
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكرتوني التعليم إدارة يف اجلىدة معبيري تطبيق مدي
 هيئت وأعضبء القيبداث نظر وجهه من سعىد امللك جببمعت

 التدريس
 *منال بنت محمد عبدالعزيز آل عثمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعود الممك جامعة*



592016
 

2 

 اإللكرتوني التعليم إدارة يف اجلىدة معبيري تطبيق مدي
 هيئت وأعضبء القيبداث نظر وجهه نم سعىد امللك جببمعت

 التدريس
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تطبيق معايير الجودة في _ ممخصال

إدارة التعميم اإللكتروني بجامعة الممك سعود من وجيو نظر القيادات 
كما قامت الدراسة ببناء معايير  ين,والمحاضر أعضاء ىيئة التدريس 

بيدف االرتقاء ببرامج والخطط التعميمية جودة إدارة التعميم اإللكتروني 
لمتعميم اإللكتروني لضمان جودتيا وكفاءة مخرجاتيا. استخدمت 
الدراسة المنيج الوصفي وتم قياس مستوى تطبيق جودة إدارة التعميم 
اإللكتروني في جامعة الممك سعود بواسطة استبيان إلكتروني, وزعت 

لكتروني ومن خالل نظام االستمارة إلكترونيًا من خالل البريد اإل
من وكيل  الموافقةتواصل بجامعة الممك سعود بعد الحصول عمى 

الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى جميع منسوبي الجامعة, 
( عضوًا ثم 355وأجاب عمى االستبيان اإللكتروني ) 5084وعددىم 

حممت نتائج الدراسة بواسطة المتوسطات الحسابية الموزونة 
 االستبيانالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية. وتم ترتيب أبعاد وا

ترتيبًا تنازليًا بناًء عمى النسبة المئوية والمتوسط الحسابي حيث حققت 
أعمى درجة لتطبيق معايير الجودة في التعميم اإللكتروني لبعد جودة 

اإلعداد اإلمكانات المادية في إدارة التعميم اإللكتروني, تالىا بعد جودة 
والتخطيط, فبعد جودة الدعم والتواصل, ومن ثم بعد جودة القوى 
البشرية, وبعد ذلك بعد جودة التدريب عمى التعميم اإللكتروني ومن ثم 
تالىا جودة التصميم التعميمي ومن ثم جودة تطوير, ومن ثم التقويم, 
 إدارة التعمم اإللكتروني وكان أدنى المتوسطات الحسابية لبعد جودة

 .اقتصاديات في إدارة التعميم اإللكتروني
: معايير الجودة, التعميم اإللكتروني, إدارة التعميم الكممات المفتاحية

 .اإللكتروني
 المقدمة. 1

تطبيق معايير  عمىتجبرنا تحديات القرن الحادي والعشرون      
جودة إدارة التعميم اإللكتروني من أجل تحسين جودة التعميم 

ديثو وىو ىدفًا ذا طابع استراتيجي. وذلك باعتبار ونوعيتو وتح

ان الجودة ىي درجة اجادة المؤسسات التعميمية في قياميا 
 اليادفةبالدور المناط بيا ومدى تحقيقيا لمعايير ضمان الجودة 

 .إلى تحقيق احتياجات الطالب وسوق العمل وتطمعات المجتمع
يم اإللكتروني ومن المعايير التي ساىمت في جودة التعم      

بشكل عام المعايير المتمثمة في: االستراتيجية والتخطيط واإلدارة 
من إدخال التكنولوجيا الحديثة واالىتمام  تتضمنوالتعميمية وما 

بالبنية التحية وتخصيص الموارد التعميمية الالزمة لذلك. ومن 
جية ثانية تطوير المناىج اإللكترونية من خالل إنشاء مراكز 

والقدوة وتحسين مضمون محتويات المنيج وتأىيل  التميز
وتدريب المعممين مع مراعاة المبادئ التربوية المتينة ومتابعة 

بطرق التفاعل والتوصيل. وثالثيما  واالىتمامالجديد في المنيج 
االستخدام الفعال لميارات التدريسية وتتضمن استخدام طرق 

قشة والتحميل. ومن تدريس مختمفة مع التركيز عمى ميارات المنا
جية رابعة تطوير ميارات الطالب لمتعميم اإللكتروني ويتحقق 

عمى  وقدرتوذلك من خالل التركيز عمى كل ميو مفيد وذا قيمو 
الربط بين المعمومات وتنظيم المحتوى وربطة بالواقع. وأخير 
األثر الراجع والتقويم لمتعميم اإللكتروني لمتأكد من عمل النظام 

  [1].ويتم إجراء التعديالت الالزمة وفقًا لنتائج التقويم بشكل جيد
بينما تركز معايير جودة التعميم اإللكتروني من الجانب      

اإلداري عمى معيار إدارة اختيار تكنولوجيا التعميم اإللكتروني 
وييتم باإلشراف عمى قواعد اختيار تكنولوجيا التعميم والتأكد من 

االحتياجات التنظيمية التعميمية وطريقة االختيارات التي تقابل 
استخداميا في الوقت والمكان المالئمين. أما معيار جودة إدارة 
تصميم وتطوير تكنولوجيا التعميم فييتم باإلشراف والتأكيد عمى 
تكامل اإلداء وأدوات تكنولوجيا التعميم في وثيقة التصميم التي 
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ة إدارة تطبيق تحققيا المؤسسة التعميمة, وييتم معيار جود
وتدعيم وتقييم المصادر التكنولوجية باإلشراف عمى التوظيف 
والحفاظ عمى تعمم التكنولوجيا والتأكد من موافقة النظام 
لمواصفات المؤسسة ومعرفة االحتياجات التدريبية لمطالب 

 ].2] وأعضاء ىيئة التدريس والمدربين واإلدارة
[ مقترحًا 3يونج ]وضمن ىذا اإلطار قدمت دراسة دافي      

لضمان جودة التعميم العالي المفتوح في ضوء استطالع لعينة 
من أعضاء ىيئات التدريس في ثمان مؤسسات لمتعميم العالي 
المفتوح في ىونج كونج, بّين أنو من الضروري اعتماد خمسة 
وعشرين دلياًل إرشاديًا, تم إعدادىا من قبل مؤسسة سياسية 

لتقييم, والتي صنفيا إلى سبعة عناصر لمتعميم؛ لضمان نوعية ا
, طرق التدريس أو المقرراترئيسة وىي الدعم المؤسسي, تطور 

التعميم, تعميمات المقرر, مساندة الطالب, مساندة أعضاء ىيئة 
 .التدريس, التقييم والتقويم

[ فقد صممت أداة مكونة من 4أما دراسة مور وفوني ]     
رات التعميم اإللكترونية مقر يم جودة ثمانية عشر مجااًل رئيسًا لتقي

المتوفرة عمى شبكة اإلنترنت, وتم وضع ىذه المجاالت ضمن 
(, وتمثمت ىذه المجاالت في 4 -1مقياس متدرج رباعي )من 

تحديد المتطمبات السابقة, وتحديد المتطمبات التكنولوجية, 
وتحديد األىداف والنتائج, وتحديد األنشطة التي تدعم عممية 

وتنويع األدوات المساعدة في عممية  م, وتحديد التقييم,التعم
التفاعل والتواصل, وتحديد المادة التعميمية لممساق, وتحديد 
الوسائل الداعمة لتعمم المتعممين, وتزويد المتعممين بتغذية راجعة 
بصورة مستمرة وبوقت مناسب, والعرض أو التمرير المناسب, 

ل أداة المناقشة أو وتوقعات مشاركات المتعممين من خال
المحادثة, وتزويد المتعممين بدرجات تعبر عن مدى تقدميم في 
التعمم الذاتي, وعرض محتوى المقرر, وتوفر القدرة عمى التنقل 
في المقرر بشكل منطقي, وعرض المقرر بشكل جيد, 
واالستخدام األمثل لموسائط المتعددة, وتحديد وقت كساعات 

مكانية مكتبية لمقاء المتعممين إ لكترونيًا أو لتطوير المقرر, وا 
 .إعادة استخدام البرنامج

[ ثالثة وعشرين معيارًا 5في حين حدد األغا وأبو ىاشم ]     
لتقييم جودة المناىج اإللكترونية, وىي كثافة التفاعل بين 
المستخدم والبرنامج, ودرجة االنغماس الذي يقدمو البرنامج, 

توفر عدد الميارات التي يستيدفيا وكثافة التدريبات وتنوعيا, و 
البرنامج, وكيفية تقديم الميارات, ودقة ووضوح اإلرشادات 
المقدمة لمدارس في كل درس وتدريب, وقدرة المستخدم عمى 
التحرك داخل البرنامج, ومدى ما يقدمو البرنامج من تعزيز 
اإلجابات الصحيحة, وتقديم البرنامج تقرير عن أداء المستخدم, 

مولية البرنامج لممستويات, ومطابقة التدريبات ومدى ش
والنصوص لألىداف المنشودة تعميميا, ونوع التعميم المقدم في 
البرنامج )موجو أو حر(, ومدى االستفادة من خواص الحاسوب, 
والتدرج في الطرح ومراعاة تقدم الدارس, ومدى توفر خدمات 

ة حل مثل )معجم, مترادفات, أضاد, ترجمة(, وتوفير خاصي
المشكالت, وقدرة البرنامج عمى توفير ظروف ومواقف تعميمية 
تساعد المستخدم عمى التعمم, ومدى ربط المغة بالمشاىد 
واألعمال واألماكن واألشخاص, وسيولة االستخدام والتحرك 
داخل البرنامج, وصحة المحتوى, وأصالة المحتوى, وخمو 

 .رداتالبرنامج من التحيزات الثقافية, وتنمية المف
[ إلى معرفة 6وفي نفس اإلطار ىدفت الدراسة ندى ]     

مستوى الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني في جامعة القدس 
المفتوحة من وجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس وفحص 
المتغيرات الجنس والمؤىل العممي والكمية ومكان السكن في 

القدس المفتوحة  مستوى جودة إدارة التعميم اإللكتروني في جامعة
عضوًا اختير منيم عينة تتكون  721وتكون مجتمع الدراسة من 

في حيث الوصعضوًا واستخدمت الدراسة المنيج  105من 
فقرة وزعت عمى  63صممت االستبانة لجمع البيانات تضمن 

خمس مجاالت وضحت الدراسة أن أعمى المتوسطات كانت 
ال المتابعة يم اإللكتروني تالىا مجلمتعمعمى التدريب 

ية لمتعميم اإللكتروني فجال التدريس وتقويم الطمبة في واالستمرار 
التعميم اإللكتروني ومن ثم التخطيط لمتعميم اإللكتروني وكان 

 .أدنى المتوسطات عمى مجال توفير بيئة التعميم اإللكتروني
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[ فقد ىدفت إلى مدى مطابقة جودة 7أما دراسة النجيدي ]     
تروني )التربوية والفنية واإلدارية( في جامعة القدس التعميم اإللك

المفتوحة إلى المعايير العالمية لمجودة وتم استخدام المنيج 
مشرفًا ومشرفة في  84الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

جامعة القدس المفتوحة من الذين أشرفوا عمى بعض المقررات 
ودارسة من  دارساً  1554الجامعة اإللكترونية وعينة أخرى من 

الذين مارسوا التعميم اإللكتروني, ووزعت االستبانات اإللكترونية 
معيارًا موزعة  24عمى مجموعة مشرفي التعميم اإللكتروني يقيس 

عمى المجاالت التالية: )جودة المحتوى والتصميم التعميمي 
لممقررات التعميم اإللكتروني ومساندة المشرفين ومساندة الدارسين 

دمات اإلدارية المقدمة(, أما استبانة الدارسين فوزعت وجودة الخ
ضمن مجالين )جودة المحتوى وتصميم المقرر اإللكتروني 
ومساندة الدارسين ودعميم( وتوصمت الدراسة أن المعايير 
موجودة في المجاالت التربوية والفنية واإلدارية وأوصت الدراسة 

 .بإقرار معايير التعميم اإللكتروني ونشرىا
[ معايير الجودة في توظيف 8وحددت دراسة أبو خطوة ]      

أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني وحددت في سبعة 
مجاالت )منظومة التعميم اإللكتروني, تصميم مصادر التعميم 
اإللكتروني, انتاج مصادر التعميم اإللكتروني, تقويم التعميم 

إدارة التعميم  اإللكتروني, استخدام التعميم اإللكتروني,
اإللكتروني, أخالقيات التعميم اإللكتروني( وتضمن كل مجال 

معيارًا وعرضت المعايير  93مجموعة من المعايير وعددىا 
حت أىمية المعايير وترو عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس 

 .% مما دل عمى أىميتيا100-90بين 
 فقد قدمت ستة معايير Apostolakis [9] أما دراسة     

لمتعمم اإللكتروني توفر العديد من المزايا لحماية االستثمار في 
المعيار البيني: حيث  التعميم اإللكتروني, وتتمثل بشكل عام في:

يّمكن مقدمي الخدمات المتعددة لممحتوى اإللكتروني من نشره 
بسيولة لممستخدم في كثير من النظم, وتفادي مشاكل الترجمة, 

ومات, وتقديم حمول بوضوح وتفاعمية. واالتصال, وتبادل المعم
أما المعيار الثاني فيتمثل في إعادة االستخدام حيث يمكن 

عادة استخداميا بسرعة  تجميع وتفكيك المحتوى والكود, وا 
وسيولة, باإلضافة أن تركيب المحتوى يمكن تكيفو, واستخدامو 
في سياق غير الذي صمم فيو أصاًل. أما المعيار الثالث اإلداري 

ستطيع النظم إعطاء معمومات متتابعة حول المتعمم والمحتوى, ت
وتقديم لمحات عن المتعممين, والمستوى التعميمي, ومحتوى 

دارتو, ”التحدث بنفس المغة“ , فيكون من السيل إيجاده, وا 
وتجميعو بطريقة صحيحة. المعيار الرابع ىو إمكانية الوصول 

ي الوقت المناسب, فيمكن لممتعمم الوصول لممحتوى المناسب, ف
عمى الجياز المناسب, فيمكن تطوير مخازن المحتوى؛ لتكن 
متاحة لممبتدئين والمحترفين, من خالل استخدام تطبيقات تعتمد 
عمى معايير مشتركة. أما المعيار الخامس يمثل قوة التحمل يتم 
إنتاج المحتوى مرة واحدة, ونقمو مرات عديدة في نظم مختمفة 

عيار السادس ييتم بالتطوير فيمكن التوسع في والم بجيد قميل.
تعميم التكنولوجيات؛ لخدمة أىداف التعميم, والمنظمات التعميمية, 
من خالل تطوير التعمم اإللكتروني المستمر تبعًا لالحتياجات 

 .والمتطمبات
[ إلى تسعة مجاالت 10وأشارت دراسة جيا فريدنبير ]     

 من منظور المعممين, تتمثل في:لمعايير جودة التعمم اإللكتروني 
معيار االلتزام المؤسسي ومعيار التكنولوجيا فالبنية التحتية 
التكنولوجية ضرورية لتوصيل برنامج التعمم اإللكتروني بجودة 
عالية وخدمات الطالب لتقديم المساعدات المنتظمة الخاصة 
بالجانب المالي والنصائح. أما معيار تصميم التدريس وتطوير 

قررات فيسيم في دراسة تطبيقات التعمم اإللكتروني وتطويرىا. الم
ومعيار التدريس وخدمات المعمم حددىا االتحاد األمريكي 
لممعممين في مبادئ سبعة لجودة التدريس تتمثل في: إعطاء 
الطالب معمومات متقدمة عن متطمبات المقرر والتجييزات 

مقرر, ومتابعة والتقنيات, والتدريب الفني والدعم من خالل ال
مراقب لممقررات بين الطالب والمعممين والطالب بعضيم 
تاحة المكتبة اإللكترونية وفرص البحث, والتقييم  البعض, وا 
تاحة المشورة  الدقيق لمعرفة مستوى ميارات الطالب ومعرفتو, وا 
األكاديمية والنصائح, وتشكيل وتثبت وتقويم المقررات 
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شمولية المقررات لمطالب اإللكترونية من قبل المؤسسة, و 
القادرين عمى المشاركة في التعميم الصفي. ومعيار توصيل 
البرنامج ويقصد بو التوافق مع توقعات المتعممين؛ بيدف الشعور 

ومعيار التكاليف من خالل إعطاء ىذه المؤسسات  بالرضا.
مبالغ مالية تساعدىا عمى التطوير؛ نظرًا الرتفاع تكاليف 

نترنت. ومتطمبات االنتظام والشرعية لحقوق المقررات عمى اإل
 .النسخ وحقوق الممكية الفكرية وأخير معيار برامج التقويم

[ لتيدف إلى بيان مجاالت 11وجاءت دراسة اىميرس ]      
الجودة في التعميم اإللكتروني من منظور المتعممين حيث 
تمحورت في سبعة مجاالت رئيسة, وثالثين ُبعدًا فرعيًا, وىي: 
دعم المعمم أو المرشد ويشمل عمى ثمانية أبعاد ىي: التفاعل 
بين المعمم والمتعمم, واالعتدال في عمميات التعمم, والتوافق بين 
المتعمم والمحتوى, والدعم الفردي لممتعمم, والتوافق؛ لتحقيق 
ىدف التنمية, ووسائل االتصال التقميدية, ووسائل االتصال 

الالتزامنية. أما المجال الثاني فيو التزامنية, ووسائل االتصال 
التعاون واالتصال بالمقرر ويشمل بعدين ىما: التعاون 
االجتماعي, والتعاون الخالق المستمر. التكنولوجيا ويشتمل عمى 
مكانية االتصال  ثالثة أبعاد ىي: التكيف والشخصية, وا 
المتزامن, وتوفر المحتوى التقني. أما المجال الثالث فيو 

والتوقعات والقيمة ويشتمل عمى خمسة أبعاد ىي:  التكاليف
التوقع المتميز وضرورة الحاجة لمتعمم عبر اإلنترنت, والفردية 
دون التكاليف االقتصادية, والتكاليف االقتصادية, والفوائد 
العممية, وطبيعة البرنامج واستخدام الوسائل. أما المجال الخامس 

ة أبعاد ىي: تقديم المشورة فيو المعمومات والشفافية ويشتمل ثالث
والنصح, والمعمومات التنظيمية, ومعمومات عن األىداف 
والمحتويات. والمجال السادس وىو الييكمية وتشمل عمى ثالثة 
أبعاد ىي: الدعم الشخصي في عمميات التعمم, ومقدمة في 
الجوانب التقنية والمضمون, والميمات واالختبارات. وأخيرًا مجال 

ويشمل عمى ستة أبعاد فرعية ىي: معمومات فن التعميم: 
أساسية, وعرض مواد الوسائط المتعددة اإلثرائية, التوجيو 
 والتنظيم لتحقيق األىداف, ودعم التعمم, والتغذية الراجعة لتقدم 

 المتعمم, ميام فردية
[ فقد ىدفت إلى تحديد مفيوم التعميم 12أما دراسة مجاىد ]     

وعن أثرة في تطوير  وخصائصو افووأىد وأىميتواإللكتروني 
التعميم وبيان أثرة في مواكبة االتجاىات الحديثة المعاصرة 
والتعرف عمى ابرز االتجاىات والنماذج العالمية في التعمم 
اإللكتروني ومعرفة مدى تحقق التعميم الجامعي لمتطمبات الجودة 

ية الشاممة والتعمم اإللكتروني وحددىا بالتالي الجوانب األساس
لمتعميم كالمناىج واالىداف والتقييم, طرق التدريس والخدمات 

الطالب, نسبة عدد الطالب إلى عدد االساتذة,  توجيوالمكتبية, 
معدل عدد البحوث, معدل مساحات القاعات الدراسية 

 .والمختبرات, نسبة عدد االجيزة لعدد الطالب, مستوى التأثيث
ف التوجيات والتجارب [ إلى التعر 13وىدفت دراسة حسن ]     

العممية في مجال الحكومة اإللكترونية وتحميل واقع النظام 
اإللكتروني لمييئة القومية لضمان الجودة التعميم واالعتماد 
ووضع تصور مقترح لتطوير النظام اإللكتروني في ضوء 
الطبيعة الوظيفية لمييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 

المنيج الوصفي حيث قام بتحميل أىم التوجيات واستخدم الباحث 
العالمية في الحكومة اإللكترونية وأوصى البحث بضرورة بناء 
نظام اإللكتروني وفقًا لثالثة نظم تكنولوجية وىي العميل والويب 
والنظام المركزي مع أىمية القيام بدراسة احتياجات العميل بصفة 

 .دورية
[ فقد ىدفت إلى دراسة 14مان ]أما دراسة الفواعرة والشر       

األنظمة وتجربتيا ومن ثم أخذ أراء المستخدمين من الطمبة 
وأعضاء ىيئة التدريس والطالب, كما شممت الدراسة عمى 
االقسام والكميات واإلدارات األكاديمية. ركزت الدراسة عمى 
جانبين األول المتطمبات االجتماعية ألنظمة إدارة التعمم 

تقدمة من متطمبات اجتماعية أساسية لتزيل  اإللكتروني وما
الفوارق االجتماعية ولبناء الخصوصية لكل من المستخدمين 

تراعي  الطالب أو المدرسين حيث أن االنظمة الحالية ال
المتطمبات االجتماعية واالعراف. أما الجانب الثاني فيشمل 

ودة معايير ميزات نظام التعمم اإللكتروني الذي يوافق معايير الج
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العالمية ويمبي المتطمبات التعميمية من الناحية النظرية والتطبيقية 
دارة  وخمصت لوضع تسع معايير أساسية وىي إدارة المحتوى وا 
الخدمات واجيو المستخدم واالتصاالت والحاسب والترتيب 

 .والمواصفات العامة واألمن والخصوصية وخدمة الزبائن
إلى الكشف عن درجة  [15كما وىدفت دراسة الخطيب ]     

تطبيق معايير جودة التعميم في جامعة حائل من وجيو نظر 
أعضاء ىيئة التدريس. ولتحقيق اليدف قام الباحث باختيار عينة 

ل بالطريقة ئعضو من جامعة حا 320ية مكونة من عشوائ
معاير وأظيرت  35العشوائية وتم تطوير استبانة مكونة من 

م اإللكتروني كانت متوسطة وأوصى لنتائج أن الجودة في التعمي
البحث بضرورة إنشاء ىيئة متخصصة لضبط جودة التعميم 
اإللكتروني في الجامعات السعودية مع تدريب الكوادر 
والمتخصصة مع ضرورة تنويع أساليب وضبط وضمان الجودة 

 .في العممية التدريسية
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى مدى 16أما دراسة محمد ]       

فعالية استخدام مواقع التعميم اإللكتروني القائم عمى تقنية الويب 
الداللي في تنمية المواىب العممية لدى طالب الحمقة الثانية من 

يرة لجودة التعميم األساسي في ضوء المستويات المعا التعميم
إلى تحميل الموىبة العممية في اطار  باإلضافةاإللكتروني 

لمنموذج الخماسي لتنمية الموىبة  مكونات المنظومة الشاممة
العممية ومقياس إلكتروني لبعض الذكاءات المتعددة وتم التطبيق 
عمى عينة من التمميذات الصف الثاني بمدرسة مصر الجديدة 
بمحافظة القاىرة وتوصل الباحث إلى وجود فرق بين متوسط 

إلى تحقيق  باإلضافةدرجات الطالب لصالح االختبار البعدي 
التعميمي فعالية اكبر في تنمية جميع المواىب والذكاء  الموقع
 .التكنولوجي واإلبداعي التأممي
[ لتيدف إلى اعداد قائمة بمعايير 17وجاءت دراسة ىبة ]     

لجودة التي ينبغي مراعاتيا في بناء الحقائب اإللكترونية وتم 
تصميم حقيبة إلكترونية قائمة عمى المعايير مع التعرف عمى 

ة الحقيبة في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير االستقصائي فعالي
طالبًا وطالبة واستخدم البحث  180وتكونت عينة البحث من 

المنيج الوصفي والمنيج الشبة التجريبي واعتمد البحث عمى 
المواد التعميمية قائمة ومعايير الحقيبة التعميمية اإللكترونية 

الستخدام الحقيبة اإللكترونية.  والحقيبة اإللكترونية ودليل المعمم
كما استخدم البحث أداتا االختبار التحصيمي واختبار ميارات 

 .التفكير االستقصائي
[ قياس جودة التعمم 18واستيدفت دراسة الصالح ]     

اإللكتروني عن طريق تحديد معايير رئيسة لتقويم جودة التعميم 
إلى فئات تدل عمى اإللكتروني ومن ثم تنظيم المعايير وتصنيفيا 

مدى جودة المقرر )الدعم المؤسسي, الدعم الفني دعم ىيئة 
التدريس والتقنية والتصميم والتطوير التعميمي واقتصاديات نظام 
التعميم والتقويم أما ما يتعمق بمعيار جودة التصميم التعميمي 
فشممت المعايير األساسية التالية جودة عممية التصميم واىداف 

لتغذية الراجعة وتصميم شاشة واجيو التطبيق وتقنيات المقرر وا
 .التعمم اإللكتروني وتقويم أداء المتعمم وتقويم فعالية المقرر

[ أن الجودة في التعمم 19وأثبت نتائج دراسة محيا ]       
اإللكتروني تتحقق من خالل تطبيق خمس محاور رئيسة وىي: 

, ومراعاة معايير االسترشاد بنماذج تصميم التعمم اإللكتروني
التعمم اإللكتروني, وتوافر خصائص الوحدات التعميمية: 
مكانية إعادة االستخدام  المحافظة واالتساق واالستخدام وا 
والوصول, واختيار أدوات التعمم اإللكتروني بناًء عمى 
استراتيجيات واضحة, واستخدام استراتيجيات تعميمية تتالءم 

 .وبيئات التعمم اإللكتروني
[ أداة لتحسين جودة 20وطورت وكالة تكساس لمتعميم ]      

المقررات التي يدرسيا طالب تكساس عمى الشبكة العنكبوتية. 
وتضمنت األداة ثالثة مجموعات رئيسة وأخرى فرعية من 

 (Evaluation Matrix) المعايير نظمت في مصفوفة لمتقويم
لجودة. ىذه لتقرير مدى مقابمة المقررات اإللكترونية لمعايير ا

المجموعات الثالثة ىي: تطوير مكونات المقرر اإللكتروني 
)تصميم المقرر, والمحتوى, واستراتيجيات ونشاطات التعميم, 
ومجتمع التعمم, وتقويم الطالب, ودمج التقنية, وفاعمية المقرر(, 
والدعم األكاديمي )الدعم الفني, وخدمات الطالب, والتقارير 
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لميني(, والمكونات المالية )اقتصاديات اإلدارية, والتطوير ا
التعميم, وسمعة مزود الخدمة, والممكية الفكرية, والتسويق(. 
ونوىت الوكالة المذكورة بأن من غير الضروري أن يقابل كل 
نما ينبغي  مقرر جميع المعايير لكي يعتبر مقررًا عالي الجودة, وا 

تقرير أي أواًل تحميل حاجات المتعممين والمؤسسة التربوية ل
 .الخصائص أكثر أىمية لمجميور المستيدف

[ الضوء عمى )ستة( 21وألقت دراسة براون, وفولتز ]      
عناصر تعتبر أساسية ومساعدة في تصميم وتطوير مواد ذات 
جودة عالية وبطريقة فعالة من حيث التكمفة في تصميم التعمم 

ذية الراجعة, اإللكتروني. وىي: )أنشطة التعمم, والسيناريو, والتغ
والتسميم "توصيل المقرر", والسياق الذي يقدم فيو التعمم 

جميع  اإللكتروني, واألثر "التأثير"(, وتغطي العناصر الستة
اإللكتروني, وبشكل خاص التركيز العمميات في تصميم التعمم 

الدافعية لمتعمم؛ بيدف تحسين نتائج األداء و عمى عممية التعمم, 
 .التعميم اإللكتروني وتحقيق الفاعمية في

[ في وضع معايير 22وبحثت دراسة ىص وآخرون ]      
موحدة وموضوعية لتقييم التعمم المستند عمى اإلنترنت لتحسين 
نوعيتو, وتطوير بيئتو التعميمية, وتعزيز جودتيا. وقد حددت ىذه 
الدراسة معايير التصميم الجيدة في أربعة معايير محاور أساسية 

تصميم المواد  - 2م االستراتيجية التعميمية؛ تصمي- 1ىي: )
مؤشر تصميم واجية  - 4تصميم أداة التعمم؛  - 3التعميمية؛ 

( فقرة يتم بيا قياس ىذه 40التعمم(. وصيغت ىذه المعايير في )
المعايير. ووجدت الدراسة بالتطبيق العممي أن وضع معايير 

رنت يساىم في موحدة وموضوعية لتقييم التعمم المستند عمى اإلنت
تحسين نوعية بيئة التعمم عمى شبكة اإلنترنت وتطويرىا وتعزيز 

 .جودتيا
[ إلى 23وأخيرًا سعت الدراسة عفيفي, العمري, وزيدان ]      

تطوير معايير جودة التصميم التعميمي لمقررات التعمم 
اإللكتروني بجامعة الدمام, وبناء النماذج الخاصة لتقييميا. وقد 

( مجاالت لجودة التصميم التعميمي 9اسة الحالية )حددت الدر 
أىداف  لمقررات التعمم اإللكتروني,ً وىي التوصيف العام لممقرر,

, تصميم المحتوى, استراتيجيات التعمم ومخرجاتوالتعمم 
, تصميم التفاعل والتحكم, التصميم الفني, تقنيات ونشاطاتو

مؤشر أداء  (170)التعميم اإللكتروني, التقييم وتقويم األداء, و
يقيس فرعيًا وصيغت قائمة معايير لجودة التصميم التعميمي 

( معيارًا تحقق ىذه المعايير. 20متضمنة عشرة معايير عامة و)
وصمم مقياس تدريجي لتقييم جودة التصميم التعميمي لمقررات 
التعمم اإللكتروني. وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من 

ربوية لالستفادة منيا في تصميم التوصيات والتطبيقات الت
 .مقررات التعمم اإللكتروني بجامعة الدمام

من خالل النظر لمدراسات السابقة يالحظ أن بعض       
الدراسات السابقة اىتمت ببناء معايير الجودة في التعميم 
اإللكتروني بشكل عام وتقييميا من خالل وجيو نظر المتعممين 

لجامعات, ونظرًا ألن تحقيق أو أعضاء ىيئة التدريس في ا
الجودة الشاممة في إدارة التعميم اإللكتروني في جامعة الممك 
سعود ال يتأتى إال من خالل معرفتنا بمدى تقبل وتطبيق أعضاء 

بشكل  إدارتوىيئة التدريس لممفيوم والمعوقات التي تواجيو في 
خاص, والعمل عمى نحو فعال لمتغمب عمى ىذه المعوقات, لذا 

ىذا البحث مقياس لمدى تطبيق جودة إدارة التعميم  يعد
مقترحة لوضع  باستراتيجيةاإللكتروني, لرسم أطر, ومعالم 

المسئولين عن إدارة التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود 
لمعرفو الوضع الحالي والنظر إلى المستقبل بغية تحسين األداء 

 .لدراسةوضمان جودتو من خالل االستفادة من نتائج ا
 مشكمة الدراسة. 2

من أىم عناصر تطوير وتقويم نظام إدارة التعميمي       
اإللكتروني ىم القيادات وأعضاء ىيئة التدريس والمحاضرين في 
الجامعة القائمين عمى التعميم اإللكتروني حيث يتوقف عمييم 
نجاح المؤسسات والبرامج, بل إن ىناك من المؤشرات ما يدل 

لمؤسسات والبرامج تحصل عمى قيمتيا عمى أن بعض ا
االعتبارية من خالل قيادتيا وأعضاء ىيئة التدريس العاممين 
بيا, حيث إن وضوح الميام واألدوار والمسؤوليات ودرجة االلتزام 
بيا في الميدان, واالرتباط الواضح بين النظرية والتطبيق, وبين 



592016
 

8 

عة ما ىو فردي وما ىو مؤسسي يمثل حمقة أساسية في صنا
الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني فدور عضو ىيئة التدريس 

التعميم وموجيو  ألنشطةتطور إلى مصمم تعميمي ومسيل 
لممعمومات لذلك من الضروري  ممقناً  كونولمطالب بدل من 

قياس مدى تطبيق معايير الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني 
وأعضاء ىيئة  بجامعة الممك سعود من وجيو نظر قياداتيا

التدريس كمرحمة أساسية لمعرفة درجة تطبيق معايير الجودة في 
ة كمالممإدارة التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود في 

العربية السعودية. ومن ىنا تبمورت مشكمة الدراسة الحالية التي 
مدى تطبيق معايير الجودة في إدارة  يتحدد موضوعيا فيما يمي:

تروني بجامعة الممك سعود من وجيو نظر القيادات التعميم اإللك
 .وأعضاء ىيئة التدريس

 أسئمة الدراسةأ. 
 :تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية     

ما درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة في التعميم اإللكتروني . 1
بجامعة الممك سعود في منطقة الرياض في من وجية نظر 

 اء ىيئتيا التدريسية والمحاضرين؟قيادتيا وأعض
ما االحتياجات التدريبية والمادية والبشرية اإلضافية الالزمة . 2

لمقيام بعمميات الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني بجامعة الممك 
 سعود في منطقة الرياض بالمممكة العربية السعودية؟

لممك ما الصعوبات والتحديات التي ال تزال تواجو جامعة ا. 3
 سعود لتطبيق عمميات الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني؟

ما الحمول الممكنة لمواجية االحتياجات والصعوبات التي . 4
تواجو الجامعة لتطبيق عمميات الجودة في إدارة التعميم 

 اإللكتروني؟
 أهداف الدراسةب. 
 :تيدف الدراسة إلى التالي    

 .إدارة التعميم اإللكترونيوضع قائمة بمعايير الجودة في . 1
التعرف عمى واقع تطبيق جامعة الممك سعود بمنطقة . 2

الرياض في المممكة العربية السعودية لمعايير الجودة في إدارة 
 التعميم اإللكتروني, وذلك عمى مستوى األفراد, والمؤسسة, 

 .والنظام بشكل عام
رية التعرف عمى االحتياجات المادية والتدريبية والبش. 3

اإلضافية الالزمة لمقيام بعمميات الجودة في إدارة التعميم 
اإللكتروني بجامعة الممك سعود بمنطقة الرياض في المممكة 

 .العربية السعودية
التعرف عمى الصعوبات أو التحديات التي ال تزال تواجو . 4

جامعة الممك سعود بمنطقة الرياض والمزاحمية في المممكة 
لتطبيق عمميات الجودة في إدارة التعميم العربية السعودية 

 .اإللكتروني
تحديد الحمول الممكنة لمواجية االحتياجات والصعوبات التي . 5

تواجو الجامعة لتطبيق عمميات الجودة إدارة في التعميم 
 .اإللكتروني

 أهمية الدراسةج. 
 :تكمن أىميو الدراسة في التالي      
منطمق التطور في ممارسات  تأتي أىمية ىذه الدراسة من      

دارتو لكونو مساندًا لمنظام القائم في جامعة  التعميم اإللكتروني وا 
الممك سعود بشكل خاص. وبذلك أصبحت جامعة الممك سعود 
مطالبو بضرورة قياس كفاءة وفاعمية جودة إدارة التعميم 
اإللكتروني بيدف تقديم مخرجاتيا بشكل أفضل من منظور 

دي ومتطمبات سوق العمل وحماية المستيمك. التنافس االقتصا
وتكمن أىمية الدراسة في بناء المعايير الواجب توفرىا في إدارة 
التعميم اإللكتروني وراعت في ذلك الشمولية ودراسة الوضع 

نحو المستقبل وسيولة التكيف استنادا إلى آراء  والتوجوالحالي 
في توحيد الجيود  والخبراء بيذا المجال. وتساىم الدراسة المعنين

المبذولة في تطوير المناىج اإللكترونية والممارسات التدريسية 
ة التقييم من أجل تحسين مخرجات التعميم وتزيد من قدرات موأنظ
مين وفرص نجاحيم(. كما أن الدراسة توفر تغذية راجعة المتعم

لمقيادات األكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك 
م عمى التعرف عمى مستوى تطبيق مفاىيم الجودة سعود تساعدى

في إدارة التعميم اإللكتروني مما يساعدىم عمى اتخاذ القرارات 
 نقمة نوعية تسيم في تحقيق وتنقموالتي تطور من مستوى الجودة 
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 .أىدافيا وأىداف المجتمع
 حدود الدراسةد. 

 :تيتم الدراسة بالحدود التالية     
تطبيق معايير الجودة في إدارة التعميم  الحدود الموضوعية: مدى

 .اإللكتروني
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس 

  .والمحاضرين
الحدود المكانية: جامعة الممك سعود في مدينة الرياض 

 .والمزاجمية
الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام 

 1437/1436اليجري 
  مصطمحات الدراسةه. 

التعميم اإللكتروني: يعرف إجرائيًا بأنو التعميم باستخدام 
 أو اإلنترنتالحاسب اآللي  بأداتي اإللكترونية الرقميةالمعمومات 

 .بعد أو عنالدراسي  الفصلأو كالىما سواء في 
إدارة التعميم اإللكتروني: إدارة كافة فعاليات العممية التعميمية 

ات نظم التعميم إلكتروني والمقررات إلكترونية لتحقيق متطمب
لتكون ذات جودة عالية لتحسين التعمم والتعميم سواء في الفصل 

 .الدراسي أو عن بعد بطريقة متزامنة أو غير متزامنة
معايير جودة إدارة التعمم اإللكتروني: وىي بنود أو عبارات 

معة تصف خصائص إدارة التعمم اإللكتروني لتحقيق أىداف جا
 .الممك سعود وتطوير أدائيا بأفضل الطرق وأقل جيد

درجة تطبيق جودة إدارة التعمم اإللكتروني: تعرف إجرائيًا بأنيا 
قيمة مكونة من درجات بنود أبعاد )مجاالت إدارة التعميم 
اإللكتروني( لقياس مدى تحققييا الجودة في إدارة التعميم 

 .اإللكتروني
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 

انطالقًا من أىداف الدراسة والبيانات المراد الحصول عمييا      
لتحديد مدى تطبيق معايير الجودة إدارة في التعميم اإللكتروني 
بجامعة الممك سعود في مدينة الرياض في المممكة العربية 
السعودية من وجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس فسيتم استخدام 

ذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في المنيج الوصفي ال
الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا, 
باإلضافة إلى أن ىذا المنيج يعتمد إلى استقصاء مظاىر 

 .الظاىرة وتحميميا
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من القيادات وأعضاء ىيئة التدريس       
رين في جامعة الممك سعود في مدينة الرياض والمحاض

والمزاحمية في المممكة العربية السعودية في جميع التخصصات 
 العممية واإلنسانية والطبية والوكاالت والعمادات وعددىم

( بناًء عمى إحصائية مقدمة من عمادة شئون أعضاء 5084)
  .ىيئة التدريس والموظفين

 عينة الدراسةج. 
ق الدراسة عمى عينة عشوائية ألعضاء ىيئة تم تطبي       

التدريس في جامعة الممك سعود بمدينة الرياض من خالل 
مراسمتيم بالبريد اإللكتروني وتم الحصول عمى الموافقة لتوزيع 
االستبانة من سعادة وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث 
العممي والذي وجيو بنشرىا من خالل نظام تواصل لعمادة 

 تعامالت اإللكترونية واالتصاالت. ال
كما تم مراسمة عمداء الكميات ورؤساء األقسام لطمب       

توزيع االستمارة إلكترونيا عمى أعضاء ىيئة التدريس 
والمحاضرين في الكميات لضمان وصوليا إلى أكبر عدد ممكن 

ين. ولتحفيز المشاركة تم والمحاضر ألعضاء ىيئة التدريس 
ة التدريس بشكل شخصي من خالل مواقع ارسال اعضاء ىيئ

 .أعضاء ىيئة التدريس الشخصية
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 1 جدول
 خصائص افراد العينة

 المتغير المستويات العدد النسبة المئوية
 الجنس ذكر 163 45.9
 أنثى 192 54.1
 الدرجة العممية دكتوراة 194 54.6
 ماجستير 159 44.8
 العمادة-الكمية كمية عممية 112 31.5
 كمية انسانية 119 33.5
 كمية طبية 71 20
 كمية خدمة مجتمع 29 8.2
 عمادة أو وكالة 17 17
 أخرى 7 2

 طبيعة العمل قيادي اكاديمي 59 16.6
 قيادي إداري 18 5.1
 عضو ىيئة تدريس 204 57.5
 محاضر 112 31.5
 أخرى 6 1.7
 ميم اإللكترونيطريقة استخدام التع التعميم المدمج 197 55.5
 التعميم المفرد 19 5.4
 التعميم المساعد 173 48.7
 أدوات التعميم اإللكتروني المستخدمة معتمد عمى الحاسب االلي واالنترنت 321 90.4
 معتمد عمى الحاسب اآللي 24 6.8
 معتمد عمى االنترنت 18 5.1

 أداة الدراسةد. 
لقياس مدى  استبانة لتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم     

تطبيق معايير الجودة الشاممة في الجودة في إدارة التعميم 
اإللكتروني في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا وتساؤالتيا. وبعد 
أن االطالع عمى عدد من األدبيات والدراسات والبحوث العربية 
واألجنبية المتصمة بموضوع الدراسة, وعمى عدد من المقاييس 

رت ليكفي الدراسات المماثمة, تم استخدام مقياس  التي استخدمت
غير  –غير موافق  -محايد -موافق–الخماسي )موافق تماما 

موافق بشدة(, وأعطيت األوزان لمفقرات كما يمي: أوافق بشدة: 
ثالث درجات, ال  أوافق: أربع درجات, محايد: خمس درجات,

اغة أوافق: درجتان, ال أوفق بشدة: درجة(. ولمخروج بالصي
, وعرضيا األداة في صورتيا االستبانةاألولية لمفردات ىذه 

في اإلدارة  هالدكتورااألولية عمى عشرة محكمين يحممون درجة 

( 4( وتقنيات التعميم )2( والمناىج وطرق التدريس )3التربوية )
( ومن ثم إجراء التعديالت في ضوء 1والحاسب اآللي )

طموب توافرىا في األداة ممحوظاتيم ألن الصدق من األمور الم
لبيان مدى قدرة كل عبارة من عباراتيا عمى قياس ما وضعت 
لقياسو, وتم تحقق من صدق األداة ومعرفة مدى صالحية 
استخداميا من خالل االعتماد عمى طريقة صدق المحكمين, 
ومن ثم تم حساب قيم معامل الثبات من خالل طريقة االختبار 

عادة االختبار حيث تم اخ عضو  30تيار عينة مكونة من وا 
ىيئة تدريس تم استبعادىم من العينة الحقا وتم توزيع االستبانة 
مرتان وبفارق اسبوعان بين التطبيقان, ومن ثم تم حساب معامل 
ثبات االستقرار )بيرسون( بين التطبيقين. كما تم استخدام معامل 

 فيساق الداخمي لألداة كما ىو موضح الفا لحساب ثبات االت
 :التالي جدولال
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 2جدول 
 )كرونباخ( لمجاالت االداة معامل ثبات االستقرار )بيرسون( ومعامل ثبات االتساق

 معامل ثبات االتساق)كرونباخ الفا( معامل ثبات االستقرار)بيرسون( عدد الفقرات األبعاد الرقم
 0.91 0.89 6 اإلعداد والتخطيط لمتعميم اإللكتروني 1
 0.93 0.87 6 دية لدعم التعميم اإللكترونياإلمكانات الما 2
 0.91 0.86 7 القوى البشرية في التعميم اإللكتروني 3
 0.94 0.91 13 التدريب عمى التعميم اإللكتروني 4
 0.96 0.93 9 التصميم التعميمي 5
 0.91 0.86 5 الدعم والتواصل في التعميم اإللكتروني 6
 0.91 0.93 11 التقويم في التعميم اإللكتروني. 7
 0.91 0.89 10 تطوير التعميم اإللكتروني 8
 0.93 0.87 6 التعميم اإللكتروني اقتصاديات 9

( ان جميع معامالت االرتباط دالة وتشير إلى 2بين الجدول )
 .ثبات االداة واتساقيا
 :تصحيح أداة الدراسة

ثل في مرت المتليكلمحكم عمى فقد تم اعتماد معيار مقياس 
 :اآلتي

 3 جدول
 المعيار التقييمي لتقييم الفقرات لتحديد مدى تطبيق المعيار

 درجة تطبيق المعيار النسبة المئوية المتوسط الحسابي م
 عالية جدا 100%%-90% 4.50-5.00 1
 عالية 98%-70% 3.50-4.4.49 2
 متوسطة 69%-50% 3.49-2.50 3
 قميمة 49%-30% 2.49-1.50 4
 قميمة جدا 29%-20% 1.49-1.00 5

 ومناقشتها . النتائج5
 :األول بالسؤال المتعمقة النتائج
 في الجودة إدارة مبادئ تطبيق درجة ما: "عمى ينص والذي
 في الرياض منطقة في سعود الممك بجامعة اإللكتروني التعميم

 "والمحاضرين؟ التدريسية ىيئتيا وأعضاء قيادتيا نظر وجية من

 المعيارية واالنحرافات الحسابية تالمتوسطا حساب تم وقد      
 لكل تنازليا ترتيبا مرتبة العينة أفراد الستجابات المئوية والنسبة

 تم ثم ومن لمكل المئوية والنسبة الحسابي المتوسط حسب بعد
 تنازليا ترتيبا حدة عمى معيار لكل الجدول فقرات كل ترتيب
 :كالتالي وكانت المئوية والنسبة الحسابي المتوسط حسب

 4 جدول
 المادية اإلمكانات جودة بعد في الجودة معايير بعد في التطبيق ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات

النسبة  درجة
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد جودة اإلمكانات المادية
 التطبيق
نترنت تغطي المدينة الجامعية. 4.15 0.9 83 عالية  .1 تتوافر في جامعة الممك سعود شبكة إنترانت داخمية وا 
 .2 تتوافر األجيزة والحواسيب الالزمة لتصميم وتفعيل التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود. 3.93 0.92 79 عالية
 .3 ميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود.تتوافر أحدث البرمجيات لتصميم وتنفيذ التع 3.79 0.95 76 عالية
تتوافر في جامعة الممك سعود مستودعات ومكتبات رقيمة مجانية لممصادر التعميمية اإللكترونية  3.78 0.98 76 عالية

 ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة.
4. 

 .5 رات مؤىمة ومجيزة.ينفذ التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود في قاعات ومختب 3.72 0.98 74 عالية
توجد في جامعة الممك سعود صيانة دورية ونسخ احتياطية لنظام التعميم اإللكتروني مع  3.67 0.94 73 عالية 6. 
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 المحافظة عمى سرية بيانات المستخدمين.
امن لدعم تتوافر في جامعة الممك سعود أدوات وتقنيات االتصال المتزامن واالتصال غير المتز  3.66 0.86 73 عالية

 تعمم الطالب.
7. 

 اإلجمالي 3.81 0.93 76 عالية
( بأن جامعة الممك 4) أظيرت نتائج االستبيان من جدول     

سعود تطبق معايير الجودة بدرجة مرتفعة في بعد جودة 
االمكانات المادية في إدارة التعميم اإللكتروني بمتوسط حسابي 

حراف معياري % وان76وبنسبة كمية تقدر ب  3.81يقدر ب
. واحتل معياري تتوافر شبكة إنترانت داخمية 0.93يقدر ب

نترنت تغطي المدينة الجامعية وتتوافر األجيزة والحواسيب  وا 
الالزمة لتصميم وتفعيل التعميم اإللكتروني في جامعة الممك 

( % 79و 83سعود القيمة العميا لدرجات التطبيق بنسبة )

( عمى التوالي, فيما احتل 3.93و 4.15) ومتوسط حسابي
الدنيا لدرجة تطبيق معياري وجود صيانة دورية ونسخ  القيمة

احتياطية لنظام التعميم اإللكتروني مع المحافظة عمى سرية 
بيانات المستخدمين ومعيار تتوافر أدوات وتقنيات االتصال 
    المتزامن واالتصال غير المتزامن لدعم تعمم الطالب بنسبة

 3.67) بين يتراوح% لكال المعيارين وبمتوسط حسابي  73
 .( عمى التوالي3.66و

 5 جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات التطبيق في معايير الجودة في بعد جودة القوى البشرية

 درجة 
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م .يير الجودة في بعد جودة اإلعداد والتخطيطمعا

  .1 تتضمن الخطة االستراتيجية لجامعة الممك سعود مفيوم جودة التعميم اإللكتروني 4.04 0.78 81 عالية
  .2 .تتضمن أىداف جامعة الممك سعود وغاياتيا ورسالتيا مفيوم جودة التعميم اإللكتروني 3.95 0.84 79 عالية
م في جامعة الممك سعود ورش عمل وندوات بإشراك القيادات وأعضاء ىيئة التدريس تقا 3.80 1 76 عالية

 .والمختصين لمناقشة الخطط المتعمقة بالتعميم اإللكتروني
3.  

تتوافر خطط طويمة وقصيرة األجل لتطوير نظام التعميم اإللكتروني في جامعة الممك  3.70 0.90 74 عالية
 .سعود

4.  

مكانيات التخط 3.52 0.94 70 عالية يط لمتعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود يراعي ميارات وخصائص وا 
 .الطالب

5.  

تطرح خطة التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود لمتنفيذ بعد إتمام اإلجراءات  3.49 0.93 70 عالية
 .التحضيرية والتأكد من جودتيا

6.  

 اإلجمالي 3.75 0.78 75 عالية
( أن بعد اإلعداد والتخطيط حقق المرتبة 5يوضح جدول )      

الثانية في درجات التطبيق لمعايير الجودة في إدارة التعميم 
وانحراف  3.75% ومتوسط حسابي 75اإللكتروني وبنسبة 

وىي درجة مرتفعة. حيث حقق معيار تتضمن  0.75معياري 
الخطة االستراتيجية لجامعة الممك سعود مفيوم جودة التعميم 

ني ومعيار تتضمن أىداف جامعة الممك سعود وغاياتيا اإللكترو 

ورسالتيا مفيوم جودة التعميم اإللكتروني قيمتان عميا لمبعد وىي 
( % عمى التوالي. فيما 79و  81لحد ما بقيمة ) مرتفعةنسب 

انخفضت النسبة في معياري التخطيط لمتعميم اإللكتروني يراعي 
مكانيات الطالب ومعيا ر تطرح خطة ميارات وخصائص وا 

التعميم اإللكتروني لمتنفيذ بعد إتمام اإلجراءات التحضيرية والتأكد 
 .% محققتان القيمتان الدنيا لمبعد 70من جودتيا بنسبة
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 6 جدول
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات التطبيق في معايير الجودة في بعد جودة الدعم والتواصل

 درجة
 لتطبيقا

النسبة 
المئوي

 ة

االنحرا
ف 

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد الدعم والتواصل

 1 يساىم نظام التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود في تفاعل الطالب مع بعضيم البعض ومع المحتوى. 3.67 0.81 73 موافق
سعود عمى إرشاد أو توجيو أو تغذية راجعة عن استفساراتيم أو إجاباتيم من  يحصل الطالب في جامعة الممك 3.64 0.81 73 عالية

 خالل النظام اإللكتروني.
2 

تتوافر الساعات المكتبية لعضو ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود لالتصال المتزامن والوقت الالزم لمرد  3.55 0.89 71 عالية
 ل غير المتزامن.عمى االستفسارات في النظام اإللكتروني لالتصا

3 

يتفاعل الطالب في جامعة الممك سعود مع أعضاء ىيئة التدريس من خالل المناقشة واإلجابة عمى  3.51 0.87 70 عالية
 استفساراتيم خالل المقاءات اإللكترونية.

4 

ميم وبناء المقررات تتعاون المجموعات المينية في جامعة الممك سعود من أعضاء ىيئة التدريس في تص 3.34 0.91 67 متوسطة
 اإللكترونية.

5 

 اإلجمالي 3.54 0.86 71 عالية
 بقيمة والتواصل الدعم بعد تحقق مدى( 6) جدول يوضح      
 وبنسبة الثالثة المرتبة واحتل سعود الممك جامعة في عالية
 وحقق. 0.86 معياري وانحراف 3.54 حسابي ومتوسط% 71

 سعود الممك جامعة في ياإللكترون التعميم نظام يساىم معياري
 ومعيار المحتوى ومع البعض بعضيم مع الطالب تفاعل في

 أو توجيو أو إرشاد عمى سعود الممك جامعة في الطالب يحصل
 النظام خالل من إجاباتيم أو استفساراتيم عن راجعة تغذية

 القيمتان أما ,%73 وبنسبة لممعيار عميا قيمتان اإللكتروني

 معيار في% 70 إلى المئوية النسبة فانخفضت لمبعد الدنيا
 ىيئة أعضاء مع سعود الممك جامعة في الطالب يتفاعل
 خالل استفساراتيم عمى واإلجابة المناقشة خالل من التدريس
 تتعاون معيار في%  67 ونسبة .اإللكترونية المقاءات

 ىيئة أعضاء من سعود الممك جامعة في المينية المجموعات
 درجة وىي اإللكترونية المقررات ناءوب تصميم في التدريس
 .متوسطة تطبيق

 . 7جدول 
 البشرية القوى جودة بعد في الجودة معايير في التطبيق ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات

 درجة
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م لقوى البشريةمعايير الجودة في بعد جودة ا

توجد في جامعة الممك سعود إدارة متخصصة لشؤون التعميم اإللكتروني ويديرىا متخصصون ذوو خبرة  3.96 0.88 79 عالية
 في المجال

1 

يتوافر في جامعة الممك سعود فريق لمدعم الفني الالزم لحل المشكالت الخاصة بالتعميم اإللكتروني  3.85 0.89 77 عالية
 .ضاء ىيئة التدريسلمطالب وأع

2 

يقدم المتخصصون في تقنيات التعميم أو تصميم التعميمي استشارات تعميمية لدعم أعضاء ىيئة التدريس  3.56 0.98 71 عالية
 .في جامعة الممك سعود في تصميم المقررات اإللكترونية

3 

 4 .األساسية في التعميم اإللكتروني يمتمك طالب جامعة الممك سعود الميارات التقنية والعممية 3.41 0.96 68 عالية
تتأكد جامعة الممك سعود من جاىزية النظام التعميمي اإللكتروني من خالل تطبيقات تجريبية عمى عينة  3.40 0.91 68 متوسطة

 .تجريبية قبل التنفيذ الفعمي
5 

ضرورية لتصميم وتنفيذ وتقويم تتوافر لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود الميارات ال 3.37 1 67 متوسطة
 .المقررات اإللكترونية

6 

 7 .يوجد في جامعة الممك سعود فريق عمل متخصص في إنتاج وتصميم وتقويم المواد التعميمية اإللكترونية 3.28 1 66 متوسطة
 اإلجمالي 3.55 0.95 71 عالية 



592016
 

14 

 

( المرتبة الرابعة لبعد جودة القوى 7يوضح جدول )       
%  71كتروني بنسبة لالعاممة في إدارة التعميم اال البشرية

وىي درجة  3.55ومتوسط حسابي  0.95وانحراف معياري 
تطبيق عالية. وحقق المعيارين التالين قيمتان عميا وىما معيار 
توجد في جامعة الممك سعود إدارة متخصصة لشؤون التعميم 
 اإللكتروني ويديرىا متخصصون ذوو خبرة في المجال نسبة

%, ومعيار يتوافر فريق لمدعم الفني الالزم لحل 79عالية 

المشكالت الخاصة بالتعميم اإللكتروني لمطالب وأعضاء ىيئة 
الدنيا  ة%.فيما انخفضت النسبة في القيم77التدريس بنسبة 

% عمى التوالي وىي درجة تطبيق متوسطة  66و 67وبنسبة 
امعة الممك في معيار تتوافر لدى أعضاء ىيئة التدريس في ج

سعود الميارات الضرورية لتصميم وتنفيذ وتقويم المقررات 
اإللكتروني, ومعيار يوجد في جامعة الممك سعود فريق عمل 
 متخصص في إنتاج وتصميم وتقويم المواد التعميمية اإللكترونية.

 8 جدول
 د جودة التدريبالتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات التطبيق في بع

 درجة
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد التدريب عمى التعميم اإللكتروني

يتوافر في جامعة الممك سعود فريق عمل لقيادة عمميات التدريب عمى التعميم  3.79 0.88 76 عالية
 .اإللكتروني لكوادر الجامعة المعنيين

1.  

يتدرب أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في جامعة الممك سعود عمى استخدام أنظمة  3.72 0.94 74 عالية
 .التعميم اإللكتروني

2.  

يتدرج التدريب عمى ميارات التعميم اإللكترونية في جامعة الممك سعود من الميارات  3.66 0.85 73 عالية
 .البسيطة إلى المتطورة

3.  

  .4 .ام في جامعة الممك سعود دورات بشكل مكثف وكاف لتنمية التعميم اإللكترونيتق 3.61 0.99 72 عالية
يستفيد من التدريب في جامعة الممك سعود جميع الفنين والموظفين العاممين في مجال  3.59 0.91 72 عالية

 .التعميم اإللكتروني
5.  

ة التدريس لمتدريب عمى التعميم يتوافر في جامعة الممك سعود مدربون من أعضاء ىيئ 3.58 0.98 72 عالية
 .اإللكتروني

6.  

يتدرب أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود عمى تصميم المقررات التعميمية  3.56 0.97 71 عالية
 .إلكترونيا

7.  

تحدد االحتياجات التدريبة لمنسوبي جامعة الممك سعود في مجال التعميم اإللكتروني  3.55 0.89 71 عالية
 .ممية المعروفةبالطرق الع

8.  

توجد حقائب تدريبية تقميدية أو إلكترونية لتدريب الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في  3.53 0.93 71 عالية
 .جامعة الممك سعود عمى التعميم اإللكتروني

9.  

تُقّوم البرامج التدريبية في جامعة الممك سعود بعد انعقادىا لقياس مدى رضى الفئة  3.51 0.96 70 عالية
 .ستيدفة منياالم

10.  

تعتبر جامعة الممك سعود جية معتمدة لتدريب عدد من المؤسسات الخارجية في  3.37 0.81 67 متوسطة
 .مجال التعميم اإللكتروني

11.  

  .12 .يقاس أثر التدريب عمى ميارات التعميم اإللكتروني لمنسوبي جامعة الممك سعود 3.22 0.93 64 متوسطة
ة من الطمبة المدربين في جامعة الممك سعود بتدريب زمالئيم الطمبة يقوم مجموع 3.02 0.89 60 متوسطة

 .بشكل فعال
13.  

 اإلجمالي 3.52 0.92 70 عالية
 التعميم إدارة في التدريب جودة بعد أن( 7) جدول يبين      

 في الجودة معايير تطبيق في الخامسة المرتبة يحقق اإللكتروني
  3.52 حسابي طـومتوس% 70 ةـــوبنسب يـــاإللكترون مــــالتعمي إدارة

 وحقق عالية, بدرجة تطبيق درجة وىي 0.92 معياري وانحراف
 يتوافر وىما عميا تطبيق درجة وىي عميا قيمتان التاليين المعياري

 عمى التدريب عمميات لقيادة عمل فريق سعود الممك جامعة في
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 ومعيار% 76 بنسبة المعنية الجامعة لكوادر اإللكتروني التعميم
 سعود الممك جامعة في والطمبة التدريس ىيئة أعضاء يتدرب
 إلى تصل نسبة عمى اإللكتروني التعميم أنظمة استخدام عمى
 أثر يقاس معيار في% 64 إلى النسبة انخفضت فيما%.  74

 الممك جامعة لمنسوبي اإللكتروني التعميم ميارات عمى التدريب
 جامعة في المدربين الطمبة من مجموعة يقوم ومعيار سعود
% 60 بنسبة فعال بشكل الطمبة زمالئيم بتدريب سعود الممك
 .متوسطة التطبيق درجتان وتعتبر لمبعد الدنيا القيمتان وىي

 8جدول 
 التعميمي التصميم جودة بعد في التطبيق ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات

 درجة
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد التدريب عمى التعميم اإللكتروني

يتوافر في جامعة الممك سعود فريق عمل لقيادة عمميات التدريب عمى التعميم  3.79 0.88 76 عالية
 .اإللكتروني لكوادر الجامعة المعنيين

1.  

بة في جامعة الممك سعود عمى استخدام أنظمة يتدرب أعضاء ىيئة التدريس والطم 3.72 0.94 74 عالية
 .التعميم اإللكتروني

2.  

يتدرج التدريب عمى ميارات التعميم اإللكترونية في جامعة الممك سعود من الميارات  3.66 0.85 73 عالية
 .البسيطة إلى المتطورة

3.  

  .4 .لتعميم اإللكترونيتقام في جامعة الممك سعود دورات بشكل مكثف وكاف لتنمية ا 3.61 0.99 72 عالية
يستفيد من التدريب في جامعة الممك سعود جميع الفنين والموظفين العاممين في مجال  3.59 0.91 72 عالية

 .التعميم اإللكتروني
5.  

يتوافر في جامعة الممك سعود مدربون من أعضاء ىيئة التدريس لمتدريب عمى التعميم  3.58 0.98 72 عالية
 .اإللكتروني

6.  

يتدرب أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود عمى تصميم المقررات التعميمية  3.56 0.97 71 عالية
 .إلكترونيا

7.  

تحدد االحتياجات التدريبة لمنسوبي جامعة الممك سعود في مجال التعميم اإللكتروني  3.55 0.89 71 عالية
 .بالطرق العممية المعروفة

8.  

ية تقميدية أو إلكترونية لتدريب الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في توجد حقائب تدريب 3.53 0.93 71 عالية
 .جامعة الممك سعود عمى التعميم اإللكتروني

9.  

تُقّوم البرامج التدريبية في جامعة الممك سعود بعد انعقادىا لقياس مدى رضى الفئة  3.51 0.96 70 عالية
 .المستيدفة منيا

10.  

سعود جية معتمدة لتدريب عدد من المؤسسات الخارجية في مجال  تعتبر جامعة الممك 3.37 0.81 67 متوسطة
 .التعميم اإللكتروني

11.  

  .12 .يقاس أثر التدريب عمى ميارات التعميم اإللكتروني لمنسوبي جامعة الممك سعود 3.22 0.93 64 متوسطة
ئيم الطمبة يقوم مجموعة من الطمبة المدربين في جامعة الممك سعود بتدريب زمال 3.02 0.89 60 متوسطة

 .بشكل فعال
13.  

 جمالياإل 3.52 0.92 70 عالية
 التصميم جودة بعد تطبيق مدى( 8) جدولال يوضح      

 السادسة المرتبة احتل حيث اإللكتروني التعميم إدارة في التعميمي
 0.88 معياري وانحراف 3.47 حسابي ومتوسط% 69 وبنسبة
 جامعة في تتنوع معيار أن ولوحظ. متوسطة تطبيق وبدرجة
 الداعمة واألنشطة المستخدمة والوسائط األدوات سعود الممك

 المجتمعات وبناء النشط التعمم تفعيل أجل من التعميمية لألىداف

 األىداف المحتوى يالئم ومعيار التفكير ميارات وتنمية المعرفية
 والتقنية والشخصية التعميمية الطالب ميارات ومستوى التعميمية
 لشاشات الفني التصميم أسس سعود الممك معةجا تراعى ومعيار
 إل تصل تطبيق نسب ومحققو لمبعد عميا قيما اإللكتروني النظام
 تتوافر معيارين آخر في الدنيا القيم في النسبة قمت فيما%. 72
 التعميم نظام في واضحة تعميمات سعود الممك جامعة في
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 بنسبة لبالطا من المطموبة التعميمية المخرجات عن اإللكتروني
 لالختبارات نماذج سعود الممك جامعة في تتوافر ومعيار ,66%

 لتعزيز إلكترونية بصيغة الذاتي لمتقييم اختبارات أو النيائية

 أنيا أي%  64 إلى تصل تطبيق بنسبة اإلنجاز وتحفيز الرضا
 .متوسطة بدرجة تطبق

 9جدول 
 التطوير بعد في الجودة معايير في التطبيق ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات

النسبة  درجة
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد تطوير التعميم اإللكتروني
 التطبيق
المجتمع تحرص جامعة الممك سعود عمى نشر الوعي بأىمية التعميم اإللكتروني بين شرائح  3.69 0.91 74 عالية

 والطمبة وأعضاء ىيئة التدريس.
1. 

تحرص جامعة الممك سعود عمى البحث المستمر عن الجديد واألفضل في مجال التعميم  3.63 0.89 73 عالية
 اإللكتروني.

2. 

تحرص جامعة الممك سعود عمى االعتراف الرسمي واالعتمادات األكاديمية لمقرراتيا  3.54 0.9 71 عالية
 ن منظمات دولية متخصصة في التعميم اإللكتروني.اإللكترونية م

3. 

التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود يراعي التطورات والتجارب العالمية في التعميم  3.51 0.93 70 عالية
 اإللكتروني.

4. 

جراءات العتماد المقررات اإللكترونية في جامعة الممك سعو  3.44 0.93 69 متوسطة د عمى المستوى تتوافر آليات وا 
 المحمي أو العالمي.

5. 

 اإلجماليتتخذ قرارات لتحسين المقررات اإللكترونية في جامعة الممك سعود بناء عمى التقويم  3.43 0.93 69 متوسطة
 والتكوني المقدم من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطمبة.

6. 

جراء أبحاث ودراسات  يشجع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك 3.41 0.99 68 متوسطة سعود عمى استخدام وا 
 حول التعميم اإللكتروني.

7. 

تحرص جامعة الممك سعود عمى إجراء مقارنات مرجعية مع جامعات محمية أو عالمية في  3.39 0.9 68 متوسطة
 التحقق من معايير التعميم اإللكتروني.

8. 

لممك سعود بتقديم استشارات خاصة بالتعميم اإللكتروني يكمف الخبراء والمدربون في جامعة ا 3.36 0.85 67 متوسطة
 لمؤسسات خارج الجامعة.

9. 

تتعاون المجموعات المينية من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود في تطوير  3.33 0.95 67 متوسطة
 المقررات اإللكترونية في األقسام.

10. 

 اإلجمالي 3.47 0.92 69 متوسطة
 التعميم إدارة تطوير جودة أن السابق الجدول من يالحظ     

 حسابي ومتوسط% 69 وبنسبة السابعة المرتبة حقق اإللكتروني
 إلى متوسطة تطبيق نسبة وىي 0.92 معياري وانحراف 3.75

 عمى سعود الممك جامعة تحرص معياري حقق حيث. ما حد
 المجتمع شرائح بين اإللكتروني التعميم بأىمية الوعي نشر

 الممك جامعة تحرص ومعيار, التدريس ىيئة وأعضاء ةوالطمب
 مجال في واألفضل الجديد عن المستمر البحث عمى سعود

 عمى%  73و 74 وبنسبة لمبعد العميا القيمة اإللكتروني التعميم
 في% 67 إلى الدنيا القيمتان في النسبة قمت فيما. التوالي
 بتقديم عودس الممك جامعة في والمدربون الخبراء يكمف معياري

 الجامعة خارج لمؤسسات اإللكتروني بالتعميم خاصة استشارات
 التدريس ىيئة أعضاء من المينية المجموعات تتعاون ومعيار

 في اإللكترونية المقررات تطوير في سعود الممك جامعة في
 .األقسام
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 11 جدول
 اإللكتروني التعميم تقويم بعد في الجودة معايير في يقالتطب ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات

 درجة
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م معايير الجودة في بعد تقويم التعميم اإللكتروني.

  .1 تعقد في جامعة الممك سعود ورش العمل والندوات التقويمية بشكل مستمر. 3.70 0.90 74 عالية 
تقييم تجارب التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود وفق معايير الجودة بشكل  3.49 0.87 70 يةعال 

 مستمر.
2.  

مخرجات التقويم المستمر لمسار التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود تسيم في  3.49 0.91 70 عالية 
 إعداد الخطط المستقبمية وتطويرىا.

3.  

وفاعمية عند  جامعة الممك سعود البرامج اإللكترونية ببرامج أكثر جودة. تستبدل 3.48 0.90 70 عالية 
 وجودىا.

4.  

يجرى التقويم التكويني )المستمر( لممقررات التعميمية اإللكترونية في جامعة الممك  3.45 0.88 69 عالية 
 سعود بيدف التحسين والتطوير.

5.  

ستخدمة في التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود من تقييم البرامج اإللكترونية الم 3.43 0.88 69 متوسطة 
 خالل متخصصين في المجال.

6.  

تتعاون جامعة الممك سعود مع جامعات عالمية وىيئات متخصصة في التعميم  3.42 0.91 68 متوسطة 
 اإللكتروني.

7.  

جان متخصصة في تقييم المقررات اإللكترونية في جامعة الممك سعود من خالل ل 3.37 0.93 67 متوسطة 
 التعميم اإللكتروني وخبراء في محتوى المادة العممية.

8.  

توزع استمارات استقصاء رأي ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة في جامعة الممك سعود  3.36 0.98 67 متوسطة 
 حول الرضى عن التعميم اإللكتروني.

9.  

  .10 قياس فعالية وكفاءة المقررات اإللكترونية.تجري جامعة الممك سعود تقويما إجماليا ل 3.33 0.89 67 متوسطة 
تقييم المقررات اإللكترونية في أقسام جامعة الممك سعود من خالل النظراء من أعضاء  3.30 0.93 66 متوسطة 

 ىيئة التدريس.
11.  

 اإلجمالي 3.44 0.91 69 متوسطة 
( مدى تطبيق معايير الجودة في بعد 11جدول )اليبين       

ي إدارة التعميم اإللكتروني حيث احتل المرتبة جودة التقويم ف
معياري  وانحراف 3.44% ومتوسط حسابي 66السابعة بنسبة 

 معاييروىي درجة تطبيق متوسطة. حيث حقق ثالثة  0.91
معيار تعقد في جامعة الممك سعود ورش  ي:القيمة العميا وى

% ومعيار تقييم 74العمل والندوات التقويمية بشكل مستمر نسبة 
تجارب التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود وفق معايير 
الجودة بشكل مستمر ومعيار مخرجات التقويم المستمر لمسار 

التعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود تسيم في إعداد 
%. بينما انخفض في 70الخطط المستقبمية وتطويرىا نسبة 

 إجمالياً  عود تقويماً القيمة الدنيا في معياري تجري جامعة الممك س
%, ومعيار 67 لقياس فعالية وكفاءة المقررات اإللكترونية بنسبة

تقييم المقررات اإللكترونية في أقسام جامعة الممك سعود من 
% وبدرجة 66خالل النظراء من أعضاء ىيئة التدريس بنسبة 

 .تطبيق متوسطة
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 11جدول 
 ات المعيارية ودرجات التطبيق في بعد معايير الجودة في بعد اقتصاديات التعميم اإللكترونيالتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحراف

 درجة
 التطبيق

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  لكترونيمعايير الجودة في بعد اقتصاديات التعميم اإل 

عتمادات الالزمة لتخطيط وتنفيذ وتقويم التعميم تعتمد جامعة الممك سعود الميزانيات واال 3.43 0.71 69 متوسطة
 اإللكتروني.

1.  

  .2 التخطيط لمتعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود يتضمن اقتصاديات التعميم. 3.40 0.64 68 متوسطة
تمتزم القيادات في جامعة الممك سعود بالدعم المالي والمعنوي لممارسات التعميم  3.38 0.72 68 متوسطة

 وني.اإللكتر 
3.  

رات اإللكترونية أقل من تكمفة تطوير المقررات التقميدية في جامعة تطوير محتوى المقر  3.37 0.75 67 متوسطة
 الممك سعود

4.  

تالئم تكمفة التجييز والتشغيل والصيانة لمتعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود الفوائد  3.31 0.77 66 متوسطة
 المرجوة منو.

5.  

 اإلجمالي 3.37 0.73 67 متوسطة
يوضح الجدول السابق درجة تطبيق بعد جودة        

% ومتوسط 67اقتصاديات إدارة التعميم اإللكتروني بنسبة 
وىي درجة تطبيق  0.73معياري  وانحراف 3.37حسابي 

متوسطة نوعا ما. حيث حقق القيمتان العميا معيار تعتمد جامعة 
مة لتخطيط وتنفيذ الممك سعود الميزانيات واالعتمادات الالز 

% ومعيار التخطيط  69وتقويم التعميم اإللكتروني وبنسبة 
لمتعميم اإللكتروني في جامعة الممك سعود يتضمن اقتصاديات 

%. وانخفضت النسبة في القيمتان الدنيا 68التعميم وبنسبة 
رات اإللكترونية أقل من تكمفة المقر لمعياري تطوير محتوى 
ة في جامعة الممك سعود, ومعيار تالئم تطوير المقررات التقميدي

تكمفة التجييز والتشغيل والصيانة لمتعميم اإللكتروني في جامعة 
% عمى التوالي  66و 67الممك سعود الفوائد المرجوة منو بنسبة 

 .وبدرجة تطبيق متوسطة
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

لإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى: "ما        
تياجات التدريبية الالزمة لمقيام بعمميات الجودة في إدارة االح

التعميم اإللكتروني بجامعة الممك سعود في منطقة الرياض 
 "بالمممكة العربية السعودية ؟

بدا أعضاء ىيئة التدريس رغبتيم في االلتحاق ألقد        
التعرف عمى المعايير العالمية  :التاليةبالدورات التدريبية 

 م اإللكتروني, التدريب عمى نظام إدارة التعمميمبالتعالخاصة 

LMS  عرض تجارب  البالك بورد, برمجيات التصميم التعميمي
تطبيقية عالمية في التعميم اإللكتروني, التعرف عمى مفاىيم 

وأىداف التعميم اإللكتروني, وكذلك دورات في  الجودةوأىداف 
ي, ودورات في استخدام األجيزة الالزمة لتطبيق التعميم اإللكترون
نتاج ونشر وتفعيل المقررات اإللكترونية  .تصميم وا 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
لإلجابة عمى السؤال الثالث الذي ينص عمى: "ما الصعوبات أو 
التحديات التي ال تزال تواجو جامعة الممك سعود لتطبيق 

 "عمميات الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني؟
أوضح أعضاء ىيئة التدريس أن مفيوم التعميم فقد       

اإللكتروني حديث نسبيًا, وأن أغمب المعوقات التي تواجييم ىي 
الحاجة إلى الوقت الكافي لتحويل إلى المقررات اإللكترونية 
بسبب كثرة األعباء اإلدارية واألكاديمية واإلشراف عمى األبحاث 

 .العممية باإلضافة إلى ابحاث الترقية
ويعد قمة خبرة أعضاء ىيئة التدريس بأدوات التعميم      

اإللكتروني ومعرفة فوائدىا وقمة الحوافز وعدم التحاقيم بالدورات 
إما بسبب االكتفاء في المقاعد أو عدم مالئمتيا ألوقاتيم من 
العوائق لتطبيق التعميم اإللكتروني, ويعتمد ذلك عمى عمر 

 .النظام باستخدامعضو ىيئة التدريس وقناعتو 
وكذلك األمر تعد كثرة األعطال الفنية في األجيزة والوقت      

المستغرق لدخول إلى أنظمة الجامعة اإللكترونية مع عدم توافر 
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فرق من المصممين التعميمين والمبرمجين والفنين )تصميم, 
برمجة, جرافيك( سببًا في عدم تطور المقررات. كما أنو ال يتوفر 

لتصميم التعميم اإللكتروني مجانية لدى  ةاحترافيبرمجيات 
ىيئة التدريس, وال تتوافر نماذج معتمدة من المقررات  أعضاء

 .اإللكترونية العالمية ليطمع عمييا أعضاء ىيئة التدريس
وأوضح أعضاء ىيئة التدريس أن أدوات البالك بورد       

 ليست جميعيا مفعمة ونظام التدريب الذاتي لمنظام يأخذ وقتاً 
طوياًل لعدم تنظيم الممفات اإللكترونية بشكل متسمسل ومنطقي. 
كما يجد أعضاء ىيئة التدريس صعوبة في توحيد محتوى 

 .المقررات بين قسمي الرجال والنساء
بدا أعضاء ىيئة التدريس مالحظاتيم عمى مستوى أو       

 في األساسية والعممية التقنيةبعض الطالب الضعيف لمميارات 
وكذلك عدم رغبتيم ومقاومتيم الستخدام  اإللكترونيالتعميم 

 .التعميم اإللكتروني
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

لإلجابة عمى السؤال الرابع الذي ينص عمى: "ما الحمول الممكنة 
لمواجية االحتياجات والصعوبات التي تواجو الجامعة لتطبيق 

 "عمميات الجودة في إدارة التعميم اإللكتروني؟
اقترح المشاركون في الدراسة ضرورة تقديم الدعم من      

القيادات العميا ماديًا ومعنويًا لمتعميم اإللكتروني ويبدأ ذلك من 
وجود سياسات تربوية واضحة تدعم تبني التعمم اإللكتروني 
وتبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس التي تدعو إلى 

ره النظم والتقنيات المتوفرة في التوظيف السميم والمستدام لما توف
دعم االرتقاء بجودة العممية التعميمية المدعومة بتطبيقات 
وتقنيات التعمم اإللكتروني. ويتم ذلك من خالل وضع خطة 

رات اإللكترونية يندرج تحتيا خطو مرحميو المقر مستقبمية لتطوير 
تبدأ بتطبيقيا إلزاميا عمى مقررات محددة وتزداد كل عام حتى 

رات مع توفير نماذج يمكن المقر صل لتطبيق شامل لجميع ن
تقمصيا في التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقويم لممارسات التعمم 

 .اإللكتروني في العممية التعميمية بالجامعة
 أجلالمشاركون إلى توفير الميزانيات المناسبة من  اكما دع  

داخل  الفعالةة أجل توفير أجيزة الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتي
رات المقر قاعات الدراسة, وكذلك معامل حاسوبية إضافية لتقديم 

اإللكترونية أو التقويم اإللكتروني المرحمي أو إجراء االختبارات 
اإللكترونية. ودعوا إلى تجييز مراكز لممصادر التعميمية 
اإللكترونية تحتوي عمى استديو تصوير بحيث يكون مجيزًا 

ىزة ووسائل تعميمية إلكترونية وبرامج لعمل بأدوات وقوالب جا
المقررات اإللكترونية. وتوفير الدعم الالزم لالستمرار في إجراء 

 .أبحاث ودراسات تطويرية متخصصة في التعميم اإللكتروني
وأكد المشاركون عمى أىمية تشجيع عضو ىيئة التدريس       

ضع الحوافز والمتعممين الستخدام التعميم اإللكتروني من خالل و 
يجاد منصة  )المعنوية والمادية( الداعمة لجودة التعميم والتعمم. وا 
تفاعمية داعمة لتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات بين أعضاء 
ىيئة التدريس مع إتاحة مشاركة المتميزين من الطالب 
والطالبات لالرتقاء بجود التعميم والتعمم بالجامعة. واعتبروا طريقة 

بين أعضاء ىيئة التدريس والمجمعات المينية من  تقييم النظراء
بداعيماأفضل الطرق لالستفادة من إمكان  .تيم وا 

وأكد أعضاء ىيئة التدريس عمى ضرورة وضع آلية        
رات اإللكترونية القائمة وحثيم لمحصول عمى المقر لقياس وتقويم 

اعتماد األكاديمي من خالل المؤسسة المستقمة الميتمة في 
وتقييم معايير الجودة في التعميم اإللكتروني, وتقديم  تطبيق

لمعدي المقررات اإللكترونية لتوضيح درجة  الراجعةالتغذية 
 .تطبيقيم لمتطمبات جودة التعميم اإللكتروني وتطويرىا

كما دعوا إلى زيادة رفع الوعي الطالب وأعضاء ىيئة       
راتيم من خالل التدريس بأىمية التعميم اإللكتروني وتطوير ميا

 المتنوعةدين من طرق التعميم يورش العمل وفريق الدعم مستف
)التعميم الذاتي من خالل الحقائب اإللكترونية التدريبية أو 

التدريب عن بعد( ذات مستويات مختمفة  التدريب التقميدي أو
وأوقات متنوعة. أو من خالل االطالع واالستفادة من خبرات 

 .ائدة في ىذا المجالالجامعات العالمية الر 
 كما اقترحوا تزويد األقسام األكاديمية بوحدة تعنى بالتعميم      

ين ومطوري ياإللكتروني يعمل بو بكادر من المصممين التعميم
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رات اإللكترونية يقدمون مساندة ألعضاء ىيئة التدريس المقر 
لتصميم وتطوير مقرراتيم وتقويميا باإلضافة إلى الدعم المباشر 

ن ييم االستشارات لألعضاء, مع ضرورة توفر كادر من الفنيوتقد
صصين في دعم أدوات التعميم اإللكتروني لتقديم الدعم ختالم

 24المباشر والصيانة المستمرة لألجيزة والبرامج عمى مدار 
ساعة وخاصة عند االتصال المتزامن أو غير المتزامن. كما 

كل قسم يحتوي عمى دعوا إلى إعداد دليل أو موقع إلكتروني في 
رات المقر لوائح وأدلو لالختبارات اإللكترونية ومعايير تصميم 

في القسم  وتقويمواإللكترونية وآليات تطبيق التعميم اإللكتروني 
ر مجالت تثقيفية دورية لتسييل تفعيل أدوات اباإلضافة إلى إصد
 .التعميم اإللكتروني

تعميم كما دعوا إلى تأىيل الطالب من خالل تطبيق ال       
اإللكتروني ابتداًء من مواد في السنو التحضيرية لمطالب 
باستخدام نظام التعمم اإللكتروني وتدريب الطالب عميو لتأىيميم 

 .رات الجامعية األخرىلممقر 
وشجع المشاركون عمى فكرة االستفادة من تجارب أعضاء       

ىيئة التدريس المتميزين من خالل تسجيل محاضراتيم بطريقة 
كترونية وخاصة لممواد العامة. أو تفريغ عدد من اعضاء ىيئة إل

التدريس لمعمل عمى نشر وتطبيق الجودة في التعميم اإللكتروني 
 .داخل األقسام واعطاءىم دورات تدريبية

 التوصيات. 6
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة, يمكن تقديم       

 :بعض التوصيات, وذلك عمى النحو التالي
ىتمام بعقد دورات تدريبية في مجال التعميم اإللكتروني اال •

خاصة معايير جودة المقررات اإللكترونية لتمكين عضو ىيئة 
التدريس بجامعة الممك سعود من تصميم مقرر إلكتروني ذو 

 .جودة عالية
العمل عمى نشر ثقافة التعميم اإللكتروني في الجامعة وآليات  •

الندوات وحمقات النقاش, وتوجيو من خالل المؤتمرات و  تطبيقو
 الرسائل العممية لدراسة جودة التعمم اإللكتروني عمى الشبكة

 .العنكبوتية

العمل عمى زيادة الدعم المالي والمعنوي لدعم ممارسات  •
  .التعميم اإللكتروني

القيام بدراسات تقويمية لبرامج التعميم اإللكتروني لقياس الكفاءة  •
 .عمالء فيما يخص التعمم اإللكترونيوالفعالية ورضا ال

إجراء دراسات تطويريو تعتمد طريقة المقارنة المرجعية بين  •
جامعات محمية ودولية لتحديد جودة التعمم اإللكتروني من 

 .منظور التصميم التعميمي
جودة المقررات  اعتمادرات اإللكترونية لتنفيذ عممية المقر تييئة  •

مية مستقمة مثل منظمة كوالتي اإللكترونية من مؤسسات عال
  .العالميةماترز 

 االطالعلمتعميم اإللكتروني مع  التطويريةاالىتمام بالدراسات  •
عمى التجارب العالمية في المجال لتحديد الثغرات وفرص 
التطوير في برنامج التعمم اإللكتروني وطرح المشاريع المناسبة 

 .من فرص التحسين واالستفادةلسد الثغرات 
توعية أعضاء ىيئة التدريس بضرورة تدريب الطالب عمى  •

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالحاسب وتطبيقاتو 
 .المتنوعة في التعميم واالتصال والتواصل فيما بينيم

الحاجة الماسة إلنتاج مقررات تعميمية إلكترونية لجميع المواد  •
ة القائمين عمى الدراسية فيي عصب العممية التعميمية ومساند

 .ذلك ماديا ومعنويا
لتطبيق استخدام التعميم  استراتيجيةضرورة وضع خطة  •

اإللكتروني في الجامعة من خالل الرؤية الواضحة وضع أىدافا 
واقعية وطرقا عممية لتحقيقيا ووسائل لمتحقق من بموغيا وتوفير 
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THE LEVEL OF E-LEARNING QUALITY 

MANAGEMENT IN KING SAUD 

UNIVERSITY FROM THE POINT OF VIEW 

OF LEADERS AND FACULTY MEMBERS 

MANAL MOHAMAD ABDULAZIZ AL OTHMAN 

KING SAUD UNIVERSITY 

ABSTRACT_ The study aimed to determine the level of e-learning Quality management in King 

saud University from the point of view of faculty members in in Riyadh. The study population 

consisted of faculty members in the branches whose number was (5084), out of which a random 

sample of (455) members was answered E- Questionnaire. The descriptive method is used in this 

study, and a questionnaire was designed to collect data, which included (75) items distributed in 9 

areas, and verified as to validity and persistence; and then distributed to the members of the study 

sample. Then data were analyzed using the Averages of Balanced Means, Standard Deviations. 

The results revealed that the highest averages were in the field of Physical capabilities of, 

followed by the field Preparation and planning, then the field of Support and communication in e-

learning, followed by employees ،followed by training for e-learning, followed by Instruction 

Design, followed by development, followed by assessment and evaluation and the lowest average 

concerned Economics of e-learning. 

KEYWORD: Quality standards, E-learning, e-learning Quality management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


