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 شكر وعرفان 

حمده سبحانو كتعالى حمدان يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، فقد سدد الخطى، الحمد هلل ن إفّ 

ليو يرجع الشكر، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ  كشرح الصدر، كسيؿ األمر، فممو الحمد كمو، كا 

 الخمؽ سيدنا محمد _صمى اهلل عميو كسمـ_ النبي األميف.

إلى أستاذتي الفاضمة الدكتكرة "إيناس عارؼ ناصر" التي جادت  الشكرهلل عز كجؿ، ك  الحمد

 بكرميا كأمدتني بعطائيا فكانت الغذاء الذم أحيا بحثي كأشرفت عمى نمكه فكؿ الشكر كالتقدير ليا.

كما كيسعني أف أتقدـ بعظيـ اإلمتناف إلى إدارة جامعة القدس كالييئة التدريسية في كمية العمـك 

 التربكية.

 أف أشكر زمالئي كزميالتي ككؿ مف كقؼ بجانبي كمد لي يد العكف.كيسرني 

كما ال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف ساعدني في تطبيؽ دراستي كأخص بالذكر مدراء 

 الجزاء. فظة الخميؿ، فجزاىـ اهلل عني خيركمعممي مدارس محا
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 الممخص

مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار ة إلى معرفة ىدفت ىذه الدراس
، ( في العممية التعميمية في ضكء بعض المتغيراتTPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 الدراسة قامت بإعداد كالن مف أداتيك  ،ت الباحثة المنيج الكصفيالدراسة اعتمد أىداؼكلتحقيؽ 
تككنت عينة . بالطرؽ المالئمة امثباتيك  يمامف صدق حقؽكتـ الت ،نة مف المقابمة كاإلستبانةالمكك 

مف مدارس المديريات )جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، الخميؿ، يطا(،  كمعممة ا  ( معمم265الدراسة مف )
 .2018/2019ي الفصؿ الدراسي األكؿ ف

 كاختبار)ت( رية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة،عياكتـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات الم
Independent-t-test))، ( كاختبار تحميؿ التبايف االحادمOne Way ANOVA) ، كمعادلة
 درجةأف ا أظيرت الدراسة جمع البيانات كتحميميكبعد  ،(Cronbach Alphaالثبات كركنباخ ألفا )

لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي  إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا
 دالة احصائيا  كجكد فركؽ  . كما أظيرت متكسطة( في العممية التعميمية  كانت TPACKالتكنكلكجي)

في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار  إدراؾ معممي العمـك لدرجة  المتكسطات الحسابيةفي 
( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس، TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

كجكد لصالح فئة )ماجستير فأعمى(، ك ك لصالح الذككر، ككجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ك 
 تعزل لمتغير المديرية، فركؽ كجكد، ك سنة فأكثر( 15)لصالح فئة ك تعزل لمتغير سنكات الخبرة، فركؽ 

 لصالح فئة )شماؿ الخميؿ(.ك 

 (TPACK)النتائج أكصت الباحثة بضركرة تكجيو المعمميف إلى أىمية منحى  ىذهكفي ضكء 
يف قبؿ الخدمة كأثناء عف طريؽ االلتحاؽ ببرامج إلعداد المعمم كاالستفادة منو في العممية التعميمية

جراء، ك ة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجيجؿ تعزيز معرفالخدمة مف أ المزيد مف الدراسات كالبحكث  ا 
 عممية التدريس. فيكما لو مف أثر  TPACK))ى منحكؿ ح

 

 



 د 

 

The Extent of Science Teachers' Perceptions of Integrating Technological 

Pedagogical Content Knowledge Framework (TPACK) in their Teaching 

Process at the Upper Basic Stage Schools in Light of Some Variables. 

 

Prepared by: Hiyam Yousef Daraweesh 

Supervised by:  Dr.Inas Aref Naser 

Abstract: 

This study aimed to identify the level of science teachers' perceptions of integrating 

Technological Pedagogical Content Knowledge framework (TPACK) in their teaching 

process in the upper basic stage schools, and exploring whether their perceptions are vary 

due to variables. To achieve the purposes of the study, the researcher adopted the 

descriptive method. A questionnaire and an interview were constructed by the researcher. 

Validity and reliability were calculated for the two instruments. The sample of the study 

consisted of (265) teachers (males and females) in the schools of (South Hebron, North 

Hebron, Hebron and Yatta) directorates in the academic year (2018-2019.( 

The means and standard deviations, One Way "ANOVA", (t-test), (Cronbach Alpha). After 

data were collected and analyzed the researcher found that the degree of the level of 

science teachers' perceptions of integrating technological pedagogical content knowledge 

framework (TPACK) in their teaching process in the upper basic stage schools are 

medium. Moreover, there were statistically significant difference at the significant level 

(α≤0.05) between the means scores of responses of teacher’s perceptions of integrating 

technological pedagogical content knowledge framework (TPACK) in their teaching 

process in the upper basic stage schools due to gender, qualification, experience and 

directorate. 

Based on those findings, the researcher recommended to lead science teachers to the 

importance of (TPACK) and joining in training courses before and through service with 

the necessity of using modern instruments to evaluate teachers who recognize (TPACK). 

And doing further studies and researches about (TPACK) . 
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 الفصل األول
______________________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 مقدمة:  1.1

ختراعات متغيرات كاففي كؿ يكـ تجد  ،كجية في كافة المجاالت كالقطاعاتثكرة تكنكل العالـ اليكـ يشيد

ده رفاىية مف أجؿ مكاكبة كؿ جديد كزيا ،العالـ الى تطبيقيا كالمحاؽ بيا حديثة يسعىتطبيقات ك 

سرعة كأمرا في غاية الصعكبة نظرا ل ضركريان فالمحاؽ بالتكنكلكجيا أصبح شيئان  االنساف كتحقيؽ رغباتو

عمـ بؿ أصبح مف يممؾ ال ،ـ قطاع التعميـ مف ىذه المستجداتكلـ يسم ،ىذا التطكر كانتشاره الكاسع

كنكجييا نضاعؼ جيكدنا ك  نسابؽ الزمف الذم أكجب عمينا أف مراأل ،كالتكنكلكجيا يممؾ حؽ البقاء

نحك تطبيؽ األساليب التكنكلكجية الحديثة في العممية التعميمية ككؿ مايتعمؽ بالتعميـ في بالدنا مف 

ثارة دافعيتيـ  ،م إلى زيادة الفاعمية كاإلنتاجيةأدكات ككسائط تؤد كرفع المستكل التحصيمي لمطمبة كا 

عممية ممتعة بعيدة عف الجمكد كغنية  ة باإلضافة إلى تحفيزىـ كجعؿ العممية التعميميةكتشكيقيـ لمماد

يتـ بالفعاليات كاالنشطة التي تبعدىا عف المفاىيـ المجردة كالمعمكمات التي اعتاد الطالب عمى حفظيا ل

اؿ التعميـ حياتنا عامة كمج فأصبحنا بحاجة ماسة إلى تطبيؽ التكنكلكجيا في مجاالت ،اختباره فييا

كفي كؿ مكاف ابتداءن مف المدرسة ككصكالن إلى الجامعات كالمعاىد مف أجؿ تقميؿ الفجكة بيف  ،خاصة

 .(2007 عالمنا العربي كالعالـ المتقدـ)المحيسف،
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فيو  كمف أىـ أىدافيا إحداث تغييرات مرغكبة في سمكؾ المتعمـ كالتأثير ،عممية التدريس عممية ىادفة

التي بشكؿ متزامٍف مع إكسابو المعرفة كالمعمكمات  كالميارات القيـ كاالتجاىاتعف طريؽ إكسابو 

ىداؼ التعميمية يتكجب عمى المعمـ ى تحقيؽ ىذه األكليتسن ،كالتطبيقية العمميةمكاقؼ حياتو تخدمو في 

قة بطريقة شائمف أجؿ نقؿ المعارؼ كالمعمكمات جاذبة النتباه الطمبة مبتكرة كجديدة  أساليباتباع 

آخذان بعيف االعتبار الخصائص  ،ف الذم اعتاد عميو الطمبة قديمان كممتعة بعيدان عف الركتيف كالتمقي

 (2008، مرعي كآخركف. )لمطمبةمية كاإلجتماعية كالجسمية النفسية كالعق

، كغيرىا مف الصفات كالطكؿ كالفصاحة الكالميةمكىبة تكرث عمى أنو التدريس  إلىالبعض  ينظر

دارة الصؼساف القدرة عمى فيرث اإلن ، بينما يرل فريؽ آخر التعميـ كاختيار االستراتيجيات المناسبة كا 

عمـ كفف مكتسب مف التعميـ ىك كالحقيقة أف  تدريب.كالالممارسة الخبرة ك أف التدريس يكتسب مف خالؿ 

متكفرة لكؿ  الفطرية التي يجب أف تككف الصفاتخالؿ الخبرة كالتدريب كالممارسة إال أف ىناؾ بعض 

 .(1995التعميـ)يحيى كالمنكفي،  ينتسب لمينةمف 

طرؽ تدريسيا، فمـ يحظ أم تخصص آخر بنفس  ا  فيكتعدد تنكعا  التخصصات  أكثر"تعتبر العمـك مف 

االىتماـ الذم منح لو. كما أف طبيعة العمـك المتجددة كالمرتبطة بحياة الناس اليكمية جعمت منو مجاال 

استحداث طرائؽ متعددة يصعب حصرىا أك ترشيح أحدىا ألف يككف األفضؿ، خصبا لإلبداع في 

كلذلؾ فمف نافمة القكؿ أنو اليكجد طريقة تدريس محددة ىي األفضؿ بؿ إف األمر يعتمد عمى طبيعة 

 .(6ص :2007 المنيج كطبيعة المكضكع كطبيعة المتعمميف")المحيسف،

لتعميمة، أم أنو المحكر الذم يدير ىذه العممية يعتبر المتعمـ مصدر األىداؼ كمركز العممية اك 

كأف  بيئة تعميمية ىادفة كفعالة كجعؿ التعميـ ذك معنى ايجاد التكجيات البنائية إلىكتيدؼ كيكجييا، 

، حيث يقـك لمدرس المتعمـ مشاركا  لمعممو في التخطيط ككضع األىداؼ األمر الذم يجعمو متشكقا  
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سات كاألبحاث لزيادة مستكل معرفة المعمميف، حتى يككنكا قادريف عمى الكثير مف الباحثيف بعمؿ الدرا

 .(2012 ،كماؿ كآخركفة)ثتككيف جيؿ قادر عمى مكاكبة التطكرات الحدي

حكؿ ما أسماه "كمف المفاىيـ التي تتناكؿ المعّمميف كخصائصيـ ذلؾ الذم تحدث عنو شكلماف 

( حيث سعى (Pedagogical Content Knowledge PCKبالمعرفة البيداغكجية بالمحتكل 

شكلماف مف خالؿ المفيـك إلى تحديد المعرفة التي يحتاجيا المعّمـ لتدريس محتكل معّيف، مما أثار 

" حكؿ معرفة المحتكل التي كانت في فترة السبعينيات ىي المعيار األساسي لتكظيؼ المعمميف جدالن 

(Shulman, 1986 ك ،)المعمـ مف أجؿ تعميـٍ  تككف لدلي أف ينبغ جديدةمعارؼ  نحكالنظر  جمب

 جيد.

إف دراسة معرفة المحتكل البيداغكجي بمادة العمكـ يعمؿ عمى تجميع الفركؽ بيف أساليب التدريس 

المختمفة لممعمـ، كتحديد مكاطف القكة كالضعؼ فييا، كلكف يكاجو المعممكف صعكبات في أثناء تدريس 

 كترتيب مكضكع الدرس حسب األىمية)أمبكسعيدم كالحجرم،المفاىيـ الجديدة كالصعبة عمى الطمبة، 

2013). 

المعمـ مف  لمعرفة البيداغكجية بالمحتكل بأّنيا ما يستخدموا (Shulman, 1986)فعرؼ شكلماف 

إلى  باإلضافةلمفيـ،  سيالأك مكضكع الدرس كالمادة لجعؿ الفكرة  كتكضيحاتكشركحات  التتمثي

تعّمـ مكضكع معيف، كما يحممو الطمبة مف خبرات كمفاىيـ سابقة  ؿخالالصعكبات التي تكاجو الطمبة 

 .المكضكع عف

محدد كيطكِّرىا  التي يككنيا المعمـ حكؿ مكضكع الذخيرةبأّنيا  (Hashweh, 2005) كيعرِّفيا الحشكة

سنكات خبرتو كتكرار تخطيطو كتدريسو لممكضكع، كتتضمف سبعة عناصر: معرفة المحتكل،  خالؿ
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طمبة، كالمعتقدات حكؿ التعُمـ كالتعميـ، كمعرفة المصادر كالسياؽ، كالمعرفة بأىداؼ كخصائص ال

 .كفمسفة التربية كالمعرفة حكؿ المنيج

فالمعرفة التي يحتاجيا المعّمـ لمتدريس عبارة عف تكامؿ ما بيف معرفة المحتكل، كالمعرفة البيداغكجية 

(Ball & Hill, 2009) كالمعممات  التخصصات، كلكؿ المعمميف لجميعكاحدة المعارؼ  كؿ، لكف ىؿ

أف ىذه المعرفة  عمى سبيؿ المثاؿ (Ball & Hill, 2009)ترل بكؿ كىيؿ  .داخؿ التخصص الكاحد؟

فنجد مف جيٍة دراساٍت  محددة أك خاصة لكؿ مكضكع، لذا جنح التربكيكف نحك التخصص في دراستيا،

، كثالثة في الرياضيات كغيرىا مف  حكؿ المعرفة البيداغكجية بمحتكل المغات، كأخرل بمحتكل العمـك

 .التخصصات

كىي كما يقسميا ماجنسكف  كتتفؽ األدبيات التربكية في تحديد مككنات معرفة المحتكل البيداغكجي،

( إلى عدة محاكر كىي: المحكر Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999ككاجيسؾ كبرككك )

، كتشمؿ ، كيقصد بيا في  األكؿ المعرفة بمناىج العمـك المعرفة باألىدؼ، كالغايات لمناىج العمـك

، كم كالمحكر الثاني المعرفة  ا تشمؿ المعرفة بمحتكل عممي محدد.الحقيقة التخطيط لتدريس العمـك

، كالمكضكعات التي يجد الطمبة  ، كتتضمف المعرفة باحتياجات متعمـ مادة العمـك بمتعمـ مادة العمـك

عرض محتكل عممي محدد، مف ك الثالث المعرفة بإستراتيجيات التدريس، كالمحكر  .صعكبات فييا

، كيتككف  ساليب العرض، كاألنشطة التعميمية.حيث أ كالمحكر الرابع يشمؿ المعرفة بتقكيـ مادة العمـك

، كىناؾ مف يضيؼ إلييا المعرفة  ، كطرؽ تقكيـ مادة العمـك مف األبعاد التي يتـ تقكيميا في تعمـ العمـك

 .مية كالمعرفة بالمعتقدات العمميةات التعمـ، كالكسائؿ التعميبتقني

إف تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ أصبح ضركرة حتمية لتحقيؽ جكدة التعميـ كالتعمـ، كألننا نعيش 

عصر االنفجار المعرفي المعمكماتي كبسبب تزاحـ المتعمميف، فيجب عمى المعمـ استخداـ كؿ ما ىك 
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جؿ شرح ؿ األساليب كالطرؽ التدريسية مف أنكلكجيا باإلضافة إلى تكظيؼ أفضجديد كمتطكر في التك

مية التدريس كجذب انتباه المتعمـ، كمف ىنا نتجت لدل الباحثة فكرة الدراسة في المحتكل  لتسييؿ عم

استقصاء مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل 

 ( في العممية التعميمية.TPACKكجي التكنكلكجي)البيداغ

 مشكمة الدراسة 2.1

دكر المعمـ  أصبحربية كالتعميـ الت التامجمع تطكر يعد المعمـ أحد أىـ أركاف العممية التعميمية، ك 

مـ أكثر صعكبة عأكثر أىمية، فالتطكر في مراحؿ انتقاؿ التعميـ مف المعمـ إلى الطالب جعؿ مكقؼ الم

( إللقاء الضكء TPACKفجاء إطار ) ،ئة المناسبة لتحقيؽ تعمـ الطمبةئة الظركؼ، كالبيعميو تييف

جيا فيك ىيكالن تنظيميان ك عمى العالقة القكية بيف المحتكل )ماذا ُيد رَّس( كالتربية )كيؼ ندرسو( كالتكنكل

عمـ تـ تعزيزىا م يحتاج المعممكف معرفتو مف أجؿ بيداغكجيا فعالة في بيئة تذمفيدان لتحديد ما ال

  بالتكنكلكجيا.

طالعيا عمى الدراسات العممية امف خالؿ خبرتيا المتكاضعة في مج قد لمست الباحثةك  ؿ التدريس كا 

المتعمقة بممارسات معممي العمكـ داخؿ الغرؼ الصفية كاألدب التربكم أف ادراؾ معممي العمكـ ألىمية 

ف باستخداـ بيداغكجيا مناسبة في العممية التعميمية االدماج الفعاؿ لمتكنكلكجيا في تدريس محتكل معي

 ية الجكدة.مف العكامؿ الميمة لخمؽ بيئة تعميمية تعممية فعالة كجاذبة ذات مخرجات عال

أف ىناؾ دراسات تناكلت إطار معرفة المحتكل  -ياحسب حدكد إطالع– حظت الباحثةكما ال

ة في العمكـ دمجت بيف كؿ مف )المحتكل، البيداغكجي في مختمؼ المباحث كلـ تعثر عمى أم دراس

فقد  ( في العممية التعميمية.TPACKالتربية، التكنكلكجيا(، كاىتمت بتكظيؼ معممي العمكـ إلطار )

كاختارت استشعرت الباحثة بضركرة إلقاء الضكء عمى إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي 
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رحمة تعد مرحمة إنتقالية مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة المرحمة األساسية العميا ألف ىذه الم معممي

عيد المراىقة، كتمتاز بالنمك الكاضح المستمر في جكانب النضج، بمعنى أنيا تضـ طمبة في بداية 

الشخصية كمظاىرىا كافة كال سيما النضج العقمي، كبذلؾ فيـ بحاجة إلى معمميف قادريف عمى تكظيؼ 

 .الحديثة كدمجيا بالمحتكل لمنيكض بجيؿ كاٍع قادر عمى مكاكبة التطكرالتكنكلكجيا كأساليب التدريس 

 :التالي يمكف التعبير عنيا بالسؤاؿ فإف المشكمة البحثية لمدراسةكعميو 

ما مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار معرفة المحتوى 

وىل يختمف باختالف متغيرات )الجنس  التعميمية؟( في العممية TPACKالبيداغوجي التكنولوجي)

  والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والمديرية(؟

 

 أسئمة الدراسة 3.1

 : السؤاليف التالييفت الدراسة لإلجابة عف سعانطالقا مف مشكمة الدراسة 

معرفة ما مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار السؤال األول: 

  ( في العممية التعميمية ؟TPACKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية مستكل ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية ل :الثانيالسؤال 

 ( في العممية التعميميةTPACKالعميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 المديرية(؟كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة ك  )الجنس متغيرات باختالؼ
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 فرضيات الدراسة 4.1

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ تحكيؿ السؤاؿ الثاني إلى الفرضيات الصفرية اآلتية:

( بيف المتكسطات الحسابية في α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1

في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي مستكل إدراؾ معممي العمكـ 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس.TPACKالتكنكلكجي)

( بيف المتكسطات الحسابية في α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2

ميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية الع

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.TPACKالتكنكلكجي)

( بيف المتكسطات الحسابية في α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3

ار معرفة المحتكل البيداغكجي مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إط

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.TPACKالتكنكلكجي)

( بيف المتكسطات الحسابية في α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4

البيداغكجي  مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية.TPACKالتكنكلكجي)

 أىداف الدراسة 5.1

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار 

تصكراتيـ باختالؼ ( في العممية التعميمية، كاختالؼ TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 كؿ مف )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، المديرية(.
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 أىمية الدراسة 6.1

 تتضح أىمية الدراسة فيما يمي: 

أنيا مف  –فحسب عمـ الباحثة  -خالؿ أىمية المكضكع الذم تتناكلومف  حيث تبرز األىمية النظرية:

إدراؾ  معرفة مدلفي ككنيا تحاكؿ   ا في فمسطيفالكطف العربي كاألكلى مف نكعيفي الدراسات النادرة 

معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

إثراء األدب  كالعمؿ عمى ،( في العممية التعميمية في ضكء بعض المتغيراتTPACKالتكنكلكجي)

كتقدـ  ،في كضع المناىج كالباحثيف في دراساتيـتعتبر مرجعان لمصممي المناىج التربكم بدراسة حديثة 

تربكم تكنكلكجي يكاكب التطكر التكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية ىذه الدراسة تكضيحان لمنحى معرفي 

 .كيمبي رغبات الطمبة المنخرطيف في العصر الرقمي

اتيـ التدريسية ممارسكتطكير  المعمميف عمى تحسيف نتائج ىذه الدراسة ساعدت قد األىمية العممية:

،كأساليبيـ في  ما يؤدم إلى زيادة م كتخطي العقبات التي يكاجيكنيا في العممية التعميمية مادة العمـك

االختبارات كرفع مستكل تحصيميـ، كتقديـ رؤية كاضحة دائيـ في أفيـ طمبتيـ لممادة كتحسيف 

خصص لممعمميف في المرحمة لكاضعي القرار في كزارة التربية كالتعميـ مف أجؿ تطكير برنامج مت

تساعد نتائج أداة الدراسة لككنيا مقسمة كما كقد  (.TPACK) األساسة العميا لمتركيز عمى مبادئ اؿ

تطكير برامج تربكية تعمؿ عمى استخداـ إطار معرفة المحتكل التكنكلكجي  مجاالت عمىإلى 

 التعميمية.البيداغكجي بشكمو الكامؿ في العممية 

مفة لـ تتطرؽ تفتح ىذه الدراسة آفاقان لدراسات أخرل تتناكؿ جكانب كمتغيرات مختقد  ة:األىمية البحثي

 . كما كقد تشكؿ مرجعان لمباحثيف الميتميف في ىذا المجاؿ.إلييا الدراسة

 



9 

 

 حدود الدراسة 7.1

  -تـ تطبيؽ الدراسة في إطار الحدكد اآلتية:

 ساسية العميا في محافظة الخميؿ.عمـك في المرحمة األال كمعممات معممي: الحد البشري

 .(2019-2018عاـ الدراسي )الفصؿ الدراسي األكؿ لم :زمانيال الحد

 خميؿ، شماؿ الخميؿ، الخميؿ، يطا(.)جنكب ال الحككمية في محافظة الخميؿ المدارس: الحد المكاني

 : اقتصرت الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.الحد الموضوعي

 

 صطمحات الدراسة م 8.1

كىك إطار المعرفة بالمحتكل كالتربية  (:TPACKالتكنولوجي )معرفة المحتوى البيداغوجي 
ؼ إلى اكتساب دالذم يي (Technological Pedagogical Content Knowledge) كالتكنكلكجيا

 (Mishra & Koehler, 2006كفايات ضركرية لممعمميف تمّكنيـ مف دمج التكنكلكجيا بالتعميـ.)

 لمعبارةىك اختصار  اجرائيا: (TPACKمعرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي )وتعرف الباحثة  

(Technological Pedagogical Content Knowledge ) ثالثة تدؿ عمى المعرفة في كالتي

ي المعرفة الت المحتكل(، كىك إطار لفيـ كتكضيح أشكاؿ -ياالبيداغكج -جيالتكنكلك مجاالت رئيسية )ا

شطة في بيئة النّ ك  فعالةالبيداغكجية ال ساليبرفتيـ بالمحتكل مع األعدمج م مف أجؿ يحتاجيا المعممكف

 بالتكنكلكجيا. تعمـ تـ تزكيدىا

 الناجي،).تاسعال ىي المرحمة التعميمية مف الصؼ الخامس إلى الصؼالعميا:المرحمة األساسية 
2016) 
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لحكاسنا بطريقة نشطة، كالعمؿ عمى تفسير بيئتنا مف خالؿ  المعمكمات معالجةىك القدرة عمى  :اإلدراك
 (2016 صالح،)المحفزات التي تدرؾ باألعضاء الحسية، كتحسينو بالتدريب المعرفي.

زمنية طكيمة نسبيا لتصبح متاحة لمتطبيؽ  فتراتعممية تراكمية تكاممية تتككف عمى امتداد  المعرفة:

ؼ معينة، كيجرم استخداميا لتفسير المعمكمات المتكافرة كاالستخداـ مف أجؿ معالجة مشكالت كظرك 

 Stettner, 2000) عف حالة معينة، كاتخاذ قرار حكؿ كيفية إدارة ىذه الحالة كمعالجتيا.)

مزيج مف الخبرة كالميارات كالحقائؽ كالمعتقدات كالقيـ كالمفاىيـ كالبيانات يا كتعرفيا الباحثة بأنّ 
كمعالجتيا كتطبيقيا سكاء كانت ىذه المعرفة ظاىرة أك ضمنية، كىي قابمة كالمعمكمات التي تـ تنظيميا 

 لالستخداـ في حؿ المشكالت التي تكاجو المنظمة مف خالؿ صياغة الخطط كتنفيذىا كرقابتيا. 

كىي طرؽ تعمـ الطالب كأساليب تدريسيـ، كطرؽ تقكيميـ كمعرفة النظريات المختمفة  :البيداغوجي
 (2002 لكريـ،)عبد احكؿ التعميـ.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________________ 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 مقدمة

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لإلطار النظرم كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة، حيث 

طار معرفة  اإللكتركني كالتعميـ كالعمكـ ة كالتكنكلكجياتناكؿ اإلطار النظرم عدة محاكر: المعرف كا 

المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي، كمف ثـ يتـ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة 

 كالتعقيب عمييا.

العالـ يمر حاليان بثكرة جديدة يطمؽ عمييا ثكرة التكنكلكجيا، كىي مزيج مف التقدـ التكنكلكجي  إفّ 

ف العصر الذم نعيشو ىك عصر التطكر كالتجديد، كعصر انفتاح المذى ؿ كالثكرة المعمكماتية، كا 

العالـ الثقافي كالحضارم، كىذه الثكرة التكنكلكجية تتميز بالمعرفة العممية المتقدمة كاالستخداـ األمثؿ 

لمعرفة العممية لممعمكمات المتدفقة بمعدالت سريعة، حيث يقدر خبراء الدراسات المستقبمية أف حجـ ا

سيتضاعؼ كؿ سبع سنكات؛ أم أف حجـ التراكـ في ىذه المعرفة خالؿ السنكات القادمة سكؼ يزيد 

عما تراكـ مف معرفة إنسانية منذ بداية التاريخ البشرم، األمر الذم يستمـز ترتيبان سريعان لممعمكمات، 

ة التكنكلكجية تفرض تحديان ميمان كتعّرؼ طرؽ استخداميا باالعتماد عمى العقؿ البشرم، كىذه الثكر 

كىك إعداد أفراد يتصفكف بقدرات عالية مف ناحية القدرة عمى استعماؿ العمـ المتقدـ، كالقدرة عمى 
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لتعامؿ مع الحاسب اآللي كالتآلؼ مع التكنكلكجيا كتطكيعيا، كالقدرة عمى حؿ المشكالت كاتخاذ 

 (2012 القرارات. )كماؿ كآخركف،

كسػابو المعمكمات كالمعارؼ تيدؼ عممية التدر  يس إلى إحداث تغييرات إيجابية في سمكؾ المتعمـ كا 

كالميارات كاالتجاىات كالقيـ، كعمى المعمـ أف يقكـ بنقػؿ ىػذه المعارؼ كالمعمكمات بطريقة ّشّيقة 

 كممتعة بعيدة عف الممؿ، كبطريقة تثير اىتماـ المتعمـ كرغبتو كتزيد مف دافعيتو نحك التعمـ، مػع

 (  2007 ،المحيسفاألخػذ  بعيف االعتبار صفات المتعمـ كخصائصو النفسية كاالجتماعية كالعقمية )

ستراتيجيات التعميـ المختمفة كقدرتو عمى تكظيفيا  إفّ   معرفة المعمـ الشاممة بأساليب كطرؽ كا 

ستخداميا في التدريس، تساعده عمى معرفة الظركؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽ بحي ث تصبح عممية كا 

التعميـ ممتعة كفعالة كشيقة لمطمبة كمناسبة لقدراتيـ ككثيقة الصمة بحيػاتيـ اليكميػة كاحتياجػاتيـ 

 (2009 ،عبد الكريـ). كميػكليـ كتطمعاتيـ المستقبمية

كنظران لمتطكر السريع في تكنكلكجيا المعمكمات كالتطكر في كسائؿ التدريس كأساليبيا فمـ يعد المعمـ ىك 

لمصدر الكحيد لممعمكمات كالمعرفة، بؿ أصبح مفيكـ الطريقة يركز عمى الكيفية التي يكجو بيا المعمـ ا

نشاط طمبتو تكجييان يمكنيـ مػف أف يتعممػكا  بأنفسػيـ، كىناؾ العديد مف طرائؽ التدريس، منيا ما يككف 

ية بيف المعمـ كالمتعمـ، كمنيا فييا المعمـ ىك المسيطر في طريقة التػدريس كمنيا ما يككف طريقة تشارك

 (1987 ،حمدافما يككف فييا الدكر الرئيس لممػتعمـ. )

ف فيـ العمـ ال يأتي إال اذا عكس تدريس العمكـ طبيعة العمـ مادة أكيرل الميتمكف بتدريس العمكـ 

 ف ييدؼ الى فيـأكطرائؽ. كليذا فاف االتجاه المعاصر في تدريس العمكـ يؤكد اف التطكير يجب 

كالطرائؽ التي ، لى ىذا المحتكلإكاألساليب كالطرؽ التي يتبعيا العمماء في الكصكؿ ، محتكل العمـ

ف تتبع في تدريسو. كفي التربية العممية كتدريس العمكـ نحف بحاجة الى تربية عممية تصنع فردا أيمكف 
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لعصر االقتصادية كالثقافية كخياؿ كاسع. لمكاجية متطمبات ا ،ميتمان ذا حساسية، ناقدان  ،مستقال كاعيان 

دكالب متحرؾ كمستمر  مع التربية كأنيا حجر ثابت بؿ ىيكاالجتماعية. كمف ىنا يجب أف ال نتعامؿ 

كمتطكر دينامية تتأثر بالتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كبالتالي فيي ضركرية ليس فقط 

 (2016 لطمبتنا بؿ لجميع ابناء الكطف. )صالح،

كمية المعمكمات التي يعرفيا المعمـ ميزانان كمقياسان لمنجاح في التدريس، بؿ إف األىمية الكبرل  لـ تعد

تعتبر باألساليب كالطرؽ التي يمكف لممعمـ استخداميا في التدريس، فميما كػاف المعمـ مكسكعة، غزير 

تدريس، فاف النجاح لف بالمعمكمات كالمعارؼ في مجاؿ تخصصو، كلكنػو ال يممػؾ الطريقػة المناسبة لم

 (2002 يككف مف نصيب ىذا المعمـ. )السمطاني،

مكانيتو عمى تكظيفيا خالؿ العممية  إف معرفة المعمـ الشاممة بإستراتيجيات كطرائؽ التدريس المتنكعة كا 

التدريسية، تساعده بال شؾ في معرفة الظركؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽ، بحيث تصبح عممية 

ة كممتعة لمطمبة، كمناسبة لقدراتيـ، ككثيقة الصمة بحياتيـ اليكمية، كحاجاتيـ، كميكليـ، التدريس شائق

 (2008 كرغباتيـ، كتطمعاتيـ المستقبمية. )مرعي كآخركف،

( عمى "دراسة معرفة المعمـ مف حيث ما يعرفو، كما يحتاج Shulman, 1986كقد عمؿ شكلماف )

، ككيفية استيعابو لممادة العممية، كتأثير ذلؾ في تدريسو لمعرفتو، كمصادر معرفتو، ككيفية تنظيميا

ككيفية تحكيؿ تمؾ المعرفة لتككف مفيكمة لمطمبة، ككيؼ يتعامؿ مع المحتكل العممي؟ ككيؼ يتـ 

استخداـ تمؾ المعرفة في عممية التدريس؟ كقد قسـ شكلماف معرفة معمـ العمكـ إلى ثالث فئات ىي: 

، كمعرفة المحتكل البيداغكجي، كالمعرفة بالمناىج، ثـ أضاؼ في عاـ معرفة محتكل المادة العممية

ليصبح عددىا سبع فئات مف المعرفة المينية لممعمـ كىي: معرفة المحتكل،  جديدةأربع فئات  1987
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كالمعرفة التربكية، كالمعرفة بالمناىج، كمعرفة المحتكل البيداغكجي، كالمعرفة بالطمبة، كالمعرفة 

 عرفة باألىداؼ كالغايات التربكية". بالسياؽ، كالم

( الشكؿ الفريد Pedagogical Content Knowledgeتعد المعرفة البيداغكجية لممحتكل )

)االستثنائي( لمعرفة المحتكل الذم يجسد مظاىر المحتكل األكثر اتصاالن بكيفية تدريسو كيندرج تحت 

تيا معمـ كطرؽ تمثيؿ ىو المكاد كصياعىذا النكع مف المعرفة المكاد الدراسية في مجاؿ تخصص ال

 (Shuman, 1987.)التي تجعميا قابمة لالستيعاب

 المحور األول: المعرفة والتكنولوجيا

  مفيوم المعرفة:   

إلى أف المعرفة تشكؿ أحد العناصر األساسية ضمف سمسمة  (Harris, 1999 & Henderson)يشير

ثـ  Informationثـ إلى المعمكمات  Dataالبيانات كتتدرج إلى  Signalsمتكاممة تبدأ باإلشارات 

)التي تعّد أساسا فاعال لالبتكار  Wisdomثـ إلى الحكمة  Knowledgeإلى المعرفة 

Innovation .كيتضح أف المعرفة الفاعمة كالسميمة كالكافية ىي جكىر الحكمة كاإلبداع كاالبتكار .) 

زمنية طكيمة  فترات ية تكاممية تتككف عمى امتدادأف المعرفة عممية تراكمStettner (2000 ) كيرل

نسبيا لتصبح متاحة لمتطبيؽ كاالستخداـ مف أجؿ معالجة مشكالت كظركؼ معينة، كمف ثـ فإف 

المعرفة يجرم استخداميا لتفسير المعمكمات المتكافرة عف حالة معينة، كاتخاذ قرار حكؿ كيفية إدارة 

 ىذه الحالة كمعالجتيا.

يـ السابقة يمكف القكؿ أف المعرفة ىي مزيج مف الخبرة كالميارات كالحقائؽ كالمعتقدات في ضكء المفاى

كالقيـ كالمفاىيـ كالبيانات كالمعمكمات التي تـ تنظيميا كمعالجتيا كتطبيقيا سكاء كانت ىذه المعرفة 
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اغة ظاىرة أك ضمنية، كىي قابمة لالستخداـ في حؿ المشكالت التي تكاجو المنظمة مف خالؿ صي

 الخطط كتنفيذىا كرقابتيا. 

كتستخدـ عممية المعرفة في إستقباؿ المعمكمات حيث يتـ تمييز ىذه المعمكمات كتحديدىا كتفسيرىا 

كالتقدير كالتكقع كصناعة القرارات كالتكّيؼ  Synthesisكتقكيميا، ككذلؾ القياـ بعمميات التركيب 

كالرقابة عمييا بما يقكد إلى التصرؼ بصكرة  كالتأقمـ مع البيئة المحيطة كرسـ الخطط كتنفيذىا

صحيحة. كلمتعرؼ عمى صكرة أكثر كشفافية كعمقا لمفيكـ المعرفة فإنو ال بّد مف التمييز بيف المعرفة 

 Informationكبيف مفاىيـ كمصطمحات أخرل ذات عالقة بمصطمح المعرفة، كمنيا المعمكمات 

 (2009 . )عبد الكريـ،Understandingكالفيـ 

كعند التكمـ عف المعرفة فإف الحديث يتفرع كيتناكؿ مجاالت متعددة. كما ييـّ المنظمة الحديثة بصكرة 

 Lucier andجكىرية كأساسية ىي المعرفة بالعمؿ كالمعرفة باألعماؿ، كىذه المعرفة كفقا لما يشير )

Torsilier, 1997 تعبر عف قدرة األفراد كالمنظمات عمى الفيـ" )Understanding  كالتصرؼAct 

بصكرة فاعمة في بيئة العمؿ، كىذه المعرفة عادة يقكـ بإدارتيا المديركف كاألفراد ذكك القدرات المتميزة 

 Organizationكصناع المعرفة كزمالء العمؿ، كىؤالء يككنكف مسؤكليف عف تحقيؽ بقاء المنظمة 

Survival ء أفضؿ معرفة ممكنة في كؿ في بيئة العمؿ التنافسية، كيعمؿ كؿ مف ىؤالء عمى بنا

 جانب مف مجاالت المنظمة".
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 :   Kinds of Knowledgeأنواع المعرفة

 ( كىي: Stettner, 2000قّسـ اإلغريؽ القدماء المعرفة إلى أربعة أقساـ رئيسة كفقا لما أشار الباحث )

األسس كالقكاعد المعرفة اإلدراكية: تتعمؽ ىذه المعرفة بالمبادئ كالقكانيف العامة النظرية، ك  -1

 األساسية لمعمكـ كالقكانيف كالقكاعد العممية.

المعرفة الفنية )التقنية(: تتعمؽ ىذه المعرفة بالميارة كالبراعة الفنية كالقدرة عمى إنجاز األعماؿ  -2

كاألشياء كامتالؾ التمرينات كالتدريب الكافي عمى إنجاز المياـ، كتحقيؽ التماثؿ كالتطابؽ في 

 مية لمعامميف الذيف يؤدكف نفس المياـ. الممارسات العم

 معرفة الحكمة التطبيقية كالعممية كالتي تظير في الممارسات االجتماعية بصكرة أساسية. -3

المعرفة اليجينة: كىي تعّبر عف مزيج مف النزعات كاالتجاىات كالقدرات الخاصة كالتي تمـز في  -4

 حقؿ ما كتؤدم إلى النجاح كالتفكؽ في ذلؾ الحقؿ.

 ( فإف ىناؾ نكعيف رئيسيف لممعرفة ىما:2008أبك فارة )ا لما يرل الباحث  ككفق

يقصد بيا المعرفة التي يمكف تقاسميا مع اآلخريف،   :Explicit Knowledgeالمعرفة الظاىرية  -1

كتتعمؽ ىذه المعرفة بالبيانات كالمعمكمات الظاىرية التي يمكف الحصكؿ عمييا كتخزينيا في ممفات 

مة، ككذلؾ المكجكدة كالمخزنة في ممفات كسجالت المنظمة كالتي تتعمؽ بسياسات كسجالت المنظ

جراءاتيا كبرامجيا كمكازناتيا كمستنداتيا، كأسس كمعايير التقكيـ كالتشغيؿ كاالتصاؿ  المنظمة كا 

 كمختمؼ العمميات الكظيفية كغيرىا.

نفس الفرد مف معرفة  : ىي التي تتعمؽ بما يكمف فيImplicit Knowledgeالمعرفة الضمنية  -2

فنية كمعرفة ادراكية كمعرفة سمككية، كالتي ال يسيؿ تقاسميا مع اآلخريف أك نقميا إلييـ بسيكلة. 

كمف ىنا يمكف القكؿ أف ىناؾ أفرادا متميزيف يمتمككف معرفة ضمنية في عقكليـ، كتستطيع 
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ت أف تضـ أيا مف ىؤالء المنظمة أف تزيد مف فاعميتيا كأف تعزز ميزتيا التنافسية إذا استطاع

األفراد إلى طاقميا عندما تككف المعرفة الضمنية ليؤالء األفراد تتعمؽ بطبيعة أعماؿ المنظمة. 

المعرفة إلى: المعرفة التمقائية، كالمعرفة التجميعية، كالمعرفة المكضكعية، كالمعرفة كف كيقّسـ الباحث

 الضمنية، كالمعرفة الكامنة، كالمعرفة الصريحة.

)ىذه المعرفة يجرم  Local Knowledge( المعرفة إلى" المعرفة المحمية 2008)أبك فارة نؼ كيص

تبنييا في ظؿ ظركؼ محددة، كتعتمد عمى ظركؼ مادية كجغرافية، كىذه المعرفة ىي معرفة 

: ىذه المعرفة يجرم تبنييا عمى نطاؽ عالمي Global Knowledgeتفصيمية(، كالمعرفة العالمية 

صا في مجاالت األعماؿ، كىذه المعرفة ال تقتصر عمى عمميات محددة اك صناعة كاسع، كخصك 

 محددة، كتخترؽ الحدكد الجغرافية، كىي معرفة عامة".

 تعريف التكنولوجيا

(، Technoمف المغة اليكنانية حيث تتككف مف مقطعيف ) )Technology (اشتقت كممة التكنكلكجيا

( تعني العمـ كالدراسة، كىنالؾ الكثير مف Logyككممة )كىي عبارة عف حرفة أك فف أك ميارة، 

منيا مف تعتبر التكنكلكجيا بأنيا عممية  ،محدكدال كغيرالتعريفات التي تتناكؿ مفيـك التكنكلكجيا الكاسع 

ـّ تحقيؽ أىداؼ  شاممة تيدؼ إلى تطبيؽ المعارفة كالعمـ بشكؿ منظـ في جميع المياديف، بحيث يت

يا ـّ ذلؾ باالستخداـ األمثؿ ليذه المعارؼ العممّية كتطبيقاتيا. ككذلؾ عرفت بأنّ كرغبات اإلنساف، كيت

العالقة بيف اإلنساف كالمكاد كاألدكات المتاحة، بحيث يبدأ التطبيؽ التكنكلكجّي لحظة تفاعؿ ىذه 

دارتيا كاستخدا ميا العناصر معان مف خالؿ الجيد كالفكر اإلنسانّي، كتطبيؽ المعمكمات كالميارات كا 

لتحقيؽ النتائج المرجّكة. أقساـ التكنكلكجيا تنقسـ التكنكلكجيا إلى ثالثة أقساـ: التكنكلكجيا 

 كفي ىذه الحالة يتـ التطبيؽ المنّظـ لممعرفة العممّية. التكنكلكجيا كنكاتج )processes(كعممّيات
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)products( لمعرفة العممّية. كىذه الحالة تنطبؽ عمى األدكات كاألجيزة كالمكاد الناتجة مف ا

التكنكلكجيا كعممّيات كنكاتج معان: كىي عبارة عف المعرفة بالنتائج التي تظير عند القياـ بالتطبيؽ، 

كتطبيؽ ىذه المعرفة، كمف األمثمة عمى ذلؾ تقنيات الحاسكب التعميمّية. حيث تتميز التكنكلكجيا بأنيا 

. كالتكنكلكجيا ىادفة؛ فيي تعمؿ عمى تحقيؽ عمـ مستقؿ كعممّي ييتـ بتطبيؽ النظرّيات بشكؿ منّظـ

؛ فيي عبارة عف عممّيات ليا نظاـالتكنكلكجيا فالترفيو لمناس، كتحّؿ المشكالت التي تمّس حياتيـ، 

مدخالت كمخرجات كتتفاعؿ مع بعضيما لتككف التطبيؽ المطمكب، إف التكنكلكجيا شاممة لجميع 

د نقطة معينة فيي تستمر في التجديد كالتطكير مع مركر المياديف، التكنكلكجيا متطّكرة؛ ال تقؼ عن

 (1987 )حمداف،الزمف، كما أّنيا تخضع دائمان إلى عممّيات المراجعة كالتعديؿ كالتحسيف.

 دور تكنولوجيا التعميم في مواجية المشكالت التربوية:

ركيز المعمكمة ييتـ التعميـ في كقتنا الحاضر بتقديـ المعمكمات بشكؿ سيؿ كبسيط كيعمؿ عمى ت

ا في مجاؿ التعميـ كمكاجية الصعكبات التي ا ىامن ألطكؿ كقت ممكف حيث تمعب تكنكلكجيا التعميـ دكرن 

مف ىنا كانت إسياماتيا المتعددة في مكاجية التطكرات  –تعرقؿ تحقيؽ أىدافو بمجاالتيا المختمفة

تكجد العديد مف حيث ، ندماج معياعمى مكاكبتيا كاال ةاالجتماعية كالعممية كمساعدة العممية التربكي

كمشكة األمية كتنكع  كاإلنفجار المعرفي كالسكانيالمشكالت التي تساىـ تكنكلكجيا التعميـ في حميا 

نقص مصادر المعرفة كتعدد األدكات التي يتعامؿ معيا الخريج كتدني كفاءة العممية التعميمية ك 

 ( 2014.)الفتالكم، تدني مستكل برامج إعداد المدرسك  اختالؼ دكر المعمـك  االمدرسيف المؤىميف تربكين 
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 اإللكتروني والتعميم العموم الثاني: المحور

 تعريف العموم 

نسيج متكامؿ مف المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات العممية كطرائؽ البحث كالتفكير العممي فييا، كالتي 

مكننا مف التفاعؿ مع التكنكلكجيا تساعدنا في تفسير الظكاىر الطبيعية كالبيكلكجية كالككنية كت

كالمجتمع كحؿ مشكالتو، كتضـ المجاالت اآلتية: الفيزياء كالكيمياء كاألحياء كالبيئة كالصحة كاألرض 

 كالككف.

، فيك رىا المختمفة المتنكعة كالمتغيرةكعمـ األحياء ىك فرع مف فركع العمكـ التي تعالج الحياة في صك 

عف تفسيرات لحقائؽ الحياة كظكاىرىا ,كفيـ ىذه الحقائؽ كالظكاىر منشط انساني ييدؼ الى البحث 

كصياغة تمؾ التفسيرات في صكرة نظريات أك قكانيف تمتاز باالقتصاد في التفكير كالتعبير ك بالنظر 

الى أىداؼ عمـ األحياء يبرز اليدؼ األساسي مف تدريسيا في اكساب المتعمميف المعارؼ كالميارات 

كالبحث العممي في حؿ المشكالت التي تساعدىـ عمى التحميؿ أك الفيـ كاالستنتاج، كطرائؽ التفكير 

كسابيـ القيـ التي تتجمى في سمككيـ اليكمي، كتفتح أذىانيـ نحك االستفادة مف فيـ بيئتيـ كالتعامؿ  كا 

راحؿ الم معيا كقدرتيـ عمى االندماج كمجتمعيـ، إضافة إلى إفساح المجاؿ ليـ لمتابعة دراساتيـ في

    .(2007، العميا)كزارة التربية

 العموم: تدريس في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام فوائد

 الكصكؿ تكفيرك عديدة فكائد كلطمبتو لو يحقؽ كاإلتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا المعمـ الستخداـ إفّ 

 كاستخدميا بسيكلة كاألفالـ كالصكر الكتب إلى الكصكؿ يمكف حيث المتاحة، الكسائؿ كؿ إلى السريع

 المتعددة الكسائؿ كأنظمة المعالجات استخداـ خالؿ مف التعميـ لدل المناسب بالشكؿ كصياغتيا

 أشكاؿ صياغة عؿ الطمبة مساعدة يمكف فمثالن  كبيرة، تفاعمية الحكاسيب تكفر أف   يمكف ككذلؾ كغيرىا.
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 الجامد العرض طيتخمختمفة,ك  عديدة بعادأ مف األفكار ؼاستكشا كيمكف أذكاقيـ مع لتتناسب العرض

 مف لمتحقؽ استخداميا يمكف التي كالعالقات كالعمميات لمخصائص حيكية أكثر محاكاة عمميات كتكفير

 (2016 ،األقرع)العممية. كالقكاعد كالقكانيف النظريات

 ودوره في تعميم العموم ختبرالم

تعالى عمى رسمو بالكحي، كعمـ يتناكؿ مخمكقات اهلل العمـ نكعاف: عمـ النقؿ الذم أنزلو اهلل سبحانو ك 

في الككف التي تقع تحت حس اإلنساف كمدركاتو كىك عمـ األشياء أك العمـ الككني أك عمـ 

المحسكسات، كيبدأ ىذا النكع مف العمـ بإعماؿ العقؿ. بالمشاىدة كالمالحظة اليادفة الدقيقة لما يحدث 

مفاىيـ كتتشابو كيعمد اإلنساف إلى تصنيفيا، كىذا يقتضي مقارنة حكلو. ثـ تكتشؼ الحقائؽ كتتككف ال

األرقاـ أرقى المعارؼ اإلنسانية نمكا كضبطا بعد القرآف كالسنة. كمف ىنا القياس ك ك  بعضيا ببعض.

جاءت الحاجة إلى مختبرات كمعامؿ العمكـ لمبحث عف التشابيات الدقيقة كالنظـ العجيبة في مخمكقات 

يمكف القكؿ بأف معمؿ العمكـ ىك ذلؾ الجزء مف المدرسة ك  طمؽ عمييا القكانيف.اهلل كىي التي ن

 المخصص إلجراء التجارب كالعركض العممية، كالتحقؽ مف صحة القكانيف كالفرضيات النظرية عمميا

 (.2007 )المحيسف،

 التعميم االلكتروني 

تصاؿ الحديثة مف حاسب كشبكاتو : ىك طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االمفيكـ التعميـ اإللكتركني

ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة كرسكمات كآليات بحث، كمكتبات إلكتركنية، ككذلؾ بكابات 

الشبكة العالمية لممعمكمات سكاء كاف مف بعد أك في الفصؿ الدراسي، فالمقصكد ىك استخداـ التقنية 

 ( 2009،ر فائدة. )الكحيدمؿ جيد كأكببجميع أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأق
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 مم اإللكتروني يأنواع التع

 :يصنؼ البعض التعميـ اإللكتركني إلى نكعيف ىما

 م اإللكتروني المتزامنيالتعم 

يتـ في ىذا النكع مف التعميـ تبادؿ المعمكمات كالدركس عمى اليكاء الذم يحتاج إلى تكاجد المعمـ 

راء حكار كنقاش بيف الطالب أنفسيـ كفيما بينيـ كبيف المعمـ في نفس كالتعمـ أماـ جياز الحاسكب إلج

الكقت، لتمقي المادة عبر غرؼ المحادثة كتدريس الدركس مف خالؿ الصفكؼ اإلفتراضية باستخداـ 

مف التعميـ ىك حصكؿ الطالب عمى التغذية الراجعة بشكؿ فكرم كتقميؿ كع أدكاتو مف مميزات ىذا الن

اء عف الرجكع لمادة المدرسة كمف مساكئ ىذا النكع ىك حاجتو ألجيزة حدثية كشبكات التكمفة كاالستغن

 ( 2012اتصاؿ جيدة، كتتضمف األدكات كالمكاد المستخدمة في ىذا النكع مف التعميـ ما يمي:)الزنيدم،

ية بالصبكرة التقميدية كىي مف كىك عبارة عف سبكرة شبي: (Whiht borad) المكح األبيض - أ                                  

األدكات الرئيسية الالـز تكافرىا في الفصكؿ االفتراضية، كيمكف مف خالليا تنفيذ الشرح كالرسكـ التي 

 يتـ نقميا إلى شخص أخر. 

كاصؿ مف كىي المؤتمرات التي يتـ الت: (Vidoe conferencingالمؤتمرات عبر الفيديك ) - ب                                  

خالليا بيف أفراد تفصؿ بينيـ مسافة مف خالؿ شبكة تمفزيكنية عالية القدرة عف طريؽ االنترنت 

كيستطيع كؿ فرد متكاجد بطرفية محددة أف يرل المتحدث، كما يمكنو أف يتكجو بأسئمة استفسارية 

جراء حكارات مع المتحدث )أم تكفير عممية التفاعؿ( كتمكف ىذه التقنية مف نقؿ المؤتمرات المرئية  كا 

المسمكعة )صكرة كصكت( في تحقيؽ أىداؼ التعميـ عف بعد كتسيؿ عمميات االتصاؿ بيف مؤسسات 

 التعميـ.
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كىي تقنية إلكتركنية تعتمد عمى االنترنت (:  Audio congerecing) المؤتمرات عبر الصكت-ج                                 

ممحادثة عمى ىيئة خطكط ىاتفية تكصؿ المتحدث )المحاضر( بعدد مف كتستخدـ ىاتفان عاديان كآلية ل

 المستقبميف )الطالب( في أماكف متفرقة.

كىي إمكانية التحدث عبر االنترنت مع المستخدميف (: Chattting rooms)  غرؼ الدردشة - د                                 

ة افتراضية تجمع المستخدميف مف جميع أنحاء اآلخريف في كقت كاحد، عف طريؽ برنامج يشكؿ محط

 (2009 )الشيرم،.العالـ عمى االنترنت لمتحدث كتابة كصكتان كصكرة

 متزامن الغير م اإللكتروني يالتعم

عبارة عف تعميـ غير مباشر، فيذا النكع مف التعميـ ال يحتاج إلى كجكد المعمـ كالمتعمـ في الكقت 

عمى الحصص كالدركس بشكؿ مكثؼ كفؽ برنامج تعميمي مصمـ، نفسو، فقد يتمكف الطالب الحصكؿ 

بحيث يختاره الطالب في األكقات كاألماكف اتي تناسب ظركفو كيمكف استخداـ تقنيات شتى منيا البريد 

اإللكتركني )اإليميؿ(، كأشرطة الفيديك، كمف مميزات ىذا النكع أف الطالب يتمكف مف الحصكؿ عمى 

المالئـ لو كبالجيد الذم يرغب في تقديمو كذلؾ يستطيع الطالب أف يعيد  البحث كالمادة حسب الزمف

المادة في أم كقت كالرجكع إلييا الكتركنيان، كلكف مف مساكئ ىذا النكع ىك عدـ تمكف الطالب 

الحصكؿ عمى تغذية راجعة فكرية مف المعمـ إال في كقت متأخر ألف معظـ البحث تتـ ذاتيان كتتضمف 

 :دمة في ىذا النكع مف التعميـ ما يمياألدكات المستخ

كىك عبارة عف برنامج لتبادؿ الرسائؿ كالكثائؽ باستخداـ الحاسب مف خالؿ شبكة .البريد اإللكتركني 1

االنترنت، كيشير العديد مف الباحثيف إلى أف البريد االلكتركني مف أكثر خدمات االنترنت استخدامان 

 (2009 كيرجع ذلؾ إلى سيكلتو.)الشيرم،
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يتجمع األشخاص مف ذكم االىتمامات المشتركة ليتبادلكا  اإلنترنت ىك مكقع عمى . المنتديات:2

، كمف ثـ يقـك باقي األعضاء المنتدل األفكار كالنقاش عف طريؽ إنشاء مكضكع مف قبؿ أحد أعضاء

بعمؿ مشاركات كردكد داخؿ المكضكع لمنقاش مع صاحب المكضكع، سكاء بشكره عمى المعمكمات 

 ( 2012)الزنيدم، التي قدميا بمكضكعو أك نقده كالتعميؽ عمى ما كتبو فيو.

تألؼ مف : ىك برنامج فيديك مقسـ إلى أجزاء صغيرة كىذه األجزاء يمكف أف ت.الفيديك التفاعمي3

طارات ثابتة كأسئمة كقكائـ، بينما تككف استجابات لممتعمـ عف طريؽ الحاسب اآللي  تتابعات حركية كا 

 (2010، شكؿ كطبيعة العرض. )األقرع ىي المحددة لعدد تتابع مشاىد الفيديك كعمييا يتأثر

عمى صفحات  كىك عبارة عف نظاـ معمكمات يقكـ بعرض معمكمات مختمفة: الشبكة النسيجية .   4 

 (2009 مترابطة ، كيسمح لممستخدـ بالدخكؿ لخدمات االنترنت المختمفة.)الشيرم،

 :محددات التعميم اإللكتروني

قسـ التعميـ )المحددات، كالتي ىي حكافز لمدراسة كالبحث لحميا:بعض التعميـ االلكتركني  يكاجو

 (2013 جامعة األمة،-اإللكتركني دائرة تكنكلكجيا المعمكمات

 . تحتاج بنية تحتية تكنكلكجية قد ال تتكفر ببعض األماكف.1

 . السعة المحدكدة قد تعيؽ عممية التعميـ ال سيما في التحميؿ كالتعامؿ مع الممتيميديا. 2

 . تكمفة البداية عالية. 3

 . بعض الطمبة قد يشعر بالضياع أك اإلرباؾ بشأف األنشطة التعميمية. 4

 عزلة عف اقرأنو كأستاذه. . بعض الطمبة قد يشعر بال5

 . بعض المساقات يصعب تكزيعيا أكف اليف كالبعض اآلخر يحتاج لمزيد مف التكاصؿ الشخصي. 6

 . الطالب يحتاج لمعرفة ميارات الحاسكب.7
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 المحور الثالث : إطار معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي

و نتيجو لما بأنّ  PCK حتكل التربكممفيـك معرفة الم 1987ك 1986قدـ شكلماف في مقاالتو عاـ 

و تجاىؿ غير مستحؽ مف قبؿ األبحاث الجارية لألسئمة التي تتعامؿ مع محتكل الدرس الذم كصفو أنّ 

ىذه األبحاث التي تدرس التعميـ ال تزاؿ تعرض التعميـ كنشاط عاـ. كيشير ىذا المفيكـ إلى  ُيعمـ، كأفّ 

 .في سياؽ تسييؿ فيـ الطالبتفسيرات المعمـ لمعرفة المكضكع الدراسي 

 تطور مفيوم معرفة المحتوى التربوي عند شولمان:

 عمى أنو PCK ( مفيكـ معرفة المحتكل التربكم(Shulman, 1986 في مقالتو األكلى قدـ شكلماف

فئة فرعية مف معرفة المعمـ بالمحتكل، حيث أظيرىا كشكؿ خاص مف معرفة المحتكل ذات الصمة 

 .يا مزيج خاص بيف المحتكل كطرؽ التدريستخصصة بالمحتكل، ككصفيا بأنّ بتدريسيا، كبأنيا م

أما في مقالتو الثانية فقد عمؿ عمى تطكير ىذا المفيكـ ليصبح فئة ضمف سبع فئات تشكؿ قاعدة 

المعرفة لدل المعمـ، كىذه الفئات ىي: معرفة المحتكل، كمعرفة طرؽ تدريس عامة، كمعرفة المنياج، 

التربكم، كمعرفة خصائص المتعمميف، كمعرفة السياؽ التعميمي، كمعرفة األىداؼ كمعرفة المحتكل 

 (Shulman, 1987 )التعميمية كالقيـ كقاعدتيا الفمسفية كالتاريخية.

 
 (2016 (: قاعدة المعرفة لممعمميف.)الناجي،2.2شكؿ )
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ؿ مفيـك معرفة المحتكل تطكر ىذا المفيكـ خالؿ العقديف األخيريف، حيث قاـ العديد مف الباحثيف بحم

كتطكيره، حيث تـ كضع عدة نماذج مبنية عميو، كذلؾ مف خالؿ إضافة أك إزالة فئات  PCKالتربكم

و ال يكجد تكافؽ عالمي حكؿ مفيـك كحتى اآلف فإنّ  معرفية، أك ربط ىذه المعارؼ مع بعضيا البعض.

يتعمؽ بالعناصر التي تشمؿ أك بيف العمماء، كىناؾ اختالفات فيما  PCK معرفة المحتكل التربكم

جميع العمماء يتفقكف مع عناصر شكلماف  و كحسب فاف دريؿ كزمالؤه فإفّ نّ إ. إال PCK تدخؿ في

 الرئيسية، كىي معرفة تمثيؿ المكضكع كفيـ محدد لمفاىيـ كصعكبات التعمـ لدل الطالب.

 ( TPACK)جاالت المعرفة في الم

كشكلماف (Hashweh, 2005) الحشكة كما يكردىا يتككف التيباؾ مف سبع مجاالت لممعرفة

(Shulman, 1987:) 

1. (CKمعرفة المحتوى )- Content Knowledge 

معرفة المحتكل يمكف تعريفيا بأنيا "التأسيس الشامؿ في المحتكل أكالتمكف مف المحتكل كما قد تشمؿ 
تـ قبكلة لتطكير المعرفة، كقد المعرفة بالمفاىيـ كالنظريات كاألطر المفاىيمية ككذلؾ معرفة الطرؽ الم

 : إلى(Hashweh, 2005)  معرفة المحتكل كما  يكردىا الحشكة تصنيؼ

(: كتعني معرفة المفاىيـ، كالمبادئ، كالعالقات Substantive knowledgeالمعرفة العميقة) •
 بيف المكاضيع كطرؽ الربط بينيا، كمعرفة عميقة حكؿ المبادئ كالمخططات المفاىيمية. 

(: كىي المعرفة بالعمميات، طرؽ التحكـ Syntactic knowledgeالعمميات ) معرفة •
 بالمتغيرات، االكتشاؼ العممي، تحديد المشكمة كاختبار الفرضيات. 
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2. (PKالمعرفة البيداغوجية )- Pedagogical Knowledge 

تقكيميـ  كتتضمف المعرفة البيداغكجية بالتعرؼ عمى طرؽ تعمـ الطالب كأساليب تدريسيـ، كطرؽ
كمعرفة النظريات المختمفة حكؿ التعمـ، فيذه المعرفة ميمة كضركرية لمتعميـ كلكنيا غير كافية 

 ألغراض التدريس، فالمعمـ يحتاج إلى ذلؾ معرفة المحتكل.
3. (TKالمعرفة التكنولوجية )- Technology Knowledge 

ي تستخدـ بيا التقنيات في مجاؿ محتكل يا الكسيمة أك الطريقة التيمكف تعريؼ المعرفة التكنكلكجية أنّ 
معيف، مثالن معمـ األحياء، يمكف فيـ نطاؽ التقنيات التي يستخدميا الدارسكف لمجاؿ األحياء في العمـ 
كالطب، كفي سياؽ دمج التكنكلكجيا في العممية التعميمية فإنيا تشير إلى التقنيات كاألجيزة الرقمية مثؿ 

 كاإلنترنت، كتطبيقات كألعاب إلكتركنية.أجيزة الكمبيكتر كالجكاالت، 
 
4.  (PCK المعرفة البيداغوجية لممحتوى )- Pedagogical Content Knowledge 

المعرفة البيداغكجية لممحتكل ىي معرفة كيفية الدمج بيف البيداغكجيا كالمحتكل معان بحيث يتـ تفعيميما 

 فّ إدة العممية سيمة كبسيطة لممتعمـ. حيث كتشاركيما الستخداميما في العممية التعميمية، لجعؿ الما

تتضمف معرفة ما الذم يجعؿ المكضكع صعبا أك سيالن لمتعمـ،  PCK -المعرفة البيداغكجية لممحتكل 

 ككذلؾ معرفة األفكار البديمة كالمفاىيـ الخاطئة كالشائعة.

لمحديث بيا، فيذا  "أكجد لغة تقنية لمتربكييف 1986( الذم أطمقو شكلماف عاـ PCKإف مفيكـ الػ )

المصطمح يشير إلى أف معرفة المعمـ منكعة كمتداخمة كتتضمف العديد مف المعارؼ ىي: معرفة المعمـ 

بالمحتكل المعرفي لمكضكع معيف، كمعرفة الطرؽ الفعالة في عرض ذلؾ المكضكع لجعمو سيالن عمى 

برة بما يحضره الطمبة معيـ مف الطمبة، كبصيرة باإلشكاليات التي تكاجو الطمبة في ذلؾ المكضكع كخ

 أفكار حكؿ المكضكع كذلؾ مف خالؿ تكرار تدريس المكضكع نفسو لمطمبة".

و بعػد االطالع عمى أدبيات نػّ إيمكف الحصكؿ عمى تعريػؼ كاضػح كمحػدد لممعرفػة البيداغكجيػة، إال  ال

 المحتكل البيداغكجيػة". ىذا المكضكع، لكحظ في بعض الدارسات كبعض الكتابات استخداميا لمفيـك "
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فكرة جعؿ البيداغكجيا عممان ظيرت منذ  ( إلى أفGauthier et al, 2002أشار جكتير كآخركف )

نياية القرف التاسع عشر، فقد برزت في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية عمى حٍد سكاء، ككاف 

 عمـ النفس الذم يعتبر عممان أساسيان. غرضيا المشترؾ أف تجعؿ البيداغكجيا عممان تطبيقيان يرتكز عمى

فقد سادت البيداغكجيا تعميـ عصر الصناعة فقد انشغؿ ىذا التعميـ بصكرة أساسية بانتقاء المادة 

 .التعميمية، كطرؽ تقديميا ككسائمو، كشاع الحديث عف المناىج، كتأىيؿ المعمميف، كتقييميـ

المعرفة التي تتعدل كجية لممحتكل عمى أنيا ة البيداغ( المعرفShulman, 1987فقد عرؼ شكلماف )

المحتكل الدرسي  معرفة المحتكل الدراسي لذاتو إلى معرفة المحتكل الدراسي لتدريسو، مف أجؿ جعؿ

سيالن كقابالن لمتعمـ مف خالؿ الشركحات، كالتكضيحات، كالحكارات كضرب األمثمة، كالعركض العممية، 

تكل قابالن لالستيعاب مف الطمبة عمى اختالؼ أفياميـ كبيئاتيـ كغيرىا مف التمثيالت التي تجعؿ المح

. كضاؼ إلى ذلؾ تعريؼ المعرفة البيداغكجية العامة بأنيا المبادئ األساسية التي ترتكز كخمفياتيـ

عمييا عممية تنفيذ التدريس مثؿ المناحي العممية إلدارة الصؼ، كميارات التدريس، كزمف التعمـ 

 لمدرسي، كمبادئ التفاعؿ في الصؼ.نتظار، كالنظاـ االجتماعي/الصفي كااألكاديمي، ككقت اال

5. (TCK المعرفة التكنولوجية لممحتوى )- Technological Content Knowledge 

تدمج المعرفة التكنكلكجية لممحتكل بيف المعرفة حكؿ كيفية استخداـ التكنكلكجيا كطرؽ استخداميا  

الصكر المتحركة الرقمية تمكف الطالب مف تصكر كيفية اندماج  لتدريس المحتكل عمى سبيؿ المثاؿ،

 اإللكتركنات بيف الذرات عندما تتشكؿ المركبات الكيميائية.
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6. (TPK) المعرفة التكنولوجية البيداغوجية-Technological Pedagogical Knowledge 

، فينالؾ الكثير مف أساليب لكجيا كأداة تدعـ أساليب التدريس المختمفةك كىي عبارة عف استخداـ التكن

 .التدريس يمكف تكظيؼ التكنكلكجيا فييا، كإستخداـ اإلنترنت أداة سريعة لمكصكؿ إلى المعمكمات

7. (TPCK) المحتوى(-البيداغوجيا-)التكنولوجيا معرفة-Technological Pedagogical 

Content Knowledge 

عند  TKك PKك CKفة كفيـ التفاعؿ بيف تشير التكنكلكجيا البيداغكجية كمعرفة المحتكل إلى معر 

 ,Schmidt, 2009 Thompson, Koehler &) تكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التعميـ كالتعمـ

Shin,  Mishra,.)  كيشمؿ فيـ العالقة المعقدة بيف كؿ مف الطالب كالمعمميف كالمحتكل كالممارسات

 كالتقنيات(.

 في التعميم  TPACKدمج تقنية ال 

 ج التقنية في التعميـ يتـ دمج المعارؼ الثالثة عمى الشكؿ التالي:لتحقيؽ دم

 

 (23ص ،2016 .)الناجي،( في التعميـTPACK(: دمج تقنية )2.3شكؿ)
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  ((TPACKأىمية  إطار

TPACKفيـ يكفرك ، تكامميا مف الفجكات في المعرفة كالعمؿ عمى ىك إطار قكم لممعمميف لمتأكد 

 حتاجيا المعممكف كبالتالي يكجو التطكير الميني لمسير فيي أفضؿ لممعرفة المينية التي

 التكنكلكجيا بشكؿ كتجييز المعمميف عمى استخداـ تدريبكما يعمؿ عمى  الصحيح. االتجاه

 يساعد عمى تطكير لغة مشتركة إلجراء المحادثات المينية بيف أعضاء ىيئة التدريس.ك  لمتعميـ. فعاؿ

المعمـ المعرفة الالزمة لخمؽ جك  يعطي TPACK التربكم ارمزج جميع المجاالت الثالثة لإلطك 

 . (2016)الغامدم، يئة تعميمية جذابة لكؿ طالبالمرح كب مف
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 الدراسات السابقة  2.2

قامت الباحثة بالرجكع إلى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة )معرفة المحتكل البيداغكجي 

 الدراسات.التكنكلكجي( كفيما يمي عرضا ليذه 

( معرفة مدل ادراؾ معممي المغة االنجميزية لمعرفة المحتكل البيداغكجي 2018) تناكلت دراسة مناؿ

لممرحمة األساسية العميا في محافظة بيت لحـ التعميمية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير 

( معمـ كمعممة، كتـ 200نة مف )أداتيف لمدراسة كىما استبانة كمقابمة، كتـ تطبيقيا عمى عينة مكك 

استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كبعد جمع البيانات 

ف درجة إدراؾ معممي المغة العربية لمحتكل المعرفة البيداغكجية في محاظة أكتحميميا أظيرت الدراسة 

كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ،درجة عاليةألساسية العميا جاءت ببيت لحـ لممرحمة ا

( في كاقع مدل إدراؾ معممي المغة العربية لمحتكل المعرفة α≤0.05إحصائية عند مستكل الداللة )

البيداغكجية في محافظة بيت لحـ لممرحمة األساسية العميا تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي 

( في كاقع مدل إدراؾ معممي α≤0.05ركؽ إحصائية عند مستكل الداللة )كجكد فك  ،كالدكرات التدريبية

المغة اإلنجميزية لمحتكل المعرفة البيداغكجية في محافظة بيت لحـ لممرحمة األساسية العميا يعزل 

ككذلؾ  ،تسنكا 10لمتغير عدد سنكات الخبرة ككانت الفركؽ لصالح عدد سنكات الخبرة ألكثر مف 

 .تغير نكع المدرسة ككانت الفركؽ لصالح المدارس الخاصةل لمد فركؽ تعز جك ك 

( إلى تقصي أشكاؿ المعرفة البيداغكجية لممحتكل ككيفية 2016 ة سميرة كآخركف )ككذلؾ ىدفت دراس

تأثيرىا بالمعتقدات التربكية لمعممي العمكـ كالرياضيات لمصؼ الثالث األساسي، كتمت مالحظة عدد 

إناث( 2ذككر،  2( معمميف )4ة مف المعمميف المشاركيف تألفت مف )مف الحصص الصفية لعينة قصدي

ممف ُيدرسكف العمكـ كالرياضيات لمصؼ الثالث األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف 
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بقصد الكقكؼ عمى أشكاؿ المعرفة البيداغكجية لممحتكل لدييـ، كاستخدمت صحيفة مقابمة لتحديد 

بكية بعد أف تـ تحكيميا، كلمكقكؼ عمى صدؽ النتائج كثباتيا تـ استخداـ معتقدات المعمميف التر 

التحميؿ االستقرائي، كقد كشفت نتائج الدراسة كجكد مستكيات مختمفة مف المعرفة البيداغكجية لممحتكل 

، كما بينت أف تعديؿ المعمميف لممحتكل كاستخداميـ لمتمثيالت قد تأثر  في كؿ مف الرياضيات كالعمـك

ؽ معرفتيـ لممحتكل كعمؽ فيميـ لبنية المادة الدراسية، كأظيرت النتائج أف المعتقدات التربكية التي بعم

 يمتمكيا المعممكف ىي التي ُتكجو سمككيـ كقراراتيـ التعميمية.

( إلى إلقاء الضكء عمى التعميـ العالي كدكره في التنمية البشرية 2016) ككما ىدفت دراسة القرشي

ة التكنكلكجية، ككشؼ الدكر الذم يؤديو التعميـ الجامعي في التنمية البشرية، ككيفية كتطكير المعرف

تطكير المعرفة التكنكلكجية، فتمخصت النتائج بأف التقدـ العممي كالتكنكلكجي يفرض نفسو عمى 

كلكجي المجتمع لذا يجب مسايرة التطكر كالتغير في أساليب التعميـ العالي كالبحث العممي كالتقدـ التكن

في المجتمع العراقي، كأف التعميـ الجامعي كالعالي يكتسب أىمية كبيرة في العالـ، ككجب عميو أف 

ا البحث العممي كالتقدـ التكنكلكجي في تدريب كتأىيؿ العناصر ييرتبط بخطط التنمية الشاممة كمن

طط التنمية الشاممة كبذلؾ القيادية في المجتمع فالطاقات البشرية المدربة كالمؤىمة قادرة عمى قيادة خ

 تككف الجامعات مصنعان لقيادات األمة سياسيان ككطنيان في تدفؽ المعمكماتية كالتكنكلكجية.

لتنمية  TPACK( إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى منحنى 2016ككذلؾ ىدفت دراسة ناجي)

ؽ اليدؼ مف الدراسة استخدمت ميارات التفكير في التكنكلكجيا لدل طالبات جامعة األقصى، كلتحقي

الباحثة كالن مف المنيج الكصفي التحميمي لبناء قائمة ميارات التفكير في التكنكلكجيا، المكجكدة في 

كحدة الشبكات ضمف مساؽ مقدمة في عمكـ الحاسب اآللي، كالمنيج البنائي، كالمنيج التجريبي، كما 

مع تطبيؽ قبمي كبعدم، ككذلؾ قامت الباحثة  استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف
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( فقرة، كتـ تطبيقو عمى عينة 40بإعداد اختبار لقياس ميارات التفكير في التكنكلكجيا كالذم بمغ )

ات كمية التربية بجامعة األقصى بغزة كالمسجالت لمساؽ مقدمة في عمـك بالدراسة العشكائية مف طال

ذات فركؽ د ك كجنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ة، كمف أىـ ال( طالب72الحاسب اآللي، بمغ قكاميا )

بيف متكسط درجات الطالبات في المجمكعة الضابطة، ( ≥0.05αداللة إحصائية عند مستكل الداللة )

كمتكسطات درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية، في اختبار ميارات التفكير في التكنكلكجيا 

البيداغكجي  )TPACK(حقؽ البرنامج القائـ عمى منحنى ككذلؾ  تجريبية.البعدم لصالح المجمكعة ال

( في تنمية ميارات التفكير في 1.2فاعمية مرتفعة تزيد عف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ المقبكلة كىي )

 (.1.4التكنكلكجيا لدل طالبات كمية التربية بجامعة األقصى بمغت )

في ؼ عمى كاقع المعرفة البيداغكجية لممحتكل الرياضي ( بعمؿ دراسة ىدفت لمتعر 2014) كقاـ محمد

، كركزت عمى تقصي تمؾ المعرفة المتعمقة بكحدة اليندسة، الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي الكمي، كلجأ إلى استخداـ أربع أدكات كىي: 

الرياضيات كالمقابالت الفردية كاالختبار المعرفي  استبانة لمكشؼ عف طبيعة معتقدات معممي

ة مف معمـ كمعممة، مف ذكم المعتقدات المعرفية ة، فقاـ الباحث باختيار عينة مككنكالمالحظات الصفي

% فأكثر؛ في إجابات المعمميف الذيف استجابكا الستبانة 75البنائية االجتماعية، ممف حصمك عمى 

كخمصت الدراسة إلى تحديد أبعاد عمى شكؿ اختيار مف متعدد.  ( سؤاؿ32المعتقدات، مف خالؿ )

المعرفة البيداغكجية لمحتكل كحدة اليندسة الكاجب تكافرىا لدل معممي الصؼ الثامف األساس، أما 

بالنسبة لكاقع تمؾ المعرفة عند المعمميف، فقد تبيف أف معرفة المعمـ بمحتكل المكضكع تؤثر في دقة 

يا، كما تؤثر في نكعية األسئمة التي يطرحيا، فالمعمـ المقتدر يطرح أسئمة المعمكمات التي يقدم

مفاىيمية أكثر مف غيرىا مف األسئمة، كمف ناحية أخرل تؤثر معرفة المحتكل في قدرة المعمـ عمى 

 تحديد األىداؼ.
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( إلى استقصاء تقدير درجة أىمية معرفة المحتكل 2013)أمبك سعيدم كالحجرمدراسة ىدفت كما 

مف المعمميف الذيف يدرسكف المادة في الصفكؼ مف الخامس إلى  ةالبيداغكجي في مادة العمـك لدل عين

، كخبرتو التدريسية(، تككنت سمطنة ُعماف، في ضكء المتغيرات)جنس المعمـ، تخصص المعمـالعاشر ب

بسمطنة ُعماف،  ( معمـ مف الجنسيف، تـ اختيارىـ مف ثالث مديريات لمتربية كالتعميـ102العينة مف )

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة مف قبؿ الباحثيف تقيس درجة أىمية معرفة المحتكل 

( عبارة في صكرتيا النيائية بعد التأكد مف صدقيا، 39البيداغكجي الخاصة بمادة العمكـ مككنة مف )

 كحساب ثباتيا.

" عمى الترتيب األكؿ، كحصؿ محكر أظيرت نتائج الدراسة حصكؿ محكر "المعرفة بمتعمـ مادة  العمـك

عرفة بمناىج العمكـ" في م"المعرفة باستراتيجيات التدريس" عمى الترتيب الثاني بينما جاء محكر "ال

الترتيب الثالث كاألخير. كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تقدير درجة 

معمميف تعزل إلى متغير الجنس في محكر "المعرفة بمناىج أىمية معرفة المحتكل البيداغكجي لدل ال

العمكـ"، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان في محكرم "المعرفة بمتعمـ مادة العمكـ"، ك"المعرفة باستراتيجيات 

التديس"، كفي مجمؿ محاكر معرفة المحتكل البيداغكجي بالنسبة لمتغير الخبرة التدريسية، كأخيران عدـ 

 إحصائيان تبعان لمتغير التخصص كالتفاعؿ بيف المتغيرات الثالثة. كجكد فركؽ دالة

( إلى التعرؼ عمى مستكل المعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضيات 2011كما كىدفت دراسة سعاد )

بمرحمة التعميـ الثانكم، فقاـ باختيار العينة التي طبقت عمييا أداة الدراسة فتمثمت في ثمانيف معممان 

ضيات الذيف ُيد رسكف صفكؼ السنة األكلى ثانكم، لجأ الباحث الستخداـ أداة االختبار لمادة الريا

المعرفي لكشؼ عف مستكل المعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضيات، كخمصت الدراسة إلى أنو رغـ 

ة أىمية المعرفة البيداغكجية لمعممي الرياضيات، إال أف ىذه المعارؼ تجاكزت مستكل المعرفة األساسي
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إلى المستكل الثاني األكثر تعقيدان كالمتميزة بالتطكر كالدقة، كخمصت أيضان إلى أف مينة التعميـ لـ تعد 

تنحصر في مجرد تنفيذ مناسب لمعمؿ المقرر، بؿ ىي إبداع لنشاطات مينة التدريس بأشكاؿ جديدة. 

يتيـ كالتي تعبر عف الفرؽ فالمدرسكف يمارسكف قرارات مينية معقدة، إنيا تظاىرات لكفاءاتيـ كلمسؤكل

 بيف العمؿ المنجز المتأثر بعدة عكامؿ أساسية، أىميا المعرفة البيداغكجية المكتسبة مف طرفيـ.

دكر البرامج التدريبية في تطكير معرفة المعمميف  إلى( بدراسة ىدفت لمتعرؼ 2011) قاـ الرمحيك 

ف األساسي، حيث تككنت عينة لمصؼ الثامالبيداغكجية بالمحتكل، فقد تناكلت الدراسة كحدة اليندسة 

( معمـ مف 14( معممان كمعممة رياضيات، كاستخدـ المنيج الشبو تجريبي فتـ تعرض )27مف )الدراسة 

مف تصميـ الباحثة، كبعد انتياء البرنامج تقدـ المعممكف الختبار المعرفة المينية  العينة لبرنامج تدريبي

ة لمصؼ الثامف األساسي، بحيث يسأؿ عف العناصر السبعة لمعممي الرياضيات في مكضكع اليندس

 لممعرفة البيداغكجية بالمحتكل. 

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل معرفة معممػي المغػة العربيػة لممحتػكل 2010) كقاـ باسـ

ادية لدل معممي المغة تبايف في مستكل المعرفة الم كجكد ي، فأظيرت الدراسة النتائجالبيػداغكج

اختمؼ المعممكف في نظرتيـ إلػى المحتكل الدراسي ك  يكر أخطاء مفاىمية لدل المعمميف،ظالعربية، ك 

إال أف النتائج عمكما تسير في اتجاه ايجابي حػكؿ العناصػر التػي تتضػمنيا المعرفػة البيداغكجيػة كالتػي 

ئيـ كمراعاة اة كتقبؿ آر صػنفيا الباحث في مايمي: خصائص كأىداؼ المحتكل الدراسي، احتراـ الطمب

مشاعرىـ، مفيكـ التعمـ ككيفية حدكثو، مفيكـ المتعمـ كدكره في العممية التعميمية_التعممية، مفيـك 

 المعمـ كدكره، أىداؼ تدريس المغة العربية، ضبط الصؼ، كخصائص المتعمـ.  

كمان، كنكعان في معرفة  إلى معرفة تأثير المعرفة بالمادة العممية  ,Ozden)2008كىدفت دراسة أكزدف )

، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) ( طالبان معممان، فقد استخدمت 28المحتكل البيداغكجي لمادة العمـك
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مكضكع حاالت المادة كمثاؿ، كاستخدمت خطط الدركس، كاختبار في المادة العممية، كالمقابالت لجمع 

ف قاعدة معرفية جيدة، كقميالن مف األخطاء البيانات، كأظيرت نتائج الدراسة أف لدل الطمبة المعممي

المفاىيمية، إال أنيـ يعانكف مف عدـ دقة في المستكل المفاىيمي، كما تكجد بعض الصعكبات في 

استيعاب العالقات بيف المفاىيـ، كتؤكد نتائج الدراسة أف المعرفة بالمحتكل ليا تأثير إيجابي عمى 

 معرفة المحتكل البيداغكجي.

( بدراسة إلى استقصاء مكاضع Drechler & van Driel, 2008مر، كفاف دريؿ )كقاـ  دريشيس

( معمميف ذكم خبرة في مادة 9االىتماـ بمعرفة المحتكل البيداغكجي، فتككنت عينة الدراسة مف )

خبرة في تدريس مقررا عف الصعكبات التي يكاجييا الطمبة عند دراسة بعض  مالكيمياء، كذك 

، بعد مضي سنتيف مف المقرر تمت مقابمة المعمميف حكؿ معرفة المحتكل المكضكعات الكيميائية

البيداغكجي لدييـ في كؿ مف الصعكبات التي تكاجو الطمبة في استيعاب مفاىيـ الحمض كالقاعدة، 

كالنماذج التي أبرزتيا الخبرة بتدريس مكضكعات الحمض كالقاعدة أثناء التدريس، كما طمب مف 

استجابة الطمبة عف المكضكعات نفسيا، فقد أظيرت النتائج اختالؼ مكاضع  المعمميف التعقيب عمى

التركيز بيف ىؤالء المعمميف، حيث يركز بعضيـ اىتمامو عمى الصعكبات التي يكاجييا الطمبة، في 

 حيف يكاجو البعض اآلخر اىتماميـ نحك تحسيف فاعميتيـ الذاتية.

كء عمى كصؼ معرفة معممي رياضيات بنائييف ( إلى إلقاء الض2008) قد ىدفت دراسة العدكلك 

اجتماعييف بالمعرفة البيداغكجية لمحتكل كحدة الجبر في مناىج الصؼ الثامف األساسي، فقد تككف 

مجتمع الدراسة مف جميع معممي الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في المدارس الحككمية كالخاصة 

الدراسة مف معممي رياضيات بنائييف )معمـ كمعممة( تـ الفمسطينية في محافظة راـ اهلل، كتككنت عينة 

اختيارىما اعتمادان عمى إجاباتيما عمى استبانة المعتقدات المعرفية، كتـ استخداـ أربعة أدكات بحثية 
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لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة، كىي )االستبانة، االختبار، المقابالت، كالمشاىدات(، كتـ التحقؽ منيا كمف 

دراسة، كقد خمصت الدراسة أف المعممة تمتمؾ معرفة مقبكلة لكف غير كافية بتعميـ صالحيتيا ليدؼ ال

كحدة الجبر، كأف المعمـ يمتمؾ معرفة جيدة بالمعرفة البيداغكجية لمحتكل كحدة الجبر، كقد أكصت 

الدراسة بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ المعرفة البيداغكجية لممحتكل، كأنو يمكف الخركج 

 عرفة بيداغكجية خاصة بتعميـ الجبر.بم

( أف برامج إعداد معممي الرياضيات Schmidt et al., 2007) سكمدت  بيف الباحثكف في دراسةك 

المستقبمييف التي تحاكؿ تنمية أفكار المعمـ باتجاىات ثالثة كىي: معرفة المحتكل الرياضي، كمعرفة 

فقد قامكا بدراسة إعداد المعمميف في ست بمداف كىي: تعميـ الرياضيات، كالمعرفة البيداغكجية العامة، 

)تايكاف، كككريا، كبمغاريا، كألمانيا، كالمكسيؾ، كالكاليات المتحدة األمريكية(، فقد شممت الدراسة عمى 

ة اختيرت مف ىذه البمداف بحيث تككف ي( مدرسة كمؤسسة تعميم34( معممان مكزعيف عمى )2627)

ستبانة المؤسسة التعميمية كالتي اة اإلستبانة أداة ليا، بثالث أنكاع كىي: ممثمة ليا، كاستخدمت الدراس

يتـ فييا السؤاؿ حكؿ شركط القبكؿ في برامج إعداد المعمميف، كمدة البرنامج كغيرىا، ثـ استبانة تخص 

أعضاء الييئة التدريسية، كفييا يتـ سؤاليـ حكؿ األنشطة التي يستخدمكنيا في تدريسيـ لممعمميف 

مستقبمييف، كعف معتقداتيـ حكؿ تعميـ كتعمـ الرياضيات، ثـ استبانة تخص المعمـ المستقبمي، كفييا ال

يتـ سؤالو حكؿ خمفيتو الثقافية، كالفرص التي تقدميا البرامج األكاديمية، كمعتقادتيـ كتكجياتيـ نحك 

 رحمة اإلعدادية.التعميـ في المدراس كالمؤسسات التعميمية كمعرفتيـ ذات العالقة بتدريس الم

( إلى تحديد كفاءات معممي Tumuklu & Yesildere, 2007فقد ىدفت دراسة تكمككمك كيسيدير )

ما قبؿ الخدمة في المعرفة البيداغكجية لمحتكل الرياضيات في التعميـ األساسي، كقد تـ جمع البيانات 

( معمـ 45لبالغ عددىـ )في أربع مشاكؿ )أسئمة مفتكحة(، كا فعف طريؽ تعرض المعمميف المشاركي
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تعميـ األساسي، كقد تـ تحميؿ استجابات المرشحيف عمى أساس معايير محددة مسبقان، لرياضيات في ا

ككفقان لنتائج الدراسة تبيف أف المعرفة الرياضية عند المعمميف المشاركيف مكجكدة كلكف غير كافية 

بيف عمـ الرياضات كعمـ تدريس لتدريس الرياضيات كأكدت نتائج الدراسة عمى كجكد اختالؼ 

الرياضيات، كمف التكصيات التي أكصت بيا الدراسة: أنو عمى المعمميف كخاصة معممي الرياضيات 

في المرحمة األساسية تثقيؼ أنفسيـ في المعرفة الرياضية كالجكانب التربكية لممعرفة البيداغكجية 

 لممحتكل.

المعرفة  إلى( لمتعرؼ Angel,Ryder & Scott, 2005كسككت )ككذلؾ ىدفت دراسة أنجؿ كريدر 

ستراتيجيات التدريس، كتأثيرىا بعامؿ  البيداغكجية بالمحتكل في كؿ مف المادة العممية، كالمتعمميف، كا 

( معممان لدييـ خمفية كاسعة في 24( معممان متدربان، ك)41الخبرة حيث شممت عينة الدراسة عمى )

مبتدئان، ككانت االستبانة ىي أداة الدراسة فقد شممت عمى استبانة ( معممان 17تدريس مادة الفيزياء، ك)

( مكاقؼ تعالج قضايا إشكالية في تدريس مادة الفيزياء، كيتطمب تقديـ تفسيرات ليذ 8مفتكحة تحتكم )

المكاقؼ، كأظيرت الدراسة أف معرفة المعمميف ذكم الخبرة كانت أكثر تربكية، كتأخذ في االعتبار 

 مقارنة بالمعمميف المبتدئيف.تفكير الطمبة 

( إلى معرفة أثر المعتقدات البنائية في اكتساب معمميف قبؿ Shuhua, 2002كىدفت دراسة شيكا )

الخدمة لممعرفة البيداغكجية لممحتكل، استخدمت الدراسة تقييمات بديمة لزيادة فيـ معمميف رياضيات 

أجرت الباحثة ىذه الدراسة عمى طمبتيا في مادة  قبؿ الخدمة لمفيكـ المعرفة البيداغكجية لممحتكل. فقد

تعميـ المعمميف مف أجؿ تقييـ تعميـ طمبتيا، كمعرفة كيؼ تتـ تييئة معمميف قبؿ الخدمة في محتكل 

الرياضيات كالممارسة كطرؽ التعميـ، استخدمت استبانة أداة لمدراسة لفحص معرفتيـ بالمعرفة 

ميـ الرياضيات مف دراسة سابقة ليا كامتحاف قبمي لطمبتيا في البيداغكجية لممحتكل كالمعتقدات في تع
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مادة أساليب الرياضيات كمادة حؿ المشكالت في بداية كنياية الفصؿ السابؽ، ثـ جعمت الطمبة 

يشارككف في اتجاباتيـ ضمف مجمكعات صغيرة ثـ كمجمكعات كمية خالؿ الفصؿ، كدراستيـ إحدل 

البيداغكجية لممحتكل، ثـ طمبت منيـ كتابة ثالث مراحؿ لتأمميـ فصكؿ دراسة سابقة ليا في المعرفة 

مف القراءات كتعمميـ، في نياية الفصؿ تـ تكزيع االستبانة مرة أخرل كامتحاف بعدم لتحديد مدل 

التغيير المفاىيمي في معتقداتيـ كمعرفتيـ بالمعرفة البيداغكجية لممحتكل كميارات تعميـ الرياضيات 

مة. فقد أظيرت الدراسة أف المعمميف قد اكسبكا معرفة لتعميـ مفيـك الكسكر باستخداـ لمعمميف قبؿ الخد

نماذج حسية لجعؿ الرياضيات ذات معنى بالنسبة لمطمبة إضافة لتصحيح المفاىيـ البديمة لمطمبة 

بالتأمؿ كربطيا بحياة الطالب كخبرتو، كتطبيؽ أنشطة متعددة مف أجؿ فيـ الطمبة، كما أظيرت 

سة أف معتقدات المعمميف التعميمية ليا أثر كبير عمى اكتساب معممي قبؿ الخدمة معرفة الدرا

 بيداغكجية لممحتكل غنية.

( التعرؼ عمى فكائد كحدكد العالقة Seabrooks et al., 2000كتناكلت دراسة سيبرككس كآخركف )

دة، حيث تـ إستخداـ اإلرشادية عبر اإلنترنت في برامج تحضير تربكية خاصة في الكاليات المتح

(Internet Clawwroom Assistant لتسييؿ عممية العالقة اإلرشادية الفعمية كالتي تيدؼ إلى )

( 13( طالب غير متخرج، ك )17تطكير المعرفة البيدغكجية لممحتكل، فقد تككنت عينة الدراسة مف )

ف الطمبة الغير متخرجكف طالب متخرج مف كال الجامعتيف المشاركتيف، كقد أرشد الطمبة المتخرجك 

الذيف كانكا في بداية السنة األكلى في برنامج التعميـ الخاص، فقد تـ إجراء مسح قبمي كبعدم، كما تـ 

استخداـ التفاعؿ عبر االنترنت كالتكاصؿ عبر الفيديك لجميع كجيات النظر لممشاركيف حكؿ تطكر 

كا عمى أف العالقة اإلرشادية كانت خبرة ايجابية ميارات التعميـ، فقد أظيرت النتائج أف المشاركيف كافق

دعمت ميارات الفريؽ كليا آثار إيجابية عمى التكاصؿ كميارات التعميـ، ككذلؾ أفادت ىذه العالقة كؿ 

مف معممي قبؿ الخدمة كأثناء الخدمة، إذ منحت الفرصة لممبتدئيف، كما زادت في بناء الثقة في 
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باإلعجاب حكؿ مينتيـ كقدرتيـ عمى تعميـ طمبتيـ عمى الرغـ مف أف التعميـ، ككذلؾ إعطائيـ الشعكب 

المعمميف المرشديف في الدراسة لـ يظيركا أم كسب لمعممية التعميمية الفعالة، فإف األبحاث كالدراسات 

حكؿ اإلرشاد تظير نتائجيا أف ىذه العممية ليا تضميف مفيد لمعممي قبؿ الخدمة كمعممي السنة األكلى 

 مة.مف الخد

( استقصاء تأثير معرفة المحتكل البيداغكجي، عمى إنجازات carlsen, 1990كتناكلت دراسة كارلسف )

الطمبة كنكعية الخطاب داخؿ الصؼ كتحسيف القدرة عمى إنجاز الطمبة، كجمعت البيانات في أثناء 

تيف دراسيتيف، التدريس، في المختبر ألربعة معمميف في مادة األحياء، كقد استمرت الدراسة مدة سن

( درسان عمميان، كاستخدمت فييا عدة أدكات كىي: المالحظة الصفية كالمقابالت ك تحميؿ 30كشممت )

الخطط اليكمية لمدركس، كقد تكصمت الدراسة إلى أف المعمـ يككف أكثر ميالن لمتجديد في التدريس، 

ت معرفتو قكية بمحتكل المكضكع كتنكيع األساليب التدريسية، كطرح أسئمة ذات مستكيات عميا، إذا كان

 الذم يدرسو، كيككف أقؿ رغبة في التنكيع إذا كاف المكضكع الذم يدرسو جديدا كغير مألكؼ لو.

ستخداـ كأمّ  ا بالنسبة لمدراسات التي تناكلت التعميـ اإللكتركني كالصفكؼ اإلفتراضية كالمكديؿ كا 

 كالطمبة المعمميف اتجاىات تعرؼ ( إلى(2004يالتكنكلكجيا في التعميـ، فقد ىدفت دراسة الشناؽ كدكم

درسكا  ممف كمعممة معممان  (28) مف المعمميف عينة كتككنت .العمـك في التعمـ اإللكتركني استخداـ نحك

 مجمكعات عمى خمس مكزعيف طالبان  (118)ك العممي، الثانكم األكؿ لمصؼ المحكسبة الفيزياء مادة

 مف تعممت تجريبية أربع مجمكعات منيا الكرؾ، افظةمح في لمذككر ثانكية مدارس ثالث في

 البيانات( عرض جياز مع المعمـ القرص المدمج، مع اإلنترنت المدمج، القرص خالؿ)اإلنترنت،

كلتحقيؽ أىداؼ البحث، تـ استخداـ عدد مف  )الطريقة االعتيادية(. بكساطة تعممت ضابطة كمجمكعة

ىي : مقياس اتجاىات المعمميف نحك التعمـ اإللكتركني، األدكات بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا ك 
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كمقياس اتجاىات الطمبة نحك التعمـ اإللكتركني. كلمعالجة البيانات إحصائيان تـ استخداـ المتكسطات 

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التبايف المصاحب كاختبار)ت( كاختبار شفية لممقارنات البعدية. 

كجكد اتجاىات إيجابية لدل المعمميف تكصؿ البحث إلى الجات اإلحصائية الالزمة كبعد إجراء المع

نحك التعمـ اإللكتركني، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي لتقدير المعمميف عمى مقياس االتجاىات 

حدكث تغير سمبي داؿ إحصائيا في اتجاىات (, ك 5,00( مف أصؿ )3.76نحك التعمـ اإللكتركني )

التعمـ اإللكتركني، حيث كاف متكسط عالمات الطمبة عمى مقياس االتجاىات قبؿ التجربة الطمبة نحك 

 (.3.33( أعمى مف متكسط عالمات الطمبة عمى المقياس بعد التجربة )3.78)

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح في ضكء الكفايات 2009) كأجرل الكحيدم

يا لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة االسالمية، قامت اإللكتركنية الكتساب بعض ميارات

الباحثة باختيار عينة قصدية مف مجتمع الدراسة كالذم يمثمو طالبات تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة 

( طالبة، 23اإلسالمية بغزة الالتي يدرسف مساؽ كمبيكتر تعميمي حيث بمغ عدد أفراد العينة)

مج محكسب بعد عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كالتأكد مف صالحية كاستخدمت الباحثة برنا

ث كذلؾ لتدريس الجزء الخاص بكحدة التعميـ اإللكتركني مف مساؽ كمبيكتر تعميمي، كحي ،استخدامو

ككانت أدكات الدراسة: بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالبات في  اتبعت الباحثة المنيج التجريبي،

فعالية األداء قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج أظيرت نتائج البحث  عرفة الفركؽ فيالنكاحي الميارية كم

 د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلك كجبرامج المحكسبة في عممية التدريس, ك استخداـ ال

(0.05≥a)  في مستكل اكتساب الميارة العممية لمكفايات اإللكتركنية لدل عينة البحث قبؿ كبعد تطبيؽ

 البرنامج.
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( بإجراء دراسة ىدؼ إلى تكضيح مفيكـ التعميـ اإللكتركني كخصائصو, 2009كآخركف )اـ عمي ق

منافعو, العقبات التي تعترضو ككيفية التغمب عمييا. ىنالؾ عدة أنظمة متخصصة في إدارة التعميـ 

 ( نظاـ إدارة المحتكل التعميمي كلكؿ منياLCMSنظاـ إدارة التعمـ ك) (LMSاإللكتركني منيا )

خصائصو لذلؾ كانت ىنالؾ أكجو تداخؿ كأكجو اختالؼ بينيما. ككاف مف الميـ التطرؽ إلى الدمج 

بينيما إضافة إلى إجراء مقارنة بيف األسمكب التقميدم كاألسمكب اإللكتركني في التعميـ. يتضمف البحث 

ة العممية المفردة ( لمتكاصؿ بيف المادSCORMأيضان تكضيحان متكامالن عف كيفية استخداـ بركتكككؿ )

 (, ككيفية تحكيؿ المحتكل التعميمي التقميدم إلى محتكل إلكتركني. LMSكنظاـ تسيير التعميـ )

( في اكتساب ميارات Moodleالتعرؼ إلى فاعمية برنامج المكدؿ ) (2009)كما ىدفت دراسة عاشكر

كطبقت الدراسة عمى  إلسالمية،كجيا التعميـ بالجامعة االتصميـ الثالثي األبعاد لدل طالب كمية تكنكل

طالب كمية تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية, كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة كىي عبارة عف 

الباحث المستكل  ( سؤاؿ مقسـ عمى خمس محاكر ميارية يقيس بيا30اختبار تحصيمي مككف مف)

ا خمس محاكر ميارية يقيس بي ( فقرة مقسمة عمى25كبطاقة مالحظة مككنة مف)المعرفي لمطالب، 

( طالب كىـ مف 35كاختار الباحث عينة قصدية مككنة مف) الباحث المستكل األدائي لمطالب،

كاستخدـ الباحث كفقان لطبيعة الدراسة المنيج ئط متعددة في الجامعة اإلسالمية، يدرسكف في شعبة كسا

ة التجريبية قبؿ كبعد صائية بيف المجمكعكجكد فركؽ ذات داللة اح ككانت النتائج تشير الى تجريبي،ال

كجكد عالقة ك ، بعدم, كىذا يعني أف لمبرنامج أثركلقد كانت الفركؽ لصالح التطبيؽ ال التجربة،

( بيف درجات الطالب في الميارات األدائية α≤0.05ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل )

 رفية لمتصميـ الثالثي األبعاد.لمتصميـ ثالثي األبعاد كدرجاتيـ في الميارات المع
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كقد اقترح الباحث في ضكء النتائج ضركرة إجراء دراسات عف أنظمة إدارة المساقات التعميمية عمى 

تعزيز التعميـ التقميدم, كحكؿ معايير استخداـ الشبكة العالمية في التعميـ, خصكصان فيما يتعمؽ بطرؽ 

  .التقكيـ كتنمية العمؿ الجماعي

( بشكؿ رئيس إلى معرفة اتجاىات الطمبة نحك استخداـ التكاصؿ الفكرم 2010) قركاني كىدفت دراسة

المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعمـ االلكتركني في منطقة سمفيت التعميمية في جامعة القدس 

مج ، كبرناليب اإلحصائية الكصفية التحميمية، استخدـ الباحث األساالمفتكحة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

، كتحميؿ التبايف األحادم كالمتكسطات الحسابية، (SPSS)الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 نتائج مف أىميامت الدراسة إلى ال، حيث تكصلمتحقؽ مف صحة فرضيات الدراسة (T-test)كاختبار 

في  لكتركنيف اتجاىات الدارسيف نحك استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ االأ

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ك  ،طقة سمفيت التعميمية كانت متكسطةمن

(α≤0.05 ) لمدل تأثير اتجاىات الدارسيف نحك استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة

الحالة  التعميـ االلكتركني في منطقة سمفيت التعميمية تعزل لكؿ مف متغيرات )العمر، الجنس،

 ( α≤0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ككذلؾ، االجتماعية، مينة الطالب(

لمدل تأثير اتجاىات الدارسيف نحك استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ 

برنامج االلكتركني في منطقة سمفيت التعميمية تعزل لكؿ مف متغيرات )مستكل سنة الدراسة كال

 األكاديمي(.

أراء أعضاء ىيئة التدريس نحك استخداـ الفصكؿ  التعرؼ إلى ( (2010كىدفت دراسة القحطاني

أىمية استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج  التعرؼ إلىك  تراضية في برنامج التعميـ عف بعد،االف

بات التي تحد مف استخداـ الصعك  التعرؼ إلىك  مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، التعميـ عف بعد
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التعرؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ككذلؾ  الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد

الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة كأعزائيا إلى العكامؿ التالية ) نكع الكمية، سنكات الخدمة،  إلى

ف استجابة افرد عينة الدراسة أ أظيرت النتائجكقد ت(. ستخداـ الحاسب اآللي ،كاإلنترندرجة اإللماـ بإ

أف استجابة افرد عينة ك  (،3.93في المحكر األكؿ أتت )بالمكافقة(حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ)

أف استجابة ك  ،(3.94الدراسة في المحكر الثاني أتت )بالمكافقة( حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ)

في المحكر الثالث أتت )بالمكافقة(حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ) أفراد عينة مجتمع الدراسة 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة مجتمع الدراسة عند مستكل كعدـ كجكد  ،(3.69

( نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد تعزل لمتغير نكع a≤0.05داللة)

 الكمية.

( كبشكؿ أساسي لمتعرؼ إلى الكاقع الحالي لتكظيؼ تكنكلكجيا  (2011راسة حسنيفككذلؾ ىدفت د

التعميـ في كميات التربية بالجامعات السكدانية التي تبنت نظاـ التعمـ عف بعد، كذلؾ في برامج ىذا 

النظاـ كمقرراتو. كلمتعرؼ إلى ىذا الكاقع صمـ الباحث استبانة بغرض التعرؼ إلى كاقع تكظيؼ 

كجيا التعميـ في برامج التعمـ عف ُبعد الحالية بكميات التربية، كبعد أف تأكد الباحث مف صدؽ ىذه تكنكل

( أستاذان. 32االستبانة كثباتيا قاـ بتكزيعيا عمى المفحكصيف مف أساتذة كميات التربية البالغ عددىـ )

حصائية كاختبار )ت( استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ثـ اتبع العديد مف المعالجات اإل

أظيرت الدراسة أف السمة التبايف األحادم لتحميؿ البيانات، حيث كمعامؿ ارتباط بيرسكف كتحميؿ 

رامج المميزة لكجيات نظر أساتذة كميات التربية تتسـ بالسمبية حياؿ تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في ب

تعمـ عف بعد الحالية بكميات التربية أفضت الدراسة إلى أف برامج الك  التعمـ عف بعد بيذه الكميات،

بالجامعات السكدانية متخمفة عف كاقع تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في ىذه البرامج مما ال ُيمكف مف 

 احتكاء ىذه الصيغة التكنكلكجية.
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 بعد عف اإللكتركني التدريب عمى قائـ مقترح برنامج إعداد ( إلى2013) كما كىدفت دراسة أبك خطكة

 الجامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل اإللكتركني التعميـ ميارات بعض في تنمية يتوفاعم كقياس

 كجكد البحث نتائج كأظيرت البحث، أىداؼ لتحقيؽ الباحث المنيج التجريبي استخدـ كقد الخميجية،

 كالبعدم القبمي التطبيقيف درجات بيف متكسطى  (a ≤ 0.01)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ

 البعدل؛ التطبيؽ لصالح التدريس، كذلؾ ىيئة أعضاء لدل اإللكتركني التعميـ ميارات قياس تألدكا

 ىيئة لدل أعضاء اإللكتركني التعميـ ميارات تنمية في بعد عف اإللكتركني التدريب فاعمية يؤكد مما

 .التدريس

لتكنكلكجيا في التعميـ كتناكلت العديد مف الدراسات اإلجنبية مكضكع التعميـ اإللكتركني كاستخداـ ا

إلى فحص مدل تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ككسيمة لمتعمـ   ((Tynjala, 2005 تنجاال فيدفت دراسة

في مكاف العمؿ، ككشكؿ مف أشكاؿ تعميـ الكبار كالتعمـ التنظيمي مف الناحية النظرية،  كاستعرضت 

لتي اجريت بيدؼ الكشؼ عف حمكؿ ىذه الدراسة أيضا مجمكعة مف الدراسات التجريبية ذات الصمة ا

جديدة لممشكالت التربكية التي تكاجييا عممية التعمـ في اماكف العمؿ بشكؿ عاـ كالتي يكاجييا التعميـ 

شكالت اإللكتركني بشكؿ خاص، كسمطت ىذه الدراسة الضكء ايضا عمى التحديات التي تعيؽ حؿ م

ظريات تعميـ الكبار في مكاف العمؿ كالتعمـ ، كما استعرضت الدراسة نالتعميـ اإللكتركني كتطكره

التنظيمي كناقشت ايضا بعض الدراسات التجريبية التي استخدمت الشبكات اإللكتركنية كأدكات 

االتصاؿ االلكتركني في عممية التعمـ في مكاف العمؿ. كمف نتائج ىذه الدراسة تطكير حمكؿ التعميـ 

يتطمب دمج المعرفة البحثية مف مصادر مختمفة:  اإللكتركني الناجحة الستخداـ منظمات العمؿ

 نظريات تنظيـ التعمـ، نظريات التعمـ االجتماعية كالثقافية، كالنظريات المعرفية لمتعمـ.
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( أف استخراج البيانات التعميمية Romero and Garcia, 2007) ركميرك ككارسيا كتناكلت دراسة

ؽ كأساليب الستكشاؼ األنكاع المميزة مف البيانات ىك أحد التخصصات الناشئة التي تعنى بتطكير طر 

التعميمية التي تؤخذ مف البيئات كالسياقات التعميمية حيث تستخدـ ىذه األساليب في تحقيؽ فيـ أفضؿ 

لممتعمميف كالبيئات التي يتعممكف فييا التنبؤ بأداء المتعمميف كدراسة عممية التعمـ بيدؼ التكصية 

ارسة التعميمية القائمة، كتعتبر ىذه الدراسة دراسة حالة حيث استخدمت بإدخاؿ تحسينات عمى المم

لمتعمـ مف أجؿ استخراج البيانات في نظـ إدارة التعمـ. ) (Moodle systemنظاـ مكدؿ االلكتركني 

كتيدؼ ىذه الدراسة ايضا الى تقديـ اطار نظرم كعممي لجميع الميتميف في ىذا المجاؿ مف البحكث 

كجو الخصكص لممعمميف كاإلدارييف الذيف يعتمدكف عمى التعمـ اإللكتركني. كقاـ  الجديدة، كعمى

كتركني الباحث في ىذه الدراسة بكصؼ دقيؽ كشامؿ لعممية استخراج البيانات المتعمقة  بالتعمـ اإلل

 ، مثؿ اإلحصاءات، كالتصنيؼ، كالتجميع كاستخراج البيانات مف قكاعدىا .كالطرؽ المستخدمة في ذلؾ

  (Rajesh Kumar M, Krishnakumar R, 2011)راجش ككمار ككرشناككمارركزت دراسة ك 

عمى مكقؼ المعمميف مف التعميـ العالي نحك التعميـ اإللكتركني, تكشؼ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه 

 الدراسة أف المعمميف الذيف ىـ عمى معرفة باستخداـ الكمبيكتر كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

 ى دراية بالتكنكلكجيا.لدييـ مكقؼ إيجابي تجاه التعمـ اإللكتركني مقارنة بالمعمميف الذيف ليسكا عم

( إلى معرفة مكقؼ الطالب نحك  ,2014Egbe Adewole-Odeshi(إجبي كاكديشي  دراسة كىدفت

الدراسة  كتناكلت كب الغربي في الجامعات النيجيرية،التعمـ اإللكتركني في مجمكعة مختارة مف الجن

مكقؼ الطالب نحك التعمـ اإللكتركني في مجمكعة مختارة مف الجنكب الغربي في الجامعات النيجيرية 

طالب الدراسات  387ككاف االستبياف ىي األداة المستخدمة في جمع البيانات مف عينة مككنة مف 

تخدمة في تحميؿ بيانات العميا كالمرحمة الجامعية, استخدمت الباحث لمتحميؿ اإلحصائي التقنيات المس
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  paired T-testك  One-Way ANOVAتكزيع الترددات, االنحدار الخطي البسيط, تـ استخداـ 

ـ اإللكتركني ألنيـ الختبار الفرضيات, كأظيرت النتائج أف الطالب لدييـ مكقؼ إيجابي نحك التعم

النية في استخداـ نظاـ التعمـ  سيؿ االستخداـ كمفيد لعمؿ برنامجيـ الدراسي كيؤثر عمى يجدكف النظاـ

 اإللكتركني.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.2.2

إف المتتبع لمدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية عمى حد سكاء، يجد الحداثة فييا، كىذا سببو حداثة 

الثمانينات مف  مكضكعيا، حيث أف التكظيؼ الفعمي لمعرفة المحتكل البيداغكجي قد بدأ شيكعو في

 (.Shulman, 1987ىذا القرف فقد كضعت لممرة األكلى بكاسطة لي شكلماف )

تربية أجريت خارج فمسطيف الكثير مف األبحاث كالدراسات الي تناكلت العالقة التكاممية بيف المحتكل كال

معرفة  ( كىي بعنكاف "تقدير درجة أىمية2013كالتكنكلكجيا، منيا دراسة امبك سعيدم كالحجرم )

مف المعمميف الذيف يدرسكف المادة في الصفكؼ مف  ةالمحتكل البيداغكجي في مادة العمكـ لدل عين

( كىي بعنكاف"أشكاؿ 2016 الخامس إلى العاشر بسمطنة ُعماف"، كمنيا دراسة )سميرة كآخركف،

الرياضيات لمصؼ المعرفة البيداغكجية لممحتكل ككيفية تأثيرىا بالمعتقدات التربكية لمعممي العمكـ ك 

( كىي بعنكاف "مستكل المعرفة البيداغكجية 2011 ،الثالث األساسي في األردف" كمنيا دراسة )سعاد

 لمعممي الرياضيات بمرحمة التعميـ الثانكم في الجزائر".

تشابيت ىذه الدراسة في تناكليا معرفة المحتكل البيداغكجي عند معممي العمكـ كفي المرحمة األساسية 

 (. 2013)أمبك سعيدم كالحجرممع دراسة  العميا

( 2010 كاختمفت في تناكليا مكضكع معرفة المحتكل البيداغكجي عمى معممي العمكـ مع دراسة )باسـ،

( في المنيج المستخدـ حيث 2016)ناجيمعممي المغة العربية كمع دراسة  الذم تناكؿ فييا مدل معرفة
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تحميمي لبناء قائمة ميارات التفكير في التكنكلكجيا، استخدمت الباحثة كالن مف المنيج الكصفي ال

المكجكدة في كحدة الشبكات ضمف مساؽ مقدمة في عمكـ الحاسب اآللي، كالمنيج البنائي، كالمنيج 

 التجريبي أما في الدراسة الحالية فقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي العتباره المنيج األنسب.

تناكلت دراسة لت التعميـ اإللكتركني كصفكؼ المكديؿ حيث ىنالؾ بعض الدراسات التي تناك ك 

( كاقع استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد مف كجية نظر (2010القحطاني

( اتجاىات (2010كتناكلت دراسة قركاني جدة،مدينة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيز ب

مـ نحك استخداـ التع -منطقة سمفيت التعميمية–عة القدس المفتكحة طمبة الرياضيات كالحاسكب في جام

( في Moodle( عف فاعمية برنامج )(2009ككانت دراسة عاشكر االلكتركني في تعمـ الرياضيات،

كتناكلت جيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية، اكتساب ميارات التصميـ ثالثي األبعاد لدل طمبة تكنكلك 

كتناكلت دراسة  ـ التقميدم دراسة تحميمية مقارنة،يـ االلكتركني كالتعمي( التعم2009)عميدراسة 

( أثر برنامج مقترح في ضكء الكفايات االلكتركنية الكتساب بعض مياراتيا لدل (2009الكحيدم

( عف اتجاىات 2004)الشناؽ كدكميطالبات تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة اإلسالمية، ككانت دراسة 

 Egbeة نحك استخداـ التعمـ اإللكتركني في المدارس الثانكية األردنية، أما دراسة المعمميف كالطمب

Adewole-Odeshi, 2014)كتناكلت  ،( فقد كشفت مكقؼ الطالب نحك التعمـ اإللكتركني

( أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ الخاطئة حكؿ المساكاة في  (Asabere and Brew, 2012دراسة

 ,Rajesh Kumar M , Krishnakumar R)اإللكتركني، كتناكلت دراسة  التعميـ عف بعد كالتعمـ

 Romero andمكقؼ المعمميف مف التعميـ العالي نحك التعميـ اإللكتركني, كأما دراسة    (2011

Garcia, 2007) فقد تناكلت اف استخراج البيانات التعميمية ىك أحد التخصصات الناشئة التي تعنى )

 ,Tynjalaالستكشاؼ األنكاع المميزة مف البيانات التعميمية، كتناكلت دراسة بتطكير طرؽ كأساليب 
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( تطبيؽ التعميـ االلكتركني ككسيمة لمتعمـ في مكاف العمؿ، كشكؿ مف أشكاؿ تعميـ الكبار (2005

 كالتعمـ التنظيمي مف الناحية النظرية.

ل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة كلكف ىذه الدراسة انفردت عف الدراسات السابقة في تناكليا لمستك 

( في العممية TPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

ذ لـ تجد إ ة، المديرية(.التعميمية في ضكء بعض المتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخبر 

ا المجاؿ عمى المستكل المحمي مما خرل تناكلت ىذأعمى دراسة  -ضمف حدكد اطالعيا -الباحثة

 يجعميا مف الدراسات النادرة كالميمة كالتي تناكلت منحى التيباؾ.
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 الفصل الثالث
______________________________________________________________ 

 جراءات الطريقة واإل
 المقدمة: 1.3

ة مف منيج الدراسة كمجتمعيا كطريقة اختيارىا لعينتيا، تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ إجراءات الدراس

 كتصميـ أداكات الدراسة )االستبانة( ك)المقابمة( كما ليا مف صدؽ كثبات، كالخطكات التي اتبعتيا

 إلجراء كتطبيؽ الدراسة، كمعالجتيا اإلحصائية.

 منيج الدراسة: 2.3

ب لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات التي تيدؼ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، باعتباره المنيج األنس

 إلى كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع.

  مجتمع الدراسة:  3.3

التابعة  معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا في المديرياتجميع تككف مجتمع الدراسة مف 

ؿ مف العاـ كذلؾ في الفصؿ األك ، )جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، الخميؿ، يطا( لمحافظة الخميؿ

( يبيف تكزيع مجتمع 1.3الجدكؿ)ك ( معممان كمعممة، 530كالبالغ عددىـ ) 2018/2019الدراسي 

 الدراسة حسب المديريات كالجنس.
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 تكزيع مجتمع الدراسة حسب المديريات كالجنس: (1.3جدكؿ )

 المجمكع إناث ذككر 

 98 56 42 جنكب الخميؿ

 145 70 75 شماؿ الخميؿ

 115 72 43 الخميؿ

 172 98 74 يطا

 530 296 234 المجمكع

 عينة الدراسة :  4.3

( معمـ كمعممة مف معممي العمـك العامة في محافظة الخميؿ، 265تككنت عينة الدراسة مف )

كالجدكؿ  ،%( مف مجتمع الدراسة50كقد تـ اختيارىا باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية بنسبة )

 .عينة الدراسة حسب المديرية كالجنس( يبيف تكزيع 2.3)

 تكزيع عينة الدراسة حسب المديرية كالجنس: (2.3جدكؿ )

 المجمكع إناث ذككر 

 49 28 21 جنكب الخميؿ

 72 35 37 شماؿ الخميؿ

 58 36 22 الخميؿ

 86 49 37 يطا

 265 148 117 المجمكع

 .ة( الخصائص الديمكغرافية لعينة الدراس3.3كما يكضح جدكؿ )

  

 المديرية
 الجنس

 الجنس المديرية
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 الدراسة. عينةلالخصائص الديمكغرافية  :(3.3جدكؿ)

 العدد فئات المتغير المتغير الرقم

 117 ذكر  الجنس 1

 148 أنثى

 265 المجموع 

 17 دبمـك المؤىل العممي 2

 195 بكالكريكس

 35 دبمـك عاؿٍ 

 18 ماجستير فأعمى

 265 المجمكع

 62 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة 3

 104 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 

 37 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 62 سنة فأكثر 15

 265 المجمكع

4 

 

 

 49 جنكب الخميؿ المديرية 

 73 شماؿ الخميؿ

 58 الخميؿ

 85 يطا

 265 المجمكع
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 أداوات الدراسة :  5.3

سميرة دراسة (ك 2018ة مناؿ)كدراس ابقةالدراسات الساألدب التربكم ك  بعد اإلطالع عمى

، قامت الباحثة بتصميـ استبانة كمقابمة كأدكات ليذه الدراسة (2016)ناجيدراسة ( ك 2016كآخركف)

األداكات األنسب لمحصكؿ عمى البيانات األكلية الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كذلؾ كما  ـلككني

 يمي:

 (2وقد اشتممت االستبانة عمى قسمين:)ممحقجي استبانة معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولو  أواًل:

التي تتعمؽ بمتغيرات الدراسة كىي )الجنس، المؤىؿ ك المعمكمات الشخصية لممستجيب  :القسـ األكؿ

 العممي، سنكات الخبرة، المديرية(.

 ( فقرة لقياس مستكل ادراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا 34عمى ) يحكم :القسـ الثاني

( في العممية التعميمية، مقسمة إلى TPACKكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي )لت

 -المجاؿ الثاني (، كأما 7إلى  1كفقراتو )مف  -معرفة المحتكل -المجاؿ األكؿ فتككف  أربع مجاالت

 كفقراتو –نكلكجية المعرفة التك -المجاؿ الثالث  (،كأما16إلى  8كفقراتو )مف  -لمعرفة البيداغكجية ا

 26)مف  كفقراتو –معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي  -المجاؿ الرابع  ككاف (.25إلى  17)مف 

 (.34إلى 

 المقابمة ثانيًا: 

 جاباٍت فعالةعف طريؽ استنباط االمقابمة مف أجؿ جمع بيانات نكعية تفصيمية أداة استخدمت الباحثة 

أسئمة الدراسة، مما يفتح المجاؿ لمعينة لمتعبير عف آرائيا بحرية، حيث تساعد الباحثة عمى اإلجابة عف 
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تـ تصميـ المقابمة الستخالص بعض جكانب التدريس فيما يتعمؽ بإطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

 (3ممحؽ) .التكنكلكجي، كاشتقت أسئمة المقابمة مف المجاالت األساسية لإلستبانة

 صدق أدوات الدراسة 6.3

 ستبانةصدق اال 

لقد ركعي في بناء االستبانة بأف تعكس فقراتيا مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا 

 لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي في العممية التعميمية.

ذم ينتمي إليو كلمتأكد مف صدقيا مف حيث الصياغة المغكية كالكضكح كالشمكلية كمناسبة البند لمجزء ال

أساليب في تـ عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى عدد مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة 

راء المحكميف كمالحظاتيـ كمقترحاتيـ عدلت بعض (، كفي ضكء آ2ممحؽ)كمناىج البحث التدريس 

الالزمة  البنكد كأعيدت صياغة بعض الفقرات كحذفت الفقرات غير المالئمة كأجريت التنسيقات

  .لمحصكؿ عمى الصكرة النيائية المطكرة لالستبانة

 صدق المقابمة

لمتحقؽ مف صدؽ المقابمة قامت الباحثة بعرضيا بصكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف 

ذكم االختصاص كالخبرة، ككاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى صالحية المقابمة كقدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ 

أجميا، كمالئمتيا لمدراسة، كتـ إجراء بعض التعديالت البسيطة عمى أسئمة المقابمة  التي كضعت مف

ضافة كصياغة لغكية لتكك   (. 3ف جاىزة في صكرتيا النيائية )ممحؽمف حذؼ كا 
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 ثبات أدوات الدراسة : 7.3

  ثبات االستبانة 

 كمف مجتمعيا ة الدراسة(لمتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية )مف خارج عين

ستبانة لالكركنباخ الفا حيث تـ حساب  ،( معمـ كمعممة، كتـ حساب معامؿ الثبات30تككنت مف )

 ( كبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة عالية جدان مف الثبات.0.95حيث بمغت قيمة الثبات الكمية )

  االستبانةثبات  :(4.3جدكؿ )

 ألفا قيمة عدد الفقرات عدد الحاالت الثبات

 0.95 7 265 معرفة المحتكل

 0.96 9 265 المعرفة البيداغكجية

 0.95 9 265 المعرفة التكنكلكجية

معرفة المحتكل التكنكلكجي 
 البيداغكجي

265 9 0.94 

قيمة الثبات الكمية ألداة 
 الدراسة

265 34 0.95 

تمتع ذلؾ يبك  (،0.095نت )( أف قيمة كركنباخ ألفا الكمية ألداة الدراسة كا4.3يتضح مف الجدكؿ )

 مف الثبات.عالية جدان  االستبياف بدرجة
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 المقابمة

  التحميلثبات: 

 بنكعيو لمتأكد مف ثبات المقابمة كما يأتي:  ثبات التحميؿتـ إجراء 

: كيتحقؽ عند تحميؿ نتائج المقابمة ككجكد نتائج متقاربة بيف المقابمة التي أجراىا الثبات البين شخصي

حيث قامت الباحثة بتدريب  .(2001 لمقابمة عندما يجرييا أشخاص آخريف )أبك عالـ،الباحث كا

، العمؿ عمى كيفية إجراء المقابمة، ثـ قامت بإجراء نفس المقابمة إحدل المعممات مف زميالتيا في

كسجمت اإلجابات كاستخدمت معادلة ككبر لحساب معامؿ االتفاؽ بيف المالحظات في المرتيف حيث 

%( كىك مؤشر قكم يدؿ عمى ثبات األداة كتـ حساب مدل االتفاؽ باستخداـ 83سبة التكافؽ )بمغت ن

 معادلة ككبر اآلتية: 

 % 100×عدد اإلجابات المتفؽ عمييا                            نسبة الثبات = 

       

إعادة المقابمة مع : كيتحقؽ عندما يتكصؿ الباحث نفسو إلى نتائج متقاربة عند الثبات الضمن شخصي

 (.2001 الشخص نفسو )أبك عالـ،

حيث قامت الباحثة بتدكيف إجابات المعمميف كتحميميا، ثـ أعادت تحميميا في كقت الحؽ مرة أخرل 

كمف ثـ عممت عمى مقارنة اإلجابات في الحالتيف كحساب معامؿ االتفاؽ بيف الحالتيف حيث بمغت 

ثبات األداة، كقد تـ حساب مدل االتفاؽ باستخداـ معادلة  %( كىك مؤشر قكم عمى83نسبة التكافؽ )

 .السابقة ككبر

 

 (عمييا )عدد اإلجابات المختمفة+  )عدد اإلجابات المتفؽ عمييا(
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 :  تطبيق الدراسةإجراءات  8.3

 :اآلتيةالدراسة باإلجراءات  قامت الباحثة مف أجؿ تطبيؽ أداتي

جامعة القدس/أبكديس  إلى يؿ ميمة مف قسـ الدراسات العميا في الحصكؿ عمى كتاب تسي .1

، مف أجؿ تسييؿ ميمة الباحثة لمحصكؿ عمى عدد معممي كمعممات التربية كالتعميـ ممدير 

 الخميؿ، يطا(. ،العمـك في كؿ مف المديريات )جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ

نكب الخميؿ, شماؿ الحصكؿ عمى مكافقة مديرم التربية كالتعميـ في كؿ مف المديريات )ج .2

يرم كمديرات المدارس الحككمية يطا( مف خالؿ كتاب تسييؿ الميمة إلى مد ,الخميؿ, الخميؿ

في كؿ مف المديريات، كذلؾ لتسييؿ ميمة الباحثة في تكزيع االستبانة كالحصكؿ عمى 

 المعمكمات المطمكبة. 

مكضكع  التي تناكلت اإلطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة كالبحكث .3

 (.TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي )

الحصكؿ عمى إحصائيات مجتمع الدراسة كاختيار العينة الطبقية يد مجتمع الدراسة ك تحد .4

 العشكائية.

 أدكات الدراسة المتمثمة باالستبانة كالمقابمة كتحكيميا.إعداد  .5

 التأكد مف صدؽ كثبات أداتي الدراسة. .6

جراء المقابالت. .7  تكزيع االستبانة عمى العينة كا 

 كالعمؿ عمى تفريغيا كفؽ جدكؿ مف أجؿ معالجتيا إحصائيان . جمع االستبانة مف أفراد العينة  .8

 العمؿ عمى تدكيف نتائج المقابالت كتحميميا. .9
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كتابة ك  ا كمقارنتيا مع الدراسات السابقةمعالجة البيانات، كالتكصؿ لمنتائج، كتحميميا كمناقشتي .10

 التكصيات. 

 متغيرات الدراسة  9.3

 :اآلتيةالدراسة المتغيرات  شممت 

 :غيرات المستقمةالمت

 الجنس: كلو مستكياف )ذكر، أنثى(. .1

 المؤىؿ العممي: كلو أربع مستكيات )دبمكـ، بكالكريكس، دبمكـ عاٍؿ، ماجستير فأعمى( .2

سنكات، مف  10إلى أقؿ مف  5سنكات، مف  5سنكات الخبرة: كلو أربع مستكيات ) أقؿ مف  .3

 سنة فأكثر( 15سنة،  15إلى أقؿ مف  10

 بع مستكيات )جنكب الخميؿ، شماؿ الخميؿ، الخميؿ، يطا(.المديرية: كلو أر  .4

 المتغيرات التابعة: 

مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل 

 .التعميميةة ( في العمميTPACKالبيداغكجي التكنكلكجي )

 المعالجات اإلحصائية   9.3

جابات المفظية إلى جعتيا تمييدان إلدخاليا إلى الحاسكب، كذلؾ بتحكيؿ اإلبعد جمع البيانات تمت مرا 

درجات،  3ت، متكسطة  درجا 4درجات، كبيرة  5ت اإلجابة )كبيرة جدان يث أعطيحإجابات رقمية 

، قميمة جدان درجة(، كبعد إدخاؿ البيانات  لمحاسكب تمت معالجتيا بكاسطة البرنامج درجة 2قميمة 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS ،)ـك االجتماعيػة اإلحصائي لمعم
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كقد استخدمت النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة لجميػع فقرات األداة، كلكؿ 

المستقمة مف لممجمكعات  t-test))كما تـ استخداـ  مجاؿ مف مجاالتيا لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ،

كما تـ اسػتخداـ ، (ANOVA) ، كاستخداـ اختبار تحميػؿ التبػايف األحادمحص صحة الفرضياتأجؿ ف

( لممقارنات البعدية مف أجؿ الكشؼ عف مكاطف الفركؽ التي ظيرت في اختبػار تحميؿ LSDاختبار )

بات كتـ استخداـ معادلة ككبر إليجاد معامؿ الثبات لممقابالت، كحساب معامؿ الث، التبايف األحادم

 كركنباخ ألفا لمتحقؽ مف ثبات اإلستبانة.

 

 مفتاح التصحيح 10.3

مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا استخدمت الباحثة مقياسان ثالثيان لقياس 
( في العممية التعميمية حيث تـ TPACKلتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي )

 )2013 ،الخالدم) تالي:اعتماد المقياس ال

 ( X    >3.66) إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية :عاليةدرجة  .1

 (X   >2.33≤ 3.66)درجة متكسطة: إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية  .2

 (X  ≤ 2.33إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)درجة قميمة:  .3
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 الفصل الرابع 
______________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 
 

 المقدمة

ىدفت ىذه الدراسة الى استقصاء مستكل ادراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ 

ىذا الفصؿ تناكؿ ( في العممية التعميمية، ك TPACKإطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي )

أسئمة الدراسة  ئج االستبانة كالمقابمة، كعرض نتائجالنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة بتحميؿ نتا

 .كفرضياتيا

 نتائج الدراسة 1.4

 األول النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال 1.1.4 

ا لتوظيفيم إطار : ما مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العمينص السؤال األولي
 ( في العممية التعميمية ؟ TPACKمعرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي)

لفقرات لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة 
 (.1.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ كلكؿ مجاؿ  االستبانة
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درجة إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة النحرافات المعيارية لالمتكسطات الحسابية كا:(1.4) جدكؿ
( في العممية TPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

   .التعميمية

 
دراؾ معممي العمكـ في المرحمة إل الكمية درجةالإلى أف  (1.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

( في العممية TPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)
(، ككانت الدرجة 3.55) لمدرجة الكمية، حيث بمغ المتكسط الحسابي متكسطةكانت بدرجة التعميمية  
المعرفة التكنكلكجية  ، ككانت متكسطة لمجاليالمعرفة البيداغكجيةمعرفة المحتكل ك  مجالي مرتفعة في 

 كمجاؿ معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي.

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  مرتبة تنازليان حسب األىمية، تـ استخراج أىـ الفقرات كلمتعرؼ إلى
الجداكؿ التالية  حيث تكضح، عمى حدة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة لفقراترية كالدرجة المعيا

 ( ذلؾ.4.5، 4.4، 4.3، 4.2)

 

  

المتوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.72 3.69 معرفة المحتكل

 مرتفعة 0.76 3.69 المعرفة البيداغكجية

 تكسطةم 0.76 3.51 المعرفة التكنكلكجيا

 متكسطة 0.87 3.35 معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي

دراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية الدرجة الكمية إل
العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

 ( في العممية التعميمية  TPACKالتكنكلكجي)

 متكسطة 0.48 3.55
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 .معرفة المحتوىمجاؿ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لفقرات  :(2.4)جدكؿ 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 752. 3.81 أعرؼ المفاىيـ األساسية في محتكل المباحث التي أدرسيا. 2

7 
أحرص عمى تقديـ المادة اإلثرائية الالزمة لزيادة عمؽ المعرفة 

 لدل الطمبة.
3.79 .704 

 مرتفعة

3 .  مرتفعة 723. 3.74 أكاكب التطكرات الحديثة في محتكل مناىج العمـك

6 
لمفاىيمية لدل الطمبة في المكضكع قبؿ يمكنني معرفة األخطاء ا

 البدء بالدرس.
3.70 .751 

 مرتفعة

 مرتفعة 726. 3.70 أستطيع ابتكار أنشطة صفية ذات عالقة بالمحتكل الذم أدرسو. 5

4 .  متكسطة 717. 3.53 أتابع البحكث العممية  في مجاؿ محتكل مناىج العمـك

 متكسطة 640. 3.49 لمعرفة العممية.لدم معرفة بالنظريات التي ساىمت في تطكر ا 1

 مرتفعة 0.72 3.69 الدرجة الكمية

( إلى أف الدرجة الكمية لمجاؿ معرفة المحتكل كانت مرتفعة، 2.4تشير النتائج في الجدكؿ )

المفاىيـ األساسية في أعرؼ ( "2(، فكانت الفقرة )3.69حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )

(، 0.75( كانحراؼ معيارم)3.81في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )"  حث التي أدرسيامحتكل المبا

عمى أدنى درجة،  لدم معرفة بالنظريات التي ساىمت في تطكر المعرفة العممية" ( "1)كحصمت الفقرة 

 (.0.64(، كانحراؼ معيارم)3.49بمتكسط حسابي )
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 مجال المعرفة البيداغوجية.معيارية كالدرجة لفقرات ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ال3.4جدكؿ )

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 825. 3.80 أكظؼ أمثمة مف الحياة العممية لزيادة إدراؾ الطمبة. 14

 مرتفعة 814. 3.76 أحضر مايمـز مف أدكات لمعمؿ المخبرم سمفان . 10

 مرتفعة 751. 3.73 يكمية تكضح خطكات التسمسؿ في عرض المحتكل.أعد خططان  8

 مرتفعة 777. 3.73 أراعي تكزيع الكقت أثناء تنفيذ الدرس . 16

 مرتفعة 754. 3.71 أحدد نقاط القكة لدل الطمبة لتعزيزىا. 9

 مرتفعة 726. 3.70 أستخدـ أنشطة متنكعة لتحفيز الطمبة نحك الدرس. 15

 متكسطة 711. 3.65 ميمية مناسبة لمطمبة لتحقيؽ التعمـ الفعاؿ  .أنظـ بيئة تع 13

 متكسطة 724. 3.61 أكفر فرصان لمطمبة لممشاركة بأنفسيـ في العمؿ المخبرم تحت اشرافي. 11

 متكسطة 759. 3.49 أتّبع نظرية تربكية معينة كفقان لطبيعة السياؽ. 12

 مرتفعة 0.76 3.69 الدرجة الكمية

كانت  المعرفة البيداغكجية( إلى أف الدرجة الكمية لمجاؿ 3.4ئج في الجدكؿ )تشير النتا

أكظؼ أمثمة ( " 14(، فكانت الفقرة )3.69مرتفعة، حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )

( كانحراؼ 3.80في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )مف الحياة العممية لزيادة إدراؾ الطمبة." 

أتّبع نظرية تربكية معينة كفقان لطبيعة السياؽ" عمى أدنى  ( "12(، كحصمت الفقرة )0.83معيارم)

 (.0.75(، كانحراؼ معيارم)3.49درجة، بمتكسط حسابي )
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 مجال المعرفة التكنولوجية.( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لفقرات 4.4جدكؿ )

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 

 بيالحسا
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 752. 3.66 اشّجع الطمبة عمى استخداـ التقنيات التكنكلكجية. 17

20 
أقدـ االرشادات الالزمة لمطمبة في الكقت المناسب أثناء 

 استخداميـ لمتقنيات التكنكلكجية.
3.56 .746 

 متكسطة

 متكسطة 752. 3.55 .أستطيع تكظيؼ التقنيات التكنكلكجية في الكقت المناسب 21

 متكسطة 738. 3.51 أكفر فرصان عممية لمطمبة الستخداـ التكنكلكجيا. 18

22 
أشجع الطمبة عمى المشاركة في المسابقات العممية التي تعزز 

 التعمـ التكنكلكجي.
3.51 .793 

 متكسطة

 متكسطة 728. 3.49 أكظؼ تقنيات تكنكلكجية متنكعة كمصادر لتعمـ الطمبة. 25

19 
أتابع مستجدات التقنيات التكنكلكجية التي تخدـ حقكؿ المعرفة 

 المختمفة.
3.47 .749 

 متكسطة

 متكسطة 790. 3.43 احذر الطمبة مف سمبيات كؿ تقنية تكنكلكجية. 24

 متكسطة 763. 3.40 أرشد الطمبة إلى ميزات كؿ تقنية تكنكلكجية. 23

 متوسطة 0.76 3.51 الدرجة الكمية

كانت  المعرفة التكنكلكجية( إلى أف الدرجة الكمية لمجاؿ 4.4ئج في الجدكؿ )تشير النتا 

اشّجع ( " 17(، فكانت الفقرة )3.51، حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )متكسطة

( كانحراؼ 3.66في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي )" الطمبة عمى استخداـ التقنيات التكنكلكجية

" عمى أدنى درجة، أرشد الطمبة إلى ميزات كؿ تقنية تكنكلكجية ( "23، كحصمت الفقرة )(0.75معيارم)

 (.0.76(، كانحراؼ معيارم)3.40بمتكسط حسابي )
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مجال معرفة المحتوى ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لفقرات 5.4جدكؿ )
 التكنولوجي البيداغوجي.

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
سط المتو 

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متكسطة 75. 3.57 يمكنني دمج تقنيات التعميـ مع طرؽ تدريس المحتكل. 26

27 
أستخدـ التقنيات التربكية المتنكعة تبعان لمطريقة كالمحتكل 

 الذم سأدرسو.
3.56 .80 

 متكسطة

28 
أستخدـ أدكات التقكيـ النكعي لمكقكؼ عمى مدل مالئمة 

 التكنكلكجية لطريقة تدريس المحتكل.الكسيمة 
3.49 .83 

 متكسطة

33 
أصمـ أنشطة صفية تمفت االنتباه ألىمية تفعيؿ التكنكلكجيا 

 كاستراتيجيات تدريس المحتكل.
3.38 .88 

 متكسطة

31 
أمتمؾ الكفايات التي تمكنني مف اختيار التقنية كاألسمكب 

 جي.المناسبيف لممحتكل المعرفي البيداغكجي التكنكلك 
3.32 .84 

 متكسطة

32 
أشارؾ في الدكرات المنيجية الكتساب ميارات تساعد عمى 

 فيـ المحتكل المعرفي البيداغكجي التكنكلكجي.
3.32 .91 

 متكسطة

34 
أحرص عمى تطكير خبراتي حكؿ المحتكل المعرفي 
البيداغكجي التكنكلكجي عف طريؽ االلتحاؽ ببرامج تدريبية 

 دكرية.

3.28 .92 
 متكسطة

30 
أستطيع تقديـ شرحان مختصران حكؿ المحتكل المعرفي 

 البيداغكجي التكنكلكجي.
3.20 .89 

 متكسطة

29 
أتبادؿ الزيارات الميدانية مع المدارس األخرل الكتساب 
الميارات في تكظيؼ المحتكل المعرفي البيداغكجي 

 التكنكلكجي.

3.00 .93 
 متكسطة

 متوسطة 0.87 3.35 الدرجة الكمية

( إلى أف الدرجة الكمية لمجاؿ معرفة المحتكل التكنكلكجي 5.4ر النتائج في الجدكؿ )تشي

(، فكانت الفقرة 3.35البيداغكجي كانت متكسطة، حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )
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في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي يمكنني دمج تقنيات التعميـ مع طرؽ تدريس المحتكل" ( "26)

أتبادؿ الزيارات الميدانية مع المدارس ( "29(، كحصمت الفقرة )0.75( كانحراؼ معيارم)3.57)

األخرل الكتساب الميارات في تكظيؼ المحتكل المعرفي البيداغكجي التكنكلكجي" عمى أدنى درجة، 

 (.0.94(، كانحراؼ معيارم)3.00بمتكسط حسابي )

 انيالسؤال الثالنتائج المتعمقة باإلجابة عن  2.1.4

إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة مستكل ل ختمؼ المتكسطات الحسابيةىؿ ت": الثانيالسؤال ينص 

العممية  ( فيTPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 "؟المديرية(ك  كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة الجنس)لمتغير  التعميمية تبعا

  :األربعة الصفرية السؤاؿ الثاني تـ فحص الفرضياتة عف كلإلجاب

( بيف المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية األولى: 

الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل 

  .في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس (TPACKالبيداغكجي التكنكلكجي)

مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة في  لمعرفة الفركؽ

( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس، تـ استخداـ TPACKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 ( يبيف ىذه النتائج.6.4كالجدكؿ ) ( لمفركؽt-testاختبار ت )
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مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة  في ( لمفركؽt-test(: نتائج اختبار ت )6.4جدكؿ )

( في العممية TPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 س.التعميمية تعزل لمتغير الجن

المتكسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 معيارمال

الداللة  قيمة ت درجة الحرية
 االحصائية

 *0.006 2.75 263 0.45 3.64 117 ذكر

 0.48 3.48 148 أنثى

   α≤0.05*دالة مستكل الداللة 

( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 6.4تشير النتائج في الجدكؿ)

(α≤0.05 )اسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األس في

( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس، حيث كانت TPCKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

(  كعميو ترفض الفرضية α≤0.05)( كىي أقؿ مف مستكل الداللة0.006قيمة الداللة اإلحصائية )

 ليـ يلذككر حيث بمغ المتكسط الحساب، كقد كانت الفركؽ لصالح االصفرية، كتقبؿ الفرضية البديمة

 ( لإلناث.3.48مقابؿ ) (3.64)

( بيف المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الثانية: 

الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.TPACKتكنكلكجي)البيداغكجي ال

( 7.4كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفؽ متغير المؤىؿ العممي كالجدكؿ )

 يبيف ذلؾ.
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 (: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغير المؤىؿ العممي.7.4جدكؿ )

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد  ؿ العمميالمؤى

 0.573 3.497 17 دبمـك

 0.447 3.508 195 بكالكريكس

 0.470 3.665 35 دبمـك عاؿٍ 

 0.479 3.553 18 ماجستير فأعمى

مستكل في ( One Way ANOVAلفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

ـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي إدراؾ معممي العمك 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.TPACKالتكنكلكجي)

في مستكل لمفركؽ  (One Way ANOVA) (: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم8.4جدكؿ )

يا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العم

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.TPACKالتكنكلكجي)

درجات  المقارنات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 0.006* 4.263 0.946 2.83 3 بيف المجمكعات

 0.222 57.930 261 داخؿ المجمكعات

 60.760 264 المجمكع

 α≤0.05*دالة مستكل الداللة 

   (α ≤0.05) ئية عند المستكلإلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصا (8.4)تشير النتائج في الجدكؿ 

في مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 
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حيث كانت قيمة الداللة  العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ( فيTPACKالتكنكلكجي)

( كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ α = 0.05)( كىي أقؿ مف مستكل الداللة0.006اإلحصائية )

 .ةالفرضية البديم

 ( يبيف ذلؾ.9.4كالجدكؿ ) ( لممقارنات البعديةLSDمصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار ) كلمعرفة

البعدية لمفركؽ في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة  لممقارنات  LSD(: اختبار9.4جدكؿ )

( في العممية TPACKاألساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 ر فأعمىماجستي دبمـك عاؿٍ  بكالكريكس دبمـك المؤىؿ العممي

 *0.016 0.228 0.923  دبمـك

 *0.001 0.071   بكالكريكس 

 0.112    دبمـك عاؿٍ 

     ماجستير فأعمى

 α≤0.05*دالة مستكل الداللة 

 ـ ( كفئة )ماجستير فأعمى( كلصالحأف الفركؽ كانت بيف فئة )دبمك  (9.4)النتائج في الجدكؿ  تشير

 )بكالكريكس( ك )ماجستير فأعمى( كلصالح الفئة الثانية. الفئة الثانية ككذلؾ كجكد فركؽ بيف فئة

( بيف المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثالثة:

الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل 

  ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.TPACKالبيداغكجي التكنكلكجي)
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( 10.4كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفؽ متغير سنكات الخبرة كالجدكؿ )

 يبيف ذلؾ.

 (: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغير سنكات الخبرة.10.4جدكؿ )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ددالع سنوات الخبرة

 0.483 3.500 62 سنكات 5أقؿ مف 

 0.476 3.483 104 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 

 0.478 3.599 37 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 0.460 3.697 62 سنة فأكثر 15

مستكل في   (One Way ANOVA)لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم

إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.TPACKالتكنكلكجي)

في مستكل لمفركؽ  (One Way ANOVA)(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 11.4جدكؿ )
ي المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي إدراؾ معممي العمكـ ف

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.TPACKالتكنكلكجي)

درجات  المقارنات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

  3 بين المجموعات
2.036 

0.679 3.016 *0.030 

 0.225 58.732 261 المجموعات داخل

 60.768 264 المجموع

   α ≤0.05*دالة مستكل الداللة 
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  α ≤0.05) ) إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (11.4)تشير النتائج في الجدكؿ 

يداغكجي في مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل الب

حيث كانت قيمة الداللة  ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة،TPACKالتكنكلكجي)

 .الفرضية الصفرية ( كعميو ترفضα ≤ 0.05)كىي أقؿ مف مستكل الداللة (0.030اإلحصائية )

 بيف ذلؾ.( ي12.4كالجدكؿ ) ( لممقارنات الثنائيةLSDمصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار ) كلمعرفة 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في   LSD(: اختبار12.4جدكؿ )
( في العممية TPACKالمرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

إلى أقؿ مف  5 مف سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة
 سنكات 10

إلى أقؿ مف  10مف 
 سنة 15

 سنة فأكثر 15

 *0.022 0.320 0.822  سنكات 5أقؿ مف 

إلى أقؿ مف  5مف 
 سنكات 10

  0.205 0.005* 

إلى أقؿ مف  10مف 
 سنة 15

   0.319 

     سنة فأكثر 15

   α ≤0.05*دالة مستكل الداللة 

سنة فأكثر(  15سنكات( كفئة ) 5ركؽ كانت بيف فئة )أقؿ مف ( أف الف12.4النتائج في الجدكؿ ) يرشت
سنة فأكثر( كلصالح   15سنكات ( كفئة ) 10إلى أقؿ مف  5كلصالح الفئة الثانية، كبيف فئة )مف 

 الفئة الثانية.

( بيف المتكسطات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الرابعة:
مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل  الحسابية في

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية.TPACKالبيداغكجي التكنكلكجي)
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( يبيف 13.4كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفؽ متغير المديرية كالجدكؿ )
 ذلؾ.

 (: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغير المديرية.13.4جدكؿ )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية

 0.441 3.419 49 جنكب الخميؿ

 0.129 3.764 73 شماؿ الخميؿ

 0.498 3.465 58 الخميؿ

 0.453 3.510 85 يطا

مستكل في  (One Way ANOVA)ر تحميؿ التبايف األحادم لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبا

إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية.TPACKالتكنكلكجي)

في مستكل لمفركؽ  (One Way ANOVA)(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 14.4) جدكؿ
إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية.TPACKالتكنكلكجي)

 المقارنات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000* 7.370 1.582 4.746 3 تبيف المجمكعا

 0.215 56.023 261 داخؿ المجمكعات

 60.769 264 المجمكع

   α ≤0.05*دالة مستكل الداللة 

في ( α≤0.05) ل( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستك 14.4تشير النتائج في الجدكؿ )

لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا 
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حيث كانت قيمة الداللة  ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية،TPACKالتكنكلكجي)

 .( كعميو ترفض الفرضية الصفريةα ≤ 0.05)كىي أقؿ مف مستكل الداللة (0.000اإلحصائية ) 

 ( يبيف ذلؾ.15.4كالجدكؿ ) ت الثنائية( لممقارناLSDمصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار ) كلمعرفة

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في   LSD(: اختبار15.4جدكؿ )
( في العممية TPACKالمرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 التعميمية تعزل لمتغير المديرية.

 يطا الخميؿ شماؿ الخميؿ  جنكب الخميؿ ةالمديري

 0.274 0.609 *0.000  جنكب الخميؿ

 *0.001 *0.000   شماؿ الخميؿ

 0.569    الخميؿ

     يطا

   α ≤0.05*دالة مستكل الداللة 

( أف الفركؽ كانت بيف فئة )جنكب الخميؿ ( كفئة )شماؿ الخميؿ( 15.4أشارت النتائج في الجدكؿ )

ئة الثانية، كبيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )الخميؿ( كلصالح الفئة )شماؿ الخميؿ( ككذلؾ كلصالح  الف

 بيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )يطا( لصالح فئة )شماؿ الخميؿ(.

 المقابمةنتائج  3.4

تشمؿ المجاالت األربعة )معرفة  أسئمة مفتكحة النياية 4))قامت الباحثة بإعداد مقابمة مككنة مف 

، معرفة المحتكل البيداغكجي، معرفة المحتكل التكنكلكجي، معرفة المحتكل البيداغكجي المحتكل

( معمميف مف معممي العمكـ لممرحمة االساسية العميا، كقد قامت بعمؿ 8مع ) التكنكلكجي(، كذلؾ
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ممخص نتائج المقابمة، كما يبيف تسجيؿ صكتي لالجابات كتفريغيا كتحميمييا، كفيما يمي عرضا ل

 تية عمييـ:كقد تـ طرح االسئمة اآل ( عرضا مفصال الجابات المعمميف.4ؽ )ممح

جاباتيم عمى أسئمتيا  :النتائج المتعمقة بالمقابمة لممعممين وا 

 المكضكع الجديد بشكؿ مفصؿ قبؿ تدريسو، كيعممكف عمى  أشارت النتائج بأف المعمميف يحضركف

 دة عند البدء بالتخطيط لتدريس مكضكع جديدتجييز الكسائؿ كالبحث عبر شبكات اإلنترنت عف الما

حضارمف أجؿ إثراء المكضكع )الكسائؿ الكرقية، الكسائؿ  ما يمـز مف كسائؿ بشتى أنكاعيا مثؿ ، كا 

األسمكب كاالستراتيجية المناسبة لتدريسو لتحقيؽ كيختاركف اإللكتركنية، المجسمات... كغيره(، 

باألساليب كالطرؽ المستخدمة لمتدريس كاستخداـ لعب  كيركزكف عمى التنكيع األىداؼ المكضكعة لو

ساليب التقكيـ النكعي لمكقكؼ عمى مدل أاالدكار كاألسمكب القصصي كالتعمـ التعاكني كالتفكير الناقد ك 

تحقؽ األىداؼ كأنيـ يسعكف لمتكجو نحك النظريات البنائية كجعؿ الطالب محكر العممية التعميمية 

لركتيف كاسمكب المحاضرة الذم كاف سائدان كمعتمدان عمى المعمـ كاف المعمـ ىك كاالبتعاد عف التمقيف كا

 .مصدر المعرفة 

  كأف ذلؾ ـ قبؿ البدء بالدرس، مف السيؿ الكشؼ عف صعكبات التعم بأنو ليسأفصح المعممكف

ؼ عف كقدرتو عمى التقكيـ القبمي كاستخداـ األساليب المناسبة لمكش في التدريس يرتبط بخبرة المعمـ

 .مكاطف القكة كالضعؼ لدل الطمبة كالعصؼ الذىني كاثارة األسئمة

  تشير نتائج المقابمة بأف معظـ المعممكف يقكمكف بتفقد البيئة الصفية كتحضير الكسائؿ الالزمة

( كجياز الحاسكب كذلؾ LCDكأدكات التجارب كتزكيد الصؼ باألجيزة المناسبة مثؿ جياز العرض )

 تعميمية مناسبة لمطمبة. مف أجؿ إيجاد بيئة 



74 

 

  ضافة العالمات  ةسايقكـ المعمـ بتحفيز الطالب عمى الدر مف خالؿ األنشطة كسجالت المتابعة كا 

 سمكب التعزيز.باإلضافة إلى أ

  يفضؿ المعممكف استخداـ اإلنترنت في التدريس بشكؿ فعاؿ كيشجعكف عمى استخداـ التقنيات

 التكنكلكجية.

 يزة اإللكتركنية كالمعدات مف أىـ األسباب التي تعمؿ عمى إعاقة يرل المعممكف أف نقص األج

 تكظيؼ التكنكلكجيا أثناء التدريس.

  يرل المعممكف بأف الربط بيف المحتكل المعرفي البيداغكجي التكنكلكجي يجعؿ العمـ أكثر متعة

كأف التكامؿ كأسيؿ الطرؽ كأقربيا إلى عقمية الطالب، كيسيؿ عمى الطالب فيـ المحتكل التعميمي، 

 بينيما يتحقؽ بما يتناسب مع أىداؼ الدرس كيتالءـ مع أساليب التدريس. 

 ممخص نتائج الدراسة  3.4

 خمصت الدراسة الى النتائج اآلتية:

درجة إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي  . 1
 .متكسطة كانت لتعميمية  ( في العممية اTPACKالتكنكلكجي)

مستكل إدراؾ معممي العمـك في في  α≤0.05). كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل )2
( في العممية TPACKالمرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

 .التعميمية تعزل لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر

في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في  (α ≤0.05). كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 3
( في العممية TPACKالمرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

( كفئة )ما التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كأفّ  جستير فأعمى( الفركؽ كانت بيف فئة )دبمـك
كلصالح  الفئة الثانية ككذلؾ كجكد فركؽ بيف فئة )بكالكريكس( ك )ماجستير فأعمى( كلصالح الفئة 

 الثانية.



75 

 

في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في    (α ≤0.05) . كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل4
( في TPACKكجي التكنكلكجي)المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغ

 10إلى أقؿ مف  5العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة، كأف الفركؽ كانت بيف فئة )مف 
  سنة فأكثر( كلصالح  الفئة الثانية. 15سنكات ( كفئة )

في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في    (α ≤0.05) . كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل5
( في TPACKمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)المرح

العممية التعميمية تعزل لمتغير لمتغير المديرية،كأف الفركؽ كانت بيف فئة )جنكب الخميؿ( كفئة )شماؿ 
شماؿ الخميؿ( الخميؿ( كلصالح  الفئة الثانية، كبيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )الخميؿ( كلصالح الفئة )

  ككذلؾ بيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )يطا( لصالح فئة )شماؿ الخميؿ(.

ف معرفة ممتازة بالمحتكل الذم يدرسكنو كيحرصكف كؿ الحرص لدل المعممي. أما المقابمة فبينت أف 6
عمى إثراء معرفتيـ بالمكضكع الذم يدرسكنو حيث يقكمكف بالتخطيط المسبؽ كالتحضير قبؿ الدرس 

لدل المعمميف معرفة كبيرة بالجانب التربكم كاألساليب  كذلؾ بينت أفّ  ، أجؿ التمكف مف المحتكل مف
جيات البنائية كاالساليب استخداـ  االستراتيب حيث يقكمكفك التقكيـ أالتربكيو سكاء كانت في التدريس 

تكنكلكجية كتكظيفيا في مف قبؿ المعمميف نحك التقنيات ال ىناؾ تكجيا جيدان  الحديثة، اضافة الى أفّ 
ف معرفة ال يستياف بيا كأنيـ لدل المعممي كأفّ  المكقؼ التعميمي كالكقت المناسب ككفقان لمسياؽ .

يحاكلكف الربط بيف كؿ مايخدـ العممية التعميمية في سبيؿ الخركج بمخرجات ذات جكدة كلكف يمزميـ 
التي تتراكح بيف معارؼ مكضكعيو رؼ بعض التكجيو كالبرامج التدريبية مف أجؿ ترتيب ىذه المعا

متعمقة بالمحتكل كمعارؼ بيداغكجية تربكية مرتبط بأساليب كطرؽ التدريس كتكظيفيـ لمتقنيات 
 التكنكلكجية مف أجؿ خمؽ بيئة تعميمية مفعمة بالحياة  كجاذبة لمطالب.
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 الفصل الخامس
____________________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الدراسة  
 

 المقدمة:

النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة بتحميؿ نتائج االستبانة كالمقابمة، مناقشة تناكؿ ىذا الفصؿ 

 كعرض نتيجة أسئمة كفرضيات الدراسة.

 .النتائج المتعمقة بالسؤال األولمناقشة  1.5

في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار معرفة : "ما مستوى إدراك معممي العموم السؤال األول

 ( في العممية التعميمية؟" TPACKالمحتوى البيداغوجي التكنولوجي)

درجة إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة تشير المعطيات إلى أف 

 .كانت بدرجة متكسطةة  ( في العممية التعميميTPACKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى معرفة المعمـ بالمفاىيـ األساسية في محتكل المباحث التي يدرسيا، كأف 

مف أىـ أىداؼ المعمـ الحرص عمى تقديـ مادة إثرائية لمطمبة بأساليب كطرؽ مناسبة  لزيادة كتعميؽ 

معممكف حاليا لمكاكبة كؿ ماىك جديد في مجاؿ كرفع مستكل تحصيميـ. ككذلؾ يسعى ال المعرفة عندىـ

التعميـ فالطالب أصبح يبحث عف كؿ شيء يحقؽ احتياجاتو كيمبي رغباتو بعيدا عف الركتيف كالتمقيف 

جؿ تكظيفيا في العممية التعميمية كاالطالع عمى مستجدات العصر مف أ مما أجبر المعمـ عمى التعرؼ
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الب كمثرية لعقمو كمنمية ألفكاره، كىذا ما يسعى مفيـك لخمؽ بيئة تعميمية تعممية جاذبة لمط

 .( لتحقيقوTPACKاؿ)

 .لنتائج المتعمقة بالسؤال الثانيمناقشة ا 2.5

( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )مناقشة نتيجة الفرضية األولى: 

المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار بيف المتكسطات الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمـك في 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس.TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

مستكل  في   (α ≤0.05) تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

فيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظي

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس، كقد كانت الفركؽ لصالح الذككر.TPACKالتكنكلكجي)

يتضح أف ىنالؾ فركؽ في مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار 

العممية التعميمية ككانت الفركؽ لصالح ( في TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

المعمميف الذككر، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف الذككر بشكؿ عاـ لدييـ اجتياد في 

متابعة التطكرات التكنكلكجية، حيث يسعكا بعمؽ إلى اإللماـ بكؿ ما يتعمؽ بالتكنكلكجيا كربطيا بالعممية 

غاؿ المعممات في األمكر الحياتية مما يقمؿ مف متابعة البرامج التعميمية، كترل الباحثة أف إنش

كالتطبيقات الحديثة التي تساعد في استخداـ معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي في العممية 

 التعميمية حيث أف كقت الفراغ لدل المعمـ يعمؿ عمى جعؿ فركؽ بيف اإلناث كالذككر.

ابقة كجدت الباحثة أف ىذه الدراسة تتفؽ مع  دراسة أمبك سعيدم كبعد مراجعة البحكث كالدراسات الس

بينما اختمفت ىذه  فركؽ تعزل لمتغير الجنس، ( في كجكد2008( ك دراسة العدكل )2013كالحجرم) 
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في أنو ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير  ،(2010كدراسة قركاني) ،(2018الدراسة مع دراسة مناؿ)

 الجنس.

( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )لثانية: مناقشة نتيجة الفرضية ا

بيف المتكسطات الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

في مستكل إدراؾ    (α ≤0.05) نتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلتشير ال

معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كأف الفركؽ كانت بيف فئة TPACKالتكنكلكجي)

فئة )ماجستير فأعمى( كلصالح  الفئة الثانية ككذلؾ كجكد فركؽ بيف فئة )بكالكريكس( ك )دبمكـ ( ك 

 )ماجستير فأعمى( كلصالح الفئة الثانية.

كترل الباحثة بأف ىذه النتيجة منطقية كذلؾ ألنو كمما زادت درجات المؤىؿ العممي ازداد مستكل إدراكو 

(، كيرجع ذلؾ لما يكتسبو المعمـ مف TPACKلكجي )لتكظيؼ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنك 

ميارات كأساليب كطرؽ تدريس جديدة كمما زاد في الدرجات العممية، كأيضان تعزك الباحثة ىذه النتيجة 

 إلى اختالؼ المكاد كالبيئة كالييئة التعميمية بيف فئات المؤىؿ العممي.

مع دراسة مناؿ  حثة أف ىذه النتيجة تختمؼالباكبعد مراجعة الباحثة لمبحكث كالدراسات السابقة كجدت 

 ( في عدـ كجكد الفركؽ .2018)

( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة:

بيف المتكسطات الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.TPACKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي) معرفة
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في مستكل إدراؾ    (α ≤0.05) تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي 

( في العممية التعميمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة، كأف الفركؽ كانت بيف فئة TPACKجي)التكنكلك 

  سنة فأكثر( كلصالح  الفئة الثانية. 15سنكات( كفئة ) 10إلى أقؿ مف  5)مف 

كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية حيث أنو كمما زادت الخبرة لدل المعمـ زاد إدراكو لتكظيؼ إطار 

(، ككذالؾ تزداد طرؽ التدريس، كالمعرفة TPACKتكل البيداغكجي التكنكلكجي )معرفة المح

باألساليب المختمفة لمتدريس كمدل أىمية تكظيؼ التكنكلكجيا في الحصة، كما ليا مف فكائد مف ترسيخ 

 المعمكمات في أذىاف الطمبة.

جة تتفؽ مع دراسة كبعد اإلطالع عمى البحكث كالدراسات السابقة كجدت الباحثة أف ىذه النتي

 ,Angel( كدراسة أنجؿ، كريدر، كسككت )2013( كدراسة أمبك سعيدم كالحجرم)2018مناؿ)

Ryder & Scott, 2005في كجكد فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرة ). 

( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة:

الحسابية في مستكل إدراؾ معممي العمـك في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار بيف المتكسطات 

 ( في العممية التعميمية تعزل لمتغير المديرية.TPACKمعرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي)

إدراؾ معممي العمـك في المرحمة تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل 

( في العممية TPACKالعميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي) األساسية

كأف الفركؽ كانت بيف فئة )جنكب الخميؿ( كفئة )شماؿ  التعميمية تعزل لمتغير لمتغير المديرية،

ؿ( الخميؿ( كلصالح  الفئة الثانية، كبيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )الخميؿ( كلصالح الفئة )شماؿ الخمي

  ككذلؾ بيف فئة )شماؿ الخميؿ( كفئة )يطا( لصالح فئة )شماؿ الخميؿ(.
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كتعزك الباحثة ىذا االختالؼ إلى اختالؼ البيئة التعميمية، كاإلمكانيات المتكفرة لتكظيؼ إطار معرفة 

( أثناء الشرح، كذلؾ ألف ىذا اإلطار يحتاج إلى بنية TPACKالمحتكل البيداغكجي التكنكلكجي )

تجييزات كمعدات في البيئة الصفية، فعند عدـ تكافرىا يعيؽ مف تكظيؼ إطار معرفة المحتكل تحتية ك 

 (.TPACKالبيداغكجي التكنكلكجي )

 (2018تختمؼ مع دراسة مناؿ) كبعد مراجعة الدراسات كالبحكث السابقة كجدت الباحثة أف ىذه النتيجة

 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير المديرية.

 مقابمةمناقشة نتائج ال 3.5

 المكضكع الجديد بشكؿ مفصؿ قبؿ تدريسو، كيعممكف عمى  شارت النتائج بأف المعمميف يحضركفأ

تجييز الكسائؿ كالبحث عبر شبكات اإلنترنت عف المادة عند البدء بالتخطيط لتدريس مكضكع جديد، 

حضار ما يمـز مف كسائؿ بشتى أنكاعيا منيا )الكسائؿ الكرقية، الك  سائؿ اإللكتركنية، المجسمات... كا 

 كغيره(، كيختاركا األسمكب كاالستراتيجية المناسبة لتدريسو لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة لو.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف دراسة المكضكع كالتخطيط لو قبؿ تدريسو يقمؿ مف كقكع المعمـ في 

دة بكقت أقؿ كبشكؿ أفضؿ، كيساعده عمى متاىات أثناء التدريس، كيسيؿ عمى المعمـ إعطاء الما

كما أننا الننكر أف الطالب في كقتنا  التدرج في إيصاؿ المعرفة لمطالب كاختيار األسمكب األنسب.

أصبح لديو جميع طرؽ المعرفة فمـ يعد المعمـ ىك المصدر الكحيد لممعرفو مما جعؿ المعمـ ر الحاض

في كالحفاظ عمى مكانتو جؿ مكاكبة التطكر المعر ف أدة معارفو كرصيده المعمكماتي ميحرص عمى زيا

,حيث اتفقت ىذه  العصرحرص عمى اكتساب المعرفة كتحديثيا بما يالئـ متطمبات يأف بيف طمبتو، ك 

فقد كاف مستكل الذم تـ اإلجابة عميو مف خالؿ فقرات االستبانة ,النتيجة مع نتيجة السؤاؿ األكؿ 

معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي في العممية التعميمية بدرجة  إدراؾ معممي العمـك لتكظيفيـ إطار
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ثراء خبراتيـ كالسعي لمكاكبة كؿ ماىك .متكسطة فيذا يؤكد عمى حرص المعمميف عمى امتالؾ المعرفة كا 

مف أجؿ خمؽ بيئة تعميمية جاذبة كمشكقة يتكامؿ فييا كؿ مف  جديد في مجاؿ العممية التعميمية

ل كاألساليب كمعززة بالتكنكلكجيا.فاتفاؽ كؿ مف االستبانة كالمقابمة عمى ىذه النتيجة المعرفة بالمحتك 

أكد عمى كجكد الكعي لدل المعمميف حكؿ أىمية امتالؾ كدمج المعارؼ الثالث )المحتكل كالبيداغكجي 

 كالتكنكلكجي (.

  ت التعميـ قبؿ أشارت النتائج بأف المعمميف أفصحكا بأنو ليس مف السيؿ الكشؼ عف صعكباكما

ككذلؾ مؤىمو العممي حيث أف البعض أشار  البدء بالدرس، كأف ذلؾ يرتبط بخبرة المعمـ في التدريس

إلى أنيـ بحاجة إلى دكرات تدريبية مف أجؿ زيادة معارفيـ كالبعض اآلخر أجاب بأنو يسعى الكماؿ 

ـ المركز كلـ يكف ىناؾ تعميمو كالتكجو نحك الػتأىيؿ التربكم كخاصة الذيف درسكا تخصص العمك 

 .ية كافية  ك مساقات ترب

إلى أف الخبرة ىي مف أىـ المقكمات التي يمتمكيا المعمـ لنجاح العممية التعميمية ذلؾ  كتعزك الباحثة 

الفرضية  كالختيار األساليب األفضؿ كاألنسب أثناء التدريس، حيث أف ىذه النتيجة اتفقت مع نتيجة

سنة فأكثر أم أنو كمما زادت سنكات  15د كانت ىناؾ فركؽ لصالح فئة الثالثة في ىذه الدراسة فق

( TPACKالخبرة كاف ليا أثر قكم ككبير عمى زيادة مستكل إدراؾ معممي العمكـ لتكظيؼ إطار اؿ)

التكامؿ بيف المعارؼ الثالث )المحتكل كالبيداغكجيا في العممية التعميمية كزيادة كعييـ بأىمية 

ؾ سنكات الخبرة تتيح لممعمـ التعرض لمكاقؼ كتجارب كاقعية كحياتية يخرج منيا كالتكنكلكجيا(ككذل

بدركس كعبر حكؿ أىمية تكظيؼ منحى معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي لما يالحظكنو مف 

نتائج إجابية عمى تحصيؿ الطمبة كزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ كتييئة بيئة فعالة كغنية بعناصر الجذب 

ككذلؾ نجد أف ة كممبية لرغباتيـ كاحتياجاتيـ المتطكرة بتطكر العالـ كالعصر الذم نعيش فيو .لمطمب

 ،ىذه النتيجة تتفؽ مع نتيجة الفرضية الثانية حيث لكحظ ىناؾ فركقان لصالح فئة ماجستير فأعمى
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لمتفكقيف في فالباحثة تعزك ىذا االتفاؽ بيف النتائج كتبرره مف خالؿ تجربتيا الخاصة فيي كانت مف ا

مرحمة البكالكريكس كتخرجت بدرجة امتياز كلكنيا عندما انخرطت في الحياة العممية كاجيت العديد مف 

فقد كانت كاثقة مف امتالكيا المعرفة القكيو بالمحتكل فيي حاصمة عمى شيادة  أماـ الطمبة المشاكؿ

تكصيؿ المفاىيـ كشرح المحتكل البكالكريكس في مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا كلكنيا كانت عاجزة عف 

بأسمكب قريب لمستكل الطمبة فيي لـ تكف تعرؼ الكثير عف استراتيجيات كطرؽ كاساليب التدريس فقد 

كجدت نفسيا تعرؼ ماذا تدرس كتعرؼ ماذا تكظؼ كماذا يمزميا مف تقنيات تكنكلكجية لتقريب المفيـك 

الطريقة األنسب كاالفضؿ  تدرس كاختيار كتكضيح الدرس كلكنيا ادركت أف مشكمتيا في معرفة كيؼ

لذلؾ تكجيت الكماؿ دراستيا كالحصكؿ عمى درجة الماجستير كخالؿ رحمتيا لنيؿ شيادة  ،لمتدريس

مما جعميا قادرة عمى مكاجية الماجستير أضافت لنفسيا المعرفة البيداغكجية كالتي كانت تنقصيا 

مية الدمج الفعاؿ بيف معرفة المحتكل كالمعرفة الصعكبات التي تكاجييا كأصبحت أكثر إدراكان ألى

 البيداغكجية كالمعرفة التكنكلكجية في العممية التعميمية .

  ف يقكمكف بتفقد البيئة الصفية كتحضير الكسائؿ الالزمة ر نتائج المقابمة بأف معظـ المعمميتشيك

كجياز الحاسكب كذلؾ ( LCDكأدكات التجارب كتزكيد الصؼ باألجيزة المناسبة مثؿ جياز العرض )

بتحفيز الطالب عمى الدرس مف خالؿ  يقكـ المعمـكأف مف أجؿ إيجاد بيئة تعميمية مناسبة لمطمبة. 

ضافة العالمات   سمكب التعزيز.باإلضافة إلى أاألنشطة كسجالت المتابعة كا 

ى زيادة التفاعؿ ف اعتبار الطالب ىك محكر العممية التعميمية يعمؿ عمتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أك 

بيف المعمـ كالطالب أثناء الحصة مما يزيد مف نشاط  كتفاعؿ الطالب في الحصة، فمذلؾ يمجأ الكثير 

 مف المعمميف باالىتماـ بمكضكع تحفيز الطالب عمى الدرس.
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 المعممكف استخداـ اإلنترنت في التدريس بشكؿ فعاؿ  كما اشارت نتائج المقابمة إلى تفضيؿ

 تخداـ التقنيات التكنكلكجية.كيشجعكف عمى اس

كترل الباحثة أف اإلنترنت ىي الشبكة العالمية التي تكفر الكقت كالجيد عمى الطالب كالمعمـ، 

كتساعدىـ عمى الكصكؿ لما ىك مطمكب، كأف التقنيات التكنكلكجية أصبحت متكفرة بشكؿ كبير كسيؿ 

 الكصكؿ إلييا في أم كقت.

 أف نقص األجيزة اإللكتركنية كالمعدات مف أىـ األسباب يركف ف عمميالم كما بينت نتائج المقابمة أف

 التي تعمؿ عمى إعاقة تكظيؼ التكنكلكجيا أثناء التدريس.

المحتكل أف األجيزة اإللكتركنية ىي مف أىـ مقكمات استخداـ إطار معرفة ذلؾ إلى كتعزك الباحثة 

حيث لمست الباحثة اثناء  كظيفو في الشرح( في العممية التعميمية كتTPACK)البيداغكجي التكنكلكجي

 تكزيعيا لإلستبانة أف المدارس التي تشكك مف نقص في التقنيات التكنكلكجية كاف لدل معممييا  تدفٍ 

 .طار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجيتكظيؼ إمستكل في 

 جي التكنكلكجي يجعؿ بأف الربط بيف المحتكل المعرفي البيداغك  يركف فالمعممي كبينت النتائج أف

العمـ أكثر متعة كأسيؿ الطرؽ كأقربيا إلى عقمية الطالب، كيسيؿ عمى الطالب فيـ المحتكل التعميمي، 

كقد انعكست  كأف التكامؿ بينيما يتحقؽ بما يتناسب مع أىداؼ الدرس كيتالءـ مع أساليب التدريس

عرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي ىذه النتيجة عمى مستكل إدراؾ معممي العمكـ لتكظيفيـ إطار م

فقد أطيرت اإلستبانو أف الدرجة الكمية كانت متكسطة مما يعني كجكد تكجيان كبيران مف قبؿ المعمميف 

نحك دمج كتفعيؿ التكامؿ بيف المعارؼ الثالث ) محتكل كبيداغكجي كتكنكلكجي ( فيـ عمى يقيف بأف 

 . ىذا التكامؿ فعاؿ في العممية التعميمية

كترل الباحثة أف الربط بيف المحتكل المعرفي كالبيداغكجي التكنكلكجي في التعميـ يسيؿ عمى الطالب 

 فيـ المحتكل التعميمي المعرفي بكسائؿ حديثة تجعمو متشكؽ كمستمتع في العممية التعميمية.
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 التوصيات 4.5
 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فإف الباحثة تكصي بما يمي:

تييئة بيئة تعميمية معززة باالدكات التكنكلكجية كمساعدة عمى تكظيؼ البيداغكجيا بأشكاليا المختمفة .1

كتشجيع الزيارات الميدانية بيف المدارس لتفعيؿ التعاكف بيف المدارس كاكتساب معارؼ جديدة في كؿ 

 مف )المحتكل كالبيداغكجيا كالتكنكلكجيا(.

لممعمميف مف قبؿ مختصيف في استخداـ التكنكلكجيا كاألجيزة الحديثة ضركرة  اجراء تدريب متكامؿ  .2

كطرؽ تكظيفيا في العممية التعميمية.كعمؿ دكرات ككرشات عمؿ لممعمميف حكؿ المبادئ العامة لبعض 

النظريات التربكية الحديثة كالنظرية البنائية، كنظرية الذكاءات المتعددة، كتكجيو المعمميف إلى طرؽ 

ربكيان كربط المعمـ بنظرية تربكية كاضحة ككذلؾ إعادة النظر في المساقات التربكية في تطبيقيا ت

 الكميات التربكية.

ضركرة استخداـ أدكات جديدة بما في ذلؾ المالحظات الميدانية لتقييـ المعمميف الذيف يمتمككف  .3

يات الحديثة في التدريس كأنيـ يقكمكف بتكظيؼ االستراتيج معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي.

 كاستخداـ التكنكلكجيا كاالستفادة منيا في زيادة المعرفة في كقت قصير.

( كاالستفادة منو في العممية التعميمية كتشجيع الزمالء عمى TPACKضركرة تفعيؿ منحى اؿ) .4

 تكظيؼ ىذا المنحى مف أجؿ ايجاد بيئة مشجعة لمتعمـ كالتعميـ .

تدريبية ككبرامج ككرشات عمؿ لمناقشة نقاط الضعؼ كالحكاجز التي تعيؽ  المطالبة بعمؿ دكرات .5

 (.TPACKتكظيؼ المعمميف الطار اؿ)

 ( كما لو مف أثر في عممية التدريس(TPACKاجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ منحنى  .6

 كبمتغيرات جديدة .
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الرصد كتفعيؿ أكبر عدد ممكف مف  استخداـ ادكات متنكعة لمبحث كبطاقات المالحظة كبطاقات .7

 (TPACKاالدكات لجمع بيانات أكثر دقة حكؿ منحى اؿ)
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية 

 القرآف الكريـ.

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التدريب اإللكتروني عن بعد في تنمية  (.2013أبك خطكة، السيد.)

كمية  رسالة ماجستير غير منشكرة, ،سني لدى أعضاء ىيئة التدريبعض ميارات التعميم اإللكترو 

 ، مممكة البحريف.التربية ، الجامعة الخميجية

عمميات إدارة المعرفة في فاعمية أنشطة المؤسسات األىمية في دكر  (.2008أبك فارة، يكسؼ.)

ية، جامعة القدس كمية العمـك اإلدارية كاالقتصادرسالة ماجستير غير منشكرة,  ،القدس الشرقية

 المفتكحة، فمسطيف.

(. تأثير الفيديك التفاعمي عمى األداء الميارم كالمستكل الرقمي لميارة رمي 2010األقرع، ىشاـ .)

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات القرص لطالب كمية التربية البدنية كالرياضية في جامعة األقصى، 

 .233)-720، )(1)21،  التربوية والنفسية

(.تقدير درجة معرفة المحتكل البيداغكجي في مادة العمكـ مف 2013عبد اهلل، الحجرم.)ك مبك سعيدم، أ

 (،1)ممحؽ4، مجمة دراسات العموم التربويةكجية نظر عينة مف معممي المادة بسمطنة عماف، 

(239- 343). 

الجامعة  ,يمدى معرفة معممـي المغـة العربيـة لممحتـوى البيـداغوج(. 2010باسـ، شحركر.)

 اإلسالمية، غزة.

 ، شبكة األلككة، ثقافة كمعرفة.المقارنة بين المعرفة والعمم (.2009) بميؿ، عبد الكريـ.
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توظيف تكنولوجيا التعميم في برامج التعمم عن بعد في كمية التربية من (. 2011حسنيف، ميدم.)

 كداف.، كمية اآلداب، جامعة الخرطكـ، السوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 دار التربية الحديثة، عماف، )دط(. وسائل وتكنولوجيا التعميم، (.1987حمداف، محمد.)

مجمة (. درجة ممارسة معممي التربية اإلسالمية كمعمماتيا لمتدريس البنائي, 2013الخالدم, جماؿ.)

 (.289-304(, )1)21, العموم اإلنسانية -جامعة بابل 

مدارس الممؾ فيصؿ، المممكة العربية  ،لكتروني واقع وطموحالتعميم اال (. 2003الراشد، فارس.)

 السعكدية.

أثر برنامج تدريبي في تطوير المعرفة المينية في اليندسة لدى معّممي  (.2011الرمحي، رفاء.)

غير منشكرة،  رسالة دكتكراه الّرياضيات لممرحمة األساسية وتحسين تحصيل طمبتيم في فمسطين،

 ردف.الجامعة األردنية، األ

مؤتمر دكرة ادارة المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات في إيجاد الميزة التنافسية:  (.2004الساعد، حريـ.)

 .كمية التربية بجامعة الزيتكنة األردنية ، (31/8/2004، )، عماف، األردفجامعة الزيتونة األردنية

، رحمة التعميم الثانويمستوى المعرفة البيداغوجية لمعممي الرياضيات بم (.2011سعاد، عباسي.)

 ممتقى التككيف بالكفايات في التربية، جامعة قاصدم مرباح كرقمة.

(. اتجاىات المعمميف كالطمبة نحك استخداـ التعمـ اإللكتركني في 2004.)، حسفكدكمي قسيـ، الشناؽ،

 (.25-20) ،(1+2)26 ،مجمة جامعة دمشق المدارس الثانكية األردنية، 

 الطبعة األكلى، مطبعة ديالي المركزية.، طرائق واستراتيجيات تدريس العموم (.2016صالح، حساـ.)
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في اكتساب التصميم ثالثي األبعاد لدى طمبة  moodleفاعمية برنامج (. 2009عاشكر، محمد.)

 -الجامعة اإلسالمية، غزة رسالة ماجستير غير منشكرة. ،تكنولوجيا التعميم بالجامعة اإلسالمية

 فمسطيف.

معرفة معممي الرياضيات كيفية تعميم وحدة الجبر لمصف الثامن األساسي، .(2008سيير.)العدكل، 

 فمسطيف. -رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة بيرزيت، بيرزيت

كمية بغداد مجمة  (.التعميـ اإللكتركني كالتعميـ التقميدم دراسة تحميمية مقارنة،2009عمي، فياض.)

 .19،صدد التاسع عشر، العلمعموم اإلقتصادية الجامعة

أشكال المعرفة البيداغوجية لممحتوى لدى معممي (.2016غنيـ، سميرة، كعبد، إيماف، كعياش، أمؿ.)
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 الجامعة األردنية. التربكية كاآلداب، األنكركا، األردف،عمادة البحث العممي،

واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعميم عن بعد من وجية (. 2010القحطاني، ابتساـ.)
رسالة دكتكراه في المغكيات  ،نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة

 ية.القرل، المممكة العربية السعكدكمية التربية، جامعة أـ  التطبيقية,

، رسالة التعميم العالي في التنمية البشرية وتطوير المعرفة التكنولوجية دور (.2016القرشي،محمد.)

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.كمية دكتكراه منشكرة, 

اتجاىات الطمبة نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغير المتزامن في (. 2010قركاني، خالد.)

، سمفيت، بحث في جامعة القدس المفتكحة ،تروني في منطقة سمفيت التعميميةبيئة التعمم اإللك

 فمسطيف.
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 أسماء أعضاء لجنة التحكيم  :( 1)ممحق

 مكان العمل المؤىل العممي االسم الرقم

 جامعة القدس دكتكراه أ.د. عفيؼ زيداف 1

 جامعة القدس دكتكراه د.غساف سرحاف 2

 جامعة القدس دكتكراه محسف عدسد.  3

 جامعة القدس المفتكحة دكتكراه خالد كتمكد. 4

 جامعة القدس دكتكراه إبراىيـ عرمافد. 5

 جامعة القدس دكتكراه إبراىيـ الصميبيد. 6

 كزارة التربية كالتعميـ /جنكب الخميؿ دكتكراه ابتساـ خالؼد. 7

 جامعة القدس المفتكحة دكتكراه محمد عبد الفتاح شاىيفد. 8
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 استبانة الدراسة( 2ممحق )

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 ةماجستير أساليب تدريس عام

 عزيزي المعمم /المعممة :

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،

مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم  "تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف 
( في العممية التعميمية في ضوء بعض  TPACKإطار معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي ) 

استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص أساليب تدريس عامة،  ، كذلؾ" المتغيرات
أرجك مف حضرتؾ قراءة العبارات بتمعف , كالتكـر باإلجابة عمى فقرات اإلستبانة , عممان بأف لذا 

 المعمكمات التي ستعطييا ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي .

 ونكمشاكرين لكم حسن تعا

 الباحثة : ىيام دراويش

 الجزء األكؿ : المتغيرات المستقمة 

 في المكاف الذم تراه مناسبان × ( يرجى كضع إشارة ) 

 )    ( أنثى     :  )     ( ذكر الجنس

 : )   ( دبمكـ    )   ( بكالكريكس    )   ( دبمكـ عاٍؿ    )   (ماجستير فأعمى المؤىل العممي

 سنكات  10إلى أقؿ مف 5سنكات                     )   ( مف 5أقؿ مف  : )   (سنوات الخبرة

  سنة فأكثر 15سنة           )   (  15إلى أقؿ مف 10)   ( مف                

 : )   ( جنكب الخميؿ     )   ( شماؿ الخميؿ       )   ( الخميؿ      )   (  يطا                المديرية 
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 أمام العبارة التي تراىا مناسبة)×( : يرجى قراءة العبارات التالية بتمعن ووضع إشارة الجزء الثاني

 العبارة الرقم المجال

 بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة

كل
محت

ة ال
عرف
م

 

      لدم معرفة بالنظريات التي ساىمت في تطكر المعرفة العممية . 1

      اسية في محتكل المباحث التي أدرسيا  .أعرؼ المفاىيـ األس 2

      أكاكب التطكرات الحديثة في محتكل مناىج العمـك  . 3

      أتابع البحكث العممية  في مجاؿ محتكل مناىج العمـك . 4

      أستطيع ابتكار أنشطة صفية ذات عالقة بالمحتكل الذم أدرسو. 5

مية لدل الطمبة في المكضكع قبؿ البدء يمكنني معرفة األخطاء المفاىي 6
 بالدرس .

     

      أحرص عمى تقديـ المادة اإلثرائية الالزمة لزيادة عمؽ المعرفة لدل الطمبة. 7

جية
غك
بيدا
ة ال

عرف
الم

 

      أعد خططان يكمية تكضح خطكات التسمسؿ في عرض المحتكل. 8

      أحدد نقاط القكة لدل الطمبة لتعزيزىا. 9

      أحضر مايمـز مف أدكات لمعمؿ المخبرم سمفان . 10

      أكفر فرصان لمطمبة لممشاركة بأنفسيـ في العمؿ المخبرم تحت اشرافي. 11

      أتّبع نظرية تربكية معينة كفقان لطبيعة السياؽ . 12

      أنظـ بيئة تعميمية مناسبة لمطمبة لتحقيؽ التعمـ الفعاؿ  . 13

      ظؼ أمثمة مف الحياة العممية لزيادة إدراؾ الطمبة.أك  14

      أستخدـ أنشطة متنكعة لتحفيز الطمبة نحك الدرس. 15

      أراعي تكزيع الكقت أثناء تنفيذ الدرس . 16
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جية
كلك
تكن
ة ال

عرف
الم

 

      اشّجع الطمبة عمى استخداـ التقنيات التكنكلكجية . 17

      ان عممية لمطمبة الستخداـ التكنكلكجيا.أكفر فرص 18

      أتابع مستجدات التقنيات التكنكلكجية التي تخدـ حقكؿ المعرفة المختمفة . 19
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 ( أسئمة المقابمة3محق )م

 
 أسئمة المقابمة

 )مجال معرفة المحتوى( السؤال األول :

 ؟عكبات التعمـ لدل الطمبة قبؿ البدء بالدرسكيؼ يمكنؾ الكشؼ عف ص - أ

 ىؿ تستطيع تقديـ شرحان مختصران لتطكر النظريات كالمبادئ المتعمقة بمكضكع الدرس؟ - ب

 )مجال المعرفة البيداغوجية( السؤال الثاني :

 ما االستراتيجيات التدريسية التي تستخدميا في تدريس المفاىيـ الصعبة؟  -أ

 لمعرفة التكنولوجية()مجال ا السؤال الثالث :

 ما ىي ابرز التقنيات كالبرامج التكنكلكجية التي تكظفيا في التدريس؟أ_ 

 ب_  ىؿ تشجع الطمبة عمى استخداـ التقنيات التكنكلكجية؟

 )مجال معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي( السؤال الرابع :

  ما الذم تعرفو عف المحتكل المعرفي البيداغكجي التكنكلكجي؟ 
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 المقابمةإجابات ( 4)ممحق

 السؤال األول : )مجال معرفة المحتوى (

 كيف يمكنك الكشف عن صعوبات التعمم لدى الطمبة قبل البدئ بالدرس ؟ -أ

 إجابات المعمميف كالمعممات :

: يصعب الكشؼ عف صعكبات التعمـ قبؿ البدئ بالدرس اال اذا كاف المعمـ مدرسان قديمان 1المعمـ رقـ 
 رة  في التدريس .ذك خب

 : عف طريؽ األسئمة الشفكية القبمية.2المعمـ رقـ 

 : المالحظات السابقة .3المعمـ رقـ 

 : االختبارات القبمية لمطمبة باألساسيات .4العمـ رقـ 

 : التقكيـ النكعي كاألسئمة القبمية .5المعمـ رقـ 

 : إثارة األسئمة كمالحظة مدل استجابة الطمبة .6المعمـ رقـ 

 : العصؼ الذىني  كطرح األسئمة كاالختبارات القصيرة لمدرس السابؽ.7لمعمـ رقـ ا

 : مالحظة االجابات كالنشاط الكاشؼ .8المعمـ رقـ 

 ىل تستطيع تدقيم شرحأ مختصرًا لتطور النظريات والمبادئ المتعمقة بموضوع الدرس؟-ب

 تكعبو الطمبة .: أستطيع اعتماد التعمـ البنائي بتدرج منطقي يس1المعمـ رقـ 

 : تطكرت النظريات التربكية مف التركيز عمى المعمـ كأدائو ألى التركيز عمى المتعمـ.2المعمـ رقـ 

 : التسمسؿ مف السيؿ إلى الصعب كمف المحسكس إلى المجرد .3المعمـ رقـ 

 : ال يكجد اجابة  .4العمـ رقـ 

 : نعـ يمكنني تقديـ شرح بسيط .5المعمـ رقـ 
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 : نعـ بالتأكيد كخاصة في مكضكع الدرس بشرط أف تككف النظرية متعمقة بعنكاف الدرس .6المعمـ رقـ 

 : نعـ.7المعمـ رقـ 

 : حسب مكضكع الدرس.8المعمـ رقـ 

 السؤال الثاني : ) مجال المعرفة البيداغوجية (

 ما االستراتيجيات التدريسية التي تستخدميا في تدريس المفاىيم الصعبة ؟ -أ

 : االستقصاء كالتفكير الناقد كالتعمـ النشط كالتعمـ التعاكني كتعمـ األقراف .1 المعمـ رقـ

 : االستراتيجيات البنائية.2المعمـ رقـ 

 : السرد القصصي كالدراما كالمحاضرة.3المعمـ رقـ 

 : حؿ المشكالت كالتعمـ النشط كالتعاكني كالتفكير الناقد .4العمـ رقـ 

 نقاش كطرح األسئمة.: المجمكعات كال5المعمـ رقـ 

 : أكجو الشبو كاالختالؼ بيف المفاىيـ كاستخداـ المحسكس كالمجرد.6المعمـ رقـ 

 : لعب األدكار كعرض الفيديكىات كاالنتقاؿ مف السيؿ الى الصعب كالحكار كالمناقشة .7المعمـ رقـ 

 األنشطة.: االستنباط مف الكؿ الى الجزء كاستخداـ األمثمة ك 8المعمـ رقـ             

 السؤال الثالث :) مجال المعرفة التكنولوجية (

ماىي ابرز التقنيات والبرامج التكنولوجية التي توظفيا في التدريس ؟وماىي المعايير التي تحدد -أ
 اختيارك لمتقنية او البرنامج ؟

 . interactive board: االنترنت كالمكاقع االلكتركنية كالبركجكتر كعركض البكربكينت ك1المعمـ رقـ 

 : المكح الذكي كالفيديكىات.2المعمـ رقـ 

 : البرامج المتاحة حسب خصائص الطمبة .3المعمـ رقـ 
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 : حسب المحتكل التعميمي كالمرحمة العمرية كالبيئة الصفية .4المعمـ رقـ 

 .حسب مايتناسب مع المحتكل العممي: الحاسكب كجياز العرض كالمكبايؿ كالمكح الذكي ك 5المعمـ رقـ 

 : أجيزة العرض كالمختبر كبرامج محاكاة التجارب .6المعمـ رقـ 

 : جياز العرض .7المعمـ رقـ 

 : البكربكينت كاليكتيكب .8المعمـ رقـ 

 ب_ ىل تشجع الطمبة عمى استخدام التقنيات التكنولوجية ؟

 تطمب ذلؾ .: نعـ مف أجؿ تسييؿ فيـ المكاضيع عمى الطالب الف المنياج الفمسطيني ي1المعمـ رقـ 

 : نعـ .2المعمـ رقـ 

 : نعـ بالتأكيد.3المعمـ رقـ 

 : نعـ , دائمان .4المعمـ رقـ 

 : نعـ بالتأكيد لما ليا مف أثر إيجابي في تسييؿ إيصاؿ المعمكمات كفيـ المحتكل العممي.5المعمـ رقـ 

 : نعـ بالتأكيد.6المعمـ رقـ 

 بات .: نعـ حسب ما يالئـ المحتكل كالطال7المعمـ رقـ 

 : نعـ مف خالؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي .8المعمـ رقـ 

: ماالذي تعرفو عن المحتوى المعرفي البيداغوجي التكنولوجي ؟)مجال معرفة السؤال الرابع 
 المحتوى البيداغوجي التكنولوجي(

مى الطالب فيـ : الرابط بيف المحتكل المعرفي كالبيداغكجيا كالتكنكلكجيا لمتعمـ بما يسيؿ ع1المعمـ رقـ 
المحتكل التعميمي المعرفي بكسائؿ حديثة تكنكلكجية تجعؿ العمـ أكثر متعة كاستخداـ أسيؿ الطرؽ 
كأقربيا الى عقمية الطالب بما يتناسب مع المحتكل كالمكاف كالزماف  المناسب في عممية الدمج ليذه 

 االستراتيجيات في آف كاحد نحك عمـ أكثر حداثة كتطكران .
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 : تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ باإلضافة إلى ربط المقرر بالحياة. 2رقـ المعمـ 

 : كصؼ كفيـ المعرفة ) التمكف مف المحتكل ككيفية تعمـ الطمبة بأساليب كطرؽ مناسبة(.3المعمـ رقـ 

ؿ : كممة بيداغكجيا كممة يكنانية تعني تكجيو كقيادة الطفؿ المتعمـ كىنا تعني تكجيو الطف4المعمـ رقـ 
 لمحصكؿ عمى المحتكل المعرفي بطرؽ كتقنيات تكنكلكجية حديثة  .

: استخداـ التقنيات التكنكلكجية بما يتناسب كأىداؼ الدرس كبأساليب مناسبة لخدمة ىدؼ 5المعمـ رقـ 
 الدرس المرجك الكصكؿ اليو.

ؼ كؿ أشكاؿ الكسائؿ : مفيـك البيداغكجي ال أعرفو أما تكنكلكجيا التعمـ أعرفيا فيي تكظي6المعمـ رقـ 
 التكنكلكجية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المعرفية كالكجدانية.

: دمج تقنيات التعميـ مع طرؽ تدريس المحتكل كاستخداـ تقنيات تربكية متنكعة تبعان 7المعمـ رقـ 
المنيجية  لمطريقة كالمحتكل كاستخداـ أدكات التقكيـ النكعي كتطكير الخبرات كاالشتراؾ في الدكرات

 الكتساب ميارات فيـ المحتكل المعرفي.

 : ىك كيؼ أربط بيف المحتكل كالتكنكلكجيا كاساليب التعمـ النشط .8المعمـ رقـ 
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 : تسييل ميمة(5ممحق )
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 مديري ومديرات المدارس الحكومية :(6ممحق )
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 تسييل ميمة لمدير التربية والتعميم من جامعة القدس (7ممحق )
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 : تسييل ميمة توزيع االستبانو( 8ممحق )
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