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  الممخص:
مــعـوقـــات دمــج التقنيــة فــي تــدريس مقــررات التربيــــة اإلســالمية بمنطقــة الباحــة مــن وجيــة 

 نظر المعممين والمشرفين التربويين
 سمطان حمود سعيد الصفا الغامدي.

ــة، جامعــة الباحــة، الباحــة، قســم المممكــة العربيــة  المنــاىج وطــرق التــدريس، كميــة التربي
 السعودية.
 Sultan-alsfa@hotmail.comلكتروني: البريد اإل 

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مــعـوقـات دمج التقنية في تدريس مقررات التربيــة 
اإلسالمية بمنطقة الباحة من وجية نظر  المعممين والمشرفين التربويين وقد استخدم الباحث 

عبارة موزعة عمى  92خالل استبانة تم إعدادىا ليذا الغرض تحتوي عمى  المنيج الوصفي من
خمس محاور تمثل المعوقات المحتممة لدمج التقنية في تدريس مقررات التربيــة اإلسالمية تم 

معمم تربية إسالمية ومشرف تربوي وقد توصمت الدراسة إلى  482استطالع رأي عينة تتكون من 
بمعوقات دمج التقنية في تدريس راسة عمى محاور الدراسة والخاصة متوسط  استجابة عينة الد

الطالب( جاءت كميا  –األدوات التقنية  –االدارة  –المقرر  –مقررات التربية اإلسالمية )المعمم 
وأسفرت نتائج الدراسة عن: انو ال توجد  9.92إلى  9.88بدرجة متوسطة بمتوسط يتراوح بين 

ثانوي   القائمة عمى  -متوسط –توسطات المجموعات الثالثة )ابتدائي فروق دالة احصائيًا بين م
المرحمة الدراسية التي يعممون بيا في معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية. 
وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعات الثالث  القائمة عمى عدد سنوات الخبرة 

وقد أوصت الدراسة في ضوء  تقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية.في معوقات دمج ال
نتائجيا إلى عدد من التوصيات من أىميا: ضرورة  توافر الدعم الفني والتقني الالزم لدمج  
التقنية في التدريس وتوفير خدمات االنترنت السريعة الالزمة لدمج التقنية في التدريس و 

ات ومعامل وحواسيب وسبورات ذكية وغيرىا الالزمة لدمج التقنية في التسييالت الكافية من قاع
التدريس، وتوفير الدورات التدريبية لممعممين التي تقوم عمى استخدام التقنيات الحديثة في تدريس 

توفير خطط واضحة لدمج التقنية أثناء تدريس مقررات التربية مقررات التربية اإلسالمية، و 
دارة التعميم، وتوفير الحوافز اإلسالمية من قبل الق الذين  لممعممين المخصصة ائمين عمى التعميم وا 

استخدام التقنية الحديثة داخل  قواعدو ووضع مواثيق أخالقية التدريس،  في التقنية يستخدمون
 المدارس والفصول الدراسية بحيث يكون الطالب مممًا بيا عند تعاممو مع التقنية.

 .منطقة الباحة ،مقررات التربية االسالمية ،التقنية ،ات دمج: معوقالكممات المفتاحية
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Obstacles to Integrating Technology into Teaching of Islamic Education 
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Albaha Province 

Sultan Hummod AlGhamdy 
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Email:Sultan-alsfa@hotmail.com 

The present study aims to investigate the obstacles to integrating technology 

into teaching of Islamic education from the perspective of teachers and 

educational supervisors in Albaha province. It utilized the descriptive approach 

and applied a 39-item questionnaire comprising five domains to (189) teachers 

of Islamic education and educational supervisors. Frequencies and arithmetic 

means were calculated for the responses, T test was used to identify the 

significance of differences according to study variables, and variance analyzed 

via SPSS. After calculating the arithmetic means and standard deviations of the 

participants' responses, results revealed that the means of the participants' 

responses to the domains on the obstacles to integrating technology into 

teaching Islamic education courses (teacher- curriculum- administration- 

technological tools- students) were moderate ranging from (2.88) to (3.29). 

There were no statistically significant differences between the means of the 

three groups (primary- intermediate- secondary) due to educational stage on 

the obstacles to integrating technology into teaching Islamic education courses. 

There were no statistically significant differences between the means of the 

three groups due to years of experience on the obstacles to integrating 

technology into teaching Islamic education courses. The present study 

recommended  providing the required technical support for integrating 

technology in teaching, as well as providing the required fast internet services 

and facilities including rooms, laboratories, computer devices, and smart 

boards. It also recommended holding training courses for teachers based on 

utilizing modern technology to teach Islamic education courses, developing 

clear plans for integrating technology into teaching Islamic education by the 

officials of education, providing incentives for the teachers utilizing technology 

in teaching, developing codes of ethics and rules of utilizing modern technology 

in the classrooms to make the student familiar with it, and  developing models 

of the educational lessons for employing technology in teaching Islamic 

education courses. 

Kewords: Obstacles to Integrating, Technology, Teaching of Islamic 

Education, Albaha Province.   
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 مقدمة: 
يشيد العالم اليوم تطورات عممية ومعرفية وتكنولوجية، شممت مجاالت الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتى المجال التعميمي، سواًء أكان ذلك في المدارس أم 
الجامعات أو المؤسسات التربوية األخرى أو سواىا، جعمت النظم التربوية تشيد في العصر 

عميقة في مختمف عناصرىا )المعمم والتمميذ وعممية التعميم والمناىج الحالي تغيرات 
المدرسية( وذلك استجابة لثورتي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،إذ ظير الكثير من 
المؤسسات التي تثبت استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسائط في عممية االتصال التعميمي 

ة فاعمة وتزيد من دور المعمم فييا )الشناق ألنيا تساعد عمى إيجاد عممية تعميمي
(. وىذا بدوره أدى إلى ظيور مفاىيم جديدة فيما يخص عمميتي التعميم 9111ودومى،

والتعمم مثل التعمم بالوسائط المتعددة، والتعميم المبرمج بالحاسوب، التعمم اإللكتروني، 
 والمشرفين أثناء مراحل تخطيطيا ودمجيا. والتعميم المدمج.

ظرًا ألىمية دمج التقنية في المنيج تبنت وزارة التربية والتعميم في المممكة ون
العربية السعودية إجراءات تطويرية تيدف إلى التوسع في استخدام التقنية فبدأت بإدخال 

( ضمن برنامج التعميم 4111- 4111الحاسب اآللي كمادة ومنيج دراسي في عام )
مى صورة ثالث مواد: مقدمة في الحاسب اآللي، الثانوي المطور الذي كان مطبقًا ع

( تم تحويل المواد الثالثة 9144والبرمجة بمغة  بيسك، ونظم المعمومات وفي عام )
( قسم جديد لممرحمة الثانوية 4141لممرحمة الثانوية في التعميم العام وأضيف في عام )

مدارس محددة وفي عام  سمى بقسم العموم والتقنية إال أنو كان محدود االنتشار وطبق في
( زادت عدد حصص مقرر الحاسب اآللي لتصبح حصتين أسبوعًيا 4141 -4141)

ىـ( تم إقرار مشروع تدريس الحاسب اآللي بأسموب 4199لممرحمة الثانوية وفي عام )
المنيج المدمج في المدارس االبتدائية والمتوسطة بشكل مرحمي وذلك انطالقًا من سعى 

العممية التعميمية بحيث يتم  تعميم لإلفادة من تقنية المعمومات وتوظيفيا فيوزارة التربية وال
في السنة األولى محو األمية الحاسوبية لدى الطالب والمعممين ثم يتم دمج الحاسب اآللي 

ومن ىذا المنطمق سعت المممكة العربية  وفي السنوات التي تمييا في المواد األخرى
التعميمية بإدخال الحساب اآللي حقل التعميم، ولقد اىتم  السعودية إلى تحديث العممية

م بنشر ثقافة الحاسب اآللي حيث تم 4281المسؤولون في وزارة التربية والتعميم منذ عام 
 911م تقرر إنشاء 9111وفي عام  ،مادة أساسية في المرحمة الثانويةإدخال الحاسب ك

ية بمختمف مناطق المممكة العربية معمل حاسب آلي لمدارس البنات في المرحمة الثانو 
م بدأت الدول بالتوسع في استخدام تطبيقات 9119(. وقى عام 9112السعودية )الغدير ،

 التعميم اإللكتروني في جميع مراحل التعميم. 
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لذا شدد التربويون عمى أىمية عممية تطوير المنيج التي تيدف إلى مواكبة 
ة لتشمل كل فروعو من األىداف، والمحتوى، التطورات التكنولوجية الحديثة والمعرف

 واألساليب والوسائل والتقويم. 
تقنيات التعميم دورًا ميمًا في شرح المواد الدراسية وخاصة المواد التي  ؤديوت

تحتاج شرحًا دقيقًا وتواصل مستمر عبر تقنية التعميم الحديثة ومن ضمن المقررات 
ر التربية اإلسالمية وذلك ضمن مشروعات تطوير الدراسية التي تم االىتمام بتطويرىا مقر 

المناىج التعميمية في مراحل التعميم العام عمى أسس عممية وتربوية لعوامل وأسباب كثيرة 
منيا: ما يرجع إلى طبيعة النظام التربوي ونشأتو، ومنيا ما يتصل بالتطورات العممية 

بوية ومنيا ما يتصل بالمناىج نفسيا والتكنولوجية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية والتر 
من حيث مفيوميا، وأىدافيا، ومحتوياتيا وأساليبيا،وطرائق تدريسيا، ومنيا ما يرجع 
الحتياجات الطمبة في ىذا العمر، لتتواكب مع تطورات العصر التكنولوجية والمعرفية وتمبي 

 (. 9149احتياجات ومتطمبات وخصائص الطمبة والمجتمع )العنزى، 
( أنو من أجل االتجاه نحو دمج التقنية De Scool, 2005دى سكول ) ويرى

في التعميم فالبد من القيام بإزالة العوائق التي يمكن أن تؤدى إلى عزوف الشخص عن 
استعمال تمك الوسائل، كصعوبة الحصول عمى المعدات والمواد التي يحتاجيا المدرسون، 

ال بسبب قمة الصيانة، وتدنى مستوى المواد وعدم صالحية ىذه المعدات والمواد لالستعم
والبرمجيات من حيث النوعية والجودة والحداثة التي يحتاجيا المعممين وكذلك فقد وجدت 
ىذه الدراسة إن إشراك المعممين في اختيار الوسائل وتقويميا باإلضافة إلى عقد دورات 

يمكن أن يساعد عمى تحسين تدريبية تتعمق بتصميم واختيار واستعمال تكنولوجيا التعميم 
اتجاه المعممين نحو تمك الوسائل، ويمكن لتكنولوجيا التعميم أن تمعب دورًا ىامًا في النظام 
التعميمي، ورغم أن ىذا الدور أكثر وضوحًا في المجتمعات التي نشأ فييا ىذا العمم، إال أن 

إن  –قميدي لبعض الوسائلىذا الدور في مجتمعاتنا العربية عمومًا ال يتعدى االستخدام الت
دون التأثير المباشر في عممية التعمم وافتقاد ىذا  االستخدام األسموب النظامي  -وجدت

 الذي يؤكد عميو المفيوم المعاصر لتكنولوجيا التعميم. 
ويمكن القول إن: نجاح توظيف التقنية الحديثة في التعميم، يتوقف عمى درجة 

ت الالزمة الستخدام تكنولوجيا التعميم وكيفية  التعامل معيا امتالك المعمم لممعارف والميارا
ونظرًا ألىمية استخدام التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية جاءت ىذه الدراسة 
لتسمط الضوء عمى معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية االسالمية من وجية 

 الباحة بالمممكة العربية السعودية. نظر المعممين والمشرفين التربويين بمنطقة 
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 مشكمة الدراسة: 
يتميز العصر الحاضر باالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي في جميع مجاالت 

م بدأت الثورة التقنية المعموماتية تجتاح الدول المتقدمة وتتنافس 4224الحياة فمنذ عام
في التركيز عمى استيراد التقنية  بدأ العالم العربي 9111في تصديرىا لمعالم ومنذ العام 

وتفعيميا، وقد سعت وزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية سعيًا حثيثًا إلى دمج 
التقنية بالتعميم خالل السنوات الثالثة الماضية لتتماشى مع العالم المتقدم وباألخص طالب 

ودور المعمم من ممقن إلى  ىذا العصر،حيث سينتقل الطالب من كونو متمقن إلى متعمم
مرشد وموجو وىذا ما تنادى بو االتجاىات الحديثة في طرائق التدريس،وتعد مقررات 
 التربية اإلسالمية بيئة خصبة لتوظيف التقنيات الحديثة في العممية التعميمية )الحالفي،

 مفرط مما يتطمب السرعة في تغطية موضوعاتو. (.9112
طالعو عمى عدد طالع الباحث في اومن خالل  مجال تدريس التربية اإلسالمية وا 

من المصادر الجامعية العربية وكذلك إطالعو عمى عدد من المجالت التربوية لم يجد ما 
يشير إلى توظيف معممي المواد اإلسالمية لتكنولوجيا التعميم الحديثة وتركز التوظيف عمى 

لتعميم الحديثة ميمة ،مما يجعل مثل معممي المواد العممية لذا فإن مشكمة توظيف تقنيات ا
ىذه الدراسة جديرة باالىتمام لبيان أىمية انعكاس التطورات التكنولوجية التى يشيدىا 
العالم المعاصر بمختمف أنواعيا، ومجاالتيا عمى المنيج المدرسي والذي تسعى النظم 

و، إذا كان المعمم التعميمية فيو دائمًا إلى عممية التطوير، لتصحيح النظرة التقميدية ل
والمتعمم قديمًا يعتمدان عمى الكتاب المدرسي كمصدر رئيسي لممعمومة واتخاذ التمقين 
كأسموب لمتدريس، كما انصب االىتمام عمى الجانب المعرفي، كالحقائق والمفاىيم ،عالوة 
ة عمى أن المناىج قديمًا أغفمت أىمية الوسائل التعميمية، مما انعكس عمى دافعية الطمب

لمتعمم وتحصيميم الدراسي الذي أدى إلى أتساع الفجوة بين المقررات التي تدرس في 
 ،(.9149المدرسة وبين حياتيم اليومية والواقع الذى يعيشونو. )العنزى، 

ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التعميم دون التخمي 
فة الصف ويمكن وصف ىذا التعميم بأنو عن الواقع التعميمي المعتاد والحضور في غر 

الكيفية التي تنظم بيا المعمومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم لممتعمم عن طريق 
 (.9111استخدام التقنية الحديثة أو تكنولوجيا المعمومات )شوممى،

ويرى الباحث عمى حد عممو ومن خالل العمل في الميدان أن السبب الرئيسي 
حجاميم عن استخداميا ىو لعدم اعت ماد المعممين عمى التقنيات الحديثة في التدريس وا 
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وجود معوقات تحول ودون اعتماد المعممين عمى ىذه التقنية وىذا ىو ما دفع الباحث إلى 
 إجراء الدراسة لمتعرف عمى ىذه المعوقات. 

ية فمن منطمق أىمية استخدام التقنية الحديثة في التدريس وأىميتيا في عمم
التعمم كانت ىذه الدراسة كمحاولة عممية لمعرفة المعوقات دمج التقنية في تدريس مقررات 
التربية اإلسالمية حتى يمكن االستفادة من ىذه التقنية في تدريس مقررات التربية 

 اإلسالمية لما ليا من أىمية كبيرة كما أشير إلييا سابقًا. 
 ال الرئيس التالي: لذلك تسعى الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤ 

ما ىي معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة 
 من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين. 

 تساؤالت الدراسة: 
ما ىي معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة  .4

 ؟سالمية والمشرفين التربويينمن وجية نظر معممين التربية اإل
ىل يوجد فرق دال احصائيا في معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية  .9

 مشرفيين تربويين(؟ –اإلسالمية باختالف الوظيفة )معممين 
ىل يوجد فرق دال احصائيا في معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية  .9

 ثانوي(؟ -متوسط   –)ابتدائي    اإلسالمية باختالف المرحمة الدراسية
ىل يوجد فرق دال احصائيا في معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية  .1

 اإلسالمية باختالف عدد سنوات الخبرة؟
 فرضيات الدراسة: 

ال يوجد فرق دال إحصائيًا في معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية  .4
 مشرفيين تربويين (. –ين اإلسالمية باختالف الوظيفة )معمم

ال يوجد فرق دال احصائيا بين المعممين في معوقات دمج التقنية في تدريس  .9
 -متوسط   –ية  )ابتدائي  مقررات التربية اإلسالمية باختالف المرحمة الدراس

 (.ثانوي
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين المعممين والمشرفين في معوقات دمج التقنية في  .9

 . ت التربية اإلسالمية باختالف عدد سنوات الخبرةتدريس مقررا
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 أىداف الدراسة: 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات 

 التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين. 
 أىمية الدراسة: 

المعممين التقنية في تدريس مقررات  حصر المعوقات التي تحول دون استخدام .4
 التربية اإلسالمية. 

توجيو انظار المسئولين في وزارة التعميم إلى استخدام التقنية في تدريس مقررات  .9
 التربية اإلسالمية لما ليا من أىمية. 

 مصطمحات الدراسة: 
 تقنية التعميم:  -

يجية منظمة ( بأنيا عممية من9141تقنيات التعميم يوضحيا عبد الراضى )
لتسييل التعمم اإلنساني تقوم عمى إدارة تفاعل بشرى منظم مع مصادر التعمم المتنوعة من 
المواد التعميمية واألجيزة واآلالت التعميمية وذلك لتحقيق أىداف محددة ويوضح 

 (. 9111الغزو)
لمواد وا واألجيزة األدوات يضم متكامل بأنيا  تنظيم التعميم إجرائيًا  تقنيات وُتعرف

 التعميمي االتصال إطار في معمم التربية اإلسالمية التي يستخدميا التعميمية والمواقف
والتعمم وذلك لتحقيق األىداف المنشودة من الحصة أو  التعميم تحسين عممية بيدف

 الدرس. 
: ىو المنياج الذي قررتو وزارة التعميم عمى المراحل مقررات التربية اإلسالمية  -

بتدائي والمتوسطة والثانوية ويشمل أىداف التربية اإلسالمية ومحتواىا وخبرتيا الثالث اال
 (.9149وأنشطتيا التعميمية وطرق تدريسيا وأساليب تقويميا المناسبة ليا )العنزى،

سالمية إجرائيًا بأنيا مجموعة مقررات العموم الشرعية التربية اإل وتعرف مقررات
من التعميم األساسي  االبتدائي والمتوسطة والثانوية التي يدرسيا طالب المراحل الثالث

 والمعتمدة من وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية.
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  Educational Supervisorالمشرف التربوي: -
عن متابعة العممية  المسئوليعرف الباحث المشرف التربوي إجرائيًا بأنو ىو 

 افيا المرسومة بواسطة وزارة التربية والتعميم. التعميمية وتطبيقاتيا بالمدراس وتحقيق أىد
 : Integrationالدمج  -

الربط بين األجزاء المختمفة لتعمل معًا كوحدة واحدة، مثل الدمج بين أجزاء بيئة 
التعمم اإللكتروني التي تضم أنظمة االتصال المتزامنة وغير المتزامنة والمنيج الدراسي 

(Picciano, 2006.) 
إجرائيًا: بأنو إدخال ونشر التقنية الحديثة في مقررات التربية ويعرف الدمج 

اإلسالمية كأداة لتحسين المحتوى التعميمي من خالل دمج التقنية الحديثة مع المنيج 
 الدراسي وموضوعات مقررات التربية اإلسالمية. 

 حدود الدراسة: 
 اقتصرت حدود الدراسة عمى اآلتي: 

ه الدراسة عمى منطقة الباحة في المممكة العربية حدود مكانية: اقتصر تطبيق ىذ -1
 السعودية. 

حدود زمانية: جرت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -2
 ىـ. 4111/ 4192

حدود بشرية: اقتصر تطبيق ىذه الدراسة عمى المعممين والمشرفين التربويين في  -3
 منطقة الباحة في المممكة العربية السعودية.

حدود موضوعية:  اقتصر تناول ىذه الدراسة عمى مــعـوقـات دمج التقنية في تدريس  -4
مقررات التربيــة اإلسالمية بمطقة الباحة من وجية نظر المعممين والمشرفين 

 التربويين.
الحديث لمقررات لغتي في المرحمة االبتدائية، والتي تفّعل دور التمميذ باعتباره 

ية،كما أصبح تدريسيا ُمركًزا حول التمميذ؛ وأعطتو دورًا  أكبر في محورًا لمعممية التعميم
حيث أّكدت وثيقة منيج المغة العربية لممرحمة االبتدائية، والتي عممية التعميم والتعمم، 

تاحة ه( 4191عام )صدرت عن وزارة التعميم  عمى أىمية تنمية ميارات القراءة، وا 
حيث إن إتقانيا في المرحمة  ت القراءة الجيرية،اإلمكانات والفرص المختمفة لنمو ميارا

االبتدائية ُيحقق فوائد كثيرة، وغايات تربوية وقيمية رفيعة، ونظرًا ألىمية المرحمة االبتدائية 
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وخاصة تالميذ الصفوف األولى في السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية باعتبارىا 
 (. 9149العيافي، المرحمة األساسية لما يمييا من مراحل )

( إن من أسباب تسرب تالميذ المرحمة المتوسطة إخفاقيم 9111ويعزو سالم )
في ذات السياق أشارت نتائج في ميارات القراءة منذ المرحمة االبتدائية، وتأخرىم فييا، و 

ضعف في ميارات القراءة وخصوصًا الجيرية لدى  بعض الدراسات الحديثة إلى وجود
 ( والتي 9141(؛ ودراسة العبيدي)9111بتدائية كدراسة العميان)تالميذ المرحمة اال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 وقد والمعاصرة، الميمة الموضوعات من التعميم التقنيات الحديثة في توظيف يعد
 ومطالبو، التغير لمشكالت تحدييم ومدى أبنائيا، بإبداع رىن األمم مصير أن أدرك الجميع

 األركان أىم أحد التعميم أن ،كما المجتمعية النقمة إطار ضمن موقعًا بارًزا ربيةالت وتحتل
 شيدت التي التربوية العموم من التعميم والتجديد،وتكنولوجيا التغيير رياح شممتيا التي
 لتبني الدراسة ىده جاءت ،( وقد9119الحديث )خميس  العصر في "سريعا "وتطوراً  "نمواً 
 تعميمية بيئة توفير من بو وما تقوم التعميمية العممية في الحديثة التقنية توظيف خيار

 تكنولوجي مستمر. تقدم ظل في المرجوة األىداف تحقيق عمي تعمل المصادر متعددة
 أىمية التقنية الحديثة وتكنولوجيا التعميم: 

تحاول المؤسسات التربوية البحث عن أثر الطرق في تعميم أعداد متزايدة من 
بأقل التكاليف الممكنة، وأقل زمنًا وسد النقص الحاصل في أعداد المعممين الطالب 

المؤىمين وقد لجأت دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم من أجل حل 
( وترجع أىمية استخدام التقنيات 9141المشكالت التربوية )الشرعة، والشديفات، وأرشيد،

تالكيا العديد من اإلمكانات التي تمد المتعممين بخبرات حياتية الحديثة في التعميم إلى ام
وعقمية ال توفرىا األدوات التعميمية التقميدية وبالتالي يستطيع المتعمم مواجية أي عائق أو 
مشكمة في المقابل البد من أن يكون المعمم فنيًا متطورًا ،لديو ميارات وكفايات 

وتوظيف التكنولوجيا بموادىا المختمفة )الحيمة  واستراتجيات فاعمة تمكنو من استخدام
9119.)، 

( إلى أن تكنولوجيا 9118وأشار العزاوى، وعبود في المؤتمر العممي األول )
التعميم تتبمور أىميتيا في توفيرىا لموقت وتنمية قدرة المتعمم عمى تمييز المدركات الحسية 

ت لدى المتعمم وتقديميا توضيحات وتصنيفيا وترتيبيا، كما تستخدم كأسموب لحل المشكال
عممية لمميارات المطموب تعمميا،كما تتيح لممتعمم فترة تذكر أطول لممعمومات وعمى تنظيم 
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المادة التعميمية وتشويق المتعمم وتجذبو نحو الدروس وتنمية الميول اإليجابية لدى 
لتفكير اإلبداعي المتعمم وتدفعو ليتعمم عن طريق العمل، وتقوى شخصيتو وأخيرًا تنمى ا

 لديو. 
( بأن تكنولوجيا التعميم وسيمة 9141أرشيد، والشديفات، والشرعة ،) وقد ذكر

فعالة في تطوير طرائق وأساليب التدريس التقميدية التي عجزت عن تقديم المعمومات في 
عصر تتزايد فيو كمية المعمومات في الموضوع الواحد مما جعل المادة التعميمية أكثر 

لمفيم وأكثر مقاومة لمنسيان وساعدت عمى التعمم الفردي وزادت من استراتجية  قابمية
التفكير ومن فاعمية العقمية لمفرد المتعمم وتقوية الدافعية وتعزيز الرضا الذاتي لدى المتعمم 

 ومساعدتو عمى االحتفاظ بما تعممو. 
لحاضر، إال أن وعمى الرغم من األىمية المتزايدة لتكنولوجيا التعميم في عصرنا ا

الباحث يرى أن فئة من زمالئو المعممين يرون أن استخداميم لتكنولوجيا التعميم أصبح 
عبئًا إضافيًا عمييم،وعدت عاماًل من عوامل تشتيت المعمومة وضياع اليدف كما أن ىناك 
فئة من المعمين تعانى األمية بطرق استخدام تكنولوجيا التعميم من ناحية أخرى ويرى 

ث أن التقنية الحديثة منحت بعضًا من المتعممين فرصة الحصول عمى المعرفة وذلك الباح
بمساعدة من أحسن استخداميا من المعممين، كما ساعدت المعممين أيضًا في توضيح 
محتوى مادة التربية اإلسالمية بصورة أفضل خاصة كونيا تحتوى عمى كم ىائل من 

كثر ويؤكد الباحث أن توفير التقنيات التعميمية المعارف والمعمومات وبحاجة إلى توضيح أ
واألجيزة التكنولوجية ذات الموديالت الحديثة واألدوات الالزمة في مجال التعميم ال يعد 
اليدف األساسي من العممية التعميمية لكن اليدف األىم ىو الكيفية التي توظف بيا في 

 الموقف التعميمي من أجل تحقيق األىداف السموكية.
ما  وىذا المجتمعات ثقافة تالزم التكنولوجيا فإن الواقع الذي نعيشو اليوم نوم

 يحمميا التي الفنية الممسات خالل من بوادرىا وتظير التعميم في نمط طبعاً  سينعكس
 دوره التعميم ألن تكنولوجيا لوسائل واستخدامو أسموب تعميمو في تظير جمياً  والتي المعمم
 توظيف خالل من وذلك الوسائل ىذه يحسن استخدام المتعمم لجع إذا حتى يكتمل ال ىنا

ال عممية في والتطبيقية النظرية التقنيات أحدث  فقط محصوراً  عقيماً  دوره صار التعميم، وا 
 التربوية المنظومة نجاح الماضي وألن في التربية عميو كانت كما والمحاكاة التمقين في

 الباحثين عمى بات والبشرية، فإنو ماديةال الصعوبات بتخطي كل مرىون أصبح اليوم
 التربوية، والبحث المنظومة تعيق التي التعميمية المشكالت ىذه لمثل ينظروا أن التربويين

 (. 9141التربوي )سعدى  لمقطاع الحسن السير تؤمن التي الحمول أىم عمى
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 التعميم:   مجال في التكنولوجية المستحدثات وتوظيف ظيور أسباب
 التعميم، مجال في التكنولوجية المستحدثات بظيور عجمت كثيرة سبابأ ىنالك

 والتي االتصاالت، بعصر يسمي والذي فيو نعيش الذي طبيعة العصر مقدمتيا في ولعل
 البشرية تعرفو لم تقدم من بذلك ارتبط وما مجال اإللكترونيات في اليائل التقدم عن نتجت
ذاخاصة،  بصفة الكمبيوتر مجال في قبل من  ظيور إلى أدت قد االتصاالت ثورة كانت وا 

 فإن واألدوات الحديثة في األجيزة والمتمثل التكنولوجية المستحدثات من المادي الجانب
 من بيا وما أرتبط التكنولوجية لممستحدثات الفكري الجانب ظيور إلى أدت أخرى أسباباً 
 العموم التربوية مجال في الحادث المعرفي كما ُيعد االنفجار وبرمجيات تعميمية مواد

 والسموكية، أكبر األسباب التي أدت إلى ظيور الجانب المادي من المستحدثات التكنموجية
 أغراض تطوير في منيا واإلفادة بتطبيقيا تسمح درجة إلى المعرفة تمك حال وصل فمقد

 بأن نالتربويي من كثير التعميم، إحساس مجال في المستحدثات بتوظيف عجل وقد التعميم
 إلى حاجة ظيور إلي اإلحساس ىذا أدي الدول، من في عديد التربية في أزمة ىناك

 التكنولوجية المستحدثات ظيور أسباب إليو من اإلشارة سبق مما ذلك ارتبط وقد التطوير،
 قوية دفعات التعميم ألغراض تطوير التوظيف عممية دفع مما والفكري، المادي جانبيا في
 ،(. 9112 وآخرون )عمي ولالد من العديد في

 تحسين عمى تساعد التعميمية الوسائل أن عمى التربويين من كثير أشار وقد
 الفعال المعمم أن التربويين بعض اعتبر المراحل، وقد في جميع والتعمم التعميم عممية
 وتكمن الجيدة التعميمية عناصر العممية من أىم الجيد التعميمي والوسيط الجيد والكتاب

 األسباب من أن البعض المدرسي ويرى والمنياج والمتعمم المعمم عمى تأثيره في يتياأىم
 التعميم:  في بالتكنولوجيا األخذ إلى أدت التي
 المعرفة صنع في ازدياداً  اآلن فيو نعيش العصر الذي االنفجار المعرفي: يشيد -4

 النمو:أخرى زوايا من رفيالمع االنفجار ننظر إلى أن يمكن لذا مثيل ليا بمعدالت لم يسبق
لممعرفة،  جديدة وتصنيفات تفريعات استحداث المعمومات، حجم وزيادة لممعرفة المتضاعف

 طالبي عدد وزيادة العممي البحث جيود الجديدة، وتضاعف التكنولوجية مجال وظيور
 والمعرفة. العمم
 زيادة مشكمة اليوم العالم تواجو التحى المشكالت أخطر من االنفجار السكاني: -9

 نركز ما ولكن وتربوية، واجتماعية وتعقيدات اقتصادية مشكالت من يصاحبيا وما السكان
 مظاىره من أصبح والذي التعميمي االنفجار أحدث التربوية ولقد الناحية ىو اآلن عميو

 لتحقيق جيوداً  الحكومة تبذل والمعرفة والتي العمم في حقيا تطمب التي اليائمة األعداد
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 الطبيعية اإلمكانات المدارس، وتوفير من ىائمة أعداد بفتح وذلك الجموع ىذه بمطال
 إلى وجب المجوء ولذلك اإلمكان، بقدر والعممية البشرية واإلمكانات مدرسة، لكل والمادية
تاحتو التعميم فرص تأمين في لمتعميم المبرمجة التكنولوجية الوسائل استخدام  ألكبر عدد وا 
 المشكمة.  ىذه عمى التغمبو  الطالب ممكن من

 وتطور نفسيا تراجع أن التربية عمى كان لذا :التربوية العممية في الكفاءة انخفاض-9
 التكنولوجية استخدام الوسائل عمييا وجب ليذا وعائدىا كفاءتيا لتزداد أساليبو من

 .التربوية العممية في لمتعميم المبرمجة
 العمم يطمبون الذين قاعدة اتساع إلى السكاني االنفجار أدى :المتعممين تجانس عدم -1

 الفردية الفروق ظاىرة أيًضا وظيرت الفصول التعميمية، تجانس عدم إلى أدي مما والتعميم
 ىذه عمى التغمب في تكنولوجيا العصر توظيف التربية عمى كان ليذا المتعممين بين

 المشكمة. 
 التكنولوجية الوسائل خالل الدرس:من إلى وجذبيم وتشويقيم الدارسين اىتمام إثارة  -1

 عن جديد يختمف خالليا بأسموب من تقدم التعميمية المادة ألن وذلك والمختمفة المبرمجة
بعرض  عمييا التغمب عمى وتعمل الدارسين، ويشوق يجذب ممراً  التقميدية المفظية الطريقة
 .لممتعممين المفظية الثروة وتثرى كالسرحان، المتعممين مشكالت

 التدريس في لمتعميم المبرمجة التكنولوجية الوسائل استخدام جودة التدريس: إن -1
ال  األلفاظ وضحت فميما السميمة، المفاىيم العممية وبناء المدركات تكوين عمى يساعد
 مما التكنولوجية الوسائط ىذه باستخدام إال لمدارسين المطموبة المعاني أن توصل يمكن
  التدريس.  جودة من يزيد
 يكون أن من بداًل  ومرشد موجو يصبح المدرس حتى بنوعية المعمم االرتفاع كفاءة -1

(، 9119الفصل )سايح ، داخل التدريسية مصمم لممنظومة يصبح أي ومحفظ ممقن
 (.9141 )عثمان،

 لمتقنيات الحديثة:  العامة الخصائص
 أنيا عيا، إالوتنو  التعميم مجال في التكنولوجية المستحدثات تعدد من الرغم ىعم

 وىي:  الخصائص من في مجموعة جميعاً  تشترك
 وانسياب عرض طريقة واختبار تحديد عمي المتعمم قدرة تعني التفاعمية:  .4

 معيا.  والتفاعل المعمومات
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 لتناسب التعميمية، المواقف بتفرد التكنولوجية المستحدثات معظم الفردية: تسمح .9
 السابقة.  وخبراتيم دراتيم، واستعدادىمق واختالف بين الطالب، الفردية الفروق

 كل فييا يجد متنوعة تعمم بيئة التكنولوجية المستحدثات بعض توفر حيث التنوع:  .9
 والخيارات البدائل من مجموعة توفير طريق عن ذلك يناسبو، ويتحقق ما متعمم

 .واالختيارات التعميمية
 مستخدمييا أمام اآلن المتوافرة التكنولوجية المستحدثات بعض تتيح الكونية:  .1

 العالم.  أنحاء جميع في المعمومات عمي مصادر االنفتاح فرص
 مكونات بين التكامل مبدأ التكنولوجية المستحدثات مصممو يراعي :التكاممية .1

 متكاماًل.  نظاًما المستحدث مكونات ،بحيث تشكل منيا مستحدث
 فإن المفرد، التعميم ببيئة ترتبط التكنولوجية المستحدثات اإلتاحة: استخدام .1

 التعميمية والبدائل الخيارات عمي الحصول فرص تتاح لو أن يجب المستخدم
 ما لو تقدم أن يجب والبدائل ىذه الخيارات أن يناسبو،كما الذي الوقت في المختمفة
 سيمة وميسرة.  بطرق تقويم وأساليب وأنشطة محتوي من لو يحتاج

 يوفر إداري نظام ظل في التكنولوجية حدثاتالمست فاعمية تظير الشاممة:  الجودة .1
 المستحدثات بتصميم ويرتبط الستخداميا المناخ الالزم متطمباتيا، ويييئ

 وجوانبيا واألدوات في األجيزة المتمثمة المادية جوانبيا من أي في التكنولوجية
 نظم الشاممة،حيث تتواجد بالجودة والبرمجيات التعميمية المواد في المتمثمة الفكرية
نتاجيا التكنولوجية المستحدثات تصميم مراحل كافة في الجودة مراقبة  وا 

دارتيا،  (.9112 ،منيا )عمى وآخرون اإلفادة حجم وتعرف واستخداميا وا 
 المعوقات التي تواجو دمج التقنية في التعميم: 

التعميم  في التقنية دمج عمى أيًضا ينطبق صعوبات وىذا إال ويعتريو تغيير من ما
 مدى عمى معوقات عدة المدارس من العديد في التكنولوجيا استخدام واجيت عممية قدف

 شممت: القرن الماضي، من الماضيين العقدين
 لممعممين، تدريب دورات توفير قمة ـــــــ
  الدروس، لتصميم المخصص لممعممين الوقت اإلداري، وضيق الدعم وغياب ـــــــ

 صعًبا، المعممين قبل من استخداميا يجعل بعيدة أماكن يف الحاسوب أجيزة ــــــــ ووضع
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وكاشمان،  لمتغيير )شيمي المعممين بعض ومقاومة المادية الموارد نقص عن فضاًل  ــــــ
 ،(.9111 وغانتر،

 تعميمية بيئة ىناك ولكن التعميم، في التكنولوجيا خاصًا لدمج مكاناً  ىناك وليس
 تركز التي تمك ىي تعميمية بيئة أفضل أن التربويين أغمب ويعتقد عمى ذلك، تساعد معينة
 ومنسًقا منظًما، فييا المعمم دور يكون لعممية التعمم؛حيث محوًرا بوصفو المتعمم عمى

 بالمشاركة، لممتعممين تسمح التي النشطة البيئة ىي البيئة المناسبة فإن وبالتالي ومرشًدا
 بوصفيا التكنولوجية المستحدثات خداممن است وتمكنيم لدييم، التعاوني التعمم وتعزز
 المختمفة المعرفية والقيام بالعمميات المعرفة لتبادل بينيم فيما واالتصال لمتعمم أدوات

وعمى الرغم من ىذا التوجو التقني والدعم المالي الكبير في المممكة العربية 
عقبات، فالدمج السعودية، إال أن دمج التقنية في المنيج الدراسي يواجو العديد من ال

الفعال لمتقنية في التعميم ىو نتيجة لعوامل عدة من أىميا: كفاءة المعمم وقدرتو عمى 
تشكيل األنشطة التعميمية التقنية لتمبي احتياجات الطالب. فالمعمم يقوم بعممو وىو مدرك 

مين لطريقة التدريس ومحتوى المادة العممية، ولكن عندما يتعمق األمر بالتقنية فإن المعم
لم يقطعوا شوطًا طوياًل في ىذا المجال، فالبعض منيم يركز في استخدامو لمتقنية مع 
الطالب عمى تعميميم المستوى األول من ميارات التقنية والذي يتمثل في كيفية التعامل 
مع التقنية فقط، ويتجاىل المستوى الثاني من ميارات دمج التقنية في التعميم والذي 

تقنية ألجل فيم أعمق لممادة الدراسية والوصول إلى مرحمة تحميل يتضمن استخدام ال
 (Gorder, 2007)المعمومات

                       ،( Bauer & Kenton, 2005 )وقد تعرف باور وكينتون
( عمى عديد من الصعوبات التي قد تواجو دمج التقنية Shuldman, 2004 )وشمدمان

عمم في استخدام األجيزة، وقمة الوقت المخصص خالل مثل: الصعوبات التي قد تواجو الم
الحصة الدراسية لدمج التقنية، وميارات المعممين والطالب في استخدام الحاسب، وصعوبة 
جدولة الوقت لممعممين الستخدام مختبر الحاسب في المدرسة، وعدم توفر البرامج 

عداد الطالب المناسبة أو قدميا،وعدم وجود ارتباط باإلنترنت في مختبر ال حاسب، وا 
 المتزايدة في داخل غرفة الصف.

وكما أثبتت التجارب أن أي مظير من مظاىر التجديد التربوي بما في ذلك 
عداد كاف، فمن يتعدى  التقنيات التعميمية إذا ما أدخل ضمن النظام التعميمي دون تمييد وا 

تعميمية وفي ىذا الصدد األمر في الغالب الشكل العام دون فعالية في مضمون العممية ال
( أن ىناك خمسة معوقات لتنفيذ التقنيات الحديثة في العممية 9119يرى الحيمة )

 التعميمية، وىى: 
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 .عدم وضوح المستحدث في أذىان المعممين -
عدم تمكن المعممين من أنواع الميارات والمعرفة التي يحتاجونيا لممارسة األدوار  -

 .الجديدة
 التعميمية المطموبة.  عدم توافر المواد -
 تعارض الترتيبات التنظيمية الموجودة في المستحدثات التكنولوجية.  -
 فقدان الدافعية عند العاممين -
 دراسات تناولت استمزام دمج التقنية في مقررات التربية اإلسالمية:  
ية (: وموضوعيا أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيمة تعميم9144ـــ دراسة الشعيبى ) 4

في حفظ أسماء اهلل الحسنى لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية بمكة المكرمة، وىدفت 
الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيمة تعميمية معينة في تحصيل 
األطفال ألسماء اهلل الحسنى في رياض األطفال بمكة المكرمة، ولتحقيق أىداف الدراسة 

لمنيج شبو التجريبي وذلك لمعرفة مدى أثر استخدام الحاسب اآللي استخدمت الباحثة ا
كوسيمة تعميمية في حفظ أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية أسماء اهلل الحسنى، وأما 
بالنسبة ألداة الدراسة فقد تم إعداد بطاقة مالحظة شممت أربعة محاور أساسية وىى: أثر 

استثارة اىتمام التمميذ، وفي تحسين عممية  استخدام الحاسب اآللي كوسيمة تعميمة في
التعميم والتعمم وقدرتيا عمى تكوين المفاىميم الجديدة وايجابياتيا عمى سموكيات األطفال، 
وتمكينيا لو من التعرف عمى أسماء اهلل الحسنى،وأما مجتمع الدراسة فقد شمل جميع 

طفل )ذكور  9111 األطفال في الروضات األىمية في منطقة مكة المكرمة وعددىم
ناث(، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية قصدية من المجتمع األصمي تكونت  وا 

( أطفال لممجموعة 8طالبًا من مدارس الطموح األىمية بمنطقة مكة المكرمة ) 41من 
( أطفال لممجموعة الضابطة، وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود 8التجريبية، و)
داللو إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسب  فروق ذات

اآللي، ويشير ذلك إلى فاعمية استخدام الوسيمة التعميمية في استثارة اىتمام رياض 
األطفال، كما خمصت الدراسة الى تبنى وزارة التربية والتعميم إنتاج برمجيات حاسب آلي 

أساتذة الجامعات وموجيي المقررات ومدرسييا  تعميمية تصدر تحت إشراف مختصين من
 لخدمة الطفولة العربية. 

وموضوعيا مدى توظيف معممي (: 9141ــــ دراسة المشاقبة، والطوالبة والخزاعمة )9
ىدفت الدراسة إلى التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية  العميا لمتعمم اإللكتروني، 
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ة اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا لمتعمم التعرف عمى مدى توظيف معممي التربي
 بوصفو المسحي الوصفي المنيج الدراسة اإللكتروني في التدريس في األردن، اتبعت

بوصف  ييتم والذي الراىن بالموقف الحقائق المتعمقة ووصف لتحديد المالئم المنيج
 إلى نتائج التوصل دفبي محكمة استبانة توظيف تم إذ الدراسة؛ لمشكمة المتنوعة الجوانب

 اإلسالمية التربية معممي جميع من الحالية الدراسة مجتمع الحقيقي، وتكون الواقع تمثل
 معمماً 421عددىم بمغ والذين الرابعة، عمان تربية مديرية في األساسية العميا المرحمة في

 %91 نسبتو ما اختيار مدرسة، تم 18 في يعممون معممة، 21 و معمم 411 ومعممة؛
 تم حيث العشوائية؛ الطبقية الدراسة بالطريقة مجتمع من ومعممة معمماً 11 ومعممة معمماً 
 والمؤىل الخبرة وسنوات الجنس :متغيرات الدراسة حسب طبقات عمى المجتمع أفراد توزيع
 ىذه مستويات من مستوى كل حسب اختيار العينة تم ثم التدريبية، والدورات العممي

 المجتمع في المعممين عدد فمثالً  في المجتمع، تشكميا التي سيانف بالنسبة المتغيرات
% من   18.1% ، 14.1نسبتو  ما معممة يشكمون 21 المعممات وعدد معمم411
 عدد ليصبح ،11  العينة من نفسيا النسبة اختيار ىده وتم التوالي، عمى الدراسة مجتمع
 لبقية بالنسبة وىكذا ،99اإلناث من العينة أفراد معممًا، وعدد 91 الذكور من العينة أفراد

المتغيرات، وأظيرت نتائج الدراسة أن اكثر تعريفات التعمم اإللكتروني كانت  مستويات
البرامج الحاسوبية ثم مواقع االنترنت اإلسالمية، ثم مصادر المعمومات، ثم االتصال غير 

تائج الدراسة أن أىداف المباشرة، ثم االتصال المباشر وأخيراً مجموعات المناقشة وبينت ن
تطبيقات التعمم اإللكتروني عند المعممين كانت عمى النحو التالي:  الحصول عمى 
المعمومات، دعم تعمم الطمبة، االتصال مع أطراف العممية التعميمية، ثم مساعدة الطمبة في 

 التعمم. 
 ةدراسات تناولت معوقات دمج التقنية في تدريس المقررات التربية اإلسالمي

 لمطالب العموم تدريس في التقنية دمج (: وموضوعيا صعوبات9141ـــ دراسة عمى ) 4
 التي الصعوبات التعرف عمى إلى الدراسة العموم، ىدفت معممي يراه كما المكفوفين

تدريس العموم لمطالب المكفوفين، واتبعت الدراسة  في التقنية دمج في يواجييا المعمم
 حميمي في جمع البيانات وتحميميا لمتحقق من فروض الدراسة،الحالية المنيج الوصفي الت

في معاىد وبرامج  معممًا لمعموم في مراحل التعميم الثالثة 99الدراسة من  عينة وتكونت
 التقنية دمج صعوبات مقياس الرياض، وتم تطبيق التربية الخاصة لممعاقين بصريًا مدينة

مين )من إعداد الباحث( في الفصل العموم لمطالب من وجية نظر المعم تدريس في
 اإلحصائية، م  وتم استخدام األساليب9141-9141الدراسي األول من العام الدراسي 

 كروسكا واختبار ت، وتحميل التباين  األحادي، -واختبار المعياري، واالنحراف المتوسط
 مالتالمعا )تمت جميع  المتوسطة لمعينات  Mann Whitney وتنى مان اختبار واليز،
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داللة  ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج وكشفت ,SPSS برنامج عمى اإلحصائية
 المؤىالت األعمى( لصالح الحاصل عمييا المعمم العممية الدرجة أو المتغيرات بين إحصائية

 الخبرة، سنوات كعدد األخرى البحث متغيرات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد وال
يدرس فييا المعمم، حصول المعمم عمى شيادة الرخصة الدولية المرحمة الدراسية التي 

 تدريس في التقنية دمج في لقيادة الحاسب اآللي وحصول المعمم عمى دورات تدريبية 
 التدريس لممعمم. العبء شخصي، لحاسب آلي العموم وامتالك المعمم

 المرحمة عمميم تواجو التي (: وموضوعيا الصعوبات9141ــــ دراسة )الحسن، وأمال،  9
التربويين، ىدفت الدراسة  المشرفين نظر من وجية المنيج في التقنية دمج في المتوسطة

إلى التعرف عمى الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة في دمج التقنية في 
المنيج الدراسي، والتعرف عمى الفروقات في تقييم ىذه العوائق من قبل المشرفيين 

لتوصية بحمول ليذه المعوقات،وقد انتيجت الدراسة المنيج الوصفي المسحي التربويين، وا
الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا والتعبير 
عنيا كميًا وكيفيًا بغرض التعرف عمى آراء المشرفين التربويين حول موضوع الدراسة، 

تم بناء استبيان خاص بيذه الدراسة اعتمد عمى المراجعة وبالنسبة ألداة الدراسة فقد 
المكثفة لمدراسات السابقة، وقد تم توزيع االستبيان عمى المشرفين التربويين الذين 
يشرفون عمى معممين في المرحمة المتوسطة وقد تكون ىذا االستبيان من جزأين، وتكون 

رفون عمى معممين في المرحمة مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين الذين يش
( مشرفًا  تربويًا بصورة عشوائية بغرض 11المتوسطة في مدينة الرياض، وقد تم اختيار)

( مشرفًا تم توزيع االستبانة 11( مشرفًا من )11توزيع االستبانة عمييم، وقد استجاب )
االستبانة  عمييم وقد تم حساب الموسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات

كما تم تطبيق اختباري مان وبتنى وكروسيكال وأليس لمتعرف عمى داللة الفروق بين أفراد 
العينة في تحديد الصعوبات التي تواجو المعممين في دمج التقنية بناًء عمى بعض 
المتغيرات. وقد أظيرت نتائج الدراسة موافقة أفراد العينة عمى جميع الصعوبات المذكورة 

بيان ما عدا الجانب المتعمق باالتجاىات حيال عممية الدمج حيث كان أفراد العينة في االست
حياديين حيال تمك الصعوبات، وقد تراوحت الصعوبات المتعمقة بمحوري الصيانة واألجيزة 
والبرمجيات والخدمات بالموافقة الشديدة بينما حظيت الصعوبات المتعمقة بمحاور التأىيل 

والعمميات والطالب والتقنية واإلدارة والتقنية بالموافقة فقط، كما أظيرت والتدريب والتنفيذ 
نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المشرفين التربويين 
في تحديد الصعوبات التي تواجو المعممين في دمج التقنية في المنيج وذلك بناًء عمى 

ر وعدد سنوات الخبرة وامتالك الحاسب اآللي وعدد متغيرات التخصص األكاديمي والعم
 الدورات التدريبية.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
في ضوء استعراض الدراسات السابقة يالحظ أنيا جميعًا قد ركزت عمى االىتمام 
بدمج التقنية في تدريس المقررات الدراسية وباألخص مقررات التربية اإلسالمية كتقنية 

ة تندرج ضمن أدوات التعميم اإللكتروني، والتعرض لمميزاتيا، في مقابل الطرق وأداة جديد
التقميدية كأداة لمتعمم. كما أكدت عمى ضرورة تدريب المعممين والمعممات باختالف 
تخصصاتيم عمى استخدام التقنية في التدريس؛ لما لو من دور ىام في جعل المادة 

متاعًا، كما أكدت ىذه الدراسات عمى أن استخدام التقنية في  الدراسية أكثر تشويقًا وا 
تدريس المقررات االسالمية تزيد من إقبال الطالب والمعممين عمى التعرف عمى التقنية 

 والتعمم عمييا بشكل ذاتي وفعال
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بعض النقاط منيا:و 

 حصائية. التعرف عمى المنيج البحثي واألساليب اإل 
  .تصميم أداة الدراسة ومحاورىا 
  التعرف عمى العديد من المراجع العربية واألجنبية التي ساعدت الباحث في صياغة

 وبمورة مشكمة الدراسة.
  .ساعدت الدراسات السابقة الباحث في كتابة اإلطار النظري لمدراسة الحالية 
 في تدريس المقررات  معرفة بعض معوقات دمج التقنية والتكنولوجيا الحديثة

 الدراسية. 
 االستفادة من الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية  

 منيجية الدراسة: 
معوقات دمج تم استخدام المنيج الوصفي المسحي عن طريق الوقوف عمى 

التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية من وجية نظر المعممين والمشرفيين 
من خالل بناء وتطبيق أداة البحث  المتمثمة في استبيان صمم منطقة الباحة التربويين ب

 ليذا الغرض ورصد وتحميل البيانات وصواًل لمنتائج والتوصيات.
 مجتمع الدراسة وعينتو: 

يتكون من معممي التربية اإلسالمية والمشرفين التربويين في منطقة الباحة  وتم 
( 18و ) ( معمم414منيم ) 482بمغ عددىا   راسةالداختيار عينة عشوائية من مجتمع 

 مشرف تربوي.
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 أدوات الدراسة: 
معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية استخدم الباحث استبانة 
 كأداة لجمع البيانات.   التربويين والمشرفييناإلسالمية من وجية نظر المعممين 

 ولبناء أداة الدراسة أتبع الباحث ما يمي: 
 معوقات دمج التقنية في تدريس د اليدف من أداة الدراسة  وىو الوقوف عمى تحدي

 .  مقررات التربية اإلسالمية من وجية نظر المعممين والمشرفيين التربويين
  مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ومنيا

 الشمري ودراسة) 4192الكريم) العبد دراسة
  وكينتون ( و )باور(Gorder,2007 (. و9144و )جاسم، عبجل، )4198 )

Bauer & Kenton, (2005 ،شمدمان)و (Shuldman, 2004 فيمدز دراسة و 
Fields, 2004 )وروجرز ) (Rogers, 2007 )9118( الحسنات و دراسة )

 4199( و)الشاعر،9111( و سالمة )9119و الحيمة )  ( 9141والحسن والمال )
 (. 9141سة  )الطويرقى،(. ودرا11،
 محاور االستبانة حيث أشتمل عمى خمسة محاور ىي:   تحديد 

 معوقات ترتبط بالمعمم  -
 معوقات ترتبط بالمقرر الدراسي   -
 معوقات ترتبط باإلدارة   -
 معوقات ترتبط بالتقنية واألدوات  -
 معوقات ترتبط بالطالب   -

( عبارة موزعة عمى 19مى )إعداد أداة الدراسة بصورتيا األولية والتي اشتممت ع
المحاور السابقة فمن خالل تحديد المحاور أمكن لمباحث تحديد العبارات تحت كل محور 

( عبارات و المحور 2( عبارات والمحور الثاني )41حيث اشتمل المحور األول عمى عدد )
 ( عبارة 44( عبارة والمحور الخامس )49( عبارات والمحور الرابع )2الثالث )

الباحث بقياس صدق أداة الدراسة من خالل عرض المحاور والعبارات عمى وقام 
مجموعة من الخبراء المحكمين في مجال المناىج وتقنيات التعميم وىم من األساتذة ذوي 

 (.9( ممحق )2الخبرة في ىذا المجال وعددىم )
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بعض العبارات وحذف بعضيا حتى  بعد العرض عمى الخبراء قام الباحث بتعديل
( عبارة ،حيث اشتمل المحور األول عمى 11ت االستبانة في صورتيا النيائية إلى )وصم

(عبارات  1( عبارات، والمحور الثالث عمى )1( عبارات، والمحور الثاني عمى )8)
 ( 9( عبارات. ممحق )41( عبارات والمحور الخامس عمى  )2والمحور الرابع  عمى )

 لالستبانة وكانت عمى النحو التالي:  قام الباحث بحساب المعامالت العممية 
لحساب صدق وثبات أداة الدراسة تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية من 

( معممًا 91معممي التربية اإلسالمية والمشرفين التربويين في منطقة الباحة قواميا )
 ومشرفًا تربويًا ومن غير عينة الدراسة األساسية. 

 ممقياس أداة الدراسة: الصدق البنائي ل أواًل: 
يعد الصدق البنائي أحد مقايس صدق األداة والذي يقيس مدى تحقق اليداف 
التي تريد األداة الوصول ألييا ويبين مدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذي تنتمي لو  

 (9ويوضح ذلك الجدول )

 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

معامل  العبارة
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
 االرتباط

4 1.19* 2 1.11* 41 1.11* 99 1.14* 94 1.84* 

9 1.11* 41 1.81* 41 1.11* 99 1.19* 99 1.81* 

9 1.12* 44 1.11* 41 1.89* 91 1.19* 99 1.89* 

1 1.11* 49 1.11* 48 1.11* 91 1.14* 91 1.11* 

1 1.11* 49 1.11* 42 1.42 91 1.12* 91 1.19* 

1 1.19* 41 1.19* 91 1.11* 91 1.11* 91 1.89* 

1 1.18*   94 1.18* 98 1.81* 91 1.81* 

8 1.14*     92 1.14* 98 1.89* 
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 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

معامل  العبارة
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
 االرتباط

      91 1.91* 92 1.88* 

        11 1.14* 

 1.11دال عند 
( يتضح أن كل العبارات مرتبطة بالمحور الذي تنتمي لو  عند داللة 9ن جدول )م
وىي  1.49في المحور الثالث حيث بمغت داللتيا  42ماعدا العبارة رقم  1.11احصائية 
مما يعني عدم ارتباطيا بالمحور الذي تنتمي لو  ولذلك سوف يتم حذفيا  1.11أكبر من 

 عبارة. 92لعبارات االستبانة  من االستبانة ليصبح العدد الكمي
 ثانيًا: حساب  ثبات االستبانة

ونباخ كما تم توضيحيا في معادلة ألفا كر  باستخدامتم التأكد من ثبات االستبانة  
 (1جدول )

 ( معامالت ثبات محاور االستبانة االستبانة ككل1جدول )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 1.11 8 المحور األول
 1.89 1 المحور الثاني
 1.11 1 المحور الثالث
 1.89 2 المحور الرابع
 1.29 41 المحور الخامس
 1.21 92 االستبانة ككل
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كما أن بمغ  1.21( أن معامل ألفا كرونباخ لالستبانة بمغ 1يتضح من جدول )
بات وكميا معامالت ث 1.29إلى  1.11معامالت ثبات المحاور الخمسة بمغ في المدى 

 كبيرة تفي بمتطمبات الدراسة وتشير إلى ثبات األداة. 
 ( 9ممحق ) ( عبارة 92وضع االستبانة في صورتيا النيائية والتي اشتممت عمى )

 1/1/4111بدأ في تطبيق االستبانة عمى عينة البحث والذي استمر لقرابة الشير 
 1/1/4111وانتيى بتاريخ 

 عرض النتائج وتفسيرىا
 :ائج الدراسةأواًل: عرض نت
ما ىي معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية اإلسالمية من  السؤال األول:

؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال وجية نظر المعممين والمشرفيين التربويين بمنطقة الباحة 
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات، الرئيس 

لمعيارية لعبارات كل محور من محاور أداة الدراسة وتم تحديد استجابة عينة واالنحرافات ا
 الدراسة عمى كل عبارة من عبارات االستبانة من خالل المتوسط المرجح كما يمي 

)بدرجة كبيرة (  9.12إلى  4.81)بدرجة كبيرة جدًا  ( ومن  4.12إلى  4المتوسط من 
)بدرجة قميمة( ومن  1.42إلى  9.11)بدرجة متوسطة( ومن  9.92إلى  9.11ومن 
 ( ذلك1)بدرجة قميمة جدًا(   ويوضح جدول ) 1إلى  1.91
 ( المتوسط واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات االستبانة1جدول )      

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

4 
ين االتجاىات السمبية لدى المعمم

نحو استخدام التقنية في تدريس 
 مقررات التربيــة اإلسالمية.

 متوسطة 9 4.411 9.9999

ضعف برامج تدريب المعممين عمى  9
 متوسطة 1 4.991 9.9112 استخدام التقنية في التدريس . 

ضعف امتالك المعممين الميارات  9
 متوسطة 1 4.419 9.9111 الكافية لدمج التقنية في التدريس. 



 ...تربيــة اإلسالمية بمنطقة الباحةمــعـوقـات دمج التقنية في تدريس مقررات ال
 طان حمود صفا الغامديسمأ/ 

 

  

 -74- 

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

1 
مقاومة  التغيير من قبل معممي 
التربية االسالمية والتمسك بالطرق 

 التقميدية في التدريس. 
 متوسطة 1 4.998 9.4941

كثرة األعباء التدريسية المكمف بيا  1
 متوسطة 9 4.919 9.9999 معمم التربية اإلسالمية. 

1 
ضعف وعي من المعممين بأىمية 
استخدام تقنيات التعميم الحديثة في 

 التدريس. 
 متوسطة 8 4.944 9.2949

انخفاض مستوى الدافعية لدى  1
 متوسطة 1 4.911 9.1911 المعممين لدمج التقنية في التدريس. 

8 
 لممعممين المخصصة قمة الحوافز 

 في التقنية الذين يستخدمون
 .التدريس

 بدرجة كبيرة 4 4.918 9.1921

 9 1.112 9.9991 متوسط االستجابة عمى المحور األول: 
 متوسطة
 
 

 المحور الثاني

2 
طبيعة مقررات التربية اإلسالمية ال 
تشجع عمى دمج التقنية في 

 التدريس. 
 متوسطة 9 4.919 9.1119

الوقت المخصص لممقرر الدراسي ال  41
 متوسطة 1 4.999 9.8119 يحتمل دمج التقنية في التدريس.

صعوبة إعداد درس في مقرر  44
 متوسطة 1 4.448 9.1119ة باالعتماد عمى التربية اإلسالمي
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

 التقنية. 

49 
صعوبة استخدام التقنية في عممية 
التقييم المرتبطة بمقرر التربية 

 اإلسالمية. 
 متوسطة 1 4.481 9.8418

49 
 تعميمية لدروس نماذج وجود قمة

تدريس مقررات  في التقنية توظف
 التربية اإلسالمية. 

 متوسطة 4 4.441 9.1941

41 
 لتقويم واضحة معايير وجود ندرة

أثناء تدريس مقررات التربية  الطالب
 اإلسالمية باستخدام التقنية.

 متوسطة 9 4.411 9.1119

متوسط االستجابة عمى المحور  
 متوسطة 1 1.111 9.8828 الثاني: 

 المحور الثالث

41 
قمة توفير الدورات التدريبية 
لممعممين التي تقوم عمى استخدام 

نيات الحديثة في تدريس مقررات التق
 التربية اإلسالمية. 

 بدرجة كبيرة 9 4.919 9.1111

41 
ضعف تشجيع اإلدارة  لممعممين 
لدمج التقنية في تدريس مقررات 

 التربية االسالمية.
 متوسطة 1 4.911 9.9412

41 
االفتقار إلى توافر خطط واضحة 
لدمج التقنية أثناء تدريس مقررات 

 مية.التربية اإلسال
 متوسطة 9 4.912 9.9112

الضغط عمى المعممين لالنتياء من   48
 متوسطة 1 4.911 9.9181 مقررات التربية اإلسالمية. 

 متوسطة 1 4.411 9.2821االتجاىات السمبية لدى اإلدارة نحو  42
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

استخدام التقنية في تدريس مقررات 
 التربيــة اإلسالمية.

91 
ت الالزمة قمة توفير اإلدارة لمبرمجيا

لتطبيق التقنية في تدريس مقررات 
 التربية اإلسالمية.

 بدرجة كبيرة 4 4.919 9.1111

متوسط االستجابة عمى المحور  
 9 1.199 9.9811 الثالث: 

  المحور الرابع
ضعف  توافر الدعم الفني والتقني  94

 بدرجة كبيرة 4 4.414 9.1498 الالزم لدمج التقنية في التدريس. 

مة توافر خدمات االنترنت السريعة ق 99
 بدرجة كبيرة 9 4.941 9.1924 الالزمة لدمج التقنية في التدريس.

99 
ضعف التسييالت الكافية من 
قاعات ومعامل  وحواسيب وسبورات 

 ذكية وغيرىا الالزمة لمتقنية. 
 بدرجة كبيرة 9 4.919 9.1999

91 
عدم توافر  عدد كافي من التقنيات 

التالميذ أثناء تدريس  بالنسبة لعدد
 مقررات التربية اإلسالمية.

بدرجة  1 4.911 9.9111
 متوسطة

ارتفاع تكمفة الشراء لمتقنيات  91
بدرجة  1 4.911 9.9129 المستخدمة في عممية التدريس. 

 متوسطة

ارتفاع تكمفة صيانة التقنيات  91
بدرجة  8 4.981 9.9911 المستخدمة في عممية التدريس. 

 متوسطة

91 
 التقنيات الستخدام أدلة فر تو قمة

تدريس مقررات التربية  في التعميمية
 اإلسالمية. 

بدرجة  1 4.918 9.9411
 متوسطة
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

98 
 يحتاج في التدريس التقنية استخدام

تدريس مقررات  في كبير جيد إلى
 التربية اإلسالمية. 

بدرجة  41 4.991 9.8219
 متوسطة

92 
 يؤخر في التدريس التقنية استخدام
 في الدراسي المنيج إنياء عممية
 .المحدد وقتو

بدرجة  2 4.911 9.2414
 متوسطة

متوسط االستجابة عمى المحور  
بدرجة  4 1.118 9.9241 الرابع: 

 متوسطة
 المحور الخامس

91 
ضعف قدرة الطالب عمى التفاعل مع 
التقنية أثناء تدريس مقررات التربية 

 اإلسالمية. 
رجة بد 1 4.912 9.2111

 متوسطة

االتجاىات السمبية لمطالب نحو  94
بدرجة  2 4.481 9.8914 استخدام التقنية في التعميم. 

 متوسطة

99 
تشتت انتباه الطالب عند استخدام 
األدوات التقنية في شرح مقررات 

 التربية اإلسالمية.
بدرجة  41 4.991 9.1191

 متوسطة

األدوات التقنية ال تقابل احتياجات  99
بدرجة  1 4.919 9.2949 ب المختمفة وميوليم. الطال

 متوسطة

91 
ازدياد كثافة الطالب داخل الفصل 
يعيق استخدام التقنية في تدريس 

 المقرر
 بدرجة كبيرة 4 4.999 9.1481

91 

استخدام التقنية يؤثر سمبًا عمى 
انضباط الطالب داخل الفصل 

 الدراسي.
 

بدرجة  8 4.919 9.8891
 متوسطة
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ترتيب العبارة 
 االستجابة في المحور

91 
د الطالب أن التقنية تستخدم اعتقا

لمعب والتسمية أكثر منيا لمتعميم 
 والتعمم. 

بدرجة  1 4.911 9.2912
 متوسطة

91 
ضعف إلمام الطالب بقواعد استخدام 
التقنية الحديثة مما يؤدى إلى  تمف 

 األجيزة.
بدرجة  1 4.911 9.1949

 متوسطة

98 
تركيز الطالب عمى وسائل التقنية 

حتوى العممي دون االىتمام بالم
 لممقرر. 

بدرجة  9 4.411 9.1941
 متوسطة

صعوبة تواصل الطالب مع المعمم  92
بدرجة  9 4.919 9.1219 من خالل أدوات التقنية الحديثة.  

 متوسطة

متوسط االستجابة عمى المحور  
بدرجة  1 1.119 9.2811 الخامس: 

 متوسطة
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى محاور استبانة( متوسطات استجابة عينة الدراسة 9شكل )
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( أن متوسط  استجابة عينة الدراسة عمى 9( ومن شكل )1يتضح من جدول )
  9.92إلى  9.88محاور الدراسة جاءت كميا بدرجة متوسطة بمتوسط يتراوح بين 

وجاء المحور الرابع والخاص بالمعوقات التي ترجع إلى األدوات التقنية في 
( 1.118( وانحراف معياري )9.92راسة بمتوسط )المرتبة األولى من وجية نظر عينة الد

وجاءت أىم المعوقات المرتبطة بيذا المحور ىي ضعف  توافر الدعم الفني والتقني الالزم 
( )بدرجة كبيرة( و قمة توافر خدمات االنترنت 9.14لدمج  التقنية في التدريس  بمتوسط )

( )بدرجة كبيرة( و ضعف 9.19السريعة الالزمة لدمج التقنية في التدريس بمتوسط )
التسييالت الكافية من قاعات ومعامل  وحواسيب وسبورات ذكية وغيرىا الالزمة لمتقنية 

 ( )بدرجة كبيرة( 9.19بمتوسط )
وجاء المحور الثالث والخاص بالمعوقات التي ترجع إلى اإلدارة في المرتبة 

م المعوقات الخاصة ( ". وجاءت أى1.199( وانحراف معياري )9.981الثانية بمتوسط )
باإلدارة "  قمة توفير اإلدارة لمبرمجيات الالزمة لتطبيق التقنية في تدريس مقررات التربية 

( )بدرجة كبيرة( و"قمة توفير الدورات التدريبية لممعممين 9.1111اإلسالمية. " بمتوسط  )
بمتوسط   ميةالتي تقوم عمى استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مقررات التربية اإلسال

( )بدرجة كبيرة( و " االفتقار إلى توافر خطط واضحة لدمج التقنية أثناء تدريس 9.1111)
 ( )بدرجة متوسطة(. 9.9112 )مقررات التربية اإلسالمية بمتوسط

وجاء المحور األول والخاص بمعوقات خاصة بالمعمم في المرتبة الثالثة بمتوسط 
وجاءت أىم المعوقات التي ترجع إلى المعمم " قمة ( 1.112( وانحراف معياري )9.9991)

( 9.19" بمتوسط  ).التدريس في التقنية الذين يستخدمون لممعممين المخصصة الحوافز 
االتجاىات السمبية لدى المعممين نحو استخدام التقنية في تدريس مقررات )بدرجة كبيرة( و 

كثرة األعباء التدريسية المكمف ( )بدرجة متوسطة( و 9.99بمتوسط )التربيــة اإلسالمية.
 (. 9.99بيا معمم التربية اإلسالمية  بمتوسط )

وجاء المحور الخامس الخاص بالمعوقات التي ترجع إلى الطالب في المرتبة 
( وجاءت أىم ىذه المعوقات "ازدياد 1.119( وانحراف معياري )9.281الرابعة بمتوسط )

( 9.14لتقنية في تدريس المقرر". بمتوسط )كثافة الطالب داخل الفصل يعيق استخدام ا
)بدرجة كبيرة( و صعوبة تواصل الطالب مع المعمم من خالل أدوات التقنية الحديثة. . 

( )بدرجة متوسطة( و تركيز الطالب عمى وسائل التقنية دون االىتمام 9.12بمتوسط )
 ( )بدرجة متوسطة( 9.19) بالمحتوى العممي لممقرر.  بمتوسط

ور الثاني الخاص بالمعوقات التي ترجع إلى مقررات التربية اإلسالمية وجاء المح
في المرتبة الخامسة واألخيرة من معوقات دمج التقنية في تدريس مقررات التربية 
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( وجاءت أىم ىذه المعوقات قمة 1.111( وانحراف معياري )9.88اإلسالمية  بمتوسط )
دريس مقررات التربية اإلسالمية.  وجود نماذج لدروس تعميمية توظف التقنية في ت

أثناء  الطالب لتقويم واضحة معايير وجود ندرةو ( )بدرجة متوسطة(  9.19بمتوسط )
و ( )بدرجة متوسطة (9.11بمتوسط )تدريس مقررات التربية اإلسالمية باستخدام التقنية.

ط طبيعة مقررات التربية اإلسالمية ال تشجع عمى دمج التقنية في التدريس بمتوس
 ( )بدرجة متوسطة (.9.11)

 أىم التوصيات:
  ضرورة  توافر الدعم الفني والتقني الالزم لـدمج  التقنيـة فـي التـدريس  و  تـوفير

خدمات االنترنت السريعة الالزمة لدمج التقنية في التدريس و التسييالت الكافية 
فـي من قاعات ومعامل  وحواسـيب وسـبورات ذكيـة وغيرىـا الالزمـة لـدمج التقنيـة 

 التدريس.
  توفير الدورات التدريبية لممعممين التي تقـوم عمـى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي

 تدريس مقررات التربية اإلسالمية 
  توفير خطط واضحة لدمج التقنية أثناء تدريس مقررات التربية اإلسالمية من قبل

دارة التعميم.   القائمين عمى التعميم وا 
  التدريس في التقنية الذين يستخدمون عممينلمم المخصصة توفير الحوافز 
  استخدام التقنية الحديثة داخل المـدارس والفصـول  و قواعدوضع مواثيق أخالقية

 الدراسية بحيث يكون الطالب مممًا بيا عند تعاممو مع التقنية. 
 يقترح الباحث استكمااًل لدراستو إجراء الدراسات التالية:المقترحات: 

 حــو اســتخدام التقنيــة فــي تــدريس مقــررات التربيــة اإلســالمية اتجاىــات المعممــين ن
 بالمرحمة الثانوية. 

  .االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية لدمج التقنية في التدريس 
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 مراجع ومصادر الدراسة: 
 تقنية دمج في المعمم اداء لتقويم مقترح معيار (.9111محمد. ) أبا الخيل، فوزية
 اتحاد مجمة السعودية. العربية بالمممكة وتدريبو المعمم إعداد في برامج المعمومات
 .944 -484(، 18العربية، ع ) الجامعات

(. واقع استخدام الحاسوب التعميمي ومعوقاتو في تدريس 9112الجيضمى، فوزية. )
التربية اإلسالمية بالحمقة األولى من التعميم  األساسي من وجية نظر المعممات. 

 ..41- 41(، ص 14ة التطور التربوي، ع )دوري
أحمد  أيمن الحافظ، عبد مبارك، الباسط حصاونة، عبد الكريم، عبد سامر أمان حصاونة،

 بين التعميمية العممية في التكنولوجي لمدمج مقارنة (. دراسة9141العمري. )
(، 1)، ع. 91 مج دمشق جامعة مجمة خاصة، واألخرى أحدىما حكومية جامعتين
942-911. 

(. دمج التقنية في التعميم بمدارس 9112الحالفي، سميمان بن صالح عبدالمحسن. )
المممكة العربية السعودية بالمرحمة الثانوية وأثرىا.  عمى تحصيل الطالب. رسالة 
ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان االسالمية، معيد بحوث ودراسات العالم 

 اإلسالمي، السودان.
، عمان: دار الكتاب 9(. طرائق التدريس واستراتيجياتو. ط 9119د محمود. )الحيمة، محم

 الجامعى.
 التكنولوجي  الدمج استخدام فعالية (. مدى 9118) أمان. سامر، وحصاونة، خصاونة،
 بالجامعة  التدريسية الييئة أعضاء نظر وجية من التعميمية العممية في

 .92 -4الكويت،.  التربوية، المجمة .“الياشمية
الكممة،  القاىرة: دار ،4التعميم. ط تكنولوجيا (. منتوجات9119) عطية. محمد خميس،

 .48 ص
 (. التعميم اإللكتروني. عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع.9141الراضي، أحمد عمى. )
الثانوي  التعميم مرحمة في التعميم تكنولوجيا استخدام (. معيقات9141سعدى، نورالدين. )

 عمم بسكرة شعبة - طولقة بمدية ثانويات أساتذة مستوى عمى يدانيةم دراسة
 الميسانس  شيادة متطمبات لنيل مقدمة مذكرة LMD تربية االجتماع، تخصص

نتاجيا. الرياض: دار 9111سالمة، عبد الحافظ محمد. ) (. تصميم الوسائط المتعددة وا 
 الخريجى لمنشر والتوزيع.
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(. فاعمية المناىج الدراسية 9141، والشرعة، ممدوح. )الشديفات، صادق، وأرشيد، محمد
-1المطورة وقدرتيا عمى تحقيق أىدافيا، مؤتمر التربية في عالم متغير لمفترة من 

 نيسان. الجامعة الياشمية، عمان، األردن. 8
(. أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيمة تعميمية في 9144الشعيبى، أماني حمد منصور.)

الحسنى لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية بمكة المكرمة.  حفظ أسماء اهلل
 .491 -449(، ص 444مجمة القراءة والمعرفة، يناير ع )

 دار المناىج عمان، اإلسالمية، التربية كتب (. تقويم9119) جواد. عمي ىدى الشمري،
 األولى. الطبعة والتوزيع، لمنشر

 اإللكتروني لمتعميم المعممين استخدام تمعوقا (.أىمية4198) ىزاع. بن فواز الشمري،
 منشورة، غير ماجستير رسالة ،جدة بمحافظة التربويين المشرفين نظر وجية من
العربية  المممكة القرى،مكة، أم التربية،جامعة التدريس،كمية وطرق المناىج قسم

 السعودية.
تعميم األساسي (. واقع التقنيات التعميمية في مدارس ال9111شعبان، حمدي إسماعيل. )

 .914(،9، ع )41بسمطنة عمان. مجمة دراسات تربوية واجتماعية، مج
تربوية  (.تقنيات9111غميندا. ) وغانتر، راندولف وغانتر توماس كاشمان، غاري؛ شيمي،

 لبدة، أبو إيناس مسعود؛ بن سناء شناعة؛ زىرية عيسى؛ الحاج مصباح .حديثة
 .الجامعي الكتاب دار المتحدة: العربية اإلمارات العين، السمان، مترجم، سرى

(. فاعمية المناىج الدراسية المطورة وقدرتيا عمى 9141الطبيب، مصطفي عبدالعظيم. )
نيسان، الجامعة  8-1تحقيق أىدافيا. مؤتمر التربية في عالم متغير لمفترة من 

 الياشمية، األردن.
 وليد بعد. )ترجمة عن لتعميموا االلكتروني والتعمم التكنولوجيا (.4198بيتس. ) طوني

 لمنشر. العبيكان . الرياض:)شحاتة
 مدارس في اإللكتروني التعميم استخدام واقع (.4192 (العزيز. عبد مشاعل الكريم، العبد

 وسائل قسم منشورة، غير ماجستير رسالة الرياض. بمدينة األىمية المممكة
 العربية المممكة الرياض، سعود، الممك التربية،جامعة التعميم،كمية وتكنولوجيا
 .السعودية
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 (.9141العمري. ) خصاونة، أيمن، سامر خصاونة، أمان، الحافظ الباسط، عبد عبد
 احدىما جامعتين بين التعميمية العممية في التكنولوجي لمدمج مقارنة دراسة

 .1 ع - 91 مج– دمشق جامعة مجمة خاصة واألخرى حكومية
 لتعميم اإللكتروني. عمان: دار الفكر.ىـ(. ا4198عبد العزيز، حمدي. )

 المستقبمية واألدوار التعميم في التكنولوجيا دمج بين (. العالقة9144العبد اهلل، فواز. )
لممعمم من وجية نظر معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدارس مدينة 

 .914 ،9ع  ،2مج .النفس وعمم لمتربية العربية الجامعات اتحاد دمشق. مجمة
 في التعميم لتكنولوجيا الحديثة األساليب (. توظيف9141) محجوب. الدين عثمان، بدر

 التربية، قسم األحمر، كمية البحر التعميمية. مجمة العموم االنسانية، جامعة العممية
 (.  1، ع )41التربوية، مج  العموم

 تقنية دمج في مدارسال مديري أدوار (. تحديد9118عبداهلل. ) محمد بن صالح العطيوي،
 التربويين والمشرفين المناىج مشرفي وجية نظر من التعميمية بالبيئة التعميم
، 48 مصر. مج– التعميم العربية السعودية. تكنولوجيا المممكة في العام بالتعميم

 . 11-92، 9ع
 البيئة في اإللكتروني التعمم دمج (. واقع9148عبداهلل. ) محمد بن صالح العطيوي،
 القرن ميارات أحد باعتباره الثانوية المرحمة نظر خريجي وجية من تعميميةال

سعود  بن محمد اإلمام جامعة ،41التربوية، ع  العموم الحادي والعشرين. مجمة
 اإلسالمية السعودية. 

(.  متطمبات توظيف تكنولوجيا التعميم لوقاية 9141العوالمة، عبد اهلل أحمد، وآخرون. )
تخدام السيئ لإلنترنت في المؤسسات التعميمية، مجمة العموم الطالب من االس

 .449 -89( 9، ع )48التربوية، مج 
 التكنولوجية. والمستحدثات التعميم تكنولوجيا (.9112) وآخرون. سعيد عمي، أسامة

 .448وتوزيع وطباعة، ص ونشر لمكتب القاىرة: عال
 العربي. الفكر القاىرة: دار بية.لمتر  اإلسالمية (. األصول9111) إسماعيل. سعيد عمي،
 العموم تدريس في التقنية دمج (.  صعوبات9141عبد المعطي.  ) عمي حمادة عمي،

مصر، ع   ببورسعيد، التربية كمية العموم. مجمة معممي يراه كما المكفوفين لمطالب
48 ،928 -191. 
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رياضيات بالمرحمة (.  تحديد حاجات معممي ال9118الغامدى، عبد الوىاب بن عبد اهلل. )
االبتدائية لمتعميم اإللكتروني. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة ام 
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