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الىلدددةي مبعهددد ع ددوق عت مددان ال شددانان الودايمددة الرسوددة رامعددة سددوق أهدراس هدداا مد جهددة
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كو ددرية .ع م دده أ ص ددع الو دداح وا ض ددر ةة ساة امهىلم دداق ض ددر ةة اعىلم دداا ع ولوجم ددا ايتع وم ددان يف
الىلدةي  ،كالك ع ظمم ا ةان عدةيومة ل ت م األساعاة الل وة.
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Abstract:
This study aimed to identify the obstacles that prevent the application
of information technology in teaching at the Institute of Science and
Techniques of Physical Activities and Sports at the University of Souk
Ahras, and this is from the point of view of the professors, and we
have employed the descriptive analytical method for its relevance to
the nature of the subject.
We distributed a questionnaire with four axes to a sample of
professors working in the same institute who were randomly selected
and numbered 22 professors, and were treated statistically by the
spss22 program, and we concluded that there are technical, human,
organizational and material obstacles that greatly impede the
application of information technology.
The researchers recommended the necessity of increasing attention
to the necessity of adopting information technology in teaching, as
well as organizing training courses for both professors and students.
key words : Obstacles, information technology, teaching, professors.-

: مقدمة وإشكالية الدراسة1
عر د د د اجلامعد د ددة اجلزائريد د ددة يف السد د د وان امخد د ددرية العديد د ددد مد د د امصد د ددالحان يف
 كددالك عوظمددف،امج الىلع مممددة،م ظومىلهددا ىلوددا ايظدداق ج ق ا م د خاللدده مراجعددة ال د
ع ولوجم ددان الىلع ددمم ايتمىل ف ددة م د أجه ددزة كموم ددوعر س ددائة عع ممم ددة حدي ددة مواكو ددة
 خاصدة أا هداا ال ظداق يتدوق أساسدا ع دع عشد ما ادط اللالد،هلاعه امصدالحان
.خاةج التسم لىلوسما ايتعاةق ال ع تاها يف اجلامعة
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لع د د ددت م د د د أ د د ددر الىلت م د د ددان الىلع ممم د د ددة ا دي د د ددة ال د د د

اا ا د د ددديط ع ه د د ددا د د ددد

ع ولوجمددان ايتعدداةق امعصدداج عوظمفالددا يف الع دداغ ،ال د تلددر م م د ح دددا ىلها يف
الاان اا العديدد مد الو دداا ولعد أشدوانا جدد مىلتدمدة يف عوظمفهدا ،جع د مد
حضددوة اللالد مبتاعددد اجلامعددان ددري وددر ةع كوايدده يس دىللما الىلواصددت مددا مدةسددمه
ع د عددد هدداا م د شداايه أا يتضددي ع ددع امكىلظدداع الدداع عشددهدل جامعددان ددالاان
العديد م الو داا العر مة ام ريتمة.
اا اسىلمداق ع ولوجمدان ايتع ومدان امعصداج يف العم مدة الىلع مممدة يتومدا أساسدا
ع ددع العدي ددد م د ايتتوم ددان الواج د عو ره ددا م ه ددا الىلت م ددة م د حواس ددم

ض دداءان

جمهددزة رجممددان حدي ددة اعصددامن جمدددة تلاي ايمد  ،كددالك الع صددر الوشددرع الدداع
يعد ايتتوق األساسي ل اح هاعه العم مة ،كالك الىل ظمممة امااةية ايتااية ايتالمة.
إا مددا عشددهدل جامعاع ددا المددوق مد فخددر يف عوظمددف ع ولوجمددا ايتع ومددان يددد ع ا
ار نرح الىلساؤج الىلايل:
ماهي معووان عوظمف ع ولوجما ايتع ومان يف العم مة الىلدةيسمة؟-2الفرضيات:
 -1ه اك معووان عت مة ععم عوظمف ع ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي تيتعهد.
 -2ه اك معووان ع ظمممة ععم عوظمف ع ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي تيتعهد.
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 -3ه اك معووان شرية ععم عوظمف ع ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي تيتعهد.
 -4ه اك معووان مالمة ععم عوظمف ع ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي تيتعهد.
-3أهداف البحث:
هد ددد

الدةاسد ددة ا المد ددة أساسد دا ار الىلعد ددرق ع د ددع ايتعوود ددان الد د كد ددوج ا ا عوظمد ددف

ع ولوجم ددا ايتع وم ددان يف الىل دددةي مبعه ددد ع ددوق عت م ددان ال ش ددانان الودايم ددة الرسو ددمة
م جهة ايظر األساعاة
اود اح عددل ا ددوج لىلسددهمت عوظمددف ع ولوجمددا ايتع ومددان يف الىلدددةي مبعهددد ع ددوقعت مان ال شانان الودايمة الرسومة م جهة ايظر األساعاة.
-4مصطلحات البحث:
 -1-4تكنولوجيا املعلومات يف التدريس:
 -عر

ع ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي

عدة عوجهان آبلمان خمىل فة م ها:

 ععىل ،ع ولوجما ايتع ومان امعصاج يف الىلع مم العايل الىل ولوجما ايتىلع تدة ىلمدزي ،اسد جاع ،عددا ج ايتع ومدان ايشدرها مدا إايىلداج الومداانن الشدفوية ،ايتصدوةة ،ال صدمة
الروممدة تلوسدائت امل

ايمدة مد خدالج الىل امدت د أجهدزة ا اسدو امل د ي

ايظم امعصامن ايترئمة( .الزيواع ،2012 ،صفحة )93
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كمدا يتصدد هبدا كدت مدا يسدىلمدق يف جمداج الىلع دمم الدىلع م مد عت مدان ايتع ومدانامعصدامن الد عسدىلمدق هبددق ختدزي  ،معاجلدة ،اسد جاع ايتدت ايتع ومدان مد
م داا آلخدر ،ممدا يعمدت ع دع علدوير جتويدد العم مدة الىلع مممدة رممدا الوسدائت ا دي دة
كا اسد

اآليل رجمماعده ،عت مدان شدو ة اماي ايد

كال ىلد امل

ايمدة ،وواعدد

الومداانن ،ايتوسدوعان ،الدد ةسن ،ايتواودا الىلع مممدة ،ال،يدد امل د ي ،ال،يدد الصدو،،
الىلمان ال ىلايب ،الىلمان الصو ،،ايتؤمتران ايترئمة ،الفصدوج الدد ةاسدمة ام اودمة
 ،الىلع مم امل

ي ،ايت ىلودان الروممدة ،الىل فزيدوا الىلفداع ي ،الىلع دمم عد عدد ،الفمدديو

الىلفداع ي ،الوسدائة ايتىلعدداة ،األودرا

ايتضدوونة ،الودط الىل فزيدوي الفضدائي( .ا و يدد،

 ،2007صفحة )6
 املعوقات: -ايتعوو ددان ه ددي ك ددت األشد ددماء األش ددما

األشد د اج الد د

د د اا ع ددوا حد ددائال

لإلايساا ا ا كتم أهدا ه نموحاعه( .جرج  ،2005 ،صفحة )508
 -يعر ها الواح وا ع ع أهنا ما جيوج ا ا علوم امااةة امل

ايمدة سدواء كاايد ماايدة

أ شرية ا عت مة.
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-5االجراءات امليدانية للدراسة:
-1-5املنننها املتب ن  :ايظدرا للومعددة ايتووددوع تددد اعىلمددد الودداح وا ايتد هج الوصددفي يف
اةاسىله.
 -2-5جمتمن الدراسننة :يىل ددوا مد أسداعاة معهدد ع ددوق عت مدان ال شدانان الودايمددة
الرسومة رامعة سوق أهراس ،اجلزائر.
 -3-5عينة الدراسة :ع واي عم ة الدةاسة م  22أسدىلاذ يعمدت

معهدد ع دوق

عت مان ال شانان الودايمة الرسومة رامعة سوق أهراس.
-5-5جماالت الدراسة:
أ-اجملال الزماين :م داية أ ريت  2018ار هناية جواا .2018
ب-اجملننال املكنناين :معهددد ع ددوق عت مددان ال شددانان الودايمددة الرسوددمة رامعددة سددوق
أهراس .
ج-اجملال البشننر  :أسداعاة معهدد ع دوق عت مدان ال شدانان الودايمدة الرسودمة رامعدة
سوق أهراس.
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 -4-5أدوات الدراس ن ننة :اس د دىل د الو د دداح وا يف مج د ددا ايتع وم د ددان ع د ددع جمموع د ددة م د د
ايتصددااة ايتراجددا الومو مو را مددة ،اس دىلماةة اس دىلوماايمة موجهددة لألسدداعاة لتمدداس معووددان
عوظمف ع ولوجمان ايتع ومان يف الىلدةي .
-7-5األسس العلمية ألدوات الدراسة:
 -1-7-5صدق االستمارات االستبيانية:
أ-صدق احملكمني :مت عرض امسىلماةة امسىلوماايمة ع ع مخسة مد اك مد مد ذ ع
امخىلصا
اك م

ذلك ل ظر يف مدى مالئمدة امسدىلومااي يتدا ودعا مد أج ده ،ودد اعفد
سوة عفوق  %90ما عمت عل الىلعديالن الوسملة ع ع امسىلماةة.

ب-الص نندق البن نناتي لتس ننتمارتني :مت حس ددا معددامالن امةعودداا د عودداةان ك ددت
حموة امسىلوماا ك ت ذلك ع د مسىلوى املة  : 0.05جداء  0.89هدو اةعوداا
ووع.
 -2-7-5ثبات االستمارات االستبيانية:
طريقة ألفننا رورينبننا  :حمدط مت حسدا ال ودان تسدىلمداق معاالدة ألفدا كوةي ودا مدخ ددالج ال دد،انمج امحص ددائي  spssعو د أا امس دىلماةة امس دىلوماايمة دةج ددة عالم ددة م د
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ال و د ددان حمد د ددط ج د دداء معامد د ددت ال و د ددان ألفد د ددا كوةي و د ددا لالسد د دىلماةة ايتوجه د ددة لإلااةيد د د :
.0.896
 -8-5املعاجلن ن ننة االحصن ن نناتية :ظد د ددف الواح د ددط يف هد د ددال الدةاس د ددة :معامد د ددت اةعود د دداا
لوريسددوا ،معامددت ألفددا كوةي وددا  ،الوسددة ا سددايب الددو ا ال سددي .اعىلمدددان ع ددع ا زمددة
امحصائمة .spss
كاا اكك ايتعىلمد يف الدةاسة كما مووح يف اجلد ج الىلايل:
جدول رقم: 01احملك املعتمد يف الدراسة.
طول اخللية

الوزن النسيب املقابل له

درجة التوافر

م 1.80-1

م 36-20

و م ة جدا

أك ،م 2.60-1.80

أك ،م 52-36

ومة

أك ،م 3.40-2.60

أك ،م 68-52

مىلوسلة

أك ،م 4.20-3.40

أك ،م 84-68

كورية

أك ،م 5-4.20

أك ،م 100-84

كورية جدا
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-6عرض و حتليل و مناقشة النتاتا:
جدول رقم  :02ميثل النتاتا اخلاصة ابالستمارة االستبيانية املوجهة لألساتذة
ركل:
الرقم

املعوقات

1

ايتعووان الىلت مة

3.90

2

ايتعووان الىل ظمممة

3.70

03 74.00

3

ايتعووان الوشرية

3.77

02 75.40

كورية

4

ايتعووان ايتالمة

3.66

04 73.20

كورية

3.75

- 75.15

كورية

مجي اجملاالت

الرتتيب

درجة

الوسط

الوزن

احلساب

النسيب%

املرافقة

01 78.00

كورية
كورية
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معوقات توظيف تكنولوجيات املعلومات يف التدريس
3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
3,6
3,55
3,5
المعوقات المالية

المعوقات البشرية المعوقات التنظيمية

المعوقات التقنية

شكل رقم  :01ميثل معوقات توظيف تكنولوجيا املعلومات يف التدريس
من ختل النتاتا املوضحة يف اجلدول أعته جند أن:
 ايتعوود ددان الىلت مد ددة لىلوظمد ددف ع ولوجمد ددا ايتع ومد ددان يف الىلد دددةي جد دداءن أ م حسد دامس دداعاة ه دداا وس ددة حس ددايب د  3.90ا ايس ددي  %80.00دةج ددة موا ت ددة
كو د ددرية ،ايتىلل و د ددان الىلت م د ددة ج د ددد و د ددر ةية يف ا د دداح العم م د ددة الىلدةيس د ددة التائم د ددة ع د ددع
الىل ولوجمدان ا دي دة ،كمدا اا و دة ايتىلا عدة لصدمااية األجهدزة الل

ايمدة عددق التددةة

ع ع مواكوة سرعة الىللوة الىل ولوجي وعف الصمااية عسداهم شد ت كودري يف ا م ولدة
ا ا عوظمف أم ت هلا.
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 ايتعوو ددان الوش درية لىلوظم ددف ع ولوجم ددا ايتع وم ددان يف الىل دددةي ج دداءن اايم ددا وس ددةحس ددايب  3.77ا ايس ددي  %75.40دةج ددة موا ت ددة كو ددرية ،األس دداعاة ي ددر ا أبا
الع صر الوشرع ري مهمد عدد لىلوظمدف الىل ولوجمدان ا دي دة يف الىلددةي

هداا ةاجدا

تألس دداس ار ع دددق ع ت ددمهم لىل ددوي مىلمص ددا ،كم ددا أا هاع دده الىل ولوجم ددان عىلل د
تلدةجة األ ر اوىل اعا م األساعاة الل وة أبمهمة عوظمفها يف العم مة الىلدةيسمة.
 ايتعووان الىل ظمممة جاءن ال ا مايتع ومددان يف الىلدددةي

ايتعووان ال كدوج ا ا عوظمدف ع ولوجمدا

هدداا وسددة حسددايب  3.70ا ايسددي  %74.00دةجددة

موا تة كورية ،األموة الىل ظمممة سواء الداخ مة أ امااةية م شاهنا اا عسهم يف ا داح
عوظمف الىل ولوجمان الىلدةيسمة ا دي ة.
ةا عددا جدداءن ايتعوو ددان ايتالمددة ةا عددا م د د ايتعووددان ال د كددوج ا ا عوظمددف أم ددتلىل ولوجما ايتع ومان يف الىلدةي

هداا مد جهدة ايظدر األسداعاة هداا وسدة حسدايب

 3.66ا ايس ددي  ،%73.20اج ددا ايتمزاايم ددة ايتوجه ددة ل امع ددان الم ددوق اايع س د
س د وا ع ددع اوىل دداء الوس ددائت األا ان ال،جمم ددان ايتوظف ددة يف الىل دددةي  ،ك ددالك الس ددعر
ايترعفا هلا خاصة يف ظت ساة الل

ع مها احىل اة السوق ايتضاة ة.
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-7مناقشة النتاتا يف ضوء الفرضيات:
-1-7مناقش ننة الفرض ننية األوك :هن ننات معوق ننات تقني ننة تعين ن توظي ننف تكنولوجي ننا
املعلومات يف التدريس ابملعهد.
م د خ ددالج ال ىل ددائج ال د عوص د ا المه ددا ج دددان تا أس دداعاة ايتعه ددد ي ددر ا أاي دده ه دداك
معووان عت مة كوج ا ا عوظمدف أم دت لىل ولوجمدان ايتع ومدان يف العم مدة الىلدةيسدمة،
هاعدده ايتعووددان حسد (الدددلمت ،2002 ،صددفحة  )12وددد ع ددوا مىلع تددة ت واسددم
أ الشو ة أ حىت الصمااية و ة الء ال،جممان.
هاع د دده ال ىل د ددائج ج د دداءن موا ت د ددة ل ىل د ددائج اةاس د ددة (ا د دداا )2017 ،اةاس د ددة (ص د ددا ،
 )2019اةاسددة (حممددد )2014 ،ال د عوصد

ار أايدده عوجددد معووددان عت مددة كددوج

ا ا عوظمف ع ولوجمان ايتع ومان يف الىلدةي ايتعهد.
م خالج ما سو ايىلوصت ار ا وان صحة الفرومة األ ر.
-2-7مناقشة الفرضية الثانية - :هنات معوقات تنظيمية تعي توظيف تكنولوجيننا
املعلومات يف التدريس ابملعهد.
م د خ ددالج ال ىل ددائج ال د عوص د ا المه ددا ج دددان تا أس دداعاة ايتعه ددد ي ددر ا أاي دده ه دداك
معوود د ددان ع ظمممد د ددة كد د ددوج ا ا عوظمد د ددف أم د د ددت لىل ولوجمد د ددان ايتع ومد د ددان يف العم مد د ددة
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الىلدةيسمة ،هاعه ايتعووان حس (علمة ،2008 ،الصدفحان  )284-283يشدمت
كت م اماتحة جد ج ايتواعمد ،حضوة األشما

ايتواةا اعامة امااةة.

هاع د دده ال ىل د ددائج ج د دداءن موا ت د ددة ل ىل د ددائج اةاس د ددة (ا د دداا )2017 ،اةاس د ددة (ص د ددا ،
 )2019اةاسد ددة (حممد ددد )2014 ،الد د عوصد د

ار أايد دده عوجد ددد معوود ددان ع ظمممد ددة

كوج ا ا عوظمف ع ولوجمان ايتع ومان يف الىلدةي ايتعهد.
-3-7مناقشة الفرضية الثالثننة - :هنننات معوقننات بشنرية تعين توظيننف تكنولوجيننا
املعلومات يف التدريس ابملعهد.
ابملعهد.
م د خ ددالج ال ىل ددائج ال د عوص د ا المه ددا ج دددان تا أس دداعاة ايتعه ددد ي ددر ا أاي دده ه دداك
معووان شرية كوج ا ا عوظمف أم ت لىل ولوجمان ايتع ومان يف العم مة الىلدةيسدمة،
هاع دده ايتعوو ددان عش ددمت أساس ددا الع ص ددر الوش ددرع ع وي دده فهم دده ،ك ددالك اس دىلعداااعه
ممومعه يف اعىلماا هاعه الىل ولوجمان.
هاع د دده ال ىل د ددائج ج د دداءن موا ت د ددة ل ىل د ددائج اةاس د ددة (ا د دداا )2017 ،اةاس د ددة (ص د ددا ،
 )2019اةاسدة (حممددد )2014 ،الد عوصد

ار أايده عوجددد معووددان شدرية كددوج

ا ا عوظمف ع ولوجمان ايتع ومان يف الىلدةي ايتعهد.
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-4-7مناقشننة الفرضننية الرابعننة - :هنننات معوقننات ماليننة تعين توظيننف تكنولوجيننا
املعلومات يف التدريس ابملعهد.
م د خ ددالج ال ىل ددائج ال د عوص د ا المه ددا ج دددان تا أس دداعاة ايتعه ددد ي ددر ا أاي دده ه دداك
معووان مالمة كوج ا ا عوظمدف أم دت لىل ولوجمدان ايتع ومدان يف العم مدة الىلدةيسدمة،
ت د ددة ايتد دواةا ايتالمد ددة مد د أكد دد ،العوائد د الد د اع ود د جامعاع د ددا المد ددوق يف علد ددوير عود ددا
ع ولوجمددان ايتعدداةق يف العم م ددة الىلدةيسددمة خاص ددة يف ظددت األ مددة ايتالم ددة ال د ععمش ددها
الوالا خفل ممزاايمالا.
هاع د دده ال ىل د ددائج ج د دداءن موا ت د ددة ل ىل د ددائج اةاس د ددة (ا د دداا )2017 ،اةاس د ددة (ص د ددا ،
 )2019اةاسددة (حممددد )2014 ،ال د عوصد

ار أايدده عوجددد معووددان مالمددة كددوج

ا ا عوظمف ع ولوجمان ايتع ومان يف الىلدةي ايتعهد.
-8االقرتاحات والتوصيات:
يف ووء ال ىلائج ال عوص ا المها إاي ا عوصي :
ور ةة ع وي ايتوةا الوشرع يف ع ولوجمان ايتعاةق عظمفالا الىلع مممة.عو ري ع ولوجمان ايتعاةق ايتمىل فة يف ايتؤسسان اجلامعمة تألخا ا دي ة م ها.عش ما عوظمف األساعاة لىل ولوجمان ايتعاةق يف عم مالم الىلدةيسمة.168
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األردنية الهاشمية من وجهة نظر مديري المدارس .مجلة التربية(.)110
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المغرب :المختبر الوطني للموارد الرقمية.
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