Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

وفاعليتُ ه
Quality Matters) ( ير
تصميم
َّ
ِّ مقر ٍر للتقويم التَّ ْر َب ِو
َّ
ُ
ِ ي في َض ْوءِ َم َع ِاي
ِاإللكتروني لدى طالباتِ كلِّ َّيةِ التربية بجامعة
التقويم
ِ
ِفي تنمية مهارات
ِّ
ود
ٍ الملك ُس ُع

 نوره بنت عبد اهلل الراشد.د أمحد بن حممد احلسني & د.أ

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
285
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د أمحد بن حممد احلسني & د .نوره بنت عبد اهلل الراشد
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

ِ
تصميم َّ ٍ
مهارات
ي يف َض ْو ِء َم َعايِ ِري ) (Quality Mattersوفاعل َّيتُه يف تنمية
الَّت َب ِو ِّ
ُ
مقرر للتقويم َّ ْ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود
طالبات ك ِّل َّي ِة الَّتبية
اإللكَّتوين لدى
التقوي ِم
ُ ُ
ِّ
أ.د أمحد بن حممد احلسني

أستاذ املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،السعودية
amhussein@imamu.edu.sa

د .نوره بنت عبد اهلل الراشد

دكتوراة يف املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،السعودية
Noora_a_r@hotmail.com

قدمت للنرش يف 2020/ 1 /25

قبلت للنرش يف 2020/11/3

ِ
معايري كواليتي ماترز
الرتبوي يف ضوء
إلكرتوين للتقويم
مقر ٍر
ِّ
هدفت هذه الدراسة إىل تصميم َّ
ٍّ
ِ
ِ
طالبات
اإللكرتوين لدى ( )42طالبة من
مهارات التقويم
 ،Quality Mattersوقياس فاعل َّيته يف تنمية
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ود وهي جمموعة الدراسة التجريبيةُ ،طبِ َق عليهن( :االختبار املعريف
ك ِّل َّي ِة الرتبية
ُ ُ
اجلوانب املهار َّي َة ملهارات
ملهارات التقويم اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي ،وثالث بطاقات ملالحظة
َ

اإللكرتوين) .وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية أظهرت نتائج الدراسة إىل :وجود فرق دال
التقويم
ِّ

إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي
ِ
طالبات
اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي لدى
املعريف ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
لالختبار
ِّ
ِّ
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ود ،وذلك لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي .ووجود فرق دال
ك ِّل َّي ِة الرتبية
ُ ُ
إحصائ ًيا عند مستوى (  )0.01 ≤بني متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي

األدائي (االختبارات اإللكرتونية،
جلميع املهارات الرئيسة والدرجة الكلية لبطاقات مالحظة اجلانب
ِّ

اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي
االستبانة اإللكرتونية ،ملف االنجاز اإللكرتوين) ملهارات التقويم
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود ،وذلك لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي يف مجيع
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
لدى
ُ ُ
الرت َب ِو ِّي يف َض ْو ِء َم َعايِ ِ
ري Quality Matters
احلاالت .مع وجود فاعلية
ملقر ٍر التقويم َّ ْ
التصميم املقرتح َّ
ُ
يف تنمية مهارات التقويم اإللكرتوين لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود .وقد أوصت
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
286

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

الدراسة بام ييل :تصميم مقررات كلية الرتبية يف ضوء معايري  .Quality Mattersوتدريب أعضاء هيئة

التدريس عىل تصميم مقررات إلكرتونية يف ضوء معايري  .Quality Mattersواالهتامم بتنمية مهارات

التقويم اإللكرتوين لدى الطالبات املعلامت يف مجيع كليات الرتبية .واالستفادة من املقرر يف تدريب

املعلامت أثناء اخلدمة عىل مهارات التقويم اإللكرتوين .وقدمت الدراسة جمموعة مقرتحات منها :دراسة
اجتاهات أعضاء هيئة التدريس والطالب حول املقرر املقرتح ومعوقات تطبيقه .وتصميم بيئة تعليمية

يف ضوء معايري  Quality Mattersلتنمية مهارات التقويم اإللكرتوين لدى معلامت املرحلة الثانوية.
الكلامت الداللية :كوالتي ماترز ،التقويم اإللكرتوين.
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Abstract: This study aimed to design of electronic curriculum for educational
evaluation in the light of Quality Matters standards and measuring effectiveness in
develop electronic evaluation skills for (42) students' female from students of education
college in King Saud University and it's an experimental study group apply to them
:(Cognitive test for electronic evaluation skills for educational evaluation curriculum
and three card for notice skills sides for electronic evaluation skills). After proceed the
statistical treatments, the study results showed the following: (a) There is a statistically
function difference at the level (α > 0.01) between the average scores of the study
sample in after and before application for the collective test for cognitive side foe
electronic evaluation skills for educational evaluation curriculum for education college
students in King Saud University for the benefit of before application scores average.
(b) There is a statistically function difference at the level (α > 0.01) between the average
scores of the study sample in after and before application for all main skills and total
score for performance side notice cards (Electronic tests, Electronic questionnaire,
Electronic achievement file) for electronic evaluation skills for educational evaluation
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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curriculum for education college students in King Saud University for the benefit of
before application scores average. (c) Suggested design efficiency for educational
evaluation curriculum in the light of Quality Matters standards for education college
students in King Saud University in electronic evaluation skills development. The study
presents many recommendations as: Design education college curriculum in the light
of Quality Matters standards, Training faculty members on design electronic
curriculums in the light of Quality Matters standards, Interesting in electronic
evaluation skills development for students' teachers in all education colleges. And
Benefit from the curriculum to training teachers during the service on electronic
evaluation skills. Also Some Suggestions presented as Study the attitudes of faculty
members and students about the suggested curriculum and barrier of its application.
And Design an educational environment in the light of Quality Matters standards to
develop electronic evaluation skills for secondary school level teachers.
Key Word: Quality Matte, electronic evaluation
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Summary
Introduction:
The educational evaluation occupies a great place in the educational system in
all its dimensions and aspects, due to its importance in determining the amount of what
is achieved from the desired educational goals, which are expected to be positively
reflected on the student and the educational process, both.
And for the importance of educational evaluation, we find that it is one of the
basic courses that are indispensable in the colleges of education; to qualify the teachers
and prepare them to engage in the teaching profession, as it provides them with methods
and skills for designing appropriate evaluation tools for the educational situation, which
the student must have the teacher and give attention to Teacher preparation programs
(Al-Ruwaily, 2016, p. 372).
With the accelerating developments in the educational process, the educational
calendar has evolved, and recent trends, fundamental changes, and a qualitative shift in
its methods, tools, techniques, and field practices, which have directly reflected on the
educational system, have emerged as an alternative to the traditional calendar that is an
alternative to the traditional evaluation that It is measured by limited types of theoretical
questions, most of which depend on the paper and the pen, and make the achievement
of them at their lowest levels a goal and goal (Hashem and Khalifa, 2017 CE, p. 203).
The Fifth Annual Arab Scientific Conference (2010 AD) recommended the
necessity of reviewing the methods of evaluating students, and paying attention to the
learner-centered calendar in order to achieve educational and educational reform in
institutions of higher education (Safr and Hebron, 2010 AD, p. 134), and many studies
recommended that The transition from traditional evaluation methods to advanced
modern methods, such as the Hassan study (2011) and the Nimri study (2013 AD),
which recommended replacing advanced modern methods with traditional methods of
evaluation.
With the advent of technological innovations in the recent period - such as: the
Internet, multimedia, virtual reality, and e-learning - there is an urgent need to
reconsider the teacher preparation programs in colleges of education to keep pace with
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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these changes in the field of technology, which reflected on the educational process and
affected it, and became The student's mastery of her skills is a basic requirement of
teacher preparation and training programs (Zinedine 2011, p. 24).
From this standpoint, the electronic calendar received a lot of attention, and its
multiple names such as computer-assisted evaluation, computerized evaluation,
computer-based testing, and online evaluation, which aim to estimate students'
performance of knowledge, skills, and directions in a particular course using electronic
evaluation tools such as: objective tests , Forums, tasks, projects, achievement file,
monitor their grades, analyze their responses, and write reports on their performance
(Abu Step, 2013 AD, p. 180).
A number of scientific studies have recommended the importance of electronic
evaluation, such as the Abbasi study (2011), which recommended that courses include
the skills of designing and producing electronic evaluation tools, and that they be
specific and available at any time, any place, and the study of Hala Doghmash (2014)
that recommended the need to train student teachers in How to design and produce an
electronic achievement file, and work to provide computer laboratories in colleges of
education that meet the needs of students, and prepare them for training in the
production of electronic evaluation tools.
The Kingdom of Saudi Arabia pays great attention to educational technology
and uses it in the educational process. The current directions of the Ministry of
Education are moving towards achieving the goals of the Kingdom's vision (2030)
towards digital transformation through designing electronic courses and presenting
them on the World Wide Web, which is one of the most recent uses of the Internet in
education. This is causing a major transformation in the patterns of teaching and
learning in the twenty-first century.
The results of a number of scientific studies resulted in the importance of the
electronic course in the educational process, such as the study Yousry Youssef and
Hayam Salem (2011) whose most prominent results were the effectiveness of the
electronic course in developing cognitive achievement related to skills, and the study
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of Hanan Al-Jaramawi (2011) which recommended increasing the awareness of those
in charge of colleges of education The importance of e-courses.
The second international conference on e-learning, which was held in Riyadh
(2011), issued recommendations, including: making use of theories and research that
were conducted in the field of designing electronic courses, and developing and
designing curricula for the various academic stages under the supervision of a group of
educational specialists, so that they are in line with the requirements of the era
Knowledge and electronic course design according to internationally approved
standards such as: SCORM and IMS.
More recently, attention has increased to the quality of design and production
standards for e-courses, which pose a challenge to those interested in them, because
lack of attention to them will lead to unrecognized electronic decisions and lack
effectiveness and efficiency. Therefore, standards and quality should be taken into
account when designing, and in light of this emerged many scientific studies that were
concerned with the need for quality electronic courses such as Hala Ahmed and Saeed
(2014) and Abu Khatwa (2011).
Quality Matters standards are among the global standards in the quality of
designing e-courses approved by the University of Maryland in the United States of
America, an international organization that represents joint cooperation between
academic and governmental institutions to be the organizing basis for the quality of ecourses, and contribute to ensuring the quality, development and design of e-courses
Based on faculty and peer review, based on the latest findings of scientific research and
practical experiences in this field (Shattuck, 2012, p3).
Hoffmani (2012, p159) defined Qualty Matters as: “An internationally
recognized organization that focuses on the peer review process to ensure the quality
of electronic and integrated courses, and that it consists of eight basic criteria: an
overview of the course, educational goals, assessment and measurement, and sources
Educational materials, learner motivation, technology used in the course, learner
support, and accessibility.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

292

Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

The results and recommendations of a number of scientific studies resulted in
the importance of Quality Matters standards in the process of designing decisions in the
light of it, and in its effectiveness in achieving students; as a study ((Greenberg, 2010)
presented to the twenty-sixth annual conference in tele-teaching, and (Ward, 2012) and
(Al-Shehri) study, 2012 CE), and Blundell Study (2015).
The study problem:
The study problem appeared from the importance of the academic and
educational preparation programs for the teacher and improving his performance level,
and the importance of this real preparation for education and attention to its quality,
and this is in line with the vision (2030) that aimed to prepare the teacher and his
professional development in line with the requirements of the twenty-first century, and
what he needs to develop his skills to keep pace with cognitive and technological
developments. To achieve this vision, the Ministry of Education has endeavored to
develop curricula and courses at all different stages of education.
In view of the association of the educational evaluation course with the
professional practices of female students necessary to prepare them and prepare them
for the teaching process, it was necessary for this course to evolve to suit the course of
education and help achieve appropriate learning outcomes in the future.
Through the work of the researcher in supervising the requests of practical
education, I noticed the low level of female students in educational evaluation skills,
and the researcher attributes this to focusing the content of the educational evaluation
course on the theoretical side, and neglecting the practical side that helps her to design
appropriate evaluation tools, so that the student student is allowed to practice What I
learned in the educational field, and qualify it for that, and this is proven by some
studies, such as (Al-Saadawi, 2016) study that aimed to analyze the content of
educational evaluation courses in some Saudi universities including King Saud
University, and its results resulted in poor content of the evaluation My interest in
teacher preparation programs, and its failure to cover the contemporary requirements
of the calendar, and recommended the need to develop its content and teaching methods
to allow combining theoretical aspects they receive from learning the subject, the
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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applied aspects that they are trained to practice in the field, and Al-Ruwaili study (2016
AD) that demonstrated the low level of student knowledge with the skills of evaluation
and measurement, despite the developments that occurred in the educational evaluation,
and the emergence of recent trends in it, the educational evaluation course in the
College of Education aims to develop the skills of the student in the traditional
assessment tools, which may not be compatible with the goals of education in the
future: development Rapid data in education, and the emergence of electronic courses,
and the adoption of more schools in education programs on the electronic calendar and
follow-up to her students. Pays to encourage the student student to learn new skills to
evaluate her students in the future in proportion to these developments.
The International Calendar Education Conference (2018 AD) recommended
linking the general and university learning outcomes with the skills necessary for
success in life, responding to the requirements of professions, future jobs, and digital
transformation (p. 36).
And for the importance of electronic evaluation in teacher preparation programs:
The eleventh scientific conference of the Egyptian Association for Education
Technology for e-learning (2008 AD) recommended that students of the College of
Education should be trained in designing and producing electronic evaluation tool,
according to their cognitive style, as I recommend the first international conference on
measurement and evaluation in the Kingdom of Saudi Arabia in (2012 AD) the
necessity of using technological technology in applying the tests, and the 14th scientific
conference of the Egyptian Association for Education Technology (2014 AD)
recommended developing colleges of education programs in the light of the
requirements of e-learning and training Several studies were also conducted with the
aim of providing teachers with e-evaluation skills.
One of these studies is the “Abu Ste” (2013 AD) study, which recommended
setting policies that adopt e-evaluation in higher education, because of its many
advantages to the educational process, and training faculty to employ its patterns. And
the Bassiouni study (2016 AD) that recommended the necessity of spreading the culture
of electronic calendar as a modern trend in the calendar, and providing the requirements
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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for its circulation to all educational institutions, and the Faraj Allah study (2017 AD)
which recommended that mastery of electronic evaluation skills be an integral part of
the expected outputs from colleges Education.
In the light of the foregoing, the researcher sees that it is necessary to re-design
a course for the educational calendar, to include the most recent trends in the evaluation
calendar, which is the electronic calendar, so that there is compatibility between rapid
developments and digital transform and between the educational assessment course to
become a teacher preparation for all skills before service and practice the profession
more from training on it during the service, and to bridge the gap between the outputs
of higher education and the labor market, the course will be designed in light of the
Quality Matters standards that have proven effective in many studies, such as AlQahtani and Al-Bishi (2017), as studies have demonstrated the satisfaction of students
and members Teaching for QM-based courses:
Vobornik Handbook (2012, Vobornik), Simpson Study (2012, Simpson), And
Blundel Study (Blund el1, 2015) Study questions: The main question of this study is:
What is the proposed design for the educational evaluation course in light of the Quality
Matters criteria? What is its effectiveness in developing e-evaluation skills for students
of the College of Education at King Saud University? It divides into the following subquestions.
1.

What is the proposed design for the educational evaluation course in light of
the quality standards (Quality Matters)?

2.

What is the effectiveness of the proposed educational evaluation course in the
development of college students Education Cognitive Aspects Skills Eevaluation at King Saud University?

3.

What is the effectiveness of the proposed educational evaluation course in
developing female college students Education, The skill aspects of eevaluation skills at King Saud University?

Objectives:
This study aimed to design of electronic curriculum for educational evaluation
in the light of Quality Matters standards and measuring effectiveness in develop
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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electronic evaluation skills for (42) student's female from students of education college
in King Saud University.
Study methodology:
To achieve the aims of the study and answer its questions, the researcher used
two types of research methods, namely:
1.

The descriptive approach: which relies on the study of the phenomenon as it
exists in reality, and is interested as an accurate description, and is expressed
in a qualitative or quantitative expression (Obeidat, Adas and Abdel-Haq, 2005
AD, p. 191).
It was used in the current study to collect the information and data required to

build the proposed course, to define the quality standards of Quality Matters, to define
electronic evaluation skills, to write the theoretical framework, and to review previous
studies related to study variables, as well as when building study tools.
2.

The experimental approach (semi-experimental design): This approach was
used to measure the effectiveness of the proposed educational evaluation
course in light of the Quality Matters criteria (the independent variable) in the
development of students of the College of Education at King Saud University
in the skills of electronic evaluation (the dependent variable), following the
known experimental design in the name of (pre / post design) of the same
group, according to the following form:
Study community: The study community consists of all students of the

bachelor's stage registered in the educational evaluation course at the College of
Education, with its various departments (Islamic studies, Quranic studies, art education,
kindergarten, psychology, English language, and computer) at King Saud University in
the semester The second of the academic year (1439-1440 AH), whose number is (154)
students spread over six divisions, as reported by the Supervision Office of the College
of Education in the Department of Female Students at King Saud University.
Study Sample: The study sample consisted of a random sample of undergraduate
students who are registered in the educational evaluation course at the College of
Education in its various departments, for the second semester of the academic year
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

296

Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

(1439-1440 AH), it was estimated that (42) students were chosen from the study
community in a simple random way. , Whereby the people assigned to female students
registered with this course were identified and restricted, and then one of them was
randomly chosen and assigned one division to which the study experience and tools
were applied.
First: Procedures to answer the question: What is the proposed design for the eeducational evaluation courses in light of the Quality Matters criteria?
The researcher used the descriptive approach to track the available literature in
the field of designing electronic courses in general, and the Quality Matters criteria
(QM) in particular, and in the field of electronic evaluation. The process of answering
the first question went through several stages, which can be summarized in the
following:
1.

Course design basics.

2.

Course design sources.

3.

The foundations and theory in the course design: The researcher relied in its
design on the content of the proposed educational evaluation course on the
applied principles of structural theory, which the researcher considers to be
compatible with (QM) standards and does not contradict them.
The proposed course design model: After reviewing the design models

presented in the second semester, the researcher adopts the Saleh model (2005) because
of its flexibility, and because this proposed model includes among its steps the quality
standards that are compatible with this study. Second: The procedures necessary to
answer the second question:
What is the effectiveness of the proposed educational evaluation course in
developing female students of the College of Education in the cognitive aspects of
e-evaluation skills at King Saud University?
To measure the effectiveness of the course in the development of cognitive
aspects among students of the College of Education - the study sample - at King Saud
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University; a semi-experimental curriculum with a (tribal / dimensional) design was
used for one group, according to the following steps:
First: Defining the most important aspects of knowledge of the electronic
calendar: The most important aspects of knowledge of the electronic calendar were
defined in the stage of designing the content of the course, and presented it to the
specialists in the field of curricula and teaching methods, the field of evaluation and
measurement to take their opinion and observations about them, until a list of the most
important knowledge skills of the electronic calendar emerged.
Second: Building the test: After determining the cognitive aspects, the
researcher built a test that agreed on the following steps: (Determining the goal of the
test, preparing the specifications table, formulating the vocabulary of the test,
formulating the vocabulary of the test, building a key to correct the test, test
instructions, validating the test: internal honesty Phenotypic, pilot exploratory testing).
Third: The necessary procedures to answer the second question: What is the
effectiveness of the proposed educational evaluation course in developing female
students of the College of Education in the skillful aspects of electronic evaluation skills
at King Saud University?
The process of answering this question went through several stages, which can
be summarized as follows:
First: Defining the list of skill skills: The researcher identified the most
important aspects of the electronic evaluation in the course design stage, as it contained
(12) basic skills, and (110) sub-skills, distributed on three note cards.
Second: Building the note card: After building the list of skill skills, the
researcher built three note cards to measure the level of performance of students of the
College of Education - the study sample - for the skills of electronic evaluation,
according to the following steps: (Determining the goal of the card, the content of the
note card, setting a grade assessment Card, note card instructions, note card settings,
note validation, note card stability).
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Recommendations:
-

Design education college curriculum in the light of Quality Matters standards.

-

Training faculty members on design electronic curriculums in the light of
Quality Matters standards.

-

Interesting in electronic evaluation skills development for students' teachers in
all education colleges.

-

Benefit from the curriculum to training teachers during the service on
electronic evaluation skills.

Suggestions:
-

Study the attitudes of faculty members and students about the suggested
curriculum and barrier of it's application.

-

Design an educational environment in the light of Quality Matters standards to
develop electronic evaluation skills for secondary school level teachers.
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املقدمة

ِ
َي ُّتل التقويم
مه َّيتِه
ُّ
َْ
نظرا أل ِّ
الرتبوي مكان ًة كبرية يف املنظومة التعليمية بكا َّفة أبعادها وجوانبها؛ ً
يف حتديد مقدار ما يتح َّق ُق من األهداف التعليمية املنشودة ،التي ُيتو َّق ُع منها أن تَنعكِ َس إجياب ًّيا عىل
ٍ
بسواء.
الطالب والعملية التعليمية ،سوا ٌء

املقررات األساسية التي ال غنى عنها يف كل َّيات
مهية التقويم
ِّ
مقر ٌر من َّ
الرتبوي؛ نجد أنه َّ
وأل ِّ
ِ
ِ
ِ
ومهارات
بأساليب
يزو ُدهم
الرتبية؛ ِّ
ليؤه َل الطالب املع ِّلمني و ُيعدَّ هم لالنخراط يف مهنة التعليم؛ حيث ِّ
ِ
ِ
التعليمي ،التي ينبغي أن يمتلكها الطالب املع ِّلم ،وتُعطى
املناسبة للموقف
أدوات التقويم
تصمي ِم
ِّ
ِ
املناسبة ضمن برامج إعداد املع ِّلمني (الروييل2016 ،م ،ص )372؛ فاملع ِّل ُم هو
االهتامم والعناية
ِ
املالئمة لتقويم أداء طالبه يف اجلوانب املعرفية واملهارية ِ
والوجدانية،
املسؤول عن إعداد أدوات التقويم

ِ
التي يسعى لت ِ
ِ
ِ
ِ
جوانب
وتعزيز
جوانب الضعف،
ومعاجلة
َنميتها ،وهو املسؤول عن تشخيص أدائهم،
ِ
ٍ
وتنفيذها.
إثرائية وعالجية،
برامج
القو ِة ،من خالل تصمي ِم
َ
َّ

ِ
الرتبوي ،وظهرت فيه
تطور التقويم
التطورات
ومع
ُّ
املتسارعة يف العملية التعليمية الرتبويةَّ ،
ُّ
الت َج ْوهرية ،و ُن ْقل ٌة ن َْوعية يف أساليبه وأدواته وتِ ْقنِ َياتِه وممارساته امليدانية ،التي
وحتو ٌ
توجهات حديثةُّ ،
ُّ

التعليمي؛ لتكون ً
بديال عن التقويم التقليدي الذي يركِّز عىل
انعكست  -بشكل مبارش – عىل النظام
ِّ
ٍ
معرفية بسيطة ،تُقاس بأنواع حمدودة من األسئلة النظرية التي تعتمد يف معظمها عىل الورقة
جوانب
َ
والقلم ،وجتعل من قياسها للتحصيل يف أدنى مستوياته هد ًفا وغاية (هاشم وخليفة2017 ،م،

ص.)203

يب اخلامس (2010م) برضورة إعادة النظر يف أساليب
فقد أوىص املؤمتر
نوي العر ُّ
الس ُّ
العلمي َّ
ُّ
والتعليمي
الرتبوي
املتم ْركِ ِز حول املتع ِّلم؛ من أجل حتقيق اإلصالح
ِّ
ِّ
تقويم الطالب ،واالهتام ِم بالتقويم َ
مؤسسات التعليم العايل (بصفر وخليل2010 ،م ،ص  ،)134كام أوصت العديدُ من الدراسات
يف َّ
ٍ
متطورة؛ كدراسة حسن (2011م)
حديثة
أساليب
برضورة االنتقال من أساليب التقويم التقليدية ،إىل
ِّ
َ
ِ
جي ِدي َن ْف ًعا
التي أثبتت نتائجها أن أسلوب التقويم
ِّ
التقليدي الذي يعتمدُ عىل االختبارات التحصيلية ،ال ُ ْ
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بح ْ ِ
يف ِّ
ظل
ْص األسلوب القائم عىل االختبارات التحصيلية
التطور احلاصل يف جمال التقويم ،وأوصت َ
ُّ
ِ
يف َأ ْض َي ِق نِ ٍ
التطورات العاملية يف جمال
ورضورة مراقبة
املخصصة له،
طاق ،وذلك بالتقليل من الدرجات
ُّ
َّ
ٍ
ِ
ِ
بأساليب التقويم
متطورة
حديثة
أساليب
ودراسة النمري (2013م) التي أوصت باستبدال
التقويم،
ِّ
َ

التقليدية.

و َأسه ِ
مت التكنولوجيا يف تطوير مفهوم القياس والتقويم؛ فلم َي ُع ِد التقويم يقوم عىل األدوات
َ

متنوعة بني خمتلف املؤسسات التعليمية الستخدام التقويم اإللكرتوين
التقليدية؛ بل تو َّلدت اهتاممات ِّ
كأداة لتأكيد تع ُّلم الطالب (خليل2017 ،م ،ص.)32
ومع ظهور املُْستحدَ َث ِ
ات التكنولوجية يف الفرتة األخرية – مثل :اإلنرتنت ،والوسائط املتعدِّ دة،

لحة إلعادة النظر يف برامج إعداد املع ِّلم
االفرتايض ،والتع ُّلم اإل
والواقع
لكرتوين  -أصبح َث َّم َة حاج ٌة ُم َّ
ِّ
ِّ
بكليات الرتبية؛ لتواكِب هذه التغري ِ
ات يف جمال التكنولوجيا ،التي انعكست عىل العملية التعليمية
ُّ

وأ َّثرت فيها ،وأصبح إتقان الطالب ملهاراهتا مطل ًبا أساس ًّيا من متط َّلبات برامج إعداد املع ِّلم وتدريبه
(زين الدين2011 ،م ،ص)24

مسمياتُه؛ كالتقويم بمساعدة
ومن هذا املنطلق ،نال التقويم
كبريا ،وتعدَّ دت َّ
اإللكرتوين اهتام ًما ً
ُّ
الكمبيوتر ،والتقويم املُْ َح ْو َسب ،واالختبار املستنِد للكمبيوتر ،والتقوي ِم عىل اإلنرتنت ،والتي َهتدُ ف إىل
ٍ
ومهارات ِّ
معني باستخدام أدوات التقويم اإللكرتونية؛
معارف
َ
تقدير أداء الطلبة من
واجتاهات يف مقرر َّ
مثل :االختبارات املوضوعية ،واملنتديات ،واملها ِّم ،واملرشوعات ،وملف اإلنجاز ،ورصد درجاهتم،
وحتليل استجاباهتم ،وكتابة التقارير عن أدائهم (أبو خطوة2013 ،م ،ص.)180

اإللكرتوين؛ كدراسة العبايس (2011م)
مهية التقويم
وقد أوىص عد ٌد من الدراسات العلمية بأ ِّ
ِّ
ِ
اإللكرتوين ،وأن تكون حمدَّ د ًة
مهارات تصميم وإنتاج أدوات التقويم
املقررات
التي أوصت بتضمني َّ
ِّ
ِ
ودراسة هالة دغمش (2014م) التي أوصت برضورة تدريب الطلبة
وأي مكان،
أي وقتِّ ،
ومتاح ًة يف ِّ
ِ
خمتَبات حاسوبية بكليات
إلكرتوين،
ملف إنجاز
املع ِّلمني عىل كيفية تصميم وإنتاج ِّ
والعمل عىل توفري َ
ٍّ
ِ
اإللكرتوين.
وإعدادهم من أجل التدريب عىل إنتاج أدوات التقويم
الرتبية ،ت َِفي بحاجات الطلبة،
ِّ
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ِ
وإن اململكة العربية السعودية َلت ِ
وتوظيفها يف العملية
كبريا بتكنولوجيا التعليم،
ُويل اهتام ًما ً

نحو
التعليمية،
فالتوج ُ
نحو حتقيق أهداف رؤية اململكة (َ )2030
َسري َ
ُّ
هات احلال َّية لوزارة التعليم ت ُ
ِ
وتقديمها عىل الشبكة العاملية ،والتي ُت َعدُّ من
الرقمي من خالل تصميم مقررات إلكرتونية،
التحول
ُّ
ِّ
أحدث استخدامات اإلنرتنت يف التعليم؛ مما َُي ِد ُ
كبريا يف أنامط التعليم والتع ُّلم يف القرن احلادي
ث ُّ
حتو ًال ً
والعرشين.

ٍ
اإللكرتوين يف العملية التعليمية؛
املقرر
وأسفرت ُ
نتائج عدد من الدراسات العلمية عن أمهية َّ
ِّ

اإللكرتوين يف تنمية
كدراسة يرسيه يوسف وهيام سامل (2011م) التي كان أبرزُ نتائجها فعالي َة املقرر
ِّ
اإللكرتوين ،الذي ع ُِقدَ يف
املعريف املرتبط باملهارات ،وقد أصدر املؤمتر الدو ُّيل الثاين للتع ُّلم
التحصيل
ِّ
ِّ
ِ
ٍ
واألبحاث التي ُأ ِ
جر َيت يف جمال تصميم
توصيات ،منها :اإلفاد ُة من النظر َّيات
الرياض (2011م)،
وتصميم املناهج الدراسية ملختلِف املراحل الدراسية بإرشاف جمموعة
وتطوير
املقررات اإللكرتونية،
ُ
ُ
َّ
املقررات اإللكرتونية
املختصني الرتبو ِّيني ،بحيث تكون مواكِب ًة ملتط َّلبات عْص املعرفة،
من
ِّ
وتصميم َّ
ُ
و ْف َق معايري معتم ٍ
دة عامل ًّيا؛ مثل :سكورم ( )SCORMوأي أم أس (.)IMS
َ
َ
َ
ويف اآلونة األخرية ازداد االهتامم بمعايري جودة تصميم وإنتاج املقررات اإللكرتونية ،التي

رتف هبا ،وتفتقد
تشكِّل حتدِّ ًيا
للمهتمني هبا؛ ألن عدم االهتامم هبا سيؤ ِّدي إىل مقررات إلكرتونية غري مع َ
ِّ

إىل الفعالية والكفاءة .لذا؛ ينبغي مراعاة املعايري واجلودة عند التصميم ،ويف ضوء ذلك ظهر العديد من
الدراسات العلمية التي عُن ِ َيت برضورة جودة املقررات اإللكرتونية؛ كدراسة هالة أمحد وسعيد
ِ
ودراسة "أبو
معيارا،
تضم ()68
حماور،
قسمت إىل ()5
توصلت إىل قائمة
(2014م) التي َّ
ً
ُّ
َ
معايري ِّ
َ

خطوة" (2011م) التي هدفت إىل حتديد معايري ضامن اجلودة يف تصميم املقررات اإللكرتونية،
معيارا ،و (ٍ ِّ )108
مؤرش.
تضمنت ()11
َّ
ً
وتوصلت إىل قائمة َّ

ِ
ِ
املقررات
ومعايري كوالتي ماترز ( (Quality Mattersمن
املعايري العاملية يف َج ْودة تصمي ِم َّ
ُ

َ
التعاون
املعتمدة من جامعة املاريالند بالواليات املتحدة األمريكية ،وهي من َّظمة دولية مت ِّث ُل
اإللكرتونية
َ

األساس املن ِّظم جلودة املقررات اإللكرتونية ،كام
املشرتك بني املؤسسات األكاديمية واحلكومية؛ لتكون
َ
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تُسهم يف ضامن جودة وتطوير وتصمي ِم املقررات اإللكرتونية املرتكِزة عىل أعضاء هيئة التدريس،
ِ
ِ
توصلت إليه األبحاث العلمية والتجارب العملية يف هذا املجال
ومراجعة النظراء؛ بنا ًء عىل آخر ما َّ
(.)Shattuck,2012,p3

وعرف هوفامن ) )Hoffmani,2012,p159كوالتي ماترز بأهنا ":منظمة معرتف هبا دولي ًا
َّ

ترتكز عىل عملية مراجعة النظراء؛ لتأكد من جودة املقررات اإللكرتونية واملدجمة ،وتتكون من ثامنية
معايري أساسية هي :نظرة عامة عن املقرر ،واألهداف التعليمية ،والتقييم والقياس ،واملصادر واملواد

التعليمية ،دافعية املتعلم ،والتكنولوجيا املستخدمة يف املقرر الدرايس ،ودعم املتعلم ،وسهولة

الوصول".

وأسفرت نتائج وتوصيات عدد من الدراسات العلمية عن أمهية مع ِ
ايري Quality Matters؛
كدراسة ( (Greenberg,2010املقدَّ ِ
السنوي السادس والعرشين يف التدريس عن ُب ْع ٍد ،التي
مة للمؤمتر
ِّ
كان أبرزُ نتائجها أن األعضاء الذين يصممون املقر ِ
املصممني التعليم ِّيني،
رات  -سواء يف الكلية ،أو
ِّ
َّ
ِّ
َ

املهني
رتكة لعملهم ،وأوصت بمواصلة اجلهود حول التطوير
ِّ
ومو َّظفي التصميم  -يتقاسمون ُرؤْ َي ًة مش َ
ِ
للك ِّلية التي تعالج أدوار العمل يف توزيع أعامل التصميم عىل ٍ
وجتديد االهتامم بكيفية تنفيذ
نطاق َأ ْو َس َع،
َ
ِ
ودراسة ( (Ward,2012التي
كمبادئ توجيهية،
نامذجِ تصميم هذه املعايري ،التي تُعا َمل كقواعدَ أو
َ
ِ
اخلاص ِة باملحتوى،
واملعرفة
توصلت إىل أن املعايري ساعدت عىل حتسني َوع ِْي الطالب باملعرفة الرتبوية،
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
فعالية الَبنامج
ودراسة (الشهري2012 ،م) التي أسفرت أبرزُ نتائجها عن
واملعرفة التكنولوجية،

ِ
دراسة ( )Al Zumor,2015التي أسفرت
رتح يف تنمية مهارات التصميم اإللكرتوين يف ضوئها ،و
املق َ
ِ
أي لغة أجنبية أخرى ،برشط أن
نتائجها عن أن
املعايري تؤدي َد ْو ًرا حيو ًّيا يف تع ُّلم ال ُّلغة اإلنجليزية ،أو ِّ
َ
ِ
ِ
َي ِ
ودراسة ) )Blundell,2015التي أوصت برضورة إرشاك منظمة
باملعايري عند تصميمه،
املقرر
لتزم َّ
وفتح املجال هلا ل ِ َل ِع ِ
ٍ
ِ
ب َد ْو ٍر ف َّعال يف اإلرشاف
َب،
 Quality Mattersيف الدراسات املستق َبلية
بشكل أك َ

املقررات.
عىل تصميم َّ
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ِ
الرتبوي
مقرر التقويم
ِّ
ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة؛ ترى الباحث ُة رضور َة إعادة تصمي ِم َّ
ِ
ِ
معايري ) ،(Quality Mattersالتي أثبتت الدراسات فعاليتَها
أدوات التقويم اإللكرتوينَ ،و ْف َق
متضمنًا
ِّ
يف تنمية املهارات املعرفية واملهارية.

الرئيس هلذه الدراسة يف:
أسئلة الدراسة :يتم َّثل السؤال
ُ

الَّتبوي يف ضوء معايري كوالتي ماترز )(Quality Matters؟ وما
ملقرر التقويم
التصميم
ما
ِّ
املقَّت ُح َّ
ُ
َ
ِ
بجامعة امللك سعود؟
اإللكَّتوين لدى طالبات ك ِّلية الَّتبية
فاعل َّيتُه يف تنمية مهارات التقويم
ِّ

التساؤالت الفرعية التالية:
ويتفرع عنه
ُ
َّ

الرتبوي يف ضوء معايري كوالتي ماترز )(Quality Matters؟
ملقرر التقويم
 .1ما
ِّ
رت ُح َّ
التصميم املق َ
ُ

اجلوانب املعرفي َة ملهارات
مقر ِر التقويم الرتبوي املقرتح يف تنمية طالبات كلية الرتبية
َ
 .2ما فاعلية َّ
اإللكرتوين بجامعة امللك سعود؟
التقويم
ِّ

اجلوانب املهارية ملهارات
مقر ِر التقويم الرتبوي املقرتح يف تنمية طالبات كلية الرتبية
َ
 .3ما فاعلية َّ
اإللكرتوين بجامعة امللك سعود؟
التقويم
ِّ

فريض الدراسة:

ٍ
 .1يوجد ٌ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01 ≤ بني ِّ
املعريف ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
دي ،لالختبار
يف التطبيقني :ال َق ْب ِّيل وال َب ْع ِّ
ِّ
ِّ

اإللكرتوين لصالح التطبيق البعدي.
ِّ

 .2يوجد ٌ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدِّ راسة
فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01 ≤ بني ِّ

ِ
اإللكرتوين
األدائي ملهارات التقويم
دي ،لبطاقة املالحظة للجانب
يف
التطبيقني :ال َق ْب ِّيل وال َب ْع ِّ
ِّ
ِّ
لصالح التطبيق البعدي.

ٍ
الرتبوي يف ضوء معايري
مقر ٍر للتقويم
ُ
ِّ
أهداف الدراسةَ :هدَ فت هذه الدراس ُة بوجه عا ٍّم إىل تصميم َّ

األهداف التالية:
ُ
ويتفر ُع منه
كوالتي ماترز (،(Quality Matters
َّ
ِ
الالزمة لطالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
اإللكرتوين
 .1حتديدُ مهارات التقويم
ِّ
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الرتبوي يف ضوء معايري كوالتي ماترز ( (Quality Mattersلطالبات
مقر ٍر للتقويم
.2
ِّ
تصميم َّ
ُ
كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

اإللكرتوين (املعرفية -واملهارية) لدى
املصمم يف تنمية مهارات التقويم
املقرر
َّ
 .3معرف ُة فاعلية َّ
ِّ

طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
ِ
مهية الدراسة يف جانبني ،مها:
مهية الدراسة :تتَّضح أ ِّ
أ ِّ

ا
مهية العلمية :حيث يؤ َّمل من هذه الدراسة اإلسها ُم بام ييل:
أوال :األ ِّ

 .1تدعيم عملية تطوير التعليم باستخدام الَبامج اإللكرتونية املرتبِطة بتصميم وإنتاج املقررات
اإللكرتونية.

رت َج ٍم للعربية ملعايري
 .2إثراء املكتبات ومصادر املعلومات العربية ،من خالل تقديم إطار
مفاهيمي ُم َ ْ
ٍّ
املقررات اإللكرتونية.
كوالتي ماترز ((Quality Matters
َّ
اخلاصة بتصميم وتقويم َّ

املقررات اإللكرتونية ،يف كا َّفة
 .3نرش ثقافة املعايري ،ورضورة االرتكاز عليها يف تصميم وتطوير َّ
وتنوع مرجع َّياهتا.
املؤسسات التعليمية عىل اختالف مراحلهاُّ ،
َّ

 .4تقديم ٍ
رتح للتقويم الرتبوي كإضافة علمية يف هذا املجال.
مقرر مق َ

املقررات اإللكرتونية يف
 .5سدُّ النُّدرة يف الدراسات واألبحاث املح ِّلية والعربية ،التي تتناول
تصميم َّ
َ
ِ
معايري كوالتي ماترز.)Quality) Matters
ضوء

ثان ايا :األمهية العملية :يؤ َّمل من هذه الدراسة اإلسها ُم بام ييل:

ِ
ٍ
الالزمة لطالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
اإللكرتوين
قائمة بمهارات التقويم
 .1تقديم
ِّ

 .2تقديم مقر ٍر إلكرتوين للتقويم الرتبوي ،يمكِن أن ِ
طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك
تستفيدَ منه
ُ
ُ
ِّ
َّ
ِّ
سعود ،يف تنمية مهارات التقويم اإللكرتوين ،كام يمكِن أن ِ
يستفيدَ منه أعضا ُء هيئة التدريس،
ُ
ِّ
املقر َر ِض ْم َن ُخ َّطة َبرناجمها.
و
ُ
َطرح هذا َّ
اجلامعات التي ت َ
ٍ
مقرر التقويم
 .3فتح جماالت كثرية للباحثني؛ إلجراء دراسات حول
َ
مواضيع أخرى مرتبِطة بتصميم َّ
متغريات أخرى ،ويف بيئات خمتلِفة.
ِّ
الرتبوي بمعايري كوالتي ماترز ( ،)Quality Mattersمتناولة ِّ
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حدود الدراسة :تتحدَّ د الدراسة باحلدود املوضوعية واملكانية والزمانية التالية:
ا
أوال :احلدود املوضوعية :اقتْصت الدراسة عىل احلدود املوضوعية التالية:

املقررات اإللكرتونية يف التعليم
معايري كوالتي ماترز ()Quality Matters
.1
َّ
اخلاص ُة بمعايري تصميم َّ
ُ

سيتم مراعاهتا مجي ًعا
معايري،
العايل ) ،(HIGHER ED RUBRIC STANDARDSوعد ُدها ثامني ُة
ُّ
َ
ِ
املعايري لألسباب التالية:
اختيار هذه
عند تصميم املقرر ،وقد ت ََّم
ُ
-

ف هبا عامل ًّيا يف تصميم وقياس َج ْو َد ِة
رت ٌ
معايري كوالتي ماترز ( )Quality Mattersمع َ

-

ِ
ِ
وتقويمها يف
مقرراهتا اإللكرتونية
جتار ُب اجلامعات العاملية والعربية يف تصميم َّ

-

املصممة يف ضوء املعايري كام أثبتتها الدراسات العلمية.
املقررات اإللكرتونية
َّ
فعالية َّ

املقررات اإللكرتونية.
َّ
ضوئها.

اإللكرتوين ،حيث ُت َعدُّ من أحدث ِّ
الرتبوي،
االجتاهات احلديثة يف التقويم
مهارات التقويم
.2
ُ
ِّ
ِّ
التغريات ال ِّت ْقن َّية ،ومتط َّلبات روح العْص الرقمي ،التي اقتْصت يف هذه الدراسة
َّ
خاصة مع ُّ
وأهم أدواهتا هي( :االختبارات
عىل اجلوانب املعرفية واألدائية يف التقويم اإللكرتوين،
ُّ
اإللكرتونية ،وملف اإلنجاز اإللكرتوين ،واالستبانة اإللكرتونية).

املعريف
املصمم عند املستوى
املقرر
قياس فاعلية أربع َو َحدات متع ِّلقة بالتقويم
.3
ُ
ِّ
َّ
اإللكرتوين من َّ
ِّ
واألدائي.
ِّ

ثان ايا :احلدو ُد املكانية :مت َّثلت بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف مدينة الرياض يف اململكة العربية
السعودية.

الدرايس -1439
الدرايس الثاين من العام
ثال اثا :احلدود الزمانية :ت ََّم تطبيق جتربة الدراسة يف الفصل
ِّ
ِّ
1440هـ.
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أهم مصطلحات الدراسة فيام ييل:
مصطلحات الدراسة :تتم َّثل ُّ

التصميم بأنه" :هندسة
عرفت إيامن سحتوت (2014م ،ص)113
َ
مقرر إلكَّتوين :التصميمَّ :
تصميم َّ
ُ
اليشء بطريقة ماَ ،و ْف َق حمكَّات مع َّينة ،أو عملية هندسية ملوقف ما".

اإللكرتوين بأنه" :مقرر يتم
املقرر
املقرر
عرف السجيني وحنان خليل (2017م ،صَّ )17
اإللكَّتوينَّ :
ُّ
َّ
َّ

نرشه عىل االنرتنت ،ويتفاعل فيه الطالب مع بعضهم البعض ومع املعلم باستخدام أدوات التفاعل عَب

االنرتنت ،حيث يستطيع الطالب دراسة املقرر يف أي وقت خالل اليوم ،ويف أي مكان بصورة تتناسب

مع احتياجاهتم ".

إلكَّتوين إجرائ ًّيا بأنه" :عملية من َّظمة ت َِسري َو ْف َق خطوات منطقية؛ إلنتاج
مقرر
وتعرف الباحث ُة
ٍّ
تصميم َّ
َ
ِّ
الرتبوي يف صورة رقمية عَب نظام إدارة التعلم البالك بوردَ ،و ْف َق معايري كوالتي
مقرر للتقويم
ِّ
وتنفيذ َّ

ماترز  ،"Quality Mattersواملقدم لطالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

الرتبوي بأنه" :بيان قيمة العملية
عرف هاشم وخليفة ( ،2017ص )17التقويم
التقويم
َّ
ُّ
الَّتبويَّ :
ُ
األهداف املنشودة".
َ
وتعديل مسارها ،بام َي ِّقق
وكشف جوانب الضعف فيها،
ُ
التعليمية،

يدرس بجامعة
الَّتبوي إجرائ ًّيا بأنه" :أحد مقررات اإلعداد
وتعرف الباحث ُة التقويم
ِّ
َّ
الرتبوي الذي َّ
ِّ
ِ
ِ
واملهارات املتع ِّلق َة
املعارف
َ
الطالبة املع ِّلمة
امللك سعود ،املستوى اخلامس بكليات الرتبية؛ إلكساب

التوجهات احلديثة".
بتقويم حتصيل الطالبات َو ْف َق
ُّ

عرف بوزيك ) )Budzick,2014,p11معايري كوالتي ماترز
معايري كوالتي ماترز (َّ :(Quality Matters
 QMبأهنا" :جمموعة من ثامنية معايري لتوجيه وتصميم وتطوير املقررات اإللكرتونية واملدجمة ،وتستخدم
كأداة تقييم لعملية مراجعة النظراء؛ للتحسني املستمر".

وتعرف الباحث ُة معايري كوالتي ماترز Quality Mattersإجرائ ًّيا بأهنا" :معايري جودة تصمي ِم املقررات
ِّ
الرتبوي لطالبات كلية الرتبية بجامعة امللك
مقرر التقويم
اإللكرتونية ،التي يف ضوئها ت ََّم
ِّ
تصميم َّ
ُ

سعود".

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
307
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د أمحد بن حممد احلسني & د .نوره بنت عبد اهلل الراشد
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

عرف شحاته وزينب النجار ( ،2003ص )230الفاعلية بأهنا" :مدى األثر الذي يمكن أن
الفاعليةَّ :
ً
مستقال يف أحد املتغريات التابعة ،كام يعرف بأنه مدى أثر
متغريا
حتدثه املعاجلات التجريبية ،باعتبارها
ً

عامل أو بعض العوامل املستقلة عىل عامل أو بعض العوامل التابعة".
ِ
حتسن يف مستوى األداء املعريف واملهاري
املقرر
املصم ُم من َأ َثر أو ُّ
َّ
وتعرف إجرائ ايا بأهنا "مقدار ما َُيدثه َّ
َّ
ملهارات التقويم اإللكرتوين ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود".

مهارات التقويم اإللكَّتوين :املهارة :عرف اللقاين واجلمل (2013م ،ص )1019املهار َة بأهناِ " :
القيا ُم
َّ
ٍ
الرسعة واإلتقان ،مع االقتصاد يف اجلُ ْهد املبذول".
بعمل بدرجة مع َّينة من ُّ

اإللكرتوين بأنه" :عملية
عرفت منال مبارز وفخري (2013م ،ص )166التقويم
التقويم
اإللكَّتوينَّ :
ُّ
َّ
ِ
توظيف شبكات املعلومات ،وجتهيزات الكمبيوتر ،والَبجم َّيات التعليمية ،واملا َّدة التعليمية املتعدِّ دة
ِ
عضو هيئة التدريس
وسائل التقييم؛ لتجميع وحتليل استجابات الطالب بام ُيساعد
املصادر ،باستخدام
َ

عىل مناقشة وحتديد تأثريات الَبامج واألنشطة بالعملية التعليمية؛ للوصول إىل ُح ْك ٍم مقنَّن قائ ٍم عىل
ٍ
ايس".
بيانات كَمية وكيفية متع ِّلقة بالتحصيل الدر ِّ
ِ
االلكَّتوين إجرائ ًّيا بأهنا" :هي اجلوانب املعرفية واملهارية يف تصميم
مهارات التقويم
وتعرف الباحث ُة
ِّ
ِّ
اإللكرتوين ،واالستبانة اإللكرتونية ،التي ينبغي أن تتمكَّن
وملف اإلنجاز
ِّ
اإللكرتوين،
وإنتاج االختبار
ِّ
ِّ

منها الطالبة املع ِّلم ُة يف كليات الرتبية بجامعة امللك سعود بدرجة من الرسعة واإلتقان".

منهج الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ استخدمت الباحثة نوعني من مناهج البحث،

مها:

الوصفي :يعد املنهج الوصفي أحد أساليب البحث العلمي الذي يعتمد عىل دراسة
 .1املنهج
ُّ
تعبريا كم ًيا،
تعبريا كيف ًيا أو ً
الظاهرة كام توجد يف الواقع ،وهيتم بوصفها وص ًفا دقي ًقا ،ويعَب عنها ً

فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ،ويوضح خصائصها ،أما التعبري الكمي ،فيعطي وص ًفا رقم ًيا
يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ،ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى؛

(عبيدات وعدس وعبد احلق2005 ،م ،ص.)191
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واستُخدم يف الدراسة احلالية جلمع املعلومات والبيانات املطلوبة لبناء املقرر املقرتح ،ولتحديد

معايري كوالتي ماترز  ،Quality Mattersوحتديد مهارات التقويم اإللكرتوين ،ولكتابة اإلطار النظري،

بمتغريات الدراسة ،وكذلك عند بناء أدوات الدراسة.
ومراجعة الدراسات السابقة املتع ِّلقة
ِّ
التجريبي) :استُخدم هذا املنهج لقياس فاعلية مقرر التقويم
(التصميم ِش ْب ُه
التجريبي
 .2املنهج
ِّ
ُ
ُّ
املتغري املستقل) يف تنمية طالبات
الرتبوي املقرتح يف ضوء معايري كوالتي ماترز ِّ ( Quality Matters
كلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف مهارات التقويم اإللكرتوين (املتغري التابع) ،باتِّباع التصميم

التجريبي املعروف باسم (التصميم القبيل /البعدي) للمجموعة الواحدةَ ،و ْف ًقا للشكل التايل:

املسجالت بمقرر التقويم
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات مرحلة البكالوريوس
َّ
جمتمع الدراسةَّ :
َ
الرتبوي بكلية الرتبية ،بأقسامها املختلفة من (الدراسات اإلسالمية ،والدراسات القرآنية ،والرتبية الفنية،
ورياض األطفال ،وعلم النفس ،واللغة اإلنجليزية ،واحلاسب اآليل) ،بجامعة امللك سعود يف الفصل

ست
الدرايس الثاين من العام الدرايس (1440-1439هـ) ،البالغ عددهن ( )154طالب ًة موزَّ عات عىل ِّ

ُشعب؛ حسبام أفاد به مكتب إرشاف كلية الرتبية بقسم الطالبات بجامعة امللك سعود.
عينة ِ
املسجالت بمقرر
الدراسة :مت َّثلت ع ِّينة الدراسة من عينة عشوائية من طالبات مرحلة البكالوريوس
َّ
ِّ

التقويم الرتبوي بكلية الرتبية ،بأقسامها املختلفة ،للفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس (-1439

ِ
اخرت َن من جمتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،حيث
1440هـ)ُ ،قدِّ ر عددها بــــــــ ( )42طالب ًةْ ،
املسجالت هبذا املقرر ،ثم اختِري وع ُِّني منهن عشوائ ًّيا شعبة
املخصصة للطالبات
وحْصت الشعب
َّ
َّ
حدِّ دت ُ
واحدة ط ِّبق عليها جتربة الدراسة وأدواهتا.
النظري والدراسات السابقة
اإلطار
ُّ

معايري كوالتي ماترز :Quality Matters

تسعى اجلامعات واملؤسسات التعليمية للحصول عىل اجلودة يف مقرراهتا اإللكرتونية
وبراجمها؛ فجودة املقررات اإللكرتونية ُت َعدُّ مسأل ًة يف غاية األمهية ،لذا؛ عُنِ َيت بعض اهليئات واملن َّظامت
الربحية بتجويد املؤسسات والَبامج واملقررات اإللكرتونية ،ومنها منظمة كوالتي ماترز
املهنية غري ِّ
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للمقرر ،مع التقليل يف التكلفة؛ لضامن جودة
املستمر
 QMالتي تعمل عىل حتسني التعليم ،والتحسني
َّ
ِّ

حل ْك ِم عىل َج ْو َدهتا
التعليم ،من خالل معايريها التي تُستخدَ م لتصميم وتقويم املقررات اإللكرتونية ،وا ُ
وصالحيتها التعليمية؛ حلصول الطلبة عىل ِخدمات تعليمية متم ِّيزة ،كام يضمن حتقيق األهداف
يوضح ذلك بالتفصيل.
التعليمية
وهيدُ ف هذا املحور إىل تناول كل ما ِّ
َّ
املرجوةَ ،
ِ
معايري كوالتي ماترز :Quality Matters
نشأة

ت ِ
َرج ُع فكرة معايري كوالتي ماترز  QMإىل عام (2003م) كمرشو ٍع قدَّ مته جامعة ماريالند

املجتمع يف
الثانوي لوزارة التعليم األمريكية ،وهو ِّاحتا ٌد من كل َّيات
أوالين لتطوير التعليم ما بعدَ
ِّ
َ
املؤسسات املعروفة بقيادهتا الطويلة يف جمال التعليم عَب اإلنرتنت ،و َيتِ ُّم متوي ُله من
مرييالند ،وكبار َّ
املنحة ِ
ِ
ذات السنوات األرب ِع (2003م2006-م)
األو ُل من هذه
صندوق التعليم العايل ،وكان اهلدف َّ
ٍ
جمموعة شاملة من املعايري التي يمكِ ُن
وو ْض ِع
ََب اإلنرتنتَ ،
يتم َّثل يف جتميع البحوث الصاحلة لتقديمها ع ْ َ
مقرراهتا عىل اإلنرتنت.
اتِّبا ُعها من ِق َب ِل الكل َّيات اإلعدادية،
ومؤسسات التعليم العايل ،يف تصميم َّ
َّ
نرش َّأو ِل تقرير عن إدارة اجلودة يف عام (2006م)؛ هبدف حتديثِه َّ
كل
ونتيج ًة هلذا اجلهد املتضافر؛ ت ََّم ُ
ِ
تتوصل إليه البحوث ،ووضع "أفضل املامرسات" يف املَْ ْيدان،
ثالث سنوات ،استنا ًدا إىل ما
سنتني أو
َّ
مؤسسة مرييالند ،وقد
وهتا يف إصدار (2011م2013-م) ،وما يزال جيري
وبلغت ِذ ْر َ
ُ
تنقيحه يف َّ
مؤسسة مستق َّلة ِ
غري ِربحية ،مستق َّلة العضوية يف عام (2006م)
انفصلت إدارة اجلودة إىل
َّ
( ،)Zimmerman, Adair, Shattuck,2014.p3وقامت جامعة مرييالند بتحويل الَبنامج إىل هيئة
ِ
متخصصة يف تطوير املعايري ،وتقديم خدمات املراجعة والتنمية؛ وذلك هبدف
يت،
ِّ
مستق َّلة ذات اعتامد ذا ٍّ

الوصول إىل حالة من التطوير والتحسني املستمر للمقررات اإللكرتونية ،بعد التأكُّد من تو ُّفر مستوى

اجلودة األسايس هلذه املقررات ،وذلك بمنهجية تعاونية م َي َّرسة.
ِ
وجائزة التع ُّلم ،وجائزة مجعية
االعرتاف هبا ِمهن ًّيا من ِق َب ِل التم ُّيز يف التعليم عَب اإلنرتنت،
ُ
وت ََّم
الواليات املتحدة األمريكية للتع ُّلم عن ُب ْع ٍد (.)Adair,2011,p4
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ِ
سمى كوالتي ماترز روبريك،
احلايل ،فأصبحت
املعايري يف شكلها
تطوير
ت ََّم
معايري التصميم ت َّ
ِّ
ُ
ُ

واهلدف من ذلك هو أن نظام الروبريك سوف يقدِّ م تعري ًفا عمل ًّيا وأداة عملية لتحديد مستوى اجلودة
ِ
والبحوث
املقررات عىل شبكة اإلنرتنت ،وقد ُبنِ َي نظا ُم روبريك عىل أفضل املامرسات،
يف تصميم َّ
التعليمي.
التعليمية عن ُب ْع ٍد ،ومبادئ التصميم
ِّ

ِ
معايري كوالتي ماترز :Quality Matters
مفهوم

والتوسع ،ففي عام (2014م) امتلكت ما
يف السنوات األخرية بدأت من َّظمة  QMباالنتشار
ُّ
ِ
ٍ
مشرتك من الواليات املتحدة ،ومن مجيع أنحاء العامل ،بام يف ذلك النارشون،
عضو
يقارب َس ْب َع ِام ِئة

الثانوي ) ،(Loafman, g Altman,2014,p23ويف عام
املجتمع ،واجلامعات ،وحتى مدارس
وكليات
ِّ
َ
تضم أكثر من ( )1100من َّظمة ،وأكثر من ثامنني ألف عضو
(2018م) أصبحت
ُّ

( Maryland

َي َظ
 ،)Maryland,2018,p2وعىل الرغم من هذا االنتشار الواسع والرسيع ،فإن مفهوم كوالتي ماترز مل َ ْ
باالهتامم من ِق َبل الباحثني؛ حيث إن عد ًدا ً
فعرفت كاي شاتوك
قليال منهم َّ
وضح مفهوم َّ ،QM
( )Shattuck,2012,p37معايري كوالتي ماترز  QMبأهنا" :عملية جتريبية يتم تطويرها عىل مدى سلسلة

يت ،وملراجعة النظراء ،من
من التَّكرارات ،وكوالتي ماترز روبريك تعمل كأداة لكل من التقييم الذا ِّ

املستمر ٍّ
لكل من جودة وفعالية تصميم املقررات عىل اإلنرتنت ،وبالتايل التأثري عىل
خالل التحسني
ِّ
فعالية التعليم بالنسبة للطالب".

ويرى هوفامن ) )Hoffmani,2012,p164أن معايري كوالتي ماترز روبريك ( (QMRهي
ِ
معايري تصميم
يس
"
مقرر عىل شبكة اإلنرتنت ،وهي اجلهة الوحيد ُة التي تَق ُ
معايري عاملي ٌة يف تصميم َّ
َ
ُ
املقررات عىل شبكة اإلنرتنت للكليات واجلامعات واملدارس والرشكات ،وغريها من املن َّظامت ِ
ذات
َّ
رتف هبا يف التع ُّلم اإللكرتوين،
وعرفها احلبايب ( ،2013ص )8بأهنا" :
معايري عاملي ٌة مع َ
الصلة بالتعليم"َّ .
ُ
وتصميم املقررات اإللكرتونية".

فتعرفها بأهنا" :عملية تركِّز عىل البحوث
أما نانيس كروسن )ِّ )Krusen,2015,p69

املستمر جلودة التعلم عَب اإلنرتنت".
والتحسني
ِّ
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مكونات أساسية ،هي:
وتستند معايري  QMعىل ثالث ِّ
-

املقياس :االستفادة املط َل َقة من مقياس  QMجلودة املقررات اإللكرتونية.

املراجعة :االستفادة من املراجعة العاملية للمقررات ،وإعداد مراجعني داخليني.

املهني :التنمية املهنية ألعضاء اهليئة التعليمية) Maryland Online,2011, p2).
التطوير
ُّ

ويؤكِّد بلونديل ( )Blundell,2015, p95أنه ال توجد من َّظمة أو هيئة حتظى بالوصول والظهور

والقياس واالعتامد مثل التي تتمتَّع هبا كوالتي ماترز  QMيف جمال تصميم ومراجعة املقررات التعليمية
عىل اإلنرتنت ،سوا ٌء يف الواليات املتحدة ،أو يف خارجها.

املستمر للمعايري
وترى الباحثة أن معايري كوالتي ماترز مت َّيزت عن غريها من اهليئات بتحديثها
ِّ

املستمر،
َو ْف ًقا لألبحاث واملؤمترات العلمية ،وهذا انعكس يف مفهوم معايري QMالذي ركَّز عىل التحسني
ِّ
كام مت َّيزت بوضع رشوحات وأمثلة لكل معيار من معايري  QMمع تعديلها املستمر لصياغة تلك

الرشوحات.

املبادئ األساسية ملعايري كوالتي ماترز :Quality Matters

ِ
مبادئ التصميم بنا ًء عىل املعايري األمريكية والعاملية املتع ِّلقة بأفضل املامرسات واألبحاث
وضع
ت ََّم
ُ

ِ
أهم املبادئ األسـاسـية للمعايري -
العلمية،
ومبادئ التصـميم التعليمي ( ،)Shattuck,2007,p3ومن ِّ
كام ذكرها ليجون (:)Legon,2006,p3

-

املقرر املقدَّ َم للمراجعة ليس بالرضورة أن
أن حت َّق َق
أكثر؛ أي :إن َّ
املعايري بمستوى  %85أو َ
ُ

-

ِ
املقررات اإللكرتونية.
عملية حتسني مستم َّرة جلودة َّ

-

-

-

-

يكون مثال ًّيا؛ لكن أكثر من ج ِّيد.

أن ت ِ
َعتمدَ عىل تقييم النُّظراء.

مصممة لتحفيز تع ُّلم الطالب.
َّ

املراجعة ملعايري اجلودة.
املقررات
َ
مصممة للتأكُّد من تلبية مجيع َّ
َّ

للمقررات.
ليست عملية تقييم؛ بل عملية مراجعة و ِّدية بني النظراء
َّ
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-

املؤسسة.
يضم
ً
عضوا من خارج َّ
فريق املراجعة جيب أن َّ

-

املقرر ُجز ًءا من فريق التطوير.
َعتَب ِّ
مطو َر َّ
عملية املراجعة ت ِ ُ

-

بح ْك ِم
املقررات عىل اإلنرتنت ُ
ال تتع َّلق بتقييم أعضاء هيئة التدريس؛ بل بتقييم نوعية َّ

وأكَّدت كاي شاتوك ) )Shattuck,2007,p1مبادئ منهجية لكوالتي ماترز  ،QMوهي:
 ال ختص أعضاء هيئة التدريس؛ بل ختص املقر ِرات الدراسي َة عَب اإلنرتنت.
ُّ
ُّ
َّ
تصميمها.

 ليست َم ْبن َّي ًة عىل أساس الفوز واخلسارة ،أو النجاح والفشل.ٍ
أساسية ملعايري  ،QMوهي:
مبادئ
وحدَّ د هوفامن ( )Hoffman,2012,p160أربعة
َ

مستمرة ،وهذا أساس عملية
 .1االستمرار :فعملية مراجعة املقررات والَبامج وحتسينها عملية
َّ
اجلودة.

 .2الَّتكيز :ترتكز عملية مراجعة املقررات عىل املعايري التي تم اشتقاقها وتطويرها من األبحاث
العلمية ،ونتائج املؤمترات ،ومبادئ التصميم التعليمي.

 .3اجلامعية :تســعى عملية مراجعة النظراء يف معايري كوالتي ماترز ( )QMألن تكون مجاع َّي ًة،
.4

يتكون فريق املراجعة من رئيس الفريق ،وعضو للمراجعة ،وخبري للمحتوى.
حيث َّ

الت عاون ية :فمراج عة املقررات تتم من خالل ت عاون فريق املراج عة يف مراج عة املقررات

اإللكرتونية.

مهمة ،وتركِّز عىل االستمرارية ومراجعة النظراء (فريق
وترى الباحثة أن مجيع املبادئ السابقة َّ

املراجعة) ،وعىل جودة وحتسني املقررات اإللكرتونية.

مها ُّم إدارة اجلودة كوالتي ماترز :Quality Matters

حدَّ دت من َّظمة QMأبرز مها ِّم إدارة اجلودة ،وهو تعزيز وحتسني جودة التعليم عَب اإلنرتنت،

ِ
املستويني الوطني والدويل من خالل:
وتع ُّلم الطالب عىل
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ِ
املعتمدة عىل األبحاث واملامرسات املستنِدة إىل املامرسة وأدوات
تطوير معايري اجلودة احلالية



االعرتاف باخلَبة يف جمال ضامن جودة التعليم عَب اإلنرتنت وتقييمه.

وإجراءات التقييم املناسبة.



املستمر من خالل دمج معايري وإجراءات إدارة اجلودة يف اخلطط
تعزيز ثقافة التحسني
ِّ



توفري التطوير املهني يف استخدام القواعد واألدوات واملامرسات؛ لتحسني جودة التعليم



مراجعة األقران وإصدار الشهادات للجودة يف التعليم عَب اإلنرتنت

التنظيمية لتحسني جودة التعليم عَب اإلنرتنت.

عَب اإلنرتنت.

Maryland

).)Online,2018

فوائد معايري كوالتي ماترز :Quality Matters

حدَّ دت من َّظمة  QMالعديد من الفوائد التي تتم َّيز هبا ،وهي عىل النحو التايل:
إثبات االلتزام بالتع ُّلم اجليد عَب اإلنرتنت.





استخدام شهادة إدارة اجلودة لتسليط الضوء عىل جودة الَبامج عَب اإلنرتنت ألصحاب



تبسيط اإلعداد لالعتامد اإلقليمي أو املهني.

التأهل لشهادة إدارة اجلودة.
حتسني الَبامج من خالل عملية ُّ
املصلحة.

ويضيف هوفامن ( )Hoffman,2012,p164أن كوالتي ماترز  QMساعدت عىل تطوير بيئة

تنظيام جيدً ا ،كام أهنا متكاملة مع التَّكرار الالزم الذي َيافظ عىل محاس الطالب
التع ُّلم ،ون َّظمتها
ً

وانتباههم.

أيضا :املناقشات التي تتم من خالل املراجعات بشأن املقياس احلقيقي لإلنتاجات
ومن الفوائد ً

التعليمية ) ،(Sullivan, Mackie, Massy, Sinha,2012,p79فهذه املناقشات واالجتامعات تُثري
وتطور من قدراهتم.
املراجعني وأعضاء هيئة التدريس باملعارف واملهارات،
ِّ
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ويرى لوفامن والتامن ( )Loafman, Altman,2014,p21أن من الفوائد التي تو ِّفرها :QM

املستمر لضامن جودة الَبامج واملقررات.
واالعرتاف هبا ،والتحسني
َ
اعتام َدها عىل نطاق واسع،
َّ
هي:

ِ
(املراجع)
أهم فوائد معايري  QMبالنسبة للطالب وعضو هيئة التدريس
وتشري الباحثة إىل أن َّ
بالنسبة للطالب:

o

-

تساعد عىل تصميم مقرر يناسب مجيع فئات املجتمع.

-

تنوع الوسائط التعليمية ،واملصادر ،واألنشطة
تساعد وحت ِّفز عملية التع ُّلم من خالل ُّ

-

تقديم تغذية راجعة للطالب لكل عمل ونشاط يقوم به؛ مما َيزيد دافعيته للتع ُّلم.

التعليمية ،وأساليب التقويم.

-

مجيع احتياجات الطالب للتع ُّلمُّ ،
فيقل اعتامده عىل أستاذ املقرر.
تو ِّفر
املعايري َ
ُ

ِ
(املراجع):
بالنسبة لعضو هيئة التدريس

o

-

َيصل عىل دورات تدريبية ليتمكَّن من االنضامم إىل فريق املراجعة.
ٍ
ٍ
ومهارات من زمالئه أثناء املراجعة ،كام يكتسبها من مراجعته
ومعارف
َ
خَبات
يكتسب

-

حصوله عىل شهادات من منظمة كوالتي ماترز  QMعند املراجعة ،أو عند اعتامد مقرره.

-

للمقرر نفسه.

معايري كوالتي ماترز :Quality Matters

ِ
معايري
ب املراحل العمرية ،ف َث َّم َة
حس َ
حدَّ دت منظمة  QMيف طبعتها اخلامسة ،عدَّ َة مستويات َ
ُ

للمدرب
ومعايري
معايري للنارشين،
ومعايري للتعليم العايل ،كام َو َضعت
املتوسطة والثانو َّية،
للمرحلة
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ

عرض هلذه املستويات بيشء من التفصيل:
واملع ِّلم ،وفيام ييل ٌ

املقررات اإللكَّتونية عىل اإلنَّتنت للتعليم العايل
.1
معايري ََتدُ فُ لتصميم وتقييم جودة َّ
ُ
املقرر ،وأهداف
معايري عا َّم ٍة ،هي:
َشمل ثامني َة
(معايري مقدِّ مة َّ
) :ED Rubric Standardsوت َ
ُ
َ

(Higher
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ِ
ِ
املقرر واملوا ِّد
املقرر ،وتفاعل املتع ِّلم ،واستخدا ُم ال ِّت ْقن َيات يف َّ
التع ُّلم ،والتقييم والقياس ،وأنشطة َّ
التعليمية ،وسهولة الوصول واالستخدام) (.)Maryland Online,2011

.2

ِ
املتوسطة والثانوية ،عىل اإلنَّتنت :(K-12
املرحلتني:
مقررات
معايري
ِّ
مصممة لتصميم وتقييم َّ
َّ
ُ

معايري ،هي :نظر ٌة عامة ومقدِّ مة ،أهداف
َشمل ثامني َة
) :Secondary Rubric Standardsوت َ
َ
التع ُّلم (الكفاءات) ،التقييم والقياس ،املوا ُّد التعليمية ،األنشطة وتفاعل املتع ِّلم ،التكنولوجيا،

َد ْع ُم املتع ِّلم ،سهولة االستخدام ،وإمكانية الوصول ).)Maryland Online,2018

املدرب يف ت صميم وتقييم الدَّ ْورات
معايري التدريب
.3
صمم ُة مل ساعدة ِّ
املهني امل َّ
ِّ
ُ

(Continuing g

معايري ،هي :نظرة عامة ومقدِّ مة،
َشــمل ثامني َة
) :Professional ED Rubric Standardsت َ
َ

أهداف التع ُّلم (الكفاءات) ،التقييم والقياس ،املوا ُّد التعليمية ،أن شطة الدورة ،التكنولوجيا ،دعم

املتع ِّلم ،سهولة االستخدام ،وإمكانية الوصول ).)Maryland Online,2017

ِ
لتوجيه
معايري
 .4معايري للنارش (َ :)Higher ED Publisher Rubric Standardsث َّم َة جمموع ُة
َ
ِ
ـمل ثامني َة
َرش ـها عىل أنظمة إدارة التع ُّلم ،وتَشـ َ
النارشين يف تصــميم وتقييم املنتَجات التي يمك ُن ن ْ ُ
معايري ،هي :نظر ٌة عا َّم ٌة ومقدِّ مة ،أهداف التع ُّلم (الكفاءات) ،التقييم والقياس ،املوا ُّد التعليمية،
َ

واملدرب ،إمكانية الوصــول ،وســهولة
األنشــطة وتفاعل املتع ِّلم ،التكنولوجيا ،دعم املتع ِّلم
ِّ

االستخدام ).)Maryland Online,2017

املتوسطة والثانوية
معايري للدَّ ْورات املنشورة عىل اإلنَّتنت واملخلوطة املُْ َعدَّ ة ملدارس املرحلتني:
.5
ِّ
ُ

معايري ،هي :نظر ٌة عا َّم ٌة ومقدِّ مة،
) :(K-12 Publisher Rubric Standardsوتشمل ثامني َة
َ

أهداف التع ُّلم (الكفاءات) ،التقييم والقياس ،املوا ُّد التعليمية ،األنشطة وتفاعل املتع ِّلم،
واملدرب ،إمكانية الوصول ،وسهولة االستخدام
التكنولوجيا ،دعم املتع ِّلم
ِّ

).)Online,2017
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معايري مهارات التدريب (:)Online Instructor Skills Set
.6
ُ
بقيادة مدربة ،أو تقييم ذايت ،من خالل مقر ٍ
ٍ
ِ
رات عىل
املدرب
ٍّ
َّ
َّ
مصمم ٌة خ ِّصيص ًا يف تصميم وتقييم ِّ
َّ

اإلنرتنت ،أو خملوطة للتح ُّقق من جمموعة مهارات املع ِّلمني عىل اإلنرتنت ،وكفاياهتم؛ لضامن اجلودة
املستقبلية للتعليم ،وتَشمل س َّت َة جم ٍ
االت لكفاءة التعليم عَب اإلنرتنت ،وهي:
َ
َ
-

يدرس فيه.
السياق املؤسيسُ :يدرك املع ِّلم السياق
املؤسيس الذي ِّ
ِّ
َّ
ِ
َب
املدر ُب عىل دراية بالتكنولوجيا املستخدَ مة يف الفصول الدراسية ع َ
ال ِّت ْقن َيات :أن يكون ِّ

اإلنرتنت.
-

التصميم التعليمي :يفهم املدرب متط َّل ِ
بات التصميم التعليمي لدورة تدريبية عَب اإلنرتنت.
ِّ ُ
َ َ
ِ
َب اإلنرتنت.
املدرب ِّ
املكونات الرتبوي َة لعملية التعليم والتع ُّلم ع َ
الرتبيةُ :يدرك ِّ
التقييم :أن يكون املدرب عىل دراية بأساليب خمتلِ ٍ
فة لقياس نجاح عملية التدريس والتع ُّلم
َ
ِّ ُ
يف الفصول الدراسية عَب اإلنرتنت.

-

اجتامعي ،ويتواصل بشكل ف َّعال من خالل
االجتامعي :يقوم املع ِّل ُم بإنشاء حضور
الوجود
ٍّ
ُّ

الكتابة أو الصوت أو الفيديو ).)Maryland Online,2016

املقررات اإللكرتونية عىل
استخدمت الباحثة يف تصميمها
معايري تصمي ِم وتقييم جودة َّ
َ

صميم مقرر
اإلنرتنت للتعليم العايل ) ،(Higher ED Rubric Standardsملناسبتها هذه الدراس َة ،حيث
ُ

الرتبوي لطالبات كلية الرتبية يف ضوئها.
إلكرتوين للتقويم
ِّ

مراجعة املقررات والدورات اإللكَّتونية يف ضوء معايري كوالتي ماترز :Quality Matters

مدرب
مراجعة املقررات والدَّ ْورات اإللكرتونية تكون من خالل مراجعة النظراء ،وهو فريق َّ

ومعتمد من من َّظمة  QMملراجعة املقررات من خالل أداة املقياس
ومؤهل
َّ
َ

(Maryland Online,2011,

ٍ
أساسية،
ايري
 ،p2) QMRوتركِّز عىل املعايري الثامنية التي تم ذكرها ،حيث اشتملت املعايري عىل مع َ
ٍ
مهمة ،وتم توزيع النقاط عليها بحسب درجة أمهيتها؛ فاملعايري األساسية
ومعايري
مهم ٍة جدًّ ا،
ومعايري َّ
َ
َ

املعايري املهمة جدًّ ا ،فقيمتُها (درجتان) ،واملعايري املهمة ،قيمتها (درجة).
قيم ُة املعيار ( )3درجات ،أما
ُ
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9

317
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د أمحد بن حممد احلسني & د .نوره بنت عبد اهلل الراشد
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

جدول يوضح آلية توزيع النقاط عىل معايري كوالتي ماترز  QMحسب أمهيتها
درجة أمهية املعيار

عدد املعايري هلذه الفئة

قيمة املعيار

أسايس

مهم جد ًا

21

 3درجات

14

درجتان

مهم

8

درجة

اإلمجايل

 43معيار

 99درجة

و َث َّم َة طريقتان الستخدام برنامج إدارة اجلودة QM؛ إحدامها :مراجعات داخلية غري رسمية
ِ
ٍ
ألي مؤسسة املشارك ُة فيها ،والثانية :مراجعات رسمية؛
أكثر ،ويمكن ِّ
بواسطة مراجع واحد أو َ
املؤهلني ملراجعة عملية جودة املقررات من .QM
كاجلامعات والكليات واملشاركني َّ
ويتكون فريق املراجعة من ِ
ثالثة أعضاء عىل ِّ
املدربني ،وال بدَّ أن يشتمل
َّ
األقل من أعضاء هيئة التدريس َّ

خارجي)
للتخصص ،ومراجع
خمتص باملحتوى ومناسب
الفريق عىل( :رئيس فريق واحد ،وخبري
ُّ
ٍّ
ٍّ
(.)Roehrs, Wang, Kendrick,2013,p53

أهم
وتتم عملية املراجعة للمقررات والَبامج اإللكرتونية بخطوتني؛ اخلطوة األوىل :حتديد ِّ

النقاط التي حصل عليها املقرر يف كل معيار من معايري  ،QMواخلطوة الثانية :تقديم تعليقات

املستمر للمقرر اإللكرتوين.
القوة والتحسني
واقرتاحات جوهرية وبنَّاءة وحمدَّ دة فيام يتع َّلق بنقاط َّ
ِّ

رتط حلصول املقرر اإللكرتوين عىل االعتامد من من َّظمة  ،QMاستيفاؤه جلميع املعايري
و ُيش َ

األساسية التي قيمتها ( )3درجات؛ ف َعدَ ُم إمتام معيار واحد من املعايري األساسية يمنع املقرر من االعتامد

رتط احلصول عىل جمموع درجات ال ُّ
يقل عن  %85يف
حتى يتم حتسني مجيع املعايري األساسية ،كام ُيش َ
مجيع املعايري العتامد املقرر ،واحلصول عىل شهادة االعتامد ).)Harris,2018,p6
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شكل يوضح عالمات االعتامد من QM

وتتم عملية مراجعة نموذج التقييم وأداة القياس  QMRبالكامل َّ
كل سنتني إىل ثالث سنوات،
ِ
من خالل مخس ُخطوات تم حتديدها من ق َبل كاي شاتوك ،وزيمرمان ،وأدير (Shattuck,

) ،Zimmerman, & Adair, 2014,p29يف الشكل التايل:

شكل يوضح خطوات عملية مراجعة تقييم إدارة اجلودة QM

وترمجة اخلطوات السابقة ،هي:

وتتضمن ما ييل:
 .1البحث والتحليل:
َّ
-

-

استعراض أديب شامل لكيفية إدارة اجلودة .QM

مراجعة البحوث والدراسات السابقة لَبنامج .QM
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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-

استطالع آراء مستخدمي الَبنامج  QMواحلصول عىل التغذية الراجعة منهم.

-

حتليل البيانات ومراجعتها.

-

إرسال خطابات ترشيح أعضاء جلنة املراجعة.

وتتضمن ما ييل:
 .2اختيار جلنة املراجعة:
َّ
-

ٍ
واضحة ،تتم َّثل يف االستعانة بذوي
معايري
االعتامد يف اختيار أعضاء جلنة املراجعة عىل
َ
ِ
املستخدمني.
اخلَبة ،وعىل فئات كبرية من
تشكيل جلنة املراجعة الرئيسة.

-

تشكيل اللجان وجمموعات العمل الفرعية.

-

مراجعة كافة أجزاء منهج الَبنامج يف التنمية املهنية.

وتتضمن ما ييل:
 .3التنمية املهنية:
َّ
-

إعداد املُْ َي ِّرسين الذين ُيرشفون عىل التطبيق العميل.

-

عقد ورش عمل لتحديث نموذج التقييم .QMR
ٍ
َ
جديدة للتنمية املهنية حسب احلاجة.
وسائل
ابتكار

-

مراجعة معايري تقويم جودة نظم إدارة املقررات اإللكرتونية.

-

وتتضمن ما ييل:
 .4عملية املراجعة:
َّ
-

مراجعة أوراق العمل.

-

مراجعة السياسات امل َّت َبعة يف ضامن اجلودة حسب احلاجة.

-

حتديث مجيع املعلومات عن معايري الَبنامج عىل شبكة اإلنرتنت.

وتتضمن ما ييل:
 .5تعميم نتائج املراجعة:
َّ
-

دوري.
ضامن حتديث كافة البيانات بشكل
ٍّ

نرش بطاقات املعايري اجلديدة والوثائق املتع ِّلقة بنامذج التقييم.
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ِ
مستمر ٌة طوال العام ،كام أن
طوات تت َِّصف باالستمرارية؛ فاملراجعة
وترى الباحثة أن هذه اخلُ
َّ

مراجعة الدراسات والبحوث تكون بصفة مستمرة لالستفادة من نتائج هذه الدراسات يف تطوير إدارة

ِ
تنض ُّم
وأيضا عملية اختيار
اجلودة،
املراجعني تكون مستمر ًة عىل حسب املؤسسات واهليئات التي َ
ً
وتشارك مع إدارة اجلودة يف املراجعات الرسمية.

املقررات اإللكَّتونية:
مفهوم َّ

مع االجتاهات احلديثة يف جمال تكنولوجيا التعليم ،ظهرت املقررات اإللكرتونية كبديل عن

ملحتوى ما ،باستخدام أدوات وتطبيقات
تعَب عن تطبيق الطالب أو املستخدم
ً
املقررات التقليدية ،التي ِّ

ُ
القائم عىل التكا ُمل
املقرر
املقرر
عرف
ُ
اإللكرتوين بأنهَّ " :
إسامعيل (2009م) َّ
التكنولوجيا احلديثة ،وقد َّ
َّ

درس
بني املادة التعليمية ،وتكنولوجيا التعليم اإللكرتوين يف تصميمه وإنشائه وتطبيقه وتقويمه ،و َي ُ
ِ
أي مكان ُيريد"
أي وقت ،ويف ِّ
الطالب حمتوياته تكنولوج ًّيا وتفاعل ًّيا مع عضو هيئة التدريس ،يف ِّ
(ص.)86

وعرفه طاهر وعطية (2012م) بأنه" :موا ُّد تعليمي ٌة مت ِّثل جز ًءا أساس ًّيا يف بيئة التعلم
َّ
ِ
متنوع ًة تُستخدَ م لرشح الدروس واملعلومات التي يمكن استدعاؤها من
اإللكرتوين ،وتشمل
أساليب ِّ
َ

الشبكة ،مع التدعيم بعنارص الوسائط املتعدِّ دة التفاعلية" (ص.)61

أساس يف منظومة
ومن خالل التعريفات السابقة ،ترى الباحثة أن املقررات اإللكرتونية جزء
ٌ

قائام عىل الوسائط املتعدِّ دة ،و ُيستخدَ م فيها أنشط ٌة ،وموا ُّد تعليمية،
التعليم اإللكرتوين،
تتضمن حمتوى ً
َّ
َعتمد عىل احلاسب اآليل وبرجمياته ،منها ما هو ِ
وأساليب تقويم ،ت ِ
معتمد عىل اإلنرتنت ،ومنها ما هو غري

معتمد.

املقررات اإللكَّتونية:
أنواع َّ

ِ
تقسم بحسب
من خالل التعريفات السابقة يتَّضح لنا أنواع متعدِّ دة من املقررات اإللكرتونيةَّ ،

فقسمها السجيني وحنان خليل (2017م ،ص ص  ،)20-19وإيامن
استقالليتها ،أو َو ْف َق طبيعتهاَّ ،

سحتوت (2014م ،ص )182إىل نوعني ،مها:
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رات إلكرتونية ِ
معتمدة عىل اإلنرتنت :وهي مقررات تقوم عىل إجياد موقع إلكرتوين َيتِ ُّم
مقر ٌ
َّ
عتمدُ يف تكوينه عىل مكونات الوسائط املتعدِّ دة ِ
حتمي ُله عىل شبكة اإلنرتنت ،وي ِ
ذات األشكال
ِّ
َ
املختلِفة من نصوص خاصة باملقرر ،وتعمل هذه املقررات عىل الرتابط بني الطالب وزمالئه
ومع ِّلمه ،سواء من خالل الَبيد اإللكرتوين ،أو من خالل التحاور.
رات إلكرتونية غري ِ
معتمدة عىل اإلنرتنت :وهي أكثر األنواع شيوعًا ،وتُقدَّ م عىل أقراص
مقر ٌ
َّ
تصميمها َو ْف ًقا مليول وقدرة
الدروس التعليمية إىل الطالب مبارشة ،ويمكِن
ُمدْ َجم ٍة تُقدَّ م هبا
ُ
ُ

وَيدُ ث فيها التفاعل بني الطالب والَبجمية التعليمية ،ويتع َّلم الطالب
الطالب املستَهدَ فَ ،
و ْف َق أسلوب التع ُّلم الذي تُقدَّ م به ،وي ِ
عتمد عليه الدارس يف التع ُّلم ،وهي ال حتتاج إىل
َ
َ

املدرس ،إال يف مهارات حاسوبية قليلة.
ِّ

وأضاف مصطفى (2015م ،ص  )8إىل األنواع السابقة" :املقررات اإللكرتونية املدجمة بني

سمح بإعداد املحارضة
التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي ،واملقررات اإللكرتونية املقلوبة ،وفيه ُي َ
وخيصص وقت املحارضة ِّ
حلل
عَب الويب ،و َي َّطلِع عليها الطالب يف منازهلم قبل حضور املحارضة،
َّ

األسئلة ،ومناقشة تكليفات املقرر".

ُ
ضامن االستغالل اجل ِّيد
وتتبنَّى الباحثة يف هذه الدراسة املقررات اإللكرتونية املقلوبة؛ حيث
ِ
ِ
ِ
وأيضا تساعد
الطالبات
إكساب
لوقت املحارضة لألنشطة التفاعلية ،التي تركِّز عىل
املهارات املطلوب َةً ،

مر ٍة؛ بنا ًء عىل فروقهن الفردية.
أكثر من َّ
الطالبات عىل إعادة املحارضات َ

املقرر اإللكَّتوين:
أهداف َّ

ف املقرر اإللكرتوين إىل حتسني العملية التعليمية ،من خالل بناء بيئة تعليمية تعاونية،
َهيدُ ُ
ِ
وإتاحة املعارف واملصادر واملعلومات ،بام ُي ِ
سهم يف تدعيم خَبات املتعلمني التعليمية ،واستثارة رغبتهم

ِ
ومساعدهتم يف حتقيق املهارات املطلوبة للمجتمع العاملي يف القرن احلادي والعرشين .وقد
يف التع ُّلم،
ِ
املقررات اإللكرتوني َة هتدف إىل إعداد املتع ِّلمني ألداء َمها َّم
ذكر إسامعيل (2009م ،ص )95أن
ووظائف ِ
غري متو ِّفرة يف الصفوف التقليدية ،ويساعدهم عىل التقدُّ م إىل األمام من خالل مهارات
َ
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ِ
األهداف؛ جيب عىل املؤسسة التعليمية التأكُّدُ من ضامن أن كا َّفة املتع ِّلمني
ين ِّفذوهنا عمل ًّيا .ولتحقيق هذه
فرص متكافئة يف استخدام ال ِّت ْقن ِ َي ِة للوفاء باحتياجاهتم التعليمية ،واملعرفية ،واملهارات الالزمة
لدهيم ٌ
الستخدامها بفعالية يف عملية التعليم والتع ُّلم.

الدراسات السابقة:

ما تزال الدراسات والبحوث العربية التي تناولت معايري كوالتي ماترز  Quality Mattersيف

تصميم املقررات اإللكرتونية  -عىل حدِّ علم الباحثة  -ضئيل ًة جدًّ ا؛ فقد حصلت الباحثة عىل عد قليل

من الدراسات ،منها دراسات تناولت تصميم مقررات َو ْف َق معايري كوالتي ماترز ،ودراسات تناولت
تصميم برنامج تدريبي يف ضوء معايري كوالتي ماترز ،وبعضها يفتقد اخلطوات اإلجرائية يف البناء َوفق

تلك املعايري ،وترجع الباحثة ذلك إىل حداثتها؛ فمنظمة كوالتي ماترز  QMاستق َّلت كمؤسسة غري
تنقيحه يف
ربحية يف عام (2006م) ،وبلغت ِذ ْر َوهتا يف إصدار (2011م 2013 -م) ،وما يزال جيري
ُ
مؤسسة مرييالند ،كام تقدَّ م ذكره يف اإلطار النظري.
َّ

تناولت دراسة فوبورنيك ( )Vobornik,2012ما إذا كان استخدام معايري كوالتي ماترز ُي َعدُّ

مؤرشا لرضا الطالب عن املقررات اإللكرتونية .وللوصول هلدف البحث؛ استخدم الباحث استبيانًا
ِّ ً
ٍ
مدريس املقررات اإللكرتونية املعن َّية ،وعمل الباحث
مسح ًّيا،
ً
ونموذجا ملراجعة املقرر ،ومقابالت مع ِّ

من خال ل هذه األدوات عىل دراسة تصورات الطالب عن وجود مقاييس كوالتي ماترز يف مقرراهتم

ٌ
ارتباط بني وجود معايري كوالتي ماترز
اإللكرتونية ،ومدى تقييمهم هلذه املقاييس ،وما إذا كان ثمة
ورضا الطالب عن املقررات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود معايري كوالتي ماترز يف املقررات

ثمنون هذه املعايري و ُيبدون آراء إجيابية جتاه تطبيقها ،كام أثبتت النتائج وجود
املعن َّية ،وأن الطالب ُي ِّ
ارتباط طردي بني وجود معايري كوالتي ماترز ومستويات رضا الطالب عن هذه املقررات.

وتناولت دراسة سيمبسون ( )Simpson,2012مستويات رضا الطالب وآراءهم جتاه جودة

املقررات اإللكرتونية ،حيث بحثت عن العالقة ما بني رضا الطالب عن جودة املقررات اإللكرتونية،
وخضوع هذه املقررات لَبامج تقييم النظراء ،أو انتامئها ملؤسسات تعتمد برامج تقييم النظراء؛ لضامن
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ٌ
ارتباط أكثر بزيادة مستويات
أي من عوامل ضامن اجلودة هلا
جودة املقررات اإللكرتونية ،كام متَّت دراسة ّ

ِ
وملصممي
موجهني للطالب
الرضا لدى الطالب ،وتم مجع بيانات الدراسة باستخدام
استبيانني َّ
ِّ

املقررات .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املقررات التي ختضع لَبامج تقييم النظراء قد نالت مستويات
رضا أكَب ،كام دلت نتائج استبيان الطالب أن مستويات رضاهم عن مقررات التعليم يرتبط بمدى

أيضا انخفاض
ارتياحهم مع هذه املقررات ،ومالءمة هذه املقررات هلم ،وأظهرت نتائج الدراسة ً

مستويات رضا الطالب عن املقررات التي مل ختضع لتقييم النظراء ،وإن ُقدِّ مت هذه املقررات عَب
مؤسسات تشارك يف برامج التقييم.

وأجرى بلونديل ( )Blund ell,2015دراسة هدفت إىل معرفة مستويات الرضا عند أعضاء

ِ
معايري كوالتي ماترز (،)QM
املصممة عىل شبكة اإلنرتنت باستخدام
هيئة التدريس جتاه املقررات
َّ

املصممة عىل شبكة اإلنرتنت دون
باملقارنة مع مستويات رضا أعضاء هيئة التدريس جتاه املقررات
َّ

مكون
استخدام معايري ( ،)QMواستخدمت الدراسة املنهج
الكمي املقارن ،ومت َّثلت أداهتا يف مقياس َّ
َّ

من ثالثة عنارص رئيسة ،هي القضايا املتع ِّلقة بالطالب ،والقضايا املتع ِّلقة بالكلية ،والقضايا املرتبطة

باملؤسسات ،وأسفرت النتائج عن أن ثم َة عالق ًة واضحة بني زيادة مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس،
وزيادة مستوى رضا الطالب يف جتارهبم يف مجيع املقررات املقدَّ مة عىل اإلنرتنت.

إجراءات الدراسة وأدواَتا :حتدَّ دت إجراءات الدراسة َو ْف ًقا لإلجراءات الالزمة لإلجابة عن أسئلتها ،مع
توضيح املنهج امل َّت َبع ،واألداة ِّ
املحققة ألهدافها ،كالتايل:

ا
املقَّت ُح ملقرر التقويم الَّتبوي اإللكَّتوين يف
أوال :اإلجراءات الالزمة لإلجابة عن السؤال :ما
ُ
التصميم َ
ضوء معايري كوالتي ماترز )(Quality Matters؟

الوصفي يف تت ُّبع األدبيات املتاحة يف جمال تصميم املقررات
استخدمت الباحثة املنهج
َّ

اإللكرتونية بصفة عامة ،ومعايري كوالتي ماترز ( )QMبصفة خاصة ،ويف جمال التقويم اإللكرتوين ،وقد
َ
مراحل ،يمكِن إمجاهلا يف التايل:
مرت عملية اإلجابة عن السؤال األول بعدة
َّ
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 .1منطلقات تصميم املقرر:


رؤية ( ،)2030وتط ُّلعات اململكة نحو التع ُّلم الرقمي؛ لدعم تقدُّ م الطالب واملع ِّلم.



ٍ
خاصة بتصميم
معايري ومبادئ
وثيقة معايري كوالتي ماترز ( ،)QMوما اشتَم َلت عليه من
َ



البحوث والدراسات الرتبوية السابقة التي تناولت معايري كوالتي ماترز ( )QMيف



املراجع األصيلة ،والدراسات الرتبوية السابقة ،التي تناولت تصميم املقررات
اإللكرتونية؛ لالستفادة من نامذجها ونظرياهتا ،وأهدافِها وأسس تصميمها.

 مهارات القرن احلادي والعرشين.
 .2مصادر تصميم املقرر :استُنِد إىل جمموعة من املصادر العلمية ،وهي:
املقررات يف ضوئها.

تصميم املقررات اإللكرتونية؛ لالسرتشاد بكيفية توظيف املعايري واإلفادة منها.

املراجع األصيلة ،والدراسات الرتبوية السابقة ،التي تناولت التقويم الرتبوي عامة،



أهم مهارات التقويم اإللكرتوين،
والتقويم اإللكرتوين خاصة؛ لالستفادة منها يف حتديد ِّ
وحتديد حمتوى املقرر.



واملختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس ،وتِ ْقن َيات التعليم ،وعلم النفس
آراء اخلَباء
ِّ



توصيفات اجلامعات األمريكية التي اعتمدت مهارات التقويم اإللكرتوين يف مقرر

الرتبوي.

التقويم الرتبوي؛ لالستفادة من أهدافها وحمتواها يف بناء املقرر؛ مثل:

-

تطرقت إليها:
جامعة إيه أند إم  :A& M universityومن أهم املوضوعات التي َّ

-

تطرقت إليها:
جامعة ميشيغان  :Michigan universityومن أهم املوضوعات التي َّ

مفاهيم يف التقويم ،والتقويم اإللكرتوين (.(Miller,2015

التمييز بني القياس والتقويم ،واألهداف التعليمية وطريقة صياغتها ،وبناء

االختبارات اإللكرتونية وملفات اإلنجاز ).(Applegate,2017
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-

تطرقت دونا جيمس
جامعة كاتاوابا ):Catawba university (2017
َّ

مهها
( )James,2017يف توصيفها ملقرر التقويم الرتبوي إىل عدد من املوضوعات ،أ ُّ
-

التدريب عىل أساليب التقويم اإللكرتونية ،واملناقشات عَب اإلنرتنت.
ُ

التطرق إليها:
جامعة اندروز  :Andrews Universityومن أهم املوضوعات التي تم ُّ

مفهوم التقويم الرتبوي ،واألهداف التعليمية وربطها بالتقويم ،وملفات اإلنجاز
اإللكرتونية ،واالختبارات اإللكرتونية عىل منصة إدارة التعلم Andrews ( Modle

.)University,2015

واختارت الباحثة توصيف مقرر التقويم الرتبوي يف اجلامعات األمريكية واالستفادة منها؛

لعدَّ ة أسباب ،منها:
-

اجلامعات األمريكية من اجلامعات املتقدِّ مة يف التعليم.

-

تعلم مهارات التقويم اإللكرتوين أصبح رش ًطا من رشوط احلصول عىل رخصة

-

مقرر التقويم والقياس لدهيا ال خيلو من مهارات التقويم اإللكرتوين ،وأكثر

ملامرسة مهنة التدريس يف الواليات املتحدة األمريكية.

خمرجات
اجلامعات األمريكية استَخدَ مت مجيع أساليب التقويم اإللكرتوين يف تقويم َ

طالهبا.
-

اهتمت بمعايري تصميم وتقويم
من َّظمة كوالتي ماترز من املن َّظامت العاملية التي
َّ

املتخصصة يف
املقررات اإللكرتونية ،التي نبعت وانترشت يف جامعة مريالند
ِّ
صممت
البحوث بالواليات املتحدة األمريكية ،لذا؛ أكثر اجلامعات األمريكية َّ

ِ
مقرراهتا اإللكرتوني َة َو ْف َق معايريها.

 .3األسس والنظرية يف تصميم املقرر :اعتمدت الباحثة يف تصميمها ملحتوى مقرر التقويم
الرتبوي املقرتح عىل املبادئ التطبيقية للنظرية البنائية ،التي ترى الباحثة أهنا تتوافق مع

معايري ( )QMوال تتعارض معها ،ومن أهم مبادئها:
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-

قبول ذاتية املتع ِّلم ومبادراته ،وذلك بتشجيعه عىل تنمية قدراته ،وهتيئة املواقف

املالئمة له؛ فاملتعلم مشارك بشكل أسايس يف تصميم املحتوى من خالل استجاباته

-

املتخصصة يف املقرر.
أهم املعارف
ِّ
وآرائه ،وبحثه يف مصادر التعلم عن ِّ

مواقف يف احلياة الواقعية العملية ،وذلك من
َ
تقديم مها ِّم تعلم حقيقية ،تشتمل عىل

خالل أنشطة تعلم تساعد الطالبة عىل أداء مهارات التقويم اإللكرتوين ،وهتيئها

للعمل امليداين يف املستقبل.
-

تدفع بيئات التعلم امليداين املتعلم إىل التفكري يف جماالت املعرفة ،كام أن التعلم يف هذه

-

تَدعَم البنائي ُة بيئة التعلم التعاوين ،الذي هيدف إىل تكوين وجهات نظر متعدِّ دة حول

-

ٌّ
مستقل بخصائصه ،لذا؛ فإن أساليب التقويم ليست
تنظر البنائية إىل أن كل متعلم

البيئات ََيدُ ث من خالل املامرسة العملية.
معني.
موضوع َّ

متنوعة؛ لتوجيه عملية التعليم والتعلم.
واحدة؛ بل ِّ

 .4نموذج تصميم املقرر املقَّتح :بعد مراجعة نامذج التصميم التي عُرضت يف الفصل الثاين،

تتبنَّى الباحثة نموذج الصالح (2005م)؛ ملا يتم َّيز به من املرونه ،وألن هذا النموذج املقرتح

يتضمن من بني خطواته معايري اجلودة التي تتالءم مع هذه الدراسة ،وكانت خطوات
َّ

أ-

النموذج كالتايل:

مرحلة التحليل :وتتضمن مرحلة التحليل عد ًدا من املها ِّمِّ ،
نلخصها فيام ييل:

 .1تعريف املقرر واملستفيدين :املقرر الذي سيجري تصميمه هو مقرر التقويم الرتبوي الذي
يدرس يف كليات الرتبية بجامعة امللك سعود ،بواقع ساعتني من كل أسبوع يف األقسام التالية:
َّ

الدراسات اإلسالمية ،وعلم النفس ،والرتبية الفنية ،والرتبية اخلاصة ،والطفولة املبكرة،
والدراسات القرآنية ،واملناهج وطرق التدريس (ختصص اللغة اإلنجليزية ،والفيزياء،

يدرس فيه املقرر من قسم إىل آخر.
واحلاسب اآليل ،والرياضيات) ،وخيتلف املستوى الذي َّ
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واملستفيد من هذا املقرر ه َّن طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود ،فض ً
ال عن إمكان

أيضا منه.
استفادة سائر كليات الرتبية يف جامعات اململكة العربية السعودية ً

 .2نواتج التعلم :يف هذه املرحلة حدَّ دت الباحثة نواتج التع ُّلم العامة للمقرر ،والذي سيبنى عليه
موضوعات حمتوى املقرر ،وفيام ييل توضيح لنواتج التعلم:

نواتج التعلم العامة للمقرر :عند االنتهاء بنجاح من هذا املقرر ،فإن الطالبة ستكون قادرة عىل أن:
ُ .1مت ِّيز بني املفاهيم اخلاصة يف التقويم الرتبوي.

التوجهات احلديثة يف التقويم الرتبوي.
 .2تعرف أبرز
ُّ
ُ .3مت ِّيز بني أدوات وأساليب التقويم اإللكرتوين.

 .4تستنتج مميزات وصعوبات كل أداة من أدوات التقويم اإللكرتوين.
تصمم أدوات التقويم اإللكرتوين بمهارة.
.5
ِّ

جوانب ،هي:
يتم التعريف بالطالبات من ثالثة
َ
 .3التعريف بالطالبات املستفيداتُّ :



املصمم؛ وذلك هبدف تقديم مادة مالئمة هلن ،ليست بسيط ًة
معرفة الطالبات بمحتوى املقرر
َّ
املصمم َيتوي
فتكون ُمم ِ َّل ًة ،وال صعب ًة فتكون حمبِطة ،لذا؛ َح َرصت الباحثة أن يكون املقرر
َّ
ِ
جانبني :نظري وتطبيقي؛ حتى ال يكون ًّ
ممال عىل الطالبات ،وحتى يساعد الطالبات عىل
عىل



معرفة مستوى املهارات احلاسوبية لدى الطالبات ،وقد تم مقابلة طالبات كلية الرتبية بجامعة

استيعاب املقرر.

للتعرف عىل مدى توافر مهارات احلاسب اآليل البسيطة لدهين ،وات ََّضح أن
امللك سعود؛
ُّ

بعض املهارات األساسية يف احلاسب اآليل؛ وذلك بسبب دراستهن ملقرر احلاسب يف
لدهين َ
السنة التحضريية ،ودراسة مقرر تقنيات التعليم يف املستويات األوىل قبل دراسة مقرر التقويم

الرتبوي.


معرفة اجتاهات الطالبات نحو التعلم اإللكرتوين بواسطة نظام التعلم اإللكرتوين (البالك

لتتعرف من خالهلا عىل اجتاهات
بورد) ،وملعرفة اجتاهاهتن؛ قامت الباحثة بعمل استبانة
َّ
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طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود نحو استخدام نظام إدارة التعلم (البالك بورد)،
ٍ
نحو استخدامه.
وتبني أن لدى الطالبات اجتاهات إجيابي ًة َ
َّ

 .4تعريف بيئة التعلم :اعتمدت الباحثة بيئة التعلم املدمج الذي َيدمج بني التعلم يف القاعة
ِ
املتزامن وغري املتزامن؛ وذلك ملناسبته للتعلم
الدراسية وبيئة التعلم اإللكرتوين بنوعَ ْي ِه:

العكيس الذي هو
الرسمي يف جامعات اململكة العربية السعودية ،واعتمدت الباحثة التعلم
َّ
ٍ
تربوية عديدة يف حتسني حتصيل الطالبات وتطوير
أحد أنامط التعلم املدمج؛ ملا له من فوائدَ

استيعاهبن؛ حيث تُعرض هلن املادة العلمية عىل نظام التعلم (البالك بورد) ،ويتم يف القاعة
ٍ
ومهارات.
معارف
َ
الدراسية تطبيق ما تع َّلمته الطالبة من

 .5تعريف البنية التقنية :تعتمد دراسة املقرر عىل أجهزة احلاسب اآليل واملودم ،وبعض الَبامج
واملواقع اإللكرتونية؛ لتصميم أدوات التقويم اإللكرتوين.

 .6اختيار نظام التعلم اإللكَّتوين :يف هذه املرحلة يتم حتديد أفضل طريقة لتوصيل التعلم
اإللكرتوين ،وقد اختارت الباحثة نظام التعلم اإللكرتوين (البالك بورد) املستخدم من ِق َبل
خاص ًة جامع َة امللك سعود.
أكثر اجلامعات السعوديةَّ ،

 .7جمال التعلم :حدَّ دت الباحثة نواتج التعلم املعرف َّية اخلاصة باملهارات املعرفية التي صنِّفت يف

مستويات ،هي( :التذكُّر ،وال َفهم ،والتطبيق فام فوق) ،والتي يتط َّلب كل منها أسلو ًبا خمتل ًفا
يف التعليم والتقويم ،ونواتج التعلم املهارية التي تتط َّلب املستويات العليا (حتليل ،تركيب،
متكررة وتغذية راجعة مستمرة؛ من أجل إتقان هذه املهارات.
تقويم) ،كام تتط َّلب تطبيقات ِّ

وقد حددت الباحثة نواتج التعلم اخلاصة بكل وحدة ،مع حتديد النواتج املرتبطة يف كل َوحدة
بنواتج التعلم العامة للمقرر ،لتتناسب مع معايري .QM

 .8حتديد معايري ضامن اجلودة :تتبنَّى الباحثة معايري جودة تصميم وتقويم املقررات اإللكرتونية،

وهي معايري كوالتي ماترز ( )Quality mattersيف عملية تصميم املقرر املقرتح ،وبعد

اال ِّطالع عىل موقع منظمة ( ،)QMوعىل الدراسات السابقة التي تناولت املعايري؛ كدراسة
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فوبورنيك ( ،)Vobornik,2012ودراسة سيمبسون ( ،)Simpson,2012ودراسة القحطاين

والبييش (2017م) ،ودراسة عمر والشهري وعبداملجيد وفرج اهلل (2018م) ،تم اختيار

معايري تصميم مقررات التعليم العايل ()HIGHER ED RUBRIC STANDARDS

َشمل  -كام ذكرنا يف الفصل الثاين –
الطبعة اخلامسة؛ وذلك ملناسبتها للدراسة احلالية ،التي ت َ
ٍ
معيارا،
معيارا فرع ًّيا موزَّ عة يف ثالث فئات :أسايس ،وعددها ()21
رئيسة)43( ،
معايري
()8
ً
ً
َ

ُ
معيارا ،لكل منها نقطتان ،ومهم ،وعددها
ومهم جدًّ ا ،وعددها ()14
ثالث نقاط،
لكل منها
ً
ٌّ
معيارا ،لكل منها نقطة واحدة ،وهبذا يكون املجموع الكيل للنقاط ( )85نقطة ،وهي:
()8
ً

معايري مقدِّ مة املقرر ،ومعايري أهداف التعلم (الكفاءات) ،ومعايري التقييم والقياس ،ومعايري
أنشطة املقرر ،ومعايري تفاعل املتع ِّلم ،ومعايري استخدام ال ِّت ْقنِ َيات يف املقرر ،ومعايري املوا ِّد
التعليمية ،ومعايري إمكانية الوصول وسهولة االستخدام ،واجلدول اآليت يوضحها:
جدول يوضح معايري Quality mattersالرئيسة والفرعية مع النقاط

الفئة

املعايري

النقاط

املعيار العام ( :)1التصميم العام للمقرر واضح للمتعلمني منذ بداية املقرر
 1-1التعليامت توضح كيفية البدء يف املقرر ،ومكان وجود مكونات املقرر املتنوعة.

أسايس

3

 1-2يتم تعريف املتعلمني باهلدف الرئيس للمقرر وبنيته.

أسايس

3

مهم جداً

2

مهم جداً

2

مهم جداً

2

 1-6متطلبات التعلم السابقة من املعارف أو املهارات يف جمال التخصص واضحة.

مهم

1

 1-7احلد األدنى من املهارات التقنية املتوقع أن يتقنها املتعلم لتجاوز املقرر بسهولة واضح.

مهم

1

 1-8استاذ املقرر يعرف نفسه بطريقة مناسبة مع إتاحة هذا التعريف داخل املقرر.

مهم

1

ُ 1-9يطلب من املتعلمني التعريف بأنفسهم لزمالئهم.

مهم

1

 1-3آداب وقواعد سلوك استخدام االنرتنت أثناء النقاشات اإللكرتونية والَبيد اإللكرتوين وغريها من
أدوات التواصل حمددة بشكل واضح.

 1-4سياسات املقرر /أو سياسات اجلامعة التي يتوقع من املتعلم االلتزام هبا منصوص عليها بكل وضوح
أويتم تزويد املتعلم برابط إلكرتوين يوجهه إىل نسخة حمدثة منها.

 1-5احلد األدنى من املتطلبات التكنولوجية واضح ،مع تقديم التعليامت الرضورية الستخدامها.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
330

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

املعايري

الفئة

النقاط

املعيار العام ( :)2خمرجات التعلم :أهداف املقرر تصف ما سيكون املتعلم قادر اا عىل فعله عند إهنائه للمقرر
أسايس

3

 2-1أهداف املقرر تصف خمرجات تعلم قابلة للقياس.

أسايس

3

 2-3األهداف التعليمية مصاغة بشكل واضح وتتمركز حول الطالب.

أسايس

3

 2-4العالقة بني أهداف التعلم وأنشطة املقرر مصاغة بشكل واضح.

أسايس

3

 2-5أهداف املقرر مصممة بشكل يتناسب مع مستوى املقرر.

أسايس

3

 2-2أهداف املقرر عىل مستوى الوحدات تصف خمرجات تعلم قابلة للقياس ومتسقة مع األهداف
التعليمية العامة عىل مستوى املقرر.

املعيار العام ( :)3التقويم والقياس :تعد التقييامت جزء اا ال يتجزأ يف عملية التعلم ،وهي مصممة لتقييم أداء املتعلم يف
سعيه لتحقيق األهداف التعليمية

 1-3تقيس وسائل التقييم مدى حتقق األهداف التعليمية املعلنة.

أسايس

3

 2-3سياسة رصد وتقدير الدرجات يف املقرر واضحة.

أسايس

3

 3-3معايري تقييم أداء املتعلمني ومشاركتهم حمددة ومقننة ومرتبطة بسياسة تقدير الدرجات.

أسايس

3

 3-4اختيار أدوات تقييم منتظمة ومتنوعة وتناسب املهام التي يتم تقييمها.
 3-5التقييامت تتيح عدة فرص للمتعلمني ملعرفة مدى تطور التعلم لدهيم.

مهم جداً
مهم جداً

2
2

املعيار العام ( :)4متكن املواد التعليمية املتعلمني من حتقيق األهداف املعلنة
 4-1تساهم املواد التعليمية يف حتقيق أهداف التعلم املعلنة عىل مستوى املقرر وعىل مستوى الوحدات.

أسايس

3

 4-2يوجد رشح واضح للغرض من املواد التعليمية ،وكيفية استخدامها يف األنشطة التعليمية.

أسايس

3

 4-3مجيع املواد واملصادر التعليمية املستخدمة يف املقرر موثقة بشكل صحيح.
 4-4تتصف املواد التعليمية باحلداثة.
 4-5تتصف املواد التعليمية املضمنة يف املقرر بالتنوع.
 4-6يوجد رشح واضح لتمييز املواد التعليمية املطلوبة واملواد التعليمية االختيارية.

مهم جداً
مهم جداً

2
2

مهم جداً

2

مهم

1

املعيار العام ( : )5أنشطة املقرر وتفاعل املتعلم :أشكال التفاعل املوظفة يف املقرر تسهل وحتفز املتعلمني عىل التفاعل
 5-1تعمل األنشطة التعليمية عىل حتفيز حتقيق أهداف التعلم املعلنة.

أسايس

3

 5-2تقدم األنشطة التعليمية فرص عديدة للتفاعل بام يدعم التعلم النشط.

أسايس

3

أسايس

3

مهم جداً

2

 5-3توجد خطة واضحة ومعلنة لتوقيت الرد عىل املتعلمني وتقديم التغذية الراجعة ملا يقدمونه من
استجابات للتكليفات والواجبات املطلوبة يف املقرر.

 5-4متطلبات تفاعل املتعلم معلنة وواضحة.
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الفئة

املعايري

النقاط

املعيار العام ( :)6تقنيات املقرر :تقنيات املقرر تعزز حتقيق املتعلم ألهداف املقرر
 6-1تدعم األدوات املستخدمة يف املقرر حتقيق األهداف التعليمية.

أسايس

3

 6-2تعزز االدوات املستخدمة مشاركة التعلم يف املقرر وتدعم التعلم الفعال.

أسايس

3

مهم جداً

2

 6-4التقنيات املستخدمة يف املقرر حديثة.

مهم

1

 6-5يتم توفري روابط سياسات اخلصوصية جلميع األدوات املضافة من خارج املقرر.

مهم

1

 6-3يمكن للمتعلمني الوصول بسهولة إىل التقنية املطلوبة.

املعيار العام ( : )7دعم املتعلم :املقرر حيقق سهولة وصول املتعلم إىل خدمات الدعم اجلامعي األساسية الالزمة لنجاحه
 7-1تعليامت املقرر توضح أو توجه إىل وصف واضح للدعم الفني املقدم ،وكيفية احلصول عليه.
 7-2تعليامت املقرر توضح أو توجه إىل السياسات واخلدمات التي تقدمها اجلامعة لدعم وصول ذوي

االحتياجات اخلاصة.

 7-3تعليامت املقرر توضح أو توجه إىل رشح الكيفية التي من خالهلا يمكن أن تساعد خدمات ومصادر
الدعم األكاديمي اجلامعي املتعلمني لتجاوز املقرر بنجاح وكيف يمكن للمتعلمني احلصول عليها.

 7-4تعليامت املقرر توضح أو توجه إىل رشح الكيفية التي من خالهلا يمكن أن تساعد خدمات ومصادر
الدعم الطاليب للجامعة املتعلمني لتجاوز املقرر بنجاح وكيف يمكن للمتعلمني احلصول عليها.

أسايس

3

أسايس

3

مهم جداً

2

مهم

1

املعيار العام ( :)8إمكانية الوصول وسهولة االستخدام :يضمن تصميم املقرر إمكانية الوصول وسهولة االستخدام
جلميع املتعلمني

 8-1آلية عرض املقرر وتصفح مكوناته حتقق سهولة االستخدام.

أسايس

3

 8-2توجد تعليامت واضحة تبني كيفية الوصول جلميع صفحات وأدوات املقرر.

أسايس

3

مهم جداً

2

مهم جداً

2

8-3يقدم املقرر وسائل بديلة للوصول إىل املواد التعليمية بعدة صياغات تلبي حاجات املتعلمني عىل
اختالفهم (نصوص ،صور ،تسجيالت صوتية ،فيديو).

 8.-4تصميم املقرر يسهل القراءة.

مهم جداً

 8-5الوسائط املضمنة يف املقرر حتقق سهولة االستخدام.

2

ب -مرحلة التصميم :تشمل مرحلة التصميم العديد من املها ِّم التي يمكِن تنظيمها يف وثائق ختطيط،
وهذه املها ُّم هي:

 .1بناء املحتوى اإللكَّتوين :من خالل املصادر السابقة التي ا َّطلعت عليها الباحثة ،تم حتديد
موضوعات املقرر التي تساعد عىل حتقيق نواتج التعلم ،وهي:
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والتوجهات احلديثة.
الوحدة األوىل :التقويم الرتبوي
ُّ
َ

الوحدة الثانية :التقويم اإللكرتوين.
َ

الو ْحدة الثالثة :تصنيف التقويم عىل ضوء نتائج التعلم :تقويم نواتج التعلم املعرفية.
َ

الو ْحدة الرابعة :تقويم نواتج التعلم املهارية.
َ

الو ْحدة اخلامسة :تقويم نواتج التعلم الوجدانية.
َ

وتشمل مرحلة التصميم لبناء املحتوى اإللكرتوين جمموع ًة من العنارص ،وهي كالتايل:


املقدِّ مة :وفيها الفكرة العا َّمة عن املقرر ،ومتطلباته التقنية ،وقواعد وآداب استخدامه ،وكيفية

دراسته ،والسرية الذاتية ألستاذة املقرر ،كام تشتمل عىل توصيف للمقرر الذي يشتمل عىل بيانات

املقرر ،ونواتج التعلم العامة واخلاصة بكل وحدة ،وقائمة بموضوعاته ،وإسرتاتيجيات التدريس،
وأساليب التقويم ،وتقسيم الدرجات ،والَبامج التقنية املستخدمة يف املقرر ،ومصادر التعلم.

o

حتديد البنية املفاهيمية للمحتوى :بعد مراجعة املراجع األصيلة واحلديثة ،والدراسات

السابقة التي تناولت التقويم اإللكرتوين ،وتوصيفات مقرر التقويم الرتبوي يف اجلامعات

املختصني يف جمال التقويم الرتبوي ،حدَّ دت الباحثة أبرز املهارات
األمريكية ،وآراء بعض
ِّ
املعرفية واملهارية التي ُيتط َّلب إتقاهنا من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

اختيار التسلسل األفضل للمحتوى ونشاطاته :تم تصميم حمتوى املقرر عىل هيئة وحدات تعلم



صممت الباحثة (َ )5و َحدات تعليمية ،اشتملت عىل أنشطة ومهامت أدائية تساعد
صغرية ،فقد َّ
عملية التعلم ،وراعت الباحثة تنظيم املحتوى بنا ًء عىل:

-

املدخل املنطقي :الذي يركِّز عىل املادة العلمية وتسلسلها وترابطها ،ويناسب املتعلامت؛ ألنه

-

املدخل الوظيفي :الذي يركِّز عىل حتقيق التك ُّيف بني اإلنسان والوسط الذي يعيش فيه ،من

ً
متسلسال ،واكتساب حجم كبري من املعرفة واملهارات.
هام منطق ًّيا
يتيح هلن َفهم املادة َف ً

ُّ
ستظل قليل َة
خالل املعرفة وتطبيقاهتا يف الواقع الذي يعيشه املتعلم ،من خالل إيامنه بأن املعرفة

القيمة؛ حتى يرى املتع ِّلم كيف يط ِّبق هذه املعرفة يف الواقع؟ حيث يركِّز املحتوى عىل
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موضوعات تو ِّفر للطالبة اكتساب مهارة متكِّنها من تطبيقها يف التدريس .أما األنشطة ،فقد
صممت هناية كل مادة علمية ،وبطريقة متسلسلة من َّظمة ،تب ًعا لتسلسل نواتج التعلم.



تنوعت االسرتاتيجيات التي تربط بني النظرية والتطبيق،
حتديد اإلسَّتاتيجيات التعليميةَّ :
وتشجعه عىل املشاركة والبحث واالستقصاء .ومن أنواع التعلم التي
وتتمركز حول املتعلم،
ِّ

تناسب املقرر:
o

الذايت :وذ لك من خالل تعلم الطالبة قبل املحارضة يف بيئة التعلم اإللكرتوين ،عن
التع ُّلم
ُّ

o

ِ
زميالهتا يف عملية التعلم.
التعاوين :من خالل مشاركة الطالبة
التعلم
ُّ

طريق امللفات املعروضة ،وعروض ال َب َو ْربوينت ،ومقاطع الفيديو.

o

العصف ِّ
هني :من خالل مشاركة الطالبة زميالهتا يف جتميع قائمة من األفكار واحللول عند
الذ ُّ

o

التأم ُّيل :من خالل التأ ُّمالت الذاتية التي تتع َّلمها يف بيئة التعلم اإللكرتوين (بالك
التعلم ُّ

o

التعلم القائم عىل املرشوعات :من خالل املَْ َه َّامت األدائية هناية كل َوحدة.

اإلجابة عىل األنشطة.

بورد) ،ومن خالل تأ ُّمالت الطالبة يف ملف اإلنجاز.

ٍ
َ
رئيسة ،هي:
مراحل
أربع
ويف هذه املرحلة ،تم حتديد أسلوب سري عملية التعليم والتعلم ،التي تتضمن َ
o

o

عرض املعارف واملعلومات؛ لي َّطلِع عليها الطالبات يف منازهلن ،أو يف أي مكان آخر ،باستعامل
حواسيبهن ،أو هواتفهن الذكية ،أو أجهزهتن اللوحية ،قبل املحارضة بوقت ٍ
كاف.
توجيه وإرشاد الطالبات أثناء عملية التعلم يف البيئة اإللكرتونية ،والقاعة.

o

تلخيص أبرز األفكار الرئيسة يف القاعة الدراسية ،ومناقشة الطالبات فيها ،وتطبيق ما تم

o

التقويم وتقديم التغذية الراجعة.

تع ُّلمه يف البيئة اإللكرتونية من خالل األنشطة والتدريبات واملشاريع.
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كام تم حتديد إسرتاتيجيات ما قبل التدريس :التي َهتدُ ف إىل هتيئة الطالبة لتعلم املهارات

واملعرفة املطلوبة ،ومن هذه االسرتاتيجيات :أسئلة قبلية لرفع وعي الطالبة باملحتوى ،ونواتج تعلم

حمدَّ دة إلشعار الطالبة بدقة ما هو متو َّقع منها ،ومقدِّ مة لتهيئة الطالبة ملها ِّم التعلم.


حتديد وسائل عرض املحتوى :عرض املحتوى من خالل ملفات  ،pdfوعروض



حتديد دور الطالبة :تشارك الطالبة يف دراسة املقرر من خالل قراءهتا الذاتية ملحتوى املقرر،

البوربوينت ،واملواد اإلثرائية ،ومقاطع الفيديو ،والوسائط األخرى.

ومشاركتها يف قاعة التدريس ،من خالل األنشطة والتطبيقات ،ويف تنفيذ متطلبات املقرر،

واملناقشات يف منتدى البالك بورد.


حتديد نمط التفاعل بني األستاذ اجلامعي وبني الطالب :اختارت الباحثة التفاعالت الثالثة

الرئيسة يف نظم التعلم اإللكرتوين ،وهي:


تفاعل الطالبة مع املحتوى :من خالل تقديم املواد الدراسية بصيغ متعدِّ دة من ملفات



تفاعل الطالبة مع الطالبات :من خالل توفري االتصال بينهن ،من خالل املناقشات يف



تفاعل الطالبة مع أستاذة املقرر :يكون التفاعل يف القاعة من خالل تقديم تغذية راجعة

ن َِّصية وفيديو.
املنتدى.



حول األنشطة واالختبارات واملشاريع ،والساعات املكتبية التي حتدِّ دها األستاذة.
ٍ
وأدوات متعدِّ د ًة للتقويم ،وهي:
أساليب
حتديد أسلوب التقويم :استخدمت الباحثة
َ
o

يت قبل كل وحدة تعليمية؛
التقويم التشخييص :باستخدام أدوات الدراسة كتقويم ذا ٍّ

لتتعرف أستاذة املقرر عىل مستوى الطالبات؛ لتعديل عملية التعلم بام يتناسب مع املعارف
َّ
واملهارات التي متتلكنها.

o

التقويم التكويني :ويتم َّثل يف املناقشات من خالل بيئة التعلم ،أو يف القاعة الدراسية ،ويف

األنشطة التي تقدَّ م للطالبات يف بيئة التعلم أو يف املحارضة ،ومن أبرز األدوات
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يت ،ملف اإلنجاز اإللكرتوين ،تقويم األقران،
املستخدمة يف املقرر املقرتح( :التقويم الذا ُّ
خرائط املفاهيم ،االختبارات اإللكرتونية القصرية ،املنتدى).

o

التقويم النهائي :ويكون من خالل تطبيق أدوات الدراسة هناي َة ِّ
كل َوحدة ،ومن خالل

هامت األدائية.
تقويم املَْ َّ

ت -مرحلة التطوير :تشتمل هذه املرحلة عىل:
o

رفع حمتوى املقرر عىل نظام التعلم (البالك بورد) َو ْف َق معايري ( ،)QMوإنتاج مواد املقرر،

والوسائط املتعدِّ دة.
o

مكونات املقرر
حتديد سيناريو للمقرر :يتم َّثل يف إتاحة الفرصة للطالبة أن تتنقل بني ِّ
ِ
فقسمت الباحثة قائمة التن ُّقل يف نظام إدارة التعلم
بطريقة حت ِّقق هلا االستفادة املْثاليةَّ ،
اإللكرتوين (بالك بورد) إىل ثالثة أجزاء رئيسة مرتَّبة حسب األولوية ،كام يف الشكل

التايل:

شكل ( )2-3يوضح التنقل يف نظام بالك بورد

ُق ِصد من هذا التقسيم أن تبتدئ الطالبة بأخذ فكرة عامة عن املقرر ،وأخذ فكرة تفصيلية عنه،

جو من األُلفة بني الطالبات
وعن أستاذة املقرر ،ثم تقدِّ م نفسها لبقية الطالبات ،وتتعرف عليهن؛ خللق ٍّ

وسمي هذه اجلزء (أبدأ هنا) ،وهو يم ِّثل نقطة االنطالقة هلذا املقرر َو ْف َق
قبل ال َبدء يف دراسة املقرر،
ِّ
معايري ( ،)QMويشتمل عىل التفاصيل التالية:
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شكل يوضح ما َيتويه جزء (أبدأ هنا)

ويشمل اجلزء الثاين من املقرر (املحتوى التعليمي) للامدة ،حيث َيوي خمتلف املوارد التعليمية،

مكونات
واملواد اإلثرائية ،واألنشطة التطبيقية التي رتِّبت بطريقة متكِّن الطالبة من االنتقال التدرجيي بني ِّ
ً
شمل هذا اجلزء ما ييل:
املحتوى العلمي،
وصوال لل َفهم الكامل ،و َي َ
شكل يوضح حمتويات املقرر
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ٍ
أدوات لتقييم املقرر ،وتسهيل التواصل مع أستاذة املقرر،
ويقدِّ م اجلزء األخري من هذا املقرر
ويشمل املكو ِ
نات التالي َة:
ِّ
َ َ
شكل يوضح اساليب التقويم املتبعة يف املقرر

املصمم لتص ُّفح هذا املقرر،
ُيتو َّقع من الطالبات حتقيق االستفادة الكاملة عند اتِّباع السيناريو
َّ

مكوناته.
واإلبحار خالل ِّ

التأكد من موائمة كل معيار مع معايري  QMمع مكونات املقرر ،قبل البدء بتنفيذه.

o

ث -مرحلة التنفيذ :يف هذه املرحلة تم جتريب املقرر عىل عدد من الطالبات؛ للتأكُّد من سهولة
استخدامه ،والتأكُّد من عمل الروابط ،وكذلك صحة الصياغة اللغوية والعلمية للمحتوى،
وترتيب اخلطوات ،واختاذ القرارات املالئمة لتعديلها.

مرحلة التقويم :اشتملت هذه املرحلة عىل:

ج-
-

عرض حمتوى املقرر عىل عدد من املحكِّمني؛ للتأكُّد من مناسبته لطالبات كلية الرتبية

-

املعتمدين يف املراجعة من ِق َبل منظمة  ،QMبجامعة
عرض املقرر عىل عدد من املحكِّمني
َ

بجامعة امللك سعود.

امللك خالد؛ للتأكُّد من استيفاء املقرر جلميع املعايري باستخدام مقياس معايري كوالتي
ماترز  ،QMفثم َة مراجع ٌة رسمية ت ِ
َعتمد عىل ( )3من املراجعني ،ومراجعة غري رسمية
َّ
تعتمد عىل واحد أو أكثر من املراجعني ،وبعد املراجعة األوىل تم عقد اجتامع إلكرتوين مع

األعضاء املراجعني للمقرر؛ لرشح مالحظاهتم حوله ،فتبني أن املراجعة متت يف ضوء
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معايري QMالطبعة السادسة ،وهي أحدث من الطبعة التي بني عليها املقرر ،لذا؛ تم

تعديل مجيع املالحظات التي وردت من جلنة املراجعة حتى يتم موائمته مع املعايري ،وقد

جاءت أبرز مالحظاهتم عىل النحو التايل:





ربط كل رشَية من رشائح البوربوينت بنواتج التعلم العامة واخلاصة.

حتديد معايري تقويم األنشطة وأوراق العمل.

مبسط عن روابط الدعم الفني.
وضع وصف َّ
توظيف الفصل االفرتايض يف املقرر.

مع إعطاء الباحثة مدة زمنية لتعديل هذه املالحظات ،ورفعها مرة أخرى للمراجعني؛ للتأكُّد

من استيفاء املقرر بعد تعديله جلميع املعايري ،وبعد التعديل أعلن رئيس فريق املراجعني حت ُّقق معايري
كوالتي ماترز يف املقرر املقرتح ،ويويص برفعه ملنظمة كوالتي ماترز العتامده.

ثاني اا :اإلجراءات الالزمة لإلجابة عن السؤال الثاين:

مقر ِر التقويم الَّتبوي املقَّتح يف تنمية طالبات كلية الَّتبية يف اجلوانب املعرفية ملهارات التقويم
ما فاعل َّي ُة َّ

اإللكَّتوين بجامعة امللك سعود؟
ِّ

لقياس فاعلية املقرر يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى طالبات كلية الرتبية – ع ِّينة الدراسة -
بجامعة امللك سعود؛ تم استخدام املنهج ِ
شبه التجريبي ذي التصميم (ال َقبيل /ال َبعدي) للمجموعة

الواحدةَ ،و ْف َق اخلطوات التالية:

ا
أوال :حتديد أهم اجلوانب املعرفية للتقويم اإللكَّتوين :تم حتديد أهم اجلوانب املعرفية للتقويم اإللكرتوين يف
للمختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس ،وجمال التقويم
مرحلة تصميم حمتوى املقرر ،وعرضها
ِّ

والقياس؛ ألخذ رأهيم ومالحظاهتم حوهلا ،حتى ظهرت قائمة بأهم املهارات املعرفية للتقويم اإللكرتوين.

ثان ايا :بناء االختبار :بعد حتديد اجلوانب املعرفية ،قامت الباحثة ببناء اختبار يقيس اجلوانب املعرفية
ملهارات التقويم اإللكرتوين لدى طالبات كلية الرتبية  -ع ِّينة الدراسة  -بجامعة امللك سعودَ ،وفق

اخلطوات التالية( :حتديد اهلدف من االختبار ،إعداد جدول املواصفات ،صياغة مفردات االختبار ،بناء
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االستطالعي
مفتاح لتصحيح االختبار ،تعليامت االختبار ،صدق وثبات االختبار ،التجريب
ُّ
لالختبار).

مقر ِر التقويم الَّتبوي املقَّتح يف تنمية
ثال اثا :اإلجراءات الالزمة لإلجابة عن السؤال الثاين :ما فاعل َّي ُة َّ
اإللكَّتوين بجامعة امللك سعود؟
طالبات كل َّية الَّتبية يف اجلوانب املهارية ملهارات التقويم
ِّ
َ
مراحل يمكِن إمجاهلا يف التايل:
مرت عملية اإلجابة عن هذا السؤال بعدَّ ة
َّ

ا
أهم اجلوانب املهارية للتقويم اإللكرتوين يف
أوال :حتديد قائمة املهارات املهارية :قامت الباحثة بتحديد ِّ

مرحلة تصميم حمتوى املقرر ،حيث احتوت عىل ( )12مهار ًة أساسية ،و( )110مهارة فرعية ،موزَّ عة عىل

ثالث بطاقات مالحظة.

ثان ايا :بناء بطاقة املالحظة :بعد بناء قائمة املهارات املهارية ،قامت الباحثة ببناء ثالث بطاقات مالحظة؛
لقياس مستوى أداء طالبات كلية الرتبية  -ع ِّينة الدراسة  -ملهارات التقويم اإللكرتوينَ ،و ْف َق اخلطوات

التالية:

 .1حتديد اهلدف من البطاقة:
o

بطاقة املالحظة األوىل :هدفت هذه البطاقة إىل قياس مستوى أداء طالبات كلية الرتبية

o

بطاقة املالحظة الثانية :هدفت هذه البطاقة إىل قياس مستوى أداء طالبات كلية الرتبية

o

بطاقة املالحظة الثالثة :هدفت هذه البطاقة إىل قياس مستوى أداء طالبات كلية الرتبية

بجامعة امللك سعود  -ع ِّينة الدراسة  -ملهارات االختبار اإللكرتوين.

بجامعة امللك سعود  -ع ِّينة الدراسة  -ملهارات ملف اإلنجاز اإللكرتوين.
بجامعة امللك سعود  -ع ِّينة الدراسة  -ملهارات االستبانة اإللكرتونية.

 .2حمتوى بطاقة املالحظة:
o

بطاقة املالحظة األوىلَ :أ َعدَّ ِ
ت الباحثة بطاقة مالحظة لالختبارات اإللكرتونية ،حيث
تتكون البطاقة من ( )64مهار ًة فرعية لألداء ،وهذه املهارات الفرعية تقيس ( )4مهارات
َّ

رئيسة ،هي:
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-

الدخول إىل موقع تصميم االختبار اإللكرتوين

-

وتتكون من ( )30مهارة فرعية.
ال َبدْ ُء بإنشاء اختبار إلكرتوين:
َّ

-

وتتكون من ( )26مهار ًة فرعية.
نرش االختبار:
َّ

-

o

https://www.classmarker.com

وتتكون من ( )3مهارات فرعية.
َّ

وتتكون من ( )5مهارات فرعية.
إضافة الطالبات:
َّ

تتكون البطاقة
بطاقة املالحظة الثانيةَ :أ َعدَّ ت الباحثة بطاقة مالحظة مللف اإلنجاز ،حيث َّ
من ( )20مهار ًة فرعية لألداء ،وهذه املهارات الفرعية تقيس ( )4مهارات رئيسة ،هي:

-

وتتكون من
الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب الرابط http://sites.google.com
َّ

-

وتتكون من ( )10مهارات فرعية.
إنشاء ملف اإلنجاز اإللكرتوين:
َّ

-

وتتكون من مهارة فرعية واحدة فقط.
نرش ملف اإلنجاز:
َّ

-

o

( )3مهارات فرعية.

وتتكون من ( )6مهارات فرعية.
املكونات األساسية مللف اإلنجاز:
َّ
ِّ

تتكون
بطاقة املالحظة الثالثةَ :أ َعدَّ ت الباحثة بطاقة مالحظة لالستبانة اإللكرتونية ،حيث َّ

البطاقة من ( )26مهارة فرعية لألداء ،وهذه املهارات الفرعية تقيس ( )4مهارات رئيسة،
هي:

-

وتتكون من ()5
الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب موقع :docs.google.com
َّ

-

وتتكون من ( )14مهار ًة فرعية.
إنشاء االستبانة:
َّ

-

وتتكون من ( )4مهارات فرعية.
معايري خاصة باالستبانة:
َّ

-

مهارات فرعية.

وتتكون من ( )3مهارات فرعية.
نرش االستبانة:
َّ
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 .3وضع تقدير درجات البطاقة.

 .4تعليامت بطاقة املالحظة :تم مراعاة توفري تعليامت لبطاقات املالحظة ،بحيث تكون واضح ًة
التعرف عىل خيارات األداء ،ومستويات األداء ،والتقدير الكمي
وحمدَّ دة ،وقد اشتملت عىل ُّ

لكل مستوى.

قصد هبا التح ُّقق من صدق البطاقة وثباهتا ،وقد تم التح ُّقق منها
 .5ضبط بطاقة املالحظة :و ُي َ

واملختصني؛ هبدف أخذ مالحظاهتم وآرائهم حول إمكانية
بعرضها عىل ( )9من املحكِّمني
ِّ

مالحظة املهارة ،ومناسبتها للمحور ،والتأكُّد من صياغتها ووضوحها .أما ثبات البطاقة

املالحظة ،من خالل مالحظة الباحثة وأستاذة املقرر ألداء ( )70طالبة من طالبات كلية الرتبية
بجامعة امللك سعود

راب اعا :تطبيق جتربة الدراسة :بعد أن أصبح املقرر املقرتح وأدواته جاهزً ا للتطبيق امليداين ،قامت الباحثة
برفعه للق سم؛ للح صول عىل املوافقة الر سمية؛ لتتمكَّن من تطبيق الدرا سة ،التي ا ستغرقت شهرين

كاملني ،بواقع ساعة يف القاعة الدرا سية ،و ساعتني يف نظام التعلم اإللكرتوين (البالك بورد) من كل

أسبوع.

مناقشة النتائج:

الَّتبوي يف
إلكَّتوين للتقويم
ملقرر
التصميم
ونصه :ما
ِّ
عرض ومناقشة نتائج السؤال األولُّ ،
ٍّ
املقَّتح َّ
ُ
َ
ضوء معايري كوالتي ماترز )(Quality Matters؟

مفص ًال خلطوات تصميم
لإلجابة عن هذا السؤال؛ قدَّ مت الباحثة يف الفصل الثالث ً
عرضا َّ

ً
وصوال إلجراءات
مكوناته،
املقرر املقرتح يف ضوء معايري ،QMبداي ًة من حتديد مصادر بنائه ،وتوضيح ِّ

ضبطه ،وصالحيته للتطبيق عىل ع ِّينة الدراسة.

عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاين ،ونصه :ما فاعلي ُة مقر ِر التقويم الَّتبوي املقَّتح يف تنمية طال ِ
بات
ُّ
َّ

اإللكَّتوين بجامعة امللك سعود؟
اجلوانب املعرفية ،ملهارات التقويم
كلية الَّتبية
َ
ِّ
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موجهة ،وباختبار صحتها يمكِن اإلجابة عنه،
للتمكُّن من اإلجابة عن السؤال الثاين؛ تم فرض فروض َّ

عرض لنتائجه:
وفيام ييل ٌ

ٍ
ينص عىل" :يوجد ٌ
داللة إحصااائية عند
فرق ذو
 .1للتح ُّقق من صــحة الفرض األول الذي ُّ

دي،
متوس ا َط ْي درجات ع ِّينة الدراسااة يف التطبيقني :ال َق ْب ِّيل وال َب ْع ِّ
مسااتوى ( )0.01 ≤ بني ِّ




اإللكَّتوين"؛ تم استخدام:
املعريف ،ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
لالختبار
ِّ
ِّ
ِّ
اختبار (ت)  Paired-Samples T-testللع ِّينتني املرتبطتني.

الرتبوي يف
مقرر للتقويم
ِّ
مر َّبع إيتا ( Eta-Square )2حلســـاب حجم تأثري (تصــميم َّ

ِ
املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين،
معايري ( ))Quality Mattersيف تنم َية اجلانب
ضوء
ِّ
ملقرر التقويم الرتبوي.



ِ
معايري ())Quality Matters
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
وحلساب فاعلية (تصميم َّ

املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي؛ تم حساب
يف تنمية اجلانب
ِّ
ن سبة الك سب املعدَّ لة لــــ بالك  ،Modified Blake's Gain Ratioواجلدوالن التاليان

يوضحان نتائج هذا الفرض:
ِّ

متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة (املجموعة التجريبية) يف
جدول يوضح مر َّبع إيتا ونتائج اختبار (ت) لداللة الفرق بني ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى
املعريف ،ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
والبعدي ،لالختبار
القبيل
التطبيقني:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود (ن= )42
التطبيق القبيل

املتغااري

املتوسط

الدرجة الكلية لالختبار املعريف ملهارات

التقويم اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي

11.64

االنحراف
املعياري
4.28

التطبيق البعدي
املتوسط
30.57

االنحراف
املعياري
1.45

قيمة (ت)
وداللتها

**30.33

مربع إيتا
()2

0.9573

** دال إحصائ ًيا عند مستوى ()0.01 ≤ 
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يت َِّضح من اجلدول السابق ما ييل:


وجود ٍ
فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني
ِّ
املعريف،
التحصييل للجانب
والبعدي ،لالختبار
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك
ملهارات التقويم
ِّ

متوسط درجات ع ِّينة
متوسط درجات التطبيق البعدي؛ أي :إن
سعود ،وذلك لصالح
ِّ
ِّ
املعريف،
التحصييل للجانب
الدراسة (املجموعة التجريبية) يف التطبيق البعدي لالختبار
ِّ
ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي  -أعىل بداللة إحصائية من نظريه يف
ملهارات التقويم
ِّ

التطبيق القبيل.


الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
تشري قيمة مربع إيتا التي بلغت )0.9573( :إىل أن (تصميم َّ

ِ
كبري جدًّ ا يف تنمية الدرجة الكلية لالختبار املعريف ،ملهارات
معايري ( ))QMله حجم تأثري ٌ
التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،يف التطبيق البعدي ،لدى ع ِّينة الدراسة ،كام تشري

ِ
يفرس ما
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
قيمة مربع إيتا ً
ِّ
معايري (ِّ ))QM
أيضا إىل أن (تصميم َّ
نسبتُه ( )% 95.73من التباين يف الدرجات الكلية لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم
اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،يف التطبيق البعدي ،لدى ع ِّينة الدراسة (املجموعة
الرتبوي
مقرر للتقويم
ِّ
فرس بواسطة (تصميم َّ
التجريبية) ،وهي كمية كبرية جدًّ ا من التباين املُْ َّ

ِ
معايري ( ،))QMلدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
يف ضوء


ويوضح الشكل اآليت متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة (املجموعة التجريبية) يف التطبيقني

اإللكرتوين ملقرر التقويم
املعريف ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
القبيل والبعدي لالختبار
ِّ
ِّ
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود:
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
الرتبوي لدى
ُ ُ
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املعريف ملهارات
التحصييل للجانب
شكل يوضح متوسطا درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي لالختبار
ِّ
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي لدى
التقويم
ُ ُ
ِّ

30.57

40.00
30.00
11.64

20.00
10.00
0.00

بعدي

قبلي

متوسطي درجات
جدول يوضح نسبة الكسب املعدَّ لة لـ بالك ،ونسبة الكسب
َّ
املصححة لـ عزت ،عند دراسة الفرق بني ِّ
والبعدي ،لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي،
القبيل
املجموعة التجريبية يف التطبيقني:
ِّ
ِّ
لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود (ن = )42

املتغاري
الدرجة الكلية لالختبار املعريف
ملهارات التقويم اإللكرتوين
ملقرر التقويم الرتبوي

متوسط

التطبيق القبيل

11.64

متوسط
التطبيق

البعدي

30.57

الدرجة

العظمي

نسبة الكسب
املعدلة لا

32

بالك

1.52

نسبة الكسب

املصححة لا عزت

2.14

يت َِّضح من اجلدول السابق ما ييل:


أن قيمة نسبة الكسب املعدلة لـ بالك يف حالة الدرجة الكلية لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي  -بلغت ( ،)1.52وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي

الرتبوي يف
مقرر للتقويم
ِّ
اقرتحها بالك للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

ِ
معايري ( ))QMف َّعال يف تنمية اجلانب املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
ضوء
الرتبوي ،لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
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أن قيمة نسبة الكسب املعدلة لـ بالك يف حالة الدرجة الكلية لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم
اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي  -بلغت ( ،)2.14وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.8التي

الرتبوي يف
مقرر للتقويم
ِّ
اقرتحها عزت للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

ِ
معايري ( ))QMف َّعال يف تنمية اجلانب املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
ضوء
الرتبوي ،لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

-

ومن إمجا ِّيل نتائج الفرض األول يت َِّضح ما ييل:

وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني
ِّ
املعريف،
التحصييل للجانب
والبعدي ،لالختبار
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك
ملهارات التقويم
ِّ
-

البعدي.
متوسط درجات التطبيق
ِّ
سعود ،وذلك لصالح ِّ

ِ
كبري جدًّ ا يف تنمية
مقرر للتقويم
ِّ
أن (تصميم َّ
الرتبوي يف ضوء معايري ( ))QMله حجم تأثري ٌ
الدرجة الكلية لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي يف

-

التطبيق البعدي ،لدى ع ِّينة الدراسة التجريبية من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

ِ
معايري ( ))QMف َّعال يف تنمية الدرجة الكلية
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
أن (تصميم َّ

لالختبار املعريف ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،يف التطبيق البعدي،

لدى ع ِّينة الدراسة التجريبية من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

مناقشة نتائج السؤال الثاين :ب َّينت النتائج املستخ َلصة فعالية املقرر املقرتح للتقويم الرتبوي يف تنمية
مهارات التقويم اإللكرتوين من اجلانب املعريف ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
تفصلها الباحثة يف التايل:
ويمكِن عَزْ ُو هذه النتيجة التي تم
التوصل إليها إىل عدَّ ة أمور ِّ
ُّ

ِ
الطالبات
تصميم املقرر َو ْف َق معايري كوالتي ماترز ()QM؛ فاملقررات اإللكرتونية عمو ًما تساعد

أن يتع َّلمن َو ْف َق رسعتهن اخلاصة وقدراهتن من دون ضغوط أثناء عملية التع ُّلم ،خاصة يف تنمية
مهاراهتن املعرفية ،وهذا ما أكَّده ٌّ
كل من :كاملة الزهراين (2014م) ،وهنى حممود (2014م).
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
346

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Ahmad Mohammed Saad AL Hussein & Dr. Noora Abdullah Hamad Al-Rasheed
Volume (4) No. (1) 2021

ِ
كثريا يف عملية التع ُّلم،
تصميم املقرر اإللكرتوين بطريقة عكسية (مقلوب) ساعد الطالبات ً

ُعرض هلا املادة العلمية واملصادر
فالطالبة يف القاعة الدراسية لدهيا خَبة سابقة عن عملية التع ُّلم ،حيث ت َ

سهل عليها عملية التع ُّلم ،وهذا ما أثبتته دراسة الباز (2016م) يف
املختلفة قبل املحارضة بأسبوع؛ مما َّ
ٍ
َ
هامت ساعدت الطالب املع ِّلمني عىل التع ُّلم
أن املقرر اإللكرتوين املقلوب
بوسائط متعدِّ دة وأنشطة و َم َّ

أثناء احلضور يف القاعة الدراسية ً
خمص ًصا
بدال من إلقاء حمارضة نظرية ،حيث كان وقت املحارضة َّ
هامت التشاركية عَب اإلنرتنت.
إلجراء التكليفات واملَْ َّ

ِ
الطالبات
املهمة واألساسية التي ساعدت
كام أن معايري كوالتي ماترز (ُ )QMت َعدُّ من األمور َّ

عىل رفع مستواهن التحصييل يف مهارات التقويم اإللكرتوين؛ فاملعايري جعلت بيئة التع ُّلم يف البالك بورد

التنوع يف أساليب التع ُّلم ،والوسائط املتعدِّ دة ،ومصادر التع ُّلم،
بيئة تعليمية مثرية
ومشوقة من خالل ُّ
ِّ

وأساليب التقويم .وو َّفرت للطالبات القواعدَ والكيفية املناسبة لدراسة املقرر ،مع النتيجة واملقابل من
هامت األدائية واالختبارات؛ مما دفعهن إىل التعامل معه بكل ِجدٍّ واجتهاد.
األنشطة واملَْ َّ

كام و َّفرت كل ما حتتاجه الطالبة ألنشطة املقرر ،من أيقونة للبحث يف قوقل؛ حتى تستطيع
ٍ
َ
علمية
رسائل
البحث يف مصادر التع ُّلم املختلفة ،ومكتبة اجلامعة؛ للحصول عىل املصادر املوثوقة من

مصادر أخرى .مجيع هذه
وجمالت ودوريات مو َّثقة ،ف ُيغنيها عن اخلروج من املوقع للدخول للمكتبة من
َ

املميزات التي و َّفرهتا املعايري ساعدت عىل رفع اجلانب املعريف لدى الطالبات ،وهذا ما أكَّدته دراسة
ِ
االختبارات املرحلي َة بعد كل درس دفعت وساعدت
أيضا إىل أن
(داود2018 ،م) ،التي أشارت ً
الطالب إىل حتصيل أكَب قدر من املعلومات .كام أشارت دراسة سوان وآخرين )(Swan, et al ,2010

إىل أن املعايري تسهم بدور مهم يف تعزيز نتائج تعلم الطالب ،وكذلك دراسة داود (2018م) .كام اتَّفقت
ِ
نتيجة هذا السؤال مع دراسة ٍّ
بيئات التع ُّلم اإللكرتوين من
كل من :عبدالعاطي (2015م) ،يف أن
مقررات أو برامج إلكرتونية أو ِمن ََّصات ،ساعدت عىل تنمية مهارات التقويم اإللكرتوين (االختبار

اإللكرتوين -ملف اإلنجاز اإللكرتوين) من اجلانب املعريف ،وتعزو الباحثة ذلك إىل ما متتاز به بسبب
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تنوع لعرض املادة العلمية من نصوص وفيديو وعروض بوربوينت ،التي
بيئات التع ُّلم اإللكرتوين من ُّ

تنوع يف املحتوى ليناسب األنامط املعرفية املختلفة للطالبات.
أ َّدت إىل ُّ

كام أ َّدى تصميم حمتوى مقرر التقويم الرتبوي بطريقة من َّظمة ومرتَّبة إىل زيادة حتصيل الطالبات،

وهذا ما أكَّدته دراسة (رشوان2016 ،م) ،ك َّلام كانت املادة العلمية مرتَّب ًة ومن َّظمة بشكل بسيط
ومنطقي ،زادت فعالية التع ُّلم.
ٍّ

بينام اتَّفقت مع دراسة ٍّ
كل من :حنان الزين (2017م) ،وفرج اهلل (2017م) ،وعبدالوهاب

(2017م) ،يف تنمية اجلانب املعريف يف مهارات االختبارات اإللكرتونية التي ُت َعدُّ جز ًءا من اجلانب

املعريف هلذه الدراسة ،وا َّت َفقت مع دراسة البسيوين (2016م) يف تنمية اجلانب املعريف مللف اإلنجاز

اإللكرتوين فقط ،الذي ُي َعدُّ جز ًءا من اجلانب املعريف هلذه الدراسة.

ونصه :ما فاعلي ُة مقرر التقويم الَّتبوي املقَّتح يف تنمية
 .4عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالثُّ ،

اإللكَّتوين بجامعة امللك سعود؟
اجلوانب املهارية ،ملهارات التقويم
طالبات كلية الَّتبية
َ
ِّ
موجهة ،وباختبار صحتها يمكِن اإلجابة
للتمكُّن من اإلجابة عن السؤال الثالث؛ تم فرض فروض َّ

عرض لنتائجه.
عليه ،وفيام ييل ٌ

ينص عىل أنه" :يوجد ٌ
فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
للتح ُّقق من صحة الفرض الثاين الذي ُّ

ِ
دي ،لبطاقة املالحظة
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة يف
( )0.01 ≤ بني
التطبيقني :ال َق ْب ِّيل وال َب ْع ِّ
ِّ

اإللكَّتوين "؛ تم استخدام:
األدائي ،ملهارات التقويم
للجانب
ِّ
ِّ




اختبار (ت)  Paired-Samples T-testللع ِّينتني املرتبطتني.

الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
مربع إيتا ( Eta-Square )2حلساب حجم تأثري (تصميم َّ

ِ
األدائي ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر
معايري ( ))Quality Mattersيف تنم َية اجلانب
ِّ
التقويم الرتبوي.



ِ
معايري ( ))Quality Mattersيف
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
وحلساب فاعلية (تصميم َّ

األدائي ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي؛ تم حساب نسبة
تنمية اجلانب
ِّ
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.9
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يوضحان
الكسب املعدلة لـ بالك  ،Modified Blake's Gain Ratioواجلدوالن التاليان ِّ

نتائج هذا الفرض:

متوس َط ْي درجات طالبات املجموعة :التجريبية ،يف
جدول يوضح مربع إيتا ونتائج اختبار (ت) لداللة الفرق بني ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى
األدائي ،ملهارات التقويم
والبعدي ،لبطاقات املالحظة للجانب
القبيل
التطبيقني:
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود (ن= )42

م

1

التطبيق القبيل

املهاارات

املتوسط

الدخول إىل موقع تصميم االختبار

االنحراف
املعياري

التطبيق البعدي
املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)
وداللتها

مربع إيتا
()2

0.00

0.00

8.98

0.15

**377.00

0.9997

2

البدء بإنشاء اختبار الكرتوين

0.00

0.00

88.79

1.88

**305.89

0.9996

3

إضافة الطالبات

0.00

0.00

14.24

1.41

**65.40

0.9905

4

نرش االختبار

0.00

0.00

74.33

3.62

**133.07

0.9977

0.00

0.00

186.33

5.83

**207.14

0.9990

0.64

1.65

14.98

0.15

**53.99

0.9861

2

انشاء االستبانة

0.48

1.31

39.76

4.71

**51.54

0.9848

3

نرش االستبانة

0.24

0.66

8.74

0.80

**47.78

0.9824

4

معايري خاصة باالستبانة

0.00

0.00

11.98

0.15

**503.00

0.9998

1.36

3.60

75.48

5.31

**71.66

0.9921

اإللكرتوين www.classmarker.com

الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
األدائي لالختبارات اإللكَّتونية
ِّ

1

الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب
الرابط docs.google.com

الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
األدائي لالستبانة اإللكَّتونية
ِّ
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م

التطبيق القبيل

املهاارات

املتوسط

الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب

1

التطبيق البعدي

االنحراف
املعياري

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)
وداللتها

مربع إيتا
()2

0.43

0.83

9.00

0.00

**66.88

0.9909

2

إنشاء ملف اإلنجاز اإللكرتوين

0.00

0.00

29.00

1.53

**122.82

0.9973

3

املكونات األساسية مللف اإلنجاز

0.00

0.00

16.62

3.15

**34.23

0.9662

4

نرش ملف اإلنجاز

0.00

0.00

2.98

0.15

**125.00

0.9974

0.43

0.83

57.60

4.35

**82.25

0.9940

الرابط sites.google.com

الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
األدائي مللف اإلنجاز
ِّ

** دال إحصائ ًيا عند مستوى ()0.01 ≤ 
يت َِّضح من اجلدول السابق ما ييل:


وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني
ِّ
والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

اإللكرتوين،
األدائي لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِّ

متوسط
ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك لصالح ِّ

متوسط درجات ع ِّينة الدراسة (املجموعة
درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت؛ أي :إن ِّ

التجريبية) يف التطبيق البعدي جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي
األدائي لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
اجلانب
ِّ
ِّ

القبيل.
 أعىل بداللة إحصائية من نظائرها يف التطبيقِّ


تشري قيم مربع إيتا التي بلغت،)0.9977( ،)0.9905( ،)0.9996( ،)0.9997( :

ِ
معايري ( ))QMله حجم تأثري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
( )0.9990إىل أن (تصميم َّ
كبري جدًّ ا يف تنمية املهارات الرئيسة( :الدخول إىل موقع تصميم االختبار اإللكرتوين ،ال َبدء
ٌ
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بإنشاء اختبار إلكرتوين ،إضافة الطالبات ،نرش االختبار) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة

األدائي لالختبارات اإللكرتونية عىل الرتتيب ،يف التطبيق البعدي ،لدى ع ِّينة
اجلانب
ِّ
ِ
معايري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
الدراسة .كام تشري قيم مربع إيتا ً
ِّ
أيضا إىل أن (تصميم َّ

يفرس ما نسبتُه )%99.90 ،%99.77 ،%99.05 ،%99.96 ،% 99.97( :من
(ِّ ))QM
التباين يف درجات املهارات الرئيسة( :الدخول إىل موقع تصميم االختبار اإللكرتوين ،ال َبدء
بإنشاء اختبار إلكرتوين ،إضافة الطالبات ،نرش االختبار) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة

فرس
اجلانب
األدائي لالختبارات اإللكرتونية عىل الرتتيب ،وهي كمية كبرية جدًّ ا من التباين املُْ َّ
ِّ
ِ
معايري ( ،))QMلدى ع ِّينة الدراسة من
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
بواسطة (تصميم َّ
طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.



وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني
ِّ
والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

اإللكرتوين،
األدائي لالستبانة اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِّ

متوسط
ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك لصالح ِّ
متوسط درجات ع ِّينة الدراسة (املجموعة
درجات التطبيق
ِّ
البعدي يف مجيع احلاالت؛ أي :إن ِّ
البعدي جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة
التجريبية) يف التطبيق
ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي -
األدائي لالستبانة اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
اجلانب
ِّ
ِّ

القبيل.
أعىل بداللة إحصائية من نظائرها يف التطبيق
ِّ


تشري قيم مربع إيتا التي بلغت،)0.9998( ،)0.9824( ،)0.9848( ،)0.9861( :

ِ
معايري ( ))QMله حجم تأثري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
( )0.9921إىل أن (تصميم َّ
كبري جدًّ ا يف تنمية املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء االستبانة ،نرش
ٌ

األدائي
االستبانة ،معايري خاصة باالستبانة) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

لالستبانة اإللكرتونية عىل الرتتيب ،يف التطبيق البعدي ،لدى ع ِّينة الدراسة .كام تشري قيم مربع
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ِ
يفرس ما نسبتُه:
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
إيتا ً
ِّ
معايري (ِّ ))QM
أيضا إىل أن (تصميم َّ

( )%99.21 ،%99.98 ،%98.24 ،%98.48 ،% 98.61من التباين يف درجات

املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء االستبانة ،نرش االستبانة ،معايري

األدائي لالستبانة اإللكرتونية
خاصة باالستبانة) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي
مقرر للتقويم
ِّ
فرس بواسطة (تصميم َّ
عىل الرتتيب ،وهي كمية كبرية جدًّ ا من التباين املُْ َّ

ِ
معايري ( ،))QMلدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
يف ضوء



وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني
ِّ
والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك
ِّ
متوسط درجات ع ِّينة
متوسط درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت؛ أي :إن
لصالح
ِّ
ِّ

الدراسة (املجموعة التجريبية) يف التطبيق البعدي جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية

اإللكرتوين ،ملقرر
األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم
لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِّ
القبيل.
التقويم الرتبوي  -أعىل بداللة إحصائية من نظائرها يف التطبيق
ِّ



تشري قيم مربع إيتا التي بلغت،)0.9974( ،)0.9662( ،)0.9973( ،)0.9909( :

ِ
معايري ( ))QMله حجم تأثري
لرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم ا
ِّ
( )0.9940إىل أن (تصميم َّ
كبري جدًّ ا يف تنمية املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء ملف اإلنجاز

املكونات األساسية مللف اإلنجاز ،نرش ملف اإلنجاز) ،والدرجة الكلية لبطاقة
اإللكرتوينِّ ،

األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين عىل الرتتيب ،يف التطبيق البعدي ،لدى
مالحظة اجلانب
ِّ
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ع ِّينة الدراسة .كام تشري قيم مربع إيتا ً
ِّ
أيضا إىل أن (تصميم َّ

ِ
يفرس ما نسبتُه،%0.9974 ،%0.9662 ،%0.9973 ،%0.9909( :
معايري (ِّ ))QM

 )%0.9940من التباين يف درجات املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء
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املكونات األساسية مللف اإلنجاز ،نرش ملف اإلنجاز) ،والدرجة
ملف اإلنجاز اإللكرتوينِّ ،

األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين عىل الرتتيب ،وهي كمية
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِ
معايري (،))QM
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
فرس بواسطة (تصميم َّ
كبرية جدًّ ا من التباين املُْ َّ

لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

وتوضح األشكال اآلتية متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة (املجموعة التجريبية) يف التطبيقني

اإللكرتوين ملقرر التقويم
األدائي ملهارات التقويم
القبيل والبعدي لبطاقات املالحظة الثالث للجانب
ِّ
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود:
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
الرتبوي لدى
ُ ُ
األدائي
شكل يوضح متوسطا درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي للدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
لالختبارات اإللكرتونية ملقرر التقويم الرتبوي لدى
ُ ُ
186.33
200.00
100.00

0.00

0.00
قبلي

بعدي

األدائي
شكل يوضح متوسطا درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي للدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
لالستبانة اإللكرتونية ملقرر التقويم الرتبوي لدى
ُ ُ
75.48
100.00
50.00

1.36

0.00
قبلي

بعدي
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األدائي
شكل يوضح متوسطا درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف التطبيقني القبيل والبعدي للدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
مللف اإلنجاز ملقرر التقويم الرتبوي لدى
ُ ُ
57.60

60.00
40.00
20.00

0.43

0.00
بعدي

قبلي

متوس َط ْي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني:
جدول يوضح نسبة الكسب املعدلة لـ بالك عند دراسة الفرق بني ِّ

اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات
األدائي ،ملهارات التقويم
والبعدي ،لبطاقات املالحظة للجانب
القبيل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كلية الرتبية بجامعة امللك سعود (ن= )42

نسبة الكسب املعدلة

التطبيق

التطبيق

الدرجة

العظمي

لا بالك

8.98

9

2.00

90

1.97
1.90

م

املهاارات

1

الدخول إىل موقع تصميم االختبار اإللكرتوين

0.00

2

البدء بإنشاء اختبار الكرتوين

0.00

88.79

3

إضافة الطالبات

0.00

14.24

15

4

نرش االختبار

0.00

74.33

78

1.91

0.00

186.33

192

1.94

الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب الرابط

0.64

14.98

15

1.95

2

انشاء االستبانة

0.48

39.76

42

1.88

3

نرش االستبانة

0.24

8.74

9

1.91

4

معايري خاصة باالستبانة

0.00

11.98

12

2.00

1.36

75.48

78

1.92

https://www.classmarker.com

األدائي لالختبارات
الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
اإللكَّتونية

1

http://docs.google.com

األدائي لالستبانة
الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
اإللكَّتونية

القبيل

البعدي
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نسبة الكسب املعدلة

التطبيق

التطبيق

الدرجة

العظمي

لا بالك

9.00

9

1.95

30

1.93
1.85

م

املهاارات

1

الدخول إىل تطبيقات جوجل عَب الرابط

0.43

2

إنشاء ملف اإلنجاز اإللكرتوين

0.00

29.00

3

املكونات األساسية مللف اإلنجاز

0.00

16.62

18

4

نرش ملف اإلنجاز

0.00

2.98

3

1.99

0.43

57.60

60

1.91

http://sites.google.com

األدائي مللف
الدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
اإلنجاز

القبيل

البعدي

** دال إحصائ ًيا عند مستوى ()0.01 ≤ 
يتَّضح من اجلدول السابق ما ييل:


أن قيم نسبة الكسب املعدلة لـ بالك يف حالة املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة

األدائي لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي  -امتدَّ ت من ( )1.90إىل ( ،)2وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي اقرتحها بالك

ِ
معايري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

األدائي
( ))QMف َّعال يف تنمية املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى ع ِّينة
الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.



أن قيم نسبة الكسب املعدَّ لة لـ عزت يف حالة املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة
األدائي لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي  -امتدَّ ت من ( )2.90إىل ( ،)3وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي اقرتحها عزت
ِ
معايري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

األدائي
( ))QMف َّعال يف تنمية املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى ع ِّينة
الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
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أن قيم نسبة الكسب املعدلة لـ بالك يف حالة املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة

األدائي لالستبانة اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي  -امتدَّ ت من ( )1.88إىل ( ،)2وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي اقرتحها بالك

ِ
معايري
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

األدائي
( ))QMف َّعال يف تنمية املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

لالستبانة اإللكرتونية ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى ع ِّينة
الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.



أن قيم نسبة الكسب املعدَّ لة لـ بالك يف حالة املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة
األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي  -امتدَّ ت من ( )1.85إىل ( ،)1.99وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي اقرتحها

الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
بالك للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

ِ
معايري ( ))QMف َّعال يف تنمية املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى
ِّ
ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.



أن قيم نسبة الكسب املعدلة لـ عزت يف حالة املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة

األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم
مالحظة اجلانب
ِّ

الرتبوي  -امتدَّ ت من ( )2.85إىل ( ،)2.99وهي قيم أكَب من القيمة ( )1.2التي اقرتحها
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
عزت للحكم عىل فاعلية الَبنامج؛ مما يشري إىل أن (تصميم َّ

ِ
معايري ( ))QMف َّعال يف تنمية املهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى
ِّ

ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
ومن إمجايل نتائج الفرض الثاين يت َِّضح ما ييل:
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-

وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى (  )0.01 ≤بني
ِّ
والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

اإللكرتوين،
األدائي لالختبارات اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِّ

ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك لصالح متو ِّسط

درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.

-

ِ
كبري جدًّ ا يف تنمية
مقرر للتقويم
ِّ
أن (تصميم َّ
الرتبوي يف ضوء معايري ( ))QMله حجم تأثري ٌ

املهارات الرئيسة( :الدخول إىل موقع تصميم االختبار اإللكرتوين ،ال َبدء بإنشاء اختبار

األدائي
إلكرتوين ،إضافة الطالبات ،نرش االختبار) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
لالختبارات اإللكرتونية.

-

وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى (  )0.01 ≤بني
ِّ
والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

اإللكرتوين،
األدائي لالستبانة اإللكرتونية ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
ِّ

متوسط
ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك لصالح ِّ
درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.

-

ِ
كبري جدًّ ا يف تنمية
مقرر للتقويم
ِّ
أن (تصميم َّ
الرتبوي يف ضوء معايري ( ))QMله حجم تأثري ٌ
املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء االستبانة ،نرش االستبانة ،معايري

-

األدائي لالستبانة اإللكرتونية.
خاصة باالستبانة) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

وجود فرق ٍّ
متوس َط ْي درجات ع ِّينة الدراسة
دال إحصائ ًّيا عند مستوى (  )0.01 ≤بني
ِّ

والبعدي ،جلميع املهارات الرئيسة ،والدرجة
القبيل
(املجموعة التجريبية) يف التطبيقني:
ِّ
ِّ

األدائي مللف اإلنجاز اإللكرتوين ،ملهارات التقويم
الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
اإللكرتوين ،ملقرر التقويم الرتبوي ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود ،وذلك
ِّ

متوسط درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.
لصالح ِّ
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-

ُ ٍ
ِ
كبري جدًّ ا يف تنمية
معايري ( ))QMله
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
أن (تصميم َّ
حجم تأثري ٌ
املكونات
املهارات الرئيسة( :الدخول إىل تطبيقات جوجل ،إنشاء ملف اإلنجاز اإللكرتوينِّ ،

األدائي
األساسية مللف اإلنجاز ،نرش ملف اإلنجاز) ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

مللف اإلنجاز اإللكرتوين.
-

ِ
األدائي
معايري ( )QMيف تنمية اجلانب
الرتبوي يف ضوء
مقرر للتقويم
ِّ
ِّ
فعالية تصميم َّ

األدائي لالختبار اإللكرتوين،
للمهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

واالستبانة اإللكرتونية ،وملف اإلنجاز اإللكرتوين لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية
الرتبية بجامعة امللك سعود.

-

ِ
األدائي
معايري ( )QMيف تنمية اجلانب
الرتبوي يف ضوء
مقرر التقويم
ِّ
ِّ
فعالية تصميم َّ
األدائي لالستبانة اإللكرتونية،
للمهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ

-

لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

ِ
األدائي
معايري ( )QMيف تنمية اجلانب
الرتبوي يف ضوء
مقرر التقويم
ِّ
ِّ
فعالية تصميم َّ
األدائي مللف اإلنجاز
للمهارات الرئيسة ،والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اجلانب
ِّ
اإللكرتوين ،لدى ع ِّينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثالث :ب َّينت النتائج املستخ َلصة فعالي َة املقرر املقرتح للتقويم الرتبوي َو ْف َق معايري

كوالتي ماترز ( ) QMيف تنمية مهارات التقويم اإللكرتوين يف اجلوانب األدائية ،لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة
ِ
التوصل إليها إىل بعض األمور التي تعرضها الباحثة بالتفصيل:
عزو هذه النتيجة التي تم
ُّ
امللك سعود .ويمكن ُ

املصممة يف ضوء معايري كوالتي ماترز ساعدت بشكل ف َّعال يف تنمية املهارات األدائية
املقررات اإللكرتونية
َّ

بأكثر من
لـــ (االختبارات اإللكرتونية ،وملف اإلنجاز اإللكرتوين ،واالستبانة اإللكرتونية)؛ فالطالبة تتع َّلم
َ
ِ
ِ
خطوات تصميم كل أداة ،كام و َّفرت مقاطع
وضحت فيها
تنم َي
مهاراهتا؛ فملفات املحارضة َّ
طريقة؛ مما يساعدها أن ِّ
ِ
ِ
أكثر من مرة َو ْف َق قدراهتا وتع ُّلمها ،كام يتم تع ُّلم
فيديو تتع َّلم منها الطالبة اخلطوات بالتفصيل ،ويمكن هلا أن تعيدها َ
التصميم يف القاعة خطوة بخطوة مع أستاذة املقرر .مجيع هذه األساليب ساعدت عىل ارتفاع درجة التطبيق البعدي
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هامت األدائية للمهارات ساعد عىل تنمية املهارات األدائية للتقويم
يف مجيع املهارات .كام أن تدعيم املحتوى باملَْ َّ
اإللكرتوين ،وهذا ما أثبتته دراسة رشوان (2016م).

اختارت الباحثة يف تصميم االختبارات اإللكرتونية موقع كالس ماركر  ،Class Markerوهو برنامج َيد َعم
وسهل االستخدام ،ويمكِن من خالله أن تتع َّلم الطالبة التصميم بكل يرس وسهوله .أما تصميم ملف
اللغة العربيةَّ ،

اإلنجاز اإللكرتوين ،واالستبانات اإللكرتونية ،فتم اعتامد تطبيقات جوجل التي امتازت بالسهولة ،ودعمها ل ُّلغة

العربية.

وا َّت َفقت هذه النتيجة مع كل من :حنان الزين (2017م) ،وفرج اهلل (2017م) يف تنمية مهارات تصميم
االختبارات اإللكرتونية .ومع البسيوين (2016م) يف تنمية مهارات ملف اإلنجاز اإللكرتوين.

توصلت إليها الدراسة:
أبرز النتائج التي َّ
-

وجود فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01 ≤ بني متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف
اإللكرتوين
املعريف ملهارات التقويم
التحصييل للجانب
التطبيقني القبيل والبعدي لالختبار
ِّ
ِّ
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود ،وذلك لصالح متوسط
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
ملقرر التقويم الرتبوي لدى
ُ ُ
درجات التطبيق البعدي.

-

وجود فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى (  )0.01 ≤بني متوسطي درجات ع ِّينة الدِّ راسة يف

التطبيقني القبيل والبعدي جلميع املهارات الرئيسة والدرجة الكلية لبطاقات مالحظة اجلانب

األدائي (االختبارات اإللكرتونية ،االستبانة اإللكرتونية ،ملف االنجاز اإللكرتوين) ملهارات
ِّ
بجامعة امللك سع ٍ
ِ
ِ
ود،
طالبات ك ِّل َّي ِة الرتبية
اإللكرتوين ملقرر التقويم الرتبوي لدى
التقويم
ُ ُ
ِّ
-

وذلك لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.
الرت َب ِو ِّي يف َض ْو ِء َم َعايِ ِري  Quality Mattersيف تنمية
فاعلية ال
قر ٍر التقويم َّ ْ
تصميم املقرتح مل َّ
ُ
مهارات التقويم اإللكرتوين لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك سعود.
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توصيات الدراسة:

يف ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة ،تورد الباحثة عد ًدا من التوصيات ،وهي:
 .1تصميم مقررات كلية الرتبية َو ْف َق معايري كوالتي ماترز (.)Quality Matters

 .2تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل تصميم مقررات إلكرتونية َو ْف َق معايري ).(Q M

 .3تدريب املع ِّلامت أثناء اخلدمة عىل مهارات التقويم اإللكرتوين.

 .4االهتامم بتنمية مهارات التقويم اإللكرتوين لدى طالبات كلية الرتبية.

 .5نرش ثقافة استخدام مهارات التقويم اإللكرتوين بني أعضاء هيئة التدريس.

مقَّتحات الدراسة:

متغريات أخرى؛ مثل( :الكفايات الالزمة للتقويم ،أو
 .1دراسة فاعلية املقرر املقرتح يف تنمية ِّ
تنمية مهارات التفكري).

 .2فاعلية برنامج تدريبي َو ْف َق معايري )(QMلتنمية مهارات التقويم اإللكرتوين لدى مع ِّلامت
املرحلة الثانوية.

ومعوقات تطبيقه.
 .3دراسة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس والطالبات حول املقرر املقرتح
ِّ

 .4دراسة تصميم مقررات أخرى يف كلية الرتبية َو ْف َق معايري ) (Q Mوفعاليتها يف التحصيل
الدرايس.
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املراجع العربية:

 .1أبو خطوة ،السيد عبد املوىل2011( .م) .معايري ضامن اجلودة يف تصميم املقررات اإللكرتونية

وإنتاجها .املؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،الرياض 20-18 ،ربيع

األول2011 ،م.

 .2أبو خطوة ،السيد عبد املوىل2013( .م) .أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول
االفرتاضية يف تنمية مهارات التقويم اإللكرتوين واالجتاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء

هيئة التدريس .جملة عجامن للدراسات والبحوث ،مج  ،13ع ( ،)1ص .39-1

 .3أمحد ،هالة إبراهيم وسعيد ،فيصل حممد2014 (.م) .تقويم املقررات اإللكرتونية بجامعة
السودان املفتوحة يف ضوء معايري جودة املقررات اإللكرتونية .املجلة الفلسطينية للتعليم

املفتوح ،مج  ،4ع ( ،)8ص .126-87

نرشها-
تصميمها-
 .4إسامعيل ،الغريب زاهر2009( .م) .املقررات اإللكرتونية
ُ
ُ
إنتاجهاُ -
تقويمها .القاهرة :عامل الكتب.
تطبي ُقها-
ُ

 .5األصقة ،حصة حممد؛ الدوالت ،عدنان سامل2016(.م) .درجة استخدام معلامت املرحلة
املتوسطة ألساليب التقويم البديلة يف تدريس العلوم يف منطقة القصيم يف اململكة العربية

السعودية .جملة العلوم الرتبوية ،مج،43ع.1

 .6بسيوين ،رفعت2016(.م).فاعلية بعض أدوات التقويم اإللكرتوين يف تطوير أداء معلمي
احلاسب اآليل باملرحل اإلعدادية ،املجلة العربية للعلوم والنرش،مج،2ع،7ص ص.92-55

 .7بصفر ،خدجية عبداهلل وخليل ،عزة عبدالنبي إبراهيم2010( .م) .التقويم الرتبوي بني الواقع
واملأمول يف مؤسسات التعليم العايل النوعي .ورقة مقدمة إىل املؤمتر السنوي (العريب

اخلامس-الدويل الثاين) االجتاهات احلديثة يف تطوير األداء املؤسيس واألكاديمي يف

مؤسسات التعليم العايل النوعي يف مْص والعامل العريب ،كلية الرتبية النوعية باملنصورة-14 ،

 15أبريل2010 ،م.
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 .8حسن ،حميي الدين2011( .م) .تطوير أساليب تقويم الطالب بكليات الرتبية وفق ًا لنموذج
تقويم األداء :رؤية مستقبلية .جملة أفاق تربوية ،كلية الرتبية ،ع ،1ص ص .224-179

 .9خليل ،حنان حسن2017( .م) .التقويم اإللكرتوين .ط .1عامن :دار املسرية.

 .10داود ،سليامن محودة2018( .م) .فاعلية مقرر إلكرتوين ملهارات االتصال وفق معايري جودة
التعليم اإللكرتوين يف التحصيل الدرايس واالجتاه نحو املقرر لدى طالب كلية الرشيعة

بجامعة القصيم .املجلة الدولية لألبحاث الرتبوية .مج.42ع .1ص ص .34-1

 .11دغمش ،هالة عادل2014( .م) .فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف

اإلنجاز اإللكرتوين واالجتاه نحوه لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة .رسالة

ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

 .12رشوان ،شادي حممد2016( .م) .تصميم بيئة تعلم شخصية لتنمية مهارات تصميم وإنتاج

أدوات التقويم اإللكرتوين لدى معلمي احلاسب اآليل باملرحلة اإلعدادية .رسالة ماجستري

غري منشورة ،جامعة كفر الشيخ ،حمافظة كفر الشيخ مْص.

 .13الروييل ،مشعل مونس2016( .م) .مهارات بناء االختبارات التحصيلية لدى الطالب املعلمني
باململكة العربية :دراسة حتليلية تشخيصية من وجهة نظرهم واملختصني .جملة كلية الرتبية.

جامعة األزهر.

 .14زين الدين ،حممد حممود2011( .م) .كفايات التعليم اإللكرتوين .ط .2الرياض :مكتبة امللك
فهد الوطنية.

 .15الزين ،حنان أسعد2017( .م) .فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات تصميم وانتاج أدوات
التقييم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس ومدى رضاهن عنه .جملة اجلامعة اإلسالمية

للدراسات الرتبوية والنفسية .مج.25ع( .)3ص ص.45-21

 .16السجيني ،وليد وخليل ،حنان2017( .م) .تصميم املناهج واملقررات اإللكرتونية عَب شبكة
الويب .عامن :دار امليرسة.
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 .17سحتوت ،إيامن حممد2014( .م) .تصميم وإنتاج مصادر التعلم اإللكرتونية .الرياض :مكتبة
الرشد.

 .18السعدوي ،عبداهلل صالح2016( .م) .دراسة تقويمية ملقررات التقويم الرتبوي يف كليات الرتبية
يف ضوء املعايري الوطنية للمعلمني باململكة العربية السعودية .اجلمعية السعودية للعلوم

الرتبوية والنفسية ،جامعة امللك سعود ،ع ( ،)5ص.22-1

 .19السعودي ،خالد والثوابية ،أمحد .)2016( .معوقات تطبيق اسرتاتيجيات التقويم الواقعي
وأدواته من وجهة نظر معلمي الرتبية االسالمية يف حمافظة الطفلية .جملة العلوم الرتبوية.

مح.43ع ( .)1ص.280-265

 .20شحاته،حسن؛والنجار،زينب.)2003(.معجم

والنفسية.ط.1القاهرة،الدار املْصية اللبنانية.

املصطلحات

العربية

 .21الصالح ،بدر عبداهلل .)2005( .التصميم التعليمي وتطبيقه يف تصميم التعليم اإللكرتوين عن
مسرتجع

بعد.

من:

http://faculty.ksu.edu.sa/6544/Pages/Published_Papers.aspx

 .22الطاهر ،رشيدة السيد وعطية ،عبد البديع2012(.م) .جودة التعليم اإللكرتونية رؤية معارصة.
القاهرة :دار اجلامعة جلديدة للنرش.

 .23العبايس ،حممد .)2011( .فاعلية برنامج الكرتوين قائم عىل الويب لتنمية مهارات تصميم
وانتاج بعض أدوات التقويم اإللكرتوين لدى طالب كلية العلوم االجتامعية .جملة كلية

العلوم االجتامعية باملنصورة .ع .75مج .1ص.463-436

 .24عبدالعاطي ،حسن عبدالباتع .)2015(.أنامط دعم األداء وقياس أثرها يف إكساب أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الطائف مهارات التقويم اإللكرتوين باستخدام منظومة إدارة التعلم

"بالكبورد" واجتاهاهتم نحوها ،جملة العلوم الرتبوية،ع ،4ص.350-231
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 .25فرج اهلل ،وليد حممد2017( .م) .فاعلية برنامج تدريبي مقرتح باستخدام املوديوالت التعليمية
يف تنمية مهارات التقييم اإللكرتوين واالجتاه نحو لدى الطالب املعلمني ختصص دراسات

اجتامعية .املجلة الرتبوية .ج .47ص .45-1

 .26القحطاين ،حممد بن عايض؛ البييش ،عامر بن مرتك .)2017( .فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل
التعلم املدمج يف تنمية مهارات تصميم املقررات اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس

بجامعة امللك خالد يف ضوء معايري الكوالتي ماترز (.)Standard Rubric Matters Quality
جملة البحث العلمي يف الرتبية مْص .ع ( .)18ج .2ص ص.502-445

 .27اللقاين ،أمحد حسني واجلمل ،عيل أمحد.)2013(.معجم املصطلحات العربية املعرفة يف املناهج
وطرق التدريس.ط،3القاهرة:عامل الكتب

 .28مبارز ،منال وفخري ،أمحد2013( .م) .التعليم اإللكرتوين (مفهومه -بيئاته -مقرراته-
تقويمه -تطبيقاته املتقدمة) .الرياض :دار الزهراء.

 .29مصطفى ،أكرم فتحي2015(.م).تطوير نموذج للتصميم التحفيزي للمقرر املقلوب وأثره عىل

نواتج التعلم ومستوى جتهيز املعلومات وتقبل مستحدثات التكنولوجيا املساندة لذوي
االحتياجات اخلاصة ،املؤمتر الدويل الرابع للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،اململكة

العربية السعودية ،ص ص.48-1

 .30املؤمتر الدويل األول للقياس والتقويم2012( .م).معايري القبول يف مؤسسات التعليم العايل،
اململكة العربية السعودية ،الفرتة من  4-2ديسمَب.

 .31املؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد2011( .م).تعلم فريد جليل جديد،
الرياض -فندق الفيصلية 24-21،فَباير.

 .32املؤمتر الدويل لتقويم التعليم2018( .م) .مهارات املستقبل تنميتها وتقويمها .الرياض 28-26
ربيع األول.
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 .33املؤمتر العلمي احلادي عرش للجمعية املْصية لتكنولوجيا التعليم2008(.م) .تكنولوجيا التعليم
اإللكرتوين وحتديات التطوير الرتبوي يف الوطن العريب ،يف الفرتة من 27 -26مارس.

 .34املؤمتر العلمي الرابع عرش للجمعية املْصية لتكنولوجيا التعليم2014( .م) .تكنولوجيا التعليم
اإللكرتوين والتدريب اإللكرتوين ،اجلمعية املْصية لتكنولوجيا التعليم ،ص .363 -364

 .35النمري ،حنان رسحان2013( .م) .واقع استخدام ملف اإلنجاز البورتفليو يف تقويم أداء
معلامت اللغة العربية يف العاصمة املقدسة ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،البحرين ،ع،2

ص.526-487

 .36هاشم ،كامل واخلليفة ،حسن2017( .م) .التقويم الرتبوي مفهومه ،أساليبه ،جماالته ،توجهاته
احلديثة .ط ،6الرياض :مكتبة الرشد.

 .37يوسف ،يرسية وسامل ،هيام2011(.م -أبريل) .تصميم مقرر إلكرتوين وأثره عىل تنمية بعض

املهارات احلياتية لدى طالب االقتصاد املنزيل واجتاهاهتم نحو املقررات اإللكرتونية .ورقة
مقدمة إىل املؤمتر العلمي السنوي العريب السادس-الدويل الثالث تطوير برامج التعليم العايل
النوعي يف مْص والوطن العريب يف ضوء متطلبات عْص املعرفة 14-13 ،أبريل2011 ،م.
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