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 مستخلص الدراسة
جااا ا الدراسااة اعنااعاي  اعليااة اسااتوداا النعلعجيااا التعلااي   ااا ر ااة كلادااة  أعجااا   ي ااة التاادر   اال امعاااا 

 السعدانية و ق معايير ال عدة. 
ودور ااا  ااا ر ااة الللاداااا التعليأيااة لااد  أعجااا  التعلااي  ااد ا الدراسااة للتعاارأ علاات أااار اسااتوداا النعلعجيااا 

  ي ة التدر  .
برزا مشكلة الدراسة  ا السؤال الرئي  التالا: ما مااد  اساتلادة ال امعااا الساعدانية مان النعلعجياا التعلاي  

  ا ر ة كلادة عجع  ي ة التدر  .
والتاا اا  اعز عهاا اأداة االساتبانة  اا جأاة البيانااا التحليلا لتحليل البياناا    أنهج العصلا  اابة الباحث ال

ماان ًا ر  اارد 60جامعااة وادي النياال تيليتااا التربيااة والأعلأااينر ااا  ا تيااار عينااة تعلاات أعجااا   ي ااة التاادر   
 .اإلحصائا ا التحليل  SPSSاستودا الباحث برنامج . ر125إجأالا م تأة الدراسة  وعدد   ت

التعليأية ألعجا   استوداا النعلعجيا التعلي   ا الأعاقفأي  -:إلت عدد من النتائج أ أها الدراسة اعصلا  
 التعليأية ألعجا   ي ة التدر   و حّسن من جعدة مورجاا العألية كلا ة األدا  ير ة من   ي ة التدر   .  

  لد  أعجا   ي ة التدر   نحع استوداا التلنعلعجيا  ا التدر   اإلد ابية نأا االا ا اا و 
علااات  اااع   اااج  النتاااائج يعصاااا الباحاااث بتنأياااة  مهااااراا اساااتوداا التلنعلعجياااا ألعجاااا   ي اااة التااادر   و 

 االتدر ب الأستأر.
 اطع ر التعلي   –النعلعجيا التعلي    –جعدة التعلي   مات المفتاحية:الكل

Abstract 

This study is introduced under the title of ((The effectiveness of using learning 

technology to raise the learning efficiency of teaching staff members of the 

Sudanese universities according to quality standards. The study aimed to know 

how the effect of using learning technology and its role in raising learning 

efficiency for the teaching staff members. The major problem appeared in the 

question ((How do the Sudanese universities benefit from learning technology in 

raising the efficiency of the member of the teaching staff. The researcher used the 

descriptive method and the survey tool in collecting information with the help of 

SPSS program for statistical analysis. The study community included teaching 

staff member of (Nile Valley University -Faculty of Education and college of 

teachers). A random sample of 60 members was chosen out of 125 members. 

(Total number). The most important result of the study are: It raises the efficiency 

of the staff members, It improves the output quality of the learning operation, and 

It develops positive trends for staff members when it is used in teaching.In the 

light at these results the researcher recommends that learning technology skills 

should be developed for the teaching staff members.   

Key words: Quality of Education – Educational Technology – Education 

Development 
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 :أواًل :  اإلطار المنهجي للدراسة
 :اأهيااااااااد 

ا تأاماًا متاايادًا علات موتلاف األصاعدة الأحلياة والعربياة والعالأياةه كأاا دشاهد اطااع رًا  ادشاهد التعلاي  ال اامع
مستأرًا نحع األ جل لأعايبة حاجاا األ راد والأ تأةه و صائص العصر العلأاا والتلنعلاعجاه ومتطلبااا 

 .         القري الحادي والعشر ن واحددااه
احثياااة وانأع اااة  يادداااة  اااا  –اربع اااة واعليأياااة  –علأياااة  كأؤسساااةومااان  ناااا ات اااه األنلاااار إلااات ال امعاااة 

ونحااع العياال وماان  ااهل أ اادا ها وو ائلهااا تالتاادر   ال ااامعا والبحااث العلأااا و دمااة الأ تأااةر الأ تأااة. 
اا والقاااع  البشااار ة دور اااا الأأياااا  اااا اقااادا الأ تأعااااا وانأيتهااااه وذلااار مااان  اااهل إعاااداد اللاااعادر والطاقااا

الللر اااة  ااا م ااااالا التعلاااي  الحقيقيااة الأؤ لاااة والعلأيااة التربع اااة والثقاييااة والأهنياااةه وكااجلر إعاااداد القياااداا 
 .ر161ه ص 2001وإرسا  قاعدة البحعث العلأية تالللر ة والتطبيقيةر تاحأد إبراهي  احأده الأوتللة 

شاتت الأياادين التربع اة والعلأياة الباد أي يتأياا إنتاجهاا  وللا اؤدي ال امعة دور ا الجي دشهد  الأ تأاة  اا
االأستع  وال عدة  ا الليا  واللا  والباد أي الاعي ماد هاها ومورجااهاا ذاا نعيياة مأيااة ومنا ساةه وقاادرة 

  ا اللرد والأ تأة.  اإلد اباعلت إحداث التغيير 
مهنياااًا أماارًا اااااا  ااارور ًا و ااق متطلبااااا التقااادا  اأ يلاااهو  ي اااة التاادر     عجاااعأي عألياااة إعااداد  يؤكاااد مأااا 

ين التاادر   ال ااامعا واطااع ر ه ور ااة كلاداااا أعجااا   ي ااة التاادر   ال ااامعا سااه لتحالعلأااا والتلنعلااعجا 
ال وذلار ااساتوداا  أهنية الأستأرة و ق معايير ال عدةاالتنأية ال الشاملة معرييًا ومهنياًا لتحقياق التادر   اللعاّ

 ر 2009ا التعلي  من اقنياا اعليأية حديثة تمحأد اشير حداد وسائل النعلعجي
م ال النعلعجياا التعلاي  يتطلاة لتطبياق ال اعدة  اا التعلاي  وذلار مان  اهل محاولاة االساتعانة االدارسااا   إي

واألاحاااث الأعنيااة بتطااعر التعلااي  وأساااليبه ووسااائله وصااعاًل إلاات أعلاات درجاااا  األدا  واللاعليااةه وماان  ااهل 
 اا اعتبارااهاا  ةالأتاايد  اا اووناة األ يارة بتطبياق معاايير جاعدة التعلاي   ااي النعلعجياا التعلاي  اجاتأاا  اال 

 ر2018 روي آالبع ا و ت احديد  ج  الأعايير واطبيقها االتعلي  والتدر  .
 :مشكلة الدراسة

 ا ر ة  منهااالستلادة  إمكانيةللتعرأ علت النعلعجيا التعلي  ومااد   الأاسةانبة مشكلة الدراسة من الحاجة 
 يلادة أعجا   ي ة التدر   اال امعاا السعدانية.

 ه اسه   ا ر ة  ج  الللادةالتا يأا دسعت الباحث من  هل  ج  الدراسة إلت معر ة معايير ال عدة الشاملة 
ال امعااا ا  ي اعلية استوداا النعلعجيا التعلما مااد   عن السؤال الرئي  التالا: اإلجااةلجا حاولا الدراسة  

  ا ر ة كلادة أدا  أعجا   ي ة التدر   و ق معايير ال عدة الشاملة؟السعدانية 
 :الدراسة أهمية

ال  اا  االتعلي   ا قاعاا التدر  ه  لأا لهالتسب الدراسة أ أيتها من أ أية اع ي  النعلعجيا   مان أاار  عاّ
روح الأشااركة باين الطاها والأعلأاين  وإذكاا اعصيل الأعلعماا وانعع الوبراا وز ادة الدا عية  ا التعلاي ه 

 مأكن.مأا دساعد  ا احقيق أيبر قدر من األ داأ الأنشعدة وبأسرع وقا 
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 :أهداف الدراسة
 اهدأ الدراسة للتعرأ علت:

 ير ال عدة الشاملة .يعاجا   ي ة التدر   اال امعاا و ق م/ دور النعلعجيا التعلي   ا ر ة كلادة أع1
 ال عدة الشاملة  ا العألة التعليأية. يريلأعا/  اللشف عن مااد  اطبيق ال امعاا السعدانية 2
الأعاقاااف التعليأياااة  ا ااا التعلاااي / التعااارأ علااات اا ا ااااا أعجاااا   ي اااة التااادر    اااا اساااتوداا النعلعجياااا 3

 .الأوتللة
 .ال امعاا السعدانيةا/ الأشكها التا اعاجه استوداا النعلعجيا التعلي  4

 :فرضيات الدراسة
 :دلترض الباحث أي

عهقة ذاا داللة إحصائية بين استوداا النعلعجياا التعلاي  ومعاايير ال اعدة الشااملة  اا ر اة كلاداة    ناك/  1
 األستاذ ال امعا.

يناسااتوداا النعلعجيااا التعلااي   ااا التدر س  نالاار عهقااة ذاا داللااة إحصااائية بااين /2 جااعدة مورجاااا  عاحسااّ
 .التعلي  العالا

 واساااتوداا ي اااة التااادر   لاااد  أعجاااا   اإلد ابياااة نالااار عهقاااة ذاا داللاااة إحصاااائية باااين االا ا ااااا  /3
 التدر  . ا   يالنعلعجيا التعل
 :منهج الدراسة

 .لدراسة ااستوداا الباحث الأنهج العصلا التحليلا ااعتبار  أنسب الأنا ج لهااج 
 :أداة الدراسة

 اأتاز االدقة والصدق  ا جأة البياناا.استودا الباحث االستبانة ألنها 
 :مجتمع وعينة الدراسة

ر اااا  ا تياااار عيناااة 125 امعاااة وادي النيااال وعااادد   تايتلاااعي م تأاااة الدراساااة مااان أعجاااا   ي اااة التااادر   
 من أعجا   ي ة التدر  ر 60عدد ا ت ه عشعائية من

 :حدود الدراسة
ا التعلاااي   اااا ر اااة كلاداااة أعجاااا   ي اااة التااادر   يااااساااتوداا النعلعج ماااااد   اعلياااة -:أع اااعييةالحااادود ال 

 عدانية و ق معايير ال عدة الشاملة.ساال امعاا ال
 ا2021امانية الحدود ال/ 2
 وادي النيل  ةجامع - نهر النيلوالدة  :أكانيةالحدود ال / 3

 :مصطلحات الدراسة
أ اااداأ    ااع لتصااأي  العألاااة التعليأيااة وانليااج ا واقع أهاااا  ااا و ااا عألياااة منه يااة  :/ النعلعجيااا التعلااي 1

م اااالا الأعر اة الأوتللاة ااساتوداا جأيااة الأاعارد والأصاادر الأتاحااة  ا ا األاحااث محاددة اقاعا علات نتااائج 
 .ار2015 طارق ه إيهاا البشر ة وغير البشر ة للعصعل إلت أعلت كلادة و اعلية ت

الاعاال الأااتعل  مااة  إدارةأنهااا عأليااة منه يااة منلأااة لتحسااين التعلااي ه واقااعا علاات  إجرائياااو عر هااا الباحااث 
 مصادر التعل  الأتنععة من اقنياا حديثة من أجل احقيق أ داأ اعليأية محددة.
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ه لااعأ :  ااا م أععااة ماان الأعااارأ والأهاااراا واالا ا اااا التااا دأتللهااا الأعلاا  واأكنااه ماان أدا / الللادااة2
 .اإاقاي
ية التا د ب اعا ر ا لاد  لشوصاوالعجدانية و  اراا الأهنية والأعريية والأهار ةالر الأه االللاداا د صيأا دق
 .ر2015ه طارق  إيهاا تالأعل  

الاجي دحأال  مااه لليايال عدة اأنها اأثل الوصائص الشاملة  األمر كيةاعرأ ال أعية :  ال عدة الشاملة  -3
 الصر حة والجأنية.الحاجاا  إشباععلت القدرة دا له 

ص الأناتج أو الودماة اأاا ئواعرأ  ي ة الأعاصلاا البر طانية ال عدة اأنها م أععة صلاا ومهمح و صا
 ر.2015بع النصره مدحتأو شبة االحتياجاا الألحة والجرور ة ت ير ا

الأنلعمااة  ااا أدا   واإلاقااايالقاادرة علاات احقااق االمتياااز ماان ال ااعدة التعليأيااةأنها  ياار  الباحااث أي الأقصااعد  
 جل الأحا لة علت التأيا.أومعاجه احددااه من  اه و ق التقدا العلأا والتلنعلعجالتعليأية

 ثانيًا الدراسات سابقة:
مستع  اع ي  معلأا اللغة العربية  ا الأرحلاة الثانع اة ر اعنعاي  2012 اطأة معست  هالوالديدراسة  / ت1

 .محا لة غاة  لسطين –للأستودماا التلنعلعجية  ا  ع  معايير ال عدة الشاملة 
 د ا الدراسة للتعرأ علت مستع  اع ي  التلنعلعجيا  ا التعلي ه استودما الباحثة الأنهج التحليلاه أ ا  

جيااا  ااا التعلااي  لتسااه   ااا احسااين مسااتعي العأليااة التعليأيااة وماان أ اا  نتااائج الدراسااة اع ياا  وسااائل التلنعلع 
 اعصيااها  رورة اعتأاد متطلباا جامعية اوتص االتلنعلعجيا وال عدة.

ر ااد ا الدراسااة للتعاارأ علااا دور اسااتوداا التلنعلعجيااا الحديثااة  ااا 2010دراسااة هيلااا  أحأااد ال اولااا/ ت2
 .التحليلاالتعلي هاستودما الباحثة الأنهج العصلا 

أ ااا  نتاااائج الدراساااة الساااتوداا التلنعلعجياااا دور  عاااال  اااا اطاااع ر العألياااة التعليأياااة وز اااادة قااادراا الأتعلأاااين 
 واعصا االتدر ب الأستأر علت مهارة استوداا النعلعجيا التعلي . .التعليأية

 مؤسساا التعلي .راعنعاي دور اطبيق إدارة ال عدة الشاملة  ا أدا  2016دراسة أميأه عبد العا ا/ ت3
أابعاااا   ااد ا الدراسااة لقيااااة العهقااة بااين اطبياااق إدارة ال ااعدة الشاااملة واطاااع ر األدا  اأؤسساااا التعلااي ه

 الباحثة الأنهج التار وا والعصلا التحليلا 
أ ا  النتاائج  اعف الأياانياة الأوصصاة  العي م تأة الدراسة من جأياة مؤسسااا التعلاي  بعالداة الورطاعاه

 ال عدة اأؤسساا التعلي .لتطبيق إدارة 
 أ   التعصياا اع ير التلنعلعجيا واستودامها  ا التدر   لأعايبة التقدا العلأا.

اعنااااعاي اصااااعراا مسااااتقبلية السااااتوداا النعلعجيااااا الأعلعماااااا  ااااا النلاااااا  ر2010دراسااااة محأااااد الااااا ن/ ت4
علعجياا الأعلعمااا واالاصااالا التربع هد ا الدراسة لتحليل عناصر النلاا التحليلا من منطلق اساتوداا الن

 ااا النلاااا التعليأااا أ اا  النتااائج اسااتوداا النعلعجيااا الأعلعماااا  ااا العأليااة التعليأيااة دحساان ماان مورجااهااا 
 ونعاا ها.

ر اعنااعاي اسااتوداا النعلعجيااا الأعلعماااا واالاصااال وأااار  علااا احسااين 2016 دراسااة  ااي  ي نساايأه/ ت5
 التعليأية.جعدة العألية 
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 ااد ا الدراسااة لأعر ااة أااار اسااتوداا النعلعجيااا الأعلعماااا واالاصااال علااا احسااين العأليااة التعليأيااةه أابااة 
 الباحث الأنهج العصلا التحليلا علا عينة من ال امعاا ال اائر ة أ   نتائ ها 

 استوداا النعلعجيا الأعلعماا واالاصال دحسن من جعدة العألية التعليأية.
اعناعاي الععامال الأاؤارة علاا اساتوداا النعلعجياا الأعلعمااا  اا العألياة  ر2008دراسة اكر عباد الحاق / ت6

 التعليأية.
 .ر39م لد ت ر3مقال اأ لة جامعة الن اح لألاحاث العددت

 عف اإلعداد اللنا وعدا اع ر اإلنترنا االصعرة الأطلعبة من أ   مععقاا استوداا النعلعجيا الأعلعمااا 
 ة التعليأية  ا العألي

 التعليق علي الدراسات السابقة:
االقا جأيعها  ا أ أية و اعلية استوداا التلنعلعجيا  ا الأعاقف التعليأية حيث أيدا نتائ ها ذلر ما عدا 
دراسة اكر عبد الحاق  اا اناولهاا الععامال الأاؤارة علاا اساتودامها اأيااا  اج  الدراساة اأنهاا اناولاا  اعلياة 

والبحثياة و اق معاايير  واألدائيةجيا  ا ر ة كلا ة أعجا   ي ة التدر   اال امعاا الأهار ة استوداا التلنعلع 
 .ال عدة العالأية

 مفهوم تكنولوجيا التعليم
و اع التعر ا  الاجي  1963عااا  ألمر كياةا الأتحادةاعر   رساأا لتلنعلعجياا التعلاي   اا العالدااا   أول هر  

 التلنعلاعجا وقاد  هارا اعر لااا حديثاة مثال اعر ا  للتطاع رو عته جأعية التربياة العطنياة  اا مشاروعها 
 منها: عديدةوالجي أستولصه من اعر لاا  ر1992عاا ) (Cass Gentryجنتري ت

 إ اا ةل  العاقعا لقاعة الدروة من اطبيق عل  التعلي  والتعل   ا العا الناا ة الأعر ةالنعلعجيا التعلي   ا 
 األدواا والأنه ياا التا يت  اطع ر ا للأساعدة  ا  ج  التطبيقاا. إلا

ذكر: أي النعلعجيا التعلي  اهت  االأنه ية العامة وم أععة األساليب التا يت  اع يلها  ا  أ رو ا اعر   
 اطبيق الأبادئ العلأية.

   التالا: أي النعلعجياا التعلاي   اا التطبياق الشاامل والنلااما من  ج  التعر لاا االتعر  وقد  رج تجنترير
واألساااليب الأشااتقة ماان ملاااهي  العلاا  الساالعكا والأااادي وملاااهي  أ ااري  ااا حاال الأشااكها  لهسااترااي ياا 

 .التعليأية
 ااا   ااأ ت  االشااروو العاجااب اعا ر ااا  قااد و ااة اعر لااًا لتلنعلعجيااا التعلااي  أيثاار شااأعالً  تروباارا جانييااهرأمااا 

اؤاا اأار ا ه  جكر أي النعلعجيا التعلي  اهت  بدراسة واهي ة الشروو من أجل احقيق   حتتالنعلعجيا التعلي   
اعلااا  أ جاااله وبعااار  اااج  الشاااروو اتأثااال  اااا مقااادراا وماااؤ ها الأاااتعل  اأاااا  اااا ذلااار القااادراا الساااأعية 

 .الأرابطة اأهاراا التحدث واللتااة وغير ا االستيعاا والبصر ة وقدراا 
و اا جأياة الطاارق واألدواا والأاعاد والتنليأاااا الأساتودمة  ااا م اال اعليأااا معاين اغاارض احدياد أ ااداأ 

 و ا طر قه  ا التللير لع ة منلعمة اعليأية.  عاليتهاطع ر  ور ة  إلااعليأية محددة كأا اهدأ 
اعااارأ  أيمااان الألااااهي  الساااااقة ه دأكااان  اساااتلادا لتلنعلعجياااا التعلاااي  والتاااا  الأعاصااارةومااان أ ااا  التعر لااااا 

هاقاعا علاا إدارة الاعال اشاري ماة  اإلنسااناالنعلعجيا التعلاي  اأنهاا: عألياة منه ياة منلأاة لتحساين التعلاي  
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ليأياااة التعليأياااة وذلااار لحااال مشاااكها اع واألجهااااة أو اوالا  مصاااادر الاااتعل  الأتنععاااة مااان الأاااعاد التعليأياااة
 واحقيق أ داأ محددة.

 ااا العأليااة  ومااا دقدمااهماان الأااعروث التلنعلااعجا  احاااول االسااتلادة هأ اادا ها التربيااةو ااري الباحااث للااا ابلاا  
ماان التقنياااا التعليأيااة والتااا عر ااا  ااا األدا التربااعي الحااديث اأنهااا م أععااة الأااعاد  واالسااتلادة التربع ااةه

التعليأيااة التااا احاادث دا اال قاعاااا  االاصااالة لا ااادة  عاليااة معاقااف التعليأيااة واألجهاااة التعليأيااة واألنشااط
 و ارجها. الدراسة

ومأااا ساابق ذكاار  ماان اعر لاااا لألهااعا النعلعجيااا التعلااي  ن ااد أي النعلعجيااا التعلااي   ااا أوسااة معانيهااا  ااا 
ساائل اقنياة اوطيط وإعداد واطاع ر وانلياج واقاع   شاامل للعألياة التعليأياة مان موتلاف جعانبهاا ومان  اهل و 

 مة العناصر البشر ة لتحقيق أ داأ التعلي  . وبانس ااه اعأل جأيعها متنععة
 مزايا وأهمية تكنولوجيا التعليم:

 -رواتأثل  ا:2001تالغر ب زا ر إبراهي  إليه ناك ماادا متعددة لتلنعلعجيا التعلي  أ أها ما أشار 
 . ز ادة  اعلية التعل  ودرجة اإلاقاي/ 1
 األ داأ الأصأأة. إلاالأعل  للعصعل  إليهاقليل العقا الجي دحتاج / 2
 ز ادة كلادة التعلي  االنلر لألعداد التا دعلأعنها دوي اإلنقاص من نعيية التعلي ./ 3
للتلار  لأساااعدة  اللرصاةز اادة إنتاجياة العألياة التعليأياة بتحر ار الأعلا  ماان األعأاال الرواينياةه وإعطاا   / 4

 .األساسيةالتعل  هوالتوطيط لنشاطه  واعلي  الأهاراا طهاه علا 
 علاااا نتاااائج البحاااعث الأعاقاااة العتأاد اااا إرساااا  دعاااائ  العألياااة التعليأياااة و يامهاااا علاااا أسااا  علأياااةه/ 5

 من نتائ ها . واالستلادة
 .اا ا اا ديدةاعديل السلعك وإبراز / 6
 سليأة وا حة. جديدةانأا الثروة اللغع ة هواساعد  ا بنا  ملاهي  / 7

 مجاالت إهتمام تكنولوجيا التعليم.
واعأاااااال علااااااا انأيااااااة الأهاااااااراا  الأعر ااااااةأي النعلعجيااااااا التعلااااااي  اعنااااااا التطبيااااااق الأنه ااااااا للاااااال مصااااااادر 

 النعلعجيا التعلي  اال عانب التالية: ا تأااهلجا جا  واالا ا اا 
 :الصفي: تطوير التدريس أوالً 

 أا يندرج احا مسأا انليج التدر  . للأعقف التعلي التدر   الصلا و قاً 
 ر2009حأد محأد سال أ:تكأا أشار اهث مراحل أساسيه  إلاالأعقف التدر سا ينقس  

 هالساااالعكيةاأل ااااداأ  الأحتااااعي التعليأاااااه التوطاااايط للتدر  :و شااااأل تاحديااااد الأع ااااعع الأااااراد ادر سااااههأ/ 
 األنشطة وأساليب التقع  .ر العسائل التعليأيةه

يتقن م أععة من مهاراا التدر   و ستودا اقنياا اربع ة حديثة ل جا  أيانليج التدر  : علا الأعل  ا/  
 الأتعلأين. انتبا 
أسااليب اقع أياة  اساتوداامن احقيق أ داأ الدرة من  هل  التأيد اقع   التدر  :  ا  ج  الأرحلة يت  ج/  

 حديثة.
 .ا تأامااهالي  ومن أ   قعل أي عألية انليج التدر   عألية اقنية و ق ملهعا النعلعجيا التعو أكن ال
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 ثانيا: تكنولوجيا التعليم وتطوير المناهج:
 ااا الأناا ج الدراسااية  األااار اا ااال   اً  ااا الأ اال التربااعي يهحاط أي اطااعر  الأتهحقاةللتطااعراا  الأتتباة أي  

اطاعر نلا    اا الأعلعمااا ااإل اا ة إلاا أحدث ااعرة تاللأبيعارر  اولااشكل  اص ا  أي  هعر الحاسب  
 احليل البياناا.

ااااالأنهج دعناااا إعهناااا صااار حا باااد عل الأااانهج  الأتعلقاااةأسااالعا الااانل   اااا احليااال الأشاااكها  اساااتودااأي 
كأاا  الدراساية الأقارراا لجا ن د أي النعلعجيا التعلاي  اهات  بتصاأي  الأانهج   الأدرسا مللة النعلعجيا التعلي .

 حداا الدراسية والدروة اليعمية و ق أس  علأية د يقة من أسلعا النل .تصأي  الع باهت  
 :ثالثا: تكنولوجيا التعليم وتطوير التقويم

عألياة مهأاة  اا النلااا الترباعيه حياث  ااعتباار م ال النعلعجيا التعلاي    ا تأاماا دعتبر اطع ر التقع   أحد  
 أو  ياسها واقدير و عها من حيث الللا ة وال عدة. التربع ةا علا احديد  يأة الأورجاا اركّ 

 هيئة التدريس بالجامعات السودانية: ألعضاءالكفايات التعليمية الالزمة 
 اااا بناااا  األجياااال  ألناااه دساااه  إساااهامًا كبياااراً  هالتربع اااةعجاااع  ي اااة التااادر    اااع الاااركن األساساااا للعألياااة 
ه لااجا دااأاا اال تأاااا اااه  ااا صااناعتهبل والأسااا أة  ااا وإيسااابه  الوبااراا وإعااداد   لأعاجهااة احاادداا الأسااتق

لااه اسااتوداا  تساانتي حتااتو ااق مطلعباااا النعلعجيااا التعلااي   ًا ومهنياااً علأياا اً عصاار الأعلعماااا وإعااداد  إعااداد 
 .ر2006آليااها ووسائطها التقنية  ا الأعاقف التعليأية والبحث العلأا.تشر   محأده أحأد عبد اللتاحه

:  ااع أحااد األعجااا  القااائأين االتاادر   والبحااث العلأااا ماان حألااة الاادرجاا و عاارأ عجااع  ي ااة التاادر  
 .أستاذ مشاركر –أستاذ مساعد  –اوصص علأا من ذوي الراب التالية تمحا ر العلأية الرييعة  ا أي 

 مفهوم الكفاية:ثانيًا:
ر يالتاا ايسا ومهاراااه واا ا اااه معار اهيري مرعا وآ روي أي الللادة  اا م أال سالعك الأعلا  الأتجاأن  

 نأع الطها اصعرة متلاملة وبأستع  ريية من األدا .
و تلاعي محتعا اا مان معاارأ  و ر  البعر الللاداة قادراا مكتسابة اساأح االسالعك والعأال  اا ساياق معاينه

تسبها واع يلها  ا معقف معين واتلق كال التعر لااا  اا ايدقعا بها اللرد الجي  واا ا اا ومهاراا وقدراا  
 ر.1999 هتعلت السلأاكأا أشار : اواا

 واص اأهنة التعلي  اإاقاي.الللادة  ا القدرة علا أدا  العأل ال
 ارابط الللاداا اكل الأهأاا الأتصلة اأهنة التعلي  دا ل قاعة الدرة و ارجها.

  ا نعااج اعل  الطها. مباشراً  اً اؤار الللاداا التعليأية اأاير 
 ر2004تنبيل محأد زايدهكأا حدد ا   ي ة التدر   ألعجا من أ   الللاداا الهزمة و 
 -الللاداا الأعريية و تأثل أ أها  ا: -أ  

 غاارة الأادة العلأية م ال اوصصه ومعايبة مست داا التطعر العلأا والتلنعلعجا. -
 معر ة وإجادة كيفية التوطيط للدروة وطرق انليج ا وأساليب اقع أها. -
 معر ة  صائص الأتعلأين وحاجااه  وميعله  . -
 دراسة وحداا الأقرر واحليل محتعا ا والعأل علا احقيقها.معر ة األ داأ التربع ة من  هل  -
 الحديثة  وإسترااي يااهمعر ة أساليب التدر    -
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 -: من أ أها:ار ةالأهالللاداا  -ا  
 .بع عحدحدد األ داأ السلعكية للدرة  -
 .قادر علا انلي  التلاعل الصلا -
 األمثل. االستودااو ستودمها  دعد وسائلة التعليأية إعدادًا جيداً  -
 القدرة علا اع ي  أساليب النعلعجيا التعلي   ا الأعاقف التعليأية. -
 دعأل علا انأية مهاراا التللير لدي طهاه. -
 الأثيراا التعليأية أانا  الأعقف التدر سا. استودااينعع  ا  -
 دستودا أساليب اقع أية حديثة ومتنععة ومستأرة. -

 -:اأ أه ومنج. الللاداا العجدانية:
العدالاة باين الطاهاه الثقاة  يتس  اقي  وساأاا شوصاية متأيااة تالقادوة الصاالحةه اإل اهص  اا العأاله  .1

 .راالنل ه التعا ةه الصبره التسامح واللباقة والحكأة
 إد ابية بينه وبين طهاه. إنسانية. يبنا عهقاا 2
  تأاماا العلأية لد  طهاه.. دش ة الأيعل واال3
 .بدور  كقائد ومصلح م تأعا. دقعا 4

مان الللادااا الأهنياة التاا د اب أي يتقنهاا األساتاذ  اا عصار  أوردا اعر منشعراا اليعنسكع عادداً   يجلر
 النعلعجيا الأعلعماا من أ أها:

 من النعلعجيا الأعلعماا واقنياا التعلي . االستلادةالععا اأ أية وكيفية  -
 إاقاي مهاراا التطعر الحديث  ا م االا التعلي  والتعل . -
 إدراك اار الععامل العالأية والثقا اا الأتعددة علا الأنا ج. -
 التعجيه النلسا والعلأا للطها. -
 القدرة علا عقد الأؤاأراا أو الحلقاا الدراسية. -
 .ااستأرارلتطع ر والتحديث التدر ب والتأ يل من أجل ا -
 مفهوم الجودة الشاملة:ثالثًا :
و رجااااة اااااار    هماهيااااة ال ااااعدة: اعااااد ال ااااعدة أحااااد اللااااروع الهامااااة الأرابطااااة اعلااااعا اإلدارة الحديثااااة .1

أساا  ال ااعدة علااا الصااناعة  اليااااايالحاارا العالأيااة الثانيااةه حيااث طبقااا  اعااد  اماا إلااا ااسااتودامه
 األمر كية  ا  أسيناا القري الأا ا. الأتحدة أحداا طلرة  ائلة ها  التها العالداا 

معاصاااالاا معينااااة ااااا  احديااااد ا ماااان  ااااهل ال هاااااا  أوواعااارأ ال ااااعدة اأنهااااا الأطااقااااة لأتطلباااااا  -
 الأتوصصة عامة.

اأنهاا جألاة  American National Standers Institutionو عر هاا الأعهاد األمر كاا للأعاايير -
 معينة. ااحتياجاا قادر علا الع ا   ا علهالسأاا والوصائص للأنهج أو الودمة التا 

واإلاقاااي  ااا أدا  الأنلعمااة  االمتيااازال ااعدة التعليأيااة: دقصااد اااال عدة التعليأيااة القاادرة علااا احقيااق  .2
 إمكانااااه ابلغااهمسااتعي الحااد األساسااا الأقاارر لااه والااا أقصااا مااا  ادرجااهالتعليأيااة اأااا يت اااوز  ااا 

التحااعل  ااا الأ تأااة الأتقااداه والتااا اأكاان ماان مسااايرة روح العصاار  احتياجاااا التااا البااا  ومااعارد 
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ر عة للأتغيااااراا العالأيااااة الساااا االساااات ااةالأؤسساااااا التعليأيااااة علااااا  ومساااااعدة احددااااااهومعاجهااااة 
 ر2009: والتقع   التربعي  لهمتحاناا والأ تأعية الأطلعبة للتأيا.تالأركا القعما 

و اار  الباحااث أي ال ااعدة التعليأيااة  ااا احقيااق نااعااج اعليأيااة جياادة النعييااة و ااق معااايير التطااعر والتحااديث 
 العالأية.

 التعليم :المبادئ األساسية التي ترتكز عليها جودة رابعًا :
 ر2009أ أها تليأيا  ارالا  لسلة بنا  الأعايير ونشر ا علا م أععة من الأبادئ والألاهي  الرئيسية 

 والأحلية الأرابطة اقجادا التعلي . واإلقليأيةالدولا االأعاايق الدولية  االلتااا رورة / 1
 احقيق الا ؤ اللرص التعليأية وسيادة  ي  الحر ة والددأقراطية./ 2
 يل الأ تأة الأدنا والأشاركة الأ تأعية  ا إحداث التحعالا والتحسيناا  ا منلعمة التعلي .الع /3
 ه واع ير  رص اعليأية متأياة ل أية التهميج.للأعلأينعألياا التنأية الأهنية  استدامةاحقيق / 4
 ودع  عألياا اإلنتاج.اقدد  عدد من النأاذج التعليأية الأبتلرة اقعا علا اع ي  الأعر ة / 5
 القراراا لحلها. ااواذ ر ة مستع  وعا الأشاركين  ا العألية التعليأية االأشكهاهواأكينه  من / 6
 التعليأية  ا التطع ر الأستأره وإحداث الت ديداا التعليأية . االاساقر ة كلا ة / 7

 ميادين الجودة في طرق التدريس:خامسًا :
 التدر   الحالية  ا التعلي  العالا نععاي :من الأهحط أي طرق 

اأع اععةه والاجي الينلار للتعلاي   ااال تصاصااألسلعا األول:اقليدي دلترض أي الأعل  اللعال  ع الأعل   
 .الددأقراطااقليددة بداًل من التحليل النقدي  الأعلعمة اطر قة  من  أن مع ععة  قط  يعصل للطها  إال

االأ اااال اإلجتأااااعت لع اااة التعلاااي  والاااتعل  احياااث الدقتصااار دور  اال تأااااا: و اااجا يتطلاااب الثاااانااألسااالعا 
بي اة  االعتباارالأعل  علا إدصال الألااهي  واألسااليب التحليلياة النقدداة الددأقراطياة للطاها  حساب بال أ اج 

مثل الأكتبااا  صفيةالهالصفية و  ااألنشطة واال تأاا اللصل الدراسا وعألية التنش ة ودور الأعل  والأتعل ه
التلاعاااال مااااة العااااال    هلاااهال امعياااة ومصااااادر الااااتعل  الأوتللاااة مثاااال اإلنترنااااا الااااجي ياااتأكن الطالااااب ماااان 

ولعال  همة مراعاة التحاعل السار ة والألااجع لعصار الثاعرة الأعلعمااياة واالاصاالا هعال  الأعلعماا الوارجا
ائاااق التااادر   واحساااين بي اااة الاااتعل  وااااع ير اطاااع ر أسااااليب وطر  العاااالا اااجا دلااارض علاااا مؤسسااااا التعلاااي  

األدواا واألجهااااة والتقنيااااا ماااة الأراجعاااة الأساااتأرة للبااارامج األياددأياااة التاااا اساااتععب كااال مسااات داا ااااعرة 
تمعساااتهمحأد . وذلااار لجاااأاي جاااعدة العألياااة التعليأياااة و اااق معاااايير ال اااعدة العالأياااة هالأعر اااا االنل اااار

 ر.2002منير
 : الجودة الشاملةمعايير سادسًا :

إي التلااعق  ااا ال ااعدة يتطلااب اااعا ر مقعماااا أساسااية مقاادمتها العأاال علااا  لااق ونشاار اقا ااة ال ااعدة دا اال 
الأؤسسااة واتاايح الأعااايير اللرصااة أماااا الأؤسسااة لأعايبااة الأسااتحدااا العالأيااة ومسااايرة الأتغيااراا الدوليااة 

 والأحلية والتلي  معها .
لتبنا ملاهي  ال عدة الشاملة وبنا  الأعايير واطبيقها بهدأ العأل علا   لعالاامؤسساا التعلي     انطلقا لقد  

التحساااين الأساااتأر  اااا الأنااااتج التعليأاااا ومورجااااا العأليااااة التعليأياااة هوأدجاااا ر ااااة كلاااا ة العااااملين بهااااج  
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اااؤ له  للتناااا    ااا كا اااة  التااااالحصااعل علاااا  اار  ين لاااديه  الأعااارأ األساسااية  اأااا دجاااأن الأؤسساااا 
 ر2005ه واالعتأاد االا العلأية اكلا ة عالية علا الأستع  العالأا.تالل نة القعمية لجأاي ال عدة الأ 

 ا الأجامين العلأية والتربع ة  انععهالأوتللة اعأل علا دع  قعة التعلي  والحلاظ علا   االعتأاد أي أنلأة  
 الأوتللة.

 ر2009ومن أ   الأعايير التا أورد ا تأحأد  اروق هت
 ار األول الأعي

 الرسالة واأل داأ :
منهاا الأ تأاة الواارجا ه  يتعقعاهطهبها وما  واحتياجاا د ب أي اشتأل علا م أععة األنشطة التعليأية  

 و  ب أي العي الرسالة اتعا ق مة الأتغيراا والشروو والأعايير العالأية.
 الأعيار الثانا: التوطيط

ياات  التوطاايط اصااعرة مسااتأرة للأؤسسااة و وجااة لتقيااي  شااامل ومسااتأر للتعاارأ علااا درجااة إن اااز الأؤسسااة 
 .جعة األ داأ والرسالة والسياساا واوصيص الأعارد من نتائج التقيي   ا مرا  واالستلادةلرسالتها من جهةه 
 إعداد البرامج : الأعيار الثالث: 

ه وااااؤد  مااان البااارامج التاااا اهااادأ للتعااارأ علاااا قااادراا الطاااها  اً علاااا الأؤسساااة التعليأياااة أي ااااع ر عااادد 
يااة ه وعلااا الأؤسسااة أي اقاادا باارامج اعليأللحصااعل علااا درجاااا أو شااهاداا  ااا م ااال معتاارأ بهااا للدراسااة

  .عالية ال عدة
 الأعيار الرااة: اوطيط واقيي  البرامج التعليأية .

اقااعا بهااا  التاااياارابط  ااجا الأعيااار اقاادرة الأؤسسااة علااا اوطاايط الباارامج  ااا  ااع  عألياااا التقيااي  الأسااتأرة 
التوصصااا مان التطاع ر الأارابط اال دياد  اا اللاروع العلأياة   احتياجااا ه وذلار مان  اهل احدياد  الأؤسسة
 ه وبالتطعراا  ا م االا الأهن وسعق العأل من جهة أ ري.هةمن ج

 :: مشروعاا الطها  ا البرامج التعليأيةالأعيار الوام 
ملأعسااة عاان العاقااة اعااد التواارج ه تواارج لتاو ااد الطااها اوبااراا عأليااة اصااأي  مشااروعاا الطااها قباال ال

 وبصعرة اتسق مة الأبادئ األساسية للأعر ة .
 : رالور  ينالسادة : الأستع اا العليا من البرامج ال امعية تالأعيار 

 اا  االحتاراأالأرحلة العليا مان الدراسااا ال امعياة د اب أي اعتبار عان    ج اصأي  البرامج والأقرراا  ا  
ومأارساااة األنشااطة الأهنياااة الأتوصصاااة ودعااا   اااج  البااارامج  اإلبدايياااةالأ ااال الأعر اااا ه وإ هاااار القااادراا 

 .االعتأاد اأوراق 
 الأعيار السااة : مستع  الأنح والبحعث :

 أاسااااق إلاااا. ااإل اااا ة األ اااداأ الأؤسساااية إلن اااازالأااانح الأقدماااة لللليااااا اعتبااار مااان األنشاااطة األساساااية 
لهاا الوادماا األياددأياة والأاعارد اإلدار اة األاحاث مة أ داأ الأؤسسة وأي العي ذاا طبيعة اطبيقية اتاح 

 اللايية لتديي  ل اي البحث الأؤسسية .
 الأعيار الثامن: س ها الور  ين والأنح األياددأية:
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 إيدأكااان  وااللتحااااقأي العقاااعد الأبرماااة باااين الطاااها والأؤسساااة التعليأياااة والأأثلاااة  اااا سااا ها التسااا يل 
 ة وبين رسالة الأؤسسة وأ دا ها.اجأن التطابق بين اعقعاا الطها من جه

اااه الأؤسساااا التعليأيااة حتااا اسااتطية معايبااة  مااا اقااعادلهاار  ااجا الأعيااار  ااأن أولع اااا  الأعيااار التاسااة:
 م أععة التغيراا الأ تأعية التا الرض علا األ راد أدوارا جديدة.

والتعلاي  اإل ااا ا والباارامج الواصااة  الأااعازي الودمااة  اا صااعرة  اارص التعلااي  الأساتأر والتعلااي    ااج والهار 
 وبرامج الودماا الأ تأعية.

 :الميدانيةإجراءات الدراسة  
 التالية  ا  ج  الدراسة اإلجرا اا ا  إاباع 

أدواا  ااساتودااجأعهاا اا   التاللأعلعماا  العصلاالباحث  ا  ج  الدراسة الأنهج   أستودامنهج الدراسة:  
وذلر االطرق اإلحصائية الأوتللة ومن ا  وصف نتائج التحليال لججاااة عان أسا لة الدراساة وماد    الدراسةه

 احقيق أ دا ها.
م تأااة وعينااة الدراسااة: الااعي م تأااة الدراسااة ماان أعجااا   ي ااة التاادر   ا امعااة وادي النياال تيليااة التربيااة 

مااان  ر60عيناااة الدراساااة مااانه  اطر قاااة عشاااعائية بلااا  ح أهاااا ت ا تياااار  اااا ر125والباااال  عااادد  ت والأعلأاااينر
 أعجا   ي ة التدر   .

ا اناااب الأصاااادر  هالباحاااث اإلساااتبانة كاااأداة  اااا جأاااة البيانااااا للدراساااة الأيدانياااة أساااتودا: أدواا الدراساااة
 .والأراجة 

أل راد العينة  ه طاا وجاإلستبانة علا  اشتألا  هصأ  الباحث اإلستبانة اغرض الدراسة اصأي  اإلستبانة:
اإلساااتبانة علاااا اهااااة محااااور ذاا يبااااراا اباااين ال عاناااب الأتعلقاااة  اشاااتألا حاااعل الغااارض مااان الدراساااةه 

حياث  هيباراا اكل محعر و ت مان ناعع العبااراا ذاا التادرج الثهااا ر10يبارة ت ر50وعدد ا ته  االدراسة
 واحد من البدائل الأعطاة. اا تياراأا الدراسة عليها 

ر ماان الأحكأااين و اا  ماان 5اإلسااتبانة: اعااد اصااأي  اإلسااتبانة  ااا صااعراها األوليااة ااا  عر ااها علاات تصاادق 
الباحث من مهحلاااه  واعجيهاااه  لتصابح  اا صاعراها  استلاد ه حيث التوصص الدقيق ذوي  برا  التربية 

 .النهائية
أاة تعلاا م  خالباحاث معادلاة اللايرونبااه طباق اباا اإلستبانة: لتحديد اباا اإلساتبانة أل اراد عيناة الدراساة

ر  اااردًا مااان 20األساااتبانة اأ اااج عيناااة اساااتطهيية اح ااا  تألجاا الااادا لا  االاسااااقالدراساااة اغااارض حسااااا 
 -م تأة الدراسة وا  حساا اباا االستبانة من العينة االستطهيية حيث اعصل للنتائج التالية :

 والثباا ر يع ح الصدق  1جدول رق  ت 
 معامل الصدق الذاتي  ات معامل الثب
0.84 0.92 

%مأاااا يااادل علاااا أي األساااتبانة 50يتجاااح مااان نتاااائج ال ااادول أعاااه  أي معامااال الثبااااا والصااادق أيبااار مااان 
 اتصف االثباا والصدق اللبير ن جدا اأا دحقق أغراض الدراسة و  عل التحليل اإلحصائا سليأا ومقبعال.

 اعتأااد ه حيااث أرقاااا إلاااقاااا الباحااث بتحلياال بياناااا اإلسااتبانة اعااد انليأهااا واحع لهااا  الأعال ااة اإلحصااائية:
الأتادرج ذي النقااو الاثهث لقيااة درجاة أ أياة كال عنصاره والاجي أ اج الشاكل   لبكارا الباحث علا مقيااة  
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النساااب  اساااتودما عالاه رعلاااا التااا1-2 -3ر وأعطياااا الااادرجاا التالياااة تأوا اااقالتاااالا ت أوا اااقه محاياااده ال 
 .الأعياري  واالنحراأالا العسط الحسابا  ااإل ا ة والعباراا الأ ع ة لتحليل البياناا األولية 
 عرض واحليل نتائج الدراسة :

انااول الباحاث  ااا  اجا ال اا  ماان الدراساة عاارض واحليال نتائ هاا  ااا  اع   ر ايااها والتااا اهادأ للتحقااق 
 ة كلاداة أعجاا   ي اة التادر   اال امعااا الساعدانية و اق معاايير ال اعدة من  اعلية النعلعجيا التعلي   ا ر 

وذلاار ماان وجهااة نلاار عينااة الدراسااة الأكعنااة ماان أعجااا   ي ااة التاادر   ا امعااة وادي النياال تيليااة ه الشاااملة
 ر و   من أصحاا الوبرة والدرادة والأؤ ل العلأاه ومأا دأيا اا الثبااا  اا125التربية والأعلأينر وعدد  ت

 حتا كانا نتائ ها أيثر صدقا وابااا. است ااااها
ودرجاة  و يأة تار االحتأاليةوالقيأة  الأعياري  واالنحراأاجأن  جا ال ا  جداول اع ح العسط الحسابا 

أ اااراد عيناااة الدراساااة حاااعل العبااااراا القياساااية للااال محاااعر مااان محااااور الدراساااة  السااات اااا الحر اااة والراباااةه 
 الثهاة.

النعلعجيا التعلي  ومعايير ال عدة الشاملة  ا  استودااالأحعر األول : اعجد عهقة ذاا داللة إحصائية بين 
 ي ة التدر   اال امعاا السعدانيةر ة كلادة أعجا   

 لعباراا الأحعر األول الحسابيعاالنحرا الأعياري ة الأ ع ة والعسط ريع ح التلرار والنسب2جدول رق ت
 العبارة  

الوسط  أوافق ال  محايد  أوافق 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

1 
توفير الدعم اإليجابي إلغضاء هيئة التدريس في إطار 

 المناخ التعليمي 
56 93.33 2 33.3 2 33.3 2.95 0.4 1 

2 
حديثة تساعد في تحقيق  إستراتيجيات استخدام

 التدريس الفعال 
21 30 29 48.33 10 16.61 2.18 0.7 10 

3 
تمكين أعضاء هيئة التدريس من مواكبة األبحاث 

 العلمية المعاصرة 
23 38.33 36 60 1 1.67 2.37 0.52 8 

4 
سليم علي كافة مستويات   إستراتيجيإجراء تخطيط 

 التعليميالنظام 
47 78.33 11 18.33 2 3.33 2.15 0.51 5 

5 
القدرة علي إعداد المقررات الدراسية وفق متطلبات 

 العصر
40 66.67 16 26.67 9 6.67 2.60 0.62 6 

 9 0.45 2.68 1.61 1 18.33 11 80 48 القدرة علي المشاركة في المؤتمرات إقليميا ودوليا.  6

7 
إدراك أثر العوامل العالمية والثقافات المتعددة على  

 المناهج
33 55 18 30 9 15 2.90 0.74 7 

8 
تطوير التعليم الجامعي  اتجاهاتمعلومات عن  اكتساب

 وفق مطلوبات العصر
22 36.61 15 25 23 38.33 1.98 0.87 9 

 3 0.60 2.12 10 6 8.33 5 81.66 49 التدريسيضمان درجة معقولة من الجودة في األداء  9

10 
في إدارة  واالتصاالتتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

 عملية تعلم الطالب 
50 83.33 6 10 4 6.67 2.11 0.56 2 

  0.62 2.4       المتوسط العام  

أي جأية عناصر  جا الأحعر جا ا بدرجة أوا ق حيث حصلا عناصر  جا  أعه يتجح من ال دول 
و جا يدل علا وجعد عهقة بين   2.4اأتعسط عاا   2.95و1.98الأحعر علت وسط حسابا اراوح بين  

 النعلعجيا التعلي  ومعايير ال عدة الشاملة.  استوداا
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 . العالاجعدة مورجاا التعلي   النعلعجيا التعلي   ا التدر   دحسن من استوداا الأحعر الثانا:
 الثانا لعباراا الأحعر  الأعياري  واالنحراأ الحساباريع ح التلرار والنسبة الأ ع ة والعسط 3جدول رق ت

 العبارة  
الوسط   أوافق ال  محايد  أوافق 

 الحسابي 
  االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
 النسبة  العدد  النسبة  د العد  النسبة  العدد 

 1 0.39 2.82 0 0 18.33 11 81.61 49 كفاءة وفاعلية العملية التعليميةيزيد من  1

2 
يحقق مستوى متميز من األداء الوظيفي  

 . والبحثي
49 81.67 11 18.33 0 0 2.82 0.39 2 

3 
وسبل  تحدياتهيسهم في الوعي بالحاضر لتفهم 

 معالجتها . 
18 80 12 20 0 0 2.80 0.40 3 

4 
التدريس في قراراتهم يعزز ثقة أعضاء هيئة 

 لتحقيق النجاح 
45 75 15 25 0 0 2.15 0.44 4 

5 
يعدل اإلستراتيجيات التعليمية ألعضاء هيئة 

 التدريس بكيفية تعلم ونمو المتعلمين.
30 50 21 45 3 6 2.45 0.59 9 

6 
يمكن من إدراج أساليب التعلم الحديثة في 

 المناهج والقاعات الدراسية.
31 51.67 23 38.33 6 10 2.42 0.67 10 

 8 0.68 2.98 10 6 31.67 19 58.33 35 عند الطالب واالبتكارينمي روح اإلبداع  7

 6 0.55 2.63 3.33 2 30 18 66.67 40 يحقق نواتج تعليمية جيدة في الوقت المحدد  8

 5 0.57 2.68 5 3 21.67 13 73.33 44 يثير دافعية الطالب نحو التعلم.  9

10 
يسهم في ترقية األداء الوظيفي ألعضاء هيئة 

 التدريس. 
38 63.33 18 30 9 6.67 2.57 0.62 7 

  0.53 2.63       المتوسط العام  11

أي جأيااة عناصاار  ااجا الأحااعر جااا ا بدرجااة أوا ااق حيااث حصاالا عناصاار  ااجا  أعااه يتجااح ماان ال اادول 
 اسااتودااو ااجا ياادل علااا أي  2.63اأتعسااط عاااا 2.82 و2.15 الأحااعر علاات وسااط حسااابا اااراوح بااين 

 .العالاالنعلعجيا التعلي   ا التدر   دحسن من جعدة مورجاا التعلي  
النعلعجيا التعلي   ا  استودااإد ابية نحع  اا ا اا الأحعر الثالث : تأعجا   ي ة التدر   اال امعاا له  

 التدر   
 .أحعر الثالث لعباراا ال الأعياري  واالنحراأ الحساباريع ح التلرار والنسبة الأ ع ة والعسط 4جدول رق ت

 العبارة  

 أوافق ال  محايد  أوافق 
الوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 1 0.53 2.70 1.67 1 26.67 16 11.67 43 يسهم في تعديل خبراتهم السابقة . 1

 2 0.41 2.68 0 0 31.67 19 68.33 41 يرتقى بمستوى منتج العملية التعليمية .  2

 10 0.59 2.43 5 3 46.67 28 68.33 29 يحقق لهم التفاعل اإليجابي. 3

 4 0.52 2.65 1.67 1 31.67 19 98.33 90 يوفر لهم الوقت والجهد.  4

 7 0.59 2.58 5 3 31.67 19 66.67 38 يساعدهم في إدارة القاعة الدراسية بفاعلية. 5

 6 0.53 2.60 1.67 1 36.6 22 63.33 31 األداء.يضمن لهم جودة  6

7 
يوفر لهم قاعدة بيانات ومعلومات عن النظام 

 التعليمي.
31 61.67 28 46.67 1 1.67 2.60 0.54 8 

 3 0.48 2.61 5 0 33.33 20 51.67 40 يحقق لهم التدريس الفعال. 8

9 
التكنولوجيا في  استخداميكسب الطالب مهارة 

 المواقف التعليمية.
39 65 19 31.67 2 3.33 2.62 0.56 5 

10 
حول  تتمحوريجعل إستراتجيات التدريس  

 المتعلم.
33 55 29 40 3 5 2.50 0.60 9 

  0.53 2.60       المتوسط 11

جااا ا بدرجااة أوا ااق حيااث  لااا  ااج  العناصاار علاات وسااط  أعااه جأيااة عناصاار  ااجا الأحااعر  ااا ال اادول 
 ي اااة التااادر    أعجاااا أندرجاااة و اااجا يااادل  2.60درجاااة اأتعساااط عااااا  2.70و 2.43حساااابا ااااراوح باااين 

 اال امعاا السعدانية له  اا ا اا اد ابية نحع استوداا النعلعجيا التعلي   ا التدر   
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 فروض الدراسة : اختبار
 الباحث الأعال اا اإلحصائية التالية ألس لة الدراسة و ق ال داول التالية  أستودا روض الدراسة  ال تبار

 ر يع ح وصف النسب الأ ع ة واألوساو الحسابية . 5جدول رق  ت
 33-0 66-33 100-66 النسبة المئوية 

 1-0 2-1 3-2 الحسابي الوسط 

 ال أوافق  محايد  أوافق  صفر الدرجة 

 الأعياري لأحعر الدراسة األول  واالنحراأ أوحاديتار وإ بارر يع ح ارايب متعسطاا 6جدول رق  ت
النعلعجيااا التعلااي  ومعااايير ال ااعدة الشاااملة  ااا ر ااة كلادااة  اسااتوداااعجااد عهقااة ذاا داللااة إحصااائية بااين 

 أعجا   ي ة التدر   اال امعاا السعدانية .
 ال أوافق  محايد  أوافق  المحور األول 

الوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 درجة الحرية  قيمة)ت( 

مستوى  

 الداللة 

 0.00 16 21.10 0.62 2.39 11 14 35 التكرار

      18.63 23.53 57.84 النسبة 

 األولى يةالفرض اختبار
علاتاعجد عهقة ذاا داللة إحصائية بين إستوداا النعلعجيا التعلي  ومعايير ال اعدة   ااألول  يةاللر   ص ان

 الشاملة  ا ر ة كلادة أعجا   ي ة التدر   اال امعاا السعدانيةر.
 د يب علا  جا اللرض عناصر الأحعر األول.

 أ ااراد العينااةهم أااعع  ماان57.84  ااا  أي نساابة الااجين أعطااعا تأوا ااقر إلاات ر5اشااير النتااائج  ااا ال اادول ت
 ااا  الااعاردةتباار جأيااة عناصاار  ااجا الأحااعر ذاا درجااة اطبيااق جياادة ه كأااا أنااه ماان الأعلعماااا اع وبالتااالا
أصااغر ماان القيأااة الأسااتورجة ماان ال اادول  و ااج  0.00ريتجااح أي مسااتعي الداللااة الثنائيااة عنااد 5ال اادول ت

 نالار  أيراد العيناة همأاا يادل علاا  اروق دالاة إحصاائيا علاا إجااااا أ ا  د ال اعجالنتي ة إحصائيا ابين أنه  
النعلعجيا التعلي  ومعاايير ال اعدة الشااملة  اا ر اة كلاداة أعجاا   ي اة التادر    إسا  دااعهقة كبيرة بين  

العالأياة  االا ا ااا اال امعاا السعدانية و رجة ذلر أل أية التلنعلعجيا الحديثة  ا الأعاقاف التعليأياة و اق 
 اساتودااعجع  ي ة التدر   اال امعاا السعدانية لأهارة  امتهكالنتي ة اأي   ج  الحديثة ه و لسر الباحث  

ياع ر لاه الادع  اإلد اابا  اا إطاار الأنااخ التعليأاا  والبحثااالتدر ساا والتقاع أا  أدائاهالنعلعجيا التعلي   ا  
مان  والتااماة دراساة هيلاا  العرباا  هاالقاا نتي تا والاجييتحقاق  اجا الغارض  وبالتاالاو ق مطلعباا ال عدة  

النعلعجياااا التعلاااي  لاااه دور  عاااال  اااا اطاااع ر العألياااة التعليأياااة ور اااة قااادراا الأعلأاااين  اساااتودااأ ااا  نتائ هاااا 
 والأتعلأين.

 الفرضية الثانية: اختبار
النعلعجياااا التعلاااي   اااا التااادر   دحسااان مااان جاااعدة مورجااااا التعلاااي   اساااتوداااااانص اللر اااية الثانياااة علات

 العالار.
 الأعياري لأحعر الدراسة الثانا. أوحاديعاالنحراأتاروا تبارر يع ح ارايب متعسطاا 7جدول رق ت

 ال أوافق  محايد  أوافق  المحور الثاني 
الوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 قيمة)ت( 

درجة  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 0.11 16 1.68 0.55 2.63 3 17 90 التكرار

      5 27.61 67.23 النسبة 
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 :د يب علا  ج  اللر ية عناصر الأحعر الثانا
وبالتاااالا اعتبااار جأياااة  %67.23اشاااير النتاااائج  اااا ال ااادول أعاااه  الاااا أي نسااابة الاااجين أعطاااعا معا اااق  اااا

عناصر  جا الأحعر ذاا درجة اطبيق كبيرةه كأا أنه من الأعلعماا الاعاردة  اا ال ادول يتجاح أي مساتعي 
إحصاائيا اباين أناه اعجاد  القيأاةو اج   أصغر من القيأة الأساتورجة مان ال ادوله 0.11الداللة الثنائية عند  

النعلعجياا التعلاي   اا التادر   دحسان  اساتودااأي  اروق دالاة إحصاائيا علاا إجااااا العيناة همأاا يادل علاا 
و رجاااة ذلااار لأساااتعي األدا  الأتأياااا  مااان جاااعدة مورجااااا التعلاااي  العاااالا مأاااا يؤكاااد صاااحة  اااج  اللر ااايةه

النعلعجياا التعلاي  مأاا  اساتودااألعجا   ي ة التدر   الجي يا د من كلا ة و اعلية العألية التعليأية الجال 
البحثياة هو اجا دحسان مان  وا تأاماااه و اداد احصايله  األيااددأا  ا نحع التعل هيا د ذلر من دا عية الطه

التلنعلعجيا  ا الأعاقاف التعليأياة دسااعد عجاع  استودااجعدة الأورجاا التعليأية هو لسر الباحث ذلر أي 
 الأعر ا. االنل ارمن مصادر الأعر ة الأتعددة  ا  ل  االستلادة ي ة التدر   والطها من 

 واالاصااالالنعلعجيااا الأعلعماااا  اسااتوداانتائ هااا  أ اا ماان  والتاااالنتي ااة اتلااق مااة دراسااة  ااي  ي  و ااج 
التلنعلعجياااا  اااا العألياااة  اساااتودااودراساااة محأاااد الاااا ن وأ ااا  نتائ هاااا  هدحسااان مااان جاااعدة العألياااة التعليأياااة

النعلعجيااا التعلااي   اااا  ااسااتودااتحقااق  ااج  اللر ااية ت  وبالتااالاالتعليأيااة دحساان ماان مورجااهااا ونعاا هاااه 
 التدر   دحسن من جعدة مورجاا التعلي  العالا.ر

 اللر ية الثالثة: ا تبار
 اساتودااإد ابياة نحاع  اا ا ااا انص  اج  اللر اية علات تأعجاا   ي اة التادر   اال امعااا الساعدانية لها  

 النعلعجيا التعلي   ا التدر  ر
 ر8جدول رق  ت

 أوافق ال  محايد  أوافق  المحور األول 
الوسط 

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 قيمة)ت( 

درجة  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 94 11 08 .0 0.53 2.6 1 21 38 التكرار

      1.61 35 63.33 النسبة 

اللر ية عناصر الأحعر الثالث اشير النتائج  ا ال دول أعه  الا أي نسبة الجين أعطعا    جا د يب علت  
اعتباار جأيااة عناصاار الأحااعر ذاا درجااة اطبيااق كبياارةه كأااا أنااه ماان الأعلعماااا  وبالتااالا %63.33معا اق 

ال اادول أيباار ماان القيأااة الأسااتورجة ماان  0.94الااعاردة  ااا ال اادول يتجااح أي مسااتعي الداللااة الثنائيااة عنااد 
مأا يدل علا أي  و ج  النتي ة إحصائيا ابين أنه اعجد  روق ذاا داللة إحصائية علا إجاااا أ راد العينةه

النعلعجياا التعلاي   اا التادر  ه مأاا يؤكاد صاحة  اساتودااإد ابياة نحاع  اا ا ااا أعجا   ي اة التادر   لها  
  ج  اللر ية.

احقيااق التاادر   اللعااال ودور ااا اللعااال  ااا إدارة و اابط  النعلعجيااا التعلااي   ااا اسااتودااو رجااة ذلاار أل أيااة 
القاعاة الدراسايةه و لسار الباحاث ذلار ااأي النعلعجياا التعلاي  ا عال مان الطالاب محاعرا للعألياة التعليأياة مأااا 
دحقااق ألعجااا   ي ااة التاادر   التلاعاال اإلد ااابا مااة طهبهاا  و جااأن لهاا  جااعدة األدا  و ااع ر لهاا  العقااا 

 وال هد.
النعلعجياا التعلاي   اا الأعاقاف  اساتودااة  ج  اللر ية ماة نتاائج كال الدراسااا الساااقة  اا أ أياة اتلق نتي 

 لغة العصر . استودامهاااعتبار ااإلد ابية له  نحع  االا ا اا  مأا ينأاالتعليأية والبحثيةه 
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 نتائج الدراسة وتوصياتها:  
 النتائج التا أسلرا عنها الدراسة :
النعلعجيااا التعلااي  ومعااايير ال ااعدة الشاااملة  ااا ر ااة كلادااة أعجااا   اسااتوداااعجااد عهقااة دالااة إحصااائيا بااين 

  ي ة التدر   .
 النعلعجيا التعلي   ا التدر   دحسن من جعدة مورجاا العألية التعليأية. استوداا

 ا التعلي   ا التدر  .النعلعجي استودااإد ابية نحع  اا ا اا أعجا   ي ة التدر   اال امعاا له  
 أهم التوصيات

 و ق النتائج أعه  يعصت الباحث:
 التدر بية الأستأرة.  االدوراا  ي ة التدر     ألعجا التلنعلعجيا الحديثة  استودااانأية مهارة 

 النعلعجيا التعلي .  استوداااحسين بي ة التعل  واع ير معيناا 
 المصادر والمراجع 

 المراجع العربية 
ه م لة عال  التربيةهرااطة التربية الحديثة إداراهر  لسلة التعلي  ال امعا ونل  2001احأد ت إبراهي حأد  أ/1
 .3ع
  .مكتبة الرشد  –ر النعلعجيا التعلي  ه الر اض 2004حأد محأد سال  ت/ أ2
الشااملة واالعتأااد لل امعاة ومؤسسااا التعلاي  العاالا: ماؤاأر  ال عدةإدارةر 2004حأد  اروق محلعظ ت/ أ3

  .يريغتوال اإلصهح أ اقالتعلي  ال امعا العرباه 
ه ر دلياال االعتأاااد و ااأاي ال ااعدة  ااا التعلااي  العااالا2005/ الل نااة القعميااة لجااأاي ال ااعدة واالعتأاااد ت4

 .مصر
ر مشاااروعاا  اااا اطاااع ر التقاااع   الترباااعي لتحقياااق 2004/ الأركاااا القاااعما لهمتحانااااا والتقاااع   الترباااعي ت5

 .ه القا رة ال عدة الشاملة
 .ه عال  اللتب القا رة 1ر النعلعجيا الأعلعماا واحديث التعلي ه و 2001ت إبراهي / الغر ب زا ر 6
ه 1واطاااع ر الأناااا جه ارجأاااة  اااتح العلاااي  عباااد الحلاااي  ر النعلعجياااا التربياااة  اااا 1984در ااار جاااعنتيري ت/ 7

 للتقنياا التربع ة.الأركا العربا 
للنشر والتعز اة  واإلدأاير ال عدة الشاملة  ا التعلي  دار العل  2018ت  وآ روي / رأ ا عبد العا ا البع ا  8
  .دمشق –
ر اطاااع ر أداة أعجاااا   ي اااة التااادر   اال امعااااا قاااا  اااع  2006ه أحأاااد عباااد اللتااااح ت/ شااار   محأاااد 9

 .130ه جامعة األز ر عالتربيةالأتغيراا العالأية واالا ا اا الحديثةه م لة 
وااادر ب عجااع  ي ااة التاادر   للتعلااي  والبحااث العلأااا  ااا  إعااداد ر اسااترااي ياا 1999/ علااا الساالأا  ت10

لتعلاي  ال اامعا االأؤاأر السانعي الساادة لأركاا اطاع ر  –ن شأ   يعمااية والأعر ةه جامعة ععصر الأعل
 والتنأية الأهنية ألعجا   ي ة التدر  .

ه دار اللتااابه 1نلااا  ال اااعدة ومتطلبااااا اساااع ق الوااادماا التعليأياااةه ور 2009/ ليأياااا  محأاااد احأاااد ت11
  .القا رة
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ر النعلعجيااا التعلااي  والعسااائل التعليأيااةه مؤسسااة طيبااة 2015الأصااري ت إيهاااا ه الاار وأ/ طااارق عبااد 12
 .1للنشر والتعز ة القا ر و

ر التنأياااة الأهنيااة ألعجااا   ي ااة التااادر   ال ااامعا ه دراسااة مقارنااة عاااال  2004/ محأااد اشااير حااداد ت13
 اللتب ه القا رة . 

 1و – أععااة العربيااة للتاادر ب والنشاار ال ااعدة الشاااملة ه الأ إدارةر 2015/ ماادحا محأااد أبااع النصاار ت14
 القا رة.

ادر سااهه  وأساااليب ر االا ا اااا الحديثااة  ااا التعلااي  ال ااامعا الأعاصاار  2002/ معسااته محأااد منياار ت15
 عال  اللتب ه القا رة.

 .الحديثةر النأع الشوصا والأهنا للأعل  ه القا رة مكتبة النهجة العربية 2004/ نبيل محأد زايد ت16


