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هدفــت الّدراســة إلــى معرفــة مــدى توافــر بعــض المعاييــر فــي المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر، مــن 

ــة، اســتخدمت  أجــل ذلــك تــّم إعــداد قائمــة بأهــم المعاييــر الواجــب توافرهــا فــي المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونيَّ

الّدراســة المنهــج الوصفــي القائــم علــى أســلوب تحليــل المحتــوى، وتوّصلــت إلــى أّن المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية 

للّتعليــم المبكــر تحقــق مــا نســبته )72.97 %( مــن جملــة المعاييــر الموضوعــة، وانتهــت الّدراســة إلــى تقديــم 

بعــض المقترحــات لتطويرعمــل المنّصــة. 

الكلمات المفتاحية: المنّصات الّتعليمّية اإللكترونّية، المنّصة الّتربوّية الّسورّية للّتعليم المبكر،  المعايير.

Study aims to explore the extent of the availability of some criteria in the Syrian 

Educational Platform for Early Learning.

For this purpose a list of the most important criteria to be met in electronic 

educational platforms has been prepared.

The study uses a descriptive approach based on the content analysis method.

The study shows that the Syrian Educational Platform for Early Learning 

achieves )72.97 %( of the total set criteria.

The study ends with some suggestions to develop the platform.

Keywords: Educational Platform، Syrian Educational Platform for Early 

Learning، Criteria.
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ــة  ــف الّذكي ــرى ســرعة انتشــار الهوات ــث ن ــة،  حي ــا الحديث ــت والّتكنولوجي ــي عصــر اإلنترن ــد العصــر الحال يع

وشــبكات اإلنترنــت الّلســلكية، ودخولهــا فــي معظــم مجــاالت الحيــاة، وســيطرة تطبيقاتهــا المختلفــة علــى حيــاة 

الّنــاس، األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور أنمــاط تعلــم جديــدة لــم تكــن موجــودة ســابقاً.

ويعــد الّتعليــم اإللكترونــي نظامــاً مرنــاً للّتعليــم يشــمل أي نــوع مــن أنــواع الّتعلــم الّذاتــي القائــم علــى اســتخدام 

ــز  ــذي يتمي ــي، ال ــم اإللكترون ــن أشــكال الّتعلي ــد كشــكل م ــم عــن بع ــرة الّتعلي ــرت فك ــا ظه ــن هن ــت، وم اإلنترن

بتخطيــه حاجــزي الّزمــان والمــكان، ويتيــح للمتلقــي فرصــة الحصــول علــى المعلومــة بغــض الّنظــر عــن الّرقعــة 

الجغرافّيــة التــي يتواجــد بهــا، وبالّتوقيــت الــذي يرغــب بــه، كمــا يتيــح للمتعلّــم إمكانيــة الحصــول علــى مــوارد 

ومصــادر تعلــم متنوعــة، ويســهم فــي تطويــر الّتفكيــر المنطقــي والعلمــي وحــب الّتعلــم لديــه، وتنميــة اتجاهاتــه 

نحــو األســاليب العلمّيــة المعرفّيــة فــي الّتفكيــر، كمــا يســهم فــي زيــادة الّتواصــل العلمــي والبحثــي، ويتيــح المجــال 

لمشــاركة الجميــع مــن معلّميــن ومتعلميــن مــن خــلل اســتخدام مصــادر الّتعليــم اإللكترونــي المختلفــة، األمــر الذي 

ــة، وبــذل المزيــد مــن الجهــد فــي محاولــة منهــم لتطويــر  ــة الّتعليمّي قــد يســهم فــي تحفيــز جميــع أطــراف العملّي

وتحســين إمكاناتهــم وقدراتهــم، ممــا ينعكــس باإليجــاب علــى العمليــة الّتعليمّيــة والّتربوّيــة برمتهــا. 

وتعــد المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة شــكلً مــن أشــكال الّتعليــم اإللكترونــي التــي ينبغــي تصميمهــا، وتطويرهــا، 

وإدارتهــا وفــق معاييرمحــددة مــن أجــل ضمــان فاعليــة توظيفهــا فــي العملّيــة الّتعليمّيــة )الّزهرانــي، 2019(. 

وقــد ظهــرت عالميــاً العديــد مــن المنصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة، مثــل: منصــة Docebo  للّتعليــم عــن بعــد، 

ومنصــة Udemy، حيــث تضــم هــذه المنصــات ملييــن الّطــلب، أّمــا عربيــاً فقــد ظهــرت أيضــاً العديــد مــن 

المنصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة التــي ُتعنــى بتقديــم المســاقات الّتعليمّيــة وتوفيرهــا للّطالــب، كمــا تتيــح المجــال 

ــا،  ــي حصــل عليه ــه بالّدرجــة الت ــي هــذه المســاقات، وتعريف ــب ف ــار الّطال ــة الختب ــارات إلكترونّي إلجــراء اختب

ــهادة  ــى ش ــه عل ــة حصول ــح إمكاني ــرة تتي ــاً كثي ــه، وأحيان ــذي وصــل إلي ــي ال ــتوى الّتعليم ــى المس ــوف عل والوق

ــوح-. ــم المفت ــة للتعلي ــة  ومنصــة رواق -المنّصــة العربّي ــة، كمنصــة إدراك األردني علمي

ــي  ــة ف ــة، واســتجابة للّتطــورات العالمّي ــج الّتربوّي ــر المناه ــي لتطوي ــز الوطن ــن المرك ــت م ــاً أطلق ــك محلي وكذل

ــة الّســورّية؛ التــي تتبــع لــوزارة الّتربيــة فــي  ــة، المنّصــة الّتربوّي مجــال الّتكنولوجيــا وثــورة االتصــاالت العالمّي

الجمهوريــة العربّيــة الّســورّية، والتــي تســعى لزيــادة الّناتــج المعرفــي وتطويــر المهــارات بأشــكال حديثــة مطــّورة 

ــة قاعــدة  ــث تشــمل المنّص ــع، حي ــف شــرائح المجتم ــن مختل ــج بي ــذا الّنات ــة مشــاركة ه ــة، وتســهيل عملّي إبداعّي

ــروض  ــة وع ــب إثرائّي ــة )كت ــم المختلف ــادر الّتعل ــة، ومص ــج الّتربوّي ــم المناه ــة تض ــة صريح ــات معرفّي معطي

1- مقدمة:
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تقديمّية...الــخ(، إضافــة إلــى المؤتمــرات العلمّيــة والمشــاركات الّتفاعلّيــة الّتعليمّيــة الّتربوّيــة المرئّيــة والّســمعّية، 

http://www.sep.edu.sy/( مــن أجــل نقــل المعرفــة ،)ــة والّنقــاش مــن خــلل الّشــبكة )ُمدارســة افتراضّي

ــة  ــة إلكترونّي ــورّية منصــة تعليمّي ــة الّس ــوازي مــع إطــلق المنّصــة الّتربوّي ــت بالّت index.php( ، كمــا وأُطلق

ــم المبكــر، وتســتهدف  ــة الّســورّية للّتعلي ــة المبكــرة تحــت مســمى المنّصــة الّتربوّي ــا الّطفول أخــرى ُتعنــى بقضاي

هــذه المنّصــة بشــكل أساســي المهتميــن بمجــال الّطفولــة المبكــرة مــن معلّمــات ريــاض األطفــال، والّطلبــة وأوليــاء 

ــة وبرامــج تعمــل علــى توظيفهــا فــي إطــار  األمــور، والخبــراء، وتعتمــد علــى اســتخدام أدوات وتطبيقــات تقنّي

األهــداف العامــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا. 
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فــي كثيــر مــن األحيــان قــد تحــول عوائــق وأزمــات معّينــة كالحــروب واألزمــات الّصحّيــة الكبيــرة التــي تعصــف 

بالمجتمعــات دون قــدرة الّتعليــم الّتقليــدي علــى القيــام بالــّدور المنــوط بــه، كمــا هــو الحــال 

ــا الّراهــن، أال وهــي جائحــة  ــي وقتن ــم أجمــع ف ــدان العال ــت ببل ــي عصف ــة الت ــة العالمّي ــي ظــل األزمــة الّصحّي ف

ــاع  ــى اتب ــم إل ــث اضطــرت معظــم دول العال ــاً(، حي ــاة البشــر جميع ــّذي هــدد حي ــل، ال ــروس القات ــا )الفي كورون

إجــراءات العــزل الّصارمــة لحمايــة مواطنيهــا مــن انتشــار العــدوى، فلجــأت إلــى إغــلق كافــة أشــكال الحيــاة 

ــة  ــع أطــراف العملّي ــزام جمي ــدي، وإل ــم الّتقلي ــز الّتعل ــك مراك ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والّتعليمّي ــة واالجتماعّي االقتصادّي

ــم.  ــي منازله ــة بالمكــوث ف الّتعليمّي

ــد  ــض الفاق ــي تعوي ــد ف ــوى يفي ــن محت ــه م ــا تقّدم ــة، بم ــة اإللكترونّي ــات الّتعليمّي ــة المنّص ــرز أهمي ــا تب ــن هن وم

ــم الّتقليــدي، كمــا وتســهم هــذه المنّصــات فــي بقــاء  ــم عــن كل أشــكال الّتعل الّتعليمــي الّناجــم عــن انقطــاع المتعلّ

ــات ودراســة  ــى المعلوم ــه للحصــول عل ــح المجــال ل ــة، وتتي ــة الّتعليمّي ــع العملّي ــاس مباشــر م ــى تم ــم عل المتعلّ

المســاقات الّتعليمّيــة بســهولة ويســر وبشــكل آمــن مــن منزلــه، وتتيــح لــه أيضــاً إمكانّيــة الّتواصــل واالستفســار 

عــن أّيــة معلومــة قــد يجهلهــا، أو يحتــاج إلــى إيجــاد تفســير مناســب لهــا، وذلــك مــن خــلل إفســاح المجــال لــه 

للّتواصــل مــع المعلّميــن والخبــراء إلكترونّيــاً، كمــا تســاعد أوليــاء األمــور علــى متابعــة نشــاط أبنائهــم الّتعليمــي؛ 

لذلــك يجــب أن تتصــف هــذه المنّصــات بمعاييــر وجــودة فــي تصميمهــا لكــي تثيــر اهتمــام المتلقــي وتلبــي شــغفه 

وحبــه للّتعامــل مــع الّتكنولوجيــا ووســائل الّتواصــل الحديثــة. 

ــام،  ــد مــن االهتم ــي المزي ــم اإللكترون ــلء الّتعلي ــى ضــرورة إي ــة تدعــو إل ــة الحديث ــا أّن االتجاهــات الّتربوّي وبم

وضــرورة امتــلك بيئــات الّتعلــم اإللكترونّيــة لمعاييــر جــودة تلبــي الّطمــوح، فقــد أُطلقــت فــي ســوريا فــي عــام 

)2018( المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر، التــي تهــدف إلــى إغنــاء المهتميــن بمجــال الّطفولــة المبكــرة 

بموضوعــات كثيــرة تخــص هــذه المرحلــة، ونظــراً لكــون هــذه المنّصــة تجربــة محلّيــة حديثــة فــي مجــال بيئــات 

الّتعلــم اإللكترونّيــة، فقــد ارتــأت الباحثــة أن تتنــاول هــذه المنّصــة بالّدراســة والّتقييــم، لمعرفــة مــدى توافــر معاييــر 

معينــة بهــا. ومــن هنــا يمكــن تلخيــص إشــكالّية الّدراســة بالّســؤال اآلتــي: مــا المعاييــر المتوافــرة فــي المنّصــة 

ــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر مــن قائمــة المعاييــر التــي أعــدت لهــذا الغــرض؟ ومــا الّنســبة المئويــة التــي  الّتربوّي

حققتهــا المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر مــن هــذه المعاييــر؟

2- مشكلة الدراسة:
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تبرز أهمّية الّدراسة من خلل الّنقاط اآلتية:

3-1 - إلقــاء الّضــوء علــى واقــع المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر، ومعرفــة مــدى توافــر معاييــر جــودة 

تصميــم المنصــات فيها.

3-2 - تقديــم مقترحــات فــي ضــوء نتائــج الّدراســة قــد تســهم فــي تطويــر آليــة العمــل بالمنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية 

ــم المبكر. للّتعلي

3-3 - إلقــاء الّضــوء علــى شــكل جديــد مــن أشــكال الّتعليــم اإللكترونــي، وُيعــرف بالمنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية 

للّتعليــم المبكــر، كبيئــة تعلــم تســهم فــي تقديــم المعلومــة إلكترونّيــاً، الســيما فــي ظــل بعــض األزمــات التــي يمكــن 

لقطــاع الّتعليــم الّتقليــدي أن يتعــرض لهــا، كأزمــة الكورونــا التــي نعيــش تفاعلتهــا فــي الوقــت الّراهــن.

3-4 - تقديــم أداة للبحــث معــّدة ومحّكمــة )اســتمارة الّتحليــل(، يمكــن للباحثيــن االعتمــاد عليهــا فــي تقييــم عمــل 

المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة. 

3-5 - بدأّيــة لدراســات أخــرى تتنــاول المنصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة مــن زوايــا أخــرى، كــدور هــذه المنّصات 

فــي الّتحصيــل الّدراســي، وفــي تنميــة بعــض المهــارات اإللكترونّيــة لــدى المتعلـّـم، ودورهــا فــي تعويــض الفاقــد 

الّتعليمــي الّناتــج عــن بعــض األزمــات التــي قــد تصيــب قطــاع الّتعليــم الّتقليــدي.

تهدف هذه الّدراسة إلى:

4-1 - إعداد قائمة المعايير الواجب توافرها في المنصات الّتعليمّية.

4-2 - معرفة مدى توافر هذه المعايير في المنّصة الّتربوّية الّسورّية للّتعليم المبكر.

5-1 - ما المعايير الواجب توافرها في المنصات الّتعليمّية اإللكترونّية؟

5-2 - ما مدى توافر هذه المعايير في المنّصة الّتربوّية الّسورّية للّتعليم المبكر؟

3- أهمية الّدراسة:

5- أسئلة الّدراسة:

4- أهداف الّدراسة:
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6-1 - دراســة الجهنــي )2019( فــي الّســعودية بعنــوان: تقييــم منصــة ادمــودو اإللكترونّيــة فــي ضــوء معاييــر 

ســهولة االســتخدام.

ــر ســهولة االســتخدام المشــتملة  ــة فــي ضــوء معايي ــم منصــة ادمــودو اإللكترونّي ــى: تقيي      هدفــت الّدراســة إل

علــى: )ســهولة االســتخدام، الكفــاءة، ســهولة الّتذكــر، األخطــاء، الّرضــا(، وهدفــت كذلــك إلــى معرفــة العلقــة 

ــن مســتوى  ــة بي ــة وســهولة اســتخدامها، فضــلً عــن العلق ــة المعلّم ــي تدرســها الّطالب ــررات الت ــن عــدد المق بي

الكفــاءة للطالبــة المعلّمــة فــي اســتخدام الحاســوب وســهولة اســتخدام المنّصــة، اعتمــدت الباحثــة المنهــج الوصفــي، 

وطبقــت مقيــاس ســهولة االســتخدام علــى عينــة مكونــة مــن )46( طالبــة معلمــة فــي كليــة الّتربيــة بجامعــة طيبــة، 

وقــد أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن معاييــر الّدراســة حققــت متوســطاً مرتفعــاً لمعيــار الكفــاءة، بينمــا احتــل معيــار 

األخطــاء المرتبــة األخيــرة، كمــا أظهــرت الّدراســة أّنــه ال توجــد علقــة بيــن عــدد المقــررات التــي درســت فــي 

المنّصــة وبيــن معاييــر: )ســهولة الّتعلــم، ســهولة الّتذكــر، والّدرجــة الكليــة للمقيــاس(، كمــا بينــت نتائــج الّدراســة 

وجــود علقــة طرديــة موجبــة بيــن معيــار األخطــاء وبيــن عــدد المقــررات، ووجــود علقــة عكســية ســالبة بيــن 

ــتخدام،  ــر: )ســهولة االس ــن معايي ــة بي ــدم وجــود علق ــن ع ــك تبي ــررات، وكذل ــدد المق ــن ع ــار الّرضــا وبي معي

الكفــاءة، ســهولة الّتذكــر، الّرضــا(، ومســتوى كفــاءة الّطالبــة المعلمــة فــي اســتخدام الحاســوب، وأن هنــاك علقــة 

ــتخدام  ــاءة اس ــتوى كف ــن مس ــة، وبي ــن جه ــاس م ــة للمقي ــة الكلي ــاء والّدرج ــار األخط ــن معي ــة بي ــة موجب طردّي

الحاســوب مــن جهــة أخــرى، وخلصــت الّدراســة إلــى عــدد مــن الّتوصيــات منهــا: الّتوســع باســتخدام منصــات 

الّتعلــم اإللكترونّيــة، وعقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل لتدريــب أعضــاء هيئــة الّتدريــس علــى تطبيــق معاييــر 

ســهولة االســتخدام المحــددة.

6-2 - دراســة الّزهرانــي )2018( فــي الّســعودية بعنــوان: فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضّيــة قائمــة علــى 

الّرحــلت المعرفيــة عبــر الفيــس بــوك فــي تنميــة مهــارات الّتفاعــل والّتشــارك اإللكترونــي لــدى طالبــات جامعــة 

األميــرة نــورة بنــت عبــد الّرحمــن.

ــر  ــة عب ــى الّرحــلت المعرفّي ــة قائمــة عل ــم افتراضّي ــة تعل ــة اســتخدام بيئ ــاس فاعلي ــى قي      هدفــت الّدراســة إل

الفيــس بــوك فــي تنميــة مهــارات الّتفاعــل والّتشــارك اإللكترونــي لــدى طالبــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد 

الّرحمــن، حيــث قامــت الباحثــة بتطويــر رحلــة معرفّيــة فــي ضــوء معاييــر جــودة بيئــة الّتعلــم االفتراضّيــة، كمــا 

أعــّدت قائمــة بمهــارات الّتفاعــل والّتشــارك اإللكترونــي، اعتمــدت الّدراســة المنهــج الّتجريبــي، حيــث تكّونــت 

6- الدراسات الّسابقة:
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عينــة الّدراســة مــن )40( طالبــة مــن طالبــات كليــة الّتربيــة فــي الجامعــة المذكــورة، مقّســمة إلــى مجموعتيــن: 

تجريبيــة وضابطــة؛ بواقــع )20( طالبــة لــكل مجموعــة. وقــد أثبتــت نتائــح الّدراســة تفــّوق طالبــات المجموعــة 

ــادة مــن  ــن لإلف ــه اهتمــام المختصي ــات منهــا: توجي ــم مجموعــة مــن الّتوصي ــة، وانتهــت الّدراســة بتقدي الّتجريبي

الّرحــلت المعرفيــة عبــر الويــب فــي الّتعلــم والّتعليــم، وتضميــن المناهــج أنشــطة وتجــارب توظــف بيئــات الّتعلــم 

االفتراضّيــة فــي العمليــة الّتعليمّيــة.

ــم  ــر جــودة الّتصمي ــر معايي ــوان: تطوي ــعودية بعن ــي الّس ــدان )2016( ف ــي والعمــري وزي 6-3 - دراســة عفيف

ــام. ــة الّدم ــي بجامع ــم اإللكترون ــررات الّتعل الّتعليمــي لمق

ــم اإللكترونــي بجامعــة  ــم اإللكترونــي لمقــررات الّتعلي      هدفــت الّدراســة إلــى تطويــر معاييــر جــودة الّتصمي

الّدمــام، وبنــاء الّنمــاذج الخاّصــة لتقييمهــا، حــددت الّدراســة )9( مجــاالت لجــودة الّتصميــم الّتعليمــي لمقــررات 

الّتعلــم اإللكترونــي، وصيغــت قائمــة معاييــر لجــودة الّتصميــم الّتعليمــي متضمنــة )10( معاييــر عامــة و)20( 

معيــاراً فرعيــاً، و)170( مؤشــر أداء يقيــس مــدى تحقــق هــذه المعاييــر، وصمــم مقيــاس تدريجــي لتقييــم جــودة 

ــات  ــن الّتوصي ــة م ــى مجموع ــة إل ــت  الّدراس ــد توصل ــي، وق ــم اإللكترون ــررات الّتعلي ــي لمق ــم الّتعليم الّتصمي

ــة للســتفادة منهــا فــي تصميــم مقــررات الّتعليــم اإللكترونــي بجامعــة الّدمــام. والّتطبيقــات الّتربوّي

6-4 - دراســة ســرحان )2015( فــي األردن بعنــوان: اقتــراح إدارة المعرفــة لبنــاء بيئــة حقيقّيــة للتعليــم 

اإللكترونــي.

     هدفــت الّدراســة إلــى تقديــم بيئــة تعليمّيــة إلكترونّيــة أكثــر ديناميكيــة تعتمــد علــى المعرفــة كعنصــر أساســي، 

حيــث يتتبــع البحــث عمليــة تكويــن المعرفــة مــن خــلل الّنظريــات المرتبطــة بالّتعليــم اإللكترونــي، ومــن خــلل 

إدارة المعرفــة الّســائدة فــي منظمــات األعمــال، وتقتــرح هــذه الّدراســة مجموعــة مــن العناصــر الّتــي يجــب أن 

ــام  ــت كنظ ــى اإلنترن ــد عل ــوب وتعتم ــو والمرغ ــم المرج ــّدم الّتعلي ــة تق ــة إلكترونّي ــة تعليمّي ــة بيئ ــي أّي ــر ف تتواف

ــدة  ــر مقّي ــة تشــاركّية مفتوحــة غي ــة اإللكترونّي ــة الّتعليمّي ــون؛ إذ يجــب أن تكــون البيئ معرفــي يســتخدمه المتعلّم

ــم مشــتركة ترتكــز  ــم الّذاتــي، وتســاعد علــى تشــارك الخبــرات، وهــذا يتطلــب توافــر مســاحات تعل تدعــم الّتعل

علــى قاعــدة معرفّيــة ديناميكيــة يمكــن مــن خللهــا االحتفــاظ بمــا تــّم تحصيلــه مــن معرفــة صريحــة أو ضمنيــة 

علــى أن تكــون الممارســة عنصــراً أساســياً فــي ذلــك.

ــدس  ــي جامعــة الق ــي ف ــم اإللكترون ــم جــودة الّتعلي ــوان: تقيي ــي فلســطين بعن 6-5 - دراســة الّنجــدي )2012( ف

ــة للجــودة. ــر العالمّي المفتوحــة فــي ضــوء المعايي

ــي  ــا ف ــي المعمــول به ــم اإللكترون ــر جــودة الّتعلي ــة معايي ــى مــدى مطابق ــوف عل ــى الوق ــت الّدراســة إل      هدف
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جامعــة القــدس المفتوحــة )الّتربوّيــة والفنّيــة واإلدارّيــة( لمعاييــر الجــودة العالمّيــة فــي المجــاالت نفســها، وتحقيقــاً 

ألهــداف الّدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، حيــث تكّونــت عينــة الّدراســة مــن )84( مشــرفاً ومشــرفة، 

مــن الّذيــن أشــرفوا علــى تدريــس المقــررات اإللكترونّيــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، ومــن )1554( دارســاً 

ودارســة مــن الذيــن درســوا المقــررات اإللكترونّيــة فــي الجامعــة المذكــورة، تمّثلــت أداة الّدراســة فــي اســتبانتين 

ــة،  ــررات اإللكترونّي ــي للمق ــم الّتعليم ــوى، الّتصمي ــودة المحت ــول: )ج ــات ح ــع المعلوم ــاً لجم ــا إلكتروني وزعت

ــى أّن:  ــت الّدراســة إل ــم اإللكترونــي(، توصل ــة ودعمهــم للّتعل مســاندة المشــرفين والّدارســين، الخدمــات اإلداري

ــات  ــين، والخدم ــرفين والّدراس ــاندة المش ــي، ومس ــرر اإللكترون ــي للمق ــم الّتعليم ــوى، والّتصمي ــر )المحت معايي

اإلداريــة ودعمهــم الّتعليــم اإللكترونــي( فــي المجــاالت الّتربوّيــة والفنيــة واإلداريــة موجــودة، كمــا أثبــت الّدراســة 

عــدم وجــود فــروق فــي تقديــرات المشــرفين لمتوســطات جــودة معاييــر الّتعليــم اإللكترونــي ُتعــزى لمتغيــرات: 

الجنــس، والّرتبــة األكاديميــة، إاّل أّنــه وجــدت فروقــات بحســب متغيــر تخصــص المشــرف، وأوصــت الّدراســة 

بإقــرار معاييــر الّتعليــم اإللكترونــي ونشــرها، ونشــر ثقافــة الجــودة فــي الّتعليــم اإللكترونــي، وضــرورة إيجــاد 

آليــة لتقويــم معاييــر الجــودة فــي الّتعليــم اإللكترونــي فــي جامعــة القــدس المفتوحــة بشــكل مســتمر.

ــم  ــاس الّتقيي ــم ومقي ــر الّتصمي ــر معايي ــوان: تطوي 6-6 - دراســة هــس وآخــرون  )etal & Hsu )2009 بعن

لمنصــات الّتعليــم علــى شــبكة اإلنترنــت.

Development of design criteria and evaluation scale for web-based Learning 

plattforms.

     هدفــت الّدراســة إلــى وضــع معاييــر موّحــدة وموضوعّيــة لتقييــم الّتعلــم المســتند علــى اإلنترنــت بغّيــة تحســين 

نوعيتــه وتطويــر بيئتــه الّتعليمّيــة، وتعزيــز جودتهــا، وقــد حــددت الّدراســة معاييــر الّتصميــم الجّيــدة فــي أربعــة 

ــة  ــم واجه ــم، تقيي ــم أداة الّتعل ــة، تصمي ــواد الّتعليمّي ــم الم ــة، تصمي ــتراتيجية الّتعليمّي ــم االس ــي: تصمي ــر ه معايي

الّتعلــم، وصيغــت هــذه المعاييــر فــي )40( مؤشــراً، ووجــدت الّدراســة أّن وضــع معاييــر موّحــدة وموضوعّيــة 

ــا  ــت وتطويره ــبكة اإلنترن ــى ش ــم عل ــة الّتعل ــين نوعّي ــي تحس ــاهم ف ــت يس ــى اإلنترن ــتند عل ــم المس ــم الّتعل لتقيي

وتعزيــز جودتهــا. 

6-7 - دراســة غارســيا وجورجــي  )García & Jorge )2006 فــي إســبانيا بعنــوان: تقييــم المنّصــات 

ــكورم. ــات س ــي ضــوء مواصف ــة ف ــة اإللكترونّي الّتعليمّي

Evaluating e-learning platforms through SCORM specifications

ــع  ــكورم، اتب ــات س ــوء مواصف ــي ض ــة ف ــات الّتعليمّي ــم المنّص ــوذج لتقيي ــع نم ــى وض ــة إل ــت الّدراس      هدف



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد �شفر �شهر )9( 102020

الباحثــان المنهــج الوصفــي، وتكّونــت عينــة الّدراســة مــن منصتــي Blackboard وMoodle، وتمّثلــت أداة 

الّدراســة فــي قائمــة رصــد تحــدد فيمــا إذا كانــت المعاييــر الموضوعــة متوافــرة فــي المنصتيــن أم ال، وأظهــرت 

نتائــج الّدراســة أّن المعاييــر المتعلقــة بالمحتــوى متوافــرة عمومــاً فــي المنصتيــن، أّمــا المعاييــر المتعلقــة بمجالــي 

االتصــاالت واإلدارة فمدعومــة بنســبة قليلــة فيهمــا.

التعقيب على الدراسات السابقة:

     تشــابهت الدراســة الحاليــة مــع عــدد مــن الدراســات الســابقة فــي محاولــة منهــا لتقييــم بيئــة تعلــم إلكترونّيــة، 

ــك دراســة  ــر ســهولة االســتخدام، وكذل ــي ضــوء معايي ــم منصــة ادمــودو ف ــي ســعت لتقيي ــي الت كدراســة الجهن

غارســيا وجورجــي التــي ســعت لتقييــم المنصــات فــي ضــوء معاييــر ســكورم، ودراســة النجــدي التــي ســعت 

لتقييــم التعليــم اإللكترونــي فــي جامعــة القــدس المفتوحــة باالســتناد للمعاييــر العالميــة للجــودة. واشــتركت الدراســة 

الحاليــة مــع دراســة هــس فــي ســعيها لوضــع معاييــر موحــدة وموضوعيــة لتقييــم التعليــم المســتند علــى اإلنترنــت. 

ــك  ــن تل ــزت ع ــة، وتمي ــداد أداة الدراس ــي إع ــابقة ف ــات الس ــك الدراس ــن تل ــة م ــة الحالي ــتفادت الدراس ــا اس كم

ــر  ــل فــي ضــوء قائمــة معايي ــم المبكــر بالدراســة والتحلي ــورّية للّتعلي ــة الّس الدراســات بتناولهــا المنّصــة الّتربوّي

أعــدت لهــذا الغــرض.

7-1 - الحدود الّزمانية: تّم إجراء البحث في عام  2020. 

7-2 - الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى تحديــد المعاييــر المتوافــرة فــي المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية 

للّتعليــم المبكــر مــن خــلل إعــداد قائمــة معاييــر خاّصــة بهــذا الغــرض.

8-1 - المنصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة: ُتعــّرف المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة بأّنهــا: بيئــة تفاعلّيــة توظــف 

تقنيــة الويــب وتمّكــن المعلّميــن مــن نشــر الــّدروس واألهــداف، ووضــع الواجبــات، وتطبيــق األنشــطة الّتعليمّيــة، 

واالتصــال بالمعلّميــن مــن خــلل تقنيــات متعــددة، وتســاعد علــى تبــادل األفــكار واآلراء بيــن المعلّميــن والّطلبــة، 

ومشــاركة المحتــوى الّتعليمــي، وتتيــح ألوليــاء األمــور الّتواصــل مــع المعلّميــن، وتتميــز بأنهــا تجمــع بيــن أنظمــة 

ــن إجــراء مناقشــات  ــا يمك ــة، كم ــاء فصــول افتراضي ــن إنش ــن م ــن المعلّمي ــي، وتمّك ــوى اإللكترون إدارة المحت

جماعيــة وتبــادل الملفــات بيــن الّطــلب والمعلميــن مــن خللهــا،  باإلضافــة لكونهــا توفــر مكتبــة رقمّيــة تحتــوي 

7- حدود الّدراسة:

8- الّتعريف بمصطلحات  الّدراسة:
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علــى مصــادر الّتعلــم للمحتــوى العلمــي )الّســيد، 2016(، وبالّتالــي فــإن المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة هــي 

ــة  ــى الفصــول الّرقمي ــة الوصــول إل ــر للمســتخدمين إمكاني ــي توف ــم الت ــة إدارة الّتعل ــواع مــن أنظم ــن أن ــوع م ن

ــة جّذابــة مــن خــلل ملفــات الفيديــو، والّنصــوص، الّصــورة،  ــاً عبــر الّشــبكة، وتتيــح لهــم تجربــة غنّي إلكتروني

.PDF وملفــات

8-2 - المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر:  هــي منصــة تربويــة تعنــى بقضايــا الّطفولــة المبكــرة تتبــع 

لــوزارة الّتربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الّســورّية حيــث تــم إطلقهــا فــي أيلــول عــام )2018( مــن مقــر المركــز 

ــع  ــة جمي ــذه المنّص ــن ه ــي )http://sepel.edu.sy(.  وتمّك ــا اإللكترون ــج، موقعه ــر المناه ــي لتطوي الوطن

المهتميــن بقضايــا الّطفولــة المبكــرة مــن مربيــات وأوليــاء أمــور مــن االطــلع والمشــاركة وتبــادل الخبــرات فــي 

قضايــا تّخــص الّطفولــة 

المبكــرة، ويمكــن الّدخــول إليهــا مــن أّيــة وســيلة إلكترونّيــة ســواء عــن طريــق جهــاز خلــوي أو حاســوب، تتكــّون 

المنّصــة مــن وســائط الّتواصــل المرتبطــة بشاشــات عــرض ســمعّية بصرّيــة ضخمــة تؤمــن الّتواصــل المباشــر 

بيــن المتلقــي والملقــي، إضافــة إلــى شاشــة عــرض تفاعلّيــة تعمــل باللّمــس 

ــي  ــّدروس واألنشــطة الّت ــل الحــي والمباشــر لل ــة للّنق ــا مختلف ــة وبزواي ــة عالي ــة بدق ــرات تواصــل متحرك وكامي

ــات  ــة يعــرض الّتبويب ــع المنّص ــوب، موق ــى اليوتي ــا مباشــرة عل ــث مخرجاته ــم ب ــث يت ــة، حي ــا المنّص ــوم به تق

اآلتيــة: )الّرئيســة، حدائــق الّطفولــة، بيتــي حديقتــي، جلســات مصــورة، اســأل ســؤال، الّتقويــم(، يتنــوع محتــوى 

المنّصــة مــا بيــن جلســات تقــّدم بعــض الخبــرات المتعلقــة بمناهــج ريــاض األطفــال، و جلســات مناقشــة وتقييــم 

ــوب مباشــرة  ــة اليوتي ــر تقني ــث عب ــدم مــن المنّصــة وتب ــة تق ــي إطــار جلســات نموذجّي ــم تصويرهــا ف األداء، يت

مــن موقــع المنّصــة، ليصــار بعدهــا إلــى أرشــفة هــذه الجلســات حســب تسلســلها الّزمنــي مــع إمكانيــة الوصــول 

إليهــا دومــاً، حيــث يتــم اســتضافة بعــض المختّصيــن والخبــراء فــي مجــال الّطفولــة المبكــرة، كمــا توفــر المنّصــة 

ــات  ــّدم كملف ــرة ُتق ــة المبك ــة بموضــوع الّطفول ــاث ذات الّصل ــات واألبح ــة والّدراس ــات الّتعليمّي ــض الفيديوه بع

Pdf، وضمــن فقــرة )هيــا نثــري عالــم الّطفولــة( توجــد بعــض األلعــاب الّتــي يمكــن للزائــر أن يلعبهــا مباشــرة 

ــه مــن  ــّرد علي ــم ال ــة ســؤال ليت ــر إلضاف ــح المجــال للزائ ــب )اســأل ســؤال(، فهــو يتي ــا تبوي ــى المنّصــة، أّم عل

ــن تســجيل دخــول،  ــه م ــد ل ــن الب ــراء والمختصي ــع الخب ــاش م ــي حــال أراد المشــاركة بالّنق ــن، وف ــل المعنيي قب

وتســجيل الّدخــول ال يتطلــب ســوى بضــع دقائــق إلدخــال البيانــات الخاّصــة بالّزائــر، كمــا يمكنــه ضمــن تبويــب 

)اســأل ســؤال( أن يطلــع علــى كافــة األســئلة وإجاباتهــا مفهرســة بشــكل واضــح، وفــي تبويــب )الّتقويــم( هنــاك 

تداخــل مــع المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية حيــث يتــم تقديــم برنامــج عملهــا ومواعيــد الجلســات المصــورة لــدروس 



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد �شفر �شهر )9( 122020

صفــوف الّتعليــم األساســي والّثانــوي، وكذلــك الحــال فــي تبويــب )الجلســات المصــورة(، يتــم عــرض جلســات 

مصــّورة لــدروس تخــص مراحــل الّتعليــم األساســي والّثانــوي مبوبــة ومفهرســة حســب طبيعــة المــادة الّدرســية 

والّصــف الّدراســي؛ أي أّن محتــوى المنّصــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر يحتــاج إلــى المزيــد مــن اإلثــراء واإلغنــاء، 

والّتخصــص أكثــر بموضوعــات الّطفولــة المبكــرة.

ــة، أو  ــج، أو إدارة عملي ــاج منت ــر بإنت ــق األم ــد يتعل ــياء، وق ــام باألش ــه للقي ــق علي ــة متف ــر: طريق 8-3 - المعايي

تقديــم خدمــة، أو توريــد مــواد، وُتســتخلص المعاييــر مــن أصحــاب الخبــرة فــي مجالهــم وممــن يعــرف احتياجــات 

المؤسســات الّتــي يمثلهــا )British Standards Institution 2019،(، وتعــّرف إجرائيــاّ بأّنهــا: بنــود 

ــة  ــداد المنصــات الّتعليمّي ــم وإع ــم تصمي ــث يت ــة، بحي ــم اإللكترونّي ــة الّتعل ــودة بيئ ــط ج ــارات توضــع لضب وعب

ــة فــي ضوئهــا. اإللكترونّي

9- منهج الّدراسة:

تــّم االعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي القائــم علــى أســلوب تحليــل المحتــوى، والــّذي يــدرس الّظاهــرة كمــا هــي 

فــي الواقــع، ويصفهــا وصفــاً تحليليــاً علمّيــاً متضمنــاً جمــع البيانــات واســتخراج الّنتائــج وتحليلهــا باالعتمــاد علــى 

األســاليب اإلحصائيــة المناســبة للوصــول إلــى نتائــج عــن الّظاهــرة موضــوع الّدراســة.

ــة  ــة الّتربوّي ــي المنّص ــة الّدراســة ف ــت عين ــة، وتمّثل ــات الّتربوّي ــن المنّص ــي للّدراســة م ــع األصل ــّون المجتم  تك

الّســورّية للّتعليــم المبكــر الّتــي تعــد عينــة الّتحليــل، بينمــا كان هــدف الّتحليــل: تحديــد نســبة المعاييــر المتوافــرة 

ــم المبكــر، ووحــدة الّتحليــل كانــت الّصفحــة؛ حيــث أّن ــة الّســورّية للتعلي فــي المنّصــة الّتربوّي

الموقــع اإللكترونــي للمنّصــة يشــتمل علــى عــدد مــن الّصفحــات الّتــي يمكــن الّتنقــل بينهــا،  وفئــة الّتحليــل كانــت 

قائمــة المعاييــر.

أداة الّدراسة عبارة عن استمارة تحليل اشتملت على أربعة مجاالت أساسّية:

وضوح الّرؤية واألهداف: تضمن هذا المجال )6( معايير.

المحتوى: تضمن هذا المجال )9( معايير.

تصميم بيئة الّتعلم إلكترونّية : تضمن هذا المجال  )11( معياراً.

الّتفاعلية والّتحكم الّتعليمي: تضمن هذا المجال )11( معياراً. 

10- مجتمع الّدراسة وعينتها:
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11-1 - تصميم أداة الّتحليل: قامت الباحثة ببناء األداة متبعة الخطوات اآلتية:

تحديد المعايير الواجب توفرها في المنّصات الّتعليمّية باالعتماد على المصادر اآلتية:

.LOM و SCORM االّطلع على معايير عالمية مثل معايير

االّطــلع علــى الّدراســات الّســابقة ذات العلقــة؛ مثــل دراســة: الّزهرانــي )2018(، دراســة الجهنــي )2019( 

وغارســيا وجورجــي )2006(.

االّطلع على األدبيات الّتربوّية ذات الّصلة بموضوع الّدراسة.

ــة  ــن أعضــاء الهيئ ــن م ــى مجموعــة محّكمي ــة عل ــة للقائم ــورة األولّي ــم عــرض الّص ــة: ت ــط القائم 11-2 - ضب

الّتدريســية فــي كليــة الّتربيــة بجامعــة تشــرين، وذلــك إلبــداء الــّرأي حــول مــدى مناســبة المعاييــر الموضوعــة 

للمنّصــات الّتعليمّيــة ومــدى شــموليتها ووضوحهــا وصياغتهــا بلغــة ســليمة، وقــد أســفرت عمليــة الّتحكيــم علــى 

إجــراء بعــض الّتعديــلت.

11-3 - الّصــورة الّنهائيــة للقائمــة: بعــد إجــراء الّتعديــلت التــي أشــار إليهــا المحكمــون تــّم وضــع القائمــة فــي 

صورتهــا الّنهائيــة والمكّونــة مــن )37( معيــاراً موّزعــة علــى أربعــة مجــاالت رئيســة، وبذلــك تمــت اإلجابــة 

علــى ســؤال الّدراســة األّول.

11-4 - صــدق الّتحليــل: للّتأكــد مــن صــدق الّتحليــل قامــت الباحثــة بتحليــل المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم 

المبكــر فــي ضــوء )33 %( مــن المعاييــر الموضوعــة، ثــم عرضــت الباحثــة نمــوذج الّتحليــل علــى مجموعــة 

مــن المحّكميــن المختّصيــن بهــذا المجــال مــن أعضــاء الهيئــة الّتدريســية فــي كليــة الّتربيــة بجامعــة تشــرين، وقــد 

أجمــع المحكمــون علــى صلحّيــة الّتحليــل. 

11-5 - ثبــات الّتحليــل: للحكــم علــى ثبــات عمليــة الّتحليــل قامــت الباحثــة بتحليــل المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية 

للّتعليــم المبكــر فــي ضــوء )33 %( مــن المعاييــر الموضوعــة، كمــا قامــت إحــدى طالبــات الّدكتــوراه )والتــي 

ُتعــد رســالة الّدكتــوراه فــي مجــال البرمجيــات الّتعليمّيــة، وبيئــات الّتعلــم اإللكترونّيــة( بتحليــل المنّصــة فــي ضــوء 

المعاييــر نفســها بعــد االّتفــاق علــى جميــع اإلجــراءات الخاّصــة بالّتحليــل، وقــد تــم حســاب الّثبــات بطريقتيــن:

11-5-1 - قياس االتساق بين الباحثة وطالبة الّدكتوراه باستخدام معادلة هولستي:  

)Holisti، 1969، p140( CR =2M / )N1 + N2(

ــي  ــر الت ــوع المعايي ــا، N2 ، N1 مجم ــاق عليه ــم االّتف ــي ت ــر الّت ــدد المعايي ــات، M ع ــل الّثب ــث CR معام حي

حللــت مــن قبــل كل مــن الباحثــة وطالبــة الّدكتــوراه. وباســتخدام المعادلــة الّســابقة تبيــن أن معامــل الّثبــات للّتحليــل 

11- أداة الّدراسة:
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يســاوي: )CR =2* 11 / )12 + 12 = 0.92، وهــي نســبة عاليــة دالــة إحصائّيــاً، ممــا يؤكــد ثبــات عملّيــة 

الّتحليــل.

11-5-2 - عــادة الّتحليــل: قامــت الباحثــة بإعــادة تحليــل المنّصــة فــي ضــوء المعاييــر نفســها بعــد )20( يومــاً من 

انتهــاء الّتحليــل األّول للّتأكــد مــن نتائــج الّتحليــل الــذي قامــت بــه، وتــّم حســاب الّثبــات باســتخدام معادلــة كوبــر: 

نســبة االتفــاق = عــدد المعاييــر المتفــق عليهــا / )عــدد المعاييــر المتفــق عليهــا + عــدد المعاييــر غيــر المتفــق 

عليهــا(، وقــد تبّيــن أّن نســبة االتفــاق تســاوي )1 + 11( / 11، أي أّن نســبة االتفــاق تســاوي )92%(، وهــي 

درجــة مرتفعــة ومقبولــة، ويتضــح ممــا ســبق أّن عمليــة الّتحليــل علــى درجــة مرتفعــة مــن الّثبــات.

لإلجابــة علــى ســؤال البحــث الّثانــي: مــا مــدى توافــر المعاييــر فــي المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للتعليــم المبكــر؟ 

يبيــن الجــدول رقــم )1( الّنســبة المئويــة للمعاييــر المتوافــرة فــي المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر.

جدول رقم)1( النسبة المئوية لمدى توافر المعايير في المنصة التربوية السورية للتعليم المبكر

12- الّنتائج والمناقشة:

متوافرالمهاراتالمجال
غير 
متوافر

وضوح 
الرؤيا 

واألهداف

يعطي الموقع اإللكتروني للمنصة لمحة عن المنصة ونشأتها
يقدم الموقع اإللكتروني لمحة عن أهداف المنصة ورسالتها

يقدم موقع المنصة نبذة تعريفية بكادر المنصة
يقدم الموقع تعليمات واضحة عن كيفية التعامل مع المنصة

تتناسب أهداف الموقع ورسالته مع خصائص وحاجات الفئة المستهدفة
عنوان الموقع واضح يدل على المحتوى: 

المحتوى

يقدم المحتوى من خلل قاعدة بيانات يمكن للجميع البحث فيها
يمكن مشاركة المحتوى والوصول اليه دون قيود

دقة المحتوى من الناحية العلمية
يعرض المحتوى بطريقة تثير دافعية المتعلم

األهداف التعليمية معلنة بشكل واضح ومصاغة بطريقة جيدة:
توافر أنشطة إثرائية مناسبة 

ــة، صــور، فيديوهــات، ألعــاب  ــات صوتي ــوى مــن ملف ــي عــرض المحت ــوع ف ــة والتن المرون
ــة  تفاعلي

جدولة األنشطة وتبويبها بطريقة سهلة الوصول حسب سرعة الزائر وظروفه الخاصة 
تقديم تمارين تفاعلية تقيس األهداف المعلنة
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تصميم بيئة التعلم 
اإللكترونّية

تعمل المنصة من أكثر من متصفح

إمكانية الوصول إليها باستخدام معظم محركات البحث

تعمل بكفاءة باستخدام أي نظام تشغيل أو إصدارات حديثة منه

تتميز الواجهة بسهولة االستخدام

مراعاة التباين اللوني بين الخلفية وألوان الخطوط المستخدمة

البعد عن األلوان التي تجهد العين

االنتقال إلى الصفحة الرئيسة بيسر وسهولة من أي صفحة أخرى 
تحتــوي الواجهــة علــى شــريط إخبــاري إعلنــي آلخــر التحديثــات واألنشــطة 

الجديدة

مصممة بطريقة تتيح التفاعلية والمشاركة الديناميكية
مصممــة بطريقــة آمنــة للمتعلــم تمكنــه مــن اســتخدام مصــادر التعلــم الموثوقــة 

)الروابط(

ال تتســبب أخطــاء المســتخدم المقصــودة أو غيــر المقصــودة أثنــاء تفاعلــه مــع 
الموقــع بتجميــد الكمبيوتــر أو إعــادة تشــغيله

التفاعلية والتحكم 
التعليمي

ــة  ــاي لحظ ــة وب ــن اي صفح ــة م ــاي لحظ ــروج ب ــة الخ ــع حري ــح الموق يتي
ــم ــا المتعل ــب به يرغ

يتيح للمتعلم التحكم في تسلسل  العرض والتنقل بين الصفحات
تتنــوع التفاعــلت  مــن خــلل أدوات التواصــل اإللكترونــي المتزامنــة وغيــر 

المتزامنــة كمجموعــات النقــاش والقوائــم البريديــة ومؤتمــرات الفيديــو

إمكانية عقد مؤتمرات علمية من خلل شبكات الفيديو المرئية

يسمح الموقع بتحميل وطباعة وحفظ أّي ملف على كمبيوتر المتعلم
يحتــوي علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي للخبــراء العلمييــن لتلقي استفســارات 

الزوار

ــع  ــة م ــجيله بالمنص ــلل تس ــن خ ــر م ــخصي للزائ ــف ش ــداد مل ــة إع إمكاني
ــخصية  ــات الش ــرية البيان ــى س ــاظ عل الحف

تحتوي المنصة على األسئلة المتكررة مع إجاباتها مبوبة بدقة ووضوح 

إمكانية االتصال بإدارة المنصة للستفسار أو االقتراح
إنشــاء اســتطلعات للــراي للحصــول علــى تغذيــة راجعــة تفيــد فــي تطويــر 

عمــل المنصــة

مراعاة توفر وسائل لرصد االستجابات في األلعاب التفاعلية الموجودة
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    يلحــظ مــن الجــدول أّن المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية للّتعليــم المبكــر قــد حققــت )27( معيــاراً مــن أصــل )37( 

معيــاراً متضمنــة فــي قائمــة المعاييــر المعــّدة لهــذا الغــرض؛ أي أّنهــا قــد حققــت مــا نســبته 

ــى  ــاج إل ــا واألهــداف« يحت ــث أّن المجــال األّول »وضــوح الّرؤي ــر الموضوعــة، حي )72.97 %( مــن المعايي

المزيــد مــن االهتمــام مــن قبــل القائميــن علــى المنّصــة،  فنجــد أّن الموقــع الّرســمي للمنّصــة ال يقــدم نبــذة عــن 

المنّصــة ونشــأتها، وال يعطــي تصــّوراً واضحــاً عــن رؤيتهــا وأهدافهــا، باإلضافــة إلــى عــدم الّتعريــف بفريــق 

العمــل القائــم علــى إعــداد محتويــات المنّصــة، أو المشــرف علــى آليــة عملهــا، كمــا أّن المنّصــة لــم تقــّدم تعليمــات 

ــّدم  ــة ال تق ــد المنّص ــا، ونج ــن خلله ــم م ــة الّتعل ــة، أو كيفي ــات المنّص ــع محتوي ــل م ــة الّتعام واضحــة عــن كيفي

ــي  ــو، أو الّنصــوص الت ــة ببعــض مقاطــع الفيدي ــد المنّص ــون بتزوي ــن يقوم ــراء الذي ــة عــن الخب ــات كافي معلوم

تخــص مجــاالت وقضايــا معينــة بمرحلــة الّطفولــة المبكــرة، حيــث تــم االكتفــاء بذكــر اســم الّشــخص مــع شــرح 

ــة،  ــة والوظيفي ــة العلمي ــر بالخلفي ــق، دون إعــلم الّزائ ــص المرف ــو أو الّن ــطرين، عــن الفيدي ــا ال يتجــاوز الّس بم

ــر.  ــة للخبي ــة والّتخصصي والمهني

     ومــن قــراءة الجــدول الّســابق نــرى أّن الّســمة المشــتركة لجميــع المعاييــر غيــر المتوافــرة بمجــاالت القائمــة 

هــو عــدم توافــر الّتفاعليــة بشــكل  كاف فــي عمــل المنّصــة، حيــث أّن هنــاك نقــص بالّتماريــن الّتفاعليــة، التــي 

تتيــح للمتلقــي أو الّزائــر أن يشــترك بالعمــل والّنشــاط مباشــرة، يوجــد جلســات مصــّورة، وجلســات مناقشــة وتقييــم 

األداء، ولكــن المتلقــي يكتفــي بالمشــاهدة فقــط، حتــى األلعــاب التــي تقــّدم كفيديــو مرفــق، ال تتيــح المجــال فــي كثير 

ــة اســتطلعات  ــّدم المنّصــة أّي ــان للزائــر أو المتلقــي بالّتفاعــل، وإّنمــا فقــط يكتفــي بالمشــاهدة، وال تق مــن األحي

رأي إلكترونّيــة تتيــح المجــال للزائــر لتقييــم أداء المنّصــة وعملهــا ومحتواهــا، ويمكــن القــول إّن المحتــوى يوفــر 

معلومــات جيــدة تتناســب مــع مجــال عمــل المنّصــة، ويتميــز بدقتــه علميــاً، مــع إمكانيــة تحميــل وطباعــة الملفــات 

التــي قــد تثيــر اهتمــام الــّزوار، كمــا أّن بيئــة الّتعليــم اإللكترونّيــة مصممــة بطريقــة جّذابــة، تثيــر االهتمــام، مــن 

حيــث الخلفيــة واأللــوان، لكنهــا تحتــاج إلــى شــريط إخبــاري إعلنــي يقــدم آخــر المســتجدات فــي مجــال الّطفولــة 

ــب  ــا المنّصــة، ويجــب إعــادة االهتمــام بتوي ــي تبثه ــد للجلســات المباشــرة الّت ــرارات، أو مواعي المبكــرة، مــن ق

الجلســات المصــورة ليتضمــن جلســات مصــّورة تعنــى بقضايــا الّطفولــة المبكــرة، وليــس جلســات مصــورة تعنــى 

بالمســاقات الّتعليمّيــة لمرحلــة الّتعليــم األساســي والّثانــوي. بالنهايــة يمكــن القــول إنَّ الدراســة الحاليــة اتفقــت مــع 

عــدد مــن الدراســات الســابقة كدراســة الجهنــي ودراســة النجــدي ودراســة غارســيا وجورجــي فــي تحديــد نســبة 

أو درجــة توفــر المعاييــر فــي المنصــات موضــوع الدراســة، حســب قائمــة المعاييــر التــي اعتمــدت مــن قبــل هــذه 

الدراســات لهــذا الغــرض.



17

االستنتاجات والمقترحات:

ــر  ــن المعايي ــبته )%72.97( م ــا نس ــت م ــر حقق ــم المبك ــورّية للتعلي ــة الّس ــة الّتربوّي ــة أّن المنّص ــت الّدراس بين

ــّدة.  ــة المع ــي القائم ــدة ف المعتم

13-1 - تطويــر المنّصــة الّتربوّيــة الّســورّية فــي ضــوء الّنتائــج التــي تــم الّتوصــل لهــا؛ مــن حيــث االهتمــام أكثــر 

ــّدم المنّصــة لمحــة موجــزة عــن نشــأتها وأهدافهــا،  ــا واألهــداف«، أي ضــرورة أن تق بمجــال »وضــوح الّرؤي

ــاب  ــه بألع ــوى وضــرورة إثرائ ــر بالمحت ــام أكث ــن االهتم ــد م ــي، والب ــا اإلداري والّتعليم ــا وكادره ــة عمله وآلي

وتماريــن تفاعلّيــة. 

13-2 - ضــرورة احتوائهــا علــى  اســتطلعات رأي إلكترونّيــة، تتيــح للّزائــر اإلجابــة عــن أســئلة معّينــة تســهم 

فــي تقييــم عمــل المنّصــة والّصعوبــات التــي يلقيهــا الّزائــر أثنــاء الّتصفــح، والفائــدة التــي تحققهــا هــذه المنّصــة 

لــه، واالعتمــاد علــى نتائجهــا فــي تفعيــل عمــل المنّصــة.

13--3 إجــراء المزيــد مــن األبحــاث حــول معاييــر المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة والســيما فــي ظــل الّتطــور 

الّتكنولوجــي المســتمر والــذي ال يقــف عنــد زمــان أو مــكان.

ــل الّدراســي،  ــرات أخــرى: كالّتحصي ــة بمتغي ــة اإللكترونّي ــات الّتعليمّي ــط المنّص ــات ترب 13-4 - إجــراء دراس

ــخ. ــي، الّدافعية...ال ــد الّتعليم ــض الفاق تعوي

13-5 - إجــراء دراســات تعنــى بأهــم المعوقــات الّتــي تحــول دون قيــام المنّصــات الّتعليمّيــة اإللكترونّيــة بدورهــا 

بشــكل فّعــال ســواء أكانــت معوقــات تخــص البنيــة الّتحتّيــة، أم عــدم توافــر المهــارات الّلزمــة لــدى المتلقــي أو 

. غيرها

ــة -- ــة العربي ــر ســهولة االســتخدام، المجل ــة فــي ضــوء معايي ــم منصــة ادمــودو اإللكترونّي ــى. تقيي الجهنــي، ليل

ــوز 2019، 192-161. ــدد 11، تم ــية، الع ــة والّنفس ــوم الّتربوّي للعل

الّزهرانــي، منــى عبــد الّرحمــن. فاعليــة اســتخدام بيئــة تعلــم افتراضيــة قائمــة علــى الّرحــلت المعرفيــة عبــر --

الفيــس بــوك فــي تنميــة مهــارات الّتفاعــل والّتشــارك اإللكترونــي لــدى طالبــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت 

ــار  ــي، أي ــدد الّثان ــد الّتاســع، الع ــية، المجل ــة والّنفس ــوم الّتربوّي ــرى للعل ــة أم الق ــة جامع ــن، مجل ــد الّرحم عب

.157-109  ،2018

13- المقترحات:

14- المراجع:
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الّزهرانــي، منــى عبــد الّرحمــن. أثــر اســتخدام بيئــة تعلــم إلكترونّيــة قائمــة علــى الّتعلــم المتنقــل فــي الّتحصيــل --

األكاديمــي لــدى طالبــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الّرحمــن، مجلــة الجامعــة اإلســلمّية للدراســات 

ــد27، العــدد 2، 2019، 304-282. ــة والّنفســية، المجل الّتربوّي

ــوث -- ــارة للبح ــة المن ــي، مجل ــم اإللكترون ــة للتعلي ــة حقيقي ــاء بيئ ــة لبن ــراح إدارة المعرف ــاد. اقت ــرحان، عم س

والّدراســات، المجلــد 21، العــدد 2، شــباط 2015، 165-137.

الّســيد، عبــد العــال. المنّصــات الّتربوّيــة اإللكترونّيــة رؤيــة مســتقبلية لبيئــات الّتعلــم اإللكترونــي االجتماعــي، --

مجلــة الّتعليــم اإللكترونــي، العــدد 16، كانــون الّثانــي.2016. 

عفيفــي، محمــد كمــال؛ العمــري، ســعيد؛ زيــدان، ســفانة. تطويــر معاييــر جــودة الّتصميــم الّتعليمــي لمقــررات --

ــد 43، العــدد1،  ــة، الجامعــة األردنيــة، المجل الّتعليــم اإللكترونــي بجامعــة الّدمــام، دراســات العلــوم الّتربوّي

.173-157  ،2016
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