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زؤية تقييوية الهتالك أعضبء اهليئة التدزيسية لكفبيبت تكنولوجيب 
 املعلوهبت و االتصبالت يف ظل إصالح النظبم اجلبهعي

 –أسبترة علن النفس أمنوذجب  -
 إعداد 

 هــبم فــعواط .د
 جامعة حممد بوضياف املسيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بحثممخص ال

ات ياء الييئة التدريسية لكفاـــن درجة امتالك أعضــــإلى الكشف ع دراسةال هىذ تىدف        
 وجيا المعمومات واالتصاالت بقسم عمم النفس جامعة المسيمة .لتكنو 

)المعمري  دادع، واستمارة بحــث من إي التحميميم المنيج الوصفااستخدتم  ياولتحقيــق أىداف
 اور ىـي : ح( م12بارة موزعة عمى )ـ( ع23نـة مـن )( مكو 3102والمسروري، 

مصادر الشبكة   استخدامكفايات محور الكفايـات األساسية لتشغيل الحـاسوب، و محور 
ات توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في يكفامحور و ، العالمية ) االنترنيت (
( عضو 49عينة مكونة من )دق األداة وثباتيا طبقت عمى ـن صـالتدريس وبعد التحقق م

 جامعة المسيمة. ىيئة تدريس بقسم عمم النفس

أعضاء الييئة التدريسية لكفايات تكنولوجيا  امتالكة ـد أظيرت النتائج أن درجـوق        
  .ات واالتصاالت بدرجة متوسطةمالمعمو 

 التدريسية . اء الييئةضالمعمومات واالتصاالت، أع الكفايات،تكنولوجيا المفتاحية: الكممات
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 مقدمة :
يعد التعميم في عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعصر االقتصاد المعرفي،         

سمعة أكثر حيوية ومقدمة لمنجاح وقوة محركة لمتغيير، فعالم اليوم يتعامل مع التعميم بطريقة 
تختمف عن الماضي، فمقد أشار التقرير المعنون بــ " القضايا األكثر أىمية " والتي أعدتو 

نة القومية لمتعميم ومستقبل أمريكا إلى أن العالم لم يشيد مرحمة مثل المرحمة الحالية، المج
حيث يكون نجاح األمم والشعوب وحتى بقاؤىا مرتبطا بقدرتيا عمى التعمم، وال يوجد في 
المجتمع مجال واسع لغير الماىرين الذين ال يجيدون استخدام مصادر المعرفة، وتحديد 

 ( 2، 3110تعمم التكنولوجيا الحديثة. ) رايمي، المشكالت وحميا و 
كما حثت المؤتمرات الدولية واإلقميمية عمى ضرورة تطوير مناىج التعميم، وتوظيف     

التكنولوجيا الحديثة في خدمة التعميم، حيث أكدت منظمة اليونسكو عمى ذلك في المؤتمر 
، وفي المشروع الدولي 0876عام  الدولي األول لمتعميم التقني والميني في برلين ألمانيا

 0887، وفي مؤتمراتيا اإلقميمية الخمس التي عقدت عام 0883لمتعميم التقني والميني عام 
في استراليا، اليونان، واإلمارات العربية المتحدة، واإلكوادور، وكينيا وفي المؤتمر الثاني 

 (                                                 3112،33) فييم ، .0888لمتعميم التقني والميني الذي عقد بكوريا في أبريل عام 
وقد تزايدت دعوات دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجال التعميمي ألنيا كما  

( تعزز من فرص التعميم وتوسعيا، وتحسن من نتائج 3118يرى معيد اليونسكو لإلحصاء )
اواة وتؤدي إلى شمولية التعميم، وتكسب الطمبة ميارات العممية التعميمية، وتحقق  المس

التعامل مع األجيزة المتنوعة والبرامج االلكترونية.                         مما سبق يتضح 
أن التطور التكنولوجي السريع في مجاالت الحياة المختمفة فرض عمى سياسة التعميم فـــي 

ثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت، ومــــــن ثم  الــــدول العربية أن تتطور كي تمحق ب
استثمارىا في إصـــــالح نظم التعميم وتطوير المناىج الدراسية في جميع مراحل التعميم العــــــــام 
والعالي، بحيث تييئ المتعمم لدخول ســوق العمل مزودا بميارات عممية وعممية تواكب 

   )3112،33تكنولوجيا العصر. )فييم،
 -مؤسسات التجديد واالبتكار -من ىنا كان ينبغي عمى مؤسسات التعميم العالي باعتبارىا   

              استخدام التكنولوجـــيا الحديثة في العممية التعميمية.                                                                         
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يرتبط  بالجزائر يجد أنو يعاني  أوجو قصور عديدة، خاصة ماوالمتتبع لواقع التعميم الجامعي 
منيا بأدوار عضو ىيئة التدريس الجامعي، ففي مجـــــال التدريس مازالت األساليب التقميدية 

                                                  ىي الشائعة مـــــع إىمـــــال األساليب المصحوبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.                                     
لذا فإن عضو ىيئة التدريس الذي تحتاجو األجيال في ىذا العصر الذي يشيد طوفانا 
معرفيا، وتدفقا لممعمومات وثورة مــــــن وسائــــــــل االتصال وتكنولـــوجيا المعرفة وتنوعا في 

ئة تدريس ذو إمكانيات ومؤىالت وقـــدرات ومواصفات أساليب التربية والتعميم،ىو عضــــو ىي
نوعية متطورة كي تتواءم مــــع التطورات المذىمة التي يشيدىا العالم فــي مضمار البحث 
والتعميم العالي، إذ لم تعـــد األدوات القديمة قادرة عمى تمبية متطمبات العصر واحتياجـــات 

ذلك فإن عضو ىيئة التدريس الذي نتوق إليو ىو أستاذ  األجيال والمجتمعات الجديــــدة، وعمى
وباحث ومربي وعضو فاعل في خدمة مجتمعو والمجتمع اإلنساني عموما، وىو مسمح 

 بالثقافة المعاصرة والقديمة، وعمى عالقة وطيدة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.  
 إشكالية البحث:      -1

يعتبر عضو ىيئة التدريس الدينمو المحرك لمعممية التعميمية، والعامل الرئيس في         
تحقيق وظائف الجامعة، أىدافيا ورسالتيا، وقائد اإلصالح والتطور لممجتمع إذ ىو المنوط 
بو خمق كوادر بشرية مسمحة باإليمان، مشربة بالقيم الدينية واإلنسانية، مؤىمة وقوية، قادرة 

العطاء ومواجية التحديات، فيو العضو األصيل في وضع البرامج والمناىج المتطورة عمى 
التي تيدف إلى ضمان خريج متميز، متفاعل مع بيئتو، وشريك فاعل في برامج التنمية 
الوطنية ولو إسيامات بحثية تساعد في تقديم رؤى عممية تسيم في حل مشكالت التنمية. 

 )الدوغان( 
التطورات العممية والتكنولوجية إلى إحداث تغير في أدوار عضو ىيئة وقد أدت         

التدريس، فمم يعد مقتصرا عمى نقل المعرفة وتمقين الطمبة وشرح الدرس وتصحيح الواجبات، 
ولم يعد المصدر الوحيد لممعرفة، بل أصبح دوره في ظل تكنولوجيا التعميم المخطط والمصمم 

ذا ما أكده "العابد" بأن وظيفة المعمم وفقا لمعطيات التقنية الحديثة والمنفذ لمعممية التعميمية وى
 (.333:3101تكمن في تصميم عممية التعمم والتعميم، وتنفيذىا وتقويميا. ) بني دومي،
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( أنو مع انتشار استخدام الحاسب اآللي 028،3112كما يرى سعادة والسرطاوي )        
ترنيت الكثيرة فرضت عمى المعمم أدوار جديدة تتماشى بشكل واسع واالستفادة من خدمات االن

مع التقدم العممي والتكنولوجي اليائل، ومع مطالب الثورة المعموماتية واالتصاالت، من جية 
أخرى حيث تحول المعمم إلى القيام بأدوار ذات نمط إشرافي واستشاري وتعاوني فيو 

قدم بواسطة أدوات مختمفة لمتعميم المخطط لممواقف التعميمية والمصمم لمدروس التي ست
 االلكتروني .

يتضح مما سبق أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التعميمية و         
التعممية بشكل عام وفي مجال التدريس الجامعي بشكل خاص، إال أن مدى االستفادة منيا 

رًا ألن تكنولوجيا المعمومات يعتمد بالدرجة الكبيرة عمى دور عضو ىيئة التدريس، ونظ
واالتصاالت تفرض أدوارًا جديدة عمى المعمم، كان البد لو من امتالك عدد من الكفايات التي 

 تؤىمو لممارسة الدور المناط بو عمى أفضل صورة .
( معايير 3117لذا حددت منظمة األمــــم المتحـــدة لمتربية والتعميم والثقافة اليونسكو )        

ـاءة المعممين في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصـــال تضمنت ثالثة محاور ىي: محــو كفــ
نتاج المعرفة مع المكونات الستة لمنظام التعميمي  األمية التكنولوجية، وتعميق المعرفة وا 
عداد  السياسات والمنيج واألسموب التعميمي، وتكنولوجيا المعمومات واالتصال، والتنظيم وا 

 ن .المعممي
معـــايير (  ISTE.2010)كما وضعت الجمعية الدولية لمتكنولــــوجيا في التعميم 

ومنيا : معرفة محتوى عموم  3100مقترحــــة ألداء المعممين في مجــــال التكنولوجيا لمعام 
الحاسوب والتدريس الفعال، واستراتجيات التعمم، وبيئات التعمم الفعال، المعارف والميارات 

 المينية . 
في مجال وقد استيدفت عدة دراسات تحديد الكفايات  المينية الالزمة لممعممين 

 & Awouters ,Janes, R (3118تكنولوجيا التعميم، حيث حددت دراسة كل من )

Janes, S   كفايات المعممين في استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ثالثة
 محاور :
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معرفة المعمم بأنشطة التعمم القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي يمكنو  -
 الوعي (.استخداميا )

أن يكون لدى المعمم الميارات الالزمة بعناصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -
 )استعداد(.

 أن يستخدم المعمم األساليب التربوية المرتبطة بعناصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.-
 ( كفاية تدور حول ما يجب أن يمتمكو المعمم20قائمة تضمنت )  Sanders (2011)وأعد 

دارة واستخدام تقنيات التعميم لمعمل عمى تييئة  من معارف و ميارات تمكنو من تحديد وا 
الموارد البشرية حيث شممت أربع فئات ىي : فئة عامة، وفئة اإلدارة، وفئة طريقة التوزيع، 

 ( 05، 5، 3103وفئة طريقة العرض.) أبو خطوة،
ممعمم في مجال تكنولوجيا الكفايات الالزمة ل (336،337، 3114وحدد زين الدين )

 المعمومات واالتصاالت فيما يمي:
كفايات عامة متعمقة بالثقافة الكمبيوترية وبميارات استخدام الكمبيوتر، وبالثقافة  -

 المعموماتية.
 كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة . -
 كفايات إعداد المقررات الكترونيا . -

رغم االىتمام العالمي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس الجامعي،         
وما جاء في البحوث السابقة من توصيات، وتأكيد وزارة التعميم العالي بالجزائر عمى ضرورة 
أن يمتمك األستاذ الجامعي لمكفايات التكنولوجية الحديثة خاصة في ظل اإلصالح الجامعي 

، إال أن الباحثة من خالل خبرتيا العممية في  (L.M.D )ليسانس، ماستر، دكتوراه األخير 
مجال التدريس استشعرت بعض القصـــــور لدى بعض أعضــاء الييئة التدريسية بقسم عمم 

 النفس فـــي استخدام تكنولـــوجيا المعمومــات واالتصــــاالت فــــــي العمميــة التعميمية .
ذه الدراسة الكشف عن درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات لذا تحاول ى

 تكنولـــــوجيا المعمومات واالتصاالت بقسم عمم النفس جامعة المسيمة .
 والذي نبموره من خالل الطرح اآلتي : 
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ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس  لكفايات تكنولوجيا  -
 ت  المعمومات واالتصاال

 ويتفرع عن التساؤل الرئيسي ثالث أسئمة فرعية : 
ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس لمكفايات األساسية  لتشغيل  -  

 الحاسوب   
بقسم عمم النفس  لكفايات استخدام مصادر  ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية - 

 الشبكة العالمية ) االنترنيت(   
ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس  لكفايات تكنولوجيا المعمومات  - 

 واالتصاالت في التدريس والتقويم   
 أهداف البحث :    -3
تحديد درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس لكفايات تكنولوجيا  -

 المعمومات واالتصاالت.
أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس  لمكفايات األساسية لتشغيل  تحديد درجة امتالك -

 الحاسوب.
تحديد درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس  لكفايات استخدام مصادر  -

 الشبكة العالمية )االنترنيت(.
تكنولوجيا تحديد درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس لكفايات  -

 المعمومات واالتصاالت في التدريس والتقويم.
 أهمية البحث:   -3
تكمن أىمية الدراسة في أىمية تطوير العممية التعميمية لخدمة التنمية وتحسين المخرجات  -

المتمثمة في الموارد البشرية )الخريجين( التي تسيم دون شك في تحقيق األىداف التي يسعى 
يتطمب إمكانية اإلفادة من توظيف التكنولوجيا في تغيير مسار العممية  إلييا المجتمع، وىذا

 التعميمية من الوسائل التقميدية إلى الوسائل الحديثة .
تتماشى الدراسة الحالية مع االتجاىات الحديثة التي ترى ضرورة استخدام التكنولوجيا  -

التقنية أصبحت ضرورة الحديثة في التدريس الجامعي حيث أن قضية توظيف المستحدثات 
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ممحة لمسايرة التقدم التكنولوجي. فقد فرضت مستحدثات العصر ضرورة أن يمم المعمم إلماما 
جيدا بالحاسوب والتقنيات المنبعثة من خاللو كالوسائط المتعددة واالنترنيت والتعميم 

ا تربويا االلكتروني والتي يرى عباس أنيا تجاوزت مرحمة المحاوالت التربوية وباتت واقع
ممموسا نحن أحوج ما نكون إلى ضرورة اإلقدام والخوض في غماره سعيا لالستفادة من 

 ( 3115،20أفضل الممارسات التعميمية التربوية التي يوفرىا ىذا االتجاه الحديث. )عباس،
تستمد الدراسة أىميتيا من أىمية المجتمع الذي طبقت فيو، وىم أعضاء ىيئة التدريس لما  -

ن بو من مكانة ميمة في نجاح العممية التعميمية، إذ يعد األستاذ الجامعي حجر يتمتعو 
 الزاوية في العممية التربوية ومن خاللو يكتسب المتعممون ميارات التعمم.

كما تكتسب الدراسة أىميتيا من موضوعيا الذي ييدف إلى تحديد كفايات تكنولوجيا  -
التدريسية بقسم عمم النفس، حيث يمكن ليذه المعمومات واالتصاالت لدى أعضاء الييئة 

الدراسة أن تفيد األساتذة بمساعدتيم عمى تحسين أدائيم التعميمي في ضوء تكنولوجيا 
 المعمومات واالتصاالت.

تفتح ىذه الدراسة المجال أمام دراسات أخرى مستقبمية في مجال استخدام التكنولوجيا  -
 الحديثة في التدريس الجامعي.

 
 حات البحث :مصطم -4
 : الكفايـــــات  4-1

عرفيا المجمس العالمي لمعايير التدريب واألداء والتعمم بأنيا " المعارف والميارات 
والميول التي تجعل شخصا ما قادرا عمى القيام بشكل فعال بأداء عمل أو وظيفة بمستوى 

  ( IBST I , 3112 , 5)المواصفات المطموبة أو المتوقعة.
 : ( ICTتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )  4-2

أوضح الحيمة أن كممة تكنولوجيا والتي عربت تقنيات، ىي كممة مشتقة أصال من         
ومعناىا عمم أو  Logyومعناىا ميارة أو حرفة، و Technoالمغة اليونانية وتتكون من شقين

 (34، 3103دراسة، أي عمم الميارات أو الفنون.)الحيمة،
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ويقصد بتكنولوجيا المعمومات بأنيا ثورة المعمومات المرتبطة بصناعة وحيازة 
المعمومات وتسويقيا وتخزينيا واسترجاعيا وعرضيا وتوزيعيا من خالل وسائل تكنولوجية 
حديثة ومتطورة وسريعة وذلك من خالل االستخدام المشترك لمحاسبات االلكترونية ونظم 

 ( 7، 3117وعبد العال، االتصاالت الحديثة. ) النايف 
( بأنيا التكنولوجيا المتعمقة بتخزين 07،3118ويعرفيا العجموني والحمران )

نتاج البيانات الشفوية والمصورة والنصية والرقمية  واسترجاع وتداول المعمومات ونشرىا، وا 
 بالوسائل االلكترونية ونظم االتصاالت المرئية.

عمميات التي تستخدم في إنشاء ونقل وتخزين ( فيرى بأنيا ال02،3111أما الناعبي )
دارة المعمومات باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة أىميا الحاسوب اآللي وممحقاتو  وعرض وا 
كالطابعة، والماسح الضوئي، والكاميرات الرقمية، والوسائط المتعددة واألقراص المضغوطة 

تبة االلكترونية، وقواعد البيانات، وقواعد بيانات إلكترونية كالكتب االلكترونية، والمك
 والموسوعات والدوريات، والمواقع التعميمية والبريد االلكتروني .

 كفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إجرائيا:  4-3
ىي مجموعة القدرات والميارات واالتجاىات التي يمتمكيا عضو ىيئة التدريس    

ويقدر عمى ممارستيا في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وتتحدد في ىذه الدراسة 
من خالل الدرجات التي يتحصل عمييا أفراد مجتمع البحث بتطبيق االستمارة التي أعدىا كل 

 (. 3102 من ) المعمري والمسروري،
 :أعضاء الهيئة التدريسية 4-4

ويقصد بيم في ىذا البحث جميع األساتذة التابعين لقسم عمم النفس بجامعة المسيمة 
( عضو ىيئة تدريس من 38حيث بمغ عددىم ) 3104/3105خالل الموسم الدراسي 

مختمف الرتب العممية )أستاذ مساعد أ، أستاذ محاضر أ، أستاذ محاضر ب، وأستاذ تعميم 
 الي (.ع
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 الدراسات السابقة : -5
(: استيدفت التعرف عمى درجة امتالك أعضاء الييئات 3113دراسة الشريف ) -

التدريسية في الجامعات السعودية لمكفايات التكنولوجية ودرجة ممارستيم ليا والصعوبات 
التي يواجيونيا، وقد أكدت النتائج أن امتالك أعضاء ىيئة التدريس لمكفايات التكنولوجية 

جة الممارسة لمكفايات التكنولوجية متوسط، وأن ىناك عالقة كانت بدرجة كبيرة، وأن در 
ارتباطيو ايجابية بين درجة االمتالك ودرجة الممارسة ودرجة الصعوبة في الكفايات 
التكنولوجية وقد أوصى الباحث بعقد ندوات في الجامعات تتعمق بتشغيل األدوات واألجيزة 

ام مراكز الحاسوب وتقنيات التعميم بتعريف واستخداميا في األغراض التعميمية والبحثية، قي
أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات بالخدمات التي تقدميا ليم من أجل تطوير العممية 

 (  05، 3103التعميمية.) أبو خطوة، 
( : ىدفت إلى الوقوف عمى االستخدامات 3112دراسة عبد الرحيم والموسوي ) -

ئة التدريس بجامعــة السمــطان قابوس، وتألفت عينة التعميمية لالنترنيت من قبل أعضاء ىي
( محاضـــرا، فقد أشــــارت نتائجيا إلى أن استخدام أعضــــاء ىيئة التدريس 082الدراسة مــــن )

لمشبكة جيد ويتمركز في سبعة استخدامات ىــــي : المقررات وتحميل المواد التعميمية الجاىزة، 
تعميم فردي ، وفي االتصال ، ولتطوير وتحسين كفايات ولمحصول عمى مراجع ، وكأداة 

الطمبة في البحث عن المعمومات وإلثراء المعمومات في الكتب المقررة، وأن االنترنيت أكثر 
ما يستخدم لمحصول عمى المعمومات حول عمل الواجبات، والحصول عمى التغذية الراجعة، 

ن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين الذكور وكأداة لممحادثة العممية بين المحاضرين، ولم تك
واإلناث في استخدام االنترنيت، وأن المحاضرين من ذوي الخبرة المرتفعة أكثر استخداما 

 لالنترنيت من ذوي الخبرة المنخفضة.
( : سعت إلى الوقـــــوف عمى كيفية استخدام أعضــــاء 3112دراسة وانج وكوىين ) -

لالنترنيت فـــي التواصل والمشاركــــة   Cyberspaceسبيس ىيئة التدريس في جامعة سيبر 
( من األساتــــذة %42( مـــن األساتذة، وكشفت النتائج أن )347وقد تم توزيع استبانو عمى )

( %33يقضون وقتيم خـــــالل ثالث ساعــات من األسبوع فــي تفحص اإليميل واستخدامــو و)
)بديل الويب(،  Gopher( منيم يستخدمون خدمة الجوفر %00يستخدمون خدمة الويب، )
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ثالث ساعات أسبوعيا، وأن البريد   (FTP)( يستخدمون خدمة نقل الممفات %3و)
وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  االلكتروني ىو األكثر شعبية واستخداما،

وكانت نسبة استخدام االنترنيت  بين األساتذة في استخدام البريد االلكتروني تعزى لمجنس،
 أعمى لمن يعتقدون بأىميتو في تدعيم التدريس والبحث مقارنة بمن يعتقدون غير ذلك .

( كان اليدف من الدراسة ىو تعرف مدى استخدام 3113دراسة قشقري وآخرون ) -
أعضاء الييئة التدريسية لمحاسب اآللي بكمية التربية بجدة، ومدى استفادتيم من شبكة 
االنترنيت من أجل إثراء العممية التعميمية فضاًل عن تعرف مدى وعــي أعضــــــاء الييئة 
التدريسية لميدف من التقنية وأىميتيا. ولتحقيق أىـــــداف الدراســــة تم تصميم إستبانة تضمنت 

( من أعضــــاء ىيئة التدريس، والمحاضرات والمعيدات بكمية 82خمسة محاور وزعت عمى )
ـــدة. وأكدت الدراسة في نتائجيا إلى تطبيق عينة الدراسة ألساليب التقنية الحديثة، كمــا جـ

( ، بينما انخفض استخدامو في %011أشارت إلى أن استخـــــدام االنترنيت فــي البيت بنسبة )
العمل، وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع الوعي لدى عينة الدراسة لدور االنترنيت في تسييل 

 بعة البحوث والدراسات.ومتا
( وىدفت إلى التعرف عمى كفايات المعمم وفقا ألدواره 3115دراسة عزمي )  -

المستقبمية في نظام التعمم االلكتروني عن بعد، واستخدم الباحث إستبانة احتوت عمى ثماني 
( من المعممين الجامعيين ومعاونييم، وطالب 001كفايات رئيسية، وبمغت عينة الدراسة ) 

ن كمية التربية بالرستاق بسمطنة عمان، وأفرزت نتائج الدراسة خمس كفايات تيم المعممين م
بدرجة ميمة جدا ىي: كفاية الباحث، والمرشد، والمقدم، والتكنولوجي، والمقوم، في حين 
كانت كفاية المصمم والمنسق والمسير بدرجة ميمة، ولم تكن ىناك فروق دالة إحصائيا بين 

التدريس والطالب في ترتيب أىمية الكفايات التي تندرج تحت كل وظيفة أعضاء الييئة 
مستقبمية لممعمم في نظام التعمم اإللكتروني عن بعد، وكذلك لم يكن ىناك فروقا دالة 
إحصائيا بين أعضاء الييئة التدريسية في أىمية كل وظيفة مستقبمية تعزى لمتخصص 

ة في التدريس، أو الخبرة في مجال الحاسوب، أو األكاديمي، أو الدرجة الوظيفية، أو الخبر 
 (0626: 3103الخبرة في استخدام اإلنترنيت.)العجرمي، 
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(: واستيدفت التعرف عمى مدى امتالك أعضاء ىيئة 3116دراسة كنسارة ) -
التدريس في جامعة أم القرى لمكفايات التكنولوجية، وقام الباحث بتطوير إستبانة تضمنت 

 عمى سبعة مجاالت ىي:( فقرة موزعة 46)
الكفايات التقنية التعميمية المتعمقة بتصميم التعميم، مجال األساليب واألنشطة، اختيار المواد 
واألجيزة والتقنيات التعميمية، االستخدام الفعال لمتقنيات التعميمية، مجال تشغيل األجيزة 

بتزويد أعضاء ىيئة التعميمية، خدمات مركز تقنيات التعميم، التقويم.وأوصت الدراسة 
التدريس بالكفايات التكنولوجية الجديدة، وعمل خطة جديدة لتشكيل اتجاىات ايجابية عند 

 أعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام الكفايات التكنولوجية التعميمية.
( وىدفت لمتعرف عمى درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس 3118دراسة بدح ) -

ت األساسية الستخدام تقنيات التعمم االلكتروني في جامعة البمقاء في األقسام التربوية لمميارا
( فقرة. وقد أظيرت النتائج أن درجة امتالك 20التطبيقية، وأعد الباحث إستبانة تضمنت )

أفراد العينة لمميارات األساسية الستخدام تقنيات التعميم االلكتروني متوسطة، وأنو ال توجد 
زى لمتغير المؤىل العممي، أو لمكمية الجامعية التابعة لجامعة فروق  ذات داللة إحصائية تع

البمقاء التطبيقية، وقد أوصى الباحث بعقد دورات تدريبية متخصصة ألعضاء ىيئة التدريس 
 ( 3103،5في األقسام التربوية في مجال استخدام التعمم االلكتروني. ) أبو خطوة ،

إلى الكشف عن اتجاىات أعضاء  ( ىدفت ىذه الدراسة3101دراسة الحوامدة ) -
الييئة التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقيــــة نحو استخدام التعمم االلكتروني في التدريس 
الجامعي من وجية نظرىم، وتعرف أثر الحصول عمى الدورات التدريبية فــــي مجال 

ي ىذه االتجاىات. الحاسوب والتعمم االلكتروني، ومتغير الجنس وسنوات الخبرة في تدريس ف
( فقرة بعد التحقق من صدقو 31ولتحقيق ذلك تم تطوير) مقياس االتجاىات( المكون من )

( عضوا من أعضاء ىيئة التدريس 70وثباتو، وقد تم توزيعو عمى عينة الدراسة المكونة من )
ئج في كمية إربد الجامعية، وبعد أن تم إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة، أظيرت نتا

الدراسة أن اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية ايجابية نحو استخدام الحاسوب والتعميم 
االلكتروني، تعزى ألثر متغير الحصول عمى الدورات التدريبية في مجال الحاسوب والتعمم 
اإللكتروني، ولصالح من حضروا ثالث دورات فأكثر. كما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق 
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صائية في اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية تعزى ألثر الجنس وألثر سنوات ذات داللة إح
 الخبرة في التدريس، وفي ضوء نتائج الدراسة قدم مجموعة من التوصيات.

( وىدفت إلى الكشف عن تحديات التعمم 3102دراسة القضاة ومقابمة ) -
ات األردنية الخاصة من وجية االلكتروني التي تواجو أعضــــــاء الييئة التدريسية في الجامع

نظرىم. والدورات التي حضروىا في مجــــال التعميم االلكتروني وقد أظيرت النتائج الترتيب 
التنازلي اآلتي لمتحديات : البحث العممي، تحديات تقنيات التعمم االلكتروني، تحديات مالية 

دارة وتخطيط وتصميم التعمم  دارية، تحديات مينية، وتقويم وا  االلكتروني، وتبين عدم وجود وا 
فروق في التحديات تعزى لنوع الكمية ولصالح الكميات اإلنسانية، وعن فروق تعزى لمجامعة 

 ولصالح جامعة جدارا.
( ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف عمى مدى 3103دراسة غدير فممبان) -

رف التقنية ودرجة تمكن أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف من الميارات والمعا
ممارستيم ليا، وكذلك االطالع عمى اتجاىاتيم نحو توظيف برامج التعميم المعتمدة عمى 

( عضو ىيئة تدريس 284تقنية المعمومات واالتصاالت. وقد تم تطبيق أداة الدراسة عمى )
( 000( عضوا من الكميات األدبية، و)004من عشرة كميات مختمفة، تتضمن مشاركة )

( عضوا من الكميات التطبيقية. وقد تم تصميم إستبانة 058الكميات العممية، و)عضوا من 
 لتقييم الميارات والمعارف التقنية ألعضاء ىيئة التدريس بعد التحقق من صدقيا وثباتيا.

وقد أظيرت نتائج الدراسة عمى أن ميارات األعضاء في استخدام األجيزة التعميمية تفوق 
لحاسب التطبيقية والمتخصصة وتقنيات الويب، واإللمام بالمعارف ميارات استخدام برامج ا

التقنية، حيث أن الرأي لعبارات محور األجيزة التعميمية يقع في فئة الجيد جدا، ولباقي 
العبارات يقع في فئة الجيد. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أراء أعضاء 

ساسية لمدراسة يعزى إلى اختالف فئات المتغيرات ىيئة التدريس حول المحاور األربع األ
العامة، وقد تبين من النتائج عمى أن أعضاء ىيئة التدريس بالكميات التطبيقية أكثر ميارة  
من األعضاء بالكميات األدبية في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة واألجيزة 

 التعميمية.
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من خالل استعراض األدبيات ذات الصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  تعقيب :
 نستنتج ما يمي:

أكدت جميع الدراسات عمى أىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -
(، المعمري 3102كالحاسب اآللي واإلنترنيت في التعميم مثل دراسة وانج وكوىين )

 (.3115(، عزمي )3116نسارة )(، ك3118(، بدح )3102والمسروري )
تناولت بعض الدراسات واقع استخدام اإلنترنيت في العممية التعميمية مثل دراسة  -

 (.3112(، عبد الرحيم والموسوي)3113قشقري )
اتسمت الدراسات العربية واألجنبية بالتنوع في أىدافيا، وتطرقت بعض الدراسات  -

الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنيت في إلى تحديد واقع استخدام التكنولوجيات 
(، وبعضيا تناول الكشف عن المعوقات 3102التدريس مثل دراسة القضاة ومقابمة )

 والتحديات التي يمكن أن تقمل في فاعمية استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية.
ام ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية نحو استخد -

(، كما 3101تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم كدراسة الحوامدة )
أشارت إلى االتجاىات اإليجابية ألعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت.
أوصت أغمب الدراسات  بضرورة تدريب عضو ىيئة التدريس عمى الكفايات  -

                                                           التكنولوجية .
 الطريقة واإلجراءات : -6
 منهج الدراسة:  6-1

من أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي 
لمالئمتو لطبيعة الدراسة والذي نحاول من خاللو وصف الظاىرة موضوع الدراسة) درجة 

وجيا المعمومات واالتصاالت لدى أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم توافر كفايات تكنول
النفس جامعة المسيمة ( وتحميل بياناتيا وبيان العالقة بين مكوناتيا لموصول إلى تعميمات 
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خاصة بالوصف والتقويم وتحديد األسباب والعالقات بين أسباب حدوث ىذه الظواىر وتحميل 
 نتائجيا.

 مجتمع الدراسة: 6-2
( عضو ىيئة التدريس بقسم عمم النفس بجامعة 38ون مجتمع الدراسة من )تك
، وشممت الدراسة جميع أفراد المجتمع في الفصل الدراسي الثاني لمسنة -الجزائر  –المسيمة 
 ، حيث تكون من الرتب اآلتية:3104/3105الجامعية 

أساتذة  13، %27.66أستاذ محاضر)أ( بنسبة  08، %31.70أستاذ مساعد)أ( بنسبة  31
 . %03.33أساتذة تعميم عالي)بروفيسور( بنسبة  15، %17.05محاضرين)ب( بنسبة 

 أداة الدراسة:  6-3
استخدمت الدراسة إستبانة أعدىا كل من ) سيف المعمري وفيد المسروري، 

( عبارة موزعة عمى ثالث محاور حول درجة توافر كفايات 23(، اشتممت عمى )3102
 ات واالتصاالت لدى أعضاء ىيئة التدريس وذلك عمى النحو التالي : تكنولوجيا المعموم

 ( عبارة.06: الكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب ) المحور األول
 ( عبارات.01: كفايات استخدام الشبكة العالمية )االنترنيت ( ) المحور الثاني
تصاالت في التدريس : كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واال المحور الثالث

 ( عبارات.16والتقويم )
ويقابميا خمس استجابات وفق التدريج الخماسي ) عالية جدا ، عالية ، متوسطة ، ضعيفة ، 

 ضعيفة جدًا (  
تم التحقق من صدق األداة بحساب صدق االتساق الداخمي من خالل صدق األداة :  •

خالل حساب معامل االرتباط ( فردا من 31تطبيق االستبانة عمى عينة مكونة من )
 لبيرسون، وجاءت معامالت الصدق كالتالي :

 (1,71المحور األول: )
 ( 1,74المحور الثاني: )
 ( 1,84المحور الثالث: )
 (1,84الدرجة الكمية : )
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( وىذا يدل عمى 1.10جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )*
 صدق األداة.

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية  : ثبات األداة •
( أستاذا من خارج عينة الدراسة، واستخراج معامالت الثبات لالتساق الداخمي 31مكونة من )

باستخدام معادلة ) كرونباخ ألفا ( حيث جاءت جميع القيم دالة عند مستوى معنوية 
 غراض الدراسة. وكانت كالتالي :(، وىــي جميعيا كافية أل1.10)

 ( 1,71الثبات لممحور األول : )
 ( 1,80الثبات لممحور الثاني : )
 (1,74الثبات لممحور الثالث : )

 ( 1,74الثبات الكمي : )
 :التحميل اإلحصائي 6-4

استخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات الحسابية الموزونة 
واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئمة الدراسة، ولتفسير تقديرات أفراد العينة تم اعتماد 

 المعيار اإلحصائي التالي : 
 

 االمتالك الدرجة                     مدى الدرجات                            درجة 
 عالية جداً                               4,11 - 3,41                          4
 عالية                               3,38 – 2,41                          3
 متوسطة                               2,38 - 3,41                          2
 ضعيفة                               3,38 - 0,41                          3
 ضعيفة جداً                              0,38 - 0,11                          0
 
 الدراسة :  محددات 6-5

-اقتصرت الدراسة الحالية عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس  -
 األقسام األخرى. دون -جامعة المسيمة
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اقتصرت الدراسة عمى تقديرات أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس عمى درجة  -
 توافر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظرىم.

 .3104/3105تتحدد الدراسة زمنيا بالفصل الجامعي الثاني من السنة الجامعية  -
مع البيانات التي أعدىا كل من استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة لج -

 (.3102)المعمري والمسروري 
 
 :نتائج الدراسة  -6

 أواًل : عرض ومناقشة نتائج السؤال العام :
ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 بقسم عمم النفس   
ية واالنحرافات المعيارية لجميع محاور لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب

 االستبانة والدرجة الكمية ليا، ويبين الجدول اآلتي ذلك :
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة.1جدول )

المتوسط الحسابي  المحاور
 الموزون

 درجة امتالك الكفاية االنحراف المعياري

 متوسطة 1,48 2,03 المحور األول
 متوسطة 1,53 3,67 المحور الثاني
 متوسطة 1,57 2,17 المحور الثالث
 متوسطة 1,54 3,88 الدرجة الكمية

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي الموزون لتقدير أفراد عينة الدراسة         
لدرجة امتالكيم لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في جميع المجالت يساوي 

(، وىذا يعني أنيم يمتمكون الكفايات بدرجة 1.54( وانحراف معياري يساوي )3,88)
 متوسطة .
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الحسابية الخاصة بكل محور من محاور األداة فكانت النتائج كما أما المتوسطات 
 يمي : 

بالنسبة لمحور الكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب جاء المتوسط الحسابي الموزون  -
( وبدرجة متوسطة. وقد احتل الرتبة رقم 1,53(، وانحراف معياري يساوي )2,03يساوي )

(0.) 
الثالث كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات  يميو في الرتبة الثانية المحور -

( 2,17واالتصاالت في التدريس والتقويم، حيث جاء المتوسط الحسابي الموزون يساوي )
 (.1,57وبدرجة متوسطة ، وانحراف معياري يساوي )

ث واحتل المحور الثاني كفايات استخدام الشبكة العالمية ) االنترنيت ( المرتبة الثالثة ، حي
( وبدرجة متوسطة، وبانحراف معياري يساوي 3,67جاء المتوسط الحسابي الموزون يساوي )

(1,53.) 
نستنتج مما سبق أن أعضاء ىيئة التدريس يمتمكون كفايات تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت بدرجة متوسطة وربما يعود ذلك إلى ضعف تدريبيم عمى برامج الحاسب اآللي 

عمى درجة امتالكيم لمكفايات التكنولوجية بدرجة عالية، وىي نتيجة غير  واالنترنيت مما أثر
( حيث 3102مرضية  وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة ) المعمري والمسروري 

أظيرت أن درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 متوسطة.

عكس مخاوف أعضاء الييئة التدريسية من التحديات التي كما أن ىذه النتيجة ت
يمكن أن تواجييم عند استخداميم لمتكنولوجيا الحديثة في التدريس الجامعي، وىذا ما يتفق 

( حيث أشارت إلى أن تحديات تقنيات 3102مع ما توصمت إليو دراسة ) القضاة ومقابمة 
ت المرتبة الثانية بعد البحث العممي، ومع التعمم االلكتروني بالنسبة لألستاذ الجامعي احتم

( التي أشارت إلى أن من بين الكفايات المستقبمية الميمة لعضو ىيئة 3115دراسة عزمي )
التدريس ىي كفايتو كتكنولوجي، حيث كانت بدرجة ميمة جدا إلى جانب كفايتو كباحث 

التي توصمت إلى أن ( 3113ومرشد ومقوم. بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الشريف )
 امتالك أعضاء الييئة التدريسية لمكفايات التكنولوجية بدرجة كبيرة .
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غير أن ىذه النتيجة ال تقمل من االتجـــاه االيجابي ألعضـــاء ىيئة التدريس نحو 
استخـــــدام تكنولــــــوجيا المعمومــــات واالتصاالت وىذا ما يتفق مع ما توصمت إليو دراسة 

( التي أشارت إلى أن اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية ايجابية نحو 3101دة )الحوام
استخدام التعمم االلكتروني تعزى ألثر متغير الحصول عمى الدورات التدريبية في مجال 
الحاسوب والتعمم اإللكتروني، كما يمكن أن تعكس ىذه النتيجة ضعف امتالك أعضاء الييئة 

اعية لكفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إذا ما قورنوا التدريسية بالكميات االجتم
بأقرانيم في الكميات العممية والتطبيقية وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو غدير 

( التي أشارت إلى أن أعضاء الييئة التدريسية بالكميات التطبيقية أكثر ميارة 3103فممبان)
 دام برامج الحاسب التطبيقية.من األعضاء بالكميات األدبية في استخ

 ثانيًا : عرض ومناقشة نتائج السؤال األول:

ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لمكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب بقسم عمم 
 النفس    

لإلجابة عــــــن ىــــذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحــــرافات المعيارية 
 المحــــور. لفقـــرات

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األساسية لتشغيل الحاسوب.2جدول )

 المتوسط محور الكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب 
 الحسابي الموزون

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.25 2.78 أدرك تأثير الحاسوب بجوانبو االيجابية والسمبية  0
أعرف األجيزة الممحقة بالحاسوب الطابعات،  3

 الماسحات، المودم 
 عالية 1.63 2.50

 وورد أجيد استخدام برنامج معالجة النصوص  2

 Word 
 عالية 1,51 2,51

أستطيع إدارة وتنظيم الممفات من إنشاء وحفظ  3
 ونسخ وتعديل 

 عالية 1,53 2,44

أستطيع استخدام برنامج العروض التقديمية  4
  power pointباوربونيت 

 عالية 1.63 2.40
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أتمكن من تشغيل األجيزة الممحقة بالحاسوب  5
كالطابعة والماسح الضوئي و الكاميرات 

 وغيرىا.

 عالية 1,65 2,46

أستطيع التعامل مع أدوات التخزين ) األقراص  6
 الصمبة والمدمجة ..الخ (

 عالية 1.56 2.46

أعي مميزات توظيف برمجيات التعميم بمساعدة  7
 الحاسوب في التدريس 

 ضعيفة 1,4 3,33

ألم بمعوقات توظيف برمجيات التعميم بمساعدة  8
 الحاسوب في التدريس 

 متوسطة 1,63 2,13

أقوم بعمميات التثبيت واإلزالة لمبرامج المختمفة  01
 عمى الحاسوب 

 متوسطة 1,64 3,80

لدي القدرة عمى استخدام برامج الحماية  00
زالة الفيروسات  لتفحص وا 

 متوسطة 1,51 3,68

أمتمك ميارة التنقل بين البرامج المختمفة بسيولة  03
 ألداء أكثر من ميمة 

 متوسطة 1,32 2,35

أتمكن من استخدام برنامج جداول البيانات  02
(Excel)    

 متوسطة 1,70 2,21

 أجيد استخدام برنامج قواعد البيانات  03
(Access)  أكسس 

 متوسطة 1,61 3,84

 لدي القدرة عمى ضغط وفك الممفات باستخدام  04
Winzip ,Wnirar)) 

 متوسطة 1,53 3,74

أتعامل مع برامج تحرير الرسوم والصور  05
 الرقمية كبرامج الفوتوشوب

 ضعيفة 1,23 3,33

أتعامل مع برامج الوسائط المتعددة كبرنامج )  06
Aramiere  ) 

 ضعيفة 1,33 3,33

 متوسطة 1,48 2,03 الدرجة الكمية 
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يتضح من الجدول السابق أن درجة امتالك الكفايات الخاصة بتشغيل الحاسوب 
جاءت بدرجة متوسطة مقارنة بمحاور األداة، حيث بمغ المتوسط الحسابي الموزون لممحور 

( واحتل بذلك الرتبة األولى بالنسبة لمحـــاور 1.48(، وبانحراف معياري يساوي )2,03)ككل 
 األداة.

(، وقد جاءت كل 2,78-3,33أما المتوسطات الحسابية لكل عبارة فتراوحت بين ) 
 - 2,04( بدرجة عالية بمتوسطات حسابية تتراوح بين )6،5،4،3،2،3،0من العبارة رقم )

 ( في النواحي اآلتية: 2,78
أدرك تأثير الحاسوب بجوانبو االيجابية والسمبية جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

(، وعبارة أعرف األجيزة الممحقة بالحاسوب جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط 2.78يساوي)
الجة النصوص (، وفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة أجيد استخدام برنامج مع2.50حسابي )

(، تمتيا بعد ذلك العبارات ) أستطيع إدارة وتنظيم الممفات من 2.51وورد بمتوسط حسابي )
إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل في المرتبة الخامسة، أستطيع استخدام برنامج العروض التقديمية 

ت في المرتبة السادسة، أتمكن تشغيل األجيزة الممحقة بالحاسوب، أستطيع التعامل مع أدوا
 التخزين في المرتبة الرابعة(. 

تمثل امتالك أعضاء الييئة التدريسية لمكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب بدرجة  -
 3.68متوسطة وىي العبارات التي يتراوح المتوسط الحسابي الموزون ليا بين )

(، في النواحي اآلتية: ألم بمعوقات توظيف برمجيات التعميم بمساعدة 2.21و
التدريس، أقوم بعمميات التثبيت واإلزالة لمبرامج المختمفة عمى الحاسوب في 

زالة الفيروسات، أمتمك  الحاسوب، لدي القدرة عمى استخدام برامج الحماية لتفحص وا 
ميارة التنقل بين البرامج المختمفة بسيولة ألداء أكثر من ميمة، أتمكن من استخدام 

 (Access) م برنامج قواعد البياناتأجيد استخدا ، (Excel)برنامج جداول البيانات
 (.(Winzip,Wnirar لدي القدرة عمى ضغط وفك الممفات باستخدام أكسس، 

أعي  أما العبارات التي تحصمت عمى متوسطات حسابية ضعيفة فتمثمت في: -
مميزات توظيف برمجيات التعميم بمساعدة الحاسوب في التدريس بمتوسط حسابي 
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(، أتعامل مع برامج تحرير الرسوم والصور الرقمية 1.4( وانحراف معياري )3.33)
(، أتعامل مع 1.23( وانحراف معياري )3.33كبرامج الفوتوشوب بمتوسط حسابي )
( 3.33( بمتوسط حسابي )  Aramiereبرامج الوسائط المتعددة كبرنامج ) 

 (، وبيذا تكون قد احتمت المراتب األخيرة.1.33وانحراف معياري )
ج السابقة نجد أن بعض فقرات المحور تحصمت عمى درجة عالية وىذا من خالل النتائ

يعكس درجة اىتمام أعضاء الييئة التدريسية بقسم عمم النفس عمى تطوير إمكاناتيم  في 
مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وحرصيم عمى امتالك بعض الكفايات في مجال 

كن تفسير ىذه النتيجة إلى أن األستاذ استخدام الحاسب التي جاءت بدرجة عالية، ويم
عداد  الجامعي يستخدم الحاسوب بدرجة كبيرة في إعداد المحاضرات، وفي التأليف وا 

 البحوث، وفي كتابة االمتحانات وتقويم الطمبة من خالل استخدام الجداول.
ونجد أن بعض العبارات قد جاءت بدرجة متوسطة وىذا راجع إلى عدم توفر الوقت 

لمتعمم والتدريب في مجال تقنيات المعمومات واالتصاالت، باإلضافة إلى نقص فرص الكافي 
 التدريب المناسب.

أما الكفايات األقل امتالكا لدى األستاذ والتي جاءت بدرجة ضعيفة فقد تعود لألسباب 
 التالية: 

أعي مميزات توظيف بمساعدة الحاسوب في التدريس، يدل عمى استمرارية سيادة  -
واألساليب التعميمية التقميدية التي تعتمد عمى التمقين واإللقاء في نظام التعميم الطرق 

 بالجامعة، وأن عضو ىيئة التدريس مازال ىو المحور األساسي في إيصال المعرفة.
أتعامل مع برامج تحرير الرسوم والصور الرقمية، قد ال تدخل ضمن اىتماماتيم في  -

 عدم حاجتيم لمثل ىذه البرامج. مجال التعميم، كما يمكن أن تعكس 
 أتعامل مع برامج الوسائط المتعددة، عدم تمقييم لمتدريب المناسب في ىذا المجال. -
( التي أظيرت نتائجيا أن 3118وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة بدح ) 

اإللكتروني  درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لمميارات األساسية الستخدام تقنيات التعمم
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( التي أشارت إلى امتالك 3113متوسطة، وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة قشقري وآخرون )
 وتطبيق أعضاء الييئة التدريسية األساليب التقنية الحديثة.

( التي أكدت في نتائجيا أن امتالك أعضاء الييئة 3113ومع دراسة الشريف )
 كبيرة، و درجة ممارستيا متوسطة.التدريسية لمكفايات التكنولوجية كانت بدرجة 

 ثالثًا : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني: 
ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات الشبكة العالمية )االنترنيت( بقسم عمم 

 النفس  
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( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور كفايات استخدام 3جدول رقم )
 عالمية. الشبكة ال

محور كفايات استخدام مصادر الشبكة العالمية )  
 االنترنيت(

 المتوسط
الحسابي 
 الموزون

االنحرا
 ف

المعيار 
 ي

 الدرجة

أستطيع استخدام محركات البحث لتصفح المواقع  0
 .(Googleااللكترونية مثل جوجل) 

 عالية 1,56 2,48

أعي أىمية التعامل مع الشبكة العالمية وفق القواعد  3
 والسموك الواجب إتباعيا مثل قواعد الحماية الفكرية. 

 عالية 1,51 2,51

 متوسطة 1,51 2,37 لدي القدرة عمى إنشاء بريد الكتروني واستخدامو 2
أتمكن من تنزيل الكتب والبرامج من االنترنيت  3

(Download) ( ورفعياUpload) 
 متوسطة 1,61 3,84

أجيد البحث في الفيارس االلكترونية لممكتبات عبر مواقع  4
 المؤسسات التعميمية 

 متوسطة 1,61 3,84

 متوسطة 1,74 2,33 ألم بطرق االتصال المختمفة بشبكة االنترنيت  5
أتابع مؤتمرات وصوتيات مختمفة مسجمة بالفيديو عبر  6

 بشبكة االنترنيت 
 متوسطة 1,63 2,13

أجيد توظيف المكتبات االلكترونية المستقمة أو الممحقة  7
 بالجيات التعميمية في طرق التدريس 

 ضعيفة 1,23 3,33

 ضعيفة 1,33 3,33 أسجل في المنتديات التعميمية وأشارك فييا  8
 متوسطة 1,70 2,21 أوظف البريد االلكتروني في التواصل مع الطمبة وتدريسيم  01
 متوسطة 1,58 3,67 الدرجة الكمية 

يتضح من خالل الجدول أن درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات 
استخدام مصادر الشبكة العالمية بدرجة متوسطة بشكل عام، حيث بمغ المتوسط الحسابي 

( وجاء في المرتبة الثالثة بالنسبة لباقي 1.58( وبانحراف معياري يساوي )3,67لممحور )
 المحاور.
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(، وتحصمت كل 3.33و 2.51المتوسطات الحسابية لكل عبارة فتراوحت بين )أما 
( أستطيع استخدام 0( عمى درجة عالية. حيث جاءت العبارة )3( و)0من العبارة رقم )

محركات البحث لتصفح المواقع اإللكترونية مثل جوجل في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
 (.1.51( وانحراف معياري يساوي )2.48)

وعبارة أعي أىمية التعامل مع الشبكة العالمية وفق القواعد والسموك الواجب إتباعيا مثل 
( وانحراف معياري 2.51قواعد الحماية الفكرية احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

 (.1.51يساوي )
أما باقي العبارات فتحصمت عمى درجة متوسطة حيث تراوحت المتوسطات 

( في النواحي اآلتية: القدرة عمى إنشاء بريد إلكتروني 2.37و 3.33الحسابية بين )
واستخدامو، تنزيل البرامج والكتب من االنترنيت، البحث في الفيارس اإللكترونية لممكتبات 
عبر مواقع المؤسسات التعميمية، اإللمام بطرق االتصال المختمفة بشبكة االنترنيت، متابعة 

لمسجمة بالفيديو عمى شبكة االنترنيت، توظيف لبريد المؤتمرات والصوتيات المختمفة ا
 اإللكتروني في التواصل مع الطمبة.

ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى إدراك أعضاء الييئة التدريسية بقيمة محركات البحث 
في تسييل الحصول عمى المعمومات في عممية التدريس  وانتقاء المراجع، وفي االطالع 

صمة في مجال التخصص. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة قشقري عمى أىم المستجدات الحا
( التي أشارت إلى ارتفاع الوعي لدى أعضاء الييئة التدريسية لدور 3113وآخرون )

 اإلنترنيت في تسييل ومتابعة البحوث.  
كما يمكن تفسير ذلك بأن أغمب أعضاء الييئة التدريسية يستخدمون االنترنيت في 

س إلثراء المعمومات الخاصة بالمقررات، وتتفق ىذه النتيجة مع ما كل ما يتعمق بالتدري
( التي أشارت إلى استخدام أعضاء الييئة 3112توصمت إليو دراسة كل من وانج وكوىين )

( 3112التدريسية لألنترنيت في كل ما يتعمق بالتدريس، ومع دراسة عبد الرحيم والمسوي )
ضاء ىيئة التدريس لمشبكة جيد في النواحي التالية: التي أشارت نتائجيا إلى أن استخدام أع

 المقررات، تحميل المواد التعميمية الجاىزة، الحصول عمى المراجع، وفي االتصال.
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( أجيد 7أمــــا بالنسبة لمعــــبارات التي تحصمت عمى درجـــة ضعيفة فكانت العبارة رقم ) -
بالجيات التعميمية في طرق التدريس  توظيف المكتبات االلكترونية المستقمة أو الممحقة

( أسجل في المنتديات التعميمية وأشارك فييا 8(، والعبارة رقم )3.33بمتوسط حسابي )
(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن غالبية أعضاء الييئة التدريسية لم 3.33بمتوسط حسابي )

 لمعممية التعميمية ككل. يتمقوا تدريبا فييا إضافة إلى عدم إدراكيم ألىميتيا بالنسبة ليم و
 . رابعًا : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث

ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات توظيف تطبيقات تكنولـــــوجيا 
 المعمومات واالتصاالت فــــي التدريس والتقويم.

يات ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور كفا4جدول رقم )
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التدريس والتقويم . 

محور كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات  
 واالتصاالت في التدريس والتقويم

 المتوسط
الحسابي 
 الموزون

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1,63 2,56 أعد االختبارات وأطبعيا باستخدام برامج في الحاسوب 0
أدعم المقرر بممفات وسائط متعددة حديثة ) صور، صوت،  3

 فيديو(
 متوسطة 1.53 2,37

أستخدم بعض برامج الحاسوب في إعداد الخطط اليومية  2
 والفصمية لمقرر المادة

 متوسطة 1,61 3,84

 متوسطة 1,53 3,74 أحول محتوى المادة إلى دروس إلكترونية مبسطة وجذابة 3

 متوسطة 1,63 2,13 البيانات في تخزين المعموماتأستخدم قواعد  4

 متوسطة 1,70 2,21 أستخدم الحاسوب في تحميل نتائج الطمبة إحصائياً  5

أسجل المدونات التعميمية التخصصية عبر شبكة االنترنيت  6
 لممشاركة واالستفادة من التطبيقات المتجددة في طرق التدريس

 متوسطة 1,45 3,23

 متوسطة 1,57 2,17 الدرجة الكمية 

يتضح من خالل الجدول أن درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية لكفايات توظيف        
تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التدريس والتقويم بدرجة متوسطة ، حيث بمغ 
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 (، واحتل بذلك1.57( وانحراف معياري يساوي )2,17المتوسط الحسابي الموزون لممحور )
 الرتبة الثانية بالنسبة لممحاور الثالثة .

( " أعد االختبارات وأطبعيا باستخدام برامج في الحاسوب " 0ونجد أن العبارة رقم )        
(، وىذا راجع إلى أن أغمب األساتذة 2,56تحصمت عمى درجة عالية بمتوسط حسابي يساوي )

من أسيل البرامج، وىذا ما وضحتو  وذلك لحاجتيم لو كما يعتبر (word)تدربوا عمى برنامج 
 ( من المحور األول" أجيد استخدام برنامج معالجة النصوص وورد".2العبارة رقم )

وبالنسبة لباقي العبارات جاءت كميا بدرجة متوسطة، وىذا راجع إلى عدم مقدرة 
في عممية أعضاء الييئة التدريسية عمى توظيف تكنولوجيا المعمومــــــات واالتصـــــــاالت 

التدريس والتقويم نظرا لحاجتيم إلى التدريب المستمر وتوفير التسييالت فيما يتعمق باستخدام 
التقنيات الحديثة ) المكاتب، الحواسيب، خطوط شبكة االنترنيت ...الخ (، إضافة إلى عدم 

 توفر فرص التدريب المناسب في مجال تقنيات المعمومات واالتصاالت.
( ضرورة عقد دورات تدريبية في 3118( وبدح )3113كل من الشريف ) وىذا ما أكد عميو

 مجال استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التدريس.
 خالصة واقتراحات :

إذا كان عضو ىيئة التدريس ىو العنصر البشري الفاعل في العممية التعميمية، فإن     
يام بيذه الوظيفة يجب أن يكون إعدادا إيجابيا، وأن نييئ الظروف إعداده وتنمية مياراتو لمق

المناسبة لقيامو بعممو لكي نضمن إلى حد كبير الوصول إلى تحقيق أىداف التربية، من 
خالل إدخال أسموب التكنولوجيا وجعمو أسموبا في العممية التعميمية، وىذا ما يزيد ويؤكد 

 ة التدريس في النواحي التكنولوجية.الحاجة إلى االىتمام بإعداد عضو ىيئ
إذ يعتمد االستخدام الناجح لمتكنولوجيا في المدارس والمعاىد التعميمية عمى ميارات  

المعممين والعاممين اآلخرين فييا، وقد أدت زيادة استخدام التكنولوجيا وانتشارىا في 
أىيل وتنمية األساتذة المؤسسات التعميمية المختمفة إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في ت

 والمعممين مينيا فالتغييرات المرتبطة باالستخدام التكنولوجي المكثف دوران أساسيان ىما:
تنمية الميارة، حيث يجب أن يتعمم المعممون واألساتذة كيفية تطبيق التكنولوجيا  -

 بفاعمية في التدريس.
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إتاحة المعمومات  أن التكنولوجيا ليست إال وسيمة تنمية الميارات، حيث يمكنيا -
 والتدريب المحتاج إليو.

والتعميم في عصر التكنولوجيا يحتاج إلى عضو ىيئة التدريس الذي يعي بأنو في كل     
يوم ال تزداد فيو خبرتو ومعرفتو ومعموماتو فإنو يتأخر سنوات وسنوات، لذا فإن من الميم 

يتطمبو عصر تكنولوجيا  جدا إعداد المعمم بشكل جيد حتى يصل إلى ىذا المستوى الذي
المعمومات، وىذا ال يمكن أن يتأتى في ظرف أيام أو أشير معدودة بل يحتاج األمر إلى 

 جيد متواصل وتوعية دائمة.
ويرى فتح الباب عبد الحميم، أن التغيير قد يكون تغييرا معرفيا، بمعنى أن نزود 

وجية، ولكن التغيير المعرفي المعممين بالمعارف والمعمومات عن جوىر المستحدثات التكنول
وحده ال يؤدي بالضرورة إلى تغيير سموكي، وكذلك من الممكن أن يكون التغيير انفعاليا، 
بمعنى أن يحمس المعممين ليذه المستحدثات ويبدون ارتياحا لتقبميا، ولكن ذلك وحده ال 

عممية  يؤدي إلى تبني توظيف المستحدثات، ليذا فالتغيير في سموك المعممين يتطمب
 (41، 3117تدريب.)الحسيني، 

 تأسيسا لما تقدم ، وعمى ضوء نتائج البحث نقترح ما يمي :
أن تتوفر لدى عضو ىيئة التدريس الجدية في التخمص التدريجي من األساليب والطرق  -

التقميدية الجامدة، والقابمية واالستعداد لمواكبة عمميات التغيير المتعمقة باستخدام التقنية 
 سين مستوى العممية التعميمية.لتح
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية واعتماد  -

التقنيات الجديدة في تطوير المناىج والمقررات الدراسية ، وتسخير كافة اإلمكانيات لبناء بيئة 
 خدمات التقنية الالزمة .تعميمية وتدريبية متكاممة، يتوفر فييا كافة التجييزات والمعدات وال

تعزيز الوعي والثقافة المعموماتية لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الجزائرية ،  -
حيث أن عضو ىيئة التدريس يجب أن يكون لديو الرغبة والقدرة عمى اإلنتاج والوعي 

لميام عمى بالمعمومات الرقمية وتحديدىا بكفاءة وفاعمية في المجاالت ذات العالقة النجاز ا
الوجو األكمل، ومن ىنا يتحتم عمى الباحثين بذل الجيد في تطوير الخبرات والميارات 

 الضرورية في مجال التخصص وتنمية المعموماتية .
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تشجيع ودعم أعضاء ىيئة التدريس عمى االلتحاق بالدورات التدريبية الداخمية والخارجية  -
التصاالت في العممية التعميمية، إضافة إلى توفر ذات العالقة باستخدام تقنيات المعمومات وا

المعمومات الكافية عن تمك الدورات مثل مكان وتاريخ انعقادىا، وبرامجيا ومدتيا الزمنية 
 وذلك بوقت كاف قبل موعد انعقادىا.

ضرورة أن تعقد الجامعات دورات تدريبية مجانية ألعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام  -
دخول إلى المكتبات العالمية وقواعد البيانات ومراكز البحوث والتعامل مع محركات البحث وال

 المجالت العممية االلكترونية المحكمة .
ضرورة أن تعقد الجامعات دورات تدريبية مجانية ألعضاء الييئة التدريسية إلكسابيم  -

نزال الممفات من الشبكة وحفظي ا وتحميل ميارات االتصال عبر الوسائل االلكترونية، وا 
 الممفات إلى الشبكة واستخدام الوسائط المتعددة وجياز عرض البيانات. 

إنشاء لجنة لمعمل عمى التحقق من توافر ىذه المعايير لدى أعضاء ىيئة التدريس والعمل  -
 عمى تنمية مياراتيم في مجال التعميم االلكتروني .

 ونية وربطيا بشبكة االنترنيت .     العمل عمى تزويد القاعات الدراسية باألجيزة االلكتر  -
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 قائمة المراجع :
(. معايير الجودة في توظيف أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم 3103أبو خطوة السيد ) -

 . 01االلكتروني، المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي، العدد 
المعمومات. عمان: دار (. مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر 3115الحمفاوي وليد ) -

 الفكر.
(. واقع تكنولوجيا التعميم في المدارس الكويتية دراسة مسحية، 3117الحسيني منيرة ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، قسم تكنولوجيا التعميم، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
معة البمقاء التطبيقية (. اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية في جا3101الحوامدة محمد ) -

نحو استخدام التعمم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجية نظرىم، مجمة جامعة النجاح 
 ، اإلصدار الثالث.33لألبحاث، العموم اإلنسانية، المجمد 

(. التكنولوجيا التعميمية والمعموماتية. اإلمارات العربية 3103الحيمة محمد محمود) -
 ب الجامعي.المتحدة: دار الكتا

 الدوغان خالد محمد. متطمبات الجودة في األستاذ الجامعي. -
   http://www.arabthought.org                                                        
اجو أعضاء (. تحديات التعمم االلكتروني التي تو 3102القضاة خالد يوسف ومقابمة بسام ) -

 الييئة التدريسية في الجامعات الخاصة، مجمة المنارة المجمد التاسع عشر، العدد الثالث .
(. أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى 3118العجموني خالد والحمراني محمد ) -

تنمية التفكير اإلبداعي عند طمبة المدارس االستكشافية في األردن. مجمة العموم التربوية 
 .  0، العدد 01والنفسية، جامعة البحرين ، المجمد 

مدى توافر كفايات التعمم اإللكتروني لدى معممي التكنولوجيا  (.3103العجرمي سامح )  -
نابمس،  بمدارس محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات.مجمة جامعة النجاح لألبحاث.

 .7، العدد35العموم اإلنسانية، المجمد  فمسطين،
   I.B.S.T.P.I( 3112المجمس العالمي لمعايير التدريب واألداء والتعمم ) -

     International board of standard for training .performance and 

instruction    

http://www.arab/
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(. درجة توافر كفايات تكنولوجيا 3102المعمري سيف بن ناصر والمسروري فيد) -
دراسات االجتماعية بمرحمة التعميم ما بعد األساسي في المعمومات واالتصاالت لدى معممي ال

بعض المحافظات العمانية، المجمة الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات العربية 
                                                                                                                                               .23المتحدة العدد 

(. واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعوائق 3101ي سالم عبد اهلل )باعنال -
مجمة  االستخدام لدى عينة من معممي ومعممات مدارس المنطقة الداخمية بسمطنة عمان.

 والنفسية . يةالعموم التربو 

بنظام  واإلداريةتطوير نظم المعمومات التربوية  (.3117ع ) س و عبد العال، النايف، -
 التعميم في الدول العربية.مجمة عموم إنسانية ]عمى الخط [.

(. درجة تقدير معممي العموم ألىمية الكفايات 3101بني دومي حسن عمي أحمد ) -
، العدد 35التكنولوجية التعميمية في تحسين أدائيم الميني، مجمة جامعة دمشق، المجمد 

 ثالث. ال
( المدارس القومية والفعالية في رسالة التعميم ، وكالة اإلعالم 3110رايمي رتشارد ) -

 األمريكية الو.م.أ
(. اقتراح بناء برنامج تدريبي ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي في 3102زرقان ليمى ) -

ورة، ضوء معايير جودة التعميم العالي بجامعة سطيف نموذجا، رسالة دكتوراه غير منش
 جامعة سطيف، الجزائر.

(. تطوير كفايات المعمم لمتعمم عبر الشبكات ) في مصطفى 3114زين الدين محمود ) -
 عبد السميع محمد: محرر(. تكنولوجيا التعميم دراسات عربية .القاىرة : مركز الكتاب .

 .80(. تعميم جديد لعصر جديد، مجمة المعرفة، العدد3115عباس محمد ) -
(. استخدام الحاسوب واالنترنيت في 3112بد الحافظ والسرطاوي عبد العزيز )سعادة ع -

 ميدان التربية والتعميم. عمان : دار الشروق
(. دراسة احتياجات أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم 3103فممبان غدير زين الدين ) -

 ( .01االلكتروني، مجمة العربية لضمان جودة التعميم العالي، العدد )
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  .(. ميارات القراءة االلكترونية. القاىرة: دار الفكر العربي3112مصطفى ) فييم -
(. مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجدة ) 3113قشقري رقية وآخرون ) -

س العممية واالقتصـــاد المنزلي لمتقنية (، بحث منشــــــــور في نــــــــدوة تنمية أعضــــــــاء ىيئة التدري
فـــــــي مؤسسات التعميم العـــــــالي) التحديات والتطوير(. جامعة الممك سعود بن عبد العزيز : 

 كمية التربية .
(. دليل لقياس تكنولوجيا والمعمومات واالتصاالت في 3118معيد اليونسكو لإلحصاء ) -

 التعميم .  
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Summary: 
 

The purpose of this research is to detect the degree of faculty 

member’s possession, of the efficiencies of information technology 

and communications, in Psychology Department “Msila University”. 

To achieve its objectives the researcher used the descriptive analytical 

approach, and a questionnaire prepared by (Maamari and 

Almsrory.2013) consisting of (34) phrases distributed on (03) axes: 

Basic efficiencies to run computer, the efficiencies of using global 

network sources (the Internet) and the efficiencies of using 

information technology and communication in teaching. 

 After checking the honesty and persistence of the tool, it was applied 

to a sample of 48 faculty members, at the Department of Psychology. 

        The results showed that the degree of faculty member’s 

possession, of the efficiencies of information technology and 

communications is a moderate degree. 

Keywords: efeciencies, information technology and communication, 

faculty members. 


