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 الملخص

 مبحددثالصددعوبات التددي تواجدده توظيددف التكنولوجيددا فددي تعلدديم  عددن الكشددفهدددفت الدراسددة إلددى      

. وقددد تكونددت هامددن وجهدة نظددر مدرسديفدي المدددارس اإلعداديدة فددي محافظددة بغدداد  التربيدة اإلسددالمية

ة. وتدم تطدوير اسددتبانة در سد( م  50رسدا  و )( م د78سدة بواقددع )در  درسدا  وم  ( م  128عيندة الدراسدة مدن )

وثباتهدا. ( فقرة موزعة على خمسة مجداالت لجمدع البياندات بعدد التحقدق مدن صددقها 41تكونت من )

التربيددة  مبحددثن مسددتوى الصددعوبات التددي واجهددت توظيددف التكنولوجيددا فددي تعلدديم وأظهددرت النتددائج أ

التربيدة  ومبحدثدرسدين ولمجالي )الم   ،من وجهة نظر المدرسين بشكل عام "متوسطا  "اإلسالمية كان 

وكددددددان المسددددددتوى مرتفعددددددا  للمجدددددداالت الثالثددددددة األخددددددرى )الطلبددددددة والمدرسددددددة واألجهددددددزة اإلسددددددالمية(. 

فدددي مسدددتوى  (α≤0.05) مسدددتوىهندددار فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد التكنولوجيدددة(. ولدددم تكدددن 

 الجدنسالتربية اإلسالمية تعزى لمتغيري  مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم 

تعدزى لمتغيددر  (α≤0.05)والمؤهدل العلمدي. بينمددا وجددت فددروق ذات داللدة إحصددائية عندد مسددتوى 

 كثر من عشر سنوات.أ خبرةالخبرة التدريسية ولصالح فئة 

 التربية اإلسالميةالتكنولوجيا، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at exploring the difficulties of employing 

technology in teaching Islamic education course in secondary schools in 

the governorate of Baghdad, from the course teachers’ point of view. The 

sample of the study consisted of (128) male and female teachers, they were 

(78) male teachers and (50) female teachers. A questionnaire was 

developed. It consisted of (41) items distributed on five domains to collect 

data. Validity and reliability of the tool was assured. The findings of the 

study showed that the level of the difficulties that encountered employing 

technology in teaching Islamic education course was medium, in general, 

from teachers’ point of view, and in “teachers and Islamic education course 

domains”. But, the level was high in the other three domains: “students, 

school and technological (sets). There were no significant differences at (α 

≤ 0.05) in the level of the difficulties encountered employing technology in 

teaching Islamic education course attributed to sex and academic 

qualification variables. While, there were significant differences at (α ≤ 

0.05) attributed to teaching experience variable in favor of more than 10 

years category. 

Keywords: technology, Islamic education  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمة

المندداهج  وأثرهددا فدديتواجدده العمليددة التربويددة فددي العصددر الحددديث تحددديات االنفجددار المعرفددي 

لددده مدددن تدددأثير علدددى  ومدددا ،م الصدددناعيمدددع التقددددُّ  يدددةالتعلُّم عمليدددة التعليميدددةالالدراسدددية، ومددددى تفاعدددل 

 ةر المعرفي، بنضج ومسدؤوليف مع التطوُّ ، ولكي يتم التكي  رات التي تطرأ على الجانب التربويالمتغي  

س دور المددر  عدادة النظدر فدي وا   ،يدةالتعلُّم ية التعليميةلرات بما يخدم العمهذه التغي   مواكبة فال بد من

 .والمستجدات التكنولوجية الحديثة يتناسب مع األنظمة التربويةشكل الذي العداده بوا  

التي أحدثتها التطورات التقنية  ،والتربية متسارعة في المعلومات واالتصاالتنتيجة الثورة الو 

هدددذه التطدددورات  بمواكبدددةالمجتمعدددات والبلددددان الناميدددة  قيدددام مدددن د  ب ددد وعصدددر االنفجدددار المعرفدددي، فدددال

 .(2002مواكبة التقدم )حمدان،ن أجل الخروج من التخلف الحضاري لاتية مالتكنولوجية والمعلوم

 يعيشدددها العدددالم اليدددوم جددداءتأن الثدددورة التكنولوجيدددة المتسدددارعة التدددي  (2002الحيلدددة ) وأكدددد

لهدا دور فاعدل فدي وممارساته الوظيفية، بل  تقتصر أهميتها على خدمة اإلنسان بوسائل وأساليب لم

آلخدددر تطدددورات العلدددم  ومسدددايرته ومعارفددده ورفدددع مسدددتوى مقدراتددده وكفاياتددده ومهاراتدددهزيدددادة معلوماتددده 

بسدبب االنفجدار المعرفدي،  ازداد االهتمام بتكنولوجيا التعليم فدي الدوطن العربديوالتكنولوجيا، ومن ثم 

ل التكنولوجيددا فددي تطددوير عمليددة التعلدديم، وتسددهي تؤديددهالكبيددر الددذي  والدددورعددداد المتعلمددين، وزيددادة أ

 التعلم واكتسابه بأقل وقت ممكن. 

( إلى أن عصر المعلوماتية يتميز بثالث ميزات مهمدة فدي 2002وأبو رياش ) وأشار عمرو

ددول هددي عالقتدده بددالتعليم ديمددوارافي، وتسددارع فددي التكنولوجيددا، وقاعدددة واسددعة االنتشددار للبيانددات  تح 
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على عداتق التربيدة أن تسدتجيب لتلدر  يكونوكذلر  ختبار،واال التمحيصالمتوافرة للبحث من خاللها 

الثورة التكنولوجيدة، بحيدث تعكدس فدي برامجهدا عناصدر هدذه التكنولوجيدا هدذا مدن ناحيدة، ومدن ناحيدة 

علددى  ينبغدديو حقيددق أهدددافها، ، تسددتفيد التربيددة مددن نتاجددات هددذه الثددورة فددي تفعيددل عملياتهددا وتأخددرى

في تخطيط مناهجها الدراسية وتنفيدذها  الحديثة ةاألساليب التكنولوجيمن التربية المدرسية أن تستفيد 

 (.2002وتقويمها، ومن ثم تطويرها لمواكبة متطلبات العصر الحالي )علي،

وأصدبحت هندار مفداهيم حديثدة لده تجتمدع فدي العصدر الدراهن تطور التعلديم بشدكل مضدطرد  لقد     

ثددة التددي تتمحددور الحدي ئددقالطراصدديلة مددن تكنولوجيددا التعلدديم، فهددو مجموعددة أ حددول مفهددوم واحددد هددو

بشكل مطور ومحدث إليصال المعلومدات وممارستها الحديثة  يةالتعلُّم العملية التعليمية حول تطوير

ر علددى يُّددالتغي إدخدال يأصدبح مددن الضددرور و (، 2002كل سددلس إلدى المتلقددي )منصددور،والمهدارات بشدد

والتطدوير  رالتغييُّدعلى التعامدل مدع قضدايا مقدرة الطلبة ، وزيادة ستراتيجياتهوا   ساليبهوأ مناهج التعليم

مديريات التربية والتعليم اإلبداعي، والوضع الجديد يفرض على مستوى ال إلىوتوظيفها بشكل يرتقي 

 (.2002)مصطفى،عملية التربوية العمل الجاد في تزويد المدارس بوسائل التكنولوجيا التي تخدم ال

عدادةالمنداهج  إعددداد أهميدة علددى (2010كمددا أشدار الطيدب ) نو التربويدكدد وأ      النظددر فيهدا بددين  وا 

 اتجاهداتجل الوقوف على المعوقدات والتطدورات التدي تواجده عمليدة التعلديم وفدق أمن  خرواآلالحين 

، والمحتوى، والوسائل، األهدافمن حيث  كافة فروع التعليملتشمل  ةباالستمراري تتسمتربوية حديثة، 

 ، والتقويم.واألساليب

واالستفادة منهدا بشدكل واضدح فدي ن استخدام التكنولوجيا في التعليم أ( 2002الحيلة ) وذكر

الحاسوب لعمدل قاعددة البياندات عدن المتعلمدين والعداملين  استخدامو ، وتنظيمها التعليمية العملية إدارة

تندددرج جميعهددا فدد ن  ،التعليميددة، وتنظدديم الجددداول الخاصددة باالمتحانددات لتلددر المؤسسددة المؤسسددةفددي 

 تكنولوجيا المعاصرة.السمى مستحدثات تحت ما ي
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المددتعلم الددواعي المتفاعددل مددع الحيدداة  ب عدددادتكنولوجيددا التعلدديم فددي مجددال التربيددة معنيددة  إن

يقدع علدى عاتقهدا رفدع مسدتوى المنداهج وتهيئدة بيئددة و ، األفضدلالتغيدر والتطدور نحدو وتهيئتده لمواكبدة 

 (.2002)الكلوب، العقلية والحسية  مقدراتهزيادة  ىتساعد المتعلم عل يةتعلُّم تعليمية

المعرفدة العلميدة المنظمدة فدي مواقدف مختلفدة بأنهدا  ( التكنولوجيدا2002الشدرمان )عرف وقد 

( 2000أشدار السديد )، كمدا أدائدهجدل تحسدين مدن أ اإلنسدانعلدى كدل مدا يمكدن أن يسدتخدمه  ملتتش

 الالزمدددةالمعلدددم الكدددفء وتزويدددده بدددالخبرات والمهدددارات  إعددددادتكنولوجيدددا التعلددديم تسددداعد فدددي الدددى أن 

والعجلدددوني وناصدددر الددددين  الزالدددولوأوضدددح ت التقنيدددة وبنددداء مجتمدددع علمدددي سدددليم، لمواجهدددة التطدددورا

فدددي متفاوتدددا  التكنولوجيدددا فدددي التددددريس يكدددون  اسدددتخدام( أن موقدددف المعلمدددين مدددن 2002)وسدددعادات 

ندة فدي طريقدة ومدى تقدبلهم لهدا، فمدن الضدروري توقدع ردود أفعدال مختلفدة ومتباي مجاالت استخدامها

 توظيفهم للتكنولوجيا.

بأسبابه، والحث على  واألخذالحثيثة في طلب العلم  سالماإل( دعوة 2002مصطفى ) وذكر

عدددادو  ،الدددين أمددورالتدددبر والتفكيددر فددي   أصددولعلددى االطددالع علددى معرفددة  الطلبددةمندداهج تسدداعد  ا 

ينبغدي و الرسالة النبوية الشريفة بما يتناسب مع متطلبدات العصدر،  أكدتهاالدين والقيم والعادات التي 

المعلومدات مدن خدالل اسدتخدام التكنولوجيدا فدي  إثدراءكيفية توظيف التكنولوجيا فدي تعلم  الطلبةعلى 

  .االطالع على الثقافات المتنوعة

تنبدع مدن  يةسدالماإلالتربيدة  أهميدة نأ الدى (2002)العمري والجالد والخوالدة ويوسف وأشار

الواجبددات والعبددادات فددي  أداءوكيفيددة  ،بالنسددبة للفددرد مددن خددالل معرفددة حقيقددة وجددوده وحياتدده أهميتهددا

فتتجسددددد مددددن خددددالل التكافدددددل  ،بالنسددددبة للمجتمددددع أهميتهدددددا مدددداوأ اهلل تبددددارر وتعددددالى، إلددددىالوصددددول 

 .اآلخرين، وحسن التعامل مع بعادهأ جميعاالجتماعي في 
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وتربيتدددده تربيددددة  ،وتسدددعى التربيددددة اإلسدددالمية لجعددددل اإلنسدددان فدددداعال  للخيدددر طائعددددا  هلل ونافعدددا  

نسدددانية جمعددداء، أي أن التربيدددة اإلسدددالمية تسددداعد الفدددرد علدددى العمدددل لمجتمعددده ولإ نافعدددةاجتماعيدددة 

 (.2002اهلل له على األرض وفي السماء لتحقيق القوة والتقدم )السامور، والكفاح وتسخير ماسخر

 أهميددة الهدد يةسددالماإلالتربيددة مددادة  تعلدديماسددتخدام التكنولوجيددا فددي  نأ( 2002وذكددر السدديد )

وسددائل مددن خددالل االسددتعانة بال يةسددالماإلس التربيددة صددعوبات التددي تواجدده مدددر  الب علددى فددي التغلُّدد

 .ن الكريمفي حصص تجويد القرآالسمعية والمرئية 

 مواقددف فددي الطلبددة يضددع التعلدديم فددي التكنولوجيددا اسددتخدام أن سددبق ممددا الباحددث ويسددتخلص

 وتسدداعد الدددرس، مددادة عددرض فددي التنددوع خددالل مددن اإليجابيددة مشدداركتهم مددن وتزيددد للتفكيددر، محفددزة

 والجهدد الوقدت واختصدار أفضدل، بشدكل التددريس وقدت وتوظيف المادة عرض تحسين على المدر س

عدددداد ثدددارة وتنفيدددذه، الددددرس وا   علدددى يجابيدددا  إ يدددنعكس ممدددا للدددتعلُّم وتشدددويقه واهتمامددده المدددتعلم دافعيدددة وا 

 .به واالحتفاظ تعلمهم

مددادة التربيددة  مبحددثصددعوبات توظيددف التكنولوجيددا فددي  لددىللتع ددرف إلددذلر جدداءت هددذه الدراسددة      

 .هامن وجهة نظر مدرسي في محافظة بغداد عداديةية في المدارس اإلسالماإل

 :مشكلة الدراسة

 ،االنفجدددار المعرفددديو  التكنولدددوجي عديددددة نتيجدددة للتطدددور ومشدددكالتيواجددده التعلددديم تحدددديات 

مددن  القصددوىالمقددررة مددن االسددتفادة  المندداهجالتعليميددة فددي  األنظمددة مالءمددةعدددم  إلددىذلددر ويعددزى 

 ليدةاعوفلتكنولوجيدا بكفداءة ناجح يستطيع توظيدف مفهدوم ادرس م   إلىالتكنولوجيا، مما يدعو الحاجة 

ية مسدايرة التطدور العلمدي سدالمالتربيدة اإل مبحثسي ونتيجة لتلر التغيرات يتوجب على مدر   عاليتين

 ه نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم.والتوجُّ  ،والتكنولوجي المتسارع
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اثار سلبية في النظدام التربدوي فدي العدراق كدان مدن ابرزهدا  تنبع من وجودإن مشكلة الدراسة 

قلة االهتمام بددرس التربيدة اإلسدالمية وظلدت محداوالت تحسدين التربيدة اإلسدالمية محددودة ولدم تدنجح 

اذ كانددددددت التربيددددددة اإلسددددددالمية فددددددي العددددددراق درسددددددا  تقليددددددديا  فددددددي تغييددددددر النظددددددرة الددددددى هددددددذا الدددددددرس 

إلددى وجددود ضددعف فددي تدددريس مبحددث التربيددة اإلسددالمية وفددي (، وهددذا االمددر يؤكددد 2000)الحددديثي،

تحقيق االهداف المرسومة لها مما يشدعر بوجدود مشدكلة تسدتدعي الدراسدة بحثدا  عدن طرائدق واسداليب 

 تدريسية حديثة في التعليم تحل محل الطرائق واالساليب التقليدية في التدريس. 

 مبحدثتددريس  تكنولوجيدا التعلديم فديتوظيدف دراسدات فدي اللذا، قام الباحث بداالطالع علدى 

 ودراسددددددة الراعددددددي ،(2002) شددددددبلي(، ودراسددددددة 2002) دراسددددددة العنددددددزي ومنهددددددا ،يةسددددددالماإلالتربيددددددة 

صدعوبات تناولدت دراسدة  يأالعدراق  /فدي محافظدة بغدداد وفي حددود علدم الباحدث لدم تجدر  (، 2002)

ن وجهدددة نظدددر مددد اإلعداديدددةس ر فدددي المددددا يةسدددالماإلالتربيدددة  مبحدددثتوظيدددف التكنولوجيدددا فدددي تعلددديم 

انعكداس التطدور الحاصدل الدذي يشدهده  أهميةلبيان  ؛، مما يجعل هذه الدراسة تثير االهتماممدرسيها

 .في التعليمتوظيف التكنولوجيا في العالم المعاصر والصعوبات التي تواجه المدرسين 

فددي السددؤال الددرئيس اآلتددي: مددا صددعوبات  وفددي ضددوء مددا تقدددم يمكددن تحديددد مشددكلة الدراسددة

التربية اإلسدالمية فدي المددارس اإلعداديدة بمحافظدة بغدداد  مبحثتوظيف تكنولوجيا التعليم في تعليم 

 من وجهة نظر المدرسين أنفسهم؟

 سئلة الدراسة واهدافها:أ

المية في التربية اإلس مبحث الى الكشف عن الصعوبات التي يواجهها مدرسو هذه الدراسة إ حاولت

وذلر من  المبحث م تكنولوجيا التعليم في تعليم هذاالمدارس اإلعدادية بمحافظة بغداد عند توظيفه

 خالل اإلجابة عن االسئلة اآلتية:
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                                                                          التربيدددة  مبحدددثالصدددعوبات التدددي تواجددده توظيدددف التكنولوجيدددا فدددي تعلددديم  مسدددتوى مددداالسؤؤؤؤال األول: 

 .؟لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيهافي المدارس اإلعدادية اإلسالمية 

متوسدددطات  بدددين (α≤0.05) عنددد مسدددتوى هدددل توجددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائيةالسؤؤؤؤال الثؤؤؤاني: 

التكنولوجيدا فدي تعلديم  الصدعوبات التدي تواجده توظيدف في مسدتوى تقديرات مدرسي التربية اإلسالمية

الخبددرة و المؤهددل العلمددي، و ، الجددنسات )ية فددي المدددارس اإلعداديددة تبعددا  لمتغيددر سددالمالتربيددة اإل مبحددث

 .(؟التدريسية

 :اآلتيهدفت هذه الدراسة الحالية إلى لذا، 

 المددارس فدي اإلسدالمية التربيدة مبحث تعليم في التكنولوجيا توظيف صعوباتلى إالتعرف  -

 .هامدرسي نظر وجهة من بغداد محافظة في اإلعدادية

مبحدددث الكشددف عددن الفدددروق بددين المدرسدددين فددي صددعوبات توظيدددف التكنولوجيددا فدددي تعلدديم  -

 (.المؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، و إلسالمية تبعا  لمتغيرات ) الجنساالتربية 

 أهمية الدراسة:

 :اآلتيتتمثل أهمية الدراسة في 

صدعوبات التدي تواجده تطبيدق تكنولوجيدا التعلديم لا الوقدوف علدىيؤمل من نتائج هذه الدراسدة  -

 .هامن قبل مدرسي يةسالماإلالتربية  مبحثفي تدريس  اإلعداديةفي المدارس 

دورات  قامدددةإ تحفيدددز القدددائمين علدددى العمليدددة التعليميدددة علدددىيؤمدددل مدددن نتدددائج هدددذه الدراسدددة  -

مبحدث التربيدة اإلسدالمية، وأن تفيدد نتائجهدا  تكنولوجيدا التعلديم لمدرسدي اسدتخدامتطورية فدي 

 .القائمين على التدريب التربوي في وزارة التربية العراقية
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التربية اإلسالمية للوقوف  لمبحثن تفيد نتائجها المشرفين التربويين ن هذه الدراسة أيؤمل م -

 المبحدددث ولوجيدددا فدددي تعلددديم هدددذاي توظيدددف التكنعلدددى الصدددعوبات التدددي تواجددده المدرسدددين فددد

 والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

 مصطلحات الدراسة:

 تم تحديد المصطلحات والمفاهيم األساسية المتعلقة بهذه الدراسة على النحو اآلتي: 

 أمجتماعية ا أمقتصادية ا أمكانت بشرية أيقصد بها العوامل او األسباب سواء الصعوبات:       

 .(2002002)الفقيه، كفاءة اإلدارة التربوية وفاعليتها. يضعفاير ذلر مما  أم إدارية

          هي المعيقات التي تحول دون استخدام مدرسي التربية اإلسالمية : جرائيا  ويعرفها الباحث إ      

 للتكنولوجيا في التعليم في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد. 

وتطبيقهدا  هي توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليميدة،التكنولوجيا في التعليم:       

رادوب، وفدي التعلديم ممنهدا فدي إدارة تلدر المؤسسدات علدى النحدو ال لإفدادة في المؤسسات التعليميدة؛

 (.2002)الحيلة، يع جوانبهبجم

 التعلدديم عمليدة تسدهيل فدي تسداعد التدي والمدواد األجهدزة مدن مجموعدة بأنهدا :جرائيؤا  إ الباحؤث ويعرفهؤا

 والتعلددديم الذكيدددة والسدددبورة والبصدددرية السدددمعية والوسدددائل نترندددتواإل التعليمدددي الحاسدددوب) مثدددل والدددتعلم

 (.المبرمج

 اإلعداديددة، للمرحلددة العراقيددة التربيددة وزارة قررتدده الددذي المنهدداج هددو :اإلسؤؤالمية التربيؤؤة مبحؤؤث      

 التربيددة وزارة)والحددديث الشددريف، وأبحدداث، والتهددذيب  علددى القددرآن الكددريم وقصددص األنبيدداء، ويشددمل

 (.2002 ،العراقية
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هدي مؤسسدة رسدمية مددة الدراسدة فيهدا ثدالث سدنوات، وهدي مرحلدة ماقبدل اإلعدادية:  المدرسة

 .في أحد الفرعين العلمي أو األدبيالطالب في السنة األولى يسجل الجامعة، 

التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد/ مديرية تربية هم مدرسي  الُمدرسين:

 الكرخ األولى، وهم ذكور وأناث، ولهم مؤهالت علمية مختلفة وخبرات تدريسية مختلفة.

 :الدراسة حدود

فددي مديريددة ة اإلعداديدد المدددارس فددي مددادة التربيددة اإلسددالمية مدرسددي علددى الدراسددة هددذهقتصددرت ا    

 .2016/2015تربية الكرخ األولى بمحافظة بغداد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 :  الدراسة محددات

 فدراد العيندةومدى دقة استجابة أ اإلستبانة وثباتها صدقمدى على  يتحدد تعميم نتائج الدراسة

مندده عينددة الدراسدددة  تحبس ددإال علدددى المجتمددع الددذي  تعمدديم النتددائج يمكددنوعليدده فددال ، وموضددوعيتهم

 والمجتمعات المماثلة.
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 الفصل الثاني

 ب النظري والدراسات السابقةداأل

  سابقة وعلى النحو اآلتي:هذا الفصل عرضا تفصيليا  لألدب النظري والدراسات التضمن 

 النظري:األدب  –أوال  

المهدددم الدددذي تشدددغله و الددددور الكبيدددر  إلدددىمدددن البددداحثين والمختصدددين فدددي المنددداهج  كثيدددرأشدددار 

ومددع  ،للمعرفددة األول، فكانددت المدرسددة سددابقا  هددي المصدددر تكنولوجيددا التعلدديم فددي العمليددة التعليميددة

لتصدحيح المفداهيم التقليديدة التدي ، تسعى النظم التعليميدة الحديثدة لتكنولوجيالمفهوم ا التطور السريع 

، علددى الحفددظ والتلقددين أساسدديةالتددي كانددت تعتمددد بدرجددة  وأسدداليبه كانددت سددائدة فددي طرائددق التدددريس

 .والتربية اإلسالمية تكنولوجيا في التعليمالب وفيما يأتي عرض لألدب النظري المتعلق

 :التكنولوجيا

وهددي كلمددة يونانيددة بمعنددى حرفددة أو صددنعة أو  Technoهددو مصددطلح مركددب مددن مقطعددين 

( Technologyوهددي الحقدددة وبمعنددى علمددا  أو دراسدددة، وبددذلر يتضددح أن مصدددطلح ) Logyفددن، و 

يعني الفنون أم علم الصناعة أم علم المهارات أم علم التطيبدق أم علدم التقنيدة، وبدذلر يمكدن تعريدف 

ت خاصدة كالزراعدة والصدناعة والطدب والتربيدة التكنولوجيا على أنها علم التطبيدق المدنظم فدي مجداال

 (.2000)الفرجاني،

(: هدي تطبيدق 0202002) ( التكنولوجيدا المشدار إليهدا فدي إبدراهيمGalbraithوتعريف جلبدرت )    

 النظامي للمعرفة العلمية أو معرفة منظمة من أجل أاراض علمية.
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(: هدددي 2002002يهددا فددي إبددراهيم )( التكنولوجيددا المشددار إلDonald Bellوتعريددف دونالدددبيل )   

التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان من خدالل وسدائل منطقيدة ذات كفداءة عاليدة وتوجيده القدوى الكامندة فدي 

 البيئة المحيطة بنا لالستفادة منها في الربح المادي. 

 تالمجداال تطدور مدع يتوافدق حتدى منده، ال ب دد   أمدرا   التعليم مجال في التكنولوجيا وجود أصبحو 

 التعلديم مجدال شدهد الحدديث، وقدد العصدر وعلوم والزراعة والقضاء والطب والدفاع كالهندسة األخرى

 القدرن بدايدة فدي األبعداد واسدع نحدو منحندى يتجده أخدذ أنده إال العشرين القرن أواخر في عظيمة طفرة

 الوسددائل إليجدداد هددذا االتجدداه؛ فددي والخدداص الحكددومي بنوعيهددا التعلدديم مؤسسددات وتسددابقت الحددالي،

 بشددكل اإلبددداع علددى وتوفيرهددا وتنميددة المقدددرة لديدده بسددهولة الددتعلُّم علددى الطالددب تسدداعد التددي الفع الددة

 واألقدددراص الحاسدددوب، الحدددديث التعلددديم وسدددائل وتشدددتمل المسدددتقبلي، عملددده وفدددي الدراسدددة فدددي فع دددال

 اإلعددالم ووسددائل عظيمددة، تعليميددة ووسدديلة معلومدداتي كبحددر واإلنترنددت ،(CDs) المدمجددة التعليميددة

 (.2002الحديثة )الجزار،  الوسائل من وايرها والفيديو كالتلفزيون والبصرية السمعية

 مفهوم التكنولوجيا في التعليم:

 شدمل والدذي الحدالي، العصدر فدي المختلفدة المجداالت كافدة فدي الكبيدر التكنولوجي للتقدم نظرا  

أم الطرائددددق واالسدددداليب  لهددددا، الفرعيددددة التخصصددددات أم التعليميددددة المددددواد فددددي سددددواء التربددددوي المجددددال

 أن إلدى مختلفدة بتسدميات التعليمية الوسائل مرت فقد التربوية، العملية من العام أم الهدف لتدريسها،

االهتمدددام بتكنولوجيدددا التعلددديم فدددي  دالتعلددديم، وازدا تكنولوجيدددا وهدددو وأهدافددده مدلولددده لددده علمدددا   أصدددبحت

المعرفدددة وزيدددادة فدددرص الدددتعلم وتنوعهدددا؛ وذلدددر بسدددبب التكنولوجيدددا ومدددا  دالدددوطن العربدددي نظدددرا الزديدددا

 (.2002أحدثته من تطور في عملية التعليم، واكتساب المعرفة بأقل جهد وقت )الحيلة، 
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ن التكنولوجيددا الحديثددة قددد وفددرت وسددائل وأدوات تهدددف إلددى تطددوير أسدداليب التعلدديم والددتعلم، إ

تكددرة ومتجددددة مددن شددأنها أن تددوفر المندداخ التربددوي اإليجددابي وتشددجع علددى اسددتخدام طرائددق تربويددة مب

 (.2002الذي يساعد المعلم على إثارة اهتمام الطلبة وتحفيزهم )سالم، 

( التكنولوجيدا فدي التعلديم بأنهدا طريقدة نظاميدة لتصدميم العمليدة الكليدة 2002وعر ف الخطيب )

 للتعلم وتنفيذها وتقييمها من خالل أهداف واضحة ومحددة.

( " بأنها منحى نظامي لتصميم العمليدة 2002،22وعرفت اليونسكو المشار إليها في الحيلة )

التعليميددة وتنفيددذها وتقويمهددا كلهددا تبعددا  ألهددداف محددددة نابعددة مددن نتددائج األبحدداث فددي مجددال التعلدديم 

مدددن واالتصدددال البشدددري، مسدددتخدمة المدددوارد البشدددرية وايدددر البشدددرية مدددن أجدددل اكتسددداب التعلددديم مزيددددا  

 الفعالية أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فاعلية".

( علدددى أن هدددذه األجهدددزة أصدددبح وجودهدددا فدددي المدرسدددة الحديثدددة ضدددرورة 2002وأكدددد الكلدددوب )

إذ تعطدددي هدددذه األجهدددزة المقددددرة الفاعلدددة علدددى عدددرض المدددواد التعليميدددة  ،حتميدددة ايدددر قابلدددة للنقددداش

 وتقديمها للمتعلم بصيغة الصوت والصورة.

( بدأن  التكنولوجيدا فدي التعلديم تسدعى إلدى توظيدف كدل مدا هدو متداح 2002وأوضح الشرمان )

في مجال المعرفة والتعليم اإلنساني من أجل إثراء بيئة التعليم بما يعود بالنفع على الفرد والجماعدة، 

وأصدددبحت للتكنولوجيددددا عالقددددة حميمدددة مددددع الطلبددددة سددددواء أكاندددت الحاسددددوب أم الهدددداتف المحمددددول أم 

لحواسدديب اللوحيددة، وأصددبحت التكنولوجيددا هددي النافددذة التددي يتواصددل الطلبددة مددن خاللهددا مددع العددالم، ا

وتهدددف التكنولوجيددا فدددي التعلدديم إلددى تحسدددين العمليددة التعليميدددة مددن أجددل االرتقددداء بنوعيددة مخرجدددات 

 التعليم وهو ما يتوافق مع أهداف تطوير المنهاج.
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ا فدي التعلديم هدي نظدام ونداتج، ونظدام ونداتج معدا ، ( الدى أن التكنولوجيد2002وأشارت بحدري )

وهي طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميع اإلمكانيدات المتاحدة بأسدلوب فع دال 

 إلنجاز العمل المنشود بدرجة عالية من اإلتقان والكفاية.

دات والبرمجيددات وفددي ضددوء ماتقدددم تعددر ف التكنولوجيددا فددي التعلدديم بأنهددا جميددع األجهددزة والمعدد

 التي جاءت بها التكنولوجيا والتي توظف في العملية التعليمية التعلُّمية.

 :في تدريس مبحث التربية اإلسالمية أهمية التكنولوجيا التعليم

فقددد وجددد المتخصصددون فددي المندداهج وطرائددق تدددريس التربيددة اإلسددالمية أنهددا األولددى باالسددتفادة      

فدددي إمكانيدددات التقنيدددات التكنولوجيدددة ومزايددداه لتددددعيم تعلمهدددا وتطدددوير طدددرق تدريسدددها حيدددث أشدددارت 

(، ودراسدددددة األشدددددجعي 2002(، ودراسدددددة العجمدددددي )2002دراسدددددات عديددددددة منهدددددا دراسدددددة الراعدددددي )

إلدددى أن تعلددديم التربيدددة اإلسدددالمية باسدددتخدام هدددذه التقنيدددات يحسدددن مدددن قددددرة الطلبدددة علدددى (، 2002)

التحصددديل ويسددداعدهم علدددى الدددتعلم الدددذاتي ويعطدددي فرصدددة للمنافسدددة بيدددنهم ويثيدددر دافعيدددتهم ويراعدددي 

 الفروق الفردية بينهم ويزيد من إيجابيتهم نحو التربية اإلسالمية ويدفعهم نحو تعلمها.

تخدام التقنيددات التكنولوجيددة فددي تعلدديم التربيددة اإلسددالمية يحقددق العديددد مددن األهددداف كمددا أن اسدد     

 ( باآلتي:2002ذكرها السامور )

 تساعد في تنمية مهارات الطلبة في ) القراءة، الكتابة، التجويد، التفسير(. -

 تساعد في تحقيق التكامل بين المواد الدراسية المختلفة. -

أنتباه الطلبدة ويمدتص أهتمدامهم، وهدذا يسداعد علدى حدب الطلبدة التقنيات التكنولوجية تجذب  -

 للتربية اإلسالمية واقبالهم على دراستها واستيعابها.
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 المعلددم باسددتطاعة واآلن للمعلددم، الحقيقدي المرشددد هددو التعلدديم فدي التكنولوجيددا اسددتخدام أصدبحو 

 خددالل مددن المعلومددة شددكل يددريتغ علددىولديدده المقدددرة  سددهولة، بكددل للطالددب التعليميددة المددادة يوجدده أن

مكانيددة المحتويددات  ،التعليميددة واألنشددطة المعلومددة مشدداركة علددى وايضددا   عملددي، كتطبيددق عرضددها وا 

 هندار يعدد لدم االمتحاندات تقدديم على والمقدرة ،الطلبة أنظار محط الحالي الوقت في الحاسوب وي عدُّ 

 فهددي نترنددتاإل خددالل مددن االمتحانددات تقددديم باإلمكددان، فدداآلن الددورق علددى االمتحانددات لتقددديم حاجددة

 والجهدد للمعلدم الوقدت تدوفير فضدال  عدن تصدحيحها وسدهولة اإلجابدات مدن التأكد الطالب على تسهل

 (.2002)خميس،  العالمات لوضع يبذله الذي

( أن أهمية التكنولوجيا في التعليم تبدو من إسهامها في تعلدم أعدداد كثيدرة 2002وأكد الحيلة )

حددل مشددكلة الزيددادة الهائلددة فددي المعرفددة اإلنسددانية، ومواجهددة التخلددف واألميددة بجميددع ومسدداعدتها فددي 

 أنواعها فضال  عن مساعدة المتعلم على مواكبة التطور في المناهج التربوية الحديثة.

( إلددى أن التكنولوجيددا فددي التعلدديم لهددا دور فع ددال 2000وقددد أشددار الشددديفات وارشدديد والشددرعة )

ساليب التدريس التقليديدة إلدى سدرعة تقدديم المعلومدات والبياندات للطالدب فدي عصدر في االنتقال من أ

ممدا جعدل  عليميدة؛االنفجار المعرفي ومواجهة الكم الهائل من المعرفة وتنظيمها بما يخددم العمليدة الت

المادة التعليمية اير قابلة للنسيان وسهولة االحتفاظ بالمعلومات، وبدرزت أهميتهدا فدي الدتعلم الفدردي 

 وتقوية الدافعية وتعزيز الرضا الذاتي لدى المتعلم.

علددددى أن أهميددددة  (2000والفريجددددات ) (2002( وعطيددددة )2002وأكدددددت اسددددتيتية وسددددرحان ) 

 عليمية التعلُّمية تتحدد في اآلتي:تكنولوجيا التعليم في العملية الت

 شباع احتياجاتهم للتعلم.اعد على استثارة اهتمام الطلبة وا  تس -

 تساعد على زيادة خبرة المتعلم مما يجعله أكثر استعدادا  للتعلم. -

 المشاركة اإليجابية للمتعلم في اكتساب الخبرة. -
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 توفير الوقت. -

 تشويق المتعلم لمتابعة الدرس بدون ملل. -

 مشكالت التأتأة والنطق لدى المتعلمينتعالج  -

تحسددين نوعيددة التعلدديم وزيددادة فاعليتدده: وذلددر مددن خددالل حددل المشددكالت وازدحددام الصددفوف،  -

 وقاعات المحاضرات، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية.

بشددكل متكامددل  اسددتخدام مجموعددة مددن األدوات التكنولوجيددة فددي الموقددف التعليمددي وتوظيفهددا -

يعمددل علددى تددوفير تعلددم أفضددل وأعمددق ويبقددى زمنددا  أطددول، إذ أثبتددت الدراسددات التربويددة أن 

( ممدددا يشددداهده، %20( ممدددا يسدددمعه، و)%20( ممدددا يقدددرأه، و)%00الفدددرد يسدددتطيع تدددذكر )

( ممدا يدراه أو يقولده هدو شخصديا ، %20( مما يسمعه ويشداهده فدي الوقدت ذاتده، و)%20و)

 في أثناء أدائه عمال  معينا . ( مما يراه %20و)

( إلددددى دور وسددددائل تكنولوجيددددا التعلدددديم فددددي العمليددددة التعليميددددة 2002وأشددددار منصددددور )     

 التعلُّمية المتمثلة في المظاهر اآلتية:

اإلدرار الحسدددي: إذ تدددؤدي الرسدددوم التوضددديحية واألشدددكال دورا مهمدددا  فدددي إيضددداح الكلمدددات  -

 لمراد توصيله له.المكتوبة للمتعلم، وتقرب المضمون ا

الفهم: إذ تساعد الوسائل تكنولوجيدا التعلديم المدتعلم علدى التمييدز بدين األشدياء والتفرقدة، مثدل  -

 تمييز األلوان.

 المهارات: لوسائل تكنولوجيا التعليم أهمية في تعلم الطلبة مهارات معينة كالنطق الصحيح. -

الطلبددة علددى التفكيددر المددنظم وحددل التفكيددر: تددؤدي الوسددائل التعليميددة دورا كبيددرا فددي تدددريب  -

 المشكالت التي يواجهها.
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ومن أبرز العوامدل التدي تددفع إلدى االهتمدام باسدتخدام تكنولوجيدا التعلديم فدي التربيدة المدرسدية مايدأتي 

 (:2002)علي،

 تزايد معدل النمو المعرفي والتكنولوجي. -

 تزايد معدل النمو السكاني. -

 تعدد مصادر المعرفة. -

 المؤهلين تربويا .نقص المدرسين  -

 تغير دور المدرس في العملية التعليمية من ملقن إلى مسهل لعملية التعلم. -

ظهددور مسددتحدثات مبتكددرة مددن األجهددزة والمددواد التعليميددة صددممت خصيصددا لالسددتخدام فددي  -

 المواقف التعليمية.

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في التدريس الصفي:

مما ال شر فيه أن ظهدور المسدتحدثات التكنولوجيدة عامدة ومسدتحدثات تكنولوجيدا التعلديم علدى      

وجدده الخصددوص ممثلددة بالحاسددوب واالنترنددت والددتعلم االلكترونددي واالفتراضددي وايرهددا قددد أسددهم فددي 

تطوير التدريس الصفي بصفة خاصة، فقد اشتملت مسدتحدثات تكنولوجيدا التعلديم علدى أجهدزة ومدواد 

 ليب حديثة زادت من فاعلية المدرس والمتعلم في العملية التعليمية التعلمية.وأسا

( علددددى أهميددددة دعددددم التدددددريس بمسددددتحدثات تكنولوجيددددا التعلدددديم التددددي يمكددددن 2002واكددددد علددددي )     

توظيفهدددا بفاعليدددة فدددي تحسدددين التعلددديم، بمسددداعدة الحاسدددوب، والفيدددديو التفددداعلي، والوسدددائط المتعدددددة 

نترنددت والمواقددع االلكترونيددة، إذ يددؤدي هددذا التنددوع مددن المسددتحدثات التكنولوجيددة إلددى المتفاعلددة، واال

تهيئددة بيئددات تعلددم متنوعددة البدددائل بمددا يناسددب مختلددف المتعلمددين، ويتدديح لهددم االنفتدداح العددالمي علددى 



18 
 

مصددادر المعلومددات فددي جميددع أنحدداء العددالم، وأشددار الددى مجموعددة مددن أهددم الخصددائص المميددزة لهددا 

 كاآلتي:

: ويقصد بهدا توفيرهدا بيئدة تعليميدة ثنائيدة االتجداه ومدن أمثلدة ذلدر التعلديم بمسداعدة التفاعلية .0

 الحاسوب، والفيديو التفاعلي، والوسائط المتفاعلة.

: تتددديح الدددتعلم الفدددردي بمدددا يناسددددب خصدددائص المتعلمدددين، ومدددن أمثلدددة ذلدددر الددددتعلم الفرديؤؤؤة .2

 ونظام التعليم الشخصي. بمساعدة الحاسوب، ونظم التعليم السمعي البصري،

: فهي توفر بيئة تعلم متنوعة البددائل بمدا يناسدب المتعلمدين، ويثيدر مقددراتهم المعرفيدة التنوع .2

 من خالل تشكيلة مثيرات تخاطب حواسهم المختلفة.

: تتيح للمتعلمين االنفتاح العالمي على مصدادر المعلومدات فدي جميدع أنحداء العدالم، الكونية .2

 إذ يمكن للمتعلم أن يتصل باالنترنت للحصول على ما يحتاجه من معلومات.

 : تتنوع مكونات المستحدثات التكنولوجية وتتكامل لتشكل نظاما  تعليميا  متكامال .التكاملية .2

 ا في التعليم:اتجاهات استخدام التكنولوجي

( إلى أن هنار أربعة اتجاهات توضدح 2002أشار محمد ومحمود ويونس وسويدان والجزار )

 طريقة استخدام التكنولوجيا في التعليم وهي:

ويهتم هذا االتجاه بزيادة تأثير  ،إن التكنولوجيا في التعليم هي تطبيق للعلوم الطبيعية االتجاه األول:

التعلديم لجماعددات كبيدرة مددن الطلبدة ومددن المالحدظ أن هددذا االتجداه يغفددل األجهدزة واآلالت فدي عمليددة 

 إعداد محتوى التعليم وبرمجة المواد التعليمية.
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إن التكنولوجيددا فددي التعلدديم هددي تطبيددق للعلددوم النفسددية والتربويددة ويؤكددد هددذا اإلتجدداه  االتجؤؤاه الثؤؤاني:

وخاصدة فدي مواقدف التعلديم والدتعلم، على ضرورة تطبيق نظريات التعلم في عمليدات تشدكيل السدلور 

 ويؤكد على مشكالت الدافعية والتعلم.

: أن العملية التعليمية نسق اجتماعي وفني ينبغي أن تتوافق فيها أهداف التعلم، وهدذا االتجاه الثالث

االتجاه ينظر لتكنولوجيا التعليم بوصفها طريقة في التفكير فضال عن أنها منهج في العمل وأسدلوب 

 المشكالت يقوم على مخطط نظامي في البحث العلمي لتحقيق أهدافه. في حل

يربط التكنولوجيا في التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديددة محداوال االسدتفادة  االتجاه الرابع:

مدددن اإلمكانددددات التددددي تتيحهدددا تكنولوجيددددا المعلومددددات الجديددددة فددددي عمليددددات التعلددديم والددددتعلم الجمعددددي 

 سواء تم داخل أطر التعليم النظامي داخل المدرسة، أم التعليم اير النظامي خارجها.واإلفرادي، 

 المنهداج ضدمن التكنولوجيدا لتوظيف المدرسين سعي أثناءبأنه في  (2002وأوضح الشرمان )

 المسدددمى أنموذجددده فدددي (Welfare) ويلفيدددر تصدددنيف حسدددبو  متتابعدددة مراحدددل بخمدددس يمدددرون فهدددم

 ، والمراحل هي:التدريس في التحول أنموذج

 واسدتخداماتها التكنولوجيدا الدى الم ددرس يتعرف المرحلة هذه وفي: التكنولوجيا لىإ تعرف مرحلة -  

 .التكنولوجيا هذه عن عامة فكرة المعلم لدى فتصير المحتملة

دددرس يبدددأ المرحلددة هددذه وفددي: االسؤؤتخدام مرحلؤؤة -  ونتيجددة نددهأ الإ ،فعليددا التكنولوجيددا باسددتخدام الم 

 ألنهدا ؛السدابقة ممارسدته لىإ ويعود االستخدام متابعة عن المعلم يتوقف قد المشكالت بعض لظهور

 .له بالنسبة منا  أ كثرأ

 بحيدث التعليميدة العمليدة فدي ساسديا  أ عنصدرا   التكنولوجيدا تصدبح المرحلدة هدذه وفدي: الؤدمج مرحلة -

 توظيف في ةجديد طرق عن دائم تفكير في فهو للم درس بالنسبة هاجسا   التكنولوجيا استخدام يصبح

 .التكنولوجيا
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 التكنولوجيدا اسدتخدام ظدل فدي التعليميدة العمليدة هددافأ فدي النظدر الم درس يعيد إذ: التوجه عادةإ -

 .تربوية وأ تعليمية هدافأ تحقيق على قادرة بأنها والثقة معينة تكنولوجيا تحديد فيها ويتم

 تصددبح بحيددث ،الصددفية الغرفددة علددى نددوعيالو  جددذريال التغييددر يحددث: الجؤؤذريالتغييؤؤر  وأ الثؤؤورة -

 .الدراسية المواد جميع في حاضرة التعليم التكنولوجيا

 الدور الجديد للُمدرس والمتعلم في ضوء استخدام تكنولوجيا التعليم:

دددددرس الددددذي يسددددتخدم التكنولوجيددددا فددددي التعلدددديم كمددددا أشددددار لهددددا قطدددديط والخريسددددات     يتمثددددل دور الم 

 ( باآلتي:2002)

دوره باسدددتخدام الوسدددائل التقنيدددة، إذ يعدددرض المددددرس للطلبدددة المحاضدددرة بالحاسدددوب والشدددبكة  -

العالمية والوسائل التقنية السمعية ومنها البصرية إلانائها ولتوضديح مدا جداء فيهدا مدن نقداط 

اامضدددة، ثدددم يكلدددف الطلبدددة بعدددد ذلدددر باسدددتخدام هدددذه التكنولوجيدددا كمصدددادر للبحدددث والقيدددام 

 بالمشروعات .

ه كمشددجع علددى التفاعددل فددي العمليددة التعليميددة، إذ يسدداعد المدددرس الطلبددة علددى اسددتخدام دور  -

الوسائل التقنية والتفاعل معها عن طريق تشجيع طدرح األسدئلة واألستفسدار وكيفيدة اسدتخدام 

 الحاسوب للحصول على المعرفة المتنوعة.

المدددرس الطلبدة علددى  ويكتمدل دور المددرس بتشددجيعه علدى توليدد المعرفددة واإلبدداع إذ يشدجع -

استخدام الوسائل التقنية من تلقاء أنفسهم وعلدى اإلبتكدار واإلنشداء للبدرامج التعليميدة الالزمدة 

لتعلمهم. وتحتاج هذه األدوار من المددرس أن يتديح للطلبدة قددرا  مدن الدتحكم بالمدادة الدراسدية 

 المراد تعلمها، وأن يطرحوا أسئلة تتعلق بمفاهيم عامة ووجهات نظر.
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( أن المدددددرس هددددو محددددور عمليتددددي التعلدددديم والددددتعلم وأن المددددتعلم هددددو 2002وأكدددددت شددددحادة )       

مسدددددؤول عدددددن القيدددددام بنشددددداط الدددددتعلم مسدددددتعينا  بمختلدددددف التقنيدددددات التعليميدددددة مدددددن تجهيدددددزات وبدددددرامج 

واستراتيجيات وطرائق تفكير، وحتى يتحقق ذلدر فد ن هندار مبدادي معيندة للمدتعلم يتفدق عليهدا معظدم 

 ملين في ميدان التربية وعلم النفس ويمكن تحقيقها عن طريق التقنيات التكنولوجية وهي: العا

 أن يتعلم المتعلم بنفسه عن طريق التعلم بالعمل والتعلم الذاتي. -

 أن يتعلم المتعلم وفقا  لمعدله الخاص. -

اشدر أن يتعلم قدرا  أكبر حين تنظم مادة التعليم وتعدزز كدل خطدوة مدن خطواتده علدى نحدو مب -

 وفردي.

أن يددتقن الطالددب كددل خطددوة مددن خطددوات الددتعلم إتقانددا  تامددا  قبددل أن ينتقددل إلددى الخطددوة التددي  -

 تليها.

 موقف الُمدرِّس من استخدام التكنولوجيا في التعليم:

إن مددن األهددداف التددي تسددعى إليهددا المؤسسددات التربويددة ومخططددو المندداهج الحديثددة الحصددول 

، ومقددرة علدى إيجداد وسدائل تدأثير جديددة أكثدر إيجابيدة علدى الطلبدة، على مدر س أكثر فاعليدة وخبدرة

وهذا ال يتحقق إال مدن خدالل مواكبدة التطدورات، ومواجهدة الكدم الهائدل للمعرفدة، وتوظيفهدا فدي إعدداد 

المدر س الناجح في نقل المعرفة للطلبة بصورة واضحة من خالل االستفادة من دمج التكنولوجيدا فدي 

 التعليم. 

( بأنه حتى يتمكن المدر س من االستفادة من التكنولوجيا فدي العمليدة 2000ح الناعبي )وأوض

التعليميدددة فدددال ب دددد  مدددن أن يمتلدددر المقددددرات والمهدددارات الفنيدددة التدددي تمك نددده مدددن التعامدددل مدددع األجهدددزة، 

 ووسائل التكنولوجيا المختلفة.
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قامدة ( الدى أهميدة تدوفر البيئدة التعلAutzen,2007 وأشار أوتدزن ) يميدة المناسدبة للمدرسدين وا 

 الدورات التدريبية في كيفية االستفادة من التكنولوجيا في المناهج الدراسية.

وقدددددددددددددددددد أجمعدددددددددددددددددت العديدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددن الدراسدددددددددددددددددات ومنهدددددددددددددددددا دراسدددددددددددددددددة نوفدددددددددددددددددار وندددددددددددددددددوليز                                 

(Kay & Mellar,1994, Novack & Knowles,1991 علددى أن المدرسددين ينشددغلون ) فددي

السددددنوات التدريسددددية األولددددى مددددن حيدددداتهم العمليددددة فددددي صددددراع للتكيددددف فددددي أثبددددات دورهددددم ووجددددودهم 

كمدرسين ناجحين، وال يركزون على استخدام التكنولوجيا )الحاسوب( بوصفها شيئا ثانويا  وليس أداة 

الكددافي أو وسديلة تعليميددة كبداقي الوسددائل؛ ويعدود السددبب فدي ذلددر إلدى عدددم تلقدي المدرسددين التددريب 

 عن كيفية االستفادة وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

 معوقات استخدام التكنولوجيا في التعليم:

يرى بعض التربويين أن استخدام التكنولوجيا في مجال التربية هو مجرد االستعانة ببعض        

أنواع التكنولوجيا في التدريس مثل التدريس القائم على استخدام الحاسوب، أو التعليم بواسطة 

ن الدور الحاسوب، وأنواع التعلم الذاتي، وأنظمة التعلم أو التعلم الفردي وايرها، وعلى الرام م

الكبير الذي تؤديه التكنولوجيا التعليمية في عملية التعليم والتعلم، وآثارها اإليجابية وفوائدها الكثيرة 

في تطوير نواتج التعليم وتحسينها، إال هنار بعض المعوقات التي تحول دون إستخدام التكنولوجيا 

تقليدية، ومن بعض هذه المعوقات من قبل المدرسين في عملية التعليم، واقتصارهم على الطريقة ال

 ( مايأتي:2002؛ وسويدان ومبارز،2000؛ الحلفاوي،0222كما وردت لدى كل من )سالمة،

مكانياتها الستخدام األجهزة والوسائل  - عدم مالءمة تصميم الصفوف الدراسية وتجهيزاتها وا 

 والمواد التعليمية.



23 
 

التكنولوجية التعليمية واستخدامها والتعامل النقص في تدريب المدرسين على إنتاج المواد  -

 مع األجهزة التعليمية وتشغيلها وصيانتها.

 انخفاض الوعي لدى المدرسين بأهمية توظيف التكنولوجيا التعليمية. -

 .الدراسي المقررضغط الوقت على المدرس كونه مكلفا  ب نهاء مفردات  -

 وجيا في التعليم تعود الى األسباب اآلتية:( إلى أن من معوقات استخدام التكنول2002وأشار علي )

قلة الوعي بمفهوم تكنولوجيا التعليم، والنظر إليها على أنها مجموعة األجهزة واآلالت  -

المستخدمة في التعليم والتي من شأنها أن تفقده ذلر الطابع اإلنساني، وتجعله آليا 

 ميكانيكيا .

عليمية المعقدة أو الوقوع في الخطأ عند تخوف المدرسين من استخدام األجهزة واألالف الت -

 استخدامها، لعدم امتالكهم المهارات الالزمة لالستخدام الصحيح.

 قلة الحوافز المالية والمعنوية. -

النظر إلى تكنولوجيا التعليم كعامل مهدد، وتخوف بعض المدرسين من أن تحل تكنولوجيا  -

 التعليم محلهم.

ف معوقددددا  فددددي طريددددق تطددددوير المندددداهج واسددددتخدام ( عوامددددل عدددددة تقدددد2002وبددددي ن الشددددرمان )

 التكنولوجيا في العملية التعليمية وصنفها إلى:

المعوقدددات القيميدددة، فعنددددما يدددتم اعتمددداد المنددداهج الم طدددورة، ي الحدددظ أنددده يصدددطدم بمعتقددددات  -

األشدددخاص وطريقدددة تفكيدددرهم، فاألشدددخاص يفهمدددون األشدددياء بطدددرق مختلفدددة، تبعدددا لعددددد مدددن 

 ، والثقافة، والبيئة، والسياسة، مما يؤثر في مدى تقبلهم للمنهج الجديد.العوامل مثل الدين
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المعوقدددات المتعلقدددة بتجددداذب القدددوى ضدددمن النظدددام التعليمدددي، والتغيدددرات التدددي تطدددرأ بسدددبب  -

االختالفات السياسية بين أصحاب السلطة والقرار تأخدذ أشدكال متعدددة فيكدون التغييدر علدى 

 يؤثر سلبا  في تقبل مفهوم التطور. المدر س بالقوة المفروضة، مما

المعوقات العمليدة الواقعيدة، وهدي المعوقدات التدي مدن شدأنها أن تمندع تحقيدق الرؤيدة والهددف  -

مددن تطددوير المندداهج، نتيجددة لددنقص فددي الكددوادر البشددرية أو البنيددة التحتيددة، وتددوفير األجهددزة 

النظدددددر فدددددي طرائدددددق  والوسدددددائل التعليميدددددة، وتتمثدددددل المعوقدددددات العمليدددددة فدددددي ضدددددرورة إعدددددادة

 واستراتيجيات تدريسية ثبت عدم فاعليتها وتمسر بعض الم درسين بها.

طبيعة التغيير ومقاومته، يفضل أالب التربويين القيام باألعمال التي تعدود إلديهم وبالطريقدة  -

المألوفدة لدديهم، واألعمدال المألوفدة تعطدي شددعورا بالطمأنيندة، فدي حدين يتطلدب التغييدر توقددع 

لفشل أو المخاطرة، وعليه ف ن أي تطور يحتاج إلى بذل مزيد مدن الوقدت والجهدد نسب من ا

 في التقبل والقناعة.

التغييدر  ةمقاوم( أن أصعب المعوقات هي تلر المتمثلة في Howson,2008وأكد هوسون )

وهي التي تنبدع مدن محداوالت تطدوير فاشدلة فدي السدابق، إذ أن التجدارب السدابقة تلقدي بظاللهدا علدى 

 المحاوالت الجديدة.

( إلددى أن نجدداح أي مجهددود فددي اسددتخدام التكنولوجيددا فددي التعلدديم يعتمددد 2000وأشددار التركددي )

بالدرجة األساس على كفاءة المدرسين المنوط بهدم تقدديم هدذا الندوع مدن المعرفدة للمتعلمدين، ويتطلدب 

 أيضا توفير البيئة التعليمية المناسبة.

علددى الددرام مددن إيمددان كثيددر مددن التربددويين بأهميددة اسددتخدام ( بأندده 2000وذكددر عبددد الحفدديظ )

التكنولوجيدددا واالسدددتفادة منهدددا فدددي رفدددع كفددداءة المسدددتوى التعليمدددي، إال أن هندددار صدددعوبات تقدددف أمدددام 

 تحقيق استخدام التكنولوجيا ومنها:
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 قضايا الملكية الفكرية، والخوف من فقدان الخصوصية. -

 الدعم المادي.المشكالت المالية التي تتمثل في قلة  -

 المشكالت الفنية المتمثلة في بطء االتصال وانقطاعه. -

 عدم امتالر المعلمين للمهارات الفنية والكفايات الالزمة الستخدام التكنولوجيا. -

 الخوف على الطلبة من الوصول إلى مواقع تحمل أفكارا تسيء إلى المعتقدات اإلسالمية. -

 عوامل نجاح التكنولوجيا في التعليم:

 ( العوامل التي تساعد على نجاح التكنولوجيا في التعليم ومنها:2002أوضح السامور )  

 وجود خطة تفصيلية لتطبيق تلر التكنولوجيا. -

 تدريب المدرسين على التكنولوجيا وطرق تنفيذها. -

 دعم الهيئات التربوية القائمة بالعمل. -

 دعم المجتمع لها. -

وضع السياسات التعليمية واللوائح المساعدة على دعم الدولة لها عن طريق توفير التمويل و  -

 النهوض بها.

 ية:سالمالتربية اإل

عدداده فدي مختلدف  أحددية هدي سدالمالتربية اإل فدروع علدم التربيدة الدذي يعندى بتربيدة اإلنسدان وا 

وينظدر للتربيدة  ي الحنيدف،سدالموذلدر مدن منظدور الددين اإل كافدة، جوانب حياتده، وفدي مراحدل عمدره

، وتدريسددها ةيبددالمعنى الشددائع علددى أنهددا المددواد الدراسددية المتخصصددة بتعلدديم العلددوم الشددرعية سددالماإل

عنى بتزويد الدارسين بالعلوم نها عبارة عن مجموعة من المقررات الدراسية التي ت  ف ووفق هذه الرؤية 

أو ية، سدددالمالتربيدددة الدينيدددة اإلأو ية، سدددالمالتربيدددة اإل ؛منهدددا عددددة ة، ويطلدددق عليهدددا مسدددمياتيالشدددرع
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العقيدددة، و التفسددير، و الددتالوة، )جميددع هددذه المسددميات علددى المعددارف الدينيددة  وتشددتملة، يالعلددوم الشددرع

درسددي التربيددة ، وهنددا يقددع علددى عدداتق م  (، األخددالق والقدديمالفقدده، والسدديرةو الحددديث النبددوي الشددريف، و 

)إبراهيم،  ب طبيعة هذه المادةستراتيجيات التعليم التي تناسل األساليب وا  ية البحث عن أفضسالماإل

0222.) 

 :يةسالماإلالتربية مفهوم 

هي تنمية جميدع جواندب الشخصدية اإلسدالمية الفكريدة والعاطفيدة والجسددية  :يةسالماإلالتربية 

وتتخددذ عدددة وجهددات نظددر  ،سددالم وتعاليمددهظدديم سددلوكها علددى أسدداس مددن مبددادي االواالجتماعيددة، وتن

. ولقدد تعدددت (2002)المعايطدة،  يةسدالمالشدريعة اإل مجدالتعكس اهتمام أصدحاب التخصدص فدي 

عمليدة مقصدودة يقدوم  أنهداب الدذي أشدار (0222الدنحالوي )تعريفات التربية اإلسدالمية ومنهدا تعريدف 

بهدا أفدراد مؤهلدون تدوافرت فديهم الكفايدات الالزمدة لتحقيدق هدذا الهددف وخيدر هدؤالء رسدول اهلل )صددلى 

دَوَة َحَسدَنَة ل َمدن ۞)) ه ربه تبارر وتعدالىاهلل عليه وسلم( الذي قال عن قَدد  َكداَن َلك دم  ف دي َرس دول  الل ده  أ س 

دددَر َوَذَكدددَر الل دددَه َكث يدددر ا خ  َم اآل  دددو الل دددَه َوال َيدددو  ج  . وأشدددار هنددددي ((20)سدددورة األحدددزاب، أيدددة ) ((۞َكددداَن َير 

تسدددتهدف المحافظدددة علدددى فطدددرة ية هدددي العمليدددة المقصدددودة التدددي سدددالمالتربيدددة اإل( إلدددى أن 2002)

عداد شخصيته بجميع أبعادها منذ والدته وحتى وفا  .سالمته وفق ا ألحكام اإلاإلنسان وا 

( 2000) الجالد لخصها اتجاهاتمن أربعة  اإلسالمية لتربيةيمكن النظر إلى مفهوم او    

 :اآلتي في

 االتجاه هذا في ينظر: الشرعية العلوم في المتخصصة الدراسية المادة: األول االتجاه -

 هي اإلسالمية التربية أن ورأى والبسيط، الشائع معناها باعتبار اإلسالمية التربية لمفهوم

  وتدريسها الشرعية العلوم بتعليم المتخصصة الدراسية المناهج
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 بالتوجهات يرتبط اإلسالمية التربية مفهوم أن يرى: اإلسالمي التربوي التراث: الثاني االتجاه -

 القرآن في ورد ما ذلر في بما شاملة دراسة اإلسالمي التراث بدراسة تعنى التي العلمية

 .التربوية األصول من الشريف النبوي والحديث الكريم

 لتشمل االتجاه هذا في اإلسالمية التربية دائرة تتسع: اإلسالمية التنشئة: الثالث االتجاه -

 والسنة الكريم القرآن من المستوحاة الشرعية والمعايير األطر ضمن اإلنسان تنشئة جوانب

 .المطهرة

 اإلسددالمية التربيددة إلددى بددالنظر االتجدداه هددذا يمثددل: اإلسددالمي التربددوي النظددام: الرابددع االتجدداه -

 أسسدددها فدددي التربيدددة ومفددداهيم التعلددديم قضدددايا مختلدددف يتنددداول الدددذي الفكدددري اإلطدددار بوصدددفها

 .أوال   رئيسة بصفة المطهرة والسنة الكريم القرآن في ورد كما العلمية وسائلها وفي النظرية

مددن جميددع  وتكويندده تنشددئة إنسددان مسددلم متكامددلبأنهددا ية سددالمالتربيددة اإل تعريددف وبددذلر يمكددن

بداعيدددة فدددي جميددددع واالعتقاديدددة، والروحيدددة، واألخالقيدددة، واإلداريدددة، واإلالمختلفدددة، العقليدددة،  الندددواحي

 .سالمبها اإل جاءحل نموه، في ضوء المبادي والقيم التي امر 

 :في العراق يةسالمالتربية اإل أهداف

إن تحديد األهداف البد منه لكل عمل واع يقوم به اإلنسان في حياته، فهي التي توجه البشر       

 (.Gronlund,1981وتدفعهم إلى العمل باتجاه تحقيق مايريدون بلواه)

                                      ويرى قسم من المربين أن األهداف التربوية هي نقطة االنطالق في أي اصالح تربوي فبدونها ال 

  القيام بأي اصالح تربوي في أي بلد، وان تحديد هذه األهداف يتم في إطار السياسة يمكن 

 .(9119)الريمي، االجتماعية واالقتصادية العامة في البلد
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وتنقسم أهداف التربية اإلسالمية في العراق على ثالثة مجاالت كما ذكرها عبد الحميد       

 ( كاآلتي: 3002)

الهدف المعرفي: هو صقل الطلبة باألساس المعرفي للعقيدة السليمة ليتحول إيمانهم من  .9

يدور في خيالهم  عقيدة العوام إلى عقيدة الفاهمين، واشباع حاجاتهم إلى المعرفة الدينية بما

وأفكارهم تجاه دينهم، بحيث ال تؤثر عليه األفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية 

الخاطئة لديهم وامدادهم بالمفاهيم الصحيحية لتمكنهم من مواجهة الغزو الفكري الهدام 

 للدين اإلسالمي.

الهدف الوجداني: هو اشباع العواطف اإلنسانية لدى الطلبة، كعاطفة التدين، والوالء،  .3

واالنتماء، وتنمية قيم وعواطف إنسانية جديدة يقرها الدين، قد ال تكون لها وجود لديهم 

كااليثار، واالحسان، وكل ما يهدف الفادة الفرد والجماعة، ومحاربة القيم والعواطف اير 

 ال يقرها الدين، واشباع حجاتهم الفكرية بما يصقل فطرتهم اإلنسانية.ي المراوبة والت

الهدف السلوكي: فبتعويدهم على العادات الحسنة المراوبة، وتطبيقها سلوكيا في حياتهم،  .2

وتنشأتهم على حفظ وفهم أجزاء من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتنمية الوازع 

     هاتهم نحو الدين، والتمسر به، وتحكيمه بأمور حياتهم كلها.الديني ليمكنهم تكوين اتجا

تحقيق  إلىلوصول لتتمثل في السعي  يةسالماإل التربية أهداف نأ إلى( 0222النحالوي ) ويؤكد   

 . وبدديناإلنسددانن الكددريم، وجعلهددا هدددفا  واضددحا لتكددوين بددذلر القددرآ صددرح   ، فقدددالعبوديددة هلل عددز وجددل

التددي  فيهدداالمراددوب  بددالتغيرات تتعلددق عامددة ا  أهددداف يةسددالماإللتربيددة أن ل( 2000) ويحيددى الخوالدددة

فددي العمليددة  األهميددةفددي اايددة  أمددرا  العامددة ووضددوحها  األهدددافتحقيقهددا، وتحديددد  إلددىتسددعى التربيددة 

يسدددداعد علددددى وضددددع الوسددددائل وتحديددددد الخطددددط المالئمددددة لتحقيددددق هددددذه  األهدددددافالتربويددددة، فوضددددوح 

 .األهداف
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  : يةسالممصادر التربية اإل

 :اآلتيية تتمثل في سالمأن مصادر التربية اإل( 2002أبو شريخ ) أوضح

ن الكددريم بأندده كددالم اهلل المعجددز المنددزل علددى النبددي آف القددر ن الكددريم: يعددر  آالقددر  ول:المصؤؤدر األ  -

وبقولددده تعدددالى  صدددلى اهلل عليددده وسدددلم المتعبدددد بتالوتددده المنقدددول بدددالتواتر المكتدددوب بالمصددداحف.

ل َنا َعَلي َر ال ق ر آَن َتنز يال  ۞)) ن  َنز   (.22ية سورة اإلنسان، آ)(( ۞ إ ن ا َنح 

 اصددددطالحالسددددنة النبويددددة المطهددددرة: السددددنة فددددي اللغددددة السدددديرة والطريقددددة وفددددي  :المصؤؤؤؤدر الثؤؤؤؤاني -

و أو صفة خلقيدة أو تقرير أو فعل أ قولرسول صلى اهلل عليه وسلم من عن ال آثرما المحدثين 

و سدديرة سددواء أكددان ذلددر قبددل البعثددة أم بعدددها وهددي بهددذا المعنددى مرادفددة للحددديث النبددوي أخلقيددة 

 الشريف وكان دور الرسول صلى اهلل عليه وسلم التبليغ والبيان.

نسددان بتلددر اإل يسددتفيدالعقددل: هددو القددوة المتهيئددة لقبددول العلددم ويقددال للعلددم الددذي  :المصؤؤدر الثالؤؤث -

 ل.ة عقالقو 

 :يةسالماإلخصائص التربية 

 :باآلتي( 2002) وآخرونية بخمس خصائص لخصها العمري سالمتميزت التربية اإل     

تنبثق عن الشرع الذي جاء به الوحي من اهلل تعالى، فمدا جداء بده رسدول اهلل وهي : ربانية تربية -

مدن الصدحابة والتدابعين  والتربويدونصلى اهلل عليه وسدلم مدن قواعدد تربويدة وتعداليم دينيدة للدوحي 

 مدون تعاليمهم من الشرع الحنيف.يصدون عن هذا المنهج القويم ويست وتابعيهم

: لجميددع مندداحي الحيدداة ولجميددع مكونددات اإلنسددان فددال تجدددها تهددتم بجانددب علددى شؤؤاملة تربيؤؤة -

تربدي الفدرد  يةسدالماإلجداءت التربيدة فقدد  ،خدرىتغلب ناحية على ناحية أ خر والآحساب جانب 

 المجتمع.و 
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عقلددده وقلبددده و وباطنددده  ظددداهره اإلنسدددان: مسدددتمدة مدددن الشدددرع الحنيدددف تربدددي فدددي متوازنؤؤؤة تربيؤؤؤة -

تغفدل  محصدنةنسان الصالح المؤمن العابد، فهي ليسدت تربيدة روحيدة ؛ وذلر إليجاد اإلوجوارحه

وجوارحدده وال هددي تربيددة ماديددة مجددردة اهتمددت بالجسددم علددى حسدداب الددروح  اإلنسددانالجسددم وبنيددة 

 .اإلنسانجميع  اإلنسانوالوجدان بل جاءت تربية تعنى بتربية 

وما يمكنه  اإلنسانيتربى عليه  : شرع اهلل سبحانه وتعالى من األحكام واألخالق ماواقعية تربية -

َعَها  ال ۞))تطبيقه والتعامل معه بيسر وسهولة، قال اهلل تعالى  س   (( ۞ي َكل ف  الل ه  َنف س ا إ ال  و 

 (.222ية سورة البقرة، آ) 

بتربيتدده منددذ  ىوتعندد اإلنسددانفهددي تربددي  معددينحددد أو تقددف عنددد سددن معينددة  : المسؤؤتمرة تربيؤؤة -

 قبره. إلىيصل  إن إلىوالدته حتى موته، بل وتستمر معه 

 :صفات ُمدرس التربية اإلسالمية

ددددرس التربيدددة اإلسدددالمية ينبغدددي أن يتسدددم بالصدددفات اآلتيدددة كمدددا ذكرهدددا يمكدددن القدددول     مبددددر  إن م 

 (:2000وبصري )

ذو شخصددددية قويددددة يتميددددز بالددددذكاء والموضددددوعية والعدددددل والحددددزم والثقددددة بددددالنفس والحيويددددة،  .0

والتعددداون، والميدددل االجتمددداعي وهدددو شدددخص سدددمح فدددي تقددددير ظدددروف اآلخدددرين ودوافعهدددم، 

 ديمقراطية.ويتعامل معهم بطريقة 

شدددخص مثقدددف واسدددع األفدددق لديددده اهتمدددام بدددالقراءة، وسدددعة اإلطدددالع متدددذوق، ولديددده اهتمدددام  .2

 بالفنون والثقافة بشكل عام.

صحيح بدنيا وله القدرة على العمل وخال من العيوب الخلقية حسن الصوت واألداء العربدي  .2

 السليم ويتصف باإلتزان على وعي بظروف مجتمعه ومشكالته.
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مددع الطلبددة ومددتمكن مددن المددادة الدراسددية التددي يقددوم بتدريسددها ولديدده القدددرة علددى يحددب العمددل  .2

حسن العرض ويتميز بالطالقة واللغة السليمة الواضحة، ويستطيع تكوين عالقات طيبة مع 

 الطلبة والزمالء والرؤساء، وكذلر مع أفراد المجتمع المحلي خارج المدرسة.

سددالمية جوانددب ينبغددي أن تتكامددل حتددى تكددون قددوة الشخصددية: لشخصددية مدددرس التربيددة اإل .2

صحيحة واعية فمن تلر الجوانب هي الثقافة المتكاملة، قوية قادرة على أداء واجبها بصورة 

 القدرة العلمية، القيم الخلقية، االلتزام بالفصحى، الصحة والقوة، النظافة.

 اإلسالمية:ن توظيفها في مجال التربية والوسائل التعليمية التي يمكالتقنيات 

ومنهدددا عددددة تقنيدددات ووسدددائل تعليميدددة يمكدددن توظيفهدددا فدددي تعلددديم مدددادة التربيدددة اإلسدددالمية  هندددار    

 :(2002)الريان،

األشرطة المسدجلة: وتسدتخدم فدي تعلديم القدرآن الكدريم وذلدر إلسدماع الطلبدة تدالوة متقندة مدن  -

 أحد المقرئين.

فددي مجددال التربيددة اإلسددالمية كدداألفالم  عددد خصيصددا  للددتعلماألفددالم التعليميددة: هنددار أفددالم ت   -

 التاريخية في مجال تدريس السير، والسيرة النبوية وسير الصحابة والقادة والعلماء.

اللوحددددات التعليميددددة: التددددي تعددددرض عليهددددا النصددددوص القرآنيددددة واألحاديددددث النبويددددة؛ ليددددتمكن  -

 المدرس من جعلها منطلقا  لعملية التعليم والتعلم.

المجسدمات لتوضديح بعدض المفداهيم اإلسدالمية كتنداول مناسدر الحدج  المجسدمات: وتسدتخدم -

 عن طريق المجسمات التي توضح أماكن هذه المناسر.

الخددرائط: وتسددتخدم فددي تدددريس أحددداث السدديرة النبويددة، كددالخرائط الخاصددة بددالغزوات النبويددة  -

 وبمعارر اإلسالم المهمة.
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سدددالمية الحاسدددوب التعليمدددي ومدددا الحاسدددوب: مدددن الوسدددائل الناجحدددة فدددي تددددريس التربيدددة اإل -

آيدات القدرآن الكدريم، ب المتعلقدةيعرضه من برامج خاصة بالموضوعات اإلسدالمية، كدالبرامج 

الذاتي، برامج بدور واسع في مجال التعلم المتعلق باألحاديث النبوية. وتقوم هذه ال والبرنامج

ه الوسدديلة عاليددة الكلفددة، إذ يسددتطيع الطالددب أن يددتعلم بنفسدده مددن خاللهددا، ولكددن ال تددزال هددذ

التربيددددة فددددي المدددددارس، وبخاصددددة فددددي  والددددتعلم وتوظيفهددددا محدددددود فددددي مجددددال عمليددددة التعلدددديم

 اإلسالمية.

االنترنددددت: مددددن الوسددددائل الناجحددددة فددددي تدددددريس التربيددددة اإلسددددالمية مددددن خددددالل البحددددث عددددن  -

 المعلومات في الشبكة العنكبوتية من خالل محرر البحث.

 اإلسالمية:ج التربية امنه

نظددددام مددددن الحقددددائق والمعددددايير والقدددديم األلهيددددة الثابتددددة  بأندددده :ج التربيددددة اإلسددددالميةايعنددددي منهدددد      

والمعارف والخبدرات األنسدانية المتغيدرة الناميدة التدي تهددف إلدى ايجداد الشخصدية اإلسدالمية المهتديدة 

وحيدددث أن  .هلل تعدددالىاالتدددي تعمدددل فدددي إطدددار اجتمددداعي لترقيدددة الحيددداة وعمدددارة األرض وفدددق مدددنهج 

المناهج التربوية قد خضعت للتحديث فكان لزاما  على التربية اإلسالمية إن تتمشى مع التطور هدذا، 

خاصدددة أن كدددل الوحددددات الدراسدددية للتربيدددة اإلسدددالمية يمكدددن معهدددا اسدددتخدام كدددل األسددداليب والطدددرق 

يثة تجعل من الطالدب ندافرا  للتربيدة الحديثة لتحقيق أهدافها علما  بأن األخذ باألساليب التطويرية الحد

احتياجددا  ضددروريا  ألن التربيددة اإلسددالمية هددي مسددألة  المجتمددعاإلسددالمية فددي الوقددت الددذي يحتاجهددا 

 (.0222ت العالمية )إبراهيم،هوية لهذا المجتمع تميزه عن بقية المجتمعا
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 منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في العراق:

منهاج التربية اإلسالمية في العدراق للمرحلدة اإلعداديدة كدان يعتمدد علدى كتدابين همدا كتداب إن       

القددرآن الكددريم، وكتدداب التربيددة اإلسددالمية، فأصددبح األن منهدداج التربيددة اإلسددالمية يعتمددد علددى كتدداب 

( علدى 2002واحد يسمى كتاب القدرآن الكدريم والتربيدة اإلسدالمية، واعتمدد هدذا المدنهج الجديدد لعدام )

، وقسددمت أسددلوب جديددد فددي طددرح الموضددوعات فيدده، حيددث قسددمت موضددوعاته  إلددى خمددس وحدددات

الوحدددات الددى خمددس دروس وهددي طريقددة لطيفددة وجيدددة، وتجعددل مددن الكتدداب منهجددا  مستسددااا  عنددد 

الطلبددة يبعدددهم عددن الملددل بفضددل التنددوع والتنقددل مددن درس إلددى أخددر، وتشددمل هددذه الدددروس الخمسددة 

 ريم، وقصص القرآن، والحديث الشريف، وأبحاث، والتهذيب.على القرآن الك

(، 22-20ويحتددوي القددرآن الكددريم علددى السددور اآلتيددة وهددي سددورة البقددرة، وسددورة آل عمددران مددن )    

(، وتحتدوي 22-0(، وسدورة األنبيداء مدن )22-22(، وسدورة اإلسدراء مدن )00-0وسورة النساء مدن )

نددت عمددران )عليهددا السددالم(، وموسددى والعبددد الصددالح قصددص القددرآن علددى أصددحاب الكهددف، ومددريم ب

وشددعيب عليدده السددالم، ونبددأ الفاسددق، ويحتددوي الحددديث الشددريف علددى التعدداون بددين المسددلمين،  )ع(،

والندداجون يددوم القيامددة، ومحاسددبة الددنفس، والجهدداد وكرامددة المجاهددد، وحسددن الخلددق، وتحتددوي أبحدداث 

وواجباتهمددا، ونظددرة عامددة للنظددام األقتصددادي فددي  علددى نظددام األسددرة فددي اإلسددالم، وحقددوق الددزوجين

اإلسالم، والوظائف األقتصادية للدولة، والتسامح والتعايش السلمي، ويحتوي التهذيب على الغضب، 

 (.2002وقصص وعبر، والرجولة، والتك بر، والقناعة )وزارة التربية العراقية،

 :العراق في اإلسالمية التربية منهاج أسس

 :وهي( 2000) الحسون ذكرها كما رئيسة أسس أربعة على العراق في اإلسالمية التربية تقوم
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 وصفات والحياة واإلنسان الكون إلى اإلسالم نظرة من الفلسفي األساس ينبثق: الفلسفي األساس. 0

 اإلسالمية، للتربية والخاصة العامة األهداف تشتق الفلسفة هذه ومن الحسنى، واسمائه تعالى اهلل

 جميع في بأسرها والبشرية والمجتمع واألسرة الفرد شؤون تنظيم يحوي كامل حياة منهج فاإلسالم

 المادية اإلنسان حاجات بين يوازن منهج فهو واالخالق، والسلور والمعاملة العقيدة في مجاالتها

 .النفسية وحاجاته

 قادرا   فردا   باعتباره اإلنسان إعداد أهمية على االجتماعي األساس يؤكد: االجتماعي األساس. 2

 ومعوقاته المنهج محتوى في االجتماعية العوامل أهمية على يؤكد كما مجتمعه، مع التكيف على

 أفراده، ومسؤولية بالمجتمع ذلر كل فيربط ذاتها، التربوية والعملية والمعلم، المتعلم مثل األخرى

 األمر نحو وتوجيهه المجتمع مسؤولية مع التربوية العملية وعناصر اإلنسان بناء عوامل فتلتقي

 ضمان هي والمجتمع للفرد الواسع بمفهومها اإلسالمية التربية فتكون المنكر، عن والنهي بالمعروف

 .المجتمع في االجتماعية المسؤولية لتحقيق

 اعتبار على اإلسالمي للمنهج النفسي باألساس اإلسالمية التربية تعنى: النفسي األساس. 2

 ويافعا   طفال   به فتهتم وقدرات، استعدادات من يتضمنه ما بكل اإلسالمية التربية محور هو اإلنسان

 حاجاته سيما ال والنفسية، والعضوية الفسيولوجية حاجاته باشباع اإلسالمية التربية وتهتم وراشدا ،

 الفرد لعطاء اساسية واالستقرار لألمن الحاجة أشباع إذ واستقرارها النفس بأمن المتعلقة النفسية

 .المجتمع وفي الحياة في وانتاجه

 اإلنسان معرفة بين والمتين الواضح الربط على اإلسالمية التربية منهج يقوم: المعرفي األساس. 2

 والعلوم المعارف تكامل وبين جهة، من وتعالى سبحانه اهلل ومعرفة األشياء، ولحقائق لنفسه

 على تقوم التربوي، منهجها اإلسالمية فالتربية أخرى، جهة من وجوهره اإليمان بحقيقة وارتباطها

 .وتوحيده الخالق لمعرفة شمولية نظرة في والتفكير البحث لطرق وتوجيهها والمعارف العلوم وحدة
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 لتربية اإلسالمية:ا المنهاجأهداف 

 :( منها2002)السامور والشمري، ية أهداف عديدة لتربية اإلسالما منهاجول  

 .خبرات للطلبة وتحت إشراف المدرسة ميتقد .0

 .للتربية اإلسالمية مع المفاهيم الحديثة وتفاعلهم احتكار المتعلمين من تزيد .2

 احداث تطوير وتعديل في سلور المتعلمين. .2

بلوغ الثقافدات  يساعد على إلى نمو شامل المتعلم والذي يؤدي والتعديل في السلور التطوير .2

ة ممددا يددؤدي إلددى أنعكاسددات علددى الطلبددة وعلددى مدرسدديهم التعليميددة إلددى أقصددى درجددة ممكندد

 .لمجتمع ككلوعلى المواد الدراسية ومن ثم على ا

 

   التربية اإلسالمية: منهاجمميزات 

 :(2002)الدليمي، كما يأتيو ربية اإلسالمية الحديث بعدة أمور الت منهاجيتميز     

المجتمدددع ويجعلددده هددددفا  رئيسدددا  دون  احتياجددداتالتربيدددة اإلسدددالمية الحدددديث يلبدددي  منهددداجإن  .0

 المساس بالمادة الدراسية ومتطلباتها.

 الحديث بالبيئة االجتماعية بشكل مباشر. منهاجهاترتبط عملية التربية اإلسالمية بموجب  .2

بجميددع أبعادهددا لمواجهددة التحددديات  الطالددبالتربيددة اإلسددالمية بتنميددة شخصددية  منهدداجيهددتم  .2

 التي تواجهه.

علدددى الدددتعلم الدددذاتي المسدددتمر  مقددددرات الطالدددبلتربيدددة اإلسدددالمية إلدددى تنميدددة ا منهددداجيسدددعى  .2

 .االجتماعيةلتوظيف تعلمه في شؤون حياته الشخصية و 
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 لتربية اإلسالمية:ا منهاجدور المدرس في 

 :(2002)السامور، تيعلى النحو اآلالحديث للتربية اإلسالمية  المنهاجالمدرس في يكون دور     

 في العملية التربوية اإلسالمية. موجها  ومشاركا  ن يكون أ -

ن يكدددون مسددداعدا  فدددي تصدددميم المواقدددف التعليميدددة التدددي تسددداعد الطلبدددة علدددى الدددتعلم الدددذاتي أ -

 والتعلم التعاوني.

 لية واتقان.اعيؤدي دوره بفن أ -

 .باحثا  ومجددا  دوره ن يكون أ -

 في تدريب الطلبة على التفكير المستقبلي. مفكرا  مستقبليا  دوره ن يكون أ -

 للتفكير اإلبداعي والناقد. معلما  دوره ن يكون أ -

ن يسددتخدم الحاسددوب أعليدده  التكنولددوجيللنتددائج التعليميددة، ومددع التقدددم  مقومددا  دوره ن يكددون أ -

 .في التقويمالتقليدية  الطرائقالحاجة إلى  ومن ايرفي تقويم أداء المتعلم 

 :يةسالماإلالتربية  ليمتعصعوبات تواجه 

 تقددف حددائال   عدددةصددعوبات  يواجدده يةسددالماإلالتربيددة  أن تعلدديم لددىإ (2002) المعايطددةأشددار 

 التدريسية ومنها: األهداف أمام

يددتم فهمهددا واسددتيعابها  يدراسدد كمقددرر اإلسددالميةتعامددل التربيددة  التعلُّميددة العمليدة التعليميددة نأ -

 .اإلسالميةبهدف النجاح في االمتحان، وهذا ما ال يتفق مع طبيعة التربية 

دددرسأن  - دددرسهددو نفسدده  يةسددالماإلالتربيددة  م   قددراءةن اللغددة العربيددة فددي أالددب المدددارس، وأ م 

  حكددامأه مددا فيدده مددن يددالحدديث بصددورة صددحيحة يقددف عنددد المعنددى الظدداهري وال يسددتطيع توج

 وايرها. شرعية
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 وسائل التعليمية.الفي ما يتعلق ب يةسالماإلوالتأهيلية لمدرسي التربية  ةالتدريبيقلة الدورات  -

 .بالصوت تدريس أحكام التالوةبفر مختبرات خاصة اعدم تو  -

 :ذات الصلة السابقةالدراسات  –ثانيا 

التعلددديم، وذلدددر وفدددق تددم عدددرض الدراسدددات العربيدددة واألجنبيدددة التدددي تناولدددت توظيدددف تكنولوجيدددا 

علددديم فدددي هتمدددت بتوظيدددف تكنولوجيدددا التتنددداول المحدددور األول الدراسدددات التدددي اورين منفصدددلين، محددد

ما المحور الثاني فقد اهتم بتوظيف تكنولوجيا التعليم في تعليم مادة التربيدة مختلف المواد الدراسية، أ

 وكما يأتي: لى األحدثإية، وذلر حسب التسلسل الزمني من األقدم سالماإل

التعليم في مختلف  توظيف تكنولوجيا التي تناولت السابقة ذات الصلة : الدراساتالمحور األول

 المواد الدراسية:

 بالمملكددة المتحدددة فددي المدددارس الثانويددة البريطانيددة دراسددة (Oxford,2005أكسددفورد ) أجددرى

 الصددددفوفخصددددائص المعلمدددين الددددذين يتبنددددون اسدددتخدام تكنولوجيددددا التعلددديم فددددي تعدددر ف هددددفت إلددددى و 

 ، وتموكيف توصل هؤالء المعلمون إلى التكامل بين تكنولوجيا التعليم وبين المادة الدراسية ،الدراسية

 معلمدددة،( 20)و معلمددا  ( 22) بواقدددع ومعلمددة معلمددا  ( 022) مدددن تكونددت والتددي الدراسدددة عينددة أختيددار

تكنولوجيدددا الللدراسدددة. وقددد أظهدددرت النتدددائج أن  كدددأدواتسدددتبانة، والمقابلدددة، والمالحظددة اسددتخدمت االو 

نحدددو  الطلبدددةبيئدددات للدددتعلم تتددديح للمدددتعلم بنددداء المعرفدددة ذات المغدددزى، وتصدددورات  إيجدددادتمكندددت مدددن 

كمدددا زادت اسدددتخدامات الطلبدددة الشخصدددية للتكنولوجيدددا بعدددد اسدددتخدامها مدددن قبدددل المعلدددم فدددي  .التعلددديم

 الدراسية. الصفوف

فددددي شددددمال جوتالنددددد  فددددي المدددددارس الثانويددددة دراسددددةب (Gagliardi,2005) جدددداليردي وقامددددت

 الصددفوفالبنائيددة واسددتخدام التكنولوجيددا فددي  مفدداهيم المعلمددين الددىالتعددرف  لددىإ هدددفتو  )الدددنمارر(،
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 معلمددة،( 020( معلمددا  و)20( معلمددا  ومعلمددة بواقددع )220ختيددار عينددة تكونددت مددن )اوتددم  ،الدراسددية

قبددال مددن المعلمددين علددى وتددم اسددتخدام المقابلددة الجماعيددة كددأداة للدراسددة، وقددد أظهددرت النتددائج وجددود إ

االعتياديددة(، كمددا أظهددرت النتددائج أن ) ق التدددريس البنائيددةائددلكترونيددة تسدداعد فددي دعددم طر المواقددع اإل

 وبدددرامجلكتروندددي، ريدددد اإلأن الباالسددتخدام المندددتظم للددددعم التعليمدددي يثدددري المعرفدددة لددددى المتعلمدددين، و 

مددددن قبددددل  معالجددددة النصددددوص، وبددددرامج جددددداول البيانددددات مددددن أكثددددر األدوات التكنولوجيددددة اسددددتخداما  

يمكدن االسدتغناء عنهدا ال )االعتياديدة( فدي التعلديم  المعلمين، وركزت النتدائج علدى أن الطدرق البنائيدة

نما هي مكملة لوسائل تكنولوجيا التعليم.  وا 

"خبددرات كسددفورد( بعنددوان جامعددة أالمتحدددة ) بالمملكددة( دراسددة Eynon,2005اينددون ) وأجددرت

 منهددا كدان الهددفو ، "كداديميين فدي اسدتخدام تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت فدي التعلديم والدتعلماأل

كدداديميين فددي مجددال اسددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات واالتصددال فددي عمليتددي ألاالطددالع علددى خبددرات ا

( 202( اكاديميدا  واكاديميدة بواقددع )202وتدم أختيدار عيندة الدراسدة التدي تكوندت مدن ) التعلديم والدتعلم.

وتمحورت حلقات النقاش التي أقامتها مجموعات أكاديمية من مؤسسات  ( اكاديمية،000اكاديميا  و)

محداور رئيسدة وهدي: تصدميم التددريس  ةالتعليم العالي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات علدى ثالثد

نترنددددت مددددن أبددددرز زويددددد الطلبددددة بمراجددددع علميددددة علددددى اإلهجيددددة البحددددث وتحليددددل البحددددث. ويعددددد تومن

 لطلبدتهمكداديميين واالتصدال. وكدان مدن أهدم النتدائج أن تشدجيع األ استخدامات تكنولوجيا المعلومدات

، وتعدددويض بعدددض وتطويرهدددا للطلبدددةلدددى تعزيدددز الخبدددرات التعليميدددة علدددى اسدددتخدام المعلومدددات أدى إ

والحاجدة للمروندة  الطلبدةكارتفداع عددد  ،عدن التغيدرات فدي التعلديم العدالي النداتجأو القصور  السلبيات

كدداديميون لدددى النسددبة للصددعوبات التددي يواجههددا األالمتعددة الشخصددية. أمددا ب فضددال  عددنفددي التعلدديم، 

 م لتكنولوجيا المعلومات فدي التعلديم فأهمهدا: ضديق الوقدت وعددم الرضدا عدن أنظمدة الحاسدوبهتطبيق

 المتوفرة.
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درجدة ممارسدة معلمدي المرحلدة الثانويدة  لدىإلدى التعدرف إ( بدراسدة هددفت 2002قام العنزي )و 

في تبور لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومدى ممارستهم لها في ضوء متغيرات الجدنس 

سددون فددي ومعلمددة يدر   معلمددا  ( 0222ن مجتمددع الدراسددة مددن )كددو  توالمؤهددل العلمددي وقدداطع التعلدديم، و 

( 022نددت مددن )تكو   فقددد أمددا عينددة الدراسددة .2002\2002المرحلددة الثانويددة فددي تبددور خددالل العددالم 

لجمددع ( فقددرة 20نددت مددن )االسددتبانة التددي تكو   وتددم تطددوير( %22( معلمددة أي بنسددبة )222و) معلمددا  

لة الثانوية فدي تبدور لكفايدات درجة ممارسة معلمي المرح أن لىإ نتائج الدراسةوقد أشارت ، البيانات

(، ووجددود فددروق 2.02بلددغ المتوسددط الحسددابي ) إذمرتفعددة  كانددت تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت

فددي درجددة ممارسددة معلمددي المرحلددة الثانويددة فددي  ( α≤0.05 ) مسددتوىذات داللددة احصددائية عنددد 

تبددور لكفايددات تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت تعددزى لمتغيددر الجددنس ولصددالح معلمددات المرحلددة 

  ة.الثانوي

تخدام التكنولوجيددا فددي اسدد هدددفت الددى تعددر ف درجددة( دراسددة Marpel,2008) وأجددرت ماربددل

مددى اسدتعداد المدرسدة و ة، عة فرجينيدا الغربيدجام في 2002و  0222عدادية في عامي المدارس اإل

 ABCفددي مدرسددة  0222عداديددة لدددمج التكنولوجيددا فددي المندداهج. أجريددت الدراسددة التجريبيددة عددام اإل

، وتم اختيار لي في التدريسالتكنولوجيا، وخاصة الحاسب اآلعدادية لتحديد التغيرات التي تحدثها اإل

وتوصدلت  ( معلمدة،020( معلمدا  و)20معلمدا  ومعلمدة بواقدع )( 220عينة الدراسة التي تكونت مدن )

وذلر إما بسبب قلة التدريب أو ضعف البنيدة التحتيدة  ؛إلى: تخوف المعلمين من استخدام الحاسوب

ة علددى يددأعيدددت الدراسددة التجريب 2002للمدددارس، وقلددة الحواسدديب فيهددا، وضدديق الوقددت. وفددي عددام 

السدتخدام  لدى نتدائج مغدايرة ومنهدا: أن المعلمدين أبددوا اسدتعدادا  ، وقد توصلت الدراسدة إذاتها المدرسة

دخددال األلددواح اإلو صددفوف الدراسددية، الحاسددوب فددي التعلدديم داخددل ال لكترونيددة فددي كثيددر مددن المدددارس ا 

 التي عززت دور التقنية في تفعيل الدرس واألهم استخدام التكنولوجيا ودمجها في المناهج.
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درجدة االسدتيعاب والتوظيدف لمفهددوم  لدىإإلدى التعدرف  هددفت ( دراسدة2000أجدرت الجدوفي )و 

تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت لدددى معلمددي اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليددا فددي مدددارس 

عربيددة، وبلددغ عدددد أفددراد اللغددة لومعلمددة معلمددا   (222ن مجتمددع الدراسددة مددن )تكددو  و  .عمددان الخاصددة

( مددن مجتمددع %22( معلددم ومعلمددة، أي بنسددبة )200أداة الدراسددة )الدراسددة الددذين أجددابوا عددن فقددرات 

 (22) ندت مدنمقيداس )ليكدرت( الخماسدي، تكو   وفدق ةحقيق هدف الدراسة تدم بنداء اسدتبانولت، الدراسة

فقددرة موزعددة علددى محددوري األداة، وقددد أظهددرت نتددائج الدراسددة أن معلمددي اللغددة العربيددة فددي المدددارس 

وانبده المختلفدة مدن ج  (ICT) فهوم تكنولوجيا المعلومدات واالتصداالتالخاصة في عمان يستوعبون م

عدددم وجددود فددروق فددي درجتددي االسددتيعاب والتوظيددف لمفهددوم تكنولوجيددا المعلومددات و  وبدرجدة "عاليددة"،

بددين درجددة االسددتيعاب والتوظيددف  ةوجددود عالقددة ارتباطيددو  تصدداالت تعددزى لمتغيددر جددنس المعلددم،واال

إيجابيدة متوسدطة القدوة ذات داللدة  ةوجود عالقة ارتباطيدو  ،لمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إحصائية بين درجة استيعاب معلمي اللغة العربية لمفهوم تكنولوجيا المعلومدات واالتصداالت ودرجدة 

 .سهم العقليتوظيفهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدري

( دراسة هدفت إلى تعرف معوقات استخدام التكنولوجيدا فدي التعلديم مدن 2000وأجرى البلوي )

وجهة نظر معلمي اللغة العربية في المدارس الحكومية بمدينة تبور بالمملكة العربية السدعودية؛ وتدم 

مددن معلمددي  معلمددا  ( 020بلغددت عينددة الدراسددة ) إذاختيددار عينددة الدراسددة بالطريقددة العشددوائية الطبقيددة 

وفقدا  لمتغيدرات  العشدوائية في المدارس الحكومية بمديندة تبدور اختيدروا بالطريقدة الطبقيدة اللغة العربية

حصدائيا  فدي تقدديرات المعلمدين للمعوقدات إالدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فدروق دالدة 

لمتغيددرات المؤهدل العلمددي والخبدرة التعليميددة  التدي تدواجههم فددي اسدتخدام التكنولوجيددا فدي التعلدديم تعدزى

 .والمرحلة الدراسية
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 ية:سالمالتكنولوجيا في مادة التربية اإل : الدراسات التي تناولت توظيفالمحور الثاني

تددريس وحددة اإلعجداز معرفة أثدر اسدتخدام الحاسدوب فدي إلى  (2002رضوان ) هدفت دراسة

وقددد ، المباشددر والمؤجددل لطالبددات الصددف التاسددع األساسددين الكددريم فددي التحصدديل لمددي فددي القددرآالع

( طالبدة مدن طالبدات الصدف التاسدع األساسدي فدي مدرسدة ندور الحسدين 20تألفت عينة الدراسة من )

( 20كدل شدعبة علدى ) لدى موزعدات فدي شدعبتين صدفيتين تحتدويالثانوية للبندات فدي منطقدة إربدد األو 

مدي يوعدة التجريبيدة التدي درسدت باسدتخدام برندامج تعلطالبة، وتدم اختيدار إحددى الشدعب لتمثدل المجم

لدراسدة ندت أداة اوقد درسدت باسدتخدام الطريقدة العاديدة. وقدد تكو   ،محوسب، والشعبة األخرى ضابطة

ختب ية سدالمهداف السلوكية لمادة التربيدة اإلار تحصيلي مشتق من األمن برنامج تعليمي محوسب وا 

نددي، وقددد أظهددرت النتددائج آعجدداز القر الطالبددات لوحدددة اإللقيدداس تحصدديل للصددف التاسددع األساسددي، 

في التحصيل المباشدر والمؤجدل تعدزى  ( α≤ 0.05)عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية

عندددد  وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائيةو اسدددتخدام برندددامج الحاسدددوب التعليمدددي، للطريقدددة، ولصدددالح 

في التحصيل المباشر والمؤجل تعزى لمستوى التحصيل، ولصالح التحصيل  ( α≤ 0.05) مستوى

تعدزى للتفاعدل بدين الطريقدة  ( α≤ 0.05) عندد مسدتوى حصدائيةإووجود فروق ذات داللة  ،المرتفع

 والتحصيل ولصالح التحصيل المرتفع عند المجموعة الضابطة.

ل التعليميددة فددي الوسددائ اسددتخدام لددى الكشددف عددن واقددعإهدددفت  ( بدراسددة2002وقددام الراعددي )

عدادية في محافظة ظفار فدي سدلطنة عمدان مدن حيدث توافرهدا ية في المرحلة اإلسالممادة التربية اإل

التدددي تقلدددل مدددن اسدددتخدامها فدددي ضدددوء متغيدددرات )الوظيفدددة، والجدددنس،  والمعوقددداتودرجدددة اسدددتخدامها 

علمدي مدادة التربيدة ة ذاتده، وهدم جميدع منت عينة الدراسدة مدن مجتمدع الدارسدتكو  و والخبرة، والمؤهل(، 

( 022ومعلمددة، وكددان العائددد منهددا ) ( معلمددا  020وزعددت االسددتبانة علددى ) وقددد وموجهيهددا، يةسددالماإل

ظهدرت نتدائج الدراسدة قلدة تدوافر ، وأوموجهيهدا نات على موجهي المدادةاستبا تسعاستبانة كما وزعت 
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، وقلددة اسددتخدام معلمددي التربيدددة عينددة الدراسدددة الوسددائل التعليميددة وخاصددة الحديثددة منهدددا فددي مدددارس

 ( α≤0.05 )روق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ية للوسددائل التعليميددة، وعدددم وجددود فددسددالماإل

للوسددائل التعليميددة تعددزى لمتغيددرات الجددنس  وموجهيهددا يةسددالمسددتخدام معلمددي التربيددة اإلفددي مدددى ا

عليميدة منهدا ية للوسدائل التسالممعلمي التربية اإل قلل من استخدامت معوقاتوجود و ة والمؤهل، والخبر 

 جهزة والمواد التعليمية.ما يتعلق بالنظام اإلداري مثل: عدم توفر اإلمكانات المادية لشراء األ

لحاسدددوب فدددي معوقدددات اسدددتخدام ا لدددىإلدددى التعدددرف إهددددفت  ( دراسدددة2002العجمدددي ) وأجدددرى

الثانويدة فدي مديندة الخبدر فدي المملكدة العربيدة السدعودية ية فدي المددارس سدالمتددريس مدادة التربيدة اإل

ية سددالمة مددن جميددع مدرسددي مددادة التربيددة اإلن مجتمددع الدراسدد، وتكددو  المددادةوجهددة نظددر مدرسددي  مددن

عف مسدتوى ضدأن ظهرت نتائج الدراسدة وأ ،(002مدرسا  وقد استجاب منهم ) (002والبالغ عددهم )

مدددادة التربيدددة  تخدام الحاسدددوب واالسدددتفادة منددده فدددي تددددريسسدددية فدددي اسدددالمتأهيدددل مدرسدددي التربيدددة اإل

ية نحدو اسدتخدام الحاسدوب سدالميدة عاليدة لمدرسدي مدادة التربيدة اإلتجاهات إيجابية، ووجود اسالماإل

ية سددالمإحصددائية فددي اتجاهدات مدرسددي مددادة التربيددة اإلفدي التدددريس، وعدددم وجددود فدروق ذات داللددة 

ية تعدددزى سدددالملحاسدددوب فدددي تددددريس مدددادة التربيدددة اإلخدام اسدددتنحدددو اسدددتخدام الحاسدددوب ومعوقدددات ا

فددي  والمدرسددينب مكانددات المدددارس  تتعلددق المعوقدداتعدددد مددن  وأشددارت النتددائج الددىلمتغيددر الخبددرة، 

الددذين  للمدرسددينية وهددي قلددة الحددوافز المقدمددة سددالمس مددادة التربيددة اإليسددتخدام الحاسددوب فددي تدددر ا

ب عليددده، السدددتخدام الحاسدددوب والتددددري للمدرسدددينيجيددددون اسدددتخدام الحاسدددوب، وقلدددة الوقدددت المتددداح 

 عداد المسبق لمادة الدرس.من اإل كثيرويحتاج استخدام الحاسوب إلى 

مددددي التربيددددة لددددى الكشددددف عددددن واقددددع اسددددتخدام معلهدددددفت إدراسددددة  (2002وأجددددرى الحددددازمي )

لدى الكشدف عدن الصدعوبات التدي مندورة، كمدا هددفت هدذه الدراسدة إال ية للحاسوب فدي المديندةسالماإل

ندت عيندة فدي التددريس، وتكو   ايواجهها المعلمدون عندد اسدتخدام الحاسدوب واتجاهداتهم نحدو اسدتخدامه
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ية فدي المددارس الثانويدة الحكوميدة فدي المديندة سدالم( معلما  مدن معلمدي التربيدة اإل022الدراسة من )

( فقددرة موزعددة علددى ثالثددة مجدداالت هددي: االسددتخدام، 22نددت مددن )تكو  بانة وتددم تطددوير إسددتالمنددورة، 

ية وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائ أننت نتائج الدراسة ، وبي  لجمع البيانات والصعوبات، واالتجاهات

عزى للخبرة التدريسية ولصالح ذوي الخبرة أقل من ي للحاسوب يةسالمبين استخدام معلمي التربية اإل

تواجدده  كانددت اسددتجاباتهم عاليددة مقارنددة بمددن هددم أكثددر خبددرة، وأن الصددعوبات التددي إذ ،خمددس سددنوات

ة، وأن اتجاهدات معلمدي ية للحاسوب فدي التددريس كاندت بدرجدة عاليدسالماستخدام معلمي التربية اإل

 ية نحو استخدام الحاسوب في التدريس كانت متوسطة.سالمالتربية اإل

ية سددالمف واقددع اسددتخدام معلمددي التربيددة اإلكشددلددى إهدددفت  ( بدراسددة2002وقددام األشددجعي )

بالمملكدددة العربيدددة  "خبدددر"الللوسدددائل التعليميدددة والصدددعوبات التدددي تدددواجههم باسدددتخدامها فدددي محافظدددة 

ات علدددى درجدددة االسددددتخدام للوسدددائل التعليميددددة وعلدددى درجدددد متغيراتهدددداالسدددعودية، والكشدددف عددددن أثدددر 

علددى الصدددعوبات  متغيراتهددداوكدددذلر الكشددف عدددن أثددر  ،جهدددزة التعليميددةاالسددتخدام الفرعيدددة للمددواد واأل

فدددراد مجتمدددع الدراسدددة الدددذين يبلدددغ عدددددهم ندددت عيندددة الدراسدددة مدددن جميدددع أالكليدددة التدددي تدددواجههم، وتكو  

ظهدرت ، وأستبانة على جميدع أفدراد مجتمدع الدراسدةومعلمة، وألاراض الدراسة وزعت ا ( معلما  022)

ضددمن درجددة اسددتخدام جدداءت الكليددة والفرعيددة للوسددائل التعليميددة  اإلسددتخدامدرجددة أن نتددائج الدراسددة 

الكليدددة للوسدددائل  اإلسدددتخدامات أفدددراد عيندددة الدراسدددة علدددى درجدددة قليلدددة، ووجدددد فدددرق حقيقدددي بدددين تقددددير 

ة بددين يددالتعليميددة يعددزى لمتغيددر الخبددرة ولصددالح ذوي الخبددرات المرتفعددة، ولددم يبددين وجددود فددروق حقيق

 الصعوبة الكلية أو الفرعية تعزى لمتغير الدراسة.متغيرات المعلمين لدرجات 

إلدددددى معرفدددددة درجدددددة اسدددددتيعاب معلمدددددي مدددددادة التربيدددددة  ت( دراسدددددة هددددددف2002شدددددبلي ) وأجدددددرت

فددي  اعمددان الثانويددة لمفهددوم تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت وتددوظيفهم لهدد سية فددي مدددار سددالماإل

اسدة وعينتهدا مدن معلمدي ن مجتمدع الدر تكدو   وقدد، لجمدع البياندات استبانة وقد طورت ،تدريسهم الفعلي
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( معلمدددا  ومعلمدددة، وتدددم 222ية جمددديعهم فدددي مددددارس عمدددان الثانويدددة البدددالغ عدددددهم )سدددالمالتربيدددة اإل

 لدى أنإ، وقد أشارت نتائج الدراسة رجاعهإتم  ( استبانة وهي مجموع ما022) ل حصائيتحليل اإلال

ان الثانويددة لددألدوات واألجهددزة التكنولوجيددة جدداء ية فددي مدددارس عمددسددالمتخدام معلمددي التربيددة اإلاسدد

 Data) دقدددراص المدمجدددة والطابعدددات والدددلكدددل مدددن اسدددتخدام الحاسدددوب ومشدددغل األبتقددددير متوسدددط 

show) الستخدام بشكل عام كان دون متوسط، أن ا :أي ،بتقدير منخفض تدوات فكانأما باقي األ

ية فددي مدددارس سددالممعلمددي التربيددة اإل ي درجددة اسددتيعابحصددائية فددإعدددم وجددود فددروق ذات داللددة و 

عمان الثانوية لتكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت، ودرجدة تدوظيفهم لهدا فدي تدريسدهم تعدزى للددورات 

 التدريبة.

ية سددالماتجاهددات معلمددي التربيددة اإللددى الكشددف عددن هدددفت إ دراسددةب( 2002قامددت أرحيمددة )و 

ن مجتمدع الدراسدة مدن والتعلديم لمنطقدة عمدان الرابعدة، وتكدو  نحو تكنولوجيا التعليم في مديريدة التربيدة 

( 222ية فددي مديريددة التربيددة والتعلدديم لمنطقددة عمددان الرابعددة، والبددالغ عددددهم )سددالممعلمددي التربيددة اإل

ية فددي سددالمعشددوائية مددن معلمددي التربيددة اإل طبقيددة ينددةومعلمددة، وقددد طبقددت الدراسددة علددى ع معلمددا  

 معلمددا   (22)معلمددة و (22)( مددنهم 020بلددغ عدددهم )لمنطقدة عمددان الرابعددة، والتعلدديم  مديريدة التربيددة

إلدى ، وقدد توصدلت الدراسدة 2002-2002صدلي للعدام الدراسدي من مجتمع الدراسدة األ %20بنسبة 

وق ذات داللدة يجابية، وتوجد فدر ية نحو تكنولوجيا التعليم كانت إسالمأن اتجاهات معلمي التربية اإل

ية نحدو تكنولوجيدا التعلديم سدالمفي اتجاهات معلمي التربيدة اإل ( α≤ 0.05) عند مستوى حصائيةإ

  (α≤ 0.05)عندد مسدتوى  حصائيةتوجد فروق ذات داللة إ لصالح الذكور، والو تعود لمتغير الجنس 

توجدد  ية نحو تكنولوجيا التعليم تعود لمتغيدر المؤهدل العلمدي، والسالماتجاهات معلمي التربية اإلفي 

 العمر.و سنوات الخبرة في التدريس  لمتغيريحصائية تعود فروق ذات داللة إ
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ية لتكنولوجيددا سددالمصددي درجددة توظيددف معلمددات التربيددة اإل( بدراسددة تق2002وقامددت العنددزي )

اقتصدرت عيندة الدراسدة علدى عيندة  وقدد، المتوسدطة والثانويدة فدي دولدة الكويدت المدرحلتينالتعليم فدي 

اللدددواتي  المعلمدددات( مدددن 22عددددد أفرادهدددا ) بلدددغ( مدددن مجتمدددع الدراسدددة %2ة عشدددوائية بنسدددبة )يدددطبق

ة بدرجدة توظيدف معلمدات التربيدة بطاقدة مالحظد وتدم إعدداديدرسن في محافظتي الفروانية والجهدراء، 

( Holistiسددددتخدمت معادلددددة هولسددددتي )أ  ( فقددددرة، و 20نددددت مددددن )تكو  ية لتكنولوجيددددا التعلدددديم، سددددالماإل

درجة توظيف معلمات كشفت نتائج الدراسة أن و (. 0822ثبات المالحظة الذي بلغ ) معامل بلحسا

عدددم وجددود ، و كانددت مرتفعددة والثانويددة المتوسددطة المددرحلتينية لتكنولوجيددا التعلدديم فددي سددالمالتربيددة اإل

ية لتكنولوجيدددا سدددالمة توظيدددف معلمدددات التربيدددة اإلإحصدددائية بدددين متوسدددطات درجددد ةفدددروق ذات داللددد

 تعليم في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية تعزى الختالف المرحلة الدراسية.ال

 التعليق على الدراسات السابقة:

 بقة ودراستها لخص الباحث اآلتي:بعد عرض الدراسات السا

عدددن بددداقي الدراسدددات مدددن حيدددث معرفدددة درجدددة الصدددعوبات التدددي تواجددده  ةاختلفدددت الدراسدددة الحاليددد -

 .هاية من وجهة نظر مدرسيسالمالتربية اإل مبحثتعليم تطبيق التكنولوجيا في 

 الحددازميو  (2002 ) والعجمددي (2002 ) اعدديالر كددل مددن  اتلدراسددة الحاليددة مددع دراسددتشددابهت ا -

 .الدراسيةمرحلة ية، واختلفت من حيث سالماإل التربية مبحثتدريس من حيث  (2002)

واستفاد الباحث من الدراسات السدابقة مدن خدالل توسديع نطداق اطالعده علدى هدذه الدراسدات مدن  -

العينددة واسددتخدام  ختبدداراكيفيددة و الناحيددة النظريددة، وكددذلر كيفيددة بندداء االسددتبانة وطريقددة تنفيددذها، 

 الطرق اإلحصائية المناسبة.
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 ما يميز الدراسة الحالية:

 : يأتيتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما 

التربيدة  مبحدث تعلديمولوجيدا فدي صدعوبات توظيدف التكن تدتم دراسدةعلى حدد علدم الباحدث لدم  -

 .هاالعراق من وجهة نظر مدرسي - ية في محافظة بغدادسالماإل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 واإلجراءات الطريقة

لتحقيدق أهدداف الدراسدة مدن حيدث  اتبعدتتناول هذا الفصل عرضدا  للطريقدة واإلجدراءات التدي 

ومجتمعهدددا، وعينتهدددا، ووصدددف أداة الدراسدددة، وكيفيدددة إيجددداد صددددقها  المدددنهج المسدددتخدم فدددي الدراسدددة،

جددددر  المسددددتخدمةوثباتهددددا، ومتغيددددرات الدراسددددة، والمعالجددددة اإلحصددددائية  اءات فددددي تحليددددل البيانددددات، وا 

  على النحو اآلتي:ذلر الدراسة، و 

 الدراسة: منهج

وهددددي  ،بوصددددفه المددددنهج المالئددددم للدراسددددة الحاليددددة المسددددحي المددددنهج الوصددددفي الدراسددددة أتبعددددت

التربيدددة اإلسدددالمية مدددن وجهدددة نظدددر  مبحدددثالصدددعوبات التدددي تواجددده توظيدددف التكنولوجيدددا فدددي تعلددديم 

 .هامدرسي

 :مجتمع الدراسة

التربيدة اإلسدالمية فدي المددارس اإلعداديدة فدي  مبحدثتكون مجتمع الدراسة من جميع مدرسي 

( 002بواقدددع ) ( م درسدددا  وم درس دددة022البدددالغ عدددددهم )داد/ مديريدددة تربيدددة الكدددرخ األولدددى محافظدددة بغددد

 ( م درس ة.22م درسا  و)

 عينة الدراسة:

( م درسددا  022اختيددرت عينددة عشددوائية مددن مدرسددي مددادة التربيددة اإلسددالمية بلددغ عدددد أفرادهددا )      

( م درسددا ، وعدددد 22( مددن مجتمددع الدراسددة وقددد بلددغ عدددد الم درسددين )%20وم درس ددة، وبنسددبة قدددرها )

هدل ، والمؤ الجنس( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات 0( م درس ة، والجدول )20الم درس ات )

 العلمي، والخبرة التدريسية.
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 (1الجدول رقم )

 الدراسة حسب متغيراتها أفراد عينةتوزيع 

 المجموع العدد المستوى المتغير
                               78 ذكر  الجنس

   
 

                             
128                         

   
                               

  

            50 أنثى
 

 المؤهل العلمي
 101 بكالوريوس

      27 دراسات عليا

 
 الخبرة التدريسية

 13 سنوات 5-1

 44 سنوات 10-6

 71 سنوات 10أكثر من 

 

 :أداة الدراسة

ية فدي سدالمربيدة اإلالت لمدرسديتوظيدف التكنولوجيدا  صدعوباتعدن  ستبانةا ب عدادالباحث  قام

ولدددى، بعدددد االطدددالع علدددى األدب النظدددري قددداطع الكدددرخ األ عداديدددة فدددي محافظدددة بغدددداد/اإلمرحلدددة ال

       ( ودراسددددة شددددبلي2002) رضددددوان مثددددل دراسددددة الصددددلة بموضددددوع الدراسددددة،والدراسددددات السددددابقة ذات 

( فقدددرة 22)تكوندددت االسدددتبانة فدددي صدددورتها األوليدددة مدددن  وقدددد(، 2002 العندددزي ) ( ودراسدددة2002 )

إذ حدددت (. وتم اعتماد سدلم ليكدرت الخماسدي، 0كما هي في الملحق )مجاالت  موزعة على خمسة

( معدارض جددا ، 0( معارض، )2( محايد، )2( موافق، )2وافق جدا ، )( م2مستويات وهي: ) خمسة

( درجة توافر مرتفعة في ضوء صعوبات توظيف التكنولوجيدا، كمدا تمثدل الدرجدة 2اذا تمثل الدرجة )

  ضوء صعوبات توظيف التكنولوجيا. ( درجة متدنية في0)
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 :صدق أداة الدراسة

 وطرائددقفددي المندداهج  علددى مجموعددة مددن المحكمددينتددم التأكددد مددن صدددق االسددتبانة بعرضددها 

فددددي جامعددددة الشددددرق األوسددددط والجامعددددة األردنيددددة  التعلدددديم والعلددددوم االجتماعيددددة وتكنولوجيدددداالتدددددريس 

 ، وتدم(2( محكمدا  كمدا فدي الملحدق )02وعدددهم ) ،وجامعة اإلسراء والجامعة الهاشمية وجامعة البترا

الصدديااة اللغويددة للفقددرات،  فيدده، ودقددة وضددعتانتمدداء الفقددرات للمجددال الددذي  الطلدب مددنهم بيددان مدددى

وكان من أهم تعديالت المحكمدين مدا  ،ضافة لفقرات يرونها مناسبا  لالستبانةالتعديل من حذف أو إو 

 يأتي:

  فقدرات مدن المجدال األول، وفقدرة واحددة مدن  ثدالثفقرات من االسدتبانة منهدا  خمستم حذف

المجال الرابع، وفقرة واحدة من المجال الخدامس وكدان مسدواات المحكمدين تعدود الدى تكدرار 

 تلر الفقرات في مضمونها، وعدم مالءمة بعضها.

  وذلدر ألن الفقدرات التدي  ؛( فقدرة مدن المجداالت األربعدة تعدديال  بسديطا02)صيااة تم تعديل

 تعديلها كانت اير مناسبة وعدم مالءمتها للدراسة. تم

  تم إضافة فقرة واحدة في المجدال الثداني كمدا أشدار المحكمدون إلدى إضدافتها لمناسدبتها كفقدرة

 خرى.األجديدة وليست مدمجة مع الفقرات 

  ( فقددرة موزعددة 20ن )فدي ضددوء مدا تددم تعديلده أصددبحت االسددتبانة فدي صددورتها النهائيدة مكونددة مدو

 (، 00-0مجال المدرسين وفقراته ) وهي على خمسة مجاالت

(، ومجددددال األجهددددزة 22-20المدرسددددة وفقراتدددده ) (، ومجددددال20-02ومجددددال الطلبددددة وفقراتدددده )

(، كمددا 20-22التربيددة اإلسددالمية وفقراتدده ) مبحددث(، ومجددال 22-22التكنولوجيددة وفقراتدده )

 (.2في الملحق )
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 :ة الدراسةثبات أدا

(، test- retest) االختبدارعدادة االختبدار وا  طريقدة تم استخدام  ،من ثبات أداة الدراسة للتأكد

التربيدددة  مبحدددث مدددن ةوم در سددد درسدددا  م  ( 20)عيندددة اسدددتطالعية مكوندددة مدددن سدددتبانة علدددى اال طبقدددت ذإ

الرصددافة درسددي المدددارس اإلعداديددة التابعددة لمديريددة تربيددة مددن م   مددن خددارج عينددة الدراسددة اإلسددالمية

بات باستخدام معامل تم حساب معامل الث  و  ،، بفاصل زمني مدته أسبوعان بين مرتي التطبيقاألولى

، (Cronbach-Alpha) ألفدددا كرونبددداخ اسدددتخدام طريقدددة االتسددداق الدددداخلي تدددم ، كمددداارتبددداط بيرسدددون

 ( يبين معامالت ثبات االستبانة على النحو اآلتي:2والجدول )

 (2)الجدول 

التربية  مبحثمعامالت ثبات استبانة الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم 

 لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيهااإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

معامل ارتباط  المجال الرقم
 كرونباخ الفا بيرسون

 0.84 0.87 المدرسون 1

 0.83 0.85 الطلبة 2

 0.91 0.89 المدرسة 3

 0.85 0.80 األجهزة التكنولوجية 4

 0.81 0.79 التربية اإلسالمية مبحث 5

 0.93 0.90 الدرجة الكلية 

( أن معامل ثبات استبانة الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا 2يالحظ من الجدول )

، هاالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي مبحثفي تعليم 
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( للدرجة 0.93، وكرونباخ الفا بلغ )(، للدرجة الكلية0.90) بلغ معامل ارتباط بيرسون باستخدام

 مقبولة ألاراض الدراسة الحالية، في ضوء ما توصلت اليه الدراسات السابقة. ت عد مهذه القيو  ،الكلية

 :الدراسة متغيرات

 اآلتية: التطبيقيةالوسيطية/ -المستقلة الدراسة على المتغيرات اشتملت .0

 نثى(.وله مستويان )ذكر، أ الجنس -

 (بكالوريوس، دراسات عليا ) مستويانالعلمي وله  المؤهل -

 .سنوات، أكثر من عشر سنوات( 00-2سنوات،  2-0وله ثالثة مستويات ) التدريسية الخبرة -

 التابع:المتغير  .2

في تعليم مادة التربية اإلسالمية في المدارس  التكنولوجيا توظيف صعوبات مستوى -

 اإلعدادية في محافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي المادة.

 :المعالجة اإلحصائية

 حصائية اآلتية:استخدام األساليب اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم لإ

 المعيارية والرتب. واالنحرافاتتم استخدام المتوسطات الحسابية لإجابة عن السؤال األول  -

الندوع ( فيمدا يتعلدق بمتغيدر t-testختبدار التدائي )تدم اسدتخدام االلإجابة عن السدؤال الثداني  -

ختبدار ، وامتغيدري الخبدرة، وتحليدل التبداين األحدادي فيمدا يتعلدق باالجتماعي والمؤهل العلمي

 للمقارنات البعدية. (Scheffe)شيفيه 

 تساق الداخلي لغايات الثبات.معامل اال يجادإلستخدام معادلة كرونباخ ألفا اتم  -

 عادة اإلختبار.د ثبات األداة بطريقة اإلختبار وا  ستخدام معامل إرتباط بيرسون إليجاتم ا -
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 :جراءات الدراسةإ

 بعد تحديد مجتمع الدراسة وعينتها 

 اآلتية: الخطواتتباع باالحالية  تنفيذ الدراسةتم      

االطددالع علددى األدبيددات التربويددة بمددا فيهددا الكتددب العربيددة واألجنبيددة والدراسددات السددابقة ذات  -

 .الصلة بموضوع الدراسة

 .لإستبانةالصدق والثبات  والتحقق منالدراسة إعداد أداة  -

موجه الى مديرية تربية الكدرخ  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط -

إلجددراء هدددذه الدراسددة فددي المددددارس اإلعداديددة التابعددة لمحافظدددة بغددداد/ قدداطع الكدددرخ  األولددى

 ( يبين ذلر.2لى والملحق )و األ

دارات المدارس الثانويدة واإلعداديدة ة من مديرية تربية الكرخ األولى إلى إكتاب تسهيل مهم  -

 .( يبين ذلر2الملحق )و  إلجراء هذه الدراسة التابعة لها

 .على أفراد عينة الدراسة، ثم جمعها ستبانةاال توزيع -

 جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. -

وضدددع معيدددار لتصدددنيف مسدددتوى صدددعوبات توظيدددف التكنولوجيدددا فدددي تعلددديم مبحدددث التربيدددة  -

 اإلسالمية إلى ثالثة مستويات: مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وذلر وفقا  للمعادلة اآلتية:

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات أي: –القيمة العليا 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1.33=  4( = 1-5)
  3     3 
 درجة توافر منخفضة 1 - 2.33وبذلر يكون من   

 درجة توافر متوسطة 2.34 - 3.67ويكون 
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 درجة توافر مرتفعة 3.68 – 5.00ويكون 

باسدددددتخدام الحقيبدددددة االحصدددددائية للعلدددددوم االنسدددددانية واالجتماعيدددددة  البياندددددات إحصدددددائيا  تحليدددددل  -

(spss). 

، ثدددم وضدددع التوصددديات المناسدددبة فدددي ضدددوء ماتوصدددلت اليددده النتدددائج ومناقشدددتهاسدددتخالص ا -

 .الدراسة من نتائج
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 علدددىهدددذا الفصدددل عرضدددا  للنتدددائج التدددي توصدددلت إليهدددا الدراسدددة مدددن خدددالل اإلجابدددة  تضدددمن

  أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:
التربية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم  الصعوبات التي تواجه توظيف مستوى ماالسؤال األول: 

  ؟هالمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسياإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

 والرتب لإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

المدارس  في التربية اإلسالمية مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم مستوى ل

على الدرجة الكلية ولكل مجال من مجاالت ها لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسياإلعدادية 

 .ذلريظهر  ( 3الجدول )و  ،االستبانة

 (3الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لمحافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 مرتبة تنازليا  ها نظر مدرسي

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم

 مرتفع 1 0.11 3.92 الطلبة 2

 مرتفع 2 0.32 3.84 المدرسة 3

 مرتفع 3 0.78 3.72 التكنولوجيةة األجهز  4

 متوسط 4 0.24 3.27 المدرسون 1

 التربية مبحث 5
 االسالمية

 متوسط 5 0.17 2.98

 متوسط 0.18 3.56 الدرجة الكلية
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 مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم مستوى ( أن 3من الجدول ) يتضح      

متوسطا على كان  هاالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي

(، وجاءت مجاالت 0.18( وانحراف معياري )3.56إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،الدرجة الكلية

(، 2.98 - 3.92المتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )المستويين المرتفع و في  االستبانة

( 0.11( وانحراف معياري )3.92"الطلبة"، بمتوسط حسابي ) مجالوجاء في الرتبة األولى 

( وانحراف معياري 3.84بمتوسط حسابي )" "المدرسة جاء مجال، وفي الرتبة الثانية مرتفع وبمستوى

"األجهزة التكنولوجية" بمتوسط حسابي  جاء مجالوفي الرتبة الثالثة  ،مرتفع وبمستوى( 0.32)

"المدرسين"  جاء مجالخيرة األقبل في الرتبة و  ( وبمستوى مرتفع،0.78( وانحراف معياري )3.72)

خيرة في الرتبة األوجاء  متوسط، وبمستوى( 0.24( وانحراف معياري )3.27بمتوسط حسابي )

 وبمستوى( 0.17( وانحراف معياري )2.98التربية االسالمية " بمتوسط حسابي ) مبحث" مجال

 متوسط .

 على النحو اآلتي:النتائج  تأما بالنسبة لفقرات كل مجال فكان

 :الطلبة. مجال 1

الصعوبات التي تواجه  مستوىو تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ( يوضح ذلر.4، لفقرات هذا المجال، والجدول )هاوجهة نظر مدرسي
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 (4الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 مرتبة تنازليا   الطلبةمجال في  هانظر مدرسي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتفع 1 0.42 4.91 الواحدكثرة أعداد الطلبة في الصف الدراسي  12

وجود فروق بين الطلبة في تقبلهم الستخدام األجهزة  17
 مرتفع 2 0.49 4.83 التكنولوجية في الحصة الصفية

الوسائل التعليمية اإلعتيادية  استخدامتفضيل الطلبة  18
 مرتفع 3 0.40 4.80 أكثر من استخدام األجهزة التكنولوجية

التدريس  لطرائقاعتياد الطلبة على استخدام المدرس  14
 مرتفع 4 0.44 4.74 االعتيادية

 مرتفع 5 0.31 4.00 قلة وعي الطلبة بفوائد استخدام التكنولوجيا في التعليم 16

نظرة الطلبة لألجهزة التكنولوجية على أنها وسائل  13
 متوسط 6 0.49 3.38 للتسلية وليس للتعليم

الطلبة للتعلم في الحصص التي تتضمن  ضعف دافعية 19
 متوسط 7 0.40 3.20 استخدامات تكنولوجية

 متوسط 8 0.79 2.86 ضعف مهارات الطلبة بتشغيل األجهزة التكنولوجية 15

أخطاء تقنية في  على البرامج المحوسبة تحتوي 20
 عنها الطلبةالصوت واأللوان مما يسبب عزوف 

 متوسط 9 0.59 2.55

 مرتفع 0.11 3.92 الكليةالدرجة 
 

التربية  مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوى( أن 4الجدول ) ي بين

كان  الطلبةمجال في ها لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسياإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

(، وجاءت 0.11وانحراف معياري )( 3.92، إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعا على الدرجة الكلية
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، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسط المرتفعالمستويين  فقرات هذا المجال في 

( التي تنص على" كثرة أعداد الطلبة في 12(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.55 -4.91)

،   مرتفع وبمستوى( 0.42معياري ) وانحراف (4.91) الصف الدراسي الواحد "، بمتوسط حسابي

( التي تنص على " وجود فروق بين الطلبة في تقبلهم الستخدام 17وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( 0.49( وانحراف معياري )4.83األجهزة التكنولوجية في الحصة الصفية " بمتوسط حسابي )

ضعف مهارات " على تنص تي( ال15، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )مرتفع وبمستوى

(، 0.79( وانحراف معياري )2.86بمتوسط حسابي )"  الطلبة بتشغيل األجهزة التكنولوجية

( التي تنص على" البرامج المحوسبة تحتوي 20، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )متوسط وبمستوى

( 2.55أخطاء تقنية في الصوت واأللوان مما يسبب عزوف الطالب عنها" بمتوسط حسابي )

 متوسط. وبمستوى( 0.59وانحراف معياري )

 . مجال المدرسة:2

الصعوبات التي تواجه  مستوىو تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ( يوضح ذلر.5هذا المجال، والجدول ) ، لفقراتهاوجهة نظر مدرسي
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 (5الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لمحافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 مرتبة تنازليا   المدرسةمجال في ها نظر مدرسي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتفع 1 0.50 4.48 في الغرف الصفية مناسبةكهربائية غير المصادر ال 27

لالستخدام  مالئمةالغرف الدراسية وتجهيزاتها غير  23
 مرتفع 2 0.48 4.36 الفعال لألجهزة التكنولوجية

البنية التحتية المناسبة لتطبيقات تكنولوجيا ندرة توفر  26
 مرتفع 3 0.71 4.31 التعليم

نقص األجهزة التكنولوجية والمواد التعليمية في  22
 مرتفع 4 0.69 4.27 المدرسة

دارة المدرسة لصيانة األجهزة إقلة توافر الخدمات من  21
 مرتفع 5 0.59 3.89 التكنولوجية

المدرسية في سد النقص في توفير قلة تعاون اإلدارة  24
 متوسط 6 0.67 3.12 الخبراء لتوظيف األجهزة التكنولوجية في التعليم

على استخدام  المدرسينضعف تشجيع إدارة المدرسة  25
 متوسط 7 1.03 2.45 التكنولوجيا في التعليم

 مرتفع 0.32 3.84 الدرجة الكلية
 

 مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوى( أن 5الحظ من الجدول )ي  

 المدرسةمجال في ها اد من وجهة نظر مدرسيالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغد

(، 0.32( وانحراف معياري )3.84، إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعا على الدرجة الكليةكان 

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسط المرتفعالمستويين  وجاءت فقرات هذا المجال في 

كهربائية اير المصادر ال "( التي تنص على27(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.45 -4.48)
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 ،مرتفع وبمستوى( 0.50معياري ) وانحراف (4.48) ، بمتوسط حسابي"في الغرف الصفية  مناسبة

 مالئمة( التي تنص على " الغرف الدراسية وتجهيزاتها اير 23لفقرة )وفي الرتبة الثانية جاءت ا

( 0.48( وانحراف معياري )4.36بمتوسط حسابي ) "لالستخدام الفعال لألجهزة التكنولوجية 

قلة تعاون اإلدارة " تنص على تي( ال24، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )مرتفع وبمستوى

بمتوسط  " التعليم توفير الخبراء لتوظيف األجهزة التكنولوجية فيالمدرسية في سد النقص في 

، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة متوسط وبمستوى(، 0.67( وانحراف معياري )3.12حسابي )

( التي تنص على" ضعف تشجيع إدارة المدرسة المدرسين على استخدام التكنولوجيا في 25)

 متوسط. وبمستوى( 1.03اف معياري )( وانحر 2.45بمتوسط حسابي ) "التعليم

 :األجهزة التكنولوجية. مجال 3

الصعوبات التي تواجه  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ( يوضح ذلر.6لفقرات هذا المجال، والجدول )، هاوجهة نظر مدرسي
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 (6الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لمحافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 التكنولوجية مرتبة تنازليا  مجال األجهزة في ها نظر مدرسي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

قلة الموارد المالية المخصصة لشراء األجهزة  28
 التكنولوجية

 مرتفع 1 0.21 4.95

 مرتفع 2 0.65 4.84 االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 30

الدراسية  للمناهج مالئمةالندرة األجهزة التكنولوجية  35
 مرتفع 3 6.19 4.63 وموضوعاتها

 مرتفع 4 0.44 4.27 صعوبة نقل األجهزة التكنولوجية إلى القاعات الصفية 31

 مرتفع 5 0.61 4.09 خصائي مسؤول عن صيانة األجهزة التكنولوجيةأندرة  34

ندرة القاعات المخصصة للعرض من خالل األجهزة  32
 متوسط 6 1.37 2.74 اإللكترونية

خطورة استخدام األجهزة التكنولوجية خصوصا  التي  29
 متوسط 7 0.80 2.43 تعمل بواسطة الكهرباء

قلة المستودعات المخصصة لحفظ األجهزة والمواد  33
 منخفض 8 0.82 1.82 التعليمية

 مرتفع 0.78 3.72 الدرجة الكلية
 

 مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوى( أن 6من الجدول ) يتضح

مجال األجهزة في ها لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

( وانحراف معياري 3.72، إذ بلغ المتوسط الحسابي )مرتفعا على الدرجة الكليةالتكنولوجية كان 

، إذ والمتوسط والمنخفض المرتفع الثالثة: المستوياتجال في (، وجاءت فقرات هذا الم0.78)
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( التي 28(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.82 -4.95تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 (4.95) تنص على" قلة الموارد المالية المخصصة لشراء األجهزة التكنولوجية "، بمتوسط حسابي

( التي تنص على 30وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )،  مرتفع وبمستوى( 0.21معياري ) وانحراف

 وبمستوى( 0.65( وانحراف معياري )4.84االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي" بمتوسط حسابي )"

خطورة استخدام األجهزة " تنص على تي( ال29، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )مرتفع

( وانحراف معياري 2.43بمتوسط حسابي )"  بواسطة الكهرباءالتكنولوجية خصوصا  التي تعمل 

قلة " ( التي تنص على33، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )متوسط وبمستوى(، 0.80)

( وانحراف 1.82المستودعات المخصصة لحفظ األجهزة والمواد التعليمية" بمتوسط حسابي )

 منخفض. وبمستوى( 0.82معياري )

 . مجال المدرسين:4

الصعوبات التي تواجه  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ( يوضح ذلر.7، لفقرات هذا المجال، والجدول )هاوجهة نظر مدرسي
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 (7الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لمحافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 مرتبة تنازليا   المدرسينمجال في ها نظر مدرسي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

قلة االهتمام بتدريب المدرسين على كيفية توظيف  8
 التكنولوجيا في التعليم

 مرتفع 1 0.23 4.95

تمسك مدرسي التربية اإلسالمية بطرائق التعليم  5
 مرتفع 2 0.39 4.81 اإلعتيادية

نقص معارف المدرسين الخاصة بكيفية دمج  1
 مرتفع 3 0.47 4.03 التعليميةالتكنولوجيا في العملية 

 مرتفع 4 0.85 3.96 قلة خبرة المدرسين في استخدام التكنولوجيا في التعليم 11

المدرسين بكيفية تشغيل األجهزة  مقدراتضعف  10
 مرتفع 5 0.74 3.76 التكنولوجية واستخدامها

خفاق عند توظيفهم التكنولوجيا شعور المدرسين باإل 3
 متوسط 6 0.61 3.03 اإلسالميةفي مادة التربية 

ضعف قناعة المدرسين باألخذ باألساليب الحديثة في  4
 متوسط 7 1.26 2.65 التعليم

ضعف إلمام المدرسين بأهمية إستخدامات التكنولوجيا  2
 متوسط 8 0.83 2.41 في التعليم

التربية اإلسالمية ال  مبحثاعتقاد المدرسين بأن  9
 تحتاج الى استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

 منخفض 9 0.69 2.23

شعور المدرسين بقلة أهمية توظيف التكنولوجيا في  7
 العملية التعليمية

 منخفض 10 0.49 2.17

6 
توظيف التكنولوجيا في  بفوائدقلة إلمام المدرسين 

 منخفض 11 0.28 2.02 العملية التعليمية

 متوسط 0.24 3.27 الدرجة الكلية
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 مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوى( أن 7الحظ من الجدول )ي  

مجال في ها هة نظر مدرسيالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وج

( وانحراف معياري 3.27المتوسط الحسابي )، إذ بلغ متوسطا على الدرجة الكليةكان  المدرسين

، إذ والمتوسط والمنخفض المرتفع الثالثة: المستويات(، وجاءت فقرات هذا المجال في 0.24)

( التي 8(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.02 -4.95تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ف التكنولوجيا في التعليم "، بمتوسط تنص على" قلة االهتمام بتدريب المدرسين على كيفية توظي

( 5وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) ،مرتفع وبمستوى( 0.23معياري ) وانحراف (4.95) حسابي

التي تنص على " تمسر مدرسي التربية اإلسالمية بطرائق التعليم اإلعتيادية " بمتوسط حسابي 

( 7في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )، وجاءت مرتفع وبمستوى( 0.39( وانحراف معياري )4.81)

بمتوسط "  شعور المدرسين بقلة أهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية "تنص على تيال

، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة منخفض وبمستوى(، 0.49( وانحراف معياري )2.17حسابي )

كنولوجيا في العملية التعليمية " بمتوسط توظيف الت بفوائد( التي تنص على" قلة إلمام المدرسين 6)

 منخفض. وبمستوى( 0.28( وانحراف معياري )2.02حسابي )

 :التربية االسالمية مبحث. مجال 5

الصعوبات التي تواجه  ومستوىتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ( يوضح ذلر.8، لفقرات هذا المجال، والجدول )هاوجهة نظر مدرسي
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 (8الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  ومستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

لمحافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 التربية االسالمية مرتبة تنازليا   مبحثمجال في ها نظر مدرسي

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى الرتبة المعياري

 مرتفع 1 0.73 4.60 انخفاض نصاب الحصص المخصصة للتربية اإلسالمية 39

التربية اإلسالمية الى تكنولوجيا تعليمية  مبحثحاجة  40
 مرتفع 2 0.72 4.36 خاصة

اتصال بعض موضوعات الكتب المقررة باألمور الفنية  38
 مرتفع 3 0.36 3.95 التي يصعب استخدام التكنولوجيا في تدريسها

حجم المادة ال يتناسب مع عدد الحصص التي تحتاج  37
 منخفض 4 0.48 2.05 المخطط لهاالى استخدام التكنولوجيا 

لتحديات  مالئممحتوى منهاج التربية اإلسالمية غير  41
 منخفض 5 0.50 1.47 العصر الذي نعيش فيه

إلستخدام  مالئمالتربية اإلسالمية غير  مبحثمحتوى  36
 منخفض 6 0.73 1.46 تكنولوجيا التعليم

 متوسط 0.17 2.98 الدرجة الكلية
 

 مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوى( أن 8من الجدول ) يتبين

 مبحثمجال في ها لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

( وانحراف 2.98، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطا على الدرجة الكليةسالمية كان التربية اإل

، إذ تراوحت والمنخفض المرتفعالمستويين (، وجاءت فقرات هذا المجال في 0.17معياري )

تنص ( التي 39(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.46 -4.60المتوسطات الحسابية بين )

 (4.60) "، بمتوسط حسابيالحصص المخصصة للتربية اإلسالمية على" انخفاض نصاب

" ( التي تنص على40وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )، مرتفع وبمستوى( 0.73معياري ) وانحراف
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( وانحراف 4.36" بمتوسط حسابي )مية الى تكنولوجيا تعليمية خاصةالتربية اإلسال مبحثحاجة 

 "تنص على تي( ال41، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )مرتفع وبمستوى( 0.72معياري )

بمتوسط حسابي "  لتحديات العصر الذي نعيش فيه مالئمير محتوى منهاج التربية اإلسالمية ا

( 36، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )منخفض وبمستوى(، 0.50( وانحراف معياري )1.47)

إلستخدام تكنولوجيا التعليم " بمتوسط  مالئمالتربية اإلسالمية اير  مبحثالتي تنص على" محتوى 

 منخفض. وبمستوى( 0.73( وانحراف معياري )1.46حسابي )

بين متوسطات تقديرات مدرسي  (α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )السؤال الثاني: 

التربية  مبحثالتي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  التربية اإلسالمية في مستوى الصعوبات

 والخبرة التدريسية(؟، والمؤهل العلمي، الجنساإلسالمية في المدارس اإلعدادية تبعا  لمتغيرات )

 تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 :الجنس متغير. 1

الصعوبات التي تواجه توظيف  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى    

 اد من وجهة نظرالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغد مبحثالتكنولوجيا في تعليم 

يظهر الجدول ( لعينتين مستقلتين، و t-test، كما تم تطبيق اختبار )الجنستبعا لمتغير  ،هامدرسي

 ذلر.  (9)
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 (9الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا  مستوىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر  مبحثفي تعليم 
 الجنس، تبعا لمتغير (t-testواختبار ) ،هامدرسي

النوع  المجال
المتوسط  العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
 مستوى 
 الداللة

 المدرسون
 0.237 1.187 0.24 3.25 78 ذكر
   0.23 3.31 50 انثى

 الطلبة
 0.929 0.089 0.12 3.92 78 ذكر
   0.11 3.92 50 انثى

 المدرسة
 0.000* 7.435 0.28 3.98 78 ذكر
   0.24 3.62 50 انثى

 التكنولوجية األجهزة
 0.184 1.336 0.14 3.65 78 ذكر
   1.24 3.84 50 انثى

 االسالمية التربية مادة
 0.000* 3.900 0.17 3.03 78 ذكر
   0.14 2.91 50 انثى

 الدرجة الكلية
 0.408 0.831 0.10 3.57 78 ذكر
   0.26 3.54 50 انثى

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  ( إلى9تشير النتائج في الجدول )* 

(0.05≥α)  التربية  مبحثالصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  مستوىفي

، الجنس لمتغير ، تبعا  هالمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسياإلسالمية في المدارس اإلعدادية 

، (0.408وبمستوى داللة ) (0.831)إذ بلغت  على الدرجة الكلية، المحسوبة )ت( ةاستنادا  إلى قيم

التربية اإلسالمية ( استنادا الى قيمة  ومبحث)المدرسة،  مجاليوكذلر في جميع المجاالت باستثناء 

كان و  على التوالي( 0.000( وبمستوى داللة )3.900، 7.435)ت( المحسوبة إذ بلغت بين )

 .المتوسطات الحسابية لتقديرات في مستوى الصعوباتالفرق لصالح الذكور بدليل ارتفاع 
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 :المؤهل العلمي. متغير 2

الصعوبات التي تواجه توظيف  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى    

لمحافظة بغداد من وجهة نظر التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 

 ذلر.  (10)يظهر الجدول ( و t-test، كما تم تطبيق اختبار ) تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،هامدرسي

 (10الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا  مستوىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر  مبحثفي تعليم 
 ، تبعا لمتغير المؤهل العلمي(t-testواختبار ) ،هامدرسي

المؤهل  المجال
 العدد العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
 مستوى 
 الداللة

 0.002* 3.204 0.24 3.24 101 بكالوريوس  المدرسون

   0.18 3.40 27 دراسات عليا

 0.000* 5.677 0.08 3.82 101 بكالوريوس  الطلبة

   0.10 3.94 27 دراسات عليا

 0.164 1.399 0.34 3.82 101 بكالوريوس  المدرسة

   0.20 3.92 27 دراسات عليا

 0.425 0.800 0.87 3.75 101 بكالوريوس  التكنولوجية األجهزة

   0.16 3.62 27 دراسات عليا

 0.000* 4.631 0.16 2.95 101 بكالوريوس  االسالمية التربية مادة

   0.13 3.10 27 دراسات عليا

 0.474 0.719 0.20 3.55 101 بكالوريوس  ةالكليالدرجة 

   0.08 3.58 27 دراسات عليا

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم ( 10النتائج في الجدول ) يتضح من* 

(0.05≥α)  الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم مادة التربية اإلسالمية  مستوىفي

نظر مدرسي المادة ، تبعا لمتغير المؤهل العلمي ، في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة 

، (0.474وبمستوى داللة ) (0.719)إذ بلغت  على الدرجة الكلية المحسوبة )ت( ةاستنادا  إلى قيم

 (، بينما وجدت فروق في باقي المجاالت استنادا  األجهزة التكنولوجيةو )المدرسة،  مجاليوكذلر في 

( 0.002، 0.000) ( وبمستوى داللة بين3.204، 5.677ين )الى قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت ب
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المتوسطات الحسابية لتقديرات في مستوى كان الفرق لصالح الدراسات العليا بدليل ارتفاع  إذ

 .الصعوبات

 :التدريسية الخبرة. متغير 3

الصعوبات التي تواجه  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى        
لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثتوظيف التكنولوجيا في تعليم 

 ذلر.  (11يظهر الجدول )، و الخبرة التدريسية تبعا لمتغير  ،هاوجهة نظر مدرسي
 

 (11الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا  مستوىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر  مبحثفي تعليم 
 التدريسيةالخبرة تبعا لمتغير  ،هامدرسي

المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المدرسون

 0.22 3.13 13  1-5سنوات  
 0.25 3.23 44  10-6سنوات  

 0.22 3.33 71 سنوات 10اكثر من 
 0.24 3.27 128 المجموع

 الطلبة

 0.07 3.92 13  1-5 سنوات 
 0.10 3.90 44  10-6سنوات  

 0.13 3.93 71 سنوات 10اكثر من 
 0.11 3.92 128 المجموع

 المدرسة

 0.34 3.64 13 1-5سنوات  
 0.31 3.75 44  10-6 سنوات  

 0.29 3.93 71 سنوات 10اكثر من 
 0.32 3.84 128 المجموع

 األجهزة التكنولوجية

 0.33 3.57 13 1-5سنوات 
 0.26 3.61 44  10-6سنوات 

 1.01 3.82 71 سنوات 10اكثر من 
 0.78 3.72 128 المجموع
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 مادة التربية االسالمية

 0.15 2.86 13 1-5سنوات 
 0.18 2.94 44  10-6سنوات 

 0.15 3.03 71 سنوات 10اكثر من 
 0.17 2.98 128 المجموع

 الكليالدرجة  

 0.10 3.44 13 1-5سنوات 
 0.11 3.50 44  10-6سنوات 

 0.21 3.61 71 سنوات 10اكثر من 
 0.18 3.56 128 المجموع

 

 لمستوى( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 11الحظ من الجدول )ي       

الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم مادة التربية اإلسالمية في المدارس 

إذ  ،الخبرة التدريسية تبعا لمتغير  ،اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي المادة 

وبالرتبة  (3.61)بلغ على أعلى متوسط حسابي ( سنوات 10كثر من أاصحاب فئة )حصل 

( 3.50( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )سنوات 6-10اصحاب فئة )وجاء  األولى،

(، ولتحديد فيما إذا 3.44) ( إذ بلغسنوات 1-5لفئة )جاء المتوسط الحسابي  وبالرتبة األخيرة

 إجراء تم (α≤ 0.05)كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو One way ANOVAتحليل التباين األحادي ) 

 :(12)الذي يوضحه الجدول 
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 (12الجدول )
الصعوبات التي تواجه توظيف  لمستوىتحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 

لمحافظة بغداد من التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 الخبرة التدريسيةتبعا لمتغير  ،هامدرسيوجهة نظر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 المدرسون
 0.007* 5.134 0.276 2 552. بين المجموعات

 0.054 125 6.720 داخل المجموعات
  

 127 7.272 المجموع
   

 الطلبة
 0.438 0.832 0.011 2 021. بين المجموعات

   0.013 125 1.584 داخل المجموعات

    127 1.605 المجموع

 المدرسة
 0.000* 8.108 0.743 2 1.486 بين المجموعات

   0.092 125 11.453 داخل المجموعات

    127 12.939 المجموع

 التكنولوجية األجهزة
 0.297 1.227 0.746 2 1.491 بين المجموعات

   0.608 125 75.944 المجموعات داخل

    127 77.436 المجموع

 التربيةمبحث 
 االسالمية

 0.000* 8.211 0.207 2 414. بين المجموعات

   0.025 125 3.154 داخل المجموعات

    127 3.569 المجموع

 الكليالدرجة  
 0.000* 9.573 0.285 2 571. بين المجموعات

   0.030 125 3.725 داخل المجموعات

    127 4.296 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى12تشير النتائج في الجدول ) *       
(0.05≥α)  التربية  مبحثالتي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم  الصعوبات مستوىفي

الخبرة تبعا لمتغير  ،هااإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي
(، وبمستوى داللة 9.573إذ بلغت ) على الدرجة الكلية المحسوبة ف ة، استنادا  إلى قيمالتدريسية

استنادا  إلى )الطلبة، واالجهزة التكنولوجية(  مجاليي جميع المجاالت باستثناء (، وايضا ف0.000)
على  (0.297،  0.438)بين (، وبمستوى داللة 1.227، 0.832) بين  المحسوبة إذ بلغتقيمة ف 
 التوالي.
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تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ولمعرفة عائدية الفروق  تبعا  لمتغير الخبرة التدريسية 
 .ذلريبين  (13الجدول )و 

 (13الجدول )

لمستوى الصعوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في تعليم للمقارنات البعدية  اختبار شيفيه
تبعا  هاالتربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي مبحث

 التدريسية لمتغير الخبرة

 الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 56اكثر من 
 سنوات

6-10 
 سنوات

5-1 
 سنوات

3.33 3.23 3.13 

 المدرسين
 0.20* 0.10 - 3.33 سنوات 10اكثر من 

 0.10 -  3.23  10-6سنوات  

 -   3.13 1-5سنوات 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 56اكثر من 
 سنوات

6-10 
 سنوات

5-1 
 سنوات

3.93 3.75 3.64 

 المدرسة
 0.29* 0.13 - 3.93 سنوات 10اكثر من 

 0.11 -  3.75  10-6سنوات  

 -   3.64 1-5سنوات 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 56اكثر من 
 سنوات

6-10 
 سنوات

5-1 
 سنوات

3.03 2.94 2.86 

  االسالمية التربية مادة

 0.17* 0.09 - 3.03 سنوات 10اكثر من 
 0.08 -  2.94  10-6سنوات 

 -   2.86  1-5 سنوات 

المتوسط  الخبرة المجال
 الحسابي

 56من  اكثر
 سنوات

6-10 
 سنوات

5-1 
 سنوات

3.61 3.50 3.44 

 ةالدرجة الكلي 
 0.17* 0.11 - 3.61 سنوات 10اكثر من 

 0.06 -  3.50  10-6سنوات 

 -   3.44 1-5سنوات 

  الفرق دال احصائيا  عند مستوى(0.05 ≥α) 
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عند مقارنتها مع فئة  (سنوات 10كثر من أ)لصالح فئة جاء: أن الفرق ( 13) يظهر من الجدول

، المدرسون( في الدرجة الكلية وفي جميع المجاالت التي ظهرت فيها فروق )سنوات 1-5)

 التربية اإلسالمية، الدرجة الكلية(. مبحثالمدرسة، 

 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة النتائج 

، والتوصديات التدي تدم التوصدل النتدائج حسدب اسدئلة الدراسدةتضمن هذا الفصدل عرضدا  لمناقشدة     

 ، وهي كما يأتي:إليها في ضوء نتائج الدراسة

 مسؤتوى الصؤعوباتأوال : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على "ما 

التربيؤؤة اإلسؤؤالمية فؤؤي المؤؤدارس اإلعداديؤؤة  مبحؤؤثالتؤؤي تواجؤؤه توظيؤؤف التكنولوجيؤؤا فؤؤي تعلؤؤيم 

 ؟.لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيها

توظيددددف أن مسددددتوى الصددددعوبات التددددي تواجدددده  (3فددددي الجدددددول ) كشددددفت نتددددائج هددددذا السددددؤال      

لمحافظة بغداد من وجهة نظر التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية  مبحثالتكنولوجيا في تعليم 

علدددى الدرجدددة الكليدددة، وجددداءت مجددداالت االسدددتبانة فدددي المسدددتويين المرتفدددع  "متوسدددطا  "كدددان ها مدرسدددي

والمتوسدددط، وجددداء فدددي الرتبدددة األولدددى مجدددال الطلبدددة بمسدددتوى مرتفدددع وجددداء فدددي الرتبدددة الثانيدددة مجدددال 

المدرسة بمستوى مرتفع وجاء في الرتبة الثالثة مجال األجهزة التكنولوجية بمستوى مرتفع وجاءت في 

التربيددة  مبحددثقبددل األخيددرة مجددال المدرسددين بمسددتوى متوسددط وجدداء فددي الرتبددة األخيددرة مجددال الرتبددة 

 اإلسالمية بمستوى متوسط.

 بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:ما أ      

  بددة األولدى بمسدتوى مرتفددع حدث أن حصدول مجددال الطلبدة علدى الرتويعتقددد البا مجدال الطلبدة: .1

ت التربيدددددة اإلسدددددالمية وفهمهدددددا مدددددن الطلبدددددة يحتددددداج إلدددددى التحليدددددل يعدددددود إلدددددى أن موضدددددوعا

قدددرة علددى المحاكمددة مواالسددتنتاج؛ وهددذا يتطلددب تحفيددزهم علددى التفكيددر والخيددال الخصددب وال

مية ممدا جعدل ووضع البدائل وهذا أمر  يتطلب تحفيز الطلبة بحوسبة المناهج التربية اإلسدال
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عددداد أكثددرة  فضددال  عددنولددى فددي الصددعوبات وبمسددتوى مرتفددع، هددذا المجددال يأخددذ الرتبددة األ

الطلبدة فددي الصددف الدراسددي الواحددد، ووجددود فدروق بددين الطلبددة فددي تقددبلهم السددتخدام األجهددزة 

التدددريس  لطرائددقالتكنولوجيددة فددي الحصددة الصددفية، واعتيدداد الطلبددة علددى اسددتخدام المدددرس 

 االعتيادية.

( التدي جداءت نتائجهدا بدأن Eynon,2005ائج دراسدة أيندون )مدع نتد المجدالنتائج هذه   تختلفوا    

الطلبددة اليجدددون الصددعوبة فددي تكنولوجيددا المعلومددات والصددعوبات نظددرا  لتسددهيل المددادة وتيسدديرها مددن 

 قبل الم درس.

رتبدة الما فيما يتعلدق بتوظيدف التكنولوجيدا فدي مجدال المدرسدة والدذي جداء بأمجال المدرسة:  .2

ن الباحدث يعتقدد أن ذلدر يعدود إلدى قلدة تدوافر البرمجيدات التعليميدة فد الثانية بمستوى مرتفع، 

دارة المدرسدة لألهتمدام بتكنولوجيدا وتدوفير الوقدت وقلدة الوقدت المتداح مدن قبدل إ، في المدرسدة

نترندت فدي المدرسدة ألعتقداد المدرسدة س وطلبته  لألستخدام الحاسوب واإلالذي يحتاجه الم در 

ال يددرتبط بتددوافر البرمجيددات ألنهددا ال تفددي بددالغرض ممددا شددكل  أن منهدداج التربيددة اإلسددالمية

عدم أهتمام المدرسدة بدالغرف الدراسدية وتجهيزاتهدا ويشدمل هدذا و عائقا  امام الم درس والطلبة، 

تكنولوجيدددا التعلددديم، وقلدددة المدددوارد الماليدددة المخصدددص  البندددى التحتيدددة المناسدددبة لتطبيقدددا  تدددوافر 

األنقطدداع المتكددرر للتيددار الكهربددائي بسددبب الظددروف  عددن فضددال  لشددراء اإلجهددزة التكنولوجيددة 

 الحالية بالبلد.

( 2002( ودراسدة العجمدي )2003وقد أتفقت نتائج هذا المجال مع نتائج دراسة الراعي )      

 جاءت نتائجها للتأكد صعوبة تطبيق تكنولوجيا التعليم فيما يتعلق بمجال المدرسة.والتي 

جهدددددزة علدددددق بتوظيدددددف تكنولوجيدددددا فدددددي مجدددددال األمدددددا فيمدددددا يتأ: مجدددددال األجهدددددزة التكنولوجيدددددة .3

 رتبه الثالثة وبمستوى مرتفع، ويعزو الباحث هذه  الجاءت نتائج هذا المجال ب فقدالتكنولوجية 
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تدددوفير األجهدددزة التكنولوجيدددة والبنيدددة التحتيدددة المناسدددبة ومصدددادر كهربائيدددة النتيجدددة إلدددى قلدددة 

، فربما قد أقتصر اسدتخدام بعظهدم لألجهدزة التكنولوجيدة مناسبة من قبل وزارة التربية العراقية

قددرة علدى تحميدل أو م)الحاسوب، واالنترنت( على مهارة البحث عدن المواقدع دون امدتالر ال

هددذا و اسددتخدام البريددد األلكترونددي لألرسددال المعلومددات واسددتقبالها مددع الطلبددة وأوليدداء أمددورهم، 

نتيجددددة تخددددوفهم مددددن  ،قبددددل الم درسددددين نقلددددة اسددددتخدام اإلجهددددزة بشددددكل صددددحيح مددددأدى إلددددى 

هتمددام والتمسددر بطرائددق التقليديددة بتدددريس مددادة لهددا؛ ممددا حدددا بهددم إلددى اال إالسددتخدام الخطددأ

 التربية اإلسالمية.

( والتدي جداءت نتائجهدا لتؤكدد الصدعوبة 2010تفقت نتائج هذا المجال مع دراسدة الجدوفي )وقد ا    

 في استخدام األجهزة التكنولوجية.

رتبة قبل األخيرة بمستوى بمجال الم درسين  فقد حصل على الوفيما يتعلق مجال المدرسين:  .2

متوسددط، ويعددزو الباحددث هددذه  النتيجددة لحصددول الم درسددين وبنسددبة جيددد مددنهم وال سدديما أفددراد 

( التددي تركددز علددى ممارسددة العمليددة لمهددارات تكنولوجيددا التعلدديم ICDLالدراسددة علددى دورات )

( power pointدة بعظهم للوسائط المتعددة والمتعلقدة بدالعروض التقديميدة )لزيادة على إجا

دددرس وا(، وربمددا ضدديق Dat showو) حددال  الكتدداب المقددرر أونشددغاله  باسددتكمال وقددت الم 

م لنفتداح الكبيدر علدى عدااال دون حصول هذا المجال على صعوبة قليلة، ويعتقدد الباحدث أن

رات الدور الدو  فضال  عنالتكنولوجيا جعل الم درس يطلع على مستجدات تكنولوجيا التعليم، 

 بها  بعظهم قد أكسبهم قدرا  من الفهم في تكنولوجيا التعليم هلتحقالتكنولوجية التدريبية التي ا

 مما جعل منهم مصدرا  وسيطا  للمعرفة بين الطلبة وتكنولوجيا.

(، ودراسددددددددة ماربددددددددل 2002ا المجددددددددال مددددددددع نتددددددددائج دراسددددددددة العنددددددددزي )تفقددددددددت نتددددددددائج هددددددددذوقددددددددد ا    

(Marpel,2008( ودراسدددددددة البلدددددددوي ،)ودراسدددددددة الشدددددددلبي 2002(، ودراسدددددددة األشدددددددجعي )2010 ،)
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مدع نتدائج دراسدة  ، فدي حدين أختلفدتللددرس وانخفداض نصداب الحصدصفي ضيق الوقدت  (2002)

 ( والتي جاءت نتائجها مرتفعة فيما يتعلق بالم درسين.2012(، ودراسة العنزي )2002الحازمي )

التربيدة اإلسدالمية والدذي جداء  مبحثما فيما يتعلق بمجال أالتربية اإلسالمية:  مبحثمجال  .2

ة لددم يصددمم التربيددة اإلسددالميكتدداب رتبددة األخيددرة بمسددتوى متوسددط، فدد ن الباحددث يعتقددد أن الب

وفق معايير تكنولوجيا التعليم فقد خلدت كتدب التربيدة اإلسدالمية مدن البرمجيدات التدي تعطدى 

فضدال  عدن أزدحدام المنهداج الدراسدي تغذية راجعة ومناسدبة ممدا يشدد الطلبدة والم ددرس إليهدا، 

كثدددرة الموضدددوعات ممدددا حدددال دون تطبيدددق التكنولوجيدددا ممدددا أثدددر بشدددكل سدددلبي فدددي توظيدددف ب

ة ر داإربمددا يعددود ذلددر أيضدا  الددى تعقيدددات الددروتين التددي تعرضددها و ، ربيددة اإلسددالميةمبحدث الت

المدرسددة فددي عدددم اسددتخدام اإلجهددزة التكنولوجيددة وبشددكل مسددتمر ومنددتظم بدددعوة المحافظددة 

عليها من التلف، ولعدم وجود الفنيين لصيانتها، ويعتقد الباحث أيضا  أن من األسباب التدي 

على هذا المستوى المتوسط أن أالب الم درسين يرابون بتدريس  جعلت هذا المجال يحصل

فيهددا ممددا جعددل هددذا المجددال يحصددل علددى هددذا  اطريقددة التددي درسددو المددادة التربيددة اإلسددالمية ب

 الترتيب.

( والتي جاءت لتؤكد الصعوبة في 2002تفقت نتائج هذا المجال مع نتائج دراسة رضوان )وقد ا    

   وبما يتعلق بتكنولوجيا التعليم. مجال التربية اإلسالمية
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ثانيا : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على "هل توجد فؤروق ذات 

بؤؤين المتوسؤؤطات لتقؤؤديرات مدرسؤؤي التربيؤؤة اإلسؤؤالمية فؤؤي مسؤؤتوى  (α≤0.05إحصؤؤائية ) داللؤؤة

التربيؤؤة اإلسؤؤالمية فؤؤي المؤؤدارس  مبحؤؤثالتكنولوجيؤؤا فؤؤي تعلؤؤيم الصؤؤعوبات التؤؤي تواجؤؤه توظيؤؤف 

، والمؤهؤؤل العلمؤؤي، الجؤؤنستبعؤؤا  لمتغيؤؤرات ) ها لمحافظؤؤة بغؤؤداد مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر مدرسؤؤياإلعداديؤؤة 

 (؟.والخبرة التدريسية

 تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يأتي:

 (:9: أظهرت النتائج في الجدول )الجنس .1

مستوى الصعوبات التي ( في α≤0.05)مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  .أ

توظيف التكنولوجيا في تعليم مادة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعداديدة لمحافظدة تواجه 

قيمدة )ت( المحسدوبة اسدتنادا  إلدى  الجدنسر ، تبعدا  لمتغيدبغداد من وجهة نظر مدرسي المادة

 ية.على الدرجة الكل

ن المدرسدين لعلمدي للمدرسدين والمدرسدات، لدذا فد لدى تشدابه التأهيدل اإهذه النتيجدة  وقد تعزى

من المعرفة فيما يختص بصدعوبات توظيدف التكنولوجيدا فدي  ذاته والمدرسات يمتلكون القدر

مما يجعلهم يددركون  ذاتهاوبالظروف ذاتها التعليم، علما  أنهم يعملون داخل البيئة التعليمية 

 هذه الصعوبات بدرجة متكافئة.

( لمستوى الصدعوبات التدي تواجده α≤0.05)  مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند  .ب

توظيف التكنولوجيا في تعليم مادة التربية اإلسالمية في المددارس اإلعداديدة لمحافظدة بغدداد 

قيمددة )ت( المحوسددبة فددي اسددتنادا  إلددى  الجددنسر ، تبعددا  لمتغيددمددن وجهددة نظددر مدرسددي المددادة

) المدرسددددة، مددددادة التربيددددة اإلسددددالمية( وكددددان الفددددرق لصددددالح الددددذكور بدددددليل ارتفدددداع مجددددالي 

 متوسطاتهم الحسابية.
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ناث( في البحدث دة )الذكور( أقل اهتماما  من )اإللى أن مدرسي الماإهذه النتيجة  وقد تعزى

علدددى تدددذليل صدددعوباتها فيمدددا يتعلدددق بالمدرسدددة  عدددن مسدددتجدات المعرفدددة التكنولوجيدددة والعمدددل

ناث يحاولن إثبدات ذكدائهن مدن خدالل الكشدف عدن مدواهبن التكنولوجيدة، ، فاإلذاتهاوبالمادة 

الت الددى التحدددي وهددذا بدددوره اوضددح وبشددكل جلددي ا  يدداالندداث بطبيعددتهن م فضددال  عددن كددون

 دة التربية اإلسالمية.الصعوبات التي يعانيها المدرسون الذكور فيما يتعلق بالمدرسة وما

(، 2012(، ودراسددة العنددزي )2003دراسددة الراعددي )مددع تفقددت نتددائج هددذه الدراسددة وقددد ا   

 ناث.(، والتي جاءت لصالح اإل2002نزي )فيما اختلفت مع نتائج دراسة الع

 (:10المؤهل العلمي: أظهرت النتائج في الجدول ) .2

مسدتوى الصدعوبات ( فدي  α≤0.05)   مسدتوىعدم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد  .أ

التربيددة اإلسددالمية فدي المدددارس اإلعداديددة  مبحدثتوظيددف التكنولوجيدا فددي تعلدديم التدي تواجدده 

، تبعا  لمتغير المؤهل العلمي استنادا  إلى قيمدة )ت( هالمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي

 لتكنولوجية(.) المدرسة، األجهزة ا مجاليالمحسوبة على الدرجة الكلية، وكذلر في 

التربويدددة وتقاربهدددا فدددي مرحلتدددي البكدددالوريوس  المسددداقاتلدددى تشدددابه إهدددذه النتيجدددة  وقدددد تعدددزى

مدددن المهدددارات فدددي التعامدددل مدددع اإلجهدددزة ذاتددده نهم يمتلكدددون القددددر ولدددذا فددد والدراسدددات العليدددا، 

معرفتهم بصدعوبات توظيدف تكنولوجيدا التعلديم فدي مدادة  علىيجابا  انعكس إ مماالتكنولوجية 

 التربية اإلسالمية.

مسددتوى الصددعوبات التددي ( فددي α≤0.05)   مسددتوىوجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد  .ب

التربيددددة اإلسددددالمية فددددي المدددددارس اإلعداديددددة  مبحددددثتوظيددددف التكنولوجيددددا فددددي تعلدددديم تواجدددده 

، تبعا  لمتغير المؤهل العلمي استنادا  إلى قيمدة )ت( هالمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي
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التربيدددة اإلسدددالمية( وكاندددت  مبحدددث) المدرسدددين، الطلبدددة،  المحسدددوبة فدددي المجددداالت الثالثدددة

 الفرق لصالح الدراسات العليا بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية.

العليددا( قددد أدركددوا الصددعوبات  ن مددن فئددة ) الدراسدداتأن المدرسددي الددى هددذه النتيجددة عددزىوقددد ت  

كثدر أوضدحت وبشدكل جلدي هدذه الصدعوبات، ولدذلر من ايرهم كونهم قد تلقدوا دراسدة أ كثرأ

 جاءت متوسطاتهم في توظيف التكنولوجيا اكثر من الفئات االخرى.

 (.2003(، ودراسة الراعي )2010تفقت هذه  الدراسة مع نتائج دراسة البلوي )وقد ا

 (:12يسية: أظهرت نتائج التباين األحادي في الجدول )متغير الخبرة التدر  .3

مسددتوى الصددعوبات التددي ( فددي  α≤0.05) مسددتوىوجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد  .أ

التربيدددة اإلسدددالمية فدددي المددددارس اإلعداديدددة  مبحدددثتوظيدددف التكنولوجيدددا فدددي تعلددديم تواجددده 

، تبعدا  لمتغيدرة الخبدرة التدريسدية اسدتنادا  إلدى القيمدة هالمحافظة بغداد من وجهة نظدر مدرسدي

 مبحدث)ف( المحسوبة على  الدرجة الكلية وعلدى المجداالت الثالثدة) المدرسدين، المدرسدة، 

سددنوات( عنددد مقارنتهددا مددع  10التربيددة اإلسددالمية( وأن الفددرق جدداء لصددالح فئددة ) أكثددر مددن 

 سنوات(. 1-5فئة )

فددي توظيددف التكنولوجيددا لفئددة )اكثددر  بمسددتوى مرتفددعويعتقددد الباحددث ان الصددعوبات جدداءت 

لددى عدددم مواكبددة االددب المدرسددين الجدددد فددي تكنولوجيددا التعلدديم، إمددن عشددر سددنوات( تعددود 

وكدددذلر قلدددة تعددداملهم ومعدددرفتهم مدددع مدددا يتعلدددق بالجواندددب الماديدددة للمدرسدددة، وايضدددا  االدددب 

المددادة التربيددة اإلسددالمية بددالطرائق التقليديددة، ممددا جعلهددم يعتمدددون علددى تدددريس المدرسددين 

   يشعرون بصعوبة توظيف التكنولوجيا في هذه الجوانب.

مسددتوى الصددعوبات ( فددي  α≤0.05) مسددتوىعدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد  .ب

التربيدة اإلسدالمية فدي المددارس اإلعداديدة  مبحدثتوظيف التكنولوجيا فدي تعلديم التي تواجه 
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، تبعدا  لمتغيدر الخبدرة التدريسدية اسدتنادا  إلدى القيمدة هالمحافظة بغداد من وجهة نظدر مدرسدي

 ) الطلبة، واألجهزة التكنولوجية(. مجالي)ف( المحسوبة في 

زة هددددذه النتددددائج فيمددددا يتعلددددق بددددالخبرة التدريسددددية ولمجددددالي الطلبددددة واالجهدددد وقددددد تعددددزى     

فددددي التعامددددل مددددع الطلبددددة واالجهددددزة ذاتهددددا  المدرسددددين لددددديهم الخبددددرة  أن الددددى التكنولوجيددددة

دورا  مهمدددا  فددي عالقدددة المدددرس بطلبتددده، فنجددد االدددب  يددؤديالتكنولوجيددة إلن عامددل الخبدددرة 

فددي التخطدديط والتنفيددذ والتقددويم، وهددذا يددنعكس  ذاتددهالمدرسددين فددي هددذه الفئددة يمتلكددون القدددر 

 ب التكنولوجي لذا جاءت النتائج متشابهة تماما .كذلر على الجان

(، ودراسددة األشددجعي 2002تفقددت نتددائج هددذه الدراسددة مددع نتددائج دراسددة الحددازمي )وقددد ا    

(، 2010( فددي وجددود فددروق ولصددالح الخبددرة، فيمددا حددين اتفقددت مددع دراسددة البلددوي )2002)

جهدزة مجدال الطلبدة واأللصدالح الخبدرة فدي ( فدي عددم وجدود فدروق و 2002ودراسة الراعي )

 التكنولوجية. 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث باآلتي:

 فددددي المدددددارس  تدددددريب مدرسددددي مددددادة التربيددددة اإلسددددالمية علددددى اسددددتخدام تكنولوجيددددا التعلدددديم

 5مددن خددالل عقددد دورات تدريبيددة وخاصددة مددن تجدداوز أكثددر مددن  اإلعداديددة بمحافظددة بغددداد

 سنوات خبرة في مجال التدريس.

 وسددائل هزة التكنولوجيددة بمددا تحتاجدده مددن بدداألج اإلعداديددة فددي محافظددة بغددداد تزويددد المدددارس

 تكنولوجيا التعليم وتوفير البنية التحتية المناسبة ومصادر كهربائية مناسبة.

 اإلعدادية المدارس في اإلسالمية التربية مادة تدريس في التعليم تكنولوجيا توظيف 

 .بغداد بمحافظة

  المواد الدراسية.إجراء دراسات في مجاالت أخرى اير مجال الصعوبات في مختلف 



84 
 

 

 

 
 المراجؤؤؤؤؤؤع

 

 

  



85 
 

 المراجؤؤؤؤؤع

 العربية: المراجع باللغة -آ

 القرآن الكريم. 

 اإلعصددار ، عمددان: دار0، طدمؤؤج التكنولوجيؤؤا بالتربيؤؤة والتعلؤؤيم(. 2002إبددراهيم، جمعدده حسددن )

 العلمي للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار األرقم.0، طالتربية اإلسالمية وأساليب تدريسها(. 0222إبراهيم، صبحي طه رشيد )

، عمدان: دار 0طاألساليب التربوية التعليمية في القؤرآن الكؤريم، (. 2002أبو شريخ، شاهر ذيدب )

 الغرير. 

التربية اإلسالمية نحو تكنولوجيا التعليم في (. اتجاهات معلمي 2002أرحيمة، ميساء قاسم رفيق )

، )رسدالة ماجسدتير ايدر منشدورة(، الجامعدة مديرية التربية والتعليم لمنطقؤة عمؤان الرابعؤة

 األردن. عمان، األردنية

، 0.طتكنولوجيا التعليم والتعلؤيم االلكترونؤي(. 2002إستيتية، دالل ملحس وسرحان، عمر موسى )

 عمان: دار وائل للنشر.

واقؤؤع اسؤؤتخدام معلمؤؤي التربيؤؤة اإلسؤؤالمية للوسؤؤائل التعليميؤؤة (. 2002ألشددجعي، حسددين الالفددي )ا

)رسدددالة ماجسدددتير ايدددر  والصؤؤؤعوبات التؤؤؤي تؤؤؤواجههم واسؤؤؤتخدامها فؤؤؤي محافظؤؤؤة طريؤؤؤف،

 منشورة(، جامعة اليرمور، أربد، األردن. 

دار األعددالم للنشددر ، عمددان: اتجاهؤؤات حديثؤؤة فؤؤي تكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم(. 2002بحددري، منددى يددونس )

 والتوزيع.
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معوقات اسؤتخدام التكنولوجيؤا فؤي التعلؤيم مؤن وجهؤة (. 2000البلوي، مرزوق بن صالح بن عيدد )

نظؤؤؤر معلمؤؤؤي اللغؤؤؤة العربيؤؤؤة فؤؤؤي المؤؤؤدارس الحكوميؤؤؤة بمدينؤؤؤة تبؤؤؤوك بالمملكؤؤؤة العربيؤؤؤة 

 ، )رسالة ماجستير اير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان،األردن.السعودية

(. متطلبددات اسددتخدام التعلدديم اإللكترونددي فددي كليددات جامعددة الملددر 2000ركددي، عثمددان التركددي )الت

مجلؤؤة العلؤؤوم التربويؤؤة والنفسؤؤية، جامعؤؤة سددعود مددن وجهددة نظددر أعضدداء هيئددة التدددريس، 

 .022-020( 0) 00،البحرين

القاهرة: عالم  ،مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظرية العلمية(. 2002الجزار، عبد اللطيف الصفي )

 الكتب.

، تؤؤدريس التربيؤؤة اإلسؤؤالمية، األسؤؤس النظريؤؤة واألسؤؤاليب العلميؤؤة(.  2000الجددالد، ماجددد زكددي )

 عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع.

درجة االستيعاب والتوظيف لمفهؤوم تكنولوجيؤا المعلومؤات  (.2000الجوفي، حنان مشعان فاضل )

علمي اللغة العربية للمرحلة األساسية في مدارس واالتصاالت في عملية التدريس لدى م

 األردن. عمان، )رسالة ماجستير اير منشورة(، الجامعة األردنية عمان الخاصة،

(. واقؤؤع اسؤؤتخدام معلمؤؤي التربيؤؤة اإلسؤؤالمية للحاسؤؤوب فؤؤي المدينؤؤة 2002الحددازمي، مسددعد عقددال )

 إربد، األردن. ، )رسالة ماجستير اير منشورة(، جامعة اليرمور،المنورة

تقويم مهارات األستجواب لدى مدرسي مؤادة التربيؤة اإلسؤالمية ومدرسؤاتها (. 2000الحديثي، أحسدان )

 ، )رسالة ماجستير اير منشورة(، جامعة بغداد.في المرحلة المتوسطة، كلية التربية

لعامدددة ، وزارة التربيدددة الميريدددة اطرائؤؤؤق التؤؤؤدريس العامؤؤؤة(. 2000الحسدددون، عبدددد الدددرحمن عيسدددى )

 للمستلزمات التربية، بغداد.
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 . عمان: دار الفكر.مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية(. 2000الحلفاوي، وليد سالم )

(. بددرامج مقترحددة جديدددة إلعددداد المعلمددين فددي التخصصددات األكاديميددة 2002حمدددان، محمددد زيدداد )

 .022-022(، 020، )لة التربيةمجباعتباره تكنولوجيا الوسائط المتعددة المعاصرة، 

، عمدددان: دار 2، ط تكنولوجيؤؤؤا التعلؤؤؤيم بؤؤؤين النظريؤؤؤة والتطبيؤؤؤق(. 2002الحيلدددة، محمدددد محمدددود )

 المسيرة للنشر والتوزيع.

، عمددان: دار الميسددرة (. تكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم بؤؤين النظريؤؤة والتطبيؤؤق2002الحيلددة، محمددد محمددود )

 للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.تكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتي(. 2002الخطيب، لطفي )

 ، القاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع.تطور تكنولوجيا التعليم(. 2002خميس، محمد عطية )

طرائؤؤق تؤؤدريس التربيؤؤة اإلسؤؤالمية وأسؤؤاليبها (. 2000الخوالدددة، ناصددر أحمددد ويحيددى، إسددماعيل )

 دار الحنين.، عمان: وتطبيقاتها العلمية

، عمدان: دار الشدروق للنشدر أساليب تدريس التربية اإلسالمية(. 2002الدليمي، طه علي حسدين )

 وتوزيع.

مؤؤدى اسؤؤتخدام معلمؤؤي التربيؤؤة اإلسؤؤالمية للوسؤؤائل  (.2002الراعددي، أحمددد بددن سددالم بددن جمعددان )

سدتير ايدر ،)رسدالة ماجالتعليمية بالمرحلة اإلعدادية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

 منشورة(، جامعة اليرمور إربد، األردن.

أثؤؤر اسؤؤتخدام الحاسؤؤوب فؤؤي تؤؤدريس وحؤؤدة اإلعجؤؤاز العلمؤؤي فؤؤي  (.2002رضددوان، أحددالم حسددن )

، )رسدالة القرآن الكريم في التحصيل المباشؤر والمؤجؤل لطلبؤات الصؤف التاسؤع األساسؤي

 ماجستير اير منشورة(، جامعة اليرمور، إربد، األردن.
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التربيؤؤة اإلسؤؤالمية مناهجهؤؤا والتخطؤؤيط لدروسؤؤها وأسؤؤاليب (. 2002محمددد هاشددم خليددل ) الريددان،

 ، عمان: دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع.التدريس والتقويم فيها

مؤدى مسؤاهمة كليؤة التربيؤة فؤي جامعؤة صؤنعاء فؤي تحقيؤق (. 0222الريمي، قاسم صالح ناجي )

 راه اير منشورة( جامعة ام القرى، مكة المكرمة.، )أطروحة دكتو أهداف التربية اإلسالمية

الزالددددول، فددددواز أحمددددد والعجلددددوني، خالددددد أبددددراهيم وناصددددر الدددددين، ماجددددد وسددددعادات، دعدددداء سددددعادة 

 ، إربد: عالم الكتب الحديث.  تطبيقات التكنولوجيا في التعليم(. 2002)

 لنشر والتوزيع.، عمان: دار أجنادين لتكنولوجيا التعليم(. 2002سالم، رائدة خليل )

 ، عمان: دار وائل للنشر.األساليب التعليمية للتربية اإلسالمية(. 2002السامور، سعدون محمود )

، أساسؤؤؤيات التربيؤؤؤة اإلسؤؤؤالمية(. 2002السدددامور، سدددعدون محمدددود والشدددمري، هددددى علدددي جدددواد )

 عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.تكنولوجيا التعليمالمدخل إلى (. 0222سالمة، عبد الحافظ )

. التقنيؤة فؤي التعلؤيم مقدمؤة فؤي أساسؤيات الطالؤب والمعلؤم(. 2002سويدان، أمدل ومبدارز، مندال )

 عمان: دار الفكر.

تكنولوجيؤا التعلؤيم والمعلومؤات واسؤتخدام الكمبيؤوتر والفيؤديو فؤي التعلؤيم (. 2000السيد، عاطف )

 درية: مطبعة رصفان وأوالده.االسكن والتعلم،

، عمددان: دار الشددروق للنشددر الوسؤؤائل التعليميؤؤة وتكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم(. 2002السدديد، محمددد علددي )

 والتوزيع.

 ، عمان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.0.طالتكنولوجيا التعليمية(. 2002شحادة، أمل )
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(. فاعليددة المندداهج 2000وح منيددزل )الشددديفات، صددادق حسددن، وأرشدديد، محمددد نددور، والشددرعة، ممددد

مؤتمر التربية في عؤالم متغيؤر للفتؤرة مؤن الدراسية المطورة وقدراتها على تحقيق أهدافها، 

 .عمان، األردن، نيسان، الجامعة الهاشمية 7-8

، عمدان: دار تكنولوجيؤا التعلؤيم المعاصؤرة، وتطؤوير المنهؤاج(. 2002الشرمان، عاطف أبو حميد )

 لتوزيع.وائل للنشر وا

درجة استيعاب معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية  .(2002شلبي، سهير سعيد حسين )

في مدارس عمان لمفهوم تكنولوجيؤا التعلؤيم والمعلومؤات واالتصؤاالت وتؤوظيفهم لؤه فؤي 

 )رسالة ماجستير اير منشورة(، الجامعة األردنية عمان، األردن. تدريسهم الفعلي،

 تحقيددق علددى وقدددراتها المطددورة الدراسددية المندداهج فاعليددة(.  2000ى عبددد العظدديم )الطيددب، مصددطف
 ،الهاشؤؤمية الجامعؤؤة نيسؤؤان، 8-7 مؤؤن للفتؤؤرة متغيؤؤر عؤؤالم فؤؤي التربيؤؤة مؤؤؤتمر أهدددافها،
 .األردن ،عمان

، مجلؤؤة (. عوائددق اسددتخدام معلمددي التربيددة الفنيددة لشددبكة اإلنترنددت2000عبددد الحفدديظ، نددزار صددالح )

 .002-22، البحرين، التربوية النفسيةالعلوم 

 ، بغداد: مطبعة أوفسيت الوسام.طرائق تدريس التربية اإلسالمية(. 2002عبد الحميد، محسن )

معوقؤؤات اسؤؤتخدام الحاسؤؤوب فؤؤي تؤؤدريس مؤؤادة التربيؤؤة  (.2002العجمددي، جددابر صددرير محمددد )

 اإلسؤؤالمية فؤؤي المؤؤدارس الثانويؤؤة فؤؤي محافظؤؤة الخبؤؤر فؤؤي المملكؤؤة العربيؤؤة السؤؤعودية،

 )رسالة ماجستير اير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 .، عمان: دار المناهجتكنولوجيا األتصال في تعليم الفعال(. 2002عطية، محسن علي )
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(. فاعليددددة برنددددامج مقتددددرح فددددي إكتسدددداب الطددددالب المعلمددددين مهددددارات التدددددريس 2002علددددي، محمددددد )

اإلبتكددداري وتنميدددة أتجاهددداتهم نحدددوه فدددي مجدددال العلدددوم االجتماعيدددة وأثدددر ذلدددر علدددى تنميدددة 

 .22-2( 20) 2. جامعة المنصورة، مجلة كلية التربيةالتفكير اإلبتكاري لدى تالميذهم. 

، طنطددا: دار ومكتبددة اإلسددراء تكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم والوسؤؤائل التعليميؤؤة(. 2002علددي، محمددد السدديد )

 للطبع والنشر والتوزيع.

 . عمان: دار الفكر.استخدام التكنولوجيا في الصف(. 2002عمرو، أمية وأبو رياش، حسين )

(. 2002العمري، شوكت محمد والجالد، ماجد زكدي والخوالددة، ناصدر أحمدد ويوسدف، عمدر خليدل )

، عمدددان: دار الفكدددر مرجؤؤؤع فؤؤؤي تؤؤؤدريس التربيؤؤؤة اإلسؤؤؤالمية لمرحلؤؤؤة التعلؤؤؤيم األساسؤؤؤيال

 ناشرون موزعون.

درجؤؤة توظيؤؤف معلمؤؤات التربيؤؤة اإلسؤؤالمية لتكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم فؤؤي (. 2002العنددزي، دالل سددعد )

)رسدالة ماجسدتير ايدر منشدورة(، جامعدة  المرحلة المتوسؤطة والثانويؤة فؤي دولؤة الكويؤت،

 وسط،عمان، األردن.الشرق األ

درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في تبوك لكفايات (. 2002العنزي، صالح بن سكر شامخ )

الجامعددة األردنيددة،  )رسددالة ماجسددتير ايددر منشددورة(، تكنولوجيؤؤا المعلومؤؤات واالتصؤؤاالت،

 عمان، األردن.

 هرة: دار الهدى للنشر والتوزيع.. القاتكنولوجيا المواقف التعليمية(. 2000الفرجاني، عبد العظيم )

: عمدان: دار كنددوز مؤؤدخل إلؤؤى تكنولوجيؤا التعلؤؤيم(. 2000الفريجدات، االدب عبددد المعطدي محسدن )

 المعرفة العلمية للنشر والتوزيع.

معوقؤؤؤات تنميؤؤؤة اإلدارة التربويؤؤؤة فؤؤؤي الجمهوريؤؤؤة (. 2002الفقيددده، عدددائض أحمدددد محمدددد حمدددادي )

 ،)رسالة ماجستير(، جامعة ذمار، اليمن.داريةاليمنية من وجهة نظر القيادات اإل
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، عمدددان: دار الحاسؤؤؤوب وطؤؤؤرق التؤؤؤدريس والتقؤؤؤويم(. 2002قطددديط، اسدددان والخريسدددات، سدددمير )

 الثقافة للنشر.
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 الشروق للنشر والتوزيع.

مواصؤفات معلؤؤم التربيؤة اإلسؤالمية مؤؤن وجهؤة نظؤؤر (. 2000مبددر، جاسدم شداكر وفدنن، البصددري )
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، 0، طتكنولوجيؤؤا التعلؤؤيم مفؤؤاهيم وتطبيقؤؤات(. 2002الجددزار، منددى محمددد )عبددد الفتدداح، و 

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

-220(، 022) ، مجلة التربية،(. التكنولوجيا وثقافة الطفل المسلم2002مصطفى، فهيم مصطفى)

222. 
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 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. علمية،

 ، بغداد، العراق.0، طالقرآن الكريم والتربية اإلسالمية(. 2002ية )وزارة الترب
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 ((1الملحق 

 األولية بصورتهااالستبانة 

 حضرة الدكتور:                                                                     المحترم

 تحية طيبة وبعد:

 مبحثصعوبات توظيف التكنولوجيا في تعليم يقوم الباحث باعداد رسالة ماجستير بعنوان"   

 ". محافظة بغداد من وجهة نظر مدرسيها التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية في

التدريس من كلية  وطرائقالماجستير في المناهج الستكمال متطلبات الحصول على درجة     
صعوبات توظيف  لىإالعلوم التربوية بجامعة الشرق األوسط، إذ تهدف الدراسة إلى التعرف 

ي محافظة بغداد من وجهة التربية اإلسالمية في المدارس اإلعدادية ف مبحثالتكنولوجيا في تعليم 
 .نظر مدرسيها

تتكون من خمسة مجاالت و ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث االستبانة التي بين يدير،  
وقد تكونت من  التربية اإلسالمية( مبحث)المدرسين، الطلبة، المدرسة، األجهزة التكنولوجية، 

 طي المجاالت كافة.( فقرة تغ(45

بداء ماترونه مناسبا  ونظرا لكونكم من المختصين وأهل خبرة، نأمل منكم التكرم بمراجعة األداة وا 
 -حول:

 .مدى مناسبة الفقرات لتحقيق أهداف الدراسة 
 .سالمة الصيااة اللغوية 
  مالئمةحذف أي عبارة متشابهة أو اير. 
 الدراسة. إضافة أي أبعاد وعبارات ترون أنها ستخدم هذه 

 مع جزيل الشكر والتقدير على حسن تعاونكم،،،
 رامي خليل جندي الفضيل  الباحث: 
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

 المدرسونأوال : مجال 

ضعف امتالر المدرسين   5
لبعض المعارف الخاصة 
بكيفية دمج التكنولوجيا في 

 العملية التعليمية.

       

ضعف مستوى فهم المدرس   6
ألهمية إستخدامات 
 التكنولوجيا في التعليم

       

خوف المدرسين من االخفاق   7
عند توظيفهم للتكنولوجيا في 

 التربية اإلسالمية مبحث

       

قناعة المدرسين باألخذ عدم   9
باألساليب واالستراتيجيات 
 التدريسية الحديثة في التعليم

       

تمسر مدرسي التربية   1
 اإلسالمية بالتعليم المعتاد

       

عدم اقتناع المدرسين بفوائد   5
توظيف التكنولوجيا في 

 العملية التعليمية

       

شعور المدرسين بعدم أهمية   0
توظيف التكنولوجيا في 
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

 العملية التعليمية

عدم اطالع المدرسين على   5
كيفية استخدام التكنولوجيا 

 في التعليم

       

قلة تدريب المدرسين على   4
كيفية توظيف التكنولوجيا 

 في التعليم

       

اعتقاد المدرسين أن مادة   56
تحتاج التربية اإلسالمية ال 

الى استخدام التكنولوجيا في 
 العملية التعليمية

       

عدم معرفة المدرسين بكيفية   55
 تشغيل األجهزة التكنولوجية

       

قلة خبرة المدرسين في   56
 استخدام التكنولوجيا في التعليم

       

عدم مالئمة الصفوف   57
الدراسية وتجهيزاتها 

لالستخدام الفعال لألجهزة 
 في التعليم التكنولوجية

       

ضعف اهتمام  إدارة   59
المدرسة في متابعة مدى 

استخدام المدرسين لألجهزة 
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

 التكنولوجية في التعليم

 ثانيا: مجال الطلبة

كثرة أعداد الطلبة في   51
 الفصل الدراسي الواحد

       

نظرة الطلبة لألجهزة   55
التكنولوجية على أنها وسائل 

للتعلم للتسلية والترفيه ال 
 والتعليم

       

اعتياد الطلبة على استخدام   50
المدرس لطرائق التدريس 

 المعتادة

       

قلة معرفة الطلبة بمهارات   55
 تشغيل األجهزة التكنولوجية 

       

عدم وعي الطلبة بفوائد   54
استخدام التكنولوجيا في 

 التعليم

       

اختالف الطلبة في تقبلهم   66
التكنولوجية الستخدام األجهزة 
 في الحصة الصفية

       

تفضل الطلبة الستخدام   65
الوسائل التعليمية المعتادة 
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

أكثر من استخدام األجهزة 
 التكنولوجية

ضعف دافعية التعلم لدى   66
 الطلبة

       

 ثالثا : مجال المدرسة

عدم توافر خدمات كافية من   67
ادارة المدرسة لصيانة 
 األجهزة التكنولوجية

       

النقص في األجهزة   69
التكنولوجية والمواد التعليمية 

 الالزمة.

       

عدم مالئمة الغرف الدراسية   61
وتجهيزاتها لالستخدام الفعال 

 لألجهزة التكنولوجية

       

قلة تعاون اإلدارة المدرسية   65
في تأمين احتياجات 

المدرسين من خبرة في 
توظيف األجهزة التكنولوجية 

 التعليمفي 

       

عدم تشجيع إدارة المدرسة   60
المدرسين على استخدام 
 التكنولوجيا في التعليم
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

عدم وجود مصدر كهربائي   65
 مناسب في الغرف الصفية

       

عدم مالئمة المبنى المدرسي   64
 الستخدام التكنولوجيا في التعليم

       

 رابعا: مجال األجهزة التكنولوجية

الموارد المالية المخصصة قلة   76
 لشراء األجهزة التكنولوجية

       

الحذر من استخدام األجهزة   75
التكنولوجية والمواد التعليمية 

خصوصا  التي تعمل 
 بواسطة الكهرباء

       

صعوبة نقل األجهزة التكنولوجية   76
 إلى القاعات الصفية

       

عدم وجود قاعات مخصصة   77
 التكنولوجيةلحفظ األجهزة 

       

عدم وجود قاعات صفية   79
مخصصة الستخدام األجهزة 

 التكنولوجية

       

عدم القدرة على تحضير   71
المواد التعليمية التي تعرض 
 بواسطة األجهزة التكنولوجية

       



100 
 

 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

عدم وجود أخصائي يكون   75
مسؤوال  عن صيانة األجهزة 

 التكنولوجية

       

قلة فرص التدريب على   70
 استخدام األجهزة التكنولوجية

       

عدم توافر األجهزة   75
التكنولوجية والمواد التعليمية 
المالئمة للمناهج الدراسية 

 وموضوعاتها

       

 التربية اإلسالمية مبحثخامسا : مجال 

التربية  مبحثقلة تركيز   74
اإلسالمية على نوعية وأهمية 

 التكنولوجيا التعليمية

       

المادة التعليمية ال حجم   96
يتناسب مع عدد الحصص 

 التكنولوجية المتوقعة

       

أتصاف موضوعات الكتب   95
المقررة بالصعوبة والجفاف 
يحول دون استخدام األجهزة 

 التكنولوجية

       

       ضعف أسلوب عرض   96
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 الفقرة
 سالمة الصياغة اللغوية التوافق مع أهداف الدراسة انتماء الفقرة للمجال

 التعديل المقترح
غير  مالئمة

غير  متوافقة مالئمة
 غير سليمة سليمة متوافقة

موضوعات مادة التربية 
 اإلسالمية

حاجة التربية اإلسالمية الى   97
 تعليمية خاصةتكنولوجيا 

       

التربية  مبحثمحتوى   99
اإلسالمية ال يساعد على  

 استخدام التكنولوجيا التعليمية 

       

ضعف ارتباط محتوى الكتاب   91
باحتياجات الطلبة وميولهم 

 للتكنولوجيا
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 (6) الملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين

 الرقم األسم التخصص مكان العمل

المناهج وطرائق تدريس التربية  الهاشميةالجامعة 
 اإلسالمية

 1 أ.د. صالح هندي

 2 أ.د. عباس الشريفي اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط

 3 البياتي الجبار أ.د. عبد اإلدارة التربوية األوسط الشرق جامعة

 2 أ.د. عبد الحافظ سالمة تكنولوجيا التعليم جامعة الشرق األوسط

 2 أ.د. اازي خليفة المناهج وطرائق التدريس الشرق األوسطجامعة 

 2 يمان ايثد. إ ساليب العلومأ جامعة البترا

 2 د. خالدة شتات التعليم تكنولوجيا األوسط الشرق جامعة

 8 د. طالل أبو عمارة التدريس وطرائق المناهج األوسط الشرق جامعة

 9 علي العليماتد.  المناهج وطرائق التدريس جامعة اإلسراء

 10 د. عنود الشايش المناهج العامة جامعة اإلسراء

 11 د. ممدوح الشرعة التدريسوطرائق  المناهج الجامعة الهاشمية

 12 د. مهند الشبول تكنولوجيا التعليم الجامعة األردنية

 13 د. نهيل الجابري المناهج وطرائق التدريس جامعة البترا
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 (7الملحق )

 النهائية بصورتهااالستبانة 

 المحترم       حضرة الفاضل / الفاضلة

 -تحية طيبة وبعد:

 مبحؤؤثصؤؤعوبات توظيؤؤف التكنولوجيؤؤا فؤؤي تعلؤؤيم يقددوم الباحددث ب عددداد رسددالة ماجسددتير بعنددوان:"  
ولتحقيدق " محافظؤة بغؤداد مؤن وجهؤة نظؤر مدرسؤيها التربية اإلسالمية في المؤدارس اإلعداديؤة فؤي

( فقدددرة موزعددددة علددددى 41اسددددة أعدددد الباحددددث االسدددتبانة التددددي بدددين يدددددير، وتكوندددت مددددن ) أهدددداف الدر 
 التربية اإلسالمية. ومبحثالمدرسين والطلبة والمدرسة واألجهزة التكنولوجية المجاالت اآلتية: 

 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة

  يرجى قراءة فقرات االستبانة جيدا ؛ ثم حدد اإلجابة المناسبة( بوضع عالمة في الخانة التي )
 تقابلها.

 .ال توجد إجابة صحيحة وأخرى اير صحيحة، فكل إجابة تختارها صحيحة ألنها تعبر عن رأير 
 .ال تترر فقرة من فقرات االستبانة دون اإلجابة عنها 
  جميع البيانات التي ستدلي بها في هذه االستبانة هي مخصصة لغرض البحث العلمي ولن

 ا سوى الباحث، وعليه أرجو منر اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.يطلع عليه
  بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق عليك: األتيةأرجو تعبئة البيانات الشخصية- 

  . أنثى2   . ذكر  1         :   الجنس .1
 . دراسات عليا2   . بكالوريوس1المؤهل العلمي:     .2
 .  أكثر من عشر سنوات3سنوات     10-2. 2سنوات     2-1.  1 الخبرة التدريسية:   .7

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 الباحث: رامي خليل جندي الفضيل                                                             
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 الرقم الفقرة موافق جدا   موافق محايد معارض معارض جدا  

 المدرسونالمجال األول: 

معارف المدرسين الخاصة بكيفية دمج نقص      
 التكنولوجيا في العملية التعليمية

1  

ضعف إلمام المدرسين بأهمية إستخدامات      
 التكنولوجيا في التعليم

2  

شعور المدرسين باالخفاق عند توظيفهم      
 التربية اإلسالمية مبحثالتكنولوجيا في 

3  

الحديثة ضعف قناعة المدرسين باألخذ باألساليب      
 في التعليم

4  

تمسر مدرسي التربية اإلسالمية بطرائق التعليم      
 اإلعتيادية

5  

د توظيف التكنولوجيا في بفوائقلة إلمام المدرسين      
 العملية التعليمية 

6  

شعور المدرسين بقلة أهمية توظيف التكنولوجيا      
 في العملية التعليمية

7  

المدرسين على كيفية توظيف قلة االهتمام بتدريب      
 التكنولوجيا في التعليم

8  

 أن مادة التربية اإلسالمية الباعتقاد المدرسين      
 تحتاج الى استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية 

9  

المدرسين بكيفية تشغيل األجهزة  مقدراتضعف      
 التكنولوجية واستخدامها

11  
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 الرقم الفقرة موافق جدا   موافق محايد معارض معارض جدا  

  11 استخدام التكنولوجيا في التعليمقلة خبرة المدرسين في      

 المجال الثاني: الطلبة

  12 كثرة أعداد الطلبة في الصف الدراسي الواحد     

نظرة الطلبة لألجهزة التكنولوجية على أنها وسائل      
 للتسلية وليس للتعليم 

13  

 لطرائقاعتياد الطلبة على استخدام المدرس      
 التدريس االعتيادية

14  

  15 مهارات الطلبة بتشغيل األجهزة التكنولوجيةضعف      

قلة وعي الطلبة بفوائد استخدام التكنولوجيا في      
 التعليم

16  

وجود فروق بين الطلبة في تقبلهم الستخدام      
 األجهزة التكنولوجية في الحصة الصفية

17  

تفضيل الطلبة باستخدام الوسائل التعليمية      
 أكثر من استخدام األجهزة التكنولوجية اإلعتيادية

18  

ضعف دافعية الطلبة للتعلم في الحصص التي      
 تتضمن استخدامات تكنولوجية 
 

19  

البرامج المحوسبة تحتوي أخطاء تقنية في الصوت      
 عنها  الطلبةواأللوان مما يسبب عزوف 

 

21  

 المجال الثالث: المدرسة

قلة توافر الخدمات من ادارة المدرسة لصيانة       21  
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 الرقم الفقرة موافق جدا   موافق محايد معارض معارض جدا  

 األجهزة التكنولوجية

  22 نقص األجهزة التكنولوجية والمواد التعليمية في المدرسة     

لالستخدام  مالئمةالغرف الدراسية وتجهيزاتها اير      
 الفعال لألجهزة التكنولوجية 

23  

قلة تعاون اإلدارة المدرسية في سد النقص في      
توفير الخبراء لتوظيف األجهزة التكنولوجية في 
 التعليم

24  

ضعف تشجيع إدارة المدرسة المدرسين على      
 استخدام التكنولوجيا في التعليم

25  

ندرة توفر البنية التحتية المناسبة لتطبيقات      
 تكنولوجيا التعليم

26  

  27 مصادر كهربائية اير مناسب في الغرف الصفية     

 الرابع: األجهزة التكنولوجيةالمجال 

قلة الموارد المالية المخصصة لشراء األجهزة      
 التكنولوجية

28  

خطورة استخدام األجهزة التكنولوجية خصوصا       
 التي تعمل بواسطة الكهرباء

29  

  31 االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي     

صعوبة نقل األجهزة التكنولوجية إلى القاعات      
 الصفية 

31  

ندرة القاعات المخصصة للعرض من خالل       32  
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 الرقم الفقرة موافق جدا   موافق محايد معارض معارض جدا  

 األجهزة اإللكترونية

قلة المستودعات المخصصة لحفظ األجهزة والمواد      
 التعليمية 

33  

ندرة إخصائي مسؤول عن صيانة األجهزة      
 التكنولوجية

34  

لمناهج الدراسية ل المالئمةندرة األجهزة التكنولوجية      
 وموضوعاتها

35  

 التربية اإلسالمية مبحثالمجال الخامس: 

 مالئمالتربية اإلسالمية اير  مبحثمحتوى      
 الستخدام تكنولوجيا التعليم

36  

حجم المادة ال يتناسب مع عدد الحصص التي      
 لها تحتاج الى استخدام التكنولوجيا المخطط

37  

اتصال بعض موضوعات الكتب المقررة باألمور      
الفنية التي يصعب استخدام التكنولوجيا في 
 تدريسها

38  

انخفاض نصاب الحصص المخصصة للتربية      
 اإلسالمية

39  

حاجة التربية اإلسالمية الى تكنولوجيا تعليمية      
 خاصة

41  

 مالئمالتربية اإلسالمية اير مادة محتوى منهاج      
 لتحديات العصر الذي نعيش فيه

41  
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 (4الملحق )

 من جامعة الشرق األوسط كتاب تسهيل مهمة
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 (5الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية الكرخ األولى

 


