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 الخالصة

كان الغرض من هذا البحث الوصفي التعرف على  معوقىات اسىتمدام شىبكة المعلومىات فىي تىدريم العلىوم 
 111من مدرسي الكليىه تىم الحصىول على  اجابىة  712جامعة الموصل. شمل البحث  -الزراعيه في كلية الزراعه

البحث التي تضمنت قياسا الدراك المدرسين لمبرتهم في الحصول عل  مىا لىه عهقىه فىي التىدريم منهم عل  اداة 
والمعوقىىات االداريىىه السىىتمدامها.  التعلىىيم والىىتعلم فىىي عمليىىةالشىىبكة  دور الهميىىه هىىمادراكمىىن شىىبكة المعلومىىات و

الغالبيىه مىنهم  المعلومات في التدريم فىاندرسين العالي الهمية استمدام شبكة مانه مع ادراك ال واوضحت النتائج
للحصىىول علىى  مالىىه عهقىىة بالتىىدريم  كانىىت متواضىىعه مبىىرتهم بممتلىىف فئىىاتهم هىىم اقىىل اسىىتمداما للشىىبكه  وان

المرتبطىىة بالبنيىىة  االداريىه تصىىدرتها فىىي االهميىه تلىىك ووجىود العديىىد مىىن المعوقىىات  مصوصىا االفىىهم واالشىىكال
 لومات.التحتية الستمدام شبكة المع

 .األهميةادراك  - مستوى المبره -مستوى االستمدام  - : شبكة المعلوماتالدالةكلمات ال

 .17/11/7117: وقبوله،  11/2/7117 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

المعلومىىات  علىى  مىىن قىىدرتنا للحصىىول التقنيىىه التىىي تعىىزز شىىبكة المعلومىىات احىىد احىىدث ال ىىواهر تعتبىىر
Brown)  7117)فىىي ه فيهىا فقىىد حضىيت فىي السىىنوات االميىره بكاليىىر مىن االهتمىامر. ون ىرا للتطىورات الكبيىى 

  ولتفاعل الطلبه معها بدرجىه  كبيىره وتحقيقهىا (Rosswall)  1111التعليم العالي لتقديمها طرقا جديده لهتصال 
وامىرون    Kashy؛ Jenkins    1111؛ 7111وامىرون   (Hartmann ينوعيىه عاليىه مىن التفاعىل االنسىان

م ي  ولتكىىىون وسىىىيله للتعلىىى2000)  وامىىىرونSwan ؛  Smith  7111؛  7111وامىىىرون   Shea ؛ 7111
 البىىديل واالداة االكالىىر كفىىاوه ومرونىىه فىىي تىىدريم المدرسىىين وتعلىىم الطلبىىه هاتقىىديمو   (Inoue) 7112المسىىتمر

(Arbaugh  7111 ؛ Hartman  وTruman   2001؛ Movahed  وIravani  2002)    وتعزيىزالتعليم
وتطىوير مهىارة  (Mlitwa)  7112 العالي العداد غير محدده من الطلبه بسهوله متمطيه حىدود الوقىت والمسىافه

الطلبه عل  التفكير البحالي والتحليلي وتوسىيع مبىرات الطلبىه والمدرسىين فىي اسىتمدام التقنيىات البصىريه وتعزيىز 
 ؛ 1111  وامىىىرون Rockwell ؛  2000  وامىىىرون  (Fredericksenهمعىىىارفهم بالتقنيىىىات التعليميىىى

Thompson7111 ؛ Vanfossen  7111) وتزيىىىىد مىىىىن فىىىىرل المدرسىىىىين للتطىىىىور المهنىىىىي والبحالىىىىي  
) Hartman  وTruman   2001؛ Hislop وAtwood   7111 ؛ Smith   7111( . 

لشىىبكة المعلومىىات فىىي التعلىىيم فىىان مىىن االسىىتمدام الكفىىوو تحقيقهىىا مىىع الكىىم الكبيىىر مىىن الفوائىىد التىىي يمكىىن و
جامعىة  -استمدامها حسب مهح ات الباحث يكىاد يكىون معىدوما فىي تىدريم العلىوم الزراعيىة فىي كليىة الزراعىة 

كليىة الهىذه  فهىم العوامىل التىي تعيىق اسىتمدام مدرسىيتتطلىب  االجابىه الموصل مما يالير تساؤال عىن اسىباب ذلىك 
 اشىار كمىاليزيد معوقات  تلك ال ي الكليه من اتماذ االجراوات الهزمه لتمطييساعد اداريمما س لشبكة المعلومات

(2000) Schifter  يعزز من كفاوة التدريم وتعلم الطلبه للعلوم الزراعيه.ومن تبنيها 

مبىرات  (1) االقل بعوامل الىهث هىي ان قدرة المؤسسه التعليميه عل  التكيف الي تغيرات تقنيه يتأالر عل 
( 3والىتعلم  ) التعلىيم عمليىة ( مدى ادراك هىؤالو العىاملين الهميىه دورهىذه التقنيىات فىي7) ذه التقنيات منتسبيها به

لىذلك فقىد كىان Murphy  .(2001و  (Dooley بنوعيه عاليه من التسهيهت والتجهيزات والىدعم الفنىي والتىدري

جامعىة الموصىل  -فىي كليىة الزراعىهالتدريم  التوصل ال  قاعدة بيانات تساهم في تطويربحث ال االغرض من هذ
 من مهل تحليل تلك العوامل الالهث.  

التىىي تشىىير الىى  ان و هىىي الن ريىىه العامىىه فىىي تحليلهىىا لعمليىىة نشىىر المبتكىىرات Rogers (2003) ن ريىىة

المبتكرات تنتشر في المجتمع بمرور الزمن وان سىرعة انتشىارها يىرتبط بكيىف يىدرك المتبنىون المبتكىر وصىفات 
ين  وان العديد من العوامل غالبا ما تسم  المعوقات تؤالر سلبا عل  ادراكهم لصفات المبتكر والسىرعه التىي المتبن

تنىاول المعوقىات التىي قىد تمنىع هيئىة  هىاان هنىاك كمىا منيشىير الى  اسىتعراض الدراسىات ذات العهقىه  ينتشر بهىا.
   Porter ؛ Kuck   2006؛ Curbelo   7117التىدريم فىي التعلىيم العىالي مىن تبنىي التعلىيم عىن بعىد مالىل )

mailto:13@yahoo.com
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العديىىد مىىن الدراسىىات ا هىىرت ان مقاومىىة المدرسىىين للتقنيىىات التعليميىىه كىىان المعىىوق الرئيسىىي لتطىىوير  .2004)
الىى  ان  McNeil (1111) . واشىىار McNeil (1990 ؛ Gunawardena)   1111 دبىىرامج التعلىىيم عىىن بعىى

هىي االن اكالىر اهميىه مىن  -المدرسىين ويسىتجيبون لهىذه التقنيىات  كيىف يىدرك -"المسائل ذات العهقه باالتجاهىات
معوقات امرى نتجىت عىن قلىة الىدعم  العوائق االداريه والفنيه في تأاليرها عل  استمدام التقنيات في التعليم العالي.

  ه)المكافئىىىات والحىىىوافز والتىىىدريب.... الىىىخ( لمسىىىار التحىىىول الىىى  اسىىىلوب التعلىىىيم عىىىن بعىىىد باشىىىكال المؤسسىىىاتي
 Dillon) وWalsh  1117؛ McNeil  1111؛ Olcott  وWright  1114؛ Wolcott  1112 .) وفىىىىىىىىىىىىىي

ان هنىىاك عىىددا مىىن المعوقىىات تكىىرر  هورهىىا فىىي  Maguire (2005)جىىداستعراضىىه للدراسىىات ذات العهقىىه و

الوقىت كىان احىد اكالىر المعوقىات اهميىه  دراسات متعدده  مالىل الوقىت والمبىره الفنيىه وحجىم العمىل وقلىة التمويىل.
ا هىرت نتىائج البحىوث فىي فقىد للمدرسين منذ ان بدأ التعليم عن بعد يكتسىب زممىا فىي تسىعينات القىرن الماضىي. 

السنوات الهحقه مؤشرات متزايده عل  ان الوقت كان معوقا فىي كىل مىن التعلىيم الزراعىي وحقىول التعلىيم العىالي 
   DyerوRoberts ؛  Lindner  7112و  Li؛  Haber   7112؛ 7117  وامىىرون(Berge  االمىىرى

االداره لم تىت  فان  ادراك مدرسي العلوم الزراعيه ه وفقان Thompson(2005)و Nelson  وجد فقد  .)7114

لهم الوقت لتهيأة مواد او متطلبات التعليم عن بعد. كما ان مقىدار الوقىت الضىروري لىتعلم كيفيىة اسىتمدام التقنيىات 
  كالوقىىت الىىذي كىىان ضىىروريا لتهيىىأة مىىواد ومتطلبىىات التعلىىيم عىىن بعىىد مشىىكله تواجىىه المدرسىىين يمالىىل كىىان كىىذلك

(Curbelo  7117  ؛Daugherty  و Funke  1111و .)(2005)وجىىدSpector   ان المدرسىىين المتمرسىىين

هئهىم الىذين يدرسىون عل  استمدام شبكة المعلومات يقضون بدرجه واضحه وقتا اكالر في تدريم موادهم مىن زم
ان تىدريم الطلبىه  Cavenaugh (7114) و( 7115وامىرون )  Benderبالطرق الصفيه "وجها لوجىه". ووجىد

باستمدام شبكة المعلومات يتطلب ضعف الوقت الذي تتطلبه طريقة تدريم الطلبه "وجها لوجه". لذلك فىان جهىود 
  Harder؛  Ensle)  7114لمالى سىبب ضىيق الوقىتالعديد من الباحالين ركزت عل  عهج الضغوط التي تىنجم ب

   (.2000  وامرونPlace ؛  7112

 -كليىة الزراعىة هىو ايجىاد قاعىدة بيانىات تسىاهم فىي تطىوير التىدريم فىي  كان الغرض مىن هىذا البحىثلقد 
   . وتضمنت اهداف البحث:شبكة المعلومات في التدريممن مهل استمدام تقنية  جامعة الموصل

 .  شبكة المعلوماتلجامعة الموصل  -كلية الزراعة  دام مدرسيوصف مستوى استم .1

 في استمدام شبكة المعلومات في التدريم. تهممستوى مبروصف  .7

 الهمية استمدام شبكة المعلومات في التدريم. همادراكوصف  .3

والتدريب والتشجيع  والوقت مستوى الدعم االداري المتمالل بتوفير االجهزة والتسهيهتل ادراكهم تحديد .5
 الستمدام شبكة المعلومات.

 وطرائقه البحث مواد

 -كليىة الزراعىة  العلىوم الزراعيىه فىي درسىيمجميىع  الوصفي من البحث تكون مجتمع هذا .البحث وعينة مجتمع
  وشىىملت عمليىىة جمىىع البيانىىات عينىىه عشىىوائيه بلغىىت ومدرسىىه درسىىام =N)311)عىىددهم البىىال   جامعىىة الموصىىل

(712n=) Bartlett) 8211.منهم بنسبة استجابة % 111الحصول عل  اجابات تم  2001)  وامرون . 

اسىىتنادا الىى  دراسىىات سىىابقه  هزمىىة فقىىد تىىم تصىىميم اداة لجمىىع البيانىىاتلللحصىىول علىى  البيانىىات ا  .اداة البحثثث
تعبىر  فقرات 2 تضمن الالانيو معلومات شمصيه  اجزاو االول منها تضمناربعة تكونت من  ومهح ات الباحث

وضىع امامهىا مقيىام مماسىي عن المبرات المطلوبه للحصول عل  ما له عهقىه بالتىدريم مىن شىبكة المعلومىات 
تضىمن الجىزو و  الى  اعلى  مبىرة 4الى  ادنى  مبىره والىرقم  1يشير الرقم لكل منها بالمدرم  مبرة لتحديد درجة

فىىي التىىدريم وضىىع امامهىىا مقيىىام مماسىىي لتحديىىد اسىىتمدام شىىبكة المعلومىىات  عىىن اهميىىة تعبىىر فقىىرة 11الالالىىث 
 لهىا. الى  اقصى  اهميىة 4ال  ادن  اهميىة للفقىرة والىرقم  1يشير الرقم كل منها لدرسيين الهمية ممستوى ادراك ال

المطلوبىه  التسهيهت والتجهيىزات والىدعم الفنىي والتىدريب عن مدى توفر تعبر فقرة 14فتضمن  الرابع اما الجزو

 معوقىاتك لكىل منهىا وضع امامها مقيام مماسي لتحديد االهميىة النسىبية المعلومات في التدريم  الستمدام شبكة
قىد تىم و ه.لىالى  اقصى  اهميىة  4ال  ادن  اهميىة للمعىوق والىرقم  1ت ليشير الرقم استمدام شبكة المعلوماداريه ال

للتحقىىق مىىن صىىدقها.  موصىىلجامعىىة ال -كليىىة الزراعىىه -الزراعىىي درسىىي قسىىم االرشىىادمعىىرض اداة البحىىث علىى  
لمقيىام   1812( بلغىت Chronbach Shavelson  7115 ( طريقىة ب البىات تمعىامهعلى   مييلمقىاا وحصىلت
االداريه.  ووصوال ال  اهداف البحث وبلىو  نتائجىه  لمقيام المعوقات 1815 و  لمقيام االهمية 1811المبرة  و 
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تناولىىه للموضىوف  فقىد اسىتمدم االحصىاو الوصىفي لتحليىىل االول فىي  بوضىو  الجهىه المسىتفيده  والن البحىث هىو
 وعرض النتائج.

 والمناقشة النتائج

مسىتوى  4 -1الجىداول  صىفت جامعثة المولثل لكثبكة المعلومثا . -. مستوى استخدام مدرسي كلية الزراعة 1

جامعة الموصىل لشىبكة المعلومىات بشىكل عىام ومقارنىة مسىتويات  -استمدام المبحوالين من مدرسي كلية الزراعة 
المبحىىىوالين حسىىىب  جميىىىع اعىىىداد ونسىىىب 1يسىىىتعرض الجىىدول وبعىىىض المتغيىىىرات الشمصىىىيه. وفىىىق اسىىتمدامها 

 ان: مستويات استمدام شبكة المعلومات. ويتض  من الجدول

  .( ال يستمدمون شبكة المعلومات5821)% المبحوالينالنسبه القليله من  .1

  .شبكة المعلوماتل اقل استمداما( 21825النسبه االعل  منهم )% .7

 شبكة المعلومات.ل استمداما اكالر( 75852%االقل منهم ) النسبه .3

 

  (: الساعات االسبوعيه الستمدام جميع المبحوالين لشبكة المعلومات.1) الجدول
Table (1): Hours of internet use per week for all respondents.  

 مستوى االستمدام
Level of use 

 % f ف

 None               ال يستمدمون
                 Little اقل استمداما
 Much             اكالر استمداما

1 

133  

46 

5821 

21825 

75852 

 .Total 111 11 100                    المجموف

 

 االستمدام االسبوعي لشبكة المعلومات وفق الجنم. وتوض  نتائج هذا الجدول ان:  (7)الجدول يوض  

 ( من االناث . 2837. النسبه االعل  ممن ال يستمدمون شبكة المعلومات )1%

 ( من الذكور.27817. النسبه االعل  ممن هم اقل استمداما لشبكة المعلومات )7%

 ( من االناث.71872ممن هم اكالراستمداما لشبكة المعلومات )%. النسبه االعل  3

  

 (: الساعات االسبوعيه الستمدام المبحوالين لشبكة المعلومات وفق الجنم.7) الجدول
Table(2): Hours of internet use per week by gender.  

 مستوى االستمدام
Level of use 

 Males ذكور
 %               f ف

 Females اناث
 %             f ف

 None              ال يستمدمون
  Little             اقل استمداما
 Much             اكالر استمداما

2 
114 
33 

5812 
27817 
77817 

3 
72 
17 

2837 
23851 
71872 

 Total 155 111811 51 111811                   المجموف

 

 االستمدام االسبوعي لشبكة المعلومات وفق الشهاده. وتوض  نتائج هذا الجدول ان: (3)الجدول يوض  

 ( لديهم شهادة ماجستير. 2833النسبه االعل  ممن ال يستمدمون شبكة المعلومات)% .1

 %( لديهم شهادة دكتوراه. 75822النسبه االعل  ممن هم اكالر استمداما لشبكة المعلومات)% .7

  27814نسىبة مىىن هىىم اقىىل اسىىتمداما لشىىبكة المعلومىىات ممىىن لىىديهم شىىهادة ماجسىىتيراو دكتىىوراه متقاربىىه )%  .3
 .(21853 %و 
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  ة.الساعات االسبوعيه الستمدام المبحوالين لشبكة المعلومات وفق الشهاد (:3) الجدول
 Table (3): Hours of internet use per week by degree.  

 مستوى االستمدام
Level of use 

 Mscماجستير 
 %              fف 

 PhDدكتوراه 
 %             fف 

 None              ال يستمدمون
  Little             اقل استمداما
 Much             اكالر استمداما

4 
42 
12 

2833 
27814 
71847 

5 
24 
72 

3811 
21853 
75822 

 Total 21 111811 114 111811                   المجموف

 

االسىىتمدام االسىىبوعي لشىىبكة المعلومىىات وفىىق الدرجىىه العلميىىه. وتوضىى  نتىىائج هىىذا  (5)الجىىدول يوضىى  

 الجدول ان:

( والنسىىبه االدنىى  مىىنهم 1877النسىىبه االعلىى  ممىىن ال يسىىتمدمون شىىبكة المعلومىىات بدرجىىة اسىىتاذ مسىىاعد )% .1
 ( .11811بدرجة استاذ )%

 (.21874استمداما لشبكة المعلومات بدرجة مدرم مساعد )% النسبه االعل  ممن هم اقل .7

 (.71842النسبه االعل  ممن هم اكالر استمداما لشبكة المعلومات بدرجة مدرم)% .3

 

  (: الساعات االسبوعيه الستمدام المبحوالين لشبكة المعلومات وفق اللقب العلمي.5) الجدول
Table (4): Hours of internet use per week by title.  

 Level of مستوى االستمدام

use 

 مدرم مساعد
Ass.Instructor 

 %       fف 

مدرم 
Instructor  

 %       fف 

استاذ مساعد 
Prof. Ass.  

 %       fف 

  .Prof استاذ
 %       fف 

 None              ال يستمدمون
  Little             اقل استمداما
 Much             اكالر استمداما

7 
57 
1 

382 
21874 
12811 

1 
71 
17 

7831 
21814 
71842 

2 
51 
11 

1877 
24824 
72813 

1 
15 
4 

11811 
23821 
72837 

 Total 43 111 57 111 23 111 11 111                   المجموف

  

 ان:يوض  االستمدام االسبوعي لشبكة المعلومات وفق مدة المدمه. وتوض  نتائج هذا الجدول  4الجدول 

   (.2811سنه)%31النسبه االعل  ممن ال يستمدمون شبكة المعلومات لهم مدمه اكالر من .1

 (.  24832سنه)%11 -1النسبه االعل  ممن هم اقل استمداما لشبكة المعلومات لهم مدمه  .7

 (.  33833سنه)%71 -11النسبه االعل  ممن هم اكالر استمداما لشبكة المعلومات لهم مدمه .3

متوسىطات مبىرات  (2)يوض  الجىدول  في استخدام كبكة المعلوما  في التدريس. المدرسينة مستوى خبر. 2

المدرسىين للحصىىول على  مىىا لىىه عهقىه بالتىىدريم مىن شىىبكة المعلومىىات. ويتضى  مىىن الجىدول ان المبحىىوالين مىىن 
االعلى  فىي المدرسين لديهم مبرات تميل ال  ان تكون معتدله. كما يتض  مىن الجىدول ان مبىرة المدرسىين كانىت 

الحصول عل  البحوث الم المصادر فالمجهت العلميىه  بينمىا كانىت مبىرتهم فىي الحصىول على  االشىكال واالفىهم 
هىي االدنىى . عىىدم امىىتهك المبحىىوالين مبىىرات عاليىىه فىىي الحصىىول علىى  مىىا لىىه عهقىىه بالتىىدريم ربمىىا كىىان بسىىبب 

من الزمن وضعف المىدمات والتسىهيهت االداريىه االستمدام المتأمر لشبكة المعلومات في العراق الكالر من عقد 
نسبيا للحصول عل  مىا  مما قلل فرصة تراكم مبراتهم في استمدامها. ذلك ربما ادى بهم ال  تركيز جهودهم اكالر

لىىه عهقىىه بنشىىاطهم البحالىىي مىىن بحىىوث ومصىىادر ومجىىهت علميىىه دامىىل او مىىارج مؤسسىىتهم وبىىذل جهىىود قليلىىه 
   لتدريم من صور وتقنيات وافهم الدراكهم بعدم توفر تسهيهت وفرل استمدامها.للحصول عل  ما له عهقه با
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 (: مستوى استمدام المدرسين لشبكة المعلومات وفق مدة المدمه.4) الجدول
 Table(5): Hours of internet use per week by years of teaching.  

 مستوى االستمدام
 Level of use 

 سنه 1-11
 1-10 y  
 %      fف 

 سنه 11-71
 11-20y  
 %      fف 

 سنه 21-30
 21-30y  
 %      fف 

 سنه 31 من اكالر
 30 y <  
 %      fف 

 None              ال يستمدمون
  Little             اقل استمداما
 Much             اكالر استمداما

7 
47 
14 

7811 
24832 
71825 

1 
71 
11 

3813 
23825 
33833 

3 
74 
11 

2821 
25811 
71871 

1 
15 
4 

11811 
23821 
72837 

 Total 21 111 33 111 31 111 11 111                   المجموف

 

 .شبكة المعلوماتمن درسين للحصول عل  ماله عهقة بالتدريم ممبرة ال اتمتوسط(: 2) جدولال
Table(6): Perceptions related with teachers' internet competence.  

 ت
Rank 

 ةالمبر
 Competence 

 المتوسط
Mean 

1 

7 

3 

5 

4 

 

2 

2 

 Researches                        بحوث
  Related References    مصادر علميه
  Related Magazines    مجهت علميه

  Related images                   صور

 معلومات عن احدث التقنيات في التمصل
 Related Information about modern technology  

 Related Figures                  اشكال

 Related video                     فيديو

3.67 

3.46 

3.41 

3873 
3811 

2.75 

2.74 

  

مىا حصىلت  اتتوسىطم 2جىدول اليوضى   الهميثة اسثتخدام كثبكة المعلومثا  فثي التثدريس. المدرسين ادراك. 3

في التىدريم. وتوضى  نتىائج  ادراك المدرسين الهمية استمدام شبكة المعلومات الفقرات التي تعبر بمجموعها عن
هذاالجدول ان للمدرسين اتجاهات ايجابيه عاليىه نحىو جميىع فقىرات المقيىام  اذ حصىلت جميىع الفقىرات على  قىيم 

مىىن ممىىم درجىىات. هىىذا االدراك العىىالي مىىن هيئىىة متوسىىطات تقتىىرب مىىن الدرجىىه الرابعىىه للمقيىىام الىىذي يتىىألف 
( %95.21التدريم الهمية استمدام شبكة المعلومات في التدريم ربما جاو نتيجىة اسىتمدام النسىبه العاليىه مىنهم )

( لشبكة المعلومات مما اتا  لهم فرل معرفة فوائد استمدامها. مىن ناحيىه امىرى فىان قلىة البىدائل مىن 1 )الجدول

اليها المكتبات لعدة عقود ادى بهىم الى  ادراكهىم لحىاجتهم لشىبكة المعلومىات  لميه رصينه تفتقرمصادر ومجهت ع
من ان المعرفه بىالمبتكر قىد تسىبق الشىعور Rogers(2003) كبديل له االولويه لديهم. ذلك ينسجم مع ما اشار اليه

ى. ويعتقىد الباحىث ان زيىادة معىارف بالحاجه اليه احيانىا  وان الحاجىه اليىه قىد تىؤدي الى  البحىث عنىه احيانىا امىر
( مىىن مىىهل التىىدريب 2ومهىىارات المدرسىىين مصوصىىا فىىي تلىىك النىىواحي التىىي كىىان لهىىم مبىىرة قليلىىة فيها)الجىىدول 

  (.4 -1سيعزز من اتجاهاتهم االيجابيه وزيادة نسبة االكالر استمداما منهم والذين كانت نسبهم متدنيه )الجداول 

 .مثل بتوفير االجهزة والتسهيال  والتدريب والتكجيع الستخدام كبكة المعلومثا مستوى الدعم االداري المت. 4
مسىتوى الىدعم  والتىي تعبىر عىن االهمية النسىبية للمعوقىات االداريىة السىتمدام شىبكة المعلومىات 1يوض  الجدول 

والتشىىىجيع السىىىتمدام شىىىبكة  والوقىىىت والىىىدعم الفنىىىي االجهىىىزة والتسىىىهيهت والتىىىدريب االداري المتماللىىىة بتىىىوفير
مىن مجموعىه  المعوقات المدروسة كانت ذات اهمية عالية تصدرتهاالعديد من ويتض  من الجدول ان  المعلومات.

الالانيىة و االولى  المعوقات المرتبطة بتهيأة البنية التحتية المناسبة الستمدام الشبكة كما يتض  من مضمون الفقرات
درسىىيين ممرتبطىىة بتطىىوير مبىىرات الال فىىي االهميىىة مجموعىىة مىىن المعوقىىاتتههىىا ة  والمامسىى ةوالالالالىىة والرابعىى
للتدريب على  اسىتمدام الشىبكة  والذي يشير مضمون الفقرات التي تعبرعنها ال  ضعف التمطيط الستمدام الشبكة

نىي المناسىب وقلة الحوافز المستمدمه لتشجيع المدرسين للتدريب على  اسىتمدام الشىبكه وتىوفير الوقىت والكىادر الف
 لتلىك التىي توصىلت اليهىا الدراسىات ومع ان المعوقات التي تم تحديدها في هذه الدراسه كانىت اغلبهىا ممااللىه .لهما

 



 نمـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــ
 7112( 1( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (1)   7112 

 

18 

 شبكة المعلومات في التدريم.درسين ألهمية استمدام مإدراك ال(: 2) جدولال
 Table(7): Teachers' perceptions of using internet values in teaching.  

 ت
Rank 

 الفقرات
Items 

 المتوسط
Mean 

1 

 
7 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
11 

 
11 

 االطهف عل  البحوث المنشوره
Access to published researches 

 متابعة التطور في حقل التمصل
Follow the developments in field area 

 الحصول عل  معلومات ال يمكن الحصول عليها من مصادر امرى
Access to information cannot be accessed from other resources 

 الحصول عل  المعلومات في وقت قصير
Access to information in a short time 

 الحصول عل  المعلومات بسهوله
Access to information easily 

 اتاحة الفرصه لمواكبة احدث التقنيات
Provide opportunity to keep up with new technology 

 مكمله الحصول عل  معلومات مكمله تالري الماده المقرره الحصول عل  معلومات
Provide supplemental information to enrich course materials 

 اتاحة الفرصه للتعجيل اتاحة الفرصه للتعجيل ودعم التطور المهني للمدرم
Accelerate and support professional development of teacher 

 اتاحة الفرصه للطلبه لتعلم مبرات متطوره
Provide opportunity for students to learn advanced experiences 

 تشويق الطلبه لتعلم الماده باالستعانه بافهم وصورالشبكه
Increase students interest to learn by using ICT video and images 

 للتدريم بطرق متعددهاتاحة الفرصه 
opportunity to teach by multimedia Provide 

4.09 

 

3.98 

 

3.97 

 
3.90 

 
3.88 

 
3.88 

 
3.87 

 
3.77 

 
3.71 

 
3.70 

 
3.55 

 

  Li ؛ Haber  7112؛ Curbelo  7117؛  7117  وامىىرون Berge؛ Berge)   1111السىىابقه مالىىل دراسىىة
  Thompsonو  Nelson؛  Dooley  7117و  Murphrey؛  Maguire  7114؛  Lindner  7112 و

اال ان نتىىائج هىىذه الدراسىىه ا هىىرت تباينىىا فىىي تسلسىىل اهميتهىىا والىىذي ربمىىا ( Dyer  7114و  Roberts؛  7114

نىىتج عىىن االمتهفىىات فىىي درجىىة التطىىورالتقني واالقتصىىادي وان مىىة العمىىل فىىي البلىىدان التىىي تمىىت الدراسىىات 
عليميه. فبينما تصدرت المعوقات المرتبطه بالبنيه التحتيه في اهميتها جميع المعوقىات المعروضه في مؤسساتها الت

في هذه الدراسه فان هذه المعوقات لم تكن لتمالل مشكله متقدمه االهميه في الدراسات السابقه  بينما ا هىرت نتىائج 
لى  متوسىطي اهميىه معتىدلين فىي تلك الدراسات ان الوقت والدعم الفني كان في مقدمة المعوقات واللذان حصىه ع

 هذه الدراسه.

فىي  (Rogers  7113) ان ادراك فائدة المبتكر هو المطوه االساسىيه لتفعيىل اسىتمدامه. االستنتاجا  والتوليا 

هذا السياق فان ما يىدعوا الى  التفائىل هىو اسىتمدام الغالبيىه مىن المبحىوالين مىن مدرسىي العلىوم الزراعيىه فىي كليىة 
( وادراكهىىم العىىالي الهميىىة اسىىتمدامها فىىي التىىدريم 1جامعىىة الموصىىل لشىىبكة المعلومىىات )الجىىدول  -الزراعىىه 
( وادراكهىم لمبىرتهم المتواضىعه 4 -1اتهم )الجىداول (. اال ان مستوى استمدامهم القليل لها من كافة فئى2)الجدول 

( يضع ادارة الكليىه 1وللمعوقات االداريه التي تعرقل استمدامها في التدريم )الجدول ( 2في استمدامها )الجدول 

امام مسؤولية ايجاد االوسائل المناسبه الزالة اوالحىد مىن تىأالير تلىك المعوقىات التىي تىم تحديىدها فىي هىذه الدراسىه. 
استمدام شبكة المعلومات في عملية التعليم والتعلم فىان المطلىوب مىن اداريىي الكليىه  من اجل مواجهة تحدي نشرو

 االيجابي في هذه العمليه من مهل التركيزعل  الناحيتين المترابطتين االتيتين: ان يكونوا حريصين عل  التأالير
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 شبكة المعلومات. تمدامسال االداريه معوقاتلل االهمية النسبية (:1) جدولال
 Table(8): Relative Importance of Administrative Barriers to Using Internet. 

 ت
Rank 

 معوقاتال
Barriers 

 المتوسط
Mean 

1 

 
7 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
11 

 
11 

 
17 

 
13 

 
15 

 
14 

 بطئ مطوط الشبكة
Lack of adequate Internet connection speeds  

 تجهيز القاعات الدراسية بمتطلبات استمدام الشبكةعدم 
 Lack of internet equipments in the classrooms  

 عدم توفر أجهزة عرض البيانات في القاعة الدراسية
 Lack of data show equipments in the classrooms.  

  عدم وجود مطوط شبكة كافية في الكلية
 Lack of enough internet lines in the college  

 عدم تجهيز مكاتب التدريسيين بمدمات الشبكة
 Lack of internet equipments in faculty offices  

 في الكلية الستمدام تقنية شبكة المعلومات واضحه سياساتعدم وجود 
 Lack of clear institutional policies on use ICT technology   Access to information easily. اتاحة الفرصه لمواكبة احدث التقنيات.     Provide opportunity to keep up with new technology  الشبكة في التدريم يستمدملم حوافز الالحصول عل  معلوماتمكمله Lack of incentives for teaching classes online عدم    

 الشبكة في التدريس يمستخدلم حوافز ال

Lack of incentives for teaching classes online 

 للمدرم لتدريم باستمدام الشبكهدعم فني ل وجودعدم 
 Lack of technical support for teaching classes online  

 تهيأة الماده باستمدام الشبكه يستهلك وقتا كاليرا
 Faculty time is greater for online class preparation 

   في الحصول عل  المواقع ذات العهقهاواجه صعوبه 
 It is hard for me to access information from related sites  

 هساعات التدريم والبحث الكالير
 teaching and research hours Too much 

 ال قيمة لجهود المدرسين الذين يستمدمون الشبكة لدى اإلداريين
 Administrators give no value to teachers' efforts using ICT  

 المدرسين للتدرب عل  استمدام الشبكة ونشجعيالكلية ال  يواإدار
 Administrators do not encourage to train about using ICT  

 تضمن استمدام الشبكة في التدريميتقييم أداو المدرسين ال 
Using Internet is not included in the performance evaluation  

  تعلم استمدام الشبكهاالداريون ال يوفرون الوقت ل
Administrators do not provide time to learn about using Internet 

4.12 

 

3.96 

 

3.83 

 
3.68 

 
3.53 

 
3.26 

 
3.21 

 
3.16 

 
3.10 

 
3.03 

 
3.02 

 
3.02 

 
3.00 

 
2.77 

 
2.58 

 

التحتيه العنصر االسام لتحقيق مستويات اداو عاليه وان الفوائىد التعليميىه المتحققىه مىن  البنيهتعتبر: التحتيه البنيه
استمدام شبكة المعلومات يبرر االنفاق فيها  وان توجيه المىوارد اليجىاد مسىتوى الىدعم المىالي المناسىب للحصىول 

على  كبراتها االيجابيىه وفوائىدها االعل  المعدات التي قد تكون عالية التكاليف واستمدامها في التدريم لها انعكاسى
ويعتقد الباحث ان ايجاد ادارة الكليىه الحلىول  .Murphy  (2001 و Dooley ؛Aschauer  1111) تعلم الطلبه

لهىىا عهقىىه مباشىىره بالبنيىىه التحتيىىه سىىوف يىىؤالر بدرجىىه او  ( التىىي1)الجىىدول  المناسىىبه للمعوقىىات الممسىىه االولىى 

يه المناسىىبه لتىىذليل الصىىعوبات لمواجهىىة العديىىد مىىن المعوقىىات التىىي تلتهىىا فىىي بىىامرى علىى  تسىىهيل وتوفيراالرضىى
القاعات الدراسيه ومكاتب التدريسيين وتزويىدها بمطىوط  االهميه. فتوفير االجهزه والمعدات باالعداد المناسبه في

المطىىط التىىي تلبىىي عاليىىة الجىىوده سىىيمكن اداره الكليىىه او االقسىىام العلميىىه مىىن اتمىىاذ القىىرارات المناسىىبه لوضىىع 
احتياجات منتسيبها للتدريب دون االنت ار من جهه اعل  التماذ تلك القرارات وما يترتب عىن ذلىك مىن بطىئ فىي 

سىيولد انطباعىا ايجابيىا لىدى المدرسىين  االجراوات وتشتيت للجهود. من ناحيه امرى فان تهيأة بنيىه تحتيىه مناسىبه
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سىيتي  ذلىىك فرصىه للمدرسىىين للىىتعلم  دام الشىبكه فىىي التىدريم. كمىىاعىن اهتمىىام ادارة الكليىه وتشىىجيعها على  اسىىتم
  (. Lindgren)   1988الذاتي والتعلم احدهم من االمر مما يحقق كفاوه عاليه في تعلمهم

: ان تحقيق نوعيه عاليه من االسىتمدام لشىبكة المعلومىات فىي التعلىيم والىتعلم يجىب دعمهىا بمبىادرات  الفني الدعم
من مىىه لتطىىوير الكىىادر التدريسىىي تتضىىن جهىىودا لتشىىجيعهم علىى  المسىىاهمه بطىىرق تسىىلط الضىىوو علىى  فرصىىهم 

ات عاليىىه مىىن التبنىىي لهكتشىىاف والىىتعلم واالبىىداف وتطبيىىق مىىا تعلمىىوه علىى  طىىرق تدريسىىهم بمىىا يىىؤدي الىى  مسىىتوي
ذلىىك يتطلىىب االسىىتعانه بمبىىرات فنيىىه مارسىىت وتبنىىت اسىىتمدام . (7114  وامىىرون (Sheaواالسىىتمدام المسىىتمر

الشبكه في تدريم العلوم الزراعيه. وقد يستلزم ذلك االستعانه بمبرات مارجيىه كىاجراو انىي او امتيىار مجموعىه 
علميىىه لتتلقىى  التىىدريب المناسىىب لعىىدة اسىىابيع مىىارج القطىىر مىىن مدرسىىي العلىىوم الزراعيىىه تمالىىل ممتلىىف االقسىىام ال

ليتولوا تىدريب زمهئهىم. هىذا النىوف مىن التىدريب سىيوفر الكاليىر مىن الوقىت سىواو فىي تعلمهىم او عنىد اسىتمدامهم 
( فىان تبنىي اعلى  7113) Rogers من ناحيه امرى وتطبيقىا لمىا يىراه للشبكه في التدريم نتيجه لتطويرمبراتهم.

يتحقق من مهل مشاهدة المدرسين المتدربين زمهو لهم قىد تبنىوا بنجىا  اسىتمدام الشىبكه فىي التىدريم ومستمر س
كمبتكىىر ممىىا يعىىزز ادراكهىىم لفائدتىىه النسىىبيه والتقليىىل مىىن صىىفة تعقيىىده وزيىىادة وضىىو  نتىىائج اسىىتمدامه وامكانيىىة 

 .  تجريبه وانسجامه مع حاجتهم اليه في التدريم ومع القيم االكاديميه

 : لقد كان البحث الحالي تمهيدا الجراو دراسات الحقه تتضمن وليا  البحاث الحقه.ت

 دراسات اليجاد عهقة العديد من المتغيرات الديموغرافيه باستمدام شبكة المعلومات. .1

 دراسات لتحديد المهارات والطرق المطلوبه للتدريم باستمدام شبكة المعلومات.  .7

الشىبكه فىي التىدريم بطىرق تىدريم العلىوم الزراعيىه االمىرى على  اسىام دراسات مقارنه لكفىاوة اسىتمدام  .3
 النتائج المتحققه. 

دراسىىات لتحديىىىد تىىااليرادراك المدرسىىىين لمميىىىزات شىىبكة المعلومىىىات علىى  تبنىىىيهم لهىىىا فىىي تىىىدريم العلىىىوم  .5
 الزراعيه.

 الزراعيه.  دراسات تتضمن ادراك طلبة الكليه لمعوقات استمدامهم شبكة المعلومات في تعلم العلوم .4
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to provide baseline data concerning barriers to 

online teaching by the faculty of the college of agriculture-University of Mosul. 207 of 

the faculty in the college of agriculture were included in the survey, and 188 

responded to instrument consisted measurements of faculty perceptions of  their level 

of competence to access related issues to teaching from internet, value of internet to 

teaching and learning, and level of administrative support to using online in teaching 

and learning. Findings indicated that faculty members had moderate ability to use 

internet in their teaching. The agricultural faculty members valued internet and 

recognized that it will be an important part of the instructional process. Infrastructure 

was perceived as multifaceted and in general lacking in this institution.  
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