نحو مبادرات ومعايير لقياس وتقويم جودة
التعلم االلكترونى
(جامعة لوند بالسويد نموذجا)

إعداد
د .رانيا عبد المعز الجمـال
أستاذ مشارك بقسم الطفولة المبكرة بجامعة األميرة نور حاليا
أستاذ مساعد بجامعة الفيوم  -مصر

مقدمـــــــة:

يواجه العالم اليوم مجموعة من التحوالت والتحديات السريعة
المتالحقة والتى تتمثل فى تحديات التقدم العلمى والتكنولوجى
فى شتى مجاالت الحياة ،واالتجا نحو العولمة بكل مظاهرها
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،باإلضافة إلى ثورة
المعلومات واالتصاالت ،والتى تسببت فى تضاعف المعرفة
اإلنسانية وفى مقدمتها المعرفة العلمية والتكنولوجية فى
فترات قصيرة جدا .وأمام هذا التقدم االلكترونى المذهل كان
لزاما على مؤسسات التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعى
بصفة خاصة أن يأخذ زمام المبادرة فى توجيه برامجه
ومقرراته عبر شبكة المعلومات "االنترنت" ،فالجامعة هى
مركز اإلشعاع الحضارى والعلمى والتكنولوجى ألى مجتمع .

ومن هنا جاءت الورقة الحالية للتعرف على
المبادرات المتبعة من قبل الجامعات المتقدمة ألطر
مرجعية جديدة ومعايير لتقويم جودة التعلم
االلكتروني ،ومراقبة الجودة ليست فقط فى محتوى
التعلم ،والعمليات ،والسياقات القابلة للمقارنة ،وإنما
أيضا فى التمكن من تحقيق أعلى مستوى جودة
للتعليم االلكترونى.

أوال  :مشاريع ومؤسسات أوروبية لقياس وتقويم جودة التعلم االلكترونى:
مشروع  SEELيدعم التميز فى التعلم االلكترونى ،وهو مشروع ممول من
قبل المفوضية األوروبية لتحديد إطار للجودة لمساعدة المناطق التعليمية
لتصبح مناطق تعلم الكترونى.
مشروع  SEEQUETمن مخرجاته ما يدعى "المنتدى األوروبى لجودة
التعلم االلكترونى"  ،الذى يعد منصة على شبكة االنترنت ،لتتفاعل،والنقاش،
وتبادل الخبرات ،ويعرض مداخله ومناهجه مباشرة على االنترنت.
 EQOمرصد أوروبى للجودة ،على شبكة االنترنت يوفر قاعدة بيانات
الستراتيجيات وخدمات الجودة فى مجال التعلم االلكترونى.
 TELEERTمشروع بحثى تحت إشراف "اإلطار السادس لبرنامج الوحدة
األوروبية" ،ويهدف إلى تطوير برمجيات مبتكرة لضمان التوافق فى محتوى
التعلم االلكترونى والتكنولوجيا.

ثانيا  :مداخل جديدة لقياس وتقويم جودة التعلم االلكترونى
 نظام (المقارنة المرجعية):تم تطوير نظام المقارنة المرجعية فى "معهد سياسة التعليم العالى"
وفقا للمعايير التالية:

معايير الدعم المؤسسى
معايير تطوير البرنامج الدراسى
معايير التعليم  /التعلم
معايير هيكل المقرر
معايير دعم الطالب
معايير دعم الكلية
معايير التقويم والتقييم

ثالثا  :سمات عالمية لضبط جودة محتويات المقررات الرقمية على االنترنت:
 إشراك الطالب في تعلم فعال تجريبي.
 بناء واستدامة الدافع من خالل توفير تغذية راجعة فورية ومنتظمة.
 جعل التوقعات واضحة وتربية متعلمين ذاتيين.
 توفير التفاعل مع اآلخرين والذي يسمح بالتفاوض وبناء المعرفة.
 تقديم أنشطة تسمح بممارسة مهارات جديدة وتشجع نقل معارف
جديدة.
 إتاحة الوقت والمكان للتفكير في التعلم.
 تحقيق التوازن بين مهام التعلم الفردية والجماعية بحيث يتم دمج
العناصر الشخصية واالجتماعية بشكل جيد.
 عمليات تقييم موازبة مع نتائج التعلم.
 تقديم دعم مهيكل يسهل الوصول إليه لتعلم الطالب.
 التأكد من توفير تفاعل بين المعلم والطالب والتفاعل بين الطالب
والطالب.

رابعا  :تجربة السويد والمشروعات الرائدة لقياس جودة التعلم
االلكترونى بجامعة لوند :Lund
 -1ضمان جودة التعليم العالى السويدى:
عندما تم تكليف الوكالة الوطنية من قبل الحكومة السويدية
بتقويم كل المواد الدراسية ،وبرامج التدريب المهنى فى جميع
مؤسسات التعليم العالى على مدى  6سنوات بدأ نظام جديد
لضمان الجودة عام  2007يتكون من  5عناصر هى :

 مراجعة ميكانزمات ضمان الجودة للمؤسسات التعليم العالى.
 تقييمات المواد الدراسية والبرامج.
 تقييمات حق الحصول على درجات.
 تقييمات موضوعية ودراسات موضوعية.
 تحديد مراكز للتميز التعليمى.

 -2التعليم من بعد  /التعلم االلكترونى فى السويد:

فى السويد نفس الجامعات والكليات التى تنظم وتقدم
التعليم الجامعى هى ذاتها التى تقدم دورات برامج التعلم
االلكترونى ،ويسمى عادة هذا النظام "نمط مزدوج Dual
 " Systemونفس متطلبات الجودة األساسية يجب أن
تنطبق على التعلم االلكترونى .وأهم خمسة جوانب للجودة
ذات أهمية خاصة فى التعليم من بعد  /االلكترونى حددت
على النحو التالى:
* تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
* التخطيط والهيكل.
* مهارات المعلم.
* التكيف مع حاجات الطالب.
* البنية التحتية والتنظيم.

 -3نماذج ومشروعات قياس جودة التعلم االلكترونى بجامعة لوند
 Lundبالسويد :
مشروع E-xcellence +
نفذذذ المشذذروع بالتعذذاون مذذع الرابطذذة األوروبيذذة للمذذم المتحذذدة لضذذمان
الجذذودة فذذى التعلذذيم العذذالى والمنظمذذات التعليميذذة ،والعلميذذة ،والثقافيذذة ،
مقذذذدمين معذذذا خبذذذرات للذذذتعلم مذذذدى الحيذذذاة بذذذالتعلم المذذذرن مذذذن  13دولذذذة
أوروبية ،وكذلك إعداد خبراء فى ضمان الجودة.

وقذذد تذذم تطذذوير معذذايير القيذذاس بذذالتركيز علذذى  3مجذذاالت رئيسذذية
للتطذذوير هذذى :اإلتاحذذة ،المرونذذة ،التفاعليذذة .ويشذذتمل نمذذوذج قيذذاس E-
xellence +على أداتذين :مسذح سذريع وتقيذيم كامذل ،والمسذح السذريع
يعذذد أداة تقذذويم ذاتذذى يذذتم إكمالهذذا علذذى االنترنذذت ،وهذذى تقذذدم تغذيذذة راجعذذة
مباشذذرة .ويقصذذد بذذالتقييم الكامذذل أن الذذدليل القذذائم علذذى التقيذذيم الذذذاتى يعذذد
"مراجع قرين"  ،وغالبا يشتمل على زيارة للموقع ،وإذا حصذلت المعذايير
على مستوى االمتياز ،تحصل على تسمية  E-xellenceالتميز.

مشروع "ممارسة المقارنة المرجعية للتعليم االلكترونى"
يهدف إلى تحديد أفضل الممارسات فى التعلم االلكترونى من خالل التعلم
التعاونى فى إطار الشراكة وصياغة خطط عمل للتحسين والتطوير ،وقد
تشاركت جامعة لوند مع ثمانى جامعات أوروبية مثل ( ارهوس ،كوبنهاجن،
اوديس ،كويبو ،بولونيا ،بورنو ،أولو ،التفيا).

واستند المشروع على التقييم الذاتى باستخدام أدوات " الرابطة األوروبية
للتدريس الجامعى من بعد  "EADTUعلى شبكة االنترنت .وخالل ورشة
العمل األولى تم فحص التقييم الذاتى ،الذى أدى إلى استعراض بعض
المقاييس ،وتنقيح بعض المؤشرات ،وساهم فى التركيز القوى على التعليم
المختلط (المزيج)  ،ومداخل التعليم والتعلم ،وفردية مصادر التعلم ،ومصادر
المكتبة .بعد ذلك تم إجراء التقييم الكامل من قبل جميع المشاركين ،للوثائق،
والوصالت ،وغيرها .والتى استخدمت لتأكيد االستجابات فيما يتعلق بالمعايير
والمؤشرات وتم نشرها فى مشروع قاعدة البيانات.

مشروع "أول نموذج مزدوج لنادى قياس التعليم من بعد" :
هو نادى للقياس الدولى الستخدام مدخل التعليم المختلط (المزيج) تم افتتاحذه عذام
 ،2009وبدأ عمله الفعلذى فذى  .2010وقذد شذاركت فيذه جامعذة لونذد – نظذرا لكفاءتهذا
واختصاصذها ،والمقارنذة المرجعيذة فذى هذذا المشذروع نقطذة انطالقهذا نمذوذج " Pick
 &Mixطريقذذة القيذذاس بشذذكل جيذذد" ،الذذذائع الصذذيت فذذى كذذل مذذن المملكذذة المتحذذدة
والمسذتخدم أيضذذا فذذى أسذذتراليا ونيوزلنذذدا .وقذذد تذم مذذؤخرا اعتمذذاد هذذذ الطريقذذة لتناسذذب
التطورات الحالية فى مجال التعلم االلكترونى ،وتذم فحصذها مذن قبذل خبذراء دوليذين عبذر
مشروع  Revicaذات المستوى العال من الجودة.
ويشذتمل نمذوذج  Pick &Mixعلذى  100معيذار ،وهذو مذا يذوفر مرونذة كبيذرة
حتى تستطيع الجامعات أن تختار لذاتها المعايير التذى سذوف تتبناهذا ،ويمثذل حذوالى 18
معيار منهم عوامل نجاح هامة فى التعلم االلكترونى .وتصنف كل من هذذ المعذايير وفقذا
لستة مستويات ،ويتم إعذداد مصذفوفة ملونذة ،مذن خاللهذا تبذدو حالذة المؤسسذة  /القسذم
واضحة للفحص.
وهذدف المشذذرع هذذو نشذذر وتنفيذذذ نمذذوذج  ،Pick &Mixوقذذد أجذذرت الجامعذذات
المشذذاركة فذذي عمليذذات القيذذاس( المقارنذذة المرجعيذذة) داخذذل هذذذ العمليذذة ،وتذذم اكتشذذاف
عوامل نجاح عامة وحاسمة.

خامسا  :خاتمــــــــــــــــــة:
من أهم اآلليات المقترحة ما يلى:
االسترشاد بالخبرات األجنبية بتشجيع التدويل لتعزيز عالمية
المنافسة بين الجامعات لزيادة جاذبيتها في السوق.
تكوين الكوادر اإلدارية الجامعية القادرة على التعامل مع اإلدارة
االلكترونية التى تتطلب نظاما متكامال عبر االنترنت ،وهو ما
يرتبط باالبتكار والتجديد وتحقيق التميز.

تطوير الدور التقليدى لعضو هيئة التدريس وتوفير برامج
مستمرة لتدريبهم على استخدام التكنولوجيا يشكالن قلب جودة
التعلم االلكترونى.

وفى ضوء االسترشاد بخبرة السويد والخبرات المعاصرة
يمكن طرح إطار لنجاح التعلم االلكترونى فى التعليم العالى
يتبلور فى ثالثة معايير لالمتياز والجودة تم اإلشارة إليها فى
مشروع ""E-xcelence
وهى :اإلتاحة ،والمرونة ،والتفاعلية .هذا عالوة على
الخصوصية التى أصبحت ذات أهمية خاصة بالنسبة لجودة
التعلم االلكترونى جنبا إلى جنب مع المشاركة واإلنتاجية،
لتضاف كمكون ثالث فى المجتمع الشبكى Productivity,
 ، Participation, Personalizationمع التأكيد على
الشفافية كعامل أساسى للنجاح فى التعلم االلكترونى.

ومذذذن ثذذذم يمكذذذن اسذذذتخدام هذذذذا النمذذذوذج كأسذذذاس لمسذذذتقبل الذذذتعلم
االلكترونى ومصدر لتطوير وتنفيذ وتقييم واسذتيعاب الذتعلم االلكترونذى فذى
مجذذذال التعلذذذيم ،وهذذذو يؤكذذذد علذذذى أن جوانذذذب مثذذذل :اإلتاحذذذة ،والمرونذذذة،
والتفاعليذذة ،والخصوصذذية ،واإلنتاجيذذة ينبغذذى أن تشذذكل جذذزء ال يتجذذزأ مذذن
جميذذع مسذذتويات اإلدارة والخذذدمات داخذذل مجذذال الذذتعلم االلكترونذذى بذذالتعليم
العالى ،ومن أجل تلبية توقعات الطالب ومطالبهم وحقوقهم يجذب أن تؤخذذ
هذ القضايا الحرجة فى االعتبار من منظور شذامل مذع الشذفافية واالبتكذار
ولعذذل المتأمذذل لصذذورة التعلذذيم اليذذوم يجذذد أنهذذا قذذد تغيذذرت عذذن عذذالم
األمس القريذب تغيذرا جذذريا ،وسذتتغير علذى الذدوام ،ذلذك ألن نظذام التعلذيم
المستقبلي لم يعد ينظر إليه على اعتبذار الطالذب مسذتودعا للمعلومذات كمذا
كذذان فذذي الماضذذي القريذذب " األسذذلوب البنكذذي فذذي التعلذذيم " ،وإنمذذا أضذذحى
التعلذذيم أداة مذذن أدوات الحركذذة والتغيذذر ،وإكسذذاب المهذذارات واالتجاهذذات
المختلفذذذذذذذذذذذة التذذذذذذذذذذذي تمكذذذذذذذذذذذن األفذذذذذذذذذذذراد مذذذذذذذذذذذن النمذذذذذذذذذذذو الحقيقذذذذذذذذذذذي.
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اللهم ان لك صفوة تدخلهم الجنة من غير
حساب وال عقاب
فاجعلني و الحاضرين منهم

وشكرا لحسن استماعكم

