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Abstract 
This research aims to identify the reality of e-learning quality standards at 

the University of Mosul. The research problem revolves around two main 

questions, which are: Do the individuals surveyed have a clear perception 

of the quality of e-learning and its sub-dimensions? What is the role of e-

learning in improving the educational level? As hypotheses were formulated 

for the research, the most prominent of which was (there is no perception of 

the quality standards of e-learning among faculty members at the University 

of Mosul) representing the field of study at the University of Mosul. The 

research community included all faculty members in several colleges at the 

University of Mosul. The researchers adopted the descriptive analytical 

approach by Preparing a questionnaire form distributed to the research 

sample represented by faculty members in a number of the (475) faculties of 

the University of Mosul. 
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 المستخلص
وتدور مشكلة  االلكتروني في جامعة الموصلواقع معايير جودة التعليم  التعرف على إلىيهدف هذا البحث 

جودة التعليم إاللكتروني  ا هل لدى األفراد المبحوثين تصور واضح عنمالبحث حول تساؤلين رئيسين مفاده
تمت صياغة فرضيات للبحث  إذ ؟دور التعليم االلكتروني في تحسين المستوى التعليمي وما؟ ه الفرعيةأبعادو

معايير جودة التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس في تصور عن  وافرتيوالتي كانت ابرزها ) ال 
وتضمن مجتمع البحث  جميع أعضاء هيئة التدريس  ،جامعة الموصل ( تمثل ميدان الدراسة بجامعة الموصل

يان عداد استمارة استبالمنهج الوصفي التحليلي من خالل إفي عدد من كليات جامعة الموصل واعتمد الباحثان 
هيئة التدريس في عدد من كليات جامعة الموصل والبالغة  وزعت على عينة البحث المتمثلة بأعضاء

هم االستنتاجات التي تدور إلى أ( وفي ضوء النتائج الذي حصل عليها الباحثان توصل البحث 475عددها)
ن المعدل أم إاللكتروني، أبعاد جودة التعليت نتائج وصف وتشخيص أظهر ،حول التعليم االلكتروني من بينها

مما يعكس مستوى الفهم واالهتمام بهذه  ،جيدة وباالتجاه اإليجابي كانتالعام إلجابات األفراد عينة الدراسة 
جامعة الموصل طبيعة  إدارة إدراكضرورة فضاًل عن  الدراسة ) جامعة الموصل ( ميدانفي منظمة  بعاداأل

هيكل تأثيرات الهيكل التنظيمي للجامعة في تحقيق جودة التعليم إاللكتروني وكيفية االستفادة منه في تطوير 
جامعة الموصل بنظر االعتبار ضرورة تجديد الهيكل التنظيمي لها  إدارةن تأخذ أقدرات العملية التعليمية، و

همها إلى جملة توصيات أوفي ضوء االستنتاجات توصل الباحثان  وفق متطلبات جودة التعليم إاللكتروني.
حيث االهتمام بثالثة  جودة التعليم إاللكتروني وجودة التعليم العالي من أبعادالعمل على تعزيز االهتمام ب

تعزيز  خيراً أة متمثلة بالبيئة المالئمة للتعليم، واالهتمام بالطالب بكونه المنتج النهائي للتعليم، ومحاور رئيس
 ،العملية التعليمية أهدافاالهتمام بالمادة التعليمية من حيث حداثتها وطريقة ايصالها على النحو الذي يحقق 

العمــل علــى تطــوير البنيــة التحتيــة المحفــزة للتعلــيم إاللكتروني مــن حيــث )المعامــل االفتراضــية، فضاًل عن 
 جهزة حديثة موصولة باإلنترنت بشكل دائم.أر المعامــل إاللكترونيــة( وتوفي

 الكلمات الرئيسة
 جودة التعليم االلكتروني, التعليم االلكتروني
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 المقدمة 
ومن أبرز   ،واالتصاالت  ملحوظا في مجال تكنولوجيا المعلوماتمما ال شك فيه إن العالم اليوم يشهد تطورا 

هذه التطورات ما يعرف بمجال االتصاالت وثورة المعلومات ، ولعل التطورات التي شهدها العالم اليوم في مجال  
على غالبية المؤسسات التعليمية ، وأصبحت هذه المؤسسات مسؤولة أمام    التعليم إاللكتروني فرضت واقعا جديداً 

مستجدات  مع  والتعامل  المسؤولية  تحمل  على  قادرين  أفراد  وتخريج  كفاءتهم  ورفع  األفراد  تأهيل  عن  الجميع 
عديد من التحديات من التعليم يواجه ال  اجديد  باسلو أ  إاللكترونيفي تقدم المجتمع . يعد التعليم    والمساهمةالتكنولوجيا  

نفسي    وجانب،  ، يتعلق باألدوات والتقنيات المتوفرةاالستعداد التكنولوجي  جانب:  جانبانوالعوائق ، ولهذه التحديات  
ن تعارض طبيعة أمنذ مئات السنين فال غرابة  بمقاومة التغيير، إذ إن النظام التعليمي التقليدي ُيعمل به  يتعلق  

التغيير النظام. كما    الذي قد  العقل البشري  العاليطرأ على هذا  التعليم  تحوالت وتحديات عديدة نتيجة   ييواجه 
الدولي بشكل عام   المستوى  التي طرأت على  التحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجيا 

غيرات التي طرأت مواكبة هذه التحوالت والت  إلىوعلى المستوى العربي بشكل خاص األمر الذي يجعله بحاجة  
وبالرغم من النمو الكبير في التعليم والتدريب والزيادة  . على المجتمعات المعاصرة بهدف االستجابة لها ومواجهتها

فر فرص التعليم والتدريب ابشكل واضح من عدم تو   يعانين " التعليم العالي  أظة في إعداد التعليم العالي إال  الملحو 
االلتحاق بشكل مباشر   إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم دون الحاجة    إلى ن يتطلعون  لفئات متعددة من الناس والذي
لية أو االقتصادية أو االجتماعية ال تساعد على التفرغ  مظروف حياتهم الع  ألن  .بالمؤسسات التعليمية التقليدية

 اقامتهم. الدراسة وااللتحاق بمعاهد تعليمية بعيدة عن أماكن
 منهجية الدراسة( )ولالمحور ال 

    دراسةمشكلة ال -1

العالي كنتيجة م  التعليم إاللكتروني بشكل ملحوظ في العديد من مؤسسات التعلي  إدارة  أنظمةل  ايزداد استعم
للطلبة    نظام التعليم إاللكترونيفي التعليم مما يتيح    األنظمةللتوجهات العالمية الجديدة التي تؤكد على دمج هذه  

شيقة ومرنة تسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية وتجويدها ، وتجعلها تواكب ما يشهده ر و   التعلم بطريقة فاعلة 
من تقليدية   يعانيالعالم من ثورة للمعلومات واالتصاالت ، وفي ظل ذلك فمازال التعليم في الجامعات العراقية  

في عصر    واألستاذجاته وتفكير الطالب  التعليم والتعلم فيها والتي ال تتوافق مع متطلبات العصر واحتيا  إدارة  أنظمة
بتجويد التعليم العالي في العراق   ةمن توجيهات وزارة التعليم العالي والدراسة العلمي وانطالقاالتكنولوجيا والتطور ، 

العراقية الجامعات  التعليم إاللكتروني في  الوزارة بضرورة تطبيق نظام  التعليم   ،فقد أكدت  مما يسهم في تطوير 
وتحسينه ولمواكبة التطور الهائل في تقنية المعلومات واالتصاالت و توظيفهما لتقليص الفجوة بين الجامعات  العالي  

 في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :  دراسةوتتمثل مشكلة ال  العراقية والجامعات العالمية
 رعية؟ه الفأبعادهل لدى األفراد المبحوثين تصور واضح حول جودة التعليم إاللكتروني و  -1

 ؟ميدان البحثكليات جودة التعليم االلكتروني في  أبعادهل تتوافر  -2

 الكليات المبحوثة؟ في توافرها حيث من االلكتروني التعليم جودة أبعاد تتباين هل -3
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 البحث أهميةثانيًا: 

 البحث معرفيا وميدانيا وفق اآلتي:  أهميةيمكن تصنيف 
ه التي  أبعاد  إلىمفاهيمي للتعليم االلكتروني فضاًل عن االشارة    إطارعلى المستوى المعرفي: تتمثل في تقديم   -1

يرتكز عليها اذ يعد التعليم االلكتروني احد الموضوعات التي القت اهتمام المؤسسات التعليمية في اآلونة  
أ ويمكن  باألخيرة،  العربية  المكتبة  يرفد  وقد  للباحثين,  جديدة  معرفة  يضيف  التعليم   إطارن  حول  نظري 

الطوارئ  في ظل حاالت  السابقة    ،االلكتروني  الدراسات  تفيد  المهتمين وقد  الدراسة  هذه  في  ترجمت  التي 
 بالتعليم االلكتروني ونتائج تطبيقه عالميا.

  أداء   تحسين  في  العالي  التعليم  ومؤسسات   العراقية  الجامعات  الدراسة  هذه  نتائج  على المستوى الميداني: تفيد -2
  التعليم   أنماط  انتقاء  في  واالتجاهات  المادية  واإلمكانات  البشرية  الكوادر  وتطوير   اإللكتروني،  التعليم  نظام

  من   االستفادة  يمكن  كما  لوجه،   وجهاً   للتعلم  كبديل  اإللكتروني  للتعلم  للتوجه   المستقبلية  الخطط  ووضع  المتبعة
 كونه   من  أهميته  البحث  ويستمد  الجامعات،  في  اإللكتروني  التعليم  نظام  فاعلية  مدى  قياس  في  الدراسة  أداة 

  ظواهر   في  الدراسة   هذه  نتائج  من  االستفادة  ويمكن  كورونا،   فيروس  انتشار  وهي   واقعية   لظاهرة  معاصراً 
 . واألزمات كالحروب مشابهة

 البحث أهدافثالثًا: 
 :  اآلتية هدافتحقيق األ إلى يسعى هذا البحث

 نظري حول جودة التعليم إاللكتروني. إطارتقديم  -أ

 التعرف على واقع جودة التعليم إاللكتروني في عدد كليات من لجامعة الموصل.  -ب

 رابعًا: فرضيات البحث 
 الفرضيات االتية:  إلىاستند البحث 

 التعليم االلكتروني في كليات جامعة الموصل.  أبعادال تتوافر  -1

 الكليات المبحوثة. في توافرها حيث من االلكتروني التعليم جودة أبعاد تتباين ال -2
 خامسًا: حدود البحث

 الحدود المكانية: تنحصر حدود البحث المكانية في ميدان البحث المتمثل في عدد من كليات جامعة الموصل.  -1

 ( 5/2022/ 15) إلى( 15/9/2021الحدود الزمانية: تتمثل في المدة التي تم فيها البحث وهي من )  -2

   اإلحصائي التحليل أساليب: سادسا
االجتماعية   للعلوم  االحصائية  بالحزمة  الالزمة  اإلحصائية  التحليالت  إجراء  في  الباحثان  ستعانا

(S.P.S.S_V25 )، بـ المستخدمة اإلحصائية األساليب أهم وتتمثل : 
 الوصفية الساليب -1
 .البحث عينة األفراد إجابات توزيع الستعراض تستخدم: التكرارات -أ
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 .  لإلجابات الكلي المجموع من ما لمتغير اإلجابة نسبة لبيان تستخدم: المئوية النسب  -ب

 . ما متغير عن البحث عينة إجابات متوسط  لتحديد يستخدم: الحسابي الوسط -ت

 .  الحسابي وسطها عن البحث عينة إجابات تشتت لقياس يستخدم: المعياري  االنحراف -ث

رياضيًا   عنها   التعبير  يمكن  متغيراته،  تجاه  البحث  عينة  األفراد  مواقف  لتحديد  تستخدم:  االستجابة  نسبة -ج
(Akadiri,2013:17) 

 ۱۰۰*  المستخدم للمقياس الدرجات عدد/العينة إلجابات الحسابي الوسط=  االستجابة نسبة
   التحليلية الساليب -۲ 
  بين   النسبي  التجانس  قياس  ألغراض  ويستخدم  ،  النسبي  التشتت  مقياس  كذلك  يسمى  قد:  اإلختالف  معامل - أ

 إذ   متوسطاتها،  في  فوارق   لديها  ولكن  ،  نفسها  بالوحدات  المقاسة  المتغيرات  بين  والمقارنة  ،  البحث   متغيرات
 ،  تشتتا  أقل  تكون   أقل  اختالف  معامل  لديها   التي  والمجموعة  االختالف  معامل  أساس  على  المقارنة  تتم

 ( ,Al-Sumaida’i 2021:  189)  اآلتية الرياضية الصيغة وفق قياسه ويمكن
   ۱۰۰*  الحسابي الوسط/  المعياري  االنحراف - االختالف معامل

 . البحث استبانة فقرات ثبات من للتحقق يستخدم(:  Cronbach Alpha)  الفا کرونباخ اختبار-ب
  وعينته البحث مجتمع وصف: سابعاً  

  حجمها   بلغ  والتي  عدد من كليات جامعة الموصل  في  اعضاء هيئة التدريس  جميع   على  البحث  مجتمع  اشتمل
: المقابل  وفي  الجامعة،  في  أعضاء هيئة التدريس  جميع  على  اإللكترونية  االستبانة  توزيع  تم  ، إذأستاذ(    500)  

ويمكن وصف عينة البحث بالجدول    .  استالمها  يتم  لم(    25)    و  ،  الكترونية  استبانة(    475)    مقداره  ما  استالم
 اآلتي:

 الجنس 
 انثى  ذكر

 19 % 41 عدد  81 % 155 عدد 

 العمر
 فأكثر-56 46-55 36-45

 27.7 % 131 عدد  42.1 % 200 عدد  30.2 % 144 عدد 

التحصيل 
 سيالدرا

 ماجستير دكتوراه 

 29.6 % 141 عدد  70.4 % 334 عدد 

 اللقب العلمي 
 مدرس  أستاذ مساعد أستاذ

 16.9 % 80 عدد  56 % 266 عدد  27.1 % 129 عدد 

المنصب 
 الوظيفي 

 أعضاء هيئة التدريس رئيس قسم عميد 

 % عدد  % عدد  % عدد 

4 4 126 23.4 345 72.6 

مدة الخدمة  
 بالمنصب  

 فأكثر -( سنة5) ( سنة 4)-(3) فأقل -( سنة2)

 72.6 % 345 عدد  23.4 % 111 عدد  4 % 19 عدد 
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   البيانات جمع وأساليب البحث منهج: ثامناً 
الظواهر    مختلف  وتفسير  دراسة  في  المناسب  البحثي  المنهج  بوصفه  التحليلي(  )الوصفي  المنهج  الباحثان  انتهج
  بواقع   صلة   ذات  استنتاجات  بمجموعة  للخروج  وذلك  كمي،  بشكل  عنها  التعبير  عن   فضالً   والسلوكية،  األجتماعية

 : بـ والمتمثلة البحث، بيانات لجمع طرائق عدة الباحثان أتبع كما الحالي، المنظمة
  من   جنبيةواأل  العربية  المصادر  من  بالعديد  للبحث  النظري   الجانب  تغطية  في  االستعانة  تمت:  النظري   الجانب-۱

 البحث،  موضوع  تأولتن  التي  الكتب  عن  فضالً   علمية،  مجالت  في  منشورة  وبحوث   جامعية،  يحإطار و   رسائل
 (.Internet)  للمعلومات العالمية الشبكة من اإلفادة تمت كما

بعدها  باستمارة  االستعانة  تمت:  الميداني  الجانب-2  الميدانية  البيانات  جمع  في  الرئيسة  األداة   االستبانة 
 (Google Formsجوجل)  نماذج  وفق  الكترونيا  إعدادها  تم  إذ  الخماسي،  ليكرت  مقياس  على  للبحث،وباالعتماد

  متطلبات   لتالئم  تطويرها  تم  دراسة إذ  وفرتها  التي  بالمقاييس  االستعانة  خالل   من  االستبانة  فقرات  صياغة  وتمت
 :لمحتويات االستبانة وصف يأتي وفيما نتائجه، دقة وتعزز البحث،

 وصف لمحتويات االستبانة (:1)جدول 
المتغير 
 الرمز  المصدر ارقام الفقرات المتغيرات الفرعية الرئيس

معايير جودة  
التعليم 

 االلكتروني 

والمقرارات  المناهج  جودة 
 الدراسية 

۱-5 

(Hadullo,2018) 

(Naim, 

A.,et.al.,2019)   

X1-x5 

حديثة اتو  تعليمية  مواد  فر 
 ومستمرة التحديث 

6-۱۰ x6-x10 

اطراف  بين  النشط  التفاعل 
 العملية التعليمية

۱۱-۱5 X11-x15 

األ الجامعية كفاءة  طر 
 ة داريواإل

۱6-2۰ X16-x20 

 X21-x25 25-2۱ التحسين المستمر

 X26-x30 3۰-26 التحصيل الدراسي نتائج 

التعليم   إدارة برامج 
 االلكتروني 

3۱-35 X31-x35 

 X36-x40 4۰-36 التقويم والتقييم

 
 بعرض   الباحثان  قام  االستبانة  الستمارة  الظاهري   الصدق  من  التحقق  لغرض:  االستبانة  استمارة  اختبار -2

 ومالءمة  صحة   مدى  من  بالتأكد  قاموا  والذين  ة،دارياإل  العلوم  مجال   خبيرًا متخصصًا في  (2۰)  على  االستبانة
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وقام  .  البحث  عينة  األفراد  قبل  من  فقراتها  فهم  وسهولة  وضوح  مدى  وكذلك  البحث،  موضوع  لقياس  فقراتها
االستبانة   فقرات  على  المحكمين  الخبراء  السادة  قبل  من  والمؤشرة  الالزمة  التعديالت  بإجراء  ذلك  بعد  الباحثان

  ثبات  من  للتحقق  الفا(  كرونباخ  )معامل  الباحثان  استخدم   فقد  ذلك   عن   فضالً .  أوتعديل إضافة  حذف أو   من
فردا    ظهرت  إذ   البحث،  مجتمع  من   (35)   من  مكونة  ية أول  عينة   على   االستبانة  توزيع  بعد  وذلك  االستبانة،

المتغيرات الفرعية   مستوى   وعلى   البحث،  لمتغير  االجمالي  المستوى   على (  0.892الفا)  كرونباخ(  معامل  قيمة
( وتعد هذه القيم مقبولة  0.8926 ,0.892 ,0.892 ,0.8922 ,0.8922 ,0.892 ,0.892 ,0.8922ظهرت )
   (Naor et al., 2010, 199)(   0.60كبر من )كونها أ

 الفرعية من ابعاد جودت التعليم االلكتروني  : معامل ثبات لالبعاد(2)جدول 
المتغيرات  
 الرئيسة 

 الفرعية  بعادال
معامل الثبات لكل بعد 

 فرعي

معامل الثبات 
 للمتغير الرئيسي

التعليم  
 إاللكتروني

 0.8922 جودة المناهج

0.893 

ومستمرة  اتو  حديثة  تعليمية  مواد  فر 
 التحديث

0.892 

بين   النشط  العملية أالتفاعل  طراف 
 التعليمية 

0.892 

 0.8922 ةداريواإلكفاءة األطر الجامعية 
 0.8922 التحسين المستمر

 0.892 نتائج التحصيل الجامعي

 0.892 اإللكترونيبرامج التعليم  إدارة

 0.8926 التقويم والتقييم

 النظري  طارالمحور الثاني: اإل
 التعليم االلكتروني جودة 

 لتعليم إاللكتروني ا: مفهوم جودة أوالً 
فهو    إن التعليم إاللكتروني ليس تعليًما يتم تقديمه بشكل عشوائي مع التعليم العادي في مدرسة أو جامعة ، 
،  ات نظام جيد التخطيط. هو ليس خطة تعليمية وموقًعا إلكترونًيا يعتمد على الجهود الشخصية للمصممين أو الشرك

وال يمكنه االعتماد على التعليم من أجل التصميم األحادي ؛ يعتمد نجاح التعلم إاللكتروني على درجة التصميم 
ل  اتضمين كافة أشكال االتصال والتعلم باستعمو ق الغرض منه.  لتحقي  الجوانبالجيد لمكوناته والترابط بين مختلف  

كفاءة التعلم إاللكتروني ، يجب توفير وتطبيق معايير ومؤشرات دقيقة تتعلق بتصميمه  ولضمانالحاسب اآللي ، 
،  العكس  لعملية التعليمية ، بل علىطريقة معايير ومؤشرات الجودة ،فإنها لن تساعد كثيًرا في ا  إلى وإنتاجه. بالنظر  

تعد مشكلة إنشاء معايير جودة للتعليم إاللكتروني واعتمادها   (José, P. C. I.,et.al, 2021)قد تقلل من جودتها.   
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تفق  هذا النظام يتطلب معايير عالمية ت  ألنمن التحديات الحالية الصعبة التي تواجه التعليم إاللكتروني حاليا ،  
كد مدى تلبية احتياجات المجتمع وجعله متوافق مع التطورات والتغيرات المستقبلية، ؤ وي  ،عليها المؤسسات التعليمية

المستمر   للتقويم  النظام  هذا  بإخضاع  االستمرارية  ضرورة  مع  الحاجة  هذه  ويلبي  متسق   ,Naimفالتغير 

A.,et.al.,2019)) 
أصبحت الجودة وسيلة معقولة لتحسين جودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وأصبحت العادات دلياًل على  

معايير الجودة المتفق عليها والمعلنة ، ويمكن تعريف جودة التعليم على    إلىإن المؤسسات التعليمية قد وصلت  
قد تكون هناك إرشادات أو مواصفات بما    هاإنها عملية تنسيق وإضفاء الطابع الرسمي من خالل قواعد متفق علي

المعتمدة من قبل الوكاالت  المعايير بالمعايير الرسمية  في ذلك المنتجات والخدمات والعمليات ، وقد تم إرفاق 
، والمعايير شبه الرسمية المستمدة من الممارسة والمعتمدة من قبل مستخدم المجموعة    ISOالمتخصصة مثل  

(Al-Jimni,2014:3-5 )   
"الجودة"  أ   إلى(   ,Al-Halfawi  2011:108شار)أو  المواصفات    إلىشير  ين مصطلح  األدنى من  الحد 

المطلوب تحقيقها لتطوير نظام إلكتروني تعليمي ، ويعتبر هذا الحد األدنى هو أقل المواصفات الواجب توافرها 
في العملية التعليمية وتحديد المعايير   اً دور   ؤدي،ولكي ي  على جل االلتحاق بالمستوى األألدى النظام إاللكتروني من  

 ن يفعله النظام إاللكتروني أات المرغوبة متمثلة فيما هو يجب والمخرج
نظام التعليم   جوانبن جودة التعليم نظام شامل ومتكامل يشمل جميع  أ   (Al-Harthy,2014:30ويرى )

 تحسين المخرجات. إلىجات ، ويهدف المختلفة، بما في ذلك المدخالت والعمليات والمخر 
جودة التعليم هي بنود أو عبارات تصف أو تحكم عملية تصميم ن  أ  إلى(     Al-Najdi,2017شار. )أو 

ويتم تعريف هذه المعايير على إنها مجموعة من اإلجراءات   ,جودتها  لضمانمقررات التعلم إاللكتروني وإنتاجها  
النتائج التعليمية  تلبية لضمان والمبادئ المنصوص عليها التي يقوم عليها نظام التعلم إاللكتروني ، وهي مصممة  

 ها.أو تتجاوز  النهائية المتطلبات الفنية المطلوبة
 جودة التعليم إاللكتروني أهميةثإنيأ: 

  ضمان   لمعايير  تطبيقها  عند  فوائد   من  المؤسسة  تحققه  ن أ  يمكن  ما  خالل   من  التعليم  في  جودةال  أهمية  تظهر
 (Abdel Muti,2015:3)  : الفوائد هذه أهم ومن ، الجودة

 . ومحددة واضحة التعليمية للمؤسسة  عامة أهداف و  ورسالة  رؤية . 1 
 .  علمية  أسس على مبينة التعليمية للمؤسسات استراتيجية خطة . 2 
 التعليمية. للمؤسسة وشاملة ومحددة واضحة  هيكلة. 3 
 .  ومحددة متوفرة موظف ولكل دائرة لكل وظيفي وصف . 4 
 مالية.  أم ة إداري أم سواء كانت فنية العمل مجاالت لجميع محددة جودة معايير. 5 
 . الجودة معايير تحقيق أجل  من ومحددة واضحة  عملية  إجراءات. 6 
 شامل.  نوعي تدريب. 7 
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   . ورضاهم العاملين انتماء في ملحوظ ارتفاع. 8 
 

 جودة التعليم إاللكتروني أهداف: ثالثاً 
  هناك سلسلة من المتطلبات التي ال غنى عنها لتبني مفهوم الجودة وتطبيقه بشكل عملي في العملية التعليمية،

 (Al-Otaibi, 2019:233ي )أتومن هذه المتطلبات ما ي
 . جودة شامل إدارةإنشاء نظام  أهميةكبار القادة في المؤسسات التعليمية ب وإيمانالتزام  أهمية .1
 خلق مناخ عمل وثقافة تنظيمية للمؤسسات التعليمية. .2

ل  اضرورة التوحيد والتنسيق والتعاون بين اإلدارات ضمن الهيكل التنظيمي وبين اإلدارات في ظل استعم .3
 . الجودة الشاملةأساليب 

 الفعالة للموارد البشرية للمؤسسات التعليمية. دارةجهود اإل .4

 التعليم والتدريب المستمر لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية. .5

 . الجودة الشاملة  إدارةاعتماد أسلوب قيادي يتناسب مع أساليب  .6

 يشارك جميع الموظفين في الجهود المبذولة لتحسين األداء.  .7

 الجودة الشاملة.  دارة ام معلومات دقيق إلإنشاء نظ .8

 . إيجاد فريق تصميم وتطوير وتحسين جودة الخدمة .9

محددة   اأهدافالجودة الشاملة، فإن لدى المنظمة    دارةى إلولهو الطريقة األ  هدافن تحديد األأ  إلىبالنظر   .10
 يتعين تحقيقها.

 : فوائد جودة التعليم إاللكترونيرابعاً 
  ضمان ن تحققه المؤسسة من فوائد عند تطبيقها لمعايير  أ ودة في التعليم من خالل ما يمكن  الج  أهميةتظهر   

 ( Nashaat,2018:466)  الجودة ، ومن أهم هذه الفوائد :
 عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة .  أهداف. رؤية ورسالة و 1
 . خطة استراتيجية للمؤسسات التعليمية مبينة على أسس علمية .2
 . هيكلة واضحة ومحددة وشاملة للمؤسسة التعليمية .   3
 . وصف وظيفي لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة . 4
 مالية . والة دارياإلفنية ال. معايير جودة محددة لجميع مجاالت العمل 5
 من أجل تحقيق معايير الجودة .. إجراءات عملية واضحة ومحددة 6
 شامل   ي. تدريب نوع7
 .  ورضاهمالعاملين  انتماء. ارتفاع ملحوظ في 8 

 : خصائص الجودة في التعليم إاللكتروني خامساً 
 (Kazadri,2019:134)فر مجموعة خصائص ومواصفات أهمها اتتو 
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ل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والمعرفة المتنوعة بطريقة فعالة المتعلمين على ان يساعد استعمأيمكن  .  1
 منتجين ومبدعين.  هممناكتساب المعرفة والمهارات والتقنيات التي تجعل 

عن.  2 النظام    فضاًل  ،   إلىحاجة  واالقتصادية  الفنية  االجتماعية  االحتياجات  المواد    تلبية  أيًضا  يوفر  فإنه 
ة في العملية التعليمية. وتعني جودة النظام  عملالتعليمية والوسائل التعليمية والمعلمين وجميع البرامج المست

 . التوازن بين الكمية والنوعية. هدافتحقيق األ وضمانقدرته على تحقيق 
ة والفنية ، والسعي  داريهتمام بالنظم اإلقبول شروط الطالب أو المتعلمين ، يجب االستمرار في اال  فضاًل عن .  3

 لتقليل المعوقات وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، مما يساعد على تحسين جودة المخرجات.
الرسومات    أنواع. تقديم دورات على شكل محتوى رقمي في بيئة وسائط متعددة )نص مكتوب أو صوتي ، جميع  4

 الثابتة ، مقاطع الفيديو ، إلخ(.  الخطية ، الرسوم المتحركة ، الصور
باستمرار من خالل إجراء اختبارات    أنفسهمن يساعد برنامج التعلم إاللكتروني المتعلمين على تقييم  أ. يمكن  5

 مباشرة ومنحهم حرية اختيار قياس مستوى التعليم. 
 معايير الجودة في التعليم إاللكترونيسابعًا: 

تتغير معايير الجودة بحسب المجاالت التي تطبقها وأنظمة التقييم التي تراقبها ،ولكن تلتقي جميعها في   
النهائية مرورا   المخرجات  تهتم جميعها بجودة  التي تعتمد على مبادئ أساسية  المواصفات والمقاييس  كثير من 

إاللكتروني التعليم  في  والجودة  المخرجات  هذه  تكوين  اإل  بمختلف مراحل  هذا  تتعدى  باهتمامها   ،طارال  وذلك 
فضاًل عن القدرة على تجاوز   ،بمواصفات الخريجين ونتائج تحصيلهم الدراسي من خالل مختلف المراحل والعمليات

(.  Bates ,2010:98جميع المشاكل والمعوقات التي قد تعترض مسارهم تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العالج )
الجودة    ولاسنتن إاللكتروني  معايير  التعليم  المهتمة بفي  العلمية  والبحوث  األكاديمية  الدراسات  بعض  حسب 

 بالموضوع. 

عامًا،   20جودة التعليم إاللكتروني امتدت ألكثر من  أبعادن جهود الباحثين في مجال تحديد الباحثايالحظ 
الدراسية، توفر مواد تعليمية حديثة المقرارات  بـ)جودة المناهج    بعاد( هذه األJia frydenbery 2002إذ حدد )

المتمثلة بـ )كفاءة    بعاد( مع أضافة األk.barker,2007:115تفق معه )اة التحديث، التقويم والتقييم(، و ومستمر 
واإل الجامعية  و دارياألطر  الدراسي،  التحصيل  نتائج  أضاف    إدارةة،  فيما  إاللكتروني(،  التعليم   ,Bates)برامج 

2010( ذلك  في  معه  واتفق  التعليمية(،  العملية  أطراف  بين  النشط  )التفاعل  بعد   )Bushah,2011(  ،)Al-

Ethawi & Al-Samarrai:2011( ،)Salah El-Din, 2018( ،)Al-Allaf, 2018  فيما حددت دراسة ،)
(Edward.r.jones2022  معايير كأحد  المستمر(  )التحسين  بـ  تمثل  اضافيًا  بعدًا  التعليم  (  جودة  على  الحكم 

إاللكتروني. انطالقا من ذلك وبحسب ما يتوافق مع منظمة ميدان الدراسة التي يعد التعليم إاللكتروني فيها تحديا 
على اختيار أكثر من بعد لتقييم جودة التعليم إاللكتروني،  الباحثان  حد ما، األمر الذي حفز    إلىجديدًا ومنهجًا جديدًا  

الشمولية األ  ولتحقيق  اختيار  الباحث    بعادفي  المناهج    أبعادتحديد    إلىلجأ  )جودة  بـ  إاللكتروني  التعليم  جودة 
ة،  داري والمقرارات الدراسية، توفر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث، التقويم والتقييم، كفاءة األطر الجامعية واإل
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برامج التعليم إاللكتروني، التفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية، التحسين   إدارةنتائج التحصيل الدراسي،  
 المستمر(.

 
 : جودة المناهج والمقررات الدراسية  أول

ن تساعد الطالب أ ,إن جودة المناهج الدراسية يمكن  ن الطالب هم محور العملية ألتعليمية  أتعتمد على أساس  
وثهم وتكوين شخصيتهم الخاصة ودعم اتجاهاتهم أو تعديلها واختراع مهارات  في توجيه أنفسهم  بدراساتهم وبح

جديدة لتعزيز أو تحسين مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي أو أدائهم األكاديمي. وتعتمد عملية قياس جودة المناهج  
كيف مع المتغيرات  الدراسية في مستوى الدورة ومحتواها وأسلوبها وطريقتها ولديهم القدرة  على تمثيل الواقع والت

 (.Bushah,2011:8-9)التكنولوجية المعرفية 

تصميم مناهج ومقررات دراسية والتي تلبي المستوى األكاديمي والفني بشكل عاٍل    ،الجامعات  أهدافأهم  و 
الهدف   يتطلب هذا  إذ   ، المستفيدة  الفئات  ، و يرضي  بالجودة  إنتاج وتطوير هذه  تطبيق مقاييس خاصة  عملية 

أي خلل يصيب   المقررات الدراسية تمر في العديد من المراحل التي تشكل في مجموعها نظامًا متكامال ولدرجة أن
إحداث خلل في المراحل األخرى ، وتشمل اإلجراءات المتبعة في كل مرحلة    إلىمرحلة من هذه المراحل يؤدي  

من مراحل إنتاج وتطوير المقررات الدراسية كل ما يتعلق بإجراءات إعداد خطة المقرر أو المنهج ، وإجراءات  
التع المادة  العلمية ، إجراءات تحكيم  المادة  اللغوي ليمية ،إجراءات التصميم اإنشاء   ، لتعليمي ،إجراءات التحرير 

 (Al-Futimi, 2015:109 ).إجراءات الطباعة والتصميم الفني واإلخراج وإجراءات المراجعة والتطوير
 

 ثإنيأ: توافر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث  
االتصال والمعلومات    يساعد على    إلىأدى تطوير مجاالت  ، مما  التعليمية  المواد  كتابة  إمكانية  تعزيز 

وأصبح التعلم إاللكتروني مجااًل    .تخزينها ونقلها في الوسائط إاللكترونية مثل أجهزة الحاسوب واألقراص المدمجة
وقدرات المتعلمين بحيث يمكن للجميع التعلم   مهًما يمكنه تحسين مستوى التعليم من خالل االتصال باحتياجات

حسب قدراتهم ومواهبهم ورغباتهم. فضاًل عن الممارسة تأتي العديد من الدورات من جامعات ومؤسسات تعليمية ب
نه بسبب أالعديد من الدراسات  ثبتت  وأ،  (  Reham,2012:8)  .ذات خبرة وتجربة رائدة في مجال التعلم إاللكتروني

تكنولوجيا االتصال الحديثة في التعلم ، فقد تحسن مستوى تحصيل الطالب والميل العلمي وفهم المحتوى استعمال  
الكمبيوتر مدرًسا صبوًرا ، ويحث الطالب على التفكير   لعالقة مع المعلم بشكل كبير. يعداألكاديمي ، وكذلك ا

للعيوب تعريضه  دون  وفضولهم  طموحهم  وتنمية  خالق  ف,  بشكل  عنصر  التعلم  وأهم  أنظمة  إدخال  عملية  ي 
إاللكتروني في المؤسسات التعليمية هو عملية توفير المواد التعليمية الحديثة وإعداد الدورات األكاديمية إلكترونًيا، 
وهذه هي المعرفة العامة للمكتبات العربية وال تقتصر العملية على إعداد الدورات األكاديمية إلكترونًيا ، بل هي  

تبدأ في مرحلة تصميم الدورة ، ثم يتم إنتاجها بالوسائط المناسبة ، ثم يتم تقييم هذه الدورات للتأكد    عملية مستمرة
التحديث   إلىتحديث محتواها ، فكل محتوى يحتاج    إلىالتعليمية ، ومن ثم الحاجة    هدافمن فعاليتها في تحقيق األ

 (Salah El-Din, 2018:620-616واإلشراف الفعال.  )
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 تفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية  ثالثأ: ال
ة  ل العملية األكاديمية إحدى العناصر األساسية التي يتوقف عليها فشل نظام التعليم العالي بصورة عامتمث

التعليمية بصورة خاصة ، وانطالقا من هذا الدور الحيوي للعملية األكاديمية فإنه البد من وجود آليات والعملية 
ويمكن ,  (Bushah,2011:8-9)وإجراءات جودة نوعية لتنظيم عملية التعليم والمحافظة على فاعليتها ومصداقيتها

عضو  ,  تحقيق الجودة في العملية األكاديمية من زوايا متعددة أهمها : تفاعل الدارسين مع محتوى المادة العلمية
امة للمؤسسة التعليمية الجامعية ، الموارد المادية واإلمكانيات الع  دارةهيئة التدريس ودوره في العملية األكاديمية ، اإل

تكمن معايير جودة العملية   إذعدات واآلليات والمختبرات وغيرها.  ت والمآلية األكاديمية كاألبنية والمنشالالزمة للعم
   (،Al-Ethawi & Al-Samarrai:2011:16-18) األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في:

 ة في المؤسسات التعليمية بالتخطيط .داريمدى اهتمام القيادة اإل.1
 ين في المؤسسة التعليمية .داريمدى تكوين عالقات عمل فعالة بين المدير واإل .2

 المؤسسة التعليمية. إدارةة لفعالية داري.مدى ضمان السياسات واإلجراءات اإل3

 ين وتطويرهم مهنيا . داريأداء اإل فر اإلجراءات والسياسات المناسبة لتقويما.مدى تو 4

   .مدى تحسين مبادئ تكافؤ الفرص ،والعدالة والموضوعية في سياسة التوظيف الحالية .  5

 ة  داريالجامعية واإل  طرالرابعأ: كفاءة 
( في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة مهمة   الكفايات المهنية بالنسبة للمعلم ) األستاذ أهميةإن 

لم يعد دور المعلم مقتصرا على نقل المعرفة وتلقين الطلبة وشرح الدرس، بل أصبح هو المخطط والمنفذ والمقوم 
  للعملية التعليمية ، وهو المرشد والموجه لطالبه في المواقف التعليمية من خالل ما يوفر لهم من خبرات تعليمية

ة  . كل هذا ال يتأتى إال من خالل امتالكه كفايات متنوعة وكثير     (Bob,2014:109-110)  مربية ومؤثرة وفعالة
ن  االوقت وهدرا للطاقة ، فكيف إذا كال شيء وعمله حينئذ يعد مضيعة للجهد و   بدون الكفاءةفالمعلم    ،تتعلق بمهنته

، فهو الناقل لتراث   (Al-Otaibi, 2020:414مسؤوليته تصبح أكبر)هذا المعلم هو أستاذ التعليم الجامعي ، فإن  
وهو الذي يمد طالبه ويفيدهم ويعينهم على االتصال والتكيف مع محيطهم االجتماعي والمهني فيما بعد    ،األمة

، حيث   فهي ال تعني أكثر من اإلجازة في علم من العلوم  ،ومع تطور مهنة التعليم لم يعد يعول على الشهادة كثيرا
الشهادة   على  التركيز  من  االهتمام  المختلفة  إلى أنتقل  التعليمية  المواقف  في  األداء  على   .التركيز 

Bateel,2010:48-49) ) 
 خامسأ: التحسين المستمر 

،  مال األساسيات والركائز من القيممن خالل القدرة على االختيار واالنتقاء قصد تقديم الجديد ، وهذا دون إه
عملية البحث عن التميز تستدعي معرفة جوانب القوة  ، و تحسن عناصر العملية التعليميةكما يجب تبين مؤشرات  

جوانب الضعف    والضعف في كل عنصر من عناصر األداء الجامعي مع العمل على تعزيز عوامل القوة واستدراك
 (Nassima,2017:74)  ي مؤشرات لتطوير كل عنصر على حدةأتوتصحيحها ، وفيما ي
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التدريس من القضايا األساسية التي تواجه األستاذ الجامعي أثناء ي: تحس  أوال  التعليمية لعضو هيئة  ن العملية 
م والتطورات العلمية والتنظيمية ءما يتال، بج الجامعية والمقررات الدراسية التدريس القدرة على تطوير المناه

بالجامعة خصوصا، إذ يشارك األستاذ في تطوير عناصر االلتقاء الحاصلة في كل المجاالت ذات الصلة  
بين ما هو جديد وما هو قديم عن طريق كشف قدرات الطالب البحثية في اكتشاف الجديد من خالل تزويده 

 بأساسيات المعرفة في مجال التخصص أو كل ما يرتبط به من علوم . 
توخي العدالة والموضوعية في    تتمثل العملية التطويرية للطالب فيوالتي    تحسين العملية التعليمية للطالب  ثانيًا:

العليا   الجامعية والدراسات  المرحلتين  المرحلتين بصفة دوريةو اختيار طالب  القبول  وجود    مراجعة شروط 
العناية بنشاط اإلرشاد المهني و   خطة لجذب واختيار الطالب المتميزين وتشجيعهم على االلتحاق بالجامعة

متابعة و   العناية بنشاط اإلرشاد األكاديمي للطالب   المرحلة الجامعية ومساعدتهم في اختيار التخصصلطالب  
 . ومراجعة نظام تقييم التحصيل الدراسي للطالب في كل مادة أو مقرر

مراجعة وتطوير المنهج الدراسي للقسم والتخصصات الفرعية فيه كل  بيتمثل ذلك و ن المنهج الدراسي يتحس  ثالثا: 
احتفاظ القيم بملف خاص لكل  و   مراجعة محتويات المقررات الدراسية بصفة دورية لتحديثهاو   سنوات   4-5

مقارنة ما يدرس في كل مقرر بما يدرس في الجامعات و   مقرر لمتابعة ما يجري على المقرر من تعديالت
إنغالق المنهج الدراسي    مدى انفتاح أوو   المتميزة مع التأكد من احتواء كل مقرر على البعد البيئي للمجتمع

  (Al-Tarturi, 2006:98-99على المقررات من أقسام أو تخصصات أخرى() 
 سادسًا: نتائج التحصيل الجامعي 

إن أساس نواتج التعليم قائمة على حقيقة مفادها إن الطالب لم يعتبروا في األصل هو المنتج العائد, وإنما 
المنتج العائد هو ما يكتسبون الطالب من خالل عملية التعليم من معارف ومهارات تعمل على التنمية الذاتية 

 (Dutta,et.at,2011:16) (Ismail,2009:11لديهم في الجوانب اآلتية: )
 اكتساب المعرفة التي تمكنهم من القدرة على الفهم واإلدراك العلمي. .1
 اكتساب المهارات التي تمكنهم من القدرة على أداء وتشكيل وتصميم األشياء .   .2
 وياتهم في الحياة . أولمما يمكنهم من القدرة على تحديد وتركيب  ،كسب الخبرة واالحتراف  .3

 ن يكون الطالب أعضاء مساهمين وصالحين في المجتمع.د على أ لمبادئ التربوية التي تساعكسب ا  .4

 حيث يعبر كل الطالب عن أفكارهم بحرية. ،لتعاون والعمل الجماعي والمشاركةكسب مهارات ا  .5

 برامج التعليم إاللكتروني   إدارةسابعأ:  
بأسلوب يحقق المعايير االكاديمية الممنوحة : تهتم المؤسسة التعليمية بأن يتم   برامج التعليم إاللكتروني  إدارة

مستويات عالية إلنجاز  إلىتقديم برامج التعليم إاللكتروني بحيث يتم للطلبة توفير فرصا عادلة ومعقولة للوصول 
لنظام بحيث تستعمل كل نتائج متطلبات التخرج , وإن التعليم إاللكتروني يمثل نشاطا يمارسه جميع المشاركين في ا

المستعملة.  التقنيات  بواسطة  التعليم  مكونات  كافة  تطوير  يتم  لكي  باستمرار  الراجعة  والتغذية   التقويم 
(Wedad,at.el,2020:8) Dutta et al., 2011, 515) ) 
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 ثامنًا: التقويم والتقييم 
التقويم   اللغة أحدهما  التقييم    Evaluationهناك مصطلحان في  ويمكننا إن نحدد      Valuationواآلخر 

األ المصطلح  التقييم  ولمعنى   :Valuation  (Al-Masah,2020)  (Al-Harbi,2014() Al-Roqi, 

Abdulaziz,2019:644 ) 
ات واإلجراءات التي ترشد المؤسسة فهو تحديد القيمة والقدر، اذ يمكننا القول بأنه هو مجموعة من السياس 

أنه عملية تثمين على  ليه   إنه مجرد إصدار أحكام ,ويشار  أونستنتج من ذلك    ،على إجراء التقييم للتعليم إاللكتروني
 محددة.  أهدافأم مستوى إتقان  اً تعليمي اً قيمة الشيء ، سواء أكان ذلك الشيء برنامج

 التقويم 
ويشار اليه بأنه عملية جمع المعلومات باستعمال أساليب محددة او معينة عن ما يحدث من تغيرات معرفية 
ومهارية ووجدانية في تعليم الطلبة ، ويوصف بأنه عملية التخطيط من اجل الحصول على المعلومات أو البيانات 

علمية هو إصدار الحكم عليه بغرض    أو الحقائق عن موضوع معين مثال على ذلك) المتعلم ( ويصفه بطريقة
   ، أجل التطوير والتحسين  من  مقادير كمية و أدلة كيف تسهم في اتخاذ أو اختيار القرار األفضل  إلىالوصول  

هذا المفهوم يوصف بأن تصميم وظيفة المؤسسة التعليمية   إطاروفي    ،التعديل والتحسين والتطوير  عبارة أخرى وب
  ،حكم على المتعلم بالنجاح أو الفشل عن طريق االختبار بنظام االمتحانات التقليديأية المؤسسة ليست قاصرة بال

المعلم   التوصل  ت بل إن مهمة  العمليات  Al-Daber, 2013)العالج .    إلىتجاوز ذلك نحو  التقويم من  يعد   )
من الهدف األساسي في    اً ءاألساسية والضرورية لدى مؤسسات التعليم العالي والتي تؤكد على جودة تعليمها ، بد

القدرة على تحقيق معايير الجودة ، فأصبح من الالزم على مؤسسات  عملية تحسين الجودة المتمثلة في زيادة 
المعنية وضع معايير و  العالي والهيئات  الطر   أبعادالتعليم  العديد من  الجودة وكذلك إتباع  ق ائومؤشرات تحسين 

  . ة وتشخيص مواطن الضعف من جهة أخرى لغرض التحسين والتصحيح لقياس الجودة والحكم على مستواها من جه
(Al-Roqi, Abdulaziz,2019:644)   

 الميداني طارالمحور الثالث: اإل
 وصف )جودة التعليم إاللكتروني( وتشخيصه : أوال

المعيارية,   االنحرافات,النسب المئوية ,  التوزيعات  التكرارية , واألوساط الحسابية   اآلتية    ولاعرض الجدت
جابة  األفراد على عينة الدراسة المبحوثة إمن خالل    لجودة التعليم إاللكترونينسبة االستجابة ومعامل االختالف    

الخاصة   المؤشرات  المناهج والالمتمثلة ب)  بالتعليم إاللكترونيوعلى  الدراسيةجودة  توافر مواد تعليمية ,  مقررات 
ة , التحسين  داريكفاءة األطر الجامعية واإل, طراف العملية التعليميةالتفاعل النشط بين أ, حديثة ومستمرة التحديث

( 40( وقد بلغ مجموع الفقرات )برامج التعليم إاللكتروني, التقويم والتقييم  إدارةالمستمر, نتائج التحصيل الجامعي ,  
 أبعاد (، وفيما يأتي وصٌف  لكل ُبعد من  475وبلغ حجم العينة )   ،وذلك باعتماد مقياس ليكرت الخماسي  ،فقرة

 كليات العلوم اإلنسانية في جامعة الموصل.                                        ن في و كما يدركه المبحوث المتغير
 



  .......... تشخيص واقع معايير جودة التعليم االلكتروني                  
 

       العبيدي والسمان  

 247 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(259-233، ص. ) .2022Decكانون األول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

( الحسابية  :  (3الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب   واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 والمقررات الدراسية  االستجابة لبعد جودة المناهج
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 ال اتفق بشدة ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
X1 140 29.5 179 37.7 82 17.3 13 2.7 61 12.8 3.682 1.278 34.7 73.6 

X2 121 25.5 203 42.7 88 18.5 20 4.2 43 9.1 3.713 1.159 31.2 74.2 

X3 143 30.1 168 35.4 99 20.8 26 5.5 39 8.2 3.736 1.183 31.7 74.7 

X4 138 29.1 178 37.5 102 21.5 17 3.6 40 8.4 3.751 1.160 30.9 75 

X5 124 26.1 183 38.5 104 21.9 22 4.6 42 8.8 3.684 1.167 31.7 73.6 

 74.22 32.04 1.189 3.713 13.58 20 66.42 المعدل العام 

  (SPSS). باعتماد برنامجمن إعداد الباحث )في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(   المصدر:
   جودة المناهج والمقررات الدراسية  -1

(،  QC1-QC5عوامل هذا المتغير)  بشأنتفاق بين آراء المبحوثين  ا( وجود  3)  يتضح من معطيات الجدول 
(، في حين بلغت درجة عدم  %66.42, اتفق( )  )اتفق بشدة  إلجابات األفراد المبحوثين  االنسجامإذ بلغ معدل  

المبحوثين على متغيرات هذا البعد )ال أتفق، ال أتفق بشدة  االنسجام (، كما بلغت نسبة )(%13.58إلجابات 
 ( 1.189معياري ) وبانحراف( 3.713) (، وعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي%20اإلجابات المحايد للمبحوثين )

(.ومن أبرز  %74.22مساحة المقياس)  إلى ( ، كما بلغت نسبة االستجابة  %32.04نسبة )ومعامل اختالف ب
تتطلب جودة المناهج والمقررات الدراسية  والذي ينص على)  X2المتغيرات التي أسهمت في إغناء هذا الُبعد هو

واجراءاته إاللكتروني  التعليم  مع  حسابي  %68.2)اتفاقبنسبة  (  الموائمة  ووسط    نحراف وا(،  (3.713( 
استجابة)1.159معياري) وبنسبة  المتغير)74.2%(  وكذلك   ،)X1على ينص  الذي  )أ  (  المنهج  ن  جودة  تتسم 

بالمرونة التعليم إاللكتروني  الدراسية في  المنهج ( ووسط حسابي )67.2)اتفاقبنسبة  (،  والمقررات  تتسم جودة 
بالمرونة إاللكتروني  التعليم  في  الدراسية  استجابة 1.278معياري)  وانحراف(،   (682.والمقررات  وبنسبة   )  

(%73.6.) 
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( الحسابية    :(4الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب    واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 حديثة ومستمرة التحديث توفر مواد تعليمية االستجابة لبعد 
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 ال اتفق بشدة ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

X6 140 29.5 181 38.1 91 19.2 22 4.6 41 8.6 3.751 1.178 31.404 75.02 

X7 135 28.4 193 40.6 88 18.5 21 4.4 38 8.0 3.770 1.147 30.424 75.4 

X8 132 27.8 184 38.7 105 22.1 27 5.7 27 5.7 3.772 1.090 28.897 75.44 

X9 103 21.7 213 44.8 104 21.9 23 4.8 32 6.7 3.698 1.071 28.961 73.96 

X10 127 26.7 181 38.1 114 24.0 28 5.9 25 5.3 3.751 1.075 28.659 75.02 

 74.96 29.671 1.112 3.748 59.7 21.14 66.88 المعدل العام 

 (SPSS). باعتماد برنامجمن إعداد الباحث )في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(   المصدر:
 توافر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث -2

(،  QC6-QC10عوامل هذا المتغير)  بشأنبين آراء المبحوثين    اتفاق( وجود  4)  من معطيات الجدول  يتبين
المبحوثين  االنسجامإذ بلغ معدل   ( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم  %66.88)  إلجابات األفراد 

البعد  االنسجام هذا  متغيرات  على  المبحوثين  نسبة %59.7)  إلجابات  بلغت  كما  بشدة(،  أتفق  ال  أتفق،  )ال   )
 ( 1.112معياري )  وبانحراف(  3.748(، وعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي)%21.14اإلجابات المحايد للمبحوثين )

( بنسبة  اختالف  االستجابة  29.671ومعامل  نسبة  بلغت  كما   ، المقياس)  إلى(  أبرز %74.96مساحة  (.ومن 
الُبعد هو هذا  إغناء  في  أسهمت  التي  على)  X7المتغيرات  ينص  للطالب   سهليوالذي  إاللكتروني  التعليم   نظام 

ل في  الوصول  التعليمية  و أ لمادة  وقت  )69)اتفاقبنسبة  (  مكاني  أي  حسابي  ووسط    وانحراف (،  3.772( 
الكلية مكتبات   إدارةتوفر  إن ) ( الذي ينص علىX6(، وكذلك المتغير)75.4)  ( وبنسبة استجابة1.147معياري)

(، 3.751( ووسط حسابي )67.6)اتفاقبنسبة  الكترونية تساعد الطلبة في الحصول على الكتب والمواد المرجعية(،  
    ( . 75.02( وبنسبة استجابة)1.178) معياري  وانحراف
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( الحسابية  (:  5الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب    واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 تفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية االستجابة لبعد 
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 ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة
ال اتفق  

 بشدة 

 % عدد % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

X11 114 24.0 186 39.2 108 22.7 42 8.8 25 5.3 3.677 1.092 29.698 73.54 

X12 107 22.5 224 47.2 103 21.7 34 7.2 7 1.5 3.821 0.911 23.841 76.42 

X13 118 24.8 190 40.0 99 20.8 34 7.2 34 7.2 3.682 1.135 30.825 73.64 

X14 105 22.1 174 36.6 103 21.7 61 12.8 32 6.7 3.545 1.163 32.806 70.9 

X15 101 21.3 207 43.6 97 20.4 56 11.8 14 2.9 3.684 1.027 27.877 73.68 

 73.62 28.932 1.065 3.681 14.28 21.46 64.26 المعدل العام 

  (SPSS). باعتماد برنامجمن إعداد الباحث )في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(   المصدر:
 تفاعل نشط بين أطراف العملية التعليمية -3

المبحوثين    اتفاق( وجود  5)  من معطيات الجدول (، إذ بلغ  QC-QCعوامل هذا المتغير)  بشأن بين آراء 
  االنسجام ( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم  %64.26إلجابات األفراد المبحوثين)  االنسجاممعدل  

( )ال أتفق، ال أتفق بشدة(، كما بلغت نسبة اإلجابات المحايد 14.28إلجابات المبحوثين على متغيرات هذا البعد)
( الحسابي)21.46للمبحوثين  الوسط  قيمة  ذلك  )  وبانحراف(  3.681(، وعزز  اختالف 1.065معياري  (ومعامل 

(.ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت %73.62مساحة المقياس)  إلى ( ، كما بلغت نسبة االستجابة  28.932بنسبة )
الكلية بريد الكتروني رسمي للطالب تمكنه من الدخول    إدارةتوفر  والذي ينص على)  X12ذا الُبعد هوفي إغناء ه

الدراسية    إلى )69.7)اتفاق بنسبة  إاللكترونية(    واالمتحاناتالصفوف  حسابي  ووسط    وانحراف (،  3.821( 
سرعة التفاعل في التعليم  ن )أ ( الذي ينص على X15(، وكذلك المتغير)76.24( وبنسبة استجابة)0.911معياري)

التقليدية(،  أإنجاز نشاطات الطلبة بشكل    إلىإاللكتروني بين الطالب والتدريسي يؤدي   بنسبة  سرع من الطريقة 
 ( .73.68( وبنسبة استجابة)1.027معياري) وانحراف(، 3.684( ووسط حسابي )64.9)اتفاق
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( الحسابية    :(6الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب    واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 

 كفاءة االطر الجامعية االستجابة لبعد 
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 ال اتفق بشدة ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

X16 119 25.1 175 36.8 115 24.2 40 8.4 25 5.3 3.677 1.100 29.915 73.54 

X17 113 23.8 219 46.1 85 17.9 40 8.4 18 3.8 3.776 1.023 27.092 75.52 

X18 127 26.7 198 41.7 96 20.2 34 7.2 20 4.2 3.795 1.046 27.562 75.9 

X19 105 22.1 192 40.4 120 25.3 39 8.2 19 4.0 3.684 1.031 27.985 73.68 

X20 131 27.6 184 38.7 100 21.1 35 7.4 25 5.3 3.760 1.095 29.122 75.2 

 74.76 28.330 1.059 3.738 12.44 21.74 82 .65 المعدل العام 

  (SPSS). باعتماد برنامجمن إعداد الباحث )في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(   المصدر:
 كفاءة االطر الجامعية -4

(، إذ  QC-QCعوامل هذا المتغير)  بشأنبين آراء المبحوثين    اتفاق( وجود  6)  معطيات الجدول   من خالل
  االنسجام ( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم 65.82) إلجابات األفراد المبحوثين االنسجامبلغ معدل 

( )ال أتفق، ال أتفق بشدة(، كما بلغت نسبة اإلجابات المحايد 12.44)  إلجابات المبحوثين على متغيرات هذا البعد
( الحسابي)21.74للمبحوثين  الوسط  قيمة  ذلك  )  وبانحراف(  3.738(، وعزز  اختالف 1.059معياري  (ومعامل 

(.ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت %74.76مساحة المقياس)  إلى ( ، كما بلغت نسبة االستجابة  28.330بنسبة )
إلعمال التي يقدمها الطلبة(  اعلة للتحقق من  اجراءات فإتتبع الكلية  والذي ينص على)  X17في إغناء هذا الُبعد هو

)69.9)اتفاقبنسبة   حسابي  ووسط  وبنسب1.023معياري)  وانحراف(،  3.776(  استجابة(  وكذلك  75.52)  ة   ،)
عملهم في بداية التعيين(،   إلتقانيتمتع خريجو الجامعة بكفاءة عالية تؤهلهم  ن )أ  ( الذي ينص علىX18المتغير)
   ( .75.9( وبنسبة استجابة)1.046معياري)  وانحراف(، 3.795( ووسط حسابي )68.4)اتفاقبنسبة 
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( الحسابية  :  (7الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب   واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 التحسين المستمراالستجابة لبعد 
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 اتفق بشدةال  ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
X21 126 26.5 155 32.6 130 27.4 35 7.4 29 6.1 3.661 1.127 30.783 73.22 

X22 120 25.3 207 43.6 96 20.2 25 5.3 27 5.7 3.774 1.062 28.139 75.48 

X23 129 27.2 190 40.0 99 20.8 31 6.5 26 5.5 3.768 1.087 28.848 75.36 

X24 119 25.1 190 40.0 113 23.8 38 8.0 15 3.2 3.757 1.017 27.069 75.14 

X25 135 28.4 188 39.6 105 22.1 21 4.4 26 5.5 3.810 1.068 28.031 76.2 

 75.08 28.556 1.072 3.754 11.52 22.86 65.66 المعدل العام 

  (SPSS). باعتماد برنامج)في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(  ينمن إعداد الباحث المصدر:
 
 التحسين المستمر -5

(، إذ  QC-QCعوامل هذا المتغير)  بشأنبين آراء المبحوثين    اتفاق( وجود  7)  الجدول  تبين لنا من معطيات
  االنسجام ( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم  %65.66إلجابات األفراد المبحوثين)  االنسجامبلغ معدل  

البعد المبحوثين على متغيرات هذا  أتفق بشدة(، كما بلغت نسبة اإلجابات %11.52)  إلجابات  ( )ال أتفق، ال 
ومعامل    (1.072معياري )  وبانحراف(  3.754(، وعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي)%22.86للمبحوثين )  ةالمحايد

المقياس)  إلى( ، كما بلغت نسبة االستجابة  28.556)اختالف بنسبة   المتغيرات  %75.08مساحة  (.ومن أبرز 
تتبنى الجامعة مفهوم التخطيط المتكامل للتطوير والذي ينص على)  X22هو  لتي أسهمت في إغناء هذا الُبعد  ا

(  1.062معياري)  وانحراف(،  3.774( ووسط حسابي )68.9)اتفاقبنسبة  معلوماتية(    وأنظمةمن تقنيات    انطالقا
استجابة) المتغير)75.48وبنسبة  الذي ينص علىX25(، وكذلك  )أ  (  استعمن  إاللكتروني  ايؤدي  التعليم    إلى ل 

( وبنسبة 1.068معياري)  وانحراف(،  3.810( ووسط حسابي )68)اتفاقبنسبة  (،  بشكل عام  تحسين جودة التعليم
 ( . 76.2استجابة)

 
 
 
 
 
 
 



  .......... تشخيص واقع معايير جودة التعليم االلكتروني                  
 

       العبيدي والسمان  

 252 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(259-233، ص. ) .2022Decكانون األول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

 
 

( الحسابية  :  (8الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب    واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 نتائج التحصيل الدراسياالستجابة لبعد 
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 ال اتفق بشدة ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
X26 127 26.7 194 40.8 97 20.4 41 8.6 16 3.4 3.789 1.038 27.395 75.78 

X27 117 24.6 205 43.2 97 20.4 34 7.2 22 4.6 3.760 1.048 27.872 75.2 

X28 116 24.4 204 42.9 97 20.4 51 10.7 7 1.5 3.781 0.982 25.971 75.62 

X29 117 24.6 193 40.6 106 22.3 45 9.5 14 2.9 3.745 1.025 27.369 74.9 

X30 126 16.5 210 44.2 90 18.9 40 8.4 9 1.9 3.850 0.970 25.194 77 

 75.7 26.737 1.012 3.785 11.74 20.48 65.7 المعدل العام 

 (SPSS). باعتماد برنامج )في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(  ينمن إعداد الباحث المصدر:
 
 نتائج التحصيل الدراسي -6

(، إذ بلغ معدل QC-QCعوامل هذا المتغير)  بشأنبين آراء المبحوثين    اتفاقوجود  إلى  (  8)   الجدول  يشير
إلجابات   االنسجام( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم  %65.7إلجابات األفراد المبحوثين)  االنسجام

البعد) هذا  متغيرات  على  المحايد%11.74المبحوثين  اإلجابات  نسبة  بلغت  كما  بشدة(،  أتفق  ال  أتفق،  )ال   ة ( 
(ومعامل اختالف 1.012معياري )  وبانحراف(  3.785(، وعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي)%20.48للمبحوثين )

(.ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت %75.7مساحة المقياس)  إلى( ، كما بلغت نسبة االستجابة  26.737بنسبة )
التعليم إاللكتروني من قدرة الطلبة على تحليل المعلومات   يعززوالذي ينص على)  X27في إغناء هذا الُبعد هو

(، 75.2( وبنسبة استجابة)1.048معياري)  وانحراف(،  3.760( ووسط حسابي )67.8)اتفاقبنسبة  بطريقة منطقية(  
المتغير) التعليم إاللكتروني على صقل مهارات الطلبة الكترونية من  )  ه نأ ( الذي ينص علىX26وكذلك  يعمل 

استعم التعليمية(،  اخالل  إاللكترونية  المواقع  )67.5)اتفاقبنسبة  ل  حسابي  ووسط    وانحراف (،  3.789( 
            ( .75.78( وبنسبة استجابة)1.038معياري)
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( الحسابية  :  (9الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب    واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 

 برامج التعليم إاللكتروني إدارةاالستجابة لبعد 
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 ال اتفق بشدة ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد  % عدد  % عدد 
X31 137 28.8 193 40.6 86 18.1 45 9.5 14 2.9 3.829 1.042 27.213 76.58 

X32 108 22.7 196 41.3 113 23.8 41 8.6 17 3.6 3.709 1.024 27.608 74.18 

X33 144 30.3 183 38.5 93 19.6 43 9.1 12 2.5 3.850 1.033 26.831 77 

X34 108 22.7 216 45.5 93 19.6 40 8.4 18 3.8 3.749 1.020 27.207 74.98 

X35 142 29.9 194 40.8 89 18.7 32 6.7 18 3.8 3.863 1.039 26.896 77.26 

 76 27.131 1.031 3.8 11.78 19.96 68.26 المعدل العام 

 (SPSS). باعتماد برنامج)في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(  ينمن إعداد الباحث المصدر:
 
 برامج التعليم إاللكتروني إدارة -7

المبحوثين    اتفاق( وجود  9)  الجدول  يفسر المتغير)  بشأنبين آراء  إذ بلغ معدل QC-QCعوامل هذا   ،)
إلجابات   االنسجام( )اتفق بشدة، أتفق(، في حين بلغت درجة عدم  %68.24إلجابات األفراد المبحوثين)  االنسجام

( )ال أتفق، ال أتفق بشدة(، كما بلغت نسبة اإلجابات المحايد للمبحوثين %7.12المبحوثين على متغيرات هذا البعد)
الحسابي)19.96%) الوسط  قيمة  ذلك  وعزز  )  وبانحراف(  3.8(،  بنسبة 1.031معياري  اختالف  (ومعامل 
 (.%76مساحة المقياس) إلى( ، كما بلغت نسبة االستجابة 27.131)

جميع بالكلية    إدارةتهتم  والذي ينص على)  X35ومن أبرز المتغيرات التي أسهمت في إغناء هذا الُبعد هو
إاللكتروني(  أردود   التعليم  تجاه  الطلبة  )(  70.7)اتفاقبنسبة  فعال  حسابي    وانحراف (،  3.863ووسط 

الكلية البنية   إدارةتوفر  ن )أ  ( الذي ينص علىX31(، وكذلك المتغير)77.26( وبنسبة استجابة)1.039معياري)
إاللكتروني(،   التعليم  لتطبيق  الالزمة  )69.4)اتفاقبنسبة  التحتية  حسابي  ووسط   وانحراف (،  3.829( 

 ( . 76.58( وبنسبة استجابة)1.042معياري)
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( الحسابية  :  (10الجدول  والوساط  التكرارية  ونسب   واالنحرافاتالتوزيعات  االختالف  ومعامالت  المعيارية 
 التقويم والتقييم لبعد  االستجابة
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 ال اتفق بشدة  ال اتفق  محايد اتفق  اتفق بشدة

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
X36 116 24.4 199 41.9 106 22.3 37 7.8 17 3.6 3.757 1.022 27.202 75.14 

X37 125 26.3 200 42.1 96 20.2 38 8.0 16 3.4 3.800 1.025 26.973 76 

X38 112 23.6 203 42.7 102 21.5 52 10.9 6 1.3 3.764 0.973 25.850 75.28 

X39 120 25.3 190 40.0 114 24.0 32 6.7 19 4.0 3.757 1.032 27.468 75.14 

X40 120 25.3 210 44.2 96 20.2 31 6.5 18 3.8 3.806 1.010 26.537 76.12 

 75.52 26.800 1.012 3.776 11.2 21.64 67.16 المعدل العام 

 (SPSS). باعتماد برنامج)في ضوء نتائج الحاسبة إاللكترونية(  ينمن إعداد الباحث المصدر:
 التقويم والتقييم  -8

(،  QC-QCعوامل هذا المتغير)  بشأنبين آراء المبحوثين    اتفاق( وجود  10)  يتضح من معطيات الجدول 
بلغ معدل   المبحوثين)  االنسجامإذ  األفراد  بلغت درجة عدم  %67.16إلجابات  أتفق(، في حين  )اتفق بشدة،   )

( )ال أتفق، ال أتفق بشدة(، كما بلغت نسبة اإلجابات %11.2إلجابات المبحوثين على متغيرات هذا البعد)  االنسجام
(ومعامل  1.012معياري )  وبانحراف(  3.776(، وعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي)%21.64المحايد للمبحوثين )

(.ومن أبرز المتغيرات  %75.52مساحة المقياس)  إلى( ، كما بلغت نسبة االستجابة  26.800اختالف بنسبة )
آللية التدريس في    ةمستمر   بمتابعةالجامعة    إدارة  تقوموالذي ينص على)  X40التي أسهمت في إغناء هذا الُبعد هو

إاللكتروني(   حسابي)69.5)اتفاق بنسبة  التعليم  ووسط  استجابة   (1.010معياري)وانحراف  (،3.806(   وبنسبة 
المتغير)76.12) الذي ينص علىX37(، وكذلك  الجامعة  )  هنأ (  التقييم أتوفر  متطلبات  تلبي  اتصاالت  جهزة 

 ( . 76( وبنسبة استجابة)1.025معياري) وانحراف(، 3.800( ووسط حسابي )68.4)اتفاقبنسبة (، اإللكتروني
  التعليم   جودة   أبعاد  توافر   تبين  (14,13,12,11,10,9,8,7)أولالجد  والتشخيص  الوصف  نتائج  على  بناءا
  التعليم   جودة  أبعاد  تتوافر )  تنص  والتي  البديلة  الفرضية  وقبول  العدمية  الفرضية  رفض  سيتم  وعليه   االلكتروني
 (المبحوثة  المنظمة في االلكتروني

 : تياآل الجدول في موضحة فهي االلكتروني التعليم جودة  أبعاد توافر بتباين يتعلق فيما ماأ
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 االلكتروني التعليم جودة أبعاد  توافر تباين :(11) الجدول
 المعدل البعد  ت
 26.737 نتائج التحصيل الدراسي  1

 26.800 التقويم والتقييم 2

 27.131 برامج التعليم اإللكتروني إدارة 3

 28.330  كفاءة األطر الجامعية 4

 556..28  التحسين المستمر 5
 28.930 طراف العملية التعليمية                 التفاعل النشط بين أ 6

 29.671 توفر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث 7

 32.004 جودة المناهج والمقررات الدراسية  8

 
البعد ) جودة    حل   ذإ  ،االلكتروني  التعليم  جودة  أبعاد  توافر  في  اً تباين  هناك  ( أن11)   الجدول  من  يتبين

 المنظمة   في  توافرها  حيث  من    (االلكتروني  التعليم  جودة  أبعاد  تتباين)على    تنص  التي  بديلتها  المناهج وقبول
الدراسية, توفر مواد النشط بين أومست  ةتعليمية حديث  اً والمقررات  التفاعل  التحديث,  التعليمية, مرة  العملية  طراف 

   ( والتقييم, نتائج التحصيل الدراسيبرامج التعليم االلكتروني, التقويم    إدارةالتحسين لمستمر, كفاءة االطر الجامعية,  
 المبحوثة . العدمية الفرضية  رفض  سيتم وعليه ،هكذا بعاداأل تحل لماذا  يفسر وهذا

 ثانيًا: االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات : أول
، إن المعدل العام إلجابات األفراد عينة الدراسة  هاوتشخيص   جودة التعليم إاللكتروني  أبعادبينت نتائج وصف   .1

الدراسة    ميدانفي منظمة    بعاد،مما يعكس مستوى الفهم واالهتمام بهذه األ  يجابيجيدة وباالتجاه اإل  كانت
 ) جامعة الموصل (. 

التعليم   إدارة  إدراكضرورة   .2 جودة  تحقيق  في  للجامعة  التنظيمي  الهيكل  تأثيرات  طبيعة  الموصل  جامعة 
جامعة الموصل   إدارةن تأخذ  أيكل قدرات العملية التعليمية ، و إاللكتروني وكيفية االستفادة منه في تطوير ه 

 .بنظر االعتبار ضرورة تجديد الهيكل التنظيمي لها وفق متطلبات جودة التعليم إاللكتروني

هذا الدور ال يتوقف فقط عند جودة ، و   وأنشطتهانظام التعليم إاللكتروني كونه  جوهر وأساس عملها    مراعاة .3
 التعليم بل يستمر لتطوير خصائص هذا النظام الذي سيساعدها في إنجاز استراتيجياتها.

  اآلن ات على الجامعة  دراكها التأثير إه ، و أبعادبموضوع التعليم إاللكتروني و   توسيع اهتمام جامعة الموصل .4
ومستقبال من خالل االطالع على مداخل ومناهج ونماذج بناء هذا النظام ، لتعزيز قدرة الجامعة على  

 .التجديد والتكيف مع بيئة عملها التي تتصف بالتغير المستمر
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 ثانيًا: التوصيات 
وجودة التعليم العالي من حيث االهتمام بثالثة    جودة التعليم إاللكتروني  أبعادالعمل على تعزيز االهتمام ب .1

خيرًا تعزيز  أة متمثلة بالبيئة المالئمة للتعليم، واالهتمام بالطالب بكونه المنتج النهائي للتعليم، و ئيسر   محاور
 العملية التعليمية.   أهدافاالهتمام بالمادة التعليمية من حيث حداثتها وطريقة ايصالها على النحو الذي يحقق  

عمــل علــى تطــوير البنيــة التحتيــة المحفــزة للتعلــيم إاللكتروني مــن حيــث )المعامــل االفتراضــية، المعامــل ال .2
 جهزة حديثة موصولة باإلنترنت بشكل دائم.أإاللكترونيــة( وتوفير 

التعليم إاللكتروني بما نظم  لتطوير    داري اإلتقديم الدعم المادي والمالي والفني لألساتذة والطلبة والكادر   .3
 م مع تحقيق متطلبات الجودة. ءيتال

هيئـة  .4 إاللكتروني، وتـدريب أعضاء  بـالتعليم  تعنـى  للجامعـة  العمـل علـى تصـميم منصـة خاصـة ومسـتقلة 
ديــة رقميــة و المحاضــرات التقلي  إلى ل المنصــة وتحويــل المقــررات المســتندية  االتـدريس علـى كيفيــة استعم

 الكترونيــة ضــمن هــذه  المنصة المصممة خصيصًا للجامعة.  إلى

 .العمل على تنقيح وتعديل كل مراحل التعليم إاللكتروني والقدرة على التحديث المستمر .5

التعليم إاللكتروني  ضمان .6 المستمر في  التعليم   التحسين  من خالل توحيد االهتمام بتحقيق معايير جودة 
  إاللكتروني في ضوء تنامي المنافسة في تطبيقات هذا النوع من التعليم اقليميا ودوليا.
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