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 املستخلص :
تحقيق  اجل  من  حتمية  ضرورة  العراق  في  عام  بشكل  والتعليم  التربية  قطاع  في  السريع  التقدم  ومواكبة  والتجديد   التطوير  عملية  أصبحت 

لمستمرة  الفاعلية والتأثير المنشود بشكل اكبر للتطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لكل افراده  من خالل مواكبة المستجدات والتطورات ا
التعليم العالي في وقتنا   في التكنولوجية واألساليب الحديثة في التعلم والمعرفة وخاصة بعد ظروف جائحة كورونا .ويواجه  التقنيات  مجاالت 

العملية   على  الواضحة  انعكاساتها  لها  التي  والمتالحقة  السريعة  والمتغيرات  العولمة  عصر  في  التحديات  من  العديد  العراق   في  الحاضر 
ة وخاصة ما يتعلق بمجال أصالح البنية التحتية للتعليم العالي وتطوره في ظل الثورة المعلوماتية والتقنية التي أضحت سمة بارزة من التعليمي

  ) الطالب  و  االستاذ  البشري)  العنصر  على  والتركيز  االهتمام  يتطلب  مما   ، كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  بعد  الحاضر  عصرنا  سمات 
تلك   وفق  الحاضر  وتطويرهم  في  عالية  بكفاءة  والمتغيرات  الوسائل  تلك  للتعامل مع  فاعلية  األكثر  العنصر  باعتبارهما  والتطورات  التحديات 

في تطوير  والمستقبل. وان استخدام  تطبيقات وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة في التعليم والتعلم في العراق والبلدان االخرى  له أهمية كبيرة  
مية في الجامعات والمدارس حيث انه يزيد من التفاعل بين الطالب من جهة والتفاعل مع المادة العلمية التي يقدمها المعلم من  العملية التعلي

العلمية  المادة  الحديثة في عرض  التكنولوجية  الوسائل والطرق  استخدامه  نتيجة   ، بسهولة  المعلومات وفهمها  تبادل  أخرى من خالل   جهة 
التعليم ، كما سهل عملية    للطالب  دون الحاجة التقليدية في  الطريقة  الحال في  الغرفة الصفية كما هو  المكان او داخل  للتواجد في نفس 

التواصل بين الطالب انفسهم من جهة وبين المعلم من جهة اخرى وهناك العديد من الوسائل التكنولوجيا التي استخدمت في دمج التكنولوجيا  
خدام الحاسوب الشخصي ,الالبتوب ,الهواتف الذكية, شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة والمنصات  في التعليم ابتداًء من است

العملية  تطوير  في  االجتماعي  التواصل  ومواقع  االنفوجرافيك  فن  استخدام   ( الموسوم  بحثنا  الحديث.ويتناول  التقنيات  من  وغيرها  الرقمية 
، من خالل التعرف واإلجابة على التساؤل  دراسة ميدانية على عينة من اساتذه جامعتي بغداد وذي قار    (  التعليمية في ظل جائحة كورونا

سير    تطوير    الرئيسي : ما مدى أهمية استخدام فن االنفوجرافيك ومواقع التواصل االجتماعي  في المؤسسات التعليمية العراقية  وأثرها على
 حة فيروس كورونا  ؟ العملية التعليمية في ظل انتشار جائ

 البحث : مقدمة
، فةي شةتى صةنوف  فةي أرفةع صةوره ومسةتوياتهو اإلنسةاني  ي الفكةر  المؤسسةة االهةم مةن بةين كةل المؤسسةات لخلةق االبةداع والتطةورالجامعةة تعد  

لحفاظ على  عن دورها في افضال،وتطبيقها في المجتمع  تطبيق النظريات العلمية وصوال إلى أرقى صور التكنولوجياو   ؛اآلداب والعلوم والفنون 
في ذات الوقت بالعناصر األصلية  في الثقافة اإلنسانية فةي أرجةاء  االقيم اإلنسانية وتنسيقها في تكامل مع قيم الثقافة الوطنية لمجتمعها وربطه

. (1) يمتلكها المجتمع وهةي الثةروة البشةريةرائدة التطور واإلبداع والتنمية وصاحبة المسئولية في تنمية أهم ثروة   المؤسسة االكاديمية هيو   العالم،
ة فةي فالشكل الحقيقي للتعليم الجامعي هو الذي يكون وثيق الصلة بحياة األفراد ومشكالتهم وحاجاتهم وآمةالهم وبةه يمكةن إحةدات التنميةة الشةامل

هةةو حتميةةة التحةةول إلةةى  يواجةةه التعلةةيم العةةالي فةةي العةةراق فةةي ظةةل االزمةةات وخاصةةة ازمةةة جائحةةة كورونةةا تحةةدي الةةذي لإن ا جميةةع المجةةاالت.
التكنولوجيةةا كمحةةرك جميةةع اشةةكال قةةادرة علةةى التعامةةل مةةع البشةةري  المجتمةةع بحيةةث تكةةون ، مجتمةع يتةةرابي فيهةةا ثالثةةي العلةةم والتكنولوجيةةا والتنميةةة

وال  .(2)ةوالسياسةي ةواالجتماعية ةاالقتصاديوالتدهور في مجاالت  العلمية و التخلف مجاالت ، بعيدا عن والتقدم والبناء في جميع ال  فعال للتطور
أن نةةتعلم بكفةةاءة بعيةةدا عةةن تقنيةةات التعلةةيم العصةةري بكةةل منافعهةةا وفوائةةدها الجديةةدة وبكةةل اآلثةةار المترتبةةة علةةى تقةةدمها المتسةةارع اليةةوم  يمكننةةا

في ظل جائحةة كورونةا  التي يموج بها العالموالمتسارعة مواجهة المتغيرات المتعددة ل ت كل المجتمعات العربية امام تحديلذا أصبح،   مذهللوا
تلةك لبناء الشةعوب ومواجهةه  االهم وسيلةال هو في كل مستوياته بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص التعليمباعتبار ان  ق فقي ،وليس العرا

 والتطور في جميع المجاالت العلمية. المتغيرات الهائلة والتحديات الكبيرة فهو البداية الحقيقة للتقدم
 اوال / االطار املنهجي للبحث :

 : بحث مشكلة ال -1
عةةدد األقسةةام و  التدريسةةيةعةةدد مؤسسةةات التعلةةيم وعةةدد الطلبةةة والهيئةةة فةةي زيةةادة  بعةةد النمةةو السةةكاني الكبيةةر فةةي المجتمةةع العراقةةي  الةةذي رافقةةة  

تطةةور الصةةفات  لنةةا الحاجةةة الةةى ، تظهةةر  والبةةرامج التعليميةةة واالختصاصةةات والبحةةوت والخةةدمات االجتماعيةةة والمبةةالى التةةي تنفةةق علةةى التعلةةيم
وسةائي إلكترونيةة ال من خالل اسةتخدام جميةع النوعية ألنظمة القبول والدراسة، والتقويم، والمناهج، والمواد التعليمية، وطرائق التدريس، والتقنيات

وهةذا ،    شةبكة اإلنترنةت و الصةف االفتراضةي  و،  عةن بعةد المرئيةةو المةؤتمرات المسةموعة و بواسةطة الحاسةوب   وطرائةق للتعلةيم  كمصادر للمعلومات  
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، وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة والعملية التعليمية  في تطوير التعليم يعني ان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال له الدور الكبير
اعي في تطوير العملية التعليمية في ظل ما مدى أهمية استخدام فن االنفوجرافيك ومواقع التواصل االجتم  :في التساؤل الرئيس التالي  بحثال

جائحةةة رونونةةا   مةةن تةةف  التعةةرة علةةد أهميةةة اسةةتخدام تفكيةةة فةةن االنفوجرافةةك ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي فةةي عمليةةة الةةتعل  و   ةةا  
 ر األساسي في تحفيق التكميةة المعلومات العلمية للحلفة المهمة واألساسية في العملية التعليمية وهو الطالب أوال وأتيرا باعتبانه هو العك

 .المستدامة في العراق
 بحث :أهمية ال_ 2
فةةي بلةةدنا تةةأتي عةةن اسةةتخدام فةةن االنفوجرافيةةك ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي فةةي تطةةوير العمليةةة التعليميةةة فةةي ظةةل جائحةةة كورونةةا  اهميةةة أن    

، لةذا نجةد  العمليةة التعليميةة فةي قطةاع التعلةيم العةالي والتربةوي تغيرات وتطورات سريعة في تحقيق األهداف المطلوبة من  ه منأحدثتطريق ما 
 بجميةع أنواعهةا وتطوراتهةا فةي التعلةيم العةالي،واالتصةال المعلومةات  ات تكنولوجيةاتتجلى في أنهةا تتنةاول موضةوع اسةتخدام تقنية  بحثأن أهمية ال

وطرائق التدريس من اجةل ايصةال  تطوير الخدماتو  اإللكتروني تقنيات  في نظام التعليم تلك المن تأكيدها على تطويع   بحثالكما تنبع أهمية  
 بطريقة تسهل عليهم الفهم واالستيعاب وخلق االبداع الفكري لديهم . للطالبالمعلومات  

 :  بحث أهداة ال_ 3
 يهدف البحث الى معرفة االتي :  
مؤسسات واقع  استخدام فن االنفوجرافيك ومواقع التواصل االجتماعي في تطوير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا في _ التعرف على 1

 العالي العراقية ، كليات جامعتي بغداد وذي قار أنموذجا. التعليم
م تكنولوجيا المعلومات واالتصال فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي _ معرفة العوامل التي تؤثر من وجهة نظرة أعضاء هيئة التدريس حول استخدا2

 في ظل جائحة كورونا  .

 ة ._ معرفة المتطلبات األساسية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية العراقية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية التعليمي3

 المعلومات واالتصال في الجامعات العراقية  بشكل اكبر. _ معرفة المعوقات التي تمنع من استخدام تكنولوجيا4
 :مجاالت البحث -4
ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي فةةي تطةةوير العمليةةة  علةةى بيةةان دور اسةةتخدام فةةن االنفوجرافيةةك بحةةثيقتصةةر موضةةوع الموضةةوعي: ال جةةا مال •

 ه والطرائق التعليمية في العراق.مؤسساتو التعليم مستويات  التعليمية في ظل جائحة كورونا في تطوير 

 فةةيكمثةةال للتعلةةيم العةةالي بغةةداد وذي قةةار(  تي)جةةامع باختيةةاروذلةةك  فةةي مةةدينتي بغةةداد المركةةز وكركةةوك بحةةثال اجةةري هةةذيمكةةاني: المجةةا  ال •
 . العراق

 .2020من شهر اب لعام  1الى  2020من شهر تموز لعام  15خالل المدة الزمنية الممتدة بين  م هذا البحثتزماني: ال المجا  •
 :  بحث م طلحات ال _ 5
كل نظم وأدوات الحاسوب التي تتعامل مع إنسياق الرمزية المعقدة من المعرفة أومع  يتكنولوجيا المعلومات ه: المعلومات  ككولوجيات •

مظلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا بمعطيات الفكر بذلك تشكل تكنولوجيا المعلومات و والذكاء،  القدرات اإلدراكية الذهنية و في حقول التعليم
"خليي من أجهزة الكمبيوتر و وسائل االتصال ابتداء من األلياف الضوئية إلى األقمار  وتعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها : اإلنساني. 

 .3الصناعية و التقنيات المصغرات و الفلمية و االستنساخ، تمثل مجموعة كبيرة من االختراعات الذي يستخدم المعلومات خارج العقل البشري 
بعد  تنتمي إلى جهات حكومية أو غير حكومية والتي تقدم برامج تعليمية وتدريبية يقصد بها تلك المؤسسات التي  :التعلي  العالي اتسسمؤ •

 وتسهم في تحقيق األهداف العامة للمرحلة الجامعية ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية المناسبة الدراسة الثانوية 
 . ومنها الجامعات العراقية الحكومية 

فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة الي صور ورسوم يمكةن فهمهةا واسةتيعابها بوضةوح   كمصطلح يطلق علي  فن االنفوجرافيك: •
وتشةةويق وهةةةذا االسةةلوب يتميةةةز بعةةرض المعلومةةةات المعقةةدة و الصةةةعبة بطريقةةة سلسةةةة وسةةهلة وواضةةةحة وهةةذه مةةةن أكثةةر التعريفةةةات شةةيوعا بةةةين 

 .المتخصصين وصفحات االنترنت
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ا كل الوسائل الرقمية التي ظهرت او سوف تظهر فهي جميعها تشترك في سةمة واحةدة انهةا وسةائل تةرتبي بشةبكة نقصد بهوسائل االت ا  :  •
والتةةي تعبةةر عةةن ظةةاهرة تقنيةةة  االنترنةةت، وقةةد تعةةددت تصةةنيفات ومسةةميات هةةذه الظةةاهرة لةةدى المهتمةةين والمتخصصةةين فةةي مختلةةف المجةةاالت،

 االفتراضية والمدونات والمنتديات االلكترونية والمجموعات البريدية وغيرها من االشكال الرقمية.جديدة تشمل الشبكات االجتماعية  
 :مكهج البحث   _6

هذ طبيعة  على  البحث  بناًء  أثارها    ا  التي  التساؤالت  عن  إجابات  إلى  االوللوصول  المنهج  استخدام  تم   ، على    لمسحيموضوع  والمعتمد 
الوضع   على  للوقوف  والمقترحات  المؤثرات  واستخالص  واالستنتاجات  التحليالت  وإجراء  اإلحصائية  البيانات  لجمع  أساسية   كأداة  االستبانة 

 في العراق .المستخدمة في أنظمة التعليم  واالتصال المعلوماتلتكنولوجيا  الراهن
 _ مجتمع وعيكة البحث : 7

  ، بغداد وذي قار وخاصة في كليات ) الطب والهندسة وطب االسنان والعلوم (    تيي أعضاء هيئة التدريس في جامعفمجتمع البحث  يتمثل  
التدريسية  هيئة  من العضو    150وقد تم اختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس في كل جهة من الجهات. وبلى حجم مجتمع البحث  

   مفردة في جامعة ذي قار . 50مفردة في جامعة بغداد و 100موزعين بواقع 
 ثانيا / اإلطـار النظري للبحث : 

 تككولوجيا المعلومات واالت ا  والمؤسسات التعليمية العراقية :  -1
التاريخ  البشرية    مرت المعلومات  عبر  القطيعة بين كل ما هو قديم و أصبح    التياإلتصال  و بعدة ثورات وآخرها هي ثورة تكنولوجيا  أحدثت 

مقارنة جديد اليوم قديم الغد. و نتيجة لهذه التطورات تزايد الطلب على هذه تكنولوجيا، و بالتالي أصبحت هذه األخيرة هي مورد أكثر أهمية بال
مستوفية الشروط ألي مؤسسة بإعتبارها نقطة القوة و التميز في بالموارد الكالسيكية، مما أصبح االهتمام بتكنولوجيا المعلومات و اإلتصال ال

إذا نظرنا أيضا إلى قطاع اإلتصاالت فنجد أنه شهد في فترة قصيرة تحوال حاسما بفضل التطورات و عصر سمته األساسية هي المعلوماتية  
تصاد الجديد أو إقتصاد المعرفة ، الذي يعتمد على المعلومة  التكنولوجية التي يقوم عليها حيث أصبح يشكل البنية التحتية لما يعرف اليوم باإلق

و طرق إيصالها في أقصر وقت و بأقل تكاليف، و نظرا للتطور الهائل الذي شهده هذا القطاع و مدى مساهمته في جميع القطاعات، و 
النقال  و خاصة في ظل إستخدام األقمار الصناعية،   التعليمية وغيرها من  كل هذا وضع المؤسسة    االنترنت،شبكة  و واالجهزة الوحية  الهاتف 

يجب على كل المهتمين بهذا الجانب  أمام تحدي جديد أال وهو إمتالك تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال . و لإللمام بالموضوع  المؤسسات  
التكنولوجيا والمعلومات و مفهوم اإلتصال    االطالع وبشكل معمق،   له  و بدءا من مفهوم  التاريخي  إلى أشكاله وأقسامه و  التطور  و وصوال 

شهدت اآلونة األخيرة  تطورات سريعة  غير مسبوقة في   وكذلك تكنولوجيا الشبكات الخاصة ) اإلنترانت و اإلكسترانت ( ثم العامة )اإلنترنت(.
الت المجال  عرفها  التي   الدينامكية  هي  الحالي  وقتنا  ميزت  التي  التطورات  هذه  أبرز  و  الحياة،  نواحي  المتعلقة كافة  تلك  خاصة  كنولوجي 

 وتطبيقها في مجال التعليم العالي في العراق  بمعالجة المعلومات و بثها، أو بما أصبح يعرف بتكنولوجيا المعلومات
التككولوجيا  -2 )   :تعريف  هما  مقطعين  من  تتكون  التي  يونانية  الكلمة  إلى  التكنولوجيا  أصل  التشغيل  Technoيرجع  تعني  الصناعي،  ( 

.و يمكن تعريفها من جهة التحليل االقتصادي (4) ( أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعيLogosوالثاني )
وتسويقها   وخدمات  سلع  إنتاج  في  استعمالها  أو  إنتاج  طرف  إلى  تحويلها  يمكن  التي  الجديدة  والخبرات  والمهارات  المعارف  "مجموعة  بأنها 

يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تطبيق اإلجراءات المستمدة من البحث   و.(  5)  وتوزيعها، أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية
ي ترمي لتالعلمي والخبرات العلمية لحل المشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات والمكائن فقي بل أنها األسس النظرية والعلمية ا

 .  )6(إلى تحسين األداء البشري في الحركة التي تتناولها
إن المفهوم العلمي لتكنولوجيا المعلومات من المفاهيم الحديثة نسبيًا وتتمثل في استخدام الوسائل اإللكترونية   المعلومات: تككولوجيا مفهوم -3

في علميات خزن وحفظ واسترجاع وبث ونشر المعلومات بداًل من الوسائل التقليدية. وقد اتجهت الدول الكبرى في تقدمها التقني إلى إدخال  
التعليم، وقد التقنية في  التقنية وتصديرها   هذه  البشرية في تطوير  القوى  المناهج الدراسية وتنمية  قطعت في ذلك شوطًا كبيرًا باستثمارها في 

للخارج. وقد سعت مؤسسات التعليم العالي في عدد من دول العالم في تقديم خطي جديدة وخدمات تعليمية عالية الجودة إلى الدارسين في  
لمعلومات قد تغلبت على عاملين أساسيين هما الزمان والمكان مما جعل التعليم والتدريب متاحًا لمن يرغب أينما  أماكنهم البعيدة. فاتكنولوجيا ا

تقنية المعلومات على أنها "خليي من    (7)  كان في أي جزء من أجزاء العالم وفي الوقت الذي يتناسب مع طالب الخدمة. ويعرف محمد الهادي
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من األلياف الضوئية إلى األقمار الصناعية وتقنيات المصغرات الفيلمية واإلستنساخ، وتمثل مجموعة    ابتداء  االتصال أجهزة الكمبيوتر ووسائل  
من   يو   االختراعاتكبيرة  الرزاق  عبد  أعطى  وقد  البشري"  العقل  خارج  المعلومات  يستخدم  الذي  تقنية والتكنيك  لمصطلح  شامال  تعريفا  نس 

بأنه تطبيقات المعرفة العلمية والتقنية في معالجة المعلومات من حيث اإلنتاج والصيانة والتخزين    Information Technologyالمعلومات  
النظر في أهداف التعليم وأساليب  إعادة    يتطلب. ولقد أحدثت تقنية المعلومات ثورة على عملية التعليم والتعلم، مما    8واالسترجاع بالطرق اآللية

التعليم  التدريس بشكل عام   العالي في العراق ، خاصة بعد انتشار جائجة فيروس كورونا مما تطلب الجوء الى  التعليم  في جميع مؤسسات 
 يتطلب تحديد عدد من المتطلبات التي تتوافق مع تقنيات القرن الحادي والعشرين منها:  االلكتروني ، وهذا

 د المتزايد على االتصاالت الحديثة وتقنيات الحاسب اآللي، التي تساهم في تحقيق اإلبداع والبحث لدى الطالب. االعتما •
 تغيير دور المعلم كمصدر أساسي للعلم والمعرفة إلى باحث، ومستخدم للتقنية، ومنتج للمعرفة ومتعلم طوال الحياة. •
 هم دور فعال في تطوير التقنية في التعليم.مشاركة القطاع الخاص وبعض المنظمات المحلية ليكون ل •
 التعاون بين الطلبة والمعلمين والباحثين لتصميم المناهج. •
، بعد ان اصبح المعلومات اكثر تراكمية بزيادة كمية البيانات والرسوم والمعلومات وبشكل يصعب فهمها من قبل الكثير  فن االنفوجرافيك:  -4

تبسيي هذه   اصبحنا في  فعال  لها من دور مهم و  بما  اإلنفوجرافيكية  التصاميم  والبيانات فظهرت  المعلومات  امام ملل كبير من كمية هذه 
سالسة   المعلومات و السهولة في قراءة هذه الكميات الهائلة من البيانات المعلوماتية , والتي يسهل قراءتها وتمكينها لجعل هذه البيانات اكثر

قراءت علىفي  المقدرة  و  ومعرفتها  للنظر  ها  وملفت  وجذاب  جميل  بأسلوب  البيانات  هذه  عليه    .تحليل  نطلق  ان  المعلومات  ويمكن  ُمخطي 
، هو تعبير ُيطلق على أسلوب لعرض المعلومات أو البيانات أو الُمحتوى المعرفي من Infographic   البيانية، أو ما ُيعرف بة اإلنفوجرافيك

الفكرة بشكل سريع وواضح الرسوم والُمخططات، بغرض إيصال  الى الجماهير  خالل  االعتماد على   خيرةوزداد في السنوات األ  .  9وسهولة 
، خاصًة مع توفر العديد من الوسائل المجانية التي ُتساعد في المؤسسات التعليمية والبحثية    اإلنفوجرافيك كوسيلة مهمة إليصال المعلومات

المفهوم.وفي   االجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر التي تشكل بيئة خصبة النتشار هذا  في انتشارها على نطاق واسع، مثل شبكات التواصل
الطقس، واإلحصائيات، والخرائي، في حين أن   المثال، يشيع استخدام اإلنفوجرافيك في أشياء على غرار إظهار حالة  المجالت على سبيل 

الُكتب قد تم إعدادها لة”ديفيد ماكاوالي” The Way Things Workكليًا بواسطة اإلنفوجرافيك، مثل كتاب “طريقة عمل األشياء”   بعض   ،
David Macaulay ” كما تلجأ صحيفة ،USA Today 10في األخبار واألحدات المتنوعة إلى اإلنفوجرافيك.   

 : االنفوجرافيك والتعلي  -5 

ت تشهد الحياة في عصر المعلوماتية كثيًرا من المتطلبات الشخصية والمجتمعية التي تفرض علةى كافةة أفةراد المجتمةع واقةع التعامةل مةع متغيةرا
، لةذلك يواجةه القةائمون علةى العمليةة التعليميةة واقةع التعامةل مةع نظةم وفنةون تكنولوجيةة بشكل كبيةر العصر التقنية والمعرفية التي تتضاعفهذا  

متجددة سعًيا لتنمية قدرات طالبهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر التقنةي الةذي يتطلةب تعلةيم الطالةب كيةف يحصةل علةى المعرفةة بنفسةه 
ي درها المختلفة، ذات التعداد الهائل والتنوع المضطرد غالًبا ما يأخذ وقًتا كبيًرا جدا، وُيستغرق في اإلبحةار فةي تلةك المصةادر ممةا يعنةمن مصا

ات حاسةبهدًرا للموارد واستغالاًل عشةوائيا للةزمن، وبالتةالي جةاءت الحاجةة إلةى تطةوير نمةاذج تربويةة دقيقةة تتةوخى االسةتغالل العقالنةي لتقنيةات ال
وقةةد ظهةةر فةةن االنفوجرافيةةك بتصةةميماته المتنوعةةة فةةي  .والمعلومةةات وفنةةون الجرافيةةك والميةةديا وتوظيفهةةا بطريقةةة مثلةةى فةةي عمليتةةي التعلةةيم والةةتعلم

محاولة إلضفاء شكل مرئي جديد لتجميةع وعةرض المعلومةات أو نقةل البيانةات فةي صةورة جذابةة إلةى القةارت, حيةث ان تصةميمات اإلنفوجرافيةك 
فن االنفوجرافيك من الفنون التي تساعد القائمين و  .جدًا النها تعمل علي تغير طريقة الناس في التفكير تجاه البيانية و المعلومات المعقدة  مهمة

علي العملية التعليميةة فةي تقةديم المنةاهج الدراسةية باسةلوب جديةد وشةيق، وسةوف يتسةاؤل الكثيةر عةن كيفيةة تطبيةق هةذا الفةن فةي خدمةة العمليةة 
مقتةرح لالسةتفادة مةن االنفوجرافيةك أو مةن التقنيةات الحديثةة فةي العلميةة التعليميةة وهنةاك نمةاذج عديةدة  .التعليمية ودمجها في المقةرارات الدراسةية

 ونقدم بعض النماذج واالمثلة عن فن االنفوجرافيك : .ودمجها في المقررات الدراسية
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Infographic
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عةةن دعايةةة ثابتةةه إمةةا أن تطبةةع أو تةةوزع أو تنشةةر علةةي صةةفحات االنترنةةت ومحتةةوي االنفوجرافيةةك الثابةةت يشةةرح بعةةض المعلومةةات عةةن  مثةةال 
  موضوع معين يختاره صاحب االنفوجرافيك

https://aitnews.com/wp-content/uploads/2016/05/Gartner_Hype_Cycle_for_Emerging_Technologies.gif
https://aitnews.com/wp-content/uploads/2016/05/Minard-e1462660236725.png
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 : في ظل جائحة رونونا استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعلي   -6
العالم   في  الناس  بعد ظهور جائحة كورونا  بين  االجتماعي كوسيلة لالتصال والتواصل  التواصل  والعراق بشكل خاص ومع وجود شبكات 

دوره البناء في التوظيف االمثل لتلك الشبكات في التعليم  وانعكاس ذلك على الطلبة    للُمعل ِّم   في التعليم فإن   ها االستفادة من  اصبح من الممكن
 ويمكن والعملية التعليمية بشكل عام 

 الن قاط الت الية:  ذلك من خالل 
يقوم ُقبل البدء في تدريس الُمقرر، يمكن للُمعل ِّم أن ُينشئ صفحة على أي من مواقع التواصل يشترك فيها الُخبراء والُطالَّب الُمهتمون، و   -1

 بأخذ آرائهم، مما ُيساعده على تحديد الُمحتوى وصياغة األهداف الُمقررة. 
 الُمناقشات التفاعلية، حول الموضوعات الُمهمَّة. إجراء   -2
 تقسيم الُطالَّب إلى مجموعات في حال التعليم التعاوني مثل مشروعات التخرُّج.  -3
 إرسال الرسائل إلى فرد أو مجموعة من الُطالَّب عن طريق الصفحة الشخصية عند الحاجة.  -4
الدراس  -5 والمهام  المنزلية  الواجبات  واستالم  اأُلخرى تسليم  الشبكات  ُيمكن،و ية  أدوات  بعض  مثل   االجتماعية  استخدام 

نات المادة الدراسية.   "اعجاب" أو "التعليق"  أيقونات  ألخذ آراء الُطالَّب حول ُمكو ِّ
 تحديد الفِّئة التي ستستفيد من عمليَّة التعلُّم.  -6   

م في إضافة أو عدم إضافة أعضاء ُجدد من خارجها.إنشاء صفحة أو مجموعة ُمغلقة تضم الفِّئة الُمستفيدة فقي، مع   - 7  إمكانية التحكُّ
 تعريف واضح ألهداف المجموعة والغرض منها. -8
 تعيين قائد للمجموعة، وهو عضو هيئة التدريس الذي ُيمكنه أن يعين أحد الُطالَّب كأمين للمجموعة.  -9

مة للمجموعة والعملية التعليمية.يتم التعريف بالمبادت والسلوكيَّات  -10  الُمنظ ِّ
 السماح بتنظيم أدوار األعضاء والتنسيق بين قائد المجموعة وأعضائه.   -11
 السماح والتسهيل للمجموعات الفرعية بالدخول النسبي بشكل اختياري.   -12

فة لماسبق ، فإن ه يجب للطالب أن يراعي بعض وبالنسبة لدور الطالب في التوظيف األمثل لمواقع التواصل االجتماعي في التعليم باإلضا
احترام اآلخرين ومراعاة آداب الحوار وقبول  و ، توظيف واستعمال هذه الشبكات لكل ماهو مفيد ونافع ،  ةاألمور وهي أمور أخالقية وتربوي

 الرأي اآلخر . 
 . تحليل البيانات الدناسة الميدانية.ثالثا
 البيانات للمتغيرات الد موغرافية والمعلومات العامة لمفردات العيكة من اعضاء الهئية التدنيسية :  تحليل  -1

 متغير الجكس:

 جكسحسب الالبحث عيكة  اعضاء الهئية التدنيسيةتوزيع يبين    -( 1)نق  جدو           
 جامعة ذي قان   جامعة بغداد  الجكس ت

 الكسبة   التكران )%(  التكران

 68 34 59 59 ذكر 1

 32 16 41 41 أنثى  2

 % 100 50 % 100 100 المجموع
من مفردات العينة   %59التدريسية في جامعة بغداد عينة البحث تمثلت بنسبة    ( أن نسبة الذكور من اعضاء الهيئية1يتضح من الجدول )

% من مفردات العينة في حين بلغت نسبة اإلنات   68، أما في جامعة ذي قار فكانت نسبة الذكور تمثل  %41في حين بلغت نسبة اإلنات  
32  .% 

 متغير العمر:
 حسب العمرالبحث عيكة  اعضاء الهئية التدنيسيةتوزيع  يبين  –( 2) نق  جدو 
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 ذي قان جامعة  جامعة بغداد  الفئة العمرية  ت
 )%(  التكران )%( التكران

 % 16  8 % 12 12 30أقل من   1
 % 42 21 % 30 30 39-30من  2
 % 24 12 % 42 42 49-40من  3
 % 18 9 % 16 16 فأكثر  50 4

 %100 50 %100 100 المجموع
سنة ، اذ احتلت الفئة      49الى    30متوسي اعمار الهئية التدريسية في جامعتي مجتمع الدراسة تتراوح بين    أن   وتؤشر بيانات الجدول اعاله 

، بينما    %24ونسبة  والمرتبة الثانية في جامعة ذي قار  %    42وبنسبة    الرتبة االولى في جامعة بغداد    عاماً   49-40لعينة من  العمرية ل
أما أقل تكرار لمفردات العينة فيقع في الفئة العمرية  ،    %42بالمرتبة االولى في جامعة ذي قار وبنسبة    39الى    30جاءت الفئة العمرية من  

 عامًا.   30أقل من  
 : ةالعلمي  مرتبةال

 ة. العلمي لمرتبة حسب االبحث عيكة اعضاء الهئية التدنيسية توزيع  يبين  (   3)نق  جدو  
 جامعة ذي قان  جامعة بغداد  العلمي   المرتبة ت

 )%(      التكران  )%(       التكران 

 %22 11 %21 21 مدرس مساعد  1

 %40 20 %23 23 مدرس 2

 %38 19 %46 46 استاذ مساعد   استاذ  3

 % 100 50 % 100 100 المجموع 
، وما والترقية العلمية    هم من الحاصلين على درجة الدكتوراه التدريسية عينة البحث    الغالبية من اعضاء الهئيةأن    اعالهيتضح من الجدول  

فقد جاءت المرتبة العلمية استاذ مساعد   استاذ ) بعد شهادة الدكتوراه ( بالمرتبة ،  جامعة ذي قار  في      %78جامعة بغداد وفي    %69نسبته
عينة البحث من من مجموع  %38نما احتلت المرتبة الثانية في جامعة ذي قار وبنسبة بي %46االولى في جامعة بغداد من افراد العينة وبنسبة 

من بين اعضاء الهئية التدريسية عينة   %40التدريسية ، بينما جاءت المرتبة مدرس بالمرتبة واالولى في جامعة ذي قار وبنسبة    أعضاء الهئية
 على أن المستوى العلمي لمعظم مفردات العينة ُيعد  عاليًا. ويؤشر ذلك .  %23البحث واحتلت المرتبة الثانية في جامعة بغداد وبنسبة 

 التخ ص العلمي:
 ( يبين توزيع عينة البحث من أعضاء الهئية التدريسية حسب التخصص العلمي4ول رقم )جد 

 ذي قارجامعة  جامعة بغداد  التخصص العلمي ت 
 )%(  التكرار  )%(  التكرار 

 % 82 41 % 78 78 علمي  1
 % 18 9 % 22 22 انساني  2

 % 100 50 % 100 100      المجموع
  جامعة بغداد وبنسبة في    %78البحث عالية حيث بلغت  من مجموع مفردات العينة    التخصص العلمي  نسبة    أن   اعاله  الجدول  تؤشر بيانات  

اكثر من % في    82 التعليمية  العملية  التكنولوجيا واالتصال في  العلمية على استخدام  التخصصات  قار.  وهذا يؤشر اعتماد  جامعة ذي 
 التخصصات االنسانية.

 اآللي في مكاتب اعضاء الهئية التدنيسية عيكة البحث :مدى توفر أجهزة الحاسب   -2
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 ( يبين مدى توفر أجهزة الحاسب اآللي في مكاتب عيكة البحث 5جدو  نق  )
مدى توفر الحاسب اآللي   ت

 في مكاتب عيكة البحث 
 جامعة ذي قان  جامعة بغداد 

 )%(  التكران  )%(   التكران 

 %72 36  %69 69 تتوفر  1

 %28 14 %31 31 ال تتوفر  2

 100 243 100 100 المجموع 
ان النسبة عالية من أعضاء الهئية التدريسية تتوفر لديهم اجهزه الحاسب االلي سوى كانت مكتبية او المحمولة    بيانات الجدول اعاله  ظهرت

من أفراد عينة الدراسة    جامعة ذي قار    % في72جامعة بغداد وبنسبة  في    % 69نسبة    فقد جاءت،  االبتوب في جامعتي مجتمع الدراسة  
ا الحاسب  أجهزة  مكاتبهم  في  العملية لي،  التتوفر  مستوى  على  ايجابي  بشكل  ينعكس  الذي  الجانب  بهذا  االهتمام  الى  النسب  تلك  وتؤشر 

 .التعليمية 
 مدى استخدام تفكيات الحاسب االلي في الفاء المحاضرات في ظل جائحة رونونا : -3

 ( يبين مدى استخدام أعضاء الهئية التدنيسية لتفكيات للحاسب اآللي في المحاضرات6جدو  نق  )
مدى استخدام مفردات العيكة   ت

 للحاسب االلد في المحاضرات 
 جامعة ذي قان  جامعة بغداد  

 )%(  التكران  )%(  التكران 

 %84 42 %87 87 نعم 1

 %16 8 %13 13 ال 2

 % 100 50 % 100 100 المجموع 
التدريسية تستخدم تقنيات الحاسب االلي في القاء المحاضرات في ظل جائحة كورونا    الغالبية العظمى من الهئيةأن   اعاله يتضح من الجدول  

المعلومات المستخدمة في التعليم أو بعضها، في حين وقبلها   نسبة أفراد    كانت  ، وهو مؤشر جيد ينعكس على معرفة أفراد العينة لتقنيات 
 . %20قل من  الذين ال يستخدمون الحاسب اآللي في مجال العمل أ  البحثعينة 
 مدى استخدام فن االنفوجرافك ومواقع التواصل االجتماعي في الفاء المحاضرات في ظل انتشان جائحة رونونا : -4

 ( يبين مدى استخدام عيكة البحث لفنفوجرافيك ومواقع التواصل عبر االنترنيت في المحاضرات  7جدو  نق  )
مدى استخدام االنفوجرافيك   

 ماعي  ومواقع التواصل االجت
 جامعة ذي قان   جامعة بغداد  

 )%(   التكران  )%(  التكران  ت

 %36 18 %39 39 كالهما   1

 %  64 32 %61 61 مواقع التواصل االجتماعي   2

 % 100 50 % 100 100 المجموع 
ومواقع التواصل االجتماعي في تقديم المحاضرات للطلبة رغم اهمية تلك   ( أن  نسبة كبيرة ال تستخدم فن االنفوجرافيك7تشير بيانات الجدول )

التعليمية ، حيث اشاره نسبة   العملية  التكنولوجية في  العينة في جامعة بغداد انهم ال يستخدمونها بينما اشار    %61التقنيات    % 64من افراد 
نة يستخدم تلك التقنية مع مواقع التواصل االجتماعي وبنسبة اقل من  ايضا في جامعة ذي قار بالجواب نفسة . رغم وجود عدد من افراد العي

40%   . 
 أهمية تككولوجيا المعلومات واالت ا  ومدى تأييد أعضاء الهيئة التدنيسية عيكة البحث الستخدامها  -5

 بغداد  ( يبين ترتيب أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال من وجهة نظر عينة الدراسة في جامعة8جدول رقم )

 تككولوجيا المعلومات  ت
 المجموع  ال أوافق  الد حد ما  أوافق 

 % ك     % ك % ك % ك
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% 57 57 التعليم بواسطة الحاسبة  1  21 21 %  22 22 %  100 100 

2 
استخدام شبكة االنترنيت في  

  التعليم 
64 64 %  32 32 %  3 3%  100 100 

% 38 38 تقنية االنفوكرافيك في التعليم  3  18 18 %  44 44 %  100 100 

% 29 29 التعليم عن بعد   4  24 24 %  47 47 %  100 100 

5 
استخدام التواصل االجتماعي في 

 التعليم العالي 
34 34 %  22 22 %  44 44 %  100 100 

% 25 25 استخدام الدائرة المرئية في التعليم  6  11 11 %  64 64 %  100 100 

   بغداد   جامعة   في   التدريسية   الهئية   أعضاء   من   المبحوثين   اتجاهات   وفي   النظر   وجهات   في   اختالف   هناك   ان   اعاله   الجدول   بيانات   تشير 

  بواسطة   التعليم   باهمية   منهم   % 57  نسبة    اشار   حيث   التعليمية   العملية   في   استخدامها   يمكن   التي   المعلومات   تكنولوجيا   تقنيات   حول 

  عليها   موافقتهم   كانت   فقد   التقنيات   باقي   ،اما   التعليم   في   االنترنيت   شبكة   استخدام   على   موافقتهم   الى   % 64  اشار   ما بين   ،   االلي   الحاسوب 

 .   التعليمية   العملية   في   المهمة   التكنولوجية   التقنيات   تلك   استخدام   عن   سلبي   مؤشر   ،وهذا   اقل   بنسب 
 من وجهة نظر عينة الدراسة في جامعة ذي قار  ( يبين ترتيب أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال  9جدول رقم )

 تككولوجيا المعلومات  ت
 المجموع  ال أوافق  الد حد ما  أوافق 

 % ك     % ك % ك % ك

% 68 34 التعليم بواسطة الحاسبة  1  12 24 %  4 8  %  50 100 

2 
استخدام شبكة االنترنيت في  

  التعليم 
43 86 %  4 8  %  3 6%  50 100 

% 36 18 االنفوكرافيك في التعليم تقنية  3  10 20 %  22 44 %  50 100 

% 52 26 التعليم عن بعد   4  9 18 %  15 30  %  50 100 

5 
استخدام التواصل االجتماعي  

 في التعليم العالي 
34 68 %  8 16 %  8 16 %  50 100 

6 
استخدام الدائرة المرئية في  

 التعليم
19 38 %  12 24 %  19 38 %  50 100 

  ذي   جامعة   في   التدريسية   الهئية   أعضاء   من   المبحوثين   اتجاهات   وفي   النظر   وجهات   في   اختالف   هناك   ان   اعاله   الجدول   بيانات   تشير 

  باهمية   منهم   % 68  نسبة    اشار   حيث   التعليمية   العملية   في   استخدامها   يمكن   التي    واالتصال   المعلومات   تكنولوجيا   تقنيات   حول    قار 

  كانت   فقد   التقنيات   باقي   ،اما   التعليم   في   االنترنيت   شبكة   استخدام   على   موافقتهم   الى   % 68  اشار   بينما   ،   االلي   الحاسوب   بواسطة   التعليم 

 اقل.   بنسب   عليها   موافقتهم 
 .  االجتماعي   والتواصل   نفوجرافيك اال    تقنية   استخدام  عند   التدريس   هئية    تواجهها  التى  الصعوبات    -6
 فن االنفوجرافك ومواقع التواصل االجتماعي ( يبين الصعوبات التي يواجهها افراد عينة البحث  عند استخدام 10جدول رقم ) 
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 ال عوبات   ت
 ذي قان  جامعة  جامعة بغداد 

 % ك % ك

1 
ال تتوفر المهارة الكافية لتصميم وتلخيص المادة العلمية في  

 شكل انفوجرافيك 
78 4،24  42 3،23  

2 
عدم توفر االجهزة والتقنيات التكتولوجية الخاصة بالتعليم  

 االلكتروني 
68 2،21  37 6،20  

3 
عجز التقنية عن استيعاب اجزاء معينة من البيانات 

 والمعلومات
34 6،10  18 10 

9،16 54 قدرتها غير كافية على توصيل المعلومات المطلوبة للطلبة  4  38 1،21  

5 
ضعف التدريب العضاء الهئية التدريسية عن هذه التقنيات  

 الحديثة وعدم اهتمام المؤسسة بذلك قبل جائحة كورونا  
86 9،26  45 25 

% 100 320 المجموع   180 100 %  

استخدامهم   امام  تقف  التدريسية  الهئية  تواجهها  صعوبات  وجود  الى  اعاله  الجدول  بيانات  التواصل  تشير  ومواقع  االنفوجرافك  فن 
اشار  االجتماعي   حيث  التعليمية  العملية  تصميم    % 78في  في  الكافية  المهارة  توفر  عدم  الى  بغداد  جامعة  في  البحث  عينة  من 

من افراد عينة جامعة ذي قار الى ذلك ، ومن خالل بيانات ومؤشرات    % 84وجرافيك ،بينما اشار  وتلخيص المادة العلمية بشكل انف 
التقنيات وخاصة ضعف التدريب العضاء الهئية التدريسية وعدم   الجدول يتضح ان هناك معوقات كثيره تقف امام استخدامهم لتلك 

توفر االجهزة والمختبرات المتطور الخاصة بالتعليم االكتروني والتعليم  اهتمام المؤسسات التعليمية بهذا الجانب العلمي المتطور وعدم  
 عن بعد في كافة المجاالت والتخصصات العلمية . 

 النتــائـج البحث: 
العالي ومن وجهة نظر أعضاء هيئة تكنولوجيا  أكثر تقنيات    تشير بيانات البحث ان  -1 التعليم  المعلومات أهمية بالنسبة الستخدامها في 

اإلنترنت  استخدامالتدريس كانت   التعليم    شبكة  الدوائر  ،  في  استخدام  االجتماعي فضال عن  التواصل  االنفوجرافيك ومواقع  واستخدام تقنية 
 . التجارب العلمية المتطورة في باقي البلدان  التلفزيونية المرئية في التعليم من اجل نقل واالطالع على

رغم   المعلومات المختلفة في التعليم  تكنولوجيا  أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس يشجعون استخدام تقنياتيتضح من بيانات البحث    -2
 .افتقار مكاتبهم الى االجهزة 

المعلوم  أن  -3 تكنولوجيا  مجال  في  الحديثة  والتقنيات  االجهز  التدريسية توفر  الهئية  وتدريب  االنترنيت  وشبكة  الحاسبات  وخاصة  ات 
 المعلومات في التعليم.تكنولوجيا يعد أمرًا مهمًا الستخدام تقنيات  في هذا المجال االستعانة بالخبرات و 

ة توضيف استخدام شبكة  اشارت نتائج البحث من خالل ترتيب اهمية تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر الهئية التدريسية الى  ضرور   -4
قدمة االنترنيت في العملية التعليمية والتشجيع على استخدام الحاسب االلي في العملية التعليمية فضال عن اعتماد تقنية االنفوجرافيك وما ت

 هذا التقنية من معلومات وسهولة في عملية ايصال المعلومات عبر رسوم وبيانات تساعد في الفهم بشكل افضل . 
ح من بيانات البحث ان هناك صعوبات تواجه الهئية التدريسية عينة البحث من خالل عدم توفر المهارات الكافية في مجال تصميم يتض  -5

الهئية   افراد  بعض  اعتقاد  عن  ،فظال  وقت  باي  استخدامها  للجميع  يسمح  بشكل  الحديثة  والتقنيات  االجهزة  توفر  وعدم  االنفوجرافيك  تقنية 
 قنية عن تقديم كل البيانات والمعلومات الى الطلبة وهذا يظهر في الدراسات االنسانية .التدريسية بعجز الت

التعليم   -6 في  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات  استخدام  على  التدريسية  الهئية  العضاء  التدريب  في  ضعف  هناك  ان  البحث  نتائج  اشرت 
المؤسسات التعليمية بالتطور التقني الذي يشهده هذا المجال وما يقدمة    االلكتروني وخاصة الكبار في السن ،فضال عن عدم اهتمام بعض

 من فائدة للعملية التعليمية.
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 التـوصيــات 
 في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية: 

البشرية والمادية    -1 لتسهيل عملية تحديد االحتياجات  التعليمية  المؤسسات  في  المعلومات  ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن استخدام تقنية 
 والتقنية خاصة بعد انتشار جائحة كورونا . 

واستخدام تقنيات    اإللكتروني  لتعليما  مجاالت  بمختلف  متخصصةال  علميةال  كوادرال  ولكل   العضاء الهئية التدريسية    تدريبية  خطة   إعداد   -2
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التعليم كافة . 

إعداد برامج ودورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة في مجال استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت، لتطوير مهاراتهم في   -3
 التعليمية االستخدام االيجابي لهذا التقنية في العملية 

واالستفادة  -4 واالتصال   المعلومات  تكنولوجيا  تقنيات  بأهمية  الوعي  زيادة  على  العمل  اشكالها  بكل  التعليمية  المؤسسات  في   على  منها 
 مختلف مراحل التعليم ليسهل استخدامها واالستفادة منها مستقباًل.

التعليم  -5 التقنيات الحديثة في مجال  التعليمية تبنى خطي استراتيجية تعليمية معتمدة على  العالي والجامعات والهئيات  التعليم    على وزارة 
 االلكتروني .

 االلي وتطوير مهاراتهم في مجال تقنيات المعلومات واستخدامها في العملية التعليمية . تشجيع وتوجيه الطلبة  نحو استخدام الحاسب  -6
 اهلوامش واملصادر

 

بوية عبدالفتاح أحمد جالل، تجديد العملية التعليمية في جامعة المستقبل، مجلة العلوم التربوية، العدد األول، )القاهرة: مركز البحوت التر   -1
 . 23م(، ص  1993والتنمية، يوليو 

لقسم   -2 الثاني  العلمي  المؤتمر  وقائع  في:  مواجهتها،  في  العالي  التعليم  والتكنولوجية ودور  العلمية  التحديات  عبيد،  ووليم  السعدون  حمود 
 . 74م، )الكويت: جامعة الكويت(، ص 1999أصول التربية  

 .  32ص  1989قاهرة، محمد الهادي، تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها، دار الشروق، ال -3
 . 22ص   2006إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(، الطبعة األولى، دار المناهج، عمان،  غسان قاسم الالمي، -4
دولة، )غير منشورة(، كلية العلوم    نوفيل حديد، تكنولوجيا اإلنترنت و تأهيل المؤسسة لإلندماج في اإلقتصاد العالمي، أطروحة دكتوراء  -5

 . 52-51ص ص  2007  2006اإلقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،
رة، تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية المعاصرة، منشورات المنظمة دإبراهيم   عبد البارى، -6

 . 26ص   2003لقاهرة،العربية للتنمية اإلدارية، ا
 .  32ص  1989محمد الهادي، تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها، دار الشروق، القاهرة،  -7
والخدمية   الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق كفاءة  في وأثرها المعلومات تكنولوجيا شكر، جودة حمدون  وطالل العرود فالح شاهر   -8

لد األردنية ، المجلة األردنية في إدارة األعمال،  العامة المساهمة  . 478ص   2009  4  العدد  ، 5 المج 
الموقع   -9 على   االنترنيت  شبكة  على  منشور  علمي  مقال   ، والتحفيز  التشوقيق  بين  االنفوجرافيك  فن   ، شلتوت  شوقي  محمد 
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