديلة للتقويم متوفرة، بنك 

 .التعلم المقصود تحقيقها أهداف أساسمنظمة على 

3  2  1    

يتوافر للمعلم نماذج لوضع العالمات   22

  .للواجبات المكتملة بشكل جزئي أو كلي

بات، وتظهر نماذج تحدد تعليمات وضع العالمات المعايير للواج

  .الواجبات المكتملة بشكل جزئي مواصفات الجودة المتوقعة
 

3  2  1    

سياسة وممارسات وضع العالمات سهلة   23

  .الفهم
تعكس أهمية تقدير كي قيم العالمات التي تعطى للواجبات متوازنة 

  .المحتوى الذي يقّوم وأهمية اإلتقان،

  

  
 

3  2  1     
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  التكنولوجيا) ب(جانب  

 :مجاالت الجانب
 .هيكلية المساق •

 .واجهة المساق •

 .معايير ومتطلبات التكنولوجيا •

 
 

 .إمكانية الوصول •

  .الدعم الفني •
  

  

كل إلى أي مدى يوافق ما في المساق   الرقم

  :معيار من المعايير اآلتية
  التوضيح

 

يوافقه   يوافق

  جزئياً

ال 

  يوافق

ال توجد معلومات 

  كافية

  تعليقات

لمساق للمعلم أن يضيف يسمح تصميم ا  1

إلكترونياً محتوًى ونشاطات و تقييمات 

  .التي تزيد من فرص التعلم

  .في المساق نفسه إضافاتيسمح بعمل أي 

  

  
 

3  2  1      

يتكيف المساق مع الجداول الزمنية   2

  .المختلفة للمدارس

بأن يتكيف مع الجداول  ،يسمح المساق بتصميمه الحالي للمستخدم

 .ج المختلفة للمدارسوالبرام ،الزمنية

3  2  1    

يستطيع الطالب الحركة بين : طرق للتنقل يمكن التنبؤ بها ومتناسقة  .يسهل التنقل ومتابعة المساق  3

مساحات المساق بشكل منطقي وبسهولة، تستخدم الصور، اللون، 

 ،األيقونات لتوجيه الطالب خالل المساق، يبدو المساق متناسقاً

 ،التعداد النقطيتناسق في النص، واأللوان، و(ويترك انطباعاً بذلك 

 ).ونوع خط العناوين

3  2  1    

يسمح المساق باستخدام اإلمكانيات التي   4

يوفرها الوسط اإللكتروني بأقصى درجة 

  .ولالستخدام والوصالتسهيل  ،وبأشكال مختلفة ،تتوافر وسائط غنية

  

3  2  1    
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ويسمح بتوفير مصادر اخرى مثل  

  .الفيديو واألقراص المدمجة

  

  
 

يحدد المساق المتطلبات الالزم توفيرها   5

من برمجيات ومعدات ومتصفحات 

  .المواقع اإللكترونية

والبرامج اإلضافية لفتح نوع  يتحدد نظام التشغيل، وسرعة المعالج،

  .المناسبة وسرعة االتصال خاص من الملفات،
 

3  2  1    

ى تتحدد المهارات الالزم توفرها سابقاً لد  6

  .الطالب الستخدام التكنولوجيا

والتطبيقات  ،نترنتوالمعرفة المطلوبة باإل ،يصف المساق المهارات

  .والبرامج

3  2  1    

يستفيد المساق من األدوات والبرمجيات   7

  .المالئمة

معالج و ر،هالمجو، ومداخل البيانات يستخدم اآللة الحاسبة الراسمة،

امج العرض التقديمي، بروالجداول االلكترونية، والنصوص، 

 .صوتيةالتسجيالت وال

3  2  1    

تراعي المعايير التقنية المعتمدة إمكانية   8

تبادل المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلم 

  .المختلفة

حزمة يشمل (كحد أدنى  SCORM1.2معيار والمساق  يتوافق

  ).IMS QTI، يتوافق التقويم ومعيار )IMS1.1.2محتوى 

  

3  2  1    

معايير التقنية المعتمدة مشاركة تضمن ال  9

  .األسئلة والواجبات والنتائج مع اآلخرين

حزمة يشمل (كحد أدنى  SCORM1.2  معيار والمساق  يتوافق

   ).IMS QTI، يتوافق التقويم ومعيار )IMS1.1.2محتوى 

  

3  2  1    

يوافق المساق مبادئ التصميم العالمية   10

الالزمة   ,508W3Cمنها معايير  

  .كل الطالب للمساق لوصول

ويشمل الطالب الذين  لمساق،محتوى ايمكن لكل الطالب الوصول ل

  .المعلومات وسماعها وتحريكهايستخدمون تكنولوجيا مساندة لرؤية 

  
 

3  2  1    
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توافق الكتب اإللكترونية المستخدمة في   11

  .المساق المعايير المصادق عليها وطنياً

ير الوصول الوطنية للناشرين من توافق المصادر االلكترونية لمعاي

إلى و ،لكتبإلى الوصول لأجل ضمان نشر طبعات بديلة وسهلة 

 . لمواد التعليمية األخرىا

3  2  1      

توفر الجهة التي تطرح المساق المساعدة   12

في جانب إدارة المساق والجانب التقني 

  .للمعلم وللمنسق في المدرسة 

مكتب لطلب وت للمساق، توفر الجهة المزودة بالمساق تحديثا

  .لألسئلة الشائعة وإجابات ،المساعدة الفنية، ومساعدة خاصة

  
 

3  2  1      

توفر الجهة التي تطرح المساق برنامج   13

  .تأهيلي للمساعدة في التعامل مع المساق

توفر الجهة المزودة بالمساق برنامج تدريب كاٍف لضمان فهم 

مساق، ويتواجد هذا  الجيدة في استخدام كل تهومعرفالمستخدم 

 .البرنامج في الوقت والشكل الموافق الحتياج المستخدم

3  2  1    
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  )3(الملحق رقم 

  الرسالة الموجهة للمحكمين 

  

  

  ة،/المحترم_____________ ة /السيد

  

  تحية طيبة وبعد،

الة أنا طالبة أنهي متطلبات برنامج الماجستير في التربية، وأحضر في الوقت الحالي لرس 

تصميم أحد جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في قياس جودة " الماجستير والتي بعنوان

وأقوم في هذه المرحلة  ."برامج الدبلوم المهني االلكتروني لتطوير مشاريع في جامعة بيت لحم

لقياس جودة هذه المساقات، وتحتاج  رصدبتحضير أداة البحث؛ وهي عبارة عن قائمة  تحديدبال

  . لى تدقيق وفحص قبل تطبيقها على عينة الدراسةإهذه األداة بدورها 

لذا أضع بين أيديكم نسخة من هذه األداة آملة أن تقوموا بمراجعتها وتدقيقها، علماً بأن لدى  

حضرتكم الحرية التامة بنقد أي فقرة من فقراتها أو تعديلها أو حذفها أو إضافة أي فقرة 

  .تجدونها ضرورية

  

  جزيل الشكر،،،ولكم 

  

  شنطيمي : الباحثة

  ماجستير التربية

.جامعة بيرزيت
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  )4(الملحق رقم 

  األداة بعد التحكيم
  قائمة رصد لقياس جودة جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم المساقات االلكترونية

  ة،،،/المحترم____________ ة /السيد

قياس جودة تصميم أحد برامج الدبلوم المهني االلكتروني "كأداة لرسالة ماجستير بعنوان ياس جودة المساقات االلكترونية أضع بين أيديكم قائمة رصد لق            

  . ، والتي هي متطلب إلنهاء برنامج ماجستير التربية في جامعة بيرزيت"لتطوير مشاريع في جامعة بيت لحم

علومات الخاصة بالمساق وبالمختص الذي سيقوم بتقويم المساق حسب الفقرات المدرجة في الجزء خصص الجزء األول للم: تقسم األداة الى جزأين رئيسين

نرجو من حضرتكم تعبئة الجزأين حسب ). التكنولوجيا): ب(التصميم التعليمي، و): أ( (ويحوي الجزء الثاني على فقرات وزعت على قسمين هما . الثاني

  .سرية تامة، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطاالرشادات المرفقة علماً بأنها ستحفظ ب

  وشكراً لتعاونكم،،،

  :اإلرشادات

 .الرجاء بدايةً تعبئة المعلومات الخاصة بحضرتكم في الجزء األول •

 .في الجزء الثاني، يمكنكم اختيار الوصف األقرب لكل فقرة حسب ما ترونه في المساق؛ وذلك بوضع دائرة حول القيمة األقرب •

                         مي شنطي: الباحثة                                                                                                      

  زيتبيرجامعة - التربية ماجستير
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      الجزء األول**     

  
 

اسم المختص الذي    اسم المساق

  قام بتقويم المساق 

 

الرابط 

االلكتروني 

  للمساق

البريد االلكتروني   

  الخاص به

    الهاتف  

    التاريخ    مكان العمل    
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  الجزء الثاني**   
مام البند، وإن أرجو قراءة المعيار واالعتبار لكل بند من البنود الواردة أدناه وتقويمه بناء على خبرتك بوضع دائرة حول القيمة في العمود المناسب أ_ 

  .وجدت مالحظات إضافية يمكن تدوينها في العمود المخصص لذلك

أن المساق ال يوافق : 1قيمة المساق يوافق المعيار ولكن بشكل جزئي،  :2قيمة أن المساق يوافق ما في الفقرة من معيار، : 3قيمة : قيم الدرجات للفقرات تعني_ 

  .المعيار

  
  التصميم التعليمي) أ(جانب  

  :مجاالت الجانب

 .تحليل الجانب التعليمي والجهة المستهدفة •

 .تصميم المساق، والوحدة، والدرس •

 .ات التعليميةالنشاطات واالستراتيجي •

  .التفاعل واالتصال •

 .المواد والمصادر •

 .استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية •

 .مواد ومصادر التقويم •
   

معيار من كل إلى أي مدى يوافق ما في المساق   الرقم

  : المعايير اآلتية

يوافق   يوافق  اعتبارات

  جزئياً

  ال يوافق 

  

  مالحظات إضافية

    1  2  3يمتلكون مهارات أساسية  الذينللطالب يختلف تصميم المساق الموّجه اً واضحاً الحتياجات يعكس تصميم المساق فهم  1
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بمستوى مهارات لئك الذين يمتلكون وّما إذا كان موّجهاً ألع بسيطة  . الجهة المستهدفة من الطلبة ومستواها

للمساق الموّجه للطلبة ذوي المهارات البسيطة يضاف ف ؛عالٍ

يستخدم التسجيل وأجزاء أصغر،  إلىالمحتوى يقسم ومساعدات أكثر، 

  .للمادة المكتوبةمن أو مساوٍ الصوتي بشكل أكبر 
أهداف المساق، والجهة المستهدفة،  والجدول : تشمل الخطة على  .تتوافر خطة للمساق  2

الزمني للمساق وتسلسل المحتوى، والواجبات واألنشطة الرئيسة، 

ضع العالمات، والساعات المكتبية، والمواد المطلوبة، وسياسة و

  . وتاريخ آخر مراجعة للمساق
 

3  2  1    

 Modules(ُينظّم المساق بتقسيمه إلى وحدات  3

OR  Units( ودروس)Lessons(.   

3  2  1    

للوحدة ) Overview(يشمل الوصف العام   4

   .األهداف والنشاطات والمصادر الخاصة بها

3  2  1   

األهداف والنشاطات يحوي الوصف العام للدرس   5

  .والواجبات والتقويم

  

  
  

3  2  1    

يتضمن تعليم المساق نشاطات تساعد الطالب   6

  .على االنخراط في التعلم النشط

لمن يحتاج من الطالب  التقويةللمعالجة أو  إضافيةوجد نشاطات تعلم ت

وجد مصادر لمساعدة الطالب عند الحاجة في ت ،أو يرغب في ذلك

، أو مهارات أساسية للمفاهيم الصعبة جداً ،راتالحصول على تفسي

مع وجود  ،يوفر المساق فرصة للطالب للتعلم حسب سرعته الخاصةو

3  2  1   
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والجدول  ، وكذلك تتوافقوبنية تتوافق والتوقعات ،توجيهات واضحة

 .الزمني المحدد من قبل المعلم
طرقاً متعددة التعليم في المساق للطالب يوفر   7

هم على إتقان المحتوى بناء على للتعلم تساعد

  .احتياجاتهم المختلفة

عطى فرصة االختيار يو ،م بديلةوييقدم للطالب واجبات وأساليب تق

 ،ومهاراتهم ،وذلك من أجل االستخدام األفضل لمواهبهم ،بينها

  .وبالشكل المناسب

  

  

3  2  1   

يساعد المعلم الطالب على االنخراط في أنشطة   8

  .تعلم وتفضيالت مختلفة  تعلم تستوعب أنماط

  

  

نشاطات  ،أمثلة، دراسة حالة، محاكاة، بحث: قد تحوي نشاطات التعلم

 ،نقاشات ومختبرات ،رسومات ومرئيات ،كتابة وقراءة متنوعة

  .النصوص المسجلة صوتياً ،الصور المستمرة

  
 

3  2  1   

يوفر المساق للطالب فرصاً لالنخراط في   9

ليا ومهارات عمليات تفكير ذات مستويات ع

التفكير النقدي والتفكير بطرق تتزايد في تعقيدها 

  .بشكل تدريجيٍ

استقصاء  ،أو التجربة والخبرة رإبداء اآلراء مع أدلة داعمة باالختبا

مهارات  ،مستويات عليا اذ العدد متنوع من األسئلة يتطلب تفكير

والتفكير في  الناقد،التفكير  ،مهارات بين شخصيةو توجيه الذات

نشاطات تتطلب تحديد المشكلة وتحليلها  ،األنظمة واالتصاالت بينها

 .وتطوير نماذج ذهنية ،تكوين اآلراء ،وحلها

3  2  1   

يستطيع المعلم أن يكّيف  نشاطات التعلم لتلبي    10

  . احتياجات الطلبة

في حالة وجود طالب ذوي إعاقات، أو طالب بمهارات أو مستويات 

  .ب موهوبينمحو أمية منخفضة، أو طال
 

3  2  1   
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تتناسب مستويات القابلية للقراءة ولغة الواجبات   11

المكتوبة والمسائل الرياضية مع محتوى المساق 

  .ومع الطالب

  

  

  
 

3  2  1    

يوفر تصميم المساق فرصاً للتفاعل المناسب بين   12

الطالب والمعلم، ويشمل التغذية الراجعة المتكررة 

  .والمناسبة حول تقدم الطالب

شمل التغذية تقد  .المناسبباألسلوب  يتجاوب المعلم مع الطالب

 .حقائب تعليميةونقاشات، ، وتواصل عبر البريد االلكتروني: الراجعة

(  LMSالتعلم  إدارةتغذية راجعة باستخدام أدوات أنظمة وقد تستخدم 

صناديق التسليم، وامتحانات قصيرة، ومكالمات هاتفية، وعروض  مثل

ر صفحة الويب، وتقارير منتظمة لتتبع تقدم الطالب، تقديمية عب

  ). وعالمات نهاية الفصل

3  2  1   

يوفر المساق فرصاً للتفاعل المناسب بين الطالب   13

والطالب وذلك من أجل إتقان التعلم وتطبيق 

  .المادة

  

  

  

 للتعلم التعاوني من خالل البريد االلكتروني،قد تتوافر فرص 

عروض تقديمية الشفوي، والدردشة الفورية، ووالنقاشات، والتقويم 

والمحاكاة، ونشاطات في المختبر، ومشاريع  ،عبر صفحة الويب

  .مثل المنتديات جماعية أخرى

  

  
 

3  2  1   

يوفر المساق فرصاً للتفاعل مناسبة بين الطالب   14

  .والمحتوى من أجل إتقان وتطبيق المادة

قصى درجة ممكنة يجب أن يكون المساق قد ُصمم بحيث يسّهل أل

من خالل أنشطة تفاعلية افتراضية  ب مع مصادر التعلمالتفاعل الط

3  2  1   
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منها مختبرات افتراضية، ومحاكاة، ودروس خصوصية بمساعدة 

  .الحاسوب

  
 

) مواد، روابط الكترونية(تتوافر مصادر إضافية   15

  .إلغناء محتوى المساق
  
 

3  2  1   

ويشمل تعليمات  ،يوفر توقعات ومعايير واضحة للواجباتقد   .بشكل واضحأساليب تقويم الطالب موضوعة   16

يحدد العالقة بين الواجبات الفردية  ،للمشاريع والواجبات المكتوبة

يوفر تعليمات مفصلة خطوة بخطوة لكل قد وعالمة المساق النهائية، 

  .في كيفية تسليم الواجبات إرشاداتيوفر قد تمرين تقويمي، 

3  2  1    

17  
  

  

  

تشمل بنية المساق على طرق وإجراءات كافية 

  .لتقويم إتقان الطالب للمادة) 5-3(تتراوح بين 

 ،وتقويم األداء ،اختبار الكتروني أو مراقب: أدوات تقويمقد تشمل 

وتقويم شفوي، ودراسات حالة،  إيضاحية،وتجارب  ،ومشاريع

  .وحقائب تعليمية

   

3  2  1    

مستمر للتأكد من يتم إعداد تقويم بشكل دوري و  18

   .استعداد كل طالب للدرس التالي

3  2  1   

تساعد إجراءات التقويم وأدواته في جعل الطالب   19

واعين لتقدمهم في الصف باستمرار وإلتقانهم 

  .للمحتوى

أو  ،تشمل واجبات فحص الذاتقد يوجد استراتيجيات قياس وتقويم 

اجعة فورية تزويد الطالب بتغذية ر إلىواجبات عملية وتهدف 

يلمح  أووتشمل ظهور نص يوضح الخطأ للطالب  أوتوماتيكية،

3  2  1   
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والسماح للطالب  ،نجازاتهمإ، ومشاركة الطالب في تقويم باإلجابة

  .التعلم إتقانتسليم الواجبات من أجل  بإعادة
 

يستخدم المعلم أدوات تقويم مختلفة تتميز بالمرونة   20

  .لتقويم الطلبة بطرق مختلفة

وفقرات  ،طرق بديلة للتقويم متوفرة ،تويات متعددة لنفس االختبارمس

 .التعلم المقصود تحقيقها أهداف أساسمنظمة على  وأسئلة

3  2  1   

يتوافر للمعلم نماذج لوضع العالمات للواجبات   21

  .المكتملة بشكل جزئي أو كلي

 

3  2  1   

قيم العالمات التي تعطى للواجبات متوازنة كي   22

ميتها في تقويم اإلتقان، وأهمية المحتوى تعكس أه

  .الذي يقّوم

  3  2  1   

    1  2  3    .سياسة وضع العالمات وتوزيعها سهلة الفهم  23
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  التكنولوجيا) ب(جانب  

  :مجاالت الجانب
 .هيكلية المساق •

 .واجهة المساق •

  .متطلبات التكنولوجيا •

 .إمكانية الوصول •

  .الدعم الفني •

ما في المساقإلى أي مدى يوافق الرقم

  :معيار من المعايير اآلتيةكل 

 اعتبارات

  
 

يوافق يوافق

  جزئياً

  ال يوافق 

  

  مالحظات إضافية

تسمح بنية المساق للمعلم أن 1

يضيف إلكترونياً محتوًى ونشاطات 

  .وتقويمات تزيد من فرص التعلم

 .في المساق نفسه ضافاتاإليسمح بعمل

  

  

  
 

3  2  1    

يستطيع الطالب الحركة بين:توقعهايمكن متناسقة وللتنقلاًطرق .عة المساقيسهل التنقل ومتاب 2

تستخدم الصور،  .مساحات المساق بشكل منطقي وبسهولة

يبدو المساق  .األيقونات لتوجيه الطالب خالل المساقواللون، و

تناسق في النص، واأللوان، (ويترك انطباعاً بذلك  ،متناسقاً

 ).ط العناوينونوع خ ،التعداد النقطيو

3  2  1   



172 
 

يسمح المساق باستخدام اإلمكانيات 3

التي يوفرها الوسط اإللكتروني 

بأقصى درجة ويسمح بتوفير 

المصادر بأشكال أخرى مثل الفيديو 

   .واألقراص المدمجة

3  2  1   

يحدد المساق المتطلبات الالزم 4

توفيرها من برمجيات ومعدات 

  .ومتصفحات المواقع اإللكترونية

والبرامج اإلضافية لفتححدد نظام التشغيل، وسرعة المعالج،يت

  .المناسبة وسرعة االتصال نوع خاص من الملفات،

  
 

3  2  1   

تتحدد المهارات الالزم توفرها 5

سابقاً لدى الطالب الستخدام 

  .التكنولوجيا

المعلومات الالزم معرفتها باالنترنت والتطبيقاتيصف المساق

  .والمهارات

  
 

3  2  1   

6 
  

يستفيد المساق من األدوات

  .والبرمجيات المالئمة

ر،هالمجو،ومداخل البياناتيستخدم اآللة الحاسبة الراسمة،

برامج العرض والجداول االلكترونية، ومعالج النصوص، و

 .صوتيةالتسجيالت والالتقديمي، 

3  2  1   

يمكن للطالب الوصول للمصادر 7

) مواد، روابط الكترونية(اإلضافية 

   .بسهولة

3  2  1    

    1  2  3التي تطرح المساق توفرالجهةتوجد في المساق اشارة الى أنتوفر الجهة التي تطرح المساق 8
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المساعدة في جانب إدارة المساق

  .والجانب التقني للمعلم وللمنسق

مكتب لطلب المساعدة الفنية، ومساعدةوتحديثات للمساق، 

  .لألسئلة الشائعة وإجابات ،خاصة
 

توفر الجهة التي تطرح المساق 9

برنامج تأهيلي للمساعدة في 

  .التعامل مع المساق

التي تطرح المساق توفرالجهةتوجد في المساق اشارة الى أن

الجيدة في  تهومعرفالمستخدم برنامج تدريب كاٍف لضمان فهم 

استخدام كل مساق، ويتواجد هذا البرنامج في الوقت والشكل 

 .ج المستخدمالموافق الحتيا

3  2  1   
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  )5(الملحق رقم 

  أسابيع 3قبل وبعد )  5، 3، 1(نتائج تطبيق األداة على المساقات 

  نتائج تطبيق األداة على المساق األول

 المساق

      الفقرة
 

 ولاألالمساق 

  التطبيق أول مرة

  
  أسابيع 3التطبيق بعد 
 

  التعليق

  
 اختالف في اإلجابة 32 1
2 22 
3 22 
4 .. 
5 22 
6 33  
7 22  
8 33 
9 33 
10 33 
11 33 
12 33 
13 33 
14 33 
15 33 
16 33 
17 33 
18 33 
19 33 
 اختالف في اإلجابة 23 20
اإلجابةاختالف في  12 21  
 اختالف في اإلجابة 23 22
23 33 
1 33 
2 33 
3 22 
4 33 
5 11 
6 33 
 اختالف في اإلجابة 12 7
8 33 
9 11 
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  تطبيق األداة على المساق الثالث نتائج

 المساق         

 الفقرة
  

 المساق الثالث
 

  التعليق أسابيع 3التطبيق بعد   التطبيق أول مرة
1 33 
2 22 
3 22 
4 .. 
5 22 
جابةاإلاختالف في  32 6  
اإلجابةاختالف في  23 7  
8 33 
9 33 

10 33 
11 33 
12 22 
13 33 
14 33 
15 11 
16 33 
17 33 
18 33 
19 22 
اإلجابةاختالف في  23 20  
 اختالف في اإلجابة 12 21
22 22 
23 33 
1 33 
2 33 
3 33 
4 33 
5 11 
اإلجابةتالف في اخ 23 6  
7 .. 
8 33 
9 11 
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  تطبيق األداة على المساق الخامس نتائج

 المساق         

 الفقرة
  

 المساق الخامس

 التعليق أسابيع 3التطبيق بعد   التطبيق أول مرة
1 33 
2 22 
اإلجابةاختالف في  23 3  
4 .. 
5 22 
6 22 
ابةاإلجاختالف في  23 7  
8 33 
9 33 
10 33 
11 33 
12 33 
13 33 
14 33 
15 33 
16 33 
17 33 
18 33 
19 33 
اإلجابةاختالف في  23 20  
 اختالف في اإلجابة 12 21
22 22 
23 33 
1 33 
2 33 
3 22 
4 11 
5 11 
6 33 
7 33 
8 33 
9 11 
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  )6(ملحق رقم ال

  الشكل النهائي لألداة

  قائمة رصد لقياس جودة جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم المساقات االلكترونية

  ة،،،/المحترم____________ ة /السيد

قياس جودة " ونية كأداة لرسالة ماجستير بعنوان أضع بين أيديكم قائمة رصد لقياس جودة جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم المساقات االلكتر    

، والتي هي متطلب إلنهاء برنامج "جانبي التصميم التعليمي والتكنولوجيا في تصميم أحد برامج الدبلوم المهني االلكتروني لتطوير المشاريع في جامعة بيت لحم

  . ماجستير التربية في جامعة بيرزيت

. صص الجزء األول للمعلومات الخاصة بالمساق وبالمختص الذي سيقوم بتقويم المساق حسب الفقرات المدرجة في الجزء الثانيخ: تقسم األداة الى جزأين رئيسين 

  ).التكنولوجيا): ب(التصميم التعليمي، و): أ( (ويحوي الجزء الثاني على فقرات وزعت على قسمين هما 

  .علماً بأنها ستحفظ بسرية تامة، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطنرجو من حضرتكم تعبئة الجزأين حسب االرشادات المرفقة  

  وشكراً لتعاونكم،،،

  :اإلرشادات

 .الرجاء بدايةً تعبئة المعلومات الخاصة بحضرتكم في الجزء األول

 .مة األقربفي الجزء الثاني، يمكنكم اختيار الوصف األقرب لكل فقرة حسب ما ترونه في المساق؛ وذلك بوضع دائرة حول القي

  مي شنطي: الباحثة                                                                                                              

  جامعة بيرزيت  -ر التربية ماجستي                                                                                                                
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     الجزء األول ** 
  
 

اسم المختص الذي    اسم المساق
  قام بتقويم المساق 

 

الرابط 
االلكتروني 

  للمساق

البريد االلكتروني   
  الخاص به

    الھاتف  

   التاريخ    مكان العمل    
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  الجزء الثاني** 

مام البند، وإن وجدت أرجو قراءة المعيار واالعتبار لكل بند من البنود الواردة أدناه وتقويمه بناء على خبرتك بوضع دائرة حول القيمة في العمود المناسب أ_ 

  .مالحظات إضافية يمكن تدوينها في العمود المخصص لذلك

أن المساق ال يوافق : 1قيمة المساق يوافق المعيار ولكن بشكل جزئي،  :2قيمة أن المساق يوافق ما في الفقرة من معيار، : 3قيمة : قيم الدرجات للفقرات تعني_ 

  .المعيار
  

  التصميم التعليمي) أ(جانب  

  :مجاالت الجانب

 تحليل الجانب التعليمي و الجهة المستهدفة •

 .حدة، والدرستصميم المساق، والو •

 .النشاطات واالستراتيجيات التعليمية •

  .التفاعل واالتصال •

 .المواد والمصادر •

 .استراتيجيات التقويم المناسبة والكافية •

 .مواد ومصادر التقويم •

  

كل إلى أي مدى يوافق ما في المساق   الرقم

  :معيار من المعايير اآلتية

يوافق   يوافق  اعتبارات

  جزئياً

  ال يوافق

  

  إضافيةمالحظات 

    1  2  3يمتلكون مهارات  الذينللطالب يختلف تصميم المساق الموّجه يعكس تصميم المساق فهماً واضحاً   1
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الحتياجات الجهة المستهدفة من 

  .الطلبة ومستواها

مهارات لئك الذين يمتلكون وّما إذا كان موّجهاً ألع بسيطةأساسية 

ت للمساق الموّجه للطلبة ذوي المهارايضاف ف ؛بمستوى عالٍ

أجزاء أصغر،  إلىيقسم المحتوى ومساعدات أكثر، البسيطة 

  .للمادة المكتوبةمن أو مساوٍ يستخدم التسجيل الصوتي بشكل أكبر و
أهداف المساق، والجهة المستهدفة،  والجدول : تشمل الخطة على  .تتوافر خطة للمساق  2

سة، الزمني للمساق وتسلسل المحتوى، والواجبات واألنشطة الرئي

والمواد المطلوبة، وسياسة وضع العالمات، والساعات المكتبية، 

  . وتاريخ آخر مراجعة للمساق
 

3  2  1    

ُينظّم المساق بتقسيمه إلى   3

 )Modules OR  Units(وحدات

   .)Lessons(ودروس

3  2  1    

) Overview(يشمل الوصف العام   4

للوحدة األهداف والنشاطات 

   .والمصادر الخاصة بها

3  2  1   

يحوي الوصف العام للدرس األهداف   5

  .والنشاطات والواجبات والتقويم

  

  

3  2  1    
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يتضمن تعليم المساق نشاطات تساعد   6

الطالب على االنخراط في التعلم 

  .النشط

لمن يحتاج من  التقويةللمعالجة أو  إضافيةوجد نشاطات تعلم ت

عند  وجد مصادر لمساعدة الطالبت ،الطالب أو يرغب في ذلك

أو مهارات أساسية للمفاهيم  ،الحاجة في الحصول على تفسيرات

يوفر المساق فرصة للطالب للتعلم حسب سرعته ، والصعبة جداً

، وبنية تتوافق والتوقعات ،مع وجود توجيهات واضحة ،الخاصة

 .والجدول الزمني المحدد من قبل المعلم وكذلك تتوافق

3  2  1   

النخراط يساعد المعلم الطالب على ا  7

في أنشطة تعلم تستوعب أنماط  تعلم 

  .وتفضيالت مختلفة

  

  

 ،أمثلة، دراسة حالة، محاكاة، بحث: قد تحوي نشاطات التعلم

نقاشات  ،رسومات ومرئيات ،نشاطات كتابة وقراءة متنوعة

  .النصوص المسجلة صوتياً ،الصور المستمرة ،ومختبرات

  
 

3  2  1   

يوفر المساق للطالب فرصاً   8

خراط في عمليات تفكير ذات لالن

مستويات عليا ومهارات التفكير 

النقدي والتفكير بطرق تتزايد في 

  .تعقيدها بشكل تدريجيٍ

استقصاء  ،أو التجربة والخبرة رإبداء اآلراء مع أدلة داعمة باالختبا

مهارات  ،مستويات عليا اذ العدد متنوع من األسئلة يتطلب تفكير

والتفكير في  الناقد،التفكير  ،خصيةمهارات بين شو توجيه الذات

نشاطات تتطلب تحديد المشكلة وتحليلها  ،األنظمة واالتصاالت بينها

 .وتطوير نماذج ذهنية ،تكوين اآلراء ،وحلها

3  2  1   
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يستطيع المعلم أن يكّيف  نشاطات   9

  . التعلم لتلبي  احتياجات الطلبة

أو في حالة وجود طالب ذوي إعاقات، أو طالب بمهارات 

  .مستويات محو أمية منخفضة، أو طالب موهوبين
 

3  2  1   

تتناسب مستويات القابلية للقراءة ولغة   10

الواجبات المكتوبة والمسائل 

الرياضية مع محتوى المساق ومع 

  .الطالب

  

  

  
 

3  2  1    

يوفر تصميم المساق فرصاً للتفاعل   11

المناسب بين الطالب والمعلم، ويشمل 

لمتكررة والمناسبة التغذية الراجعة ا

  .حول تقدم الطالب

شمل التغذية تقد  .المناسبباألسلوب  يتجاوب المعلم مع الطالب

حقائب ونقاشات، ، وتواصل عبر البريد االلكتروني: الراجعة

 إدارةتغذية راجعة باستخدام أدوات أنظمة وقد تستخدم  .تعليمية

ومكالمات صناديق التسليم، وامتحانات قصيرة،  مثل(  LMSالتعلم 

هاتفية، وعروض تقديمية عبر صفحة الويب، وتقارير منتظمة لتتبع 

  ). تقدم الطالب، وعالمات نهاية الفصل

3  2  1   

يوفر المساق فرصاً للتفاعل المناسب   12

بين الطالب والطالب وذلك من أجل 

  .إتقان التعلم وتطبيق المادة

  

 االلكتروني، للتعلم التعاوني من خالل البريدقد تتوافر فرص 

عروض تقديمية والنقاشات، والتقويم الشفوي، والدردشة الفورية، و

والمحاكاة، ونشاطات في المختبر، ومشاريع  ،عبر صفحة الويب

  .مثل المنتديات جماعية أخرى

3  2  1   
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يوفر المساق فرصاً للتفاعل مناسبة   13

بين الطالب والمحتوى من أجل إتقان 

  .وتطبيق المادة

يكون المساق قد ُصمم بحيث يسّهل ألقصى درجة ممكنة  يجب أن

من خالل أنشطة تفاعلية افتراضية  ب مع مصادر التعلمالتفاعل الط

منها مختبرات افتراضية، ومحاكاة، ودروس خصوصية بمساعدة 

  .الحاسوب

  
 

3  2  1   

مواد، روابط (تتوافر مصادر إضافية   14

  .إلغناء محتوى المساق) الكترونية
  
 

3  2  1   

أساليب تقويم الطالب موضوعة   15

  .بشكل واضح

ويشمل تعليمات  ،يوفر توقعات ومعايير واضحة للواجباتقد 

يحدد العالقة بين الواجبات الفردية  ،للمشاريع والواجبات المكتوبة

يوفر تعليمات مفصلة خطوة بخطوة قد وعالمة المساق النهائية، 

  .فية تسليم الواجباتفي كي إرشاداتيوفر قد لكل تمرين تقويمي، 

3  2  1    

    1  2  3 ،وتقويم األداء ،اختبار الكتروني أو مراقب: أدوات تقويمقد تشمل تشمل بنية المساق على طرق   16
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) 5-3(وإجراءات كافية تتراوح بين 

  .لتقويم إتقان الطالب للمادة

وتقويم شفوي، ودراسات حالة،  إيضاحية،وتجارب  ،ومشاريع

  .وحقائب تعليمية

   
يتم إعداد تقويم بشكل دوري ومستمر   17

للتأكد من استعداد كل طالب للدرس 

   .التالي

3  2  1   

تساعد إجراءات التقويم وأدواته في   18

جعل الطالب واعين لتقدمهم في 

  .الصف باستمرار وإلتقانهم للمحتوى

  

  

أو  ،تشمل واجبات فحص الذاتقد يوجد استراتيجيات قياس وتقويم 

تزويد الطالب بتغذية راجعة فورية  إلىتهدف واجبات عملية و

يلمح  أووتشمل ظهور نص يوضح الخطأ للطالب  أوتوماتيكية،

والسماح للطالب  ،نجازاتهمإ، ومشاركة الطالب في تقويم باإلجابة

  .التعلم إتقانتسليم الواجبات من أجل  بإعادة
 

3  2  1   

قيم العالمات التي تعطى للواجبات   19

أهميتها في تقويم  متوازنة كي تعكس

  .اإلتقان، وأهمية المحتوى الذي يقّوم

  3  2  1   
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سياسة وضع العالمات وتوزيعها   20

  .سهلة الفهم

  3  2  1    

  التكنولوجيا) ب(جانب  

  :مجاالت الجانب

 .هيكلية المساق •

 .واجهة المساق •

  .متطلبات التكنولوجيا •

 .إمكانية الوصول •

  .الدعم الفني •

ما في المساق  إلى أي مدى يوافق  الرقم

  :معيار من المعايير اآلتيةكل 

  اعتبارات

  
 

يوافق   يوافق

  جزئياً

ال 

  يوافق

  مالحظات إضافية

تسمح بنية المساق للمعلم أن يضيف   1

إلكترونياً محتوًى ونشاطات 

  .وتقويمات تزيد من فرص التعلم

  .في المساق نفسه ضافاتاإليسمح بعمل 

  

  

  
 

3  2  1    
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يستطيع الطالب  :توقعهايمكن متناسقة وللتنقل  اًطرق  .المساقيسهل التنقل ومتابعة   2

 .الحركة بين مساحات المساق بشكل منطقي وبسهولة

األيقونات لتوجيه الطالب واللون، وتستخدم الصور، 

ويترك انطباعاً  ،يبدو المساق متناسقاً .خالل المساق

 ،التعداد النقطيتناسق في النص، واأللوان، و(بذلك 

 ).لعناوينونوع خط ا

3  2  1   

يسمح المساق باستخدام اإلمكانيات   3

التي يوفرها الوسط اإللكتروني 

بأقصى درجة ويسمح بتوفير 

المصادر بأشكال أخرى مثل الفيديو 

   .واألقراص المدمجة

3  2  1   

يحدد المساق المتطلبات الالزم   4

توفيرها من برمجيات ومعدات 

  .ومتصفحات المواقع اإللكترونية

والبرامج  نظام التشغيل، وسرعة المعالج، يتحدد

وسرعة  اإلضافية لفتح نوع خاص من الملفات،

  .المناسبة االتصال

  
 

3  2  1   
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تتحدد المهارات الالزم توفرها سابقاً   5

  .لدى الطالب الستخدام التكنولوجيا

المعلومات الالزم معرفتها باالنترنت يصف المساق 

  .والتطبيقات والمهارات
 

3  2  1   

6  
  

يستفيد المساق من األدوات 

  .والبرمجيات المالئمة

، ومداخل البيانات يستخدم اآللة الحاسبة الراسمة،

الجداول االلكترونية، ومعالج النصوص، و ر،هالمجو

 .صوتيةالتسجيالت والبرامج العرض التقديمي، و

3  2  1   

يمكن للطالب الوصول للمصادر   7

) مواد، روابط الكترونية(اإلضافية 

   .هولةبس

3  2  1    

توفر الجهة التي تطرح المساق   8

المساعدة في جانب إدارة المساق 

  .والجانب التقني للمعلم وللمنسق

التي تطرح  الجهةأن  إلى إشارةتوجد في المساق 

مكتب لطلب المساعدة وتحديثات للمساق، المساق توفر 

  .لألسئلة الشائعة وإجابات ،الفنية، ومساعدة خاصة
 

3  2  1    

توفر الجهة التي تطرح المساق   9

برنامج تأهيلي للمساعدة في التعامل 

  .مع المساق

التي تطرح  الجهةأن  إلى إشارةتوجد في المساق 

المستخدم برنامج تدريب كاٍف لضمان فهم المساق توفر 

الجيدة في استخدام كل مساق، ويتواجد هذا  تهومعرف

 .مستخدمالبرنامج في الوقت والشكل الموافق الحتياج ال

3  2  1   


