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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسلوب إدارة العملٌة التعلٌمٌة فً       

مؤسسات التعلٌم العالً الجزائرٌة فً ظل استخدام تكنولوجٌا المعلومات 

واالتصال من خالل التعرف على صعوبات دمج واستخدام التكنولوجٌا فً 

إدارة العملٌة التعلٌمٌة من جهة ومن جهة أخرى محاولة تجاوزها وتحقٌق 

للتكنولوجٌا؛ اخذٌن بعٌن االعتبار وجهة نظر  المفعلنقلة نوعٌة فً التجسٌد 

 الطاقم اإلداري لعٌنة من الجامعات الجزائرٌة شرقا، غربا، ووسط



صعوبات استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً ماهً 

الجزائرٌة من وجهة  فً الجامعات إدارة العملٌة التعلٌمٌة
 نظر الطاقم اإلداري بها؟ 



 :تركزت أساسا أهداف الدراسة على      

مؤسسات فً واالتصال المعلومات تكنولوجٌا دور على التعرف 

 .العالً التعلٌم

واالتصال المعلومات تكنولوجٌا استخدام صعوبات على التعرف 

 اإلداري الطاقم نظر وجهة من العالً التعلٌم مؤسسات مستوى على

 .المؤسسات لهذه

تكنولوجٌا استخدام صعوبات تجاوز لكٌفٌة تصور إعطاء 

 مستوى على التعلٌمٌة العملٌة إدارة فً واالتصال المعلومات

 .الجزائرٌة العالً التعلٌم مؤسسات

 

 
 



 
 :لٌتم تقسٌم الدراسة إلى محورٌن هما

 

تكنولوجٌا  اإلطار النظري للعملٌة التعلٌمٌة فً ظل استخدام: المحور األول

 .المعلومات واالتصال

 

 

ًفً إدارة صعوبات استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال : المحور الثان

العملٌة التعلٌمٌة وإمكانٌة تجاوزها من وجهة نظر إدارًٌ عٌنة من 
 .الجامعات الجزائرٌة

  

 

 

 



      

 مجال فً ٌستخدم ما كل التعلٌم فً واالتصال المعلومات بتكنولوجٌا ٌقصد         

 تخزٌن، بهدف تستخدم والتً واالتصاالت، المعلومات تقنٌات من والتعلم التعلٌم

 وتجوٌد تطوٌر على ٌعمل مما آلخر؛ مكان من المعلومات ونقل استرجاع معالجة،

 شبكة تقنٌات وبرمجٌاته، اآللً كالحاسب الحدٌثة الوسائل بجمٌع التعلٌمٌة العملٌة

 المواقع الدورٌات، الموسوعات، البٌانات، قواعد االلكترونٌة، كالكتب االنترنت

 الصوتً، التخاطب الكتابً، التخاطب الصوتً، البرٌد االلكترونً، البرٌد التعلٌمٌة،

 المكتبات االلكترونً، التعلٌم االفتراضٌة، الدراسٌة الفصول المرئٌة، المؤتمرات

 المتعددة، الوسائط التفاعلً، الفٌدٌو بعد، عن التعلٌم التفاعلً، التلفزٌون الرقمٌة،
 .الفضائً التلفزٌونً البث المضغوطة، األقراص



 
 القطب التقنً والبرمجً

     
تباٌن أجهزة الحاسوب مما ٌقتضً تنوٌع البرمجٌات تبعا لنوع الحاسوب، وهذا أمر فٌه شًء من الصعوبة. 
ارتفاع أثمان الحواسٌب. 
عدم توافر الحواسٌب بأعداد كافٌة. 
خلو بعض الجامعات من مختبرات الحواسٌب. 
تطور أجهزة الحاسوب المستمر ٌستلزم تطورا فً البرمجٌات التعلٌمٌة. 
قلة البرمجٌات التعلٌمٌة المالئمة أو رداءتها. 
قلة البرمجٌات المعدة باللغة العربٌة. 

 القطب التنظٌمً واإلداري 
     
ال توفر الوسائل ما ٌكفً لتنمٌة المهارات الٌدوٌة أو الممارسات العملٌة. 
صعوبة برمجة استخدام الوسائل التكنولوجٌة لمختلف األطوار. 
تقدٌم الدعم الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً العملٌة التعلٌمٌة حضورٌا. 
التشجٌع على استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال. 



 
  القطب البشري

قلة المتخصصٌن فً مجال الوسائل التكنولوجٌة التعلٌمٌة. 
 حاجة الوسائل التكنولوجٌة إلى مبرمج ووجوب أن ٌكون األستاذ قادرا على البرمجة وهذا غٌر

 .متوافر حالٌا
 ،وقوف بعض األساتذة ضد استخدام الوسائل التكنولوجٌة لعدم قدرتهم على استخدامه فً التدرٌس

 .أو لظنهم أن هذه الوسائل سٌؤدي فً ٌوم من األٌام إلى االستغناء عن األستاذ
االستخدام الزائد للوسائل التكنولوجٌة قد تكون له أثار صحٌة سلبٌة على الطالب. 
قد ٌسبب استخدام الوسائل التكنولوجٌة بشكل مستمر عٌش الطالب فً عزلة اجتماعٌة. 

 
 القطب التموٌلً 

قلة التموٌل الموجه إلى استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً العملٌة التعلٌمٌة. 
سوء استغالل التموٌل الموجه إلى استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً العملٌة التعلٌمٌة. 

 قطب المقرر الدراسً
ًعدم وجود تالؤم بٌن استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال والمقرر الدراس . 
عدم توفر المتخصصٌن فً تصمٌم البرامج والمقررات االلكترونٌة  . 
ًقلة التوقٌت المخصص للمقرر الدراس  . 
ًكثافة المقرر الدراس. 
 



 اإلطار المكانً

اقتصرت عٌنة الدراسة على سبعة جامعات مختلفة من مختلف تقسٌمات      
، سطٌف، بسكرة، باتنةفنجد جامعة ( شرقا، وسطا وغربا)الجامعة الجزائرٌة 
، ولكلٌتٌن من كل جامعة كلٌة العلوم بومرداس، البوٌرةالجزائر، وهران، 

االقتصادٌة وكلٌة العلوم، وهذا بعد إجراء المقابالت واقتصار هدف الدراسة 
 .لمعرفته على هاتٌن الكلٌتٌن على وجه التحدٌد

 اختٌار عٌنة الدراسة وحجمها

 6000ولكون مجتمع الدراسة كبٌر ٌصعب تغطٌته والبالغ عدده فً حدود      
نظرا لصعوبة الحصول على األرقام الدقٌقة فً )إداري فً مختلف المناصب 

؛ (اإلحصائٌات فقد اجتهدت الباحثتٌن فً حساب العدد وتقرٌبه إلى الواقع نوعا ما
فقد تم اعتماد عٌنة عشوائٌة من اإلدارٌٌن تم توزٌع االستبٌان علٌها فً مختلف 

استبٌان ولم ٌتم استبعاد أي استبٌان منها  94الجامعات المختارة؛ لٌتم استرجاع 
.لتوفر شروط اإلجابة فٌها كلها  

 



تحلٌل أثر صعوبات استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً إدارة العملٌة 
 التعلٌمٌة

    

 QA=-0.135OH-0.474OP-0.144OF+9.91 

   
 

وفق هذه النتائج نتأكد من تقدٌم إجابة عن التساؤل الرئٌسً المطروح المتعلق    

صعوبات الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً إدارة العملٌة  بوجود
 .التعلٌمٌة

 



كل األطراف المتفاعلة فً مؤسسات التعلٌم : عن التفعٌل المسؤولٌن/1
العالً مجبرة على تحمل مهمة تجنب صعوبات وعراقٌل استخدام تكنولوجٌا 

 .الخ...المعلومات واالتصال بدءا باإلدارٌٌن، األساتذة، الطلبة

 
 :جوانب التفعٌل. 2
 :وٌتضمن كل من: القطب التقنً. أ
أي تجهٌز قاعات خاصة تتوفر على كل اإلمكانٌات من أجهزة : المادٌات-

 .الحاسوب باألعداد المطلوبة وكذا توفٌر التقنٌٌن المتخصصٌن فً ذلك
من خالل ربط مؤسسات التعلٌم العالً بمختلف الشبكات : الشبكات-

لزٌادة تفعٌل التعامل ألتزامنً  االكسترناتاالنترنت، االنترانت وخاصة 
وغٌر ألتزامنً سواء بٌن أطراف العملٌة التعلٌمٌة الواحدة فً الجامعة 

 .الواحدة أو الجامعات األخرى وحتى فً بلدان مختلفة
  
  
  
 



 :القطب البشري. ب
 

فً مجال استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً إدارة العملٌة : تكوٌن اإلدارٌٌن واألساتذة
التعلٌمٌة سواء حضورٌا أو عن بعد مع ضرورة تطبٌق إدارة التغٌٌر قبل البدء فً الدمج الفعلً 

 .الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال

:              هذا مع إعطاء تدرٌب األساتذة حٌزا مهما من خالل معرفة        

oنوع التدرٌب وعدد ساعات تدرٌب األساتذة . 

oغرض ومدى استخدام األساتذة ألجهزة الحاسوب. 

oمستوى مهارة استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال بواسطة األساتذة المتخصصٌن. 

oدواعً المشاركة فً التدرٌب على استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال. 

  

 :من خالل: القطب اإلداري . ت

oتقدٌم الدعم والمساعدة. 

o توفٌر كل اللوازم واالحتٌاجات ألطراف العملٌة التعلٌمٌة. 

oمع تطبٌق إدارة التغٌٌر وضرورة تقبل التغٌٌر والقضاء على مقاومة التغٌٌر. 

    

 



 :ضرورة االهتمام ب

 

    تفعٌل تسٌٌر التموٌل المخصص الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال

 .فً الجانب اإلداري

 

 المطالبة بزٌادة التموٌل المخصص للبرامج المتخصصة فً استخدام
 .تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً اإلدارة



oخاتمة 
       

 

o  تكنولوجٌا استخدام صعوبات أن مفادها نتٌجة إلى الدراسة توصلت     

 مختلف فً موجودة الجزائرٌة التعلٌمٌة العملٌة إدارة فً واالتصال المعلومات

 اخذ ٌتطلب عال وبمستوى والتموٌلٌة والبرمجٌة المادٌة البشرٌة، أصنافها

 بكل واالهتمام األطراف كل بتكاثف مرهون وهذا مجملها؛ فً والحذر الحٌطة

 طرف كل تحمل خالل من الخ؛...إدارٌا بشرٌا، تقنٌا، سواء التفعٌل جوانب

  االهتمام ضرورة عن النظر نغض أن دون عاتقه، على الملقاة للمسؤولٌات
:بالنقاطالتالٌة  

 



oتكوٌن األساتذة واإلدارٌٌن فً مجال استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً إدارة العملٌة التعلٌمٌة  . 

 

oإحداث تغٌٌرات ثقافٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً بصفة عامة. 

 

oتطبٌق آلٌة إدارة التغٌٌر لتجنب مقاومة التغٌٌر والولوج باألهداف إلى المراتب المنتظرة والمرجوة  . 

 

o بأنواعها المختلفة بعد تقسٌمها وجمعها االختالالتعالج. 

 
إٌجاد سٌاسة واضحة وإستراتٌجٌة موضحة لإلدارة فً ظل هذه التكنولوجٌا بتحدٌد هدف معٌن ومخطط له 

 .إلى غاٌة الوصول لتحقٌقه

 

o القٌام بالتقٌٌم المستمر والمراقبة الدائمة لهذا المٌدان وتطوراته سواء فً جانب اإلدارة أو فً جانب
 .التكنولوجٌا

 

oتطبٌق البرمجٌات الحدٌثة وتنوٌعها لما لها من تقلٌص للوقت وربح للوقت وحفظ للجهد. 
ضرورة االستغالل األمثل للموارد خاصة التموٌلٌة منها لما لها من أهمٌة فً مواكبة التطورات والتصدي 

 للصعوبات
 
 
 
   
 


