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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
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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

 

 


