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ملخص:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل بناء �أداة لقيا�س جودة ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي يف التعليم
اجلامعي املفتوح ،كما هدفت �إىل التحقق من �صدق الأداة وثباتها ،با�ستخدام �إجراءات التقنني
املتبعة يف مثل هذه الدرا�سات.
تكون ب�صورته النهائية من ( )47م�ؤ�رشاً ،وزعت على
ولتحقيق هدف الدرا�سةُ ،بني مقيا�س َّ

�أربعة جماالت :التخطيط للقاء الدرا�سي ،وت�صميم املادة التعليمية و�إخراجها الفني ،و�أ�سلوب
العر�ض ،ودور امل�رشف الأكادميي امل�ساعد ،وذلك بالرجوع �إىل الإط��ار النظري والدرا�سات
ال�سابقة.

وللت�أكد من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س الدرا�سةُ ،و ِّزع على عينة ت�ألفت من ()102

م�رشف وم�رشفة ممن ي�رشفون على املقررات التي طرحت بنظام تقنية التدفق الفيديوي يف جامعة
القد�س املفتوحة خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي  ،2010/2009وقد �أظهرت نتائج ا�ستجابات

�أفراد العينة على فقرات مقيا�س الدرا�سة� ،أن الو�سط احل�سابي لال�ستجابات على فقرات املقيا�س
ككل ،قد بلغ ( )4.27وهو ميثل درجة �أهمية كبرية جداً ،وحظي جمال التخطيط للقاء الدرا�سي

بالرتتيب الأول ( ،)4.49يليه �أ�سلوب العر�ض ( ،)4.29ثم ت�صميم املادة التعليمية و�إخراجها الفني

( ،)4.22ويف الأخري جاء دور امل�رشفني الأكادمييني امل�ساعدين (.)4.19

وللت�أكد من دالالت �صدق املقيا�سُ ،ح�سبت معامالت االرتباط بني فقرات املقيا�س مع

الدرجة الكلية له ،ومع املجال الذي تنتمي �إليه ،وكذلك م�صفوفة االرتباط بني جماالته ،حيث
جاءت جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ) .(α ≤ 0.01كما حتقق الباحثان
من ثبات املقيا�س بطريقة االت�ساق الداخلي والتجزئة الن�صفية ،وجاءت معامالت الثبات منا�سبة،
مما ي�شري �إىل �صالحية مقيا�س الدرا�سة ومنا�سبته لال�ستخدام يف قيا�س جودة التدفق الفيديوي،
ويف �ضوء ذلك �أو�صى الباحثان ب�رضورة اال�ستفادة من املقيا�س ،وتوظيفه يف جتويد تقنية البث
الفيديوي يف جمال التعليم املفتوح.

2

50

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol3/iss6/2

Shaheen and Rayan: ?????? ???? ????? ?????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????
 عادل ريان. د-  حممد عبد الفتاح شاهني.د

Abstract:
The present study aimed to build a tool to measure the quality of video
streaming technology used in university open education .It also aimed to
establish the validity and reliability of the tool by using standardization
procedures followed in such studies.
To achieve the objectives of the study, a tool was built to be in its final
form of (47) items .These items were distributed on four domains: planning
for the video session, the design of educational material and its technical
reproduction, the style of presentation, and the role of assistant. The tool was
designed by referring to the theoretical framework and previous studies.
To ensure the psychometric properties of the scale of the study, it was
distributed to a sample consisted of (102) male and female supervisors who
supervise courses delivered by using such technology at Al-Quds Open
University during the second semester of the academic year 2009/2010.
Results of the responses of the sample members on the scale items showed
that the arithmetic mean of the responses on the scale as a whole reached
(4.27), which represents a degree of very great importance. The domain of
planning for the video session was first in order (4.49), followed by the style of
presentation (4.29), then the design of educational material and its technical
reproduction (4.22), and in the last place came the role of assistants (4.19).
To make sure of the validity of the scale, correlation coefficients between
the items of the scale with a total score and with the domain that it belongs
to as well as the correlation matrix between the domains were computed .All
the correlation coefficients were statistically significant at the significance
level (α ≤ 0.01). The reliability of the scale was realized by using the methods
of internal consistency and split half, and reliability coefficients were
appropriate, indicating the validity of the scale and its suitability for use. In
the light of this, researchers recommended the need to take advantage of scale
and employ it in refining the video streaming technology in the field of open
education.
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مقدمة الدراسة وإطارها النظري:
مر التعليم عن بعد مبراحل تطور متعددة ،متثلت يف خم�سة �أجيال �أ�سا�سية �صنفت وفق ًا
للأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف عمليتي التعليم والتعلم ،مما �أدى �إىل بروز م�صطلحات ومناذج
متعددة على هام�شه ،ومنها التعليم املفتوح والتعليم املمتد ،والدرا�سة الذاتية ،وجامعات الهواء
والتعلم امل�ستقل والتعلم احلر والتعليم االفرتا�ضي والتعلم الإلكرتوين .وقد اعتمد اجليل الأول من
التعليم عن بعد على التعلم باملرا�سلة ،ثم اجليل الثاين القائم على ا�ستخدام الو�سائط املتعددة،
ثم جيل البث الإذاع��ي والتلفازي وامل�ؤمترات الهاتفية ،م��روراً باجليل الرابع الذي �أطلق عليه
التعلم املرن با�ستخدام و�سائل �إلكرتونية� ،أما اجليل اخلام�س فهو جيل التعلم االلكرتوين الذي
اعتمد بنماذجه املختلفة على ا�ستخدام �شبكة االنرتنت ،من خالل تقنيات ال�صفوف االفرتا�ضية
والتعيينات الرقمية والفيديو الرقمي (. )Taylor, 2001
كذلك الأمر ،ف�إن التعليم الإلكرتوين نف�سه ،ومنذ نهايات القرن املا�ضي وحتى الآن ،مر بثالث
موجات تطورية ،حيث ابتد�أت املوجة الأوىل له يف نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي وكان
الرتكيز فيه من�صب ًا على توظيف �شبكة الإنرتنت من خالل االت�صال املتزامن وغري املتزامن� ،أما
املوجه الثانية فقد بد�أت مع مطلع عام  ،2000وا�ستمرت حتى عام  ،2005وقد ظهرت خاللها بيئة
ال�صفوف االفرتا�ضية� ،أما املوجة الثالثة ،فقد ابتد�أت منذ عام  ،2006و�شهدت حتو ًال يف ا�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية ال�سلكية �إىل التكنولوجيا الرقمية الال�سلكية ،وظهر ما ي�سمى بالتعلم النقال
(يون�س. )2006 ،
ونظراً لهذا التطور ،ف�إن التدري�س يف التعليم العايل �أ�صبح يتحرك ب�رسعة ،بعيداً عن نقل
املعلومات ،والذي كان �سائداً يف املا�ضي باجتاه التعليم التمركز حول املتعلم ،لتحقيق تعلم ذي
معنى ،ومن �أجل تعزيز التطور املعريف للمتعلمني ان�سجام ًا مع �أمناط تعلمهم ،ال �سيما يف ظل
توافر الفر�ص الوا�سعة ،واملتعددة ال�ستثمار التكنولوجيا املتاحة ،ومفتاح النجاح احلقيقي يف هذا
املجال مرتبط بقدرتنا على التحرك من خالل تقنيات التعليم التي �أ�صبحت ت�ستخدم ب�شكل وا�سع
من قبل الأكادمييني يف جامعاتهم (. )McCrohon et al., 2001
ويرى (اخلان� )2005 ،أن تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد فتح �آفاق ًا وا�سعة �أمام
فر�ص التعلم عن بعد ،و�أ�صبحت التكنولوجيا متثل �أهم التطبيقات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،مما
�أتاح فر�ص ًا جديدة �أمام ت�صميم تعليم متمركز حول املتعلم ،و�أكرث تفاعلية و�إتاحية وفاعلية
ومرونة .و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سات التعليمية مطالبة بالتح�ضري ملواجهة التحديات املتعلقة بتقدمي
اخلدمات التعليمية للراغبني فيها واملتزايدين مع مطلع القرن الواحد والع�رشين ،وال يقت�رص هذا
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التحدي على م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح عن بعد ،و�إمنا ي�شمل م�ؤ�س�سات التعليم التقليدي التي بد�أت
ت�شهد تغرياً ملمو�ساً ،ف�شبكة الإنرتنت فتحت خيارات وا�سعة للتقنيات الإلكرتونية والتي ميكن لأي
م�ؤ�س�سة تعليمية ا�ستثمارها ).(Crowther & Wallace, 2005
لذلك �شكل ظهور �شبكة الإنرتنت حتو ًال جذري ًا يف عمليتي التعليم والتعلم ،فقد �أ�صبح لدى
فر�ص �أو�سع للو�صول �إىل املواد التعليمية التي ميكن تقدميها يف كال النوعني من التعليم
املتعلمني ٌ
التقليدي وعن بعد ،بحيث �أ�صبحت �شبكة الإنرتنت متثل و�سيط ًا لبيئات تعلمية متعددة .وهذه
امليزات مهمة جداً للمتعلمني ،لأنها ت�ضيف و�سائط تفاعلية للمادة املطبوعة ،مما يتطلب �إعداد
مقررات درا�سية تت�سم بالتفاعلية ،وتعزيز مهارات االبتكار عندما يكون الأمر متعلق ًا بتو�صيل
املادة التعليمية .ومن �أبرز ا�ستخدامات �شبكة الإنرتنت الفيديو التدفقي الذي ميكن ا�ستخدامه
للتدري�س املبا�رش املتزامن �أو غري املتزامن ،وهذه التقنية لها ت�أثري فعال يف حتفيز التدريب
والتعلم ،كما �أنها تنت�رش يف �أيامنا هذه ب�شكل وا�سع ( . )Hartsell & Yuen ,2006وان�سجام ًا مع هذا
التطور الهائل يف �شبكة الإنرتنت والإتاحية الوا�سعة ال�ستخدامها ،فقد �أ�صبح تقدمي مواد تعليمية
عال من اجلودة ،ي�شكل �أولوية ق�صوى يف م�ؤ�س�سات التعليم ،وهذا يتطلب �رضورة
ذات م�ستوى ٍ
حتديد امل�ستوى املطلوب من اجلودة الذي ينبغي الو�صول �إليه ،لتقدمي خدمات تلبي حاجات
وتطلعات امل�ستفيدين (. )MavlanKar et al., 2008
وت�شكل تقنية التدفق الفيديوي (البث الفيديوي) �أبرز تطبيقات املوجة الثانية من التعليم
الإلكرتوين ،وقد �أ�شارت الدرا�سات التي �أُجريت على ا�ستخدامه �إىل �أنه ذو قيمة عالية ،و�أداة دعم
يف كال النوعني من التعليم ،وميكن ا�ستخدامه من قبل املتعلم يف املالحظة واملتابعة بحيث يربط
املادة املرئية بامل�سموعة للمحتوى يف هيئة م�شابهة لتلك التي تتم داخل ال�صف التقليدي ،كما
�أنه يوفر �إتاحية للمتعلم للت�سجيل وامل�شاهدة مرات عدة وفق ما تتيحه ظروفه اخلا�صة (2003
;. )Zirger et al
ففي م�ؤمتر عاملي عقد عام  1999قدم ( )Hecht & Chadchilderدرا�سة حول ا�ستخدام الو�سائط
التدفقية يف التعليم والتدريب ال�صناعي خا�صة ،وو�صفا كيفية ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي
يف بث املحا�رضات من موقع املعلم �إىل املتعلمني يف �أماكن متباعدة وب�شكل جماعي ،و�أ�شارا
�إىل دور هذه التقنية يف توفري فر�ص �أو�سع من الإتاحية واملرونة للمتعلمني ،وكانت بدايات ن�رش
الأدب الرتبوي حول هذا املو�ضوع عام  ،2001فيما بد�أ ا�ستخدام هذه التقنية يف جامعة هاواي يف
الواليات املتحدة عام . )Flower & Sawa, 2003( 2001
واليوم ف�إن الفيديو التدفقي ي�شكل �أحد �أهم الأدوات التي ميكن من خاللها بث املحا�رضات
للمتعلمني �أينما كانوا ،بحيث يتولد لديهم �شعور باالرتياح من م�شاهدة املعلم ك�إن�سان على
ال�شا�شة ،ولذلك ف�إن اجلهود ما زالت من�صبة على كيفية ا�ستخدام هذه التقنية بفاعلية يف نقل
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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املحتوى التعليمي للمتعلمني ،وقد جرى تقومي �أحد التجارب للفيديو الرقمي عام  ،2002وكان
الهدف من ذلك فح�ص �إمكانية ا�ستخدام هذا النظام ،واحل�صول على التغذية الراجعة التي ميكن
�أن ت�ساهم يف عمليات ت�صميم املقررات و�إنتاجها ،وا�ستخدامات الطالب بجودة عالية (Mallett
. )& Holland, 2004
وهناك من ي�شري �إىل �أن تقنية التدفق الفيديوي تتيح فر�ص ًا للتفاعل واحلوار املتزامن وغري
املتزامن من خالل التخاطب املبا�رش �أو غري املبا�رش عرب الربيد الإلكرتوين ،وت�ستخدم تقنية
التدفق الفيديوي بطريقتني �إما منفرداً من خالل طرح املحتوى التعليمي من خالل �رشائح� ،أو
بربطه مب�صادر تعلم �أخرى كاملادة املطبوعة ،و�أدوات ات�صال �أخرى (. )Hartsell & Yuen , 2006

وقد �أ�شار (� )Liu et al., 2008إىل �أن عام � 2006شهد ازدياداً يف اخلدمات التعليمية املقدمة
عرب تقنية الفيديو التدفقي بن�سبة  ،38.8%و�أو�ضح �أن هذه التقنية ت�صنف وفقاً لآليات العر�ض
واال�ستخدام يف نوعني هما:

● ●البث املبا�رش :والذي ُينقل املحتوى التعليمي من خالله على �شكل حما�رضات للمتعلمني
مبا�رشة ،مما يوفر فر�ص ًا للحوار والنقا�ش با�ستخدام تقنيات مرافقة.
● ●العر�ض ح�سب الطلب :ويف هذه احلالة ُتخزن حلقات البث ،بحيث يتمكن املتعلم من
الرجوع �إليها وم�شاهدتها الحق ًا مرات عدة ح�سب حاجته مما يتيح له مرونة �أو�سع.
�سواء
وملا كان التعليم الإلكرتوين بكل �أ�شكاله ميثل �سل�سلة من الأن�شطة تت�ضمن دعم املتعلم ً
يف التعليم املدمج �أو التعليم عرب �شبكة الإنرتنت ،ف�إن ت�صميم حمتوى تعليمي فعال وتقدميه ُيع ُّد
من العمليات املعقدة ،لأن هناك العديد من العوامل املتداخلة التي تت�ضمن بيئة التعلم ،وم�ستوى
جودة املحتوى التعليمي ،وج��ودة تقومي املتعلمني وتوقعات امل�ستفيدين ،ودعم املتعلمني،
واحل�صول على التغذية الراجعة من الطالب لأغرا�ض التطوير امل�ستقبلي ،وبخا�صة �أن العديد من
الدرا�سات �أو�ضحت �أن هناك عالقة بني خمرجات التعلم ومدى ا�ستيفاء بيئات التعلم ملعايري
التف�ضيل للمتعلمني التي ينبغي مواجهتها ،مما يتطلب �رضورة �إحداث تغيري يف بيئات التعلم
الإلكرتوين وب�شكل دوري (. )Pearson & Trindad, 2005

لذلك ف�إن جناح نظام التعليم الإلكرتوين ي�ستند �إىل عملية منظمة تخ�ضع خلطوات عدة �أ�سا�سية،
تبد�أ بتخطيط بيئات تعلم وت�صميمها وتقوميها وتطبيقها ،بحيث يكون التعلم مدعوم ًا ب�شكل فعال،
ولهذا ف�إن �أي نظام للتعلم الإلكرتوين لن يكون جمدي ًا من وجهة نظر املتعلمني �إال �إذا حتققت فيه
جودة الإعداد ،والت�صميم ،و�سهولة الو�صول ،والتنظيم ،والتمركز حول املتعلم ،واملرونة ،وتوفري
بيئات تعلم ذات خدمات م�ساندة ومرافقة حتقق ر�ضا املتعلمني الذي ينبغي �أن يرتاوح ما بني
امل�ستويني املتو�سط والعايل ،مقرون ًا بجودة التعليم وخدمات الدعم (اخلان. )2005 ،
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وحول فعالية التدفق الفيديوي ،فقد �أجرى ( )McCrohon et al., 2001درا�سة حول فعالية
ا�ستخدامه يف كلية االقت�صاد والتجارة يف جامعة ملبورن يف ا�سرتاليا ،وقد �أ�شارت نتائج تلك
الدرا�سة �إىل �أن  92%من الطالب ا�ستفادوا من خدمات الفيديو التدفقي يف درو�سهم ،كما �أ�شار
ه�ؤالء �إىل �أنه �أداة مفيدة ونافعة كم�صدر للتعلم ،فيما �أ�شار  83%منهم �إىل الرغبة يف ا�ستخدامه
م�ستقب ًال وفق قواعد حمددة ،كما ف�ضلوا التدفق الفيديوي على التدفق ال�سمعي ،كما �أ�شار  33%منهم
�إىل رغبتهم يف ا�ستخدام هذه التقنية بدي ًال عن املحا�رضات احلية .كما �سعى ()Boster et al., 2006
�إىل التحقق من �صحة االدعاء ب�أن التدفق الفيديوي يرفع من م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،فقام
ب�إجراء درا�سة بهذا اخل�صو�ص �أو�ضحت نتائجها �أن الفيديو التدفقي �ساهم يف ح�صول الطالب على
معدالت �إجناز عالية يف االختبارات التح�صيلية.
وهذا يقت�ضي بطبيعة احلال االهتمام بتحقيق جودة النوعية يف هذا النمط من التعليم �أكرث
من غريه ،باعتبارها �أحد �أبرز التحديات التي تواجهه و�أهمها لت�أكيد امل�صداقية والثقة فيما يقدمه
للم�ستفيدين ،وهذا يدعم توجيه الأنظار �إىل املحاور التي ينبغي �أن تت�صف باجلودة ومنها �إدارة
التعليم ،وت�صميم املقررات الدرا�سية ،و�آليات تو�صيلها و�سبل دعم املتعلمني ،وعمليات التفاعل
واحل��وار ونظام تقومي املتعلمني ،كذلك �أ�صبح مو�ضوع حتقيق النوعية يف التعليم على ر�أ�س
�أولويات م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد والتعلم املفتوح (الكيالين. )2001 ،

وت�أكيداً على ذلك ما ي�شهده القطاع التعليمي من حوارات جادة يف �صفوف الأكادمييني
حول كيفية �إر�ساء قواعد اجلودة يف نظام التعليم املفتوح عن بعد ،والآليات التي ميكن من خاللها
حتقيق ذلك� ،آخذين بعني االعتبار �أن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات قد �سعت �إىل تطوير
مبادئ ومعايري و�أدلة لتحقيق جودة التعليم عن بعد ،فقد ُو�ضع يف الواليات املتحدة عام 2000م
و�ضع  24معياراً لتحقيق التميز يف التعليم عن بعد با�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،وقد ا�شتملت على
الدعم امل�ؤ�س�سي وتطوير املقررات ،وحمتوى املقررات ،ودعم الطالب ،ودعم الكليات ،وعمليات
التقومي ،ويف بريطانيا ُن�رشت �أدلة حديثة ل�ضمان اجلودة يف التعليم عن بعد �ضمن خطوط عري�ضة
ا�شتملت على ت�صميم نظام التعليم ،وت�صميم الربنامج ،و�إدارة برنامج التو�صيل ،وتطور املتعلم،
ودعمه ،وعمليات التفاعل بني الطالب و�أن�شطتهم التي ينفذونها و�إجراءات تقوميهم ،وبطبيعة
احلال ف�إن هناك جد ًال كبرياً حول املعايري و�صعوبة حتديدها ب�سبب التغيريات وات�ساع الأبعاد ذات
العالقة ،وعالقة ذلك باجلودة يف نظام التعليم التقليدي ،يف الوقت الذي تع ُّد فيه خمرجات الطالب
و�إحراز الأهداف �إطاراً جوهري ًا للحكم على �إجناز امل�ؤ�س�سة مع الت�أكيد على �أن �أبعاد بيئات التعلم
املفتوح عن بعد ينبغي �أن ت�شمل ت�صميم التعليم ودعم الدار�سني ،وااللتزام امل�ؤ�س�سي وخمرجات
التعليم والتكنولوجيا امل�ستخدمة (. )Stella & Gnanam, 2004
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ويف ذات ال�سياق فقد حدد خان ( )2005الأبعاد التي ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار لتحقيق
جودة التعليم االلكرتوين ،م�ؤكداً على �أهمية جودة املحتوى التعليمي املقدم ،من حيث ت�صميم
املحتوى ،والن�ص ،والتحرير ،والو�ضوح ،و�سالمة الأ�سلوب ،وا�ستخدام الأحرف و�أدوات الرتقيم،
واللفظ والتهجئة ،وتق�سيم الن�صو�ص ،فهي م�ؤ�رشات �أ�سا�سية لتحقيق جودة التعليم الإلكرتوين.
كذلك حدد ) (NACOL, 2006جملة معايري للتعليم الإلكرتوين ا�شتملت على م�ؤ�رشات �ضمن
�أبعاد �أ�سا�سية� ،شملت املحتوى التعليمي ،والت�صميم التعليمي ،وتقومي الطالب ،والتكنولوجيا
امل�ستخدمة ،و�إدارة املقرر الدرا�سي وتقوميه ،واملهارات املنجزة يف �ضوء متطلبات القرن الواحد
والع�رشين ،فيما حدد ) (Ginns & Ellis, 2009من خالل درا�سة قاما بها لو�ضع مقيا�س جلودة
التعليم الإلكرتوين ا�شتمل على �أبعاد متعلقة بالتدري�س اجليد ،وو�ضوح الأه��داف ،ومراعاتها
للمعايري والتقومي املنا�سب ،والعبء الدرا�سي ،و�أهمية تعلم الطالب ومهارات عامة.
وهذا يربز ب�شكل �أ�سا�سي اجلهود احلثيثة لتحقيق النوعية يف م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد
عموماً ،غري �أن ما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هناك تباين ًا ملحوظ ًا يف املعايري والأبعاد التي ينبغي �أن
ت�ؤخذ بعني االعتبار .ولرمبا يعود ذلك �إىل التغيريات امل�ستمرة والتجديدات والتحوالت يف التعليم
املفتوح عن بعد ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إىل تفاوت وجهات النظر يف العالقة بني معايري جودة
التعليم العايل التقليدي ،وبني جودة التعليم العايل املفتوح عن بعد .وبالرغم من جهود امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف هذا املجال ،ف�إن هناك �إدراك ًا ب�أن املحتوى التعليمي وحده لن يحقق النوعية يف
التعليم العايل ،بل �إن الأ�سلوب و�آليات التفاعل والتوا�صل التي تقود عملية التعلم وتوجهها
هي التي متيز امل�ؤ�س�سة التعليمية .والتحدي الأ�سا�سي يف حتقيق نوعية بيئة التعلم وت�صميمها
وتنظيمها وت�سهيل الفهم ،مما يتطلب �أن يكون الت�صميم مرن ًا وقاب ًال للتكييف ،مع الأخذ بعني
االعتبار احتياجات التعلم (غاري�سون واندرر�سون. )2006 ،
وبغية حتقيق معايري اجلودة يف التدفق الفيديوي ،فقد �أو�ضح ()Piamrat et al., 2009
�أن هناك ثالث طرق لفح�ص جودة التدفق الفيديوي ،حيث ارتبطت م�س�ألة اجلودة يف الأ�سا�س
بال�صورة ،وقواعد البث واجلوانب التقنية البحتة� ،إ�ضافة �إىل اجلوانب املتعلقة بر�ضا امل�ستفيدين،
و�أ�شار �إىل �أن طرق تقومي جودة التدفق الفيديوي ميكن ان تتم بثالث طرق وهي:
● ●التقومي الذاتي ،ويتعلق بتقديرات �آراء امل�ستفيدين وفق ًا ملعايري حمددة ،ورمبا يحتاج
هذا �أحيان ًا �إىل �آراء اخلرباء.
● ●التقومي املو�ضوعي ،وهذا املنهج ريا�ضي بحت ،ويتم من خالل عملية تقومي ذاتي يقوم
بها جهاز احلا�سوب تلقائي ًا وفق ًا ملعايري فنية بحتة ترتبط بالإعدادات املتعلقة بال�صورة وال�رشائح
وموجة البث وغريها ،والتي ينبغي �أن تكون ذات نوعية عالية.
● ●التقومي الهجني ،والذي ي�صمم بحيث يت�ضمن كال النوعني ال�سابقني معاً.
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ويرى (� )Arthur et al., 1993أن �ضمان اجلودة احلقيقي للفيديو ب�أنواعه املختلفة ينبغي
�أن ي�ستند �إىل التقومي الذاتي وفق معايري حمددة على اعتبار �أن امل�ستفيد هو الأول والأخري من
هذه التقنية هو املتعلم ،ومتو�سط �آراء امل�شاهدين واملتابعني يف التقومي الذاتي هو الأ�سا�س يف
قيا�س اجلودة  ،ويرون �أن املعايري التي تحُ َّدد ميكن توظيفها يف متابعة جودة البث على ال�شبكة،
و�إدراجها �ضمن �إطار نظام العمل املتكامل لتحديد جودة الت�صميم والإجراءات التطبيقية.
وملا كانت جامعة القد�س املفتوحة كغريها من م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد ،قد تبنت �إ�سرتاتيجية
بالتوجه نحو التعليم الإلكرتوين عام  ،2005وبا�رشت خالل العام الدرا�سي  2008/2007ب�إدماج
تقنيات جديدة يف �إطار التعليم املدمج على م�ستوى اجلامعة ككل ،ومن التقنيات امل�ستخدمة نظام
�إدارة ) ،(Moodleوال�صفوف االفرتا�ضية ،ونظام �إدارة املحتوى ) ،(OLATوالبث الفيديوي ،حيث
�رشع بطرح  23مقرراً درا�سي ًا با�ستخدام هذه التقنية (حمايل. )2010 ،
وقد و�ضعت �إدارة اجل��ودة يف اجلامعة جمموعة من املعايري التي ينبغي على امل�رشف
الأكادميي التقيد بها يف حت�ضري املحتوى التعليمي وتقدميه ،من �أجل تقدمي حمتوى تعليمي ذي
نوعية جيدة عرب تقنية التدفق الفيديوي .وقد تركزت هذه املعايري يف ت�صميم التعليم وتنفيذه،
ودور امل�رشفني املن�سقني ،واخلدمات امل�ساندة (جامعة القد�س املفتوحة. )2007 ،
ومن خالل انخراط الباحثني يف التجربة ،وحلقات النقا�ش اجلماعية بني امل�رشفني
امل�شرتكني يف هذا امل�رشوع ،فقد ت�شكلت لدى الباحثني تغذية راجعة من الطلبة وامل�رشفني
امل�ساعدين ،وهذا ما حدا بهما �إىل القيام بهذه الدرا�سة ،بهدف حتديد م�ؤ�رشات �أكرث دقة ،ونابعة
من توجهات امل�ستفيدين واملتابعني من امل�رشفني الأكادمييني باعتبارها امل�صدر الأ�سا�س يف
حتديد املعايري املن�شودة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظراً لتطور تقنيات التعليم وات�ساع فر�ص ا�ستثمارها ب�شكل فعال يف نظام التعليم املفتوح،
فمن ال�رضوري حتديد �أ�سا�سيات ا�ستخدامها يف ظل تعاظم حتدي اجلودة الذي يواجه م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ب�شكل عام ،والتعليم املفتوح ب�شكل خا�ص .وملا كانت تقنية التدفق الفيديوي �إحدى
التقنيات التي وظفت حديث ًا يف التعليم التقليدي والتعليم املفتوح ،وحر�ص ًا على �رضورة مراعاتها
ملعايري اجلودة ل�ضمان جناحها وحتقيقها لأهدافها ،ف�إن ال�رضورة تقت�ضي حتديد م�ؤ�رشات جلودة
ا�ستخدام هذه التقنية ،لتفعيل دورها يف عمليتي التعليم والتعلم ،وبخا�صة مع توجه جامعة
القد�س املفتوحة نحو توظيف هذه التقنية وتو�سيع دائرة ا�ستخدامها ،من خالل و�ضع م�ؤ�رشات
ت�ضمن فعالية ا�ستخدامها .وهذا ما حدا بالباحثني �إىل ال�سعي نحو حتديد هذه امل�ؤ�رشات من وجهة
نظر امل�رشفني امل�ساعدين للدار�سني يف ا�ستخدام هذه التقنية باعتبارهم م�شاهدين ومتابعني
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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ملالحظات الدار�سني وانتقاداتهم .لذلك ف�إن م�شكلة الدرا�سة ترتكز يف �رضورة بناء وتقنني مقيا�س
مل�ؤ�رشات جودة التدفق الفيديوي .وت�سعى الدرا�سة حتديدا ً للإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية:

بعد؟

1 .1ما م�ؤ�رشات جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح عن

2 .2ما دالالت �صدق مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي
املفتوح عن بعد؟
3 .3ما دالالت ثبات مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي
املفتوح عن بعد؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بناء مقيا�س مل�ؤ�رشات جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم
اجلامعي املفتوح عن بعد ،كما هدفت �إىل التحقق من �صدق املقيا�س وثباته ،با�ستخدام �إجراءات
تقنني �إح�صائية منا�سبة.

أهمية الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد م�ؤ�رشات جلودة ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي يف نظام
التعليم املفتوح عن بعد يف جامعة القد�س املفتوحة� ،ضمان ًا لفاعليتها ،وحتقيق ًا للأهداف املرجوة
منها ،ومن ثم بناء مقيا�س ميكن للباحثني واملربني توظيفه للحكم على جودة هذه التقنية .لذا
ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تكمن يف االعتبارات الآتية:
1 .1ت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستكما ًال مل�ؤ�رشات اجلودة يف التعليم املفتوح عن بعد والتي ت�سعى
�إدارة جامعة القد�س املفتوحة �إىل حتديدها �ضمانا لت�صميم حمتوى تعليمي جيد وتقدميه.
2 .2تع ّد هذه الدرا�سة من �أوىل الدرا�سات يف البيئة العربية وفق علم الباحثني ،ولذلك ت�شكل
�أر�ضية منا�سبة لال�ستفادة منها يف توظيف هذه التقنية بنجاح يف التعليم املفتوح عن بعد ،ومبا
ميكن من توظيفها يف ت�صميم البث الفيديوي وعر�ضه وتقوميه يف جامعة القد�س املفتوحة.

حدود الدراسة:
متت هذه الدرا�سة يف نطاق احلدود الآتية:
♦ ♦احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على امل�رشفني الأكادمييني امل�ساعدين املتفرغني
وغري املتفرعني الذين ي�رشفون على ( )13مقرراً درا�سياً ،مل�ساعدة الدار�سني يف توظيف هذه التقنية
ب�شكل فعال.
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♦ ♦احل��دود الزمانية� :أج��ري��ت ه��ذه ال��درا���س��ة خ�لال الف�صل ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام الدرا�سي
.2010/2009
♦ ♦احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على امل�رشفني امل�ساعدين يف املناطق واملراكز
التعليمية التابعة جلامعة القد�س املفتوحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄م�ؤ�رشات اجلودة :عرفها (البيالوي وزم�لا�ؤه )20 :2006 ،ب�أنها البيانات التي ميكن
قيا�سها �إيجاب ًا ويعتمد عليها كمقيا�س للجودة والإجناز .
ويعرفها (دياب )11 :2006 :،ب�أنها ال�سلوك �أو احلال �أو البيئة التي تدلنا �أو ن�ستدل منها على
توافر و�ضع معني �أو حتقق هدف حمدد.
ويف �ضوء ذلك يعرفها الباحثان ب�أنها �صياغات �سلوكية لعمل �أو �أداء ما لال�ستناد عليها يف
�إ�صدار احلكم على مدى تلبية هذا العمل ملتطلبات اجلودة.
◄◄التدفق الفيديوي� :أداة تربط املرئي بامل�سموع للمحتوى التعليمي يف هيئة م�شابهة لتلك
التي ميكن تقدميها و�إعادتها من خالل �شبكة الإنرتنت �أو و�سائط �أخرى )(Zirger et al., 2003
وعرفه ( )Crowther & Wallace, 2005ب�أنه و�سيلة تقدم �صوت ًا و�صورة تو�صل املادة
َّ
التعليمية من خاللها للمتعلمني عرب �شبكة الإنرتنت.

ويعرفه الباحثان ب�أنه� :أحد التقنيات امل�ستخدمة يف بث حمتوى املقرر الدرا�سي للدار�سني
على �شكل حما�رضات ،بال�صوت وال�صورة مع �إمكانية دمج و�سائط �أخرى ،لتوفري فر�ص للتفاعل
املتزامن من خالل �شبكة الإنرتنت.
◄◄امل�رشف الأكادميي امل�ساعد :هو امل�رشف الأكادميي الذي يتوىل م�س�ؤولية الإ�رشاف على
املقرر الدرا�سي الذي ُيبث عرب تقنية التدفق الفيديوي �إىل املناطق واملراكز التعليمية ،بحيث ي�شارك
الدار�سني يف املتابعة وامل�شاهدة واال�ستماع �إىل مالحظاتهم وتعليقاتهم ،والإجابة عن �أ�سئلتهم.

منهج الدراسة:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وحتقيق �أهدافها ،اُ�ستخدم املنهج الو�صفي ،وذلك من خالل
اتباع خطوات منظمة يف بناء مقيا�س مل�ؤ�رشات جودة التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي
املفتوح عن بعد وتقنينه ،ويع ّد هذا املنهج منا�سب ًا لهذه الغاية.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )102من امل�رشفني على املقررات الدرا�سية التي تبث بتقنية
التدفق الفيديوي يف جامعة القد�س املفتوحة ،خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي ،2010/2009
واختريوا بطريقة ع�شوائية ،وقد روعي يف اختيار العينة متثيلها ملجتمع الدرا�سة من حيث متغريات:
جن�س امل�رشف الأكادميي امل�ساعد ،واملنطقة التعليمية التي يعمل بها ،واملقرر الدرا�سي الذي يبث
بتقنية التدفق الفيديوي.

خطوات بناء أداة الدراسة:
ُبنيت �أداة الدرا�سة وفق الت�سل�سل الآتي:
● ●عر�ض الأدبيات املتعلقة بجودة التعليم الإلكرتوين ب�شكل عام ،وجودة التدفق الفيديوي
وحددت يف �ضوئها م�ؤ�رشات جودة تقنية التدفق الفيديوي ب�شكل �أويل،
ب�شكل خا�ص وحتليلهاُ ،
موزعة على �أربعة جماالت هي :التخطيط للقاء الدرا�سي� ،أ�سلوب العر�ض ،ت�صميم املادة التعليمية
و�إخراجها الفني ،دور امل�ساعدين.
● ●اقرتح الباحثان م�ؤ�رشات جلودة التدفق الفيديوي وفق كل جمال من املجاالت ال�سابقة،
وقد بلغ جمموعها ( )47م�ؤ�رشاً ،رتبت يف ا�ستبانة وفق �سلم ا�ستجابة خما�سي متدرج (بدرجة
كبرية جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً) .
،عر�ض على جمموعة من اخلرباء يف الرتبية من
● ●بعد �صياغة املقيا�س ب�صورته الأولية ُ
�أ�ساتذة اجلامعات والباحثني الرتبويني ،وقد بلغ عددهم ( )13حمكم ًا بهدف التحقق من ال�صدق
الظاهري للمقيا�س ،ثم �أجرى الباحثان التعديالت املقرتحة التي ت�ضمنت تعديل ال�صياغة اللغوية
لبع�ض الفقرات دون ا�ستبعاد �أي م�ؤ�رش ،وعليه بقي املقيا�س مكون ًا من ( )47م�ؤ�رشاً ،بحيث خ�ص�ص
للمجال الأول ( )7م�ؤ�رشات ،وللمجال الثاين ( )10م�ؤ�رشات ،وللمجال الثالث ( )17م�ؤ�رشاً ،وللمجال
الرابع ( )13م�ؤ�رشاً.

املعاجلة اإلحصائية:
 للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة على كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات مقيا�س الدرا�سة ،بحيث �أعطيت الإجابات
(بدرجة كبرية جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جداً) الأوزان الآتية
على الرتتيب� ، )1 ،2 ،3 ،4 ،5( :أما درجة الأهمية على املتو�سطات فكانت وفق املفتاح الآتي:
(�أقل من  1.8قليلة جداً� – 1.8 ،أقل من  2.6قليلة� – 2.6 ،أقل من  3.4متو�سطة� – 3.4 ،أقل من
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 4.2كبرية 4.2 ،ف�أعلى كبرية جداً)  ،وقد اعتمد الباحثان يف قبول امل�ؤ�رشات على حتقيقه درجة
�أهمية كبرية جداً �أو كبرية.
 وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،اُ�ستخدم اختبار ارتباط بري�سون.
 وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث ،اُ�ستخدم معادلة (كرونباخ� -ألفا) ،وطريقة التجزئة
الن�صفية املعدلة با�ستخدام معادلة �سبريمان– براون.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول:
ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما م�ؤ�رشات جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم
اجلامعي املفتوح؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة
الأهمية ال�ستجابات �أفراد العينة على كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات جماالت مقيا�س الدرا�سة ،وكما هي
مو�ضحة يف اجلداول. )4 – 1( :

اجملال األول  -التخطيط للقاء الدراسي:
اجلدول (: )1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الأهمية لكل م�ؤ�رش
من م�ؤ�رشات جمال التخطيط للقاء الدرا�سي
رقم
املؤشر
1234567-

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

املؤشر
وضع خطة شاملة لعرض املقرر وفق جدول زمني يتناسب مع سير
الفصل الدراسي .
تقسيم وحدات املقرر على حلقات البث مبا يتناسب مع حجمها
وطبيعة محتواها .
التحضير للعرض مسبقا ً  ،ومراجعة ما مت حتضيره .
حتديد إستراتيجية عرض املادة التعليمية مسبقا ً .
ترتيب وجتهيز مصادر التعليم املساندة املنوي استخدامها قبيل
العرض (التسجيل) .
التأكد من جاهزية التقنيات للبث والتسجيل .
تعميم خطة تدريس املقرر على اجلهات ذات العالقة

4.63

0.63

كبيرة جدا ً

4.51

0.86

كبيرة جدا ً

4.57
4.39

0.64
0.71

كبيرة جدا ً
كبيرة جدا ً

4.39

0.82

كبيرة جدا ً

4.52
4.45

0.66
0.76

كبيرة جدا ً
كبيرة جدا ً

اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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يتبني من اجل��دول ال�سابق (� )1أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أف��راد العينة على
م�ؤ�رشات جمال التخطيط للقاء الدرا�سي ،قد تراوحت ما بني ( ، )4.39 - 4.63وحظيت جميعها على
درجة �أهمية كبرية جداً ،مما يعني �صالحية جميع فقرات هذا املجال كم�ؤ�رشات ملقيا�س جودة
تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح.

اجملال الثاني  -تصميم املادة التعليمية وإخراجها الفين:
اجلدول (: )2

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الأهمية لكل م�ؤ�رش
من م�ؤ�رشات جمال ت�صميم املادة التعليمية و�إخراجها الفني

رقم
املؤشر

املؤشر

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

درجة
األهمية

8-

تضمني املادة التعليمية باألهداف املنشودة من املقرر أو الوحدة
الدراسية .

4.48

0.71

كبيرة جدا ً

9-

تضمني املادة التعليمية بصورة مختصرة عن سير اللقاء
الفيديوي (منظم متقدم) .

4.14

0.82

كبيرة

10-

خلو املادة التعليمية املنوي عرضها من األخطاء العلمية .

4.47

0.85

كبيرة جدا ً

11-

خلو املادة التعليمية املنوي عرضها من األخطاء اللغوية .

4.40

0.89

كبيرة جدا ً

12-

إثراء املادة التعليمية بآخر املستجدات في موضوعات احملتوى .

4.06

0.84

كبيرة

13-

توظيف األلوان بصورة تربوية وظيفية فاعلة .

3.88

0.86

كبيرة

14-

تضمني املادة التعليمية بأشكال تخدم احملتوى التعليمي

3.96

1.01

كبيرة

15-

حتقيق التكامل بني عناصر املعرفة التعليمية .

4.20

0.77

كبيرة جدا ً

16-

تناسب حجم اخلط مع املضمون التعليمي .

4.18

0.80

كبيرة

17-

التسلسل في عرض املفاهيم واألفكار التعليمية مع مراعاة
الترتيب املنطقي والسيكولوجي .

4.40

0.77

كبيرة جدا ً

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق (� )2أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أف��راد العينة على
م�ؤ�رشات جمال ت�صميم املادة التعليمية و�إخراجها الفني قد تراوحت ما بني (� ، )4.48 - 3.88إذ
ح�صلت الفقرات ( )17 ،15 ،11، 10 ،8على درجة �أهمية كبرية جداً� ،أما باقي فقرات هذا املجال فقد
جاءت بدرجة �أهمية كبرية ،وهذه ال�شواهد الإح�صائية تعزز من �صالحية جميع فقرات هذا املجال
كم�ؤ�رشات ملقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح.
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اجملال الثالث  -أسلوب العرض:
اجلدول (: )3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الأهمية لكل م�ؤ�رش
من م�ؤ�رشات جمال �أ�سلوب العر�ض
رقم
املؤشر
1819202122232425262728293031323334-

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

املؤشر
إبراز أهداف املقرر ومضامينه الرئيسة .
بدء اللقاء بإثارة اهتمام الدارسني وجذب انتباههم .
استخدام اللغة السليمة
توظيف التعابير اجلسدية مبا يخدم أسلوب العرض .
التنويع في نبرة الصوت وفقا ً لطبيعة وأهمية املضامني التي يتم
عرضها .
توظيف األسئلة التي حتفز الدارسني على املتابعة .
استخدام لغة علمية مناسبة للمقرر الدراسي .
التدرج في عرض محتوى املقرر بشكل مناسب .
ربط املضامني السابقة بالالحقة .
تعزيز األفكار واملضامني التعليمية بأمثلة وشواهد وأدلة تعزز من
فهم الدارسني للمقرر .
استثمار الوقت املتاح بصورة فاعلة .
اختتام اللقاء بتلخيص مضامني العرض واإلشارة إلى املواضيع
التالية .
احملافظة على االتزان االنفعالي أثناء العرض .
توجيه الدارسني للمصادر واملراجع التي تساعدهم في دراسة املقرر .
االبتعاد عن االستطراد والتركيز على املضامني الفرعية .
تنويع استراتيجيات العرض .
تعزيز اجتاهات الدارسني اإليجابية نحو املادة التعليمية أثناء العرض .

درجة
األهمية
كبيرة جدا ً

4.65
4.42
4.62
4.01

0.48
0.67
0.63
0.81

كبيرة

4.13

0.80

كبيرة

4.14
4.48
4.38
4.29

0.91
0.72
0.82
0.82

كبيرة
كبيرة جدا ً
كبيرة جدا ً
كبيرة جدا ً

4.26

0.78

كبيرة جدا ً

4.51

0.61

كبيرة جدا ً

4.27

0.73

كبيرة جدا ً

4.35
3.84
4.30
3.95
4.24

0.70
0.96
0.73
0.79
0.73

كبيرة جدا ً

كبيرة جدا ً
كبيرة جدا ً

كبيرة
كبيرة جدا ً
كبيرة
كبيرة جدا ً

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق (� )3أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أف��راد العينة على
م�ؤ�رشات جمال �أ�سلوب العر�ض ،قد تراوحت ما بني ( ، )4.65 - 3.84با�ستثناء الفقرات (،22 ،21
 )33 ،31 ،23التي ح�صلت على درجة �أهمية كبرية ،فقد حظيت بقية فقرات هذا املجال على درجة
�أهمية كبرية جداً ،وعليه تع ُّد جميع هذه الفقرات �صاحلة كم�ؤ�رشات ملقيا�س جودة تقنية التدفق
الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012

15

63

Published by Arab Journals Platform, 2012

Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, Vol. 3, No. 6 [2012], Art. 2
مؤشرات جودة تقنية التدفق الفيديوي يف التعليم اجلامعي املفتوح

اجملال الرابع  -دور املساعدين:
اجلدول (: )4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الأهمية
لكل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات جمال دور امل�ساعدين
رقم
املؤشر
35363738394041424344454647-

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

املؤشر
متابعة البث الفيديوي مبشاركة الدارسني من البداية وحتى نهاية
الفصل الدراسي .
اإلجابة عن أسئلة واستفسارات الدارسني بعد االنتهاء من
العرض .
تزويد املشرف األكادميي (املنسق) باملالحظات والتعليقات على
األداء وسيره .
التواصل مع زمالئه عبر الوسائط املتاحة لتبادل اآلراء ووجهات
النظر .
املشاركة في االجتماعات وحلقات النقاش والتدريب التي تنظمها
إدارة التعليم اإللكتروني .
تصحيح تعيينات وامتحانات الدارسني ورصد عالماتهم
تقدمي تغذية راجعة للدارسني حول مستويات أدائهم
تفعيل آليات التفاعل مع الدارسني عبر الوسائل املتزامنة وغير
املتزامنة
احلصول من الدارسني على التغذية الراجعة حول طبيعة ومحتوى
البث الفيديوي .
العمل على معاجلة أوجه القصور في احملتوى التعليمي الذي يتم
عرضه .
تنظيم لقاءات وجاهية للدارسني لإلجابة عن أسئلتهم
واستفساراتهم .
تقدمي اإلرشادات والتوجيهات للدارسني حول كيفية دراسة املقرر .
تشجيع وحث الدارسني على متابعة حلقات البث .

درجة
األهمية

3.94

0.95

كبيرة

4.23

0.86

كبيرة جدا ً

3.87

1.10

كبيرة

3.85

0.99

كبيرة

4.07

0.92

كبيرة

4.69
4.00

0.57
0.94

كبيرة جدا ً
كبيرة

4.11

0.84

كبيرة

3.79

1.08

كبيرة

4.10

0.94

كبيرة

4.60

0.67

كبيرة جدا ً

4.60
4.58

0.73
0.64

كبيرة جدا ً

كبيرة جدا ً

يتبني من اجلدول ال�سابق (� )4أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة على م�ؤ�رشات
جمال دور امل�ساعدين ،تراوحت ما بني ( ، )4.70 - 3.79وتوزعت جميعها بني درجة �أهمية كبرية
وكبرية جداً ،مما يعني �صالحية جميع فقرات هذا املجال كم�ؤ�رشات ملقيا�س جودة تقنية التدفق
الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح.
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يت�ضح مما تقدم� ،أن م�ؤ�رشات مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم اجلامعي عن
بعد ،قد بقيت مكونة من ( )47م�ؤ�رشاً موزعة على جماالته الأربع ،كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )5
اجلدول (: )5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الأهمية
لكل جمال من جماالت مقيا�س الدرا�سة

القسم

عدد الفقرات املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجة األهمية الترتيب

التخطيط للقاء الدراسي

7

4.49

0.56

كبيرة جدا ً

1

تصميم املادة العلمية
وإخراجها الفني

10

4.22

0.60

كبيرة جدا ً

3

أسلوب العرض

17

4.29

0.56

كبيرة جدا ً

2

دور املساعدين

13

4.19

0.65

كبيرة

4

47

4.27

0.50

كبيرة جدا ً

--

املقياس ككل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )5أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة على املقيا�س
ككل ،بلغ ( ، )4.27كما يتبني �أن جمال التخطيط للقاء الدرا�سي ،جاء يف الرتتيب الأول مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ، )4.49يليه جمال �أ�سلوب العر�ض ( ، )4.29ويف الرتتيب الثالث جاء جمال ت�صميم
املادة التعليمية و�إخراجها الفني ( ،)4.22وجميعها جاءت بدرجة �أهمية كبرية جداً� ،أما جمال دور
امل�ساعدين فقد جاء يف الرتتيب الأخري ( )4.19وحظي بدرجة �أهمية كبرية .
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثاين:

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على« :ما دالالت �صدق مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف
نظام التعليم اجلامعي املفتوح؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت معامالت االرتباط بني كل م�ؤ�رش مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،حيث تراوحت بني  ،0.790 – 0.356كما ُح�سبت معامالت االرتباط بني كل م�ؤ�رش مع
املجال الذي ينتمي �إليه� ،إذ تراوحت للمجال الأول بني  ،0.843 – 0.640وللثاين ،0.857 – 0.591
وللثالث  ،0.852 – 0.445وللرابع  ،0.803 – 0.652وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
) . (α ≤ 0.01كما ُح�سبت م�صفوفة االرتباط البينية ملجاالت املقيا�س ،واجلدول رقم ( )6يو�ضح
ذلك.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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اجلدول (: )6
م�صفوفة معامالت االرتباط البينية ملجاالت مقيا�س الدرا�سة
القسم

التخطيط تصميم املادة العلمية
وإخراجها الفني
للقاء

التخطيط للقاء الدراسي

0.757

تصميم املادة العلمية
وإخراجها الفني

أسلوب العرض دور املساعدين املقياس ككل
0.731

0.420

0.800

0.782

0.539

0.885

0.533

0.911

أسلوب العرض

0.778

دور املساعدين
دالة عن مستوى )(α ≤ 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )6أن جميع معامالت االرتباط بني جماالت املقيا�س قد تراوحت
ما بني ( ، )0.911 –0.420وجميعها قيم مرتفعة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ 0.01مما
يعزز من ال�صدق الإح�صائي للمقيا�س.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث:
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على« :ما دالالت ثبات مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف
نظام التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرج معامل ثبات مقيا�س الدرا�سة بح�ساب معامل االت�ساق
الداخلي للمقيا�س ككل ،ولكل جمال من جماالته با�ستخدام معادلة (كرونباخ� -ألفا)  ،وبا�ستخدام
طريقة التجزئة الن�صفية املعدلة بطريقة �سبريمان -براون ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك .
اجلدول (: )7
معامالت الثبات ملقيا�س الدرا�سة ككل ولكل جمال من جماالته
اجملال
التخطيط للقاء الدراسي
تصميم املادة العلمية وإخراجها الفني
أسلوب العرض
دور املساعدين
املقياس ككل
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معامل الثبات
بطريقة االتساق الداخلي التجزئة النصفية
0.82
0.88
0.82
0.90
0.91
0.95
0.88
0.93
0.86
0.97
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يتبني من اجلدول ال�سابق �أن جميع معامالت الثبات جاءت مرتفعة ،مما ي�شري �إىل متتع
املقيا�س وجماالته الأربعة بدرجة ثبات مرتفعة.

مناقشة النتائج:
ت�شري نتائج الإجراءات ال�سابقة �إىل �أن مقيا�س جودة تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم
اجلامعي املفتوح قد حققت دالالت �صدق وثبات مرتفعة ،بدءاً من �إجماع اخلرباء على امل�ؤ�رشات
ومروراً ب�إجراءات ال�ضبط الإح�صائي امل�ستندة �إىل حتليل ا�ستجابات �أفراد العينة على املقيا�س ،مما
يدلل على متتع املقيا�س مبجاالته الأربعة على خ�صائ�ص �سيكومرتية منا�سبة ،الأمر الذي يطمئن
من �صالحية املقيا�س لال�ستخدام يف جمال جتويد ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي و�ضبطها يف
نظام التعليم املفتوح.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع ر�ؤية ( )Pearson & Trindad, 2005التي ترى �رضورة االهتمام
بت�صميم املحتوى التعليمي وبنية املقرر ،وتوفري و�سائل الدعم وامل�ساندة للمتعلمني ،مع احلر�ص
على تقدمي التغذية الراجعة لهم ،كذلك تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع الأفكار واملبادئ التي طرحها
(خان )2005 ،حول املعايري التي ينبغي مراعاتها لتحقيق جودة التعليم الإلكرتوين ،باعتبار �أن
هذه التقنية ،ت�شكل �أحد �أ�شكال هذا النمط من التعليم ،كذلك تتفق مع ما ذهب �إليه (Hartsell ,2006
 )& Yuenيف اجلوانب التي يريان �أنها حتقق الفائدة الق�صوى من ا�ستخدام هذه التقنية مع الأخذ
بعني االعتبار تلبيتها حلاجات الدار�سني ،وتتفق كذلك مع الر�ؤية العامة للجودة يف �أ�شكال التعليم
الإلكرتوين املتعدد ،والتي تتعلق باملحتوى التعليمي والتقومي ودعم الطالب ،وت�صميم الربنامج،
و�آليات التو�صيل التي طرحها ( ، )Stella & Gnanam, 2004مع العلم �أن الدرا�سات يف هذا املجال
نادرة جداً ،واقت�رص بع�ضها على اجلوانب الفنية البحتة ،وهذا ما ي�ؤكده (. )Piamrat et al., 2009

التوصيات:
يف �ضوء ما تقدم ،يو�صي الباحثان بالآتي:
1 .1ا�ستخدام املقيا�س يف جتويد ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي يف نظام التعليم العايل
املفتوح.
�2 .2إجراء درا�سات حول م�ؤ�رشات جودة تقنيات �أخرى من التعليم الإلكرتوين.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1البيالوي ،ح�سن وطعيمة ،ر�شدي و�سليمان� ،سعيد والنقيب ،عبد الرحمن و�سعيد ،حم�سن
والبندري ،حممد والباقي ،م�صطفى ( . )2006اجلودة ال�شاملة يف التعليم بني م�ؤ�رشات التميز
ومعايري االعتماد ،عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة.
2 .2اخلان ،بدر ( . )2005ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين ،ترجمة علي بن �رشف املو�سوي
و�سامل بن جابر الوائلي ومنى التيجي ،حلب� :شعاع للن�رش والعلوم.
3 .3الكيالين ،تي�سري ( . )2001نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد وجودة النوعية ،القاهرة:
ال�رشكة امل�رصية العاملية للن�رش.
4 .4جامعة القد�س املفتوحة (� . )2007إدارة اجلودة :معايري جودة التدفق الفيديوي.
5 .5حمايل ،ماجد ( . )2010جتربة التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة ،ورقة
مقدمة ملجل�س اجلامعة والدائرة الأكادميية.
6 .6دياب� ،سهيل ( . )2006م�ؤ�رشات اجلودة يف التعليم اجلامعي الفل�سطيني ،اجلودة يف
التعليم العايل. )1( 2 ،
http: //www.khayma.com/dr- yousry/Sohil- Diab13- Res.pdf

7 .7غاري�سون ،د .واندرر�سون ،ت ( . )2006التعلم الإلكرتوين يف القرن احلادي والع�رشين:
�إطار عمل للبحث والتطبيق ،ترجمة حممد ر�ضوان الأبر�ش ،الريا�ض :مكتبة العبيكان ،اململكة
العربية ال�سعودية.
8 .8يون�س ،منى عبد الفتاح ( . )2006الت�صميم التعليمي للتعليم الإلكرتوين ،ورقة مقدمة
لور�شة عمل ت�صميم التعليم الإلكرتوين واملنعقدة يف جامعة ال�سلطان قابو�س.

ثانياً :املراجع األجنبية:
http: //64.233.183.104/search?9=cache: a BK- kt
1. Boster, F., Meyer, G., Roberto, A., Inng, C. & Renee, S. (2006) . Some effects of video
streaming on educational achievement. Communication Education, 55 (1) , 46- 62.
2. Crowther, K. & Wallace, A. (2005. (Creating and delivering video streaming orientation
and instruction on the internet. Paper presented in 20th Annual Conference in distance
teaching and learning that was held in University of Wisconsin- Madison.
http: //www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings.
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3. Flower, E. & Sawa, S. (2005) . Synchronous Streaming Video from the Classroom to the
Remote Student’s Desktop: Report of a Distributed Education Project. In G. Richards
(Ed.) , Proceedings of World Conference on E- Learning in Corporate, Government,
Healthcare, and Higher Education (pp. 654- 665) . Chesapeake, VA: AACE.
4. Ginns, P. & Ellis, R. (2009) . Evaluating the quality of e- learning at the degree level in the
student experience of blended- learning. British Journal of Educational Technology40,
(4) , 652- 663.
5. Hartsell, T. & Yuen, S. (2006) .Video Streaming in on line learning. AACE Journal, 14
(1) , 31- 43.
6. Hulme, A., Jones, J., Jelfs, A., Mallet, E. & Holland, D. (2004) . Investigating digital
video applications in distance education. Journal of Educational Media, 29 (2) , 125137.
7. Liu, Y., Guo, Y. & Liang, C. (2008) . A survey on peer- to- peer video streaming system.
Peer- to- peer Network, 1, 18- 28.
8. MavlanKar, A., Baccichet, P., Girod, B., Agarwal, S. & Singh, J. (2008) . Video quality
assessment and comparative evaluation of peer- to- peer video streaming systems.
http: //ieeexplore.ieee.org
9. McCrohon, M., Lo, V., Dong, J. & Johnston, C. (2001) . Video streaming of lectures via
the internet: An experience.
http: //www.escilite.org.au/conference/melbourne01/pdf.
10. North American Council for Online Learning (NACOL) . (2006) . National standards of
quality for online courses.
http://www.inacol.org/research/nationalstandards/NACOL%20Standards%20
Quality%20Online%20Courses%202007.pdf
11. Pearson, J. & Trindad, S. (2005) . An instrument for refining the design of E- learning
environment. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 396- 404.
12. Piamrat, K., Viho, C., Bonnin, J. & Ksentini, A. (2009) . Quality of Experience
measurements for video streaming over wireless networks.
http: //www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ITNG.2009.121
13. Stella, A. & Gnanam, A. (2004) . Quality assurance in distance education. The challenges
to be addressed. Higher Education, 47 (2) , 143- 160.
14. Taylor, J. (2001) . Fifth generation distance education.
http: //www.dest.gov.au/archive/highered/hes/hes40/hes40.pdf
15. Zirger, B., Evans, J. & Levy, M. (2003) .Effective use of video- streaming for support of
traditional and distance learning courses.
http: //www.oln.org/conferences/OLN2003/papers/ZirgerOLN03.pdf
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ملحق الدراسة
معايري جودة تقنية التدفق الفيديوي
يف التعليم اجلامعي املفتوح
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ح�رضة الزميل/الزميلة املحرتم/ة
حتية
يقوم الباحثان ب�إعداد مقيا�س ملعايري جودة ا�ستخدام تقنية التدفق الفيديوي يف التعليم
اجلامعي املفتوح عن بعد  ،ونظراً ملا تتمتعون به من خربة ومعرفة يف هذا املجال  ،ف�إننا ن�أمل
منكم الإجابة عن كل فقرات املقيا�س بو�ضع �إ�شارة (×) حتت الدرجة التي تعرب عن �أهمية توافر
كل معيار من املعايري املقرتحة  ،علم ًا بان هذه البيانات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام
د .حممد �شاهني
د  .عادل ريان

 القسم األول :املعلومات العامة
			
			�أ – ذكر
 اجلن�س :
			�أ – �أقل من (� )5سنوات
 اخلربة :
			
د – �أكرث من � 10سنوات
		
		�أ – ماج�ستري
 امل�ؤهل العلمي:
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ب – �أنثى
ب – (� )10 – 5سنوات

		

ب – دكتوراة
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 القسم الثاني� :ضع �إ�شارة (×) حتت الدرجة التي تعرب عن �أهمية توافر كل معيار من
املعايري املقرتحة الآتية:
رقم
الفقرة

الفقرة

درجة األهمية
منخفضة
كبيرة
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا ً
جدا ً

أ – التخطيط للقاء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وضع خطة شاملة لعرض املقرر وفقا ً جلدول زمني
يتناسب مع سير الفصل الدراسي .
تقسيم وحدات املقرر على حلقات البث مبا يتناسب
مع حجمها وطبيعة محتواها .
التحضير للعرض مسبقا ً  ،ومراجعة ما مت حتضيره .
حتديد استراتيجية عرض املادة التعليمية مسبقا ً .
ترتيب وجتهيز مصادر التعليم املساندة املنوي
استخدامها قبيل العرض (التسجيل) .
التأكد من جاهزية التقنيات للبث والتسجيل .
تعميم خطة تدريس املقرر على اجلهات ذات العالقة

ب – تصميم املادة التعليمية
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

تضمني املادة التعليمية باألهداف املنشودة من
املقرر أو الوحدة الدراسية .
تضمني املادة التعليمية بصورة مختصرة عن سير
اللقاء الفيديوي (منظم متقدم) .
خلو املادة التعليمية املنوي عرضها من األخطاء
العلمية .
خلو املادة التعليمية املنوي عرضها من األخطاء
اللغوية .
إثراء املادة التعليمية بآخر املستجدات في
موضوعات احملتوى .
توظيف األلوان بصورة تربوية وظيفية فاعلة .
تضمني املادة التعليمية بأشكال تخدم احملتوى
التعليمي
حتقيق التكامل بني عناصر املعرفة التعليمية .
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رقم
الفقرة
.16
.17

درجة األهمية

الفقرة

منخفضة
كبيرة
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا ً
جدا ً

تناسب حجم اخلط مع املضمون التعليمي .
التسلسل في عرض املفاهيم واألفكار التعليمية
مع مراعاة الترتيب املنطقي والسيكولوجي .

ب – أسلوب العرض

24

.18

إبراز أهداف املقرر ومضامينه الرئيسة .

.19

بدء اللقاء بإثارة اهتمام الدارسني وجذب انتباههم .

.20

استخدام اللغة السليمة

.21

توظيف التعابير اجلسدية مبا يخدم أسلوب العرض .

.22

التنويع في نبرة الصوت وفقا ً لطبيعة وأهمية
املضامني التي يتم عرضها .

.23

توظيف األسئلة التي حتفز الدارسني على املتابعة .

.24

استخدام لغة علمية مناسبة للمقرر الدراسي .

.25

التدرج في عرض محتوى املقرر بشكل مناسب .

.26

ربط املضامني السابقة بالالحقة .

.27

تعزيز األفكار واملضامني التعليمية بأمثلة وشواهد
وأدلة تعزز من فهم الدارسني للمقرر .

.28

استثمار الوقت املتاح بصورة فاعلة .

.29

اختتام اللقاء بتلخيص مضامني العرض واإلشارة
إلى املواضيع التالية .

.30

احملافظة على االتزان االنفعالي أثناء العرض .

.31

توجيه الدارسني للمصادر واملراجع التي تساعدهم
في دراسة املقرر .

.32

االبتعاد عن االستطراد والتركيز على املضامني
الفرعية .

.33

تنويع استراتيجيات العرض .

.34

تعزيز اجتاهات الدارسني اإليجابية نحو املادة
التعليمية أثناء العرض .
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??????? ??????? ??????? ?? ???????? ?????? ????? ???? ?????? Shaheen and Rayan:
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رقم
الفقرة

الفقرة

درجة األهمية
منخفضة
كبيرة
كبيرة متوسطة منخفضة
جدا ً
جدا ً

ج – دور املساعدين في املناطق التعليمية واملراكز الدراسية
.35

متابعة البث الفيديوي مبشاركة الدارسني من
البداية وحتى نهاية الفصل الدراسي .

.36

اإلجابة عن أسئلة واستفسارات الدارسني بعد
االنتهاء من العرض .

.37

تزويد املشرف األكادميي (املنسق) باملالحظات
والتعليقات على األداء وسيره .

.38

التواصل مع زمالئه عبر الوسائط املتاحة لتبادل
اآلراء ووجهات النظر .

.39

املشاركة في االجتماعات وحلقات النقاش والتدريب
التي تنظمها إدارة التعليم اإللكتروني .

.40

تصحيح تعيينات وامتحانات الدارسني ورصد
عالماتهم

.41

تقدمي تغذية راجعة للدارسني حول مستويات
أدائهم

.42

تفعيل آليات التفاعل مع الدارسني عبر الوسائل
املتزامنة وغير املتزامنة

.43

احلصول من الدارسني على التغذية الراجعة حول
طبيعة ومحتوى البث الفيديوي .

.44

العمل على معاجلة أوجه القصور في احملتوى
التعليمي الذي يتم عرضه .

.45

تنظيم لقاءات وجاهية للدارسني لإلجابة عن
أسئلتهم واستفساراتهم .

.46

تقدمي اإلرشادات والتوجيهات للدارسني حول كيفية
دراسة املقرر .

.47

تشجيع وحث الدارسني على متابعة حلقات البث .
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