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  :الملخص
 مـن  عـشوائية  عينة استخدام واقع على فالتعر إلى الدراسة هدفت

 لتكنولوجيـا  االقتصاد والتجارة بالجامعة األسـمرية اإلسـالمية   كلية أساتذة

ــات ــصال المعلوم  Information and Communication  واالت

Technology وكـذلك  ، لتطوير التعلـيم العـالي  يدرسونها التي المواد في 

  الدراسـة هـذه  في وتم .لها امهماستخد دون تحول التي العوائق على التعرف

 خـالل  مـن  الموضـوع  هـذا  حول نقاش من ورد ما وتفسير وتحليل تجميع
 اتبعت ذلك ولتحقيق ، التي لها صلةالمراجع على واالطالع السابقة الدراسات

 خالل االستبيان للحصول علـى بيانـات   من الكمي التحليلي المنهج :الدراسة
 مـن خـالل   نوعيـة  بيانـات  لحصول علىوالمنهج التحليلي النوعي ل، كمية

 هيـأة  أعـضاء   نظـر وجهة الستقصاء المقابلة الشخصية إجراءالمالحظة و 
 والحـصول  البيانات هذه تحليل وتجميع ثم  ،الدراسة موضوع حول التدريس

  .الالزمة  المقترحاتإلى والتوصل النتائج على
 تكنولوجيا يستخدمون ال العينة أفراد غالبية أن الدراسة نتائج أظهرت

 أغـراض  في لها استخدامهم إنو كافية، بصورة ICT واالتصاالت المعلومات
 عليها يغلب والتي المقررة الدراسية المناهج في  وخاصة، جداًمتدنياً كان التعليم
 احتياجات تواكب وال المهني، للواقع عملية تطبيقات تتضمن وال النظري الطابع

 استخدامهم تعيق التي العوائق بعض وجود عن النتائج كشفت كما .العمل سوق

                                                 

سمرية  الجامعة األ-  كلية االقتصاد والتجارة- مساعد بقسم تحليل البيانات والحاسب اآلليمحاضر - ∗
 .Ent1977@yahoo.com .اإلسالمية
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 تـوفر  عـدم  أهمهـا  مـن  كان ،التعليم في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا
 توظيف كيفية في التدريب بضعف مرتبط وبعضها التحتية، والبنية التجهيزات

ICT  أكبر والمادية اإلدارية بالجوانب المتعلقة التحديات شكلت كما .التعليم في 
 كان المقترحات من عددا  الدراسةاقترحت السابقة النتائج ضوء وفي .التحديات

 :أهمها من

 استراتيجيات لتنفيذ الالزمة التعليمية البيئة مستلزمات و  التحتيةالبنية توفير -

   .التكنولوجيا على المعتمد التعليم
 المراحـل  جميع في التعليمية العملية في أساسية أداة ICT جعل إلى الدعوة -

  .دراسيةال
 التربويـة،  التقنيات مجال في والمتخصص المؤهل البشري بالكادر االهتمام -

 .المعلومات وتقنية
 Information and واالتـصاالت  المعلومات تكنولوجيا :المفتاحية الكلمات

Communication Technology  -  ـ التعلـيم     E-Learningي اإللكترون
  .العوائق Higher Education Quality-  جودة التعليم العالي–

  :ةـالمقدم

 العلمـي  للتقـدم  نظـراً  الراهن وقتنا في مذهالً تطوراً اإلنسانية المعرفة تشهد  

 والتعليم الوسائل، بشتى المعرفة على الحصول في هائلة إمكانيات من  وما أتاحهوالتقني

 مضامينه تعد فلم والتكنولوجية العلمية بالمنجزات بعيد حد إلى تأثر الشامل بمعناه العالي

 أصبحنا بل التطورات، هذه عن بعيدة دراسية مناهج من بها يتصل  وماوطرقه وأساليبه

 فـي  التقليديـة  األنماط تعد ولم متعددة، أشكاالً تأخذ عارمة  معلوماتيةثورة اليوم نشهد

 متابعة على قادرة والمتعلم المعلم بين المباشر التفاعل على القائمة والتعليم التعلم عمليات

 تمكن جديدة وسائل و طرق استحداث من بد ال وكان  المعرفة،فروع كافة في يجري ما

، مختلـف  منظـور  من معها والتعامل وفهمها الجديدة  المعرفةهذه استيعاب من المتعلم
 التطور هذا وانعكس ،صغيرة كونية قرية إلى العالم  الحديثةاالتصال وسائل حولت حيث
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 يعتمد وأن البد الذي ،خاص بشكل العالي والتعليم  عامبشكل عليمالت على كبيرة بصورة

  .التكنولوجيا استخدام على
 وما واالنترنت، الحاسوب في متمثلة ICT واالتصاالت المعلومات تقنية فغدت  

 اهتمام لجذب تفاعلية تعليمية بيئة لتوفير الوسائل أنجح من  متعددةوسائط من بهما يلحق

  تزيداالتصاالت المعلومات وتقنية فاستخدام والخبرات، اآلراء ادل تبعلى وحثهم الطلبة

 بمـسمى  عرف ما وهذا المدارس، نطاق من أبعد مدى إلى بها وتمتد التعلم، فرص من

، الحوامـدة  (المستقبل تعليم ميزات أهم من يعد الذي E-Learning اإللكتروني التعليم
"  الغدتعلم تصميم "مبادرة )2013(يف )1( اليونسكو لإلحصاءمعهد اعتمد كما. 2011)

 واالنترنـت  المتعددة والوسائط الحواسيب من الرقمية التقنيات استخدام إلى تهدف والتي

 النمـو  مـصادر  بتعزيـز  ربطـه  يتم اإللكتروني التعلم إن بل، التعليم نوعية لتحسين

 يـؤدي  مـا  وهو التقليدي، بالتعليم مقارنة تكلفته انخفاض بسبب الدول؛ في االقتصادي

 توفرهـا  التي المميزات أهم ومن .الجامعية المرحلة في خاصة  الحكوميةالنفقات لتقليل

 ،البيانـات  وقواعد ،اإللكترونية كالكتب المعلومات، مصادر في الهائلة الوفرة االنترنت
  .اإللكتروني والبريد التعليمية، والمواقع
 تواجـه  أن أرادت اإذ الليبيـة  الجامعات أن) 2007(عاشور الحوات وويرى  

 المعرفة، اقتصاد وعالم المتقدمة،  التقنيةوعالم العولمة، عالم هو جديد، عالم ظهور اليوم

 الحـادي  القرن لحياة الليبي اإلنسان إعداد من لها البد ،العالمي والتفاهم التواصل وعالم

 قوى بفعل آخر بعد يوماً وينمو ولد واقع وهذا ،واجتماعياً وثقافياً ومهنياً ياًعلم والعشرين

                                                 

 التربية مجاالت  فيالعالمية لإلحصائيات المتحدة األمم ومستودع لليونسكو اإلحصائي  المكتب-1
  ويتخذ من1999 سنة لإلحصاء اليونسكو أنشئ معهد،  واالتصاالتوالثقافة والتكنولوجيا والعلوم
 .له قراًم الكندية مونتريال مدينة
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 مـن خـالل تطـوير    أيضاً و. نفسه الليبي المجتمع في محلية تطورات وبفعل عالمية،
   . الحديثةوالتعلم التعليم أساليب إيجاد و الدراسية ومقرراتها التعليمية مناهجها
  :الدراسة مشكلة

 خالل مالحظة الباحثة بحكم أنها أحد أعـضاء هيـأة التـدريس بالكليـة            من  
 استخدام أن  فيهايتضحتبين وجود العديد من الشواهد التي ، ا المباشرة بالطلبةوعالقته

 موجـودة  عوائق هناك وأن المطلوب، المستوى إلى يصل لم التكنولوجيا لهذه األساتذة

 يخص فيما وحديثة وكافية دقيقة بيانات على الحصول لصعوبة و،  لهااالستخدام من تحد

 إلـى  وباإلضـافة ،  توفير البنيـة التحتيـة  ومدى لعالي االتعليم فيICT استخدام واقع

 وبنظـرة ، التعليميـة  العملية في  األساتذة الستخدامهايمتلكها أن ينبغي التي المهارات

 لوضع الالزمة المعلومات لتوفير ةراسالد هذه جاءت فقد. السابقة الدراسات إلى موجزة

كلة الدراسـة فـي    تلخـيص مـش  ويمكن ،واإلداري يالمال الدعم وتخصيص الخطط
  :التساؤالت التالية

 وأثرهـا  واالتـصاالت  المعلومات تكنولوجيا  واستخدامةيالتحت البنية توفير مدى ما -1
 ؟على جودة التعليم العالي

  ؟ العاليالتعليم في ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيال االستخدام عوائق هي ما - 2
  ؟ليم العالي واقع التعلتحسين  مقترحات الحلولماهي -3

   : الدراسةأهداف
 المعلومـات  تكنولوجيا  استخدامواقع معرفة إلى  عامبشكل الدراسة هذه تهدف  

 تهـدف  كمـا ، الحديثة للتطورات مواكبته ومدى ، العاليالتعليم في  ICTواالتصاالت
 التعلـيم،  بتطـوير  اهتمت التي العلمية المؤتمرات توصيات مع الدراسة إلى االنسجام
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 جميـع  على أفضل تعليم تحقيق بهدف التعليمية، العملية في ICT  استخدامميةأه وأكدت
  :وذلك من خالل اآلتي .المستويات

 في  ICTتصاالت بنية تحتية للكلية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتوفير مدى -1
 .التعليم العالي

 .االستخدام تحول دون هذا التي العوائق على أهم الكشف -2
 العـالي وتحـسين   للتعلـيم  التربوي التطوير تدعم وبرامج خطط وضع على ةالمساعد - 3

 .نوعيته
    : الدراسةأهمية

 مميزات أهم من باعتباره الحاضر وقتنا في  بارزاًمركزاً ICT موضوع يحتل  

 الحديثـة  بالتقنيـة  المتجليـة  واالزدهـار  والحضارة المعرفة عصر الحديث عصرنا

 ،اإللكترونيـة  التجـارة " :مـن  تمثلها بما اإللكترونية والثورة واالتصاالت للمعلومات
 … ،الرقمـي  االقتصاد ،اإللكتروني التعليم ،اإللكترونية اإلدارة ،اإللكترونية الحكومة

 بـل  ،والتحديث والتطور والتقدم الرقي البشري العنصر تكسب التي السمات هذه . "الخ

 أهميـة  إن. االستخدام مهارة و ياالتكنولوج تطبيق أهمية بأكمله الدولي المجتمع تكسب

 لمؤسـسات  أهميتهـا   وICT تقنيات على للتعرف محاولة كونها من تنبع  الدراسةهذه

  . لتحسين جودة العملية التعليمية العاليالتعليم
  :  الدراسةمنهجية

 هـذا  حول نقاش من ورد ما وتفسير وتحليل جمع على الدراسة هذه اعتمدت  

المجـالت المحكمـة ذات   و  والمؤتمرات العلميةلبحوثوا الكتب خالل من الموضوع
 وعـن  ، خالل االستبيان للحصول على بيانات كميـة منو ،الصلة بموضوع الدراسة
 نظـر  وجهـات  لتقصي وذلك، يهنوع بيانات على  للحصولطريق المقابلة الشخصية
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ـ ف،  هيأة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة بالجامعة األسمرية اإلسـالمية أعضاء  ايم
 تحليـل  ثم  في التعليم العالي،ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام قيتعل

 توزيع االستبيان علـى  تم فقد .الحلول ومقترحات النتائج على والحصول البيانات تلك
 صـحيفة ) (23حيث تـم تجميـع  ، عينة الدراسة وشملت جميع التخصصات في الكلية 

  .استبيان) 30( من أصلاستبيان
  : السابقةدراساتال

  :التعليم في ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام تجارب  
  علىالعملي التدريب نظم تناولت والتي )1997 (وجماعة  الفياضدراسة في  

ICT  بين للربط ضرورية حاجة وجود إلى نتائجها أشارت الجامعي المستوى لطالب 

 وبحـوث  وأسـاليب  نظريات من يستجد ما وبين األكاديمية الدراسية والخطط المناهج

 اإلداريـة  العلـوم  كليـات  مـن  الكثير ألن ،والعامة الخاصة للمؤسسات بالنسبة علمية

 ممـا  ،ومـنظم  مخطـط  بشكل الطلبة لتدريب نظماً تتبنى ال العربي العالم في والتجارة

 سـوق  احتياجات مع ومتطابقة متوافقة التدريب نظم يجعل بما فعاليتها زيادة يستوجب

  .العملية الحياة ومتطلبات العمل
 والهـابس  الفهـد  أجـرى  العالي، التعليم في االنترنت استخدام أثر مجال وفي  

 العـالي  التعلـيم  نظم تطوير في باالنترنت االتصال خدمات دور حول دراسة 2000)(
 تعرفوال التعليم، في التقنية استخدام أهمية إلى التوصل إلى الدراسة هدفت وقد باألردن،

 أن منهـا  نتـائج  عدة الدراسة أظهرت وقد العالي، التعليم في االنترنت استخدامات إلى
 لسهولة وذلك العالي، التعليم في استخداماً اإلنترنت خدمات أكثر كان اإللكترونيالبريد 

 عـن  التعليم في استخدامها يمكن التي المحادثة خدمة جاءت ثم فوائده، وكثرة استخدامه

 مـن  فكـان  العالي، التعليم في االنترنت شبكة استخدام أمام تقف التي عوائقال أما بعد،
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 انقطـاع  في المتمثلة الفنية والعوائق األجهزة، توفير في المتمثلة المالية العوائق :أهمها

 التدريس هيأة أعضاء امتالك عدم في المتمثلة البشرية والعوائق االتصال، أثناء الخدمة

  .ICT الستخدام الكافية يةالفن المهارات والطلبة
 هيـأة  أعـضاء  استخدام مستوى تدني(2000)  المحيسن دراسة أظهرت كما  
 علـى  أثـرا  الحاسوب في الخبرة ومستوى التخصص أن تبين كما للحاسوب، التدريس
 هـم  العلميـة  التخصصات ذوي أن نبيت حيث للحاسوب،  هيأة التدريسعضو استخدام

 اسـتخدام  بمعوقات يتعلق وفيما األدبية، التخصصات ذوي زمالئهم  مناستخداماً أكثر

  .الوقت قلة إلى باإلضافة إعاقة العوامل أكثر كانت التدريب قلة أن  اتضحفقد الحاسوب،
 العربـي  التعليم أن إلى )2007 (الحوات دراسة أشارت الصعيد المحلي علىو

،  التقليدي ليمالتع وطبيعة مالمح عليه أنها تطغى: يتصف بخصائص ومظاهر من أهمها
 ضعف، وتقليدية قديمة لمحتويات جديدة عناوين تمثل المدرسية والكتب كما أن المناهج

 مجـاالت  على التعليمي النظام تركيز  ضعفو العمل سوق بمتطلبات مخرجاته ارتباط

  .واإللكترونية الصناعية والتقنيات المعلومات تقنية مثل أهمية ذات
 معوقات  التعرف عنإلى هدفت التي) 2008( ة حوامددراسة نتائج كشفت وقد  

 انتـشار  انخفاض : النتائجفكانت بجدة، العزيز عبد الملك جامعة في اإللكتروني التعلم

 الحديثـة،  التقنيات مع للتعامل مؤهل إداري كادر توفر وعدم ،اإللكتروني التعليم تقنيات

 لـدعم  الالزم التمويل توفر وقلة باالنترنت، مرتبطة القاعات في  حواسيبوجود وعدم

  .العربية باللغة البرمجيات على الحصول وصعوبة ،اإللكتروني التعلم
 فـي  التـدريس  هيأة أعضاء امتالك درجة :بعنوان (2008) بدح  دراسةوفي  

 البلقـاء  جامعـة  فـي  اإللكتروني التعلم الستخدام األساسية للمهارات التربوية األقسام

 األقسام في التدريس هيأة أعضاء امتالك درجة تعرف لىإ الدراسة هذه هدفت .التطبيقية
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 التطبيقيـة،  البلقـاء  جامعة في اإللكتروني التعلم الستخدام األساسية للمهارات التربوية
 التربويـة  العلـوم  أقـسام  في جميعهم التدريس هيأة أعضاء من الدراسة عينة وتكونت

 مـن  تدريس هيأة عضو )106( عددهم والبالغ (2008/2007) الثاني الدراسي للفصل

 امـتالك  درجـة  أن النتائج وأظهرت الماجستير، أو الدكتوراه شهادات على الحاصلين

 تـتم  اإللكتروني التعلم تقنيات الستخدام األساسية للمهارات التربوية األقسام في هؤالء

  .متوسطة بدرجة
 دور لمعرفـة  هدفت دراسة )2009( والحمران العجلوني من كل  أجرىكما  

 المـدارس  طلبـة  عنـد  اإلبداعي التفكير تنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 ) 80( مـنهم  وطالبة، طالبا) 160 (من الدراسة عينة وتكونت األردن، في االستكشافية
 المـدارس  طلبـة  من وطالبة طالبا(80) و االستكشافية المدارس طلبة من وطالبة طالبا

  المجموعةبين إحصائية داللة ذات`فروق وجود إلى نتائجال وأشارت. االستكشافية غير

 الدراسة صلت وو، االعتيادية بالطرق تتعلم التي مجموعةالو  ICT باستخدام تتعلم التي

 التفكيـر  مهارات تنمية في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا حقيقي إسهام وجود إلى

  .الطلبة لدى اإلبداعي
 لتقنيـة  األساتذة استخدام من  تحدعوائق إلى (2010) الناعبي دراسة تشير و  

 التحتيـة  البنية وانعدام ةكافي بصورة التجهيزات توفر عدم : النتائجفكانت، المعلومات

 مقارنـة   الحاسوبأجهزة وقلة  التعليمية،المؤسسات في التكنولوجيا توظيف تدعم التي

   .الكليات يف األساتذة يتلقاه الذي التدريب كفاية وعدم، الطلبة بأعداد
 التعلـيم  استخدام متطلبات تحديد إلى هدفت التي2010) ( التركي دراسة وفي  

 دورات عقد أهمية الدراسة نتائج أكدت  حيثسعود، الملك جامعة كليات في اإللكتروني

 الحاسوب، مجال في التدريس هيأة ألعضاء اإللكتروني التعليم مقررات لتصميم تدريبية
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 التعليمية البيئة مستلزمات جميع وتوفير رقمية، مقررات إلى قيةالور المقررات وتحويل
  .بفاعلية اإللكتروني التعليم استراتيجيات لتنفيذ الالزمة

 التعلـيم  جـودة  ضمانالتي هدفت إلى معرفة ) 2012(  دراسة أبو زقيةوفي  

 وأظهـرت  ، في الجامعات العربيـة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ظل في العالي
 بين الفوري االتصال لتحقيق آلية إلى يحتاج التكنولوجيا على المعتمد التعليم أن: ائجالنت

 وأوصـت  .االنترنـت  مواقـع  باستخدام إليها ينتمون التي والجامعة واألساتذة الطالب
 علـى   البـد مـن التأكيـد   التكنولوجيا على المعتمد التعليم استراتيجيات لبناءالدراسة 

 حكوميـة  جامعـات  إنشاء قبل التعليمية  للجودةمحددة يرومعاي شروط توافر ضرورة

  .جديدة
 يـة حول مدى مواكبة التعليم العالي للتطورات العلم      ) 2013(  دراسة مصلي  وفي  

 هيـأة  أعـضاء  على الدراسة  تطبيق هذهوتمالمعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل 

ـ   في ليبياالمحاسبي العالي التعليم وخريجي وطلبة التدريس  األخـرى  الفئـات  ضوبع
 المحاسبية العلمية المناهج تحديث برامج في قصور وجود:  وكانت النتائجالعمل بسوق

 كما أنـه لـيس  ، مختلفة محاسبية مواد في والمفردات المواضيع لبعض تكرار وهناك 

 التعليم أساليب في التدريس هيأة أعضاء مهارات تطوير على تعمل منظمة برامج هناك

  .وتطبيقاتها ةالحديث الجامعي
 على  التعرفإلى هدفت التي(2014)   بواسطة عودةنادر دراسة أشارت قدو  

 والتي الفلسطينية، المدارس في ICTواالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام قضايا

 تـستخدم  قلما الدراسة، عينة المدارس في المتوفرة الحاسوب  أجهزةأن  النتائجأظهرت

  وجود قناعـة باسـتخدام   عدم باإلضافة إلى، اًم ال يزال تقليدي وأن التعليالمعلمين من

ICT من قبل األساتذةم التعليفي .  
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 كـل  نظر وجهة تحديد إلى هدفت التي Savery )(2002 سافري  دراسةوفي  

 رأي لتحديد استبانة الباحث استخدم التعليم، في التكنولوجيا بدمج واألساتذة الطالب من

 التعليم في التكنولوجيا دمج عن الكليات في اإلداريين مسؤولينوال أمريكية كليات خمس

 كانوا األساتذة أن: اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلتفقد ، )2001-(1998 أعوام بين

 وجهـاز  ،70% بنـسبة  العاديـة  والسبورة 85% بنسبة اإللكتروني البريد يستخدمون

 فهم في قصور لديهم ساتذةاأل وأن ،45%الفيديو وعروض ،%70 الرأسي فوق العرض

 التكنولوجيـا  لـدمج  أفضل فهم الطالب لدى كان بينما بالتعليم، التكنولوجيا دمج مبادئ

 وبـرامج  التصميم برامج استخدام( مثل التكنولوجيا استخدموا الطالب إن حيث بالتعليم

 بـين  تتـراوح  بنسب )البصرية السمعية والبرامج المحاكاة وبرامج  المساعدةالدراسة

 اسـتخدامات  من أكثر اإللكتروني البريد يستخدمون الطالب كان وقد ،%)94و (%61

  .األساتذة
 االهتمـام  ضـرورة  علـى   العلميةالمؤتمرات من الكثير توصيات أكدت كما  

 التعليمية، العملية في سيأخذه الذي الفعال دوره وعلى  E-Learningااللكتروني بالتعليم

  :ومنها
 أوصـى  والذي 2001 للعام أكتوبر  القاهرةفي عقد الذي نالثام العلمي المؤتمر  

 فـي  والمعلومـات  التعلـيم  تكنولوجيا  مستحدثاتلتوظيف المستمر التدريب بضرورة

 17-19 البحرين في عقد الذي اإللكتروني التعليم لمركز األول الدولي المؤتمر و .التعليم

 تحويل في اإللكتروني التعليم نم االستفادة :توصياته أهم كانت والذي 2006 لعام ابريل

 التقليدية صورتها من والجامعات والكليات المدارس في المقررة الدراسية المناهج بعض

 وموجهـة،  مدروسـة  وسياسـات  تفاعلية تربوية خطط على بناء الكترونية مناهج إلى

 تكنولوجيـا  عـصر  فـي  للـدخول  المختلفـة  التعليمية المؤسسات في األساتذة وتأهيل
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 المكتبـات  وربـط  الغـرض،  لهـذا  ومعدة مكثفة تدريبية برامج خالل من وماتالمعل

 المـؤتمر  وكـذلك . واألساتذة الطلبة لخدمة اإللكترونية بالمكتبات التقليدية والجامعات

 2009 للعـام  الريـاض  في عقد الذي بعد عن والتعليم اإللكتروني للتعليم األول الدولي
.                      اإللكترونيهمية وضع خطط للتعليم  وأاإللكتروني التعليم بضرورة أوصى

 أن العربـي  العالي التعليم لمؤسسات البد كان،  خالل الدراسات السابقةومن

 وتدريب في التعليم ICT دمج خالل من األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان نظام تطبق
 ومتطلباتـه  العصر قدمت لتواكب التعليمية برامجها تطوير تضمن حتى ،الكادر البشري

 الدراسات شكلت حيث .والمفاهيم المعايير وضع عن مسئولة تكون وطنية هيئات بإنشاء

 بالدراسـة،  العمـل  بـدء  في منها استفادت للباحثة، بالنسبة مهمة بيانات قاعدة السابقة

 الدراسـة  وتختلف الدراسة، أداة تصميم في ساعدتها كما لها، التنظيمي المخطط ووضع

  .الميدانية والدراسة والعينة األهداف في السابقة الدراسات عن يةالحال
  : النظري للدراسةالجانب

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم العالي: أوالً
 :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مفهوم -1

Information and Communication Technology 

 مجال التعليم بأنها ثـورة  في ICT تواالتصاال  المعلوماتبتكنولوجيا يقصد
 وتسويقها والرقمية والنصية والمصورة الشفوية المعلومات إنتاجالمعلومات المرتبطة ب

ـ            ومتطـورة   ةوتخزينها واسترجاعها وعرضها من خالل وسـائل تكنولوجيـة حديث
 التعلـيم مـن تقنيـة معلوماتيـة          جال بذلك تعني كل ما يستخدم في م       وهي ،وسريعة
 وذلك بهـدف تخـزين ومعالجـة        والعالميةم الحاسب اآللي وشبكاته المحلية      كاستخدا

  ).  2009 والحمران، العجلوني (واسترجاع المعلومات في أي وقت
   :  الدول العربيةفي ICT  المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا -2
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 تحقـق  لـم  وتوطينهما والمعرفة التكنولوجيا نقل في العربية البلدان تجربة إن  

 فاسـتيراد . مجزيـاً  اسـتثمارياً  عائداً تحقق لم إنها كما المرجوة، التكنولوجية هضةالن

 2299 مـن  أكثـر  استثمرت العربية البلدان إن ورغم توطينها، إلى يؤد لم التكنولوجيا

 تـؤد  لم راتاالستثما فهذه .)2012 ،العيساوي وبيت المال( التحتية البنية بناء في مليار

  .ذاتها التقانة ال اإلنتاج وسائل هو نقله جرى ما ألن كنولوجيا،للت حقيقي انتقال إلى
 وانتـاج  لالبتكـار  فعالة نظم وجود عدم هذا، إلى أدت التي األسباب أهم ومن  
 ويمكـن . المعرفة لمجتمع الداعمة القيم تأهيل تضمن رشيدة سياسات وغياب ،المعرفة

 حيـث  من العالم مناطق أقل من البلدان، حسب تتفاوت بدرجات العربية المنطقة اعتبار

 تلـك  كانـت  سـواء  المعلومات على والحصول واالتصاالت ووسائل للتقنية مواكبتها

 الوسـائل  أم والهواتف والتلفزيون الراديو وأجهزة والكتب كالصحف التقليدية الوسائل

 ،أبوزقيـة  (التعليمية للمثيرات واالستجابة الوسائط متعددة والبرامج كاالنترنت األحدث
 تاواالسـتثمار   المتدنيـة السكانية الكثافة ذات الخليج دول فبعض). 4-3ص، 2004
 التحتيـة  بالبنيـة  يتعلـق  فيمـا  الدولية المعايير حققت المعلوماتية شبكاتها في الكبيرة

 الجغرافيـة  المساحة ذات البلدان أن حين في .ICT واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا
   2013)اليونسكو،( الغالب في الجانب هذا في متأخرة تزال ما المنطقة في األكبر

    ICT :على المعتمد  التعليممفهوم -3
 من إلكترونيا  واألساتذة الطالب بين االتصال فورية يحقق الذي التعليم ذلك هو

 Networked Education  شبكية مؤسسة الجامعة تصبح حيث إلكترونية شبكة خالل
  المعرفةمصادر في والتنوع التعدد فرص ت واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماأتاحت فقد

 ICT علـى  المعتمـد  التعليم يشمل أن  ويجب،المعلومات وشبكات الكمبيوتر خالل من

  ).2012،  زقيةأبو (:التالية المكونات
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  ICT المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا يوضح مكونات التعليم المعتمد على) 1 (جدول

  : التعليميالمكون
 - المعامل– المكتبة – اإلدارة – المادة التعليمية - الطلبة- اتذةاألس

  االختبارات

  : التكنولوجيالمكون
   - شبكة معلومات-  حواسيب شخصية- على االنترنتموقع

   متعددةوسائط

  : اإلداريالمكون
   -التعليم استراتيجية-  والبرامجالخطط – التعليم فلسفة - األهداف

  الوقائية الرقابة
 الكتـاب  :التاليـة  اإللكترونية المكونات التكنولوجيا على المعتمد التعليم ضموي  

 المكتبة  -اإللكتروني التعليم  -اإللكترونية االمتحانات  -اإللكتروني النشر - اإللكتروني

 العـصبية  المنظومة وتساعد .إلكترونيا والتسجيل إلكترونيا النتائج وعرض اإللكترونية

 فرص والطالب لألساتذة يتيح بما بالعالم العربي التعليم مؤسسات ربط على اإللكترونية

  :التالي الشكل في ذلك ويظهر المعلومات تبادل

  
  )2012، زقيةأبو  (اإللكترونيةيوضح المنظومة العصبية ) 1(الشكل

  
    ICT:على المعتمد التعليم استراتيجيات بناء -4

 لتحقيق آلية إلى يحتاج ICT لىع المعتمد التعليم أن) 2012( أشارت أبو زقية  

 مواقـع  باستخدام إليها ينتمون التي والجامعة  و الطالباألساتذة بين الفوري االتصال
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 المواقـع  عبر االتصال األطراف لجميع يسمح فعاالً مناخاً اآللية تلك وتحقق. االنترنت

   :إلى ذلك جويحتا الذاتي التعلم على وحافزة المعلومات والمعرفة لتبادل اإللكترونية
  .االنترنت على موقع و بناء، الجامعات لكل تعليمية شبكة ء بنا. 1
 البرنـامج  تحديـد و، التعليميـة  البرامج جميع في المستخدمة النماذج توحيد. 2

  .المستهدف التعليمي
 فعال دعم وتوفير، المعلومات لتبادل والتكامل والتنسيق التعاون أدوات توفير. 3

  .لألساتذة وسريع
   :أهميته واإللكتروني  التعليممفهوم -5

 (2005) والمبـارك  الموسـى  فيعرفـه  ،اإللكتروني التعليم تعريفات تعددت قد       
 حاسـب  مـن  الحديثـة  االتصال وسائل باستخدام للتعليم طريقة بأنه(2010)  والتركي

 ومكتبـات  بحـث،  وآليات ورسومات، وصورة  صوتمن المتعددة ووسائطه وشبكاته

 وهـو  الدراسي، الفصل في أم بعد عن أكانت سواء االنترنت بوابات وكذلك نية،إلكترو

   .جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم المعلومة إيصال في أنواعها بجميع التقنية استخدام
 وفقـاً  للمـتعلم  يقـدم  بعد، عن للتعليم تفاعلي نظام ":بأنه(2008)  عودة ويعرفه     

 وتوصـيلها  المقررات بناء تستهدف متكاملة، رقمية ةإلكتروني بيئة على ويعتمد للطلب،

  ."االختبارات وتنظيم والتوجيه، واإلرشاد ،اإللكترونية الشبكة بواسطة
 خـالل  مـن  يقدم علمي، محتوى خالل من التعلم على اإللكتروني التعليم ويساعد      

 قاعـات  ىإل بالحضور االلتزام دون واإلنترنت الحاسوب مثل حديثة إلكترونية وسائط

 ةأساسي ومرتكزات  متطلباتعلى اإللكتروني التعليم ويرتكز .محددة أوقات في الدراسة
 مدعومـة  للدروس، اإللكترونية العروض على يشتمل أن يجب الذي المنهج، أهمها من



l÷^’i÷]æ<l^Úç×Ã¹]<^éqçÖçßÓi<Ý]‚~j‰]<ÄÎ]æICT êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<»<<<<<<<<<<<<<<<<<<_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<JØèçÇÖ]<…^’jÞ] 

 139

 واقعية أكثر أسلوب إلى التقليدي التقديمي العرض أسلوب من بالمنهج لالنتقال باألنشطة

  .2014 )عودة،( وتفاعالً
  : العربيةالدول في العالي التعليم مفهوم -6

 كفايـات  وزيـادة  وتحسين تطوير أجل من بذلت التي الجهود من الرغم على  

 الزيـادة  مـن  الـرغم  وعلى المرجوة األهداف لتحقيق العربية الدول في العالي التعليم

 محـدودة،   زالتال العربي العالي التعليم نظام فعالية أن إال ،الجامعات عدد في الكبيرة

 العقول هجرة الجامعات، بعض في باهظة مستويات إلى الدراسية الرسوم الرتفاع نتيجة

 مـستوى  وتـدني  الجامعيـة،  المكتبات محتويات مستوى ضعف الخارج، إلى العربية

 إدارة دليـل  ويشير .المجتمع وحاجات العمل سوق لمتطلبات مواءمتهم وعدم الخريجين

 تتطلبـه  الـذي  المخرجات مستوى  إلىالعربي الوطن في العالي عليمللت الشاملة الجودة

 غايـة  مـع  متوائمة مخرجاتها تكون أن العالي التعليم لمؤسسات الشاملة الجودة إدارة

  ).2012،  زقيةأبو( وأهدافه التعليم
 بخـصائص  يتصف العربي التعليم أن إلى أشار) 2007( دراسة الحوات وفي  

 :يلي ما أهمها من ومظاهر

 ذهنيـة  صورة بناء على يعتمد أنه بمعنى ،التقليدي التعليم وطبيعة مالمح عليه تطغى -

 وال الماضـي  التـاريخ  في ولكنها مثالية الصورة هذه وغالباً الطالب ذهن في تاريخية
 .والثقافية اإلنسانية العلوم مواد كل على نطبقي وهذا ،الواقع في لها وجود

 الـصناعية  والتقنيات المعلومات تقنية مثل مجاالت في التعليمي النظام تركيز ضعف -

 للعمـل  محـدودة  المجاالت هذه في الوطنية العناصر مساهمة جعل مما ،واإللكترونية

 الذي المعرفة واقتصاد المعرفة، مجتمع في بناء مساهمته وتواضع ليبيا، وخارج داخل

  .والعشرين الحادي القرن مجتمع الحقيقة في هو
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 وتقليديـة  قديمـة  لمحتويـات  ولكن ،جديدة عناوين تمثل المدرسية لكتبوا المناهج -

 .وعمالً تفكيراً التقني الصناعي العالم مع التعامل عن عاجزين خريجين تنتج وبالتالي
  : الشاملة في التعليمالجودةنظام : ثانياً
  : العالي التعليم في الشاملة الجودة نظام مفهوم -1

 خريجي) الدارسين (ورغبات احتياجات ترجمة وه") 2012(  أبو زقيةتعرفه  

 الخريج في محددة ومعايير خصائص إلى الجامعات في التعليم لنظام كمخرجات الجامعة

 مؤسـسات  اسـتمرار  على المحافظة أجل ومن ."المستمر التطوير ببرامج االهتمام مع

 مـن  البد قليميةواإل العالمية التحديات مواجهة على وقدرتها تطويرها و العالي التعليم

 إلـى  باإلضافة، بعد عن التعليم وانتشار معلومات وثورة وعولمة شمولي اهتمام وجود

 وطنية هيئات بإنشاء ومتطلباته العصر تقدم لتواكب العربية الجامعات بين تنافس وجود

 ليلبي العالي للتعليم األكاديمي واالعتماد الجودة لضمان المعايير  وضععن مسئولة تكون

 في تحقيقها ضرورة عن بمعزل ليس العالي بالتعليم الجودة تحقيق وأن ،المجتمع حاجة

 ومخرجـات  العـام  التعليم مخرجات بين الوثيق للترابط نظرا وية الثانالمرحلة مستوى

  .العالي التعليم
 بالتحقق الخاصة العملية تلك  هوالتعليم جودة ضمان بأن) 2006 ( جودةويرى  

 وتعريفها تحديدها تم قد التعليمية المؤسسة رسالة مع المتوافقة يميةاألكاد المعايير أن من

 القومي المستوى على سواء لها المناظرة المعايير مع يتوافق الذي النحو على وتحقيقها

 وتنمية المجتمعية والمشاركة العلمي والبحث التعلم فرص جودة مستوى نإو العالمي، أو
 التـي  الخدمات من النهائيين المستفيدين أنواع كافة اتتوقع تفوق أو مالئمة تعتبر البيئة

  . التعليمية المؤسسة تقدمها
 :التعليمية الجودة ضمان -2
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  وانإدارية عملية هي التعليمية الجودة ضمان أن) 2012(  أبو زقيةت حددلقد

 للطلبـة  المقدمة التعليم خدمة جودة تحسين هو التعليمية الجودة لضمان األساسي التركيز
 :مـن  يتكـون  أن ويجـب  تعليمـي  جـودة  ضـمان  برنامج خالل من رضاهم جذبو
 مراقبـة بيئـة   - الطلبـة  تقييم رضا - التوثيق التعليمي -  البروتوكول - اإلجراءات(

  ). جوائز الجودة- الجامعة
  : تطبيق نظام الجودة الشاملة في الجامعاتأهمية -3

 كفـاءة  تحسين بتحقيق الجامعات في الجودة نظام تطبيق أهمية تلخيص يمكن  

 االهتمـام  تحـسين  ،والتقيـيم  القيـاس  أساليب تطوير ،المناهج تطوير ،الجامعة إدارة

 مـن  العاملين أداء مستوى رفع ،التعليم  واالتصاالت فيالمعلوماتتكنولوجيا باستخدام

 رضـا  زيـادة  ،التعليم مخرجات تحسين ،اإلدارية القدرات تنمية ،وإداريين أكاديميين

  ).2013، اليونسكو (الجامعة في العلمي البحث إنتاج زيادة و الطالب
 :  اإلنترنت شبكة على الجامعات مواقع  تصميمأهمية -4

لـذلك  ،  والتقدم العلمـي   التنافس معالم   إحدى مواقع الجامعات حول العالم      تعد  
 مواقعها من خالل استراتيجية واضحة المعـالم        وتصميمتراعي الجامعات أهمية بناء     

ة على شبكة المعلومات لزيادة االستفادة منها كالتعليم عن بعد وكذلك البحث عن             وفعال
 التدريس في إحدى الجامعات أو بالبحث عن األخبار الحديثة كالمؤتمرات           أة هي ءأعضا

لذلك توجد عدة أسباب تدفع المـسؤولين عـن مواقـع           . والبحوث والدوريات العلمية  
 المعلومات من حيث دقتها ومصداقيتها ومالئمتها       الجامعات إلى التقويم للتأكد من جودة     

  ).2012، الشويرف( الحتياجات المستفيدين
  : للدراسة العمليالجانب

  :وعينته الدراسة مجتمع تحديد -1
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 مجتمع الدراسة من أعضاء هيأة التدريس بكلية االقتـصاد والتجـارة            يتكون  
  منهـا ورجـع  يفة استبيانصح) 30( توزيع تم، بالجامعة األسمرية اإلسالمية بزليتن

 الفئـة  مـن  البسيطة العينة هذه آراء على بالوقوف الميدانية الدراسة اكتفت وقد ،)23(

   .والجهد الوقت العتبارات وذلك المذكورة
   والمؤهل العلميلتخصصيوضح مجتمع الدراسة حسب ا) 3(جدول

 التخصص
  العلمي

 المؤهل
  العلمي

  العدد

  دكتوراه   الحاسوبعلوم
  ماجستير

1  
5  

  دكتوراه   أعمالإدارة
  ماجستير

2  
1  

 تمويل
  ومصارف

  دكتوراه
  ماجستير

0  
2  

  دكتوراه  محاسبة
  ماجستير

2  
3  

  دكتوراه  اقتصاد
  ماجستير

0  
4  

  دكتوراه   سياسيةعلوم
  ماجستير

1  
2  

  دكتوراه  المجموع
  ماجستير

6  
17  

 :البيانات جمع -2
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  يوضح طرق جمع البيانات األولية) 2 (شكل

  :االستبيان تصميم :أوالً
 وتضمن ، األوليةالبيانات لجمع أساسية كأداة االستبيان على  الدراسةاعتمدت  

 فـي   ICT  اسـتخدام مدى تمثل بأنها يعتقد والتي العناصر من مجموعة االستبيان اهذ
 تـم  وقـد  ،الحديثة للتطورات مواكبتها ومدى  االقتصاد والتجارةكلية في العالي التعليم

  :اآلتي وفق جزئين على ياناالستب تصميم
  .االستبيان هذا من المستهدف عن عامة معلومات على ويشمل :األول الجزء -
  ). التخصصمتغير و المؤهل العلمي متغير(
 سـعت ، فقـرة ) 26(مـن  من الدراسة تكون     محورين علىويشمل  :  الثاني الجزء -

  :ي دراستها وهي كاآلتموضوع جوانب   بعض تغطية لهاالباحثة من خال
 تكنولوجيا المعلومات   أدوات من استخدام    الواقع التحتية للكلية و   البنية:  األول المحور •

 .فقرة) 13( وهو مكون من، العالي التعليم في ICT واالتصاالت
 المعلومـات  لتكنولوجيـا  هيـأة التـدريس   أعضاء استخدام عوائق:  الثانيالمحور •

  .فقرة )13( لىع ويشتمل ، العاليالتعليم في ICT واالتصاالت
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   :البيانات تحليل -3
  . تبعا لما تطلبه أسئلة الدراسةللبيانات الوصفي التحليل الباحثة بإجراء قامت  

  : الكمي للبياناتالتحليل -أ
 احصائياً للحـصول علـى      بيان البيانات التي تم جمعها من االست      تحليل وهو

 . مئويةونسب  رارات على شكل تكأوليةنتائج 
   :نوعي للبيانات الالتحليل -ب

  . الشخصيةالمقابالت تحليل البيانات التي تم جمعها وتدوينها من وهو
  :ومناقشتها الدراسة نتائج
  :األول السؤال •
 المعلومـات  لتكنولوجيـا  األسـاتذة  استخدام واقع :األول الدراسة سؤال عن لإلجابة -

 تطبيق لكل المئوية النسبة  والتكرار حسب فقد .التعليم أغراض فيICT  واالتصاالت

 العينـة،  أفـراد  السـتجابات  النسب المئوية يبين (4) رقم  الجدولالتطبيقات، هذه من

  .التعليم أغراض في  ICT واالتصال المعلومات لتكنولوجيا التطبيقية البرامج الستخدام
  

  في التعليم العالي ICTأدوات والنسب المئوية الستخدامات التكرارات يبين) 4(جدول

  ال  نعم
  العبارة  قمالر

  التكرار
 النسبة
  المئوية

  التكرار
 النسبة
  المئوية

 100%  23 %0  0  ار الكلية موقع الكتروني يحدث باستمرتمتلك  1

 100%  23 0%  0  الكلية  فيمتاحة Internet شبكة توجد  2

3  
في المنـزل لتحميـل الكتـب       ) Internet( شبكة المعلومات  تستخدم

  والدوريات لتحضير الدروس
19  %83 4  %17 

4  
 طباعـة أوراق عمـل   فـي word  برنامج معالج النصوصتستخدم
  واألسئلة

20  %87 3  %13 
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  ال  نعم
  العبارة  قمالر

  التكرار
 النسبة
  المئوية

  التكرار
 النسبة
  المئوية

 100%  23 0%  0   في الكليةالكترونية  مكتبةتوجد  5

6  
 والمراجـع  الكتب عن  االنترنتعلى اإللكترونية المكتبات  فيالبحث

  التي تساعدك في شرح المحاضرة
17  %74 6  %26 

7  
 شـرح  فـي  Power point التقديميـة  العـروض ج  برنامتستخدم

  المحاضرات
15  %65 8  %35 

8  
 Data وقواعد البيانات Excel برنامجي الجداول الكترونية تستخدم

baseلحفظ وتنظيم درجات الطلبة  
6  %26 17  %74 

 9%  2 91%  21   النصوص و االعالنات واالختبارات الطابعة لطباعةتستخدم  9

  E mail(  3  %13 20  %87      (اإللكتروني بواسطة البريد  مع الطالبالتواصل  10

11  
للتواصـل مـع    ) Facebook( برامج التواصل االجتماعي     تستخدم

  الطالب كاإلعالن المتحان مثالً
3  %13 20  %87 

12  
ــداد ــددة  اع ــائط المتع ــطة الوس ــات بواس ــارين واالمتحان  التم

Multimedia  
0  %0 23  %100 

 Interactive Video    0  %0 23  %100ديو التفاعلي  في الشرح الفيتستخدم 13

  
 بعـدم تـوفر مكتبـة    أقروا األساتذة  كلأن إلى (4) الجدول في النتائج تشير  

 شـبكة   يستخدمونولكنهم،  البنية التحتيةوانعدام المعلومات في الكلية شبكةالكترونية و
 االنترنـت  يـة بأهم األسـاتذة   أغلـب وعـي  يؤكد ما وهذا  منازلهم،في المعلومات

 إن وجدت صفحة الكترونيـة  وحتى ،الكترونيا موقعا تمتلك  الكلية الأنو ،واستخدامها
 ال الدراسـة  عينـة  أفراد أغلب كما تشير النتائج أن.  وال تحدث باستمرارتفعلفهي ال 

ـ  بريـد  يتوفر ال كما أنه،  طالبهممع للتواصل اإللكتروني البريد يستخدمون  يإلكترون
 التواصـل   مواقـع مـستخدمي  عـدد  تزايدورغم ، يرد على بريد الطلبةللكلية مفعل 

 حـوالي  أن نسبة ضئيلة مـن األسـاتذة   إال ،كالفيسبوك األخيرة اآلونة  فياالجتماعي
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 لغـرض ) E-mail( اإللكتروني والبريد) Facebook(  الفيسبوك يستخدمون %)13(
 من فتـرة إلـى      حدث ت  تمتلك صفحة رسمية على الفيس     يةعلما بأن الكل  ، إعالن مثالً 

  .أخرى
 الهـابس  و الفهد و دراسة) 2006(  نادردراسة الدراسة مع هذه  نتائج تتفقولم  

رغـم أن بعـض األسـاتذة       ، اإللكترونـي  للبريد   األساتذة  أكدت استخدام  التي) 2000(
يستخدمون االنترنت في منازلهم لتحميل الكتـب والمراجـع لتـساعدهم فـي شـرح               

  .المحاضرة
 يـستخدمون  الدراسـة  عينة أفراد من(87%)  نسبة أن النتائج من يتضح كما  

 حيـث  ، التقديميالعرض برنامج يستخدمون) (65% برنامج معالج النصوص ونسبة
 ليـتمكن  وذلـك ، يتقنها أن األستاذ على يجب التي األساسية البرامج من البرامج هذه تعد
 التقديمية العروض وإعداد ،هجهمن وتحضير امتحاناته أسئلة كتابة في منها االستفادة من

 ) 2014(  كـل مـن عـودة   دراسـة  نتائج مع الدراسة  هذهنتائج واتفقت. لمحاضراته
  ).2010( والناعبي
 نـسبتها علـى   انخفضت دفق البيانات وقواعد اإللكترونية للجداول بالنسبة أما  

 التفـاعلي  ووالفيدي  المتعددةالوسائط (مثل البرامج بقية أما %)26(التوالي حيث كانت 

 ذلـك  يعزى وقد .هنا االستخدام فكانت معدومة) والصورة بالصوت المحاضرات وبث

 فـي  البـرامج  هـذه  استخدام لمهارات امتالكهم  الجاهزة والبرمجيات توفر عدم إلى
 فنيـة  خبـرة  إلـى  تحتـاج  إنهـا  حيث، استخدامها ألهمية أغلبهم وعي لقلةو ،التعليم

 ICT  يـستخدمون  ال العينـة  أفراد وبالتالي، األساتذة يةغالب  عندتتوفر ال الستخدامها
  .التعليم في كافية بصورة
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 األساتذة من استخداما البرمجيات أكثر أن أيضاً الدراسة هذه نتائج أكدت حيث  

 دراسـة  مع الدراسة  هذهنتائج واتفقت.  التقديميوالعرض النصوص معالج برنامج هو
  جـداً متدني ICT على المعتمد بالتعليم األساتذة اهتمام نسبة وكانت. )2010( الناعبي
 بدح  تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسةولم،  في الكليةاإللكتروني توفر التعليم وعدم

 استخدام على باألردنكدت امتالك االساتذة في جامعة البلقاء التطبيقية أ التي2008) (
  . اإللكترونيالتعليم 

  :الثاني السؤال •
  هيـأة التـدريس  أعـضاء  اسـتخدام  عوائق ما :الثاني الدراسة سؤال عن لإلجابة -

   ؟ التعليم العالي في  ICTواالتصال المعلومات لتكنولوجيا
 المعلومات تكنولوجيا استخدام عوائق من عائق لكل النسبة المئوية تحسب فقد  

  . العاليالتعليم في تواالتصاال
   التعليم العاليفي ICT استخدام قلعوائ المئوية النسبة يبين (5) رقم الجدول

  ال  نعم
  العبارة  الرقم

  التكرار
 النسبة
  المئوية

  التكرار
 النسبة
  المئوية

 توفر الحاسوب بالعدد الكافي بالنـسبة للطلبـة فـي           عدم  1
 0%  0 100%  23  دم توفره أصال في القاعةوع، المعمل

 35%  8 65%  15  االساتذة أغلب منازل في  واالنترنتالحواسيب توفر عدم  2

 في التعليم   ICT توفر البنية التحتية الستخدام أدوات       عدم  3
 0%  0 100%  23  بالكلية

 أعضاء قبل من  التعليمية المادة بتطوير اهتمام هناك ليس  4

 48%  11 52%  12  بالكلية التدريس هيأة

للمـادة المـراد    ) جـاهزة   (  تعليميـة    امج وجود بر  عدم  5
 0%  0 100%  23  تدريسها

  مع عاداتنا  Internet من تعارض استخدام شبكة      الخوف  6
  96%  22  4%  1   االسالميةوعقيدتنا
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  ال  نعم
  العبارة  الرقم

  التكرار
 النسبة
  المئوية

  التكرار
 النسبة
  المئوية

 Internet شـبكة  علـى  بالكليـة  خاص موقع  وجودعدم  7
 0%  0 100%  23   باستمرارحدثي

 13%  3 87%  20  اإللكتروني التعليم بتقنيات األساتذة خبرة  والمهارة قلة  8

 التـي  المـواد  بعض في ياإللكترون التعليم تطبيق صعوبة  9
 9%  2 91%  21  العملية المهارات إلى تحتاج

 طابعـات  مـن  يلـزم  بمـا  الحاسـوب  معمل تجهيز عدم  10
 0%  0 100%  23  طباعة وورق وسماعات

 المعلومـات  وجـود قناعـة باسـتخدام تكنولوجيـا         عدم  11
 91%  21 9%  2  واالتصال في التعليم

12  
 في يحتاجها التي معيالجا لألستاذ خدمات أي تقديم يتم ال

 العلميـة  المجـالت  فـي  االشـتراك  مثل التعليمية العملية
  والندوات

19  %83 4  %17 

 وعـدم  ،النظري الطابع عليها يغلب الحالية المواد مناهج  13

 0%  0 100%  23  العمل بمواقع التطبيقي بالجانب االهتمام

  
 التحتيـة السـتخدام     عدم توفر البنية  : أعاله إلى ) 5( ل في الجدو  النتائج تشير  
ICT نظـر  وجهات اجتمعت حيث،  في المعملكافية في الكلية وعدم وجود حواسيب 

 طابعـات  من يلزم بما الحاسوب معمل تجهيز عدم أن الحاسوب علوماألساتذة في قسم 
كبر من العوائق التـي تحـول دون   أل قد  تصدرت النسب ا،طباعة وورق وسماعات
حيث بلغت النسب المئوية علـى التـوالي   ،  في التعليم ICT ألدواتاألساتذةاستخدام 

 البنيـة  عـن  الرضـى  مدى محور ضمن  الشخصيةالمقابلة كدتهأ ما وهذا%). 100(

 خبرة والمهارة قلة إلى باإلضافة. الكلية في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية

 الفرصة تيحال ي، د العملية وصعوبة تطبيقه في الموااإللكتروني التعليم بتقنيات األساتذة
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 ،%87( فكانت نسبة االستخدام على التـوالي     ،  في التعليم  ICTأمام األساتذة لتوظيف    
91 .(%  

  واالنترنتالحواسيب توفر عدم:  تشير النتائج في الجدول السابق إلى أنكما  

 وجود قناعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال فـي التعلـيم           وعدم المنازل في
  بنـسب حـسابية    جـاءت   وعقيدتنا اتناالخوف من تعارض شبكة المعلومات مع عاد      و
مما يشير إلى أن اتجاهات األساتذة كانت ايجابيـة         ،  التوالي على%) 4، 9%، 65%(

 مع دراسـة  الدراسة هذه نتائج واتفقت.  ICTنحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التي أظهـرت أن عـدم      ) 2010( يوالناعب) 2008( حوامدة، )2006( نادر:  من كل

 واالهتمام بالجانب النظري في التعليم أكثر مـن         دارسكفاية التدريب للمعلمين في الم    
 وجماعـة   تتفق مع نتيجة دراسـة الفيـاض  ولم. ICTالتطبيقي من معوقات استخدام 

 نـاتج عـن عـدم قناعـة     كان  في التعليمICT  أكدت أن عدم استخدامالتي )1997(
  . في التعليمالتكنولوجيامية األساتذة بأه

 اسـتخدام  عوائـق  فـي  جوهريـة  فروق وجود عدم إلى أيضاً النتائج تشير كما  
 إلى ذلك يفسر وقد ،التخصص لمتغير تعزى تواالتصاال المعلومات لتكنولوجيا األساتذة

 يكون فقد التعليم، أغراض في التكنولوجيا هذه الستخدام مقياساً يكون ال قد التخصص أن

 التعليم في وتوظيفها  ICT استخدام في قدرة أقل ، التخصصات العلميةفي أساتذة كهنا

 .والممارسـة  التدريب مدى هنا األهم فاألمر بالعكس، والعكس  األدبيةالتخصصات من
 مـصلى و (2008)  الحوامـدة  دراسة، )2007(  من الحواتكل دراسة مع يتفق وهذا

 والبرمجيات الالزمـة مـن      والتدريب لماليا توفير الدعم    عدم أنالتي أكدت   ) 2013(
 النتيجـة  هذه وتختلف.  في جامعة الملك عبد العزيزاإللكتروني التعليم تطبيقمعوقات 

 اسـتخدام  علـى  أثراً للتخصص أن تبين حيث (2000) المحيسن دراسة في جاء ما مع
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 نولوجيـا  للتكاستخداماً أكثر هم العلمية التخصصات ذوي  أنتبين و للحاسوب، األستاذ

  .األدبية التخصصات ذوي زمالئهم من
  : الشخصيةالمقابلةأسئلة : ثانياً

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام حول واضحة رؤية على للحصول  
ICT  على عينة الدراسة مـن      حوارقامت الباحثة بمناقشة أسئلة     ،  وعوائق االستخدام 

 الحـصول علـى بيانـات       في تساعد   ،أعضاء هيأة التدريس بكلية االقتصاد والتجارة     
  : اآلتيةيسيةحيث تم تحديد المحاور الرئ، نوعية

 . العالي من قبل األساتذة في الكليةالتعليم في ICT استخدام التكنولوجيا واقع -1
 التـي   والعوائق،  في الكلية  ICT التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      البنية -2

  .تواجهها والحلول المقترحة
   : الدراسة النوعيةتائجن

 التعلـيم  فـي   ICT موضـوع  في األساتذة نظر وجهات معرفة  ألهميةنظراً  
 ومـدى  الكلية، في للتكنولوجيا  البنية التحتيةتوفير عن منهم كل رضى ومدى ،العالي

فكانـت  ،  محـاور ثالثـة  فيها نوقشت  مقابالت شخصيةإجراء تم فقد لها، استخدامهم
  :و اآلتيوجهات نظرهم على النح

 ،لكليـة ا في  ICT واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيااستخدام واقع :األول المحور •
 : التعليم في تفعيلها ومدى

 االسـتعانة  عن تغني ال  التعليمفي التكنولوجيا  استخدامأن إلى  األساتذةبعض يشير -

 نـاول مت فـي  وهـي  البحوث  إعدادعند  للطالبوريةضر تبقى التي والكتب بالمراجع

 عـن  بعيداً قبل الطلبة من  والحاسوب االنترنت استخدام مضار  إلىباإلضافة، الجميع

 .والتوجيه الرقابة
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 أساليب في التدريس هيأة أعضاء مهارات تطوير على تعمل منظمة برامج هناك ليس -
 علـى   وتشجيعهم،أدائهم في والتميز اإلبداع وتنمية وتطبيقاتها الحديثة الجامعي التعليم

 . العلميةوالندوات المؤتمرات وحضور الكتب وتأليف العلمية البحوث إجراء
  القاعـة التـي  في مقدرتهم على شرح المحاضرة وبة صعمن األساتذة بعض يشكو -

  .الحاسوب والتطبيق العملي على) Projector (العرض جهاز توفر  فيهاتتطلب
طابعة تتركز في المكاتب     ال بينما،  في المعمل وبعض القاعات جهاز العرض      تتوفر -
 األسـاتذة لقـسم   آراء فقتات حيث الحوار جلسات في تأكيده تم ما  وهذا. للكليةداريةإلا

 فيهـا  الحاسوب أجهزة قدم  حول ما يعانيه المعمل من البيانات والحاسب اآلليتحليل

  .المطلوب بالغرض تفي ال جعلها الذي األمر المستمر؛ وتعطلها
 تنزيل  في اً كان فقط إداري   اإللكترونية المنظومة   استخدامكلية أن   يرى األساتذة في ال    -

 .المواد وسحب النماذج للطلبة من قبل الموظف المختص
 والعوائق الكلية في ICT للتكنولوجيا  التحتيةالبنية عن الرضى مدى :الثاني المحور •

  :التي تواجهها
 الكليـة  فـي  نية تحتية ببتوفير يتعلق  فيمااألساتذة أغلب نظر وجهات تقاربت  
  : ومنها الجوانب، بعض في وتحديث إلى تطوير بحاجة وأنها تواجهها التي والعوائق

 بريـد  يتـوفر  ال  أنهكما. حدثوإن وجد فهو ال يفعل وال ي،  يوجد موقع للكليةال -

  .  لهايإلكترون
  كمـا تعـاني  ، الواحـد المعمـل  في الطلبة عدد مع يتناسب ال الحاسوب أجهزة عدد -

وعدم ، الفنية لألعطال المستمر وتعرضها فيها، الحاسوب أجهزة حداثة عدم  منالمعامل
  .فاعلية عمليات الصيانة
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 صـعوبة  الكلية تواجه حيث الكلية، احتياجات مع الكلية في المعامل عدد تناسب عدم -
 بحيـث ،  التي تتطلـب ذلـك  للمحاضرات  للتطبيق العمليالالزمة األوقات ترتيب في

  . فقطالحاسوب قسم طلبة لتدريس ألولويةا تعطى
  :النتائـج
  :التالية للنتائج  التوصلتم  والنوعي للبيانات األوليةالكمي التحليل خالل من  

 تحقـق  لم كليةال  كما أن. وبالكاد تكون معدومةالكلية في جداً متدنية التحتية البنية -1

 .وةالمرج والمعرفة التكنولوجيا نقل في التكنولوجي التقدم
، اإلبـداع  من أكثر التلقين على واعتمادها بالكلية التعليمية بالمنظومة قصور وجود -2

 .المناهج في التكنولوجيا  استخداممهارة األساتذة رغم امتالك بعض
 الفـصلية  والمحاضـرات  رالمقر المنهج على يعتمد  الكليةفي الحالي العالي التعليم -3

  اسـتخدام علـى  مهاراتـه  تنميـة  دون تحاناتاالم لغرض الطالب إعداد على ويركز
  . والتفكيرالتحليلالتكنولوجيا و

 تعمـل سـوف  ،  في التعليم ICTأدوات استخدام ان  األساتذة علىبين اتفاق وجود -4

 .العمل لسوق جديدة مهارات  التعليم وخدماته وتوفيرجودة تحسين على
ـ  والخطط القيم تأهيل تضمن واضحة سياسات غياب -5   .المعرفـة  لمجتمـع  ةالداعم

 دون فقط التكنولوجيا  استيراد خالل  منالمعرفة مجتمع بناء بإمكانية الخاطئ واالعتقاد

  .محليا  المعرفةإنتاج في االستثمار
  :مقترحـات ال
 يتناسب وبما الوسائل أفضل باستخدام الجودة ضمان نظم تعزيز الكلية على يتوجب -1

 المعلومـات  مجتمـع  إلـى  للوصول  واضحة جيةاستراتي وضع، الدولية المعايير مع

  . جودة التعليم العاليلتحسين ،والمعرفة
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 ،كليـة  الفـي  ICT الستخدام التحتية البنية  لتوفيرناجحة حلول إيجاد على العمل -2
 .والطلبة لألساتذة ومتاحة جيد بشكل تعمل االنترنت شبكة وتوفير

 يبين نشاطاتها   ،اإللكترونيموقع   خالل ال  من هناك تعريف واضح للكلية      يكون أن -3
 بين التواصل تحقيق في اإللكتروني البريد دور وتفعيل،  بصفة دوريةحدثالمختلفة وي

 .الجامعية الخدمة جودة بمستوى االهتمام وزيادة، والطلبة األساتذة
 وتـوفير  E-Learning اإللكتروني التعليم فوائد حول والتقني العلمي الوعي نشر -4

  مـن خـالل  التدريس هيئة ألعضاء المهنية القدرات تطويراول مفهومه و مقررات تتن
  .ICDL  الحاسب لقيادة  الدوليةالرخصة على للحصول تدريبية دورات إقامة
 العملي، والتطبيق النظرية الدراسة بين الربط يعمق بما العالي التعليم أساليب تطوير -5

 . لموائمة احتياجات سوق العمللتلقينا على القائم التقليدي األسلوب عن واالبتعاد
 من األساتذة والطلبة حـول  كل نظر وجهات تعكس  دراسات مسحية شاملةإجراء -6

 . في التعليم العاليICTاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 والتعلـيم ICT  اسـتخدام  في ناجحة تجارب لها التي األخرى الكليات  مناالستفادة -7

 . E-Learning اإللكتروني
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�א��א�� �

  :المصادر والمراجع العربية: أوالً
 المقـررات  جودة و تقويم في اإللكتروني التعليم دور) 2012( .خديجة،  أبو زقية-1

 العربي الدولي الثاني لضمان جودة المؤتمر  إلى مقدمة عمل ةورق، الجامعية الدراسية
  .التعليم العالي في ليبيا

،  التعليميـة  التكنولوجيـا  فـي  مقدمـة . (1994)  محمد وغزاوي،  إسكندر، كمال-2
  .الفالح  مكتبة:الكويت

 جامعـة  كليات في اإللكتروني التعليم استخدام متطلبات) 2010( .عثمان  التركي،-3

 والنفـسية،  التربويـة  العلوم مجلة .التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهةمن سعود الملك

  .174 -151 :ص، البحرين جامعة
 فـي  دراسـة  :العمل وسوق التعليم مخرجات بين العالقة) 2007( .علي ، الحوات-4

   .طرابلس :للمعلومات الوطنية الهيئة الليبي، المجتمع
    http://www.ncrss.com/books/30-1-08-4.pdf:  فيمتاح
  2016-4-4:  الوصولتاريخ

 نظـر  وجهـة  مـن  اإللكتروني التعلم استخدام معوقات) 2008. (محمد،  الحوامدة-5
) 1( العـدد . مجلة جامعة دمـشق . التطبيقية البلقاء جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء
  ).27(المجلد 

 تطوير لمشروع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور) 2012. (ماجد، زيودي ال-6

 المـدارس  لطلبـة   (ERfKE)المعرفي واالقتصاد الحياتية المهارات  تنميةنحو عليمالت

  .)3(المجلد ) 5(العدد . مركز تطوير التفوق. التفوق لتطوير العربية المجلة. الحكومية
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المركزية والتخصص وعالقتهـا    ) 2014( .محمد، األعمى. أبوالقاسم، الشعواني -7
دراسة ميدانية بالجامعة األسمرية اإلسالمية     "لتعليمية  بالمعلومات اإلدارية بالمؤسسات ا   

الجامعـة  ، كلية االقتصاد والتجارة زليـتن    -مجلة العلوم االقتصادية والسياسية    ".بليبيا
  ). 3(العدد.  اإلسالميةريةاألسم
 شـبكة  على الجامعات مواقع جودة تقويم معايير" )2012( .عبد الهادي،  الشويرف-8

رسالة ماجستير ( جنزور-دراسة تقويمية أكاديمية الدراسات العليا: "العالمية المعلومات
  ).2012. (المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم). غير منشورة

 المعلومات علـى أداء المـوارد   تكنولوجيا استخدام أثر) 2010( .عزيزة، العتيبي -9
 Arab Britishمقدمة إلى دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية ، البشرية

Academy for Higher Education ،متاح في:  
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/abahe_03.pdf    

  . 2016-4 -3  وصول ال تاريخ
 المعلومـات  كنولوجيـا ت أثـر ) 2009( .محمـد  الحمـران، . خالـد   العجلوني،-10

. األردن فـي  االستكـشافية  المدارس طلبة عند  اإلبداعيالتفكير تنمية على واالتصاالت
   1العدد .10المجلد البحرين، جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة
 علـى  الممزوجِ التعلم نموذجِ  تأثير)2012. (سليم، لمالا بيت .ستار،  العيساوي-11

 العربية لضمان الجودة في المنظمة. "ميدانية دراسة" الجامعي بالطال مهارات تطوير
  http://iso.uobabylon.edu.iq/docs/proceedings.pdf :فـي متـاح  ، التعلـيم 

    .2016-5 -3 الوصول تاريخ
 فـي  اإلنترنـت  في االتصال خدمات دور) 2000( .عبداهللا ،الهابس. فهد ،الفهد -12

  .عاليال التعليم  مؤسساتفي التعليم نظم تطوير
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 لطـالب  العملـي  التـدريب  نظم ")1997( .اهللا  عبد، جماعة .سعود،  الفياض-13

  .70 العدد ،عمان سلطنة ،اإلداري مجلة" ميدانية  دراسة- الجامعي المستوى
 ورقة ؟...ضرورة أم  ترفاإللكتروني عليمالت) 2003( .اهللا عبد إبراهيم ، المحسين-14

  ).2003( 32:  ص،سعود الملك بجامعة المستقبل مدرسة لندوة مقدمة عمل
 متاح الرياض (2009) .بعد عن والتعليم اإللكتروني للتعليم األول الدولي  المؤتمر-15
  .  2016-3-22: صول الوتاريخ  www.eli.elc.edu.sa: في
 فوائـده،  خصائـصه،  مفهومـه،  اإللكترونـي  التعليم. (2002) عبداهللا، الموسى -16

  .الرياض سعود، الملك جامعة المستقبل، مدرسة ندوة إلى مقدمة عمل ورقة ،"عوائقه
 واالتـصال  المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع (2010) .اهللا عبد سالم  الناعبي،-17

 بـسلطنة  الداخليـة  المنطقة مدارس ومعلمات معلمي من  عينةلدى ماالستخدا وعوائق

  . 74-41، البحرين جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة، عمان
 التربويـة  األقـسام  في التدريس هيأة أعضاء امتالك درجة (2009) ،أحمد  بدح،-18

ـ طبيقيـة الت البلقاء جامعة في اإللكتروني التعلم الستخدام األساسية للمهارات . األردن ب
  .الرياض بعد، عن والتعليم اإللكتروني للتعلم األول المؤتمر

 ،الثانيـة  الطبعة، وتطبيقات مفاهيم الشاملة الجودة إدارة )2006( .محفوظ،  جودة-19
  13ص .األردن :عمان، والتوزيع للنشر وائل دار
ـ  التعليم واقع) 2011( .فواز، العبداهللا. سهى،  حسامو-20  جامعـة  فـي  ياإللكترون

. مجلة جامعة دمـشق ، والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء من كل نظر وجهة من تشرين
  ).27( المجلد
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واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوائـق       ) 2014. (مراد، عودة -21
 الـشوبك بـاألردن     لواءاستخدامها في التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية         

  :متاح في، )1 (العدد) 17(المجلد
 http://iso.uobabylon.edu.iq/docs/proceedings.pdf  2016     

  .2016-3-22 لتاريخ الوصو
دراسـة مـسحية حـول انتـشار واسـتخدام          ) 2012. ( مبادرة التعليم األردنية   -22

: عمـان ، واالتصاالت في مدارس المملكة األردنيـة الهاشـمية       تكنولوجيا المعلومات   
  : متاح في، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

http://www.cedu.uaeu.ac.ae/journal/issue34/ch3_34ar.pdf     
  2016-4-29 الوصولتاريخ
مانة العامـة  أل ا)2013( .العالي التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد  مجلة-23

   4 .العدد ،33 المجلد. التحاد الجامعات العربية
 لتطـورات مدى مواكبة التعليم العالي في ليبيـا ل       ) 2010( .عبد الحكيم ،  مصلي -24

ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر العربـي       ، ت سوق العمل  العلمية المعاصرة وتلبية احتياجا   
  : حول التعليم العالي وسوق العمل متاح في

http://www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/43.pdf    
  .2016-3-22تاريخ الوصول 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لقياس دليل) 2013.(لإلحصاء اليونسكو معهد -25
  :متاح في، كندا: مونتريال. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والتفافة، التعليم في

www.uis.unesco.org/Library/ICTguide11_Tec2_AR.pdf    
  .2016-3-11تاريخ الوصول 
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