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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
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ملخص: 

هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات  اإىل  التعرف  اإىل  رئي�ص-  وب�سكٍل  الدرا�سة-  هذه  تهدف 
التدري�ص يف بع�ص كليات الرتبية ال�سودانية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات 
والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي، ولتحقيق ذلك �سّمم الباحثان ا�ستبانة مكونة من 
اأع�ساء  التاأكد من �سدقها وثباتها وّزعت على املفحو�سني من  مّت  اأن  )30( عبارة، وبعد 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثان  البالغ عددهم )143( ع�سواً.ا�ستخدم  التدري�ص  هيئة 
ومعامل   ، الثالثي(  التباين  )حتليل  كاختبار  الإح�سائية  املعاجلات  من  العديد  اتبعا  ثّم 
ارتباط بري�سون، واختبار )دونت �سي( لتحليل البيانات، وقد اأظهرت النتائج وجود وجهات 
نظر اإيجابية لأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية نحو الدور الذي 
فروقًا  واأّن هناك  الذاتي،  التعّلم  انت�سار �سيغ  والت�سال يف  املعلومات  تكنولوجيا  توؤديه 
الذي توؤديه تكنولوجيا  الدور  التدري�ص نحو  اأع�ساء هيئة  اإح�سائيًا بني وجهات نظر  دالة 
اجلامعة  متغري  ح�سب  الذاتي  التعّلم  �سيغ  انت�سار  يف  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة اخلرطوم.من اأهم التو�سيات التي مّت التو�سل اإليها: 
عملية  عليه  تقوم  الذي  الأ�سا�ص  باعتبارها  التعليم  لتكنولوجيا  ال�سحيح  الفهم  �رضورة 

توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف برامج التعّلم الذاتي.

الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا املعلومات والت�سال، التعّلم الذاتي.
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The Role of Information and Communication Technology in the Spread 
of self Learning Forms from the Opinion of the Faculty Members in 

Some Faculties of Education in the Universities in Sudan 

Abstract: 

The main objective of this study is to identify the opinion of the faculty 
members in some faculties of education in Sudan towards the role of the 
information technology and communication in the spread self learning.To 
achieve this objective the researchers have designed a questionnaire which 
focused on the opinion of the faculty members about the effectiveness of the 
information technology and communication in self- learning programs.After 
evaluative procedures were applied to the questionnaire, the researchers 
distributed (143) applications of the questionnaire among faculty members.A 
descriptive analysis methodology has been used and different statistic analysis 
like 3- wayANOVA, Person correlation coefficient and Dennett’s C test to 
analyse the data.The following results have been achieved: 1- The study 
revealed the existence of positive opinions towards the role of the information 
technology and communication in the spread of self learning among the faculty 
members in faculties of education in the Sudan universities.This difference is 
in favor among the faculty members in the University of Khartoum.2- The 
research exposed the existence of significant statistical differences among the 
opinion of the faculty members towards the role of the information technology 
and communcation in the spread of self learning forms due to the various 
universities.The most important recommendation is the need for a proper 
understanding of instructional technology as the foundation upon which the 
recruitment process of the information and communication technology in the 
self learning.

Keywords: Informationl and communcation technology, self learning.
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مقّدمة: 
يف  واملعلوماتية  والتكنولوجية  العلمية  التحديات  من  كثري  احلاىل  القرن  �سهد 
ظاهرة  برزت  حيث  والرتبوية،  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 
النفتاح  وظاهرة  ال�سوق،  وانفتاح  القت�ساد  عوملة  وظاهرة  اجلديد  العاملي  النظام 
باأبعادها  املعلوماتية  التحديات  �سّكلت  فقد  وعليه  احل�سارات،  حلوار  والدعوة  احل�ساري 
املختلفة منطًلقا لدعواٍت عديدة ب�رضورة اإ�سالح النظام الرتبوي بجميع مدخالته وعملياته 
بروز  ومنها  املعارف،  وتداخلت  بالتطبيق  فيه  النظرية  امتزجت  ع�رٍض  يف  وخمرجاته، 
الهتمام بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وبخا�سة يف �سوء عجز النظام احلايل عن 
تت�سابق  بداأت  والت�سالت.لذلك  املعلومات  تكنولوجيا  اأفرزتها  التي  التحديات  مواجهة 
عامل  مع  التعامل  على  قادر  جيل  اإعداد  بهدف  الرتبوية  اأنظمتها  لإ�سالح  الأمم  من  كثري 
ت�سيطر عليه التكنولوجيا، اإل اأّن دول العامل الثالث واملوؤ�س�سات التعليمية العربية ما زالت 
يف موقع متاأخر من تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، غالًبا ما يتوقف عند جمرد اقتناء 
اأدوات هذه التكنولوجيا ملجرد ا�ستخدامها دون اأن يرتافق ذلك مع اأهداف تربوية وتعليمية.
ومن ال�رضوري التنبه حتى ل يكون ا�ستخدام هذه التكنولوجيا تكري�ًسا للما�سي، واإمنا اأداة 
للتحرك نحو الأمام، فلي�ص املطلوب تعليم الطالب ا�ستخدام التكنولوجيا واإمنا تكينهم من 
احل�سول على املهارات ال�رضورية لال�ستعانة بالتكنولوجيا على حل امل�سكالت باأ�ساليب 

مبتكرة واإبداعية )اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، 2003: 33( .
ومع هذا التقدم العلمى والتكنولوجى الذى �سهده العامل، جنحت التكنولوجيا فى النفاذ 
اإىل ن�ساطات احلياة العملية واملهنية املختلفة فى كل املجتمعات وامتّد تاأثريها اإىل تغيري 
فروع  وظهرت  والدول،  واملوؤ�س�سات  الأفراد  بني  والعالقات  واملمار�سات  املفاهيم  بع�ص 
البالغ  الأثر  لها  العاّمة كان  ال�سناعى واخلدمات  لالإنتاج  علمية جديدة، ونظم م�ستحدثة 
فى حياة الإن�سان وم�ستقبله، ونتيجًة لذلك ظهرت احلاجة اإىل حتديث املجتمعات بالأخذ 
اأف�سل لالأجيال ومواكبة التطور والتقّدم  من العلوم اجلديدة وامل�ستحدثة لتحقيق م�ستقبل 
العلمى واحل�سارى، ومن املعلوم اأّن الرتبية قادت حركة تقدم املجتمعات فى جميع جوانب 
التنمية  فى  كبري  ب�سكٍل  و�ساهمت  الِقَيمّية،  و  والثقافّية  املعرفية  اجلوانب  و�سائر  الإنتاج 
القت�سادية والتنمية الب�رضية على حٍد �سواء.يرى �سعيد )2005: 13( اأّن التعليم ُيعّد من اأهم 
املجالت واأكرثها �سلًة وتاأثراً بتكنولوجيا املعلومات، فهو من جهٍة ُيعد الأداة الأ�سا�سية 
تلك  لحتواء  الفاعلة  الأداة  اأخرى  جهٍة  ومن  التكنولوجيا،  تلك  نا�سية  وامتالك  ل�سناعة 
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)علي، 1995: 84(  ذلك  ويوؤكد على  اأثاٍر وتغريات،  التكنولوجيا، ومواجهة ما حتدثه من 
اإذ يرى اأّن التحدي احلقيقي للرتبويني يف هذا الع�رض وهم ُيعدون اجليل احلا�رض ملواجهة 
امل�ستقبل هو اأن ل يتخلفوا عن ركب التكنولوجيا التي اقتحمت على اجلميع حياتهم، ويرى 
اأّن العلم هو القدرة على ا�ستخدام التكنولوجيا ال�سائدة بنجاح، فالطباعة كانت هي  كذلك 
التكنولوجيا ال�سائدة للمعرفة فيما م�سى ومع قدوم التكنولوجيا الرقمية مل تعد الطباعة 
هي التكنولوجيا الرائدة للمعرفة واأ�سبحت املعرفة التي تعتمد فقط على الطباعة قا�رضة، 
ومن ثّم اأ�سبح على الرتبية اأن تدخل يف طوٍر جديد مبني اأ�سا�سًا على تكنولوجيا املعرفة 
ال�سائدة يف ع�رضنا وهي تكنولوجيا املعلومات.اإّل اأّن الرتبية مازالت متخّلفة فى داخلها 
حتى  الرتبية  تطوير  �سبل  تّلم�ص  فى  الهتمام  بداأ  ثّم  ومن  والأ�ساليب،  الطرائق  حيث  من 
ك�سيغٍة  التعليم  تكنولوجيا  م�سطلح  تبلور  وبذلك  ال�ستثمار،  فى  الرئي�ص  دورها  تار�ص 
املمار�سة  بكامل  اهتمامها  حيث  من  وتطبيق  وكنظرية  امل�سكالت  وحل  للتطوير  علمية 
باأن  للمتعلم  وا�سعة  الفر�ص  اإتاحة  دورها يف  ف�ساًل عن  التعّلم  بعملية  وربطها  الرتبوية، 
ي�سبح م�سئوًل عن كل ما يتعلق بعملية تعّلمه وبتفعيل م�ساركته )كمتور، 2006: 9( ، فكان 
التعليم كمنهج نظامى وطريقة منهجية فى  ال�سناعى تكنولوجيا  العامل  اعتمدت دول  اأن 
التى  والإمكانات  امل�سادر  وا�ستخدام  وتقوميها  وتنفيذها  التعليمية  العملية  كل  تخطيط 
اإىل تف�سري تكنولوجيا  النامي فقد نزعت  العامل  اأّما دول  التكنولوجيا كافة،  يقدمها ع�رض 
التعليم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت على اأّنها زيادة ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية 
للتكنولوجيا  �سكليًا  الو�سائل وتقليداً  بهذه  افتتانًا  التعليم، ون�رضها  و  الرتبية  احلديثة فى 

الرتبوّية والتعليمية فى دول العامل ال�سناعى )حيدر، 1982: 64( .
عن  عاجزة  اأ�سبحت  النامية  الدول  فى  التقليدية  الرتبوية  النظم  فاإّن  لذلك،  ونتيجًة 
اإىل  تدعو  عديدة  اأ�سوات  بذلك  وتعالت  املجتمع،  فى  التعّلم  اإىل  املتزايدة  احلاجات  تلبية 
النظر فى نظم التعليم التقليدية وال�ستعا�سة عنها بنظم تعليمية تكون قادرة على التكيف 
ريل  .وترى   )10  :1997 )امل�سمودي،  والع�رضين  احلادى  القرن  حاجات  مع  والتالوؤم 
للممار�سات  كبرياً  حتديًا  تثل  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن   )Riel  ،1999  :150(
واملوؤ�س�سات الرتبوية فهى تب�رض بتغيري الطرق التي ندر�ص ونتعلم بها.ويف كل الأحوال يعني 
التعليم با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت �سمًنا ا�ستخدام احلا�سوب باعتباره 
اأداة تخاطب، وال�سبكات الداخلية واخلارجية للو�سول اإىل م�سادر التعّلم واإجنازه مبراحله 
اإىل املحتوى والتفاعل معه، والتخاطب مع املعلم واملتعلمني  الو�سول  واإتاحة  املختلفة، 
تكنولوجيا  ُتعد  اآخر  جانب  ال�ستيعاب.من  مل�ستوى  والختبار  التقومي  واإجراء  الآخرين، 
التعليم والتعّلم الإلكرتوين، فهي  اأهم م�سادر دعم تكنولوجيا  املعلومات والت�سالت من 
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توفر الربجميات الالزمة لعر�ص املعلومات ون�رضها وتبادلها بني الطلبة مبختلف لغاتهم، 
وا�سحًا  اإطاراً  لت�سع  التعّلم  ونظريات  الرتبوية  الأ�س�ص  دور  وياأتي  اجلغرافية،  ومواقعهم 
لكيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العملية التعليمية من خالل مناذج 
اأن  حقيقية-  كاأداٍة  والت�سالت-  املعلومات  تكنولوجيا  ت�ستطيع  حمددة.وهكذا  تربوية 
حتدث تغيرًيا جوهرًيا يف التعليم والتعّلم مبختلف مراحله واأنواعه، فبعد النتقال من اللوح 
والب�رضية  ال�سمعية  والتكنولوجيات  الو�سائل  جاءت  قروًنا،  املعلم  ا�ستخدمه  الذي  الأ�سود 
لتقدم عوًنا للمعلم وللمتعلم، ولكن هذه التكنولوجيات كانت باجتاه واحد، من املعلم اإىل 
املتعلم فقط، ول تتيح التفاعل الذي تتيحه تكنولوجيا املعلومات والت�سالت بني الأداة اأو 
املحتوى اأو املعلم واملتعلم، اإ�سافًة اإىل اتاحتها الدخول اإىل م�سادر معلومات ل ح�رض لها، 
واأداٍة للتوا�سل بني املعلم واملتعلم خارج نطاق جدران ال�سف وحدود املوؤ�س�سة التعليمية.

وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأّن بيئة التعّلم من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
الذاتي  التعّلم  الأ�سا�سية يف توليد  البيئات  ُتعد من  التقليدية، فهي  التعّلم  تختلف عن بيئة 
)ع�سريى  ا�ستقالليته  من  والزيادة  املتعلم،  حول  اأكرب  ب�سكل  تتمحور  التعّلم  اأن�سطة  وجعل 
لال�ستجابة  م�سطرة  باتت  احلديثة  التعليمية  البيئات  هذه  اأّن  .كما   )7  :2007 واملحيا، 
حدود  وفر�ص  عليها،  املتعارف  القدمية  احلدود  واإزالة  معه  والتفاعل  الع�رض  ملتطلبات 
جديدة من خالل ا�ستخدام مو�سوعات التعّلم التي تلبى حاجات فردية للمتعلمني اأو مهنية 
وتغري اأدوار الكلية اأو املدر�سة واملعلم، وت�سبح احلاجة ملهارات التعّلم اجلديدة التى يكون 
املتعلم يف ظلها هو املحدد ملا يتعلم، وكيف ومتى يتعلم وتكون التكنولوجيا جمرد اأداة 
م�ساعدة تي�رض له احل�سول على تلك املعرفة؟ وهذا غاية ما ين�سده التعّلم الذاتي )الق�سا�ص، 
2009: 8( .ول �سك يف اأّن التعرف اإىل وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف بع�ص كليات 
الرتبية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم وانت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي ُيعّد من اأهم العوامل التي تو�سح مدى اأهمية هذه ال�سيغة التكنولوجية ودورها 

الرئي�ص يف الربامج التعليمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الراهن من  الع�رض  اأ�سبحت يف  املعلومات والت�سال  التعليم وتكنولوجيا  اإن ق�سية 
الب�رضية  القوى  من  احتياجاتها  تاأمني  بغر�ص  املجتمعات  لكل  املطروحة  الق�سايا  اأهم 
خا�سة  املجالت،  �ستى  يف  التغريات  ملواكبة  الع�رض  متطلبات  ت�ستلزمها  التي  املوؤهلة 
املجتمعات،  قوة  حتديد  يف  احلا�سم  والعامل  القوة  م�سادر  كاأهم  املعرفة  برزت  حينما 
واأ�سبح ال�ستثمار يف جمال التعليم اأكرث ال�ستثمارات عائداً، فالتطور ال�رضيع لتكنولوجيا 
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املعلومات والت�سال اأدى اإىل تغري طرائق تكوين املعارف واكت�سابها ونقلها، ومن املالحظ 
اأّن الأنظمة الرتبوّية فى دول العامل املتقدم قد اأفادت كثرياً من هذه التكنولوجيا وتكيفت 
فى  خا�سًة  والت�سال،  املعلومات  تكنولوجيا  ومتطلبات  معطيات  مع  الرتبوّية  اأنظمتها 
من  الإفادة  فى  ف�سلت  فقد  النامية  العامل  دول  اأّما  العلمى،  والبحث  العاىل  التعليم  جمال 
الدول  من  كغريها  ال�سودان  دولة  وُتعّد  الرتبوّية،  الأنظمة  فى  التكنولوجيا  م�ستحدثات 
ركزت  حيث  خا�سة  اأهمية  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اأولت  التي  النامية 
التحتية،  لتطويرالبنية  الوطنية  وال�سرتاتيجيات وامل�رضوعات  العديد من اخلطط  عليه يف 
خططًا  اأّن  يجد  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  وا�سرتاتيجيات  ل�سيا�سات  املتتبع  لكن 
وا�سرتاتيجيات ُو�سعت وُدجمت يف املجالت املختلفة عدا التعليم الذي ُيعّد اأبطاأ املجالت 
ا�ستجابًة لدمج تكنولوجيا املعلومات والت�سال رغم العديد من الدرا�سات واملوؤترات التي 
نادت ب�رضورة دجمها يف جمال التعليم ت�سيئًا مع غايات واأهداف الرتبية ال�سودانية التي 
كن الأفراد من التوظيف  اأ�سارت اإىل �رضورة الإفادة من و�سائل التكنولوجيا احلديثة مبا مُيّ
الأمثل لمكاناتهم خدمًة للتنمية ال�ساملة واإك�ساب املتعلم مهارات التعّلم الذاتي )كمتور، 
�سكلت  لذلك  .ونتيجًة  اخلرطوم، 2013(  )جامعة  و  )مو�سى، 2010: 28(   ،  )195 :2002
هذه الثورة العلمية التكنولوجية حتديًا كبرياً لكل الرتبويني والتكنولوجيني التعليم، واأ�سبح 
لزامًا على الرتبية الأخذ بها ومواجهتها والإفادة منها يف تطوير التعليم واإعداد الإن�سان 
للتعامل والتفاعل معها وال�سيطرة عليها والإفادة منها لإحداث حتول نوعي يف املنظومة 
الرتبوية بجميع مدخالتها وعملياتها وخمرجاتها، فدخول تكنولوجيا املعلومات والت�سال 
يف التعليم ل ميكن حتقيقه من خالل تنظيم املعلومات وتبادلها، وا�سترياد الأجهزة ورفع 
الإدراك الجتماعي باأهميتها فقط، بل لبد من وجود تخطيط علمي يتوافق مع نه�سة �ساملة 
للبنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات الت�سال، ومن ثّم فاإّن هذا البحث يعالج عملية ادخال 
تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف العملية التعليمية والدور الذي توؤديه يف انت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي.ومن ثّم فاإّن م�سكلة هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: ما دور 
تكنولوجيا املعلومات واالت�سال يف انت�سار �سيغ التعلرّم الذاتي من وجهة 

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س يف بع�س كليات الرتبية ال�سودانية؟ .

فروض الدراسة: 
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا )α ≥ 0.05( يف دور تكنولوجيا املعلومات والت�سال . 1

الرتبية  التدري�ص يف بع�ص كليات  اأع�ساء هيئة  الذاتي من وجهة  التعّلم  انت�سار �سيغ  يف 
ال�سودانية، تعزى ملتغريات التخ�س�ص العلمي، املوؤهل التعليمي، اجلامعة والتفاعل بينهم.
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا )α ≥ 0.05( يف دور تكنولوجيا املعلومات والت�سال . 2
الرتبية  التدري�ص يف بع�ص كليات  اأع�ساء هيئة  الذاتي من وجهة  التعّلم  انت�سار �سيغ  يف 
اجلامعة  لديهم،  التدري�سية  اخلربة  �سنوات  الأكادميي،  املوؤهل  ملتغريات  تعزى  ال�سودانية، 

والتفاعل بينهم.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي: 
التعرف اإىل وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف بع�ص كليات الرتبية باجلامعات . 1

ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذى توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ 
التعّلم الذاتي.

– والتخ�س�ص . 2 الأكادميي  – واملوؤهل  العلمي  )املوؤهل  اأثر متغريات:  اإىل  التعرف 
باجلامعات  الرتبية  كليات  بع�ص  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات  يف  العلمي( 
ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذى توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ 

التعّلم الذاتي.
التعرف اإىل اأثر اخلربة التدري�سية واختالف اجلامعة يف وجهات نظر اأع�ساء هيئة . 3

توؤديه  الذى  الرئي�ص  الدور  نحو  ال�سودانية  باجلامعات  الرتبية  كليات  بع�ص  يف  التدري�ص 
تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي.

تقدمي تو�سيات ميكن اأن ت�ساهم ب�سكٍل فّعال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي الناجم . 4
عن انت�سار تكنولوجيا املعلومات والت�سال.

أهمية الدراسة: 
تزود  اأن  ميكن  البحثي  اجلانب  فمن  عدة،  جوانب  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  تكت�سب 
الدرا�سة الو�سفية التحليلية الباحثني واملنظرين واأع�ساء هيئات التدري�ص باأ�سا�ص نظري 
ي�ساعدهم يف تطبيق التعّلم الذاتي يف العملية التعليمية بالإفادة من تكنولوجيا املعلومات 
والت�سال، ومن الناحية التطبيقية ميكن للدرا�سة احلالية- وما ت�سفر عنه من نتائج- اأن 
املعلومات  تكنولوجيا  توؤديه  الذي  الدور  الذاتي يف معرفة  التعّلم  اأمر  القائمني على  تفيد 
والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي، وا�سهامها يف تطوير املقررات الدرا�سية وحت�سني 
م�ستويات الدار�سني، كما ت�سهم هذه الدرا�سة يف تغيري اأمناط التفكري التقليدي يف املعاجلات 
الدور  تو�سيح  مع  والت�سال  املعلومات  لتكنولوجيا  الق�سدية  لحتواء  امل�سكالت  وحلول 



185

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

خربات  تنظيم  اإىل  ي�سعى  ومر�سد  وموجه  تعليمي  كم�سمم  التدري�ص  هيئة  لع�سوؤ  اجلديد 
لتكنولوجيا  واأدبيات  التعليم  لتكنولوجيا  اأدبيات  تت�سمنه من  الدرا�سة مبا  املتعلم، وهذه 
املعلومات والت�سال ومراجع ودرا�ساٍت �سابقة ميكن اأن ت�سجع الباحثني على البناء عليها 

ونقدها وتحي�سها.

حدود الدراسة: 
اقت�رضت هذه الدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�ص يف بع�ص كليات الرتبية ال�سودانية 
بجامعات )اخلرطوم، الأزهرى وال�سودان للعلوم والتكنولوجيا( والولئية )ك�سال وكردفان( ، 
واُ�ستخدمت ا�ستبانة قام الباحثان باإعدادها، وبعد التاأكد من �سدق حمتواها وثباتها ُطّبقت 

يف العام 2010 على اأع�ساء هيئة التدري�ص بتلك الكليات.

مصطلحات البحث )التعريفات اإلجرائية( : 

التكنولوجية  ◄ الو�سائل  من  الإفادة  )هي  واالت�سال:  املعلومات  تكنولوجيا 
اأم  اأكانت  مطبوعة  �سورها،  كل  فى  وجتهيزها  وخزنها  البيانات  جمع  فى  والإلكرتونية 
م�سورة، اأو م�سموعة، اأو مرئية، اأو ممغنطة، اأو معاجلة بالليزر، وبثها وا�سرتجاعها بالإفادة 
من الإنرتنت، و�سوًل اإىل تعليم اأكرث فاعلية وكفاءة لإثراء حياة املتعلم وحتقيقًا لأهدافه 

وقيمه( .
ا�ستخدام املتعلمني ملواد  ◄ التي تقوم على  التدري�ص  اأ�ساليب  )اأحد  الذاتي:  التعلرّم 

تعليمية كالوحدات الن�سقية، احلقائب التعليمية، مواد التعليم املربمج على اأن يكون نظام 
مثري  على  ت�ستمل  حيث  والإلكرتونية،  الب�رضية  ال�سمعية-  ال�سمعية،  املواد  عرب  التدري�ص 
وطريقة لت�سجيل ال�ستجابات وتغذية راجعة واختبارات حتى يتعلم املتعلمون بقدٍر قليل 

من توجيه املعلم اأو دون تدخله، و�سوًل اإىل جتان�ص يف املدركات( .

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال والتعليم: اأ�سار ريل (Riel ،1994 :22) اإىل اأّن معظم 
واأّن جمموعة متعددة من  بالرتبية،  للتكنولوجيا  الوثيقة  ال�سلة  اأكّد على  املعا�رض  الأدب 
الرتبوية املعا�رضة، وتت�سمن  الروؤى  اإجناز  اأن تّكون عنا�رض قوية يف  التكنولوجيا ميكن 
والثقافة  للمجتمع  وخاّلق  وعميق  وا�سع  فهمٍ  تنمية  على  املتعلمني  م�ساعدة  الروؤى  هذه 
الالزمة  الجتماعية  املهارات  واإك�ساب  الراهنة،  الدولية  وال�سيا�سات  القت�ساد  و�سوؤون 
للعمل عرب الختالفات وامل�سافات، وذلك عن طريق التزود بعددٍ وافر من الأدوات لكت�ساب 
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

املعلومات، ولأجل التفكري والتعبري ت�سمح ملزيد من املتعلمني مزيداً من الطرق للدخول يف 
م�رضوع التعّلم بنجاح.ويرى جون�سون (Johnson ،1996 :17) اأّنه- وبالرغم من �سعوبة 
تقدير الكم لنوع التعّلم الذي تعززه التكنولوجيا- فاإن هناك كثرياً من التقارير والبحوث 
التي ت�سري اإىل امتالك فهم اأعمق للكيفية التي ن�سل بها اإىل احلد الأق�سى والفائدة املقدمة 
اأو�سح  بالتكنولوجيا.وقد  ومقواة  غنية  متعددة  تربوية  بيئات  خالل  من  املتعلمني  اإىل 
مكينز (Mckenzie ،1995 :13) اأّن معظم البحث اجلوهري يف جمال تعّلم الطالب بو�ساطة 
بينما  الأ�سا�سية،  واملهارات  الدنيا  امل�ستويات  على  الأداء  باختبار  قام  قد  التكنولوجيات 
اأُجري عمٌل ب�سيط جداً لقيا�ص املكا�سب يف املهارات العليا.فعامل اليوم يعي�ص ثورة علمية 
واأ�سحى  كافة،  املجتمع  اأفراد  لدى  التفكري  واأ�سلوب  طرق  غريت  ومعلوماتية  تكنولوجية 
نتيجًة لذلك اأن يتم اإعداد ع�سو هيئة التدري�ص اجلامعي مب�ستوى عاٍل من الكفاءة �رضورة 
ذا جودٍة  اأفراد املجتمع تعليمًا  القيام بوظيفته يف تثقيف وتعليم  له  يت�سنى  ما�ّسة، حتى 
عالية بالإفادة من خرباته ال�سخ�سية و التكنولوجية التي تكنه من تي�سري العملية التعليمية 

لطالبه، متفاعاًل معهم يف عملية التعلم والتعليم.
اليوم  عامل  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن   )5  :2010( اجلودي  يرى 
احلايل  العاملي  والتوجه  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  التدري�ص يف  لأع�ساء هيئة  اأهمية  اأكرث 
امل�ستقبلية،  وتوقعاتها  احلديثة  التقنية  اأدوات  مراعاة  �رضورة  على  ويوؤكد  وامل�ستقبلي، 
لأحدث  وفقا  التعليمية،  ممار�ساتهم  يطبقون  كيف  طالبهم  تعليم  باإمكانهم  يكون  حتى 
ي�سري  حيث  ذلك  من  اأكرث  اإىل   )6  -3  :2001( رايلي  ريت�سارد  العاملية.ويذهب  التقنيات 
اأّن جناح الأمم وال�سعوب، بل بقائها يرتبط بقدرتها على التعّلم، ول يوجد جمال لغري  اإىل 
بياتر�س  احلديثة.وترى  والتقنيات  املعرفة  م�سادر  ا�ستخدام  يجيدون  ل  الذين  املاهرين 
اأ�سا�سًا  ل  �سكَّ والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  احل�سول  اأّن   (Payaters  ،2003)
لالنتقال من ع�رٍض يعتمد على الطاقة اإىل ع�رٍض جديد يعتمد على املعلومات التي ت�ستخدم 
اأّن  اإىل  اأ�سار  فقد   )2005( بلح  وغريها.اأّما  كالإنرتنت  احلديثة  الت�سالت  تكنولوجيا 
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يزيد من التح�سيل الأكادميي، وي�سهل عملية 
التي ت�ستجيب ملتطلبات  الع�رضية املتطورة  الدرا�سية  التعليمية واملناهج  الربامج  تطبيق 

الع�رض احلديث.

عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتكنولوجيا التعليم: 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  املت�سارع  التطور  اأّن  اإىل   )50  -46  :2011( اأ�سار 
هذه  �سكلت  وقد  التعليمية،  العملية  يف  ا�ستخدامها  رواج  على  �ساعد  احلديثة  والت�سال 



187

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )9( - نيسان 

اإىل التطوير بل التغيري  التطورات حتديًا للمناهج وطرق التدري�ص واأ�ساليب التعّلم، وحافزاً 
يف �سيا�سات التعليم يف معظم الدول، واأّن هذه التكنولوجيا اكت�سبت اأهميتها، ل من حيث 
In- تفاعلية و�سائط معرفية  لأّنها  بل  والنقل،  اإلكرتونية متطورة لالت�سال  و�سائط   وونها 

مع  وال�ستجابات  املثريات  تتبادل  واأ�سبحت  التعليم،  توغلت يف عمق عملية   teractivity
الو�سيط  من  كٍل  معرفة  يوفر  مبا  وال�ستجابة  املثري  ا�ست�سعار  اآليات  اإىل  اإ�سافًة  املتعلم 
على  املتعلم  لُتعّرف  الو�سائط  هذه  تتيحها  التي  الفر�سة  واأّن  ا�ستجابته،  بنتائج  واملتعلم 
اأنظمة  هي  الو�سائط  هذه  اأّن  كما  تعّلم،  عملية  ذاتها  بحد  هي  تعّلمه  اأو  ا�ستجابته  نتائج 
ناقلة حقيقة وكاملة يتفاعل معها املتعلم.اأّما اجلزار )2010( فقد و�سع منوذجًا يو�سح 
تكنولوجيا  م�سمى  عليها  مطلقًا  والت�سال،  املعلومات  لتكنوجليا  التوظيفية  العالقة  فيه 
اإلكرتونية  تعّلم  م�سادر  توفري  على  يعمل  التوظيف  هذا  باأّن  موؤكداً  التعليمية،  املعلومات 
التعليم لتحقيق وت�سهيل  ت�ستخدمها تكنولوجيا  وتطويرها، وم�ستحدثات جديدة ومتنوعة 
رقمي خطي  ب�سكٍل  وت�سجيله  التعليمي،  املحتوى  وت�سميم  فاعلية  اأكرث  تعّلم  اإىل  الو�سول 
اإنتاج  اإىل  اإ�سافًة  التعليمي،  الفاعلية بني املتعلم واملحتوى  اإىل مزيد من  ومت�سعب يوؤدي 
الإلكرتونية،  التعليمي كالكتب  التي حتفظ املحتوى  الإلكرتونية  والو�سائط  املواد  وتطوير 
البيئة  وتوفري  املعلومات،  و�سبكات  البيانات،  وقواعد  التفاعلية،  املدجمة  والأقرا�ص 
الو�سائط  اأخرى كمعامل احلا�سوب متعددة  التي يتم فيها تفاعل املتعلم مع م�سادر تعّلم 
ومعامل الواقع الفرتا�سي واملكتبات الإلكرتونية، اإ�سافًة اإىل تطوير اأ�ساليب وطرق حديثة 
العالقة  بالتو�سيح  املتعلم.وتناول  اإىل  التعليمي  املحتوى  تو�سيل  يف  ت�ستخدم  ومتعددة 
الوظيفية لتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف تكنولوجيا التعليم جم�سداً كليهما بدائرتني 
متقاطعتني ونتيجًة لتقاطعهما ينتج ثالث مناطق الأوىل جمال تكنولوجيا تعليم ل تعتمد 
على اأوعية وم�سادر تكنولوجيا معلوماتية، اأّما املنطقة الثانية فهي منطقة التقاطع وتثل 
التعليم  تكنولوجيا  يف  معلومات  وم�سادر  اأوعية  وت�سم  التعليمية  املعلومات  تكنولوجيا 
واملنطقة الأخرية، فتتج�سد يف تكنولوجيا معلومات واأوعية وم�سادر معلومات يف جمالت 
تطوير  عنا�رض  ت�سم  التعليمية  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  اإىل  كذلك  تعليمية.وتطرق  غري 
املحتوى الإلكرتوين التعليمي باأ�سكاله املختلفة مع تطوير اأوعية حفظه، �سناعة وتوظيف 
وتوظيف  و�سناعة  واأنواعها،  التعليمية  املعلومات  مع  للتفاعل  وتوظيفها  الربجميات 
احلا�سوبات متعددة الو�سائط مع توظيف القوى الب�رضية، وتطوير نظم الت�سالت وال�سبكات 
وبروتكولت ت�سغيلها، و�سناعة وتوظيف ال�رضائح الإلكرتونية والكروت الذكية.واأكد كذلك 
اأّن هذه العنا�رض هي عنا�رض منظومة تكنولوجيا املعلومات التعليمية )اجلزار، 2010: 12- 
20( .ويف هذا الإطار يرى كمتور )2006: 13( اأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال ترتبط 
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

اأ�سا�سًا بالجهزة الإلكرتونية واأجهزة الت�سال عن بعد، بينما ل ترتبط تكنولوجيا التعليم 
مبثل هذه الأجهزة.وتبعًا لذلك يرى الباحثان اأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال تكون يف 
اإطار تكنولوجيا التعليم عندما توظف يف العملية التعليمية لبلوغ اأهداف ترتبط بعمليتي 
التعليم والتعّلم وا�ستثمارها يف ت�سميم هذه العمليات وتطويرها وتقوميها.وقد نحا ال�سالح 
اأّن التغيري الذى حدث يف الرتبية جراء دخول  اإىل  اأ�سار  اآخر حيث  )2007: 1- 5( منحى 
تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم، ما هو اإل تغيري يف التكنولوجيا، وعلى ح�ساب 
املعلومات والت�سال  اإدخال تكنولوجيا  اأّن  على  الرتبوي، موؤكداً  للتغيري  ال�سامل  املنظور 
اإليها  النظر  التعليم كتكنولوجيا جديدة لي�ص خطاأ يف حد ذاته، واإمّنا يكمن اخلطاأ يف  يف 
التخطيط ال�سرتاتيجي املنطلق  التغيري املن�سود يف غياب  اإحداث  القدرة على  اأن لها  على 
من روؤية وا�سحة ملحفزات التحول يف النموذج الرتبوي واملبادئ امل�ستقة من النظريات 
يف  الرقمية  واملناهج  الإلكرتوين  التعليم  نظم  ت�سمم  اأن  ينبغي  التي  املعا�رضة  الرتبوية 
�سوئها، وتطرق كذلك اإىل اأّن التقدمي التقليدي ملادة التعّلم بو�ساطة التكنولوجيا احلديثة لن 
يختلف عن التدري�ص التقليدي احلي، و�ستبقى مع�سلة احلفظ والتلقني؛ لأّن املادة التي كان 
يقروؤها املتعلم من كتاب اأ�سبح يقروؤها الآن من �سا�سة احلا�سوب، واأكّد على اأّن التحول يف 
النموذج الرتبوي اإىل منوذج حتويلي يعتمد على دمج ثالثة عوامل رئي�سة تعمل على توجيه 
العوامل وتفاعلها حتى  اندماج هذه  تبعًا ملدى  النموذج وت�سكيله بدرجاٍت متفاوتة،  هذا 
تكون فاعلية وكفاءته النظام التعليمية عالية، وهذه العوامل تثلت يف ظهور افرتا�سات 
جديدة حول التعّلم، وظهور تقنيات، جديدة تختلف عّما �سبقها من تقنيات وظهور مهارات 

جديدة للعمل واحلياة يف ع�رض املعرفة.
تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتعلّم الذاتي: 

اإىل تقنيات عامة ت�ساعد يف حل  اأّن التقنيات تنق�سم  يرى حيدر )2001: 12- 13( 
عادًة  ا�ستخدامها  ويكون  والتدريب  التدري�ص  وت�ستخدم يف  والتعليمية  الرتبوية  امل�سكالت 
امل�سغر  كالتعليم  والتدريب  التدري�ص  يف  امل�ساندة  اخل�سائ�ص  على  وتعتمد  مق�سوداً 
والع�سف الدماغي، واملحاكاة، ومواد الربوتوكول، ولعب الدور، واللعبة، والور�ص التعليمية 
والعرو�ص العملية وامل�ساهدة الطبيعية والتمثيليات وم�رضح الدمى، اأّما التقنيات الأخرى 
التعّلم  اأ�س�ص ومبادئ  ت�ستند يف فعالياتها على  التي  الذاتي  التعّلمي  التعليم  تقنيات  فهي 
الذاتي من حيث الت�سميم وخ�سائ�ص الفئة امل�ستهدفة، ومن حيث املحتوى، والأداء و�سبل 
والإتقان،  وال�سرتاتيجيات،  التعّلمية،  التعليمية  واملواد  والو�سائل،  والت�سال،  التقومي، 
والبدائل، واخلربات والأنظمة الناقلة، وت�سمم عادًة باأ�سلوب النظم التعليمية على امل�ستوى 
اأجل  التقنيات من  الأ�سغر، وتتميز بق�سدية وحمدودية يف ال�ستخدام، وعادًة ت�سمم هذه 
فئة معينة، وتثلت هذه التقنيات يف التعليم التعّلمي املربمج، والربجمة ال�سلوكية، والفيديو 
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احلا�سب  وبرامج  التعّلمية،  التعليمية  واحلقائب  املفردة،  النمطية  والوحدات  املتفاعل، 
التعليم تدخل  اأّن تكنولوجيا  الباحثان  الإلكرتوين، والكتب املفردة واخلطط املفردة.ويرى 
يف النظام كعملية بنائية، وحتاول اإدامة هذا النظام، وجتنب اأية حالة من حالت احليود، 
خارجية  كعملية  التعليمي  النظام  يف  تدخال  والت�سال  املعلومات  وتكنولوجيا  اأّنها  كما 
نوع  وحتديد  للمدخالت  الت�سميم  خالل  من  والتنظيمية  املادية  اجلوانب  على  لل�سيطرة 
املدخل والعمليات التي يتعر�ص لها يف �سوء املخرجات املطلوبة، بحيث ل يرتك للنظام 

جماًل لالختيار الع�سوائي للمدخالت، وقد �سعى الباحثان لتج�سيد ذلك يف ال�سكل )1( : 
الشكل (1) يوضح تكنولوجيا التعليم والمعلومات كعملية خارجية

يرى الباحثان اأي�سًا اأّن دور تكنولوجيا املعلومات والت�سال مل يتوقف عند التقنيات 
واملعلم واملتعلم، بل امتد تاأثريها لي�سمل املناهج وطرق التدري�ص واأ�ساليبها وا�ستخداماتها، 
وظهرت نتيجًة لذلك نظريات ومناذج تقوم على اأ�سا�ص بناء املعرفة لدى املتعلمني.وتدعم 
ترى  اإذ   )23  -21  :2003 اآ�سيا  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  )اللجنة  الجتاه  هذا 
والذي  البنائي  املنهج  منوذج  منهما  الأول  منوذجني:  بني  تنح�رض  الدرا�سية  املناهج  اأّن 
يفرت�ص اأّن املتعلمني قادرون على بناء معرفتهم وم�ستقلون ذاتيًا يف تعّلمهم، وح�سولهم 
على املعرفة، وهذا يفر�ص على املعلم اإعداد بيئة تعّلم على اأكرب قدر من الغنى والرحابة، 
وهذا ما تتيحه بيئة الأو�ساط التفاعلية املتعددة، واأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال هي 
الأداة الوحيدة التي تتيح حتقيق البيئة التي ت�ساعد على التعّلم عن طريق الكت�ساف املوجه، 
واأّن الدرا�سة اجلامعية ي�سلح ملعظمها هذا النموذج بخالف منوذج املنهج املو�سوعي الذي 

ي�سلح ملراحل التعليم العام اأو املزج بني النموذجني.

تكنولوجيا املعلومات 
ITC والت�سال

ت�سميم
 Design 

الأق�سوية
Optimization

مدخالت
 Input

عمليات
 Proces 

خمرجات
 Output 

نظام الت�سال
Communication Systems 

كيف نطور
 How to develop 

انرتوبى
 Entropy 



190

د. مهدى سعيد محمود حسنني
د. عصام ادريس كمتور احلسن

الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

ومن جممل ما �سبق يخل�ص الباحثان اإىل اأّن اأعظم ما يحدث يف عملية التعّلم الذاتي 
الو�سيط  هما:  ناقلني  نظامني  حتاور  هو  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  لدخول  نتيجًة 
الإلكرتوين واملتعلم، ومن ثّم تكافوؤ الناقل الإن�ساين مع النظام الناقل املادي يف املثريات 
املعلومة  وت�سبح  العملية،  م�ستوى  على  وتكاملهما  الت�سميم  م�ستوى  على  وال�ستجابات 
الإلكرتونية، توّلد �سلوكًا وال�سلوك يوّلد املعلومة الإلكرتونية وبذلك يتحول الو�سيط الإلكرتوين 
اإىل عن�رض تكويني يف العملية التعليمية، وكال النظامني الناقلني الإن�ساين الذاتي واملادي 

املعلوماتي، يقومان بوظائف تبادلية تعليمية يف �سياق التعّلم الذاتي.

الدراسات السابقة: 

درا�سة هيل (Hill , 2000) : هدفت اإىل معرفة اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
اأو  الإن�سـان يجتمع مع زميـله  التي جعـلت  الفيديو  والإنرتنت وموؤترات  ومنها احلا�سوب 
جمموعة من الزمالء عرب ال�سيكات التي جتعلك )ت�ساهد وت�سمع( احلدث واللقاء يف اآن واحد، 
وقد عملت الباحثة على التحقق من هذا خالل تواجدها وم�ساركتها لأكرث من لقاء يت�سمن 
التدريب، حيث اأخذت اأراء )214( من املعلمني املدربني و )180( معلمًا من املراحل الثانوية 
يف كل من مدينتي البكركي وا�سربنق فيل يف ولية نيومك�سيكو وبورتالند و�سياتل من ولية 
واملعلمني  املدربني  املعلمني  من  كل  من  بالغ  اهتمام  عن  النتائج  اأ�سفرت  وقد  وا�سنطن، 
بنحٍو متقارب حول �رضورة الإفادة من التعليم عن ُبعد، كما اأن املعلمني املدربني قد اأو�سوا 
بالتدريب عن ُبعد لتذليل ال�سعوبات اإل اأنهم اأ�ساروا اإىل الإفادة من موؤترات الفيديو لكونها 

جتمع بني ال�سورة وال�سوت واحلركة.
درا�سة �سكاردمليا وبرييرت  Scardamalia and Bereiter (2000): هدفت اإىل حتديد 
التجريبي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم  للمعرفة.وقد  مدعمة  كمادة  احلا�سوب  ا�ستعمال  مدى 
معتمدين على عينة قوامها )1110( من طلبة املدار�ص الأ�سا�سية والثانوية مبدينة �سيول 
ثالث  التجربة  وا�ستغرقت  بالت�ساوي،  جمموعتني  اإىل  العينة  وق�سمت  اجلنوبية،  بكوريا 
�سنوات، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن )76%( من الطلبة زاد اهتمامهم باحل�سول على املعرفه 
من خالل احلا�سوب، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن طالب املرحلة الأ�سا�سية اأكرث تفوقًا من 
املرحلة  اأقرانهم يف  للحا�سوب من  ا�ستخدامًا  واأكرث  للمعلومات،  حيث احلفظ وال�سرتجاع 

الثانوية.
حتليل  اإىل  هدفت   :  (Frank & Humpherys  2003) وهمفري�س  فرانك  درا�سة 
العمليات التي مير بها الطالب يف اأثناء تلقيهم للتعليم عن ُبعد با�ستخدام الربيد الإلكرتوين، 
ومعرفة مدى اأثره على عملية التعّلم.ا�ستخدم الباحث املدخل البنائي للتدري�ص الذى يتبنى 
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لربامج  الطالب  ا�ستخدام  اأثناء  يف  واخلطاأ  املحاولة  طريق  عن  الذاتي  التعّلم  ا�سرتاتيجية 
ترتاوح  والذين  املتو�سطة  املرحلة  طالب  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  املحددة،  احلا�سوب 
اأثناء  يف  للمعلمني  وا�سحة  تعليمات  تقدمي  مع  عامًا،   )12  -11( من  الزمنية  اأعمارهم 
التالميذ  اإدارة  يف  املعلم  دور  وانح�رض  الإلكرتوين  الربيد  عرب  لهم  واإر�سالها  الربنامج 
ومراقبتهم والرد على اأ�سئلتهم عن اأى غمو�ص يواجهونه يف فهم املادة من خالل الإنرتنت.

�سعوبة  يجدون  عامًا   )12  -11( من  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  التالميذ  اأّن  الدرا�سة  بّينت 
كبرية يف التعليم عن ُبعد با�ستخدام احلا�سوب، واأكدت يف الوقت ذاته على اأهمية الت�سال 

املبا�رض بني املعلم والتالميذ يف هذه املرحلة )حممود، 2008، �ص 60( .
درا�سة ال�سعادات )2003( : هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات عينة من طالبات جامعة 
ُطبقت  با�ستبانة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم  الذاتي.وقد  التعلم  نحو  �سعود  امللك 
على عدد )144( طالبة من كليتي الرتبية وعلوم احلا�سب.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن التعلم 
الذاتي يجعل الطالبات يعتمدن على اأنف�سهن اأكرب من العتماد على الأ�ستاذ، وميكنهّن من 
تعّلم املعلومات ح�سب رغبتهّن وحاجتهّن اإ�سافًة اإىل ح�سولهّن على املعلومات بنف�سهّن، 
مما يحقق لهّن منواّ يف ال�سخ�سية وال�سعور باحلرية وامل�ساعدة على البداع والبتكار.وقد 
اأو�ست الدرا�سة با�ستخدام التعلم الذاتي ب�سكل دائم يف املرحلة اجلامعية واإن�ساء مركز يف 

اجلامعة يعنى مب�سادر واأ�ساليب التعلم الذاتي.
التعليم  تكنولوجيا  ا�ستخدام  واقع  الك�سف عن  اإىل  : هدفت   )2004( اجلمالن  درا�سة 
واملعلومات يف مراكز م�سادر التعّلم يف مدار�ص مملكة البحرين من وجهة نظر اخت�سا�سيي 
مراكز م�سادر التعّلم.وقد ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة ُطبقت على )%36.9( 
العينة  هذه  وتتاألف   )2000 العام  يف   168( عددهم  البالغ  الدرا�سة  جمتمع  جمموع  من 
من )49( من الإناث و )13( من الذكور من الخت�سا�سيني يف مراكز التعّلم واملعلومات، 
اأو�سحت هذه الدرا�سة اأّن اآراء اخت�سا�سيي مراكز م�سادر التعّلم كانت اإيجابية نحو واقع 
اأثر  اأكدت الدرا�سة على عدم وجود  ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات باملراكز، وقد 

ملتغرياملرحلة التعليمية يف اآراء الخت�سا�سيني.
تنمية  يف  الن�سقية  الوحدات  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت   :  )2005( اجلندي  درا�سة 
باململكة  الثانوية  املرحلة  ومعلمات  معلمي  لدى  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  كفايات 
العربية ال�سعودية، مع درا�سة واقع تكنولوجيا املعلومات يف املدار�ص الثانوية باململكة، 
املرحلة  هذه  ملعلمي  الالزمة  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  كفايات  حتديد  اإىل  اإ�سافًة 
على  معتمدة  والتجريبي  التحليلي  الو�سفي  املنهجني  الباحثة  ا�ستخدمت  ومعلماتها.وقد 



192

د. مهدى سعيد محمود حسنني
د. عصام ادريس كمتور احلسن

الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

نتائج هذه  التجريبية.ك�سفت  للدرا�سة  و )120(  ُطبقت على )240( معلم ومعلمة  ا�ستبانة 
الدرا�سة من وجود اأثر دال اإح�سائيًا ملتغري اجلن�ص واملوؤهل العلمى واخلربة والتفاعل بينهم 
يف اجتاهات املفحو�سني نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة 
ا�ستق�ساء فاعلية اأحد اأ�ساليب التعّلم الذاتي الأخرى )حقائب تعليمية، تعليم م�سغر...( لتنمية 

كفايات توظيف تكنولوجيا املعلومات لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية.
: هدفت اإىل حتديد مدى امتالك معلمي  جوارنة والهر�س وخزاعلة )2007(  درا�سة 
يف  لها  ا�ستخدامهم  ودرجة  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ملهارات  املهني  التعليم 
التدري�ص يف املدار�ص املهنية الأردنية.وقد ا�ستخدم املنهج الو�سفي با�ستبانة ُطبقت على 
)301( من جمموع جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم )1601( من معلمي التعليم املهني يف 
معلمي  اأّن  الدرا�سة  نتائج  الأردن.اأظهرت  يف  ال�سمال  اإقليم  يف  مهنية  تخ�س�سات  خم�سة 
التعليم املهني ميتلكون وي�ستخدمون مهارات تكنلوجيا املعلومات والت�سال مب�ستويات 
تراوحت بني ال�سعيف واملتو�سط، وك�سفت الدرا�سة اأي�سًا عن العديد من املعوقات التي حتول 
دون ا�ستخدام التعليم املهني ملهارات تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التدري�ص، وقد 
اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة اإزالة كل املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�سال يف املدار�ص املهنية يف الأردن.
كليات  اإحدى  الطالب يف  اإدراكات  عن  الك�سف  اإىل  : هدفت   (Ho,  2007) هو  درا�سة 
للتحديات  وا�ستجاباتهم  الإلكرتوين  والتعليم  املعلومات  تكنولوجيا  ل�ستخدام  املو�سيقى 
املرتتبة على ا�ستخدام هذه التكنولوجيا كو�سيلة م�ساعدة يف التعليم والتدري�ص.وقد ا�ستخدم 
املنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة تدور حول التعليم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات 
اأّن  لعينة بلغ قوامها )16( طالبًا اإىل جانب اإجراء املقابالت معهم.اأظهرت نتائج الدرا�سة 
باأّن  يوؤمنون  ل  لكّنهم  املعلومات،  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  قدرتهم  من  واثقون  الطالب 
تعليمهم،  جودة  م�ستوى  يح�سن  �سوف  الدرا�سي  املنهج  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اإدخال 
كما اأكدت على اأّن اإدماج تكنولوجيا املعلومات تكون مرتبطة دائمًا بحاجات الأفراد.وقد 
اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة يف م�ساعدة اجلامعات لال�ستجابة 

للتغريات التي حتدثها تكنولوجيا املعلومات والتعليم الإلكرتوين.
التي يجب  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل حتديد مهارات  : هدفت   )2007( عمار  درا�سة 
هذه  يف  مقرتح  برنامج  �سورة  تقدمي  مع  الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب  لدى  تنميتها 
املنهج  الباحث  ا�ستخدم  املقرتح.وقد  الربنامج  هذا  فاعلية  درا�سة  اإىل  اإ�سافًة  املهارات، 
التجريبي واملنهج الو�سفي التحليلي معتمداً على ت�سميم برنامج يف مهارات تكنولوجيا 
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لتقومي  لتقومي اجلانب املعريف وبطاقة مالحظة  اختبار حت�سيلي  اإىل  اإ�سافًة  املعلومات، 
الرتبية  بكلية  الثانية  بالفرقة  املعلمني  الطالب  من  لعينة  املهارات  لهذه  الأدائي  اجلانب 
بجامعة املنوفية، وقد بلغ عددهم )35( طالب معلم.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا 
ذات دللة اإح�سائية )0.01( بني متو�سطي درجات الطالب املعلمني للمجموعة التجريبية 
ظهور  وكذلك  البعدي  التطبيق  ل�سالح  التح�سيلي  لالختبار  والبعدي  القبلي  التطبيق  يف 
القبلي  التطبيق  التجريبية يف  للمجموعة  املعلمني  الطالب  درجات  متو�سطي  الفروق بني 
مدى  حول  الدرا�سات  من  مزيد  باإجراء  الدرا�سة  اأو�ست  املالحظة.وقد  لبطاقة  والبعدي، 
التعليم  يف  الدرا�سية  املواد  تدري�ص  يف  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  ا�ستخدام  فعالية 

الثانوي العام.
ومديرات  مديري  ا�ستخدام  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2009( عا�سور  درا�سة 
املدار�ص الثانوية يف حمافظة اإربد لتكنولوجيا املعلومات والت�سال، اإ�سافًة اإىل التعرف 
اإىل  تعزى  واملديرات  للمديرين  ال�ستخدام  درجة  يف  الإح�سائية  الدللة  ذات  الفروق  اإىل 
متغريات اجلن�ص واملوؤهل الأكادميي و�سنوات خربتهم بهذا ال�ستخدام.وقد ا�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي التحليلي، معتمداً على ا�ستبانة ُطبقت على )180( من املديرين واملديرات 
 )197( عددهم  البالغ  الدرا�سة  جمتمع  جمموع  من  اإربد  مبحافظة  الثانوية  باملدار�ص 
على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأّن  الدرا�سة  نتائج  .اأظهرت   )%91.4( بلغت  بن�سبة 
متغري �سنوات اخلربة ل�سالح املديرين ذوي اخلربات املتو�سطة.وقد اأو�ست الدرا�سة بزيادة 
تاأهيل مديري املدار�ص الثانوية احلكومية من حملة البكالريو�ص ليتمكنوا من التعامل مع 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والإفادة من ا�ستخدامها يف مدار�سهم، اإ�سافًة اإىل اإجراء 
مزيد من الدرا�سات ذات العالقة بهذا ال�ستخدام يف املدار�ص الثانوية احلكومية يف الأردن.

توؤديه  الذي  الدور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2009( واحلمران  العجلوين  درا�سة 
املدرا�ص  طلبة  عند  البداعي  التفكري  تنمية  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
توران�ص  اختبار  وعلى  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم  الأردن.وقد  يف  ال�ستك�سافية 
للتفكري الإبداعي �سورة الألفاظ )اأ( واملعدل للبيئة الأردنية بدرا�سة ال�سنطى )1983( ُطبق 
على عدد )100( طالبة و )60( طالبًا من جمتمع الدرا�سة املتمثل يف املدار�ص ال�ستك�سافية 
وغري ال�ستك�سافية البالغ قدرها )105( مدر�سة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا ذات 
دللة اإح�سائية بني املجموعتني التي تتعلم با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
التي تتعّلم بالطرق العادية على الدرجة الكلية لختبار توران�ص للتفكري الإبداعي ول�سالح 
املجموعة التي تتعّلم من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، مما يّدل على م�ساهمة 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف تنمية التفكري البداعي عند طلبة.
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لتطبيقات  الفعلي  ال�ستخدام  مدى  حتديد  اإىل  هدفت   :  )2010( اجلودي  درا�سة 
مدى  وحتديد  الطائف،  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بني  املعلومات  تكنولوجيا 
احتياجهم للتدرب على ا�ستخدامها من وجهة نظرهم ال�سخ�سية ب�سكل مو�سوعي ومدرو�ص.
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي معتمداً على ا�ستبانة ُطبقت على جمتمع البحث البالغ 
عددهم )631( ع�سو هيئة تدري�ص من حملة �سهادة الدكتوراه فاأعلى.اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأظهرت  التدري�ص لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات �سعيف، كما  اأع�ساء هيئة  ا�ستخدام  اأّن 
نتائج الدرا�سة اأّن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية على متغري التخ�س�ص ل�سالح الأق�سام 
العلمية حيث اأظهرت م�ستوى ا�ستخدام اأعلى لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات من الأق�سام 
الأدبية.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة توفري برامج تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف جمال 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  تاأثري  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   :  )2010( الطبيب  تكنولوجيا.درا�سة 
املعلومات يف العملية التعليمية وعلى اأهم املعايري اخلا�سة بها لالإفادة منها يف العملية 
التعرف  ا�ستبانة مفتوحة بغر�ص  على  الو�سفي معتمداً  الباحث املنهج  التعليمية.ا�ستخدم 
اإىل انعكا�سات تقنية املعلومات على العملية التعليمية وُطبقت على عينة مكونة من )60( 
ع�سو هيئة تدري�ص بجامعة املرقب بكلية الداب والعلوم برتهونة.اأكدت نتائج الدرا�سة على 
الدرا�سة  اأو�ست  املعلومات.وقد  تقنية  ا�ستثمار  مقومات  كاأهم  التنظيمية  اجلوانب  اأهمية 
ب�رضورة اإعادة النظر يف اأ�ساليب التدري�ص احلالية مبا يتما�سى مع تكنولوجيا املعلومات 

والت�سال.
درا�سة الزيودي )2012( : هدفت اإىل قيا�ص دور تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
مل�رضوع تطوير التعليم نحو القت�ساد املعريف يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدار�ص 
ا�ستبانة  على  معتمداً  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الأردنية.وقد  احلكومية 
املعلومات  تكنولوجيا  دور  اأّن  الدرا�سة  نتائج  وطالبة.بينت  طالبًا   )1019( على  ُطبقت 
القت�ساد املعريف يف تنمية املهارات احلياتية  التعليم نحو  والت�سالت مل�رضوع تطوير 
لطلبة املدار�ص احلكومية الأردنية كان بدرجة عالية، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة توعية 
وتدريب معلمي ومعلمات مدار�ص الذكور على اإك�ساب الطلبة املهارات احلياتية املت�سمنة 
قبل  من  املدرا�ص  امكانات  تعزيز  مع  املعريف،  القت�ساد  نحو  التعليم  تطوير  م�رضوع  يف 
وزارة الرتبية والتعليم، ول �سيما البنية التحتية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سال.
درا�سة �ستات واآخرون )2012( : هدفت اإىل معرفة مدى جاهزية وا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت يف جميع مدار�ص اململكة الأردنية الها�سمية.وقد ا�ستخدم الباحثون 
ا�ستبانة طورت جلمع البيانات الكمية، وُطبقت على )135( م�ساركًا وم�ساركة من املدار�ص 
احلكومية ومعلموها وطلبتها واأولياء اأمور تلك املدار�ص با�ستثناء مدار�ص ريا�ص الأطفال 
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من العام )2011( .وللح�سول على البيانات النوعية فقد طورت ثالثة مناذج من الأ�سئلة 
اأّن  الدرا�سة  نتائج  النوعي.اأظهرت  التحليلي  املنهج  ذلك  يف  متبعني  امل�ستهدفة  للفئات 
الغالبية العظمى من املدار�ص امل�ستطلعة يتوافر بها خط هاتف وجهاز حا�سوب �سواًء ثابت 
اأو حممول ي�ستخدم يف الأغرا�ص التدري�سية اأو الإدارية مع وجود خمترب حا�سوب واحد على 
الأقل بكل مدر�سة، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك ا�ستخدامًا لربجميات تعليمية غري 
املتوافرة على منظومة التعّلم اللكرتوين �سواء جاهزة ُت�سرتى من ال�سوق اأو ُتنتج من قبل 
املعلمني اأو الطلبة، كما بينت الدرا�سة اأّن �سبكة النرتنت تنت�رض يف هذه املدار�ص على الرغم 
من امل�سكالت الفنية وبطء ال�سبكة.وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رضورة تفعبل دور منظومة التعّلم 
ب�رضورة  اأو�ست  كما  �سيانتها  دميومة  على  واحلر�ص  التعليمية  العملية  يف  الإلكرتوين 

تفعبل دور املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم.
درا�سة العي�ساوي وبيت املال )2012( : هدفت اإىل معرفة تاأثري تقنيات املعلومات 
ا�ستخدم  منها.وقد  العربي  العامل  واقع  اإىل  والتعرف  التعليم  يف  ومميزاتها  ومتطلباتها 
على  منهما  الأوىل  ُطبقت  ا�ستبانتني  على  معتمدين  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان 
توظيف  اأّن  الدرا�سة  نتائج  باجلامعة.اأظهرت  للطالب  والأخرى  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء 
لدى  املعرفة  واإنتاج  والبتكار  البداع  زيادة  على  يعمل  والت�سال  املعلومات  تقنيات 
املتعلمني، واأكدت الدرا�سة على اأّن تقنيات املعلومات والت�سال تعمل على حت�سني كفاءة 

اأداء املنظومة التعليمية وخمرجاتها.
يف  املعلومات  تكنولوجيا  حتديات  معرفة  اإىل  هدفت   :  )2013( الهزاين  درا�سة 
امللك  جامعة  يف  والأكادميية  الإدارية  القيادات  نظر  وجهة  من  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
�سعود.وقد اُ�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي با�ستبانة ُطبقت على )51( قيادي وقيادية.
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا حول حتديات تكنولوجيا املعلومات 
ترجع اإىل �سنوات اخلربة ووجود فروق دالة اإح�سائيًا ترجع اإىل متغري املوؤهل العلمي ل�سالح 
حملة �سهادة املاج�ستري، واأكدت الدرا�سة على اأّن اأهم حتديات تكنولوجيا املعلومات تكمن 

يف تدريب الكادر الب�رضي لأنظمة تكنولوجيا املعلومات.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

ميكن  نتائج  من  عنه  اأ�سفرت  وما  ال�سابقة،  الدرا�سات  تناولته  ما  �سوء  على 
للباحثان اإجمال املالحظات االآتية: 

املنهج . 1 ا�ستخدامها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  غريها  مع  احلالية  الدرا�سة  تتفق 
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 )2009 )عا�سور،  ودرا�سة   )2010 )اجلودي،  من  كٍل  درا�سة  ومنها  التحليلي،  الو�سفي 
ودرا�سة )العجلوين واحلمران، 2009( ودرا�سة )عمار، 2007( ودرا�سة )جوارنة واآخرون، 
 )2005 )اجلندي،  ودرا�سة   )2003 )ال�سعادات،  ودرا�سة   )2007 )هو،  ودرا�سة   )2007

ودرا�سة )اجلمالن 2004( .
تتفق الدرا�سة احلالية مع غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها عينة من اأع�ساء . 2

)ال�سعادات،  ودرا�سة   )2010 )اجلودي،  من  كٍل  درا�سة  ومنها  باجلامعات،  التدري�ص  هيئة 
. )2003

ال�سابقة يف تناولها عملية توظيف . 3 الدرا�سات  الدرا�سة احلالية مع كثري من  تتفق 
تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف النظام التعليمي ومنها درا�سة كٍل من )�ستات واآخرون، 
2012( ودرا�سة )اجلودي، 2010( ودرا�سة )عا�سور، 2009( ودرا�سة )العجلوين واحلمران، 
واآخرون، 2007( ودرا�سة )اجلندي، 2005( ودرا�سة )اجلمالن،  2009( ودرا�سة )جوارنة 

. )2004
منها . 4 الذاتي  التعّلم  لعملية  تناولها  يف  الدرا�سات  بع�ص  مع  الدرا�سة  هذه  تتفق 

درا�سات )ال�سعادات، 2003( ودرا�سة )فرانك وهمفري�ص، 2003( .
الب�رضي . 5 الكادر  تدريب  على  تاأكيدها  الدرا�سات يف  بع�ص  مع  الدرا�سة  هذه  تتفق 

لأنظمة تكنولوجيا املعلومات والت�سال منها درا�سة )الهزاين، 2013( ودرا�سة )الزيودي، 
2012( ودرا�سة )اجلودي، 2010( .

تنفرد الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف تو�سيحها للعالقة بني . 6
تكنولوجيا املعلومات والت�سال، توظيفها وتكنولوجيا التعليم باعتبارهما الأ�سا�ص ل�سيغ 

التعّلم الذاتي.
اأّن هناك غزارة يف الدرا�سات التي بحثت يف ا�ستخدام  يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة 
وتوظيف تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها والت�سال يف العملية التعليمية مقابل ندرة يف 
الدرا�سات التي �سعت للربط بني برامج التعّلم الذاتي وتكنولوجيا املعلومات والت�سال، ومما 
ل �سك فيه اأّن الدرا�سة احلالية قد اأفادت من هذه الدرا�سات ال�سابقة لي�ص من حيث مراجعها، 
بل من حيث املحاور التي ركزت عليها والإجراءات التي اتبعتها والأدوات التي ا�ستخدمتها 
النظري كانت  اإثرائها للجانب  اإذ بجانب  الدرا�سة  انطلقت منها هذه  وكانت مبثابة قاعدة 
دلياًل هاديًا ا�سرت�سد به الباحثان واأعانتهما على تناول اأهم املتغريات املوؤثرة يف انت�سار 

�سيغ التعّلم الذاتي من خالل هذا التوظيف.
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إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

اعتمد الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي باعتباره الأكرث توافقًا مع 
اأهداف واإجراءات الدرا�سة.

جمتمع الدراسة: 

الرتبية  كليات  بع�ص  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
ال�سودانية.

أداة الدراسة: 

ممت  لتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعّد الباحثان ا�ستبانة مغلقة مكونة من )34( عبارة، �سُ
وُبنيت وُطورت بالرجوع اإىل اأدبيات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا املعلومات والت�سال 
البحث، وخا�سًة درا�سة كٍل من  ال�سلة مبو�سوع  ال�سابقة وذات  الذاتي والدرا�سات  والتعّلم 
)عا�سور، 2009( و )جوارنة والهر�ص وخزاعلة، 2007( ودرا�سة )ال�سعادات، 2006( ودرا�سة 

)اجلندي، 2005( و درا�سة )فرانك، ريت�ص وهمفري�ص، 2003( .

التقدير الكمي لتقدير استجابات عينة الدراسة: 

ا�ستخدم مقيا�ص )ليكرت اخلما�سي( لقيا�ص ا�ستجابات املفحو�سني لعبارات ال�ستبانة 
ح�سب �سلم التقدير )التقدير الكمي( الآتي: 

الجدول (1) 
التقدير الكمي

غري مقبولة مطلقاً مقبولة بن�سبة ب�سيطة غري متاأكد مقبولة بن�سبة كبرية مقبولة متاماً اال�ستجابة

0 1 2 3 4 الدرجة

من اجلدول اأعاله يت�سح اأّن الدرجة )0( ُحّددت لال�ستجابة غري مقبولة مطلقًا، وبذلك 
يكون الوزن الن�سبي يف هذه احلالة هو �سفر% وهو يتنا�سب مع هذه ال�ستجابة، وهي اأف�سل 
وتعطي نتائج اأدق من اإعطاء الدرجة )1( لهذه ال�ستجابة؛ لّن الوزن الن�سبي يف هذه احلالة 
ي�ساوي 20%، وهو يتنا�سب مع هذه ال�ستجابة، وذلك يف حالة العبارات املوجبة، وتعك�ص 
الدرجات للخيارات نف�سها يف حالة العبارات ال�سالبة، ومن ثّم ي�سري املتو�سط احل�سابي الذي 
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
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ينح�رض بني )3.2– اأقّل من 4( اإىل خيار مقبولة تامًا، )2.4- اأقّل من 3.2( اإىل مقبولة 
اإىل  التاأكد )احلياد( و )1.6– اأقّل من 0.8(  اإىل عدم  بدرجة كبرية، )1.6– اأقّل من 2.4( 
مقبولة بن�سبة ب�سيطة، بينما ي�سري املتو�سط احل�سابي الذي ينح�رض بني )0 – 0.8( اإىل عدم 

القبول مطلقًا.
أداة الدراسة: 

�سبعة  على  لال�ستبانة  املبدئية  ال�سورة  الباحثان  عر�ص  الأداة  �سدق  من  للتحقق 
اأ�ساتذة اجلامعات احلا�سلني على درجة دكتوراه يف جمال الرتبية  حمكمني جميعهم من 
وحتديد  ال�ستبانة،  هذه  عنا�رض  ومراجعة  فح�ص  بهدف  واملناهج،  التعليم  وتكنولوجيا 
�سالمة ال�سياغة اللغوية، وو�سوح العبارات من حيث املعنى امُل�سّمن يف كل عبارة، واحلكم 
على مدى مالءمة العبارات للدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات يف انت�سار �سيغ التعّلم 
الذاتي، اتفق املحكمون على اأّن عبارات ال�ستبانة مالئمة، وكانت حم�سلة التحكيم عبارة 

عن تعديل �سياغة لثالث عبارات وعدلت �سياغتهم 
الدراسة االستطالعية لالستبانة: 

لإجراء الدرا�سة ال�ستطالعية للدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات يف انت�سار �سيغ 
بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً  وع�رضين  خم�سة  الباحثان  اختار  الذاتي  التعّلم 
الرتبية يف جامعة اخلرطوم، الأزهري، ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، ك�سال وكردفان.بعد 
ذلك روجعت اإجابات اأفراد هذه العينة ال�ستطالعية، واأدخت يف جهاز احلا�سوب بغر�س 
حتليلها ومعاجلتها اإح�سائياً با�ستخدام برنامج SPSS من اأجل ا�ستخراج ما ياأتي: 

الداخلى لالأداة ح�سب أ.  ال�سدق  للتاأكد من  الكلية:  الدرجة  مع  الداخلي  االت�ساق 
الباحثان معامالت ارتباط )بري�سون( بني درجات كل عبارة من عبارات ال�ستبانة والدرجة 
اأّن هناك بع�ص العبارات لها ارتباطات �سفرية ولبع�سها  الكلية، وات�سح من هذا الإجراء 

ارتباطات �سالبة اإل اأّن ملعظمها ارتباطات موجبة واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول (2) 

معامات ارتباط (بيرسون) بين درجات كل عبارة مع الدرجة الكلية

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

/10.007-/100.029-/190.519/280.517
/20.597/110.180/200.486/290.025-
/30.395/120.390/210.388/300.241
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رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

/40.310/130.226/220.305/310.130-
/50.257/140.427/230.508/320.607
/60.402/150.469/240.319/330.219
/70.254/160.231/250.238/340.360
/80.067/170.346/260.517
/90.234/180.340/270.238

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن العبارات رقم )1( و )10( و )29( و )31( لهم ارتباطات 
تكون  وبالتايل  العبارات،  هذه  حذف  الباحثان  قرر  لذلك  ونتيجًة  الكلية،  بالدرجة  �سالبة 

ال�سورة النهائية لال�ستبانة مكونة من )30( عبارة )اأنظر امللحق( .
النهائية ب.  لل�سورة  كرونباخ  الفا  بطريقة  الثبات  معامل  ُح�سب  الثبات:  معامل 

لال�ستبانة واملكونة من )30( عبارة، واجلدول يو�سح ذلك: 
الجدول (3) 

 معامل الثبات للصورة النهائية لاستبانة

معامل الثبات )الفاكرنباخ(حجم العينة اال�ستطالعيةاملجموعة

250.812اأع�ساء هيئة التدري�ص

ال�سدق الذاتي: عند تطبيق ح�ساب معامل ال�سدق الذاتي من خالل معامل الثبات ت. 
الذي ح�سل عليه الباحثان بلغ معامل ال�سدق الذاتي لال�ستبانة )0.90( ، وهي قيمة عالية 

تدل بو�سوح على تتع ال�ستبانة بدرجٍة عالية من ال�سدق الذاتي.

عينة الدراسة امليدانية: 

بجامعة  الرتبية  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  امليدانية  الدرا�سة  عينة  اختريت 
يعرف  ما  طريق  عن  وك�سال  كردفان  والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�سودان  الأزهري،  اخلرطوم، 
توزيع  التدري�ص عند  اأع�ساء هيئة  املختارة من  العينة  بلغ حجم  املق�سودة، وقد  بالعينة 
ال�ستبانة )150( واكتفى الباحثان بعدد )143( ن�سبة لعدم ا�ستالم عدد )7( ا�ستبانات من 

امل�ستطلعني، وو�سح حجم العينة وُو�سفت وفقًا للجدول الآتي: 
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الجدول (4) 
حجم توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة

كلية الرتبية الرقم
املوؤهل العدد�سنوات اخلربةبجامعة

التخ�س�س العددالعلمي
املوؤهل العددالعلمي

العدداالأكادميي

اخلرطوم1

9اأقل من 5 �سنة
22تربوي17ان�سانيات10دكتوراة

512-10 �سنة
8اأكرث من 10 �سنة

علوم 19ماج�ستري
غري 12اأ�سا�سية

7تربوي
29املجموع

الأزهري2

5اأقل من 5 �سنة
20تربوي13ان�سانيات13دكتوراة

511-10 �سنة
9اأكرث من 10 �سنة

علوم 12ماج�ستري
غري 12اأ�سا�سية

5تربوي
25املجموع

ال�سودان للعلوم 3
والتكنولوجيا

11اأقل من 5 �سنة
22تربوي19ان�سانيات13دكتوراة

513-10 �سنة
8اأكرث من 10 �سنة

علوم 19ماج�ستري
غري 13اأ�سا�سية

10تربوي
32املجموع

كردفان4

3اأقل من 5 �سنة
19تربوي20ان�سانيات11دكتوراة

520-10 �سنة
7اأكرث من 10 �سنة

علوم 19ماج�ستري
غري 10اأ�سا�سية

11تربوي
30املجموع

ك�سال5

5اأقل من 5 �سنة
15تربوي16ان�سانيات9دكتوراة

510-10 �سنة
12اأكرث من 10 �سنة

علوم 18ماج�ستري
غري 11اأ�سا�سية

12تربوي
27املجموع

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

دورتكنولوجيا  ◄ )ما  الذى ين�ص على:  الرئي�ص  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل- 
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املعلومات واالت�سال يف انت�سار �سيغ التعلرّم الذاتي من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س يف بع�س كليات الرتبية ال�سودانية؟( لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لتقديرات  والرتب  والن�سبية  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  فقد 
العبارات  ُرتبت  الذاتي، وقد  التعّلم  انت�سار �سيغ  لدورتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف 

ح�سب املتو�سطات احل�سابية ترتيبًا تنازليًا وكانت كالآتي: 
الجدول (5) 

المتوسط الحسابي والنسبي الستجابات المفحوصين وترتيبها تنازليًا

الرقم 
املتو�سط العباراتيف االأداة

احل�سابي 
املتو�سط 
الرتبةالن�سبي 

اإّن تكنولوجيا املعلومات تزيد من فر�ص ات�سال املتعلم مبراكز املعلومات 9
87.251%3.490العاملية لتحقيق اأهداف التعّلم الذاتي .

اإّن تكنولوجيا املعلومات ت�ساعد على ا�ستحداث تقنيات جديدة يف التعّلم )التعّلم 27
86.202%3.448الذاتي ( .

اإّن املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات ي�سهم يف حت�سني اأداء الطالب 7
84.803%3.392واجنازه ح�سب �رضعته ال�سخ�سية 

اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يعمل على زيادة ا�ستخدام تقنيات التعّلم 10
83.234%3.329الذاتي ) كاحلقائب التعليمية (.

اإّن املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات يعمل على زيادة ا�ستخدام املواد 4
81.655%3.266التعليمية .

80.956%3.238اإّن تكنولوجيا املعلومات توؤكد على الإتقان يف الأداء13

اإّن املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات يزيد من ن�سبة التفاعل بني الطالب 2
79.037%3.161واملحتوى التعليمي .

77.638%3.105اأ�سهمت تكنولوجيا املعلومات يف تنوع اأ�ساليب التدري�ص .28
3.02175.539اإّن تكنولوجيا املعلومات تعمل على تنويع م�سادر التعّلم.22

يف املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات تعتمد متطلبات التعليم ال�سابقة 26
75.0010%3.000لأغرا�ص التمهيد لدرا�سة املحتوى اجلديد .

اإّن تكنولوجيا املعلومات تعمل على زيادة ن�سبة اعتماد الطالب على نف�سه يف 1
74.3011%2.972التعّلم .

73.6012%2.944اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية تتيح للطالب مزيداً من فر�ص الن�ساط احلر.6
72.2013%2.888اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يعمل على زيادة جتان�ص املدركات بني الطلبة.5

با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يتمكن الطالب من احل�سول على اخلربات 24
70.9614%2.839الالزمة يف حتقيق الأهداف .
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

الرقم 
املتو�سط العباراتيف االأداة

احل�سابي 
املتو�سط 
الرتبةالن�سبي 

اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ل يعمل على تو�سيع مهارات املعلمني يف 20
70.4515%2.818ت�سميم مواد التعّلم الذاتي .

ل اأرى اأّن هناك فرقًا بني املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات واملنهج 30
70.2816%2.811املتبع حاليًا يف كليات الرتبية .

باإدخال تكنولوجيا املعلومات يف املنهج ت�سبح الختبارات اأدوات لقيا�ص مدى 17
70.1017%2.804اقرتاب الطالب من الهدف.

يف املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات ل تعتمد خربة الطالب ال�سابقة 25
68.3518%2.734كاأ�سا�ص للتعّلم اجلديد .

تطور املنهج الدرا�سي يف كليات الرتبية ال�سودانية يف القرن احلادى والع�رضين 29
68.0019%2.720بف�سل تكنولوجيا املعلومات .

اإّن تكنولوجيا املعلومات ل جتعل العملية التعليمية التعّلمية تقوم على اأ�س�ٍص 19
66.2520%2.650ت�سميمية .

اإّن الو�سائل الإلكرتونية تزيد من فر�ص توجيه املعلمني للطلبة يف انتقاء 21
65.9021%2.636املعلومات ذات العالقة بتعلمهم .

اإّن املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات ل يتطلب حتديد طبيعة ال�رضوط 14
65.3822%2.615الالزمة للتعّلم .

65.3823%2.615ل تعمل تكنولوجيا املعلومات على حتويل املعلومات اإىل معرفة و�سلوك .15

اإّن اإدخال تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية ل يتطلب اأن يكون لكل 18
63.4824%2.539هدف خربة تعليمية تقابله .

اإّن تكنولوجيا املعلومات ل تكن املعلم من و�سع اأ�ساليب تقومي حمددة 12
63.1325%2.525للموقف التعليمي التعّلمي .

60.1526%2.406اإّن تكنولوجيا املعلومات ل ت�سهم يف ت�سميم بيئة التعّلم .23

اإّن ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ل ي�ساعد على تعرف الطالب بنف�سه على 3
59.9827%2.399اأخطائه.

تقومي ال�سلوك التعليمي للطالب وفقًا لتكنولوجيا املعلومات ل يتم ب�سكٍل 16
57.3528%2.294م�ستمر.

اإّن طبيعة املعلومات يف املنهج القائم على تكنولوجيا املعلومات تبنى على 11
54.9029%2.196حاجة املتعلم .

51.0530%2.042ل تعمل تكنولوجيا املعلومات على اإزالة الفروق الفردية بني الطلبة يف الأداء .8

2.99468.82املتو�سط احل�سابي الكلي والن�سبي
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الرتبة  للعبارات ذات  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  ا�ستجابات  اأّن  لنا  من اجلدول )5( تبني 
)1- 6( تركزت يف اخليار مقبولة تامًا حيث انح�رض املتو�سط احل�سابي بني )3.2 – اأقل 
مقيولة  اخليار  يف  تركزت  فقد   ،  )26  -7( الرتبة  ذات  للعبارات  ا�ستجاباتهم  اأّما   )4 من 
انح�رض  بينما   ،  )3.2 )2.4– اأقل من  احل�سابي بني  املتو�سط  انح�رض  بن�سبة كبرية حيث 
ا�ستجاباتهم  اأقّل من 2.4( حيث تركزت  الأخريات بني )1.6-  للثالث  املتو�سط احل�سابي 
يف اخليار املحايد، الأمر الذي ي�سري بو�سوح اإىل اأّن ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ص ترتكز 
والذي  الكلي  احل�سابي  املتو�سط  ذلك  على  ويوؤكد  كبرية،  بن�سبة  والقبول  التام  القبول  يف 
بلغ )2.994( واملتو�سط الن�سبي الذي بلغ )68.82%( وبناًء على ذلك ُيعّد دور تكنولوجيا 
املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي اإيجابيًا.اأظهرت الدرا�سة كما هو مبني 
اأعاله اأّن الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي 
)الزيودي، 2012( و )اجلندي،  النتيجة مع درا�سة كٍل من  يت�سف باليجابية وتتفق هذه 
املعلومات  لتكنولوجيا  ال�ستخدام  اإيجابية  اأكدواعلى  حيث   )2004 )اجلمالن،  و   )2005
والت�سال يف النظام التعليمي ودرا�سة )العي�ساوي وبيت املال، 2012( التي اأكدت على اأّن 
تقنيات املعلومات والت�سال تعمل على حت�سني كفاءة اأداء املنظومة التعليمية وخمرجاتها.

ويرى الباحثان اأّن هذه النتيجة متوقعة اإّما لإدراك اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية 
ال�سودانية باأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال التي فر�ست نف�سها على املجال التعليمي 
بقوة اأ�سبحت مالئمة لقطاع كبري من ال�سودانيني خا�سًة بعد انخفا�ص تكاليفها و�سهولة 
ا�ستخدامها و�رضعة احل�سول على املعلومات وبا�سكال متنوعة، وقد تعود كذلك اإىل الفهم 
تكنولوجيا  ومهارات  الذاتي  والتعّلم  التعليم  لتكنولوجيا  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  ال�سليم 
املعلومات والت�سال اأو لدراكهم باأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال تعمل على حتقيق 

الأهداف التعليمية باأعلى جودة وكفاءة.
اأّنه: )ل توجد فروق دالة  ◄ ثانيًا- عر�ص نتيجة الفر�ص الأول: ين�ص الفر�ص على 

ال�سودانية  الرتبية  كليات  بع�ص  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات  ملتو�سط  اإح�سائيًا 
الذاتي  التعّلم  �سيغ  لنت�سار  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  توؤديه  الذي  الدور  حيال 
تعزى ملتغريات التخ�س�ص العلمي، املوؤهل التعليمي، اجلامعة والتفاعل بينهم( .وللتحقق 
من �سحة هذا الفر�ص طّبق الباحثان حتليل التباين الثالثي )2×2×5( وقد اأظهر التحليل 

الإح�سائي النتائج املو�سحة يف اجلدول )6( 
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات التربية السودانية

الجدول (6) 
تحليل التباين الثاثي (2×2×5) 

درجات جمموع املربعاتم�سدر التباين
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

4.06414.0640.0250.873التخ�س�ص العلمي ) اأ(
184.2111184.2111.1540.285املوؤهل التعليمي ) ب(

2767.9074691.9774.3370.003اجلامعة ) ج (
3.6761543.0370.0230.880التخ�س�ص العلمي × املوؤهل التعليمي ) اأ × ب (

1398.6434349.6612.1910.074التخ�س�ص العلمي × اجلامعة ) اأ × ج (
603.7114150.9280.9460.440املوؤهل التعليمي × اجلامعة ) ب ×ج (

التخ�س�ص العلمي × املوؤهل التعليمي × اجلامعة 
340.386485.0970.5330.711) اأ × ب × ج (

19626.472123159.565اخلطاأ
1911072.000143الكلي

بالنظر اإىل اجلدول )6( نتائج حتليل التباين )2×2×5( يت�سح عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقّل من )α ≥ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات وجهات نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص يف بع�ص كليات الرتبية ال�سودانية نحو الدور الرئي�ص الذي توؤديه تكنولوجيا 
العلمي:  التخ�س�ص  ملتغريات  تعزى  الذاتي  التعّلم  �سيغ  انت�سار  يف  والت�سال  املعلومات 
 )142  ،1( حرية  بدرجات   )0.025( ف  قيمة  بلغت  حيث  اأ�سا�سية(  علوم  ان�سانية،  )علوم 
مب�ستوى دللة اإح�سائية )0.873( ، املوؤهل التعليمي )ماج�ستري: دكتوراه( حيث بلغت قيمة 
ف )1.154( بدرجات حرية )1، 142( مب�ستوى دللة اإح�سائية )0.285( ، وتتعار�ص هذه 
النتيجة مع درا�سة )الهزاين، 2013( حيث اأظهرت فروقًا ل�سالح حملة �سهادة املاج�ستري، 
كما مل يظهر كذلك اأّن هناك اأثراً للتفاعل بني متغريي التخ�س�ص العلمي و املوؤهل التعليمي 
حيث بلغت قيمة ف )0.023( بدرجات حرية )1.142( مب�ستوى دللة )0.880( ، التفاعل 
بدرجات حرية  بلغت قيمة ف )2.191(  العلمي واجلامعة، حيث  التخ�س�ص  بني متغريي 
التعليمي  املوؤهل  متغريي  بني  التفاعل   ،  )0.074( اإح�سائية  دللة  مب�ستوى   )4.142(
واجلامعة حيث بلغت قيمة ف )0.947( بدرجات حرية )4.142( مب�ستوى دللة اإح�سائية 
)0.440( ، والتفاعل بني متغريات التخ�س�ص العلمي واملوؤهل الأكادميي واجلامعة حيث 
بلغت قيمة ف )0.533( بدرجات حرية )4.142( مب�ستوى دللة اإح�سائية )0.711( .وبنّي 
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 )0.05  ≤  α( من  اأقّل  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )6( رقم  اجلدول 
مب�ستوى   )4.142( حرية  بدرجات   )4.337( ف  قيمة  بلغت  حيث  اجلامعة  ملتغري  تعزى 

دللة اإح�سائية )0.003( .
اأّنه )ل توجد فروق دالة  ◄ الفر�ص على  الثاين: ين�ص  الفر�ص  ثالثًا- عر�ص نتيجة 

ال�سودانية  الرتبية  كليات  بع�ص  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات  ملتو�سط  اإح�سائيًا 
الذاتي  التعّلم  �سيغ  لنت�سار  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  توؤديه  الذي  الدور  حيال 
تعزى ملتغريات املوؤهل الأكادميي، و�سنوات اخلربة التدري�سية لديهم، واجلامعة والتفاعل 
بينهم.وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص طبق الباحثان حتليل التباين )2×3×5( وقد اأظهر 

التحليل النتائج املو�سحة يف اجلدول )7( : 
الجدول (7) 

تحليل التباين الثاثي (2×3×5) 

درجات جمموع املربعاتم�سدر التباين
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

25.340125.3400.1470.702املوؤهل الكادميي ) اأ(
238.3612119.1800.6900.504اخلربة التدري�سية ) ب(

2388.8444597.2113.4590.010اجلامعة ) ج (
637.2502159.3120.9230.453املوؤهل الكادميي × اخلربة التدري�سية )اأ × ب (

228.7414114.3710.6620.518املوؤهل الكادميي × اجلامعة ) اأ × ج (
735.526891.9410.5330.830اخلربة التدري�سية × اجلامعة ) ب × ج (

املوؤهل الكادميي × اخلربة التدري�سية × اجلامعة 
261.475737.3540.2160.981) اأ × ب × ج (

19682.234114172.651اخلطاأ
1911672.000143الكلي

بالنظر اإىل اجلدول )7( نتائج حتليل التباين )2×3×5( يت�سح عدم وجود فروق ذات 
نظر  وجهات  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )0.05 ≤  α( من  اأقّل  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة 
الذي توؤديه  الرئي�ص  الدور  ال�سودانية نحو  التدري�ص يف بع�ص كليات الرتبية  اأع�ساء هيئة 
املوؤهل  ملتغريات  تعزى  الذاتي  التعّلم  �سيغ  انت�سار  يف  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
الأكادميي )تربوي: غري تربوي( حيث بلغت قيمة ف )0.147( بدرجات حرية )1، 142( 
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الذاتي  التعّلم  صيغ  انتشار  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  دور 
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مب�ستوى دللة اإح�سائية )0.702( ، اخلربة التدري�سية )اأقل من 5 �سنة: 5- 10 �سنة: اأكرث من 
10 �سنة( حيث بلغت قيمة ف )0.690( بدرجات حرية )2، 142( مب�ستوى دللة اإح�سائية 
)0.504( وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة )الهزاين، 2013( التي مل تظهر فروقًا تعزى ملتغري 
اخلربة التدري�سية، كما مل يظهر كذلك اأّن هناك اأثراً للتفاعل بني متغريي املوؤهل الكادميي 
واخلربة التدري�سية حيث بلغت قيمة ف )0.923( بدرجات حرية )2، 142( مب�ستوى دللة 
اإح�سائية )0.453( ، التفاعل بني متغريي املوؤهل الأكادميي واجلامعة، حيث بلغت قيمة 
التفاعل بني   ، اإح�سائية )0.518(  ف )0.662( بدرجات حرية )4.142( مب�ستوى دللة 
متغريي اخلربة التدري�سية واجلامعة حيث بلغت قيمة ف )0.533( بدرجات حرية )8.142( 
واخلربة  الأكادميي  املوؤهل  متغريات  بني  والتفاعل   )0.830( اإح�سائية  دللة  مب�ستوى 
التدري�سية واجلامعة حيث بلغت قيمة ف )0.216( بدرجات حرية )7، 142( مب�ستوى دللة 
اإح�سائية )0.981( وميكن القول اإّن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية كانت متوقعة 
ل�رضورة  اإدراكهم  يف  يختلفون  ل  املختلفة  الرتبية  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اأّن  اأي 
توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سال واأهميتها يف العملية التعليمية ودورها الرئي�ص 
يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي من وحدات منطية وحقائب تعليمية وغريها، واأّنهم- على 
حّد �سواء- را�سون عن عملية التوظيف يف الربامج التعليمية دون تاأثري ملتغري التخ�س�ص 
العلمي، واملوؤهل التعليمي اأو التفاعل بينهما، والتفاعل بينهما واجلامعة، وتتعار�ص هذه 
النتيجة مع درا�سة )اجلندي، 2005( التي اأظهرت وجود فروق تعزى ملتغريى التخ�س�ص 
، كذلك  التدري�سية والتفاعل بينهما، وكذلك درا�سة )اجلودي، 2010(  العلمى ومدة اخلربة 
 ،)0.05 ≤ α( وجود وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى اأقّل من )يظهر اجلدول )7
)4.142( مب�ستوى  بدرجات حرية   )3.459( قيمة ف  بلغت  اجلامعة، حيث  تعزى ملتغري 
دللة اإح�سائية )0.010( .ولتحديد نوع الختبار البعدي لتحديد م�سدر الفروق يف متو�سط 
التباين  جتان�ص  اختبار  الباحثان  اأجرى  باجلامعات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات 

واجلدول )8( يو�سح ذلك: 
الجدول (8) 

Test of Homogeneity Variances اختبار التجانس

م�ستوى الداللة االإح�سائيةدرجات احلرية 2درجات احلرية 1قيمة ف

2.801191230.000

الدللة  م�ستوى  قيمة  لأّن  املجموعات غري متماثل،  تباين  اأّن   )8( اجلدول  يظهر من 
الإح�سائية اأقل من م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( ، ومن ثّم اأجرى الباحثان دونت �ص التي ل 
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ت�سرتط تاثل تباينات الفئات واجلدول )9( يو�سح ذلك: 
الجدول (9) 

Post Hoc للمقارنات البعدية Dunnett’s C اختبار دونت س

ك�سالال�سودانكردفاناالأزهرياخلرطوماجلامعات

5.897915.037911.70098.1379________اخلرطوم/ م
9.14005.80252.2400________-5.8979الأزهري/ م
-6.9000-3.3375_________-9.1400-كردفان/ م
-3.5626________3.3375-5.8025-11.7004ال�سودان/ م

_______6.90003.5626-2.2400-8.1379ك�سال/ م

بالنظر اإىل اجلدول )9( نالحظ ما ياأتي: 
لدى  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات  متو�سط  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
اأع�ساء  الرتبية جامعة اخلرطوم، وبني متو�سط وجهات نظر  التدري�ص بكلية  اأع�ساء هيئة 
اأع�ساء هيئة  نظر  متو�سط وجهات  ل�سالح  كردفان  بجامعة  الرتبية  بكلية  التدري�ص  هيئة 
التدري�ص بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سط وجهات 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم وبني 
متو�سط وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية بجامعة ال�سودان ل�سالح متو�سط 

وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم.
يعزو الباحثان وجود هذه الفروق اإىل اأّن اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة اخلرطوم رمبا 
تتاح لهم فر�ص التدريب امل�ستمر، والتدريب املتطور من خالل مركز التدريب املتقدم بجامعة 
اخلرطوم، والذي ما فتئ يقدم الدورات احلتمية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات والت�سال، ومن ثّم يكونون مدركني للربامج التوعوية لإعداد املتعلمني للتعّلم 
والع�رضية،  الأ�سا�سية  للمهارات  اأثناء تدريبهم  مدى احلياة، وذلك من خالل تركيزهم يف 
وا�ستخدام التقنيات املتقدمة للو�سول اإىل املعلومات واملهارات العملية ومهارات توظيف 
املعلومات وتكنولوجيا املعلومات والت�سال.وقد يرجع ذلك اإىل اأّن اأع�ساء هيئة التدري�ص 
تكنولوجيا  توؤديه  الذي  الفّعال  والدور  الق�سوى  لالأهمية  مدركون  اخلرطوم  بجامعة 
وعملياته  التعليم  نظام  مدخالت  كل  يف  نوعي  تطور  اإحداث  يف  والت�سال  املعلومات 
حتى تتح�سن املخرجات وتتطور امل�ستويات وذلك من خالل ق�سم تكنولوجيا التعليم الذي 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  يرعى عملية التطوير.وقد يف�رض الباحثان هذه النتيجة باأن غالبية 
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تربويون، وهم  اأّنهم  اأ�سا�ص  الرتبية وي�سنفون على  ال�سودانية هم خريجو  الرتبية  بكليات 
ذوي تخ�س�سات علمية واإن�سانية خمتلفة على م�ستوى البكالريو�ص ولي�سو ذوي تخ�س�سات 
تربوية على امل�ستوى فوق اجلامعي، ومن ثّم ين�سب جّل اهتمامهم للعلوم والن�سانيات دون 

العلوم الرتبوية والتكنولوجية، ومن ثّم كانت هذه الفروق.
ا�ستنتاجات الدرا�سة- يف �سوء نتائج الدرا�سة؛ فقد مترّ التو�سل لال�ستنتاجات 

االآتية: 
الرتبية . 1 كليات  بع�ص  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات  اإيجابية  اأّن  يبدو 

باجلامعات ال�سودانية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار 
�سيغ التعّلم الذاتي، ميكن اأن ن�ستنتج منه اأّن تكنولوجيا املعلومات والت�سال ا�ستطاعت اأن 

تقتحم احلياة، واأن تثبت اأهميتها كواقع ح�ساري ل ميكن لأحد جتاهله اأو اأن ينكره.
لتكنولوجيا . 2 الرئي�ص  الدور  حول  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وجهات  اتفاق  اأّن  يبدو 

اخلربة  ملتغريات  اأثر  وجود  دون  الذاتي  التعّلم  �سيغ  انت�سار  يف  والت�سال  املعلومات 
دراية  على  موؤ�س�ص  غري  والأكادميي،  التعليمي  واملوؤهل  العلمي  والتخ�س�ص  التدري�سية 
وخربة موؤ�س�سة بهذا ال�ساأن، اإذ اإّن ما يقومون بو�سعه وت�سميمه فى املقررات يفتقر تامًا 

اإىل اأية اإ�سارة لالإفادة من تكنولوجيا املعلومات والت�سال والتعّلم الذاتي.
اإّن وجود فروق بني وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يرجع لختالف اجلامعة . 3

نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف انت�سار �سيغ التعّلم الذاتي رمبا 
يعود فقط للدورات احلتمية املهنية التي تقوم بها جامعة دون الأخريات، وهذا قد ي�سري اإىل 

اأّن الظاهرة املبحوثة مل تثل جتربة وممار�سة حقيقية مّر بها اأع�ساء هيئة التدري�ص.

التوصيات و املقرتحات: 
نتائج  عنه  اأ�سفرت  ما  �سوء  ويف  ال�سابقة،  والدرا�سات  النظري  الإطار  اإىل  ا�ستناداً 

الدرا�سة وال�ستنتاجات، فقد تو�سل الباحثان اإىل التو�سيات واملقرتحات االآتية: 
مهارات . 1 على  ال�سودانية  الرتبية  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  تدريب  �رضورة 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال من خالل مراكز التطوير وترقية الأداء.
عليه . 2 تقوم  الذى  الأ�سا�ص  باعتبارها  التعليم  لتكنولوجيا  ال�سحيح  الفهم  �رضورة 

عملية توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف برامج التعّلم الذاتي.
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العمل على تعديل املناهج الدرا�سية احلالية بكليات الرتبية ال�سودانية، وت�سمينها . 3
مهارات تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف كل ال�سهادات وتعجيل انت�سارها يف كل كليات 

الرتبية ال�سودانية 
اأ�سا�ص . 4 لأنه  التعليمي؛  للت�سميم  العلمي  التطبيق  اأهمية  على  التاأكيد  �رضورة 

التوظيف لتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف برامج التعّلم الذاتي.
�رضورة العمل على تقدمي التعليم املبا�رض بكليات الرتبية من خالل و�سائل التعليم . 5

الإلكرتوين.
التدري�ص . 6 هيئة  لأع�ساء  التدريبية  الربامج  حمتوى  بني  مقارنة  درا�سة  اإجراء 

اجلامعي يف كليات الرتبية ال�سودانية، وخا�سًة فيما يتعلق با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 
والت�سال وتكنولوجيا التعليم.

اإجراء درا�سة ملدى فاعلية ا�ستخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف . 7
تدري�ص املواد الدرا�سية يف التعليم الثانوي بال�سودان من منظور تكنولوجيا التعليم والتعّلم 

الذاتي.
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أوالً- املراجع العربية: 
بلح، ح�سن اأحمد. )2005( . مناذج من تطبيقات احلكومة الإلكرتونية يف م�رض . 1

From )http: // ltie. ietfund. org. eg./ page/ 4113(. 

جامعة اخلرطوم، كلية الدرا�سات العليا. )2013، 25- 28 فرباير( . موؤتر الدرا�سات . 2
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 .56 -9 )2(
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معايري . 5 يف  بحثية  اجتاهات   . اأبريل(   14  -12  ،2010( ال�سفي.  عبداللطيف  اجلزار، 
التعليم  تكنولوجيا  يف   )ICT( والت�سال  املعلومات  تقنية  توظيف  بيئة  ت�سميم 
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 .124 -70
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