عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار
معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي( )TPACKفي العممية
التعميمية في ضوء بعض المتغيرات

ىيام يوسف حسين دراويش

رسالة ماجستير

القدس – فمسطين

1440ه – 2018م

مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار
معرفة المحتوى البيداغوجي التكنولوجي( )TPACKفي العممية
التعميمية في ضوء بعض المتغيرات

إعداد:
ىيام يوسف حسين دراويش

بكالوريوس أساليب عموم وتكنولوجيا من الكمية الجامعية لمعموم التربوية /فمسطين

المشرف:د .إيناس عارف ناصر

قدمت ىذه الدراسة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في
أساليب التدريس من عمادة الدراسات العميا /كمية العموم التربوية /جامعة
القدس

1440ه–  2018م

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
برنامج أساليب التدريس

إجازة الرسالة
مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار معرفة المحتوى البيداغوجي
التكنولوجي( )TPACKفي العممية التعميمية في ضوء بعض المتغيرات

اسـ الطالبة :ىياـ يكسؼ حسيف دراكيش
الرقـ الجامعي21620215 :

المشرؼ :د.ايناس عارؼ ناصر
نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ  2018/12/26ـ مف قبؿ أعضاء لجنة المناقشة المدرجة
أسماؤىـ كتكاقيعيـ:
.1رئيس لجنة المناقشة

د .ايناس عارؼ ناصر

التكقيع:

.2ممتحنان داخميان

د .غساف عبدالعزيز سرحاف

التكقيع:

 .3ممتحنان خارجيان

د .عبداهلل محمد زماعرة

القدس– فمسطيف
1440ق–  2018ـ

التكقيع.....................:

اإلىداء

ىا قد تعالت أصكات الفرحة كاقترب ما كاف باألمس حممان اقترب حممي الذم طاؿ انتظاره ،إليؾ يا
مف أشتاؽ لحنانؾ كالى حضنؾ الدافئ إلى مف تمنيتيا بيننا في ىذا اليكـ الذم ينقصني كجكدىا
كلكني عمى ثقة أنيا فرحة في قبرىا جدان بما أنجزت  ...إلى ركح أمي الطاىرة
إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار ،إلى مف عممني العطاء دكف انتظار ...كالدم الحبيب
إلى نصفي الثاني إلى مف سعى كشقي ألنعـ بالراحة كاليناء الذم لـ يبخؿ بشيء مف أجؿ دفعي
في طريؽ النجاح الذم عممني أف أرتقي سمـ الحياة بحكمة كصبر ...زكجي العزيز
إلى مف أحمؿ بأحشائي كأنتظره بكؿ شغؼ إلى ميجة قمبي كفمذة كبدم  ...إبني الغالي
إلى نبض قمبي ،إلى مف ارتبط قمبي بركحيـ إلى القمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئة إلى
رياحيف حياتي  ...إخكتي
إلى مف كجيني لساحة العمـ لإلنطالؽ نحك أىدافي كتحقيقيا  ....إلى خالي "سالـ أبك سباع"
إلى مف تحمّكا باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء ،إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ كعممكني أف ال
أضيعيـ  ...أصدقائي األحبة
إلى مف عممكنا حركفا مف ذىب ككممات مف درر كعبارات مف أسمى كأجمى عبارات العمـ إلى مف
صاغكا لنا مف عمميـ حركفان كمف فكرىـ منارة تنير لنا مسيرة العمـ كالنجاح  ...أساتذتي الكراـ.
إلى الركح الطاىرة التي استمرت في بث العمـ آلخر أنفاسيا إلى الركح التي لـ تكؼ الكممات
لكصفيا ...ركح الدكتكر زياد قباجة.
لكم جميعاً أىدي ىذا العمل المتواضع
الباحثة :ىيام يوسف دراويش

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﱠ آل عمران٠٩٠ - ٠٩١ :

صدق اهلل العظيم

إقرار
معدة الرسالة ّأنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،ك ّأنيا كانت نتيجة أبحاثي
أقر أنا ّ
أم درجة
الخاصة باستثناء ما أشير إليو حيثما كرد ،ك ّ
أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ ّ
أف ىذه الرسالة أك ّ

ألم جامعة أك معيد.
عميا ّ

التكقيع.........................:
االسـ:ىياـ يكسؼ حسيف دراكيش
التاريخ 2018/12/ 26:ـ

أ

شكر وعرفان
إف الحمد هلل نحمده سبحانو كتعالى حمدان يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،فقد سدد الخطى،
ّ
كشرح الصدر ،كسيؿ األمر ،فممو الحمد كمو ،كاليو يرجع الشكر ،كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ
الخمؽ سيدنا محمد _صمى اهلل عميو كسمـ_ النبي األميف.
الحمد هلل عز كجؿ ،كالشكر إلى أستاذتي الفاضمة الدكتكرة "إيناس عارؼ ناصر" التي جادت
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 العمكـ
التربكية.
كيسرني أف أشكر زمالئي كزميالتي ككؿ مف كقؼ بجانبي كمد لي يد العكف.
كما ال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف ساعدني في تطبيؽ دراستي كأخص بالذكر مدراء
كمعممي مدارس محافظة الخميؿ ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

الباحثة :ىيام يوسف دراويش

ب

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار
معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية في ضكء بعض المتغيرات،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي ،كقامت بإعداد كالن مف أداتي الدراسة
المككنة مف المقابمة كاإلستبانة ،كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما بالطرؽ المالئمة .تككنت عينة
الدراسة مف ( )265معمما كمعممة مف مدارس المديريات (جنكب الخميؿ ،شماؿ الخميؿ ،الخميؿ ،يطا)،
في الفصؿ الدراسي األكؿ .2019/2018
كتـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كاختبار(ت)
) ،)Independent-t-testكاختبار تحميؿ التبايف االحادم ( ،)One Way ANOVAكمعادلة
الثبات كركنباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaكبعد جمع البيانات كتحميميا أظيرت الدراسة أف درجة
إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي
التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية كانت متكسطة .كما أظيرت كجكد فركؽ دالة احصائيا
في المتكسطات الحسابية لدرجة إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار
معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية تعزل لمتغير الجنس،
كلصالح الذككر ،ككجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كلصالح فئة (ماجستير فأعمى) ،ككجكد
فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرة ،كلصالح فئة ( 15سنة فأكثر) ،ككجكد فركؽ تعزل لمتغير المديرية،
كلصالح فئة (شماؿ الخميؿ).
كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الباحثة بضركرة تكجيو المعمميف إلى أىمية منحى ()TPACK
كاالستفادة منو في العممية التعميمية عف طريؽ االلتحاؽ ببرامج إلعداد المعمميف قبؿ الخدمة كأثناء
الخدمة مف أجؿ تعزيز معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي ،كاجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث
حكؿ منحى ( (TPACKكما لو مف أثر في عممية التدريس.
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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
 1.1مقدمة:

يشيد العالـ اليكـ ثكرة تكنكلكجية في كافة المجاالت كالقطاعات ،ففي كؿ يكـ تجد متغيرات كاختراعات
كتطبيقات حديثة يسعى العالـ الى تطبيقيا كالمحاؽ بيا ،مف أجؿ مكاكبة كؿ جديد كزياده رفاىية
االنساف كتحقيؽ رغباتو فالمحاؽ بالتكنكلكجيا أصبح شيئان ضركريان كأم ار في غاية الصعكبة نظ ار لسرعة
ىذا التطكر كانتشاره الكاسع ،كلـ يسمـ قطاع التعميـ مف ىذه المستجدات ،بؿ أصبح مف يممؾ العمـ
كالتكنكلكجيا يممؾ حؽ البقاء ،األمر الذم أكجب عمينا أف نسابؽ الزمف كنضاعؼ جيكدنا كنكجييا
نحك تطبيؽ األساليب التكنكلكجية الحديثة في العممية التعميمية ككؿ مايتعمؽ بالتعميـ في بالدنا مف
أدكات ككسائط تؤدم إلى زيادة الفاعمية كاإلنتاجية ،كرفع المستكل التحصيمي لمطمبة كاثارة دافعيتيـ
كتشكيقيـ لممادة باإلضافة إلى تحفيزىـ كجعؿ العممية التعميمية عممية ممتعة بعيدة عف الجمكد كغنية
بالفعاليات كاالنشطة التي تبعدىا عف المفاىيـ المجردة كالمعمكمات التي اعتاد الطالب عمى حفظيا ليتـ
اختباره فييا ،فأصبحنا بحاجة ماسة إلى تطبيؽ التكنكلكجيا في مجاالت حياتنا عامة كمجاؿ التعميـ
ابتداء مف المدرسة ككصكالن إلى الجامعات كالمعاىد مف أجؿ تقميؿ الفجكة بيف
خاصة ،كفي كؿ مكاف
ن
عالمنا العربي كالعالـ المتقدـ(المحيسف.)2007 ،
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عممية التدريس عممية ىادفة ،كمف أىـ أىدافيا إحداث تغييرات مرغكبة في سمكؾ المتعمـ كالتأثير فيو
عف طريؽ إكسابو القيـ كاالتجاىات كالميارات بشكؿ متز ٍ
امف مع إكسابو المعرفة كالمعمكمات التي
تخدمو في مكاقؼ حياتو العممية كالتطبيقية ،كليتسنى تحقيؽ ىذه األىداؼ التعميمية يتكجب عمى المعمـ
اتباع أساليب مبتكرة كجديدة جاذبة النتباه الطمبة مف أجؿ نقؿ المعارؼ كالمعمكمات بطريقة شائقة
كممتعة بعيدان عف الركتيف كالتمقيف الذم اعتاد عميو الطمبة قديمان ،آخذان بعيف االعتبار الخصائص
النفسية كالعقمية كاإلجتماعية كالجسمية لمطمبة( .مرعي كآخركف)2008 ،
ينظر البعض إلى التدريس عمى أنو مكىبة تكرث كغيرىا مف الصفات كالطكؿ كالفصاحة الكالمية،
فيرث اإلنساف القدرة عمى التعميـ كاختيار االستراتيجيات المناسبة كادارة الصؼ ،بينما يرل فريؽ آخر
أف التدريس يكتسب مف خالؿ الخبرة كالممارسة كالتدريب .كالحقيقة أف التعميـ ىك عمـ كفف مكتسب مف
خالؿ الخبرة كالتدريب كالممارسة إال أف ىناؾ بعض الصفات الفطرية التي يجب أف تككف متكفرة لكؿ
مف ينتسب لمينة التعميـ(يحيى كالمنكفي.)1995 ،
"تعتبر العمكـ مف أكثر التخصصات تنكعا كتعددا في طرؽ تدريسيا ،فمـ يحظ أم تخصص آخر بنفس
االىتماـ الذم منح لو .كما أف طبيعة العمكـ المتجددة كالمرتبطة بحياة الناس اليكمية جعمت منو مجاال
خصبا لإلبداع في استحداث طرائؽ متعددة يصعب حصرىا أك ترشيح أحدىا ألف يككف األفضؿ،
كلذلؾ فمف نافمة القكؿ أنو اليكجد طريقة تدريس محددة ىي األفضؿ بؿ إف األمر يعتمد عمى طبيعة
المنيج كطبيعة المكضكع كطبيعة المتعمميف"(المحيسف :2007 ،ص.)6
كيعتبر المتعمـ مصدر األىداؼ كمركز العممية التعميمة ،أم أنو المحكر الذم يدير ىذه العممية
كيكجييا ،كتيدؼ التكجيات البنائية إلى ايجاد بيئة تعميمية ىادفة كفعالة كجعؿ التعميـ ذك معنى كأف
المتعمـ مشاركا لمعممو في التخطيط ككضع األىداؼ األمر الذم يجعمو متشكقا لمدرس ،حيث يقكـ
2

الكثير مف الباحثيف بعمؿ الد ارسات كاألبحاث لزيادة مستكل معرفة المعمميف ،حتى يككنكا قادريف عمى
تككيف جيؿ قادر عمى مكاكبة التطكرات الحديثة(كماؿ كآخركف.)2012 ،
كمف المفاىيـ التي تتناكؿ المعمّميف كخصائصيـ ذلؾ الذم تحدث عنو شكلماف "حكؿ ما أسماه
بالمعرفة البيداغكجية بالمحتكل ) )Pedagogical Content Knowledge PCKحيث سعى
معيف ،مما أثار
شكلماف مف خالؿ المفيكـ إلى تحديد المعرفة التي يحتاجيا المعمّـ لتدريس محتكل ّ
جدالن حكؿ معرفة المحتكل التي كانت في فترة السبعينيات ىي المعيار األساسي لتكظيؼ المعمميف"
( ،)Shulman, 1986كجمب النظر نحك معارؼ جديدة ينبغي أف تككف لدل المعمـ مف أجؿ ٍ
تعميـ
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
المفاىيـ الجديدة كالصعبة عمى الطمبة ،كترتيب مكضكع الدرس حسب األىمية(أمبكسعيدم كالحجرم،
.)2013
بأنيا ما يستخدمو المعمـ مف
فعرؼ شكلماف ( )Shulman, 1986المعرفة البيداغكجية بالمحتكل ّ
تمثيالت كشركحات كتكضيحات لجعؿ الفكرة كالمادة أك مكضكع الدرس سيال لمفيـ ،باإلضافة إلى
الصعكبات التي تكاجو الطمبة خالؿ تعمّـ مكضكع معيف ،كما يحممو الطمبة مف خبرات كمفاىيـ سابقة
عف المكضكع.
كيطكرىا
بأنيا الذخيرة التي يككنيا المعمـ حكؿ مكضكع محدد
ِّ
ِّ
كيعرفيا الحشكة (ّ )Hashweh, 2005
خالؿ سنكات خبرتو كتكرار تخطيطو كتدريسو لممكضكع ،كتتضمف سبعة عناصر :معرفة المحتكل،
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كخصائص الطمبة ،كالمعتقدات حكؿ التعمُـ كالتعميـ ،كمعرفة المصادر كالسياؽ ،كالمعرفة بأىداؼ
كفمسفة التربية كالمعرفة حكؿ المنيج.
فالمعرفة التي يحتاجيا المعمّـ لمتدريس عبارة عف تكامؿ ما بيف معرفة المحتكل ،كالمعرفة البيداغكجية
( ،)Ball & Hill, 2009لكف ىؿ كؿ المعارؼ كاحدة لجميع التخصصات ،كلكؿ المعمميف كالمعممات
داخؿ التخصص الكاحد؟ .ترل بكؿ كىيؿ ( )Ball & Hill, 2009عمى سبيؿ المثاؿ أف ىذه المعرفة
جية در ٍ
محددة أك خاصة لكؿ مكضكع ،لذا جنح التربكيكف نحك التخصص في دراستيا ،فنجد مف ٍ
اسات
حكؿ المعرفة البيداغكجية بمحتكل المغات ،كأخرل بمحتكل العمكـ ،كثالثة في الرياضيات كغيرىا مف
التخصصات.
كتتفؽ األدبيات التربكية في تحديد مككنات معرفة المحتكل البيداغكجي ،كىي كما يقسميا ماجنسكف
ككاجيسؾ كبرككك ( )Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999إلى عدة محاكر كىي :المحكر
األكؿ المعرفة بمناىج العمكـ ،كتشمؿ المعرفة باألىدؼ ،كالغايات لمناىج العمكـ ،كيقصد بيا في
الحقيقة التخطيط لتدريس العمكـ ،كما تشمؿ المعرفة بمحتكل عممي محدد .كالمحكر الثاني المعرفة
بمتعمـ مادة العمكـ ،كتتضمف المعرفة باحتياجات متعمـ مادة العمكـ ،كالمكضكعات التي يجد الطمبة
صعكبات فييا .كالمحكر الثالث المعرفة بإستراتيجيات التدريس ،كعرض محتكل عممي محدد ،مف
حيث أساليب العرض ،كاألنشطة التعميمية .كالمحكر الرابع يشمؿ المعرفة بتقكيـ مادة العمكـ ،كيتككف
مف األبعاد التي يتـ تقكيميا في تعمـ العمكـ ،كطرؽ تقكيـ مادة العمكـ ،كىناؾ مف يضيؼ إلييا المعرفة
بتقنيات التعمـ ،كالكسائؿ التعميمية كالمعرفة بالمعتقدات العممية.
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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جديد كمتطكر في التكنكلكجيا باإلضافة إلى تكظيؼ أفضؿ األساليب كالطرؽ التدريسية مف أجؿ شرح
المحتكل لتسييؿ عم مية التدريس كجذب انتباه المتعمـ ،كمف ىنا نتجت لدل الباحثة فكرة الدراسة في
استقصاء مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل
البيداغكجي التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية.
 2.1مشكمة الدراسة
يعد المعمـ أحد أىـ أركاف العممية التعميمية ،كمع تطكر مجاالت التربية كالتعميـ أصبح دكر المعمـ
أكثر أىمية ،فالتطكر في مراحؿ انتقاؿ التعميـ مف المعمـ إلى الطالب جعؿ مكقؼ المعمـ أكثر صعكبة
فعميو تييئة الظركؼ ،كالبيئة المناسبة لتحقيؽ تعمـ الطمبة ،فجاء إطار ( )TPACKإللقاء الضكء
عمى العالقة القكية بيف المحتكل (ماذا ُيد َّرس) كالتربية (كيؼ ندرسو) كالتكنكلكجيا فيك ىيكالن تنظيميان
مفيدان لتحديد ما الذم يحتاج المعممكف معرفتو مف أجؿ بيداغكجيا فعالة في بيئة تعمـ تـ تعزيزىا
بالتكنكلكجيا.
كقد لمست الباحثة مف خالؿ خبرتيا المتكاضعة في مجاؿ التدريس كاطالعيا عمى الدراسات العممية
المتعمقة بممارسات معممي العمكـ داخؿ الغرؼ الصفية كاألدب التربكم أف ادراؾ معممي العمكـ ألىمية
االدماج الفعاؿ لمتكنكلكجيا في تدريس محتكل معيف باستخداـ بيداغكجيا مناسبة في العممية التعميمية
مف العكامؿ الميمة لخمؽ بيئة تعميمية تعممية فعالة كجاذبة ذات مخرجات عالية الجكدة.
كما الحظت الباحثة –حسب حدكد إطالعيا -أف ىناؾ دراسات تناكلت إطار معرفة المحتكل
البيداغكجي في مختمؼ المباحث كلـ تعثر عمى أم دراسة في العمكـ دمجت بيف كؿ مف (المحتكل،
التربية ،التكنكلكجيا) ،كاىتمت بتكظيؼ معممي العمكـ إلطار ( )TPACKفي العممية التعميمية .فقد
استشعرت الباحثة بضركرة إلقاء الضكء عمى إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي كاختارت
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معممي المرحمة األساسية العميا ألف ىذه المرحمة تعد مرحمة إنتقالية مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة
النضج ،بمعنى أنيا تضـ طمبة في بداية عيد المراىقة ،كتمتاز بالنمك الكاضح المستمر في جكانب
الشخصية كمظاىرىا كافة كال سيما النضج العقمي ،كبذلؾ فيـ بحاجة إلى معمميف قادريف عمى تكظيؼ
اع قادر عمى مكاكبة التطكر.
التكنكلكجيا كأساليب التدريس الحديثة كدمجيا بالمحتكل لمنيكض بجيؿ ك ٍ
كعميو فإف المشكمة البحثية لمدراسة يمكف التعبير عنيا بالسؤاؿ التالي:
ما مستوى إدراك معممي العموم في المرحمة األساسية العميا لتوظيفيم إطار معرفة المحتوى
البيداغوجي التكنولوجي( )TPACKفي العممية التعميمية؟ وىل يختمف باختالف متغيرات (الجنس
والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والمديرية)؟

 3.1أسئمة الدراسة
انطالقا مف مشكمة الدراسة سعت الدراسة لإلجابة عف السؤاليف التالييف:
السؤال األول :ما مستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية العميا لتكظيفيـ إطار معرفة
المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية ؟
السؤال الثاني :ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية لمستكل إدراؾ معممي العمكـ في المرحمة األساسية
العميا لتكظيفيـ إطار معرفة المحتكل البيداغكجي التكنكلكجي( )TPACKفي العممية التعميمية
باختالؼ متغيرات (الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالمديرية)؟
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