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 مستخلص البحث
 اصتودةإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد يف ضوء معايَت تشخيص واقع اظتقررات اىدؼ البحث إىل 

(SCORM)تعرؼ مدى اختالؼ آراء الطالب حوؿ جودة اظتقررات ، و تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف؛ ل
قدمي تصور مقًتح لكيفية تصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء مث تاإللكًتونية طبقًا ظتتغَتات التخصص، 

راجعة ادأدبيات الًتبوية اظترتبطة ، ومبالبحث اظتنهج الوصفي اتبعوقد  .(SCORM)معايَت اصتودة 
 ، وبعداستبانة يف ضوء اظتعايَت العاظتية صتودة اظتقررات اإللكًتونيةمت بناء مبتغَتات البحث اضتايل، 

من  البحثعينة ( ػتاور، وتكونت 01( عبارة موزعة على )8;تكونت من )ضبطها علمياً، 
ًا ّتامعة اظتلك خالد ؽتن يستخدموف التعلم االلكًتوين يف دراسة بعض مقرراهتم ( طالب087)

معاصتتها ابدأساليب اإلحصائية اظتناسبة، و البياانت ورصدىا وبعد رتع بكليات اصتامعة اظتختلفة، 
مستوى جودة اظتقررات اإللكًتونية مل يكن على اظتستوى أف ، منها: لنتائجالبحث لعدد من اتوصل 

يف تلك اظتقررات، كما تبُت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند  نقاط الضعفشود، وأف ذتة العديد من اظتن
قدمي تصور توعليو مت غَت تربوي(،  –( بُت استجاابت الطالب تبعًا لتخصصهم )تربوي 1.17مستوى )

التصور  مربراتموضحاً:  .(SCORM)مقًتح لكيفية تصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء معايَت اصتودة 
تصميم و ، معلومات عامة عن اظتقرر، و اظترجعية العلميةو، وتكوف من عشرة ػتاور ىي: مالػتو، و مبادئ، و اظتقًتح

االسًتاتيجيات التعليمية ، و التفاعل واإلْتار، و الوسائط التعليمية، و نية احملتوى وتنظيمو، وبػتتوى اظتقرر
 .فاعلية اظتقرر وكفاءتو، وأخَتاً الدعم الفٍت، مث ذية الراجعةأساليب التقومي والتغ، و اظتستخدمة

.SCORMمعايَت اصتودة العاظتية  ،جودة اظتقررات اإللكًتونية الكلمات املفتاحية:
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An Evaluation Study of the Quality of Electronic Courses 

 at King Khalid University 

 In light of International Standards SCORM 

Dr. Abdullah S. Alamri 

Abstract 

This study aimed at diagnosing the reality of e-courses at King Khalid University in 

light of international quality standards (SCORM) in order to identify their strengths 

and weaknesses. It also aimed at identifying how different students' opinions about 

the quality of online courses according to the variables of specialization, and 

accordingly, presenting  a proposal for how to design electronic courses in  light of  

quality standards (SCORM). The descriptive approach was utilized and a 

questionnaire consisting of (96) items distributed on (10) axes was conducted in light 

of the international standards (SCORM) and administered to a sample of (165) at 

King Khalid University who utilized e-learning in their course study. Data were 

collected and statistically treated. Results revealed that the quality level of  electronic 

courses was not at the desired level. Results also showed that there were no 

statistically significant differences at the level of (0.05) between student responses 

depending on their specialization (educational - not educational); and accordingly, a 

proposal of how to design electronic courses in light of the quality standards 

(SCORM) was presented.  This proposal was based on ten themes: the scientific 

reference, general information about the course, course content design, content 

structure and organization, educational media, interaction and navigation, the 

educational strategies, evaluation techniques and feedback, technical support; and 

finally, course effectiveness and efficacy. 

Key words: Quality of electronic courses, international quality SCORM standards. 
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املقدمة: 
دوف إىل الًتبية كأداة للثبات واالستقرار، والًتكيز على انتشار التعليم اضتديثة  مل تعد تنظر الفلسفة الًتبوية

الًتبية االىتماـ بنوعية التعليم وآفاقو، وموارده ووسائلو وقنواتو، ولذا تؤمن كثَت من  و، بل أصبح ىدؼنوعيتب االىتماـ
الدوؿ يف الوقت اضتاضر أبف مستقبل ادأمة مرتبط مبستقبل التعليم، ومن مث فقد بدأت كثَت من الدوؿ يف إقرار مبادئ 

 .دأمر الذي استلـز أف يتسم التعليم ابلكفاءة والفعاليةاصتودة لتحقيق االرتقاء ابلتعليم علي رتيع ادأصعدة، ا
كما استجابت   ،وظتا كانت حركات اإلصالح الًتبوي تتميز ابظترونة دائماً، فقد استجابت الًتبية لفكرة اظتعايَت

 اليت ثبت فعاليتها يف غتاالت اضتياة ادأخرى، فعلى مدى نصف  قرف انتقلت الًتبية من اإلصالحمن قبل ضتركات 
حركة ادأىداؼ التعليمية، إىل الًتبية القائمة على الكفاايت، مث اجتهت يف الثمانينيات إىل التمركز حوؿ اظتتعلم ؽتا مهد 

 (.4116؛ فضل هللا وسامل، 4116لظهور حركة نواتج التعلم )عبيد، 
رة اظتعايَت اليت أف تتجو حركات اإلصالح الًتبوي يف ظل تلك اظترونة )لعمليات اإلصالح( لفك الطبيعيومن 

أخذت هبا اجملاالت اضتياتية ادأخرى، وأثبتت فعاليتها يف تطوير نواجتها، واظتعايَت أساس للتطوير الًتبوي يف كثَت من 
ادأنظمة التعليمية يف بلداف متقدمة، وىي تتضمن أموراً مألوفة يف غَتىا من حركات اإلصالح الًتبوي السابقة عتا.

علَّب، واجتو اصتميع إىل الشبكة حيث اضترية والوفرة والتوفَت حسب  ولقد انتهى عصر التعليم
ُ
والتدريب اظت

على  –(. ولذا بدأت مؤسسات التعليم 4117توفيق: من بيئة تعلم افًتاضي ال تتوقف )اظتتعلم وض مواصفات
إىل  تعلم الكًتوين  ووحيد للمعلومات يف التحوؿ من التعليم التقليدي القائم على اظتعلم كمصدر أساسي -اختالفها

  .مصادر ؼتتلفة يكوف اظتعلم فيو مساعداً ومكمالً للتعليم ويعتمد على
ويف اظتملكة العربية السعودية تويل حكومة خادـ اضترمُت الشريفُت اىتمامًا كبَتًا ابستخداـ التقنية يف التعلم، 

تقنية اظتعلومات واالتصاالت وما  إىل أف -هللا زتوير  –حيث أشار خادـ اضترمُت الشريفُت اظتلك عبد هللا بن عبد العزيز 
فهي علـو اظتستقبل اليت علينا أف نربز فيها  ،يتعلق هبا من علـو ومعارؼ عتا أثر ابلغ ودور ملموس يف التنمية اظتستدامة

 (.;411ومنسك بناصيتها حىت تتقدـ بالدان بُت ادأمم )وزارة التعليم العايل: 
من التطور العلمي والتقدـ التقٍت اعتائل  -كغَتىا من اصتامعات العاظتية  –سعودية وقد استفادت اصتامعات ال

الذي يشهده العامل اليـو يف أتسيس تعلم إلكًتوين معتمد على ىذه التقنية، ووضع اطتطط الالزمة صتعل التعلم 
 اإللكًتوين عنصراً أساسياً يف منظومة التعليم اصتامعي.

يعتمد بشكل كبَت على التزامو مبعايَت جودة متفق عليها عاظتياً،  -عامة -يمي وظتا كاف ؾتاح أي نظاـ تعل
وحيث إف التعلم اإللكًتوين يعد أحد اظتداخل اضتقيقية لتطوير التعليم اصتامعي؛ فإف ىذا ادأمر أيخذ أمهية كبَتة، حيث 

لتطور الكبَت يف تقنية اظتعلومات واالتصاالت فرض اإلقباؿ اظتتزايد عليو، والنمو اظتتزايد يف أعداد الطالب اصتامعيُت، وا
على اظتتخصصُت االلتزاـ مبواصفات ومعايَت تضمن جودة  حتدايت كبَتة يف قطاع التعليم اصتامعي. لذلك كاف لزاماً 

اظتقررات اإللكًتونية اليت نقدمها للطالب.
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مطلبًا مهمًا و ضرورًة ملحة  ىػ( على أف التعلم اإللكًتوين يف الوقت اضتاضر أصبح;064ويؤكد احمليسن )
مة همفرضتها ثور االتصاالت وتقنية اظتعلومات، وقد أكسب التعلم اإللكًتوين التعليم العاـ والعايل إضافًة كبَتة وخدمة 

 حينما غَتت الوجو اضتقيقي للتعليم وأسهمت يف نشره بُت أوساط اظتواطنُت بتكاليف مشجعة.  
ل التعلم االلكًتوين يف الوقت اضتايل ّتامعة اظتلك خالد يف اظتملكة العربية السعودية ونظراً للتوجو اظتتزايد ؿتو تفعي

يف ضوء غتموعة من  كاف من اظتهم أف يتم تصميم بيئتو بشكل علمي ومدروس  -كغَتىا من اصتامعات احمللية والعاظتية  –
أكدت توصيات اظتؤدتر الدويل للتعليم عن ، وقد ونيةاظتواصفات واظتعايَت العاظتية الالزمة صتودة اظتقررات الدراسية اإللكًت 

وذلك العتماد  ،تناسب البيئة( الذي عقد يف مدينة مسقط على ضرورة تطوير غتموعة من اظتعايَت اليت 4118بعد )
 مؤسسات وبرامج التعلم عن بعد اإللكًتونية، ووضع إطار نظري مقبوؿ لتبٍت اظتبتكرات التكنولوجية.

، فإف البحث اضتايل يسعى إىل تقومي مدى جودة اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد يف ما سبق علىوبناء 
. SCORMضوء اظتعايَت العاظتية 
مشكلة البحث: 

الحظ الباحث من خالؿ اطالعو على العديد من الدراسات السابقة أف التعلم اإللكًتوين ديكن أف يقدـ حلوالً 
شريطة االلتزاـ ابظتواصفات واظتعايَت اظتتفق عليها عاظتيًا )إشتاعيل،  ،و نظم التعليم العايلللكثَت من اظتشكالت اليت تواج

 ;Clarke, 2007؛ ;411؛ العمري، :411؛ حسُت وعلي، 4118؛ جربين وآخروف، 4117؛ اعتادي، ;;;0

Rogers et. al, 2007.)
ءاتو اظتتبعة يف العديد من اصتامعات مازالت وتشَت الدراسات العربية وادأجنبية إىل أف أساليب التعلم وإجرا

تقليدية كما ىي، وأنو حىت اآلف مل يُعرؼ كيف تتكامل تقنيات التعليم اضتديثة مع اظتنهج الدراسي داخل القاعات 
ي الدراسية، كي تتحقق الفعالية والكفاءة من التعلم اإللكًتوين؛ وأف التعلم اإللكًتوين إذا مل يصمم بطريقة جيدة، تراع

غتموعة من اظتواصفات واظتعايَت، فلن يقدـ الكثَت إىل العملية التعليمية، بل على العكس فقد يقلل من جودهتا، ويؤدي 
إىل أاثر سلبية لدى اظتتعلمُت، وقد يكوف التعلم التقليدي أفضل منو، وأسرع وأكثر فاعلية واقتصادًا من تلك النظم 

؛ عبدالعاطي وأبو خطوة، :411، خليل، 4118؛ غاًل، 4118ة، ؛ جربين؛ الشيخ؛ عطي4111اضتديثة )ستيس، 
؛ Pearson, Ejkoppi & Jany, 2002؛ Zienlinski, 2000 ؛ Gregory & Brown, 1995؛ ;411

Sanjaya, 2002  ؛Engestrm, 2005.). ....
قد تزايد إنتاج أعضاء ومع تزايد استخداـ التعلم اإللكًتوين يف جامعة اظتلك خالد ابظتملكة العربية السعودية؛ ف

وقد تبُت للباحث من خالؿ قيامو بدراسة استطالعية استهدفت تقييم بعض  ىيئة التدريس ابصتامعة ظتقرراهتم أبنفسهم،
اظتقررات اإللكًتونية اظتنشورة على موقع التعلم اإللكًتوين ّتامعة اظتلك خالد أف معظم ىذه اظتقررات عبارة عن عرض 

شكل صفحات ويب دوف إجياد بيئة تعلم حقيقية ودوف إجياد فرص للتفاعل بُت اظتعلم  للمحتوى التعليمي على
بعض اظتتخصصُت يف تقنيات  ومبقابلةواظتتعلم، وأهنا تفتقد للكثَت من اظتعايَت الواجب توافرىا يف اظتقررات اإللكًتونية. 
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رة على موقع اصتامعة تبُت أف معظمهما يفتقد التعليم واستطالع آرائهم حوؿ مدى مراعاة اظتقررات اإللكًتونية اظتنشو 
 للمعايَت وادأسس العلمية الواجب توافرىا يف تلك اظتقررات.

إضافة إىل ما سبق، فقد أوصت العديد من اظتؤدترات والندوات والبحوث بضرورة إجراء اظتزيد من البحوث حوؿ 
ىػ؛ اظتؤدتر 0646مل على ىذه التقنية. )العريفي، جدوى التعلم اإللكًتوين يف حتسُت التعليم، وضرورة التدريب الشا

( . لذا فإف البحث اضتايل ػتاولة لتقومي :411؛ آؿ ػتيا، ;411(؛ نعيم، 4118الدويل للتعليم عن بعد )مسقط، 
بغية االستفادة من نتائجو يف ضماف جودة  SCORMاظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد يف ضوء اظتعايَت العاظتية 

ك اظتقررات اإللكًتونية؛ ومن مث بناء منظومة تعليمية إلكًتونية على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية. تل
أسئلة البحث:

يسعى البحث اضتايل لإلجابة عن ادأسئلة التالية:
؟ SCORMما مستوى جودة اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد يف ضوء اظتعايَت العاظتية -
غَت تربوي( ؟  -ؼ آراء الطالب حوؿ جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقاً ظتتغَتات التخصص )تربويما مدى اختال-
؟ SCORMما التصور اظتقًتح لتصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء معايَت اصتودة العاظتية -

أهداف البحث:
ىدؼ البحث اضتايل إىل:

ك خالد من حيث حتديد نقاط القوة لتدعيمها، ونقاط الضعف تشخيص واقع اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتل-
.SCORMللتغلب عليها يف ضوء اظتعايَت العاظتية 

تعرؼ مدى اختالؼ آراء الطالب حوؿ جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقاً ظتتغَتات التخصص، واظتستوى الدراسي.-
.SCORMضوء معايَت اصتودة العاظتية  تقدمي تصور مقًتح لكيفية تصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية يف-

أمهية البحث:
تمثل أمهية ىذا البحث بشكل عاـ يف ػتاولة وضع تصور مقًتح يتضمن غتموعة من اظتواصفات واظتعايَت اليت ت

 تكوف منطلقًا لتطوير اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد، ومن مث تفعيل نظاـ التعلم اإللكًتوين ابصتامعة يف ضوء
، وابلتايل اظتسامهة يف حتقيق خدمة تربوية تسهم يف تلبية احتياجات SCORMاظتعايَت العاظتية للتعلم اإللكًتوين 

وديكن حتديد أمهية البحث اضتايل يف النقاط التالية:الطالب وادأساتذة يف اصتامعة. 
تعرؼ نقاط الضعف ونقاط القوة يف  قد تفيد نتائج البحث اضتايل اظتسؤولُت عن التعلم اإللكًتوين يف اصتامعة يف-

اظتقررات اإللكًتونية اليت يصممها أعضاء ىيئة التدريس بشكل مفصل، دتهيداً إلعداد برامج تدريبية دأعضاء ىيئة 
التدريس من أجل ضماف جودة اظتقررات اإللكًتونية وفق اظتعايَت العاظتية.

ات اإللكًتونية، ؽتا يساعدىم يف تطوير ىذه اظتقررات حىت د أعضاء ىيئة التدريس بقائمة ظتعايَت جودة اظتقرر يتزو -
تسم ابلفعالية والكفاءة، انطالقاً من تعرؼ نقاط الضعف ونقاط القوة يف اظتقررات اليت يقوموف بتصميمها.
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 اصتودة يف اظتقررات التعليمية اإللكًتونية ّتامعة اظتلك االرتقاء مبستوىديكن أف تسهم نتائج البحث اضتايل يف -
لكل ادأطراؼ يف اصتامعة ومؤسسات اجملتمع اظتختلفة.  اً رئيس اً خالد، وىذا يعد ضرورة ملحة ومطلب

، ويف إضافة ظتا سبق، فإف ؾتاح أي نظاـ تعليمي يعتمد بشكل كبَت على التزامو مبعايَت جوده متفق عليها عاظتياً -
 بُت اظتعلم واظتتعلم.  غتاؿ التعلم اإللكًتوين فإف ىذا ادأمر أيخذ أمهية خاصة للتباعد

حدود البحث:
 يقتصر البحث اضتايل على اضتدود التالية: 

تشخيص واقع اظتقررات اإللكًتونية يف جامعة اظتلك خالد ابظتملكة العربية السعودية طبقا ظتا يراه الطالب. وحتديد -
، مث تقدمي تصور مقًتح مدى اختالؼ آراء الطالب حوؿ جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقاً ظتتغَتات التخصص

.SCORMلتلك اظتقررات يف ضوء معايَت اصتودة العاظتية 
طبقت الدراسة اظتيدانية يف جامعة اظتلك خالد بكلييت الًتبية والشريعة وأصوؿ الدين يف الفصل الدراسي الثاين من -

ىػ.57/0658العاـ اصتامعي 
أدوات البحث:

ة ّتامعة اظتلك خالد ابظتملكة العربية السعودية يف ضوء معايَت اصتودة استبانة لتقييم جودة اظتقررات اإللكًتوني
. SCORMالعاظتية  

منهج البحث:
ىدؼ البحث اضتايل إىل تشخيص واقع اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد من حيث حتديد نقاط القوة 

، وتعرؼ مدى اختالؼ آراء الطالب SCORMلتدعيمها، ونقاط الضعف للتغلب عليها يف ضوء اظتعايَت العاظتية 
، مث تقدمي تصور مقًتح لكيفية تصميم غَت تربوي( –)تربوي  حوؿ جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقاً ظتتغَتات التخصص
.SCORMوبناء اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء معايَت اصتودة العاظتية 

يهتم بدراسة الظاىرة  فهوـ مع طبيعتها وأىدافها، وعليو فقد استخدـ اظتنهج الوصفي، دأنو اظتنهج الذي يتالء
ووصفها كما توجد يف الواقع وصفاً دقيقاً، والتعبَت عنها تعبَتاً كيفياً أو كماً، فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح 

مع  هاارتباطالتعبَت الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات  اخصائصها، أم
(، وال يقتصر ىذا اظتنهج على غترد الوصف بل يتعداه للتفسَت ;;;0وآخروف،  ؛الظواىر اظتختلفة ادأخرى )عبيدات

والتحليل من أجل الوصوؿ إىل حقائق دقيقة عن الظروؼ القائمة من أجل تطويرىا وحتسينها.
مصطلحات البحث:

ظتتعلقة بو، أمكن تعريف اظتصطلحات التالية إجرائياً كما للبحث والدراسات السابقة ا النظريمن اإلطار  انطالقاً 
 املقررات اإللكرتونية:يلي: 
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املعايري:
اظتعايَت على أهنا: دتثل أساسًا لعمل  (Webster's Online Dictionary)يعرؼ قاموس وسكنسن 

اظتقارانت، وىي نقاط مرجعية ديكن على أساسها تقومي ادأمور اظتختلفة. 

ظتعجم ( تعٍت: ما اختذ أساسًا للمقارنة والتقدير، ويف ا664كما جاء يف اظتعجم الوجيز )ص كلمة "عيار" )
عٍت "العيار"، وىي ما تقدر بو ادأشياء من من كيل أو وزف، ويف الفلسفة مب( جاء أف لفظ "اظتعيار" ;85الوسيط )ص 

 ايَت".تعٍت: منوذج متحقق أو متصور ظتا ينبغي أف يكوف عليو الشيء. ورتعها "مع
واظتعيار الًتبوي: "عبارة تستخدـ للحكم على جودة اظتنهج، أو طرؽ التدريس، أو أسلوب التقومي، أو برانمج 

 (.076، 4117التنمية اظتهنية للمعلمُت" )فضل هللا، 
كم فر يف الظاىرة، حيث يتم على أساسها تقومي الظاىرة، واضتاواظتعايَت ىي احملددات واظتتطلبات اليت جيب أف تتو 

على صالحيتها من رتيع جوانبها، وديكن النظر للمعايَت كخطوط إرشادية عتا دورىا اظتأموؿ يف جودة اظتقررات 
اإللكًتونية من ؼتتلف مناحيها الًتبوية والعلمية والفنية، ومن مث مساعدة أعضاء ىيئة التدريس وتوضيح الرؤية عتم. 

الذي حيدد على أساسو ادأداء الواقعي يف مدى االبتعاد أو  احملك أو اإلطار اظترجعي"واظتعيار عبارة عن: 
 (.464، 4119)الفتالوي،  "االقًتاب من اظترجع

واظتعايَت إجرائياً ىي: مقاييس للحكم على الظاىرة، وىي تنبثق من داخل الظاىرة ذاهتا، وبذلك تتمثل يف غتموعة 
 (.80، 4117دة وكفاءة وفاعلية الظاىرة )إبراىيم، من احملددات ادأساسية، اليت على أساسها يتم اضتكم على جو 

ومن مث فإف معايَت جودة اظتقررات اإللكًتونية ىي اضتد ادأقصى أو اظتستوى اظتطلوب الذي جيب أف تصل إليو 
اظتقررات اإللكًتونية من حيث التصميم والبناء والتنفيذ، وعلى ذلك يعرؼ الباحث معايَت جودة اظتقررات اإللكًتونية 

هنا: غتموعة من احملددات اليت تشكل يف غتملها إطارًا مرجعياً، ديكن االعتماد عليو يف اضتكم على جودة اظتقررات أب
من النوعية والفاعلية، وديكن وصف كل منها وقياسو من خالؿ قياس اظتؤشرات اظتتصلة بو يف  ىاإللكًتونية مبستو 

تصميم اظتقرر اإللكًتوين وبنائو وتنفيذه.
 : املؤشرات

( إىل أف مع كل معيار حتدد اظتؤشرات أو الدالئل اليت يتم من خالعتا بلوغ اظتعيار، وتكوف 4116يشَت عبيد )
اظتؤشرات مصاغة بشكل أداء ػتدد يسمح بقياسو.

فر جودة اظتقرر اإللكًتوين، وديكن قياسو اويعرؼ يف البحث اضتايل أبنو: رتلة وصفية ذات داللة على تو 
ناسبة لذلك.ابستخداـ أداة م
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: SCORM معايري اجلودة العاملية

)odel) Meferent Rbject Oontent Charable Sاختصار للعبارة ىي  (SCORM)" سكورمكلمة "

غتموعة ادأسس واظتواصفات والشروط الالزمة لتصميم . وىي : النموذج اظترجعي ظتكوانت احملتوى التشاركي. وتعٍت
ا وتوظيفها التوظيف ادأمثل. اظتقررات اإللكًتونية وإنتاجه

 أدبيات البحث:
واجلودة: ،التعلم اإللكرتوين

أصبح من الضروري االستعانة بنظم تعلم حديثة فكافية صتودة العملية التعليمية، مل تعد نظم التعليم التقليدية  
ويعد التعلم اإللكًتوين  ،Ehlers, 2007)التطورات اضتديثة والتحدايت اظتختلفة، وحتقق اصتودة التعليمية )مع تتواكب 

رافدًا كبَتًا للتعليم اصتامعي التقليدي الذي يعتمد على احملاضرة، ويتميز ىذا النوع من التعليم ابختصار الوقت واصتهد 
والتكلفة، وإيصاؿ اظتعلومات للمتعلمُت أبسرع وقت وبصورة دتكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها، وقياس أداء 

يساعد على التخلص من مبا ، واستخداـ الوسائط التقنية اظتختلفة واليت يتيحها التعلم اإللكًتوين  وقييموت اظتتعلمُت
اظتظاىر السلبية للتعليم التقليدي، وىذا من شأنو أف يسهم يف حتسُت اظتستوى العاـ للتحصيل الدراسي لدى الطالب، 

ارات التفكَت العليا من خالؿ اظتشاركة الفعالة اليت تتم بُت وتوفَت بيئة تعليمية جذابة، ديكن أف تساعد على تنمية مه
 (.4119أطراؼ العملية التعليمية )شوملي: 

بيئات التعلم اظتيسرة، واليت تتصف  ( طريقو ابتكاريو إليصاؿKhan, 2005والتعلم االلكًتوين كما يعرفو خاف )
من اطتصائص  يف أي مكاف وزماف، عن طريق االنتفاعابلتصميم اصتيد والتفاعلية واظتتمركزة حوؿ اظتتعلم، دأي فرد 

واظتصادر اظتتوافرة يف العديد من التقنيات الرقمية سواي مع ادأمناط ادأخرى من اظتواد التعليمية اظتناسبة لبيئات التعلم 
 اظتفتوح، واظترف، واظتبوب.

الوسائط اظتتعددة على الكمبيوتر عرب  أبنو: تقدمي ػتتوى إلكًتوينالتعلم اإللكًتوين  فَتى أف( 4118زيتوف )أما 
سواء كاف ذلك بصورة متزامنة  ،إىل اظتتعلم بشكل يتيح لو إمكانية التفاعل النشط مع ىذا احملتوى ومع اظتعلم ومع أقرانو

Synchronous  أـ غَت متزامنةAsynchronous  وكذلك إمكانية إدتاـ ىذا التعلم يف الوقت واظتكاف وابلسرعة
 ظروفو وقدراتو، فضالً عن إمكانية إدارة ىذا التعلم من خالؿ تلك الوسائط. اليت تناسب

وعلى الرغم من أمهية التعلم اإللكًتوين والنتائج ادأولية اليت أثبتت ؾتاحو، فإف استخدامو مازاؿ يف بداايتو، 
واضحة صتودتو )جربين حيث يواجو بعض العقبات والتحدايت سواء كانت عقبات تقنية تتمثل يف عدـ اعتماد معايَت 

 (.4118وآخروف، 
"عملية بنائية هتدؼ إىل حتسُت اظتنتج النهائي"، وقد أنشئت ( ىي4119بشكل عاـ يعرفها أزتد ) واصتودة

اليت هتدؼ إىل تنمية مواصفات  ,ISO) (International Standards Organizationاظتنظمة الدولية للمعايَت 
العمل بُت اظتنتج  جودةية التوجو، واظتعقدة يف طبيعتها، وىذا  يهدؼ إىل تعزيز وتوكيد ومعايَت قياسية للتطبيقات اظتهن
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واظتستفيد، واعتدؼ ادأساسي للمنظمة الدولية للمعايَت ىو توحيد اظتواصفات واظتعايَت القياسية يف العامل يف شىت صنوؼ 
 (.4118الصناعة والتجارة واطتدمات. )علي؛ عبد العزيز: 

تصبح مسألة أكثر  -خاصة –صتودة شرطًا أساسيًا يف اظتنتجات عامة، فإهنا يف العملية التعليميةوإذا كانت ا
أمهية، ليس ىذا فحسب، بل ينبغي أف تكوف اصتودة مطلبًا رئيسًا عتذه اظتنظومة التعليمية التعلمية يف كل مدخالهتا 

؛ 4119يق التنمية اظتستدامة )النشواف: وعملياهتا فضاًل عن ؼترجاهتا؛ وذلك من أجل النهوض ابجملتمع وحتق
Pawlowski, Barker & Okamoto 2007.) 

وقد عقدت العديد من اظتؤدترات والندوات وأجريت الدراسات والبحوث اليت اىتمت ّتودة التعلم اإللكًتوين، 
ها ظتواجهة تلك التحدايت والتحدايت اظترحلية والعاظتية اليت تواجهو، وأىم السياسات واالسًتاتيجيات اليت ديكن تقددي

(.4101، العمري، :411)مكتب الًتبية العريب لدوؿ اطتليج، 
معايري جودة املقررات اإللكرتونية:

اجتهت حركات اإلصالح الًتبوي يف اآلونة ادأخَتة لفكرة اظتعايَت اليت ثبت فعاليتها يف تطوير مناحي اضتياة 
حركات اإلصالح الًتبوي السابقة عتا، فهي تتضمن الًتكيز على مفهـو  اظتختلفة، وتتضمن اظتعايَت أمورًا مألوفة يف

أهنا  االذي ديكن مالحظتو وقياسو، كم Behaviorادأداء، واالستفادة من ادأىداؼ التعليمية، وتركيزىا على السلوؾ 
اليت استخدمت  جعاظتر تتضمن اضترص على حتديد معايَت لكل أداء، وىذا ينبثق من االستفادة من حركة القياس ػتكي 

، ويف ذات الوقت فإف اظتعايَت يلتـز يف ضوئها اظتعلم إبؾتازات عليو أف حيققها، وىذا يعد تدعيماً Criteriaاحملكات 
الذي اندت هبا حركة الكفاايت التعليمية، كما أف اظتعايَت تؤكد على ادأداء ّتودة  Accountabilityظتفهـو اظتساءلة 

 (.4116وسامل،  ،؛ فضل هللا4116ذا يستند إىل مفهـو نواتج التعلم )عبيد، عالية يف سياؽ واقعي، وى
مفاىيم جديدة يف اظتيداف الًتبوي: مثل: الًتبية اظتستمرة، والتعليم مدى اضتياة، والتنمية اظتستدامة، والًتبية  ظهورو 

 (.4117واظتغريب،  ،وجوداظتستقبلية ... وغَتىا، قد ساىم أيضاً يف ظهور حركة اظتعايَت الًتبوية )عبد اظت
واظتعايَت ركيزة أساسية لتوجيو العمل الًتبوي يف كافة غتاالتو كي يكوف عماًل مؤسسياً، تتحدد فيو ادأىداؼ 
وتتوزع فيو اظتسؤوليات، وتشكل ادأدوار، وتتبلور اظتسؤولية واحملاسبية، من خالؿ التحاكم إىل مرجعية اظتعايَت، بوصفها 

ستناد إليها يف حتقيق اظتوضوعية، وترسيخ الشفافية يف اضتكم على اإلؾتازات وتقومي ادأداء )السيد، ادأداة اليت يتم اال
(.9، ص 4118

تفيد كل اظتهتمُت ابلعملية التعليمية، ومن لو صلة بتحقيق أىدافها، فهي تفيد كاًل من: الطالب  اظتعايَتكما أف 
علمو، وتوفر للمؤسسة التعليمية دالئل ديكن يف ضوئها اختيار ػتتوى احتياجاهتم وتوقعاهتم حوؿ ما حيتاجوف ت تلبيةيف 

(.:6ىػ، 0651اظتناىج واظتقررات الدراسية وإعادة تنظيمها، واسًتاتيجيات تدريسها، وأساليب تقوديها )الزىراين، 

(، ونوجزىا 4117؛ عبد اظتوجود؛ اظتغريب، 4117وللمعايَت أمهية كبَتة يف اظتؤسسات الًتبوية، حددىا )الزغاط، 
فيما يلي:
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مدخل عملي لتوكيد اصتودة اظتؤسساتية ورتيع عناصر اظتؤسسة.-
تعطي فرصة لتحديد ثوابت ومستوايت ادأداء، ابإلضافة إىل تصميم أدوات التقومي.-
تصف ما جيب أف يتعلمو الطالب وكيف يتعلمونو، وحتدد ادأنشطة اليت جيب أف يؤديها، وتوفر أساليب التقومي.-
اضتد ادأعلى من ادأداء للفرد أو الربانمج أو اظتؤسسة. تصف-
حتدد الصعوابت اليت تواجو النظاـ الًتبوي.-
تعطي فرصة لتجميع البياانت حوؿ اظتنتج النهائي.-
دتثل أساساً للمحاسبة واظتساءلة.-
تزيد من ثقة اجملتمعات يف التعليم.-
تصف ػتددات اظتناخ العاـ للنظاـ الًتبوي.-
 البينية. والعالقاتوتوضح التداخالت  ،ات بُت عناصر اظتنظومة التعليميةتصف العالق-

 أساسياً  ويف غتاؿ التعلم اإللكًتوين، فإف عملية التقنُت أو التوحيد القياسي أو وضع قائمة ابظتعايَت يعد متطلباً 
يد القياسي إىل ما يتعلق بػ: غتاالت التوح (4117اعتادي )الستخداـ نظم التعلم اإللكًتوين بطريقة اقتصادية، ويصنف 

اظتتعلم، ومؤلف اظتادة التعليمية، وعضو ىيئة التدريس ومساعديو، واظتصمم واظتطور واظتنتج للربغتيات التعليمية.

اظتقررات اإللكًتونية جيب توافر غتموعة من اظتعايَت احملددة واظتعروفة واليت ديكن تطبيقها لتقييم  جودةولتحقيق 
ين؛ من أجل تشجيع أعضاء ىيئة التدريس واظتسؤولُت عن التعلم اإللكًتوين على التحسُت والتطوير، التعلم اإللكًتو 

على ادأىداؼ وادأغراض كما حتددىا اظتؤسسة التعليمية، وتوفَت معلومات فاعلة للجمهور حوؿ نوعية التعليم بناء ً 
عليم، ومن مث اعتماده أكاددييا. ولضماف اضتصوؿ على مردود ذي قيمة للماؿ العاـ الذي يستثمر يف الت

 (Alexander,  & Golja, 2007)؛ وإلكسندر وجوليا (Barker, 2004)(؛ وابركر :411وذكر غتاىد )
أمهية معايَت جودة اظتقررات اإللكًتونية، ومنها ما يلي:

العديدة من فرص اظتتعلموف ْتاجة إىل عدد من اظتعايَت اليت تساعدىم على االختيار الصحيح من بُت ادأنواع  -
التعلم اظتتاحة عتم، واليت ختتلف من حيث النفقات واصتودة ومدى اإلاتحة.

حتتاج اظتؤسسات التعليمية واصتامعات واظتؤسسات اطتاصة إىل معايَت ديكن من خالعتا أف تليب احتياجات اظتتعلمُت -
وذات كفاءة.وتشجعهم على االلتحاؽ هبذه اظتؤسسات، وتكوف ىذه اطتدمات فعالة ومؤثرة 

دتثل أساساً للمصلحة الًتبوية من حيث حتديد مواصفات اصتودة لكل من الطالب واظتؤسسات التعليمية.-
تعترب مصدراً مرجعياً دأعضاء ىيئة التدريس والقيادات التعليمية وصانعي القرار لالرتقاء ابلربامج التعليمية.-
قيقو.تقلل من حدة اطتالفات حوؿ ما يتم تدريسو وما جيب حت-
 تساعد يف اضتكم على جودة التعليم، من أجل حتسُت اظتخرجات التعليمية.-

؛;Ehlers, 2007؛ Barker, 2007؛ Alexander & Golja  ؛:411وتشَت ادأدبيات الًتبوية )اعتادي، 
 Ellis & Calvo, 2007 ؛Leacock, & Nesbit, 2007 ؛Pawlowski, 2007 ؛Yang, Chen, 
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Kinshuk & Chen, 2007 ؛Yukselturk, & Bulut, 2007  إىل وجود العديد من اظتنظمات واعتيئات )
اليت تعمل يف تطوير معايَت ومواصفات ومؤشرات جودة التعلم  -ابدأخص يف الدوؿ اظتتقدمة-واظتعاىد الوطنية والدولية 

الدراسات والبحوث العربية ومن اصتدير ابلذكر أف ىناؾ العديد من اإللكًتوين عامة واظتقررات اإللكًتونية خاصة، 
؛ 4118، مصطفى  ؛4117، اظتوسى واظتبارؾ( معايَت ومؤشرات جودة التعلم اإللكًتوين وادأجنبية اليت اىتمت بتقدمي

 NEA, 2000  Sanjaya, 2002;   Bardle, 2004; Mclachlan, 2002; Florida ؛;411، الفقي

Gulf Coast, 2004; ؛Mwanza, Daisy & Engestrm, 2005  Simonson, 2007  ؛Yukselturk,  
Shehabat; Mahdi and Khoualdi, 2008; . 

ودة الػػتعلم اإللكػػًتوين يف مؤسسػػات التعلػػيم صتػػمعػػايَت ومؤشػػرات إىل قائمػػة ( 4101)يف دراسػػتو العمػػري  وتوصػػل
عشػرة ػتػاور رئيسػة، ( مؤشػراً موزعػة علػى 8;) من بينهػا( مؤشراً موزعة على عشرة ػتاور رئيسة، 081العايل، تتضمن )

.ّتودة اظتقررات اإللكًتونية تتعلق
اإللكًتونية من معايَت جودة التعلم اإللكًتوين اليت مت توحيدىا بناًء على طلب من وزارة  اظتقرراتواستفادت 

ontent Charable Sاختصار " ىي سكورم، وكلمة "SCORMـ(، حتت اسم 4114الدفاع ادأمريكية يف عاـ )

odel (SCORM)Ment eferRbject O  واليت تعٍت: النموذج اظترجعي ظتكوانت احملتوى التشاركي، وىي عبارة
مادة تدريبية أو علمية إىل تنسيق وىيئة مناسبة على  ةعن غتموعة من اظتواصفات والشروط الواجب توافرىا لتحويل أي

 (. 4117اإلنًتنت )توفيق، 
إلدارة العملية  IMSلتطوير وبناء احملتوى التعليمي، ومعايَت  SCORMتلك اظتعايَت العاظتية معايَت  أبرزومن 

لبناء ادأنظمة وفق   APIإلنشاء البنية التحتية التعاونية مع اصتهات التعليمية، ومعايَت  SIFالتعليمية، ومعايَت 
 إمكاانت ومنافذ االستخداـ والتنفيذ اظتمكنة. وىي تتصف مبا يلي:

وسائل أو وسائط متاحة. ةكًتونية فيما يتصل ابلعالقة مع أيالدقة: يف نظم اظتعلومات اإلل-
 اظتواءمة مع اصتمهور اظتستهدؼ.-
 .هاوعرض هاوترتيب مالءمة شكل اظتعلومات-
جودة اظتراجع الببلوجرافية.-
 إمكانية مقارنة القيمة ابلعالقة مع اظتواد اظتشاهبة.-
الكماؿ ويتحقق ابلعالقة مع أي مصدر أو وسيط آخر.-
 توى.قيمة احمل-
 مدى التخصص والتميز.-
 توثيق ومالءمة استخداـ مصادر اظتعلومات.-
 سهولة االستخداـ.-
 جودة التوضيحات والرسومات.-
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 توافر وظيفة الفهرس أو الكشاؼ.-
 اظتصداقية.-
 مدى توافر إمكانية اظتراجعة والتدقيق.-
(:411توافر معيار الفردية. )حسُت، وعلي،  -

ا غتموعة من اظتواصفات لتطوير ودمج ونشر مواد تعليمية وتدريبية لتعمل  أبهن  SCORMوديكن تعريف معايَت
وهتدؼ معايَت (، :411)سالمة، وعلي، LMS كحلقة وصل بُت مؤلفي احملتوى التعليمي ومربغتي أنظمة إدارة اظتقرر 

SCORM :إىل ما يلي  
عليمي من أي مكاف ويف أي وقت.: وىو إمكانية حتديد اظتوقع والوصوؿ للمحتوى الت Accessibilityالوصوؿ -
 : وىي القدرة على التكيف ظتقابلة احتياجات اظتؤسسات وادأفراد التعليمية.Adaptabilityقابلية التكيف -
: وىي القدرة على زايدة الفعالية واإلنتاجية إبنقاص الزمن والتكلفة اليت يشتمل عليها Affordabilityاإلنتاجية -

 توصيل التعليم.
: وىو إمكانية استخداـ احملتوى حىت ولو تغَتت التقنية اظتستخدمة يف تقدديو، مثل حتديث Durabilityالتحمل -

 .LMSنظم التشغيل أو نظاـ إدارة التعلم 
وادأدوات  Platforms: وىي إمكانية االتصاؿ بُت منصات التشغيل Interoperabilityقابلية التشغيل البينية -

Tools فاءة.اظتختلفة وأف تعمل معاً بك 
: وىي إمكانية تعديل احملتوى بسهولة واستخدامو عدة مرات ابستخداـ Reusabilityقابلية إعادة االستخداـ -

أدوات ومنصات تشغيل متعددة.
إجراءات البحث:
الرئيس للبحث، اتبعت اطتطوات التالية: السؤاؿلإلجابة عن 

 .SCORMررات اإللكًتونية دراسة وحتليل ادأدبيات اظتتعلقة مبعايَت ومؤشرات جودة اظتق .0
استنباط قائمة مبعايَت ومؤشرات جودة تصميم اظتقررات اإللكًتونية وإنتاجها وتوظيفها مبا يتسق وحاجات اجملتمع  .4

السعودي وقيمو، وضبطها علمياً.
دة اليت مت إعداد االستبانة اطتاصة بتقييم جودة اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد يف ضوء قائمة معايَت اصتو  .5

 التوصل إليها، وضبطها علمياً.
حتديد عينة البحث من طالب جامعة اظتلك خالد الذين يدرسوف ابستخداـ اظتقررات اإللكًتونية. .6
تطبيق االستبانة على عينة الطالب. .7
رصد البياانت ومعاصتتها إحصائياً. .8
جاابت عينة الطالب.عرض النتائج اظتتعلقة بتشخيص واقع اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء است .9
مناقشة النتائج وتفسَتىا..:
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 تقدمي تصور مقًتح لتصميم اظتقررات اإللكًتونية وفق معايَت اصتودة العاظتية..;
دراسة وحتليل ادأدبيات اظتتعلقة مبعايَت ومؤشرات جودة اظتقررات اإللكًتونية بعدما انتهى الباحث من 

SCORM صميم اظتقررات اإللكًتونية وإنتاجها وتوظيفها مبا يتسق استنباط قائمة مبعايَت ومؤشرات جودة ت، و
، عداد االستبانة اطتاصة بتقييم جودة اظتقررات اإللكًتونية، قاـ إبوحاجات اجملتمع السعودي وقيمو، وضبطها علمياً 

 تتضمن غتموعة اظتعايَت واظتؤشرات اليت جيب توافرىا يف اظتقررات اإللكًتونية. وفيما يلي تفصيل ذلك.
إعداد أداة الدراسة: أواًل: 

اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد ابظتملكة العربية السعودية يف ضوء أعد الباحث استبانة لتقييم جودة 
ىذا وقد مرت االستبانة بعدة مراحل حىت وصلت لصورهتا النهائية؛ نوجزىا فيما ؛ SCORMمعايَت اصتودة العاظتية  

يلي:

دافها:أداة الدراسة، وأه -1
 وتعرؼ نقاط قوهتا ،اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالدتشخيص مدى جودة اظتقررات ت االستبانة إىل ىدف

للتغلب عليها. نقاط الضعف فيهاحتديد ، و لدعمها

إعداد الصورة األولية لالستبانة: -2
ىتمت ابلتعلم بعد مراجعة ادأدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث اضتايل من إطار نظري، ودراسات سابقة ا

، ابإلضافة إىل بعض اظتقابالت الشخصية SCORMاإللكًتوين، وجودة اظتقررات اإللكًتونية، واظتعايَت العاظتية 
االستطالعية مع أخصائي تقنيات التعليم والتعلم اإللكًتوين، وبعض من منفذيو، مت إعداد الصورة ادأولية لالستبانة، 

ياانت أولية عن اظتستجيبُت، واثنيهما: معايَت ومؤشرات جودة اظتقررات وقد تضمنت جزأين رئيسيُت، أوعتما: ب
اإللكًتونية، وقد أمكن تصنيفها إىل عشرة ػتاور رئيسة، يعرب كل ػتور عن معيار رئيس صتودة اظتقررات اإللكًتونية، 

ويتضمن كل ػتور عدداً من اظتؤشرات. واحملاور ىي:
 .أوال: معلومات خاصة ابظترجعية العلمية-
 اثنيا: معلومات عامة عن اظتقرر.-
 اثلثاً: تصميم ػتتوى اظتقرر.-
 رابعاً: بنية احملتوى وتنظيمو.-
 خامساً: الوسائط التعليمية.-
 سادساً: التفاعل واإلْتار.-
سابعاً: االسًتاتيجيات التعليمية اظتستخدمة.-
 اثمناً: أساليب التقومي والتغذية الراجعة.-
 اتسعاً: الدعم الفٍت.-
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فاعلية اظتقرر وكفاءتو. عاشراً:-

:االستبانة صدق -3
( ػتكمًا ببعض اصتامعات 05للتأكد من الصدؽ الظاىري دأداة الدراسة مت عرضها يف صورهتا ادأولية على )

السعودية والعربية، من اظتتخصصُت يف غتاؿ تقنيات التعليم، والتعلم اإللكًتوين، والًتبية، واظتناىج وطرؽ التدريس، وبعد 
اء ومالحظات احملكمُت، مت عمل بعض التعديالت سواء ْتذؼ بعض العبارات، أو تعديل صياغة بعضها، أو حتليل آر 

إضافة عبارات جديدة، لتصبح أداة الدراسة يف صورهتا اظتعدلة وفق ما يراه احملكموف.

:االستبانة ثبات -4
( 087ظتيدانية، واظتكونة من )مت حساب معامل الثبات دأداة الدراسة من خالؿ تطبيقها على عينة الدراسة ا

طالبًا يف جامعة اظتلك خالد، بكلييت الًتبية والشريعة وأصوؿ الدين، ومبعاصتة النتائج إحصائيًا ابستخداـ معامل ألفا  
، وذلك لكل ػتور من ػتاور االستبانة، ولالستبانة ككل، مت SPSS_13كرونباخ، ضمن حزمة الربامج اإلحصائية 

 اظتوضحة يف اصتدوؿ التايل:التوصل إىل النتائج 
معامالت ثبات أدارة البحث استخداـ معامل ألفا كرونباخ: (4جدوؿ )

معامل الثباتاحملورـ
8:.1معلومات خاصة ابظترجعية العلمية 0
5:.1معلومات عامة عن اظتقرر 4
;:.1تصميم ػتتوى اظتقرر 5
6:.1بنية احملتوى وتنظيمو 6
6;.1الوسائط التعليمية 7
;:.1التفاعل واإلْتار 8
4;.1االسًتاتيجيات التعليمية اظتستخدمة 9
9:.1أساليب التقومي والتغذية الراجعة:
0;.1الدعم الفٍت;
9:.1فاعلية اظتقرر وكفاءتو 01

:;.1ثبات ادأداة ككل

مالت ألفا كرونباخ بُت يتضح من اصتدوؿ السابق ارتفاع معامالت ثبات ادأداة، حيث تراوحت قيم معا
ومن مث إىل درجة ثبات عالية، تلك القيم (،  تشَت :;.1(، كما كاف معامل ثبات االستبانة ككل )6;.1، 5:.1) 

صاضتة لتحقيق أىداؼ الدراسة اظتيدانية.فإف االستبانة 
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:االستبانة الصورة النهائية -5
( مؤشراً، موزعة على عشرة ػتاور رئيسة لتعرؼ مدى 8;( من )0االستبانة يف صورتيها النهائية )ملحق تكونت 

( أماـ كل مؤشر يف العمود اظتناسب الذي يعرب جودة اظتقررات اإللكًتونية، وقد صيغت ْتيث يضع الطالب عالمة )
واصتدوؿ . منعدمة( -ضعيفة  -متوسطة -كبَتة  -عن وجهة نظره، وفق مقياس متدرج ستاسي )درجة التوفر: كبَتة جدا

يوضح ػتاور االستبانة وعدد اظتؤشرات اظتتضمنة يف كل ػتور:( 5) التايل

عدد عبارات االستبانة وتوزيعها على اجملاالت اظتختلفة.: (5جدوؿ )
عدد اظتؤشرات احملورـ
01 معلومات خاصة ابظترجعية العلمية0
8معلومات عامة عن اظتقرر 4
00تصميم ػتتوى اظتقرر 5
9ظيموبنية احملتوى وتن 6
44الوسائط التعليمية  7
;التفاعل واإلْتار 8
;االسًتاتيجيات التعليمية اظتستخدمة 9
8 أساليب التقومي والتغذية الراجعة:
00الدعم الفٍت;
7فاعلية اظتقرر وكفاءتو 01

8;ادأداة ككل

عينة البحث:اثنيا: 
ة اظتلك خالد يدرسوف يف كليات اصتامعة اظتختلفة، واصتداوؿ ( طالباً ّتامع087تكونت عينة البحث اضتايل من )

التالية يوضح وصفاً مفصالً لعينة الدراسة.
وصف عينة الدراسة: (0جدوؿ )

النسبة اظتئوية  >العدداظتستوى الكليةـ
>679;الدبلـو العاـ )تربوي( الًتبية 0

الشريعة وأصوؿ الدين 4
 )غَت تربوي(

>58;7السابع
>049الثامن

>087011اإلرتايل
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( طالبػػػاً، حيػػث وزعػػػت علػػػى كليػػػيت الًتبيػػػة، 087( عينػػػة البحػػػث والػػيت بلػػػغ إرتػػػايل عػػػددىا )0يوضػػح جػػػدوؿ )
( طالبػاً بنسػبة 6;كانت النسبة ادأكرب مػن طػالب الػدبلـو العػاـ يف كليػة الًتبيػة وعػددىم )  كماوالشريعة وأصوؿ الدين،  

>، كما يتبُت تنوع أفػراد العينػة 65( طالباً بنسبة مقدارىا 90كلية الشريعة وأصوؿ الدين )>، كما بلغ عدد طالب  79
( طالباً، 6;من حيث اظتستوى الدراسي، فقد كاف أكرب عدد من الطالب ابظتستوى الثاين يف الدبلـو العاـ للًتبية وبلغ )

>، أمػػا عػػدد طػػالب 58( طالبػػاً بنسػػبة ;7)>، يف حػػُت بلػػغ عػػدد طػػالب اظتسػػتوى السػػابع بكليػػة الشػػريعة 79بنسػػبة   
>، ومن مث، يرى الباحث أف ىػذا 9( طالباً بنسبة 04اظتستوى الثامن بكلية الشريعة فجاء يف اظترتبة ادأخَتة حيث بلغ )

غػَت تربػوي(، ومسػتوايهتم الدراسػية يسػهم يف إثػراء نتػائج الدراسػة  –التنوع يف أفراد العينػة مػن حيػث ختصصػاهتم )تربػوي 
الية، ويعطي مؤشرات تتسم ابلصدؽ، ومن مث، ديكن الوثوؽ يف النتائج اليت يتم التوصل إليها من ىذه الدراسة.اضت

:االستبانة اثلثاً: تطبيق
على بتوزيعها بعدما توصل الباحث إىل الصورة النهائية دأداة الدراسة اظتيدانية، والتحقق من صدقها وثباهتا، قاـ 

وذلك خالؿ الفصل الدراسي الثاين  ،اظتلك خالد الذين يستخدموف التعلم اإللكًتوين من طالب جامعة ( طالب411)
( استمارة، من بينهم استماراتف غَت مكتملتُت، ومن مث أصبح عدد 089ىػ، وصل منها )0651/;4من العاـ اصتامعي 

( استمارة.087االستمارات اظتكتملة الصاضتة لتحليل النتائج )

 حصائية املستخدمة:رابعاً: املعاجلات اإل

استخدـ البحث غتموعة من ادأساليب اإلحصائية ظتعاصتة البياانت ابستخداـ حزمة الربامج اإلحصائية يف 
 دتثلت فيم يلي: SPSSبرانمج 

 التكرارات والنسب اظتئوية لوصف العينة، وحتديد استجاابهتا. -
 من ػتاورىا العشرة. معامل الثبات ألفا كرونباخ ضتساب ثبات االستبانة ككل وكل ػتور-
 فرىا.ااظتتوسطات اضتسابية والنسب اظتئوية لًتتيب ػتاور االستبانة حسب درجة تو -
.غَت تربوي( –)تربوي  اختبار "ت" إلجياد داللة الفروؽ بُت متوسطات العينة ابختالؼ التخصص-

خامساً: نتائج التطبيق امليداين:
لت يف التكرارات والنسب اظتئوية الستجاابت أفراد العينة حوؿ استخدمت ادأساليب اإلحصائية الوصفية اليت دتث

واقع اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد، حيث استخدمت التكرارات، والنسب اظتئوية للحصوؿ على تكرارات 
الدراسة، منعدمة( أماـ كل مؤشر ظتقارنتها إبرتايل أفراد عينة  -ضعيفة  -متوسطة  -كبَتة  -االستجابة )كبَتة جدا

ومن خاللو يعطى درجة لكل استجابة من االستجاابت اطتمس وفقاً ظتقياس ليكرت اطتماسي فاالستجابة )كبَتة جدا( 
(، واالستجابة 5(، واالستجابة )متوسطة( تعطى درجة )6(، واالستجابة )كبَتة( تعطى درجة )7تعطى الدرجة )

( وىو الفرؽ 6(، وىكذا يصبح مقدار اظتدى = )0الدرجة )(، بينما االستجابة )منعدمة( تعطى 4)ضعيفة( تعطى )
ف (÷ 0-: درجة التوافر:  )ف حيث ،(. وْتساب درجة التوافر0( وأقل درجة وىي )7بُت أعلى درجة وىي )
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 :.1=   7÷ 6=  6( ÷ 0-7(.  حيث درجة اظتوافقة = )7حيث )ف( عدد االستجاابت ويساوي )
عايَت واظتؤشرات الستجاابت أفراد العينة مدى ودرجة توافر اظت: (6جدوؿ )

اظتدىدرجة اظتوافقة
6.4إىل أكرب من   7من كبَتة جداً 

5.6إىل أكرب من  6.4من كبَتة
4.8إىل أكرب من  5.6من متوسطة
:.0إىل أكرب من  4.8من ضعيفة
:.0اقل من  منعدمة

ما واقع اظتقررات اإللكًتونية ّتامعة اظتلك خالد ى: ، الذي ينص علادأوؿ من أسئلة البحثالسؤاؿ لإلجابة عن 
حساب ؟ مت SCORMمن حيث حتديد نقاط القوة لتدعيمها، ونقاط الضعف للتغلب عليها يف ضوء اظتعايَت العاظتية 

وقد أسفرت اظتعاصتات اإلحصائية  ،لكل ػتور من ػتاورىا على حدة، و من عبارات االستبانة اظتتوسط الوزين لكل عبارة
لبياانت عن النتائج التالية:ل

  :النتائج املتعلقة ابحملور األول: معلومات خاصة ابملرجعية العلمية
اظترجعية العلمية اطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب7يبُت اصتدوؿ التايل )

للمقررات اإللكًتونية.
ية العلمية للمقررات اإللكًتونيةالنتائج اظتتعلقة بواقع اظترجع: (7جدوؿ )

املؤشر 
درجة التوافر

التقدير اظتتوسط
منعدمة ضعيفة  متوسطة  كبَتة  كبَتة جداً 

كبَتة4:75840975.71. اسم اصتامعة، والكلية، والقسم ادأكادديي
ضعيفة:846:544.6;60.سَتة ذاتية ظتصمم )مصممي( اظتقرر

ؤسسػػة اظتسػػئولة عػػن تقيػػيماسػػم اصتهػػة أو اظت
 .اظتقرر واعتماده للنشر اإللكًتوين

متوسطة00496:76474.89

متوسطة;:.0:56715:474.حقوؽ اظتلكية الفكرية حملتوى اظتقرر
متوسطة 55584.86;4:7 ;.رقم إصدار النسخة اإللكًتونية

الػػػػربامج وادأدوات الالزمػػػػة لالسػػػػتفادة مػػػػن
متوسطة9:.4;094:78670 .اظتقرر

متوسطة08509457005.16.مناسبة حجم اظتقرر
متوسطة0;.05518860074فًتة بقاء اظتقرر على الشبكة.

متوسطة::.09517071094.اظتوقع على الشبكة العاظتية للمعلومات
متوسطة00546954654.80.وجود سنة النشر واتريخ آخر تعديل

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



عبد اهلل بو سـعد العمريد.    SCORMيف ضوء املعايري العاملية دراسة تقوميية ملدى جودة املقررات اإللكرتونية جبامعة املمك خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
622 

( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع ػتور اظترجعية العلمية 7يتضح من جدوؿ )
(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد 5.71( َو ):4.6للمقررات اإللكًتونية تراوحت بُت )

 ( مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.7:.4لغ )ب
وقد يرجع ذلك إىل ضعف اىتماـ اظتؤسسة التعليمية والقائمُت على تصميم اظتقررات اإللكًتونية بدرجة كافية 

ة الذاتية للمصمم، وبسنة النشػر للمقػرر، واتريػخ آخػر وخاصة فيما يتعلق ابلسَت  ،ابظترجعية العلمية للمقررات اإللكًتونية
تعديل لو، ؽتا حذا ابلطالب أف تكوف استجابتهم متوسطة على ىذا احملور.

 النتائج املتعلقة ابحملور الثاين: معلومات عامة عن املقرر:
اظتعلومات العامة عن ور اطتاصة مبحواقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب8يبُت اصتدوؿ التايل )

.اظتقرر
اظتعلومات العامة عن اظتقررواقع النتائج اظتتعلقة ب: (8جدوؿ )

اظتعلومات العامة للمقرر  ( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع8يتضح من جدوؿ )
(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ 5.60( َو )4.80اإللكًتوين تراوحت بُت )

 ( مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.7:.4)
تصػػميم اظتقػػررات اإللكًتونيػػة بعمػػل لقػػاءات طالبيػػة مثػػل:  وقػػد يرجػػع ذلػػك إىل ضػػعف اىتمػػاـ القػػائمُت علػػى

والػػيت مػػن شػػأهنا أف ترفػػع درجػػة الػػوعي لػػديهم ابظتعلومػػات اطتاصػػة ابظتقػػرر اإللكػػًتوين،  ،ورش عمػػل أو تػػدريب أو نػػدوات
فر اىػػداؼ اتػػو  فر يف اظتقػػرر اإللكػػًتوين، وعػػدـاوخاصػػة  فيمػػا يتعلػػق بقائمػػة اظتراجػػع واظتواقػػع اإللكًتونيػػة الػػيت جيػػب أف تتػػو 

اظتقرر، وعدـ وجود خطة تنفيذية للمقرر، أدى ذلك أف تكوف استجابة الطالب متوسطة على ىذا احملور.

متوسطة1443125733932282885إمجايل احملور األول

رقم املؤشر
درجة التوافر

التقدير املتوسط
منعدمة ضعيفة  متوسطة  كبرية  كبرية جداً 

متوسطة51766846005.60اسم اظتقرر اإللكًتوين، ورقمو، ورمزه.
رر اإللكػػػػػػػػػػًتوين )نظػػػػػػػػػػري، عػػػػػػػػػػدد وحػػػػػػػػػػدات اظتقػػػػػػػػػػ

 تطبيقي(.
متوسطة0:519054065.16

ضعيفة06456566604.77سَتة ذاتية دأستاذ )أساتذة( اظتقرر.
متوسطة4:4.99;0159705ادأىداؼ العامة للمقرر اإللكًتوين.

خطػػػػة توضػػػػح موضػػػػوعات اظتقػػػػرر، وكيفيػػػػة السػػػػَت
متوسطة004:78644:4.90 فيو، وأساليب تقومي أداء اظتتعلم.

قائمػػة ابظتراجػػع اظتطبوعػػة واظتواقػػع اإللكًتونيػػة الػػيت
متوسطة4.80;074766645 ديكن للطالب الرجوع إليها.

متوسطة981973112231612885إمجايل احملور الثاين

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



عبد اهلل بو سـعد العمريد.    SCORMيف ضوء املعايري العاملية دراسة تقوميية ملدى جودة املقررات اإللكرتونية جبامعة املمك خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
622 

 النتائج املتعلقة ابحملور الثالث: تصميم حمتوى املقرر8
ظتقرر.تصميم ػتتوى ااطتاصة مبحور اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة بواقع جودة 9يبُت اصتدوؿ التايل )

النتائج اظتتعلقة بتصميم اظتقرر: (9جدوؿ )

وى اظتقرر ( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع تصميم ػتت9يتضح من جدوؿ )
(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ 5.40( َو )4.95اإللكًتوين، تراوحت بُت )

 ( مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.1;.4)
ىػػػا يف تصػػػميم اظتقػػػرر اإللكػػػًتوين مػػػن قبػػػل وقػػػد يرجػػػع ذلػػػك إىل عػػػدـ وضػػػوح العناصػػػر الرئيسػػػة الواجػػػب توافر 

الطالب، وخاصة فيما يتعلق بضرورة اشتماؿ احملتوى اإللكًتوين على جوانب عديدة منها: قائمة أىداؼ عامة وخاصػة 
لػػديهم القػػدرة العلميػػة الكافيػػة للحكػػم علػػى سػػالمة  تابظتقػػرر، وتنػػوع اسػػاليب السػػَت يف الػػدروس، كمػػا أف الطػػالب ليسػػ

ومن مث كانت استجاابهتم متوسطة على ىذا احملور. ،ًتوين من الناحية اللغوية والعلميةاحملتوى اإللك

رقم املؤشر
درجة التوافر

التقديراملتوسط منعدمةضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً 
العامػة ابدأىػداؼ احملتػوي ارتبػاط
.للمقرر

متوسطة40668049045.40
ادأىػػػداؼ  اشػػػتماؿ احملتػػػوي كافػػػة

.اظتقرر يف اظتتضمنة
متوسطة5;.58807584;

متوسطة09618950015.06احملتوي لغوايً وعلمياً. سالمة
متوسطة4;.06557:68064التكرار. من احملتوي خلو

وجػود قائمػة أىػداؼ سػلوكية خاصػة 
متوسطة0:44795:514.98بكل درس على حدة.

متوسطة:00457776444.8تقسيم اظتهمة اظتعقدة إىل وحدات. 
خصػائص مػع اظتقػرر ػتتػوى توافػق

متوسطة0;.0850815:414اظتتعلمُت

متوسطة:;.60064;06597وضوح ودقة مهاـ التعلم وأنشطتو.
تقسػػيم ػتتػػوى اظتقػػرر إىل موضػػوعات 

متوسطة1:.08468160464فرعية يتم االختيار من بينها.

تلخػػػػػػػػيص النقػػػػػػػػاط البػػػػػػػػارزة يف كػػػػػػػػل 
متوسطة8:.08557064454موضوعات اظتقرر. موضوع من

تنػػػػػػػوع أشػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػَت يف الػػػػػػػدروس 
متوسطة05477869464.95)خطية، وتفريعية(.

متوسطة1;.4;;08756:86767:0إرتايل احملور الثالث

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



عبد اهلل بو سـعد العمريد.    SCORMيف ضوء املعايري العاملية دراسة تقوميية ملدى جودة املقررات اإللكرتونية جبامعة املمك خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
622 

 وتنظيمه: ،النتائج املتعلقة ابحملور الرابع: بنية حمتوى املقرر
بنية ػتتوى اظتقرر اطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب:يبُت اصتدوؿ التايل )

وتنظيمو.
النتائج اظتتعلقة ببنية ػتتوى اظتقرر وتنظيمو: (:وؿ )جد

قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع بنية احملتوى وتنظيمو، ( أف :يتضح من جدوؿ )
( مبعٌت 6:.4(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ )5.44( َو )4.80تراوحت بُت )

 أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.
وقػػد يرجػػع ذلػػك إىل ضػػعف اىتمػػاـ القػػائمُت بتصػػميم اظتقػػررات اإللكًتونيػػة ابلتنظػػيم اظتنطقػػي للمحتػػوى وقلػػو 
اشتمالو على قوائم منسدلة، وعروض تقدديية، ونشرات ومذكرات، وضعف معرفة الطالب اصتامعي بثقافة وطرؽ توظيف 

اابهتم متوسطة على ىذا احملور.التقارير ضمن بنية احملتوى يف عملية التعلم، ومن مث كانت استج

 النتائج املتعلقة ابحملور اخلامس: الوسائط التعليمية: 
الوسائط التعليمية.اطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب;يبُت اصتدوؿ التايل )

الوسائط التعليميةواقع النتائج اظتتعلقة ب: (;جدوؿ )

رقم املؤشر
درجة التوافر

التقديراملتوسط منعدمةضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً 
يقدمها اليت اطتربات بُت والتكامل الًتابط

.ػتتوى اظتقرر
متوسطة45658444075.44

يف اظتنطقػي والتسلسػل التنظػيم مراعػاة
.اظتقرر ػتتوى عرض

متوسطة05658454075.16
تسػػػػػػتخدـ القػػػػػػوائم اظتنسػػػػػػدلة )الفرعيػػػػػػة( يف 

متوسطة0:.7967404;054عرض بنية احملتوى.
تسػػػػػػػػتخدـ العػػػػػػػػروض التقددييػػػػػػػػة يف عػػػػػػػػرض 

متوسطة76404.94;556:احملتوى.
 ,Wordتسػتخدـ النشػرات واظتػذكرات )

Pdf متوسطة;474.9;0756646ى.، مطبوعات( يف عرض احملتو
يػػػػػتم توظيػػػػػف التقػػػػػارير للػػػػػتعلم ضػػػػػمن بنيػػػػػة 

متوسطة487767504.80:احملتوى.
يػػػػػػتم توظيػػػػػػف الكتػػػػػػب اظتنشػػػػػػورة يف الػػػػػػتعلم 

متوسطة:064078684:4.8ضمن بنية احملتوى.

متوسطة6:.507:4;5:54;644;إرتايل احملور الرابع

التقدير املتوسطتوافردرجة الرقم املؤشر
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منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 
متوسطة;676:50045.4;4ظهور النصوص اظتكتوبة على الشاشة بشكل واضح ومقروء.

متوسطة4758885095.47وجود مسافة مناسبة بُت العنواف والنص اظتكتوب.
متوسطة:7858:5.0;086.وضوح أنواع اطتطوط اظتستخدمة على الشاشة

متوسطة95.08;0:66795التباين والتناغم بُت لوف النص اظتكتوب ولوف خلفية الشاشة.
متوسطة;9051005.1;065اتباع نسق واحد يف كتابة العناوين الرئيسة والفرعية.

متوسطة7;.4;045988500جتنب استخداـ الفقرات الطويلة.
متوسطة47498649445.16ػتاذاة النص وفق اللغة اظتكتوب هبا، ليسهل قراءتو.

متوسطة6:.064:8657464وضوح الصوت ودتيزه دوف مبالغة.
التػػػزامن بػػػُت الصػػػوت والعنصػػػر اظتعػػػروض علػػػى الشاشػػػة إلؾتػػػاز 

متوسطة5;.05518769014 اظتهاـ.

متوسطة7:.70054;00507.تناسب سرعة الصوت مع خصائص اظتتعلم
متوسطة4:.07458764414اختالؼ صوت التعزيز السليب عنو يف التعزيز اإلجيايب.

متوسطة 45557164095.14وضوح معامل الرسـو والصور.
تعػػرض الرسػػـو والصػػور بشػػكل وظيفػػي ومتكامػػل مػػع النصػػوص 

متوسطة6:.8667084;004 على الشاشة.

متوسطة5:.0451855:444اظتتعلم يف مدة عرض الرسـو والصور على الشاشة.حتكم 
متوسطة0:.07507464474دُتيز الرسـو والصور إبطار حىت ال يتشتت انتباه اظتتعلم.

متوسطة0:477459554.97يصاحب الرسـو والصور اظتتحركة تعليق صويت.
يػػػديو يسػػػاعد علػػػى سػػػهولة حجػػػم الرسػػػـو والصػػػور اظتتحركػػػة والف

متوسطة;06596661514.9 إدراكها.

التناسػب بػػُت سػػرعة عػػرض الرسػػـو والصػػور اظتتحركػػة وخصػػائص 
متوسطة504.96;00488:4 اظتتعلمُت.

توظيػػف الرسػػـو اظتتحركػػة والفيػػديو لتػػوفَت خػػربات تسػػاعد علػػى 
متوسطة5:.0:5665644:4 توضيح احملتوى.

لم يف عرض الرسػـو والصػور اظتتحركػة والفيػديو علػى يتحكم اظتتع
متوسطة0546786:464.94 الشاشة.

متوسطة:9498660484.8تناسق انفذة الفيديو مع ابقي الوسائط اظتعروضة على الشاشة.
متوسطة6:.05587461464مراعاة التزامن بنب الصوت ولقطة الفيديو.
متوسطة4;.4;6664:;:56994004إرتايل احملور اطتامس
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( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع الوسائط التعليمية، تراوحت ;يتضح من جدوؿ )
( مبعٌت أف 4;.4(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ );5.4( َو ):4.8بُت )

 فقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.استجاابهتم دتيل إىل اظتوا
وقػػد يرجػػع ذلػػك إىل ضػػعف اىتمػػاـ القػػائمُت بتصػػميم اظتقػػررات اإللكًتونيػػة ابلتصػػميم اصتيػػد والفعػػاؿ للوسػػائط 
اظتتعػػػددة، وخاصػػػة فيمػػػا يتعلػػػق بتصػػػميم الرسػػػـو اظتتحركػػػة اظتصػػػاحبة ابلصػػػوت، ووضػػػوح الصػػػوت واطتػػػط، وحجػػػم الرسػػػـو 

اثنػػاء العػػرض، والتناسػػق بػػُت كػػل مػػا يعػػرض كػػذلك عػػدـ إدراؾ الطػػالب يف اظترحػػة يف اعػػات الفػػروؽ الفرديػػة والصػػور، ومر 
فر يف الوسػػػائط اظتتعػػػددة، وتعػػػود الطػػػالب علػػػى الكتػػػاب التقليػػػػدي دوف ااصتامعيػػػة مباىيػػػة التعزيػػػز السػػػليب واإلجيػػػايب اظتتػػػو 

ائط التعليمية التفاعلية، ومن مث كانت استجاابهتم متوسطة على االىتماـ بصورة كبَتة ابظتقررات اإللكًتونية اظتعززة ابلوس
ىذا احملور.

 النتائج املتعلقة ابحملور السادس: التفاعل واإلحبار:
.التفاعل واإلْتاراطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب01يبُت اصتدوؿ التايل )

التفاعل واإلْتاراقع و النتائج اظتتعلقة ب: (01جدوؿ )

التقديراملتوسط درجة التوافررقم املؤشر منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 
تػػػػرتبط كػػػػل صػػػػػفحات اظتقػػػػرر ابلصػػػػػفحة 

متوسطة6857065.45;505 الرئيسة.
تػػػرتبط موضػػػوعات اظتقػػػرر بػػػبعض اظتواقػػػػع 

متوسطة::.07507769094اإلثرائية اظتختارة ذات العالقة.
يتػػػػػػػػػػيح اظتقػػػػػػػػػػرر أدوات ؼتتلفػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػمح 
ابلتفاعل اظتتزامن وغَت اظتتزامن بُت اظتتعلم 

واظتعلم وادأقراف.
متوسطة9:.0160765:444

يقػػػػػػػدـ اظتقػػػػػػػرر واجهػػػػػػػة تفاعػػػػػػػل رسػػػػػػػومية 
تسػػػمح للمػػػتعلم ابلتفاعػػػػل معهػػػا بشػػػػكل 

 جيد.
متوسطة00547071404.99

الكليػػة نتيجػػة يػزود اظتقػػرر اظتػػتعلم ابلدرجػة 
متوسطة49576859415.19استجابتو دأسئلة التقومي الذايت.

متوسطة1;.0:58656:414يزود اظتقرر اظتتعلم بتغذية راجعة فورية.
يوفر اظتقرر أيقونة خروج، تسمح للمػتعلم 

متوسطة456070540:5.04 مبغادرة اظتقرر يف أي وقت يشاء.

 عػرض احملتػوى تبعػا تتعدد نقػاط البػدء يف
متوسطة0;.4;79640;0:4 الحتياجات اظتتعلم.

يوجػػػػػد دليػػػػػل للػػػػػربانمج يوضػػػػػح وظػػػػػائف 
متوسطة08497559544.97 ادأزرار اظتختلفة.
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اظتتعلقة بواقع التفاعل واإلْتار، تراوحت  ( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات01يتضح من جدوؿ )
( مبعٌت أف 6;.4(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ )5.45( َو )4.97بُت )

 استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.
واإلْتػػار يف أذىػػاف الطػػالب، نتيجػػة عػػدـ أخػػذ ىػػذه وقػػد يرجػػع ذلػػك إىل عػػدـ وضػػوح مصػػطلحات التفاعػػل 

" ، وخاصة فيما SCORMاصتوانب بعُت االعتبار عند تصميم اظتقررات اإللكًتونية وفق معايَت اصتودة العاظتية "سكوـر 
 اإللكػػًتوين، وخاصػػة فيمػػا ىيتعلػػق بوجػػود دليػػل للػػربانمج اإللكػػًتوين يوضػػح وظػػائف ادأزرار التفاعليػػة اظتختلفػػة للمحتػػو 

يتعلػػػق ببنػػػاء واجهػػػة تفاعػػػل رسػػػومية تسػػػمح للمػػػتعلم ابلتفاعػػػل اصتيػػػد مػػػع اظتقػػػرر اإللكػػػًتوين، ومػػػن مث كانػػػت اسػػػتجاابهتم 
متوسطة على ىذا احملور.

 النتائج املتعلقة ابحملور السابع: االسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة:
االسًتاتيجيات اطتاصة مبحور اإللكًتونية  واقع جودة اظتقررات( النتائج اظتتعلقة ب00يبُت اصتدوؿ التايل )

التعليمية اظتستخدمة.
االسًتاتيجيات التعليمية اظتستخدمةواقع النتائج اظتتعلقة ب: (00جدوؿ )

متوسطة1693114563661832894إمجايل احملور السادس

التقديراملتوسط درجة التوافررقم املؤشر منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 
توجد اسًتاتيجية تعليميػة واضػحة لعػرض 

متوسطة567:46415.09;4اظتقرر.ػتتوى 
تتمحػػػور االسػػػًتاتيجية اظتسػػػتخدمة حػػػوؿ 

أثنػػػاء عػػػرض  يف  إجيابيػػػة اظتػػػتعلم ونشػػػاطو
احملتوى.

متوسطة65065.11;04696

حتقػػق االسػػًتاتيجية اظتسػػتخدمة يف عػػرض 
متوسطة;:.06519459044احملتوى الًتابط والتماسك بُت عناصره.

اظتناسػػػبة مػػػع النصػػػوص  توظػػػف الوسػػػائط
متوسطة::.09547067414بصورة متكاملة، وفق اضتاجة إليها.

تسػػػػػػػػػػػػػػػػتثمر االسػػػػػػػػػػػػػػػػًتاتيجية إمكػػػػػػػػػػػػػػػػاانت 
اضتاسػػػػػػػػوب اظتختلفػػػػػػػػة يف عػػػػػػػػرض اظتػػػػػػػػادة 

العلمية.
متوسطة9:.06587659464

تتػػػػيح االسػػػػًتاتيجية اظتسػػػػتخدمة للمػػػػتعلم 
الفرصػػػػػة الكافيػػػػػة للتفكػػػػػَت فيمػػػػػا يعػػػػػرض 

عليو.
متوسطة4;.07488560414

تسػػتثَت االسػػًتاتيجية اظتسػػتخدمة اطتػػربات 
متوسطة0:.01618056414السػػػػػػػػػابقة للمػػػػػػػػػػتعلم، وتربطهػػػػػػػػػػا ابلػػػػػػػػػػتعلم 
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( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع االسًتاتيجيات التعليمية 00يتضح من جدوؿ )
(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ 5.60( َو )0:.4اظتستخدمة، تراوحت بُت )

 ( مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.5;.4)
 التعليم التقليدية، وحداثة استخداـ اظتقررات اإللكًتونية يف توقد يرجع ذلك إىل تعود الطالب على اسًتاتيجيا

التدريس؛ كذلك عدـ وعى اظتتخصصُت ابالسًتاتيجيات التعليمية اليت جيب توظيفها عند تصميم اظتقررات اإللكًتونية، 
ومن مث كانت استجاابت الطالب  ،وضعف االستثمار اصتيد إلمكاانت اضتاسوب اظتختلفة يف عرض اظتادة التعليمية

متوسطة على ىذا احملور.

 لثامن: أساليب التقومي والتغذية الراجعة:النتائج املتعلقة ابحملور ا
أساليب التقومي والتغذية اطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب04يبُت اصتدوؿ التايل )

. الراجعة
أساليب التقومي والتغذية الراجعةواقع النتائج اظتتعلقة ب: (04جدوؿ )

اصتديد.
تػػزود االسػػًتاتيجية اظتتعلمػػُت ابإلرشػػادات 

متوسطة0;.4 44 66 76 55 04 الالزمة ضتل اظتشكالت اليت تواجههم.

سػػتدعاء أداء تسػػتخدـ أسػػاليب ؼتتلفػػة ال
متوسطة4;.765:454;404 اظتتعلمُت وردود أفعاعتم.

متوسطة1443075163431752893 إمجايل احملور السابع

التقديرطاملتوس درجة التوافررقم املؤشر منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 
توجد خطة تقوديية توضح أساليب تقػومي
متوسطة48586857445.17أداء اظتتعلم على مدار اظتقرر اإللكًتوين.
يتضػػػػػمن اظتقػػػػػرر أنشػػػػػطة تقودييػػػػػة مرتبطػػػػػة

 أبىدافو.
متوسطة0:.50806:084;

ز أداءتسػػػػػػتخدـ أسػػػػػػاليب ؼتتلفػػػػػػة لتعزيػػػػػػ
 اظتتعلمُت.

متوسطة:00557567454.9
خيصص جزء من درجة تقػومي أداء اظتػتعلم 
ظتػػػػػػػدى مشػػػػػػػاركتو وتفاعلػػػػػػػو مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ 
اسػػػػػػػتخداـ: الربيػػػػػػػد اإللكػػػػػػػًتوين، غػػػػػػػرؼ 
اضتوار اظتباشر، منتدى اظتناقشة، وملفػات 

.Portfolioاإلؾتاز 

متوسطة577067484.94:

مػػػػػػتعلمتتػػػػػػيح التغذيػػػػػػة الراجعػػػػػػة فرصػػػػػػة لل
 إلعادة احملاولة اطتطأ.

متوسطة7:.09517956494
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أساليب التقومي والتغذية  ( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع04يتضح من جدوؿ )
(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ 5.17( َو )4.94الراجعة، تراوحت بُت )

 ( مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.5:.4)
تقومي التقليدية وتقبلها أكثر من أساليب التقومي اإللكًتونية؛  وقد يرجع ذلك إىل تعود الطالب على أساليب ال

كذلك عدـ معرفة اظتتخصصُت والطالب أبساليب التقومي اليت جيب توظيفها عند تصميم اظتقررات اإللكًتونية ذات 
الربيد  اصتودة العاظتية مثل: ختصيص جزء من درجة تقومي أداء اظتتعلم ظتدى مشاركتو وتفاعلو من خالؿ استخداـ:

. ومن مث كانت استجاابت الطالب Portfolioاإللكًتوين، وغرؼ اضتوار اظتباشر، ومنتدى اظتناقشة، وملفات اإلؾتاز 
متوسطة على ىذا احملور.

 النتائج املتعلقة ابحملور التاسع: الدعم الفين:
.لدعم الفٍتاصة مبحور ااطتواقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب05يبُت اصتدوؿ التايل )

النتائج اظتتعلقة ابلدعم الفٍت: (05جدوؿ )

تتنػػػػػػوع صػػػػػػور التغذيػػػػػػة الراجعػػػػػػة اظتقدمػػػػػػة 
 للمتعلم.

متوسطة :4.9 50 60 66 54 09

متوسطة 5:.4 067 :46 504 9;0 :: إرتايل احملور الثامن

التقديراملتوسط درجة التوافررقم املؤشر منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 
يػػػػػػتم تسػػػػػػجيل اظتػػػػػػتعلم يف دراسػػػػػػة اظتقػػػػػػرر

 بسهولة ويسر.
متوسطة5:46794:0:5.44

يتػػػػػػػوفر دليػػػػػػػل واضػػػػػػػح السػػػػػػػتخداـ مػػػػػػػواد
 اظتقرر.

متوسطة76550:5.19;405
حتتػػػػػوي الصػػػػػػفحة الرئيسػػػػػة علػػػػػػى أيقونػػػػػػة

 لتوصيف اظتقرر.
متوسطة7;.41547757454

متوسطة8:.094;084:776يتم حتميل مواد اظتقرر بسرعة.
يتجػػػػػػوؿ اظتػػػػػػتعلم بػػػػػػُت صػػػػػػفحات اظتقػػػػػػرر

متوسطة6:.56484;06547 مبرونة.
اظتقػػرر اإللكػػًتوينيسػػتطيع اظتػػتعلم تشػػغيل 

متوسطة:;.044;776;414 مبفرده.
ديكػػػػػػػػن للمػػػػػػػػتعلم االطػػػػػػػػالع علػػػػػػػػى أىػػػػػػػػم 
ادأخبػػػار واإلعػػػالانت بشػػػأف مػػػواد اظتقػػػرر 
)كمواعيػػػػد اللقػػػػاءات ابلكليػػػػة، وكػػػػذلك 
مواعيػػػد إرسػػػاؿ مهػػػاـ الػػػتعلم وادأنشػػػػطة( 

مستخدماً لوحة ادأخبار واإلعالانت. 

متوسطة5.17;46586:5:0
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عبد اهلل بو سـعد العمريد.    SCORMيف ضوء املعايري العاملية دراسة تقوميية ملدى جودة املقررات اإللكرتونية جبامعة املمك خالد
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تراوحت بُت ( أف قيم اظتتوسطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع الدعم الفٍت، 05يتضح من جدوؿ )
( مبعٌت أف استجاابهتم 8;.4(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ )5.44( َو )4.94)

 دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملور.
إللكًتونية بنشر الوعي وقد يرجع ذلك إىل ضعف اىتماـ اظتؤسسة التعليمية والقائمُت على تصميم اظتقررات ا

أثناء تعاملهم مع اظتقرر اإللكًتوين؛  يف حوؿ الطرؽ وادأساليب اظتختلفة للدعم الفٍت اليت ديكن أف يرجع إليها الطالب 
إلكًتونياً، فهذه  مكذلك عدـ إدراؾ الطالب لكيفية قياـ النظم اإللكًتونية بتوفَت خاصية اإلجابة عن استفساراهت

ابلنسبة عتم وغَتىا من أساليب الدعم الفٍت للمقررات اإللكًتونية؛ لذلك كانت استجاابت  اطتاصية تعد حديثة
الطالب على ىذا احملور متوسطة.

 وكفاءته: ،النتائج املتعلقة ابحملور العاشر: فاعلية املقرر
.فاعلية اظتقرر وكفاءتواطتاصة مبحور واقع جودة اظتقررات اإللكًتونية ( النتائج اظتتعلقة ب06يبُت اصتدوؿ التايل )

فاعلية اظتقرر وكفاءتوواقع النتائج اظتتعلقة ب: (06جدوؿ )

اح للمػػتعلم البحػػث عػػرب اإلنًتنػػت عػػن يُتػػ
اظتعلومػػػػػات دوف تػػػػػرؾ اظتوقػػػػػع مسػػػػػتخدماً 

 ػتركات البحث.
415571650;4.;7

متوسطة

ديكػػػػػػن للمػػػػػػتعلم إرسػػػػػػاؿ التكليفػػػػػػات إىل
متوسطة465.01;4569644 اظتعلم عرب الربيد اإللكًتوين.

يػػػتم تقػػػدمي توجيػػػو أو تلمػػػيح نصػػػي عنػػػد
متوسطة7;.40408557474 حدوث خطأ من اظتتعلم.

يػػػػػػػػوفر النظػػػػػػػػػاـ خاصػػػػػػػػية اإلجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػن
متوسطة09457759554.94 استفسارات اظتتعلم حوؿ اظتقرر.

متوسطة8;.56014564;4565667إرتايل احملور التاسع

التقدير املتوسطدرجة التوافررقم املؤشر
منعدمة ضعيفة متوسطة  كبرية كبرية جداً 

حيػػػػدد اظتقػػػػرر ادأنشػػػػطة الػػػػيت يقػػػػـو هبػػػػا 
متوسطة505:674:455.08اظتتعلم بدقة.

الػػػػػػػػروابط اظتوجػػػػػػػػودة تػػػػػػػػوفر ادأمػػػػػػػػاف يف 
ابظتقػػػرر، وال تسػػػبب مشػػػكالت لنظػػػاـ 

التشغيل، أو متصفح اإلنًتنت.
متوسطة8;.4;065984550

متوسطة7;.44546966414مراعاة اضتداثة يف ػتتوى اظتقرر.
إمكانية اسػتخداـ اظتقػررات اإللكًتونيػة 

متوسطة8;.454:7955464 داخل اصتامعة، وخارجها.
متوسطة:4444705:544.9مػل غتموعػة مػن الوسػائط اظتتعػػددة تتكا
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سطات اضتسابية اطتاصة ابلعبارات اظتتعلقة بواقع فاعلية اظتقرر اإللكًتوين ( أف قيم اظتتو 06يتضح من جدوؿ )
( 8;.4(، أما متوسط استجاابت أفراد العينة على ىذا احملور ككل فقد بلغ )5.08( َو ):4.9وكفاءتو تراوحت بُت )

 ر.مبعٌت أف استجاابهتم دتيل إىل اظتوافقة بدرجة متوسطة على العبارات الواردة هبذا احملو 
وقد يرجع ذلك إىل ضعف وعى الطالب ْتداثة احملتوى، وطرؽ استخداـ اظتقررات اإللكًتونية داخل اظتؤسسة 
التعليمية، وخارجها. كذلك ضعف اىتماـ اظتؤسسة التعليمية بتوفَت مقررات وأنشطة إلكًتونية تتفق مع حاجات 

اظتختلفة، ومن مث كانت استجاابهتم حملور فاعلية اظتقرر الطالب أي تراعي الفروؽ الفردية بينهم، والتكامل بُت الوسائط 
وكفاءتو متوسطة.

ما مدى اختالؼ آراء الطالب حوؿ جودة من أسئلة البحث، والذي نصو: " السؤال الثاينولإلجابة عن 
ات "، مت استخداـ اختبار "ت" للمقارنة بُت متوسطغَت تربوي( ؟ -لتخصص )تربوي لاظتقررات اإللكًتونية طبقًا 

عينتُت مستقلتُت لتعرؼ داللة الفروؽ بُت استجاابت أفراد العينة حوؿ جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقًا ظتتغَتي 
( يوضح ذلك:07غَت تربوي(، واصتدوؿ التايل ) –التخصص )تربوي 

عينة حوؿ (: اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية وقيمة "ت" للفروؽ بُت استجاابت أفراد ال07جدوؿ )
غَت تربوي( –جودة اظتقررات اإللكًتونية طبقاً للتخصص )تربوي 

مستوى الداللةقيمة تدرجة اضتريةقيمة ع اظتتوسط اضتسايب العدد اجملموعة احملور
معلومات خاصة ابملرجعية 

العلمية
9.890851.70:1.817 4:.4 6; تربية :9.1 ::.4 90 شريعة

7;64.997.490850.5101.0; تربيةقررمعلومات عامة عن امل 5;.76;.904 شريعة

981.5:4:.810851.:8:.64; تربيةتصميم حمتوى املقرر 16.:8;.904 شريعة

:50851.6941.85:.07:.64; تربيةبنية حمتوى املقرر وتنظيمه 97.59:.904 شريعة

08.6::.64; تربيةالوسائط التعليمية
6 085 1.948 1.68;

908.9;.904 شريعة

لتقػػػػػػػػدمي اظتقػػػػػػػػرر اإللكػػػػػػػػًتوين للمػػػػػػػػتعلم 
)ادأقراص اظتدغتة، الشبكات، الفصػوؿ 
الدراسػػػػػػػػػػػػػية، الكتػػػػػػػػػػػػػب، التليفػػػػػػػػػػػػػػوانت 

الالسلكية، .... (.
متوسطة1121572621761182896إمجايل احملور العاشر
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1.086;;50850.5:.89:.64; تربيةالتفاعل واإلحبار 905.179.68 شريعة
االسرتاتيجيات التعليمية 

املستخدمة
:1.05;:0850.6;:.9 7:.4 6; تربية ;;.9 5.17 90 شريعة

أساليب التقومي والتغذية 
الراجعة

7.710850.4911.418 4.97 6; تربية 7.88 6;.4 90 شريعة

1;40851.4881.9:.::;.64; تربيةالدعم الفين 09.;6;.904 شريعة

70851.7091.818;.46;.64; تربيةفاعلية املقرر وكفاءته 905.117.14 شريعة
( بُت α ≤ 1.17وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )  ( إىل عدـ07تشَت النتائج الواردة ابصتدوؿ )

غَت تربوي( استنادًا إىل كل قيم "ت"  –اظتتوسطات اضتسابية الستجاابت عينة البحث تبعًا لتخصصهم )تربوي 
على اختالؼ ختصصاهتم  اظتقررات اإللكًتونيةاحملسوبة، ؽتا يعٍت أف أفراد عينة البحث يتفقوف حوؿ مستوى جودة 

غَت تربوي(. –ي )تربو 

ما التصور اظتقًتح لتصميم وبناء اظتقررات من أسئلة البحث، والذي نصو: " السؤال الثالثولإلجابة عن 
البحث، وما مت التوصل إليو ما مت عرضو يف أدبيات فبناًء على  ؟SCORMاإللكًتونية يف ضوء معايَت اصتودة العاظتية 

مستوى تصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية ابصتامعة مل يصل  ة ابصتامعة أفن دراسة واقع التجربمن نتائج، حيث اتضح م
:التايلالتصور اظتقًتح إىل مستوى اصتودة اظتطلوبة، بل إنو دوف اظتستوى اظتطلوب، ومن مث فقد مت اقًتاح 

:جبامعة امللك خالد ةاإللكرتونيلتصميم وبناء املقررات قرت  املتصور ال
:أهداف التصور املقرت 

 مواءمة ادأكثر الصيغة يعد  هوفالتعلم اإللكًتوين مًتبعاً على قمة التعليم، ويُعطى ػتلياً وعاظتياً أمهية متميزة، ابت 
 بُت اظتعلوماتية الفجوة يلتقل ديكنفبواسطتو  خياراً بل ضرورة، وتفعيلوومل يعد ادأخذ بو  ،اظتعلوماتية عصر مطالب مع

عامة والتعليم اصتامعي  التعليميف عمليات التعلم اإللكًتوين  تفعيلفإف ، وعلى ذلك تيةاظتعلوما عصر وغتتمعات غتتمعنا
لتقدمي تعليم متميز  ؛ضرورة ماسةػتددة تتوافق وخصوصية اظتواطن السعودي وفق معايَت ومؤشرات ينبغي أف يتم خاصة 

تقدمي تصور مقًتح ىذا البحث يهدؼ إىل  ولذا فإف التصور اظتقًتح يف يسهم بشكل فعاؿ يف عملية التنمية اظتستدامة.
 .لتحقيق اصتودة اظتطلوبة تصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونيةل

التصور املقرت : مربرات
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يسعى اظتسؤولوف يف جامعة اظتلك خالد بطرؽ شىت لرفع كفاءة وفاعلية عملييت التعليم والتعلم ومن مث حتسُت 
 ميزة،اظتغرافية اصتظتملكة العربية السعودية وطبيعة اغ جديدة للتعليم تتالءـ عن صيؼترجاهتا، ومن بُت ىذه الطرؽ البحث 

اليت ديكن أحد أىم تلك الصيغ التعليمية اضتديثة اإللكًتوين واعتوية الدينية والثقافية؛ ويشَت ادأدب الًتبوي إىل أف التعلم 
عامة  ابصتامعات السعودية اإللكًتويناـ التعلم العديد من اظتربرات لألخذ بنظ وىناؾ، أف تسهم بفعالية يف ىذا الشأف

يلي: أمهها ما، وجامعة اظتلك خالد خاصة

 .ابصتامعةالتعليم  على اعتائلة يف أعداد اظتقبلُتزايدة ال-
 .الشاسع للمنطقة اصتنوبية اليت تقع فيها اصتامعةالتوزيع اصتغرايف -
 معات التقليدية.يصعب عليهم االلتحاؽ ابصتااجملتمع فئات ىناؾ العديد من -
 الظروؼ العائلية أو التقاليد االجتماعية. افئات دتنعهىناؾ -
 .ادأعماؿ اظتختلفة ابستخداـ الطرؽ التقليدية يف التعليم والتعلممالحقة كل جديد يف غتاؿ صعوبة -
 اجملاالت. شىت يف تستحدث اليت واظتهارات واضتاجات اظتتطلبات واجهةظت اظتستمر التعليم-
 .نعيشو الذي الكبَت اظتعريف والًتاكم السريع لميالع التقدـ-
 أو التحصيل التعليم ؼترجات على سليب أتثَت لو ليس اظتكاين اضتاجز أف من العلمي البحث أثبتو ما-

 .العلمي
.التعليمية الفرص تكافؤ مببدأ حتقيق  ادأخذ-
خصوصية اظترأة السعودية.-

مبادئ التصور املقرت :

يلي: أمهها ماجامعة اظتلك خالد على غتموعة من اظتبادئ، يف  اإللكًتوينلتعلم تفعيل ايرتكز التصور اظتقًتح ل
 دوف زايدة يف كلفة التعليم. الطالبإمكانية استيعاب أعداد متزيدة من -
 بطرؽ متعددة.  اظتقررات الدراسيةتوافر كافة اظتصادر التعليمية الالزمة لتقدمي -
 للتقنية.أتمُت الدعم الفٍت واظتادي الالـز -
 إجراءاتو.توضح و  للتعلم اإللكًتوينواضحة  اسًتاتيجيةاستخداـ -
 يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.والعمل على تطويره تقومي أداء أعضاء ىيئة التدريس -
 هم ادأكادديي.ح، واظتصادر الضرورية الالزمة لنجاالطالباحتياجات  تشخيص-
 بطريقة متزامنة وغَت متزامنة.والتفاعل بُت اظتعلم واظتتعلم كفاءة التواصل -
تكوف واضحة الغرض، وتركز على اظتخرجات وادأىداؼ التدريسية.وتصميمها ْتيث خربات التعلم حتديد -
 بصفة مستمرة. تهاومراجع اظتقررات اإللكًتونيةتطوير -
 تقييم ؼترجات التعلم لتطوير كافة اظتنظومة التعليمية.-
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مالمح التصور املقرت :

 أمهها ما عن غَته بعدة خصائص، منإللكًتوين مزااي االتصاؿ اظتتزامن وغَت اظتتزامن، مبا جيعلو ديتاز االتعلم يشمل 
:يلي

وظيف الوسائط التعليمية اضتديثة اظتعتمدة على تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت، من صورة وصوت ت-
 بوسائط أخرى. ونص يف آف واحد للطالب والدراسُت يف الوقت الذي ال ديكنهم حتقيق ذلك

 توصيل اظتواد الدراسية واظتعلومات بسرعة ودقة فائقة دوف اعتبار للمكاف والزماف.-
ختزين الرسائل واظتواد العلمية إىل أف تصبح اصتهة اظتستقبلة مستعدة لقراءهتا كما ىو اضتاؿ يف االتصاالت -

 غَت اظتتزامنة.
 الزمالء.توفَت عالقة تفاعلية بُت الطالب وعضو ىيئة التدريس و -
توفَت طرؽ وأساليب جديدة للتعليم والتعلم كاظتؤدترات اظترئية، وتعزيز االستفادة من شبكة اإلنًتنت وما -

 حتتويو من معلومات ومصادر تعليمية وآليات البحث.
  التعاوف بُت الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واطترباء من داخل البالد أو من خارجها.ُتسحت-
 عة للطالب وأعضاء ىيئة التدريس، مبا يعزز فاعلية عملية التعليم والتعلم.توفَت التغذية الراج-
تدريس بعض اظتواد الدراسية اليت ال ديكن تدريسها بطريقة فعالة دوف استخداـ الوسائط اظتسموعة واظترئية -

 اضتديثة اليت يوفرىا التعلم اإللكًتوين.
يم تعاوين وعمل رتاعي مهما كانت اظتسافات تشجيع الطالب واظتهتمُت للتفاعل يف شكل غتموعات تعل-

 بينهم.
 توفَت بيئة تعليمية مليئة ابظتعارؼ واطتربات اظتتنوعة ليأخذ كل متعلم منهم ما يثَت اىتمامو.-
 تنمية قدرات التفكَت العليا من خالؿ البحث عن حل للمشكالت وترتيب ادأفكار وتنظيمها.-
 .تنمية االجتاىات اإلجيابية وتعديل السلوؾ-
منح اطتصوصية يف العملية التعليمية،حيث خيتلف ادأفراد من حيث قدراهتم االستيعابية، ويتم التعلم مبعزؿ -

 عن اآلخرين ودينح الفرصة للمحاولة واطتطأ دوف أي شعور ابضترج.
اظتساعدة يف التغلب على اطتجل والًتدد، حيث إف أدوات االتصاؿ تتيح لكل متعلم فرصة اإلدالء برأيو يف -

 أي وقت ودوف حرج، وىذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للمتعلم للمناقشة واضتوار.
 سهولة وسرعة الوصوؿ إىل أستاذ اظتقرر أو اظترشد ادأكادديي دوف عناء حىت خارج أوقات العمل الرشتية.-
 تنويع طرؽ التدريس لتالئم الفروؽ الفردية: اظترئية، واظتسموعة، واظتقروءة.-
اظتقررات الدراسية طواؿ اليـو ويف كل أايـ ادأسبوع، ؽتا يتيح فرصة التعلم لألفراد رغم اختالؼ توفَت -

 الظروؼ االقتصادية، والعملية، واظتسؤوليات ادأسرية.
 تعدد طرؽ تقييم اظتتعلم، وسهولة حتليل الدرجات والنتائج واالختبارات وادأعماؿ الفصلية.-
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لمعلومة يف اظتكاف والزماف اظتناسبُت لو.دتكُت اظتتعلم من الوصوؿ الفوري ل-
 مكوانت التصور املقرت :

( ػتاور 01اظتملكة العربية السعودية من )يف ّتامعة اظتلك خالد اإللكًتوين لتعلم لتوظيف ايتكوف التصور اظتقًتح        
 ، وىي: اظتقًتحات الالزمة لتفعيلو ابلشكل ادأمثلرئيسة، ويتضمن كل ػتور عددا من 

 :ينبغي أف يتضمن تصميم اظتقرر اإللكًتوين ما يلياملرجعية العلمية: ور األول: احمل

 اسم اصتامعة، والكلية، والقسم ادأكادديي. -
 سَتة ذاتية ظتصمم )مصممي( اظتقرر. -
اسم اصتهة أو اظتؤسسة اظتسئولة عن تقييم اظتقرر واعتماده للنشر اإللكًتوين.-
 .حقوؽ اظتلكية الفكرية حملتوى اظتقرر-
 رقم إصدار النسخة اإللكًتونية.-
 الربامج وادأدوات الالزمة لالستفادة من اظتقرر.-
 مناسبة حجم اظتقرر.     -
 فًتة بقاء اظتقرر على الشبكة.-
 اظتوقع على الشبكة العاظتية للمعلومات.-
 .وجود سنة النشر واتريخ آخر تعديل-

:تصميم اظتقرر اإللكًتوين اظتعلومات التاليةينبغي أف يتضمن معلومات عامة عن املقرر: احملور الثاين: 
 اسم اظتقرر اإللكًتوين، ورقمو، ورمزه.-
 عدد وحدات اظتقرر اإللكًتوين )نظري، تطبيقي(.-
 سَتة ذاتية دأستاذ )أساتذة( اظتقرر. -
 ادأىداؼ العامة للمقرر اإللكًتوين.-
ظتتعلم.خطة توضح موضوعات اظتقرر، وكيفية السَت فيو، وأساليب تقومي أداء ا-
 قائمة ابظتراجع اظتطبوعة واظتواقع اإللكًتونية اليت ديكن للطالب الرجوع إليها.-

:ما يلي ينبغي أف يراعي يف تصميم اظتقرر اإللكًتوين : تصميم حمتوى املقرر:احملور الثالث
 .للمقرر العامة ابدأىداؼ احملتوي ارتباط-
 .اظتقرر يف ادأىداؼ اظتتضمنة كافة  ىاشتماؿ احملتو -
 لغوايً وعلمياً. ىاحملتو  سالمة-
 .واضتشو الزائد التكرار من ىاحملتو  خلو-
وجود قائمة أىداؼ سلوكية خاصة بكل درس على حدة.-
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 . مهمات فرعية ػتددةتقسيم اظتهمة اظتعقدة إىل -
 اظتتعلمُت خصائص مع اظتقرر ػتتوى توافق-
 وضوح ودقة مهاـ التعلم وأنشطتو.-
ات فرعية يتم االختيار من بينها.تقسيم ػتتوى اظتقرر إىل موضوع-
 تلخيص النقاط البارزة يف كل موضوع من موضوعات اظتقرر.-
 تنوع أشكاؿ السَت يف الدروس )خطية، وتفريعية(.-
:احملتوى وتنظيمو ما يلي جيب أف يراعي يف بناءوتنظيمه:  ،: بنية احملتوىاحملور الرابع
 .وى اظتقررػتت يقدمها اليت اطتربات بُت والتكامل الًتابط-
 .اظتقرر ػتتوى عرض ىف اظتنطقي والتسلسل التنظيم-
 القوائم اظتنسدلة )الفرعية( يف عرض بنية احملتوى. استخداـ -
 العروض التقدديية يف عرض احملتوى. استخداـ-
، مطبوعات( يف عرض احملتوى. Word, Pdfالنشرات واظتذكرات ) استخداـ-
 .توظيف التقارير للتعلم ضمن بنية احملتوى-
 توظيف الكتب اظتنشورة يف التعلم ضمن بنية احملتوى.-

:جيب أف يراعي يف الوسائط التعليمية ما يلي : الوسائط التعليمية:احملور اخلامس
 ظهور النصوص اظتكتوبة على الشاشة بشكل واضح ومقروء.-
 وجود مسافة مناسبة بُت العنواف والنص اظتكتوب.-
 شاشة.وضوح أنواع اطتطوط اظتستخدمة على ال-
 التباين والتناغم بُت لوف النص اظتكتوب ولوف خلفية الشاشة.-
 اتباع نسق واحد يف كتابة العناوين الرئيسة والفرعية.-
 جتنب استخداـ الفقرات الطويلة.-
 ػتاذاة النص وفق اللغة اظتكتوب هبا، ليسهل قراءتو.-
 وضوح الصوت ودتيزه دوف مبالغة.-
 على الشاشة إلؾتاز اظتهاـ. التزامن بُت الصوت والعنصر اظتعروض-
 تناسب سرعة الصوت مع خصائص اظتتعلم.-
 اختالؼ صوت التعزيز السليب عنو يف التعزيز اإلجيايب.-
 وضوح معامل الرسـو والصور.-
تعرض الرسـو والصور بشكل وظيفي ومتكامل مع النصوص على الشاشة.-
 حتكم اظتتعلم يف مدة عرض الرسـو والصور على الشاشة.-

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



عبد اهلل بو سـعد العمريد.    SCORMيف ضوء املعايري العاملية دراسة تقوميية ملدى جودة املقررات اإللكرتونية جبامعة املمك خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
622 

 لرسـو والصور إبطار حىت ال يتشتت انتباه اظتتعلم.دُتيز ا-
 يصاحب الرسـو اظتتحركة تعليق صويت.-
 حجم الرسـو اظتتحركة والفيديو يساعد على سهولة إدراكها.-
 التناسب بُت سرعة عرض الرسـو اظتتحركة وخصائص اظتتعلمُت.-
وى.توظيف الرسـو اظتتحركة والفيديو لتوفَت خربات تساعد على توضيح احملت-
 يتحكم اظتتعلم يف عرض الرسـو اظتتحركة والفيديو على الشاشة.-
 تناسق انفذة الفيديو مع ابقي الوسائط اظتعروضة على الشاشة.-
 مراعاة التزامن بُت الصوت ولقطة الفيديو.-

:ينبغي أن يراعي يف التفاعل واإلحبار ما يلي: التفاعل واإلحبار: احملور السادس
 ر ابلصفحة الرئيسة.كل صفحات اظتقر   ارتباط-
 موضوعات اظتقرر ببعض اظتواقع اإلثرائية اظتختارة ذات العالقة. ارتباط-
أدوات ؼتتلفة تسمح ابلتفاعل اظتتزامن وغَت اظتتزامن بُت اظتتعلم واظتعلم وادأقراف.إاتحة -
 واجهة تفاعل رسومية تسمح للمتعلم ابلتفاعل معها بشكل جيد. بناء-
 لدرجة الكلية نتيجة استجابتو دأسئلة التقومي الذايت.اظتقرر اظتتعلم اب تزويد-
 اظتقرر اظتتعلم بتغذية راجعة فورية. تزويد-
 اظتقرر أيقونة خروج، تسمح للمتعلم مبغادرة اظتقرر يف أي وقت يشاء. توفَت-
 تعدد نقاط البدء يف عرض احملتوى تبعا الحتياجات اظتتعلم.-
 ظتختلفة.دليل للربانمج يوضح وظائف ادأزرار ا وجود-

:حيث ينبغي أن يتضح يف املقرر اإللكرتوين ما يلي: االسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة: احملور السابع
 لعرض ػتتوى.اظتستخدمة سًتاتيجية تعليمية اال-
 أثناء عرض احملتوى.يف إجيابية اظتتعلم ونشاطو التمركز -
 .عناصر احملتوى الًتابط والتماسك بُت-
اسبة مع النصوص بصورة متكاملة، وفق اضتاجة التعليمية إليها.ف الوسائط اظتنيتوظ-
 االسًتاتيجية إمكاانت اضتاسوب اظتختلفة يف عرض اظتادة العلمية. استثمار-
 الفرصة الكافية للتفكَت فيما يعرض عليو. إاتحة-
 تستثَت اطتربات السابقة للمتعلم، وربطها ابلتعلم اصتديد.-
 الزمة ضتل اظتشكالت اليت تواجههم.اظتتعلمُت ابإلرشادات ال تزويد-
 أساليب ؼتتلفة الستدعاء أداء اظتتعلمُت وردود أفعاعتم. استخداـ-
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:حيث جيب أف يبٌت اظتقرر اإللكًتوين ْتيث : أساليب التقومي والتغذية الراجعة:احملور الثامن
 توجد خطة تقوديية توضح أساليب تقومي أداء اظتتعلم على مدار اظتقرر.-
 قرر أنشطة تقوديية مرتبطة أبىدافو.يتضمن اظت-
 تستخدـ أساليب ؼتتلفة لتعزيز أداء اظتتعلمُت.-
خيصص جزء من درجة تقومي أداء اظتتعلم ظتدى مشاركتو وتفاعلو من خالؿ استخداـ: الربيد اإللكًتوين، -

 .Portfolioوغرؼ اضتوار اظتباشر، ومنتدى اظتناقشة، وملفات اإلؾتاز 
 فرصة للمتعلم إلعادة احملاولة اطتطأ.تتيح التغذية الراجعة -
 تتنوع صور التغذية الراجعة اظتقدمة للمتعلم.-

:ْتيث: الدعم الفين: احملور التاسع
 سجيل يف دراسة اظتقرر بسهولة ويسر.تتاح الفرصة للمتعلم كي يقـو ابلت-
 دليل واضح الستخداـ مواد اظتقرر.توفَت -
 لتوصيف اظتقرر.على أيقونة للمقرر الصفحة الرئيسة حتتوي -
 حتميل مواد اظتقرر بسرعة.يتم -
 يتجوؿ اظتتعلم بُت صفحات اظتقرر مبرونة.-
 يستطيع اظتتعلم تشغيل اظتقرر اإللكًتوين مبفرده.-
ديكن للمتعلم االطالع على أىم ادأخبار واإلعالانت بشأف مواد اظتقرر )كمواعيد اللقاءات ابلكلية، -

 نشطة( مستخدماً لوحة ادأخبار واإلعالانت.  وكذلك مواعيد إرساؿ مهاـ التعلم وادأ
 يُتاح للمتعلم البحث عرب اإلنًتنت عن اظتعلومات دوف ترؾ اظتوقع مستخدماً ػتركات البحث.-
 ديكن للمتعلم إرساؿ التكليفات إىل اظتعلم عرب الربيد اإللكًتوين.-
 يتم تقدمي توجيو أو تلميح نصي عند حدوث خطأ من اظتتعلم.-
 خاصية اإلجابة عن استفسارات اظتتعلم حوؿ اظتقرر.يوفر النظاـ -

:حيث ينبغي أف يتضح يف اظتقرر ما يلي : فاعلية املقرر وكفاءته:احملور العاشر
 ادأنشطة اليت يقـو هبا اظتتعلم بدقة.-
  تسبب مشكالت لنظاـ التشغيل، أو متصفح اإلنًتنت.ْتيث الادأماف يف الروابط اظتوجودة ابظتقرر، الدقة و -
 داثة يف ػتتوى اظتقرر.اضت-
 إمكانية استخداـ اظتقررات اإللكًتونية داخل اظتؤسسة التعليمية، وخارجها.-
تكامل غتموعة من الوسائط اظتتعددة لتقدمي اظتقرر اإللكًتوين للمتعلم )ادأقراص اظتدغتة، الشبكات، الفصوؿ -

الدراسية، الكتب، التليفوانت الالسلكية، .... (.
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 نغفل أمهية حتديد احتياجات كل من أعضاء ىيئة التدريس والطالب لتطبيق التعلم  اإللكًتوين ينبغي أالأخَتاً، 
 وتصميم وبناء اظتقررات اإللكًتونية يف ضوء معايَت اصتودة، وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية يف ضوء تلك االحتياجات

.من قبل اظتعلم واظتتعلم واستخدامتصميمو و إلتقاف مهارات 
البحث:مقرتحات 

 :يقًتح الباحث إجراء البحوث التاليةنتائج، ما توصل إليو البحث من  يف ضوء
حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتصميم اظتقررات إلكًتونية لدى أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اظتلك -

 ودة.اصتخالد يف ضوء معايَت 
ت إلكًتونية لدى أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة فعالية برانمج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات تصميم اظتقررا-

 اظتلك خالد يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.
حتديد  االحتياجات الالزمة لتفعيل اظتقررات اإللكًتونية لدى طالب الدبلـو العاـ يف الًتبية ّتامعة اظتلك -

 ودة.اصتخالد يف ضوء معايَت 
اـ اظتقررات إلكًتونية لدى طالب الدبلـو العاـ يف الًتبية فعالية برانمج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات استخد-

ّتامعة اظتلك خالد يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.
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 :املراجعقائمة 
أواًل: املراجع العربية:

اظتؤدتر العلمي اطتامس (. معايَت حتليل تفكَت معلمي الرايضيات من منظور منهجي. 4117إبراىيم، غتدي عزيز )
.97-80يوليو. ص ص  40-41جامعة بنها،  -. كلية الًتبيةللجمعية اظتصرية لًتبوايت الرايضيات

القاىرة: دار الفكر العريب. .تطبيق اصتودة واالعتماد يف اظتدارس .(4119أزتد، أزتد إبراىيم )
ى اإلنًتنت لدى طالبات فعالية برانمج مقًتح لتصميم ونشر الصفحات التعليمية عل .(;;;0إشتاعيل، الغريب زاىر )

 .464-089، 0:جامعة ادأزىر، العدد  .غتلة الًتبيةختصص تكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية، 
على  E-Learning 2.0أثر استخداـ اصتيل الثاين للتعلم اإللكًتوين  .(:411آؿ ػتيا، عبد هللا بن حيِت حسن )

رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة أـ القرى.  .أهباالتعاوين لدى طالب كلية اظتعلمُت يف  مهارات التعلم
مببك.-القاىرة: مركز اطتربات اظتهنية لإلدارة .التدريب ابلوسائط اظتتعددة .(4117توفيق، عبد الرزتن )

(: معوقات استخداـ التعلم اإللكًتوين 4118جربين، عطية دمحم؛ الشيخ، عاصم عبد الرزتن؛ َو عطية، أنس جربين )
418 – 0:8( ديسمرب، 6)9، غتلة العلـو الًتبوية والنفسية .نظر طلبة اصتامعة اعتامشية من وجهة

مفاىيم نظرية وخربات  -اصتودة يف التعليم اإللكًتوين .(:411حسُت، سالمة عبد العظيم؛ علي، أشواؽ عبد اصتليل )
.اإلسكندرية، دار اصتامعة اصتديدة للنشر .عاظتية
، تررتة علي شرؼ اظتوسوي وآخروف، حلب: شعاع للنشر اسًتاتيجيات التعلم اإللكًتوين .(4117) اعتدىاطتاف، بدر 

 والتوزيع.
قائمة معايَت جودة التعليم اإللكًتوين لتصميم اظتقررات اإللكًتونية عرب شبكة  .(:411خليل، حناف حسن علي )

رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة اظتنصورة. .اإلنًتنت
، غتلة تكنولوجيا التعليم .معايَت تصميم نظم الوسائل اظتتعددة/ الفائقة التفاعلية وإنتاجها .(4111ستيس، دمحم عطية )

.611-;58اصتمعية اظتصرية لتكنولوجيا التعليم، اجمللد العاشر، الكتاب الثالث، 
، العدد غتلة تقنيات التدريب والتعليم .راً التعليم اإللكًتوين .. التطور مازاؿ مستم .(4119الدىش، مي بنت عبد هللا )

.58، يناير، 8;
اظتؤدتر العلمي السابع (. تقومي أداء تالميذ اظترحلة اإلعدادية يف ضوء اظتستوايت اظتعيارية. 4117الزغاط، رتاؿ سليماف )

دأوؿ، القاىرة: دار ، اجمللد اعشر للجمعية اظتصرية للمناىج وطرؽ التدريس: مناىج التعليم واظتستوايت اظتعيارية
.::01 -;016يوليو.  49-48الضيافة، جامعة عُت مشس، 

واقع أداء معلمي الرايضيات ابظترحلة الثانوية يف ضوء اظتعايَت اظتهنية اظتعاصرة، وعالقة ىػ(. 0651الزىراين، دمحم مفرح )
 .رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى ذلك بتحصيل طالهبم.

، والقضااي، والتطبيق والتقومي .(4117حسُت ) حسنزيتوف،  الرايض، الدار الصولتية للنشر  .التعليم اإللكًتوين اظتفهـو
والتوزيع.
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التعليم اإللكًتوين اظتتعدد الوسائط أو التعليم اظتتمازج،  –ادأمناط اضتديثة يف التعليم العايل .(4119شوملي، قسطندي )
اظتؤدتر السادس لعمداء كليات اآلداب يف اصتامعات ادأعضاء م واالعتماد ادأكادديي، ندوة ضماف جودة التعلي
 .، جامعة اصتنافيف احتاد اصتامعات العربية

 –التصميم -النظرية  –التعلم اإللكًتوين الرقمي  .(;411عبد العاطي، حسن الباتع؛ أبو خطوة، السيد عبد اظتوىل )
اصتديدة للنشر. اإلسكندرية، دار اصتامعة .اإلنتاج

(. ضوابط علمية إلعداد اظتعلم يف ضوء اظتستوايت اظتعيارية. 4117عبد اظتوجود، دمحم عزت؛ اظتغريب، الشيماء عبد هللا )
، اجمللد اظتؤدتر العلمي السابع عشر للجمعية اظتصرية للمناىج وطرؽ التدريس: مناىج التعليم واظتستوايت اظتعيارية

.498 -479يوليو.  49-48ضيافة، جامعة عُت مشس، ادأوؿ، القاىرة: دار ال
. عماف: دار اظتسَتة.تعليم الرايضيات صتميع ادأطفاؿ يف ضوء متطلبات اظتعايَت وثقافة التفكَت(. 4116عبيد، وليم )

مدارس ، ندوة التعليم اإللكًتوين .التعليم اإللكًتوين تقنية واعدة وطريقة رائدة .ىػ(0646العريفي، يوسف عبد هللا )
 ىػ.0646/ 4/ 41اظتلك فيصل، الرايض، 

 .أساسياهتا وقياسها وإدارهتا -التوجو الكينوين وجودة الربغتيات (.4118)علي، عوض حاج؛ عبد العزيز، سعد دمحم، 
عماف، ادأردف، دار غتدالوي للنشر والتوزيع.

، متاح على اإلنًتنت:;411/ 09/5اسًتجعت بتاريخ  .الًتبية العربية وعصر اظتعلومات .(;411علي، نبيل )
http://www.abegs.org/Aportal/Show Article.aspx?ID=773&AspxAutoDetect Cookie Support 

=1

انية االستفادة منها التجربة اظتاليزية يف غتاؿ تطبيقات التعلم عن بُعد ومدى إمك .(;411العمري، عبد هللا بن سعد )
، جامعة الزقازيق، رتهورية مصر العربية، غتلة كلية الًتبية .يف تطوير التعليم اصتامعي ابظتملكة العربية السعودية

(.87العدد )
غتلة كلية  .(. معايَت ومؤشرات جودة التعلم اإللكًتوين يف مؤسسات التعليم العايل4101العمري، عبد هللا بن سعد )

. (4)41 امعة اإلسكندرية،، جالًتبية
اظتعايَت الالزمة إلنتاج وتوظيف برامج الوسائط اظتتعددة الكمبيوترية وأثرىا على  .(4118غاًل، حسن دايب علي )

معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة.  رسالة ماجستَت غَت منشورة، .التحصيل ابظتدارس اإلعدادية
. عماف: دار اظتسؤوليات -اظتواصفات -اظتعايَت -دة يف التعليم: اظتفاىيماصتو (. 4119الفتالوي، سهيلة ػتسن )

الشروؽ.
 اظتؤدتر(. معايَت مقًتحة دأداء معلمي اللغة العربية ابلتعليم العاـ. 4116فضل هللا، دمحم رجب؛ سامل، مصطفى رجب )

لد الثاين، القاىرة: دار اجمل العلمي السادس عشر للجمعية اظتصرية للمناىج وطرؽ التدريس: تكوين اظتعلم،
.8:: -70:يوليو. 44 -40الضيافة، جامعة عُت مشس، 
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منظومة إلكًتونية مقًتحة لتدريب أخصائيي تكنولوجيا التعليم على مهارات تصميم  .(;411الفقي، ؽتدوح سامل دمحم )
لدراسات الًتبوية، جامعة رسالة دكتوراه غَت منشورة، معهد ا .بيئات التعلم التفاعلية اظتعتمدة على اإلنًتنت

القاىرة.
اإلسكندرية، دار اصتامعة اصتديدة. .ثقافة اظتعايَت واصتودة يف التعليم .(:411غتاىد، دمحم عطوة )

مارس، جامعة السلطاف قابوس، سلطنة عماف. ;4-49، التوصيات .(4118للتعليم عن بعد ) الدويلاظتؤدتر 
.46-45( أكتوبر، 59) غتلة عربيوتر .يف التعليماظتعلوماتية  .(8;;0احمليسن، إبراىيم )
ػتاضرة رئيسة مقدمة إىل: ملتقى التعليم اإللكًتوين ادأوؿ،  .توطُت التعليم اإللكًتوين .ىػ(;064احمليسن، إبراىيم )

رتادى ادأوىل، متاح على اظتوقع اإللكًتوين التايل:  40-;0الرايض 
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5461

القاىرة: عامل الكتب. .إنتاج مواقع اإلنًتنت التعليمية .(4118مصطفى، أكـر فتحي )
متاح على اظتوقع اإللكًتوين: .الدار اإللكًتونية للمعلم .(4119مكتب الًتبية العريب لدوؿ اطتليج )

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-.19991224/loose.dtd. 

 .التعليم االلكًتوين: ادأسس والتطبيقات .(4117دهللا بن عبد العزيز؛ اظتبارؾ، أزتد بن عبد العزيز)اظتوسى، عب 
الرايض: شبكة البياف.
تطوير نظاـ اصتودة يف الربامج التعليمية والتدريبية: وضوح ادأدوار وحتديد  .(4119النشواف، إدياف عبد العزيز )

 .09-08، فرباير، 9;لعدد ، اغتلة التدريب والتقنية .اظتسؤوليات
أثر التفاعل بُت أمناط التعلم اإللكًتوين وادأساليب اظتعرفية للطالب على بعض نواتج  .(;411نعيم، دمحم دمحم السعيد )

رسالة دكتوراه غَت منشورة، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة.  .التعلم
القاىرة، الدار اظتصرية اللبنانية. .رب شبكة اإلنًتنتالتعليم اإللكًتوين ع .(أ4117اعتادي، دمحم دمحم )

لنظم عشر الثالث اظتؤدتر العلمي .اطتط علي اإللكًتوين التعلم ومعايَت مواصفات .(ب4117) دمحم  اعتادي، دمحم
اتالساد أبكادديية الًتبوية البحوث مركز اظتعرفة، عصر يف التعلم اإللكًتوين ،اضتاسبات وتكنولوجيا اظتعلومات

فرباير. 09 -07 : القاىرة الًتبوية، للعلـو
القاىرة، الدار اظتصرية اللبنانية. .الواقع واظتأموؿ –نظم اظتعلومات التعليمية  .(:411اعتادي، دمحم دمحم )

لم اظتركز الوطٍت للتع .دليل اظتؤدتر الدويل ادأوؿ للتعلم اإللكًتوين والتعليم عن بعد .(;411وزارة التعليم العايل )
ربيع  40-;0، الرايض، اظتؤدتر الدويل ادأوؿ للتعلم اإللكًتوين والتعليم عن بعداإللكًتوين والتعليم عن بعد، 

ادأوؿ.
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