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 :ملخص
نامج مرحلة األساس نحو استخدام تهدف هذه الدراسة وبشكٍل رئيس للتعرف على اتجاهات الدارسين ببر     

تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج إعدادهم بكليات التربية بالجامعات السودانية، وللتعرف على هذه االتجاهات 
نحو استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم برنامج إعدادهم  همقام الباحثان بتصميم استبانة بغرض قياس اتجاهات

( 324)برنامج البالغ عددهم التوزيعها على المفحوصين من الدارسين ب تم   هاوثبات هادقتأكد من صالوبعد أن  .
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ثم  ُاتبع العديد من المعالجات اإلحصائية، كاختبار اإلشارة ومعامل 

أن  واقع استخدام تكنولوجيا التعليم  إلى العديد من النتائج أبرزها توصلتم  الارتباط سبيرمان لتحليل البيانات ، و 
الدراسة وجود  تأظهر كما  ،فى تصميم برنامج مرحلة األساس متخل ف عن اتجاهات الدارسين بهذا البرنامج

وأخيرًا   . الجامعة( –فروق دالة إحصائيَا فى اتجاهات الدارسين بهذا البرنامج ترجع إلى متغي ر)الفرقة الدراسية 
 . التوصيات والمقترحات التي تساعد في الدراسات المستقبلية وتلقي بمزيٍد من الضوء عليهافقد تم  طرح عدد من 

 تكنولوجيا التعليم، التصميم التعليمي، برامج مرحلة األساس : الكلمات المفتاحية 
The Attitudes of the Learners Towards the Utilization of Instructional 

Technology in Designing Basic Level Program within Faculties of 

Education 

Abstract:  
The main objective of this study is to identify the attitudes of the learners towards the role of 

instructional technology in designing basic level program within the Sudanese faculties of 

education. To achieve this objective the researchers has designed a questionnaire focusing on 

the attitudes of learners towards applying the instructional technology in designing basic 

level program within the Sudanese faculties of education.  After evaluative procedures were 

applied to the questionnaire, the researchers distributed the questionnaire among (423) 

learners. A descriptive analysis methodology has been used and different statistical tools 

such as  Sign test, Spearman’s correlation coefficient were applied to analyse the data. The 

following results has been achieved:  

1-The use of instructional technology in designing basic level program is falling behind the 

attitudes of students who use the program. 

2-There are considerable statistical differences in the attitudes of learners using the program 

due to class and university. 

Furthermore , a number of suggestions were given for future studies in the same field.  
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 :مقدمة 
لعالم في العشرينيات من القرن الماضى تقد مًا كبيرا  في تطور المعارف والعلوم والتكنولوجيا، مما كان له شهد ا 

األثر العظيم في دفع الكثير من المجتمعات إلى إدخال تغييرات جذري ة ملموسة في سياستها واقتصادها ومخططات 
أن  التعليم لم يكن في أي عصٍر من العصور بمنأى  تعليمها وأساليب تفكيرها وطرق حياتها، وقد أدرك التربويون

عن التغييرات المتالحقة التي تحر ك المجتمعات، وأن  التعليم يتأثر بتقدم الحضارة ويؤثر فيها، والنهوض بالتعليم 
حدود يأتي بحشد أفضل الطاقات البشري ة وأحدث الطرق التعليمي ة، وعندما بدأت فكرة العالم الواحد تتطو ر وبدأت ال

تختفي  بشكٍل تدريجي ساعد التطور في تكنولوجيا  المعلومات واالتصال الحديثة في إعادة النظر في تشكيل 
وقد فرضت هذه التطورات والتغيرات نفسها على أنظمة  .(1)المؤسسات التعليمي ة بتقديم بيئات وطرق جديدة للتعليم 

ا فيها المعلم والمتعلم، وأصبحت استراتيجيات التدريس تتلون التعليم وعلى أطراف العملية التعليمية التعل مية بم
وتتشكل بهذا التطور العلمي والتكنولوجيا مم ا أفرز مسميات عديدة كتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتصميم 

استخدام الوسائل  وقد تبلور مفهوم تكنولوجيا التعليم في القرن العشرين عبر مسألتين األولى منهما.  (2)التعليمي 
نماء  ا الثانية فإن ها منهجية في التفكير حول حل المشكالت وا  التكنولوجية والمعدات واألجهزة وموادها في التعليم، أم 
المستويات وتخطيط وتصميم كل العملية التعليمية وترقية مردوداتها باستخدام تطبيقات العلوم المختلفة وأسلوب 

من معدات وأجهزة ومواد باتجاه تفريد التعليم، وفى أواخر القرن العشرين رجحت المسألة  النظم والوسائل التكنولوجية
الثانية وأصبح التفكير منصبًا على العملية، وأصبح ينظر إلى تكنولوجيا التعليم بأن ها النظرية والتطبيق في تصميم 

دارتها من أجل الت عل م، وهذا عكس بدوره تطور تكنولوجيا العمليات والمصادر وتطويرها واستخدامها وتقويمها وا 
التعليم من حركة إلى مجال ومهنة، ومن ثم  تنامت تطبيقات التصميم التعليمي مما جعل الموقف التعليمي من زاوية 
تكنولوجيا التعليم يختلف تمامًا عن النظرة التي سادت في مطلع القرن العشرين، وبذلك أصبحت تكنولوجيا التعليم 

ي يمكن التعامل من خاللها مع متطلبات القرن الحادي والعشرين لما تتمتع به من سيطرة علمية شاملة هي اللغة الت
على كل عناصر العملية التعليمية، ففي الوقت الذي كنا نرفض فيه اعتبار تكنولوجيا التعليم على أن ها استخدام 

اليوم نقبل بهذه التكنولوجيا االتصالية والمعلوماتية  معدات وأجهزة تكنولوجية لم تصمم أصاًل للتعليم والتعل م، فإن نا
التي بدأت تقترب باستمرار من مفهوم تكنولوجيا التعليم حينما انتقلت من طور النقل إلى دور التفاعلية، ولكن من 

ا أن ها الثابت أن  هذه التكنولوجيا الحديثة مهما تطورت وستتطور فإن ها ستبقى تحت سيطرة تكنولوجيا التعليم طالم
وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن  استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج مرحلة .  (4)تتعامل مع حالة إنسانية 

وال شك أن   .األساس يتطلب إعدادًا مسبقًا للبنية التحتية، وذلك من أجل استخدام فع ال ومفيد لعملية التعليم والتعل م 
امج مرحلة األساس ، نحو استخدام  تكنولوجيا التعليم في برامج إعدادهم ُيعد  من التعرف على اتجاهات الدارسين ببر 

أهم عوامل نجاح هذا االستخدام، فمن المؤكد أن  االستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم في برنامج مرحلة االساس 
ستمراريته يتوقف على اتجاهات الدارسين  ومدى تقبلهم لهذا االستخدام  واقتناعه مكاناته التعليمية وا   .                                                                                                       م بفوائده وا 

أكدت الدراسات في علم النفس أن  هناك عالقة قوية بين اتجاهات األفراد وما يصدر :  مشكلة الدراسة وأسئلتها
يرتبط بإثارة مشاعر الخوف أو التوتر أو  ه، فاالتجاهات السلبية نحو موضوٍع ما تعني أن  عنهم من أنماط سلوكية

االرتباك أو الكراهية أو النفور، ومن ثم  فإن  الفرد يحاول تجنب ذلك الموضوع وما يتصل به، ورفضه بشتى الصور 
ه والسعي واالقتراب منه والتعرف عليه، واألساليب، أم ا االتجاهات اإليجابية فهي تدفع الفرد لقبول موضوع االتجا

وبما أن  االتجاهات مكتسبة ومتعل مة فإن ها تخضع  لقوانين التعل م وطرقه وأساليبه، واستعدادًا لاللتحاق بركب التقدم 
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العلمي والتكنولوجي توجهت اهتمامات االختصاصين بالتعليم وأنظار الدارسين ببرنامج مرحلة األساس إلى العديد 
مستحدثات التربوية التي خرجت من اإلطار التقليدي للتربية وأنظمتها المعرفية، وقد أفادت الدول الصناعية من ال

من تكنولوجيا المعلومات واالتصال ال من حيث كونها وسائط إلكترونية متطورة لالتصال والنقل، بل ألن ها وسائط 
التعل مي، و أضافت إلى تكنولوجيا التعليم أطرًا  توغلت في عمق عملية التعليم  Interactivityمعرفية تفاعلي

جديدة عمقت مفهومها، ومن ثم  ظهرت تكنولوجيا التعليم كمنهجية متطورة في التفكير وحل المشكالت وتطوير 
قد فشلت في اإلفادة من ألخرى دول االالالمستويات أفاد منها كل من التربية والتعليم بأشكالهما المتعددة . بيد أن  

ولوجيا التعليم في األنظمة التربوية، ونزعت إلى تفسير تكنولوجيا التعليم  على أن ها زيادة في استخدام الوسائل تكن
 وتقليد شكلي للتكنولوجيا والتعليمية في دول العالم الصناعي، ومن ثم  فإن   عملية  ااإللكترونية في التعليم افتنانًا به

عنى بتأهيل معل م مرحلة األساس دون االستناد إلى مرجعي ة تكنولوجيا التعليم تصميم )برنامج مرحلة األساس( الذى يُ 
مع أهداف هذه الصيغ  ةرنامج غير منسجمهذه البفي كل تطبيقاتهُ تعد  من األمور التي تجعل تصميم ومعالجة 

يس التالي : بم تتصف ومن ثم  فإن  مشكلة هذه الدراسة يمكن أن تتلخص في  السؤال الرئالتكنولوجي ة التعليمي ة، 
السمة العامة التجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برنامج هذه 

 المرحلة ؟ 
 :  فروض الدراسة

 ـ ال توجد فروق دالة إحصائيًا فى اتجاهات الدارسين بكليات التربية بالجامعات السودانية نحو استخدام تكنولوجيا 0
التعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس ترجع الختالف متغيرات النوع، التخصص الدراسي، الفرقة الدراسية 

 والجامعة. 
. ال توجد فروق دالة إحصائيًا فى اتجاهات الدارسين بكليات التربية بالجامعات السودانية نحو استخدام تكنولوجيا 4 

 01سنة، أكثر من  01-2سنة، من  2ستوى الخبرة )ال توجد، أقل منالتعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس وم
 سنة(.

تحديد اتجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس نحو استخدام تكنولوجيا تهدف هذه الدراسة إلى :  أهداف الدراسة
الدراسي ة، الجامعة،  ، إضافًة للتعر ف على أثر متغي رات )النوع، التخص ص، الفرقةإعدادهمالتعليم فى تصميم برنامج 

الخبرة التدريسي ة( فى اتجاهات الدارسين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس مع تقديم 
 توصيات يمكن إن تساهم فى استخدام تكنولوجيا التعليم بشكل فع ال فى تصميم برنامج مرحلة األساس. 

ميتها من عدة جوانب، فمن الجانب البحثي يمكن أن تزود الدراسة الباحثين تكتسب هذه الدراسة أه:  أهمية الدراسة
والمعلمين بأساس نظري يساعدهم في استخدام تكنولوجيا التعليم في برنامج مرحلة األساس، ومن الناحية التطبيقية 

حلة األساس في معرفة فيمكن للدراسة الحالية وما تسفر عنه من نتائج أن تفيد القائمين على أمر تصميم برنامج مر 
أنسب السبل الستخدام تكنولوجيا التعليم في هذه البرامج، وهذه الدراسة بما تتضمنه من أدبيات لتكنولوجيا التعليم 

 والتصميم التعليمي ومراجع ودراساٍت سابقة يمكن أن تشجع الباحثين على البناء عليها ونقدها . 
جامعة )الخرطوم، بخت الرضا، كلية التربية لفرقتين الثالثة والرايعة ب: اقتصرت على الدارسين من ا حدود الدراسة 

مع 4104-4100ُطب قت  في العام الدراسي كردفان والسودان المفتوحة( وتم  استخدام استبانة قام الباحثان بإعدادها
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فوا على تكنولوجيا الت تحد د التي درجة العليم بإقصاء الدارسين بالفرقتين األولى والثانية على أساس أن هم لم يتعر 
 .اتجاهاتهم نحوها  

 مصطلحات البحث )التعريفات اإلجرائية( :
م بأن ها 0992يقصد بها في هذه الدراسة استنادًا للتعريف الذي أورده كل  من سيلز وريتشي تكنولوجيا التعليم   – 0

د معلم مرحلة األساس من خالل تكوين أساس معرفي وتوظيف معارفه في حل المشكالت التعليمية ببرنامج إعدا
 التصميم والتطوير واالستخدام واإلدارة والتقويم  من أجل التعَلم بمرحلة االساس .

بقصد به في هذه الدراسة تحديد شروط التعل م بغرض ابتكار برامج ومناهج إلعداد معلم التصميم التعليمي  – 3
 مرحلة األساس بكليات التربية السودانية .  

يقصد به في هذه الدراسة البرامج التي أعدتها كليات التربية بهدف اكساب الطالب   مج مرحلة األساسبرنا – 2
 المعلمون المهارات التعليمية لمزاولة مهنة التدريس بمرحلة األساس السودانية من منظور تكنولوجيا التعليم . 

يا التعليم هي منهجية في التفكير في حل المشكالت أن  تكنولوج (2)أكد  حيدر .: تكنولوجيا التعليم: خلفية الدراسة 
نماء وتطوير المستويات وتخطيط وتصميم العملية التعليمية وترقية مردوداتها باستخدام الطريقة النظمية  وقدمت   .وا 

النظرية والتطبيق في تصميم العمليات )تعريفًا لتكنولوجيا التعليم ينص على أن ها  (2)كٍل من سيلز وريتشى 
دارتها وتقويمها من أجل التعل موا ، وقد أوضحتا كذلك أن  هذا التعريف نزع إلى (لمصادر وتطويرها واستخدامها وا 

تفسير الوسائل على أن ها عمليات ومصادر واألسلوب النظامي على أن ه مكونات التصميم، التطوير، االستخدام، 
يم من حركة إلى مجال ومهنة، كما يعكس مساهمات هذا اإلدارة والتقويم، وهذا يعكس بدوره تطور تكنولوجيا التعل

ويرى الباحثان أن  مفهوم تكنولوجيا التعليم تبلور في القرن العشرين عبر مسألتين .  المجال في النظرية والتطبيق 
هما استخدام الوسائل التكنولوجية والمعدات واألجهزة وموادها في التعليم وأن ها منهجية في التفكير حول حل 
نماء المستويات وتخطيط وتصميم كل العملية التعليمية وترقية مردوداتها باستخدام تطبيقات العلوم  المشكالت وا 
المختلفة وأسلوب النظم والوسائل التكنولوجية من معدات وأجهزة ومواد باتجاه تفريد التعليم، وفى أواخر القرن 

لى العملية، وأصبح ينظر إلى تكنولوجيا التعليم بأن ها العشرين رجحت المسألة الثانية وأصبح التفكير منصبًا ع
دارتها من أجل التعل م، وبذلك  النظرية والتطبيق في تصميم العمليات والمصادر وتطويرها واستخدامها وتقويمها وا 

ادي أصبحت تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي هما اللغة التي يمكن التعامل من خاللها مع متطلبات القرن الح
والعشرين لما يتمتعا به من سيطرة علمية شاملة على كل عناصر العملية التعليمية، ففي الوقت الذي كنا نرفض فيه 
اعتبار تكنولوجيا التعليم على أن ها استخدام معدات وأجهزة تكنولوجية لم تصمم أصاًل للتعليم والتعل م، فإن نا اليوم نقبل 

لوماتية التي بدأت تقترب باستمرار من مفهوم تكنولوجيا التعليم حينما انتقلت من بهذه التكنولوجيا االتصالية والمع
طور النقل إلى دور التفاعلية، ولكن من الثابت أن  هذه التكنولوجيا الحديثة مهما تطورت وستتطور فإن ها ستبقى 

 .تحت سيطرة تكنولوجيا التعليم طالما أن ها تتعامل مع حالة إنسانية 
ُيعد  التصميم التعليمي علمًا مهمًا وضروري وأساسي ألن ه يمثل حلقة الوصل بين نظريات   عليمي :التصميم الت

التعليم والتعل م وتطبيقاتها في المجال التعليمي، فمن خالله تحدد شروط التعل م ومواصفات التعليم المناسبة لتحقيق 
أن  التصميم التعليمي من المجاالت الجديدة التي   (2). يرى جيرولد كمب  (6)األهداف التعليمية المنشودة بكفاءة 

ظهرت أواخر السبعينيات من القرن الماضي والتي تستند إلى تكنولوجيا تعليمية تطبق مدخل النظم في تصميم 
برامج تعليمية تربوية على نحٍو مباشر . وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية التصميم التعليمي وضرورة 
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. ويرى خميس  (9))عبد الحميد(  (8)طالب المعلمين مهاراته بكافة أشكالها وتدريبهم عليها )عبدالعاطي( اكساب ال
أن  معظم برامج اإلعداد المهني للمعلمين تخلو من وجود مقررات في التصميم التعليمي مستندًا إلى دراسات   (10)

تصميم التعليمي ألن  معظم جهود اإلصالح % من المؤسسات التربوية بحاجة إلى برنامج في ال99أكدت أن  
التعليمي ما تزال قديمة وغير مترابطة وذلك لعدم وجود تطبيقات ملموسة للتصميم المنظومي للتعليم على أرض 

م وهو يمثل ليعتفقد أشارت إلى أن  التصميم التعليمي هو أساس توظيف التكنولوجيا في ال  (01)الواقع . أم ا أحمد 
على أساس منهجي يتكون من مجموعة من تعليم منظمة تعمل على إدخال التكنولوجيا إلى ال خطوات إجرائية

أن  التصميم التعليمي ما هو إال هندسة  (12)الخطوات متجسدة في النظرية والتحليل والتقييم واالنتاج . يرى قطامي 
مية من أدوات ومناهج وبرامج ومحتوى يراد للموقف التعليمي وأن ه يمثل اإلجراءات التي تتعلق باختيار المواد التعلي

تصميمها وتحليلها وتطويرها وتقويمها بهدف تصميم مناهج تساعد المتعلم على تحقيق األهداف المرجوة منه بطريقٍة 
أفضل وأسرع، وتناول كذلك عناصر محتوى تصميم البرنامج التعليمي بأن ها تنحصر في األهداف التربوية العامة، 

واإلجراءات  النشاطاتو  مين واستعداداتهم وامكاناتهم وقدراتهم، محتوى المادة الدراسية، القياس القبليخصائص المتعل
التي يستخدمها المعلم من أجل تحقيق األهداف، الخدمات التعليمية المساندة والتقويم والذي يكون شاماًل لكل 

هو عملية تحديد شروط التعل م والمبتغي منه هو فقد أشارتا إلي أن  التصميم  (13)أم ا سيلز وريتشى  .الخطوات 
ابتكار استراتيجيات ومنتجات علي المستوي الشامل كالبرامج والمناهج وعلي المستوي المحدود مثل الدروس 
والموديول وأكدتا علي أن  هذا التعريف يتفق مع التعريفات الحالية للتصميم والتي تشير إلي تحديد المواصفات 

أن ه يختلف عنها في أن  التركيز موجه نحو شروط التعل م بداًل من مكونات النظام التعليمي، وبذلك تم  التعليمية إال 
توسيع نطاق التصميم التعليمي من تصميم مصادر التعل م أو المكونات الفردية للنظم إلي التصميم الشامل للبيئات 

التصميم التعليمي ال يترك للنظام مجال لالختيار أن   (14)والنظم التعليمية . وقد بي ن كل من حسنين وكمتور 
العشوائي للمدخالت وذلك من خالل التصميم للمدخالت وتحديد نوع المدخل والعمليات التي يتعرض لها في ضوء 

وعملية اختيار  المخرجات المطلوبة . ويرى الباحثان أن  التصميم للمدخالت يستوجب وجود معالجات معمارية لها
هذا السياق يتم تحديد المدخل واالطار النظري بموجب خصائص المدخل وبذلك تدخل تكنولوجيا قصدية، وفي 

التعليم في النظام التعليمي كعملية خارجية للسيطرة على الجوانب المادية والتنظيمية من خالل التصميم وقد سعى 
 الباحثان لتوضيح ذلك في الشكل التالي:   
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وبناًء على ذلك يرى الباحثان أن  أهمية التصميم التعليمي تكمن في تحقيق الغاية العظمى لتكنولوجيا التعليم وهي 
ن عناصر الموقف من كل عنصر م Optimizationوهي تحقيق األقصوية How to developكيف نطور 

التعليمي من خالل احتياجات المتعلمين وخصائصهم  وال يتأتى ذلك إال من خالل تطوير مستويات أداء المعلمين 
وهكذا يكون للمعلم دورًا . واالرتفاع بمستوى مهنة التدريس ككل من خالل تصميم العمليات الخاصة بكل موقف 

م بإدارة تنفيذ المصممات التعليمية في الموقف التعليمي آخذًا في أساسيًا ورئيس في العملية التعليمية حيث يقو 
االعتبار المستجدات التي تطرأ وتؤدي إلى إجراء بعض التغيرات أثناء التنفيذ وهذا ما ويشير بوضوٍح تام إلى أهمية 

هذه المصممات تأهيل وتدريب طالب كلية التربية أساس في مجال تكنولوجيا التعليم لتحقيق الفائدة القصوى من 
 . والمستجدات في المواقف التعليمية

يؤكد كثير من التربويين واختصاصيي تكنولوجيا التعليم في مختلف دول :  برنامج إعداد معلم مرحلة األساس
العالم على أن  نجاح العملية التعليمية بمحتواها العام وبكل أبعادها وما تنطوي عليه من مكونات ستظل أمرًا 

فقضية إعداد المعلم من القضايا . ه ما لم ُيعد  وُيهيأ لها معلمًا كفء يوجهها في اإلطار الصحيح مشكوكًا في
األساسية التي تصدى لها كثير من الدراسات التربوية محلية كانت أم عربية نظرًا إلى أن  اإلعداد التربوي له تأثير 

صل بعمله التربوي، فقد ركزت مهنة التعليم في على فاعلية المعلم عن طريق اكسابه معارف ومهارات وخبرات تت
ن ما  العصر الحالي على كثير من الحقائق والمبادئ العلمية والنفسية والتربوية التي ال تكتسب بالمهارة فقط وا 
بالدراسة المنظمة وحتى يصبح إعداد المعلم سليمًا فالبد أن يكون هناك توازن بين الجانب النظري والعملي في 

فقد تناول أهمية مجال تكنولوجيا التعليم في إعداد المعلم حيث أشار إلى   (16)أم ا شقور .   (15)لتربوي اإلعداد ا
أن  الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقدها المؤسسات التعليمية ركزت في توصياتها على ضرورة تفعيل 

لهذه التكنولوجيا من أثٍر فع ال في تحسين هذه العملية وتوظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية لما 
ورفع مستوى تحصيل المتعلمين مؤكدًا أن  النظر إلى مجال تكنولوجيا التعليم تجاوز األجهزة والمعدات والمواد التي 

صميم يستخدمها المعلمون والمتعلمون، وأصبح ينظر لمجال تكنولوجيا التعليم على أن ه عملية منهجية منظمة في ت
عمليتي التعليم والتعل م وتنفيذها وتقويمها في ضؤء أهداف محددة تستند على األسس النظرية ونتائج األبحاث في 

وقد أوضح حمادنة . مجاالت المعرفة المختلفة لتسخير االمكانات البشرية وغير البشرية للوصول إلى تعل م فع ال 
ا تلتقي في مكوناتها وعناصرها الرئيسة التي تتشكل منها والتي أن  برامج إعداد المعلم مهما اختلفت فإن ه (17)

( اإلعداد التربوي)المواد التربوية ( اإلعداد األكاديمي)، مواد التخصص (اإلعداد الثقافي)أوجزها في مواد عامة 
ما يلزم من والذي يمثل أهم المجاالت التي تتشكل منها برامج إعداد المعلم والذي يتضمن تزويد الطالب المعلم ب

العلوم التربوية والمواد الالزمة لمهنة التدريس ومن ثم  احاطة الطالب المعلم باألهداف التعليمية والتربوية وأساليب 
التدريس الحديثة وما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم واالحاطة كذلك باخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في 

والذي يجعل ( اإلعداد المهني)راتيجيات الحديثة في التدريس، وأخيرًا التربية العملية مجال التربية والتعليم وآخر االست
إلى العديد من المبادئ التي  (18)وقد تطرق أبو شاويش . الطالب في موضع الممارسة الفعلية في مجال عمله 

عداده مؤكدًا أن ها ذات نتائج فع الة على التعل م وعلى ال مؤسسة التربوية بل على المجتمع بأثره ُتعنى بتدريب المعلم وا 
أوجزها في اعتماد نموذج نظري للتدريب، وضوح وتحديد أهداف التدريس، تلبية الحاجات المهنية للمتعلمين، توجه 
برنامج اإلعداد نحو الكفايات التعليمية، أن يحقق البرنامج التوافق بين األفكار النظرية والعملية استثمار البرنامج 

لبحوث والدراسات العلمية اضافًة إلى استثمار تكنولوجيا التعليم باالنتفاع من الوسائط التكنولوجية وتوظيفها لنتائج ا
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ومن خالل التتبع لبرنامج إعداد المعلمين ببرنامج مرحلة األساس كلية . مثل مختبرات اللغة والتعليم المصغر 
ض المساقات التي تعنى بمجال تكنولوجيا التعليم كالمدخل التربية جامعة الخرطوم نجد أن  برامج اإلعداد تتضمن بع

والحاسوب في التعليم وهي اجبارية لكل المتعلمين ( التصميم التعليمي)إلى التقنيات التعليمية والتقنيات المتقدمة 
نولوجيا التعليم حيث يتم فيها تقديم الكفايات التكنولوجية التي من شأنها إثراء العملية التعليمية وبذلك أصبح مجال تك
 .                                                     مكون رئيس من مكونات إعداد المعلمين وأن  االهتمام به من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية كاملة 

العمليات أن  أهمية االتجاهات تنبع من أهمية وظائفها حيث تعمل كوسيط بين  (01): يرى المغيصيب  االتجاهات
النفسية من جانب وبين السلوك العلني من جانٍب آخر، وهي بذلك تشكل محددات موجهة وضابطة للسلوك كما 
تسهم في تنظيم اهتمامات ومعلومات الفرد عن العالم المحيط به . وقد حظيت االتجاهات باهتمام القائمين على 

في حياة األفراد بشكٍل عام ولدورها في اإلرتقاء بالنشاط  المؤسسات اإلنتاجية والتعليمية لما لها من أهمية وتأثير
مكانية التحكم فيه وبالتالي العمل على  اإلنساني وتحديد مدى اإلقبال عليه أو العزوف عنه ومن ثم  التنبؤ بالسلوك وا 

أن  االتجاه أن  معظم الباحثين قد يتفقون على  (30). ويرى راجح  (36)تعديله بما يتفق ومصلحة الفرد والجماعة 
هو استعداد وجداني معرفي ثابت نسبيًا يحدد شعور الفرد وسلوكه نحو شتى المواضيع ويتضمن حكمًا عليها 

مما سبق يمكن أن نعر ف االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج األساس  بالرفض أو القبول .
ميم برامج مرحلة األساس التي استندت على أسس ومبادئ بأن ه مفهوم يعبر عن مجموع استجابات الدارس نحو تص

  .                                                                                                      تكنولوجيا التعليم  وتحديد مدى استجابة الدارس تجاه هذه البرامج من حيث القبول والرفض
شير مراجعة األدبيات التربوية وأدبيات تكنولوجيا التعليم إلى العديد من الدراسات السابقة وذات ت  الدراسات السابقة
دراسة هدفت إلى التعرف إلى تقدير درجة توفر معايير الجودة في برنامج إعداد  (44) حمادنةالصلة فقد أجرى 

ع تخرجهم، وقد استخدم الباحث المنهج معلم التربية االبتدائية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوق
. شملت كل مجتمع الدراسة من الطالب ( 061)الوصفي المسحي معتمدًا على استبانة ُطبقت على عينة قوامها 

بي نت الدراسة أن  درجة توفر معايير الجودة في برنامج إعداد المعلم جاءت متوسطة، وأن  هناك أثر لمتغير المعدل 
جدًا فأعلى، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في برنامج إعداد المعلم بما يتناسب  التراكمي لصالح جي د

ومعايير ضمان الجودة المحلية والعالمية مع توظيف هذه المعايير في مكونات وعناصر برنامج اإلعداد كأسلوب 
معرفة فاعلية التصميم التعليمي  فقد هدفت إلى (42) الطائي والسليفانيأم ا دراسة . إداري حديث يسهم في تطويرها

التعل مي وفق نموذج جيرالك وايلي في اكتساب المفاهيم الزمنية لدى طالب الصف الحادي عشر اإلعدادي في مادة 
وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي معتمدين على . التاريخ وتنمية عادات العقل والتعاطف التاريخي لديهم 

ئة، مجموعة تجريبية درست وفق تصميم تعليمي من خالل نموذج جيرالك وايلي وأخرى تصميم المجموعات المتكاف
ضابطة وفق الطريقة التقليدية، كما تم  تطبيق استبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة وهي ذات عينة الدراسة 

بة نحو استخدام شبكة ، بينت الدراسة أن  اتجاهات المشرفيين األكاديميين موجمن المشرفين( 064)والمكونة من 
لم تظهر وجود فروق ذات داللة احصائية نحو هذا ها اإلنترنت في التعليم بجامعة القدس المفتوحة، كما أن  

االستخدام تعزى لمتغيرات النوع والمؤهل العلمي والوظيفي والبرنامج األكاديمي وسنوات خبرتهم التدريسية، وقد 
الدورات التدريبية اإلجبارية للمشرفيين األكاديميين بغرض تعزيز مهاراتهم  أوصت الدراسة بضرورة االستمرار بإقامة

شقور وفي دراسة أخرى تناول . في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التأكيد على حتمية استخدام البريد اإللكتروني 
علمي المدارس في واقع اإلعداد التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر م (42)
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدًا على استبانة ُطبقت على عينة قوامها . محافظة نابلس 
بي نت الدراسة أن  واقع اإلعداد . من مجتمع الدراسة % 02معلمة بنسبة ( 464)معلمًا و( 492)منها ( 222)

تعليم كان مرتفعًا وموجبًا، كما أن  هناك أثر لمتغير الخبرة في تقييم التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا ال
. المعلم الفلسطيني لبرامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا التعليم بينما لم يوجد أثر لمتغير الجنس في هذا التقييم 

وجيا التعليم في برامج إعداد وقد أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على الجوانب والتطبيقات العملية في مساقات تكنول
المعلمين مع اإلفادة من الكفايات التكنولوجية التي تم  إعدادها عربيًا ودوليًا في تطوير برامج إعداد المعلمين في 

في دراستها التعرف على مفهوم مجال   (42) محمدوبالمقابل فقد تناولت . كليات ومعاهد إعداد المعلمين 
امج إعداد المعلمين والوقوف على الكفايات المهنية واالتجاهات الحديثة والمعايير التي بني تكنولوجيا التعليم في برن

عليها برنامج إعداد المتعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم والوقوف على مقدار توظيف هذه التطورات والمستحدثات 
وقد . واستخداماتها في العملية التعليمية في برامج اإلعداد والتعرف على اتجاهات الطالب نحو تكنولوجيا التعليم 

طالب البكالريوس  من ( 421)استخدمت الباحثة المنهج الوصفي معتمدة على استبانتين ُطبقتا على عينة قوامها 
بي نت الدراسة أن  توظيف التطورات . من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية السودانية ( 022)المستوى الرابع و
وقد أجرى . التكنولوجية في برنامج إعداد المعلمين يرتكز على أسس ومعايير تكنولوجيا التعليم والمستحدثات 

دراسة هدفت إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات وتوظيفها في  (46)الشيخي 
دريس مناهج الرياضيات الجديدة التي تصميم برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات على ت

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدًا على . م بالمملكة العربية السعودية 4101طبقت في العام 
تربوي من كال الجنسين بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالمملكة ( 000)استبانة ُطبقت على عينة قوامها 

لسعودية، خلصت الدراسة إلى إعداد استراتيجية مقترحة يمكن توظيفها في تصميم برامج تدريبية للمعلمين العربية ا
أم ا . والمعلمات، وقد أوصت الدراسة بتوظيف االستراتيجية المقترحة في تصميم البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

ارسين عن بعد نحو ضرورة توظيف تكنولوجيا التعليم فقد هدفت إلى التعرف على اتجاهات الد (42)حسنين دراسة 
وقد استخدم . في كليات التربية السودانية التي تبنت نظام التعل م عن بعد ، وذلك في برامج ومقررات هذا النظام 

دارسًا من مجتمع الدراسة ( 302)الباحث المنهج الوصفي التحليلي معتمدًا على استبانة ُطبقت على عينة قوامها 
من كليات التربية بجامعة السودان المفتوحة والزعيم األزهري وبخت الرضا بي نت الدراسة أن  ( 0012)بالغ عددهم ال

هناك اتجاهات ايجابية لدى الدارسين عن بعد نحو توظيف تكنولوجيا التعليم في برامج التعل م عن بعد اضافًة لوجود 
وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز لتكنولوجيا التعليم ُيعنى فروق ذات داللة احصائية لصالح التعليم المفتوح، 

بتوظيف تكنولوجيا التعليم وأن يشمل قسمًا لتصميم المواد التعليمية يضم الخبراء واالختصاصيون في تكنولوجيا 
الشرعي طرقت دراسة وت. التعليم يالزمون ُمعدي المواد التعليمية ثم  متابعة مراحل االنتاج المختلفة للمواد التعليمية 

إلى معرفة جوانب القوة والضعف في برنامج إعداد المعلم وفق متطلبات معايير االعتماد األكاديمي، وقد  (49)
طالبًا وطالبة من ( 366)استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي معتمدًة على استبانة ُطبقت على عينة قوامها 

، بي نت 4119-4119كلية التربية بجامعة السلطان قابوس للعام الدراسي من ( 990) مجتمع البحث البالغ عددهم
دارية بأن ها متفاوتة  الدراسة أن  مجاالت الدراسة من محتوى دراسي ، طرائق تدريس ، تربية عملية ومعامالت مادية وا 

تربية يسير نحو التطوير وهي بشكٍل عام جي دة وكانت فوق المتوسط مما يؤكد على أن  برنامج إعداد المعلم بكلية ال
والتحسين وفق معايير االعتماد األكاديمي، وال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرات النوع والتخصص، 
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وقد أوصت الدراسة بضرورة وجود هيئة واحدة تكون مسئولة عن وضع السياسة العامة واللوائح التنظيمية واإلدارية 
تمل منهج إعداد المعلمين على مقررات الثقافة العامة، الجانب المهني والجانب لبرامج إعداد المعلمين، وأن يش

هدفت إلى فقد ( 49)دراسة لو وبورستورف  أم ا .  التخصصي على أن يتم تخطيط هذه البرامج بطرٍق تكاملية
عات والمؤسسات االهتمام باالتجاهات نحو التعليم اإللكتروني والذي أصبح أكثر أساليب التعليم شيوعًا بالجام

عليهم استبانة للتعرف على ادراكاتهم وقناعتهم  ُطبقتطالبًا  002التعليمية المختلفة، وتكونت عينة الدراسة من 
من أفراد العينة أظهروا اتجاهات إيجابية وخبرات موجبة  %22 بالتعليم اإللكتروني، وأوضحت نتائج الدراسة أن  

منهم اآلخرين باستخدام هذا النوع من التعليم، بينما تركزت أوجه  %11 نحو استخدام التعليم اإللكتروني، ونصح
قصور هذا النوع من وجهة نظر الطالب في الحاجة إلى المزيد من التواصل مع المعلمين والطالب اآلخرين حيث 

ب األصغر اقترحت اإلناث المزيد من التواصل مع المعلمين ووضوح تعليمات االستخدام، بينما طلب الذكور والطال
تحليل العمليات التي يمر  فرانك، ريتش وهمفيرسوتناولت دراسة  .سنًا المزيد من التواصل مع الطالب اآلخرين 

استخدم . بها الطالب أثناء تلقيهم للتعليم عن ُبعد باستخدام البريد اإللكتروني، ومعرفة مدى أثره على عملية التعل م 
ى يتبنى استراتيجية التعل م الذاتي عن طريق المحاولة والخطأ أثناء استخدام الباحثون المدخل البنائي للتدريس الذ

الطالب لبرامج الكمبيوتر المحددة، وتكونت عينة الدراسة من طالب المرحلة المتوسطة والذين تتراوح أعمارهم من 
يد اإللكتروني وانحصر عامًا، مع تقديم تعليمات واضحة للمعلمين أثناء البرنامج وارسالها لهم عبر البر  00-03

دور المعلم في إدارة ومراقبة التالميذ والرد على أسئلتهم عن أى غموض يواجهونه في فهم المادة من خالل 
اإلنترنت، بي نت الدراسة أن  التالميذ في تلك األعمار يجدون صعوبة كبيرة في التعليم عن ُبعد باستخدام الكمبيوتر، 

 أم ا دراسة .  (21)االتصال المباشر بين المعلم والتالميذ في هذه المرحلة وأكدت في ذات الوقت على أهمية 
فقد هدفت إلى التعر ف على المؤش رات التخطيطي ة للحاجة القائمة إلستخدام معطيات تكنولوجيا   (20)مصطفى 

المنهج الوصفي التحليلي التعليم لتطوير برنامج إعداد المعل مين بكلي ة التربية جامعة الخرطوم، وقد استخدم الباحث 
واألخرى على ( 22)معتمدًا على استبانتين ُطبقت األولى منهما على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية قوامها 

خلصت الدراسة إلى أن  برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية يفتقر  من الطالب،( 96)طالب البكالريوس قوامها 
التعليم حيث أفادت استجابات أعضاء هيئة التدريس بضرورة التخطيط الستخدام إلى توظيف معطيات تكنولوجيا 

معطيات تكنولوجيا التعليم في تطوير برامج إعداد المعلمين بالكلية، كما أفادت استجابات الطالب بأن  األوضاع 
بضرورة إنشاء مراكز التدريسية الراهنة تفتقر إلى استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس، وقد أوصت الدراسة 

لتكنولوجيا التعليم بغرض التطوير المهني ألعضاء الهيئة التدريسية الستيعاب واستخدام الصيغ التكنولوجية التي 
دراسًة هدفت إلى تزويد المعل مين بمهارات استخدام  (24) باميالوقد أجرى . تساعد على ترقية العملية التدريسية 

وقد استخدم الباحث . لخدمة لإلستفادة منها في عملي ة التعليم والتعل م بجامعة نبراسكاالكمبيوتر خالل إعدادهم قبل ا
المالحظة والمقابلة واستعراض الوثائق كأدوات لجمع المعلومات للثالث مستويات التعليمية األساسية والمتوسطة 

التعليم وفي برامج تزويد المعل مين والثانوية، بي نت الدراسة أن  هناك قصور واضح في مهارات استخدام تكنولوجيا 
بهذه المهارات، وأوصت الدراسة بضرورة أن تقد م برامج إعداد المعل م في كلي ات التربية والجامعات مقررات عن 

  .تكنولوجيا التعليم بما تتضم نه من موضوعات تتعل ق بالكمبيوتر التعليمي 
الية مع غيرها من الدراسات السابقة في استخدامها المنهج تتفق الدراسة الح التعقيب على الدراسات السابقة : 

الوصفي التحليلي، وتناولها عينة من الطالب من كال الجنسين وتناولها اتجاهات الطالب مع تركيزها مع غيرها من 
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مية الدراسات السابقة على أهمية التصميم التعليمي  إضافًة إلى تركيزها مع غيرها من الدراسات السابقة على أه
شارتها مع غيرها من الدراسات السابقة إلى أهمية إعداد  استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية وا 

تنفرد الدراسة الحالية عن غيرها من  .برامج معلم مرحلة األساس بشكٍل يتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي 
ين ببرامج مرحلة األساس بكليات التربية بالجامعات السودانية نحو الدراسات السابقة في قياسها التجاهات الدارس

لتكنولوجيا التعليم تقع عليه مسئولية هذا  تصميم برامج إعدادهم بتوظيف تكنولوجيا التعليم من خالل إنشاء مركز
تضح من التوظيف إضافًة لمراكز دراسية و تصميم مصادر التعل م ووسائل االتصال كأساسيات لهذا التوظيف. ي

الدراسات السابقة أن  هناك غزارة في الدراسات التي بحثت في إعداد معلم مرحلة األساس والدراسات التي سعت 
برامج مرحلة األساس بالستخدام تكنولوجيا التعليم مقابل ندرة في الدراسات التي سعت لدراسة اتجاهات الدراسين 

ومما ال شك  .لتوظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم في برامج اإلعداد باالفادة من التصميم التعليمي، أسسه ومرتكزاته
ليس من حيث مراجعتها بل من حيث المحاور التي ركزت عليها  فيه أن  الدراسة الحالية قد أفادت من هذه الدراسات

إذ بجانب إثرائها دراسة ا الهمنها هذ تألدوات التي استخدمتها وكانت بمثابة قاعدة انطلقواإلجراءات التي اتبعتها وا
  للجانب النظري كانت دلياًل استرشد به الباحثان وأعانهما على تناول أهم المتغيرات المؤثرة في االتجاهات.

.                              وصفي التحليلي حثان في هذه الدراسة المنهج الاعتمد البا: منهج الدراسة : إجراءات الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة المستهدف من جميع الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية :  مجتمع الدراسة

والبالغ عددهم ( 4100-4101)بالجامعات السودانية بالفرقتين الثالثة والرابعة من كال الجنسين خالل العام 
ت مكتب الشئون العلمية بجامعة السودان المفتوحة ومكتب المسجل بكٍل من كلية التربية حسب سجال( 0969)

بجامعة الخرطوم، كردفان وبخت الرضا بالخرطوم، وقد قام الباحثان باقصاء الدارسين من الفرقتين األولى والثانية 
فوا بعمق على مفاهيم  تكنولوجيا التعليم بدرجة تمك   نهم من إصدار إفادات تحد د اتجاهاتهم على أساس أن هم لم يتعر 

 .نحوها بصورة موضوعي ة 
عبارة ُصممت وُبنيت وُطورت ( 22)لتحقيق أهداف الدراسة أعد  الباحثان استبانة مغلقة مكونة من :  أداة الدراسة

قة وذات الصلة بالرجوع إلى أدبيات تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي وبرامج إعداد المعلمين والدراسات الساب
( فرانك،ريتش وهمفيرس) ،(الحراحشة) ،(شقور) ،(أبو شاويش) ،(حمادنة)بموضوع البحث وخاصًة دراسة كٍل من

 (.                                                 مصطفى)و
ى ثمانية محكمين للتحقق من صدق األداة قام الباحثان بعرض الصورة المبدئية لالستبانة عل :صدق أداة الدراسة  

جميعهم من أساتذة الجامعات الحاصلين على درجة دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج بهدف فحص 
سالمة الصياغة اللغوية، وضوح العبارات من حيث المعنى الُمضم ن في : ومراجعة عناصر هذه االستبانة وتحديد 

خدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برنامج مرحلة األساس، اتفق كل عبارة والحكم على مدى مالئمة العبارات الست
المحكمون على أن  عبارات االستبانة مالئمة، وكانت محصلة التحكيم  ضرورة حذف عبارة برنامج معل م مرحلة 
األساس بكل عبارات االستبانة معللين ذلك بأن قبول الدارسين ببرنامج مرحلة األساس ال يقف فقط على معلمي 

رحلة األساس بل يشمل قبول الطالب من المرحلة الثانوية مباشرة وقد تم حذف هذه العبارة بكل فقرات اإلستبانة، م
ألن االستبانة تهدف إلى قياس االتجاه وليس ( بالكلي ة التي أدرس بها)كما أشاروا أيضًا إلى ضرورة حذف جملة 

الستبانة، كما أشار معظم المحكمون إلى ضرورة إستبدال الواقع، ولذا قام الباحثان بحذف هذه المفردات من كل ا
إلجراء الدراسة  :الدراسة االستطالعية لالستبانة.   مصطلح التعليم المصغ ر واالستعاضة عنه بالتدريس المصغر
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برنامج مرحلة )من طالب كلية التربية جامعة الخرطوم  يندارسمن ال( 21)االستطالعية قام الباحثان باختيار 
بعد مراجعة إجابات أفراد العينة و . من المستوى الثالث والرابع عن طريق ما يسمى بالعينة العشوائية ( اساألس

الكمبيوتر لتحليلها ومعالجتها إحصائيًا ها د أربعة لعدم اكتمال اإلجابة عليها ثم   إدخالااستبعتم  االستطالعية 
 :    SPSSباستخدام برنامج 

قام الباحثان بحساب معامالت ارتباط )سيبرمان( بين درجات كل بند من  رجة الكلية :أ/ االتساق الداخلي مع الد
 بنود االستبانة والدرجة الكلية والجدول التالي يوضح ذلك:                                                                       

 كل بند من بنود اإلستبانة والدرجة الكلية( يوضح معامالت ارتباط )سيبرمان( بين درجات 0جدول رقم )

( 42، 02، 04اطات صفرية هي البنود التي تحمل األرقام )يتضح من الجدول السابق أن  البنود التي لها إرتب
 ( عبارة فقط .22وقام الباحثان بحذف هذه البنود ومن ثم  تكون الصورة النهائية لالستبانة مكونة من )

( للصورة النهائية لالستبانة Split halfتم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية )ب /معامل الثبات: 
–( ومعامل الثبات سبيرمان 1.26( عبارة، فكان أن بلغ معامل االرتباط بين نصفي االستبانة )22من )والمكونة 
عند تطبيق حساب ، و وهي قيمة عالية تدل بوضح على تمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات (1.96براون )

قيمة عالية تدل على تمتع  ( وهي1.92بلغ معامل الصدق )فقد معامل الصدق الذاتي من خالل معامل الثبات 
  .االستبانة بدرجٍة عالية من الصدق الذاتي

اختيار عينة الدراسة الميدانية من الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية  تم   :عينة الدراسة الميدانية 
ة المقصودة، وقد عن طريق ما يعرف بالعين( الخرطوم، السودان المفتوحة، الرضا و كردفان)السودانية بجامعة 

نسبة لعدم اكتمال إجابات ( 242)واكتفى الباحثان بعدد ( 211)توزيعالبلغ حجم العينة المختارة من الدارسين عند 
  .من المفحوصين( 22)

بم تتصف السمة العامة التجاهات الدارسين ) أواًل النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس  : نتائج الدراسة ومناقشتها
لة األساس بكليات التربية بالجامعات السودانية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برنامج هذه ببرنامج مرح
لمعرفة ما إذا كانت متوسط  Sign Testلإلجابة عن هذا السؤال فقد تم  استخدام اختبار اإلشارة ( المرحلة ؟

المتوسطات الحسابية والنسبية لتقديرات أم ال، وتم  كذلك حساب  4االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 

 معامل االرتباط رقم البند
 

 معامل االرتباط رقم البند معامل االرتباط رقم البند معامل االرتباط رقم البند

0 6.220 06 6.361 01 6.012 32 6.031 
3 6.222 00 6.022 36 6.016 31 6.012 
2 6.021 03 6.616 30 6.331 26 6.020 
0 6.026 02 6.011 33 6.120 20 6.010 
1 6.221 00 6.166 32 6.002 23 6.133 
0 6.012 01 6.632 30 6.101 22 6.020 
1 6.012 00 6.020 31 6.113 20 6.010 
2 6.012 01 6.021 30 6.012 21 6.321 
1 6.110 02 6.032 31 6.621 20 6.011 
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( 4)اتجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج اعدادهم ، والجدول رقم 
 :                                      يوضح ذلك 

اللة  المتوسط الحسابي والنسبي الستجابات المفحوصين ومستوى الد(  2)جدول رقم   
رقم 

 العبارة
المتوسط  العبارات

 الحسابي 
المتوسط 
 النسبي 

مستوى 
 الداللة

أعتقد أن  برامج معلم مرحلة األساس بالكلية التى أدرس بها تعمل على تشجيع النقاش  1
 والحوار.

2.192 22.09
% 

1.111 

 متدر جة من البسيط  Modules تصميم المادة التعليمية على شكل وحدات نمطي ة 2
 إلى المعق د ببرنامج مرحلة األساس أفضل من تصميمها بالطرق التقليدية.

2.422 31.88%  0.000 

%81.13 4.962 أرى أن  برنامج مرحلة األساس يعمل على تنمية قدرتى على التعل م الذاتى. 8  0.000 
ل برنامج مرحلة األساس الذى ال يلزمنى بترك مدرستى والتفر غ للدراسة 4 %18.73 4.209 أفض   0.628 
%84.18 4.962 أعتقد أن  برنامج محلة األساس يعمل على التساؤل فى مختلف أنماط التفكير 1  0.000 
%18.23 4.490 أعتقد أن  برنامج مرحلة األساس ال يجعلنى أستقى معلوماتى من مصادر مختلفة 6  0.141 
ل المحتوى التعليمى ببرنامج مرحلة األساس ألن ه يقوم  8 على تحديد الناتج أفض 

 المطلوب تحت شروط معينة ثم البحث عن الطريقة التى تحقق هذا الناتج
4.900 80.23%  0.000 

ال أرى أن  برنامج مرحلة األساس له القدرة على التعامل مع أعداد كبيرة من الدارسين  3
 فى وقت واحد

4.421 16.00%  0.008 

تى على اإلبتكار مع توظيف اإلمكانات يعمل برنامج مرحلة األساس على تنمية مهار  7
 المتاحة لى

4.990 84.83%  0.000 

ل الرسالة التعليمية ببرنامج مرحلة األساس آلنها تعتمد على طبيعة الموضوع  10 أفض 
 الدراسى

2.409 30.41%  0.000 

أرى أن  برنامج مرحلة األساس يعمل على تنمية إتجاهى نحو التركيز على النتائج  11
ة مقارنة بالنتائج المعرفيةالسلوكي  

2.196 88.11%  0.000 

أعتقد أن  الرسالة التعليمية فى برنامج مرحلة األساس تتضم ن توظيف مبادئ اإلنتباه  12
 واإلدراك والتذك ر حتى يتم اإلتصال الهادف بينى وبين المعل م

2.419 30.20%  0.000 

بداع لدى  مع توظيف اإلمكانات يعمل برنامج مرحلة األساس على تنمية مهارات اإل 18
 المتاحة لى

2.114 81.10%  0.000 

يعمل برنامج مرحلة األساس على تنمية إتجاهى إيجابيًا نحو الجودة الشاملة من  14
 خالل المادة التعليمية ذات الجودة العالية والمراجعة المستمرة

4.922 88.84%  0.000 

ى عرض المواد التعليمية كمبيوتريًا  برنامج معلم مرحلة األساس له القدرة عل 11  0.990 47.83%  0.041 
%68.31 4.202 أعنقد أن  برنامج معلم مرحلة األساس غير تقليدى 16  0.000 
أرى أن  برنامج معلم مرحلة األساس ال يراعى الفروق الفردية لنا كدارسين وفقًا  18

 لسرعتنا الذاتية
0.291 48.10%  0.001 

وتر واإلنترنت ببرنامج مرحلة األساس يوف ر لى مواد أكثر فاعليةأرى أن  الكمبي 13  4.490 18.23%  0.011 
%60.88 4.019ال أرى أن  المادة التعليمية فى برنامج مرحلة األساس تعرض بشكل يتضم ن وسائل  17  0.678 
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 إيضاحية
دنى فى األسئلة التى تتضم نها الوحدات التعليمية فى برنامج مرحلة األساس تساع 20

 تقويم آدائى ذاتياً 
4.996 84.61%  0.000 

التواصل غير المباشر بينى وبين المعل م ببرنامج مرحلة األساس ال يقلل من تحصيلى  21
 األكاديمى

4.422 16.10%  0.073 

يتضم ن تطوير المادة التعليمية ببرنامج مرحلة األساس تنوعًا فى التقنيات)تقنيات :  22
ة(طباعة، سمعية، مرئي  

4.202 60.81%  0.002 

%68.31 4.202 التعليم التعاونى يمث ل أهم اإلستراتيجيات المتبعة فى برنامج مرحلة األساس 28  0.000 
د القياس 24 %16.27 4.426 التقويم ببرنامج مرحلة األساس ال يستهدف التطوير بل مجر   0.881 
لة األساس غي ر نظم اإلتصال أرى أن  استخدام الوسائل اإللكترونية فى برنامج مرح 21

 بين المعل م والمتعل م واإلدارة
4.292 64.81%  0.000 

%46.80 0.969 التقويم ببرنامج مرحلة األساس ال يستهدف التحسين لكل مكونات البرنامج 26  0.000 
%84.83 4.990 أسلوب حل المشكالت يمث ل إحدى اإلستراتيجيات المتبعة فى برنامج مرحلة األساس 28  0.000 
ل برنامج مرحلة األساس ألن  تقويمى فيه يمث ل أهم مصادر المعلومات حول  23 أفض 

 مدى فاعلية التدريس
2.012 88.60%  0.000 

%81.73 4.929 أفضل برنامج مرحلة األساس ألن ه يتضم ن برنامج تدريبى عالى الجودة 27  0.000 
يديو فى برنامج مرحلة األساس ال عرض مواقف المتعلمين التدريسية المصو رة بالف 80

 تساعدنى على تصويب أخطائى التدريسية
0.240 48.08%  0.000 

برنامج مرحلة األساس يساعدنى على اإلنفتاح على المعرفة والثقافة باستخدام  81
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

4.229 63.41%  0.000 

ل الطريقة اإلستكشافية فى برنامج مرحلة األ 82 ساس ألن ها تمث ل استراتيجية حديثة أفض   4.912 82.13%  0.000 

%61.10 4.224 أعتقد أن  أساليب التدريس فى برنامج مرحلة األساس ال تجعلنى متلق يًا للمعرفة فقط 33  0.000 

%61.31 2.684 المتوسط الحسابي الكلي والنسبي  0.000 

انت ذات داللة إحصائية انحصرت بين مستوى قيمة احتمالية  (  تبي ن لنا استجابات الدارسين ك2من الجدول رقم )
وهذا  4( مم ا يدل على أن  متوسط درجة االستجابة لهذه العبارات قد زاد عن درجة الحياد وهي 1.120و 1.111)

 ماعدا العبارات التالية : يعني أن  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه العبارات
( لذلك 1.642%( بقيمة احتمالية بلغت )22.99( والمتوسط النسبي )4.209لهذه العبارة ) المتوسط الحسابي - 2

( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه العبارة ال 1.12ُتعد  هذه العبارة غير دآلة احصائيًا عند مستوى )
أفراد العينة على هذه العبارة .  وهذا يعني أن  هناك عدم موافقة من قبل 4يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

برنامج تجاه هذه العبارة  إلى أن  التعل م عن بعد ال يلبى حاجاتهم، وأن ه الويعزو الباحثان سلبية اتجاهات الدارسين ب
ينظر إليه بشكٍل دوني وليس باعتبار أنه نمط تعل م ذاتى يقوم على الفصل الزمانى والمكانى بين المعل م والمتعل م 

الهوة بينهما بتصميم المادة التعليمية بكيفية تمكن المتعل م من التفاعل مع المادة التعليمية بدرجة تعينه فى وردم 
الوصول إلى تحقيق األهداف التعليمية بكفاءة عالية، وقد ترجع هذه السلبية إلى أن  التعل م عن ُبعد نمط تعليمي يتيح 
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التصالية الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون والكمبيوتر واإلنترنت والتي لهم إمكانية التعامل مع الكثير من الوسائط ا
  .يجهلون التعامل معها ومن ثم  شكل ت حاجزًا بينهم وبينها

%( بقيمة احتمالية بلغت 22.49( والمتوسط النسبي )4.490المتوسط الحسابي لهذه العبارة يساوي ) - 6
( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة 1.12ئيًا عند مستوى )( لذلك ُتعد  هذه العبارة غير دآلة احصا1.022)

وهذا يعني أن  هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على  4لهذه العبارة ال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 
انية نحو هذه هذه العبارة . ويعزو الباحثان سلبية اتجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية السود

العبارة إلى أن  برنامج مرحلة األساس يعتمد على أسلوب التلقين من خالل المحاضرات التي تهدف إلى الحفظ 
واالسترجاع فى معظم كليات التربية السودانية التقليدية األمر الذي ال يشبع رغبة الدارسين فى استقاء المعلومات 

لتعليم التي أفرزنها تكنولوجيا التعليم التي تتيح للمتعل م الحصول على من مصادر متعددة كما هو الحال فى أنماط ا
المعلومات من خالل المواد المطبوعة والمسجلة على أشرطة الكاسيت واألقراص المدمجة واإلنترنت وغيرها . وربما 

لحديثة التي يمث ل ترجع هذه السلبية إلى عدم رضا الدارسين بالبرنامج عن عدم تعاملهم مع الوسائط االتصالية ا
 التعامل معها أحد التحديات التي تواجه  العصر.

%( بقيمة احتمالية بلغت 61.22( والمتوسط النسبي )4.019المتوسط الحسابي لهذه العبارة يساوي ) - 09
ة ( مما يدل على أن متوسط درجة االستجاب1.12( لذلك ُتعد  هذه العبارة غير دآلة احصائيًا عند مستوى )1.692)

وهذا يعني أن  هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على  4لهذه العبارة ال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 
هذه العبارة. ويعزو الباحثان سلبية استجابات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس تجاه هذه العبارة إلى أن أسلوب 

األساس عادة ما يهتم بالمعلومات الشفهية واستخدام السبورة  المحاضرة المستخدم بصورة أساسية فى برنامج مرحلة
غفال التقنيات التعليمية الحديثة، وقد ترجع هذه السلبية إلى أن  برنامج مرحلة  بطريقة تقليدية تخلو من تقننتها وا 

ل ال تعليم الزمرى األساس فى معظم كليات التربية السودانية لم يصم م بناًء على أسس التصميم التعليمى الذي حو 
إلى نمط التعليم الذاتى الذي يعرض المادة التعليمية مطبوعة أو منقولة عبر الوسائط التعليمية ومتضمنة للعديد من 
حصاءات ورسوم وصور وغيرها أو ما يسمى بالمنهج التدعيمى، والنعدام هذه  الوسائل اإليضاحية من جداول وا 

 تجاه هذه العبارة سالبة . الوسائل اإليضاحية كانت استجابات الدارسين
%( بقيمة احتمالية بلغت 26.01( والمتوسط النسبي )4.422المتوسط الحسابي لهذه العبارة يساوي ) - 40
( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة 1.12( لذلك ُتعد  هذه العبارة غير دآلة احصائيًا عند مستوى )1.199)

وهذا يعني أن  هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على  4جة الحياد وهي لهذه العبارة ال يختلف جوهريًا عن در 
هذه العبارة . ويعزو الباحثان سلبية استجابات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس تجاه هذه العبارة إلى أن  التواصل 

ى يتزايد  فى تصميم مواده دور غير المباشر بين المعل م والمتعل م من المميزات األساسية لنمط التعل م عن ُبعد الذ
الوسائل اإليضاحية فيها لردم الفراغ الذي يوجده غياب المعل م ، العتبار أن  تصميم المواد التعليمية فى هذه النمط 
يقوم على أسس التعل م الذاتى الذي ال ُيستخدم فى غالبية كليات التربية التي لها برنامج لمرحلة األساس لذا كانت 

دارسين سلبية . وربما ترجع هذه السلبية إلى عدم المعرفة العميقة للدارسين بالبرنامج بمعظم كليات استجابات ال
التربية السودانية لمفهوم التعل م الذاتى وكيفية تصميم مواده التعليمية وكيفية زيادة التفاعل بين المتعل م والمادة 

المتوسط الحسابي لهذه  – 42                           التعليمية لذا جاءت استجاباتهم على هذا النحو.        
( لذلك ُتعد  هذه العبارة غير 1.220%( بقيمة احتمالية بلغت )26.49( والمتوسط النسبي )4.426العبارة يساوي )
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( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه العبارة ال يختلف جوهريًا عن 1.12دآلة احصائيًا عند مستوى )
وهذا يعني أن  هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه العبارة . ويعزو الباحثان عدم  4رجة الحياد وهي د

موافقة أفراد العينة على هذه العبارة بأن هم اعتادوا على التقويم بشكله التقليدي وأشكل عليهم التقويم من منظور 
إلى عدم إدراكهم ألهمية التقويم من منظور تكنولوجيا التعليم  تكنولوجيا التعليم . وقد ترجع عدم موافقتهم هذه

والتصميم التعليمى الذي يتيح  للدارس التعل م ذاتي ًا وبالتالى تقويم تقدمه التعليمى ذاتيًا مما يزيد من ثقته فى نفسه 
تهم إلى عدم معرفتهم والتحقق من مدى نجاحه فى استيعاب ما ُقدم له من معارف، وقد تعود هذه السلبية فى اتجاها

بأهمية التقويم المستمر الذي يهدف إلى استمرارية التفاعل بين الدارس والمادة التعليمية من خالل تنوع األسئلة التي 
يتضمنها مثل أسئلة التدريبات وأسئلة التقويم الذاتى وتثبيت األجوبة النموذجية لهذه األسئلة فى نهاية الكتب التي 

يمية مطبوعة . وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع عبارات االستبانة يساوي تقد م المادة التعل
( لذلك ُتعد  عبارات االستبانة دالة إحصائيًا 1.111%( بقيمة احتمالية بلغت )62.92( والمتوسط النسبي )4.622)

ستبانة  يختلف جوهريًا عن درجة مما يدل على أن  متوسط درجة االستجابة لهذه اال، ( 1.12عند مستوى داللة )
وهذا يعني أن  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه االستبانة . أظهرت الدراسة كما هو مبين  4الحياد وهي 

أعاله أن  اتجاهات الدراسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية السودانية يتصف باإليجابية حيال استخدام 
( 4102في تصميم برامج إعدادهم وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كٍل من )الطائي والسيلفاني،تكنولوجيا التعليم 

( والآلئي أكدن  على إيجابية اتجاهات الدراسين 4116( و)لووبورستوف، 4100( و)حسنين، 4104)شقور، 
سين بكليات التربية السودانية بأن  الستخدام تكنولوجيا التعليم.  يرى الباحثان أن  هذه النتيجة متوقعة إم ا الدراك الدار 

تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي اللذين فرضا  نفسيمها على المجال التعليمي بقوة أصبحا مالئمين لقطاع كبير 
من الدارسين بكليات التربية السودانية، وقد تعود كذلك إلى الفهم السليم لتكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي أو 

     هم بأن  تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي يعمال على تحقيق األهداف التعليمية بأعلى جودة وكفاءة . الدراك
         

ينص الفرض على أن ه )ال توجد فروق دالة إحصائيًا فى اتجاهات الدارسين بكليات :  عرض نتيجة الفرض األول
برنامج مرحلة األساس ترجع الختالف النوع، التخصص الدراسي،  التربية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم

( 2الفرقة الدراسية والجامعة . وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحثان بتطبيق اختبار مان ـ وتني والجدول رقم )
 : يوضح ذلك

 الدراسةغيرات (: نتيجة اختبار مان ـ وتني لمعرفة داللة الفروق بين اتجاهات الدارسين لمت0جدول رقم )
متوسط  مجموع الرتب مجموعتا المقارنة المتغير

 الرتب
 القيمة االحتمالية Zقيمة المعلمة  (Uمعامل )المعلمة )

 20213 -1234 2224000 179091 22297002 ذكور النوع

 210013 07070002 إناث

التخصص 
 الدراسي

 20909 -20109 2224000 211029 39719002 إنسانيات

 214029 31901002 معلو 

 20223 -20207 1701902 179090 32704022 ثالثةالفرقة 
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 220091 30924022 رابعة الدراسية

 20220 -00029 1229202 174009 02922022 مقيمة الجامعة

 292029 20700022 مفتوحة
( Z( وقيمة المعلمة )44126.2غت )( قد بلU( أن  قيمة معامل مان ـ وتني )المعلمة 2يالحظ من الجدول رقم )

( مما يعنى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث عند 1.402( وبقيمة احتمالية )-0422قد بلغت )
( 4119( و)الشرعي، 4102( . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كٍل من)الطائي والسيلفاني، 1.12مستوى داللة )

دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث من الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات  ويمكن القول أن  عدم وجود فروق
التربية السودانية متوقعة، أي أنهم ال يختلفون فى إدراكهم ألهمية استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم برامج 

البرامج التعليمي ة التي تُقدم  إعدادهم وتأهيلهم، وأن هم على حٍد سواء راضين بعملية استخدام التصميم التعليمى فى
( وقيمة 44126.2( قد بلغت )U( كذلك أن  قيمة معامل مان ـ وتني )المعلمة 6لهم . يالحظ من الجدول رقم )

( مما يعنى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين ذوي 1.962( وبقيمة احتمالية )-1.062( قد بلغت )Zالمعلمة )
( . 4119( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الشرعي، 1.12د مستوى داللة )التخصصات العلمية واإلنسانية عن

ويمكن القول أن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين ذوى التخصصات اإلنسانية والتخصصات العلمية متوقعًا 
يجابية فى العتبار أن هم متساوين فى درجة معرفتهم بمفاهيم تكنولوجيا التعليم وما يمكن أن ُتحدثه من تغييرات إ
( أيضًا 6برنامج مرحلة األساس على مستوى التصميم، التنفيذ، التطوير، اإلدارة والتقويم . يالحظ من الجدول رقم )

( وبقيمة -4.429( قد بلغت )Z( وقيمة المعلمة )09202.1( قد بلغت )Uأن  قيمة معامل مان ـ وتني )المعلمة 
حصائيًا بين الدارسين من الفرقة الرابعة والثالثة عند مستوى داللة ( مما يعنى وجود فروق دالة إ1.142احتمالية )

( . ويمكن القول أن  وجود فروق دالة إحصائيًا بين الدارسين من الفرقة الرابعة والثالثة متوقعًا العتبار أن  1.12)
ما يمكن أن تحدثه من تغييرات الدارسين من الفرقة الرابعة قد نالو حظًا أوفر من المعرفة بمفاهيم تكنولوجيا التعليم و 

إيجابية فى برنامج مرحلة األساس ومفاهيم التصميم التعليمى  فى حال استخدامهما فى تصميم برنامج مرحلة 
( وقيمة 01121.1( قد بلغت )U( أيضًا أن  قيمة معامل مان ـ وتني )المعلمة 6األساس . يالحظ من الجدول رقم )

( مما يعنى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الدارسين من 1.112بقيمة احتمالية )( و -2.612( قد بلغت )Zالمعلمة )
( ويمكن القول أن 4100(. وتتفق هذه مع دراسة )حسنين،1.12الجامعات المقيمة والمفتوحة عند مستوى داللة )

ى أن  الجامعة المفتوحة الفروق بين اتجاهات الدارسين بالجامعات المقيمة والجامعة المفتوحة متوقعًا ، ويرجع ذلك إل
هى الجامعة الوحيدة في السودان التي حاولت استخدام مفاهيم تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمى فى برامجها 
وخاصة برنامج مرحلة األساس، بينما ظلت الجامعات المقيمة تنأى عن المستحدثات فى مجال التعليم مثل التصميم 

فوا على أهمية  التعليمى، وربما تعود كذلك إلى أن  الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بجامعة السودان المفتوحة قد تعر 
التصميم التعليمى من خالل المواد التعليمية المصم مة التي تقد م لهم األمر الذي جعلهم أكثر قناعة من غيرهم 

ت تعليمية واضحة األهداف جي دة بفعالية التصميم التعليمى وما يفضى إليه من تقسيم للمادة التعليمية إلى وحدا
الصياغة وتراعى الفروق الفردية بينهم وتمكنهم من التفاعل مع المادة التعليمية ذاتيًا وتعينهم فى تقويم تقدمهم 
التعليمى بأنفسهم من خالل ما تحتويه المادة من أسئلة للتدريبات والتقويم الذاتى إضافة للتعيينات التي تحفزهم نحو 

 يد من تفاعلهم عالوة على الحلقات النقاشية .التعل م وتز 
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ينص الفرض على أن ه ال توجد فروق دالة إحصائيًا فى اتجاهات الدارسين بكليات : عرض نتيجة الفرض الثاني
التربية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس ومستوى الخبرة. وللتحقق من صحة هذا 

باحثان تحليل التباين من الدرجة األولى كروسكال والز لمعرفة الفروق في متوسط الرتب في الفرض استخدم ال
سنوات الخبرة وسط اتجاهات الدارسين بكليات التربية، وقد أظهرت نتيجة التحليل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

(2                                                              : ) 
( : تحليل التباين من الدرجة األولى كروسكال والز لمعرفة الفروق في متوسط الرتب1جدول رقم )    

في سنوات الخبرة وسط اتجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية                      
القيمة 
 االحتمالية

درجات 
 الحرية

3قيمة كا سنوات  المجموعات عدد الحاالت متوسط الرتب 
 الخبرة

 
6.220 

 
2 

 
6.210 

 ال توجد - 060 300.20
سنوات 1أقل من  11 300.20  قصيرة 
 06 -1من  062 300.10

 سنوات
 متوسطة

 06أكثر من  001 362.62
 سنوات

 طويلة

 (6.61)( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  01بالنظر إلى الجدول رقم )          
في اتجاهات الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية وسنوات الخبرة لديهم فقد بلغت قيمة مستوى الداللة 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات  (2)بدرجات حرية  (6.220)االحصائية 
( . وتشير هذه 4102اسة)الطائي والسليفاني،المفحوصين وسنوات خبرتهم التدريسية وتتفق هذه النتيجة مع در 

النتيجة إلى أن  متغير الخبرة ال يؤثر على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي في برامج إعداد 
( التي 4104معلمي مرحلة األساس بكليات التربية  بالجامعات السودانية، وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة )شقور،

 . أن  هناك أثر لمتغير الخبرة في تقييم المعلم الفلسطيني لبرامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا التعليم بي نت
أظهرت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى الدارسين ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية بالجامعات خاتمة :  

امج إعدادهم ولم تكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين السودانية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تصميم بر 
اتجاهات الدارسين حسب متغير النوع والتخصص الدراسي وسنوات الخبرة التدريسية حول ضرورة استخدام  

أظهرت الدراسة كذلك وجود فروق دالة إحصائيًا بين اتجاهات و تكنولوجيا التعليم في تصميم برامج مرحلةاألساس .
ببرنامج مرحلة األساس بكليات التربية بالجامعات السودانية ترجع إلى اختالف الجامعة والفرقة الدراسية الدارسين 

أكيدعلى أهمية تكنولوجيا التعليم بشكل عام وعلى أهمية التصميم التعليمى بشكل خاص فى تصميم برنامج مع الت
تكنولوجيا التعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس  واقع استخدام الدراسة أن   بينت، مرحلة األساس بكليات التربية 

 متخل ف عن اتجاهات الدارسين بهذا البرنامج. 
اإلسراع بإدخال نظام التعليم اإللكترونى فى برنامج مرحلة األساس بكليات التربية :  التوصيات و المقترحات

بية السودانية تهدف إلى تمكينهم من التعر ف السودانية مع إقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئات التدريس بكليات التر 
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على كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم فى تصميم برنامج مرحلة األساس باإلفادة من تجارب المؤسسات والمنظ مات 
المحلي ة واإلقليمي ة والعالمية . إجراء دراسات تجريبية لمعرفة فعالية استخدام التصميم التعليمى فى برنامج مرحلة 

     .من حيث المردود التعليمىساس األ
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