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ملخصات السياسات

هل يرتبط توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم بنتائج الطالب يف الرياضيات
والعلوم يف الصف الثامن يف الدول العربية؟

موجز:
باتت الحواسيب أكرث شيو ًعا يف املدارس وأكرث استخدا ًما يف عملية التدريس .ومع أ ّن توفر
الحاسوب يف غرفة الصف رضوري فهو ليس العامل الوحيد الذي يؤثر يف النتائج التعليمية.
يقدم ملخص السياسة هذا دليالً عىل العالقة بني تشديد املعلمني عىل استخدام برمجيات
الحاسوب يف الصف الثامن لدى تدريس الرياضيات والعلوم وإنجاز الطالب ،وذلك يف أنظمة
التعليم العربية املشاركة يف “ دراسة التوجهات الدولية يف العلوم والرياضيات”  TIMSSلعام
 .2011يبني تحليلنا أ ّن التشديد عىل استخدام برمجيات الحاسوب للتدريس يرتبط بإنجاز
الطالب يف الرياضيات والعلوم ،ويكون هذا الرابط إيجاب ًّيا يف بعض األنظمة التعليمية وسلب ًّيا
يف أنظمة أخرى .ولكن الروابط السلبية تختفي عندما يأخذ التحليل يف االعتبار مدى تقديم
الدعم املالئم للمعلمني يف مجال إدخال استعامل الحواسيب يف نشاطاتهم التعليمية .باإلضافة
إىل ذلك ،وجدنا أ ّن أداء طالب املعلمني الذين شاركوا يف نشاطات التطوير املهني املرتبطة
بإدخال التكنولوجيا كان أفضل يف نصف األنظمة التعليمية ويف املجالني اللذين خضعا للتحليل
(أي الرياضيات والعلوم).

االستتباعات عىل صعيد السياسات

بنا ًءا عىل نتائج تحاليلنا نستخلص ما ييل:
 1ال يكفي تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتدريس دامئًا لتحسني اإلنجاز األكادميي.
فبالنسبة إىل بعض األنظمة التعليمية ،يرتبط التشديد األكرب عىل استعامل برمجيات الحاسوب بهدف
التدريس بإنجاز أحسن ،يف حني أنه يف أنظمة أخرى يرتبط بأداء أدىن بكثري لدى الطالب .وتشري النتائج إىل
رضورة إيالء أهمية خاصة إىل عملية إدخال هذه التكنولوجيا يف مامرسة املعلمني.
 2ميكن لتوفري الدعم املناسب للمعلمني أن يساهم يف جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة تعليم
ف ّعالة .وال يبقى للرابط السلبي بني التشديد عىل استخدام الحاسوب للتدريب وإنجاز الطالب أهمي ًة
عندما يؤخذ يف االعتبار الدعم املالئم الذي يحصل عليه املعلمون إلدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف التعليم .ويَعني ذلك أ ّن تأمني الدعم املالئم للمعلني قد يساعدهم عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بطريقة أكرث فعالية.
 .3ميكن للتدريب املنتظم عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يساعد املعلمني عىل زيادة
فعالية التعليم يف غرفة الصف .وفقًا لتحليلنا ،كان أداء طالب املعلمني الذين شاركوا يف نشاطات التطوير
املهني املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أفضل بصفة جلية ،يف حواىل نصف األنظمة
التعليمية الخاضعة للتحليل .وكانت النتائج أسوأ بكثري فقط يف بلد واحد
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مقدمة
يخرتق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كل نواحي حياتنا اليومية،
فقد أصبحت الحواسيب يف املتناول وأكرث قو ًة ومالءم ًة لالستعامل يف التطرق
إىل مهامت معقدة خالل وقت قصري وبدقة أكرب .خالل العقود املاضية ،لجأت
منظمومات التعليم إىل تكنولوجيا الحواسيب للمساعدة يف عملية التدريس
ووسعت بذلك نطاق التقنيات املتوفرة للتعليم الجيد .وال شك يف أنه ال ميكن
للتكنولوجيا أن تصبح البديل للتعليم الجيد غري أنها تعززه (بايج وكريستيان
.)2012
يحفّز استخدام تكنولوجيا الحواسيب يف التدريس الطالب وتعلّمه ويسمح له
بالدرس وفقًا لنسقه الخاص ويوفر له مجموعة واسعة من املعلومات حول
موسعة .كام ميكن لربامج الحاسوب وحتى
مختلف املواضيع وفرص تعلم ّ
ألعابه أن تس ّهل استيعاب الطالب للمفاهيم واملشاكل عرب تص ّور األفكار ونقل
املعلومات إىل أنظمة الرموز .وقد أظهرت نتائج دراسات سابقة ،ولو مل تكن دامئًا
متامسكة ،أ ّن استخدام الحواسيب يف غرفة الصف له وقع عىل تعلّم الطالب
(موليس ومارتني ورودوك وأوسوليفان وبرويشوف  .)2009إال أ ّن توفّر الحواسيب
يف الصف ما هو إال رشط ُمسبق للتعلم الف ّعال ،بحيث يعتمد إىل حد كبري عىل
االستعامل الف ّعال لهذه التكنولوجيا خالل التعليم وعىل مالءمة تدريب املعلمني
عىل استعاملها والدعم التقني والرتبوي ووفرة الربمجيات التي تتامىش مع املنهج
(بانج ولوفت .)2013
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يسعى ملخص السياسة هذا إىل استكشاف العالقة بني استخدام برمجيات
الحاسوب يف التدريس الصفي ونتائج تعلم الطالب يف الرياضيات والعلوم ،عرب
تحليل بيانات دراسة التوجهات الدولية يف العلوم والرياضيات لعام  2011لطالب
الصف الثامن ومعلميهم ملاديت الرياضيات والعلوم .إن األسئلة الثالث األساسية
التي نحاول اإلجابة عليها هي التالية:
 .1ما هو الرابط بني إنجاز الطالب ومدى استخدام املعلمني لربمجيات الحاسوب
لتدريس الرياضيات والعلوم؟
 .2هل يتغري هذا الرابط بعد السيطرة عىل فهم املعلم للدعم املالئم يف سياق
إدخال التكنولوجيا يف نشاطات التدريس؟
 .3هل يرتبط خضوع املعلم للتطوير املهني يف مجال إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تدريس الرياضيات والعلوم يف غرفة الصف بإنجاز الطالب؟

البيانات والقياسات

يستخدم ملخص السياسة هذا بيانات من آخر دراسة للتوجهات الدولية يف
العلوم والرياضيات  TIMSSالذي نفذته املنظمة الدولية لتقييم التحصيل
الرتبوي  IEAعام  ،2011الستكشاف الرابط بني استعامل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإنجاز الطالب يف الرياضيات والعلوم .وTIMSS
هي دراس ًة دولي ًة تقيّم إنجاز الطالب يف الصفني الرابع والثامن يف ماديت
الرياضيات والعلوم وتجمع معلومات عن خلفية الطالب ومعلميه ومدرائه
ومدرسته .ويستعمل ملخص السياسة بيانات طالب الصف الثامن ومعلميهم
يف ماديت الرياضيات والعلوم.
تعتمد القياسات املستعملة عىل إنجاز الطالب يف املادتني ومدى استعامل
املعلمني لربمجيات الكومبيوتر يف التدريس (بحسب ما رصحوا به) ،وتقدير
املعلمني ملالءمة الدعم الذي يحصلون عليه إلدخال الحواسيب يف تدريس
ماديت الرياضيات والعلوم ،ومشاركة املعلمني يف التطوير املهني حول إدخال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال املواد التي يدرسونها خالل السنتني

السابقتني للمسح .ينقسم السؤال حول مدى استخدام برمجيات الحاسوب
يف تعليم املادة إىل ثالث فئات من اإلجابات :أساس التدريس ومك ّمل وال
يُستخدم .أما السؤال حول تقدير املعلم ملالءمة الدعم يف سياق إدخال
الحواسيب يف نشاطات التدريس يف املادة التي يدرسونها ،فينقسم إىل أربع
فئات ترتاوح من “أوافق بشدة” إىل “أعارض بشدة” ،يف حني يُجاب بنعم أو
ال عىل السؤال املتعلق بخضوع املعلمني لتدريب التطوير املهني يف إدخال
تكنولوجيا املعلومات.
يستخدم ملخص السياسة بيانات من  13نظا ًما تعليميًا يف الدول العربية
املشاركة يف دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات عام  2011عىل
مستوى الصف الثامن ،وهي األردن والبحرين ولبنان واملغرب وفلسطني
وقطر والسعودية والجمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية
املتحدة وأبو ظبي وديب.

ما هو الرابط بني إنجاز الطالب يف الرياضيات والعلوم ومدى استخدام املعلّمني برمجيات الحاسوب خالل
التدريس؟
الرسم  :1فروقات يف إنجازات الصف الثامن يف الرياضيات للطالب الذين يستعمل معلّموهم برمجيات
الحاسوب للتدريس يف مختلف املستويات
* ُعامن
*املغرب
*السعودية
الجمهورية العربية السورية
فلسطني
األردن
املعدل الدويل
تونس
*البحرين
*لبنان
*قطر
*اإلمارات العربية املتحدة
*أبو ظبي
*ديب
أخرض :أساس للتدريس .أصفر :مكمل .أحمر :ال يُستخدم.
برز ارتباط واضح بني إنجاز الطالب يف الرياضيات وفقًا إىل مدى استخدام املعلمني لربمجيات الحاسوب عند التدريس.

يشكل توفر الحواسيب يف غرف الصف الرشط املسبق األول الستعامل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت خالل التدريس كام تعترب الربمجيات ذات الصلة وقدرة
املعلمني عىل استخدامها أمران أساسيان ،ويكتيس هذا املعيار األخري أهمي ًة
قصوى كونه من املفروض أن يتحىل املعلمون بالكفاءات يف مجاالت املادة
التي يعلمونها .وتعترب كفاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مك ّمل ًة لهذه
الكفاءات ومن هنا قد يشكل إدخال هذه التكنولوجيا تحديًا (فارما وهوسيك
ولني .)2008
قسمنا الطالب إىل ثالث مجموعات وفقًا ملستوى تشديد
وقمنا بتحليل حيث ّ
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املعلمني عىل استخدام برمجيات الحاسوب يف التدريس ،بهدف معالجة هذه
املسألة .ومن ثم احتسبنا معدل أداء الطالب يف كل مجموعة يف ماديت العلوم
والرياضيات يف كل نظام تعليمي.
يظهر الرسامن  1و 2نتائج إنجاز طالب عادي يف الصف الثامن كام ييل :طالب
يعلمهم معلمون ال يستخدمون برمجيات الحاسوب يف تدريس الرياضيات
والعلوم (النقاط الحمراء) وطالب يعلمهم معلمون يستخدمون برمجيات
الكمبيوتر كمكمل للتدريس (النقاط الصفراء) وطالب يعلمهم معلمون
يستخدمون برمجيات الحاسوب كأساس للتدريس (النقاط الخرضاء) .تتواجد

النتائج عىل املحور األفقي يف حني متثل النقاط امللونة معدل إنجاز يف املادة
وفقًا لتشديد املعلمني (أساس يف التدريس ،مكمل ،ال يُستخدم) عىل استعامل
برمجيات الحاسوب يف التدريس .وتتم اإلشارة بالعالمة النجمية إىل األنظمة
التعليمية التي تربز فيها فروقات ظاهرة جدًا من الناحية اإلحصائية يف اإلنجاز
باالعتامد عىل التشديد عىل استعامل برمجيات الحاسوب.
تبي األرقام املعرضة أمرين :1
ّ

أوالً سجل كل من ُعامن والسعودية والبحرين ولبنان معدل إنجاز يف الرياضيات
أعىل بكثري لدى الطالب الذين يستخدم معلّموهم برمجيات الحاسوب للتدريس
من زمالئهم الذين ال يستخدم معلموهم برمجيات الحاسوب للتدريس .وميكن
مالحظة النتائج عينها الستعامل برمجيات الحاسوب لتدريس العلوم يف كل من
املغرب و ُعامن ولبنان وفلسطني وتونس .ميكن إيجاد الفارق األكرب يف ُعامن حيث
الفرق يف نتائج إنجاز العلوم بني الطالب الذين تعلموا مع معلمني ال يستعملون
برمجيات الحاسوب للتدريس والطالب الذين تعلموا مع معلمني يستعملون
برمجيات الحاسوب كأساس للتدريس هو  59نقطة (أكرث من نصف االنحراف
املعياري عىل سلم اإلنجاز/التحصيل).
ثان ًيا ،وعىل عكس النتائج املوصفة أعاله ،حقق الطالب الذين ال يستخدم
معلموهم برمجيات الحاسوب يف تدريس الرياضيات إنجازًا أكرب باملقارنة مع
هؤالء الذين يستخدم معلموهم هذه التقنية كمكمل أو كأساس للتدريس يف كل
من قطر واإلمارات العربية املتحدة وأبو ظبي .ونالحظ النتائج عينها لإلنجاز يف
العلوم يف كل من قطر والبحرين واإلمارات العربية وأبو ظبي وديب.

قد تبدو النتائج هذه مفاجئة يف بادئ األمر ،غري أ ّن األبحاث السابقة بيّنت
أ ّن توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بحد ذاته يف غرف الصف ال يضمن
التحسن يف إنجاز الطالب بحيث يشكل كل من جهوزية املعلمني الستعامل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدعم الذي يحظون به للقيام بذلك عامالن
محوريّان للتطبيق الناجح لهذه التكنولوجيا يف الصف .كام يشري كل من بانج
ولوفت ( )2013إىل أ ّن طريقة استعامل معلمي العلوم للتكنولوجيا تعتمد مثالً
عىل فهمهم لدور التكنولوجيا ومعرفتهم كيف ميكنها أن تعزز عملية التعليم (من
بني أمور أخرى) .ال ميكن أن تقترص بيئة التعليم عىل إدخال التكنولوجيا فقط،
بل ينبغي أن ترتبط ببيئة التعلم واملحيط االجتامعي والثقايف (بايج وكريستيان،
 .)2012وهناك عوامل أخرى مثل نقص الخربة يف إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التدريس وجعل توفر التكنولوجيا يتامىش مع املنهج باإلضافة إىل
صعوبة تعلم كيفية استخدام األدوات بأنفسهم (فارما وآخرون .)2008
ومن هذا املنطلق ،قررنا االستيضاح عن دور الدعم الذي يحظى به املعلمون يف
مجال إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف نشاطات التدريس .ولتحقيق
هذه الغاية ،توجهنا إىل أنظمة التعليم  -من التحاليل السابقة -حيث ظهر رابط
سلبي بني التشديد عىل استعامل برمجيات الحاسوب وإنجاز الطالب .من ثم
استكشفنا الرابط خالل مراقبة فهم املعلمني ملالءمة الدعم يف إدخال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مامرسات التعليم .وتبني النتائج أنه عندما يتشارك
املعلمون الفهم عينه ملالءمة الدعم الذي يحصلون عليه ،ال نجد فوارق يف إنجاز
الطالب من حيث تشديد املعلم عىل برمجيات الحاسوب.2

الرسم  :2فروقات يف إنجازات الصف الثامن يف العلوم للطالب الذين يستعمل معلموهم برمجيات
الحاسوب للتدريس يف مختلف املستويات.
*املغرب
* ُعامن
*لبنان
فلسطني
*اململكة السعودية
الجمهورية العربية السورية
تونس
األردن
املعدل الدويل
*قطر
*البحرين
*اإلمارات العربية املتحدة
*أبو ظبي
*ديب
أخرض :أساس للتدريس .أصفر :مكمل .أحمر :ال يُستخدم.
برز ارتباط واضح بني إنجاز الطالب يف الرياضيات وفقًا إىل مدى استخدام املعلمني لربمجيات الحاسوب عند التدريس.

ما هي الفوارق يف إنجاز الطالب بنا ًءا عىل التطوير املهني للمعلمني يف إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف تدريس املادة؟
تشكل جهوزية املعلمني الستعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عام ًال
مهم باإلضافة إىل الدعم املبارش يف إدخال تكنولوجيا املعلومات خالل التدريس
ً
.................................................................................

ويف استخدامها الفعال يف عملهم .فحتى إن كان توفر الحواسيب وبرمجيات
الحاسوب يف غرف الصف والدعم لتنفيذها رشوطًا مسبقة مهمة ،فإ ّن نقص

 1يجب النظر يف نتائج إنجاز الرياضيات يف كل من تونس وفلسطني والبحرين ونتائج اإلنجاز يف العلوم يف كل من تونس والبحرين بحذر بالنظر إىل األحجام غري املتساوية للمجموعات التي يندرج املعلمون فيها.
 2كام قررنا أن نخترب العالقة بني اإلنجاز واستعامل معلمو الطالب لربمجيات الحاسوب بعد مراقبة استعامل الطالب للكمبيوتر يف البيت ويف املدرسة غري أ ّن هناك اثنني من املتغريات بقيتا ثابتتني.
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الكفاءات األساسية لدى املعلمني يف استخدام هذه التكنولوجيات رسيعة التغري
قد ال ميكنهم من استخدامها بطريقة فعالة.
اختربنا الفوارق بني اإلنجاز يف العلوم والرياضيات لدى الطالب الذين حظي

معلموهم أو مل يحظوا بالتطوير املهني يف إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املادة التي يدرسونها خالل السنتني املاضيتني قبل االختبار .يُظهر
الجدولني التاليني الفوارق يف إنجاز العلوم والرياضيات لدى هاتني الفئتني من
الطالب.

بإدخال تكنولوجيا
املتعلق
التطوير املهني
معلموهم يف
الذين شارك
Gradeالثامن
8 studentsالصف
whoseبني طالب
الرياضيات
teachersيف إنجاز
 didالفوارق
الرسم :3
Figure
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كام تُظهر النتائج يف الرسمني البيانيني ،فإ ّن الفروقات بارزة عىل املستوى اإلحصايئ
يف الرياضيات ويف العلوم يف نصف األنظمة التعليمية التي تم تحليل بيانتها
تقري ًبا ،حيث كان الفارق  7نقاط للرياضيات و 6للعلوم ونرى الفارق األبرز يف
الرياضيات يف البحرين ( 37نقطة) ويف العلوم يف ُعامن ( 40نقطة) .ونجد هذه
الفوارق يف نصف الدول ( 6يف الرياضيات و 6يف العلوم) وهي تشري إىل وجود
رابط إيجايب بني حصول املعلمني عىل تدريب يف إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وإنجاز الطالب .غري أنه قد برز نتيجة غري عادية وهي الرابط
السلبي واملهم بني الفوارق التي ُوجدت يف قطر للامدتني ( 22و 36عىل التوايل)،
أي بتعبري آخر مال الطالب الذين د ّرسهم معلمو رياضيات وعلوم حصلوا عىل
التطوير املهني يف إدخال تكنولوجيا املعلومات االتصاالت يف موادهم إىل تسجيل
أداء أدىن يف الرياضيات والعلوم يف قطر باملقارنة مع طالب درسهم معلمون مل
يخضعوا لهذا التدريب.
تتامىش النتائج العامة يف معظم األنظمة التعليمية التي تم تحليلها مع سورنسن
وتويدل وتشايلدز وجودوين ( )2007الذين أشاروا إىل أ ّن املعلمني الذي خضعوا
إىل التدريب عىل استعامل التكنولوجيا ضمن برنامج تحضري املعلم كانوا قادرين
عىل استعامل هذه الوسيلة بطريقة جديرة باالهتامم وذات معنى غري أ ّن
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املعلمني الجدد (العلوم) اعتمدوا يف عملهم عىل الوسائل األساسية واملحدودة
التي تعلموها ضمن برنامج تحضري املعلم بغض النظر عن توفر الربمجيات
واملعدات يف املدرسة (بانج ولوفت .)2013
من املمكن أن يكون التطوير املهني للمعلمني يف مجال إدخال تكنولوجيا
املعلومات مرتبطًا ببعض الخصائص العائدة إىل املدارس الفردية ،عىل غرار توفر
املوارد أو وضع املدرسة االجتامعي واالقتصادي .واختربنا يف تحليل منفصل ما إذا
كان الخضوع إىل التطوير املهني يف املجال خالل السنتني املاضيتني مرتبط بتوفر
املوارد يف املدرسة ووضعها االجتامعي واالقتصادي من حيث استيعاب الطالب
كام يرصح به املدراء ،ولكن مل نجد أي أمناط ثابتة ال يف العلوم وال يف الرياضيات.
وحدها السعودية كانت االستثناء حيث كلام قلت موارد املدرسة مالت نسبة
املعلمني الذين خضعوا للتطوير املهني إىل االزدياد .وينطبق هذا أيضً ا عىل
نسبة الطالب اآلتني من األرس املحرومة ولكن ال يرتبط هذان العامالن يف سائر
الدول بنسبة املعلمني الذين خضعوا للتطوير املهني يف مجال إدخال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املادة.

الخالصة واالستتباعات عىل صعيد السياسات
 .1يرتبط استخدام برمجيات الحاسوب خالل التدريس الصفي بإنجاز
الطالب.
تبني النتائج أ ّن هناك فوارق من حيث إنجاز طالب الصف الثامن يف
ماديت الرياضيات والعلوم يف معظم األنظمة التعليمية التي حللناها.
وتعود هذه الفوارق إىل تشديد املعلمني عىل استخدام تكنولوجيا
تبي دامئًا عالقة
املعلومات االتصاالت يف الصف .غري أ ّن النتائج ال ّ
إيجابية .ففي بعض األنظمة التعليمية ،كلام ارتفع تشديد املعلمني عىل
استعامل برمجيات الحاسوب مال االنجاز إىل أن يكون أدىن .وتقرتح
هذه النتائج أن تواتر استخدام الحواسيب يف التدريس قد ال يكون
العامل املهم الوحيد يف العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإنجاز الطالب.
 .2ميكن أن يساهم الدعم املالئم للمعلمني يف سياق إدخال الكومبيوتر
يف مامرساتهم يف جعل تكنولوجيا املعلومات طريقة فعالة للمساعدة
عىل التعليم.
ال شك يف أ ّن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عمو ًما
وبرمجيات الحاسوب تحديدًا قد يتيح فرصا واسعة للتعلم .لكن يف
بعض األنظمة التعليمية ،يحتاج املعلمون إىل املزيد من الدعم عىل
استعامل هذه الوسائل الغنية .لذا ،من املجدي أن نجري املزيد من
األبحاث عىل عوامل أخرى ممكنة ،عىل غرار الدعم إلدخال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مامرسات املعلمني .تُظهر تحاليلنا أنّه
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عندما يؤخذ يف االعتبار فهم املعلمني ملالءمة الدعم يف إدخال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املادة امل ُد ّرسة ،ال يعود هناك فوارق إحصائية
سلبية بارزة يف إنجاز الطالب يف العلوم والرياضيات مرتبطة بزيادة تشديد
املعلمني عىل استعامل برمجيات الحاسوب أو الحد منه.
 .3تكتيس فرص التطوير املهني يف مجال إدخال تكنولوجيا املعلومات يف
مامرسات املعلمني أهميةً.
كام هو مذكور أعاله ،لقد وجدنا أمناطًا متعلقة باستخدام برمجيات
الحواسيب يف الصف وإنجاز الطالب ورابطًا بني الدعم الذي يحصل عليه
املعلمون يف إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنجاز الطالب.
وبالنظر إىل تطور هذه التكنولوجيات الرسيع واملستمر ،ميكن أن تساعد
زيادة تواتر فرص التطوير املهني يف تحسني مامرسات التعليم وبالتايل
تبي تحاليلنا ،يف حواىل نصف األنظمة التعليمية
إنجاز الطالب .وكام ّ
املدروسة ،كان أداء الطالب الذين شارك معلموهم يف التطوير املهني
إلدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعىل إىل حد كبري من الطالب
الذين مل يشارك معلموهم يف تدريب مامثل.
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