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ملخص البحث
ٌعد موضوع دمج التكنولوجٌا فً التدرٌس الجامعً من الموضوواا العالمٌوا الةٌوا التوً
تنوا فٌه االجتهادا والمشرواا المختلفا .
وقد رمى البةث الةالً إلى اقتراح دلٌل تكنولوجً ٌ ,خدم المودرس الجوامعً وٌعودّ لليٌوام
بدورّ الجدٌد  ,كولل رموى إلوى التعورى إلوى الواقون التكنولووجً لولل المودرس  .ولتةيٌو
األ داى تم توزٌن اسوتبانه الوى

ولّ

 ) 56اضوو ٌةوا تودرٌس فوً جامعوا كركوو  ,استي و

درجا استخدامهم للةاسوب  ,و الطر الميترةا لتعمٌم استخدامه .
أشوار نتواةج البةوث إلوى ضوعى الواقون اليواةم فوً مجوال تكنولوجٌوا المعلوموا

وانخفووا

مسووتوا التعاموول موون التكنولوجٌووا  ,واكس و رهبووا أاضوواس ٌةووا التوودرٌس اليوٌووا فووً تطوووٌر
أنفسهم فً لا المجال,
انتهى إلى رسم مالمح ااما لدلٌل ٌؤ ل المدرس الجامعً فً مجال تكنولوجٌا المعلوما ,
وٌرفن مستوا التواجد والتعامل من التكنولوجٌا فً جامعا كركو .

الفصل األول
مشكلة البحث:
تسووهم التكنولوجٌووا فوووً إٌجوواد تةوودٌا تكنولوجٌوووا تربوٌووا جدٌوود  ,وتعووود مشووكلا دموووج
التكنولوجٌا فً التعلٌم العالً من أ م المشكال المعا ر  ,خا ا أن نا ني وا واضوةا فوً
دام أاضاس ٌةا التودرٌس للناوام التكنولووجً  ,وقود ٌرجون ولا الونيض فوً بعو

ةاالتوه إلوى

الوضن المادي ,لكنه فً معام الةاال ٌعود إلى قلوا واوً المدرسوٌن أل مٌوا التكنولوجٌوا وقلوا
إدراكهم ألثر ا فً تةسٌن التوا ل وتداٌمه بٌن أبناس المؤسسا الواةد و المؤسسا األخرا.
).) Maddux,Cumming&Rivera,1999,p43-47
ليد أشار قسم من الدراسا التً تناول بالبةث و التةلٌل لواقون التعلوٌم الجوامعً فوً
الدول العربٌا إلى :هلبا أسلوب المةاضر  ,وهمو

أ داى التعلٌم الجامعً اند المدرسوٌن ,

فضوال اوون أن الجامعووا لووم تبوولل جهووودا كافٌووا لتكوووٌن ت ووور سولٌم انوود مدرسووٌها اوون التعلووٌم
الجووامعً وإكسووابهم المهووارا التووً تلووزمهم لترجمووا األ ووداى إلووى واقوون تعلٌمووً ٌمكوون تمٌووزّ
وإدراكه ,فضال ان أن األساتل ٌتبعون مبدأ الجهد األقل فً إاداد الخطط التدرٌسوٌا  ,وٌيلودون
خبووورا أسووواتلتهم  ,زٌووواد الوووى نيوووض الم وووادر و التجهٌوووزا العلمٌوووا ةمووودي , 1002,
ض. )403
وٌتضووح واقوون التعلووٌم الجووامعً فووً اسووتخدام تكنولوجٌووا المعلومووا موون موقووى الموودرس
السوولبً منهووا  ,إل نوورا نفوورا موون المدرسووٌن ٌعوود ا الووى ووام

العملٌووا التربوٌووا و لٌس و فووً

مٌمها  ,وان ما ٌيوم به أي معلم من شرح و تفسوٌر وقوراس وهٌور للو مون األنشوطا اللفاٌوا
و جو ر العملٌوا التعلٌمٌوا وان اسوتخدام بعو

التينٌوا التعلٌمٌوا وو مضوٌعا للوقو  ,وٌورا

نفرا أخر إن استخدام التكنولوجٌا التربوٌوا وو منوافس لوه  ,ولولا نوراّ ٌخواى الوى واٌفتوه دون
إدرا منه لدورّ الجدٌد فً اهد تكنولوجٌا التعلٌم  .سالما  ,2991 ,ض.)14-13

اهمية البحث :
إن الثور العلمٌا ً السبب فً ما ٌجري من تغٌٌر فً االم االقت اد و المال و الةٌا
االجتمااٌا و الثيافٌوا كموا أنهوا بموا تةدثوه مون تغٌورا  ,تطورح الوى التربٌوا مشوكال أساسوٌا

تتعل بأثر مؤسساتها فً تدرٌب األفوراد الوى التعامول مون المعلوموا  ,الن م وٌر المجتمعوا
فً اليرن الةادي و العشرٌن متوقى الى الكٌفٌوا التوً سوتعد و سوتؤ ل بهوا أبناس وا خا وا مون
الناةٌا التربوٌا
والسبٌل الوةٌد لمواجها لّ المشوكال

ٌكوون مون خوالل النهوو

بمؤسسوا التربٌوا و

التعلٌم,وتفعٌل أثر ا من خالل التةدٌث و التطوٌر ,لترفد المجتمن بكفاسا بشرٌا تمتل ناةٌوا
العلم واستخدامه فً العمل  ,فالتربٌا أساس كل إ الح فً ةٌا المجتمن  ,ألنها تتعامل و اهلب
ما ٌمتلكه لمجتمن  ,و و الثرو البشرٌا  .العراٌفً و العمري  , 1002,ض. )411
كمووا أن التعلووٌم الوولي ووو فوون اقتنوواس المعرفووا و مالةيتهووا و تو ووٌلها و تواٌفهووا أةوود ا ووم
األركان التً شملتها رٌاح التغٌٌر و التجدٌد التً أةدثتها تكنولوجٌا المعلوما  ,وألن نا من
ٌنار إلى التعلٌم الجامعً بو فه قطااا تيلٌدٌا و مةافاا  ,فضال ان كونه  ,ألسباب و اوامل
متعدد ٌ.ياوم التغٌٌر و التجدٌد و اإل الح  ,للل فان موضوع تكنولوجٌا المعلوما والتدرٌس
الجامعً ٌتخل أ مٌا خا ا  ,ألنه أةد موضواا السااا  .ةمدي  , 1002 ,ض. )401
إن استخدام تكنولوجٌا المعلوما

و توجٌهها لخدما التعلٌم العوام و التعلوٌم الجوامعً ٌبودو

أكثر إلةاةا فً ال ةاجا المتعلمٌن و المعلمٌن إلى المزٌد من المعرفا و التوا ل لجعل التعلٌم
أكثر مرونا و فاالٌا لمساٌر المتغٌرا المتالةيا فوً جمٌون أوجوه الةٌوا  ,ألن وار,1002 ,
انترنٌ ) والٌه فانه الٌمكن ازل تكنولوجٌا المعلوما ان إطار ا التربوي االجتمااً الواسن
ان معاٌشا الثور العلمٌا المتفاقما كما و نواا .
إ ن إةووداث التجدٌوود التربوووي المطلوووب  ,إلدخووال مجتمعاتنووا العربٌووا ا وور المعلومووا ,
الٌمكن من هٌر مسا ما اٌجابٌا ٌيوم بها المعلمون و المدرسون و المربون  ,فالمدرس البود إن
ٌكون قاةد لّ الثور التربوٌا ومن األمور المعروفا التوً تشوهد الوى تجوارب التجدٌود التربووي
أن سلبٌا المدرس تزداد كلما ارتي

تكنولوجٌا التعلوٌم و تعيود  ,موالم ٌسوتةث ب ود ل سوهام

االٌجوووابً فوووً تطوٌووون ووولّ التكنولوجٌوووا لبٌةوووا التعلوووٌم الواقعٌوووا  ,و موووالم توووؤمن لوووه مكانتوووه و
ةوافزّ .الً  ,2993 ,ض. )282
إن قٌما إاداد المودرس الع وري وتأ ٌلوه تربوٌوا تسوتلزم اطوالع المودرس الوى منجوزا
الثور العلمٌا و التينٌا فً مجال التعلٌم  ,أو ما ٌسمى بتكنولوجٌوا التعلوٌم  ,إل تورتبط تكنولوجٌوا
التعلووٌم نفسووها بت ووور مةوودد لعملٌووا التعلووٌم  .و وولا معنوواّ انووه البوود موون الووربط بووٌن معارفنووا
النارٌا .السٌكولوجٌا ) ان املٌا التعلٌم وبٌن الممارسا الةالٌا للوساةط التينٌا فً التعلٌم .
و وولا ٌيووود إلووى أن مفهوووم تكنولوجٌووا التعلووٌم ال ٌعنووً مجوورد اسووتعمال أ ال و األجهووز
الةدٌثووا فةسووب  ,بوول تعنووً فووً الميووام األول طرٌيووا فووً التفكٌوور لوضوون مناومووا جدٌوود تأخوول

بأسلوب النام  )System Approachاللي ٌعنً إتبواع منهجوا وأسولوبا وطرٌيوا فوً العمول
تسٌر فً خطوا مناما و تستخدم كل اإلمكانا التً تيودمها التكنولوجٌوا الوى و فو نارٌوا
التعلٌم و التعلم  ,ومن نا ازداد اال تمام بتكنولوجٌا التعلوٌم فوً الووطن العربوً  ,ناورا الزدٌواد
المعرفا و تساراها  ,وزٌاد ادد المدرسٌن و األثر الكبٌور الولي تؤدٌوه التكنولوجٌوا فوً تطووٌر
املٌا التعلم و تسهٌل التعلٌم  .الةٌلا ,1000,ض. )55-54
ومما ال ش فٌه أن رفن فعالٌا العملٌا التعلٌمٌا – التعلمٌا ٌرتبط بعد متةوال و منها رفن
فعالٌا المدرس و تةسٌن كفاٌته  ,و لكً ٌستطٌن المدرس إن ٌةي ما تبغٌه التربٌا منه ال بد له
من أن ٌةٌط بجوانب العملٌا التربوٌا  ,وٌستداً لا معرفا تطبٌ تكنولوجٌا المعلوموا الوى
املٌا التعلٌم و التعلم
للا أ بح من الضروري إةداث ثور فً التعلٌم و طراة التدرٌس ال ٌجاد جٌل واع بما
ٌةدث فً العالم ٌ ,ستطٌن الةفاا الى وٌته الوطنٌا فً مواجها تةدٌا العولما وتتوافر لدٌوه
اليوودر الووى التنبووؤ و اإلبووداع ال الةفووا و التليووٌن  ,والش و أن المتغٌوورا المتالةيووا والتطووور
المسووتمر ٌةووتم الٌنووا العموول الووى تةيٌو التنمٌووا الشوواملا  ,و إةوودا مكوناتهووا التنمٌووا البشوورٌا و
تطوووٌر المؤسسووا التربوٌووا و التعلٌمٌووا و السووٌما للجامعووا و معا وود إاووداد المعلووم  ,واألخوول
باالتجاّ المناومً فً التعلٌم  ,وإةداث ثور فً طراة التدرٌس .
من أجل لل كله رأا الباةثان أن نا ةاجا ةيٌيٌا لدراسا واقن التعامل من التكنولوجٌوا
المعلوما فً جامعا كركو  ,ومةاولا اقتراح دلٌل لتأ ٌل المدرس الجامعً تكنولوجٌا .

أهداف البحث و أسئلته.
ٌرمً البةث الةالً إلى تطوٌر دلٌل تكنولوجً ٌخدم المودرس الجوامعً وٌعودّ لليٌوام بوأثرّ
الجدٌد فً مجال تكنولوجٌا المعلوما  ,وكلل رمى إلى التعرى إلى الواقن التكنولوجً لألستال
الجامعً  .و لتةيٌ

لّ األ داى فيد سعى البةث الةالً ل جابا ان األسةلا ا تٌا :

 -2ما واقن استخداما تكنولوجٌا المعلوما فً جامعا كركو ؟
 -1ما درجا استخدام مدرسً جامعا كركو لعدد من تطبٌيا الةاسوب ؟
 -2إلى أي مدا ٌرهب المدرس الجامعً فً تطوٌر نفسه فً مجال الةاسوب؟
 -3ما أنسب الطر التً ٌيترةها المدرسون لتعمٌم فكر استخدام الةاسوب فً التعلٌم الجوامعً
؟

حدود البحث:
 -1تكنولوجٌا المعلوما

الةاسوب و االنترن ) .

 -2مدرسً كلٌا جامعا كركو .

الدليل التكنولوجي:
و الدلٌل اللي ٌهتم بإاداد المدرس إادادا خا ا فوً مجوال الةاسووب و االنترنٌو لٌكوون
قووادرا الووى تواٌووى وولّ التكنولوجٌو ا الةدٌثووا لخدمووا أ دافووه  ,و لكووً ٌ ووبح لووه أثوور المرشوود و
الموجه و المسٌر ٌ ,رسم إستراتٌجٌا التعلٌم و ٌنفل ا  ,وٌهٌئ مجاال الخبر لطلبته )) .

أألستاذ الجامعي :
ارفته ةمدي )1002بأنووه:

الشووخض الوولي ٌعموول فووً التوودرٌس الووى المسووتوا الجووامعً و ٌشووغل واٌفووا أسووتال

مش ار ,وأستال مسااد و ٌةمل درجا الدكتوراّ فً أةد التخ

ا العلمٌا أو اإلنسوانٌا الوى

اختالى فرواها ))  .ةمدي  ,1002,ض)420

التعريف اإلجرائي:
لو الكفاس الخا ا فً مجال من المجاال اإلنسانٌا أو العلمٌا  ,و اللي ٌعمل فً التدرٌس
الى المستوا الجامعً وٌشغل واٌفا أستال أو أستال مسااد ,و ٌةمل درجا الدكتوراّ  ,وٌدخل
ةامل رتبا مدرس ضمن لا التعرٌى الى الرهم من ادم ةمله لدرجا الدكتوراّ)) .

تكنولوجيا المعلومات :
 ارفتها ةمدي )1002بأنها

تطبٌو التكنولوجٌوا االلكترونٌوا مثول الةواسوٌب و األلٌواى الضووةٌا للمسوا ما فـوـً

إنتاج
المعلوموووـا الرقمٌوووا و التشوووبٌهٌا و تخزٌنهوووا و اسوووتعادتها و توزٌعهوووا ))  .ةمووودي,1002 ,
ض)420
 ارفها مراً و الةٌلا .)1001بأنها

ابار ان برامج فً مجاال الوتعلم كافوا ٌ ,مكون خاللهوا تيودٌم المعلوموا ,

وتخزٌنها  ,مما ٌتٌح الفرض أمام المتعلم لٌكتشى بنفسه ةلول مسألا من المساةل أو التو ل
إلى نتٌجا من النتاةج ))  .مراً و الةٌلا  ,1001 ,ض. )99

التعريف اإلجرائي :
استخدام مستةدثا التينٌا المعا ر من ةاسوب و انترنٌ وتطبٌياتها فً المؤسسا

التعلٌمٌا  ,ل فاد منها  ,وفً التعلٌم بجمٌن جوانبه )) .

الفصل الثاني
نبذة نظرية
تكنولوجيا المعلومات
ارتبط مفهوم التكنولوجٌا بال نااا لمد تنٌى الى اليرن و الن ى قبل إن ٌدخل المفهووم
االم التربٌا و التعلٌم  .وما إن دخل التكنولوجٌا مجال التربٌا و التعلوٌم ةتوى ارتبطو بمفهووم
استخدام ا ال

و األدوا فً التعلٌم  ,وضمن ولا المفهووم فوان تكنولوجٌوا التعلوٌم تؤكود أ مٌوا

معٌنووا التوودرٌس موون مثوول  :الةاسووبا و االنترنٌوو و التلفوواز و ا
األجهز و األدوا  ,سواس ما

التوودرٌس و هٌر ووا موون

مم منها خ ٌ ا لهدى اإلاانا فً التدرٌس أو ما استعٌر من

مٌ دان ال ونااا البةتوا  ,وانطالقوا مون ولا المفهووم فوان ودى تكنولوجٌوا التعلوٌم ٌوتلخض فوً
زٌاد تأثٌرا لتدرٌس و تعلٌم أكبور اودد ممكون مون التالمٌول دون زٌواد فعلٌوا فوً تكلفوا المعلوم و
المتعلم  .سالما  ,2991 ,ض. ) 21
وٌلخض مراً و الةٌلا فواةد استخدام تكنولوجٌوا المعلوموا فوً مجوال التعلوٌم الوى النةوو
األتً :
 توفٌر آلٌا تو ٌل سرٌعا و مضمونا للوساةط التعلٌمٌا إلى الجها المعٌنا . تتوٌح للمتعلمووٌن الو ووول إلووى كتوول المعلومووا و قوااوود البٌانووا الــــووـى شووبكا االت وواالالعالمٌا .
 ٌسووتطٌن المشوورى األكووادٌمً إدخووال أسووةلا تيوووٌم لاتووً أو أسووةلا خا ووا بووالمواد الدراسووٌاللة ول الى تغلٌا راجعا ااجلا من الطلبا و الدارسٌن .
 توفٌر فر ا كثٌور لتخفٌوى ازلوا الدارسوٌن بالنسوبا للوزمن و البعود الجغرافوً  .مراوً والةٌلا  , 1001 ,ض. )199-198
وةتووى ٌتةيوو للوو الووى الموودرس أن ٌكووون فنٌووا متطووورا  ,ممتلكووا مهووارا وكفاٌووا و
اسووتراتجٌا فاالووا فووً تواٌووى األجهووز التعلٌمٌووا و موارد ووا  ,لمسووااد طلبتووه الووى بلووو
األ داى التعلٌمٌا بدرجا االٌوا مون اإلتيوان ,لولا ,الٌنوا اال تموام بإاوداد المودرس إاودادا خا وا
سوواس قبول الخدمووا كوان للو أم إثناةهووا  ,لٌكوون قووادرا الوى تواٌوى التكنولوجٌووا الةدٌثوا لخدمووا
أ دافه  ,ولكً ٌ بح له أثر الموجه و المرشد و المٌسور ٌ ,رسوم إسوتراتٌجٌا التعلوٌم و ٌنفول ا ,
وٌهٌئ مجاال الخبر لطلبا ,وٌزود م بم ادر المعرفا المختلفوا  ,ةتوى ٌكوون الموجوه لعملٌوا

التعلم .والم مم للبرا مج ,و المواد التعلٌمٌا و المنتج لها  ,والمهٌىس للبٌةا التعلٌمٌا التً تضمن
التفاال النشط و االٌجابً بوٌن المعلوم و البورامج و الموواد التعلٌمٌوا  .الةٌلوا  ,1002 ,ض-26
. )28
وٌرا سالما) إن أثر المدرس باستخدام تكنولوجٌوا المعلوموا

ٌ وبح أكثور تركٌوزا الوى

تخطووٌط ا لعملٌووا التعلٌمٌووا و ت وومٌمها و معرفووا أجزاةهووا فهووو فووً وولا المجووال أ ووبح المخطووط
للعملٌا التعلٌمٌا نا ٌ ان إتاةا الفر وا للطالوب للمشواركا بةرٌوا أكبور مون اكتسواب مهوارا
أكثوور ممووا انعكووس الووى الطالووب بشووكل اكسووبه المهووارا الووى االت ووال و تفجٌوور طاقاتووه و بنوواس
شخ ٌته و اطالاه الى أةدث ما تو ل إلٌه العلم و االت اال فً شتى المجاال  .سالما ,
,1002ض)4

تطوير المدرس الجامعي في تكنولوجيا المعلومات :
ٌعد موضوع تطوٌر المودرس الجوامعً فوً مجوال تكنولوجٌوا المعلوموا مون الموضوواا
الشاةكا ةٌنما ٌدرس الى أر

الواقن  ,و لعل من أكثر المهما تةدٌا للعاملٌن فً لا المجال

العمل الى كٌفٌا جلب اضو ٌةا التدرٌس فً الجامعا إلى استخدام تكنولوجٌا المعلوما فً
التدرٌس و البةث
إن موضوع مياوما المدرسٌن للتكنولوجٌا و موضوع أوسن مون مجمول مناوموا مياوموا
بنووً البشوور للجدٌوود  .و ليوود أشووار نتوواةج العدٌوود موون الدراسووا إلووى وجووود االقووا سوولبٌا بووٌن
المدرسٌن و استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم ةمدي  , 2992 ,ض. )251-220
إن املٌا تطوٌر المدرس الجامعً فوً مجوال تكنولوجٌوا المعلوموا
الموودرس نفسووه ٌ ,نبغووً أن ال تفوور

املٌوا نشوطا ٌ ,باشور ا

الٌووه موون الخووارج فرضووا  ,وموون أبوورز سووماتها تطواٌووا

مستمر وااٌا  ,وتعتمد الى األقران و المجمواا ال وغٌر ) Mclean,2000,p43,47
.
تورد ةمدي مجمواا أمور ٌستداٌها تطبٌ التكنولوجٌا فً التدرٌس الجوامعً  ,وأولوى ولّ
األمووور ضوورور أن ٌسووعى الموودرس الجووامعً إلكسوواب نفسووه فهمووا أشوومل وأام و فووً ما ٌووا
تكنولوجٌا التعلٌم  ,وإدرا أثر ا فً تطوٌر التعلوٌم  ,وكولل ٌؤمول منوه أن ٌعمول الوى أن ٌينون
نفسووه وطالبووه الووى أنووه لووٌس الم وودر الوةٌوود للمعرفووا  ,وأن ٌعموول الووى توثٌ و االقووا طالبووه
بمراكووز م ووادر الووتعلم و مراكووز المعلومووا  ,كوولل ٌسووعى إلووى تووداٌم ثيتووه بيوودر تكنولوجٌووا
المعلوما الى نيل المعارى و العلوم  ,وأنها فً ةالا قٌامها بهلا األثر ألتكون قد انتزا منه
أثرّ العلمً و اليٌادي و التربوي  ,وإنما ازز

لا األثر ةمدي  , 2999 ,ض. )83-32

وكلل ٌنبغً للجامعا أن تأخل الى ااتيها مسؤولٌا مواجهوا التةودي الناشوئ اون تطوور
تكنولوجٌووا المعلومووا  .و الووى البرنووامج الميتوورح أن ٌسووعى لمعالجووا كٌفٌووا ربووط المدرسووٌن
بم ادر المعرفا و المعلوما

و التينٌوا المختلفوا  ,والٌوه انوه ٌتوقون مون إدار الجامعوا أن

تعمول الووى تعزٌووز التطوووٌر الخووال للمجمواووا  ,وتوودرٌب المدرسووٌن الووى اإلبووداع موون خووالل
العمل فرٌيا و أةدا الن التةدي الةيٌيً فً االم الجامعا الٌوم و التةوول مون إنتواج المعرفوا
إلووى إدرا و تمٌٌووز وتكٌٌووى للمعووارى المناسووبا و المت وولا بمشووكال األفووراد و المجتمعووا
المةلٌا ةمدي  ,1002,ض. )408

دراسات سابقة
توفر للباةثٌن  )6سبن دراسا  ,منها  )4خمس دراسا باللغا العربٌا  ,و  )1اثنان
باللغا االنكلٌزٌا وفٌما ٌأتً ار

تل الدراسا -:

دراسة أألغبري ()5995
أجرٌ

لّ الدراسا فً جامعا

ٌةا ا لتودرٌس أثنواس الخدموا بجامعوا

نعاس و كان انوانها

اإلاداد و التأ ٌل التربوي لعضو

ونعاس ))  .أو و الدراسوا بضورور العمول الوى إنشواس

مركز متخ ض لتوفٌر أألجهز الةدٌثا و التينٌا التربوٌا المستخدما االمٌا لكً ٌستفٌد منهوا
اضو ٌةا التدرٌس و تدرٌب المدرسوٌن الوى أسوالٌب التودرٌس الةدٌثوا و التجدٌدٌوا و تينٌاتهوا
أألهبري  ,2994 ,ض. )280

دراسة . )5995( Bruce
أثر االنترنٌ فً شبكا البةث األكادٌمٌا االسترالٌا  ,ووجد إن استخدام االنترنٌو أدا إلوى
زٌاد التعاون بٌن األكادٌمٌٌن فً استرالٌا وسهل املٌا اإلشراى الى أبةاث الطلبا مون خوارج
استرالٌا  ,وكلل كان لها أثر مهم فً مساند التعلم ان بعد انترنٌ . ) Bruce,1995

دراسة )5991( Falba
أثر استخدام أاضاس ٌأ التدرٌس لالنترنٌ

وإدخالها فً بع

البورامج األكادٌمٌوا )) فيود

تبووٌن أن معاووم أاضوواس ٌووأ التوودرٌس ٌعتيوودون أن اسووتخدام االنترنٌو مهووم جوودا فووً المجوواال
األكادٌمٌا  ,وإنهم الى دراٌا كبٌر بمهارا استخدام الةاسوب و التينٌا الةدٌثا مما سااد م
فً التطبٌ األمثل لهلّ التينٌا فً المجاال المختلفا  .اليرشً  ,1003 ,ض. )20

دراسة . (1998) Jefferies and Hussein
ليد وجد كل من جفرٌز و ةسٌن فً دراسا لهما أن تبنوً االنترنٌو فوً التعلوٌم ٌودام تعلوم
الطلبا  ,وٌزٌد من دافعتهم للتعلوٌم  ,وقود ااتمود الباةثوان فوً دراسوتهما الوى تيووٌم تجوارب 34
طالبا جامعٌا انترنٌ . ) Jefferies and Hussein 1998,

دراسة عبد الكريم (. )5999
رمو الدراسووا إلووى تةدٌوود مهووارا االت ووال العلمووً االلكترونووً المتطلبووا  ,لالسووتفاد موون
االنترنٌ
وتنمٌا ولّ المهوارا لودا معلموً العلووم و الرٌاضوٌا

انود اسوتخدامهم لالنترنٌو فوً جامعوا

أسووٌوط  ,اسووتخدم الباةووث اسووتبانه لتةدٌوود أ ووم المهووارا لالت ووال العلمووً للمعلمووٌن فضووال اوون
بطاقا مالةاا وبع

برامج الةاسوب واالختبار  ,ومن أ م نتاةج البةث ادم وجود فرو بٌن

المجواا فً التطبٌو اليبلوً لالختبوار  ,ووجوود فورو بوٌن المجمواوا فوً التطبٌو النهواةً
ابد الكرٌم ,2999 ,ض. )115

دراسة محمد (. )5999
ٌشٌر مةمد فً معر

بةثه المعلم الجوامعً بوٌن ثيافوا التكنولوجٌوا و تكنولوجٌوا الثيافوا إلوى

وجود اد مشكال تتعل بالمدرس الجامعً و الثيافا التكنولوجٌا منها :
 مشكلا التوازن بٌن المورثا الثيافٌا و العنا ر المستةدثا للثيافا . مشكلا التوازن بٌن مناوما اليٌم االجتمااٌا و المدركا المعا ر للمنتج الوافد مشكلا التوازن بٌن متطلبا االرتياس النواً الواٌفً ) ومتطلبا المساٌر االجتمااٌا .وٌورد الباةث اد أسوباب لوجوود تلو المشوكال

منهوا هٌواب الت وور الشوامل لمفهووم الثيافوا

التكنولوجٌا وأدوار ا ,و هٌاب استراتٌجٌا تنموٌا للثيافا التكنولوجٌا مةمد ,2999 ,ض)212

دراسة حمدي (. )1005
رم

لّ الدراسا إلى تطوٌر نموولج تكنولووجً معا ور ٌ ,خودم المودرس الجوامعً و ٌعودّ

لليٌام بمهامه الجدٌد  .كما رم إلى التعرى إلى الواقن التكنولووجً لولل المودرس  .و لتةيٌو
لّ األ داى وزا استبانه الى  )263اضو ٌةا تدرٌس فً الجامعوا األردنٌوا  ,استي و
درجووا اسووتخدامهم للةاسوووب و العيبووا و الطوور الميترةووا لتعمووٌم اسووتخدامه  ,وموودا رهبووا
المدرسٌن فً تطوٌر أنفسهم فً مجال تكنولوجٌا المعلوما .

أشار

نتاةج الدراسا إلى ضعى الواقن الياةم فً مجال تكنولوجٌا المعلوما  ,و انخفوا

مسووتوا التعاموول موون التكنولوجٌووا  ,كمووا اكسو الرهبووا اليوٌووا لوودا أاضوواس ٌةووا التوودرٌس فووً
تطوٌر أنفسهم فً لا المجال  .ةمدي  ,1002,ض. )401
ٌتبوٌن موون خووالل اوور

الدراسووا السووابيا التوً اتخوول موون تأ ٌوول الموودرس فووً تكنولوجٌووا

المعلومووا موضووواا لهووا أن نووا ةاجووا ماسووا إلووى تغٌٌوور جوولري فووً سٌاسووا تأ ٌوول الموودرس
الجوامعً والوتخلض موون األسوالٌب التيلٌدٌووا الياةموا الوى التليووٌن  ,لٌسوتبدل بهووا أسوالٌب متطووور
تعنى بالتعلم باالكتشاى ,والتعلم من خالل التجربا  ,وةول المشوكال  ,وهٌور للو مون أسوالٌب
تؤكد تغٌر أثر المعلم من ملين إلى موجوه و م ومم للتعلوٌم  ,ولتةيٌو

ولا الغور

و ولّ النيلوا

النواٌا فً ا لتربٌا كان من الضروري تووفٌر تكنولوجٌوا تربوٌوا مناسوبا تسومح بتنوٌون مجواال
الخبوور و اسووتغالل جمٌوون وسوواةل االت ووال التعلٌمووً  ,و تووؤمن بالتأ ٌوول و اإلاووداد التكنولوووجً
للمدرس الجامعً .
وٌوورا الباةثووان إن وولّ الموضووواا وان تمٌووز بووالكثر تبيووى خووارج داةوور

وودى البةووث

الةوالً و موضوواه  ,الوى الورهم مون أنوه ٌتوافو مون بعضوها بطراةو جمون البٌانوا واختٌووار
العٌنا و انتخاب الوساةل اإلة اةٌا المناسبا  ,إل أفاد الباةثان كثٌرا مون ولا التماثول فوً بلوور
مشكلا البةث و تناٌم تطبٌ إجراساته  .الن سلسلا البةث العلمً مت لا ٌفٌد اليدٌم منها الجدٌد
و ٌعتمد بها الةالً الى الساب .

الفصل الثالث
إجراءات البحث
ٌتناول لا الف ل و

فا لمجتمن البةث و اٌنته  ,و األدا المستعملا  ,وطرٌيا إاداد ا

وتطبٌيا تها و الوساةل اإلة اةٌا المستعملا فً بناس األدا و تةلٌل النتاةج

 -2مجتمع البحث وعينته :
تألى مجتمن البةث من جمٌن أاضاس ٌةا التدرٌس العاملٌن فوً جامعوا كركوو  ,واودد م
)209
فووردا للعووام الدراسووً ,1006-1005أمووا اٌنووا البةووث فيوود تألفو موون  ) 56فووردا  ,و وم اوودد
ا لمدرسووٌن الوولٌن قوواموا بإاوواد االسووتبانا بعوود ملةهووا بالبٌانووا المطلوبووا  ,و الجوودول ٌ )2وضووح
توزٌن اٌنا البةث ةسب متغٌرا الخبر و الرتبا العلمٌا و التخ ض و الجنس:
جدول ()5
توزيع عينة البحث حسب متغيرات الخبرة و الرتبة العلمية و التخصص و الجنس

الرتبا العلمٌا

الخبر
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أداة البحث :
ااتمد الباةثان الى االستبانا لتةيٌ

ودى البةوث الراموً لتطووٌر المودرس الجوامعً فوً

تكنولوجٌا المعلوما فً جامعا كركو  .إل تعد االستبانا من األدوا الشاةعا فً جمن البٌانا
فً مجوال البةووث التربوٌوا و تسوتعمل للة وول الوى الةيواة و الاوروى و األسوالٌب الياةموا
بالفعل و انجاز البةوث التً تتعل باالتجا ا
المعلوما من اٌنا كبٌر بأٌسر جهد واقل وق

و ا راس فضال ان أنها وسٌلا ٌجمون البٌانوا و
ملةم  ,1000 ,ض. )158

رأا البا ةثان أن ٌنطليا من الواقن اللي ٌةٌهوا المودرس فوً الجامعوا العراقٌوا  ,كوً ٌكوون
الدلٌل أقرب ما ٌكون إلى أر

الواقن وٌتسم بخ و وٌا ٌةٌا وا المودرس فوً الجامعوا  ,ومون

نا فيد توم تطووٌر اسوتبانه تهودى للتعورى إلوى الواقون التكنولووجً لألسوتال الجوامعً فوً جامعوا
كركووو  .وولا وقوود أسو تأنس الباةثووان بعوودد موون الدراسووا التووً بةثو

وولا الموضوووع فووً أثنوواس

تطوٌر أدا لبةث من مثــل
دراسوا سوتو دل و مور واوس . ) Stockdill &Morehouse, 1992ودراسوتً ةمودي
.)1000 )2991
ةو

لّ االستبانا اددا من الفيورا المتعليوا بالمعلوموا الشخ وٌا  ,كوالخبر و الرتبوا

األكادٌمٌووا و التخ ووض و الجوونس  ,وكوولل ةووو أٌضووا أسووةلا توودور ةووول نواٌووا اسووتخدام
المدرسووٌن للةاسوووب ودرجووا وولا االسووتخدام  ,و مواقووى المدرسووٌن موون اسووتخداما الةاسوووب
واتجا اتهم نةو ا .

-3صدق األداة :

تعد األدا

ادقا اندما تتمٌز بيٌاس السما أو الاا ر التً وضوع مون أجلهوا الودا ري و

الكبٌسً  ,1000,ض )42وال د شرط أساسً ٌفضً الوى أدوا اليٌواس ثيوا أكثور و ٌؤكود
الةٌتها و

ةا المعلوما التً ٌة ل الباةثون الٌها من استعمالها  ,و للتةي مون

ود

ا ألدا ارضها الباةثان الى ادد من أساتل جامعا كركو من لوي االخت اض  ,وطلب إلٌهم
أن ٌ وودروا أةكووامهم ةووول موودا قٌوواس األدا لمووا ق وود أن تيٌسووه فعووال  ,وتووم تعوودٌلها وفيووا
للتوجٌها التً أبدا ا البع

من المةكمٌن ةتى أ بة فً

ورتها النهاةٌا .

 -4تطبيق األداة :
لتةيٌ

دى الدراسا و و تطووٌر دلٌول تكنولووجً معا ور خواض باألسوتال الجوامعً  ,قوام

الباةثان ب تطوٌر استبانه البةث الةالً  ,للتعرى إلى الواقن التكنولوجً لألستال الجوامعً  ,وقود
سار إجراسا

جمن المعلوما

ةول لا الواقن من خالل االستبانا المطور بةسب الخطوا

ا تٌا :
 ة ر أاداد أاضاس ٌةا التدرٌس فً جامعا كركو فً مختلى الكلٌا العلمٌوا و اإلنسوانٌا.
 التنسٌ من دواوٌن الكلٌا المختلفا لتوزٌون االسوتبانا الوى جمٌون أاضواس ٌةوا التودرٌس فوًالجامعا
 -جمن االستبانا من خالل الدواوٌن و المدرسٌن أنفسهم .

 -4الوسائل اإلحصائية:
تم إدخال البٌانا إلى الةاسوب  ,و استخرج التكرارا و النسب المةوٌا الخا ا بجمٌن
فيرا االستبانا .

الفصل الرابع
نتائج البحث و تفسيرها :ٌمكن و ى واقن استخداما تكنولوجٌا المعلوما فً جامعا كركو الى النةو ا تً :
ٌمل

 ) 20مدرسا ً جهاز ةاسوب فً مكتبه بنسبا تعادل  ,) 33,66و لا العدد

مة ووراً فووً مكتووب العمٌوود  ,و معوواونً العمٌوود ورةاسوا األقسووام تةدٌووداً  ,وكلهووا هٌوور مت وولا
باالنترنٌ و سوووا مكتووب العمٌوود  ,و ٌمل و

 )41مدرس وا ً جهوواز ةاسوووب فووً بٌتووه بنسووبا تعووادل

 , )66,52ومووونهم نسوووبا  )15,85تت ووول أجهوووزتهم باالنترنٌووو  ,ولووودا  )39,14مووونهم
معلوما مسبيا ةول تكنولوجٌا المعلوموا  ,وة ول  )32,69مونهم الوى تودرٌب مسوب فوً

أقلللللللللل ملللللللللن  50مللللللللللللللن  30 30 -50ساعة فأكثر
مد استخدام الةاسوب فً األسبوع

ساعات

ساعة

لا المجال  ,وتسوتخدم الغالبٌوا العاموى مونهم الةاسووب فوً مجوال البةوث  ,و أكثور مون ثلثوٌهم
ٌستخدمون الةاسوب أقل من  20سااا فً األسبوع  ,و الغالبٌا تستخدم الةاسوب ألهورا
البةوووووث أوالً  )81,089ثوووووم ألهووووورا

التووووودرٌس

 ) 32,18و الجووووودوالن )2 )1

ٌوضةان واقن استخداما الةاسوب و مجاالته .
الجدول ()1
واقع استخدام الحاسوب لدى مدرسي جامعة كركوك
التكرار
واقن االستخداما

النسوووووووبا
المةوٌا

ٌمل جهاز ةاسوب فً البٌ

41

66,52

مو ول باالنترنٌ

28

15,85

ٌمل جهاز ةاسوب فً المكتب

20

33,66

مو ول باالنترنٌ

22

25,32

لدٌه معلوما مهنٌا فً تكنولوجٌا المعلوما

22

39,14

لدٌه تدرٌب مسب فً تكنولوجٌا المعلوما

18

32,69

لدٌه تدرٌب مسب فً الةاسوب و االنترنٌ

40

63,51

الجدول ()3

ألهرا
مجاال استخدام تكرار
الةاسوب

40

21 63,51

4 26,92

البةث
نسبا%

44

تكرار

نسبا %تكرار

نسبا%

التدرٌس
تكرار

اإلدار و التيٌٌم

نسبا%

19 81,089

تكرار

تكرار

20 32,18

نسبا%
6,35

التسلٌا

نسبا%

تكرار

9 23,91

نسبا%
22,32

ٌتبٌن مون الجودولٌن  )1و  )2أن اسوتخداما الةاسووب لودا أاضواس ٌةوا ألتودرٌس فوً
جامعا كركو ال ترقى إلى مستوا ميبول  ,فً جامعا تين فً أهنى مدٌنا  ,لٌس فً العورا
فةسب بل فً العالم  ,وفً زمن تعد األمٌا فٌه أمٌا الجهول فوً تكنولوجٌوا المعلوموا ال الجهول
فً اليراس و الكتابا .
وفووً اوور

اإلجابووا اوون درجووا اسووتخداما الةاسوووب فووً بعو

درجا االستخدام ل نترنٌ

تطبٌياتووه كانو أالووى

بشكل اام و البرٌد االلكترونً الى وجه خاض  ,وقلما استخدم

البووورامج الجوووا ز لا المسووواس األكبووور فوووً التعلوووٌم  .و الجووودول ٌ )3وضوووح درجوووا اسوووتخدام
المدرسٌن لبع

تطبٌيا الةاسوب  ,مرتبا ترتٌبا ً تنازلٌا ً .

الجدول )3
درجا استخدام المدرسٌن لبع
الرقم

تطبٌيا

بدرجه كبٌر

الةاسوب

تطبٌيا الةاسوب
متوسطه

منعدما

قلٌله

ادد

نسبه%

ادد

نسبه%

ادد

نسبه%

ادد

نسبه%

2

اإلنترنٌ

29

18,42

14

26,22

22

25,32

20

23,91

1

البرٌد االلكترونً

22

29,30

11

21,82

10

19,84

9

22,32

2

23,91

البووووووورامج التعلٌمٌوووووووا 20

18

32,69

23

13

10,89

24,81

الجا ز
3

معالجا الن وض

8

22,93

12

22,23

25

12,88

24

11,28

4

قوااد المعلوما

6

20,33

24

11,28

24

11,28

16

30,19

5

أناما التشغٌل

6

20,33

22

29,30

23

10,89

13

24,81

6

األلعاب

5

8,94

22

25,32

28

15,85

13

24,81

8

الجداول اإللكترونٌا

2

3,36

22

25,32

28

15,85

16

30,19

و لعل من مبررا

عوبا تطبٌ الةاسوب و االنترنٌ فً التعلوٌم الجوامعً الضوعى فوً

الموارد المادٌا و البشرٌا  ,وني د بالموارد المادٌا  :األجهز و البٌةا ال فٌا و البرمجٌوا ,
زٌاد الى التسهٌال المادٌا .
كما أن قلا توافر الخبر و المعلوما السابيا  ,و ادم وضوح مفهوم تكنولوجٌا المعلوما
 ,وضووٌ الوق و انوود كثٌوور موون المدرسووٌن موون أ ووم العيبووا التووً تووواجههم فووً ةووال اسووتخدام
الةاسوب ااما و االنترنٌ بشكل خاض .
إل أشار

بع

الدراسا المسةٌا التوً أجرٌو لر ود واقون اسوتخداما التكنولوجٌوا فوً

الجامعا العربٌا إلى أن معام الجامعا مازال تفتير إلى األجهز  ,وإن وجد

لّ األجهز

فوووان هالبٌتهوووا ال تعنوووً بةاجوووا الجامعوووا و ال ٌسوووتخدمها المدرسوووون ,لكونهوووا مةفواوووا فوووً
المستوداا أو المختبرا  ,أو كسل المدرس نفسه  ,أو موقوى اإلدار السولبً  ,أو

وعوبا

ٌفرضها الروتٌن أو ادم توفر قااا تودرٌس موزود بالبنٌوا التةتٌوا المناسوبا لتشوغٌل األجهوز و
تينٌا المعلوما .
أاهر نتاةج االستبانا الموزاا الى مدرسً الجامعا فروقا ً ملةواا فً استجابا المدرسٌن
لوي الخبرا الطوٌلا  ,وبهلا تتف
بالنسبا للمدرسٌن اليدامى ,أكثر

لّ النتٌجوا واودد مون نتواةج األدبٌوا التوً تورا أن األمور
عوبا ناوراً لرسووأ أسوالٌب التعلوٌم التيلٌودي لودٌهم  .ةمودي

 ,1002,ض. )426
و االختالى األخر اللي اهر وو اخوتالى فوً التخ وض  ,إل سوجل الكلٌوا العلمٌوا إقبواال
أالى االستخدام من الكلٌا اإلنسانٌا .

فهلّ النتاةج لم تكن هرٌبا الوى البواةثٌن فهوً متوقعوا مون المالةاوا األولٌوا المسوتيا مون
أدب الموضوع  ,وواقن تكنولوجٌا المعلوما فً جامعا كركو .

مالمح الدليل المقترح
أشار

نتاةج البةث إلى أمور أساسوً ; ٌتعلو بضوعى الواقون اليواةم فوً مجوال تكنولوجٌوا

المعلوما  ,و انخفا
لهلا دا

مستوا التعامل من التكنولوجٌا فً جامعا كركو .

الةاجا إلوى اقتوراح دلٌول ٌوروم تطووٌر اضوو ٌةوا التودرٌس الجوامعً و تعزٌوز

استخدام التكنولوجٌا فً الجامعا  ,د لٌل ٌأخل بعٌن االاتبوار نتواةج البةوث الةوالً التوً رسوم
موون مالمووح الواقوون التكنولوووجً فووً الجامعووا  ,وٌشووٌر بمجموول نتوواةج هٌوورّ و خال ووا تجووارب
الباةثٌن السابيٌن فً لا الموضوع .
إن خال ا الدلٌل الميترح ٌدور فً مجالٌن ; المجال األول ٌكمن فً الفلسفا التكنولوجٌوا
للمدرس الجامعً  ,إل ٌعمل الدلٌل الى تةوٌل ااطفا التغٌٌر إلى إراد تغٌٌر ةيٌيٌا وٌسهم فً
تنمٌا الدافعٌا اللاتٌا و التطواٌا فً الوتعلم و التودرٌب مون خوالل أناموا االت وال اإلنسوانً  ,و
االطالع الى نتاةج التيارٌر العلمٌا ةول تطبٌيا األفكار و التينٌا الجدٌد الوى أر

الواقون

 ,وتهٌةوووا الجمعٌوووا و اللجوووان التكنولوجٌوووا و ايووود الموووؤتمرا  ,و االنفتووواح الثيوووافً و تبوووادل
الخبرا

التكنولوجٌا ان طرٌ األبتعاث الدراسً و البةثً و بما ٌعزز لا المجوال مون أألخول

بناوور االاتبووار أشووارا

الدراسووا السووابيا التووً تةوودث اوون أن رهبووا الموودرس الجووامعً فووً

التطور التكنولوجً تتأثر بثالثا اوامل :
األول  :العمر إل ٌشعر المدرسون األ غر سنا ً أكثر انسجاما ً من التكنولوجٌا .
الثاني :اامل التخ ض إل ٌالةا أن بع

التخ

من هٌر ا  ,فالدلٌل اللي ٌوضن للوي التخ
أ ةاب التخ

ا تستجٌب للمؤثرا التكنولوجٌا أكثور
ا العلمٌا ٌختلى انه لدا المدرسٌن

ا اإلنسانٌا .

الثالللث  :اإلمكانٌووا المادٌووا و التكنولوجٌووا إل تتسوون الهووو بووٌن موون ٌملوو التكنولوجٌووا وموون
الٌملكها.

أما المجال األخر فٌمثل بالسٌاسا التربوٌا التكنولوجٌا التً تتبنا ا الجامعوا  .الوى الجامعوا
أن تبلور سٌاسا واضةا ةول تكنولوجٌا المعلوما

تشمل تةدٌد األ داى  ,وتةدٌد التكنولوجٌوا

الموراد تبنٌهووا  ,و ةجووم التغٌوور المطلووب التووً سوووى تةدثووه تكنولوجٌوا المعلومووا فووً التعلووٌم ,
وتةدٌد ةجم التكالٌى المادٌا و البشرٌا .
وتبعا للل فإن الدلٌل الولي ٌأخول الوى ااتيوا تطووٌر المودرس الجوامعً فوً مجواال تكنولوجٌوا
المعلوما ٌ ,نبغً أن ٌنطل من مجمواا أمور ً :
 -2توفٌر الةواسٌب وو لها باالنترنٌ و تعمٌمها فً جمٌن أرجاس الجامعا .
 -1تةدٌث األجهز وشبكا اإلنترنٌ وتفعٌلها .
 -2توفٌر قواةم ةدٌثا ألسماس المواقن الى شبكا االت ال المختلفا .
 -3تعرٌى المدرسٌن بالتغٌرا الةاسوبٌا الةدٌثا التً تطور التدرٌس
 -4اال تمام بإقاما دورا

تدرٌبٌا لتأ ٌل المدرس الجامعً فً مجال تكنولوجٌا المعلوما

.
 -5تعزٌز التعاون من المكتبا و مختبرا الةاسوب و المدرسٌن .
 -6توفٌر قواةم ةدٌثا تتضمن أسماس البرمجٌا التعلٌمٌا المناسبا لتودرٌس الموواد المختلفوا
 ,وتزوٌد المدرسٌن بها.
 -8توفٌر الكوادر الفنٌا ل ٌانا األجهز مباشر اند الةاجا
 -9تخفٌ

العبس التدرٌسً للمدرسٌن بما ٌتناسب و إتاةا المجال لهم للبةث و المتابعا و

امتال الثيافا التكنولوجٌا .
 -20إنشووواس قااوووا تووودرٌس موووزود بالبنٌوووا التةتٌوووا المناسوووبا لتشوووغٌل األجهوووز وتينٌوووا
المعلوما .
 -22الواً بأ مٌا إتيان مهارا التطورا الةدٌثا فً مجواال الوتعلم و التعلوٌم اون بعود و
هٌر لل .
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Abstract
Technology integration is considered one of the living global
subjects in University teaching which disputes and projects have varied in
it .
The present paper aims at suggesting a technological guide , which
serves the University teacher and prepare him to fulfil his new role . Also
it aims at knowing the technological fact for him ( teacher ) .
To achieve these goals , we have made a quistionarre for ( 67 )
instructing body member at Kirkuk University , which has investigated
the degree of their use to the computer , and the suggested ways to
generalize it's use .
The results of this paper have referred to the weakness of the
present state in information technology and a lack in the rank of treating
with technology .

The paper has conclude to draw a general features for a guide
which qualities Unversity teacher in the field of informathon technology ,
and improves the existence and treatment of technology in Kirkuk
university .

