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 مقدمة الدراسة:  .1

المعلومة,  یشھد العالم في الوقت الحاضر عملیة تطور سریع في حاجة المؤسسات  من المعلومات سواء من حیث الكم أو الكیف أو السرعة في الحصول على  
لمعلومات وقدرتھا  بھدف اتخاذ افضل القرارات وتوثیق عالقة ھذه المؤسسة بالبیئة المحیطة بھا, األمر الذي برز من خاللھ واضحا األھمیة المتزایدة لنظم ا

ت العصر، ولعل أحد العناصر الرئیسیة على إشباع حاجة المؤسسة من المعلومات, األمر الذي جعل تطویر ھذه النظم وزیادة فعالیتھا وكفاءتھا إحدى ضرورا
 واضح. في نجاح ھذه النظم ھو أنھا أصبحت تعتمد على تكنولوجیا متطورة  سھلت  جداً من الوصول إلى المعلومات وخفضت تكالیف الحصول علیھا بشكل

ورد أكثر أھمیة بالمقارنة بالموارد الكالسیكیة، مما أصبح  ونتیجة لھذه التطورات تزاید الطلب على تكنولوجیا المعلومات، وبالتالي أصبحت ھذه األخیرة ھي م
سیة ھي المعلوماتیة،  االھتمام بتكنولوجیا المعلومات واالتصال المستوفیة الشروط الشغل الشاغل ألي مؤسسة باعتبارھا نقطة القوة والتمیز في عصر سمتھ األسا

یر مباشر على أداء المؤسسات وتمكینھا من تحقیق أھدافھا التي تسھم في تكوین المجتمع وبلورة مالمحھ  حیث یعد التعلیم العالي من األدوات األساسیة التي لھا تأث
وباعتبار الجامعات مؤسسات   ).6:  2003في الحاضر والمستقبل معاً، فالتعلیم العالي بمختلف مؤسساتھ یؤدي دوراً مھماً في حیاة األمم والشعوب (السامراني،  

لتقدم العلمي وتربویة رئیسة، تسعي إلي تحقیق العدید من األھداف في الجانب األكادیمي والبحثي وتنمیة المجتمع، األمر الذي أكسبھا أھمیة في مجال اعلمیة  
مجتمع، مما جعلھا تتعرض والتكنولوجي والخدمي من خالل ما تقدمھ من أبحاث علمیة وتربویة في كافة المجاالت بما یعود بالفائدة على الطلبة الخریجین وال

، كما إن التطور الھائل إلي المزید من الضغوط ألجل زیادة قدرتھا على التكیف والتطویر بما یتالءم والسرعة الكبیرة والنمو المتسارع في المعرفة والتكنولوجیا 
 یس للمساعدة على سرعة اتخاذ القرارات.  ة التدرئفي نظم المعلومات والتقنیات المستخدمة، دعت إلى ضرورة استخدامھا من قبل اعضاء ھی

ل تكون قادرة على تلبیة وتشھد الجامعات محاوالت جادة لتطویر انظمتھا كافة وتحدیثھا سعیاً منھا لتعزز مكانتھا التنافسیة، وھذا ما فرض علیھا دوراً جدیداً 
تنظر في تحسین أدائھا والكفاءة في أنظمتھا دون أن تقدم الوسائل المساعدة  احتیاجات مجتمع عصر المعلومات والمعرفة، إذ ال تستطیع أي مؤسسة تعلیمیة أن 

ة التدریس یمثلون محوراً اساسیاً من محاور االرتكاز في العمل الجامعي وعلیھم تتوقف مدى كفایة التعلیم  ئلمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، فأعضاء ھی 
قتنا الحالي على قدر كبیر من األھمیة، وذلك لما طرأ مؤخراً من تطورات علمیة وتكنولوجیة اسرع بكثیر من الجامعي وجودتھ. ولقد اصبح تطویر األداء في و

ر الخریج ذي قبل، مما انعكس بشكل واضح على النشاط العلمي والثقافي واالقتصادي والذي یتطلب مھارات متطورة ومستویات اعلى في األداء، حتى یسای
قتضیات سوق العمل، والتي تنافس دوماً على مستویات ومھارات وقدرات متطورة ألقصى مدى، أضافة إلى أن سوق العمل حالیاً  الجامعي متطلبات العصر وم

میز الخریج في  سواء في القطاع المھني أو التقني یمر بتحوالت مكنتھ من االنتقال بحریة اوسع عبر أماكن كثیرة في العالم، لذا اصبح من الضروري أن یت
الجامعات، اصبح    التعلیم العالي في لیبیا بالقدرة التنافسیة، وبمؤھالت وقدرات معترف بھا عالمیاً، وفي وجود تلك األعداد الھائلة في الزیادة من طالب  مؤسسات

أم   ، الفردأكان على مستوى    ). كما أن األداء اإلداري سواء121:  2010إلزاماً تطویر الخدمات التعلیمیة وتحسین فاعلیة التدریس والتعلیم. (یسلم وخضر،  
لتالي في أداء المنظمة  الفریق أم الجامعة ھو السبیل إلى تحدید مستوى الكفاءة والفاعلیة، ومستوى األداء اإلداري الفردي یؤثر في مستوى األداء الجماعي، وبا

 ).  415: 2002ككل أي (الجامعة). (مصطفى، 

 : تكنولوجیا المعلومات .2

مما ادى الى ظھور تغیرات نوعیة في   الماضیة، أحدثت التطورات التقنیة الحدیثة التي یشھدھا العالم ثورة في تكنولوجیا المعلومات على مدى السنوات القلیلة  
اخذت ھذه الثورة تترك اثارھا    وقد  المعلومات، حیث مھدت الطریق لعملیة االنتقال من المجتمع الصناعي الى مجتمع    عالیة، العدید من اوجھ الحیاة وبوتیرة  

 االقتصادیة والجتماعیة والثقافیة على المجتمع المعاصر بشكل غیر مسبوق. 
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 المصطلحات ذات العالقة  2-1

م واستیعاب  فھم  اجل  التكنولوجیا، ومن  من ھذه  المستعمل  والنوع  فیھا  المطبقة  المیادین  باختالف  المعلومات  تكنولوجیا  إلى  النظرة  تكنولوجیا تختلف  فھوم 
 الصنعة،   المھارة،   الفن، ى  ) أي انھا تعنTechnoوقد اشتقت من كلمتین یونانیتین وھما ( )Technologyفنرى أن كلمة (  المفھوم، المعلومات ینبغي توضیح ھذا  

ویترجم البعض كلمة تكنولوجیا إلى العربیة التقنیة او التقنیات.   الدراسة، ) والتي تعنى العلم او  Loges) فھي مأخوذة من كلمة (Logyالحرفة، اما الجزء االخر (
او جمیع الوسائل    علمي، وھي طریقة فنیة لتحقیق غرض    التطبیقي، ) إن التكنولوجیا ھي "العلم  2006,954وذكر (البعلبكي     ).2002,35(قندیلجي والسامرائي  

إلى أن التكنولوجیا ھي "االدوات, اإلجراءات,  )Hellrigel ,etal , 2001:393المستخدمة لتوفیر كل ما ھو ضروري لمعیشة الناس ورفاھیتھم ". واشار (
نظمة (مواد, معلومات, وافكار ) إلى مخرجات (سلع وخدمات)". أما المعلومات فھي كلمة الوسائل, التقنیات, اآلالت, المكائن المستخدمة لتحویل مدخالت الم 

 معنى، ). ویجب التمییز بین البیانات والمعلومات، فالبیانات ھي عبارة عن حقائق لیست لھا  2006:20مشتقة من االصل الالتیني ویعنى تعلیم المعرفة (الدلیمي  
 ).  433: 2000مفید (السالم, أما المعلومات فھي حقائق لھا معنى 

) وھو المصطلح الذي شاع استخدامھ Dataولتقدیم تعریف مبسط للمعلومات البد أوالً من التفریق بین البیانات والمعلومات والمعرفة, ففي حین تمثل البیانات (
ء, االحداث والعملیات التي تعبر عن المواقف واالفعال, او تصف ھدفا "المادة الخام التي تشتق منھا المعلومات" فھي ترمز إلى االشیاء, الحقائق, االفكار, اآلرا

مثل المواد االولیة للحصول  او ظاھرة, او واقعا معینا , دون أي تعدیل او تفسیر او مقارنة, فیتم التعبیر عنھا بكلمات او ارقام او اشكال, فالبیانات في الواقع ت
 ). 2005-2004اخلیة او خارجیة, جاھزة وأولیة, شفویة وموثقة , رسمیة او غیر رسمیة.( (بختي، على المعلومات, وھى تجمع من مصادر متنوعة د

 خصائص المعلومات  2-2

 ومن اھم الخصائص ھي:  (O'Brien , 29:2000) وقد اشار الیھا

 الدقة: خلو المعلومات من االخطاء.  -1
 المستفید. الصالحیة والمالئمة: مالئمة المعلومات مع احتیاجات  -2
 التوقیت: توفیرھا في الوقت المناسب للمستفید.  -3
 التكامل او الشمولیة: أي تقدیم المعلومات كاملة وبدون أي نقص عن الحالة المعنیة.  -4
 الوضوح: أن تكون المعلومات بعیدة عن الغموض. -5
 الموضوعیة: أن تكون بعیدة عن التحیز  -6
 والتحقیق.  قابلة للتحقیق: أي تكون قابلة للمراجعة او الفحص -7
 سھلة المنال: امكانیة الوصول الیھا وعدم تحمل المشقة وكلفة التأخیر للحصول علیھا. -8

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام تكنولوجیا المعلومات  2-3

وكذلك یحد من الوقت والمساحة   إلكترونیاادى استخدام تكنولوجیا المعلومات إلى زیادة قدرة المنظمة على االبتكار وذلك من خالل توفیر الطرق لتنفیذ االعمال  
ًر حیویا في مختلف المؤسسات  وكذلك تحتل التكنولوجیا دو  ).2005قصیرة (ادریس ,إذ یمكن تخزین كمیات كبیرة من المعلومات وإرسالھا خالل فترة زمنیة  

مما یؤكد مواكبة المؤسسات للتغیرات التكنولوجیة السریعة.  التنافسیة، ولدورھا الفعال في تحسین وتعزیز دیمومة مراكزھا    المتمیز، لمساھمتھا في تحقیق األداء    

 اھمیة تكنولوجیا المعلومات  2-4

وتكمن اھمیة   )، 2007:46التمیمي ,  (الصحیحة  وأن عدم وجودھا یؤدى إلى ضعف اتخاذ القرارات    المنظمة، تعد تكنولوجیا المعلومات العصب الحیوي لنشاط 
 تكنولوجیا المعلومات فیما یأتي: 

 ). 2005:182یساعد في تقییم اعمال وافكار مبدعة (یوسف , الذيتساعد في تنمیة المھارات التي تعمل على إثراء الجانب الفكري للعاملین األمر  -1

 تحسین االداء

المعلومات 
الجیدة 
 والمناس�ة

 الشمول�ة

 الكم�ة

 التوقیت

 الوضوح

 الصالح�ة

 الموضوع�ة
 التحقق

 الدقة

 الوصول

وعالقتها بتحسین االداءخصائص المعلوم الجیدة   
القندیلجي , عامر وابراه�م والسامرائي وا�مان فاضل , " تكنولوج�ا المعلومات وتطب�قاتها " مؤسسة الوراق للنشر  المصدر:

ال  
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الحدیثة وربط    مكنت تكنولوجیا المعلومات المنظمات من زیادة قدرة التنسیق بین اقسامھا وبین المنظمات مع بعضھا من خالل ما توفره شبكات االتصاالت   -2
 ). Dsft ,2001:246-247الحواسیب مع بعضھا (

 ). 1999:201اھتمت تكنولوجیا المعلومات بتقلیل حدوث ازمات بما توفره من قاعدة معلومات مستقبلیة (اللوزي, -3
یحقق لھا درجة عالیة من التنسیق والسیطرة تمكن تكنولوجیا المعلومات المنظمات من جمع وتحلیل كمیات كبیرة من المعلومات بشكل سریع ودقیق مما    -4
 ) 2006:81واخرون, رعبد الستا(
 
 في: ممیزات تكنولوجیا المعلومات: تتمثل  2-5

I.  .السرعة: من خالل معالجة المعلومة بسرعة وھذا ما سمح بتخفیض مدة المعالجة بشكل كبیر 
II.  نقطتین من العالم.تقریب المسافة: أصبح باإلمكان النقل الفوري للمعلومات بین أي 
III.  القدرة: بفضل التطور الحاصل في الوسائط االلكترونیة المستعملة في تخزین المعلومات یمكن الوصول وبسرعة فائقة إلى كتلة كبیرة من

 المعلومات مھما كان مكان تخزینھا.
 
 في اتخاذ القرارات:  استخدام تكنولوجیا المعلومات 2-6

في نھایة األمر ھو اتخاذ قرار، فإنھ من المفروض أن یكون القرار بمثابة أفضل الخیارات المطروحة أو أحسن البدائل    إذا كان جوھر أداء العمل اإلداري
غیره اختیار ھذا القرار دون    الممكنة وذلك بعد إجراء الدراسات الفنیة للنتائج المترتبة لكل بدیل أو اختیار من البدائل المتاحة، وباعتبار أن فاعلیة القرار تمثل

، لذلك یمكن القول أن فإن ذلك ال یتم إال من خالل نظام معلومات قائم علي استخدام تقنیات وأنظمة قادرة على المعاونة والمساندة في إنجاز العملیة اإلداریة 
بما تحسن من جودة المواصفات المحددة لكفاءة    اتخاذ القرارات النھائیة وجب أن یتم داخل منظومة من المعلومات الدقیقة والمتكاملة ذات الجودة والمنفعة والثقة

نجاح، وتكون المعلومات  القرار، وتحتاج المنظمة إلى المعلومات كي تتمكن من ربط أجزائھا المختلفة لتحقیق أھدافھا وحتى تتمكن من التكیف مع البیئة المحیطة ب
مالئمة المعلومات  : ت، وھناك خمس صفات أساسیة للمعلومات حتى تكون ذات قیمة ذات قیمة للمنظمة كلما كانت فائدتھا أكبر في اتخاذ القرارات والعملیا 

  .للتكنولوجیا المستخدمة في المنظمة، ودقة ھذه المعلومات، وكمیتھا، وتوقیتھا، وسھولة الحصول علیھا

 مؤشرات األداء األكادیمي:  .3

 تتكون من مجموعة من القیم التي تقیس مدى النجاح في تحقیق أھداف المؤسسة ویمكن تصنیف أنواعھا في الجوانب التالیة:  KPIمؤشرات األداء 

 (كاإلحصاءات والبیانات الرقمیة المختلفة).  Quantitative indicatorsمؤشرات كمیة  -
 تتعامل مع عملیات المؤسسة الموجودة. Practical indicatorsمؤشرات تطبیقیة  -
 كانت المؤسسة تتحسن وتتقدم أم العكس.  أنتوضح  Directional Indicatorsمؤشرات توجھیھ  -
 توضح مدى رضا المؤسسة عن أسلوب رقابة التغییر الفعال.  Actionable indicatorsمؤشرات عملیة  -
 والنتائج. تراتیجیة لتحقیق األھداف ومؤشرات أداء المؤسسات تنظر إلیھا المؤسسة الحدیثة كاس  -
لھذا تعتبر بمثابة الترمومتر الطبي للمؤسسة من حیث قیاس (الحرارة والضغط وبقیة األمراض األخرى    التنظیمي، مؤشر قوي للنجاح أو اإلخفاق   -

 المطلوب. أو التشخیصات األخرى) لصحة المنظمات الحدیثة ونجاحھا في أداء مھامھا على الوجھ 
 
 یأتي: التدریس في الجامعات عدة مبررات یمكن إجمالھا بما  ھیئةألعضاء  األكادیميتطویر األداء ول 3-1

 التدریس وإرشاده لألھداف العامة واألنشطة التعلیمیة المختلفة.  ھیئةتوجیھ عضو  -1
 ر أدائھ، وتنویع أسالیبھ وزیادة فعالیتھ.معرفة مدى تأثیره في المساقات التدریسیة، وطرق التدریس وتزویده بتغذیة راجعة تسھم في تطوی -2
 التدریس بھدف تعزیز جوانب القوة وإصالح الجوانب الضعیفة.  ھیئةوالضعف لدى عضو  القوةتحدید جوانب  -3
 التحدید الدقیق لمدى االلتزام والسیر في تحقیق الخطط واألھداف.  -4
 .  األكادیميالتدریس في الجامعة للتطویر والتدریب لتحسین األداء  ھیئةتحدید مدى حاجة اعضاء  -5
 : األكادیمياألمور الواجب مراعاتھا لتحقیق فاعلیة األداء  3-1

 لكي تحقق المؤسسة فاعلیة أداء مرتفعة البد من مراعاة: 

 األداء. تحدید أھداف المؤسسة: ومن ثم العمل على تحقیقھا یعد مؤشراً على فاعلیة  -1
 ق فاعلیة األداء. معرفة ثقافة المؤسسة: معرفة القیم لدى مكونات المؤسسة وأخذھا بالحسبان عند التخطیط والتنفیذ والتقییم، وھذه المعرفة تساعد في تحقی  -2
ال  -3 المؤسسة وأفرادھا في مستویاتھم  إدارة  الخارجیة والتي تشمل  تعدد مكونات المؤسسة: والتي تشمل المكونات الداخلیة المتمثلة في  مختلفة، والمكونات 

یز ایجابي لزیادة  أعضاء المجتمع المحلي والمؤسسات والبیئة التي تحیط بھا وتؤثر فیھا، كما تستطیع المؤسسة تحسین أداء موظفیھا من خالل تطبیق نظام تعز
: 2008تمنح حوافز مادیة ومعنویة وعقد دورات تدریبیة لھم. (لصلیبي،  دافعیتھم للعمل أو إعداد برامج عمل واضحة بعیدة عن الغموض وتوفیر برامج مساعدة  

116 .( 

 التدریس:  ھیئةجودة عضو  3-2
والتعلیمیة  لتربویة  یحتل عضو ھیئة التدریس المركز األول من حیث أھمیتھ في نجاح العملیة التعلیمیة، فمھما بلغت البرامج التعلیمیة من تطور في الخدمات ا

فیا ولتحقیق ذلك یجب توافر عدد من بلغت ھذه البرامج من الجودة فأنھا ال تحقق الفائدة المرجوة منھا إذا لم ینفذھا معلمون أكفاء متدربون تدریبا كا   ومھما
 السمات لدى عضو ھیئھ التدریس منھا: 

 السمات الشخصیة: وذلك بأن یكون لدیھ مرونة في التفكیر وثقة بالنفس ویتفھم األخرین ویتأنى في اصدار االحكام.  .1
 م إلنجاز مھماتھم.الكفایات المھنیة: بأن یكون مع الطالب یدافع عنھم ویحذرھم من المخاطرة ویقدم المساعدة لھ .2
 طلبة. الخبرات الموقفیة: یتم ذلك عن طریق معرفة المعلم المتعمقة في مجال تخصصھ وقدرتھ على تقبل الغرابة واالصالة والتنوع في استجابات ال .3
 بالمعلومات والخبرات التي یحتاجھا الطالب ویقدم لھم تلك المعلومات بالشكل الصحیح.  التدریس ھیئةعضو  الكفاءة العلمیة: وھي إلمام  .4
 بالطرق التربویة المناسبة للتعامل مع الطالب.  التدریس  ھیئةعضو الكفاءة التربویة: أي معرفة  .5
 لطالب بالشكل الصحیح.على استخدم الطرق المناسبة لتوصیل المعلومات ل التدریس ھیئةعضو الكفاءة االتصالیة: أي قدرة  .6
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تطویر الخطط التدریسیة، بتطویر أسالیب وطرق   منھا، التدریس في كل عام أكادیمي، وتخضع ھذه المراجعة العتبارات مختلفة    ھیئةوتتم مراجعة أداء أعضاء  
دات فیھ، وبناء على ذلك تكون نتیجة التقییم، التي تحدد  التدریس، المشاركة العلمیة، مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة، تعاونھ مع متطلبات العمل والمستج

 استمراره في العمل األكادیمي، أو تفرض علیھ خطوات للتطویر تحددھا المؤسسة األكادیمیة، حسب نتائج التقییم في التغذیة الراجعة. 

 التدریس بالجامعة:  ھیئةألعضاء  األكادیمياالداء  وفاعلیةالعالقة بین استخدام تكنولوجیا المعلومات  3-3

یركز على تحسین نتائج العملي الحالي والمستقبلي ولقد اصبحت تكنولوجیا المعلومات عامال محفزا   الذياألداء األكادیمي ھو ذلك الحقل    وتطویرإن تحسین  
المنظمات لتھیئة االرضیة الكفیلة لتطبیقھا ثم    ائھا، أدللمنظمات الباحثة عن المنافسة والتمیز في انتاجھا ومخرجاتھا وعن الكفاءة والفعالیة في   لذا تسارعت 

فكل منھا یؤثر في االخر ضمن مجموعة من العوامل كالمحیط   اتجاھین، استخدامھا. حیث ان العالقة بین المؤسسات وتكنولوجیا المعلومات ھي عالقة ذات  
  المؤسسة،فقد اصبحت المعلومات تدخل وتخرج من    والخارجیة، ب المؤثرات السیاسیة الداخلیة  الى جان   التشغیل، وعملیات    التنظیمي، والثقافة والھیكل    الخارجي، 

 ). 272- 273: 2008شوقى,  مزھر، بأشكال ثالث ھي المقروءة والمسموعة والمرئیة في آن واحد (

تؤكد على ضرورة مجاراة العصر ومالحقة التطورات العلمیة  ة التدریس والتي  ئ ) إلى بعض االتجاھات الحدیثة في مجال إعداد عضو ھی 2007ویشیر النصار (
ة التدریس وتأھیلھ وفق متطلبات العصر الحالي عصر التكنولوجیا والتقدم ئوالتربویة والتقنیة ولعل أھم ھذه االتجاھات تلك التي تؤكد على إعداد عضو ھی

 ). 46: 2007(النصار، وجھ.  أكملالعلمي مما یساعده على أداء أدواره والقیام بمھامھ على 

ي من أجل أن تستمر  ونظراً لوجود عالقة تالزمیھ بین التربیة والتقدم التكنولوجي، فقد بذلت الدول المتقدمة قصارى جھودھا في سبیل التقدم في البحث العلم
تقع على عاتقھا في ھذا المجال، إذ یتطلب وبكل اشكالھا    ) على التربیة أن تكون اكثر وعیاً بالمھام التي2010في قیادة التطور العلمي، وفي ھذا یشیر الخطیب (

خالل العمل على رفع  وانماطھا ونظمھا والمتعلمین واالكادیمیین فیھا أن یكونوا رائدین في الوقوف أمام التحدیات التي افرزھا التقدم التكنولوجي، وذلك من  
فة لیكونوا أكثر استعداداً وتمكناُ في التعامل مع الظواھر والتغییرات المشاركة والناتجة عن الكفاءة في معارفھم وخبراتھم العلمیة في مجال تخصصاتھم المختل

 ).  21:2003التقدم العلمي والتكنولوجي. (بوقحوص،

 مشكلة الدراسة:  .4

التحدیات إلى ظھور مفاھیم جدیدة في  تواجھ المنظمات العالمیة والمحلیة العدید من التغیرات والتحدیات سواء كانت منظمات صناعیة أم خدمیة، ودعت ھذه  
تواجھھ المنظمات من   إدارة المنظمات التي تسعى إلى تحقیق ھدف البقاء واالستمرار في عالم المنافسة، وذلك بتغیر أسالیبھا التقلیدیة التي ال تتناسب مع ما

جھھا والتغلب علیھا لتحقیق مستوى األداء األفضل، ولعل استخدام ھذه  تحدیات، وتبني مفاھیم إداریة حدیثة تمكن المنظمة من التعامل مع التحدیات التي تو
تطویر المنظمات حیث    المنظمات لنظم المعلومات ذات كفاءة وفعالیة من شأنھ أن یحقق لھا أھدافھا، فقد تزاید االھتمام بھذه النظم لما تلعبھ من دور حاسم في

األوقات األكثر   المناسبة في  المعلومات  كافة  تحسین توفر  إلى  باإلضافة  المھام والوظائف اإلداریة  لدعم جمیع  المستویات اإلداریة،  وذلك  مالئمة لمختلف 
 وتطویر حركة االتصاالت وتدفق المعلومات بین تلك المستویات، وكل ذلك من شأنھ أن ینعكس ایجابیا على أدائھا اإلجمالي.

یشھ الیوم ما یملي على المؤسسات بشكل عام، ومؤسسات التعلیم العالي على وجھ الخصوص، استخدام  وبات في ظل ھذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي نع  
). حیث اصبحت تكنولوجیا المعلومات  42:  2011األعمال، وذلك لقیادة التطور الذي تسخر بھ دول العالم المتقدم، (الحناوي،   في كافةتكنولوجیا المعلومات  

مل ھذه المؤسسات، ھذا إلى جانب دورھا في تحقیق األھداف التي من اجلھا انشأت، فقد كان لھا تأثیر ایجابي على المؤسسات  المتقدمة تؤثر بشكل كبیر على ع
لمعلومات. (الجاسم، من عدة نواحي منھا إنتاجیة المؤسسة، وتولید فرص عمل، وتطویر الموارد البشریة، فال یوجد جانب من جوانب العمل لم یتأثر بتكنولوجیا ا 

2005 .( 

خاضع للسلوك البشري الذي یصعب التحكم فیھ، ومن ثم فإن   إنھویعد عنصر العمل األداة األھم ضمن أدوات التشغیل كما انھ یكتسب طابعاً خاصاً من حیث  
بین ھذه االخیرة وبین مستخدمیھا بما  توجیھ الموارد البشریة توجیھا سلیما عبر أجزاء الھیكل التنظیمي للمؤسسة أو الوحدة االنتاجیة ھو الكفیل بتوثیق الصلة  

لعالي مطلباً استراتیجیاً  یضمن إتقان العمل والتقلیل من دورانھ وتحسین األداء وزیادة االنتاجیة. ومن ناحیة اخرى یعد تطویر األداء المؤسسي بمؤسسات التعلیم ا 
وظ إلعداد مؤسسات التعلیم العالي، حیث یسھم ذلك في زیادة الثقة بین مؤسسات للتنمیة االقتصادیة والثقافیة في كل الدول، وخاصة في ظل ھذا التنافس الملح

 ). 85: 2009التعلیم العالي والطالب وأولیاء األمور من جھة وسوق العمل من جھة أخرى. (الجعبري، 

استخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء االكادیمي لدى اعضاء    أثرحیث صیغت المشكلة التي بحثتھا الدراسة الحالیة انطالقًا من تساؤل رئیس "ما  
 : ة التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي". ومن ھذا التساؤل الرئیس تتفرع مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة ئھی

 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟ ھیئةلدى اعضاء  األكادیمياستخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء  أثرما  -1
یة/ التعلم  استخدام كل من (تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار/ تكنولوجیا المعلومات/ تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات والعملیات التشغیل  أثرما    -2

 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟ ھیئةعضاء لدى ا األكادیميوالنمو المؤسسي/ كفاءة العملیات الداخلیة) على فاعلیة األداء 
 

التدریس   ھیئةلدى اعضاء    األكادیميالعلمیة: وھي تنبع من أھمیة دور تقنیة المعلومات واالتصاالت من تطویر األداء    األھمیة  الدراسة:أھمیة   .5
 داء اإلداري.بكلیة التربیة جامعة بنغازي. لذا فإن ھذه الدراسة قد تثري المكتبة العلمیة بما سوف تتضمنھ من معلومات عن تكنولوجیا المعلومات واأل

من ذلك في نظام تطویر أداء اعضاء األھمیة العملیة: وھي تتلخص فیما سوف تتوصل إلیھ الدراسة من نتائج وما سوف تطرحھ من توصیات وإمكانیة االستفادة    -
 التدریس بجامعة بنغازي بشكل عام.  ھیئة

 أھداف الدراسة:  .6

 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟ ھیئةلدى اعضاء  األكادیمياستخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء  أثرما  -1
یة/  استخدام كل من (تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار/ تكنولوجیا المعلومات/ تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات والعملیات التشغیل  أثرالتعرف على    -2

 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟  ھیئةلدى اعضاء  األكادیميالتعلم والنمو المؤسسي/ كفاءة العملیات الداخلیة) على فاعلیة األداء 

 الدراسات السابقة: .7

دراسة ھدفت إلى تقییم األداء الجامعي من وجھة نظر اعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة االقصى في ضوء مفھوم اإلدارة الشاملة.   ) بإجراء2004قام الحجار (
دارة  القیادة, التخطیط االستراتیجي، الطلبة، المعلومات، الموارد البشریة، إ ھي:) فقرة موزعة على سبعة مجاالت 40حیث استخدم الباحث استبانة مكونة من (
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) مفردة وبینت نتائج الدراسة ان المستوى العام لألداء الجامعي لم یصل الى المستوى  123العملیات،  نتائج العمل، حیث تم تطبیقھا على عینة عشوائیة قدرھا (
 لیة والمؤھل والخبرة. االفتراضي، وانھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر أفراد العینة لمستوى االداء الجامعي یعزى لمتغیر الك

 أنفسھمالتدریس التعلیمي واسالیب تقییم تحصیل الطلبة من وجھة نظر الطلبة  ھیئة دراسة ھدفت إلى تقییم أداء اعضاء    (Compbell , 2005واجرت كامبل (
حلیل البیانات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ) طالبا وبعد ت302كلیات من والیة فلوریدا االمریكیة. حیث تم توزیع استبانة إلى عینة تكونت من (  خمسفي  

 وخصوصا في تنوع طرق التدریس، وتحسین البیئة التعلیمیة.  طالبھم، التدریس من قبل   ھیئةایجابي لتقییم أداء أعضاء  أثرمنھا: وجود 

ة التدریسیة في جامعة أم القري السعودیة ومقارنتھا بمثیالتھا في ئ). دراسة ھدفت الى ابراز معالم معاییر تقییم أداء اعضاء الھی2008واجرت وفاء الغامدي (
حلیلھا: أن مجاالت  جامعة والیة فلوریدا االمریكیة. حیث استخدمت الباحثة المنھجین الوصفي والمقارن للوصول إلى البیانات الالزمة، والتي كان من نتائج ت

ي تركیزه على أدوارھم التدریسیة والبحثیة وخدمة المجتمع، ولكن االختالف كان في آلیة التطبیق.  تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس في الجامعتین متشابھ ف
 التدریس یجب توفیر میزتین، وھما: الحریة االكادیمیة والمسؤولیة.  ھیئةوتصنیف جمعیة فلوریدا لضمان األداء المتمیز لعضو 

التدریس بالجامعات المصریة في ضوء خبرات بعض الجامعات    ھیئةعلى تطویر أداء أعضاء  )  2010(  يعبد الھادواستھدفت الدراسة التي اجرتھا حنان  
واألجنبیة على  . العربیة  الباحثة  الباحثة واعتمدت  إلیھا  توصلت  التي  النتائج  أھم  بین  ومن  البحثیة،  المشكلة  لطبیعة  نظراً  المقارن   :المنھج 

ة التدریس، وأھمیة  ئالجامعي وذلك بإنشاء لجنة علیا لتطویر األداء ثم وثیقة مبادئ تؤكد على الدور الفاعل لعضو ھی اھتمام الدولة المصریة بجودة التعلیم  - 
المنتظم الموضوعي  التقییم  على  القائمة  والمستمرة  المتكاملة   .التنمیة 

مصریة لضمان الجودة واالعتماد األكادیمي، باإلضافة إلى سعي  ة التدریس بالجامعات الئوضع معاییر متعلقة باألداء التدریسي والبحثي والخدمي لعضو ھی - 
  .ة التدریسئالدولة لتوفیر مناخ مالئم لعضو ھی 

ة التدریس: حیث ھدفت  ئدور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تحسین أداء اعضاء ھی ): موضوع2019زروخي واخرون (ومن جانب اخر تناولت دراسة 
ة التدریس بكلیة العلوم دامعة الجزائر، حیث بلغت عینة الدراسة التي تم توزیع ئإلى إبراز دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تحسین أداء اعضاء ھی

ة البیانات احصائیاً خلصت الدراسة إلى أن مستوى استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال كان فوق المتوسط في  ) مفردة، وبعد معالج75االستبیان علیھم (
 ة التدریس لمستوى أدائھم سواء البحثي أو التدریبي أو دورھم اتجاه مجتمعھم مرتفع. ئحین جاء تقییم اعضاء ھی 

 : منھج الدراسة .8

 أثر(  الستبیانالتدریس بكلیة التربیة ل  ھیئةاستخدم الباحثان المنھج الوصفي وذلك لمناسبتھ ألغراض الدراسة من خالل وصف وتحلیل نتائج استجابات أعضاء   
 ).األكادیمياستخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء 

 مجتمع وعینة الدراسة:  8-1

) عضو 44اختیرت منھم عینة عشوائیة بسیطة عددھا (  ) عضو، 64التدریس بكلیة التربیة والبالغ عددھم اإلجمالي (  ھیئة یتكون مجتمع الدراسة من أعضاء   
 . تدریس  ھیئة

 أداة الدراسة:   8-2

) فقرات 9بواقع (تم استخدام االستبانة أعدت لھذا الغرض وذلك بعد مراجعة العدید من الكتب واألبحاث والرسائل العلمیة، وھي موزعة على خمس مجاالت  
ي تقدیم الخدمات والعملیات ) فقرات لمجال تكنولوجیا المعلومات ف8) فقرة لمجال تكنولوجیا المعلومات، و (12لمجال تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار، و (

و(8التشغیلیة، و( المؤسسي،  والنمو  التعلم  لمجال  فقرات  لیكرت  11)  مقیاس  الختبار  وفقاً  االستبیان  فقرات  وأعدت  الداخلیة،  العملیات  كفاءة  لمجال  فقرة   (
 الخماسي وذلك الختیار بدیل من بین خمس بدائل وفق التدرج التالي: 

 ). 1غیر موافق، غیر موافق بشدة) وقد أخذت الدرجات كما ھو موضح بالجدول ((موافق بشدة، موافق، محاید، 
)1جدول رقم (  

 توزیع درجات االستبیان وفق البدائل 
 البدیل  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة 

 الدرجة  5 4 3 2 1

كما ھو   0.76، ومعامل الثبات الكلي 0.81التأكد من صدقھا وثباتھا، فبلغ معامل الصدق الداخلي حیث قام الباحثان بتوزیع االستبانة على عینة الدراسة بعد 

)2موضح بالجدول رقم (  

 )  2جدول رقم (
 ة التدریس بكلیة التربیة. ئاستخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء االكادیمي لدى اعضاء ھی  أثرمعامل الفا كرونباخ لمجاالت 

 معامل الفاكرونباخ  عدد الفقرات  المجال  م
 0.71 9 تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار 1
 0.72 12 تكنولوجیا المعلومات  2
 0.73 8 تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات والعملیات التشغیلیة  3
 0.69 8 التعلم والنمو المؤسسي  4
 0.72 11 كفاءة العملیات الداخلیة  5

          0.76 الدرجة الكلیة 
 

إلیجاد   إلجراء إحصاءات وصفیة متمثلة في معادلة اسكوت الستخراج الصدق الداخلي، ومعادلة الفاكرونباخ  SPSSالوسائل اإلحصائیة: تم استخدام برنامج 
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة. t-testالتباین واختبار  المعیاریة والتحلیلمعامل الثبات، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
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 نتائج الدراسة:   .9

لكل فقرة من فقرات مجاالت الدراسة   ، األكادیمي استخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء  أثرلتحدید درجة استجابة أفراد مجتمع الدراسة على 
وتكون   0.8= 5) /1ـــ5وتحدید طول فئة المستوى اعتمادا على المعادلة التالیة، (الحد األعلى لالستجابة ـــ الحد األدنى لالستجابة) / عدد المستویات = (

 الفئات كالتالي: 
 )      قلیلة جداً 1.80) إلى أقل من (1.00( -1
 )      قلیلة 2.60ن () إلى أقل م1.80( -2
 )      متوسطة 3.40) إلى أقل من (2.60( -3
 )      كبیرة4.20) إلى أقل من (3.40( -4
 )      كبیرة جداً 5.00) إلى أقل من (4.20( -5

  ؟التربیة جامعة بنغازية التدریس بكلیة یئ لدى اعضاء ھ األكادیمي استخدام تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة األداء  أثرما  :السؤال األول

)3تحلیل التباین األحادي كما ھو مبین بالجدول ( لإلجابة على ھذا السؤال قام الباحثان بإیجاد اختبار  
 )3جدول رقم (

 األكادیمي تكنولوجیا المعلومات على األداء  أثراختبار تحلیل التباین األحادي بین متوسطات 
مجموع  مصدر التباین 

 المربعات 
الحریة درجة  متوسط   

 المربعات 
f المحسوبة    f  معامل  الجدولیة

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة 

 0.801 0.59 3.45 2.13 0.42 1 0.43 انحدار 
 0.287 45 18.645 الخطأ 

  44 19.075 المجموع 
 

الجدولیة أكبر من قیمتھا المحسوبة، كما أن معامل  (f)  قیمة  )، كما نالحظ أن  0.05) وھو اكبر من ( 0.77من نتائج الجدول السابق نالحظ أن مستوى الداللة بلغ (
وھذا ما یدل على االثر االیجابي لتكنولوجیا المعلومات على األداء االكادیمي، فبینت نتائج ھذا السؤال أن افراد عینة    ) 0.59االرتباط فوق المتوسط حیث بلغت قیمتھ (

عد  قدیم المحاضرات عن بالدراسة یدركون دور استخدام تكنولوجیا المعلومات في تحسین األداء األكادیمي لدیھم، كما یدركون دور تكنولوجیا المعلومات الجید في ت
تحسین األداء األكادیمي مما سھل علیھم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة عن بعد، وبذلك نستخلص أن استخدام تكنولوجیا المعلومات یؤثر بشكل ایجابي في  

 ). 2019ون، ة التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة ( زروخي واٌخرئلدى اعضاء ھی 

یة/ استخدام كل من (تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار/ تكنولوجیا المعلومات/ تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات والعملیات التشغیل   أثرما  :  السؤال الثاني
 دریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟الت  ھیئةلدى اعضاء  األكادیميالتعلم والنمو المؤسسي/ كفاءة العملیات الداخلیة) على فاعلیة األداء 

 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟  ھیئةلدى اعضاء  األكادیميالمعلومات في دعم القرار على فاعلیة األداء  استخدام تكنولوجیا أثر ما -1
 ) یوضح ذلك: 4المجال، والجدول (تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات ھذا 

 ) 4جدول (
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات مجال تكنولوجیا المعلومات في دعم القرار. 

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 درجة الفاعلیة  الرتبة 

 متوسطة  8 0.69 2.87 صناع القرارتوفیر المعلومات التي یحتاج الیھا  1
یتوفر لدى الجامعة رؤیة استراتیجیة واضحة لتحویل االنظمة   2

 التعلیمیة التقلیدیة الى انظمة الكترونیة. 
 متوسطة  5 0.83 3.04

 متوسطة  9 0.80 2.82 ة التدریس ئتحسین نوعیة القرار وتسھل مھام عضو ھی 3
التنفیذیة في الجامعة الى الجھات رفع التقاریر من الجھات   4

 المختصة.
 متوسطة  1 0.56 3.43

 متوسطة  7 0.53 2.88 تخطیط وتحدید االھداف واالستراتیجیات للجامعة  5
 متوسطة  3 0.63 3.30 تقدیم تقاریر دوریة تغطي جوانب العمل. 6
ایجاد حلول سریعة للمواقف غیر المتوقعة التي تنتج عن التغیر  7

 بالظروف المحیطة بالجامعة. 
 كبیرة  2 0.82 3.41

ایجاد قدر من المرونة الكافیة لتعدیل القرارات بما یتالءم مع   8
 التطورات المختلفة. 

 متوسطة  6 0.86 3.01

یوجد مشروع قید التنفیذ لتحویل العملیة التعلیمیة التقلیدیة الى   9
 التعلیم االلكتروني 

 متوسطة  4 0.64 3.19

 متوسطة                   3.10 كلي
 

) وھو یقابل درجة موافقة متوسطة، حسب المعیار المعتمد علیھ في ھذه الدراسة، وجاءت  3.10) أن المتوسط الكلي لھذا المجال بلغ (4نالحظ من الجدول (
)، وھذا یدل على موافقة مجتمع 0.56)، وبانحراف معیاري (3.43()  بدرجة فاعلیة كبیرة (تقدیم تقاریر دوریة تغطي جوانب العمل) بمتوسط حسابي  6فقرة (

ھذا ما تدل علیھ  الدراسة على أن تكنولوجیا المعلومات تسھل من رفع التقاریر من الجھات التنفیذیة في الجامعة إلى الجھات المختصة في الوقت المناسب، و 
ة للمواقف غیر المتوقعة التي تنتج عن التغیر بالظروف المحیطة بالجامعة.)، بمتوسط حسابي )، والتي جاءت بأقل درجة فاعلیة، (ایجاد حلول سریع2الفقرة (

 ) فقرات بدرجة فاعلیة متوسطة. 7) مما یدل على اتفاق أفراد عینة الدراسة على ھذه الفقرة. وجاءت (0.82) وبانحراف معیاري منخفض ( 3.41(
 التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟ ئةلدى اعضاء ھی  األكادیميالمعلومات على فاعلیة األداء  استخدام تكنولوجیا أثرما  -2

 ) یوضح ذلك: 5تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات ھذا المجال، والجدول (
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 )  5جدول (
 الرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات مجال تكنولوجیا المعلومات. المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 درجة الفاعلیة  الرتبة 

 قلیلة  12 0.74 2.56 سرعة انجاز المعامالت.  1

 متوسطة  5 0.91 3.15 زیادة الحمایة االمنیة والسریة للمعلومات. 2
وانجاز بعض المعامالت عن طریق موقعھا على تقدیم الخدمات  3

 االنترنت. 
 متوسطة  6 0.88 3.11

ربط جمیع االنشطة المختلفة في الجامعة بخدمات االلكترونیة   4
 WAPو  SMSالحدیثة 

 متوسطة  7 0.89 3.05

سھولة التواصل مع الطلبة ومن ثم سرعة االستجابة لرغابتھم  5
 . وتوقعاتھم

 متوسطة  8 0.78 3.03

 متوسطة  10 0.77 2.90 المعلومات التي یوفرھا االنترنت صحیحة خالیة من االخطاء  6
تضع البرامج التدریبیة المالئمة للتعامل مع تكنولوجیا المعلومات   7

 المتوفرة بالجامعة 
 كبیرة  1 0.75 3.43

یشمل استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات على المستویات   8
 االكادیمیة 

 متوسطة  4 0.99 3.25

االجھزة واالنظمة   وتحدیثتقوم الجامعة التي اعمل بھا بتطویر  9
 بشكل دوري.

 قلیلة  11 0.66 2.59

 متوسطة  3 0.54 3.38 االنترنت. ھناك تنوع في مصادر المعلومات التي توفرھا شبكة  10
استخدامي للتكنولوجیا یساعدني على الشعور باالستقرار  11

 . األكادیمي
 كبیرة  2 0.64 3.40

 متوسطة  9 0.81 2.96 الحدیثة.من البرمجیات  األكادیميیستفید  12
 متوسطة                          3.04 كلي

 
) (تضع البرامج 7) فقرات جاءت بدرجة متوسطة، وفقرتان بدرجة قلیلة، حیث جاءت الفقرة (8فقرتان جاءت بدرجة كبیرة، و() أن  5نالحظ من نتائج الجدول (

) مما یدل على حرص الكلیة على وضع 0.65)، وبانحراف معیاري (3.43التدریبیة المالئمة للتعامل مع تكنولوجیا)، بأعلى درجة فاعلیة بمتوسط حسابي (
التدریس على الشعور باالستقرار االكادیمي وھذ ما   ئةة تتناسب مع كیفیة استخدام التكنولوجیا، وكذلك أن استخدام التكنولوجیا یساعد أعضاء ھیبرامج تدریبی

) وبانحراف 3.40) (استخدامي للتكنولوجیا یساعدني على الشعور باالستقرار االكادیمي) حیث جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي (11تؤكده الفقرة (
 )  0.63معیاري (

التدریس بكلیة التربیة جامعة   ھیئةلدى اعضاء    األكادیميالمعلومات في تقدیم الخدمات والعملیات التشغیلیة على فاعلیة األداء    استخدام تكنولوجیا  أثرما    -3
 بنغازي؟

 ) یوضح ذلك: 6من فقرات ھذا المجال، والجدول (تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل 
 

 ) 6جدول (
  والعملیاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات مجال تكنولوجیا المعلومات في تقدیم الخدمات  

 . ةالتشغیلی
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعیاري 

 الفاعلیة درجة  الرتبة 

 كبیرة  4 0.65 3.44 ة التدریس بالجامعة. ئتخفیف عبء العمل لدى عضو ھی  1
 كبیرة  2 0.82 3.56 تبسیط اجراءات العمل (التقلیل من الدورة المستندیة).  2
سرعة انجاز العملیات على الرغم من تزاید حجم العملیات   3

 وتنوعھا.
 كبیرة  1 0.67 3.72

 متوسطة  5 0.91 3.40 المواقف الطارئة والحرجة. سرعة التصرف في  4
 متوسطة  6 0.87 2.63 توفیر تقاریر خول االعمال والمھام االكادیمیة  5
 قلیلة  8 0.89 2.18 تحسین جودة الخدمات المقدمة للطلبة الحالیین ولخریجي الجامعة  6
 قلیلة  7 1.22 2.20 االخرى.تمیز الخدمة المقدمة والتي تختلف عما تقدمھ الجامعات  7
تضع الجامعة البرامج التدریبیة المالئمة للتعامل مع تكنولوجیا   8

 المعلومات المتوفرة بھا. 
 كبیرة  3 0.87 3.48

 متوسطة                          2.94 كلي
 

) فقرات 4) ویقابل درجة موافقة متوسطة، حسب المعیار المستخدم في ھذه الدراسة، وجاءت (2.94) ان المتوسط الكلي لھذا المجال بلغ (6نالحظ من الجدول (
ات على الرغم من تزاید ) (سرعة انجاز العملی3بدرجة فاعلیة متوسطة، وفقرتان بدرجة فاعلیة منخفضة، حیث جاءت الفقرة (  وفقرتانبدرجة فاعلیة كبیرة،  

ة التدریس ئ) وھذا یبین ان ھناك شبھ اتفاق تام بین اعضاء ھی 0.67) وبانحراف معیاري (3.72الفقرات موافقة بمتوسط (  أكثرحجم العملیات وتنوعھا.) ھي  
 لك تبسیط إجراءات العمل.  على ان تكنولوجیا المعلومات تساھم في سرعة إنجاز المعامالت واإلجراءات على رغم زیادة حجم العمل، وكذ

 ة التدریس بكلیة التربیة جامعة بنغازي؟ئوالنمو المؤسسي على فاعلیة األداء االكادیمي لدى اعضاء ھی استخدام التعلم أثرما  -4

 لك: ) یوضح ذ7تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات ھذا المجال، والجدول (
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 ) 7جدول (
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات مجال التعلم والنمو المؤسسي.  

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 درجة الفاعلیة  الرتبة 

 متوسطة  5 0.87 3.28 في الجامعة  األكادیمیینتطویر قدرات  1
ادارة الجامعة على دراسة وتحلیل جودة لخدمات  تحسین قدرة   2

 التي تقدمھا لضمان التمیز بین الجامعات.
 كبیرة  4 0.91 3.40

لدي الرغبة في تنمیة قدراتي االبتكاریة وتطویر االداء   3
 . األكادیمي

3.71 0.62 
 

 كبیرة  1

تعمل الجامعة على توفیر كافة البیانات والمعلومات التي  4
 حسن االداء. تساعدني على 

 متوسطة  7 1.01 3.09

 متوسطة  6 0.87 3.22 تسھیل عملیة البحث والتطویر في الجامعة. 5
بشكل   األكادیميتشكیل فرق عمل تقدم اقتراحات لتطویر االداء  6

 دائم. 
 قلیلة  8 0.84 2.09

مساعدة ادارة الجامعة على تطویر انظمتھا االكادیمیة لتالئم  7
 الطلبة وتسھل علیھم االستفادة من خدماتھا.احتیاجات 

 كبیرة  2 0.69 3.65

 كبیرة  3 0.85 3.47 استخدام اسس البحث العلمي لحل المشكالت التي تواجھھا. 8
 متوسطة                          3.25 كلي

 
) فقرات 4) ویقابل درجة موافقة متوسطة، حسب المعیار المستخدم في ھذه الدراسة، وجاءت (3.25) ان المتوسط الكلي لھذا المجال بلغ (7نالحظ من الجدول (

في تنمیة قدراتي االبتكاریة   ) (لدي الرغبة 3فاعلیة منخفضة، حیث جاءت الفقرة (  واحدة بدرجة) فقرات بدرجة فاعلیة متوسطة، وفقرة  3بدرجة فاعلیة كبیرة، و(
ة التدریس بكلیة التربیة لدیھم ئ) وھذا ما یؤكد أن اعضاء ھی0.62) وبانحراف معیاري (3.71الفقرات موافقة بمتوسط (  أكثروتطویر االداء االكادیمي.) ھي  

) (تشكیل فرق عمل تقدم اقتراحات لتطویر االداء  6الفقرة ( تحین جاء، في األكادیميالدافع القوي نحو التطویر واالبتكار من أجل التحسین من مستوى ادائھم 
 ) وھو یقابل درجة فاعلیة قلیلة. 0.84) وبانحراف معیاري (2.09بشكل دائم.) بأقل متوسط حسابي بلغ ( األكادیمي

 التربیة جامعة بنغازي؟ ة التدریس بكلیةئلدى اعضاء ھی األكادیميالعملیات الداخلیة على فاعلیة األداء  استخدام كفاءة أثرما  -5

 ) یوضح ذلك: 8تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات ھذا المجال، والجدول (
 )  8جدول (

 الداخلیة. المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة ودرجة الموافقة لكل من فقرات مجال كفاءة العملیات 
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعیاري 

 درجة الفاعلیة  الرتبة 

 متوسطة  9 0.79 3.27 زیادة كفاءة العملیات ومساندة عملیة االبتكار. 1
 كبیرة  3 0.99 3.53 زیادة التنسیق بین العملیات واالقتسام المختلفة وتكاملھا.  2
تتمتع بالمرونة الكافیة لتحقیق  تصمیم عملیات الجامعة بحیث  3

 االھداف المنشودة.
 كبیرة  2 0.72 3.59

تطویر عملیات التشغیل الداخلي في الجامعة عن طریق توفیر   4
 نقل المعلومات.  اتصال لتسھیلقنوات 

 متوسطة  7 0.68 3.38

تكامل عملیات التشغیل الداخلي في الجامعة مع باقي جوانب   5
 المختلفة. االداء المؤسسي 

 متوسطة  10 0.82 2.64

تحسین مقدرة ادارة الجامعة على اتخاذ اجراءات فاعلة لتحقیق   6
 االنسجام بین العملیات الداخلیة واالھداف االستراتیجیة. 

 متوسطة  8 0.90 3.29

التخلص من العملیات غیر الضروریة مما ادى الى اختصار   7
 وقت انجاز العملیات. 

 قلیلة  11 0.86 2.37

 كبیرة  5 0.79 3.42 تقلیل تكلفة تشغیل العملیات.  8
توفیر خدمات جامعیة مستحدثة دون زیادة التكلفة او زیادة سعر   9

 الخدمة. 
 متوسطة  6 0.87 3.39

 كبیرة  4 0.76 3.44 تمیز الجامعة وتحقیق القیمة التي یتوقعھا العمالء بكفاءة وفاعلیة.  10
جامعیة مستحدثة باستخدام الموارد الحالیة بأقصى  تقدیم خدمات  11

 طاقة ممكنة. 
 كبیرة  1 1.04 3.64

 متوسطة                          3.37 كلي
 

فقرات )  5) ویقابل درجة موافقة متوسطة، حسب المعیار المستخدم في ھذه الدراسة، وجاءت (3.37) أن المتوسط الكلي لھذا المجال بلغ (8نالحظ من الجدول (
) (تقدیم خدمات جامعیة مستحدثة باستخدام  11) فقرات بدرجة فاعلیة متوسطة، و فقرتان بدرجة فاعلیة منخفضة، حیث جاءت الفقرة (4بدرجة فاعلیة كبیرة، و(

د اتفاق بین المبحوثین على أن ) وھذا یدل على وجو1.04) وبانحراف معیاري (3.64الموارد الحالیة بأقصى طاقة ممكنة) ھي اكثر الفقرات موافقة بمتوسط (
) (التخلص من العملیات غیر الضروریة مما ادى إلى اختصار وقت 7الكلیة تقوم بتقدیم خدمات مستحدثة حسب االمكانیات المتوفرة لدیھا، بینما جاءت الفقرة (

 علیة قلیلة.)وھو یقابل درجة فا0.86) وبانحراف معیاري (2.37انجاز العملیات.)، بأقل متوسط حسابي بلغ (

 أھم النتائج:  9-1

 .األكادیميیسھم نظام المعلومات في تحسین األداء  -1
وجیة ألداء العملیات  أن استخدام نظم المعلومات ال یخلو من المخاطر والمعوقات التي تحول دون تطبیقھ بالشكل األمثل، وقلة مواكبة الكلیة للتطورات التكنول  -2

 األكادیمیة. 
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 اسب.مجتمع الدراسة على أن تكنولوجیا المعلومات تسھل من رفع التقاریر من الجھات التنفیذیة في الجامعة إلى الجھات المختصة في الوقت المنموافقة  -3
على الشعور    ة التدریسئحرص الكلیة على وضع برامج تدریبیة تتناسب مع كیفیة استخدام التكنولوجیا، وكذلك أن استخدام التكنولوجیا یساعد أعضاء ھی   -4

 . األكادیميباالستقرار 
 ة التدریس على أن تكنولوجیا المعلومات تساھم في سرعة إنجاز المعامالت واإلجراءات. ئھناك شبھ اتفاق تام بین اعضاء ھی  -5
 .ألكادیميا ة التدریس بكلیة التربیة لدیھم دافع قوي نحو التطویر واالبتكار من أجل التحسین من مستوى ادائھم ئ أن اعضاء ھی -6

 التوصیات:  .10
 التدریس.  ھیئةلدى اعضاء  األكادیميضرورة مواكبة التطورات التكنولوجیة المتالحقة لعملیة األداء  -1
 استخدام البرامج والوسائل التي تدعم سرعة اتخاذ القرار. -2
 مراقبة كل ما ھو مستجد في مجال تكنولوجیا المعلومات اإلداریة الحدیثة.  -3
 ة التدریس وذلك لتدریبھم على الطرق الفعالة للتعامل مع تكنولوجیا المعلومات. ئالتدریبیة ألعضاء ھی إعداد البرامج  -4

 المراجع: 

) نظم معلومات االداریة فى المنظمات المعاصرة. االسكندریة: الدار الجامعة للنشر والتوزیع.2005إدریس, عبدالرحمن ثابت ( -  
البعلبكي - ) قاموس2006منیر. ( ،   بیروت. ، للمالیین العلم  دار  ، ( 40 )ط ، "المورد 

االقتصادیة كلیة الحقوق  ) محاضرات مقیاس تكنولوجیا ونظم المعلومات فى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة, ماجیستیر تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة , قسم علوم 2005بختي، ابراھیم. ( -
.  والعلوم االقتصادیة جامعة ورقلة الجزائر   

) بعض االتجاھات العالمیة للتعلیم العالي في ظل العولمة، ندوة مستقبل التربیة العربیة في ضل العولمة، مجلة التربیة.2003بوقحوص، خالد. ( -  
التمیمي - )2007خالد. ( وسام ،    واالقتصاد. اإلدارة كلیة ، بغداد  جامعة الى مقدمة ماجستیر رسالة ، "القرارات صنع واتخاذ في وأثرھا المعلومات وتقانة الثقافیة القیم بین العالقة 

، األردن، دار اسامة للنشر والتوزیع.1) تكنولوجیا المعلومات، ط2005الجاسم، جعفر. ( -  
) دور إدارة التمیز في تطویر أداء  2009الجعبري، تغرید. ( ) دور تكنولوجیا المعلومات في تطویر أداء مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة، رسالة ماجستیر غ 2011الحناوي، إیناس. ( -

دارة،  جامعة الخلیل، فلسطین.مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التمویل واإل  
ة االقصى فى ضوء مفھوم إدارة الجودة، مجلة االقصى ، سلسلة العلوم االنسانیة.). تقییم االداء الجامعي من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة بجامع2004الحجار ، رائد حسین ( -  
) األخالق المھنیة ومواثیقھا وعالقتھا بالعمل، القاھرة، مكتبة االنجلو المصریة.2010الخطیب، عبدالرحمن. ( -  

.2، عدد  5لتدریس، مجلة مجامیع المعرفة، المجلد ة ا ئ) دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تحسین أداء اعضاء ھی2019زروجي، فیروز.(  
السلمي - ) تكنولوجیا2000. ( زق ا الر  عبد عالء ،   عمان. الثانیة، الطبعة . والتوزیع، للنشر  المناھج دار ، المعلومات 

لتوزیع.) تكنولوجیا المعلومات وتقنیاتھا، عمان، دار الوراق للنشر وا2002السامرائي، ایمان و قندلجي، عامر. (  -  
د للنشر والتوزیع.) الجودة الشاملة وانماط القیادة التربویة وفقاً لنظریة ھیرس وبالتشارد وعالقتھا بمستوى الرضا الوظیفي لمعلمھم وأدائھم، دار الحام2008الصلیبي، محمود عبد المسلم.( -  
وجیا المعلومات, الطبعة االولى , اثراء لنشر والتوزیع , عمان.)  العملیات االداریة وتكنول2008مزھر، شعبان العاني و شوقى، ناجي جواد. (  -  
). المدخل الى ادارة المعرفة. عمان : دار المسیرة للنشر .2006عبدالستار, علي ورفاقھ ( -  
ر منشورة، كلیة التربیة.ة التدریس في ضؤ بعض الجامعات العربیة واألجنبیة، رسالة ماجستیر غیئ) تطویر أداء اعضاء ھی2010عبدالھادي ، حنان. (  -  
). تقییم عضو ھیئة التدریس فى جامعة أم القرى وجامعة والیة فلوریدا االمریكیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى.2008الغامدي، وفاء(  -  
القاھرة، دار النھضة العربیة.)، 1) المدیر وتحدیات العولمة، إدارة جدیدة لعالم جدید، (ط 2002مصطفى، أحمد سید. ( -  
التربویة والنفسیة.) نحو معاییر مھنیة العتماد مؤسسات إعداد المعلمین نموذج االنیكت، ورقة بحثیة قدمت في اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعیة السعودیة 2007النصار، صالح. (  -  
التعلیم العالي الخلیجي. ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي (العربي الخامس، الدولي الثاني)، االتجاھات الحدیثة في تطویر ) تطویر األداء المؤسسي بمؤسسات 2010یسلم، خدیجة وخضر، ایمان.( -

ؤسسات التعلیم العالي في مصر والعالم العربي.األداء المؤسسي في م  
یوسف - )2005الرحمن. ( عبد  بسام ،   اإلدارة   كلیة ، الموصل لجامعة مقدمة األعمال إدارة في فلسفة دكتوارة  أطروحة ، "األداء المتمیز تحقیق في الفكري راس المال و المعلومات تقانة أثر 
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