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 : الليبية التأسيس الستخذام املىارد التعليوية املفتىحة يف هؤسسات التعلين العايل
 فرص النجاح وحتذيات االستخذام

 بنغازي  املعهذ العايل للوهي اهلنذسية - حماضرهساعذ –ة أ.تغريذ زيذاى اقىي 

 
 خلص  ادل

لياا  يف الليلاي  ا إعاحلااً ربديد مدى فاعلية وكفاءة مباادرة اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة عا  ملياك اوألااك  ا ك ا  إىل هدفت الدراسة 
الدراساة  هادفتكةاا   ،ملنغاازي وفوارا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاةعضااء هيةاة اللادريك ملةلياة ال ملياة  امياة اللييب، وتقيي  مدى إدراك أ

مؤسساااات  ضاااةحوااا اللحااادات الااض تيااا ع سااابي  تيةيةو مااح حلياااع اللي يااا،   يلوااا، اواارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة إثاا اء لاااا  إىل 
للةؤسساات واللرجيواات اوليلقاة ملليزياز واسالدامة اسالاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة اوةارساات  ملياك وطا ح، ةالليبيا الليلي  اليا 
الااض حلدااددت ملناااًء علاا  الاادروس اوساالفادة ومرا اافات ةيااة اوفلرحلااة ضااةح لااا  أعةا ااا، ال اغبااة يف دمااص او ااادر الليليالليليةيااة 

يف هاااار   تبااااع اوااانوص الر ااافي اللحليلااايمت إ ، وقااادعةلياااات اللنفيااار يف ذباااارب ساضااالوا مؤسساااات الليلاااي  اليااااا  يف دو   أدسااا ى
 :نلااجص أ وااتر لت الدراسة إىل  وقد عينة الدراسة أف ادربلي  اسلجاابت و   ية لدراسةحب اسلبانه، كةا اسلادمت الباحل ة الدراسة

، وهارا ملادور  %(89<?) و اااااااااااانسبل تااااامللغيع اااالرحلة حلااارارد الليليةياة اوفااااااديو  وعاي جياد دبفوارا اوااااايرجاد ل اوبحرثني غالبيةأن 
تيا ع سابي  اسالحداث وتيةاي  اوارارد الليليةياة وجارد عراجا  كةا ملينت النلاجص مؤش  إجيايب ذبا  اسلاداموا وتيةيةوا مسلقباًل،  

أناه  نلااجص الدراساة أكادتكةاا ،  % (88><) وجارد تلاا اليراجا ، حلياع مللغات نسابلو   علا  غالبياة اوبحارثني أكد إذ اوفلرحلة،
 الليليةية اوفلرحلة أن تيزز مح جردة الليلي  دبؤسسات الليلي  اليا  الليبية.إبمةان اورارد 

اواارارد ونألا   اساالادااوربساينوا لادع  ، حلالياااً الليليةياة اولبياة  اإلساا اتيجية تطاري  ملضا ورة الباحل ااة و اتأوملنااء علا  هاار  النلااجص 
 قياا اعةرمات والسلطات اوال ة ابلدور اونرط هبةا ذبا  اورارد الليليةية اوفلرحلة.   أ يةشددت عل   كةا،  اوفلرحلة الليليةية

 .، جردة الليلي الليلي  اليا  اللييب، اورارد الليليةية اوفلرحلة @الكخلمات الدالة

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effectiveness of an Open Educational Resources 

(OER) initiatives  to solve some of the issues of Libyan higher education. 

The study will contribute to the review of the challenges facing the generalization of open 

educational resources, within Libyan higher education institutions, and will try to provide 

some guidance thereon. 

Keywords: open educational resources, Libyan higher education, quality of education. 
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 مقدمة

الليليةيااة، وتسااوي   يف لااا  الليلااي ، فوااي تلاايإل ف  اااً إلنألاااء لةرعااة واسااية مااح اواارارد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة بجاااً مبلةاا اً  تيااد
يلةني حملياً ودولياً، وإاتحلة الف  ة للباد  ا فةار كرب عدد محملني أ مألاركلوا

د
ك ا  فاعلياة يف الليلاي  وجي  اوألاركة أ، اوليلةني واو

شاودت السانرات ا سا ة  فقاد ،(Shu-Hsiang, Jaitip& Ana, 2015)ضاةح مؤسساات الليلاي  الياا  والاليل ، وربدياداً 
إىل اواارارد للألاة  اليديااد ماح اوؤسسااات الليليةياة يف دو  حللفااة، حلياع أ اابإل ين ا   كاة اواارارد الليليةياة اوفلرحلااة اتسااعاً كباا اً ع

قيةاااة عالياااة، وتلزاياااد اووااارد اوبرولاااة ماااح قبااا  الااادو  ذات امقل ااااد ال ااااعد للقاااد  الااادع   ذا اتيليةيااا ام ااادر الليليةياااة اوفلرحلاااة 
علاا  ربسااني كفاااءة وجااردة  هباادا اللألااجيش إلنألاااء واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة وااا  ااا مااح أثاا  كباا  ،واللةرياا  للجاميااات

اوباادرات  ةت ماؤس اً ملياك  اوي فاة واممللةاار الليليةاي، وانضاوتألاجيش تبااد ، وزادة فا   دعا  الاليل  الارا ،الليلي  والليل مرارد 
 الليليةية يف الدو  الي ملية لل ط، ضةح الادو  ال اعياة ع كاة اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة، ويف اوقاملا  طاد أن قطااع الليلاي  الياا  يف

اااا الااااري أدى إىل تااااادل مساااالرى الليلاااااي د، ا مااااا  ليبيااااا يراجااااه أزماااااات  ومألاااااك ل، نليجاااااة ل وضاااااع الاااااض تييألااااوا الاااابال    عاااااح وأس 
الليليةيااة،  ااا جياا  الفجاارة كباا ة إذا مااا قااررن ملن اا   ناادماج يف الااربامص اعدي ااة لليةليااة وام ،واوي فيااة اليلةيااة اوساالجدات مراكبااة
وال فاااش ماااح   ،ولليةااا  علاا  مراكباااة اعااا اك اليلةاااي ،ويف إطاااار السااايي للبحاااع عاااح حللااار  وملااداجش  للحاااد ماااح هااار  اوألااااك عاوياااً، 
رارد الليليةياة اوفلرحلاة أت  هار  الدراساة للنااقحل اعلار  الاض ديةاح أن تقادموا اوا حنار ا فضا  وا سار هباا ،اليةلية الليليةية كفاءة

 .اليا  اللييب مألاك  قطاع الليلي  ع  مليك

 مشكخلة الدراسة
 :منوا ال يرابتجه اليديد مح اير شأنه شأن اليديد مح الدو  الي ملي ة  القطاع الليليةي يف ليبيا

 الض قاد تلجااوز يف ك ا  ماح ا وقاات الليليةية يف  ررهتا اللقليدية  اللةالي، او تفية او احلبة للح ر  عل  اوراد
 .حلالياً  يبة الض سب  هبا البالد ال امقل اديةسا ة يف ظ  ال  وا  ،قدرات الطالب اوالية

  ًوارتفااااع تةلفاااة  ،ا مبانيواااللوالااا عاادا قااادرة اوؤسساااات الليليةيااة علااا  اساااليياب أعااداد الطلباااة الدارساااني هبااا ن ااا ا
 .   يانلوا

  عااح  ا ماا  الااري ي تااب عليااه غياملااه ،وقاا  دارسااله  حلضاارر  ااا يااؤث  علاا  إمةانيااة للطالااب  تاارف  البيةااة ا منااةعاادا
 اوناط  الناجية وال يفية.الطلبة القاطنني يف  سا ةاحملاض ات 

 سايار اوناااهص واو اجااش ارتفاااع أ أن (م>810) أفااد اللق ياا  ال اادر عااح اون ةاة الليبيااة للسياسااات وامسا اتيجيات
للةقااا رات الاااض  الررقياااة عضااااء هيةاااة اللااادريك يف اوامياااات واوياهاااد ييلةااادون علااا  اولا ااااتأجيااا   ،ال جيساااية

ةياة وملطلباات اواردة، هارا ابإلضاافة إىل ياوناهص اللدريسية م تراكب اللطررات الليلكةا وجد أن تلا يدرسربا،  
ضااااي، اوناااااهص وطاااا    ا ماااا  الااااري أدى ملاااادور  إىل ضااااي، الرساااااج  الليليةيااااة اوساااالادمة يف اليةليااااة الليليةيااااة

 اللدريك.
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وضاااااي،  امقل ااااااديةللةااااارارد  وامفلقاااااار ،يف ليبياااااا وتفااااااق  اليدياااااد ماااااح اوألاااااةالتالياااااا  ويف ظااااا  ت اجاااااش مسااااالرى الليلاااااي  
 . فض ا   ج مؤسسات الليلي  اليا  الليبية مح حلاللوا ال اهنة وا سر هبا حنرإلجياد حللر  زبد  ةتبدو اعاجة ملح ،اإلمةانيات

ادلفم حلة ادلاللايفة   ىل  ممكللان ادلل ارت الميخل م للة اللااا :  يعلا  مااا ساب  ديةنناا مللااررة مألاةلة الدراساة يف اللساااؤ  ال جيسا وملنااءً 
 الصي ابت والمحدايت اليت ت اجو الميخل م اليايل   ل ب ا؟ تذل  

 ا سةلة الف عية اللالية:  يويلف ع مح السؤا  ال جيس

 عضاء ى ئة المدريس ابدلؤساات الميخل م ة الخل ب ة؟لدى أ ما مدى ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة 
  ؟ الخل ب ة ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة   مؤساات الميخل م اليايلما ىي مي قات تطب ق 
  البن ة المحم ة الالزمة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة؟   ل ب اى  تم فر لدى مؤساات الميخل م اليايل 
  جتاه نشر ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة؟ الخل ب ةما مدى الدعم الذي تقدمو مؤساات الميخل م اليايل 
 ؟الخل ب ة ك ف ميكن المأس س السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة ضمن مؤساات الميخل م اليايل 

 أيف ة الدراسة 
 الض تلضإل فيةا يلي:  ية هر  الدراسة مح طبيية مرضرعواتنب   أ 

 يةة الليلي  احمللية.ملابورارد الليليةية اوفلرحلة ضةح  إث اء اجملا  البح ي ملدراسة زبلص 08
 .اورارد الليليةية اوفلرحلة حل اكترف  إطار ن  ي يلضةح مليك اوفاهي  واعقاج  عح  88
 .اسلادامواعل  ع اوؤسسات الليليةية نأل  ثقافة اورارد الليليةية اوفلرحلة وحل اوسا ة يف 98
 .  فيد اوؤسسات الليليةية اواللفة مح نلاجص هر  الدراسةسلقد ت 8:

 أىداف الدراسة 

 أتسيساً عل  ما سب  سيت الدراسة إىل ربقي  ا هداا اللالية:  

 جامية ملنغازي وفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة.ملةلية ال ملية يف عضاء هيةة اللدريك   مدى إدراك أتقيي 08
مؤسسااات يف  الليلاي  والاليل جاردة  تيزيازالاض ماح شاأبا  ،تقادموا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاةديةاح أن  علا  اعلار  الاض الليا ا 88

 الليلي  اليا  الليبية. 
 .الليبية عل  وجه اخل ر  لرحلة ضةح مؤسسات الليلي  اليا سلاداا اورارد الليليةية اوفربديد اللحدات الةامنة م 98
الليليةيااة  حل كاة اواراردتباا  ال اغباة يف الليليةياة مسااعدة اوؤسسااات الاض مااح شاأبا  اإلجاا اءات واوةارسااتلةرعاة ماح تقاد   8:

 اوفلرحلة.
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 فروض الدراسة
 إىل اسلبار الف وع اللالية:  الدراسة تسي 

 .الليبية دبؤسسات الليلي  اليا  جردة الليلي  مح يززتأن الليليةية اوفلرحلة لةرارد ل ديةح 08
 .لةرارد الليليةية اوفلرحلةساسية لابوفاهي  ا عي و عضاء هيةة اللدريك لدى أ يرجد 88
 .يف اوؤسسات الليليةية الليبية اورارد الليليةية اوفلرحلةمبادرة تب   ترجد عراج  ربد مح إمةانية 98
 .اداا اورارد الليليةية اوفلرحلةم تلرف  البنية اللحلية الالزمة مسل 8:
 اورارد الليليةية اوفلرحلة. ونأل  اسلحداثم تقدا اوؤسسة الليليةية الدع  الالزا  ذبا   8;

 الدراسةمنهج 

 دبرضارع الدراساة، اونوص الر في اللحليلي مح سال  م اجياة وتادقي  او اجاش والدراساات اخلا اة إتباعهداا الدراسة مت للحقي  أ
ج ياات هباارا الألااأن، وللر اار  إىل مااح او ااادر وتر اايات البحاارث الااض أد واعلةاادت علاا   لااة  ،وم اجيااة مليااك اللجااارب الياويااة

ادلل ارت )ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حلة  ع اقلق تبل   -:هاي ربية جماالتأي  اسلبانه مةرنة مح ت الالزمة مت ت ةالبياان
 ام ادلل ارت الميخل م لة ادلفم حلة(ادلؤساة الميخل م ة جتاه ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  البن ة المحم ة السلمصدالميخل م ة ادلفم حة  تور 

واواجسال  ملةلياة   اللادريك ماح ةلاة شاوادة الادكلررا عضااء هيةاةوزعات امسالبانة علا  أ وقد اشلةلت علا  ثاالث وعألا يح فقا ة،
ا دمليااة، حليااع تضاا  اللا  ااات  الدراسااية هبااان اا اً للناارع اللا  ااات  ،مت اسليااار كليااة ال مليااة ربديااداً و  ال مليااة يف جاميااة ملنغااازي

مت سااحب عينااة عألااراجية ، و مألاااهدة 1=ن للةااش الدراسااة مااح تةاار   الااري مااح شااأنه إثاا اء نلاااجص البحااع،ا ماا  واليلةيااة  ،والفنيااة
ومت اسليار مف دات اليينة ابسالاداا جادو   kregcie and Morgan (1970)جدو  ربديد اليينة  وابسلاداا، <;عددها 

 ا رقاا اليألراجية مسليار عينة الدراسة.   

 طخلحات الدراسة صم

رقةياة  ساراء أكانات رقةياة أا غا  -"هي مرارد الليلي  والليل   والبحع اولاحلة مح سال  أي وسايلة  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة@ -
اجملال هباا واسالاداموا وتةييفواا وإعاادة  امنلفاع الض تندرج يف اولا الياا أو مت إ دارها دبرجب ت سيص مفلرح يليإل لآلس يح -
علا  النحار الاري  الفة ياة القااج  يف إطاار حلقار  اولةياة اوفلارح وتنادرج عةلياة ال سايص ة،قيارد أو ملقيارد حمادوديوا ملدون أي ترزي

 .(81  ص م?810إطم زي  الاامخلي   (ورب ا حلقر  اوؤل،" الدولية ذات ال لة حلددته امتفاقيات

 وتألاااة  الياااا ، الليلااي  وتااارف  تقاادا الاااض ا ساا ى الليليةياااة واوؤسساااات والةليااات هااي اواميااااتمؤساللات الميخلللل م اليلللايل@  -
 اوليددة اللا  ات اللقنية ذات أو اللطبيقية اليلرا جاميات تسة  الض اوو ، اللرجه ذات واوؤسسات اللقليدية اواميات

(Gerón-Piñón, Solana-González, Pérez-González, &Trigueros-Preciado, 2019). 
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 أتب ات الدراسة

 . نسلي ع هنا الدراسات الض مت امسلفادة منوا مش اإلشارة إىل أمل ز مالحمواسرا 

 (م2009)Pena @تراسة 08

 ، ماااااااااح ساااااااااال  مناقألاااااااااة وربااااااااادات نألااااااااا ها للةااااااااارارد الليليةياااااااااة اوفلرحلاااااااااة عااااااااا ع شاااااااااام هااااااااادفت هااااااااار  الدراساااااااااة إىل تقاااااااااد  
، .(M.I.T)وهااي ذاارذج ميوااد ماساتألرساالك لللةنرلرجيااا  ،ثالثااة ذاااذج انجحااة ع كااة اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف الليلااي  اليااا 

اللغلااب علاا  حلقااار   يفثبلاات قاادرهتا ملنجااااح وهاااي ذاااذج أ ،((M.I.T، وذاارذج جاميااة رايااك(USU) وذاارذج جاميااة وميااة يااارات
وذلااا  ،يف مليةلواامؤسسااات الليلاي  اليااا  مألااركة ماارارد الليلاي  اوفلاارح و اات الدراساة أ ي، والنألا  واللحاادات اللةنرلرجياة،اللاأل

الدورات اجملانية اولاحلة مح سال  مبادرة اوارارد  ملراسطةواللسري  وؤسساهتا  ،س ىمح منافسة اوؤسسات الليليةية ا لةي تلةةح 
 هاي واحلادةشاارت الدراساة إىل أن قارانني حلقار  النألا  اعالياة أ كةااأج  ربسني جردة الليلاي  ملألاة  عااا،  الليليةية اوفلرحلة، ومن

ومناقألاالوا  ،و ارا جيااب زادة الارعي ملقضاااا حلقار  الطبااش والنألا  أملا ز اليراجاا  الاض تقاا، ضاد حل كااة اوارارد الليليةيااة اوفلرحلاة،ماح 
وحلا   ،أن الدع  اللةنرلارجي وامقل اادي وامجلةااعي مفادها وسل ت الدراسة إىل نليجة ي  اليا ،عل  مسلرى مؤسسات الليل

ماح أجا  اع ار  علا  نليجاة إجياملياة ع كاة  ،عليوا الليلي  الياا  امس اتيجيات ال جيسية الض ينبغي أن ي كزوال سيص هي  اوؤل،
 اورارد الليليةية اوفلرحلة.

 ,.Shu-Hsiang et al (2015)@تراسة 88

ابقاا اح ذااارذج ليةلياااة وذلاااا اإلسااا اتيجية  سطلوااا تطاااري  علااا  الياااا  ا ساايرية الليلاااي  هتاادا الدراساااة إىل مسااااعدة مؤسسااات
 وقيةواا ،وموةلواا رؤيلواا ترجياه علا  الياا  الليلاي  مؤسساات يسااعد اوقا ح النةارذج ،اللاطيط امس اتيجي وؤسساات الليلاي 

 و ارساهتا. اوفلرحلة الليليةية اورارد تنةية لليزيز، واس اتيجياهتا وأهدافوا
ورادة ا عةاا  امجلةاعياة يف  امجلةاعياة اواميياة، ليليةياة اوفلرحلاة واوساؤوليةاورارد ال مح ك  النةرذج قاج  عل  دمص مفورا 

 University socialواوق ااارد هناااا ابوساااؤولية امجلةاعياااة للجامياااة  ،اعالياااة وجيلواااا مسااالدامة اإلسااا اتيجيةسطلواااا 

responsibility (USR) تسااالادموا سالقياااة ربةااا  أداء للةاااش اوامياااة، جامياااة سياساااة ذات جاااردة أيةااارن لل هاااي أن
 ن ا سالقي.و ويؤكد ذلا عل  الليا ومش اجمللةش اخلارجي، ف ادها داسلياً لللرا   مش أ

ومياوااة  ،فوااي  ارسااات تدياامي مللقااد  حللاار  إلدارة اوألاااك  Social entrepreneurship (SE)أمااا الاا ادة امجلةاعيااة 
شاارت ت هار  الدراساة عاح سااملقلوا  باا أسبياز  ،ملني القطاعات اخلا اة وغا  ال حبياة والياماة اللحدات امجلةاعية والبيةية وال قافية

 وال ادة امجلةاعية.  جانيب اوسؤولية امجلةاعيةإىل 
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   Santosh, & Panda (2016):تراسة .0

ومسااااا لوا يف ن اااااا الليلااااي  اوفلاااارح والااااليل  عااااح مليااااد يف  ،اواااارارد الليليةيااااة اوفلرحلااااةهاااادفت هاااار  الدراسااااة إىل اسلةألاااااا دور 
مناقألاة مباادرات اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة  كةاا هتادا إىل،   Open and Distance Learning system (ODL)ا ناد

مؤسسااات  مللطااري  واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف اللحاادات او تبطااةومناقألااة  ااارها اوؤسسااات اواللفااة يف ا نااد،الااض تل
 أولياة م حللاة م تازا  يف ا ند يف اوفلرحلة الليليةية اورارد  ارسات مفادها أن وسل ت الدراسة إىل نليجة الليلي  عح مليد يف ا ند،

 سابقواماا  ياز هار  الدراساة عاحوما دي الليليةية، اورارد انلألار ن   يف عدة قضاا وربدات تراجهال وهرا ا م  يلطلب اللطري ، مح
م ا  ضاي، البنياة اللحلياة حللفاة  ضاةح مليةاة تيليةياة تراجاه ربادات ،اوفلرحلاةأبا تناقحل إمةانية تطري  واسلاداا اورارد الليليةية 

 واللنرع يف السةان. واورارد الليليةية
 Anderson, Gaines, Leachman& Williamson  ((2017@تراسة 8:

ميلرماات مت  اش ، رد الليليةياة اوفلرحلاةار الدراسة إىل فو  كيفية ترظي، اوةلبات ابوؤسسات الليليةية لدع  حل كة اواهدفت هر  
 ، وأعضاااء هيةاااة اللااادريكعضاااء هيةاااة اللاادريك ملةلياااة ا ندساااةمشلااات  ياااش أ الااض واوقااااملالت ،تماااح سااال  امسااالطالعاالدراسااة 

اوفلرحلاة، وملنااًء علا   اوادرملني حلياا  اوارارد الليليةياة واحللياجاات لفوا  ت اررات ومياة واشانطحجامياة ، واوادرملني يف ابلةلية الطبية
سل ات الدراساة  ،ليةياة اوفلرحلاة ضاةح لاا  أعةاا  يف دمص اوارارد اللي ال اغبنيفض  اوةارسات  مناء اوةلبات اق اح أمت ذلا 

و اات الدراسااة أمناااء أفلرحلااة، ساسااية للةاارارد الليليةيااة اوي  ا إل اوفاااهللةةلبااات اوساااعدة يف ترضاايديةااح إىل نليجااة مفادهااا أنااه 
واإلداريااني واخلاارباء يف لااا  حلقاار  اولةيااة الفة يااة، كةااا أو اات  اوةلبااات إبنألاااء شاا اكات ملياانو  وملااني وااان اوناااهص واونسااقني،

 ن اار إىل أمناااء اوةلبااات،ا مللرجيااه هاار  الدراساة سبيازت ، حلااة اولاحلاة لضااةان جردهتاااالدراساة ابلباادء دب اجياة اواارارد الليليةياة اوفلر 
الي ااارر علااا  اوااارارد  عضااااء هيةاااة اللااادريك والطاااالب يفو ساااة واللن اااي  واللرا ااا  وسااااعدة أحلياااع ديةاااح اسااالاداا سااارباهت  يف الف

 الليليةية اوفلرحلة وتقييةوا. 

 Jung, Bauer, & Heaps(2017): تراسة 8;
نفياار اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ينقساا  ذاارذج ت يف ساايا  الليلااي  اليااا ،واارارد الليليةيااة اوفلرحلااة فياار اللنتقاا ح هاار  الدراسااة ذرذًجااا 
وم يال  اعلةااد النةارذج اوقا ح مباشا ة ملا  يال   االسلمقرار المق ل م  و  المحال،  المبل   المحخل ل   -:اوق ح إىل مخك م احل  هاي

جوااارد اوباااادرة الليليةياااة  ياااة ت كياااز تؤكاااد علااا  أنليجاااة  الدراساااة إىل سل ااات ، مللاااأث  تنفيااار لللنباااؤ  ماااح ساااال  ذب مللاااه أومً تطبيقاااه 
شاارت إىل انحلياة ضاةان باا أسبيازت هار  الدراساة عاح سااملقلوا  و  ،ط علا  الناراحلي اليةلياةاوفلرحلة حنر النلاجص ملدمً مح ال كيز فق

داء ش وتقيااي  أنألاااء ف ياا  لضااةان اوااردة سااا  ملللبااإبو اات الدراسااة أفقااد ذلااا ولياال  ربقياا   ،وقاا حردة ضااةح ذاارذج اليةاا  ااواا
 .  اولبش النةرذج
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 Shigeta et al.,((2017@تراسة 8>

الياااا  يف الليلاااي   مؤسسااااتومااادى اسااالاداموا ضاااةح  ،عي ابوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااةمي فاااة مااادى الااار  إىل لدراساااةهااادفت هااار  ا
لااة ثمااش نلاااجص دراسااة  ا وسباات مقارنااة نلاججوااا، م;810يف عاااا  ج يااتأ عااداد دراسااة اسلق اااجيةإمت  هاارا اخل اار ، ويف الياااابن

 الياااملني يف لااا  الليلااي  قااد ارتفااش ملألااة  طفياا،أن الاارعي لاادى  مفادهاااسل اات الدراسااة إىل نليجااة  ،م8109أج ياات يف عاااا 
ادمت اوارارد الليليةيااة ن عادًدا حماادوًدا فقاط ماح اوؤسساات قااد اسالكةاا أ،  م2013سا  اسالبيان جاااء يف أ منارعاح ماا كاان عليااه 

 مااا انلألااار اسالاداا اواارارد الليليةااة هاا  أامقل اادي هاار اليااج  ا وكاان الياااج  ،يازا  حماادوًدا رف هااا ملألاة  عاااا متأن و ، اوفلرحلاة
 اوفلرحلة.

يف  ت مليااتمليةااة تيليةيااة ملةياازة أكادديياااً، اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف واساالاداا  ،نألاااءذب ملااة إتساالي ع بااا مااا دييااز هاار  الدراسااة أ
 .  الياوي أعل  م اتب قراج  الل ني،

تبحاع  زبللا، عاح سااملقاهتا  باا اعالياة الدراسةن أ طدورارد الليليةية اوفلرحلة عل  ضرء ع ضنا للدراسات الساملقة الض تليل  ابو 
 ،عاح ماا ورد يف الدراساات الساامل  ع ضاوا وهي مليةة تيليةية حللفة ،الليلي  اليا  اللييب ضةح مليةةاوفلرحلة  اورارد الليليةيةمرضرع 

 فقد سب لت يف ا  :  مح الدراسات الساملقة  فيةا يليل  ملرجه اإلفادة ماأ

  اثا  للبحارث الساالفة حباع إجا اء  ، وامسالفادة منواا يفونألا  اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة اسالحداثاإلطالع عل  مليك ذبارب 
 لرضش حملياً.الرك  يدرس ا

 عااا ع اورضااارع الدراساااات السااااملقة يف  أسااااليبوامطاااالع علااا   ،إعاااداد اإلطاااار الن ااا ي للدراساااةو  ،ملنااااء أدوات حباااع الدراساااة
 . اوفلرحلة الليليةية اورارد واسلاداا تراف  ملألأن واللر يات السياسات دراسةو  ،وكيفية اسلاال  النلاجص

 اإلطار النظري لخلدراسة @ 

، وقاد اشالة  اإلطاار اللأسيك مسالاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة يف مؤسساات الليلاي  الياا  الليبياة تناولت هر  الدراسة مرضرع
 :  الن  ي عل 

 مفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة. 
 دوافش اوألاركة يف حل اك اورارد الليليةية اوفلرحلة. 
 نأل  اورارد الليليةة اوفلرحلةاسلحداث و  ربدات. 
  ب  تيةي  اورارد الليليةية اوفلرحلة يف مؤسسات الليلي  اليا سد. 

 ه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة مف@  أوالً 
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فاا   الليلااي  للاا اغبني يف الااليل   لليزيااز اجملااال لالساالاداا ملاحلاااً  احمللاارى الليليةااي جياا  إىل اوفلرحلااة الليليةيااة اواارارد حل كااة هتاادا
 تقااااااااادر م الليليةياااااااااة اوفلرحلاااااااااة ف  ااااااااااً  اوااااااااارارد تقاااااااااداحلياااااااااع  اسااااااااالةةا  تيلااااااااايةو ،ا فااااااااا اد الاااااااااريح   يلةةنااااااااارا ماااااااااح  سا اااااااااة

 إمةانيات قليلة ولاملية تيليةو  اليا . لديو  الريح للطالب مل ةح

 البلدان إىل عاا ملألة  وجردته الليلي  إىل الر ر  مللحسني كب ًا وعًدا طياته يف حية  اوفلرحلة الليليةية اورارد اسلاداا إن
 .(Santosh, & Panda, 2016)  النامية البلدان عح فضالً  النةر اولقدمة

رات، الربامص الدراسية الةاملة، مراد الدورات، الرحلدات الدراسية، مرك ات اللدريك، تلضةح أم لة اورارد الليليةية اوفلرحلة الدو 
الض تلرف   ي وسيلة مح وساج  النأل  والبحع اليلةي،  الليل و  غ اع الليلي أ اوراد او جيةاوقامت البح ية،  اودرسية،الةلب 

 اداموا، وتطرييوا  غ اع أس ى، وإعادة اسلادامواواسل ص مفلرح يليإل للغ  الر ر  إليواالنطا  الياا دبرجب ت سي عل 
 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) دون قيرد أو ش وط

[UNESCO], 2015). 

 

 ملسورلة ومألاركله احمللرى نسخ فيوا ديةح الض يف البيةات اوؤلفني حلقر  عةاية حماولة يفزبضش اورارد الليليةية إىل ت اسيص سبنإل 
 اوؤلفني وضةان اإلع اا  عةا  ، حليع دينإل ال سيص عةاية حلقر Open licensing ال سيص اوفلرح  وجد إذن. ملدون
فةألاركة احمللرى دون وجرد ت سيص له م  قانرل، إطار وإعادة دله ضةح ،تنقيحهو  ،اسلادامه إعادةو  ،اوررد إىل للر ر  اإلذن

مررد ملاح ديةح  جييله مح ضةح اورارد الليليةية اوفلرحلة، إذ جيب أن يل  ال سيص  ي حملرى رقةي ي اد نأل   لي ن، عل  أنه
 .(Green, 2017)إعادة اسلادامه 

 .والر ر اوردة الةب  عل  ربسني  اأتث ه سال  مححلالياً  للليل  القاج  السينارير يف حليراً  دورًاتليب اورارد الليليةية اوفلرحلة 

 ماح ض ورة م ملد منوا إذ تراجه ن   الليلاي  الياا  اليدياد بإل ورارد الليليةية اوفلرحلة أإن اللحر  يف لا  الليلي  حنر اسلاداا ا 
 ملاني اوسالة ة واونافساة وامجلةاعياة ،امقل اادية واونافساة ،وحلقار  النألا  وال سايص لللةنرلرجياا، السا يش م ا : اللطارر اللحادات
 Ontario Council of University)الليلااي   م ااادر إىل اجملااال الر اار  تاارف  أجاا  مااح ال اجاادة اليليااا اوؤسسااات

Libraries[OCUL], 2017). 
 إىل الر اار  الطااالب مااح اليديااد يساالطيش مإذ  اوااردة، عاليااةالليليةيااة  اوااراد يف نقااص هناااك يةاارن مااا غالبًااا الناميااة البلاادان يفو  

الاض  عاالوة علا  أن  اواراد اليلةياة، ال  اة سبناش الاض النألا  حلقار  ومألاةالت اللةلفاة حلاراجز ملساببالليليةية الض حيلاجربا  اوراد
 دوراهتا  ت اةي  يف ا كادديياة اع ياة اللادريك هيةاة أعضااء سبنإل أن اوفلرحلةللةرارد  ديةحو  ،عح اللحر مت واللجديد ملالفة سدر  تد 

 للجةياااش وملاحلاااة ،، وجيلواااا ملااارف ةا كادديياااة اويااااي  ماااش تلةاشااا  فيالاااة مااارارد تااارف  ساااال  ماااح طالهبااا الاااض حيلاجواااا  الدراساااية
 . (The William and Flora Hewlett Foundation [TWAHF], 2015)لاانً 
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 الميخل م ة ادلفم حةادل ارت ادلشاركة   حراك توافع اثن ًا@ 

 ال جيساية الادوافشترجاد اليدياد ماح  حلياع ،الليلي  يف اوفلرحلة الليليةية اورارداوةلسبة مح  الفراجدعل   مح اوناسب أن نلي ا أومً 
 وت نيفوا كاللا :  ربديدها اورارد الليليةية اوفلرحلة ديةححل اك  يف للةألاركة

  كبااا  للطالاااب هاااي إحلااادى أكااارب مااازاا اسااالاداا اوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة  ملألاااة  تةلفاااة اواااراد الليليةياااة إن تقليااا 
(Dutta, 2017; Hahn et al., 2014;Jung et al., 2017;TWAHF, 2015). 

  ال يفيااااة اوناااااط  الطااااالب يف إىل والر اااار  الر اااار  سااااورلة للاااارف  ،وامقل ااااادية ،واوغ افيااااة ،اوةانيااااة اعاااادود تقلياااا 
(Dutta, 2017; Santosh, & Panda, 2016) . 

 

 رن اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة، أشااارت اليديااد مااح الدراسااات أنااه م يرجااد فاا   ملةاارس ملااني الطااالب الااريح يساالادم
الادورات الاض  ملياكساال  فقاد تباني ماح  ،(Hahn et al., 2014) الاريح يسالادمرن الةلاب اودرساية اللقليدياة

أن الطاالب يللقارن فيواا درجاات ملسااوية أو أفضا  ماح الطاالب الاريح يللقارن  ،اوفلرحلةادمت اورارد الليليةية اسلل 
  هارا الا أي الدراساة امسالطالعية الاض اسل ات ويادع   ،(OCUL, 2017) دورات تدسالادا فيواا الةلاب اللقليدياة

 مشلوااا  الااريح اللاادريك أعضاااء هيةاااة ثلااع أن اولحاادة ا م يةيااة، حلياااع وجااد الااارمات يف اليااا  دبؤسسااات الليلااي 
 ,.Shigeta et al)اللقليدية  الليليةية اورارد مش اوردة يف اوفلرحلة ملساوية  حلرا  ن اورارد الليليةية  امسلطالع

2017.) 

  تلبية احللياجات مليك الفةات الطالملية م   ذوي امحللياجات اخلا ة(UNESCO, 2015). 
 وكرلا اوؤسسات الض م  ،عرب اإلن نت، وجيلوا يف ملناو  الطالب إمةانية الر ر  الفرري للدورات اللدريبية

 ،للةادة الليليةية غ  حمدود دبةان أو ملرقت مينيالر ر  اولاح و تةرن قادرة عل  تقد  م   تلا الدورات، ف
 .للقيعةلية الليل  لدى او مح شأنه أن حيسح ويس ع د مح اويلةنيقب  عدمح  وتيدد ط ح اوادة الليليةية

 ابإلضافة  ي  والليل  اودع  ابللةنرلرجيا،ديةح للجاميات تيزيز الليل ادرة اورارد الليليةية اوفلرحلةمح سال  تنفير مب
 .((Jung  et al., 2017 الطالب عل  اً ية إنألاء ن اا تيليةي أك   ت كيز إىل إمةان

 اوارارد تلسا   الةلب الليليةية اللقليدياة ليسات م ناة دباا يةفاي لللناساب ماش أسااليب اللادريك اوبلةا ة، ملينةاا حملرات
ص ال قةياة وفقاا محللياجاات واونااه ،، فواي سبةاح أعضااء هيةاة اللادريك ماح ت اةي  الادورات الليليةياةال قةياة ابعداثاة

 ,TWAHF) مناسباً  ا يؤدي إىل ربسني جردهتا ملألة  مسلة وفقاً وا ي ونه  مش إمةانية تيدي  حملراها، الطالب

2015). 
 كةاا ،  ة واللارخيياة للةؤسساات الليليةياةإن تطري  واسلاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة ماح شاأنه أن ييازز اوةاناة اليلةيا

واكلسااااب عالقاااات عاماااة ، تطاااري  تبااااد  اوي فاااة سااااه  يفالاااة للةؤسساااة الليليةياااة، حلياااع تداة تساااريقية في  أباااا تدياااد أ
، كةااا تلاايإل  عضاااء هيةااة اللاادريك الف  ااة للطااري  اليالقااات سااارج اوؤسسااات الليليةيااةوزادة اللياااون ملااني  ،إجيامليااة
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 واولق حلااااااااات اخلا ااااااااة  ،حباااااااااثوتقااااااااد  ونألاااااااا  ا  ،اتحلااااااااة فاااااااا   مألاااااااااركةمؤسسااااااااهت  الااااااااض ديةااااااااح أن تااااااااؤدي إىل إ
 .((Hahn et al., 2014; Jung  et al., 2017 هب 

   عضاااء هيةااة اللاادريك حليااع ديةااح  ، ساااليب الليلااي  ملااني اويلةاانينقاا  أساا عة تساااعد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة علاا
 اثلاة  سا ىدورات أالر ر  ملسورلة إىل اوراد وا ساليب اوسلادمة مح قب  أعضااء هيةاة اللادريك ا سا يح للادريك 

(Hahn et al., 2014). 
 ومااش ذلااا ،اوفلرحلااةامنضااةاا عاا اك اواارارد الليليةيااة  الااض ذبياا  مؤسسااات الليلااي  اليااا  ت غااب يفا سااباب الة اا ة  هاار  مليااك
 ها. اعلةادو الض قد تي ع سبي  نأل ها اليراج  جيب مي فة 

 الميخل مة ادلفم حة نشر ادل ارت اسمحداث و  حتدايتاثلثًا@

علاا  ال ااييد احمللااي لقضاااا الليلااي  مااا هاار  ةنوااا، فاواللفااة اللحاادات يليةيااة اوفلرحلااة  ةلااة مااحياا تبط تطااري  واعلةاااد اواارارد الل
 . اوفلرحلة الليليةيةس ى عل  ال ييد الياا مسلاداا اورارد وأ الليبية،

نواا الاض يياال م اوألااك الضارء علا  اليدياد ماح  (م>810) ال اادر عاح اون ةاة الليبياة للسياساات وامسا اتيجياتسلط اللق ي  
ديةح سا د هار  و  دبؤسسات الليلي  يف ليبيا وفلرحلةماا اسلاداا ونأل  اورارد الليليةية اعقبة أ با تألة اللييب، ون ى أيضاً أ الليلي 

 : اوألاك  يف النقاط اللالية

 هاار  كاا   ، ااا ، و اايرملة اع اار  علاا  مااراد اللألااغي  الالزمااةهاااة عاادد الفنيااني ابوياماا  الدراسااية، وضااي، ذبويز قلاا
 وامسلفادة منوا يف اليةلية الليليةية. ،اسلاداا اويام  تير  الطالب عحا سباب 

 ة لدى او احل  اللةويدية ا وىلضي، البنية اللحلية للجاميات واوياهد الليبية، وامكل اظ الطاليب سا   . 
  عضاء هيةة اللدريكداء لدى مليك أق رر الةفاءة وا. 
 واويلرماتية. ،واللجويزات اللقنية ،، والدورات اليلةيةلجويزات مح انحلية الةلب اونوجيةضي، ال 
 ملسابب تا دي  ،ان لسنة كاملاةيترق، اواميات واوياهد يف اليديد مح اوناط   ك   مح م ة و لت يف مليك ا حل

 واندمع امشلباكات يف هر  اوناط .  ا منيةا وضاع 
 اليسة يةملسبب ال  اعات  ا زمة اوالية. 

نألا   تاؤث  علا  موةاة وهار  ملادورها ،واقل ادية علا  الساراءلبلدان النامية قضاا تقنية سباب الساملقة تراجه اإىل ا افة ضوابإل
ؤسسااات الااض مت اسلاال ااوا مااح ذبااارب ساضاالوا او تألاا  النقاااط اللاليااة إىل لةرعااة مااح اليراجاا و  ،ةاوفلرحلاا يااةرارد الليليةاواا

 :  الليليةية يف مللدان أس ى

  او اادر الليليةياة اوفلرحلاة منلألاارالداعةاة  واوؤسسايةاسات الرطنية إىل السيامفلقار(Udnaes, Titlestad, 

Johannessen, 2014). 
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  اواارارد  تطااري  مااراد للةألاااركة يف وماارارده  ،حلاارافز  عضاااء هيةااة اللاادريك تألااجيو  علاا  إنفااا  وقاالو عاادا وجاارد
 .(Yuan, MacNeill& Kraan, 2008)  ردة عالية الليليةية اوفلرحلة

  واإلدارياااني ابوؤسساااة  ،سااالرب اولباااش لليةلياااة الليليةياااة، إذ يياااد اللغيااا  م ااادر قلااا  لليااااملنيمقاوماااة اللغيااا  يف ا
 8(م:810)حا نة   ن  اً معلياده  عل  الن اا اللقليدي ،عضاء هيةة اللدريكوكرلا أ

 حلقاااااااار   وقضاااااااااا ،الفة يااااااااة اولةيااااااااة قاااااااار حبو  ،اوفلرحلااااااااة الليليةيااااااااة واواااااااارارد ،اوفلاااااااارح ابحمللاااااااارى الاااااااارعي نقااااااااص
   ال قافاة اعالياة للةلةياة الفة ياة إىل ثقافاة ربلاريكارلا ربادي ربار   ،(Santosh, & Panda, 2016)النألا 

 . (Hahn et al., 2014)تطري  وتيدي  واسلاداا اوراد اوفلرحلة وتةافئ

 اوؤسساة الليليةياة للرقات واوواد  وتقادي ن مح أه  اليراجا  الاض تقا، أمااا اعلةااد اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة إدراك إ
 .(2017et al.,  Shigeta) مسلحداثوا ونأل ها الالزمني

 اللقليدياااة إىل فحاااص  عالياااة اواااردة، فةاا الً زبضاااش الةلاااب اودرسااية نااااك ربااادات أساسااية ماااش تاااراف  ماارادم تاازا  ه
داسلياني و  مح قبا  ما اجيني ساارجيني،مليناية  م مليد فح هلاب مدرسي إي كيل  نأل  أ ، حليع ملضةان جردهتا
والريح ملادوره  يلأكادون ماح أن  ياش اواراد الاراردة يف ن ار  الةلااب واضاحة ودقيقاة، ملينةاا يف  ،لدى دور النأل 

ساااااباب كرباااااا تقااااادا دى هااااار  ا اوقاملااااا  طاااااد أن اواااااراد الليليةياااااة اوفلرحلاااااة تفلقااااا  و ااااا  هااااار  اإلجااااا اءات، وإحلااااا
 .(Anderson et al., 2017; Hahn et al., 2014)لاانً 

  لةااح يف اوقاملاا   ،للةااراد الليليةيااة لاابيك اللا  ااات وهااي ملاحلااة للجةيااش وم س ااةعلاا  الاا غ  مااح وجاارد وفاا ة
 ,.Hahn et al)أ اايب ملة ا  اا  اواراد الالزماة يةارن الي ارر علاا حيلاجوااا الطاالب ترجاد زب  اات أسا ى 

2014). 
 شاار تق ياا  أCOL (2017)   اإلطليزيااة، كةااا أن ت  ااة إىل أن مي اا  مااراد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ملاارف ة ابللغااة

 .يليةية يلطلب تةلفة ربر  دون ذلااورارد الليليةية اوفلرحلة إىل لغات اللدريك اوسلادمة ضةح اوؤسسات الل
 الااض ساايل  اساالاداموا  لنألاا  ، رباادات تةااالي، شاا اء البنيااة اللحليااة للةنرلرجيااا اويلرمااات وامت ااامت و اايانلوا

  ي تااب عليااه تةااالي، ماديااة تألااة    ،واوااليل  علاا  اساالاداموا تاادريب كااال مااح اويلاا و ، ورب ياا  او ااادر اوفلرحلااة
 .(UNESCO, 2015)ماا الليلي  اوفلرح او درأ عاجقاً 

 ي جييلواا لقا  ا ما  الارالدع  الا، و الالزماة إىل اورا افات الفنياة من ات اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة تفلق  اليديد مح
 عضاء هيةة اللدريك.قب  أ يبة امسلاداا مح 

 إىل اووارات اللةنرلرجية الالزمة مسلاداا اورارد الليليةية اوفلرحلة امفلقار )(Pena, 2009.   
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   مؤساات الميخل م اليايل  تيم م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حةسب  رابيًا@ 

تقاش مساؤولية  علا  عادة أ ايدة، إذ اونسا  واولضااف  اليةا و  وامللازاااوواد  ماح كبا اً   يلطلب اللنفير الناجإل للةرارد اوفلرحلة قادراً 
ا طاا اا الفاعلااة اوينيااة وكاارلا واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة علاا  عااات  جوااات عاادة، أت  اعةرمااات يف مقاادملوا  نألاا 

 لةرعاةن هنااك إىل ماا تقادا ديةاح القار  إ واسالناداً ، ة اللدريك واليااملني هباا والطاالبعضاء هيةوأ ،كاوؤسسات الليليةية  ابلليلي 
 يني امعلبار وهي كاللا :  مملد مح أسرها مل ،وا نألطة الض تدفش يف اذبا  نأل  وتيةي  اورارد الليليةية اوفلرحلة ،السياسات مح

  اوفلرحلااااة مااااح حليااااع ةاااااً يف تيزيااااز طاااااح مبااااادرات اواااارارد الليليةيااااة مودوراً والساااالطات اوال ااااة تليااااب اعةرمااااات
وامسااا اتيجيات اوالجةاااة الاااض تلبااامي ثقافاااة الليلاااي  اوفلااارح وتيززهااااا  ،السياساااات الاااض تنألاااةوا  ن ةاااة الليلاااي  الياااا 

2016) (Santosh, & Panda,. 
   جوااارد مؤسساااات الليلاااي  الياااا  ا ادفاااة إىل إنألااااءنألااا  الااارعي ابوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة، وذلاااا ماااح ساااال  دعااا، 

 .لةة ابورارد الليليةية اوفلرحلةاوو الندواتاوؤسب ات و وإقامة  وتألجيش الدراسات ومألاركة اورارد الليليةية
 اتحللوااا  عضاااء هيةااة اللاادريك والطااالب مااح سااال  أن ةااة ، وإتةنرلرجيااا اويلرمااات وامت ااامت ال كيااز علاا  تيزيااز

 .(UNESCO, 2015) الليلي  اليا 
 ح  ة للةري  او ادر الليليةية اوفلرحلة.جياد م ادر مالية إ 
 ومألاااااااركلوا حب يااااااة مااااااح سااااااال  إجياااااااد تاااااا اسيص تسااااااو  اساااااالاداا تلااااااا اواااااارارد ،اواااااارارد الليليةيااااااة اوفلرحلااااااة اتحلااااااةإ        

(Yuan et al., 2008). 
  ًكب اً وسطة   اسل ةاراً لطلب يأن اوألاركة يف حل كة اورارد الليليةية اوفلرحلة  عل  مؤسسات الليلي  اليا  أن تيي جيدا

أهاداا ن الن ا  يف وضاش سياساة واضاحة وسطاة اسا اتيجية تلةاشا  ماش ، كةا أمسلاداموا اس اتيجية مديدة مسبقاً 
 ودعاا  إعااادة اساالاداا وإنلاااج اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ،يااد نقطااة انطااال  جياادة للألااجيشتد  ورسااالة اوؤسسااة الليليةيااة

Schaffert, 2010)). 

  ارساالوا، لليليةيااة اوفلرحلااة وقباار  مفواارا اواارارد ا نألاا علاا   قاجةااة الليليةيااة تةاارن ال قافااة اعاليااة للةؤسسااةجيااب أن 
 .((Jung  et al., 2017واعلبارها جزء م يلجزأ مح اليةلية الليليةية 

  نألااااطة او ااااادر واوليلةاااني يف أ اويلةااااني وتألااااجيش إنألااااء اواااارارد الليليةياااة اوفلرحلااااة او ااادر، وتألااااجيش مألااااركة دعااا
  .(Yuan et al., 2008) الليليةية اوفلرحلة

  ،أو ، أو تألجييية، حلرافز مالية م   تقد إجياد ط   للحفيز أعضاء هيةة اللدريك للطري  اورارد الليليةية اوفلرحلة
فقط  ربفيز أعضاء هيةة اللدريك يف البداية عل  إنلاج  كةا م يةفي  احللساب درجات ال قية ا كادديية،عح ط ي  

ورارد الليليةية أو تنفر امؤسسات الليلي  اليا  الض تلبمي مراد دون اعفاظ عل  ضةان اوردة، وهنا جيب عل  
 . (Hahn et al., 2014) ط   فيالة لضةان جردة احمللرى اوفلرحلة إجياد
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   وتطااري  اونااااهص  اواااراد م ااا  القاادرة علااا  ت ااةي  ،مونيااااً يف جرانااب حللفااة تطاااري  أعضاااء هيةاااة اللاادريكاليةاا  علاا
وتألااجييو  علاا   ،وربديااد واسليااار اواارارد اوناساابة وتةييفوااا، كةااا جيااب امساالفادة مااح تيليقااات الطااالب، الدراسااية

 .(UNESCO, 2015)النأل  واوسا ة يف اورارد الليليةية اوفلرحلة 
  مفلرحلة للناطقني ابللغة الي مليةدع  انلاج مراد تيليةية. 
  إنألاء من اات تقنياة Technical Platformsللساوي  ونألا  واسالاداا ورب يا  حملارى اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة، 

 من اااةسااالاداا و اأ أن تقااارا إبنألااااء من اااة جديااادة سا اااة هباااا،ماااا ملاااني سلياااار مللةؤسساااات الليليةياااة ا ديةاااحوهناااا 
 ,.Open Course Ware (OCW Jung  et al)من اة  أو OpenStaxجااهزة لالسالاداا م ا  من اة 

2017)). 

وامنسااااجاا ملااااني اعةرمااااات  ،وفيااااام مااااح اللنسااااي  ،كباااا اً   شااااأن اللنفياااار الناااااجإل  اااار  اللاااادامل  اوق حلااااة أن يلطلااااب قاااادراً  إن مااااح
 الياملني اوسلودفني هبا.و  عضاء هيةة اللدريك والطالبأو  ،واوؤسسات الليليةية

م اعيااًة يف ذلااا  ااا أن يلساا  ابو ونااة عنااد تنفياارها، إذ جيااب علاا  اوؤسسااة اللاطاايط اوسااب   جياابإج اجيااة ازباااذ سطاارات  أنكةااا 
 القادرات، ماح حللفة مسلرات لديواالليليةية  اوؤسسات أن رك ن أن اوو  ، حلىت يل  اسليار اوناسب منوا، فةحطبيية الية  هبا

 البأل ية. واورارد افش،و والد وا هداا،

 الي نة االسمطالع ة 

وإجااا اء أي  باااارات الاااراردة يف مقااااييك الدراساااةكاااان ا ااادا ماااح القيااااا ابلدراساااة امسااالطالعية هااار اللحقااا  ماااح مااادى وضااارح الي
أحلااد امسلبااارات اإلحل اااجية ا امااة  Alpha Cronbach" لفللا كرونبللا ا"ييلاارب اسلبااار ،تياديالت علاا  امساالبيان إذ لاازا ذلاا

 للحلي  ملياانت الدراسة إحل اجياً، ومت اسلاداا هر  امسلبار لللأكد مح مدى ت املط ا سةلة الض احللرهتا اسلةارة امسلبانة.

 اخمبللار الصللدق والثبللات حملاور الدراسة @ يب،(0)رقم جدول 
ميام   اليدت الفرض ات الفرع ة لخلدراسة ت

 الثبات
ميام  
 الصدق

 الميخل ق

 مقبر  احل اجياً  0.843 2.710 11 الرعي دبفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة 1
 حل اجياً مقبرم 0.735 2.5.2 6 عراج  تب  اورارد الليليةية اوفلرحلة 0
احل اجياً مقبر   0.907 .2.80 3 البنية اللحلية مسلادا اورارد الليليةية اوفلرحلة 3  
 احل اجياً مقبر   0.931 2.866 3 اوؤسسة الليليةية ذبا  اورارد الليليةية اوفلرحلةدور  .

 احل اجياً مقبر   0.90 2.812 03 احملاور كك 

ن مياما  ال باات يف وأ  %89:<أن ميام  ال بات يف حمارر الارعي دبفوارا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة مللا   تبني (0) رق  مح اودو 
وأن مياماا  ال بااات حملاارر البنيااة اللحليااة مساالادا اواارارد الليليةياااة  % ;98=حماارر عراجاا  تباا  اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة قااد مللااا  
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 وأن  %980?وأن ميام  ال بات حملارر دور اوؤسساة الليليةياة ذباا  اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة قاد مللا  %  =18?اوفلرحلة قد ملل  
 وهرا ما جيي  حماور الدراسة مقبرلة احل اجياً.   %1?ثبات احملاور كة   ميام  

 نماقج الدراسة ادل دان ة 
والل ني، عح ملياانت كةياة دعةات  ،سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت  حيفة امسلبيان مليد عةلية اودولةأ

 الدراسة واإلجاملة عح تساؤمهتا وهي كاللا : ال قة يف النلاجص ومرضرعيلوا، وساعدت عل  ربقي  أهداا

 ادليخل مات اليامة  08
 ألفرات ع نة الدراسة وفق المصص  اليخلمي المكرارات والنابة ادلئ ية @ يب،(8)رقم  جدول

 اجملم ع اخلربة ادلؤى         
ق  مح أ

مخك 
 سنرات

 12-5مح 
 سنرات

أك   مح 
12 
 سنرات

 35 6 16 13 اليدد ماجامري
 %100 %17.1 %45.7 %37.2 النسبة

 23 14 7 2 اليدد تكم راه
 %100 %60.9 %30.4 %8.7 النسبة

ساانرات يف  01مااح أفاا اد اليينااة هاا  مااح ةلااة درجااة الاادكلررا  ولااديو  سااربة  أك اا  مااح % ?18>طااد أن  (8)مااح اواادو  رقاا  
ها  ماح  % =8<سانرات يف اللادريك، ملينةاا  01 إىل ;الادكلررا  وساربهت  ماح  حيةا  درجاةمنو  ه  مح  % :918واللدريك، 

أماا ابلنسابة للةبحارثني  ة ماح أفا اد الييناة،دي لارن أقا  نسابسانرات، وهاؤمء  ;ةلاة الادكلررا  وسانرات ساربهت  يف اللادريك أقا  ماح 
سانرات  01إىل  ;ولاديو  ساربة  ماح  ،مح أف اد اليينة ه  ماح ةلاة درجاة اواجسال  % =8;: درجة اواجسل  طد أن ةلة مح

سااانرات، ملينةاااا  ;قااا  ماااح اجسااال  ولاااديو  ساااربة يف اللااادريك أوهاااي سب ااا  ةلاااة درجاااة او %37.2يف اللااادريك، ل تليواااا نسااابة 
 ،دي لارن أقا  نسابة ماح أفا اد الييناةسانرات، وهاؤمء  01يف اللادريك اك ا مح ولديو  سربة  ه  مح ةلة درجة اواجسل  80%=0

 .سنرات 01مح   ك  ف اد اليينة ه  مح ةلة مؤه  الدكلررا  ولديو  سربة يف لا  اللدريك ومح هرا نسلنلص أن غالبية أ
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 ألفرات ع نة الدراسة وفق المصص  اليخلمي(@ يب، المكرارات الناب ة 0شك  رقم )

 
 

 ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة .8

اوبحارثني دبفوارا ابوارارد الليليةيااة  مادى مي فااة ربديادامساالبانة لةرعاة ماح النقااط كااان الغا ع منواا  ح احملارر ال اال ماحتضاة  
سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت احملرر الساامل  إىل النلااجص اللف ايلية اورضاحة يف اوادو  وقد أاوفلرحلة، 

 .(8)والألة  رق   (9)رق  

 ال عي ابدل ارت الميخل م ة ادلفم حةح ل فرات الي نة إلجاابت أ يب، المكرارات والنابة ادلئ ية@ ( 9) رقم جدول
 النابة اليدت ادلق اس
 1.7 1 حمايد
 65.5 38 م افق

 30.8 19 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

وعاي جيااد كانات اسالجامللو  تألاا  إىل وجارد  %89<?يلضاإل لناا أن غالبيااة اوبحارثني، أي ماا نساابله  (9) رقاا  ماح اوادو 
 .عال ورد أ خب ر  ما حمايدة راءفقط كانت سب   آ % =08وأن نسبة  لةرارد الليليةية اوفلرحلة،ساسية لابوفاهي  ا 

 ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت أفرات الي نة ح ل ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة8شك  رقم )

 

 

 

 

 

37.2% 
45.7% 

17.1% 
8.7% 

30.4% 

60.9% 

0%

20%

40%

60%

80%

 دكتوراه ماجستير سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5من  اقل من خمس سنوات

 

1.7 65.5 32.8 

 موافق بشدة موافق محايد
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 ادلفم حة الميخل م ة ادل ارت تب  ع اقق .9

ضااةح مؤسسااات الليلااي  اليااا  لاات مليضاااً مااح عراجاا  اساالاداا اواارارد الليليةيااة ح احملاارر ال الااع لةرعااة مااح النقاااط م   تضااة  
 عضااء  اوالياة سداد اوسالحقات اء هيةة اللدريك، أتس عدا وجرد حلرافز مادية ومينرية  عض) الض كان مح ضةنوا ،ةالليبي

سالرب اولباش ، مقاوماة اللطاري  واللحاديع يف ا للةؤسساات الليليةياة ، ضاي، البنياة اللحلياة، ضاي، امقل اادهيةاة اللادريك
سااف  ربلياا  وقااد أ ش علاا  اليطاااء ،كااادديي مألااج  د مناااخ أالليليةيااة، عاادا وجاارد ضااةاانت عقاار  النألاا ، عاادا وجاار لليةليااة 

الألااة  رقاا  و  (:)اساالجاابت اوبحاارثني الااض تضااةنلوا ملياااانت احملاارر السااامل  إىل النلاااجص اللف اايلية اورضااحة يف اواادو  رقاا  
(9). 

 ع اقق تب  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  ح لفرات الي نة إلجاابت أ ادلئ يةيب، المكرارات والنابة @ ( :)رقم جدول

 

 

 

 

 
أن غالبية اوبحرثني يلفقرن عل  وجرد اليراج  سالفة الرك ، حليع مللغت نسبلو   النلاجص اللف يلية للجدو  السامل تأل  

 عال .أفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد أاوبحرثني فقط مح %   <098كةا ذبدر اإلشارة إىل أن   % 88><

 ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت أفرات الي نة ح ل ع اقق تب  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة 9شك  رقم )

 
 

 البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة .:

 الليليةة اوفلرحلة اوراردح احملرر ال املش لةرعة مح النقاط كان الغ ع منوا مي فة مدى وجرد البنية اللحلية الالزمة مسلاداا تضة  
النلاجص ضةنلوا ملياانت احملرر السامل  إلىربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض ت نلص عحة الض يية  هبا اوبحرثني، وقد يف اوؤسس

 .(:) رق  والألة  (;)اللف يلية اورضحة يف اودو  رق 

 

13.8 53.4 32.8 

 موافق بشدة موافق محايد

 النابة اليدت ادلق اس
 13.8 8 حمايد
 53.4 31 م افق

 32.8 19 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع
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البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة  الي نة ح لفرات إلجاابت أ يب، المكرارات والنابة ادلئ ية @(;)رقم جدول 
 ادلفم حة

 النابة اليدت ادلق اس
 19 11 ميارض بشدة

 25.9 15 ميارض
 29.3 17 حمايد
 13.8 8 م افق

 12.1 7 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

البنية اللحلية الالزمة مسلاداا اورارد الليليةية  ييارضرن وجرد%  ?8:: يلضإل لنا أن ما نسبله (;) رق  ومح اودو 
فقط مح أعضاء هيةة %   89?8ذبدر اإلشارة إىل أن  و  يرافقرن عل  وجردها مح اوبحرثني %?8;8ملينةا  اوفلرحلة،

 عال .يك أفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد أاللدر 

 البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  ه(@ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت افرات الي نة جتا:شك  رقم )

 

 ادلفم حة الميخل م ة ادل ارت جتاه الميخل م ة ادلؤساة تور .;

تناو  احملرر اخلامك لةرعة نقاط كان الغ ع منوا مي فة مدى الدع  الري تقدمه اوؤسسة الض يية  هبا اوبحرثني مسلاداا 
سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت احملرر السامل  إىل النلاجص اللف يلية اورضحة أورارد الليليةية اوفلرحلة، وقد ا

 .(;)والألة  رق   ،(>)يف اودو  رق  

ادل ارت الميخل م ة وتورىا جتاه دلؤساة الميخل م ة ح الإلجاابت افرات الي نة  يب، المكرارات والنابة ادلئ ية@ ( >) رقم جدول
 ادلفم حة

 النابة اليدت ادلق اس
 36.2 21 ميارض بشدة

 22.4 13 ميارض
 24.1 14 حمايد
 6.9 4 م افق

 10.3 6 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

19 25.9 29.3 13.8 12.1 

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
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اوؤسسة مقدا مح قب  دع   ميارضني لرجرد % >8<;يلضإل أن غالبية اوبحرثني، أي  ما نسبله   (>)ومح اودو  رق  
 أما عح اوبحرثني الريح يلفقرن عل  أن اوؤسسة الليليةية تقدا الدع  الالزا فقد مللغت نسبلو  ،للةرارد اوفلرحلة الليليةية

 عال .أأفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد اوبحرثني فقط مح  % 8:80 ذبدر اإلشارة إىل أنو   88%=0

ادلؤساة الميخل م ة وتورىا جتاه ادل ارت الميخل م ة ح ل ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت افرات الي نة ;شك  رقم )
 ادلفم حة

 

 نماقج المحقق من صحة الفرض ات 
𝛍)  احدة ح ث أن ال سط الفرضيال( لخلي نة Tاخمبار ت زيع ) @ يب،( =) رقم  جدول   ) 

ال سط  احملاور   
 احلاايب

االحنراف 
 ادلي اري

t  الق مة
 االحممال ة

القرار 
 االحصاقي

   رفك  0.00 25.43 0.338 4.13 الرعي دبفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة 1

   رفك  0.00 14.55 0.518 3.99 عراج  تب  اورارد الليليةية اوفلرحلة 2

البنية اللحلية الالزمة مسلاداا اورارد  3
 الليليةية اوفلرحلة

   قبر   0.104 1.65- 1.060 2.77

دور اوؤسسة الليليةية ذبا  اورارد  4
 الليليةية اوفلرحلة

   رفك  0.00 3.99- 1.152 2.40

 
 

   رفض  0.00 4.23 0.577 3.32

 مبؤساات الميخل م اليايل الخل ب ة8 ميكن لخلم ارت الميخل م ة ادلفم حة أن تيزز من ج تة الميخل م 08

ال اف ي وقباار   يةارن القا ار رفاك الفا ع هوعليا ;181أقا  ماح مسالري الدملاة امحل ااجية  1811القيةاة امحللةالياة   ملنااء علا
 اوفلرحلااة الليليةياة اوااراردأن   اابت اوبحارثني يف درجاة مرافاا  علاجااإيف  الفا ع البادي ، وتاانص اليباارة علاا  أناه يرجاد فاا   ميناري

 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، 9898دبلرسط اعسايب  الليبية اليا  الليلي  دبؤسسات الليلي  جردة مح تيزز ديةنوا أن

 

36.2 22.4 24.1 6.9 10.3 

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
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 لخلم ارت الميخل م ة ادلفم حة8 األساس ةعضاء ى ئة المدريس وعي ابدلفاى م أي جد لدى  88

وعلياة يةارن القا ار رفاك الفا ع ال اف ي وقبار   ;181أق  ماح مسالري الدملاة امحل ااجية   1811القيةة امحللةالية   ملناء عل
ة اوبحرثني يف درجة مرافا  علا  وجارد مفوارا للةارارد الليليةيا يف اجاابت الف ع البدي ، وتنص اليبارة عل  أنه يرجد ف   مينري

 وهر ما ي بت  حة هرا امف اع.، 809:اوفلرحلة دبلرسط اعسايب  

 ت جد ع اقق حتد من إمكان ة تب  مباترة ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة   ادلؤساات الميخل م ة الخل ب ة8 98

الفاا ع ال اف ي وقباار  يةاارن القا ار رفاك  هوعليا ;181أقا  مااح مسالري الدملااة امحل ااجية  1811القيةااة امحللةالياة   ملنااء علا
عراجاا  للباا  اواارارد  جاااابت اوبحاارثني يف درجااة مرافاا  علاا  وجااردإيف  ، وتاانص اليبااارة علاا  أنااه يرجااد فاا   مينااريالفاا ع الباادي 

 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، ??98دبلرسط اعسايب  يف الدراسةضةح اوؤسسة الليليةية اوسلودفة  الليليةية اوفلرحلة

 8الالزمة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة البن ة المحم ة م فرت ال 8:

يةااارن القاا ار قبااار  الفااا ع ال اااف ي  هوعليااا ;181أكااارب ماااح اوسااالري الدملااة امحل ااااجية  :1801القيةاااة امحللةاليااة   ملناااء علااا
اداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة، حلاار  البنيااة اللحليااة مساال اوبحاارثني جاااابتإفاا   مينااري يف ، وأنااه م يرجااد الفاا ع الباادي  ورفااك

 .وهر ما ي بت عدا  حة هرا اإلف اع

 ونشرادل ارت الميخل م ة ادلفم حة8 اسمحداث جتاه  الدعم الالزم ادلؤساة الميخل م ة ال تقدم  8;

وقبار   ،الفا ع ال اف ييةارن القا ار رفاك  هوعليا ;181أق  مح اوسلري الدملة امحل ااجية  1811القيةة امحللةالية   ملناء عل
ماارافقني علاا  وجاارد دعاا  مقاادا مااح قباا  اوؤسسااة الليليةيااة ذبااا  اوبحاارثني الغاا   جاااابتإأي أن الفاا   مينااري يف  ،الفاا ع الباادي 
 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، 88:1ية اوفلرحلة دبلرسط اعسايب اورارد الليلية

 نماقج الدراسة 

 تر لت الدراسة لنلاجص أ وا: 

الاض تراجاه الليلاي  الياا  الليايب، وقادرهتا علا  تؤكد نلاجص الدراسة قدرة اورارد الليليةية اوفلرحلة عل  حل  اليديد مح اوألااك   .1
 ربسني جردة اليةلية الليليةية دبؤسسات الليلي  اليا  الليبية.

وااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة حلياااع مللغااات ساساااية اوليلقاااة ابابوفااااهي  ا اوبحااارثني يرجاااد لاااديو  وعاااي  أن غالبياااة ملاا زت الدراساااةأ .0
 وهرا ملدور  مؤش  إجيايب ذبا  اسلاداموا وتيةيةوا مسلقباًل. %( 89<?) نسبلو 

فقاااد اظوااا ت النلااااجص أن غالبياااة  ،مةانياااة اسااالحداث ونألااا  اوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااةإوجااارد عراجااا  رباااد ماااح  تؤكاااد الدراساااة .3
 ها.  وجرد يؤكدون %(88><)اوبحرثني أي ما نسبله 
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ماح % >8<;فااد ماا نسابله أيليةية اوفلرحلاة، حلياع اورارد الل تقدا الدع  الالزا ذبا   زت الدراسة أن اوؤسسة الليليةية مأمل ..
 رارد اوفلرحلة.ذبا  اوالض ييةلرن هبا  وجرد دع  مقدا مح قب  اوؤسسة الليليةية مليدا اوبحرثني

 ت ص ات الدراسة

تلحد ا راء القاجةة ملألأن قدرة اورارد الليليةية اوفلرحلة عل  ربسني جردة الليلي ، حلياع ديةاح للةارارد الليليةياة اوفلرحلاة أن تقادا 
إذ أن هنااك اليدياد ،ميزا  الط ي  إىل اورارد الليليةية اوفلرحلاة طاريالً الة   مح مألاك  الليلي  اليا  اللييب، ولةح  ع  كب اً  أمالً 

 مح اوساج  الض جيب مياولوا إذا أرادت مؤسسات الليلي  اللييب أن ت تقي إىل مسلرى إمةانياهتا.   

يف الرقاات اعااا ، م نل اارر مسااارًا كااامالً للةاارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ضااةح مليةااة الليلااي  احملليااة الليبيااة، ومااش ذلااا ترجااد اليديااد مااح 
قياا هبا سبويدًامسلاداموا، فبدمً مح امسلة ار يف اس اتيجيلنا الليليةية الساملقة جيب البحع يف سب  تألاجيش ا مرر الض ديةح ال

اعةرمات والسالطات اوال اة وضاش سياساات كةا جيب علىمؤسسات الليلي  عل  تب  سياسات تدع  اورارد الليليةية اوفلرحلة.
ديةاح امسالفادة كرلا اداا اورارد الليليةية اوفلرحلة،  واسل ،سية تألجش عل  تطري ومؤس ،واس اتيجيات وطنية ،ومبادئ ترجيوية

 واوناحلة ع اك اورارد الليليةيةسا ة يف دو  اليا  النامي.  ،مح الدع  واخلدمات الض تقدموا اليديد مح اووات ال اعية

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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