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تحق املعلومات تكنولوجيا التعليميةردو للمؤسسات التنافسية املزايا يق
ت الكو   بدولة

مي ال ر سو محمد   يناصر

يھ العر مصر ة و جم ا، ب جامعة بيھ، ال لية ھ، بو ال ة دا رقسم   .ر

ي و لك يد   Naser_Alajmi@yahoo.com: ال

ص   :امل

ال املزايـــــــا تحقيـــــــق ـــــــ املعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا دو بيـــــــان اســـــــة الد رـــــــدفت للمؤســـــــساتر تنافـــــــسية

ونــة م بانة اســ ــ ع واعتمــدت الوصــفي، املــن اســة الد واســتخدمت ــت، و ال بدولــة رالتعليميــة

تحقيـــق ـــ املعلومــات تكنولوجيـــا بـــدو اصــة ا ات العبـــا و املحـــو شــمل ، محـــاو عـــة أ رمــن ر رر لر

وشـمل بـاملعلم، يتعلـق فيمـا ـت و ال بدولـة التعليمية للمؤسسات التنافسية ياملزايا الثـا راملحـو

التعليميـة للمؤسـسات التنافـسية املزايـا تحقيـق ـ املعلومـات تكنولوجيـا بدو اصة ا ات رالعبا ر

بـــــــدو اصـــــــة ا ات العبـــــــا الثالـــــــث املحـــــــو شـــــــمل نمـــــــا ب بـــــــاملتعلم، يتعلـــــــق فيمـــــــا ـــــــت و ال ربدولـــــــة رر

ال بدولـــة التعليميــــة للمؤســــسات التنافـــسية املزايــــا تحقيــــق ـــ املعلومــــات فيمــــاتكنولوجيـــا ــــت و

ـــز لتعز حــة املق باآلليــات اصــة ا ات العبـــا ــع الرا املحــو شــمل ا ـــ وأخ ، ــ ا الد بــاملن ريتعلــق رر
ً

ــــت، و ال بدولــــة التعليميــــة للمؤســــسات التنافــــسية املزايــــا تحقيــــق ــــ املعلومــــات تكنولوجيــــا ردو

بلغـــــت عينـــــة ـــــ ع وطبقـــــت ـــــة، الثانو املرحلـــــة ـــــ ع اســـــة الد وم) 338(رواقتـــــصرت معلمـــــا
ً

علمــــــة،

للمؤســـــسات التنافـــــسية املزايـــــا تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات تكنولوجيـــــا دو أن عـــــن النتـــــائج روأســـــفرت

ــــــ ق فــــــر توجــــــد ال توجــــــد وأنــــــھ ، املحــــــاو جميــــــع ــــــ ع مرتفعــــــا جــــــاء ــــــت و ال بدولــــــة والتعليميــــــة ر
ً

املـتعلم ي محو جميع ة ا وسنوات ل واملؤ النوع ات ملتغ عز اسة الد عينة راستجابات ى ر

املعلموامل محو ق فر وجدت نما ب اسية الد رنا و   .ر

املفتاحيــــــــة لمــــــــات املؤســــــــسات: ال التنافــــــــسية، املزايــــــــا ــــــــي، و لك التعلــــــــيم التعلــــــــيم، تقنيــــــــات

  .التعليمية
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The Role of Information Technology in Achieving 
Competitive Advantages for Educational Institutions in 

the State of Kuwait 
Nasser Mohammed Sweiri Al-Ajmi 

Department of Educational Administration, Faculty of Education, 
Benha University, Egypt.  

E-mail: Naser_Alajmi@yahoo.com 
ABSTRACT: 
The current study aimed to demonstrate the role of information 
technology in achieving the competitive advantages of the educational 
institutions in the State of Kuwait. The study used the descriptive 
approach, and made use of a questionnaire consisting of four 
dimensions. The first dimension included items addressing the role of 
information technology in achieving the competitive advantages of 
educational institutions in the State of Kuwait with regard to the 
teacher. The second dimension included items related to the role of 
information technology in achieving the competitive advantages of the 
educational institutions in the State of Kuwait with regard to the 
learner, while the third dimension included items related to the role of 
information technology in achieving competitive advantages for 
educational institutions in the State of Kuwait with regard to the 
curriculum. Finally, the fourth dimension included the items related to 
the proposed mechanisms to enhance the role of information 
technology in achieving the competitive advantages of the educational 
institutions in the State of Kuwait. The study was delimited to the 
secondary stage, and it was administered to a sample consisting of 
(338) male and female teachers. The results of the study revealed that 
the role of information technology in achieving the competitive 
advantages of the educational institutions in the State of Kuwait was 
high on all dimensions, and that there were no differences in 
responses. The study results were not attributed to the variables of 
gender, qualification and years of experience in all dimensions of the 
learner and the curriculum, but the differences were found in the 
teacher dimension. 
Keywords: educational technologies, e-learning, competitive 
advantages, educational institutions. 
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  :املقدمة

تقــدما ن والعــشر ـادي ا القــر ــدايات و ن العـشر القــر مــن ـ خ العقــد د شــ نلقـد ن
ينمـــو ال ومــا خاصـــة، تــصاالت و اســـبات وا املعلومــات وتقنيـــة عامــة التقنيـــة مجــال ـــ زــائال

ً

مـن العديـد العـصر ـذا وأفـر مـس، مـن ـ أك عة وسـر واسـعة بخطـى سارع و ذا، يومنا زح
ونيـةآليات ـة قر العـالم جعلـت ـ ال ديثـة ا التكنولوجيـة الوسـائل مـن د واملز املعرفة يع تص

الدوليـــة املعلومـــات شـــبكة ـــو ظ ـــ إ باإلضـــافة ة، ـــشبكة) World Wide Web(رصــغ فـــة واملعر
ياة ا منا افة ا وتوظيف نت،   .ن

و املعلومـات ــ املتمثلـة املعلوماتيـة ة الثــو ت ـ غ العــالمرولقـد ا د ـش ــ ال تـصاالت
اعتمــــادا عتمــــد املتقدمــــة الــــدو معظــــم وأصــــبحت ــــة، بو وال ــــة دا يم املفــــا مــــن ــــ الكث لن ر
وميــة ا املؤســسات مختلــف ــ التقنيــة ــذه وإدخــال املعلومــات، نظــم ــ ع ــا عمل ــ أساســيا

بلـ مختلـف أدركت ولقد ا، ة دا زة ج خاصة صفة و اصة، بمـاروا الثالـث العـالم دان
ـي ل املجـال ذا متفاوتة جات بد ا م الكث وأدخلت املعلومات، نظم مية أ ية العر الدو ا رف ل

قتصادية و العلمية ستفادة مجال ك   .رشا

التكنولوجيــة املــستحدثات ــ ع عتمــد جديــدة بأنمــاط ــ والتق ــ املعر نفجــار وأثمــر
التعلـيم نــا. ـ ـر ظ عــدكمــا مـن ــام ا التعلـيم ألسـلوب ــي العر العـالم ــ متعـددة نمـاذج . ك

التكنولوجيـة املستحدثات توظيف ة كب آفاقا فتح نت ن الستخدام الواسع شار ن أن إذ
اضــــية، ف امعــــات وا نــــت، ن ــــ ع عــــد مــــن الــــتعلم ــــو ظ ــــ إ ذلــــك أدى وقــــد التعلــــيم، رــــ

ف والفصو س لواملدا د،(اضيةر   ). 2011،95زأبو

طــــــــر عــــــــن ـــــــو بو ال بحــــــــث حيـــــــث التعلــــــــيم منظومـــــــة ــــــــ ع التقـــــــدم ذلــــــــك عكـــــــس قوا ن
تواجــــھ ــــ ال التحــــديات مــــن العديــــد ــــة ملواج جديــــدة ونمــــاذج وتقنيــــات وأســــاليب اتيجيات واســـ

و لك بالتعلم س ما ر فظ التعليمية، العملية د تجو وللمساعدة التعليمية، ـيالعملية
E- learningمثــــل أخــــر يم مفــــا أيــــضا ــــستخدم حيــــث اســــتخداما، ــــ ك ــــوم املف ــــو ىو

ً
:E- 

instructionأوon line learningأوElectronic EducationأوWeb Based instructionم ـس و
ــده، ير الـذي ــان امل ـ مختلفــة بطـر ـ العل املحتــو خـالل مــن التعلـيم ــ ـي و لك قالتعلـيم ى

ــ حيــثو محــددة، أوقــات ــ اســة الد قاعــات ــ إ ــضو با ام ــ ل دو يفــضلھ، الــذي رالوقــت ر ن
حديثـــة ونيـــة إلك وســـائط خـــالل مـــن قـــدم و املتعـــددة، الوســـائط ـــ ع ديـــد ا املحتـــو ىعتمـــد

صطناعية قمار نت، ن اسوب ا ،(مثل   ). 2010،10ع

ا دو التكنولوجية التعليم تقنيات وتؤدي
ٌ
تـوفرر كمـا دولـة، ألي ـ التعلي النمـو ـ مـا م

ٌ

التعليمية ا تنمي ز لتعز النامية للدو لفرصا
ٌ

جيل.  إعداد حاسما ا دو تؤدي أن أيضا مكن و
ٌ ٌ ٌ

ر
اليـــة ا س التـــد ة ـــا م مـــستو فـــع وكـــذلك ن، املعلمـــ مـــن رجديـــد ر خاصـــة. ىر ديثـــة ا فالتقنيـــات

عد ولم التعليم فاق فتحت نت فـالتعلمن الـصف، لغرفـة عـة ان ـد ا ـ ع ريقتصر ر
ونيــــا إلك املـــدعوم والتعلــــيم الـــتعلم ال أشــــ جميـــع يــــضم التكنولوجيـــة املــــستحدثات ـــق طر عـــن
ٌ

(Behera, 2013).  

مــن الــتعلم منظـو ــ غي ـ إ التكنولوجيــة التعلـيم تقنيــات باسـتخدام الــتعلم أدى ركمـا
املـــس س التـــد اتيجيات واســـ أســـاليب للطـــالبرحيـــث ـــيح ي الـــذي اســـية، الد القاعـــات ـــ رتخدمة

الــــسنوات مــــر ــــ ع س التــــد تطــــو فقــــد جــــسديا، حاضــــر الفــــرد كــــأن التفاعليــــة ســــواء حــــد ـــ رع ر
ً
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قبــل مــن ا اســتخدام يمكــن ــ ال التكنولوجيــة دوات مــن متنوعــة مجموعــة خــالل مــن املاضــية
أ الـتعلم مـن تجعـل ـ وال الـتعلم، ـز لتعز ن القاد ن س راملد وذاتر والتفاعليـة، تمـام لال ة إثـا ـ رك

التقليديـــــة ال شـــــ وإصـــــالح ـــــ غي إحـــــداث ـــــ ع ة قـــــاد دوات ـــــذه ف للطـــــالب، ومحفـــــزة رمغــــز ى
نــة،. للـتعلم واملر املــواد، ــ إ الوصـو ولة ســ يحــدث التكنولوجيــة دوات ـق طر عــن س وفالتــد ل ر

مــن تجعـل ــ ال ـة الفو الفعــل دود و اسـة، الد وســرعة روالوقـت ر للطـالبر متعــة  ,Arora(الـتعلم
2015.( 

املجتمع عتمد ديث العصر  ولذا جة ا ي املد ع و ربالد عـد خصوصا املعلوما
ساع و امليادين ش  والبحث املعرفة دائرة ا زة روظ ونية ج  تكنولوجيـا ـ املـستخدمة لك

عـصرنا املعلومـات، اضـر وأصـبح ـ املرتكـز املعلومـات عـصر ـس ا  املعلوماتيـة الـشبكة ع
ــ املمتــدة أو املحليـة ت ال ــ امليــادين، اك اعتبــار مختلــف ر أن و  وأساســھ التعلــيم جــو

ـ التكنولوجيـة والتقنيـات ربـالتطو تـأثر خـر ـو فإنـھ املعلومـات، لـھ ال ومـا عـدا أعطـت  ومف
ـر جديـدا، ـ بـالتعليم ـس مـا وظ ا ـي التعلـيم أو ف و امعـة أو لك اضـية، ا ع ف  النـا

التعلـيم ب الـذي ـو الطالـب ـان فبعـدما عـد، عـن مـن ـ يـذ ه أصـبح العلـم، مواقـع إ  ربمقـدو
ف وكسب التعلم املنطقة ندو راملعا ة ـذلك ا، يقطن ال رمغاد ـ و ـدود عـائق أل غرافيـة، ا  ا

ـ ـ جـزء كـذلك وأل تبـة النفقـات مـن كب التقليـ عـن امل  نتعـرض سـوف املقـال ـذا ـ ؛ ديالتعلـيم
وم ميتھ التعليم ملف وأ ا   ).2013،422محمد،(.ف

وتحــــو ــــا ا العــــصر ف ولظــــر املجتمــــع، قطاعــــات افــــة ب الــــشديد للتنــــافس لونظــــرا و ً

املعرفة ع عتمد جديدة آليات و وظ غرافية، ا دود ا ا ف ت توا ة، صغ ة قر إ رالعالم ر
لـــذل ،والتكنولوجيـــا، ــــ املا القـــر مــــن ة ـــ خ العقــــود ســـمات مــــن أصـــبح قــــد تمـــام فــــإن نك

ن والعشر ادي ا القر إ نوصوال ً
يلة،(،)2006،210السعيد،(   .)2001،547ا

سـمة ـ والتعلي بـو ال املجـال ـ ا ثما واسـ التعلـيم تقنيات استخدام أصبح يوعليھ ر
ال لالستحقاقات نظرا اضر ا العصر سمات من

ً
مـر تطلـب و املدنيـة، يـاة ا أنماط ا زأفر
شـــاملة وسياســـات ثقافــات بنـــاء ا شـــأ مــن ـــ ال مجتمعاتنــا ـــ ا ـــش ومعا ات ــ التغ ـــذه إحــداث
العلميــة يــة املن ــ وتر التعليميــة العمليــة ــ التقليــدي الــنمط مــن الــتخلص تكفــل املــة، ومت

ات ــــا امل لـــتعلم كأســــلوب يــــة والتجر علــــمرالتحليليـــة و املــــشكالت وحــــل جتماعيـــة و اديميــــة
وثيقــا تباطـا ا يــرتبط والتكنولـو ــ العل التقـدم أن إذ املختلفــة؛ والقـضايا واملــسائل ات الـسلو
ً ً

ر
ـ ع ن قـاد ـم عل الطلبـة يـل لتأ ثـة ث ا ـود ا تواصل أن الرسمية املؤسسات من ريتطلب

واملنافسة والعطاء ش   .(Dinder, 2008)التعا

تكنولوجيـا بواسـطة مـدار ـ مد نظـام ـ إ للوصـو املتقدمـة الدو معظم عمل رولذ ل ل
شـبكة ـ ع املتـاح الوصـو خـالل مـن الفردي، للتعلم فرص فيھ تقدم بحيث املتقدمة لتصال
قــــــة بطر تــــــصاالت و املعلومــــــات تكنولوجيــــــا مــــــع التعامــــــل ات ــــــا م الطــــــالب وإكــــــساب نـــــت، رن

الــضرأفــضل، مــن أصــبح التكنولوجيــةكمــا واملــستجدات ات ــ التغ ــة بو ال العمليــة مواكبــة ير و
ونقــــــص الطلبــــــة، عـــــدد ــــــادة و املعلومـــــات، ة ــــــ ك مثـــــل ــــــا ع تـــــنجم قــــــد ـــــ ال املــــــشكالت ـــــة زملواج

التعليم نوعية وتراجع املسافات عد و ن،   ). 2013القاسم،(املعلم
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املع مـن ســتفادة ــ ع ا قـد ــ الــدو تلـك تختلــف ذلــك رومـع ــل أسا د كمــو رلومــات
التطــو دائــرة، ردمـة مــن الفــوار تلــك قلـصت فلقــد مــا بي قتــصادية الفـوار لوجــود قوذلــك ق

ــــ ال العميقــــة التحـــوالت ــــ ع ة ـــ خ ــــذه ات تـــأث أن إال تــــصال و املعلومـــات لتقنيــــة ـــشار ن
فرضـــھ إجبـــار واقـــع بـــل ـــة اختيا عـــد لـــم ا اســـتعماال أن ن تبـــ العـــصر ا د يـــش الـــذير رالتطـــو

وســـيلة املعلومـــات تقنيــة مـــن تتخــذ ـــ ال العوملــة ـــا أقر وحتميــة ديـــد ا العــال النظـــام ده ــش
غايــــة البقـــاء أجــــل مـــن مــــن، والـــصراع شـــك دو ــــ غ الـــشعوب حيــــاة مجـــر ـــ التحــــو ـــذا نإن ى ل

ــــ املعر انــــب ا ــــ ع عتمـــد مــــا بقــــدر املــــادي انـــب ا ــــ ع عتمــــد عــــد لـــم ــــ ال التنميــــة ـــوم مف
ي   .واملعلوما

يــل ا تقنيــات مقدمــة ــ التكنولوجيــة التقنيــات ــ ع القائمــة التعلــيم منــصات ي وتــأ
وذلــك س؛ التـد يئـة أعـضاء قبـل مــن ـا توظيف ـ ع ايـدا م إقبـاال د ــش ـ ال ـب الو مـن ي رالثـا

ً ً

املـــــتع يـــــدفع ممــــا والـــــتعلم؛ التعلـــــيم ــــ عملي ـــــ ع ا تـــــضف ـــــ ال واملتعــــة ـــــة يو ا ـــــ إ نظــــرا
ً

ـــــ إ لم
مــن عـدد ــ إشـراكھ ــ إ إضـافة ومعلمــھ، أقرانـھ مــع وكـذلك ــا، ع املقـدم املحتــو مـع ىالتفاعـل

اتھ ا م تن ال مات ،(رامل   ).69: 2016ا

اســـة د التعلــيم ـــ التعليميــة املنـــصات انــات إم ـــرت أظ ــ ال يـــة جن اســات الد رومــن ر
سايزلو من ب)Saez Lopez, 2014(ل اسة ود نر، وآخر سيال   ).Batsila, et.al, 2014(ا

ــــــ ا مــــــن ــــــل اســــــة د الــــــشأن ـــــذا تمــــــت ا ــــــ ال يــــــة العر اســــــات الد رومـــــن ،)2016(ر
يعــــان والرشــــود)2017(والر ــــ)2014(، والعن ــــة)2017(ي، وق ــــ)2015(، واملط ــــ) 2015(ي، وال

التعلي العملية ونية لك التعليمية املنصات فعالية ا نتائج رت   . ميةأظ

ــــ التعلــــيم تكنولوجيــــا ــــا م ــــس قــــد ــــ ال دوار بحــــاث مــــن العديــــد تناولــــت ولقــــد
ـ إ باإلضـافة املؤسسة، أداء ع املعلومات تكنولوجيا أثر ار إظ خالل من تنافسية ة م تحقيق

مـــــن جـــــة د نـــــاك أن مـــــن ـــــا ا البحـــــث نطلــــق و مـــــستدامة، تنافـــــسية ة ـــــ م خلـــــق ـــــ ع ا رقــــد ر
ب ةرالتضا امل تحقيق التعليم تكنولوجيا تلعبھ أن يمكن الذي الدو حو النظر ات روج ل

ــــــ غ ات واملــــــصط للمنـــــا املختلفــــــة ســــــتخدامات و ـــــم الف ــــــ إ ترجــــــع قـــــد ــــــ وال التنافـــــسية،
مــصادر أحــد تمثــل املعلومــات تكنولوجيــا أن ــ إ البحــث خلــص ولقــد املــة، املت ــ غ أو ة ــ الوا

التنافـــسية ة ـــ إجـــراءامل ة بـــضر ـــا ا البحـــث ـــ يو كمـــا ، أخـــر ة قـــد أو أخـــر د مـــو أي رمثـــل ور ىر
حيــــث التنافــــسية ة بــــامل اصــــة ا ات املــــصط خاصــــة ة بــــصو نــــاو ت ــــ ال بحــــاث مــــن ــــد راملز ل
ــ أك ــم ف لــضمان س املمــا نظـر ــة وج مــن متماســك عمــل إطـار لبنــاء ســاس ات املــصط رتمثـل

ن س للمما   .L,  Breznik) .0122(روفائدة

تــــؤثر املعلومــــات تكنولوجيــــا أن الــــسابقة يــــة التجر بحــــاث مــــن العديــــد ــــرت أظ كمــــا
ذات ــة دا أو ة ــشر ال د املــوا عــض مـع عمــل عنــدما التنافــسية ة ـ امل ن تحــس ــ ــ كب ل رـش ر
والـــذي املعلومـــات لتقنيـــة مكمـــال جديـــدا دا مـــو البحـــث ـــذا قـــدم ولقـــد امللموســـة، ـــ غ الطبيعـــة

ً ً ً ر
الديمقراطية"ليتمث امللكية ية إذا"ب لتنـاو ـي إجرا تحليل إجراء إ البحث ذا عمد ولقد ل،

ولقد التنافسية، ة امل ع امل مت ي إيجا تأث ما ل املعلومات وتكنولوجيا امللكية ية ب انت ما
ختال تنــاو ــ ــ أسا عنــصر ــو الديموقراطيــة امللكيــة يــة ب أن البحــث نتــائج ــرت ــلأظ فــات

املعلومـــات تقنيـــة ملكيـــة يـــة لب ـــ تكمي تـــأث أي البحـــث يـــذكر لـــم ذلـــك، ومـــع التنافـــسية، ات ـــ امل
)Bruque-Cámara, Fuentes, Hernández-Ortiz, & Vargas-Sánchez, 2003.( 
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، ـــــ املا القــــر مـــــن يات ــــسعي ال بدايـــــة مــــع التنافـــــسية ــــوم بمف تمـــــام ــــر ظ نولقــــد
قتـصادي للنظــام لتطبيــقكنتـاج العـام التوجــھ وكـذا العوملــة، رة ظـا ــشار وان ديـد ا العــال
ـــــــر ا الـــــــسو ــــــــ، قاقتـــــــصادية ع أثـــــــره يقتـــــــصر ال ة، طـــــــو ا ايـــــــد م تحـــــــديا التنافـــــــسية روتمثـــــــل ً

فقــط عمــال قطاعــات ــ والتعليميــة، املؤســسات دميــة ا املؤســسات ــدد ل ه تــأث يمتــد وإنمــا
خاصــــة بــــصفة امعــــات وا عامــــة، قــــضية،بــــصفة مــــع املعاصــــر دار الفكــــر عامــــل فقــــد يلــــذا

التنافـــسية، واملزايـــا ات القــد مـــن ا لـــد مــا ثمار اســـ ــ ع املؤســـسات ـــ تحف خــالل مـــن رالتنافــسية
مــن ــا وتمك املجــال، بــذات املؤســسات مــن ــا غ عــن ــا م ــ ال ــصائص وا ات ــا امل تلــك ــ رو

ـــا ل املنافــــسة املؤســـسات تقدمــــھ عمـــا مختلــــف  &Srivastava & Franklin) باملجــــالإنتـــاج
Martinette, 2013, p.48) .  

ـــتج ت ـــ وال التعليميـــة للمؤســـسات التفـــو عناصـــر مـــن عنـــصرا التنافـــسية ة ـــ امل عـــد قو
ً

طلبــــــــات تلبيــــــــة ــــــــ إ ــــــــدف جديــــــــدة اتيجيات واســــــــ طرقــــــــا التعليميــــــــة املؤســــــــسات اتبــــــــاع يجــــــــة ن
ً

ســواء ن املنافــس مــن أفــضل قــة بطر ــا م مــستواملــستفيدين أو دمــة ا أو املنــتج مــستو ــ ىع ى
والسعر لفة س،(الت   .)2013،18بلوا

ــــــ ال املؤشــــــرات مــــــن عـــــدد خــــــالل مــــــن التعلــــــيم ملؤســـــسات التنافــــــسية املزايــــــا وتتجـــــسد
واملوظــف، الطالــب، تــضم ــسة ئ ات مــستو ثالثــة ــ ع ــشتمل ــ و داء مؤشــرات مــع رتتــداخل

ا ة ـ امل أن ـ ع التأكيـد مع سـتخدامواملؤسسة مـن املحـددة للمؤسـسة ـسبة بال بـع ت لتنافـسية
والـتعلم التعلـيم عمليـات لـدعم حاجـة ـا ل ـ ال امللموسـة وغ امللموسة د للموا والكفوء رالفعال

)Huang, Hsun, 2010(  

تــتمكن ذلـك عنـد تنافـسية، ة ـ م حققـت مؤســسة أيـة أن ـ ع دبيـات معظـم وتجمـع
بفــــــضل مــــــضافة، قيمــــــة تحقيــــــق فيــــــھمـــــن ــــــز الــــــذي الوقــــــت ــــــ ــــــا، نا تت ــــــ ال اتيجية ســــــ

ة ـــ الف ـــ و ـــا ذا اتيجية االســـ و ا نفـــس القيمـــة تحقيـــق ثـــم ومـــن بـــذلك، القيـــام عـــن ا منافـــسو
ا ذا ،(الزمنية والزع ص2011الوادي ،77.(  

ات ـــ وا ف املعــا ــ التنافـــسية ة ــ امل اتروتتمثــل نجــا عـــضزو أو ــل ـــا يمتلك ــ ال ،
تتـــوافرأفـــ ال تنافـــسية ة ـــ م ـــا وإعطا ـــا، داء ر تطـــو ـــ مة املـــسا مـــن م وتمكـــ املؤســـسة، راد

بأكملــھ ي ــسا واملجتمــع بــل املحيطــة م مجتمعـــا ر تطــو ــ ام ســ التــا و ــا، ،(لغ ـــ ال ال
ص2011 ،4.(  

اسة الد لة   :رمش

امل تلعبــھ الــذي الــدو ــ وظــا م ا تطــو اليــوم العــالم د رــش شــر ــ واملعلومــات عرفــة
كعامــل والتقنيــة املعلومــات ــ ع ــ ك ال مبــدأ وأصــبح جتماعيــة، و قتــصادية يــاة ا مجــاالت
ات مــــصط ــــر تظ ــــدأت و ــــا، املــــسلم مــــو مــــن والتنميــــة التقــــدم ــــ ساســــية العوامــــل رمــــن

ا م ات التوج ذه املعرفة" عكس افة"اقتصاد قتصاد ذا تضمن و يمكن، ال ف ُاملعا ر
تــوف ـ إ ـدف ولكنـھ املعلومـة، تـوف ـ ع فقـط يقـوم ال ألنـھ قتـصادي، العطـاء ـ م ـس أن

ُ

يمكـــن ف ومعـــا يم مفـــا ة صـــو ـــ ـــا وتقط ا وترشـــيح املعلومـــة ـــذه لتنظـــيم املناســـبة ردوات ر
ع املعرفة تتقدم املعرفة اقتصاد ففي املشكالت، حل عمليا ا   . العلمتطبيق
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، الـــــسو ــــ والنمــــو البقــــاء ـــــ إ املؤســــسات مــــن ه ــــ كغ ـــــ التعلي النظــــام ــــس قحيــــث
دافـــھ أ تحقيـــق لـــھ ليـــضمن ا وتنفيـــذ العامـــة اتيجيات ســـ ر تطـــو ـــ ع عمـــل النظـــام. و ولكـــن

املحليــــــة واملنافــــــسة املاليــــــة، التحــــــديات ــــــا م ايــــــدة م جديــــــدة تحــــــديات يواجــــــھ أصــــــبح ــــــ التعلي
وضغو ةوالدولية، ـ واملتغ املتنوعـة العمل سو متطلبات للعمـل. قط ـ التعلي النظـام سـ ن ـ و

التحــــديات تــــزداد ا واســــتدام التنافــــسية املزايــــا لتحقيــــق وســــعيھ دافــــھ أ وتحقيــــق ســــالتھ روفــــق
وفــق للعمــل يحتــاج أنــھ ب ــس و ، ــ التعلي للنظــام والقطاعيــة القانونيــة الطبيعــة ب ــس عقيــدا

ً

ع يا ــــس مختلفــــة أســــس
ً

، خــــر جتماعيــــة و قتــــصادية القطاعــــات ملؤســــسات متــــاح ــــو ىمــــا
ة صعو مر اء(يزداد  )4، 2012، الفق

للتخطــيط العامــة مانــة مــع بالتعــاو ــت و ال بدولــة بيــة ال التعلــيم ة ا بــو حــدا نممــا ر ز
للــــسنوات نمائيــــة ع ملــــشا اتيجية إســــ خطــــة بإعــــداد  )2016/2017 – 2015/2016(روالتنميــــة

مـصادر مراكـز ـشاء وإ اسـية الد املـواد ميـع التعليم التكنولوجيا ز عز طة ا تلك ن ب رومن
تكنولوجيـــا الســـتخدام الوطنيـــة اتيجية ســـ تطبيـــق ع ومـــشر ـــة بو ال لعـــاب وإدخـــال والـــتعلم

دا عمال ونية لك ومة ا عات مشر ر وتطو التعليمية العملية راملعلومات    .ةو

الوطنيـــــة اتيجية ســـــ تطبيـــــق ع مـــــشر عمـــــل ـــــق فر ـــــشكيل تـــــم فقـــــد لـــــذلك ووتفعـــــيال
ً

نمائيـة طة ا عات مشر تنفيذ إطار التعليمية العملية املعلومات تكنولوجيا والستخدام
2015/ 2016  

أوجـھ مـن ي عـا يـة العر الـدو معظـم ـ التعلـيم أن ـ إ اسـات الد عض ت أشا لوقد ر ر
متعـــــدد اســـــةرقـــــصو د ت أشـــــا فلقـــــد رة ـــــ) 1، 2005ســـــليم،(ر وال القـــــصو أوجـــــھ مـــــن عـــــض ـــــ رإ

املثــــال يل ســـ ــــ ع ـــا م دت التعليميــــة: رأو العمليــــة نـــواتج ــــ ع كـــم ل دقيــــق قيـــاس وجــــود عـــدم
ا نفــس التعليميــة املؤســسة مــستو ــ ع أو ــ التعلي نــامج ال مــستو ــ ع ىســواء ــ، ى إ فتقــاد و

س التـــد عمليـــة م تقـــو ـــارآليـــات ف املعلـــم معــــاي، وأداء ر تطـــو ـــ ع ة قـــاد ات ـــ خ وجـــود روعـــدم
داء م النوعيـــــــة، تقـــــــو ـــــــودة ا مؤشـــــــرات الســـــــتخالص مـــــــة الال والبيانـــــــات املعلومـــــــات ، زونقـــــــص

فيمــــا ــــم ا آ ومعرفــــة التعليميــــة الطــــالب مــــشكالت تقيــــيم بقــــضية تمــــام عــــدم ــــ إ رباإلضــــافة
عليم من   .نيتلقو

مح اسة بد حدا ما ذا مـنرو ـ التعلي لـنظم لـة ي بإعـادة املطالبـة ـ إ الـدين عـز مود
لــھ وتمو وإتاحتـھ ـھ توج معــاي، حيـث لتطبيـق خـضوعھ خــالل مـن بـھ تقـاء مــن البـد ثـم رومـن

عتماد و ودة ادى،. (ا ال   ).40ص، 2005عبد

الـسو اسـة د أوصــت الـسياق نفـس ـ ـا) 2015(رو م أ مـن توصــيات، ة: عـدة ورضــر
ةتقـــــــدي ـــــــ امل اتيجيات اســـــــ لتحقيـــــــق التقنيـــــــة ليـــــــات بال ات املـــــــستو افـــــــة ـــــــ ع ـــــــا ال الـــــــدعم م

ســـو ـــ ات ـــ التغي ـــة ملواج اســـتعدادات مـــن تتطلبـــھ بمـــا التنافـــسية، ثقافـــة ـــشر و قالتنافـــسية،
س عيـــدار اســــة د وأوصــــت التقنيــــة، ليـــات ال مــــن وحاجاتــــھ والعمـــل ــــة) 2015(ر معيا ــــة ر نــــاء رب ؤ

ال فـــر جـــودة التعليميـــة،قلــضمان باملؤســـسات التنافـــسية ة ـــ امل لتحقيـــق كآليـــة اضـــية ف عمـــل
عليمية مؤسسة ل ب ا ف ب للتد مركز شاء إ مية أ إ   . رإضافة
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اسـة الد التـا: رأسـئلة س الـرئ ـساؤ ال عــن لإلجابـة اسـة الد لسـعت املعلومــات: ر تقنيـة دو رمـا
الت للمؤســـسات التنافـــسية املزايـــا تحقيـــق وتفرعـــتـــ اء؟ ـــ ا نظـــر ـــة وج مـــن يـــة و ال عليميـــة

التالية سئلة  :عنھ

فيمــا .1 يــة و ال التعليميــة للمؤســسات التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــة دو رمــا
اء؟ ا نظر ة وج من باملعلم   يتعلق

و .2 ال التعليميــة للمؤســسات التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــة دو فيمــارمــا يــة
اء؟ ا نظر ة وج من بالطالب   يتعلق

فيمــا .3 يــة و ال التعليميــة للمؤســسات التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــة دو رمــا
اء؟ ا نظر ة وج من ا الد باملن   ريتعلق

للمؤسـسات .4 التنافـسية املزايـا تحقيـق ـ املعلومـات تقنيـة دو مـا ـز لتعز حـة املق السبل رما
اء؟ا ا نظر ة وج من ية و ال   لتعليمية

ات .5 ـــــ متغ تـــــأث مـــــدى العلميـــــة/ النـــــوع(مـــــا جـــــة التكنولوجيـــــة/ رالد ات عينـــــة) رالـــــدو ـــــة ر ؤـــــ
التعليميــــــــة للمؤســــــــسات التنافــــــــسية املزايــــــــا تحقيــــــــق ــــــــ املعلومــــــــات تقنيــــــــة لــــــــدو اســــــــة رالد ر

ية؟ و  ال

اســـة الد ــداف ـــ :رأ ي عمـــا الكــشف اســـة الد تقنيــة: رــدفت املزايـــاردو تحقيـــق ــ املعلومـــات
اء ا نظر ة وج من ية و ال التعليمية للمؤسسات ي. التنافسية ما عرف خالل من  :وذلك

فيمـــــا .1 يـــــة و ال التعليميـــــة للمؤســــسات التنافـــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيــــة ردو
اء ا نظر ة وج من باملعلم   .يتعلق

تحقيــــق .2 ـــــ املعلومـــــات تقنيــــة فيمـــــاردو يـــــة و ال التعليميـــــة للمؤســــسات التنافـــــسية املزايـــــا
اء ا نظر ة وج من بالطالب   .يتعلق

فيمـــــا .3 يـــــة و ال التعليميـــــة للمؤســــسات التنافـــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيــــة ردو
اء ا نظر ة وج من ا الد باملن   .ريتعلق

ـــ .4 املعلومـــات تقنيـــة دو مـــا ـــز لتعز حـــة املق للمؤســـساترالـــسبل التنافـــسية املزايـــا تحقيـــق
اء ا نظر ة وج من ية و ال   .التعليمية

ات .5 متغ تأث العلميـة/ النـوع(مدى جـة التكنولوجيـة/ رالد ات اسـة) رالـدو الد عينـة ـة ر رـ ؤ
ية و ال التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا تحقيق املعلومات تقنية  .رلدو

اسة الد مية   :رأ

ثـــــق .1 مـــــنتن العديـــــد تمـــــام با حظيـــــا ين ـــــ متغ ن بـــــ العالقـــــة اســـــة د مـــــن ـــة اســ الد ميـــــة رأ ر
مـــا مي أ ـــ ع أكـــدوا والـــذين دار دب ـــ ن دولـــةللمؤســـساتيالبـــاحث ـــ التعليميـــة

داء ر وتطــو والبقــاء لالســتمرار ا ســع ــ ــت و التنافــسية(ال واملزايــا املعلومــات ). تقنيــة
ام سـ اسة الد تحاو رإذ املعلومـاتل تقنيـة اسـتخدام عـن الناجمـة ات التـأث تفعيـل ـ
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امات ســ ــ إ تــضاف متواضــعة علميــة امھ إسـ عــد والــذي التنافــسية املزايــا تحقيــق ـ
ا وم خر التنظيمية ات املتغ عض و املعلومات تقنية ن ب العالقة طبيعة تحدد ىال

التعليمية العملية التنافسية   .املزايا

تقنيـــــاتتــــأ .2 ــــ املتخصـــــصة اســــات والد املــــؤتمرات لتوصـــــيات اســــتجابة اســـــة الد ــــذه ري ر
ــي و لك الــتعلم توظيــف ــ ديثــة ا ــات لالتجا ومــسايرة ــي و لك والــتعلم التعلـيم

ـــة بو ال املؤســـسات ـــداف أ تحقيـــق املعلومـــات(ـــ لـــنظم عـــشر ـــامس ا ـــ العل املـــؤتمر
اســــبات، ا املــــؤ2008وتكنولوجيــــا النفــــ؛ شــــاد ملركــــز عــــشر الــــسادس الــــسنو رتمر ي

شــمس، ن عــ عــد2011بجامعــة عــن والتعلــيم ــي و لك للــتعلم ي الثــا الــدو املــؤتمر ُ؛

ـــــاض، ف،1432بالر شـــــر وجعفـــــر،2009ــــــ؛ الليـــــل  ,Flores,2012;Hallford؛2012؛
2011; Dietrich,2011..( 

ثـــار .3 و التكنولوجيـــة التعلـــيم تقنيـــات ميـــة العمليـــةأ ـــ ـــا توظيف ـــ ع تبـــة امل يجابيـــة
  .التعليمية

اسة الد ات   : رمصط

املعلومات .1   : تقنية

التقنيـة لفـظ ـو وTechnology ) التكنولوجيـا(نيت ن، مقطعـ ـTechnoلمـن ع : و
ي والثــــــــا ، ــــــــ العم ســــــــلوب أو ــــــــLogyالتطبيــــــــق ع يــــــــة: و العر ــــــــ إ الــــــــبعض ــــــــا جم و العلــــــــم،

أ تقانـــاتبتكنولوجيـــا أو تقانـــة الـــبعض ـــا يرا ن حـــ ـــ تقنيـــة ســـوف،  و التقنيـــة ـــ مع فـــإن وعليـــھ
التطبيقـــي بــــالعلم تتعلــــق ـــا أ ــــ إ الفنيـــة(ـــش قــــة الطر ــــشمل) أو ــــ و ، ـــ عم غــــرض لتحقيــــق

م ي فـــــا و النـــــاس ـــــشة ملع ر ضــــر ـــــو مـــــا ـــــل لتــــوف املـــــستخدمة الوســـــائل رجميــــع م؛غنيوبأ. (يو
  ).89؛2007

أشـا مـن نـاك اســوبو ا علـوم يحـو الــذي طـار ذلـك ــ املعلومـات تقنيـة أن ــ إ ير
ي ـــــسا العمـــــل مجـــــاالت مختلـــــف ـــــ ـــــا وتطبيقا تـــــصاالت و ات والـــــشب املعلومـــــات نظـــــم ـــــ

    (O'Brien, 2004,: 433). للمنظمة

العلــوم ميـع ـ الفع التطبيــق ـا بأ املعلومـات تقنيــة ـف عر يمكـن ســبق مـا ـل ومـن
امالتكنول ا التعليم ا وغ املختلفة ط الر ات وشب تصاالت و املعلومات ونظم   وجية

التنافسية .2   : املزايا

ـــا أ ـــ ع التنافـــسية ة ـــ امل تر بـــو عـــرف إمـــا"رلقـــد ـــا ائ لز املنظمـــة ـــا تخلق ـــ ال القيمـــة
منــاف تقــديم أو القطـــاع، ــ ن املنافــس افــة مــن ـــتج ت لــسلعة قــل األســعار ماديــة

ً
ـــ متفــردة ع

ضة املفر ة السعر ادة الز عوض الرءوف،" (واملنتج   )43. م2007عبد

سو الد ا عرف نكما اAldersonر أ سـمات"ع ـ ع ـصو ا أو لبنـاء املنظمـة لسـ
م عـ ـ التم تحقـق ـي ل القطـاع نفـس ـ ن املنافـس مـن ـا غ عـن ـدة نمـا). Gould, 2008" (فر ب

ـا أشـارFakeyعرف مـا ـا) Low and Praveen,2010 (حـسب أ ـ بـھ"ع ـ تتم أن يمكـن ء ـ أي
ن ـائي ال ن املستخدم أو العمالء نظر ة وج من ن املنافس عن ا منتجا يم أو إيجابيا املنظمات

ً

ة املتم املنتجات ذه   ". ل
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ــــا أ ــــ ع التنافــــسية املزايــــا ــــف عر يمكــــن ســــبق مــــا ــــل مجموعــــة"ومــــن أو اصــــية ا
ا صائص ـاا تفـرد و ـ التعلي النظـام ا يمتلك منافـسيھ، ل ـ ع التفـو و التفـرد يمنحـھ قبمـا

خر التعليمية النظم   . ىمن

السابقة اسات   :رالد

اسـة .1 الكنــدي،(رد اســة ـدفت): 2011سـالم ــ التعــرف رالد  املـستحدثات توظيـف واقـع إ
وتحديد سلطنة العام التعليم خدمة التكنولوجية  توظيـف قعو ال اتالصعو عمان،

وكـذلك التقنيـات، حـات تقـديم ـذه ـادة مق  العـام التعلـيم خدمـة ـ التقنيـات فعاليـة لز
الوصـفي ـسلطنة املـن اسـة الد واسـتخدمت اسـة وخلـصت. رعمـان، ـ رالد ن أن إ  املعلمـ

ميـة نيولـو ة أ ـ وأن للوسـائل كب م التعليميـة، ا لـد ـ كب ًوعيـا وأن ـذه ً  اترإدا ميـة،
س ع راملـدا التعليميـة دمـة التقنيـات توظيـف ـ ت كمـا. العمليـة اسـة رأشـا ـ رالد  أن إ

ات من العديد ناك ن تواجھ ال الصعو ـا مـن التعليميـة التقنيـات استخدام املعلم م  أ
ات تـوافر عـدم يـة رالـدو ن رالتد ـ للمعلمـ املـواد إنتـاج ع ر وعـدم وتطـو  صـيانة التعليميـة،

وعـدم داخـل املوجـودة لتعليميـةا الوسـائل سـة، السـتعمال لجـدو تـوفر راملد ـ  الوسـائل زم
ـ قبـل مـن التعليميـة واملـواد وعـدم معل املوجـودة واملـواد الوسـائل معرفـة املـواد،  التعليميـة
سة داخل   . راملد

اســـة .2 د ي أســـباب): Bisaria, 2013(رتـــأ ـــم أ ـــ ع التعـــرف محاولـــة الـــسياق نفـــس ـــ ـــس ل
امل املختلفــــةاســـتخدام نـــواع و ـــا، مي أ وكـــذلك ، ـــام ا التعلــــيم بقطـــاع التنافـــسية زايـــا

يحقـق أن يمكـن بمـا اصة، ا امعات وا ليات ال ع ا تأث فاعلية مدى إ إضافة ا، ل
الوصـــــفي املـــــن مـــــن الباحـــــث اتخـــــذ اســـــة الد ـــــداف أ ولتحقيـــــق نـــــدي، ال للمجتمـــــع رالنفـــــع

ب اســتعان كمــا لـھ، ــا من ـ اســةالتحلي للد كــأداة واملقـابالت يان ســت و املالحظــة ربطاقـات
ــ إ اسـة الد توصــلت وقـد نــد، بال اصـة ا امعــات با الواقـع ــ ع للتعـرف البيانــات روجمـع

ــــا م أ النتــــائج مــــن نــــد،: مجموعــــة بال اصــــة ا امعــــات وا ليــــات بال ة دا جــــودة رضــــعف
أعـضاء ر تطـو ضـعف ـ إ إضافة الطلبة، مستو ضعف م،ىوكذلك ا لقـد س التـد ريئـة ر

ند بال اصة ا ليات وال امعات با التنافسية ة امل بناء مجاالت م أ   .كأحد

اســـة .3 د ـــادي،(رجـــاءت ال املعرفـــة): 2015عبـــد ة إلدا ـــة الفكر طـــر توضـــيح دفت اســـ ـــ رال
مجــال ــ يــة جن امعــات ا عــض ب وتجــا ات ــ خ اســتعراض وكــذلك التنافــسية، ة ــ روامل

ة ـــرإدا املجـــال، ذات ـــ ة املــصر امعـــات ا ـــود ج ـــم أ عــن الكـــشف ـــ إ إضـــافة املعرفــة،
ولتحقيــق ة، املـصر امعـات با التنافـسية ة ـ امل تحقيــق متطلبـات ـم أ ـ إ للتوصـل محاولـة

ــ إ توصــلت وقــد ــا، ل ــا من ــ التحلي الوصــفي بــاملن الباحثــة اســتعانت اســة الد ــداف رأ
ـــــــــس أن يمكـــــــــن متطلبـــــــــات، التنافـــــــــسيةعــــــــدة ة ـــــــــ امل لتحقيـــــــــق املعرفـــــــــة ة إدا ر تطـــــــــو ـــــــــ رم
ـــا م أ مــــن ة، املــــصر امعـــات وكــــذلك: با التحتيــــة، يــــة والب عية، ـــشر ال يــــة بالب يــــرتبط مــــا

بالثقافـــــــة تـــــــرتبط متطلبـــــــات ـــــــ إ إضـــــــافة تنظيميـــــــة، ـــــــة إدا ومتطلبـــــــات ة، ـــــــشر رمتطلبـــــــات
  .املجتمعية
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اســـــــة .4 د ي ،(رتـــــــأ عـــــــن): 2015الـــــــسو الكـــــــشف التقنيـــــــةمحاولـــــــة ليـــــــات ال ســـــــة مما رواقـــــــع
ـــة ج مـــن التنافـــسية ة ـــ امل اتيجيات اســـ ســـة ومما ـــة ج مـــن ـــ التم ة إلدا غـــزة ربمحافظـــات ر
ق الفــــــر دالالت تحديـــــد خــــــالل مـــــن مــــــا، بي تبـــــاط مــــــدى ـــــ ع الوقــــــوف وكـــــذلك ، وأخـــــر ر ى
ـــــــداف أ ولتحقيـــــــق اســـــــة، الد ات ـــــــ ملتغ وفقـــــــا التقنيـــــــة ليـــــــات ال ســـــــة مما جـــــــة بد راملتعلقـــــــة ر ر

مـعالد كـأداة يان باالسـت اسـتعان كمـا لـھ، ـا من الوصـفي املن من الباحث اتخذ راسة
مجموعــة ــ إ اســة الد توصــلت وقــد ليــات، ال بتلــك س املمــا الواقــع ــ ع وللتعــرف رالبيانــات ر

ـــا م أ النتـــائج ة: مـــن ـــ امل اتيجيات الســـ غـــزة بمحافظـــات التقنيـــة ليـــات ال ســـة مما رضـــعف
نظر ة وج من االتنافسية سية التد يئات وال ن   .رالعامل

واملنيفي .5 ا اسة ـ): 2015(رد ساسـية بيـة ال ليـة طـالب اسـتخدام واقـع بيـان دفت
عينــــة ونــــت وت الوصــــفي، املــــن اســـة الد واســــتخدمت ــــي، و لك الــــتعلم ألدوات ـــت و رال

مــــــن اســـــة وطالبــــــة) 398(رالد أفـــــراد، طالبـــــا ــــــع تو التاليــــــة ـــــداو ا ــــــ زوتو وفقــــــال العينــــــة
ً

اســــة الد ات ــــ س(رملتغ ــــ ــــادي-ا اســــية-التخــــصص الد واشــــتملت)العمــــر-رالفرقــــة ،
ـــــ ي عمـــــا اســـــة الد نتـــــائج وأســـــفرت بانة، اســـــ ـــــ ع اســــة الد رأدوات عينـــــة: ر أفـــــراد معظـــــم أن

مثـــــل عليميــــــة ألغـــــراض نـــــت ن و ــــــي و لك الـــــتعلم ـــــستخدمو اســـــة الد
ُ

ن ــــــ: ر ع طـــــالع
ســـ ســـاتذة، اتذةمحاضــرات مـــع العلميــة ونيـــة، املناقـــشات لك املكتبـــات ـــ ع ، طــالع

العلميـــة بحـــاث ـــ... القـــراءة، إعـــداد نحـــو، إ الطلبـــة لـــدى إيجابيـــة ـــات اتجا نـــاك أن أي
داللـــــــة ذات ق فـــــــر وجـــــــود عــــــدم ـــــــ إ النتـــــــائج ت أشـــــــا كمــــــا ـــــــي، و لك الـــــــتعلم واســــــتخدام ر

ُ

داللـــــة مـــــستو عنـــــد واقـــــع)0.05(ىإحـــــصائية حـــــو اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد متوســـــطات ن لبـــــ ر
ات ملتغ وفقا ي و لك التعلم استخدام

ً ُ
والعمر( اسية، الد والفرقة س،  ).را

ك .6 ـــــــو و دن ـــــــ ب ـــــــ): Burden, Hopkins, 2016(ىأجـــــــر ع التعـــــــرف ـــــــ إ ـــــــدفت اســـــــة رد
أ طانيــا بر ــ دمــة ا قبــل مــا معلمــو ــا يرا ــ ال واملعوقــات ّالتحــديات

ِ
َ ُ

م اســتخدام تقيــد ّــا

مواقـــــــف ـــــــ ع التعـــــــرف كـــــــذلك الـــــــتعلم، عمليـــــــة ـــــــ النقالـــــــة واتـــــــف ال تكنولوجيـــــــا تطبيـــــــق
عمليــــة ـــ النقالـــة واتـــف ال تكنولوجيـــا اســـتخدام مـــن دمـــة ا قبـــل مـــا ـــ معل ومعتقـــدات
ولتحقيـــق ية، التحــض الــسنة عـــد ــ تتغ واملواقــف املعتقــدات ـــذه انــت إذا وفيمــا الــتعلم

ُّ

اســتخد النــوذلــك املــن ن بــ يجمــع ســلوب مخــتلط طوليــا بحثيــا تــصميما اســة الد ُمت ً ً ً
ر

اســتخدام وتــم ، ــ ــ) 3(والك ع وطبقــت املقابلــة، ــ إ باإلضــافة املعلومــات مــع بانات اســ
من ونة م ِعينة

ّ أن) 117(َ ـ إ اسـة الد فتوصـلت دمـة، ا قبل ما مرحلة ومعلمة رمعلما
ً

الطـــــالب ومواقـــــف تكنولوجيـــــامعتقـــــدات تطبيـــــق ـــــ الثانيـــــة جـــــة الد مـــــن معوقـــــات ل رـــــش ّ ُ
ِ

َ ّ
ِ

يــــة والب نــــت ن خدمــــة ــــ إ الوصــــو ل شــــ ن حــــ ــــ التعلــــيم، عمليــــة ــــ النقالــــة واتــــف لال
مثـل النقالـة، واتـف ال تكنولوجيـا تطبيـق ـ ـ و جـة الد مـن معوقـات ب والتد رالتحتية ّر ُ

ِ
َ :

 .التعليم) ipad(يباد

اسـة .7 ــ)Palladan, A. A., & Kadir, K. A, 2016(رد ـا ا للبحـث س الـرئ ــدف ال يتمثـل
ــــ أك العناصــــر أحــــد عــــد ــــ وال املعلومــــات، تكنولوجيــــا تلعبــــھ أن يمكــــن الــــذي الــــدو رتنــــاو ل
ـــــ حيـــــة الر املنظمـــــات مـــــن ـــــا وغ تـــــصاالت و املـــــصرفية املؤســـــسات ـــــ ا وتـــــأث وضـــــوحا

ً ً

ش و التنافسية، ة امل أثـرتحقيق ـا ل املعلومـات تكنولوجيـا أن والبحوث دبيات مراجعة
وتحقيــــق املؤســــسية ة دا ن لتحــــس ومناســــبة جديــــدة ئــــة ب لــــق الفــــرص ة إدا ــــ ع ــــ ركب ر
ــة املعا املعلومــات تقنيــة ات بقــد املرتبطــة الفوائــد عــض تتــضمن كمــا التنافــسية، راملزايــا

ال وتـــــوف خطـــــاء وتقليـــــل للمعـــــامالت عة نتاجيـــــة،الــــسر ن تحـــــس ـــــ إ باإلضـــــافة ــــاليف ت
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املعلومـات تكنولوجيـا ـو م ـ ثمار سـ مـن ـدا مز إجراء ع العمل ا ا البحث ح ق نو ً

ة لقـــــــــد فرعيــــــــة عــــــــاد كأ املعلومـــــــــات تكنولوجيــــــــا ومعرفــــــــة املعلومـــــــــات تكنولوجيــــــــا ــــــــشغيل رو
التنافسية ة امل ز عز ع سيعمل التا و املعلومات، العـاتكنولوجيا التعلـيم ملؤسـسات

يا نيج بدولة   .العامة

عابـد .8 اسة التنافـسية): 2019(رد ة ـ امل لتحقيـق كمـدخل الـشاملة ـودة ا ة إدا تنـاو رـدف ل
املــــــــن اســــــــة الد واســــــــتخدمت مــــــــا، بي والعالقــــــــة الــــــــسعودية العــــــــا التعلــــــــيم ربمؤســــــــسات

ـ ع ـا ع تو تــم يان، اسـت ـ ع البحــث واعتمـد نمــن) 360(زالوصـفي، ــ دا و ن رـاديمي
ا وعدد باململكة العا التعليم مؤسسات ببعض ن اسـة. جامعـات) 8(العامل الد روتوصـلت

ا أبر النتائج من ة: زلعدد املعنو مستو عند طردية عالقة تطبيـق) 0.05(ىوجود واقع ن ب
أ ـــ ع ـــذا و ، أخـــر ـــة ج مـــن التنافـــسية ة ـــ وامل ـــة، ج مـــن الـــشاملة ـــودة ا ة ىإدا لمـــار نـــھ

التعلـــــيم مؤســـــسات ـــــات اتجا تـــــزداد فإنـــــھ الـــــشاملة، ـــــودة ا ة إدا عناصـــــر تطبيقــــات رادت ز
التنافسية ة امل تحقيق نحو باململكة   . العا

وعقيــل .9 والعتــل ــ الع اســة يد عــد): 2019(ر الــذي ــي و لك الــتعلم واقــع اســتطالع ــدفت
امل ــ التكنولوجيــا ــ ع عتمــد ــ ال الــتعلم أســاليب ــت،أحــد و ال دولــة ــ املتوســطة رحلــة

اسـتفادة ومـدى ن، املعلمـ نظـر ـة وج مـن وسـلبياتھ إيجابياتـھ ـ ع الوقـوف خالل من وذلك
ـــــي و لك الــــتعلم نحــــو م نظــــر ــــات وج تختلــــف ــــل و ــــي، و لك الــــتعلم مــــن الطالبــــات

باســـــتخد املعرفــــة جــــة ود ــــسية، التد ات ــــ وا ، ــــ العل ــــل واملؤ التخــــصص، ربــــاختالف امر
اسـوب مـن. ا اسـة الد عينـة ونـت مــن) 200(رت املتوسـطة املرحلـة معلمـات مـن ) 6(معلمــة

مـــــــــن ونـــــــــة م بانة اســـــــــ اســـــــــتخدام وتـــــــــم علميـــــــــة، جـــــــــة) 41(تخصــــــــصات د عـــــــــن ـــــــــ ع رفقـــــــــرة
الـــــــــتعلم وســـــــــلبيات وإيجابيـــــــــات ونيــــــــة، لك قـــــــــة بالطر س للتـــــــــد م يل وتـــــــــأ م راســــــــتعداد

م أن اســـــــــة الد نتــــــــــائج ـــــــــرت وأظ ـــــــــي، و الــــــــــتعلمرلك قـــــــــة طر اســـــــــتخدام إيجابيــــــــــات رحـــــــــو
ثــم متوســط، بمــستو يــل التأ محــو تــاله مرتفــع، مــستو و باملقدمــة جــاء قــد ــي و ىلك رى
متوسـط بمـستو الـسلبيات محـو خ ب ت ال و متوسط، بمستو ستعداد ىمحو رى . ر

تيــة النتــائج ــ إ اســة الد ت أشــا ركمــا إحــصائية: ر داللــة ذات ق فــر وجــود محــاووعــدم رــ
ب والتـــد ــ ا الد ـــل املؤ ــ ملتغ عـــز والــسلبيات يجابيـــات، و يــل، التأ مـــن رــل ر ي نمـــا. ي ب

بانة ســ محـاو جميــع ـ املعلمــات جـات د متوسـط ن بــ إحـصائية داللــة ذي ق فـر ريوجـد رو
ل محاو إحصائية داللة ذي ق فر وجود وعدم ، ا الد التخصص ق للفر رعز و رو ى

ستعداد، ـسية،من التد ة ـ ا ـ ملتغ تبعـا والـسلبيات يل، روالتأ
ً

ذي.  ق فـر يوجـد نمـا وب
ذي ق فــــر جــــود و ــــسية، التد ة ــــ ا ــــ ملتغ عــــز يجابيــــات محــــو ــــ إحــــصائية وداللــــة و رر ي

ستعداد محو ا الد ل للمؤ عز إحصائية رداللة ر   .ي

ثقافــــــــان .10 آل اســـــــة مق): 2019(رد وحــــــــدة س تــــــــد فاعليـــــــة قيــــــــاس باســــــــتخدامرــــــــدفت حــــــــة
طــــالب لــــدى ــــ املعر والتحــــصيل التقنيــــة ات ــــا امل تنميــــة ــــ ونيــــة لك نيــــة الذ ــــرائط را

مـــن اســـة الد عينــة ونـــت وت املتوســط الثالـــث الثالـــث) 60(رالــصف الـــصف طــالب مـــن طالبــا
ن مجمــــوعت ــــ إ م تقــــسيم وتــــم م: متوســــط وعــــدد يــــة تجر ما خــــر) 30(إحــــدا و ىطــــالب

م وعــدد ــ) 30(ضــابطة ي عمــا البحــث نتــائج أســفرت وقــد داللــة: طــالب، ذات ق فــر وتوجــد
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مــــــستو عنــــــد يـــــــة،) 05,0(ىإحــــــصائية التجر ن املجمــــــوعت طــــــالب جــــــات د متوســـــــطات ن ربــــــ
طـــالب لــصا التقنيــة ات ــا بامل اصــة ا املالحظـــة لبطاقــة البعــدي التطبيــق ــ روالــضابطة

عنـــــــــ إحـــــــــصائية داللـــــــــة ذات ق فـــــــــر توجـــــــــد يـــــــــة، التجر مـــــــــستوواملجموعـــــــــة ن) 05,0(ىد بــــــــــ
لالختبـــار البعــدي التطبيــق ــ والــضابطة يـــة، التجر ن املجمــوعت طــالب جــات د رمتوســطات

ية التجر املجموعة طالب لصا املعر   .التحصيل

ـا .11 أجرا اسـة التعلـيم: (Basilaia, Kvavadze, 2020)رد مـن نتقـال ـة تجر اسـة د ـ إ رـدفت
ن ـــ ع الـــتعلم ـــ إ س املـــدا جيـــارـــ جو ـــ ونـــا و وس ـــ ف ـــاء و ـــشار ان خـــالل رنـــت حيـــث، ر

اصـــة ا س املـــدا إحـــدى ـــ س التـــد عمليـــة مـــن و ســـبوع إحـــصائيات ـــ ع ندت راســـ ر ل
ونــا، و جائحــة خـالل ــي و لك التعلـيم ــ إ لوجـھ ــا وج التعلـيم مــن نتقـال ــ ـا روتجر

ً

ا وتـم نـت ن ـ ع التعلـيم نتـائج بمناقشة قامت منـصحيث Gsuiteو EduPage سـتخدام
التعليميــــة العمليـــــة ـــــ، ــــ ع س التـــــد عمليــــة مـــــن و ســــبوع إحـــــصائيات ــــ إ نادا رواســـــ ل

ــان نــت ن ــ ع والتعلـيم التقليــدي التعلــيم ن بــ نتقـال أن ــ إ الباحثــان توصــل نـت ن
ـــــا املعلمـــــ، نا ا ـــــس اك ـــــ ال ات ـــــا وامل النظـــــام مـــــن ســـــتفادة مكـــــن ةرو وإدا والطـــــالب رو ن

ـم الـذين اصـة ا حتياجـات ذو مثـل مختلفـة حـاالت ـ ـاء الو عد ما ة ف سة ياملد ر
ستقاللية ادة أو ما ا س التد فاعلية ادة خالل من أو إضافية، لساعات زبحاجة ر ز

جديدة ات ا م ع صو وا الطالب رلدى   .ل

عـن): Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020(ىأجـر .12 الكـشف ـ إ ـدفت اسـة رد
نت ن ع والتعليم الطوار حاالت عد عن س التد ن ب ئالفر البـاحثو، رق قـام نحيث

ـــا خالل مـــن يمكـــن ـــ ال ســـئلة مـــن ومجموعـــة تقيـــيم ط شـــر مـــن ـــو م نمـــوذج وبتـــصميم ن
الطــوار حــاالت ــ عــد عــن س التــد ئتقيــيم التعلــيم، ر ب تجــا نجــاح مــدى عــدروقيــاس عــن

نــــت ن ــــ ــــ، ع الــــتعلم عــــن نــــت ن ــــ ع الــــتعلم ب تجــــا اخــــتالف ــــ إ اســــة الد روخلــــصت ر
نــــت ن ــــ ع املقدمــــة ات الــــدو حيــــث ومــــن التخطــــيط، جــــودة حيــــث مــــن الطــــوار رحــــاالت ئ

ــــ ع فــــاظ ا ــــ ع عمــــل ــــ ال امعــــات وا ليــــات ال ــــ ع جــــب و ثــــة، ا أو مــــة أل راســــتجابة ز
جائحة أثناء   .COVID-19التعليم

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

ــــي و لك التعلــــيم بتقنيــــات تمــــت ا ــــ ال اســــات الد لتنــــوع الــــسابق العــــرض ت رأشــــا ر
عــــدد يالحــــظ كمــــا ات، ــــ املتغ بــــبعض عالقتــــھ أو فيــــھ املــــؤثرة العوامــــل أو واقعــــھ اســــة بد رســــواء

غلــ و التعليميــة، باملؤســسات التنافــسية باملزايــا تمــت ا ــ ال اســات اســاترالد الد معظــم ــ ع رب
تبـــاين يالحـــظ أيـــضا البيانـــات، جمـــع ـــ بانة ســـ ـــ ع عتمـــاد و الوصـــفي املـــن اتبـــاع الـــسابقة

ً

ميــة أ ــ ع اســات الد ــذه معظــم واتفقــت الــسابقة، اســات الد ــا تناول ــ ال التعليميــة راملراحــل ر
ـــــ املتغ مـــــن العديـــــد ـــــ يجابيـــــة ـــــا وآثا ـــــي و لك التعلـــــيم اســـــةرتقنيــــات الد ـــــذه ي وتـــــأ رات،

ـــــة ج مـــــن ـــــي و لك التعلـــــيم بتقنيـــــات تمـــــام حيـــــث مـــــن الـــــسابقة اســـــات الد مـــــع رمتوافقـــــة
عتمـاد و الوصـفي املـن اسـتخدام ـ ا مع ا التفاق إضافة ، أخر ة ج من التنافسية املزايا ىو

الـ اسـات الد عــن اسـة الد ـذه تختلـف ولكـن البيانــات، جمـع ـ بانة سـ ـ رع حيــثر مـن سابقة
املزايــــــا تحقيــــــق ــــــ ــــــي و لك التعلــــــيم تقنيــــــات دو عــــــن الكــــــشف ــــــ املتمثــــــل س الــــــرئ ا رــــــدف

واملـــن واملـــتعلم املعلـــم ـــ املتمثلـــة التعليميـــة العمليـــة عناصـــر ـــا تناول ـــ ـــ تتم كمـــا التنافـــسية،
ـــز عز ـــ م ـــس أن يمكـــن ـــ ال حـــات املق عـــض تقـــديم ـــا ملحاول إضـــافة ، ـــ ا ،رالد الـــدو رـــذا
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إعـداد ـ و النظـر يم املفـا عـض تنـاو ـ الـسابقة اسات الد من الية ا اسة الد يواستفادت ل ر ر
النتائج ومناقشة تفس و ا ا عبا وصياغة   .رداة

النظر   :يطار

و لاملحو التنافسية: ر   املزايا

التنافسية .1 املزايا وم   :مف

ـ إ ـا لغو التنافسية ة امل مصط ةًينقسم ـ امل عـرفAdvantage)(مـصطل حيـث
التنافـسية: بأنھ أمـا جـراءات، عـض لتحقيـق مـا حالة ـا(Competitive)قالتفو بأ : فتعـرف

تقـــــديم ـــــ ع تـــــھ وقد مـــــا، بقطـــــاع ـــــاص ا داء و املنافـــــسة ـــــ إ ناد ســـــ أو مـــــا، بـــــأمر رتـــــصاف
النطاق نفس دمات   . (Webster, 2016, p.1)ا

ــــــــــــاكمــــــــــــا بأ التنافــــــــــــسية ة ــــــــــــ امل وتطبيــــــــــــق: عــــــــــــرف صــــــــــــياغة ــــــــــــ ع املؤســــــــــــسات ة رقــــــــــــد
املجـال، بذات املوجودة خر للمؤسسات سبة بال أفضل مركز ا تجعل ال اتيجيات، ىس

شاط ال بنفس ،(وتقوم ص2001السل ،104 .(  

ـا ـا) Sigalas& Economou & Georgopoulos, 2013, p.7(وعرف ـ: بأ ال يمكـنداة
مــن إليــھ الوصــو املــراد ــو و املجــال، بــذات ن خــر ــ ع املنافــسة ــ املؤســسات ــا تتفــو لأن ق
ـــذا تحقـــق و ن، املنافـــس عـــن ـــ تم تحقيـــق ثـــم ومـــن املختلفـــة، املؤســـسات أو القطاعـــات، جانـــب
واملاديــــــة، ة، ــــــشر ال د املــــــوا ــــــ ممثلــــــة عوامــــــل ملجموعــــــة مثــــــل ســــــتغالل خــــــالل مــــــن ــــــدف رال

ــــةوال دا و ــــس....رتكنولوجيــــة، و للمؤســــسات، التنافــــسية ة القــــد تمثــــل العوامــــل ــــذه و ، ــــ رإ
بالتنافسية دف لل والوصو ستغالل و ستعداد ذا ا ف يتم ال  .لالعملية

ا ـــــــ يو والعتيقـــــــي،(كـــــــذلك ـــــــي ـــــــا) 2012،234قر ه: بأ تطـــــــو الـــــــذي ـــــــ املتم راملوقـــــــع
ـش ا شط أ أداء خالل من الداخليـةاملؤسسة ـا قو نقـاط اسـتغالل خـالل مـن وفعـال، ـ مم ل

ا، تقــديم ا منافــسو ــستطيع ال ــ وال ــا، م للمــستفيدين عاليــة قيمــة ذات خــدمات تقــديم نحــو
لــــذلك ـــا احتالل ــــ ا بـــار ا دو الفكــــر املـــال أس ة إلدا ــــو ي ـــ وال العامليــــة، يفات للتـــص ًزوفقـــا ًر ي رن ر

ً

تھ استمرا ع فاظ وا   .راملوقع،

اتيجية اســـــ ـــــ ع يركـــــز ـــــا معظم أن مالحظـــــة يمكـــــن الـــــسابقة فـــــات التعر خـــــالل ومـــــن
املـستفيدين احتياجـات وتلبية نتاج ودة ا ع وكذلك ، التم تحقيق ا ودو رالتنافس

دمة ا   .من

ــــا بأ إجرائيـــا التنافــــسية ة ـــ امل ــــف عر يمكـــن التـــا ــــ: ًو ع التعليميـــة املؤســــسة ة رقـــد
وا ــ عاليــةالتم بجــودة املجتمعيــة أو التعليميــة، ســواء املجــاالت افــة ب ا خــدما تقــديم ــ قلتفــو

بمـا اتيجيا، إسـ ة ـشر ال ات والقد د املوا ة إدا ع ا قد خالل من ا، مخرجا جودة ن ًلتحس ر ر ر ر
م ثقــ ــدعم و ــا، م واملــستفيدين العمــل ســو وحاجــات للمجتمــع ا خــدما تقــديم ــ ع قيــنعكس

والت ا ـف ع سـواء التعليميـة املؤسـسات مـن ـا غ ـ ع ا ل ا وتم تفوقا يحقق ما و ا، مع نعاو
الدو أو املح   .ىاملستو



دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات 
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التنافسية .2 ة امل   خصائص

تتداخل ال والصفات صائص ا عض خالل من تت أن التنافسية ة للم يمكن
ا وصف وال ا بي ،(فيما تية) 2005الزع   : النقاط

 مطلقة ست ل و نة باملقا تتحقق و ية س ا   . ربأ

 ن للمنافس قياسا ا سم ت ال للمنظمة فضلية و التفو تحقيق من  قتمكن

 ا ل قيمة تخلق و املنظمة داخل من عادة  . تصدر

 ـ ف ـذلك و للعمـالء تقدمـھ مـا قيمـة ـ و ـا ام م سـة مما ـ املنظمـة أداء كفاءة جم   رت
ا ســلو ــ التــاتـأثر و فھ بتــصر املنظمــة تقــوم فيمـا لألفــضلية ــم اك إد خــالل مــن  رــم

قتناء ع م  . تحفز

ديمومة   أك ال ة امل تلك استغالل أو إيجاد بفن تتمتع التنافسية ة فامل وعليھ
تتــــــصف ــــــا فإ ثـــــم ومــــــن ن للمنافــــــس قياســـــا ة ــــــ معت ســــــوقية حـــــصة لــــــضمان ا تقليــــــد ـــــصعب و

تي صائص نذير(ةبا   ):2009، بن

 شابھ؛ ع س ول اختالف ع   تب

 املستقبلية؛ بالفرص تختص ا باعتبا ل، الطو املدى ع ا س تأس   ريتم

 جغرافيا مركزة و ت ما   .نعادة

ط الــــشر مــــن عــــدد ــــ ع ند ــــس أن البــــد ــــا فإ التنافــــسية ة ــــ امل وفاعليــــة ووالســــتدامة
ي فيما نذير بن ا نذير،(حصر   ):م2009بن

 املنافس ع والتفو سبقية عطي أي   .قحاسمة،

 الزمن خالل تدوم أن يمكن بمع ة،   .رستمرا

 ا إلغاء أو ا ا محا املنافس ع يصعب أي ا، ع الدفاع انية   .إم

ــــ ي كمــــا ف ظــــر بثالثــــة تتحــــدد أن يمكــــن التنافــــسية ة ــــ امل جــــودة أن الكــــردي،: (وكمــــا
2011 ،7(  

 ة امل ترت: مصدر نيمكن جت د وفق التنافسية ة امل   :رب

 حيث و ام، ا واملواد العمل قوة من ل ل قل لفة الت مثل منخفضة، مرتبة من مزايا
ل يا–س املنافسة-س املؤسسات قبل من ا ا ومحا ا   .تقليد

 ــــ إ نادا اســــ العالمــــة ــــشأن الطيبــــة الـــسمعة املنــــتج، مثــــل،تم مرتفعــــة مرتبــــة مــــن مزايـــا
ـــسو ـــودات تبـــديلمج ـــاليف بت ومـــة مح ـــائن الز مـــع وطيـــدة عالقـــات أو اكمـــة، م قية

  .مرتفعة

مــستو مــن ات وقــد ات ـا م تــوافر ة ضــر املرتفعــة الرتبـة مــن املزايــا تحقيــق تطلـب ىو ر ر ور
املاديـــــة، يالت ـــــس ال ـــــ اكمـــــة وامل املـــــستمرة ات ثما ســـــ مـــــن ـــــل طو خ تـــــا ـــــ ع وكـــــذا رمرتفـــــع، ر
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وا والبحــــــوث املتخــــــصص، قوالـــــتعلم ــــــسو وال ر، خلــــــق. لتطــــــو ــــــشطة ــــــده أداء ــــــ ع تــــــب و
مـــــع وثيقـــــة عالقــــات طيبـــــة، ســـــمعة ل شــــ ـــــ و امللموســــة ـــــ وغ امللموســـــة صــــو مـــــن لمجموعــــة

املتخصصة املعرفة من وحصيلة ائن،   .الز

 املؤسسة ا تمتلك ال ة امل مصادر مثـل: عدد واحـدة ة ـ م ـ ع املؤسـسة اعتمـاد حـال ـ
ب املنــتج يمكــنتــصميم فإنــھ الــثمن، خيــصة أوليــة مــواد شــراء ــ ع ة القــد أو لفــة ت رأقــل ر

ة امل تلك أثار ع التغلب ن ـ. للمنافس ع يـصعب فإنـھ ة، ـ امل مـصادر عـدد حـال أما
جميعا ا تقليد   .املنافس

 ة ـ امل ــ املــستمر والتجديــد ر والتطــو ن التحــس جـة مزايــا:رد خلــق نحــو املؤســسات تتحــرك
ــــش و حاليــــاجديــــدة القائمــــة ة ــــ امل بتقليــــد املنافــــسة املؤســــسات قيــــام قبــــل أســــرع لــــدا.ل

ومـــن جديـــدة تنافـــسية مزايـــا وخلـــق القديمـــة ة ـــ امل ـــ بتغي املؤســـسات قيـــام مـــر يتطلـــب
مرتفعة  .مرتبة

التنافسية .3 ة امل تحقيق عاد   :أ

ما ن أساسي ببعدين التنافسية ة امل تحقيق بكر،(يرتبط   ):15:2006أبو

 العميـــلا لــــدى املدركـــة ــــ: لقيمـــة املختلفـــة انيــــات م باســـتغالل املنظمـــات قيــــام ـــ بمع
ممــا املنظمــات، تلــك ا تقــدم ــ ال ــدمات وا للــسلع العميــل ا يــدرك ــ ال القيمــة ن تحــس
الـــسعر ــ إ باإلضــافة القيمــة ــوم مف يتــضمن حيــث ــا، ل التنافــسية ة ــ امل بنــاء ــ م ــسا

ب قتناع مدى ودة، البيعوا عد ما وخدمات دمة ا أو  .املنتج

الـذي العميـل لـدى القيمـة ـوم مف تـدعيم اما ا دو الفكر املال أس ة إدا روتؤدي ي ر ر
والــــذي ــــا ونا م ــــ ع ــــ ك ال خــــالل مــــن التنافــــسية ة ــــ امل لتحقيــــق ساســــية الــــدعائم مــــن عــــد

العالقات مال أس   .ريتمثل

 التنا: التم ة امل تحقيق ـستطيعيمكن ال خدمـة أو سـلعة عـرض خـالل مـن أيـضا فسية
مــــن ــــ التم ــــ إ للوصــــو مــــصادر عــــدة نــــاك و ــــا، م ة ــــ عمــــل أو ا تقليــــد لاملنافــــسو ن

التنظيمية انيات م و الفكر املال أس املالية، د املوا ا م يأ ر   .ر

التنافسية .4 ة امل اتيجيات   : اس

إت ا يمك التم التعليمية املؤسسات تحقق ي نل اتيجيت س ن ات إحدى  : باع

لفــــة -أ الت ــ ــ ــــادة الر اتيجية ــــ :اســـ ع ا بقــــد التعليميــــة املؤســــسات عــــض ـــ تتم رحيــــث
ة قــــــد مــــــن ة ــــــ امل ــــــذه ــــــشأ وت ن، املنافــــــس مــــــن أقــــــل ــــــسعر ا خــــــدما تقــــــديم أو رإنتــــــاج
جـــــــــودة ـــــــــ ع املحافظــــــــة مـــــــــع ا خــــــــدما أو ـــــــــا منتجا ــــــة لفـــ ت تخفــــــــيض ـــــــــ ع املؤســــــــسة

 . املخرجات/املنتجات



دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات 
 ناصر محمد سویري العجمي/ د التعلیمیة بدولة الكویت
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خـدمات: التمايزاستراتیجیة – ب تقـديم أو منتجـات إنتاج ع ا بقد املؤسسة تم ع رو
ـــــا خالل مــــن ــــستطيع أي ن، املنافــــس عــــن بــــھ وتتفـــــرد العمــــالء لــــدى قيمــــة ــــا ل ة ــــ متم

العمالء من عدد أك واستقطاب جذب ع   .العمل

التنافــسية ة ــ للم ــو ي ــ ح فإنــھ الــصدد ــذا ــ للمؤســـسةنو تتــاح أن فالبــد فعاليــة
ـــ ع نقالتفـــو ااملنافـــس اســـتمرا ضـــمان ة ضـــر مـــع ا تقليـــد يـــصعب وأن ر،  Al-Jaradat et(ور

al,(2012, 400 .(  

التنافسية .5 ة امل   : مصادر

ا وم ا خالل من املؤسسة تتفو أن يمكن مصادر عدة   ):      1999،9نجم،(قناك

ــــ  -  أ ع والــــذي ــــار املــــبت ن أوالتحــــس املنــــتج ــــ ع دائمــــا ديــــدة ا ــــار ف بإدخــــال ستمر
ً

التنافس الشركة ة استمرا يضمن مما املقدمة، دمة  .را

تنافــسيةا  - ب ة ــ م ــدمات ا تقــديم ــ أو نتـاج ة إدا ــ ســواء الوقــت ــ عت حيــث رلوقـت
أو املنــتج يع تــص ة دو مــن تخفــيض خــالل مــن ذلــك تحقــق و ة، ــ خ ونــة ــ ة ــ ركب ز
أو املنـتج طلـب وقـت مـن العميـل يقـضيھ الذي نتظار من وتخفيض دمة، ا زتقديم

ا تلبي وقت إ دمة  .ا

املؤسسة  - ج ن العامل فراد لدى اكمة امل ب والتجا ة ا ا يقصد وال  .راملعرفة

ي الثا التكنولوجية: راملحو التعليم   تقنيات

التعليمية .1 التقنيات وم مف
ْ

ِ:  

مــاعــددت فــات التعر ــذه ومــن التعليميــة، التقنيــات ــوم مف تناولــت ــ ال فــات ْالتعر
ِ

 :ي

ــ" ة ـا وم ة ـ بخ املعلــم، ا ـستخدم ـ ال املختلفــة التعليميـة ـزة ج و دوات و راملـواد
ة ــ ا واقـع مــن املعلـم تنقـل بحيــث إليـھ، الوصــو أو ـ علي محتــو لنقــل التعليميـة، لاملواقـف ى

ــ إ فـــياملجـردة أقــصر، قــت و أقــل ــد بج فعــال، علــيم ــ ع ــساعده و املحــسوسة، ة ــ ا وواقــع
أفضل عليم غبة و مشـو رجـو ق ّ

ي،" (ِ ا   ). 2013،12را

ا يقصد محتـو: "كما لنقـل التلميـذ أو املعلـم ا ـستخدم ـ ال واملـواد املعدات ىجميع
ــا ج خا أو الـصف غرفـة داخـل التالميــذ مجموعـة ـ إ س رالـد التعليميــةر العمليـة ن تحـس ـدف ،

ا وحد لفاظ إ ناد س دو ا فاعلي ادة نو يلة،" (ز   ). 2008،459ا

سـواء" ـة، بو ال العمليـة ـ ـا ـستعان أو ـستخدم التــي الوسـائط أو الوسـائل جميـع
ُ

جماعيـــ أم فرديـــة آليــــة، أم ــــة يدو معقـــدة، أم ـــسيطة الوســـائط أو الوســـائل ـــذه انـــت ممـــا". ةأ
واملعـــــــدات ــــــزة ج و الت مــــــن ومتباينــــــة متنوعــــــة مجموعــــــة ــــــشمل التعلــــــيم تقنيــــــات أن ــــــ ْع

ِ
ن عـ ـ خذ مع ديثة، ا ة بو ال بالتقنيات اء وان التقليدية ة السبو من ابتداء ْواملستلزمات

ِ ر
ا وحـــدود ـــا ا وم ا خصائـــص الوســـائل ـــذه مـــن وســـيلة لكــــل أن تقن. عتبــــار ـــل ـــذهف مـــن يـــة

ــــستخدم ــــ ال غــــراض و ـــا ا وم ا خصائــــص ــــ ع التعليمـــــي ـــا وأثر ــــا فعالي تتوقــــف ْالتقنيـــات
ِ
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یة التربیة بالقاھرةكل  

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 
 

77 

املوقـــــــف ـــــــ ـــــــا وتوظيف ا ـــــــشغيل و ا باســـــــتخدام املحيطـــــــة ف والظـــــــر وضـــــــاع وكـــــــذلك ـــــــا، وألجل
يم،(التعلي   ). 2006إبرا

ا يقصد من: ُكما ساليب و ات والنظر والتقنيات ْدوات
املتعـددةِ املعرفـة مجاالت

يل ـس أجـل مـن وفعاليـة بكفـاءة انيكيـة واملي ة شر ال د املوا وتقييم ر وتطو تصميم إ رالرامية
التعلم جوانب جميع من ستفادة

ُّ
)Luppicini, 2005 .(  

ا بأ ا ف عر يمكن ل: "كما شـ أو س الـد لمـات ي معـا وتوضـيح الـتعلم ن لتحـس رأداة
ُّ

أو ــار ــف ع عتمــاد دو القــيم غــرس ــ ع والعمــل ــات تجا وتنميــة ات ــا امل ــ ع ب نالتــد ر ر
لنقــل والرمــو لفــاظ واســتخدام القــراءة ــ ع أساســا عتمــد ال ــ ال املــواد ــل ــ أو زلفــاظ،

ً

عليميـة ات ـ بخ التالميـذ ـد وتز س التـد جودة ادة ا بواسط يمكن مواد و م والف ي واملعا ر ز
ثرباقي وأحمد،" (ة ،   ).2010،16يالببالو

مـن ومتعـددة متنوعـة مجموعـة ـ ع شتمل التعليمية التقنيات أن يالحظ سبق ْومما
ِ

عمليــة جعلــھ ــ إ مجــردة عمليــة ونــھ مــن التعلــيم عمليــة نقــل ــ إ ــدف ــ ال دوات و الوسـائل
وإثــا التلميـذ ــن ذ ـ إ املعلومــات وتوصـيل نقــل يل ـس ــدف أثنــاءمحـسوسة، ــھ با ان وجـذب رة

أطو ة لف التعلم أثر بقاء ع ساعد مما التعلم لعملية
ُّ ُّ

.  

التعليمية .2 التقنيات يف تص
ْ

ِ:  

أجـــل مـــن املحـــاوالت مـــن العديـــد بـــذلت فقـــد التعليميـــة التقنيـــات عـــدد و ة ـــ لك يجـــة ُن ْ
ِ

املناسـب واختيار ا اس د عملية يل س أجل من التقنيات ذه ل يفات تص روضع
ْ
ـلِ قـوم و ـا، م

ي ما يفات التص ذه ر أش ومن ن، مع أساس ع يف   :تص

ـــــا  -أ  تخاط ـــــ ال ـــــواس ا أســـــاس ـــــ ع يف التقنيـــــات: التـــــص فـــــإن يف التـــــص ـــــذا ـــــ ع ْبنـــــاء
ِ

ــ إ ا تقــسيم يمكــن ــ: التعليميــة ع ــا اك وإد ا اســتقبال ــ عتمــد ــ ال ــ و ة بــصر رتقنيــات
ْ
ِ

ســــــمعية وتقنيــــــات فقــــــط، البــــــصر ْحاســــــة
ــــــِ عتمــــــد ــــــ ال التقنيــــــات جميــــــع ــــــ ع ــــــشتمل ْو

ِ
ة البــــصر الــــسمعية والتقنيــــات الــــصوتية، يالت ــــ ال مثــــل الــــسمع حاســــة ــــ ع ا ْاســــتقبال

ِ
معـــا والبـــصر الـــسمع حاســـ ـــ ع ا اســـتقبال ـــ عتمـــد ـــ ال التقنيـــات جميـــع تتـــضمن ــ وال
ً َ ّْ ِ

املتحركة فالم امنھ،(مثل و ،   ). 2011إسماعي

ال  - ب  يف ـــاتــص م املـــستفيدين عـــدد أســـاس ـــ ع التعليميـــة ْتقنيـــات التقنيـــات: ِ الـــبعض ْصـــنف
ِ

أنواع ثالثة إ ا م املستفيدين عدد ع اعتمادا التعليمية
ً

:  

فرديـــة - ْتقنيـــات مــــتعلم: ِ مــــن ـــ أك قبـــل مـــن ا اســـتخدام يمكـــن ال ـــ ال التقنيـــات تلـــك ـــ ِو ِ
ْ

ــا أمثل ومــن نفــسھ، الوقــت ــ ال: واحــد ــاتف ،ال ــ ال التعليمـــي اســـوب ا تعليمـــي،
املركب ر   . املج

جماعيـــــة - ْتقنيـــــات لتعلـــــيم: ِ ا اســــــتخدام يمكــــــن التــــــي التعليميـــــة التقنيـــــات جميـــــع ـــــشمل ْو
ِ

ــا أمثل ومــن واحــد، ــان وم واحــد وقــت ــ ن املتعلمــ مــن التوضـــيحية: مجموعــة ض والعــر
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و الـــصوتية، يالت ــــ ال التعليمــــي، التلفـــــاز املعلقــــة،والعلميـــة، للــــصو ي الـــضو رالعــــرض
والشفافيات ة، املصو   .رالشرائح

ة - ر جما ْتقنيات ـ: ِ ن املتعلمـ مـن ـ كب ـو جم لتعلـيم ـستخدم ـ ال التقنيـات تلك رو ْ
ِ
متفرقة أماكن و واحد   ). 2010سالم،(وقت

ــا  -ج  عل ــصو ا أســاس ــ ع التعليميــة التقنيــات يف لتــص ْ
التعل: ِ التقنيــات يف تــص ْتــم

يميـــةِ
ما ن، قسم إ ا عل صو ا أساس   : لع

زة - جــا ْتقنيـات الوســائل: ِ ــ ن املتخصـص قبــل مـن ا إعــداد سـبق قــد ـ ال التقنيــات ـ ِو ِ
ْ

والثابتة املتحركة فالم و رائط ا مثل ة التجا ات الشر قبل من أو رالتعليمية ِ.  

ا - يـــدو منتجـــة تقنيـــات
ً ْ

يقــــوم: ِ ـــ ال التعليميـــة املـــواد ــــ معــــاو ثنـــان أو املـــتعلم أو املعلـــم
ً

مثل متخصصة، ات ا م تتطلب وال ا يدو ا ربإنتاج
ً

الـشفافة:  والـشرائح والـصو راللوحات
  ).2010سالم،(

ا  -د  عرض قة طر أساس ع التعليمية التقنيات يف ْتص
إ: ِ ذلك وفق بناء   :صنفت

الــــضوئية - ْالتقنيـــات
املــــس: ِ ــــ ع ا عرضــــ قــــة طر ــــ عتمــــد ــــ ال ــــ مثــــلو الــــضوئية، ات : را

اسوب ا رمجيات و والشفافيات فالم و   .الشرائح

الـــضوئية - ـــ غ ْالتقنيـــات
ـــ: ِ ال التعليميـــة ـــاملواد ا مـــضمو إبـــراز ـــ الـــضوء ـــ ع عتمـــد ال

البيانيــــة والرســــوم العــــرض ولوحــــات ات الــــسبو ــــ ع ا عرضــــ وأحمــــد،. (ريمكــــن ، يالبــــبالو
2010.(  

ع  -ه  التعليميـــــة التقنيـــــات يف ْتـــــص
ـــــاِ يؤ ـــــ ال ات ـــــ ا أســـــاس يلـــــة،: (ـــــ ،)2008،100ا

  ).2010سالم،(

ديــل ادجا العــالم عــد رو ُ)Edgar-Dale (ــ ع التعليميــة التقنيــات يف بتــص قــام مــن ر ْأشــ
ِ

الـذي ة، ـ ا ط مخـر عليـھ أطلـق طـا مخر ابتكـر حيـث ن، للمتعلمـ ـا يؤ ـ ال ات ا وأساس و
ً

التقنيــات مــن أقــسام عــشرة ْيتــضمن
ةِ ــ ا أســاس ــ ع مجموعــات ثــالث ــ املــصنفة التعليميــة

و للمتعلم، ا يؤ   :ال

و املحسوسة: املجموعة التقنيات
ْ

ِ  

مــن ة ــ ا ــساب اك مــن املــتعلم تمكــن ــ ال التعليميــة التقنيــات املجموعــة ــذه تتــضمن
ّ
ِ ِ

ْ

ث التقنيات ذه وترتبط ام، وامل شطة لأل الفعلية سة املما ْخالل
ِ ةر ا من أنواع   :الثة

 املباشــرة ات ــ ــو:ا و ئــة، والب املــتعلم ن بــ املباشــر تــصال ــا ف يــتم ــ ال ات ــ ا نــ
مــن ات ــ ا ــذه علــم ــ عت و حواســھ، ــل ب ة ــ ا ش عــ ومتفــاعال، ــشطا و إيجابيــا ــا ُف ً ً ً

الذاكرة بقاء ا وأك التعلم أنواع أفضل
ُّ

.  

 أ املعدلـــة ات ـــ البديلـــةا يناســـب: و بمـــا ـــا ف والتعـــديل املباشـــرة ة ـــ ا بدال اســـ تتـــضمن
ـ ف قيقيـة، ا أو صـلية ة ـ ل واملطابقـة الواقعية جة د ا ف وتختلف التعلي راملوقف
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ة ــ ا ـذه ل ــوء ال يـتم مـا وعــادة قيقيـة، ل مختــصرة بديلـة وإنمـا ــا ذا قيقيـة ا ـست ل
ا معينة ات صعو املباشرةُلتجنب ة ا ع   .لصو

 املمـــسرحة أو املمثلـــة ات ـــ البديلـــة: ا ات ـــ ا عـــن تختلـــف ـــا ولك الواقـــع عـــن بديلـــة ـــ و
ص للواقع ر الظا ل الش من كب بقدر ا احتفاظ   .عدم

الثانية املحسوسة: املجموعة شبھ التقنيات
ْ

ِ 

املــــــــتعلم قبـــــــل مـــــــن واملالحظــــــــة دة املـــــــشا املجموعــــــــة ـــــــذه خمــــــــسةوتتطلـــــــب وتتـــــــضمن ،
و التعليمية، للوسائل ات  :مستو

 العمليــة ض ــو: والعــر فــاملعلم دوات، و لألشــياء املــتعلم قبــل مــن دة املــشا غالبــا تتــضمن
ً

ة السيا قيادة أو السباحة ة ا م مثل املتعلم، مشاركة دو العرض نفيذ ب يقوم رالذي ر   .ن

 العلميـة ال: الـرحالت ات ـ ا ــ ع ـصو ا ـا م ـدف ــالال إل الوصـو يـصعب ـ ال لتعليميـة
ة ـــا مثـــل قيقيـــة، ا يـــاة با اســـية الد املـــادة ـــط ـــا خالل ـــا م يـــتم ، ـــ ا الد الفـــصل رـــ ز ر ر ر

النبو د امل ة ا أحد، جبل ة ا يوان، ا يحديقة ر ز ر   .ز

 واملتـــــاحف ض املختلفـــــة،: راملعـــــا ـــــا بأنواع النمـــــاذج الوســـــائل مـــــن متنوعـــــة مجموعـــــة تـــــضم
والصو رائطروالعينات،   .وا

 املتحركــــــة والناطقــــــة: رالــــــصو املتحركــــــة فــــــالم ــــــا ف بمــــــا التعليميــــــة فــــــالم ــــــ ع ــــــشتمل و
يــــــاة ا مـــــن وحيــــــة حقيقيـــــة ا صــــــو ينقـــــل الــــــذي ـــــو التلفز ــــــ ع ـــــشتمل كمــــــا ّوالـــــصامتة، ً

ر ن
جية ا   .را

 الصوتية يالت وال ذاعة الثابتة،   .رالصو

الثالثة املجردة: املجموعة التقنيات
ْ

ِ  

ةتتط ـ ا واقعيـة جـة د وتقـل اللفظيـة أو ة البصر الرمو استخدام املجموعة ذه رلب ز
وتتضمن لذلك، تبعا ا د تجر زداد و

ً
:  

 ة البصر ـساعد: زالرمو قـة بطر التلميـذ لـدى املعلومـات ـ تو الرسـوم مـن مجموعـة و
والرســــــــوم البيانيــــــــة، الرســـــــوم مثــــــــل يعاب ســـــــ و ــــــــم الف ل ـــــــس ممــــــــا ـــــــھ با ان جــــــــذب ـــــــ ع

رائط وا   .التوضيحية

 اللفظيـة ــ: زالرمـو خ و العاشـر املــستو ـ ي تــأ حيـث ــدا تجر ة ـ ا ات مــستو ـ أك ــ ىعت
ً

مــــن ـــا إل ـــستمع عنـــدما التلميــــذ عنـــد معينـــة معـــان ـــا ل الرمــــو ـــذه و ة، ـــ ا ط مخـــر ّـــ ز و
  .املعلم

أن نــر ســبق مــا خــالل ب" ديــل"ىمــن ــا ط بر التعليميــة التقنيــات صــنف ْقــد
ةِ ــ ا نوعيــة

الواقــع مــن ــا لقر ط املخــر قاعــدة ــ املباشــرة ات ــ ا بتحديــد بــدأ وقــد للمــتعلم، ــا توفر ــ وال
ات ـــــ ا وضـــــع ط املخـــــر قمــــة ـــــ و املمثلـــــة، ــــا تل املعدلـــــة ات بـــــا ــــا أعق قمتـــــھ، ـــــ إ جا ومتــــد ّ ّّ ّ ً

ر
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الرمـــ ط املخـــر قمـــة ايـــة ـــ ـــا تل ة، البـــصر الرمـــو ـــ املتمثلـــة واملجـــردة ـــز أك ـــا و ل اللفظيـــة زو
التقنيـات ـا توفر ـ ال ات ـ ا وجدنا رم ال أسفل إ نا اتج لما أننا ونالحظ دا، تجر ات ْا

ِ
ً

التعليميــــــة التقنيـــــات ــــــا توفر ـــــ ال ات ــــــ ا عكـــــس الواقـــــع، ــــــ إ ـــــا وقر واقعيــــــة ـــــ أك ْالتعليميـــــة
ِ

ً

ط املخر أع ع   .واملوجودة

التع .3 التقنيات توظيف رات التعليمم التكنولوجية   :ليمية

اسـتخدام ة ضـر اء و تقــف رات ـ امل مــن مجموعـة ورتوجـد التكنولوجيــة املـستحدثات ر
ومـن التعليميـة باملنظومـة افـة، ا رات تلــك عناصـر ـ ـ مـا امل بـة،(ي يلــة،) (9-2006،8و ا

2000،377( : 

 ـ ـ تقتـصر التعليميـة العمليـة عـد لـم: التعلـيم فلـسفة غ  مـن واملعلومـات املعرفـة لنقـ ع
واختبار إ املعلم  تطبيـق ظـل ـ التعليمية املؤسسة داخل املعلومات ذه  املتعلم املتعلم،

بـل النظـامي التعلـيم ، ـ م  التعلـيم تقنيـات مـستحدثات اسـتخدام ظـل ـ التعلـيم أصـبح ا
ـ فـراد ميـع ًمتاحـا م اخـتالف ع ا بـل مـستو م، ـة يملـك لماملـتع أصـبح وثقافـا  علـم حر

اتھ وفق شاء وم شاء ما   . النفسية واستعداداتھ اديمية رقد

 ـ س املـصدر ـو املعلـم ـان:املعلـم ردو غ  يقـوم،التعليميـة العمليـة رومحـو للمعرفـة الـرئ
ن ن وضـبط املعلومـات بتلقـ أمـا داخـل املتعلمـ  فقـد التعلـيم تقنيـات اسـتخدام عـد الـصف،

امـھ علـمامل أدوار اختلفـت ـسرا ًمـصمما فأصـبح وم ئـة ًومنظمـا ًوم ـو للب ف  يـصمم التعليميـة،
ختار شطة املواد و كما و ات ي ربدو يقوم أنھ التعليمية، دو ملستو و ن،  راملتعلم

شـادي تـوجي عتـھ أثنـاء رإ م متا حـسب ـداف تحقيـق نحـو لتقـدم و ـشودة، ـر امل  تقر
و ـس تـصال ومـاتاملعل تكنولوجيـا فـإن لليو ـ يمكـن و غ ن ردو أن ن مـن املعلمـ  املـالك

ن للمعرفة ا واملرسل ا أك ردو إ ل س ا ًودعما ًت  . للتعلم ًرواستمرا

 ـ ا يلعـب املـتعلم ـان التقليديـة التعليميـة الـنظم ـ: املـتعلم ردو غ ـ يقتـصر ًسـلبيا ًردو  ع
دة ض مـشا عـد وتلقـي والعـر و  أصـبح التعليميـة التقنيـة ستحدثاتاملـ اسـتخدام املعلومـات،

ك موقـف يقـف ـشط راملـشا ي ال فأصـبح يجـا ا واملتفاعـل، حيـث للعمليـة ًرمحـو  التعليميـة،
ءة واملرئية املسموعة التعليمية املواد مع تفاعلھ أثناء علمھ مسئولية تحمل  ومتعـددة وواملقر

وعليـھ ديثـة الـتعلم مـصادر مـن العديـد مـع يتعامـل أن الوسـائط، ع ا ـ ـ الطالـب و  ع
لية تحمل ي التعلم  والنجاح علمھ ومسؤ   . بالنفس الثقة وتحقيق الذا

 ـ ـداف غ انــب ــذا ولعــل: املـن أ ــر حيــث ــم ــو ا  الفعليــة الوظيفــة فيــھ تظ
مـساعدة التكنولوجية للمستحدثات ن إكـساب أصـبح فقـد،املنـا ـ كأداة ات املتعلمـ ـا  رم

ي الـتعلم وغـرسواملـس الـذا ا املعرفـة حـب تمر، ـا وكيفيـة وتحـصيل  نفجـار عـصر ـ توظيف
ى املعر اسية للمنا العامة داف زأبر من واملعلوما  . رالد

 ات غ س معا اتيجياتھ رالتد ات باتت: واس سية املعا بدال املتعلم لحو رتتمحو رالتد
ً

 
ـا مـن حيـث لحـو تمركز ـات ـذه تقـوم املعلـم، اتيجياتو املعا ـ سـ  املباشـر التفاعـل ع

ي ن يجا  . التعليمية التقنية واملستحدثات املتعلم ب

 ـوم رتطـو ـ التعليميـة للوسـائل ينظـر عـد لـم: التعليميـة الوسـائل مف ـا ع ـة أدوات أ  أو ثانو
س معينـات ن رللتـد ـ املعلـم ـا ـستع ـا،ذلـك ـ رغـب م ـسا ًعنـصرا أصـبحت ولك ًئ  ـ ر
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ا س تيجيةاسـ تـدو التعليميـة للمنظومـة فرعيـة ومنظومـة رالتـد ، ـ رالك ـا ى  ـشطة حول
ن إ تؤدي ال التعليمية و ات ت ات ا ا ة روامل   . املطلو

ي .4 و لك التعلم املستخدمة  :التقنيات

ا يحـــــدد ديثـــــة ا التقنيـــــات مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع ـــــي و لك الـــــتعلم اســـــتخدام يرتكـــــز
ي) 2012 62،63فرحان،(   : كما

 اسب   .ا

 التعليمية مجيات  .ال

 نــــت مكـــــن: ن و العــــالم، مـــــستو ــــ ع تــــصاالت و املعلومـــــات بــــادل ب ـــــسمح ىحيــــث
امج ـــ ال عليـــھ وتخـــز الـــشبكة، ـــ ع موقــع وضـــع ـــق طر عـــن ـــ علي وســـيط ــا نتوظيف
يـــــــــد ال خدماتـــــــــھ ومـــــــــن معينـــــــــة، ضـــــــــوابط حـــــــــسب للطـــــــــالب متاحـــــــــا الـــــــــدخو ـــــــــو و

ٌ
ل ن

وخدمــة التعليميــة، دلــة و البحــث، ـات بمحر البحــث وخدمــة واملحادثــة، ـي، و لك
بالتعليم ا توظيف يمكن وال مة امل دمات ا من ا وغ املات،  .امل

 انـت ا: ن ببعــض ســة املد ــ اســب ا ــزة أج ـط ــ وتتمثــل الداخليــة الــشبكة ــ رو ر
اســـية الد املـــادة ســـال إ مـــن املعلـــم تمكـــن رحيـــث ـــشاطار يـــضع كـــأن الطـــالب ـــزة أج ـــ إ

ٌ

ـ إ أخـر مـرة سـالھ إ وإعـادة تنفيـذه الطـالب افـة مـن طلب و ليا م واجبا أو ىعليميا ر
ٌ ٌ ٌ

ه ا  .زج

 ــي و لك عليميــة: E-Courseراملقــر ومــواد ــشطة أ تــصميمھ ــ ــستخدم مقــر ــو رو
الت املتعــــددة الوســــائط ونــــات بم ــــ غ محتــــو ــــو و اســــوب ا ــــ ع ــــىعتمــــد فاعليــــة

برمجيات ة  .رصو

 ــــــي و لك قــــــة: E-Bookالكتـــــاب بطر فتحــــــھ يــــــتم اســـــب ا ــــــ ع محمــــــل كتـــــاب ــــــو و
الــــشاشة جانـــب ــــ ع الكتـــاب مــــن جـــزء ـــل ــــات ومحتو الـــشاشة ــــ ع ـــر فتظ ـــسطة م

مھ صغر و ه يم ما م  .وأ

 الفيـــــديو ن: Video Conferencingمــــؤتمرات واملتعلمـــــ ن املعلمـــــ التقنيـــــة ـــــذه ط تـــــر
أن محـددة بطرفيـة موجـود مـتعلم ـل ستطيع بحيث ودة ا عالية و تليفز نشبكة

العلمية ومادتھ املختص سمع و  .ىير

 الــصنا القمــر التعلـــيم: Satellite Programبــرامج محتــو يتوحــد التقنيــة ــذه ــ ىو
تــــــوف خـــــالل مـــــن ذلـــــك مكــــــن و املعينـــــة املنطقـــــة أو الـــــبالد أنحــــــاء جميـــــع ـــــ قتـــــھ وطر

التعليميةمحطات القنوات ذه الستقبال ضية  .رأ

 التفاع تقنيـة: Interactive Videoالفيديو ـ والفيـديو اسـب ا دمـج عـن ة عبـا رو
 .واحدة
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 املـــــسموعة الـــــصوتية ـــــاتف: Audio Conferencesاملــــؤتمرات اســـــتخدام ـــــ تتمثـــــل
ن باملتعلم املعلم توصيل ع عمل خطوط عدة يتصل  .عادي

 اضــــيةلالفــــصو ــــشطة: Virtual Classroomف أ يئــــة ــــ ع بــــرامج مجموعــــة ــــ و
جغرافيـة حـواجز م بيـ تفـصل وطـالب معلـم ـا يقـوم التقليـدي الفـصل ـشطة أ شبھ
الطـــــالب يتفاعـــــل حيـــــث مختلفـــــة أوقـــــات ـــــ أو الوقـــــت نفـــــس ـــــ معـــــا عملـــــو م نولكـــــ

قومـــو و نـــت ن ــــ ع ـــوار ا ـــق طر عـــن عــــضا م عـــض مـــع واملعلـــم
ٌ

ســــائل ربطباعـــة ن
ا ر بالشبكة ن املتصل فراد جميع  .ؤستطيع

التعليمية .5 للتقنيات مة الال ات ا وامل املتطلبات
ْ

ِ ز   :ر

ـ ع والتعلـيم الـتعلم عمليـة ـ التعليميـة التقنيات استخدام نجاح عتمد
ُّ ْ

جـة ِ امـتالك رد
ات ـا وامل ف للمعـا راملعلـم مـة ر التعليميـة السـتخدام زالال ْالتقنيـات

نـاك التعامـل وكيفيـة ِ و ـا، مع
توظيـــف عمليــة جعــل أجـــل مــن املعلــم لـــدى ــا توافر الواجــب واملعلومـــات ات ــا امل مــن رمجموعــة

ات ا امل ذه ومن ة، نا عملية س التد التعليمية رالتقنيات ر
ْ
ِ: 

 مــا ميــع ا ــ ع يخفــى ال حيــث يحة، ــ ة بــصو التعليميــة التقنيــة اســتخدام ــ ع تــھ رقد ر
عدم عن تج انبي ا ذا املعلم   .كفاءة

 قــــــة الطر يفــــــضل الــــــذي فـــــاملعلم ومفيــــــدة، فعالــــــة وســــــيلة التنقيـــــة ميــــــة بأ املعلــــــم قناعـــــة
ميــة بأ الذاتيـة فقناعتـھ لـذلك ـاالت، ا أغلـب ـ النجـاح يحالفھ ال س التد رالتقليدية

التالميذ ؤالء فصو إ ا م يدخل ال البوابة الوسائل   .لتلك

 يحمــــــ ميــــــةأن بأ املعلــــــم اقتنــــــاع أن حيــــــث التعليميــــــة، التقنيــــــات نحــــــو إيجابيــــــة ــــــات توج ْل
ِ

إيجابيـــــة ا ـــــا أف يحمـــــل أن يجـــــب ولكـــــن عملـــــھ، أداء ـــــ املعلـــــم لنجـــــاح ـــــاف ـــــ غ التقنيـــــات
ً
ر ٍ

ْ
ِ

زة ج تلك نحو سـلبية غ ات   .وتوج

 ع ة والقـــــد ـــــا وتركيبا ا مــــصاد حيــــث مــــن بالتقنيــــات عديــــدة بجوانــــب رإملامــــھ ر
ْ
ـــــشغيلِ ال لـــــى

سيطة ال ،(والصيانة   ).2007يوساو

ـــ و ــسية، ئ محـــاو عـــة أ ضــمن ات ـــا امل ــذه ن البـــاحث عــض قـــسم روقــد ر اســـتخدام :رر
ـــزة ج واســتخدام ـــب، الو تقنيــات بــرامج واســـتخدام واملتخصــصة، التطبيقيـــة اســب ا ْبــرامج

ِ
ذه ل عرض ي وفيما التقنية، ف باملعا ملام و اترالتعليمية، ا   ): 47-2014،36فلمبان،(رامل

 واملتخصــصة التطبيقيــة اســب ا بــرامج ــ: اســتخدام ات ــا م لديــھ تتــوفر أن يجــب ربحيــث
التقديميـــة، ض والعـــر النـــصوص، ـــة معا بـــرامج ونظـــم واســـتخدام ـــسابية، ا ـــداو لوا

ـر وتحر ـشاء وإ والفـالش والتـصميم والرســم ـشر، وال يـة املكت البيانـات قواعـد ة املواقــعرإدا
التفاعلية س الدر إلنتاج التأليف وأدوات نية الذ رائط وا ونية،   .ولك

 ــــــب الو تقنيــــــات بــــــرامج ْاســــــتخدام
محتـــــــو: ِ ة إدا وأنظمــــــة ــــــي، و لك يــــــد ال ــــــ ىاملتمثلـــــــة ر

ونيـــــة، لك ات ختبــــا وأدوات ، ــــ التعلي اســـــت والبود جتماعيــــة، ّ ات والــــشب رالــــتعلم،
التقيــــــــــ يانات البحــــــــــث،واســــــــــت ــــــــــات ومحر الرقميــــــــــة، واملكتبــــــــــات ونيــــــــــة لك التــــــــــصميم(يم

الرقميــة الــصو باســتخدام ا بــصر ــار ف و البيانــات لتمثيــل ــي رافي ،)Krauss, 2012) (را
الثانيــــة يــــاة املعقــــدة( وا الرقميــــة الطبيعيــــة املنــــاظر يمثــــل عــــاد ــــي ثال ــــ ا اف عــــالم

ّ ُ
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ت مـــــن فـــــراد تمكـــــن ـــــ وال بحيـــــثوالواقعيــــة، ـــــة الرمز الـــــصو أو ـــــصيات ال دو رجـــــسيد ر
ن بـــــ الفجـــــوات لـــــسد ـــــا، نوع مـــــن ـــــدة فر وســـــيلة تقـــــدم ـــــ و خـــــر، مـــــع ما أحـــــد يتفاعـــــل
ئـــات ب ـــ الــتعلم عمليـــات توجيـــھ أجــل مـــن وذلـــك ب، التــد واحتياجـــات التعلـــيم مخرجــات

ُّ
ر

شودة امل داف ضوء و ومختلفة   ). Anstadt, Bradley, & Burnette, 2013(جديدة

 التعليميــة ــزة ج املحمولــة: اســتخدام ــزة ج اســتخدام ات ــا م املعلــم لــدى تتــوفر ربحيــث
الت( ومــــــ ات ومحــــــر ، ــــــ اســــــب ا ــــــزة وأج التابلــــــت، أو الذكيــــــة أو النقالــــــة واتــــــف رال

الرقميــة الـصوتيات، ات ــام وال والفيــديو الذكيـة، ونيــة لك ة والــسبو العـرض، ــزة روأج
ا ــــــــزة وقيــــــــاسوأج الرقميــــــــة ســــــــطوانات عــــــــرض ــــــــزة وأج املــــــــسطحة، والــــــــشاشات لتلفــــــــزة

الطالب   .استجابات

 التقنيــــة ف باملعــــا القانونيـــــة: رملــــام القواعــــد حــــو معلومــــات املعلــــم لـــــدى ــــو ي أن ليجــــب ن
امللكيــــة حقـــو اتفاقيـــة حـــو معلومـــات كــــذلك التعليميـــة، التقنيـــات اســـتخدام قوتـــراخيص ل ْ

ِ
التق الســـتخدام ـــة ْالفكر

سِ التــــد بطـــر ملمــــا ـــو ي أن عليــــھ يجـــب كمــــا التعليميـــة، رنيــــات ق ن
ً

ـ التعلـيم تكنولوجيـا وتوظيـف التعليميـة والتقنيـات التعلـيم بتكنولوجيا املدمجة ديثة ْا
ِ

التعلـــــيم، ــــ التقنيــــة لـــــدمج املناســــبة التعليميــــة ئــــة الب يئـــــة و التعليميــــة، ــــشطة إنتــــاج
اســـب ا اســـتخدام ـــ ع الطالـــب ب املؤســـسةروتـــد ـــة ؤ و والـــتعلم، التعلـــيم ـــ نـــت ن رو

الـــــــــتعلم اتيجيات اســــــــ اســــــــتخدام خــــــــالل مــــــــن ا ــــــــداف وأ املــــــــستقبلية ا ســــــــال و التعليميــــــــة
ُّ

ر
ديثة ا التعليمية   .والتكنولوجيا

التعليم .6 تقنيات وفق ي و لك التعلم املعلم   :ردو

يــــــص بــــــل املعلــــــم دو إلغــــــاء ــــــ ع ال ــــــي و لك الــــــتعلم ــــــورإن ف ميــــــة؛ أ ــــــ أك ه دو ربح
طموحـــات تحقيـــق ـــ ع عمـــل و باقتـــدار التعليميـــة العمليـــة يـــدير عاليـــة كفـــاءة ذو مبـــدع ص ـــ
والناقــــد ــــ البح ع املــــشر ومــــدير القائــــد ــــام م مــــن جــــا مز املعلــــم نــــة م أصــــبحت ولقــــد والتقــــدم،

ٌ

ـي ـ ه دو تمثـل و ن،(رواملوجھ وآخـر وآخـ) (2008،275،276وعبـود هللا ن،خلـف ،2016ور
167،168:(  

 ــ و ثابــت ل ـش املعلومــات تلقـي فيــھ يـتم ــان م مــن الـصف غرفــة ـل تحو ــ ع العمـل
الطـالب حـو وتتمحـو بالديناميكيـة تمتـاز ئـة ب ـ إ الطالـب ـ إ املعلم من واحد لاتجاه ر

نت ن شبكة ع مجموعات ل ش بالعمل الطالب يقوم   .حيث

 تأخــذ ــسية تد ات ــا م رإتبــاع واملتباينــةر املتنوعــة والتوقعــات حتياجــات عتبــار ن عــ
ن   .للمتعلم

 ـــــ التعلي الــــدو ــــ ع ه ـــــ ترك اســــتمرار مــــع التعلــــيم لتكنولوجيـــــا عمليــــا مــــا ف يطــــو رأن ر
ٌ ٌ

لھ   .ال

 التعلي للمحتو وموجھ كمرشد بكفاءة   .ىالعمل
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 وتطـــــو الطـــــالب، تفاعـــــل يع ـــــ و التكنولوجيـــــا، وتوظيـــــف التعلـــــيم، الـــــتعلمتــــصميم ر
للطالب ي   .الذا

 عليميـــــة ب وتجــــا ات ــــ خ ــــ إ الوصــــو مــــن املعلــــم تمكــــن العامليــــة بالــــشبكة رتــــصال ل
أخـــر بطـــر ـــا إل الوصـــو ىيـــصعب ق ن. ل بـــ ط الـــر ـــ ع ا قـــد ـــ نـــت ن قـــوة روتكمـــن

ـــــذه فاســـــتخدام متباينـــــة، معلوماتيـــــة مـــــصادر ن ـــــ و ائلـــــة مـــــسافات ـــــ ع اص ـــــ
من د تز ذاالتكنولوجيا و س، املدا نطاق من عد أ مدى إ ا وتمتد التعليم رفرص

املستقبل سة مد ات م م أ من عد الذي ي و لك التعلم بمس عرف   . رما

الــــــتعلم ئــــــة ب ــــــ ــــــة املطلو ات ــــــا وامل املعلــــــم ــــــصية ســــــمات أن الــــــبعض يــــــر ركمــــــا ى
ــ ــي و ل: لك الــتعلم ـــ إ التقليــدي التعلــيم مـــن يئـــةنتقــال أعــضاء مــن يتطلـــب ــي و ك

واملـــــستمر، املكثـــــف ب للتـــــد اجـــــة ا ـــــادة و مـــــا، ر وتطو م وكفـــــاءا م ا قـــــد تنميـــــة س رالتــــد ر زر
ــذا ـستلزم ـ: و ي فيمــا ا تحديــد يمكـن ــ ال ات ـا امل عــض و ــصية والثقــة: رسـمات الدافعيــة

والتخطـي الوقـت ة إدا ات ـا وم الــنفس وضـبط ام ـ ل و واملثـابرة ربـالنفس والتعامــلر املـستقب ط
م تقـو ـ إ باإلضـافة ن للمتعلمـ الفردية ق الفر حسب العلم والتنوع ونية، لك املصادر ومع

الطالب ن،(أداء وآخر هللا   ).2016،168وخلف

التعليم .7 تقنيات وفق ي و لك التعلم املتعلم   :ردو

الـتعلم علميـة ـ فعـال دو للمـتعلم يـصبح أن املتوقع متلقيـا.رمن ـو ي أن مـن فبـدال
ً

ن ً

مـــصمم اد أ ــ ال يم املفــا ـــ إ وسيــصل املعلومــات، بنفــسھ الطالـــب ــشف سيك للمعلومــة رســلبيا
ً

امـل ال يعاب لالسـ س لـ ـستحثھ قـة طر و إليـھ، ا يوصـل أو ـي و لك ـاج وامل التعليمية ئة الب
ـ ع وإنما فقط، التعليمية املادة املوجود العل العلميـةنللمضمو املعلومـات مـن ادة سـ

قواعــــد نـــت ن و انـــت اإلن ، أخــــر مـــصادر ـــ ع طــــالع خـــالل مـــن أيــــضا، املطلـــوب املجـــال ىـــ
ً

توفرت أينما والبيانات   ).2004،284السلطي،(املعلومات

ي و لك التعلم تية باألدوار يقوم أن للمتعلم مكن   :و

 ت ال بالسرعة ي الذا اتھالتعلم قد   .رناسب

 ن آخر طالب مع ات ا  .تبادل

 ا وحل واجباتھ عة  .متا

 ونيـــة لك املواقـــع مـــن ســـتفادة و اســـة الد مـــواد تخـــدم وأبحـــاث عات مـــشر رتنفيـــذ و
علمية مراجع ه باعتبا  .راملتعددة

 املواقــــع ضــــمن س الـــد بموضــــوع املتعلقـــة املعلومــــات عــــن والبحـــث نــــت ن راســـتخدام
امل قبل من  .علماملحددة

 للمادة املعلم عرض عند والنقاش وار ا  .املشاركة

 ومـــؤتمرات ـــي و لك يـــد وال املحادثــة غـــرف خـــالل مـــن والنقــاش ـــوار ا ـــ املــشاركة
 .الفيديو
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 ا صر و سمعيا املعلومات مع التفاعل
ً ً

. 

ي ما ي و لك التعلم املتعلم أدوار   )2017،311سرحان،: (ومن

 املعلوما اجمع وتفس ا م وتقو   .ت

 املعلومات عن والبحث  .التق

 التعليمية مجيات ال  .استخدام

 متعــــــددة والرســــــومات النــــــصوص باســــــتخدام ا وتقــــــديم ــــــا وتنظيم ض العــــــر يل وــــــ
 .الوسائط

 ــات ومحر املواقــع ومتــصفح معينـة ن عنــاو باســتخدام ونيـة لك املواقــع عــن البحـث
 .البحث

 والتعاو والتفاعل مختلفةالتواصل لدان و مناطق من وطالب الصف، مالء زمع  .ن

 املتعلم ص ال سرعة وحسب املستقل للتعلم برمجيات  .استخدام

الناقـــدة ـــ التفك ات ـــا م ـــ إ يحتـــاجو م فـــإ ـــشطة ـــذه ـــ الطلبـــة مـــاك ا روأثنـــاء ن
التالية   :املتخصصة

 النظ ات ج و املعلومات ن ب للتم ونية لك املواقع املالئمةوتقييم وغ املالئمة   .ر

 املصادر مصداقية لتحديد ونية لك املواقع  .تقييم

املتعلم تية صائص ا توفر ي و لك التعلم تطلب يك،: (و   )2003،61املب

 ي الذا التعلم ة ا   .رم

 ي و لك يد وال نت ن ذلك بما اسوب ا استخدام  .معرفة

 الواجب ات ا امل فرأما ي و لك املتعلم لدى ا   )88 2001حمدان،: (توفر

 نت ن و اسوب ا استخدام ات ا   .رم

 والتعلم اسة للد ي الذا  .رالتحفز

 املستقلة اسة الد ع ة رالقد  .ر

 املختلفة التعلم ليات ومسؤ نات والتعي باملواعيد ام  .ول

 واملوا والتنفيـــذ واملواعيـــد اســــة الد ـــ ي الـــذا ــــرنـــضباط ال للنتـــائج ـــة املعيا رصــــفات
ا تحصيل  .ييجر

 للتعلم القابلة اسية الد داو ا ضع و الوقت ة إدا ع ة رالقد ر لر  .و
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 ي و لك للتعلم املطلوب د ا ذل و العمل ع ة  .رالقد

التعليمية .8 للنظم التنافسية واملزايا املعلومات   تقنية

ــــــ  ميــــــة أ ذات واســــــعة انــــــة م املعلومــــــات تقنيــــــة يجــــــةتحتــــــل ن وذلــــــك املجــــــاالت ــــــل
عة ســـر بخطــى املعلومـــات تقنيــة ت تطـــو حيــث والعوملـــة، قتــصادية و التكنولوجيـــة ات رللتطــو ر
جميـع ـ التقنيـة تلـك اسـتخدمت فقـد والفنيـة، ـة دا ات املستو جميع ا تطبيقا عددت رو

ــــة دا ات والــــدنيا(راملــــستو واملتوســــطة القطاعــــات)العليــــا تلــــك ن بــــ ومــــن اســــتخدام، تــــم ــــ ال
التعلي القطاع ا ا مستو جميع العديـد. التقنية تحقـق ـة بو وال ـة دا املعلومـات رفتقنيـة

التعليميـــة، للمؤســـسات املعلومــات وتقـــديم البيانــات ـــة ومعا جمـــع خــالل مـــن وذلــك املزايـــا مــن
مباشــــــــر ا اســــــــتعمال التعليميــــــــة الـــــــنظم ة إدا ــــــــستطيع الوظــــــــائف ــــــــذه عــــــــن روفـــــــضال

ً
دعــــــــم ــــــــ ة

التنافـــــــــــسية اتيجيات مـــــــــــن. ســــــــــ اتيجية إســـــــــــ ـــــــــــل تنفيـــــــــــذ ـــــــــــ املعلومـــــــــــات تقنيـــــــــــة ـــــــــــساعد إذ
التنافسية املزايا تحقق ال التنافسية اتيجيات   . س

ـــــــ ع التنافـــــــسية املزايـــــــا تحقيـــــــق ـــــــ العليـــــــا ة دا دو ـــــــ إ اســـــــات الد إحـــــــدى ـــــــش رو رر
النظــ ــ ع مــر ــذا ب ــ و املختلفــة ناملؤســسات يبــ حيــث ــ التعلي وإســماعيل،(ُام ــل الطو

تقدمـــھ) 2009 مـــا خـــالل مـــن التنافـــسية ة ـــ امل تحقيـــق ـــ ـــ التعلي النظـــام ـــ العليـــا ة دا ردو ر
واملجتمــــع الطالـــب حاجـــات تحقيــــق ـــ ع ة املقـــد ــــا بأ التنافـــسية ة بـــامل يقــــصد حيـــث رالعمليـــات

الطالـــب ـــا عل ـــصو ا ـــ يتم ـــ ال القيمـــة أو ـــ مكنلاملح املنـــتج،و ذلـــك خـــالل مـــن املجتمـــع أو
ائن الز إعطاء خالل من التنافسية ة امل تحقيق التعلي العمـل–الطالب(للنظام ـل) قسـو

آخر نظام أيھ من أفضل ة ِبصو بھ يرغبو رما   .ن

ومـــسئوليھ ـــ التعلي النظـــام ة إدا أمـــام جديـــدة فرصـــا أوجـــد املعلومـــات تقنيـــة ـــو رفظ ر
تنف ـــ ا قطـــاعالســتخدام ـــ املــستخدمة التقنيـــة ـــ إ ينظــر مـــا وعــادة اتيجية، ســـ طـــط ا يــذ

التقنيـــــــة أن حيـــــــث الـــــــسلع قطـــــــاع ـــــــ املـــــــستخدمة تلـــــــك مـــــــن عقيـــــــدا أقـــــــل ـــــــا أ ـــــــ ع ـــــــدمات ا
ً

ـ ع ـو ت مـا عادة للمنظمات التنافسية ة امل إيجاد ع ة والقاد عمال مجال ناملستخدمة ر
ب ي أن مكن و أنواع التاثالثة و التعليم قطاع ع   ،DANLI,2014)( ذلك

 واستخداماتھ التعليم مخرجات وخصائص صفات بتحديد وتتعلق املنتج  .تقنية

 لتنظـــــيم وذلـــــك والــــتعلم التعلـــــيم عمليــــات ـــــ املعرفــــة باســـــتخدام وتتعلــــق العمليـــــات تقنيــــة
يفية التص والعمليات  .املدخالت

 امل باستخدام وتتعلق ة دا التعليميةرتقنية املؤسسات ة إدا  رعرفة

ثالث ات مستو ع و ي املنظمة داخل التقنية وجود بأن نعلما
ً

سمك،: (  )2002أبو

  الفـرد ا يمتلك ال واملعرفة صية ال ات ا امل نا بالتقنية يقصد حيث الفردي راملستو ى
 .التنظيم

 ســاليب و جــراءات بالتقنيــة يقــصد حيــث الــوظيفي اىاملــستو ــستخدم ــ الوحــدات(ال
قسام ا) و ألعمال ا  .أدا

 مخرجات إ املدخالت ا التنظيم يحو ال قة الطر وتتمثل التنظي لاملستو   .ى
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نقـــل ـــ اتيجية ســـ مـــة امل مـــو مـــن ا ا وقـــد ـــا عاد أ ـــل ب املعلومـــات تقنيـــة عـــد رو ر
يمكـن التـا و ـا ف واملـشاركة ا وتوليـد نظــاماملعرفـة ـ ع تـؤثر املعلومـات تقنيـة أن ـ ع التأكيــد

خـــــالل مــــن وذلــــك العامليــــة التعليميـــــة باألنظمــــة نــــة باملقا ــــت و بال  TURBAN, ET):رالتعلــــيم
AL,1999)  

 ـــ التعلي النظـــام ـــ ـــاليف الت وتقليـــل املخرجـــات ـــادة حيـــث مـــن نتاجيـــة ـــادة ـــ إ زأدت ز
العم ــة معا امج ـــ ل اســـتخدامھ خــالل مـــن وتخطـــيطوذلــك يـــة املكت عمــال وميكنـــة ليـــات

والعمليات ام امل إلنجاز مة الال الزمنية املدة وتقليل ة دا و التعليمية العمليات زومراقبة   .ر

 ـــــ م ـــــس ـــــ ال مجيــــات وال ـــــزة ج اســـــتخدام خـــــالل مــــن الـــــشاملة ـــــودة ا ة إدا ن رتحــــس
التق وإصدار ا وتحليل ا يص وت البيانات جمع عملية ن اتحس ضو مة الال ر زا   .ر

 ات القرا واتخاذ دعم برامج باستخدام ات القرا اتخاذ عملية ن رتحس   .ر

  جمــع عمليــة ل ــس ــ ال مجيــات وال ــزة ج باســتخدام واملعلومــات املعرفــة ة إدا ن رتحــس
اديميــة امج ــ ال ر تطـو ــ ع عمــل كمـا والبيانــات املعلومــات جاع واسـ ن وتخــز ـة ومعا

التنافسيةوالفنية ة امل إيجاد ستخدم   .ال

  املجـاالت ـ املتاحـة ف املعـا اسـتخدام خـالل مـن التنظيميـة ـار بت و بداع عملية ر رتطو
والعمليــــات ــــدمات ا ر تطــــو عمليـــة يل ــــس ــــ الذكيــــة العمليـــات مت أســــ حيــــث املختلفـــة

والتعلم التعليم سائل و وطر ة دا و والتعليمية ق   .ر

  عم يل يــؤديـس ممـا التكنولوجيـة دوات خـالل مـن ــ التعلي النظـام ـ ـ التغي ة إدا رليـة
ا داف أل ا تحقيق ا وفعالي ا كفاء ادة و امعات ا أداء ن تحس   .زإ

  امج ـــ وال املعرفيـــة القواعـــد بنـــاء خـــالل مـــن ديـــدة وا ة ـــ املم ـــدمات ا ر تطـــو ـــ ع العمـــل
ة ب   .ا

  ـــــــــ التنظي ـــــــــل ي ال ر العلميـــــــــةتطـــــــــو قـــــــــسام ن بـــــــــ والفواصـــــــــل ـــــــــدود ا الـــــــــة وإ زللتعلـــــــــيم
نظمـــــة و التعلــــيم نظـــــام ن بــــ والتعـــــاو ــــسيق الت ـــــادة مــــع املختلفـــــة ــــة دا ات نواملــــستو ز ر

عمال تنفيذ خر قتصادية و   .ىجتماعية

  املعلومــــاتعمـــل مــــع تكنولوجيــــا ــــ يتما بمــــا املنظمــــة ــــ ـــة دا ســــاليب ر تطــــو ــــ رع
والقيادة التغي ديثة ا ة دا اتيجيات  .راس

  

  

  

  



دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات 
 ناصر محمد سویري العجمي/ د التعلیمیة بدولة الكویت

 

 

 

 

 

 
 

88 

ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

اسة الد اسة :رمن الد ذه يانات و لطبيعة تھ ملناس الوصفي املن استخدام   .رتم

اســـة الد دولــــة:رمجتمـــع ـــ ـــة الثانو املرحلــــة التعلـــيم ـــ معل جميــــع مـــن اســـة الد مجتمــــع ـــو رت ن
العاصمة محافظة ت و  . ال

اســـة الد مـــن:رعينـــة ـــة الثانو املرحلـــة ـــ ومعلمـــات ـــ معل مـــن مجموعـــة اســـة الد عينـــة رضـــمت
ـا م بلغ ت و ال دولة ناث و و ـع) 368(رالذ تو التـا ـدو ا ـ و و ومعلمـة، زمعلمـا ل

ً

اسة الد ات ملتغ تبعا رالعينة
ً

 . 

العلمي) 1(لجدو ل واملؤ ة ا وسنوات النوع ات متغ حسب اسة الد عينة ع رتو  ز

ـھ قر الـسابقة داو ل طبقا م، خصائص عض حسب العينة أفراد ع تو من بدو لو
ً

ز
ـــ د و كمـــا يحا ـــ تمثـــيال املجتمـــع تمثـــل ـــ وال الديموغرافيـــة، ـــصائص ا مالمـــح مـــن ـــس رال

ً ً

ال ة ا و رإحصائيات تز و ال دولة   . بية

اسة الد   :رأداة

اســـــــة الد بموضـــــــوع املتـــــــصلة الـــــــسابقة اســــــات والد بـــــــو ال دب ـــــــ ع طـــــــالع رعــــــد ر ي
املزايــا تحقيـق ــ املعلومـات تقنيــات دو ـ ع للتعــرف اسـة الد أداة بإعــداد الباحـث قــام اليـة را ر

ع ــ و ـت، و ال دولــة ـ يـة و ال التعليميــة باملؤسـسات مــنالتنافـسية ونـت ت بانة اســ عـن ة ربـا
ع) 60( عت و زبندا،

ً
ي) 4( النحو ع انت ،   :رمحاو

و -1 لاملحــــو التعليميــــة: ر للمؤســــسات التنافــــسية املزايــــا تحقيــــق ــــ املعلومــــات تقنيــــات ردو
من و ت و باملعلم يتعلق فيما ية و   .بندا) 15(نال

ي -2 الثــــا ا: راملحـــو تحقيـــق ــــ املعلومــــات تقنيــــات التعليميــــةردو للمؤســــسات التنافــــسية ملزايــــا
من و ت و بالطالب، يتعلق فيما ية و   ..بندا) 15(نال

الثالـــث -3 التعليميـــة: راملحـــو للمؤســـسات التنافـــسية املزايـــا تحقيـــق ـــ املعلومـــات تقنيـــات ردو
من و ت و اسية، الد باملنا يتعلق فيما ية و نال  ..بندا) 15(ر

 النوع
 الفئة املتغ

 إناث رذكو
 املجموع

من  41 28 13 سنوات5أقل

 64 47 17 سنوات 10 – 6

 110 85 25 سنة 15 – 11

 95 64 31 سنة 20 – 16

ة ا  سنوات

فأك 21  58 37 21 سنة

و  299 215 84 يتر
العلمي ل  املؤ

و تر  69 46 23  يغ
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ـــع -4 الرا امل: راملحــو التنافـــسيةليــات املزايـــا تحقيــق ـــ املعلومـــات تقنيــات دو ـــز لتعز حـــة رق
من و ت و اسية، الد باملنا يتعلق فيما ية و ال التعليمية نللمؤسسات  .بندا) 15(ر

مقيــــاس باســــتخدام العينــــة أفــــراد اســــتجابات ــــست ق الوقــــد جات،ليكــــرت الــــد ــــي رثال
البند تحقق جة لد تدرج أع أعطى ختيارثال) مرتفعة(رحيث و جات، د ن) متوسـطة(رث جتـ رد

ختيــار أمــا جــات، أعطيــت) منخفــضة(رد ــ ال جات الــد انــت بالتــا واحــدة، جــة د أعطــي رفقــد ر
ــ ات بنــد،) 3،2،1(رلالختيــا ــل ــ ع لإلجابــة ي ــسا ا املتوســط اســتخراج وتــم ــب، ت ال ــ ع

أف عدد ع بالقسمة البند ذا ع ن املعلم جات د العينةربحساب    .راد

اسة الد أداة   :رصدق
مــــن ســــتة ــــ ع وليــــة ا بــــصو بانة ســــ عــــرض تــــم بانة، ســــ صــــدق مــــن رللتحقــــق
ن املحكمـ مـن وطلب بانة س بنود حو م نظر ة وج إلبداء بية ال لية ب ن املختص ن لاملحكم

للمجــال بنـد ــل مالئمـة ومــدى البنـود وضــوح مـدى حــو ـم ا وآ م مالحظــا لإبـداء وضــعتر الـذي
القيـام. فيھ وتـم احـات ق و املالحظـات بتلـك خذ تم ونقـلبتعـديلوقد البنـود عـض صـياغة

أو ـا مالءم لعـدم بانة سـ مـن البنـود عـض حـذف تـم كمـا آخـر، ـ إ مجـال من البنود من عدد
إ ائية ال ا صو داة لتصل أخر بصيغة ا ا رتكرا ى   .بندا) 60(ر

ال أداة اسةثبات   :رد
حــــــــساب تــــــــم داة ثبــــــــات مــــــــن ألفــــــــامعامـــــــلللتأكـــــــد نبــــــــاخ كر ملعادلــــــــة وفقــــــــا والثبــــــــات

ً

Cronbach (Alpha) مـن ـم و التعليميـة العاصـمة منطقـة ـ ـ معل مـن اسـتطالعية عينـة ـ ع
م عــدد ــان و اســة الد عينــة ــ) 30(رخــارج الثبــات معــامالت نتــائج جــاءت حيــث الثبــات ــساب

دو   ).2(لا
ل) 2(لجدو ك داة و اسة الد ملحاو نباخ كر ألفا ثبات معامل رقيم ر   و

عدد راملحو 
 العناصر

الثبات   معامل
نباخ ( كر  )وألفا

التنافــــــــــــــــسية 1 املزايـــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــق ـــــــــــــــ املعلومــــــــــــــــات تقنيـــــــــــــــات ردو
باملعلم يتعلق فيما ية و ال التعليمية  للمؤسسات

15 0.661 

ال 2 املزايـــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــق ـــــــــــــــ املعلومــــــــــــــــات تقنيـــــــــــــــات تنافــــــــــــــــسيةردو
بالطالب يتعلق فيما ية و ال التعليمية  للمؤسسات

15 0.828 

التنافــــــــــــــــسية 3 املزايـــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــق ـــــــــــــــ املعلومــــــــــــــــات تقنيـــــــــــــــات ردو
اسية الد باملنا يتعلق فيما ية و ال التعليمية  رللمؤسسات

15 0.807 

تحقيــــــق 4 ــــــ املعلومــــــات تقنيــــــات دو ــــــز لتعز حــــــة املق رليــــــات
التنافــسية يتعلـــقاملزايــا فيمــا يــة و ال التعليميـــة للمؤســسات

اسية الد  رباملنا
15 0.965 

اسة للد العام  0.848 60 رالثبات
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قم دو ا من ت رو بلـغ) 2(ل حيـث مرتفـع اسـة الد ملحـاو العـام الثبات معامل رأن ر
ن0.858)( بـــ مـــا املحـــاو ثبــات اوح ـــ ي فيمـــا ســـتو يان، ســـت فقـــرات رإلجمــا ـــي0.661ن أد كحـــد

ن ـــ الثبـــات،0.965و مــــن جـــة بد يتمتـــع يان ســــت أن ـــ ع يـــدل ــــذا و ، ـــ أع ــــ ركحـــد ف التـــا و
ـ و التحليـل، لعملية ا إخضاع دف البيانات تجميع ا عل عتمد و للتطبيق، وقابلة ة صا

ا ــداف أ تحقيــق ثــم ومـن اســة، الد ــساؤالت ــ ع عناصــر.رجابـة مــن عنــصر أي بعاد اســ وعـدم
ا اسةمتغ الد  .رت

داة   : تطبيق

للعـــــــــام -1 بيـــــــــة ال ة ا و بإحــــــــصائية باالســـــــــتعانة وذلـــــــــك اســــــــة، الد مجتمـــــــــع تحديـــــــــد رتــــــــم زر
ا   .2021/ 2020رالد

مـــــــن -2 مجموعـــــــة ـــــــ ع ا عرضـــــــ خـــــــالل مـــــــن وذلـــــــك ، ر الظـــــــا داة صـــــــدق اختبـــــــار يتـــــــم
ن  .املحكم

ا -3 عـدد بلــغ اسـتطالعية عينــة ـ ع ـا تطبيق خــالل مـن داة ثبــات اختبـار معلــم30تـم
فيمــا ا بعاد اســ تــم وقــد التعليميــة، العاصــمة بمنطقــة ــة الثانو املرحلــة معلمــات مــن
ألفــــا معامــــل باســــتخدام وذلــــك داة ثبــــات مـــن التأكــــد وتــــم اســــة، الد عينــــة مــــن رعـــد

نباخ  .وكر

ا -4 عـدد بلـغ ـ وال اسـة الد عينة ع اسة الد رطبقت ـ) 368(ر معل مـن ومعلمـة معلمـا
ً

ة الثانو ت،املرحلة و ال  دولة

برنـامج -5 باســتخدام إحـصائيا ــا معا وتمـت بانات، ســ فرغـت
ً

ِ
ّ ُ

Statistical Pakage 
For Social Science) SPSS (ي حصا  .   للتحليل

حصائية     : ساليب

البيانــــــات، ــــــة ملعا املناســــــبة حــــــصائية ســــــاليب مــــــن مجموعــــــة الباحــــــث اســــــتخدم
برنامج نبـاخ) spss(باستخدام كر ألفـا معامـل حساب تم حيث ي حصا  -Cronbachوللتحليل

Alphaــــــا بنود ن بـــــ الــــــداخ ـــــساق مــــــدى يـــــان و داة، ثبــــــات جـــــة د ــــــ ع للوقـــــوف وذلـــــك . ر،
اســــــتخدام تــــــم نحرافــــــاتوكــــــذلك و ي ــــــسا ا واملتوســــــط ــــــة املئو ــــــسب وال ات التكــــــرا رحــــــساب

ع ولإلجابــة العينــة، خــصائص لوصــف ــة ســئلةراملعيا ي. ــ ــسا ا املتوســط حــساب تــم وقــد
أنــــــھ فوجــــــد ــــــل، ك داة ــــــ ع العينــــــة أفــــــراد إلجابــــــات نحــــــراف) 2.6269(العــــــام حــــــساب وتــــــم

أنھ فوجد أيضا م إلجابا املتوسـط.) 0.19974(.ياملعيار ات مستو يف تص تم فقد عليھ ناء و
ي اآل ي سا  :ا

ي الثال ليكرت مقياس   :توضيح

ا أن املوافقـةبما جـة د ات يـا ا عـن ـ ع الذي رملتغ منخفـضة(ر متوسـطة، ) مرتفعـة،
ثـــم ، ـــ ترتي يWeightsمقيــاس ـــسا ا املتوســـط ذلـــك عـــد نحــسب ان و عـــن ـــ املتوســـط(زع

نـــــھ) املـــــر و أي ـــــل عطـــــى زو ذلـــــك) Weights(ر عـــــد يـــــتم و ـــــدو با ـــــ املو ـــــب ت ال وفـــــق ل،
املر(حساب ا) املتوسط صبح التاو دو ا حسب ع للتو   :ز
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املر   املتوسط

 منخفضة 1.66إ 1من

 متوسطة 2.33إ 1.67من

 مرتفعة 3.00إ 2.34من

ا وتفس ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

نـصھولإلجابة الـذي ـ الرئ الـسؤال املزايـا: ع تحقيـق ـ املعلومـات تقنيـات ردو
التع باملؤســسات ــةالتنافــسية الثانو املرحلــة ومعلمــات معلمــي نظــر ــة وج مــن يــة الكو ليميــة

ت؟ الكو   دولة

اي) 3(لجدو ع ومر الرتب ومتوسطات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
بانة لالس مسة ا   رللمحاو

املحو راملحو  العدد راسم
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب ت  ال

 لو
املزايـــــــــا تحقيـــــــــق ـــــــــ املعلومـــــــــات تقنيـــــــــات ردو
يــــــة و ال التعليميــــــة للمؤســــــسات التنافـــــسية

باملعلم يتعلق  فيما
15 2.9391 0.12456 1 

ي  الثا
املزايـــــــــا تحقيـــــــــق ـــــــــ املعلومـــــــــات تقنيـــــــــات ردو
يــــــة و ال التعليميــــــة للمؤســــــسات التنافـــــسية

بالطالب يتعلق  فيما
15 2.3743 0.45380 4 

 الثالث
املزايـــــــــا تحقيـــــــــق ـــــــــ املعلومـــــــــات تقنيـــــــــات ردو
يــــــة و ال التعليميــــــة للمؤســــــسات التنافـــــسية

اسية الد باملنا يتعلق  رفيما
15 2.6929 0. 33782 2 

ع  الرا

تقنيـــــــــــــــــات دو ـــــــــــــــــز لتعز حـــــــــــــــــة املق رليـــــــــــــــــات
التنافــــــــــــسية املزايـــــــــــا تحقيـــــــــــق ـــــــــــ املعلومـــــــــــات
يتعلـــق فيمـــا يـــة و ال التعليميـــة للمؤســـسات

اسية الد  رباملنا

15 2.4533 0.56319 3 

لإلجما ملستو العام   0.20626 2.6149 60 ياملتوسط
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قـــم جــــدو ـــ الرتــــب متوســـطات مــــن ريتـــ إحـــصائيا) 3(ل دالــــة ق فـــر وجــــود
ً

= ۲ــــا(و
عنــــد،128.90 امل) 0.001 دال تــــدرج حيــــث املزايــــامــــن تحقيــــق ــــ املعلومــــات تقنيــــات دو رحــــاو ر

ب ـــالتنافــسية ــة الثانو املرحلــة ومعلمــات ــ معل نظــر ـــة وج مــن يــة و ال التعليميــة املؤســسات
ت؟ و ال ليادولة تنا با ترت مرتبة ـ. زو املعلومـات تقنيـات دو أن عامة بصفة املعلمو ر رو ن ى

باملعلم يتعلق فيما ية و ال التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا يتحقيق ـيأ و املرتبة
بمتوســــــط اســــــتخداما ــــــ ك حيــــــث محــــــو)2.93(مــــــن الثانيــــــة املرتبــــــة ــــــ ــــــا بع ي تقنيــــــاتر، ردو

باملنـــــا يتعلـــــق فيمــــا يـــــة و ال التعليميــــة للمؤســـــسات التنافــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومــــات
اســية محــو)2.69(بمتوســطرالد الثالثــة املرتبــة ــ ــا ل و تقنيــات ر، دو ــز لتعز حــة املق رليــات

باملنـــــا يتعلـــــق فيمــــا يـــــة و ال التعليميــــة للمؤســـــسات التنافــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومــــات
اســـــية محـــــو) 2.45(بمتوســـــطرالد ي ـــــأ التنافـــــسيةرو املزايـــــا تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيـــــات ردو

بالطالب يتعلق فيما ية و ال التعليمية بمتوسطللمؤسسات عة الرا   ). 2.37(املرتبة

ــ ــ نــــــصھلإلجابــ ــــذي الـــ و ــــ ـــ الفر ــــسؤال الــ ــ ــ ـــ ع ــ: لة ــ ـــ ــــات املعلومـــ ــــة تقنيــ دو ــــا رمـــ
من باملعلم يتعلق فيما ية الكو التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا تحقيق

اء؟ ا نظر ة   وج

نحرافــــــــات و ــــــــسابية، ا واملتوســــــــطات ــــــــة، املئو ــــــــسب وال ات، التكــــــــرا حــــــــساب رتــــــــم
ــ ع العينــة أفــراد إلجابــات ــة وراملعيا املحــو لبنــود املزايــا"ر تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــات ردو

بــاملعلم يتعلــق فيمـا يــة و ال التعليميــة للمؤســسات ــ"التنافـسية مو ــو كمــا النتـائج انــت ف ،
دو  :ي) 4(لا

نحرافات) 4(لجدو و سابية ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات ة رالتكرا إلجاباتراملعيا
ا يأفراد سا ا ا متوسط حسب ليا تنا مرتبة و املحو بنود حو زلعينة ل   رل

ور األول دراجة الموافقة أفراد العینة دور : المح
تقنیات المعلومات في 
ا  ق المزای تحقی
التنافسیة للمؤسسات 
ة  ة الكویتی التعلیمی

 فیما یتعلق بالمعلم

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 عامال

ة -1 0 2 366 التكرار درب تقنی    ت
م  ات المعل المعلوم
صادره  ع م ى تنوی عل

 %0 %0.5 %99.5 %النسبة  .العلمیة
 مرتفعة 1 0740. 2.99

ة -2 11 10 347 التكرار سھم تقنی  ت
ادة  ي زی المعلومات ف
ي  زون العلم المخ

 .للمعلم
 %3.0 %2.7 %94.3 %نسبة ال

 مرتفعة 11 3740. 2.91

ة -3 8 12 348 التكرار ن تقنی  تمك
المعلومات المعلم من 
الیبھ  ع أس تنوی
تراتیجیاتھ  واس

 .التدریسیة
 %2.2 %3.3 %94.6 %النسبة 

 مرتفعة 10 3380. 2.92

ة - 4 یح تقنی تت
م  ات للمعل  مرتفعة 3 1640. 2.98 2 2 364 التكرارالمعلوم
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ور األول دراجة الموافقة أفراد العینة دور : المح
تقنیات المعلومات في 
ا  ق المزای تحقی
التنافسیة للمؤسسات 
ة  ة الكویتی التعلیمی

 فیما یتعلق بالمعلم

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 عامال

دد  ر ع ول ألكب الوص
 %50. %50. %98.9 %النسبة  .ممكن من المتعلمین

ة  -5 4 6 358 التكرار ن تقنی تمك
المعلومات المعلم من 
ن  ده م ا یری صال م إی
ارات  ات ومھ معلوم

 %1.1  %1.6 %97.3 %النسبة  .للطالب في أي وقت
 مرتفعة 7 2420. 2.96

ة -6 10 30 328 التكرار ساعد تقنی  ت
م  ات المعل المعلوم
ده  على إیصال ما یری
ات  ن معلوم م
ومھارات للطالب في 

 .أي مكان
 %2.7 %8.2 %89.1 %النسبة 

 مرتفعة 15 4150. 2.86

ة -7 2 4 362 التكرار ل تقنی  تجع
م  ات المعل المعلوم
ا  ًقادرا على إیصال م
ات  ن معلوم ده م یری
الب  ارات للط ومھ

 .بأسرع وقت
 %0.5 %1.1 %98.4 %النسبة 

 مرتفعة 4 1800. 2.98

ة  -8 14 16 338 التكرار ن تقنی تمك
المعلومات المعلم من 
ن  ده م ا یری صال م إی
ارات  ات ومھ معلوم

 %3.8 %4.3 %91.8 %النسبة  .للطالب بأقل كلفة
 مرتفعة 13 4260. 2.88

 16 13 339 التكرار
ة  -9 وفر تقنی ت

م  ات للمعل المعلوم
دائل  ن الب ر م الكثی
ھ  ة بمھام المتعلق
ار  ة لیخت التعلیمی

ھ أف ي تعامل ضلھا ف
 مع طالبھ

 %4.3 %3.5 %92.1 %النسبة 

 مرتفعة 14 4410. 2.88

 0 4 364 التكرار
ة  -10 سھم تقنی ت

المعلومات في امتالك 
ارات  م المھ المعل
ل  ة للتواص المتطلب
ارج  ي خ المجتمع

 أسوار المدرسة
 %0 %1.1 %98.9 %النسبة 

 مرتفعة 2 1040. 2.99

ة  -11 3 2 363 التكرار ن تقنی تمك
المعلومات المعلم من 
ي  ھ المھن ویر أدائ تط

 باستمرار
 %0.8 %50. %98.6 %النسبة 

 مرتفعة 5 1940. 2.98
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ور األول دراجة الموافقة أفراد العینة دور : المح
تقنیات المعلومات في 
ا  ق المزای تحقی
التنافسیة للمؤسسات 
ة  ة الكویتی التعلیمی

 فیما یتعلق بالمعلم

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 عامال

تخدام  -12 6 10 352 التكرار ؤدي اس ی
ى  ات إل تقنیة المعلوم
م  تالك المعل ام
ر  ارات التفكی مھ

 اإلبداعي
 %1.6 %2.7 %95.7 %النسبة 

 مرتفعة 9 2980. 2.94

ة  -13 12 22 334 التكرار یح تقنی تت
م  ات للمعل المعلوم
ف  ة المواق نمذج
صورة  ة ب التعلیمی

 مناسبة وواقعیة
 %3.3 %6.0 %90.8 %النسبة 

 مرتفعة 12 4180. 2.88

ة  -14 1 8 359 التكرار ساعد تقنی ت
م  ات المعل المعلوم
على استخدام أسالیب 

 تقویم متنوعة
 %0.3 %2.2 %97.6 %النسبة 

 مرتفعة 6 1790. 2.97

ة  -15 4 9 355 التكرار ي تقنی تنم
ا  ات الرض المعلوم
ع  وظیفي وداف ال

 %1.1 %2.4 %96.5 %النسبة  اإلنجاز لدى المعلم
 مرتفعة 8 2570. 2.95

 2.9391 المتوسط المرجح للمحور األول

املحــــــــو أســــــــئلة ــــــــ ع جابــــــــات يجــــــــة ن انــــــــت املتوســـــــــطاتروقــــــــد حــــــــساب عــــــــد لو
قـــم الـــسابق ـــدو ا اســتقراء و املعيـــار نحـــراف و ـــة املئو ـــسبة وال ات روالتكــرا لر مـــا) 4(ي يتـــ

  :  ي

قـم ـدو ا ـ دة الـوا النتائج رش املحـو) 4(لر بنـود ـ ع العينـة أفـراد إجابـات أن ـ رإ
تقنية"لو دو التنافسيةاملعلوماترما املزايا فيمـاتحقيق يـة و ال التعليميـة للمؤسسات

اء؟ ا نظر ة وج من باملعلم قيمتـھقد"يتعلق إجمـا ي حسا بمتوسط والـذي) 2.93(جاءت
املوافقــة جــة د ــي الثال ليكــرت مقيــاس تقــديرات ان ــ م ــ ــو“ مرتفعــة“ريمثــل يو حــسا متوســط

املتو ات ملــستو الباحــث اعتمــده الــذي يف للتــص تبعــا عاليــة، جتـھ عــادلرد ــو و ي، ــسا ا ســط
ــس ن ــ(%). زو إ ـــش ــ ال العينـــة أفــراد إجابــات جـــاءت قـــموقــد الفقــرة تـــنص) 1(رأن ــ وال

ــ العلميـــة" ع ه مـــصاد ــع تنو ـــ ع املعلـــم املعلومــات تقنيـــة ب رتـــد ن." ر بـــ و ـــب ت ال ـــ لجــاءت
قيمتھ بلغت متوسط بأع عشر خمسة معيا)   2.99(الفقرات انحراف قيمتھو   .) 0740(ير

لتكـشف"  العينـة أفـراد إجابـات جـاءت وقد ي الثال ليكرت ملقياس التقدير ان يامل
البنــد إليـــھ أشــار مـــا وفــق ات) 10(عــن ـــا امل املعلــم امـــتالك ــ املعلومــات تقنيـــة م ــس حيـــث رمــن

حــــسا بمتوســـــط الثانيــــة املرتبـــــة ــــ ســــة املد أســـــوار خــــارج ـــــ املجتم للتواصــــل هراملتطلبــــة قـــــد ري
البنـد)2.99( ـ ع العينـة أفراد إجابات وجاءت الوصـو) 4(، للمعلـم املعلومـات تقنيـة ـيح ت ـو لو

ن املتعلم من ممكن عدد ي." ألك حسا بمتوسط الثالثة ي) 2.98(املرتبة حسا متوسط و و
ي ـسا ا املتوسـط ات مـستو يف لتـص اعتمـاده تـم الـذي للمعيـار تبعا عالية جتھ ـ.  رد املرتبـةو



 

 جامعة األزھر
یة التربیة بالقاھرةكل  

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 
 

95 

عــــشر امـــسة ة(ا ــــ البنــــد) خ ــــ ع العينــــة أفــــراد إجابــــات ن) 6(جــــاءت املعلمــــ اء آ ن تبــــ ــــ “رال
ـان م أي ـ للطالب ات ا وم معلومات من ده ير ما إيصال ع املعلم املعلومات تقنية . رساعد

ه"  قـــد ي حـــسا يف) 2.86(ربمتوســـط للتــــص تبعـــا أيـــضا عاليــــة جـــة د ذي ي حـــسا متوســـط ــــو رو
ي ــسا ا املتوســط ات ملــستو الباحــث اعتمــده تقنيــة. الــذي دو ــ معل أن عمومــا النتــائج ن روتبــ

مـــن بــاملعلم يتعلــق فيمـــا يــة و ال التعليميــة للمؤســـسات التنافــسية املزايــا تحقيـــق ــ املعلومــات
اء؟ ـــ ا نظـــر ـــة ووج للمحـــو املـــر املتوســـط جـــاء املحـــو ـــذا ل ائيـــة ال يجـــة لوالن ر ) 4.54(ر

ي الثال ليكرت مقياس تقديرات ان م يمثل املوافقة(والذي جة   . “مرتفعة“) رد

التنافــــــــسية املزايــــــــا تحقيــــــــق ــــــــ املعلومــــــــات تقنيــــــــات دو بــــــــأن القــــــــو يمكــــــــن التــــــــا رو ل
أن ضــوء ـ ذلــك تفـس مكــن و مرتفعـة، جــة بد جـاء بــاملعلم يتعلـق فيمــا التعليميـة رباملؤسـسات

لك التعلــــــيم عملــــــھتقنيــــــات ــــــسر ت ــــــ ال والوســــــائل ســــــاليب مــــــن بالعديــــــد املعلــــــم تمــــــد ــــــي و
والتم الكفاءة من قدر بأع التعليمية دافھ أ تحقيق ساعده   .و

ـــي و لك التعلـــيم تقنيـــات تطبيـــق أن هكمـــا دو يـــصبح بـــل املعلـــم دو إلغـــاء ـــ ع رال ر
الت العمليــــة يــــدير عاليـــة كفــــاءة ذو مبــــدع ص ــــ ــــو ف ميــــة؛ أ ـــ ــــأك ع عمــــل و باقتــــدار عليميــــة

ع املـــشر ومـــدير القائـــد ـــام م مـــن جـــا مز املعلـــم نـــة م أصـــبحت ولقـــد التقـــدم، طموحـــات وتحقيـــق
ٌ

ـــي ـــ ه دو تمثـــل و واملوجـــھ والناقـــد ـــ ن،(رالبح وآخـــر هللا) (2008،275،276وعبـــود خلـــف
ن، فيــــــھ):2016،167،168ووآخــــــر يــــــتم ــــــان م مــــــن الــــــصف غرفــــــة ــــــل تحو ــــــ ع تلقـــــــيالعمــــــل

بالديناميكيـــــة تمتــــاز ئــــة ب ــــ إ الطالــــب ــــ إ املعلــــم مـــــن واحــــد اتجــــاه ــــ و ثابــــت ل ــــش املعلومــــات
نـــت، ن شـــبكة ـــ ع مجموعـــات ل شـــ ـــ بالعمـــل الطـــالب يقـــوم حيـــث الطـــالب حـــو لوتتمحـــو ر
ن، للمتعلمـ واملتباينـة املتنوعة والتوقعات حتياجات عتبار ن ع تأخذ سية تد ات ا م رإتباع ر
لـھ، ـ ال ـ التعلي الـدو ـ ع ه ـ ترك اسـتمرار مـع التعلـيم لتكنولوجيـا عمليـا ما ف يطو رأن ر

ٌ ٌ

التكنولوجيــــا، وتوظيــــف التعلــــيم، تــــصميم ، ــــ التعلي للمحتــــو وموجــــھ كمرشــــد بكفــــاءة ىالعمــــل
املعلـم تمكـن العامليـة بالشبكة تصال للطالب، ي الذا التعلم ر وتطو الطالب، تفاعل يع و

أخرمن بطر ا إل الوصو يصعب عليمية ب وتجا ات خ إ ىالوصو ق ل نت. رل ن قوة وتكمن
متباينـــــة، معلوماتيـــــة مـــــصادر ن ـــــ و ائلـــــة مـــــسافات ـــــ ع اص ـــــ ن بـــــ ط الـــــر ـــــ ع ا قـــــد رـــــ
نطـــــاق مـــــن عـــــد أ مـــــدى ـــــ إ ـــــا وتمتـــــد التعلـــــيم فـــــرص مـــــن ـــــد تز التكنولوجيـــــا ـــــذه فاســـــتخدام

عرف ما ذا و س، املستقبلراملدا سة مد ات م م أ من عد الذي ي و لك التعلم   . ربمس

تقنيــــات تطبيــــق فاعليــــة ــــت أثب ــــ ال اســــات الد مــــن العديــــد مــــع يجــــة الن ــــذه روتتفــــق
التعلـيم ـ التعليمية املنصات انات إم رت أظ ال ية جن اسات الد ومن التعليم، رتكنولوجيا

سايزلو من ل اسة ن)Saez Lopez, 2014(رد وآخر سيال با اسة ود   ).Batsila, et.al, 2014(ر،

ــــــ ا مــــــن ــــــل اســــــة د الــــــشأن ـــــذا تمــــــت ا ــــــ ال يــــــة العر اســــــات الد رومـــــن ،)2016(ر
يعــــان والرشــــود)2017(والر ــــ)2014(، والعن ــــة)2017(ي، وق ــــ)2015(، واملط ــــ) 2015(ي، وال

ونية لك التعليمية املنصات فعالية ا نتائج رت التعليميةأظ   . العملية
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ــــــصھ نـــ ــــذي ــ الـــ ي ــــا ــ الثـــ ــ ــ ــ ـــ الفر ــــسؤال ــ الـــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــة ــ ــــات: ولإلجابـــ ــ ــ تقنيـ دو ــــا ــ رمـــ
ــا فيمـــ يـــــة الكو التعليميـــــة للمؤســـــسات التنافـــــسية ــا املزايـــ تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات

ة؟ الثانو املرحلة ومعلمات معلمي نظر ة وج من بالطالب   يتعلق

ات، التكــــــــرا حــــــــساب ــــــــسبرلــــــــتم واملتوســــــــطاوال ــــــــة، نحرافــــــــاتاملئو و ــــــــسابية، ا ت
ي الثــا املحــو بنــود ــ ع العينــة أفــراد إلجابــات ــة راملعيا املزايــا "ر تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــات ردو

بالطالب يتعلق فيما ية و ال التعليمية للمؤسسات ـ"التنافسية مو ـو كمـا النتائج انت ف ،
دو    :ي) 5(لا

املئو)5(لجدو سب وال ات نحرافاترالتكرا و سابية ا واملتوسطات ة ة إلجاباتراملعيا
بنود حو العينة ي "لأفراد الثا ي" راملحو سا ا ا متوسط حسب ليا تنا   زمرتبة

 أفراد العینةدراجة الموافقة 
اني ور الث : المح

ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  ة الكویتی التعلیمی
ق  ا یتعل فیم

 بالطالب

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ة    -1 8 9 351 التكرار یح تقنی  تت
تعلم  ات للم المعلوم
ترجاع  ة اس إمكانی
ي أي  ات ف المعلوم

 وقت
 %2.2 %2.4 %95.4 %النسبة 

 مرتفعة 1 0.327 2.93

ة  -2 19 26 323 التكرار وفر تقنی  ت
ر المعلو ات الكثی م

 مرتفعة 3 4980. 2.83 %5.2 %7.1 %87.8 %النسبة  من الوقت للمتعلم

 114 51 203 التكرار
ة -3 ن تقنی   تمك

تعلم  ات الم المعلوم
ى  من الحصول عل
ن  در م ر ق أكب
ات  المعلوم
ارات  والمھ

 المتطلبة
 %31.0 %13.9 %55.2 %النسبة 

 متوسطة 10 8970. 2.24

ة - 4 6 22 340 التكرار یح تقنی  تت
تعلم  ات للم المعلوم
المشاركة اإلیجابیة 
ة  ي عملی والفعالة ف

 .التعلم 
 %1.6 %6.0 %92.4 %النسبة 

 مرتفعة 2 3420. 2.91

 114 21 233 التكرار
ة  -5 وفر تقنی  ت

تعلم  ات للم المعلوم
صول  رص الح ف
ات  ى المعلوم عل
ارات  والمھ
ي أي  ة ف المتطلب

 وقت یناسبھ
 %31.0  %5.7 %63.3 %النسبة 

 متوسطة 6 9170. 2.32

 74 22 272 التكرار
ة  سر تقنی ُتی
تعلم  ات للم المعلوم
صول  رص الح ف
ات  ى المعلوم  %20.1 %6.0 %73.9 %النسبة عل

 مرتفعة 4 0.808 2.54
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 أفراد العینةدراجة الموافقة 
اني ور الث : المح

ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  ة الكویتی التعلیمی
ق  ا یتعل فیم

 بالطالب

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ارات  والمھ
ي أي  ة ف المتطلب

 مكان

 116 43 209 التكرار
ة   -7 ئ تقنی تھی

تعلم  ات للم المعلوم
رص  و ف النم

ب  العلمي بما یتناس
ھ  ع قدرات م

  واستعداداتھ
 %31.5 %11.7 %56.8 %النسبة 

 متوسطة 9 9060. 2.25

ة   -8 106 14 248 التكرار ي تقنی تراع
المعلومات الفروق 
ین  ة ب الفردی

 المتعلمین
 %28.8 %3.8 %67.4 %النسبة 

 مرتفعة 7 9030. 2.39

 128 28 212 التكرار
وفر -9 ة   ت تقنی

المعلومات معارف 
ن  ارات م ومھ
ة  صادر موثق م
 %34.8 %7.6 %57.6 %النسبة  ومعتمدة للمتعلمین

 متوسطة 12 9350. 2.23

 155 18 195 التكرار
ة  -10 یح تقنی  تت

تعلم  ات للم المعلوم
شامل  و ال النم
دانیا  ا ووج ًمعرفی ً

 %42.1 %4.9 %53.0 %بة النس ًومھاریا
 متوسطة 14 9700. 2.11

ة  -11 134 48 186 التكرار   تساعد تقنی
تعلم  ات الم المعلوم
ساب  ى اكت عل
ة  المھارات المتطلب

 لسوق العمل
 متوسطة 12 9230. 2.14 %36.4 %13.0 %50.5 %النسبة 

ة  -12 181 19 168 التكرار سب تقنی  تك
تعلم  ات الم المعلوم
تعلم  ارات ال مھ

 الذاتي
 متوسطة 15 9750. 1.96 %49.2 %5.2 %45.7 %النسبة 

ة  -13 98 20 250 التكرار وفر تقنی  ت
ات  المعلوم
ي  وعیة ف الموض

 تقییم الطالب
 مرتفعة 5 8820. 2.41 %26.6 %5.4 %67.9 %النسبة 

ة -14 124 31 213 رارالتك ي تقنی   تعط
ة  ات التغذی المعلوم
صورة  ة ب الراجع
الب  ة للط فوری
ستواھم  ق م وف

 العلمي

 متوسطة 11 9270. 2.24 %33.7 %8.4 %57.9 %النسبة 
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 أفراد العینةدراجة الموافقة 
اني ور الث : المح

ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  ة الكویتی التعلیمی
ق  ا یتعل فیم

 بالطالب

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ة  -15 141 46 181 التكرار د تقنی  تزی
ن  ات م المعلوم
و  دافعیة المتعلم نح

 %38.3 %12.5 %49.2 %النسبة  العملیة التعلیمیة
 متوسطة 131 9300. 2.11

 2.374 المتوسط المرجح للمحور  الثاني

النت قـمش ـدو ا ـ دة الـوا رائج املحـو) 5(لر بنـود ـ ع العينـة أفـراد إجابـات أن ـ رإ
ي يـــة"الثـــا و ال التعليميـــة للمؤســـسات التنافـــسية املزايـــا تحقيـــق ـــ املعلومـــات تقنيـــات دو رمـــا

ــــة الثانو املرحلــــة ومعلمــــات ــــ معل نظــــر ــــة وج مــــن بالطالــــب يتعلــــق بمتوســــط" فيمــــا جــــاءت قــــد
قيمتـــــھ إجمـــــا ي ان) 2.374 (حـــــسا ـــــ م ـــــ تقـــــديرات ان ـــــ م ـــــ يمثـــــل والـــــذي عاليـــــة جـــــة د ـــــ رو

املوافقـــة جـــة د ـــي الثال ليكـــرت مقيـــاس عاليـــة“ مرتفعـــة“رتقـــديرات جتـــھ د ي حـــسا متوســـط ـــو رو
البنـد ـ ع العينـة أفـراد إجابـات جـاءت ـ) 1(وقد ع تـنص ـ للمـتعلم“وال املعلومـات تقنيـة ـيح ت

ــ املعلومــات جاع اســ انيــة وقــتإم قيمتــھ." أي بمتوســط و ــب ت ال يقابــل) 2.93(لــ الــذي
موافقة جة ي“مرتفعة“رد الثال ليكرت ملقياس التقدير ان قم.  يامل البند ـسأل) 4(رأما والـذي

الـتعلم" عن عمليـة ـ والفعالـة يجابيـة املشاركة للمتعلم املعلومات تقنية يح ـ" ت جـاء فقـد
بم الثانيــــة قيمتــــھاملرتبــــة ي حــــسا البنــــد)2.91(توســــط ــــ ع العينــــة أفــــراد إجابــــات وجــــاءت ،)2 (

عـن ــسأل للمــتعلم"  الـذي الوقـت مــن ـ الكث املعلومــات تقنيـة بمتوســط ـ" تــوفر الثالثـة املرتبــة
ي الباحــث)2.83(حـسا اعتمـده الـذي للمعيــار تبعـا عاليـة ـا ج د حــسابية متوسـطات ـا وجميع ر،

املتوســـ ات مـــستو يف يلتـــص ـــسا ا قـــم. ط البنـــد ـــ) 12(رأمـــا ع يـــنص تقنيـــة"والـــذي تكـــسب
ي الــذا الــتعلم ات ــا م املــتعلم قيمتــھ"راملعلومــات ي حــسا بمتوســط ة ــ خ املرتبــة ــ جــاء فقــد

املتوســـــط) 1.96( ات ملـــــستو الباحــــث اعتمـــــده الــــذي يف للتـــــص تبعـــــا متوســــطة جـــــة د ذات ــــ رو
ي سا   . ا

دو بــــــــأن القــــــــو يمكــــــــن التــــــــا التنافــــــــسيةلو املزايــــــــا تحقيــــــــق ــــــــ املعلومــــــــات تقنيــــــــات ر
أن ضـوء ـ ذلك تفس مكن و مرتفعة، جة بد جاء بالطالب يتعلق فيما التعليمية رباملؤسسات

التعليمية العملية وفاعلية إيجابية أك املتعلم تجعل ي و لك التعليم   .تقنيات

ا يجعـــــل ـــــي و لك التعلــــيم تقنيـــــات تطبيـــــق أن علميـــــةكمــــا ـــــ فعـــــال دو لــــھ رملـــــتعلم
املعلومــــــات،. الـــــتعلم بنفـــــسھ الطالـــــب ـــــشف سيك للمعلومـــــة ســـــلبيا متلقيـــــا ـــــو ي أن مـــــن فبـــــدال

ً ً
ن ً

إليــــھ، ا يوصــــل أو ــــي و لك ــــاج وامل التعليميــــة ئــــة الب مــــصمم اد أ ــــ ال يم املفــــا ــــ إ روسيــــصل
ـ املوجـود ـ العل للمضمو امل ال يعاب لالس س ل ستحثھ قة طر فقـط،نو التعليميـة املـادة

ـــ ع طـــالع خـــالل مـــن أيـــضا، املطلـــوب املجـــال ـــ العلميـــة املعلومـــات مـــن ادة ســـ ـــ ع وإنمـــا
ً

تـوفرت أينمــا والبيانـات املعلومـات قواعــد نـت ن و انــت اإلن ، أخـر ،2004الــسلطي،(ىمـصادر
284.(  
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ـي و لك التعلـيم تقنيـات تطبيـق خالل من املتعلم أن دواركما مـن بالعديـد يقـوم
ـــ ي مـــا ـــا م طـــالب: يجابيـــة مـــع ات ـــ ا تبـــادل اتـــھ، قد ناســـب ت ـــ ال بالـــسرعة ي الـــذا رالـــتعلم

مــن سـتفادة و اســة الد مـواد تخــدم وأبحـاث عات مـشر تنفيــذ ـا، وحل واجباتــھ عـة متا ن، رآخـر و
اســتخدام علميـة، مراجــع ه باعتبـا املتعــددة ونيـة لك املعلومــاتراملواقـع عـن والبحــث نـت ن

والنقـــاش ــوار ا ــ املــشاركة املعلــم، قبــل مـــن املحــددة املواقــع ضــمن س الــد بموضــوع راملتعلقــة
يــــــد وال املحادثــــــة غـــــرف خــــــالل مــــــن والنقـــــاش ــــــوار ا ـــــ املــــــشاركة للمــــــادة، املعلـــــم عــــــرض عنـــــد

ا صر و سمعيا املعلومات مع التفاعل الفيديو، ومؤتمرات ي و لك
ً ً

. 

نـــــــصھو ــــذي الـــ ــــث ــ الثالـ ــ ــ ـــ الفر ــــسؤال الـــ ــ ــ ـــ ع ــــة ــــات: لإلجابـــ ــ تقنيـ دو ــــا رمـــ
فيمــــا يــــة الكو التعليميــــة للمؤســــسات التنافــــسية ــا املزايــ تحقيــــق ــــ املعلومـــات

اسية؟ الد باملنا   ريتعلق

ـة املعيا نحرافـات و سابية، ا واملتوسطات ة، املئو سب وال ات، التكرا حساب رتم ر
ب ـــــــ ع العينــــــة أفـــــــراد الإلجابــــــات املحـــــــو املزايـــــــا  "ثالـــــــثرنــــــود تحقيـــــــق ــــــ املعلومـــــــات تقنيــــــات ردو

اسـية الد باملنـا يتعلـق فيمـا يـة و ال التعليميـة للمؤسـسات كمـا"رالتنافـسية النتـائج انـت ف ،
دو ا مو   :ي) 6(لو

نحرافات)6(لجدو و سابية ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات ة رالتكرا اتإلجابراملعيا
بنود حو العينة الثالث"لأفراد ي"  راملحو سا ا ا متوسط حسب ليا تنا   زمرتبة

ث دراجة الموافقة أفراد العینة ور الثال : المح
ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  التعلیمیة الكویتی
ق  ا یتعل فیم
اھج  بالمن

 الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب معیاريال

 العام

ة -1 118 39 211 التكرار ؤدي تقنی   ت
ى  ات إل المعلوم
داد  ة إع خفض كلف

 %32.1 %10.6 %57.3 %النسبة  المناھج الدراسیة
 متوسطة 15 9120. 2.25

ة   -2 108 23 237 التكرار سھم تقنی ت
ي  ات ف المعلوم
ت  صار الوق اخت
داد  ب إلع المتطل

 الدراسیةالمناھج 
 %29.3 %6.3 %64.4 %النسبة 

 مرتفعة 13 9040. 2.35

ى -3 40 33 295 التكرار ب عل   یترت
ة  تخدام تقنی اس
المعلومات خروج 
یة  اھج الدراس المن
ورة  ضل ص ي أف ف

 %10.9 %9.0 %80.2 %النسبة 
 مرتفعة 11 6570. 2.69
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ث دراجة الموافقة أفراد العینة ور الثال : المح
ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  التعلیمیة الكویتی
ق  ا یتعل فیم
اھج  بالمن

 الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب معیاريال

 العام

 من حیث الشكل

ى - 4 16 18 334 التكرار ب عل  یترت
ة اس تخدام تقنی

المعلومات خروج 
یة  اھج الدراس المن
ورة  ضل ص ي أف ف
ث  ن حی م

 .المضمون
 %4.3 %4.9 %90.8 %النسبة 

 مرتفعة 2 4530. 2.86

ة -5 113 38 217 التكرار یح تقنی   تت
رص  ات ف المعلوم
ویر  دیل والتط التع
اھج  ستمر للمن الم

 %30.7 %10.3 %59.0 %النسبة  الدراسیة
 متوسطة 14 9050. 2.28

رض    -6 36 9 323 التكرار تم ع ی
یة  اھج الدراس المن
ة  تخدام تقنی باس
ات  المعلوم

 بالتشویق والمتعة
 %9.8 %2.4 %87.8 %النسبة 

 مرتفعة 8 6070. 2.78

ساعد   -7 19 10 339 تكرارال ی
ة  تخدام تقنی اس
ي  ات ف المعلوم
یة  اھج الدراس المن
ر  ذب أكب ى ج عل

 عدد من الطالب
 %5.2 %2.7 %92.1 %النسبة 

 مرتفعة 1 4660. 2.87

ات   -8 18 21 329 التكرار وفر تقنی ت
ا  ات طرق ًالمعلوم
ة  ا متنوع ًوأنماط
اھج  رض المن لع

 . الدراسیة
 %4.9 %5.7 %89.4 %النسبة 

 مرتفعة 3 4790. 2.85

رض -9 46 23 299 التكرار ون ع   یك
یة  اھج الدراس المن
ة  تخدام تقنی باس

ر ا ات أكث لمعلوم
ًتنظیما من الطرق 

 التقلیدیة
 %12.5 %6.3 %81.3 %النسبة 

 مرتفعة 12 6830. 2.69

رض 10 19 18 331 التكرار سم ع  یت
یة  اھج الدراس المن
ة  تخدام تقنی باس
ات  المعلوم

 %5.2 %4.9 %89.9 %النسبة 
 مرتفعة 4 4830. 2.85
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ث دراجة الموافقة أفراد العینة ور الثال : المح
ات  دور تقنی
ي  ات ف المعلوم
ا  ق المزای تحقی
سیة  التناف
سات  للمؤس
ة  التعلیمیة الكویتی
ق  ا یتعل فیم
اھج  بالمن

 الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب معیاريال

 العام

 بالمرونة

 32 20 316 التكرار
ب-11    یتغل

اھج  رض المن ع
الدراسیة باستخدام 
ات  ة المعلوم تقنی
ض  ى بع عل
اھج  صعوبات المن
ة  المعروض
ة  الطرق التقلیدی ب

 كالجمود والرتابة

 %8.7 %5.4 %85.9 %النسبة 
 مرتفعة 9 5925. 2.77

 25 13 330 التكرار
دعیم -12 تم ت   ی

یة  اھج الدراس المن
ة  تخدام تقنی باس
ات  المعلوم
صور  اذج وال بالنم
والمواقف الواقعیة 
زة  ود می لوج
 الصوت والصورة

 %6.8 %3.5 %89.7 %النسبة 
 مرتفعة 5 5280. 2.83

ھولة -13 26 14 328 التكرار   س
اء  دارك أخط ت
یة  اھج الدراس المن
ة  تخدام تقنی باس
ة  ات ودق المعلوم

 تصویبھا
 %7.1 %3.8 %89.1 %النسبة 

 مرتفعة 6 5380. 2.82

ة -14 49 9 310 التكرار   تراعي تقنی
المعلومات التكامل 
ین  رابط ب والت
اھج  زاء المن أج

 الدراسیة
 %13.3 %2.4 %84.2 %النسبة 

 مرتفعة 10 6880. 2.71

وفر -15 28 21 319 التكرار   ت
اھج  المن
ة  المعروض
ة  تخدام تقنی باس
ر  ات الكثی المعلوم
د  ت وجھ ن وق م

 المعلم والمتعلم
 %7.6 %5.7 %86.7 %النسبة 

 مرتفعة 7 5640. 2.79

 2.692 الثالثالمتوسط المرجح للمحور 
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قـم ـدو ا ـ دة الـوا النتائج رش املحـو) 6(لر بنـود ـ ع العينـة أفـراد إجابـات أن ـ رإ
يــة "الثالــث و ال التعليميــة للمؤســسات التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــات دو رمــا

اسيةفي الد باملنا يتعلق قيمتـھقد"رما إجمـا ي حسا بمتوسط يمثـل) 2.692(جاءت والـذي
ـو و املوافقــة جــة د ــي الثال ليكـرت مقيــاس تقــديرات ان ــ م مرتفعــة،رـ جتــھ د ي حــسا رمتوســط

ـس ن و عـادل ـو و ي، سا ا املتوسط ات ملستو الباحث اعتمده الذي يف للتص (%). زتبعا
إجا جــاءت التنافـــسيةوقــد املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــات دو ـــش ــ ال العينــة أفــراد ربــات

ـ إ اسـية الد باملنـا يتعلـق فيمـا يـة و ال التعليميـة البنـدرللمؤسـسات ـ )1(أن ع تـنص ـ وال
اسـية-" الد املنـا إعـداد لفـة خفـض ـ إ املعلومات تقنية بمتوسـط" رتؤدي و ـب ت ال لـ

املوافقــة) 2.93(بقيمــةقيمتـھ جـة د يقابــل ليكــرت" مرتفعــة"رالـذي ملقيــاس التقـدير ان ــ امل يـ
ي قم. الثال البند ة) 4(رأما ا م عن سأل ج "روالذي خـر املعلومـات تقنيـة اسـتخدام ـ ع تب وي

املــضمو حيـــث مـــن ة صــو أفـــضل ــ اســـية الد ناملنــا ر بمتوســـط" .ر الثانيـــة املرتبــة ـــ جــاء فقـــد
ي البنـــد)2.86(قيمتـــھحـــسا ـــ ع العينـــة أفـــراد إجابـــات وجـــاءت عـــن) 8(، ـــسأل تـــوفر- " الـــذي

اســية الد املنــا لعــرض متنوعــة وأنماطــا طرقــا املعلومــات رتقنيــات
ً ً

بمتوســط ــ"  الثالثــة املرتبــة
ي قـم)2.85(حـسا البنــد أمـا ـ) 15(ر، ع يــنص لفــة "والـذي خفـض ــ إ املعلومـات تقنيـة تــؤدي

اســيةإعـداد الد قيمتـھ"راملنـا ي حـسا بمتوســط ة ـ خ املرتبـة ــ جـاء ذات) 2.25(فقـد ــ و
ي سا ا املتوسط ات ملستو الباحث اعتمده الذي يف للتص تبعا متوسطة جة   . رد

التنافــــــــسية املزايــــــــا تحقيــــــــق ــــــــ املعلومــــــــات تقنيــــــــات دو بــــــــأن القــــــــو يمكــــــــن التــــــــا رو ل
با يتعلق فيما التعليمية ـباملؤسسات ذلـك تفـس مكن و مرتفعة، جة بد جاء اسية الد رملنا ر

ا غذي و اسية الد املنا وتحديث ر تطو م س ونية لك التعليم تقنيات تطبيق أن رضوء
للتعلم م دافعي من د وتز ن املتعلم باه ان تجذب ال   .باملؤثرات

ـ غ ضـوء ـ يجـة الن ـذه تفـس يمكـن ــداف كمـا انـب ـذا ولعـل: املـن أ  ـو ا
ـر حيـث ـم مـساعدة التكنولوجيـة للمـستحدثات الفعليـة الوظيفـة فيـھ تظ ،املنـا ـ كـأداة
ن إكـساب أصـبح فقـد ات املتعلمـ ـا ي الـتعلم رم وغـرس الـذا ا املعرفـة حـب واملـستمر،  وتحـصيل

ا وكيفية ى املعر نفجار عصر  توظيف اسية للمنا العامة داف زأبر من واملعلوما  . رالد

ـ لتغ ـات باإلضـافة س معا اتيجياتھ رالتـد ـات باتـت: واسـ ـسية املعا  رتتمحـو رالتد
بـدال املـتعلم لحـو

ً
ـا مـن  حيـث لحـو تمركز ـات ـذه تقـوم املعلـم، اتيجيات املعا سـ ـ و  ع

ي املباشـر التفاعـل ن يجـا وتطـو التقنيـة واملـستحدثات املـتعلم بـ ـومم رالتعليميـة،  الوسـائل ف
ـ التعليمية للوسائل ينظر عد لم: التعليمية ـا ع ـة أدوات أ س معينـات أو ثانو ن رللتـد  ـا ـستع

ـ املعلـم ـا،ذلـك ـ رغـب م ـسا ًعنـصرا أصـبحت ولك ًئ اتيجية ـ ر س اسـ  فرعيـة ومنظومـة رالتـد
تـدو التعليميـة للمنظومـة ، ـ رالك ـا ى ـ التعليميـة ـشطة حول ـ تـؤدي ال ن إ ـو ات ت ـ  ا

ات ا ة روامل   .املطلو

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
یة التربیة بالقاھرةكل  

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 
 

103 

نصھ الذي ع الرا الفر السؤال ع ـز: ولإلجابة لتعز حة املق ليات
ــــة ــ التعليميــ ــــسات ــ للمؤســ ــــسية ــ التنافــ ــا ــ ــ املزايــ ــــق ــ تحقيــ ــــ ــ ــ ــــــات املعلومــ ــــات ــ تقنيــ ردو

اسية الد باملنا يتعلق فيما ية   ؟رالكو

واملت ـــة املئو ـــسب وال ات التكـــرا حـــساب ـــةرتـــم املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا روســـطات
بنـود حـو العينة أفراد ـع"لإلجابات الرا حـةليـات" راملحـو املعلومـاتاملق تقنيـات دو ـز رلتعز

اســـــية الد باملنـــــا يتعلـــــق فيمـــــا يـــــة و ال التعليميـــــة للمؤســـــسات التنافـــــسية املزايـــــا تحقيـــــق رـــــ
دو ا مو و كما ي) 7(لوجاءت   :اآل

أفراد)7(لجدو إلجابات نحرافات و سابية ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات رالتكرا
ع الرا املحو بنود حو رالعينة ي" " ل سا ا ا متوسط حسب ليا تنا   زمرتبة

ع دراجة الموافقة أفراد العینة ات : المحور الراب اآللی
ز دور  ة لتعزی المقترح
ي  ات ف ات المعلوم تقنی
تحقیق المزایا التنافسیة 
ة  سات التعلیمی للمؤس

ق الكویت ا یتعل ة فیم ی
 بالمناھج الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ادات -1 46 142 180 التكرار م القی     دع
تراتیجیات  ة الس التعلیمی
ى  ة عل یم القائم التعل

 %12.5 %38.6 %48.9 %النسبة  .تقنیات المعلومات 
 مرتفعة 15 6950. 2.36

اعتماد خطة رسمیة   -2 30 106 232 التكرار
ددة  ل مح ق مراح وف
ات ف تقنی یم توظی  لتعم

ة  ي العملی ات ف المعلوم
 التعلیمیة

 %8.2 %28.8 %63.0 %النسبة 
 مرتفعة 3 6420. 2.55

ل -3 26 92 250 التكرار دریب وتأھی   ت
وادر  ن الك د م العدی

ي  ة ف ال التعلیمی مج
 %7.1 %25.0 %67.9 %النسبة  .تقنیات المعلومات 

 مرتفعة 2 6170. 2.61

اخ - 4 37 122 209 التكرار وفیر المن  ت
ف  ب لتوظی المتطل
ي  ات ف ات المعلوم تقنی

 %10.1 %33.2 %56.8 %النسبة  العملیة التعلیمیة
 مرتفعة 10 6720. 2.47

التحتیة   تطویر البنیة -5 34 97 237 التكرار
بالمؤسسات التعلیمیة بما 
ف  ن توظی ن م یمك

 %9.2  %26.4 %64.4 %النسبة  .تقنیات المعلومات 
 مرتفعة 4 6580. 2.55

ز -6 23 163 182 التكرار دیم التحفی   تق
وي  ادي والمعن الم
ف  ب لتوظی المتطل
ات  ات المعلوم  %6.3 %44.3 %49.5 %النسبة تقنی

 مرتفعة 12 6090. 2.43
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ع دراجة الموافقة أفراد العینة ات : المحور الراب اآللی
ز دور  ة لتعزی المقترح
ي  ات ف ات المعلوم تقنی
تحقیق المزایا التنافسیة 
ة  سات التعلیمی للمؤس

ق الكویت ا یتعل ة فیم ی
 بالمناھج الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ة  ر المنظوم لعناص
 .التعلیمیة 

تطویر برامج إعداد   -7 35 138 195 التكرار
ا  ین بم ل المعلم وتأھی
تالك  ن ام نھم م یمك
ات  مھارات توظیف تقنی
ة  ي العملی ات ف المعلوم

 .التعلیمیة 
 %9.5 %37.5 %53.0 %النسبة 

 مرتفعة 14 6610. 2.43

شكالت   -8 28 153 187 التكرار د الم تحدی
ق المت ي تطبی ررة ف ك

ات  ات المعلوم تقنی
ة  سات التعلیمی بالمؤس

 %7.6 %41.6 %50.8 %النسبة  والعمل على حلھا
 مرتفعة 13 6310. 2.43

ى -9 37 122 209 التكرار اح عل   االنفت
ي  ورة ف رات المتط الخب
ات  ف تقنی ال توظی مج
تعلم  ي ال ات ف المعلوم

 واالستفادة منھا
 %10.1 %33.2 %56.8 %النسبة 

 مرتفعة 9 0.671 2.47

وعي -10 27 153 188 التكرار شر ال   ن
ة  ي بأھمی المجتمع
ات  ف تقنی توظی

 %7.3 %41.6 %51.1 %النسبة  المعلومات في التعلیم
 مرتفعة 10 6280. 2.44

صیص إدارة -11 0 109 259 التكرار   تخ
ف  ستقلة خاصة بتوظی م
ي  ات ف ة المعلوم تقنی

ل منط یم بك ة التعل ق
 تعلیمیة

 %0 %29.6 %70.4 %النسبة 
 مرتفعة 1 4570. 2.70

ستمر -12 0 176 192 التكرار دیث الم   التح
ات  ات المعلوم لتقنی
سات  ستخدمة بالمؤس الم

 %0 %47.8 %52.2 %النسبة  التعلیمیة
 مرتفعة 6 5000. 2.52

ضل -13 7 159 202 التكرار صیص أف   تخ
ة  ولي مھم اءات لت الكف

ات تو ف تقنی ظی
ي  ات ف المعلوم

 المؤسسات التعلیمیة
 %1.9 %43.2 %54.9 %النسبة 

 مرتفعة 5 5370. 2.53

ة -14 10 159 199 التكرار   المراجع
ع  المستمرة والتقویم لواق
یم  ات التعل ف تقنی توظی

 بالمؤسسات التعلیمیة
 %2.7 %43.2 %54.1 %النسبة 

 مرتفعة 7 5520. 2.51

بكات -15 وفیر ش   ت
ین  ة ب ل مركزی تواص

 مرتفعة 8 5910. 2.50 18 147 203 التكرار
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ع دراجة الموافقة أفراد العینة ات : المحور الراب اآللی
ز دور  ة لتعزی المقترح
ي  ات ف ات المعلوم تقنی
تحقیق المزایا التنافسیة 
ة  سات التعلیمی للمؤس

ق الكویت ا یتعل ة فیم ی
 بالمناھج الدراسیة

 مقیاس
 منخفض متوسطة مرتفعة

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
االتجاه  الترتیب المعیاري

 العام

ع اإلدارات  جمی
ة  سات التعلیمی والمؤس
ا  رات فیم ادل الخب لتب
ات  ف تقنی ق بتوظی یتعل

 التعلیم

 %4.9 %39.9 %55.2 %النسبة 

 2.501 المتوسط المرجح للمحور الرابع

ــــ دة الــــوا النتــــائج ــــدورــــش املحــــو) 7(لا بنــــود ــــ ع العينــــة أفــــراد إجابــــات أن ــــ رإ
ــعال للمؤســسات " را التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ املعلومــات تقنيــات دو ــز لتعز حــة املق رليــات

اســية الد باملنـا يتعلــق فيمـا يــة و ال قيمتــھ"رالتعليميـة إجمــا ي حـسا بمتوســط جـاءت قــد ،
ا،)2.501( م يمثل املوافقـةوالذي جـة د ي الثال ليكرت مقياس تقديرات تبعـا“مرتفعـة“رن ،

ي ـسا ا املتوسـط ات ملستو الباحث اعتمده الذي يف العينـة. للتص أفـراد إجابـات جـاءت وقـد
البند إ) 11(ع ش التعلـيم"ل ـ املعلومـات تقنيـة بتوظيـف خاصـة مستقلة ة إدا رتخصيص

عليميـــة منطقـــة ــل ـــ" ب جـــاء هحيــث قـــد ي حــسا بمتوســـط ـــ و يقابـــل)2.70(راملرتبــة الـــذي
املوافقـة جـة ي" مرتفعــة" رد الثـا ليكــرت ملقيـاس التقــدير ان ـ امل ــزيـ لتعز الثانيـة ليــة أمـا ،

البنـــد ــ ع العينـــة إجابــات إليــھ ت أشـــا فقــد ه تـــأث جــة د حيــث مـــن املعلومــات تقنيــات ردو ر ) 3(ر
ال" مـن العديــد يـل وتأ ب املعلومـاترتـد تقنيــات مجـال ـ التعليميــة املرتبــة" ـوادر ـ جــاء حيـث

ه قد ي حسا بمتوسط إجابـات)2.61(رالثانية وجـاءت ، عاليـة ـا ج د حـسابية متوسطات و ر،
البنـــد ـــ ع العينـــة العينـــة) 2(أفـــراد أفـــراد نظـــر ـــة وج مـــن ـــا تأث جـــة د حيـــث مـــن ثالـــث رلتمثـــل

ســمية خطـة اعتمــاد أن ـ ــرواملتمثـل املعلومـات تقنيــات توظيـف لتعمــيم محـددة مراحــل وفـق
التعليمية ي" العملية حسا بمتوسط الثالثة املرتبة جاء ي)2.55(حيث حـسا متوسـط ـو و ،

ي سا ا املتوسط ات مستو يف لتص اعتماده تم الذي للمعيار تبعا مرتفعة جتھ د
ً

  .ر

عـشر عـة الرا املرتبة ة(و ـ خ البنـدبـاتإجاجـاءت) قبـل ـ ع العينـة ـ) 7(أفـراد ال
ـــ وتتمثــــل املعلومـــات تقنيــــات دو ـــز عز ليـــات أحــــد عـــن ـــ يــــل "رع وتأ إعـــداد بــــرامج ر تطـــو

التعليميــــة العمليــــة ــــ املعلومــــات تقنيــــات توظيــــف ات ــــا م امــــتالك مــــن م يمكــــ بمــــا ن  " .راملعلمــــ
ه قــــد ي حـــــسا عــــشر)2.43(ربمتوســــط امـــــسة ا املرتبــــة ـــــ و ة(، ـــــ أفـــــراد)خ إجابـــــات جــــاءت ،

البنـد ـ ع ـ) 1(العينـة وتتمثـل التقنيـات دو ــز لتعز حـة املق ليـات عـن تكــشف ـ دعــم"رال
املعلومــــــــات تقنيــــــــات ــــــــ ع القائمــــــــة التعلــــــــيم اتيجيات الســــــــ التعليميــــــــة جــــــــاء“. القيـــــــادات حيــــــــث

ه قـــد ي حـــسا تب) 2.36(ربمتوســـط مرتفعـــة ـــا ج د حـــسابية متوســـطات ـــ الـــذيرو يف للتـــص عـــا
ي سا ا املتوسط ات مستو يف لتص الباحث   .اعتمده
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املعلومـات تقنيـات دو ـز لتعز حـة املق ليـات ـ ع املوافقة بأن القو يمكن التا رو ل
ـ ذلـك تفـس مكـن و مرتفعـة، جـة بد جـاءت التعليميـة باملؤسسات التنافسية املزايا رتحقيق

اق تــــم ــــ ال ليــــات أن دبيــــاتضـــوء و اســــات الد مــــن العديــــد توصـــية ــــ ع بنــــاء جــــاءت ـــا راح
كمـا ، أخـر ة ج من التنافسية واملزايا ة ج من ي و لك التعليم تقنيات تناولت ال ة بو ىال

حة املق ليات ذه صياغة عند ن واملتخصص اء با ستعانة تم   .أنھ

ـاد ال عبــد اســة د مـع يا ــس يجـة الن ــذه روتتفـق
ً

توصــلت) 2015(ي وقــد توصـلت ــ ال
امعـات با التنافـسية ة ـ امل لتحقيـق املعرفـة ة إدا ر تطـو ـ م ـس أن يمكـن متطلبـات، عدة رإ

ـــا م أ مـــن ة، ة،: املــصر ـــشر متطلبـــات وكــذلك التحتيـــة، يـــة والب عية، ــشر ال يـــة بالب يـــرتبط مــا
بالثق ترتبط متطلبات إ إضافة تنظيمية، ة إدا املجتمعيةرومتطلبات   .افة

نــــصھ الــــذي ــــامس ا ــ ــ الفر الــــسؤال ــ ــ ع ق: ولإلجابــــة فــــر توجــــد وــــل
الداللــة مــستو عنــد إحــصائية داللــة ــ) 0,05(ىذات املعلومــات تقنيــة دو رــ

ــــة املرحلـــ ــــ ـــ ــــت ــ الكو ــــة بدولـــ ــــة التعليميـــ ــــسات للمؤســ ــــسية التنافـــ ــا ــ املزايـــ ــــق تحقيــ
ملتغ وفقا ة الثانو

ً
ا( ة، ا سنوات العلميالنوع، ل  ؟)ملؤ

النوع-1 ملتغ وفقا ق الفر
ً

  و

اختبـار اسـتخدام تم الفرضية ذه من املـستقلة) ت(للتحقق  Independentللعينـات
Samples Test  التا النتائج انت طھ وشر ختبار فرضيات من التأكد عد   :وو

اختبار)8(لجدو املعل) ت(نتائج تقنية دو ق الفر يو رلداللة تحقيقو ومات
النوع ملتغ وفقا ة الثانو املرحلة التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا

ً
 

 العدد النوع راملحو
  املتوسط

ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 tقيمة
جة رد

ة ر  ا

ىمستو
الداللة

 حصائية
 مالحظات

و  0.17945 2.9140  107 رذ
  : لو

تقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ردو
ــــــــــــــــــــــــــ املعلومـــــــــــــــــــــــــات

املزايــــــــــــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــــــــــق
التنافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية

مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتلل
يــــة و ال التعليميـــة
باملعلم يتعلق  فيما

 0.09169 2.9494 261 إناث

1.940 129.3000.000 
دال

إحصائيا
ً

 

و  0.42691 2.2336 107 رذ
ي   :الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ردو
ــــــــــــــــــــــــــ املعلومـــــــــــــــــــــــــات

املزايــــــــــــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــــــــــق
التنافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية
للمؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات

 0.45267 2.4319 261 إناث

3.878 366 0.290 
دال غ
إحصائيا
ً
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 العدد النوع راملحو
  املتوسط

ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 tقيمة
جة رد

ة ر  ا

ىمستو
الداللة

 حصائية
 مالحظات

يــــة و ال التعليميـــة
يتعلـــــــــــــــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــــــــــــــا

 بالطالب

و  0.38458 2.6928 107 رذ
  :الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

تقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ردو
ــــــــــــــــــــــــــ املعلومـــــــــــــــــــــــــات

املزايــــــــــــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــــــــــق
التنافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية
للمؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات
يــــة و ال التعليميـــة
يتعلـــــــــــــــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــــــــــــــا

اسية الد  رباملنا

 0.31748 2.6930 261 إناث

0.004 366 0.264 
دال غ
إحصائيا
ً

 

و  0.51150 2.8473 107 رذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   :الرا

حــــــــــــة املق ليـــــــــــات
تقنيــــات دو ــــز رلتعز

ــــــــــــــــــــــــــ املعلومـــــــــــــــــــــــــات
املزايــــــــــــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــــــــــق
التنافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية
للمؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات
يــــة و ال التعليميـــة
يتعلـــــــــــــــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــــــــــــــا

اسية الد  رباملنا

 0.49684 3.1525 261 إناث

1.340 366 0.790 
دال غ
إحصائيا
ً

 

داللة   )α =0.05(يمستو

قـــم ــدو ا مــن ريتــ النـــوع) 8(ل ــ ملتغ عــز إحـــصائية داللــة ذات قــا فر نــاك ىأن
ً

و
مـــن كـــال محـــاو التعليميــــة(رـــ للمؤســـسات التنافـــسية املزايـــا تحقيـــق ـــ املعلومــــات تقنيـــات ردو

بـــــاملعلم يتعلـــــق فيمـــــا يـــــة و قـــــيم)ال انـــــت حيـــــث حـــــصائية) ت(، الداللـــــة مـــــستو عنـــــد ىدالـــــة
انــت)0,05( و مــن، العينــة أفــراد لــصا ق ملجموعــةإنــاثوالفــر ي ــسا ا املتوســط ــان حيــث ،

و) 2.9494(نـــاث الـــذ ملجموعـــة ي ـــسا ا املتوســـط ـــان ق). 2.9140(رو فـــر توجـــد لـــم نمـــا وب
محــو ــ العينـــة أفــراد متوســطات ن بــ إحــصائية داللــة تحقيـــق(رذات ــ املعلومــات تقنيــات ردو

للمؤســسا التنافــسية بالطالــباملزايــا يتعلــق فيمــا يــة و ال التعليميــة قــيم) ت ـــذه) ت(انــت ــ
حـــــــصائية الداللـــــــة مـــــــستو عنـــــــد دالـــــــة ـــــــ غ ىاملحـــــــاو داللـــــــة).0,05(ر ذات ق فـــــــر توجـــــــد ولـــــــم و،
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محـــو ـــ محـــاو ـــ العينـــة أفـــراد متوســـطات ن بـــ رإحـــصائية تحقيـــق(ر ـــ املعلومـــات تقنيـــات ردو
التعليميـة للمؤسـسات التنافـسية اسـيةاملزايـا الد باملنـا يتعلـق فيمـا يـة و قــيم) رال ) ت(انـت

حــصائية الداللــة مــستو عنــد دالــة ــ غ املحــاو ــذه ىــ ذات).0,05(ر ق فــر توجــد لــم نمــا ب و،
محــــو ــــ العينــــة أفـــراد متوســــطات ن بــــ إحــــصائية تقنيــــات(رداللـــة دو ــــز لتعز حــــة املق رليـــات

التنافــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ باملنـــــااملعلومــــات يتعلـــــق فيمــــا يـــــة و ال التعليميــــة للمؤســـــسات
اسية قيم) رالد حصائية) ت(انت الداللة مستو عند دالة غ املحاو ىذه   ).0,05(ر

ومـــــا م ا وقـــــد م ال مـــــؤ بـــــاين ت ن املعلمـــــ أن ضـــــوء ـــــ يجـــــة الن ـــــذه تفـــــس مكـــــن رو
متب م ر جاءت التا و انات وإم ات ا م من ونھ ؤيمتل لمر نما ب باملعلم، اص ا املحو راينة

املحاو بقية إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد   .و

واملنيفـــي ـــ ا اســـة د مـــع يا ـــس يجـــة الن ـــذه روتتفـــق
ً

توصـــلت) 2015( ـــ عـــدمال ـــ إ
داللــــــة ذات ق فــــــر داللــــــةإحــــــصائيةووجــــــود مــــــستو عينــــــة) 0.05(ىعنــــــد أفــــــراد متوســــــطات ن بــــــ

اســـتخدا واقـــع حـــو اســـة لالد اتر ـــ ملتغ وفقـــا ـــي و لك الـــتعلم م
ً ُ

اســـية،( الد والفرقـــة س، ـــ را
 ).والعمر

ة-2 ا سنوات ملتغ وفقا ق الفر
ً

 :و

حـادي التبـاين التحليـل اسـتخدام اءOne – Way Anovaتـم آ ـ ق الفـر ـ ريو و
التع للمؤســـــسات التنافـــــسية املزايــــا تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيــــة دو حـــــو العينـــــة رأفــــراد ليميـــــةل

ة ا سنوات ملتغ وفقا ة الثانو املرحلة ت و ال بدولة
ً

:  

وفقا)9(لجدو التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا تحقيق املعلومات تقنية دو
ً

ر
ة ا سنوات   ملتغ

املحو  راسم
  سنوات

ة  ا
 العدد

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

من 5أقل
 سنوات

41 2.8862 .164140 

 173200. 2.9073 64 سنوات 10 – 6

 109850. 2.9588 110 سنة 15 – 11

 091450. 2.9551 95 سنة 20 – 16

فأك 21  080970. 2.9483 58 سنة

  :لو
تقنيات املزاياردو تحقيق املعلومات

ية و ال التعليمية للمؤسسات التنافسية
باملعلم يتعلق  فيما

 124560. 2.9391 368 وعاملجم

من 5أقل
 سنوات

41 2.5154 .406350 
ي   :الثا

املزايا تحقيق املعلومات تقنيات ردو
ية و ال التعليمية للمؤسسات  438990. 2.4042 64 سنوات 10 – 6التنافسية
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 456220. 2.3109 110 سنة 15 – 11

 453180. 2.3958 95 سنة 20 – 16

فأك 21  483920. 2.3264 58 سنة

بالطالب يتعلق  فيما

 453800. 2.3743 368 املجموع

من 5أقل
 سنوات

41 2.6602 .326530 

 377400. 2.6656 64 سنوات 10 – 6

 272830. 2.7661 110 سنة 15 – 11

 344960. 2.7067 95 سنة 20 – 16

فأك 21  374020. 2.5851 58 سنة

  :الثالث

املزايا تحقيق املعلومات تقنيات ردو
ية و ال التعليمية للمؤسسات التنافسية

اسية الد باملنا يتعلق  رفيما

 337820. 2.6929 368 املجموع

5منأقل
 سنوات

41 2.5268 .463990 

 464610. 2.5635 64 سنوات 10 – 6

 507920. 2.5327 110 سنة 15 – 11

 513760. 2.4456 95 سنة 20 – 16

فأك 21  535720. 2.4456 58 سنة

ع   :الرا

تقنيات دو ز لتعز حة املق رليات
التنافسية املزايا تحقيق املعلومات
فيما ية و ال التعليمية للمؤسسات

اسية الد باملنا  ريتعلق

 501670. 2.5011 368 املجموع
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قم رجدو اختبار)10(ل حادي(نتائج ق) - One – Way Anova التباين الفر ولبيان
سنوات ملتغ وفقا التعليمية للمؤسسات التنافسية املزايا تحقيق املعلومات تقنية دو

ً
ر

ة  ا

التباين راملحو  مصدر
مجموع
عات  املر

جات   رد

ة ر  ا

معدل
عات  املر

  قيمھ

 ف
 الداللة

املجموعات ن  0630. 4 2510 . ب

املجموعات  0150. 363 5.443 خالل

  :لو
املعلومات تقنيات ردو

التنافسية املزايا تحقيق
التعليميةللمؤسس ات

يتعلق فيما ية و ال
 باملعلم

 / 367 5.694 املجموع

4.191 

دال
إحصائيا
ً

 

.0020 

املجموعات ن  3730. 4 1.493 ب

املجموعات  2040. 363 74.086 خالل

ي   : الثا
املعلومات تقنيات ردو

التنافسية املزايا تحقيق
التعليمية للمؤسسات
يتعلق فيما ية و ال

 لببالطا
 / 367 75.579 املجموع

1.828 

دال غ
إحصائيا
ً

  

.1230 

املجموعات ن  3430. 4 1.373 ب

املجموعات  1120. 363 40.511 خالل

  :الثالث
املعلومات تقنيات ردو

التنافسية املزايا تحقيق
التعليمية للمؤسسات
يتعلق فيما ية و ال

اسية الد  رباملنا
 / 367 41.884 املجموع

3.075 

دال
إحصائيا
ً

  

.0160 

املجموعات ن  2160. 4 8630. ب

املجموعات  2520. 363 91.501 خالل

ع   :الرا
ز لتعز حة املق ليات

املعلومات تقنيات ردو
التنافسية املزايا تحقيق
التعليمية للمؤسسات
يتعلق فيما ية و ال

اسية الد  رباملنا
 / 367 92.364 املجموع

.8560 

دال غ
إحصائيا
ً

  

.4910 

داللة   )α= 0.05(ىمستو

أعـاله ـدو ا ن اختبــار) 10(ليبـ يجـة ن ن يبـ ن) ONE WAY ANOVA(الــذي بــ نـة رللمقا
الع ألفـــراد ة ـــ ا ســـنوات عـــدد ـــ متغ بحـــسب العينـــة أفـــراد جـــات د أنـــھرمتوســـطات يتـــ ينـــة،

داللـــــــة مــــــستو عنـــــــد إحـــــــصائية داللــــــة ذات ق فـــــــر ىنــــــاك محـــــــو) 0.05(و تقنيـــــــات(رلــــــصا ردو
بـــــاملعلم يتعلـــــق فيمـــــا يـــــة و ال التعليميـــــة للمؤســـــسات التنافـــــسية املزايـــــا تحقيـــــق ـــــ ) املعلومــــات
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الداللـة بلغـت حيث ع ة ا ذو نـاك). 0.002(يلصا س لـ أنـھ ـدو ا مـن يتـ لكمـا
مـــنفـــ ـــل ـــ ع م إجابـــا حـــو العينـــة أفـــراد جـــات د متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق لر ر و

املزايـــــا تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيـــــة دو يتعلـــــق فيمـــــا اســـــة للد ـــــع والرا والثالـــــث ي الثـــــا راملحـــــاو رر
ة، ــ ا سـنوات عـدد ـ ملتغ عـز ـة، الثانو املرحلـة س مـدا ـ التعليميـة للمؤسـسات ىالتنافـسية ر

ان قيمحيث الداللة) ف(ت مسـتو عند دالة غ املجاالت ذه ة   ). 0,05(ىاملحسـو

يتعلــق فيمـا مباشــر تـأث لـھ ــان ة ـ ا عامـل أن ضــوء ـ يجـة الن ــذه تفـس مكـن و
ي محــو ــ التعليميــة باملؤســسات التنافــسية املزايــا تحقيــق ــ ــي و لك التعلــيم تقنيــات ربــدو ر

الد واملن ـشابھباملتعلم و ـة ج مـن ـة الثانو باملرحلـة اسية الد املنا لثبات نظرا وذلك ، را ر
ً

املعلـم بمحـو يتعلـق فيمـا ق فر ناك انت نما ب ، أخر ة ج من الطالب انات وإم رمواصفات و ى
مـن لـھ عرضـوا ومـا ات ـا وم انـات إم مـن ونـھ يمتل مـا ضـوء ـ م بيـ فيمـا ن املعلمـ لتباين رنظرا

ً

وإ يل تأ مسبقبرامج   . عداد

العلمي-3 ل املؤ ملتغ وفقا ق الفر
ً

 :و

اختبـار اسـتخدام تــم الفرضـية ـذه مـن املــستقلة) ت(للتحقـق  Independentللعينـات
Samples Testالتا النتائج انت طھ وشر ختبار فرضيات من التأكد عد   :وو

قم) 11(لجدو دو ا أعاله النتائج ت ربي ف) 11(ل وجود إحصائيةعدم داللة ذات ق ور
داللة مستو العلمي) 0.05(ىعند ل للمؤ   .وفقا

 العدد النوع راملحو
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 tقيمة
جة رد

ة ر  ا

ىمستو
الداللة

 حصائية
 مالحظات

و  0.13327 2.9344 299 يتر
  : لو

املعلومات تقنيات ردو
املزايا تحقيق

للمؤسسات التنافسية
ية و ال التعليمية

باملعلمفي يتعلق  ما

و تر  0.07340 2.9594 69 يغ

1.504 366 0.008 
دال

إحصائيا
ً

 

و ي 0.44375 2.3862 299 يتر   :الثا
املعلومات تقنيات ردو

املزايا تحقيق
للمؤسسات التنافسية

ية و ال التعليمية
بالطالب يتعلق   فيما

  
 

و تر  0.49516 2.3227 69 يغ

1.047 366 0.036 
دالغ

إحصائيا
ً
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 العدد النوع راملحو
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 tقيمة
جة رد

ة ر  ا

ىمستو
الداللة

 حصائية
 مالحظات

و  0.31939 2.6885 299 يتر
  :الثالث

املعلومات تقنيات ردو
املزايا تحقيق

للمؤسسات التنافسية
ية و ال التعليمية

باملنا يتعلق فيما
اسية  رالد

و تر  0.41040 2.7121 69 يغ

0.522 366 0.406 
دال غ
إحصائيا
ً

 

و  0.48599 2.5126 299 يتر
عال   :را

ز لتعز حة املق ليات
املعلومات تقنيات ردو

املزايا تحقيق
للمؤسسات التنافسية

ية و ال التعليمية
باملنا يتعلق فيما

اسية  رالد

و تر  0.56582 2.4512 69 يغ

0.916 366 0.004 
دال

إحصائيا
ً

 

داللة   )α= 0.05(ىمستو

ا من قميت ردو ـل) 11(ل املؤ ـ ملتغ عز إحصائية داللة ذات قا فر ناك ىأن
ً

و
مـــــن كـــــال محـــــاو ـــــ ـــــ للمؤســـــسات(رالعل التنافـــــسية املزايـــــا تحقيـــــق ـــــ املعلومـــــات تقنيـــــات ردو

بــــــاملعلم يتعلـــــق فيمــــــا يــــــة و ال قــــــيم)التعليميـــــة انـــــت حيــــــث الداللــــــة) ت(، مــــــستو عنـــــد ىدالــــــة
الفـــــــر)0,05(حــــــصائية انــــــت و املتوســـــــطو، ــــــان حيـــــــث ، ــــــو تر مـــــــن العينــــــة أفـــــــراد لــــــصا يق

ـــو تر ـــ غ ملجموعـــة ي ـــسا ـــو) 2.9594(يا تر ملجموعـــة ي ـــسا ا املتوســـط ـــان ). 2.9344(يو
مـــــــن كـــــــال محـــــــاو نمـــــــا املزايـــــــا(رب تحقيـــــــق ـــــــ املعلومـــــــات تقنيـــــــات دو ـــــــز لتعز حـــــــة املق رليـــــــات

يت فيما ية و ال التعليمية للمؤسسات اسيةالتنافسية الد باملنا قـيم)رعلق انـت حيث ) ت(،
حــصائية الداللــة مــستو عنــد ،)0,05(ىدالــة ــو تر مــن العينــة أفــراد لــصا ق الفــر انــت و ي، و

ـو تر ملجموعـة ي ـسا ا املتوسـط ان ـ) 2.5126(يحيث غ ملجموعـة ي ـسا ا املتوسـط ـان و
ـــو إحـــصائي). 2.4512(يتر داللــــة ذات ق فــــر توجـــد لــــم ــــوينمــــا العينــــة أفـــراد متوســــطات ن بــــ ة

محــــو ـــــ رمحــــاو التعليميـــــة(ر للمؤســـــسات التنافــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومــــات تقنيـــــات ردو
بالطالـــب يتعلـــق فيمـــا يـــة و قـــيم) ال الداللـــة) ت(انـــت مـــستو عنـــد دالـــة ـــ غ املحـــاو ـــذه ىـــ ر

م).0,05(حــصائية ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد لــم ينمــا ــو، العينــة أفــراد توســطات
محــــو ـــــ رمحــــاو التعليميـــــة(ر للمؤســـــسات التنافــــسية املزايـــــا تحقيــــق ـــــ املعلومــــات تقنيـــــات ردو

اســية الد باملنــا يتعلــق فيمــا يــة و قــيم) رال مــستو) ت(انــت عنــد دالــة ــ غ املحــاو ــذه ىــ ر
حصائية   ). 0,05(الداللة

يمتل مـــا ضــوء ـــ يجــة الن ـــذه تفــس مكــن اتو ـــ خ مــن بـــو ال ــل املؤ اب ـــ أ يكــھ
ن بو ال غ من م غ من أعمق م ر تجعل ات ا ؤوم   .ر
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وعقيــل والعتــل ــ الع اســة د مــن يا ــس يجــة الن ــذه يوتتفـق ر
ً

ــ) 2019( إ ت أشــا ــ رال
والــــسلبيات يجابيـــات، و يـــل، التأ مـــن ــــل محـــاو ـــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وجـــود رعـــدم و

امل ملتغ يعز بي والتد ا الد ل رؤ   .ر

اسة الد   :رتوصيات

عامــــــة .1 ــــــو ال بــــــاملجتمع ــــــي و لك التعلــــــيم تقنيــــــات ميــــــة بأ الــــــو ــــــشر ــــــ ع العمـــــل
ــ ال ــة التوعو والنــدوات املــؤتمرات عقــد ــق طر عــن خاصــة التعليميــة املنظومــة وعناصــر

ذلك م س أن   .يمكن

ال .2 تقنيـــات توظيـــف متطلبـــات لبحـــث متخصـــصة ـــان ـــاـــشكيل تفعيل وإجـــراءات تعلـــيم
التعليمية   .باملؤسسات

التعلــيم .3 تقنيـات توظيـف كيفيـة ـ ع مـستمرة ة بـصو التعليميـة املنظومـة عناصـر ب رتـد ر
التعليمية باملؤسسات ونية  .لك

ين .4 ـ املتم التعليميـة املنظومـة لعناصـر املتطلـب واملعنـو املادي الدعم تقديم ع يالعمل
تقنيا ات ا م التعليميةرامتالك العملية فعال ا وظفو و ي و لك التعليم ت

ً
. 

ـــــــــي .5 و لك التعلــــــــيم تقنيــــــــات توظيـــــــــف مــــــــن تحــــــــد ــــــــ ال العقبـــــــــات تــــــــذليل ــــــــ ع العمــــــــل
بذلك القيام تتو متخصصة ان شكيل ق طر عن ية و ال التعليمية  .باملؤسسات

و .6 ال التعليميـــة املؤســـسات ن بـــ املحمـــود التنـــافس ح ر يع ـــوـــ ال ليـــات وتـــوف يـــة
التنافسية باملزايا يتعلق فيما جية ا ا ات ا عض من االستفادة و ذلك من ا   .رتمك

اسة الد حات   :رمق

ن .1 املعلمــ نظـر ـة وج مـن ـت و بال الثـانو التعلــيم ـ التعلـيم تقنيـات اسـتخدام يمعوقـات
ات املتغ عض  .ضوء

ا .2 ـة الثانو املرحلـة معل امتالك مـنمدى التعليميـة التقنيـات اسـتخدام ات ـا م يـة و رل
ات املتغ عض ضوء م طال نظر ة   .وج

اء .3 ـــــ ا نظـــــر ـــــة وج مـــــن ـــــو ال الثـــــانو بـــــالتعليم التنافـــــسية املزايـــــا تحقيـــــق يمتطلبـــــات
ا تفعيل ميدانية"وإجراءات اسة   "رد

التعليم .4 باملؤسـسات التعلــيم تقنيــات اســتخدام واقـع ر لتطــو ح ــ مق ــرتـصو يــة و ال يــة
الدو عض ات خ  .لضوء

والــــــــسبل .5 يـــــــة و ال التعليميــــــــة باملؤســـــــسات التنافــــــــسية املزايـــــــا مقومــــــــات تـــــــوافر ىمـــــــستو
زه لتعز حة   .املق

  

  



دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات 
 ناصر محمد سویري العجمي/ د التعلیمیة بدولة الكویت
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ــة، بو ال العلـوم مجلــة رطـوم، ا بواليـة بيــة ال ليـات ـ ــى و لك التعلـيم اسـتخدام

العدد)17(املجلد ص)1(، ص ،163-174 . 

وفــــاء يعــــان، ــــا). 2017. (الر م لتنميــــة كــــالس إيــــز بمنــــصة املقلــــوب الــــصف رفاعليــــة ــــي التفك ات
الدولية املجلة اض، الر مدينة املتوسطة املرحلة طالبات لدى العلوم مقر رالناقد

املجلد املتخصصة، ة بو العدد6ال ص2، ،188 _201.  

ــم املــشكالت). 2014. (رالرشــود، حــل ة ــا وم ــ ا الد التحــصيل تنميــة ــ ادمــودو موقــع رفاعليــة ر
طالبــــا لــــدى تــــصال ات ــــا م مقــــر رــــ بــــنر محمــــد مــــام بجامعــــة ية التحــــض الــــسنة ت

ســـــــعود بــــــن محمـــــــد مــــــام جامعــــــة ة، ـــــــشو م ــــــ غ ماجــــــست ســـــــالة ســــــالمية، رســــــعود ر
السعودية ية العر اململكة   . سالمية،

ـ، الزع ع اتيجية). "2005. (حسن سـ املعلومـات اتي–نظـم إسـ ـشر" مـدخل لل وائـل ،دار
دن ع، التو رو   ز

ا ديثـة التعليميـة التقنيـات اسـتخدام واقـع: لكنـديسـالم ات ا ـ والـصعو ـا ال س تواج  ربمـدا
لية سلطنة العام التعليم ى ُعمان، نز جامعة بية،   . 2011عمان، سلطنة،وال

محمــــد أحمــــد التعلــــيم). 2010. (ســـالم، وتقنيــــات التطبيقــــات: الوســـائل املــــستحدثات، يم، . املفـــا
ـــــاض الرشــــــد: الر عــــــادلســـــ.مكتبــــــة التعلــــــيم). 2009. (رايا، ومــــــصادر التعلـــــيم تكنولوجيــــــا

عملية وتطبيقات ة نظر يم مفا ي، و اض. لك الرشد: الر   .مكتبة

عمــــر محمــــد س). 2017. (ســـرحان، بمــــدا ــــة الثانو باملرحلــــة ــــي و لك الـــتعلم تطبيــــق رمعوقــــات
العد ر، جامعة بية، ال لية بية، ال مجلة اض، الر   .يوليو174دزمدينة

محمــد محمـــد ســعيد الكبــار). 2006. (الــسعيد، علــيم ا–بـــرامج ا–إعـــداد ــس ـــا،–رتد م تقو
رة ي: القا العر الفكر  .دار
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س مـؤ امللـك). 2002. (السلطي، مدينـة والتقنيـة، العلـوم مجلـة نـت، ن ـ ع ـي و لك الـتعلم
العدد ز، العز اض)65(عبد الر ،.  

ــــب العــــا). 2005. (زســـليم، التعلــــيم جــــودة لــــضمان قــــومى نظــــام ــــشاء إ ــــ ة املــــصر ــــة ، التجر
السياسية للبحوث عشر الثامن السنو مـصر، ىاملؤتمر ـ العا الواقـع: التعليم طـة خر

املــستقبل ــشراف مــن، واس ة ــ الف ــ ايــر17-14واملنعقــد رة، 2005ف القــا ليـــة: جامعــة
السياسية والعلوم ا-قتصاد السياسيةمركز اسات والد   رلبحوث

يوســـــف ، ـــــ). "2015. (الــــسو التم ة إلدا غـــــزة محافظـــــات ـــــ التقنيـــــة ليـــــات ال ســـــة مما جـــــة رد ر ر
التنافسية ة بامل ا ماجست". وعالق سالمية. رسالة امعة  .غزة. ا

خليل صالح محمد ف، ـ).2009. (شر اسـب ا ات وشـب املعلومات تكنولوجيا مساق م تقو
ــابجا ل الطلبــة ــساب اك ومــدى ية اســو ا الثقافــة معــاي ضــوء ــ قــ رســالة. معــة

بية. ماجست ال غزة. لية سالمية امعة   .ا

احمـد أكـرم ل، إسـماعيل، الطو يم إبـرا عـاد). 2009. (رغيـد وأ ـ التق بـداع أنـواع ن بـ العالقـة
التنافـــــــسية ة ــــــ مختــــــا/امل مجموعـــــــة ــــــ ميدانيـــــــة اســــــة ُد ـــــــر الـــــــصناعية س املــــــدا مـــــــن رة ر

نــو ن العلــوم، ىمحافظـة جامعــة ـة دا والعلــوم قتــصاد ليـة ل الثالــث ــ العل راملـؤتمر
اصة ا   .التطبيقية

ــــــش در حنــــــان ك). 2019. (وعابــــــد، الــــــشاملة ــــــودة ا ة ــــــمــــــدخلرإدا التنافــــــسية ة ــــــ امل لتحقيــــــق
ا لية بية، ال مجلة السعودي، العا التعليم رمؤسسات جامعة بية،   .زل

اج وف، الر قتصادية). "2007. (ؤعبد للمؤسسات التنافسية ة بـداع: امل ودو ا رمصاد ر
بـالوادي العطـو لـصناعة د الـو ائـح ر شـركة ـ ميدانيـة اسة د ا تنمي رالتكنولو ر و ،"ر

جامعة ة، شو م غ ، ماجست رسالة زائر55أوت20ر ا   .سكيكيدة،

ال الدينعبد عز محمود للمؤسـسات). "2005. (ادى، ـودة ا وضـمان عتمـاد ـ عامليـة نمـاذج
حالة-التعليمية اسة نـة، "رد املقا بيـة لل ة املـصر معيـة ل عـشر الثالـث السنو راملؤتمر ى

ف ســــو ــــ بب بيــــة ال ليــــة مــــع اك باالشــــ التعليميــــة ة دا وضــــمان، رو عتمــــاد عنــــوان
الت املؤســـــسات مـــــنجـــــودة ة ـــــ الف ـــــ واملنعقـــــد و، 2005ينـــــاير25-24عليميـــــة ـــــزء ، لا

رة ى: القا العر الفكر  .دار

مـــضان ة ـــ أم ـــادي، ال ـــسم. (رعبـــد التنافـــسية). " 2015د ة ـــ امل لتحقيـــق كمـــدخل املعرفـــة ة رإدا
ة املـــــصر امعــــات ـــــة". با بو ال ة دا ة). 2(الـــــسنة). 7(العـــــدد. رمجلـــــة املـــــصر معيـــــة ا

التعليميةلل ة دا و نة املقا ربية  .ر

موفـــــق حـــــسام ، صـــــ يل، ســـــ جـــــان هللا، فـــــضل محمـــــد، ســـــالم الـــــتعلم). 2008. (يعبـــــود، واقـــــع
قتـصادية للعلـوم غداد لية العراق، التعليم وأثره اسبات ا ونظم ي و لك

ص ص عشر، ع السا العدد امعة،  . 306-275ا

، ــ ويالع نــافع، فرحــان شــيددالل محمــد ــسام اب وعقيــل، حمــد، محمــد واقــع). 2019. (رالعتــل،
ـت و ال دولـة ـ املتوسطة املرحلة س مدا ي و لك ميدانيـة"رالتعلم اسـة مجلـة"رد ،

شمس ن ع جامعة البنات، لية ن، العشر العدد ، العل   .والبحث
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يوســـــــف ، ـــــــ ل). 2017. (يالعن ادمـــــــودو التعليميــــــــة املنـــــــصات اســـــــتخدام تخــــــــصصفعاليــــــــة طلبـــــــة
املجلـــد العلميـــة، املجلـــة ـــت، و ال بدولــة ساســـية بيـــة ال ليـــة ب اســـوب وا اضــيات الر

العدد33 ص6، ،193 _241 .  

الـــدي نجـــم احمـــد س، اتيجية). " 2015ينـــاير(وعيـــدار اســــ كآليـــة اضـــية ف العمـــل فـــر ة قإدا ر
ة املصر امعات ا التنافسية ة امل ال". لتحقيق لية ـزء). 101(العـدد. بيةمجلة ا

بية). 1( ال ا. لية ب  .جامعة

هللا عبــد محمـــد جــابر جــالل ، ــ التحـــصيل). 2010. (ع ــ ع نــت ن ــ ع للـــتعلم موقــع فاعليــة
نحـــوه، م ـــا واتجا عداديـــة املرحلـــة تالميـــذ لـــدى ـــي و لك الـــتعلم ات ـــا م ـــساب رواك

بي ال لية ة، شو م غ اه دكتو رسالة ر رر جامعة   .زة،

طــار نقفرحـان، ية). 2012. (حــس الفلــسطي امعــات ا ــ ــي و لك الــتعلم توظيــف ات صــعو
جامعـــة بيــة، ال ليــة ة، ــشو م ـــ غ ماجــست ســالة والطلبــة، ســـاتذة ــا يرا كمــا رغــزة ر

ر  . غزة-ز

محمـد الـدين ـن غـدير التـ). 2014. (زفلمبـان، يئـة أعـضاء احتياجـات اسـة اترد ـا امل مـن س رد ر
الطـــــائف جامعـــــة ـــــ التقنيـــــة ف واملعـــــا اصـــــة املتخصـــــصة،. را ـــــة بو ال الدوليـــــة املجلـــــة

العدد)3(املجلد ص)41(، ص ،47-36.  

اتـــــب شــــا رالقاســــم، مـــــن). 2013. (ر وميــــة ا س املـــــدا ــــ ــــي و لك شـــــراف اســــتخدام رواقــــع
يــة الغر الـضفة شــمال ــ ن بـو ال ن املــشرف نظــر ـة ة،وج ــشو م ــ غ ماجـست ســالة ر، ر

بنابلس الوطنية النجاح جامعة العليا، اسات الد ن-رلية  . فلسط

يم إبرا مر يم إبرا والعتيقي، محمود أسامة ي، الفكـر). " 2012نوفم. (قر املـال أس ة يإدا ر ر
التنافـــسية ا قـــد لتحقيـــق كمـــدخل ة املـــصر امعـــات ح: ربا ـــ مق بيـــة". رتـــصو ال . مجلـــة

 ). 15(السنة). 38(ددالع

مــــي ـــة، ي). 2015. (ق الكتــــا داء ن تحــــس ـــ ع ادمــــودو التعليميـــة املنــــصات اســــتخدام فاعليـــة
ماجـست سـالة الكتابـة، نحـو ن ا واتجا ع السا الصف طالبات لدى ية نجل رباللغة

غزة سالمية، امعة ا ة، شو م  .رغ

الــــــــسيد أحمــــــــد املــــــــ). 2011. (الكــــــــردي، ةتنميــــــــة ــــــــ امل لتحقيــــــــق اتي اســــــــ مــــــــدخل ة ــــــــشر ال د روا
عمال منظمات ة،التنافسية التجا لية ا، ب   . رجامعة

محمــــــد وجعفـــــر، جمــــــل، وطالبــــــات). 2012 (.الليـــــل، لطـــــالب شــــــادية اجـــــات ا عــــــض اســـــة رد ر
ــــي العر لــــيج ا والنفــــسية .جامعــــة ــــة بو ال العلــــوم بيــــة). 3 (13. مجلــــة ال جامعــــة. ليــــة

نال ص. بحر   .164 - 135ص

يفـــــــاء يــــــك، ــــــي). 2003. (املب و لك ـــــــام: الـــــــتعلم ا التعلـــــــيم ـــــــ املحاضــــــرة قـــــــة طر ر تطـــــــو
ح ـــ مق نمــــوذج مـــع ــــي و لك الـــتعلم ســــة. باســـتخدام مد نـــدوة ــــ إ مقدمـــة عمــــل قـــة رو ر

ة الف سعود17/8/1423–16املستقبل، امللك جامعة   .ـ،



دور تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات 
 ناصر محمد سویري العجمي/ د التعلیمیة بدولة الكویت

 

 

 

 

 

 
 

118 

مــصطفى بــة اضــية. )2013. (محمـد، ف امعــات يــة: ا العر امعــات ا لــبعض نــة مقا اســة رد ر
مجلـــــد املفتـــــوح، والتعلـــــيم عـــــد عـــــن التعلـــــيم مجلـــــة يـــــة، جن عـــــدد1ُو داب،1، ليـــــة ،

ف سو ب  .جامعة
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