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Abstract: 

This study aims to reveal teachers’ view of the degree of educational technology integration in secondary 

stage Islamic education curricula. The study population consists of (750) secondary stage male and female teachers 

in Zarqa Educational Directorate, at Zarqa. The study sample consists of (170) randomly-selected secondary stage 

teachers including (95) males and (75) females in the first semester of the academic year 2018/2019. In fulfillment 

of the study objectives, a 25-item questionnaire was developed. The study demonstrates that the degree of 

educational technology integration in secondary stage Islamic education curricula, according to teachers, is 

mediocre and that there are no statistically attributable gender-specific or experience-bound variations in the 

teachers-perceived educational technology integration in secondary stage Islamic education curricula.. 
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ة من انوي  ة للمرحلة الث  ربية اإلسالمي  عليم في مناهج الت  درجة تكامل تكنولوجيا الت  
 مينعل  وجهة نظر الم  
 محمود أحمد مرّوح
 العلوم التربوية

 االردن - جامعة الزرقاء
mmustafa@zu.edu.jo

 02/20/0212البحث قبول      20/0212/ 11البحث  استالم

 :الملخص
ن مجتمع تكوّ وقد , مينعلّ ة للمرحلة الثانوية من وجهة نظر الم  عليم في مناهج التربية اإلسالميّ درجة تكامل تكنولوجيا التّ هدفت الدراسة إلى بيان 

ا وم  ( م  102نة الدراسة من )نت عيّ الزرقاء األولى, وتكوّ  ة تربيةمديريّ اء ة في محافظة الزرقمة للمرحلة الثانويّ علّ ا وم  م  علّ ( م  022الدراسة من ) مة علّ علم 
ل من العام الدراسي اإلناث في الفصل الدراسي األوّ  من (02و) ,الذكور من (22) ة, منهماختيارهم بطريقة عشوائيّ  ة, تمّ الثانويّ  المرحلة ميعلّ م   من
عليم في مناهج التربية درجة تكامل تكنولوجيا التّ  راسة أنّ ( فقرة, وأظهرت الدّ 02نت من )تكوّ  ةإعداد استبان (, ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ 0212/0212)

درجة تكامل ة في , كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ مينعلّ من وجهة نظر الم   جاءت بمستوى متوسطة للمرحلة الثانوية اإلسالميّ 
 ي الجنس أو الخبرة.ر  تغيّ عزى إلى م  مين ت  علّ ة من وجهة نظر الم  ة للمرحلة الثانويّ هج التربية اإلسالميّ عليم في مناتكنولوجيا التّ 

 مون, محافظة الزرقاء.علّ ة, الم  عليم, مناهج التربية اإلسالميّ تكامل تكنولوجيا التّ  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ع الهائل في سار ا للتّ د وفق  ر وتتجدّ تغيّ إّن مفاهيم التربية ت

واستخدام التقنيات الحديثة وضرورة تكاملها مع  ,عليمتكنولوجيا التّ 
ة آليّ  بطريقة معلّ الم   يمارسها عليم مهارةفأصبح التّ  المناهج الحديثة,

عليمالتّ  في الحديثةة التربويّ  التقنيات وأصبح استخدام ة,احترافيّ 
 .ةعليميّ التّ  ةالعمليّ  في اأساسي   اجزء   وتوظيفها

ة لما أحدثته ظم التعليميّ لقد فرضت التكنولوجيا نفسها على النّ 
ة في العالقات والمفاهيم وأنماط الحياة المختلفة, رات جوهريّ من تغيّ 

من  بدّ  ة التي الة التعليميّ ة في العمليّ المنهج من األركان األساسيّ  وي عدّ 
 ,ةالتعليميّ ة العمليّ  أساسالمنهج  ي عدّ ر, حيث تغيّ أن تستجيب لهذا الم  
ة رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف العمليّ  والذي من خالله يتمّ 

عاطي مع ر التكنولوجي تشكيل آليات التّ ة, وقد أعاد التطوّ عليميّ التّ 
 بدّ  فكان ال ,مستويات األهداف المختلفة وطرق التعامل معها

ا في تسهيل الوصول إلى تلك سهم أيض  للتكنولوجيا من أن ت  
 من  ال  ك   عليم وأصبح يضمّ ر مجال تكنولوجيا التّ لقد تطوّ . 11فاألهدا
عليم, وتفريد التّ  ,عليموتصميم التّ  ,برمجعليم الم  والتّ  ,عليميّ صال التّ االتّ 

دت أسماء الوسائل عليم بمساعدة الحاسب, كذلك تعدّ ظم والتّ ة النّ ونظريّ 
 ,ةت بصريّ عيناوم   ,ةعليم فهناك  وسائل تعليميّ ستخدمة في التّ الم  
 ,ةة بصريّ ووسائل سمعيّ  ,ووسائل إيضاح ,ةة بصريّ عينات سمعيّ وم  

ة التي ثات التكنولوجيّ ستحد  دة, باإلضافة إلى الم  متعدّ ة ووسائط تعليميّ 

ثات وهي كثيرة ومتنوعة ولها ستحد  ا. ومن أمثلة هذه الم  ر  ظهرت مؤخّ 
نترنت, إلخصائص مشتركة  الكمبيوتر, الميكروفيش, الميكروفيلم, ا

عليم البرنامجي, فاعلي, والتّ عليم المفتوح ومؤتمرات الفيديو, الفيديو التّ التّ 
 .4 دةتكنولوجيا الوسائط المتعدّ 

 ,ةالتكنولوجيا ساهمت في التنمية العالميّ  فيه أنّ  شكّ  ا الوممّ 
والمساعدة في تطوير المناهج, ولكي  ,ةع في الفصول الدراسيّ والتنوّ 

سين درّ عليمي, يجب على الم  ظام التّ لوجيا في النّ تظهر ثمرات التكنو 
 ,قافةن ذي صلة بالثّ عيّ والطلبة الوصول إلى التكنولوجيا في سياق م  

د عليم الجيّ ز التّ عزّ ي  مّما  ,ةلممارساتهم التعليميّ  بنحٍو م تجاوٍب وم فيدٍ 
 المدرسيّ  عليمالتّ  في التكنولوجيا توظيف , كما أنّ 24شط لدى الطلبةوالنّ 
 أداء في معلّ الم   دور ومساندة ,ةعليميّ التّ  المواقف تصميم في سهمي  

 فاعلالتّ  وتأكيد, والطالب معلّ الم   بين ةعالقة إيجابيّ  وتكوين ,عمله
 .10بينهما

ة, ا بالقوّ حس   الّطلبةتكامل التكنولوجيا مع المناهج يعطي  إنّ 
لذا تحتاج م ا بين الموضوعات المطروحة, و م األكثر تقدّ علّ ويسمح بالتّ 

ة لدعم تكامل التكنولوجيا في المدارس على هذه التقنيات لبنية تحتيّ 
وجيه وأجهزة التّ  ,مي خدمات اإلنترنتقدّ وم   ,ةمستوى الطاقة األساسيّ 

ة استخدام وأجهزة المودم, كما تحتاج إلى البرامج والتدريبات على كيفيّ 
 كنولوجيا مع؛ لذا يرتكز تكامل الت12هذه التقنيات ألغراض المناهج
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 نوية من وجهة نظر المعلمينكنلوجيا التعليم في مناهج التربية االسالمية للمرحلة الثارجة تكامل تد

م وبيان المحتوى علّ المنهاج على جعل التكنولوجيا أداة لتعزيز التّ 
 الّطلبةال للتكنولوجيا عندما يكون ق التكامل الفعّ الدراسي, كما يتحقّ 

قادرين على اختيار أدوات التكنولوجيا المناسبة لمساعدتهم على 
 الحصول على المعلومات في الوقت المناسب, وتحليل المعلومات
وتجميعها, وعرضها بشكل احترافي, ويجب أن تصبح التكنولوجيا جزء ا 

 .00ةأ من عمل الفصول الدراسيّ ال يتجزّ 
ذا أردنا أن نتحدّ  ث عن مزايا استخدام التكنولوجيا ودمجها في وا 

 فرصة نا نجد الكثير من هذه المزايا ومن ذلك  توفيرفإنّ  ,عليمة التّ عمليّ 
ثار  بشكل للمشاهدة  ةالمادّ  عرض أثناء هموتشويق الطلبة ةجماعي, وا 
 وسهولة ةتعليميّ  ةمادّ  أي استرجاع على القدرة ة, وتسهيلالتعليميّ 

وممتع,  مفيد بشكل التقنية مع احركي   فاعلبالتّ  للطلبة تخزينها, والسماح
ضافة  صةمخصّ  نةمعيّ  ةمادّ  على الضوء وتسليط ,جديدة ةمادّ  وا 
 ومتعاونة متفاعلة بيئة بتوفير جياالتكنولو  هذه ة, كما تساهمللحصّ 
كبير  إلى حدّ  ه, ويعتمد نجاح تكامل التكنولوجيا أو فشل0دجيّ  لتعليم

خطيط طويل المدى, وتوافر على عوامل تتجاوز التكنولوجيا, فالتّ 
مكانيّ  ,البرامج المناسبة للتكنولوجيا مين علّ والم   الّطلبةة وصولها إلى وا 

 .02هذا التكامليات في نجاح حدّ من التّ  ي عدّ 
عليم لها ثات التكنولوجيا في مجال التّ ستحد  م   فيه أنّ  ا ال شكّ وممّ 

سواء في التربية  ,صاتخصّ ة المجاالت والتّ األثر الكبير في كافّ 
استخدام  أنّ  -بشكل عام-ة أو غيرها, ولكن ما يالحظ اإلسالميّ 

مواد  ة له نصيب أكبر منعليم في المواد العلميّ التكنولوجيا في التّ 
ن درجة تكامل تكنولوجيا لتبيّ  الدراسة هذه جاءت ة؛ لذاالتربية اإلسالميّ 

ة, وللوقوف على ة للمرحلة الثانويّ عليم في مناهج التربية اإلسالميّ التّ 
 تطوير مين بهدفعلّ نقاط الضعف في هذا التكامل من وجهة نظر الم  

وطريقة  ,نهاجفي الم صوره بكلّ  كامل التكنولوجيّ التّ  وتعزيز ,المناهج
كامل من إعادة نظر في به هذا التّ ا يتطلّ وم ,وتدريسه للطلبة عرضه

 ة التي تخدمها.والبنية التحتيّ  ,لحقاتهاالمناهج وم  

 :راسةالد   مشكلة
ا من مطالب ا أساسي  لقد أصبحت التكنولوجيا بأشكالها مطلب  

, مجاالت الحياة يدخل في كلّ  م التكنولوجيّ قدّ العصر, وأصبح التّ 
م قدّ ر والتّ طوّ رت بالتّ عليم من أهم تلك المجاالت التي تأثّ ومجال التّ 
ا من نواتج العلم والمعرفة, لتصبح ناتج   الذي يعدّ  التكنولوجيّ 

أحد عناصر  كونها ,ةالتعليميّ  ةالعمليّ  في اا أساسي  التكنولوجيا جزء  
 من تكامل عليم ال بدّ التّ  مخرجات تحسين أجل منو المنهج الحديث, 

التكنولوجيا, وهذا ما  لهذه مينعلّ الم   وتوظيف ,المناهج في التكنولوجيا
ة في مجال التربية وليّ والدّ  ةواإلقليميّ  ةالمحليّ  ياتحدّ التّ  تفرضه طبيعة

ة ستحدثات التكنولوجيّ لت بظهور الم  عليم, فهناك أسباب عديدة عجّ والتّ 
 ,لذي نعيش فيهمتها طبيعة العصر اقدّ في م   ولعلّ  ,عليمفي مجال التّ 

ات وما ارتبط بذلك من   في مجال اإللكترونيّ ا هائال  م  والذي أنتج تقدّ 

ذا  ,ةة من قبل في مجال الكمبيوتر بصفة خاصّ م لم تعرفه البشريّ تقدّ  وا 
من  ت إلى ظهور الجانب الماديّ كانت ثورة االتصاالت قد أدّ 

ا أسباب   نّ إف ,ل في األجهزة الحديثةة والمتمثّ ستحدثات التكنولوجيّ الم  
ة وما ستحدثات التكنولوجيّ للم   ت إلى ظهور الجانب الفكريّ أخرى أدّ 

صل بتلك الثورة االنفجار ويتّ  ,اتة وبرمجيّ ارتبط بها من مواد تعليميّ 
ا أوصل حال تلك ممّ  ؛ةالحادث في مجال العلوم التربويّ  المعرفيّ 

تطوير  المعرفة إلى درجة تسمح بتطبيقها واإلفادة منها في أغراض
 عليم.التّ 

 الخطط ة وضعروري تسليط الضوء على أهميّ ولذا كان من الضّ 
 وتزويد في التدريس, التكنولوجيا استخدام إلى تهدف التي والبرامج
مي علّ م   وتأهيل نترنت,بشبكة اإل وربطها الحاسوب بمختبرات المدارس

 غرفال المعلومات داخل تكنولوجيا توظيف في مجال ةالتربية اإلسالميّ 
ة ق بالمناهج عامّ مكنة فيما يتعلّ الم   النتائج أفضل لتحقيق ة؛الصفيّ 

ة. وهذا ما أشارت إليه العديد من ة خاصّ وبمنهاج التربية اإلسالميّ 
(, وكذلك ما كشفت عنه بعض 0212الدراسات مثل دراسة خليل )

ة جاهات المدارس المعاصرة في دراسة السنّ المؤتمرات مثل  مؤتمر اتّ 
ة الدراسات في أكاديميّ  اّلذي أ قيم(, 0210)  ة  النظرية والتطبيقالنبويّ 

 ة, جامعة ماليا, كوااللمبور, ماليزيا.اإلسالميّ 

 :راسةأسئلة الد  
عليم في مناهج ل  ما درجة تكامل تكنولوجيا التّ ؤال األوّ السّ 

 ة؟التربية اإلسالميّ 
عليم في التّ مين لتكنولوجيا علّ ما درجة توظيف الم  اني  ؤال الثّ السّ 

 ة؟تدريس مناهج التربية اإلسالميّ 
هل هناك فروق ذات داللة لدرجة تكامل  الث ؤال الثّ السّ 

مين لها علّ ة وتوظيف الم  عليم في مناهج التربية اإلسالميّ تكنولوجيا التّ 
 ر الجنس )ذكر, أنثى(؟تغيّ عزى إلى م  من وجهة نظر المعلمين ت  

اللة لدرجة تكامل هل هناك فروق ذات د السؤال الرابع 
مين لها علّ ة وتوظيف الم  عليم في مناهج التربية اإلسالميّ تكنولوجيا التّ 

سنوات,  2)أقل من   ر الخبرةتغيّ عزى إلى م  علمين ت  من وجهة نظر الم  
 سنوات(؟ 12سنوات, أكثر من  12سنوات إلى  2من 

تها ومبررات القيام بها الدراسة أهمي  تستمد راسة: ة الد  أهمي  
   ن:م
مدى تضمين كتب التربية  إلىالمناهج, للتعرف  يواضع -1

واستدراك النقص إذا  ,عليمة لمفاهيم تكنولوجيا التّ اإلسالميّ 
 ا.كان موجود  

ة وضع المناهج الحاليّ  إلىف وزارة التربية والتعليم, للتعرّ  -0
ومدى قدرتها على للتكامل مع تكنولوجيا التعليم في المرحلة 

 ة المناسبة لذلك.ياسات التربويّ ووضع السّ  ,الثانوية
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 ,العهم على نتائج هذه الدراسةاطّ  نّ أ ذلكن, يالطلبة والباحث -0
عليم في سيساعدهم في تحديد درجة تكامل تكنولوجيا التّ 

ة, وزيادة رة للمرحلة الثانويّ ة المقرّ مناهج التربية اإلسالميّ 
 درجة الوعي حول هذا الموضوع.

  راسةمصطلحات الد  
  ويقصد به استخدام أدوات عليممل تكنولوجيا الت  تكا -أوال  

من أجل السماح  ؛عليمة في التّ التكنولوجيا في مجاالت المحتويات العامّ 
 ,المشكالت وحلّ  ,معلّ للتّ  ؛بتطبيق مهارات الكمبيوتر والتكنولوجيا للّطلبة

, بحيث يتيح للطلبة إنجاز المهام على هاة ودعموتعزيز البيئة التعليميّ 
. ويقصد الباحث في تكامل 20يوتر بدال  من استخدام القلم والورقةالكمب

استخدام كافة التقنيات  ,ةالتكنولوجيا في مناهج التربية اإلسالميّ 
الحديثة وتوظيفها في شرح وتحقيق أهداف منهاج التربية اإلسالمية في 

 المرحلة الثانوية.
رة في هج المقرّ   ويقصد بها المناةربية اإلسالمي  مناهج الت   -اثاني  

 0212/0212ة لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي التربية اإلسالميّ 
 ة.في وزارة التربية والتعليم األردنيّ 

ة ة للمرحلة الثانويّ   وهم معلمو التربية اإلسالميّ مونعل  الم   -اثالث  
 ل من العام الدراسيّ خالل الفصل األوّ  ,الزرقاء األولى مديرية تربيةفي 

0212/0212. 
  إحدى المحافظات الكبرى في المملكة محافظة الزرقاء -ارابع  

ة من العاصمة ة الشرقيّ تقع في الجهة الشماليّ و  ,ةاألردنية الهاشميّ 
      المحافظة سكان عدد ويبلغكم,  02ها حوالي ان, وتبعد عنعمّ 
 .والثانية األولى الزرقاء تربية ت يمديريّ  وتضمّ  نسمة,( 1004202)    

 الدراسة على ما يأتي حدود اقتصرت راسة: حدود الد  
الزرقاء  ة تربيةة  اقتصرت هذه الدراسة على مديريّ حدود مكانيّ 

 األولى.
ل من العام ة  اقتصرت هذه الدراسة على الفصل األوّ حدود زمنيّ 

 .0212/0212الدراسي 
مي ومعلمات التربية علّ ة  اقتصرت الدراسة على م  حدود بشريّ 

 ة في مديرية تربية الزرقاء األولى.اإلسالميّ 
مدى صدق الّتحّقق من  بعديمكن تعميم نتائج هذه الدراسة 

 أدواتها وثباتها.

 :راسةة الد  منهجي  
ا لجمع البيانات, أسلوب   المسحيّ  استخدام المنهج الوصفيّ  تمّ 

 راسة.ا لهذه الدّ وذلك كونه مناسب  

 :نتهاراسة وعي  مجتمع الد  
ة مة للمرحلة الثانويّ علّ ا وم  م  علّ ( م  022سة من )ن مجتمع الدراتكوّ 

الزرقاء األولى,  مديرية تربية , مّمن يتبعونفي محافظة الزرقاء

 المرحلة ميعلّ م   مة منعلّ م ا وم  علّ ( م  102نة الدراسة من )نت عيّ وتكوّ 
 (02و) ,الذكور من (22) ة, منهماختيارهم بطريقة عشوائيّ  ة, تمّ الثانويّ 
ل من العام الدراسي الفصل الدراسي األوّ  اإلناث في من
(0212/0212.) 

 :راسةأدوات الد  
درجة تكامل تكنولوجيا إعداد استبانة لجمع البيانات لمعرفة  تمّ 

ة من وجهة نظر ة للمرحلة الثانويّ عليم في مناهج التربية اإلسالميّ التّ 
 , ومن خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقةعلمينالم  

م (, جرى اعتماد سلّ 0212ودراسة خليل ) ,(0212مثل دراسة مدني )
( بدرجة كبيرة 5د بخمسة مستويات هي  )حدّ الذي ليكرت الخماسي, و 

( 1( بدرجة قليلة, )2( بدرجة متوسطة, )3( بدرجة كبيرة, )4ا, )جد  
ط, )مرتفع, ومتوسّ   مستويات ةكذلك ثالث تدا, وحدّ بدرجة قليلة جد  

وبالتالي فالمستويات هي   ,ناء  على معادلة طول الفئةب ,ومنخفض(
(, مرتفع 0.00 – 0.04ط )(, متوسّ 0.00من  منخفض )أقلّ 

نت في صورتها (. وضع الباحث فقرات االستبانة إذ تكوّ 2 -0.02)
المجال األول  درجة ( فقرة موزعة إلى مجالين وهما  02ة من )النهائيّ 

ة. والمجال الثاني  ج التربية اإلسالميّ عليم في مناهتكامل تكنولوجيا التّ 
عليم في تدريس مناهج التربية علمين لتكنولوجيا التّ درجة توظيف الم  

 ة.اإلسالميّ 

 ها:راسة وثباتصدق أداة الد  
ة على ق من صدق األداة جرى عرضها بصيغتها األوليّ للتحقّ 

مين من أصحاب االختصاص في المناهج وطرق التدريس, حكّ م   عشرة
إليهم إبداء آرائهم في مدى وضوح تعليمات االستبانة وطلب 

وطباعتها, ومناسبة فقراتها, وصياغتها اللغوية. وفي ضوء آراء 
عداد  ,التعديل بحسب وجهة نظرهم بحذف ثالث فقرات مين تمّ حكّ الم   وا 

( فقرة. وللتأكد من ثبات 02نة من )ة مكوّ االستبانة بصورتها النهائيّ 
عامل الثبات بطريقة اإلعادة؛ من خالل تطبيق إيجاد م االستبانة تمّ 

علمة من خارج ا وم  علم  ( م  12ة بلغت )المقياس على عينة استطالعيّ 
تين بفاصل زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين, نة الدراسة مرّ عيّ 

ي الدراسة بين درجاتهم حساب معامل االرتباط بيرسون لمجال  وجرى 
ساق اب معامل الثبات بطريقة االتّ (, وحس2.22تين إذ بلغ )في المرّ 

 ,( لألداة ككل2.22الداخلي حسب معادلة )كرونباخ ألفا(, إذ بلغ )
 . 0الّدراسةوهو معدل مقبول ألغراض 

 :راسةرات الد  تغي  م  
 وهما  ,نران مستقاّل   للدراسة متغيّ ستقل  ر الم  تغي  الم  

 ر الجنس وله فئتان  )ذكر وأنثى(.تغيّ م   -1
سنوات,  2من  له ثالثة مستويات  )أقلّ ر الخبرة  و تغيّ م   -0

 سنوات(. 12سنوات, وأكثر من  12سنوات إلى  2من 
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 نوية من وجهة نظر المعلمينكنلوجيا التعليم في مناهج التربية االسالمية للمرحلة الثارجة تكامل تد

 ةرات المستقل  ( المتغي  1قم )ر  ال ذو جدولال

عليم في مناهج التربية   درجة تكامل تكنولوجيا التّ ابعر الت  تغي  الم  
 .علمينة من وجهة نظر الم  ة للمرحلة الثانويّ اإلسالميّ 

 ة:المعالجة اإلحصائي  
حساب  تمّ  أسئلتها؛راسة ولإلجابة عن لتحقيق أهداف الدّ 

( spssة )امج الحزم اإلحصائيّ ة باستخدام برنالمعالجات اإلحصائيّ 
 ا يأتي ممّ  لكلّ 

ة للمتغيرات الشخصية والوظيفية التكرارات والنسب المئويّ  -1
الدراسة باستخدام اإلحصاء نة ألفراد عيّ 

 (.Descriptive Statistic Frequencies)الوصفي
نة إلجابات أفراد عيّ  واالنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  -0

لتحليل بيانات االستبانة  ؛داة الدراسةي أالدراسة عن مجال  
 One-wayباين األحادي )عن طريق تحليل التّ 

ANOVA.) 
-Independent Samples Tاستخدام اختبار ) كما تمّ  -0

Test)ين ق  تعلّ ابع الم  الثالث والرّ  ينؤال  لإلجابة عن السّ  ؛
عزى إلى للكشف عن الفروق التي ت   ؛راسةرات الدّ تغيّ بم  

  جنس المشارك )ذكر, أنثى(, اآلتيةة ستقلّ رات الم  المتغيّ 
 12سنوات إلى  2سنوات, من  2من  ر الخبرة  )أقلّ تغيّ وم  

 سنوات(. 12سنوات, وأكثر من 

 ابقة:راسات الس  الد  
ة ابقة العربيّ راسات السّ الع على عدد من الدّ قام الباحث باالطّ 

 يم, وقد تمّ علة التي تناولت موضوع تكامل التكنولوجيا في التّ واألجنبيّ 
 ا باألقدم فاألحدث.ا للترتيب الزمني بدء  عرض الدراسات السابقة وفق  

(, هدفت إلى بيان أثر المعتقدات 0222)Peggy دراسة 
 عليم, إذ إنّ سين في تحقيق التكامل التكنولوجي في التّ درّ ة للم  البيداغوجيّ 

وزيادة التكامل التكنولوجي الناجح يظهر عند الوصول إلى التكنولوجيا, 
درسين من خالل بيئة سياسة مواتية, وال يزال مستوى تدريب الم  

ا بشكل كبير. ومن هذه األسباب ما يتعلّ  ق استخدام التكنولوجيا منخفض 
درسين, وقد الحظ باحثون ة للم  على وجه التحديد بالمعتقدات التربويّ 

 ةعلمين على التدريس في الفصول الدراسيّ سابقون تأثير معتقدات الم  
هؤالء من خالل استخدام  ,بالتحديد في الرياضيات والقراءة والعلوم

ة ة هذا البحث في تقديم نظرة فكريّ علمين للتكنولوجيا. وتظهر أهميّ الم  
درس كخطوة أولى؛ فمن خالل تحديد طبيعة ة للم  للمعتقدات التربويّ 

ة يّ ة تأثيرها على الممارسة المدرس, وبيان كيفيّ هام ووصفعلّ معتقدات الم  
 ,علمينة على التطوير المهني للم  علمين, يقدم الباحث آثار ا مهمّ للم  

 واقتراحات للبحث المستقبلي.
قات في ف إلى المعوّ هدفت التعرّ  Conna (0220,)دراسة 

إرسال  ة, وتمّ ة في المدارس الثانويّ المساقات اإللكترونيّ  استخدام
تروني إلى مديري بواسطة البريد اإللك بات المسح اإللكترونيّ متطلّ 

نة الدراسة من فت عيّ المدارس الثانوية في أيوا, ميسوري, ونبراسكا, وتألّ 
االستجابات بالتساوي  وّزعتا من هذه الواليات, حيث ( مدير   002)

, وأظهرت %20وكانت غالبيتها من المدارس الصغيرة والريفية بنسبة 
جاءت بعدها  ثمّ قات المالية, قات هي المعوّ أكثر المعوّ  النتائج أنّ 

قات التي جاءت بدرجة قات في مجال التكنولوجيا, أما المعوّ المعوّ 
 ,م اإللكترونيّ ة التعلّ هيئة التدريس حول نوعيّ  اعتقاداتهي فعادية 

 ة الطالب.واهتماماتهم بدافعيّ 
 ةالقرآنيّ  التربية أساليب معرفة إلى (, هدفت0212دراسة مدني )

 اآلن نعدها أن يمكن نة,معيّ  تقنيات رللبش في تربيتها استخدمت التي
 التعرف وكذلك عليم,التّ  علم تكنولوجيا وأبحاث دراسات مجال ضمن
 وتحليلها في إطارها, األساليب هذه جاءت التي ةالتعليميّ  المواقف إلى
 تمّ  وقد .المستهدفة الفئة على التقنيات هذه استخدام أثر لمعرفة اتربوي  

وترى  الكريم, القرآن سور مختلف من ةكريم ةقرآنيّ  آيات اختيار
 ةتعليميّ  تقنيات استخدم قد فيها ورد الذي التربويّ  األسلوب أنّ  الدراسة

 ؛الكرام اهلل ألنبياء ةاإللهيّ  العناية متهاقدّ  ةتقنيات ربانيّ  بعضها نة,معيّ 
 البشر من الةالضّ  وبعض الفئات ,الكافرين إقناع على لمساعدتهم

 اهلل, وبعضها طريق إلى وهدايتهم الكون, الهذ واحد إله بوجود
 وتعالى سبحانه اهلل منحهم الذين نو الحالصّ  اهلل أولياء   استخدمها
 إلى وهدايتهم البشر تعليم على ساعدتهم ,ةالربانيّ  من المعرفة نفحات
في القرآن  األساليب هذه وجود الدراسة نتائج وأوضحت .الحق طريق
 .الفئات المستهدفة لىع أثرها رصد أمكن كما ,الكريم

(, هدفت إلى الكشف عن 0212دراسة الهرش ومفلح والدهون )
علمي من وجهة نظر م   م اإللكترونيّ قات استخدام منظومة التعلّ معوّ 

تطوير  المرحلة الثانوية في لواء الكورة, ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ 
نة نت عيّ تكوّ و عة على أربعة مجاالت. فقرة, موزّ  00استبانة من 
ة اختيارهم بالطريقة العشوائيّ  علمة تمّ م   22و ,اعلم  م   40الدراسة من 

, وبعد جمع 0222/0222ل للعام الدراسي خالل الفصل الدراسي األوّ 
جراء تحليل التباين البيانات وتحليلها باستخدام األساليب الوصفيّ  ة, وا 

قة تعلّ م  قات الالمعوّ  الثالثي, واختبار شيفيه, أشارت النتائج إلى أنّ 
قة باإلدارة, ثم قات المتعلّ علمين جاءت بالمرتبة األولى, تلتها المعوّ بالم  

ة, وجاءت ة والتجهيزات األساسيّ قة بالبنية التحتيّ تعلّ قات الم  المعوّ 
قة بالطلبة في المرتبة األخيرة. كما أشارت النتائج إلى تعلّ قات الم  المعوّ 

قات نس في مجال المعوّ عزى للجة ت  وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 
نت ة والتجهيزات األساسية لصالح الذكور, كما بيّ قة بالبنية التحتيّ تعلّ الم  

 ةالنسبة المئوي   العدد النوع المتغير

 الجنس
 55.9 22 ذكر
 44.1 02 أنثى

 الخبرة
 21.8 00 سنوات 2من  أقلّ 

 48.8 20 سنوات 12سنوات إلى  2من 
 29.4 22 سنوات 12أكثر من 
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ل العلمي في عزى للمؤهّ النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ت  
قة بالطلبة لصالح حملة الماجستير فأعلى, بينما تعلّ قات الم  مجال المعوّ 

ة في ى ألثر الدورات التدريبيّ عز لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية ت  
 جميع المجاالت.

 استخدام درجة عن الكشف إلى (, هدفت0211) دراسة المجالد
 المعلومات تكنولوجيا لكفايات عرعر في طةالمتوسّ  علمات المرحلةم  

 استخدام قاتمعوّ  كشفت عن كما ,نحوها واتجاههن ,صالواالتّ 
أهداف  ولتحقيق ,التدريس في صاالتواالتّ  المعلومات تكنولوجيا
 ثالثة على عةموزّ  فقرات) 122 ( من نةكوّ م   استبانة إعداد تمّ  الدراسة
 ) 10 ( على عةموزّ  علمةم   (012 (من الدراسة نةعيّ  نتتكوّ  محاور,
 نتائج الدراسة وأظهرت, ةة العشوائيّ الطبقيّ  بالطريقة اختيارها تم مدرسة

 المعلومات تكنولوجيا ياتلكفا طةالمتوسّ  المرحلة علماتم   استخدام أنّ 
 جاء فقد للمجاالت وبالنسبة طة,متوسّ  بدرجة في التدريس واالتصاالت

 وبدرجة األولى بالدرجة اإللكترونيّ  مالتعلّ  تقنيات استخدام مجال
 تكنولوجيا نحو علماتالم   جاهاتّ  أنّ  النتائج نتبيّ  كما طة,متوسّ 

 في ةإحصائيّ  داللة تذا فروق وجدت الأنه و  ة,يجابيّ إ المعلومات نظرة
 .الخبرة سنوات أو ,ل العلميالمؤهّ  أو ,صللتخصّ  عزىت   استخدامها

(, هدفت إلى تقّصي أثر التكنولوجيا  (Higgins 2012دراسة
الرقمّية على التعّلم ممّثال  بتحصيل الطلبة, ال سّيما أّن إنجلترا تنفق 

اض التعّلم والتي مبالغ طائلة في نشر استخدام التكنولوجيا الرقمّية ألغر 
انتشرت بشكل واسع, وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الذي 
ه   هل نستخدم التكنولوجيا الرقمّية  أصبح يطرح بشكل مستمّر, ونصُّ
في الّتعليم أم ال؟ وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفّي الّتحليلّي 

لتجريبّي باالعتماد على الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج ا
وبحثت في  0210إلى  0222وشبه التجريبّي, والتي أ جريت منذ عام 

أثر التكنولوجيا على التعليم, واستهدفت الطلبة ذوي الفئات العمرّية من 
سنوات, وقد توّصلت الدراسة كغالبّية الدراسات إلى  ) 2 (( إلى 2)

 وجود أثر للتعليم اإللكترونّي في أداء الطلبة.
 األساليب توظيف الدراسة هذه (, تناولت0214)دراسة عثمان 

من  العديد شملت حيث ة,التعليميّ  ةالعمليّ  في التعليم لتكنولوجيا الحديثة
 ,كالتدريس  للتعليم ةالتقليديّ  بالطرائق التعريف منها ,األهداف
 لتكنولوجيا باألساليب الحديثة التعريف وكذلك والمحاضرة, ,والمناقشة

 مصادر ومراكز ,اإللكترونيّ  عليموالتّ  ,عدب   عن تعليم من  عليمالتّ 
 استخدام أهمية إبراز ىباإلضافة إل ,باالّتصالالتعريف  وكذلك م,التعلّ 

 الدراسة المنهج بعتاتّ  وقد ة,التعليميّ  ةالعمليّ  في عليمالتّ  تكنولوجيا
 في الحديثة األساليب توظيف ةأهميّ  توضيح في التحليليّ  الوصفيّ 
 ىإل الدراسة وخلصت تعلم,علم والم  للم   تهاأهميّ  ىومد ,ةيميّ التعل ةالعمليّ 

 ةميّ عل  التّ  ةالتعليميّ  ةالعمليّ  نجاح في~ مهم دور لها التعليم تكنولوجيا أنّ 
 رفع ىعل اإيجاب   انعكس مما ,الحديثة األساليب توظيف عن طريق

 تعلم,للم   ةالتعليميّ  ةلتحسين العمليّ  باإلضافة علمالم   عند الكفاءة درجة

 من األهداف الكثير قيحقّ  الحديثة ةالتعليميّ  األساليب استخدام نّ أو 
 مميزات من لها لما ميةعل  التّ  ةالتعليميّ  ةالعمليّ  في تحقيقها المرجو

 وخصائص.
 استخدام درجة إلى فلتعرّ ا(, هدفت 0212دراسة خليل )

 وعالقتها ,ةاإلسالميّ  التربية تدريس منهاج في الحديثة ةالتربويّ  التقنيات
 ولتحقيق أهداف ,األردنّ  في العليا ةاألساسيّ  للمرحلة ةالتعليميّ  ةبالعمليّ 
 نةعيّ  نتوتكوّ  المسحي, الوصفي المنهج الدراسة تبعاتّ  الدراسة
 بسيطة ةعشوائيّ  بطريقة اختيارهم تم مةا ومعلّ علم  م   (002من ) الدراسة

 ) منهم ترجعاس استبانة (280توزيع ) تمّ  حيث الدراسة, مجتمع من
 أنّ  الدراسة نتائج وأظهرت الدراسة, نةعيّ  من للتحليل صالحة ( 225

 منهاج التربية تدريس في الحديثة ةالتربويّ  التقنيات استخدام درجة
 للمرحلة التعليمية ةالعمليّ  مقياسدرجة و  طة,متوسّ  كانت ةاإلسالميّ 
 عدم الدراسة نتائج نتبيّ  مرتفعة, كما األردن كانت في العليا األساسية

 إلجابات ةطات الحسابيّ المتوسّ  بين ةإحصائيّ  داللة ذات فروق وجود
 ر تغيّ لم   اتبع   ةالتعليميّ  العملية مقياس محور عن الدراسة نةعيّ  أفراد

 بين ةإحصائيّ  داللة ذات فروق العلمي. ووجود لالمؤهّ و الجنس, 
 مقياس محور الدراسة عن عينة أفراد إلجابات الحسابية طاتالمتوسّ 
 .الخبرة رتغيّ لم   اتبع   ةالتعليميّ  ةالعمليّ 

 استخدام مشكالت استقصاء إلى هدفت ,(0212دراسة زيدان )
 المرحلة في ةالعربيّ  اللغة سيدرّ تواجه م   التي التعليم في التكنولوجيا
 أهداف ولتحقيق .نظرهم وجهة العراقية من الرمادي بمدينة ةاإلعداديّ 
 من دالتأكّ  تمّ  فقرة, (02من ) نتتكوّ  بانةاست تطوير تمّ  الدراسة,
 اس  درّ ( م  22الدراسة على ) قتبّ ط  وقد  المناسبة, بالطرق وثباتها صدقها

 حيث البسيطة, ةالعشوائيّ  بالطريقة اختيارهم تمّ  للدراسة, نةكعيّ  سةدر  وم  
 في سوندر  ي   ممن سةدر  وم   ادرس  م   (102من ) مجتمع الدراسة نتكوّ 
 :نتائج منها ةعدّ  عن الدراسة أسفرت الرمادي, وقد قضاء األنبار تربية
 جاءت التعليم في التكنولوجيا تطبيق تواجه التي المشكالت نسبة أنّ 

 أنّ و  ة,اإلعداديّ  للمرحلة ةالعربيّ  اللغة سيدر  م   نظر من وجهة مرتفعة
 اءوج طة,متوسّ  جاءت ةاللغة العربيّ  معل  بم   قةتعلّ الم   المشكالتنسبة 
بدرجة و  األخيرة, المرتبة في متعل  بالم   قةتعلّ الم   المشكالت مجال

 .متوسطة
 إدراك مستوى معرفة إلى (, هدفت0212دراسة أبو ربيع )

 وعالقته ,عليمالتّ  ة تكنولوجياألهميّ  ةالخاصّ  ةاألساسيّ  المدارس ديريم  
 علمينالم   نظر وجهة من التكنولوجيا لهذه علمينالم   توظيف بمستوى

 تطوير تمّ  الدراسة هذه أهداف ولتحقيق ان,عمّ  العاصمة في محافظة
 األولى االستبانة حيث ركزت وثباتهما, صدقهما من دالتأكّ  تمّ  استبانتين

تكنولوجيا  استخدام ةألهميّ  المدارس مديري إدراك مدى قياس على
 توظيف مدى قياس على الثانية االستبانة زتركّ  حين في ,عليمالتّ 
 أسلوب استخدم حيث .علمينالم   وجهة نظر من للتكنولوجيا نعلميالم  

 نتوتكوّ  .الدراسة لهذه لمناسبته اإلرتباطي التحليليّ  الوصفيّ  المنهج

٥٤



 نوية من وجهة نظر المعلمينكنلوجيا التعليم في مناهج التربية االسالمية للمرحلة الثارجة تكامل تد

 للمدارس ةاألساسيّ  المرحلة من علمةوم   اعلم  م   (331) من الدراسة نةعيّ 
 وقد .ةالعشوائيّ  ةالطبقيّ  نةالعيّ  أسلوب باستخدام ,انعمّ  في ةالخاصّ 

 ديريم   إدراك مستوى أنّ  :منها النتائج من عدد إلى الدراسة لتصّ تو 
 علميننظر الم   وجهة من اّلتعليم تكنولوجيا ةألهميّ  ةاألساسيّ  المدارس

 من اّلتعليم لتكنولوجيا علمينالم   توظيف مستوى وأنّ  .اط  متوسّ  كان
 داللة ذات فروق وجود ولوحظ عدم .اط  كان متوسّ  نظرهم وجهة

 تكنولوجيا ةألهميّ  ةاألساسيّ  المدارس ديريم   إدراك لمستوى ةإحصائيّ 
 اتبع   ةإحصائيّ  داللة ذات فروق ووجود ,الجنس رتغيّ لم   ااّلتعليم تبع  

وجود  وعدم ,العليا الدراسات لصالح أصحاب العلميّ  لالمؤهّ  رتغيّ لم  
 .الخبرة رتغيّ لم   فروق

 ة تكامل(, هدفت إلى بيان أهميّ 0210) MISIRLدراسة 
م, فمن خالل االبتكارات في عليم والتعلّ ي التّ ت  التكنولوجيا في عمليّ 

 ,موا بسرعةصاالت, يمكن للناس أن يتعلّ تكنولوجيا المعلومات واالتّ 
األجهزة  ة نقل المعلومات أسهل. فمن الثابت أنّ وتصبح عمليّ 

واإلنترنت  ,واألجهزة المحمولة ,أجهزة الكمبيوتر  مثل ,ةالتكنولوجيّ 
ة, واستخدام هذه التقنيات من الضرورات في حياتنا اليوميّ  أصبحت
مواكبة االبتكارات واستخدامها في  ت عدّ ا لنا بعد اآلن. كما ف  ر  ليس ت  

ه من مجتمعات المعرفة. ما بأنّ  حياتنا العامل الرئيس لوصف مجتمعٍ 
إذ  ,ة وفي المدرسة غير كافٍ وجود التقنيات في الفصول الدراسيّ  نّ وأ
عليم, كما ة التّ ة استخدامها وتكاملها في عمليّ من معرفة كيفيّ  بدّ  ال

يجب أن تكون هذه التقنيات هي أكثر من مجرد وسائل لنقل المواد 
ومن خالل تطبيق  ,لت هذه الدراسةة, فقد توصّ التعليمية إلى بيئة رقميّ 

نماذج تكامل  أنّ  ,التكنولوجيا على نماذج مختلفة من المناهج
ة تكنولوجيا المعلومات في عمليّ  مهم ادور ا  ّديت ؤ التكنولوجيا 

 دريس.م والتّ علّ واالتصاالت ودمجها في التّ 
ري تقنيات هدفت القتراح تصور لمقرّ  (,0210دراسة عثمان )

ا لمبادئ وفق   ,التعليم والمناهج وطرق التدريس بكليات التربية التعليم
السعودية منطقة  النهج التكاملي في جامعة شقراء في المملكة العربية

والطريقة  ,التحليليّ  بعت الدراسة المنهج الوصفيّ اتّ وقد عفيف, 
قترح, وعالوة على ذلك كانت ة التصميم الم  ق من فعاليّ حقّ للتّ  ؛ةالتجريبيّ 

, ةاألدوات المستخدمة في البحث قائمة على مبادئ النهج التكامليّ 
والخبراء في  صينتخصّ استبيان لجمع وجهات النظر من الم   حيث أ عدّ 

ة استخدمهما في كليّ  تحليل محتوى الدورتين اللتين تمّ  المجال, وتمّ 
 تصميم اقتراح الوحدة, ومن ناحية أخرى, التربية, ومن هذا المنطلق تمّ 

ا لمبادئ المنهج ووفق   ,ة الوحدة المقترحةاستخدمت الدراسة لتحديد فعاليّ 
 ين والخبراء في مجال صتخصّ لجمع آراء الم   استبيان   أ عدّ  التكامليّ 

 
 
 

اختبار التحصيل قد أ جري عليم والمناهج وطرق التدريس, و تكنولوجيا التّ 
ة التربية  في منطقة ا من كليّ طالب   02ق على عينة عشوائية من المطبّ 

ة, وأشارت نتائج الدراسة إلى )عفيف( في المملكة العربية السعوديّ 
تقديمها في بناء التكنولوجيا  ة التي يجبقائمة بمبادئ النهج التكامليّ 

قترح, فحص التصميم الم   ة والمناهج وطرق التدريس, وقد تمّ التعليميّ 
مة عليم والمناهج وطرق التدريس المصمّ تكنولوجيا التّ  وحدة   وهو اقتراح  

؛ حيث أثبتت الوحدة المقترحة فعاليتها من ةا لمبادئ النهج التكامليّ وفق  
 راء.صين والخبتخصّ وجهة نظر الم  

 :ابقةراسات الس  الد   على تعقيب
 االهتمام فقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنّ اتّ  لقد

ا هم  ا م  أصبح مطلب   ,ةعليميّ ة التّ عليم وتوظيفها في العمليّ بتكنولوجيا التّ 
ة دور تكنولوجيا في وقتنا المعاصر, وأجمعت الدراسات على أهميّ 

ة. لمين والطلبة في تحقيق األهداف التربويّ عة الم  عليم في تسهيل مهمّ التّ 
قات تكامل تكنولوجيا معوّ  أهمّ  فقت معظم الدراسات على أنّ كما اتّ 

تتمثل في  النقص الحاد في أجهزة الحاسوب,  هاالتعليم وتوظيف
في المدارس,  م اإللكترونيّ علّ صلة بتكنولوجيا التّ والتجهيزات المتّ 
ين, وكثرة األعمال التي تقع على علمة برامج تدريب الم  وضعف فاعليّ 

علمين, ومن هذه على الم   علم, وزيادة العبء الدراسيّ عاتق الم  
, ) Conna (0220(, ودراسة  0210) MISIRLالدراسات  دراسة 
 (.0212ودراسة زيدان )

من  هاأنّ  الدراسات السابقة عن ةالدراسة الحاليّ  زيميّ  وما
ة في المرحلة هج التربية اإلسالميّ زت على مناالدراسات القليلة التي ركّ 

زت على وجهة نظر ها ركّ , كما أنّ ة في األردنّ خاصّ  ,ةة عامّ الثانويّ 
علمين في درجة تكامل التكنولوجيا في المناهج المطروحة للطلبة, الم  
علمين وطرح د مجاالت أداة الدراسة لتشمل المنهاج والم  زت بتعدّ وتميّ 

من  ةالدراسة الحاليّ  استفادت قدو , بعض الصعوبات في هذا التكامل
 ق باألمنتعلّ الم   النظري األدب على العاالطّ  في السابقة الدراسات
 .وأهدافه مفهومه وخصائصه حيث من ,الفكريّ 

 :راسةنتائج الد  
  لآلتي وفق اراسة عرض نتائج الدّ  تمّ 

عليم ما درجة تكامل تكنولوجيا التّ ل  ؤال األوّ قة بالسّ تعلّ النتائج الم  
 ة؟ي مناهج التربية اإلسالميّ ف

ة طات الحسابيّ استخراج المتوسّ  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ 
نة الدراسة لهذا المجال, ة لدرجات استجابات عيّ واالنحرافات المعياريّ 

 ن ذلك ( يبيّ 0) اآلتي ذو الّرقم والجدول
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 0202,  ولاألالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 
 ةربية اإلسالمي  عليم في مناهج الت  درجة تكامل تكنولوجيا الت  راسة عن فقرات نة الد  ة إلجابات أفراد عي  ي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس   (:2) ذو الر قم جدولال

ط المتوس   الفقرة ترتيب الفقرة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري  

 درجة الممارسة

 طمتوسّ  1.010 2.517 ة.تطرح المناهج أنشطة تحتاج إلى مصادر إلكترونيّ  0 1
 طمتوسّ  1.217 2.605 ة.عليم في المدارس الثانويّ مع تقنيات التّ ة م تفاعليّ ر بيئة تعلّ تتوفّ  4 0
 طمتوسّ  1.0593 2.370 عليم مشاريع حوسبة المناهج.تدعم وزارة التربية والتّ  0 0
 فضمنخ 9748. 2.194 .ةومناهج التربية اإلسالميّ  عليم التقنية واضحة للربط بين التّ وجد آليّ ت 12 4
 منخفض 1.026 1.829 .رةتطوّ ر وزارة التربية أجهزة حاسوب م  توفّ  10 2
 منخفض 1.047 2.329 المدارس.ة في ر وزارة التربية المصادر اإللكترونيّ توفّ  2 0
 طمتوسّ  1.199 2.594 عليم في التدريس.ة كافية في مجال توظيف تكنولوجيا التّ توفر الوزارة دورات تدريبيّ  2 0
 طمتوسّ  7622. 3.235 .على تحقيق أهداف المنهاجعليم يساعد يف تكنولوجيا التّ توظ 0 2
 طمتوسّ  1.188 3.123 عليم يساعد في عرض اآليات المطلوبة وتالوتها.توظيف تكنولوجيا التّ  0 2
 منخفض 8658. 2.158 عليم.ة للتشجيع على استخدام تكنولوجيا التّ تقدم الوزارة حوافز ماديّ  11 12
 مرتفع 1.034 3.686 في المدرسة والبيت. عليمطلبة مع تقنيات التّ معظم ال  يتفاعل 1 11
 طمتوسّ  1.075 2.364 مساعدة. ة وليست أداةليست أساسيّ  ةالمدرسيّ  الكتب ةحوسب ت عدّ  2 10

 طمتوسّ  3837. 2.389 ليّ المقياس الك  
 

جابات ة إلطات الحسابيّ المتوسّ  ( أنّ 0) ذو الّرقم ن الجدوليبيّ 
 مناهج في عليمالتّ  تكنولوجيا تكامل درجةنة الدارسة عن فقرات أفراد عيّ 
 – 3.686تراوحت بين )ل في المجال األوّ  ةاإلسالميّ  التربية

طلبة معظم ال ( "يتفاعل11(, وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة )1.829
( 3.686) ط حسابيّ بمتوسّ  ,عليم في المدرسة والبيت"مع تقنيات التّ 

( "توفر وزارة 5درجة ممارسة مرتفعة, وفي المرتبة األخيرة الفقرة )وب
( وبدرجة 1.829) ط حسابيّ رة" وبمتوسّ التربية أجهزة حاسوب متطوّ 

للمقياس  الكليّ  ط الحسابيّ ممارسة منخفضة, حيث بلغ المتوسّ 
 طة.( بدرجة ممارسة متوسّ 2.389)

مين علّ ى الم  هناك قناعة كبيرة لد ويمكن تفسير هذه النتيجة أنّ 
عليم في هناك فائدة كبيرة لتفعيل تقنيات التّ  ة أنّ في المدارس الثانويّ 

 الطلبة يتفاعلون بشكل واضح مع  لمالحظتهم أنّ  ؛تدريس المنهاج

 ,التقنيات أثناء الشرح لما لهذه التقنيات من قدرة في لفت أنظار الطلبة
ت والصورة وتشويقهم للمعلومات من خالل العروض المختلفة بالصو 

درجة توفير الوزارة ألجهزة  ع أشكال التعزيز, وفي المقابل نجد أنّ وتنوّ 
وقد يعود  ,اة بشكل عام ضعيف جد  الحاسوب في المدارس الحكوميّ 

 ة في معظم المدارس.حتيّ ة وضعف البنية التّ قصير ألسباب ماديّ هذا التّ 
(, 0212ومفلح والدهون ) وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة الهرش

 MISIRL (0210.)ودراسة 
مين علّ ما درجة توظيف الم    انيؤال الث  قة بالس  تعل  تائج الم  الن  

 ة؟عليم في تدريس مناهج التربية اإلسالميّ لتكنولوجيا التّ 
ة طات الحسابيّ استخراج المتوسّ  ؤال تمّ لإلجابة عن هذا السّ 

ا المجال, نة الدراسة لهذة لدرجات استجابات عيّ واالنحرافات المعياريّ 
 ن ذلك ( يبيّ 0قم )رّ ال اآلتي ذو والجدول

 عليم في تدريس مناهج التربية اإلسالميةمين لتكنولوجيا الت  عل  درجة توظيف الم  نة الدراسة عن فقرات ة إلجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  (: 3) ذو الر قم جدولال
 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوس ط الحسابي رةالفق ترتيب الفقرة رقم الفقرة

 مرتفع 1.24000 3.9471 رغبة في تعّلم تكنولوجيا الّتعليم وتطبيقها في التدريس.لدي  1 10
 منخفض 1.12000 25290. .مفاهيم تكنولوجيا الّتعليمتاّم حول لدي وضوح  12 14
 منخفض 1.00002 2.2647 ّية.أقوم بشرح المنهاج من خالل العروض التقديم 2 12
 متوّسط 1.10202 2.3765 .أستطيع الّتعامل مع مشغ الت اإلنترنت 0 10
 منخفض 1.12202 0.1020 أقوم بإعداد امتحانات إلكترونّية للطلبة. 10 10
 منخفض 1.14021 0.1002 .أستطيع الّتعامل مع المشاكل الناتجة عن أعطال في األجهزة 11 12
 منخفض 1.10420 0.0222 .الّتعليم استراتيجّيات للتنويع في الّتعليم تكنولوجيا أوّظف 2 12
 متوّسط 1.02022 0.4222 .خارج المدرسة الّطلبة مع في االّتصال الّتعليم تكنولوجيا أوّظف 0 02
 متوّسط 1.02022 0.2020 الطلبة. بين الفردّية لمراعاة الفروق الّتعليم تكنولوجيا أوّظف 4 01
 متوّسط 1.00022 0.0222 .الّطلبة إلثارة دافعّية الّتعليم تكنولوجيا أوّظف 0 00
 منخفض 1.12141 0.1020 العليا. الّتفكير تنمية مهارات في الّتعليم تكنولوجيا أوّظف 10 00
 متوّسط 1.02242 0.4100 .الّتعليم باستخدام تكنولوجيا صغيرة تنفيذ مشروعات على الطلبة أ شّجع 2 04
 متوّسط 1.00210 0.0112 .لدّي إلمام كاٍف بطرق البحث اإللكترونيّ  0 02
 متوّسط .44002 0.0002 المقياس الك ليّ   

  

٥٦



 نوية من وجهة نظر المعلمينكنلوجيا التعليم في مناهج التربية االسالمية للمرحلة الثارجة تكامل تد

ة إلجابات طات الحسابيّ المتوسّ  ( أنّ 0) ذو الّرقم يبين الجدول
علمين لتكنولوجيا درجة توظيف الم  ارسة عن فقرات نة الدّ أفراد عيّ 

تراوحت لتربية اإلسالمية في المجال الثاني التعليم في تدريس مناهج ا
( 10(, وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة )2.1353 – 3.9471بين )

 ط بمتوسّ  ,في التدريس" هاتطبيقو عليم م تكنولوجيا التّ "لدي رغبة في تعلّ 
( وبدرجة ممارسة مرتفعة, وفي المرتبة األخيرة 3.9471حسابي )
 ,العليا" التفكير تنمية مهارات في عليمتّ ال تكنولوجيا فوظّ ( "أ  00الفقرة )
طة, حيث بلغ ( وبدرجة ممارسة متوسّ 2.1353ط حسابي )وبمتوسّ 
 ( بدرجة ممارسة مرتفعة.2.3769للمقياس ) ليّ الك   ط الحسابيّ المتوسّ 

علمي هناك رغبة كبيرة لدى م   ويمكن تفسير هذه النتيجة أنّ 
في  هايا التعليم وتطبيقم تكنولوجة لتعلّ علمات التربية اإلسالميّ وم  

ة التكنولوجيا في بناء على ما لديهم من قناعات حول فاعليّ  ,التدريس
وتحقيق  ,علمين في األداءوتطوير قدرات الم   ,عليمة التّ ر عمليّ تطوّ 

درجة توظيف التقنيات  األهداف التربوية, وفي المقابل نجد أنّ 
ويرى  ,ت منخفضةعليم في تنمية مهارات التفكير جاءوتكنولوجيا التّ 

ل عدم توافر التقنيات في المدارس هذا يعود ألمرين  األوّ  الباحث أنّ 
ا في تطبيق مهارات هناك ضعف   ة بشكل عام, والثاني أنّ الحكوميّ 

 .المهمالدورات التدريبية في هذا المجال  ا فيونقص   ,فكير العلياالتّ 
 Peggy دراسة , و (0214دراسة عثمان )وهذه النتائج تتوافق مع 

(0222). 
هل هناك فروق ذات داللة   ؤال الثالثقة بالس  تعل  تائج الم  الن  

ة وتوظيف عليم في مناهج التربية اإلسالميّ لدرجة تكامل تكنولوجيا التّ 
)ذكر,   ر الجنستغيّ عزى إلى م  علمين ت  علمين لها من وجهة نظر الم  الم  

 أنثى(؟
سابية واالنحرافات طات الحالمتوسّ حساب  ؤال تمّ لإلجابة عن السّ 

, )ذكر, أنثى(  الجنسنة الدراسة متغير لدرجات أفراد عيّ ة المعياريّ 
 ن ذلك ( يبيّ 4) اآلتي ذو الّرقم جدولوال
استجابات ة لدرجة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: المتوس  4) ذو الر قم جدولال

ة هج التربية اإلسالمي  عليم في منانة الدراسة حول درجة تكامل تكنولوجيا الت  عي  
 ر الجنستغي  عزى إلى م  علمين ت  علمين لها من وجهة نظر الم  وتوظيف الم  

ط المتوس   العدد الجنس
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 ةاإلحصائي  

 2667. 2.325 95 ذكر
 3407. 2.343 75 أنثى 2.212 5.58

 3008. 2.333 071 الكلي

 واالنحرافات ةالحسابيّ  طاتالمتوسّ ( 4) ذو الّرقم لالجدو  يظهر
 تكنولوجيا تكامل درجة حول الدراسة نةعيّ  استجابات درجةل ةالمعياريّ 

  وجهة من لها علمينالم   وتوظيف ,ةاإلسالميّ  التربية مناهج في عليمالتّ 

 الحسابي طالمتوسّ  بلغ إذ الجنس, رتغيّ م   إلى عزىت   علمينالم   نظر
 أكثر وهو ,(2667.) معياري وبانحراف ,(2.325) (ذكر) رتغيّ للم  

 ,(2.343) بلغ الذي (أنثى) رتغيّ للم   الحسابي طالمتوسّ  من بقليل
 تمّ  الفروق دالالت إلى وللتعرف(. 3407.) معياري وبانحراف
 الجنس, رتغيّ م   عن الدراسة نةعيّ  أفراد لدرجات( ت) اختبار استخدام

( ت) قيمة بلغت إذ ة,حصائيّ إ داللة ذات فروق ظهرت لم حيث
. اإحصائي   ةدالّ  غير قيم وهي ,(2.212) داللة مستوى وعند( 5.58)

 ةتشابهم  ال عليمالتّ  ظروف بسبب تفسيرها ويمكن معقولة نتيجة وهذه
 وأنّ  واإلناث, الذكور مدارس في ةالحكوميّ  المدارس في الجميع لدى
ا, متشابهة التقنية جهيزاتوالتّ  ةيّ تحالتّ  نيةبال  الدورات أنّ  كما أيض 
 وهذا .عليموالتّ  ربيةالتّ  وزارة في واحدة علماتوالم   علمينللم   مةقد  الم  

 .(0212(, ودراسة خليل )0212دراسة أبو ربيع ) مع يتوافق
هل هناك فروق ذات داللة   ؤال الرابعقة بالس  تعل  تائج الم  الن  

ة وتوظيف اإلسالميّ  عليم في مناهج التربيةلدرجة تكامل تكنولوجيا التّ 
 ر الخبرة؟تغيّ عزى إلى م  علمين ت  علمين لها من وجهة نظر الم  الم  

ة واالنحرافات طات الحسابيّ المتوسّ ؤال تم حساب لإلجابة عن السّ 
 2من  الخبرة  )أقلّ ر تغيّ م  لنة الدراسة لدرجات أفراد عيّ ة المعياريّ 

, سنوات( 12سنوات, أكثر من  12 إلىسنوات  2سنوات, من 
 ن ذلك ( يبيّ 2) اآلتي ذو الّرقم جدولوال

ة لدرجة تكامل ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: المتوس  5) ذو الر قم جدولال
علمين لها من وجهة نظر ة وتوظيف الم  عليم في مناهج التربية اإلسالمي  تكنولوجيا الت  

 ر الخبرةتغي  عزى إلى م  علمين ت  الم  
 االنحراف المعياري   ط الحسابي  توس  الم العدد سنوات الخبرة

 32682. 2.4937 00 سنوات 2من  أقلّ 
 إلىسنوات  2من 

 29883. 2.2831 20 سنوات 12

 24319. 2.2973 22 سنوات 12أكثر من 
 30080. 2.3331 102 ليّ الك  

ة واالنحرافات طات الحسابيّ ( المتوسّ 2) ذو الّرقم ظهر الجدولي  
ة ربية اإلسالميّ عليم في مناهج التّ تكنولوجيا التّ لدرجة تكامل ة المعياريّ 

ر تغيّ عزى إلى م  علمين ت  علمين لها من وجهة نظر الم  وتوظيف الم  
 سنوات 2من  أقلّ ط الحسابي للخبرة إذ بلغ المتوسّ  الخبرة,

(. وهو أكثر بقليل من 32682.) وبانحراف معياريّ  ,(2.4937)
الذي بلغ  سنوات 12-2أكثر من للخبرة  ط الحسابيّ المتوسّ 

ط (. بينما جاء المتوسّ 29883.) وبانحراف معياريّ  ,(2.2831)
 وبانحراف معياريّ  ,(2.2973سنوات )12للخبرة أكثر من  الحسابيّ 

باين استخدام تحليل التّ  دالالت الفروق تمّ  إلى(, وللتعرف 24319.)
 ر الخبرة.تغيّ نة الدراسة عن م  األحادي لدرجات أفراد عيّ 
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طات ( للفروق بين متوس  ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي )6)ذو الر قم جدول ال
ة ربية اإلسالمي  عليم في مناهج الت  راسة حول درجة تكامل تكنولوجيا الت  نة الد  استجابات أفراد عي  

 ر الخبرة.تغي  عزى إلى م  علمين ت  علمين لها من وجهة نظر الم  وتوظيف الم  
مصدر 

 باينالت  
مجموع 

 عاتب  المر 
درجات 

 ةالحري  
ط متوس  

اللة الد   قيمة )ف( عاتالمرب  
 ةاإلحصائي  

بين 
 556. 79 43.899 المجموعات

داخل  214. 1.188
 468. 90 42.107 المجموعات

  169 86.006 المجموع

( دالالت الفروق باستخدام تحليل 0) ذو الّرقم يظهر الجدول
ة, إذ بلغت ت داللة إحصائيّ ظهر فروق ذاتباين األحادي, حيث لم التّ 

ة ( وهي قيم غير دالّ 214.وعند مستوى داللة ) ,(1.188قيمة )ف( )
تيجة بسبب النظرة المتشابهة لدى ا؛ ويمكن تفسير هذه النّ إحصائي  

ة دمج تكنولوجيا علمين وعلى اختالف خبراتهم إلى أهميّ جميع الم  
ى إلى عدم تأثير ا أدّ ة المراحل, ممّ دريس في كافّ ة التّ عليم في عمليّ التّ 

ربية عليم في مناهج التّ ة تكامل تكنولوجيا التّ أهميّ جانب الخبرة في 
توافق مع توال  (,0211) مع دراسة المجالد تتوافقوهي  ,ةاإلسالميّ 

 .(0212دراسة خليل )

 :وصياتالت  
  باآلتييوصي الباحث   مفي ضوء ما تقدّ 

ة ية اإلسالميّ علمي التربعمل لتطوير مهارات م   ورشإقامة  -1
 عليم.ستحدثات التكنولوجيا في التّ في دمج م  

ة عليم في المناهج الدراسيّ العمل على دمج تكنولوجيا التّ  -0
 خاص. ة بشكلٍ والتربية اإلسالميّ  عامّ  بشكلٍ 

ة الستخدام التكنولوجيا في نماذج وتجارب مثاليّ  تقديم -0
 عليم, والعمل على محاكاتها, وتطويرها.التّ 

د تجدّ ر الم  طوّ مع التّ  مستمرّ  بنحوٍ  المناهجوير االلتزام بتط -4
ة من ق االستفادة المرجوّ عليم, بما يحقّ في تكنولوجيا التّ 

 عليم.تقنيات التّ 
ة الالزمة لتحقيق تكامل والبنى التحتيّ  ,توفير البيئة الجاذبة -2

 عليم مع المناهج.تكنولوجيا التّ 
عليم لتّ االهتمام باألبحاث والدراسات في مجال تكنولوجيا ا -0

 وربطها بمجال تطوير المناهج.
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