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تدريس الرتبية اإلسالمية املعوقات اليت تواجه معلمي اإلعاقة السمعية يف 
                                               إلكرتونيا  لطلبة مدارس التعليم العام مبكة املكرمة

 دادإـع                                                  

  مـــويـــه التـف عبد اللــائــند/ 

 ص ــــــــملخ
         فات اادر                                                                            هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى المعوقاا  التات اوا اع مع مات اة اقاة ال ام ية 

                             ً                                                                م اق التربية اةسالمية إلكترونيًا لط بة مدارس التع يم العام بمكة المكرمة وكشف الفروق فات ادادارا  
                                                                                        ينااة الدراسااة  عاا م لكاان ماان ال اان  وساانوا  اللعاار  والماهاان الع ماات و اادة الاادورا    واكوناات  ينااة 

                       عوقاا  اةةار اة لتا ت   ااى                                      ( مع ماة  وسسافر  نتااالد الدراساة با   الم  03      ً    ( مع ماًا و   03            الدراساة مان  
                                                                                                 المرابة األولى و  يها المعوقا  التت اتع ق بالطالب والمع م والعم ية التع يمية بينماا   او اد فاروق فات 
                                                                                          ادادارا   ينااة الدراسااة اعاا م ل  اان  وساانوا  اللعاار  والماهان الع ماات و اادة الاادورا  مااا  اادا المعوقااا  

                                                  در عيااة لتااالذ الاا ان لاام ات دااوا ةورا  ادر عيااة  وسو ااى                                            التاات اتع ااق بااالمع م اعاا م إلااى  اادة الاادورا  الت
                                                                             ً         البالااااف اااااوفير المي انيااااا  الملتتااااة لعاااارامد التع اااايم اةلكتروناااات ل ط بااااة المعاااااقين ساااام يًا و لحاااااق 
                                                                                       المع ماااين بالااادورا  التدر عياااة واب ااايم المحتاااوم المعرفااات ل ط باااة بماااا اتناساااب مااا  لاااا تهم و تاااالهم 

                       لكترونت لدم المع مين                               وميولهم واع    ثدافة التع يم اة

                 اة اقة ال م ية  –                  التع يم اةلكترونت   –         المعوقا     :                الكلمات املفتاحية
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Summary 

The present study aimed to identify the obstacles that face teachers of 

hearing disability in teaching the Islamic education course electronically to 

students of public education schools in Makkah Al-Mukarramah and to reveal 

the differences in the estimates of the study sample attributable to gender, 

years of experience, academic qualification and number of courses, and the 

study sample consisted of (30) teachers and ( 30) a teacher, and the results of 

the study resulted in that the administrative obstacles were ranked first, 

followed by the obstacles related to the student, the teacher, and the 

educational process, while there were no differences in the estimates of the 

study sample due to gender, years of experience, academic qualification and 

the number of courses except for the obstacles related to the teacher attributed 

to the number of training courses in favor of Who did not take training 

courses. The researcher recommended providing budgets for e-learning 

programs for hearing-impaired students, enrolling teachers in training courses, 

simplifying students ’knowledge content in proportion to their needs, 

specialties and preferences, and enhancing the e-learning culture of teachers. 

. 

Key words: Obstacles - E-Learning - Hearing Impairment. 
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     ة:        ــــــ  دم    ــــ  مق
                                                                                   عد التع يم اةلكترونات مان سهام األةوا  التات   اتلدمها المع ماو  لتاوفير اع ايم مميا  لا و  

                        ماان المعوقااا  التاات احااد ماان                                                            اةلتيا ااا  اللا ااة واة اقااة ال اام ية ليااف اوا ااع المع مااو  العداااد 
                            وة  ملر ا   م ية التع يم 

                                                            ( س  التع اايم اةلكتروناات   ااهم فاات التي ااب  مااا  عانيااع  و  اة اقااة     2332           وااارم مح اان  
                                                                                  ال ااام ية مااان مشاااكال  إ ا اااام اداااد م المع وماااة ب سااا وا اوا ااا ت    عتماااد   اااى ال فااا  المنطاااوق سو 

                                             اع   ى التعامن م  اللعر  من واقعها   من واق                                               الم موع و نما ملاطبة سكثر من لاسة واع    قدر 
                     ال ف  ال    ييت فيع 

                                                                               ليف سكد  او يا  ماامر التربية اللا ة العربت   اى سهمياة اطو ا  التدنياة الحداثاة فات 
                                                                                             دمة المعوقين  وس بذ التع يم اةلكترونت سلد ركال  التت  عتمد   يها النظام التع يمات سو اةةار  

الااة والممياا   فاات التااادر   أل  اطعيدااااع كثياار  وس  النتااالد اة  ابياااة                فاات الماادارس ألنااع              ة                                                               الوساااي ة الفعة
                                                                                        المتوقعة من استلدامع التع ايم اةلكترونات ادا    اى  اااق المع ام فات قدرااع   اى التفا ان اة  اابت 

   (     2332                               م  التع يم اةلكترونت  الدر وات 
                         معاااااقين  عااااد سلااااد سهاااام محاااااور                                ( س  اطو اااا  التكنولو يااااا للدمااااة ال    2332              و اكااااد الموسااااى  

                                                                                  اساااترااي ية التربياااة اللا اااة التااات اهااادف إلاااى ااااوفير اللااادما  ل ميااا  الطاااالا  و  اة اقاااة ألنهاااا 
                                                   ضرور  لتمية    دال فيها لألشلاص  و  اة اقة ال م ية 

                                       ً                                    وقاااد سلااادو التطاااور التكنولاااو ت الهالااان و تو اااًا فااات م اااال التع ااايم اييااارا  كعيااار   لياااف 
                                                                            ليب  داد  فت التع يم والتت  اء فت مددمتها التع ايم اةلكترونات لياف   عاد مان سهام                 سظهر  سنماط وسسا

                                                    ً                                               التطعيدا  الحداثة فت العم ية التع يمية فهو  دوم سساسًا   ى ما اوفره التدنية الحداثة من سةوا  متمث ة 
  (    2332         الفالذ                                     ً      ً                                   فت الحاسوا واةنترنت والتت كانت سعبًا رلي ًا فت سر ة انتشار التع يم اةلكترونت 

                                                                                   و اارم البالااف س  الوسااالن التكنولو يااة الحداثااة اشااكن مهااار  سساسااية ورلي ااة   ااب   ااى المع اام 
                                                                                        إمتالكهااا و ادااا  سةوااهااا ماان س اان الو ااول إلااى سفداان الطاارق فاات ادااد م كاان مااا  لاادم اع اام الط بااة  و  

                         حداثة فات مدادمتها التع ايم                                                                    ا لتيا ا  اللا ة و و  اة اقة ال م ية وفت ضوء اللدما  التكنولو ية ال
                                                                               و مكااان لمع ااام التربياااة اةساااالمية التفا ااان المباشااار مااا  المتع ماااين  و  اة اقاااة ال ااام ية فااات            اةلكترونااات

                                                              ة                     التو يع واةرشاة من  الل غرف التع م ا فتراضية  وه ه التدنيا  فعةالة فت  م ية التدر   
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                     التااات اوا اااع مع مااات  و                                                       و  اااى الااارغم مااان اعااادة م اااارا  البحاااف الع مااات لاااول المعوقاااا 

                                  ً                                                    اة اقاااة ال ااام ية فااات اع ااايمهم إلكترونياااًا فااات  البحاااوو والدراساااا  فااات هااا ا الم اااال والمتييااارا   ا  

                                                                                     العالقة   اتناسب م  ل م ه ه المعوقا  التت احد من  وة  ملر ا  التع يم وه ا اتط ب ادافر 

                       وقااااا  التاااات اعيااااق التع اااايم                                                            هااااوة كافااااة الم اااااولين وس ااااحاا العالقااااة المباشاااار  فاااات الحااااد ماااان المع

                               اةلكترونت ل و  اة اقة ال م ية 

   ة:     ـــــ    دراس     ـــــ    ة ال     ـــــ    مشكل

                                                                                  ا ااعى ورار  التع اايم العااالت فاات المم كااة العربيااة ال ااعوة ة فاات ادااد م سفداان اللاادما  لط بااة 

                                                                                    و  ا لتيا ا  اللا ة بما فيهم  و  اة اقة ال م ية ليف ا لر كن اةمكانياا  لتحدياق  لا   

                                                                               ل  البالف  الل  عراع فت التدر   س  مع مت اة اقاة ال ام ية اوا هاو  بعاع المعوقاا  فات   و 

                              ً                                                         ااادر   التربيااة اةسااالمية إلكترونيااًا ممااا  حااد ماان  ااوة  اللاادما  التاات اداادم ل ط بااة  و  اا م البالااف 

                           ً                          الدوء   ى بعع المعوقا  س يًا ل تي ب   يها والحد منها 

                                 لدراسة في السؤال الرئيس التالي:                               وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة ا

                                                                             ً  مااا المعوقااا  التاات اوا ااع مع ماات اة اقااة ال اام ية فاات ااادر   التربيااة اةسااالمية إلكترونيااًا 

                                        لط بة مدارس التع يم العام بمكة المكرمة 

                                             و تفرع من ه ا ال اال األسئ ة الفرعية التالية:

                         ال ااام ية فااات اااادر   التربياااة                                                   ماااا م اااتوم المعوقاااا  التااات اوا اااع مع مااات ومع ماااا  اة اقاااة  - 1

                                                اةسالمية لط بة مدارس التع يم العام بمكة المكرمة 

                           ( بااين متوسااطا  اداادارا   ينااة     3030                                         هاان او ااد فااروق  ا  ة لااة إلتااالية  نااد م ااتوم   - 2

                                                                                 الدراسة لم توم المعوقا  التت اوا ع مع مت اة اقة ال م ية فت ادر   التربية اةساالمية 

                                                           م بمكة المكرمة  ع م لمتيير ال ن  والماهن الع مت و دة سنوا                          لط بة مدارس التع يم العا

                     اللعر  و دة الدورا  
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   ة:      ــــــ    دراس      ــــــ      داف ال      ــــــ  أه
                                                                           التعااارف إلاااى م اااتوم المعوقاااا  التااات اوا اااع مع مااات اة اقاااة ال ااام ية فااات اااادر   التربياااة  - 1

                 ً                                          اةسالمية إلكترونيًا لط بة مدراس التع يم العامة بمكة المكرمة 

                                                                        لفااروق بااين متوسااطا  اداادارا   ينااة الدراسااة لم ااتوم المعوقااا  فاات ااادر   التربيااة      كشااف ا - 2

                ً                                                                   اةسالمية إلكترونيًا التت اوا ع مع مت ومع ما  اة اقاة ال ام ية لط باة التع ايم العاام بمكاة 

      سانوا     0   مان   –      سانوا     0                                                         المكرمة  ع م ل نوع  مع مين ومع ما ( سنوا  اللعر   سقن من 

       ةراساا    –                                 سانوا ( والماهان الع مات  بكاالور وس     13        سكثار مان   –       سانوا     13           إلى سقن مان 

                دة الدورا (  –       يا 

   ة:     ـــــ    دراس     ـــــ    ة ال     ـــــ    أهمي

                                                                                   اكمن سهمية الدراسة فت سهمية الموضوع ال   اتناولع فت التعرف   ى م توم المعوقا  التات 

                       منهاا و حظاى ها ا الموضاوع                                                      ً             اوا ع مع مت اة اقة ال م ية فت ادر   الط بة إلكترونيًا من س ان الحاد

                                                                                        بتهتمااام البااالثين والدارسااين ل حااد ماان هاا ه المعوقااا  التاات اشاامن كاان ماان المع اام والطالااب وال وانااب 

                                                                                            اةةار ااة والعم يااة التع ميااة كمااا اتحاادة سهميااة الدراسااة ماان الناليااة التطعيهيااة فاات اوظياا  نتال هااا إلااى 

                                 اااداة العااارامد التربو اااة واةرشااااة ة                                                    م مو اااة مااان التو ااايا  اتمثااان فااات او ياااع  ا  ا  تتااااص فااات إ 

                                                                                  لمع ماات اة اقااة ال اام ية فاات اااوفير بيئااة  تاابة ل طااالا ا ااا دهم   ااى الفهاام والتحتااين الدراسااات 

                                                                                        ً  المراف  وم ا د  المع مين فت التي ب   ى المعوقا  التت اوا ههم  الل  م ية التدر   إلكترونيًا 

   ة:    ــــ    دراس    ــــ       ددات ال    ــــ حم

                                                  طعيق الدراسة فت مدارس التع يم العام بمكة المكرمة                    المحدة المكانت ام ا - 1

       2312                                                             المحدة ال مانت ام اطعيق الدراسة  الل الفتن الدراست الثانت  ام  - 2

                                                                         المحااادة البشااار  اااام اطعياااق الدراساااة   اااى مع مااات ومع ماااا  الااا ان ادرساااو  الطاااالا و و   - 0

                        ً  اة اقة ال م ية إلكترونيًا 
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    ات:    ــــ    ــــ   ـــ      املصطلح
 

                                                                                 عرف ب نع طر دة ل تع يم بتستلدام آليا  اةاتال الحداثة من لاسوا ووسالم متعدة  من 
                                                                                       ور  و و  ورسوما  ومكتبا  إلكترونية وبوابا  إلكترونية وبوابا  اةنترنت سواء كا   ن بعد 

                        اة بهادف إ تاال المع وماة                 ً                                                 وفت الفتن م تلدمًا المع م األ ه   والعرامد واسترااي يا  الاتع م اللا
   (     2312                                         ل متع م فت سقتر وسقن  هد وسكعر فالد      

                                                   ااى سنااع  م يااة اع يميااة اااتم ماان  ااالل افا اان األفااراة ماا     :                          كمااا يفاارت التفلاايت انل ترو ااي
                                                                                    المحتااوم الاا   اااتم ادد مااع فاات  ااور  رقميااة وماان  ااالل اللاادما  الدالمااة   ااى اكنولو يااا الشاابكا  

   ( jrthro et at 2012                  والد م التدر عت
                                     ً  ويفرت الباحث التفلت انل ترو ي إجرائيًا:

                                                                              هاات الم ااتحدثا  التكنولو يااة التاات اااتم اوظيفهااا لت ااهين  م يااة اع اام الطااالا  و  اة اقااة 
                                  ة                 ً                                   ال م ية ةا ن بيئة الفتن بطر دة فعةالة و  ابة م تلدمًا المع م األةوا  واأل ه    ا  العالقة 

 َ                                                                                َعرف اة اقة ال م ية ب نها اعنت الدتور فت ال م  بتفة ةالماة والا   مان شا نع التا ثير 
   (     2312                                      بال  ب   ى األةاء التع يمت ل فرة    ين 

                                                      ( اة اقاااة ال اام ية   ااى سنهاااا إنحااراف فاات ال ااام   حااد ماان  ياااام     2332                و عاارف  الدر ااوات 
     ااع                                                ال هار ال معت  ند الفرة بوظالفع سو  د ن من قدر 

                                                                             و عرف اة اقة ال م ية إلى الدتور فت ال ام  الا    حاد مان قادر  المعااق   اى التوا ان 
   (     2332                    ال معت ال فظت  لنفت 

 

                                                                            هااات الموانااا  التااات احاااول ةو  اساااتلدام المع ماااين بمرل اااة التع ااايم ةساااتلدام الحاساااوا فااات 
   (     2330                         م ية التدر    الرواضية 

                   ً  حث المفوقات إجرائيًا.          ويفرت البا
                     ً                                                      ً        الموان  التت ااثر س بًا   ى  م ية ادر   مع مت اة اقة ال م ية لطالبهم إلكترونياًا و  حاد 
                                   ً                                                           من  وة  سةاء الطالا والمرابطة سليانًا بالمع م والطالب نف ع وال وانب اةةار ة والعم ية التع يمية 
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    ات:     ـــــ  وق     ـــــ        واع المع     ـــــ  أن

                      تتعلق باألمور اإلدارية:              المعوقات التي   - 1

                                                                                اتداامن ق ااة المي انيااا  الملتتااة لتنفياا  باارامد التع اايم اةلكتروناات لاا و  اة اقااة ال اام ية 
                                                                                لياف إ  العاارامد المطرولاة   اناسااب ما  لا ااا  ومياول و تااالة الط باة وق ااة األ ها   الالرمااة 

                       الدراساااية وشااابكة اةنترنااات                                                                   التااات  حتا هاااا الط باااة و هماااال المتابعاااة اةةار اااة الدور اااة ل اااوة  الدا اااا  
                وس ه   الحاسوا 

                             المعوقات التي تتعلق بالمعلم:  - 2

                                                                       اتداااامن ندااااة كماااات ونااااو ت فاااات الكااااواةر المدربااااة الداااااةر  س  اتعاماااان ماااا  الم ااااتحدثا  
                                                                                                التكنولو ية و دم إلتحاق المع مين بالدورا  التدر عية الهاةفة لتدر عهم   ى اوظي  التدنيا  الحداثة 

                                                                      م كاان مااا هااو  داااد فاات م ااال التكنولو يااا وكيهيااة التعاماان معهااا  وكاا ل    اتااا                   و اادم متابعااة المع اا
                                                                                          ل مع ام فر ااة البعثااا  التدر عيااة فاات اللااارا ماا  ا ااااد األعباااء الم دااا    يااع وكاان هاا ه المعوقااا  احااد 

                                                            من إستلدام التكنولو يا فت انمية اةبداع واةبتكار لدم المع م 

                             المعوقات التي تتعلق بالطالب:  - 3

                            ً                                                           دم قنا ة الطالب المعاق سم يًا بفالد  إساتلدام التدنياا  اةلكترونياة فات العم ياة التع يمياة 
                                                                                  ليف انلفع اركي ه ب عب  عوبة فهمع ل محتوم المكتوا  الل وسالم التكنولو ية ليف اتفاو  

       داف ية                                                                                      الفددا  ال معت بين الط بة سنف هم مما  حول ةو  التعامن م  التكنولو يا وبالتالت  دعف ال
                                           والتركي  واةنتباه و دم الثدة بالنف   ندهم 

                                        المعوقات التي تتعلق بالعملية التعليمية:  - 4

                                                                         اتدااامن  اااعوبة امكاااين المع ااام مااان إ تاااال محتاااوم المااااة  الع مياااة بشاااكن  ياااد بتساااتلدام 
اليااة ااادر   م اااق التربيااة اةسااالمية بالتااالت   ااتيرق المع اام و    ً  قتااًا                                ة                                                        الوسااالم التكنولو يااة ممااا  عيااق فعة

                                                                              سطااول فاات الع ميااة التع يميااة  ا ااة س  رماان الحتااة قتااير  بالتااالت   ااد  ااعوبة فاات اسااتلالص 
                                   ً                               التداط المهمة فت الماة  و نعك  س بًا   ى ملر ا  العم ية التع يمية 
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   ة:    ــــ   ابق    ــــ    ات س    ــــ    دراس
                                                      ( التعارف إلاى معوقاا  اطعياق اللطاة التربو اة الفرة اة لا و      2323                     هادفت ةراساة ال هرانات  

                                                                                     ااعوبا  الااتع م بالمرل ااة اةبتداليااة ماان و ااع نظاار مع ماايهم وكشااف الفااروق فاات اداادارا  المع مااين 
                                                                                      عاا م  الناااوع  الماهاان   ااادة سااانوا  اللعاار ( وشااام ت فاات ادااادارا  المع ماااين المعوقااا  فيماااا اتع اااق 

  (    123      ً          ( مع مااًا ومع ماااة     223                                                             المع اام  والمدرسااة  واألساار   والطالااب( واكوناات  ينااة الدراسااة ماان  
                                                                        ( مع مااة وسساافر  النتااالد س  المعوقااا   اااء  بدر ااة كعياار    ااى  مياا  األبعاااة ليااف   23    ً    مع مااًا و 

                                                                                           الت ت المعوقا  اللا ة باألسر  بالمرابة األولى و  يها المدرسة والمع م والطالب بينماا او اد فاروق 
         م لمتييااار                                                                                باااين سفاااراة الدراساااة اعااا م ل ناااوع لتاااالذ المع ماااين و  او اااد فاااروق باااين سفاااراة الدراساااة اعااا  

                                 الماهن الع مت و دة سنوا  اللعر  
                       ( إلااى إستكشاااف ا ا اهااا  Zakariah, et al, 2017                         هاادفت ةراسااة ركر ااا وآ اار ن  

                                                                                           التطو ر ة والموضو ا  البحثياة المهماة فات م اال الحوسابة الرقمياة ل دارآ  الكار م  وا تماد الباالثو  
                                  التات اوضاذ سماا  وماللماة الحوسابة                                                       ى المنهد الوثالدت الدالم   اى اساتعراع  ادة مان األةبياا

                                                                                               الرقمية ل درآ  الكر م والتع يم اةلكترونت واطعيدا  الو ب واأل ها   المحمولاة ل دارآ  الكار م ومعال اة 
                                                                                           و  اااوم ال ياااة الطعي ياااة ل دااارآ   وسظهااار  النتاااالد: س  الكتاباااة التد يد اااة ااااتم ةم هاااا ا   مااا  الوثاااالق 

  (PDA)                                              ألقالم الرقمية  وس ه   الم ا د الشلتات اةلكترونات                                   الرقمية بتستلدام سةوا  معينة مثن ا
                                                                               والحاسااااب ا لاااات  والهوااااااف المحمولااااة  وكاااان هاااا ه األةوا  ا ااااتلدم شاشااااة ال ماااا   والتاااات ا ااااا د 
                                                                                      الم تلدمين فت كتابة النة   ى الشاشة كوسي ة لإلة ال إلى ال هار  والتت من شا نها س  ا اا د 

                                     اع م الدرآ  الكر م بتور  سكثر سهولة                                األفراة  و  ا لتيا ا  اللا ة فت 
                                                ( إلاااى البحاااف  ااان فا  ياااة اساااتلدام اطعياااق  ناااا  ولي اااى(     2312                     وهااادفت ةراساااة  الع مااات  

                                                        ( فت اع يم الحروف اله الية ما  التالميا   و  اة اقاة  اكونات I pad                          التع يمت   ى  هار ا اباة  
                               الب يطة فت التاف األول اةبتادالت                                 ( االمي  من  و  اة اقة الفكر ة 0                         ينة الدراسة من مرا عة  

                                                                                               الم تحدااين بعرنااامد التربيااة الفكر ااة بمدرسااة الم الميااة ا بتداليااة بالمم كااة العربيااة ال ااعوة ة  وامث اات 
          والا   اااتم   (I Pad)                                                                     سةوا  الدراساة فات: اطعيااق  ناا  ولي ااى( التع يمات المو ااوة   اى  هااار ا ابااة 

                                             ر اااااة الحاااااروف اله الياااااة العربياااااة  و ساااااتمار  لت ااااا ين                                    مااااان  اللاااااع اع ااااايم الطاااااالا  و  اة اقاااااة الفك
 I)                                                                                   اةست ابا   وسظهار  نتاالد  فا  ياة اساتلدام اطعياق  ناا  ولي اى( التع يمات   اى  هاار ا ابااة 

pad)   فت اع يم الحروف اله الية م  التالمي   و  اة اقة الفكر ة                                                        
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                                                  إلاى مناقشاة سهمياة اع ايم الدارآ  الكار م لألطفاال الا ان   (Ishak, 2016)                 هادفت ةراساة إ شاا  
                                                                                  عاااانو  مااان ضاااعف ال ااام   وا تماااد البالاااف   اااى المااانهد الوثاااالدت الداااالم   اااى اساااتعراع  ااادة مااان 
                                                                                        األةبياا  التات اوضااذ  واناب ةسااترااي يا  وسسااليب ملت فااة لتع ايم الدارآ  الكاار م ما  ماان  عاانو  ماان 

                                                    نهد البتاار   ووسااالم التاادر    و ةار  الفتااول الدراسااية                                   ضااعف ال اام   وهاا ه ال وانااب اتداامن الماا
                                                                                      والحتااة الدراسااية التااواية  وةور م ااا د اللعااراء  وسظهاار  النتااالد  س  لإلسااترااي يا  واألساااليب 
                                                                                            الحداثة فت اع يم الدرآ  الكر م فعالية كعير  م  األطفال ال ان  عانو  مان ضاعف ال ام   وسهام  واناب 

                                                                    اليب هات التوا ان المباشار ما  المع ام و ساتلدام التاوايا  فات التع ايم  كماا                      ه ه اةسترااي يا  واألسا
                                                                           سنع من الدرور  س  اكو  سساليب التدر   متنو ة من س ن احديق األهداف المنشوة  

                        إلااى اسااتعراع اتااميم اطعيااق   (Hussain et al., 2014)                       هاادفت ةراسااة ل ااين وآ اار ن 
                                                    ماان التاام  وا تمااد البااالثو    ااى الماانهد الت ر عاات الدااالم                                          لتع اايم الداارآ  الكاار م لألطفااال الاا ان  عااانو  

                                                                                           ااى اتاااميم نماااو ا لعنااااء اطعياااق   اااى نظاااام سندرو اااد ل هواااااف المحمولاااة لتع ااايم قاااراء  الدااارآ  بتابااااع 
                                                                           تلدم األرقام واأللوا  لت هين الدراء ( فت اع يم التالو  وبمرا اا  متط باا    (mFakih)           سس وا فهيع 

                                                                        هوااف المحمولة  وسظهر  النتالد  س  نمو ا التطعيق اوفر ل ماتع م العدااد مان                     وهيكن اتميم سلعاا ال
                                                                                              األمث ة والتمار ن واة تبارا   وها ه اللا اية اتايذ ل مع ام اح يان سةاء الماتع م لتاى  داوم بتحدااد سو اع 
                                                                                        الدتااور لد ااع والعماان   ااى اح ااين م ااتواه  كمااا س  اطااو ر التطعيااق   ااى نظااام سندرو ااد اتاايذ إمكانيااة 

                       ً                                                إضافة اح ينا    يع نظرًا ل تنوع الكعير فت األ ه   الم تلدمة له ا النظام 
                                                     ( التعرف   ى المشكال  فات اطعياق منااهد التع ايم العاام فات     2332                   هدفت ةراسة العمر   

                                                                                        معاهد وبرامد األمن اةبتدالية ل تم بمدانة  د  من و هة نظر المع مين واةةار ين  واكونت  يناة 
       ً                                ( إةار ااااًا  وسساااافر  نتااااالد الدراسااااة س  سباااارر   22      ً    ( مع مااااًا و   23     ً        مفحو ااااًا ماااانهم       112           الدراسااااة ماااان 

                                                                                 مشااكال  منااااهد التااام غيااار مناسااابة لمرل اااة النماااو ال ياااو  ل تالميااا  التااام ألنهاااا   ارا ااات الفاااروق 
                                                                                           الفرة ااة لهاام و  ارا اات ميااولهم و هتمامااااهم و  اهااتم بالتالمياا  التاام الموهااوبين بينمااا محتااوم الكتاااا 

                                                                           اتناساااب  عااارا  التالميااا  التااام  وكثااار  سعبااااء مع مااات التااام احاااد مااان إ اااداة الوساااالن         المدرسااات 
                                                                                      التع ميااة و قتتااار التدااو م فاات المااانهد   ااى ال يااة المكتوبااة سو المنطوقاااة فداام وسو ااى البالااف فااات 
                                                                                     إشاارا  المع مااين  و  اللعاار  فاات اطااو ر مناااهد التاام واعاادان المناااهد الدراسااية لااتالءم التيا ااا  

                                                              يمية وال يو ة و  داة ةلين لمع م التم فت كن المواة الدراسية          التم التع
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                                                   ( إلاااى اتاااميم برم ياااة اع مياااة مدترلاااة فااات مااانهد الكمعياااوار     2332                  هااادفت ةراساااة مااا كور  
                                                                                    لمعرفاااة مااادم اااا ثير هااا ه العرم ياااة المدترلاااة   اااى األةاء المعرفااات والمهاااار  فااات مااانهد الكمعياااوار 

       ً                                        ( ا مياا ًا وا مياا   ااام اد اايمهم إلااى م مو ااة ا ر عيااة   03                                      ل تالمياا  التاام واكوناات  ينااة الدراسااة ماان 
                                                                  ( لكااان م مو اااة  وسسااافر  نتاااالد الدراساااة  ااان و اااوة فاااروق باااين متوساااطا  ةر اااا    10        وضاااابطة  

                                                                                       الم مو ة الت ر عية فت ا  تبار التحتاي ت فات التطعياق العد ات والبعاد  لتاالذ البعاد  كماا او اد 
                                              ية فات األةاء المهاار  فات التطعياق الدع ات والبعاد                                           فروق بين متوسطا  ةر ا  الم مو تين الت ر ع

                                                                                   لتااالذ التطعيااق البعااد  كمااا او ااد فااروق بااين متوسااطا  ةر ااا  الم مااو تين الت ر عيااة والدااابطة 
                                                                فت ا  تبار التحتي ت فت التطعيق البعد  لتالذ الم مو ة الت ر عية 

            اااع فاات مناااهد                                         ( التعاارف إلااى واقاا  اسااتلدام الحاسااوا ومعوقا    2332                 هاادفت ةراسااة س داار  
                                                                                     معاهااد باارامد األماان ل مرل ااة اةبتداليااة ماان و ااع نظاار المشاارفين والمع مااين واكوناات  ينااة الدراسااة 

      ً                                                            ( مع مًا ومع مة وسسفر  نتالد الدراسة موافدة المع مين والمع ما  إلاى    022      ً           ( مشرفًا ومشرفة و   22  
             ل ااام  ل مرل اااة                                                                 لاااد ماااا   اااى اساااتلدام الحاساااوا ا لااات فااات معاهاااد وبااارامد األمااان ل تااام وضاااعاف ا

                                                                                      لإلبتدالية وكان هم المعوقا  ضعف ا هين وادر ب المع مين   اى اساتلدام الحاساوا  وس  اساتلدام 
                                                                                             ادنية الحاسوا  د ن الم ن والرواين سثناء التدر   كما اوفر الوقت ل تالميا  ا  اد مان انتاا هم و اوفر 

                       داة المع م وادر  ع   اى                                                               بيئة محف   سو ى البالف  عن ادنية الحاسوا من ضمن مناهد برامد إ 
                                          كيهية استلدامها فت فتول التم و فا  ال م  

                                                 ( التعاارف   ااى ماادم اسااتلدام مع مااا  معاهااد األماان ل تاامم     2330                   هاادفت ةراسااة الشاايلة  
                                                                                      ل تدنيااااا  والمعوقااااا  التاااات قااااد احااااول ةو  اسااااتلدام المع مااااا  ل تدنيااااا  التع يميااااة بمدانااااة الر اااااع 

                                                       مااة وسساافر  نتااالد الدراسااة   ااى س  التدنيااا  التع يميااة التاات      ( مع    122                        واكوناات  ينااة الدراسااة ماان  
                                                                                  ا ااتلدم ماان قعاان مع مااا  معاهااد األماان هاات ال ااعورا  العيداااء والرسااوم التوضاايحية الب اايطة و اان 
                                                                                         دم و وة فروق فيما اتع ق بمدم استلدام مع ما  معاهد األمن بالر اع ل تدنياا  التع يمياة ار ا  

                                                            تاول   اى ةورا  ادر عياة فات محاال التدنياا  التع يمياة بينماا او اد                              إلى متيير سنوا  اللعار  سو الح
                                                                                   فااروق فاات اسااتلدام التدنيااا  التع ميااة اعااوة إلااى متيياار التلتااة  و اادم و ااوة فااروق فيمااا اتع ااق 
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                                                                                   بمحاااور المعوقاااا  اعااا م إلاااى ا اااتالف المتييااارا  الشلتاااية  الناااوع  والماهااان التع يمااات  واللعااار   
                                                         نمااا نتااالد  ينااة المشاارفين والمشاارفا  مااوافدتهم إلااى لااد مااا   ااى                              والتلتااة  والمناااهد المداارر ( بي

                                                                               اسااتلدام الحاسااب ا لاات فاات معاهااد وباارامد األماان ل تاام وضااعاف ال اام   و و ااد معوقااا  إةار ااة 
                       ً                                                       وماليااة غياار مااوافدين مط دااًا   ااى بعااع المعوقااا  ق ااة إهتمااام األ اام سو ضاا ي  ال اام   سو اات 

                                            احد من استلدام الحاسوا فت ادر   مناهد التم                                       الدراسة العمن   ى إرالة المعوقا  التت 
                                           ( إلاااااى لااااان مشاااااكال  اع ااااام طاااااالا التااااام وةور التدنياااااا      2332                 هااااادفت ةراساااااة مح ااااان  

                                                                                            التكنولو ية فت اددمها الع مت وا تمد البالاف الدراساا  الت ر عياة وقاد اام إنتااا قااموس لياة اةشاار  
                                                          لتحديق ه ه المعطياا  و داوم سسا وا اوا ان متكامان وبنااء شامن فات   C.D ROM)             ى سقراص  

                                                                               بنااااء ال اناااب التااااوات و لااا  بتسااااتلدام ال ياااة المنطوقااااة وساااماع  ااااو  الك ماااة  نااااد إظهاااار اساااام 
                            ً                                                           المتط ذ فت مرب  الشاشة متحوبًا بتشار ة ال اناب ال ياو  وفياع ااتم اداد م اةسام المكتاوا ل ك ماة 

ً                     ت مربا  الفياداو و ظهار سةاء الك ماة ليعطيهاا شاكاًل ااراه باالعين بعاد س                           ً   المنطوقة إلى سوالان إرشااة ًا فا                                            
                              كانت م رة  و  ن تشعر بالحواس 

                                                      ( التعارف إلاى فا  ياة برناامد لاساوبت فات اع ايم االميا  التام     2332                   هدفت ةراسة الم  ات  
      ل ااااةس                                                                                 مهاااارا  الداااراء  والكتاباااة ل ياااة اةن  ي  اااة وفاااق المااانهد المدااارر لتالميااا  التااافين اللاااام  وا

                                                                                      والتعرف إلى التعوبا  التت اوا هها التم فت التع يم  ن طر ق الحاساوا واكونات  يناة الدراساة 
       ً                                                       ( ا مي ًا وام اد يمهم إلى م مو تين إلداهما ا ر عية وس رم ضابطة   22                        من معهد التربية اللا ة  

          ة الحاساااوا                                                            ( وسسااافر  النتااااا س  اع ااايم التالميااا  التااام ال ياااة اةن  ي  اااة بواساااط  22            وكااان م مو اااة  
           ً                                                                          ا طى مرةوةًا س  ى من التع يم بالطرق التد يد ة ولم  كن ل نوع ا ثير من ةور   ى التع يم 

                                    إلاااى ةماااد الحاسااابا  والتدنياااة فااات برناااامد   Roebnson  (     2331                     هااادفت ةراساااة روبين اااو   
      ً   ( مع ماًا     200                                                                         إ داة المع ماين الا   ادرساو  التالميا  التام وضاعاف ال ام  وا لفات  يناة الدراساة  

                                                                                      اادذ س  سكثر المعوقاا  كانات  ادم و اوة الاد م الفنات لت هيا  التدنياا  التع يمياة ةا ان الفتاول   و 
                                                                                             وندره برنامد ادر ب المع ما  فت م ال استلدام التدنيا  التع يمية سثناء اللدمة و دم و وة متابعة 

                                         من قعن اةةارا  و عوبة ندن األ ه   ل فتول 
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  ةـ    ـــ   ابق    ــــ    ات س  ــ      ى دراس  ــ    ب عل  ــ    تعقي
                                                                            بعااد  اارع الدراسااا  ال ااابدة  لاا  البالااف التنااوع فاات العناااو ن واألهااداف واباااان م تماا  
                                                                                         الدراساة وطر دااة ا تيااار العينااة لياف اناولاات مرالاان  مر ااة ملت فااة وكا ل  التنااوع فاات نتااالد الدراسااة 

   ر     ً                                                                                 وفدًا لطعيعاة كان ةراساة وا ت فات التو ايا  واساتفاة البالاف مان الدراساا  ال اابدة واةطاار النظا
                                واف ير النتالد ومنه ية الدراسة 

  ث    ــــ    البح  ة     ــــ      املنهجي      راءات     ــــ ج  اإل

                                               البالف باساتلدام المانهد الو افت التح ي ات: تو لاتة      قام                            من س ن احديق سهداف الدراسة؛ 
                                                                                       المنهد الو فت   ى  م  العيانا  والحدالق واتنيفها واعو عها؛ بهدف استلراا ا ستنتا ا   ا  

                                                          الد لة  ثم الو ول إلى اعميما  بش   الظاهر  موضوع الدراسةت

                              مع ماات ومع مااا  اة اقااة ال اام ية    ماان      ينااة                                       شااتمن م تماا  البحااف الدراسااة الحااالت   ااى 
        ( مع مااا   00             ماان المع مااين    (   03                                       بمكااة المكرمااة واشااتم ت  ينااة الدراسااة   ااى                 التع اايم العااام        بماادارس

         ( مع مة   00  و)

                  خصائص عينة البحث:
–               الماهاان الع ماات  -      النااوع                                                      ً   ااام ل اااا التكاارارا  والن ااب المئو ااة ألفااراة  ينااة البحااف وفدااًا  

   (                  الدورا  التدر عية  -          فت التدر                سنوا  اللعر 

  :         حسب النوع                   توزيع أفراد العينة   - 1

 للنوع( توزيع أفراد العينة وفقا 1دول )ــــــــجيوضح 

 ةــــــويــــــة املئــــــالنسب رارــــــالتك وعــــــالن م
50% 35 معلمون 1  
50% 35 معلمات 2  

 %100.0 70 وعـــــــــــاجملم
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               بينماااا ن ااابة               مااان ناااوع مع ماااو                     %( مااان سفاااراة العيناااة 50             ( س  ن ااابة 1              اتداااذ مااان  ااادول  

                من نوع مع ما                    %( من سفراة العينة   03  

                                  توزيع أفراد العينة المؤهل العلمي:  - 2

 لمؤهل العلميل( توزيع أفراد العينة وفقا 2دول )ـــــجيوضح 

 ةــــويــــة املئــــالنسب رارــــالتك يــــل العلمــــؤهــــامل م

 74.3% 52 بكالوريوس 1
 25.7% 18 دراسات عليا 2

 %100.0 70 وعــــــــــــــاجملم

                لا اااااا ين   ااااااى ماهاااااان                    %( ماااااان سفااااااراة العينااااااة 74.3           ( س  ن اااااابة   2              اتدااااااذ ماااااان  اااااادول  

             ةراسا    يا                  لا  ين   ى ماهن                   %( من سفراة العينة 25.7                       بكالور وس  بينما ن بة  

  :          في التدريس              سنوات الخبرة                       توزيع أفراد العينة حسب   - 4

 يف التدريس سنوات اخلربةل( توزيع أفراد العينة وفقا 3) جدوليوضح 

 ةــــويــــة املئــــالنسب رارـــــالتك يف التدريس سنوات اخلربة م

 25.7% 18 سنوات 5أقل من  1
 44.3% 31 سنوات 10سنوات إىل أقل من  5من  2
 30.0% 21 سنوات فأكثر 10 3

 %100.0 70 اجملموع

                             لااداهم  عاار  فاات التاادر   لفتاار                     %( ماان سفااراة العينااة25.7           ( س  ن اابة   0                اتدااذ ماان  اادول

   0   مااان                              لااداهم  عاار  فااات التاادر   لفتاار                    %( ماان سفاااراة العينااة 44.3                   ساانوا   بينماااا ن اابة     0       سقاان ماان 

                      لااداهم  عاار  فاات التاادر                      %( ماان سفااراة العينااة 30.0                   ساانوا   بينمااا ن اابة      13                 ساانوا  إلااى سقاان ماان 

             سنوا  ف كثر     13     لفتر 
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  :                 الدورات التدريبية                       توزيع أفراد العينة حسب   - 5

 للدورات التدريبية( توزيع أفراد العينة وفقا 4جدول )يوضح 

 ةـــــويـــــة املئـــــالنسب رارـــــالتك ةـــــدريبيـــــدورات التـــــال م

7.1% 5 ال يوجد 1  
37.1% 26 دورات 3أقل من  2  
55.7% 39 تدريبية فأكثردورات  3 3  

 %100.0 70 وعــــــــــــــــاجملم

                        غياار لا اا ين   ااى س  ةورا                     %( ماان سفااراة العينااة 7.1           ( س  ن اابة   2                اتدااذ ماان  اادول
               بينما ن ابة        ادر عية       ةورا    0       سقن من            لا  ين   ى                    %( من سفراة العينة 37.1                بينما ن بة         ادر عية

                     ةورا  ادر عية ف كثر    0          لا  ين   ى                من سفراة العينة     %(55.7  

   ث:              ــــــــــــــ         أداة البح
                                                                               بعد س  ام ا طاالع   اى األةا الترباو   والدراساا  ال اابدة المتع داة بموضاوع البحاف  قاام 

                االعاقاة السامةية       مفلماي       تواجا       التاي          المفوقاات           التعرف   ى       هدفت                            البالف بعناء واطو ر استبانة 
  .       المكرمة            الفام بمكة         التفليت             لطلبة مدارس                                 ً  في تدريس التربية انسالمية ال ترو يًا 

                           وصف أداة البحث )االستبانة(:
                                                         لدد التو  ا ستبانة فت  وراها النهالية   ى   سان رلي يين:

   فات               سانوا  اللعار   -                                                          و شتمن   ى العيانا  األولياة ألفاراة العيناة وهات  الماهان الع مات             الجزء األول:
   (                  الدورا  التدر عية  -       التدر  

        ( عباار    22                                                   ا ستبانة وقد اكونت ا ستبانة فت ن التها النهالياة مان         سبعاة             : و شتمن   ى       الثا ي      الجزء 
                                                                   اااى سربعاااة سبعااااة فرعياااة بالت ااااو  وهااات  معوقاااا  اتع اااق بااااألمور اةةار اااة        مور اااة 

                                                                              معوقا  اتع ق بالمع م  معوقا  اتع ق بالطالب  معوقا  اتع ق بالعم ية التع يمية( 
    غيار   -         غيار موافاق  -     محاااد  -     موافاق  -          موافاق بشاد                      مهياس ليكر  اللماسات                  ولدد ام استلدام 

         فات اع ايم                 ا  اقة ال م ية       مع مت       اوا ع      التت          المعوقا        لم توم           المع مين                 (  ولتف ير ادييم           موافق بشد 
ً  فداد ق ام المادم إلاى  ما  فئاا  بنااًء            المكرماة            العاام بمكاة         التع يم        بمدارس                        ً  التربية اةسالمية الكترونيًا                                
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       (  سمااا  2                       (  إ  كاناات  يمااة الماادم   0- 1                                                الماادم الاا   انتشاار فيااع ا ساات ابا    ااى فداارا  األةا          ااى
       ( ةر ااة     1023- 1                                  متوسااطا  فداارا  ا سااتبانة كمااا  اا ات:     ت            (  و  يااع  اانف   302                  طااول الفئااة في اااو   

   فر  ا          ( ةر اااة ااااو    002-   202                     فر متدنياااة   سكثااار مااان ا          ( ةر اااة ااااو    202-   102              ً           فر متدنياااة  ااادًا   سكثااار مااان ا   ااااو 
                ً فر مرافعة  داً  ا          ( ةر ة او  0-   202                    فر مرافعة   سكثر من  ا          ( ةر ة او    202-   002              سطة   سكثر من     متو 

   ث:     ـــــ            دق أداة البح     ـــــ ص
                               صدق االتساق الداخلي ألداة البحث: - 1

         االستبا ة        لمجاالت                   صدق االتساق الداخلي   (   أ

            بح ااااا معامااان          و لااا                                ً                       اااام ل ااااا  ااادق ا ا ااااق الااادا  ت وفداااًا  سااات ابا  سفاااراة العيناااة
       م اا                             الا   انتمات إلياع ال باار  مان         الم اال                                                اراباط بيرسو  باين ةر اا  كان عباار  والدر اة الك ياة 

          ( التالت: 0                                ا ستبانة كما اوضذ نتال ها  دول  
 معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية ( 5يوضح جدول )

 االستبانة جماالتالذي تنتمي إليه العبارة من  للمجال

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 البعد
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 البعد
رقم 

 لعبارةا
معامل 
 االرتباط

 البعد
رقم 
 العبارة

رقم 
 العبارة

رية
إلدا
ور ا
ألم
ق با

تعل
ت ت
وقا
مع

 
1 *0.459  

علم
بامل
لق 
تتع
ات 
عوق
م

 

7 **0.785  

لب
طا
بال
لق 
تتع
ات 
عوق
م

 

13 **0.684  

لق 
تتع
ات 
عوق
م

مية
علي
الت
ية 
عمل
بال

 

19 **0.826  
2 *0.439  8 **0.727  14 **0.594  20 **0.714  
3 **0.864  9 **0.686  15 *0.377  21 **0.799  
4 **0.795  10 **0.741  16 **0.788  22 **0.766  
5 **0.803  11 *0.366  17 **0.750  23 **0.787  

6 **0.885  12 **0.681  18 **0.600  24 **0.750  

  (    0.1.             ً                    ** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
  (    0.0.            ً                    * دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

                الا   انتمات إلياع         ل م اال                                           ( س  معامال  اراباط ال بارا  بالدر اة الك ياة  0               اتعين من  دول  
   (      3031      3030                   ً             ً                  ا ساااتبانة  ااااء   ميعهاااًا ةالاااة إلتااااليًا  ناااد م اااتوم ة لاااة         م اااا             ال باااار  مااان 
        ممااا ااادل   ؛  (0.885 0.377-                                                ياا   اايم معااامال  ا راباااط  اايم  اليااة ليااف اراولاات بااين          و اااء   م

          ا ستبانة        م ا                                                       ى اوافر ةر ة  الية من  دق ا ا اق الدا  ت ل بارا  
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           االستبا ة":        لمجاالت                    الصدق البنائي الفام   (   ب

                                         ا ساتبانة مان  االل إ  ااة معاامال  ا رابااط باين         لم اا                             ام التحدق مان التادق العناالت 

                                                      والم موع الك ت لالستبانة  و وضذ نتال ها ال دول التالت:      م ال                  الدر ة الك ية لكن 

 الستبانةلوالدرجة الكلية  جمالمعامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل : (6) جدوليوضح 

 اطــــل االرتبــــامــــمع الــــــــــــــــــــاجمل

0.781**                املعوقات اإلدارية  
0.844**                    معوقات تتعلق باملعلم  
0.828**                     معوقات تتعلق بالطالب  

0.821**                         معوقات العملية التعليمية  

  (    0.1.             ً                    ** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

                                 ا ستبانة بالدر ة الك ية لالساتبانة         لم ا                          ( س   يم معامال  ا راباط  2                 اتعين من  دول

                           ً      (  وكاناات  ميعهااا ةالااة إلتاااليًا  نااد      30222  –       30021                                  اااء  بهاايم مرافعااة ليااف اراولاات بااين  

          ا ستبانة        ا                                                     (؛ مما ادل   ى اوافر ةر ة  الية من التدق العنالت لم    3031            م توم ة لة  

   : Reliability  ة    ـــ  ان   ـــ        ات االستب    ــــ  ثب

                                                                            س ااارم البالاااف  طاااوا  الت كاااد مااان ثباااا  ا ساااتبانة و لااا  بعاااد اطعيدهاااا   اااى سفاااراة العيناااة 

                                                              ا ستطالعية بطر دتين وهما الت  لة النتهية ومعامن سلفا كرونباخ  

  : Split-Half Coefficient                     طريقة التجزئة النصفية - 1

                  لاة النتاهية                                                                ام اساتلدام ةر اا  العيناة ا ساتطالعية لح ااا ثباا  ا ساتبانة بطر داة الت 

     و لااا                                                                            ليااف الت اااعت ةر اااة النتاااف األول لالسااتبانة وكااا ل  ةر اااة النتاااف الثااانت مااان الااادر ا 

                                           ثااااام  ااااارم اعااااادان الطاااااول باساااااتلدام معاةلاااااة ساااااعيرما                                     بح ااااااا معامااااان ا رابااااااط باااااين النتااااافين

            ( اوضذ  ل : 0         وال ادول    (Spearman-Brown Coefficient)      براو  
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االستبانة جملاالت بالتجزئة النصفيةمعامالت ثبات (: 7) جدوليوضح   
 الثبات بعد التعديل الثبات قبل التعديل الفقرات عدد ورــــــــــــــــــــــاحمل م

 0.797 0.662 6                املعوقات اإلدارية 1
 0.805 0.674 6                    معوقات تتعلق باملعلم 2
 0.783 0.643 6                     معوقات تتعلق بالطالب 3
 0.824 0.701 6                         معوقات العملية التعليمية 4

 0.879 0.737 24 وعـــــــــــــــــــاجملم

                             ا ساتبانة  ااء  بهايم  الياة لياف        ا                           ( س   يم معامال  الثبا  لم 0                اتدذ من  دول
                   ( وب يااات  يماااة معامااان      30222.-     30020              ا ساااتبانة باااين         اااا                             اراولااات  ااايم معاااامال  الثباااا  لم

                                           واشااير هاا ه الهاايم ماان معااامال  الثبااا  إلااى  اااللية    (؛      30202          ا سااتبانة       ااا                 الثبااا  الك اات لم
                                                           ا ستبانة ل تطعيق و مكانية ا  تماة   ى نتال ها والوثوق بها 

                    طريقة ألفا كرو باخ: - 2
                           ة سلفااا كرونباااخ  و لاا  ة  اااة  ا           ا  وهاات طر داا ا                                          استلااادم البالااف طر دااة س اارم ماان طاارق ل اااا الثعاا

            ( اوضذ  ل : 2                            سلفا لالستبانة ككن وال ادول      امن  ا                                         معامن ثبا  ا ستبانة  ليف لتن   ى  يماة مع
 االستبانة االتمعامالت ثبات ألفا كرونباخ جمل: (8) جدوليوضح 

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد الــــــــــــــــــــاجمل م
 0.800 6                            معوقات تتعلق باألمور اإلدارية 1
 0.743 6                    معوقات تتعلق باملعلم 2
 0.709 6        بالطالب             معوقات تتعلق  3
 0.779 6                                معوقات تتعلق بالعملية التعليمية 4

 0.887 24 وعــــــــــــــــــــــــاجملم

                             ا ساتبانة  ااء  بهايم  الياة لياف        ا                           ( س   يم معامال  الثبا  لم 2              اتدذ من  دول  
             معامن الثبا               ( وب يت  يمة      30233-     30032              ا ستبانة بين         ا                             اراولت  يم معامال  الثبا  لم

                                                       (؛ واشير ه ه الهيم من معامال  الثباا  إلاى  االلية ا ساتبانة      30220           ا ستبانة        ا          الك ت لم
                                                  ل تطعيق و مكانية ا  تماة   ى نتال ها والوثوق بها 
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                                       األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
               لت وااام اسااتلدام      اةلتاا  (SPSS)                                                قاام البالااف بتفر اح واح ياان ا سااتبانة مان  ااالل برنااامد 

                          األساليب اةلتالية التالية:
                                               التكرارا  والمتوسطاا  الح ابية والن ب المئو ة  - 1

                                      ت ة  اة  دق ا ا اق الدا  ت لالستبانةPearson                                ام استلدام معامن اراباط بيرسو  ت - 2

                                                                                    ام استلدام معامن ارابااط ساعيرما  باروا  ل ت  لاة النتاهية المت ااو ة  ومعامان ارابااط سلفاا  - 0
                                   كرونباخ ة  اة معامن ثبا  ا ستبانة 

                          لهياس الفروق بين م مو تين  Independent Samples Test       ا تبار  - 2

 One Way ANOVA                                                             ا تبار اح ين التباان األلاة  لهياس الفرق بين سكثر من متيير ن  - 0

                         نتائج الدراسة ومناقشتها:
                              السؤال األول من أسئلة الدراسة:   عن        انجابة 

         التربيااة       ااادر      فاات         ال اام ية        اة اقااة       مع ماات       اوا ااع      التاات          المعوقااا          مااا م ااتوم                  ياانا السااؤال األول "
  " ؟       المكرمة      بمكة       العام         التع يم       مدارس       لط بة           ً إلكترونياً          اةسالمية

                                                                                ولإل ابااة  اان هاا ا ال اااال قااام البالااف باسااتلدام التكاارارا  والمتوسطاااا  والن ااب المئو ااة  
          اوضذ  ل :                  وال داول التالية

 التكرارات واملتوسطـات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب : (9)يوضح جدول 
 لكل جمـال من جمـاالت االستبانة وكذلك ترتيبها

الــــــــــــاجملـ م  الرتتيب الوزن النسيب االحنراف املعياري املتوسط 

 1 80.81 0.557 4.040                املعوقات اإلدارية 1
 3 77.48 0.503 3.874                    معوقات تتعلق باملعلم 2
 2 79.14 0.492 3.957                     معوقات تتعلق بالطالب 3
 4 77.19 0.479 3.860                                معوقات تتعلق بالعملية التعليمية 4
  78.65 0.392 3.933 اجملموع الكلي 
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                    اى المراباة األولاى    ت   لتا                                     المفوقات التي تتفلق باألمور اندارياة     ( س   2                اتادذ من  اادول  

                           ااى المرابااة الثانيااة بااور     ت   لتاا                     التااي تتفلااق بالطالاا           المفوقااات            %(  ا ااى  لاا    21 0  23           بااور  ن ااعت  

                                ااى المرابااة الثالثااة بااور  ن ااعت    ت   لتاا                              المفوقااات التااي تتفلااق بااالمفلت            %(  ا ااى  لاا    12 0  02      ن ااعت  

                           ااى المرابااة الرابعااة بااور     ت   لتاا                                         المفوقااات التااي تتفلااق بالفمليااة التفليميااة             %(   ا ااى  لاا    22 0  00  

    %(   20 0  02                   لت ت   ى ور  ن عت            ل معوقا                        %(  سما الدر ة الك ية  12 0  00      ن عت  

                                                                              و عا و البالاف لتااول المعوقاا  التات اتع ااق بال واناب اةةار اة   ااى المراباة األولاى وهاا ه 

                                                                                     نتي ة منطهياة ألنهاا ا  اد قا اد  الهارم اةةار  إ   ا حت األماور اةةار اة فات الماس اة التع يمياة 

   (     2331                              ه ه النتي ة م  نتالد روبن و                                                    كو  من ال هن التي ب   ى المعوقا  األ رم  و افدت 

         التربياة       تدريس    في         السمةية        انعاقة       مفلمي       تواج       التي          المفوقات          المتع داة        النتالد        ولتف ير

      ا اياة        ال اداول       بت اداة       البالاف    قاام         المكرماة      بمكاة       الفاام         التفلايت       مادارس       لطلباة           ً إل ترو ياً          انسالمية

 :      التالت       بالشكن         ا ستبانة        لم اا           الموضحة 

 التكرارات واملتوسطـات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب : (10اجلـدول )
 وكذلك ترتيبها املعوقات اليت تتعلق باألمور اإلدارية اجملـال األول عباراتمن  عبارةلكل 

 االحنراف املعياري املتوسط ارةــــــــــــــــــــــــالعب م
الوزن 
 النسيب

 الرتتيب

 1 89.71 0.794 4.486                                                               ً قلة امليزانيات املخصصة لربامج التعليم االلكرتوني للطلبة املعاقني مسعيًا 1
ً  عدم وجود شبكة انرتنت داخل القاعات الدراسية للمعاقني مسعيًا. 2                                                       4.286 0.837 85.71 2 
ً  املعاقني مسعيًا.                                عدم توفر جهاز حاسوب لكل طالب من  3            3.971 0.851 79.43 4 
ً  عدم توفر الربامج املخصصة للمعاقني مسعيًا. 4                                    4.129 0.916 82.57 3 

5 
ــول    ــوبية املســـتخدمة ال تتناســـب مـــع حاجـــات وميـ                                                                         الـــربامج اواسـ

ً  وخصائص الطلبة املعاقني مسعيًا.                          
3.700 0.840 74.00 5 

 6 73.43 0.775 3.671                             إهمال الصيانة الدورية لألجهزة 6
  80.81 0.557 4.040                      الدرجة الكلية للمجـال 
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      كا ت:         المجاال       في هذا        عبارة        أن أعلى    : (  13                 اتادذ من  ادول 
 ق اة المي انياا  الملتتاة لعارامد التع ايم ا لكترونات ل ط باة  ت                 ( والتت نتت   ى 1          بار   ال                                                       

    %(      22001                              المرابة األولى بور  ن عت قدره            لت ت   ى  ت               ً المعاقين سم ياً 

      كا ت:         المجاال       في هذا    ة             وأن أد ى فقر 
 ت لتااا ت   اااى المراباااة                              إهماااال التااايانة الدور اااة لأل هااا                     ( والتااات نتااات   اااىت 2          باااار   ال                   

    %(      00020                       األ ير  بور  ن عت قدره  
    %(      23021             ككن لتن   ى           ل م اال                 سما الور  الن عت 

                    رة والمي انيااا    عااد                                                               عاا و البالااف لتااول ال بااار  األولااى   ااى المرابااة األولااى أل  ق ااة المااوا
    ً                                                                                       الدًا فت اطعيق برامد التع يم اةلكترونت ال    حتااا إلاى سةوا  وس ها   ومعادا  وادنياا  وبادونها 
                                                                                        تعب اطعيق العرامد بينما لت ت ال بار  ال اةسة   ى المرابة األ ير  أل  المعوقا  التات اعياق 

          ة لأل ه                                                        انفي  العرامد الحداثة اةهمال اةةار  فت التيانة الدور 

 التكرارات واملتوسطـات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب : (11) يوضح جدول
 وكذلك ترتيبها الثاني املعوقات اليت تتعلق باملعلملكل فقرة من فقرات اجملـال 

املعيارياالحنراف  املتوسط ارةـــــــــــــــــــــــــعبال م  الرتتيب الوزن النسيب 
 3 78.29 0.775 3.914                                             ضعف تأهيل املعلم على استخدام التقنيات اوديثة. 1
ً  ضعف إملام املعلم باملستحدثات التكنولوجيا للمعوقني مسعيًا. 2                                                   3.700 0.709 74.00 4 

3 
ً                            كثــرة األعبــامل واملهــام املوكلــة ملعلمــي املعــاقني مسعيــًا يــؤدي إىل                                              

                         استخدام التقنيات اوديثة.           التقليل من 
4.200 0.844 84.00 2 

4 
                                                             استخدام التقنيات اوديثـة تعـعف سـيطرة املعلـم علـى ضـبط       

             إدارة الفصل.
3.571 0.714 71.43 5 

5 
                                                                عـدم حصــول املعلـم علــى دورات تدريبيـة يف توقيــف التقنيــات    

ً  االلكرتونية لتعليم املعاقني مسعيًا.                             
4.343 0.759 86.86 1 

6 
                                                             اســتخدام التقنيــات اوديثــة مــن تنميــة عنا ــر اإلبــداع       حيــد 

                    واالبتكار لدى املعلمني
3.514 0.794 70.29 6 

  77.48 0.503 3.874 الدرجة الكلية للمجـال 
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      كا ت:         المجاال       في هذا        عبارة        أن أعلى    : (  11                 اتادذ من  ادول 
 اساااتلدام التدنياااا                                        ااادم لتاااول المع ااام   اااى ةورا  ادر عياااة فااات  ت                 ( والتااات نتااات   اااى 0          باااار   ال                 

    %(      22022                              المرابة األولى بور  ن عت قدره            لت ت   ى  ت                                 ً ا لكترونية لتع يم المعاقين سم ياً 

      كا ت:         المجاال       في هذا    ة             وأن أد ى فقر 
 حااد اسااتلدام التدنيااا  الحداثااة ماان انميااة  نا اار اةبااداع  ت                 ( والتاات نتاات   ااى 2          بااار   ال                                                    

    %(      03022                       األ ير  بور  ن عت قدره                      ت لت ت   ى المرابة                     وا بتكار لدم المع مين

    %(      00022             ككن لتن   ى           ل م اال                 سما الور  الن عت 
                                                                                ع و البالف لتول ال بار  اللام اة   اى المراباة األولاى وااكاد ها ه النتي اة إ  مان ضامن 
                                                                                             المعوقااا  التاات اوا ااع المع اام فاات التع اايم اةلكتروناات المع اام نف ااع ب ااعب  اادم ا هيااع الاادورا  التدر عيااة 

                                                                                       ثنااااء اللدماااة مماااا  عياااق اطعياااق العااارامد اةلكترونياااة فااات اع ااايم  و  اة اقاااة ال ااام ية م ااااق التربياااة  س
                                                                                        اةسالمية  بينما لتول ال بار  ال اةسة   اى المراباة األ يار   و عا و البالاف إ   ادم ا هيان مع مات 

                   و ت و ادم مواكباة كان                                                                            اة اقة ال م ية و لمامهم بالتدنيا  الحداثة التت ا  د التطور المعرفت والتكنولا
                                          ً                                         ما   ت د فت م ال التتع   عن المع م اد يد ًا فت العم ية التدر  ية غير معدع سو معتكر 

 التكرارات واملتوسطـات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب  (12) يوضح جدول
 وكذلك ترتيبها املعوقات اليت تتعلق بالطالبالثالث لكل فقرة من فقرات اجملـال 

 الرتتيب الوزن النسيب االحنراف املعياري املتوسط ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
ً                                    عدم قناعة الطالب املعاق مسعيًا بفائدة استخدام التقنيات االلكرتونية. 1                            3.657 0.759 73.14 5 
 3 80.29 0.825 4.014                                 جرامل استخدام التقنيات االلكرتونية.                             ً ينخفض تركيز الطالب املعاق مسعياً  2

ــرب       3 ــة ع ــة املقدم ــادة املكتوب ــًا للم ــاق مسعي ــب املع ــم الطال ً                                                   ــعوبة فه                           
 1 87.43 0.802 4.371                     الوسائط التكنولوجيا.

ً                                       عدم اهتمام الطالب املعـاق مسعيـًا عنـد عـرد الدراسـة باسـتخدام        4                            
 6 72.00 0.806 3.600                     الوسائط التكنولوجيا.

ً                                  عدم قدرة الطالب املعاق مسعيًا على استخدام الوسائط التكنولوجيا. 5                           4.143 0.856 82.86 2 

ــًا حيــول دون      6 ــاقني مسعي ــني الطــالب املع ــدان الســمعي ب ــاوت الفق ً                              تف                                         
 4 79.14 0.842 3.957                                        استخدام الوسائط التكنولوجيا بشكل مناسب.

  79.14 0.492 3.957 الدرجة الكلية للمجـال 
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      كا ت:         المجاال       في هذا        عبارة        أن أعلى    : (  12                 اتادذ من  ادول 
 اعوبة فهام الطالاب المعااق سام يًا ل مااة  المكتوباة المددماة  ت                 ( والتت نتت   ى 0          بار   ال                           ً                            

    %(      20020                              المرابة األولى بور  ن عت قدره            لت ت   ى  ت                         عر الوسالم التكنولو يا

      كا ت:         المجاال       في هذا    ة             وأن أد ى فقر 
 ااادم اهتماااام الطالاااب المعااااق سااام يًا  ناااد  ااارع الدراساااة  ت                 ( والتااات نتااات   اااى 2          باااار   ال                   ً                             

    %(      02033                                          ت لت ت   ى المرابة األ ير  بور  ن عت قدره                              باستلدام الوسالم التكنولو يا
    %(      02012             ككن لتن   ى           ل م اال                 سما الور  الن عت 

 التكرارات واملتوسطـات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب  (13) يوضح جدول
 وكذلك ترتيبها الرابع املعوقات اليت تتعلق بالعملية التعليميةلكل فقرة من فقرات اجملـال 

 الرتتيب الوزن النسيب االحنراف املعياري املتوسط ارةــــــــــــــــــــــالعب م
 4 74.86 0.630 3.743                                             املهمة للدراس الذي يعرد بالوسائط التكنولوجيا.                     عوبة استخالص النقاط  1

2 
                                                                عوبة متكني املعلم من إيصال املادة العلمية بشـكل جيـد باسـتخدام    

                     الوسائط التكنولوجيا.
3.571 0.714 71.43 6 

 1 85.14 0.811 4.257  .                                                 عوبة تطبيق التدريس باستخدام الوسائط التكنولوجيا 3
 5 72.00 0.689 3.600                                                  تدريس القران الكريم باستخدام الوسائط التكنولوجيا.       عوبة  4
ً                         يستغرق استخدام الوسائط التكنولوجيا وقتًا أطول يف التعليم والتعلم. 5                                        4.086 0.717 81.71 2 
 3 78.00 0.819 3.900                                                يعوق زمن اوصة جرامل استخدام الوسائط التكنولوجيا. 6
  77.19 0.479 3.860 الدرجة الكلية للمجـال 

      كا ت:         المجاال       في هذا        عبارة        أن أعلى    : (  10                 اتادذ من  ادول 
 ت                                                  اااعوبة اطعياااق التااادر   باساااتلدام الوساااالم التكنولو ياااا ت                 ( والتااات نتااات   اااى 0         باااار    ال  

    %(      20012                              المرابة األولى بور  ن عت قدره            لت ت   ى

      كا ت:         المجاال       في هذا    ة             وأن أد ى فقر 
 عوبة امكين المع ام مان إ تاال المااة  الع مياة بشاكن  ياد  ت         نتت   ى        ( والتت  2          بار   ال                                                     

    %(      01020                                          ت لت ت   ى المرابة األ ير  بور  ن عت قدره                              باستلدام الوسالم التكنولو يا
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    %(      00012             ككن لتن   ى           ل م اال                 سما الور  الن عت 

         ة فاات ضااوء                                                                    و عاا و البالااف لتااول ال بااار  الثالثااة   ااى المرابااة األولااى وهاات نتي ااة منطهياا

                                                                                       اااعوبة اطعياااق العم ياااة التع يمياااة بتساااتلدام التع ااايم اةلكترونااات  عاااوة ب اااعب و اااوة معوقاااا  إةار اااة 

                                                                                         ةا ن المدرسة وسبدت معوقا  اتع ق باالمع م نف اع هاو  ادم قدرااع التعامان ما  التدنياا  الحداثاة فات 

                                    م ية التدر   ل و  اة اقة ال م ية 

                                            ابااة األ ياار  وهاات نتي ااة منطهيااة فاات ضااوء المعوقااا                                      بينمااا لتااول ال بااار  الثانيااة   ااى المر 

اااال                                                                                    ة   التااات اتع اااق بالعم ياااة التع يمياااة واتمثااان فااات  اااعوبة المع ااام إ تاااال المحتاااوم المعرفااات بشاااكن فعة

                                          ل طالا من  الل التعامن م  التدنيا  الحداثة 

                                          انجابة عن السؤال الثا ي من أسئلة الدراسة:

                                  ق  ا  ة لااة إلتااالية  نااد م ااتوم ة لااة             هاان او ااد فاارو                             ياانا السااؤال الثااا ي علااى أ اا :

  α ≤ 0 . 05   )    ا  اقاة       مع مات       اوا اع      التات          المعوقاا          لم اتوم                ينة الدراساة                    بين متوسطا  اددارا        

     اعاا م            المكرمااة      بمكااة       العااام         التع اايم       ماادارس       لط بااة           ً الكترونياااً          اةسااالمية         التربيااة       ااادر      فاات         ال اام ية

     (؟            دة الدورا   –        اللدمة                              الماهان الع مت   دة سنوا     نوع  ال            لمتييرا 

                                                          ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:

                             الفرض األول من فروض الدراسة: 

                                   او ااد فااروق  ا  ة لااة إلتااالية  نااد                       ماان فاارو  الدراسااة علااى:      االول          ياانا الفاار  

       اوا ااع      التاات          المعوقااا          لم ااتوم                ينااة الدراسااة                    بااين متوسااطا  اداادارا    (   α ≤ 0 . 05             م ااتوم ة لااة 

      بمكااة       العااام         التع اايم       ماادارس       لط بااة           ً الكترونياااً          اةسااالمية         التربيااة       ااادر      فاات         ال اام ية        ا  اقااة       مع ماات

               كور  إناو(         ال نا          لمتيير       اع م            المكرمة

    تT. test                           قام البالف باستلدام سس وا ت       الفرع                   ول تحدق من  حة ه ا 
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 )ذكور، إناث( .نوعوقيمـة "ت" لالستبانة تعزى ملتغري الاملتوسطـات واالحنرافات املعيارية  (14جـدول )يوضح 

 مستـوى الداللة قيمـة الداللة قيمـة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد نوعال ـالــــــــــــــــــــــاجمل

ً غري دالة إحصائيا  0.972 0.035 0.481 4.043 35 ورذك                            معوقات تتعلق باألمور اإلدارية  0.632 4.038 35 إناث               

ً غري دالة إحصائيا  0.123 1.560 0.391 3.967 35 ورذك                    معوقات تتعلق باملعلم  0.585 3.781 35 إناث               

ً غري دالة إحصائيا  0.631 0.483 0.411 3.986 35 ورذك                     معوقات تتعلق بالطالب  0.566 3.929 35 إناث               

ً غري دالة إحصائيا  0.433 0.788 0.425 3.905 35 ورذك                                معوقات تتعلق بالعملية التعليمية  0.530 3.814 35 إناث               

ً غري دالة إحصائيا  0.371 0.901 0.269 3.975 35 ورذك الدرجة الكلية  0.485 3.890 35 إناث               

   .. 0 2        ( تساوي          0.0.                                      قيماة "ت" الجادولية عند مستاوى داللة ) 
   66 0 2        ( تساوي          0.1.                                      قيماة "ت" الجادولية عند مستاوى داللة ) 

                                                         س   يماااة ت ت المح ااوبة سقاان ماان  يماااة ت ت ال ااادولية فاات  مياا     (  12         ااادول           اتااادذ ماان
                              اد فااروق  ا  ة لااة إلتااالية اعاا م  واا                   وهاا ا ااادل   ااى  اادم و                            والدر ااة الك يااة لالسااتبانة       م ااا    ال

              )ذكور، إ اث(.       النوع       لمتيير 
                                 والمع ما  من ليف العيئة المدرسية                                                  و ع و البالف ه ه النتي ة ب   اشابع ظروف المع مين 

                                                                                          التاات  عم ااو  فيهااا والنظااام المتباا  فاات ا اا  الماادارس ا اااه المعوقااا  اةةار ااة والتع يميااة  ليااف اتفااق 
                                                                               ً     المع مااو  والمع مااا   ااعوبة ااادر    و  اة اقااة ال اام ية م اااق التربيااة اةسااالمية إلكترونيااًا فاات 

   (     2330   ة                                              ضوء ه ه المعوقا  و افدت م  نتالد ةراسة الشيح

                  من فروض الدراسة:         الثاني      الفرض 
                                   او اد فاروق  ا  ة لاة إلتاالية  ناد                       مان فارو  الدراساة علاى:        الثاا ي          ينا الفر  

       اوا ااع      التاات          المعوقااا          لم ااتوم                ينااة الدراسااة                    بااين متوسااطا  اداادارا    (   α ≤ 0 . 05             م ااتوم ة لااة 
      بمكااة       العااام         التع اايم       ماادارس       لط بااة           ً الكترونياااً          اةسااالمية         التربيااة       ااادر      فاات         ال اام ية        ا  اقااة       مع ماات
                الماهان الع مت        لمتيير        اع م            المكرمة

    تT. test                           قام البالف باستلدام سس وا ت       الفرع                   ول تحدق من  حة ه ا 
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 املتوسطـات واالحنرافات املعيارية وقيمـة "ت" لالستبانة تعزى ملتغري املؤهـل العلمي. (15جـدول )يوضح 

 املتوسط العدد املؤهـل العلمي يــــــل العلمــــــؤهــــــامل
االحنراف 
 املعياري

 مستـوى الداللة قيمـة الداللة قيمـة "ت"

                            معوقات تتعلق باألمور اإلدارية
 0.591 4.010 52 بكالوريوس

ً غري دالـة إحصائيا  0.435 0.786                 
 0.449 4.130 18 دراسات عليا

                    معوقات تتعلق باملعلم
 0.545 3.891 52 بكالوريوس

ً غري دالـة إحصائيا  0.630 0.484                 
 0.364 3.824 18 دراسات عليا

                     معوقات تتعلق بالطالب
 0.477 3.933 52 بكالوريوس

ً غري دالـة إحصائيا  0.484 0.704                 
 0.540 4.028 18 دراسات عليا

                                معوقات تتعلق بالعملية التعليمية
 0.512 3.811 52 بكالوريوس

ً دالـة إحصائيا غري  0.150 1.456              
 0.338 4.000 18 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.414 3.911 52 بكالوريوس

ً غري دالـة إحصائيا  0.435 0.785                 
 0.320 3.995 18 دراسات عليا

   .. 0 2        ( تساوي          0.0.                                      قيماة "ت" الجادولية عند مستاوى داللة ) 
   66 0 2        ( تساوي          0.1.                                      قيماة "ت" الجادولية عند مستاوى داللة ) 

                                                         س   يماااة ت ت المح ااوبة سقاان ماان  يماااة ت ت ال ااادولية فاات  مياا     (  10         ااادول           اتااادذ ماان
                               اد فااروق  ا  ة لااة إلتااالية فيهمااا  واا                   وهاا ا ااادل   ااى  اادم و                            والدر ااة الك يااة لالسااتبانة       م ااا    ال

                               اع م لمتيير الماهان الع مت
                                    بكالور وس سو ةراساا    ياا(    اااثر                                                  ع و البالف ه ه النتي ة س  متيير الماهن الع مت

                                                                                          فت اددارهم فهم اوا هو  نف  المعوقا  فت العيئة المدرسية و   ا ت فات مااهالاهم الع مياة  و افدات 
   (     2330           ( والشيحة      2323                   م  نتالد ال هرانت  

                  من فروض الدراسة:         الثالث      الفرض 
                                   او اد فاروق  ا  ة لاة إلتاالية  ناد                       مان فارو  الدراساة علاى:        الثالاث          ينا الفر  

       اوا ااع      التاات          المعوقااا          لم ااتوم                ينااة الدراسااة                    بااين متوسااطا  اداادارا    (   α ≤ 0 . 05             م ااتوم ة لااة 
      بمكااة       العااام         التع اايم       ماادارس       لط بااة           ً الكترونياااً          اةسااالمية         التربيااة       ااادر      فاات         ال اام ية        ا  اقااة       مع ماات
                   دة سنوا  اللدمة        لمتيير        اع م            المكرمة
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 One                                                قام البالف باستلدام سس وا اح ين التباان األلااة        الفرع                   ول تحدق من  حة ه ا 

Way ANOVA   
 مصدر التباين وجمموع املربعات ودرجات اوريـة ومتوسط املربعات  (16جـدول )يوضح 

 ربةوقيمـة "ف" ومستـوى الداللة تعزى ملتغري عدد سنوات اخل

 جمموع املربعات مصدر التباين الــــــــــــــاجملـ
درجات 
 اوريـة

متوسط 
 املربعات

قيمـة 
 "ف"

قيمـة 
 الداللة

مستـوى 
 الداللة

                            معوقات تتعلق باألمور اإلدارية
 0.596 2 1.193 بني اجملموعات

1.976 0.147 
غري دالـة 
ً إحصائيا         

 0.302 67 20.220 داخل اجملموعات
  69 21.413 اجملموع

                    معوقات تتعلق باملعلم
 0.377 2 0.754 بني اجملموعات

1.510 0.228 
غري دالـة 
ً إحصائيا         

 0.249 67 16.715 داخل اجملموعات
  69 17.469 اجملموع

                     معوقات تتعلق بالطالب
 0.169 2 0.339 بني اجملموعات

0.693 0.504 
غري دالـة 
ً إحصائيا         

 0.244 67 16.366 داخل اجملموعات
  69 16.705 اجملموع

                                معوقات تتعلق بالعملية التعليمية
 0.039 2 0.079 بني اجملموعات

0.168 0.846 
غري دالـة 
ً إحصائيا         

 0.235 67 15.734 داخل اجملموعات
  69 15.813 اجملموع

 الدرجة الكلية
 0.226 2 0.451 بني اجملموعات

1.492 0.232 
غري دالـة 
ً إحصائيا         

 0.151 67 10.136 داخل اجملموعات
  69 10.588 اجملموع

   22 0 4     ( =    0.1.                    ( وعند مستاوى داللة )  66 ، 2                            ت الجادولية عند درجة حرياة )
     13 0 3    ( =     0.0.                    ( وعند مستاوى داللة )  66 ، 2                            ت الجادولية عند درجة حرياة )

                                                            س   يماة تفت المح وبة سقان مان  يمااة تفت ال اادولية  ناد م تااوم    (  12                 اتادذ من  ادول 
                                                       والدر اااة الك ياااة لالساااتبانة  س  سناااع   ااو ااااد فاااروق  ا  ة لاااة                ميااا  الم اااا       ( فااات     3030      ة لاااة  

   .    عر                                  إلتالية اع م لمتيير  دة سنوا  الل
               اداادار المع مااين                                                               و عاا و البالااف هاا ه النتي ااة باا   إ ااتالف  اادة ساانوا  اللعاار    ااااثر فاات 

                                                                                      ً  والمع ما  ل معوقا  التت اوا ههم ألنهم  شعرو  بتعوبة ادر   م اق التربية اةسالمية إلكترونيًا 
   (     2330           ( والشيحة      2323                               ل ل  و افدت م  نتالد ال هرانت  
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                  من فروض الدراسة:         الرابع      الفرض 
        لية  نااد                            او ااد فااروق  ا  ة لاة إلتااا                      ماان فاارو  الدراسااة علااى:        الراباا           يانا الفاار  

       اوا ااع      التاات          المعوقااا          لم ااتوم                ينااة الدراسااة                    بااين متوسااطا  اداادارا    (   α ≤ 0 . 05             م ااتوم ة لااة 
            العااام بمكااة         التع اايم                                   ً             فاات ااادر   التربيااة اةسااالمية الكترونيااًا لط بااة ماادارس                ا  اقااة ال اام ية       مع ماات
                    الدورا  التدر عية     دة        لمتيير        اع م            المكرمة

 One                                                قام البالف باستلدام سس وا اح ين التباان األلااة        الفرع                   ول تحدق من  حة ه ا 

Way ANOVA     
 مصدر التباين وجمموع املربعات ودرجات اوريـة ومتوسط املربعات  (17جـدول )

 الدورات التدريبيةوقيمـة "ف" ومستـوى الداللة تعزى ملتغري عدد 

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين الــــــــــــــــــاجملـ
 اوريـة

متوسط 
 املربعات

قيمـة 
 "ف"

قيمـة 
 الداللة

مستـوى 
 الداللة

                            معوقات تتعلق باألمور اإلدارية
 0.174 2 0.348 بني اجملموعات

غري دالـة  0.578 0.553
ً إحصائيا   0.314 67 21.065 داخل اجملموعات       

  69 21.413 اجملموع

                    معوقات تتعلق باملعلم
 0.753 2 1.507 بني اجملموعات

دالة عند  0.049 3.163
 0.238 67 15.962 داخل اجملموعات 0.05

  69 17.469 اجملموع

                     معوقات تتعلق بالطالب
 0.329 2 0.659 بني اجملموعات

غري دالـة  0.260 1.375
ً إحصائيا   0.239 67 16.046 داخل اجملموعات       

  69 16.705 اجملموع

                   بالعملية التعليمية             معوقات تتعلق 
 0.369 2 0.738 بني اجملموعات

غري دالـة  0.202 1.640
ً إحصائيا   0.225 67 15.075 داخل اجملموعات       

  69 15.813 اجملموع

 الدرجة الكلية
 0.242 2 0.485 بني اجملموعات

غري دالـة  0.208 1.608
ً إحصائيا   0.151 67 10.103 داخل اجملموعات       

  69 10.588 اجملموع

   22 0 4     ( =    0.1.                    ( وعند مستاوى داللة )  66 ، 2                            ت الجادولية عند درجة حرياة )
     13 0 3    ( =     0.0.                    ( وعند مستاوى داللة )  66 ، 2                            ت الجادولية عند درجة حرياة )
                                                            س   يماة تفت المح وبة سقان مان  يمااة تفت ال اادولية  ناد م تااوم    (  10                 اتادذ من  ادول 

   س                                    دا المعوقا  التت اتع اق باالمع م                           والدر ة الك ية لالستبانة           الم ا         مي      ( فت     3030      ة لة  
   .                  الدورا  التدر عية                                                   سنع   ااو اد فروق  ا  ة لة إلتالية اع م لمتيير  دة 
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                                       ماااان  يماااااة تفت ال ااااادولية  نااااد م تاااااوم ة لااااة       سكعاااار                            اتااااادذ س   يماااااة تفت المح ااااوبة     كمااااا 
                                                س  سناع ااو ااد فاروق  ا  ة لاة إلتاالية اعا م لمتييار                              المعوقا  التات اتع اق باالمع م       ( فت     3030  

   .                  الدورا  التدر عية     دة 
                                                                                       و ع و البالف ها ه النتي اة با   المع ماين والمع ماا  الا ان لام ات داوا الادورا  التدر عياة التات 

                ً         اةساالمية إلكترونياًا و افدات                                                                     ااه هم الهيام بالتع يم اةلكترونت سكثار فا  ياة فات اادر   م ااق التربياة
   (     2330                 م  ةراسة الشيحة  

         وضذ  ل : ا  (   12                                                                        ولمعرفة اا اه الفروق قام البالف باستلدام ا تبار شيهيع البعد  وال دول
 عدد الدورات التدريبيةملتغري  معوقات تتعلق باملعلم/ الثانييوضح اختبار شيفيه يف البعد  (18جدول )

 
دورات 3أقل من  ال يوجد دورات تدريبية فأكثر 3   
4.400 3.853 3.821 

  0 4.400 ال يوجد
 

دورات 3أقل من   3.853 *0.547  0 
 

دورات تدريبية فأكثر 3  3.821 *0.579  0.032 0 
       0.1.          *دالة عند 

                                         الااا ان لااام  حتااا وا   اااى ةورا  ادر عياااة والااا ان               و اااوة فاااروق باااين     ااان    (  12                اتداااذ مااان  ااادول
                                                                       لتالذ ال ان لم  حتوا   ى ةورا  ادر عية فت المعوقا  التت اتع ق بالمع م                         لت وا   ى ةورا  ادر عية 

                                                                              و عاا و البالاااف هااا ه النتي اااة  ااان و اااوة فااروق باااين المع ماااين المع ماااا  الااا ان ا داااوا ةورا  
                                                                                          ادر عياااة سثنااااء اللدماااة وكانااات هااا ه الفاااروق لتاااالذ الااا ان لااام ات داااوا الااادورا  التدر عياااة مااان المع ماااين 

                                                                     ههم المعوقااا  فاات اسااتلدام واوظياا  التدنيااا  التكنولو يااة فاات  م يااة اع اايم                  والمع مااا  ليااف اااوا
                              ً  م اق التربية اةسالمية إلكترونيًا 

   ات      ــــــ   وصي    ــــ   الت
                                  فت ضوء نتالد الدراسة او ت البالف:

                                                                       ً  اوفير المي انيا  الملتتة لعرامد التع يم اةلكترونت ل ط بة المعاقين سم يًا  - 1

                                                           التدر عيااة سثناااء اللدمااة ل تعاارف   ااى اسااتلدام التدنيااا  الحداثااة                         إلحاااق المع مااين بالاادورا   - 2
                     ً  لتع يم المعاقين سم يًا 

                                                 ً                                ا هين واب يم المحتوم المعرفت ل ط بة المعاقين سم يًا بما اتناسب م  لا ااهم ومياولهم  - 0
                                                                 و تالهم اةنمالية والنف ية واة تماعية بما  الءم التحد ا  المعا ر  

                                          ً  لكترونت لدم المع م فت اع يم المعاقين سم يًا                       اع    ثدافة التع يم اة - 2
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 عــــراجــــة املــــائمــــق

                                                         ( واقاااا  اسااااتلدام الحاسااااب ا لاااات ومعوقااااااع فاااات مناااااهد وباااارامد األماااان     2332            س داااار  سروم   - 1
      سعوة                                                       ل مرل ة اةبتدالية  رسالة ما  تير موة ة فت  امعة الم   

                     ً                                        ( مشااكال  المعاااقين ساام يًا كمااا ااادركها مع مااو المرل ااة ا بتداليااة فاات     2332                     لفناات    اات  عااد النعاات   - 2
        سكتوبر     00                                                                           ضوء بعع المتييرا   م  ة ك ية التربية   امعة بنها  الم  د الثانت  شر  العدة 

          رسااالة                                              ً           ً ( ةور اللدمااة ا  تماعيااة فاات ا هياان المعاااقين ساام يًا وا تماعياااً     2312              ياان  محمااد   - 0
                                                        غير منشور  فت ك ية اللدمة ا  تماعية   امعة الفيوم  متر 

                                             ( معوقاااااااا  اساااااااتلدام الطرالاااااااق الحداثاااااااة لتااااااادر   ماااااااواة     2330                     الرواضاااااااية   اااااااالذ محماااااااد   - 2
                                                                    الدراساااااااااا  ا  تماعياااااااااة بمرل اااااااااة التع ااااااااايم األساسااااااااات فااااااااات األرة  وم  اااااااااة مركااااااااا  البحاااااااااوو 

            امعة قطر   –    12              التربو ة م  د 

                                                             ( معوقا  اطعيق اللطة التربو ة ل و   اعوبا  الاتع م مان و هاة نظار     2323                ال هرانت  سمير   - 0
       اناار     13                                                                              مع ميهم لمحافظة  د   الم  ة العربية لع وم اة اقة والموهبة الم  د الراب  العدة 

                                                              ( ةراسة ادو مية ةستلدام التدنيا  التع يمية فت معاهد األمن ل تام     2330                  الشيحة  سار    ت   - 2
  –                                                                  ة ما  اتير غيار منشاور   ق ام الوساالن واكنولو ياا التع ايم ك ياة التربياة                     بمدانة الر اضة  رسال
                  الر اع  ال عوة ة   –                  امعة الم   سعوة 

                                                    (  فا  يااة اسااتلدام اطعيااق نااا  ولي ااى التع يماات   ااى  هااار     2312                     الع ماات  نا اار باان سااعد   - 0
           اسااة الحالااة                                                            فاات اع اايم الحااروف اله اليااة ماا  التالمياا   و  اة اقااة الفكر ااة: ةر   I Pad       ا اباااة 
                     ماس ة التربية اللا اة   –                                 م  ة التربية اللا ة والت هين  Single Subject design       الوالد 

     23- 1   (:   13   0               والت هين  متر  

                                                       ( مشااااكال  اطعيااااق مناااااهد التع اااايم العااااام فاااات معاهااااد وباااارامد األماااان     2332               العماااار   غيثااااا    - 2
                           رسااالة ما  ااتير موة ااة فاات                                                         اةبتداليااة ل تاام بمدانااة  ااد  ماان و هااة نظاار المع مااين واةةار ااين

                   امعة الم   سعوة 



  مـويــف التـائـند/ 
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                                                        ( ةماااد األطفاااال  و  ا لتيا اااا  اللا اااة فااات التع ااايم العاااام ر  اااة     2332                      الفاااالذ  الموساااى  نا ااار   - 2

                                                                                                اربو ة الموسم الثدافت بمكتب التربية العربت لدول الل يد  مكتب التربية العربت لدول الل يد الر اع 

                                     (  معاااااير اتاااميم و نتااااا بااارامد التع ااايم     2332                الااارلمن بااان محماااد                       الفاااالذ  مااار م بنااات  عاااد -  13

      220  -   230   (:  2    02               ين شم   متر    –                             اةلكترونت  م  ة ك ية التربية 

                                                           ( اساتلدام الحاساوا فات اع ايم األطفاال  و  اة اقاة ال ام ية لمااة      2332                   الدر وات  إباراهيم   -  11

                                     لع مياة ال اابدة لالاحااة العربات ل هيئاا                                                     ال ية العربية فت ةولة اةمارا   بحف مددم فت النادو  ا

                                          العام ة فت ر ا ة التم   امعة قطر  الدولة 

                                                         ( مشااااكال  اع ااام التااام وةور التاااام وةور التدنياااا  التكنولو ياااة فاااات     2332            مح ااان  لناااا    -  12

                                                                                        اددمها التع يمت  الندو  الع مية ال ابدة لالاحاة العربات ل هيئاا  العاماة فات ر ا اة التام لداوق 

                                  الحاة  والعشر ن ال  ء الثانت              األ م فت الدر 

                                                                   ( مشاكال  اع ايم التام وةور التدنياا  التكنولو ياة فات ادادمها الع مات ورقاة     2332            مح ن  لنا    -  10

                                                                                       من مددمة ل ندو  الع مية ال ابدة لالاحاة العربت ل هيئا  العام ة فت ر ا ة التم  الدولة 

                             ةاء المعرفات والمهاار  ل تالميا                                      ( اتميم برم ية اع يمياة وسثرهاا   اى األ    2332             مدكور  س من   -  12

                                                                                 التاام بااالعنف ال اااةس اةبتاادالت  رسااالة ما  ااتير غياار منشااور  ق اام اكنولو يااا الااتع م  ك يااة 

                                التربية التوعية   امعة  ين شم  

                                                                    ( فا  ية برناامد لاساوبت فات اع ايم األطفاال التام مهاارا  الداراء  والكتاباة     2332              الم  ت  سوسن   -  10

                                                               شابع ا ر عياة( فات التافين اللاام  وال ااةس اةبتادالت فات معهاد التربياة                        ل ية اةن  ي  اة  ةراساا  

                                                                            اللا ة ل تم  ةمشق  رسالة ما  تير غير منشور   ك ية التربية  امعة ةمشق بدمشق 

                     ماس اااااااااااة طيباااااااااااة ل نشااااااااااار  1                              (  التع ااااااااااايم اةلكترونااااااااااات ال دااااااااااااد  ط    2312             ااااااااااان  س مااااااااااان   -  12

                        والتور    الداهر   متر 
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