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ملخص:
وب�شكل �أ�سا�سي للتعرف �إىل الواقع احلايل لتوظيف تكنولوجيا التعليم
هدفت هذه الدرا�سة
ٍ
يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن بعد ،وذلك يف برامج هذا
التعرف �إىل واقع توظيف
النظام ومقرراته .وللتعرف �إىل هذا الواقع َّ
�صمم الباحث ا�ستبانة بغر�ض ّ
تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية .وبعد �أن ت�أكد الباحث من
�صدق هذه اال�ستبانة وثباتها قام بتوزيعها على املفحو�صني من �أ�ساتذة كليات الرتبية البالغ
عددهم (� )32أ�ستاذاً.

ثم اتبع العديد من املعاجلات الإح�صائية كاختبار
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ّ
(ت) ومعامل ارتباط بري�سون وحتليل التباين الأحادي لتحليل البيانات ،وقد تو�صل الباحث �إىل
العديد من النتائج �أبرزها:
�1 .1أظهرت الدرا�سة � ّأن ال�سمة املميزة لوجهات نظر �أ�ساتذة كليات الرتبية تت�سم بال�سلبية
حيال توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن بعد بهذه الكليات.

�2 .2أف�ضت الدرا�سة �إىل � ّأن برامج التعلّم عن بعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
متخلفة عن واقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف هذه الربامج مما ال يمُ كّن من احتواء
هذه ال�صيغة التكنولوجية.
و�أخرياً خلُ�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات واملقرتحات التي ت�ساعد على معاجلة م�شكلة
البحث ،وتلقي مبزي ٍد من ال�ضوء عليها.
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Abstract:
The main Objective of this study is to identify the current situation of
applying instructional technology in distance learning in the faculties of
education in Sudan, which adopted distance-learning system, and identify
the opinion of the acadmic staff members towards the importance of utilising
this technology in the syllabus. To achieve this objective the researcher
designed questionnaire aimed at understanding the present utilization of the
instructional technology in distance learning programs by colleges applying
this method. After evaluative procedures were applied to the questionnaire,
the researcher distributed it among thirty-two acadmic staff members. A
descriptive analytical methodology was used and different statistic analysis
like t-test, Person correlation coefficient and ANOVA to analyse the data. The
following results have been achieved:
1. The study revealed the existence of negative opinions towards utilization
of the instructional technology in distance learning programs among
the acadmic staff members in faculties of education in the Sudan
universities.
2. The study disclosed that the current distance learning program is in an
underdeveloped stage according to the opinion of acadmic staff members
which does not presently allow to employ this type of technology.
At the end of the study, a number of recommendations has been given
that may help in solving the research problem as well as proposing a group of
suggestions for future studies in the same field
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مقدمة :
�شهد الربع الأخري من القرن الع�رشين تطورات علمية تكنولوجية �أثرت على العملية الرتبوية
بعامة ،وعلى العملية التعليمية بخا�صة ،حيث �ساعد التطور املت�سارع يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال احلديثة على رواج ا�ستخدامهم يف العملية التعليمية ،وقد �شكّلت هذه التطورات حتدي ًا
للمناهج وطرق التدري�س و�أ�ساليب التعلّم ،وحافزاً �إىل التطوير ،والتغيري يف �سيا�سات التعليم يف
معظم الدول .فاالنت�شار ال�رسيع لو�سائل االت�صال احلديثة كاحلا�سوب والإنرتنت �ساعد يف خلق
ظواهر تكنولوجية جديدة كاالت�صال عن بعد واالجتماع عن بعد  ،و�أفادت هذه ال�صيغ التكنولوجية
الرتبويني ،ف�أخذوا بها للحاق بركب التطور العلمي والتكنولوجيا (امل�صمودى� ،1998 ،ص . )10

ولقد �ساعدت هذه التكنولوجيا احلديثة على انت�شار التعلّم عن ُبعد وذلك لقدرتها الفائقة
املعوق الأول للتعلّم عن ُبعد ،وبف�ضلها �أ�صبح
على تخطي عقبة امل�سافات الوا�سعة التي كانت ُتع ّد
َّ
تو�صيل املادة التعليمية �إىل املتعلمني يتم ب�رسعةٍ هائلة مع املحافظة على جودتها النوعية
(ال�سنبل� ،2001 ،ص  . )39وبذلك �أ�صبح التعلّم عن ُبعد �أحد التوجهات التي يحبذ بع�ضهم �إدخالها
يف التعليم وفق ًا لل�صيغ التعليمية اجلديدة (اللقاين ،وحممد� ،2001 ،ص  . )84ويعول الباحثون
والدار�سون كثرياً على مناهج التعلّم عن ُبعد� ،إذ من املتوقع �أن ت�ؤدي دوراً فاع ًال يف حتقيق طموح
املتعلمني ،ففل�سفة التعلّم عن ُبعد تقوم على االنطالق من حدود الزمان واملكان والإنعتاق من
احلواجز التقليدية التي �ضاق بها املتعلمون ذرعاً ،و ال تلبي رغباتهم (حمدان� ،2000 ،ص .)14
ويف �ضوء ذلك ميكن القول �إن ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعلّم عن ُبعد يتطلب �إعداداً
م�سبق ًا للبنية التحتية ،وذلك من �أجل ا�ستخدام فعال ومفيد لعملية التعليم والتعلّم (كيالين،2000 ،
�ص . )14

وهكذا ف� ّإن التعلّم عن ُبعد ُيع ّد من �أهم امل�ستحدثات الرتبوية التي خرجت عن الإطار التقليدي
للرتبية و�أنظمتها ،وبالرغم من ذلك ف� ّإن التعلّم عن ُبعد -ك�صيغةٍ تكنولوجية تربوية حديثة -ما
زال يف حاجةٍ ما�سة �إىل توظيف تكنولوجيا التعليم التي ُتع ّد اللغة الأ�سا�سية التي يمُ كن التعامل
من خاللها مع متطلبات القرن احلادي والع�رشين وم�ستجداته التعليمية التعلّمية ،وذلك ملا تتمتع
به من �سيطرة علمية �شاملة على كل عنا�رص العملية التعليمية التعلّمية ،وال �شك يف � ّأن التعرف
�إىل وجهات نظر �أ�ساتذة كليات الرتبية التي تبنت �إدخال التعلّم عن ُبعد كن�سق تعليمي ُيع ّد من �أهم
العوامل التي تو�ضح مدى واقعية توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ا�ستعداداً لاللتحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي توجهت اهتمامات املخت�ص�صني
بالتعليم العايل �إىل العديد من امل�ستحدثات الرتبوية التي خرجت عن الإطار التقليدي للرتبية
و�أنظمتها املعرفية ،وقد �أفادت الدول ال�صناعية من تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ال من حيث
كونها و�سائط �إلكرتونية متطورة لالت�صال والنقل ،بل لأ ّنها و�سائط معرفية تفاعلية Interactivity
توغلت يف عمق عملية التعليم التعلّمي ،و �أ�ضافت �إىل تكنولوجيا التعليم �أطراً جديدة عمقت مفهومها،
ثم ظهرت تكنولوجيا التعليم كمنهجية متطورة يف التفكري وحل امل�شكالت ،وتطوير امل�ستويات
ومن ّ
�أفاد منها كل من الرتبية عن ُبعد  Distance Educationوالتعلّم عن ُبعد  . Distance Learningبيد
� ّأن دول العامل الثالث ف�شلت يف الإفادة من تكنولوجيا التعليم يف الأنظمة الرتبوية ونزعت �إىل
تف�سري التعلّم عن ُبعد على �أ ّنه زيادة يف ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف التعليم ون�رشها افتنان ًا
ثم
بهذه الو�سائل ،وتقليد �شكلي للتكنولوجيا الرتبوية والتعليمية يف دول العامل ال�صناعي ،ومن ّ
ف� ّإن عملية �إدخال التعلّم عن ُبعد كن�سق تعليمي دون اال�ستناد �إىل مرجعية تكنولوجيا التعليم يف
كل تطبيق من تطبيقاتهُ ،تع ّد من الأمور التي جتعل ت�صميم برامج التعلّم عن بعد ،ومعاجلتها غري
من�سجمة مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،و مع الأطر القائمة لتكنولوجيا التعليم.
ومن هنا ف� ّإن م�شكلة هذا البحث ميكن �أن تتلخ�ص يف ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي :مب يت�صف
واقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن بعد بكليات الرتبية ال�سودانية؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال ال�س�ؤالني الفرعيني الآتيني:
1 .1هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لأ�ساتذة كليات الرتبية ،على توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات ال�سودانية ،ترجع �إىل اختالف امل�ؤهل
الأكادميي (تربوي ـ غري تربوي)؟
2 .2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لأ�ساتذة كليات الرتبية ،على توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات ال�سودانية ،ترجع �إىل اختالف م�ستوى
اخلربة (طويلة ـ متو�سطة ـ ق�صرية)؟

فروض الدراسة:
1 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لأ�ساتذة كليات الرتبية ،على توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات ال�سودانية ،ترجع �إىل اختالف امل�ؤهل
الأكادميي (تربوي ـ غري تربوي).
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2 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لأ�ساتذة كليات الرتبية ،على توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات ال�سودانية ،ترجع �إىل اختالف م�ستوى
اخلربة (طويلة ـ متو�سطة ـ ق�صرية).

أهداف الدراسة:
1 .1حتديد ال�سمة العامة لوجهات نظر�أ�ساتذة كليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية نحو
�رضورة توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد.
2 .2التعرف �إىل �أثر متغريات (امل�ؤهل الأكادميي ـ م�ستوى اخلربة) لأ�ساتذة كليات الرتبية
على توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد.
فعال يف هذه
3 .3تقدمي تو�صيات ميكن �أن ت�ساهم يف توظيف تكنولوجيا التعليم
ٍ
ب�شكل ّ
الربامج.

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من جوانب عدة ،فمن اجلانب البحثي ميكن �أن تزود الدرا�سة
الو�صفية التحليلية الآتية الباحثني واملنظرين واملعلمني ب�أ�سا�س نظري ُ ي�ساعدهم يف توظيف
تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،ومن الناحية التطبيقية ميكن للدرا�سة احلالية ،وما
ت�سفر عنه من نتائج �أن تفيد القائمني على �أمر التعلّم عن ُبعد يف معرفة �أن�سب ال�سبل لتوظيف
تكنولوجيا التعليم يف براجمه ،وتو�ضيح الدور اجلديد للمعلم يف برامج التعلّم عن ُبعد كم�صمم
تعليمي وموجه ومر�شد ،ي�سعى �إىل تنظيم خربات املتعلم ،وهذه الدرا�سة مبا تت�ضمنه من �أدبيات
ودرا�سات �سابقة ،ميكن �أن ت�شجع الباحثني
لتكنولوجيا التعليم ،و�أدبيات للتعلّم عن ُبعد ،ومراجع
ٍ
على البناء عليها ونقدها ومتحي�صها.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أ�ساتذة كليات الرتبية ال�سودانية ذات النمط املختلط (جامعة
الأزهرى– بخت الر�ضا) وجامعة ال�سودان املفتوحة ،وا�ستخدمت ا�ستبانة �أعدها الباحث بعد
الت�أكد من �صدق حمتواها وثباتها ،وطُ ّبقت يف العام الدرا�سي .2005 - 2006

مصطلحات البحث :
◄ ◄تكنولوجيا التعليم : Instructional Technology
اعتمد الباحث التعريف الذي �أورده ك ّل من �سيلز وريت�شي لتكنولوجيا التعليم ،والذي
�صادق عليه جمل�س الإدارة يف جمعية االت�صاالت الرتبوية والتكنولوجيا الأمريكية عام 1994م،
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والذي ن�ص على � َأن تكنولوجيا التعليم هي( :النظرية والتطبيق يف ت�صميم العمليات وامل�صادر
وتطويرها وا�ستخدامها و�إدارتها وتقوميها من �أجل التعلَم) (�سيلز وريت�شى� ،1998 ،ص . )39
◄ ◄التعلَّم عن ُبعد : Distance Learning
بينّ ال�صديق (� ،2004ص ّ � )5-4أن التعلّم عن ُبعد يتفق يف م�ضمونه وغاياته مع التعليم
متيز عنه بوجود ف�صل دائم بني املعلم واملتعلم مع عدم وجود ف�صول درا�سية منتظمة
التقليدي ،و ّ
للمتعلم يتلقى فيها املواد الدرا�سية والتي ُتكتب بطريقةٍ معينة مع التوجيهات الالزمة حول طريقة
الدرا�سة ،كما � ّأن املتعلم يدر�س يف الوقت الذي ينا�سبه ،ويف هذا كثري من املرونة واحلرية ،واملتعلم
مع ذلك يتلقى �إ�رشاف ًا عن ُبعد من املخت�ص�صني الذين ُتعينهم امل�ؤ�س�سة التعليمية مع اال�ستعمال
املكثف للو�سائل والو�سائط التعليمية.

اإلطار النظري:
♦ ♦تكنولوجيا التعليم :Instructional Technology
��وي���ة ،وظ���ه���ور مفهوم
ن��ت��ي��ج � ًة ل��ل��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل يف ال��ن��ظ��ري��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة وال�ت�رب� ّ
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ودخ���ول���ه���ا ك��ث�ير م���ن امل����ج����االت احل��ي��ات��ي��ة ب����ات �أم�����ر دخ���ول���ه���ا يف
��وي���ة �أم������راً م��ه��م � ًا (ال���ك���ل���وب���� ،1993 ،ص  .)19وق����د �أك������ ّد ح��ي��در
امل��م��ار���س��ة ال�ت�رب� ّ
(� ،1999ص  )4-5على � ّأن تكنولوجيا التعليم هي منهجية يف التفكري يف حل امل�شكالت ،و�إمناء
امل�ستويات وتطويرها وتخطيط العملية التعليمية وت�صميمها وترقية مردوداتها با�ستخدام الطريقة
النظمية  .وفى عام � 1994صادق جمل�س الإدارة يف جمعية االت�صاالت الرتبوية والتكنولوجيا
الأمريكية على التعريف الذي قدمه ك ٌّل من �سيلز وريت�شى ) Seels & Richeyص  (1994، 39مب�ساعدة
جلنة التعريف وامل�صطلحات يف اجلمعية ذاتها والذي ين�ص على � ّأن تكنولوجيا التعليم هي
(النظرية والتطبيق يف ت�صميم العمليات وامل�صادر وتطويرها وا�ستخدامها و�إدارتها وتقوميها
من �أجل التعلّم) ،وقد �أو�ضحتا كذلك � ّأن هذا التعريف نزع �إىل تف�سري الو�سائل على �أ ّنها عمليات
وم�صادر ،والأ�سلوب النظامي على �أ ّنه مكونات الت�صميم ،والتطوير واال�ستخدام والإدارة والتقومي،
وهذا يعك�س بدوره تطور تكنولوجيا التعليم من حركة �إىل جمال ومهنة ،كما يعك�س م�ساهمات هذا
املجال يف النظرية والتطبيق.
ويرى الباحث � ّأن مفهوم تكنولوجيا التعليم تبلور يف القرن الع�رشين عرب م�س�ألتني هما:
ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية واملعدات والأجهزة وموادها يف التعليم ،و�أ ّنها منهجية يف
التفكري حول حل امل�شكالت و�إمناء امل�ستويات ،وتخطيط كل العملية التعليمية وت�صميمها ،وترقية
مردوداتها با�ستخدام تطبيقات العلوم املختلفة و�أ�سلوب النظم والو�سائل التكنولوجية من معدات
و�أجهزة ومواد باجتاه تفريد التعليم ،وفى �أواخر القرن الع�رشين رجحت امل�س�ألة الثانية ،و�أ�صبح
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التفكري من�صب ًا على العملية ،و�أ�صبح ينظر �إىل تكنولوجيا التعليم على �أنها النظرية والتطبيق يف
ت�صميم العمليات وامل�صادر وتطويرها وا�ستخدامها وتقوميها و�إدارتها من �أجل التعلّم ،وبذلك
�أ�صبحت تكنولوجيا التعليم هي اللغة التي ميكن التعامل من خاللها مع متطلبات القرن احلادي
والع�رشين ،ملا تتمتع به من �سيطرة علمية �شاملة على كل عنا�رص العملية التعليمية ،ففي الوقت
الذي كنا نرف�ض فيه اعتبار تكنولوجيا التعليم على �أ ّنها ا�ستخدام معدات و�أجهزة تكنولوجية
مل ُت�صمم �أ�ص ًال للتعليم والتعلّم ،ف�إ ّننا اليوم نقبل بهذه التكنولوجيا االت�صالية واملعلوماتية
التي بد�أت تقرتب با�ستمرار من مفهوم تكنولوجيا التعليم ،حينما انتقلت من طور النقل �إىل دور
التفاعلية ،ولكن من الثابت � ّأن هذه التكنولوجيا احلديثة مهما تطورت و�ستتطور ،ف�إ ّنها �ستبقى
حتت �سيطرة تكنولوجيا التعليم ،طاملا �أ ّنها تتعامل مع حالة �إن�سانية.
♦

♦�أ�س�س تكنولوجيا التعليم:

يري كدوك (� ،2000ص ّ � )38-33أن عملية التعليم والتعلّم تت�آلف من عن�رصين ب�رشيني هما
املعلم واملتعلم ،و�أربعة عنا�رص �أخري غري ب�رشية هي الأهداف واملحتوي وطرق التدري�س والتقومي،
و� ّأن تكنولوجيا التعليم تعمل على ترتيب وتنظيم هذه العنا�رص بطريقةٍ منظمة علمية ،بحيث ال
يطغي عن�رص على بقية العنا�رص ،وحتى ال يحدث خلل يف عملية التعليم والتعلّم ،و�أ�شار كذلك �إيل
� ّأن الأ�س�س لتكنولوجيا التعليم متثلت يف الأهداف ،وت�صميم مادة التعلّم ،والتقومي والتح�سني ،وهي
الأ�س�س الأربعة ملنهج تكنولوجيا التعليم.
♦

♦تناوالت تكنولوجيا التعليم:

بينّ حيدر (� ،1999ص ّ � )15أن تكنولوجيا التعليم تناولت العديد من املفاهيم العلمية
و�أدبيات التكنولوجيا التي �شكّلت يف جمملها الأ�سا�س لتكنولوجيا التعليم ،وقد �أطلق عليه حيدر
م�سمي تناوالت تكنولوجيا التعليم التعلّمي التي متثلت يف الو�سائل التعليمية والتقنيات وال�صيغ
التكنولوجية والت�صميم التعليمي ،و�أو�ضح � ّأن ال�صيغ التكنولوجية  Educational Formsهي �شكل
الفعال داخل منظمات حم�صورة �أو مفتوحة جغرافياً� ،أو تتم يف منظومة هند�سية
من �أ�شكال التنظيم ّ
بهيئة معدات و�أجهزة ميكنها احتواء جميع عنا�رص املمار�سة الرتبوية وخدمة �أهداف تربوية
وتعليمية تعلّمية وتوفري فر�ص وا�سعة �أمام املتعلم الختيار البدائل الرتبوية والتعليمية التعلّمية
املفردة ،مراكز
مثل :التعليم باملرا�سلة ،احلا�سب الإلكرتوين والإنرتنت ،خمتربات اللغة واملختربات ّ
كون منوذج ًا �أو�ضح فيه
م�صادر التعلّم ،مراكز الأداء القائم على الكفايات و التعلّم عن ُبعدّ ،
ثم ّ
ت�صنيف ًا لهذه التناوالت �أطلق عليه ا�سم الإطار العام ال�شامل لت�صنيف تناوالت تكنولوجيا التعليم
التعلّمي.
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♦ ♦مكونات جمال تكنولوجيا التعليم:
تعددت النظرة �إىل مكونات تكنولوجيا التعليم  ,فمنهم من يرى �أنها ت�شمل ثالثة مكونات:
(الإن�سان ،والآالت التعليمية و املواد التعليمية)  ,ومنهم من يرى �أنها تت�ضمن خم�سة مكونات:
(الت�صميم ،والتطوير ،واال�ستخدام ،والإدارة والتقومي) ومنهم من يرى �أنها تت�ضمن ثمانية مكونات:
(الأجهزة التعليمية ،واملواد التعليمية ،والقوى الب�رشية ،والإ�سرتاتيجيات التعليمية ،والنظرية
والتطبيق ،والت�صميم ،والإنتاج والتقومي) ففيما يخ�ص الر�أي الأول ف�إنه يق�رص تكنولوجيا التعليم
ثم فقد اعترب هذا الر�أي � ّأن
على ثالثة مكونات فقط ال تتعدى مكونات الو�سائل التعليمية ،ومن ّ
تكنولوجيا التعليم هي الو�سائل التعليمية والعك�سّ � .أما الر�أي الثاين الذي تبنته جمعية االت�صاالت
الرتبوية والتكنولوجيا الأمريكية ،والذي يرى � ّأن منظومة تكنولوجيا التعليم تت�ضمن خم�سة
مكونات ،فهو �أقرب املكونات �إىل التعبري عن جمال تكنولوجيا التعليم بطريقة �أو�سع و�أ�شمل و�أقرب
�إىل الواقع ،ولكن يفتقد هذا االجتاه لبع�ض املكونات الأ�سا�سية الأخرى مثل :الإن�سان فهو �أ�سا�س
جمال تكنولوجيا التعليم ،فبدون العن�رص الب�رشي املتمثل يف املخت�ص�صني يف املجال ،واملعلمني
واجلهات الإدارية لن تكون هناك عملية تكنولوجيا التعليم ،كذلك مل ي�رش هذا االجتاه �إىل الإفادة من
نظريات العلوم الأخرى ومبادئها ،ويف هذه الر�ؤية �أي�ض ًا ف�إن جمال الإنتاج لي�س مكون ًا منف�صالً،
بل جاء �ضمني ًا حتت مكون التطوير ،كو�سيلة لبلوغ التطوير ،وعلى الرغم من �أن املكونات اخلم�سة
تت�ضمن �شقني �أ�سا�سيني :هما النظرية والتطبيق  ,ف�إنها حتتاج �إىل �أ�سلوب للتنفيذ و�إ�سرتاتيجيات لكي
حتول النظرية �إىل ممار�سةّ � .أما بالن�سبة للر�أي الأخري الذي تبنته �سابق ُا ( )1979جمعية االت�صاالت
الرتبوية والتكنولوجيا الأمريكية ،ف�إنه يعرب عن مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم بطريقة �أكرث
�شمولية وعمق ًا من الر�أيني ال�سابقني من منظور امل�شيقح ،ويو�ضح �أن منظومة تكنولوجيا التعليم ُتع ّد
(جما ًال وعملية ومهنة)  ،وهي نظرة �شاملة ،وقد نال هذا الر�أي قدراً كبرياً من االتفاق بني العاملني
يف جمال تكنولوجيا التعليم (امل�شيقح ،الإنرتنت بدون تاريخ� ،ص .)22-21
من جممل ما �سبق يت�ضح � ّأن تكنولوجيا التعليم جمال نام ،وهي بذلك جتذب املنظرين
جماالت �أخرى ،و�أ�صبحت بذلك جما ًال يكرث فيه تنوع وجهات النظر
واملمار�سني من جمالها ومن
ٍ
والر�ؤى ،ونتيج ًة لذلك يحتاج جمال تكنولوجيا التعليم لالتفاق حول امل�صطلحات ،وقد الحظ
الباحث � ّأن بع�ض املنظرين والباحثني يف تكنولوجيا التعليم ،قد اختلفوا حول م�سمى مكونات
املجال ،فقد �أطلقت عليه جمعية االت�صاالت الرتبوية والتكنولوجيا الأمريكية ا�سم مكونات
املجال ،ومل يختلف كدوك كثرياً عن هذه املكونات وميادينها� ،سوى �أ ّنه �أطلق عليها ا�سم الأ�س�س
لتكنولوجيا التعليم ،كما � ّإن حيدر اختلف يف م�سمى هذه املكونات ،و�أطلق عليها ا�سم تناوالت
تكنولوجيا التعليم التعلّمي متفق ًا معها يف امليادين املكونة للمجال ،وم�ضيف ًا �إليها م�صطلح
ال�صيغ التكنولوجية الذي ُيع ّد بعداً جديداً �أفرزته تكنولوجيا التعليم ،و�أفاد منها كل من التعلّم
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الذاتي والتعلّم عن ُبعد ،فالتعلّم عن بعد ظاهرة متنامية �أخذت تتغلغل يف كل دول العامل النامي
واملتقدم ،وقد �أ�صبح �شيئ ًا �شبه م�ستحيل التحدث عن التعليم والتنمية يف الدول النامية دون
التطرق �إىل التعلم عن ُبعد ،حيث ي�أتي تلقائي ًا على �شفاه �أي �أحد ،باعتبار �أ ّنه �أ�صبح �رضورة الزمة
لأي جهد تنموي.

التعلّم عن بُعد:
يري تام (ّ � Tam )1998أن التعلّم عن ُبعد كان ينظر له قدمي ًا على �أ�سا�س �أ ّنه تقدمي مواد
درا�سية بنمطٍ يكون فيه املتعلمون واملعلمون قد وجدوا امل�ساعدة يف تخطي م�شكلة االت�صال
كعقبة مكانية ،ونتيج ًة للتطور يف التكنولوجيا ،واالنتقال �إيل الت�صميم التعليمي يف ت�صميم
املواد الدرا�سية ،فقد حتول م�صطلح امل�سافة  Distanceليحل م�شكلة امل�سافة اجلغرافية� ،إ�ضاف ًة
للقدرة على اخت�صار الزمنّ � .أما �شريى ( Sherry )1995فريى � ّأن التعلّم عن ُبعد هو عدم تقارب
ات�صايل بني املعلم واملتعلم ،و� ّأن االت�صال يتم عرب مطبوعات� ،أو �أي �شكل من �أ�شكال التكنولوجيا.
وي�ستند اخلطيب (� ،1998ص  )15-4يف تعريفه للتعلّم عن ُبعد على م�صدر �أجنبي حيث يعتربه
طريق ًة من طرق التعليم تتمركز حول املتعلم ،ويجوز �أن يرتتب عليه انف�صال دائم �أو �شبه دائم
بني املعلم واملتعلم خالل العملية التعليمية ،ويكون دور امل�ؤ�س�سة التعليمية قوي ًا يف التخطيط
والتح�ضري وتو�صيل اخلدمة التعليمية ،وتعتمد على و�سائط نقل متعددة ،ت�ساعد على تر�سيخ مبد�أ
االت�صال املزدوج �أو املتعدد بني الدار�س وم�ؤ�س�سته ،وتعزز مفاهيم التعلّم الفردي .وهو يعتقد
� ّأن ا�ستخدام التكنولوجيا يف اجلامعات ال يعني ا�ستبدال نظام تعليمي ب�آخر ،ولكنه يعني دمج
النظام التعليمي عن بعد مع خربات اجلامعة التقليدية ،و� ّأن وجود برنامج التعليم باملرا�سلة،
ونظام التدري�س يف الف�صل الدرا�سي البعيد والتعلّم عن ُبعد ،يقدم �صورة التعليم املرن القائم على
ا�ستخدام التكنولوجيا املتنوعة .ويرى � ّأن التعلّم عن ُبعد هو النظام الذي ال يتقابل فيه املعلم
مع املتعلم وجه ًا لوجه ،وحلدوث ات�صال من جانب الطرفني ،يجب ا�ستخدام و�سط منا�سب مثل
املرا�سالت والإذاعة والتلفزيون.
فالتعلّم عن ُبعد هو موقف تعليمي تعلّمي ،حتتل فيه و�سائل االت�صال والتوا�صل املتوافرة
دوراً �أ�سا�سي ًا وبارزاً يف التغلب على م�شكلة ال ُبعد اجلغرايف التي تف�صل بني املعلم واملتعلم ،بحيث
تتيح فر�صة التفاعل امل�شرتك وهو بذلك يتمثل يف تو�صيل العلم واملعرفة وتنظيمهما �إىل دار�س
بعيد عن امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ال ي�ستطيع �أن يتفرغ لطلب العلم ،كما ي�ستطيع زميله يف النظام
التقليدي ،وهكذا ف�إ ّن التعلّم عن ُبعد نظام تعليمي ذو �أث ٍر كبري يف ت�سيري التعليم يف ظل الثوابت
الأ�سا�سية الآتية:
�1 .1إعداد املادة الدرا�سية وبرامج تعليمية ذات م�ستوى متقدم ،تلبي حاجات الفئة امل�ستهدفة
مع العمل على حت�سني م�ستواها وتطويرها دائماً.
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2 .2العمل على اختيار و�سائل االت�صال املنا�سبة للمتعلم وتنظيم ا�ستخدامها فنياً.
3 .3التقومي الدائم للمتعلم و�إ�شعاره مبدى �إفادته وتقدمه لتعزيزه على اال�ستمرار.
4 .4الت�أكيد على � ّأن عملية التفاعل بني املتعلم واملادة عند اال�ستقبال قد متت بنجاح ،وذلك
ل ّأن �سلبية االت�صال تبطل فاعلية هذا النظام.
ّ �5 .5إن املعلم يف موقع �إعداد الربامج وب ّثها ومتابعتها وتقوميهاُ ،ي�شكّل حجر الأ�سا�س يف
�إجناح نظام التعلّم عن بعد ،على الرغم من بعده عن املتعلم ج�سدي ًا (الزند� ،2004 ،ص
. )477-470
وهكذا �أ�صبح التعلّم عن ُبعد يتميز باخل�صائ�ص الآتية:
1 .1تكاف�ؤ النظام الناقل الإن�ساين مع النظام الناقل امل��ادي املعلوماتي يف املثريات
واال�ستجابات على م�ستوى الت�صميم.
2 .2تكامل النظام الناقل الإن�ساين الذاتي مع النظام الناقل املادي املعلوماتي على م�ستوى
العملية.
3 .3املعلومة الإلكرتونية تولّد �سلوكاً ،وال�سلوك يولّد املعلومة الإلكرتونية ،وبذلك يتحول
الو�سيط الإلكرتوين �إىل عن�رص تكويني يف العملية التعليمية.
4 .4يقوم كال النظامني الناقلني :الإن�ساين الذاتي واملادي املعلوماتي بوظائف تبادلية
تعليمية يف �سياق التعلّم الذاتي . Individualized Instruction
5 .5تقدمي م�ستويات تعليمية ُتعبرّ عن مطلوبات �شهادة �أكادميية �أو مهنية معرتف بها،
وهذا ال ُي�شكّل �رشوط ًا ب�أي حال من الأحوال لعملية التعلّم عن بعد ،بل �أهداف ًا متثل
حدوداً خارجية لنواجت العملية التعليمية للتعلّم عن ُبعد
ُ 6 .6يع ّد التعلّم عن ُبعد تعلّم ًا مرناً ،ومظهراً من مظاهر �سيطرة املتعلم وتفاعله الذاتي
وتي�سري التعلّم (حيدر وح�سنني� ،1999 ،ص .)21-19

توظيف تكنولوجيا التعليم يف مؤسسات التعلّم عن بعد:
و�سيد (� ،1997ص � )100إىل � ّأن البحوث يف تكنولوجيا التعليم
�أ�شار مالك (� ،2000ص ّ )49-39
تتجه �إىل درا�سة طبيعة العالقة بني املتعلمني وم�صادر التعلّم ،وما يجب �أن يكون عليه هذا
امل�صدر لتحقيق �أهداف معينة ،منها ما يهتم بكيفية ا�ستخدام م�صادر التعلّم يف املواقف التعليمية
املختلفة و�رشوط توظيفه يف هذه املواقف ،ومنها �أي�ض ًا ما يهتم بدرا�سة كيفية �إتاحة م�صدر التعلّم
وطبيعة مراكز التعلّم وكيفية تنظيمها و�إدارتها .ويرى مالك (� ،2000ص ّ � )49-39أن املو�ضوع
الأول يف العالقة بني تكنولوجيا التعليم والتعلّم عن ُبعد والتعليم املفتوح هو ا�ستنباط م�صادر
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تعليم ت�صلح لأن ي�ستخدمها املتعلم ملفرده ،وهو بعيد عن املعلم ،ومتكّنه من التفاعل معها ،ولذلك
يجب �أن ي�صمم امل�صدر التعليمي بطريقةٍ تختلف عن امل�صدر التعليمي يف التعليم التقليدي حيث
تراعى الفروق الفردية ،وتنا�سب ظروف املتعلمني ،وذلك باتباع ت�صميم برامج ومقررات وو�سائل
ت�ساعد على جناح عمليات التعلّم الذاتي وحتقيق �أهداف برامج التعلّم عن ُبعد وال يت�أتى ذلك �إال يف
�ضوء نظريات تكنولوجيا التعليم ،ونتائج �أبحاثها التي تدور حول درا�سة عالقة املتعلم مب�صدر
التعلّم و�إعداد هذا امل�صدر يف �صورةٍ تتالءم مع موقف التعلّم الذي يقدم فيه .وي�شري �أي�ض ًا �إىل � ّأن
املو�ضوع الثاين يف عالقة تكنولوجيا التعليم بالتعلّم عن ُبعد هو مراكز الدرا�سة ،ويرى � ّأن طبيعة
التعلّم فيهما تدور حول فكرة انف�صال املعلم عن املتعلم يف �أغلب �أوقات الدرا�سة ،ولهذا تقيم
امل�ؤ�س�سات التعليمية �شبكة من املراكز الدرا�سية يقيم فيها �أكادمييون ،مر�شدون وموجهون يجتمع
بهم املتعلم يف �أوقات خارج �أوقات العمل ،ويراجع معهم ت�سا�ؤالت �أوحت بها الدرا�سة ،وهذه
املراكز تكون ُمعدة وجمهزة وفق �إمكانات مادية وب�رشية ذات خ�صائ�ص معينة وخربات خا�صة،
وخرباء تكنولوجيا لهم دور بارز يف التخطيط لإن�شاء مثل هذه املراكز و�إقامة املكتبات ،ومراكز
م�صادر بداخلها ،وهذه املراكز ال تتم بدون االعتماد على تكنولوجيا التعليم واملخت�ص�صني فيها،
بل يتطلب العمل مبثل هذه املراكز �أو م�صادر التعلّم متخ�ص�صني يف تكنولوجيا التعليم .وميثل
�أ�سلوب االت�صال باملتعلمني ،وتداول م�صادر التعلّم املو�ضوع الثالث يف العالقة بني تكنولوجيا
التعليم و�أ�شكال التعلّم احلديثة  ،ويتطرق �أي�ض ًا �إىل � ّأن حتديد �أن�سب طرق االت�صال ،و�أكرثها فاعلية
لتتوافق مع ظروف املتعلمني يف ظل التطورات الكبرية يف جمال االت�صاالت يحتاج �إىل درا�سة لهذه
امل�ستحدثات التكنولوجية ،وكيفية ا�ستخدامها وتوظيفها مو�ضح ًا � ّأن كل الأنظمة االت�صالية وطرقها
من هاتف ،وبريد �إلكرتوين ،وفاك�سميلي ،وتلتك�س ،وم�ؤمترات �سمعية ،وتلفزيونية وحا�سوبية عن
�سواء يف التعليم التقليدي �أو التعلّم
بعد وغريها ،مل ُتع ّد �أ�ص ًال ملقابلة متطلبات العملية التعليمية ً
املفتوح وعن ُبعد ،ولذلك ف� ّأن توظيف هذه امل�ستحدثات التكنولوجية يف تكنولوجيا االت�صال يف
االت�صال التعليمي يتطلب متخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا التعليم .ويرى مالك �أي�ض ًا � ّأن �إن�شاء
مركز تكنولوجيا التعليم ميثل املو�ضوع الرابع يف عالقة التعلًم عن ُبعد بتكنولوجيا التعليم م�شرياً
�إىل � ّأن كثرياً من اجلامعات �أن�ش�أت داخلها معهداً لتكنولوجيا التعليم كاجلامعة املفتوحة باململكة
املتحدة ،حتى ي�شغل موقع ًا مركزي ًا بني الكليات ،حيث يهتم بتح�سني عملية التعلّم وذلك من خالل
ت�صميم مواد التعلّم للمقررات املختلفة ،و�إجراء عمليات التقومي ملختلف جوانب العملية التعليمية،
ب�شكل م�ستمر حتى يتمكنوا
و�إجراء البحوث ،وتقدمي التكنولوجيا اجلديدة ،و�إعداد الكوادر وتنميتهم
ٍ
من �أداء �أعمالهم بكفاءةٍ عالية.
54

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد

د .مهدي سعيد حسنني

أهم تطبيقات تكنولوجيا التعليم يف التعلّم عن بُعد هي:
♦ ♦ �أوالًـ الو�سائط:

ي�شري كيالين (� ،1999ص � )11-1إىل � ّأن ا�ستخدام الو�سائط التعليمية الإلكرتونية يف نظام
التعلّم عن ُبعد يجعل التعليم �أكرث فاعلية و�سهولة ،ويكون املتعلم فيه حموراً للعملية التعليمية،
وق ّدم كذلك جمموعتني من و�سائط التكنولوجيا احلديثة التي ت�ستخدم يف التعلّم عن ُبعد يف الدول
ال�صناعية املتقدمة� ،أولهما و�سائط �إلكرتونية ت�ستخدم كم�صادر للمعلومات ومن �أهمها :الكتاب
الإلكرتوين و املكتبة الإلكرتونيةّ � .أما املجموعة الثانية فهي الو�سائط الإلكرتونية التي ت�ستخدم
ك��أدوات تو�صيل وتعليم وتعلّم ،وت�شتمل على امل�ؤمترات املرئية ،وال�صف االفرتا�ضي و�شبكة
االت�صاالت بالكمبيوتر (الإنرتنت ،وبرامج الأقمار ال�صناعية ،والربيد الإلكرتوين ،وا�سطوانات
الفيديو املدجمة ،وم�ؤمترات الكمبيوتر والر�سائل الإلكرتونية) .
♦ ♦ثانياًـ املحتوى :Content
جيداً يف م�ؤ�س�سات التعلّم
يرى الباحث � ّأن املحتوى الدرا�سي واملادة التعليمية يتطلبان �إعداداً َّ
عن ُبعد ،و� ّأن �إعدادهما ال ميكن �أن يتم بجه ٍد فردي ملادة تعليمية تت�صف مبوا�صفات و�سمات تالئم
طبيعة املتعلم يف التعلّم عن بعد ،ولهذا ظهر ما ي�سمي بالفريق  Teamلإعداد املحتوى الدرا�سي.
ويرى مالك (� ،2000ص ّ � )52أن �إعداد املواد التعليمية �أو املحتوى التعليمي ميكن �أن ينق�سم من
حيث التنظري �إىل ثالث مراحل رئي�سة متثلت يف التخطيط فالت�صميم ،وتنتهي بالإنتاج.
♦

♦ثالثاًـ التخطيط:

ُتع ّد مرحلة التخطيط �إحدى �أهم الق�ضايا التي تواجه الذين يخططون لإعداد حمتوى تعليمي
لنظام التعلّم عن ُبعد (رامبل� ،1998 ،ص  .)12وتتم عملية التخطيط بالقيام بالآتي:
 حتديد خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة واحتياجاتها التعليمية ،فقد �أ�شار وليم ميلهم (،1991
�ص  William Mileim )58ورونرتى (� ،1994ص � )43إىل �أهمية درا�سة املتعلمني ،فهي
تتيح للم�صمم تطوير املحتوى واملقرر بطريقةٍ تتنا�سب مع احتياجاتهم.
 حتديد الأهداف العامة للمقرر فقد �أ�شار جابر (� ،1985ص � )142إىل � ّأن حتديد الأهداف
التعليمية ميثل �إحدى املراحل املهمة يف عملية �إعداد املواد التعليمية ،مو�ضح ًا � ّأن
الأه��داف التعليمية حتدد العمل وتو�ضحه وتزيل الغمو�ض وال�صعوبة مع �إمكانية
قيا�سها ،بحيث ميكن حتديد خربة املتعلم وفاعليتها ،مما ي�ساعد على اتخاذ قرار حول
ا�سرتاتيجية التعليم .
 تقدير وقت الدرا�سة حيث تو�ضع له �أولوية واعتبار من قبل متخ�ص�ص يف تكنولوجيا
التعليم وخمت�ص �أكادميي.
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كيفية توفري املواد التعليمية يتم من خالل خيارين� ،أولهما :اختيار مقرر جاهز تقدمه
جامعة �أخرى ،والثاين� :إعداد مقرر جديد (مالك� ،2000 ،ص .)157-155
حتديد معايري اختيار املواد التعليمية اجلاهزة للمقرر ،فقد اتفق جريولد كمب (،1987
�ص  )134وبيت�س ) Batesص  (1995، 134ورونرتي ) Rowntreeص  (2000، 96 - 97على
عدم وجود مبادئ متفق عليها الختيار املادة التعليمية املنا�سبة ،و� ّأن عملية االختيار
ُتع ّد من العمليات البالغة ال�صعوبة.

♦

♦رابعاًـ الت�صميم:

♦

♦خام�ساًـ الإنتاج:

ت�شري �سيلز وريت�شى ) Seels & Richeyص � (1998، 66إيل � ّأن الت�صميم هو عملية حتديد �رشوط
التعلّم واملبتغي منه هو ابتكار ا�سرتاتيجيات ومنتجات علي امل�ستوي ال�شامل  Macroكالربامج
واملناهج ،وعلي امل�ستوى املحدود  Microمثل الدرو�س واملوديول  ،Modulesو�أكدتا علي � ّأن
هذا التعريف يتفق مع التعريفات احلالية للت�صميم التي ت�شري �إيل حتديد املوا�صفات التعليمية
�إال �أنه يختلف عنها يف � ّأن الرتكيز موجه نحو �رشوط التعلّم بد ًال من مكونات النظام التعليمي،
يو�سع نطاق الت�صميم التعليمي من ت�صميم م�صادر التعلّم �أو املكونات الفردية للنظم �إيل
وبذلك َّ
الت�صميم ال�شامل للبيئات والنظم التعليمية .ويرى حيدر وح�سنني (� ،1999ص ّ � )29-24أن كتابة
حمتوى التعلّم عن بعد يتطلب معلومات تو�صيفية  Prescriptiveتحُ دد فيها النواجت املطلوبة حتت
ثم البحث عن الفعالية التي حتقق هذا الناجت �أو املردود ،وهذه الطريقة تو�سع قاعدة
�رشوط معينة ّ
البحث والتفكري عند املتعلم ،وهي �أ�سا�س بناء الربامج التعليميةّ � .أما املعلومات الو�صفية ،فال
ين�صح با�ستخدامها يف الربامج التعليمية يف التعلّم عن بعد �إال عند ال�رضورة .و�أو�ضحا � ّأن الطريقة
الو�صفية هي الو�سيلة العلمية ال�سائدة يف الكتابة التقليدية حيث تق ّدم الفعالية حتت �رشوط معينة
للح�صول على الناجت �أو املردود املعني.
�سواء بامل�ؤ�س�سة التعليمية
تبد�أ مرحلة الإنتاج عن طريق الإنتاج مبركز تكنولوجيا التعليم ً
�أو خارجها ،ويتم هذا الإنتاج يف �ضوء تخطيط ودرا�سة للعديد من العوامل� ،أهمها مراعاة توافر
ميزانية كافية للإنتاج ومتطلباته ،ل ّأن نق�ص امليزانية ي�ؤثر ت�أثرياً �سلبي ًا على عملية الإنتاج
وجودة املادة التعليمية ،كما � ّأن عمل الفاعلية االقت�صادية ُيع ّد من العوامل املهمة امل�ؤثرة
يف �إنتاج املواد التعليمية حيث تت�أثر عملية الإنتاج ،وتتحدد طريقته بح�ساب التكلفة والعائد،
فت�شتت املتعلمني وقلة ال�سكان يجعل من ال�صعب االعتماد على بث الربامج التعليمية عرب
الأقمار ال�صناعية لتكلفتها العالية والبحث عن بديل �أرخ�ص كتوزيع ت�سجيالت فيديو على جميع
املتعلمني ،وذلك ا�ستناداً لتجربة اجلامعات الأ�سرتالية (مالك� ،2000 ،ص  .)215 -217االجتاهات:
�أو�ضحت الأدبيات والبحوث النف�سية الأهمية الكربى لالجتاهات النف�سية يف جمال علم النف�س
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االجتماعي ،ويرى املغي�صيب (� ،1992ص ّ � )304-303أن �أهمية االجتاهات تنبع من �أهمية وظائفها
جانب �آخر ،وهي
حيث تعمل كو�سيط بني العمليات النف�سية من جانب ،وبني ال�سلوك العلني من
ٍ
بذلك ت�شكل حمددات موجهة و�ضابطة لل�سلوك ،كما ت�سهم يف تنظيم اهتمامات ومعلومات الفرد
عن العامل املحيط به .ولذلك فقد حظيت االجتاهات باهتمام القائمني على امل�ؤ�س�سات االنتاجية
ب�شكل عام ولدورها يف االرتقاء بالن�شاط
والتعليمية ملا لها من �أهمية وت�أثري يف حياة الأفراد
ٍ
ثم التنب�ؤ بال�سلوك وامكانية التحكم
االن�ساين ،وحتديد مدى الإقبال عليه �أو العزوف عنه ،ومن ّ
فيه ،وبالتايل العمل على تعديله مبا يتفق وم�صلحة الفرد واجلماعة (�شاهني� ،2008 ،ص )150
 .وقد �أ�شارالكبي�سى والداهرى (� ،2000ص � )77إىل � ّأن االجتاه يف امليدان الرتبوي ميثل ا�ستجابة
متعلّمة ثابتة ن�سبي ًا بقبول ال�شخ�ص �أو رف�ضه لأحد املو�ضوعات� ،أو �أركان العملية الرتبوية التي
تتمثل يف الدر�س واملتعلم واملنهج .ويرى راجح (� ،1970ص ّ � )117أن معظم الباحثني قد يتفقون
على � ّأن االجتاه هو ا�ستعداد وجداين معريف ثابت ن�سبي ًا يحدد �شعور الفرد و�سلوكه نحو �شتى
املوا�ضيع ،ويت�ضمن حكم ًا عليها بالرف�ض �أو القبول .ويرى كثري من الدار�سني واملنظرين يف
علم النف�س � ّأن االجتاه ينطوي على العديد من االعتقادات دون �أن يقف عندها �أو يتطابق مع كل
منها ،فقد يبدو االجتاه خمتلف ًا مع اعتقاد يكون جزءاً �أو طرف ًا من اعتقادات عدة ينطوي عليها
االجتاه ،فاالعتقادات هي �أحكام �ضمنية �أو ظاهرة تدل على وجهة نظر لل�شخ�ص ب�ش�أن خا�صية �أو
ل�شئ ما �أو �أمر (�صادق و�أبو حطب � ،1996ص .)702-642
خ�صائ�ص ٍ
عرف (وجهة النظر) نحو توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن
ّ
مما �سبق ميكن �أن ُن ّ
ُبعد ب�أ ّنه �أحكام �ضمنية ،تدل على وجهة نظر �أ�ساتذة كليات الرتبية نحو برامج التعلّم عن ُبعد التي
ا�ستندت �إىل �أ�س�س تكنولوجيا التعليم ومبادئه .

الدراسات السابقة:
◄ ◄درا�سة ا�سماعيل �صالح الفرا (� :)2007أو�ضحت الدرا�سة � ّأن التعلّم عن ُبعد مبفهومه
ب�شكل �أ�سا�سي على التعلّم الذاتي والتعليم امل�ستمر ،الذين �أديا �إىل ظهور فل�سفة
املعا�رص يعتمد
ٍ
التعليم املفتوح والتعليم االفرتا�ضي .و�أكدت كذلك � ّأن مفهوم التعلّم عن ُبعد يف الوطن العربي
مكمل للنظام التقليدي يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأخرى وال يحل حمله وال ي�ستبدله .اعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي التاريخي بهدف تنظيم عر�ض املعارف املت�صلة �أو املرتبطة بفل�سفة
التعلّم عن ُبعد والتعليم اجلامعي املفتوح واالفرتا�ضي.
◄ ◄درا�سة بدربن عبداهلل ال�صالح ( :)2002هدفت �إىل حتديد متغريات الت�صميم التعليمي
امل�ؤثرة يف جناح برامج التعليم عن ُبعد ،ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب اال�ستق�صاء
يف حتليل الدرا�سات ال�سابقة ومزج نتائجها لتحديد تلك املتغريات .ومن �أبرز ما تو�صلت �إليه
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هذه الدرا�سة من نتائجّ � :أن متغريات الت�صميم التعليمي امل�ؤثرة يف جناح برامج التعليم عن ُبعد
ت�ؤدي دوراً حا�سم ًا يف هذه الربامج ،كما �أ ّنها �أكدت على الدور الأ�سا�سي لتكنولوجيا التعليم يف
توظيف مبادئ الت�صميم التعليمي امل�شتقة من نظريات التعليم والتعلّم واالت�صال والإدارة والنظم
يف ت�صميم مواد التعليم عن بعد ،وانتاجها وا�ستخدامها و�إدارتها وتقوميها .وخل�صت الدرا�سة
�إىل �رضورة و�ضع متغريات الت�صميم التعليمي يف االعتبار يف مرحلة مبكرة من مراحل تخطيط
م�رشوع التعليم عن ُبعد ،وتطبيق عملية منظمة يف ت�صميم مواد التعليم عن ُبعد .و�أكدت الدرا�سة
الفعالة يف ت�صميم مقررات التعليم عن
على �رضورة �إجراء املزيد من الدرا�سات لتحديد العوامل ّ
ُبعد لنظم التعلّم التفاعلية مع درا�سة اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املراحل املختلفة نحو
مدى ا�ستعدادهم لتغيري �أدوارهم التقليدية ،واالنخراط يف برامج تدريبية يف جمال التعليم عن
ُبعد.
◄ ◄درا�سة راتب حممد على حمي�سن ( :)2009هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة اجتاهات
امل�رشفيني الأكادمييني نحو �شبكة الإنرتنت وا�ستخدامها يف التعليم اجلامعي بجامعة القد�س
املفتوحة يف فل�سطني ،و�إىل معرفة هل هنالك فروق ذات داللة اح�صائية نحو هذا اال�ستخدام
تعزى ملتغريات النوع وامل�ؤهل العلمي والوظيفي والربنامج الأكادميي والعمر و�سنوات خربتهم
التدري�سية؟ .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،معتمداً على ا�ستبانة طُ بقت على
جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وهي عينة الدرا�سة ذاتها واملكونة من ( )162م�رشف ًا وم�رشفة .بينت
الدرا�سة � ّأن اجتاهات امل�رشفيني الأكادمييني موجبة نحو ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم
بجامعة القد�س املفتوحة ،كما � ّأن الدرا�سة مل تظهر وجود فروق ذات داللة اح�صائية نحو هذا
اال�ستخدام تعزى ملتغريات النوع وامل�ؤهل العلمي والوظيفي والربنامج الأكادميي و�سنوات
خربتهم التدري�سية .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة اال�ستمرار ب�إقامة الدورات التدريبية الإجبارية
للم�رشفيني الأكادمييني بغر�ض تعزيز مهاراتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،مع الت�أكيد على
حتمية ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين.
◄ ◄درا�سة رو�ضة �أحمد عمر ( :)2003هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى فعالية
ا�ستخدام الكمبيوتر كو�سيلة تعليمية يف التعليم عن ُبعد على م�ستوى حت�صيل الطالب مقارن ًة
التعرف �إىل اجتاهاتهم نحو
بدرجة حت�صيلهم بطريقة التعليم املربمج والطريقة التقليدية مع
ّ
ا�ستخدام الكمبيوتر وتطبيقاته يف التعليم عن ُبعد .ا�ستخدمت الباحثة املنهج التجريبي واملنهج
و�صممت وحدة تعليمية عن ُبعد طبقت على عدد ( )156من طالب كلية العلوم
الو�صفي التحليلي،
َّ
�صممت ا�ستبانة وزعت على
بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا عن طريق العينة الق�صدية .كما َّ
عدد ( )84من الطالب .وقد �أو�ضحت الدرا�سة � ّأن التعليم عن ُبعد بو�ساطة احلا�سوب �أكرث فاعلية من
التعليم بالطريقة التقليدية �أو التعليم املربمج .كما �أو�ضحت كذلك � ّأن اجتاهات الطالب موجبة
نحو ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف التعليم عن ُبعد.
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◄ ◄درا�سة حممد �أحمد عثمان �شاهني ) :(2003هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف
�إىل واقع ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم عن ُبعد يف اجلامعات ال�سودانية ،ومدى �إمكاناته يف
�إحداث �أثر �إيجابي يف بيئة االت�صاالت التعليمية .ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
كما ا�ستخدم املقابلة �أداة رئي�سة جلمع املعلومات من ر�ؤ�ساء �أق�سام التعليم عن ُبعد بجامعات
الأزهري ،والنيلني ،وجامعة �أمدرمان الأهلية� .أو�ضحت الدرا�سة � ّأن ا�ستخدام الو�سائط التعليمية
يف اجلامعات ال�سودانية �ضعيف مع عدم ا�ستخدام الإنرتنت �أو ال�شبكات يف التعليم �أو التدري�س يف
برنامج التعليم عن بعد ،وعدم �إعداد املواد التعليمية مبا ينا�سب �أ�سلوب التعليم عن ُبعد.
◄ ◄درا�سة عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد املو�سى (1421هـ) :هدفت هذه الدرا�سة
�إىل التعرف �إىل امكانية توظيف الإنرتنت يف التعليم عن ُبعد ويف املجال الأكادميي و يف جماالت
املعلومات و الإدارة يف التعليم العايل .املنهج املتبع يف هذه الدرا�سة هو �أ�سلوب التحليل الفل�سفي
لكثري من نتائج البحوث والدرا�سات املتعلقة با�ستخدام التقنية يف التعليم ب�صفة عامة ،ويف
جمال الإنرتنت ب�صفة خا�صة ،بغر�ض الو�صول �إىل �إجابات عن �أ�سئلة الدرا�سة� .أكدت الدرا�سة على
�رضورة ا�ستخدام الإنرتنت و�سيل ًة م�ساعدة يف التعلم عن ُبعد ،مع التو�صية با�ستخدام الإنرتنت
و�سيل ًة م�ساعدة يف اجلوانب الأكادميية �إ�ضاف ًة ال�ستخدامه و�سيل ًة م�ساعدة يف اجلوانب الإدارية.
◄ ◄درا�سة معني حلمى اجلمالن ( :)2004هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع
ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف مراكز م�صادر التعلّم يف مدار�س مملكة البحرين من
وجهة نظر املتخ�ص�صني يف مراكز م�صادر التعلّم .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
معتمداً على ا�ستبانة طُ بقت على  36.9%من جمموع جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم ( 168يف العام
 ،)2000وتت�ألف هذه العينة من  49من الإناث و  13من الذكور من املتخ�ص�صني يف مراكز التعلّم
واملعلومات� ،أو�ضحت هذه الدرا�سة � ّأن �آراء املتخ�ص�صني يف مراكز م�صادر التعلّم كانت ايجابية
نحو واقع ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات باملراكز ،حيث �أظهرت توافر �أجهزة تكنولوجيا
التعليم واملعلومات وتنوعها وا�ستخدامها بفاعلية و�إنتاجها والتدرب على ا�ستخدامها ،كما �أظهرت
الدرا�سة بع�ض ال�سلبيات يف ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف مراكز التعلّم منها :عدم
توافر الدعم املايل لتوفري �أجهزة تكنولوجيا التعليم واملعلومات بهذه املراكز ،وعدم القدرة على
�إنتاج برامج معلوماتية .وقد �أكدت الدرا�سة على عدم وجود �أثر ملتغري النوع �أو املرحلة التعليمية
يف �آراء املتخ�ص�صني.
◄ ◄درا�سة نبيل جاد عزمى ( :)2002هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقومي فاعلية ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت يف التعليم عن ُبعد وكفاءتها واجتاهات الرتبويني نحوها ،وذلك با�ستخدام منوذج
(كول�س  )1996لتقومي امل�ستحدثات التكنولوجية يف جمال التعليم ،وذلك من خالل ا�ستخدامهم
ثم تكونت عينة الدرا�سة من ( )149مفحو�ص ًا من طالب مرحلة البكالريو�س
الفعلي لل�شبكة ،ومن ّ
اجمللد الثالث ،العدد اخلامس ،كانون ثاني 2011

59

توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن بعد يف كلية الرتبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

والدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س� .أظهرت الدرا�سة وجود فاعلية كبرية ،واجتاهات قوية
ال�ستخدام الإنرتنت �أداة للتعلّم عن ُبعد ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الإ�رساع بتطوير الربامج
اخلا�صة با�ستخدام الإنرتنت يف التعليم عن ُبعد عن طريق اجلامعات العربية ،مع االهتمام بتقدمي
دورات تدريبية على مهارات ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم عن ُبعد (زين الدين� ،2007 ،ص -131
.)132
◄ ◄درا�سة علياء عبداهلل اجلندي ( :)2002هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور م�ؤمترات
الفيديو كبث مبا�رش يربط بني املر�سل وامل�ستقبل يف عملية التعليم عن ُبعد �أو التعليم امل�ستمر
�أو التعليم املفتوح ،وذلك من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ض اجلامعات ال�سعودية،
وفقا ملتغريات التخ�ص�ص العلمي واجلن�س واخلربة .وقـد اختري �أفـراد عيـنة الدرا�سة من �أع�ضـاء
هيئة التدري�س من جامعات �أم القرى ،وامللك عبدالعزيز ،وامللك في�صل ،وامللك �سعود ،والإمام
حممد بن �سعود ،وامللك خالد احلا�صلني على درجة املاج�ستري والدكتوراه من ال�سعوديني .وقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،معتمداً على ا�ستبانة طُ بقت على عدد �أفراد العينة من
كال اجلن�سني البالغ ( )240من ذوي التخ�ص�ص العلمي والأدبي ووفق ًا خلربتهم التدري�سية .وانتهت
النتائج با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س من الذكور ذوي
التخ�ص�ص العلمي ،وعدد �سنوات خربة �أكرث من خم�س �سنوات �أكرث �إيجابية نحو ا�ستعمال م�ؤمترات
الفيديو يف التعليم عن ُبعد.
◄ ◄درا�سة �سيفيوتز ومرييف ( :)Cifuentes and Murphy, 2000حول �أهمية فهم
االت�صال والثقافة يف تكنولوجيا التعليم خالل التعلم عن ُبعد ،وقد در�س الباحثان �أبعاد ا�ستعمال
التكنولوجيا املتطورة يف عملية التعلم عن طريق القنوات الف�ضائية بجامعة والية �أريزونا يف
تيمبي ،ومن خالل �آراء � 70أ�ستاذاً �أ�شارت النتائج ب�أن تطور ا�ستعمال التكنولوجيا لها ت�أثري
باعتبارها و�سائل ت�ساعد يف العملية التعليمية ،و�أن التعليم عن ُبعد ي�ساعد املجتمع البعيد على
التعلم وفق الأجهزة املتطورة التي هي مثابة االت�صال بني الطالب والأ�ساتذة.
◄ ◄درا�سة هيل ( :)Hill, 2000عن التعلم والتـدريب عرب التعليم عن ُبعد� ،أ�شارت هيل �إىل
�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،ومنها احلا�سوب والإنرتنت وم�ؤمترات الفيديو التي جعـلت
الإن�سـان يجتمع مع زميـله �أو جمموعة من الزمالء عرب ال�شيكات التي جتعلك (ت�شاهد وت�سمع)
احلدث واللقاء يف �آن واحد ،وقد عملت الباحثة على التحقق من هذا خالل تواجدها وم�شاركتها
لأكرث من لقاء يت�ضمن التدريب ،حيث �أخذت �أراء  214من املعلمني املدربني ،و  180معلم ًا من
املراحل الثانوية يف كل من مدينتي البكركي وا�سربنق فيل يف والية نيومك�سيكو وبورتالند
و�سياتل من والية وا�شنطن ،وقد �أ�سفرت النتائج عن اهتمام بالغ من املعلمني املدربني واملعلمني
بنح ٍو متقارب حول �رضورة الإفادة من التعليم عن ُبعد ،كما �أن املعلمني املدربني قد �أو�صوا
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بالتدريب عن ُبعد لتذليل ال�صعوبات� ،إال �أنهم �أ�شاروا �إىل الإفادة من م�ؤمترات الفيديو لكونها جتمع
بني ال�صورة وال�صوت واحلركة ،وقد كانت �رشيحة منهم مل ت�ؤيد التدريب عن ُبعد بن�سبة ،31%
وذلك لالحتياجات التطبيقية املبا�رشة.
◄ ◄درا�سة فرانك ،ريت�ش وهمفري�س ( :)Frank, Reich & Humpherys 2003هدفت هذه
الدرا�سة �إىل حتليل العمليات التي مير بها الطالب ،يف �أثناء تلقيهم للتعليم عن ُبعد با�ستخدام
الربيد الإلكرتوين ،ومعرفة مدى �أثره على عملية التعلّم .ا�ستخدم الباحث املدخل البنائي للتدري�س
الذى يتبنى ا�سرتاتيجية التعلّم الذاتي عن طريق املحاولة واخلط�أ يف �أثناء ا�ستخدام الطالب لربامج
احلا�سوب املحددة ،وتكونت عينة الدرا�سة من طالب املرحلة املتو�سطة الذين ترتاوح �أعمارهم
الزمنية من  12-11عام ًا مع تقدمي تعليمات وا�ضحة للمعلمني� ،أثناء الربنامج و�إر�سالها لهم عرب
الربيد الإلكرتوين ،وانح�رص دور املعلم يف �إدارة التالميذ ومراقبتهم والرد على �أ�سئلتهم عن �أى
غمو�ض يواجهونه يف فهم املادة من خالل الإنرتنت .بينت الدرا�سة � ّأن التالميذ الذين ترتاوح
�أعمارهم من  12-11عام ًا يجدون �صعوبة كبرية يف التعليم عن ُبعد با�ستخدام احلا�سوب ،و�أكدت
يف الوقت ذاته على �أهمية االت�صال املبا�رش بني املعلم والتالميذ يف هذه املرحلة (حممود،2008 ،
�ص . )60
◄ ◄درا�سة لو وبور�ستورف ( :)Borstorff & Lowe 2006اهتمت باالجتاهات نحو التعليم
الإلكرتوين الذي �أ�صبح �أكرث �أ�ساليب التعليم �شيوع ًا باجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة.
كما يعتمد التعليم عن ُبعد على تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين يف تقدمي املناهج الدرا�سية والربامج
مهمات
التعليمية املختلفة .ونظراً للتطور الكبري يف تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين والتغري يف ًّ
املعلمني واملناهج الدرا�سية فقد �أ�صبح من املهم التعرف �إىل ادراكات املتعلمني وقناعتهم لهذا
النوع من التعليم ومدى فاعليته .وتكونت عينة الدرا�سة من  113طالباً ،طُ بقت عليهم ا�ستبانة
للتعرف �إىل �إدراكاتهم وقناعتهم بالتعليم الإلكرتوين .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن  88%من �أفراد
العينة �أظهروا اجتاهات �إيجابية ،وخربات موجبة نحو ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،ون�صح 79%
منهم الآخرين با�ستخدام هذا النوع من التعليم .بينما تركزت �أوجه ق�صور هذا النوع من وجهة نظر
الطالب يف احلاجة �إىل املزيد من التوا�صل مع املعلمني والطالب الآخرين حيث اقرتحت الإناث
املزيد من التوا�صل مع املعلمني وو�ضوح تعليمات اال�ستخدام ،بينما طلب الذكور والطالب الأ�صغر
�سن ًا املزيد من التوا�صل مع الطالب الآخرين.
◄ ◄درا�سة هاري ( :)Harry, 2006هدفت �إىل بيان املوازنة بني التعليم عن ُبعد ،والتعليم
التقليدي يف كليات خدمة املجتمع بواليتي فلوريدا ،و�أريزونا .ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدرا�سة من  120طالب ًا وطالبة ّوزعت على ثالث جمموعات .وخل�صت النتائج �إىل
تف�ضالن الدرا�سة عن ُبعد ،وتعلّالن ر�أيهما عن �إجراء االختبار عن
�أن املجموعتني التجريبيتني َّ
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ُبعد ،ب�أنه يتيح الفر�صة للطالب للتو�سع يف املعلوماتية ،بينما ر�أت املجموعة التقليدية ب�أن عامل
اخلربة املبا�رشة يقل عند املتعلمني عن ُبعد ،وجاءت �إجابات  61%من املجموعتني التجريبية
حول املختربات االفرتا�ضية ،ب�أنها فر�صة لالبتعاد عن الروتني والتقييد ،وعدم ال�رسعة يف �أداء
بع�ض التجارب.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يف �ضوء ما تناولته الدرا�سات ال�سابقة ،وما �أ�سفرت عنه من نتائج ميكن للباحث �إجمال
املالحظات الآتية:
1 .1تتفق الدرا�سة احلالية مع غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها املنهج الو�صفي
كل من (حمي�سن )2009 ،ودرا�سة (اجلمالن )2004 ،ودرا�سة
التحليلي ،ومنها درا�سة ٍ
(�شاهني )2003 ،ودرا�سة (اجلندي.)2002 ،
2 .2تتفق الدرا�سة احلالية مع غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها �أ�ساتذة اجلامعات،
كل من (اجلندي )2002 ،ودرا�سة (عزمي.)2002 ،
ومنها درا�سة ٍ
3 .3هناك بع�ض الدرا�سات التي ركزت على �أهمية التعلّم عن ُبعد يف التعليم اجلامعي ومنها
درا�سات (الفرا )2007 ،ودرا�سة (لو و بور�ستورف )2006 ،ودرا�سة (هاري )2006 ،ودرا�سة
(عمر.)2003 ،
�4 .4أ�شارت معظم الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة من كمبيوتر،
�إنرتنت ،قنوات ف�ضائية ،م�ؤمترات فيديو وبريد �إلكرتوين يف برامج التعلّم عن ُبعد ومن
كل من (حمي�سن )2009 ،ودرا�سة (اجلمالن )2004 ،و (فرانك،
هذه الدرا�سات درا�سة ٍ
ريت�ش وهمفري�س )2003 ،و (عمر )2003 ،و (�شاهني )2003 ،و (عزمي )2002 ،و (اجلندي،
 )2002ودرا�سة (�سيفيوتز ومرييف )2000 ،و(هيل )2000 ،ودرا�سة (املو�سى1421 ،ه).
5 .5اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة (ال�صالح )2002 ،على �أهمية الت�صميم التعليمي ،ك�أحد
�أهم �أ�سا�سيات توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد.
6 .6تنفرد الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف توظيفها لتكنولوجيا التعليم
من خالل �إن�شاء مركز لتكنولوجيا التعليم تقع عليه م�سئولية هذا التوظيف �إ�ضاف ًة
ملراكز درا�سية ،مع ت�أكيدها لت�صميم م�صادر التعلّم وو�سائل االت�صال ك�أ�سا�سيات لهذا
التوظيف.
يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة � ّأن هناك غ��زارة يف الدرا�سات التي بحثت يف ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتوظيفها يف برامج التعلّم عن ُبعد ،مقابل ندرة يف الدرا�سات
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التي �سعت لتوظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،ومما ال �شك فيه � ّأن الدرا�سة
احلالية قد �أفادت من هذه الدرا�سات ال�سابقة لي�س من حيث مراجعتها ،بل من حيث املحاور
التي ركزت عليها ،والإج��راءات التي اتبعتها ،والأدوات التي ا�ستخدمتها ،وكانت مبثابة قاعدة
انطلق منها ه��ذا البحث �إذ بجانب �إثرائها للجانب النظري كانت دلي ًال هادي ًا ا�سرت�شد به
الباحث.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي باعتباره الأكرث توافق ًا مع �أهداف
الدرا�سة و�إجراءاتها.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة امل�ستهدف من جميع �أ�ساتذة كليات الرتبية التي �أدخلت نظام التعلّم عن ُبعد
�ضمنبراجمهامنالرتبوينيوغريالرتبوينيمنكال اجلن�سني خالل العام ()2006-2005وقد بلغ عددهم
بكل من
( )152ح�سب �سجالت مكتب ال�شئون العلمية بجامعة ال�سودان املفتوحة ،ومكتب امل�سجل ٍ
كلية الرتبية بجامعة الزعيم الأزهرى ،وبخت الر�ضا ،وجامعة النيلني.

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة �أع ّد الباحث ا�ستبانة مغلقة مكونة من ( )36عبارة ُ�صممت و ُبنيت
وطُ ورت بالرجوع �إىل �أدبيات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا املعلومات واالت�صال والدرا�سات
كل من (حمي�سن )2009،ودرا�سة (لو
ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث ،وخا�ص ًة درا�سة ٍ
وبور�ستوف )2006 ،و (اجلمالن )2004 ،و (عمر )2003 ،ودرا�سة (اجلندي .)2002 ،وقد ُ�صممت
ثم حدد الباحث خم�سة خيارات متثلت يف:
هذه اال�ستبانة وفق ًا ملقيا�س ليكرت ( )Likertومن ّ
(كثرياً جداً ،كثرياًً ،غري مت�أكد ،قليالً ،قليل جداًً) ،وتعطى هذه اخليارات جميعها الدرجات،4 ،5( :
 )1 ،2 ،3على الرتتيب ،وذلك يف حال العبارات املوجبة الدالة على توظيف تكنولوجيا التعليم يف
برامج التعلّم عن بعد ،وتعك�س الدرجات لنف�س اخليارات يف حالة العبارات ال�سالبة الدالة على عدم
توظيف تكنولوجيا التعليم يف العبارة.

صدق أداة الدراسة:
للتحقق من �صدق الأداة قام الباحث بعر�ض ال�صورة املبدئية لال�ستبانة على ت�سعة حمكمني،
جميعهم من �أ�ساتذة اجلامعات احلا�صلني على درجة دكتوراه يف جمال الرتبية وتكنولوجيا التعليم
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واملناهج بهدف فح�ص عنا�رص هذه اال�ستبانة ومراجعتها وحتديد� :سالمة ال�صياغة اللغوية،
ُ�ضمن يف كل عبارة ،واحلكم على مدى مالءمة العبارات
وو�ضوح العبارات من حيث املعنى امل ّ
لتوظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،اتفق املحكمون على � ّأن عبارات اال�ستبانة
مالئمة ،وكانت حم�صلة التحكيم عبارة عن حذف عبارتني هما:




عك�ست برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم الدينميات االجتماعية عن طريق جلب
اجلامعة �إىل املتعلم.
الربامج التعليمية التي تقدمها اجلامعات ال�سودانية يف برامج التعلّم عن ُبعد تقابل
اهتمام ًا من املتعلمني �أكرث من االهتمام بالتكنولوجيا نف�سها.

الدراسة االستطالعية لالستبانة:
لإجراء الدرا�سة اال�ستطالعية اخلا�صة بواقع توظيف تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية
اختار الباحث خم�سة ع�رش �أ�ستاذاً من �أ�ساتذة جامعات الأزه��ري ،وال�سودان املفتوحة ،وبخت
الر�ضا عن طريق ما يعرف بالعينة الق�صدية .بعد ذلك راجع الباحث �إجابات �أفراد هذه العينة
اال�ستطالعية و�أدخلها يف جهاز احلا�سوب بغر�ض حتليلها ومعاجلتها �إح�صائي ًا با�ستخدام برنامج
 SPSSللآتي:

1 .1االت�ساق الداخلي مع الدرجة الكلية :للت�أكد من ال�صدق الداخلى للأداة ُح�سبت معامالت
ارتباط (بري�سون) بني درجات كل عبارة من عبارات اال�ستبانة والدرجة الكلية ،وات�ضح
من هذا الإجراء � ّأن هناك بع�ض العبارات لها ارتباطات �صفرية ولبع�ضها ارتباطات
�سالبة� ،إال � ّأن ملعظمها ارتباطات موجبة واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول ()1

معامالت ارتباط (بري�سون) بني درجات كل عبارة من عبارات اال�ستبانة مع الدرجة الكلية
رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم معامل
العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط
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/1

0.82

/10

0.44

/19

0.26

/28

0.22

/2

0.70

/11

0.75

/20

0.45

/29

-0.43

/3

0.65

/12

0.68

/21

0.27

/30

0.38

/4

0.49

/13

0.86

/22

0.52

/31

0.84
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رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم معامل
العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط
/5

0.20

/14

0.81

/23

0.39

/32

0.56

/6

0.48

/15

0.54

/24

0.05

/33

0.68

/7

0.13

/16

-0.33

/25

0.43

/34

0.34

/8

0.59

/17

0.21

/26

0.17

/9

0.36

/18

0.59

/27

0.28

يت�ضح من اجلدول ال�سابق � ّأن العبارة رقم ( )24لها معامل ارتباط �صفري بالدرجة الكلية،
و� ّأن العبارتني رقم ( )16و ( )29لهما ارتباطات �سالبة ،ونتيج ًة لذلك قرر الباحث حذف هذه
العبارات ،وبالتايل تكون ال�صورة النهائية لال�ستبانة مكونة من ( )31عبارة (�أنظر امللحق).

2 .2معامل الثبات  :Reliability Coefficientsوبا�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية الإ�صدارة ( SPSS )11.0متكّن الباحث من معرفة معامل الثبات بطريقة
الفاكرونباخ لل�صورة النهائية لال�ستبانة ،واملكونة من ( )31عبارة ،واجلدول الآتي
يو�ضح ذلك:

اجلدول ()2

معامل الثبات لل�صورة النهائية لال�ستبانة
اجملموعة حجم العينة االستطالعية معامل الثبات (الفاكرنباخ)
األساتذة

15

0.89

بدرجات
يت�ضح من اجلدول ال�سابق � ّأن اال�ستبانة يف �صورتها النهائية (�أنظر امللحق) تتمتع
ٍ
عالية من الثبات.
3 .3ال�صدق الذاتي  :Intrinsic Validityعند تطبيق ح�ساب معامل ال�صدق الذاتي من خالل
معامل الثبات الذي ح�صل عليه الباحث ،بلغ معامل ال�صدق الذاتي لال�ستبانة (،)0.93
وهي قيمة عالية تدل بو�ضوح على متتع اال�ستبانة اخلا�صة بواقع توظيف تكنولوجيا
التعليم بكليات الرتبية بدرجةٍ عالية من ال�صدق الذاتي.
وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ( )31عبارة ،وزعت على �ستة حماور ،واجلدول
( )3يو�ضح ذلك:
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اجلدول ()3

نوع املحور باال�ستبانة و�أرقام العبارات بكل حمور
التسلسل

أرقام العبارات

احملور

27-22-21-20-14-12-6-4

1

وسائل االتصال.

2

املراكز الدراسية واملشرفني األكادمييني.

3

التصميم التعليمي.

4

خصائص الفئة املستهدفة.

5

وضعية شهادة التع ّلم عن بعد.

6

التغيرات التربوية والثقافية واإلدارية والتنظيمية.

31-1
30-28-24-19-16-13-2
18-17-11-10-9-7-3
23
29-26-25-15-8-5

عينة الدراسة امليدانية :
بعد اختيار العينة اال�ستطالعية اختار الباحث عينة الدرا�سة امليدانية من �أ�ساتذة كليات
الرتبية ال�سودانية ذات النمط املختلط (جامعة الأزهرى – بخت الر�ضا) وجامعة ال�سودان املفتوحة
عن طريق ما يعرف بالعينة الق�صدية ،وقد بلغ حجم العينة املختارة ق�صدي ًا (� )32أ�ستاذاً من
الرتبويني(خريجي كليات الرتبية وحملة �شهادة دبلوم الرتبية العايل) وغري الرتبويني ،واجلدول
الآتي يو�ضح ذلك:

اجلدول ()4

توزيع عينة الدرا�سة (�أ�ساتذة كليات الرتبية) تبعاً للم�ؤهل الأكادميي وفئات اخلربة
املؤهل األكادميي
تربوي

غير تربوي
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مستوى اخلبرة

العدد النسبة املئوية %

أقل من  5سنوات

10

45.5%

 10 - 5سنوات

8

36.3%

أكثر من 10سنوات

4

18.2%

اجملموع

22

100.0%

أقل من  5سنوات

4

40.0%

 10 - 5سنوات

5

50.0%

أكثر من 10سنوات

1

10.0%

اجملموع

10

100.0%
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عرض وحتليل ومناقشة النتائج:
�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س ون�صه

(مب يت�صف واقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد بكليات الرتبية
ال�سودانية؟)
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية ملعرفة الإجابات الإيجابية
والإجابات ال�سلبية ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك:

اجلدول ()5

تكرارات املفحو�صني على اخليارات والن�سبة املئوية ال�ستجاباتهم
رقم العبارة

كثيرا ً

كثيرا ً جدا ً

غير متأكد

قليل جدا ً

قليل

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

1

4

12.5

17

53.1

7

21.9

2

6.3

2

6.3

2

9

28.1

10

31.3

2

6.3

7

21.9

4

12.5

3

5

15.6

8

25.0

7

21.9

8

25.0

4

12.5

4

18

56.2

3

9.4

4

12.5

4

12.5

3

9.4

5

7

21.9

15

46.8

4

12.5

4

12.5

2

6.3

6

5

15.6

10

31.3

8

25.0

7

21.9

2

6.3

7

20

62.5

8

25.0

2

6.3

2

6.3

0

0

8

3

9.4

6

18.8

5

15.6

13

40.6

5

15.6

9

1

3.1

8

25.0

4

12.5

12

37.5

7

21.9

10

6

18.8

8

25.0

5

15.6

9

28.1

4

12.5

11

3

9.4

9

28.1

6

18.8

11

34.4

3

9.4

12

0

0

7

21.9

11

34.4

9

28.1

5

15.6

13

3

9.4

15

46.9

6

18.8

6

18.8

2

6.3

14

8

25.0

11

34.4

4

12.5

5

15.6

4

12.5
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رقم العبارة

كثيرا ً

كثيرا ً جدا ً

غير متأكد

قليل جدا ً

قليل

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

15

6

18.8

9

28.1

3

9.4

10

31.3

4

12.5

16

6

18.8

9

28.1

2

6.3

12

37.5

3

9.4

17

6

18.8

11

34.4

7

21.9

6

18.8

2

6.3

18

2

6.3

3

9.4

11

34.4

14

43.8

2

6.3

19

2

6.3

9

28.1

12

37.5

6

18.8

3

9.4

20

0

0

1

3.1

3

9.4

13

40.6

15

46.9

21

3

9.4

4

12.5

7

21.9

9

28.1

9

28.1

22

2

6.3

3

9.4

7

21.9

13

40.6

7

21.9

23

2

6.4

3

9.4

6

18.8

12

37.5

9

28.1

24

14

43.8

13

40.6

1

3.1

4

12.5

0

0

25

19

59.4

8

25.0

1

3.1

3

9.4

1

3.1

26

15

46.9

10

31.3

1

3.1

5

15.6

1

3.1

27

0

0

5

15.6

6

18.8

8

25.0

13

40.6

28

5

15.6

12

37.5

9

28.1

3

9.4

3

9.4

29

5

15.6

10

31.3

7

21.9

7

21.9

3

9.4

30

1

3.1

8

25.0

8

25.0

9

28.1

6

18.8

31

3

9.4

6

18.8

3

9.4

11

34.4

9

28.1

من اجلدول �أعاله يتبني لنا � ّأن غالبية ا�ستجابات �أ�ساتذة كليات الرتبية ترتكز يف اخليارين:
قليل ،وقليل جداً ،مما يعطي �إ�شارة �إىل �إنعدام توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد
وتطبيقها يف الكليات التي عملوا بها .وعلى الرغم من عر�ض الباحث للن�سب املئوية ال�ستجابات
�أ�ساتذة كليات الرتبية ف�إن الباحث يرى �أ ّنها ال تعطي داللة قاطعة على الت�أكيد على عدم تطبيق
تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية من التطبيق لها �أو عدم الت�أكد من تطبيقها ،
ثم قام الباحث باختبار (ت) ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك:
ومن ّ
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اجلدول ()6

اختبار (ت) جلميع عبارات اال�ستبانة اخلا�صة بواقع توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن بعد احلالية يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
الوسط الوسط االنحراف
رقم العبارة
النظري احلسابي املعياري

قيمة (ت) احملسوبة درجات احلرية القيمة االحتمالية

1

3

3.59

1.01

3.32

31

0.002

2

3

3.41

1.43

1.60

31

0.119

3

3

3.06

1.29

0.27

31

0.786

4

3

3.91

1.45

3.55

31

0.001

5

3

3.66

1.15

3.22

31

0.003

6

3

3.28

1.17

1.36

31

0.184

7

3

4.44

0.88

9.27

31

0.000

8

3

2.66

1.23

1.58-

31

0.125

9

3

3.50

1.19

2.37

31

0.024

10

3

2.91

1.35

0.39-

31

0.698

11

3

2.94

1.19

0.30-

31

0.768

12

3

2.63

1.01

2.10-

31

0.044

13

3

3.34

1.10

1.78

31

0.086

14

3

3.44

1.37

1.81

31

0.080

15

3

3.09

1.38

0.39

31

0.703

16

3

2.91

1.35

0.39-

31

0.698

17

3

3.41

1.189

1.94

31

0.062

18

3

3.34

0.97

2.00

31

0.054

19

3

3.03

1.06

0.17

31

0.869

20

3

1.69

0.78

9.52-

31

0.000

21

3

2.47

1.30

2.32-

31

0.027

22

3

2.38

1.13

3.13-

31

0.004

23

3

2.28

1.17

3.47-

31

0.002

24

3

4.16

0.99

6.63

31

0.000
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الوسط الوسط االنحراف
رقم العبارة
النظري احلسابي املعياري

قيمة (ت) احملسوبة درجات احلرية القيمة االحتمالية

25

3

4.28

1.11

6.51

31

0.000

26

3

4.03

1.20

4.84

31

0.000

27

3

3.91

1.12

4.59

31

0.000

28

3

3.41

1.16

1.98

31

0.057

29

3

3.22

1.24

1.00

31

0325

30

3

2.66

1.15

1.67-

31

0.102

31

3

2.47

1.34

2.24-

31

0.033

يالحظ من اجلدول (ّ � )6أن قيمة (ت) املح�سوبة يف جميع عبارات اال�ستبانة غري دالة على
تطبيق تكنولوجيا التعليم وتطبيقها بكليات الرتبية يف برامج التعلّم عن بعد احلالية ،ما عدا
العبارات الآتية:
1 .1العبارة ( )1التي تن�ص على �أ ّن( :نظام التعلّم عن ُبعد احلايل بالكلية التي تعمل بها غيرّ
عالقة التعلّم من ال�شكل املركزي �إىل �شكل ال مركزي)  ،حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه
هذه العبارة باملوافقة على التطبيق ملفهوم التعلّم عن بعد بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية،
�إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)3.32وبقيمة احتمالية ( ،)0.002وبانحراف معياري (،)1.51
ومبتو�سط ( ،)3.59وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة
املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية ،وقد يكون ال�سبب وراء هذه الإيجابية هو � ّأن
التعلّم عن ُبعد ميثل تكنولوجيا متكّن املتعلمني من التعلّم من غري �أن يكونوا يف املكان نف�سه الذي
فيه معلمهم ،مبعنى �أن يتم هذا النوع من التعليم بعيداً عن القيود الزمانية واملكانية ،و� ّأن حمتوى
املادة التعليمية وطرائقها ينبغي �أن تتوافق مع هذا النمط من الظروف التعليمية .وقد يف�رس �أي�ض ًا
من خالل االنف�صال �شبه الدائم بني املعلم واملتعلم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات
ال�سودانية ،و� ّأن مقر الدرا�سة قد يكون منزل الدار�س �أو مقر عمله ولي�س امل�ؤ�س�سة التعليمية.
2 .2العبارة ( )4وتن�ص على �أ ّن( :برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم �أتاحت ل�رشائح
من املجتمع فر�ص ًا للتعليم �أكرث فاعلية من تلك التي فاتتهم يف التعليم التقليدي) حيث جاءت
ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة باملوافقة على � ّأن برامج التعلّم عن ُبعد احلالية تتيح
فر�ص ًا للتعليم �أكرث فاعلية� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)3.55وبقيمة احتمالية (،)0.001
وبانحراف معياري ( )1.45ومبتو�سط ( ،)3.91وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط
النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية ،وقد تف�رس هذه
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املوافقة يف ا�ستجاباتهم جتاه هذه العبارة ،ب� ّأن التعلّم عن ُبعد قد يعمل على مواجهة التغريات
االجتماعية بخلق فر�ص تعليمية جديدة� ،أو لتوجه التعلّم عن ُبعد لتعليم املر�أة ،مع �إعطائها دوراً
جديداً يف املجتمع مع انخراطها يف العمل.
3 .3العبارة ( )5التي تن�ص على �أ ّن( :برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم متثل �أدا ًة
تثقيفية متطورة ملعظم �رشائح املجتمع) ،حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة
باملوافقة على � ّأن التعلّم عن ُبعد ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا ومهم ًا يف تثقيف معظم �رشائح املجتمع� ،إذ
بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( )3.22وبقيمة احتمالية ( )0.003وبانحراف معياري ( )1.15ومبتو�سط
( ،)3.66وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة
لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية ،وقد تف�رس هذه املوافقة يف � ّأن التعلّم عن ُبعد يعمل
على التعاي�ش مع التغريات التكنولوجية والعلمية ،مع العمل على حل امل�شكالت الناجمة عن هذا
التطور� ،أو لإ�سهام التعلّم عن ُبعد يف التنمية االجتماعية والثقافية ،مع الإ�سهام يف برامج حمو
الأمية وتعليم الكبار.
4 .4العبارة ( )7والتي تن�ص على �أ ّن( :برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم تتطلب تطوراً
يجعلها متوافقة مع احتياجات املتعلمني)  ،حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه
العبارة باملوافقة على � ّأن التعلّم عن ُبعد يتطلب تطوراً؛ �إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة (،)9.27
وبقيمة احتمالية ( ،)0.000وبانحراف معياري ( ،)0.88ومبتو�سط ( ،)4.44وبالنظر �إيل متو�سط
ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة
يت�صف بالإيجابية ،ويعزو الباحث هذه املوافقة �إىل � ّأن برامج التعلّم عن ُبعد احلالية يف كليات
الرتبية باجلامعات ال�سودانية تفتقر �إىل توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،
وقد ترجع هذه املوافقة �إىل � ّأن نظم التعليم احلديثة تتطلب �أق�سام ًا لتطوير املقررات ،ومعهداً
لأبحاث التدري�س من ُبعد ،وتكنولوجيا التعليم يكون حمورها الرتكيز على الطرق التدري�سية،
واملواد التعليمية ،والو�سائل ،واختيار التكنولوجيات قبل تقدميها ،التعرف �إىل الفئات امل�ستهدفة،
واحل�صول على تغذية راجعة تتعلق مبواد املقرر ،وهذا ال يوجد يف كليات الرتبية احلالية التي
طبقت برامج التعلّم عن ُبعد.
5 .5العبارة ( )9التي تن�ص على �أ ّن( :برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم �أتاحت ل�رشائح
من املجتمع فر�ص ًا للتعليم �أكرث فاعلية من تلك التي فاتتهم يف التعليم التقليدي) حيث جاءت
ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة باملوافقة على � ّأن برامج التعلّم عن ُبعد احلالية قد
�أتاحت فر�ص ًا للتعليم �أكرث فاعلية من فر�ص التعليم التقليدي� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة
( ،)2.37وبقيمة احتمالية ( ،)0.024وبانحراف معياري ( ،)1.19ومبتو�سط ( ،)3.50وبالنظر �إىل
متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه
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العبارة يت�صف بالإيجابية ،وقد يرجع ذلك �إىل � ّأن هذه العبارة �سلبية ،مما ي�شري �إىل � ّأن ت�صميم
�سواء يف اجلانب
برامج التعلّم عن ُبعد يتطلب من امل�سئولني حتديد خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة،
ً
العقلي �أم االجتماعي �أم البيئي �أم خربات �سابقة �أم العمر الزمني.
6 .6العبارة ( )12التي تن�ص على �أ ّن( :حتول كل ما يتو�سط بني املعلم واملتعلم يف برامج
التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم من و�سائل تقوم على النقل �إىل حالة ات�صالية تقوم على التفاعل)،
حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة بعدم الت�أكد من حتول الو�سيط يف برامج
التعلّم عن ُبعد �إىل حالة تفاعلية؛ �إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( )2.10-وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم حتول الو�سيط يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية �إىل حالة تفاعلية ،وبقيمة احتمالية
ب�شكل تفاعلي،
بلغت ( )0.044دالة على عدم توظيف الو�سائط يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية
ٍ
وبانحراف معياري ( )1.01ومبتو�سط ( ،)2.63وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط
النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية ،الأمر الذي يعطي
�إ�شارة �إىل افتقار برامج التعلّم عن ُبعد بهذه الكليات لتوظيف تكنولوجيا التعليم.

7 .7العبارة ( )20التي تن�ص على �أ ّن( :ي�ستخدم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم
الإنرتنت ك�آلية تو�صيل �رسيعة وم�ضمونة) ،حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة
بعدم تطبيق وا�ستخدام الإنرتنت ك�آلية تو�صيل �رسيعة وم�ضمونة يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية
يف اجلامعات ال�سودانية� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)-9.52وهي قيمة عالية ال�سلبية ،ت�شري �إىل
عدم ا�ستخدام الإنرتنت ك�آلية تو�صيل �رسيعة وم�ضمونة يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية ،وبقيمة
احتمالية بلغت ( )0.000دالة على عدم ا�ستخدام هذه التكنولوجيا االت�صالية يف برامج التعلّم عن ُبعد
احلالية ،وباالنحراف املعياري البالغ ( )0.78ومبتو�سط ( ،)1.69وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم
مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية،
و�أ ّنهم �أكرث متركزاً حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري.
8 .8العبارة ( )21التي تن�ص على �أ ّن( :ي��وف��ر الإن�ترن��ت والكمبيوتر وق��ت� ًا للتغذية
لكل م��ن امل����شرف الأك��ادمي��ي واملتعلمني بالكلية التي �أع��م��ل ب��ه��ا) ،حيث جاءت
الراجعة ٍ
ا�ستجابات املفحو�صني جت��اه ه��ذه ال��ع��ب��ارة بعدم توظيف الكمبيوتر والإن�ترن��ت لتوفري
التغذية ال��راج��ع��ة للم�رشفيني الأك��ادمي��ي�ين واملتعلمني� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة
( ،)-2.32وهي قيمة �سالبة ت�شري �إىل عدم توفري الكمبيوتر والإنرتنت وقت ًا للتغذية الراجعة للمتعلمني
وامل�رشفني الأكادمييني يف برامج التعلّم عن بعد احلالية ،وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.027دالة
على عدم ا�ستخدام هذه التكنولوجيا االت�صالية يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية ،وباالنحراف
املعياري البالغ ( ،)1.30ومبتو�سط ( ،)2.47وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط
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النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية ،و�أ ّنهم متركزوا
حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري ،الأمر الذي يعطي �إ�شارة �إىل افتقار
برامج التعلّم عن ُبعد بهذه الكليات لتوظيف تكنولوجيا التعليم.
9 .9العبارة ( )22التي تن�ص على �أ ّن( :يوفر الإنرتنت ـ تكنولوجيا االت�صاالت ـ يف برامج
التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتكم فر�ص ًا كثرية تخفف من عزلة املتعلم وبعده عن املعلم) ،حيث
جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة بعدم ا�ستخدام الإنرتنت يف برامج التعلّم عن
ُبعد احلالية لتخفيف عزلة املتعلم ومعو�ضة له عن بعد املعلم؛ �إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة
( ،)-3.13وهي قيمة �سالبة ت�شري �إىل عدم ا�ستخدام الإنرتنت يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية يف
تخفيف عزلة املتعلم ،وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.004دالة على عدم ا�ستخدام هذه التكنولوجيا
االت�صالية يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية ،وباالنحراف املعياري البالغ ( )1.13ومبتو�سط
( ،)2.39وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة
لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية ،و�أ ّنهم متركزوا حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل
قيمة االنحراف املعياري ،الأمر الذي يعطي �إ�شارة �إىل افتقار برامج التعلّم عن ُبعد بهذه الكليات
لتوظيف تكنولوجيا التعليم.
1010العبارة ( )23التي تن�ص على �أ ّن( :التعلّم عن ُبعد يف اجلامعات ال�سودانية ال يحظى
بالتقدير من قبل املجتمع) حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة بعدم املوافقة
على � ّأن التعلّم عن بعد ال يحظى بالتقدير الالزم من قبل املجتمع� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة
( ،)-3.47وهي قيمة �سالبة ت�شري �إىل � ّأن التعلّم عن ُبعد يحظى بالتقدير الالزم من قبل املجتمع،
وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.002دالة على � ّأن التعلّم عن بعد يحظى بالتقدير من قبل املجتمع
ال�سوداين ،وباالنحراف املعياري البالغ ( ،)1.17ومبتو�سط ( ،)2.28وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم
مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية،
و�أ ّنهم متركزوا حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري.
1111العبارة ( )24التي تن�ص على �أ ّن( :االجتاه ال�سائد يف التقومي لطالب التعلّم عن ُبعد
باجلامعات ال�سودانية هو االختبار النهائي) ،حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه
العبارة باملوافقة على � ّأن التقومي يف �أغلب برامج التعلّم عن ُبعد هو االختبار النهائي� ،إذ بلغت
قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)6.63وبقيمة احتمالية ( ،)0.000وبانحراف معياري ( ،)0.98ومبتو�سط
( ،)4.16وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة
لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية ،كما � ّأن االنحراف املعياري ال�ستجاباتهم يدل
وبو�ضوح على متركزهم حول هذا املتو�سط ،الأمر الذي ي�شري �إىل عدم توظيف تكنولوجيا التعليم
ب�شكل �أ�سا�سي يف التقومي امل�ستمر.
ٍ
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1212العبارة ( )25التي تن�ص على �أ ّن( :تتطلب برامج التعلّم عن ُبعد احلالية يف الكلية التي
�أعمل بها نظام �إداري مرن ي�ستفيد من معطيات التكنولوجيا احلديثة) ،حيث جاءت ا�ستجابات
املفحو�صني جتاه هذه العبارة باملوافقة على � ّأن التعلّم عن ُبعد يتطلب نظم ًا �إدارية مرنة تعتمد
على تكنولوجيا االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة (،)6.51
وبقيمة احتمالية ( ،)0.000وبانحراف معياري ( ،)1.11ومبتو�سط ( ،)4.28وبالنظر �إىل متو�سط
ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة
يت�صف بالإيجابية ،الأمر الذي يدل بو�ضوح على افتقار �أنظمة التعلّم عن ُبعد احلالية �إىل النظام
الإداري الذي ي�ستفيد من تكنولوجيا املعلومات ب�شقيها التخزيني واالت�صايل.
1313العبارة ( )26التي تن�ص على �أ ّن( :يتطلب التعلّم عن ُبعد يف الكلية التي �أعمل فيها نظام ًا
�إداري ًا لتنظيم عملية ت�سجيل املقررات والر�سوم الدرا�سية) حيث جاءت ا�ستجابات املفحو�صني
جتاه هذه العبارة باملوافقة على � ّأن التعلّم عن ُبعد احلايل يتطلب نظام ًا �إداري ًا ينظم يعنى بعملية
الت�سجيل والر�سوم� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)4.84وبقيمة احتمالية ( ،)0.000وبانحراف
معياري ( ،)1.20ومبتو�سط ( ،)4.03وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري
يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية الأمر الذي يعني عدم
فعال يواكب التزايد يف �أعداد الدار�سني ،وتي�سري عملية ت�سجيلهم ور�سومهم
وجود نظام �إداري ّ
الدرا�سية ،و�سهولة تو�صيل املواد الدرا�سية لهم.
1414العبارة ( )27التي تن�ص على �أ ّن( :متثل برامج التعلّم عن ُبعد احلالية يف الكلية التي
الفعال بني املعلم واملتعلم)  ،حيث
�أعمل بها �إحدى �صور التعليم باملرا�سلة ،وذلك لغياب التوا�صل ّ
جاءت ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة باملوافقة على � ّأن برامج التعلّم عن ُبعد احلالية
هي �إحدى �صور التعليم باملرا�سلة �إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)4.59وبقيمة احتمالية (،)0.000
وبانحراف معياري ( ،)1.12ومبتو�سط ( ،)3.91وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط
النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق هذه العبارة يت�صف بالإيجابية � ،إذ تتطلب
برامج التعلّم عن ُبعد احلالية املزيد من تطبيق مفهوم الت�صميم التعليمي على املحتوى الذي يقدم
للدار�سني عن ُبعد لإعطائه البعد التفاعلي الذي يعو�ض عن غياب املعلم.
1515العبارة ( )31التي تن�ص على �أ ّن( :قامت �إدارة التعلّم عن ُبعد احلالية بكليتنا ب�إن�شاء
مراكز درا�سية تتيح للم�رشفني الأكادمييني االلتقاء باملتعلمني وم�ساعدتهم)  ،حيث جاءت
ا�ستجابات املفحو�صني جتاه هذه العبارة بعدم املوافقة على � ّأن �إدارة التعلّم عن ُبعد قامت ب�إن�شاء
مراكز درا�سية بهدف لقاء الدار�سني عن بعد ،وال�سعي مل�ساعدتهم يف حتقيق التوا�صل والتفاعل� ،إذ
بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)2.24-وهي قيمة �سالبة ت�شري �إىل عدم �إن�شاء هذه املراكز الدرا�سية،
وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.033دالة على عدم توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد
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�إذ تعد املراكز الدرا�سية �إحدى �أ�سا�سيات التوظيف ،وبانحراف معياري ( ،)1.34ومبتو�سط (،)2.47
وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجاباتهم مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع
تطبيق هذه العبارة يت�صف بال�سلبية.
وا�ستكماالً لعر�ض النتيجة املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�سي ،قام الباحث باختبار (ت) على
حماور اال�ستبانة املتمثلة يف:
♦ ♦و�سائل االت�صال
♦ ♦املراكز الدرا�سية وامل�رشفني الأكادمييني
♦ ♦الت�صميم التعليمي
♦ ♦خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة
♦ ♦و�ضعية ال�شهادة مب�ؤ�س�سات التعلّم عن بعد
♦ ♦التغريات الرتبوية والثقافية والإداري��ة والتنظيمية مب�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد ،وذلك
ملعرفة ال�سمة املميزة لأ�ساتذة كليات الرتبية نحو توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج
التعلّم عن بعد احلالية ،وقد �أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي اجلداول �أدناه:

اجلدول ()7

اختبار (ت) للمحور الأول اخلا�ص بو�سائل االت�صال يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية
بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

8

24

21.69

5.21

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
-2.51

31

0.018

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-2.51وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية ،وبقيمة احتمالية
بلغت ( ،)0.018وهي دالة على عدم ا�ستخدام هذه التكنولوجيا االت�صالية يف برامج التعلّم عن
ُبعد احلالية ،وباالنحراف املعياري البالغ ( ،)5.21وبو�سط ح�سابي ( ،)21.69وبالنظر �إىل متو�سط
ا�ستجابات املفحو�صني مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تطبيق
و�سائل االت�صال احلديثة من تكنولوجيا معلومات وتكنولوجيا ات�صاالت يت�صف بال�سلبية ،و�أ ّنهم
غري متمركزين حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري الأمر الذي يعني � ّأن
و�سائل االت�صال احلديثة قليلة جداً ،بل متيل �إىل الندرة يف التوظيف والتطبيق يف برامج التعلّم
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عن ُبعد احلالية باجلامعات ال�سودانية .وتف�رس هذه ال�سلبية جتاه ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية
املتعددة و�شبكات االت�صاالت ب�أ ّنها لي�ست الهدف من التعلّم عن ُبعد� ،إنمّ ا الهدف الأ�سا�س يكمن يف
حل امل�شكالت التعليمية ،والوفاء باحتياجات التعلّم باعتبار �أ ّنها �أدوات وو�سائل لت�سهيل التعليم
والتعلّم عن ُبعد ،ولذلك مل تولَ �أهمية كربى .وقد تف�رس �أي�ض ًا ب� ّأن و�سائل االت�صال من تكنولوجيا
ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات ُتع ّد غري مالئمة حالي ًا لقطاع كبري من ال�سودانيني ،ورمبا يعلَّل
كذلك ب�إدراك اجلامعات � ّأن معظم الدار�سني عن ُبعد يتعذر عليهم احل�صول على �أجهزة حا�سوب
وخطوط ات�صال قد ت�ساعد امل�شرتكني يف املقرر الواحد ،واملوجودين يف �أماكن بعيدة على
مناق�شة املعلومات والأفكار وامل�سائل املت�ضمنة يف املقرر الدرا�سي وا�ستك�شافها .وتتفق نتيجة
بينت � ّأن واقع ا�ستخدام الو�سائط التعليمية يف
هذا املحور مع نتيجة درا�سة �شاهني ( )2003التي ّ
اجلامعات ال�سودانية يت�سم بال�ضعف ،مع عدم ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم �أو التدري�س يف برامج
التعلّم عن ُبعد.

اجلدول ()8

اختبار (ت) للمحور الثاين اخلا�ص باملراكز الدرا�سية وامل�رشفني الأكادمييني
يف م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

2

6

5.94

1.68

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
0.21-

31

0.835

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-0.21وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم الت�أكد من وجود مراكز درا�سية باجلامعات ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن ُبعد� ،أو
عدم تواجد م�رشفني �أكادمييني بهذه املراكز ،وقد بلغت القيمة احتمالية ( ،)0.835وهي غري دالة
على وجود هذه املراكز الدرا�سية وامل�رشفني بداخلها وبلغ االنحراف املعياري ( ،)1.68والو�سط
احل�سابي ( ،)5.94وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني مقارن ًة باملتو�سط النظري يت�ضح
لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع تواجد مراكز درا�سية وم�رشفني �أكادمييني تت�صف باحليادية و�أ ّنهم
متركزوا حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري ،الأمر الذي يعني � ّأن بع�ض
هذه اجلامعات لها مراكز درا�سية وم�رشفون �أكادمييون ،والأخرى تفتقر لهذه املراكز ،لذا ات�صفت
ا�ستجاباتهم باحليادية .وتف�رس هذه احليادية يف ا�ستجابات املفحو�صني جتاه املراكز الدرا�سية
وامل�رشفني الأكادمييني لعدم �إدراكهم لأهمية اللقاء املبا�رش بني الأ�ستاذ والدار�س ،وذلك حلل
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م�شكالت الدار�سني عن ُبعد التعليمية ،وتذليل ال�صعاب لهم ومنحهم الثقة يف هذا املنحنى التعليمي
و�إثراء الدافعية لديهم .وقد تف�رس �أي�ض ًا ب� ّأن املراكز املوجودة ببع�ض كليات الرتبية تنح�رص مهمتها
يف �إمداد املتعلمني باملواد التعليمية ،وتقدمي �أوراق الت�سجيل واالمتحانات ،ولي�ست مراكز درا�سية
تتيح للدار�سني عن ُبعد فر�ص ًة للقاء مب�رشفهم .وقد ترجع هذه احليادية �إىل عدم و�ضوح الدور
الذي ميكن �أن ت�ؤديه هذه املراكز املختلفة يف نظام التعلّم عن ُبعد� ،إذ �إنه ميثل مركزاً للم�شاهدة
يتيح للمتعلم الفر�صة مل�شاهدة املواد التعليمية التي قد تكون قد عر�ضت يف وقتٍ ال ينا�سبه� ،أو
التي حتتاج لأجهزة عر�ض قد ال تتوافر لديه� ،أو �أ ّنه مكتبة �أو مركز مل�صادر التعلّم� ،أو �أ ّنه مركز
لتفاعل املتعلمني يف جمموعات ي�ساعد بع�ضها بع�ض ًا �أو رمبا قد يكون مكان ًا للتجارب العملية� ،أو
ال�ستخدام الأجهزة التي ُتع ّد �أ�سا�سية للدرا�سة ،ولكن ال ميكن توافرها ب�سهولة للمتعلم يف منزله.

اجلدول ()9

اختبار (ت) للمحور الثالث اخلا�ص بالت�صميم التعليمي يف برامج التعلّم عن بعد
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

7

21

20.53

5.00

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
0.53-

31

0.600

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-0.53وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم الت�أكد من ا�ستخدام الت�صميم التعليمي يف �إعداد املادة التعليمية يف برامج التعلّم عن ُبعد
بكليات الرتبية التي تبنت نظام التعلّم عن بعد ،وقد بلغت القيمة احتمالية ( ،)0.600وهي غري
دالة على وجود توظيف الت�صميم التعليمي يف هذه الربامج ،وقد بلغ االنحراف املعياري (،)5.00
واملتو�سط ( ،)20.53وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني مقارن ًة باملتو�سط النظري
يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع توظيف الت�صميم التعليمي يت�صف باحليادية ،و�أ ّنهم متباينون
حول متو�سطهم من خالل النظر �إىل قيمة االنحراف املعياري ،الأمر الذي قد يعني � ّأن بع�ض هذه
اجلامعات ت�ستخدم الطرق التقليدية يف ت�صميم برامج التعلّم عن ُبعد و�إعدادها بكلياتها دون
االلتفات �إىل غياب املعلم ،وافتقاد اجلانب التفاعلي الذي ينتج من اللقاء وجه ًا لوجه لها ،لذا
ات�صفت ا�ستجاباتهم باحليادية .ويف�رس الباحث هذه احليادية يف ا�ستجابات املفحو�صني جتاه
مفهوم الت�صميم التعليمي ل�ضعف كفاءة الت�صميم التعليمي يف برامج التعلّم عن ُبعد ،وهذا يعني
�ضعف توظيف تكنولوجيا التعليم ،وح�رص الرتكيز على بع�ض املهارات الب�سيطة يف ت�شغيل �أجهزة
الو�سائل التعليمية .وقد تكون هذه احليادية ناجتة عن عدم وجود دور �أ�سا�سي لتكنولوجيا التعليم
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يف م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد ميكن �أن ي�سهم يف تغيري دور الأ�ستاذ بكلية الرتبية من ُمعد للمحتوى
التعليمي بال�سبل التقليدية �إىل خبري يف املحتوى الدرا�سي ،وم�صمم ،ومنتج ،وقائم بالتقومي ومنفذ
للعملية التعليمية ،ولعل هذا يتطلب فهم ًا وتعلّم مهارات تكنولوجيا التعليم ،وتطبيق تلك املهارات
لدمج طالب التعلّم عن ُبعد يف العملية التعليمية ،وجعله قادراً على البحث الذاتي ،والوقوف �أمام
حتديات الع�رص بكل ثقة .وقد تعود �إىل � ّأن ت�صميم املادة الدرا�سية يف برامج التعلّم عن ُبعد ُتعد
وتنتج دون االهتمام بحاجات الفئات امل�ستهدفة من هذه الربامج .وتتعار�ض نتيجة هذا املحور
مع درا�سة ال�صالح ( )2002النظرية التي �أو�ضحت � ّأن متغريات الت�صميم التعليمي امل�ؤثرة يف جناح
برامج التعليم عن ُبعد ت�ؤدي دوراً حا�سم ًا يف هذه الربامج ،كما �أ ّنها �أكدت على الدور الأ�سا�س
لتكنولوجيا التعليم يف توظيف مبادئ الت�صميم التعليمي امل�شتقة من نظريات التعليم والتعلّم
واالت�صال والإدارة والنظم يف ت�صميم مواد التعليم عن بعد ،وانتاجها وا�ستخدامها و�إدارتها
وتقوميها.

اجلدول ()10

اختبار (ت) للمحور الرابع اخلا�ص بخ�صائ�ص الدار�سني عن بعد (الفئة امل�ستهدفة)
يف م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

7

21

20.81

4.28

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
0.25-

31

0.806

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-0.248وهي قيمة �سالبة
ت�شري �إىل عدم الت�أكد من � ّأن املحتوى التعليمي �أو املقرر يف برامج التعلّم عن ُبعد بكليات الرتبية
التي تبنت نظام التعلّم عن ُبعد ،ي�صمم بطريقةٍ تتنا�سب مع احتياجات الفئة امل�ستهدفة ،وقد
بلغت القيمة االحتمالية ( ،)0.806وهي غري دالة على وجود ت�صميم تعليمي يراعي حاجات
الدار�سني ،وقد بلغ االنحراف املعياري ( )4.28واملتو�سط ( ،)20.81وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات
املفحو�صني موازنة باملتو�سط النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع ت�صميم برامج التعلّم
عن ُبعد وفق ًا حلاجات الدار�سني ،يت�صف باحليادية ،الأمر الذي قد يعني � ّأن بع�ض هذه اجلامعات
ت�ستخدم الطرق التقليدية يف ت�صميم برامج التعلّم عن بعد و�إعدادها يف كلياتها دون االلتفات �إىل
حتديد خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة واحتياجاتها التعليمية ،لذا ات�صفت ا�ستجاباتهم باحليادية.
ويف�رس الباحث هذه احليادية يف ا�ستجابات املفحو�صني جتاه ت�صميم املحتوى التعليمي وفق
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خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة �إىل � ّأن امل�سئولني عن �إعداد املواد التعليمية يف برامج التعلّم عن ُبعد
�سواء يف اجلانب العقلي �أو االجتماعي �أو البيئي �أو
يحتاجون لتحديد خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة ً
خربات �سابقة �أو العمر الزمني .وقد تكون هذه احليادية ناجتة من عدم توافر معلومات للم�سئولني
عن �إعداد املحتوى التعليمي عن الدافعية لدى الدار�سني عن ُبعد تهدف �إىل حتديد مقدار دافعيتهم
للتعلّم عن ُبعد وتوقعاتهم� ،أو رمبا افتقارهم للمعلومات التي تتعلق بخربة املتعلمني ال�سابقة عن
مو�ضوع التعلّم ،وتتعلق بخربتهم ال�سابقة ،واهتماماتهم ال�شخ�صية املت�صلة بهذا املو�ضوع .وقد
ترجع �إىل نق�ص املعلومات التي تتعلق بالتعلّم وتهدف �إىل حتديد مدى خربة املتعلمني ب�أ�ساليب
الدرا�سة ،و�أحب هذه الأ�ساليب لديهم ،وما لهم من مهارات ت�ساعدهم على التعلّم� ،أو قد تعود �إىل
عدم توافر املعلومات التي تتعلق مب�صادر التعلّم وظروفه ،وذلك بتحديد نوعية م�صادر التعلّم
املالئم لظروف املتعلمني و�إمكاناتهم.

اجلدول ()11

اختبار (ت) للمحور اخلام�س اخلا�ص بو�ضعية �شهادة م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد احلالية
بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

1

3

2.38

1.19

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
2.99-

31

0.005

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-2.99وهي قيمة �سالبة ت�شري
�سلبية العبارات التي تتعلق بو�ضعية التعلّم عن ُبعد ومكانته ،حيث تنفي هذه ال�سلبية عدم تقدير
املجتمع ملكانة التعلّم عن ُبعد ،بل ت�ؤكد على � ّأن التعلّم عن بعد يحظى بالتقدير الالزم من قبل
املجتمع ،وقد بلغت القيمة االحتمالية ( ،)0.005وهي دالة على � ّأن التعلّم عن ُبعد يحظى بت�أييد
من قبل املجتمع ،وقد بلغ االنحراف املعياري ( )1.19واملتو�سط ( .)2.38وبالنظر �إىل متو�سط
ا�ستجابات املفحو�صني موازنة باملتو�سط النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لو�ضعية �شهادة
التعلّم عن بعد ومكانته باملجتمع تت�صف بال�سلبية ،و�أ ّنهم متركزوا حول متو�سطهم من خالل النظر
�إىل قيمة االنحراف املعياري ،الأمر الذي قد يعني قبول املجتمع للتعلّم عرب م�ؤ�س�سات التعلّم عن
ُبعد ،وح�صوله على الدرجات العلمية من هذه امل�ؤ�س�سات.
ويرى الباحث � ّأن التقدير الالزم الذي حتظى به م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد ،قد يكون ناجت ًا من
�إتاحة هذا النوع من التعليم لدار�سني يتعذر عليهم ترك �أ�رسهم ،والذهاب للدرا�سة يف اجلامعات
االنتظامية� ،أو رمبا لظروفهم االقت�صادية �أو ظروف عملهم التي ال ت�سمح لهم بالتفرغ.
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اجلدول ()12

اختبار (ت) للمحور ال�ساد�س اخلا�ص بالتغريات الرتبوية والثقافية والإدارية والتنظيمية
يف م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

6

18

15.13

4.16

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
3.91-

31

0.000

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)-3.91وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم حدوث تغريات تربوية وثقافية و�إدارية وتنظيمية يف م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد احلالية
بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن بعد ،وقد بلغت القيمة االحتمالية
( ، )0.000وهي دالة على عدم وجود هذه التغريات ،وقد بلغ االنحراف املعياري ( ،)4.16واملتو�سط
( .)15.13وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني موازنة باملتو�سط النظري يت�ضح لنا � ّأن
ال�سمة املميزة لواقع حدوث تغريات ثقافية ،تربوية� ،إدارية وتنظيمية تت�صف بال�سلبية ،الأمر الذي
قد يعني � ّأن هذه املناهج �أو الربامج الرتبوية مل�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد ،تتطلب تغرياً يف �أنظمتها
الإدارية وتطويراً يف براجمها التعليمية ،واعتماد طرق تدري�س جديدة لتحقيق الأهداف التعليمية
ب�أعلى جودة وكفاءة .وهذا ما ذهبت �إليه درا�سة املو�سى النظرية (1421هـ) التي تدعو �إىل �رضورة
ا�ستخدام الإنرتنت و�سيل ًة م�ساعدة يف التعلّم عن ُبعد ،وا�ستخدامه و�سيل ًة م�ساعدة يف اجلوانب
الأكادميية �إ�ضاف ًة ال�ستخدامه و�سيل ًة م�ساعدة يف اجلوانب الإدارية.

اجلدول ()13

اختبار (ت) للمجموعة الواحدة ملعرفة ال�سمة املميزة لواقع توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد العبارات الوسط الوسط االنحراف
اجملموعة الواحدة
النظري احلسابي املعياري
باحملور
أساتذة كليات
التربية

31

93

87.09

16.95

قيمة درجة القيمة
(ت) احلرية االحتمالية
-1.97

31

0.058

يالحظ من اجلداول �أعاله � ّأن قيمة � ّأن قيمة(ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)1.97-وهي قيمة
�سالبة ت�شري �إىل عدم توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية
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باجلامعات ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن ُبعد ،وقد بلغت القيمة االحتمالية ( )0.058وهي
غري دالة على توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،وقد بلغ االنحراف املعياري
( ،)16.95واملتو�سط ( .)87.09وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني موازن ًة باملتو�سط
النظري ،يت�ضح لنا � ّأن ال�سمة املميزة لواقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد
احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية تت�صف بال�سلبية .ويرى الباحث � ّأن هذه النتيجة
متوقعة لعدم وجود مراكز لتكنولوجيا التعليم باجلامعات ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن
ُبعد ،وتتعار�ض نتيجة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سة التي قام بها اجلمالن ( )2004التي �أك ّدت � ّأن
واقع ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات مبراكز م�صادر التعلّم مبدار�س البحرين مطمئن
ويت�صف بالإيجابية.
عر�ض نتيجة الفر�ض الأول :ين�ص الفر�ض على �أ ّنه( :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لدى
�أ�ساتذة كليات الرتبية نحو توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات
ال�سودانية ،ترجع �إىل اختالف امل�ؤهل الأكادميي :تربوي ـ غري تربوي) .وللتحقق من �صحة هذا
طبق الباحث اختبار(ت) للمجوعتني امل�ستقلتني ح�سب امل�ؤهل الأكادميي ،وقد �أظهر
الفر�ض َّ
التحليل الإح�صائي اجلدول �أدناه:

اجلدول ()14

اختبار (ت) للمجموعتني امل�ستقلتني نحو توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
عدد الوسط االنحراف
مجموعتا املقارنة
احلاالت احلسابي املعياري
تربوي

22

85.23

18.41

غير تربوي

10

91.20

13.08

قيمة (ت) درجات احلرية القيمة االحتمالية
-0.922

30

0.364

يالحظ من اجلدول �أعاله � ّأن قيمة (ت) املح�سوبة قد بلغت ( ،)0.92-وهي قيمة �سالبة ت�شري
�إىل عدم توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات
ال�سودانية التي تبنت نظام التعلّم عن بعد ،وقد بلغت القيمة االحتمالية ( ،)0.364وهي غري
دالة على توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد ،وبالنظر �إىل متو�سط ا�ستجابات
املفحو�صني الرتبويني موازن ًة باملتو�سط لدى غري الرتبويني ،يت�ضح لنا � ّأن هناك تقارب ًا �شديداً
يف قيمة املتو�سط ،الأمر الذي ي�ؤكد على عدم توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد
احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية ،مع عدم وجود فرق بني ا�ستجابات املفحو�صني
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الرتبويني وغري الرتبويني على عدم توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية.
وميكن القول �إن عدم وجود فروق دالة بني �أ�ساتذة كليات الرتبية التي تتبنى نظام التعلّم عن ُبعد
من الرتبويني وغري الرتبويني متوقعة حيث �إنهم جميع ًا ميتلكون مفاهيم �سطحية وغري �أ�سا�سية
لتكنولوجيا التعليم والتعلّم عن ُبعد ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل عدم ظهور فروق بني ا�ستجاباتهم .
وقد يعلل �أي�ض ًا ب� ّأن واقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد يف كليات الرتبية
باجلامعات ال�سودانية احلالية التي تتبنى نظام التعلّم عن ُبعد ،ما زال يف �أوىل مراحله ،ولذلك
�سادت الطرق التقليدية يف هذه الربامج ،الأمر الذي جعلهم ي�ؤكدون على خلو هذه الربامج من
عملية توظيف تكنولوجيا التعليم ،وقد ُيعزى عدم وجود فروق بني الرتبويني وغري الرتبويني �إىل
عدم ا�ستطاعة �أ�ساتذة كليات الرتبية من تقدير �أهمية تكنولوجيا التعليم �أو � ّأن فهمهم ملجاالتها
مازال حمدوداً ،بل �أ ّنهم مل يتعرفوا بعد على امكاناتها �أو ب�سبب عدم فهمهم ال�صحيح لتكنولوجيا
التعليم ،وما ميكن �أن تف�ضي �إليه من تطوير ،وقد يكون عدم التوظيف ناجت ًا من قلة الإمكانات
و�شح املوارد ،وعدم توفري امليزانيات بالقدر املطلوب لهذا الغر�ض.
عر�ض نتيجة الفر�ض الثاين :ين�ص الفر�ض على �أ ّنه( :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا لأ�ساتذة
كليات الرتبية على توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد احلالية باجلامعات
ال�سودانية ترجع �إىل اختالف م�ستوى اخلربة «طويلةـ متو�سطةـ ق�صرية») .وللتحقق من �صحة
هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة العالقة بني وجهات نظر �أ�ساتذة
كليات الرتبية و�سنوات اخلربة ،وقد �أظهرت نتيجة التحليل اجلدول الآتي:

اجلدول ()15

حتليل التباين الأحادي ملعرفة داللة العالقة
بني وجهات نظر �أ�ساتذة كليات الرتبية و�سنوات خربتهم
مصدر التباين

درجات
احلرية

مجموع متوسط قيمة (ف) القيمة
املربعات املربعات احملسوبة االحتمالية

بني اجملموعات

2

0.34

0.17

داخل اجملموعات

29

8557.16

295.07

اجملموع الكلي

31

8557.50

0.001

0.99

بالنظر �إىل اجلدول �أعاله يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05بني وجهات نظر �أ�ساتذة كليات الرتبية والتعليم وبني �سنوات اخلربة لديهم ،فقد بلغت
قيمة م�ستوى الداللة االخ�صائية ( )0.99بدرجات حرية ( ،)31مما يعني عدم وجود فروق ذات
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داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات املفحو�صني و�سنوات خربتهم التدري�سية عند م�ستوى داللة
( .)0.05وت�شري هذه النتيجة �إىل � ّأن متغري اخلربة ال ي�ؤثر على توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج
التعلّم عن ُبعد بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية  ،وميكن القول �إن هذه النتيجة متوقعة حيث
�إن الغالبية العظمى من �أ�ساتذة كليات الرتبية التي تتبنى نظام التعلّم عن ُبعد بجانب التعليم
التقليدي ،ال ميتلكون مفاهيم ور�ؤى عميقة حول تكنولوجيا التعليم والتعلّم عن بعد ،وهذا بدوره
ال يجعل ل�سنوات اخلربة الطويلة �أو املتو�سطة �أو الق�صرية �أثراً يف تقليل ال�سلبية يف ا�ستجاباتهم
جتاه هذه املفاهيم� ،أو زيادة الإيجابية حولها ،وحول ر�ؤيتهم جتاه عملية توظيف تكنولوجيا
التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد  .واتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (حمي�سن)2009 ،
يف عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�شبكة الإنرتنت يف
التعليم اجلامعي بجامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،وبني �سنوات اخلربة التدري�سية لديهم.
عما تو�صلت �إليه درا�سة (اجلندي )2002 ،التي �أكدت وجود فروق ذات داللة
واختلفت هذه النتيجة ّ
�إح�صائية لأع�ضاء هيئة التدري�س ذوي �سنوات اخلربة الأكرث من خم�س �سنوات ،و�أ ّنهم �أكرث �إيجابية
نحو ا�ستخدام م�ؤمترات الفيديو يف التعليم عن ُبعد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي �سنوات اخلربة
دون خم�س �سنوات.
◄

◄�أوالً :ملخ�ص النتائج:

جاءت هذه الدرا�سة بغر�ض توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد يف كليات
الرتبية باجلامعات وفيما ي�أتي خال�صة ما تو�صلت �إليه من نتائج:
�1 .1أكدت الدرا�سة على �أهمية الت�صميم التعليمي عامة ،وعلى ت�صميم الر�سالة التعليمية
خا�صةيف توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد بكليات الرتبية
باجلامعات ال�سودانية.
�2 .2أف�ضت الدرا�سة �إىل � ّأن برامج التعلّم عن ُبعد احلالية بكليات الرتبية باجلامعات ال�سودانية
متخلفة عن واقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف هذه الربامج ،مما ال يمُ كّن من احتواء
هذه ال�صيغة التكنولوجية.
�3 .3أظهر البحث كذلك عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستجابات �أ�ساتذة كليات الرتبية
ح�سب متغري امل�ؤهل الأكادميي (تربوي ـ غري تربوي).
4 .4مل تك�شف نتائج البحث عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستجابات �أ�ساتذة كليات
الرتبية وبني �سنوات خربتهم حول الواقع احلايل لتوظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج
التعلّم عن ُبعد.
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�5 .5أكدت الدرا�سة على �أهمية و�سائل االت�صال وم�صادر التعلّم يف توظيف تكنولوجيا
التعليم يف هذه الربامج.
6 .6ت�أكيد نتائج الدرا�سة على �أهمية التقومي وجودة النوعية يف توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن ُبعد.
�7 .7أك��دت الدرا�سة على �أهمية مركز تكنولوجيا التعليم واملراكز الدرا�سية يف توظيف
تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد.
◄

◄ثانياً :التو�صيات واملقرتحات:

ا�ستناداً �إىل الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة ،ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث فقد
تو�صل الباحث �إىل التو�صيات الآتية:
�1 .1رضورة �إن�شاء مركز لتكنولوجيا التعليم يعنى بعمليات توظيف تكنولوجيا التعليم يف
برامج التعلّم عن ُبعد وي�شتمل على الأق�سام الآتية:









ق�سم لإنتاج املواد املطبوعة يحتوي على مطبعة ووحدة حا�سوب ،لتكوين وحدة
ثم القيام بعملية الطباعة.
الر�سومات التو�ضيحية واملطبوعات ّ
ق�سم للإنتاج الإذاعي والتلفزيوين.
ق�سم لإنتاج برامج احلا�سوب للإفادة من التكنولوجيا احلديثة لإع��داد برامج
حا�سوبية متعددة الو�سائل.
ق�سم لت�صميم املواد التعليمية ي�ضم اخلرباء واملخت�ص�صني يف تكنولوجيا التعليم
الذين يالزمون مع ّدي املواد التعليمية ،ويتابعون مراحل الإنتاج املختلفة للمواد
التعليمية.
ق�سم لرتقية �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�ستعان بهم يف التدري�س ،ويف �إعداد
املواد التعليمية ،والعاملني يف الإنتاج حتى يتمكنوا من �أداء عملهم يف �إعداد املواد
التعليمية والتوجيه والإر�شاد.

��2 .2ضرورة دعم مراكز م�صادر التعلّم باجلامعات ال�سودانية بكل االمكانات الالزمة
لال�ستمرار يف ت�أدية املهمات املنوطة بها.
��3 .3ضرورة تدريب العاملني مب�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد ،على ت�صميم املناهج على
الإنرتنت.
84

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد

د .مهدي سعيد حسنني

4 .4العمل على قيام مراكز درا�سية بجميع م�ؤ�س�سات التعلّم عن ُبعد لتوفري فر�صة لقاء
الدار�سني مب�رشفيهم.
5 .5الإفادة من عمليات البث الإذاعي والتلفازي يف تطوير خدمة التعلّم عن ُبعد.

�6 .6إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث حول توظيف الت�صميم التعليمي يف برامج التعلّم
عن ُبعد.

�7 .7إجراء درا�سة جتريبية ملعرفة مدى فاعلية ا�ستخدام مناهج التعلّم عن ُبعد عرب �شبكة
الإنرتنت يف حت�صيل الدار�سني عن ُبعد.
�8 .8إجراء درا�سة م�سحية و�شاملة لواقع توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن ُبعد
يف الوطن العربي ور�صد �أعمالها.

�9 .9إجراء درا�سات ملعرفة العقبات التي حتول دون توظيف تكنولوجيا االت�صال يف برامج
التعلّم عن ُبعد.

1010بناء منوذج يو�ضح كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم يف نظام التعلّم عن بعد يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�سودانية.
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املصادر واملراجع:
أوالً– املراجع العربية:
1 .1جابر ،جابر عبد احلميد ( )1985التعلّم وتكنولوجيا التعليم دار النه�ضة ،القاهرة ،الطبعة
الثانية.
2 .2اجلندي ،علياء عبداهلل ( )2002دور م�ؤمترات الفيديو يف جمال التعليم عن بعد من وجهة
نظر �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س يف بع�ض جامعات اململكة العربية ال�سعودية،
جملة ر�سالة الرتبية وعلم النف�س ،جامعة امللك �سعود ،ع ( )18الريا�ض.
3 .3زين الدين ،حممد حممود ( )2007كفايات التعليم الإلكرتوين� ،سل�سلة �آفاق تكنولوجيا
التعليم ( )1الطبعة الأوىل ،جدة.

4 .4الزند ،وليد خ�رض ( )2004الت�صاميم التعليمية اجلذور -النظرية -مناذج وتطبيقات
عملية ،درا�سات وبحوث عربية وعاملية� ،أكادميية الرتبية اخلا�صة ،الطبعة الأوىل،
الريا�ض ال�سعودية .
 5 .5حيدر ،جعفر مو�سى ( )1999نظرية اخل�صائ�ص وتطبيقاتها يف تكنولوجيا التعليم
التعلّمي ،ال�سودان جامعة اخلرطوم كلية الرتبية ورقة مقدمة ملنتدى التعلّم عن بعد
يف قطر ،غري من�شورة.
6 .6حيدر ،جعفر مو�سى و ح�سنني ،مهدى �سعيد حممود ( )1999ملف تكنولوجيا التعليم يف
التعلّم عن بعد ،ورقة مقدمة لكلية الدرا�سات التقنية والتنموية ،جامعة اخلرطوم.
 7 .7حمدان� ،إبراهيم ( )2000التعليم املفتوح واملتغريات ،ال�شبكة العربية للتعليم املفتوح
والتعليم عن بعد ،جملة �آفاق ،العدد الثامن ،عمان الأردن� ،أكتوبر.
 8 .8حمدان ،حممد �سعيد ( )2003التعليم عن بعد ودوره يف تعليم املحرومني ال�شبكة العربية
للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد ،جملة �آفاق ،العدد الثامن ع�رش ،عمان ،الأردن .
9 .9الكبي�سي ،وهيب جميد والداهري� ،صالح ح�سن �أحمد ( )2000املدخل يف علم النف�س
الرتبوي ،دار الكندي للن�رش والتوزيع� ،أربد ،الأردن .
 1010كدوك ،عبد الرحمن ( )2000تكنولوجيا التعليم (املاهية والأ�س�س والتطبيق والعملية)
دار املفردات للن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل.
1111الكيالنى ،تي�سري (� )2000أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم عن بعد،
ال�شبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد �آفاق ،العدد ال�ساد�س.
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(� )1ص (. )46-1
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� 2828صادق� ،آمال و�أبو حطب ،ف�ؤاد ()1996علم النف�س الرتبوي ،مكتبة االجنلو امل�رصية
القاهرة ،الطبعة اخلام�سة.
2929راجح� ،أحمد عزت (� )1970أ�صول علم النف�س ،املكتب امل�رصي احلديث ،القاهرة.
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عبد احلليم �س َيد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،املركز العربي للتقنيات.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ملحق رقم ()2
استبانة لتحديد واقع توظيف تكنولوجيا التعليم
يف برامج التعلّم عن بعد احلالية
بكليات الرتبية باجلامعات السودانية
الأ�ستاذ /الفا�ضل :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته
ت�شتمل الإ�ستبانة التي �أمامك على عدة فقرات متثل طبيعة التغريات التي ميكن �أن حتدث
عند توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن بعد باجلامعات ال�سودانية ،الرجاء التكرم
بالإجابة على عبارات اال�ستبانة ،علم ًا ب� ّأن هذه الأفكار م�ستقاة من �أدبيات تكنولوجيا التعليم
و�أدبيات التعلّم عن بعد وهي �أفكار قابلة للنقا�ش و� ّأن الأفكار النهائية متوقفة على وجهة نظركم
اخلا�صة ،والباحث لي�س يف حاجةٍ للت�أكيد ب� َأن املعلومات التي �ستدلون بها ت�ستخدم فقط لغر�ض
البحث العلمي.
مع ال�شكر والتقدير لتعاونك
الباحث
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الأ�ستاذ الفا�ضل:
ق��ب��ل ال��ب��دء يف الإج���اب���ة ن��رج��و ال��ت��ل��ط��ف مب���لء ال��ب��ي��ان��ات الأول���ي���ة ب��و���ض��ع عالمة
( )üيف املربع املخ�ص�ص الذي ينا�سبكم.

بيانات أولية ألغراض البحث:
اخلربة يف التدري�س اجلامعي:
♦ ♦�أقل من � 5سنوات
♦ ♦من � 5سنوات � 10 -سنوات
♦ ♦�أكرث من � 10سنوات
امل�ؤهل الأكادميي :
♦ ♦تربوي
♦ ♦غري تربوي
�ضع عالمة (� )üأمام كل عبارة يف املربع املخ�ص�ص الذي ينا�سبكم:
التسلسل

العبارات

كثيرا ً
قليل
غير
كثيرا ً
قليل
جدا ً
جدا ً
متأكد

نظام التع ّلم عن بعد احلالي بالكلية التي تعمل
 .1بها غ ّير عالقة التع ّلم من الشكل املركزي إلى
شكل ال مركزي.
ٍ

برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم تعمل على
ناقل للمعرفة إلى مصمم
 .2تغيير دور املعلم من ٍ
للتفاعل.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم وثيقة
.3
الصلة بحاجات املتعلم.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم أتاحت
 .4لشرائح من اجملتمع فرصا ً للتعليم أكثر فاعلية من
تلك الفرص التي فاتتهم في التعليم التقليدي.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم متثل أدا ًة
.5
تثقيفية متطورة ملعظم شرائح اجملتمع.
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التسلسل

العبارات

تطور اخلدمات التعليمية في مؤسسات التع ّلم
 .6عن بعد احلالية بكليتكم جعلها متاحة ألعداد
كبيرة من اجملتمع
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم تتطلب
.7
تطورا ً يجعلها متوافقة مع احتياجات املتعلمني.
نظام التع ّلم عن بعد بكليتكم يعتمد طرق
 .8تدريس جديدة لتحقيق الهدف التعليمي بأعلى
جودة.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم ال تراعي
.9
اخلبرات السابقة للمتعلم
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم ال جتعل دور
.10
املتعلم سلبيا ً في العملية التعليمية.
حتولت املناهج في برامج التع ّلم عن بعد احلالية
.11
بكليتكم إلى متطلبات وحاجات كل متعلم.
حتول كل ما يتوسط بني املعلم واملتعلم في برامج
 .12التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم من وسائل تقوم
على النقل إلى حالة اتصالية تقوم على التفاعل.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم تدعم دور
.13
اجلامعة في التخطيط للمواد التعليمية.
زادت برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم من
 .14حتصيل املتعلمني دون االرتباط املباشر بينهم وبني
معلمهم.
املناهج احلالية بكليتكم التي يدرسها طالب
.15
التع ّلم عن بعد تتطلب تغييرا ً كامالً.
ال تتطلب برامج التع ّلم عن بعد بكليتكم تزويد
-16
املعلم مبهارات التصميم التعليمي.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم جعلت
.17
املتعلم أكثر حرية واستقاللية.
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التسلسل

العبارات

كثيرا ً
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غير
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برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم ال تقلل
.18
من سلطة املعلم.
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم زادت من
.19
تفاعل املتعلمني مع احملتوى التعليمي.
يستخدم في برامج التع ّلم عن بعد احلالية
 .20بكليتكم اإلنترنت كآلية توصيل سريعة
ومضمونة.
فعال بني املعلم واملتعلم في برامج
يوجد تواصل ّ
.21
التع ّلم عن بعداحلالية بالكلية التي أعمل بها .
يوفر اإلنترنت (تكنولوجيا االتصاالت) في برامج
 .22التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم فرصا ً كثيرة
تخفف من عزلة املتعلم وبعده عن املعلم.
االجتاه السائد في التقومي لطالب التع ّلم عن بعد
.24
باجلامعات السودانية هو االختبار النهائي.
تتطلب برامج التع ّلم عن بعد في الكلية التي
 .25أعمل بها نظام إداري مرن يستفيد من معطيات
التكنولوجيا احلديثة.
يتطلب التع ّلم عن بعد في الكلية التي أعمل
 .26بها نظام إداري لتنظيم عملية تسجيل املقررات
والرسوم الدراسية.
ال متثل برامج التع ّلم عن بعد احلالية في الكلية
 .27التي أعمل بها إحدى صور التعليم باملراسلة وذلك
الفعال بني املعلم واملتعلم
لغياب التواصل
ّ
برامج التع ّلم عن بعد احلالية بالكلية التي أعمل
.28
بها زادت من دافعية املتعلمني.
إدارات التع ّلم عن بعد باجلامعة التي أعمل بها
.29
حاليا ً تهتم دائما ً بتطوبر برامجها.

اجمللد الثالث ،العدد اخلامس ،كانون ثاني 2011

93

توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلّم عن بعد يف كلية الرتبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

التسلسل

العبارات

برامج التع ّلم عن بعد احلالية بكليتكم تولي
 .30أهمية كبرى لعمليات إنتاج املواد التعليمية
بشكل أكثر فاعلية.
ٍ

قامت إدارة التع ّلم عن بعد احلالية بكليتنا بإنشاء
 .31مراكز دراسية تتيح للمشرفني األكادمييني لإللتقاء
باملتعلمني ومساعدتهم.
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