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 لص  امل

وبيان أمهية استخدامو يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا,  ,البحث إىل دراسة التعليم اإللكًتوين ىذا يهدف
وتنظيم البيئة اإللكًتونية, لتشخيصها وربديد احتياجاهتا التنظيمية والتقنية باعبامعات الليبية, وربديد معايَت 

ينبغي أن ترعى عند استخدام ىذا النوع من التعليم. ولتحقيق أىداف البحث مت استخدام  اليتاعبودة 
هج الوصفي التحليلي, وذلك عن طريق صبع اؼبعلومات  والبيانات وتصنيفها وتنظيمها وربليلها, للتوصل اؼبن

إىل استنتاجات تسهم يف فهم الواقع التنظيمي والتقٍت للبيئة اإللكًتونية يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا, 
 وتطويرىا للرقي جبودهتا.

بليبيا حباجة إىل العمل بكل جدية وتبٍت فلسفة النهوض ويؤكد الباحث أن مؤسساتنا اعبامعية 
بالعملية التعليمية من صبيع جوانبها, واؼبراىنة على التعليم اإللكًتوين بكافة صوره وأشكالو وتطبيقاتو, من 

 أجل هتيئة اؼبعرفة لطالب اؼبستقبل, بعيًدا عن التقليدية واعبمود.
لتعليم العايل هتتم بالبيئة اإللكًتونية, ومدى معايَت ضمان اعبودة دبختلف أنظمة ا كلوأن  

اعتمادىا على اعبانب التقٍت والتكنولوجي, وأن العمل على توفَت بيئة تقنية ذات تنظيم تقٍت مناسب يعد 
من أوىل اػبطوات لتنظيم البيئة اإللكًتونية دبؤسسات التعليم العايل بليبيا. ومت ربديد أىم االحتياجات 

ة للبيئة اإللكًتونية وذبهيزاهتا دبؤسسات التعليم العايل بليبيا أمهها: )اؼبكونات اؼبادية للبنية التنظيمية والتقني
األساسية, وتشمل أجهزة اغباسوب, والربؾبيات, وبرامج التشغيل_ شبكات اإلنًتنت, وخوادم الشبكة, 

 ين.واؼبعامل, وخطوط االتصال_ إعداد اللوائح واألنظمة اػباصة بالتعليم اإللكًتو 
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يئة إلكًتونية متكاملة من وخرج البحث دبجموعة من التوصيات أمهها: )العمل على توفَت ب
أنًتنت, برؾبيات_ إنشاء إدارة متخصصة يف التعليم اإللكًتوين للعمل على تطبيقو ومتابعتو_  ,حواسيب

مستوى مؤسسات التعليم نشر الوعي دبفهوم التعليم اإللكًتوين وثقافتو وأمهيتو, وكيفية االستفادة منو على 
العايل_ وضع خطة تعليمية شاملة برؤية معاصرة إلدخال التعليم اإللكًتوين, لتحسُت جودة اؼبخرجات 

 التعليمية.
  , مؤسسات التعليم العايل بليبيا.اعبودة بيئة اإللكًتونية,ال : الكلمات املفتاحية

Organizing electronic environment to develop higher education 

institutions quality Libya 

Abstract 

This study aims to know the importance of using electronic environment in 

Higher Education  in Libya. Also, to identify the needs of electronic 

environment in Libyan Universities. In addition, to determine the criteria of 

its quality. To achieve the above aims, the descriptive, analytical 

circumstances are used through collecting data then analyzing them in order 

to get valuable results. The researchers confirm that Libyan Universities need 

a hard work to build and develop the educational process. Moreover, the 

electronic education must be used in learning new generation far away from 

using  the traditional ways. All criteria of quality in different Higher 

Education System cares wit electronic environment and its importance with 

technical and modern sides such as (Computers, Internet, Software, 

Laboratories, Network Servers, Communication Lines, Prepare specific 

system for electronic education). 

         There are some recommendations for this study, firstly , to provide a 

completely electronic environment for example (Computers, Internet, 

Software, create a management specialized in electronic environment and 

how to be useful in Higher Education. Secondly,   Make an inclusive 

educational plan with a contemporary vision to use electronic education and 

to improve the output of educational process. 
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 املقدمة
الثورة اؼبعلوماتية  :يتميز عصرنا اغبايل بالتقدم التقٍت اؽبائل يف ؾباالت متعددة, ومن أبرز ما شهده العصر

زادت اغباجة إىل تبادل اػبربات فوالتكنولوجية اؼبتمثلة يف تقنية اؼبعلومات, اليت جعلت من العامل قرية صغَتة 
وحاجة الطالب لبيئات غنية متعددة اؼبصادر للبحث والتطوير الذايت, فبدأت مشروعات  ,مع اآلخرين

متسارعة موظفة تقنيات اؼبعلومات واالتصاالت لتحقيق  التعلم والتدريب اإللكًتوين يف الظهور بوتَتة
أىدافها, وذلك ؼبزاياه اؼبتعددة اليت مل تعد زبفى على أحد, إضافة إىل إسهامو يف حل الكثَت من 

 اؼبشكالت اليت يواجهها التعليم, السيما التعليم اعبامعي.
اليت تشتمل على  ,التعليمية وأصبحت بعض الدول تزود البيئة اإللكًتونية يف كلياهتا بالتقنيات

برامج مصممة خصيًصا لسد االحتياجات الفعلية للعمل الًتبوي هبا, وسبكن كل من الطالب وأعضاء ىيئة 
 التدريس من استخدامها تبعا لتنظيم علمي ؿبدد. 

يكية يف وقد عقد أول مؤسبر عاؼبي ؽبذا النوع من التعليم يف مدينة )دنفر( بوالية )كولورادو( األمر        
, وكان من التعلم يف أمريكا ويف دول عديدة م, وأُتبع بقمٍة للمسؤولُت عن ىذا1998شهر أغسطس سنة 

أىم توصيات القمة واؼبؤسبر أن التعليم اإللكًتوين جبميع وسائلو سيكون ضرورة إلكساب اؼبتعلمُت اؼبهارات 
ة من قبل, وىو حل واعد يليب حاجات وسيفتح آفاقا جديدة للمتعلمُت مل تكن متاح ,الالزمة للمستقبل

 (.47, 2012تالميذ اؼبستقبل.)العساف, و شاكر, 
ويعتمد التعليم اإللكًتوين على تنظيم بيئة إلكًتونية تقنية تتوافر هبا الربامج اؼبتخصصة لكل من الطلبة      

وأعضاء ىيئة التدريس؛ ليتمكنوا من االطالع على اؼبعلومات يف الزمن الذي يريدونو من أي مكان, كما 
 (.214, 2016ديكنهم التواصل مع اعبامعة إلكًتونًيا) برايس, 

معايَت ضمان اعبودة دبختلف أنظمة التعليم العايل هتتم بالبيئة اإللكًتونية, ومدى توفر اعبانب  كلإن        
التقٍت والتكنولوجي, كما أن بعض الدراسات الًتبوية اؼبتضمنة اؼبمارسات العميقة واؼبهنية ألعضاء ىيئة 
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اذباىات ؿبددة لعضو ىيئة التدريس, التدريس يف القرن اغبادي والعشرين تتطلب توفر مهارات ومعارف و 
ة التقنية, واستخدام منها: استخدام أساليب االتصال الفعالة للتواصل مع الطالب, والبيئة التعليمي

 (.43,م2007النبوي, ) , والبحث البناءدف تعزيز العمل اعبماعي والتعاون؛ هبالتكنولوجيا
 مشكلة البحث

وين واؼبزايا اليت يوفرىا, والنتائج األولية اليت أثبتت قباحو يف الدول لرغم من أمهية التعليم اإللكًت على ا    
زال يف بداياتو جبامعتنا الليبية, ويسَت ببطء, وىي ؾبرد ذبارب فردية مااليت تبنتو, إال أن استخدامو 

وتطبيقات ؿبتشمة يف بعض اعبامعات بل يف بعض كلياهتا, وقد يرجع ذلك إىل مدى اقتناع وربمس 
رات اعبامعية احمللية وأعضاء ىيئة التدريس اعبامعي والطلبة ؽبذا النوع من التعليم, باإلضافة إىل عدم اإلدا

توفر الوسائل الالزمة لذلك من طرف اإلدارات اؼبختصة, وقد يعود ذلك إىل بعض اؼبعوقات اإلدارية 
 ة اغبديثة يف التعليم اعبامعي. يف توظيف التقنيات العلمي دون الشروعواؼبادية, وخاصة الفكرية اليت حالت 

إن استخدام ىذه التقنية يف اعبامعات الليبية يستلزم توفَت بيئة إلكًتونية ذات تنظيم تقٍت مناسب       
تسد االحتياجات الفعلية للمستفيدين؛ لالرتقاء جبودة اػبدمات اليت تقدم ؽبم, وتسهم يف سد احتياجات 

, كما تربط بُت اعبامعات سواء ؿبلياً أو دولياً إلكًتونياً فبا يسهم يف ومو التعليم عن بعد والتعليم اإللكًتوين
البحث العلمي, وتبادل اػبدمات وتوفَت اؼبعلومات يف وقت قصَت, ويتطلب ذلك إعادة تنظيم ىيكلة 
مؤسسات التعليم العايل, وإحداث ربوالت جدرية يف اإلجراءات اإلدارية, وأنظمة القبول, والدراسة 

 (.11, 2003)ؿبجوب,  متحاناتواال
إن االىتمام بتطوير مؤسسات العليم العايل بليبيا بات ضرورة حتمية, وحاجة ماسة, ؼبا يشهده عصرنا     

اغبايل من تطورات علمية وتكنولوجية يف ؾباالت العلم اؼبختلفة, إذ إن واقع التعليم العايل ال يقتصر على 
اغبقيقية فقط, حيث أظهرت الوسائط التكنولوجية اؼبتعددة تطبيقاً  البيئة الصفية أو اؼبختربات العلمية

جديدًا للتعلم وُيسمى التعليم عرب اإلنًتنت, وأصبح من دواعي ىذا التطوير أن تلتزم اؼبؤسسات التعليمية 
 (.56, 2012 ,)اغبافظ بذلك, يف صبيع براؾبها التعليمية اليت تنوي تقدديها إىل الطلبة



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

642 

 

معايَت ضمان اعبودة دبختلف أنظمة التعليم العايل هتتم بالبيئة التعليمية, ومدى توفر  كلوقبد أن         
خيصص معيارًا لتأمُت بيئة تعليمية  -مثالً -اعبانب التقٍت والتكنولوجي, فنظام ضمان اعبودة يف بريطانيا 

ؾبيد, الزيات, ) تكنولوجية كذلك ىيئة التقومي يف اليابان اىتمت بتوفَت بيئة تعليمية تقنية  ,تقنية مناسبة
 (.101, ص92, ص 2008
وعليو, فإن استخدام التقنية التكنولوجية يف اعبامعات الليبية يستلزم توفَت بيئة إلكًتونية ذات تنظيم       

تقٍت مناسب, تسد االحتياجات الفعلية للمستفيدين, لالرتقاء جبودة اػبدمات اليت تقدم ؽبم, لذلك رأى 
م بدراسة حول التعليم اإللكًتوين, وأمهية استخدامو يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا, وأمهية الباحثان القيا

تنظيم البيئة اإللكًتونية, لتشخيصها وربديد احتياجاهتا التنظيمية والتقنية باعبامعات الليبية, وعرض أىم 
  معايَت اعبودة اليت ينبغي أن تراعى عند استخدام ىذا النوع من التعليم.

 أهداف البحث
 ديكن ربديد أىداف البحث اغبايل يف النقاط اآلتية: 

 التعريف بالتعليم اإللكًتوين وأمهية استخدامو, للتحسُت من جودة التعليم العايل بليبيا.  -1
 التعريف بالبيئة اإللكًتونية, وربديد أىم مكوناهتا التقنية )التجهيزية والتنظيمية(.  -2
 والتقنية للبيئة اإللكًتونية وذبهيزاهتا دبؤسسات التعليم العايل بليبيا. ربديد االحتياجات التنظيمية -3
  .ربديد معايَت اعبودة يف التعليم اإللكًتوين -4

 أمهية البحث
تظهر أمهية البحث يف كونو يهدف إىل تشخيص الواقع التنظيمي والتقٍت للبيئة اإللكًتونية 

ا التنظيمية والتقنية التجهيزية, وعرض ضوابط ومعايَت دبؤسسات التعليم العايل بليبيا, وربديد احتياجاهت
 اعبودة يف التعليم اإللكًتوين.

 وبذلك فهو يفيد كالً من:
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وزارة الًتبية والتعليم, واعبامعات بليبيا اليت تسعى إىل إصالح وتطوير التعليم العايل والرقي   -1
 جبودتو.

على  تطوير التعليم اإللكًتوين, حيث إن اإلدارات اؼبختلفة دبؤسسات التعليم العايل القائمة  -2
 .مية والتقنية للبيئة اإللكًتونيةىذا البحث حيدد االحتياجات التنظي

أعضاء ىيئة التدريس يف توظيف البيئات اإللكًتونية؛ لزيادة االرتباط بُت اعبوانب العملية  -3
 للمقررات باعبوانب النظرية.

 طلبة الدراسات العليا, وطلبة اعبامعات. -4

 لحات البحثمصط
 :يعرف إجرائيًا يف ىذا البحث بأنو: تنسيق وترتيب وربديد احتياجات استخدام البيئة  التنظيم

 اإللكًتونية يف مؤسسات التعليم العايل.
 (.221, 2009 ,إبراىيم) : وتعٍت: اعبزء الذي ديارس فيو األفراد ـبتلف األنشطةالبيئة 

ا: احمليط التكنولوجي التقٍت الًتبوي الذي يُوجد بو عضو ىيئة وتعرف إجرائيًا يف ىذا البحث بأهن         
 التدريس والطالب اعبامعي. 

 النقل الرقمي للمحتوى باستخدام اغباسب اآليل عن طريق برؾبيات ـبتلفة ومتنوعة. اإللكرتونية :
 (.67, 2008)العديلي, 

 بأهنا: التجهيزات اؼبادية من أجهزة اغباسب  (82ىـ, 1427: يعرفها )اغبريب البيئة اإللكرتونية
وملحقاهتا والربؾبيات التعليمية والبنية التحتية من اتصاالت وشبكات وسبديدات كهربائية, وبرامج 

 تنظيمية وتنسيقية, وإدارية تساعد على استخدام التعليم اإللكًتوين. 
ة اغباسب وملحقاهتا اؼبتنوعة والربؾبيات تعرف إجرائيًا يف ىذا البحث بأهنا: التجهيزات اؼبادية من أجهز 

 .التعليمية والبنية التحتية من اتصاالت وشبكات الالزمة الستخدام التعليم اإللكًتوين
 مرحلة من مراحل التعليم تلي اؼبرحلة الثانوية, وتعد قمة ىرم اؼبراحل التعليمية.التعليم العايل : 
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 الدراسات السابقة
إىل استقصاء آراء العينة اؼبتمثلة يف مديري كلية األعمال بـ ( وىدفت Lewis,2000دراسة ) -

"ىارفرد" كبو التعليم اإللكًتوين وقدراتو على مواجهة ربديات القطاع التعليمي؛ للتوصل إىل 
اػبصائص اليت ديكن أن ربول النظرة اعبامدة التقليدية كبو التعليم اإللكًتوين وجعلو أكثر فاعلية 

علمُت, ومن بُت ما توصلت إليو الدراسة من نتائج ىو أن نسبة كبَتة من وإبداعًا يف نظر اؼبت
استخدام اإلنًتنت يف التعليم, وأنو سوف يدلل بعض التحديات اليت  -وبشدة  –العينة أيدت 

 تواجو التعليم التقليدي بالنظر إىل اؼبيزة اليت يقدمها التعليم اإللكًتوين للمتعلمُت.
فت إىل تقييم وإعادة تصميم طبيعة العمل يف التعليم اعبامعي م( ىد2005)عيادات,  دراسة -

نظرًا للتقدم التكنولوجي ومواصفات الطلبة اعبديدة, وأكدت على ضرورة استخدام أدوات 
وأساليب إلكًتونية واعتماد وماذج تعلم إلكًتوين يف التعليم, وذلك يتطلب تصميم وتنظيم بيئات 

ضاء ىيئة التدريس على كيفية القيام بدورىم يف بيئات تعليم تقنية مناسبة, وال بد من تدريب أع
 إلكًتونية وتطوير مهاراهتم يف االتصال واسًتاتيجيات التدريس اإللكًتونية.

م( وىدفت إىل معرفة متطلبات التعليم اإللكًتوين يف العملية التعليمية, 2007دراسة )اؼبوسى, -
وم على ربليل وتركيب نتائج عديدة من حيث استخدم الباحث اؼبنهج االستقصائي الذي يق

الدراسات السابقة دون اللجوء إىل الدراسات اؼبيدانية, وكان من أىم نتائجو : أمهية تدريب 
 اؼبعلم واؼبتعلم على التقنيات اغبديثة, ووجود معايَت جيب اتباعها عند تصميم اؼبناىج اإللكًتونية. 

مدى قدرة اؼبؤسسات التعليمية يف العراق ( وىدفها الوقوف على 2009دراسة )حسن, ضبود  -
على التحول من التعليم التقليدي إىل اإللكًتوين, وإبراز مربرات ودوافع اللجوء إىل التعليم 
اإللكًتوين بدياًل للتعليم التقليدي, وقام الباحث بعملية استطالعية وزيارات ميدانية لعدد ثالث  

أربعة ؿباور رئيسة: مدى انتشار اغباسبات,  كليات وثالث مدارس, تضمنت أسئلة االستطالع
ومدى اؼبعرفة لتطبيقات اإلنًتنت, ومدى اؼبعرفة دبفهوم التعليم اإللكًتوين, وتأثَتات عامل اللغة 
اإلقبليزية, ودلت نتائج الدراسة على وجود بوادر مشجعة تساعد على الدخول يف إقامة وموذج 
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تقومي وتقييم ىذه التجربة قبل اعتمادىا نظامًا تعليمياً مصغر ؼبشروع التعليم اإللكًتوين, ومن مث 
جديداً, وأوصت بالعمل على نشر الوعي بالتعليم اإللكًتوين وطرق تطبيقو, أو كيفية االستفادة 

 منو.
( وىدفت إىل بيان أمهية نظم اؼبعلومات وتقنية االتصاالت ودورىا 2009دراسة ) غنيم, ندا,  -

واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل النوعي والتطبيقي يف مصر,  يف دعم تطبيق معايَت اعبودة
وأكدت الدراسة على أمهية توفَت بيئة تقنية؛ لدعم العملية التعليمية, وسبكنها من ربقيق اعبودة 
ومتطلبات االعتماد األكادديي يف تنظيم تدريب كل من الطالب وأعضاء اؽبيئة التعليمية على 

ة يف العملية التعليمية دبؤسسات التعليم العايل, وأوصت الدراسة بضرورة استخدام البيئة التقني
التوعية بأمهية التكنولوجيات الرقمية يف اجملاالت التعليمية, وتصميم بيئات تقنية منظمة يف اؼبباين 
اعبامعية, والتدريب اؼبستمر ألعضاء ىيئة التدريس وتطوير أدائهم يف ؾبال استخدام البيئة التقنية  

 دعم للعملية التعليمية.ك
كأحد أنظمة التعليم   Blackboard م( اليت ىدفت إىل دراسة نظام2010)النجار دراسة -

اإللكًتوين وتأثَته يف ربسُت جودة التعليم اعبامعي, ومت دراسة اؼبوضوع دراسة وصفية ربليلية, 
ة باستخدام نظام وتوصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج مفادىا أن تدريس اؼبقررات الدراسي

Blackboard  اإللكًتوين يعمل على ربسُت جودة التعليم اعبامعي ويتيح لكل من اؼبتعلم
 واؼبعلم تنمية اعبوانب اؼبعرفية واؼبهارية.

م( وىدفت إىل التعريف بالتعليم اإللكًتوين وفبيزاتو لتحديث وتطوير 2012)أبو غزالة  دراسة -
لى اؼبنهج الوصفي, للوصول إىل أىدافها, وخرجت دبجموعة التعليم العايل يف ليبيا, واعتمدت ع

توصيات, من أمهها: ضرورة العمل على إدخال التعليم اإللكًتوين بوصفو أداة جديدة تسهم يف 
تطوير التعليم العايل يف ليبيا, والعمل على إعادة تأىيل الكوادر التدريسية يف التعليم العايل وفقاً 

وين, العمل على أن تتبٌت اعبامعات الليبية نظاماً إدارياً إلكًتونياً, على أن ؼبتطلبات التعليم اإللكًت 
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يسبقو العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكًتوين بُت أفراد اجملتمع عمومًا وبُت ؾبتمع الدارسُت 
 خصوصاً. 

( اليت ىدفت إىل التعرف على أكثر بيئات التعليم اإللكًتوين 2012)الدائم, نصار,  دراسة -
استخداما يف جامعة القدس اؼبفتوحة من قبل الطلبة وعالقتو دبستوى ودافعية اإلقباز يف ضوء 
بعض اؼبتغَتات, وقد اعتمدت الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي, واستخدمت االستبانة 

( طالبًا وطالبة, وتوصلت 345لتحقيق أىدافها, وطُبقت على عينة عشوائية مكونة من ) 
%( 57.03أن الوزن النسيب الستخدام بيئات التعلم اإللكًتوين لدى أفراد العينة )  الدراسة إىل:

 وجاء استخدام البوابة اإللكًتونية يف اؼبرتبة األوىل.
( وىدفت إىل ربديد قائمة باؼبعايَت الالزمة لتطبيق بيئة التعليم عرب 2014 )اغبافظ دراسة -

خالل ربليل األدبيات والدراسات السابقة اؼبناسبة اإلنًتنت دبؤسسات التعليم العايل, وذلك من 
ؽبذا الغرض, وقد توصل الباحث إىل ربديد قائمة معايَت مث يف ضوئها ربديد إمكانية مؤسسات 
التعليم العايل من توفَت فرص تطبيق بيئة تعلم عرب اإلنًتنت دبؤسساهتا, وقد مت ربديد شبانية معايَت 

اؼبؤشرات ربكمها, ويوصي الباحث باالعتماد على قائمة  ؽبذا الغرض ولكل منها ؾبموعة من
 اؼبعايَت اليت مت التوصل إليها من أجل ربقيق اعبودة يف التطبيق.

( اليت ىدفت إىل التعريف بأمهية التعليم اإللكًتوين, ومربرات التحول من 2018)الًتكي,  دراسة -
عليمية, وعرض خطوات ومتطلبات ىذا التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكًتوين يف اؼبؤسسات الت

التحول, واعتمد يف ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي, ويف ضوء ما خرج بو البحث من 
نتائج مت ربديد ؾبموعة من التوصيات, أمهها: نشر الوعي دبفهوم التعليم اإللكًتوين, وأمهية 

, والتأكيد على أمهية اتباع اػبطوات وجوده, وكيفية االستفادة منو يف مراحل التعليم اؼبختلفة
 واؼبراحل الفعالة, للتحول من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكًتوين.  
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 وميكن حتديد العناصر والنقاط املستفادة من الدراسات السابقة يف االيت:
 تناولت إن االستفادة كبَتة من كل ىذه الدراسات واألدبيات والبحوث واؼبواقع اإللكًتونية اليت -1

وأكدت على ضرورة التعليم اإللكًتوين واستخدامو يف مؤسسات التعليم العايل, موضوع 
استخدام أدوات وأساليب إلكًتونية واعتماد وماذج تعلم إلكًتوين, وربول النظرة اعبامدة 

)  , ودراسة(Lewis,2000)كدراسة   ,التقليدية كبو التعليم اإللكًتوين وجعلو أكثر فاعلية
  .م(2012)أبو غزالة  م( ودراسة2005, عيادات

)عيــــادات,  كــــذلك  ومــــن خــــالل ربليــــل نتــــائج بعــــض البحــــوث والدراســــات الســــابقة كدراســــة -2
الًتكـــي, ) ودراســـة ,(2009م(, ودراســـة )حســـن, ضبـــود 2007)اؼبوســـى,ودراســـة م(, 2005
الـــيت تســـرد خـــربات بعـــض الـــدول يف اســـتخدام التعلـــيم اإللكـــًتوين ومتطلباتـــو, ديكـــن (  2018

ربديد أىم االحتياجات التنظيمية والتقنية للبيئة التكنولوجية وذبهيزاهتا دبؤسسات التعليم العـايل 
 بليبيا. 

ؾبموعة من اؼبواصفات اليت تؤسس اؼبتطلبات اػباصة بأنظمة اعبودة يف كما مت استخالص  -3
اعبودة يف التعليم اإللكًتوين, كدراسة ) سات التعليم العايل اؼبختلفة, واؼبتكتلة يف معايَت مؤس

 (.2014ودراسة ) اغبافظ ,(2009غنيم, ندا, 
 منهج البحث

لتحقيق أىداف البحث مت استخدام اؼبنهج الوصفي التحليلي, الذي يهتم بوصف اعبوانب اؼبتنوعة     
للبيئات اإللكًتونية من اعبانب التنظيمي والتقٍت يف مؤسسات التعليم العايل, هبدف التوصل إىل عوامل 

وهبدف تطويرىا وربسُت  منطقية سبكن من وضع مقًتحات تنظيمية وتقنية للبيئة اإللكًتونية باعبامعات,
مستوى استخدامها, وذلك عن طريق صبع اؼبعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها وربليلها للتوصل إىل 
استنتاجات تسهم يف فهم الواقع التنظيمي والتقٍت للبيئة اإللكًتونية يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا, 

 وتطويرىا للرقي جبودتو. 
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 البحث:خطوات السري يف 
 االطالع على األدبيات والدراسات السابقة اليت تناولت البيئات اإللكًتونية. -أوالً 
 .الرجوع إىل اؼبؤلفات والوثائق اػباصة بالبيئات اإللكًتونية وتنظيماهتا التقنية, ومعايَت اعبودة -ثانياً 
 السَت يف خطوات البحث لإلجابة عن تساؤالتو وفق اآليت: -ثالثاً 
 التعليم اإللكًتوين وأمهية استخدامو يف مؤسسات التعليم العايل.التعريف ب (1
 البيئة اإللكًتونية وتصنيفاهتا, ومكوناهتا التقنية )التجهيزية والتنظيمية(. (2
 االحتياجات التنظيمية والتقنية للبيئة اإللكًتونية وذبهيزاهتا دبؤسسات التعليم العايل بليبيا. (3
  .وينمعايَت اعبودة يف التعليم اإللكًت  (4
 التعليم اإللكرتوين وأمهية استصدامه يف مؤسسات التعليم العايل: -أوالا 

تقوم فلسفة التعليم اإللكًتوين على فكرة أساسية ىي ربويل التعليم إىل تعلم, مث الًتكيز على اؼبتعلم       
يغة التقليدية, وىي والعملية التعليمية الذاتية, كما تستند ىذه الفلسفة إىل صيغة تعليمية أخرى غَت الص

التعلم الذايت والًتكيز على الطالب أواًل, وتعمل جاىدة لتصل إىل كل طالب مهما كانت ظروفو االجتماعية 
واالقتصادية, ومهما تكن مدة انقطاعو عن التعليم النظامي ومهما تكن اؼبسافة اعبغرافية بُت مكان إقامتو 

 (.200, 2004)السنبلة, . ومركز تعلمو
ويعرف التعليم اإللكًتوين بأنو التعليم الذي يهدف إىل إجياد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات اؼبعتمدة      

على تقنيات اغباسب اآليل والشبكة العاؼبية للمعلومات, وسبكن الطالب من الوصول إىل مصادر التعلم يف 
 ـ(.26ه, 1424) اغبامد,  .أي وقت ومن أي مكان

اإللكًتوين بأنو:" ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط كما يعرف التعليم      
اإللكًتونية يف ربقيق األىداف التعليمية, وتوصيل احملتوى التعليمي إىل اؼبتعلمُت دون اعتبار للحواجز 

زة االستقبال الزمانية واؼبكانية, وتتمثل ىذه الوسائط يف األجهزة اإللكًتونية اغبديثة مثل: الكمبيوتر وأجه
من األقمار الصناعية أو من خالل شبكات اغباسب اؼبتمثلة يف اإلنًتنت, وما أفرزتو من وسائط أخرى  

 (.65, 2006)اغبلفاوي,  .كاؼبواقع التعليمية واؼبكتبات اإللكًتونية
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خدم وباستقراء بعض التعريفات للتعلم اإللكًتوين يالحظ أهنا اتفقت على أنو التعلم الذي يست      
التقنيات اإللكًتونية والرقمية لتوفَت بيئة تعليمية إلكًتونية تفاعلية يستخدمها اؼبتعلم يف أي وقت, ومن أي 
مكان, ووفقًا لسرعتو يف التعلم, وتعمل ىذه البيئة على ربقيق األىداف التعليمية اؼبرجوة بكفاءة وفاعلية. 

 التعليم اإللكًتوين يف النقاط اآلتية: ديكن ربديد أمهية :أمهية التعليم اإللكرتوين اآلتية
إتاحة الفرصة ألكرب عدد فبكن من فئات اجملتمع للحصول على التعليم والتدريب, والتغلب على  .1

 عوائق الزمان واؼبكان, والظروف االجتماعية والقيود السياسية واؼبالية.
ة, ما حيفز الطالب على زيادة إمكانية االتصال بُت الطلبة فيما بينهم, وبُت الطلبة و اعبامع .2

 اؼبشاركة والتفاعل مع اؼبواضيع اؼبطروحة.
جيعل الطالب يتمتعون جبرأة أكرب يف التعبَت عن أفكارىم والبحث عن اغبقائق, فهو يتيح  .3

الفرصة كاملة عبميع الطالب؛ ألنو بإمكانو إرسال رأيو وصوتو من خالل أدوات االتصال اؼبتاحة 
 نقاش وغرف اغبوار.من بريد إلكًتوين وؾبالس ال

أتاح التعليم اإللكًتوين سهولة كبَتة يف الوصول إىل عضو ىيئة التدريس يف أسرع وقت, وحىت  .4
 خارج أوقات العمل الرظبية.

التعليم اإللكًتوين ومصادره يتيح إمكانية تطبيق اؼبصادر بطرق ـبتلفة وعديدة تسمح بالتحوير  .5
 وفقاً للطريقة األفضل بالنسبة للمتعلم.

 تعليم اإللكًتوين سبيز باؼبرونة, وزبطى صبيع اغبواجز اليت تنشأ نتيجة روتُت األنظمة التقليدية.ال .6
 ويسهل زبزين واسًتجاع اؼبعلومات. ,يوفر اؼبعلومة يف الوقت الذي يريده اؼبتعلم .7
كما أنو يساعد على تنمية التفكَت البصري وتنمية ميول إجيابية للطالب كبو العلوم وجيعل عملية  .8

 (.2009التعلم أكثر سهولة )حسن, ضبود 
ومن خالل ما ذكر من فوائد للتعليم اإللكًتوين, وأمهيتو الكبَتة يف تطوير العملية التعليمية برمتها, 
يرى الباحث أن التعليم اإللكًتوين حقيقة واقعة ال ربتاج إىل برىان, وأن التعليم التقليدي يف الوقت 

احملتوى التعليمي لألجيال ألنو وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري, الراىن مل يضف اعبديد على 
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فمؤسساتنا اعبامعية حباجة إىل العمل بكل جدية وتبٍت  ,لذلك ال ديكن أن نظل يف موقع اؼبتفرج
فلسفة النهوض بالعملية التعليمية من صبيع جوانبها )اؼبناىج الدراسية, اؽبيئات التدريسية, القيادات 

والتعليمية, الطالب...(, واؼبراىنة على التعليم اإللكًتوين بكافة صوره وأشكالو وتطبيقاتو, من  الًتبوية
 أجل هتيئة اؼبعرفة لطالب اؼبستقبل, بعيًدا عن التقليدية واعبمود.

كما أن التعليم بليبيا السيما التعليم العايل حيتاج لنقلة بالكم والنوع لطالب القرن الواحد 
إن مستوى التعليم متدًن جدًا مقارنة بالدول العاؼبية, لذا فإن التوجو إىل تطبيق والعشرين, حيث 

آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكًتوين ؽبا القدرة على ربسُت ودعم وبناء جيل 
 متميز ىو من أىم التحديات اليت جيب علينا العمل عليها.

  البيئة اإللكرتونية :ثانياا  
بيئة تعلم من خالل اغباسوب وبرامج اإلنًتنت تقوم بتوفَت ؾبموعة من األدوات لدعم ىي 

العملية التعليمية كالتقييم واالتصاالت, وربميل احملتوى, وتسليم أعمال الطالب وتقييم األقران, وإدارة 
اؼبدونات, ونظام اجملموعات الطالبية, والقيام باالستبانات واألدوات اإلحصائية. ومن أمثلتها الويكي, و 

( أن 143,م2005ويدكر )زيتون . (5ىـ, 1436)السليم,  اؼبوديل, والرزم التعليمية, وبالك بورد, وغَتىا
 البيئة اإللكًتونية تصنف إىل نوعُت مها :

البيئات الواقعية: وىي عبارة عن أماكن دراسة موجودة على أرض الواقع, تتكون من مكونات البيئة . 1
قاعات, ومعامل, ومكتبات, يتوفر فيها ذبهيزات خاصة بالتعليم اإللكًتوين من أجهزة حاسب التقليدية من 

 وبرؾبيات واتصاالت. ومن أمثلتها:
القاعة الدراسية: ويقصد هبا القاعة الدراسية العادية اؼبزودة باألجهزة والربؾبيات واالتصاالت  .أ 

 الالزمة الستخدام التعليم اإللكًتوين.
قصد بو أحد القاعات الدراسية الذي يتوفر فيها بيئة مثالية لتوظيف اغباسوب معمل اغباسب: وي .ب 

واإلنًتنت يف التعليم, من خالل توفر عدد كاف من أجهزة اغباسب اآليل وملحقاتو وشبكة 
 اتصاالت جيدة يف مكان واحد.
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قاهتا القاعة الذكية: ىي عبارة عن معمل يتوفر فيو عدد من أجهزة اغباسب بعدد الطالب وملح .ج 
( لألستاذ متصلة مع بعضها من خالل شبكة ؿبلية, فبا ديكن عضو ىيئة Serverوجهاز)

التدريس من التواصل مع طالبو, ومن التحكم فيما يشاىدوا على شاشات أجهزهتم, ويالحظ 
 بأنو خيتلف عن معمل اغباسب بإمكانية إدارتو إلكًتونًيا. 

اكي من حيث مكوناهتا ووظائفها بيئة التعليم الفيزيقية البيئات االفًتاضية: وىي البيئات اليت رب. 2
وتكون يف  الوقت نفسو بسيطة من حيث إمكانية استخدامها  وسهولة الدخول  ,اؼبادية التقليدية

إليها, وتوجد ىذه البيئات على مواقع معينة على الشبكة العاؼبية للمعلومات.  ومن أمثلة البيئات 
 وين ما يلي: االفًتاضية للتعليم اإللكًت 

يلتقي من خالؽبا الطلبة  ,: ىي عبارة عن غرفة إلكًتونية يف جهاز اغباسبالقاعة االفًتاضية .أ 
وعضو ىيئة التدريس عن طريق اإلنًتنت ويف أوقات متزامنة أو غَت متزامنة للعمل على 

 : إىل نوعُت تقدمي الدروس وإقباز اؼبشاريع. وينقسم الفصل االفًتاضي
ية اؼبتزامنة : وىي القاعة اليت يلتقي فيها الطالب مع عضو ىيئة القاعة االفًتاض -

التدريس يف الوقت نفسو عن طريق اإلنًتنت, فبا يتيح للطالب مناقشة زمالئو 
ومعلمو, ويتعاون مع زمالءه وينجز التكليفات اؼبوكلة إليو, ويتلقى التغذية الراجعة 

ي اؼبتزامن اللوح األبيض الفورية من معلمو. ومن أىم أدوات الفصل االفًتاض
  .التشاركي

القاعة االفًتاضية غَت اؼبتزامنة: وىي القاعة اليت يدخل إليها الطالب دون وجود  -
عضو ىيئة التدريس يف الوقت نفسو, فهو يدخل إىل الصفحة الرئيسية للصف 
االفًتاضي ويتنقل عرب ؿبتويتها كما يريد, و يقرأ بعض اؼبقررات, وحيصل على 
التكليفات, مث يقوم بدراستها والتدرب عليها وتطبيقها, وإرساؽبا إىل معلمو عن 

  .طريق الربيد اإللكًتوين
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اؼبعمل االفًتاضي: و يقصد  بو معمل حياكي اؼبعمل التقليدي من خالل توفر أدوات   .ب 
 ووسائل يتمكن الطالب من ربريكها باستخدام الفارة  وإجراء التجارب عليها يف واقع يشبو

 (. 147 ,2003الواقع التقليدي )ىاشم,  

 مكونات البيئة اإللكرتونية

 تتكون بيئات التعلم اإللكًتونية من اآليت: 

أنظمة بيئات التعلم اإللكًتونية: قد يكون نظام اإلدارة اإللكًتونية اؼبستخدم ؾبانًيا أو ذباريًا,  .1
مبٍت على أساس اؼبصدر اؼبفتوح, كما يعد أي نظام إلدارة التعلم قابل لإلضافة أو ترقية لألدوات 

ظر إىل األدوات كنظام اؼبوجودة بداخلو دبا يتناسب مع طبيعة اؼبتعلمُت والنظام واؼبقرر, وديكن الن
متكامل كما ىو اغبال يف نظم إدارة احملتوى, وتنقسم أنظمة بيئات التعلم اإللكًتوين إىل أربعة 

 ىي: 
 (:Learning Management Systems) LMSنظم إدارة التعلم:  .أ 

تركز نظم إدارة التعلم على متابعة وإدارة التعليم بعيدًا عن احملتوى, فهي يف الغالب منظومة 
تعلم إلكًتوين مت تصميمها هبدف دعم التعلم واعبزيئات اليت ؽبا عالقة دبتابعة العمليات 

 -التوصيل –اختبارات  -االتصاالت -اؼبتابعة -التسجيل) :LMSاإلدارية, وأىم أجزاء 
 اعبدولة(.

 :CMS( Content Management Systemsنظم إدارة احملتوى ) .ب 
سبكن عضو ىيئة التدريس من تأليف ؿبتوى تعليمي نظم إدارة احملتوى ىي ؾبموعة أدوات 

ؿبدد أو إرسال بيانات عرب الويب دون سابق معرفة بلغات الربؾبة اليت ربتاج إىل تدريب 
خاص, فمهام نظم إدارة احملتوى تأليف وإنشاء احملتوى وتوصيل البيانات عرب الويب للمتعلم 

(Meerts,2003 ,3). 
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  LCMS نظم إدارة ؿبتوى التعلم .ج 
(Learning Content Management Systems ) 

ىــي بيئــات تعليميــة ألكثــر مــن مــتعلم تتــيح ؼبطــوري نظــم الــتعلم اإللكــًتوين تصــميم وزبــزين وإدارة وتوصــيل 
 (.Hall ,2002 ,24احملتوى التعليمي اإللكًتوين للمتعلمُت )

 LAMS نظام إدارة أنشطة التعلم .د 
 Learning Activities Management Systems)        ) 

وىي من األنظمة اغبديثة يف إدارة وتوصيل أنشطة التعلم التعاوين عرب الويب, فهي تـوفر بيئـة بصـرية مناسـبة 
للتأليف والتواصل بُت عضو ىيئة التدريس واؼبتعلم, وديكن ؽبذه األنظمة أن تعمل بشكل منفصل أو مدمج 

 (.Moodle)  Page ,2010 يف أنظمة أخرى, مثل موديل
برؾبيــات التــأليف التفاعليــة: ىنــاك بعــض الربؾبيــات الــيت ديكــن اســتخدامها يف تصــميم البيئــات التعليميــة . 2

اإللكًتونيـــة, وىـــي تتميـــز بتصـــميم برؾبيـــات تعليميـــة تفاعليـــة, وكـــذلك ديكـــن عـــن طريقهـــا إنشـــاء اختبـــارات 
اســوب وىــذا مفيــد يف حــال شــرح وتعلــيم ؿبوسـبة تفاعليــة, وتصــميم االختبــارات اؼبتفاعلــة وتصــوير شاشـة اغب

(, وبرنـامج Excel(مثل تعلم برنامج اإلكسل )Wordالربؾبيات للطلبة, وتعلم برنامج معاجل النصوص )
 (.PowerPointمايكروسوفت البوربوينت )
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  بليبيا:ثالثاا_ االحتياجات التنظيمية والتقنية للبيئة اإللكرتونية وجتهيزاهتا مبؤسسات التعليم العايل
إن إدخــال التعلــيم اإللكــًتوين يف مؤسســاتنا اعبامعيــة عمليــة ربتــاج إىل زبطــيط جيــد, ويكــون ىــذا التخطــيط 
شــاماًل واســًتاتيجياً يأخــذ يف اعتبــاره صبيــع مكونــات اؼبنظومــة التعليميــة, فالعمــل علــى تــوفَت بيئــة تقنيــة ذات 

اإللكًتونية دبؤسسات التعليم العايل بليبيا, فالتوسع تنظيم تقٍت مناسب يعد من أوىل اػبطوات لتنظيم البيئة 
يف استخدام التعليم اإللكًتوين حيتاج إىل توفَت اؼبناخ األكادديي والبيئة التعليمية اؼبناسبة, وأساليب التدريس,  

ؤيـة كما أن اؼبشرفُت علـى التعلـيم العـايل بليبيـا حيتـاجون للمزيـد مـن اؼبعلومـات حـول مزايـاه وكيفيـة تطبيقـو بر 
اسًتاتيجية واضحة, مصحوبا خبطط واضحة ومتناسقة ومتكاملة وفق فلسفة وطنية واضحة اؼبنهج والغايات 
واألىداف, وتـوفَت اؽبياكـل والقاعديـة والبنيـة التحيـة مـن أجهـزة حاسـوب وشـبكات اتصـال, وإعـداد اؼبنـاىج 

لقانونيـــة, وتكـــوين وتـــدريب وتأىيـــل اإللكًتونيـــة, مثـــل الوحـــدات التعليميـــة واحملتـــوى التفـــاعلي, والتشـــريعات ا
 اؼبدرسُت والفنيُت.

باإلضــافة إىل نشــر الــوعي دبفهــوم التعلــيم اإللكــًتوين وثقافتــو لــدى كافــة األطــراف اعبامعيــة مــن إدارة        
وأساتذة وطالب, وغَتىا من الشروط العلمية اليت يتطلبها ىذا النوع من التعليم, حـىت تكـون االنطالقـة فيـو 

 رجاتو ذات جودة عالية. سليمة وـب
ومــن خــالل ربليــل األدب الًتبــوي, ومراجعــة بعــض البحــوث, والتقــارير العلميــة الــيت تســرد خــربات بعــض    

الــدول يف اســتخدام التعلــيم اإللكــًتوين ومتطلباتــو, ديكــن ربديــد أىــم االحتياجــات التنظيميــة والتقنيــة للبيئــة 
 يل بليبيا يف النقاط اآلتية:التكنولوجية وذبهيزاهتا دبؤسسات التعليم العا

.اؼبكونـــات اؼباديـــة للبنيـــة األساســـية,  تشـــمل أجهـــزة اغباســـب اآليل ألعضـــاء ىيئـــة التـــدريس والطلبـــة ويف 1
 القاعات, واؼبختربات واؼبعامل, والربؾبيات, وبرامج التشغيل.

 .شبكات اإلنًتنت, وخوادم الشبكة, واؼبعامل, وخطوط االتصال.2
 لكًتونية, باستخدام وماذج التصميم والتطوير التعليمي اؼبناسب..برؾبيات ومقررات إ3
 .منظومة إنشاء وإدارة احملتوى العلمي التفاعلي باألسلوب السريع, واحملتوى العلمي اإللكًتوين.4
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.إعداد اللوائح واألنظمة اػباصة بالتعليم اإللكًتوين, وتتضمن ىذه اللوائح النظام األساسـي إلدارة التعلـيم 5
 لكًتوين, والئحة الدراسة, واالختبارات, ولوائح الشؤون اؼبالية والتوظيف وغَتىا.اإل
.إعداد ميثاق الشرف األخالقي للتعليم اإللكًتوين, ويتطلب ذلك إعداد قواعد وآداب التعامل األخالقي 6

العالقــة بــالتعليم الــيت جيــب أن يلتــزم هبــا أعضــاء ىيئــة التــدريس والطــالب وغــَتىم مــن الكــوادر البشــرية ذات 
 اإللكًتوين, دبا يف ذلك آداب التعامل يف ؾبال الربؾبيات, ويف ؾبال خدمات اإلنًتنت وتطبيقاتو وغَتىا.

.ربديد معايَت اعبـودة, الـيت يـتم يف ضـوئها تقـومي كافـة مكونـات التعلـيم اإللكـًتوين؛ وذلـك لغـرض التعـرف 7
 إحداث التغيَت والتطوير اؼبطلوبُت يف ىذه اؼبكونات.على نقاط القوة والضعف يف ىذه اؼبكونات, ومن مث 

ويؤكــد الباحــث علــى أن تــوفَت احتياجــات البيئــة اإللكًتونيــة بكــل جوانبهــا مــن ذبهيــزات تقنيــة وتنظيميــة     
جبــودة مناســبة ديكــن أن يســهم بشــكل كبــَت يف االرتقــاء جبــودة اػبــدمات اؼبقدمــة للمســتفيدين, ويعــزز إدارة 

عات الليبية, كما يسـاعد مؤسسـات التعلـيم العـايل علـى تفعيـل تكنولوجيـا االتصـاالت بالبيئـة اؼبعرفة يف اعبام
الداخليــة واػبارجيــة, األمــر الــذي يســهم يف ومــو البحــث العلمــي وتبــادل اػبــربات وتــوفَت اؼبعلومــات يف وقــت 

 قصَت.
  رابعاا/ معايري اجلودة يف التعليم اإللكرتوين

وعة من اؼبواصفات اليت تؤسس اؼبتطلبات اػباصة بأنظمة اعبودة يف مؤسسـات معايَت اعبودة ىي ؾبم       
التعليم العايل اؼبختلفة, ومن الضروري وضعها يف بداية تطبيق منهجيـة جديـدة هبـدف قيـاس النتـائج النهائيـة 

ائهـا الفعلية على أساسها, وعند غياب تلك اؼبواصفات عـن اؼبؤسسـة التعليميـة فإنـو ال ديكـن اغبكـم علـى أد
 (.2003وإقبازىا سواء أكان ذلك أثناء مرحلة التطبيق أم بعدىا)إبراىيم, 

ومــن خــالل مراجعــة األدبيــات الــيت اىتمــت بــالتعليم اإللكــًتوين قبــد أن ىــذا اجملــال ينمــو ويتســع بشــكل      
لتعلــيم كبــَت جــداً, خاصــة يف مرحلــة التعلــيم اعبــامعي, ولضــمان قــوة ىــذه الــربامج التعليميــة اؼبعتمــدة علــى ا

اإللكـًتوين وعـدم تفككهـا حاولـت بعـض اؼبؤسسـات واؽبيئـات الًتبويـة وضـع معـايَت جـودة خاصـة هبـا, ومـن 
ىـذه اؼبؤسســات: مؤسسـة ســلون, حيـث وضــعت أربعـة مبــادئ أساسـية عبــودة التعلـيم اإللكــًتوين االفًتاضــي 

 ا الطلبة(.وىي: )فاعلية التعليم, الكلفة, الفاعلية, مستوى اإلقبال ورضا اؼبؤسسة ورض
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كمـــــا قـــــدمت مؤسســـــة التكنولوجيـــــة الًتبويـــــة معـــــايَت ربـــــدد الســـــمات األساســـــية للتـــــدريس اإللكـــــًتوين        
االفًتاضـــي, اعتمـــاداً علـــى تقـــارير معـــايَت جـــودة اؼبقـــررات اإللكًتونيـــة الـــذي أعـــده اجمللـــس الًتبـــوي للمنـــاطق 

يم التعلــيم, تقيــيم الطلبــة, اجملــال ( تتضــمن طبســة ؾبــاالت عبودهتــا وىــي: )احملتــوى, تصــمSREBاعبنوبيــة)
 (.Brennan&Shah&2007التقٍت, تقييم اؼبقرر وإدارتو(. )

ومن اؼبؤكد أن قباح أي نظام تعليمي وتدرييب يعتمد بشكل كبَت على مدى التزامو دبعايَت جـودة متفـق      
تطبيــق عــدة معــايَت  عليهــا, ولكــي يكــون التعلــيم اإللكــًتوين يف أي مؤسســة تعليميــة ناجحــا, كــان البــد مــن

(, ) 22, 2010هتـــدف إىل رفـــع جودتـــو, وااللتـــزام دبجموعـــة مـــن معـــايَت, الـــيت أمههـــا مـــا يلـــي) اغبامـــدي, 
 (: 56, 2009إظباعيل, 

تصميم اؼبنظومة اؼبتكاملة : يتم تقدمي برامج دراسية عن طريق التعلم اإللكًتوين دبا يتناسب  -الضابط األول
لــيم اعبــامعي, مــع األخــذ يف االعتبــار خصوصــيات ومتطلبــات ىــذا الــنمط غــَت واألســس اؼبتعــارف عليهــا للتع

التقليــــدي, حيــــث سبثــــل الــــربامج والــــدرجات اؼبطروحــــة عــــن طريــــق نظــــام الــــتعلم اإللكــــًتوين أحــــد اؼبكونــــات 
االسًتاتيجية لتحقيق أىداف اؼبؤسسة التعليمية, كما جيب أن تصمم وتطور أنظمة التعلم اإللكـًتوين حبيـث 

  تفعيل ىذه االسًتاتيجية. تسهم يف
اؼبعايَت األكادديية ومعايَت اعبودة يف مراحل تصميم الربامج واعتمادىا ومراجعتها: ينبغـي أن  -الضابط الثاين

تكون اؼبعايَت األكادديية للدرجات اؼبمنوحة لربامج التعلم اإللكًتوين مكافئـة للـدرجات الـيت سبنحهـا اؼبؤسسـة 
بالضوابط واؼبعايَت اؼبعتمدة يف البلد, وأن تتسم برامج التعلـيم اإللكـًتوين ومكوناهتـا  بالطرق اؼبعتادة, وملتزمة

بــالتوافق الواضــح مــا بــُت أىــداف التعلــيم مــن جهــة, وؿبتــوى اؼبــادة العلميــة وأومــاط ومعــايَت التقــومي مــن جهــة 
 أخرى.
عمليـات الفحـص واؼبراجعـة وإعـادة وأن زبضع برامج التعلم اإللكًتوين اؼبعتمـدة واؼبطبقـة يف اؼبؤسسـة ل       

االعتمـــــاد بشـــــكل دوري. و أن تظـــــل اؼبـــــواد العلميـــــة حديثـــــة وذات أمهيـــــة, وأن يـــــتم ربســـــُت اؼبـــــادة العلميـــــة 
 التدريس والتقييم بناًء على التغذية الراجعة. واسًتاتيجيات
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بــرامج التعلــيم اإللكــًتوين ضــبط اعبــودة واؼبعــايَت يف إدارة بــرامج الــتعلم اإللكــًتوين: تُقــدم  -الضــابط الثالــث 
باألســلوب الــذي حيقــق اؼبعــايَت األكاددييــة للدرجــة اؼبمنوحــة, وربــرص اؼبؤسســة التعليميــة علــى أن يــتم تقــدمي 
برامج التعليم اإللكًتوين بشرط أن يوفر للطالب فرصا عادلة ومعقولة للوصول إىل اؼبستويات اؼبطلوبة إلقباز 

اإللكــًتوين نشــاطًا ديارســو صبيـع اؼبشــاركُت يف النظــام, حبيــث تســتخدم متطلبـات التخــرج, حيــث ديثــل التعلـيم 
نتاجات التقومي واؼبراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر لتطوير كافة مكونات التعليم والتعلم باإلضـافة إىل 

 التقنيات اؼبستخدمة.
م التعلم الذايت, وسبكُت تطوير ودعم الطالب: تعطي اؼبؤسسة اىتماما واضحا لتطوير ودع -الضابط الرابع 

اؼبتعلمـــُت مـــن الـــتحكم يف ومـــوىم التعليمـــي, لـــذا جيـــب علـــى اؼبؤسســـة أن تضـــع أىـــدافا واقعيـــة وطرقًـــا عمليـــة 
لتحقيقهــا, ووســائل للتحقــق مــن بلــوو األىــداف, وتتأكــد اؼبؤسســة مــن فعاليــة اؼبعلومــات اؼبقدمــة للطــالب, 

ائل اؼبناسبة لتواصل الطالب, وتقدمي أعماؽبم دبا يتالءم وتقوم بتعديلها كلما اقتضى األمر ذلك, وربدد الوس
 مع األسلوب اؼبتبع.

تقييم الطالب: طرق التقومي اػبتامي ينبغي أن تكون جزءاً من التعليم اإللكًتوين, وتراعي  -الضابط اػبامس
اءات التقيـيم ظروف الدراسة هبذا النمط, وطبيعة التقييم اؼبطلوب, كما أنو علـى اؼبؤسسـة أن  تثبـت أن إجـر 

والتصــحيح وإعــالن الــدرجات ذبــرى بشــكل موثــوق ومــنظم, وأن ىــذه اإلجــراءات تلتــزم باؼبعــايَت األكاددييــة, 
وأن التقييم اػبتامي للربامج أو مكوناتـو يقـيس بشـكل مناسـب إقبـاز الطـالب للكفايـات اؼبوضـوعة للربنـامج 

 أو اؼبكون.
 نتائج البحث

يا حباجة إىل العمل بكل جدية وتبٍت فلسفة النهوض بالعملية التعليميـة _ أن مؤسسات التعليم العايل بليب1
من صبيع جوانبها )اؼبناىج الدراسية, اؽبيئات التدريسية, القيادات الًتبوية والتعليميـة, الطالـب...(, واؼبراىنـة 

تقبل, بعيـًدا عـن على التعليم اإللكًتوين بكافة صوره وأشكالو وتطبيقاتو, من أجل هتيئـة اؼبعرفـة لطـالب اؼبسـ
 التقليدية واعبمود.
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يف جامعاتنـا الليبيـة يسـتلزم تـوفَت بيئـة إلكًتونيـة ذات تنظـيم تقـٍت مناسـب التعليم اإللكـًتوين الستخدام  -2
تسد االحتياجات الفعلية للمستفيدين؛ لالرتقاء جبودة اػبدمات اليت تقدم ؽبـم, وتسـهم يف سـد احتياجـات 

 لكًتوين.التعليم عن بعد والتعليم اإل
أن توظيف اؼبستحدثات التكنولوجية ومنها يستلزم توفَت بيئة اإللكًتونية مناسبة لتحقيق ذلك سبكن من  -3

تطبيق التعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد واألنًتنـت, والفصـول اإللكًتونيـة, واؼبقـررات اإللكًتونيـة, واؼبكتبـة 
 امعات االفًتاضية.اإللكًتونية, والقنوات الفضائية التعليمية, واعب

أن من أىم احتياجات البيئة اإللكًتونية يف اعبامعات الليبية توفَت اؽبياكل والقاعدية والبنية التحية من   -4
أجهزة حاسوب وشبكات اتصال, وإعـداد اؼبنـاىج اإللكًتونيـة, مثـل الوحـدات التعليميـة واحملتـوى التفـاعلي, 

أىيـل اؼبدرسـُت والفنيـُت, باإلضـافة إىل نشـر الـوعي دبفهـوم التعلـيم والتشريعات القانونية, وتكوين وتدريب وت
 اإللكًتوين وثقافتو لدى كافة األطراف اعبامعية من إدارة وأساتذة وطالب.

أنو ولكي يكون التعليم اإللكًتوين مؤسستنا التعليمية ناجحا, كان البد من تطبيـق عـدة معـايَت هتـدف  -5
أكاددييــة ومعـــايَت القصــوى مــن تطبيـــق وذلــك بإخضــاعو جملموعـــة معــايَت  وربقيــق االســـتفادة إىل رفــع جودتــو

 وطرق تقييم الطالب. اعبودة يف مراحل تصميم الربامج واعتمادىا ومراجعتها
 التوصيات

 من خالل ما سبق يُوصي الباحث باآليت:
ــــو, وكيفيــــة االســــتفادة منــــو علــــى  (1 ــــو وأمهيت ــــيم اإللكــــًتوين وثقافت ــــوعي دبفهــــوم التعل مســــتوى نشــــر ال

 مؤسسات التعليم العايل.
إنشـاء إدارة متخصصـة يف التعلـيم اإللكـًتوين علـى اؼبسـتوى اؼبركـزي بـوزارة التعلـيم, وعلـى اؼبسـتوى  (2

 احمللي داخل اعبامعات للعمل على تطبيقو ومتابعتو.
 برؾبيات(. -إنًتنت –العمل على توفَت بيئة إلكًتونية متكاملة )حواسيب  (3
برؤيـة معاصـرة إلدخـال التعلـيم اإللكـًتوين, لتحسـُت جـودة اؼبخرجـات وضع خطـة تعليميـة شـاملة  (4

 دبستوى التعليم اعبامعي بليبيا. لالرتقاءالتعليمية للطلبة, وتوسيع قنوات االتصال اؼبعرفية 
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 تنفيذ دورات تدريبية يف استخدام اغباسوب وبرؾبياتو اؼبختلفة, واإلنًتنت للطالب واألساتذة. (5
ــا ســليًما, باســتخدام ومــاذج التصــميم إعــداد الربؾبيــات واؼب (6 قــررات اإللكًتونيــة اؼبناســبة إعــداداً علمًي

والتطــوير التعليمــي اؼبناســب؛ لكــي نضــمن أن تكــون ىــذه الربؾبيــات جيــدة اإلنتــاج, وتتــوافر فيهــا 
 معايَت اعبودة الشاملة, وتراعي احتياجات العملية التعليمية. 

 ستخدمة واؼبنهاج اؼبطروح, ومواكبتو للتطور اؼبستمر.التقييم اؼبستمر لفاعلية التكنولوجيا اؼب (7
 االستفادة من ذبارب الدول اؼبتقدمة يف ؾبال تصميم وتنفيذ وتوظيف البيئات اإللكًتونية. (8

 املراجع
(: استخدام تقنية اؼبعلومات واالتصاالت اغبديثة يف تدريب اؼبعلمُت 2009إبراىيم, عبد احملمود )

ث منشور يف كتيب اؼبؤسبر السنوي السادس عشر ؼبركز تطوير التعليم ودورىا الًتبوي اػبالق, حب
نوفمرب, مركز تطوير  16-15اعبامعي, التعليم اعبامعي العريب ودوره يف تطوير التعليم قبل اعبامعي, 

 التعليم اعبامعي, جامعة عُت مشس, صبهورية مصر العربية.
دوره يف تطوير التعليم العايل يف ليبيا, قسم م(:التعليم اإللكًتوين و 2012أبو غزالة, حسُت علي )

 اؼبكتبات واؼبعلومات, كلية اآلداب, جامعة بنغازي, ليبيا.   
م(: دور الشبكة العنكبوتية العاؼبية يف دعم وتنمية مهـارات التعلـيم التقـٍت لـدى 2006برايس, عباس )

ر واؼبعرض التقٍت السـعودي الرابـع أعضاء ىيئة التدريس: اؼبتطلبات ونظرة مستقبلية, حبث منشور باؼبؤسب
ــــدريب اؼبهــــٍت, 1427/ 15/11-11اؼبنعقــــد يف الفــــًتة مــــن  ىـــــ, اؼبؤسســــة العامــــة للتعلــــيم الفــــٍت والت

 الرياض.
(: كفايــات التعلــيم اإللكــًتوين ومــدى توفرىــا لــدى ىيئــة التــدريس بكليــة 2015الًتكــي, خالــد ؿبمــد )

 معة اؼبرقب, ليبيا.(, جا8الًتبية جامعة اؼبرقب, ؾبلة الًتبوي, ع)
م(: التحـــول مـــن التعلـــيم التقليـــدي إىل التعلـــيم اإللكـــًتوين, حبـــت مقـــدم 2018الًتكـــي, خالـــد ؿبمـــد )

جامعـة  -للمؤسبر العلمي الدويل السابع آفاق مستقبلية للًتبيـة والتعلـيم يف ظـل عـامل متغـَت كليـة اآلداب
 إبريل. 4-3الزيتونة األردنية, يف الفًتة من 
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ىــــ(:مطالب اســـتخدام التعلـــيم اإللكـــًتوين لتـــدريس الرياضـــيات باؼبرحلـــة الثانويـــة مـــن 1427ؿبمـــد )اغبـــريب, 
 وجهة نظر اؼبمارسُت واؼبختصُت", رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الًتبية, جامعة أم القرى.

 (: مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر اؼبعلومات, دار الفكر, عمان.2006اغبلفاوي, وليد )
م(: اؼبعامل األساسية لفكرة التحول من التعلـيم التقليـدي 2009حسن, رافع عباس و ضبود, وحسُت كرمي )

 (.91إىل التعليم اإللكًتوين, ؾبلة كلية اآلداب, جامعة اؼبستنصرية, ع)
(: ضوابط ومعايَت اعبودة يف التعليم اإللكًتوين, ؾبلة التعليم اإللكًتوين, 2010اغبامدي, خالد حسن )

 العدد اػبامس, مارس.
م(: معايَت اعبودة يف بيئة التعليم عرب اإلنًتنت ؼبؤسسات التعليم 2014اغبافظ, ؿبمود عبد السالم )

 .(15العايل, اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اعبامعي, اجمللد السابع, العدد)
لكًتوين وعالقتها بدافعية م(: استخدام بيئات التعليم اإل2012الدائم, خالد و نصار, عبد السالم )

اإلقباز لدى طلبة جامعة القدس اؼبفتوحة يف منطقة مشال غزة التعليمية, اجمللة الفلسطينية للتعليم اؼبفتوح, 
 اجمللد الثالث العدد السادس, كانون ثاين.

صوتية م(: التعليم اإللكًتوين, اؼبفهوم, القضايا, التطبيق, التقييم, الدار ال2005زيتون, حسن حسُت )
 للًتبية, الرياض.

(: استخدام اغباسوب واإلنًتنت يف ميادين الًتبية 2003سعادة, جودت أضبد و السرطاوي, عادل أضبد )
 والتعليم, األىلية للنشر والتوزيع, عمان.

(: الًتبية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن اغبادي 2004السنبل, عبد العزيز بن عبد هللا )
 ن, الرياض, دار اؼبريخ.والعشري

اؼبستودعات  -ه(: بيئات التعليم اإللكًتوين,  اغبوسبة السحابية1436السليم, غادة بنت مساعد )
 الرقمية, صبادي األول.

ه(: التعليم اإللكًتوين يف كلية االتصاالت  واؼبعلومات بالرياض" 1424العويد, ؿبمد و اغبامد, أضبد )
 لندوة التعليم, الرياض.دراسة حالة", ورقة عمل مقدمة 
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التحديات والعقبات واغبلول اؼبقًتحة, ؾبلة دراسات  -م(: التعليم اإللكًتوين2005عيادات, يوسف )
 , يوليو, صبهورية مصر العربية.3, العدد 11تربوية واجتماعية, كلية الًتبية, جامعة حلوان, اجمللد 

(: مدى وعي اؼبعلمُت دبفهوم التعلم 2012العساف, أمال عبد الفتاح و الصرايرة, خالد شاكر )
مارس, ؾبلة  1العدد  13اإللكًتوين وواقع استخدامهم إياه يف التدريس يف مديرية تربية عمان الثانية, اجمللد 

 العلوم الًتبوية والنفسية البحرين.
 الكتب. (: التعليم اإللكًتوين: من التطبيق إىل االحًتاف واعبودة. عامل2009الغريب, زاىر إظباعيل )

 القاىرة.
م(: أمهية نظم اؼبعلومات وتقنية االتصاالت ودورىا يف دعم تطبيق 2009غنيم, أضبد و ندا, أسامة )

معايَت اعبودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل النوعي والتطبيقي يف مصر, حبث منشور يف كتيب 
التعليم العايل النوعي يف مصر والعامل العريب اؼبؤسبر السنوي الدويل األول" االعتماد األكادديي ؼبؤسسات 

 أبريل, كلية الًتبية النوعية, جامعة اؼبنصورة, صبهورية مصر العربية. 9-8الواقع واؼبأمول", 
 (: التعليم اإللكًتوين عن بعد اؼبباشر واالفًتاضي, مكتبة لبنان, بَتوت.2004الكيالين, تيسَت )
لعمداء الكليات يف اعبامعات العربية, القاىرة, جامعة الدول  م(: الدور القيادي2003ؿبجوب, بسام )

 العربية, اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
( : متطلبات التعليم اإللكًتوين. حبث مقدم إىل مؤسبر التعليم 2007اؼبوسى, عبد هللا بن عبد العزيز: )

 مارس. 19-17اإللكًتوين...آفاق وربديات, الكويت 
م(: اعبودة يف التعليم_ دراسة تطبيقية, دار الصفاء للنشر والتوزيع, 2008لزيات, ؿبمد )ؾبيد, سوسن, ا

 عمان.
نظام التعليم  – Blackboardم(: ربسُت جودة التعليم باستخدام نظام 2010النجار, جواد كاظم )

 (.66اإللكًتوين, ؾبلة كلية الًتبية األساسية, العدد)
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م العايل اؼبعتمد على شبكة اؼبعلومات الدولية )اإلنًتنت( وإمكانية (:"التعلي2002ىاشم, خدجية حسُت )
اإلفادة منو لتطوير الدراسة بنظام االنتساب جبامعة اؼبلك عبد العزيز )دراسة مقارنة(",رسالة دكتوراه غَت 

 فرع جامعة اؼبلك عبد العزيز باؼبدينة اؼبنورة. -منشورة, كلية الًتبية
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