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  الملخص:الملخص:

هدفت الدراسة  للةا الرفةعل  دةا  روة   معلةا  فدتةبي الرعاللة  ااسةر ل  البلتع دة  

الثبنمي  لدرقنل  في الرفدلم التدين   ك  التكع  ، وقةد اسةرمد ت الحب ثة  التةنلو الم ة ي 

التسحي، وكبنت أ اة الدراس   حبرة  ن اسرحلبن  م  مزيفه  دا  لن  الدراس  التكمنة  

 وأهم نربئو الدراس  اال ي: (  شعف   عالمي ، 83 ن )

   وبء التحمر ككل المبص الدروة   معلةا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي

الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي وذلة  فةي  حةمر )الثقبفة  

 (. 3.61الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل ( في  رو  ) ع  ف ( والترمسط  سبالي )

   وبء التحمر ككل والمبص الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسةر ل  لدرقنلة  فةي

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

)الرطحلقةةبي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) رمسةةط ( والترمسةةط 

 (. 3.36 سبالي )

  معلةا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي  وبء التحمر ككةل المةبص الدروة 

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

)التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) ةةفل  ( والترمسةةط 

 (. 2.32 سبالي )

mailto:ab.eerarabi@hotmail.com
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 (  دم ووم  فعوق ذاي  الل  ل صبئل   ند  سةرمى  اللة α ≤ 0,05  فةي  روة )

 معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدةلم البلتع دة  الثبنمية   ةن وولة  نظةع 

التشةةعفبي الرعالميةةبي وفقةةبي لترالةةعة )المحعةوالتمهةةل الفدتةةي لدتشةةعف (. لذ كبنةةت قةةلم 

 (.0.05 سرمى الدالل  لجتلع التحبور أكحع  ن )

 وقد أو ت الحب ث  التبيدي:

فةةي  يهلةةل وا ةةدا   فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل   ةةن   ةةعورة  عةةب    الجلةةم  -1

 النب ل  الرقنل .

 قةد  وراي وور   تةل  دريحلة  ةب ة  التفدتةبي الرعاللة  ااسةر ل   ةن أوةةل  -2

  تكلنلن  ن  لبراي  معلا الرقنل  في الرفدلم الرعالل  ااسر ل .
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In Teaching Secondary Level Students , 

From The Point Of View Of  Educational Supervisors  
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the using of technology by Islamic 

education teachers in  teaching the secondary level students in 

Mecca.  

To achieve this objective The researcher used the descriptive 

method. The study tool was a questionnaire distributed over the 

sample of the study consisting of (38) educational supervisors. 

The  results showed the followings: 

 The mean of the criterea  (technical culture of teachers of 

Islamic education)  was  3.61 (high).  

 The mean of the criterea (technical applications of teachers 

of Islamic education) was 3.36 (medium) . 

 The mean of the criterea (technical skills of teachers of 

Islamic education) was 2.32 (weak) . 
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 There were no statistically significant differences at the 

level of (α   00,05) in the using of technology by  the Islamic 

education teachers to the secondary level students from the point 

of view of educational supervisors according to the variables 

(experience and scientific qualification of the supervisor). Where 

the values of the significance level for both variables were greater 

than (0.05). 

 

Recommendations:  

1- The need to redouble efforts in the rehabilitation and 

preparation of teachers of Islamic education in technical terms. 

 

2 - Holding training courses and workshops for Islamic education 

teachers in order to enable them to employ technology skills in 

education and Islamic education. 

  

  المقدمة: المقدمة: 

 قةمم الرعاللةة  ااسةر ل  فةةي أسبسةةلب  دةا  حةةدأ  للبة  الةةن د الحشةةعي  وقلب  لةب  ةةن أوةةل 

 حقلق  عا  هللا  ز وول في الابي  الرةي  ةن أودلةب ةدةق النةبهلل، فةبج  ةز ووةل يقةم : 

[، والرعاللةة  ااسةةر ل  التةةب 65))و ةةب ةدقةةت الجةةن واانةةد لال للفحةةدون((  الةة اريبي:

 رعتنه  ن قلم و ثل و فبرل وسدمكلبي  ع حط  حبشعة الحلةبة الطبلحة  التسةدت م  تثةل 

ااطبر التعوفي للب في وتلع  صعفب لب وسدمكلب لب وهي التنحع ال ة  سرقي  نه قلتلب 

 ترثدلةب فةي  لب لةب، والرعاللة  ااسةر ل  اللة ا الت لةمم  فنةي  وا جبهب لب و فرقدا لب الري

))ل دا  التسدم ا دا اي كب ري في نتمه لدحلبة الدنلب واآلةعة في  مء التحب ئ والقلم وفي 

 (.2008 مء أسبللب وطعق الرعالل  الري وبء اللب ااسرم(( )الشتعة، 

اي  ن األسبللب الرةي  شةكل فةي و رحع الرعالل  ااسر ل   ن أول  حقلق ه ا الاعض  د 

 جتدلةةب أسسةةبي  عالميةة  ففبلةة  فةةي  نشةةب  الشمصةةل  التسةةدت  السةةمي  القةةب رة  دةةا أ اء 

رسبلرلب في هة ه الحلةبة، وأ ةد أهةم وأالةعز هة ه األسةبللبم هةم  ةدريد الفدةمم الشةع ل  

والةة ة  قةةمم الةةه  فدتةة  الرعاللةة  ااسةةر ل ، و ةةن هنةةب يتكةةن القةةم  الةةين  فدتةة  الرعاللةة  

اسر ل   حظا اليهتل  ةب    نحع  ن أهتل  الةدور الة ة  قةمم الةه، فلةي فعةر   ةن ا

 لترلب في  حدلغ الدين ااسر ي واللبن أ كب ه وآ االه و فبلجة  قعةبيبه،  سةمول  كة ل  

 ن النةبء  قةم  الطبلحةبي وشمصةلب لن و شةكلل ا جبهةب لن و سةب د لن  دةا الركلةا 

 االورتب ي  ع اللبرلن. 
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ن جبر التفعفي والرطمر الركنملموي ال ة يشلده الفبلم اللمم للةا  عةب    ولقد أ ى اال

 سموللبي  فدت  الرعالل  ااسر ل  وفعض  دللن أ واراي وديدة  رطدةب  ترفلةب البلفديةد 

 ن التلبراي الردريسل  الري  تكنلب  ن  ماكح  و سبيعة ه ه الرطمراي و سةب دهب فةي 

نتةةبط الرقدلديةة  للةةا أنتةةبط  ديثةة   جفةةل لدطبلحةة  فةةي الرحةةم   ةةن الرفدةةلم القةةبئم  دةةا األ

التمقةةا الرفدلتةةي  وراي أكثةةع فب دلةة  وليجباللةة ، ال سةةلتب أن هةة ه الرطةةمراي الرقنلةة  قةةد 

شةةتدت وتلةةع  نةةب ي الحلةةبة وال يتكةةن  جبهدلةةب أو  ابفدلةةب، ويمكةةد كةةل  ةةن )المبلةةد، 

لتفدم ةةةةبي (  دةةةةا ))أن اسةةةةرمدام  كنملمولةةةةب ا2002، وأسةةةةرلره، وسةةةةع بن، 2005

واال صبالي في  جب  الرفدلم هةم ةلةبر اسةرعا لجي و ةعورة  دحة  فةي  ةمء الرةدفق 

التفعفةةي اللبئةةل والثةةمرة الركنملمولةة  وصةةمرة اال صةةبالي األ ةةع الةة ة يرطدةةب ا ةةدا  

التفدتلن والترفدتلن ل دا اي يمهدلم لدرفب ل  ع ه ه الركنملمولب، و دا  عورة ا ةرر  

 ي الركنملمول  الحديث ((. التفدتلن لل ه الك بيب

ويسفا نظبم الرفدم في التتدك  الفعالل  السةفم ي  وبهةداي لتسةبيعة هة ا الرطةمر الحب ةل 

في الرفدلم و مسسب ه ووسةبئل و قنلةبي الرفدةلم ةب ة ، واسةرجبال  لدفديةد  ةن  م ةلبي 

ي الندواي والتم تعاي والدراسبي واألالحبث التحدل  والفعاللة  والفبلتلة  الرةي أكةدي فة

 جتدلةةب  دةةا أهتلةة    ةةو الرقنلةة  الحديثةة  فةةي  فدةةلم التقةةعراي الدراسةةل م الةةدأي وزارة 

هـ(  ةتن العنةب و الرفدةلم 1005الرفدلم الإ ةب  الحبسب كتب ة و نلو  راسي في  بم )

هـ(  م  حميدلب للا التع د  الثبنمي  في الرفدلم الفبم، 1011الثبنمة التطمر، وفي  بم )

اقعار  شعوع  ةدريد الحبسةب اآللةي اليسةدمم التةنلو التةد و هـ(  م 1028وفي  بم )

 في التدارهلل االالردائل  والترمسط . 

والتري ل لماقع  دريد الرعالل  ااسر ل  يدحظ أنه يفبني الفديد  ةن التشةكري الترفدقة  

العةةفا  سةةرمى أ اء التفدتةةلن والتفدتةةبي لذ وةةبء ذلةة  فةةي )التم تعالرعالةةمة العاالةةع 

( و )الاب دة،  1023(كتب أشبر كل  ن  )الفدي،1082ب ف  أم القعى ،ا دا  التفدم الج

( 2002( و ) دةةي،2003( و )فر ةة ،2005( و )الصةةالع،2005( و )الحكةةلم، 2002

( للا ووم   فا لدى  فدتي الرعالل  ااسر ل  فةي ك بيةبي الرفدةلم 2011و )الفرلحي،

ووةةه المصةةمص، و ةةن هنةةب الحديثةة   دةةا ووةةه الفتةةمم والتع حطةة   نلةةب البلرقنلةة   دةةا 

انطدقت أ ماي الحب ثلن والحب ثبي التنب ي  الععورة الفتل  دا  طميع الةعا و ا ةدا  

و يهلل التفدتلن والتفدتبي في  مردا الرمصصبي وكبف  التعا ل الدراسل ، وهم  ةب 

أكده  تبش  القمله: ))ال الد أن يلرم الححث الرعالمة البلكشا  ةن أسةبللب  فدلتلة  وديةدة 

وستبي الرطمر في  جب  الركنملمولب، و سب د الترفدم  دا اسرمدام الركنملمولب   رمافق

في الرفدم  ن ةر   معلا الفديد  ن التسرحدصبي الركنملمول  واسرثتبرهب فةي الفتدلة  

الرفدلتل ، لرسبهم في  ماول  المدل والقصمر في النظم الرفدلتل  الحبلل  وليجب  الحدةم  

 (.2011ترفد ة(( ) تبش ، الج ري  لتشكر لب ال



8102لسنة   حزيرانوالسبعون .  الرابعمجلة الفتح ..................................................................... العدد   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq  

 

-041- 
 

 يسلسبي  دا  ب سحق، يتكن القةم  الةين  معلةا الرقنلة  فةي الرفدةلم أ ةع  رتةي وال  نةا 

 نه في عل الرالعاي والرطمراي التفعفل  والرقنلة  فةي الفصةع الحةديث والرةي شةتدت 

وتلع  نب ي الحلبة، وأنه يجب األة  الفلن اال رحبر  عورة ا ةدا  و ةدريب التفدتةبي 

معلا ه ه الرقنلةبي فةي وتلةع  عا ةل الرفدةلم و مردةا الرمصصةبي، و ةن هنةب  دا  

 حنت الحب ث  فكعة لوعاء  راس   قا  دا  رو   معلا  فدت  الرعالل  ااسر ل   دةا 

 ووه المصمص لدرقنل  في  دريد الرعالل  ااسر ل .

  

  مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة: 

 ظ والردقلن قب راي  دا  ماكحة  رو  لم يفد الرفدم النتطي الرقدلدة القبئم  دا أسدمم الح

الفصع و سبيعة  طمرا ه، ال سلتب في المقت العاهن ال ة انرشعي فله الرقنل  و داةدت 

 ةةع أسةةدمم  لةةبة الطبلحةةبي، سةةماءي البقرنةةبئلن لةولةةعة الرقنلةة  أو السةةحب  مافعهةةب فةةي 

  فلةل التمسسبي الرفدلتل ، و دا الع م  ن كةل  ةب ذكةع  ةن أهتلة  الرقنلة  و ةعورة 

 ورهب في التمقا الرفدلتي، و دا الع م  ن الجلم  الري  ح للب وزارة الرفدلم البلتتدك  

في ه ا التجب م لال أنه يتكن القم  الين   و الرقنل  في الرفدلم  ب زا  يشكل  حديبي كحلعاي 

لتفدتةة  الرعاللةة  ااسةةر ل ، لذ أنةةه يرطدةةب  نلةةب ا ةةرر  الفديةةد  ةةن التلةةبراي الثقبفلةة  

لرقنل  والرطحلقل  الرز   انجب  ه ا النمع  ةن الرفدةلم، و ةن التفدةمم أن   ةو الرقنلة  وا

فةةي الرفدةةلم ال يةةنجو لال الموةةم   فدتةةبي  للبةةبي وقةةب راي  دةةا ذلةة ، كتةةب أن الحب ثةة  

ال ظت  ةن ةةر   تدلةب فةي الرةدريد األكةب يتي والمةعول للةا التلةدان الرطحلقةي أن 

ل   ب زلن ي رقةعن للةا التلةبراي الرقنلة  وأن اسةرمدا لن الفض  فدتبي الرعالل  ااسر 

لدرقنل  في التمقا الرفدلتي  حةدو  وةداي، وأنلةن يفةبنلن الفديةد  ةن الصةفمالبي الرةي قةد 

 قا  قح  في سحلل االسر ب ة  ن الرقنل  في  جب   دريسلن، وقد  د  اللنله أن ))الفةض 

مدام الرقنل  التتثد  في الحبسةب الصفمالبي والتشبكل الري  ن التتكن أن  جفل  ن اسر

اآللي وسلد   فدلتل   لع فب د   ثل  دم للتةبم التفدتةبي البلتفدم ةبي الكبفلة   ةن  قنلة  

الحبسب، و ةدم  ةمفع التلةبراي الرز ة   نةد التفدتةبي فةي اسةرمدا ه، و ةدم قةدر لن 

لتطدمالة ،  دا  ل التشكري ال نل م التب قد يقدل االسر ب ة  ن الحبسب اآللي البلصةمرة ا

وووةةةم   ةةةفمال  فةةةي  عةةةتلن الةةةعا و الحبسةةةب اآللةةةي التمرد ةةة  و  جلةةةب فةةةي التةةةنلو 

الدراسةةةي، واةةةةررل  سةةةرمى  لةةةبراي الطبلحةةةبي، والحبوةةة  للةةةا الع جلةةةبي و روهلل 

 (.Bennett، 1997 رمصص (( )

انطرقبي  تب سحق، شفعي الحب ث  الععورة لوعاء  راس   دتلة   قةا  ةن ةرللةب  دةا 

فةي  ةدو   دةم -بي الرعالل  ااسر ل  لدرقنل  في الرفدلم، السةلتب أنةه  رو   معلا  فدت

ال  مود  راسبي  نبولت ه ا الجبنب، ويتكن  حديد  شكد  الدراس  في السما   -الحب ث 

 العئلد الربلي: 
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هلل/  ب  رو   معلا  فدتبي الرعالل  ااسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ةن 

 فبي الرعالميبي؟ وول  نظع التشع

 وير عع  ن السما  العئلد األسبد  ال ع ل  الربلل : 

 ةةب  روةة   معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة   -1

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  حمر )الثقبف  الرقنل  (؟

الرفدةةلم البلتع دةة   ةةب  روةة   معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي  -2

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  حمر )الرطحلقبي الرقنل  (؟

 ةةب  روةة   معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة   -8

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  حمر )التلبراي الرقنل  (؟

( فةةي α ≤ 0,05د  سةرمى  اللةة  )هةل  موةةد فةةعوق ذاي  اللةة  ا صةةبئل   نةة -0

 رو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمية   ةن وولة  

نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي وفقةةبي لترالةةعة )التمهةةل الفدتةةي لدتشةةعف ،  ةةد  سةةنماي 

 المحعة(؟

  

  أهداف الدراسة:أهداف الدراسة:

  سفا الدراس  للا  حقلق األهدال الربلل : 

 دا  رو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنلة  فةي الرفدةلم البلتع دة   /  الرفعل1

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  حمر )الثقبف  الرقنل  (

/الرفعل  دا  رو   معلةا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي الرفدةلم البلتع دة  2

  حمر )الرطحلقبي الرقنل  (الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في 

/ الرفعل  دا  رو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي الرفدةلم البلتع دة  8

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  حمر )التلبراي الرقنل (

( فةي α ≤ 0,05/ الرفعل  دا ووم  فعوق ذاي  الل  ا صبئل   ند  سةرمى  اللة  )0

دتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمية   ةن وولة   رو   معلا  ف

نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي وفقةةبي لترالةةعة )التمهةةل الفدتةةي لدتشةةعف ،  ةةد  سةةنماي 

 المحعة(

  

  أهمية الدراسة: أهمية الدراسة: 

  سرتد ه ه الدراس  أهتلرلب  تب يدي: 

 كمين المد لة  النظعية   ةن األ اللةبي السةبالق ، والرةي فةي  ةمءهب  ةم  حديةد أهةم  -1

التحبور )الثقبفل ، والتلبري ، والرطحلقلة ( فةي  جةب   معلةا  فدتة  الرعاللة  ااسةر ل  

 لدرقنل  في الرفدلم  ع اللبن التمشعاي الدال   دا  معلا الرقنل . 

بي الرعالميةةبي، الر ةةي للةةن الرفةةعل  دةةا آراء  ةةن هةةن فةةي التلةةدان  ةةن التشةةعف -2
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 د   حبشعة البلتتبرسبي الفتدل  لتفدتبي الرعالل  ااسر ل  في  جب   معل لن لدرقنلة  

 في الرفدلم. 

 زويد  فدتبي الرعالل  ااسر ل  الرا ي  راوف   ن  سرمى  معل لن لدرقنل  أصنبء  -8

فا والفتةل أ اء  تدلن و فعف  نقةبط القةمة والفتةل  دةا  فزيزهةب و فعفة  نقةبط العة

  دا  فديدلب و رفللب. 

 زويد الرعالةميلن والقةبئتلن  دةا الفتدلة  الرفدلتلة  التفدم ةبي  قلقلة   ةن  روة   -0

 معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم، لكةةي ييةةة وا هةة ا األ ةةع الفةةلن 

 اال رحبر  ند و ع التنبهو و مطلطلب و طميعهب. 

  

  حدود الدراسة:  حدود الدراسة:  

 اقرصعي الدراس   دا الحدو  اآل ل : 

ل  روةة   معلةةا  فدتةةبي  - الحةةدو  التم ةةم ل : اقرصةةعي الدراسةة   دةةا  فةةعف

 الرعالل  ااسر ل  البلتع د  الثبنمي  لدرقنل  في الرفدلم. 

الحةدو  الحشةعي : اقرصةةعي الدراسة   دةةا  شةعفبي الرعاللةة  ااسةر ل  البلتع دةة   -

 (  شعف . 50الثبنمي  والدغ  د هن )

لحدو  التكبنل : اقرصع  طحلق الدراس   دا التع د  الثبنمي  لدحنبي التدين   كة  ا -

 التكع  . 

الحةةةدو  الز بنلةةة :  ةةةم  طحلةةةق الدراسةةة  فةةةي ال صةةةل األو   ةةةن الفةةةبم الدراسةةةي  -

 هـ. 1082

  

  منهج الدراسة: منهج الدراسة: 

اسرمد ت الحب ث  التنلو الم  ي البسرمدام األسدمم التسحي نظعاي لترء رةه أ ةعاض 

 س . الدرا

  

  مصطلحات الدراسة: مصطلحات الدراسة: 

 فةةعل الحب ثةة  الدروةة  لوعائلةةب الينلةةب:  روةة   ةةمفع  لةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي  -1

الرعاللةة  ااسةةر ل  البلتع دةة  الثبنميةة ، وهةةي  قةةديع كتةةي  ةةن أوةةل قلةةبهلل الدروةة  الرةةي 

 صةةدت  دللةةب التفدتةة  فةةي كةةل فقةةعة  ةةن فقةةعاي ااسةةرحبن   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي 

 الرعالميبي. 

 معلةةةا الرقنلةةة : يفعفلةةةب )ةتةةةلد( الينلةةةب )) معلةةةا كبفةةة   قنلةةةبي التفدم ةةةبي  -2

واال صبالي الر ب دل  )كتحلم ع، انرعنت، قنماي فعبئل ، أقعاص  د ج ( فةي  تدلرةي 

الرفدلم والرفدم، لرمفلع اللب   فدلتل  أكثع فب دل  و رفةد ة التصةب ر و فرتةدة  دةا نشةبط 

 (. 2008الرفدلتل (( )ةتلد،  الترفدم وفب دلره في  حقلق األهدال
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 فعل الحب ثة   فدتةبي الرعاللة  ااسةر ل  لوعائلةب : يقصةد اللةن التفدتةبي الر ةي  -8

يدرسن  قعراي الرعالل  ااسةر ل  ال عو لةب التمرد ة  فةي التع دة  الثبنمية ، و قةعراي 

الرعالل  ااسر ل  هي  قعراي  فدلتلة   نحثةق  ةن الشةعيف  ااسةر ل  و رعةتن الفقبئةد 

واأل كةةبم واآل ام والفحةةب اي و راسةةرلب للزا لةة  لكبفةة   عا ةةل الرفدةةلم الفةةبم ولجتلةةع 

 الرمصصبي في التتدك  الفعالل  السفم ي . 

 فعل الحب ث  التع د  الثبنمي  لوعائلب الينلب: هي التع د  الثبلث  الفدلب  ن  عا ل  -0

رث سةنماي، و نقسةم للةا الرفدلم الفبم في التتدك  الفعالل  السفم ي  و دة الدراس  اللب صة

 ةةد   ةةن الرمصصةةبي،  صةةحو الطبلحةة  الفةةد اورلبزهةةب للةة ه التع دةة   مهدةة  لرلرحةةبق 

 البلرفدلم الجب في.   

و فةةعل الحب ثةة   معلةةا الرقنلةة  لوعائلةةبي الينةةه:  جتم ةة  التلةةبراي الرقنلةة  )الثقبفلةة ، 

   فدةةلم الرعاللةة  والرقنلةة ، والرطحلقلةة ( الرةةي  تبرسةةلب  فدتةة  التع دةة  الثبنميةة  فةةي  جةةب

ااسر ل  ال عو لةب التمرد ة ،  ةن ةةر   معلةا  ةدة  قنلةبي  ةن ) بسةمم، انرعنةت، 

ووسبئط  رفةد ة، وأقةعاص  د جة ، سةحمرة ذكلة ( ايصةب  التحرةمى الرفدلتةي لدطبلحة  

 الطعيق  ليجبالل    ب دل   ن أول  حقلق األهدال التنشم ة.  

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 مفهوم دمج التقنية:  تطور

 ةةع اسةةرمدام   لةةمم الرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلفديةةد  ةةن التعا ةةل، وأنطدةةق  دلةةه الفديةةد  ةةن 

التستلبي الري ال  حرفد  ن الفعلب كثلعاي فةي التفنةا، للةا نعةو هة ا الت لةمم وو ةل 

للا  ب أ حو  دله اآلن،  لث فعقت المعيجي الداي  اللن ))المسبئل الرفدلتل  الب رحبرهةب 

أ واي وآالي و جللزاي  فلن  لدتفدم، اللنتب  قنلبي الرفدلم  الع  نظم    ركب د   شتل 

اانسبن، واألفكبر، واأل اء، ،أسبللب الفتل، واا ارة، و لعه، فبلمسبئل الرفدلتلة  اللة ا 

التفنةةا وةةزء  ةةن  قنلةةبي الرفدةةلم و نصةةع  ةةن  نب ةةع التنظم ةة  الرفدلتلةة  الشةةب د (( 

 (.203، 2001)المعيجي، 

اللنتةةب أكةةد لالةةعاهلم والاةةزو  دةةا أن   ةةو الرقنلةةبي فةةي الرفدةةلم ينحاةةي أن ال يكةةمن  ةةدصبي 

 ن صةةةري وأو ةةةو أن ))الةةةد و ال يقرصةةةع  دةةةا اسةةةرمدام التفدةةةم لدحبسةةةب والرقنلةةةبي 

األةةةعى، الةةل ال الةةد  ةةن ل ةةبف  اسةةرعا لجلبي  فدلتلةة   رنم ةة ، الحلةةث يجةة م الطةةرم، 

(، وفةةي ن ةةد التفنةةا يمكةةد لالةةعاهلم  أن 2000و، و زيةةد قةةدر لم  دةةا الةةرفدم(( )الاةةز

))الركنملمولةةةب الرفدلتلةةة  للسةةةت  جةةةع  ل ةةةةب  األولةةةزة واأل واي للةةةا واقةةةع الفتدلةةة  

الرفدلتل ، الل لنلب  فني أيعبي طعيق  الر كلع والسةدم  التصةب ب للةب  ةن وبنةب التفدةم 

 (.222، 2005والترفدم  فبي(( )لالعاهلم، 
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 ي التعليم: أهمية توظيف التقنية ف

يتكن الجةزم فةي المقةت الةعاهن أن  قةدم الةدو  واز هبرهةب و طمرهةب يقةبهلل التقةدار  ةب 

 تردكه  ن  مار  الشعي  لديلب القدرة  دا انربل التفعف  و طميعهةب، وال شة  أن وتلةع 

الدو   سفا لحدمغ ه ه الابي ، فنجدهب  رجه للا  نتل  القطبع الحشعة واالسرثتبر الجلةد 

طحلفل  في شرا  جبالي الحلبة،  مكةدة  دةا أهتلة  الرفدةلم الب رحةبره العكلةزة لدتمار  ال

األسبسةةل  الرةةي  ةةدفع التجرتةةع للةةا الرطةةمر ككةةل، كتةةب أن الرطةةمر اللبئةةل الةة ة  سةةرتده 

التجرتفةةبي النةةبءي  دةةا الثةةمرة التفدم ب لةة  والرقةةدم الركنملةةموي، وفةةل التلةةدان الرعالةةمة 

يبي والصةفمالبي الرةي نرجةت  ةن هة ا الرطةمر،  تةب والرفدلتي يماوةه الفديةد  ةن الرحةد

وفل الرعالميمن يشع من في الححث  ن أفعل األسبللب والطةعق الرعالمية  ال فبلة  فةي 

سحلل  ماكح  ه ا الرطمر  ع السفي الحثلث ل رو آفبق واسف  لدتماء   الةلن التسةرجداي 

 الحعبري  والفتدل  الرفدلتل . 

أن ا دا   فدت  الرعاللة  ااسةر ل  يمردةا فةي المقةت  يسلسبي  دا  ب سحق، يتكن القم  

العاهن  تب كبن  دله سبالقبي في عل التفطلبي الحعبري  والرقنل  التفب عة، لذ أ ةحو 

ا دا هب يرطدب  زويدهب البلفديد  ن المحةعاي والتلةبراي الرةي  جفدلةب قةب رة  دةا أ اء 

اكسةباللب القةدرة  دةا اسةرلفبم   ورهب في الفتدل  الرفدلتل  الك ةبءة وفب دلة ، كتةب يرطدةب

التسرجداي الحعبري  و ماكح  الرقدم الرقني في الفتدل  الرفدلتل ، ولكةي يةرم هة ا األ ةع 

ال الد  ن و ع ةطط  نلجل   طميعي   شتل  نتل  التفدت   لنلةبي و فةه  فةبيلع  حةد ة 

دا  فةةي  جةةب   معلةةا الرقنلةة  فةةي الرفدةةلم، لذ أكةةد شةةمق و حتةةم   دةةا أن ))  ةةبهلم ا ةة

التفدتلن و دريحلم  ية  ا رحبراي كحلعة لدتماقا الحديث  الري  رطدةب  ةن التفدتةلن أن 

يفدوا أن سلم التسرمى ينبسب  معلا و طحلق الرقنلة  الحديثة ، و دةا ووةه المصةمص 

 قنلةة  التفدم ةةبي واال صةةب  واألسةةبللب الجديةة  لرطحلقلةةب، ونظةةعاي ألن الحبسةةب اآللةةي 

عبئ ه في الردريد، فةإن وعةبئا التفدةم هةي أيعةبي  رالةع، يرطمر السع   كحلعة وك ا و

و ن صم فةإن الةعا و  عاللة  التفدةم ينحاةي أن  ماكةب هة ا الرالةع، فةر نكةب  نجةد  دتلة اي ال 

يقرنةةي الفةةض هةة ه األ واي أو ال يسةةتع  ةةن  طمرهةةب، وال نجةةد  جرتةةع ال يحةةبو   فدةةلم 

 ماكحة  التسةرحدث  ةن هة ه أالنبئه ةحعاي  مص ه ه األ واي، فكلا يرتكن التفدم  ةن 

األ واي واالتةةةبم اللةةةب و شةةةالدلب وكلةةةا يسةةةب د الرر لةةة   دةةةا اسةةةرمدا لب(( )شةةةمق، 

 (.121-113، 2011و حتم ، 

 ن هنب يتكن القم  الين  دا  فدتة  الرعاللة  ااسةر ل  أن  ةرتكن  ةن  لةبراي  معلةا 

دور الرقدلدة الترحةع  نةد الرقنل  في الفتدل  الرفدلتل ، ألن  ورهب هنب يمردا  تب بي  ن ال

اسرمدام أسبللب الردقلن ونقل التفعف ، فلي هنب  قمم الدور التمول  والتعشدة والتلسعة 

لدفتدل  الرفدلتل ،  فتل  دا  للب  الطبلحبي و مولللن نحم المحعاي الرعالمية  الترئتة  

كةةلم  ةةن  ةةع انرقةةبء أفعةةل ااسةةرعا لجلبي والرقنلةةبي التنبسةةح ، وفةةي هةة ا التجةةب  يمكةةد 

)الشةةقعان، والحسةةنبي، و سةةن(  دةةا أنةةه ))أ ةةحو  ةةن العةةعورة  ةةدريب التفدتةةلن 
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واكسةةباللم ك بيةةبي اسةةرمدام الحبسةةب فةةي الرفدةةلم وأن يةةرتكن التفدةةم  ةةن ك بيةةبي الثقبفةة  

الحبسةةمالل   ثةةل اسةةرمدام  حعكةةبي الححةةث والقةةدرة  دةةا  حتلةةل التد ةةبي للةةا شةةحك  

لةةدل  معلةةا واسةةر ب ة التةةرفدم  ةةن التلةةبراي اانرعنةةت ولنزاللةةب  ةةن الشةةحك ، وذلةة  ال

(، 2006( )الحسنبي، 2006الحبسمالل  الري اكرسحلب في الفتدل  الرفدلتل (( )الشقعان، 

 (.    2010) سن، 

انطرقبي  تب سحق،  ظلع أهتل   معلا الرقنلة  فةي كمنلةب  نقةل  حةمر الفتدلة  الرفدلتلة  

دت  هي النبقد  لدتفعف  والتصدر الم لد للةب  ن التفدت  للا الطبلح ، فحفد أن كبنت التف

أ ةةحو  ورهةةب فقةةط  لسةةعة لدفتدلةة  الرفدلتلةة  و مولةة  و عشةةدة للةةب، كتةةب أن لرمعلةةا 

الرقنل  أهتل  ةب   في  مفلع الحلب  الرفدلتل  الديتقعاطل  الري  ستو لدطبلح  البلتشبرك  

الةةدوره  دةةا رفةةع صقةة  والتسةةبهت  اايجباللةة  ال فبلةة  فةةي التمقةةا الرفدلتةةي  تةةب يةةنفكد 

الطبلحةة  الن سةةلب، و ةةن أهةةم األ ةةمر الرةةي يحققلةةب  معلةةا الرقنلةة  هةةم  كةةمين اال جبهةةبي 

اايجبالل  نحم التمسس  الرفدلتل  سماءي  ن قحل التفدت  أو  ن قحةل الطبلحة ، وهةي أيعةبي 

 فتل  دا  ح لز ولصبرة  اففل  الطبلحة  نحةم الةرفدم، كتةب أن  معلةا الرقنلة  يسةب د فةي 

يعب  و حسلط كثلةع  ةن الت ةبهلم النظعية  التجةع ة الرةي يرعةتنلب التقةعر ونقدلةب  ةن ل

الحلز النظعة التجع  للا الحلز الحسي الرطحلقةي األقةعم للةا الماقةع، هة ا فعةري  ةن 

كمنلب  مفع الكثلع  ن المقت والجلد والركد   في  تدل  الرفدلم، فعر   ن أن  معلةا 

بءي وأ وم أصةعاي فةي ذهةن الطبلحة ، لذ أنةه  ةن التفدةمم أنةه كدتةب الرقنل  يحقةق  فدةم أكثةع القة

اشةةرعكت أكثةةع  ةةن  بسةة  فةةي  تدلةة  الةةرفدم كدتةةب كةةبن التةةع و   ةةن  تدلةة  الةةرفدم أكحةةع 

 (.802هـ، 1021( )ال بر، 2002)اسرلرل  وسع بن، 

 

 مراحل توظيف التقنية في التعليم: 

لن  معلا الرقنل  في الرفدلم لم يحدث  فف  وا دة، الل  درل في  د   ةن التعا ةل للةا 

أن و ل للا  ع د  النعو الرقني ال ة هم  دله اآلن، وقد  د ي الازو ه ه التعا ةل 

 فلتب يدي: 

 األولا:  ع د  الدةم : 

مدام فةةي هةة ه التع دةة  كةةبن اسةةرمدام الرقنلةة  فةةي  ةةدو   ةةلق  وةةداي، واقرصةةع  دةةا اسةةر

المسةةبئل الرفدلتلةة  الرقدلديةة   ثةةل: السةةحمرة الطحبشةةلعي ، والكرةةبم التدرسةةي، والفةةض 

 األولزة القديت  كبلسحمرة العمئل ، واألفرم الثبالر ، وال بنمهلل السحعة. 

 الثبنل :  ع د  الرحني: 

فةةي هةة ه التع دةة  انرقةةل التفدةةم  ةةن االسةةرمدا بي الحسةةلط  لدرقنلةة  للةةا  حبولةة   معلةةا 

  فةةي المطةةط الرفدلتلةة ، فرتةةت ااسةةرفبن  الةةحفض األولةةزة الحديثةة  كبلحبسةةمم الرقنلةة

وال لديم الرفدلتي  دا فرعاي  ر بو  ،  ع اسرمدام الفض الحع جلةبي الرفدلتلة  الاةعض 

 الردريب والتتبرس . 
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 الثبلث :  ع د  الركلا: 

لتل   اةةل قب ةبي في ه ه التع د  يرم  معلا الرقنل   ع لالقبء الطبالع الفبم لدفتدل  الرفد

الدراسة ، و حبولة  الرعكلةةز  دةا الطةةعق اال رلب ية  كبالقةبء والتحب ةةعة،  ةع  شةةجلع 

الطرم  دا انربل  صتلم الفعوض الرقنل ،  دتبي الين التفدتةلن قةد و ةدما للةا  ع دة  

  رقد   في اسرمدام الرقنل  لكن ينقصلم الد م  ن الجلبي التسمول . 

  العاالف :  ع د  الترء  :

في ه ه التع د   ركمن لدى التفدت  اال جبهبي اايجبالل  نحم اسةرمدام الرقنلة ، و ةرتكن 

 ن  معلا الرقنلبي الشكل ففةب  و  لةد سةفلبي ا ةداث  فدةم أفعةل لةدى الطبلحةبي، كتةب 

 كدةةا التفدتةة  طبلحب لةةب الإنرةةبل األ تةةب  االلكرعونلةة  و صةةتلم التشةةبريع االنربولةة   ةةن 

 ر   ثلم  دا الفتل الرفبوني. النب ل  الرقنل   ن ة

 المب س :  ع د  ااالداع: 

 فَد هة ه التع دة   ع دة  القتة  فةي  معلةا الرقنلة  فةي الرفدةلم، لذ يصةحو لةدى التفدتة  

قنب ةة  كحلةةعة اليهتلةة  الرقنلةةبي و ورهةةب التلةةم فةةي الرفدةةلم، كتةةب أنلةةب  صةةحو  رتكنةة   ةةن 

حةم  للةا اال رتةب   دةا الرقنلة  فةي  لبراي الرفب ةل  ةع كبفة  التسةرحدصبي الرقنلة ، و ر

التمقا الرفدلتةي، و صةل للةا  ع دة  االالركةبر واالالةداع فةي  صةتلم الحةعا و الرفدلتلة  

 حققةة  ذا لةةب ورايرلةةب فةةي الرفدةةلم، وفةةي  ةةمء االسةةر ب ة  ةةن النظعيةةبي السةةلكملمول  

 (.150-152، 2000الحديث  كبل كبءاي الترفد ة والنظعي  الحنبئل  )الازو، 

  

  ياً: الدراسات السابقة: ياً: الدراسات السابقة: ثانثان

( الةةإوعاء  راسة  اللةدل الرفةةعل  دةا واقةع  معلةةا الرقنلةبي فةةي 2010قةبم )الكنةدة، 

ةد ة  الرفدةةلم الفةبم التةةدارهلل سةدطن   تةةبن، والمقةمل  دةةا أهةم الصةةفمالبي فةي  جةةب  

( طبلحةبي 50(  فدتبي و )81 معلا الرقنلبي في ةد   الرفدلم، و يل ت  لن  الدراس   ن )

لةدى التفدتةلن اليهتلة  اسةرمدام المسةبئل الرقنلة   وطبلح ، و ن أالعز النربئو ووةم  و ةي

الشةةكل  سةةرتع، و ةةدم  ةةمافع  وراي  دريحلةة  لدتفدتةةلن  ةةن أالةةعز  ةةفمالبي  معلةةا 

 التفدتلن لدرقنل  في الرفدلم. 

( الإوعاء  راس  هةدفت للةا  فعفة   ةدى 2010قبم )التشب د ، والطمالح ، والمزا د ، 

ألسبسةةل  الفدلةةب لدرفدةةلم االلكرعونةةي فةةي  معلةةا  فدتةةي الرعاللةة  ااسةةر ل  لدتع دةة  ا

(  فدتبي و فدت ، وأالةعز النرةبئو الرةي  ةم 55الردريد، وكبنت  لن  الدراس   كمن   ن )

الرم ل للللب أن أكثع  معل بي الرفدم االلكرعونةي كبنةت الحةعا و الحبسةمالل ، صةم  ماقةع 

شةةع، صةةم اال صةةب  االنرعنةةت ااسةةر ل ، صةةم  صةةب ر التفدم ةةبي، صةةم اال صةةب   لةةع التحب

%(  ةةن  فدتةةي الرعاللةة  52التحبشةةع، وأةلةةعاي  جتم ةةبي التنبقشةة ، واللنةةت النرةةبئو أن )

ااسر ل  ال يسرثتعون المقت في  معلا الرفدم االلكرعوني، وأو ةت الدراسة  الإقب ة  

 العا و  دريحل  في  جب  الرفدم االلكرعوني لتفدتي الرعالل  ااسر ل . 
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( الةإوعاء  راسة  اللةدل الرفةعل  دةا ك بيةبي  فدتةي 2002 ، قبم )الممالدة والتشب د

الرعالل  ااسر ل  لدرفدم االلكرعوني و قديعهم ألهتل  ه ه الك بيبي، واسرمد ت الدراس  

(  فدتبي، و ن أالعز النربئو الرم ل للا 00التنلو الم  ي، و يل ت  لن  الدراس   ن )

عاللة  ااسةر ل  البلتع دة  الثبنمية ، أكحةع كنبي  الكرعونل  يجب  مافعهب  ند  فدم الر 25

نسةح   ةةن الك بيةبي  مةةص ك بيةبي  صةةب ر الةةرفدم، يدللةب ك بيةةبي أسةبللب الةةرفدم، وأقدلةةب 

ك بيبي القعبيب األةرقل  والقبنمنل ، وأو ت الدراس  الب رتب  التجبالي والك بيبي فةي 

  .ه ه الدراس  لحنبء وا دا  العا و  دريب  فدتي الرعالل  ااسر ل

م( الفنمان ) دى ا رر   فدتي  ديعي  الرعالل  والرفدلم 2005 راس  ) حتم  المبلدة، 

لتنطق   تةبن الثبنلة  لدك بيةبي الركنملمولة  الرفدلتلة  وأ وارهةم الرز ة  لرن لة  التنةبهو 

التحنل  في  مء  شعوع الرطميع الرعالمة نحم اقرصب  التفعف ( وهةدفت للةا الرفةعل 

فدتةةلن فةةي  ديعيةة  الرعاللةة  والرفدةةلم الثبنلةة  فةةي  تةةبن لدك بيةةبي  دةةا  ةةدى ا ةةرر  الت

الركنملمول  الرفدلتل  وكش ت النربئو  ةن أن التفدتةلن وفقةبي لتجبال لةب العئلسةل  الدروة  

 بلل   ن وول  نظع التفدتلن والتشعفلن وأشبري للا  دم ووم  فعوق  ال  ل صبئلبي 

مولةةة  الرفدلتلةةة   فةةةزى لترالةةةع الجةةةند فةةةي  روةةة  ا ةةةرر  التفدتةةةلن لدك بيةةةبي الركنمل

 والتمهل الفدتي والمحعة. 

( الةةإوعاء  راسةة  اللةةدل الرفةةعل  دةةا  افةةع اسةةرمدام 2000قةةبم )المطلةةب، وةتةةلد، 

الحبسب اآللي الرفدلتي فةي سةدطن   تةبن، و ةن أالةعز نرةبئو الدراسة  الرةي  ةم الرم ةل 

حةم األ لة  الحبسةحل ، للللب هم أن الحبسب اآللي يسرفتل في  دراهلل السدطن  الاةعض  

وأن هنب   قصلع  ن التفدتلن والترفدتلن فةي اسةرمدام الحبسةب فةي الفدتلة  الرفدلتلة ، 

وأن العا و الحبسب الترةمفعة قدلدة ، وقةد أو ةت الدراسة  البالهرتةبم البسةرمدام الحبسةب 

اآللةةي وزيةةب ة  ةةد  األولةةزة فةةي التةةدارهلل و ةةمفلع الحةةعا و الرفدلتلةة  الرز ةة  للةةب، وقةةد 

 ي وور   تل في الحبسب لدتفدتلن والترفدتلن.  ورا

م( الفنةةةمان ) ةةةدى ا ةةةرر   فدتةةةي التع دةةة  الثبنميةةة  2000 راسةةة  ) حتةةةد التفةةةملي، 

الفتبنللن لدك بيبي الركنملمول  الرفدلتل  و تبرسرلم للب(، هدفت الدراس  الرفةعل  دةا 

لة  فةي سةدطن   تةبن  دى ا رر   فدتي التع د  الثبنمية  لدك بيةبي الركنملمولة  الرفدلت

 ن وول  نظةعهم، واسةرمدم الحب ةث التةنلو الم ة ي، وقةد  كمنةت  لنة  الدراسة   ةن 

( ك بيةة   كنملمولةة  80(  فدتةبي و فدتةة ، وكشةة ت نربئجلةةب أن التفدتةلن يتردكةةمن )112)

( ك بيةبي الدروة   ةفل   ويتةبرهلل 10( ك بي  الدرو   رمسةط  و )15الدرو  كحلعة و )

( 22( ك بية  الدروة   رمسةط  و )15كنملمول  الدرو  كحلعة و )( ك بي   13التفدتمن )

ك بي  الدرو   فل   كتب أكدي النربئو ووم  فعوق  الة  ل صةبئلبي فةي ا ةرر  الك بيةبي 

الركنملمول  الرفدلتل   فزى لترالع الجند ولصبلو اانبث في  لن ال  مود فعوق  الة  

 ل صبئلبي  فزى لدجل  التبنح  لدشلب ة. 
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 ق على الدراسات السابقة: التعلي

 ير ظ  ند  عض الدراسبي السبالق   ب يدي: 

أن أ دب ه ه الدراسبي قد ركزي  دا الكشا اللن  معلا التفدتلن لدرقنل  في  -1

الفتدلةة  الرفدلتلةة  فةةي  عا ةةل و مصصةةبي  مرد ةة ،  تةةب يمكةةد أهتلةة   معلةةا الرقنلةة  

 الدراس  الحبلل .البلنسح  لدفتدل  الرفدلتل ، وهم  ب أشبري للله 

أكةةةدي أ دةةةب الدراسةةةبي السةةةبالق  فةةةي  م ةةةلب لب  دةةةا  ةةةعورة ل ةةةب ة  يهلةةةل  -2

و ةةدريب التفدتةةلن والتفدتةةبي  ةةن ةةةر  للحةةبقلم الحةةعا و وور   تةةل  دريحلةة  لردحلةة  

ا رلبوةةب لم فةةي  جةةب   معلةةا الرقنلةة  فةةي الرفدةةلم  ثةةل  راسةة  )الممالةةدة والتشةةب د ، 

( و راسةةة  2000راسةةة  )المطلةةةب وةتةةةلد، ( و 2010( و راسةةة  )الكنةةةدة، 2002

(، و ر ةق الدراسة  الحبللة  فةي هة ا الجبنةب  ةع 2010)التشب د  والطمالح  والمزا د ، 

 الدراسبي السبالق . 

 نبولت الفض الدراسبي الك بيبي األ ائلة  لدةرفدم االلكرعونةي لتفدتةي و فدتةبي  -8

( و راسة  2005لةدة، ( و راسة  )المب2000الرعالل  ااسر ل   ثل  راس  )التفةملي، 

(، والفض الدراسبي  نبولت  معلا التفدتةلن والتفدتةبي 2002)الممالدة والتشب د ، 

( و راسة  )المطلةب 2010لدرقنل  في الرفدةلم  دةا ووةه الفتةمم  ثةل  راسة  )الكنةدة، 

( 2010(، اللنتةةب  نبولةةت  راسةةة  )التشةةب د  والطمالحةة  والمزا دةةة ، 2000وةتةةلد، 

ااسر ل  لدرفدلم االلكرعوني في التع دة  األسبسةل   ةن الرفدةلم،  معلا  فدتي الرعالل  

اللنتب  نبولت  راس  وا ةدة فقةط  صةتلم العنةب و  ةدريحي فةي  جةب   معلةا الرقنلة  فةي 

(، و تلزي الدراسة  الحبللة   ةن الدراسةبي السةبالق  2006الرفدلم وهي  راس  )سعايب، 

رعاللةة  ااسةةر ل  البلتع دةة  فةةي كمنلةةب  نبولةةت الكشةةا  ةةن  روةة   معلةةا  فدتةةبي ال

الثبنمي  لدرقنل  في الرفدلم وهي الدراس  الم لةدة فةي  ةدو   دةم الحب ثة  الرةي ةصصةت 

 وبنب الرمعلا والتع د  والرمصص ااسر ي. 

ا  قةةت وتلةةع الدراسةةبي فةةي األ اة الرةةي  ةةم اسةةرمدا لب لرحقلةةق أهةةدافلب، وهةةي  -0

الرةةي  رةةدرل  حرلةةبم اللنتةةب اةرد ةةت االسةةرحبن  التقسةةت  للةةا  حةةبور رئلسةة  والفحةةبراي 

(  فدةةم و فدتةة  فةةي 112الدراسةةبي السةةبالق  فةةي  جةةم الفلنةة  لذ  عاو ةةت الفلنةة  الةةلن )

 (. 2010(  فدتبي في  راس  )الكندة، 81( للا )2000 راس  )التفملي، 

أوتفت الدراسبي السبالق   دا ووم  ا جبهبي ليجبالل  نحم  معلةا الرقنلة  فةي  -6

تمم سماءي  ةن قحةل التشةعفلن والتشةعفبي واألكةب يتللن والتفدتةلن الرفدلم  دا ووه الف

والتفدتةةبي والطةةرم والطبلحةةبي، كتةةب و ةةحت أن هنةةب   رقةة  ار حةةبط الةةلن  روةة  

( 2002التفعفةة  البلك بيةة  األ ائلةة  و روةة   معل لةةب  ثةةل  راسةة  )الممالةةدة والتشةةب د ، 

 (. 2010مزا د ، ( و راس  )التشب د  والطمالح  وال2010و راس  )الكندة، 

( للةا أنةه ال  موةد فةعوق  الة  ل صةبئلبي فةي 2005 م دت  راسة  )المبلةدة،  -5

ا رر  التفدتةلن لدك بيةبي الركنملمولة   نفةزى لترالةع الجةند والتمهةل والمحةعة، اللنتةب 
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( للا ووم  فعوق  الة  ل صةبئلبي فةي ا ةرر  الك بيةبي 2000 م دت  راس  )الفملي، 

 لع الجند لصبلو اانبث. الركنملمول   فزى لترا

 يسلسبي  دا  ب سحق، يتكن القم  الينةه لةم  موةد  راسة   نبولةت  معلةا  فدتة  الرعاللة  

ااسر ل  لدرقنل  في الرفدلم  دا ووه المصمص، وأن أ دةب الدراسةبي الحثةت ل ةب فةي 

الك بيبي األ ائلة   دةا ووةه الفتةمم أو  معلةا الرقنلة  فةي الرفدةلم الشةكل  ةبم  ةن  لةع 

  أو  مصلص لتب ة الفلنلب أو  مصةلص لتع دة  الة ا لب، وهةم  ةب  فةع الحب ثة  للةا  حد

لوعاء الدراس  الحبلل  ا راكلب البلحبو  للا لوعاء  راس   نبو   معلا  فدت  الرعالل  

 ااسر ل  لدرقنل  في التع د  الثبنمي   دا ووه الرحديد. 

  

  إجراءات الدراسة: إجراءات الدراسة: 

  مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة: 

 كةةمن  جرتةةع الدراسةة   ةةن وتلةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي لرمصةةص الرعاللةة  ااسةةر ل  

(  شةةعف   عالميةة ، وقةةد 50البلتع دةة  الثبنميةة  التدينةة   كةة  التكع ةة ، والحةةبلغ  ةةد هن )

(  شعف  أل اة الدراس ، والجدو  الربلي يحلن و ا  لنة  الدراسة  83اسرجبالت  نلن )

 نما المحعة(.  ن  لث  رالع )التمهل الفدتي، و د  س

( وصف عينة الدراسة من المشرفات التربويات وفقاً لمتغيري )المؤهل 1جدول )

 العلمي، عدد سنوات الخبرة(

 النسح  الركعار ال ببي الترالع

 التمهل

 %89.5 34 الكبلمريمهلل

 %10.5 4  بوسرلع

 التجتمع
38 

100.0

% 

 د سنماي 

 المحعة

 %34.2 13 سنماي فيقل  5

 %31.6 12 سنماي 10الا   6

 %34.2 13 سنماي 10اكثع  ن  

 التجتمع
38 

100.0

% 

 (:1يرعو  ن الجدو  )

 (  ن  لن  الدراس   ن التشعفبي الرعالميبي هن  ن ذواي التمهةل 89.5أن )%

 %(  ن  لن  الدراس  هن  ن ذواي التمهل ) بوسرلع(. 10.5)الكبلمريمهلل(، وأن )

 (  ةةن  لنةة  الدراسةة   ةةن 34.2أن )%  التشةةعفبي الرعالميةةبي هةةن  ةةن ذواي  ةةد

%(  ن  لن  الدراس  هن  ن ذواي  ةد  31.6سنماي فيقل(، وأن )  5سنماي المحعة )

%(  ن  لنة  الدراسة  هةن  ةن ذواي 34.2سنماي(، وأن ) 10الا   6سنماي المحعة )

 سنماي(. 10 د  سنماي المحعة )اكثع  ن  
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  أداة الدراسة: أداة الدراسة: 

الفةةد القةةعاءة التسر لعةة  والعوةةمع للةةا أ اللةةبي الححةةث السةةبالق  ذاي الصةةد  التم ةةمع 

( وهي  حبرة  ن اسرحلبن  كمن 1الدراس  الحبلل ،  تتت الحب ث  أ اة الدراس   دحق)

 (  حبرة  مز    دا صرص   حبور أسبسل  وهي: 85 ن )

 (  حبرة.12) التحمر األو : الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل 

 (  حبرة. 12التحمر الثبني: الرطحلقبي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل  )

 (  حبرة. 12التحمر الثبلث: التلبراي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل  )

  

  صدق وثبات اإلستبانة: صدق وثبات اإلستبانة: 

الحب ثة  : وهم الصدق التفرتد  دا آراء التحكتلن،لذ قب ت الصدق الظاهري لالستبانة

(  حكم  ن المحعاء والتمرصلن  تن 15الفعض االسرحبن  الصمر لب األولل   دا  د  )

يحتدمن  رو  الدكرمراه في )التنةبهو(،  ويفتدةمن فةي وب فةبي )التتدكة ( والتم ةح  

(، و م الطدب  نلم  راس  االسرحبن  ولالداء آرائلم فللةب  ةن  لةث: 2أستباهم في  دحق)

حقلقلب ألهدال الدراس ، وشتمللرلب، و نمع  حرماهب، و نبسح   دى  نبسح  الفحبراي و 

كل  حبرة لدتحمر الة ة  نرتةي لةه، و قلةلم  سةرمى الصةلب   الدامية ، وااةةعال، وأية  

 ر ظةةبي يعونلةةب  نبسةةح  فلتةةب يرفدةةق البلرفةةديل، أو الراللةةع، أو الحةة ل. وقةةد قةةد ما 

ب دي  دةةا لةعاولةةب الصةةمرة  ر ظةةبي قلتةة  أفةةب ي الدراسةة ، وأصبةةعي االسةةرحبن ، وسةة

(. والة ل   كةمن االسةرحبن  قةد  ققةت  ةب يسةتا البلصةدق 8ولدة في شكدلبالنلبئي  دحةق)

 الظبهعة أو التنطقي.  

:  م  طحلق االسرحبن   دا  لن  اسرطر ل   كمنت  ن صدق االتساق الداخلي لالستبانة

لن  م  سبم  دق (  شعف   عالمي   ن ةبرل  لن  الدراس  األسبسل ، و ن لوبالب 20)

 اال سبق الداةدي لرسرحبن ، وذل  البسرمدام:

  فب ل ار حبط اللعسمن اللن  رو  كل  حبرة والدرو  الكدل  لدتحمر الة ة  نرتةي 

 (  م و نربئو ذل .4( الا )2له.  والجداو  )

   و ن صم  م  سبم  فب ل االر حبط اللعسمن اللن  رو  كل  حمر والدرو  الكدلة

 ( يم و ذل .  5  )لرسرحبن ، والجدو
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( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمحور 2جدول )

 األول:

 )الثقافة التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية(

 الفحبراي العقم
قلت   فب ل 

 االر حبط

1 
لديلب التبم صقبفي الت لمم الرقنل  وأنما لب واسرمدا ب لب في 

  جب  الرفدلم. 
.908

**
 

953.  م ن اليهتل   معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل .   2
**

 

3 
 في اآلصبر االيجبالل  الترع ح   دا  معلا الرقنل  في  جب  

 الرفدلم.
.830

**
 

4 
 در  أهتل   معلا الرقنل  في عل كثلع  ن  شكري الرفدلم 

 الرقدلدة القبئم  دا الردقلن. 
.938

**
 

5 
 در  أهتل   معلا الرقنل  في  عا بة ال عوق ال ع ي  وزيب ة 

 الرحصلل لدى الطبلحبي.
.905

**
 

6 
لديلب ا جبهبي و لم  ايجبالل  نحم  معلا الرقنل  واالسر ب ة 

  نلب في  فدلم الرعالل  االسر ل . 
.916

**
 

7 
 في  ور  معلا الرقنل  في  سبيعة الرطمراي واال جبهبي 

 الرعالمي  التفب عة. 
.925

**
 

8 
لديلب و ي اليهم الشعوط والعماالط الشع ل  لرمعلا الرقنل  

 الرعالل  ااسر ل .في  فدلم  ما  
.900

**
 

9 
لديلب اطرع  دا كل  ب هم  ديث في  جب  الرقنل  و  جلب في 

 الرفدلم. 
.914

**
 

10 
لديلب  دم اليهم الصفمالبي الري قد  ماوللب أصنبء  معلا الرقنل  

 في  فدلم الرعالل  ااسر ل . 
.892

**
 

11 
 حعص  دا  عمر  وراي  دتل  وور   دريحل  في  جب  

  معلا الرقنل  في الرفدلم. 
.774

**
 

12 
 دقت الريهلل الكبل السرمدام الرقنل  و معل لب أصنبء سنماي 

  راسرلب. 
.604

**
 

 0.01**  ا  ل صبئلب  ند  سرمى  الل  أقل  ن 

 حةبرة والدروة  الكدلة   ( أن قةلم  فب ةل االر حةبط الةلن  روة  كةل2يرعو  ن الجةدو  )

لتحمر الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي الرعاللة  ااسةر ل ،  الة  ل صةبئلبي  نةد  سةرمى  اللة  

(   تب يد   دا  تبس  فقعاي التحةمر و ةر لرلب لدرطحلةق  دةا  لنة  0.01أقل  ن )

 الدراس . 
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للمحور ( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية 3جدول )

 الثاني:

 )التطبيقات التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية(

 الفحبراي العقم
قلت   فب ل 

 االر حبط

1 
 فعل التعا ل األسبسل  لرصتلم الدروهلل الرفدلتل  الماسط  

 الرقنل  في  فدلم الرعالل  ااسر ل . 
.658

**
 

2 
 معا الرقنل  في الم م  الا التصب ر والتفدم بي الترفدق  

 الرفدلم  ما  الرعالل  االسر ل . 
.882

**
 

3 
 معا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل  وفقب ألهدال التب ة 

 الدراسل  الري  م  حديدهب  سحقبي.
.848

**
 

4 
 معا الرقنل  في  قديم التحرمى الفدتي و حسلطه الشكل  نظم 

 رسدل في  عض التب ة الفدتل .و 
.827

**
 

5 
 عا ي ال عوق ال ع ي  وةصبئص الطبلحبي أصنبء  معلا 

 الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل .
.799

**
 

6 
 نمع في  معلا الرقنلبي الرفدلتل  الاعض اصبرة  اففل  

 الطبلحبي لرفدم  ما  الرعالل  االسر ل . 
.901

**
 

7 
 جلد  نظلم المقت و مزيع ز ن الحص   ند  معلا الرقنل  في 

  فدلم الرعالل  االسر ل . 
.872

**
 

8 
 ستو لدطبلحبي البلتسبهت  والتشبرك  والر ب ل في التمقا 

 الرفدلتي القبئم  دا  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل . 
.849

**
 

9 
الرقنل  في التمقا  سرطلع  حط ا ارة الصا أصنبء  معلا 

 الرفدلتي  دا الع م  ن اةررل الطبلحبي.
.774

**
 

10 
 سرطلع  صتلم أنشط   فدلتل   د و  قنل  التفدم بي  ع 

 اسرعا لجلبي الردريد في  فدلم الرعالل  االسر ل . 
.848

**
 

11 
 معا الرقنل  في  قميم الجبنب التفعفي والتلبرة والموداني 

 لدطبلحبي وقلبهلل  معوبي  فدلم الرعالل  االسر ل  
.824

**
 

12 
 سرفلن النتبذل  روهلل  فدلت   معا الرقنل  في  فدلم  ما  

 الرعالل  االسر ل . 
.854

**
 

 0.01**  ا  ل صبئلب  ند  سرمى  الل  أقل  ن 

( أن قةلم  فب ةل االر حةبط الةلن  روة  كةل  حةبرة والدروة  الكدلة  3يرعو  ن الجةدو  )

لتحةمر الرطحلقةةبي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللة  ااسةةر ل ،  الةة  ل صةةبئلبي  نةةد  سةةرمى 

(   تب يد   دا  تبس  فقةعاي التحةمر و ةر لرلب لدرطحلةق  دةا 0.01 الل  أقل  ن )

  لن  الدراس .
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بين نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمحور ( معامل االرتباط بيرسون 4جدول )

 الثالث:

 )المهارات التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية(

 الفحبراي العقم
قلت   فب ل 

 االر حبط

722.  ترد  التلبراي األسبسل  لرشالل واسرمدام الحبسمم. 1
**

 

2 
 ترد   لبرة  شالل الحبسمم و عكلحه و م لل  دحقب ه 

 الظبهعة. 
.712

**
 

3 
 ترد   لبراي ا ةب  الحلبنبي والرفب ل  ع التد بي و  ظلب 

 و مزينلب.
.906

**
 

4 
لديلب  لبرة اسرمدام العا و المور  واألوفلد والحمر المينت 

 و لعهب  ن  لبراي الرنقل اللن الحعا و التمرد  . 
.876

**
 

5 
لديلب القدرة  دا ا ر  و ل المدل والتشكري الحسلط  

 والرفب ل  فلب. 
.901

**
 

6 
 سرال اال كبنبي الترب   في  عف  الصا السرمدام الرقنل  

 و معل لب في  فدلم الرعالل  االسر ل .
.827

**
 

7 

 جلد العومع الا قما د الحلبنبي والتكرحبي والتعاوع 

والتصب ر االلكرعونل  لرسرعشب  اللب في  فدلم الرعالل  

 االسر ل . 

.890
**

 

8 
 جلد اسرمدام العا و النت و ص حه و حعكبي الححث لدحصم  

  دا  فدم بي  ثعة  جب   فدلم الرعالل  االسر ل . 
.715

**
 

9 
 سرطلع انشبء   ح  ةب   اللب  دا  ماقع النت و حديثلب 

 ونشعهب لرسر ب ة. 
.862

**
 

884. لديلب  لبرة لنشبء العيد الكرعوني واسرمدا ه.  10
**

 

11 
 شبر  في التماقع والتدونبي والتنرديبي االلكرعونل  التع حط  

 التجب   مصصلب في الرعالل  االسر ل .
.853

**
 

12 
اسرمدام شحكبي و ماقع الرما ل االورتب ي لديلب  لبرة 

 و معل لب التب يمدم الفتدل  الرفدلتل   جب  الرعالل  االسر ل .
.774

**
 

 0.01**  ا  ل صبئلب  ند  سرمى  الل  أقل  ن 

( أن قةلم  فب ةل االر حةبط الةلن  روة  كةل  حةبرة والدروة  الكدلة  4يرعو  ن الجةدو  )

 فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ،  الةة  ل صةةبئلبي  نةةد  سةةرمى لتحةةمر التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى 

(   تب يد   دا  تبس  فقةعاي التحةمر و ةر لرلب لدرطحلةق  دةا 0.01 الل  أقل  ن )

  لن  الدراس . 
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  ( معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل محور والنتيجة الكلية لالستبانة5جدول )

 قلت   فب ل االر حبط التحمر العقم

941. الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل  1
**

 

2 
الرطحلقبي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 
.971

**
 

3 
التلبراي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 
.903

**
 

 0.01** ا  ا صبئلب  ند  سرمى  الل  أقل  ن 

 0.05*  ا  ل صبئلب  ند  سرمى  الل  أقل  ن 

( أن قةلم  فب ةل االر حةبط الةلن  روة  كةل  حةمر والدروة  الكدلة  5 ن الجةدو  ) يرعو

(   تب يد   دا  تبس   حبور 0.01لرسرحبن   ال  ل صبئلبي  ند  سرمى  الل  أقل  ن )

 االسرحبن  و ر لرلب لدرطحلق  دا  لن  الدراس . 

 

 فب لةة  كعونحةةبف أل ةةب، :   ةةم  سةةبم صحةةبي االسةةرحبن   الطةةعيقرلن  هتةةب: ثبااات االسااتبانة

( يم ةةو نرةةبئو 6والبسةةرمدام طعيقةة  الرجزئةة  النصةة ل  )سةةحلع بن الةةعاون(.  والجةةدو  )

 ذل . 

 ( معامل ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية6جدول )

 التحمر العقم

  د  الفحبراي

كعونحب

 ف أل ب

 الرجزئ  النص ل 

ا 
ص

لن
ا

 
ألو

ا
ا  
ص

لن
ا

ي
بن
الث

ي 
كد
ال

 

االر حبط 

اللن 

 الجزئللن

سحلع بن 

 العاون

1 
 الثقبف  الرقنل 

 لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل 
12 6 6 .971 .972 .986 

2 
 الرطحلقبي الرقنل 

 لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل 
12 6 6 .958 .950 .975 

3 
 التلبراي الرقنل 

 لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل 
12 6 6 .958 .931 .964 

 989. 979. 983. 18 18 36 االسرحبن  ككل 4

( أن نربئو الثحبي الطعيق  كعونحبف أل ب والطعيق  الرجزئ  النصة ل   6يرعو  ن الجدو  )

(   أن 304ه، ص 1427لجتلع  حبور االسرحبن ،  قحمل  ل صبئلبي، لذ يعى )أالم هبشم، 

(   تةب يشةلع للةا 0.60) فب ل الثحبي يفةد  قحةمال ل صةبئلبي لذا كبنةت قلترةه أ دةا  ةن 

  ر ل  األ اة الفدتل  لدرطحلق  دا  لن  الححث. 
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  االساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في التحليل: االساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في التحليل: 

 لإلوبال   ن أسبد  الدراس   م اسرمدام التفب ري اال صبئل  الربلل :

   اال صبء الم ة ي الترتثةل الةبلركعاراي والنسةب التبمية  لم ةا  لنة  الدراسة

وفقةةةبي لترالةةةعاي )التمهةةةل الفدتةةةي لدتشةةةعف  الرعالميةةة ،  ةةةد  سةةةنماي المحةةةعة لدتشةةةعف  

 الرعالمي (. 

  :اسرمد ت الحب ث   قلبهلل للكعي المتبسي كتب هم  م و ا نبه 

سدم 

 االوبال 

افق   لع  م  لع  ريكدة  مافق   مافق  الشدة

 الشدة

 لع  مافق  

 الشدة

 1 2 3 4 5 الدرو 

وقةةد  ةةم  قةةديع  روةة   معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  

 الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي وفق اآل ي:

   4= 1 -5اقل قلت  =  –التدى = أ دا قلت 

  0.80= 5÷  4 د  ال ببي = ÷ طم  ال ب = التدى 

 الترمسط الحسبالي  رو  الرمعلا   

 1.80للا أقل  ن   1.00الترمسطبي الري  رعاو   ن   فل   وداي 

 2.60للا أقل  ن   1.80الترمسطبي الري  رعاو   ن   فل  

 3.40للا أقل  ن   2.60الترمسطبي الري  رعاو   ن   رمسط  

 4.20للا أقل  ن   3.40الترمسطبي الري  رعاو   ن   ع  ف 

 5.00للا  4.20الترمسطبي الري  رعاو   ن   ع  ف  وداي 

   اال صبء الم  ي الترتثل البلترمسةط الحسةبالي واالنحةعال التفلةبرة  لدرفةعل

 دا  رو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنلة  فةي الرفدةلم البلتع دة  الثبنمية   ةن 

 وول  نظع التشعفبي الرعالميبي.  

 الثرصة  وفقةبي لدترمسةط الحسةبالي األ دةا واالنحةعال   م  ع لب  حةبراي التحةبور

 التفلبرة األقل.

   اةرحبر  كملتجعول ستلعنملKolmogorov-Smirnov Z   وذلة  لدرحقةق

 ن الرمزيع الطحلفي لدحلبنبي المب   الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسةر ل  لدرقنلة  

رعالميةةبي وفقةةبي لترالةةعة فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي ال

 )التمهل الفدتي لدتشعف  الرعالمي ،  د  سنماي المحعة لدتشعف  الرعالمي (.

   اةرحةةبر )ي( لدتجتم ةةبي التسةةرقدIndependent Samples Test   وذلةة

لدرفةةعل  دةةةا ال ةةعوق ذاي الداللةةة  اا صةةةبئل  فةةي  روةةة   معلةةا  فدتةةةبي الرعاللةةة  

  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميةبي وفقةبي االسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د

 لترالع )التمهل الفدتي(.

  اةرحةةبر  حدلةةل الرحةةبين األ ةةب ةOne Way ANOVA  وذلةة  لدرفةةعل  دةةا
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ال عوق ذاي الدالل  اا صبئل  في  رو   معلا  فدتبي الرعالل  االسةر ل  لدرقنلة  فةي 

الرعالميبي وفقبي لترالع ) د  سةنماي  الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي

 المحعة(.

  

  عرض النتائج:عرض النتائج:

 ب  روة   معلةا  فدتةبي لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على  :

الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي 

الرعالل  ااسةر ل (؟  ةم اسةرمدام الرعالميبي وذل  في  حمر )الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي 

( 7الترمسةةط الحسةةةبالي واالنحةةعال التفلةةةبرة والرع لةةةب و قةةديع الدروةةة ، والجةةةدو  )

 يم و نربئو ذل .

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة التوظيف 7جدول )

 لفقرات المحور األول:

 الثقافة التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية

 الرع لب االنحعال الترمسط الفحبراي م
 رو  

 الرمعلا 

7 
 في  ور  معلا الرقنل  في  سبيعة 

 الرطمراي واال جبهبي الرعالمي  التفب عة. 
  ع  ف   1 1.127 4.03

3 
 في اآلصبر االيجبالل  الترع ح   دا  معلا 

 الرقنل  في  جب  الرفدلم.
  ع  ف   2 0.986 4.00

5 

الرقنل  في  عا بة  در  أهتل   معلا 

ال عوق ال ع ي  وزيب ة الرحصلل لدى 

 الطبلحبي.

  ع  ف   3 1.139 4.00

4 
 در  أهتل   معلا الرقنل  في عل كثلع  ن 

  شكري الرفدلم الرقدلدة القبئم  دا الردقلن. 
  ع  ف   4 1.052 3.97

6 

لديلب ا جبهبي و لم  ايجبالل  نحم  معلا 

الرقنل  واالسر ب ة  نلب في  فدلم الرعالل  

 االسر ل . 

  ع  ف   5 1.012 3.95

2 
 م ن اليهتل   معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  

 االسر ل .  
  ع  ف   6 1.100 3.92

1

0 

لديلب  دم اليهم الصفمالبي الري قد  ماوللب 

أصنبء  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  

 ااسر ل . 

  ع  ف   7 1.158 3.89

8 

لديلب و ي اليهم الشعوط والعماالط الشع ل  

لرمعلا الرقنل  في  فدلم  ما  الرعالل  

 ااسر ل .

  ع  ف   8 1.143 3.87

  ع  ف   9 1.119 3.79لديلب التبم صقبفي الت لمم الرقنل  وأنما لب  1
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 واسرمدا ب لب في  جب  الرفدلم. 

9 
لديلب اطرع  دا كل  ب هم  ديث في  جب  

 الرقنل  و  جلب في الرفدلم. 
  رمسط  10 0.924 2.89

1

1 

 حعص  دا  عمر  وراي  دتل  وور  

  دريحل  في  جب   معلا الرقنل  في الرفدلم. 
  رمسط  11 0.860 2.74

1

2 

 دقت الريهلل الكبل السرمدام الرقنل  و معل لب 

 أصنبء سنماي  راسرلب. 
  فل   12 1.037 2.29

  ع  ف    0.759 3.61 المحور الكلي 

 

 معلا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي ( والمبص الدرو  7يرعو  ن الجدو  )

الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي وذلة  فةي  حةمر )الثقبفة  

 الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل (  ب يدي:

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) ع  ف (  لث وبء الترمسط الحسبالي في فب  9* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  4.20لا أقل  ن ا 3.40الرقديع )

  .في  ور  معلا الرقنل  في  سبيعة الرطمراي واال جبهبي الرعالمي  التفب عة  

 .في اآلصبر االيجبالل  الترع ح   دا  معلا الرقنل  في  جب  الرفدلم  

  در  أهتل   معلةا الرقنلة  فةي  عا ةبة ال ةعوق ال ع ية  وزيةب ة الرحصةلل لةدى 

 الطبلحبي.

  در  أهتل   معلا الرقنل  في عل كثلع  ن  شكري الرفدلم الرقدلدة القبئم  دا 

 الردقلن. 

  لةةديلب ا جبهةةبي و لةةم  ايجباللةة  نحةةم  معلةةا الرقنلةة  واالسةةر ب ة  نلةةب فةةي  فدةةلم

 الرعالل  االسر ل . 

   . م ن اليهتل   معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل  

   لديلب  دم اليهم الصفمالبي الري قد  ماوللب أصنبء  معلا الرقنل  في  فدةلم الرعاللة

 ااسر ل . 

   لةةديلب و ةةي الةةيهم الشةةعوط والعةةماالط الشةةع ل  لرمعلةةا الرقنلةة  فةةي  فدةةلم  ةةما

 الرعالل  ااسر ل .

  .لديلب التبم صقبفي الت لمم الرقنل  وأنما لب واسرمدا ب لب في  جب  الرفدلم 

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) رمسةط (  لةث وةبء الترمسةط الحسةبالي فةي 2* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  3.40الا أقل  ن  2.60فب  الرقديع )

  .لديلب اطرع  دا كل  ب هم  ديث في  جب  الرقنل  و  جلب في الرفدلم 

   حعص  دا  عةمر  وراي  دتلة  وور   دريحلة  فةي  جةب   معلةا الرقنلة 

 . في الرفدلم
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(  ن الفحبراي وبءي فةي  روة  ) ةفل  ( لذ وةبء الترمسةط الحسةبالي فةي فبة  1* لن )

 ( وهي:  2.60الا أقل  ن  1.80الرقديع )

 .دقت الريهلل الكبل السرمدام الرقنل  و معل لب أصنبء سنماي  راسرلب  

* لقد وبء التحمر ككل والمبص الدرو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي 

لرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي وذلة  فةي  حةمر )الثقبفة  ا

 (.3.61الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل ( في  رو  ) ع  ف ( والترمسط  سبالي )

و شلع النربئو ا ره  المب   السما  الدراس  األو  للا أن الثقبفة  الرقنلة  لةدى  فدتةبي 

ي في التسرمى  التع  ع الشكل  بم، لذ اعلعي النربئو أنلن يتةردكن الرعالل  ااسر ل  ه

ا جبهةةةبي و لةةةم  ايجباللةةة  نحةةةم  معلةةةا الرقنلةةة  واالسةةةر ب ة  نلةةةب فةةةي  فدةةةلم الرعاللةةة  

االسر ل ، ولديلن  روة  ايتةبن  ع  فة  فةي أهتلة   معلةا الرقنلة  التةب يحقةق كةل  ةن: 

بلحةةةبيم و سةةةبيعة الرطةةةمراي  عا ةةةبة ال ةةةعوق ال ع يةةة  وزيةةةب ة الرحصةةةلل الفدتةةةي لدط

واال جبهبي الرعالمي  التفب عة، واالالرفب  في المقت ن سه  ن طعيق  الردريد الرقدلدي  

الري   فرتد  دا الردقلن.  و عى الحب ث  أن هة ه الدروة   ةن التع  فة   ةن الةم ي الرةي 

ي الرفدلم  حتدلب  التفدتبي  ن وول  نظع التشعفبي  قد  فم   الا أن اسرمدام الرقنل  ف

و ب يتكن أن  قد ه  ةن فمائةد لجتلةع أطةعال الفتدلة  الرفدلتلة  قةد ا ةحو أ ةع ال يتكةن 

 ألة طعل انكبره سماء أكبن  ن التسرمد لن له ام  ن  لع التسرمد لن.    

كتب أعلعي النربئو المب   السما  الدراس  األو  ووم   رو   رمسط  لةدى  فدتةبي  

طرع  دا كل  ب هم  ديث في  جب  الرقنلة  و  جلةب فةي الرعالل  االسر ل  في  ب اال

الرفدةةلم، وفةةي  عةةمر  وراي  دتلةة  وور   دريحلةة  فةةي  جةةب   معلةةا الرقنلةة  فةةي 

الرفدةةلم، و ةةعى الحب ثةة  أن هةة ه النرلجةة   قةةد  فةةم  الةةا أن  ةةب االطةةرع أو  عةةمر 

أن هة ا المرشبي الردريحل   أ ع يحربل الا وقةت وولةد ا ةبفي  ةن التفدتة ، فةي  ةلن 

المقت ال يرمفع لديلب  في عل  جتم   االلرزا بي التلنل  واالورتب ل  واألسةعي  الرةي 

  نرظع التفدت .    

كتةةب أعلةةعي النرةةبئو المب ةة  السةةما  الدراسةة  األو  ووةةم   روةة   ةةفل    ةةم   دقةةي 

 التفدت  الريهلل الكبل السرمدام الرقنل  و معل لةب أصنةبء سةنماي  راسةرلب وهة ا قةد يفةم 

في كثلع  ةن األ لةبن لموةم  فجةمة الةلن  ةب  ردقةبه الطبلحة  فةي الجب فة   ةن  حب ةعاي 

 نظعي   واللن الك بءاي الردريسل  الري  حربولب  في الماقع. 

 ب  رو   معلا  فدتةبي لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على  :

وولةة  نظةةع التشةةعفبي  الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن

الرعالميةةبي وذلةة  فةةي  حةةمر )الرطحلقةةبي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل (؟  ةةم 

اسرمدام الترمسط الحسبالي واالنحةعال التفلةبرة والرع لةب و قةديع الدروة ، والجةدو  

 ( يم و نربئو ذل .8)
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لتوظيف ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة ا8جدول )

 لفقرات المحور الثاني: التطبيقات التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية

 الرع لب االنحعال الترمسط الفحبراي م
 رو  

 الرمعلا 

4 

 معا الرقنل  في  قديم التحرمى الفدتي 

و حسلطه الشكل  نظم و رسدل في  عض التب ة 

 الفدتل .

  ع  ف   1 0.915 3.97

3 
 فدلم الرعالل  االسر ل  وفقب  معا الرقنل  في 

 ألهدال التب ة الدراسل  الري  م  حديدهب  سحقبي.
  ع  ف   2 0.981 3.89

8 

 ستو لدطبلحبي البلتسبهت  والتشبرك  والر ب ل 

في التمقا الرفدلتي القبئم  دا  معلا الرقنل  

 في  فدلم الرعالل  االسر ل . 

  ع  ف   3 1.008 3.89

9 

الصا أصنبء  معلا   سرطلع  حط ا ارة

الرقنل  في التمقا الرفدلتي  دا الع م  ن 

 اةررل الطبلحبي.

  ع  ف   4 1.027 3.84

5 
 عا ي ال عوق ال ع ي  وةصبئص الطبلحبي 

 أصنبء  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل .
  ع  ف   5 1.010 3.82

6 

 نمع في  معلا الرقنلبي الرفدلتل  الاعض 

اصبرة  اففل  الطبلحبي لرفدم  ما  الرعالل  

 االسر ل . 

  ع  ف   6 1.119 3.79

11 

 معا الرقنل  في  قميم الجبنب التفعفي 

والتلبرة والموداني لدطبلحبي وقلبهلل 

  معوبي  فدلم الرعالل  االسر ل  

  ع  ف   7 1.051 3.76

2 

 معا الرقنل  في الم م  الا التصب ر 

والتفدم بي الترفدق  الرفدلم  ما  الرعالل  

 االسر ل . 

  رمسط  8 1.498 3.16

1 

 فعل التعا ل األسبسل  لرصتلم الدروهلل 

الرفدلتل  الماسط  الرقنل  في  فدلم الرعالل  

 ااسر ل . 

  رمسط  9 1.417 3.13

7 
 جلد  نظلم المقت و مزيع ز ن الحص   ند 

  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل . 
  رمسط  10 1.576 2.95

10 

 سرطلع  صتلم أنشط   فدلتل   د و  قنل  

التفدم بي  ع اسرعا لجلبي الردريد في  فدلم 

 الرعالل  االسر ل . 

  فل   11 1.239 2.08

12 
 سرفلن النتبذل  روهلل  فدلت   معا الرقنل  في 

  فدلم  ما  الرعالل  االسر ل . 
  فل   12 1.150 2.03

  رمسط   0.792 3.36 المحور الكلي 
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( والمبص الدرو   معلا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي 8يرعو  ن الجدو  )

الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي 

 )الرطحلقبي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل (  ب يدي:

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) ع  ف (  لث وبء الترمسط الحسبالي في فب  7* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  :  4.20الا أقل  ن  3.40الرقديع )

  الشةةكل  ةةنظم و رسةةدل فةةي  معةةا الرقنلةة  فةةي  قةةديم التحرةةمى الفدتةةي و حسةةلطه

  عض التب ة الفدتل .

  معا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسةر ل  وفقةب ألهةدال التةب ة الدراسةل  الرةي  ةم 

  حديدهب  سحقبي.

  ستو لدطبلحبي البلتسبهت  والتشبرك  والر ب ل في التمقا الرفدلتةي القةبئم  دةا 

  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل . 

   حط ا ارة الصا أصنبء  معلا الرقنل  في التمقا الرفدلتي  دا الع م  سرطلع

  ن اةررل الطبلحبي.

  عا ةةي ال ةةعوق ال ع يةة  وةصةةبئص الطبلحةةبي أصنةةبء  معلةةا الرقنلةة  فةةي  فدةةلم 

 الرعالل  االسر ل .

   نةةمع فةةي  معلةةا الرقنلةةبي الرفدلتلةة  الاةةعض اصةةبرة  اففلةة  الطبلحةةبي لةةرفدم  ةةما 

 . الرعالل  االسر ل 

  معا الرقنل  في  قميم الجبنب التفعفي والتلبرة والموةداني لدطبلحةبي وقلةبهلل 

  معوبي  فدلم الرعالل  االسر ل . 

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) رمسةط (  لةث وةبء الترمسةط الحسةبالي فةي 3* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  3.40الا أقل  ن  2.60فب  الرقديع )

   الةةا التصةةب ر والتفدم ةةبي الترفدقةة  الرفدةةلم  ةةما   معةةا الرقنلةة  فةةي الم ةةم

 الرعالل  االسر ل . 

  فةعل التعا ةل األسبسةل  لرصةتلم الةةدروهلل الرفدلتلة  الماسةط  الرقنلة  فةي  فدةةلم 

 الرعالل  ااسر ل . 

   جلد  نظةلم المقةت و مزيةع ز ةن الحصة   نةد  معلةا الرقنلة  فةي  فدةلم الرعاللة 

 االسر ل . 

وبءي فةي  روة  ) ةفل  ( لذ وةبء الترمسةط الحسةبالي فةي فبة  (  ن الفحبراي 2* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:   2.60الا أقل  ن  1.80الرقديع )

  سرطلع  صتلم أنشط   فدلتل   د و  قنل  التفدم بي  ع اسةرعا لجلبي الرةدريد 

 في  فدلم الرعالل  االسر ل . 

  . سرفلن النتبذل  روهلل  فدلت   معا الرقنل  في  فدلم  ما  الرعالل  االسر ل  
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* لقد وبء التحمر ككل والمبص الدرو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي 

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) رمسةةط ( والترمسةةط  )الرطحلقةةبي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة 

 (. 3.36 سبالي )

و شلع النربئو ا ره المب   السما  الدراس  الثةبني الةا ووةم   حةبين فةي  روة   طحلةق 

 فدتةبي الرعاللةة  االسةر ل  لدرقنلةة  فةي الرفدةةلم البلتع دة  الثبنميةة .  فتةن نب لةة   أعلةةعي 

لتحرةمى الفدتةي و حسةلطه الشةكل التفدتبي  رو   ع  ف   ةن  لةث القةدرة  دةا  قةديم ا

 نظم و رسدل في  عض التب ة الفدتل م والقدرة  دا  حط ا ارة الصا أصنبء  معلةا 

الرقنلةة  فةةي التمقةةا الرفدلتةةيم والقةةدرة  دةةا  الرنميةةع فةةي  معلةةا الرقنلةةبي الرفدلتلةة  

الاعض اصبرة  اففل  الطبلحبي لرفدم  ما  الرعالل  االسر ل . و ن نب لة  أةةعى أعلةعي 

النرةبئو ووةةم   روةة   رمسةط  لةةدى التفدتةةبي فةي القةةدرة  دةةا الم ةم  الةةا التصةةب ر 

والتفدم بي الترفدق  الرفدلم  ما  الرعالل  االسر ل م  وفةي  لةبرة  نظةلم المقةت و مزيةع 

ز ن الحص   ند  معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  االسر ل . و ةن نب لة  صبلثة  اعلةعي 

ى التفدتبي في القدرة  دا  صتلم أنشةط   فدلتلة   ةد و النربئو ووم   رو   فل   لد

 قنلة  التفدم ةبي  ةةع اسةرعا لجلبي الرةةدريد فةي  فدةلم الرعاللةة  االسةر ل . أو االسةةرفبن  

النتبذل  روهلل  فدلت   معا الرقنل  في  فدلم  ما  الرعالل  االسر ل . و ةعى الحب ثة  ان 

  في الرفدلم لدى التفدتبي ال زا  لم يطحق ه ه النربئو الترحبين  قد  فم  أن  معلا الرقنل

البلدرو  التطدمال ، وأنه ال زا   جبالي  ديثبي ويحربل الا ولم  كحلعة  ن  لث التربالفة  

 والدوراي الردريحل  التكث  .  

 ب  رو   معلا  فدتةبي لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على  :

البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي  الرعاللةة  االسةةر ل  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم

الرعالميةةبي وذلةة  فةةي  حةةمر )التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل (؟  ةةم 

اسرمدام الترمسط الحسبالي واالنحةعال التفلةبرة والرع لةب و قةديع الدروة ، والجةدو  

 ( يم و نربئو ذل .9)
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المعياري والترتيب وتقدير درجة التوظيف ( المتوسط الحسابي واالنحراف 9جدول )

 لفقرات المحور الثالث: المهارات التقنية لدى معلمات التربية اإلسالمية

 الرع لب االنحعال الترمسط الفحبراي م
 رو  

 الرمعلا 

1 
 ترد  التلبراي األسبسل  لرشالل 

 واسرمدام الحبسمم.
  رمسط  1 1.432 3.05

4 

لديلب  لبرة اسرمدام العا و المور  

واألوفلد والحمر المينت و لعهب  ن 

  لبراي الرنقل اللن الحعا و التمرد  . 

  رمسط  2 1.533 3.03

8 

 جلد اسرمدام العا و النت و ص حه 

و حعكبي الححث لدحصم   دا  فدم بي 

  ثعة  جب   فدلم الرعالل  االسر ل . 

  رمسط  3 1.521 2.89

10 
لديلب  لبرة لنشبء العيد الكرعوني 

 واسرمدا ه. 
  رمسط  4 1.298 2.87

3 
 ترد   لبراي ا ةب  الحلبنبي والرفب ل  ع 

 التد بي و  ظلب و مزينلب.
  فل   5 1.348 2.42

2 
 ترد   لبرة  شالل الحبسمم و عكلحه 

 و م لل  دحقب ه الظبهعة. 
  فل   6 1.047 2.34

7 

 جلد العومع الا قما د الحلبنبي 

والتكرحبي والتعاوع والتصب ر 

االلكرعونل  لرسرعشب  اللب في  فدلم الرعالل  

 االسر ل . 

  فل   7 0.955 2.18

6 

 سرال اال كبنبي الترب   في  عف  الصا 

السرمدام الرقنل  و معل لب في  فدلم الرعالل  

 االسر ل .

  فل   8 1.314 2.05

12 

 لبرة اسرمدام شحكبي و ماقع لديلب 

الرما ل االورتب ي و معل لب التب يمدم 

 الفتدل  الرفدلتل   جب  الرعالل  االسر ل .

  فل   9 0.959 2.00

11 

 شبر  في التماقع والتدونبي والتنرديبي 

االلكرعونل  التع حط  التجب   مصصلب في 

 الرعالل  االسر ل .

  فل   10 0.912 1.92

5 
لديلب القدرة  دا ا ر  و ل المدل 

 والتشكري الحسلط  والرفب ل  فلب. 
1.58 0.976 11 

 فل   

 وداي 

9 
 سرطلع انشبء   ح  ةب   اللب  دا 

  ماقع النت و حديثلب ونشعهب لرسر ب ة. 
1.50 0.604 12 

 فل   

 وداي 

   0.358 2.32 المحور الكلي 
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 فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي  ( والمبص الدرو   معلا9يرعو  ن الجدو  )

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

 )التلبراي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل (  ب يدي:

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) رمسةط (  لةث وةبء الترمسةط الحسةبالي فةي 4* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  3.40قل  ن الا أ 2.60فب  الرقديع )

 .ترد  التلبراي األسبسل  لرشالل واسرمدام الحبسمم  

  لةةديلب  لةةةبرة اسةةةرمدام الةةةعا و الةةةمور  واألوفةةةلد والحةةةمر المينةةةت و لعهةةةب  ةةةن

  لبراي الرنقل اللن الحعا و التمرد  . 

  جلد اسرمدام العا و النت و ص حه و حعكةبي الححةث لدحصةم   دةا  فدم ةبي 

    فدلم الرعالل  االسر ل .  ثعة  جب

  .لديلب  لبرة لنشبء العيد الكرعوني واسرمدا ه 

(  ن الفحبراي وبءي في  رو  ) فل  (  لث وبء الترمسط الحسبالي في فبة  6* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  2.60الا أقل  ن  1.80الرقديع )

  و مزينلب. ترد   لبراي ا ةب  الحلبنبي والرفب ل  ع التد بي و  ظلب 

  .ترد   لبرة  شالل الحبسمم و عكلحه و م لل  دحقب ه الظبهعة  

   جلةد العوةةمع الةةا قما ةةد الحلبنةةبي والتكرحةةبي والتعاوةةع والتصةةب ر االلكرعونلةة 

 لرسرعشب  اللب في  فدلم الرعالل  االسر ل . 

  سرال اال كبنبي الترب   في  عف  الصةا السةرمدام الرقنلة  و معل لةب فةي  فدةلم 

 لرعالل  االسر ل .ا

  لةديلب  لةةبرة اسةةرمدام شةةحكبي و ماقةةع الرما ةل االورتةةب ي و معل لةةب التةةب يمةةدم

 الفتدل  الرفدلتل   جب  الرعالل  االسر ل .

   شةةةةبر  فةةةةي التماقةةةةع والتةةةةدونبي والتنرةةةةديبي االلكرعونلةةةة  التع حطةةةة  التجةةةةب 

  مصصلب في الرعالل  االسر ل .

) فل   وداي(  لث وبء الترمسط الحسبالي في  (  ن الفحبراي وبءي في  رو 2* لن )

 ( وهي  ع ح  كتب يدي:  1.80الا أقل  ن  1.00فب  الرقديع )

  .لديلب القدرة  دا ا ر  و ل المدل والتشكري الحسلط  والرفب ل  فلب 

  .سرطلع انشبء   ح  ةب   اللب  دا  ماقع النت و حديثلب ونشعهب لرسر ب ة  

المبص الدرو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  فةي * لقد وبء التحمر ككل و

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

)التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) ةةفل  ( والترمسةةط 

 (. 2.32 سبالي )

الفض التلبراي الرقنل  لةدى  فدتةبي أعلعي النربئو المب   السما  الدراس  الثبلث أن 

الرعالل  ااسر ل   وبءي الدرو   رمسط   وهي  د  التلبراي األسبسل  الرةي  ال يتكةن 
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االسةةرانبء  نلةةب  فةةي  الفصةةع الحةةبلي الرشةةالل الحبسةةب واسةةرمدام الةةعا و واألوفةةلد 

و ص و االنرعنت والرفب ل  ع الحعيد االكرعوني. في  لن وبءي  جتم ة  اةةعى  ةن 

تلةةبراي الدروةة   ةةفل   وهةةي  دةة  التلةةبراي الرةةي  حرةةبل الةةا التزيةةد  ةةن الرةةدريب ال

والتتبرسةةة  ا قبنلةةةب   ثةةةل  لةةةبراي ا ةةةةب  الحلبنةةةبي والرفب ةةةل  ةةةع التد ةةةبي و  ظلةةةب 

و مزينلةبم  الرفب ةل  ةةع قما ةد الحلبنةةبي والتكرحةبي والتعاوةةع والتصةب ر االلكرعونلةة م 

 التب يمدم الفتدل  الرفدلتل .   معلا شحكبي و ماقع الرما ل االورتب ي

كتب أعلع نرةبئو السةما  الثبلةث  أن الفةض التلةبراي وةبءي الدروة   ةفل   وةداي وهةي 

القدرة  دةا ا ةر  و ةل المدةل والتشةكري الحسةلط  والرفب ةل  فلةب، أو القةدرة  دةا  

انشبء   ح  ةب   اللب  دا  ماقع النةت و حةديثلب ونشةعهب لرسةر ب ة، وهة ا أيعةب قةد 

الا أن ه ه التلبراي  حربل الا  وراي  رمصص   قد  كمن   قم ة في التجةب   يفزى

 الرفدلتي.  

 ةةب  روةة   معلةةا لإلجابااة عاان سااؤال الدراسااة الاارئيس والااذي ياانص علااى  :

 فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشةعفبي 

الحسبالي واالنحعال التفلبرة والرع لب و قديع  رو  الرعالميبي؟  م اسرمدام الترمسط 

 ( يم و نربئو ذل .10الرمعلا، والجدو  )

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة توظيف 10جدول )

معلمات التربية االسالمية للتقنية في التعليم بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 المشرفات التربويات

 الدرو   الرع لب االنحعال الترمسط التحمر م

  ع  ف   1 0.759 3.61 الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل  1

2 
 الرطحلقبي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل 

3.36 0.792 2 
 رمسط

 ة

  فل   3 0.358 2.32 التلبراي الرقنل  لدى  فدتبي الرعالل  ااسر ل  3

  0.521 3.10 االسرحبن  ككل  4
 رمسط

 ة

( والمبص الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  فةي 10يرعو  ن الجدو  )

 الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي  ب يدي:

* لن   حةةمر )الثقبفةة  الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( وةةبء البلتع حةة  األولةةا 

 والدرو   معلا  ع  ف . 

* لن   حمر )الرطحلقةبي الرقنلة  لةدى  فدتةبي الرعاللة  ااسةر ل ( وةبء البلتع حة  الثبنلة  

 والدرو   معلا  رمسط . 

 ل ( وةةبء البلتع حةة  الثبلثةة  * لن   حةةمر )التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر

 والدرو   معلا  فل  . 
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* لقد وبءي االسرحبن  ككل والمب   الدرو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة  

في الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي في  روة  ) رمسةط ( 

 (. 3.10والترمسط  سبالي )

 هل  مود فعوق ذاي  الل  والذي ينص على لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع :

( في  رو   معلا  فدتبي الرعاللة  االسةر ل  α ≤ 0,05ا صبئل   ند  سرمى  الل  )

لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشةعفبي الرعالميةبي وفقةبي لترالةعة 

 :)التمهل الفدتي لدتشعف ،  د  سنماي المحعة لدتشعف (؟  م اسرمدام

   اةرحةةبر  كةةملتجعول سةةتلعنملKolmogorovSmirnov Z  وذلةة  لدرحقةةق

 ن الرمزيع الطحلفي لدحلبنبي المب   الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسةر ل  لدرقنلة  

فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي وفقةةبي لترالةةعة 

 ( يم و ذل .11دتشعف ( والجدو  ))التمهل الفدتي لدتشعف ،  د  سنماي المحعة ل

   اةرحةبر )ي( لدتجتم ةةبي التسةرقدIndependent Samples Test  لدرفةةعل

( 12 دا ال عوق وفقةبي لترالةع )التمهةل  الفدتةي(  والة ة يركةمن  ةن فبرةلن والجةدو  )

 يم و نربئو ذل .

  اةرحةبر  حدلةل الرحةبين اال ةب ةOne Way ANOVA  لدرفةعل  دةا ال ةعوق

( يم و 13) د  سنماي المحعة( وال ة يركمن  ن صرث فببي.  والجدو  )وفق  رالع 

 نربئو ذل .

( نتائج اختبار اختبار  كولمجروف سميرنوف  11جدول )

KolmogorovSmirnov Z  

للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة بدرجة توظيف معلمات التربية 

الثانوية من وجهة نظر المشرفات التربويات االسالمية للتقنية في التعليم بالمرحلة 

 وفقاً لمتغيري )المؤهل العلمي للمشرفة، عدد سنوات الخبرة للمشرفة(

 الفئات المتغير الرقم
 الثقافة التقنية

التطبيقات 

 التقنية
 االستبانة ككل المهارات التقنية

Z الداللة Z الداللة Z الداللة Z الداللة 

1 
المؤهل 

 العلمي

 440. 867. 960. 507. 599. 767. 337. 942. بكالوريوس

 957. 510. 997. 400. 870. 596. 912. 560. ماجستير

2 

عدد 

سنوات 

 الخبرة

 843. 615. 1.000 341. 970. 490. 536. 805. سنوات فأقل  5

 844. 615. 859. 604. 991. 436. 808. 640. سنوات 10الى   6

 10اكثر من  

 سنوات
.968 .306 .756 .618 .620 .837 .699 .712 

( أن وتلةةةةةةع قةةةةةةلم اةرحةةةةةةبر كةةةةةةملتجعول سةةةةةةتلعنمل  11يرعةةةةةةو  ةةةةةةن الجةةةةةةدو  )

KolmogorovSmirnov    لةةةع  الةةة  ا صةةةبئلبي وذلةةة  لجتلةةةع التحةةةبور ولجتلةةةع 
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(.  تةةب يةةد   دةةا أن 0.05الترالةةعاي،  لةةث كبنةةت وتلةةع  سةةرميبي الداللةة  أكحةةع  ةةن )

الحلبنبي المب   الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنلة  فةي الرفدةلم البلتع دة  

الثبنمي   ن وول  نظع التشعفبي الرعالميبي وفقةبي لترالةعة )التمهةل الفدتةي لدتشةعف ، 

  د  سنماي المحعة لدتشعف (  رحع الرمزيع الطحلفي.  

مجموعات المستقلة للتعرف على الفروق في درجة ( نتائج اختبار )ت( لل12جدول )

توظيف معلمات التربية االسالمية للتقنية في التعليم بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 المشرفات التربويات وفقاً لمتغير )المؤهل العلمي للمشرفة(

 التحمر
التمهل 

 الفدتي
 الفد 

الترمسط 

 الحسبالي

االنحعال 

 التفلبرة
 Tقلت    

 سرمى 

 الدالل 

 الثقبف  الرقنل 

لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 

 445. 772. 0.724 3.64 34 الكبلمريمهلل

 راسبي 

  دلب
4 3.33 1.103   

 الرطحلقبي الرقنل 

لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 

 331. 986. 0.785 3.32 34 الكبلمريمهلل

 راسبي 

  دلب
4 3.73 0.864   

 التلبراي الرقنل 

الرعالل   لدى  فدتبي

 ااسر ل 

 372. 904. 0.346 2.34 34 الكبلمريمهلل

 راسبي 

  دلب
4 2.17 0.476   

 االسرحبن  ككل

 934. 083. 0.526 3.10 34 الكبلمريمهلل

 راسبي 

  دلب
4 3.08 0.545   

 (:12يرعو  ن الجدو  رقم )

( فةةي  روةة  α ≤ 0,05 ةةدم ووةةم  فةةعوق ذاي  اللةة  ل صةةبئل   نةةد  سةةرمى  اللةة  )

 معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدةلم البلتع دة  الثبنمية   ةن وولة  نظةع 

التشعفبي الرعالميبي وفقبي لترالةع )التمهةل الفدتةي لدتشةعف (.  لةث كبنةت قةلم  سةرمى 

(. و ةعى الحب ثة  أن هة ه النرلجة  قةد  فةم  الةا 0.05الدالل  لجتلع التحةبور أكحةع  ةن )

كل  ن  فدتبي و شةعفبي الرعاللة  االسةر ل   وأنلةن يفتدةن  شباله ععول الفتل  لدى 

  تن  نظم    فدلت   م دة. 
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( نتائج اختبار  تحليل التباين األحادي للتعرف على الفروق ذات داللة 13جدول )

إحصائية  للتعرف على الفروق في درجة توظيف معلمات التربية االسالمية للتقنية 

انوية من وجهة نظر المشرفات التربويات وفقاً لمتغير )عدد في التعليم بالمرحلة الث

 سنوات الخبرة للمشرفة(

  صدر الرحبين التحمر

 جتمع 

التعالفب

 ي

 روبي 

 الحعي 

 رمسط 

 التعالفبي

قلت  

F 

 سرمى 

 الدالل 

 الثقبف  الرقنل 

لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 

 1.628 2 3.256 اللن التجتم بي
3.15

6 
.055 

 اةل 

 التجتم بي
18.053 35 .516   

    37 21.309 الكدي

 الرطحلقبي الرقنل 

لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 

 505. 697. 444. 2 889. اللن التجتم بي

 اةل 

 التجتم بي
22.307 35 .637   

    37 23.196 الكدي

 التلبراي الرقنل 

لدى  فدتبي الرعالل  

 ااسر ل 

 920. 084. 011. 2 023. اللن التجتم بي

 اةل 

 التجتم بي
4.721 35 .135   

    37 4.743 الكدي

 االسرحبن  ككل

 378. 2 757. اللن التجتم بي
1.42

8 
.253 

 اةل 

 التجتم بي
9.272 35 .265   

    37 10.029 الكدي

 (:13يرعو  ن الجدو )

 روة   معلةا  ( فيα ≤ 0,05ال  مود فعوق ذاي  الل  ل صبئل   ند  سرمى  الل  ) 

 فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدلم البلتع د  الثبنمي   ن وول  نظع التشةعفبي 

الرعالميبي وفقبي لترالع ) د  سنماي المحعة لدتشعف (لذ كبنت قلم  سرمى الدالل  لجتلةع 

(. و عى الحب ث  أن ه ه النرلج  قد  فم  الا  ةدم ووةم   ةيصلع 0.05التحبور أكحع  ن )

ترالع التمهل  الفدتي لدتشعف   دا رايرلن لدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  ل

 لدرقنل  في الرفدلم.

  

  نتائج الدراسة: نتائج الدراسة: 

   لقةةد وةةبءي االسةةرحبن  ككةةل والمب ةة  الدروةة   معلةةا  فدتةةبي الرعاللةة  االسةةر ل

 روةة  لدرقنلةة  فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي فةةي 

 (. 3.10) رمسط ( والترمسط  سبالي )
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   لقد وبء التحمر ككل والمبص الدروة   معلةا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة

فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي وذلةة  فةةي  حةةمر 

الي )الثقبف  الرقنل  لدى  فدتبي الرعاللة  ااسةر ل ( فةي  روة  ) ع  فة ( والترمسةط  سةب

(3.61 .) 

   لقد وبء التحمر ككل والمبص الدروة   معلةا  فدتةبي الرعاللة  االسةر ل  لدرقنلة

فةةي الرفدةةلم البلتع دةة  الثبنميةة   ةةن وولةة  نظةةع التشةةعفبي الرعالميةةبي وذلةة  فةةي  حةةمر 

)الرطحلقةةبي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) رمسةةط ( والترمسةةط 

 (. 3.36 سبالي )

 حمر ككل المبص الدرو   معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في لقد وبء الت

الرفدةةةلم البلتع دةةة  الثبنميةةة   ةةةن وولةةة  نظةةةع التشةةةعفبي الرعالميةةةبي وذلةةة  فةةةي  حةةةمر 

)التلةةبراي الرقنلةة  لةةدى  فدتةةبي الرعاللةة  ااسةةر ل ( فةةي  روةة  ) ةةفل  ( والترمسةةط 

 (. 2.32 سبالي )

   دم ووم  فعوق ذاي  الل  ل صبئل   ند (  سةرمى  اللةα ≤ 0,05  فةي  روة )

 معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدةلم البلتع دة  الثبنمية   ةن وولة  نظةع 

التشعفبي الرعالميبي وفقبي لترالةع )التمهةل الفدتةي لدتشةعف (.  لةث كبنةت قةلم  سةرمى 

 (.0.05الدالل  لجتلع التحبور أكحع  ن )

    ال  موةد فةعوق ذاي  اللة  ل صةبئل(  نةد  سةرمى  اللةα ≤ 0,05  فةي  روة )

 معلا  فدتبي الرعالل  االسر ل  لدرقنل  في الرفدةلم البلتع دة  الثبنمية   ةن وولة  نظةع 

التشعفبي الرعالميبي وفقبي لترالع ) د  سنماي المحعة لدتشعف (  لث كبنت قلم  سرمى 

 (.0.05الدالل  لجتلع التحبور أكحع  ن )

  

  اإلستنتاجات: اإلستنتاجات: 

  ب قدم نسرنرو  بيدي:في  مء 

أهتل   معلةا الرقنلة  و ورهةب ال فةب  فةي الفتدلة  الرفدلتلة  الشةكل  ةبم ،وفةي  فدةلم  -1

 الرعالل  ااسر ل   دا ووه الفتمم.

يمود قصمر في لسةرمدام الفةض التفدتةبي و ةمعل لن لدرقنلة  فةي  ةدريد  قةعراي  -2

 الرعالل  ااسر ل . 

التمقا الرفدلتي يجفل الطبلح  أكثع  لمي  ونشبطب  لن اسرمدام الرقنل  و معل لب في -8

 وايجبالل ، تبيم ة الدوره للا رفع  سرماهب الرحصلدي.

 فبني الفض  فدتبي الرعالل  ااسر ل   ن  فمالبي  مرد   و رفةد ة  نةد لسةرمدام  -0

 الرقنل  و معل لب في التمقا الرفدلتي.
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  التوصيات: التوصيات: 

 الدراس ، فإن الحب ث   م ي التب يدي: النبءي  دا النربئو الري  م دت للللب 

 ةةعورة نشةةع الةةم ي الةةلن التفدتةةبي  دةةا ووةةه الفتةةمم و فدتةةبي الرعاللةة   -1

 ااسر ل   دا ووه المصمص اليهتل   معلا الرقنل  في الرفدلم الرعالل  ااسر ل . 

 قد  وراي وور   تل  دريحل  ةب   التفدتبي الرعالل  ااسر ل   ةن أوةل  -2

  تكلنلن  ن  لبراي  معلا الرقنل  في الرفدلم الرعالل  ااسر ل . 

 ث وزارة الرفدلم  دا الرعكلز في  يهلل وا دا  التفدتبي أصنبء  راسرلن في  -8

لةا الرقنلة  فةي  فدةلم  جب  التسرحدصبي الرعالمي  والركنملمولب  دةا ووةه الفتةمم و مع

 الرعالل  ااسر ل   دا ووه الفتمم. 

 ةةث وزارة الرفدةةلم التعةةب    الجلةةم  فةةي الحنلةة  الرحرلةة  و ةةمفلع الرجللةةزاي  -0

 الرقنل  في التدارهلل  ن أول  حسلن و ع  معلا الرقنل  في الرفدلم الرعالل  ااسر ل . 

  

  المقترحات: المقترحات: 

نبو  المقةمل  دةا  روة   معلةا  فدتةبي لوعاء  راسبي  تبصد  لددراس  الحبلل    -1

 الرعالل  ااسر ل  لدرقنل  في  عا ل  راسل  أةعى. 

لوعاء  راسبي  تبصد  لددراس  الحبلل   نبو  المقمل  دا  رو   معلا التفدتةبي  -2

 لدرقنل  في الرفدلم في  مصصبي أةعى. 

لة  ااسةر ل  فةي لوعاء  راسبي  دتل   نبو   صتلم العا و  دريحلة  لتفدتةبي الرعال -8

  جب   معلا الرقنل  في  فدلم الرعالل  ااسر ل . 

  

  المراجع:المراجع:

  .القعآن الكعيم 

 ( 2005لالعاهلم،  ر  الدين  حتةد ،)  ةدا لبي اسةرمدا بي الركنملمولةب الحديثة 
 سةرقحل الرعاللة   الردتلة ( ) راسة   حدلدلة  نقدية (،–في الرفدةلم  دةا  رقة  )التفدةم 

 الفعالل ،  صع.

 ( 2005أسرلرل ،  الل ، وسع بن،  تةع ،)كنملمولةب الرفدةلم والةرفدم االلكرعونةي  ،

  تبن، األر ن،  ار وائل.

 ( 2006الحسةةنبي،  لسةةا ،) النةةبء و صةةميت نتةةمذل  دريسةةي لةةد و  كنملموسةةب
، أطعو ة  الرفدلم و نلبل الثقبف  األ الل  والدامي  لدصا األو  الثبنمي  فةي األر ن

 ر ن، الجب ف  األر نل . كرمراه،  تبن، األ

 (  2005المبلةةد،  حتةةم ،)  ةةدى ا ةةرر   فدتةةي  ديعيةة  الرعاللةة  والرفدةةلم لتنطقةة 
 تبن الثبنل  لدك بيبي الركنملمولب الرفدلتل  وأ وارهم الرز   لرن ل  التنبهو التحنل  

، رسةةبل   بوسةةرلع، فةةي  ةةمء  شةةعوع الرطةةميع الرعالةةمة نحةةم اقرصةةب  التفعفةة 



8102لسنة   حزيرانوالسبعون .  الرابعمجلة الفتح ..................................................................... العدد   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq  

 

-011- 
 

  تبن، األر ن.

 (، واقع اسرمدام المسبئل و قنلبي الرفدةلم فةي 2011لمعيجي،  حب  النت  حتد )ا

 ،  صع. جد  القعاءة والتفعف الفتدل  الرفدلتل  الجب ف  أم القعى، 

 ( الكتحلةم ع الرفدلتةي فةي سةدطن  2000المطلب، لط ي  حتةد، وةتةلد سةب و ،)

 . جد  القعاءة والتفعف  تبن واقع و طدفبي، 

 ( ك بيبي  فدتي الرعاللة  2002الممالدة، نب ع أ تد، التشب د ،  جدة سدلتبن ،)

، 10، األر ن،  ةةو جدةة  الفدةةمم الرعالميةة  والرقنلةة ااسةةر ل  لدةةرفدم االكرعونةةي، 

 .0 د 

 ( 2006الشةةقعان، را ةةي ،) ا جبهةةبي التفدتةةلن الحب ةةدلن  دةةا  ورة أنرةةل نحةةم
 وب ف  اللع م ، لرالد. ، رسبل   بوسرلع، األر ن،العنب و الردريب

 ( 2005الصالع، نب ع  دي ،)شكري  دريد الرعالل  ااسةر ل  فةي التع دة  م 
، رسةبل   بوسةرلع، كدلة  الثبنمي   ن وول  نظةع التفدتةلن والطدحة  التدينة  الحديةدة

 الرعالل ، وب ف   دن.

 ( 2011الفرلحي، نبيا الفصلتي ،)العنب و  قرع  قبئم  دةا اسةرعا لجلبي الةرفدم م
التنظم ذا لبي في  نتل  الرحصلل الدراسي و لبراي الر كلع النبقد في  ب ة ال قه لدى 

 ، رسبل   كرمراه  لع  نشمرة، وب ف  أم القعى.  طرم التع د  الثبنمي 

 ( 2001الفدي، ريم النت  حدالفزيز الن  حتد ،)قميم  فدتبي الفدمم الشع ل  في م 
 .قرع   لجم ة األ اء الردريسيالتع د  الترمسط  في  مء التفبيلع الت

 ( دى  تبرس   فدم الرعالل  ااسر ل  البلتع دة  2002الاب دة، فعيد الن  دي  ،)م

 جدة  وب فة  أم القةعى لدفدةمم الرعالمية  الثبنمي  لتلبراي  نتل  الر كلع االالركةبرة، 
 .811ينبيع  2002(، 1)1،  ووالن سل 

 ( 2000الازو، ليتبن أ تةد ،) الرفدةلم ا ةدا  التفدةم  قنلةبي لةل لة    ةو الرقنلةبي فةي
 ،  الي،  ار القدم لدنشع والرمزيع.الثبلث 

 ( 1021ال بر، لالةعاهلم  حةدالمكلل )عالميةبي الحبسةمم و حةديبي  طدةع القةعن هةـ 
 ، القبهعة،  ار ال كع الفعالي.2، طالحب ة والفشعين

 ( 2010الكندة، سبلم الن  سدم ،)سةدطن  حديثة واقع اسرمدام الرقنلبي الرفدلتلة  ال ،

  تبن، آلل  الرعالل  النزوى، ال عق  الثبنل ، قسم الدراسبي االورتب ل .

  التشب د ،  جدة سةدلتبن، الطمالحة ،  حتةد  حةدالع تن، المزا دة ،  لسةلع  حتةد

(،  ةةدى  معلةةا  فدتةةي الرعاللةة  ااسةةر ل  فةةي التع دةة  األسبسةةل  الفدلةةب 2010)

 .8، الفد 25و،   جد  وب ف    شقلدرفدم االكرعوني، 

 ( 2000التفملي،  حتد ،) دى ا رر   فدتي التع د  الثبنمي  الفتبنللن لدك بيبي 
، رسةةبل   بوسةةرلع، األر ن، لرالةةد، وب فةة  الركنملمولةةب الرفدلتلةة  و تبرسةةرلم للةةب

 يع م .
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  ،أ وار و سةموللبي التفدةم فةي الرفدةلم الفةبم والفةبلي التم تع العاالع ا دا  التفدةم
 م(.2011) الجب ف  أم القعىوال ة  قد 

 ( الرفدةةةلم االكرعونةةةي وا ةةةدا  التفدةةةم، 2010 سةةةن، لسةةةتب لل ،) جدةةة  الرفدةةةلم 
 (.0، وب ف  التنصمرة، )االلكرعوني

 (  2001شةةةمق  حتةةةم ، وأ تةةةد  حتةةةم ، و حتةةةد  بلةةة ،) فدةةةم القةةةعن الحةةةب ة 
 ار  ، القةبهعة،والفشعين، اةرلبره، ا دا ه،  نتل  فةي  ةمء الرموللةبي ااسةر ل 

 ال كع الفعالي.

 ( 2002 دي، يحلا  حدالمبلق يمسا ،) أصع طعيقري االكرشبل التموه والفصا
الةة هني فةةي  نتلةة   لةةبراي الر كلةةع النبقةةد والرحصةةلل فةةي  ةةب ة ال قةةه لةةدى طةةرم 

 ، رسبل   كرمراه  لع  نشمرة، وب ف  أم القعى.التع د  الثبنمي  في  دين   حم 

 ( 2003فر ه، رقل   سلن  حتد ،)فب دل  اسرمدام األلفبم الرفدلتل  في  حصلل م
، رسةةبل   قةةعر ال قةةه لةةدى  دتلةة اي الصةةا العاالةةع االالرةةدائي البلفب ةةت  التقدسةة 

  بوسرلع  لع  نشمرة، وب ف  أم القعى.

 Bannett, Frederick. (1997). Computers as tutors: solving the 

crisis in education. First Monday, 2(1). Retrieved on 6/1 2011 

from 

http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/iss

ue/view/76. 
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