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  لخصم
هدف هذا البحث إلى بناء مقياس لوضع معايير واضحة لتقويم مواقع التعلم اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية في 

ة، وقد عمل الباحثان على بناء المقياس بما يتناسب مع طبيعة مبحث التربية اإلسالمية، والتحقق من صدقه المرحلة الثانوي
  :وثباته، وقابليته للتطبيق، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال البحث الرئيس اآلتي

  روني في مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية؟معايير تقويم مواقع التعلم اإللكتما 

معايير تصميم التدريس، :  ثالثة مجاالت، األولإلىياس معياراً، وقسم الباحثان المق) 93 (وقد بلغ عدد المعايير في المقياس
  .معايير خدمات الدعم واإلسناد: لث، والثا)عناصر الموقع( وسائط التدريس معايير تصميم: نيوالثا

على معامل كندال ) 0.78( الصدق، وبدرجة ثبات مقبولة بلغت وقد دلت النتائج على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من
(Kendall’s tau-b) .استخدام المقياس في صورته النهائية لتقويم مواقع التعلم : وقد خلص الباحثان إلى توصيات، منها

إللكتروني الخاصة بهذا اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، واالستفادة منه في تطوير مواقع التعلم ا
  .المبحث

  . المقاييس والمعايير، التقويم، التعلم اإللكتروني، التربية اإلسالمية، مواقع التعلم اإللكتروني:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال.  1

  
شهد العصر الحالي العديد من التطورات واإلنجازات 

 تطوير إلىالعلمية التي تدل على سعي االنسان الدؤوب 
ل المعرفة لخدمة االنسان، ورقيه، واالستفادة من األسباب حقو

ومن اإلنجازات التي . التي سخرها اهللا له في هذه المعمورة
 وأسهمت إسهاماً ملموساً في رقي بني –حققها االنسان 

 ما يتعلق بمجال صناعة تقنية المعلومات، وبخاصة -البشر
 اسم نقل المعلومات من مكان الى آخر أو ما يطلق عليه

(Information Superhighway) ؛ أي الطريق فائق السرعة
  .للمعلومات

وقد فتحت تكنولوجيا شبكة اإلنترنت آفاقاً كثيرةً ومثيرةً 
وجديدةً للتعلم والتعليم، فهي تحاول أن تشجع التعليم على كل 

-Learning-on)المستويات، وتقدم مفهوم التعلم عند الطلب 

demand)فهوم التعلم في أي وقت، وأي  وتحاول أن تطبق م
مكان، وذلك لتطوير مفهوم التعلم مدى الحياة، وتعمل على 

 ,Abdul-Hamid)جعل مشكلة بعد المسافة ضرباً من الماضي 

2002).  
ومع كل ذلك فإن التعلم اإللكتروني مايزال بحاجة الى 
أبحاث الستكشاف جوانب استخدام جديدة له، واالستفادة من 

وجيا في هذا المضمار، ويحتاج المعلمون معطيات التكنول
للعمل في فرق لتطوير أهداف التقنية الفردية، وتخطيط 
الموجهات للتعليم عن طريق اإلنترنت وغيره من أدوات 

  .التعلم الحديثة وبخاصة اإللكترونية منها
تخدام وربط اس"نه بأريف التعلم اإللكتروني وقد تم تع

 "س وتوزيع مصادر التعلملتدريتكنولوجيا اإلنترنت في تطوير ا
وعرفه . (Moneta and Moneta, 2002: 433)مونيتا ومونيتا 

استعمال لألدوات التكنولوجية " بأنه (Nichols, 2003: 2)نيكولس 
، وتصنيفات الويب (Web-based)المتعددة المعتمدة على الويب 

(Web-distributed) وتأهيل الويب ،(Web-capable) ." فهوعر
التدريس " بأنه (Govindasamy, 2002: 287)ينداسامي جوف

بواسطة كل الوسائط اإللكترونية، التي تتضمن اإلنترنت، 
والشبكات الخارجية، واألقمار االصطناعية، واإلذاعة، 
واألشرطة البصرية والسمعية، والتلفزيون التفاعلي، وذاكرة 

  .”CD-ROM“القرص المضغوط 

ة األردنية؛كلية العلوم التربوية، الجامعسم المناهج والتدريس، ق  *
الم البحثتاريخ است. ووزارة التربية والتعليم، عمان، األردن

  . 8/2/2006، وتاريخ قبوله 17/5/2005
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 إلى أهمية التعلم ومن أهم المسوغات التي تشير
  :، ما يأتي(NASBE, 2001)اإللكتروني 

دعم وصول المتعلمين لالتصال التفاعلي، وزيادة فرص  -1
الوصول الى تعلم قوي في أي وقت، وفي أي مكان، 

  .ومن وراء حدود المدارس والصفوف
دعم تكنولوجيا االتصال التفاعلي التي تعطي دافعاً الى  -2

ة في أبحاث الدماغ األخيرة االكتشافات والتطبيقات العملي
  .عن كيفية تعلم الناس

دعم ضرورة التعلم بأكثر مما هو موجود في الكتاب  -3
، الذي ال يمكن أن )المكتوب(المدرسي والمنهج المؤطر 

  .يقدم كل المعرفة الضرورية للحياة اليومية
دعم سوق العمل االقتصادي الذي وصل الى نقطة أنه  -4

سنون الذين يحالمهرة ال لن يتنافس فيه إال العم
  .معرفتهم، ومهاراتهم، ومعدل انتاجهم باستمرار

عدم قدرة البيت على االستمرار في تقديم مكان للتعلم  -5
القوي والمالئم لألطفال؛ إذ إن عدد اآلباء واألمهات 

  .الذين يعملون يزداد بشكل كبير
 أكثر مدرسة الحديثة بأن لدى الطلبة فرصاًاعتراف ال -6

  .رج المدرسةقوة للتعلم خا
التقرير الذي رفعته لجنة التعلم المستند الى االنترنت وفي 

(The Web-based Education Commission, 2001) ذكرت فيه 
تعلم اإللكتروني تتلخص في ثالثة لأن مسوغات التوجه ل

حول المتعلم وليس حول لتعلم متمركزاً جعل ا: أمور، هي
ات الفردية للمتعلم، قاعة الصف، والتركيز بقوة على الحاج

  .وجعل التعلم مدى الحياة حقيقة عملية
أما ما يتعلق باستخدام التعلم اإللكتروني، فهناك ميزات 
للتعلم اإللكتروني تعود على الطلبة وعلى المعلمين، وقد 
تناولت العديد من البحوث والدراسات مزايا التعلم اإللكتروني 

 Farmer and) الطلبة، بوصفه أداةً تربوية تعود بالمنفعة على

Hargrave, 2000; University of South Australia, 2002; 

NASBE, 2001; Boling, 2002) ويمكن تلخيص هذه المزايا – 
  : بما يأتي–التي اتفقت عليها هذه الدراسات 

القدرة على توفير فرصة تعليمية غنية وذات معنى؛  -1
 فالطلبة الذين يشعرون بالسيطرة على تعلمهم،

ويتحكمون بمدى تقدمهم األكاديمي، ويشاركون اآلخرين 
في رؤيتهم وتجاربهم هم الذين تتوفر لديهم فرصة التعلم 

  .عبر اإلنترنت
القدرة على تطوير مهارات الطلبة على مدى أبعد من  -2

مجرد تعلم محتوى التخصص؛ فما يميز طلبة هذا 
العصر هو قدرتهم على اكتساب مهارات مثل القيادة، 

ء الفريق، ومهارات التواصل الجيد، والتفكير الناقد، وبنا
وعليه؛ فإن استخدام اإلنترنت يمكن أن . وحل المشكالت

  .يزيد من احتمالية اكتساب الطلبة لهذه المهارات
القدرة على توفير فرصة تعلم في أي وقت وأي مكان؛  -3

فالتعلم عبر اإلنترنت يوفر بيئة تعلمية غير مقتصرة 
إن التحرر من .  او على زمن معينعلى غرفة الصف

الوقت والحيز يحفز العالقات مع اآلخرين من أجل 
التغذية الراجعة وأخذ المعلومات من مصادر مختلفة 

ومن المصادر التي يوفرها التعلم . وتكوين قدرات ذاتية
 :اإللكتروني للطلبة، ما يأتي

والوحدات الدراسية بالمحاكاة أو إغناء الدروس  -
  .حركة المتوفرة على اإلنترنتالصور المت

  .المكتبات العامة على اإلنترنت -
الرجوع الى المصادر األولية، مثل الوثائق  -

  .التاريخية وسجالت الصحف
  .االتصال بشكل مباشر مع الخبراء في الموضوع -
  .التفاعل بين الطالب واآلخرين مع اختالف المكان -

فر القدرة على إحداث دور جديد للمعلم؛ فاإلنترنت تو -4
  :هني وأكاديمي كبيرة للمعلم، منها أنها مفرصة تطوير

المؤتمرات الحية تُمكّن المعلمين من االشتراك في  -
من خالل البريد اإللكتروني أو شبكة االتصال 

لحوار بين األكاديميين بحيث يبقى المعلم المباشر، وا
على اتصال بالتطورات األكاديمية الحاصلة في 

  .العالم
 من تحسين معرفتهم بمحتوى تُمكن المعلمين -

المعرفة األساسية من خالل ربط المفاهيم في 
خارطة المفاهيم وفي خارطة الكلمات، 

  .واستراتيجيات أخرى
 أساليبهم في التدريس، تحسين فيتُساعد المعلمين  -

  .وربطها بالنظرية المعرفية للتعلم
لتعلم ماس المعلمين لعملهم باستخدامهم احتزيد  -

  .اإللكتروني
حاجة مبحث التربية اإلسالمية لمواكبة كل جديد، ول

واالستفادة من التقنيات الحديثة المطورة واستخدامها في تعليم 
ير لتطو الباحثان أن هناك حاجة ملحة وجدهذا المبحث، فقد 

مقياس لتقويم التعلم اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية 
ب علم خاصة مع عدم وجود أية دراسة بهذا الخصوص حس

  .الباحثين
وكذلك فإن التعلم اإللكتروني ال يخلو من عوامل الضعف، 
وعوامل تؤدي الى تقليل فاعلية التعلم اإللكتروني، ففي 
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 وهدفت الى تحديد (Bork, 2001)الدراسة التي قام بها بورك 
العيوب التي يجب تداركها في التعلم اإللكتروني، توصلت 

  :ما يأتيالدراسة الى ان من أهم العيوب 
  .ضعف التفاعل بين الطلبة خالل التعلم اإللكتروني -1
  .عدم تالؤم التعلم اإللكتروني مع العدد الكبير من الطلبة -2
عدم القدرة على خزن المعلومات الكافية عن الطلبة  -3

 مراعاة الفروق الفردية فيألغراض تعليمية، لتساعد 
  .بينهم

صادر قلة أعداد الطلبة القادرين على التعلم من الم -4
  .الموجودة في التعلم اإللكتروني

  .التعلم اإللكتروني مكلف جداً -5
وفي الدراسة التي قامت بها جامعة كاليفورنيا 

(University of California, 2002) لت عوامل ضعف تناوو
توصلت الى ان من أهم هذه العوامل ما التعلم اإللكتروني، 

  :يأتي
 التعلم ضعف المحتوى والمناهج التي يعتمد عليها -1

  .اإللكتروني
 التفاعل بين كقلةضعف اساليب التدريس اإللكترونية؛  -2

المعلم والطلبة، وكذلك بين الطلبة أنفسهم خالل التعلم 
  .التعاوني، ومحدودية تعدد االهتمام باألنشطة

  .محدودية أطر التقييم اإللكتروني -3
االستخدام األفضل ضعف المعايير التي تساعد في  -4

عدم القدرة على توظيفها في المواد  معللتكنولوجيا؛ 
ة والواقع الدراسية، واستخدام الوسائط المتعدد

 االفتراضي والمحاكاة والحركات بشكل سطحي وليس
بطرق توافقية مع التعلم، وعدم التركيز على الخطوط، 

  .والرسومات، وحجم الشاشات
 من المعلمين ليكونوا معلمين عدم استعداد أعداد -5

  .تراضيينإلكترونيين أو اف
  .عدم جاهزية معظم الطلبة واستعدادهم للتعلم اإللكتروني -6

هدفت الى  التي) 2001الدجاني ووهبة، (دراسة وفي 
ا أداة تحديد الصعوبات التي تعيق استخدام االنترنت بوصفه

توصلت الدراسة الى ان من اهم تربوية في العالم العربي، 
  :هذه الصعوبات ما يأتي

  .واسيب ولالتصاالتالتكلفة العالية للح -1
عدم توافر التأهيل الكافي للمعلمين؛ وعدم توافر الوقت  -2

 مع اإلشارة هنا علمين للمشاركة في دورات التأهيل،للم
الى أن وزارات التربية والتعليم العربية تعمل على 

 تقوم وزارة : على ذلكومن األمثلةتجاوز هذا الضعف، 
مين بدورات قيادة التعليم األردنية بتأهيل المعلالتربية و

يونسكو لمحو التي تنظمها منظمة (ICDL)  الحاسوب
األمية في الحاسوب، وتعمل الوزارة على تأهيل جميع 

الذي يهدف ) إنتل لتعليم المستقبل(ى برنامج المعلمين عل
الى ادخال التعلم اإللكتروني في جميع المدارس وفي 

  .جميع التخصصات
مية المعلومات صعوبة الوصول الى المعلومات؛ فك -3

الكثيفة على شبكة اإلنترنت تفوق بكثير كمية المعلومات 
 (cognitive overload)العبء الذهنيطلوبة، مما يزيد الم

ولهم الى الهدف المطلوب للمبتدئين، ويجعل إمكانية وص
تنتهي بالحصول على معلومات عملية صعبة، وغالباً 

  .هامشية دون الوصول الى العمق
ني؛ إذ بات من الضروري أخذ المشاكل قلة الدعم الف -4

يط لمواجهتها والتغلب عليها الفنية بعين االعتبار والتخط
الممكن أن تفشل مجريات الحصة  تلك المشاكل من نأل

  .وتحبط المعلم والطلبة داخل الصف
الضعف في اللغة االنجليزية؛ فعلى الرغم من وجود  -5

ال أنها تعد العديد من المواقع التربوية باللغة العربية إ
محدودة جداً مقارنة بالمواقع التربوية المتخصصة 

  . اإلنجليزيةلغةالموجودة بال
المنهاج؛ إذ يعد بعض المعلمين الكتاب التعليمي محور  -6

العملية التعليمية، ويرى بعضهم أن استخدام اإلنترنت قد 
يفضل و ،يكون على حساب تغطية الكتاب المقرر

 يحبذون وضع جهدهم في المعلمون األسلوب القديم وال
  .تجريب الجديد

مراقبة الطلبة والخوف من وصولهم الى مواقع غير  -7
  .تربوية
من األسباب التي تؤدي الى ضعف التعلم فإن وكذلك 

اإللكتروني عدم االلتزام بمعايير محددة ومنضبطة وشاملة 
تي قامت بها لكل عناصر التعلم اإللكتروني، ففي الدراسة ال

ارات الى ان من أسباب فشل كثير إش (Preece, 1993) بريس
التركيز على : من مواقع التعلم اإللكتروني كان ما يأتي

المحتوى، وقلة األخذ بمبادئ التصميم التعليمي للكفاءة 
والفعالية الجاذبية، وعدم القيام بتصميم الوسائط المتعددة في 

وهذا يؤدي الى خلق صعوبات للمتعلمين، . الموقع بشكل جيد
الحمل الزائد للذاكرة، وتشتيت االنتباه، أو الفشل في : ثلم

  .طرق تشكيل المتعلمين للتعلم معاً أو بشكل فردي
 دراسات أجريتليل من فاعلية هذه العوامل فقد وللتق

والضوابط التي يجب أن تتصف بها متعددة لتحديد المعايير 
 مواقع التعلم اإللكتروني وبرامج التعلم اإللكتروني، منها

 قام بتصنيف معايير الذي (Semler, 2001)دراسة سيملر 
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معايير سهولة التجول : التعلم اإللكتروني الى فئات، تتمثل في
في الموقع، ومعايير محتوى المادة، ومعايير تخطيط الموقع، 

والعناية كل الذي يظهر فيه ومعايير التشويق وتنسيقه والش
، ومعايير فاعلية بالموقع، ومعايير قابلية الموقع للتطبيق

 الذي قام (Whitlock, 2001) ودراسة وايتلوك ،القيمة/الكلفة
عرض : بتصنيف هذه المعايير في عشرة معايير، هي

األهداف بوضوح، والعرض الفعال للمعلومات، ووضوح 
المعالم، وسهولة االستخدام، واللغة المالئمة، وتحديد نموذج 

لتغذية الراجعة، التركيب، وتنوع األسئلة والمشكالت، وا
  .، والتسلسل المنطقي)البنائية، والتحصيلية(واالختبارات 

ي أجراه مجموعة من المتخصصين فالبحث الذي وفي 
 ,Lisa, Elliot, Grant) جامعة جورجيا بقيادة ليزا وآخرين

Holschuh, Kim, Lauber, Loly and Reeves, 2001) وهدف 
لكتروني، فقد اشتمل إلى تصميم أداة لتقويم برامج التعلم اإل

معايير لمن يريد أن يقوم بتقييم : القسم األول: على قسمين
معايير مقترحة : برامج التعلم اإللكتروني، والقسم الثاني

وقد اشتمل هذا القسم على . لتقويم برامج التعلم اإللكتروني
  :منهاعشرين معياراً 

أن يبقى المتعلم على اطالع على ما : نظام حالة الرؤية -
  .يحدث خالل التعلم

المطابقة بين البرنامج والتعلم الواقعي في المفاهيم  -
  .والعبارات ما أمكن

تحكم المستخدم بزمن التعلم، وحريته خالل التعلم من  -
  .البرنامج

؛ لمنع حدوث مشاكل في تصميم البرنامجاألخطاء تجنب  -
  .فيه عند بدء التعلم

  .سهولة تمييز العناصر المستخدمة في البرنامج -
  .المرونة وكفاءة االستعمال -
التركيز على الجانب الجمالي في التصميم، وعدم  -

  .التركيز على عرض المعلومات
  .وجود المساعدة والتوثيق في البرنامج -
  .توفر التفاعل في البرنامج -
 ونظرياتها فياالعتماد على مبادئ معالجة المعلومات  -

  .عرض البرنامج
  .حتواهوم ارتباط التقويم بأهداف البرنامج -
  .التكامل بين الوسائط في عرض التعليم -
إمكانية الوصول الى المصادر المتنوعة من خالل ما  -

  . البرنامجيوفره
  .توفر أدوات دعم األداء ذات العالقة بأهداف البرنامج -
  .تمكين المتعلمين من مراقبة تقدمهم خالل التعلم -

  .تقديم التغذية الراجعة ذات العالقة -
  .ح أسلوب عرضه للمتعلمتنظيم المحتوى ووضو -

 مركز كفاءة التعلم أجراهاأما الدراسة التي 
 E-Learning)المعهد الوطني للتعلم السنغافوري /اإللكتروني

Competency Centre, National Institute of Education, 

Singapore, 2002) فقد صنفت معايير التعلم اإللكتروني في ،
  :ثالث فئات رئيسة، هي

وقد قسم الى خمس مجموعات :  المحتوىولى،الفئة األ
لتنظيم، وقد الدقة والكمال والوضوح والتناسب وا: فرعية، هي

  .ثالثة عشر معياراًتضمنت هذه المجموعات 
وقد قسمت الى اربع مجموعات : ، االستعماليةالفئة الثانية

  :فرعية، هي
تناسق : وقد تضمنت هذه ما يأتي: الواجهة الرئيسية -1

ئيسية، ووضوح النص والرسومات، والخلو الواجهة الر
من األخطاء، والتغذية الراجعة، وتنظيم العرض، 
والربط المالئم، وعنونة الوصالت بشكل مالئم، 

  .والجاذبية المناسبة للعين واألذن
من اإلشارات عن مكان المتعلم في كل ويتض: التجول -2

شاشة، وتوفر أزرار التجول في كل صفحة، وسهولة 
 لتعلم، وسيطرة المتعلم على التجول،دارة االتصفح، وا

  .والعودة الى الموقع
 األمور التقنية الواجب أخذها بعين وتتضمن: التقنيات -3

  .االعتبار، وخلو الموقع من االخطاء التقنية
تضمن ارشادات التجول، والمعلومات وي: دعم المتعلم -4

التقنية، والمعلومات التقنية المساعدة، ومعلومات التعلم، 
  .ساعدات التعلموم

وقد تم تقسيمها الى عشر :  تصميم التدريسالفئة الثالثة،
، والتغذية )األنشطة(، والممارسة )العرض(التقديم : فئات، هي

الراجعة، والتقويم، وأساليب الربط، ووصف البرنامج، 
والتفاعل، واستعمال الوسائط، واستعمال أدوات التعلم 

  . الوحدة والتكيفالتعاوني، وأهداف التعلم في مستوى
 فقد أشارت الى ان (Manzo, 2002) دراسة مانزوأما 

هناك خمسة معايير يجب اخذها بعين االعتبار في التعلم 
تحديد عمر الفئة المستهدفة، واعطاء فرصة : اإللكتروني، هي

ريع، توجيه المشاالجماعي، (ألنواع مختلفة من التعلم 
 العمل بشكل ال توافقي، والسماح للطلبة ب)األنشطة للمتعلمين

بما يتناسب مع سرعتهم الخاصة، وعرض ) ال تزامني(
من التقنية في إتقان كل تساعدهم ) إسناد(خدمات كافية للطلبة 

  .وموضوع المادة، وتكيف المحتوى مع التعلم اإللكتروني
 (Sonwalkar, 2002)وفي البحث الذي أجراه سونوالكر 



  ناصر أحمد الخوالدة ومجدي سليمان المشاعلة                                             ...                             قويمبناء مقياس لت

- 134 -  

لكتروني، توصل الى ان دف الى تحديد معايير التعلم اإلوه
هذه المعايير يمكن تقسيمها الى خمس فئات، تتعلق بالعوامل 

  :اآلتية
وتضم النوعية، واألصالة، والصالحية : المحتوىفئة  -1

  .، والوسائط، والتقويم، والعزو للمصادر)الصدق(
التعلم، وتضم تعريف المفاهيم، واألساليب التدريسية، فئة  -2

 واالختبارات، والتغذية وتحسين الوسائط والتفاعلية،
  .الراجعة، والتعلم التعاوني

وتضم توجيهات الدروس، وادارة :  التنفيذفئة دعم -3
االستعمال، وتوصيل محتوى المادة، وإمكانية الوصول 

 وقد أشار .ذلك كلهوالشبك، وتقديم تقرير مفصل عن 
أن اآلن  تشترطالباحث الى أن هناك بعض الحكومات 

ية تتناسب مع ضعيفي السمع تكون المواقع التعليم
  .والبصر

وتضم االهتمام بواجهة االستخدام، : الستخدامفئة ا -4
والتصميم التفاعلي، والوضوح، والحجم، وتخطيط 

  .الصفحة، وتنظيمها
يب وتتضمن انتشار الشبكة، ونظام ترت: لتقنيةفئة ا -5

وبرامج التصفح، ، )سعته(األهداف، وقدرة الخادم 
  .اناتواالرتباط مع قاعدة البي

اإللكتروني في جامعة ساحل خليج خبراء التعلم وقام 
 بدراسة (Florida Gulf Coast University, 2002)فلوريدا 

معايير التعلم اإللكتروني ووضع معايير خاصة بالجامعة، تم 
  :تصنيفها في خمس فئات رئيسية على النحو اآلتي

 ويتضمن التدريس، الفئة األولى، تصميم التدريس،
ل مستوى المتعلمين، واألهداف، واالنشطة التدريسية، وتحلي

  .والتقويم، واستراتيجيات التدريس
تضمن التفاعل  وتالتفاعل والتغذية الراجعة،الفئة الثانية، 

بين المتعلمين، والتفاعل بين المتعلمين والمعلمين، والتفاعل 
بين المتعلمين وأدوات التدريس، والتعاون اإللكتروني، 

غذية الراجعة، وسرعة التعلم، والتأجيل للتعلم، وانظمة الت
  .واالتصال اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن

 وتتضمن عرض الفئة الثالثة، وسائط التدريس،
المعلومات، وتصميم الواجهة الرئيسية، وعناصر الوسائط 

  .المتعددة
 وتتضمن الوقت المتطلب، الفئة الرابعة، إدارة التعلم،

األدب النظري التكنولوجي، (ة تقويم الطلبة والمسار، وعملي
، وتقديم )ونموذج التقدم، ومسار التقدم، وتقويم تقدم الطلبة

التغذية الراجعة المناسبة، وإدارة االتصال المتزامن وغير 
  .المتزامن، وتحسين تواصل التعلم عبر اإلنترنت

ات خدم:  وتتضمنالفئة الخامسة، خدمات دعم التنظيم،
دارة، اإل(الدعم دعم، والخدمات األكاديمية وخدمات التقنية وال

، وخدمات الطلبة، وخدمات )ديميةوالتسجيل، والمساعدة األكا
  .المكتبة

 European Learning)المجموعة األوروبيةوقامت 

Consultant Analysts, 2002) بدراسة هدفت الى االطالع 
تروني على آراء المشاركين بنوعية مواقع التعلم اإللك

تحديد اهم المعايير لتقييم مواقع التعلم األوروبية، وكذلك 
تجمع في وتم ذلك خالل الاإللكتروني من وجهة نظرهم؛ 

 The Europeanة اإللكترونية األوروبية للتدريبموقع القري

Training Village (ETV) توزيع استبانة على المشاركين عبر 
من % 1  وقد أظهرت نتائج الدراسة ان نسبة.في التجمع

المشاركين في الدراسة قد اشاروا الى ان مواقع التعلم 
الى ان % 5ازة، ونسبة تااللكتروني في الدول االوروبية مم

الى ان تلك % 33مواقع التعلم اإللكتروني جيدة جداً، ونسبة 
% 15الى انها مناسبة، ونسبة % 46المواقع جيدة، ونسبة 

اسة الى ان اهم وأشارت الدر. الى انها فقيرة وغير جيدة
المعايير لتقييم مواقع التعلم اإللكتروني من وجهة نظر 

  :المشاركين، كانت اآلتية
  .أن تعمل المواقع دون مشاكل تقنية عند المتعلمين -1
وضوح مبادئ التصميم، وأساليب التدريس المالئمة  -2

  .لنوعية التعلم
مراعاة تحديث الموقع وإصالح ما فيه من أخطاء،  -3

  . بشكل دائموتحديث المحتوى
  .توفير المستوى العالي من التفاعلية في الموقع -4

يف معايير التعلم  بتصن(Wright, 2003)وقام رايت 
 معايير :فئات رئيسية، على النحو اآلتياإللكتروني الى 

عامة، وإمكانية الوصول، والتنظيم، واللغة، والتخطيط، 
ات واألهداف العامة والخاصة، ومحتوى المادة، واستراتيجي

تملت هذه واش. التعلم والتدريس، ومصادر التعلم، والتقويم
  .معياراً) 138(الفئات على 

 Elisabeth and)وفي دراسة اليزابيث واكونومايدز

Economides, 003) لتقييم البرمجيات التعليمية ذات الوسائط 
 بتصميم أداة ة المنفذة من خالل اإلنترنت، قام الباحثانالمتعدد
 البرمجيات التعليمية المنفذة من خالل اإلنترنت، وقد لتقويم

ة  كل واحدتفقرة، وأعطي) 124(اشتملت هذه االداة على 
المة صفر تكون للفقرات ؛ فالع)5-0(منها ست عالمات من 

، )موافق بشدة(التي ال يمكن تقييمها، والعالمة خمسة لـ 
 ، ويمكن ألي شخص)الموافقة بشدةعدم (والعالمة واحد لـ 

ان يقيم أي موقع للتعلم اإللكتروني من خالل جمع العالمات 
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على هذه األداة، وقاما بوضع المعايير في فئتين رئيسيتين، 
تقويم العملية التعليمية، وتقويم المحتوى، وقسما الفئة : هما

  :ع مجموعات رئيسية تضمنت ما يأتيباالولى الى ار
اليب  وتتضمن أستنظيم المحتوى،المجموعة األولى،  -

لمتعلم، نموذج التدريس، والتركيب، وتحكم ا(التدريس 
، وعوامل )التعلم التعاونيومراعاة الفروق الفردية، و

التفاعلية، والتجول، والتغذية (تصميم الواجهة الرئيسية 
  ).الراجعة، وتصميم الشاشة

 الدعم التقني وعمليات التحديث،المجموعة الثانية،  -
ديث، اإلنترنت، والتحوتتضمن ديمومة المحتوى عبر 
ونقل المنتج، والتغطية والتعديل، وإضافة االجراءات، 

  .التقنية
 وتتضمن عملية التعلم ييم التعليم،تقالمجموعة الثالثة،  -

سهولة التعلم، وكفاءة االستعمال، وسهولة التذكر، وقلة (
  ).األخطاء، ومتعة االستعمال، ومخرجات التعلم

  .مكلفة التعلالمجموعة الرابعة،  -
  .الفئة الثانية، تقويم المحتوى

 Advanced)مؤسسة التعلم الموزع المتقدم قامت وقد 

Distributed Learning ADL, 2005) بتكوين نموذج لمعايير 
نموذج شارابل المرجعي ألهداف (التعلم اإللكتروني باسم 

 The Sharable Courseware) البرامج التعليمية المحوسبة

Object Reference Model (SCORM) وقد تم اعتماد هذه 
 ودول ؤسسات األكاديمية في كندا وأمريكاالمعايير من قبل الم

كثيرة، لتقييم مواقع التعلم اإللكتروني وبنائها، وقد ظهرت هذه 
، وتقوم هذه المؤسسة بتحديثها كل )2000(المعايير في عام 

ثالثة شهور، وفي أحدث اصداراتها تم تقسيم هذه المعايير 
  :ى اربع فئات رئيسية، هيال
 حول النموذج، والرؤية (Overview)نظرة عامة  -1

  .والمستقبل لهذه المعايير
 Content Aggregation Modelنموذج تجميع المحتوى  -2

(CAM) ، ويتكون من معايير ما وراء البيانات، ومعايير
كيفية (تركيب المحتوى، ومعايير ترزيم المحتوى 

  .يير تسلسل المعلومات، ومعا)وضعه في رزمة واحدة
 ،Run Time Environment (RTE)بيئة وقت التشغيل  -3

ويتكون من معايير كيفية إصدار المحتوى، ومعايير تتبع 
تقدم المتعلم، ومعايير كيفية إرجاع تقرير التغذية 

  .الراجعة للمتعلم
 Sequencing and Navigation (SN)التسلسل والتجول  -4

، وتشتمل على )2004 (في عامإضافة هذه الفئة وتمت 
عايير شجرة األنشطة، ومعايير أنظمة التعلم، ومعايير م

قواعد التسلسل، ومعايير اإلبحار، ومعايير نموذج إبحار 
  .المعلومات

  
  مشكلة البحث

تنبع مشكلة هذا البحث من فاعلية مواقع التعلم 
اإللكتروني في تعليم المباحث الدراسية المختلفة، وثبات 

تحسين تعليم هذه المباحث، وتعلم الطلبة منها فعاليتها في 
سرعة : بشكل أفضل؛ وذلك العتبارات متعددة منها

الحصول على المعلومة، ومواكبة حداثة المعلومات، وتنوع 
 والصور األشكالعمليات التعلم واستراتيجياته، ووجود 

رات الصوت والصورة والحركة والرسومات، ووجود مؤث
 في ياإللكترونييم مواقع التعلم  لكن مقاييس تق.واللون

مبحث التربية اإلسالمية غير متوافرة، وعليه وجد الباحثان 
ضرورة بناء مقياس لتقويم مواقع التعلم اإللكتروني 

 في المرحلة اإلسالميةالمخصصة لتعلم مبحث التربية 
الثانوية، تستوفي محكات الصدق والثبات والموضوعية، 

وير تعليم مبحث التربية وذلك للحاجة الى ذلك في تط
اإلسالمية الذي يتعلق مباشرة بحياة الطلبة واتجاهاتهم 

  .وقيمهم التي يتمثلونها في حياتهم
  

  هدف البحث وسؤاله
 بناء مقياس لتقويم مواقع التعلم إلىيهدف هذا البحث 

اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، 
قابليته للتطبيق على المواقع والتحقق من صدقه وثباته، و

  :ويجيب عن السؤال اآلتي. اإللكترونية
ما معايير تقويم مواقع التعلم اإللكتروني في مبحث 

  التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية؟
  

  أهمية البحث
  

  :الجوانب اآلتيةتتمثل أهمية البحث في 
إسهامه في تعزيز التوظيف األمثل لمواقع التعلم  -1

  .ي مبحث التربية اإلسالميةاإللكتروني ف
تقديمه دليالً لمستخدمي التعلم اإللكتروني؛ إذ يمكنهم من  -2

إجراء تقييم منظم وشامل لمواقع التعلم اإللكتروني 
  .استناداً إلى هذه المعايير

 وري مواقع التعلم اإللكتروني في مبحثتزويده مط -3
الضعف في عملهم التربية اإلسالمية بنقاط القوة ونقاط 

ين تلك المواقع وفقاً للمعايير التي يعمل البحث على لتحس
  .تطويرها
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  التعريفـات اإلجـرائية
 اتكنولوجي استخدام اإلنترنت وربط :التعلم اإللكتروني

اإلنترنت في تطوير تدريس مبحث التربية اإلسالمية 
  .وتوزيع مصادر التعلم فيها

خلصها الباحثان من  مجموعة من المحكات است:المعايير
بما يتناسب مع طبيعة مبحث التربية دب السابق األ

اإلسالمية، وتتمثل هذه المعايير ببنود المقياس الذي يهدف 
  . بنائهإلىالبحث 

 هو األداة التي قام الباحثان ببنائها لتقويم :مقياس التقويم
مواقع التعلم اإللكتروني المتخصصة في تعليم مادة التربية 

 بغية الكشف عن عوامل القوة اإلسالمية للمرحلة الثانوية،
والضعف فيها، في ضوء المجاالت الثالثة التي حددها 
الباحثان والمعايير الفرعية التي تندرج تحت كل فئة 

  .معياراً، بهدف تطويرها) 93(والمكونة من 
 ويقصد به المناهج الدراسية التي :مبحث التربية اإلسالمية

ية في المرحلة  اإلسالم الطلبة في تخصص التربيةيدرسها
المكونة من التربية اإلسالمية، والثقافة الثانوية، 

  .اإلسالمية، والعلوم اإلسالمية
  

  محـددات البحـث
  :تتحدد الدراسة الحالية في

تصار البحث على تطوير مقياس لتقويم مواقع التعلم اق
اإللكتروني الخاصة بمبحث التربية اإلسالمية للمرحلة 

استخدامه على مباحث دراسية  تعميم ، مما يحول دونةالثانوي
  .أخرى
  

  منهج البحث
استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وهو المنهج المناسب 
لتحقيق أهداف هذا البحث، فقد تم استعراض الدراسات 
السابقة في مجال تقييم التعلم اإللكتروني، واالستفادة منها بما 

س والتأكد يتناسب مع مبحث التربية اإلسالمية، وبناء المقيا
  .من صدقه وثباته

  
  إجـراءات البحـث. 2

  :اتبع الباحثان الخطوات اآلتية في إعداد المقياس
  

تحديد المعايير التي تشكل في مجموعها : الخطوة األولى
سالمية مقياس تقويم التعلم اإللكتروني في مادة التربية اإل

  للمرحلة الثانوية

 الدراسات  ببعضتمت االستعانة، في هذه الخطوة،وقد 
 E-Learning) ;(Elisabeth and Economides, 2003): السابقة

Competency Centre, 2002); (Sonwalkar, 2002); (Manzo, 

2002); (Wright, 2003); (SCORM, 2004); (Whitlock, 

2001); (Semler, 2001); (Florida Gulf Coast University, 

ثة مجاالت اشتملت على  ثالإلى وقد تم تقسيم المقياس (2002
  :المعايير اآلتية

  
 وتشتمل على ،معايير تصميم التدريس: المجال األول: أوالً

  :ما يأتي
معايير االختبار العامة : تصميم األهداف والمحتوى  - أ 

للمحتوى ومعايير االختبار الخاصة بطبيعة فروع مادة 
  .التربية اإلسالمية المختلفة

  .تصميم أنشطة التدريس  -ب 
  .راتيجيات التدريستصميم است  -ج 
  .تصميم التقويم  - د 

  
يم وسائط التدريس معايير تصم: المجال الثاني: ثانياً

  :وتتضمن) عناصر الموقع(
  .تصميم الشاشات  - أ 
  .تصميم الوصالت  -ب 
  .تصميم التجول في الموقع  -ج 
  .تصميم النصوص  - د 
  .تصميم الرسوم والصور والمخططات  - ه 
  . المتعددةطالوسائتصميم   - و 
  تصميم التغذية الراجعة  -ز 

  
  :معايير خدمات الدعم واإلسناد، وهي: المجال الثالث: ثاًثال

  .الخدمات التقنية  - أ 
  .األكاديميةالخدمات   -ب 
  .خدمات المكتبة  -ج 

  
  المقياس) معايير(كتابة فقرات : الخطوة الثانية

تم تجميع عدد من المعايير التي تتعلق بكل مجال من 
كيل مجمع الفقرات مجاالت الثالثة من خالل ما يسمى تشال

 وذلك باالستفادة من المعايير التي ،(Item Pool)ياس للمق
التي نها تضمنتها الدراسات السابقة وخاصة المعايير العامة م

معياراً بناء على ) 143( صياغة تصلح لجميع المواد، وتمت
  .كذل
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  )1(الجــدول رقم 
  توزيع فقـرات المقياس على األبعـاد

  
  فقراتعدد ال  المحـور الفرعـي  المجال الرئيسي

  27  تصميم األهداف والمحتوى
  5  تصميم أنشطة التدريس

  12  تصميم استراتيجيات التدريس
  2  تصميم التقـويم

  :المجـال األول
  تصميم التدريس

  3  تصميم إدارة التغذية الراجعة
  49  المجمــوع  

  11  تصميم الشاشات
  4  تصميم الوصـالت

  5  تصميم التجول في الموقع
  7  تصميم النصوص

  2  تصميم الرسوم والصور والمخططات

  :المجال الثاني
  تصميم وسائط التدريس

  2  تصميم الوسائط المتعددة
  31  المجمــوع  

  5  التقنيـةالخدمات 
  4  ةاألكاديميالخدمات 

  4  خدمات المكتبـة

  :المجال الثالث
  خدمات الدعم واإلسناد

  13  المجمــوع
  93  المجمـوع العــام  

  
  استخراج صدق المقياس: الخطوة الثالثة

  :للتأكد من صدق المقياس قام الباحثان باإلجراءات اآلتية
عرض المقياس على أربعين محكماً من اختصاصات  -1

خمسة مشرفين متخصصين في التربية : مختلفة
اإلسالمية، وخمسة عشراً معلماً من معلمي التربية 

عليمهم، اإلسالمية الذين يستخدمون الحاسوب في ت
وخمسة متخصصين في تصميم التعليم، وأربعة 
متخصصين في التعلم اإللكتروني، وثمانية مبرمجين في 
مجال التعلم اإللكتروني، وثالثة خبراء يحملون شهادة 

في مجال مناهج تدريس التربية اإلسالمية الدكتوراة 
وطلب . وأساليبها، ولهم اهتمامات في التعلم اإللكتروني

  :من حيث) المعايير( على الفقرات منهم الحكم
  .شمول القائمة وكفاية المعايير في كل مجال -
  .حذف الفقرات غير الضرورية -
  . على هذه المعاييرإضافيةاقتراحات أية  -
  . آخرإلىنقل بعض المعايير من محور  -

  .تعديل صياغة بعض الفقرات لتكون مفهومة وواضحة -
  .إليه ارتباط المعيار بالمحور الرئيس الذي ينتمي -
احتساب الفقرات التي تم االتفاق عليها من قبل ثمانية  -2

، واستبعدت بقية %70وعشرين محكماً، أي بنسبة 
 التي نالت نسباً أقل من ذلك، وبذلك تم تقليص تالفقرا

والجدول رقم . معياراً) 93 (إلىعدد فقرات المقياس 
المجاالت  من مجاليوضح عدد الفقرات في كل ) 1(

  .الثالثة
  

  استخراج ثبات المقياس: خطوة الرابعةال
  :للتأكد من ثبات المقياس قام الباحثان باإلجراءات اآلتية

توفر  الم (www.al-islam.com) الباحثان بتحليل موقعقام -1
على اإلنترنت بناء على المعايير التي تم االتفاق عليها 

  .من قبل المحكمين
 قام الباحثان بتدريب ثالثة زمالء يحملون درجة -2

الماجستير في مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية، 
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ويعملون في مجال تدريس مادة التربية اإلسالمية، 
ويحملون شهادات متخصصة في التعلم اإللكتروني 

إنتل لتعلم (في األردن تصدرها وزارة التربية والتعليم 
 على كيفية القيام بعملية تقويم للموقع نفسه ،)المستقبل

للباحثين تقويمه، وفق المعايير التي تم االتفاق الذي سبق 
عليها من قبل المحكمين، عن طريق تقويم عينة من هذه 
المعايير معاً، ثم ترك الفرصة لهم للقيام بعملية التقويم 

  .كاملة بشكل منفرد
عن طريق معامل االتفاق بين ثبات المل احساب مع -3

 (Kendall’s tau-b)المقومين باستخراج معامل كندال 
وهو من المعامالت التي تصلح للمقاييس الرتبية 

(Cooper and  Schindler, 1998:233)وهي ،:  
  

)TyQP()TxQP(
QPb

++++
−

=τ  
  

Tx =  عدد األزواج المرتبطة على المحور السيني وليس على
  .المحور الصادي

Ty =  عدد األزواج المرتبطة على المحور الصادي وليس
  .لى المحور السينيع

P =  متفقة(عدد األزواج المرتبطة.(  
Q =  عدد األزواج غير المرتبة(Kendall and Jean, 1990).  

 ان إلى، األمر الذي يشير )0.78(وقد بلغ معامل االتفاق 
المقياس صالح لالستخدام لغاية تقييم مواقع التعلم اإللكتروني 

  .نويةفي مبحث التربية اإلسالمية للمرحلة الثا
  

  تحديد كيفية استخدام المقياس: الخطوة الخامسة
وقع المراد تقييمه أو عدم تحديد توافر المعيار في الم: أوالً

 إلى ويكون ذلك من خالل تقسيم مقياس التقويم ،توافره
  :مجالين، هما

  . كان متوافراً بشكل واضح ومحددإذا: متوافر •
  .محدد كان غير متوافر بشكل واضح وإذا: غير متوافر •

تفريغ النتائج على األداة على شكل نقاط، وتكون على : ثانياً
  :و اآلتيحالن

  .ار تحت خانة متوافريواحدة على كل مع) عالمة( •
  .على كل معيار تحت خانة غير متوافر) صفر( •

 التي يجب أنجمع العالمات على المقياس ككل، : ثالثاً
  ).93-0(تتراوح بين 

على مجموع عالمات التقييم، تصنيف الموقع بناء : رابعاً
  :ويكون ذلك على النحو اآلتي

يصنف الموقع على أنه ممتاز، عند حصوله على عالمة  •
  %).80(، أي بدرجة توافر فوق ) فما فوق74(

 تعديالت، إلىيصنف الموقع على انه مقبول، وبحاجة  •
، أي بدرجة توافر )73-46(عند حصوله على عالمة 

)50%-79.(%  
ى انه غير مقبول وضعيف، عند يصنف الموقع عل •

، أي بدرجة توافر أقل ) فأقل45(حصوله على عالمة 
  %).50(من 

وفي ضوء دالالت الصدق والثبات بمكن القول إن مقياس 
تقويم مواقع التعلم اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية 
للمرحلة الثانوية يتمتع بخصائص سيكومترية تجعله أداة 

امها لتقويم تلك المواقع، وبالتالي التعرف موثوقة يمكن استخد
 مواطن القوة والضعف في هذه المواقع، وإن المقياس قد إلى

  .يفيد في اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير تلك المواقع
ومن ميزات هذا المقياس ان كل محاوره تتناسب مع 

 المعايير التي إلىمبحث التربية اإلسالمية، وبرجوع الباحثين 
راسات السابقة، واختيار المناسب منها وفق تضمنتها الد

العناصر التي تندرج تحت كل مجال من المجاالت الثالثة 
التي تبناها البحث الحالي، فإن مبحث التربية اإلسالمية 
يشترك في بعضها مع المباحث الدراسية األخرى، وبعضها 

  .اآلخر خاص بمبحث التربية اإلسالمية
  

  التوصيـات.  3
  

  :تائج البحث فإنه يمكن التوصية بما يأتيبناء على ن
استخدام المقياس في صورته النهائية لتقويم مواقع التعلم  -

 اإلسالمية في المرحلة التربيةاإللكتروني في مبحث 
  .الثانوية

عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي مبحث التربية  -
اإلسالمية ومعلماتها في استخدام المقياس لتقويم مواقع 

 اإللكتروني في مبحث التربية اإلسالمية في التعلم
  .المرحلة الثانوية

 مدى مراعاة مواقع التعلم إلىإجراء دراسة للتعرف  -
يير روني في مبحث التربية اإلسالمية المعااإللكت

 .بحثالمستخلصة في هذا ال
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Islamic Education for the Secondary Stage 

 

Naser A. Al-Khawaldeh and Majdi S. Al-Mashalah* 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed at developing a measure, by providing clear criteria, to evaluate electronic learning sites in 
Islamic Education for the secondary stage. The main question of the study was: 

What are the criteria to evaluate electronic learning sites in Islamic Education for the secondary stage? 

The measure was composed of three categories; First: instructional design criteria, second: instructional 
media design criteria (site components), and third: support services. The measure consisted of (93) criteria 
with a reliability coefficient of (0.78) by using (Kendall’s tau-b) coefficient. The validity was measured 
through a panel of (40) referees. Some implications and recommendations were suggested. 

Keywords: Measure, Evaluate, Electronic Learning, Islamic Education, E-learning Sites, Criteria. 
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