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   الملخص:
تهددده هددله الدراسددة رلددأ معرفددة ة ددر السرحمددة الدراسددية التددي يعسدد   هددا السعمسددهن عمددأ 
تكددهين وجهددات م ددرهم حددهل اسددتخدام التوشيددة السعمهماتيددة التددي ةت م هددا ضددسان جددهدة 

( معمدددم ومعمسدددة مدددن مختمددد  228التعمددديم فدددي التددددريس.  دددسمت عىشدددة البحددد  عمدددأ  
ال يامددات وهددي اسددتبامة ةعدددت  ريرددا  مدددارس الكهيددت. تددم ت  ىددل ةداة الدراسددة لجسدد 

لهلا الغرض. بعد ت  ىل التحمى  العاممي صشفت وجهات م ر السعمسىن محه اسدتخدام 
التكشهلهجيددا وفوددا السددتجا تهم ل شددهد االسددتبامة رلددأ  ي ددة ةبعدداد وهددي  ال ى ددة السدرسددية  

السرحمددددة قدددددرات الستعمسددددىن والتعمدددديم السدددددتسر. تددددم دراسددددة ة ددددر الستغىددددر السدددددتو  وهدددده 
الدراسية عمأ ةبعاد وجهات م ر السعمسىن وت ىن وجهد عيقة ذات داللة رحرائية  ىن 

. ومددن  دديل موارمددة P =....9السرحمددة الدراسددية وبعددد ال ى ددة السدرسددية حىدد   يسددة 
 يسة الستهسط الحدا ي  ىن السراح  الدراسية كامت السرحمة اال تدائية ةق  تأ را في بعد 

 ىشسا كامت السرحمة الثامهية هي األكثر تدأ را  هدا. ةوصدت الدراسدة  شدا   ال ى ة السدرسية
عمددأ مددا جددا  فددي متائجهددا ضددرورة األ ددل بست مبددات السراحدد  الدراسددية مددن  رددائ  
السرحمة العسرية وط يعة السشهج التعميسي في عىن االعتبار عشدد ت دهير  درامج تعميسيدة 

 ذات جهدة وتهظ  التوشية السعمهماتية.
جهدة التعميم   رامج رعداد السعمدم  التوشيدة السعمهماتيدة  تكشهلهجيدا  مات االستداللية:الكل

 .التعميم  السرحمة الدراسية
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Abstract 

The aim of the study is to examine the impact of the school level 

on teachers’ perspectives to the use of Information Technology at 

the level is required to ensure quality of teaching. 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 relationship between 

the independent variable, school environment, and the 

dimensions of teachers' perspectives was studied, and there was a 

statistically significant relationship between school level and the 

first dimension school environment where the value of P = 0.009. 

By comparing the mean values, the elementary school is less 

affected by the dimension of school environment, while the 

secondary school is more affected by it. Whereas no significant 

relationships found between school level and the second and the 

third dimensions. Based on that, it is required when developing 

quality educational programs and employing information 

technology to take into concern the requirements of the school 

level, including the characteristics of the students’ age stage and 

the scientific content. 

 

Keywords: educational technology, quality assurance, school 

level, teachers’ perspectives 
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 المقدمة:
ووفدددرة فدددي  عاليدددة السددددته   دددهرة فدددي وقتشدددا الحاضدددر  السعمهمددداتي التوشدددي يذدددهد الت دددهر

 دديل العذددر سددشهات  فىهددات ددهر المدددبة  فاقددتحىدد  السعمهمددات ووسددائ  االتردداالت 
هددله الت ددهرات ةلوددت   )(Coccia, 2017قددرون االمدددان مشددل  مددا عرفدد فوددط  الدددابوة

وةحددد ت التغىىددرات فددي التعدداميت عمددأ كافددة  تأ ىرهددا عمددأ كافددة مشدداحي حيدداة االمدددان 
 ,Costello, 2017  Coccia  ةدددددياسىواالقدددددتدددرادةدددة والدددددصدعدة االجتساييدة األ

   Baran et. al,2019  مدددددىددلتعممم واددددأ التعددددمدددددددددددددددرها عددددىددثدأدددت ىددددددوبالتأك(  2019
  .(8..2طهالبة والسذاعمة    2.04دحين  

صدددداحبة الدددددور األكثددددر ةهسيددددة فددددي ردارة  متعمدددديم العدددداليلات وتددددأتي الجامعددددات كس سددددد
 م ريات  وبرامج  واستخدامات ومجارات  وتعميم وتدريب طم تها عمأ  السعمهماتيالت هر 

د مت امتذدرت امتذدارا واسدعا فد ات السرداحبة لد . كسا ةن التوشي(2.09  ماجي وقاسم 
بددددد ب  هددددم مددددن الجىدددد  اليدددداف  والذددددبا  مدددددتخدمىهاةكثددددر  ةصددددب ال ىددددهت والسدددددارس و 

العددب    ددددددددا جعدددددمس  (.2.0  عيومددة  دةددددددج مددا هدده   عمددأ كدد  ددددالتددي توط يعددتهم 
 هن رائداددن يكألم دددالسعم اتلدددع أددددددعم دددد وياألك ر 

ي دا فدددددهدددهظيفددددوت اتددىدددشددددوددددتالات و ددمهمددددعددسددالردارة  أددمدد  عددسددعددة ىلددديمدددتدد  الددائددشددأل دا دددائدددق
DeCoito et. Al.,2016 Muttappallymyalil ,  .ادددددهدددددددشدددددادة مددددفدددتدددددواالس  ددددمددرددف

& Richardson, 2018   2.04  دحين). 
السعمدددم  رعددددادكميدددات  رلدددأ دايدددة  ال  دددد ةن معدددهدهدددلا السعمدددم الس هددد   رلدددأ وحتدددأ مرددد 

 العمم و مدمحىن بديح ةكفا معمسىن م همىن   إلعداد األكاديسيةتها مد ولىوبرامجها و 
جيال التيمىدل الستجدددة التي سيعسمهن  ها وأل التعميسيةوبالسودار السشاسب لم ى ة التوشية 
  (8..2طهالبددة والسذدداعمة    2.09  وقاسددم مدداجي  ق التوشيددةاسدده ةت رحدد   مددابددر ر 

التدددي تعدددد مزدددسن تودددديم التعمددديم السشاسدددب لكددد  معمدددم فدددي  دددرامج كميدددات التربيدددة وحتدددأ 
الحدالي ورب د  باحتياجدات  التعميسديالهضد  والجامعات  كان ال د من تحمىد  السعمسىن 
 السدددشهج السعرفدددي التدددي تحددددد ميمددد   لمعهامددد لرسدددم تردددهر السعمهماتيدددة مدددن السعمسدددىن 

ال درامج إلعدداد تردسيم وضد  السشداهج العمسيدة و في د لمتربهيىن عشد ومن هشا  السشاسب
لسختمدددد  ةمددددها  السعمسددددىن فددددي كافددددة التخررددددات العمسيددددة ولكافددددة السراحدددد  التعميسيددددة و 
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السدددته  يزددعها مرددب ةعىددشهم تمددل العهامدد  التددي تحدددد ةن تيمىددل مالفروقددات الفرديددة ل
 .جىدوالسحته  العمسي والتدريب الالسعرفي التوشي 

 

 المعلم:  إعدادالجهدة وبرامج 
 

ةولدددت الس سددددات التعميسيدددة اهتسامدددا واضدددحا محددده ضدددسان الجدددهدة فدددي التعمددديم وت  ىدددل 
ت عدددامي مهسدددا فدددي تردددشي  الس سددددات ةصدددبحمعاةىرهدددا فدددي الدددتعمم والتددددريس حتدددأ 

  وتدأتي هدله (17Steinhardt, et al, 20  امحددارها وةوس با فدي تفهقهدا  األكاديسية
 رامج في الس سدات التعميسية بد ب ارتفا  السشافدة  ىن الرحهة محه الدعي لجهدة ال

الس سدات ورغبة في رفد   يسدة التعمديم ومدن  دم جدل  ةفزد  ال مبدة. وعميد  في دد ةوال 
تعريفا يعكس الهده مش  في م سدات التعمديم العدالي  األكاديسيةةن ةتم تعري  الجهدة 

ال مبددة ك بددائن ةو  رلددأويسىدد ه عددن جددهدة السشتجددات واألعسددال التجاريددة التددي قددد تش ددر 
( وتكددهن لهددا رب  ةبعددد مددن ربيددة ةربددا  العسدد  Cheng, 2.07و 2.06 مدددتهمكىن 

القترددداد الدددلةن ةدددرون الجدددهدة فدددي التعمددديم هدددي التدددي تخدددرج قددده  عاممدددة م همدددة تددددعم ا
 2011 Sparks & Waits, اعتبدار الجدهدة فدي التعمديم  رلدأ(  ىشسدا ةتجد  التربهيدهن

 .(2016Arum et al ,.  هي التي ترتبط بالتعمم وا راك ال مبة في عسمية التعميم
وامتذارها  ىن م سددات التعمديم العدالي قدام العدةدد  م  ت اةد االهتسام بالجهدة األكاديسية

والسحافدد  التربهيددة  الدراسددات العمسيددة وةقامددة السدد تسرات بإعدددادالتربددهيىن  البدداحثىنمددن 
تعريفا عمسيا ةتشاسدب مد  الغايدة األسدسأ   هده الهصهل رلأ تعري  الجهدة األكاديسية

( Bowers  et al(2018 ,لمتعمدديم واالهددداه التددي ةمذدد ت الجامعددات مددن ةجمهددا 
ي الكثىدر مدن التحدديات حىد  تذدترك  هدا وتحس  عسمية تعري  الجهدة في التعميم العال

امهدا جسيعهدا تتفدل  رلدأالعدةد من العشاصر وم  ا تيه السحاوالت تعدددت التعريفدات 
عمددددأ ةمهددددا مجسهعددددة مددددن اإلجددددرا ات والعسميددددات والدياسددددات  التددددي تتخددددلها الس سدددددة 
التعميسيدددددة  دا ميدددددا و ارجيدددددا( لتددددددتهفي السعددددداةىر السهجهدددددة محددددده التحددددددىن السددددددتسر 

,Welzant er al والسحاف ددة عمىهددا  ةفزدد  السسارسدداتسدددا لة الدائسددة ل مدده  وال
2015)). 
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بدد ب ةهسىتهدا لعسميدة التعمديم  األكاديسيدةوجا  اهتسدام م سددات التعمديم العدالي بدالجهدة 
مدددن م  دددرات تردددشي  الجامعدددات  ةصدددب شدددا  السشددداهج وت شدددي طدددرق التددددريس  فودددد بو 

حدده تحدددىن جددهدة الخدددمات السودمددة ومددد  و يدداس مددد  ت هرهددا مددن  دديل جههدهددا م
التي ةتم كسا ارتب ت ال رامج والسشاهج  تحوىل رضا ال مبة وتم ية احتياجاتهم التعميسية.

تحددةثها وت هيرهدا لتم يددة التغىىدرات فدي احتياجددات سدهق العسد  بجهدتهددا وكفا تهدا التددي 
وةذا تدم ت  ىدل (  2017Noaman et al .  ةشعكس عمأ مددته  الس سددة التعميسيدة

السعمسدىن والعسد  عمدأ ت هيرهدا لدتيئم احتياجدات  رعددادمعاةىر الجهدة في  شدا  مشداهج 
سددهق العسدد  والتغىددرات التددي طددرةت عمددأ السجتسدد  والحيدداة العامددة  مجددد ضددرورة اعتبددار 

تمودددي بأ رهدددا عمدددأ  ةنالثدددهرة السعمهماتيدددة والتوشيدددة مدددن اهدددم تمدددل الستغىدددرات التدددي يجدددب 
ج وةعادة صدياتتها لدتيئم احتياجدات معمدم السددتو   وبدللل محودل الجدهدة ت هير السشاه

 السعمم بكميات التربية. رعدادومزسن تحول معاةىرها في  رمامج 
 المعلم والمعرفة التقنية:  

 

ن الت ددددهر السردددداحب لتوشيددددة السعمهمددددات  مددددل تغىىددددرا فددددي احتياجددددات ال مبددددة ورفدددد  ر
كدددداديسىىن فددددي تمددددل رلددددأ تهجدددد  األتهقعدددداتهم مددددن م سدددددات التعمدددديم العددددالي. مسددددا ةد  

الس سدات لمعس  عمأ تحدىن جهدة  رامجهم و دماتهم وتحوىل رضا ال مبة والهصهل 
وتددأتي ةهسيدة ذلددل (. Chuanfu, 2013 & Nzivoالتعميسيدة  سدو  تهقعدداتهم  رلدأ

لتسكىن ال مبدة عمدأ مهاجهدة السشافددة والتحدديات فدي وظدائفهم السددتو مية بذدكمها العدام 
السعمددم بذددك   ددات حىدد  تخددت  هددله الدراسددة  رعدددادولسعمسددي السدددتو   فددي كميددات 

 تحمى  واقعهم الحالي واستشباط العهام  التي ت  ر عمأ درجة ومدته  احتياجاتهم مدن 
 (.et al. 2017 Noaman  والسعمهماتيةفة التوشية السعر 

السعمدم مدن  رعددادفسن السسكن تحدىن مدته  مخرجات التعميم العالي وبالتحدةدد  درامج 
 يل تردسيم مشداهج عمسيدة مدعسدة بالتوشيدة والسعمهماتيدة التدي ت هد  السعمسدىن لتث يد  
ةمفدهم وتعميم تيمىلهم كمسا دعت رلي  الحاجة التعميسية دا   الفرد  الدراسدي ةو فدي 

 .حياتهم الىهمية
عات وقد حددت م سدات االعتساد األكاديسي معاةىر مدته  السعرفة السعمهماتية لمجام

مددن ةجدد  تحوىددل الجددهدة فددي التعمدديم ويسكددن ميح ددة ذلددل مددن  دديل دمددج  األكاديسيددة
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التكشهلهجيددددا السشاسددددبة والفعالددددة وتعمدددديم السعمهماتيددددة لدددددعم تعمددددم ال مبددددة  معدددداةىر وحدددددة 
NCATE  2..8والبحدددددهث  الكميدددددات (. ومدددددن هدددددله الس سددددددات راب دددددة مكتبدددددات

 ACRL )   لجشدددة التعمددديم العددداليCHEالهطشيدددة لمتعمددديم   ( والراب دددةNEA والراب دددة )
( التددي قامددت جسيعددا  تع يدد  معدداةىر التعمدديم العددالي AAHEاألمريكيددة لمتعمدديم العددالي  

Metropolitan  Manchesterالخاصة  هم بالتهازي م  معاةىر تعميم السعمهماتيدة  
y, 2007Universit)  ا  تدددم اعتسددداد معددداةىر م سددددة االعتسددداد وبذدددك  ةكثدددر تحدةدددد 

لمتكشهلهجيا مد  معداةىر عمدم السعمهماتيدة مدن  NCATEالسعمم   رعداداديسي ل رامج كاأل
ةج  تهفىر رطار لمتعاون  ىن ةعزا  هى ة التدريس وا تراصي السعمهماتية في تعميم 

 (.Weiner  2.07ال مبة وتع ي  مهاراتهم في السعمهمات  
السعمهماتيدة فدي  درامج  التوشيدة الستعمودة  تعمديم (NCATE(2008 ,فودد مردت معداةىر 

السعمم عمأ التالي  ةت مدب مدن معمسدي السددتو   ةن يعدره وي هدر تمدل السعرفدة  رعداد
لمسحتددده  والخ دددرة التربهيدددة والسهدددارات السهشيدددة والرغبدددة اليزمدددة لسدددداعدة جسيددد  تيمىدددل 

 الكميددات كسددا طدهرت راب ددة مكتبددات. (Birch et al, 2008الفرد  عمددأ الددتعمم  
معداةىر لكفدا ة ال مبدة وجدهدة السشداهج فدي التعمديم  سددة رطار ا يحددد  ACRLوالبحهث 

العددالي تذددس  كددي مددن الكميددات وا تراصددي السعمهمددات تعسدد  عمددأ تع يدد  السهددارات 
 السعاةىر  سمت  وهله العاليالسعمهماتية لد  طمبة التعميم 

 السعمهمات الس مهبة. ةن يحدد مه  وكسيةال الب يدت ي   .0
 السعمهمات الس مهبة بفعالية وكفا ة. رلأير  ال الب  .2
 ال يسدة السزدافةوددر وددي ويال الب  توىيم السعمهمدات ومردادرها بذدك  ميوهم  .3

 لها.
يدددتخدم ال الددب السعمهمددات بفعاليددة بذددك  فددردي ةو جسدداعي لتحوىددل تدددرض  .4

  معىن.
يفهم ال الب الوزايا االقترادية والوامهمية واالجتسايية السحي ة ب  باسدتخدام  .5

 بذدددددددددك  ة يقدددددددددي وقدددددددددامهميواسدددددددددتخدمها تهصددددددددد  رلىهدددددددددا التدددددددددي السعمهمدددددددددات 
 2... ,ACRL). 
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لسعمسددىن مددن عددة ركددائ  تت م هدا وظيفددتهم فددي د  اتتذدك  ةهسيددة السعرفدة السعمهماتيددة لد
التيمىددل  دديل الهقددت السدددسهح لهددم فددي الفردد  الدراسددي. ومددن  رلددأتهصددى  السعمهمددة 

هددله الركددائ  ت ددهر توددديم السعمهمددة التددي مسكددن ةن تسشحدد  التوشيددة الحدةثددة مددن ة ددكال 
مختمفددة ومرددادر متعددددة وبأسددالىب سددهمة مرمددة تشاسددب الفروقددات الفرديددة لمتيمىددل ومددا 

كسا ةمها تعس  عمأ تهفىر  Knapp, 2019).   تزيف  كللل من ا ارة و د المتباههم
  ,Matuk et al. 2015الهقدت والجهدد الس دلول فدي مود  وتودديم السعمهمدات لمتيمىدل

), 2015Erstad et al.) . ومن الركائ  السهسة اتي تجع  السعرفة السعمهماتية مهسة
لد  السعمسىن هي مهاجهة فزدهل التيمىدل وةسد متهم التدي تت مدب مدن السعمدم ةن يكدهن 
جاه ا فدي ت ويددهم باإلجابدات الردحيحة السشاسدبة ومدن ماحيدة ة در  ةن يعمسهدم كدللل 

استكذددداه السعمهمددددات  ليعتسددداد عمدددأ ةمفدددددهم فدددي تهى ددددتهممهدددارات السعمهماتيدددة لىدددتم 
) ,Tondeur,et al حيدداتهموالبحدد  عددن اإلجابددات كمسددا دعددت رلىهددا الحاجددة فددي 

2016). 
ت فدي متشداول الىدد ةصدبح( بسدا ةن التوشيدة السعمهماتيدة Erstad et al., 2015(ن وبدى  

مسددا سددس  وب ددرق متعددددة ردماجهددا فددي  معوهلددة وةكثددر سددههلة فددي االسددتخدام وبأسددعار 
التعميم سها  كان ذلل دا   ةسهار السدارس ةو  ارجها فإن العام  السهم والرئيدي في 
 يادة استراتيجيات التغىىر لتدهفىر تعمديم ةفزد  ةهاجد  تحدديات الودرن الحدادي والعذدرين 

 هم السعمسهن.
ودديم ةفزد  السشداهج التربهيدة هم من سىهاج  تحد  التوشية الحدةثة لت ن السعمسهن رن كا

والعهامدد  أتي مددن ترددهراتهم فسددن الس كددد ةن ةساسدديات  شددا  هددله السشدداهج تددلتيمىددلهم  
السختمفددة التددي فددد تدد  ر بذددك  مبا ددر وتىددر مبا ددر فددي توددديم معرفددة توشيددة ذات جددهدة 

 لسهاجهة التحديات والرعهبات.ومعشأ ويسكن االعتساد عمىها 
 

 تحقيق الجهدة للمعرفة التقنية: 
ن مددن ةفزدد  مسدداذج ت ددهير السشدداهج وتدددييسها بالسعرفددة التوشيددة كسددا ذكددر  يسددا سدد ل ة

السعمدم( تدأتي مدن  ديل تردسيم  رعددادوالسعمهماتية في م سدات التعميم العالي   رامج 
  رامج تختم  با تيه حاجات السدتفىدةن  السعمسهن( وتتذك  لتتشاسب مد  مت مبدات

الدددهق الددهظيفي الستعددددة  السدددارس( فوددد ة  تددت التجددار  ةن ترددسيم السددشهج التعميسددي 



9 

السهحدددد ال يسكدددن لددد  ردراك الحاجدددات التعميسيدددة لعفدددراد وال لمسجتسددد  التعميسدددي. والش دددام 
حىد  يسكدن  التعميسدي الشداج  هده الش دام الدلي ة شدأ حدهل دوافد  واحتياجدات كد  مدتعمم

ددددددا  ت ويددددددد السعمسددددددىن ةدوات جدةدددددددة ةن تمعددددددب التوشيددددددة والسعمهما تيددددددة الجدةدددددددة دور ا مهس 
 Eickelmann andتداعدهم في تحمى  التعمم وطرق متابعة حدو   لد  تيمىلهم  

2019Knapp,  ,Erstad 2013, Erstad et al., 2015). 
سكن لمتربهيىن من ترسيم السشهج التعميسي السددعم بالسعرفدة التوشيدة السعمهماتيدة تحتأ ة

مدددن تحمىددد  الهضددد  الدددراهن لهاقددد  ال ى دددة ةوال ال دددد   السشاسدددبة ليحتياجدددات والست مبدددات
التعميسيددة مددن وجهددة م ددر السعمسددىن لتحدةددد العهامدد  التددي تددداهم فددي تذددكى  عشاصددر 

مدتهيات السحته  السعرفي ومهع  وكيفيدة توديسد  ضدسن  رسميسكن االستشاد عمىها في 
مدددن هدددله  دالعدةدددبالتأكىدددد  هشددداك السعمسدددىن فدددي م سددددات التعمددديم العدددالي. رعددددادمشددداهج 

بالف دددة العسريدددة العهامددد  الستعمودددة  رلدددأتخدددت  هدددله الدراسدددة بدددالش ر و العهامددد  السددد  رة 
لمتيمىددل والسرحمددة الدراسددية التددي ةشتسددهن رلىهددا وتأ ىرهددا عمددأ التعمدديم التوشددي مددن وجهددة 

وعشدد اسدتعراض بعدل الدراسدات فدي هدلا السجدال يسكدن ةن مود  عمدأ م ر السعمسىن  
والتدددي يسكدددن ةن تدددداعد  التوشدددي والتعمددديمالسيح دددات حدددهل الف دددة العسريدددة لمسدددتعمم هدددم ة 

 صياتة األس مة السشاسبة.الدراسة في تحدةد السذكمة و 
 

مدددن وجهدددة السرحمدددة الدراسدددية  لمتيمىدددل مهضددده  التعمددديم التوشدددي السعمهمددداتي فعشدددد تشددداول
 شا  في دولة الكهيت شد ية لتيمىل السراح  الدراسية   فإن األعسار الوالف ة العسرية لهم

هدددي كالتدددالي  مرحمدددة  م4..07/5/2(  تددداري  30639رقدددم  وزارة التربيدددة عمدددأ قدددرار 
سددشة( السرحمددة الستهسدد ة  03-6السرحمددة اال تدائيددة   سددشهات( 6-4 ريدداض األطفددال 

تيمىددل وي مددل عمددأ (.  2.05 التربيددة   وزارة (.2-05( السرحمددة الثامهيددة  00-07 
سبكدرة  مرحمدة ال فهلدة ال فهلدة المرحمة بالتتاب  الدا ل ك  مرحمة عمأ حدب ةعسارهم 

  (2020 مرحمدة السراهودة والذدبا  دم مرحمدة السراهودة  ( Barbour, 2.07  الثاميدة
opher,C &Mortimer) . وكسا ةن لك  مرحمة عسريدة  رائردها الشفددية والجددسية

يسكددددن تحدةددددد بعددددل الرددددفات  قدددددراتها ومىهلهددددا التعميسيددددة رلددددأوالعاطفيددددة باإلضددددافة 
 عيقتها بالتوشية والسعمهماتية. رلأالسراحبة لك  ف ة بالشدبة 
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ةدوات  رلأت هر متائج بعل الدراسات ةن ةطفال الىهم ةتستعهن  هصهل تىر مد هق 
وشيدددة السعمهماتيدددة والحاسددده  حىددد  ارتفعدددت مددددبة األطفدددال األمدددريكىىن عمدددأ سددد ى  الت

: 85 رلددأةجهد ة الحاسدب اآللددي فدي مشدازلهم  رلددأالسثدال الدلةن لدددةهم رمكاميدة الهصدهل 
وةن الستعمسددىن األصددغر سددشا هددم ةكثددر  (Child Trends 2015  2.02فددي عددام 

مدددتخدمي الهسدددائط الرقسيدددة مدددن األك دددر سدددشا  ولدددللل ةكدددد البددداحثهن عمدددأ ةن اسدددتخدام 
األطفال ألجه ة التوشية يجدب ةن ةتجداوز مجدرد لمتر يد  وةن يعسد  بذدك  تربدهي ريجدا ي 

 كسا اتفوت دراسات ك  من .(al., 2018) Chingetيداعد عمأ الشسه الفكري لدةهم 
بددددددأن تيمىددددددل السرحمددددددة  (2.04  دحددددددين  2.02   ة ددددددي رزق 9..2  ة ددددددي جددددددهير 

التوشيددددة الستهسدددد ة يسمكددددهن اتجاهددددات ريجا يددددة وي هددددرون تفدددداعي وة بدددداال ةكثددددر عمددددأ 
كسددا وجدددت  ومشهددا الددد هرة التفاعميددة. ة لمتعمدديم بأ ددكالها السختمفددةالسردداحبالسعمهماتيددة 

التوشيدددة السعمهماتيدددة سددداهست فدددي جدددل  طمبدددة الرددد  اسدددتخدام ن ر( 2.04دحدددين   
 تعمم السادة العمسية. رلأالداب  

التيمىددددل عمددددأ اسددددتخدام التوشيددددة   تعمدددديم دسددددات ة ددددر  عدددددم جدددددو   ددددا ىشسددددا ةةدددددت در 
 ق د  الرابعدة عذدر ةيق   سن  االستعامة  هان وةالثامية في مرحمة ال فهلة السعمهماتية 

 فدديغيددا  التخ دديط الجىددد  رذا رافوهددا اصددة  مرحمددة السراهوددة لهددا متددائج تعميسيددة سددم ية
 سددددددعادة  تهظيدددددد  التوشيددددددة السعمهماتيددددددة فىهدددددداوضدددددد  السشدددددداهج العمسيددددددة الس شيددددددة عمددددددأ 

  (.7..2, والدرطاوي 
وحىددد  ةن السعمسدددىن فدددي السددددارس عمدددأ ا دددتيه السراحددد  الدراسدددية والف دددات العسريدددة 

هاجهة السبا رة لتوديم التوشية السعمهماتية واستخدامها في الفر  لغرض لتيمىلهم هم ال
اسدت ي  ررائهدم و يداس وجهدات فدإن   وضدسان جدهدة التعمديمالتعميسية  تحوىل األهداه

سكدن التربدهيىن وم دهري السشداهج التعميسيدة مدن تالسيادةن هدي الهسدىمة التدي م رهم من 
ررا  هدله الدراسدة األوليدة الستكذداه ةهدداه تدأتي  عسمهم عمأ الهجد  الس مده . يام بال

تحدةددددد العهامدددد  التددددي السعمسددددىن محدددده ت  ىددددل التعمدددديم السردددداحب لمتوشيددددة السعمهماتيددددة و 
اتخدداذ الودددرارات واالسددتفادة مشهدددا فددي  سدداعدت فددي تذدددكى  وجهددات الش ددر ل يددداس ة رهددا

ختمفددددة وضددددسان السشاسددددبة الستعموددددة  ترددددسيم السشدددداهج التعميسيددددة لمسراحدددد  الدراسددددية الس
 جهدتها.
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 أسئلة الدراسة:
  ؟ماهي وجهات م ر السعمسىن محه استخدام التوشية السعمهماتية في فرهلهم -
عن وجهدة م در السعمسدىن محده التوشيدة تع ر ماهي ةهم السحاور التي يسكن ةن  -

 ؟السعمهماتية
 عمأ تكهين وجهة م ر السعمم؟ه  لمسرحمة الدراسية ة ر و  -

 سلهب الدراسة:ا
 الدراسددة عمدأ اسددت ي  ررا  السعمسددىن والسعمسدات فددي السراحد  الدراسددية السختمفددة تعتسدد

وتفدىرها واستشباط الشتائج وجس  ال يامات والسعمهمات اليزمة لتحمىمها في دولة الكهيت 
ليغ دددي جهامدددب متعدددددة ذات مشهدددا. ةداة جسددد  ال يامدددات هدددي ةسددد مة اسدددت يان رةي  شدددي 

التدي يحسمهدا السعمسدهن محده التوشيدة السعمهماتيدة ورةةهدم  عيقدة  هجهدات الش در السختمفدة
وهدددي الجدددشس والسرحمدددة  الستعمودددة بدددالسعممالديسهترا يدددة السعمهمدددات  رلدددأباإلضدددافة  فىهدددا

واسدددتخدم م يددداس  عذدددرين سددد االتحتدددهي ةداة الدراسدددة عمدددأ   الدراسدددية والسدددادة الدراسدددية
تىددر  3مهافددل  و 2مهافددل تسامددا   0ليكددرت الثي ددي لتسثىدد  درجددة االسددتجابات وهددي  

سىن لتوىيسها وا دا  الرةي فىها من حى  مهافل. تم عرض االستبامة عمأ عدد من السعم
سددديمة الفودددرات وعيقتهدددا بسحتددده  الدراسدددة وتودددديم االقتراحدددات لتعددددةمها وتدددم االعتدددداد 

 ت  يوها. رةةهم ق   
 شددهد االسددتبامات  رعددداداعتسددد ترددسيم االسددتبامة عمددأ مسدداذج قهقدد  التددي تددداعد عمددأ 

وتهزيعها عمأ السعشىىن مدن  ديل رابدط الكترومدي تدم تهزيعد  باسدتخدام مهاقد  التهاصد  
 االجتساعي ومجسهعات السعمسىن والسعمسات ومن  م جس  الردود الكتروميا.

ددا يعسمددهن فددي السدددارس الحكهميددة الكهيتيددة.  228العدددد اإلجسددالي لعىشددة الدراسددة  مدرس 
ةدمددداه رجسدددالي عددددد السعمسدددىن الدددلةن  ددداركها فدددي الدراسدددة ويهضددد   0ةهضددد  الجددددول 

 التفاع   ىن الجشس والسدته  السدرسي ومجال السهضه .
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 اجسالي عدد السعمسىن السذاركىن في الدراسة (0  جدول
 الوجووع النسبت الوئوٌت العدد التفصٍل الوتغٍر

 الجنس
 7.5 17 ذكر

222 
 92.5 211 انثى

 الورحلت الدراسٍت

 15.4 35 رٌبض أطفبل

222 
 41.2 94 ابتدائً

 36.8 84 هتوسط

 6.6 15 ثبنوي

 الدراسٍت الوبدة

 15.4 35 رٌبض اطفبل

222 

 2.6 6 التربٍت االسالهٍت

 3.1 7 اللغت العربٍت

 48.2 110 اللغت االنجلٍزٌت

 6.6 15 الرٌبضٍبث

 3.5 8 العلوم

 3.9 9 العلوم االجتوبعٍت

 3.9 9 حبسب آلً

 6.6 15 كهرببء

 4.8 11 تربٍت فنٍت

 1.3 3 تربٍت بدنٍت
 

لتحدةد ةهم السحاور التدي مسكدن ةن تشوددم رلىهدا وجهدات م در السعمسدىن السذداركىن فدي 
حىددد  يودددهم الدراسدددة حددددب اسدددتجاباتهم ل شدددهد االسدددتبامة  تدددم ت  ىدددل التحمىددد  العددداممي 

تدي التحمى   تحدةد ال شهد التي ترتبط بعيقة يسكدن تحدةددها تحدت محدهر واحدد. ال شدهد ا
 ,Qian and Alvermann ةدتم اسدتبعادها  5..  مدن  يسدة التحمىد  العداممي لهدا ةقد

1995) . 
 السدرسدية  ال ى دة  وهدي السعمسدىن م در وجهات تسث  ةبعاد  ي ة رلأال شهد  ترشي  تم

 تددددعة مدددن السدرسدددية ال ى دددة البعدددد األول ةتكدددهن .   والتعمددديم السددددتسر(الستعمسدددىن قددددرات
 فدددي التكشهلهجيدددا ت  ىدددل فدددي تذدددارك والتدددي السدرسدددة دا ددد  السكهمدددات ترددد  عشاصدددر
 قدددرات الُبعددد الثددامي ةتكددهن . والسعدددات واألدوات الدد مي   السدرسددة  ردارة مثدد  الفرددهل

. التكشهلهجيددا محدده واهتسامدداتهم ومهايدداهم بالتيمىددل تتعمددل عشاصددر  ي ددة مددن الستعمسددىن
 التكشهلهجيدا ةهسيدة رلدأ تذدىر  شدهد  ي دة مدن التعمديم السددتسر الُبعد الثال  ةتأل  وة ىر ا
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 م ددر ا الس يدداس مددن الستب يددة الخسدددة العشاصددر اسددتبعاد تددم. الددلاتي الددتعمم تحدددىن فددي
 ُبعد. ةي م  تتهافل وال 5..> تحمى  عاممي مشخفل سجمت ألمها

 اسددتجابة تدد  ر عمددأ مختمفددة جددا ت الشتددائج متهافوددة مدد  اآلرا  التددي تدددعم وجددهد عهامدد 
 تجداه السعمسدىن م در وجهدات احتددا  سىتم. السعمهماتيةالسعمسىن محه استخدام التوشية 

 الستهسدددددد ة ال دددددديم باسددددددتخدام ووصددددددفها فرددددددهلهم فددددددي التوشيددددددة السعمهماتيددددددة اسددددددتخدام
 .عمأ حدة ُبعد ك  تحت ليستجابات

 وصف أبعاد وجهات نظر المعلمين نحه التقنية المعلهماتية
 السعمسدىن م در وجهدات السدتجابات السذداركىن ووصد  العامدة مدن ةجد  رع دا  الش درة

 فدددي وتسثىمهددا ُبعددد لكدد  الستهسددط الحدددا ي ة يسددد حدددا  تددم التكشهلهجيددا اسددتخدام تجدداه
 .2جدول

  يسة الستهسط الحدا ي لك  بعد (2  جدول
 الوتوسط الحسببً البعد

 1.567 البٍئت الودرسٍت

 2.416 قدراث الوتعلوٍن

 1.798 ستوروالن ٍالتعل

 البعد األول: البيئة المدرسية
الدددد مي   السدرسددددة  ردارة رلددددأ ةش ددددرون  السعمسددددهن  كددددان رذا مددددا حددددهل ةدددددور البعددددد هددددلا

 اسدتخدام عشدد ع بدة وليددت مذجعة  ى ة وك  ما ةتعمل بالسدرسة باعتبارها والسى اميات
 ةن رلددأ يذددىر مسددا  0.567 البعددد= لهددلا الستهسددط الحدددا ي  يسددة كامددت. التكشهلهجيددا

. التوشيدة السعمهماتيدة لددةهم ت  ىدل لددعم السدرسدية بال ى دة ةك ر ةتأ رون  درجة السعمسىن
 ةكثددر ال يسددة سددحب رلددأمسددا ةد   وواحددد ا شددىن الدددرجات  ددىن االسددتجابات مع ددم كامددت
 .عمأ تأ ىر  ى ة السدرسة السهافوة مدته   محه

 البعد الثاني: قدرات المتعلمين
 مدته   عمأ ةدل مسا 2.406 يسة الستهسط الحدا ي لمبعد الثامي قدرات الستعمسىن = 

 ةن لمبعدد العامدة الش درة وتهضد . البعدد هلا ضسن محه عدم السهافوة نالسعمسى استجابة
 رت دددددتهم ذلدددددل فدددددي بسدددددا الستعمسدددددىن قددددددرات ةن يعتوددددددون مدددددن وجهدددددة م دددددرهم السعمسدددددىن

 .التوشية السعمهماتية استخدام قراراتهم عشدعمأ  ةق  تأ ىر لها واهتساماتهم
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 البعد الثالث: التعليم المدتمر
ويعشددي البعددد  هجهددة  0.798 يسددة الستهسددط الحدددا ي لمبعددد الثالدد  التعمدديم السدددتسر= 

م ر السعمسىن الستعموة بعيقة استخدام التوشيدة السعمهماتيدة فدي الفرد  بسهدارات التعمديم 
محده مهعدا مدا اسدتجابات السعمسدىن اتجهدت السدتسر وتذىر  يسة الستهسدط الحددا ي ةن 

 عيقة.السهافوة عمأ الباالعتواد 
 تدد  ر التددي العهامدد  عمددأ ةك ددر بذددك  التركىدد  مدد  السعمسددىن م ددر وجهددات ةبعدداد لدراسددة

التحمددييت  مددن ةت مددب اجددرا  الس يددد التوشيددة السعمهماتيددة  اسددتخدام عشددد ا تيدداراتهم عمدأ
( والتعميم السدتسر الستعمسىن قدرات السدرسية  ال ى ة   ىن األبعاد العيقة لدراسة والربط

يددتعرض متدائج ا تبدار السرددا ية  3. جددولمحدهر الدراسدة باعتباره الدراسية والسرحمة
 يسددة مو هلددة لتحوددل لزددسان  Cronbach's Alpha> 0.5حىدد  تددم اعتبددار  يسددة 

 اتداق ال يامات.
 ا تبار السردا ية لعبعاد (3  جدول

Cronbach's 
Alpha 

 البعد
 البيئة المدرسية 761.
 قدرات المتعلمين 502.
 التعليم المدتمر 543.

 

 تأثير متغير المرحلة الدراسية على أبعاد وجهات نظر المعلمين
السرحمددة الدراسدددية وهددي السراحددد  التددالي  ريددداض  السددددتو لدراسددة العيقددة  دددىن الستغىددر 

ةبعاد وجهات م در  ة فهيالتابع اتالستغىر ةما و  األطفال  اال تدائية  الستهس ة والثامهية
السعمسىن وهدي  ال ى دة السدرسدية  قددرات الستعمسدىن والتعمديم السددتسر لسعرفدة مدد  تدأ ر 

. تددم ت  ىددل تحمىدد  التبدداة ن وجهدات م ددر السعمسددىن بالسرحمددة الدراسددية التددي يعسمددهن  هددا
لرصددد ةي عيقددة ذات داللددة احرددائية  ددىن الستغىددرات. واعتبددار  (ANOVAاألحددادي  

  .0.01η <2وحجم التأ ىر الج ئي  5...مو هلة رذا كامت > p يسة 
األبعاد الثي ة لهجهات م ر العيقة  ىن السرحمة الدراسية و  4تهض  الشتائج في جدول 

التوشيددة السعمهماتيدة فددي التددريس. حىدد  وجددت ةن العيقددة  ددىن  السعمسدىن محدده اسدتخدام
=  Pالسرحمدددددة الدراسدددددية والبعدددددد األول ال ى دددددة السدرسدددددية ذات عيقدددددة رحردددددائية  يسدددددة 



05 

. ةمدا العيقددة  ددىن السرحمددة الدراسددية مدد  كد  مددن البعددد الثددامي قدددرات الستعمسددىن 9....
P =..958  = ميدت لها ةي داللة رحرائيةف 774..والبعد الثال  التعميم السدتسر. 

 عيقة السرحمة الدراسية وةبعاد وجهات م ر السعمسىن (4  جدول
الوتغٍر 

 الوستقل

الوتغٍر 

 التببع

Type III 

Sum of 

Squares 

درجت 

 الحرٌت

Mean 

Square 
 .Sig قٍوت ف

الورحلت 

 الدراسٍت

 البٍئت

 الودرسٍت

3.378 9 . .375 . 2.587 .009 

 قدراث

 الوتعلوٍن

.010 2 .005 .043 .958 

 التعلٍن

 الوستور

.123 2 .061 .257 .774 

 
السراح  الدراسية السختمفة لتحدةدد ةي مرحمدة دراسدية ذات تدأ ر ةك در بالبعدد  رلأبالش ر 

 يسة الستهسدط الحددا ي السدتجابات السعمسدىن  5األول ال ى ة السدرسية يدتعرض جدول
م شددهد الستعمودددة بال ى دددة السدرسدددية. حىددد  مجدددد ةعمدددأ  يسدددة متهسدددط حددددا ي السدددتجابات ل

السعمسىن لم شهد الستعموة بالبعد األول ال ى ة السدرسدية كامدت السرحمدة الدراسدية اال تدائيدة 
وتدل ال يسة عمأ ةن اسدتجابات معمسدي السرحمدة اال تدائيدة تع در ةكثدر محده  2.556= 

اسدتخدام التوشيدة التعميسيدة لددةهم بال ى دة السدرسدية.  ىشسدا جدا ت  عدم السهافوة عمأ تأ ر
كأقدد   يسددة  ددىن  دديم الستهسدد ات  ..0.5 يسددة الستهسددط الحدددا ي لمسرحمددة الثامهيددة = 

الحدا ية لمسراح  الدراسية وتعشي ةن معمسي السرحمة الثامهية يسىمهن ةكثر لمتأ ر بال ى ة 
ددددهييت السدددتخدام التوشيدددة السعمهماتيدددة فدددي السدرسدددية السحي دددة  هدددم ومدددا تودمددد  مدددن ت

 فرهلهم. 
  يسة الستهسط الحدا ي لمسرحمة الدراسية ال ى ة السدرسية (5  جدول

الوتغٍر الوستقل/الورحلت  الوتغٍر التببع

 الدراسٍت

الوتوسط 

 الحسببً

Std. error العدد 

 الودرسٍت البٍئت

 35 111. 2.054 رٌبض أطفبل

 94 228. 2.556 االبتدائٍت

 84 185. 2.000 الوتوسطت

 15 242. 1.500 الثبنوٌت

لبعدد اوجهدات م در السعمسدىن فدي عيقة ريجا ية م  مجد ةن لمسرحمة الدراسية مسا س ل 
لسدددن تددددفر الشتدددائج عدددن وجدددهد ةي فروقدددات ذات داللدددة  رال ةمددد  األول ال ى دددة السدرسدددية

الدراسددية التددي يعسدد   هددا السعمسددهن عمددأ وجهددات م ددرهم محدده رحرددائية لتددأ ىر السرحمددة 
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استخدام التوشية السعمهماتية بالشدبة لمبعدد الثدامي قددرات الستعمسدىن والبعدد الثالد  التعمديم 
 السدتسر.

 مناقذة ودراسات مدتقبلية
تددددرتبط تهزيدددد  السراحدددد  الدراسددددية بأعسددددار التيمىددددل ومددددراحمهم العسريددددة بسددددا تحسمدددد  مددددن 

مفدددية وامكاميددات تعميسيددة تموددي ب يلهددا عمددأ اسددتخدامهم لددعدوات التعميسيددة  رددائ  
ومشهدددددا ةدوات التوشيدددددة السعمهماتيدددددة مثددددد  ةجهدددددد ة الحاسدددددب اآللدددددي واالمترمدددددت والسهاقدددددد  
االلكتروميددة وبددرامج ووسدددائ  وتىددره. ومدددن وجهددة م دددر السعمسددىن محددده اسددتخدام التوشيدددة 

 الدراسددية مددراحمهم وجهددات م ددرهم بددا تيهسددية ا تمفددت السعمهماتيددة فددي فرددهلهم الدرا
السدرسددية حددهل دور ال ى ددة السدرسددية فددي اسددتخدامهم لمتوشيددة السعمهماتيددة  وتتسثدد  ال ى ددة 

ومجدددد ةن معمسدددي مدددن ردارة ومى اميدددة وةدوات وزمدددي  السهشدددة بالتددددهييت التدددي توددددمها 
هم مدددد  اسدددتخدام دد تحدددالسرحمدددة اال تدائيدددة األقددد  تدددأ را  تددددهييت ال ى دددة السدرسدددية وال

لمتوشية السعمهماتية لسا تتسى  ب  هله السرحمة من احتهائها عمأ تيمىل من الف ة العسرية 
 ددغفهم  التددي عددره عشهددا العسريددة الف ددة احتياجدداتهم فددي تمددل عمددأ وبشددا   سددشة  6-00

واسدتخدامهم األكثدر مدن  دىن بداقي التيمىدل مدن ف دات عسريدة ة در   السعمهماتيةبالتوشية 
ا تت مب والتي وقمد  ة در تدهفر من ق د  السعمسدىن استخدامها مسا سه   التهجي  من م يد 

بذدددك   تدددهجىهي تعميسدددي مهدددج اتبدددا  لمسدرسدددىن حىددد  يسكدددنرمكاميدددات ال ى دددة التعميسيدددة 
عمددأ عكددس السرحمددة الثامهيددة التددي كامددت  (Hovland & Kessler, 2017 )ةك در

األكثددر تددأ را فددي ال ى ددة السدرسددية عمددأ وجهددات م ددر معمسددي السرحمددة الثامهيددة والددلي قددد 
اكثددر مددن عامدد  ةدرتبط بالسشدداهج العمسيددة لهددله السرحمددة ةو  رددائ   رلددأةرجد  الددد ب 

 الف ة العسرية وعام  الهقت وتىره.
توديم تعميم مشاسدب لكد  مدتعمم وتعمديم مددعم  وحى  ةن من مت مبات الجهدة في التعميم

باسددتخدام تدددهييت التوشيددة السعمهماتيددة ويتدددشأ ذلددل بإعددداد معمسددىن ةدددركهن حاجددات 
التيمىل ويهظفهن التوشية لسعمهماتية في فرهلهم التهظي  األمث  كان ال د من ت هير 

ةن  السخرجددات الس مهبددة.تتشاسددب مدد  هددله السعمسددىن ل رعدددادال ددرامج العمسيددة فددي كميددات 
ة ر السرحمة الدراسية فدي تكدهين وجهدات م در السعمسدىن محده  رلأمتائج الدراسة ا ارت 

اسدددتخدام التوشيدددة السعمهماتيدددة  اصدددة  يسدددا ةتعمدددل بال ى دددة السدرسدددية   يسكدددن ةن يددددتفىد 
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 درامج ذات جدهدة  رعددادالسعمدم مسدا تودمد  الدراسدات واألبحداث فدي  رعدادم هرو  رامج 
اكب الست مبات وتحول األهداه ولس يد من الدراسات موترح دراسدة عهامد  ة در  لهدا ته 

عيقة  تكهين وجهات م ر السعمسىن من  يل ت  ىل الدراسات عمأ عىشات اك ر من 
السعمسددىن ودراسددة تددأ ىر العيقددات  ددىن عهامددد  ة ددر  مثدد  الفروقددات الفرديددة لمتيمىدددل  

استخدامهم لمتوشية السعمهماتية  وكللل عيقة السادة  سشهات الخ رة لمسعمسىن وة رها عمأ
 العمسية لسختم  التخررات  تهظي  التوشية التعميسية ومد  كفا تها.

 المراجع العربية
 ددديل الدددد هرة (.  ة دددر اسدددتخدام  رمدددامج حاسدددهبي متعددددد الهسدددائط مدددن 9..2  .ة ددده جدددهير  ةمدددامي

وبعدددل مهدددارات التفكىدددر السعر يدددة واالتجددداه اإللكتروميددة فدددي تددددريس العمدددهم عمدددأ التحردددى  
محهها لد  تمسىلات السرحمة اال تدائية  رسالة ماجدتىر( كمية التربية لم شات  جامعة األمىدرة 

 مهرة  شت ع د الرحسن  الرياض.
ال مبددة السعمسددىن (. ة ددر اسددتخدام تكشهلهجيددا الددد هرة التفاعميددة فددي ركدددا  2.02  .ة دده رزق  ا تهددال

السجمدة الدوليدة خ يط لتددريس مدادة المغدة العربيدة واتجاهداتهم محههدا كدأداة تعميسيدة. مهارة الت
 .083 -053(  2   لعبحاث التربهية

واالمترمدددت فدددي ميدددادةن (. اسدددتخدام الحاسددده  7..2جدددهدت ةحسدددد سدددعادة  عدددادل فددداة  الددددرطاوي.  
 .  دار الذرق عسان  0التربهية والت عميم  ط

راسي 2.04دحين  عسر.   وبودا  ة در الدتعمم لدد  (. ة ر استخدام الد هرة التفاعمية في التحرى  الد ِّ
ساسدددي فدددي مدددادة المغدددة العربيدددة واتجاهددداتهم محههدددا  مجمدددة السشدددارة. طدددي  الرددد  الدددداب  األِّ

 . ة2(.2.  لمبحهث والدراسات
األمذد ة السعتسددة عمدأ . ة در اسدتخدام الدتعمم الس شدي عمدأ (8..2طهالبة  دمحم والسذداعمة  مجددي.  

مرددددادر الددددتعمم االلكترومددددي فددددي تشسيددددة مهددددارات التفكىددددر الشاقددددد لددددد  طمبددددة الجامعددددة العربيددددة 
 .072-020(  23 89السفتهحة. السجمة التربهية. 

االسددتخدام. ورقددة (. الذددبا  والتكشهلهجيددا  ةوجدد  االسددتفادة وسدده  .2.0عيومددة   عددي . ور ددرون.  
 عن مدوة مرك  "الخميج" لمدراسات. دولة االمارات العربية الستحدة.  تم االسترجا  من الرابط

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/e24ed046-d9ea-4af1-a16e-
95568161a84f#sthash.R6DujzmM.dpuf 

ق د  تدريددي قددم (. استخدام ال رامج الحاسهبية من 2.09 .رياض زاةرقاسم   و ,عمي ع ىرماجي  
 .604-595(  27  اللكا مجمة ةبحاث  .التدريسالرياضيات في 
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 . تم االسترجا  من دولة الكهيت (. لهائ  وم م   ون ال مبة2.05  .وزارة التربية
 https://www.moe.edu.kw/student الرابط

 المراجع األجنبية
Association of College and Research Libraries ACRL. (2000).  

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 

Chicago. 

Arum, R., Roksa, J., & Cook, A. (2016). Improving quality in American 

higher education: Learning outcomes and assessments for the 21st 

century. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Bakar, N. A. (2007). Factors that contribute to the effective use of 

computers in the classroom: The Malaysian context. Asia Call 

Online Journal, 2(1), 26-33.  

Baran, E., Canbazoglu Bilici, S., Albayrak Sari, A., & Tondeur, J. (2019). 

Investigating the impact of teacher education strategies on preservice 

teachers' TPACK. 

British Journal of Educational Technology, 50(1), 357-370.  

Barbour, S. (2017). Early and Middle Childhood Development. Retrieved 

February 20, 2020 from https://healthfully.com/271974-early-

middle-childhood-development.html 

Birch, T., Greenfield, L., Janke, K., Schaeffer, D., & Woods,  A. (2008). 

Partnering with librarians to meet NCATE standards in teacher 

education. Education, 128(3). 

Bowers, A. W., Ranganathan, S., & Simmons, D. R. (2018). Defining 

Quality in Undergraduate Education. Higher Learning Research 

Communications, 8(1), 4.  

Bray, A., & Tangney, B. (2017). Technology usage in mathematics 

education research–A systematic review of recent trends. Computers 

& Education, 114, 255-273.  

Cheng, M. (2016). Quality in higher education: Developing a virtue of 

professional practice. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers. 

https://doi.org/10.1007/978-94-6300-666-8 

Cheng, M. (2017). Reclaiming quality in higher education: A human factor 

approach. Quality in Higher Education, 23(2), 153–167. 

https://doi.org/10.1080/13538322.2017.1358954 

Ching, Y. H., Hsu, Y. C., & Baldwin, S. (2018). Developing computational 

thinking with educational technologies for young 

learners. TechTrends, 62(6), 563-573. 

Coccia, M. (2017). Fundamental interactions as sources of the evolution of 

technology. 

Coccia, M. (2019). The theory of technological parasitism for the 

measurement of the evolution of technology and technological 

forecasting. Technological Forecasting and Social Change, 141, 

289-304. 

https://doi.org/10.1007/978-94-6300-666-8


09 

Copher, R. &  Mortimer, J. T , (2020). Stages of Childhood.  

International Encyclopedia of Marriage and Family. Retrieved 

February 20, 2020 from 

Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/reference/encycl

opedias-almanacs-transcripts-and-maps/childhood-stages 

Costello, J. (2017). The Politics of Technology. Available at SSRN 2968506.   

DeCoito, I., & Richardson, T. (2018). Teachers and technology: 

Present practice and future directions. Contemporary Issues in 

Technology and Teacher Education, 18(2), 362-378.  

Erstad, O., Eickelmann, B., & Eichhorn, K. (2015). Preparing teachers for 

schooling in the digital age: A meta-perspective on existing 

strategies and future hallenges. Education and Information 

Technologies, 20(4), 641-654.  

Hovland, J., & Kessler, G. (2017). Elementary teachers’perceptions of using 

technology to teach nutrition. Journal of the Academy of Nutrition 

and Dietetics,117(9), A24-A24. doi:10.1016/j.jand.2017.06.244 

Knapp, N. F. (2019). Using technology to foster "real reading" in the school 

library and beyond. Knowledge Quest, 48(1), 54. 

Matuk, C. F., Linn, M. C., & Eylon, B. S. (2015). Technology to support 

teachers using evidence from student work to customize technology-

enhanced inquiry units. Instructional Science, 43(2), 229-257. 

Muttappallymyalil, J., Mendis, S., John, L. J., Shanthakumari, N., 

Sreedharan, J., & Shaikh, R. B. (2016). Evolution of technology in 

teaching: blackboard and beyond in medical education. Nepal 

journal of epidemiology, 6(3), 588.  

National Council for Accreditation of Teacher Education NCATE (2008). 

The Standard of Excellence in Teacher Preparation. Available at: 

http://www.ncate.org/~/media/Files/caep/accreditation-

resources/ncate-standards-2008.pdf?la=en 

Noaman, A. Y., Ragab, A. H. M., Madbouly, A. I., Khedra, A. M., & 

Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: 

Towards achieving educational quality standard. Studies in Higher 

Education, 42(1), 23-46.  

Nzivo, C. N., and C. Chuanfu. 2013. “International Students’ Perception of 

Library Services and Information Resources in Chinese Academic 

Libraries.” The Journal of Academic Librarianship 39 (2): 129–37. 

doi: 10.1016/j.acalib.2012.11.004 

Qian, G. and Alvermann, D. (1995). Role of epistemological beliefs and 

learned helplessness in secondary school students’ learning science 

concepts from text. Journal of Educational Psychology, 87(2), 282–

292. 

 

 

http://www.ncate.org/~/media/Files/caep/accreditation-resources/ncate-standards-2008.pdf?la=en
http://www.ncate.org/~/media/Files/caep/accreditation-resources/ncate-standards-2008.pdf?la=en


21 

Sparks, E., & Waits, M. J. (2011). Degrees for what jobs? Raising 

expectations for universities and colleges in a global economy. 

Retrieved from National Governors Association website: 

https://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/1103DEGREESJ

OBS.PDF 

Steinhardt, I., Schneijderberg, C., Götze, N., Baumann, J., & Krücken, G. 

(2017). Mapping the quality assurance of teaching and learning in 

higher education: the emergence of a specialty?. Higher 

Education, 74(2), 221-237.  

Tondeur, J., van Braak, J., Siddiq, F., & Scherer, R. (2016). Time for a new 

approach to prepare future teachers for educational technology use: 

Its meaning and measurement. Computers & Education, 94, 134-

150.   

Welzant, H., Schindler, L., Puls-Elvidge, S., & Crawford, L.(2015). 

Definitions of quality in higher education: A synthesis of the 

literature. Higher Learning Research Communications, 5(3), 2.  

 

 
 
 
 


