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التمريض(  نحواستخدام  ،اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي )كليتي التربية
 التقنيات الحديثة في التدريس.

 جامعة اإلمام المهدي - أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد - حسن الفاتح الحسين محمدالمباركد.

 الدراسةمستخلص 

تهددده هددذد الدراسددة تلدد  التعددره علدد  اتجاهددال أعيدداج هيةددة التدددريي بجامعددة اإلمددام المهدددي    
كليتدددل التربيدددةم والتمدددريد نحواسدددت دام الوسددداةت الحديمدددة  دددل التددددرييم مدددن  ددد ت تويددديح وا ددد  

واجد  تطبيق الوسداةت الحديمدةم ومددل تلمدام أعيداج هيةدة التددريي بهدا وبونواعهدا والمعو دال التدل ت
تطبيقهام وتحددل مشكلة الدراسدة  دل السد ات ا:تدلا امدا اتجاهدال أعيداج هيةدة التددريي بجامعدة 

 اإلمام المهدي كليتل التربيةم  والتمريد نحواست دام الوساةت الحديمة  ل التدريي.  
اسدددت دم الباحددده المدددنها الويدددفل التحليلدددلم  نددد  ا نسدددا إلجدددراج هدددذد الدراسدددة وا جددددل  دددل    
(  أستاذًا واستاذة بكليتل التربيدة والتمدريد بجامعدة 50يق أهدا هام وتكونل عينة الدراسة من اتحق

 االمام المهديم  وهل تممت مجتم  الدراسة.  
تم تيميم أداة الدراسة الممملة  ل االستبانة وتحكيمها بواسطة عدد من الم تيين  دل المجدات    

(  لتحليدددت نتددداةا Spssحيددداةية للعلدددوم االجتماعيدددة االتربدددوي ومدددن مدددم اسدددت دام برنددداما الحددد م اإل
الدراسدددة.  و دددد تويدددلل الدراسدددة تلددد  النتددداةا التاليدددةا وا ددد  اسدددت دام الوسددداةت الحديمدددة  مدددن  بدددت 

مدن  دد ت تعدددد أنواعهددام  أعيداج هيةددة التدددريي بجامعدة اإلمددام المهدددي بكليتدل التربيددة والتمددريد
وتتميددد  الوسددداةت الحديمدددة   دددل أنهدددا تقلدددت مدددن الجهدددد م وأنهدددا تحسدددن مدددن أداج عيدددوهيةة التددددريي

المبذوت والو دل  دل التددريي ومدن أنواعهدا السدبورة الذكيدةم المجسدمالم الوسداةط المتعدددةم وجهدا  
 لدة الددعم عرد البيانال والفيديو. بينما المعو ال المواجهة الست دام الوساةت الحديمدة تتممدت  دل 

ة  تنفيدددذهام ويددددعه تددددريا أعيدددداج هيةدددة التدددددريي علدددد  المدددادل الكددددا ل السدددت دامهام ويددددعوب
بيرورة تو ير الدعم المدادل الكدا ل السدت دام  بناج عل  نتاةا الدراسة. تويل الدراسةاست دامها 

 التقتيال الحديمةم  والعمت عل  تغطية كت المقررال الدراسيةم وتدريا للمعلمين عل  است دامها.
Abstract  

      The purpose of this study is to identify the trends of the faculty 
members at AL- Imam Al-Mahdi University, the colleges of education 
and nursing,  in using the modern means of teaching, by clarifying the 
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reality of the application of modern methods, and  the extent of  their 
familiarity with the faculty members and the types of obstacles facing 
them.  The study problem is emphasized in this question:  ( What are 
the directions of the members of the Faculty of Education, Nursing in 
AL- Imam Al-Mahdi University in  using the  modern methods in 
teaching?). 

      The researcher used the descriptive analytical method, because it is 
best suited for conducting this study and the most effective in achieving 
its objectives. The sample of the study consisted of (50)  male 
professors and female professors in the faculties of education and 
nursing at AL- Imam Al-Mahdi University. 

      The study tool represented in the questionnaire  which was 
designed and arbitrated by a number of specialists in the field of 
education and then the use of statistical packages for social sciences 
(SPSS) to analyze the results of the study. The study found the 
following results:The reality of the use of modern means by members of 
the faculty at the University of Imam Mahdi in the faculties of education 
and nursing through the variety of  their types, and it improves the 
performance of the faculty member.The modern means reduces the 
effort and time in teaching and types of smart board, models, 
multimedia, and data and video projector. While the obstacles facing the 
use of modern means is the lack of sufficient material support for use, 
and the difficulty of implementation, and weak training of the faculty to 
use based on the results of the study. The study recommends the need 
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to provide adequate material support for the use of modern training, to 
cover all courses, and to train teachers to use them. 

 
 

 العام للدراسة اإلطار

 مقدمة: -1

التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي الذى يجتاح العالم األن وما صاحبه من تطور اقتصادي 

إجتماعي ال يتم اال عن طريق التعليم الجامعي الذي يعتبر مركز للتطور العلمي وعامالً هاماً في 

هنا كان التنمية االجتماعية. وذلك من خالل ما يقوم به من دور في تحقيق التنمية المجتمعية. ومن 

على النظام التعليم الجامعي أن يعمل جاهد. وذلك من خالل قيامه بأدواره المتعددة والمتطورة. 

فقد كانت وظيفتة تقتصر فيما مضي على إعداد المتعلمين. وكانت تؤدي هذه الوظيفة بصورة 

غيير كبير مختلفة. وبأساليب تقليدية.  ولكن مع التطورات الحادثة في المجتمع ومتطلباتها طرأ ت

 ( 68م.  ص1993على الجامعات في وظيفتها أوفي أدائها لهذه الوظائف )نادية حسن.  

بات من المسلَّم به ضرورة االستعانة بما يعرف بالوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة ذات الصلة 

صناعية بالعمل التعليمي أي الوسائل السمعية والبصرية الحديثة التي تستخدم فيها التقنية ال

المتقدمة.  لتحقيق أهداف التعليم على وجه أفضل. وبأفضل المستويات الممكنة. ذلك لما للوسائل 

التعليمية واألداة التقنية المناسبة من عالقة بمختلف الحواس. ولما لها من أثر في استيعاب 

وراً كبيراً في المعرفة وكسب المهارة والخبرة. وقدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت د

تطور أساليب التعليم والتعلم. كما أتاحت الفرصة لتحسين أساليب التعليم. والتي من شأنها أن 

توفر المناخ التربوي الفّعال الذي يساعد على إثارة اهتمام المتعلمين وتحفيزهم. ومواجهة ما بينهم 

 ( 13م. ص2000من فروق فردية بأسلوب فّعال )عبد الرحمن كدوك. 

سائل التعليمية هي أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم الو

وتقصير مدتها وتوضيح المعاني. وشرح األفكار وتدريب المتعلمين على المهارات وغرس 

العادات الحسنة في نفوسهم وتنمية االتجاهات وعرض القيم وأيضاً الوسيلة التعليمية هي أداة 

ل. وقد أظهرت البحوث التربوية التي اجريت في بالد مختلفة. أن الوسائل التعليمية أوقناة اتصا

أساسية في تدريس المواد الدراسية المختلفة وانها يمكن أن تساعد على تعليم أفضل المتعلمين 

على إختالف مستوياتهم العقلية واعمارهم الزمنية وتوفر الجهد في التعليم فتحقق العبء عن 

لم. كما يمكن أن تسهم اسهامات عديدة في رفع مستوى التعليم في أي مرحلة من كاهل المع

المراحل التعليمية إذا توفرت اإلمكانات المادية والبشرية النتاجها وإستخدامها وبخاصة في التعليم 

الجامعي. فالوسائل التعليمية تساعد المتعلم على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان وهي 

لمعدات والمواد واألدوات التي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس بهدف تحسين العملية جميع ا

م.  م. 2004التعليمية وزيادة فاعليتها دون االستناد إلى األلفاظ وحدها )محمد محمود الحيلة. 

 ( 17ص
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مية م( فعالية استخدام الوسائل ودورها في تن2002وقد تناولت دراسةإعتدال محمد مكي إدريس )

الحصيلة الدراسة في األداء التعبيري لتالميذ الحلقة األولى بمرحلة األساس.  وكذلك أوصت 

م( على الربط بين إعداد المناهج والوسائل 2006دراسة حسن فضل المولى حسن الهجا )

التعليمية الحديثة وعلى رأسها الحاسوب وتقنيات المعلومات. ووضع الحوافز التشجيعية )المادية 

عنوية( للحاصلين على دورات تدريبية في مجال الحاسوب وتقنيات المعلومات والوسائل والم

 التعليمية الحديثة لرفع روح التنافس في هذا المجال. 

 أهمية الدراسة: -2

لقد ثبت بالتجارب العلمية والدراسات التعليمية. والبحوث التي أجريت في مجال التعليم األنساني 

إذا أحسن اختبارها. واستخدامها وتقويمها فإنها تحقق العديد من الفوائد  أن الوسائل التعليمية

وتساعد دون شك على بلوغ نتائج تعليمية مرغوب فيها وهي تعين المتعلم كما تعين المعلم وتوفر 

له الكثير من الجهد والعناء الذي يبذله لشرح فكرة أوتوضيح مفهوم غامض وتستمدهذه الدراسة 

 :يأهميتها في اآلت

التقنيات الحديثة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي أ. توضيح واقع استخدام 

 بكليتي التربية والتمريض. 

بإهمية استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض ب. إلمام 

 التقنيات الحديثة. 

أعضاء هيئة التدريس ج. التوصل إلى أنواع التقنيات الحديثة التي تساعد علي تطوير أداء 

 .بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض

أعضاء هيئة التدريس د. التعرف على المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة من قبل 

 . بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض

 ه. إمكانيةاالستفادةمننتائجالبحثالحاليفياستقطاباهتمامالمسؤولينذويالعالقة.

تقنيات الحديثة  الواجب توافرهالدى أعضاء هيئة لو. قدتساعدنتائجالدراسة الحالية فيتحديدبعضا

 التدريس بالجامعات السودانية بصورة عامة وبجامعة اإلمام المهدي بصورة خاصة. 

 مشكلة الدراسة: -3

لشحذ كل انتباه المتعلم وجذب المتلقي  . الطرق الحديثة للتعليم تنادي باستخدام الصوت والصورة

وبإدراك العقل الذي يعمل  . عن طريق تحفيز حاستي السمع والبصر للتفاعل مع العالم الخارجي

جهد  على تحليل المعلومات وتخزينها بالذاكرة.  حيث ال يحتاج كل من المعلم والمتعلم إلى بذل

الدراسات ؤكد تمضاعف مقارنة بالطرق التقليدية.  التي تعتمد على السرد والوصف الكتابي بذلك 

أن استخدام الصوت والصورة في العملية التعليمية من األهمية بمكان لما له من قدرة على إعداد 

في هذا المجال.   نشأ على مستوى عاِل من اإلدراك  التقنيات الحديثة كوسيلة تعليمية أثبتت أهميتها

لذا فإن االتجاهات التعليمية المعاصرة في الدول المتقدمة اعتمدتها تقنية وأسلوب باعتبارها من 

األساليب الحديثة والسريعة والمجدية في إنجاز البرامج التعليمية وتحقيق أهدافهوبناء على عمل 

هذه التقنيات وبذلك يمكن الباحثرأى أهمية توضيح  اتجاهات أعضاء هيئة التدرس نحواستخدام 
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ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس  :صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي

 ؟بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض نحواستخدام  التقنيات الحديثة في التدريس

 أهداف الدراسة: -4

 تهدف هذه الدراسة إلى:

التقنيات الحديثة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام خدام التعرف على واقع  استأ. 

 المهدي بكليتي التربية والتمريض. 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية ب. التوصل إلى مدى إلمام 

 التقنيات الحديثة. بإهمية استخدام والتمريض 

أعضاء هيئة التدريس تي تساعد علي تطوير أداء ج. التوصل إلى أنواع التقنيات الحديثة ال

 بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض.

أعضاء هيئة التدريس د. التعرف على المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة من قبل 

 بجامعة اإلمام المهدي بكليتي التربية والتمريض.

 أسئلة الدراسة: -5

 الرئيس عدد من األسئلة الفرعية:يتفرع من السؤال 

التقنيات الحديثة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي بكليتي ما واقع  استخدام أ. 

 التربية والتمريض؟. 

بإهمية أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي كليتي التربية والتمريض ب. ما مدى إلمام 

 التقنيات الحديثة؟. استخدام 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام ج. ما أنواع التقنيات الحديثة التي تساعد علي تطوير أداء 

 المهدي كليتي التربية والتمريض؟.

أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام د. ما المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة من قبل 

 المهدي كليتي التربية والتمريض؟.

 :منهجالدراسة -6

 اتبعالباحث المنهجالوصفيالتحليلي ألنه األنسب إلجراء هذه الدراسة واألجدى في تحقيق أهدافها. 

 

 

 مجتمعوعينةالدراسة: -7
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وهي تمثل المجتمع  بكليتي التربية والتمريض( من أعضاء هيئة التدريس 50تكونتعينةالدراسةمن)

 الكلي للدراسة.

 حدود الدراسة:-8

:اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام المهدي كليتي التربية أوالً: الحدود موضوعية

 والتمريض نحواستخدام  التقنيات الحديثة في التدريس.

: إقتصرت الحدوود المكانية للدراسة على كليتي التربية، والتمريض ثانياً: الحدود المكانية

 . بجامعة اإلمام المهدي

 م.2018 –م 2017اسي : العام الدرثالثاً: الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية: -9

 أ. االتجاهات:

 هو ميل للقبول أو الرفض لواحد من أنواع السلوك أو الممارسات.

 أعضاء هيئة التدريس: -ب

هم األساتذة الذين يدرسون الطالب ويشرفون على أنشطتهم بالجامعات، وما فوقها من مراحل 

التدريس معيدا بالجامعة، أو محاضراً، أو استاذاً مساعداً، وقد يكون عليا، وقد يكون عضو هيئة 

 أستاذاً مشاركاً، أو أستاذاً.

 جامعة اإلمام المهدي: -جـ

هي إحدى الجامعات الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان 

م 1994وتقع بوالية النيل األبيض بمدينة كوستي، وقد تأسست بموجب قرار جمهوري في العام 

وتضم عشر كليات وهي: ) التربية، والطب، والمختبرات، والتمريض، والحاسوب، والهندسة، 

 اد، واآلداب، والشريعة والقانون، واإلعالم(. واالقتص

 د. التقنيات الحديثة:

هي كل مايستخدمه المعلم من أجهزة وأدوات ومواد وغيرها داخل حجرة الدراسة أوخارجها 

 لنقل خبرات محددة إلى المتعلم بسهولة ويسر ووضوح مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول.

 ه. التدريس:

تي يمارسها الشخص والتي يكون القصد منها مساعدة الدارس على اكتساب وهي االجراءات ال

 مهارات وسلوك ومعارف وخبرات جديدة.

 

 

 اإلطار النظري ودراسات السابقة
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 تمهيد:

لعبت التطورات األخيرة المتسارعة في مجال العمل والتكنولوجيا دوراً كبيراً في تحقيق أهداف 

مكانية إلاالنتاجية والخدمية نتيجة لالستخدام العقالني ل الدول المتقدمة في مختلف المجاالت

المتاحة وقد شهدت السنوات األخيرة طفرة هائله في المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم، 

وعجل بتوظيف هذه المستحدثات في مجال التعليم إحساس العديد من التربويين بأن هناك أزمة 

مما أدى الى ظهور الحاجة الى التطور على مستوى هيكل  في التجديد التربوي في دول عديدة

النظام التعليمي وبنيته، وعلى المستوى اإلجرائي التنفيذي المرتبط بإستراتيجيات التدريس 

 وطرقه وتقنياته.

 . تطور التقنيات الحديثة: 1

يم م أهمية في تطور الوسائل التعليمية.  حيث نادى بتعل1600وكان ألعمال)كومينوس( عام 

األشياء من خالل الحواس.  لذا فإن األشياء الحقيقية والتوضيحات يجب أن تستغل كركيزة للتعلم 

م الف كومينوس صدر أول كتاب موضح بالرسومات اسماه 1650الشفوي والمكتوب وفي عام 

م تأثر 1800العالم المرئي في صور وكان تأثيره في الناحية التعليمية والعلمية قليالً وفي عام 

حقل التعليم بأفكار جون بستالوزي الذي رافع عن التعليم عن طريق الحواس واعتقد أن الكلمات 

تكون ذات صلة بأشياء حقيقية وقال يجب أن ينتقل التعليم من األشياء المادية المحسوسة إلى 

األمور اللفظية غير المحسوسة. وفي بداية القرن العشرون حيث ظهر إلى الوجود مايدعى 

المتاحف وقد خدمت هذه المدارس كمراكز لوحدات إدارية للتعليم المرئي عن طريق  بمدارس

عمل المعارض المتنقلة وتوزيع الصور واألفالم والرسومات واللوحات ووسائل تعليمية أخرى.  

م وفيما بعد في كليفاند بوالية 1905وقد تم فتح أول مدرسة متخفية في سانت لويس عام 

م جاء التعليم المرئي وقامت شركة بطبع 1908مريكية أخرى وفي عام أوهايووفي عدة مدن أ

 كتاب يدعى التعليم المرئي مرشد المعلمين الشرائح المضيئة والصور الحسية. 

أما جهاز الصور المتحركة فيعد من أول الوسائل السمعية البصرية التي استعملت في المدارس 

م تم طبع أول كتالوج لالفالم 1910وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي عام 

التعليمية وقد كانت مدرسة وشستر الحكومية في نيويورك أول مدرسة تتبنى استعمال األفالم 

م بما حملته من 1918-م1914ة منتظمة في مجال التعليم ثم جاءت الحرب العالمية األولى بصور

ويالت ودمار ولكن كان لها أثر إيجابي على الوسائل التعليمية )حركة التعليم البصري( تطوره 

كثيراً واخترع منها الكثير لحوجة المدربين للجيش فظهر التصوير السنمائي وعرض الصور 

الجدرانية )ابوسترات( وبعد إكتشاف الكهرباء تم إختراع الكثير من أجهزة األسقاط والملصقات 

م وصنع االسكندر أصول التعليم 1926الضوئي التعليمية والمسجالت السمعية وفي عام 

المبرمج. وبنشوب الحرب العالمية الثانية فإن نموالتعليم باألدوات السمعية البصرية قد ضعفت  

ا استخدمت بنجاح خالل الحرب العالمية.  وذلك من أجل مساعدة الواليات في المدارس ولكنه

المتحدة على حل مشكلة عظمي تتعلق بالتدريب. وبشكل خاص تدريب اعداد ضخمة من األفراد 

ذوي الخلفيات المختلفة تدريباً جيداً بكفاية عالية ونتيجة لهذا النجاح فإن اإلهتمام باألدوات 

تخدامها في المدارس قد تجدد بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر السمعية والبصرية وإس

كبير في تطور الوسائل التعليمية وفي ذلك الوقت عرفت الموجات الالسلكية مما أدى إلى أختراع 

األذاعة المسموعة ثم األذاعة المرئية )التلفاز(  وفي األربعينات من القرن العشرين تم اختراع 
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كان له الفضل األكبر في تطور الحياة المعرفية وتقدمها بشكل سريع جداً ولقد الحاسوب الذي 

أصبح الحاسوب من أساسيات التعليم في الدول المتقدمة وفي بعض دول العالم الثالث. وفي بداية 

الخمسينات فإن العديد من القادة في مجال التعليم السمعي البصري قد إهتموا بالنظريات والنماذج 

ة لالتصال ومن ذلك. النموذج الدعائم وصنعه من قبل شانون وويقر هذه النماذج قد المختلف

تركزت على عملية االتصال وهي عملية يشترك فيها المرسل ومستقبل الرسالة وقناة األتصال 

أوأي وسيلة من خاللها ترسل الرسالة وفي نهاية الخمسينات تم تطبيق منحنى النظم في مجال 

الفردي في كثير من المدارس الحكومية األمريكية وزاد اإلهتمام بالبرامج التعليمية التعليم والتعلم 

 (.24م. ص2003المتلفزة حيث استخدم التلفاز كوسيلة إتصال تعليمية ) محمد محمود الحيلة. 

 ( 34م. 2008)محمد محمود الحيلة. . أهمية تقنيات التعليم في العملية التعليمية: 2

حيث تقوم الرسوم التوضيحية واألشكال بدور مهم في توضيح اللغة المكتوبة  أ. اإلدراك الحسي:

 للتلميذ.

 حيث تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم التلميذ على تمييز األشياء. ب. الفهم:

 .لوسائل تكنولوجيا التعليم أهمية في تعليم التالميذ مهارات معينة كالنطق الصحيح جـ. المهارات:

تقوم وسائل تكنولوجيا التعليم بدوٍر كبيٍر في تدريب التلميذ على التفكير المنظم وحل  د.التفكير:

باإلضافة إلى تنويع تنمية القدرة على التذوق ، وتنوع األساليب المشكالت التي يواجهها و

يم الخبرات، ونمو الثروة اللغوية، وبناء المفاهيم، وتنمية القدرة على التذوق، وتنويع أساليب التقو

التعلم لدى التالميذ لفتراتطويلة، تنمية أثر  لمواجهة الفروقالفردية بين التالميذ، وتعاون على بقاء

 ميول التالميذ للتعلم وتقوية اتجاهاتهم اإليجابية نحوه.

 . دور التقنيات الحديثة في مواجهة مشكالت التعليم المعاصرة:3

المشكالت المعاصرة مثل االنفجار المعرفي والنمو يمكن من خالل تكنولوجيا التعليم مواجهة 

 المتضاعف للمعلومات. كذلك االنفجار السكاني وما ترتب عليه من زيادة أعداد الطالب.

برزت أهمية تكنولوجيا التعليم لمواجهة التحديات والمشكالت التربوية والتغلب عليها ومن أبرز 

 تلك األسباب: 

تقدم العلمي واإلنفجار المعرفي الذي يتسم به عصرنا الحالي مع أ. بروز وتطوير المعرفة: إن ال

إستخدام التقنيات الحديثة ال تستطيع األساليب التقليدية والتعليم النظامي من نقل المعرفة 

والتكنولوجيا الحديثة ما لم تستخدم التربية أساليب ووسائل التكنولوجيا ذاتها عبر أنظمة التعليم 

 الذاتي المستمر 

تفاعلية األنشطة بين اإلنسان واآللة: إستخدام اإلنسان للمستحدثات التكنولوجية في العديد من ب. 

نواحي الحياة أوجد واقعا ال بد من تطبيقة في المؤسسات التربوبية حتى نتمكن من خلق بيئة 

 متوازنجة يديرها إنسان مدرك لما حوله ومطوراً له.

طيع أن تنقل المتعلم من دور المتلقي الى دور المستنتج ج. نقل المتعلم الى دور المستنتج: تست

للمفاهيم والفرضيات وذلك اليتم إال بإستخدام وسائل إيضاحية أكثر حسية ووسائط أكثر شفافية 

 شراك كت حواي اإلنسان  ل العملية التعليمية.إل
ة في الطلب على د. التمكن من التدريس الجماعي: نسبة للحاجة  الماسة للتعليم والزيادة المطرد

التعليم وتأثير ذلك على فاعلية العمليات التدريسية بإستخدام أساليب التعليم المبرمج والوسائل 

 والوسائط اإللكترونية الحديثة يمكن أن تساهم بقدر كبير في معالجة الطلب الكتزايد على التعليم.
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المثيرة والحافزة للتعلم تجعل ه. تدخل عنصر التشويق في التدريس: الوسائل والوسائط التعليمية 

المتعلم يسهم بنفسة في عملية التعلم ويستنبط الحقائق والماهيم ويتعلم المهارات ويكون اإلتجاهات 

 اإليجابية.

و. تزيد من فاعلية التدريس: وسائل ووسائط تكنولوجيا التعليم تعمل على تحقيق األهداف 

ستخدامها في عمليات التعليم يمكن الوصول واألغراض التدريسية بمعدل عالي من النجاح وبإ

إلى أعلى فاعلية في التدريس و ذلك ألنها تجعل المتعلم يواكب ويعيش بيئة تكنولوجية وينصهر 

 (.64م. 2005. نادر فهمي الزيود وهشام عامر عليانفي معية التعليم. وأضاف )

 . مكونات مجال تقنيات التعليم: 4

كمجال ضرورة للداللة على أن تلك التكنولوجيا تتخذ مظهراً  يعد النظر إلى تقنيات التعليم

عريضاً وضرورياً أيضاً لبيان أبعاد هذه التقنيات وانشطتها، فالمجال يحدد بمجموعة من 

المكونات واألنشطة والواقع أن النظرة إلى تقنيات التعليم تؤدي الى تحسين التعليم كما أوردها 

 ( وهي:16م. 2008)زكريا عالل. علياء الجندي. 

أ. األجهزة: وهي ماكينات ومعدات وأدوات تستخدم لعرض ونقل المحتوى التعليمي المخزون 

على بعض المواد التعليمية مثل الحاسوب، الفيديو، التلفزيون، جهاز العرض، والسبورة 

 التفاعلية.

لمين بواسطة ب. المواد التعليمية: هي أدوات تحمل وتخزن المحتوى التعليمي لنقلة الى المتع

أجهزة أومن دون أجهزة مثل أسطوانات الفيديو، الكتب المبرمجة، الكتب المدرسية العادية، 

 األفالم المتحركة.

 

 

 . أنواع التقنيات التعليمية:5

يمكننا أن نقسم التقنيات التي يمكن أن تستتخدم فتي التتدريس إلتي أربعتة أقستام، وهتي المطبوعتات، 

ات المرئية، وأدوات الوسائط المتعتددة، وهتي التتي تقتوم بإدمتاج عتدد واألدوات المسموعة، واألدو

 من األدوات وكل أده من هذه األدوات لها أنماط، وأساليب عديدة.

 أ/ األدوات المطبوعة:

تشمل الكتب المقررة في كل مادة من المواد، ويتم إخراجها وتصميمها وفقاً لمبادئ التعليم وأهدافته 

 وتمارين، وتدريبات.مصحوبة بأدوات إرشاد، 

إرسال المادة المطبوعتة إلتي المتتعلم ومتن ثتم يقتوم المتتعلم بحتل التتدريبات، أو التعليتق عليهتا، يتم 

وطرح األسئلة، واالستفسارات حولها ومن ثم إعادتهتا إلتي المشترف بالبريتد التقليتدي، أو الفتاكس، 

عمتل شتبكة االنترنتت، وذلتك متن  أو عن طريق البريد اإللكتروني ويعد اآلن الوسيلة األساسية فتي

أجتتل متتلء الفتتراغ التعليمتتي، وهتتذا األستتلوب يمكتتن أن يمتتنح عتتدد كبيتتر متتن األفتتراد فرصتتة التعلتتيم 

الجتتامعي، فضتتال  عتتن إمتتداد العتتاملين بقاعتتدة بيانتتات فتتي أمتتاكن عملهتتم تتتوفر لهتتم كتتل المعلومتتات 

 (56م. 1987. )ماجي الحلواني حسين. المطلوبة

 ة:ب/ األدوات المسموع
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إن من أكثر األنظمة أنوع التي استفادت من المواد الصوتية هي أنظمة التعليم حيث ظهرت أهمية 

المتواد الستمعية فتي العمليتة التعليميتة، وأدركتتت البشترية أهميتة الوستائط الستمعية فاستتخدمتها فتتي 

منهتا فتي  تسجيل المعلومات، واالحتفاظ بها علي نطتاق واستع وحفظتهتا لاجيتال المقبلتة لالستتفادة

خدمة التعليم، وغيره من مجاالت الحياة، فليس غريباً أن نجد أقساماً خاصة، وقائمة بتذاتها للمتواد 

السمعية في المكتبات الكبيرة، أو في مصادر مراكز التعلم، بل هناك بعض المكتبات التتي تقتصتر 

 (.56علي هذه المواد. )نفس المرجع السابق. 

الصتتوتية وبأشتتكال مختلفتتة متتن ذلتتك التستتجيالت المنتجتتة علتتي توجتتد العديتتد متتن التستتجيالت ت 

وتتميتز  CD ROMومنهتا األقتراص الضتوئية المضتغوطة  DISC-االسطوانة المسطحة القرص

بالستتعات التخزينيتتة الهائلتتة كمتتا أنهتتا شتتديدة الدقتتة حيتتث ال مجتتال لوجتتود الضوضتتاء فتتي خلفيتتة 

لقتتترص وتحديتتتد االختيتتتارات بستتترعة التستتتجيل، ويمكتتتن تحديتتتد عمليتتتة البحتتتث العشتتتوائية علتتتي ا

وبرمجتها لتعمل بالتتابع المطلتوب. ومتن ذلتك البطاقتات الستمعية وهتي مستتطيلة الشتكل يوجتد فتي 

حافتها السفلي شريط مغناطيسي وهو الذي يقوم بمهمة الحفظ والتستجيل، ومتن أهتم أدوات تستجيل 

ام صتغيرة جتداً تصتل وهو متوفر بستعات متباينتة وبأحجت Memory Cardالصوت كرت الذاكرة 

إلي حجم الظفر مع احتوائها عل السعات التخزينية العالية، والمقدرة علي تخزين صيغ مختلفة متن 

كمتا أنهتا تتميتز بتوافقهتا متع كثيتر متن األجهتزة حيتث تعمتل علتي  MP3صيغ الصوت مثل صيغة 

مل علتي الهواتتف أجهزة الحاسوب، وأجهزة معدة خصيصاً لتشغيل الذواكر وأهم ما يميزها أنها تع

النقالة والتي يمكن أن تتوفر عند جميع الدارسين. مع حدوث هذا التطتور فتي األدوات الصتوتية إال 

أننا نجد أن الكاسيتمازال يحتل مكانه متن بتين هتذه األدوات لترخص أستعاره وستهولة التعامتل معته 

لشتريط الممغتنط بتين واعتياد الناس عليه، يحفظ شريط الكاستيت فتي غترف بالستتيكية يتدور فيهتا ا

بكرتين ومن خالل مروره بين البكرتين يالمس الشريط رأس التسجيل عبتر فتحتة موجتودة بجانتب 

غرفة البالستيك. ومن أهم األجهزة المستخدمة في مجال التعليم عن بعد المتذياع وأجهتزة التستجيل 

دان المفتوحة. والتي الصوتي واإلذاعات المغلقة واإلذاعات المتخصصة كالتي أنشأتها جامعة السو

 .FM 89تبث برامجها علي الموجة 

 ج/ األدوات المرئية:

هناك العديد من أدوات وتقنيات التعلتيم التتي تعتمتد علتي الصتورة بشتكل أساستي متن ذلتك الصتور 

الثابتة، والصور المتحركة، وأهتم تلتك األدوات البصترية التلفزيتون التعليمتي والتذي قتد يكتون فتي 

ر علتي المؤسستة التعليميتة وال تتعتدي حتدودها، أو القنتوات الفضتائية التعليميتة، دائرة مغلقة تقتص

وهتي قنتوات متخصصتة تحقتق أهتداف المؤسستتات التتي تملكهتا والتتي أصتبحت واستعة االنتشتتار، 

قمتر العربستات بتدر، تتردد:  ومنها قناة جامعة السودان  المفتوحة والتي تبتث برامجهتا متن ختالل 

 .3/4، معدل التصحيح: 27500معدل الترميز: ،ياالستقطاب: أفق 10810

 (http://net.ousmedia.net/tvchannel.html -9-3-(2017تهدف القناة إلي: 

تقديم برامج تحقق رسالة الجامعة في تأكيتد هويتة األمتة وتأصتيلها متن ختالل برامجهتا العلميتة  -1

 والدعوية الموجهة نحو المجتمع.

http://net.ousmedia.net/tvchannel.html
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نشر رسالة الجامعة التعليمية كوستيلة أساستية متن تحويتل محتتوي الكتتاب الجتامعي إلتي كتتاب  -2

 تلفزيوني حتى يساعد الدارسين في استيعاب المنهج.

 يهدف أيضا إلي نشر الوعي التعليمي والتربوي للمجتمع. -3

شرائح المجتمع متمثلتة فتي ريتاض األطفتال والفاقتد تقديم برامج تعليمية هادفة تخاطب مختلف  -4

 التربوي وتعليم الكبار.

 تقديم برامج تهدف لبناء القدرات تحقيقاً للتنمية المستدامة. -5

 تقديم برامج هادفة تُعرف بالمورث الثقافي واإلرث الحضاري. -6

 تخاطب المجتمع السوداني في الداخل والخارج. -7

 د/ الوسائط المتعددة:

ي تقنيات تعليمية يعتمد إعدادها علي تآلف عناصر الكتابتة، والصتورة والموستيقي، والصتوت، وه

الفيديو، والرسوم المتحركة، و غيرها متن العناصتر لتقتديم المعلومتات، والتتدريب علتي المهتارات 

من خالل الحاسب، وتتيح هذه البرامج للطالب حرية الحركة، وتلقي التغذية الراجعتة، أو التوجيته 

ألداء أعمتال معينتة مرتبطتة بفعاليتات تعلمهتم، كمتا تقتدم االختبتارات الالزمتة للمتعلمتين، وتحستب 

درجاتهم عليها لتسمح لهم باالنتقال إلي دراسة برامج أخري، أو تقدم لهتم نشتاطاً إثرائيتاً تستاعدهم 

ج فتي في الوصتول إلتى مستتوى اإلتقتان المطلتوب، وقتد أثبتتت دراستات عديتدة فاعليتة هتذه البترام

تنمية التحصيل، والمهارات، وبعض الجوانب الوجدانية األخترى كمفهتوم التذات، والدافعيتة للتتعلم 

م. 2005محمتد ضتيف ا المتتومني.  -فتي مختلتف المتواد الدراستية. ) محمتد عبتد القتادر العمتري 

102.) 

من الشبكات ونجد أن التطور المتالحق، والمستمر في مجال الحاسبات اآللية أدي إلي ظهور نوع 

 فائقة اإلمكانات تعرف بالشبكات العنكبوتية االنترنت.

واالنترنت هي شبكة من الحاسبات اآللية مرتبطة ببعضها عن طريق خطتوط الهتاتف، أو األقمتار 

 الصناعية.

يمكتتن أن تتتؤدي شتتبكات االنترنتتت دوراً رائتتداً فتتي ميتتدان التعلتتيم، والتتتعلم خصوصتتاً متتع ربطهتتا 

 فزيون الرقمي الذي يسر التعامل مع خدمات تلك الشبكة.بتقنيات أخري كالتل

وال يمكن أن تؤدي شبكة االنترنت دورها التعليمي علتي النحتو المرغتوب لتدول العتالم العربتي، و 

اإلستتالمي متتا لتتم تخضتتع لرقابتتة صتتارمة تمنتتع وصتتول الموضتتوعات التتال أخالقيتتة التتتي يروجهتتا 

 (.52تلك الدول. )غادة السر صاح.  اإلباحيون عبر تلك الشبكة إلي مستخدميها في

كانتت كتتل البحتتوث، والمراجتتع، و الوستائل اإلعالميتتة المهتمتتة بالشتتأن التربتوي  فتتي األعتتوام التتتي 

سبقت انتشار الشبكة العنكبوتية قتد تنبتأت بالتدور المرجتو لهتذه الشتبكة أن تؤديته فتي ميتدان التعلتيم 

لشبكة حيث أصبحت متاحة حتى علي الهواتتف عن بعد، وهو األمر الذي حدث بالفعل بعد انتشار ا

 النقالة.
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من أهم التقنيات التي تستخدم في التعليم تقنيتة متؤتمرات الفيتديو وهتو أحتد االبتكتارات التكنولوجيتة 

التعليميتتة، التتتي تستتمح للمعلتتم بلقتتاء المتعلمتتين متتن مختلتتف األمتتاكن لقتتاء يستتمح بالتحتتاور، ونقتتل 

ويستتتخدم أيضتتاً لتتتدريب المعلمتتين فتتي أمتتاكن عملهتتم تتتدريباً حيتتاً المعلومتتات بأشتتكالها المختلفتتة، 

تفاعليتتاً، يستتمح بالنقتتاا بتتين المتتدرب والمتتتدربين، وتلقتتي التكليفتتات، واستتتقبال التغذيتتة الراجعتتة 

 بسهولة ويسر.

 : السابقة ثانياً: الدراسات

 قام الباحث بتقسيمها إلى شقين دراسات محلية وأخرى عربية

 أ/ الدراسات المحلية: 

 م(:2014دراسة عبد الرحمن محمود محمد ) -1

 )فاعلية استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات(.دراسة بعنوان: 

 .مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا التعليمبكلية التربية جامعة الزعيم األزهري

فعالية استخدام  السبورة التفاعلية في تدريس مادة الرياضيات في هدفت الدراسة إلى معرفة 

السودان و أثرها علي التحصيل الدراسي، اتبع فيها الباحث المنهج التجريبي، وكان االختبار هو 

( لتحليل بيانات الدراسة وتوصلت إلى عدد من النتائج SPSSأداة الدراسة كما استخدم برنامج )

 كان أهما:

ات داللة إحصائية بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي وجود فروق ذ

 يحسب لصالح المجموعة التجريبية في جوانب: التذكر، والفهم، والتحليل، وحل المشكالت.  

 م(:2004دراسة انتصار الحسن أحمد عبد هللا ) -2

في تدريس الرياضيات بمرحلة )أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية دراسة بعنوان 

 األساس(.

هدفت الدراسة إلىمعرفة أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات 

بيان االستخدامات المختلفة للحاسب اآللي في العملية التعليمية. والكشف عن وبمرحلة األساس. 

التعليم.صممت الباحثة برنامجاً  المشكالت والمعوقات التي تواجه استخدام الحاسب اآللي في

 Autherتعليمياً بمساعدة مهندس التصميم بأسلوب التدريس الخصوصي باستخدام برنامج 

Ware  ولعب المعلم دور الموجه والمراقب للعملية التعليمية. ودرس الطالب المحتوى التعليمي

شرح  والجزء الثاني بصورة فردية. واحتوي البرنامج على جزأين الجزء األول احتوي على ال

استخدمت الباحثةالمنهج التجريبي. . على التمارين. كما صممت البرنامج على صفحات اإلنترنت

وأداة الدراسة اختبار تحصيلي. وتوصلت إلى أنتحصيل التالميذ الذين درسوا عن طريق الحاسب 

 اآللي أفضل من تحصيل الذين درسوا بالطريقة التقليدية. 

 م(:2003) روضة عمر أحمد -3

)فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعد على درجة دراسة بعنوان: 

 تحصيل الطالب مقارنة بدرجة تحصيلهم بالتعليم المبرمج والطريقة التقليدية(.

هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعد على 

الطالب مقارنة بدرجة تحصيلهم بالتعليم المبرمج والطريقة التقليدية. والتعرف  درجة تحصيل



137 
 

على اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب وتطبيقاته في التعليم عن بُعد. قامت الباحثة بتصميم وحدة 

تعليمية عن بُعد. بعد أن تم إعدادها بطريقة التعليم المبرمج على الحاسوب وذلك بواسطة برنامج 

Front page وبعد ذلك تم طبعها على األقراص المدمجة. وترتبط هذه الصفحة بشبكة .

اإلنترنت. تم تدريس الطالب عن بُعد. واستفادت الباحثة من خدمة البريد اإللكتروني لمعرفة 

مستويات الطالب. استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج الوصفي. وتوصلت إلى وجود 

متوسط تحصيل الطالب الذين درسوا عن بُعد بواسطة الحاسوب  فروق ذات داللة إحصائية بين

والذين درسوا عن بُعد بالطريقة المبرمجة لصالح المجموعة التي درست عن بُعد بواسطة 

(. ولكنها لم تجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 0.05الحاسوب عند مستوى الداللة )

المبرمجة والذين درسوا عن بُعد بالطريقة تحصيل الطالب الذي درسوا عن بُعد بالطريقة 

(. كما أنها وجدت أن اتجاهات الطالب موجبة نحواستخدام 0.05التقليدية عند مستوى الداللة )

 الحاسوب وتطبيقاته في التعليم عن بُعد. 

 ب/ الدراسات العربية:

 م(:2013دراسة الهدى موسى ) -1

التفاعلية في ضوء نظرية الذكاءات المتعدد على تحصيل )أثر استخدام السبورة دراسة بعنوان: 

 الطالب في مادة العلوم بالمرحلة األساسية باألردن(.

هدفت الدراسة إلى توظيف السبورة التفاعلية من خالل برنامج مصمم بعدد من الوسائط المتعددة 

م للصف السابع في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وأثره على التحصيل الدراسي في كتاب العلو

في  (SPSS)األساسي استخدمت الباحثة المنهج التجريبي النجاز الدراسة كما استخدمت برنامج 

( طالبة من طالبات 41إجراء المعالجات اإلحصائية واختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من )

لت إلى الصف السابع األساسي كما استخدمت االختبار القبلي والبعدي كأداة للدراسة، وتوص

 النتائج التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة 

 يحسب لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط التحصيل الدراسي للطالبات ذوات التحصيل المرتفع 

 المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. في المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهن في

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط التحصيل الدراسي للطالبات ذوات التحصيل 

المنخفض في المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهن في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

 التجريبية. 

 : م(2010صوافطة ) الفشتكيو دراسة -2
 المعلمين بكلية طلبةالعلوم تحصيل الحاسوب في بمساعدة األحياء )أثر تدريس بعنوانادراسة 
 الحاسوب(. استخدام نحو واتجاهاتهم بتبوك

 طلبةالعلو تحييت هد ل الدراسة تل  معر ة أمر تدريسا حياجبمساعدةالحاسوا  ل
 الحاسوا.   نحواست دام واتجاهاتهم بتبوك مبكليةالمعلمين
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 ىمجموعتل بتبوكموتّم تو يعها تت كليةالمعلمين  ل (طالبًامنطلبةالعلوم51منا عينةالدراسة تكونل
 المناعل العو  مت  مة  يروي وحدة طلبتها تدريي تم (طالبًام26منا تكونل تجريبية نمجموعة
 الحاسوا بمساعدة اإليد  ( CAI) ومجموعة محوسام تعليمل برناما   ت من المكتسا
 الشرح طريقة المعتادة بالطريقة نفسها الوحدة طلبتها تدريي تم طالبًام ( 25منا تكونل يابطة

 يوحدةاإليد  يه ا تبار تحييت است دام تم الدراسةم هذد من الهده ولتحقيق والمحايرة
 ومقياي التحييت من ا تبار كتّ   ل الحاسوا است دام نحو الطلبة التجاهال ومقياي

  رجل بها الدراسة كما يللا النتاةا التل وا. كانل أهمالحاس است دام نحو االتجاهال
طلبة  درجالب بين متوسط (0.05اداللة  مستول عند تحياةية داللة ذال وجود  روق

 نحو اتجاهال الطلبة ومقياي ا تبارالتحييت من كتّ  والتجريبية م ل المجموعتين اليابطة
 المجموعة ليالح (CAI). الفروق تلك من كتّ  التدرييموكانل لطريقة يع ل الحاسوا است دام
 الحاسوا. بمساعدة ا حياج طلبتها دري التل التجريبية

 م(:2010دراسة يحيى بن الل ) -3
نتاج  دراسة بعنوان بعنوانا ا عالية الوساةط المتعددة  ل التحييت الدراسل وتنمية مهارال وا 
 الشرايح المت امنة اليوتية لدل ط ا كلية التربية(. جامعة أم القرلم المملكة العربية السعودية. 

( 25ها اتتب  الباحه المنها التجريبل لتحديد عينة الدراسة من مجموعتين مجموعة يابطة  وام
( طالبًا من ط ا كلية التربية بجامعة أم القرلم حيه تست دم 25طالبة وتجريبية  وامها ا

عداد بطا ة م حظة لتقيم أداج الط ا  ل مهارال  ت تبار تحييلل  ل المحتول التعليمل وا 
بين التيميم واإلنتاج. أهم النتاةا التل  رجل بها الدراسة هل وجود  روق ذال داللة تحياةية 

متوسطل درجال المجموعتين التجريبية واليابطة ليالح المجموعة التجريبية.كما  دمل عدد 
 من التوييال كان أهمها تست دام الشراةح المت امنة يوتيًا  ل التدريي.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة:
دراسة الحالية اتفقل من   ت و وه الباحه علل الدراسال السابقة واستعراي  لهام يتيح أن ال

م  عدد من الدراسال السابقة  ل استهدا ها لط ا التعليم العالل كمجتم  للدراسة ومنهاا دراسة 
دراسةالفشتكيويوا طةم كما اتفقل م  دراسة م ودراسة م ودراسة يحي  بن التروية عمر أحمد
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 ل است دام برناما تحليت الح م اإلحياةية  دراسة عبد الرحمن محمود محمدم و الهدل موس 
 (.SPSSا

ا تلفددل الدراسددة الحاليددة عددن الدراسددال السددابقة  ددل أنهددا اسددت دمل أداة االسددتبانةم بجانددا المددنها 
الويفل. تعتبر الدراسة الحالية هل الراةددة  دل معر دة اتجاهدال أسداتذة جامعدة اإلمدام المهددي نحدو 

 ل السابقة. است دام التقنية الحديمة  ل التدريي ا مر الذل يجعلها غير مسبو ة مقارنة بالدراسا

اسددتفاد الباحددده مدددن الدراسدددال السدددابقة  دددل تحديدددد تطدددار وايدددح لمشدددكلة الدراسدددة وكدددذلك عددددد مدددن 
العمليدددال ال  مددددة إلجددددراج الدراسدددة ممددددتا تحديددددد مجتمددد  الدراسددددة وكيفيددددة ا تيدددار العينددددة مددددن هددددذا 

وا المجتمددد  والتحقددددق مدددن اليدددددق والمبدددال  دوال القيدددداي المسدددت دمةم وأييددددًا  دددل ا تيددددار أسددددل
 المعالجة اإلحياةل المناسا للدراسة.

 إجراءات الدراسة

 تمهيد:

يعرد الباحه  ل هذا المبحه منها الدراسةم والمجتم  الذي أجريل  ي م وكيفية ا تيار العينةم 
وكذلك توييح تجراجل اليدق والمبال واالساليا اإلحياةية التل است دمها الباحه  ل 

 الدراسة.

 منهج الدراسة: -1

 هذد الدراسة المنها الويفل التحليلل حيه أن  المنها الذي يتناسا م  الدراسة الحالية.  اتبعل

 وعينةالدراسة: مجتمع -2

وهل تممت المجتم   بكليتل التربية والتمريد( من أعياج هيةة التدريي 50تكونتعينةالدراسةمنا
 الكلل للدراسة.

ينفل هذد الدراسة العينة التل اعتمدل عليها حسا متغيرالم النوعم والدرجة ا كاديميةم ونوع 
 الم هت وسنوال ال برة  ل مجات التدرييم والجداوت التالية تويح ذلك. 

 



140 
 

 ( وصف عينة الدراسة حسب النوع1جدول )

 النسبة التكرار النوع

 % 66 33 ذكر

 % 34 17 أنمل

 % 100 50 المجموع

%. بينما نسبة 66أن نسبة الذكور من أعياج هيةة التدريي تممت  أع د ن حظ من الجدوت
 %. 34اإلناه تساول 

 ( وصف عينة الدراسة حسب الدرجة األكاديمية2جدول )

 النسبة التكرار المؤهل األكاديمي

 % 38 19 ماجستير

 % 62  31 دكتوراة

 % 100 50 المجموع

%. 62تّن نسددبة الحايددلين علددد  درجددة الماجسددتير مددن االسدداتذة بنسدددبة  ع د حددظ مددن الجدددو ن
 % من حملل الدكتوراة. 38ونسبة 

 ( وصف عينة الدراسة حسب نوع المؤهل3جدول )

 النسبة التكرار المؤهل المهني

 % 46 23 تربوي

 % 54 27 غير تربوي
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 % 100 50 المجموع

تن نسددبة أ ددراد العينددة غيددر المدد هلين تربوبددًا تشددكت نسددبة عاليددة مددن أ ددراد  ع د حددظ مددن الجدددو ن
 %(.  46%(. بينما نسبة  الذين يحملون م ه ل تربوية بنسبة ا54عينة الدراسة ا

 ( وصف عينة الدراسة حسب الخبرة في مجال العمل بالتدريس4جدول )

 النسبة التكرار الخبرة

 %36 18 سنوال 5أ ت من 

 %16 8 سنوال١٠وأ ت من  5من 

 % 16 8 سنة15وأ ت من  ١٠من

 % 32 16 سنة  وكمر15من

 % 100 50 المجموع

( سنوال بنسبة 5 ت من اأالعينة الذين نالوا سنوال  برة  تن نسبة ا راد ع د حظ من الجدو ن
وهل %( 32( سنة  وكمر نالوا نسبة ا15%( من أعل  النسا. بينما سنوال ال برة من ا36ا

( وأ ت من ١٠سنوال.   ل حين تساول الفةة من ا5نسبة مقاربة  لنسبة الذين نالوا ا ت من 
%(. وبالتالل 16( سنوال حيه بلغل كت من الفةتين ا١٠( سنوال وا ت من ا5( سنة وا15ا

 ييبح هناك توا نًا بين أ راد العينة من حيه سنوال ال برة  لة.

 :أدوات الدراسة -3

ميم أداة لهذد الدراسة تمكنها من جم  المعلومال ال  مة وتمكنها من تحقيق  ام الباحه بتي
ا هداه المرجوة من اإلجابة عن أسةلة الدراسة االستبانة التل تم تعديلها من مقياي االتجاهال 

 النفسية. 
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 الصدق الظاهري: -4

 امبتحكيموداةالدراسةعددمنال براج يالتربيةوذلك غراياليدق 
  المحتويو دا روابي حيةاالدواتوكانتنسبةالموا قةعليكلبندمنبنود اإلستبانةعالية.الظاهريويد

 االرتباط الداخلي: -5

( بين كت محور من SPSS ام الباحه بحساا معامت االرتباط ابيرسون( باست دام برناما ا
 محاور ا داة م  المجموع الكلل لألداة وكان كا:تلا

 ارتباط بيرسون بين كل محور مع المجموع الكلي لألداة( يبين معامل 5جدول رقم )

 معامل االرتباط المحور
 0.88 المحور ا وت
 0.78 المحور المانل
 0.87 المحور الماله
 0.89 المحور الراب 

( مما يدت 0.01من الجدوت أع د يتيح أن مستول الداللة لمعامت االرتباط دات عند مستول ا
 عل  االتساق الدا لل.

 ثبات أداة: -6

( وهو 0,89تم التوكد من مبال ا داة لهذد الدراسة بحساا معامت االفا كرونباخ( والذي بلغ ا
 معامت مبال عالل.

 األساليب اإلحصائية: -7

(م واست دم ا ساليا SPSSاست دم الباحه لتحليت البيانال برناما تحليت الح م اإلحياةية ا
 الحياةية التاليةا

 والنسا المووية.أ. التكرارال 

 معامت االرتباط بيرسون.ب. 



143 
 

 ج. معامت الفا كرونباخ.

 .2د. ا تبار كا

 عرض وتحليل البيانات وومناقشتها وتفسيرها

 اربعة علل ترك ل والتل 2مست دمة كا استمارة بتحليت الباحه  ل هذا الفيت من الدراسة  ام
 اساسيةم وهلا

 التقنيال الحديمة وا    است دام ( 1

 التقنيال الحديمة. تهمية است دام ( 2

 أنواع التقنيال الحديمة. ( 3

 المعو ال المواجهة الست دام التقنيال الحديمة. ( 4

 المحور ا وتا وا   است دام التقنيال الحديمة بكليتل التربية والتمريد بجامعة اإلمام المهدي

السدتجابال المفحويدين حدوت عبداراتوا    (   دراد عيندة واحددة 2كدا( نتيجة ا تبدار ا6الجدوت ر م ا
 ا  است دام التقنيال الحديمة

 2قيمة كا العبارة الرقم
 المقروءة

 2قيمة كا
 المحسوبة

 النتيجة التفسير

يلددددم أعيدددداج هيةددددة التدددددريي بالجامعدددددة  1
 بالتقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 20. 47 488. 9

يعدددره أعيددداج هيةدددة التددددريي بوهدددداه  2
 التقنيال الحديمة.است دام 

 الموا قة دالة 52. 37 488. 9

يشارك أعياج هيةة التدريي  دل ات داذ  3
 القرارال باست دام التقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 96. 13 488. 9
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يشددددددارك أعيدددددداج هيةددددددة التدددددددريي  ددددددل  4
 تحسين التقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 64. 54 488. 9

التددددددريي علددددد  يتددددددرا أعيددددداج هيةدددددة  5
 است دام التقنيال الحديمة الحديمة

9 .488 57 .36  الموا قة دالة 

يدددددددددتم الت طددددددددديط  سدددددددددت دام التقنيددددددددددال  6
 الحديمة.

9 .488 17 .16  الموا قة دالة 

80. 37 488. 9 تعدد أنواع التقنيال الحديمة المست دمة 7  الموا قة دالة 

ينظدددر أعيددداج هيةدددة التددددريي للتطدددوير  8
 عملية  مستمرة.عل  أن  

9 .488 41 .20  الموا قة دالة 

تتدددو ر معدددايير لقيددداي م رجدددال التعلددديم  9
 بالتقنيال الحديمة.

9 .488 10 .32  الموا قة دالة 

تحسدددددددددن التقنيدددددددددال الحديمدددددددددة مدددددددددن أداج  ١٠
 أعياج هيةة التدريي.

9 .488 15 .92  الموا قة دالة 

المقروجة من الجداوت  2من  يمة كاالمحسوبة أكبر  2( أن  يمة كا6يتيح من الجدوت ا
ي حظ أن هناك داللة تحياةية ليالح التكرار ا كبرم  ل كت  ماالحياةية  ل جمي  العبارال

يدت عل  أن أ راد  وهذا العبارال أي أننا ن حظ أن أ راد العينة  د كانل  كت تجاباتهم االموا قة(م
العينة أجابوا عل   قرال المحور ا وت االوا   الست دام التقنيال الحديمة( بااليجاا. وهذا يشير 

وأهدا ها.  وايجابية  تلمام أعياج هيةة التدريي بالجامعة بالتقنيال الحديمةبشكت وايح تل  
ها وذلك ال تناعهم بمدل الموا قة عل  التدريا عليها والت طيط الست دام أنواع م تلفة من

تطويرها واستمرارها  ل م رجال العملية التعليمية  وتحسين أداج عيوهيةة التدريي بالجامعة 
 وكليتل التربية والتمريدم واتفقل هذد النتيجة م  الدراسال التل تناولل التقنيال الحديمة.  

ية والتمريض بجامعة اإلمام التقنيات الحديثة في كليتي التربالمحور الثاني: إهمية استخدام 
 المهدي. 
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حول عبارات أهمية استخدام  ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار )كا7الجدول رقم )
 :التقنيات الحديثة

 2قيمة كا العبارة الرقم
 المقروءة

 2قيمة كا
 المحسوبة

 النتيجة التفسير

يمثل أهداف التقنيات الحديثة ترجمة ألهداف  1
 المقررات.

 الموا قة دالة 29.20 9.488

 الموا قة دالة 61.52 9.488 تلبي التقنيات الحديثة حاجات  الدارسين. 2

 الموا قة دالة 40. 24 9.488 يرتبط التقنيات الحديثة باحتياجات المجتمع. 3

 الموا قة دالة 30.16 9.488 يتميز التقنيات الحديثة بالدقة العلمية. 4

 الموا قة دالة 47.12 9.488 الحديثة سالمة المضمون.تراعي التقنيات  5

 الموا قة دالة 60.40 9.488 .قيم المجتمع المنشودةالتقنيات الحديثة  خدمت 6

تساعد التقنيات الحديثة على تنمية التفكير  7
 العلمي

 الموا قة دالة 45.20 9.488

 الموا قة دالة 17.36 9.488 يتصف التقنيات الحديثة بالتتابع في تنظيمها. 8

يتناسب التقنيات الحديثة معالساعات المقررة  9
 للتدريس.

 الموا قة دالة 35.20 9.488

تشتمل التقنيات الحديثةعليقدركاف من  ١٠
 التدريبات.

 ال توجداجابة غير دالة 7.92 9.488

العبارالم المقروجة من الجدوت اإلحياةل  ل جمي   2المحسوبة أكبر من  يمة كا 2أن  يمة كا
ي حظ أن هناك داللة تحياةية  ليالح التكرار ا كبرم  ل كت العبارال أي أننا ن حظ أن أ راد 

وهذا يدت عل  أن أ راد العينة أجابوا عل   قرال المحور  العينة  د كانل  كت تجاباتهم االموا قة(م
دراسة م  دراسة و د اتفقل نتاةا هذد الالمانل اأهمية التقنيال الحديمة( باإليجاام 
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م( التل تويلل تل  أن اتجاهال موجبة نحواست دام التقنيال الحديمة  وتطبيقاتها 2003عمرا
  ل التعليم عن ُبعد. 

 ا المحور الثالث: أنواع التقنيات الحديثة

 .حول عبارات أنواع التقنيات الحديثة ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار)كا8الجدول )
 2قيمة كا العبارة الرقم

 المقروءة
 2قيمة كا

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

 الموا قة دالة 15.76 9.488 السبورة الطباشيرية 1

 الموا قة دالة 47.40 9.488 السبورة الذكية 2

 الموا قة دالة 41.68 9.488 المجسمال 3

 الموا قة دالة 16.88 9.488 الحاسا ا:لل 4

 الموا قة دالة 15.12 9.488 الفيديو التفاعلل 5

 الموا قة دالة 43.40 9.488 الوساةط المتعددة 6

 الموا قة دالة 12.24 9.488 جها  عرد الشراةح 7

 الموا قة دالة 12.24 9.488 شاشال العرد المسطحة 8

 الموا قة دالة 25.40 9.488 السبورة المتحركة 9

 الموا قة دالة 28.24 9.488 الحقاةا التعليمية  تل لكترونية ١٠

( إلجابال أ راد العينة كانل ذال داللة تحياةية 2( يتيح أن نتيجة ا تباراكا8من الجدوت ا
المحسوبة  2المقروجةم وهل أ ت من  يم كا 2المحسوبة أكبر من  يمة كا 2حيه كانل  يمة كا
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ل  مما يدت علل وجود الداللة اإلحياةيةم و د دلل عل  الموا قة لكت العبارالم مما يدت ع
 تواجد أنواع م تلفة من التقنيال الحديمة يمكن است دامها. 

 المحور الرابع:المعوقات المواجهة الستخدام التقنيات الحديثة
حول عبارات المعوقات المواجهة  ( الستجابات المفحوصين2( نتيجة اختبار )كا9الجدول )

 .الستخدام التقنيات الحديثة
 2قيمة كا العبارة الرقم

 المقروءة
 2قيمة كا

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

الست دام  مي انيال المريودة لة ال 1
 التقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 27.28 9.488

يعوبة تنشاج معامت علمية  اية  2
 بتيميم التقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 42.96 9.488

 الموا قة دالة 13.72 9.488 يعوبة تنفيذ بعد التقنيال الحديمة. 3

يعوبة تغطية كت المقررال الدراسية  4
 باست دام التقنيال الحديمة.

 الموا قة دالة 28.80 9.488

 الموا قة دالة 17.92 9.488 ييق الو ل المحدد للمحايرة. 5

عدم تو ر أنواع حديمة من التقنيال  6
 الحديمة.

 الموا قة دالة 19.40 9.488

المواد  عدم تو ر الدعم المادي لتو ير 7
 المستهلكة.

 الموا قة دالة 18.40 9.488

بكال المعلومال ال مرك ية ش 8
 .واالنترنل

 الموا قة دالة 21.00 9.488

 الموا قة دالة 50.40 9.488تدريا  عياج هيةة التدريي يعفال 9



148 
 

 عل  است دام التقنيال الحديمة.

عدم تمكانية تعميم است دام التقنيال  ١٠
ومعطياتها  ل الجامعال الحديمة 

 السودانية.

 الموا قة دالة 17.00 9.488

( إلسدددددتجابال أ دددددراد العيندددددة كاندددددل ذال داللدددددة 2( يتيدددددح أن نتيجدددددة ا تباراكدددددا9مدددددن الجددددددوت ا
( ومسدتول 49المقروجة من الجداوت االحياةية عند درجدة حريدة ا 2حيه تممت  يمة كاتحياةيةم 

المحسدوبة لكدت العبدارال. وتويدلل  2أيدغر مدن  يمدة كدا(م وهدل 9.488( تسداوي ا0.05داللة ا
الدراسة تل  أن هنالك معو ال الست دام التقنيال الحديمة منها  لة الدعم المادل الكدا ل السدت دام 
التقنيددال الحديمددةم ويددعوبة تنفيددذهام وعدددم تددو ر الدددعم المددادي لتددو ير المددواد المسددتهلكةم ويددعه 

و دد اتفقدل هدذد النتيجدة مد  نتيجدة  اسدت دام التقنيدال الحديمدةمتدريا  عياج هيةدة التددريي علد  
م( التددل تويددلل تلدد  أن هنالددك معو ددال تواجدد  معلددم الحلقددة 2016ابددراهيم بددابكرادراسددة التجددانل 

 لددددة الددددعم المدددادل الكددددا ل السدددت دام الوسددداةت التعليميددددةم ا ولدددل بمرحلدددة التعلدددديم ا ساسدددل ممدددت 
 ام الوساةت التعليمية.ويعه تدريا للمعلمين عل  است د

 النتائج والتوصيات والمقترحات

 تمهيد: 

 ل  تام هذد الدراسة وبعد أن  ام الداري بكت اإلجراجال البحمية المتعلقة بالمويوع والدراسة 
 وبعد تحليت النتاةا ومنا شتها العلمية تويلل الدارسة تل  هذد النتاةا والتوييال والمقترحال.

 أواًل: النتائج:

اتجاهددال أعيدداج هيةددة التدددريي بجامعددة اإلمددام المهدددي بكليتددل التربيددة أمبتددل نتدداةا الدراسددة حددوت 
أن هنالدددك داللدددة تحيددداةية موجبدددة عنددددد  والتمدددريد نحواسدددت دام  التقنيدددال الحديمدددة  دددل التددددريي

  لا  (0.05امستول أ ت من 

كليتددل المهدددي  بجامعددة اإلمددامأعيدداج هيةددة التدددريي ( وا دد  اسددت دام التقنيددال الحديمددة مددن  بددت 1
 .  من   ت تعدد أنواعهام وأنها تحسن من أداج عيوهيةة التدريي التربية والتمريد

 أهمية است دام التقنيال الحديمة  ل أنها  تقلت من الجهد المبذوت  والو ل  ل التدريي.( 2
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المتعدددددةم وجهدددا  عدددرد ( أندددواع التقنيدددال الحديمدددة ممدددت السدددبورة الذكيدددةم المجسدددمالم الوسددداةط 3
 الشراةح.

 لة الدعم المادل الكا ل الست دامهام ( المعو ال المواجهة الست دام التقنيال الحديمة  4
 ويعوبة  تنفيذهام ويعه تدريا أعياج هيةة التدريي عل  است دامها. 

 ثانيًا: التوصيات:

  رجل الدراسة بعدد من التوييال وهلا 

 ل الكا ل الست دام التقتيال الحديمة. يرورة تو ير الدعم الماد -1
 العمت عل  تغطية كت المقررال الدراسية باست دام التقنيال الحديمة.  -2
 تدريا للمعلمين عل  است دام التقنيال الحديمة. -3

 ثالثًا: المقترحات:

بناج لما تويلل الي  الدراسة من نتاةا وتوييال  ام الباحه با تراح عدد من البحوه  
 والدراسال المستقبلية هلا

 . دور التقنيال الحديمة   ل تحسين العملية التعليمية. 1
. تطوير التقنيال الحديمة المست دمة  ل التدريي  ل الجامعال السودانية عل   يوج 2

 لمعايرة. االتجاهال العالمية ا
دراسة تقويمية عن دور أعياج هيةة التدريي  ل  توظيه التقنيال الحديمة  لتدريي  -3

 المتعلمين بالجامعال السودانية.  
 المصادر والمراجع

 أواًل: المراجع:

م القاهرةم عالم الكتا ، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق كريا الت و علياج الجندي -1
 .م2008 م للنشر والتو ي

( الريادم دار تكنولوجيا التعليم )الماهية واألسس والتطبيقات العمليةعبد الرحمن كدوكم  -2
 م. 2000المفردال للنشر والتو ي م

م عمانم دار المسيرة للنشر تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيقمحمد محمود الحيلةا  -3
 م. 2004,4والتو ي  والطباعةم ط



150 
 

 مالعين الجامعل دارالكتاامالتكنولوجياالتعليميةوالمعلوماتيةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم -4
 م.2001المتحدةم العربية اإلمارال

المستحدثات في عملية التعليم محمد عبد القادر العمري و محمد ييه اهلل المومنلم  -5
 .م2011عالم الكتا الحديهم م والتعلم

م القاهرة م دار الفكر تكنولوجيا اإلعالم في المجال التعليمي والتربويماجل الحلوانل حسينم -6
 .م1987العربلم 

م عمانم 3م طمبادئ القياس والتقويم في التربيةنادر  همل ال يود وهشام عامر عليانم  -6
 م.2005دار الفكر للنشر والتو ي م 

 

 

 الرسائل العلمية والبحوث:ثانيًا: 

فعالية استخدام الوسائل التعليمية ودورها في األداء التعبيري تعتدات محمد مكل تدرييم  -7
ماجستير التربية امناها  للحلقة األولى بمرحلة األساس )دراسة ميدانية بمحافظة أم درمان(،

 م.2002جامعة أمدرمان اإلس ميةم  -وطرق التدريي(م كلية التربية 

استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات بمرحلة  انتيار الحسن أحمد عبد اهللم -8
رسالة ماجستير غير منشورةم  كلية التربية جامعة  األساس وقياس أثره على التحصيل،

 م. 2004ال رطومم 

فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعدعلي روية عمر أحمدم  -9
م رسالة دكتوراة غير منشورةم  لمستوى الثاني الجامعي وأثره في تحصيلهم واتجاهاتهمطالب ا

 م. 2003كلية التربية جامعة ال رطومم 
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الحاسوب وتقنيات المعلومات في زيادة التحصيل  حسن الهجا  يت المول  حسنم دور -10
اجستير غير منشورةم عهد سالة موتدريس المفاهيم العلمية لمادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية، ر
 . م2006بحوه ودراسال العالم اإلس ملم جامعة أم درمان اإلس ميةم 

 -أثر استخدام الحاسوب في التعليم عن بعد في مادة األدب العربي غادة السر يالحم  -11
 م.2008جامعة أمدرمان اإلس مية  -رسالة دكتوراد غير منشورة 

 .http://net.ousmedia.net/tvchannel.html -9-3-2017مو  ا  -12
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