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  ملخص:     

هدفت   و  معي؟التعليم الجا االلكتروني في تعزيز جودة دمج التعليم ما دور تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي االتي:
خدام واست ،الدراسة الى تبيان عالقة دمج التعليم االلكتروني  في  جودة التعليم الجامعي في جامعة الزاوية محل الدراسة

وزيع تالمعاينة االحصائية عن طريق واعتمدت الدراسة أسلوب ، المنهج الوصفي التحليلي في الوصول الى نتائج الدراسة
قد تم و    ضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية،) من أع177، وكانت عينة الدراسة ( الستبيان على مجتمع الدراسةاستمارة ا

) للعلوم االجتماعية لغرض تحليل بيانات أداة الدراسة والحصول على SPSSاستخدام برنامج التحليل االحصائي ( 
 لتعليماي الدراسة ( وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغير وتوصلت الدراسة إلى  ،الئمة لطبيعة الدراسةالمخرجات الم

اخل جامعة د االلكتروني بالتعليم للنهوض التحتية توفر البنية عدم إلى باإلضافة االلكتروني وجودة التعليم الجامعي ). 
  الجامعية.ن االستفادة من التعليم االلكتروني داخل البيئة جاهدًة م الجامعة تحاولن الزاوية على الرغم من أ

 

.ا0/@5?: ا0/<=,+، ا>0;/:و78، ا560دة،ا0/.-,+  المفتاحية:الكلمات    

Abstract : 
 

The main study problem was the following main question: What is the role of e-learning in 

enhancing the quality of university education? The study aimed to show the relationship of e-

learning in the quality of university education at the undergraduate university under study, 

and to use the descriptive analytical approach in reaching the results of the study, and the 

study adopted a statistical sampling method by distributing the questionnaire to the study 

community, and the study sample was (177) from members The faculty of Al-Zawiya 

University, and the Statistical Analysis Program (SPSS) for the social sciences was used for 

the purpose of analyzing the data of the study instrument and obtaining the appropriate 

outputs for the nature of the study, and the study found a significant relationship between the 

two variables of study (parent education) Rooney, the quality of university education), in 
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addition to the lack of infrastructure for the advancement of e-learning within the University 

corner although the university is trying hard to take advantage of e-learning within the 

university environment. 

Keywords : E-learning, Quality, Design, Development, 

 

  المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

   :المقدمة - 1

لعصر اطلبات عد ظهور العولمة واالنفتاح على االخرين تبين وجود كم هائل من المتغيرات التي تتأقلم بسرعة كبيرة مع متيُ  
ناء ومات وبعصرا يتسم بتدفق المعل شم يعيالن العال، هي أكثر ما يميز هذه الظاهرة ةر و الحديث , ولعل التكنولوجيا المتط

 ،لثقافيةا ،تقنيةمن التغيرات والتحديات (الفتواجه المؤسسات التعليمية الليبية حملة  ،ات والنظم المعلوماتية المفتوحةالشبك
 الدارةايم االخدة بمفاه...الخ ) مما يحتم على هذه المؤسسات مواجهة هذه التحديات من خالل اتخاد الترتيبات الالزمة 

ن سسات موتبني مداخل مختلفة ترفع من مستوى أداء هذا المؤ  ،يةالها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعوالتي تمكن ،الحديثة
لكثير أعين اخالل التعامل االيجابي مع االزمات الراهنة ومن هذه االزمات مثال (أزمة جائحة كورونا ) التي فتحت اعيننا و 

طرح  والتي اجبرت هذا المؤسسات على ايقاف الدراسة دون ،تنا التعليمية الجامعيةا مؤسساهعن جوانب القصور التي من
 فلعل أحد ،روني )التعليم (التعليم االلكت أفكار بديلة تسهم ولو جزئيا من استمرار العملية التعليمية وهي التحول الرقمي نحو

من تصنيف جودة التعليم  الصادر من المنتدى  أسباب عدم التحول الرقمي هي ذات األسباب التي أخرجت ليبيا
 ،لمؤسساتا ،لجودة التعليم ( البنية التحتية) معيارًا أساسيًا 16فيعتمد التصنيف ( ،)2019 ،ي ( دافوساالقتصادي العالم

 الخاصة الجودة ،الجودة الخاصة بالسلع ،التعليم الجامعي ،التدريب، الصحة ،التعليم االساسي ،قتصاد الكلياال ،البيئة
 نبثقا ما سبقتطور االعمال ). ومن خالل  ،حجم السوق ،التكنولوجيا ،تطورهسوق المال و  ،كفاءة سوق العمل باألسواق،

   الدراسة.موضوع ومشكلة 

  التالي:تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي  الدراسة:مشكلة  -2

امعي؟الججودة التعليم  في تعزيزااللكتروني  التعليمدمج  ما دور  

التالية: التساؤالت الفرعيةبرز نومن خالل التساؤل الرئيس يمكن أن   

  الجامعي؟التعليم  في جودة ما هو دور التحليل  .أ
  الجامعي؟التعليم  التصميم في جودةدور  ما هو  .ب
  الجامعي؟التعليم  في جودة ما هو دور التطوير  .ج
  الجامعي؟التعليم  التنفيذ في جودةما هو دور   .د
  الجامعي؟التعليم  في جودة قويملتما هو دور ا  .ه
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   التالية:تتمثل أهداف الدراسة في النقاط  الدراسة:أهداف  -3

  .جودة التعليم الجامعي االلكتروني فيالتعرف على مدى دور دمج التعليم   .أ
  الجامعي.التعليم  االلكتروني جودةالتعرف على أثر أبعاد دمج التعليم   .ب
  الجامعي.التعليم  لكتروني جودةاالالتعرف على أثر أبعاد دمج التعليم   .ج
  تبيان العالقة بين أبعاد دمج التعليم االلكتروني جودة التعليم الجامعي.  .د

  االلكتروني.محاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم الجامعات للتحول الرقمي نحو التعليم   .ه
 

   يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة في جانبها النظري والعملي  :أهمية الدراسة -4

امعات محل اهتمام الج التعليم االلكتروني والجودة والتي تتناول مواضيع دمج ن خالل متغيرات الدراسة المتمثلة فيم
ل وفي ظل جائحة كورونا والتي  اظهرت جوانب قصور أحالت دون التحو  في فترة حساسة،فالدراسة  أجريت  العالمية،

خضعون امعة الزاوية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس  والذين يالدراسة تجرى على ج الرقمي نحو التعليم بشكل فعال،
ددت حدراسة لبرامج تدريبية في التعليم االلكتروني  وكيفية تصميمه وتنفيذه ومتابعته وفق معايير وضوابط الجودة لذلك ال

  . ة من الناحية النظرية والتطبيقيةاالبعاد والمعايير وخطوات التنفيذ لهذه العملي
 

   :)الباحثين تعريفات إجرائية من(الدراسة ت مصطلحا -5

 يقة متزامنة او غير متزامنة اوبطر  المعلومات في التعليم وتوظيف تكنولوجياهو استخدام  :االلكترونيالتعليم  -5-1
  مدمجة.

يغطي  جديداً تعليميًا  ليكٍون نمطاً ية هو ادخال التعليم االلكتروني في العملية التعليم :االلكترونيدمج التعليم  -5-2
   والمعرفة.احتياجات عصر التكنولوجيا والعولمة 

    مومراكز منظماتهها لتحسين أداء المنظمات لتحقيقها وتنفيذ المعايير والمتطلبات التي تسعىهي مجموعة  الجودة: -5-3
 االجامعية لتحقيقهات التعليمية مجموعة من المتطلبات والمعايير التي تسعى المؤسس هي الجامعي:جودة التعليم  -5-4

  والعالمي.وتنفيذها من اجل رفع قيمة الجامعات وجعلها قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي 

 التالي: تتكون منهجية الدراسة على النحو :منهجية الدراسة -6

اة ة باستخدام أداعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات األساسيلمنهج المتبع وأدواته البحثية :ا– 6-1 
ارات الدراسة المتمثلة في استبيان الكتروني  تم نشره في منصات ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة وتم تطوير عب

اسب مع االستبيان باالعتماد على دراسات سابقة مع إعادة تكييف بعض العبارات وحذف بعضها لتتماشى مع وبما يتن
افية ديموغر ت الاألول يتكون من البيانا حيث كان المحور ،أداة الدراسة من  ثالث محاورونت فتك ،متطلبات الدراسة الحالية

الثالث  المحوروالمحور الثاني فقد تضمن عبارات متعلقة بمتغير الدراسة المستقل (التعليم االلكتروني ) و  ،عن عينة الدراسة
  معي ) .فقد تكون من عبارات متعلقة بالمتغير التابع (جودة التعليم الجا
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مــع الدراســة المتمثــل فــي (اعضــاء هيئــة التــدريس نظــرًا لكبــر حجــم مجت المختــارة:مجتمــع الدراســة الميــداني والعينــة  -6-2
لـذين قـاموا بتعبئـة االسـتبيان المنشـور عبـر ا)   177العينـة (أخد عينة عشـوائية بسـيطة   وكانـت  ليبيا) تم  -بجامعة الزاوية

  عي.التواصل االجتما منصات ووسائل

االلكترونـي يـل أداة الدراسـة المتمثلـة فـي االسـتبيان البـاحثون بتحل قـامالتحليـل: األساليب اإلحصائية المستخدمة في  -6-3
  الدراسة.) لنتائج تحدد العالقة بين متغيري SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( باستخدام

  التالي:ة في تمثلت الدراسات السابق :السابقةالدراسات  -7

تعزيز جودة التعليم  )  دراسة بعنوان "دور التعليم اإللكتروني في 2015 ،نوال ،و عزيزي ،الهام ،أجرت  (شيلي-7-1

 5-2 عن بعد، تعليملكتروني والالمؤتمر الدولي الرابع للتعلم اال  ،الجامعية (التجربة اإلماراتية) العالي في المؤسسات

 . 2015مارس 

ية من الجامع الدراسة إلى تحديد الدور الذي يلعبه التعليم اإللكتروني في تحسين جودة التعليم العالي بالمؤسساتت هذه هدف
وكيف  لجامعية؟ا إللكتروني في المؤسساتما هي أهم االستراتيجيات المعتمدة لتطبيق التعليم ا :خالل األسئلة الفرعية التالية

عات وٕالى أي مدى تعتمد الجام ليم العالي بالمؤسسات الجامعية؟يمكن أن يضمن التعليم اإللكتروني تحقيق جودة التع
لية اإلشكا ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أجل تحسين جودة التعليم العالي؟اإلماراتية على التعليم اإللكتروني من 

قائم على وصف الظاهرة محل الدراسة الستخالص النتائج، وذلك من خالل جمع أكبر قدر استخدم المنهج الوصفي ال
لعالي في عليم اممكن من المعلومات والبيانات التي تساعد في معرفة مختلف المفاهيم المتعلقة بالتعليم اإللكتروني وجودة الت

تضمن هيكل الدراسة ثالثة محاور أساسية  ،الجامعات اإلماراتية بصفة خاصة المؤسسات الجامعية بصفة عامة، وفي
دافها الجزء المنهجي للدراسة فيه يتم توضيح إشكالية الدراسة ومبررات اختيارها ومنهجية بحثها، وأهميتها وأه :وهي

ن ضما إبراز والخلفية النظرية لكل من المفاهيم التعليم اإللكتروني وجودة التعليم العالي، مع ،والفرضيات التي صيغت لها
ماتي إن التعليم اإللكتروني مظهر من مظاهر التطور المعلو  :وتوصلت الدراسة ألهم النتائج وهي ،تحقيق هذه األخيرة

ق تحقيم وٕان للتعليم اإللكتروني دور في دع ،التصاالت في المنظومة التعليميةوالناتج عن دمج تكنولوجيا المعلومات وا
ظومة ي المنإلمارات من الدول العربية الرائدة في مجال استخدام التكنولوجيا فوتعتبر دولة ا ،الجودة في التعليم العالي

صيات وكان ت التو وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج صيغ ،دة والريادةالتعليمية، ويتميز التعليم العالي فيها بالجو 
ة ية , وزيادالتعليم على التعليم اإللكتروني في العمليات زيادة االعتماد ،تمام بتصميم التعليم اإللكترونيزيادة االه :من أهمها

ريب ص التدوضرورة توفير فر  ،روني في العملية التعليميةالمخصصات المالية للمؤسسات الجامعية التي تطبق التعليم اإللكت
  .لألساتذة على استخدام وتطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية
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تقـويم جـودة الـتعلم االلكترونـي فـي جامعـة القـدس المفتوحـة دراسـة بعنـوان " )2018،ميرس أجرى (النجدي، -7-2

  .6عدد ،3مجلد والمفتوح،المجلة الفلسطينية للتعليم االلكتروني  ،"للجودةفي ضوء المعايير العالمية 

فــي جامعــة القــدس  هــدفت هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى مــدى مطابقــة جــودة معــايير الــتعلم اإللكترونــي المعمــول بهــا 
سـة اسـتخدم وتحقيقـا ألهـداف الدرا، المفتوحـة: ( التربويـة والفنيـة واإلداريـة) لمعـايير الجـودة العالميـة فـي المجـاالت نفسـها

) مشــرفًا ومشــرفة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة مــن الــذين 84المــنهج الوصــفي التحليلــي ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (
) دارسـًا ودارسـة مـن 1554عة اإللكترونيـة، وعينـة أخـرى مـن دارسـي الجامعـة قوامهـا (أشرفوا على بعض مقررات الجام

الــــذين مارســــوا الــــتعلم اإللكترونــــي فــــي الجامعــــة، وقــــد وزعــــت اســــتبانتان بشــــكل إلكترونــــي واحــــدة لكــــل مجموعــــة لجمــــع 
الدارســـين والخـــدمات المعلومـــات حـــول جـــودة المحتـــوى والتصـــميم التعليمـــي للمقـــرر اإللكترونـــي، ومســـاندة المشـــرفين و 

صـائية اإلدارية ودعمهم للتعلم اإللكتروني في الجامعة , تم تحليل بيانات االستبيانات  عن طريـق اسـتخدام الحزمـة اإلح
ي توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن معايير جودة المحتوى والتصميم التعليم و ،)SPSSللدراسات االجتماعية (

ـــتعلم اإللكترونـــي فـــي الجامعـــة  فـــيللمقـــرر اإللكترونـــي، ومســـان  دة المشـــرفين والدارســـين والخـــدمات اإلداريـــة ودعمهـــم لل
ــــة إحصــــائية فــــي تقــــديرات المشــــرفين  ،ربويــــة والفنيــــة واإلداريــــة موجــــودةالمجــــاالت الت وانــــه ال يوجــــد فروقــــات ذات دالل

ت للتقــديرا، إال أنــه وجــدت فروقــات لمتوســطات جــودة معــايير الــتعلم اإللكترونــي تعــزى إلــى الجــنس أو الرتبــة األكاديميــة
وبنــاء علــى هــذه النتــائج، توصــي الدراســة بــإقرار معــايير الــتعلم اإللكترونــي ونشــرها فــي ، تعــزى إلــى تخصــص المشــرف

 ج.ق.م بشكل رسمي، وبتوجيه الجهود لنشر ثقافة الجودة في التعلم اإللكترونـي فـي ضـوء تنـامي المنافسـة فـي تطبيقـات
جامعـة محـل إقليميـًا ودوليـًا، وضـرورة إيجـاد آليـة لتقـويم معـايير الجـودة فـي الـتعلم اإللكترونـي فـي الهذا النوع مـن الـتعلم 

ا الدراســة  بشــكل مســتمر حتــى يتســنى لهــذه المؤسســة أن تقــدم بــرامج تعليميــة إلكترونيــة، تنــافس فــي كفاءتهــا ونوعيتهــا مــ
  تقدمه نظيراتها العالمية .

توجد عالقة ذات دالة صياغة الفرضية الرئيسية التالية:  الدراسة يمكنلة على مشك بناءالدراسة:  اتفرضي  -8

:ةة تنبثق الفرضيات الفرعية التاليمن خالل هذه الفرضي و الجامعيالتعليم  جودةو االلكتروني التعليم دمج إحصائية بين   

  جودة التعليم الجامعي.  والتحليل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .أ
 ذات داللة إحصائية بين التصميم و جودة التعليم الجامعي. توجد عالقة  .ب
 جودة التعليم الجامعي. التطوير وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .ج
  .جودة التعليم الجامعي التنفيذ وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   .د

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التقويم و جودة التعليم الجامعي.  .ه

التعليم دمج متغير مستقل المتمثل في  أساسيين،تنقسم متغيرات هذه الدراسة إلى متغيرين  الدراسة:ذج نمو  -9

 (جودةوالمتمثل في  ،متغير مستقل التقويم) و التنفيذ، التصميم، التطوير، (التحليل،االلكتروني والمرتكز على أربع محاور 
الجامعي):التعليم   
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 شكل 1: نموذج الدراسة من إعداد الباحثين

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحثين  من المصدر:

التعليم االلكترونيدمج المبحث الثاني:   

  اإللكترونّي: التعليمدمج مفهوم  -1

 التصالمع انتشار وسائل االتصال الحديثة انتشر مفهوم التعليم اإللكترونّي، والذي يعني: التعليم باستخدام وسائل ا
عليم ت، ووسائط، مثل: الصوت، والصورة، والفيديو، سواء كان ذلك في الفصل، أو التالحديثة، من حاسوب، وشبكة إنترن

ن المعلم، ععيدٍة عن بعد، وذلك بأقّل وقٍت وجهٍد، وأكبر فائدة، وفي الكثير من األحيان يكون التعليم اإللكترونّي في بيئٍة ب
إللكتروني االتعليم دمج يمكن اعتبار  و ،)2018(عباس, مّما أتاح فرصًة أكبر لعدٍد أكبر لتلقي التعليم بكّل يسٍر وسهولة

ومات و المعل أسلوبا من أساليب التعليم يعتمد في تقديم المحتوى التعليمي وٕايصال المهارات والمفاهيم للمتعلم على تقنيات
و أبصورة متزامنة  لطالب التفاعل النشيط مع المحتوى و االستاذ والزمالءل االتصاالت و وسائطهما المتعددة بشكل يتيح

ية لتعليمغير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المتعلم وقدرته، و إدارة كافة الفعاليات العلمية ا
  ) .2020 (أبوسريويل، ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية المخصصة لذلك

  االلكتروني: دمج التعليم مراحل وأبعاد - 2

ن الدراسة فإ االلكتروني،وتقويم التعليم  وتنفيذ و تطويرتحليل وتصميم الواسع هو "  بمعناهااللكتروني  التعليممج دإن 
لبيئة افي  دمجه االلكتروني والعام ألسلوب النظم في تصميم او اإلطار العملي لنظام التعليم  النموذج الحالية تقترح

   التالي:النحو  العام علىراحل التعليم العالي و الجامعية، والتي يمكن تعميمها على جميع م

 

 

 التحليل 

التطوير   

التصميم      

 التنفيذ

  التقويم  

 المتغير المستقل
 دمج التعليم االلكتروني 

 

 عالقة معنوية

 

 

 

 

جودة التعليم الجامعي 
  

 المتغير التابع
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لتخطيط االستراتيجي، وتسمى مرحلة تبدأ عملية التخطيط بعد تشكيل لجنة ا ):Analysis( مرحلة التحليل -2-1

ية رئيسهام التقدير الحاجات، وهي مرحلة بالغة األهمية ألن مخرجاتها تمثل أساسا للقرارات في المرحلة التالية، وتشمل الم
  ):2018 (عباس، التالية

لكتروني عليم االوتمثل جمع البيانات حول الحالة الراهنة لمتطلبات دمج نظام التتحليل الحالة الراهنة للبيئة:   .أ
محتوى رية والمن الحالة الراهنة للخطط واالدارة والسياسات والبنية التقنية والمصادر التعليمية والمصادر البش

 قيم واالتجاهات في البيئة الثقافية فيما يتعلق بالنظام الجديد.وخدمات الدعم ومنظومة ال

م معرفة من المه يتأثر التعليم االلكتروني بالمتغيرات الخارجية، لذاتحليل الحالة الراهنة للبيئة الخارجية:   .ب
 والسكانية واالقتصادية والسياسية والتقنية. أهمية وتأثير العوامل االجتماعية

يقصد بها وصف تفصيلي لما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة عندما يطبق نظام ة: وصف الحالة المرغوب  .ج
 التعليم االلكتروني ويتم ذلك من خالل تحديد السياسات والرؤى والرسالة.

ة بين حيث يتم تحديد مستوى الجاهزية للتعليم االلكتروني من خالل تحليل الفجو  تحديد مستوى الجاهزية:  .د
ل أسباب كدمج التعليم االلكتروني في المؤسسة والحالة المرغوبة لتلك المتطلبات و  الحالة الراهنة لمتطلبات

 فجوة.

ة، وفي ) للمراحل الالحقRoad Mapتمثل مرحلة التصميم خريطة الطريق ( ):Designمرحلة التصميم( -2-2

ميم ، وخطة عمل، وثيقة تصالحاجات والرؤى والرسالة) إلى خطة استراتيجية(التحليل هذه المرحلة يتم تحويل مخرجات 
لخطة عداد اإ: يأتيللمكونات التقنية والتعليمية لنظام التعليم االلكتروني. وتشمل المهام الرئيسية في مرحلة التصميم ما 

  .)2016 (لموشي، االستراتيجية، اعداد خطة العمل، تحديد المواصفات التقنية والتعليمية

ات التقنية والتعليمية لنظام التعليم ذه المرحلة يتم تحويل المواصففي ه): Developmentمرحلة التطوير( -2-3

  ).2012 ،(الزاجي االلكتروني إلى نظام تعليمي ملموس

علية، وتتضمن المهام هذه المرحلة استخدام النظام في بيئته الف :)Implementationمرحلة التنفيذ( -2-4

، معةالجا ، ولدعم الفني والتعليمي على مستويات عدة: أقسام، والكلياتجمع بيانات التقويم االجمالي وتوفير اهي الرئيسية 
اسبة، ي المنتنفيذ خطة إدارة التغيير التي تشمل برامج التوعية والنشر والتبني باستخدام نظريات أو نموذج النشر والتبنو 

 .)2016(لموشي , اإلجماليوتتمثل مخرجات هذه المرحلة التطبيق الفعلي للنظام، وجمع بيانات التقويم 

يتم خالل هذه المرحلة نوعين من التقويم بحيث يتم تجريب النظام بصورة  ):Evaluationمرحلة التقويم( -2-5

) هو حلقة من التنقيح والتعديل Formative Evolutionمبدئية بعد كل مرحلة من مراحل االنتاج ويسمى التقويم التكويني(
) فيتم بعد االنتهاء من اإلعدادات في Summative Evolutionأما التقويم اإلجمالي( في كل مرحلة وبين المراحل ذاتها , 

صورتها النهائية، والذي يحدد من خالله مدى كفاءة وجدارة األداء وتتم عملية القبول بشكل نهائي، إال في حال ثبوت ما 
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ئل وأدوات القياس الدقيقة والمناسبة ، حيث تعد عملية تحديد واختيار وسا (resenberg,2001 )يخالف ذلك فيما بعد
لفحص العملية التعليمية ذات أهمية قصوى من حيث تأكيد نظام الجودة في مخرجات التعليم سواء كانت هذه األدوات 
والوسائل تستخدم في قياس وتحديد مستوى هيئة التدريس أو االختيارات المتعلقة بتحديد أو متابعة مستوى الطالب خالل 

  . )2019( الكوني، سياالعام الدر 

  وأبعاد التعليم االلكتروني مراحل :2الشكل 

  

  اعداد الباحثين استنادًا لألدبيات السابقة من المصدر:

  جودة التعليم العالي الثالث:المبحث 

  جودة التعليم العالي: - 1

  :سنتطرق الى مفهوم الجودة ومفهوم جودة التعليم العالي كال على حده على النحو التالي

 أن المعايير من التحققب الخاصة العملية تلك التعليم العالي يقصد بجودة مفهوم الجودة في التعليم العالي: -1-2

 عاييرالم مع يتوافق الذي النحو على حددت وحققت وعرفت قد التعليمية التي  المؤسسة رسالة مع المتوافقة األكاديمية
 ا جملةوأيضًا عرفت جودة التعليم العالي على انه ،)2012، مي(إدريسالعال أو القومي المستوى سواء على لها المناظرة
 المستفيد اترغب مع يتناسب وبما التعليمية، الخدمة نوعية وتحسين لرفع مجال التعليم في العاملين قبل من المبذولة الجهود

 ) جودة التعليم الجامعي2013العربية عام ( الجامعات ويعرف اتحاد  ،التعليمي المنتج وخصائص قدرات وسمات ومع
 نشطةومختلف األ التدريس هيئة وأعضاء وطلبة ومرافق مناهج من التعليمية العملية عناصر لجميع الجودة استيفاء بأنها
 لمستمر واألداءليم تعني التطور اان الجودة في التع (Ball)ويشير  ،وفق معايير محددة وذلك التعليمية، بالعملية ترتبط التي

 ،ن(مرجي سسات التعليم العالي لكسب ثقة المجتمع في خريجها على أساس الية تقييم معترف بها محليًا وعالمياً الكفء لمؤ 
2012.(  

 جال التعليم العالي ومنلمتعلقة بالجودة في متوجد العديد من المعايير االعالي:  التعليم في الجودة معايير -1-3

  :) ويمكن تلخيصها على النحو التالي2017 (االبراهيمي،و  )2012 ،ادريس(من كما أشار كال  أهم تلك المعايير

فيا تتمثل معيار الجودة هنا في تأهيل األساتذة عمليا وسلوكيا وثقا :عايير جودة عضو هيئة التدريسم -1-3-1

 في مساهمتهمو  هموكفايت التدريسية الهيئة حجم االعتبار بعين األخذ ليتمكن من إثراء العملية وفق العملية التعليمية ويجب
  خدمة المجتمع.

 التحليل
 

 التصميم  التطوير  التنفيذ التقويم
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 مع المعرفة، دقائق استيعاب ليمكن وثقافيا واجتماعيا علميا طلبةال تأهيل :الطالب جودة رييمعا -1-3-2 

  .للتعلم واستعداداتهم ودافعيتهم له المقدمة والخدمات الطالب تكلفة ومتوسط عدد الطلبة نسبة مراعاة

س أن الطالب هو محور العملية التعليمية، تمكن تقوم على أسا معايير جودة المناهج الدراسية:-1-3-3

غييرها توبحوثه، وتكوين شخصيته وتدعيم اتجاهاتهم أو  دراستهجودة المناهج من مساعدة الطالب على توجيه ذاته في 
 أسلوبهاها و مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي. ويتمثل قياس جودة المناهج في مستواها ومحتوا إلثراءوخلق مهارات جديدة 

  وطريقتها وامكانية تعبيرها عن الواقع، وتتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والتطورات المعرفية. 

لى عفير المباني وقاعات ومدرجات والتجهيزات وقدرته يقوم على تو معيار جودة اإلمكانات المادية: -1-3-4

ة اتب وفضاء االنترنت، ألن ذلك يؤثر على جودتحقيق األهداف ومدى استفادة الطلبة من بنوك المعلومات والمك
  الّتعليم من حيث تنفيذ الخطط التي تم وضعها أو البرامج التي تم إعدادها.

 والمرونة العمق،و  والتكامل بالشمولية البرامج تتميز أن يجب: التعليمية البرامج جودة معايير-1-3-5

 وحشو قينكالتل الّتعليم في الّتقليدية الطرق والغاء جاالت،الم جميع في اليوم الحاصلة التطورات السريعة لتستوعب
 يةالعمل محور هو المتعلم وجعل وحماسة إثارة أكثر الدراسية الحصص جعل على والعمل الطلبة بالمعلومات أذهان

  .وتقديمها المعلومات عن البحث على لتحفيزه الدروس تقديم فيإشراكه  والتعليمية، 

 طبيقـيوالت النظـري التـدريس عمليـة فـي التكامـل تحقيـق ضـرورة وهـي :التـدريس طرق جودة معايير -1-3-6

  .حياته تجارب في وتطبيقها وفهمها استيعابها من الطالب ليتمكن ،) البيئية المشاكل (وربطها بالواقع

 لّتعليميـةا المؤسسـة تكـون أن يجـب : والمجتمـع الّتعليميـة المؤسسـة بـين العالقـة جـودة معيار-1-3-7

 بوضـع وذلـك مشـاكله، حـل علـى وقـادرة حاجاتـه وتلبـي والخدميـة، اإلنتاجيـة قطاعاتـه المجتمـع بجميـع مـع تفاعلـةم
  .سوق العمل تخدم تخصصات

 الّتعلـيم جـودة للضـمان ة،السـابق المعـايير كـل تقيـيم خـالل مـن يتحقـق :األداء تقيـيم جـودة معيـار -3-4-8

  التقدم والتمّيز. وتحقيق
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  معايير جودة التعليم الجامعي :3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .السابقة لألدبيات استناداً  الباحثين إعداد من المصدر:

  العملي للدراسة الرابع: الجانبالمبحث 

نية، سة الميداتتمثل منهجية الدراسة في معرفة الخطوات التي اتبعها الباحث في سبيل إجراء الدرا الدراسة:منهجية  -1

  خطوات في اآلتي:وقد تم تحديد هذه ال

طبيعة لمنهج الدراسة هو الطريق أو المسلك الدى يسير به الباحث للوصول الى المعرفة ونتيجة  منهج الدراسة: -2

  األهداف.

 )177(م البالغ عدده الزاوية،التدريس بكليات جامعة  هيئةأعضاء  جميع تمثل مجتمع الدراسة في مجتمع الدراسة: -3

   عضو هيأة التدريس.

 اتوالكلي بالجامعةتم توزيع االستبيان االلكتروني عبر (المجموعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  سة:عينة الدرا -4

نات د االستبيافكان عد ،الواتس آب  ) الفايبر , و و التيليجرام، في:االلكترونية المتمثلة  التطبيقاتلها عبر  التابعة
ومن تم الى برنامج   لاالكسيحليل تم تحويلها الى وهي التي خضعت الى الت استبان) 177عليها (  المتحصلة
SPSS).اختصار الى الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية (  

  العينة وحركة االستبانة توزيع :1جدول 

  

  

  

  

  

 المتحصل عليهااالستبانات  البيان
 االستبانات الخاضعة للتحليل

 النسبة العدد
 %100 177 177 االجمالي

ة ��و ھ��� ا	�در�س�ود  

 �ودة ا	���ھ� ا	درا���

 �ودة ا������ت ا	��د��

 ا	������� ا	�را�� �ودة

 ا	�در�س طرق �ودة

 وا	����# ا	ّ������� ا	�ؤ��� ��ن ا	���� �ودة

 ا'داء �%��م �ودة

 �ودة ا	ط�	ب
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   المعتمد:سة مقياس الدرا -5

  مقياس اداة الدراسة :2جدول 
  ال أوافق  أوافق إلى حد ما  أوافق  الرأي

  3  2  1  الدرجة

تي قيمتها المتوسطات الحسابية ال باعتبار أن 1.5الوسط الحسابي االفتراضي يساوي  ) اعتبر4-2(الجدول رقم وبناء على 
ة تعبر عن درج 1.5طات الحسابية التي قيمتها تساوي والمتوس أوافق)( مرتفعةتعبر عن درجة الموافقة  1.5أقل من 

  ).ال أوافق( منخفضهتعبر عن درجة الموافقة  1.5الموافقة متوسطة والمتوسطات الحسابية التي قيمتها أكبر من 

واسطة بالبيانات األولية المتحصل عليها  استخدام لتحليلتم  ألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ا-6

كرو نباخ ألفا  ختبارا - : (النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي األتيةة، األدوات اإلحصائية االستبان
Cronbach's   Alpha- اختبار )T) في حالة عينة واحدة (T-Test (- دار البسيط).تحليل االنح 

الثبـات  عامالتم ) يبين 4-3 جدول ( : Alafa grobagدراسة: معامل ألف كرونباخ صدق أداة ال -6-1 

  .خنباكرو  ألفا طريقةالتعليم االلكتروني وجودة التعليم الجامعي باستخدام  لعباراتلالستبانة 

  نتائج معامل الفا كرونباخ : يبين3جدول رقم 

  معامل الثبات عدد الفقرات البند ت
  0.918 3  التحليل  1
 0.872 3  التصميم  2
 0.949 3  التطوير  3
 0.956 3  التنفيذ  4
  9.37 3  التقويم  5
  9.75 11  جودة التعليم الجامعي  6

  0.989 26 ــلـــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــ
 أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لجميــع المتغيــرات وتعتبــر قيمــة ألفــا )4-3( الجــدوليتضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي 

 جدًا في العرف اإلحصائي.   )، وهي قيمة ثبات عالية0.989(الكلي 
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  الدراسة:تائج تحليل البيانات الشخصية لعينة ن -4-2-2

  يوضح البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة :4جدول رقم 
  % النسبة  العدد  فئات المتغير  المتغير

  
  الجنس

  37.3  66  ذكر
  62.7  111  أنثى

  100  177  المجموع

  
  العمر

  

  64.4  114  سنة 30الى  20من 
  18.6  33  سنة 40الى  31من 
  14.7  26  سنة 50إلى  41من 
  2.3  4  سنة فأكثر 50

  100  177  المجموع

  
  الدرجة العلمية

  

  52.5  93  محاضر مساعد
  35.0  62  محاضر

  8.5  15  ـأستاذ مساعد
  2.8  5  أستاذ مشارك

  1.1  2  أستاذ
  100  177  المجموع

  
  الدرجة األكاديمية 

  75.1  133  ماجستير
  24.9  44  دكتوراه

  100  177  المجموع

  
  التخصص

  29.9  53  علوم تطبيقيه
  70.1  124  علوم إنسانية

  100  177  المجموع
  100  177  اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــي

 نسبةالتدريس بعضو هيئة ) 66بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد الذكور في عينة الدراسة (التوزيع حسب الجنس: 
%)، وهذا 100وبنسبة ( )177%) من جملة عينة الدراسة التي تبلغ (62.2) بنسبة (111)، وعدد اإلناث (%37.3(

ر عدد فكان اكب  30الى  20بالنسبة للعمر من سن  ، أماعينة الدراسة الجامعةيؤكد وجود المرأة إلى جانب الرجل في 
مية الدرجة العل األكبر في عينة الدراسة من كأن الدرجة العلميةاسة حسب توزيع عينة الدر  و%)، 64.4) بنسبة( 144(

ان من حملة الماجستير ك  الدرجة االكاديميةتوزيع عينة الدراسة حسب  ) ـأما52.5( إذا بلغت نسبتهم محاضر مساعد
 .راسةمن أفراد عينة الد%) 24.5) ونسبتهم (44%) يلى ذلك حملة دكتوراه البالغ عددهم (75.1) وبالنسبة (133عددهم( 

%) وهي أعلى نسبة، بينما بلغت 70.1بلغت (التدريس وفقا للتخصص علوم إنسانية  هيئةأعضاء نسبة العينة من أما 
  .من عينة الدراسة هي نسبة معقولةو  ،وفقا للتخصص علوم تطبيقية ) من العينة29.9%(
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  للدراسة:المستقل  T للمتغير واختبار الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  -6-2

مج التعليم (العام) ألبعاد المتغير المستقل (د Tونتائج اختبار  الحسابي واالنحراف المعياري : الوسط5الجدول 

  الجامعي)االلكتروني) ومتوسط المتغير التابع العام (جودة التعليم 

  الفقرات
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

احصاء 
  االختبار

الداللة 
  ةالمحسوب

اتجاه أفراد 
  العينة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التحليل

  منخفض  0.000  22. 088  0.624  1.96

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التصميم 

 منخفض  0.000  33.999  0.733  1.87

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  ى العبارات التطويرالدراسة عل

 منخفض  0.000  34.690  0.684  1.78

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التنفيذ

 منخفض  0.000  36.984  0.659  1.83

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
  الدراسة على العبارات التقويم

 منخفض  0.000  33.531  0.679  1.71

غير التابع جودة المتوسط العام للمت
  التعليم الجامعي

 منخفض  0.000  40.918  0.680  2.09

بداللة معنوية محسوبة  )- 22.088( للُبعد التحليلالعام  نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار السابقمن خالل الجدول 
ت مفردات عينة وحيث أن المتوسط العام إلجابا )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(

، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.96(الدراسة 
بداللة معنوية محسوبة  )-33.999العام( قيمة إحصائي االختبارالعام  ٌبعد التصميمفي هذا المجال، أما بتحليل المتعلقة 

وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  )،0.05( المعتمد في الدراسة عنويةوهي أقل من مستوى الم )0.000(
، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.87(الدراسة 

 أن قيمة إحصائي االختبار التطويرُبعد أما  .المتعلقة بتحليل في هذا المجال لدى أعضاء هيأة التدريس بجامعة الزاوية
وحيث أن  )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )34.690(العام 

، وهذا يدل على أن غير )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.78(المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة 
أما بنسبة   .التدريس بجامعة الزاوية هيئةراسة على العبارات المتعلقة بتطوير في هذا المجال لدى أعضاء موافقة عينة الد

 وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )36.984(العام  أن قيمة إحصائي االختبار التنفيذ لُبعد
المتوسط  من أكبروهو  )1.83(جابات مفردات عينة الدراسة وحيث أن المتوسط العام إل )،0.05( المعتمد في الدراسة

، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتنفيذ في هذا المجال لدى أعضاء )1.5المفترض (
بداللة معنوية محسوبة  )33.531(العام  أن قيمة إحصائي االختبار لُبعد التقويمأما بالنسبة  .التدريس بجامعة الزاوية هيئة
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وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  )،0.05( المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(
، وهذا يدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات )1.5المتوسط المفترض ( من أكبروهو  )1.71(الدراسة 

أن قيمة  أما بنسبة لمتوسط المتغير التابع .التدريس بجامعة الزاوية هيئةلدى أعضاء  المتعلقة بتقويم في هذا المجال
 المعتمد في الدراسة وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000(بداللة معنوية محسوبة  )40.918(العام  إحصائي االختبار

، وهذا )1.5المتوسط المفترض ( من برأكوهو  )2.09(وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  )،0.05(
التدريس بجامعة  هيئةيدل على أن غير موافقة عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتنفيذ في هذا المجال لدى أعضاء 

   .الزاوية

 اختبار الفرضيات: -7

غيرات لمتل رتباط واألثراالالبسيط الختبار  الخطي نحدارالالغرض صحة فرضيات الدراسة فقد تم استخدام نموذج تحليل  
  : يأتي كما الفرضية الرئيسيةالمستقلة في المتغير التابع وكانت 

-التحليــل(التعلــيم االلكترونيدمــج داللــة إحصــائية بــين أبعــاد  أثــر ذو(هنــاك  الرئيســية:الفرضــية إختبــار -7-1

  وجودة التعليم الجامعي) التقويم-التنفيذ-التطوير-التصميم

 أنها:ها في صورة احصائية بحيث فقد تم اعادة صياغت
-نفيــذالت-التطــوير-التصــميم التحليــل( التعلــيم االلكترونــيداللــة إحصــائية بــين أبعــاد  يوجــد أثــر ذو ال 0Hالفرضــية العــدم 

 . جودة التعليم الجامعي) و التقويم
 -نفيـذالت-التطـوير-لتصـميما التحليـل( التعلـيم االلكترونـيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين أبعـاد  :1Hفرضية البديل 

  . وجودة التعليم الجامعي) التقويم
  عيالجاموجودة التعليم  االلكتروني أبعاد التعليمتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :6جدول 

 المتغير المستقل
معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

معامل 
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 5.891  0.943 0.89 +0.943  اد التعليم االلكترونيأبع
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية            

 (كمتغير تابع) جودة التعليم الجامعي في (كمتغير مستقل)   مجال التعليم االلكتروني أثر) دراسة 4- 6يوضح الجدول (
) بداللة إحصائية 5.891) المحسوبة والتي بلغت ( Tل أن قيمة ( حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المدونة بالجدو 

)، بذلك نرفض فرض العدم 0.05وقيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  0.000 )0: 10 =βH  ونقبل

)الفرض البديل  )0: 11 ≠βH  جودة التعليم (كمتغير مستقل) للتعليم االلكترونيدمج  وجود تأثير معنوي"على أساس

وعليه توجد عالقة +) 0.943وتساوي (بنسبة قويه  موجبة  Rوحيث أن إشارة معامل االرتباط " (كمتغير تابع) الجامعي 
، والعكس صحيح " جودة التعليم الجامعي ارتفعت قيم "" التعليم االلكتروني دمجأبعاد أي أنه كلما ارتفعت قيم  طرديا

% من التغير 89يفسر )   التعليم االلكترونيدمج ابعاد أن التغير في المتغير المستقل ( 2Rوتبين قيمة معامل التحديد 
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), وهذا يعني أن التغير 0.943تساوي (  B), كما أن قيمة معامل االنحدار جودة التعليم االلكترونيفي المتغير التابع (
جودة التعليم ( ) يؤدي إلى التغير في المتغير التابعأبعاد التعليم االلكترونيبمقدار وحدة واحدة في قيم المتغير المستقل (

  ).0.943) بمقدار(الجامعي

  االولى:لفرعية الفرضية اختبار ا -7-1-1

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التحليلتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :7جدول 

المتغير 

 المستقل

معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 لةالدال 

 0.000 1.758  0.924 0.85 +0.924  ُبعد التحليل
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

حيــث  ابع)تــ(كمتغيــر  جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)   ُبعــد التحليــل أثــر ) دراســة  4-7 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 5.891ة والتـــي بلغـــت () المحســـوب Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــأثير معنــوي"علــى أســاس  جــودة التعلــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل) ٌبعــد التحليــل وجــود ت

  ).(كمتغير تابع

  لثانية:لفرعية االفرضية اختبار ا -7-1-2

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التصميمتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :8جدول 

المتغير 

 المستقل

معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.000 8.643  0.905 0.81 +0.905  ُبعد التصميم

  )0.05(مستوى معنوية دال إحصائيًا عند   

حيــث  ابع)(كمتغيــر تــ جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)   ُبعــد التصــميم أثــر) دراســة  4-8 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 8.643) المحســـوبة والتـــي بلغـــت ( Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05ن مســـتوى المعنويـــة وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــ 0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  جــودة التعلــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل)  لُبعــد التصــميم وجــود تــأثير معنــوي"علــى أســاس 

 ).(كمتغير تابع
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  الثالثة: الفرعيةالفرضية -7-1-3

  جودة التعليم الجامعيو  ُبعد التحليلتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :9جدول 

المتغير 
 المستقل

معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

معامل 
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 8.001  0.907 0.82 +0.907  ُبعد التطوير
  ) 0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية (  

حيــث  ابع)(كمتغيــر تــ جــودة التعلــيم الجــامعي فــي ر مســتقل) (كمتغيــ  ُبعــد التطــوير أثــر) دراســة  4-9 يوضــح الجــدول (
ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي المدونـــة بالجـــدول أن قيمـــة (  ـــة إحصـــائية 8.001) المحســـوبة والتـــي بلغـــت ( Tأظهـــرت نت ) بدالل

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل) لُبعــد التطــوير وجــود تــأثير معنــوي"أســاس علــى  جــودة التعل

  ).(كمتغير تابع

  الفرعية الرابعة:الفرضية  -7-1-4

  وجودة التعليم الجامعي ُبعد التنفيذتحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :10جدول 

 المتغير المستقل
معامل 
  Rاالرتباط 

معامل 
 2Rالتحديد 

عامل م
 B االنحدار 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 5.994  0.932 0.86 +0.932  ُبعد التنفيذ
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

ــد التنفيــذ أثــر) دراســة   4-10يوضــح الجــدول ( ــ(كمتغيــر  جــودة التعلــيم الجــامعي فــي (كمتغيــر مســتقل)  ُبع حيــث  ابع)ت
ـــة بالجـــدول أن قيمـــة ( أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإل ـــي بلغـــت ( Tحصـــائي المدون ) بداللـــة إحصـــائية 5.994) المحســـوبة والت

)، بـــذلك نـــرفض فـــرض العـــدم 0.05وقيمـــة مســـتوى الداللـــة أصـــغر مـــن مســـتوى المعنويـــة  0.000 )0: 10 =βH  ونقبـــل

)الفــرض البــديل  )0: 11 ≠βH  ــأثير معنــوي"علــى أســاس ــذ وجــود ت ــد التنفي ــيم الجــامعي (كمتغيــر مســتقل)  لُبع  جــودة التعل

  ).كمتغير تابع(

  الخامسة: الفرعيةالفرضية -7-1-5

  وجودة التعليم الجامعي التقويمُبعد تحليل االنحدار الخطي الختبار العالقة بين  :11جدول 

 المتغير المستقل
معامل 

  Rاالرتباط 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 B االنحدار 

  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.000 9.202  0.910 0.82 +0.910  ُبعد التقويم
  )0.05(دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 
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حيث  متغير تابع)(ك جودة التعليم الجامعي في (كمتغير مستقل)  ُبعد التقويم أثر) دراسة  4-11 يوضح الجدول (
ئية ) بداللة إحصا8.001) المحسوبة والتي بلغت ( Tأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المدونة بالجدول أن قيمة ( 

)، بذلك نرفض فرض العدم 0.05وقيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  0.000 )0: 10 =βH  ونقبل

)الفرض البديل  )0: 11 ≠βH  جودة التعليم الجامعي (كمتغير مستقل)  لُبعد التقويم وجود تأثير معنوي"على أساس 

  ).(كمتغير تابع

  االستنتاجات:

  الجامعي). وجودة التعليم االلكتروني،التعليم  (دمجري الدراسة متغي إحصائية بينداللة عالقة أثر وارتباط ذو وجود  - 1
كان  ويم)التق التنفيذ، التطوير، التصميم،التعليم االلكتروني (التحليل،  دمج بينت الدراسة أن مستوى تطبيق أبعاد - 2

ظر نة من وجهة منخفض وهذا يدل على تدني مستوى الجامعة بتحليل وتحديد االحتياجات التقنية والمصادر التعليمي
 بالجامعة.اعضاء هيئة التدريس 

اهدًة من ج الجامعة تحاولالرغم من ان  الزاوية علىداخل جامعة  االلكتروني التعليملدمج  التحتية توفر البنية عدم - 3
 .االستفادة من التعليم االلكتروني داخل البيئة الجامعية

  تروني.االلكللتعليم  مستقلة للجامعةعدم وجود منصة الكترونية  - 4
 .ني للجامعةعدم وجود فريق عمل خاص للنظام االلكترو  - 5

  :التوصيات

نيـــة المعامـــل االلكترو  االفتراضـــية، (المعامـــلحيـــث  االلكترونـــي مـــن المحفـــزة للتعلـــيمتطـــوير البنيـــة التحتيـــة العمـــل علـــى  - 1
  دائم.بشكل  باألنترنتوتوفير اجهزة حديثة موصولة 

 لة للتنفيذ. العمل على وضع استراتيجيات واضحة قاب - 2
االلكترونــي، وتــدريب اعضــاء هيئــة التــدريس علــى تصــميم منصــة خاصــة ومســتقلة للجامعــة تعنــى بــالتعليم العمــل علــى  - 3

التقليديـــة الـــى الكترونيـــة ضـــمن هـــذه  المحاضـــرات رقميـــة وية الـــى م المنصـــة وتحويـــل المقـــررات المســـتندكيفيـــة اســـتخدا
  للجامعة.المنصة المصممة خصيصًا 

  المستمر.قيح وتعديل كل مراحل التعليم االلكتروني والقدرة على التحديث العمل على تن - 4
والمعنيــــة بــــالتعليم يعنــــي بكــــل البــــرامج التــــي تقــــدم  االلكترونيــــة و لألنظمــــةتكليــــف فريــــق جــــودة خــــاص   العمــــل علــــى  -5

  االلكتروني.

  الخاتمة:

ن  التعليم االلكتروني وابعاده ومراحله من حاولت الدراسة  في جانبها النظري بشكل مختصر التطرق الى مفاهيم عامة ع
خالل التجارب والدراسات واالدبيات السابقة  وايضا  مفاهيم عن الجودة وجودة التعليم الجامعي  وحاولنا االحاطة بأهم 

وتنفيذه مقترح إلمكانية دمج التعليم االلكتروني وفق مراحل انشاءه الدراسة معايير ومتطلبات الجودة الجامعية فلقد قدمت 
وتقويمه   ومحاولة مطابقته لمعايير الجودة الجامعية حسب االدبيات والدراسات والتجارب السابقة في الدول االخرى  حيث  
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تشريعات  من حيث  ال دمج التعليم االلكتروني في العملية التعليمية الزال طور التجربة والتدريب  ولم ُتسن له قوانين  و
السياسية واالقتصادية  وآليات معايير جودته   خصوصًا والبالد تعاني أزمات  من  الناحية  آليات عمله وال متابعته 

التي اثرت على العملية التعليمية بشكل مباشر حيث توقفت الدراسة  19-والصحية ,ولعل أخرها جائحة كورونا كوفيد
وهي أهمها دمج التعليم االلكتروني في  وانقطع التواصل المباشر مع الطالب   فكان لزامًا البحث عن خيارات بديلة

من نتائج وتوصيات هذه إلمكانية دمج التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي  االستفادة وباإلمكانمؤسساتنا 
  الليبية  .
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