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جنان عبد العبا�س الدليمي          اأ.م.د. عدي غنـي الأ�سدي

الملخص: 
تعّد تقنية املعلومات م�سدر ا�سرتاتيجي بالن�سبة للمنظمات املعا�سرة، وعلى وجه اخل�سو�س اجلامعية منها، اإذ 
اأ�سبح بالإمكان تقدمي اأغلب اخلدمات اجلامعية من خالل اأدوات تقنية املعلومات املتمثلة باحلا�سوب، و�سبكة 
الإنرتنــت وو�ســائل الت�ســال الأخرى. وقد تنــاول البحث متغريين اأ�سا�ســيني، هما: تقنيــة املعلومات والأداء 
اجلامعــي؛ اإذ يعــد املتغريان من املتغريات التي ميكن اأن يكون لهما اأثر كبري يف حت�ســني فاعلية الأداء اجلامعي، 
مما يزيد من �سرورة قيام املوؤ�س�سة اجلامعية بتقدمي اأف�سل اخلدمات العلمية والرتبوية، وبالتايل ا�ستقطاب 

اأكرب عدد ممكن من الطلبة، ورفد املنظمات العامة واخلا�سة مبا حتتاج اإليه يف جمال امل�سورة واخلربة.
وتتبلور م�سكلة البحث يف حتديد احتياجات جامعة بابل العراقية يف جمال تقنية املعلومات، من اأجل الطالع 
علــى نقــاط القوة لتعزيزها، واحلد من جوانــب ال�سعف اأو التخل�س منها. ومن اأهــم ال�ستنتاجات التي تو�سل 
لها البحث اأن املعايري الأ�سا�سية لتقييم جودة الأداء اجلامعي تركز على الر�سالة والأهداف العامة، وهيكلية 
الربنامــج وم�سمونه، والبيئــة التعليمية، ونوعية الطلبــة املقبولني، ونظام الدرا�سة، ون�ســب النجاح، ونوعية 
اخلريجــني، وكفــاءة هيئــة التدري�س، واملرافــق التعليميــة، والتوا�سل اخلارجــي والتبادل املعــريف، ف�سال عن 
املتابعــة امل�ستمرة واملتوا�سلة لتنفيذ الربامج التعليمية. ومــن اأبرز التو�سيات هو ربط  اجلامعة باملجتمع، من 
خــالل فتــح الربامج والتخ�س�سات املختلفة التي تغذي احتياجات املجتمع، واأن تبداأ اجلامعة يف ر�سم خريطة 

طريق للولوج يف اقت�ساد املعرفة من خالل عقد منتدى عاملي لدرا�سة التوجهات الدولية.
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The Impact of the use of ICT in Improving University

Performance at Babel University - Iraq

Abstract:
Information technology is a strategic source for contemporary organizations، 
especially in university; it has been possible to provide most of university 
services through Information Technology tools of the computer، the Internet and 
other means of communication. The discussion dealt with two basic variables: 
information technology and university performance، because the two variables 
mentioned are among the variables that has a significant impact in improving 
the effectiveness of university performance، which increases the Necessity for the 
university providing the best scientific and educational services، and thus attract 
the largest possible number of students، and supplement public and private 
organizations their need in the field of advice and expertise. So the research 
problem is: identifying the needs of the Iraqi University of Babylon in the field of 
information technology، in order to know the strengths points to promotion them، 
and to reduce the Weaknesses points.

The most important conclusions reached by the research that the basic criteria 
for assessing the quality of university performance focused on the message 
and overall objectives، and program structure and content، and the learning 
environment، and the quality of students admitted، the system study، success rates، 
and quality of graduates، and the efficiency of the teaching staff، and educational 
facilities، and external Communications and exchange of knowledge as well as 
continuous monitoring and ongoing implementation of educational programs.

Among the most prominent recommendations is to link the university community، 
through the opening various of programs that feed the needs of society، and 
the university begins to draw the road map to enter the knowledge economy by 
holding a global forum for the study of international trends.
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أوال: منهجية البحـث
م�سكلة البحث:

يف ظل الظروف البيئية غري امل�ستقرة املحيطة مبنظمات املجتمعات املعا�سرة، وعلى وجه اخل�سو�س اجلامعية 
منهــا، يتطلــب الأمر من اإدارات هــذه املنظمات البحث عن طرق اإبداعية جتعل منهــا اأكرث فاعلية، ومبا ي�سمن 

تقدمي اأف�سل اخلدمات العلمية الرتبوية.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه، تواجه جامعة بابل كما هو حال اجلامعات العراقية الأخرى، ظروفا تت�سم بالتغري 
ال�سريــع يف ظــل ظــروف التحول ال�سيا�ســي والقت�ســادي والجتماعي التي ميــر بها بلدنا العزيــز يف املرحلة 
الراهنــة. ومبــا اأن املنظمة املبحوثــة تتبنى منذ مدة لي�ســت بالق�سرية ا�ستخدام تقنيــة املعلومات يف خمتلف 
املجــالت العلميــة والإدارية، لــذا بات من الأهمية، اأن تلعب اإدارة اجلامعــة دورا مهما يف هذا املجال، من اأجل 

فهم التغريات البيئية، وانطالقا من ذلك، فاإن م�سكلة البحث تكمن يف الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
ما مدى اأهمية تقنية املعلومات يف جمال حت�سني الأداء اجلامعي من خالل ال�سيطرة على املوارد املادية   .1

والب�سرية يف املنظمة املبحوثة؟
هــل هنــاك تطبيقات معينة لإدارة تقنيــة املعلومات تتيح للمنظمة املبحوثــة اإمكانية احل�سول على   .2

املوارد املعلوماتية التي هي بحاجة اإليها؟
اأهداف البحث: تتج�سد اأهداف البحث بالآتي:
املبحوثة. املنظمة  يف  املعلومات  تقنية  واقع  درا�سة   .1

املعلومات. تقنية  جمال  يف  املبحوثة  املنظمة  اإدارة  تواجه  التي  املعوقات  ا�ستعرا�س   .2
املعلومات على فاعلية الأداء اجلامعي. تقنية  تطبيقات  اأثر  على  التعرف   .3

القدرات والإمكانات ذات  املبحوثة يف جمال تطوير  املنظمة  املعتمدة من قبل  الأ�ساليب  التعرف على   .4
ال�سلة بتقنية املعلومات.

املعلومات. تقنية  جمال  يف  التدريبية  بالحتياجات  املبحوثة  املنظمة  اإدارة  تعريف   .5
بلــورة م�سكلــة البحــث اأمام املعنيني يف املنظمة املبحوثة بغيــة اطالعهم على نقاط القوة للعمل على   .6

تعزيزها، واحلد من جوانب ال�سعف اأو التخل�س منها.
اأهمية البحث:

يعد قطاع التعليم العايل والبحث العلمي واحدا من اأهم القطاعات العلمية والرتبوية، اإذ اإنه يتعامل مع قطاع 
وا�سع من الأفراد واملنظمات. وقد تاأثر هذا القطاع اإىل حد بعيد مبا يحدث من تطورات علمية وتكنولوجية، 
وعلــى وجــه اخل�سو�س يف جمــال تقنية املعلومــات التي ميكن اأن يكــون لها اأثر بارز يف حت�ســني جودة جمالت 

الأداء اجلامعي اإذا اأح�سن ا�ستخدامها.  وعليه فاإن اأهمية البحث  تتمثل بالآتي:
تنــاول البحــث احلــايل متغريين اأ�سا�سيني هما تقنية املعلومــات والأداء اجلامعي اإذ يعد املتغريين من   -  1
املتغريات التي ميكن اأن يكون لهما اأثر كبري يف حت�سني فاعلية الأداء اجلامعي، مما يزيد من �سرورة قيام 
املوؤ�س�ســة اجلامعية بتقدمي اأف�سل اخلدمات العلمية والرتبوية، وبالتايل ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من 

الطلبة، ورفد املنظمات العامة واخلا�سة مبا حتتاج اإليه يف جمال امل�سورة واخلربة.
الإ�سهام يف و�سع بع�س احللول للمعوقات التي تواجه اإدارة اجلامعة يف جمال تقنية املعلومات.  -  2

املعلومات والأداء اجلامعي على م�ستوى  العالقة بني تقنية  الباحثني مل يبحث مو�سوع  على حد علم   -  3
البيئــة العراقيــة. ومن هذا املنطلق فاإن البحــث احلايل �سريفد املكتبة العراقيــة مبعلومات تفيد اإدارة 

املنظمة املبحوثة والدار�سني يف جمال تقنية املعلومات.



7 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

جنان عبد العبا�س الدليمي      اأ.م.د. عدي غنـي الأ�سدي
املجلد ال�سابع  العدد )17( 2014م

خمطط البحث الفر�سي:
يفرت�ــس خمطــط البحــث وجــود عالقــة ارتباط وتاأثــري بــني اأدوات تقنيــة املعلومــات )الأجهــزة واملعدات، 
الربجميــات، الت�سالت وال�سبكات، املهارات الب�سرية، وقاعــدة املعلومات(، والأداء اجلامعي )املحور الإداري 
واملايل، املحور التعليمي، املحور الرتبوي، حمور البحث العلمي، املحور املجتمعي، وحمور الطلبة(، وال�سكل )1( 

يبني خمطط البحث.
�سكل )1( خمطط تقنية املعلومات

فر�سية البحث:
فر�سية العدم الأوىل H0:- لتوجد عالقات ارتباط بني متغريات تقنية املعلومات والأداء اجلامعي0
0 اجلامعي  الأداء  على  املعلومات  تقنية  ملتغريات  معنوي  تاأثري  لتوجد   -:H0 فر�سية العدم الثانية

الفر�سية الرئي�سة:-  ما فاعلية ا�ستخدام تقنية املعلومات جلودة الأداء اجلامعي يف جامعة بابل العراقية

ثانيا: اإلطار المفاهيمي
املعلومات تقنية   -  1

مفهوم التقنية وتعريفها: 
ظهرت التقنية عندما بداأ الإن�سان بالعمل قبل ماليني ال�سنني واخرتاعه لالأدوات ثم بداأت �سل�سلة التطورات 
التــي تخــدم الإن�ســان عــرب ال�سنــني اإىل اأن و�ســل اإىل يومنــا هــذا وقد ظهــر م�سطلــح التقنية نتيجــة الثورة 
ال�سناعيــة التــي بــداأت عام 1920م عندمــا اأطلق العامل فــني ))Fin هذا ال�سم عليه. ويعنــي هذا امل�سطلح 
تخطيــط واإعــداد وتنفيذ وتقومي كامل للعملية من خمتلف جوانبهــا ومن خالل و�سائل تقنية متنوعة، تعمل 
معها وب�سكل من�سجم مع العنا�سر الب�سرية لتحقيق الأهداف. والتقنية وهي كلمة اإغريقية م�ستقة من كلمتني 
هما )Tchno( وتعني مهارة فنية وكلمة )Logos( وتعني علمًا اأو درا�سة، بذلك فاإن م�سطلح التقنية يعني 
امتــالك املهارة الفنيــة وتنظيمها، وقد ارتبط هــذا امل�سطلح بال�سناعات ملدة تزيد علــى القرن والن�سف قبل 

دخوله  جمال الرتبية والتعليم. 
وقبــل التطــرق اإىل املعلومــات لبــد من احلديــث عن البيانــات بو�ســف اأن املعلومات مــا هي اإل بيانــات قد مت 
معاجلتهــا، وتعــرف البيانــات باأنهــا احلقائق والأرقــام واخلرائــط والكلمات والإ�ســارات التي تعــرب عن فكرة 
وميكــن معاجلتها من قبل الإن�سان والأجهزة الإلكرتونية لتتحــول اإىل نتائج )معلومات( ميكن ال�ستفادة منها 
)م�سرقــي، 1997: 49(،اأمــا املعلومات فقد عرفهــا Laudon باأنها بيانات مت ت�سكيلهــا ب�سيغة معينة لتكون 

) Laudon & Laudon، 2003: 7( ذات معنى ومفيدة لوجود الإن�سان
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ن�ستنتــج ممــا �سبق اأن البيانات ما هــي اإل حقائق موؤطــرة ومعاجلة وميكن ا�ستخدامها ح�ســب جمالها ل�سناعة 
قرار متوازن و�سليم خلدمة اأهداف املنظمة، اأما املعلومات فهي الناجت النهائي لنظام املعلومات، وهي يف احلقيقة 
عبــارة عن بيانات مرتبة ومبوبة ومعدة لال�ستخــدام يف غر�س معني، اأي اأنها بيانات اأ�سبحت ذات معنى واأكرث 

قيمة وفائدة يف الأغرا�س التي اأعدت اأو جهزت من اأجلها.

تقنية املعلومات:
تعــددت الآراء حــول تعريــف تقنية املعلومات فقــد عرفتها منظمــة اليون�سكو باأنها جمــالت املعرفة العلمية 
والتقنيــة والهند�سيــة والأ�ساليــب الإداريــة امل�ستخدمــة يف تنــاول املعلومــات ومعاجلتهــا وتطبيقاتهــا، وهــو 
 تفاعــل احلوا�سيــب والأجهــزة مــع الإن�ســان، وم�ساركتهــا يف الأمــور الجتماعيــة والقت�ساديــة والثقافيــة.
 يف حــني يــرى ))Turben، et al، 1998: 19  اأنهــا متثــل اجلانــب التقنــي لنظــم املعلومــات اإذ اإنهــا تت�سمن 
الأجهــزة واملعــدات وقواعد البيانات والربجميــات و�سبكات الت�سال، اأما )�سالمــة، 1997: 15(، فريى باأنها 

ثورة املعلومات املرتبطة ب�سناعة املعلومات وحيازتها وت�سويقها وتخزينها.
وعلى �سوء ما تقدم ميكن تعريف تقنية املعلومات باأنها الإطار الذي يتكون من الأجهزة واملعدات والربجميات 
والت�ســالت وال�سبــكات واملهــارات الب�سريــة التي ميكن مــن خاللها معاجلــة البيانات وحتويلهــا اإىل معلومات 

وخزنها ب�سكل ميكن ال�ستفادة منها يف اتخاذ القرارات.

اأهمية تقنية املعلومات
تتاأتى اأهمية تقنية املعلومات بكونها متثل الع�سب احليوي لن�ساط املنظمة، فعدم توفرها �سوف يجعل املنظمة 
تعي�ــس يف حالــة مــن الالتاأكــد وال�سبابية؛ مما يــوؤدي اإىل اإ�سعــاف قدرتها علــى اتخاذ القــرارات ال�سحيحة 

)التميمي، 2007: 46(، وتتمثل اأهمية تقنية املعلومات يف )الأ�سدي، 2008: 20-21(:
تعمــل تقنية املعلومــات على اإحداث تغريات جذرية يف كل مفا�سل املنظمــة واأعمالها ومنتجات اأ�سواقها  اأ- 

لمتداد ا�ستخدامها يف خمتلف اأن�سطة املنظمة.
تدفع املنظمة لال�ستجابة والتكييف مع متطلبات البيئة، اإذ اإن تطبيق اأ�ساليب تقنية املعلومات من قبل  ب- 

املنظمات يبعدها عن احتمال مواجهه العزلة والتخلف عن مواكبة ع�سر املعلوماتية.
مكنت تقنية املعلومات املنظمات من زيادة قدرة التن�سيق بني اأق�سامها وبني املنظمات مع بع�سها من خالل  ج- 

ما توفره �سبكات الت�سالت احلديثة، وربط احلوا�سيب مع بع�سها من و�سائل ات�سال بالغة الأهمية.
تعــد تقنيــة املعلومــات اأداة فعالة يف تقلي�س حجم املنظمــات وتقلي�س عدد امل�ستويــات الإدارية وتبني  د- 
الهياكل التنظيمية ال�سبكية بدل من التقليدية، وكذلك �ساعدت على تبني مداخل حديثة يف تخطيط 

الأعمال وتنظيمها، مثل اإعادة هند�سة الأعمال.
�ساهمت تقنية املعلومات بتقليل حدوث الأزمات مبا توفره من قاعدة معلومات م�ستقبلية. ه- 

حت�سن عملية اتخاذ القرارات من خالل توفري املعلومات بالدقة والوقت املنا�سب ملتخذ القرار ف�سال عن  و- 
توفري قنوات ات�سال جيدة ت�ساعد يف زيادة تدفق املعلومات وتبادلها.

ز-  ت�ساعــد املنظمــة على بناء قاعــدة معلومات ا�سرتاتيجية مبــا تتمتع به من قدرات فائقــة بالتعامل مع 
املعلومــات، وتقــدمي الدعم املبا�ســر ل�سرتاتيجية املنظمة مبــا توفره من معلومات عــن عوامل املناف�سة 

لتخطيها حواجز الزمن واملكان مبا يك�سب املنظمة امليزة التناف�سية.
لهــا الأثــر يف حتديد طبيعة اأن�سطة املنظمة وتوجهها ال�سرتاتيجي من خالل ما توفره من فر�س وخلق  ح- 

تخ�س�سات وجمالت عمل جديدة.
�ساعدت يف ظهور ما يعرف باملنظمات الفرتا�سية التي تعتمد يف اإجنازها على تقنية املعلومات. ط- 

ت�ساعــد يف تنميــة املهارات واملعارف التي تعمــل على اإثراء اجلانب الفكري للعاملــني الأمر الذي ي�ساعد  ي- 
على تقدمي اأعمال واأفكار مبدعة.
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مكونات تقنية املعلومات
تختلــف مكونــات تقنيــة املعلومــات باختالف الزاوية التــي ينظر من خاللهــا اإىل تقنية املعلومــات، اإذ ي�سنف 
غــراب واحلجازي مكونات تقنيــة املعلومات اإىل الأجهزة واملعدات، الربجميــات، الت�سالت، �سبكة الإنرتنت، 

قواعد البيانات )غراب واحلجازي، 1999: 135(.
اأمــا ال�ساملــي فيذهــب اإىل اأن مكونــات تقنيــة املعلومــات مــن خــالل ثالثــة اجتاهات هــي اأجهــزة الكومبيوتر، 
اإلكرتونيات امل�ستهلك والت�سالت، وكل مكون من هذه املكونات يتكون من ثالثة اأجزاء هي الأجهــزة والربامج 

واملعلومــــات )ال�ساملي، 2000: 21(. 
   ن�ستنتج مما �سبق اأنه مهما تعددت الآراء حول مكونات تقنية املعلومات فاإنها ل تخرج يف نطاقها عن احلا�سوب، 

والربجميات، والت�سالت وال�سبكات، واملوارد الب�سرية، وقاعدة البيانات.

اجلامعي الأداء   -  2
يعــّد التعليــم العايل مــن املهام الأ�سا�سيــة لل�سيا�سيني و�سناع القــرار و ميثل اإحدى حلقــات ال�ستثمار املهمة يف 
جانــب املــوارد الب�سريــة لتطويرهــا وامل�ساركــة يف تنفيــذ خطط التنميــة ال�ساملــة، ولأجل حتقيــق ذلك يتم 
اإعداد الكوادر والكفاءات يف خمتلف املجالت وخلق التناف�س بينها، لذا بات من الأهمية مبكان فح�س النظم 
الأكادمييــة املطبقــة يف اجلامعات من خالل ا�ستخدام الأ�ساليــب والأدوات الفنية والتقنية ملعرفة مدى قدرة 

هذه النظم على حتقيق الأهداف التي و�سعت من اأجلها.
وقبــل احلديــث عــن الأداء اجلامعي لبد من التعــرف على مفهوم كلمــة الأداء، ويق�سد بــه  �سل�سلة مرتابطة 
متكونة من احلافز الذي يرتتب عليه �سلوك ينعك�س هذا ال�سلوك بت�سرف ويوؤدي اإىل نتائج )اأداء(، واأن اأداء 
الفرد هو دالة للعنا�سر: الرغبة يف الأداء، القدرة على الأداء، الفر�سة املنا�سبة لالأداء. )الأمريي، 2009: 
57(. وعرف الأداء باأنه الإجناز الناجم عن ترجمة املعارف النظرية اإىل مهارات من خالل املمار�سة العملية 

والتطبيقية لهذه النظريات وبوا�سطة اخلربات املرتاكمة واملكت�سبة يف جمال العمل )ن�سر: 2002، 94(.
اأمــا الأداء اجلامعــي فيعرف باأنه: نظام يربط بني مكونات اجلامعة والبيئــة اخلارجية املحيطة بها، فالأداء 

مي�س جميع مكونات اجلامعة املختلفة )احلجار، 2009: 4( 
فوائد موؤ�سرات الأداء اجلامعي

تعــرف موؤ�ســرات الأداء اجلامعي باأنها معايري حمددة وقابلة للقيا�ــس، ميكن من خاللها تقييم اأداء املنظمة يف 
جمالت حمددة ومعرفة، وهذا النوع من املوؤ�سرات يزود النظام التعليمي باأدوات الالزمة لقيا�س مدى النجاح 
 ،)http://www.cairo.eun.eg/arabic/b27.html( الذي حققته يف جمال الغايــات والأهداف

ومن هذا املنطلق ميكن  حتديد فوائد موؤ�سرات الأداء اجلامعي بالآتي:
املر�سومة. الأهداف  حتقيق  مدى  على  الوقوف  يف  ت�ساعد   -  1

والتجديد. البتكار  على  ت�ساعد   -  2
تنفيذ الأهداف واخلطط ال�سرتاتيجية. على  العلمية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤولني  حتفيز  على  تعمل   -  3

ال�سمات الرئي�سة ملوؤ�سرات الأداء اجلامعي 
ميكن النظر اإىل ال�سمات الرئي�سة ملوؤ�سرات الأداء اجلامعي من خالل:

العالقة: لبد اأن تكون املو�سرات ذات عالقة مبا يراد قيا�سه، كاأن تكون هذه العالقة قائمة على اأ�سا�س  اأ- 
الأهداف ال�سرتاتيجية اأو الأهداف املرحلية. 

الو�ســوح: يجــب اأن يكــون موؤ�ســر الأداء وا�سحــا و�سريحا ب�ســكل يــوؤدي اإىل توافق مع املوؤ�ســر وما يراد  ب- 
قيا�ســه،واأن الغمو�ــس يف تعريــف املوؤ�ســر قد يوؤدي اإىل �ســوء الفهم، وي�سبــب حرية و اإربــاكا للمعنني يف 
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املنظمة اجلامعية. 
�سهولــة الفهم وال�ستخدام: ينبغي اأن تت�سم موؤ�سرات الأداء ب�سهولة الفهم وال�ستخدام، فقد ت�ستخدم  ج- 
بع�س املوؤ�سرات امل�سطلحات التقنية؛ مما يتطلب  و�سف املوؤ�سر بدقة وو�سوح؛ بهدف م�ساعدة املعنيني يف 

املنظمة اجلامعية على فهمه وا�ستخدامه. 
امل�سداقية: درجة التوافق بني املقيا�س و العملية اأو املنتج املراد قيا�سه، و�سرورة ات�ساف املوؤ�سر بالدقة  د- 

وخلوه من النحراف.
www.( الثبات:يق�ســد بــه ثبــات املوؤ�ســر ومــدى العتمــاد علــى النتائــج املرتتبــة علــى ا�ستخدامــه  .4

)imanu.edu.sa/agenciec
املقومات الأ�سا�سية لالأداء اجلامعي

http://www.ienajah.com/vb/( بالآتــي  اجلامعــي  لــالأداء  الأ�سا�سيــة  املقومــات  تتمثــل 
:)showthread.php?t=144

اللجــان العلميــة يف الأق�سام والكليات ودورها يف متابعة اخلطة الدرا�سيــة للتدري�سيني، من خالل التاأكد   - 1
من:

كفاءة اأع�ساء الهيئة التدري�سية على امل�ستوى العلمي والخت�سا�س. اأ- 
يفرت�س بالتدري�سيني اأن يتمتعوا مبهارات ب�سرية ونظرية. ب- 

ا�ستخــدام الطــرق احلديثة يف التدري�س، وذلــك من اأجل اإي�سال املادة العلميــة للطلبة واملتمثلة ب ج- 
الخ. العمل،......  وور�س  الإنرتنت،   ،Data show

املناهج الدرا�سية: وتتمثل يف التاأكد من مدى:  -  2
مالءمة املناهج الدرا�سية املطبقة يف اجلامعات لحتياجات �سوق العمل. اأ- 

مطابقة املناهج الدرا�سية لأهداف اجلامعة ال�سرتاتيجية. ب- 
م�سايرة املناهج الدرا�سية لتطورات ثورة تقنية املعلومات. ج- 

مطابقة عدد الوحدات املقررة للمواد الدرا�سية وحتديد الدرجة املمنوحة. د- 
توفــر قاعدة معلومات جلميع املناهج الدرا�سية ولكافة املراحل الدرا�سية مبا فيها الدرا�سات العليا  ه- 

ب�سكل يتفق مع املعايري الدولية.
-  مراكز املعلومات واملكتبات: وتت�سمن مدى:  3

ال�ستفــادة مــن خدمات �سبكة الإنرتنت من قبل الطلبة والأ�ساتــذة على م�ستوى الكليات واجلامعة  اأ- 
ف�سال عن الإنرتانيت، الإك�سرتانيت، واملكتبة الإلكرتونية.

توفر الو�سائل ال�سمعية والب�سرية وغريها من و�سائل الت�سال احلديثة. ب- 
توفر الكوادر العلمية املوؤهلة يف مراكز املعلومات احلديثة. ج- 

توفر م�سادر املعلومات لكافة الخت�سا�سات من اأجل الرتقاء بالعملية التعليمية. د- 
ا�ستخــدام املكتبات الرقميــة والفرتا�سية لكل كلية وعلى م�ستوى اجلامعة من اأجل ت�سهيل البحث  ه- 

العلمي للطلبة والأ�ساتذة ف�سال عن الطالع على اآخر امل�ستجدات على امل�ستوى العلمي  يف العامل.
املباين:مــدى توفــر القاعات الدرا�سية املالئمــة والور�س واملختربات واملرافق الأخــرى املجهزة باأحدث   -  4

الو�سائل.
الطلبــة: ميثــل الطلبة بوؤرة الهتمام يف التعليم اجلامعــي، اإذ اإن العملية التعليمية برمتها قد بنيت من   -  5
اأجلهم، واأن الرتكيز على الطلبة يعّد ركيزة اأ�سا�سية يف توجيههم نحو م�ستقبل يلبي حاجياتهم ورغباتهم، 
ومبــا يواكب التطورات الع�سرية يف انفتاح الطلبة على �سرورات حياتهم احلا�سرة وامل�ستقبلية )الآغا، 

يف:  وتتج�سد   ،)2010:14
مالءمة اأعداد الطلبة املقبولني لالإمكانيات املتوفرة على م�ستوى الأق�سام والكلية واجلامعة. اأ- 
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ا�ستخــدام النظــم املعا�ســرة  )نظم تقنية املعلومــات( يف اإجراء المتحانات واإظهــار النتائج ون�سب  ب- 
النجاح للمواد على املوقع الإلكرتوين للكلية اأو اجلامعة، وذلك من اأجل مقارنتها بالن�سب املتحققة 

على م�ستوى اجلامعات والكليات املناظرة.
ن�ساط البحث العلمي: يعّد البحث العلمي اجلامعي لكل من الطالب واملحا�سر من اأهم مرتكزات التطوير   -  6
اجلامعــي واملجتمعــي معــا، فالبحــث يف الق�سايــا التعليميــة والأكادمييــة اجلامعيــة، وكذلــك امل�سكالت 
املجتمعيــة تقــدم ت�ســورات تطويرية جديدة لــكل من احلياة اجلامعيــة والبيئة املحيطــة، ومتثل تلك 
ذروة العالقة التعاقدية املتبادلة بني املجتمع وامل�ستوى اجلامعي يف اأي جمتمع من املجتمعات، وتتج�سد 

متطلبات تفعيل العملية البحثية اجلامعية يف مدى:
م�ساهمــة اأع�ســاء هيئــة التدري�س يف اأن�سطــة البحث العلمــي، وتنمية املعرفة خــارج جمال الرتقية  اأ-   

العلمية.
م�ساهمة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اأن�سطة البحث العلمي التطبيقية )امل�سروعات البحثية(. ب- 

م�ساهمة الكلية - من خالل فرق عمل بحثية - يف خدمة قطاعات الإنتاج املختلفة باملجتمع املحلي.   ج-   
توفري الأموال الالزمة للبحث العلمي  د-   

)http://www.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=81 (

ثالثا: الجانب التطبيقي
بعد اأن مت التطرق اإىل الإطار املفاهيمي لكل من متغريي البحث )تقنية املعلومات والأداء اجلامعي( �سوف يتم 
ا�ستخــدام ا�ستمارة ال�ستبانــة لإثبات �سحة الفر�سيات من خالل اختيار جامعــة بابل كعينة للبحث اعرتافا 
باأهميــة الــدور الــذي تقوم به جامعــة بابل يف جمال اإعــداد الكــوادر الب�سرية يف خمتلف املجــالت العلمية، 
فقــد مت اختيار عينة مــن اأ�ساتذة اجلامعة، فقد بلغ حجم العينة )59( فــردا وكانت ال�ستمارات امل�سرتجعة 
)57( ا�ستمــارة، يف حــني بلغــت ن�سبــة الذكور )%71.93( ون�سبــة الإنــاث )%28.07(، وكان املوؤهل العلمي 
لأفراد العينة دكتواره بن�سبة )%66.67(، وماج�ستري )%33.33(، وبالألقاب العلمية،  فكان اأ�ستاذ بن�سبة 
)%21.05(، واأ�ستــاذ م�ساعــد )%24.56(، مدر�ــس )%38.60( ومدر�ــس م�ساعــد )%15.79( واجلدول 

)1( يو�سح ال�سمات الدميغرافية لعينة البحث:
جدول )1( ال�سمات الدميغرافية لعينة البحث

الن�سبةنوعهاال�سمة

اجلن�س
%71.93ذكور

%28.07الإناث

%100املجموع

املوؤهل العلمي
%66.67دكتوارة

%33.33ماج�ستري

%100املجموع
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الألقاب العلمية

%21.05اأ�ستاذ

%24.56اأ�ستاذ م�ساعد

%38.60مدر�س

%15.79مدر�س م�ساعد

%100املجموع

الفئة العمرية

%38.59اأقل من 30-40

41-5028.07%

51-6021.05%

فاأكرث  61-12.28%

%100املجموع

�سنوات اخلدمة

1-1036.84%

11-2022.81%

21-3024.56%

فاأكرث  31-15.79%

%100املجموع

وقــد ا�ستخــدم الباحثان عددا من الأ�ساليب يف جمع البيانات واملعلومات منهــا: امل�سادر التاريخية، واملعلومات 
ال�سخ�سية، وا�ستمارة ال�ستبانة، وقد مت ت�سميم ا�ستمارة ال�ستبانة بالعتماد على مراجعة الأدبيات باللغة 
العربية والإنكليزية، علما باأنها تكونت من ق�سمني، حيث ت�سمن الأول بيانات تتعلق باخل�سائ�س الدميغرافية 
لأفــراد العينــة، فيما ت�سمن الق�سم الثاين )49( فقرة تركزت علــى اأدوات تقنية املعلومات والأداء اجلامعي، 
وقد اعتمد الباحثان على بع�س املقايي�س يف قيا�س متغريي ال�ستبانة، فبالن�سبة لتقنية املعلومات مت العتماد 
علــى مقيا�ــس )الأ�سدي،  2008:(، وفيما يتعلق بالأداء اجلامعي مل يعرث الباحثان على درا�سة ميدانية حول 
املو�ســوع، ولكــن بعــد اطالعهما علــى الأدبيات ذات ال�سلــة باملو�سوع وعلــى وجه اخل�سو�س املقــالت املن�سورة 
علــى �سبكة الإنرتنيت املذكورة يف امل�سادر، ا�ستطــاع الباحثان حتديد املحاور الأ�سا�سية ملتغري الأداء اجلامعي، 

وامل�سار اإليها يف خمطط البحث. علما اأن ال�ستمارة �سيغت على اأ�سا�س مقيا�س لكريت اخلما�سي.
وبهــدف قيا�ــس ال�سدق الظاهري لأداة البحث فقد مت عر�سها على عــدد من اأ�ساتذة كلية الإدارة والقت�ساد، 
واعتمــد الباحثــان على معامــل ارتباط األفا والــذي ي�سمى )األفا كرونبــاخ( يف التحقق مــن الت�ساق الداخلي 
للمقيا�ــس وقــد بلغــت قيمته ملتغري تقنيــة املعلومات )0،95( وملتغــري الأداء اجلامعــي )0،97(، مما يدل على 
اأن مقيا�ــس البحــث يت�سم بدرجة عاليــة من ال�ستقاللية يف مقيا�ســه للمتغريات امل�سمم مــن اأجلها. اأ�سف اإىل 
ذلــك فقــد بلغ معامل الثبــات ملقيا�س تقنية املعلومات والأداء اجلامعي )0،95( علــى التوايل مما يدل على اأن 

ا�ستمارة البحث ذات ثبات عاٍل.
و�سف متغريات تقنية املعلومات وت�سخي�سها وو�سف الأداء اجلامعي وحتليل نتائجه     -  1

مت حتويل الإجابات على مقيا�س لكرت اخلما�سي الذي يتوزع من اأعلى وزن له والذي اأعطي )5( درجات لتمثل 
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حقــل الإجابــة )اأتفق متاما( اإىل اأقل وزن له والذي اأعطي )1( درجة واحدة لتمثل حقل الإجابة )ل اأتفق 
متامــا(، ويــني هذيــن ثالثة اأوزان اأخرى هــي )4، 3، 2( لتمثل حقول الإجابة )اأتفــق، حمايد، ل اأتفق( على 

التوايل.

عر�س نتائج ا�ستجابات اأفراد العينة حول متغري تقنية املعلومات
ي�ســري اجلــدول )2( اإىل الو�سف العام ل�ستجابات العينة اخلا�سة بهــذا املتغري، حيث يت�سح من خالل النتائج 

النهائية الواردة يف اجلدول املذكور الآتي:
بالن�سبــة لالأجهــزة واملعدات فقد ح�سل هذا املتغــري على اأعلى و�سط موزون مقداره )3.64(، وهو اأعلى   -  1
مــن الو�ســط الفر�ســي البالغ )3( وبانحــراف معيــاري )0.86(ون�سبة اتفاق )0.72( ممــا يدل على اأن 
الهتمــام بهــذا املتغــري جاء مب�ستــوى فوق املتو�ســط بقليل، وعنــد الرجــوع اإىل فقراته جنــد اأن جميع 
فقرات هذا املتغري قد �ساهمت يف اإغنائه وحت�سني م�ستواه.ومن اجلدير بالذكر اأنه لزالت هناك حاجة 
لالهتمــام بهــذا املوؤ�سر؛ وذلــك لأهمية التو�ســع يف توفري اأجهزة ومعــدات حديثة ومتطــورة كاحلا�سوب 

وملحقاته ب�سكل ي�سهم يف تطوير وتر�سني امل�سرية التعليمية وتر�سني الأداء اجلامعي. 
بالن�سبــة ملتغــري الربجميــات فاإنه ح�سل على و�سط مــوزون مقداره )3.175( وهــو اأعلى من الو�سط   -  2
الفر�ســي بقليــل  وبانحــراف مــوزون قــدره )0،920( وبن�سبــة اتفــاق بلغــت )0.62( وهذا يــدل على 
اأن الهتمــام باملتغــري فــوق املتو�ســط بقليل، ممــا يتطلب مــن اجلامعة توفــري برجميات اأكــرث تطورا من 

الربجميات املوجودة حاليا.
اأما متغري الت�سالت وال�سبكات فقد ح�سل على متو�سط موزون مقداره )3.24( وهو اأعلى من املتو�سط   -  3
الفر�ســي البالــغ )3(، وبانحراف موزون )1.043( وبن�سبة اتفــاق )0.60(، مما ي�سري اإىل اأن الهتمام 
بهــذا املتغــري جــاء مب�ستوى فوق املتو�ســط بقليل. وهذا يدل علــى اأن هناك حاجة ما�ســة لالهتمام بهذا 
اجلانــب، وذلــك من خــالل ال�ستفــادة ب�سكل جــدي من الت�ســالت املتوفرة لــدى اجلامعة ب�ســكل يلبي 

حاجاتها يف احل�سول على املعلومات خ�سو�سا املتعلقة برت�سني الأداء اجلامعي.
اأمــا متغــري املهارات الب�سريــة فح�سل على و�سط موزون قدره )3.411( وهــو اأعلى من الو�سط الفر�سي    -  4
وبانحــراف مــوزون  مقداره )0.876( ون�سبة اتفاق قدرها )0.86( مما ي�سري اإىل اأن الهتمام باملهارات 
الب�سريــة اأعلــى مــن املتو�ســط بقليل، وهــذا يتطلب الهتمــام القيام بتدريــب العاملني يف جمــال تقنية 

املعلومات من اأجل امل�ساهمة يف تر�سني الأداء اجلامعي.
بالن�سبــة ملتغــري قاعــدة املعلومات فقد ح�سل على و�سط موزون مقداره )3.210( وهي اأعلى من الو�سط   -  5
الفر�ســي يف حــني كان النحراف املوزون )0.867( اأما ن�سبة التفاق فقد بلغت )0.64(، مما ي�سري اإىل 
اأن الهتمــام بهــذا املتغري فــوق املتو�سط بقليل، وهذا يتطلــب الهتمام اجلدي من قبــل اجلامعة بتوفري 

قواعد املعلومات وحتديثها ب�سكل يخدم الأداء اجلامعي.
ميكــن تلخي�ــس النتائــج اخلا�ســة مــن اآراء اأفراد عينــة الدرا�سة حــول متغريات تقنيــة املعلومــات واملو�سحة 
باجلــدول )3( قيــم الو�ســط املــوزون، والنحراف املــوزون، ون�سبة التفــاق، ومعامل الختــالف املعياري لهذه 
املتغــريات، ومــن هنا ن�ستنتــج اأن اجلامعة تهتــم ب�سكل متوازن يف مكونــات تقنية املعلومــات وح�سب وحهة نظر 

ال�سخ�سية لأفراد عينة الدرا�سة
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جدول )2( التوزيعات التكرارية وقيم  الو�سط املوزون والنحراف املوزون ون�سبة التفاق ملتغري تقنية املعلومات مبوؤ�سراته
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جدول )3( ترتيب الأهمية ملتغريات تقنية املعلومات

الو�سط املتغرياتالت�سل�سل
املوزون

النحراف 
املوزون

ن�سبة 
التفاق      

%

معامل 
الختالف   

املعياري *
ترتيب 
الأهمية

الثاين23.658%3.6350.86072.72الأجهزة واملعدات1

الرابع28.976%3.1750.92063.51الربجميات2

اخلام�س34.457%3.0241.04260.23الت�سالت وال�سبكات3

الأول25.68%3.4110.87686.245املهارات الب�سرية4

الثالث27.009%3.2100.86764.18قاعدة  املعلومات5

عر�س نتائج ا�ستجابات اأفراد العينة حول متغري الأداء اجلامعي
يبني اجلدول )4( التوزيعات التكرارية وقيم الو�سط املوزون والنحراف املوزون ون�سبة التفاق ملتغري تقنية 

املعلومات مبوؤ�سراته:
بالن�سبــة للمحــور الإداري واملــايل فقد ح�سل هــذا املتغري و�سط موزون مقــداره )2.929(، وهو اأقل    -  1
مــن الو�ســط الفر�سي البالغ )3( وبانحــراف معياري )1.019(وبن�سبة اتفاق )0.58( مما يدل على اأن 

الهتمام بهذا املتغري جاء مب�ستوى اأقل من املتو�سط بقليل. 
وعند الرجوع اإىل فقراته جند اأن جميع فقرات هذا املتغري قد �ساهمت يف اإغنائه وحت�سني م�ستواه. ومن   
اجلدير بالذكر اأن هناك حاجة لالهتمام بهذا املوؤ�سر وذلك لأهمية املحور الإداري واملايل  ب�سكل يوؤدي 

اإىل تر�سني الأداء اجلامعي.
اأما بالن�سبة ملتغري املحور الرتبوي فاإنه ح�سل على و�سط موزون مقداره )3.175( وهو اأعلى من الو�سط   -  2
الفر�ســي البالــغ )3( بقليل،  وبانحراف موزون قــدره )1.05( وبن�سبة اتفاق بلغت )0.63( وهذا يدل 
علــى اأن الهتمــام باملتغري فوق املتو�سط بقليــل، مما يتطلب من اجلامعة الهتمــام بهذا املتغري من خالل 

تعميق العالقة بني اجلامعة والتدري�سيني والطلبة ب�سكل يوؤدي اإىل تر�سني الأداء اجلامعي.
اأمــا متغــري املحــور التعليمــي فقد ح�ســل على و�سط مــوزون مقــداره )2.922( وهي اأقل مــن الو�سط   -  3
الفر�ســي يف حــني كان النحــراف املوزون )1.012( اأما ن�سبة التفاق فقد بلغت )0.58(، مما ي�سري اإىل 
اأن الهتمــام بهــذا املتغري اأقل من املتو�ســط بقليل، وهذا يتطلب الهتمام اجلدي مــن قبل اجلامعة بهذا 

املتغري من خالل ا�ستخدام التقنيات احلديثة من اأجل تطوير العملية التعليمية.
بالن�سبــة ملتغــري البحــث العلمي واملعدات فقد ح�سل هذا املتغري على اأعلــى و�سط موزون مقداره )3.325(،   -  4
وهو اأعلى من الو�سط الفر�سي البالغ )3( وبانحراف معياري )0.828( ون�سبة اتفاق )0.66( مما يدل على 
اأن الهتمــام بهــذا املتغري جاء مب�ستوى فوق املتو�سط بقليل، وعند الرجوع اإىل فقراته جند اأن جميع فقرات 
هــذا املتغري قد �ساهمــت يف اإغنائه وحت�سني م�ستواه.ومن اجلدير بالذكر اأنــه لزالت هناك حاجة لالهتمام 

بهذا املوؤ�سر وذلك لأهمية البحث العلمي وب�سكل يخدم امل�سرية التعليمية وتر�سني الأداء اجلامعي. 
اأمــا متغــري املحــور املجتمعــي فقــد ح�سل على متو�ســط موزون مقــداره )3.104( وهو اأعلى مــن املتو�سط   -  5
الفر�سي، وبانحراف موزون )0.934( وبن�سبة اتفاق )0.62(، مما ي�سري اإىل الهتمام بهذا املتغري جاء 
مب�ستــوى فــوق املتو�سط بقليل. وهذا يــدل على اأن هناك حاجة ما�سة لالهتمــام بهذا اجلانب، وذلك من 
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خالل زيادة م�ساركة اجلامعة يف امل�ساركة املجتمعية من خالل حت�سني جودة خمرجاتها من اأجل حتقيق 
تطلعات املجتمع ومن ثم تر�سني الأداء اجلامعي.

بالن�سبــة ملحــور الطلبــة فقــد ح�سل هــذا املتغري و�سط موزون مقــداره )2.922(، وهو اأقــل  من الو�سط   -  6
الفر�ســي البالغ )3( وبانحراف معيــاري )1.068( وبن�سبة اتفاق )0.58( ممــا يدل على اأن الهتمام 
بهــذا املتغري جاء مب�ستوى اأقل مــن املتو�سط بقليل، وهذا يتطلب من اجلامعة اإيالء اهتمام اأكرب بالطلبة  
يف تفعيــل الن�ساطــات الال�سفية، عقد املوؤمترات العلمية اخلا�سة بالطلبــة، اإ�سدار جملة ف�سلية علمية 

خا�سة ببحوث الطلبة املتميزين، تخ�سي�س جوائز مادية للطلبة املتفوقني. 

جدول )4( التوزيعات التكرارية وقيم الو�سط املوزون والنحراف املوزون ون�سبة التفاق ملتغري الأداء اجلامعي مبوؤ�سراته

ات
غري

املت

�سر
امااملوؤ
 مت

فق
اأت

فق
اأت

يد
حما

فق
 اأت

ل

اما
 مت

فق
لاأت

موع
ملج

الو�سط ا
املوزون

النحراف 
املوزون

ن�سبة 
التفاق
%    

54321

يل
املا

ي و
دار

الإ
ور 

ملح
X2041918142573.1570.98763.16%ا

X2111921133573.0350.91660.70%

X223924138572.7541.04755.09%

X2341519118572.9291.13758.60%

X2411517186572.7711.00955.44%

%2.9291.01958.598املوؤ�سر الكلي

وي
رتب

ر ال
حو

امل
X254242063573.3500.94567.02%

X264161999572.9471.16158.95%

X276241575573.3331.09766.67%

X2842114135573.1051.10362.11%

X2931920132573.1400.94462.81%

%3.1751.0563.512املوؤ�سر الكلي
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مي
علي

الت
ور 

ملح
ا

X303212094573.1750.99363.51%

X3112025101573.1750.79763.51%

X324241973573.3330.96166.67%

X3327171615572.3851.10447.72%

X3448142011572.5431.15550.88%

%2.9221.01258.458املوؤ�سر الكلي

مي
لعل

ث ا
بح

ر ال
حمو

X353232551573.3850.78967.72%

X363251883573.2980.95465.96%

X373341820573.6660.63073.33%

X383182295573.0871.01361.75%

X3921728100573.1920.75963.86%

%3.3250.82866.524املوؤ�سر الكلي

عي
تم

ملج
ور ا

ملح
ا

X402232534573.2800.89365.61%

X413152865573.0870.96061.75%

X423831114572.9120.90358.25%

X4312222102573.1750.86063.51%

X4432017125573.0701.05761.40%

%3.1040.93462.104املوؤ�سر الكلي
لبة

لط
ور ا

حم

X4542317103573.2631.00065.26%

X46110122311572.4211.04248.42%

X4721520128572.8421.07256.84%

X486162195573.1571.08863.16%

X4931622610572.9291.13758.60%

%2.9221.06858.456املوؤ�سر الكلي
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ومــن خــالل مراجعة النتائــج اخلا�سة باآراء عينــة البحث املتعلقة مبتغــريات الأداء اجلامعــي، وقيم الو�سط 
املــوزون، والنحــراف املوزون، ون�سبة التفاق، ومعامل الختالف املعياري؛ جند ترتيب اأهميتها من وجهة نظر 

اأفراد العينة كما هي مو�سحة باجلدول )5(:
جدول )5( ترتيب الأهمية ملتغريات الأداء اجلامعي

الو�سط املتغرياتالت�سل�سل
املوزون

النحراف 
املوزون

ن�سبة التفاق 
%

معامل 
الختالف   

املعياري 
ترتيب 
الأهمية

الرابع34.790%2.9291.01958.598املحور الإداري واملايل1

الثاين33.070%3.1751.0563.51املحور الرتبوي2

اخلام�س34.633%2.9221.01258.458املحور التعليمي3

الأول24.902%3.3250.82866.524حمور البحث العلمي4

الثالث30.90%3.1040.93462.104املحور املجتمعي5

ال�ساد�س36.550%2.9221.06858.456حمور الطلبة6

التحليل الإح�سائي لعالقات الرتباط بني متغريات البحث
لغر�س حتقيق فر�سية البحث الرئي�سة، نفر�س:

املتغري املعتمد الأداء اجلامعي  ميثل    Y
اأما املتغريات امل�ستقلة )تقنية املعلومات( فهي:

واملعدات الأجهزة  ميثل   X1
الربجميات  ميثل   X2

 X3 ميثل الت�سالت وال�سبكات
 X4 ميثل املهارات الب�سرية 

املعلومات قاعدة   X5
مت اإيجاد معامالت الرتباط الب�سيطة  بني كل متغري من املتغريات امل�ستقلة واملتغري املعتمد وكانت النتائج كما 

يف اجلدول )6(:
جدول )6( نتائج عالقات الرتباط بني متغريات تقنية املعلومات والأداء اجلامعي

الأداءاجلامعياملتغري املعتمد

م�ستوى املعنويةقيمة )t (اجلندوليةقيمة )t ( املح�سوبةRاملتغريات امل�ستقلة

X10.7532.8301.8600.05

X20.9502.9641.8600.05

X30.9722.8541.8600.05
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X40.9102.8271.8600.05

X50.9812.8361.8600.05

0.9540.9381.8600.05املوؤ�سر الكلي

يت�ســح من اجلدول وجود عالقــة ارتباط قوية وطردية بني متغريات تقنية املعلومات والأداء اجلامعي وهذا 
ي�ســري اإىل اأنــه كلمــا ا�ستخدمت تقنيــة املعلومات ب�سكل متطــور وحديــث ازداد الأداء اجلامعــي ر�سانة، وكلما 
انخف�ــس الهتمــام بتقنيــة املعلومــات انخف�ــس الأداء اجلامعــي. ولختبار معنويــة الرتبــاط مت ا�ستخدام 
اختبــار* )t(عنــد م�ستــوى معنوية )0،05( ومبا اأن قيمة )t ( املح�سوبة اأكرب من قيمة )t ( املجدولة ترف�س 

فر�سية العدم )HO:R=0 فر�سية العدم( اأي اأن جميع عالقات الرتباط معنوية.
اجلامعي(. الأداء  جلودة  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  فاعلية  )ما  الرئي�سة  الفر�سية   -  2

لبيــان تاأثــري كل متغــري من متغــريات تقنيــة املعلومات علــى الأداء اجلامعي كمتغــري معتمد، ثم اإيجــاد معامل 
التحديــد )R2 ( والــذي يبني ما يف�سره كل متغري م�ستقل من الختــالف يف املتغري املعتمد واجلدول )7( يبني 

ذلك:
R2 جدول )7( يبني معامل التحديد

امل�ستقلة /املتغريات    YR2

X156%

X290%

X394%

X482%

X596%

%91املؤشر الكلي

ولختبار معنوية املتغريات مت ا�ستخدام منوذج النحدار الب�سيط بني كل متغري من املتغريات امل�ستقلة واملتغري 
املعتمد ح�سب املعادلة الآتية:

  (P) = 1،2،3،4،5
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ذلك: تبني  التوايل   على   )15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9 واجلداول )8، 

جدول )8( معامالت معادلة النحدار بني الأداء و الأجهزة

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t

Std. Error Beta

1
(Constant) 141.340 127.832 1.106

Hardware 4.400 2.215 .754 1.986

a. Dependent Variable: Performance

جدول )9( معامالت معادلة النحدار بني الأداء و الرباجميات

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t

Std. Error Beta

1
(Constant) 51.233 66.270 .773

Software 8.502 1.606 .950 5.293

a. Dependent Variable: Performance

جدول )10( معامالت معادلة النحدار بني الأداء و الت�سالت

Model
B

Std. Error

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

tBeta

1
Communication

(Constant) -55.454 61.039 -.909

8.716 1.195 .973 7.296

جدول )11( معامالت معادلة النحدار بني الأداء و املهارات

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t

Std. Error Beta

1
(Constant) 109.361 78.543 1.392

Skills 5.102 1.340 .910 3.807

a. Dependent Variable: Performance
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جدول )12( معامالت معادلة النحدار بني الأداء و قاعدة البيانات

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t

Std. Error Beta

1
(Constant) 52.113 39.748 1.311

Database 6.329 .711 .982 8.898

a. Dependent Variable: Performance

جدول )13( معامالت معادلة النحدار بني الأداء وتقنية املعلومات

Model
B

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t

Std. Error Beta

1
(Constant) -7.522 60.258 -.125

Total 1.536 .230 .968 6.681

a. Dependent Variable: Performance

االستنتاجات والتوصيات
ال�ستنتاجات  -  1

ي�ستعر�ــس هــذا املحــور اأهــم ال�ستنتاجات التــي مت التو�سل اإليها من خــالل عر�س اجلانب النظــري واجلانب 
العملي للبحث وحتليلهما:

ا�ستنتاجات اجلانب النظري:
تعّد تقنية املعلومات قا�سما م�سرتكا يف اأغلب املنظمات، بل ت�سمل حتى الأفراد، فالتقنية لها العديد من    -  1
املميزات التي تتمتع بها ويف مقدمتها تقليل ن�سبة التدخل الب�سرى يف العمليات املتكررة، وحت�سني �سورة 
خمرجــات املنظمــات واأدائها وت�سريع عمليات تبــادل املعلومات عرب تطبيق تقنيــة املعلومات والت�سال 
يف جمــال التعليــم والتعليــم الإلكرتوين الــذي  يوؤثر علــى العمليــة التعليمية بحيث يزيد مــن كفاءتها 

وفعاليتها وجتاوز حاجزي الزمان واملكان.
اأ�سهمــت التحــولت التكنولوجيــة بدرجــة كبــرية يف تغيــري املواقــف الفرديــة مــن ا�ستخــدام املعلومات    -  2
ووظائفهــا، لإ�سفــاء ال�سبغــة املادية علــى قيمتها، اإىل درجة اأنهــا جعلت من املجتمــع الإن�ساين جمتمعًا 

قائمًا على ثورة املعلومات والإنرتنت من خالل  و�سول الإن�سان اإىل ذروة التطور التكنولوجي.
لقــد اأدت اخلطــوات املتقدمة الرئي�سة التي حققتها تقنية الت�سالت اإىل ات�ساع �سل�سلة اخلدمات التي    -  3
توفرهــا ال�سبكات اإىل حد كبــري. فقد اأ�سبحت الأقمار ال�سناعية والت�ســالت الال�سلكية عرب املوجات 
ال�سغــرية )املايكروويف( وو�سالت كوابــل الألياف الب�سرية واملقا�سم والرتا�ســل الرقمي، تتيح اإمكانية 
ترقيــة جــودة الت�سالت ونوعيتها، وزيادة مدى الو�سول اإىل املناطق الأكرث بعدًا. وبف�سل هذا التقدم 

اأ�سبح العامل الآن �سبكة معلومات متكاملة متاما، ويومَا بعد يوم تزداد �سرعة خطى التغيري التقني.
اإن الولــوج اإىل ع�ســر املعرفــة من قبل املنظمات والذي يركز عل ال�ستثمار يف جمال التقنيات احلديثة    -  4
يف جميع نواحي احلياة املعا�سرة، وهذا يتطلب اإعادة النظر يف الكثري من الأ�ساليب واملمار�سات الإدارية 

والتعليمية عل كافة امل�ستويات ومنها الأداء اجلامعي ومبا يرتقي بالروؤية امل�ستقبلية للجامعة.
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ترتكــز املعايــري الأ�سا�سيــة لتقييــم جــودة الأداء اجلامعي علــى الر�سالــة والأهداف العامــة، وهيكلية    -  5
الربنامــج وم�سمونــه، والبيئــة  التعليميــة، ونوعية الطلبــة املقبولني، ونظــام الدرا�سة، ون�ســب النجاح، 
ونوعيــة اخلريجــني، وكفاءة هيئة التدري�س،واملرافق التعليميــة، والتوا�سل اخلارجي و التبادل املعريف 

ف�سال عن املتابعة امل�ستمرة واملتوا�سلة لتنفيذ الربامج التعليمية.
ا�ستنتاجات اجلانب العملي:

متتلك عينة البحث )جامعة بابل( بنية هيكلية وا�سعة لتقنية املعلومات تو�سعت موجوداتها )الأجهزة    -  1
واملعدات، الربجميات، الإنرتنيت......(.

توفــر اجلامعــة املهــارات الب�سرية القادرة على التعامل مع تقنية املعلومــات. والتي تواكب التطورات    -  2
احلا�سلة فيها من خالل اإ�سراكها يف دورات تدريب م�ستمرة عل امل�ستوى املحلي والعاملي.

توفــر اجلامعــة الربامج احلديثة واملتطــورة وامل�سممة من قبل ال�سركات العامليــة والتي تت�سم بالتكامل    -  3
ب�سكل ي�سهل عملية تبادل البيانات واملعلومات باجلودة العالية.

امتــالك اجلامعــة موقعــا على ال�سبكة العامليــة للمعلومــات )الإنرتنيت( ب�سكل ينعك�ــس اإيجابيا على    -  4
الكليــات التابعــة لهــا وي�سهل تبــادل البيانــات واملعلومــات )النظام ال�سبكــي(، ف�سال عن ت�سهــل وت�سجع 

الدخول اإىل املكتبة الفرتا�سية العاملية لرفع امل�ستوى العلمي للتدري�سيني والطلبة.
يف حــني اأظهــر و�ســف متغريات الدرا�ســة وت�سخي�سها من خــالل قيم الو�سط املــوزون ون�سبة التفاق    -  5
والنحــراف املوزون  ومعامل الختالف املعياري نالحظ تفاوت اأبعــاد تقنية املعلومات من حيث اأهميتها 
بالن�سبــة للجامعــة املبحوثة، وهــذا ي�سري اإىل اأن كل متغري مــن هذه املتغريات ي�ساهــم يف حتديد الأداء 

اجلامعي بدرجة خمتلفة عن الآخر وكما مبني يف اجلدول )13(.
اأظهــر حتليــل الرتبــاط وجود عالقة ارتبــاط طردية وقوية بــني املتغري امل�ستقل )تقنيــة املعلومات(    -  6
والأداء اجلامعي املتغري املعتمد، اإذ بلغ معامل الرتباط الب�سيط بينهما )0.954( وكما مبني يف اجلدول 
)13( وهــذا ي�ســري اإىل اأن ا�ستخــدام تقنيــات املعلومات يف اجلامعــة ي�ساهم يف حتديــد الأداء اجلامعي 

وتطويره.
التو�سيات   -  2

اعتمــاد نظــام مــايل يت�ســم بال�سفافية وحتمــل امل�سوؤولية، فــاإن مل يتوفر مثل هذا النظــام، �سيبقى  كل    -  1
مــا قيل عن الأداء اجلامعــي من باب الكالم النظري، وقد اأثبتت التجــارب اأن مردود تطبيق نظام اإدارة 

اجلودة ال�ساملة �سيعود بالنفع على املوؤ�س�سة التعليمية ب�سكل يفوق ما مت اإنفاقه.
اعتمــاد اأنظمة وقوانــني را�سخة يف اجلامعة تغطي كل جمالت الأداء يف اجلامعة(اجلوانب الأكادميية    -  2
املتعلقــة باملناهــج واأع�ساء الهيئــة التدري�سية،والرتقيات العلميــة والمتحانات والتقنيــات التعليمية؛ 

واجلوانب الإدارية املتعلقة بال�سوؤون املالية واملرافق والأبنية والتجهيزات....(
ربــط اجلامعــة باملجتمــع املحلي والعاملــي، من خالل فتح الربامــج والتخ�س�سات املختلفــة التي تغذي    -  3

احتياجات املجتمع بقطاعاته املختلفة القت�سادية والرتبوية وال�سيا�سية والدينية.
اأن تبــداأ اجلهــات واملوؤ�س�ســات الأكادميية واملعرفية يف ر�سم خريطة طريق للولوج يف اقت�ساد املعرفة    -  4
من خالل عقد منتدى عاملي لدرا�سة التوجهات الدولية وتطوير دور الدولة وتفعيله، وتنمية العالقات 
املوؤ�س�ساتيــة لتحفيــز ال�ستثمــار وتعزيــز ممار�ســات املوؤ�س�ســات التعليميــة يف تفعيل القت�ســاد املعريف، 
ومناق�ســة الت�سريعــات املحفــزة للبحــث والتطويــر والبتكار ونقــل التقنيــة وحماية امللكيــة الفكرية 

وا�ستقطاب الكفاءات.
اجلامعي. الأداء  يف  امليدانية  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  اأهمية    -  5

الهتمــام بالدرا�ســات امل�ستقبلية يف جمال تقدير احتياجات التدري�سيــني يف جمال تقنية املعلومات،    -  6
والعمــل علــى تطويــر اأدائهــم  من خالل تدريبهــم واختيار اأوقــات تتنا�سب مــع اأوقات فــراغ التدري�سي، 
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كبداية العام الدرا�سي، اأو بعد النتهاء من المتحانات اأو قبل بداية العطلة ال�سيفية.
توفــري الأدوات والتجهيــزات احلا�سوبيــة جلميع التدري�سيني، مع توفــري التوا�سل مع قواعد البيانات    -  7
�سواء املحلية، اأو العاملية لت�سجيع التدري�سيني على ا�ستخدام تقنية الت�سالت �سواء يف داخل اجلامعة 

اأو مع اجلهات اخلارجية.
اإعطاء فر�سة للطلبة للم�ساركة يف تطبيق الأداء اجلامعي وتر�سينه من خالل ال�ستماع اإىل اآراءهم،    -  8

والهتمام بالبحوث اخلا�سة بالطلبة والدرا�سات الأولية ومكافاأة الطلبة اأ�سحاب البحوث املتميزة.
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