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دور تكنولوجيا المعمومات والبرامج اإللكترونية في تحسين البحث العممي 
رفع مستوى أداء الجامعات و

 
  مبطوش العمجة.                                                د1بوجنان خالدية.        د

  
 الممخص

 نحاول من خبلل ىذه الورقة البحثية إبراز دور تكنولوجيا المعمومات بواسطة األدوات التقنية الحديثة و كذا 
البرامج اإللكترونية في خدمة وتسييل عممية البحث العممي، من خبلل تقميص الوقت و تحديث المعمومات 

 وذلك .وتطبيق المبادئ والنظريات، وبالتالي رفع مستوى أداء الجامعات من خبلل جودة النتائج المتوصل إلييا
 اقتراح لغرضلتقديم صورة واضحة عن طبيعة ىذا المجال باعتباره قفزة نوعية في قطاع التعميم الجامعي، 

الذي يعد مركزا لئلشعاع وضعيا أمام مسيري القطاع لمساعدتيم عمى تطوير ىذا القطاع ومجموعة من الحمول 
 .الفكري وقطبا فاعبل في تنمية المجتمع

 تكنولوجيا المعمومات، األدوات التقنية الحديثة، البرامج اإللكترونية، البحث العممي، :الكممات المفتاحية
 .التكنولوجيا الرقمية

 مقدمة
ما يزال القطاع الجامعي يعتمد بدرجة كبيرة عمى طريقة اإللقاء والتوجيو في عممية البحث العممي فأغمب 

األساتذة والطمبة يتمسكون بطريقة التحصيل التقميدية في الحصول عمى المعمومات وىذا ربما يعد من أىم أسباب 
 من خبلل تبادل اآلراء سنحاول الكشف عنو في ىذه الورقة البحثيةوىذا ما ، تراجع جودة ومستوى البحث العممي

ضرورة استخدام األدوات التقنية الحديثة والبرامج اإللكترونية إلبراز أىمية و  الجامعيينمع عينة من األساتذة
 . ودورىا في تحسين البحث العممي الذي يعد من المخرجات التي تؤثر عمى آداء الجامعات

 :عمى ضوء ىذا الطرح سنحاول اإلجابة عمى اإلشكالية التالية 
ما ىو دور البرامج اإللكترونية واألدوات التقنية الحديثة في تحسين البحث العممي و رفع مستوى أداء 

 الجامعات في ظل تكنولوجيا المعمومات؟
: وتندرج ضمن ىذه اإلشكالية الرئيسية مجموعة من األسئمة الفرعية، التي تتمثل أساسا في

 ما ىي التحديات التي أوجدتيا البرامج اإللكترونية و األدوات التقنية الحديثة لمبحث العممي؛ -
 ماىي درجة توفر األساليب التكنولوجيا الحديثة في الجامعات الجزائرية؛  -
 ما المقصود بتكنولوجيا المعمومات و ما أبعادىا؟ -
 من أجل تحسين جودة وأداء البحث العممي؛ ىادما ىي االستراتيجيات التي يمكن اعتما -

                                                           
  -  الجزائر، – تيارت – ، جامعة ابن خمدون "أ" أستاذة محاضرة صنفEmail : dehbias60@gmail.com 

-   الجزائر، – تيارت – ، جامعة ابن خمدون "أ" أستاذة محاضرة صنفEmail :sabrilmd38@hotmail.fr 
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 أىداف البحث 
يتمثل اليدف الرئيسي ليذا البحث في التعرف عمى مدى أىمية استخدام األدوات التقنية الحديثة و البرامج 

اإللكترونية في تحسين جودة البحث العممي الذي يرفع من أداء مستوى الجامعات، وينبثق عن ىذا اليدف 
: الرئيسي، مجموعة من األىداف الفرعية التي تتمثل في

 إبراز مزايا و فوائد استخدام األدوات التقنية الحديثة و البرامج اإللكترونية عمى البحث العممي؛ -
 إعطاء اىتمام أكبر لتصميم برامج حديثة تساعد في تطوير البحث العممي؛ -
 التأكيد عمى أىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات لئلرتقاء بمستوى األداء الجامعي؛ -

 أىمية البحث
ية قد أحدثت تغييرات جذرية في مختمف جوانب الحياة المعاصرة، فإن البيئة لكترونإذا كانت البرامج اإل

الجامعية يجب أن تكون أكثر استجابة ليذه التغيرات اليائمة والتطورات المتسارعة، ذلك ألن مخرجات قطاع 
التعميم الجامعي ما ىي إال مدخبلت لقطاعات أخرى كعناصر العمل، ناىيك عن المنافسة بين مفردات العمل 
مما يستدعي التوسع الكبير في استخدام تكنولوجيا المعمومات وخاصة تفعيل األدوات التقنية الحديثة والبرامج 

. لبلرتقاء بمستوى البحث العممي و بالتالي رفع أداء وجودة خريجي الجامعات اإللكترونية 
: ، سنحاول من خبلل ىذه الورقة البحثية التطرق لممحاور اآلتية المطروحة لئلجابة عمى اإلشكاليةو

 اإلطار النظري:المحور األول 
 .سنحاول من خبلل ىذا المحور التطرق إلى أىم التعريفات اإلجرائية المتعمقة بالموضوع

 العممي البحث مفيوم -1
 عن استقصاء أو مشكمة حل إلى وييدف ومنظمة واضحة قواعد بإتباع يتسم إنساني نشاط ىو العممي البحث

 ،عمى منيا،واالستفادة سابقة دراسة إلييا وصمت نتائج صحة من التحقق أو فرضية تصحيح أو معين وضع
. اآلخرون إليو انتيى حيث من يبدأ وأن متراكمة، المعرفة أن اعتبار

تعريف البحث العممي   1-1
 وربطيا وتفسيرىا وتنظيميا الحقائق جمع أجل من الباحث وىو مدرب شخص بو يقوم منظم فكري عمل ىو

.  1المعرفة حقول من حقل في المعرفة إلى لئلضافة أو مشكمة حل إلى التوصل بيدف والحقائق بالنظريات
 مراحل تطور البحث العممي 1-2

كان التقدم في البحث بالنسبة لمعموم الطبيعية أسرع منو في العموم االجتماعية والسبب في ذلك أن 
العموماالجتماعية تتناول األبحاث في ظواىر غير قابمة لمضبط والتقرير الموضوعي كما ىو الحال في العموم 

: ومراحل تطور البحث العممي ىي أربعة مراحل.الطبيعية
لم يكن لمباحث تفسيرات منطقية لكل العبلقات المشاىدة المكونة لمعمم فكان يظل يجرب حتى : التجربة والخطأ

. وبناًء عمى ذلك تبمورت بعض المبادئ التي ترقى إلى مرتبة القواعد العامة أوالتعميمات.حبًل معقواًل ومقبواًل  يجد



4 
 

في ىذه المرحمة الثانية استشيد الباحث بأفعال وآراء قادة الماضي وقد تكون بعض : السمطة والتقاليد
اآلراءخاطئة ومغموطة إال أنيا من القوة بحيث تصبح وجية نظر تقميدية ويغمب ىذا األسموب في السياسة 

. واالقتصادوالتربية حيث يمجأ الناس إلى التقاليد لمبت في موضوع معين
شك الباحث في أسموب السمطة والتقاليد ويبحث عن حقائق من خبلل المناظرات وتعتمد ىذه :التكين والجدل

 Adamآلدم سميث  (ثروة األمم  )المداولة عمى الجدل والمنطق في بمورة الحقائق ومن األمثمة عمى ذلك كتاب 
smithالذي آثار جداًل كبيرًا في حقل السياسة واالقتصاد  .

وىي شائعة االستخدام في العموم الطبيعية وتقوم بشكل رئيسي عمى إجراء التجارب حيث يضع :لطريقة العمميةا
الباحث فرضية ما ويجمع ليا البيانات ثم تبدأ عممية التطبيق ثم يصل إلى نتيجة تؤيد الفرضية أو تنفييا ثم يقدم 

. توصياتو
 2:ينبغي أن تتوفر في الباحث صفات معينة منيا:صفات الباحث العممي -3- 1

أن يحرص عمى البحث عن المسببات الحقيقية لؤلحداث والظواىر، عمى اعتبار أن لكل حدث سبًبا،  -
 . ويعني ذلك أن ال يكتفي بالمبررات السطحية

 .3أن يتسم عممو بالدقة في جمع األدلة الموصمة إلى األحكام ويعني ذلك اعتماده عمى مصادر موثقة -
 . أن ال يتسرع في إصدار أحكام دون توفر أدلة صحيحة وكافية -
 .أن يكون متحرًرا من الجمود والتحيز -
 .أن يكون لديو القدرة عمى اإلصغاء لآلخرين وتقبل نقدىم وآرائيم حتى لو تعارضت مع رأيو -
 .أن يكون مستعًدا لتغيير رأيو إذا ثبت أنو  أخطأ -

 دور الجامعة ومراكز وأجيزة البحث العممي في تحقيق التنمية االقتصادية 1-4
الواقع أن دور الجامعات وأجيزة البحث العممي في تحقيقالتنميةاالقتصاديةإنما يعكس بوضوح صدقيا 

واىتماميا بأداء رسالتيا في خدمة المجتمع ومعايشة قضاياه الرئيسية وأن الجامعة ومراكز البحث العممي جزء 
من ىذا المجتمع وليا دور إيجابي في أي دولة حيث يقع عمييا واجب التنوير وواجب التقدم، وال يمكن لمجامعة 
أن تقف بمعزل عن المجتمع وال عن اإلنتاج وال عن التنمية، وال يمكن لمتنمية أن تستغني عن البحث العممي في 

 4.الجامعة أو في مركز البحوث وبالتعامل الوثيق بين تمك الجيات نستطيع أن نحقق التقدم والرخاء
فمم تعد رسالة الجامعة قاصرة عمى التعميم والتربية فحسب بل امتدت لتشمل المشاركة في حل مشكبلت المجتمع 

ومما ال شك فيو أن إحدى وظائف الجامعة ىي خدمة المجتمع . الذي تعيش فيو ومسايرًا آلمالو وطموحاتو
عداد القادة المحميين وتيدف ىذه الوظيفة إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتأكيد دورىا القيادي في . وتنمية البيئة وا 

عممية التنمية وتطويع بعض البحوث وخدمة المجتمع بشكل مباشر، ىذا إلى جانب تقديم الخبرة والمشورة لكافة 
مؤسسات المجتمع عند الحاجة إلييا، فمن المؤكد أن الجامعات المصرية ومراكز البحوث العممية تضم كفاءات 
نادرة في مختمف التخصصات العممية تسيم إسيامًا حقيقيًا في دفع عجمة اإلنتاج القومي وتحسين نوعيتو وحل 

 .المشكبلت التي تعترضو
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 مفيوم تكنولوجيا المعمومات -2
تعتبر التكنولوجيا قديمة و حديثة ألنيا مزيج بين المعمومة و األلة، حيث يتم فييا تحويل الفكرة إلى ألة تساعد 

. اإلنسان عمى حاجيات حياتو اليومية وتطويرىا
المعمومات   تعريف تكنولوجيا2-1

 : يمكن تعريف تكنولوجياالمعمومات كما يمي
، كما يمكن تعريفيا 5"ىي كافة أنواع األجيزة و البرامج المستخدمة في خزن و تجييز و استرجاع المعمومات"

ىي كل ما استخدمو اإلنسان في معالجة المعمومات من أدوات وأجيزة و معدات، وتشمل : " أيضا عمى أنيا
 6".المعالجة ، التسجيل، االستنتاج، البث، التنظيم و االسترجاع

ترتيب  خبلل من التعميم مشكبلت بمواجية تيتم كاممة استراتيجية"بأنيا  التعميم تكنولوجيا تعريف يمكن وبيذا
" النظم أسموب"منظور  من وتطويره التعميم لتحديث البشرية وغير البشرية التعمم مصادر وتوظيف التعمم بيئة
 7.الميدانية المشكبلت لحل فعاال مدخبل باعتباره الفترة ىذه في شاع الذي
المعمومات   أقسام تكنولوجيا2-2

 8:يمكن تقسيم تكنولوجيا المعمومات إلى األقسام التالية
 تقنيات إنتاج أوعية المعمومات عمى اختبلف أشكاليا؛ -
 تقنيات تجييز المعمومات و تخزينيا عمى أشكاليا؛ -
 9؛(....الممفات، المعمومات، البيانات )تقنيات االتصاالت و المراسبلت  -
قواعد البيانات و المعمومات، مواقع اإلحصائيات، البرامج  )تقنيات إنتاج المعطيات أو المعمومات نفسيا  -

 .(...اإللكترونية،
المعمومات  تكنولوجيا  أجيزة2-3

: من أىم و أبرز أجيزة تكنولوجيا المعمومات
أو ما يعرف بالحاسبات اإللكترونية التي تستخدم في إنتاج أغراض أوعية المعمومات في : التقنيات الرقمية- 

 :المجاالت التالية
 إعداد النصوص لمطباعة؛ -
 النشر اإللكتروني؛ -
 ؛CD-ROMإنتاج األسطوانات  -
 إنتاج األسطوانات البصرية؛ -
 أدوات التجييز و التخزين و االسترجاع؛ -

ىي مجموعة من الشبكات المعموماتية التي تعتبر من أىم شبكات المعمومات في : شبكة األنترنيت العالمية- 
العالم من أجل تبادل المعمومات بكل حرية بين شبكات معمومات األفراد و المؤسسات الكبرى في العالم وكذا 

حيث ينتج عن ىذا الربط و اإلرسال قاعدة بيانات ضخمة لخدمة المستخدم التي تقدم , الخاصة و الشخصية
 :10الخدمات االتية
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و ىي الخدمة التي يتم من خبلليا إرسال و استقبال الرسائل من جياز إلى أخر : خدمة البريد اإللكتروني- 
 ؛(..الحاسوب، الياتف، الموحات الرقمية،)

و تسمح ىذه الخدمة بنقل الممفات من جياز إلى أخر بواسطة مختمف البرامج اإللكترونية :خدمة نقل الممفات- 
 ؛( …,viber, watsapp, messenger)المصممة ليذا الغرض 

و يقوم برنامج العميل من خبلل ىذه الخدمة باالتصال ببرنامج الخادم لتنفيذ طمب : خدمة العميل و الخادم- 
. معين

 بحث العممي تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في ال2-4
    باعتبار أن تكنولوجيا المعمومات واالتصال ىي القمب النابض الي اقتصاد ، فانو من الضروري أن تكون 

ينبغي تعزيز "ىذه التكنولوجيا الحديثة في صمب جيود إصبلح التعميم الرامية إلى تكييفو مع االقتصاد الجديد، 
إن تحقيق طموح 11استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم بالجزائر العالي  والتدريب وتنمية الموارد،

البمدان النامية والبمدان التي تمر اقتصادياتيا بمرحمة تحول يعتمد إلى حد كبير عمى زيادة بناء القدرات في مجال 
التعميم والدراية التكنولوجية والنفاذ إلى المعمومات، وىي جميعا من العوامل الرئيسية في تحديد درجة التنمية 

 12".والقدرة عمى المنافسة
 
تعريف األدوات التقنية الحديثة - 2-4-1

كل مل ىو جديد و مستحدث في مجال استخدام و توظيف األدوات و المنتجات الحديثة  ":تعرف عمى أنيا 
في العممية التعميمية، فيي نظام تعميمي كامل لنقل التعميم بيدف زيادة قدرة المعمم و المتعمم عمى التعامل مع 

العممية التعميمية و حل مشكبلتو، يجمع بين أنماط عديدة من المثيرات المكتوبة، المسموعة، المصورة والمتحركة 
 .13" بشكل إلكتروني، يمكن توظيفيا لتحقيق أىداف عممية محددة

الحديثة في البحث العممي  التقنية أىمية األدوات- 2-4-2
الحديثة اليوم من الوسائل األساسية في عمل األفراد والمؤسسات االقتصادية، لذلك اتجو  التقنية األدوات تعد

. الباحثين إلى تطوير ىذه التقنيات، فظيرت المؤسسات المختصة في القطاع و كثرت التجارب واالنجازات
، فنشأت شبكة األنترنيت 14وتمحور ذلك خاصة عمى تقنيات المعمومات المتعددة الوسائط و االتصاالت

:  المنصة األساسية لكل األعمال التي توفر كل الخدمات منيااالنترنتوأصبحت شبكة 
 تبادل الرسائل عبر األنترنيت؛ -
 غرف الدردشة و نواصل األفراد مع بعضيم البعض؛ -
 إمكانية تكوين حمقات نقاش، تتناول مواضيع متعددة خاصة في مجال البحث العممي؛ -
 الولوج بسيولة إلى قواعد البيانات و المعمومات المتوفرة عمى مستوى العالم؛ -

 دور األدوات التقنية الحديثة في البحث العممي 2-4-3
يعد البحث العممي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية البشرية واالقتصادية في اي مجتمع كان ،كما يقاس درجة 

تقدم األمم و الحضارات  بمدى اىتماميا بالعموم والبحوث لذلك توجيت ىذه األمم إلى خمق منتجات جديدة 
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ليات عمل ساعدتيم عمى القيام بالخدمات بصفة يسيرة لذلك كانت ىذه األدوات ضرورة آوأجيزة أصبحت أدوات و
. حتمية ال بد منيا

: 15وترتكز أساليب التعميم و التدريب في البحث العممي عمى تقنيات عديدة منيا
 التنظيم و البرمجة؛ -
 تنمية الموارد البشرية؛ -
 تطوير المخابر و األجيزة و استغبلليا في البحث العممي؛ -
 العبلقات و التعامل مع األخرين؛ -
 تشجيع االستثمار في البحث العممي؛ -

 الصعوبات التي يواجييا الطمبة و األساتذة عند استخدام التقنيات الحديثة 2-4-5
: الحديثة ما يمي التقنيات استخدام عند واألساتذة الطمبة يواجييا التي من بين الصعوبات

 16 داخل الجامعات ؛ وضعف التجييزات عمى مستوى مراكز البحث العممي -
 ؛(المشكبلت الفنية عدم توفر عمال الصيانة،  الفنيين والتقنيين والتحديثات الدورية البلزمة ليذه األدوات -
 قمة الوعي بأىمية ىذه األدوات و التخوف من استخداميا؛ -
 عدم توفر التدريب الكافي و البلزم الستخدام ىذه األدوات؛ -
الرغبة في القيام بالبحث العممي بالشكل التقميدي؛  -

  استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في البحث العممي 2-4-5
إن تعزيز القاعدة العممية والتكنولوجية من خبلل تعزيز قدرات المجتمع يبقى رىين قدرة التعميم النظامي وغير 

. 17النظامي عمى تزويد األفراد بالخبرات الضرورية الستعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال بشكل فّعال وخبّلق
ذلك أن تجييز المدارس باألدوات التقنية الحديثة  ليس كل شيء، فالميم ىو استخداميا كأداة بيداغوجية في 

، لذلك فدمج األدوات التقنية الحديثة واالنترنت في العممية التعميمية وىو ما يصبو إليو اإلصبلح القائم . األقسام
. عمى التكنولوجيا الحديثة

العممي التقميدي   ممخصا ألىم الحمول التي تتيحيا ىذه التكنولوجيا لفك قيود البحثلمواليويوضح الجدول ا
 .وفتح آفاق جديدة لو في إطار افتراضي

. استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في البحث العممي: 01 جدول
الحـمول التكنــولوجيــة القيــــــــــود  
 

 الــزمن 
تتم عمميةالبحث العممي في فترة 

زمنية محددة ومكررة بالنسبة 
. لمختمف المستويات

تسمح مختمف أنماط التسجيل والتخزين 
. بالعممية التعميمية عند الطمب

 
 المكــان 

يتم تكرار نفس مقاييس التدريس في 
عدة أمكنة، كما أن الطمبة مجبرون 

يكون االتصال ممكنا ميما كانت المسافات، 
. كما يمكن إجراء البحث العممي في أي مكان
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. عمى التجمع في مكان معين

 
 التكـاليف 

يكون دوما البحث العممي المرتكز 
. عمى األستاذ مكمفا

يحقق استخدام تكنولوجيا االتصال اقتصاديات 
. الّسـّمم

 
 الــّسن 

ترتبط فرص، ىياكل وعمميات 
. البحث العممي بـسن محددة

تتيح التكنولوجيا الحديثة فرص البحث العممي 
. لمختمف األعمار

الحصول عمى 
المعمومة 

يصعب الحصول عمى الكثير من 
 (...األرشيف، المخابر)المعمومات 

تسيّـل تكنولوجيا المعمومات فرص الحصول 
. عمى المعمومات بشكل كبير

Source: R.Mansell et al., (1998), Knowledge Societies, oxford university  
press, p68. 

. العممي أن يفي بكافة المتطمبات في ظل االقتصاد الجديد الذي يشيد تحوال متناميا وسريعا، ال يمكن البحث
لذلك فالتعمم مدى الحياة يعتبر أكثر من ضرورة ألنو يعمل عمى توفير فرص التعميم والتدريب لقوة العمل ممـا 
 .يتيح ليا التطور والتكيف مع مستمزمات التنمية في تجددىا وتوظيفيا لممنجزات العممية والتكنولوجية المتاحة،

الدراسة التطبيقية : المحور الثاني 
 : التالية الخطوات باتباع قمنا التحقق من فرضيات الدراسة و الدراسة إلجراء

  متغيرات الدراسة-1
. (التوضيحي) المعمومات تكنولوجيا: المتغير المستقل  -
 .(اإلستجابي)تحسين مستوى البحث العممي ورفع األداء : المتغير التابع  -

في إطار اإلشكالية المطروحة والتساؤالت الفرعية المصاحبة ليا يمكن طرح الفرضيات :  فرضيات البحث-2
 :اآلتية

يتم استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية بغرض تحسين البحث العممي؛  -
يوجد استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية من قبل أعضاء الييئة التدريسية؛  -
يوجد استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في التعميم ومناىج التدريس ؛  -
يوجد استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في المكتبات الجامعية؛  -

حدود الدراسة  -3
. الجامعات الجزئرية: الحدود المكانية  -
. األساتذة الجامعين الذين يدرسون بالجامعات الجزائرية : الحدود البشرية  -
 (.2020- 2019)في السنة الجامعية  (االستبانة)تم تطبيق أداة الدراسة : الحدود الزمانية  -
-  
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منيج الدراسة  - 4
اعتمدنا في دراستنا ىاتو عمى المنيج الوصفي التحميمي الختبار الفرضيات من خبلل استبانة تم إعدادىا 

، حيث قمنا بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بقصد SPSSوتحميل إجاباتيا باستخدام برنامج 
التعرف عمى مدى تأييد عينة الدراسة لئلشكالية وذلك بعد تقييم الوزن النسبي لقوة التأييد وفقا لمقياس ليكرت 

وقد تم استخدام اإلحصائيات الوصفية لحساب متوسطات إجابات أفراد العينة المتعمقة بفرضيات  .الخماسي
ال "البحث، وباستخدام فقرات تقييمية في جميع أسئمة االستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي بدرجاتو الخمس 

". أوافق بشدة، ال أوافق، محايد، أوافق، أوافق بشدة
مجتمع الدراسة وعينتيا - 5

تم اختيار عينة عشوائية من األساتذة الجامعيين وتم أخذ آرائيم من خبلل استمارة استبانة أعدت ليذا الغرض 
حيث تم توزيع االستبانة عن طريق البريد االلكتروني، وبمغ عدد االستبانات المعتمدة لغايات البحث والتحميل 

 استبانة لعدم موضوعية وجدية 12وتم إىمال . من االستبيانات الموزعة%93,90 استبانة بنسبة 185
المستبانين في اإلجابة عمييا حيث حممت بعض االستبيانات المسترجعة إجابات متحيزة باتجاه الموافقة الشديدة 

 .أو الرفض الشديد
توزيع أفراد العينة حسب البيانات الديمغرافية  - 6

 : احتوى الجزء األول من االستبانة عمى أربعة أسئمة تيدف إلى جمع بيانات عامة عن عينة الدراسة
التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة حسب البيانات الديمغرافية  :  02جدول 

النسبة التكرار فئات المتغير المتغير 

الجنس 
 60,54% 112ذكر 
 39,45% 73انثى 

المستوى التعميمي 
 28,10% 52ماستر 
 41,62% 77ماجستار 
 30,27% 56دكتوراه 

الرتبة العممية 
 14,59% 27أستاذ التعميم العالي 
 48,10% 89أستاذ المحاضر 

 73,29% 69تاذ المساعد أس

سنوات الخبرة 

 11,89% 22 سنوات 5أقل من 
 16,75% 31 سنوات 10 إلى 05من 
 10,27% 19 سنوات 15 إلى 11من 

 61,08% 113 سنة 15أكثر من 
. من إعداد الباحثتين بناءا عمى االستبانة الموزعة: المصدر 
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 يبين نتائج توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية السالفة الذكر، بحيث نبلحظ (02)الجدول
أن عينة الدراسة كان معظميا من الذكور من حممة شيادة الدكتوراه، أما فيما يخص العمر والخبرة فقط كانا 

. ضمن الوضع الطبيعي
 (المصداقية)اختبار ثبات أداة الدراسة - 7

لمتأكد من ثبات األداة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا لقياس درجة الثبات الداخمي لفقرات االستبانة، 
أعمى   لجميع الفقرات؛ وىي %88,2واالتساق الداخمي بين ردود فعل المستجيبين، حيث بمغت قيمة ألفاكرونباخ 

من الحد األدنى المطموب لمثل ىذا النوع من الدراسة، ويدل ذلك عمى إمكانية اعتماد نتائج االستبانة وقدرتيا 
.  عمى تحقيق أىداف الدراسة 

 اختبار التوزيع الطبيعي - 8
بما أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من المصداقية، فيذه النتيجة تمكننا من استكمال التحميل اإلحصائي 

سميرنوف -لفقرات االستبانة، ولمزيد من الدعم لصدق المقياس المستخدم فقد تم استخدام اختبار كولموجروف
 .لمعرفة ما إذا كانت إجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات المقياس موزعة توزيعا طبيعيا

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا - 9
 :بعد ادخال البيانات المحصل من خبلل االستبانة الموجية ألعضاء ىيئة التدريس تحصمنا عمى النتائج الموالية 

لبرامج االلكترونية واألدوات التقنية بغرض تحسين ل ىااتجاىات آراء عينة الدراسة حول مدى استخدام- 9-1
  البحث العممي

ال يتم استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية بغرض : تنص ىذه الفرضية عمى أنو : الفرضية األولى 
تحسين البحث العممي  
. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية األولى : 03الجدول 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة 
 0,932 3,31االنترنت 
 0,982 3,35الحاسوب 

 0,993 3,67الياتف الذكي 
 0,984 3,33البريد االلكتروني 
 0,805 2,41المؤتمرات المتمفزة 
 0,915 2,30الكتب االلكترونية 
 0,803 2,15السبورة االلكترونية 
 0,651 3,06الوسائط المتعددة 

 1,013 2,43القنوات الفضائية التعميمية 
 .SPSSمن إعداد الباحثتين بناءا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 
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تم التأكد من صحة الفرضية األولى باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و تشير النتائج 
إلى أن جميع المؤشرات المتعمقة استخدام البرامج االلكترونية  (03)اإلحصائية المتحصل عمييا في الجدول 

القنوات "و " السبورة االلكترونية" ماعدا الفقرتين 03واألدوات التقنية بغرض تحسين البحث العممي أكبر من 
فقد كان ليما تأييد سمبي من قبل أفراد العينة، ويدل ذلك عمى قمة أو انعدام استخداميا في " الفضائية التعميمية

الوسط الجامعي بسبب إتباع التعميم التقميدي في الجامعات ونقص التمويل المخصص لمبرامج االلكترونية 
. واألدوات التقنية

البرامج االلكترونية واألدوات التقنية من قبل الييئة  اتجاىات آراء عينة الدراسة حول مدى استخدام- 9-2
" األستاذ الجامعي"التدريسية 

يقوم أعضاء الييئة التدريسية باستخدام البرامج االلكترونية : تنص ىذه الفرضية عمى أنو : الفرضية الثانية
واألدوات التقنية ؛ 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الثانية: 04الجدول 

الوسط العبارة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0,977 3,29 ببرنامج الوورد  واالمتحانات يحضر دروس المقاييس
 0,945 3,27يصمم عروض تعميمية عمى البوربونت 

إدراج الرسوم و األشكال البيانية باستخدام البرامج اإللكترونية في 
 0,605 2,91المحاضرات 

 0,015 3,18 المحاضرات باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بإلقاءيقوم 
 0,982 3,36يستخدم محركات البحث لتصفح المواقع االلكترونية 

 0,941 3,30يسجل في المنتديات العممية والمواقع العممية 
يوظف البريد االلكتروني ويستعين ببرامج التواصل االجتماعي لبلتصال 

بالطمبة 
3,32 0,971 

يستخدم برامج المحادثات الفورية لمقيام بالعصف الذىني مع أساتذة في 
مجال التخصص 

3,57 0,891 

 0,963 3,34يقوم بتحميل الكتب والبرامج من االنترنت 
يجيد استخدام ممحقات الحاسوب كالطابعة، الماسح الضوئي،السبورة 

.... الذكية 
3,08 0,893 

 0,875 3,56يعالج البيانات باستخدام البرامج االحصائية 
  يقدم دروس عبر الخط في منصات التعميم المتوفرة 

 SPSS.من إعداد الباحثتين بناءا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 
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استخدام البرامج االلكترونية أن ىناك توجيا ايجابيا لدى مجتمع الدراسة في  (04)نبلحظ من الجدول 
 سواءا في عممية التعميم أو لمقيام بالبحث العممي، وىذا ما أظيرتو نتائج المتوسطات الحسابية واألدوات التقنية

؛ وىذا يدل عمى مدى اىتمام األساتذة الجامعيين بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة؛ 03التي فاقت كميا قيمة 
.  وىذا يدل عمى صحة الفرضية الثانية

اتجاىات آراء عينة الدراسة حول مدى استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في التعميم - 9-3
ومناىج التدريس 
يتم استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في التعميم : تنص ىذه الفرضية عمى أنو : الفرضية الثالثة 
ومناىج التدريس ؛ 

. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الثالثة : 05الجدول 

الوسط العبارة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

يتم استخدام طرق تكنولوجية حديثة في التدريس مما يعمل عمى توفير 
 0,605 2,91الجيد والوقت 

تتوفر قاعات الدراسة عمى التجييزات البلزمة الستخدام التقنيات 
 1,013 2,54التعميمية الحديثة 

 1,012 2,56توفر دروس ومقررات المقاييس عبر منصات التعميم 
يعمل استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية عمى تقميص مشاكل 

االتصال والتواصل بين األستاذ والطمبة الجامعيين 
3,28 0,798 

 0,945 3,27تسيل البرامج االلكترونية في عممية تقويم التحصيل الدراسي لمطمبة 
يعمل استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية عمى دعم أداء 

العممية التعميمية  
3,72 0,752 

تم استحداث مناىج تدريسية تتماشى مع التغيرات الحاصمة في مجال 
 0,916 2,32تكنولوجيا التعميم 

 .SPSSمن إعداد الباحثتين بناءا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 
نبلحظ أن التقييم كان ضعيف؛ حيث أن المتوسطات الحسابية ألغمب الفقرات كانت  (05)حسب الجدول 

دون المتوسط، وىذا يعني عدم موافقة المستبانين عمى الفقرات بسبب عدم امتبلك الجامعات لئلمكانيات المادية 
لتحقيق جدوى ىذه الفقرات ىذا من جية ولعدم امتبلك الجامعات لمخبرات التكنولوجية العممية البلزمة لمتعميم 

وتزايد عدد المقاعد الدراسية لمطمبة من سنة ألخرى، في حين كان ىناك تأييد ايجابي لعينة الدراسة لمفقرات اآلتية 
يعمل استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية عمى تقميص مشاكل االتصال والتواصل بين األستاذ :" 
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والطمبة الجامعيين، تسيل البرامج االلكترونية في عممية تقويم التحصيل الدراسي لمطمبة، يعمل استخدام البرامج 
". االلكترونية واألدوات التقنية عمى دعم أداء العممية التعميمية

اتجاىات آراء عينة الدراسة حول مدى استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في المكتبات - 9-4
الجامعية 

يتم استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية في : تنص ىذه الفرضية عمى أنو : الفرضية الرابعة  
المكتبات الجامعية ؛ 

. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الفرضية الرابعة : 06الجدول 

الوسط العبارة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

يتم تحميل الكتب واالطاريح والرسائل المتوفرة عبر خدمة من موقع 
المكتبة 

3,72 0,751 

 0,881 3,57يمكن تصفح محتويات قاعدة بيانات المكتبة وتحميميا 
تتوفر المكتبة عمى حواسيب وشبكة انترنت لمتمكن من مطالعة الكتب 

تمامااللكترونية   1,143 2,90 بحوثيم وا 

 1,182 2,97تستخدم المكتبة برامج التوثيق اآللية 
 0,96 3,08تستخدم المكتبة برامج  لمربط بينيا وبين مركز المعمومات في الجامعة 

 .SPSSمن إعداد الباحثتين بناءا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 
، مما يدل عمى أن 03يتضح لنا بشكل عام أن أغمب الفقرات قيمة وسطيا الحسابي تفوق  (06)من الجدول 

درجة اإلستجابة ليذا المحور عالية وأن مجتمع الدراسة يوافق عمى وجود واستخدام التكنولوجيا الرقمية في 
المكتبات بغرض تسييل عممية الحصول عمى المعمومة من المصادر والمراجع المختمفة المتوفرة بالمكتبات؛ وىذا 

. ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة
خاتمة 

إن التوجو نحو استخدام التكنولوجيا أصبح مطمبا أساسيا في ظل التطورات التكنولوجية الحاصمة باعتبارىا 
 فبعدما كانت تقّدم المحاضرات  بالمراسمة أحد المداخل اليامة لتحسين البحث العممي والرقي بآداء الجامعات،

البمدان النامية غداة الحرب العالمية الثانية من خبلل برامج المذياع أو في شكل مطبوعات، فإنيا بعض في 
. تعتمد اليوم عمى اإلعبلم اآللي، شبكة االنترنت والفضائيات

 :بعد معالجة مشكمة البحث ضمن اإلطار النظري والميداني، تم التوصل إلى النتائج التالية 
 ىناك نقص في المخصصات المالية المعتمدة من قبل الجامعات لدعم التكنولوجيا الرقمية؛ -
 اعتماد أعضاء ىيئة التدريس عمى المراجع المتوفرة عبر شبكات االنترنت لمقيام بأبحاثيم العممية؛ -
 ؛excel مثل برنامج تسيل البرامج االلكترونية في عممية تقويم التحصيل الدراسي لمطمبة -
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 ؛ أداء العممية التعميمية وتحسينيعمل استخدام البرامج االلكترونية واألدوات التقنية عمى دعم -
 . بسيولة وتحميميااتعد بيانات المكتبوا تصفح محتويات ق شبكات االنترنت منمكنت -

التوصيات 
 :في ضوء االستنتاجات التي توصل إلييا البحث يمكن طرح التوصيات التالية 

 (...أبحاث، مداخبلت، مقاالت"إعداد قاعدة بيانات ألعضاء ىيئة التدريس يتضمن إنتاجيم العممي  -
 ونشرىا عبر المواقع الجامعية؛

 تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التكنولوجيا لمتخمص من األساليب والطرق التعميمية الجامدة؛ -
 ؛البرامج االلكترونية واألدوات التقنيةإنشاء وحدات لتطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام  -
 ؛MOODLE: محاولة تقديم المحتويات العممية لمناىج التدريس عبر المنصات التعميمية مثل  -
 رقمنة المصادر المتوفرة بالمكتبات ووضعيا عبر شبكات االنترنت؛ -
 .تفعيل قوائم بريدية لمطمبة وألعضاء ىيئة التدريس حسب التخصصات لتسييل عممية التواصل -
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