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 من  وعالقته ببعض العوامل لضمان جودة التعميم التقنية المعموماتية
 وجهة نظر المعممين

 دالل سعود السميطد.                                             
 رئيس وحدة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي                                           
 دكتوراه في عمم المعمومات والحاسب اآللي                                       

 جامعة الكويت -كمية التربية                                         
 

ن حذو  اسذتادام التيظيذة يالمعممذ روجهذات ظ ذ عمذ  عذرفالتتهدف هذذه الدراسذة إلذ   الممخص:
. وأثذذر بعذذع العوامذذ  فذذي تكويظهذذا المعموماتيذذة التذذي يتطمبهذذا ضذذمان جذذودة التعمذذيم فذذي التذذدريس

الحكومية  مدارسالمراح  الدراسية لم ( معمم ومعممة من ماتمف228) الدراسة منعيظة  تتكون
تطبيذذأ أداة الدراسذذة لجمذذا البياظذذات وهذذي اسذذتباظة أعذذدت ا ي ذذا لهذذذا  الكويذذت. تذذم فذذي دولذذة

التيظيذذذة الغذذذرع. بعذذذد تطبيذذذأ التحميذذذ  العذذذاممي  ذذذظمت وجهذذذات ظ ذذذر المعممذذذين ظحذذذو اسذذذتادام 
وفيذذذا السذذتجابتهم لبظذذذود االسذذتباظة إلذذذ  ث:ثذذة أبعذذذاد وهذذيد البيئذذذة المدرسذذية   ذذذدرات  المعموماتيذذة

والمذذادة  المرحمذذة الدراسذذيةي وهذذ ةالمسذذتيم اتم دراسذذة أثذذر المتغيذذر المتعممذذين والتعمذذيم المسذذتمر. تذذ
الظتائج تبين  .أبعاد وجهات ظ ر المعممينالمتغيرات التابعة وهي عم   الدراسية وسظوات الابرة

كاظذذذت وجذذذود ع: ذذذة ذات داللذذذة إح ذذذائية بذذذين المرحمذذذة الدراسذذذية وبعذذذد البيئذذذة المدرسذذذية حيذذذث 
   تثثرا في بعذد البيئذة المدرسذية بيظمذا كاظذت المرحمذة الثاظويذة هي المرحمة األ المرحمة االبتدائية

كمذذذا وجذذذدت ع: ذذذة ذات داللذذذة إح ذذذائية بذذذين المذذذادة الدراسذذذية وتحديذذذدا  هذذذي األكثذذذر تذذذثثرا بهذذذا.
)الرياضذذيات والكهربذذاب( وبعذذدي البيئذذة المدرسذذية والتعمذذيم المسذذتمر أمذذا بالظسذذبة لمابذذرة التدريسذذية 

سذذذظوات  4-1ة دالذذذة اح ذذذائيا مذذذا بعذذذد الذذذتعمم المسذذذتمر حيذذذث أن المعممذذذين الجذذذدد )فمهذذذا ع: ذذذ
سذذظوات( هذذم أكثذذر تذذثثرا فذذي بعذذد 11-5ابذذرة( هذذم األ ذذ  تذذثثرا بيظمذذا المعممذذون مذذن ذوي الابذذرة )

أو ذذت الدراسذذة  التعمذيم المسذذتمر عمذ  تكذذوين وجهذة ظ ذذرهم حذذو  اسذتادام التيظيذذة المعموماتيذة.
عظذذد بعذذدد مذذن التو ذذيات التذذي يجذذب أن تؤاذذذ بعذذين االعتبذذار تائجهذذا بظذذاب عمذذ  مذذا جذذاب فذذي ظ

 تطوير برامج تعميمية ذات جودة وتو ف التيظية المعموماتية.
 

جودة التعميم  برامج إعداد المعمم  التيظية المعموماتية  تكظولوجيا التعميم   الكممات االستداللية:
 .  الابرة التدريسيةالمرحمة الدراسية
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Information Technology for Quality Assurance of Education: The 

Impact of some Factors from Teachers’ Perspectives 

 

Abstract 

The aim of the study is to explore teachers’ perspectives toward using 

Information Technology in their classrooms to ensure the quality of 

teaching, and to examine the impact of some factors on shaping the 

perspectives. The research sample included (228) male and female 

teachers from various schools in Kuwait. The study instrument used to 

collect data was a questionnaire prepared specially for this purpose. 

After applying the Factor Analysis, teachers' perspectives toward using 

technology classified into three dimensions: school environment, 

learners abilities, and lifelong learning. The relationships between the 

independent variables school level, subject area and previous 

experience and the dependent variables which are the three dimensions 

of teachers' perspectives was studied. The results found statistically 

significant relationships between: school level and school environment, 

and between subject area and the two dimensions: school environment 

and lifelong learning, and finally, between previous experience the 

lifelong learning. Based on the results of the study some 

recommendations about developing quality educational programs with 

information technology features were listed. 

 

Keywords: educational technology, quality assurance, school level, 

teachers’ perspectives. 
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 المقدمة:
وفذذرة فذذي ي ذذاحبها  ةالمعموماتيذذ ةتطذذور التيظيذذ الو ذذت الحاضذذر ثذذورة مظيطعذذة الظ يذذر فذذي يشذذهد

فذذي العشذذر  مذذا تو ذذ  إليذذا االظسذذان ُيذذزعم أنوسذذائ  االت ذذاالت حيذذث تظذذوف فذذي المعمومذذات و 
أليذت هذذه التطذورات و ذد   )Coccia(2017 , ذرون ظذ ذمذتذم اكتشذافا مذا  فذاأالسظوات األايرة 

عمذذ  كافذذذة كذذذ  أوجذذا المعذذام:ت و حيذذذاة وأحذذدثت التغييذذرات فذذي مجذذاالت البتثثيرهذذا عمذذ  كافذذة 
(  Costello, 2017 ،Coccia, 2019) والسذذذذياسي االجتماعي واال ذذذذذتذذذ ادي أشكا  التعام 

  2114دحذ:ن     9Baran et. al,201)وأسذاليب التذدريس  التعمذذيذذذذم أثرهذا عمذ   وبالتثكذذذذيد
  .(2118طوالبة والمشاعمة  

التيظيذذة تطذذور التعامذذ  مذذا فذذي  هذذي الجهذذات الرائذذدةالجامعذذات تعتبذذر مؤسسذذات التعمذذيم العذذالي و 
)ظذاجي و اسذم   اواستاداماته اظ رياتهأحدث وتعميم وتدريب طمبتها عم   وتو يمها ةالمعموماتي
دامت البيوت ولم تيت ر تطور التيظية المعموماتية عم  مؤسسات التعميم العالي فيد (. 2119

كذ  مذا هذو ظجذذب ظحذو تجي  الشباب بسبب طبيعذتهم التذي  اظتشارا بينوالمدارس وأ بح أكثر 
روادا أمذذام ت:ميذذذهم  وايكذذذذوظل ينالمعمذذذذذمأدى ذلذذإ إلذذ  زيذذادة أعبذذاب (  2111)ع:وظذذة  جذذذذذديد 

 االسذذذذذتذذذمذذذذذادةتحييذذأ   و  ذمذذذذالفذذذي  واسذذتادامها هاذيذذذذاتذذذظذتذذذذيو ات الذمذعذذذذموم تو يذذفعذذمذذذذ  وا ذذعذذمذذذذملي
 (.4102، دح:ن،  .DeCoito & Richardson,Muttappallymyalil et. Al ,2016, 2018)مظها.

عظذذد  وأ وتجهيذذز المذذدارس ميذذةيعمتعظذذد وضذذا المظذذاهج السذذواب لتربذذويين لذذذلإ ييذذا عمذذ  عذذاتأ ا
ت ذذذميم البذذذرامج إلعذذذداد المعممذذذين فذذذي كافذذذة التا  ذذذات العمميذذذة ولكافذذذة المراحذذذ  التعميميذذذة 

يضذعوا ظ ذب أعيذظهم تمذإ العوامذ  التذي تحذدد المرديذة لمت:ميذذ أن االات:فات ولماتمف أظواف 
لممعممذين مذن  والمحتذوى العممذي والتذدريب الجيذد ة المعموماتيذةمتيظيذالمطموب ل المستوى المعرفي

 .أج  تو يف أمث  لمتيظية المعموماتية واالستمادة مما تيدما في تطذوير التعمذيم وتحييذأ الجذودة
عمم لتزويدهم بابذرات وتجذارب الميذدان واالظتمذاف واالعتماد عم  العظ ر اإلظساظي المتمث  بالم

 من آرائهم ووجهات ظ رهم.
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 المشكمة:
عذذداد المظذذاهج التعميميذذة التذذي تذذدعم المسذذتجدات فذذي   بذذرز اهتمذذام الذذدو  فذذي اظشذذاب المذذدراس واج

التيظية المعموماتية وتوفير م ذادرها رمذم تكممتهذا العاليذة ومتطمباتهذا المتظوعذة رمبذة فذي مواكبذة 
لذذذة فمذذذي دو  التطذذذورات واسذذذتعداد المذذذدارس الحكوميذذذة بكافذذذة مراحمهذذذا لتيذذذديم التيظيذذذة المعموماتيذذذة.

لجظة وطظية عميا  2111لسظة  759ر م الكويت فيد شكمت وبيرار من مجمس الوزراب الكويتي 
بمذا فيهذا التعمذيم.  تطبيأ استادامات التكظولوجيا المتطورة في األعما  الحكومية لمييام بمشروف

 كويتي )اليبس مميون ديظار 81من  أكثرالمعمومات  تيظيةوبمغ اجمالي االظماأ الحكومي عم  
لتطبيذذذذأ التيظيذذذذة  لتحييذذذذأ الرؤيذذذذة المسذذذذتيبمية وزارة التربيذذذذة (. وفذذذذي جهذذذذود2115ديسذذذذمبر  24

بمشذروف  تذم العمذ الجهاز المركزي لتكظولوجيذا المعمومذات بالتعاون ما و التعميم  المعموماتية في
المرافذذذأ والمذذذدارس  لكافذذذة اسذذذتادام التكظولوجيذذذا فذذذي التعمذذذيم وتطذذذوير البظيذذذة التحتيذذذة لممعمومذذذات

 (. 2116مايو  27لتابعة لوزارة التربية في دولة الكويت. )األظباب ا
وحيث أن استادام هذذه الم ذادر واالسذتمادة مذن هذذا المشذروف فذي التذدريس والعمميذة والتعميمذة 
ُتركذت حسذب تيذذديرات المعممذين وحاجذذاتهم التعميميذة ف ظذا ي:حذذ  تمذاوت فذذي مسذتويات تو يذذف 

فذذذي مذذذدارس التعمذذذيم الحكذذذومي. وعمذذذ  الذذذرمم مذذذن أهميذذذة التيظيذذذة واسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة 
المعموماتية في رفا كمابة وجذودة العمميذة التعميميذة وتسذهيمها ومذا تذوفر م ذادرها وأدواتهذا إلذ  

 أن ُيمض  الكثير من المعممين والت:ميذ الطرأ التيميدية في التدريس. 
تروظيذذذذة أن هظذذذذاإ ظيذذذذ  واضذذذذح فذذذذي ( فذذذذي كتابذذذذا عذذذذن اإلدارة االلك2111و ذذذذد أشذذذذار ياسذذذذين )

استادام التكظولوجيا فذي العذالم العربذي ويعذاظي  طذاف التعمذيم بالذذات مذن ضذالة معذد  اسذتادام 
التيظيذذة المعموماتيذذة بالظسذذبة لمعذذدالت اسذذتادامها فذذي بذذا ي دو  العذذالم. و ذذد  هذذر عذذدم تمعيذذ  

إل مذذذا  المذذذدارس لمحذذذد مذذذن  واسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة جميذذذا فذذذي  ذذذروف  ذذذرار وزارة التربيذذذة
ظهذاب  2119( الذي تذم اكتشذافا ظهايذة عذام 19-اظتشار وباب فايروس كوروظا المستجد )كوفيد واج

وبذذلإ يكذون طذ:ب مذدارس  2121العام الدراسذي مبكذرا عمذ  أن تسذتثظف الدراسذة فذي أكتذوبر 
تعمذذيم التذذذي دولذذة الكويذذت بذذ: تعمذذيم لمذذذدة تزيذذد عذذن السذذبعة أشذذهر دون المجذذذوب إلذذ  مظ ذذات ال

 (. 2121مارس  26وفرتها التيظية المعموماتية. )اليبس 
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وهذذذا ممذذا يثيذذر التسذذاؤالت حذذو  اسذذتادامات التيظيذذة المعموماتيذذة فذذي التعمذذيم واسذذتعداد المعممذذين 
تتعمذذذذأ التذذذذي ل:سذذذذتمادة مذذذذن م ذذذذادرها وتيذذذذديم دروسذذذذهم. وال ظجذذذذد بالميابذذذذ  الدراسذذذذات الكافيذذذذة 

باستي ذذاب آراب المعممذذين بمذذدارس الذذوطن العربذذي وتحديذذدا دولذذة الكويذذت وتظذذاو  وجهذذات ظ ذذر 
المعممين لمعرفة مدى استادامهم لمتيظية المعموماتية في الم ذ  والعوامذ  المذؤثرة عمذ   ذرارتهم 
م في استادامها. ومن هظا برزت الحاجة إل  تكذوين رؤيذة لوا ذا المعممذين فذي الميذدان وع: ذته

بالتيظية المعموماتية ومعرفة وجهات ظ ذرهم لمعرفذة األسذباب التذي تذدفا بذالمعممين عمذ  ااتيذار 
استادام أو عدم استادام التيظية المعموماتية فذي التذدريس.  ومذن الممكذن أن ظسذتعرع مشذكمة 
الدراسذذذة مذذذن اذذذ:  سذذذؤا  رئيسذذذي هذذذو مذذذاهي وجهذذذات ظ ذذذر المعممذذذين حذذذو  اسذذذتادام التيظيذذذة 

 في مدارس دولة الكويت وما العوام  التي تساهم في تكويظها.  المعموماتية
 أسئمة الدراسة:

 أبعاد التيظية المعموماتية لضمان جودة التعميم لدى المعممين في دولة الكويت؟ ماهي .1
ما وا ا اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة حسذب ااذت:ف المذادة الدراسذية/ المرحمذة الدراسذية  .2

 ؟ ظ ر المعممين ةوجهالكويت من  /الابرة التدريسية بدولة
ع: ذذذة اسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة بذذذاات:ف المذذذادة الدراسذذذية/ المرحمذذذة الدراسذذذية  مذذذا .3

 ؟ ظ ر المعممين ةوجهمن  /الابرة التدريسية بدولة الكويت
وفذذذأ المذذذادة الدراسذذذية/ المرحمذذذة الدراسذذذية  التيظيذذذة المعموماتيذذذة مذذذا هذذذي ميترحذذذات تمعيذذذ  .4

 ؟/الابرة التدريسية بدولة الكويت
 األهداف

 هدفت الدراسة إل  تحييأ األهداف التاليةد
 المعموماتية لدى معممي ومعممات المدارس في دولة الكويت.تحديد أبعاد استادامات التيظية  -1
 اسذذتادام التيظيذذة المعموماتيذذةتحديذذد أثذذر المذذادة الدراسذذية فذذي تكذذوين وجهذذات الظ ذذر فذذي  -2

 لدى معممي ومعممات المدارس في دولة الكويت.
 تحديد أثر المرحمة الدراسية فذي تكذوين وجهذات الظ ذر فذي اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة -3

 لدى معممي ومعممات المدارس في دولة الكويت.
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 التيظيذة المعموماتيذةتحديد أثر الابذرة التدريسذية فذي تكذوين وجهذات الظ ذر فذي اسذتادام  -4
 لدى معممي ومعممات المدارس في دولة الكويت.

 األهمية
 دالتاليتتشك  أهمية الدراسة من ا:  

اسذذتادام التيظيذذة المعموماتيذذة مذذن  بذذ  المعممذذين واسذذتادام م ذذادره يرفذذا مذذن جذذودة التعمذذيم  -
 ويساهم في تحييأ أهدافا.

م التيظية المعموماتية يدعم الجهود تسميط الضوب عم  وجهات ظ ر المعممين حو  استادا -
 وييدم المعمومات المظاسبة لتيييما وتطويره.المبذولة لتطبيأ مشروف استادام التكظولوجيا في التعميم 

 عم  دراسات عممية متعمية بتطبييات التيظية المعموماتية واستاداماتها.االستمادة من ظتائج الدراسة في  -
 المنهج

الكمذذي االح ذذائي وهذذو المذذظهج المظاسذذب لطبيعذذة الدراسذذة وتكوظذذت اسذذتادمت الدراسذذة المذذظهج 
تعتمذذد الدراسذذة عمذذ  . معمذذم ومعممذذة يدرسذذون فذذي مذذدارس دولذذة الكويذذت 228عيظذذة الدراسذذة مذذن 

اسذذذتط:ف آراب المعممذذذين والمعممذذذات فذذذي المراحذذذ  الدراسذذذية الماتممذذذة فذذذي دولذذذة الكويذذذت وجمذذذا 
سذيرها واسذتظباط الظتذائج مظهذا. أداة جمذا البياظذات هذي البياظات والمعمومات ال:زمذة لتحميمهذا وتم

أسذذذئمة اسذذذتبيان رأي بظذذذي ليغطذذذي جواظذذذب متعذذذددة ذات ع: ذذذة بوجهذذذات الظ ذذذر الماتممذذذة التذذذي 
يحممهذذا المعممذذون ظحذذو التيظيذذة المعموماتيذذة ورأيهذذم فيهذذا باإلضذذافة إلذذ  المعمومذذات الديمومرافيذذة 

  تحتذوي أداة والابذرة التدريسذية اسذية والمذادة الدراسذيةالمتعمية بالمعمم وهي الجظس والمرحمة الدر 
 1الدراسة عم  عشرين سؤاال واستادم ميياس ليكرت الث:ثي لتمثي  درجذة االسذتجابات وهذيد 

مير موافأ. تم عرع االستباظة عمذ  عذدد مذن المعممذين لتيييمهذا  3موافأ  و 2موافأ تماما  
وع: تهذذذا بمحتذذذذوى الدراسذذذة وتيذذذديم اال تراحذذذذات وابذذذداب الذذذرأي فيهذذذذا مذذذن حيذذذث سذذذذ:مة الميذذذرات 

 لتعديمها وتم االعتداد برأيهم  ب  تطبييها.
اعتمذد ت ذذميم االسذتباظة عمذذ  ظمذذاذج  و ذ  التذذي تسذاعد عمذذ  إعذذداد بظذود االسذذتباظات وتوزيعهذذا 
عمذذذ  المعظيذذذين مذذذن اذذذ:  رابذذذط الكتروظذذذي تذذذم توزيعذذذا باسذذذتادام موا ذذذا التوا ذذذ  االجتمذذذاعي 

 معممين والمعممات ومن ثم جما الردود الكتروظيا.ومجموعات ال
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. أوال SPSSتمذذت اداذذا  البياظذذات ومعالجتهذذا إح ذذائيا باسذذتادام برظذذامج التحميذذ  االح ذذائي 
إعذذداد البياظذذات إلجذذراب التحميذذ  االح ذذائي وذلذذإ بالتعامذذ  مذذا اليذذيم الااطئذذة واليذذيم المميذذذودة 

عادة ترميز  يم البظود السالبة ومذن ثذم التث كذد مذن م ذدا ية أداة البحذث وثباتهذا لمتثكذد مذن أن واج
يييس ما  مم ليياسذا وثباتذا مذن ظاحيذة إعطذاب ظمذس الظتذائج عظذد تكذراره. ثاظيذا لمح ذو  عمذ  
ظ رة عامة لمبياظذات وو ذف ا ذائ  عيظذة الدراسذة  تذم اجذراب تحميذ  اإلح ذابات الو ذمية 

ة وهذذي معذذدالت التكذذرار   ذذيم التبذذاين التذذي تعتبذذر كمؤشذذرات لمباحذذث فيمذذا يتعمذذأ ببياظذذات الدراسذذ
و ذذذذيم االظحرافذذذذات المعياريذذذذة وتذذذذثتي ثالثذذذذا مرحمذذذذة االاتبذذذذارات اإلح ذذذذائية االسذذذذتداللية التذذذذي تذذذذم 
 ااتيارها بما يظاسب الغرع من الدراسة فمن أج  التثكد من س:مة األداة و د ها ف ن معام 

و ذذذدأ االسذذذتباظة حيذذذث أن كممذذذا لييذذذاس ثبذذذات ألمذذذا كروظبذذذاخ هذذذو االاتبذذذار األكثذذذر اسذذذتاداًما 
 األداة.وثبت  دأ ارتباط العظا ر  دزا 1ا تربت  يمتا من 

ولتحديد أبعاد وجهات ظ ر المعممين ظحو موضوف الدراسة تم اجراب التحمي  العاممي الذي ييوم 
بتجميذذا ث:ثذذة متغيذذرات وأكثذذر )بظذذود االسذذتباظة( المرتبطذذة ببعضذذها بع: ذذة  ويذذة وتسذذم   يمذذة 

تحت عام  واحذد  1331( والتي يجب أن تكون  يمتها أكبر من eigenvalueالكامن )الجذر 
واسذذتبعاد المتغيذذرات التذذي ال تظتمذذي إلذذ  أي عامذذ  التذذي  يمذذة الجذذذر الكذذامن لهذذا أ ذذ  مذذن ذلذذإ. 
يهدف التحمي  العاممي إل  توضيح الع: ة بين مجموعة المتغيرات وااتزالهذا ممذا يسذاعد عمذ  

وباتريذذت  (KMO)مذن العوامذذ . وتعتبذر  يمذذة ااتبذاري  فهذم االرتبذاط بيظهذذا مذن اذذ:  عذدد أ ذذ 
- 1تيذا بذين  KMOالدائرية مؤشرا لم:ئمة البظود  ب  إجراب التحمي  العاممي  حيذث أن  يمذة 

زادت الع: ذذذذة بذذذذين البظذذذذود واظتمائهذذذذا وم:ئمتهذذذذا إلجذذذذراب  1وكممذذذذا زادت  يمتذذذذا وا تربذذذذت مذذذذن  1
. و يمذة مؤشذر الع: ذة 1.51هذو  KMOااتبذار  التحمي  العاممي والحد األدظ  الميبو  لييمذة

 1.15بذذذين المتغيذذذرات يكذذذون داال اح ذذذائيا إذا كاظذذذت  يمذذذة ااتبذذذار باتريذذذت الدائريذذذة أ ذذذ  مذذذن 
(Qian and Alvermann, 1995). 

( والمتغيذرات المستيمة )المرحمذة الدراسذية  المذادة الدراسذية  الابذرة التدريسذيةأما لمعرفة الع: ة بين المتغيرات 
حيث أن هذا  ANOVAالتابعة ألبعاد وجهات ظ ر المعممين تم تطبيأ ااتبار تحمي  التباين 
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لدراسة المرو ات في المتوسطات بذين المتغيذرات. وتعتبذر الع: ذة ذات داللذة إح ذائية إذا االاتبار هو المظاسب 
 .0.05p (Foster, 2001; Brace et al., 2006)>كاظت  يمة 

 الحدود
عيظة الدراسة عم  معممين ومعممات يعممذون فذي  واشتممتتطبأ هذه الدراسة في دولة الكويت 

 المدراس الحكومية. 
 المصطمحات

ب ظتذذاج وتشذذغي  وتاذذزين  المعظيذذة واإلجذذراباتة ظشذذطاألد هذذي كذذ  مذذا يتعمذذأ بالتيظيذذة المعموماتيذذة
وسذذائ  االت ذذذا  المعمومذذات و م ذذادر وظيذذ  ومعالجذذة وظشذذر وتحميذذ  المعمومذذات التذذذي توفرهذذا 

 (.2119)العميان   الحديثة
مجموعذذة مذذن اإلجذذرابات والعمميذذات والسياسذذات التذذي تتاذذذها المؤسسذذة التعميميذذة د جذذودة التعمذذيم

)دااميذذا واارجيذذا( لتسذذتوفي المعذذايير الموجهذذة ظحذذو التحسذذين المسذذتمر والمسذذابلة الدائمذذة لبمذذو  
 (.,Welzant er al 2015)  أفض  الممارسات والمحاف ة عميها

التعميم المستمرد التعميم المبظي عم  استادام الوسائ  والتيظيات الحديثة لمولود عم  كافة أظواف 
 .(2117المعرفة المتاحة التي ت ي  التعمم الذاتي لدى المتعمم )آ   وت  

 الدراسات السابقة
فذي  ضذايا تعميميذة ماتممذة  المعممذينأجريت العديد من الدراسات العممية تستطما وجهات ظ ر 

 وفهذم الوا ذا التعميمذي وكذ  مذا من أهميذة فذي تييذيم وتطذوير البذرامج التربويذة لما لرأي المعممين
. وما التغيير الذي فرضا استادام التكظولوجيا في كافة مظذاحي الحيذاة بمذا فيهذا يتعمأ بالميدان

ين وأبحذذاثهم ظسذذتعرع مظهذذا مذذا جذذاب فذذي مجذذا  التعمذذيم فيذذد أليذذ  ب :لذذا عمذذ  تسذذاؤالت البذذاحث
دراسذذات سذذابية حذذو  اسذذتادامات التيظيذذة المعموماتيذذة وم ذذادرها فذذي المذذدارس ووجهذذات ظ ذذر 

( وا ذذذا تطبيذذذأ تكظولوجيذذذا المعمومذذذات فذذذي المظذذذاهج 2112المعممذذذين. فيذذذد تظاولذذذت )الدوسذذذري  
لمتعذرف مذن ا:لهذم التعميميذة فذي مممكذة البحذرين كذان لوجهذة ظ ذر المعممذين جذزبا مظهذا وذلذإ 

عمذذذ  المعو ذذذات التذذذي تواجذذذا تطبيذذذأ التكظولوجيذذذا وميترحذذذاتهم مذذذن وا ذذذا تجذذذربتهم لتجذذذاوز تمذذذإ 
المعو ذذات و ذذد طبيذذت اسذذتباظة عمذذ  عيظذذة مذذن معممذذي المذذواد األساسذذية فذذي المرحمذذة االبتدائيذذة 
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ممرحمذة وجدت ظتائج الدراسة أن تكامذ  اسذتادامات تكظولوجيذا المعمومذات فذي المذظهج الدراسذي ل
االبتدائيذذة كذذذان بدرجذذة متوسذذذطة وأن المعذذايير التذذذي تعظذذذي بتحسذذيظها هذذذي التذذي تتعمذذذأ بذذذالمتعمم 
والمعمذم والمدرسذة. كمذذا أشذارت الدراسذذة عمذ  أن أهذم  ذذعوبة تواجذا تكامذذ  اسذتادام تكظولوجيذذا 

 المعمومات ما المظهج الدراسي هي ظي  التسهي:ت واألدوات ال:زمة.
ستادام م ادر التعمم وتوفر المواد واألجهذزة الم ذاحبة لمتيظيذة المعموماتيذة أما بالظسبة لوا ا ا 

معمذذم ومعممذذة لمذذادة  69( باسذذتط:ف وجهذذة ظ ذذر 2114فذذي مذذدراس  طذذاف مذذزة  ذذام )عذذوع  
التكظولوجيا عبر اسذتبياظين  ذممتا لهذذا الغذرع ور ذدت الظتذائج ضذعف فذي مسذتوى اسذتادام 

الدراسذذة و ذذد و ذذف مسذذتوى تذذوافر الم ذذادر واألدوات  م ذذادر التيظيذذة المعموماتيذذة لذذدى عيظذذة
 ال:زمة بالدرجة المتوسطة وال تمبي تطمعات المعممين وطموحهم.

أمذذذا بالظسذذذبة لممذذذدارس الحكوميذذذة فذذذي المممكذذذة األردظيذذذة الهاشذذذمية فيذذذد أجريذذذت دراسذذذة مذذذن  بذذذ  
الت ومعرفذذة ( لوا ذذا اسذذتادام م ذذادر الذذتعمم وتكظولوجيذذا المعمومذذات واالت ذذا2118)الظسذذور  

مظتسذذب.  182معممذذا مذن اجمذالي  36العوائذأ التذي تواجههذذا و ذد تضذمظت عيظذذا الدراسذة عمذ  
طبيت استباظة لغرع الدراسة وجابت الظتذائج بذثن درجذة اسذتادامات ماتبذرات العمذوم والمكتبذة 
وماتبذذذرات الحاسذذذوب بمعذذذد  عذذذا  بشذذذك  عذذذام ويعذذذزى ذلذذذإ لتذذذوفر األجهذذذزة ال:زمذذذة والتذذذدريب 

لدى العاممين من معممين وأمظاب مكتبة وفظي العموم إال أظا وجذدت بعذع العوائذأ التذي  والابرة
تواجذا االسذذتادام األمثذ  لم ذذادر الذتعمم مظهذذا الكثافذة الط:بيذذة وظيذ  الم ذذادر الحديثذة التذذي 

 تواكب تطور المظاهج التعميمية.
ويذة وتحديذدا ال ذف ( أجريذت عمذ  معممذي المرحمذة الثاظDrossel et al., 2016وفي دراسة )

الثذذامن فذذي امذذس دو  أوربيذذة لييذذاس اسذذتادام الحاسذذوب فذذي الذذدروس مذذن أجذذ  تحييذذأ جذذودة 
التعمذذذيم واالسذذذتمادة مذذذن التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي التذذذدريس. كمذذذا اشذذذتممت عمذذذ  دراسذذذة عذذذدد مذذذن 

 8921العوامذذ  التذذي تذذؤثر عمذذ  مذذدى اسذذتادامات المعممذذين لمحاسذذوب. بمغذذت عيظذذة الدراسذذة 
ومعممذذة ومذذن أهذذم الظتذذائج التذذي تو ذذمت إليهذذا الدراسذذة هذذي أن ميذذدار اسذذتادام المعممذذين معمذذم 

لمحاسذذذوب فذذذي التذذذدريس يتذذذثثر بوجهذذذات ظ ذذذرهم اإليجابيذذذة ظحذذذو فاعميذذذة التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي 
 التعميم وجودتا وبمدى توفر الموارد المظاسبة.  
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معموماتيذة فذي التعمذيم وأثرهذا عمذ  أما بالظسبة إل  تا ي  شك  من أشكا  تو يف التيظيذة ال
تطبييذات التعمذيم المسذتظد  (An, 2018بحذث ) تظمية مهارات الت:ميذذ وتحييذأ أهذداف الذدرس 

عمذذ  ت ذذميم واسذذتادام األلعذذاب التربويذذة الر ميذذة فذذي التذذدريس وأثذذر اجتيذذاز دورة تدريبذذة ضذذمن 
اطذذة التطذذور المهظذذي لممعممذذين عمذذ  تكذذوين وجهذذات ظ ذذرهم ظحذذو فعاليذذة اسذذتادامها. اسذذتادم 

معممذا بعذد  21الباحث االستبيان اليبمي والبعدي وتسجي  الم:ح ات من عيظة المعممين وهي 
إتمذام دورة تدريبيذذة فذذي ت ذميم األلعذذاب التربويذذة الر ميذة لجمذذا البياظذذات المطموبذة. كاظذذت ظتذذائج 
الدراسذذة تشذذير إلذذ  تكذذون وجهذذذات ظ ذذر ايجابيذذة لذذدى المعممذذذين ظحذذو أهميذذة اسذذتادام األلعذذذاب 

مذ  أهميذة التربوية الر مية في تطوير مهارات التمكير وحذ  المشذك:ت لذدى الت:ميذذ وأجمعذوا ع
اشذذراإ المعممذذين فذذي عمميذذة بظذذاب المذذظهج التعميمذذي المتضذذمن اسذذتادام تيظيذذة األلعذذاب الر ميذذة. 
ومن ظتائج الدراسة كذلإ وجود أثر إيجابي لبرامج التطوير المهظي عم  سموكيات المعممين في 

 استادام أشكا  التيظية المعموماتية.
 اإلطار النظري

 المعمم الجودة وبرامج إعداد
لت المؤسسات التعميمية اهتماما واضحا ظحو ضمان الجودة في التعميم وتطبيأ معاييرها في أو 

التعمم والتدريس حت  أ بحت عام: مهما في ت ظيف المؤسسات األكاديمية وسببا في تمو ها 
ذا تذم تطبيذأ معذايير الجذودة فذي بظذاب مظذاهج . (Steinhardt, et al, 2017أو اظحسذارها ) واج

المعممين والعم  عم  تطويرها لت:ئم احتياجات سوأ العم  والتغيرات التي طذرأت عمذ  إعداد 
المجتما والحياة العامة  ظجد ضرورة اعتبار الثورة المعموماتيذة والتيظيذة مذن اهذم تمذإ المتغيذرات 
عذذذادة  ذذذيامتها لذذذت:ئم احتياجذذذات معمذذذم  التذذذي يجذذذب أن تميذذذي بثثرهذذذا عمذذذ  تطذذذوير المظذذذاهج واج

ين لمواجهذذة التطذذور بذذذلإ ظحيذذأ الجذذودة وظضذذمن تحيذذأ معاييرهذذا فذذي إعذذداد المعممذذالمسذذتيب  و 
 .التيظي واستاداما في التعميم

مذن اذ:  ت ذميم مظذاهج عمميذة مدعمذة بالتيظيذة  ينتحسين مسذتوى إعذداد المعممذ االمكانفمن 
لتعميميذذة لتثييذذف أظمسذذهم وتعمذذيم ت:ميذذذهم كممذذا دعذذت إليذذا الحاجذذة ا هموالمعموماتيذذة التذذي تذذؤهم

 داا  الم   الدراسي أو في حياتهم اليومية.
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المعموماتيذذذة  ي فذذذي التيظيذذذةمسذذذتوى المعرفذذذالو ذذذد حذذذددت مؤسسذذذات االعتمذذذاد األكذذذاديمي معذذذايير 
لمجامعات األكاديمية من أج  تحييأ الجذودة فذي التعمذيم ويمكذن م:ح ذة ذلذإ مذن اذ:  دمذج 

 ،NCATEالتكظولوجيذذا المظاسذذبة والمعالذذة وتعمذذيم المعموماتيذذة لذذدعم تعمذذم الطمبذذة )معذذايير وحذذدة 
(  لجظذذة التعمذذيم ACRLوالبحذذوث ) الكميذذات (. ومذذن هذذذه المؤسسذذات رابطذذة مكتبذذات2118

( والرابطذذذذذذذة األمريكيذذذذذذذة لمتعمذذذذذذذيم العذذذذذذذالي NEA( والرابطذذذذذذذة الوطظيذذذذذذذة لمتعمذذذذذذذيم )CHEالعذذذذذذذالي )
(AAHE التي  امت جميعا بتعزيذز معذايير التعمذيم العذالي الاا ذة بهذم بذالتوازي مذا معذايير )

تعمذيم المعموماتيذذة وبشذذك  أكثذذر تحديذذًدا  تذذم اعتمذاد معذذايير مؤسسذذة االعتمذذاد األكذذاديمي لبذذرامج 
لمتكظولوجيا ما معايير عمم المعموماتية من أج  توفير إطار لمتعاون  NCATEعمم  إعداد الم

بذذين أعضذذذاب هيئذذة التذذذدريس واات ا ذذي المعموماتيذذذة فذذذي تعمذذيم الطمبذذذة وتعزيذذز مهذذذاراتهم فذذذي 
 .( Weiner،4102المعمومات )

و يمتهم في  المعموماتية لدى المعممين من عدة ركائز تتطمبهافي التيظية تتشك  أهمية المعرفة 
تو ذذذي  المعمومذذذة إلذذذ  الت:ميذذذذ اذذذ:  الو ذذذت المسذذذموح لهذذذم فذذذي الم ذذذ  الدراسذذذي. ومذذذن هذذذذه 
الركائز تطور تيديم المعمومة التي ممكن أن تمظحا التيظية الحديثة من أشكا  ماتممة وم ادر 

وشذد  متعددة وبثساليب سهمة مرظة تظاسب المرو ات المردية لمت:ميذ وما تضيما كذذلإ مذن اثذارة
كمذذا أظهذذا تعمذذ  عمذذ  تذذوفير الو ذذت والجهذذد المبذذذو  فذذي ظيذذ   Knapp, 2019). ) الظتبذذاههم

 (.  Matuk et al. 2015, Erstad et al., 2015(وتيديم المعمومات لمت:ميذ
إن كذذذذان المعممذذذذون هذذذذم مذذذذن سذذذذيواجا تحذذذذدى التيظيذذذذة الحديثذذذذة لتيذذذذديم أفضذذذذ  المظذذذذاهج التربويذذذذة 

أساسذيات بظذاب هذذه المظذاهج تذثتي مذن ت ذوراتهم والعوامذ  الماتممذة لت:ميذهم  فمن المؤكذد أن 
التذذي فذذد تذذؤثر بشذذك  مباشذذر وميذذر مباشذذر فذذي تيذذديم معرفذذة تيظيذذة ذات جذذودة ومعظذذ  ويمكذذن 

 يها لمواجهة التحديات وال عوبات.االعتماد عم
 : المعموماتية التقنية فيتحقيق الجودة 

التيظيذة المعموماتيذة  بمحتذوىكما ذكر فيما سبأ أن من أفض  ظماذج تطوير المظاهج وتدعيمها 
فذذذي مؤسسذذذات التعمذذذيم العذذذالي )بذذذرامج إعذذذداد المعمذذذم( تذذذثتي مذذذن اذذذ:  ت ذذذميم بذذذرامج تاتمذذذف 
بذذذاات:ف حاجذذذات المسذذذتميدين )المعممذذذون( وتتشذذذك  لتتظاسذذذب مذذذا متطمبذذذات السذذذوأ الذذذو يمي 
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فيد أثبتت التجذارب أن ت ذميم المذظهج التعميمذي الموحذد ال يمكذن لذا إدراإ المتعددة )المدارس( 
الحاجات التعميمية لؤلفراد وال لممجتما التعميمي. والظ ام التعميمي الظاجح هو الظ ام الذي يبظ  

حيذث يمكذن أن تمعذب التيظيذة والمعموماتيذة الجديذدة دوًرا مهًمذا  حو  دوافا واحتياجات ك  متعمم
عممين أدوات جديذدة تسذاعدهم فذي تحميذ  الذتعمم وطذرأ متابعذة حدوثذا لذدى ت:ميذذهم بتزويد الم

(Knapp, 2019 ,Eickelmann and Erstad 2013, Erstad et al., 2015). 
التيظيذذذذة المعموماتيذذذذة المظاسذذذذبة بن ت ذذذذميم المذذذذظهج التعميمذذذذي المذذذذدعم حتذذذذ  يذذذذتمكن لمتربذذذذويين مذذذذ

تحميذذ  الوضذذا الذذراهن لوا ذذا البيئذذة التعميميذذة مذذن وجهذذة ل:حتياجذذات والمتطمبذذات  البذذد أوال مذذن 
ظ ر المعممين لتحديذد العوامذ  التذي تسذاهم فذي تشذكي  عظا ذر يمكذن االسذتظاد عميهذا فذي رسذم 
مستويات المحتوى المعرفي وظوعا وكيميذة تيديمذا ضذمن مظذاهج إعذداد المعممذين فذي مؤسسذات 

 .لضمان ظجاحا وتحييأ أهدافا التعميم العالي
ظ ر إل  معايير الجودة في تطبيذأ التيظيذة المعموماتيذة وبذرامج إعذداد المعمذم يمكذن اسذتظباط وبال

أهذذذم العظا ذذذر المرتبطذذذة بتذذذوفير وتطبيذذذأ واسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي التعمذذذيم يمكذذذن مذذذن 
ا:لها التظبؤ باألبعاد التي تشك  وجهة ظ ر المعممذين ظحذو اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة والتذي 

   د تؤدي توافرها لظجاح استادام التيظية المعموماتية.
المعموماتيذذة فذذي بذذرامج إعذذداد  التيظيذذة المتعميذذة بتعمذذيم ((NCATE, 2008فيذذد ظ ذذت معذذايير 

المعمذذذم عمذذذ  التذذذاليد يتطمذذذب مذذذن معممذذذي المسذذذتيب  أن يعذذذرف وي هذذذر تمذذذإ المعرفذذذة لممحتذذذوى 
والابذذرة التربويذذة والمهذذارات المهظيذذة والرمبذذة ال:زمذذة لمسذذاعدة جميذذا ت:ميذذذ الم ذذ  عمذذ  الذذتعمم 

(Birch et al, 2008.)   المعرفذذذة والمهذذذارات فيمذذذا يتعمذذذأ بمعيذذذار وبشذذذك  أكثذذذر تحديذذذدا
 واالتجاهات لدى المعمم تضمظت الظياط المرتبطة بتو يف التيظية المعموماتية من ا:  التاليد

اليذذدرة عمذذ  دمجهذذا فذذي تيذذديم المحتذذوى العممذذي لمميذذرر واسذذتادامها ضذذمن اسذذتراتيجيات   -
 .ماتممة بما يعزز التعمم لدى الت:ميذ

تظاسذب مسذتوى تطذورهم التعميمذي  لمت:ميذذهادفة  يةميعم  تطوير وتظميذ ابرات تعم اليدرة -
 .السابية ات التعميميةالابر والمرحمة العمرية و 
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معرفة الموارد ال:زمذة السذتادام التيظيذة المعموماتيذة التذي توفرهذا المدرسذة واسذتادامها فذي  -
 دعم التعمم لدى الت:ميذ.

المعممين ظجد اإلشارة إل  عدد مذن أما بالظسبة لمعيار اإلدارة والم ادر في جودة برامج إعداد 
 العظا ر ال:زم توافرها وترتبط في التيظية المعموماتية وهيد

اإلدارة المدرسذذذية آليذذذات وتسذذذهي:ت تمهذذذد لمتعذذذاون والتوا ذذذ  بذذذين أعضذذذاب الهيئذذذة  تتبظذذذ  -
 التدريسية لبظاب وتطبيأ المظاهج التعميمية والمحتوى العممي لمميررات

 توفير الميزاظية المظاسبة لدعم األظشطة التعميمية وتحييأ األهداف  -
 التدريب ال:زم الستادام التكظولوجيا. تيديم التظمية المهظية لممعممين بما فيهااالهتمام ب -
 المعموماتية وتسهي  الداو  إليها واستادامها.توفير األدوات والمعدات وكافة متطمبات التيظية  -

معذايير لكمذابة الطمبذة امسة إطاًرا يحدد  ACRLوالبحوث  الكميات مكتباتكما طورت رابطة 
 بمذذذذذا فذذذذذيهم معممذذذذذي المسذذذذذتيب  وجذذذذذودة المظذذذذذاهج فذذذذذي التعمذذذذذيم العذذذذذالي تشذذذذذم  كذذذذذ: مذذذذذن الكميذذذذذات

 المعايير شممتد واات ا ي المعمومات تعم  عم  تعزيز المهارات المعموماتية وهذه
 المعمومات المطموبة.يستطيا الطالب أن يحدد ظوف وكمية  .1
 ي   الطالب إل  المعمومات المطموبة بمعالية وكمابة. .2
 ييوم الطالب بتيييم المعمومات وم ادرها بشك  ظيدي وييدر الييمة المضافة لها. .3
 يستادم الطالب المعمومات بمعالية بشك  فردي أو جماعي لتحييأ مرع معين.  .4
االجتماعيذذذذذة المحيطذذذذذة بذذذذذا باسذذذذذتادام يمهذذذذم الطالذذذذذب اليضذذذذذايا اال ت ذذذذذادية والياظوظيذذذذذة و  .5

 .( ,4111ACRLالمعمومات التي تو   إليها واستادمها بشك  أا: ي و اظوظي )
يمكذذذذن مذذذذن اذذذذ:  العظا ذذذذر السذذذذابية اسذذذذتظباط أهذذذذم األبعذذذذاد التجاهذذذذات المعممذذذذين ظحذذذذو التيظيذذذذة 

 المعموماتية وأهميتها ومؤشرات استادامها في التعميم يمكن تماي ها كالتاليد
 أوالد بيئة العم  واالمكاظات والتسهي:ت

يعتمذذد ظجذذاح مشذذروف تطبيذذأ التيظيذذة المعموماتيذذة فذذي التعمذذيم عمذذ  تذذوفر البيئذذة المظاسذذبة والذذدعم 
الكذذافي مذذن المسذذؤولين فذذي تسذذاير اإلمكاظيذذات وتذذوفير الميزاظيذذات لذذؤلدوات واألجهذذزة والتذذدريب 
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لذذدعم المعظذذوي مذذن تعذذاون الذذزم:ب مذذن عمذذ  اسذذتادامها وتشذذغيمها و ذذياظتها. كمذذا يشذذم  ذلذذإ ا
 المعممين وتمهم اإلدارة المدرسية ويمكن ادراج ذلإ تحت البيئة المدرسية لتشم  ك  ما سبأ. 

( أن اثظذين مذن العوامذ  التذي لهذا تذثثير عمذ  ااتيذارات ,.Rasheed et al 4102و ذد بذين )
ألداب اإلداري. بيظمذذذذذا حذذذذذدد المعممذذذذذين عظذذذذذد اسذذذذذتادام التيظيذذذذذة المعموماتيذذذذذة همذذذذذا بيئذذذذذة العمذذذذذ  وا

(Hovland & Kessler, 2017)   عاالين آ ريااهمآ تقاال الاارمب المااربمو القرل ااو  ااا   ه

وتثاذ تهيئة بيئة العم  في المدرسة لتشجيا المعممين عم  يصلدب يرل بة لنملر ة القعن يلا ة. 
التيظيذذذذذة تو يذذذذف التيظيذذذذة المعموماتيذذذذة عذذذذذدة أشذذذذكا  مظهذذذذا دعذذذذم محذذذذذاوالت المعممذذذذين فذذذذي ادراج 

المعموماتيذذة فذذي مظذذاهجهم ودروسذذهم حسذذب مذذادة التا ذذ  بتذذوفير الميزاظيذذة ال:زمذذة والمعذذدات 
وتسذهي  الذداو  عمذ  م ذادر التيظيذة المعموماتيذذة. كمذا يشذك  الذدعم اإلداري عذام: مهمذا مذذن 

 ا:  ادراج مهارة تطبيأ التيظية المعموماتية ضمن تيييم المعمم وتر يتا.
أن التسهي:ت التي تيدم لممعممين تدعم ااتيارهم  )Perez, et al. 2019-Lopez(حيث وجد 

أمذذا بالظسذذبة لمتعذذاون  لمتيظيذذة وتزيذذد مذذن ظسذذبة اسذذتادامها بظجذذاح وتعزيذذز فذذر  االسذذتمادة مظهذذا.
المظشود بين المعممين وتباد  الابرات بيظهم في مجا  التيظية المعموماتية واستاداماتها فذثن لذا 

(. وممذا أكذد An, 2018دفذا المعممذين ظحذو تبظذي التيظيذة المعموماتيذة بشذك  أفضذ  ) األثر فذي
بان  القعنقا آ ماه   ا  ا ام رات الملر اة القعن يلا اة  ام            ((Choy & Ng, 2015عميذا 

مذذن إدارة المدرسذذة. فمذذن الممكذذن ا ضااو  ا ااذو ماا ياال  لاار ا الاارعب القرل ااو يااآ  ي  ذااب   
دارة الم ذذذادر المتعميذذذة بالتيظيذذذة المعموماتيذذذة مذذذن  اعتبذذذار التي ذذذير فذذذي إدارة و ذذذت المعممذذذين واج
األسذذذذباب التذذذذي تذذذذؤدي إلذذذذ  اظ ذذذذراف المعممذذذذين عذذذذن اسذذذذتادام التيظيذذذذة المعموماتيذذذذة كمذذذذا أشذذذذار 

), 2006Watson) .في دراستا 
دما من تسهي:ت وعوام  ظجاح لذا األثذر عمذ  اتجذاه إن مراعاة بيئة العم  في المدرسة وما تي

المعممين ظحو إمذا ااتيذار االسذتادام التيظيذة المعموماتيذة واالسذتمادة مذن مميزاتهذا فذي التعمذيم أو 
البيذذاب عمذذ  طذذذرأ التذذدريس التيميديذذة وذلذذذإ يسذذتدعي الظ ذذذر فذذي أهميذذة تمذذذإ العظا ذذر ودراسذذذة 

 الع: ة باستادامات التيظية المعموماتية في التدريس. تثثيرها عم  تكوين وجهات ظ ر المعممين ذات
 ثاظياد ا ائ  المتعممين و دراتهم



 

 

 

 جامعة بين سويف
 جملة كلية الرتبية

 ابريل عدد
 2020اجلزء األول 
 

148 

من أساسيات جودة التعميم تيديم تعميم مظاسذب لكذ  مذتعمم حيذث يضذا فذي االعتبذار ا ذائ  
 Huda et) أشذارت إليذا دراسذة. وهذا مذا المتعمم الظمسية والمعرفية المتوافية لك  مرحمة عمرية

al., 2017)  التذذي وضذذحت مذذدى أهميذذة تحديذذد االحتياجذذات التعميميذذة لممذذتعمم وفذذأ مرحمتذذا
 العمرية  ب   يام المعمم بتدريس مهارات التيظية المعموماتية لت:ميذه.

فعظذذذد تظذذذاو  موضذذذوف التعمذذذيم التيظذذذي المعمومذذذاتي لمت:ميذذذذ مذذذن وجهذذذة المرحمذذذة الدراسذذذية والمئذذذة 
ألعمذذار الظسذذبية لت:ميذذذ المراحذذ  الدراسذذية فذذي دولذذة الكويذذت بظذذاب عمذذ   ذذرار العمريذذة لهذذم  فذذ ن ا
 6-4رياع األطما  )هي كالتاليد مرحمة  م02/5/4112بتاريخ  (31639)وزارة التربية ر م 

( المرحمذذذذة الثاظويذذذذة 02-11سذذذذظة( المرحمذذذذة المتوسذذذذطة ) 13-6سذذذذظوات( المرحمذذذذة االبتدائيذذذذة )
(.  ويطمذذذأ عمذذذ  ت:ميذذذذ كذذذ  مرحمذذذة عمذذذ  حسذذذب أعمذذذارهم 2115( )وزارة التربيذذذة  15-21)

(  مرحمذذة Barbour، 4102  مرحمذة الطمولذذة الثاظيذذة )بالتتذابا السذذابأ مرحمذة الطمولذذة المبكذذرة
وكمذذا أن لكذذ   (. Mortimer& Copher, (2020المراهيذذة ثذذم مرحمذذة المراهيذذة والشذذباب 

اإلضذافة إلذ   ذدراتها وميولهذا التعميميذة مرحمة عمرية ا ائ ها الظمسية والجسمية والعاطميذة ب
 يمكن تحديد بعع ال مات الم احبة لك  فئة بالظسبة إل  ع: تها بالتيظية والمعموماتية.

ت هر ظتائج بعع الدراسات أن أطما  اليوم يتمتعون بو ذو  ميذر مسذبوأ إلذ  أدوات التيظيذة 
المعموماتية والحاسوب حيث ارتمعذت ظسذبة األطمذا  األمذريكيين عمذ  سذبي  المثذا  الذذين لذديهم 

 Child) 2112: فذي عذام 85إمكاظيذة الو ذو  إلذ  أجهذزة الحاسذب اآللذي فذي مظذازلهم إلذ  

Trends 2015) مستادمي الوسائط الر مية من األكبذر  ن المتعممين األ غر سظا هم أكثروأ
سذذظا  ولذذذلإ أكذذد البذذاحثون عمذذ  أن اسذذتادام األطمذذا  ألجهذذزة التيظيذذة يجذذب أن يتجذذاوز مجذذرد 

al.,  Chingetلمترفيذذا وأن يعمذذ  بشذذك  تربذذوي إيجذذابي يسذذاعد عمذذ  الظمذذو المكذذري لذذديهم 

  دحذذذذ:ن  2112رزأ   و  أبذذذذ2119جذذذذوير   وبذذذذأكمذذذذا اتميذذذذت دراسذذذذات كذذذذ  مذذذذن ) (.(2018
بثن ت:ميذ المرحمة المتوسطة يممكون اتجاهات إيجابيذة وي هذرون تمذاع: واج بذاال أكثذر ( 2114

عمذذذ  التيظيذذذة المعموماتيذذذة الم ذذذاحبة لمتعمذذذيم بثشذذذكالها الماتممذذذة ومظهذذذا السذذذبورة التماعميذذذة. كمذذذا 
المعموماتيذذذة سذذذاهمت فذذذي جذذذذب طمبذذذة ال ذذذف إن اسذذذتادام التيظيذذذة ( 2114دحذذذ:ن  وجذذذدت )

 السابا إل  تعمم المادة العممية.
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بيظما أيدت دراسات أارى عدم جدوى بدب تعمذيم الت:ميذذ عمذ  اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة فذي 
ن االسذذتعاظة بهذذا  بذذ  سذذن الرابعذذة عشذذر أي  بذذ  مرحمذذة المراهيذذة لهذذا  مرحمذذة الطمولذذة الثاظيذذة واج

ة اا ة إذا رافيها مياب التاطيط الجيذد فذي وضذا المظذاهج العمميذة المبظيذة ظتائج تعميمية سمبي
 (. 2117عم  تو يف التيظية المعموماتية فيها )سعادة والسرطاوي  

كما ياتمف الت:ميذ في المدارس بطريية التدريس المظاسبة لهم باات:ف طرأ تمكيرهم وبظيتهم 
إليا مؤسسات الجودة فذي التعمذيم مذن اذ:  الذدعوة العيمية والظمسية واالجتماعية وهذا ما دعت 

الذ  تيذديم طرييذة تعمذيم تظاسذذب كذ  مذتعمم باات:فذاتهم المتظوعذة ومذذن أوجذا البحذث التذي يسذذع  
إليها الباحثون معرفة ع: ة التعميم المعتمد عم  استادام التيظية المعموماتية بثشكالها الماتممذة 

ثذذذذر ذلذذذذإ عمذذذذ  ااتيذذذذار المعممذذذذين فذذذذي تو يذذذذف التيظيذذذذة وطرييذذذذة الذذذذتعمم المظاسذذذذبة لكذذذذ  مذذذذتعمم وأ
المعموماتيذذذذذة فذذذذذي تدريسذذذذذهم بمذذذذذا يتظاسذذذذذب مذذذذذا  ذذذذذدرات المتعممذذذذذين. ويشذذذذذك   ذذذذذدرات المتعممذذذذذين 
وا ائ هم في  ياس وجهذات ظ ذر المعممذين عظذد اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة بعذدا ذا أهميذة 

 في إعطاب مؤشرات يمكن االستدال  بها ألمراع الدارسة.
 ثالثاد التدريب والتظمية المهظية والتعميم الذاتي

والذذي يي ذد بذا هذو  ذدرة تثتي أهمية التيظية المعموماتية في التعميم الرتباطها بالتعميم المستمر 
المذذذرد عمذذذ  تطذذذوير امكاظياتذذذا وتعزيذذذز ذاتذذذا اذذذ:  مراحذذذ  حياتذذذا حسذذذب مذذذا تيتضذذذي الم ذذذمحة 

 ,ChanLin) ط لذا أو ميذذر ماطذط لهذذاوالحاجذة الشا ذذية مذن اذذ:  أظشذطة تعميميذذة ماطذذ

مذذذذن اذذذذ:  ع: ذذذذة اكتسذذذذاب المذذذذتعمم مهذذذذارة الذذذذتعمم الذذذذذاتي والتظميذذذذة المهظيذذذذة الذاتيذذذذة . (2013
باسذذتادام مهذذارات وم ذذادر تيظيذذة المعمومذذات يمكذذن بظذذاب ع: ذذة إيجابيذذة لذذدى المعممذذين تجعذذ  

اسذات أظذا متذ  مذا أدرإ استادام التيظية المعموماتيذة فذي الم ذ  ذو أهميذة وجذدوى. وتشذير الدر 
المعممذذون أهميذذة الذذتعمم الذذذاتي لهذذم ولت:ميذذذهم فيذذد يكذذن دافعذذا لهذذم ظحذذو الحذذر  عمذذ  ااتيذذار 

)Feng,  &التيظية المعموماتية في تدريس موادهم والتحضير لها. وما أن المعممين كما أشار 

Jih-Lian, 2016)   يؤكذدون عمذ  الع: ذة بذين التيظيذة المعموماتيذة والتعمذيم المسذتمر وأهميتهذا
% مذن المدرسذين ال 95.1أن وجذدت  )Shannon et al., (2019أن دراسذة لمت:ميذذ  إال 

تيذذدم لهذذم بذذذرامج لتظميذذة مهذذاراتهم فذذذي التيظيذذة المعموماتيذذة ال:زمذذذة لمذذتعمم الذذذاتي ممذذذا أثذذر عمذذذ  
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وبمغذذذذذت ظسذذذذذبة المدرسذذذذذين الذذذذذذين ال يسذذذذذتادمون مهذذذذذارات التيظيذذذذذة ااتيذذذذذارهم لهذذذذذا فذذذذذي التذذذذذدريس 
% من اجمالي المدرسين المظتسبين في الدراسة. كما أشارت دراسة الدوسري 81.2المعموماتية 

الم ذاحب لتو يذف واسذتادام التيظيذة المعموماتيذة فذي التعمذيم مذن  ( إل  أهمية التدريب2112)
عمذة بمهذارات التيظيذة المعموماتيذة التذي تظمذي مهذارات أج  التكام  في اعداد مظاهج تعميميذة مد

 التعمم الذاتي لضمان اكتساب مهارة التعميم المستمر لدى المتعممين. 
عذذذداد المعممذذذين ظجذذذد تبظيهذذذا لممهذذذوم التعمذذذيم  فذذذ ذا ظ رظذذذا إلذذذ  متطمبذذذات الجذذذودة فذذذي التعمذذذيم واج
المسذذذذتمر ودعذذذذم كذذذذ  عظا ذذذذر وميومذذذذات ظجاحذذذذا ويتضذذذذمن ذلذذذذإ تو يذذذذف واسذذذذتادام التيظيذذذذة 
المعموماتيذذة لمذذا لهذذا مذذن تذذثثير مباشذذر عمذذ  جذذودة التعمذذيم وجذذودة مارجاتذذا ودورهذذا فذذي  ذذي  

 وذكذذذر) .المهذذذارات إلذذذ  ت:ميذذذذهملذذذدى المعممذذذين ومذذذن ثذذذم ظيذذذ  تمذذذإ مهذذذارات التعمذذذيم المسذذذتمر 
)2016, Jih_Lian&  Feng التعمذيم المسذتمر ييذوم عمذ  ث:ثذة عظا ذر هذيد االدراإ   أن

وعظد اسياطها عم  المعممين فيمكن إعطاب التمسير المظاسب في أهمية واالتجاهات  المهارات
 التعميم المستمر لك  عظ ر كما يميد

فذذذي تحسذذذين جذذذودة الحيذذذاة وع: تذذذا بذذذالظمو  التعمذذذيم المسذذذتمراإلدراإد يذذذدرإ المعمذذذم أهميذذذة  -
 المهظي وح  المشك:ت والتكيف ما التغييرات الطارئة في المجتما.

المهذذاراتد وتشذذم  مهذذارة الذذتعمم الذذذاتي والتاطذذيط الذذو يمي والتمكيذذر الظيذذدي واليذذدرة عمذذ   -
تعزيذز المعمومذات فذي التا ذ  ومتابعذة كذ  مذا التوا   وجما المعمومات واليدرة عمذ  

 هو جديد فيا.
بذذداب الرمبذذة واالهتمذذام ظحذذو اكتسذذاب  - االتجاهذذاتد هذذو تظميذذة الذذدافا واالسذذتمتاف بذذالتعمم واج

 لآلارين. التعميم المستمرالمعرفة ومواجهة تحديات التعمم والعم  عم  ظي  مهارة 
ظية المعموماتيذة فذ ن بعذد التعمذيم المسذتمر وعظد دراسة وجهات ظ ر المعممين ظحو استادام التي

يشذذذذك  بعذذذذدا ذو أهميذذذذة فذذذذي تشذذذذكي  آراب وأفكذذذذذار المعممذذذذين المتعميذذذذة حذذذذو  اسذذذذتادام التيظيذذذذذة 
المعموماتيذذة وتكذذوين وجهذذات ظ ذذرهم حولهذذا ويكذذون ذلذذإ مذذن اذذ:  تي ذذي مسذذتويات ادراكهذذم 

 ومهاراتهم واتجاهاتهم.
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المراحذذذ  تا  ذذذاتهم و أن المعممذذذين فذذذي المذذذدارس عمذذذ  ااذذذت:ف يتبذذذين ممذذذا سذذذبأ عرضذذذا و 
الدراسية والمئات العمريذة لت:ميذذهم هذم الواجهذة المباشذرة لتيذديم التيظيذة المعموماتيذة واسذتادامها 

ن استط:ف آرائهم و ياس و في الم   لغرع تحييأ األهداف التعميمية وضمان جودة التعميم  اج
وسذيمة التذي تمكذن التربذويين ومطذوري المظذاهج التعميميذة مذن وجهات ظ رهم من الميادين هي ال

تذذذذثتي أهذذذذداف هذذذذذه الدراسذذذذة األوليذذذذة الستكشذذذذاف آراب و  الييذذذذام بعممهذذذذم عمذذذذ  الوجذذذذا المطمذذذذوب.
وتتكذذون وجهذذذات ظ ذذر المعممذذذين  المعممذذين ظحذذو تطبيذذذأ التعمذذيم الم ذذذاحب لمتيظيذذة المعموماتيذذذة

البيئذذذة المدرسذذذية و ذذذدرات المتعممذذذين والتعمذذذيم المسذذذتهدف دراسذذذتها مذذذن عذذذدة أبعذذذاد ماتممذذذة مظهذذذا 
تشذذكي  وجهذذات لهذذا ع: ذذة وأثذذر عمذذ  تحديذذد العوامذذ  التذذي مذذن اذذ:  الدراسذذة يمكذذن و  المسذذتمر
ارات المظاسذبة المتعميذة بت ذميم مظذاهج فذي اتاذاذ اليذر  مذن ظتائجهذااالسذتمادة والتي يمكن الظ ر 
 .ة التعميم والتدريس المتميزجودالمعموماتية بشك  يضمن مدعمة بالتيظية لمراح  الدراسية ماتمف اتعميمية ل
 :الميدانية الدراسة

أدظاه إجمالي عذدد المعممذين الذذين شذاركوا فذي الدراسذة ويوضذح التماعذ  بذين  1يوضح الجدو  
 .والابرة التدريسية الجظس والمستوى المدرسي ومجا  الموضوف

توزيع المعممين المشاركين في الدراسة حسب الجنس/المرحمة الدراسية/ المادة  1 جدول
 الدراسية/الخبرة التدريسية

 المجمىع النغجخ المئىَخ العذد التفصُل المتغُش

 الجنظ
 228 7.5 17 ذكر
 92.5 211 اوثى

 المشحلخ الذساعُخ

 15.4 35 رٌاض أطفال
 41.2 94 ابتدائً 228

 36.8 84 متىسط
 6.6 15 ثاوىي

 الذساعُخ المبدح

 15.4 35 رٌاض اطفال

228 

 2.6 6 التربٍت االسالمٍت
 3.1 7 اللغت العربٍت

 48.2 110 اللغت االوجلٍزٌت
 6.6 15 الرٌاضٍاث

 3.5 8 العلىم
 3.9 9 العلىم االجتماعٍت

 3.9 9 حاسب آلً
 6.6 15 كهرباء

 4.8 11 تربٍت فىٍت
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 المجمىع النغجخ المئىَخ العذد التفصُل المتغُش

 1.3 3 تربٍت بدوٍت

 الخجشح التذسَغُخ

 27.2 62 سىىاث1-4

228 
 25.9 59 سىىاث 5-10

 19.7 45 سىت 11-15

 14.0 32 سىت 16-20

 13.2 30 سىت 20<
 

 تشذك  أبعذادالتذي ممكذن أن  العوام لتحديد أهم تم تطبيأ التحمي  العاممي عم  بظود االستباظة 
لؤلسذذئمة المتعميذذة باسذذتادام وجهذذات ظ ذذر المعممذذين المشذذاركين فذذي الدراسذذة حسذذب اسذذتجاباتهم 

وباتريذت الدائريذة  KMOظتذائج ااتبذاري  2التيظية المعموماتية في التدريس. وي هر جدو  ر م 
وهذي  يمذة عاليذة تيتذرب  KMO  =1.822حيث  يمذة  تطبيأ التحمي  العامميل م:ئمة البظود

 .1.111م  ارتباط بين المتغيرات و يمة باتريت الدائرية دالة اح ائيا =وتد  ع 1من 
 

KMO and Bartlett's Test  2لر ل  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .882 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1388.446 

df 190 

Sig. .000 
 

 ضمهاالتي ترتبط بع: ة يمكن  المتغيراتتحديد إل   العاممي يهدف التحمي كما سبأ ذكره أن 
لتيمي  عدد العوام  في الدراسة. ويجذب أن تبمذغ  يمذة الجذذر الكذامن لممتغيذر  واحد عام تحت 

تم ف 3.1أ   من   يمة الجذر الكامن لها تيلا أما بالظسبة لممتغيرات. ليتم  بولها 1.3أكبر من 
ظتذذذائج التحميذذذ  العذذذاممي عمذذذ  بظذذذود الدراسذذذة حيذذذث ت هذذذر درجذذذة  3ضذذذح جذذذدو  ويو  .اسذذذتبعادها

   التشبا لك  متغير تحت العام  الذي ترتبط معا وت هر المتغيرات بعد التدوير والت ظيف.
 مصفوفة العوامل بعد التدوير )التحليل العاملي( 3  جدول 

Component 
 المتغُشاد

3 2 1 

عععععتخذ  أشععععبسال ص الععععٍ المعلمععععُ   ععععٍ التخ ععععُ  ا. أشعععععش ثبلت صععععُش  را لعععع  2 796.  

 تذسَظالالتكنىلىجُب  ٍ 
 . حتً لى أسدد اعتخذا  التكنىلىجُب  ٍ  صلٍ ا تتى ش اإل كبنُبد المنبعجخ4 793.  
 . لذٌ المعش خ الكب ُخ للتعب ل  ع وعبلل التكنىلىجُب المختلفخ7 741.  
 اعتخذا  وعبلل التكنىلىجُب  ٍ  صلٍ . أحشص عل9ً 674.  
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Component المتغُشاد 

3 2 1  

 . تتى ش العذَذ    الىعبلل التكنىلىجُخ التٍ تفُذ تذسَظ  بدت13ٍ 665.  
 . اعتخذا  التكنىلىجُب  ٍ التذسَظ تعتمذ علً  ذي تفبعل اإلداسح المذسعُخ14 665.  
َحععععذد دسجععععخ  الت ععععىس  ععععٍ وعععععبلل التكنىلىجُععععب تععععى ُش المُضانُععععخ لمىا جععععخ. 15 598.  

 اعتخذا ٍ لهب  ٍ الذسط
 . ثعذ عنىاد    التذسَظ َذسال المعل  ااعتخذا  األ ثل للتكنىلىجُب  ٍ دسعه16 578.  

 وأ ثش  تعخ الجُئخ المذسعُخ  شنخ. اعتخذا  التكنىلىجُب َجعل 11 515.  

 التكنىلىجُب. المشحلخ الذساعُخ التٍ أقى  ثبلتذسَظ  ُهب غُش  نبعجخ اعتخذا  3  700. 

َالع   هععبساد .  تغعبم  وععبلل التكنىلىجُعب  ععٍ تىععُل  على عبد  ععبدتٍ ث عكل 1  664. 

 التا ُز

 . ع  التا ُز الزَ  أقى  ثتذسَغه   نبعت اعتخذا  التكنىلىجُب17  487. 

 اعتخذا   صبدس التكنىلىجُب  ٍ الذسط َغبعذ علً التعل  الزاتٍ. 11   786.

 جضء    وقتٍ للتذسة علً الجشا ج التعلُمُخ الجذَذح . أخصص19   463.

 .  اعتخذا  التكنىلىجُب  ٍ تذسَغٍ َ ىس     فبءت21ٍ   453.

 

 ومن ا:  سبأ يمكن م:ح ة أن المتغيرات بعد اجراب التحمي  العذاممي  ذد تذم ت ذظيمها إلذ  
 المتعممذذذين   ذذذدرات المدرسذذية  البيئذذذة) وهذذذي المعممذذين ظ ذذذر أبعذذاد لوجهذذذات تمثذذذ  عوامذذذ  ث:ثذذة

 المكوظذذذات ت ذذذف عظا ذذر تسذذذعة مذذذن المدرسذذية البيئذذذة البعذذذد األو  يتكذذون. والتعمذذيم المسذذذتمر(
 الذزم:ب  المدرسذة  إدارة مثذ  الم ذو  فذي التكظولوجيذا تطبيذأ فذي تشذارإ والتذي المدرسة داا 

 تتعمذذذأ عظا ذذذر ث:ثذذذة مذذذن المتعممذذذين  ذذذدرات الُبعذذذد الثذذذاظي يتكذذذون. والميزاظيذذذة وتذذذوفر الم ذذذادر
 مذن التعمذيم المسذتمر الُبعد الثالث يتثلف وأايًرا. التكظولوجيا ظحو واهتماماتهم وظواياهم بالت:ميذ
 الامسذة العظا ذر اسذتبعاد تم. الذاتي التعمم تحسين في التكظولوجيا أهمية إل  تشير بظود ث:ثة

 ُبعد. أي ما تتوافأ وال 3.1> تحمي  عاممي مظامع سجمت ألظها ظ ًرا الميياس من المتبيية
المعممذين  اسذتجابة تذؤثر عمذ  ماتممذة جابت الظتائج متوافية ما اآلراب التي تدعم وجود عوامذ 

التيظيذة  اسذتادام تجذاه المعممذين ظ ذر وجهذات احتسذاب سذيتم. ظحذو اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة
 .بُعد عم  حدة ك  تحت ل:ستجابات المتوسطة الييم باستادام وو مها ف ولهم في المعموماتية
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 وصف أبعاد وجهات نظر المعممين نحو التقنية المعموماتية
 تجذذاه المعممذذين ظ ذذر وجهذذات السذذتجابات المشذذاركين وو ذذف العامذذة مذذن أجذذ  إعطذذاب الظ ذذرة

 .4جدو  في وتمثيمها ُبعد لك  المتوسط الحسابي  يمة حساب تم التكظولوجيا استادام
 

 قيمة المتوسط الحسابي لكل بعد  4 جدول

 المتىع  الحغبثٍ الجعذ

 1.567 الجُئخ المذسعُخ

 2.416 قذساد المتعلمُ 

 1.798 غتمش مال  ُالتعل
 

 البعد األول: البيئة المدرسية
 الذذزم:ب والميزاظيذذات المدرسذذة  إدارة إلذذ  يظ ذذرون المعممذذون كذذان إذا مذذا حذذو  يذذدور البعذذد هذذذا

 كاظذت. التكظولوجيذا اسذتادام عظذد عيبذة وليسذت مشذجعة بيئذة بالمدرسة باعتبارهاوك  ما يتعمأ 
 أكبذر يتثثرون بدرجذة المعممين أن إل  يشير مما  1.567 البعد= لهذا المتوسط الحسابي  يمة
 الذدرجات بذين االسذتجابات مع م كاظت. التيظية المعموماتية لديهم تطبيأ لدعم المدرسية بالبيئة
 الموافية عم  تثثير بيئة المدرسة. مستوى ظحو أكثر الييمة مما أدى إل  سحب وواحد اثظين

 البعد الثاني: قدرات المتعممين
 مسذذذذتوى عمذذذذ  يذذذذد  ممذذذذا 2.416 يمذذذذة المتوسذذذذط الحسذذذذابي لمبعذذذذد الثذذذذاظي  ذذذذدرات المتعممذذذذين = 

 أن لمبعذذذذد العامذذذذة الظ ذذذذرة وتوضذذذذح. البعذذذذد هذذذذذا ضذذذذمن ظحذذذذو عذذذذدم الموافيذذذذة المعممذذذذين اسذذذذتجابة
 لهذا واهتمامذاتهم رمبذتهم ذلذإ فذي بمذا المتعممذين  ذدرات أن يعتيدون من وجهذة ظ ذرهم المعممين
 وتشم   درات المتعممين أعمارهم وال ف الدراسي  .التيظية المعموماتية استادام عم   راراتهم عظد أ   تثثير

 البعد الثالث: التعميم المستمر
ويعظذذذي البعذذذد بوجهذذذة ظطذذذر  1.798المسذذذتمر=   يمذذذة المتوسذذذط الحسذذذابي لمبعذذذد الثالذذذث التعمذذذيم

 المعممذذذين المتعميذذذة بع: ذذذة اسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي الم ذذذ  بمهذذذارات التعمذذذيم المسذذذتمر
وتشذذذير  يمذذذة المتوسذذذط الحسذذذابي أن اسذذذتجابات  واتياظهذذذا واالسذذذتمادة مظهذذذا بذذذالموا ف الماتممذذذة.

اإليجابية بين التيظية المعموماتيذة  الع: ة المعممين اتجهت ظوعا ما ظحو االعتياد بالموافية عم 
 .والتعميم المستمر
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 عمذذ  تذذؤثر التذذي العوامذذ  عمذذ  أكبذذر بشذذك  التركيذذز مذذا المعممذذين ظ ذذر وجهذذات أبعذذاد لدراسذذة
 لدراسذة التحمذي:ت والذربط مذن يتطمذب اجذراب المزيذد التيظية المعموماتية  استادام عظد ااتياراتهم
المرحمذة )ومذن جهذة ( والتعمذيم المسذتمر المتعممذين  ذدرات المدرسذية  البيئذة) بين األبعذاد الع: ة
يسذتعرع ظتذائج ااتبذار  5. جذدو والمذادة الدراسذية والابذرة التدريسذية( مذن جهذة أاذرى الدراسية

  يمة ميبولة لتحيأ لضمان اتساأ البياظات. Cronbach's Alpha> 0.5 الم دا ية حيث تم اعتبار  يمة
 اختبار المصداقية لألبعاد 5 جدول

Cronbach's Alpha الجعذ 

 الجُئخ المذسعُخ 761.

 قذساد المتعلمُ  502.

 التعلُ  المغتمش 543.
 

 عالقة المتغيرات وأبعاد وجهات نظر المعممين
 وهيد ةالمستيم اتدراسة الع: ة بين المتغير 

 ( والثاظويةرياع األطما   االبتدائية  المتوسطة )المرحمة الدراسية  -
المذذادة الدراسذذية )التربيذذة اإلسذذ:مية  المغذذة العربيذذة  المغذذة اإلظجميزيذذة  الرياضذذيات  العمذذوم   -

 اجتماعيات  حاسوب  كهرباب  تربية فظية  تربية بدظية(
 (سظة 21<  سظة 21-16  سظة 15-11  سظوات 11-5  سظوات 4-1)الابرة التدريسية  -

ظحذذذو اسذذذتادام التيظيذذذة وجهذذذات ظ ذذذر المعممذذذين  التذذذي تشذذذك  بعذذذاداأل وهذذذيوالمتغيذذذرات التابعذذذة 
 وهيدالمعموماتية 

  درات المتعممين والتعميم المستمر و  البيئة المدرسية -
 الماتممذة ولدراسذة الع: ذة بذين المتغيذرات العوامذ بلمعرفة مذدى تذثثر وجهذات ظ ذر المعممذين و 

ذات داللذذة اح ذذائية بذذين لر ذذد أي ع: ذذة  (ANOVAن األحذذادي )يتحميذذ  التبذذا اجذذرابتذذم 
 .0.01η <2الجزئي وحجم التثثير  1.15ميبولة إذا كاظت > pاعتبار  يمة تم المتغيرات. و 

 تأثير متغير المرحمة الدراسية عمى أبعاد وجهات نظر المعممين
الع: ذذذة بذذذين المرحمذذذة الدراسذذذية واألبعذذذاد الث:ثذذذة لوجهذذذات ظ ذذذر  6توضذذذح الظتذذذائج فذذذي جذذذدو  

المعممين ظحو استادام التيظيذة المعموماتيذة فذي التذدريس. حيذث وجذدت أن الع: ذة بذين المرحمذة 
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. أمذذا الع: ذذة P  =1.119الدراسذذية والبعذذد األو  البيئذذة المدرسذذية ذات ع: ذذة إح ذذائية  يمذذة 
والبعذذد الثالذذث  P =1.958البعذذد الثذذاظي  ذذدرات المتعممذذين  بذذين المرحمذذة الدراسذذية مذذا كذذ  مذذن

 فميست لها أي داللة إح ائية. 1.774التعميم المستمر = 
 عالقة المرحمة الدراسية وأبعاد وجهات نظر المعممين 6 جدول

 المتغُش التبثع المتغُش المغت ل
Type III Sum 

of Squares 

دسجخ 

 الحشَخ

Mean 

Square 
 .Sig قُمخ ف

المشحلخ 

 الذساعُخ

 009. 2.587 . 375. . 9 3.378 المذسعُخ الجُئخ

 958. 043. 005. 2 010. المتعلمُ  قذساد

 774. 257. 061. 2 123. المغتمش التعلُ 
 

بذذالظ ر إلذذ  المراحذذ  الدراسذذية الماتممذذة لتحديذذد أي مرحمذذة دراسذذية ذات تذذثثر أكبذذر بالبعذذد األو  
 يمة المتوسط الحسابي الستجابات المعممين لمبظذود المتعميذة  7جدو البيئة المدرسية يستعرع 

بالبيئذذة المدرسذذية. حيذذث ظجذذد أعمذذ   يمذذة متوسذذط حسذذابي السذذتجابات المعممذذين لمبظذذود المتعميذذة 
وتد  الييمذة عمذ  أن  2.556بالبعد األو  البيئة المدرسية كاظت المرحمة الدراسية االبتدائية = 

االبتدائيذذة تعبذذر أكثذذر ظحذذو عذذدم الموافيذذة عمذذ  تذذثثر اسذذتادام التيظيذذة  اسذذتجابات معممذذي المرحمذذة
التعميميذذذة لذذذديهم بالبيئذذذة المدرسذذذية. بيظمذذذا جذذذابت  يمذذذة المتوسذذذط الحسذذذابي لممرحمذذذة الثاظويذذذة = 

كث    يمة بين  يم المتوسطات الحسذابية لممراحذ  الدراسذية وتعظذي أن معممذي المرحمذة  1.511
ثثر بالبيئذة المدرسذية المحيطذة بهذم ومذا تيدمذا مذن تسذهي:ت السذتادام الثاظوية يميمذون أكثذر لمتذ

 التيظية المعموماتية في ف ولهم. 
 

 قيم المتوسطات الحسابية لممرحمة الدراسية* البيئة المدرسية 7 جدول
 العذد Std. error المتىع  الحغبثٍ المتغُش المغت ل/المشحلخ الذساعُخ المتغُش التبثع

 المذسعُخ الجُئخ

 35 111. 2.054 رياض أطفال

 94 228. 2.556 االبتدائية

 84 185. 2.000 املتوسطة

 15 242. 1.500 الثانوية
 

مما سبأ ظجذد أن لممرحمذة الدراسذية ع: ذة إيجابيذة مذا وجهذات ظ ذر المعممذين فذي البعذد األو  
ذات داللذذة إح ذذائية لتذذثثير البيئذذة المدرسذذية إال أظذذا لمذذن تسذذمر الظتذذائج عذذن وجذذود أي فرو ذذات 

المرحمة الدراسية التي يعم  بها المعممون عم  وجهات ظ رهم ظحو استادام التيظية المعموماتية 
 بالظسبة لمبعد الثاظي  درات المتعممين والبعد الثالث التعميم المستمر.
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 عمى أبعاد وجهات نظر المعممين المادة الدراسيةتأثير متغير 
واألبعاد الث:ثة لوجهات ظ ر المعممين  المادة الدراسيةالع: ة بين  8توضح الظتائج في جدو  

ظحذو اسذتادام التيظيذذة المعموماتيذة فذي التذذدريس. حيذث وجذدت أن الع: ذذة ذات ع: ذة إح ذذائية 
والبعذذد الثالذذذث  p  =11.11البعذذد األو  البيئذذذة المدرسذذية  يمذذذة كذذ: مذذذن و  المذذادة الدراسذذذيةبذذين 

 p =951.9 حيذث  يمذة البعد الثذاظي  ذدرات المتعممذينأما  p  =111.1 يمة  لتعميم المستمرا
 فميست لها أي داللة إح ائية.

 

 عالقة المادة الدراسية وأبعاد وجهات نظر المعممين 8 جدول

المتغُش 

 المغت ل
 المتغُش التبثع

Type III 

Sum of 

Squares 

 دسجخ الحشَخ
Mean 

Square 
 .Sig قُمخ ف

المبدح 

 الذساعُخ

 الجُئخ

 المذسعُخ
5.642 9 .627 4.003 .000 

 قذساد

 المتعلمُ 
.200 9 .022 .189 .995 

 التعلُ 

 المغتمش
7.082 9 .787 3.283 .001 

 
 

 9البعذذد األو  البيئذذة المدرسذذية يسذذتعرع جذذدو و الماتممذذة  المذذواد الدراسذذية لتحديذذد الع: ذذة بذذين
أعمذ   يمذة متوسذط حسذابي  أن  يمة المتوسط الحسابي الستجابات المعممين لمبظود. حيث ظجد

المذذذادة الدراسذذذية لبظذذذود المتعميذذذة بالبعذذد األو  البيئذذذة المدرسذذذية كاظذذذت فذذذي االسذذتجابات المعممذذذين 
تعبذر أكثذر ظحذو عذدم  مادة الكهربذابوتد  الييمة عم  أن استجابات معممي  676.2=  كهرباب
فية عم  تثثر استادام التيظية التعميمية لديهم بالبيئة المدرسية. بيظما جابت  يمة المتوسذط الموا

 لممواد الدراسذيةكث    يمة بين  يم المتوسطات الحسابية  833.1=  لمادة الرياضياتالحسابي 
ن يميمون أكثر لمتثثر بالبيئة المدرسية المحيطة بهذم ومذا تيدمذا مذ الرياضياتوتعظي أن معممي 

 تسهي:ت الستادام التيظية المعموماتية في ف ولهم. 
 

 قيم المتوسطات الحسابية لممادة الدراسية* البيئة المدرسية 9 جدول

 المتغُش التبثع
 المبدحالمتغُش المغت ل/

 الذساعُخ

المتىع  

 الحغبثٍ
Std. error العذد 

الجُئخ 

 المذسعُخ 

2.054 رياض أطفال
a

 .111 35 

2.389 م  ي ة اهب ة
a

 .162 6 

2.500 عهب ة لغة
a

 .158 7 

2.520 انجن زمة لغة
a

 .047 110 

1.833 بملض لت
a

 .114 15 

2.262 عن ت
a

 .144 8 
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 المتغُش التبثع
 المبدحالمتغُش المغت ل/

 الذساعُخ

المتىع  

 الحغبثٍ
Std. error العذد 

2.411 المقلع لت
a

 .144 9 

2.500 حل  ب
a

 .153 9 

2.676 كذهبلء
a

 .166 15 

2.238  ر ة اهب ة
a

 .133 11 

2.500 برن ة اهب ه
a

 .242 3 
 

بالظسذذبة لع: ذذة المذذادة الدراسذذية والبعذذد الثالذذث التعمذذيم المسذذتمر فذذ ن أعمذذ  متوسذذط حسذذابي أمذذا 
 11السذذتجابات المعممذذين حسذذب المذذادة الدراسذذية التذذي يدرسذذوظها كمذذاهي كوضذذحة فذذي جذذدو  

ويذذذذد  ذلذذذذإ عمذذذذ  أن معممذذذذي  2.417كاظذذذذت لمذذذذادة الرياضذذذذيات  يمذذذذة المتوسذذذذط الحسذذذذابي = 
ر بع: ة استادام التيظية المعموماتية في ف ولهم في تظمية مهارات الرياضيات ال يميمون بالتثث

وهذي لمعممذي مذادة الكهربذاب حيذث  1.398التعميم المستمر أما أ    يمة لممتوسط الحسذابي = 
أن ااتيذارهم لمتيظيذذة المعموماتيذذة يتذثثر بعامذذ  التعمذذيم المسذتمر بشذذك  أكبذذر مذن المعممذذين لممذذواد 

 كين في الدراسة.الدراسية األارى المشار 
 

 قيم المتوسطات الحسابية المادة الدراسية * التعميم المستمر 11 جدول

 المتغُش التبثع
 المبدحالمتغُش المغت ل/

 الذساعُخ

المتىع  

 الحغبثٍ
Std. error العذد 

 التعلُ  المغتمش 

1.733 بملض اطفلل
a

 .138 35 

1.889 م  ي ة اهب ة
a

 .200 6 

1.767 عهب ة لغة
a

 .196 7 

1.689 انجن زمة لغة
a

 .058 110 

2.407 بملض لت
a

 .141 15 

1.762 عن ت
a

 .178 8 

1.600 المقلع لت
a

 .179 9 

1.983 حل  ب
a

 .190 9 

1.398 كذهبلء
a

 .205 15 

2.262  ر ة اهب ة
a

 .164 11 

2.000 برن ة اهب ه
a

 .300 3 
 

حذذذو   ع: ذذذة إيجابيذذذة مذذذا وجهذذذات ظ ذذذر المعممذذذين يتضذذذح ممذذذا سذذذبأ أن المذذذادة الدراسذذذية لهذذذا
والثالذذذث األو  البيئذذذة المدرسذذذية  ينفذذذي البعذذذداسذذذتادام التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي تذذذدريس مذذذوادهم 

التعمذذذيم المسذذذتمر وبالتحديذذذد لذذذدى معممذذذي مذذذادة الرياضذذذيات ومعممذذذي مذذذادة الكهربذذذاب ولذذذم تثبذذذت 
المذذادة الدراسذذية عمذذ  البعذذد الثذذاظي ر ج عذذن وجذذود أي فرو ذذات ذات داللذذة إح ذذائية لتذذثثيالظتذذائ

  درات المتعممين.
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 عمى أبعاد وجهات نظر المعممين الخبرة التدريسيةتأثير متغير 
التذي تشذك  واألبعذاد الث:ثذة  الابذرة التدريسذية لممعمذمالع: ذة بذين  11توضح الظتائج في جذدو  

ع: ذذة  هظذذاإاسذذتادام التيظيذذة المعموماتيذذة فذذي التذذدريس. حيذذث أن  حذذو ظ ذذر المعممذذين  ةوجهذذ
 pوالبعد الثالث التعميم المسذتمر بمذا أن  يمذة  سظوات الابرة التدريسيةإح ائية بين ذات داللة 

 ذذذذدرات الثذذذذاظي والبعذذذد  p  =324.1 يمذذذذة حيذذذث البعذذذذد األو  البيئذذذة المدرسذذذذية أمذذذا  151.1= 
لمبعذدين مذا سذظوات  لها داللة إح ذائية ف: توجد أي ع: ة p =155.1 حيث  يمة المتعممين

 .الابرة لممعممين المشاركين في هذه الدراسة
 

 عالقة الخبرة التدريسية وأبعاد وجهات نظر المعممين 11 جدول

المتغُش 

 المغت ل
 المتغُش التبثع

Type III 

Sum of 

Squares 

 دسجخ الحشَخ
Mean 

Square 
 .Sig قُمخ ف

الخجشح 

 التذسَغُخ

 الجُئخ

 المذسعُخ
.737 4 .184 1.176 .324 

 قذساد

 المتعلمُ 
.794 4 .199 1.690 .155 

 التعلُ 

 المغتمش
2.326 4 .582 2.426 .050 

 

 الثالث التعميم المستمر يوضحالبعد وع: تها ما  سظوات الابرة التدريسية لممعممينبالظ ر إل  
 يمة المتوسذط الحسذابي السذتجابات المعممذين لمبظذود. حيذث ظجذد أعمذ   يمذة متوسذط  12جدو 

وهذذذي  2.131كاظذذذت = التعمذذذيم المسذذذتمر حسذذذابي السذذذتجابات المعممذذذين لمبظذذذود المتعميذذذة بالبعذذذد 
ن فذي معممذياسذتادام العمذ  أن  سذظوات ويذد  ذلذإ 11- 5لممعممين ذوي الابرة التدريسية من 

عموماتيذة فذي ف ذولهم تتذثثر بشذك  أ ذ  مذن ميذرهم بعامذ  التعمذيم المسذتمر هذه المئذة التيظيذة الم
وكسب مهاراتا من ا:  تو يف التيظية المعموماتية في المظهج التعميمي. وجاب المعممون ذوو 

ويد  ذلإ  696.1= سظوات بتسجي  أدظ   يمة لممتوسط الحسابي  5-1الابرة التدريسية من 
رون بشذك  أكبذر بثهميذة اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة لع: تهذا فذي المعممين الجذدد يتذثثأن  عم 

 . اكتساب مهارات التعميم المستمر
 

 قيم المتوسطات الحسابية الخبرة التدريسية* التعميم المستمر 11 جدول

 المتغُش التبثع
الخجشح  المتغُش المغت ل/

 التذسَغُخ

المتىع  

 الحغبثٍ
Std. error العذد 

 المغتمشالتعلُ  

1.696  ر ات1-4
a

 .087 62 

2.130  ر ات 5-10
a

 .117 60 

1.901  رة 11-15
a

 .109 44 
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 المتغُش التبثع
الخجشح  المتغُش المغت ل/

 التذسَغُخ

المتىع  

 الحغبثٍ
Std. error العذد 

2.088  رة 16-20
a

 .118 32 

1.730  رة 20<
a

 .110 30 
 

وبذذذلإ ظجذذد أن بعذذد التعمذذيم المسذذتمر فذذي تكذذوين وجهذذات ظ ذذر المعممذذين يذذؤثر عمذذ  ااتيذذارهم 
التعميم وذلإ التثثير يرتبط بسظوات الابرة التدريسية لممعممذين. الستادام التيظية المعموماتية في 

حيذذث أن المعممذذين فذذي بدايذذة سذذظوات تدريسذذهم أكثذذر اسذذتاداما لمتيظيذذة المعموماتيذذة ألظهذذا تذذرتبط 
سذذظوات هذذم  11-5بذذالتعميم المسذذتمر بيظمذذا المعممذذون األكثذذر سذذظوات مذذن الابذذرة وتحديذذدا مذذن 

ج تمر عظذد ااتيذارهم اسذتادام التيظيذة المعموماتيذة. ولذم تجذد الظتذائاأل   تثثرا بعامذ  التعمذيم المسذ
سظوات الابرة التدريسية عم  بعد البيئة التدريسية وبعذد أي فرو ات ذات داللة إح ائية لتثثير 

  درات المتعممين.
 

 المقترحات والتوصيات
التذي تتطمذب تو يذف إن عممية تطوير المظاهج التعميمية لمواكبة متطمبذات الجذودة فذي التعمذيم و 

التيظيذذة المعموماتيذذة تو يمذذا ي:ئذذم االحتياجذذات التعميميذذة لممتعممذذين والمبظذذي عمذذ  آراب المعممذذين 
ورؤيذذتهم ظحذذو اسذذتادام التيظيذذة المعموماتيذذة تتطمذذب مذذن التربذذويين وكذذ  المهتمذذين بجذذودة التعمذذيم 

 العم  عم  توفير التاليد
أظهذا تذرتبط بثعمذار الت:ميذذ ومذراحمهم العمريذة مراعاة المرحمة الدراسية وا ائ ها حيث  -

بما تحمما من ا ائ  ظمسية وامكاظيات تعميمية تميي ب :لها عم  استادامهم لؤلدوات 
التعميميذذة ومظهذذا أدوات التيظيذذة المعموماتيذذة مثذذ  أجهذذزة الحاسذذب اآللذذي واالظترظذذت والموا ذذا 

ممذذذذين ظحذذذذو اسذذذذتادام التيظيذذذذة االلكتروظيذذذة وبذذذذرامج ووسذذذذائ  وميذذذذره. ومذذذذن وجهذذذذة ظ ذذذذر المع
المعموماتيذذذة فذذذي ف ذذذولهم الدراسذذذية فذذذ ن البيئذذذة المدرسذذذية لهذذذا دور مذذذرتبط فذذذي اسذذذتادامهم 
لمتيظيذذذة المعموماتيذذذة  ف:بذذذد مذذذن االعتظذذذاب بالتسذذذهي:ت التذذذي تيذذذدمها مذذذن تذذذوفير الميزاظيذذذات 

ويذذة مذذن تذذوفير ال:زمذذة لذذدعم تو يذذف التيظيذذة المعموماتيذذة وأدواتهذذا. كمذذا لذذدور اإلدارة الترب
الذذذدعم والتشذذذجيا والتذذذدريب المظاسذذذب لممعممذذذين وال بذذذد كذذذذلإ مذذذن التعذذذاون اإليجذذذابي بذذذين 

  .المعممين ودعم زم:ئهم وتباد  الابرات والتجارب في استادامات التيظية المعموماتية



 

   

  
 جامعة بين سويف

 الرتبية جملة كلية
 بريلاعدد 

 2020اجلزء األول 
 

161 

ت ذذذميم المذذذواد التعميميذذذة المتضذذذمظة لمتيظيذذذة المعموماتيذذذة بمذذذا يتظاسذذذب وا ذذذائ  المذذذادة  -
والتذذذذي ت:ئذذذذم طبيعتهذذذذا ومتطمباتهذذذذا. إن تيذذذذديم التيظيذذذذة المعموماتيذذذذة بشذذذذكمها العذذذذام  الدراسذذذذية

ولمجميا عم  حد سواب ال يحمز عم  االبتكار والرمبة في ااتيار التيظية المعموماتية لدى 
المعممذذذذذين. فمكذذذذذ  مذذذذذادة دراسذذذذذية طرييذذذذذة واسذذذذذموب فذذذذذي  ذذذذذيامة وتيذذذذذديم مكوظذذذذذات التيظيذذذذذة 

 ميمي الاا  بها.المعموماتية ضمن المظهج التع
ن من متطمبات الجودة في التعميم تيديم تعميم مظاسب لك  مذتعمم وتعمذيم مذدعم باسذتادام إ -

تسذذذذهي:ت التيظيذذذذة المعموماتيذذذذة ويتسذذذذظ  ذلذذذذإ ب عذذذذداد معممذذذذين يذذذذدركون حاجذذذذات الت:ميذذذذذ 
 العمذ  بدايذة فذي كذان البذد مذنفويو مون التيظية لمعموماتية في ف ولهم التو يف األمث  

تطوير البرامج العممية في كميات إعداد المعممذين لتتظاسذب مذا هذذه المارجذات المطموبذة. 
وبذلإ ظضمن داو  معممين جدد لممذدارس مسذمحين بممهذوم التيظيذة المعموماتيذة ويذدركون 

 كيمية تو يمها في التعميم لتحييأ األهداف المرجوة مظها.
سذذذتادامات التيظيذذذة المعموماتيذذذة فذذذي العمذذذ  عمذذذ  إعذذذداد الدراسذذذات واألبحذذذاث فذذذي تطذذذوير ا -

  أاذذرى لهذذا ع: ذذذة وظيتذذرح إعذذذداد دراسذذات تتطذذرأ لعوامذذذ .التعمذذيم ولمعرفذذة المزيذذذد حولهذذا
ر المعممين ويمكن ذلإ من ا:  تطبيأ الدراسذات عمذ  عيظذات أكبذر بتكوين وجهات ظ 

ا يمكذن وأن تشم  كافة أظواف التعميم الحكومي والاذا  والمهظذي وميذره. كمذمن المعممين 
 والمجتمذاالمعممين والمتعممين ب متغيرات أارى لم تتطرأ إليها الدراسة تتعمأدراسة تثثير 

ومظهذذذاد دراسذذذة أثذذذر المرو ذذذات المرديذذذة لمت:ميذذذذ بشذذذك  أكثذذذر توسذذذعا  ودراسذذذة أثذذذر السذذذموإ 
االجتماعي ومظ ات التوا   االجتماعي في تهيئة األجواب لتيب  التيظية المعموماتية فذي 

ودرجذذة المعموماتيذذة  م  ومذذن الميترحذذات كذذذلإ دراسذذة أا: يذذات اسذذتادامات التيظيذذةالتعمذذي
المظ مذذة لهذذا وأثذذر ذلذذإ الحريذذة المتاحذذة فذذي  ذذ  الحذذدود الياظوظيذذة واألا: يذذة والمجتمعيذذة 

 عم  استادامها تربويا. 
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