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Abstract: This study aimed to identify the degree of using E-Learning websites by Jordanian universities’ student and its
relationship with the comprehensive quality standards from the perspective of quality representatives in these universities.
To achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive correlation method and developed two tools. The
first questionnaire examined the degree of using e-learning websites by Jordanian universities’ students and it consisted of
(15) items. Where the second questionnaire, which examined the degree of applying the comprehensive quality standards,
consisted of seven fields that covers (50) items. The validity and reliability of the two instruments were ascertained. The
study sample consisted of (177) quality representatives from sixteen private and public universities located in the central
district of the kingdom. The results of the study showed the following: The degree of using E-learning websites by Jordanian
universities’ students was moderate (M=3.53), The degree of implementing E-learning quality assurance standards was high
(M=3.71), and there is a positive correlation relationship with statistical significance at the level of significance (α=0.50)
between the degree of using E-learning websites by Jordanian universities’ students and the implementation of E-learning
quality assurance standards. The study recommended emphasizing the importance of applying quality standards as they
have a significant role in improving the degree of students' use of e-learning sites.
Keywords: Comprehensive Quality; E-learning; Universities’ Students; Quality representative.

درجة استخدام طلبة الجامعات الرد ية ملواقع التعليم اإللتترو ي وعالقتها بمعايير
الجودة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجودة فيها
أحمد رشيد بني عودة
كلية العلوم التربوية والنفسية || جامعة عمان العربية || ا ألدرنن أ
 هدفت الددراسة إلى التعرف على ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي وعالقتها بمعايير الجونة:املستخلص
 الولى: وطودرت أناتين، ولتحقيق هدف الددراسة استخدم الباحث املنهج املسحي االدرتباطي،الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها
 أما االستبا ة الثا ية بحثت في ندرجة تطبيق،) فقرة15(استبا ة بحثت في استخدام طلبة الجامعات ملواقع التعليم اإللتترو ي وتكو ت من
) فقرة50(  وتكو ت من،معايير الجونة الشاملة في مواقع التعليم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها
ا
) جامعة أدرن ية16( ممثال في الجونة الشاملة في
أ
)177(  وقد تم اختيادر، تم التأكد من صدقهما وثباتهما،موزعة على سبعة مجاالت درئيسة
 وقد أظهرت تائج الددراسة أن ندرجة استخدام الطلبة للمواقع التعلم اإللتترو ي جاءت،حكومية وخاصة واقعة في إقليم الوسط
 وأن ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة ملواقع التعليم اإللتترو ي جاءت مرتفعة،)5 من3.53( متوسطة إذ بلغ املتوسط الحسابي ككل
) بين ندرجة استخدامα ≤ 0.05(  وهناك عالقـة ادرتباطية إيجابية ذات ناللة إحصائية عند مستوى ناللة،)3.71( بمتوسط حسابي بلغ
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طلبة الجامعات ا ألدرن ية في مواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها أذ بلغ معامل االدرتباط
بينهما ) .(0.59أواستنانا للنتائج أوص ى الباحث بالتأكيد على أهمية تطبيق معايير الجونة الشاملة ملا لذلك من أهمية في تحسين ندرجة
استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي .أ
الكلمات املفتاحية :التعليم اإللتترو ي ،معايير الجونة الشاملة ،طلبة الجامعات .أ

املقدمة.

تلعب تتنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا
نودرا ا
مهما في جميع مناحي الحياة سواء لألفران أو املؤسسات بشكل
عام واملؤسسات التعليمية بشكل خاص ،فمنذ تطوير الشبتة العاملية وثودرة املعرفة ظهرت كثير من املؤسسات الي
تبنت استخدام التتنولوجيا في عملية االتصال التعليمي كونها سهلت عملية الحصول على املعلومات حيث تميزت
باملرو ة وقلة التكاليف عالوة على أنها غير مرتبطة بوقت ،حيث ظهرت بأشكال مختلفة كالتتاب اإللتترو ي
والجامعات االفتراضية ،واملتتبة اإللتترو ية ،والتعليم بواسطة اإل تر ت .لقد ظهر التعلم اإللتترو ي ،كنتيجة مباشرة
لدمج التتنولوجيا والتعليم كوسيلة قوية للتعلم خاصة باستخدام تقنيات اإل تر ت ،ع أالوة على ذلك أنت الهمية
التي ال يمتن إ كادرها للتعلم اإللتترو ي في التعليم إلى مو هائل في عدن نودرات وأ ظمة التعلم اإللتترو ي التي تقدم
أ ا
واعا مختلفة من الخدمات ،وبالتالي ،فإن تقييم أ ظمة التعلم اإللتترو ي أمر حيوي لضمان التعليم الناجح
واالستخدام الفعال والتأثيرات ا أإليجابية على املتعلمين .لقد حفز تطوير تتنولوجيا املعلومات على إنخال تحسينات في
مجاالت مختلفة مثل التمويل والعمال والصحة والتعليم .و تيجة لذلك ما التعليم بسرعة وحفز على تبني التعلم
اإللتترو ي ،كما أ ه جاء تيجة مباشرة لتكامل التعليم والتتنولوجيا ويعتبر وسيلة قوية للتعلم حيث أصبح التعلم
ا
سائدا في قطاع التعليم وتم اعتمانه على طاق واسع في التعليم العالي .كما أن التعلم اإللتترو ي توسع
اإللتترو ي
بسرعة مع مجموعة متنوعة من التقنيات والجهزة للوصول إلى موادرن التعلم ،مثل أجهزة الحاسوب املحمولة وأجهزة
الحاسوب والهواتف الذكية والجهزة اللوحية حيث أثرت التتنولوجيا بعمق في التعليم والتعلم وأساليب التددريس .أ
و ظرا لظهودر تتنولوجيا التعليم والتعلم وتغير االحتياجات التعليمية سواء أكا ت للطلبة أم للمجتمعات على
مدى العشرين سنة املاضية ،ووجون اهتمامات جديدة ومختلفة لدى الفران واستحداث أهداف للعملية التعليمية
وتفضيالت لنظم التعلم ،وفي ضوء التماس الحقائق والنتائج أصبح هناك حاجة ملحة لدمج التقنيات الحديثة و ظم
التعلم لتلبية متطلبات الجيل الرقمي على مستوى الفرن واملجتمعات والتحول لنظم التعلم اإللتترو ي (Wang,
2012).وقد تنبأ جيتس ( )B.Gatesفي التسعينات من القرن املاض ي لهمية نودر ظم املعلومات في درفع املقاييس
التعليمية في الجيال القانمة ،وبأنها ستكون قطة البداية حو تحقيق التعلم املستمر ،ويتغير نودر املعلم في هذه
َ
النظم بتعليم الطلبة كيفية الحصول على املعلومة فضال عن إعطائهم إياها مباشرة ،ويعد هذا هو واقع التعليم في
الفترة الزمنية الحديثة (حمد .)2012 ،عالوة على ذلك اتجهت ال ظادر في املنطقة العربية لنظم التعليم العالمي ،في
ضوء الزمة والخلل في ظام التعليم ،ولهمية التشف عن الخلل فيها ومواطن الضعف لفاعليتها في إلحداث التغيير
أوالتنمية املنشونة ،ولخصوصية اململتة ا ألدرن ية الهاشمية بأنها من البلدان النامية القائمة على املوادرن البشرية ،وآخر
التقييمات للتعليم العالي ا ألدرن ي فإن العديد من اإلمكا يات تم استحداثها وإضافتها مثل :سهولة الوصول لشبتة
اال تر ت ،توفر املجالت والتتب والتي تعتبر أفضل مما أتيح مقادر ة بالسنوات السابقة ،إال أ ه وبالرغم من توفر هذه
اإلمكا يات فإن مستويات استخدام واستثمادر الطلبة لها تعد متد ية وليست بالددرجة املتوقعة ،وذلك لعدة معوقات
أهمها عدم امتالكهم للمهادرات واملعادرف العملية التتنولوجية التي يتطلبها هذا العصر(طعيمة. )2009 ،لقد أضاف
التعليم اإللتترو ي ميزات عدة لنظم التعلم التي تم مالحظتها وندراستها خالل الجهون البحثية املشتركة بين املؤسسات
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التعليمية املحلية والعاملية ،والتي توصلت إلى أن التعليم اإللتترو ي أوجد سهولة للتواصل بين املعلم والطالب لم
تتن ملموسة في النظم التقليدية ،باإلضافة لسهولة الوصول ملحتوى التعلم نون التقيد بحدون الزمان واملكان،
وإتاحة املحتوى التعليمي بشكل نائم ،وتقليل العباء اإلنادرية على املعلم وسهولة تقييم الطالب واملعلم ،وغيرها من
الفوائد التي جعلت من التعليم اإللتترو ي من أهم التوجهات الحديثة في التعليم (الشامي والزاكي وأبو الغيط،
.)2014وبالتالي فإن ضمان وعية التعلم وجونته في التعليم اإللتترو ي في ضوء أهميته يعد من أهم التحديات،
ا
الذي يضمن توفير النوعية والجونة في برامج التعلم اإللتترو ي املطبقة بمؤسسات التعليم ،باعتبادر الجونة شرطا
ّا
ّا
عامليا (عفيفي والعمري وزيدان .)2016 ،وتعد تحقيق الجونة في التعليم
أساسيا تتطلع لتحقيقه مؤسسات التعليم
ا
ا
ا
من أهم املفاهيم واملعايير التي القت اهتماما كبيرا وواسعا ظرا لهمية التعليم لتحقيق التنمية البشرية والتقدم
والتطودر في املجاالت املختلفة ،فالعملية التعليمية هي املحدن الرئيس في تأهيل أجيال املستقبل التي يجب أن تمتلك
ا
عامليا ،لذلك
أ
قددرات التتيف واالبتكادر والتجدن واإل تاج واالكتساب للمعرفة بمعدالت تجعلها على قددر من املنافسة
فتجويد التعليم يعد دركيزة أساسية تسعى الدول لتحقيقها؛ وتعد اململتة ا ألدرن ية الهاشمية من منظومة الدول التي
تسعى لتحقيق الجونة في ظمها التربوية ومدخالتها وعملياتها ومخرجاتها في ضوء معايير علمية وعملية ،وتحقيق
مرو ة ووضوح درؤية ومتابعة وتقويم في ضوء احتياجات سوق العمل ومتطلبات الجونة الشاملة وخط التنموية
املستقبلية ،وذلك من أجل اللحاق بالثقافات والحضادرات العاملية (سليم .)2015 ،أ
وقد أشادرت نادرسة عبد املعطي ( )2015إلى أثر تطبيق معايير الجونة على جميع أطراف العملية التعليمية،
ا
مثل املعلم والطالب واإلنادرة وغيرها ،فقد أثبتت أن تطبيق معايير الجونة جعلت كل من هذه الطراف يمادرس أنوادرا
مختلفة ،فالطالب يمادرس أنوا ادرا كمستتشف وكباحث ،وجعلت نودر املعلم يتمثل بدودر ّ
امليسر واملوجه واملنظم
للعملية التعليمية ،وأصبحت البيئة التعليمية أكثر دراحة ومدعمة بتقنيات مختلفة ،وقد حققت املؤسسات التعليمية
التي التزمت بمعايير الجونة الطليعة بجدادرتها مقادر ة مع قريناتها من املؤسسات التعليمية الخرى.
إن تزايد االهتمام بالتقنيات الحديثة الدرتباطها بحاجات املجتمعات ،و تيجة تطودرات علمية سريعة في تقنية
ا
ا
املعلومات واالتصال في السنوات املاضية ،جعل ا تشادرها وتطبيقاتها أمرا مألوفا في العديد من مجاالت الحياة اليومية
لإل سان املعاصر ومنها مجال التعليم (عبد العزيز ،)2013 ،فكان إحدى أبرز التغيرات التي نخلت على ميدان التعليم
هي " التعلم اإللتترو ي" الذي يعد من أهم املجاالت في تتنولوجيا التعليم ،ويتطلب إعدانها إعدان جيد من حيث
تصميمها وتطويرها وفق معايير محدنة لضمان فاعلية توظيفها ،وتتيح بيئات التعليم اإللتترو ية الحديثة العديد من
التطبيقات ضمن التقنيات الحديثة التي غدت إحدى الضرودرات امللحة في التعليم ،خاصة ملا يتمتع به من مميزات
تجعلها خيادر اقتصاني مقادر ة بما يتم تقديمه من خدمات أخرىأ ،فكا ت هذه التقنية اتجاه جديد من االتجاهات
التعليمية التي تسعى جميع الدول لتطبيقها(الحمدي .)2012 ،أ
وباملثل فقد حرصت املؤسسات والجامعات ا ألدرن ية على أن يكون التعليم اإللتترو ي أيضا جزءا اساسيا بل
ومصددرا قويا من منظومتها التعليمية إلثراء وايصال املوان التعليمية ،وترتتز الجامعات بدودرها وكجزء درئيس ي من
فلسفتها على توظيف التعليم اإللتترو ي ،حيث تعمل توظيف الوسائل املالئمة والقددرات االساسية التي تحتاجها
لدمج التتنولوجيا في العملية التعليمية ،كما وقام العديد من الجامعات برفع كفاءة كواندرها في هذا املجال من خالل
اتاحة الوسائل التددريبية والدودرات الضرودرية لصقل معادرفهم وتأهيلهم على الصعيد التتنولوجي ،وال سيما في
استقطاب كل التفاءات املؤهلة في هذا املجال حيث كا ت املهادرة والقددرة على التعليم من خالل التتنولوجيا احد
اهم املعايير االساسية والضرودرية للقبولأ ،وكل ذلك من أجل اعدان جيل قاندر على مواكبة هذه التغيرات والتطودرات
السريعة في جميع مناحي الحياة وتحدياتها االجتماعية واالقتصانية والتربوية والتعليمية واملهنية .من هنا قام الباحث
بني عودة
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بددراسة لتحديد استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعلم اإللتترو ي وعالقتها بمعايير الجونة الشاملة من
وجهة ظر ممثلي الجونة فيها .أ
مشكلة الدراسة:
لقد ظهر التعليم اإللتترو ي ،كنتيجة مباشرة لدمج تتنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم ،وبالذات
مع ظهودر أ ظمة ومنصات وأنوات إلتترو ية تتميز بالحداثة وسهولة االستخدام واملرو ة ،المر الذي شجع الجامعات
لتقديم مقردراتها عبر تلك ال ظمة من خالل مواقعها الشبتية ،كما اذانت الخدمات املقدمة للمددرس والطالب من
خالل أ ظمة إنادرة التعلم ،وبذلك فقد تقويم أ ظمة التعليم اإللتترو ي أمر حيوي لضمان االستخدام الفعال لها
ولتأثيراتها املختلفة على املنظومة التعليمي ،ومن جا ب آخر فإن محدنات الرضا امللموس للتعليم اإللتترو ي يتمثل في
جونة النظام التقني ،وجونة املعلومات ،وجونة الخدمة ،وجونة ظام الدعم ،وجونة املتعلم ،وجونة املعلم،
والفائدة املتصودرة .وفي ضوء ما سبق ،فإن معايير الجونة وضعت ملحاكاة الواقع الحالي إلبراز قاط القوة والقصودر
في عملية التعليم اإللتترو ي التي تتطلبها تلك املواقع التعليمية ،من هنا فإن مشكلة الددراسة تتمثل في الوقوف على
ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي وعالقتها بمعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر
ممثلي الجونة فيها .أ
أسئلة الدراسة:
تتحدن مشكلة الددراسة في السئلة التالية :أ
 -1ما ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألأدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها؟ أ
 -2ما ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة في مواقع التعليم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر
ممثلي الجونة فيها؟ أ
 -3هل توجد عالقة ادرتباطية ذات ناللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين ندرجة استخدام طلبة
الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها؟ أ
أهداف الدراسة:
تهدف الددراسة إلى تحقيق ا ألهداف التالية :أ
 .1الوقوف على ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعلم اإللتترو ي من وجهة ظر ممثلي الجونة
فيها؟ أ
 .2تحديد ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة في مواقع التعلم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر
ممثلي الجونة فيها؟ أ
 .3التشف عن العالقة االدرتباطية بين ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعلم اإللتترو ي ومعاير
الجونة الشاملة أ
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الددراسة بالنقاط التالية:
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-

-

-

-

ا
تمثل الددراسة أهمية خاصة ظرا لتناولها الجونة الشاملة كموضوع درئيس ،وتبرز أهمية الجونة الشاملة
باعتبادرها الرقيب ل ظمة التعليم والتي تتضمن قاعدة أساسية ومعرفية شاملة لجميع التغيرات واالستحداث
العالمي واملحلي ل أأل ظمة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات مخرجات التعليم على املستوى العالمي.
قد تلقي الددراسة الضوء على جملة معايير الجونة الشاملة التي تقردرها هيئة اعتمان مؤسسات التعليم العالي
في اململتة ا ألدرن ية الهاشمية فيما يتعلق بالتعليم اإللتترو ي ومقردراته ،التي تتحدن بها فاعلية وجونة برامج
التعليم والتي تعد املرجع الرسمي ،والساس للمؤسسات التعليم العالي في اململتة ا ألدرن ية الهاشمية من خالل
توصيات الددراسة.
من شأن هذه الددراسة التأكيد والتثبيت على أهمية غرس مفهوم الجونة الشاملة وتطبيق معاييرها بهدف
تحسين استخدام مواقع التعليم اإللتترو ي في كافة جامعات اململتة ا ألدرن ية الهاشمية من خالل توصيات
الددراسة.
قد تفيد الددراسة بجا بها النظري الباحثين والطلبة واملهتمين بهذا املجال ،وانادرات الجامعات وممثلي الجونة
بجا بها العملي التخاذ قرادرات والخذ بالتوصيات ومعالجة الفجوات في هذا املجال.

حدود الدراسة:
 الحد املوضوعي :مواقع التعليم اإللتترو ي وعالقتها بالجونة الشاملة.
 الحد البشري :ممثلي الجونة في الجامعات ا ألدرن ية.
 الحد املكا ي :الجامعات ا ألدرن ية املعترف فيها بوازدرة التعليم العالي في محافظات الوسط (عمان ،البلقاء،
الزدرقاء).
 الحد الزما ي :تمثل بالفترة الزمنية لعام .2018 -2017
التعريفات اإلجرائية:
ً
إجرائيا بأ ه أ موذج التعلم املعتمد على احتياجات الطالب والتي
 التعلم اإللتترو ي :يعرف التعلم اإللتترو يمن خالله يستخدم تقنيات املعلومات واالتصال املتوفرة والقائمة على شبتة اإل تر ت ،والتي من خاللها يستطيع
الطالب وعضو هيئة التددريس بالجامعات ا ألدرن ية الدخول بشكل متزامن أو غير متزامن للمحتوى اإللتترو ي،
وإنادرته حسب الصالحيات سواء أكان الدخول من ناخل الجامعة أم من خادرجها من خالل البوابة اإللتترو ية
ملوقع الجامعة ،الذي من شأ ه تعزيز وتحسين عملية التعليم والتعلم في أي وقت أو أي مكان بشكل مرن وسهل؛
وستقاس من خالل استجابة أفران عينة الددراسة على أناة الددراسة التي اعدت لهذا الغرض .أ
ً
إجرائيا :بانها مجموعة من العبادرات املؤشرات التي
 مواقع التعلم اإللتترو ي :تعرف معايير الجودة الشاملةتحديدها من قبل مؤسسات اعتمان جونة التعليم العالي في اململتة ا ألدرن ية الهاشمية ،والتي تتعلق بأ ظمة
التعلم اإللتترو ي أوأهدافه وإنادرته وتصميمه ومصاندره املالية ومحتوى املقردرات واستخدامه والتي تقردرت بتسعة
معايير ،التي تحتم ظم التعلم اإللتترو ي بما يتوافق مع متطلبات الجونة في التعليم العالي ،وستقاس من خالل
استجابات أفران عينة الددراسة عن أناة الددراسة التي اعدت لهذا الغرض .أ
 ممثلي الجودة في الجامعات :هم الفران املسؤولين عن متابعة تطبيق معايير الجونة الشاملة في الكلياتالجامعية .أ

بني عودة

()32

درجة استخدام طلبة الجامعات األردنية لمواقع التعليم االلكتروني
وعالقتها بمعايير الجودة الشاملة

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد السابع عشر ــ مايو 2021م

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ً
أول -اإلطار النظري /التعليم اإللتترو ي:
 -1مفهوم التعليم اإللتترو ي:
وهو "استخدام وتوظيف أساليب وتقنيات املعلومات واالتصال بهدف إيصال املعلومة ،بوجون فاصل بين
ا
ا
املعلم والطالب مكا يا أو زمنيا أو كالهما بهدف تحسين تجربة التعلم للمتعلم وأناءه "(Kattoua and Al-Lozi and
 Alrowwad, 2016, 756).أ
كما عرفه الشهري وعبيد ( )2015 ،11بأ ه " هي عبادرة عن املنصة التي تتيح عرض املحتويات التعليمية
ا
بطرق إلتترو ية وتسمح بإنادرتها بدءا في املقردر فسه ومروأ أدرا ببعض املحتويات التفاعلية وتقييم الطلبة ".أ
وعرف التعليم اإللتترو ي ايضا بأ ه " إحدى أشكال بيئات التعليم التي تتجاوز الحدون املكا ية والزما ية
لتقديم الخدمات التعليمية ،وتعتمد هذه البيئة بشكل أساس ي على شبكات اإل تر ت " (حمدي .)2016 ،21 ،أ
 -2أهمية التعليم اإللتترو ي:
منذ شأة التعليم اإللتترو ي وآلياته التي تتصل بالثودرة املعلوماتية واإل تر ت تم إنخال هذه التقنية في
التعليم لحل مشاكل التعليم التقليدي ،وذلك باستخدام بيئة التعليم اإللتترو ية من خالل إمكا يات تقنية
املعلومات واالتصال التي تعمل على بناء العمليات التعليمية املختلفة وإنادرتها ا ملالئمة بيئات التعليم اإللتترو ية
وتقويمها ،فيتم استخدام أنوات وحزم برمجية تم تطويرها خصيصا مثل أ ظمة التعليم اإللتترو ي )،point Shair
( Board Black) ،Moodleقروا ي .)2011باإلضافة الى تحويل مهمة املعلم إلى موجه يقوم بتسهيل التعلم وايجان
صف ندراس ي خال من الجددران واالستعاضة عنه بصف افتراض ي) ) classes Virtualوبالتالي تأتي أهمية التعليم
اإللتترو ي بتوفير ثقافة جديدة ترتتز على املعرفة و ظرية التعليم البنائي ،وتتيح التعليم لشريحة كبيرة من املجتمع
في أي وقت وأي مكان ،وتعمل كذلك على تنمية عملية التفتير واثرائها ،باإلضافة إلى أنها تسهم في خفض التكاليف
التعليمية وتعزز استقاللية املتعلمين وتؤكد على أسلوب التعليم الذاتي (السفيا ي .)2008 ،وأضاف الشمري ()2007
أن أهمية التعليم اإللتترو ي تتمن في تعزيز االتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة واملعلمين ،وسهولة الوصول
إلى املعلومات واملوادرن التعليمية وكذلك تالئم أساليب التعليم الحديثة ،التي تحث على التعليم الذاتي وتوفر املناهج
بصودرة تفاعلية وسهولة وتعدن ا طرق تقييم بالحصول على املعلومات بسهولة وسرعة عالوة على مراعاة الفروق
الفرنية بين الطالب وسهولة إ شاء املحتوى التعليمي وال شطة .وكما يرى محمون ( )2012بأن التعليم اإللتترو ي
يجعل عملية التعلم أكثر سه أولة ،بمعنى يقلل من صعوبات االتصال اللغوي بين املتعلم واملعلم ،ويحقق التفاعل
والتعاون بين املتعلمين من خالل تبانل الخبرات واملشادركة في املعرفة ،بينما يرى سالم ( )2004أن ما يميز التعليم
اإللتترو ي هو إتاحة الفرصة للمتعلم التحتم في تعلمه من خالل التفاعل مع بيئات التعلم الرقمية ،فهو يسهم في
تنمية التفتير وإتاحة الفرصة للمتعلمين باالعتمان على أ فسهم .ويسهم في تنمية التفتير والقددرات اإلبداعية للمتعلم،
ويزيد من شاط الطلبة في تعلم املانة التعليمية ألنه يعتمد على طريقة حل املشتالت ،إذ يقدم املحتوى التعليمي
بطرق متن أوعة من مقاطع فيديو ودرسومات ،وكتب إلتترو ية وغيرها ،ويسهل حرية التواصل مع املعلم في أي وقت عن
طريق وسائل مختلفة مثل البريد اإللتترو ي(شحاته (2009 ،ويرى الباحث أن هذه السمات،أواملزايا التي يتصف بها
التعليم اإللتترو ي تتفق مع التعليم التقليدي في الهدف من خالل عملية التعليم ويختلف معه في الطريقة املتبعة
لتحقيق ذلك الهدف ،ويتمثل هدف النوعين من التعليم في الحصول على مخرجات تتميز باملعرفة املتقدمة وقاندرة
على مواكبة متطلبات العصر درغم أن للتعليم اإللتترو ي مزايا إ أال أن له سلبيات تحد من فعاليته أو تعيق استخدامه
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ومنها ما ذكر سالم( )2004يحتاج التعليم اإللتترو ي إلى إ شاء بنية تحتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال
باإل تر ت ،ويتطلب تددريب متثف لعضاء هيئة التددريس والطلبة على استخدام التقنيات الحديثة قبل بداية تنفيد
التعليم اإللتترو ي ،كما يحتاج إلى أعضاء هيئة تددريس ذوي تأهيل عال للتعامل مع املستحدثات التتنولوجية
املستخدمة في هذا النوع من التعليم ،وإلى متخصصين في إعدان وتصميم البرمجيات التعليمية ،وكما يفتقر التعليم
اإللتترو ي إلى التواجد اإل سا ي والعالقات اإل سا ية بين أعضاء هيئة التددريس والطلبة ،والطلبة مع بعضهم
البعض ،وقد يك أون التركيز الكبر للتعليم اإللتترو ي على الجا ب املعرفي أكثر من االهتمام بالجا ب املهادري والجا ب
الوجدا ي ،كما يركز التعليم اإللتترو ي على كل الحواس بل على حاستي السمع والبصر فق نون بقسة الحواس.
وعدم وضوح ال ظمة والطرق والساليب التي يتم فيها التعليم اإللتترو ي بشكل واضح ،وعدم البت في قضية
الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم اإللتترو ي في الجامعات ،إذ أن التركيز على التعليم اإللتترو ي يضعف مهادرات
التتابة واإلمالء لدى الطلبة ،وأن التعامل مع الجهزة وطول الجلوس أمام الحاسب اآللي قد يكون له تأثيرات سلبية
على صحة الطلبة (املوس ى .)2008 ،أ
 -3ظام إدارة التعليم اإللتترو ي ( )LMSفي الجامعات الرد ية
يعد ظام مونل ( )Moodleمن أكثر أ ظمة التعليم اإللتترو ي ا تشادر ،ويرجع ظهودره إلى عالم الحاسوب
مادرتن نوجيماس ( )Dougimas Martinحيث قام بتطوير أول إصدادر لنظام مونل عام ( )2002ويدعم هذا النظام 70
لغة من ضمنها اللغة العربية )Touati, 2016( .وقد صمم هذا النظام باستخدام لغة خاصة ببرمجة تطبيقات
وصفحات اإل تر ت ،كما ويدعم املعيادر العالمي لتصميم املقردرات اإللتترو ية ( .)SCORMتستخدم الجامعات ا ألدرن ية
املعنية ظام إنادرة التعليم اإللتترو ي ( )Moodleالذي يهدف إلى إنادرة مقردرات إلتترو ية؛ حيث يشمل قائمة
باملساقات التي سجلها الطلبة ،وقائمة بأسمائهم في كل مساق .ويقدم استراتيجية جديدة في تعلم الطلبة ،ويوفر
ا
ا
للمتعلمين فرصا ليكو وا أكثر تحفيزا ومشادركة في عملية التعلم .إضافة إلى أ ه يسمح بتنفيذ ال شطة التعليمية في
وقت حقيقي متزامن مثل غرف الددرنشة )Tawalbeh, 2018( .كما ويسمح هذا النظام بالتواصل مع املشادركين
اآلخرين ،واملساهمة في إ شاء املحتوى التعليمي .ويمتن هذا النظام املددرسون من إنادرة االختبادرات ودرصد الددرجات،
والتحقق من تقديم الطلبة للواجبات ،وتتبع أناء املتعلم وإصدادر التقادرير .وهناك كثير من الخدمات التي يوفرها ظام
( )Moodleفي العملية التعليمية كالتقييم عن طريق توفير أساليب متنوعة إلعدان االختبادرات النهائية والقصيرة؛ مثل
ا
اختبادرات االختيادر من متعدن ،واملقالي ،والصح والخطأ ،واإلجابة القصيرة ،وتصحيحها إلتترو يا .كما يمتن تقديم
الواجبات واملهمات من خالل تفعيل صندوق الواجبات ،وتقييد ذلك بوقت معين للتسليم .ويمتن للمددرس استخدام
خيادر "إدرسال اإلخطادرات" أو اإلشعادرات لتنبيه الطلبة بتادريخ استحقاق الواجبات املطلوبة .ويسمح بإ شاء االستبا ات؛
ّ
لجمع التعليقات حول درأي املتعلمين في موضوع معين .كما يمتن املددرسين والطلبة من التواصل والتفاعل والتعاون
ّ
معا ا بطريقة متزامنة أو بطريقة غير متزامنة .ويمتن هذا النظام املددرسين من إ شاء املحتوى التعليمي للمقردر
ّ
ا
وتحميله؛ حيث يوفر واجهة سهلة االستخدام لتعلم املحتوى .فيمتن عرض املق أردر وما يتضمنه من واجبات
ّ
ا
واختبادرات ،ووسائط متعدنة ،ومستندات ،وملفات  PDFمجدوال حسب السابيع الددراسية للفصل الددراس ي .ويمتن
تزويد الطلبة بروابط ذات صلة بالواجبات املطلوبة أو مصاندر تعلم معينة (العمريأ .)2020 ،أ
ً
ثا يا -الجودة الشاملة:
أ
أ
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 -1مفهوم الجودة الشاملة:
تعد الجونة الشاملة إحدى املفاهيم اإلنادرية الحديثة التي تعمل على تحسين وتطوير الناء اإلنادري
ي أن تقوم اإلنادرات بمراعاة تطبيق الجونة الشاملة في
واملؤسس ي بصودرة مستمرة ،لذلك أصبح من الضرودر أ
ُ
ا
ممادرساتها اإلنادرية خاصة مؤسسات التعليم ،الذي شهد اهتماما كبيرا في نول العالم وعلى كافة املستويات ،ملا له من
أهمية من نودر أساس ي في تطودر املجتمع والنهوض به ملواكبة حاجات الفران عن طريق إعدان القيانات للمستقبل
(السوسريأ .)2013 ،والجونة في التعلم العالي هو مفهوم يتضمن أبعان النظام التعليمي بكافة وظائفه وأ شطته بما
الددراسية ،والبرامج التعليمية والبحوث التعليمية والطلبة واملبا ي واملرفقات وتوفير الخدمات للمجتمع
يشمل املناهج أ
املحلي والتعليم الذاتي ،فاهتمت مؤسسات التعليم العالي بتبني مفاهيم الجونة الشاملة وتطبيقها ملا لذلك من آثادر
إيجابية على التعليم،أفهي تعمل على تحسين املنتج التعليمي واملخرجات التعليمية بشكل مستمر،أباإلضافة إلى درفع
كفاءة العاملين بها مما يتيح للخريجين الحصول على املعادرف الساسية التي تؤهلهم إلى التنافس في كافة املجاالت
العملية بفاعلية وكفاءة .وقد اعتمدت الجونة الشاملة على توفير ما تحتاجه مؤسسات التعليم العالي من أساليب
وأنوات لتمتنها من تحقيق النتائج املنشونة (العضاض ي .)2012 ،وعليه فإن الجونة تعد ضرودرة ملحة وليست إضافة
امتيازيه تسعى لتحقيقها املؤسسات التعليمية والتي من خاللها تهدف املؤسسة التعليمية تحسين وعية التعلم
واالدرتقاء بمستوى أنائها في عصر املعرفة وزمن املفترين (العبيدي .)2009 ،وتعرف الجونة الشاملة في التعليم كما
تعرفها بأنها مقياس يدل على مستوى جاح الفرص التعليمية املقدمة من قبل املؤسسة التعليمية لطلبتها في
مساعدتهم على اكتساب الددرجات العلمية املرغوب فيها من خالل توفير أساليب وتقنيات تددريس مناسبة ّ
وفعالة
وأساليب التقييم وفرص تعليمية (صبريأ.)2009 ،
 -2الجودة التعلمية:
هو "مفهوم متعدن البعان يشمل أطراف العملية التعليمية وأ شطتها من مثل املناهج والبرامج والبحوث
واملبا ي واملرافق وتوفير الخدمات وغيرها ،والتي يرتتز عليها بجونة أناة املؤسسة وصحة إجراءاتها وتوافق مخرجاتها،
ا
ا
مقادر ة باملعايير التي اعترف بها نوليا"(عبد املعطي .)10 ،2015 ،معايير الجونة الشاملةَ :هو "مصطلح عالمي لعملية
نائمة ومستمرة تهدف لتقييم ومراقبة وتأمين وإصالح أو تطوير جونة برامج أ ظمة التعليم العالي أو مؤسسات
التعليم العالي ). (Vlachopoulos, 2016, 182
ا
ّ
وتعرف معايير الجونة الشاملة إجرائيا بأنها :مجموعة من العبادرات واملؤشرات التي تم تحديدها من قبل
مؤسسات اعتمان جونة التعليم العالي في اململتة ا ألدرن ية الهاشمية ،والتي تتعلق بأ ظمة التعلم اإللتترو ي أوأهدافه
وإنادرته وتصميمه ومصاندره املالية ومحتوى املقردرات واستخدامه والتي تقردرت بتسعة معايير ،التي تحتم ظم التعلم
اإللتترو ي بما يتوافق مع متطلبات الجونة في التعليم العالي ،وستقاس من خالل استجابات أفران عينة الددراسة عن
أناة الددراسة التي اعدت لهذا الغرض .أ
 -3معايير الجودة الشاملة:
وقد حدنت هيئة اعتمان مؤسسات التعليم العالي ا ألدرن ية ( )2017معايير الجونة في بيئات التعلم
اإللتترو ي ووضحتها كما يأتي :أ
ا
 .1املعيادر الولأ تناول كل من درؤية البر امج ودرسالته أوأهدافه والتخطيط له ،ظرا لهمية توضيح درسالة البر امج
التعليمي أوأهدافه الذي من خالله يتحدن نودره كبر امج متكامل مع البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم
العالي ،وتناولت التخطيط والفاعلية باعتبادرهما الحجر الساس لي بر امج تعليمي يهدف لتحقيق أهدافه
وتعتبر عملية التخطيط عملية مستمرة متجدنة تقوم على تائج التقييم .أ
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املعيادر الثا ي تناول املصاندر املالية للبر امج الذي يتحدن في ضوئها قددرة املؤسسة املالية على تبني وتدعم
وتطوير البر امج التعليمي واستيفاء احتياجاته الساسية.
املعيادر الثالث وقد تناول تصميم البر امج التعليمي الذي من خالله تعتس املؤسسة قددرتها على االحتفاظ
بآليات التي تواكب املستجدات التقنية والتعليمية.
املعيادر الرابع والذي يؤكد على قددرة املؤسسة التعليمية على إنادرة ظم التعليم اإللتترو ي ،ومدى فاعلية
هذه النظم اإلنادرية ،وجملة الخدمات املقدمة في برامج شؤون الطلبة .أ
أما املعيادر الخامس فقد اختص في باقة الخدمات املقدمة للطلبة في ضوء تحقيق أهداف البر امج وتلبية
متطلبات الطلبة .أ
أما املعيادر السانس فقد اختص بتوضيح أسس التي يجب أن تقوم عليها عمليات تصميم التددريس
ومخرجاته .أ
وقد تناول املعيادر السابع بنية التعليم اإللتترو ي بما يتضمن البنية التحتية الالزم لتطبيق التعليم
اإللتترو ي من خدمات وأسس ،التي من شأنها تسهيل تنفيذ تطبيق برامج التعليم اإللتترو ي بما يتوافق مع
أهدافه .أ
وتناول املعيادر الثامن إتاحة االستخدام وإنادرة التعلم بما يتضمن توفير قنوات االتصال الصحيحة للوصول
للمحتوى وتوفير أناة للتعلم النشط.
مخرجات
املعيادر التاسع تقييم خبرات التعلم الذي يبحث في ظم تطوير برامج التعلم بما يتوافق مع تحسين أ
التعلم من وجهة ظر مستخدميها.

ً
ثا يا -الدراسات السابقة:
باالعتمان على مراجعة الباحث لألنب النظري والددراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الددراسة ،استرشد
منها لوجون عدة ندراسات سابقة ذات عالقة بموضوع ندراسته عربية وأجنبية وقد درتبها الباحث من الحدث لألقدم .أ
 أجرى Al-Fraihatالفريحات وآخرون ( )2020ندراسة هدفت إلى التعرف على العوامل التي تؤخذ في عين االعتبادرعند لتقييم جاح ظام التعليم اإللتترو ي وملعرفة العوامل التي تؤثر في جاحه وقد استخدمت الددراسة املنهج
ا
ا
شامال متعدن البعان لتقييم جاح التعليم اإللتترو ي ا
التجريبي .طودر الباحثون
بناء على مراجعة متثفة
موذجا
لألنبيات وتحليل لدربعة مناهج لتقييم جاح التعليم اإللتترو ي وهي موذج جاح أ ظمة معلومات نيلون
وماكلين ،موذج قبول التتنولوجيا ( )TAMو ماذج درضا املستخدم و ماذج جونة التعليم اإللتترو ي .اشتملت
أناة الددراسة على جوا ب الجونة ،والعوامل االجتماعية ،والقبول ،والفائدة ،والرضا ،وفوائد استخدام أ ظمة
ا
التعليم اإللتترو ي .تم فحص سبعة أ واع من عوامل الجونة تجريبيا ،وهي جونة النظام الفني ،وجونة
املعلومات ،وجونة الخدمة ،وجونة النظام التعليمي ،وجونة ظام الدعم ،وجونة املتعلم ،وجونة املعلم حيث
تساهم كل هذه العوامل في تحديد عوامل جاح التعليم اإللتترو ي .وكما ندرس البحث العالقة بين جونة املتعلم
وجونة املعلم وجونة النظام التعليمي وجونة ظام الدعم وبين استخدام النظام والفائدة املتصودرة .وكشفت
الددراسة أن وجون ميزات االتصال والتفاعل وموان التقييم والتقويم وتنوع أساليب التعلم يؤثر بشكل إيجابي على
استخدام ظام التعليم اإللتترو ي ويساعد الطالب على اال خراط بشكل أكبر في تعلمهم .كشفت الددراسة أن
جونة املددرس لها تأثير كبير على تصودرات الرضا وفائدة النظام .تشير تائج هذه الددراسة إلى زيانة ال أوعي بين
الطالب حول فائدة وفوائد ظام التعليم اإللتترو ي لزيانة قابليته لالستخدام وشعبيته .تشير تائجنا إلى أن
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القضايا الداعمة في ظام التعليم اإللتترو ي لها تأثير هام وإيجابي على كل ما يلي :استخدام النظام ،والفائدة
املتصودرة ،والرضا امللحوظ لنظام التعلم اإللتترو ي .بالنظر إلى املوادرن واملعلومات املتنوعة املتاحة على اإل تر ت،
تشير هذه النتائج إلى أن أعضاء هيئة التددريس واإلنادريين يجب أن يقدموا معلومات كافية للطالب فيما يتعلق
بقواعد ولوائح اال تحال عند تقديم املهام .وأشادرت تائج هذه الددراسة الى ضرودرة تركيز الجامعات على تزويد
الطالب بمعلومات كافية وموجزة وواضحة ،ومنظمة باإلضافة إلى تحديث املحتوى با تظام أ
وهدفت دراسة الشریف ( )2020إلى قياس واقع اتجاهات طلبة الجامعة حو توظيف املنصات الرقمية في
التعليم؛ وقد اتبع البحث املنهج الوصفي ،واستخدم أناء للبحث وهي :مقياس االتجاهات حو توظيف املنصات
الرقمية في التعليم ،وقد بلغ عدن أفران عينة البحث ( )120من طلبة كلية التربية – في جامعة طيبة باملدينة
املنودرة ،وقد توصل البحث الحالي إلى عدة تائج من أهمها :وجون فروق ذات ناللة إحصائية تعزى لثر الجنس،
لصالح الذكودر ،وعدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية تعزى لثر مقر الددراسة ،وكذلك وجون فروق ذات ناللة
إحصائية تعزى لثر التفاعل بين الجنس ومقر الددراسة عند استجابة أفران عينة البحث على املحودر الول من
مقياس االتجاهات للبحث الحالي واملرتبط باستخدام تقنية املنصات الرقمية في التعليم الجامعي ،كما توصلت
تائج البحث كذلك إلى وجون فروق نالة وأخرى غير نالة إحصائيا بالنسبة للمحاودر الدربعة الخرى في مقياس
االتجاهات للبحث الحالي ،عند اعتبادر متغيري الجنس ومقر الددراسة والتفاعل بينهما .أ
وأجرى حسين زاده واخرون  )2019( Hosseinzadehندراسة هدفت إلى تحديد العوامل املؤثرة بالجونة في
التعليم اإللتترو ي في التعليم العالي ،واستخدمت الددراسة هج املقادر ة من خالل مراجعة الددراسات السابقة
واستخدم جدول تحليل الحالة واظهرت النتائج تسعة عوامل درئيسية تؤثر بجونة التعليم اإللتترو ي وهي
الخدمات اإلنادرية ومالية ،نعم طالبي ،إ تاج املحتوى إلتترو ي ،نعم الستاذ ،الدعم التنظيمي ،الدعم التعليمي
القائم على البحث ،البحث ،التقييم والتقويم ،وتتنولوجيا املعلومات واإلنادرة .وفي ندراسة أجراها Syed, Suhail
) and Al Reyaysa (2020بعنوان "أبعان ضمان الجونة ملؤسسات التعليم اإللتترو ي في نول الخليج" .هدفت
الددراسة إلى استتشاف أبعان ضمان الجونة في التعلم اإللتترو ي واختبادر الخصائص السيكو مترية لألبعان
الساسية .استخدم الباحثون املنهج النوعي من خالل تطبيق املنهجين االستقرائي واالستنتاجي ثم استخدموا
املنهج التمي عن طريق جمع البيا ات من العينة التي اشتملت على ( )275من كبادر الكانيميين والباحثين
واإلنادريين املرتبطين بمؤسسات التعليم اإللتترو ي في الكويت واإلمادرات العربية املتحدة واململتة العربية
السعونية .وأظهرت النتائج أن ضمان جونة التعليم اإللتترو ي يعتمد على أبعان متعدنة مثل االعتمان الكانيمي
والتقييم واملساءلة أ
وأجرى العجرمي ( )2019ندراسة هدفت إلى التشف عن واقع استخدام طلبة جامعة القص ى بغزة لتطبيقات
الجهزة الذكية في التعلم ،كما سعت الددراسة إلى معرفة أثر كل من متغيرات( :الكلية /املستوى الددراس ي /النوع
االجتماعي /معدل االستخدام) على ذلك .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الددراسة،
وتكو ت عينة الددراسة من ( )385طالب وطالبة من طلبة جامعة القص ى موزعين على خمس كليات ،وقد
ا
عشوائيا ،وصمم الباحث استبا ة كأناة للددراسة لجمع املعلومات ،وتكو ت من ( )50فقرة موزعة على
أ
اختيروا
ثالثة محاودرأ ،وتم تطبيقها في الفصل الددراس ي الولأ من العام  2017أ–  .2018وقد أظهرت تائج الددراسة أن
جميع محاودر أناة الددراسة جاءت بددرجة متوسطة ،فجاء محودر استخدام تطبيقات الجهزة الذكية في التعلم
بددرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.093كما بينت تائج الددراسة أن محودر أهمية استخدام تطبيقات
الجهزة الذكية في التعلم جاء كذلك بددرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.215كما جاءت معيقات
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استخدام تطبيقات الجهزة الذكية في التعلم بددرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.051وكذلك أظهرت
ا
النتائج عدم وجون فروق نالة إحصائيا عنـد املستوى ( )α = 0.05في جميع متغيرات الددراسة .أ
وهدفت دراسة عبد الفتاح ( )2019إلى معرفة ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية الخاصة للهواتف
الذكية في التعليم في ضوء معايير الجونة ،أواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،وقد أظهرت تائج
الددراسة أن ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية الخاصة للهواتف الذكية في التعليم جاءت بددرجة مرتفعة
في حين جاءت ندرجة توافر معايير الجونة في الجامعات ا ألدرن ية الخاصة جاءت بددرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج
وجون فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوى الدالة ) )α≤0.05في استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية الخاصة
لهواتفهم الذكية في التعليم تعزى ملتغير املؤهل العلمي)بكالودريوس ،ماجستير(وكا ت الفروقات لصالح طلبة
املاجستير ،أوعدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05في استخدام طلبة الجامعات
ا ألدرن ية الخاصة لهواتفهم الذكية في التعليم تعزى ملتغير الجنس .أ
وأجرى عفيفي والعمري وزيدان ( )2016ندراسة هدفت لتطوير معايير جونة التصميم التعليمي ملقردرات التعلم
اإللتترو ي ،من خالل التشف عن مجاالت جونة التصميم التعليمي ملقردرات التعليم اإللتترو ي ،والتي تتعلق
بمعايير أساليب تقويم جونة مقردرات التعليم اإللتترو ي بجامعة الدمام ،أظهرت تائج الددراسة تسع مجاالت
ا
لجونة التصميم التعليمي ملقردرات التعليم اإللتترو ي وتضمنت قائمة املعايير عشرة معايير عامة وعشرون معيادرا
ا
فرعيا والتي يتم اختبادرها واالستدالل بها من خالل ( )170مؤشر لتحقق هذه املعايير ،وقد تم تصميم استبا ة
بمقياس تددريجي لتقييم جونة التصميم التعليمي ملقردرات التعليم اإللتترو ي بجامعة الدمام .أ
وفي دراسة رسولي ورهبا يا وعطا ارن( )Rasoouli and Rahbania and Attaran ،2016هدفت للتشف عن
جاهزية طلبة املرحلة الجامعية العليا لتطبيق واستخدام أ ظمة التعليم اإللتترو ي ،والخذ بعين االعتبادر عالقتها
بمتغيرات ثا وية مثل (الددرجة العلمية والتخصص والجنس للطلبة) ،من خالل أناة االستبا ة كأناة للددراسة،
وتمثلت عينة الددراسة بثالث جامعات إيرا ية حكومية وشملت ( )347طالب وطالبة ،وتوصلت الددراسة الى وجون
عالقة بين جاهزية طلبة املرحلة الجامعية بمتغير املرحلة الجامعية حو تطبيق التعليم اإللتترو ي في حين أنها
ا
أظهرت عدم وجون عالقة بين جنس الطلبة والتخصص بجاهزية الطلبة لتطبيق التعليم اإللتترو ي ،وأيضا
أشادرت الددراسة بأن مستوى جاهزية الطلبة في هذه الجامعات يقددر بددرجة متوسطة.
واجرى أشرف ورهمان ) (Ashraf and Rehman, 2016ندراسة في أودروبا هدفت للتشف عن واقع التعليم
اإللتترو ي في املراحل الثا وية واملراحل التعليم العالي ،والتي من خاللها كان التركيز على ندراسة الجوا ب التالية
(التتيف ،والنوات ،والتحديات ،وتحليل النتائج بعد تطبيق التعليم اإللتترو ي ،والبيئة) حيث اعتمدت
الددراسة على مراجعة الددراسات السابقة الوادرنة واملنشودرة خالل السنوات الست املاضية ،ومراجعة النتائج التي
خرجت بها الددراسات وتحليل االسس واملناهج البحثية التي استخدمت في الددراسات البحثية السابقة ،وخرجت
الددراسة بأن معظم الددراسات تناولت التحديات التي تواجه استخدام التعليم اإللتترو ي في كال املرحلتين
باعتبادر أن التعليم اإللتترو ي من أعلى مراحل التعلم وتم تغطية هذا املحودر بشكل واسع وكبير،
أ
التعليميتين
ا
ا
واهتمت الددراسات أيضا بمعدل اعتمان التعليم اإللتترو ي ومخاطر استخدامه ،و اقشت أيضا مجموعة الحلول
املقترحة املتعلقة بهذه الجوا بّ ،
وبينت الددراسات فاعلية التعلم من خالل أ ظمة التعليم اإللتترو ي .أ
أما في دراسة ( (Vlachopoulos, 2016التي أجريت في جامعة قبرص الدولية فقد هدف من خاللها لتصميم
معايير جونة شاملة للتعليم اإللتترو ي بالتركيز على جوا ب تصميم بر امج التعليم اإللتترو ي ،واعتبرت هذه
الددراسة كجزء من مشروأع وضع معايير الجونة الشاملة ملؤسسات التعليم العالي في التعليم اإللتترو ي املمول
بني عودة
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-

من قبل جائزة الجامعات الدولية ،قامت الددراسة على توظيف كل ما هو متاح من ندراسات وأبحاث تحليلية
سابقة سواء أكا ت شاملة أو ثا وية للجوا ب التي تتعلق بمعايير الجونة الشاملة للتعليم اإللتترو ي ،وتمثلت
باستعراض وعي لهم املفرنات واملفاهيم والنهج املتعلقة بجونة التعليم اإللتترو ي .خرجت الددراسة بوضع
خريطة مرجعية من شأنها توضيح الرؤى وتوجيه الجهون البحثية في املستقبل التي من املمتن االستنان إليها في
تحليل متطلبات الجونة الشاملة ومدى تطبيقها في أ ظمة التعلم اإللتترو ي .أ
ً
وأخيرا قدم العمري ( )2015نادرسة هدفت للتشف عن السباب املفسرة المتناع أعضاء هيئة التددريس
الستخدام واستغالل منظومة التعليم اإللتترو ي ،ومن خالل التشف عنها يمتن وضع جملة من الحلول
واملقترحات أو التدابير واإلجراءات بما يتناسب مع مخرجات الددراسة لتحسين وزيانة توجه أعضاء هيئة التددريس
حو التعلم اإللتترو ي ،واستخدمت االستبا ة كأناة للددراسة ،ووزعت االستبا ة على عينة مكو ة من ()200
عضو هيئة تددريس في كليات جامعة اليرموك للفصل الددراس ي الولأ ،خرجت الددراسة بوجون عدة معيقات تحول
نون استخدام أعضاء هيئة التددريس ملنظومة التعليم اإللتترو ي والتي تضمنت فقرة البنية التحتية التي تدعم
استخدام املنظومة اإللتترو ية ،و قص املهادرات باستخدام املنظومة لدى الطلبة ،باإلضافة لثقل العبء
التددريس ي الذي يتواله عضو هيئة التددريس في كليات جامعة اليرموك .أ

التعقيب على الراسات السابقة:
من خالل استعراض الددراسات السابقة الحظ الباحث أن هذه الددراسات قد تناولت بعض محاودر الددراسة
الحالية ،قام الباحث بالرجوع لتلك الددراسات إلثراء اإلطادر النظري وفي التعقيب عن النتائج التي كشفت عتها
الددراسة .جد أن بعض الراسات السابقة تناولت واقع استخدام طلبة الجامعات للتعليم اإللتترو ي العجرمي
( )2019و) .(Ashraf and Rehman, 2016أ
بعض الددراسات تناولت العوامل املؤثرة في الجونة الشاملة ومعايير الجونة للتعليم اإللتترو ي
( (Hosseinzadeh et al, 2019) (Vlachopoulos, 2016و) .(Syed, Suhail and Al Reyaysa, 2020أما الددراسات
الخرى بحثت في أبعان ضمان الجونة ملؤسسات التعليم اإللتترو ي ،في بحثت الددراسة الحالية في ندرجة استخدام
طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي وعالقتها بمعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها،
التقت هذه الددراسة مع ندراسة العجرمي ( )2019في أن ندرجة استخدام الطلبة للتعليم اإللتترو ي كا ت متوسطة،
وكذلك مع ندراسة فريحات بالنسبة للجونة الشاملة والعوامل املؤثرة فيها .كما اختلفت مع ندراسة بشائر عبد الفتاح
( )2019من حيث أن ندرجة استخدام طلبة الجامعات للتعليم اإللتترو ي جاءت مرتفعة .في حين تميزت هذه الددراسة
عن باقي الددراسات من خالل عمل عالقة ادرتباطية إيجابية بين ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع
التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة .أ

 -3منهج الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
ا
ا
اتخذت الددراسة الحالية من املنهج الوصفي املسحي منهجا درئيسا لتقوم عليه ،حيث أن املنهج الوصفي
ا
ا
وعيا ،وتعد
أ
املسحي يوصف الظاهرة كما هي على الواقع من خالل تصويرها وتمثيلها بأدرقام أوإحصائيات كميا أو
الددراسة ندراسة ادرتباطية حيث تقوم بددراسة وجون عالقات ادرتباطية بين املتغيرات الرئيسية والثا وية املرتبطة
واملوضحة في مشكلة الددراسة .أ
بني عودة
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تألف مجتمع الددراسة من جميع ممثلي الجونة الشاملة في الجامعات ا ألدرن ية في إقليم الوسط التي تشمل
( )16جامعة حكومية وخاصة ،وقد أختادر الباحث جميع مجتمع الددراسة ليكون عينة لها ،وعليه فإن عدن أفران عينة
ُ
الددراسة بلغ ( )177فرنا من ممثلي الجونة الشاملة في الجامعات واملوزعين على كلياتها ،وذلك باالعتمان على
َ
املعلومات التي وفرتها وزادرة التعليم العالي ( )2018-2017استجابة لطلب تم تقديمه من قبل الباحث للوازدرة ،كما هو
موضح بالجدول :أ
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدارسة على الجامعات
العدد
اسم الجامعة
م
العدد
اسم الجامعة
م
 13أ
جامعة الشرق الوسط أ
9أ
 22أ
الجامعة ا ألدرن ية أ
1أ
7أ
جامعة عمان العربية أ
 10أ
9أ
 2أ جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أ
 15أ
جامعة الزدرقاء أ
 11أ
7أ
الجامعة الملا ية ا ألدرن ية أ
3أ
 13أ
الجامعة الهاشمية أ
 12أ
5أ
جامعة السراء أ
4أ
 37أ
جامعة البلقاء التطبيقية أ
 13أ
 13أ
 5أ جامعة الميرة سمية للتتنولوجيا أ
6أ
جامعة عمان الهلية أ
 14أ
6أ
جامعة البتراء أ
6أ
3أ
الجامعة المريتية أ
 15أ
 12أ
جامعة الزيتو ة ا ألدرن ية أ
7أ
4أ
الجامعة العربية املفتوحة أ
 16أ
5أ
 8أ جامعة العلوم اإلسالمية العاملية أ
املجموع التلي 177 :من ممثلي الجونة
أداتا الدراسة:
أأ -أناة الددراسة الولى "ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي"
هدفت االستبا ة الوقوف على ندرجة استخدام طلبة هذه الجامعات ملواقع التعليم اإللتترو ي من وجهة ظر
ممثلي الجونة فيها ،وإلعدان االستبا ة تم االستعا ة بالنب النظري والددراسات السابقة املتعلقة بموضوع الددراسة
للتعليم اإللتترو ي كددراسة حسام ( ،)2011وندراسة الحوامدة ( )2011وندراسة أحمد ( ،)2012وندراسة أشرف
ودرهمان ( .)Ashraf, Rehman, 2016وتألفت االستبا ة بالصيغة الولية لها من ( )35فقرة موزعة على أناتين وفق ما
يأتي :الناة الولى تناولت ندرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي.
أب -أناة الددراسـة الثا يـة "معـايير الجـونة الشـاملة ملواقـع الـتعليم اإللتترو ي في الجامعـات ا ألدرن يـة.
هدفت االستبا ة الوقوف على معـايير الجـونة الشـاملة ملواقـع الـتعليم اإللتترو ـي فـي الجامعـات ا ألدرن يـة مـن
وجهـة ظـر ممثلـي الجـونة فيها ،وذلـك باالستعا ة بـالنب النظـري والددراسـات السـابقة كددراسـة محمـد (،)2015
وندراسة سليم ( ،)2015وندراسة العمـري وزيدان ( ،)2016وندراسة(.)2016, Vlachopoulos
واحتوت الناة في صودرتها الولية على ( )110فقرة ،وزعت على ( )9مجاالت تتعلق معايير الجونة الشاملة
الخاصة بمواقع التعليم اإللتترو ي هدف الددراسة.
صدق أداتي الدراسة:
للتحقق من صدق أناتي الددراسة ،تم عرض الناتين بصودرتها الولية على عشرة محتمين من ذوي الخبرة
واالختصاص من أساتذة الجامعات ا ألدرن ية في اإلنادرة التربوية وأصول التربية وتتنولوجيا التعليم للددراسة ،وذلك في
بني عودة
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سبيل تحتيم الناتين بما يناسب هدف الددراسة للوقوف على ندرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي في
الجامعات من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها ،وفي ضوء آدراء ومالحظات وتوصيات لجنة التحتيم التي نونها املحتمين
تم التعديل الناتين لتصبح كالتالي:
 .1استبا ة ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية للتعلم اإللتترو ي تكو ت من ( )15فقرة.
 .2استبا ة معايير الجونة الشاملة ملواقع التعلم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية تضم ( )7مجاالت وتحتوي على
( )50فقرة ،مجال الولأ :درؤية البر امج ودرسالته أوأهدافه والتخطيط له يحتوي ( )8فقرات وتدودر حول
التخطيط والفاعلية باعتبادرهما الحجر الساس لي بر امج تعليمي يهدف لتحقيق أهدافه وتعتبر عملية
التخطيط عملية مستمرة متجدنة تقوم على تائج التقييم ،واملجال الثا ي :تصميم البر امج ويحتوي على()7
فقرات والذي يعنى بتحديد املواصفات التعليمية الكاملة للبرمجية التعليمية ،وأحداث التعليم من خاللها
وتحديد مصاندره بهدف تحقيق تعليم كفء وفعال ،واملجال الثالث :إنادرة أ ظمة وبرامج التعليم اإللتترو ي
يحتوي على( )8فقرات وتدودر حول انادرة البرامج التربوية والددراسية من حيث تجديد املتطلبات بشكل جيد
وتوفير العدن الكافي الذي يحتاج اليه البرامج التعليمية وتزويد الطلبة بالبرامج الذي يحتاجونها بشكل كبير،
واملجال الرابع :الخدمات الطالبية يحتوي على ( )8ففرات والتي تهدف لتسهيل جميع مصاندر املعلومات التي
يحتاجها الطلبة ،واملجال الخامس :تصميم وتطوير املساق والتقييم يحتوي على( )8فقرات ويدودر حول الربط
بين االفكادر واملبانئ النظرية بما يتناسب مع كل مساق تعليمي وتنظيم محتواه ومواكبة كل ش يء جديد يخدم
العملية التعليمية ،واملجال السانس :بنية التعليم اإللتترو ي يحتوي على( )5فقرات والتي يقوم على توفير
البنية االساسية في عملية التعليم اإللتترو ي كاإل تر ت والبرامج املناسبة وايجان الحلول عند حدوث اعطال،
واملجال السابع :تقييم خبرات التعليم يحتوي على ( )6فقرات من خالل توفير الطر العامة إلجراءات التقييم
والتي تتصف بالشمولية والثبات.
ثبات أداتي الدراسة:
أول -ثبات استبا ة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي:
وللتحقق من ثبات أناة الددراسة ،تم استخدام الثبات بطريقة اإلعانة ،حيث قام الباحث بتوزيع أناة
َ
فرنا ،وجرى إعانة
الددراسة على عينة من خادرج عينة الددراسة من ممثلي الجونة بالجامعات في ا ألدرنن" بلغت ( )20أ
توزيعها على فس العينة ملرة ثا ية بعد فترة زمنية ّ
اإلحصائي املناسب
قددرت بأسبوعين ،حيث تم توظيف السلوب أ
باستخدام تطبيق االختبادر وإعانته  retest-testومعامل ادرتباط بيرسون  Person Correlationلحساب معامل االدرتباط
املرتين ،وبلغت قيمته  ،0.86كما تم حساب االتساق الداخلي بداللة معانلة كرو باخ الفا
بين االستجابات في كال أ
وبلغت قيمته  ،0.90وتعد هذه القيم مناسبة لغراض الددراسة الحالية.
ثا يا -استبا ة معايير الجودة الشاملة ملواقع التعليم اإللتترو ي:
وللتحقق من ثبات استبا ة ندرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي ،تم استخدام الثبات بطريقة
اإلعانة ،حيث قام الباحث بتوزيع أناة الددراسة على عينة من خادرج عينة الددراسة من ممثلي الجونة بالجامعات في
َ
فرنا ،وجرى إعانة توزيعها على فس العينة ملرة ثا ية بعد فترة زمنية ّ
قددرت بأسبوعين ،حيث تم
ا ألدرنن" بلغت ( )20أ
اإلحصائي املناسب باستخدام تطبيق االختبادر وإعانته) retest-testومعامل ادرتباط بيرسون Person
توظيف السلوب أ
 Correlationلحساب معامل االدرتباط بين التقديرات في كال املرتين ،حيث يشير معامل ادرتباط بيرسون مدى اتساق
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فقرات االستبا ة مع املحودر الرئيس التي تنددرج منه ،كما حساب االتساق الداخلي بداللة معانلة كرو باخ الفا ،كما
يتوضح في الجدول ( :)2أ
جدول ( :)2معامالت التساق الداخلي لستبا ة معايير الجودة الشاملة ملواقع التعليم اإللتترو ي
التساق الداخلي
الثبات بطريقة العادة
املجال
م
0.88
0.83
درؤية البر امج ودرسالته أوأهدافه والتخطيط له
1
0.89
0.89
تصميم البرامج
2
0.88
0.79
إنادرة أ ظمة وبرامج التعلم اإللتترو ي
3
0.88
0.78
الخدمات الطالبية
4
0.83
0.84
تصميم وتطوير املساق والتقييم
5
0.81
0.82
بنية التعلم اإللتترو ي
6
0.86
0.79
تقييم خبرات التعلم
7
َ
0.85
الددرجة الكلية
يالحظ من الجدولأ أن معامل ادرتباط بيرسون للددرجة الكلية قد بلغ  ،0.85وتراوحت قيمته للمجاالت ما
بين 0.84و ،0.78أما قيم االتساق الداخلي كرو باخ الفا فقد تراوحت ما بين  0.89و ،0.80وجميع قيم الثبات هذه
تعد مقبولة لغراض الددراسة الحالية.
املعيار املستخدم للحتم على استجابة عينة الدراسة:
تحديد املستويات لألناة :للتعرف ندرجة استخدام طلبة الجامعات ملواقع التعليم اإللتترو ي ،تم إعطاء كل
فقرة من الفقرات الخاصة باالستبا ة وزن متددرج حسب مقياس ليترت الخماس ي وكان على النحو اآلتي :أوافق
بددرجة كبيرة جدا ،أوافق بددرجة كبيرة ،أوافق بددرجة متوسطة ،أوافق بددرجة قليلة ،أوافق بددرجة قليلة جدا ،وقد
أخذ البديل أوافق بددرجة كبيرة جدا( )5ندرجات ،والبديل أوافق بددرجة كبيرة ( )4ندرجات ،والبديل أوافق بددرجة
متوسطة ( )3ندرجات ،والبديل أوافق بددرجة قليلة ( )2ندرجة ،والبديل أوافق بددرجة قليلة جدا( )1ندرجة ،وتم تحديد
ندرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي ،وللتحقق من معايير الجونة الشاملة لهذه املواقع أيضا ،واستخدم
الباحث املعانلة اآلتية في تحديد هذا االستخدام(:القيمة العلى للبديل – القيمة الن ى للبديل) /عدن املستويات  .أ
( 0.8=5/)4=1-5طول الفئة للفقرة ،وعليه أصبحت املستويات كما يأتي _:أ
(من  )1.80 -1ندرجة منخفضة جدا( ،من  )2.60 -1.81ندرجة منخفضة( ،من  )3.40 - 2.61ندرجة
متوسطة( ،من  )4.20 - 3.41ندرجة مرتفعة( ،من  )5.00 - 4.21ندرجة مرتفعة جدا .أ
املعالجة اإلحاائية :
اإلحصائي املناسبة كاآلتي :أ
تم تحليل تائج االستبا ة باستخدام أنوات التحليل أ
لإلجابة على السؤالين (الو أل والثا ي) تم استخدام املتوسطات الحسابية واال حراف املعيادري.
لإلجابة على السؤال الثالث تم استخدام معامل ادرتباط بيرسون .أ
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 -4عرض تائج الدراسة ومناقشتها.

َ
َ
َ
َ
التعليم
ملواقع
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الول:أ"ما ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية
َ
َ
اإللتترو َي َ
َ
ممثلي الجونة فيها؟"
من وجهة ظر
ّ
ّ
ّ
ولإلجابة عن هذا السؤال ّ
املعيادرية ّ
والرتبة لددرجة استخدام
الحسابية واال حرافات
املتوسطات
تم إيجان
طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي من وجهة ظر ممثلي الجامعات فيهاّ ،
يبين ذلكأجدو ألأ(.)3
جدول ( .)3املتوسطات الحسابية وال حرافات املعيارية والرتبة والدرجة "لدرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم
اإللتترو ي في الجامعات الرد ية من وجهة ظر ممثلي الجودة فيها
م

الفقرة

ّ
ّ
الحسابي
املتوسط

ال حراف املعياري

ا ّلرتبة

الدرجة

15

معرفة عن تائجهم الكاديمية.

4.14

1.04

1

مرتفعة

8

لستخدام ظام تسجيل املساقات.

4.00

1.02

2

مرتفعة

11

للحاول على الخطة الدراسية.

3.81

1.01

3

مرتفعة

9

لستخدام ظام المتحا ات اإللتترو ية.

3.77

1.01

4

مرتفعة

6
4
5
1
2
7

ملعرفة مستوياتهم الكاديمية.
لتسليم الواجبات.
للحاول على الجابات النموذجية.
للتعلم الذاتي.
للتواصل مع بعضهم بعضا".
إل جاز املشاريع باستخدام التطبيقات املتاحة.

3.73
3.69
3.63
3.53
3.49
3.39

0.99
1.06
0.97
1.16
1.22
1.08

5
6
7
8
9
10

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

12

لدراج ملفات (صوتية ،صور ،مجلدات).

3.33

1.18

11

متوسطة

10
14
3
13

لتحضير املحاضرات بتحميلها على املوقع.
لتقديم املالحظات حول املادة.
ملناقشة شؤونهم الكاديمية.
للمشاركة في املناقشات.
ّال ّدرجة ّ
الكلية

3.28
3.18
3.00
2.99

1.07
1.06
1.05
1.16

12
13
14
15

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.53

0.55

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )3أن ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي من وجهة ظر
ممثلي الجونة فيها كا ت متوسطة ،إذ بلغ املتوسط الحسابي( )3.53با حراف معيادري ( )0.55وبددرجة متوسطة،
وجاءت الفقرات في الددرجتين املرتفعة واملتوسطة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين( )4.14و( ،)2.99وجاءت
في الرتبة الولى الفقرة( )15والتي صت "معرفة تائجهم الكانيمية" بمتوسط حسابي( )4.14وا حراف معيادري ()1.04
مرتفعة ،اما في الرتبة الثا ية جاءت الفقرة درقم( )8والتي تنص على " الستخدام ظام تسجيل املساقات
وبددرجة أ
"بمتوسط حسابي بلغ( )4.00وا حراف معيادري ( )1.02وبددرجة مرتفعة ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة درقم()3
والتي تنص على "ملناقشة شؤونهم الكانيمية " بمتوسط حسابي يبلغ ( )3.00وا حراف معيادري ( )1.05وبددرجة
متوسطة ،وفي الرتبة الخيرة جاءت الفقرة( )13والتي صت "للمشادركة في املناقشات" بمتوسط حسابي()2.99
وا حراف معيادري( )1.16وبددرجة متوسطة .أ
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثا ي" :ما درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة ملواقع التعليم
اإللتترو ي في الجامعات الرد ية من وجهة ظر ممثلي الجودة فيها؟"
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ّ
ّ
أولإلجابة عن ّ
ّ
السؤال ّ
املعيادرية والرتبة لددرجة تطبيق معايير
الحسابية واال حرافات
املتوسطات
تم حساب
الجونة الشاملة ملواقع التعليم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر ممثلي الجونة في الجامعات.أ ّ
يبين ذلك
جدو أل ( .)4أ
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية وال حرافات املعيارية والرتب لدرجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في مواقع
التعلم اإللتترو ي من وجهة ظر ممثلي الجودة
م

املجال

املتوسط الحسابي

ال حراف املعياري

الرتبة

الدرجة

4

الخدمات الطالبية

3.78

0.62

1

مرتفعة

3

إدارة أ ظمة وبرامج التعليم اإللتترو ي

3.77

0.71

2

مرتفعة

6

بنية التعليم اإللتترو ي

3.74

0.81

3

مرتفعة

7

تقييم خبرات التعليم

3.71

0.74

4

مرتفعة

1

رؤية البر امج ورسالته وأهدافه والتخطيط
له

3.69

0.57

5

مرتفعة

2

تاميم البرامج

3.64

0.58

6

مرتفعة

5

تاميم وتطوير املساق والتقييم

3.63

0.69

7

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.71

0.52

مرتفعة

يالحظ من الجدول أعاله أن ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة في مواقع التعليم اإللتترو ي في الجامعات
ا ألدرن ية من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها كا ت مرتفعة ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.71با حراف معيادري (،)0.52
وجاءت البعان ما بين الددرجتين املرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية للمجاالت ما بين)(3.78أو ،)(3.63وجاء في
الرتبة الولى مجال "الخدمات الطالبية"أبمتوسط حسابي()3.78أوا حراف معيادريأأ( ،)0.62وبددرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
الخيرة جاء مجال "تصميم وتطوير املساق والتقييم"بمتوسط حسابي()3.63أوا حراف معيادري ()0.69أوبددرجة مرتفعة.
 النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث" :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحاائية عند مستوى
الدللة ( )α ≤ 0.05بين درجة استخدام طلبة الجامعات الرد ية ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجودة
الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجودة فيها؟"
أولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االدرتباط بين ندرجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي
ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الج أونة فيها ،وبين ذلك جدول (.)5
جدول ( :)5معامالت الرتباط بين درجة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجودة الشاملة من
وجهة ظر ممثلي الجودة فيها
مستوى الداللة أ
معامل االدرتباط
املجال
مَ
1

درؤية البر امج ودرسالته أوأهدافه والتخطيط له

**0.46

نال عند ()0.01

2
3
4
5
6

تصميم البرامج
إنادرة أ ظمة وبرامج التعلم اإللتترو ي
الخدمات الطالبية
تصميم وتطوير املساق والتقييم
بنية التعلم اإللتترو ي

**0.53
**0.39
**0.42
**0.55
**0.44

نال عند ()0.01
نال عند ()0.01
نال عند ()0.01
نال عند ()0.01
نال عند ()0.01
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معامل االدرتباط
**0.44
**0.59

مستوى الداللة أ
نال عند ()0.01
نال عند ()0.01

املجال
مَ
تقييم خبرات التعلم
7
الددرجة الكلية أ
** نال عند ( )0.01أ
يالحظ من الجدول ( )5وجون عالقة ادرتباطية إيجابية ذات ناللة إحصائية ندرجة استخدام طلبة الجامعات
ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها عند مستوى الداللة
 ،α=0.01إذ تراوحت معامالت االدرتباط ما بين ( )0.39و( ،)0.55وبلغت الددرجة الكلية ملعامل االدرتباط بين ندرجة
استخدام مواقع التعلم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة (.)0.59
مناقشة النتائج:
َ
َ
َ
َ
َ
استخدام طلبة
ينص على :أما ندرجة
والذي
أول :مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الول،
َ
َ
َ
التعليم اإللتترو َي َ
َ
َ
من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها؟ أ
ملواقع
الجامعات ا ألدرن ية
ندرجة
بينت النتائج بعد تحليلها إحصائيا إلجابات أفران عينة الددراسة ،من ممثلي الجونة في الجامعات أن أ
استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي جاءت بددرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ)(3.53أ
ي( (0.55أويمتن تفسير هذه النتيجة إلى أن طلبة الجامعات ا ألدرن ية يستخدمون مواقع التعليم
وا حراف معيادر أ
اإللتترو ي ولتن ليس باملستوى املطلوب ،وتلتقي هذه النتيجة مع ندراسة العجرمي ( )2019في أن ندرجة استخدام
طلبة الجامعات للتعليم اإللتترو ي متوسطة وكلك مع ندراسة أشرف ودرهمان ( )2016ودربما يعون ذلك لضعف بعض
أعضاء هيئة التددريس باستخدام مواقع التعليم اإللتترو ي في العملية التددريسية ،أو قلة اعتمانهم عليها في إدرفاق
املوان التعليمية والواجبات والتواصل مع الطلبة على منصات النقاش والحوادر التي توفرها هذه املواقع ،واعتمانهم
ا
ودرقيا ،المر الذي
أ
على الطرق التقليدية في طرح املوان التعليمية واإلعالن عن مواعيد االمتحا ات وتسليم الواجبات
يقلل من توجه الطلبة الستخدام هذه املواقع في العملية التعليمية ،وقد يعزى الباحث هذه النتيجة أن بعض الطلبة
يفتقدون ملهادرات املطلوبة للتعامل مع هذه التقنيات التي تستلزم في بعض الحيان مهادرات تقنية معينة ،كما تعون
تلك النتيجة إلى وجون تحديات تواجه استخدام طلبة الجماعات للتعليم اإللتترو ي مثل ضعف شبكات اال تر ت
والظروف املالية لبعض الطلبة وعدم جاهزية الطلبة لالستخدام الفعال للتعليم اإللتترو ي تيجة لقلة فرص
التددريب لهذا النوع من التعلم ندراسة درسول ودرحبا يا وعطا ()2016
أما فيما يتعلق في فقرات أناة استخدام الطلبة ملواقع التعليم اإللتترو ي فقد حصلت الفقرة )(15أعلى
الرتبة الولى والتي تنص على"لالستعالم عن تائجهم الكانيمية"أبمتوسط حسابي بلغ ()14.4أوا حراف معيادري ()04.1أ
وبددرجة مرتفعة ،ويعزى السبب في ذلك الهتمام إنادرات الجامعة بضرودرة تعديل وتقديم خدمات الجامعة للطلبة على
مواقع التعليم اإللتترو ي من خالل عمل حساب لكل طالب ملتابعة الخطة الراسية وعمليات التسجيل للمساقات
ومتابعة تقييمهم الكانيمي وعالماتهم التحصيلية والذي يعتس إندراك ووعي إنادرات الجامعة لهمية مواقع التعليم
اإللتترو ي ،واهتمام الطلبة بهذا الجا ب بهدف معرفة تائجهم.
وجاءت في الرتبة الثا ية الفقرة درقم () 8أوالتي تنص على " أالستخدام ظام تسجيل املساقات " أبددرجة
مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ( )00.4أوا حراف معيادري ( )02.1أويمتن تفسير ذلك الهتمام إنادرة الجامعة بجعل
عمليات التسجيل والقبول عملية إلتترو ية ،المر الذي يرفع من سهولة هذه العملية لدى الطلبة وتقليل الضغط
على كاندر قسم القبول والتسجيل ظرا لألعدان الطلبة التبيرة في الجامعات وهذا يعد من النوادر املنوطة بإنادرات
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الجامعات وأقسام القبول والتسجيل للتسهيل على الطلبة وهذا يتوافق مع ندراسة فريحات ( )2020وحسين زانه
وآخرون ( ،)2019وجاءت في الرتبة الخيرة الفقرة درقم ( )13أوالتي صت " أللمشادركة في النقاشات " أبمتوسط
حسابي()99.2أوا حراف معيادري ()16.1أوبددرجة متوسطة ،ويعون ذلك إلى قلة اهتمام هيئة التددريس وحرصها على
ا
التواصل املستمر مع الطلبة وإندراكها لهمية ذلك في العملية التعليمية ،وأيضا قد يعزى لقلة التنسيق بين الهيئة
التددريسية والطلبة من حيث الوقات التي يتواجد عضو هيئة التددريس فيها على منصات النقاش وكما من املمتن أن
عضو هيئة التددريس ينظر لهذه املهام بأنها مهام إضافية تزيد من املهام التددريسية والتعليمية امللقاة على كاهله
ندراسة حسين زانه ( ،)2019وفي جا ب أخر ،هذه قد تدل على قلة الرقابة ا أإلنادرية على أعضاء هيئة التددريس في
ممادرسة مسؤولياتهم تجاه تطبيق ظم التعليم اإللتترو ي ،وقلة املتابعة واملساءلة من قبل إنادرات الجامعة وممثلي
الجونة )Syed, Suhail and Al Reyaysa (2020أما بشأن الطلبة فقد ال يشعر الطلبة بحرية التواصل والتعبير عن
آدرائهم على هذه املنصات ظرا العتقانهم بأنها تخضع لجهات درقابية قد تؤثر على تحصيلهم الددراس ي بما يغرس في
فوسهم الخوف والرهبة وعدم الحرية للتواصل على هذه املنصات.
َ
ثا يا :مناقشة تائج املتعلقة بإجابة السؤال الثا ي والذي ينص"أما ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة
ملواقع التعليم اإللتترو ي َفي الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر ممثلي الجونة َفيها؟ أ
ّبينت النتائج بعد تحليلها إحصائيا إلجابات أفران عينة الددراسة ،أن ندرجة تطبيق معايير الجونة الشاملة
ملواقع التعليم اإللتترو ي في الجامعات ا ألدرن ية من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها كا ت مرتفعة إذ بلغ املتوسط
الحسابي ()3.71أبا حراف معيادري ( .)52.0ويمتن أن تعزى هذه النتيجة إلى وعي واهتمام إنادرات الجامعة والهيئات
التددريسية على تحقيق معايير الجونة الشاملة التي تشمل بما في ذلك معايير الجونة الخاصة بالتعليم اإللتترو ي،
وذلك لهمية تحقيق الجونة كمتطلب من متطلبات االعتمان الكانيمي التي تفرضها هيئة االعتمان الكانيمي للتعليم
العالي في اململتة ا ألدرن ية الهاشمية ،حيث بشير الفريحات وآخرون ( )2020إلى أن القضايا الداعمة في ظام التعلم
اإللتترو ي لها تأثير هام أوإيجابي على كل ما يلي :استخدام النظام ،والفائدة املتصودرة ،والرضا امللحوظ لنظام التعلم
اإللتترو ي ،وإلى ضرودرة تركيز الجامعات على تزويد الطالب بمعلومات كافية وموجزة وواضحة ،ومنظمة باإلضافة إلى
تحديث املحتوى با تظام ،كما أشادر  Syed, Suhail and Al Reyaysa (2020الى أن ضمان جونة التعليم اإللتترو ي
يعتمد على أبعان متعدنة مثل االعتمان الكانيمي والتقييم واملساءلة
مما يسهم في تطبيق معايير الجونة بشكل فاعل ،كما بين تائج الددراسة حسب مجاالت معايير الجونة أن
مجال الخدمات الطالبية والذي جاء بمتوسط حسابي ( )3.78وا حراف معيادري ( )0.62جاء بددرجة مرتفعة وفي املرتبة
الولى ويعزى ذلك الهتمام الجامعات بتقديم الخدمات الطالبية في مجال التعليم اإللتترو ي حيث يشير
 )2019( Hosseinzadehإلى تقديم الخدمات الطالبية والدعم الطالبي من العوامل الرئيسية في التي تؤثر في جونة
التعليم ،أما مجال تصميم وتطوير املساق والذي بجاء باملرتبة الخيرة بمتوسط حسابي ( )3.63وا حراف معيادري
( )0.69جاء بددرجة مرتفعة ويمتن تفسير ذلك بأن هناك مختصون لتطوير املساقات وتقيمها وملن طبيعة املساقات
ى الذي يلبي درغبات الطالب حيث يشير )Mulhem, A and Wang, sh (2020إلى أن جونة محتوى
لم يرق للمستو أ
املانة وجونة النظام املستخدم وجونة الخدمة) لها تأثير إيجابي وهام على جونة ظام التعليم اإللتترو ي ،كما يعزى
إلى أن عمليات التقييم غير كافية حيث يشير ) Syed, Suhail and Al Reyaysa (2020إلى أن ضمان جونة التعليم
اإللتترو ي يعتمد على أبعان متعدنة مثل االعتمان الكانيمي والتقييم واملساءلة .أ
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ثالثا :مناقشة النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثالث والذي ينص "هل هناك عالقة ادرتباطية َ
ذات ناللة
َ
َ
إحصائية بين ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة
َ
َ
ممثلي الجونة فيها؟"
ظر
فقد أشادرت النتائج لوج أون عالقة ادرتباطية إيجابية ذات ناللة إحصائية لددرجة استخدام طلبة الجامعات
ا ألدرن ية ملواقع التعليم اإللتترو ي ومعايير الجونة الشاملة من وجهة ظر ممثلي الجونة فيها عند مستوى الداللة ( ≤ α
 ،)0.05إذ تراوحت معامالت االدرتباط ما بين ()0.39أو( ،)0.55وبددرجة كلية بلغت ( .)0.59ويعزى السبب في ذلك بأن
معايير الجونة تختص بتحقيق متطلبات وتوقعات االستخدام للبر امج سواء من قبل الطلبة أو العضاء الهيئة
التددريسية ،فمعايير الجونة تضمن ما يتالءم الستخدام الطلبة وعضو هيئة التددريس ،وأن أبعان معايير الجونة قد
كا ت شاملة لجميع املواضيع الكانيمية أوأبعان استخدامه في العملية التددريسية ومكو اته ،وكما وأن معايير الجونة
الشاملة تضمن تحقيق االستمرادرية من خالل التطوير والتحسين املستمر في ضوء املستجدات التقنية والتعليمية،
ويشير الفريحات وآخرون ( )2020إلى أن تطبيق معايير الجونة مثل ميزات االتصال والتفاعل وموان التقييم والتقويم
وتنوع أساليب التعليم يؤثر بشكل إيجابي على استخدام ظام التعليم اإللتترو ي ويساعد الطالب على اال خراط
بشكل أكبر في تعلمهم .كشفت الددراسة أن جونة املددرس لها تأثير كبير على تصودرات الرضا ،ويؤكد عفيفي والعمري
وزيدان ( )2016على أن تحديد جوا ب الجونة في تصميم مقردرات التعليم اإللتترو ي ومعايير ا ومؤشرات تقييمها،
وتوجيه الباحثون املختصين واملهتمين بالتعليم اإللتترو ي في الجامعات إلى ضرودرة تطبيق معايير الجونة في التصميم
التعليمي ملقردرات التعليم اإللتترو ي ومتابعتها بشكل نائم ملا في ذلك من تحقيق للتميز والجونة في مخرجات البرامج
التعليمية التي تستخدم بشكل جزئي أو كامل مقردرات التعليم اإللتترو ي.

التوصيات واملقترحات.
في ضوء تائج الدادرسة يوص ي الباحث ويقترح باآلتي:
 -1فرض أساليب درقابية إنادرية جديدة على هيئة التددريس لزيانة سبة استخدامهم ملنصات التعلم اإللتترو ي
والتواصل مع الطلبة من خالل منصات الحوادر املتوفرة في مواقع التعلم اإللتترو ي.
 -2تشجيع الطلبة الستخدام منصات التعليم اإللتترو ي في التعلم الذاتي من خالل توفير املوان التعليمية
ومصاندر املعلومات بشكل كاف وسهل الوصولأ ،بما يتضمن ذلك التتب اإللتترو ية والفيديو التعليمي،
والرسوم التوضيحية وكغيرها من التقنيات الحديثة.
 -3ضرودرة االهتمام بطرق وأساليب تصميم املساقات التعليمية التي تعطى من خالل منصات التعليم
اإللتترو ي بما يتوافق مع معايير الجونة الشاملة.
 -4عقد نودرات تددريبية للطلبة وإصدادر شرات تعريفية حول كيفية استخدام مواقع التعليم اإللتترو ي ،مع
التركيز على املوقع املعتمد من الجامعة ،وكيفية الوصول إلى ظام إنادرة التعلم ،وأساليب التفاعل مع
محتوياته.
 -5الحرص على تطبيق معايير الجونة في تصميم مواقع التعليم اإللتترو ي المر الذي من شأ ه زيانة استخدام
هذه املنصات من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التددريس لتقديم الفضل وكل ما هو جديد.
 -6كما يقترح إجراء ندراسات في املوضوعات اآلتية :أ
 .1ندراسة فاعلية استخدام التعليم اإللتترو ي في تنمية تحصيل الطلبة والتفتير العلمي.
 .2ندراسة فاعلية استخدام التعليم اإللتترو ي في تنمية نافعية الطلبة واتجاهاتهم حو موضوعات التعلم.
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 .3ندراسة اتجاهات أعضاء هيئة التددريس حو استخدام التعليم اإللتترو ي.
 .4ندراسة مقترحات تطوير املنصات التعليمية وتوظيفها في التعليم.
 .5إبراز أثر أ ماط التعليم وأساليب التفاعل في منصات التعليم اإللتترو ي على الفاعلية للتعليم اإللتترو ي .أ

قائمة املراجع
ً
أول -املراجع بالعربية:
 الحمدي ،أميمة عبد هللا درافد .)2012( .الحوسبة السحابية والجونة اإللتترو ية في العملية التعليمية .املؤتمرالدولي لتتنولوجيا املعلومات الرقمية  -االتجاهات الحديثة في تتنولوجيا املعلومات .ا ألدرنن-عمان .أ
 حمد ،فرج هويدي ) .(2012تصودر مقترح لتطبيق الجونة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي .التخطي واإلنادرة،كلية اآلناب .درسالة ماجستير غير منشودرة .جامعة عمر املختادر ،الدادر البيضاء ،املغرب .أ
 حمدي ،در ا محفوظ ( .)2016بيئة التعلم اإللتترو ي الشخصية .مجلة التعليم اإللتترو ي .21 ،)8( ،أ سليم ،تيسير ( .)2015ندرجة تطبيق معلمي املرحلة الثا وية في املدادرس الحكومية ملعايير الجونة الشاملة فيالتعليم من وجهة ظر املشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم في منطقة ادربد ،بحث مقدم في املؤتمر
العربي الخامس الدولي لضمان جونة التعليم العالي ،جامعة الشادرقة ،اإلمادرات العربية املتحدة ،ص .37-22.أ
 السوسري ،عبد هللا .)2013( .مدى تطبيق مبانئ إنادرة الجونة الشاملة على التددريب المني في الشرطةالعسترية الخاصة للقوات البرية بوازدرة الدفاع .درسالة ماجيستير غير منشودرة .كلية الددراسات العليا ،جامعة
ايف العربية للعلوم ا ألمنية .أ
 الشامي ،إيناس والزاكي ومنذدر أبو الغيط ،إيمان)  .(2014فاعلية التعلم اإللتترو ي في تنمية التفتير اإلبداعي فياملمادرسات االستهالكية لدى طالبات كلية االقتصان املنزلي جامعة الزهر ،مجلة ندراسات عربية في التربية وعلم
النفس .193-173 ،)4( ،أ
 الشریف ،باسم ( .)2020قياس واقع اتجاهات طلبة الجامعة حو توظيف املنصات الرقمية في التعليم .مجلةجامعة طيبة لآلناب والعلوم اإل سا ية .ع 406 -352 ،22أ
 شهري ،محمد علي وعبيد ،محمد .)2015( .فاعلية تصميم بيئة تعلم إلتترو ية في تحصيل مقردر طرق تددريسالرياضيات لدى طالب جامعة جران في ضوء متطلبات التعلم اإللتترو ي .املجلة التربوية الدولية املتخصصة،
.234-221)9(4
 صبري ،هالة عبد القاندر ( .)2009جونة التعليم العالي ومعايير االعتمان الكانيمي "تجربة التعليم الجامعيالخاص في ا ألدرنن" ،املجلة العربية لضمان جونة التعليم الجامعي .167-148 ،)2( ،أ
 طعيمة ،درشدي ( .)2009الجونة الشاملة في التعليم بين املؤشرات التميز ومعايير اإلعتمان .عمان :نادر املسيرةللنشر والتوزيع .أ
 عبد العزيز ،حمدي احمد .)2013( .تصميم بيئة تعلم إلتترو ية قائمة على املحاكاة الحاسوبية وأثرها في تنميةمهادرات عمق التعلم لدى طالب املدادرس الثا وية التجادرية .املجلة ا ألدرن ية
بعض مهادرات العمال املتتبية وتحسين أ
في العلوم التربوية292.-275 ،)3( 9 ،
 عبد الفتاح ،بشائر إبراهيم ( .)2019ندرجة استخدام طلبة الجامعات ا ألدرن ية الخاصة للهواتف الذكية فيالتعليم في ضوء معايير الجونة .ندراسة ماجستير غير منشودر .جامعة الشرق الوسط أ
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-

-

عبد املعطي ،هشام ( .)2015أثر الجونة واالعتمان على تطوير وتحسين املؤسسات التعليمية ،بحث مقدم في:
املؤتمر السنوي السابع أثر الجونة واالعتمان في التعليم ،املنظمة العربية لضمان جونة التعليم 8-7 ،نيسمبر،
الدادر البيضاء ،اململتة املغربية .أ
العجرمي ،سامح جميل ( .)2019واقع استخدام طلبة جامعة القص ى بغزة لتطبيقات الجهزة الذكية في التعلم.
املجلة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللتترو ي .62-38 ،)13(7 .أ
العضاض ي ،سعيد بن علي ( ).2012معوقات تطبيق إنادرة الجونة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي /ندراسة
ميدا ية .املجلة العربية لضمان جونة التعليم الجامعي .99-66 ،)9(5 ،أ
عفيفي ،محمد والعمري ،سعد وزيدان ،سفا ة (. )2016تطوير معايير جونة التصميم التعليمي ملقردرات التعلم
اإللتترو ي بجامعة الدمام ،مجلة ندراسات العلوم التربوية .173-157 ،)1( ،43 ،أ
عـقـل ،مجدي سعيد وخميس ،محمد عطية وأبو شقير ،محمد سليمان .)2012( .تصميم بيئة تعليمية إلتترو ية
لتنمية مهادرات تصميم عناصر التعلم .درسالة ماجيستير غير منشودرة .جامعة عين شمس .أ
العمري ،عمر ( .)2020تقويم تجربة جامعة مؤتة في استخدام ظام إنادرة التعليم اإللتترو ي . (Moodleاملجلة
ا ألدرن ية في العلوم التربوية .141-129 ،)2(16 ،أ
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