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امللخص:

مقدمة:

�سعت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س يف حمافظة
عجلون يف العام الدرا�سي  ،2020 /2019وجرى اختيار عينة
ع�شوائية مكونة من ( )56معلم ًا ومعلمة من املدار�س التابعة
ملحافظة عجلون .وا�س ُتخد َِم املنهج الو�صفي التحليلي,كما جرى
بناء مقيا�س االجتاهات والذي تكون يف �صورته النهائية من ()24
فقرة  ،وبعد �إجراء الأ�ساليب الإح�صائية اخلا�صة ب�صدق وثبات
املقيا�س جرى تطبيقه على �أفراد العينة وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن
اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة
يف التدري�س كانت متو�سطة  ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف
التقنيات احلديثة يف التدري�س تعزى ملتغريي اجلن�س واخلربة يف
حني ظهرت فروق يف االجتاهات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ويف �ضوء تلك النتائج �أو�صى الباحث ب�رضورة زيادة وعي
معلمي الرتبية الإ�سالمية ب�أهمية توظيف التقنيات احلديثة يف
تدري�س الرتبية الإ�سالمية مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على اجتاهاتهم
و�رضورة �إجراء املزيد من الدرا�سات حول املو�ضوع نظراً لأهميته.
الكلمات املفتاحية :االجتاهات ،التقنيات احلديثة ،معلمي
الرتبية الإ�سالمية.

�شهد الع�رص احلايل تطوراً ملحوظاًعلى امل�ستوى التكنولوجي
واملعريف ،الأمر الذي فر�ض على امل�ؤ�س�سات التعليمية �رضورة
مواكبة هذه التطورات ،من خالل ا�ستخدام الو�سائل احلديثة
والتقنيات التي تعزز من العملية التعليمية التعلمية للخروج بجيل
�أكرث فعالية وكفاءة ،و�أكرث قدرة على الإنتاجية ،مبا ي�ضمن �أن يحقق
تقدم الدولة يف كافة املجاالت.
و ي�شري كل من (� )Kormaz&Karakus, 2009إىل �أن ا�ستحداث
العديد من �أ�ساليب وتقنيات التعليم التي �أ�سهمت يف تقدمي املحتوى
التعليمي ب�شكل وا�ضح ومب�سط ،وب�أ�سلوب يتنا�سب مع متطلبات
التعليم ،بحيث يتم االنتقال من النمط التقليدي يف التعليم �إىل �آفاق
�أو�سع تعزز مهارات الطلبة نحو اكت�ساب املعرفة ب�أنف�سهم وتفتح
�أمامهم الآفاق اجلديدة التي متكنهم من التعلم وت�أهلهم كذلك
ال�ستخدام التكنولوجيا.
من جهته �أ�شار (� .)Bani Hamad, 2011إىل �أن توظيف
التقنيات التعليمية ي�سهم يف حتقيق �أهداف التعلم ،كما يجعل املتعلم
قادراً على مواجهة متطلبات احلياة التي �أ�صبحت معتمدة على
التكنولوجيا ب�شكل كبري� ،إذ �أ�صبح التعليم اليوم يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على دمج التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية التعلمية.
وي�ؤكد (� )Norozi and Hasanzadeh, 2010أن �أهمية
توظيف التكنولوجيا يف التعليم تكمن يف �أن تلك التكنولوجيا تع ّد
قادرة على حل امل�شكالت التعليمية الناجمة عن ازدحام ال�صفوف
الدرا�سة ،والفروق الفردية بني الطلبة ،وعدم كفاءة املعلمني� ،إ�ضافة
�إىل جعل التعليم م�شوق ًا مما يزيد من فاعلية التفاعل ال�صفي بني
املعلم والطلبة.
ووفق ًا لـ ( )Şahin,&Akçay, 2011ف�إنه ال يكفي توفري التقنيات
احلديثة يف امل�ؤ�س�سات التعليمة ودجمها يف النظام التعليمي بل ال
بد من توافر اجتاهات ومواقف �إيجابية لدى املعلمني جتاه ا�ستخدام
تلك التقنيات يف الف�صول الدرا�سية.
وتعك�س االجتاهات موقف الفرد من ق�ضية معينة بحث تعرب
تلك احلالة عن القبول �أو الرف�ض �أو الإهمال ملوقف معني ،وبالتايل
ت�ؤثر يف ال�سلوك االجتماعي للفرد يف املواقف املختلفة (الزغول
واملحاميد .)2007 ،ومن حيث املفهوم ،ف�إن االجتاه ميثل ردة
الفعل االنفعالية التي يظهرها الفرد �إزاء موقف معني بحيث تكون
ا�ستجاباته العملية معربة عن الرف�ض �أو القبول لذلك املوقف (�أبو
عالم.)1993 ،
وتكمن �أهمية االجتاهات يف �أنها من امل�ؤ�رشات املهمة التي
ميكن من خاللها التنب�ؤ بال�سلوك ،فاجتاهات املعلمني نحو توظيف
التقنيات يف التعليم تعد م�ؤ�رشاً مهم ًا على قبولهم �أو رف�ضهم
ال�ستخدامها ،فاملعلم الذي ميتلك اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام
التكنولوجيا �سوف يقوم با�ستخدام ما هو متوافر يف مدر�سته من
تلك التقنيات ،مما لو كان اجتاهه �سلبي ًا (ال�شناق وبني دومي،

Abstract:
This study sought to reveal the trends among
Islamic education teachers towards employing modern
technologies in teaching in Ajloun Governorate during
the academic year 20192020/. The study included a
random sample consisting of 56 male and female
teachers from schools in Ajloun Governorate. An
analytical descriptive approach was used in the study.
A scale of trends was also developed which contained
24 paragraphs. Statistical methods were used for
verifying the validity and reliability of the scale. The
scale was applied to the members of the sample. The
results indicated the lack of statistical differences in
the attitudes of Islamic education teachers towards
employing modern technologies in teaching due to
the variables of gender and experience. However,
there were differences attributed to the variable of the
academic qualification.
In light of these results, the researcher
recommended the need to increase awareness of
Islamic education teachers on the importance of
employing modern technologies in the teaching of
Islamic education, which would reflect positively on
their attitudes. Moreover, the study recommended
conducting further studies on the topic for its
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 .)2010وكان (� )Pajares,1992أكد على �أن فهم املمار�سات
التدري�سية يتطلب التعرف على اجتاهات املعلمني ومواقفهم لأنه
يع ّد م�ؤ�رشاً على العديد من ال�سلوكيات يف الف�صل الدرا�سي ومنها
توظيف التكنولوجيا يف التعليم.
ومن منظور علم النف�س ف�إن االجتاه يتكون من جانبني
معريف وهذا اجلانب يعك�س املعتقدات التي يحملها الفرد عن
مو�ضوع معني ،والآخر �سلوكي ،ويعك�س هذا اجلانب موقف الفرد
من حدث معني �سلب ًا كان �أو �إيجاب ًا (الغرباوي .)2007 ،وحتدث
نتيجة ملواقف حياتية متنوعة مير بها الفرد وتظهر على �شكل
ا�ستجابات تت�سم بالر�ضا والقبول للمو�ضوعات التي يرغب بها� ،أو
تت�سم بالرف�ض واملقاومة للمو�ضوعات التي ال يرغب بها الفرد مع
مالحظة �أن تلك اال�ستجابات تتفاوت بح�سب الأحداث املختلفة لذات
ال�شخ�ص ،كما تختلف قو ًة و�ضعف ًا لدى الأفراد ب�إزاء موقف حمدد،
مبعنى �آخر �إن اجتاهات الفرد تتفاوت ب�إزاء املواقف املختلفة ،كما
تتفاوت بني الأفراد ب�إزاء ذات املوقف (ال�سي�سي.)2002 ،
وبناء على مكوين االجتاه املعريف وال�سلوكي؛ فقد �سعت
العديد من الأدبيات الأجنبية �إىل التعرف على اجتاهات املعلمني
نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم� ،إذ �أظهرت درا�سة (Chow,
�)2015أن العديد من املعلمني يرغبون يف دمج التكنولوجيا يف
الف�صول الدرا�سية ومع ذلك لديهم �شعور ب�أنهم ال ميتلكون املعرفة
ثم فاملعلم يف هذه احلالة
الكافية حول كيفية تنفيذ ذلك ،ومن ّ
بحاجة �إىل التدريب من جهة ،وتلقي الدعم والت�شجيع لتوظيف
التقنيات يف التعليم.ف�إن بع�ض املعلمني يقاومون التغيري يف
الف�صل.
�أما ( )Jackson’s ,2013ف�أكد �أن اجتاهات املعلمني نحو دمج
التكنولوجيا يف الف�صول الدرا�سية قد يت�أثر ببع�ض العوامل منها
�شعور املعلمني ب�أنهم بحاجة �إىل تدريب �أف�ضل من �أجل اال�ستفادة
الكاملة من التكنولوجيا� ،أو االعتقاد �أن التقنيات احلديثة لي�ست
�رضورية مل�ساعدة الطالب� ،أو االفتقار �إىل التدريب الكايف والدعم
ال�ستخدام التقنيات احلديثة يف ال�صفوف الدرا�سية.
وبح�سب ( )Chigona, 2015ف�إن هناك اتفاق ًا لدى املعلمني
على �أهمية توظيف التكنولوجيا ك�أداة فعالة ت�ساعد يف �إحداث
حتول نوعي يف التعليم ،ومع ذلك فهناك العديد من احلواجز �أمام
تنفيذ التكنولوجيا يف جمال التعليم ،من �أبرزها نق�ص املهنية ،وهو
ما �أكده ( Ertmer,., Ottenbreit-Leftwich,., Sadik,., Sendurur,.,
 ) .)&Sendurur,. 2012من �أن املعلمني الذين ح�رضوا دورات
تدريبية يف �أثناء اخلدمة تت�صل بتوظيف التكنولوجيا لديهم مواقف
�إيجابية جتاه ا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�س.
ويف البيئة العربية الزالت الدرا�سات تعطي م�ؤ�رشاً يرتاوح بني
متدن ومتو�سط حول اجتاهات املعلمني نحو توظيف التكنولوجيا
ٍّ
كدرا�سة(عبد احلميد )2013 ،ودرا�سة (املن�صوري  )2017،ودرا�سة
( احلجاج و�أبو احلاج  )2017،حيث �أكدت نتائج تلك الدرا�سات على
وجود اجتاهات متو�سطة نحو توظيف التكنولوجيا يف التعليم.
ويف ال�سياق ذاته� ،سعت العديد من الدار�سات التي هدفت
�إىل الك�شف عن العالقة بني طبيعة املادة التدري�سية واالجتاه نحو
توظيف التقنيات احلديثة لدى معلمي تلك املادة ،ف�أظهرت درا�سة
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(� )Aldunate& Nussbaum, 2013أن االجتاه ال�سلبي لدى معلمي
الدرا�سات االجتماعية ي�ؤثر يف ا�ستخدام التكنولوجيا يف تدري�س
الدرا�سات االجتماعية� ،إذ مييل بع�ض املعلمني �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب
التلقني وال�رسد،من هنا ميكن القولّ � ،إن طبيعة املادة التدري�سية قد
ت�ؤدي �إىل تكوين اجتاهات �سلبية لدى املعلم ،وفيما يت�صل مبادة
الرتبية الإ�سالمية ف�إن تلك املادة تتميز بتعدد مو�ضوعاتها وتعدد
مهاراتها ،ف�أحيان ًا يكون معلم الرتبية الإ�سالمية مطالب ًا ب�إك�ساب
الطلبة مهارات معينة كما يف مادة التالوة � ،إذ يكون الهدف يف هذه
احلالة �إك�ساب الطلبة مهارات التالوة ،و�أحيان ًا يتطلب املو�ضوع
�إك�ساب الطلبة مفاهيم معينة كما يف مادة الفقه والتي تزخر
باملفاهيم الفقهية ،ويف جانب �آخر قد يتمثل الهدف بالتعرف على
مواقف تاريخية معينة كما يف ال�سري والغزوات ،كل ذلك يجعل من
مادة الرتبية الإ�سالمية مادة خ�صبة ومنا�سبة لتوظيف تقنيات
التعليم ،وملا كانت عملية توظيف التقنيات يف تدري�س مادة الرتبية
الإ�سالمية ترتبط ارتباطً ا �إيجاب ًيا بتوجهات املعلمني،ف�إن درا�سة
مواقف معلمي الرتبية الإ�سالمية جتاه ا�ستخدام التكنولوجيا يف
التدري�س �أمر بالغ الأهمية كونه ي�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف عملية
التوظيف باعتبار �أن الك�شف عن اجتاهات املعلمني نحو التقنيات
التعليمية يف التعليم �أمر مهم و�رضوري من حيث �ضمان الظروف
الالزمة لال�ستخدام الفعال للتكنولوجيات اجلديدة يف التعليم ,لذا
جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية
نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س.
نظراً لأهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم فقد �أجريت
�سواء على ال�صعيد املحلي
العديد من الدرا�سات حول هذا املو�ضوع ً
�أو العربي �أو الأجنبي ،وفيما ي�أتي عر�ض لبع�ض تلك الدرا�سات
ح�سب ت�سل�سلها الزمني من الأحدث �إىل الأقدم ،فقد �أجرت (عبد
احلميد )2013 ،درا�سة يف اجلزائر عن اجتاهات املعلمني نحو
ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية يف املدار�س التابعة لوالية
�سعيدة يف اجلزائر ،ولتحقيق هذا الهدف فقد جرى بناء اال�ستبانة
جلمع البيانات تكونت من ( )22فقرة موزعة على جمالني هما:
�أثر ا�ستخدام احلا�سوب ،وحمور اجتاهات املعلمني نحو احلا�سوب)
قت اال�ستبانة على عينة مكونة من ( )100معلم ومعلمة،
وطُ ّب ْ
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمني جاءت ب�شكل عام
متو�سطة  ،ومل تظهر فروق دالة �إح�صائيا يف االجتاهات تعزى
ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص والعمر و�سنوات اخلربة.
و�أجرى ( )Yilmaz and Bayraktar, 2013درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام التقنيات التعليمية،
وجرى اختيار عينة من �سبع مدار�س ابتدائية من مناطق خمتلفة
يف ا�سطنبول قوامها ( )68معلماً ،وبعد تطبيق مقيا�س االجتاهات
املكون من ( )43فقرة� ،أظهرت النتائج �أن اجتاهات املعلمني كانت
عالية نحو ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم ،يف حني مل تظهر
فروق دالة �إح�صائي ًا يف االجتاهات تعزى خلربة املعلم.
و�سعت درا�سة (� )Mustafina, 2016إىل تعرف اجتاهات
معلمي املرحلة الثانوية نحو دمج التكنولوجيا يف التعليم يف
كازخ�ستان ،ولتحقيق هذا الهدف جرى ا�ستخدام منهجية البحث
النوعي من خالل �إجراء مقابالت مع عينة ق�صدية قوامها ()29
معلماً ،وجرى تطبيق اال�ستبانة املكونة من ( )24فقرة ،وقد �أظهرت
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النتائج �أن اجتاهات املعلمني نحو دمج التكنولوجيا يف التعليم
كانت عالية ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
االجتاهات تعزي مل�ؤهل املعلم العلمي ،يف حني مل تظهر فروق يف
االجتاهات تعزى ملتغريي اجلن�س وعمر املعلم.
وهدفت درا�سة (Kilinc ,Kilinc , Kaya, Baser , Turkuresin
�)and Kesten , 2016إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي الدرا�سات
االجتماعية نحو توظيف التكنولوجيا يف التعليم ؛ �إذ ا�ستخدم
الباحثون نظام �أخذ العينات العنقودية والتي قوامها ( )155معلم ًا
من معلمي الدرا�سات االجتماعية للمرحلة املتو�سطة يف تركيا ،وقد
�أظهرت النتائج �أن اجتاهات املعلمني كانت عالية ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف االجتاهات تعزى ملتغري
الدورات التدريبية ول�صالح املعلمني الذين تلقوا التدريب.
وهدفت درا�سة املن�صوري (� )2017إىل الك�شف عن مدى
ا�ستخدام معلمي اجلغرافيا للتقنيات باملرحلة الثانوية واجتاهاتهم
قت على عينة قوامها
نحو ا�ستخدامها مبحافظة عمران باليمن� ،إذ طُ ّب ْ
( )34معلم ًا ومعلمة .ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي من خالل تطبيق اال�ستبانة واملكونة من ( )60فقرة،
وبعد تطبيقها �أظهرت الدرا�سة �أن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام
التقنيات احلديثة كانت متو�سطة ،ومل تظهر فروق دالة �إح�صائي ًا
يف االجتاهات تعزى ملتغريات اجلن�س �أو امل�ؤهل العلمي �أو اخلربة
التعليمية.
و�سعت درا�سة احلجاج و�أبو احلاج (� )2017إىل التعرف على
اجتاهات املعلمني يف املدار�س التابعة للواء اجلامعة يف الأردن �إىل
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والتقنيات احلديثة يف التعليم ،ولتحقيق
هذا الهدف ا�س ُتخد َِم املنهج الو�صفي ،كما جرى بناء اال�ستبانة
قت على عينة من ( )305من املعلمني
واملكونة من ( )24فقرة ،وطُ ّب ْ
واملعلمات ،وقد �أظهرت النتائج �أن اجتاهات املعلمني كانت عالية،
كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف االجتاهات تعزى
ملتغريات اجلن�س ،واخلربة وامل�ؤهل العلمي.
ومن خالل ما �سبق يظهر قلة الدرا�سات التي تناولت اجتاهات
ثم،
معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة ،ومن ّ
تعد هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها يف البيئة الأردنية التي تناولت
هذا املو�ضوع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
متثل التقنيات احلديثة �أحد العوامل العامة يف التدري�س� ،إذ
ي�سهم توظيف تلك التقنيات يف زيادة فاعلية التعليم والتعلم من
جهة ،والتخل�ص من الطرق التقليدية يف التدري�س ولكن بالرغم من
تدن وا�ضح يف
تلك الأهمية ،ف�إن بع�ض الدار�سات ك�شفت عن وجود ٍّ
توظيف التكنولوجيا يف تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية مثل درا�سة
(الرفاعي )2013 ،ودرا�سة (هندي وجوارنة )2013 ،وقد �أظهرت
تلك الدرا�سات �أن ا�ستخدام معلمي الرتبية الإ�سالمية لتكنولوجيا
التعليم يف العملية التدري�سية كان متدني ًا �إىل متو�سط .وقد الحظ
الباحث من خالل عمله مدر�س ًا للرتبية الإ�سالمية �أن العديد من
املعلمني مل ي�ستخدموا �أي ًا من تكنولوجيا التعليم يف مادة الرتبية

الإ�سالمية ،الأمر الذي يتطلب الك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية
وبناء على ذلك
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم،
ً
حتددت م�شكلة هذه الدرا�سة بالإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو
توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05يف اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية
نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س تعزى ملتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي واخلربة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل:
1 .1التعرف على اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو
توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س
 2 .2الك�شف عن االختالف يف اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س تبع ًا ملتغريات
اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة:
تبدو �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل جانبني هما:
أوالً :األهمية النظرية:
1 .1تتبني الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف كونها تبحث يف
اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة
يف تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية مما يعطي م�ؤ�رشاً مهم ًا يف
معرفة تلك االجتاهات التي ت�ؤثر يف عملية التوظيف.
�2 .2أنها الدرا�سة الأوىل –على حد علم الباحث يف البيئة
الأردنية-التي تناولت هذا املو�ضوع املهم ،وقد اقت�رصت اجلهود
ثم تعد
البحثية ال�سابقة على الك�شف عن درجة اال�ستخدام ،ومن ّ
الدرا�سة احلالية �إ�ضافة مهمة لتلك اجلهود.
ثانياً :األهمية العملية:
1 .1ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إعطاء تغذية راجعة لق�سم الإ�رشاف
الرتبوي يف وزارة الرتبية عن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة
الرتبية الإ�سالمية من خالل البحث يف م�ؤ�رش مهم وم�ؤثر من
م�ؤ�رشات التوظيف يتمثل باالجتاهات.
2 .2من امل�ؤمل �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف التعرف على طبيعة
االجتاهات ال�سائدة لدى معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف
التقنيات يف التدري�س وطبيعة تلك االجتاهات هل هي �سلبية �أم
�إيجابية.

حدود الدراسة وحمدداتها:
 احلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة احلالية يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي .2020
 احلدود املكانية :تتمثل يف تطبيق الدرا�سة على معلمي
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أ .محمد نعسان بني سعيد

الرتبية الإ�سالمية يف حمافظة عجلون.
 احلدود املو�ضوعية :تتمثل يف مقيا�س االجتاهات الذي
ثم ،ال ميكن
قام الباحث ببنائه وما يتمتع به من �صدق وثبات ،ومن ّ
تعميم نتائج الدرا�سة خارج �إطارها املو�ضوع وما يتمتع به من
�صدق وثبات ومو�ضوعية امل�ستجيبني عليه.

واجلدول ( )1بني توزيع �أفراد العينة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة.
جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

اجلن�س

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ت�ضمنت الدرا�سة احلالية جمموعة من امل�صطلحات مت
تعريفها �إجرائياً على النحو الآتي:
االجتاه :حالة عاطفية �إيجابية �أو �سلبية من قِبل معلم الرتبية
الإ�سالمية عندما ي�ستخدم املعدات التكنولوجية ،ويقا�س من خالل
مقيا�س االجتاهات اخلا�ص بهذه الدرا�سة.
التوظيف :اال�ستخدام الفعلي للتقنيات احلديثة عند تدري�س
مو�ضوعات مادة الرتبية الإ�سالمية
التقنيات احلديثة :جمموعة الربامج الإلكرتونية التي جتمع
خوا�ص ال�صوت وال�صورة واحلركة بوا�سطة احلا�سوب وتتيح للمتعلم
التفاعل مع املحتوى التعليمي ملادة الرتبية الإ�سالمية ب�أ�شكال
متنوعة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،نظراً ملالءمته لأغرا�ض
الدرا�سة ،ويعرف املنهج الو�صفي ب�أنه “احل�صول على معلومات
تتعلق باحلالة الراهنة للظاهرة مو�ضوع الدرا�سة لتحديد طبيعة
تلك الظاهرة والتعرف على العالقات املتداخلة يف حدوث تلك
الظاهرة وو�صفها وت�صويرها وحتليل املتغريات امل�ؤثرة يف
ن�شوئها ومنوها” (عليان .)159: 2000 ،ويتجلى توظيف املنهج
الو�صفي يف هذه الدرا�سة من خالل جمع البيانات واملعلومات
واملعطيات للك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو
توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س؛ �إذ جرى جمع املعلومات من
ِعت
خالل البحوث والدرا�سات لتغطية اجلانب النظري ،يف حني ُجم ْ
البيانات امليدانية با�ستخدام مقيا�س االجتاهات على �أفراد العينة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الرتبية الإ�سالمية
يف حمافظة عجلون للعام الدرا�سي  ،2020 /2019وجرى اختيار
العينة بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة والبالغ عددها ()56
معلم ًا ومعلمة ومن �ش�أن هذا النوع من العينات �أن يتيح الفر�صة
جلميع �أفراد املجتمع الأ�صلي للدخول �ضمن عينة البحث ب�صورة
متكافئة ،دون حتيز �أو تدخل مبا�رش من الباحث ،وقد اختار الباحث
عينته بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ل�سببني هما:
 �إن جميع �أفراد املجتمع الأ�صلي معرفون لدى الباحث
كونه مدر�س ًا للرتبية الإ�سالمية يف حمافظة عجلون.
 �إن هناك جتان�س ًا بني �أفراد جمتمع الدرا�سة كونهم من
معلمي الرتبية الإ�سالمية.
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امل�ؤهل العلمي

اخلربة

املجموع

الفئات

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

28

%50.0

�أنثى

28

%50.0

بكالوريو�س

27

%48.2

درا�سات عليا

29

%51.8

�أقل من � 5سنوات

21

%37.5

من � 10 - 5سنوات

18

%32.1

�أكرث من � 10سنوات

17

%30.4

56

%100

أداة الدراسة:
ولتحقيق هدف الدرا�سة جرى الرجوع �إىل الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع اجتاهات املعلمني نحو
التقنيات احلديثة مثل درا�سة ()2013Yilmaz and Bayraktar,
ودرا�سة ( ،)Mustafina. 2016بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات التي تناولت
توظيف التقنيات احلديثة يف تدري�س الرتبية الإ�سالمية مثل
درا�سة(عبد احلميد،)2013 ،ودرا�سة (احلجاج ،و�أبو احلاج)2017 ،
 ،ويف �ضوء ذلك جرى تطوير مقيا�س االجتاهات مكونا من()23
فقرة.

صدق املقياس:
جرى التحقق من �صدق املقيا�س بطريقتني:
أوالً :الصدق الظاهري:
قام الباحث بالتحقق من �صدق الأداة بعد تطويرها ،وذلك
بعر�ضها على جمموعة من املحكمني ( )8من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة يف اجلامعات الأردنية ،وذلك ملعرفة ما ي�أتي :مدى مالئمة
الفقرات ملجال الدرا�سة ،ومعرفة مدى �صالحية ال�صيغة اللغوية.
واقرتاح فقرات جديدة مالئمة .وقد اقرتح ال�سادة املحكمني �إعادة
�صياغة الفقرات ( ،)14 ،13 ،12 ،9كما اقرتح ال�سادة املحكمون
�إعادة �إ�ضافة فقرة جديدة هي الفقرة رقم ( ،)24وبذلك �أ�صبح
املقيا�س مكون من ( )24فقرة يف �صورته النهائية.
ثانياً :صدق البناء:
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت
االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية من خارج
عينة الدرا�سة تكونت من ( )20معلماً ،وجرى حتليل فقرات اال�ستبانة
وح�ساب معامل متييز كل فقرة من الفقرات� ،إذ �إن معامل التمييز هنا
ميثل داللة ال�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف �صورة معامل ارتباط بني
كل فقرة وبني الدرجة الكلية.وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات
مع الأداة ككل ما بني ( ،) .82 - .59وهي قيم ذات درجات مقبولة
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ودالة �إح�صائيا ،ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.
ثبات أداة الدراسة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد جرى التحقق بطريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة
مكونة
تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
من ( )20معلم ًا  ،ومن ثم جرى ح�ساب معامل ارتباط بري�سون
بني تقديراتهم يف املرتني �إذ بلغ (.) .54ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل
الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا.80( ،
) ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:
● ●�أوال :املتغريات امل�ستقلة:
1 .1اجلن�س وله م�ستويان - :ذكر � -أنثى.
2 .2اخلربة � - :أقل من � 5سنوات  -من � 5-إىل �أقل من
�10سنوات � 10 -سنوات ف�أكرث.
3 .3امل�ؤهل العلمي وله م�ستويان - :بكالوريو�س  -درا�سات
عليا.
● ●ثانياً :املتغريات التابعة:
االجتاهات نحو توظيف التقنيات احلديثة.
املعاجلة اإلحصائية:
1 .1للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام التحليالت
الإح�صائية الآتية:

2 .2للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية لفقرات املقيا�س ،والأداة ككل.
3 .3للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�س ُتخدِم اختبار (ت) للك�شف
عن الفروقات يف وجهات نظر العينة تبع ًا ملتغريات اجلن�س واخلربة
وامل�ؤهل العلمي.
4 .4لأغرا�ض تف�سري النتائج واخلروج بنتائج نهائية يف هذه
الدرا�سة جرى اعتماد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح �أدوات الدرا�سة،
ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(موافق ب�شدة،موافق،حمايد،معار�ض ،معار�ض ب�شدة) وهي متثل
رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،وقد مت اعتماد املقيا�س التايل
لأغرا�ض حتليل النتائج:
من  2.33 - 1.00قليلة
من  3.67 - 2.34متو�سطة
من  5.00 - 3.68كبرية
نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س» ،وفيما ي�أتي
عر�ض للنتائج التي ُت ِو ّ�صل �إليها:
نتائج ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية
نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو
توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو توظيف التقنيات الحديثة في التدريس مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

م�ؤ�رشات اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.18

1.237

متو�سط

1.203

متو�سط
متو�سط

الرتبة

الرقم

1

24

�أرى �أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سهم يف جذب انتباه الطلبة وزيادة التفاعل ال�صفي بينهم وبني املعلم

2

16

�أعتقد �أن الفر�صة متاحة لكل معلم من معلمي الرتبية الإ�سالمية ال�ستخدام التقنيات احلديثة نظراً لوجود
برجميات جاهزة يف ق�سم امل�صادر.

3.16

3

7

�أرى �أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سهل عملية تعلم العقيدة يف املو�ضوعات املتعلقة بالكون والإن�سان.

3.13

1.176

3

15

�أعتقد �أن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية يوفر التغذية الراجعة الفورية عن املحتوى
التعليمي.

3.13

1.192

متو�سط

5

18

�أرى �أن املدر�سة الأردنية مهي�أة لتوظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية نظراً لتوافر البنية
التحتية ال�سليمة.

3.12

1.222

متو�سط

6

1

�أعتقد �أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سهم يف حت�سني البيئة التعليمية وزيادة فاعليتها.

3.05

1.151

متو�سط

6

4

�أعتقد �أن التقنيات احلديثة تعزز مبد�أ التعلم الذاتي لدى الطلبة.

3.05

1.227

متو�سط

8

21

�أعتقد �أن توظيف الإمكانات التقنية ي�سهل عملية تعلم مو�ضوعات الرتبية الإ�سالمية.

3.02

1.168

متو�سط

9

12

�أرى �أن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية ي�سهم يف �إثراء املنهاج املقرر.

2.95

1.182

متو�سط

9

13

�أعتقد �أن توظيف التقنيات احلديثة ي�سهم يف توفري بيئة تعليمية غنية ومتعددة امل�صادر.

2.95

1.212

متو�سط
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م�ؤ�رشات اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

2.95

1.166

متو�سط

1.189

متو�سط
متو�سط

الرتبة

الرقم

9

23

�أعتقد �أن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية ي�رسع بالنمو العقلي لدى الطلبة من خالل
حماكاة املواقف.

12

6

�أ�شعر ب�أن طلبة الرتبية الإ�سالمية يف�ضلون ا�ستخدام التقنيات احلديثة على الو�سائل التعليمية التقليدية.

2.93

13

10

�أرى �أن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية ي�سهم يف مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.

2.91

1.164

14

14

�أرى �أن توظيف التقنيات يف مادة الرتبية الإ�سالمية يعزز �شعور الطلبة بالتكاف�ؤ يف الفر�ص يف العملية
التعليمية.

2.89

1.275

متو�سط

15

20

�أرى �أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سهم يف تعريف الطلبة مب�شاهري وعلماء العامل الإ�سالمي.

2.88

1.176

متو�سط

16

19

�أعتقد �أن ا�ستخدام التقنيات احلديث يوفر الوقت واجلهد على معلم الرتبية الإ�سالمية.

2.86

1.182

متو�سط

17

17

2.79

1.022

متو�سط

18

8

2.75

1.311

متو�سط

19

22

�أرى �أن توظيف التقنيات احلديثة ي�سهم يف التغلب على م�شكالت التالوة التي يعاين منها �أغلب الطلبة.

2.71

1.155

متو�سط

20

2

�أرى �أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�ساعد معلم الرتبية الإ�سالمية على �أداء عمله على �أف�ضل وجه وب�أف�ضل
طريقة.

2.70

1.060

متو�سط

20

3

�أعتقد �أن التقنيات احلديثة جتعل الطالب حمور العملية التعليمية وم�شارك ًا فيها ولي�س متلقياً.

2.70

1.278

متو�سط

22

9

�أعتقد �أن توظيف التقنيات احلديثة يف مادة الرتبية الإ�سالمية ي�سهم يف زيادة املعرفة كم ًا ونوع ًا لدى الطلبة.

2.64

1.227

متو�سط

23

5

�أعتقد �أن التقنيات احلديثة ت�ساهم يف تو�ضيح اجلوانب التطبيقية لدرو�س الرتبية الإ�سالمية التطبيقية
مثل(احلج،العمرة،ال�صالة).

2.61

1.201

متو�سط

24

11

�أ�شعر �أن توظيف التقنيات احلديثة مهم ملعلم الرتبية الإ�سالمية.

2.59

1.187

متو�سط

2.90

.507

متو�سط

�أعتقد �أن التقنيات احلديثة توفر ملعلم الرتبية الإ�سالمية ا�ستخدام برامج تقنية متنوعة لعر�ض املحتوى
التعليمي.
�أعتقد �أن التقنيات احلديثة ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف تدري�س التاريخ الإ�سالمي من خالل عر�ض �أفالم عن الغزوات
والفتوحات واملعارك الإ�سالمية.

املقيا�س ككل

يبني اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني
( ،)3.18 - 2.59فقد جاءت الفقرة رقم ( )24التي تن�ص على “ �أرى
�أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سهم يف جذب انتباه الطلبة وزيادة
التفاعل ال�صفي بينهم وبني املعلم “ يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.18بينما جاءت الفقرة رقم ( )11ون�صها “
�أ�شعر �أن توظيف التقنيات احلديثة مهم ملعلم الرتبية الإ�سالمية”.
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)2.59وبلغ املتو�سط
احل�سابي للمجال ككل (.)2.90
نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )α = .05يف اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية

نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س تعزى ملتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي و اخلربة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية
نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س ح�سب متغريات
اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،ولبيان الفروق الإح�صائية
بني املتو�سطات احل�سابية ا�س ُتخد َِم اختبار «ت» ملتغريي اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي وحتليل التباين الأحادي ملتغري اخلربة ،واجلداول
�أدناه تو�ضح ذلك.
أوالً :اجلنس

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر الجنس على اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو توظيف التقنيات الحديثة في التدريس

االجتاهات

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

ذكر

28

3.87

1.108

-.635

54

.526

�أنثى

28

3.94

.930
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يتبني من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α = .05تعزى لأثر اجلن�س يف اجتاهات معلمي
الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س.
ثانياً :اخلربة

ا�س ُتخد َِم حتليل التباين الأحادي ح�سب اجلدول (.)4
جدول ()5
تحليل التباين األحادي ألثر الخبرة على اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو توظيف التقنيات
الحديثة في التدريس

جدول ()4

امل�صدر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو توظيف
التقنيات الحديثة في التدريس حسب متغير الخيرة

بني
املجموعات

�أقل من � 5سنوات

21

3.91

1.098

من � 10-5سنوات

18

4.01

.933

�أكرث من � 10سنوات

17

3.87

1.019

املجموع

56

3.91

1.016

االجتاهات

االجتاهات

الفئات

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

داخل
املجموعات
الكلي

يبني اجلدول ( )4تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية الجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو
توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س ب�سبب اختالف فئات متغري
اخلربة ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

.855

2

.4275

316.775

53

5.97

317.630

قيمة
ف

0.07

الداللة
الإح�صائية

.662

55

يتبني من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05تعزى ملتغري اخلربة يف
اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة
يف التدري�س.
ثالثاً :املؤهل العلمي

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» ألثر المؤهل العلمي على اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية نحو توظيف التقنيات الحديثة في التدريس

االجتاهات

امل�ؤهل
العلمي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

بكالوريو�س

27

3.69

1.058

2.287

54

.023

درا�سات عليا

29

3.99

.990

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (α
 )= .05تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي يف اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س ،وجاءت
الفروق ل�صالح درا�سات عليا.

مناقشة النتائج:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س ،وفيما يلي
مناق�شة للنتائج التي مت التو�صل �إليها:
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات معلمي الرتبية
الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س؟
�أظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال �أن اجتاهات معلمي
الرتبية الإ�سالمية كانت ب�شكل عام متو�سطة ،ورمبا تعك�س هذه
النتيجة ب�شكل عام الرغبة لدى معلمي الرتبية الإ�سالمية يف توظيف
التقنيات احلديثة يف تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية� ،إال �أن تلك
الرغبة الزالت دون امل�ستوى املطلوب ،ولعل النتيجة ال�سابقة ميكن
فهمها يف �ضوء ما �أ�شار �إليه الأدب الرتبوي �أن هناك فرق ًا بني توافر
االجتاهات الإيجابية وبني التوظيف الفعلي لتلك التقنيات؛ �إذ �أكد
(� )Chigona, 2015أن هناك اتفاق ًا عام ًا لدى املعلمني على توظيف

التكنولوجيا ك�أداة فعالة ت�ساعد يف �إحداث حتول نوعي يف التعليم،
كما �أكد (� )Chow, 2015أن العديد من املعلمني يرغبون يف توظيف
التكنولوجيا يف ال�سياقات التعليمية ومع ذلك لديهم �شعور ب�أنهم ال
ميتلكون املعرفة الكافية حول كيفية تنفيذ ذلك ،وملا كان االجتاه
يتكون من جانب معريف يت�ضمن القدرة على التنفيذ ،والأخر �سلوكي
يعك�س الرغبة يف التنفيذ ف�إننا ن�ستطيع القول �أن امل�ؤثر الفعلي
يف اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية يف توظيف التقنيات يعود
بالأ�سا�س �إىل عدم توافر املعرفة الكافية با�ستخدام التكنولوجيا
يف تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية ،لذا كانت االجتاهات متو�سطة
بحيث تعك�س الرغبة يف التنفيذ من جهة وعدم توافر الكفاية الالزمة
للتنفيذ .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج �أغلب الدرا�سات التي �سعت �إىل
قيا�س اجتاهات املعلمني نحو التكنولوجيا يف البيئة العربية مثل
درا�سة (املن�صوري )2017 ،ودرا�سة (احلجاج و�أبو احلاج)2017 ،
حيث �أكدت تلك الدرا�سات �أن اجتاهات املعلمني نحو توظيف
التقنيات احلديثة يف التعليم كان متو�سطاً.
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )α = .05يف اجتاهات معلمي
الرتبية الإ�سالمية نحو توظيف التقنيات احلديثة يف التدري�س تعزى
ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة؟
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�أظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف االجتاهات تعزى ملتغريي اجلن�س واخلربة ،ولعل
النتيجة ال�سابقة ت�ؤكد ت�شابه ظروف املعلمني من حيث الت�أهيل
ثم كان هذا الت�شابه كافي ًا لإخفاء الفروق تبع ًا
والإمكانات ،ومن ّ
ملتغريي اجلن�س واخلربة وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة (عبد احلميد )2013 ،ودرا�سة (Yilmaz and Bayraktar,
 )2013ودرا�سة (� )Mustafina, 2016إذ �أظهرت نتائج تلك الدار�سات
عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س �أو اخلربة.
يف حني �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية وجود فروق تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح املعلمني ذوي امل�ؤهل العلمي
الأعلى ،ولعل هذه النتيجة منطقية وتتطابق مع الواقع الفعلي� ،إذ
�أن امل�ؤهل العلمي العايل �أ�سهم يف تعزيز املعرفة لدى املعلمني
ب�أهمية التقنيات احلديثة يف تدري�س مادة الرتبية الإ�سالمية
وبالتايل �أ�سهم يف تكوين �شقي االجتاهات (املعرفة وال�سلوك)
فكانت الفروق ل�صاحلهم وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة( )Mustafina, 2016والتي �أظهرت فروق يف االجتاهات تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1التوعية ب�أهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم مما
ي�سهم يف ت�شكيل اجتاهات �إيجابية نحو توظيفها.
2 .2تدريب معلمي الرتبية الإ�سالمية على كيفية ا�ستخدام
التقنيات احلديثة يف التدري�س من �أجل زيادة املخزون املعريف
والأدائي لديهم حول كيفية التوظيف الأمر الذي ينعك�س ب�شكل
�إيجابي على اجتاهاتهم.
�3 .3إجراء املزيد من الدار�سات حول �صعوبات توظيف
التقنيات يف مادة الرتبية الإ�سالمية من اجل الك�شف عن العوامل
امل�ؤثرة �سلب ًا يف اجتاهات معلمي الرتبية الإ�سالمية.
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