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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
http://www.jes.kku.edu.sa
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مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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 أثر برنامج تدريبي على معرفة طالب كلية التربية دمج التقنية مع التدريس

 والمحتوى "إطار تيباك"

عبد هللا بن حيىي آل حميا
امللك خالد الرتبية -جامعة  املساعد- كلية  التعليم  تقنيات  أستاذ 

almohaya@kku.edu.sa

اسُتلم البحث بتاريخ: 4/4/ 2020م   -   قُبل البحث بتاريخ: 28/ 5/ 2020م
ُمْستْخلُص البحث:َهدف البحث إىل التعرف على أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب كلية الرتبية 
)دمج التقنية مع التدريس واحملتوى( "إطار تيباك". وطُبَِّق فيها املنهُج شبُه التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة 
على عينٍة مكونٍة من )24( طالًبا من طالِب كليِة الرتبية يف ُمقرَِّر "احلاسِب يف التعليم". فقد أُعدَّ الطالُب 
وفَق إطار "تيباك"  (TPACK)باستخداِم برنامج )هوفرHofer وجراجنينت Grandgenett)“ وبعدها َأَعدَّ 
الطالُب خطََّة درس ِبرِفـَْقِتها شرٌح يوضُِّح كيفيَة تطبيِق إطاِر "تيباك" )معرفة دمج التقنيِة مَع التدريِس واحملتوى 
التعليمي( خالل )45( دقيقًة، وخُلص إىل النتائِج بتحليِل حمتوى خطِة الدرِس والشرِح املْرَفِق معها باستخدام 
أداة )هاريس وجراجنينت وهوفرHarris,Grandgenett,&Hofer( لتحليِل حمتوى خطَِّة الدرِس وفق إطار 
"تيباك" (TPACK). وقد خلصت الدراسُة إىل وجوِد حجِم أثٍر كبرٍي للعامِل التجرييب )برنامج تدرييب ملعرفة 
وبلغْت  دال )2.0(،  قيمُة  بلغْت  فقد  الدراسة،  أفراد  على  التعليمي(  واحملتوى  التدريس  مع  التقنية  دمج 
قيمُة "ت" )7.31( بداللٍة إحصائيٍة عند مستوى )0.00(. كما ُوِجَدْت فروٌق ذاُت داللٍة إحصائية عند 
بطالِب  مقارنًة  احلاسب  علوم  طالِب  لصاحِل  للتخصص  تُعَزى  اإلعداد  برنامِج  ألثِر   )0.00( مستوى 

الشريعة. علوم 
الكلمات مفتاحية: دمج التقنية يف التعليم، إعداد املعلم، تقنيات التعليم، حتليل احملتوى.
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Abstract:The study aimed to identify a training program’s effect in integrating technology, 

pedagogy, and content among the Pre-Service Teacher “TPACK Framework". The semi-

experimental single group design was used on a sample size of (24) students in the computer 

in the education course. Students were prepared on (TPACK) by using Hofer and Grandgen’s 

program. After that, they submitted a lesson plan attached to their explanation of how they will 

implement (TPACK) framework within 45 minutes of their teaching. The results were reached 

by applying (TPACK) framework’s lesson plan content analysis for Harris, Grandgenett, & 

Hofer. The study showed that there was a significant effect of the experimental factor with 

a value of (Cohen’s D= 2.0) and (t=7.31) with a statistical significance at (0.00) level.  Also, 

significant differences were measured at a level of (0.00) regarding the student’s major, for the 

benefit of computer science students, compared to Shariah science students.

Keywords: technology integration, pre-service teacher, educational technology, content analysis
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مقدمة البحث:
يُوظُِّف اجليُل الرقميُّ التقنيَة بشكٍل كبرٍي يف حياتِه اليومية، فهو ميتلُك مهارَة التعامِل 
مع تطبيقاِت اهلواتِف الذكية يف احلصوِل على اخلدماِت، ويف التعارِف، والرتفيِه، واإلعالِم، 
والتجارِة والسِّياحِة وغريِها من االستخدامات، ويف املقابِل ُياَلَحُظ وجوُد فجوٍة يف واقِع 
توظيِف طالِب اجليِل الرقميِّ للتقنيِة يف تعلمهم، ويف مستوى معرفة دمِج املعلمني للتقنيِة 
يف ممارساِتم املهنية، وذلَك َيْدفُع للتساؤِل عن: مدى قدرِة إعداد املعلمنَي يف كلِّياِت 

الرتبيِة على معرفة دمِج التقنيِة مع التدريِس واحملتوى التعليمي؟  
فبالرغِم مْن أنَّ التقنيَة قْد أثبتْت فعاليََّتها يف املهِن املختلفِة من جتارٍة وصناعٍة وخدمات؛ 
التعليم، ويقتصُر  التقنيِة يف  يُواجهوَن صعوبًة كبريًة عند دمِج  يزالوَن  املعلِّمنَي ال  أن  إىل 
استخداُمهم للتقنيِة يف املواقف التعليمية على جمموعٍة من املمارسات املتكررِة والشائعِة اليت 
 .(Voogt & McKenney,2017).تتجاهُل التمكنَي اهلائَل الذي مُيكن أْن حُتدثُه التقنيُة يف التعليم
كما أنَّ سرعَة دمِج طالِب اجليِل الرقميِّ للتقنيِة يف حياتم؛ ال تـَُقاَرُن مع البطِء الشديِد عنَد 

 .(Eunjung Oh & Reeves, 2014).استخدامهم هلا يف املمارسات التعليمية
ومع انتشاِر مبادراِت إكساِب الطالِب واملتعلمني يف خمتلِف مراحل التعليِم مهارات 
العمِل للقرِن الواحِد والعشرين، وهي مهاراٌت تتطلَُّب معرفة دمج التقنيِة احلديثِة يف التعليم 
فإنَّ سعَي معلميهم لدمِج التقنيِة مع طرائق التدريِس واحملتوى التعليمي خالل ممارساتم 

 .(Tondeur et al., 2017) التعليمية ال تزاُل حمدودًة
على  املعتمِد  املعرفِة  اقتصاِد  إىل  االنتقاَل  تستهدُف  الدوَل  أنَّ  ذلَك  إىل  ُيضاُف 
الذكاِء الصناعي وكفاءِة توظيِف التقنيِة الرقميِة يف اقتصاداِتا، فأسََّست لذلَك عديًدا من 
مبادرات دمج تقنيِة املعلومات واالتصاِل يف التعليِم بوصِفها إحدى طرائق االستثمار يف 
رأس املال البشري، يف مقابل ذلك جند أنَّ املمارسات الرتبوية الفعلية يف املدراس مل ترَق 
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للمستوى املطلوب؛ فاملعلمون مل يعدُّوا المتالِك مستوى املهارات الذي يضمُن توظيَفهم 
طائلة  مبالغ  الدوِل  هذه  خسارة  يف  يتسبُب  ممَّا  الفعَّال،  بالشكل  التعليِم  يف  التقنيَة 

وتكاليف باهظة تكبَّدْتا إلدخال احلاسب يف التعليم، وحصوهلا على نتائج عكسية.
ويف هذا الصدد أوضَح تقريُر ُمنظَّمِة التنميِة والتعاوِن االقتصادي (OECD) يف تقوميِه 
ألثر توظيف تقنية املعلومات واالتصال على نتائِج الطالب يف إحدى وثالثني دولة؛ أنَّ 
الدوَل اليت استثَمرت بشكٍل كبرٍي يف تقنيِة املعلوماِت واالتصاِل يف التعليم مل تشهد أي حتسٍن 
ملحوٍظ يف نتائِج ُطالِبا يف اختبارات "بيسا" (PISA)  يف القراءة، أو يف نتائِج التحصيِل 
يف الرياضيات والعلوم، وذلَك خالل الفرتِة الواقعِة بنَي عامي )2012م-2015م(؛ بل 
إنَّ الطالَب الذين مكَّنتهم َمدارُِسُهم من التعامِل مَع التقنيِة ألوقاٍت أكثر قد حقَُّقوا نتائَج 
أسوأ يف التحصيل. ويضيُف التقريُر: "أنَّ أنظمة املدارس حتتاُج إىل إجياد طرٍق أكثَر فاعلية 
لدمِج التقنيِة يف أنشطِة التعليم والتعلم؛ وذلك لتوفرِي بيئات تعلم تُزوُِّد طالَبا مبهارات القرِن 
احلادي والعشرين اليت حيتاجوهنا للنجاِح يف عامِل الغد، فالتقنيُة هي الطريُق الوحيُد للتوسُِّع 
بشكٍل كبرٍي من أجِل الوصوِل إىل املعرفة. ولكي تفي التقنيُة بالتزاماِتا الواعدة؛ فإنَّ الدوَل 
حباجٍة إىل االستثماِر بشكٍل أكثَر فاعلية مبا يضمُن أن يكوَن املعلموَن ُهم رواُد هذا التغيري 

 .(OECD, 2015).والقادرون على تصميمِه وتنفيذه
وال يقتصُر خطُر تدين مستوى تأهيِل املعلِِّم يف توظيِف تقنية املعلومات واالتصال يف 
التعليم فقط يف اخنفاض مستوى حتصيل طالبه، أو يف عدِم تزويدهم مبهاراِت القرِن الواحِد 
والعشرين؛ بل إنَّ ترَك مساحٍة للناشئِة يتعاملون فيها بشكٍل عشوائي مع تقنيِة املعلومات 
ا يهيُئه هلم من فرص اقتناص الفوائد اليت  واالتصاالت، يُعرُِّضهم لتهديدات وخماطَر أكثَر ممَّ
 Collins & تتيحها هلم تقنيات االتصال. وهو ما يؤكده "كولينز" و"هالفريسون" بقوهلما
(Halverson)، 2009: "أنَّ الوضَع احلايل يُثرُي بالتأكيد خماوَف خطرية، إذ جيُب أْن نكوَن 
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قلقني ليس فقط ألنَّ دمَج التقنيِة أقل شيوًعا وفعاليًة يف التعليم ممَّا ينبغي أن يكوَن عليه؛ 
بل ألنَّ األساليَب اليت َيستخدُم با الطالُب اليوم التقنيَة ومقداَر الوقت الذي يقضونه 
فيها يتمثَُّل يف ممارساٍت بعيدٍة عن املثالية. وعالوة على ذلك؛ توجد فجوٌة واضحٌة بني ما 
يتعلَّمه  طالُب اليوم وما ينبغي عليهم أن يتعلموه، فالنظُم التعليميُة احلالية ال تقوم بتوجيِه 
املتعلمني بصورٍة كافية حول كيفيِة العيِش يف جمتمعاٍت تشهُد حتوالٍت كربى بسبب التقنية 
اليت أصبحت جزءًا أساسيًّا من احلياة اليومية هلؤالء املتعلمني، فاملدارس -وفيها املعلمون 
ُصنَّاُع التغيري األساسيون-مل تتوافر هلا فُرٌص كافيٌة لتهيئِة اجليِل اجلديِد للتعامل بفعاليٍة مع 

 .(Eunjung Oh & Reeves, 2014) .تلك التغيريات والتكيف معها
ويتَِّضُح ممَّا َسبَق أنَّ الطالَب يعيشون يف عصٍر رقميٍّ واقتصاٍد معريفٍّ يتطلَُّب إعدادهم 
لالستفادِة من هذه املتغريات؛ لذلك تسابقت الدوُل يف مبادراِت دمِج التقنيِة يف التعليِم 
لتمكنِي االنتقاِل القتصاِد املعرفة؛ ولكنَّ ذلَك يقابُِلُه تأخر عن هذا احلراك يف ممارسات 
املبادرات  التعليمية؛ وهو ما أدَّى إىل إخفاِق هذه املدارِس يف حتقيِق أهداِف  املدارس 

الوطنية لدمِج تقنيِة املعلومات واالتصال يف التعليم. 
 كما يكشُف ضعُف مستوى مهارات املعلمني يف دمِج التقنيِة يف التعليم إىل ضعِف 
مستوى إعدادهم يف كليات الرتبية، فقد أكدت عديٌد من الدراسات املسحيِة الشاملة 
 (Milken "ومنظمة "ميلكني(ISTE)  للمنظَّمات املهنية مثل: اجلمعية الدولية لتقنيات الرتبية
(Foundation أنَّ إعداد املعلِم يف كلياِت الرتبيِة من خالِل مقرٍر مستقلٍّ يف تقنياِت التعليم 

ال يؤهله لدمج التقنية يف التعليم مستقباًل، كما أنَّه ال يرقى مبستوى املهارات التقنية لديه. 
 .(Koehler et al., 2007)

ومنها   اجملال؛  هذا  تقدمي حلول يف  األطر  أو  النماذج  من  العديد  استهدفت  لذا 
إطاُر املعرفة يف التقنيِة و التدريِس واحملتوى "تيباك"  (TPACK Framework)بوصفِه أحد 
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احللول املقدَّمة ملشكلة ضعف مستوى املهارات أو املخرجات اخلاصة بدمج التقنية مع 
طرائق التدريس واحملتوى يف برامج إعداد املعلم، فقد أورد "ديفز“ (Davies) و"ريتشارد" 
(Richard) يف هذا الصدد أنَّ هناَك أمهيًة لتوظيف التقنية يف التعلم املتمركز حول املتعلم، 

كما أنَّ هناك حاجة ملساعدة املعلمني الستخدام التقنية لتيسري التعلم ذي املعىن الذي 
مُيكِّنهم من بناء املعرفة املرتابطة لدى املتعلمني؛ ومبا يسهم يف تعميق الفهم لدى املتعلمني 
. ولبلوِغ مرحلِة دمِج التقنيِة بذا املستوى جيُب  باستخدام تطبيقات ذات سياٍق حقيقيٍّ
على املعلِِّم أْن يتعرََّف إىل أدواٍت تقنيٍَّة بعينها تتناسُب مع حتقيِق هدٍف تعليمي حُمَدَّد، 
ويتطلَُّب هذا عدَم االقتصاِر على إتقاِن املعلِِّم استخداَم التقنيِة بنفِسها؛ بل عليِه أيًضا 
إتقاَن اإلمكانات الرتبوية التطبيقية هلذه التقنية. وهنا تربز أمهية إطار (TPACK) لبلوغ هذا 
اهلدف، وذلك عن طريِق تطبيقِه يف برامج إعداد املعلم؛ لرفع كفايات معلمي املستقبل 
  (Randall S..التعليمي واحملتوى  التدريس  طرائق  مع  التقنية  دمج  يف  مهاراِتِم  وحتسنِي 
(Davies and Richard E. West, 2014. ومن الدالئل على أمهيِة هذا اإلطار اإلشارة إليه 

املعلم  إعداد  سياساِت  أن  التعليمية"  التقنيات  تطويِر  سياسات  "املوجز يف  تقرير:  يف 
يف الواليات املتحدة ترتكُز على أربعِة مبادئ توجيهية، أحدها: "التأكيد على تعميق 
خربات املعلمني قبل اخلدمة يف تقنيات التعليم على مستوى الربامج بتطبيق إطار "تيباك" 
 (King et al., 2016, pp. "بداًل من مقررات إعداد تربوي منفصلة عن بعضها ،TPACK

(11 ,9؛ لذلك سعت هذه الدراسُة للتعرِف على أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 

كلية الرتبية دمج التقنية مع التدريس واحملتوى "إطار تيباك".

أدبياُت الدراسة:
تشمُل أدبياُت الدراسِة احلالية اإلطار النظري والدراسات السابقة، يف إعداد طالب 

  .(TPACK) كليات الرتبية وفق إطار معرفة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى
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:(TPACK) إطار معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى
يرى "ميشرا" و"كوهلر" أنَّ إعداد املعلمني قبَل اخلدمِة المتالِك كفايات دمِج التقنيِة 
يف التعليم بفعالية يفرُض على برامِج إعداد املعلم عدَم الفصِل يف اإلعداد املعريف بني 
كلٍّ من: التخصص العملي، والرتبوي، والتقين؛ بل جيُب إعدادهم يف كيفيِة ربِط هذه 
"فوت"  استقَصْت  وقد   .(Mishra, P & Koehler, 2006) البعض.  بعضها  مع  املفاهيم 
و"ميكيين" (Voogt & McKenney, 2017) ما إذا كانت برامُج كلياِت الرتبية تُِعدُّ املعلَم 
وفق إطار (TPACK)، واتَّبعْت الدراسُة أسلوب "دلفي" بإجراِء مقابلٍة مع )12( طالَب 
م واجهوا صعوبًة  تربيٍة ميدانية من مخس كليات تربية يف هولندا، وأشارت النتائج إىل أهنَّ
يف تطبيق التقنية يف التعليم؛ وأرجعوا ذلك إىل أهنم ُدرِّبوا على استخداِم التقنيِة بشكٍل 
عام، ومل يُدرَّبوا على ربط التقنية مع احملتوى. ويُعَزى نقُص تكامل اخلربة يف إعدادهم 
إىل عدِم دمِج املعرفِة بني كلٍّ من: التخصص مع التدريس والتقنية، باإلضافِة إىل نقِص 
احلديثة  التقنيات  ونقص  دراستهم،  أثناء  يف  املعلم  إعداد  برامِج  يف  التقنيِة  استخداِم 

املوجودة يف املدارس.

:(TPACK) "عناصر إطار معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى "تيباك
التدريس  التقنية مع  املعلِم ملعرفِة دمِج  تأسََّس إطاُر "ميشرا" و"كوهلر" يف إعداد 
َد  واحملتوى التعليمي "تيباك" (TPACK) بناًء على إطار "شوملان" (Shulman) الذي حدَّ
فيه التدريَس أنَّه ناتٌج من تقاطع حمورين، مها: معرفة املعلم التدريس، ومعرفته باحملتوى. مث 
أضاف "ميشرا" و"كوهلر" يف العام )2006م( يف إطارمها التدريسي املَسمَّى: "تيباك" 
التقنيِة  أنَّ معرفَة دمِج  يؤكد  فإطاُرمُها  بالتقنية؛  املعلم  ثالثًا وهو معرفة  بُعًدا   ،(TPACK)

مع التدريس واحملتوى "تيباك" (TPACK) هو ناتٌج عن تقاطِع ثالِث معارَف رئيسة لدى 
املعلم، وهي: املعرفة بالتدريس (PK)، واملعرفة باحملتوى التعليمي (CK)، واملعرفة بالتقنية 
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(TK)، وميكُن توضيُح إطارمِِها هذا يف شكل )1(.

شكل )1(: إطار "ميشرا" و"كوهلر" ملعرفة دمج: التقنية والتدريس واحملتوى.             
(Mishra, P & Koehler, 2006, p. 1025)

ويؤكُِّد تطبيُق إطاِر "تيباك"(TPACK)  يف األخِذ مبفهوِم اإلعداد التكاملي للمعلِم 
(Voogt & املعلم.  إعداد  برامِج  يف  والتخصصية  الرتبوية  املقررات  مع  التقنيِة  بدمِج 
(McKenney, 2017 فإطاُر "تيباك" (TPACK) يتجاوُز رؤيَة قواعِد املعرفِة الثالث يف عزلة؛ 

عند  تقُع  اليت  املعرفة  أنواع  على  التأكيد  خالل  من  ذلك  من  أبعد  إىل  يذهُب  بل 
التقاطعات الفرعية بني ثالثِة أشكاٍل أساسية، وهي: معرفُة املعلِم لدمج احملتوى التعليمي 
مع التدريس(PCK) ، ومعرفته لدمج احملتوى التعليمي مع التقنية (TCK)، ومعرفته لدمج 
مع  التقنية  من:  لكلٍّ  للمعلم  الكامِل  الدمِج  إىل  انتهاًء   ،(TPK) التقنية  مع  التدريس 
التدريس واحملتوى التعليمي "تيباك" (TPACK). وبذلك يتألف إطار "ميشرا" و"كوهلر" 
يف معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي من سبعة مكونات، عرَّفها "ميشرا" 

و"كوهلر" كما يلي:
الذي  باملوضوع  املعلم  معرفُة  هي   :  Content Knowledge  (CK) احملتوى  معرفة   -
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سيدرَّس. ويشمُل ذلك: معرفته للمفاهيم، والنظريات، واألفكار، واألطر التنظيمية، ومعرفة 
األدلة واإلثبات، باإلضافة إىل املمارسات واألساليب الراسخة لتطويِر مثل هذه املعرفة.

- معرفة التقنية Technological Knowledge (TK): هي معرفُة املعلم يف كيفية العمل 
والتفكري مع أدوات التقنية ومواردها، ويشمل ذلك فهم تطبيقات تقنية املعلومات على 
نطاٍق واسع مبا يكفي لتطبيقها بشكٍل منتج يف العمل ويف احلياة اليومية، مع قدرته على 
ُاملعلومات حتقيَق األهداف، ومقدرة املعلم على  إدراك مىت ميكن أن تساعَد أو تعوَق تقنية 

التكيف باستمرار مع التغريات يف تقنية املعلومات.
باملمارسات  املعلم  Pedagogical Knowledge (PK): هي معرفُة  التدريس  - معرفة 
والعمليات واألساليب املتعلقة بالتعليم والتعلم. ويشمُل ذلك: أغراض التعليم، وقيمه، 
وأهدافه. كما أنَّ معرفَة التدريس تنطبُق على جماالت أكثر حتديًدا تشمُل فهم أساليب 

تعلم الطالب، ومهارات إدارة الصف، وختطيط الدروس، والتقومي.
 :Pedagogical Content Knowledge (PCK)معرفة دمج احملتوى التعليمي مع التدريس -
يتفق ذلك مع فكرة "شوملان" ملعرفِة املعلِم علَم التدريس، وفيه يتقُن املعلُم مهارة حتويل 
حمتوى تعليمي معني ليكون قاباًل للتعلم من الطالب. وحيدث ذلك يف أثناء قيام املعلم 
بتفسري املوضوع مع إجياده طُرقًا متعددة لتمثيله، وتكييفه، وختصيص موارده التعليمية، مع 

توفري مفاهيم بديلة تناسب اختالف خصائص املتعلمني، وربطه مع معرفتهم السابقة.
- معرفة دمج احملتوى مع التقنية Technological Content Knowledge (TCK): وهو 
معرفة الطريقة اليت تؤثِـُّر فيها التقنيُة واحملتوى على بعضها البعض سلًبا أو إجيابًا. وجيب 
أالَّ يقتصَر إتقاُن املعلمني على احملتوى التعليمي فقط؛ بل جيُب أن يكوَن لديهم فهٌم 
عميٌق للطريقِة اليت ميكُن با أن تغرَي تطبيقات التقنية املختلفة من تدريس حمتوى تعليمي 
حمدد. وهنا حيتاُج املعلمون إىل فهم أيٍّ من التقنيات احملدَّدة هي األنسُب للتعامل مع 

تعلم حمتوى معني، وكيف مُيْلي احملتوى التعليمي اختيار تقنية حمدَّدة أو العكس.
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 :Technological Pedagogical Knowledge (TPK) معرفة دمج التدريس مع التقنية -
وهو معرفُة املعلِم كيف ميكُن تغيري طرق التدريس وأساليب التعلم بتغيري أدوات التقنية 
اليت يطبُقها يف التدريس. ويشمل ذلك: معرفته باإلمكانات والقيود لطرق التدريس اليت 
ميكن تطبيقها على جمموعة من األدوات التقنية من حيث صلتها يف تصميم التعليم، أو 

حتديد طرق التدريس املناسبة.
- معرفة دمج التقنية والتدريس واحملتوى "تيباك" (TPACK): يكمُن هذا يف مهارة 
معرفة  مغزى عميق، وهو خيتلف عن  لتدريٍس حقيقيٍّ وذي  بالتقنية  التعليم  املعلم يف 
املفاهيم الثالثة كالًّ على حدة: )معرفة التقنية، ومعرفة احملتوى، ومعرفة التدريس(، بداًل 
يتطلب فهًما  التقنية، وهو  الفعَّال مع  التعليم  من ذلك "تيباك" (TPACK) هو أساس 
نظريات  توظُِّف  اليت  التقنيات  واستخدام  التقنية؛  باستخدام  العلمية  املفاهيم  لتمثيل 
التعليم يف تدريس احملتوى؛ ويف تبسيط املفاهيم املركَّبة، وتوظيف التقنية  للمساعدة يف 
عالج بعض املشاكل اليت يواجهها الطالب؛ ويف معرفة خربات الطالب السابقة؛ ومعرفة 
املعلم يف كيفية استخدام التقنية يف تعزيز ربط املعرفة القائمة لدى الطالب مع املفاهيم 

 .(Koehler & Mishra, 2009) .اجلديدة

:TPACK "إعداد طالب كلية الرتبية لدمج التقنية مع التدريس واحملتوى "تيباك
- تكامل مقررات إعداد املعلم فيما بينها: أورد "مارتن" يف هذا الصدد لزيادِة ثقِة 
طالب برامج إعداد املعلم، وبناء فهٍم سياقيٍّ لتوظيف التقنية يف التعليم؛ فقد تولََّد توجٌُّه لدى 
قيادات كليات الرتبية يف حتويل برامج إعداد املعلم من مقررات تقنيات تعليم منفصلة إىل 
مقررات مرتابطة، تدمج فيها التقنية يف املقررات املختلفة، ولكن مقاومة التغيري أبقت برامَج 
إعداد املعلم يف شكِل ُمقرَّرات منفصلة يف تقنيات التعليم. (Martin, 2015). ومتثَّلت حلوُل 
اجلابري ملعاجلِة مقاومِة أعضاء هيئة التدريس، يف تغيري هياكل كليات الرتبية وتغيري يف 
برامج إعداد املعلم )اجلابري، 2018( ويف ذلك داللة على وجوِب إحداِث تغيريات يف 
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البنية اإلدارية يف كليات الرتبية للتحوِل من النموذِج التقليدي املنفصل يف إعداد املعلم 
إىل النموذِج املتكامل. وهو ما خُلص له "فوجت" و"ميكين" من أنَّه خالل عقٍد من 
الزمن لوحظ وجوُد دعٍم من واضعي اخلطط والسياسات يف برامج إعداد املعلم لتكامِل 
األقساِم األكادميية يف إعداد املعلم ولكن برزت معوقات تطبيقها يف نقص االعتقادات 
والقيم الداعمة من أعضاء هيئة التدريس، ويف نقص البنيِة التحتية، وعدم توافر مبادرين 

.(Voogt & McKenney, 2017) .لتكوين مناذج حُيتَذى با
كما خُلَص كلٌّ من "مارتن" و"ادمريال" وآخرين إىل أنَّ إعداد املعلِم قبل اخلدمِة 
ال ينبغي أن يقتصَر يف الرتكيِز على كيفيِة استخدام التقنية؛ بل جيُب أن يكوَن يف كيفيِة 
دمِج املعرفة يف كلٍّ من: التقنية والتدريس واحملتوى التعليمي. فقد أثبَت فصُل مقررات 
تقنيات التعليم عن املقررات الرتبوية األخرى عدم فعاليته يف إعداد معلِّمني ُمؤهَّلني لدمج 
 (Admiraal et al., .التقنية التقنية يف تعليمهم، ورفع مستوى ثقِتهم يف مهارات تطبيق 
(Martin, 2015 ;2017، وهذا يؤكُد أمهيَة حتوِل تركيِز برامِج إعداد املعلم من تدريس مقررات 

تقنيات التعليم بشكٍل منفصٍل إىل دجمها مع التدريس واحملتوى (Martin, 2015). ويف حال 
زيادة عدد مقررات تقنيات التعليم يف برامج إعداد املعلم مع تدريسها بشكل مستقلٍّ 
عن طريق التدريس والتخصص التعليمي للطالب، فإن فائدتا تبقى حمدودة، ففي دراسة 
تتابعية على مثانية طالٍب يف ثالثِة مقررات متتالية يف تقنيات التعليم خالل ثالثة فصول 
دراسية قام "هوفر" و"جراجنينت" بقياِس تطوِر بناء املعرفة مع مرور الوقت لدى عينة 
الدراسة يف دمج التقنية مع التدريس والتخصص وفق إطار "تيباك"، واستخدم الباحثان 
الدروس. وخلصت  املنظَّمة، وخطط إعداد  التأمُّلية  الذايت والكتابة  أدوات االستقصاء 
الدراسُة إىل حدوِث تطوٍر مهمٍّ يف فرع املعرفة التقنية الرتبوية (TPK)، يف حني كان النمو 
 (M. Hofer & Grandgenett,  .)TCK( احملتوى  مع  التقنية  دمج  معرفِة  فرِع  حمدوًدا يف 
.(2012 ويف دراسٍة تكاملية طبَّق "موزا" وآخرون منوذَج إعداد طالب كليات الرتبية ملعرفة 
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لتطبيق "تيباك"  TPACK يف ثالثِة  التعليم عن طريق تصميٍم تكامليٍّ  التقنيِة يف  دمِج 
مقررات، هي: تقنياُت التعليم، وطرُق التدريس، والتطبيُق امليداين على )88( طالًبا بكليِة 
الرتبية يف إحدى اجلامعات األمريكية، واستخدَم فريُق البحِث طريقَة البحِث املختلط، 
كمي باالستبانة ونوعي باملقابلة املفتوحة، وخلصت الدراسُة إىل أنَّ التصميَم التكاملي 
لدمِج التقنيِة يف التعليم كان له أثٌر يف رفِع معرفِة الطالب يف دمِج التقنية مع التدريس 
واحملتوى يف تطبيقهم العملي.(Mouza et al., 2014). ويف ذلك داللة على أن دمج مقررات 
التقنية والتدريس واحملتوى يف برامج إعداد املعلم يعد من املداخل يف رفع املعرفة واملهارة 

لدى طالب كليات الرتبية لدمج هذه املهارات يف ممارساتم املهنية مستقباًل. 
- ممارسة أعضاء هيئة التدريس لدمج التقنية مع التدريس واحملتوى:

يوجد ضعف يف مستوى توظيف أعضاء هيئة التدريس للتقنية يف ممارساتم التعليمية؛ 
فعلى سبيل املثال قاس )محدي( درجة دمج أعضاء هيئة التدريس للتقنية يف تدريسهم 
 (TPACK) إطار"تيباك""  باستخدام  العريب  اخلليج  العليا يف جامعة  الدارسات  لطالب 
أنَّ  إىل  الدراسة  التدريس، وخلصت  هيئة  أعضاء  عينة عددها )29( عضًوا من  على 
أعضاَء هيئة التدريس لديهم وعي معريف بالتقنية والتدريس، ولكن ممارساتم يف تطبيق 
التقنية يف تدريسهم ال تصل إىل درجة هذا الوعي )محدي، 2015(. وهناك ما يشري إىل 
أن توظيف أعضاء هيئة التدريس للتقنية يف التدريس له أثر على طالبم يف هذا اجلانب؛ 
فقد قام "كوه" و "ديفاهاران" بتدريِس مقرر تقنيات تعليم على )74( طالًبا بكلية الرتبية 
يف جامعة سنغافورية ملدة )7( أسابيع بطريقة دمج فيها أعضاء هيئة التدريس التقنية مع 
التدريس واحملتوى TPACK، وقد أظهرت النتائُج حتسَُّن مهارات أفراد الدراسة يف دمِج 

.(J. H. L. Koh & Divaharan, 2011).التقنية مع التدريِس واحملتوى
يوجد  واحملتوى:  التدريس  مع  التقنية  لدمج  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب   -
فقد  التعليمية؛  للتقنية يف ممارساتم  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  ضعٌف يف مستوى 
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قاس )محدي( درجة دمج أعضاء هيئة التدريس للتقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي يف 
تدريسهم لطالب الدارسات العليا يف جامعة اخلليج العريب باستخدام إطار"تيباك" على 
عينة عددها )29( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس، وخلصت الدراسة إىل أنَّ أعضاَء 
هيئة التدريس لديهم وعي معريف بالتقنية والتدريس، ولكن ممارساتم يف تطبيق التقنية يف 
تدريسهم ال تصل إىل درجة هذا الوعي )محدي، 2015(. وقد قاس "وتسل" وآخرون 
التقنية مع التدريس واحملتوى  أثر تدريب أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية لدمج 
التعليمي بدراسة طبقوا فيها املنهَج النوعي بالنظريِة اجملذِّرة يف إحدى اجلامعات األمريكية 
يف  لتطبيقِه   (TPACK) "تيباك"  إطار  على  التدريس  هيئة  أعضاء  من  اثنان  ُدرَِّب  فقد 
تدريسهم مقرر طرق التدريس يف )17( شعبًة، يدرس با قرابة )500( طالٍب، وبعدها 
طبقت دراسة احلالة على )9( طالٍب، وخلصت الدراسُة إىل أنَّ أنشطَة املقرَّر والتقنيات 
واالسرتاتيجيات اليت طُبِّقت فيه ولَّدت لديهم فهًما قويًّا للوسائط الرقمية يف كيفيِة دجمها 
يف خطط دروسهم، وولَّدت لديهم الرغبة يف دمِج التقنية يف تدريسهم؛ ولكن مهاراتم 
 .) (Wetzel et al., 2014 .ال تسمح بذلك حملدوديِة تطبيقهم هلا بشكٍل عملي يف املقرر

- تدريب طالب كلية الرتبية لدمج التقنية مع التدريس واحملتوى: يف هذا الصدد 
أشار "أدمريال" بعد تطبيقه لدراسة على برنامج ماجستري إعداد معلم الثانوي يف هولندا 
التدريس، ُوزَّع عليهم استبانة حيددون فيها  على عينة من )52( طالًبا يف مقرر طرق 
 ،(TPACK) "تيباك"  إطار  باستخدام  التعليم  يف  التقنيِة  دمِج  ملعرفة  إعدادهم  مستوى 
وخلصت الدراسُة إىل أمهية التدريب العملي يف تأسيِس مهارات دمِج التقنية يف التعليم 
مع ممارسة ذلك أمام الطالب يف فصٍل حقيقيٍّ وأمهية وجود مناذج من املعلمني املمارسني 

.(Admiraal et al., 2017) .لدمِج التقنيِة يف التعليم
العلوم  ملعلمي  املهنية  التنمية  برنامج  فعالية  قياس  إىل  )فودة(  دراسة  كما هدفت 
التجارية وفق إطار "تيباك" يف دراسة شبه جتريبية على )40( معلًما ُقسِّموا إىل جمموعتني 
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جتريبية وضابطة، وطبقت بطاقة مالحظة بعد تطبيق برنامج اإلعداد، وخلصت النتائُج 
إىل فعالية برنامج اإلعداد فقد وجدت فروٌق دالةٌ إحصائًيا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة 
التجريبية يف إطار"تيباك" (TPACK) ويف مجيع أبعاده. )فودة، 2017(.  كما هدفت دراسُة 
)ناجي( إىل قياس فعالية برنامج قائم على منحى "تيباك" لتنميِة مهارات التفكري يف التقنية لدى 
طالبات جامعة األقصى بغزة، واتبعت املنهَج التجرييبَّ بتصميم اجملموعتني وعددهم )72( 
طالبة يف مقرر ُمقدِّمة علوم احلاسب اآليل، وخلصت النتائُج إىل وجوِد فروٍق إحصائيٍة دالٍة يف 

تنميِة مهارات التفكري يف التقنية لصاحل اجملموعة التجريبية.)ناجي، 2016(.
الشمالية  أمريكا  يف  الدراسات  يف  اجلغرايف  التنوُع  الدراسة  أدبيات  يف  وُيالَحُظ 
وأوروبا وآسيا ويف دول عربية، ويف ذلك داللة على قبوِل مفهوِم إطاِر معرفِة دمِج التقنية 
احلالة  بدراسة  النوعي  املنهَج  واحدٌة  دراسٌة  وطبَّقت   ،TPACK واحملتوى  التدريس  مع 
الوصفي  املنهج  استخدمت  دراسات  وأربع   ،(Wetzel et al., 2014) وآخرون  "لويتزل" 
املسحي هدفت إىل تقومي درجة إعداد كليات الرتبية لطالبا يف معرفة دمج التقنية مع 
التدريس واحملتوى التعليمي وفق إطار"تيباك" (TPACK)، وهي دراساُت كلٍّ من: "فوت" 
 (Pamuk, 2012) "و"باموك ،(Lei, 2009) "و"يل ،(Voogt & McKenney, 2017) "و"ميكين

،(Admiraal et al., 2017) و"أدمريال" وآخرين
وميكن  الرتبية؛  طالب كليات  على  التجرييب  املنهَج  دراسات  أربُع  اتبعت  كما 
تصنيفها لقسمني، أوهلما: دراستان جتريبيتان هلما مشولية يف التطبيق، إذ مْل تقتصرا على 
تطبيق إطار "تيباك" (TPACK) على مقرٍر دراسيٍّ واحٍد؛ بل طبَّقتا اإلطاَر ذاَته يف ثالثة 
التدريس  مع  التقنية  دمج  ملعرفة  املعلم  إعداد  يف  التكامل  أثر  لقياس  دراسية  مقررات 
واحملتوى التعليمي)M. Hofer & Grandgenett, 2012; Mouza et al., 2014(، والقسم اآلخر: 
دراستان طبَّقتا املنهج َالتجرييب على أحد مقررات تقنيات التعليم، ومها  دراستا: )ناجي، 
دراستان مل  2016(، و "كوه" وآخرين  (Koh, Tsai, Chai, & Hwee, 2016) . وهناك 
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ُتطبَّقا يف كليات الرتبية بل طُبِّقتا على معلمني يف املدارس، واتبعتا املنهج التجرييب لقياس 
التعليمي لدى املعلم، ومها  التدريس واحملتوى  التقنية مع  أثر TPACK على معرفة دمج 

دراستا )إبراهيم ووهبة، 2017; فودة، 2017(.
واستفاد الباحُث من أدبيات الدراسة من عدة أوجه، أبرزُها: تطبيق إطار معرفة دمج 
التقنية مع التدريس واحملتوى TPACK على طالب كلية الرتبية يف اململكة العربية السعودية 
لعدم وجود دراسة قامت بذلك على حدِّ علم الباحث، ويف الوصول إىل برنامج عاملي 
إلعداد طالب كليات الرتبية ملعرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى وفق اطار "تيباك" 
خيضع لرخصة املشاع اإلبداعي Creative Commons ( Hofer & Harris, 2017 )، كما خُلص 
من األدبيات إىل أداة حتليل حمتوى خطة الدرس لقياس "معرفة الطالب بدمج التقنية مع 
 ،(J. Harris et al., 2010a) "هلاريس وجراجنينت وهوفر" TPACK  "التدريس واحملتوى "تيباك

وترمجت للعربية، وحتقق من الصدق والثبات يف نسختها العربية.
مشكلة البحث: 

خلصت العديد من الدراساِت إىل أنَّ املعلمنَي اجُلدَد ال ميتلكون املعرفة واملهارة اليت 
 (Angeli & .متكنهم من دمج التقنية يف التعليم؛ لعدم إعدادهم بشكٍل مُيكِّنهم من ذلك
 Valanides, 2015; European Commission, 2014; Tondeur et al., 2012; Voogt & McKenney,

(,2017. كما أظهرت العديد من الدراسات أنَّ برامَج إعداد املعلم وتأهيلِه يف تقنيات التعليم 

غري فعَّالة، فهناك فجوٌة بني إعداد كليات الرتبية لطالبا يف معرفة دمج التقنية يف التعليم من 
 (Ottenbreit-Leftwich جهة، ويف التقنياِت املتاحِة لالستخدام يف املدراس من جهٍة أخرى
التقنية،  حنو  وخرباتم  واجتاهاتم  الرتبيِة  معتقداِت طالب  على  وللتعرف   ،et al., 2010)

واكتشاف مدى إعدادهم ملعرفة دمج التقنية يف التدريس مستقباًل؛ طبََّق "يل" (Lei) دراسته 
على )77( طالًبا بكلية الرتبية يف الواليات املتحدة واستجاب منهم )55(؛ وكشفت النتائُج 
وجوَد معتقدات واجتاهات إجيابية ألفراد الدراسة حنو التقنية، مع امتالكهم مهارات عالية يف 
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أساسيات التقنية، ولكنهم ميتلكون مهارات حمدودة يف االستخدامات املتقدِّمِة للتقنية، مع 
 .(Lei, 2009).ضعف مستوى املعارف واملهارات الالزمة لدمج التقنية يف التدريس مستقباًل
وميكن أن يُعَزى اإلخفاُق يف إعداد املعلمني على حنٍو كاٍف للتدريس باستخدام التقنية؛ يف 
أنَّ تركيَز مقررات تقنيات التعليم يف برامِج إعداد املعلم تتمحوُر على املهارات التقنية فقط، 
 .(Admiraal et al.,مع حمدودية الوقت املخصص لكيفية تفاعل التقنية مع التدريس واحملتوى
(Angeli & Valanides, 2015 ;2017. ويف ذلك داللة على تدين مستوى برامج املعلم يف إعداد 

طالبا باملعارف واملهارات الالزمة لدمج التقنية يف التعليم، فإعدادهم يقتصر على مهارات 
تقنية يدرَّسون فيها بشكل منفصل عن كيفية معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى يف 

سياقات تعليمية حقيقية.
وقْد أسهَم يف إجياِد حلوٍل لذلك إطاُر معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي 
"تيباك" (TPACK) مليشرا وكوهلر اللذان طوَّراه يف كلية الرتبية يف جامعة "ميتشجان"، كما 
أعدَّ كلٌّ من "هوفر" Hofer  و"جراجنينت" Grandgenett برناجًما إلعداد املعلم وفق إطار 
معرفة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى "تيباك"  (TPACK Framework)يف كلية "وليام مريي" 
College of William and Mary (Hofer & Harris, 2017 ) ؛  ولذا سعت هذه الدراسة للتحقُِّق 

  .(TPACK) "من إعداد طالِب كلية الرتبية ملعرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى "تيباك

أهداف البحث:
هدف البحث إىل التَّحقُِّق من التايل: 

"تيباك"  واحملتوى  التدريس  مع  التقنيِة  دمِج  ملعرفِة  الرتبية  إعداد طالب كلية   -1
  .(TPACK)

التدريس واحملتوى "تيباك"  التقنيِة مع  2-التحقُّق من وجوِد فروٍق يف معرفِة دمِج 
(TPACK) تُعَزى إىل التخصُِّص لدى أفراد الدراسة. 
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فرضا البحث:
حتقق البحث من الفرضني التاليني:

1- توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائية عند مستوى (0.05) بني متوسطات درجات 
واحملتوى "تيباك"  التدريس  مع  التقنية  دمج  معرفة  يف  والبعدي  القبلي  احملتوى  حتليل 

(TPACK) لصاحل التحليل البعدي.

متوسطات  بني   (0.05) مستوى  عند  إحصائية  داللٍة  ذاُت  فروٌق  توجد  ال   -2
واحملتوى "تيباك"  التدريس  مع  التقنية  دمج  معرفة  يف  البعدي  احملتوى  حتليل  درجات 

TPACK)( تُعَزى إىل التخصص.

أمهيُة البحث:
تربُز أمهيُة البحث لعدٍد من املستفيدين، ومْن أبرزِهم: 

1-معدو اخلُطط األكادميية يف كلياِت الرتبيِة، يف جمال إعداد الطالب يف معرفِة 
دمِج التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي. 

2- معدو برامج تدريب املعلِم أثناء اخلدمة يف جماِل معرفِة املعلِم كيفيِة دمج 
التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي. 

3- قد يستفيُد منها املشرفون الرتبويون واختصاصيو اجلودة إْذ تُوفِـُّر هلم أدوات 
قياس كفايات املعلم يف معرفِة دمِج التقنيِة مع اسرتاتيجيات التدريس واحملتوى التعليمي.

حدود البحث: 
احلدود البشرية: طُبقت الدراسة على عينٍة من طالِب كلية الرتبية يف جامعة امللك 

خالد خالل الفصل الدراسي الثاين من العام )1438هـ/2018م(.
فيه  يوضُِّح  ُمْرَفق،  مع شرٍح  الدروس  إعداد  تقاريِر  ومتثَّلْت يف  املوضوعية:  احلدود 
إطار  وفق  التعليمي  واحملتوى  التدريس  اسرتاتيجيات  مع  التقنيَة  الطالُب كيف سيدمُج 

.(TPACK) "تيباك"
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مصطلحات البحث:
تضمَّن البحث املصطلحات الرئيسة التالية:

دمج التقنية Technology Integration: هو التنفيُذ الفعَّاُل لتقنيات التعليم لتحقيِق 
نتائج التعلِم املقصودة. وتقنياُت التعليِم هي أي برامج أو أدوات أو معدات إلكرتونية أو 
 (Davies .َدة ميكانيكية ميكن استخدامها ملساعدة الطالب يف حتقيق أهداف تعلم حُمدَّ

 et al., 2008)

معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى "تيباك"(TPACK) : هو اختصار ترمجة 
املعلِم  معرفُة  وهو   ،"Technological Pedagogical content knowledge” للمصطلح
التدريَس بالتقنيِة يف تعلٍُّم حقيقيٍّ وذي معىن، وهو خيتلُف عن معرفته باملفاهيم الثالثة 
التقنية، واحملتوى، والتدريس(؛ وتعين "تيباك" (TPACK) دمج  ُكالًّ على حدة: )معرفة 

 (Koehler & Mishra, 2009) .املعلم الفعَّال للتقنية يف تدريسه للمحتوى التعليمي

منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

للتحقق من صحة فروض الدراسة استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، وُصممت 
اجملموعة الواحدة باختبار قبليٍّ مث معاجلة جتريبية مث اختبار بعدي. (Creswell, 2018)، كما 

هو ُموضَّح يف جدول )2(.
جدول)2(: التصميم شبه التجرييب للمجموعة الواحدة.

التطبيق البعدياملعاجلة التجريبيةالتطبيق القبلي

درس  لتحضري  احملتوى  حتليل 
معتمٍد على أداة "هريس" وآخرين 

 (J. Harris et al., 2010)

تطبيق برنامج اإلعداد "جراجنينت"، إلعداد 
  (Hofer &  "خطة درس وفق إطار "تيباك

Harris, 2017)

حتليل احملتوى لتحضري 
الدرس املعتمد على أداة 

 (Harris هريس" وآخرين"
et al., 2010)

كما طبقت حتليل احملتوى خلطة الدرس مع الشرح املرافق هلا. وحدَّد املرجُع الشامُل 
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يف إطار معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي "تيباك" يف إصداره الثاين أنَّ 
والدراسات  املالحظة،  بطاقة  أقسام:  ثالثة  على  توزَّعت  "تيباك"  يف  الكمية  البحوَث 
املسحية، وحتليل احملتوى. وُيستَخدُم حتليُل احملتوى يف برامج إلعداد املعلم، وفيها يوضِّح 

الطالُب يف خطة التدريس، التايل:
1- حتديد املوضوع.

2- حتديد التقنية املناسبة للمحتوى.
3- حتديد اسرتاتيجية التدريس. 

4- اختيار أنشطة توظف فيها التقنية.
5- حتديد أنشطة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى. وُيضاُف مع خطِة الدرس أي 

. (Chin et al., 2016).وصٍف للتطبيق
وبناًء عليه اختار الباحث حتليل احملتوى خلطِة درس، مع وصٍف يقدمه الطالُب مع 
خطة الدرس يوضِّح فيها كيف سينفُذ الدرَس وْفَق خطته خالل )45( دقيقة تدريس، 
ويُوضِّح فيها كيفيَة دجمه للتقنيِة مع اسرتاتيجيِة التدريس واحملتوى التعليمي اليت حدَّدها 

يف خطته للتدريس.   
هدُف التحليل: التعرُّف على أثِر برنامج إعداد طالِب كلية الرتبية على مستوى 

.(TPACK) "معرفتهم يف دمِج التقنية مع اسرتاتيجات التدريس واحملتوى "تيباك
التقنيِة مع  عينة التحليل: خطُة درٍس يقدمها أفراُد الدراسة، ويقوُمون فيها بدمِج 
التدريس واحملتوى باستخدام إطار"تيباك" (TPACK)، وكذلك املرَفق مع خطة الدرس وهو 
شرٌح موزٌع بالوقت على )45( دقيقًة، يوضُِّح فيه كيف يُنفِّذ خطة الدرس بطريقٍة يدمج 
فيها بني التقنيات واسرتاتيجية التدريس مع احملتوى التعليمي وفق ما أورده يف خطة الدرس.

 (J. Harris et al., 2010a) فئة التحليل: طبقت أداُة حتليِل حمتوى هلاريس وآخرين
التدريس واحملتوى TPACK، ويف الشرِح الذي  التقنيِة واسرتاتيجيات  لقياس درجِة دمِج 
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وصفه الطالُب واملرَفق مع خطة الدرس، تألَّفت فئُة التحليِل من أربعة أبعاد، كل بُعد 
ُمؤلَّف من أربعة مستويات: )من درجة إىل أربع درجات(، وْفَق التايل:

1- مواءمة التقنية مع اسرتاتيجيات التدريس. )تتدرج من درجة يف أول عبارة إىل أربع 
دراجات يف آخر عبارة(:

- استخداُم التقنيِة ال يدعُم اسرتاتيجيات التدريس. 
- استخداُم التقنيِة يدعُم حبدٍّ أدىن اسرتاتيجيات التدريس. 

- استخداُم التقنيِة يدعُم اسرتاتيجيات التدريس. 
- استخداُم التقنيِة يدعُم على حنوٍّ أمثل اسرتاتيجيات التدريس. 

2- مواءمُة التقنيِة مع أهداف املنهج واسرتاتيجيات التدريس مًعا.)تتدرج من درجة بأول 
عبارة إىل أربع درجات يف آخِر عبارة(:

أهداف املنهج واسرتاتيجيات  مع  تتوافق  وال  اختياراُت التقنيِة غري مناسبة،   -
التدريس. 

     - اختياراُت التقنيِة مناسبة ولكنها تتوافق بشكٍل هامشي مع أهداف املنهج
واسرتاتيجيات التدريس. 

أهداف املنهج أمثل مع  بشكٍل  تتوافق  اختياراُت التقنيِة مناسبة، ولكنها ال   -    
واسرتاتيجيات التدريس مًعا. 

-اختياراُت التقنيِة تتوافُق بشكٍل أمثل مع أهداف املنهج واسرتاتيجيات التدريس 
مًعا. 

التقنيِة مع احملتوى واسرتاتيجيات التدريس مًعا. )تتدرُج من درجة يف أول  3- مواءمُة 
عبارة إىل أربع درجات يف آخِر عبارة(:

- احملتوى، واسرتاتيجيات التدريس، والتقنية مًعا ال تتناسُب مع خطِة التدريس. 
- احملتوى، واسرتاتيجيات التدريس، والتقنيات 
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مًعا تتناسُب إىل حدٍّ ما مع خطِة التدريس. 
- احملتوى واسرتاتيجيات التدريس والتقنيات مًعا تتناسُب مع خطِة التدريس. 

خطِة  مًعا تتناسُب بشدٍة مع  التدريس، والتقنيات  واسرتاتيجيات  احملتوى،   -
التدريس. 

وحدة التحليل: استخدمت وحدة الفكرة، ونظرًا لكوِن فئاِت التحليِل تألَّفت من 
أربعة أبعاد، فقد ُقرأ حتضري الدرس مع وصف إجراءات تنفيذ الدرس املرَفق لكل فرٍد 
من أفراد الدراسة أربع مراٍت، يف كلِّ مرة حيلل بُعٌد من األبعاد األربعة، واحلكم بدرجة 
)من1 إىل 4( وفَق الوصف الوارد يف التدريج الفرعي لكلِّ بُعٍد من أبعاد أداة الدراسة 

)ملحق 1(.
جمتمع البحث:

تألََّف جمتمُع الدراسِة من طالِب كليِة الرتبيِة يف جامعِة امللك خالد.
عينة البحث:

البكالوريوس يف مقرر احلاسب يف  برنامج  العشوائي إلحدى شعب   متَّ االختياُر 
الدراسِة منهم )14( طالَب ختصُِّص علوٍم  لتطبيِق  البالغ عددهم )24( طالًبا  التعليم 

شرعيٍة، و)10( طالِب ختصِص علوِم حاسٍب. 
أدوات البحث:

يوجُد وبوضوح تعقيٌد وتداخٌل يف طبيعِة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى التعليمي 
(Koehler & Mishra, 2009)؛ ممَّا ُيْسهُم يف صعوبِة قياس معرفة هذا الدمج. كما يتسُم 

 (Maderick et al.. الدقة  بعدم  املعلمني  لدى  اإللكرتوين  التعلم  ملهارات  الذايت  التقومي 
وممارساتم  مهاراتم  مع  تتوافق  ال  قد  املعلمني  معتقدات  أنَّ  لذلك  ويضاُف  )2016؛ 
)Buehl & Beck, 2014)؛ لذا استخدمت يف هذه الدراسة أداة حتليل احملتوى خلطة درس 
((Lesson plan هلاريس وجراجنينت وهوفر (J. Harris et al., 2010a)، لقياِس درجِة معرفة 
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دمج التقنية مع التدريس واحملتوى التعليمي وْفَق إطار "تيباك" )TPACK(، وبلغت قيمُة ثباِتا 
)0.91( على معامل "ألفا كرونباخ" ..(J. Harris et al., 2010a) وهلا أربعة أبعاد، هي: مواءمة 
التقنيِة مع أهداف املنهج، ومواءمة التقنيِة مع اسرتاتيجيات التدريس، ومواءمة التقنيِة مع 
التدريس  اسرتاتيجيات  مع  التقنيِة  ومواءمة  التدريس مًعا،  واسرتاتيجيات  املنهج  أهداف 
واحملتوى مًعا. وكلُّ بُعٍد له أربعة مستويات أدناها بدرجة وأعالها بأربع درجات. وجمموُع 
األبعاد األربع مُيثُِّل إطاَر معرفِة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى "تيباك" (TPACK)، وبذلَك 

تكوُن درجُته بني )4 إىل 16( درجة، انظر أداة الدراسة )امللحق1(.
صدُق أداِة البحث: 

ترجَم الباحُث أداَة حتليِل احملتوى خلُطَِّة الدرس (Lesson plan) هلاريس وجراجنينت 
وهوفر Hofer& ,(Harris, Grandgenett)، وحُتقق من صدق ترمجة األداة بطريقتني: أوالمها 
من  عدٍد  على  العربية  وترمجتها  باإلجنليزية  األداة  نسخيت  بعرض  وذلك  احملتوى  صدق 
دراسٍة  بتطبيِق  لألداة  الداخلي  البناء  التعليم، وثانِيِهما صدق  تقنياِت  املتخصصني يف 
واستخرجت  عينتها،  غري  من  الدراسة  جمتمع  من  طالًبا   )25( عدد  على  استطالعية 
معامالت ارتباط "بريسون" لدرجة كلِّ جماٍل من جماالت املقياس األربعة مع الدرجِة الكليِة 

للمقياس(TPACK)  كما ُهو ُموضَّح يف جدول )2(.
جدول )2(: ُمعامل ارتباط "بريسون" بني متوسطات أبعاد املقياس ومتوسط املقياس ككلٍّ )إطار معرفة دمج 

التقنية مع التدريس واحملتوى( "تيباك". 

إطار معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى األبعاد
TPACK "تيباك"

**0.89مواءمة التقنيِة مع أهداف املنهج.
**0.97مواءمة التقنيِة مع اسرتاتيجيات التدريس.

**0.97مواءمة التقنيِة مع أهداف املنهج واسرتاتيجيات التدريس مًعا.
**0.78مواءمة التقنيِة مع اسرتاتيجيات التدريس واحملتوى مًعا.

** االرتباط دال عند مستوى )0.01(.
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تشرُي البياناُت الواردُة يف اجلدول )2( إىل أنَّ معامَل االرتباط تراوح بني )0.78 إىل 
0.97( ومجيُعها دالٌة عند مستوى )0.01(، وهذا يشرُي إىل مستوى صدق يف املقياس 

يفي مبتطلبات الدراسة.
ثباُت أداِة البحث:

حتقق من ثباِت أداِة البحث بطريقتني: أوالمها حبساِب ُمعامِل االتساق الداخلي 
"ألفا كرونباخ" بتطبيِق دراسٍة استطالعية على عدد )25( طالًبا اختريوا بطريقٍة عشوائية 
من جمتمع الدراسة من غري عينتها، وبلغت قيمُة معامِل "ألفا كرومباخ" الكلية لالتساق 
الداخلي ملقياس حتليل احملتوى "تيباك" )0.85(، وذلَك يشرُي إىل مستوى من الثباِت 

مقبول للمقياس يفي مبتطلبات إجراء الدراسة.
الداخلي  االتساق  ُمعاَمِل  حبساب  متت  األداة  ثباِت  حلساِب  األخرى  والطريقُة 
 Reliability of inter coding (Skalski, Neuendorf, & Cajigas, واحد  ملقياس  لتقديرين 
ُأُعيد حتليل احملتوى  )2017، ومتَّ ذلَك بإمتام حتليل حمتوى نتائج العينة االستطالعية، مث 
بعد فرتٍة زمنية، وحسب معامل الثبات الداخلي لنتائج التحليلني، وبلغت فيه قيمة معامل 

"ألفا كرونباخ"(0.76)  بداللة )0.01(. وهي نتائج تفي مبتطلبات إمتام الدارسة.
إجراءات البحث:

اتُّبعت اإلجراءات التالية يف تنفيِذ البحث: 
أواًل: تطبيق دراسة استطالعية على عدد )24( طالًبا اختريوا بطريقٍة عشوائيٍة من 

جمتمع الدراسة من غري عينتها لدواعي حساب الصدق والثبات ألداة الدراسة.
اثنًيا: اختري مقرر احلاسب يف التعليم يف جامعة امللك خالد. ويتألَّف من: ساعة 

نظري، وساعتني عملي.
اثلثًا: اختريت عشوائيًّا شعبٌة دراسيٌة لتطبيق الدراسة التجريبية.
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الدرس،  الطالُب خطَة إعداد  املقرر، سلم  العاشر من تدريس  رابًعا: يف األسبوع 
وفق الشروط التالية:

أ( أْن يقدَم الطالُب خطَة درٍس يدمج فيها التقنية مع التدريس واحملتوى باستخدام 
 .(TPACK) "إطار "تيباك

ب( أن يرفق الطالُب )مع خطة الدرس( شرًحا ُموزًَّعا بالوقت على )45( دقيقة، 
اختارها  اليت  التقنيات  بني  فيها  يدمج  بطريقٍة  الدرس  خطة  يُنفِّذ  فيِه كيف  يوضِّح 

واسرتاتيجية التدريس اليت حددها مع احملتوى التعليمي وفق ما أورده يف خطة الدرس. 
ج( ُزوِّد الطالب ببنود تقومي خطة الدرس. 

(J. خامًسا: ُحلل احملتوى القبلي خلطة الدرس، بتطبيق أداة الدراسة  هلريس وآخرين
.Harris et al., 2010a(

لرخصِة  خيضُع  وهو  أسابيع،  أربعة  ملدة  التجريبية  املعاجلة  برنامج  تطبيق  سادًسا: 
 College of William and "من كلية "وليام مريي Creative Commons املشاِع اإلبداعي
Mary هلوفر Hofer وجراجنينت Grandgenett، لتوجيِه طالب كلية الرتبية يف إعداد خطة 

التدريس واحملتوى "تيباك"  التقنية مع  يُطبُِّق فيها معرفته لدمج   “Lesson plan”  درس
)TPACK(، ويتضمَُّن برنامُج اإلعداد تسعة موديوالت تشمل )13( فيديو ودليل إعداد 

أنشطة التعلم، وهو ُمَقسٌَّم على النحِو التايل:   
 .)TPACK "1- املقدمة: )شرح طريقة إعداد درس بطريقة "تيباك

2- حتديد خطط دروس خمتارة: )أمثلة خلطط دروس سابقة من أعمال طالب أو 
معلمني(.

1- حتليل خطط الدروس املختارة، واستكشاف تصنيفات: 
أ( أنشطة التعلم.

ب( التقنيات املقابلة ذات الصلة.
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ج( احملتوى.
أمثلة خطط  حتليل  من  املستفادة  الدروس  على  بناًء  درس جديد،  تصميم خطة   -1

الدروس يف اخلطوات السابقة.  
2- اختيار األهداف التعليمية وحتليل السياق التعليمي الذي سُيدرَّس فيه.

3- حتديد احملتوى واألنشطة التعليمية املناسبة لتحقيق األهداف.
4- اختيار التقنيات التعليمية الستخدامها يف الدرس.

5- تعديل خطة الدرس لضمان دمج التقنية مع أنشطة التعليم واحملتوى.  
  (Mark Hofer & Harris, 2017).6- اخلامتة. تقدمي خطة الدرس

سابًعا: بنهايِة األسبوع الرابع عشر من تدريس املقرر، سلَّم الطالُب خطة درس، 
وفق الشروط التالية:

أ( أن يقدَم الطالُب خطَة درس يدمج فيها التقنية مع التدريس واحملتوى باستخدام 
 . (TPACK)"إطار "تيباك

ب( أن يرفق الطالب )مع خطة الدرس( شرًحا ُموزًَّعا بالوقت على )45( دقيقة، 
اختارها  اليت  التقنيات  بني  فيها  يدمُج  بطريقٍة  الدرس  خطة  يُنفِّذ  فيه كيف  يوضِّح 

واسرتاتيجية التدريس اليت حدَّدها مع احملتوى التعليمي وْفَق ما أورده يف خطِة الدرس. 
ج( ُزوِّد الطالب ببنود تقومي خطة الدرس. 

اثمًنا: ُحلل احملتوى البعدي خلطة الدرس، بتطبيق أداة الدراسة  هلريس وآخرين 
.(J. Harris et al., 2010a(

اتسًعا: عوجلت النتائج إحصائيًّا الختبار فرضي الدراسة.
نتائج البحث:

املوضَّحة  البيانات  اعتدالية  من  حُتقق  املرتابطة  للعينات  "ت"  اختبار  تطبيق  قبل 
نتائُجها يف اجلدول )3(.
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Shapiro-Wilk "جدول )3(: اختبار اعتدالية بياانت حتليل احملتوى القبلي والبعدي "شابريو-ويلك

حتليل اجملال
االحنراف العددالتخصصاحملتوى

املعياري
درجة
احلرية

سكيونز

Skewness

كورتوسيس

Kurtosis

مستوى 
الداللة

املعرفة يف 
دمج التقنية 

واسرتاتيجيات 
التدريس واحملتوى 

TPACK

قبلي
10شريعة

3.81101.673.230.05
14حاسب

بعدي
10شريعة

5.44140.431.800.01
14حاسب

      تشرُي البياناُت يف جدول )3( إىل حتقُِّق شرِط اعتدالية البيانات وْفَق اختبار 
داللة  ومستوى  القبلي،  احملتوى  حتليل  )0.05( يف  داللة  مبستوى  و"ويلك"  "شابريو"- 
)0.01( يف حتليل البيانات البعدي. ويف ذلك مؤشٌر جيد لتطبيق اختبار "ت" يف فرضي 

الدراسة. ومت ذلك كما يلي:
فرض البحث األول: 

توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائية عند مستوى )0.05( بني متوسطات درجات حتليل 
 )TPACK( "احملتوى القبلي والبعدي يف معرفة دمج التقنية مع التدريس واحملتوى "تيباك

لصاحل التحليل البعدي.
الختباِر صحِة هذا الفرِض طُبق اختبار)ت( للعينات املرتابطة للتحقِق من داللِة 
التدريس واحملتوى  التقنيِة مع  القبلي والبعدي يف معرفة دمِج  الفروِق بنَي حتليل احملتوى 

"تيباك" )TPACK(، واملوضَّح يف جدول )4(. 
والبعدي يف  القبلي  التحليل  متوسطات  بني  فروٍق  يتَِّضُح من جدول )4( وجود 
معرفة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى TPACK، فقد بلغت قيمُة "ت" الختبار الفروق 
بني جمموعتني مرتابطتني )7.31( بداللٍة إحصائية عند مستوى )0.00(. كما أنَّ حجَم 
األثِر للعامِل التجرييب كبرٌي فقد بلغت قيمُة دال )2.0(؛ ومستوى حجم األثر كما حدَّده 
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 )d)  تصنيُف "كوهني" يف اختبار "ت"  للعينات املرتابطة يكوُن كبريًا إذا كانت قيمُة
أكرب من )0.8( (Chen et al., 2010)؛ ومجيُع ذلَك يدل على وجوِد أثٍر للعامِل التجرييب 
التدريس  مع  التقنيِة  دمَج  الرتبية  طالِب كليِة  معرفِة  يف  اإلعداد"  "برنامج  يف  املتمثِِّل 

.TPACK واحملتوى التعليمي
جدول )4(: نتائُج اختبار )ت( للعينات املرتابطة لفحِص الفروق بني نتائج حتليل احملتوى القبلي 

” (TPACK ).والبعدي، يف معرفة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى “تيباك

حتليل الُبعد
احملتوى

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

حجم 

d األثر

مواءمة التقنية مع أهداف - 1
املنهج.

1.581.1423القبلي
5.690.001.43

3.251.1923البعدي
مواءمة التقنية مع اسرتاتيجيات - 2

التدريس.
1.170.6423القبلي

7.830.002.27
3.301.1623البعدي

مواءمة التقنية مع أهداف املنهج - 3
واسرتاتيجيات التدريس مًعا.

1.250.6723القبلي
7.840.002.07

3.251.1923البعدي
مواءمة التقنية مع احملتوى - 4

واسرتاتيجيات التدريس مًعا.
1.210.6523القبلي

7.130.002.04
3.121.1523البعدي

الدرجة الكلية: مواءمة التقنية مع 

.TPACK "التدريس واحملتوى "تيباك

5.212.8023القبلي
7.310.002.01

12.924.6423البعدي

وعند النظِر يف أبعاد املقياس األربعة الواردة يف جدول )4(، جنُد أنَّ مجيَعها تشرُي إىل 
وجود فروٍق ذات داللة إحصائية )0.00( بني متوسطات حتليل احملتوى القبلي والبعدي 
التقنية  بني  املواءمة  بُعد:  )5.69( يف  قيمُة "ت"  بلغت  فقد  التجرييب،  للعامل  تُعَزى 
وأهداف املنهج وحبجم أثر كبري للعامل التجرييب فقد بلغت قيمُة دال d فيه )1.43(. 
 )7.83( "ت"  قيمُة  بلغت  فقد  التدريس  اسرتاتيجيات  مع  التقنية  مواءمة  بُعد:  ويف 
وحبجم أثر )د=2.27(. كما بلغت قيمة "ت" )7.84( وحبجم أثر )2.07( يف بُعد: 
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املواءمة بني التقنية املستخدمة مع كلٍّ من أهداف املنهج واسرتاتيجيات التدريس مًعا. أمَّا 
يف الُبعد الرابع: مواءمة التقنية املستخدمة مع كلٍّ من احملتوى واسرتاتيجيات التدريس مًعا، 
فقد بلغت قيمُة "ت" )7.13( وحبجم أثر )2.04(؛ ومجيُع ذلَك يدلُّ على وجوِد أثٍر 
للعامِل التجرييب املتمثل يف "برنامج اإلعداد" يف الُبعد الكلي ملقياِس إعداد طالِب كلية 
الرتبية يف معرفة دمِج التقنية مع التدريس واحملتوى )TPACK) ويف أبعادِه الفرعيِة األربعة.

فرض البحث الثاين: ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائية عند مستوى )0.05( بني 
التدريس واحملتوى  التقنيِة مع  البعدي يف معرفة دمِج  متوسطات درجات حتليل احملتوى 

)TPACK( تُعَزى إىل التخصص.
طالِب  وعشرة  الشريعة،  واحٍد يف ختصص  طالٍب  من  التجريبيُة  اجملموعُة  تألَّفت 
ختصِص علوِم حاسٍب. وللتحقِق من وجوِد فروٍق دالٍة بني اجملموعتني أجري اختبار "ت" 

للعينات املستقلة على حتليل احملتوى البعدي، واملوضح نتائُجه يف جدول )5(.
جدول )5(: اختبار"ت" للعينات املستقلة لبحث داللة الفروق بني اجملموعات.

حتليل اجملال
االحنراف املتوسطالعددالتخصصاحملتوى

املعياري
درجة 
احلرية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

املعرفة يف دمج 
التقنية واسرتاتيجيات 
التدريس واحملتوى 

)TPACK(

بعدي

1411.215.43شريعة

232.640.02
1015.31.25حاسب

ُيالَحُظ يف جدوِل )5( وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائية بني متوسطات ختصص 
الشريعة وختصص احلاسب لصاحل ختصص احلاسب مبستوى داللة )0.02(. 

مناقشة وتفسري نتائج البحث:
التدريس  اسرتاتيجيات  مع  التقنية  دمج  معرفة  متوسطات  قيم  ضعف  ُيالَحُظ   
واحملتوى يف التطبيق القبلي كما هو موضَّح يف جدول )4(، ويف ذلك داللٌة على ضعِف 
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عينة  وأفراد   ،)TPACK( واحملتوى  التدريس  مع  التقنيِة  دمِج  معرفِة  الطالب يف  مستوى 
الدراسِة يدرسون مقررًا يف تقنيات التعليم، وسبق أْن درسوا مقررات يف املناهج، وطرق 
التدريس، وعلم النفس الرتبوي، ولكنَّهم مل يتمكَّنوا من امتالِك مستوى جيد من املعرفة 
يف دمج هذه املعارف يف خطة درس. وتتفُق هذه النتيجُة مع ما خلصْت له دراساُت كلٍّ 
 K ,  (Koehler & Mishra, 2009; Pamuk, ،"من: "كوهلر" و"ميشرا"، و"باموك"، و"فوقت

 ;Voogt & McKenney, 2017 ;2012 ; فودة، 2017(. 
كما أنَّ برنامَج اإلعداد الذي ربَط بني التقنيِة والتدريس واحملتوى كان له أثٌر ذو 
التدريس  التقنية مع اسرتاتيجيات  الدراسة يف دمِج  أفراد  داللٍة إحصائية يف رفِع معرفِة 
 ،(Mouza et al., 2014; Pamuk, 2012( دراسات  مع  هذا  ويتفُق   (TPACK) واحملتوى 
كما تتفُق مع دراسة(Koh & Divaharan, 2011 )  يف ارتفاع مستوى معرفة دمج التقنية 
 ( Harris, Grandgenett, & Hofer, مع احملتوى، ولكنها ختتلُف مع ما خلصت له دراسُة
(2012 يف منو املعرفة يف بُعد معرفة دمج التقنية مع احملتوى بشكٍل حمدود. ويؤكُد هذا 

أمهيَة إعداد طالِب كلياِت الرتبيِة يف معرفة دمِج معارفهم الرتبوية من: تقنيات التعليم، 
واملناهج، وطرق التدريس، وعلم النفس الرتبوي، وعدم االكتفاِء بتدريسهم هذه املهارات 

يف مقررات منفصلة.
يطبِـَّقها  أن  تدريس  هيئة  عضو  ألي  ميكن  آليًة  أوضح  احلايل  البحث  أنَّ  كما 
املختلفة  الرتبوية  املقررات  بدمِج  القياِم  يف  اآلليُة  هذه  وتتمثَُّل  تربوي  ملقرر  تدريسه  يف 
باستخداِم برنامج اإلعداد "هلوفر" Hofer و"جراجنينت" Grandgenett وهو برنامج متاح 
حتت رخصة املشاع اإلبداعي ( (Creative commone، أو إعداد أي برنامج مماثل حبيث 
ال يكتفي بتدريِس مقرَّره بشكٍل مستقل عن مقررات اإلعداد الرتبوي األخرى، ويتمُّ هذا 
ِر قياِم مبادرة على مستوى كلية الرتبية لتضمنِي ُخططها األكادميية  اإلجراُء يف حاِل تعذُّ
الربامج  مستوى  على  واحملتوى  التدريس  مع  التقنية  دمج  إطار"تيباك"  (TPACK)ملعرفِة 
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العديد من  أنَّه يف  اإللكرتوين الحظ  التعلم  الباحِث يف عمادة  أثناِء عمِل  كافًة. ويف 
مقرَّرات كليِة الطب يضاف )5( حماضرين لتدريِسها؛ وفيها يُدرُِّس كل حماضر أسبوعني 
مهاراتِِه  الطالُب  فيها  يدمج  حالة  دراسِة  شكل  على  النهائي  االختباُر  يتمُّ  مث  تقريًبا، 
الرتبوي؛  اإلعداد  برامج  يطبق يف  قد  نفسه  والوضع  احملاضرين،  من مجيع  تعلَّمها  اليت 
التعليمي "تيباك"  التدريس واحملتوى  التقنية مع  املعرفِة  حال تطبيق أطٍر مفهوميٍة لدمِج 

)TPACK( يف املقرراِت املختلفة. 
توصيات البحث:

أهم التوصيات اليت خلص هلا البحث:
1- أمهية توظيف األطر املفاهيمية يف برامج إعداد املعلم ومنها إطار لدمِج املعرفِة 
املقررات وعلى  "تيباك" (TPACK) على مستوى  التعليمي  واحملتوى  التدريس  مع  التقنية 

مستوى الربامج يف كليات الرتبية.
   (creative common 2- االستفادة من املصادر املتاحة حتت رخصِة املشاع اإلبداعي
( يف جماِل معرفة دمِج التقنيِة مع التدريس واحملتوى التعليمي وترمجتها وتوظيفها واستخدامها 

يف برامج إعداد املعلم.
3- إعداد الطالب ملعرفِة دمج التقنية مع اسرتاتيجيات التدريس واحملتوى "تيباك" 
(TPACK) من بدايِة برنامج اإلعداد الرتبوي؛ وعدم االقتصار على جزئية التطبيق امليداين 

التعليمية  العملية  عناصر  لتعقيد  نتيجًة  واحدًة  دفعًة  املهارات  مجيع  إجادة  حملدودية 
وتداخلها واحلاجة للوقت إلجادة هذه املهارات. 

مقرتحات حبثية:
ميكن البحث يف أيٍّ من املقرتحات التالية: 

1- تطبيق إطار "تيباك" ملعرفِة دمِج التقنيِة واسرتاتيجيات التدريس واحملتوى يف أكثر 
من مقرر تربوي ُتدرَّس مًعا يف الوقت نفِسه.
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يف  واحملتوى  التدريس  واسرتاتيجيات  التقنية  دمج  ملعرفة  "تيباك"  إطار  تطبيق   -2
دراسة طولية )من بدء التحاق الطالب يف برنامج اإلعداد الرتبوي إىل التطبيق امليداين(.

التدريس واحملتوى مع  التقنية واسرتاتيجيات  ملعرفِة دمِج  "تيباك"  إطار  تطبيق   -3
الرتبية  لتقنيات  الدولية  اجلمعية  معايري  مثل  العاملية  أو  الوطنية  التعليم  تقنيات  معايري 

.ISTE))
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