
 

 
336 

 

 ........  الجامعة االفتراضية –  هناء و عبدالرحمن 350-336صفحات     للعلوم اإلنسانية الكوت الجامعةمجلة كلية 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق معايير الجودة النوعية في السودان و  يةالجامعة اإلفتراض

 التحديات والحلول 
 

 

 د. عبد الرحمن ابراهيم مصطفي                                                                               د. هناء عوض محمد الحسن        

 هندسة النفط كلية                                                                                                      كلية التربية         

 جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا                                                                                 جامعة السودان المفتوحة          

 السودان  - الخرطوم - 61 شارع                                                                           السودان - الخرطوم - شارع عبيد ختم

          ahejaen@hotmail.com                                                                               hanawad44@gmail.com   

 

 

 

 مستخلص  

ف هدفت الدراسة إلى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه تطبيق معااايير الجااودن النوعبااة للااتعلم افيتراجااع فااع الجامعااات السااودا ية  لتح يااق هااد

فااع الجامعااة االمريكيااة  ويااد  االفتراجااعيام الباحثان بوجع حلول  لمشكلة الدراسة من خالل دراسااة معااايير الجااودن النوعيااة للااتعلم ا‘الدراسة  

تبنع منهج التعلم االفتراجع أن تت دم فع مجال تح يق الجودن إذا ا طل اات بجديااة إلى  ىلمؤسسات التع تسعاوصلت الدراسة للنتائج التالية: يمكن ت

لااتخل   حو الريع بالخدمات التعلمية والتعليمية إلى مستوى أفضل يح ق الكفاءن الفاعلة من خالل مجموعة من األ شطة العملية التع تهدف إلى ا

ن من األخطاء وتحسين جودن الخدمة من خالل آليات مناسبة للمرايبة والت ويم المستمر ويتطلب ذلك أن ت وم هذه المؤسسات بوجع سياسااة الجااود

يااتم تحديااد هااذه أن  ىعلى  وعية التعلم والتعليم كخدمة م دمة للطلبة عل وواجحم التع يكون ألدائها تأثيراً هام التع تعمل على تحديد البنود والمها

داء المكو ات بناًءا على آراء ومتطلبات مستخدمع الخدمة )الطلبة(  والتع تشمل افجراءات الالزمة لتوفير خطة دراسية جياادن وت ياايم مناسااب أل

مااات العماال موث ااة تكنولوجية وفنية وتعلمية وتعليمية مالئمة تسهل عمليات التعلم وتزيد ماان تحلاايل الطلبااة كمايجب أن تكااون تعلي  ىالطلبة وبن

أن تتم مراجعة منظمااة للتأكااد ماان تنفيااذ افجااراءات بشااكل جيااد  وان تعتمدالمؤسسااات مجموعااة ماان   اجحة ومحددن ومفهومة لدي الجميع ووو

 االفتراجااعالطرق وافجراءات لتلويب اال حرافات واألخطاء التع تكتشفها عمليات المراجعة وتوصااع الدراسااة بضاارورن تبنااع ماانهج الااتعلم 

  ضمن استمرارية التعليم فع ظل األزمات التع تعتري العالم. ىحت وفق معايير الجودن النوعية
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Abstract 

This study aims to find solutions for the challenges facing the application of quality standards of virtual 

learning in Sudanese universities. To achieve the objective of the study, the two researchers developed 

solutions to the research problem by studying the qualitative quality standards for virtual learning at the 

American University. The study reached the following results: Institutions that seek to adopt the virtual 

learning approach, can advance in the field of achieving quality if they set out seriously to advance education 

and educational services to a better level that achieves efficiency through a set of practical activities aimed at 

eliminating errors and improving service quality, through appropriate mechanisms for monitoring and 

evaluation. This requires that these institutions set a quality policy that works to define the items and tasks, 

whose performance has a significant and clear impact on the quality of learning and education, as a service 

provided to students. These components are determined based on the opinions and requirements of service 

users (students). These include the procedures necessary to provide a good educational plan and appropriate 

evaluation of students' performance and appropriate technical, educational and related structures that facilitate 

learning processes and increase students’ achievement. Work instructions must be documented in a clear, 

specific and understandable way to everyone.  An organized review should be made to ensure that procedures 

are well implemented and institutions adopt a set of methods and procedures to correct the deviations and 

errors that the review processes discover. The study recommends the necessity of adopting the virtual learning 

curriculum in accordance with quality standards in order to ensure the continuity of education in light of the 

crisis plaguing the world. 

Keywords: Virtual University , Qualitative Quality 
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 م دمة

معااايير  صعوبة تطبيااق  فعالورية      .ويد ا خلرت مشكلةلها  كامل  

 .  فع الجامعات السودا ية االيتراجع وعية للتعليم اجودن 

وفااع ظاال األزمااات   اً ظهااورصاااحب الت اادم التكنلااوجع السااريع 

 حاجاااة ملحاااة لوجاااود  ورظهااا  -والكاااوارل التاااى تجتاااا  العاااالم 

وهااذه  تعليميااة تتناسااب  مؤسسااات ظمااة تعليميااة وأاسااتراتيجيات و

عامة   مفهوم العاملين فع ح ل التعليم  ييرغتالى    ىمما اد  المتغييرات

حااول ماهيااة المؤسسااات الخلااو   العااالع علااى وجااهوالتعلاايم 

تعااد لاام    حياا     واستراتيجياتها التعليمية  ووسائلهاالتعليمية واهدافها  

فااع  مؤسسااات التعليميااة تعتمااد علااى عنلااري الزمااان والمكااان

 يستطيع االلتحاق بمؤسسااة تعليميااةاصبح المتعلم    إذتوصيل التعليم  

 وهنااا وفااع مكااان تواجااده   تعليمه فع الويت الااذي يناساابه  ويواصل

إذ ساارعة باالسااتجابة لهااا و وتمااتاالفتراجااية  الجامعااة ظهاارت

اصاابح ماان و الت اادم السااريع  فوات يطااار    يعنعالتخلف عن الركب  

ت التعلاايم العااالع فااع السااودان بوجااع روري ان تتمتع مؤسساالض

تكنولوجيااا االتلاااالت   إلااى ادخااال  فع سوق العمل و ظرا    تنافسع

 لمؤسساااتاالسااتراتيجيات التعليميااة  والتغيياارات التنظيميااة فااع 

العاااملون فااع  يطااورماان الضااروري ان  ف ااد اصاابحالتعليميااة 

ان ف د اوجحت التجارب العالميااة   مهاراتهم ومعارفهم    المؤسسات

وكنتيجااة   التعليميةيلبع حاجة  الجامعة االفتراجية والتعليم المستمر  

وهااذا  بايتلاديات التعليم ىالتعليم وهذا ما يسم  مخرجات  يدتزلذلك  

 التعلاايموعليااه   هاتضاابطالمخرجااات البااد لهااا ماان معااايير جااودن 

ياجااات تالحلااول المطروحااة  لتلبيااة االح راجااع يمثاال احاادفتاال

لت ديم معااايير جااودن وفع جوء ما ت دم جاءت الورية هذه    التعليمية

 ليجااد االعتماااد   لاايمهااذا النااوع ماان التع  االيتراجع و وعية للتعليم ا

مؤسسات التعليم العالع من جا ب ولاادي المجتمااع ماان وال بول لدي  

واهاادافها    همية الجامعة االفتراجية  وتتناول الورية أ  خرألالجا ب ا

 ومعايير الجودن النوعية لهذا النوع من التعليم.

 

 الدراسة هميةأ

فااع ان الجامعااة االفتراجااية يمكاان ان تعااالج تكماان اهميااة الوريااة 

لذا كان البااد   مؤسسات التعليم العالع والطالب  االزمات التع تواجه

عااة ملجاا  مخرجاااتجااودن  وعيااة لضاامان جااودن    وجع معااايير  من

ماان  وجاامان جااودن مخرجاتهاالتعليميااة االفتراجااع فااع السااودان

خالل ايجاد الحلااول للتحااديات التااى تواجااه الااتعلم اففتراجااع فااع 

 .السودان

 

 

  الدراسة  هدافأ

 :تهدف هذه الدراسة إلى

عتماااد بااارامج الاااتعلم المعااايير جاااودن  وعياااة  مشاااروع ايتاارا 

بالجامعااات السااودا ية بتطبي ااه علااى جامعااة السااودان  االفتراجااع

  المفتوحة.

ايجاااد حلااول للتحااديات التااى تواجااه تطبيااق الجااودن النوعيااة فااع 

 الجامعات السودا ية

 

 

 المنهج المستخدم

 باطعاالستنوالمنهج   نهج الوصفعمالاستخدمت الدراسة  

 

 ادوات الدراسة

للجامعااات االفتراجااية  والساااب ة التجاااربو الدراسااات الساااب ة

 والمالحظة.  والم ار ة

 

 دراسةمشكلة ال

وا  طاااع  بااافقالق  مؤسسات التعليم العالع فع السودان  لتأثر تيجه   

 ماان  المسااتجد. اصاابحوباء كرو ا  الطالب عن الدراسة جراء تفشع  

جدال تالااع اساا  الت ليديااة تحتااا   جااح ان مؤسسااات التعلاايمالوا

زمااات التااع تواجااه ادارن األسااهم فااع  تلتعلاايم  لجدياادن    استراتيجيات

توجااد بعاا  ومن خالل التجارب العالية    وستواجه العملية التعليمية

 االسااتراتيجياتبااين  ج  ا تدمال ه   التعليمية    مؤسساتها  تتأثرالدول لم  

ت وبااذلك اسااتطاع  اجااعفتراالاالسااتراتيجيات  و  نالمباشاار  التعليمية

اليااوم ماان اقااالق   التعليميااة  مؤسساااتالاجااه  والتع تزمة  اال  مجابهة

ً  ملطلحات الدراسةتعريف    اجرائيا

اجااية للااتعلم افتربيئااة إلكترو ية  ي لااد بهااا هنااااالفتراجيةالجامعة  

تستخدم الحواسيب وشبكات االتلال  بهدف   المبنع على اال تر ت 

 توصيل المعلومات الريمية افلكترو يةإلى المتعلمين اينما كا وا.

  وعيات فرعية هع: ثالل: ي لد بها هنا تشكيلة مركبة من الجودن

تحديااد المواصاافات والخلااائ  التااع جودن التلميم ويتم فيها     -

 يجب أن تراعى فع التخطيط والعمل.
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المجاالت التربوية هناك صعوبة فع تعريف ملااطلح الجااودن وفع  

بطري ااة مباشاارن علااى الاارقم ماان كثاارن تداولااه فااع أدبيااات الااتعلم 

والتعليم ويد وصف البع  ملااطلح الجااودن فااع التعلاايم علااى أ ااه 

( وقياار واجااح كمااا هااو الحااال فااع Elusiveملااطلح محياار )

لتربااويين اللناعة وأ ه ملطلح جدلع إلى حد كبير. ويرى بع  ا

 أن مفهوم الجودن فع التعليم ي ع جمن ستة محاور رئيسية هع:

 وفق المعايير المحددن.على جودن األداء: وهع ال يام باألعمال    -

جااودن المخاار : وهااع الحلااول علااى منااتج تعليمااع وخاادمات    -

 وفق الخلائ  والمواصفات المتويعة.على تعليمية 

وجع معااايير  وعيااة وكميااة محااددن   ي لد بها هنا:  الجودن النوعية

فشااراف اجع ومتابعااة ال ياس وت ييم مخرجات برامج التعلم االفتر

ماان السااعع وراء تعظاايم  والريابااة علااى جااودن برامجااه وحمايتااه

ن مؤسسااة التعلاايم العااالع إأي   الجودن تعنع تح يااق األهااداف     1.1 األربا  على حساب  وعية وجودن المخرجات.

ذات الجودن العالية هع التع تضع أهدافاً محددها لها وتح  ها بشااكل 

 جيد.

 

  الدراسات الساب ة

الجودن بالمدخالت والعمليات: فتح يق األهااداف يتويااف علااى    2.1

ماان العواماال أهمهااا جااودن الماادخالت الماديااة والبشاارية  العديااد

المستخدمة ومجموعة الطاارق والعمليااات المسااتخدمة فااع اسااتثمار 

 هذه المدخالت.

الماليزيااة  التكنولوجيااة الجامعااة -الخناااق الكااريم عبااد سااناء دراسااة

إيامااة  فااع ودورهااا المعلومااات تكنولوجيااا مكو ااات )أهميااة بعنوان

 االفتراجية( عليميةت التالمؤسسات

 فااع االكاااديميين مويااف علااى فااع التعاارف البحاا  تمثلاات مشااكلة

 ودور تكنولوجيااا اهميااة فع حاسباتبال العالية ذات االيسام العلمية

 للجامعااة والتنظيميااة العناصاار التعليميااة تااوفير فااع المعلومااات

 هااذين بااين قوثياا  طارتبااا عاليااة وماادى وجااود االفتراجااية

 تاام الحاساابات فااع المختلااين ماان عينة خالل من المتغيرين وذلك

 استمارن من خالل الغرض لهذا استجابتها وتحليل واختبار اختيارها

 توصلت التع االستنتاجات ومن الغرض  لهذا تلميمها تم استبيان

 األبعاااد بااين المعنويااة والاادالالت صحة العاليات هو الدراسة إليها

  ماان أهاام أهااداف المبحوثااة المتغياارات لكاال والتفلاايلية الفرعيااة

 االعتبااار تؤخااذ بنظاار ان البااد التااع المتطلبات أهم الدراسة حلر

جامعة افتراجية   وتكمن أهمية هذه الدراسااة  بتأسيس الشروع عند

 احااد تشااكل معاصاارن منايشة متغيرات على الدراسة فع أ ها تركز

 الجامعة التعليمية وهع المؤسسات من الكثير تواجهيات التحد اكبر

المعلومات ومن أهم ما توصلت له الدراسة  وتكنولوجيا االفتراجية

 ) االفتراجية ا شاءالجامعة فع تؤثر اخرى عوامل دراسة جرورن

 اسااتراتيجيات المعمااول بهااا  والضوابط التعليمات   البيئة العوامل

 التعليم االلكترو ع(.

الجودن المعياريااة: يكااون ملااطلح الجااودن معيارياااً باادالً ماان    3.1

كو ه وصفياً ف ط فيشار إلى األداء بأ ه ممتاز أو جيد أو ساايو وفااق 

 ية محددن.أسس وعالمات معيار

الجودن فااع م اباال الكاام: التعلاايم الجيااد هااو التااوازن بااين الكاام    4.1

 والنوع.

الجودن التكنويراطية: وهع ياادرن النظااام التعليمااع علااى تلبيااة    5.1

 احتياجات المجتمع التكنولوجية وااليتلادية.

 الجااودن الثالثيااة النوعيااة: وهااع تشااكيلة مركبااة ماان ثااالل  6.1

  وعيات فرعية هع:

جودن التلميم ويااتم فيااه تحديااد المواصاافات والخلااائ      1.1.6

 التع يجب أن تراعى فع التخطيط والعمل.

وفااق المعااايير علااى جااودن األداء: وهااع ال يااام باألعمااال  2.1.6

 المحددن.

جودن المخر : وهع الحلول على منتج تعليمع وخدمات     3.1.6

 تعليمية وفق الخلائ  والمواصفات المتويعة.

 

  هوم الجودة في التعليم اإلفتراضيمف .2

لمفهااوم الجااودن فااع يرى العديد من الباااحثين أن التعريااف األ سااب  

يكمن فع التركيز علااى أهااداف البر ااامج وماادى   الفتراجعالتعليم  ا

( fitness of purposeتح ي هااا ومالءمااة المخرجااات ل)هااداف )

يااد ودخاال ملااطلح توك  وماادى تح ي هااا لمعااايير الجااودن المعتماادن

فااااع العديااااد ماااان أدبيااااات   quality assuranceالجااااودن

والااذي ي لااد بااه تلااميم وتنفيااذ  ظااام يتضاامن  االفتراجااعالتعلم

 مالجودة في التعليمفهوم .1 

 

هناااك العديااد ماان التعاااريف لملااطلح الجااودن أقلبهااا اتخااذ منحااى 

ايتلادياً بحتاً فعرفت الجودن على أ ها ارتيا  المستفيدين للسلعة أو 

الخدمة وخلو الخدمااة ماان العيااوب ومعرفااة مااا يريااد المسااتفيد ماان 

الخدمة وتح يق رقبته بت ااديم خدمااة تخلااو ماان الن ااائ  والعيااوب. 
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االعتماااد علااى أ ااه مجموعااة ماان افجااراءات التااع ت ااوم بهااا جهااة 

تح ااق الحااد األد ااى ماان االفتراجااع  خارجية لتتأكد من أن مؤسسة  

 دمات.األكاديمية وافدارية والخ معايير الجودن المتعل ة بالجوا ب

سياسات وإجااراءات للتأكااد ماان الوفاااء بمتطلبااات الجااودن ومرايبااة 

 .[1] ككل اففتراجعالجودن على مستوى وظائف مؤسسة التعلم 

العديد من سياسات توكيد الجودن فع مؤسسااات التعلاايم العااالع   نيتب

على عدن محاور  تراجيةاالفعبر الفلول  التع تطر  برامج التعلم  

 أهمها:

بجديااة تامااة فااع جميااع  إجااراءات توكيااد الجااودن تؤخااذ يجااب أن

وأن تشاامل أهااداف المؤسسااة هاادفا االفتراجااع مؤسسااات الااتعلم 

واجحاً لضمان عناصر توكيد الجودن األساسية المتمثلة فااع تح يااق 

 [  .  4]  ما يلع

تلااميم البيئااة التعلميااة التعليميااة للمؤسسااة للتأكااد ماان  1.2

فااع بيئااة افتراجااية تحتااوي علااى تح ي ها لمعايير الجودن المعتماادن  

ة  مااؤثرات صااوتية  رسومات صااور ) لو  مكتوبة أو منطوياا 

 .ثابتة أو متحركة  ل طات فيديو (

 االفتراضيمكونات الجودة في التعلم . 3

حول مكو ات الجودن فااع التعلاايم اففتراجااع إال   ختلف التربويونا

 إذيياااس المخرجااات وم ار تهااا بمخرجااات التعلاايم الت لياادي   2.2   اط هع : تسعأ هم عملوا على وجعها فع 

عددا من الخدمات أو المهااام ذات العاليااة   الجامعة االفتراجية  توفر

    م ار ة بالتعليم الت ليااديالتكلفة  بعملية التعليم و التعلم كما ا ه يليل  

[2.] 

بااالجودن وذلااك ماان خااالل االفتراجااع التاازام مؤسسااة الااتعلم  1.3

تضمينها فع رسالتها وأهدافها و االلتزام المااادي والمعنااوي بتااوفير 

متطلبااات جميع وسائل الدعم الالزمااة لتنفيااذ متطلبااات الجااودن ماان  

[ 5 ]  بشرية وإدارية وفنية وااللتزام بديمومتها وتحسينها باسااتمرار

. 

برامج الااتعلم تتكامل الوسائط  التعليمية مع بعضها البع  فع    3.2

 لتح يق أهداف تعليمية محدد.االفتراجع 

الت ييم الداخلع )الذاتع( وهو مجموعااة افجااراءات والعمليااات   4.2 :فتراجعالللبيئة التعلم ا الت نية المتطلبات 2.3

لتح يق الجودن فااع االفتراجع  الداخلية التع ت وم بها مؤسسة التعلم  

برامجهااا وتشاامل اسااتطالعات آراء الطلبااة وأرباااب العماال وت ياايم 

الخريجين وآليات مرايبااة الجااودن فااع الخطااط الدراسااية ماان حياا  

 ت وقيرها.المستوى والطر  واالمتحا ا

تراجااية للااتعلم المبنااع علااى اال تر ت تسااتخدم التااوفير البيئااة ا 

الحواسيب و شبكات االتلال  بهاادف توصاايل المعلومااات الريميااة 

ين  سااواء كااا وا متواجاادين خااار  أسااوار افلكترو ية إلااى المتعلماا 

بكفاااءن و وعيااة عاليااة بمااا فااع ذلااك وسااائل الجامعااة  أو داخلهااا 

االتلاالت الحديثة التع تسمح بالحوار المباشر وقير المباشاار بااين 

تلفااة الطلبة واألساتذن وسااهولة اتلااال الطلبااة بملااادر الااتعلم المخ

 [. 6  ]واتلاالتهم مع بعضهم البع 

الت ييم الخارجع يتم إجراؤه ماان يباال لجنااة مهنيااة متخللااة     5.2

ماان جميااع االفتراجع خارجية ت وم بتفح  مكو ات بر امج التعلم 

الكثياار ماان  إذ يعاادهجوا بااه آخااذن بعااين االعتبااار عناصاار الجااودن 

التربااويين ماان أهاام العمليااات التااع تضاامن الجااودن فااع التعلاايم 

ا الت ياايم طوعياااً بناااء علااى طلااب مؤسسااة ويد يكون هذاالفتراجع  

أو إجبارياااً ت ااوم بااه الحكومااات ممثلااة بااوزارات االفتراجع  التعلم  

 التعليم العالع.

 ت الخدمات التى ي دمها التعليم االفتراجع للطالب :مستويا  3.3

 وت سم هذه الخدمات إلى ثالثة مستويات: 

خدمات ت اادم إلااى الطلبااة يباال االلتحاااق بالبر ااامج :المستوى األول  

المطلوبااة   وتشاامل المتطلبااات الدراسااية  والتجهياازات والت نيااات

للنجا  فع المااادن الدراسااية مااع إمكا يااة تاادريب الطالااب علااى هااذه 

 األجهزن. 

تراجع المتعلم  على اكتساب معارفااه بنفسااه اليساعد  التعليم ا  6.2

ذلك يح ق التفاعلية فع عملية التعليم )تفاعل المتعلم مع المعلم  مع و

ء  مااع المؤسسااة التعليميااة  مااع الباارامج المحتااوى  مااع الاازمال

اي إمكا ية الوصااول إليااه فااع أي وياات   افراً والتطبي ات ( كو ه متو

 [.    3  ]ومن أي مكان

خدمات ت دم للطالب خالل دراسته للمادن الدراسية   :المستوى الثا ع  

مثل خدمات االستفسااار والحااوار والكتااب افلكترو يااة والم ااررات 

الدراسااية وطاارق الت ياايم واالمتحا ااات وكاال مااا يلاازم الطالااب ماان 

االفتراجااع االعتمادية: وي لد بها أن تحلل مؤسسااة الااتعلم    7.2 اعدن ف هاء المادن الدراسية بنجا . مس

علااى االعتمااادات الالزمااة لبرامجهااا ماان المجااالس والمنظمااات 

لتااع تعنااى بوجااع معااايير ينبغااع علااى والهيئات المحلية والدوليااة ا

ف االفتراجااع  مؤسسة التعلم   أن تح  هااا ماان أجاال اعتمادهااا. ويعاار 

م دمااة للطالااب بعااد اال تهاااء ماان دراسااة خاادمات    :المستوى الثال 

المادن الم ررن وتشمل معلومات عن النتائج وعن المساعدات المالية 

 .[ 7  ]سات اال  طاع عن الدراسة وقيرهاوسيا
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خاارى تتمثاال فااع المخااابر االفتراجااية أو معاماال اال تر ت  وحدن ا

االلكترو ية و تعد من أجهزن المحاكان  التع تسمح للطااالب بااءجراء 

  التجارب الكيميائية والبيولوجية  وهو وسيلة تعليم واسعة النطاق

 افتراجياً: تلميم المادن التعليمية وتطويرها 4.3

من المعايير المعتمدن فع تلميم وتطااوير   هناك مجموعة 

تتمركااز حااول الن اااط االفتراجااع المااواد الدراسااية لباارامج الااتعلم 

  اآلتية:

الم رر االلكترو ع هو م رر يسااتخدم فااع تلااميمه أ شااطة و مااواد  

تعليمية  افتراجية تعتمد على الحاسوب  وتطبي اته  و هااو محتااوى 

فتراجااية فااع صااورن الالتفاعليااة  اقنع بمكو ات الوسائط المتعددن  

برمجيااات معتماادن أو قياار معتماادن علااى شاابكة محليااة أو شاابكة 

 [.8 ]اف تر ت 

 الخدمات التى ت دم لالساتذن للعمل فع الفلول اففتراجية:  5.3

أثناااء فااع  ويمكن ت ساايمها إلااى ثالثااة مسااتويات يباال دراسااة المااادن  

المادن يجااب أن يتاادرب علااى طري ااة  استاذالدراسة وبعد الدراسة  ف

محتويات المادن الدراسية يبل تدريسها ويطلع على افرشادات   ت ديم

فااع  الخاصااة بهااا ويشااعر بالراحااة تجاااه التكنولوجيااا المسااتعملة 

طر  المادن: وخااالل تاادريس المااادن يجااب فع  تراجية  الفالفلول ا

أن يحلاال علااى المعلومااات الخاصااة   االسااتاذأن يكون باسااتطاعة  

بتدريس المادن ومجاالت التطوير والتعديالت التع أجرياات عليهااا   

على  تائج ت ييم   ستاذوبعد ا تهاء المادن الدراسية يجب أن يحلل اال

حاادد األعباااء , كااذلك يجااب أن تالبالمااادن الدراسااية وآراء الطاا 

 تاجهم للمواد ية فع إوحماية ح وق الملكية الفكر  ساتذنالتدريسية لال

 فع الفلول اففتراجية. التدريسية

فتراجااية لمجموعااة التخضع عملية إ تا  الم ااررات االلكترو يااة  ا

( ) والااذي حظااع باهتمااام addieمن المعايير  وماان أهمهااا معيااار  

مراحاال   يااة ثاااللتماار هااذه العملإذ  كبير فع عملية إ تا  الم ررات  

 :.وهع

التطااوير بحياا  يعماال المطااورون علااى تحوياال وتطبيااق : اوال  

المحتوي  علااى شااكل واألفكار التع وجااعها خبياار المااادن وملاامم

منتج تعليمااع متكاماال )خطااط الملااادر وإعااداد المااواد التعليميااة ( 

ويكون ذلااك ماان خااالل التحلياال الااذي يشاامل الم اارر بلاافة عامااة 

ؤلف  وتحليل شخلية المتعلم  والتغلب علااى ومعرفة احتياجات الم

معي ااات الااتعلم  تحلياال التاادريس باالعتماااد علااى تحلياال المحتااوى 

والذي يتم فيه تحديد أ واع ومستويات األهداف التعليمية ثم التلميم 

ويتمثاال فااع تلااميم المحتااوى التعليمااع حسااب مواصاافات تفاعاال 

تطبيااق عملااع ومرو ة وتوازن  ثم ترجمة المحتااوى التعليمااع إلااى  

 .)إعداد اللفحة ( 

 فتراجية:فع الفلول اال طرق ت ديم وطر  المواد الدراسية  6.3

وفااق المعااايير  علااى وتعتمااد علااى أماارين هااامين لتحسااين ساايرها

المحددن أولهما وجود سياسااات وطاارق محااددن وواجااحة مااع بيااان 

المسؤوليات لضمان جااودن طاارق طاار  المااواد الدراسااية وثا يهمااا 

د إدارن جيدن وفاعلة لوسائل االتلاالت المسااتعملة فااع طاار  المااوا

الطااالب واالساااتذن فااع الفلااول   الدراسية وسهولة اسااتعمالها ماان  

التطبيق و يعتمد على مساعدن المتاادربين علااى التعاارف علااى   :ثا يا .فتراجيةالا

  والعماال علااى تاادريبهم االفتراجااع المحتااوى االلكترو ااع الجديااد

 . والتأكد من يدرتهم على استخدام المحتوى 

 تراجيةالفتلميم المواد الدراسية للفلول ا تمويلال 7.3

توفر الملادر التمويليااة الالزمااة يعااد ماان أهاام عناصاار   

توكيد الجودن وإدارتها خاصة فع جوء الكلفة المادية العالية ف تااا  

يس البنيااة التحتيااة وتلااميم المااواد الدراسااية والكلفااة العاليااة لتأساا 

 .اففتراجية والتكنولوجية

الت ييم من اجل التح ق من ماادى فاعليااة وجااودن الم اارر ويااتم   :ثالثا

 حلتين  ذلك على مر

الت ياايم البنااائع و يشاامل ت ياايم الم اارر  وجمااع  المرحلااة األولااع:

 فتراجعالللتعلم ا عات والتعليمات المنظمةالتشري 8.3 .المالحظات بداية من المراحل األولى من إ تا  وبناء الم رر 

بااال وا ين  اففتراجااعويمثل هذا العنلر مدى التزام مؤسسة التعلم 

التع تعماال بهااا وتشاامل هااذه التشااريعات   البالدواأل ظمة النافذن فع  

سات المشاارفة علااى التعلاايم فااع معايير االعتماد التع تضعها المؤس

ويااوا ين حمايااة االفتراجااع تعماال بااه مؤسسااة الااتعلم  التااع الاابالد

 ها من التشريعات المنظمة لعملها.الملكية الفكرية وقير

    بااءجراء اختبااارات عليااه  ويتم  ةاالت ييم افحلائيالمرحلة الثا ية:   

هااع المكتبااات وهااع الجامعااة اففتراجااية  ثا ع وحدن ماان وحاادات  

 ظام يحتوي على ياعدن بيا ات شاملة  تساامح ألمااين المكتبااة بعماال 

أرشااافة كاملاااة للملاااادر الوريياااة  أو االلكترو ياااة مثااال الكتاااب 

والموسوعات الملفات اللوتية  بافجافة إلااى المويااع االلكترو ااع 

 للمسااتعيرين لتااوفير عمليااة البحاا  وحجااز الملااادر باسااتخدام 



 

 
342 

 

 ........  الجامعة االفتراضية –  هناء و عبدالرحمن 350-336صفحات     للعلوم اإلنسانية الكوت الجامعةمجلة كلية 

الدكتوراه وقيرها من المعايير النوعية والكيفية من البنود األساسية 

 [ .9]   االفتراجع الستراتيجية توكيد الجودن فع مؤسسات التعلم

 الت ييم 9.3

تطرحهااا  التااعاالفتراجااع ويشاامل ت ياايم باارامج الااتعلم   

ويعتمااد ت ياايم البر ااامج األكاااديمع علااى ت ياايم   المؤسسااة التعليميااة

بواسااطة   فتراجاايةالفااع الفلااول ا  فاعلية العملية التعلمية التعليمية

 طرق متعددن وتطبيق معايير محددن منها:

 

مؤسسااات الااتعلم  علااى  9000تطبيااق  مااوذ  الجااودن اآلياازو . 5 

 [.  10  ]االفتراجع

عدن معااايير دوليااة تعنااى هيئة الدولية للمواصفات ال ياسية طورت ال

بالجودن وصنفت تحت كلمة آيزو التااع تعنااع التساااوي أو المطاب ااة 

ليدل على ريم افصدار الذي صدر بموجبااه   9000والحق بها  ريم  

أو المواصاافة ومااع أن معظاام هااذه المواصاافات تعنااى  هااذا المعيااار

بالجا ب اللناعع إال أن بعضها تم تبنيه من يبل بع  المؤسسااات 

خاصااة تلااك التااع   االفتراجااعالتعليمية التااع تطاار  باارامج الااتعلم  

و  9002تطاار  برامجهااا بواسااطة اف تر اات وماان أهمهااا آياازو 

تطبي هااا علااى   تحديثاته الذي يشتمل على عشاارين بنااداً عاماااً يمكاان

وفيما يلع االفتراجع  جميع المؤسسات بما فع ذلك مؤسسات التعلم  

عرض مختلر لبنود هذا النظام و محاولة للتوثيق بين ملااطلحاته 

 تعملة فع مؤسسات التعليم العالع.والملطلحات التعليمية المس

عاان البر ااامج كمااا ت يسااه االسااتبا ات  برجااى الطااال -

 المسحية.

السااتبا ات المسااحية كمااا ت يسااه ا  هيئات التاادريسرجى   -

 وآراء زمالئهم.

 الناجحين والراسبين والمن طعين.معدل و سبة الطالب  -

االلكترو يااة   يياس مدى استعمال المكتبة وملادر التعلم   -

   عدد االتلاالت إلكترو ية ... الخ(.التحميل) سبة  من يبل الطالب

لمهاااارات االتلاااال  ييااااس مااادى اكتسااااب الطاااالب -

 التحليل من خالل إجراء امتحا ات يدرات. واالستيعاب و

 مدى تح يق مخرجات البر امج ألهدافه. -

 مراجعة ت ييمية دورية لمخرجات البر امج. -

م ار ة استراتيجيات توكيد الجودن فااع مؤسسااات التعلاايم العااالع .  Management Responsibilities 4مسؤولية افدارن  -

والهيكلية التنظيمية الالزمة فدارن  ظام وتضم تحديد سياسة للجودن   االفتراجعالت ليدية ومؤسسات التعلم 

الجودن الم تر  وتحديد مهام المسااؤولين عاان هااذا النظااام والطاارق 

 المستخدمة ل ياس فاعلية  ظام الجودن.

االسااتراتيجية المتبعااة فااع توكيااد الجااودن فااع مؤسسااات الااتعلم 

تختلف اختالفاً جوهرياً عن مثيلتها فع مؤسسات التعليم االفتراجع  

فااع مؤسسااات   تركااز اسااتراتيجية توكيااد الجااودن  اذ  العالع الت ليديااة

التااى   على الطالب وتحليله من المااادن الدراساايةاالفتراجع  التعلم  

 شاارفدور الم  االسااتاذوتعطااع    تراجاايةالفتعرض عبر الفلااول ا

أو المرشااد( بينمااا تركااز اسااتراتيجية توكيااد الجااودن فااع  يساار)الم

ومؤهالتااه وم اادار   االسااتاذمؤسسات التعلاايم العااالع الت ليديااة علااى  

كذلك تركز استراتيجية توكيد الجااودن    التع يدرسهاالمادن الدراسية  

  فع مؤسسات التعلاايم العااالع الت ليديااة علااى عاادد الكتااب والمراجااع

المتوفرن فع المكتبة على سبيل المثال بينما تركز استراتيجية توكيااد 

على توفر الطاارق المناساابة االفتراجع  الجودن فع مؤسسات التعلم  

  االلكترو ية اففتراجااية  لتعليميةوالسهلة للحلول على الملادر ا

ويعتباار حضااور المحاجاارات واال تظااام بالدراسااة وعاادد ساااعات 

االتلال وعدد أعضاء هيئااة التاادريس ماان حملااة درجااة الاادكتوراه 

وقيرها ماان المعااايير الكميااة بنااود أساسااية فااع اسااتراتيجية توكيااد 

ر الجااودن فااع مؤسسااات التعلاايم العااالع الت ليديااة  بينمااا يعااد الحااوا

ليس بالضرورن من حملة   ذو الخبرن    الستاذوااالفتراجع  والتفاعل  

 Quality System Requirementsمتطلبات  ظام الجودن  -

يااتم بناااء وتلااميم  ظااام جااودن مناسااب يااتالءم مااع سياسااة الجااودن 

يااذ متطلبااات افدارن العليا وتوجع الخطط الالزمااة لتنفالم ررن من  

  ظام الجودن المعتمد.

 Contract Reviewمتطلباااااات مراجعاااااة الع اااااود  -

Requirements 

تطااوير آليااات وطاارق موث ااة لمراجعااة طلبااات وع ااود المسااتفيدين 

)الطلبة وأولياء أمورهم( والتأكد من أن هذه اآلليااات تضاامن الوفاااء 

مزودي الخاادمات يباال طرحهااا بجميع متطلباتهم والتح ق من ع ود  

 للطلبة.

 Design Requirementsمتطلبات التلميم  -

تلااميم ماان حياا  أن استحدال طرق موث ة لضمان مرايبة جودن ال

متطلباتااه ماان ماادخالت ومخرجااات محااددن ومح  ااة فااع جميااع 

 األويات.

 Documents and Data Controlجبط الوثائق والبيا ات  -
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تطااوير واسااتحدال طاارق لعاازل الخاادمات قياار المطاب ااة لمعااايير 

الجودن وكذلك فلل الطلبة قير المؤهلين والذين لم يح  ااوا أهااداف 

 بعد عدن محاوالت لإلصال .  البر امج

استحدال آليات وطرق لمرايبة النتائج والبيا ااات التااع تترتااب عاان 

تطبيق  ظام الجودن وإيجاد الطرق المناسبة لتحليلها واالسااتفادن ماان 

 وثي ها بشكل مناسب يسهل الرجوع إليها . تائجها وت

 Corrective andافجااااراءات التلااااحيحية والويائيااااة  -

Preventive Action   

 Purchasing Requirementsمتطلبات الشراء  -

استحدال الطاارق الالزمااة للتأكااد ماان أن جميااع المشااتريات مح  ااة 

للمتطلبااات ماان حياا  المواصاافات والجااودن وأ هااا تفااع بااالغرض 

 المطلوب منها بما فع ذلك ع ود الخدمات.

تطااوير واسااتحدال طاارق لإلصااال  والويايااة والمنااع ماان حاادول 

تحاادل وبيااان كيفيااة  االخااتالالت وحاااالت عاادم المطاب ااة التااع يااد

علومات الم دمة من الطالااب أو التح ق من وصول الخدمات أو الم  - التعامل معها.

اسااتحدال الطاارق  Customer-Supplied Productsولع أمره 

واآلليااات المناساابة لضاامان أن الخدمااة أو المعلومااة  الم دمااة ماان 

 .االفتراجعالطالب تلل بشكل م بول إلى مؤسسة التعلم 

 Handling, Storage andالتناول والتخزين والحفااو والن اال   -

Delivery   

استحدال الطرق الموث ة لضاامان إجااراءات سااليمة لتناااول الخدمااة 

و  لها بشكل م بول إلى الطالب كذلك افجراءات الخاصة بالتخزين 

 جيد والحفو للوثائق والبيا ات.  ال

 Process Controlجبط ومرايبة العمليات )التعلمية والتعليمية( -

Requirements   

استخدام طرق موث ة للتخطيط والمرايبة لجميااع العمليااات باادءاً ماان  Control of Quality Recordsجبط سجالت الجودن  -

عمليات إ تا  المادن الدراسية وت ديمها إلااى الطلبااة وا تهاااء بتخاار  

 الطالب وحلوله على الدرجة العلمية.

أن تجمعها مؤسسة التعلم   بيان وتعريف معلومات الجودن التع يجب

 للتعامل معها وحفظها واسترجاعها.عن بعد وتطوير  ظام مناسب 

 Internal Quality Auditمتطلبات المراجعة الداخلية للجودن  -

Requirements 

 للخدمات التعليمية المتابعة  -

استحدال طاارق موث ااة لتحديااد وتتبااع الخاادمات الم دمااة  

استحدال طرق للمراجعة الداخلية لضمان الجودن وت ييم فاعلية أداء  يتها وحتى النهاية.للطالب منذ   بدا

للمراجعااة الداخليااة للجااودن  ظام الجااودن المتبااع والتخطاايط الماانظم  

والتأكااد ماان إجااراء افصااالحات ومعالجااة االخااتالالت. كمااا تضاام 

 إجراءات االستفادن من  تائج المراجعة لتحسين  ظام الجودن.

 Testingاالختبار  -

استحدال طرق وآليات موث ااة فجااراء التفتاايح والفحاا  الاادوري 

لبداية لجميع الخدمات والمدخالت والمخرجات فع مراحلها الثالثة ا

 Training Requirementsمتطلبات التدريب  - وأثناء العمل والنهاية.

تطوير طرق وخطااط لتاادريب جميااع العاااملين للتعاارف علااى  ظااام 

ير ياادراتهم لتح يااق هااذه كااد ماان تطااوومعايير الجااودن المتبعااة والتأ

 [.11 ]المعايير

 Control of Inspectionجاابط آليااات الت ااويم )للطلبااة(  -

Equipment 

الموث ااة لضاابط آليااات الت ااويم للتأكااد ماان أن اسااتحدال الطاارق 

يااات ال ياااس المخرجات )الطلبة الخريجين( تح ق المتطلبااات وأن آل

 مالئمة وفاعلة وآمنه.

 Servicing Requirementsمتطلبات الخدمة  -

آليااات استحدال طرق موث ااة للخدمااة تتضاامن كيفيااة أداء الخدمااة و

 Inspection and Test Statusحالة التفتيح واالختبار  - ت ديمها بشكل يضمن جودتها.

تطوير طرق للتأكد من سوية الخدمة الم دمة عن طريق  جاحها فع  Statistical Testingاألساليب افحلائية  -

يع مراحل عملها كذلك التأكد من سوية االختبارات المعيارية فع جم

 بعة تحليلهم عن طريق االختبارات.الخريجين ومتا

والتأكد من سير العمليااات اختيار أساليب افحلاء المناسبة للضبط  

والخدمات بشكل جيد وإيجاد الطرق المالءمة لالستفادن ماان النتااائج 

 Control of Nonconformingحاااالت عاادم المطاب ااة  - افحلائية وآلية مناسبة لحفظها.

Products  
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ياادعم تاادريب وتطااوير العاااملين فااع مؤسسااة الااتعلم  -

 .االفتراجع

مؤسساااات الاااتعلم علاااى  9002راحااال تطبياااق  ظاااام اآليااازو م

 )مرجع سابق(اففتراجع

على مؤسسات التعلم  9002تشتمل مراحل تطبيق بنود  ظام اآليزو  يضبط النف ات ويعزز الكفاءن فع األداء. 

ثمان مراحل تشرف على تطبي ها مؤسسااة اعتماااد على  االفتراجع  

)بيت خبرن( متخللة فع تطبيق هذا النظااام وهااذه المراحاال هااع 

مرحلااة الت ااويم حياا  ت ااوم مؤسسااة االعتماااد بت ااويم شااامل لنظااام 

وم ار ااة  ظااام االفتراجااع الجودن المعمول بااه فااع مؤسسااة الااتعلم 

وعنااد كشااف ساااب اً  المشااار إليهااا    9002جودتها بمتطلبااات اآلياازو  

حاالت عدم المطاب ة يتم معالجتها والتأكد من أ ها أصبحت مطاب ة. 

بعد عملية الت ويم يتم تطوير وتوثيق  ظام الجودن ثم يتم تطبيق  ظام 

الجودن على كاال افجااراءات والتعليمااات واألعمااال التااع ت ااوم بهااا 

بءعااداد االفتراجع  ثم ت وم مؤسسة التعلم    االفتراجعمؤسسة التعلم  

يااتم تاادريب افدارن العليااا علااى  ظااام إذ رامج التاادريب الالزمااة باا 

وتطبي ه أوالً ثم ي ااوم هااؤالء فيمااا بعااد بتاادريب ب يااة   9002األيزو  

العاملين وتنفيذ المطلااوب. وت ااوم مؤسسااة االعتماااد المشاارفة علااى 

بتأهيل فريق عمل متكامل ي ااوم  9002تطبيق األيزو لشهادن األيزو 

اخليااة لنظااام الجااودن فااع مؤسسااة الااتعلم بااءجراء المراجعااة الد

للتأكد من أن جميع المتطلبات يد تح  ت وتم إصال  أي االفتراجع  

للمراجعااة االفتراجااع  اختالالت . بعد ذلك تخضااع مؤسسااة الااتعلم  

 وفق ما تريده الجهة الما حة على الخارجية 

يح ااق الطاارق الالزمااة ل ياااس وجاابط جااودن الخاادمات  -

 الم دمة.

مات باساااتمرار وإرجااااء يعمااال علاااى تحساااين الخاااد -

 ين.المستفيد

 

.  عيوباً وسلبيات في استعمال نظام اآليزو كمؤشر جوودة الوتعلم 7

 االفتراضي لدى التربويين.

 

يرى بع  التربويين أن هناك عيوباااً وساالبيات فااع اسااتعمال  ظااام 

 ل)سباب التالية:االفتراجع اآليزو كمؤشر جودن التعلم 

مراحل وإجراءات تطبيااق  ظااام اآلياازو علااى مؤسسااات  -

 تتلف بالبيرويراطية وطول الفترن.فتراجع االالتعليم 

ا تشار استعمال  ظام اآليزو فااع اللااناعة بشااكل واسااع  -

أجاافى عليااه اللاابغة اللااناعية وجعاال التربااويين ينفاارون ماان 

اسااتعماله وتطبي ااه فااع المؤسسااات التعليميااة خاصااة وأ ااه يعاماال 

 الطالب كمستهلك وتحليله العلمع كسلعة.

ال يعطع تلنيفاً يياسياً لجودن التعليم حياا  أ ااه ال يوجااه  -

لتلنيف الجودن إلى جودن ممتازن أو متوسطة أو جعيفة وال يتعدى 

 .االفتراجعكو ه توثي اً لنظام جودن مفترض فع مؤسسة التعلم 

للتأكد مااان أن  ظاااام الجاااودن المطباااق يتطاااابق ماااع متطلباااات شااا 

المواصااافات الدولياااة ثااام تمااانح شاااهادن األيااازو لمؤسساااة الاااتعلم 

المشااار  9002األياازو إذا تح  ت جميع بنود مواصفات االفتراجع  

 [12. ] إليها أعاله

 

 في العالم التجارب في التعليم اإلفتراضي. بعض 8

  

علووم مؤسسووات الووتعلم  9002هميووة تطبيووق نظووام اآليووزو أ. 6  التجربة األميركية  1.8

تتلف التجربة األمريكية فع توكيد جااودن و وعيااة التعلاايم العااالع   االفتراضي 

 إذفع مؤسساتها التعليمية بالتميز كو ها تنطلق من الجامعااات ذاتهااا  

تسعى الجامعات األمريكيااة طوعياااً إلااى أن تحلاال علااى اعتااراف 

افيليميااة والتااع تضاام   مؤسسات االعتماد الساات  ىأكاديمع من أحد

اتحااادات الماادارس والكليااات فااع الواليااات المتحاادن األمريكيااة: 

( New England( و يوا جلنااد )Middle Statesالوسااطى )

 Northwestوشااامال قااارب  North Centralوشاامال وساااط 

( وجميعهاااا قيااار Westernوالغربياااة ) Southernوالجنوبياااة 

 حكومية تعمل كل واحاادن منهااا بمفردهااا ولكنهااا تتعاااون فيمااا بينهااا

وتعترف ببعضااها الاابع . ت ااوم مؤسسااات االعتماااد هااذه باعتماااد 

علااى مؤسسااات الااتعلم  9002يااق  ظااام اآلياازو تنبااع أهميااة تطب

 من أ ه يح ق ما يلع:االفتراجع 

يتم التأكد عن طريااق تطبي ااه ماان أن احتياجااات الزبااون  -

 )الطالب( يد تح  ت.

يؤمن التغذية الراجعااة ماان الطلبااة ويعماال علااى تحسااين  -

 الخدمات من خاللها.

 يحترم تويعات وآراء الطلبة. -

يهاااتم بالبيئاااة التعليمياااة والتعلمياااة لمؤسساااة الااااتعلم  -

 .االفتراجع
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الجامعة اعتماداً عاماااً بناااء علااى ت ااويم خااارجع أو اعتماااد خااا   معايير تطوير المادن الدراسية                                                                             -

للتخللااات التااع تطرحهااا. كمااا تسااعى مؤسسااات التعلاايم العااالع 

األمريكية جاهدن للحلول على االعتراف ماان مؤسسااات االعتماااد 

لواليات المتحدن األمريكية يوجد ألقلب التخللات فع ا  إذالمهنية  

( وجمعيااة إدارن Naspaaجمعيات مهنيااة كجمعيااة افدارن العامااة )

( وجمعيااة علااوم APA( وجمعيااة ال ااا ون )AACSBاألعمااال )

( وقيرها. وتلاادر مؤسسااات االعتماااد المختلفااة SABالحاسوب )

فااع الواليااات المتحاادن األمريكيااة يااوائم ساانوية بأسااماء الجامعااات 

 Gourmanتمدن لديها كما أن هناك ت رير جورمان )والمعاهد المع

Report الذي يوجح ترتيب الجامعات األمريكية حسب أفضليتها )

فع كل تخل . وفع خطااون لضاابط جااودن الااتعلم عاان بعااد ياماات 

مؤسسات االعتماد الستة فع الواليات المتحاادن األمريكيااة بمراجعااة 

 1996وجعت عام  متطلبات االعتمادية لبرامج التعلم عن بعد التع  

والخاصة بباارامج الااتعلم عاان بعااد باسااتعمال التلفزيااون واسااتبدالها 

بمعايير جديدن تركااز علااى ماادى مشاااركة األساااتذن الجااامعيين فااع 

وجع محتويات المواد التعليمية لبرامج التعلم عاان بعااد ومااا تااوفره 

مؤسسااة الااتعلم عاان بعااد ماان مسااا دن تكنولوجيااة للبر ااامج وكااذلك 

البية والمسا دن ألعضاء هيئة التدريس واستعمال طرق المسا دن الط

ت ويم وت ييم للمواد التعليمية التع تعتمد على يياس تحليل الطالب. 

 Nationalومن جا ب آخر يام االتحاد الوطنع األمريكااع للتربيااة 

Education Association  وبالتعاااون مااع  2000فع بدايااة عااام

ن فع مجااال الااتعلم عاان بعااد الرائد Black boardشركة بالكبورد 

معياراً للجودن التع تطر  عاان طريااق اال تر اات جاامن   24بوجع  

سبع مجموعات رئيسة بعضها يعتبر من البديهيات ولكن الدراسااات 

 أثبتت أهميتها وهذه المعايير هع:

 على: وتشتمل 

إرشادات تبين الحاادود الااد يا ماان المتطلبااات والمعااايير الالزمااة أ.   

ياا  التلااميم وطري ااة عرجااها مااع لتطوير المادن الدراسااية ماان ح

 بيان طبيعة التكنولوجيا المستعملة فع طرحها.  

المواد التعليمية يتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تح ي ها      ب.  

 لمعايير البر امج.  

المواد التعليمية يااتم تلااميمها بحياا  تساامح بتطااوير مهااارات   ل. 

 التحليل والتركيب والت ييم عند الطالب. 

 ايير التعلم والتعليم مع  -

 على أمور هع: وتشتمل

تفاعل الطلبة واتلاالتهم مع المدرسين ومع بعضهم البع  من    أ.

خالل وسائل ووسائط متعددن مثل البريد الناطق والبريد افلكترو ع 

والدردشة والحوار وقيرهااا ماان الضااروريات الااالزم توفرهااا فااع 

 المؤسسة. 

وجوب توفر التغذية الراجعة حول الواجبااات واألساائلة التااع      ب.

 كل منتظم وتزويدها للطلبة بالويت المحدد. تعطى للطلبة بش

يجب تعلاايم الطلبااة علااى أساااليب البحاا  بمااا فااع ذلااك ت ياايم      ل.

 ملدايية الملادر. 

 معايير الخطة الدراسية للمادن )تركيب المادن الدراسية(                                                                -

 على أمور هع : وتشتمل

يبل بدء بر امج التعلم عن بعد يجب أن يتم إرشاااد الطلبااة حااول   أ.   

البر امج للتأكد من وجود الرقبة والدافعيااة عناادهم للااتعلم عاان بعااد 

وأيضاااً تااوفر الحااد األد ااى ماان المتطلبااات التكنولوجيااة للمااادن 

 الدراسية. 

يجب تزويد الطلبة بالمعلومات الالزمااة عاان المااادن الدراسااية    ب. 

ذلك محتوى المادن وأهدافها والمفاهيم األساسية والمخرجات بما فع  

 التعليمية الالزم تح ي ها. 

  

  اإلفتراضويمعايير المساندة التي توفرهوا مؤسسوة الوتعلم  1.1.8

 الجامعة األمريكية.

يجب أن يكااون للطلبااة ال اادرن علااى الحلااول علااى ملااادر     ت. 

 التعلم من المكتبة بما فع ذلك المكتبة االفتراجية. 

 

 على: وتشتمل

يجب أن تبين مواعيد إ هاء االمتحا ات والواجبات التع تعطى     ل.

درسين حول الواجبااات اعيد تزويد الطلبة بمالحظات المللطلبة ومو

 واالمتحا ات

خطة تكنولوجية موث ااة تبااين إجااراءات األماان افلكترو ااع التااع     -

 ترابط المعلومات ومعايير جودتها.توفرها المؤسسة لحماية و

ملاادايية وموثوييااة التكنولوجيااا المسااتعملة فااع طاار  المااواد  -

 معايير المسا دن الطالبية  - التعليمية. 

 ظام مركزي لتوفير الدعم المطلوب لبناء وإدامة وصيا ة البنيااة     -  على أمور هع: وتشتمل

 لتحتية الالزمة لتنفيذ برامج التعلم اففتراجع. ا
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والتااع شااعرت أن اسااتمرارها وتميزهااا  ا ية التعلاايم العااالع السااود

ويهاادف   وتوسعها عالمياً يعتمد على جااودن الباارامج التااع تطرحهااا

إلااى التأكااد ماان أن مؤسسااات التعلاايم   الفلول اففتراجاايةمشروع  

 يد اتخذت  اففتراجعالعالع التع تطر  برامج التعلم 

يجب أن يحلل الطلبة علااى المعلومااات المتعل ااة بالبر ااامج ماان أ. 

حي  متطلبات االلتحاق والرسوم والكتب وملادر التعلم المطلوبااة 

 والمتطلبات التكنولوجية لها. 

يجب تدريب الطلبة على الخدمات التعلميااة والتعليميااة الالزمااة   ب.

العلمياااات افجاااراءات الالزماااة والضااارورية لحسااان ساااير  1.9  لهم لاللتحاق بالبر امج.  

فااع جامعااة السااودان     اففتراجعلتعلم  األساسية التع يتركز عليها ا

 [14]المفتوحة 

وجية للطلبااة فااع جميااع مراحاال تنفيااذ توفير المساعدن التكنول    ت. 

المادن الدراسية وتسهيل عمليات اتلااال الطلبااة مااع الكااوادر الفنيااة 

 ما يلع:يامت بفح    لمساعدتهم. 

ويااد اسااتخدمت  System Designتلااميم النظااام  - 

جامعااة السااودان المفتوحااة  ظااام المودياال كنظااام لت ااديم المااواد 

 اآلتع: مؤكد علىالدراسية عبر الفلول اففتراجية 

جميع األساائلة الموجهااة ماان الطلبااة إلااى مسااؤولع الخاادمات    ل.   

 يجب أن تتم افجابة عنها بشكل صحيح وسريع. 

 Faculty Supportمعااايير المسااا دن ألعضاااء هيئااة التاادريس  -

Benchmarks                                                                             - فع توكيد جودن و وعية التعليم. الجامعة سياسة 

والم اااررات العملياااات المعتمااادن لتلاااميم البااارامج  - 

 .الدراسية

  على : وتشتمل

ر المساعدن التكنولوجية ألعضاء هيئة التاادريس فااع تطااوير توفي   أ.

 هيكلية النظام وتوزيع المسؤوليات. -  المادن الدراسية. 

 ت ويم أعضاء هيئة التدريس وتحديد ما يلزمهم من تأهيل.  ب.  وسائل ووسائط التعلم ومدى مناسبتها للنظام.- 

ام مااان اتلااااالت الخااادمات التاااع يوفرهاااا النظااا   2.9 

 وحماية وأمن المعلومات. إلكترو ية

 توفير التدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس.   ت. 

تزويد أعضاء هيئة التدريس بتعليمات كتابية للتعامل مع بع     ل.

الحاالت التااع ينهااع   سياسة التمويل  وافيرادات وبيان  -  من عمليات التعلم اففتراجع. األمور التع يد تنشأ 

 وتشتمل على:   ايير الت ويم وال ياس مع  - بها البرامج.

الكفاءن والفاعلية التعليمية للبر امج وت ييم كفاءن وفاعلية عمليااات أ.   تح يق المعايير األكاديمية والنوعية فع تلميم البر امج  -

 التعلم اففتراجع  إجراءات توكيد الجودن وإدارن طر  بر امج  - التعلم والتعليم  بطرق متعددن ومن خالل تطبيق معايير محددن. 

بيا ااات الطلبااة ماان مؤشاارات ال بااول وت اادمهم فااع الدراسااة  ب.  تعزيز وتدعيم التعلم الذاتع لدي الطالب   -

ر  والعماال والكلفااة الماديااة المسااتثمرن و جااا  اسااتعمال والتخاا 

 التكنولوجيا فع التعليم جميعها تستعمل فع ت ييم فاعلية البر امج. 

تزود الطلبة بالمعلومات األساسااية عاان  ظااام الااتعلم االفتراجااع     -

المستخدم وعن مخرجات البر امج وطاارق الت ااويم وطاارق وآليااات 

استخرا  النتائج والرسوم الدراسية والمدن الزمنيااة الالزمااة ف هاااء 

االمتحا ااات وطاارق البر ااامج ودور العاااملين واالساااتذن وحمايااة 

 التعامل مع حاالت الغح .

مخرجات التعلم المطلوبة يجب أن تتم مراجعتها بشااكل منااتظم   ت.  

 . [13  ]للتأكد من تح ي ها األهداف التع وجعت من أجلها

 تجربة جامعة السودان المفتوحة . 9   

التعلاايم عاان بعااد   شرعت جامعة السودان المفتوحة فع تطبيق  ظااام  الطالبت ويم   3.9

الجامعااة بالتعاااون مااع وزارن التعلاايم كما ياماات  م  2002العام    منذ

الفلااول اففتراجااية    مشااروع    العالع والجامعات السودا ية بتبنع  

فشااع وباااء فع ظل األوجاع الراهنة التى يماار بهااا التعلاايم جااراء ت

وافرشااادات العامااة للممارسااة الجياادن للااتعلم  كرو ااا ف ااد ياادمت

والتااع تعتمااد علااى توكيااد معااايير الجااودن والنوعيااة  اففتراجااع

 وهااذا المشااروع تاام وجااعه  اففتراجعاألكاديمية فع برامج التعلم  

وزارن بناااءاً علااى طلااب ماان و لتلبيااة الحاجااات التعليميااة للطااالب 

 تتناسبسياسات االمتحا ات  وجعاالفتراجع برامج التعلم يتم فع  

لمادن الدراسية وتستخدم افجراءات المناسبة للتأكد ماان أن العماال وا

الذي يدمه الطالب من إ تاجه وتعمل علااى حمايااة النتااائج ومعياريااة 

  .العالمات ومرايبة وأمن االمتحا ات
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برامجها مما يد يأخذ ويتاً ويترتب عليه كلفة ماليااة وأجاارار تلحااق 

 بالطلبة الملتح ين بها

 االستنتاجات والتوصيات

 أوالً: االستنتاجات

التحديات التااع تواجااه توكيااد النوعيااة الجااودن فااع بيئااة الااتعلم .10  فع التعلم االفتراجع الجودن معاييرتطبيق  مشكلة  2.11

تفت ر برامج التعلم االفتراجع لمعايير عامة وم بولااة للجااودن علااى  فع جوء تجربة الجامعة افمريكيةاالفتراجع فع السودان 

الجامعات مستوى واسع خاصة لدى الجهات الرسمية فع العديد من  

العديد من المعايير الضابطة لجااودن التعلاايم العااالع   وألن   يةالسودا 

بنيت أساساً لتطبي ها على مؤسسااات التعلاايم العااالع الت ليديااة والتااع 

كز على البنية التحتية واألكاديميااة ماان حياا  توفرهااا بمجموعها تر

الكمااع وهااذا يجعاال ماان اللااعوبة تطبي هااا علااى مؤسسااات الااتعلم 

االفتراجااع لكو هااا تركااز علااى  وعيااة المااتعلم وملااادر الااتعلم 

 ووسائطه وليس على الكمية. 

 

إن إجاااراءات توكياااد الجاااودن وملااادايية أداء مؤسساااات الاااتعلم 

فااع الوياات   بالسودانهتمام  وزارن التعليم العالع  االفتراجع محط ا

 الحالع وذلك ألربعة اسباب هع :

الرقبااة فااع تحسااين أداء مؤسسااات الااتعلم االفتراجااع ومرايبااة   -

 أداءها.

حماية الطالب والمجتمع من عمليات االستغالل عن طريق طر    -

 مشكلة المرايبة والسيطرن: 3.11 برامج متد ية.

شااكاله ووسااائطه الهائل فع برامج التعلم االفتراجع وتعاادد أ  بسبب

فااءن عمليااات جاابطها ماان يباال التشااريعات المحليااة أصاابح صااعباً 

علااى وزارن التعلاايم العااالع أن   ووأصبحت مرايبتها أكثاار صااعوبة  

تضع معايير للجودن تعمل على تث يااف المجتمااع وتااوعيتهم ليعملااوا 

حياا  أن المرايبااة  اففتراجااععلى ت ييم ومرايبة مؤسسااات الااتعلم 

ح ين ببرامجها تعد من أهاام وسااائل المرايبااة لحساان الذاتية من الملت

 .األداء 

سبب كان كما  ألياقالق الجامعات على    تخفيف اآلثار المترتبة      -

 تفشع فيروس كورو ا. من جراءيحدل اآلن 

 تخفي  تكلفة التعليم فع ظل الوجع افيتلادي الراهن.  -

 

. التحديات التى تواجااه وجااع اليااات فاعلااة لتوكيااد الجااودن فااع 11

 السودان.

 

لم االفتراجااع عباار تتأكااد الملاادايية األكاديميااة لمؤسسااات الااتع مشكلة االعتراف 4.11

االعتراف الدولع بشهاداتها بافجافة إلى اعتراف الجهات المحليااة 

والمؤسسات اللااناعية والتجاريااة بهااا  وتخضااع مؤسسااات الااتعلم 

االفتراجع إلى عمليات مستمرن لتوكيد الجودن وحماية الطالب من 

تد ع المستوى األكاااديمع لبرامجهااا إال أن هناااك ع بااات وتحااديات 

وجع آليات فاعلااة لتوكيااد الجااودن وماان هااذه التحااديات مااا تواجهه  

 يلع:

ما زالت مشكلة االعتااراف بااالتعلم االفتراجااع كأحااد أ ماااط الااتعلم 

ماان ماادن الذي ي دم تعليماً جيداً ومتميزاً قياار محسااومة فااع الكثياار  

السااودان وينظاار إليااه بعااين الشااك والريبااة ماان يباال العديااد ماان 

وهذا بدوره ي ف حااائالً فااع     فسه    والمجتمع السودا ع      الجامعات

  فتراجع فع الجامعات السودا ية.الطريق تطبيق التعليم ا

 فع التعلم االفتراجع. مشكلة يياس الجودن 5.11

يياااس جااودن التعلاايم ماان أهاام المشاااكل التااع تواجااه الااتعلم يعااد 

االفتراجع ألن الجزء األكبر منه ي ااع علااى عاااتق الطالااب ويعتمااد 

على طرق ووسائط افتراجية متعددن للطاار  والتاادريس  وبااالرقم 

  هع:من ذلك فهناك عدن خلائ  للجودن يمكن يياسها 

 المكا ية: مشكلة الحدود 1.11

إن افجااراءات ال ا و يااة والتشااريعات الضااابطة لعماال مؤسسااات 

التعليم العااالع عااادن مااا تكااون محليااة تخاا  دولااة مااا دون سااواها 

وكون التعلم االفتراجع ال يعترف بالحاادود  المكا يااة وال الزما يااة 

ءن تطبيااق مثاال هااذه افجااراءات ال ا و يااة علااى مؤسسااات الااتعلم فاا 

االفتراجع التع يكون م رها خار  ذلك البلد يد  يكااون صااعباً فااع 

حالة مخالفتها لل ااوا ين المحليااة  ويااد يتطلااب التعاااون مااع الجهااات 

الخارجيااة األخاارى واتخاااذ افجااراءات الالزمااة فااع حالااة مخالفااة 

خارجية لمعايير الجودن أو تد ع  وعيااة مؤسسة التعلم اففتراجية ال

يااز علااى عمليااات يياس الجااودن بداللااة العمليااات وهنااا يااتم الترك    -

الااتعلم والتعلاايم مثاال جااودن الخطااة الدراسااية ماان حياا  المحتااوى 

والمستوى وجودن ملادر الااتعلم وخباارات أعضاااء هيئااة التاادريس 

 وطرق اختيارهم وتريياتهم وتطويرهم وقيرها.

يياس الجودن بداللااة المخرجااات وهنااا يااتم التركيااز علااى الطلبااة     -

للمهارات األساسااية الالزمااة   الخريجين ومستوى تأهيلهم واكتسابهم
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علااى آراء ومتطلبااات مسااتخدمع الخدمااة )الطلبااة(. والتااع تشاامل 

سية جيدن وت ياايم مناسااب ألداء افجراءات الالزمة لتوفير خطة درا

الطلبااة وبنااى تكنولوجيااة وفنيااة وتعلميااة وتعليميااة مالئمااة تسااهل 

 عمليات التعلم وتزيد من تحليل الطلبة.

للتخل  وذلك عن طريق ع د امتحا ات كفاءن لهم وتحديااد  سااب 

 .اجتيازهم لالمتحا ات المهنية

 وفق آراء الخبراءعلى  يياس الجودن   -

يتم يياس الجودن عن طريق الت ييم الخارجع ماان خااالل  مااا يعاارف 

جميااع   بمراجعة الزمالة أو اللجان الفنية المتخللة التااع تااتفح 

الجوا ب األساسية التع تتطلبها معايير الجودن فع البرامج الدراسااية 

 والبيئة التعلمية التعليمية فع مؤسسة التعليم االفتراجع. 

 تعليمات العمل  3.12

يجب أن تكون تعليمات العماال موث ااة وواجااحة ومحااددن ومفهومااة 

 من الجميع.

يياس الجودن بداللة تح يق متطلبااات وشااروط الممارسااة الحساانة    - المراجعة  4.12

والمعايير المعتمدن للجودن وهنا يتم يياس الجودن بماادى التناسااق مااا 

الحال ماان عمليااات وسياسااات وبنيااة تحتيااة وبيئااة تعلميااة بين وايع  

تعليميااة متااوفرن فااع مؤسسااة الااتعلم االفتراجااع وبنااود متطلبااات 

 الممارسة الجيدن للتعلم االفتراجع.

 دذ افجراءات بشااكل جيااد وتعاا أن تتم مراجعة منظمة للتأكد من تنفي

 المراجعة الضمان الالزم للتأكد من تنفيذ افجراءات وتطويرها.

 افجراءات التلويبية والتحسينية 5.12

وي لد بها مجموعة الطاارق وافجااراءات التااع ت ااوم بهااا مؤسسااة 

التعلم االفتراجااع لتلااويب اال حرافااات واألخطاااء التااع تكتشاافها 

 عمليات المراجعة.

 ثا ياً: التوصيات 

 

م تر  حلول للتحديات التى تواجااه تطبيااق الجااودن فااع التعلاايم .  12 

 شالهوام اففتراجع فع السودان:

م(  الجاااودن الشااااملة فاااع ادارن 2003[  احمد احماااد ابراهيم )1]

 .10   التعليمية والدراسة  افسكندرية دار الوفاء

 

الااى وجااع توصااياتها فااع م تراحااات لمواجهااة تخلاا  الوريااة 

التحااديات التااى تواجااه تطبيااق معااايير الجااودن النوعيااة فااع الااتعلم 

يمكن لمؤسسااات الااتعلم االفتراجااع أن   إذ  فتراجع فع السودان  الا

تت اادم فااع مجااال تح يااق الجااودن إذا ا طل اات بجديااة  حااو الريااع 

الكفاااءن بالخاادمات التعلميااة والتعليميااة إلااى مسااتوى أفضاال يح ااق 

الفاعلة من خالل مجموعااة ماان األ شااطة العمليااة التااع تهاادف إلااى 

التخل  من األخطاء وتحسين جودن الخدمة من خالل آليات مناسبة 

للمرايبااة والت ااويم المسااتمر ويتطلااب ذلااك أن ت ااوم مؤسسااة الااتعلم 

 االفتراجع بما يلع:

م( إدارن الجودن الشاملة ومتطلبات التأهيل 1995[ السلمع على )2]

 .40 ال اهرن  دار قريب  9000ل)يزو

(   )المنظماااة العربياااة للتربياااة والث افاااة والعلاااوم األلساااكو[  3]

الت رير النهااائع للمااؤتمر الثااامن للااوزراء والمسااؤولين (  م2001)

العربع ال اااهرن  فااع الااوطن العااالع والبحاا  العملااع عاان التعلاايم

 .4   ديسمبر

[4 ] Badesston.F (990), mangmenttoday, 

university.san francisso: jossy Bass publisher. 

[5] Hixon J (1992) total quality mangment 

challenge to school education leadership, 

50(3).p16-24.) 

 ة:األسئلة التالي عنلجودن وفيها يتم افجابة لوجع سياسة  1.12

 من هو المسؤول عن وجع  ظام الجودن وإدارته.  - 

ما هااع الكيفيااة التااع يااتم بهااا مرايبااة ومراجعااة  ظااام     -  

م  أيتلاااااديات التعلاااايم 2003[ العا ع يتيبة عبااااد الاااارحمن 6] الجودن.

اففتراجع  أفاق أصدار الشاابكة العربيااة للتعلاايم المفتااو  والتعلاايم 

 . 18-17  عن بعد يسان  عمان األردن 

 ما هع متطلبات تح يق  أهداف الجودن.  - 

 كيف يتم مرايبة تنفيذ افجراءات الالزمة لتح يق األهداف.  -       

م( جاامان الجااودن فااع 2004[ محمد حساان  محمااد صااديق )7] 

التعلااااايم المااااادخالت وم وماااااات النجاااااا  مجلاااااة التربياااااة 

 .79-68(  150)33 الدوحة يطر 

 ال يام ببع  افجراءات 2.12

ت وم مؤسسة التعلم االفتراجااع بدايااة بتحديااد البنااود وي لد بها أن  

 وعيااة الااتعلم  هااام وواجااح فااعوالمهااام التااع يكااون ألدائهااا تأثير

[ 8]والتعليم كخدمة م دمة للطلبة وعادن ما يتم تحديد هذه المكو ات بناء  http://www.student.estrellamountain.edu)   )  
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 م تر  لجامعة افتراجية بالتعليم الجامعع السااعودي  آليااة التربيااة 
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لع التحليل الدراسع لدي طالب تكنولوجيااا التعلاايم  االلكترو ية ع

 جامعة المنوفية ملر متوفرن على الرابط : "
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وزيرن التعليم العااالع والخااا  باختيااار جامعااة السااودان المفتوحااة 

  .لمنلة التعلم افلكترو ع للجامعات السودا ية 

 

الشاااملة الجااودن    "(  1999)   عشيبة  فتحااع درويااح محمااد  [   8]

  دراسااة م دمااة "  وإمكا ية تطبي ها فااع التعلاايم الجااامعع الملااري

لندون إشكالية المنهج وطرق التاادريس فااع كليااات العلااوم اف سااا ية 

 ل مجلس التعاون  جامعة البحرين.واالجتماعية بدو

 

 البحول االطاريح

( " طااام هندسااة المعرفااة 2009) الخناااق  سااناء عبااد الكااريم [1]

دار ال طااوف    استخدام تكنولوجيا المعلومااات فااع تمثياال المعرفااة"
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منشااورات وزارن التعلاايم العااالع والبحاا  (   2002 "  )عاان بعااد

 العلمع األرد ية  عمان األردن. 

 

( " إدارن الجااودن الشاااملة " دار 2000حمااود  خضااير كاااظم )]3]

   الميسرن للنشر والتوزيع والطباعة  عمان األردن.

 

http://libback,uqu,edu,sa/hipres/ABS/ind7722,pdf
http://www,slideshare,net/bahaaeldin/manarbadr


 

 
350 

 

 ........  الجامعة االفتراضية –  هناء و عبدالرحمن 350-336صفحات     للعلوم اإلنسانية الكوت الجامعةمجلة كلية 

[3] M. Farley, H. & Newman, C. (2015). Barriers 

and Enablers to the Use of Virtual Worlds in 

Higher Education: An Exploration of Educator 

Perceptions Attitudes and Experiences, 

Educational Technology& Society, 18 (1), 3–12.     

معايير االعتماد العام للجامعة التااع تطاار  باارامج الااتعلم   "   [12]

منشااورات وزارن التعلاايم العااالع والبحاا    ( 2003) " المفتااو 

 األردن –العلمع األرد ية  عمان  

 

 المؤتمرات وأورق العمل:

[4] Limon, C.C., (2002)" The Virtual University  

Customized Education in a Nutshell, 

in”Technology Enhanced Learning, Goodman.. 

م(.  "ت يااايم تجرباااة اساااتخدام  ٢٠٠٩[ خلياااف زهير  ااااجع ) 1]

الفلول االفتراجية لت ويم الدروس  لطلبة الثا وية العامااة"  وريااة 

عمل م دمة للمشاركة فع مؤتمر  العملية التعليمية فع ال رن الواحد 

والعشرين وايع وتحديات  جامعة النجا  الوطنية   ابلس:فلسااطين  

/ للتعليم افلكترو ع والتعليم عاان ٢٠١٠/٥عمن مويع المرآز الوطن

 بعد    متوفرعلى الرابط  :

[5] Tavakol, M. Virtual Science and Research and 

Its Relevance for Africa international Journal of 

Business and social Science, Vol.3 No.13,July 

(2012),   http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7943 

[6]Errhan.M, O Brien J.A (2000) ", Introduction to 

quality mangment applied to higer education"total 

quality mangment, voll9hj, no13) p53, 57. 

(  "التعلم افلكترو ع فااع الاادول   ٢٠٠٣[ عبد المنعم  إبراهيم )  2]
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