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في ظل التطور العلمي والعولمة الذي يعيشها عصرنا في القرن الواحد والعشرون 

ساليب للوصول سرع الطرق و األأعلى  والتزاحم لعرض المعلومة و الصراع للحصول

لوجيا الحديثة الى توجه العديد من المهتمين وفضل النتائج، ادت ظهور التكنأالى 

ثر الكبير في ذ ان لذلك األإلوجيا بالتعليم وبالجانب التعليمي الديني الى اشراك التكن

هم محور في أ جميع النواحي العملية التعليمية والتي تتمثل بطالب العلم والذي يمثل

ساس الثابت ومن ثم المقررات والمناهج الدرسية والتي تعد األ العملية التعليمية،

ل عن ريادة ئوستاذ والذي يعد العنصر المسومن ثم المعلم او األ للعملية التعليمية،

ال شك أن  لوجي لوسائل التعليم.وثر التكنالعملية التعليمية وبدوره يقوم بنقل األ

تؤثر بشكل كبير على مستخدميها في كافة المجاالت، ولعل من أبرز تلك التكنولوجيا 

فقد ُتسهم التكنولوجيا في العملية التعليمية بشكل كبير إذا  ،المجاالت المجال التعليمي

تم توظيفها بشكل جيد يفيد الطالب والذين يمثلون المحور الرئيسي للعملية التعليمية 

لدراسي، كما أن التكنولوجيا تساعد في سد حيث يساعدهم في عملية التحصيل ا

ذلك من خالل الدروس المكتوبة النقص الحاصل في أعداد المدرسين واألساتذة، و

 ةئنترنت(، ولكن األهم هو أن ال يتم إساالحواسيب او من خالل الشبكة العنكبوتية )اإل على
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اسيب واألجهزة من إدمان الطالب على الحو ،استخدام التكنولوجيا فيما يضر الطالب

عتماد الكلي عليها اإللكترونية، وتضييع الوقت أمام تلك األجهزة فيما ال ينفع، إلى جانب اإل

تبرز اهمية هذه  وإغفال الدور المهم للعقل، الذي هو الركيزة األساسية في العملية التعليمية.

وفي كافة المجاالت  لوجيا الحديثة في حياتنا المعاصرةوالدراسة من خالل الدور الكبير للتكن

لوجيا الكثير من الجهد ووبالخصوص استخدامها في المنظومة التعليمية الدينية، فقد وفرت التكن

ساتذة والباحثين خاصة بعد تزايد عدد السكان وطالبي العلم في كافة والعناء للطالب واأل

لتعلم عن بعد عن نترنت وانتشاره بشكل واسع واتجاه البعض الى التوجه لالمجاالت وتوفر اإل

لوجيا الحديثة على التعليم الديني من وان الهدف من الدراسة هو معرفة اثر التكن نترنت.طريق اإل

خالل معرفة اهداف و متطلبات تحقيق استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة التعليمية 

قتراب من هدف اإللوجيا المعلومات، وبوثار اإليجابية و السلبية لتكنأضافة الى بيان اآل

الموضوعية والوصول الى استنتاجات منطقية، يقتضي منهج البحث وضع حدود للدراسة وذلك 

من اجل التحكم في إطار التحليل المتعلق بطبيعة الدراسة، فقد تم اختيار عينة عشوائية من طالب 

ألهميتها في مجال  الدراسات الدينية في الجامعات العراقية لغرض اجراء الدراسة الميدانية نظرًا

ستبيان والتي تتألف وألجل اجراء الدراسة الميدانية وذلك من خالل اعتماد استمارة اإل العمل،

، قمنا بتقسيم الدراسة الى اربع ومن اجل تطبيق منهج الدراسة من عدة محاور معدة لهذا الغرض.

هداف المرجوة من ألولى الى مقدمة عامة عن الدراسة وافقرات، حيث تطرقنا في الفقرة األ

ما في الفقرة الثانية فإننا تطرقنا الى مفهوم اهميتها، أالدراسة اضافة الى مشكلة الدراسة و 

لوجيا المعلومات و التعليم واهميته وإيجابياته و سلبياته وسبل تطبيقه في المؤسسات وتكن

يدانية اضافة الى اعداد االطار ما في الفقرة الثالثة فتم التطرق الى الدراسة الماالتعليمية الدينية، 

حصائية المناسبة في تحليل بيانات الدراسة دوات اإلالمنهجي للدراسة الميدانية واستخدام األ

واستخراج النتائج وتفسيرها، اما في ما يخص الفقرة الرابعة فتم عرض اهم النتائج التي توصلت 

 اهم التوصيات والمقترحات.اليها الدراسة في جانبيها النظري و التطبيقي وكذلك عرض 

المعلومات الحديثة، تطوير التعليم الديني، اثر تكنولوجيا، 

 ةيالعراق ةيالجمهوردراسة ميدانية، 



 2۰3/  العراق في الديني التعليم تطوير على الحديثة المعلومات تكنولوجيا اثر

صرنا في القرن الواحد والعشرون العولمة الذي يعيشها عل التطور العلمي وفي ظ

ساليب للوصول اسرع الطرق واألوالتزاحم لعرض المعلومة والصراع للحصول على 

، ادت ظهور التكنلوجيا الحديثة الى توجه العديد من المهتمين الى افضل النتائج

ثر الكبير في ألنلوجيا بالتعليم اذ ان لذلك االى اشراك التك الديني بالجانب التعليمي

ر في ل اهم محوجميع النواحي العملية التعليمية والتي تتمثل بطالب العلم والذي يمث

ساس الثابت ومن ثم المقررات والمناهج الدرسية والتي تعد األ ،العملية التعليمية

ستاذ والذي يعد العنصر المسؤول عن ريادة ومن ثم المعلم او األ ،للعملية التعليمية

 ثر التكنلوجي لوسائل التعليم.العملية التعليمية وبدوره يقوم بنقل األ

بشكل كبير على مستخدميها في كافة المجاالت، ال شكَّ أن التكنولوجيا تؤثِّر 

فقد ُتسهم التكنولوجيا في العملية  ،ولعل من أبرز تلك المجاالت المجاَل التعليمي

التعليمية بشكل كبير إذا تم توظيفها بشكل جيد ُيفيد الطالب والذين يمثلون 

دراسي، كما المحور الرئيسي للعملية التعليمية حيث ُيساِعدهم في عملية التحصيل ال

أن التكنولوجيا تساعد في سد النقص الحاصل في أعداد المدرسين واألساتذة، 

العنكبوتية  وذلك من خالل الدروس المكتوبة على الحواسيب او من خالل الشبكة

نترنت(، ولكن األهم هو أن ال يتمَّ إساءة استخدام التكنولوجيا فيما يضرُّ )اإل

حواسيب واألجهزة اإللكترونية، وَتضييع الوقت من إدمان الطالب على ال ،الطالب

أمام تلك األجهزة فيما ال ينفع، إلى جانب االعتماد الكلي عليها وإغفال الدور الُمهمِّ 

 للعقل، الذي هو الركيزة األساسية في العملية التعليمية.
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ازدياد ونتج عن ذلك لقد شهد في السنوات السابقة اهتمامًا متزايدًا على طلب العلم 

 ؤسسات المؤسسات التعليمية المختلفة من ضنها الماعداد الطلب في المدارس و

، رف الصفية بالطلبة، كما نجم عن ذلك ازدحام الغالتي تعنى بالتعليم الديني

، كل ذلك ادى الى ية على كثير من التفاصيل الجزئيةواحتواء المناهج الدراس

ياته في نقل المعرفة الى الطلبة والحاجة الى البحث زيادة اعباء المعلم و مسؤول

بشكل يثير دافعية الطلبة  عن طرائق حديثة الستخدامها في توصيل المعلومات

، لذلك ارتأى الباحث ان يقوم بهذه الدراسة لمعرفة اثر تكنلوجيا المعلومات للتعلم

ميدانية  الحديثة في تطوير التعليم الديني في العراق من خالل اجراء دراسة

 لمجموعة من المؤسسات التعليمية الدينية في العراق.
 

 التعليم الديني في تطويرالحديثة  تكنلوجيا المعلوماتهو معرفة اثر  من الدراسةان الهدف 

متطلبات تحقيق استخدام تكنولوجيا المعلومات معرفة اهداف و من خاللفي العراق 

 السلبية لتكنلوجيا المعلومات.ثار اإليجابية وفةا الى بيان اآلداخل المؤسسة التعليمية أضا

 جابة على مايلي:تحاول الدراسة اإل

 التعليم واهدافه؟ا هو مفهوم تكنلوجيا المعلومات وم -1

 السلبية لتكنلوجيا المعلومات؟يجابية وثار االما هي اآل -2

 ما هي سبل تطبيق تكنلوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية؟ -3

المعوقات التي تواجه تطبيق تكنلوجيا هي المشاكل وما  -4

 المعلومات الحديثة في المؤسسات التعليمية؟

راء المبحوثين حول اثر تكنلوجيا المعلومات آهل تختلف  -5

 الحديثة في التعليم والتعلم باختالف الجنس؟



 2۰5/  العراق في الديني التعليم تطوير على الحديثة المعلومات تكنولوجيا اثر

ة في حياتنا من خالل الدور الكبير للتكنلوجيا الحديث الدراسة هتبرز اهمية هذ

التعليمية المعاصرة وفي كافة المجاالت وبالخصوص استخدامها في المنظومة 

 ساتذة والباحثينواأل والعناء للطالبفقد وفرت التكنلوجيا الكثير من الجهد  الدينية،

نترنت خاصة بعد تزايد عدد السكان وطالبي العلم في كافة المجاالت وتوفر اإل

 نترنت.البعض الى التوجه للتعلم عن بعد عن طريق اإل وانتشاره بشكل واسع واتجاه
 

، يقتضي منهج قتراب من الموضوعية والوصول الى استنتاجات منطقيةبهدف اإل

التحليل المتعلق  ذلك من اجل التحكم في اطارلبحث وضع حدود لإلشكالية وا

قتصر موضوعها على ، وكما يتضح من عنوان الدراسة فان الدراسة ابطبيعة الدراسة

اثر تكنلوجيا المعلومات الحديثة في تطوير التعليم الديني في العراق دراسة )

ألجراء  عدد من المؤسسات التعليمية الدينية( وقد تم اختيار )دراسة ميدانية(

 ستبيان والتي تتكون منوذلك من خالل اعتماد استمارة اإل الدراسة الميدانية

بطالب واساتذة من مفردة تتمثل  80ة عشوائية قدرها تم توزيعها على عين محاور

، علمًا ان استخدام اداة العراقفي  مختلف الجامعات ذات الدراسات الدينية

ستبيان تؤدي الى توفير الجهد والوقت والتكلفة فضالا عن اخذ أكبر عدد اإل

 ج.دراسة مما يسهم في تصميم النتائممكن من مجتمع ال
 

كتشاف الحقيقة التي يتبعها الباحث في الدراسة إلعريف المنهج على انه الطريقة يمكن ت

ستفسارات التي يثيرها موضوع البحث، كما ويعني فن التنظيم سئلة واإلولإلجابة عن األ

 فكار العديدة اما من اجل البرهنة عليها لآلخرين حين نكون بها عارفين.الصحيح لسلسلة األ
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فرضيات بحثنا واثباتها ميدانيًا اعتمدنا المنهج الوصفي  ومن اجل البرهنة على

التحليلي المناسب لموضوع بحثنا، وذلك ان طبيعة البحث هي التي تفرض على 

الباحث نوع المنهج المتبع وفي بحثنا هذا نود معرفة اثر تكنلوجيا المعلومات 

ج الوصفي الحديثة في تطوير التعليم الديني في العراق ولهذا استخدمنا المنه

التحليلي الذي يهدف الى دراسة ظاهرة لها خصائصها وابعادها في إطار معين 

ويقوم بتحليلها استنادًا للبيانات المجمعة حولها ثم محاولة الوصول الى اسبابها 

 والعوامل التي تتحكم فيها، وبالتالي الوصول الى نتائج قابلة للتقييم.
 

، معناه تطبيق المعرفة العلميةو 1صل الالتينيان تكنولوجيا التعليم مأخوذة من األ

، ثم ترجمت للعربية 3نجليزيثم للمعنى اإل 2ثم انتقلت للمعنى الفرنسي

ومعناها حرفة او  4، وعمومًا فان كلمة تكنلوجيا تتكون من شقين)تكنولوجيا(

 وجيا  معناها )علم التطبيق(.، ومن ثم فان تكنلومعناها علم 5التطبيق، ولوجی

 :تعريفات لتكنلوجيا التعليم منها وهناك عدة

البصرية التي تهتم بتصميم واستخدام الوسائل تصاالت السمعية واإل -1

 التي تتحكم في عملية التعليم.

ساليب و الوسائل من اجل نظمة و األمجال تطوير وتطبيق وتقييم األ -2

 نساني.تطوير التعلم اإل

                                                           
1. Textere 

2. Technique 

3. Technology 

4. Techno 

5. Logy 



 2۰7/  العراق في الديني التعليم تطوير على الحديثة المعلومات تكنولوجيا اثر

تصاالت لتحقيق اهداف التعليم بمصاحبة بثقة من صور اإلالوسائل المن -3

 المعلم والكتاب والسبورة كاالفالم و الفيديو والسبورات الضوئية.

النظرية والتطبيق في تصميم العمليات والمصادر وتطويرها  -4

 واستخدامها وادارتها وتقويمها من اجل التعلم.

المستحدثات العلمية وم عبارة عن علم توظيف النظريات تكنلوجيا التعلي  -5

 . كن بطريقة اسهل واسرع واقل تكلفةلتحقيق اهداف التعليم بفاعلية وتم

لكتروني تعرف بانها ذلك النوع من التعليم تكنلوجيا التعليم اإل -6

تصاالت لى استخدام تكنلوجيا المعلومات واإلالذي يعتمد ع

يمية المتعلمين والمؤسسة التعلتصال بين المعلمين والحديثة في اإل

برمتها فالمقصود هو استخدام التقنية التكنلوجيا بجميع انواعها في 

 ايصال المعلومة للمتعلم باقصر وقت واقل جهد واكبر فائدة.

تصال الحديثة من طريقة للتعليم باستخدام اليات اإلعرف بانه  -7

حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات 

نترنت سواء نية وكذلك بوابات اإلواليات بحث ومكتبات الكترو

 اكانت عن بعد ام في الفصل الدراسي.

انه نظام تفاعلي للتعليم عن بعد، يقدم للمتعلم وفقًا  عرف على -8

، تستهدف بناء لى بيئة الكترونية رقمية متكاملة، ويعتمد عللطلب

قررات وتوصيلها بواسطة الشبكة اإللكترونية، واإلرشاد الم

 ختبارات.وجيه وتنظيم اإلالتو

لكتروني بانه عملية ايصال وتلقي يمكن تعريف تكنلوجيا التعليم اإل كذلك

المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب واجهزة الهاتف المحمولة 



208  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

نترنت او عبر شبكات واجهزة المساعد الرقمي الشخصي عبر شبكات اإل

 ادرة المعرفة.غراض التعليم والتدريب وتصاالت الالسلكية وذلك ألاإل

نترنت و الكمبيوتر او الهاتف المحمول من خالل التعريف السابق تبين ان اإل

نترنت في التعليم ان استخدام اإلا في عملية التعليم اإللكتروني وسوف يتم استخدامه

، اصبحت ظاهرة عامة عليمية سواء كانت خاصة او حكوميةوفي المسؤسسات الت

التي تمارس على المؤسسات التعليمية من اجل ويرجع سبب ذلك الى الضغوطات 

حديث ومعاصر والذي  تبني التقنيات الحديثة في تقديم التعليم لطالبهم بشكل

الطالب ليس  التقصي بحيث يصبح دوريعتمد على اإلستنتاج والتحليل والبحث و

 المعارف بل يصبح دورة اكثر فاعلية واكثر نشاطا وتطبيقًا.فقط متلقيا للعلوم و
 

ميع النظم التعليمية يشكل ج ،التعليم المبني على التكنولوجيا فالتعليم اإللكتروني أو

ى والتعليم المبنية عل ،باستخدام الكمبيوتر )التعليم بمساعدة الكمبيوتر ،التكنولوجية

 ،والواسعة )اإلنترنت ،المحلية ،الكمبيوتر( وباستخدام الشبكات اإللكترونية/ الويب

وعمليات التفاعل  ،واإلنترنت/ الخط( في توصيل التعلم إلكترونيا ،واإلكسترانت

ويمكن تصنيف أنواع نظم وأشكال تكنولوجيا  ،وعمليات الدعم والمساندة ،والتعليم

 :في أربع فئات أنواع رئيسة ،ي )التعليم القائم على التكنولوجيا(التعليم اإللكترون

 :يشمل، (والا التعليم بالكمبيوتر/ خارج الخط )الكمبيوتر التعليميأ

وتر في توصيل ويقصد به استخدام الكمبي :التعليم بمساعدة الكمبيوتر -1

المخزن على القرص الصلب أو اسطوانات  ،المحتوى اإللكتروني

 إلى المتعلمين.، 2ستخداماتأو اسطوانات متعددة اإل ، 1مدمجة

                                                           
1. CD-ROMs 

2. DVDs 
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يوتر في إدارة ويقصد به استخدام الكمب :كمبيوترالتعليم المدار بال -2

 .العملية التعليمية

كمبيوتر في ويقصد به استخدام ال :التعليم المبني على الكمبيوتر -3

 ،التعليم بمساعدة الكمبيوترويشتمل على  ،توصيل التعلم وادارته

 .روالتعليم المدار بالكمبيوت
 

 :ثانيًا التعلم بالشبكات/ الويب

يقصد به ، ووهما مترادفان ،شيء واحد ،بكات والتعليم على الويبليم بالشالتع

عن  ،أو هما معًا ،أو إدارته ودعمه ،المحتوى اإللكتروني إلى المتعلم توصيل

 ،نترنت واإلكسترانت(لواسعة ) اإلأو ا ،أو الشبكات المحلية ،رنتنتطريق شبكة اإل

أخرى على الشبكة باستخدام متصفح ويب الذي يزودنا بروابط لمصادر تعلم 

فالتعليم ، أساس للتعليم بالشبكات وعلى ذلك فمتصفح الويبلذا  العنكبوتية

 :بالشبكات/ الويب يشمل

غير قائم بشكل كامل  وهو تعليم :ب/ الويالتعليم بمساعدة الشبكات -1

 :و يشمل/ الويب على الشبكات

ات/ الويب في توصيل مواد : وفيه تستخدم الشبكالتعليم الموزع -أ

وعروض الوسائط المتعددة واألنشطة   ،والمواد التعليمية ،ررالمق

 .وتوزيعها عن بعد  إلكترونيًا

لم التقليدي والتعليم : وهو تعليم تعاوني بين المعالتعليم التعاوني  -ب

 .وذلك في ضوء خطة محددة للتعاون ،اإللكتروني

وفيه تستخدم ، أو التعليم اإلضافي أو الملحق :اإلثرائي التعليم  -ج

 ،قديم القراءات والمواد التعليمية/ الويب في تشبكاتال

 .واألنشطة والتدريبات اإلضافية/ اإلثرائية للمقرر
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لويب في / اويقصد به استخدام الشبكات: ات/ الويبالتعليم المدار بالشبك -2

حيث يقتصر دورها هنا على عملية اإلدارة والتي  ،إدارة العملية التعليمية

 .ات والتعليمات وإدارة المعلوماتوالتوجيهقد تشمل إدارة الرسائل 

/ ويقصد به استخدام الشبكات / الويب:التعليم المبني على الشبكات -3

ثم فهو يقوم بشكل كامل الويب في توصيل التعلم وإدارته ودعمه ومن 

 :، ويشملعلى الويب

: وهو تعليم يحدث بشكل متزامن يلتقي فيه التعليم المتزامن -أ

في فصول افتراضية على الويب  المعلمون والمتعلمون 

 ويتفاعلون معًا  في نفس الوقت.

: وهو تعليم يحدث بشكل غير متزامن التعليم غير المتزامن  -ب

ويتفاعلون معًا  من خالل  حيث يلتقي فيه المعلمون والمتعلمون

 .لمناقشة غير المتزامنة على الويبمنديات ا

 .وهو توليفة محسوبة مما سبق :التعليم التوليفي -ج
 

 :نترنت/ الخطالتعليم باإلثالثًا 

حيث  .فهما مترادفان ،شيء واحد، نترنت والتعليم على الخطليم باإلالتع 

فإنها تعني عرفًا  «شبكة»يقصد بالخط هنا خط الشبكة فعندما تقال كلمة 

المحتوى اإللكتروني إلى المتعلم. أو  نترنت ويقصد به توصيلشبكة اإل

 :فهو يشملإدارته ودعمه. أو هما معًا 

تعليم غير مبني بشكل كامل وهو  :نترنت/ الخطالتعليم بمساعدة اإل -1

إنما يستخدم خط الشبكة كمصدر ووسيط  خط/ النترنتعلى اإل

 ، ويشمل:كمل ومساعد ضمن التعليم التقليديم
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/ الخط في توصيل مواد نترنتوفيه تستخدم اإل :التعليم الموزع -أ

نشطة سائط المتعددة واألالمقرر والمواد التعليمية وعروض الو

 .وتوزيعها عن بعد إلكترونيًا

: وهو تعليم تعاوني بين المعلم التقليدي والتعليم التعليم التعاوني -ب

 .ي وذلك في ضوء خطة محددة للتعاوناإللكترون

التعليم اإلثرائي أو التعليم اإلضافي أو الملحق: وفيه تستخدم  -ج

ية واألنشطة التعليم / الخط في تقديم القراءات والموادنترنتاإل

 ./ اإلثرائية للمقرروالتدريبات اإلضافية

/ نترنتويقصد به استخدام اإل :نترنت/ الخطاإلالتعليم المدار ب -2

حيث يقتصر دوره هنا على عملية الخط في إدارة العملية التعليمية 

دارة والتي قد تشمل إدارة الرسائل والتوجيهات والتعليمات اإل

رة األنشطة والتدريبات لمعرفة والمصادر وإداوإدارة المعلومات وا

 .ختباراتوإدارة اإل
 

 .تحسين نوعية التعليم والوصول به إلى درجة اإلتقان -1

 .تحقيق األهداف التعليمية بوقت وامكانات اقل -2

 .زيادة العائد من عملية التعليم -3

 يته.خفض تكاليف التعليم دون تأثير على نوع -4

بدائل وأساليب تعليمية متعددة كالتعليم المبرمج، والكمبيوتر  توفير -5

 .التعليمي مما اتاح للمتعلم فرصة التعليم الذاتي، والتغذية الراجعة

 .امكانات جيدة لتطوير المناهج والكتب وأساليب التعليم توفير -6

 شكليات مصغرة وأوعية متعددة لحفظ المعلومات. توفير -7



212  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 :عليم وذلك من خاللصاالت ذات اهمية كبيرة في مجال التتعد تكنلوجيا المعلومات واإلت

بالمرونة في  : حيث تتميز تكنلوجيا التعليمتعدد مصادر التعليم -1

كثر من مصدر إلتمام ، حيث انها تشمل على ااحداث عملية التعلم

عل العملية التعليمية ، وهذا التعدد في المصادر يجعملية التعلم

او اكثر استيعابًا فهنالك المعلم، واألدوات و األجهزة، مؤكدة 

ذا فشل احد هذه واألنشطة المتاحة والمواد والبيئة التعليمية... الخ، فإ

المصادر في احداث عملية التعلم ينجح مصدر اخر في القيام بهذه 

 سها ويتقنها.المهمة وهكذا تصل المعلومة للمتعلم ويستوعبها ويمار

 مراعاة الفروق الفردية. -2

التنوع: تساعد تكنلوجيا التعليم من خالل الوسائط المتعددة على ابعاد  -3

 نشطة.وتشجيع المتعلمين على ممارسة األ عامل الملل وحرية االختيار

سائل معينة وادوات : وجود وتسهيل عملية التدريس والتعليم -4

ه وموهوب وقادر على دت، ووجود معلم متفهم لماواجهزة مناسبة

التعليم وتحقق كافة ادارة درسه، تسهل من عملية التدريس و

 اهداف التعليم بكفاءة تامة.

: بتطبيق تكنلوجيا المعلومات قيق مبدأ السرعة في عملية التعلمتح -5

في تعلم المهارات الالزمة تجعل عملية التعلم تتجه مباشرة نحو 

وبذلك تختصر زمن الهدف اي نحو المهارة المطلوب تعلمها 

عملية التعلم وتكون السرعة في عملية التعلم سرعة محسوبة 

ر على تحقيق الغرض المطلوب مع وليست سرعة عشوائية تؤث

 قتصاد في الوقت والجهد والمال.اإل
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المعلم: يمكن رفع كفاءة المعلم باستخدام  تحسين كفاءة اعداد -6

ان يحقق اهداف  نظام متكامل لتكنلوجيا التعليم وبالتالي يستطيع

تعلمين بالمدارس العملية التعليمية في ظل ازدياد عدد الم

مكانات وقلة عدد تغير المستمر في المناهج وقلة اإلالالجامعات وو

 الكادر التدريسي.

ل التقنيات اإللكترونية خلق البيئة التعليمية التفاعلية من خال -7

 ، والتنوع في مصادر المعلومات والخبرة.الجديدة

ل تبادل المعلمين من خالعلية عملية التفاعل بين الطالب وة فازياد -8

ستعانة والمناقشة والحوار والمعارف باإل راءالخبرات التربوية واآل

 لكتروني.تصال المختلفة مثل البريد اإلبقنوات اإل

تصاالت توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات اإل -9

، وذلك بربط مصادر المعرفةما يؤدي الى زيادة العالمية والمحلية م

 الموقع التعليمي بمواقع تعليمية اخرى.
 

، المادة التعليمية الى المتعلمين ان للوسائل التعليمية دورًا مهمًا وفاعالا في توصيل

كما ان للجانب النفسي الذي تؤديه اهمية كبيرة في خلق الدوافع وايجاد الرغبة 

 :، وجاء تحديد دورها ما يأتيعمل وصوالا الى المعرفة المطلوبةفي ال

 تقليل الجهد واختصار الوقت من المعلم والمتعلم. -1

 تعلم بمفردها. -2

 دراك.الجوانب المبهمة وتثبت عملية اإل تساعد على نقل المعرفة وتوضح -3

 تثبت المعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه. -4

 طالب و تقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرس.تقوم معلومات ال -5
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 :وسائل التعليمية الى ثالثة اقسامتقسم ال

اسة البصر في هذه الوسيلة يعد األساس ان عنصر ح :الوسائل البصرية -1

، وتتمثل في الكثير من الوسائل منها )وسائل في استالم المؤثرات

وجهاز العرض المختلفة الصماء كالسينما و التلفزيون والفيديو 

النماذج والملصقات واللوحات والرسوم والصور و 1عرض الشرائح

 والرسوم البيانية وجهاز الكمبيوتر(.

ساس في تعيين المثيرات المختلفة تكون حاسة السمع هي األ :الوسائل السمعية -2

 اشرطة التسجيل وغيرها(.ذاعة وستجابة لها ومنها )اإلالتي تتطلب اإل

تعتمد على حاستي البصر والسمع في  والبصرية(: الوسائل المختلطة )السمعية -3

ستجابة لها وتشمل على الكثير من الوسائل توفير المثيرات المطلوب اإل

منها )اجهزة العرض المختلفة الناطقة كالتلفزيون والسينما وجهاز الفيديو 

وجهاز الصور المتحركة واجهزة الشرائح المصحوبة بتسجيالت صوتية 

 مبيوتر المتعدد الوسائط وغيرها(.وتعليقات وجهاز الك
 

 :اب استخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية فتتلخص بما يلياما اسب

 انفجار المعلومات. -1

 زيادة عدد المتعلمين. -2

 عدم تجانس المتعلمين. -3

 رتقاء بجودة التدريس.اإل -4

 تساعد على التعليم الذاتي. -5

 رتقاء المهني بالمتعلمين.اإل -6

                                                           
1. Data Show 
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لكترونية اهمية خاصة في تدريس العلوم المختلفة ومن ضمنها مية اإلكما ان للوسائل التعلي

فكار والمعلومات ثار القيمة التي تخلفها األتنبثق من الفوائد الناتجة عنها واآل، اذ سالميةالعلوم اإل

 في عقول الطلبة وادامتها وجالء معانيها في اذهانهم ومن االمور التي تدل على اهميتها:

 متنوعة ومحسوسة للطلبة. انها تهيئ خبرات -1

 تعمل على اثارة هوايات الطلبة وتجديد نشاطاتهم ومشاركاتهم. -2

 تساعد على التذكر وسرعة التعلم . -3

 تعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. -4

 تهيئ وتوفر فرص التعلم الذاتي للفرد. -5

 رفع انتاجية المؤسسة التعليمية كمًا ونوعًا. -6

 الدراسية كافة. انها نافعة في المراحل -7
 

 :عديد من المزايا و الفوائد منهالكتروني الان لتكنلوجيا التعليم اإل

 ( تعتبر بديالا لبصرية والحسية )الوسائل الحسيةإن الوسيلة ا: توفير الوقت -1

لطالب والتي عن جميع الجمل والعبارات التي ينطق بها المعلم ويسمعها ا

 .يحاول أن يفهمها ويكون لها صورة عقلية في ذهنه ليتمكن من تذكرها

إن األلفاظ ال تستطيع أن تعطي المتعلم صورة  :اإلدراك الحسي -2

حقيقية جلية تماما عن الشيء موضوع الحديث أو الشرح، ذلك 

 .األلفاظ ال تستطيع تسيد هذا الشيء مثلما الوسيلة اإليضاحية

هو قدرة الفرد على تمييز المدركات الحسية وتصنيفها  الفهم :الفهم -3

وترتيبها، فان الفرد يتصل باألشياء، والمظاهر المختلفة عن طريق 

حواسه وبالطبع ال يستطيع هذا الفرد أن بفهم المسميات أو األشياء 

 .إال إذا تم فهمها والتعرف عليها
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، فإنها حينما يشاهد الطالب تقنية تعليمية ت:وب حل المشكالأسل -4

في الغالب تثير فيه بعض التساؤالت والتي قد ال تكون مرتبطة 

وقد تنمي هذه التساؤالت أو التي تنبع من  ،مباشرة بموضوع الدرس

حب االستطالع، أسلوب حل المشكالت لدى هذا الطالب إذ في 

 .العادة ما يسير هذا األسلوب

لمية تقوم التقنيات التعليمية بتقديم توضيحات ع: المهارات -5

 .للمهارات المطلوب تعلمها

عدم معرفة الطالب أحيانا لبعض الجمل أو :محاربة اللفظية -6

الكلمات، مما يتسبب بخلط المعنى لديه، ولكن بالصورة توضح 

 .المعنى لها

 .تتيح للطالب فترة تذكر أطول للمعلومات -7

 .تشوق المتعلم وتجذبه نحو الدرس -8

 .تدفع المتعلم ليتعلم عن طريق العمل -9

 .دفع الطالب نحو التعلم الذاتي، والتعلم المفردت -10

تنمي الحس الجمالي فالتقنية التعليمية تكون في العادة ذات إخراج  -11

 .جيد وتناسق لوني جميل

 .تنوع حواس المتعلم بمشاركة أكثر من حاسة في التعلم -12

 .المساعدة على تنظيم المادة التعليمية -13

 .تنمية الميول االيجابية لدى الطالب -14

 .تساعد على تقوية الشخصية للطالب إنها -15

 .تنمي التفكير اإلبداعي -16
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يمكن ال، والمدرسإن الحاسوب على أهميته في العملية التعليمية ال يأخذ مكان 

بتاتا، وإنما الحاسوب بمنزلة اليد اليمنى له أو المساعد الكبير  المعلمستغناء عن اإل

 هي:وهذا نتيجة أسباب عدة  ،درسللم

 .إن الحاسوب ال يجيب عن جميع األسئلة التي يسألها الطالب 

 .قدوة للتالميذ، فهم يستشفون بعض صفاته التي يحبونها المدرس 

 .دور إرشادي عند استخدام الحاسوب للمدرس 

 .للحاسوب قد يستطيع أن يساعد التلميذ في أي وقت خالفًا المدرس 

لمناقشة أو الحوار بين التلميذ والحاسوب، بعكس المدرس ال يوجد عنصر ل 

 .الذي يشجع ويحاور الطلبة في موضوعات قد ال يلم بها الحاسوب

الحاسوب ال يوازي اإلنسان، وال يستطيع القيام بكل شيء، ولكنه  

ينفذ بعض األوامر، التي يفعلها اإلنسان، فقد يخرج صوت أو تظهر 

كما أننا نستطيع  ،ر أدق بكثير من اإلنسانألوان، لكنه في النهاية يعتب

أن نكبر ذاكرة الحاسوب، أما اإلنسان فيمكن أن ننمي قدراته، 

 .ولكننا ال نستطيع أن نكبر ذاكرته، ألنها محدودة

مما يؤدي إلى  المدرسيؤدي دخول الحاسوب إلى تقليص دور  

 .البطالة التكنولوجية

ة أكثر ببعض القوانين عملية التدريس التقليدية تعطي المدرس حري 

 .وطرق التعليم

أحيانا يسبب الحاسوب عدم الثقة بالنفس للمدرس لخوفه من  

 .الفشل وعدم النجاح

 .جتماعييحتاج إلى وقت فراغ من المدرس لدمجه مع المجال التربوي واإل 
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الحاسوب ينزع الروح اإلنسانية من الحياة التدريسية، فيضيع دور  

 .المدرسين الوجداني

 .نتباه لمن يستعمله بطريقة مكثفةاإلتشتت  

 .بشكل كلي تقلل من مهارات اإلنسان التكنولوجيا عتماد علىاإل 

كثرة الجلوس أمام الحاسوب يسبب بعض األمراض مثل الديسك  

 .النظرضعف  و وتوتر الجهاز العصبي واالنطواء

 .تقلل من فرص العمل الن مهارات اإلنسان تقل باستعمال الحاسوب المكثف 

 .مكلفة إذا كان لم نحسن استخدامها 

 .تحتاج إلى ضبط داخلي خوفا من سلوكات سيئة 

ستخدام المفرط للتكنولوجيا يورث الكسل، وانعدام بعض اإل 

 .السلوكيات مثل سوء الخط، الحساب الذهني السريع

 الخاطئ لالنترنت.ستخدام اإل 

 

 :جب اتباع ما يلييلضمان نجاح التعليم اإللكتروني 

 .جتماعية لدى افراد المجتمع لتقبل هذا النوع من التعليمالتهيئة اإل -1

 .ضرورة مساهمة التربويين في تصميم وإعداد هذا النوع من التعليم -2

التعليم مثل إعداد الكوادر البشرية توفير البنية التحتية لهذا النوع من  -3

تصال المطلوبة التي تساعد على نقل المدربة وكذلك توفير خطوات اإل

 .التعليم من مكان إلى آخر

ستفادة بدرجة وضع برامج لتدريب الطالب والمدرسين واإلداريين لإل -4

 .قصوى من تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11351/posts
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 :اإللكتروني يتوقف على اآلتي من جانب آخر أن نجاح التعليم

 .تحديد نوعية البرامج المستخدمة في تأليف البرمجية -1

 .تحديد استراتيجية التعلم المناسبة للطالب -2

 .تحديد استراتيجية المزج بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي -3

 .مراعاة طبيعة المنهج والمادة العلمية -4

 .مراعاة حاجات المتعلمين -5

 .ع للبرمجية يمكن تحقيقهإعداد مشاري -6

 .إعداد البرمجية والتطبيق األولى -7
 

هناك عدة معوقات تحول دون توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في العملية 

 :منها ما يلي التعليمية

عدم وضوح أسلوب وأهداف هذا النوع من التعليم للمسؤولين عن  

 .التربوية العمليات

األمية التقنية مما يتطلب جهدًا كبيرًا لتدريب وتأهيل المدرس والطالب  

 .استعدادًا لهذه التجربة

 .التكلفة المادية من شراء المعدات الالزمة واألجهزة األخرى المساعدة والصيانة 

إضعاف دور المدرس كمشرف تربوي وارتباطه المباشر مع طالبة،  

 .ثير المباشروبالتالي قدرته على التأ

إبراز دور الجامعة كؤسسة تعليمية هامة في المجتمع لها دورها الهام في  

 .تنشئة األجيال المتعاقبة

ظهور الكثير من الشركات التجارية والتي هدفها الربح فقط والتي تقوم باإلشراف  

 .على تأهيل المدرسين وإعدادهم وهي في الحقيقة غير مؤهلة علمًا لذلك
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العلمية المستخدمة في التعلمية التعليمية قد يصيب  كثرة األجهزة 

 .المتعلم بالفتور في استعمالها
 

 :كما أن من معوقات التعليم اإللكتروني

يواجه التعليم اإللكتروني مصاعب قد تطفيء بريقه وتعيق انتشاره  -1

بسرعه، ومن أهم هذه العوائق قضية المعايير المعتمدة، وقد ُأطلق مؤخرًا 

 ةتعليم اإللكتروني المعتمد على لغالمتحدة أول معيار لل في الواليات

 .٢واسمه سكورم ١کس.ام.اليا

األنظمة والحوافز التعويضية من المتطلبات التي تحفز وتشجع  -2

 .الطالب على التعليم اإللكتروني

علم المنهج والميثودولوجيا غالبًا ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل  -3

دين في ذلك على استخداماتهم المصممين أو الفنيين معتم

 .وتجاربهم التشجيعية

الخصوصية والسرية واختالف المحتوى واإلمتحانات من أهم  -4

 .معوقات التعليم اإللكتروني

 .مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه -5

 .وعي أفراد المجتمع لهذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه -6

 .المتعلمين وكيفية التعليم باستخدام اإلنترنتالحاجة إلى تدريب  -7
 

مما الشك فيه ان مؤسسات التعليم ممثلة بالجامعات والمعاهد والمراكز العلمية 

من   ، نتيجة لما تمثله اهمية كبيرة وريادية في المجتمع والبحثية التابعة لها تعتبر ذات

                                                           
1. XML 

2. Standard Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 1.2 



 221/  العراق في الديني التعليم تطوير على الحديثة المعلومات تكنولوجيا اثر

سلم التعليمي والموقع الذي يلتحق فيه الصفوة من الطلبة دور قيادي بأعتبارها قمة ال

الذين استطاعوا اكمال مشوارهم الدراسي بنجاح لكي يصلوا الى هذه المرحلة 

الدراسية المتقدمة والتي يعول عليها كثيرا في بناء وتطوير المجتمع والتأثير فيه بقوة في 

 .العالم المعاصر ضوء أتجاهات وأفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في

فالجامعات والمعاهد تمثل ورش عمل حقيقية فيما لو أدت رسالتها بنجاح 

ألعداد الطلبة قادة المستقبل لبناء البلد وتسلم زمام القيادة الفاعلة فيه والمساهمة 

في تطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والظروف العالمية المستجدة 

 .اتها عليهالمحيطة به ونتائجها وتأثير

بما يتناسب  وفي ضوء ماتقدم البد من العمل على محاولة تطوير المؤسسات الجامعية 

وهذا يتطلب اعادة النظر بين مدة واخرى  ،وف المتغيرة ونتائجها وأفرازاتهامع تلك الظر

بفلسفتها واهدافها وطرائق التدريس والتدريب فيها بما يتناسب مع تلك المتغيرات لكي 

 .القيام بواجباتها بصورة صحيحة وتجعلها عامال مؤثرا وقياديا في المجتمعتتمكن من 

لذا في هذا المبحث سنتطرق الى تطبيق الدراسة الميدانية والتي اعدت من خالل استخدام 

محاور تتعلق بعملية معرفة اثر تكنلوجيا التعليم االلكتروني في تطوير  5استمارة استبيان تتكون من 

يمية في العراق ولقد تم اختيار عينة عشوائية من مجموعة من طلبة واساتذة من المؤسسات التعل

 مختلف الجامعات الدينية العراقية لمعرفة ارائهم وبيان النتائج والتوصيات من هذه الدراسة.

لحقيقة يمكن تعريف المنهج على انه الطريقة التي يتبعها الباحث في الدراسة الكتشاف ا

عني فن التنظيم ولإلجابة عن االسئلة واالستفسارات التي يثيرها موضوع البحث، كما وي

 فكار العديدة اما من اجل البرهنة عليها لآلخرين حين نكون بها عارفين.الصحيح لسلسلة األ
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ومن اجل البرهنة على فرضيات بحثنا واثباتها ميدانيًا اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي 

اسب لموضوع بحثنا، وذلك ان طبيعة البحث هي التي تفرض على الباحث نوع المنهج المن

المتبع وفي بحثنا هذا نود معرفة اثر تكنلوجيا التعليم الحديثة في تطوير التعليم الديني في 

العراق ولهذا استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف الى دراسة ظاهرة لها 

طار معين ويقوم بتحليلها استنادًا للبيانات المجمعة حولها ثم محاولة خصائصها وابعادها في إ

 الوصول الى اسبابها والعوامل التي تتحكم فيها، وبالتالي الوصول الى نتائج قابلة للتقييم.

ارة االستبيان وألجل اجراء الدراسة الميدانية وذلك من خالل اعتماد استم

مفردة تتمثل  80قدرها  عينة عشوائيةمحاور تم توزيعها على  والتي تتكون من

ساتذة في المؤسسات التعليمية الدينية في العراق، علمًا ان استخدام بالطالب واأل

ستبيان تؤدي الى توفير الجهد والوقت والتكلفة فضالا عن اخذ أكبر عدد اداة اإل

 ممكن من مجتمع الدراسة مما يسهم في تصميم النتائج.

ع الدراسة بانه مجموعة العناصر او االفراد الذي ينصب عليهم االهتمام يعرف مجتم

في دراسة معينة، وبمعنى اخر هو جميع العناصر التي تتعلق بها مشكلة البحث، وفي 

 بحثنا هذا فأن مجتمع الدراسة يتمثل بالمؤسسات التعليمية الدينية في العراق.

ت المجتمع وخصوصا حيان يصعب الوصول الى جميع مفرداوفي بعض األ

المجتمعات الكبيرة لذا يتم اختيار عينة تمثل ذلك المجتمع حيث تعرف العينة 

بانها مجموعة جزئية من المجتمع وقد استخدم في بحثنا هذا العينة العشوائية 

البسيطة والتي تتصف بانها مجموعة جزئية من المجتمع بحجم معين لها نفس 

ختار كعينة تمثل ذلك المجتمع ولقد تكونت حتمال( في الظهور لتالفرصة )اإل

 .دد من الجامعات الدينية العراقيةمفردة من ع 80عينة هذا البحث من 
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ليل حصائية لدراسة فرضيات البحث وتحدوات اإللقد حاولنا استخدام بعض األ

 :محاور اإلستمارة وذلك بواسطة

 

خر قد يتبعه اما ( بمعنى انه إذا تغير أحد المتغيرين فان االY،Xهو عالقة بين متغيرين )

رتباط تجاه المعاكس فيكون اإلرتباط طردي او في اإلتجاه فيكون اإلفي نفس اإل

رتباط رتباط، مع مالحظة ان اإلعكسي، ويقال ان المتغيرين مستقلين عندما ينعدم اإل

 حيث ليس شرطًا ان يتغير أحد المتغيرين دائمًا بتغير أحدهما.ال يدل على السببية 

 

حصائية ومن وأفضل مقاييس النزعة المركزية اإليعتبر الوسط الحسابي من اهم 

حصائي وذلك لما يتمتع به من خصائص اكثرها شيوعًا واستخدامًا في التحليل اإل

المجتمع او العينة مقسومة  وصفات احصائية جيدة حيث يعرف بانه مجموع قيم

ويمكن من خاللها قيم تتجمع حولها مجموعة  التي قيمةال على عددها بمعنى انه

 .الوسط الحسابي الحكم على بقية قيم المجموعة، فتكون هذه القيمة هي

 

نحراف المعياري من أكثر المقاييس التشتت استخدامًا لقياس يعتبر اإل

حصائية، اي انه يدل على مدى امتداد مجاالت يانات اإلمدى تبعثر الب

حصائية ويعرف بانه مجموع انحرافات القيم ضمن مجموعة البيانات اإل

حصائية، حيث القيم عن وسطها الحسابي بالنسبة لمجموعة البيانات اإل

نحراف المعياري بالقيم المتباعدة او المتطرفة ولكنه ال يتأثر يتأثر اإل

 رات التي تطرأ على العينة.كثيرًا بالتغي



224  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 

استخدمنا في هذه الدراسة مقياس ليكارت الخماسي وكان وفق المعادلة 

 :ناه وكما موضح في الجدول رقماد

 

 

 1.8 1 غير موافق بشدة 1

 2.6 1.81 غير موافق 2

 3.4 2.61 غير متأكد 3

 4.2 3.41 موافق 4

 5 4.2 موافق بشدة 5

 

 فيما يلي وصف للمعلومات الشخصية والمتغيرات الخاصة بعينة الدراسة وكما مبين في الجداول ادناه:

  

 

 %82.50 66 ذكر 1

 %17.50 14 انثى 2

 %100 80 المجموع *

( ان غالبية مفردات العينة من الذكور حيث بلغت 2نالحظ من الجدول رقم )

 من عينة الدراسة. % 82.5مفردة اي  66
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 %3.75 3 سنة فما دون 20من  1

 %23.75 19 سنة 25سنة الى  21من  2

 %61.25 49 سنة 30سنة الى  26من  3

 %5 4 سنة 35سنة الى  31من  4

 %6.25 5 سنة فأكثر 36من  5

 %100 80 المجموع *

( ان الغالبية العظمى من عينة الدراسة تتراوح 3نالحظ من خالل الجدول رقم )

مفردة  80مفردة من اصل  49سنة حيث بلغ عددهم  30 – 26مارهم مابين اع

 من عينة الدراسة. %62.25وبنسبة 
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 %54 43 أعزب 1

 %46 37 متزوج 2

 0 0 مطلق 3

 0 0 ملأر 4

 %100 80 المجموع *

فراد عينة الدراسة جتماعية أل( ان هناك تقارب بين الحالة اإل4)نالحظ من خالل الجدول رقم 

من مجموع  %54فرد وبنسبة  43مع تفاوت بسيط بينهما حيث بلغ عدد االفراد غير المتزوجين 

 من مجموع عينة الدراسة. %46فرد وبنسبة  37عينة الدراسة بينما بلغ عدد المتزوجين حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 %81 65 بكالوريوس 1

 %11 9 ماجستير 2

 %8 6 دكتوراه 3

 %100 80 المجموع *
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بكالوريوس ذات ( ان المستوى العلمي لطلبة ال5يالحظ من خالل الجدول رقم )

 .من مفردات العينة %81ي ما نسبته فرد ا 80فرد من اصل  65غالبية عظمى اذ بلغ 

 

 

 

 

 

 

 

سئلة المختلفة واذا ما رتباط بين األستبيان و اإلختبار مدى مصداقية نتائج اإلإل

عينة على المؤشرات المختلفة موزعة توزيعًا طبيعيًا فقد كانت اجابات افراد ال

ستبيان حيث يعرف هذا المعامل ألسئلة اإل ١استخرج معامل ارتباط الفا كرونباخ

ذا لم يكن هناك ثبات إ، فتراوح بين الصفر و الواحد الصحيحبانه يأخذ قيمًا ت

ذا كان هناك في البيانات فان قيمة المعامل تكون مساوية لصفر و على العكس ا

، حيث تعتبر يمة المعامل تساوي الواحد الصحيحثبات تام في البيانات فان ق

ستبيان مقبولة للحكم على ثبات اإل %60قيمة معامل الفا كرونباخ التي تساوي 

اي ان زيادة قيمة معامل الفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات من عكس 

 نتائج العينة على مجتمع الدراسة.

                                                           
1. Chronbach 
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 %80.10 0.801 اهداف تكنلوجيا التعليم 1

 %79.70 0.797 سبل تحقيق التعليم التكنلوجي 2

 %79.30 0.793 يجابية لتكنلوجيا التعليمثار االاآل 3

 %93.70 0.937 ية لتكنلوجيا التعليمثار السلباآل 4

 %83.70 0.837 متطلبات تطبيق تكنلوجيا التعليم 5

 %90.50 0.905 ستبياناستمارة اإل *

ستبيان قد ستمارة اإلان معامل ارتباط الفا كرونباخ إل (6نالحظ من الجدول رقم )

ستبيان وهذه النسبة ممتازة احصائيًا، وهذا يعني انه إذا وزع اإل % 90.5بلغ 

بمؤشراته المختلفة على عينة اخرى غير عينة الدراسة هذه في اوقات مختلفة، فان 

 .للحصول على نفس النتائج %90.5هناك احتماالا قدره 

تساق الداخلي اي مدى اتساق كل ستبيان من خالل اإلويتم قياس مدى صدق اإل

رة، وقد تم حساب ستمارة مع المحور الذي تنتمي اليه هذه الفقفقرة من فقرات اإل

رتباط بين كل فقرة من ستمارة من خالل حساب معامالت اإلتساق الداخلي لإلاإل

 :ستمارة والدرجة الكلية للمحور نفسه وكما مبين في الجداول ادناهفقرات اإل

اكساب الطالب المعلومات والمعارف المرتبطة  1

 بتكنلوجيا المعلومات

0.633 
 

0.000 

2 
مساعدة الطالب على تحقيق ذاتهم وتحديد مكانتهم 

 0.766 في عالم تكنلوجيا المعلومات
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تنمية قدرات الطالب على التمييز بين المعلومات  3

 جهزة التكنلوجية الحديثةالمقدمة من خالل األ

0.559 

 0.513 يجابية التي تزيد من ايجابيات التكنلوجيا في التعليمتنمية القيم اال 4

5 
تمكين الطالب من اكتساب المهارات الالزمة لتوظيف 

 0.755 تكنلوجيا المعلومات في خدمة المجتمع

6 
نمية المهنية تنمية القدرة على التعلم الذاتي والت

 0.521 المستمرة في مجال التعلم

7 
سس العلمية لتكنلوجيا تعريف الطالب على األ

 0.771 لكترونيةالمعلومات و اعدادهم للتعامل مع الحكومة اإل

8 
تنمية قدرات الطالب على توظيف تكنلوجيا 

 0.664 المعلومات في التدريس

رتباط بين كل فقرة من امل اإل( اعاله نالحظ ان مع7رقم )من خالل الجدول 

فقرات محور اهداف تكنلوجيا التعليم والدرجة الكلية للمحور ذات داللة 

وبذلك يعتبر المحور صادقًا في قياس  0.05احصائية عند مستوى معنوي اقل من 

 ما وضع لقياسه.

1 
 استخدام اجهزة عرض المعلومات و البيانات 

Data Show داخل قاعات المحاضرات 
0.687 

 

 

 

0.000 

 0.698 تقديم تسهيالت للطالب لالشتراك في المواقع العلمية والتربوية 2

 0.594 الكمبيوتر وملحقاتها تسهيل امتالك الطالب الجهزة 3

 0.567 توفير مكتبة الكترونية للطالب 4

 0.453 اعداد مقررات دراسية حول تكنلوجيا المعلومات 5
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6 
تدريس المقررات الدراسية باستخدام اجهزة 

 0.67 تكنلوجيا المعلومات

 0.754 متحانات بطريقة الكترونيةيتعرف الطالب على نتائج اإل 7

8 
الطالب ارائهم في المقررات الدراسية يعرض 

 0.736 الكترونيًا على موقع الكلية

رتباط بين كل فقرة من ( اعاله نالحظ ان معامل اإل8من خالل الجدول رقم )

فقرات محور سبل تطبيق تكنلوجيا التعليم والدرجة الكلية للمحور ذات داللة 

المحور صادقًا في قياس وبذلك يعتبر  0.05احصائية عند مستوى معنوي اقل من 

 ما وضع لقياسه.

1 
تنمية القدرات على حل المشكالت باستخدام 

 0.653 تكنلوجيا المعلومات
 

 

 

 

0.000 

 0.727 تساعد الطالب على تحقيق اهدافهم 2

3 
تجاهات االيجابية نحو استخدام التكنلوجيا تنمية اإل

 0.619 في مجاالت الحياة المختلفة

 0.658 تؤدي الى تنمية الثقافة التكنلوجية للطالب 4

 0.725 هتمام بقيمة الوقت وتنظيمهزيادة اإل 5

 0.645 ى لتوسيع دائرة التفاعل الثقافيالتعرف على ثقافات اخر 6

 0.661 زيادة قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات 7

رتباط بين كل فقرة من فقرات ( اعاله نالحظ ان معامل اإل9رقم )من خالل الجدول 

ثار االيجابية لتكنلوجيا التعليم والدرجة الكلية للمحور ذات داللة احصائية عند محور اآل

 وبذلك يعتبر المحور صادقًا في قياس ما وضع لقياسه. 0.05معنوي اقل من مستوى 
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  0.69 عزلة الفرد عن الجماعة 1

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 0.664 زيادة السلوك العدواني وتقليد السلوكيات الشاذة 2

 0.712 جتماعيةتفكيك العالقات اإل 3

 0.493 زيادة القيم النفعية والمادية 4

 0.603 انتشار العالقات بين الجنسين 5

 0.711 ادمان مشاهدة المواقع االباحية الجنسية 6

 0.847 خرىالتشجيع على انتحال الشخصيات اال 7

 0.776 خرينالعمل على اخفاء الشخصية عند ارتكاب االخطاء مع اآل 8

 0.831 خرينخالقية لآلارسال الرسائل األ 9

 0.836 كاذيب المدمرةشاعات واألنشر اإل 10

 0.861 تزوير البيانات الخاصة باالفراد  11

 0.697 وماتموال لعمل غسيل لها باستخدام تكنلوجيا المعلنقل األ 12

 0.791 خرين في الملكية الفكريةعتداء على حرية اآلاإل 14

 0.764 نترنتستخدام الخاطئ لإلادمان اإل 14

15 
لكترونية الى التعرض لالشعاعات جهزة اإلتؤدي األ

 0.635 حساس بالصداعالضارة وحدوث متاعب صحية واإل

الرتباط بين كل فقرة من فقرات ( اعاله نالحظ ان معامل ا10من خالل الجدول رقم )

احصائية عند  محور االثار السلبية لتكنلوجيا التعليم والدرجة الكلية للمحور ذات داللة

 وبذلك يعتبر المحور صادقًا في قياس ما وضع لقياسه. 0.05مستوى معنوي اقل من 
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1 
استخدام اعضاء الهيئة التدريسية تكنلوجيا 

 0.68 المعلومات في عملية التعليم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

2 
جيا لوخالقي في استخدام تكنوالتأكيد على الجانب األ

 0.652 يسيةالمعلومات من جانب اعضاء الهيئة التدر

3 
جيا المعلومات في اجراءات القيد و تسجيل لواستخدام تكنو

 0.697 الطالب و جداول المقررات الدراسية واعالن النتائج

4 
جيا المعلومات لعمل توفير متخصصين في تكنلو

 0.784 لكترونيةجهزة اإلمية وصيانة األنظمة التعليالبرامج و األ

 

5 

للموظفين العاملين  ريب المستمروضع خطة للتد

الطالب واعضاء الهيئة التدريسية على استخدام و

 تكنلوجيا المعلومات الحديثة

 

0.693 

 0.56 لكترونيتحويل المقررات الدراسية الى برامج للتعليم اإل 6

7 
الطالب لكتروني بين تصال اإلالفرص لإل اتاحة

 0.619 اعضاء الهيئة التدريسيةو

 

8 

فية من اجهزة تكنلوجيا كاعداد التوفير األ

، اضافة الى توفير امكانية نسخ المعلومات

االسطوانات التي تحتوي على المواد التعليمية 

 داخل المؤسسة التعليمية

 

0.777 

9 
اضرار وائد وعمل ندوات وورش عمل حول ف

 0.641 تكنلوجيا المعلومات

بين كل فقرة من فقرات  ( اعاله نالحظ ان معامل االرتباط11من خالل الجدول رقم )

محور متطلبات تطبيق تكنلوجيا التعليم والدرجة الكلية للمحور ذات داللة احصائية عند 

 وبذلك يعتبر المحور صادقًا في قياس ما وضع لقياسه. 0.05مستوى معنوي اقل من 
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  0.639 اهداف تكنلوجيا التعليم 1

 

0.000 

 0.585 سبل تحقيق التعليم التكنلوجي 2

 0.469 ثار االيجابية لتكنلوجيا التعليماآل 3

 0.752 ثار السلبية لتكنلوجيا التعليماآل 4

 0.558 متطلبات تطبيق تكنلوجيا التعليم 5

رتباط بين كل محور من ( اعاله نالحظ ان معامل اإل12قم )خالل الجدول ر من

محاور الدراسة والدرجة الكلية لمجموع المحاور ذات داللة احصائية عند مستوى معنوي 

 ستبيان صادقة في قياس ما وضعت لقياسه.وبذلك يعتبر اسئلة استمارة اإل 0.05اقل من 

 

دراسة متغيرات البحث البد من التأكد اوالا فيما إذا كانت متغيرات الدراسة تتبع التوزيع ل

ألثبات ان  ٢عن طريق البرنامج االحصائي ١الطبيعي او ال، تم استخدام اختبار مربع كآي

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وقد تبين ان البيانات تتوزع طبيعيًا لكافة محاور الدراسة.

1 
المعارف اكساب الطالب المعلومات و

 موافق بشدة 0.601 4.64 المرتبطة بتكنلوجيا المعلومات

                                                           
1. Chi Squared 

2. Easy Fit 
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2 

مساعدة الطالب على تحقيق 

ذاتهم وتحديد مكانتهم في عالم 

 ماتتكنلوجيا المعلو

 

4.44 

 

0.855 

 

 موافق بشدة

 

3 

تنمية قدرات الطالب على التمييز 

خالل بين المعلومات المقدمة من 

 جهزة التكنلوجية الحديثةاأل

 

4.59 

 

 

0.706 

 

 موافق بشدة

4 
 يجابية التي تزيد منتنمية القيم اال

 موافق بشدة 0.809 4.44 ايجابيات التكنلوجيا في التعليم

 

5 

تمكين الطالب من اكتساب 

لوجيا المهارات الالزمة لتوظيف تكن

 المعلومات في خدمة المجتمع

 

4.56 

 

0.709 

 

 موافق بشدة

 

6 

نمية القدرة على التعلم الذاتي ت

المهنية المستمرة في التنمية و

 تعلممجال ال

 

4.61 

 

0.665 

 

 موافق بشدة

 

7 

س العلمية ستعريف الطالب على األ

اعدادهم لتكنلوجيا المعلومات و

 لكترونيةمع الحكومة اإلللتعامل 

 

4.63 

 

 

0.603 

 

 موافق بشدة

8 
ف تنمية قدرات الطالب على توظي

 موافق بشدة 0.724 4.59 تكنلوجيا المعلومات في التدريس

ان هناك اتفاق تام بين المبحوثين على ان  (13يالحظ من الجدول )

تكنلوجيا التعليم االلكتروني تحقق اهدافها من خالل اكساب الطالب 

تصاالت والمرتبطة بتكنلوجيا المعلومات واإلالمصادر الخاصة لمعلومات وا

( اضافة 0.601ف معياري )ا( وانحر4.64وذلك من خالل قيمة الوسط الحسابي )

ب في تحقيق ذاتهم ومكانتهم في المجتمع وتنمية القدرات الى انها تساعد الطال

 ،الحديثة من اجهزة وبرامج على التمييز بين المعلومات المقدمة من خالل الوسائل
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كما اتفق المستجيبون على ان لتكنلوجيا التعليم االثر في تنمية القيم االيجابية 

كن الطالب من اكتساب والتي تزيد من ايجابيات التعليم التكنلوجي كما انها تم

المهارات الالزمة لتوظيف تكنلوجيا المعلومات في خدمة المجتمع وتنمية 

، مستمرة في مجال التعليم والتعلمالقدرة على التعلم الذاتي والتنمية المهنية ال

اضافة الى اهميتها في تنمية قدرات الطالب على توظيفها الغراض التدريس 

 ية.والتعلم في المؤسسات التعليم

 

1 

استخدام اجهزة عرض المعلومات 

داخل  Data Showو البيانات 

 قاعات المحاضرات

 

4.56 

 

0.726 

 

 موافق بشدة

2 
اك تقديم تسهيالت للطالب لالشتر

 في المواقع العلمية والتربوية

 موافق بشدة 0.626 4.61

3 
جهزة طالب ألتسهيل امتالك ال

 الكمبيوتر وملحقاتها

 موافق بشدة 0.527 4.72

 موافق بشدة 0.513 4.7 توفير مكتبة الكترونية للطالب 4

5 
ت دراسية حول اعداد مقررا

 تكنلوجيا المعلومات

 موافق بشدة 0.665 4.61

6 
تدريس المقررات الدراسية 

 وجيا المعلوماتباستخدام اجهزة تكنل

 موافق بشدة 0.744 4.55

7 
ائج يتعرف الطالب على نت

 متحانات بطريقة الكترونيةاإل

 موافق بشدة 0.856 4.5

8 
يعرض الطالب ارائهم في المقررات 

 موقع الكلية اسية الكترونيًا علىالدر

 موافق بشدة 0.644 4.7
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حول سبل تحقيق  ( الى ان هناك توافق في اراء المبحوثين14كما يشير الجدول )

ستبيان الخاصة في هذا المحور من ث اتفقوا على جميع بنود اسئلة اإل، حيتكنلوجيا التعليم

افة الى داخل قاعات المحاضرات اض ١خالل استخدام اجهزة عرض المعلومات والبيانات

لكترونية جهزة اإلتزويدهم باألب للشتراك في المواقع العلمية وتقديم تسهيالت للطال

ستفادة من المصادر الضرورية كالحواسيب و ملحقاتها اضافة الى توفير مكاتب الكترونية لإل

، كما اتفق المبحوثون على اعداد لكترونية وسهولة الوصول اليهاالموجودة في الشبكة اإل

المؤسسات تصاالت في الجامعات واصة بتدريس تكنلوجيا المعلومات واإلخ مقررات

التعليمية اضافة الى عمل تواصل بين الطالب والمؤسسة التعليمية من خالل السماح للطالب 

بعرض ارائهم و مقترحاتهم في المقررات الدراسية الكترونيًا ليتسنى للعاملين والمسؤولين 

 ة الى ايجاد الحلول للمشاكل و المعوقات التي تواجه الطالب.ضمن ادارة المؤسسة التعليمي

 

1 

على حل  تنمية القدرات

الت باستخدام المشك

 تكنلوجيا المعلومات

 

4.35 

 

0.86 

 

 موافق بشدة

2 
تساعد الطالب على 

 تحقيق اهدافهم

 موافق 0.83 4.16

 

3 

تنمية االتجاهات 

االيجابية نحو استخدام 

في مجاالت التكنلوجيا 

 الحياة المختلفة

 

4.51 

 

0.67 

 

 موافق بشدة

4 
تنمية الثقافة تؤدي الى 

 ية للطالبالتكنلوج

 موافق بشدة 0.73 4.53

                                                           
1. Data Show 
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5 
زيادة االهتمام بقيمة 

 هالوقت و تنظيم

 موافق 1.03 4.11

 

6 

التعرف على ثقافات 

اخرى لتوسيع دائرة 

 التفاعل الثقافي

 

4.46 

 

0.83 

 

 موافق بشدة

7 
الطالب على زيادة قدرة 

 التعامل مع المعلومات

 موافق بشدة 0.82 4.46

( ان هناك تفاوت بسيط بين اراء المبحوثين 15م )كما يالحظ من الجدول رق

لكتروني حيث اتفق المبحوثون على ان إلنلوجيا التعليم اثار االيجابية لتكحول اآل

تكنلوجيا التعليم تساعد على تنمية القدرات على حل المشكالت باستخدام 

ب ، كما انها تساعد الطال(4.35ات حيث بلغ الوسط الحسابي )تكنلوجيا المعلوم

تجاهات االيجابية نحو استخدامها في مجاالت على تحقيق اهدافهم وتنمي اإل

، كما يرى المبحوثون تنمية الثقافة التكنلوجية للطالبالحياة المختلفة وتؤدي الى 

هتمام بالوقت و ذلك حسب الوسط ان لتكنلوجيا المعلومات االثر في زيادة اإل

لقليلة ترى عكس ذلك وهذا ما يفسره ( اال ان هناك فئات ليست با4.11الحسابي )

، فيما يرى المبحوثون ان من فوائد (1.03اف المعياري اذ بلغ حوالي )نحراإل

ومزايا تكنلوجيا التعليم التعرف على ثقافات اخرى لتوسيع دائرة التفاعل الثقافي 

 اضافة الى زيادة القدرة على التعامل مع المعلومات.

 غير متأكد 1.24 3.31 عزلة الفرد عن الجماعة 1

2 
لعدواني زيادة السلوك ا

 وتقليد السلوكيات الشاذة

 غير متأكد 1.23 2.82
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 غير متأكد 1.31 2.88 جتماعيةتفكيك العالقات اإل 3

 موافق 1.06 3.71 ةزيادة القيم النفعية والمادي 4

 موافق 1.19 3.72 انتشار العالقات بين الجنسين 5

6 
مشاهدة المواقع ادمان 

 االباحية الجنسية

 موافق 1.17 3.45

7 
شجيع على انتحال الت

 الشخصيات االخرى

 موافق 1.24 3.58

 

8 

العمل على اخفاء 

ة عند ارتكاب الشخصي

 خريناالخطاء مع اآل

 

3.7 

 

1.21 

 

 موافق

9 
ال الرسائل الال ارس

 خريناخالقية لآل

 موافق 1.36 3.52

 موافق 1.31 3.7 كاذيب المدمرةنشر االشاعات واأل 10

 غير متأكد 1.29 3.36 فرادتزوير البيانات الخاصة باأل  11

12 
لها موال لعمل غسيل نقل األ

 باستخدام تكنلوجيا المعلومات

 غير متأكد 1.17 3.38

13 
خرين عتداء على حرية اآلاإل

 في الملكية الفكرية

 موافق 1.33 3.62

 موافق 1.27 3.58 نترنتستخدام الخاطئ لإلادمان اإل 14

 

15 

لكترونية جهزة اإلتؤدي األ

الى التعرض لالشعاعات 

وث متاعب الضارة وحد

 حساس بالصداعحية واإلص

 

3.83 

 

1.22 

 

 موافق

( نالحظ ان هناك تفات كبير بين اجابات المبحوثين 16من خالل الجدول )

ثار السلبية لتكنلوجيا المعلومات حيث ان المبحوثين غير متأكدين فيما اذا حول اآل

كانت عزلة الفرد عن الجماعة وزياد السلوك العدواني وتقليد السلوكيات الشاذة 
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جتماعية سببها تكنلوجيا المعلومات الحديثة حيث كان وتفكك العالقات اإل

، في حين اتفق المبحوثين ( على التوالي2.88و  2.82و  3.31الوسط الحسابي )

في زيادة القيم النفعية والمادية، وانتشار ثر السلبي على ان لتكنلوجيا المعلومات األ

شجيع ة المواقع االباحية الجنسية والت، كذلك ادمان مشاهدالعالقات بين الجنسين

، والعمل على اخفاء الشخصية عند ارتكاب على انتحال الشخصيات االخرى

شاعات خالقية ونشر اإلائل األخرين كما يتم ارسال الرساالخطاء مع اآل

ى عكس ذلك وهذا ما ، االن ان هناك فئات غير قليلة تركاذيب المدمرةاألو

، اال ان المبحوثين غير متأكدين فيما اذا ياري العاليةنحراف المعيفسره قيمة اإل

ستخدام نقل االموال لعمل غسيل لها بافراد وخاصة لألكانت تزوير البيانات ال

 المرتبطة بتكنلوجيا المعلومات. ثار السلبيةتكنلوجيا المعلومات من اآل

حرية عتداء على ثر في اإلفي حين اتفقوا على ان تكنلوجيا المعلومات لها األ

خرين في الملكية الفكرية اضافة الى االدمان الخاطئ لها في استخدام الشبكة اآل

شعة المنبعثة من نترنت( اضافة الى ما تحدثه من ضرر من خالل األالعنكبوتية )اإل

 .والتي تؤدي الى حدوث متاعب صحية جهزةاأل
 

 

1 
استخدام اعضاء الهيئة التدريسية 

 وجيا المعلومات في عملية التعليمتكنل

 موافق بشدة 0.71 4.47

 

2 

خالقي في ى الجانب األالتأكيد عل

من معلومات ال تكنلوجيااستخدام 

 جانب اعضاء الهيئة التدريسية

 

4.53 

 

0.64 

 

 موافق بشدة
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3 

 المعلومات في تكنلوجيااستخدام 

اجراءات القيد و تسجيل الطالب وجداول 

 المقررات الدراسية واعالن النتائج

 

4.57 

 

0.65 

 

 موافق بشدة

 

4 

نلوجيا توفير متخصصين في تك

نظمة المعلومات لعمل البرامج واأل

 لكترونيةجهزة اإلليمية وصيانة األالتع

 

4.61 

 

0.63 

 

 موافق بشدة

 

5 

ريب المستمر وضع خطة للتد

الطالب واعضاء للموظفين العاملين و

خدام الهيئة التدريسية على است

 تكنلوجيا المعلومات الحديثة

 

4.62 

 

0.62 

 

 موافق بشدة

6 
ية الى تحويل المقررات الدراس

 لكترونيبرامج للتعليم اإل

 موافق 1.09 4

7 
لكتروني بين تصال اإلاتاحة الفرص لإل

 عضاء الهيئة التدريسيةاالطالب و

 موافق بشدة 0.73 4.51

 

8 

فية من اجهزة تكنلوجيا عداد الكاتوفير اال

، اضافة الى توفير امكانية نسخ المعلومات

االسطوانات التي تحتوي على المواد 

 لتعليمية داخل المؤسسة التعليميةا

 

4.46 

 

0.79 

 

 موافق بشدة

9 
عمل ندوات وورش عمل حول 

 كنلوجيا المعلوماتفوائد و اضرار ت

 موافق بشدة 0.69 4.6

( ان المبحوثين اتفقوا على ان من متطلبات 17يالحظ من خالل نتائج الجدول )

دريسية في المؤسسات التعليمية تطبيق تكنلوجيا التعليم هو استخدام اعضاء الهيئة الت

  تصاالت في عملية التعليم اإلالمرتبطة بتكنلوجيا المعلومات و دواتألجهزة الأل

 خالقي في استخدام تكنلوجيا المعلوماتكما اتفقوا على التأكيد على الجانب األ

، كذلك استخدام وتوظيف تكنلوجيا المعلومات من جانب اعضاء الهيئة التدريسية

متحانات ررات ونتائج اإلفي اجراءات القيد وتسجيل الطالب وعرض جداول المق
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، وتوفير متخصصين في ديثةعن طريق استخدام اجهزة تكنلوجيا المعلومات الح

مجال تكنلوجيا المعلومات للعمل على تنظيم برامج خاصة بالتعليم اضافة الى صيانة 

بلية للتدريب ، ووضع خطط مستقات المرتبطة بتكنلوجيا المعلوماتدوجهزة واألاأل

ساتذة على تكنلوجيا المعلومات الحديثة، كما ان والطالب واأل المستمر للموظفين

هناك تفاوت بين المبحوثين حول تحويل المقررات الدراسية الى برامج للتعليم 

، في حين ان هناك (1.09نحراف المعياري اذ بلغ )لكتروني وهذا ما يفسره اإلاإل

لكتروني بين الل اإلتصااتفاق تام بين المبحوثين على انه يجب اتاحة الفرص لإل

جهزة التكنلوجية الحديثة عداد الكافية من األساتذة اضافة الى توفير األالطالب واأل

 ملحقاتها وعمل ندوات وورش عمل حول فوائد واضرار تكنلوجيا المعلومات.و

 لالجابة عن سؤال الدراسة:

لكتروني حول اثر استخدام تكنلوجيا التعليم اإل راء الطلبةآهل يختلف  -

 ؟ ختالف الجنسإغراض التدريس بفي المؤسسة التعليمية أل

( يوضح 18، الجدول رقم )لفحص الفروق بين المتوسطات T- test (اجري اختبار )ت

 لفحص الفروق بين متوسطات استجابات افراد العينة تبعًا لمتغير الجنس. tنتائج اختبار 

T

t

 0.007 -2.88 19.7 194.7 66 الذكور

 - - 11 205.7 14 االناث

( وهي ذات -2.88المحسوبة كانت ) t( ان قيمة 18تشير النتائج في الجدول )

مما يدل على وجود فروق معنوية بين  0.05ة احصائية عند مستوى معنوية لدال
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، وذلك وجيا المعلومات في اغراض التعليماراء المستجيبين حول اثر استخدام تكنل

 ( .11ف معياري )ا( وانحر205.7لصالح االناث بوسط حسابي )

- 

حصائي في دراستنا بيق التحليل اإلبعد استعراضنا للجانب النظري للدراسة وتط

ستنتاجات والتوصيات ي تم الحصول عليها تم استخالص اإلالميدانية والنتائج الت

 على ضوء نتائج التحليل لبيانات الدراسة.

 

لكتروني هناك اتفاق تام بين المبحوثين على ان تكنلوجيا التعليم اإل 

المصادر معلومات ون خالل اكساب الطالب التحقق اهدافها م

تصاالت وذلك من المعلومات و اإل الخاصة والمرتبطة بتكنلوجيا

( 0.601ف معياري )ا( وانحر4.64خالل قيمة الوسط الحسابي )

اضافة الى انها تساعد الطالب في تحقيق ذاتهم ومكانتهم في 

المجتمع وتنمية القدرات على التمييز بين المعلومات المقدمة من 

ون ، كما اتفق المستجيبالحديثة من اجهزة وبرامجلوسائل خالل ا

ثر في تنمية القيم االيجابية والتي على ان لتكنلوجيا التعليم األ

تزيد من ايجابيات التعليم التكنلوجي كما انها تمكن الطالب من 

اكتساب المهارات الالزمة لتوظيف تكنلوجيا المعلومات في 

الذاتي والتنمية المهنية  خدمة المجتمع وتنمية القدرة على التعلم

اضافة الى اهميتها في تنمية  ،التعليم والتعلمالمستمرة في مجال 

قدرات الطالب على توظيفها الغراض التدريس والتعلم في 

 المؤسسات التعليمية.
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، حول سبل تحقيق تكنلوجيا التعليم هناك توافق في اراء المبحوثين 

ان الخاصة في هذا المحور ستبيث اتفقوا على جميع بنود اسئلة اإلحي

داخل قاعات  ١من خالل استخدام اجهزة عرض المعلومات والبيانات

ب للشتراك في المواقع المحاضرات اضافة الى تقديم تسهيالت للطال

لكترونية الضرورية كالحواسيب إلتزويدهم باالجهزة االعلمية و

مصادر ستفادة من الملحقاتها اضافة الى توفير مكاتب الكترونية لإلو

، كما اتفق لكترونية وسهولة الوصول اليهاالموجودة في الشبكة اإل

المبحوثون على اعداد مقررات خاصة بتدريس تكنلوجيا المعلومات و 

المؤسسات التعليمية اضافة الى عمل تصاالت في الجامعات واإل

الل السماح للطالب تواصل بين الطالب والمؤسسة التعليمية من خ

ترحاتهم في المقررات الدراسية الكترونيًا ليتسنى مقبعرض ارائهم و

للعاملين والمسؤولين ضمن ادارة المؤسسة التعليمية الى ايجاد الحلول 

 للمشاكل و المعوقات التي تواجه الطالب.

ثار االيجابية ان هناك تفاوت بسيط بين اراء المبحوثين حول اآل 

على ان  لكتروني حيث اتفق المبحوثونلتكنلوجيا التعليم اإل

تكنلوجيا التعليم تساعد على تنمية القدرات على حل المشكالت 

، (4.35ات حيث بلغ الوسط الحسابي )باستخدام تكنلوجيا المعلوم

تجاهات كما انها تساعد الطالب على تحقيق اهدافهم وتنمي اإل

االيجابية نحو استخدامها في مجاالت الحياة المختلفة وتؤدي الى 

، كما يرى المبحوثون ان كنلوجية للطالبتنمية الثقافة الت

ذلك حسب ثر في زيادة االهتمام بالوقت ولتكنلوجيا المعلومات األ

                                                           
1. Data Show 



244  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

لة ترى ( اال ان هناك فئات ليست بالقلي4.11الوسط الحسابي )

اف المعياري اذ بلغ حوالي نحرعكس ذلك وهذا ما يفسره اإل

وجيا التعليم ، فيما يرى المبحوثون ان من فوائد ومزايا تكنل(1.03)

التعرف على ثقافات اخرى لتوسيع دائرة التفاعل الثقافي اضافة الى 

 زيادة القدرة على التعامل مع المعلومات.

ثار السلبية لتكنلوجيا هناك تفات كبير بين اجابات المبحوثين حول اآل 

المعلومات حيث ان المبحوثين غير متأكدين فيما اذا كانت عزلة الفرد 

ياد السلوك العدواني وتقليد السلوكيات الشاذة عن الجماعة وز

جتماعية سببها تكنلوجيا المعلومات الحديثة وتفكك العالقات اإل

، في ( على التوالي2.88و  2.82و  3.31حيث كان الوسط الحسابي )

ثر السلبي في حين اتفق المبحوثين على ان لتكنلوجيا المعلومات األ

، كذلك الجنسيننتشار العالقات بين ، وازيادة القيم النفعية والمادية

شجيع على انتحال ادمان مشاهدة المواقع االباحية الجنسية والت

، والعمل على اخفاء الشخصية عند ارتكاب خرىالشخصيات األ

 خالقية األخرين كما يتم ارسال الرسائل االخطاء مع اآل

ة ، االن ان هناك فئات غير قليلكاذيب المدمرةشاعات و األونشر اإل

، اال نحراف المعياري العاليةترى عكس ذلك وهذا ما يفسره قيمة اإل

ا كانت تزوير البيانات الخاصة ان المبحوثين غير متأكدين فيما اذ

موال لعمل غسيل لها باستخدام تكنلوجيا المعلومات فراد و نقل األلأل

، في حين اتفقوا على ية المرتبطة بتكنلوجيا المعلوماتثار السلبمن اآل

خرين في عتداء على حرية اآلثر في اإلن تكنلوجيا المعلومات لها األا

الشبكة  ى االدمان الخاطئ لها في استخدامالملكية الفكرية اضافة ال
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شعة نترنت( اضافة الى ما تحدثه من ضرر من خالل األالعنكبوتية )اإل

 .والتي تؤدي الى حدوث متاعب صحية جهزةالمنبعثة من األ

على ان من متطلبات تطبيق تكنلوجيا التعليم هو استخدام اتفق المبحوثون  

دوات المرتبطة جهزة األاعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات التعليمية لأل

تصاالت في عملية التعليم كما اتفقوا على بتكنلوجيا المعلومات و اإل

خالقي في استخدام تكنلوجيا المعلومات من التأكيد على الجانب األ

، كذلك استخدام وتوظيف تكنلوجيا دريسيةء الهيئة التجانب اعضا

ب وعرض جداول المعلومات في اجراءات القيد وتسجيل الطال

جهزة تكنلوجيا متحانات عن طريق استخدام االمقررات ونتائج اإل

، وتوفير متخصصين في مجال تكنلوجيا المعلومات المعلومات الحديثة

جهزة اضافة الى صيانة األللعمل على تنظيم برامج خاصة بالتعليم 

بلية للتدريب ، ووضع خطط مستقات المرتبطة بتكنلوجيا المعلوماتدوواأل

ساتذة على تكنلوجيا المعلومات المستمر للموظفين والطالب واأل

الحديثة، كما ان هناك تفاوت بين المبحوثين حول تحويل المقررات 

حراف المعياري نره اإلالدراسية الى برامج للتعليم االلكتروني وهذا ما يفس

، في حين ان هناك اتفاق تام بين المبحوثين على انه يجب (1.09اذ بلغ )

ساتذة اضافة الى لكتروني بين الطالب واألتصاالل اإلاتاحة الفرص لإل

جهزة التكنلوجية الحديثة و ملحقاتها وعمل عداد الكافية من األتوفير األ

 جيا المعلومات.ندوات وورش عمل حول فوائد واضرار تكنلو

( وهي ذات -2.88المحسوبة كانت ) t( ان قيمة 18تشير النتائج في الجدول ) 

مما يدل على وجود فروق معنوية بين  0.05داللة احصائية عند مستوى معنوية 
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، وجيا المعلومات في اغراض التعليماراء المستجيبين حول اثر استخدام تكنل

 .(11ف معياري )اانحر( و205.7وذلك لصالح االناث بوسط حسابي )

  

عتماد لى استخدام تكنلوجيا المعلومات واإلان تدريب الكوادر التدريسية ع 

على استخدام الحاسوب ليس كافيًا بل يجب ان يتعدى ذلك من خالل 

ة في توظيف التكنلوجيا اشراك الكوادر التعليمية في دورات متخصص

 في المؤسسات التعليمية.غراض التدريس استخدامها في ألالحديثة و

تصال في اإللى استخدام تكنلوجيا المعلومات وتدريب الطالب والمتعلمين ع 

 تزويدهم بالتجهيزات والبرامجيات الالزمة لتطوير واقعهم التعلمي.التعليم و

تصال اداة اساسية في العملية التعليمية الى جعل تكنلوجيا المعلومات واإل الدعوة 

ضافة الى توفير البنية التحتية لهذه التكنلوجيا راسية باإلفي جميع المراحل الد

 في المدارس من اجهزة حاسوب ومختبرات وشبكات اتصال و غير ذلك.

ورة في مجال تكنلوجيا التعليم ستفادة من تجارب الدول المتطاإل 

لكتروني حيث تبادل الخبرة والتجربة سوف يساعد بشكل اساسي اإل

ستراتيجيات الصحيحة للتعليم على وضع اإلمنذ بداية الخطوة االولى 

 لكتروني في الجامعات والمؤسسات التعليمية في العراق.اإل

تصال في توعية المجتمع التعليمي باهمية ادخال تكنلوجيا المعلومات واإل 

 العملية التعليمية حيث انها تعد الداعم والساند لطريقة التدريس التقليدية.

جيا التعليم كمرحلة اولى في المدارس الثانوية لغرض ينبغي التوجه بتطبيق تكنلو 

نتقال الى المرحلة الثانية في الجامعات فيساعد ذلك تعريف الطالب باهميته ثم اإل

 مثل للكثير من المشاكل التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في العراق.على الحل األ



 247/  العراق في الديني التعليم تطوير على الحديثة المعلومات تكنولوجيا اثر

لكتروني في كليات جامعة متطلبات استخدام التعليم اإل، .التركي، عثمان -1

مجلة  :جامعة البحرين، الملك سعود من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريس

 .151-174: (2010) 11، العلوم التربوية و النفسية

: القاهرة،  ،(2008)، حساني، شوقي محمود. -2

 .العربية للتدريب والنشرالمجموعة 

 كلية التربية الرياضية. ،جامعة القادسيةالکويت: ا التعليم )الوسائل التعليمية(، ، تكنلوجي.حسن، ارشد وسام -3

 ،(2012) ،عبدالحميد، عبدالعزيز. -4

 .العصرية للنشر والتوزيع المكتبة: القاهرة 

 دار الفكر.: ، االردن  (،2004) ،.عبدالسميع، مصطفى -5

 دار الفكر العربي.: ، القاهرة ،(2008)، .عزمي، نبيل جاد -6

ا (،2001)، .بن عبدالعزيز، عبداهللالموسى -7

 .كلية التربية ،جامعة الملك سعود: الرياض، 

، (2005)، .، المبارك، احمد.العزيزبن عبدعبداهلل، الموسى -8

 .مؤسسة شبكة البيانات: الرياض، 

 
 

9- Horton, Willan., Horton, Katherine., (2000), E-Learning 

Tools and Technologies, New York: John Wiley and Sons. 

10- http://nmalmalky.blogspot.com/p/blog-page_9659.html 
 مدونة الكترونية

 

 

 

http://nmalmalky.blogspot.com/p/blog-page_9659.html



