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من خالل دمج   (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 
 املعرفة التكنولوجية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

 من قبل طالبات كلية التربية األساسية

 ، أنعام عبد الرحمن الفضلي، أحمد شالل الشمري 1دالل فرحان العنزي  

قسم املنااج  ططارا التادر ك، كلياة التربياة األساساية ، الليااة العاماة للتعلايم التطبيقا  
 العارضية، الكويت. –طالتدريب 

 df.alenezi@paaet.edu.kwالبريد االلكترطن  للباحث الرئيك: 1

 امللخص:

جا  الا د  جا  املعر اة ( CBEاملعلا  ياك يل اة اليةب اة ايسمسا ة  تهدف الدراسة لتطوير برنامج  عدادا  

وملاااادري   ( ياااك جاااااررال داااار  التااادر  TPACK التكنولوج اااة اليةبويااااة املرملحطاااة باااام  تو  التعل  اااا  

ملا ااااااا   الاةنااااااامج  التااااااادري  ، جااااااا   ااااااا  (، و TPACKالطلحااااااة ددااااااات التااااااادر   بمسااااااات دا  ن اااااااو   مل حااااااام   

الااا د اسااات دا  ت ام لتاااا   الاةناامج  التااادري   الاااام   ددااات  اساات دجا الدراساااة املاااني  الو ااا   جاا 

 ,Schmidt)والت  دورتهم  ين   وزج ؤهام  ”The TPACK Survey“ ( ج  ال دTPACKن و   مل حم   

et al. 2009)  دملحامل يل اة اليةب اة ايسمسا ة، وت اارل النتاام    ( دملحاة جا 272، وملا  ملطح اااام ددات

( دناد جتاتو  رجرمل اد جادار، 4.37 حل الطملحمل ملا  ملا   اب ب توسا  تن  رجة ملا    الاةنمج  ج  ق

(، دنااد جتااتو  رجرمل ااد جاادار، ج اام رعاا ز جاا  قاادرم 4.37علاات  4.49ومليااةاوم جتوسااطمل ال ااارال باا ن  

الاةناامج  التاادري   دداات ملن  ااة ت او املعلاا  وارتاامبب املااامرال التكنولوج ااة، وهااوي النتاام   ملاادد  ملطااوير 

املعر ااااة  ل ااا ن ياااك يل ااامل اليةب اااة، بمدياااام ة علااات ملااااديذ ه ميلاااام بمسااات دا  ن اااو  باااراج  عدااادا  املع

(، وتو ااااااا الدراسااااااة ب ن اااااا   بااااااراج  TPACK التكنولوج ااااااة اليةبويااااااة املرملحطااااااة باااااام  تو  التعل  اااااا  

ملدريب ااااة  وريااااة يد اااامو ه اااااة التاااادر   والتاااادري  كناااارة جنمقيااااة التطااااورال التكنولوج ااااة وملن  ااااو 

  ديثة يك التعل  .ادسيةامل ج مل ال

 ، برنمج  عددا  املعل  ، در  ملدر  .(TPACK): ن و   مل حم  الكلمات املفتاحية

mailto:df.alenezi@paaet.edu.kw
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Abstract: 

The study aims to develop a teacher preparation program in the 

College of Basic Education (CBE) by integrating the Technological 

Pedagogical Content Knowledge model (TPACK  ( in teaching methods 

courses, train students to teach using the TPACK model, and evaluate 

the training program. The study used the descriptive approach by 

building a tool that evaluates existing training programs based on the 

TPACK model. The tool was applied to 272 students. The results 

demonstrate that the program was evaluated with an average of (4.37), 

regarded as “very high”. The items earned averages ranging between 

(4.49 to 4.37), also regarded as “very high”.  this confirms training 

program’s ability in strengthening teacher’s performance and 

technological skills. The findings support the development of teacher 

preparation programs in the College of Education, as well as updating 

their structures using the Technological Pedagogical and content 

knowledge model. The study recommends organizing training 

programs periodically for faculty and training staff members for the 

purpose of discussing the technological developments and the 

implementation of modern strategies in education. 

Keywords: TPACK model, Teacher preparation program, Teaching 

methods. 
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من خالل دمج املعرفة  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

التكنولوجية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي من قبل طالبات كلية التربية 

 األساسية

 مقدمة:

 للعدياااااااد جااااااا  التااااااااديمل التااااااا  ملواجاااااااب املعلااااااا  ياااااااك (TPACKرعاااااااد مل حااااااام  
 
 العاااااااحم

 
( ن و جااااااام

 ااام التعلااا   ياااك ال عااال الدرالاااي  جاااا  الااا د الت   ااان بااا ن هاااوي ايناااوا  الث  اااة جاااا  اسااات دا  ملكنولوج
املعر ااااة، وملاديااااد ر   ااااة  يااااك ل ا  تااااو  وداااار  التاااادر   ايساااام  ي  مل مجاااال  عاااامد لتكنولوج اااام 
التعلاا  ، ث ااذ ياات  اساات دا  اي وال التكنولوج ااة ا  ااد م  ايجااا م والاااةاج  والتطح ااامل( كياا ل 

  ب ناو  ا  ت  ل ملويو  الدر . ت  ل لتوج ب الط

( مل مداال جعاااد باا ن    ااة تنااوا  جاا  املعر ااة حااك: املعر ااة باام  تو ، (TPACKوي ثاال ن ااو   
ةااات  جوانااا  ن رياااة ود ل اااة جديااادم  واملعر اااة كعلااا  اليةب اااة، واملعر اااة التكنولوج اااة، وهاااوا الت مدااال يي

ت دا  التكنولوج اام يااك التاادر  ،  ااااو بمدياام ة علاات تنااوا  جرنااة جااا  املعر ااة ال زجااة لنجاامم  جاا  اسااا
عدااامر ج ااامه    يعااامل تناااوا  املعر اااة املطلو اااة جااا  قحااال املعلااا  لااادج  التكنولوج ااام بعاااورم  عملاااة ياااك 
التعلاا   جاا  تجاال الت طاا   لع ل ااة التاادر    االاال ال عااود الدراساا ة ياات ساا م  جاااد ، ر اام يااو ر 

املنمسااااااحة مساااااات دا  ملكنولوج اااااام مل حاااااام  عداااااامر د اااااال ودرياااااااة جنير ااااااة  ال جع اااااا  لتطااااااوير املااااااامرال 
 & ,Koehler, Mishra, Bouckالتعلاااا   لتلح ااااة اثت مجاااامل الطاااا ب يااااك ال عااااود الدراساااا ة  

Deschryver, 2011). 

( علت جحدت الادج  املنمسا  للتكنولوج ام يا   سا م   عل  ا  جعا ن (TPACKو ت ند مل حم  
طلااااا  جااااا  املعلااااا  ال اااااا  ال مجااااال ينطلاااااا جااااا  ال اااااا  اليااااامجل لل عااااامرف ايسمسااااا ة الث  اااااة، وهاااااوا يت

لل عمرف الث  اة يال ددات ثادي، وراولع دح عاة  ججاام بحع اام والع قامل ب رهام، وا ارم هاوي املعامرف 
وملول اااد ترماااد جعااامرف تالااار  جنبثااااة درهااام، ثتااا  ي تااا   لاااب  جااا  التكنولوج ااام ياااك ج مرسااامملب التعل   اااة 

 (.2020بطرياة ملااا ايهداف التعل   ة  ثتمن ن، 

( علااات ججااااممل املعر اااة ياااك ن ااااو   2015امملجااامي ت اااامر يااال جااا  املياااامدلة وساااعد   وياااك هاااوا
TPACK)  ملت ون ج  اآل  : ( والت 

: و ياا ة جعااطصو ت ااود التاادر   علاات املعر ااة املت ععااة (PKمعرفااة ألااول التاادر ك    -
املطلو ااااة للتاااادر   ال عاااامد.  مملعر ااااة بل ااااود التاااادر    االاااال ساااا م  التاااادر   يااااك  ر ااااة 

طااو  دداات ياال ال ااا  الااو  ي تلكااب املعلاا ، والااو  يااف   علاات التاادر   ال عاامد ملن –العااامل 
جثاااال  اااااا  د ل اااااة الت طااااا   التعل  ااااا ، املعر ااااة بااااا  ارم  ر اااااة العااااامل، اسااااات دا  الااااا ج  

 الن سي  للت ج و. -التعل   ، الن ريمل التعل   ة، والن و الن سي  والرت   وامجت معك 

ياااااا ة علاااااات املعر ااااااة التاااااا  يةح ااااااك تن مل ااااااون لااااااد  وهااااااوا املعااااااطصو ر (:CKمعرفااااااة املحتااااااوى    -
املعل ااااااا ن ل درسااااااااوا ب عمل اااااااة  االاااااااال ججااااااامد جعاااااااا ن لل اتاااااااو  جثاااااااال العلاااااااو ، والدراساااااااامل 
امجت مد اااة، تو املوسااا ا ، وو اااام لياااوملمن  ااا ن املعر اااة بمل اااام ا ايسمسااا ة، وامل ااامه  ، 

ةية التاا  ملاان   والن رياامل وادجااراوال  االاال ججاامد جعاا ن، املعر ااة بااميدر الع ل ااة الت تاا 
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وملر   اي  مر، واملعر ة باوادد اي لة واد حمل، بمديم ة علت  لاع،  ا ن جعر اة ا  تاو  
 علت  ا  املعل  بطح عة املعر ة ودر  ال تمؤد تو التااا يك ججمد جع ن.

 
  ي ة تي م

: وهااااوي املعر اااة املت ععاااة ملااااد  دناااد ملاااامدد (PCKمعرفاااة ألاااول تااادر ك املحتاااوى   -
 اااود التااادر   واملعر اااة بااام  تو ، وحاااك املعر اااة التااا  ملااااد  جااا  د ل اااة امل ااام  املعر اااة بل

الاااارارال لاااد  املعلااا  كيااالن الطااار  املنمساااحة لتااادر   جاتاااو  جعااا ن ياااك جم ملاااب الدراسااا ة. 
 علاات جعر ااة جت ععااة يطورهاام املعل ااون داا  ملن اا   ا  تااو  يااك  اار  

 
ر اام تاهاام  ياا ة تي اام
 ج   رو  املعر ة. 

: وهاااااوا املعااااطصو رياااا ة علاااات املعر ااااة التاااا  لااااد  املعل اااا ن داااا  (TKجيااااة  معرفااااة التكنولو    -
التكنولوج ااااااام التعل   اااااااة  التكنولوج ااااااام املتادجاااااااة والتكنولوج ااااااام التال دياااااااة( التااااااا  ملااااااادد  
 علاااات 

 
التاااادر   وادنتمج ااااة  االاااال  ر ااااة العاااامل. ر اااام تن جعر ااااة التكنولوج ااااة  ياااا ة تي اااام

لوج اااام، واملياااك ل التاااا  قااااد ملااااد  يااااك ت ناااامو املعر اااة املطلو ااااة لحناااامو و يااان ل هاااااوي التكنو 
 است داجام وال ديذ د  هوي اي وال جد اآلالري .

: ريااا ة علاات املعر ااة وهلاات ال اااا  الااو  يطااوري املعل اااون (TCKمعرفااة تكنولوجيااا املحتاااوى   -
 د  الطرياة الت  ملدد  بهم التكنولوج م  ا  ججمد ا  تو  الو  يدرسونب. 

ريااااا ة علااااات املعر اااااة التااااا  لاااااد  املعلااااا  دااااا   (:TPKالتااااادر ك  معرفاااااة تكنولوجيااااااا ألااااااول  -
التكنولوج اااااام املوجااااااو م جاااااا  تجاااااال التاااااادر  ، وقاااااادراته م، وجنمسااااااح هم للاااااادج  جااااااد الن اااااام   
وامسااااااايةامل ج مل التدر تااااااا ة. رتااااااات د  املعل اااااااون جعر اااااااة ملكنولوج اااااااام ت اااااااود التااااااادر   

 TPK   عل  اااااا  جعاااااا ن، ( ممل ااااام  الااااااارارال كياااااالن ر اااااامل ي كاااااا  للتكنولوج اااااام  داااااا  ن ااااااو 
كيااااا ل ج اااااد. هاااااوا الناااااو  جااااا   –واسااااايةامل ج ة ملدر تااااا ة، وناااااو  سيااااام  جعااااا ن ياااااك  ر  جااااام 

 املعر ة ري ة تي م علت  ا  املعل  ي وال ادنتم  الت  قد  ع ز ج  ج مرستب.

: هااااوا املعااااطصو رياااا ة علاااات مل مدااااال (TPCKمعرفااااة تكنولوجيااااا ألااااول تاااادر ك املحتااااوى   -
يااااااك ججااااااممل املعر ااااااة املان ااااااة ا  تل ااااااة يااااااك ت ناااااامو امل اااااام ي و جاااااا  املعر ااااااة التاااااا  لااااااد  املعلاااااا  

للااارارال كياالن التكنولوج اام التعل   ااة التاا  ملاااف ر يااك ج مرسااتب  االاال  ر ااة العاامل. هاااوي 
ال كااارم  يااا ة علااات تن الااادج  ال عااامد والاااا  ج للتكنولوج ااام ملاتااام  علااات جعر اااة ت اااول ة ياااك 

 يل ججممل التدر   وجعر ة جت ععة بدججام. 

 للتعاور الحعار  للع قامل املعاادم ( (TPACK   وياد  ن و 
 
 دال ام

 
 د ل اام

 
لل عل  ن عداامرا

باااا ن ا راااااممل ا  تل اااااة ملعاااامر ا ، ر ااااام تناااااب ياااا و ه  بمسااااايةامل ج مل لر اااااد املعر ااااة املت ععاااااة دناااااد 
الت طااا   للتكنولوج ااامل التعل   اااة وملطح ااااام، ر ااام رتاااتط د املعل اااون ملادياااد اي وال التااا  لاااد ه  

  ، وامل اام  الااارارال املاعااو م كيااامن ناااو  اي وال املنمسااحة   مدحااة ملاااديمل  عل   ااة لاادد  التاادر 
جع ناااة يواجاواهااام،  ااااد ياتااام  املعل اااون علااات  اااا  التكنولوج ااام كيااا ل ت  ااال قحااال ملعااا    وملطح اااا 
التاادر   املل اا  ل مجاامل املتعل اا ن وتي اام قحاال اساات داجب لتطااوير ا  تااو  تو مل تاا ة  عح ااة الطملاا  

 (.2018، د رتعل   د  ال

ع ا جااام امل ااااا ال ر اااة تناااب  Koehler & Mishra (2004)وياااك هاااوا امملجااامي تو اااو 
، وس تاااااا   لاااااع ياااااك 

 
  تااااا تطور جعر تاااااب التكنولوج اااااة يااااا ن م

 
لل علااااا  لتعااااا     رساااااب علكيةون ااااام

مل اوي   ااا  توساد ثااود ملاال  ة يال جاا  جعر ااة ا  تاو  واملعر ااة اليةبويااة واملعر اة التكنولوج ااة دداات 
 –PKاملعر اة اليةبوياة  -CKويات   جا  ت ا مد املعر اة ايسمسا ة  جعر اة ا  تاو   ا  الاحع،، كع
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( وهدااااام م ملج  عاااااام بطااااار  ج تل اااااة ث اااااذ  يااااا ل هاااااوي املنااااامدا املثلثاااااة TKواملعر اااااة التكنولوج اااااة
 ( راملعر ة التكنولوج ة واليةبوية بم  تو ر. TPACKن و   مل حم   

 Koehler & Mishraلحاو  اليةبوياة وجرهام  راساة ويدد   لع العديد ج  الدراسمل وا
ملعل اا  الااارن الواثااد والعيااري  جاا  الاا د  (TPACK)والتاا  هااد ا لتطااوير ن ااو   مل حاام   (2011)

، ت مرل الدراسة لتاد  ر  سي  يواجاب املعلا  الا د  جا  التكنولوج ام Deep Playاللع  الع  ا 
  ة لأل اااراة التعل   اااة، وهاااوا ايجاااار ياااك التعلااا  ، وهاااو ثا اااااة تن جع ااا  التان ااامل ل تاااا جعاااا

يتطلاااااا   ااااااند ت ام ملكنولوج ااااااة  عل   ااااااة وجاااااادال ل عبداد ااااااة جاااااا  املعلاااااا  دداااااام م التعاااااا   . وقااااااد 
ت مرل الدراسة تنب وجا  الا د امن ارا  ياك التعا    جا  الا د اللعا  الع  اا، ي كا  لل عل ا ن 

ا  اي وال والتان ااامل تن ياااروا تن تاااا  ر عااا   ن سياااط ن للتكنولوج ااام، الاااوي  رع ااادون اسااات د
  لتاا ااا تهاادا ا  ور حاامته . ويااك  راسااة ثتاا   

ق
( والتاا  2018واملعاانودمل ال دويااة كياا ل الاا 

يااااك ملن  ااااة ت او جعل اااا   (TPACK)هاااادف للكياااامل داااا  ت اااار برناااامج  ملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام  
  التااادري   ياااك الدراسااامل امجت مد اااة ب راثااال التعلااا   ايسملاااي ، وت اااارل النتااام    مدل اااة الاةنااامج

ملن  ااااة اي او التدر سااااي  لااااد  جعل اااا  الدراساااامل امجت مد ااااة وتو ااااا ب اااارورم امهت اااام  بملتن  ااااة 
 ملتاااااتجدال الععااااار 

 
املان اااااة املتاااااتداجة جااااا  الروانااااا  اييم ي  اااااة واليةبوياااااة والتكنولوج اااااة و اااااام

يااااااااة تكنولوج ااااااااة اليةبو ال( ملعااااااااور جايااااااااةم لتطااااااااوير املعر ااااااااة 2019وويااااااااعا الع اااااااار   وجتطلحمملااااااااب. 
املرملحطاااااة بااااام  تو  التعل  ااااا  لاااااد  جعل ااااامل العلاااااو  ياااااك جديناااااة الريااااامة بوياااااد قم  اااااة ب تطلحااااامل 

وياااك  راساااة الع  اااي   (TPACK)تكنولوج اااة اليةبوياااة املرملحطاااة بااام  تو  التعل  ااا  الملطاااوير املعر اااة 
( والتاا  هااد ا للكياامل داا   رجااة اجاات   جعل اامل العلااو  يااك املرثلااة املتوساا  لل ااامرال 2021 

، ت اارل النتام    رجاة اجات   دمل اة لل عر اة اليةبوياة (TPACK)نولوج ة و ا ن او   مل حام  التك
(PK)  ويليهاام جعر اااة ا  تاااو ،(CK) وجااامول يااال جاا  املعر اااة التكنولوج اااة ،(TK)  واملعر اااة اليةبوياااة

بدرجااااااة ملااااااادير جتوسااااااطة. وتو ااااااا الدراسااااااة  (TPACK)التكنولوج ااااااة ال زجااااااة لتاااااادر   ا  تااااااو  
ددااات التااادري  ددااات  يةر ااان ياااك باااراج  عدااادا  جعل ااا  العلاااو  قحااال ال دجاااة ياااك يل ااامل اليةب اااةب ااارورم ال

 جااا  التكنولوج اااة ياااك امل مرسااامل التدر تااا ة وملو  ااامل التكنولوج ااام ت نااامو الاااتعل  وامسااات م م جااا  
 .(TPACK)ملجمرب العمل  الرا دم يك  ج  التكنولوج ة يك التدر   و ا ن و   

(  راسااة 2017راامج ك يااك يل اامل اليةب ااة، تجاار  در ااة وجل  ااك  و   اام يتعلااا بااملتعل   ال
تهاادف علاات ملال اال املجمهاامل الطلحااة التاالور ة ناااو اساات دا  التعلاا   املكيةوساا  واالتحاامر  مدل ااة 

رن اااو   وتسااام  ن ااار  رتاااا  ياااك ملويااا ج ( Davis, 1989  (TAM)ن اااو   قحاااود التكنولوج ااام 
تااا من تن هناام  دامج ن ر قحااود التكنولوج امي يااةة ن او   ث اذ املف ارال التالور ة للطاا ب. 

( ال م اادم املتعااورم جاا  1قحااود التكنولوج اام واساات رارية اساات داجام وه اام:  يااك ملوياا ج اثت مل ااة 
( سااااولة اسااات دا  التطح اااامل التكنولوج اااة. وتسااا رل النتااام   دااا  املف ااارال 2التكنولوج ااام، و 

وا اااد املتوقعااة جناااب. وقااد ت ااامرل  راسااامل التاالور ة للطلحاااة ملتاال ر كتااااولة الن اام  املتااات د  وال 
وسااااولة امسااات دا ، ياااف    لاااع  علااات تناااب جتااا  جااام ت ر  الطملااا  ال م ااادم جااا  التكنولوج ااامدديااادم 

 وملو   ااام يااك التعلاا  ،  
 
 ,Venkatesh& Davisاثت مل ااة رح ااةم مساات دا  التكنولوج اام جتااتاح 

1996,، Sánchez‐Franco & Roldan, 2005, Lee et al., 2009, Cheok& Wong, 2015, 
Alenezi, et al. 2022) والت  هاد ا للكيامل دا   رجاة 2021& الي ر    الي ر   ، ويك  راسة )

اجت   د ب اليةب ة الع ل ة يك جمجعة ثم ال للك ميامل التكنولوج اة، اسا رل النتام   دا  ملاوا ر 
جعر ااااااة التكنولوج اااااام ور مياااااامل  (CK)ور مياااااامل جعر ااااااة ا  تااااااو   (PK)ر مياااااامل املعر ااااااة اليةبويااااااة 

بادرجمل يال لة، لاوا تو اا  (TPACK)والك ميمل اليةبوية التكنولوج ة ال زجاة لتادر   ا  تاو  



 

 جامعة األزهر

 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022لسنة  يوليو(، 1(، الجزء ) 195العدد: )

 

 

453 

الدراساااة ب ااارورم يااارورم ملرر ااان املااااررال املكيةون اااة ددااات ملن  اااة الك ميااامل التكنولوج اااة ور طاااام 
دج من اة باراج   Mourlam, et al.  (2021)وت امرل  راساة بمملعر اة اليةبوياة وا  تاو  التعل  ا . 

عدااااادا  املعلااااا  ملادياااااد جاااااد  اساااااتعدا  املعل ااااا ن قحااااال ال دجاااااة للتااااادر   بمسااااات دا  التكنولوج ااااام 
 & Bonafiniوياك  راساة نود اةالرق  ة ج  ال د ملا    جعر ة وجعتادال املعل  ن قحال ال دجاة. 

Lee, (2021)    ياك اسات دا  املعل ا ن جام قحال ال دجاة لاان و   مل حام(TPACK)  ملكنولوج ام الع ال و
  تااااااااو   عل  اااااااا  رق اااااااا ، ت ااااااااارل النتاااااااام    Screencastالريمضااااااااي  ت ناااااااامو ق اااااااامجا  ب داااااااادا    ااااااااديو 

، وياك  راساة Screencastامست دا  ال عمد لل عل  ن جام قحال ال دجاة للتان امل اليةبوياة وملطح اا 
  Al-Helah, & Alenezi, (2022)نود ااة تالاار  يااك يل ااة اليةب ااة ايسمساا ة قمجااا الااا د والع اان  

داا  دريااا ملح اا  ج تاااة ا يةاضااي  ج ولااوتك باا ن جعل اامل جاام قحاال  (TPACK) بتطح ااا ن ااو   مل حاام 
ال دجاااااة ل ااااااا الاااااا ور واملعااااام ن رحاااااديل لل  تااااااة ال ا اااااا  ولتاا اااااا  علااااا  دااااا  كعاااااد  عااااامد 
وسياا  ملعل اامل جاام قحاال ال دجااة يااك مل عااا العلااو  والريمياا مل. وقااد قمجااا الحمثثتاامن بتعاا    

ال روقاااامل ال ر يااااة يااااك   اااا  واساااايةامل ج مل ملا  نيااااة كياااا ل جاااان   و ق ااااا جااااد جرادااااممجاتااااو   عل 
ياااااااك ملااااااادر    (TPACK)الاااااااادرال واملواهااااااا ، وت اااااااارل النتااااااام    مدل اااااااة اسااااااات دا  ن اااااااو   مل حااااااام  

 الر ولوج م. 

 مشكلة الدراسة:

( للتااود جا  2035ثد ل رؤية   ولة ال ويا تولويمل دويلة املاد  لتاا اا رؤي هام لعام   
قتعاام  الااام   دداات الاان   علاات امقتعاام  الااام   دداات املعر ااة، وملرملكاا  الرؤيااة دداات ال تااة تولوياامل ام

ااااام  ، وجااااااامو يااااااك الرر اااااانم الثملثاااااااة ررت  جاااااامد كياااااار  عباااااااداعكر جاااااا  الاااااا د ن ااااااام   ا اااااا م وسااااااحعة ريا
دداادا  اليااحمب بعااورم ت  اال ل عااحاوا تد اامو يت تعااون بااادرال ملنم تاا ة وهنتمج ااة لاااوم  التعلاا  
جياارو  ع اا م التعلاا   يت ااون جاا  داادم جياامر د  رد ااة ملاادد  املن وجااة التعل   ااة الودن ااة، و الع اال 

جاااا  الاااا د جواناااا  جتعااااد م، جرهاااام ملطااااوير الع اااال اد ار  وزياااام م ر ااااموم اد ارم املدرساااا ة واليةبوياااااة، 
وملاتااااااا ن الح ااااااااة املدرسااااااا ة جااااااا  الااااااا د ملاااااااو  ة تثاااااااد  التان ااااااامل والتجا ااااااانال والتااااااا  ملاااااااوا   املنااااااام   

 ة املطااااورم و ع ياااا  اساااات دا  التكنولوج اااام، والتاااا ك علاااات  عااااد  جتاااامرال التعلاااا   يااااك املرثلااااة الدراساااا
 . الثمنوية يك يوو ثمجمل وجتطلحمل سو  الع ل

دعار ا تا   ،ANDROID & IOSيك دعر التاود الرق   وتجم  تج مد ملردردا يك رنامل 
ل والتاااا  باااادورهم ت ل لتاااااود بملتااااردة الص   ااااة املتن ااااةم يااااك ججاااامد ملكنولوج اااام املعلوجاااامل وامملعاااامم 
ساتةت   ال مجاة لكث اة  2030جور  يك سو  الع ل ث اذ  يا ة التوقعامل العممل اة تناب و الاود دام  

ت ااامرل الدراسااامل ال ديثاااة ال مجاااة علااات  جااا  املاااا  ومل اااار دويااام درهااام جاااا  تالااار ، وياااك هاااوا امملجااامي
؛ 2020تااات رم  ثتااامن ن، جعلااا  جعاااد بلسااامل   جتطاااورم ملوارااا  ملطاااور الععااار الرق ااا  وجتن ةاملاااب امل

اساااااااتوج  عثااااااادا  نالاااااااة نود اااااااة ياااااااك باااااااراج  عدااااااادا  املعلااااااا  الاااااااو   (، ايجااااااار2021، والع ااااااان  الع ااااااان  
وصاا م مل الت اار  ياااك يل اامل اليةب اااة و لااع ددااادا  جعلاا  الععاار الرق ااا  ثتاا  يوارااا  ملطااور الطملااا  

 جاا  التان ااة  (2035)جاا   اانل هااوي املااا  ولتاا ااا الرر اانم الثملثااة جاا  رياام   رؤيااة ال ويااا  ول  كنااب
يك التعل   جع مر جا  جعامي ة ملعا    وملا ا   تسياطة الاتعل  ث اذ رتات د  الطا ب التان اة در امد 
سيام  الاتعل  يااك الت تا ة والتال اال واليةر ا  والتا اا  ، وراولع ياك ملول ااد ت  امر جدياادم وانتام  د اال 

طة وامساااايةامل ج مل، ياااادد  ثاااال امليااااك ل. ث ااااذ ياااات  ملاا ااااا املااااامرال املطلو ااااة جاااا  الاااا د ايسياااا
التان ااااة املنمسااااحة و ججااااام يااااك تهااااداف الااااتعل  بطرياااااب ملن اااا  مللااااع املااااامرال، وقااااد ت اااامرل  واساااات دا 

( يه  اة  جاا  التكنولوج اام ياك ملاادر   ج اامه   NCTMاملعامي ة العممل ااة لتادر   ج اامه   الريمياا مل  
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ع ااااال دداااات  ع يااااا  ع را  الريمياااا مل: رالتكنولوج اااام يااااارورية يااااك  علاااا   الريميااااا مل و عل ااااام؛ ث ااااذ  
( علااات  ع يااا  عدااادا  AMTE(. و داااا ج ع اااة جعل ااا  الريميااا مل  NCTM, 2000الطلحاااة لل  ااامه   ر 

جعلاااا  الريمياااا مل الرق اااا  ث ااااذ ت اااامرل ل اااارورم  جاااا  التان ااااة يااااك  علاااا   الريمياااا مل وقااااد و اااا ا 
رشاااا  ن الر ع ااااة جوق ااااام جاااا  التكنولوج اااام: ريجاااا  تن ملت اااا   بااااراج  عداااادا  جعلاااا  الريمياااا مل وامل

لتعل  ااااام  اااار  مر تاااامب املعر ااااة وال اااااةال ال زجااااة لاااادججام بملتكنولوج اااام يااااك ساااا م   علاااا   و علاااا  
(. ر اااام ت اااالا العديااااد جاااا  الدراساااامل الحاث ااااة  كاااارم  جاااا  ملكنولوج اااام AMTE, 2006الريمياااا مل ر 

   ( يااك بااراج  عداادا  املعلاا  ث ااذ ي كرهاام جاا  الاا د جاااررال داار  التاادر ICTاملعلوجاامل وامملعااممل  
 & ,Yigit, 2014; Bate et. al., 2013; Tondeur, et. al. 2012; Choeتدادا  جعلا  الععار الرق ا   

Lee, 2015; Bonafini & Lee, 2021،)   و عتااة ن او   مل حامTechnological Pedagogical And 
Content Knowledge (TPACK) ل  اا ،  جاا  املعر ااة التكنولوج ااة اليةبويااة املرملحطااة باام  تو  التع

  هااااااات  بملت مجااااااال والتاااااااداالل بااااااا ن جاااااااامور عدااااااادا  املعلااااااا  الث  اااااااة  املعر اااااااة بااااااام  تو  
 
 ثاااااااديثم

 
ن و جااااااام

التعل  ااا ، املعر اااة اليةبويااااة، واملعر اااة التكنولوج اااة( والت اااامد ل بااا ن هاااوي ا  اااامور الث  اااة  املعر ااااة 
 تو  التعل  ااا ، واملعر ااااة اليةبوياااة املرملحطاااة بااام  تو  التعل  ااا ، املعر اااة التكنولوج اااة املرملحطاااة بااام 

 للتدر    التكنولاوتك ال عامد جا  الا د املعر اة التكنولوج اة اليةبوياة 
 
التكنولوج ة اليةبوية( و وم
 & ,TPACK” Shin, Koehler, Mishra, Schmidt, Baran”    املرملحطاااة بااام  تو  التعل  ااا 

Thompson, 2009).) 

 (:1شكل  

 (TPACK)نموذج تيباك 

 
لدراساااة لااادج  املعر اااة التكنولوج اااة اليةبوياااة املرملحطاااة بااام  تو  التعل  ااا  جااامول هاااوي ا

 TPACK :يك جارر در  ملدر   الريمي مل ولإلجمبة د  ايسالة التمل ة ) 
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اليةبوياااااة املتعلااااااة  تكنولوج اااااة جااااا  املعر اااااة الالتعاااااور املاياااااةم الاااااام   ددااااات ن اااااو    جااااام .1
ال دااار  التااادر   وهدااادا  املعلااا  ياااك ياااك ملااادر   جاااارر  (TPACK)مل حااام   بااام  تو  التعل  ااا 

 يل ة اليةب ة ايسمس ة؟
ن ااو   مل حاام   جاام جتااتو  ملا اا   الطملحاامل   اامور ملعااور جايااةم لاةناامج  ملاادري   قاام   دداات .2

(TPACK)  اليةبويااااة املتعلاااااة باااام  تو  التعل  اااا  يااااك  تكنولوج ااااة جاااا  املعر ااااة ال الاااا د جاااا
   ب ل ة اليةب ة ايسمس ة؟ملدر   جارر در  التدر   يك برنمج  عددا  املعل

اليةبوياة  تكنولوج اةجتتو  ملا    الطملحمل للاةنمج  الاام   ددات ملعاور  جا  املعر اة الجم  .3
املتعلاة بم  تو  التعل    يك برنمج  عددا  املعلا  ب ل اة اليةب اة ايسمسا ة جا  وجااة ن ار 

 ؟در  دملحمل يل ة اليةب ة ايسمس ة كعد ملدريبه  دل ب يك جاررال در  الت
هااااال ملوجاااااد  ااااارو   ال  ملاااااة عثعااااام  ة  عااااا   ملتن اااااةال الاااااادرال التكنولوج اااااة والتااااانة  .4

ن ااو    ملا اا   الطملحاامل للتعااور جايااةم لاةناامج  ملاادري   قاام   ددااتالدراساا ة دداات دنم اار 
اليةبوياة املتعلااة بام  تو  التعل  ا   تكنولوج اة ج  املعر ة ال ال د ج  (TPACK)مل حم  

 ؟لتدر  يك ملدر   جارر در  ا

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة علت:

اليةبويااة  تكنولوج اةملادياد اي وال والااةاج  التكنولوج اة وجتطلحاامل  جا  املعر اة ال .1
املتعلاااة باام  تو  التعل  اا  يااك جاااررال داار  التاادر   يااك برناامج  عداادا  املعلاا  ب ل ااة 

 اليةب ة ايسمس ة.

 تكنولوج اة جا  املعر اة ال  دالا جا  (TPACK)ن او   مل حام   دداتوياد ملعاور قام    .2
اليةبويااااة املتعلااااااة باااام  تو  التعل  ااااا  يااااك جااااااررال داااار  التااااادر   يااااك برنااااامج  عدااااادا  

 املعل  ب ل ة اليةب ة ايسمس ة.

 اياااةم لاةنااامج  ملااادري   قااام   دداااتاملالكيااامل دااا  جتاااتو  ملا ااا   الطملحااامل للتعاااور  .3
يةبويااااة املتعلاااااة ال تكنولوج ااااة جاااا  املعر ااااة ال الاااا د جاااا   (TPACK)ن ااااو   مل حاااام 

باااام  تو  التعل  اااا  يااااك ملاااادر   جااااارر داااار  التاااادر   يااااك برناااامج  عداااادا  املعلاااا  ب ل ااااة 
اليةب ااة ايسمساا ة جاا  وجاااة ن اار جعل اامل جاام قحاال ال دجااة يااك يل ااة اليةب ااة ايسمساا ة 

 كعد ملدريبه  دل ب.

 أهمية الدراسة:

 ملك   ته  ة الدراسة ال مل ة:

 تكنولوج اة جا  املعر اة الالا د  جا  (TPACK)ن او   مل حام   وياد ملعاور قام   ددات .1
 يااك برناامج  عدادا  املعلاا  ب ل ااة اليةب ااة ايسمساا ة اليةبوياة املتعلاااة باام  تو  التعل  اا 

ياتاااو  ددااات قم  اااة جااا  اي اوال التدر تااا ة التاااا  يةح اااك ملن   هااام لاااد  املعلااا  جااام قحاااال 
 ال دجة.



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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ن ااو   مل حاام   لااام   ددااتمل كاا ن دلحااة يل ااة اليةب ااة ايسمساا ة جاا  التاادر   ال عاامد ا .2
(TPACK)   اليةبوياة املتعلااة بام  تو  التعل  ا   تكنولوج اة جا  املعر اة الجا  الا د

 ( واللا رت  جمد كير  عبداعك.2035ب م يااا رؤية ال ويا  

 حدطد الدراسة:

 تكنولوج ااااةاقتعاااارل الدراسااااة دداااات ملا اااا   برناااامج  قاااام   دداااات ملعااااور  جاااا  املعر ااااة ال .1
م  تو  التعل  ااااا  ياااااك جااااااررال دااااار  التااااادر    اااااا  ياااااك برنااااامج  اليةبوياااااة املتعلااااااة بااااا

 عددا  املعل  ب ل ة اليةب ة ايسمس ة.
دحاااااااااا هااااااااوي الدراسااااااااة دداااااااات دملحاااااااامل مل عااااااااا ريمياااااااا مل دلو  يااااااااك يل ااااااااة اليةب ااااااااة  .2

 ايسمس ة.
ملااااااا  ملطح اااااااا الدراساااااااة ياااااااك ال عااااااال ن ايود والثااااااامس  وال عااااااال العااااااا    الااااااا د العااااااام   .3

 .2021 2020الدرالي  

 دراسة:مصطلح ال

 (:TPACKاملعرفة التكنولوجية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  

 جاا  ججااممل املعر ااة الردياادم والتال ديااة املطلو ااة للتاادر   يااك الععاار  TPACKي ثاال 
بلناب رايسام  للتادر   ال عاامد  koehler & Mishra (2008)الرق ا ، ث اذ رعر اب ياوهلر وج يارا 

 ا  لت ث ل امل امه   بمسات دا  التكنولوج امل، وايسامل   التا  ملتعلاا بملتكنولوج م، وياتم  علت 
بل اااااود التااااادر   التااااا   تااااات د  التكنولوج ااااامل بطاااااار  بنم  اااااة لتااااادر   ا  تااااااو ، واملعر اااااة ب ااااام 
يجعال امل اامه    عحاااة تو ساالة يااك الااتعل ، ور امل ي كاا  للتكنولوج ااام تن  تامدد يااك ع اا م كعاا، 

 ج اااو، واملعر ااة بمملعر ااة التاامباة للطلحاااة ون رياامل املعر ااة، واملعر اااة امليااك ل التاا  يواجااااام الت
بك ااااامل ي كااااا  اسااااات دا  التكنولوج ااااامل للحنااااامو ددااااات املعر اااااة املوجاااااو م وملطاااااوير جعااااامرف جديااااادم 

 .(p 18-17)وملاوية جعمرف قدي ةر 

 بلاهااام: راددااامر العااام  الاااو  يااااد  املعر اااة العل  اااة ا
 
لتااا  و عر اااام الدراساااة ال مل اااة عجرا  ااام

ملاتاام  عليهاام الطملحاامل املعل اامل مل عااا العلااو  والريمياا مل ب ل ااة اليةب ااة ايسمساا ة لاادج  التان ااة 
 بمل ل ةريك برنمج  عددا  املعل   ال ديثة يك ملدر   جاتو  جاررال در  التدر  

 إجراءات الدراسة طنتائجلا:  

: التصور املقترح القائم على نموذج دمج املعرفة التكنولوجي
ً
ة التربوياة املتعلقاة أطال

 باملحتوى التعليمي

 جا  التعاور املاياةم الاام   ددات ن او    لإلجمبة ددت التفاد ايود ج  تسالة الدراسة: جام
يااك ملاادر   جاااررال داار   (TPACK)مل حاام   اليةبويااة املتعلاااة باام  تو  التعل  اا  تكنولوج ااةاملعر ااة ال

 ؟التدر   وهددا  املعل  يك يل ة اليةب ة ايسمس ة

ملاااا  ويااااد ملعااااور لتطااااوير املعر ااااة امل ااااون جاااا  ال اااا  جراثاااال، ملاااا  ملعاااا    ملعااااور لاةناااامج  
اليةبويااااة املتعلاااااة باااام  تو   التكنولوج ااااة( لاااادج  املعر ااااة TPACKملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام   

 2019التعل    يك جاررال در  التدر  ، ياك ياوو نتام    راساة الع ار   
 
 جاوج ا

 
(، و   ام يداك دريام

 رسملة وتهداف التعور املايةم، ر م يدك:لرؤية و 
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( للتاااود جاا  امقتعاام  الااام   2035ملنبثااا جاا  رؤيااة التعااور جاا  رؤيااة  ولااة ال ويااا   الرؤيااة: .1
ددااات الااان   علااات امقتعااام  الاااام   ددااات املعر اااة، جااا  الااا د ملطاااوير الااااةاج  التدر تااا ة املادجاااة 

   اة ملو  امل التان اة كيا ل  عامد ياك للطملحمل املعل مل ل رملاامو بال انه ، وملطاوير جعار  ه  بك
 الع ل ة التعل  ة.

( يااااااك ملطااااااوير جعر ااااااة الطملحااااااة املعل ااااااة للعلااااااو  والريمياااااا مل TPACK: ملو  اااااامل عداااااامر  الرسااااااالة .2
ملتاامددتهم دداات الا اام  بممل مرساامل اليةبويااة الااا  اة يااك ب اااة الااتعل  التان ااة؛ و لااع اسااتجمبة 

ل  امم، ملتامددتهم ددات ملعا    جواقامل  عل   اة للتن ةال الرق  ة امل تمردة يك ج  اد ججاممل ا
 بمست دا  التان مل التعل  ة املنمسحة، وملو   ام  االل ال عل الدرالي  والمرجب.

:  هدف التعور املايةم بوجب دم  ملو  ة الطملحاة املعل اة ال عملاة التا  مل تلاع التا مل األهداف .3
لااااا   الااااتعل  جااااا  الااااا د ملطاااااوير املعر  ااااة ال ااااارورية لااااادج  التان ااااامل التعل   ااااة ياااااك د ل تااااا  التع

 ددت ملجويد ت انهم.
 
 جعر  ه  العل  ة ب م ينعك  عيجمبم

جعر ااااة ا  تااااو  اليةبااااو  : رياااات ل التعااااور املايااااةم دداااات جتااااتوي ن  محتويااااات التصااااور املقتاااارح .4
 PCK ،) تكنولوج ااااااة ال زجااااااة لتاااااادر   ا  تااااااو  الاملعر ااااااة اليةبويااااااة(TPACK) ملاااااا  ملرج  هاااااام يااااااك )

لااادج  املعر اااة التكنولوج اااة اليةبوياااة (TPACK)   قااام   ددااات ن اااو   مل حااام   اااورم برنااامج  ملااادري 
 املتعلاة بم  تو  التعل    يك جاررال در  التدر  ، ر م يدك

امل مرسااامل اليةبوياااة وتهاااداف الاااتعل  ملااات  باااملتعرف ددااات ( PCKمعرفاااة املحتاااوى الترباااوي   .أ
ة جااررال دار  التادر   ا  د م وت  ل امل مرسمل لتدر   ا  تو  اليةبو . ث اذ  عتاا

 يك برنمج  عددا  جعل  الريميا مل والعلاو  ياك املرثلاة امبتدا  اة، ث اذ يات  
 
 تسمس م

 
جاررا

ملاادر   دلحااة الريمياا مل والعلااو  جااارري  داار  ملاادر    داار  ملاادر   الريمياا مل، وداار  
، ساااامدتمن ن اااار  

 
ملاااادر   العلااااو (. وياااات  ملاااادر   ياااال جااااارر بواقااااد ترمااااد ساااامدمل تسااااحود م

تمن ملطح اا . و تاا ج للطلحاة ال  اار ل ب ااررال داار  التادر   يااك التانة الدراساا ة وسامد
ملرملكاا  جااررال داار  التادر   ال ديثااة  .وثاادم  راسا ة دداات ايقال 60اجت امزي  الثملثاة كعااد

دداات العديااد جاا  املرملكاا ال التاا  تهاادف للااد د باامملعل  للو ااود لل علوجااة بن تااب وملو  اامل 
لع ل اااااااامل العال ااااااااة  التال اااااااال، امل ث ااااااااة، التال اااااااال، الح اااااااادا وج م ال مرقااااااااة جاااااااا  الاااااااا د ا

التطح ا، التاوي ، اليةر ا ( والتعلا   و اام لعال اة الطملا  وملن  اة الت ك اة النااد  وثال 
امليااااااك ل والاةهنااااااة وامباااااادا  لديااااااب، جااااااد   اااااار د اساااااات رارية التعلاااااا   والااااااتعل  الر  ااااااك 

كنولوج ااة اليةبويااة املتعلاااة (. لتاديااد جتطلحاامل  جاا  املعر ااة الت2017والتعااموس   ترناامو، 
بم  تو  التعل    يك جاررال در  التادر   كيا ل دام  ودار  ملادر   الريميا مل كيا ل 

 الم ، مل  الن ر يك تهداف جارر در  ملدر   الريمي مل وحك: 
 .ملوي ج ج او  ايهداف اليةبوية وجعم ر ا تامقام وجعمي ة   م  هم -1
ياااا مل وتهااااداف املرثلااااة امبتدا  ااااة التعاااارف دداااات ايهااااداف العمجااااة لتاااادر   الريم -2

 .واملرثلة املتوسطة
 .التعرف ددت ن ريمل التعل  و ورهم يك  عل   و عل  الريمي مل -3
 .التعرف ددت در  التدر   العمجة واالت مر املنمس  جرهم يك ملدر   الريمي مل -4
 .التعرف ددت ج او  الت ط   للتدر   وته  تب -5
 .التعرف ددت دنم ر الطة الدر  -6

تهداف جاررال در  التدر   كي ل دم     م ب رهم يك ايدار العمجاة لل اارر ددات  ومل يمبب
 الر   ج  العو  ة يل مل عا.



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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ملااااات  جااااا  الااااا د (TPACK) تكنولوجياااااة الالتماااااة لتااااادر ك املحتاااااوى الالتربوياااااة  املعرفاااااة .ب
التعاااااااارف دداااااااات الع قاااااااامل والت اااااااامد ل باااااااا ن اي وال التكنولوج ااااااااة وامل مرساااااااامل اليةبويااااااااة 

دياااد اي وال الرق  اااة املتمثاااة لتاتااا ن ا  تاااو  تو ملاويلاااب، و ل اااة ملادي اااب ا  اااد م، وملا
 الع قااااامل والتامدعااااامل بااااا ن التكنولوج ااااام وتهاااااداف الاااااتعل للطااااا ب. ومعاااااد التعااااارف ددااااات 

ملا  مل ل امل الطملحامل ياك ور   ة است دا  اي وال الرق  ة يال ام لنتام   الاتعل  وال ااةال، 
ا  التكنولوج اام جاا  الاا د الااتعل  الااوا   الااو  جااارر داار  ملاادر   ب ااام  ددياادم بمساات د

بااااااااادوري ي ااااااااا   اسااااااااات رارية التعلااااااااا  ، وملطاااااااااوير قااااااااادرم الطملحاااااااااة ددااااااااات التك  ااااااااامل وجتمكعاااااااااة 
 املتتاد  يك دمل  التكنولوج م.

 (:2شكل  

 (TPACK) تكنولوجية الالتمة لتدر ك املحتوى الاملعرفة التربوية 
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 (: 1جدطل  

التربوياااة املتعلقاااة  تكنولوجيااةاملعرفاااة ال لااادمج (TPACK)بي قااائم علاااى نماااوذج تيباااك تصااور لبرناااامج تااادري
 باملحتوى التعليمي في مقررات طرا التدر ك. 

 التطبيقات االلكترطنية نشاط التعلم

املعايير العاملية لتعليم "الرياضيات" 

 طالعلوم
 البحث في الشبكة العنكبوتية

 اللعبة التعليمية التفاعلية
 بعد مشاهدة الفيديو املرفق: PowerPointمج برنا

https://youtu.be/BPxYmzFp3iw 

 القصة التعليمية

كتابة قصة تعليمية طتنفيذها 

 
ً
 الكترطنيا

 /Powtoon GeTO-7lpF6https://youtu.beبرنامج  .1

 Puppet Plas 2برنااااااااااااااااااااااااااامج  أط  .2

https://youtu.be/vXkdCQjPKcM 

 التحضير الكتاب 
 Wordاستخدام برنامج  .1

2. Notebook 

 العرض

1. PowerPoint 

2. Keynote 

 خالل العرضKahoot.com استخدام منصة كاهوت .3

 أسالة1٠ من MS Formsتصميم اختبار على تطبيق  التقويم

وملاااااا  ويااااااد  لااااااع يااااااك  ااااااورم جج ودااااااة جاااااا  الت ل  اااااامل للطملحاااااامل املعل اااااامل ب ل ااااااة اليةب ااااااة 
 ايسمس ة ر م يدك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BPxYmzFp3iw
https://youtu.be/6lpF7-GeTOU
https://youtu.be/vXkdCQjPKcM


 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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 (: 2جدطل  

التربويااااة  تكنولوجيااااةاملعرفااااة ال لاااادمج (TPACK)تكليفااااات البرنااااامج التاااادريبي القااااائم علااااى نمااااوذج تيباااااك 
 املتعلقة باملحتوى التعليمي.

 عايير العاملية لتدر ك الرياضياتالتكليف األطل: امل

 درجة التكليف

 

التساااااااااااليم قبااااااااااال ان  ااااااااااااء طقااااااااااات 
 due date االستحقاا

 درجات 1٠

التساااليم بعاااد اق ااااء طقااات 
االسااااتحقاا طقباااال طقاااات 

  Close date االغالا

 درجات 7

لااان تقبااال الواجباااات 
 بعااد طقاات ا غااالا

Close date  

 لفر درجة

 تقويم تكويني  نوع التقويم

معاااااايير  1٠تكتاااااب الطالباااااة تقريااااار عااااان املعاااااايير العاملياااااة لتااااادر ك الرياضااااايات طهااااام  فالتكلي
NCTM 

 تقرير من لفحة أط لفحتين عدد الصفحات

 مرجع( 2-1طضع مراجع التقرير   املراجع

 البحث في الشبكة العنكبوتية  

 التكليف الثان : تصميم اللعبة التعليمية االلكترطنية

 ويني تقويم تك نوع التقويم

 التكليف

تصاااميم لعبااااة تعليمياااة علااااى برناااامج البوراويااااات اتبااااع ا خطااااوات ال اااي  شاااارحلا د. 
 عبدهللا الفيلكاطي بالفيديو املرفق عن الفصل الذي قمت أنت باختياره

https://youtu.be/BPxYmzFp3iw 

التطبيق 
 االلكترطن 

PowerPoint 

  أسالة 3-2 عدد األسالة

  ال تتوفر خالية االرتباط التشعيبي على اللواتف النقالة االرتباط التشعيبي

 التكليف الثالث: تصميم القصة الرقمية

 تقويم تكويني  نوع التقويم

 التكليف

تصاااااميم قصاااااة رقمياااااة علاااااى أحاااااد البرناااااامجين التااااااليين اتبااااااع ا خطاااااوات بالفياااااديو 
 قمت أنت باختياره املرفق عن الفصل الذي

مشااااااهدة الفياااااديو طتصاااااميم قصاااااة رقمياااااة تتعلاااااق بالااااادر  الاااااذي قمااااات باختيااااااره 
  powtoon برنامج

https://youtu.be/KfWjFLG34as 

  puppet plus 2 أط برنامج

https://youtu.be/BPxYmzFp3iw
https://youtu.be/KfWjFLG34as
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/xMy12P8zMhMhttps://youtu.be 

التطبيق 
 االلكترطن 

Powtoon 

 أط

Puppet plus 2 

 ادخال لوت الطالبة اط أحد من أقارب ا  املؤثرات الصوتية

 التكليف الرابع: التحضير الكتاب 

 تقويم تحصيلي نوع التقويم

 التكليف

 
ً
 كتابيا

ً
 تحضير در  من درط  الفصل الذي قمت باختياره طتحضيره تحضيرا

 لتحضير الكتاب :مكونات ا

 عنوان الدر  -1

 األهداف السلوكية -2

 األدطات التعليمية -3

 التمليد -4

 العرض -5

 التقويم  -6

التطبيق 
 االلكترطن 

 Notebookأط  Wordالتحضير الكتاب  على برنامج ططرد 

 التكليف ا خامك: العرض

 تقويم تحصيلي نوع التقويم

 التكليف

 طفيماااا يلاااي مكوناااات تصاااميم شااارائ  لعااارض الااادر  الاااذي قمااات بتحضااايره كتا
ً
بياااا

 العرض

 عنوان الدر  -1

 التمليد -2

 العرض -3

 التقويم   -4

التطبيق 
 االلكترطن 

 

 

 Power Point ،Keynote ،Kahootالعرض على البوراويات 

https://youtu.be/xMy12P8zMhM
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 التكليف الساد : تصميم اختبار الكترطن  على مايكرطسوفت فورمز

 تقويم تكميلي نوع التقويم

 التكليف

 أسالة مختلفة  1٠لفصل الذي اخترته من تصميم اختبار رياضيات في ا

 اتباع ا خطوات بالفيديو املرفق 

 Ms Forms تصميم االختبار االلكترطن  على

 الفيديو  شرح كيفية تصميم االختبار على مايكرطسوفت فورمز

- 132614Meeting_2٠22٠517-تصااميم اختبااار الكترطناا  مايكرطساافت فااورمز
Recording.mp4 

التطبيق 
 االلكترطن 

Ms Forms  

 املنهجية:راءات االج

لتاا اا تهاداف الحااذ ملا  اسات دا  املاني  الو ا   لتا ا   برنامج  ملادري   قام    منه  الدراسة:
( جاااااا  الاااااا د  جاااااا  املعر ااااااة التكنولوج ااااااة اليةبويااااااة املرملحطااااااة باااااام  تو  TPACKدداااااات ن ااااااو   مل حاااااام   

 التعل    ج  قحل دملحمل يل ة اليةب ة ايسمس ة.

 أداة الدراسة:

والتااا  دورتهااام  ينااا   وزج ؤهاااام  ”The TPACK Survey“م الدراساااة جااا  ملااا  ا اااتام  ت ا
(Schmidt, et al. 2009)  وجع ا  الدراسامل ت باا الثااة ياك نتم جاام(Shin, et al. 2009, Fisser, et 

al. 2015)  اليةبوياة  تكنولوج اة جا  املعر اة المل  ملرج  هم واالت مر جم ينمس  الدراسة لتا ا   ملطح اا
يل ااة اليةب ااة  دملحااملجاا  وجااب ن اار  (TPACK) تو  التعل  اا  يااك جاااررال داار  التادر   املتعلااة باام 
( جااااامور وحااااك جاااادم التاااادري  دداااات 6وامل ونااااة جااا    مل اااامل مل وجااااام  ملكنولوج ااااة، بمساااات دا ايسمسااا ة 

واملعر ااااة اليةبويااااة ، (PCK)اليةبااااو   ، جعر ااااة ا  تااااو  (PK) ، املعر ااااة اليةبويااااة(TK)تكنولوج ااااة ال
، وملا ااااا   (TPACK)تكنولوج اااااة ال زجاااااة لتااااادر   ا  تاااااو  ال، املعر اااااة اليةبوياااااة (TPK اااااة  التكنولوج

 لوياااااد الاةنااااامج  التااااادري   كيااااا ل دااااام . 
 
وياااااامود املاااااني  الو ااااا   التال داااااك املامرناااااة والت تااااا ة هم  ااااام

اليةبوياااااة املتعلااااااة بااااام  تو  التعل  ااااا  ملااااااررال دااااار   تكنولوج اااااةملعاااااور قااااام   ددااااات  جااااا  املعر اااااة ال
ر   ياااك برنااامج  عدااادا  املعلااا . وملااا  اسااات دا  ايسااامل   ادثعااام  ة الو ااا  ة؛ لو ااامل ب منااامل التاااد

 الدراسة ورولع ايسلوب ادثعمئ  امستدملك؛ لا م  تهداف الدراسة.

( جاااا  التاااانوال الدراساااا ة ايرمااااد، ج تل اااا  الااااادرال 272بلااااد داااد  ت اااارا  الع نااااة   عينااااة الدراسااااة:
 ر م يدك: د  اليحكة العنكحومل ةادلكيةون ة والادرم ددت است 

 

 

 

 

https://paaetedu.sharepoint.com/:v:/s/msteams_861fad/EWxt8BI-J2lKigAqvg6VSQoB0E6m5jC2FcFFSdUM-Ka86g?e=Dh08Y2
https://paaetedu.sharepoint.com/:v:/s/msteams_861fad/EWxt8BI-J2lKigAqvg6VSQoB0E6m5jC2FcFFSdUM-Ka86g?e=Dh08Y2
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 (:3جدطل  

 طلف العينة

 الاسبة املاوية العدد الفاات املتغيرات

 السنة الدراسية

 %41.2 112 األطلى

 %39.7 1٠8 الثانية

 %16.2 44 الثالثة

 %2.9 8 الرابعة

 القدرات التكنولوجية

 %19.1 52 مبتدئ

 %6٠.3 164 متوسط

 %2٠.6 56 خبير

 %1٠٠ 272 جموعامل

 

 
 
ي ااار الراادود تن الااادرال ادلكيةون ااة والااادرم دداات اساات د  اليااحكة العنكحومل ااة دحااام

، %60.3آلراو الع نااااااة دداااااات الح مناااااامل ايسمساااااا ة مساااااا حمنة التا اااااا   باااااا ن املتوساااااا  وال ح ااااااة بةتااااااحة  
 يك جاررال در  التدر  . تكنولوج ةال( وهوا ايجر يك  ملو  ج  20.6%

 راسة: متغيرات الد

ل املتن ة املتتال بمآل  : التعور املايةم للاةنمج  التدري  .املتغيرات املستقلة: 
ق
 مل ث

لااااااا املتن ااااااةال التعااااااة   ة باااااامآل  :  املتغياااااارات التصااااااايفية
ق
( الااااااادرال 2( التاااااانة الدراساااااا ة،  1: مل ث

 التكنولوج ة.  

اااال املتن اااااةال التمكعااااة جااااا  املتغياااارات التابعاااااة: 
ق
، (TK)التااااادري  دداااات التان اااااة  وحاااااك جاااادم جااااامور  6ملت ث

، (TPKواملعر اااااااة اليةبوياااااااة التكنولوج اااااااة  ، (PCK)، جعر اااااااة ا  تاااااااو  اليةباااااااو  (PK)املعر ااااااة اليةبوياااااااة 
، وملا ااا   الاةنااامج  التااادري   كيااا ل (TPACK)تكنولوج اااة ال زجاااة لتااادر   ا  تاااو  الاملعر اااة اليةبوياااة 

ر  واملتااتو  واليةمل اا  ل ااارال جااامور ثتاامب ياال جاا  املتوساا  ال تاامم  وامناااراف املع اام، ملاا  داام 
ملاديااااد ملاااااادير املعر ااااة ال زجااااة لتطح ااااا ن ااااو    جاااا  التكنولوج ااااة  االاااال ال عااااود الدراساااا ة وملاااا  

 دحمرال امس حمنة لل امور ال  تة كعد ايود، ر م يدك:

 

 

 

 

 

 



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 
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 (TPACK  التربوية طفق نموذج تيباك تكنولوجيةالمعيار ا حكم على درجة امتالك املعرفة 

  رجة املعر ة املتوس 

  1.80علت تقل ج   -1ج  
 
 جن   ة جدا

 جن   ة 2.60علت تقل ج   -1.81ج  

 جتوسطة 3.40علت تقل ج   -2.61ج  

 جرمل عة 4.20علت تقل ج   -3.41ج  

  5.00علت تقل ج   -4.21ج  
 
 جرمل عة جدا

 

 لدا طثبات أداة الدراسة:  

م علااى دمااج املعرفااة التكنولوجيااة التربويااة املتعلقااة باااملحتوى اسااتبانة تقياايم التصااور القااائ .1
 التعليمي

للتلرد ج   د  و حمل امس حمنة ملا  درياام ددات جج وداة جا  تد امو الا ااة التدر تا ة 
بات  املنم   ودار  ب ل اة اليةب اة ايسمسا ة، وقاد تالاول  راو ا  ك ا ن كعا ن امدتحامر وملا  عجاراو جام 

 يوو املايةثمل املادجة. يل   ج  ثوف و عديل يك 

  االتساا الداخلي ملحاطر االستبانة:

مل  ملطح ا اس حمنة ملا ا   التعاور الاام   ددات  جا  املعر اة التكنولوج اة اليةبوياة املتعلااة 
( دملحااة جعل ااة، واسات د  جعمجاال ارملحام  ب ةسااون ل تاامب 60بام  تو  التعل  اا  ددات د نااة قادرهم  

 مور الت  ملةت   اليهم.الع قة ب ن ال ارال و  ن ا  
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  :(5جدطل  

 معامالت ارتباط بيرسون للعالقة بين الفقرات طاملحاطر 
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 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

1 ٠.399** 1 ٠.626** 1 ٠.68٠** 1 ٠.717** 1 ٠.825** 1 ٠.658** 

2 ٠.475** 2 ٠.762** 2 ٠.669** 2 ٠.687** 2 ٠.814** 2 ٠.517** 

3 ٠.452** 3 ٠.733** 3 ٠.797** 3 ٠.635** 3 ٠.839** 3 ٠.612** 

4 ٠.4٠5** 4 ٠.575** 4 ٠.733** 4 ٠.639** 4 ٠.698** 4 ٠.458** 

5 ٠.42٠** 5 ٠.694** 5 ٠.688** 5 ٠.6٠4** 5 ٠.765** 5 ٠.59٠** 

6 ٠.683** 6 ٠.792** 6 ٠.784** 6 ٠.663**   6 ٠.655** 

7 ٠.544** 7 ٠.643** 7 ٠.657** 7 ٠.6٠6**   7 ٠.461** 

8 ٠.635** 8 ٠.425** 8 ٠.657** 8 ٠.7٠4**     

9 ٠.714** 9 ٠.336**   9 ٠.744**     

1٠ ٠.635**           

 (٠.٠1** دالة عند مستوى  

جمول ج  د جعمج ل امرملحم  ب ن  ارال امسا حمنة و ا ن ا  امور التا  ملةت ا  اليهام جوجحاة 
( وهاااو جااام ريااا ة الااات ملاااو ر 0.83الااات  0.39( وملراوثاااا بااا ن  0.01و الاااة اثعااام  م دناااد جتاااتو   ملاااة  

 العد  الداالدك  االل امس حمنة.

 حساب ثبات االستبانة:

   حااااااامل امسااااااا حمنة جااااااا  الااااااا د اسااااااات دا  دريااااااااة جعمجااااااال تل ااااااام ررونحااااااام  ملااااااا  التاااااااااا جااااااا
Cronbach’s Alpha Coefficient ،ويمنااا النتاام    يااك ثتاامب  حاامل جااامور امساا حمنة و رج هاام ال ل ااة

    (.6ر م حك جح نة يك جدود 
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  :(6جدطل  

 معامل ثبات ألفا كرطنباخ

 معامل الثبات بألفا كرطنباخ املحاطر 

 725.٠  (TK)ت التدريبية على املعرفة التكنولوجية عدد الساعا

 794.٠ (PK)املعرفة التربوية 

 849.٠ (PCK) معرفة املحتوى التربوي 

 835.٠ (TPKطاملعرفة التربوية التكنولوجية  

 838.٠ (TPACK)املعرفة التربوية التقنية الالتمة لتدر ك املحتوى 

 6٠٠.٠ (TPACK)  تقييم البرنامج القائم على نموذج تيباك

 ٠.861 مجموع االستبانة

( وحااك ق  ااة جرمل عااة  الااة دداات الثحاامل الكدااك 0.861بلنااا ق  ااة الثحاامل ال ل ااة ل ساا حمنة  
( وحاااك قاا   ج اادم للثحاامل. و اااولع 0.849الاات  0.600ل ساا حمنة، وملراوثااا قاا   الثحااامل لل ااامور باا ن  

يجعلنااام ددااات  ااااة ملمجاااة باااا ة امسااا حمنة اسااا حمنة الدراساااة، ج ااام ي اااون ملااا  التلراااد جااا   اااد  و حااامل 
 و  ث  هم لتال ل النتم   وادجمبة ددت تسالة الدراسة.

 ا حصائية املستخدمة:     األساليب

(، و لااااااع ملعملرااااااة الح منااااااامل 23للتال اااااال ادثعااااااامئ  اد اااااادار   (SPSS)مل ااااااا امسااااااتعمنة باةناااااامج       
 
 
 :عثعم  م

جعمجاااال الثحاااامل ال اااام ررونحاااام  للتلرااااد جاااا  ام تاااام  الااااداالدك لل ا اااام  والتلرااااد جاااا   حاااامل  -
 اي ام.

 .جعمجل ارملحم  ب ةسون ل تمب الع قة ب ن ال ارال و  ن ا  مور الت  ملةت   اليهم -

ادثعامو الو ا   املت ثال بمملتوساطمل ال تاامب ة وامنااراف املع امر  و لاع ملعر اة جااد   -
  رجمل ت را  د نة الدراسة.ارمل م  تو ان  مة 

 امثعااامو امساااتدملك ملال اااال التحااامي  ايثااام    -
 
ل تاااامب ال ااارو  ياااك جااااامور امسااا حمنة ملحعاااام

 لل تن ةال التعة   ة.

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزهر

 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022لسنة  يوليو(، 1(، الجزء ) 195العدد: )

 

 

467 

 نتائج الدراسة:

التصاااااور القاااااائم علاااااى دماااااج املعرفاااااة التكنولوجياااااة التربوياااااة املتعلقاااااة بااااااملحتوى  . تقيااااايم محااااااطر 1
 التعليمي:

جااام جتااتو  ملا ااا   الطملحااامل   ااامور ملعاااور جاياااةم لاةنااامج   ؤال الثاااان  للدراساااة:طياارتبط باااذل  السااا
( جاااا  الاااا د  جاااا  املعر ااااة التكنولوج ااااة اليةبويااااة املتعلاااااة TPACKملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام   

باام  تو  التعل  اا  يااك ملاادر   جااارر داار  التاادر   يااك برناامج  عداادا  املعلاا  ب ل ااة اليةب ااة ايسمساا ة؟ 
  التااافاد ايود كيااا ل دااام ، ملااا  ثتااامب يااال جااا  املتوسااا  ال تااامم  وامنااااراف املع ااامر  لإلجمباااة دااا

 واليةمل   لعد  التمدمل التدريحة ل ل جامرم ولل اور الكدك وجمول النتم   يملتملك:

 (TKاملحور األطل: عدد الساعات التدريبية على املعرفة التكنولوجية  

  :(7جدطل  

 (TKعرفة التكنولوجية  عدد الساعات التدريبية على امل

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الفقرة م

 5 1.٠77 1.81 البحث في الشبكة العنكبوتية 1

 4 1.156 2.15 تنفيذ اللعبة الرقمية 2

 1 1.283 2.65 تنفيذ القصة الرقمية 3

كتابااااااااااة التقااااااااااارير طالتحضااااااااااير الكتاااااااااااب  علااااااااااى ططرد  4
Word 

2.2٠ 1.189 3 

 2 ٠8٠.PowerPoint 2.51 1العرض  5

 ٠92 7.MS Forms 1.75 1مايكرطسوفت فورمز  6

 6 ٠٠٠.MS Teams 1.78 1التدريب على مايكرطسوفت تيمز 7

 SPSS 1.69 1.377 8 البرامج االحصائية 8

 reference Manger 1.22 1.188 9تطبيقات فلرسة املراجع  9

 EXCEL) 1.18 1.139 1٠تطبيق إكسل   1٠

لكلااااااااااااي لساااااااااااااعات التاااااااااااادريب علااااااااااااى املعرفااااااااااااة املتوسااااااااااااط ا
 (TK) التكنولوجية

1.89 ٠.618  

ملحااا ن نتااام   الرااادود املتوسااا  الكداااك لعاااد  التااامدمل التدريب اااة ددااات املعر اااة التكنولوج اااة 
(TK)   الات  2.6( سمدة، وقد ملاراوم املتوسا  لل اامرال با ن  0.61( سمدة بمناراف جع مر   1.89بلد
  ايود جاااا  ث ااااذ دااااد  التاااامدمل ملن  ااااو الاعااااة الرق  ااااة و لااااع ين ( ساااامدة، وجاااامو يااااك اليةمل اااا1.18

تو  ( ملطح ااامل لاا  رتااحا للطلحااة اسااات داجامPowtoon, Puppet Plas2التطح ااامل املتاات دجة  
ويااات . لتن  اااو لعحاااة رق  اااة ولعااارة الااادرو  PowerPoint، ويااات اليةمل ااا  الثااامس  برنااامج  التعمجااال جعاااام

لع اال التااامرير ولتا اا ة الاادرو ، ب ن اام جاامو يااك اليةمل اا  ايال ااة  Wordاليةمل اا  الثملااذ برناامج  الااور  
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مساات را  النتاام   البتاا طة وا ر ااو  الكدااك  ياا ا والااو  اساات د  يااك نطاام  Excel ملطح ااا ارتاال
.
 
 للدرجمل وملاديراتهم ب م ي د  جام  املعل  جتتاح 

 .(PK)املحور الثان : املعرفة التربوية 

 (:8جدطل  

 (PK)املعرفة التربوية  

 املتوسط الفقرة م
االنحراف 
 املعياري 

 الترتيب املستوى 

1 
تعرفااااات علاااااى نلرياااااات الاااااتعلم ال اااااي 

 تسلم في تطوير املعرفة العلمية
 3 مرتفع جدا 781.٠ 4.28

2 
تعرفاات علااى املفاااهيم األساسااية فااي 
محتااااااااااااااااوى املناااااااااااااااااج  فااااااااااااااااي املرحلااااااااااااااااة 

 االبتدائية
 2 مرتفع جدا 7٠6.٠ 4.37

3 
العامليااااااااة فااااااااي تعرفااااااات علااااااااى املعااااااااايير 

 التدر ك
 4 مرتفع جدا 816.٠ 4.21

4 
اطلعاااات علااااى األبحااااا  ا حديثااااة فااااي 
 املقرر من خالل البحث في ا نترنت

 9 مرتفع 875.٠ 3.82

5 
تااااادرات علاااااى طااااارا لتنمياااااة التفكيااااار 
الناقااااااااد ماااااااان خااااااااالل التشااااااااكي  فااااااااي 

 ا جابة طالتحقق من صح  ا
 7 مرتفع 914.٠ ٠7.4

6 
 تعرفاااااااات علااااااااى اسااااااااتراتيجيات حاااااااال

 املشكالت
 5 مرتفع جدا 72٠.٠ 4.21

7 
اااااااامن ا بااااااااداع فااااااااي  تعرفاااااااات علااااااااى مكا

 التدر ك
 1 مرتفع جدا 666.٠ 4.38

8 
تعرفااااااااااااااات علاااااااااااااااى منااااااااااااااااج  البحاااااااااااااااث 

 املختلفة
 8 مرتفع 85٠.٠ 3.99

9 
تعاااااااارف علااااااااى مراحاااااااال نمااااااااو الطفاااااااال 

 طتطور التفكير لديه
 6 مرتفع جدا 76٠.٠ 4.21

املتوساااااااط الكلاااااااى ملحاااااااور املعرفاااااااة التربوياااااااة 
 PK) 

  مرتفع 487.٠ 4.17

( ب تااتو  4.17بلااد   (PK)مل اار نتاام   الرادود تن املتوساا  الكدااك   اور املعر ااة اليةبوياة 
( ب تااتويمل باا ن املرمل ااد جاادا الاات املرمل ااد، وهااو جاام رياا ة 3.82الاات  4.28جرمل ااد، وملااراوم لل ااارال باا ن  

تادر  ، وجامو ياك اليةمل ا  ايود الت ارمل م  جتاتو  جعر اة ا  تاو  لاد  الطملحامل ياك جااررال دار  ال
ر  عر ا ددت ج امج  ادبادا  ياك التادر  ر ث اذ ملا  ملادريبه  بور اة د ال مل للاام الكث اة جا   7ال ارم 

ايسيااطة وامساايةامل ج مل لتن  ااة املااامرال ادبداد ااة و عاار يه  دداات ج اامج  ادباادا  يااك التاادر   جاا  
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رادلعااا دداات ايبااام  ال ديثااة يااك املااارر  4ل ااارم الاا د الاةناامج  التاادري  . وجاامو يااك اليةمل اا  ايال ااة ا
جاااا  الاااا د الحاااااذ يااااك ادنيةنااااار و لااااع لكوااااةم ايبااااام  العل  ااااة وياااا ا وقااااا الطملحااااة. وجاااامول هااااوي 

( ث اذ ت امرل النتام   لوجاو   ارو   الاة 2021( والع  اي   2018النتم   جتوا اة جد نتم   ثتا   
م  الاحدااااااك والحعاااااد  لعااااااملو التطح اااااا الحعااااااد  عثعااااام  م بااااا ن ت اااااارا  ا ر وداااااة التجريب ااااااة ياااااك الا ااااا

لل علاا  وجااام لديااب جااا  الاااةم سااامباة  (PK)املعر ااة اليةبوياااة و للاةناامج  التااادري   لتن  ااة اي او التدر ساااي  
ب عر اااة ا  تاااو  ولل  مرسااامل التدريب اااة وهاااوا ايجااار سااامه  ددااات مل كااا  املعلااا  جااا  املعر اااة اليةبوياااة 

(PK) . وجامرال الت ط   الر د للدرو 

 .(PCK) املحور الثالث: معرفة املحتوى التربوي 

 (: 9جدطل  

 (PCK) التربوي املحتوى معرفة 

 املتوسط الفقرة م
االنحرا
ف 

 املعياري 
 الترتيب املستوى 

3 
اسااتخدمت اسااتراتيجيات التاادر ك الفعالااة فااي 
عااااارض الااااادر   مثااااال حااااال املشاااااكالت، التفكيااااار 

 الناقد، التعلم باللعب(
 1 مرتفع جدا 6٠7.٠ 4.47

1 
تعرفاااات علااااى أنااااواع التمليااااد طمااااداخل الاااادرط  

  املختلفة حسب املفلوم الرياض ي
 2 مرتفع جدا 682.٠ 4.35

8 
تمكنااااااااااااات مااااااااااااان فلرساااااااااااااة املراجاااااااااااااع باساااااااااااااتخدام 

 التطبيقات املناسبة
 3 مرتفع جدا 682.٠ 4.35

 4 مرتفع جدا ٠.784 4.28  لدي معرفة بأساليب التقويم املختلفة 5

2 
نااااااااااطل مفلاااااااااوم مااااااااان اعاااااااااددت خطاااااااااة للااااااااادر  تت

  مفاهيم الرياضيات
 5 مرتفع جدا 779.٠ 4.21

4 
تفاعلت مع تميالتا  فاي عارض الادر  مان خاالل 

 طرح األسالة طإثارة أنماط التفكير املختلفة
 6 مرتفع 773.٠ 4.19

 7 مرتفع ٠.916 4.٠5 أدركت أهمية التغذية الراجعة في التقويم 6

7 
ت تمكنااااااات مااااااان تجمياااااااع البياناااااااات مااااااان الطالباااااااا

 باستخدام االختبار االلكترطن 
 8 مرتفع 97٠.٠ 3.94

املتوساااااااااط الكلاااااااااى ملحاااااااااور معرفاااااااااة املحتاااااااااوى الترباااااااااوي 
(PCK) 

  مرتفع جدا 542.٠ 4.24

 4.24بلاااد  (PCK)مل اااار نتااام   الرااادود تن املتوسااا  الكداااك   اااور جعر اااة ا  تاااو  اليةباااو  
يمل باا ن املرمل اد جاادا علاات املرمل ااد، ( ب تااتو 3.94علات  4.47ب تاتو  جرمل ااد جاادا، وملاراوم لل ااارال باا ن 

( 3وهااو جاام رياا ة الاات ارمل اام  جتااتو  املعر ااة اليةبويااة لااد  الطاا ب، وجاامول يااك اليةمل اا  ايود ال ااارم  
دداااااااادا  ملارياااااااار الحاااااااااذ وللتا اااااااا ة الكتاااااااامم ر و لااااااااع لكوااااااااةم  WORD راساااااااات دجا برناااااااامج  وور 
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رمل كنااا جاا  ملج  ااد الح مناامل   7اساات داجا  لاةناامج  وور  و اا و  اساات داجب، ب ن اام جاامول ال ااارم 
جاااااااا  الطملحاااااااامل بمساااااااات دا  امالتحاااااااامر املكيةوساااااااا  ر بمليةمل اااااااا  ايال ااااااااة و لااااااااع ين الطملحاااااااامل  اااااااا  ا 

 ون ملطح اااام. وجاامول النتاام   جتوا اااة جااد نتاام    MS Formsامالتحاامرال دداات جميكروسااو ا  ااورج  
التاااادر   والع اااال دداااات  ( و عاااا    لااااع للتنو ااااد يااااك داااار  وتساااامل  2021( والع  ااااي   2019الع اااار   

ته ااااة ب ااااة  ااا  ة  جناااة و اد ااااة للاااتعل  ال عااامد واملعر اااة الاويااااة بلسااامل   ملااااوي  الاااتعل  والتنويااااة 
 الراجعة ال ورية. 

 (.TPKاملحور الرابع املعرفة التربوية التكنولوجية  

 (:1٠جدطل  

 .(TPKاملعرفة التربوية التكنولوجية   

 املتوسط الفقرة م
 االنحراف

 اري املعي 
 الترتيب املستوى 

4 
 عاداد تقريار  WORD اساتخدمت برناامج ططرد

 البحث طللتحضير الكتاب 
 1 مرتفع جدا 629.٠ 4.56

6 
لااامتت اختباااار أط اساااتبانة علاااى مايكرطساااوفت 

 تيمز
 2 مرتفع جدا 676.٠ 4.51

9 
تمكناات ماان إدارة الفصاال االفتراضاا ي فااي برنااامج 
ة مايكرطسوفت تيمز من خالل مشاركة الشاشا

 طكتم الصوت طخالية رفع اليد ...طغيرها
 3 مرتفع جدا 653.٠ 4.46

1 
  اساااااااااااااااااااااااااااااااااتخدمت برناااااااااااااااااااااااااااااااااامج البوراوياااااااااااااااااااااااااااااااااات   

 لعبة تفاعلية الكترطنية لتصميم
 4 مرتفع جدا 847.٠ 4.43

5 
اساااااااااااااااتخدمت برناااااااااااااااامج مايكرطساااااااااااااااوفت تيمااااااااااااااااز 
للتوالل مع فرياق العمال فاي املجموعاة طتباادل 

 االفكار
 5 مرتفع جدا 688.٠ 4.42

8 
تمكناااااااااات ماااااااااان حاااااااااال املشااااااااااكالت التقنيااااااااااة ال ااااااااااي 

 طاجلتني
 6 مرتفع جدا 746.٠ 4.3٠

3 
اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتخدمت برنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامج 

لعمااااال قصاااااة تعليمياااااة  BOWTOON البااااااطتون 
 رقمية

 7 مرتفع جدا 89٠.٠ 4.28

2 
اساااااتخدمت الشااااابكة العنكبوتياااااة للبحاااااث عااااان 
املعايير العاملية لتادر ك طاالطاالع علاى االبحاا  

 ا حديثة
 8 مرتفع 864.٠ 4.15

7 
تاااااااااادرات علااااااااااى اسااااااااااتخدام التقنيااااااااااات طالباااااااااارامج 

 املناسبة  جراء االحصاءات
 9 مرتفع ٠3٠.1 3.87

التكنولوجية التربوية  املتوسط الكلى ملحور املعرفة
(PTK) 

  مرتفع جدا 522.٠ 4.33
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بلاااد ( TPKواملعر ااة اليةبوياااة التكنولوج ااة  مل ااار نتاام   الرااادود تن املتوساا  الكداااك   ااور 
( ب تاااتويمل باا ن املرمل اااد جااادا 3.87( الااات  4.56تو  جرمل اااد جاادا، وملاااراوم لل اااارال باا ن  ( ب تاا4.33 

الت املرمل د، وهو جم ري ة الت ارمل م  جتتو  املعر اة التكنولوج اة لاد  الطملحامل، وجامول ياك اليةمل ا  
ددااادا  ملاريااار الحااااذ وللتا ااا ة الكتااامم  ر و لاااع  Word راسااات دجا برنااامج  وور  4ايود ال اااارم 

ملادر ا “ 7ياك اليةمل ا  ايال اة ال اارم  وتل ا الطملحامل دل اب. وجامو Wordوةم است دا  برنمج  وور  لك
واملعر ااااااة اليةبويااااااة دداااااات اساااااات دا  التان اااااامل والاااااااةاج  املنمسااااااحة دجااااااراو امثعااااااموالر. وقااااااد جاااااامول 

ل والتاااا  تجريااااا دداااات املعل اااام (2021جرمل عااااة ج مل ااااة لنتاااام    راسااااة الع  ااااي   ( TPKالتكنولوج ااااة  
ت نمو ال دجة، و لع ين ايج مد ال مل اة حاك تج امد رق  اة ن اا وملردرداا ياك رنامل التكنولوج ام ج ام 

 سال دليه  است داجام وملدريبه  دليهم. 

املحااااااااااور ا خااااااااااامك: املعرفااااااااااة التربويااااااااااة التكنولوجيااااااااااة الالتمااااااااااة لتاااااااااادر ك املحتااااااااااوى 
(TPACK). 

 (: 11جدطل  

 (TPACK)حتوى محور املعرفة التربوية الالتمة لتدر ك امل

 املتوسط الفقرة م
االنحراف 
 املعياري 

 الترتيب املستوى 

2 
تمكناااااات ماااااان تصااااااميم أنشااااااطة تعليميااااااة 

 باساااااااااااتخدام التقنياااااااااااات الرقمياااااااااااة
(BOWTOON, PowerPoint,) 

4.49 ٠.654 
مرتفع 
 جدا

1 

3 
تمكناات ماان عاارض در  ي طاسااتخدمت 
أساااااليب التاااادر ك املختلفااااة ماااان خااااالل 

 .MS Teamsمايكرطسوفت تيمز
4.44 ٠.716 

مرتفع 
 جدا

2 

1 
اساااااااااتخدمت التقنياااااااااات املناسااااااااابة ال اااااااااي 

افق مع متطلبات املقرر   تتو
4.43 ٠.672 

مرتفع 
 جدا

3 

5 
ساااااااعدن  الااااااذكاء االلااااااطنا ي فااااااي جمااااااع 

 البيانات طتحليللا طاستخراج النتائج
4.29 ٠.788 

مرتفع 
 جدا

4 

4 
اسااااااااااااااااااااااتخدمت رمااااااااااااااااااااااوت املتااااااااااااااااااااااوفرة فااااااااااااااااااااااي 
ر مايكرطسااوفت فااورمز فاااي تصااميم اختباااا

  رقمي
4.19 ٠.863 

مرتفع 
 جدا

5 

املعرفاااااااااااااة التربوياااااااااااااة املتوساااااااااااااط الكلاااااااااااااى ملحاااااااااااااور 
التكنولوجياااااااااااااااة الالتماااااااااااااااة لتااااااااااااااادر ك املحتاااااااااااااااوى 

(TPACK) 
4.37 ٠.579 

مرتفع 
 جدا

 

مل اااااار نتاااااام   الراااااادود تن املتوسااااا  الكدااااااك   ااااااور املعر اااااة اليةبويااااااة التكنولوج ااااااة ال زجااااااة 
( 4.37الاات  4.49مل ااد جادا، وملااراوم لل ااارال باا ن ( ب تااتو  جر 4.37بلااد   (TPACK)لتادر   ا  تااو  

ب تااااتويمل املرمل ااااد جاااادا، وهااااو جاااام رياااا ة الاااات ارمل اااام  جتااااتو  املعر ااااة اليةبويااااة التكنولوج ااااة ال زجااااة 
لاااد  الطملحااامل كعاااد ملااادريبه  الااا د ال عااال الدرالاااي  دل اااب، وجااامول ياااك (TPACK)لتااادر   ا  تاااو  



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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 يااااطة  عل   ااااة بمساااات دا  التان اااامل الرق  ااااة( ر مل كنااااا جاااا  ملعاااا    تس2اليةمل اااا  ايود ال ااااارم  
(BOWTOON, PowerPoint,)  ر اساااات دجا الرجااااوز املتااااو رم يااااك 4ر وياااات اليةمل اااا  ايال ااااة ال ااااارم )

( 2021( والع  اي   2019ر. وقد جمول نتام   الع ار    جميكروسو ا  ورج  يك ملع    االتحمر رق  
بدرجااااة جتوسااااطة ج اااام  (TPACK)  ا  تااااو  يااااك جاااااور املعر ااااة اليةبويااااة التكنولوج ااااة ال زجااااة لتاااادر 

رياا ة لص مجااة للتاادري  دداات االت اامر التان اامل املنمسااحة وهااو جاام ملاا  مل   ااب يااك هااوي الدراسااة جاا  الاا د 
التاادري  دداات الاااةاج  والتطح ااامل الرق  اااة املنمسااحة التاا  ملتوا ااا جاااد داار  التاادر   وجاتااو  جاااني  

( والتااااا  جااااامول جفرااااادم 2018د نتااااام   ثتااااا   الريميااااا مل والعلاااااو . وقاااااد ملوا ااااااا نتااااام   الدراساااااة جااااا
 لحطمقااة ج ث ااة اي او التدر سااي  يااك ياال جاا  ججااممل مل طاا   الاادرو  

 
لوجااو   اارو   الااة عثعاام  م

وملن  وهم وججمد التاوي  وا رمد اييام ي  ، ج ام يفراد  مدل اة الاةنامج  التادري   الاام   ددات املعر اة 
 .(TPACK)و  اليةبوية التكنولوج ة ال زجة لتدر   ا  ت

 (:12جدطل  

 املتوسط ا حساب  طاالنحراف املعياري طالترتيب للمحاطر  

 املحاطر 
 املتوسط

االنحراف 
 املعياري 

 املستوى 
 الترتيب

 4 مرتفع 487.٠ 4.17 (PK)املعرفة التربوية 

 3 مرتفع جدا 542.٠ 4.24 (PCK) معرفة املحتوى التربوي 

 2 مرتفع جدا 522.٠ TPK) 4.33املعرفة التربوية التكنولوجية  

املعرفاااااااااااة التربوياااااااااااة التقنياااااااااااة الالتماااااااااااة لتااااااااااادر ك 
 (TPACK)املحتوى 

 1 مرتفع جدا 579.٠ 4.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزهر

 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022لسنة  يوليو(، 1(، الجزء ) 195العدد: )

 

 

473 

 (:3شكل 

 متوسطات محاطر االستبانة

4.17

4.24

4.33

4.37

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

المعرفة التربوية

)PK(

معرفة المحتوى

)PCK( التربوي

والمعرفة التربوية

)TPK( التكنولوجية

المعرفة التربوية

التكنولوجية

الالزمة لتدريس

المحتوى

)TPACK(

 
( تن جتوسااااااطمل جااااااامور امساااااا حمنة ملراوثااااااا باااااا ن 3( والياااااا ل  10مل ااااااار نتاااااام   الراااااادود  

( جاامور ياك املتاتو  املرمل اد جادا 3( ب تتويمل ب ن املرمل د جدا الت املرمل د، وجمول  4.17الت  4.37 
املعر اة اليةبوياة التكنولوج اة  (TPACK)املعر اة اليةبوياة التكنولوج اة ال زجاة لتادر   ا  تاو  ه م 

 TPK)   وجعر ة ا  تو  اليةبو (PCK) وجمو جاور املعر ة اليةبوية ،(PK) تتو  املرمل د.يك امل 

. تقيااااايم البرناااااامج القاااااائم علاااااى تصاااااور دماااااج املعرفاااااة التكنولوجياااااة التربوياااااة املتعلقاااااة بااااااملحتوى 2
 التعليمي في برنامج إعداد املعلم بكلية التربية األساسية

جااام جتاااتو  ملا ااا   الطملحااامل للاةنااامج  الاااام   ددااات ملعاااور طياارتبط ذلااا  بالساااؤال الثالاااث: 
يةبويااة املتعلاااة باام  تو  التعل  اا  يااك برناامج  عداادا  املعلاا  ب ل ااة اليةب ااة  جاا  املعر ااة التكنولوج ااة ال

ايسمسااااا ة جااااا  وجاااااااة ن ااااار دملحاااااامل يل اااااة اليةب ااااااة ايسمسااااا ة كعاااااد ملاااااادريبه  دل اااااب يااااااك جااااااررال داااااار  
ثتاامب ياال جاا  املتوساا  ال تاامم  وامناااراف املع اامر   ؟ ولإلجمبااة دداات التاافاد الثملااذ ملاا التاادر  

التكنولوج ااااااة اليةبويااااااة ال زجااااااة لتاااااادر    ة ااااااارال جاااااااور ملا اااااا    جاااااا  املعر ااااااواملتااااااتو  واليةمل اااااا  ل
 .(TPACK)ا  تو  

 

 

 

 

 

 



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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 (:13جدطل  

 (TPACK)تقييم البرنامج القائم على نموذج تيباك  

 املتوسط الفقرة م
االنحراف 
 املعياري 

 الترتيب املستوى 

5 
سأسااتخدم الباارامج ال ااي تاادرات عل  ااا فااي 

ات/علوم مقااااااااااارر طااااااااااارا تااااااااااادر ك رياضاااااااااااي
 عندما أمار  ملنة التعليم

4.57 ٠.6٠3 
مرتفع 
 جدا

1 

3 
اسااااااتفدت كثياااااارا ماااااان التاااااادريب علااااااى كاااااال 

 هذه البرامج االلكترطنية
4.49 ٠.719 

مرتفع 
 جدا

2 

6 
سأسااااتخدم التعلاااايم املاااادمج فااااي التعلاااايم 

 
ً
 مستقبال

4.34 ٠.919 
مرتفع 
 جدا

3 

 ٠.811 4.31 البرامج االلكترطنية سلل التدريب عل  ا 2
مرتفع 
 جدا

4 

1 
الباااااااارامج االلكترطنيااااااااة املسااااااااتخدمة لكاااااااال 

 مفلوم مناسبة له
4.28 ٠.639 

مرتفع 
 جدا

5 

4 
 فااااي التاااادريب علااااى 

ً
 طااااويال

ً
اساااتغرقت طقتااااا

 هذه البرامج
 6 متوسط 1.141 3.1٠

7 
طاجلاااات لااااعواة فااااي دراسااااة املقاااارر لك اااارة 

 البرامج االلكترطنية ال ي اتدرب عل  ا
 7 منخفض 1.31٠ 2.6٠

توساااااااط الكلاااااااى ملحااااااااور تقيااااااايم البرناااااااامج علااااااااى امل
 (TPACK)نموذج تيباك 

  مرتفع 481.٠ 3.96

مل ااار نتاام   الراادود تن املتوساا  الكدااك   ااور ملا اا   الاةناامج  ملا اا   الاةناامج  الااام   دداات 
( 2.6الااااااااات  4.57( ب تاااااااااتو  جرمل اااااااااد، وملاااااااااراوم لل اااااااااارال بااااااااا ن  3.96بلاااااااااد   (TPACK)ن اااااااااو   مل حااااااااام  

د جاادا الاات املاان  ،، وهااو جاام ريا ة الاات ارمل اام  جتااتو  ملا اا   الاةناامج  جاا  قحاال ب تاتويمل باا ن املرمل اا
( ر سلسات د  الااةاج  التا  ملاادر ا دليهام ياك جاارر داار  5الطملحامل، وجامول ياك اليةمل ا  ايود ال ااارم  

( رواجااااا  اااعو ة ياااك 7ملاادر   ريميااا مل دنااادجم تجااامر  جانااة التعلااا   ر ويااات اليةمل ااا  ايال ااة ال اااارم  
اااارر لكواااةم الااااةاج  املكيةون اااة التااا  املااادرب دليهااامر، ج ااام يفراااد ددااات  مدل اااة التعاااور جاياااةم  راساااة امل

ياااك  (TPACK)التكنولوج ااة اليةبويااة ال زجااة لتاادر   ا  تااو   ةلاةناامج  ملاادري   قاام   دداات  جاا  املعر ااا
الن اااام  ، ومل كاااا ن املعل اااا ن جاااا  ج مرسااااة التعلاااا   لتلح ااااة جتطلحاااامل ملطااااوير اي او واملااااامرال التدر سااااي 

 .2035التعل    الرديد و ا رؤية ال ويا 

 . تأثير القدرات التكنولوجية طالسنة الدراسية على تقييم البرنامج3

هاااال ملوجااااد  اااارو   ال  ملااااة عثعاااام  ة  عاااا   ملتن ااااةال طياااارتبط ذلاااا  بالسااااؤال الرابااااع: 
اةنامج  ملادري   ملا ا   الطملحامل للتعاور جاياةم لالادرال التكنولوج ة والتنة الدراس ة ددت دنم ر 

اليةبويااة املتعلاااة باام  تو   تكنولوج ااة جاا  املعر ااة ال الاا د جاا  (TPACK)ن ااو   مل حاام   قاام   دداات
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ولإلجمبااااة دداااات التاااافاد الراكااااد اساااات د  ملال اااال التحاااامي   ؟التعل  اااا  يااااك ملاااادر   جااااارر داااار  التاااادر  
 ايثم   ل تمب ال رو  يك جامور امس حمنة ملحعم لل تن ةال الدراس ة.

 فرطا تبعا للسنة الدراسيةأ. ال

ملاااااا  اساااااات دا  االتحاااااامر ملال اااااال التحاااااامي  ايثاااااام   للتعاااااارف دداااااات وجااااااو   اااااارو   ال  ملااااااة  
عثعم  ة  ع   ملتن ةال الادرال التكنولوج ة ددات دنم ار ملا ا   الطملحامل للتعاور جاياةم لاةنامج  

ةبويااااة املتعلاااااة ( جاااا  الاااا د  جاااا  املعر ااااة التكنولوج ااااة اليTPACKملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام   
 بم  تو  التعل    يك ملدر   جارر در  التدر  ، وملتضو نتم جب    م يدك:

 (:14جدطل  

 ة وق  ة ف لتحمي  ال رو  ملحعم لل رو  يك التنة الدراس ةياملتوسطمل ال تمب ة وامنارا مل املع مر 

 السنة الدراسية املحور 
املتوسط 
 ا حساب 

االنحراف 
 املعياري 

 ةالدالل قيمة ف

 (PCK) معرفة املحتوى التربوي 

 583. 4.٠8 األطلى

9.457 ٠.٠٠1 
 5٠5. 4.39 الثانية

 4٠1. 4.2٠ الثالثة

 134. 4.75* الرابعة

املعرفة التربوية التكنولوجية 
 TPK) 

 523. 4.3٠ األطلى

5.٠15 ٠.٠٠2 
 54٠. 4.36 الثانية

 439. 4.2٠ الثالثة

 ٠59. 4.94* الرابعة

املعرفة التربوية التقنية الالتمة 
 (TPACK)لتدر ك املحتوى 

 6٠٠. 4.17 األطلى

8.881 ٠.٠٠1 
 53٠. 4.53 الثانية

 525. 4.4٠ الثالثة

 321. 4.7٠* الرابعة

تقييم البرنامج القائم على دمج 
املعرفة التكنولوجية التربوية 

 الالتمة لتدر ك املحتوى 
(TPACK) 

 476. 3.9٠ األطلى

6.379 ٠.٠٠1 
 5٠4. 3.97 الثانية

 376. 3.95 الثالثة

 ٠76. 4.64* الرابعة

جعر ااااة ا  تااااو  ( وجااااو   اااارو   ال  ملااااة عثعاااام  ة يااااك جااااامور 12مل ااااار نتاااام   جاااادود  
املعر ااااة اليةبويااااة التان ااااة ال زجااااة لتاااادر   ، (TPKاملعر ااااة اليةبويااااة التكنولوج ااااة  ، (PCK) اليةبااااو  
، ملا اا   الاةناامج  الااام   دداات  جاا  املعر ااة التكنولوج ااة اليةبويااة ال زجااة لتاادر   (TPACK)و  ا  تاا



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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ملحمدااام للتااانة الدراسااا ة ث اااذ يمناااا قااا   ف  ال  ملاااة عثعااام  ة دناااد جتاااتو  (TPACK) ا  تاااو  
(   ملااة عثعاام  ة، وي ااار ملال اال ال اارو  الحعديااة يااك املتوسااطمل ملحعاام مالتحاامر  اا   ب 0.01 ملااة  

وهااااااوا ايجاااااار رعاااااا ز ملو اااااا مل قتاااااا  املناااااام   وداااااار   ال اااااارو  لعااااااملو الطلحااااااة يااااااك التاااااانة الراكعااااااة،تن 
 .وثدم  راس ة ل ن  م  لل ارر  60التدر   بم يةا  اجت مز 

 ب. الفرطا تبعا مستوى القدرات االلكترطنية

ملاااااا  اساااااات دا  االتحاااااامر ملال اااااال التحاااااامي  ايثاااااام   للتعاااااارف دداااااات وجااااااو   اااااارو   ال  ملااااااة 
ددات دنم ار ملا ا   الطملحامل للتعاور جاياةم لاةنامج   لقادرات االلكترطنياة  ملتن اةال اعثعم  ة  عا  

( جاااا  الاااا د  جاااا  املعر ااااة التكنولوج ااااة اليةبويااااة املتعلاااااة TPACKملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام   
 بم  تو  التعل    يك ملدر   جارر در  التدر  ، وملتضو نتم جب    م يدك:

 (:15جدطل  

افااااااات املعياريااااااة طقيمااااااة ف لتباااااااين الفاااااارطا تبعااااااا للفاااااارطا فااااااي مسااااااتوى املتوسااااااطات ا ح  سااااااابية طاالنحر
 القدرات االلكترطنية

 ا  ور 
الادرال 

 التكنولوج ة
املتوس  
 ال تمم 

امناراف 
 املع مر  

ق  ة 
 ف

الدمل
 م

 املعر ة اليةبوية

 (PCKجعر ة ا  تو  اليةبو   

 0.363 3.93 جحتدئ
24.28
5 

 0.554 4.22 جتوس  000.

 0.443 4.60* الح ة

املعر ة اليةبوية التكنولوج ة 
 TPK) 

 0.441 4.15 جحتدئ
36.62
6 

 0.521 4.22 جتوس  000.

 0.266 4.80* الح ة

املعر ة اليةبوية التان ة ال زجة 
 (TPACKلتدر   ا  تو   

 0.466 3.89 جحتدئ
36.01
3 

 0.565 4.40 جتوس  000.

 0.393 4.73* الح ة

ملا    الاةنمج  الام   ددت  ج  
املعر ة التكنولوج ة اليةبوية 
 ال زجة لتدر   ا  تو  

 TPACK) 

 0.426 3.92 جحتدئ

 0.531 3.93 جتوس  130. 2.056

 0.344 4.07* امج ملك

جعر ااااة ا  تااااو  ( وجااااو   اااارو   ال  ملااااة عثعاااام  ة يااااك جااااامور 13مل ااااار نتاااام   جاااادود  
املعر ااااة اليةبويااااة التان ااااة ال زجااااة لتاااادر   ، (TPKاملعر ااااة اليةبويااااة التكنولوج ااااة  ، (PCK) اليةبااااو  
، ملا اا   الاةناامج  الااام   دداات  جاا  املعر ااة التكنولوج ااة اليةبويااة ال زجااة لتاادر   (TPACK)ا  تااو  
ملحعام ملتاتو  الااادرال املكيةون اة ث اذ يمناا قاا   ف  ال  ملاة عثعام  ة دنااد (TPACK) ا  تاو  

(    ملاة عثعام  ة، وي اار ملال ال ال ارو  الحعدياة ياك املتوساطمل ملحعام مالتحامر 0.01تتو   ملاة  ج
     ب تن ال رو  لعملو  و  املتتو  ال ح ة.
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 مناقشة النتائج:

محاطر التصور القائم على دمج املعرفة التكنولوجية التربوية املتعلقة باملحتوى  . تقييم1
 التعليمي:

جااااام جتاااااتو  ملا ااااا   الطملحااااامل للتعاااااور جاياااااةم لاةنااااامج   الدراساااااة: طيااااارتبط باااااذل  ساااااؤال
( جاااا  الاااا د  جاااا  املعر ااااة التكنولوج ااااة اليةبويااااة املتعلاااااة TPACKملاااادري   قاااام   دداااات ن ااااو   مل حاااام   

 بم  تو  التعل    يك ملدر   جارر در  التدر   يك برنمج  عددا  املعل  ب ل ة اليةب ة ايسمس ة؟

ملا اا   الطملحاامل   اامور ملعااور جايااةم لاةناامج  ملاادري   قاام   و  ت ااارل النتاام   ارمل اام  جتاات
( جاااااا  الاااااا د  جاااااا  املعر ااااااة التكنولوج ااااااة اليةبويااااااة املتعلاااااااة باااااام  تو  TPACKدداااااات ن ااااااو   مل حاااااام   

؛ ث ااااذ التعل  اااا  يااااك ملاااادر   جااااارر داااار  التاااادر   يااااك برناااامج  عداااادا  املعلاااا  ب ل ااااة اليةب ااااة ايسمساااا ة
 3( ب تاتويمل با ن املرمل اد جادا الات املرمل اد، وجامول 4.17الات  4.37ملراوثاا جتوساطمل ا  امور با ن  

املعر اااااااة اليةبوياااااااة التكنولوج ااااااة ال زجاااااااة لتااااااادر   ا  تاااااااو  جااااااامور ياااااااك املتاااااااتو  املرمل اااااااد جاااااادا ه ااااااام 
(TPACK)   املعر ااااة اليةبويااااة التكنولوج ااااةTPK)   وجعر ااااة ا  تااااو  اليةبااااو(PCK) وجاااامو جاااااور يااااك ،

( 2018، وملتوا ااا هااوي النتاام   جااد  راسااة ثتاا   (PK)عر ااة اليةبويااة املتااتو  املرمل ااد وهااو جاااور امل
التا  تراادل ددات ته  ااة وياد ملعااورال دل  اة لاادج  املعر اة التكنولوج ااة اليةبوياة املتعلاااة باام  تو  

لتن  اة املعر ااة واي او واملااامرال يااك ملادر   املاااررال العل  ااة  (TPACK)التعل  ا  وجرهاام ن او   مل حاام  
 التدر ت ة. 

. تقييم البرنامج القائم على تصور دمج املعرفة التكنولوجية التربوية املتعلقة باملحتوى 2
 التعليمي في برنامج إعداد املعلم بكلية التربية األساسية

جم جتاتو  ملا ا   الطملحامل للاةنامج  الاام   ددات ملعاور  جا  املعر اة  طيرتبط بذل  سؤال الدراسة:
بم  تو  التعل    يك برنمج  عدادا  املعلا  ب ل اة اليةب اة ايسمسا ة جا   التكنولوج ة اليةبوية املتعلاة

 ؟ وجاة ن ر دملحمل يل ة اليةب ة ايسمس ة كعد ملدريبه  دل ب يك جاررال در  التدر  

الااااااااام   دداااااااات  جاااااااا  املعر ااااااااة ت ااااااااارل النتاااااااام   ارمل اااااااام  جتااااااااتو  ملا اااااااا   الاةناااااااامج  التاااااااادري   
 TPACK)ا  تااااااو    التكنولوج ااااااة اليةبويااااااة ال زجااااااة لتاااااادر  

 
، والتاااااا  ملراوثااااااا جاااااام باااااا ن جرمل عااااااة جاااااادا

( 2019( والع اار   2018جااد  راسااة ياال جاا  ثتاا   وملتوا ااا النتاام   وجرمل عااة، وهااو جف اار عيجاامم ، 
 ,Al-Helah, & Alenezi( والااا د & الع اان  2021والياا ر  &الياا ر    (2020و راسااة الع  ااي   

لكيةوسااااا  وامسااااات م م جااااا  ملكنولوج ااااام امملعاااااممل والتااااا  تو اااااا بممهت ااااام  بملتااااادري  اد  (2022)
 جااا  املعر ااة التكنولوج اااة ر ااام تن ملجر ااة واملعلوجاامل يااك ملوسااا د نطاام  التااادري  يااك امل ااادان اليةبااو ، 

 عاد عيام ة جتاتااة ياك دار  التادر   ال ديثاة وي كا  (TPACK) اليةبوية ال زجة لتدر   ا  تاو  
التطح ااااا الع دااااك  االاااال ال عااااود    املعلاااا ، ث ااااذ عن ع   ااااام دداااات ج  ااااد املاااااررال يااااك بااااراج  عداااادا

  ااااااار  دااااااا  ايدااااااار الن رياااااااة التااااااا  يتلامهااااااام املتااااااادرب ياااااااك الااااااااةاج    تدطااااااا  التااااااادري  الطااااااامكد التطح اااااااا
التدريب ااة، ر ااام تن ادت اام  التااادري  دداات  جااا  الرواناا  اليةبوياااة والتكنولوج ااة ب اتاااو  الريميااا مل 

وا اااو ددااات  مدل اااة الاةنااامج  وث ااا  الطملحااامل دداااات  ور ااا  الروانااا  اليةبوياااة بملريميااا مل ت ااار كيااا ل
املياامررة، عياام ة علاات تن جاام ملااو ري التكنولوج اام والااويمو ام ااطنمعك جاا  وقااا وجاااد يااك داارة املاام م 
 ث   ددات امليامررة ياك ورل الع ال وملطح اا 

 
العل  ة واستداج هم وهج من ة ملكرار است داجام جتتاح 

هم وملعاا    املاام م العل  ااة وملاااوي  نااوامل  الااتعل  والتنويااة التعل  اامل يااك الت طاا   للاادرو  وملن  ااو



 
من خالل  (TPACK)تقييم برنامج تدريبي قائم على نموذج تيباك 

دمج المعرفة التكنولوجية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعليمي من 
 ية التربية األساسيةقبل طالبات كل

 د/ دالل فرحان العنزي
 د/  أنعام عبد الرحمن الفضلي 

 د/  أحمد شالل الشمري 
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الراجعاااة ال ورياااة وملج  اااد الح منااامل واملعلوجااامل، يااال مللاااع امل  ااانال مل ااا   اسااات رار اسااات داجام جااا  
قحل الطلحة، وهوا جم و او جل ام ياك ثعاود ال اارال رسلسات د  الااةاج  التا  ملادر ا دليهام ياك جاارر 

اسااات دل رث اااةا جااا  التااادري  ددااات يااال ر تجااامر  جاناااة التعلااا  ردااار  ملااادر   ريميااا مل دلو  دنااادجم 
 ةجااور ملا ا   الاةنامج  الاام   ددات  جا  املعر اهوي الاةاج  املكيةون ةر ددت اليةمل   ايود والثمس  يك 

واجاا  اعو ة ياك  راساة ، وجمول ال ارم ر(TPACK)التكنولوج ة اليةبوية ال زجة لتدر   ا  تو  
املكيةون ااة التاا  املاادرب دليهاامر يااك املرملحااة ايال ااةم، وهااوا يتوا ااا جااد ن ااو   قحااود  املااارر لكوااةم الاااةاج 

و اا ث تب رن ااو   وتساام  ن اار  رتاا  يااك ملوياا ج النواياام التاالور ة  (Davis, 1989)التكنولوج ام 
التكنولوج اااااة اليةبوياااااة  ة جااااا  املعر ااااا (، ج ااااام يفراااااد هاااااوا ددااااات ته  اااااة2017 در اااااب وجل  اااااك،  للطااااا ب

  (TPACK)ر   ا  تو  ال زجة لتد
 
 . واثت مل ة است رار التعل   بب جتتاح 

 . تأثير القدرات التكنولوجية طالسنة الدراسية على تقييم البرنامج3

هاااال ملوجااااد  اااارو   ال  ملااااة عثعاااام  ة  عاااا   ملتن ااااةال الااااادرال  طياااارتبط بااااذل  سااااؤال الدراسااااة:
للتعاااور جاياااةم لاةنااامج  ملااادري   قااام   ملا ااا   الطملحااامل التكنولوج اااة والتااانة الدراسااا ة ددااات دنم ااار 

اليةبويااااة املتعلااااااة بااااام  تو   تكنولوج اااااة جاااا  املعر اااااة ال الااااا د جااااا  (TPACK)ن اااااو   مل حاااام   دداااات
  ؟التعل    يك ملدر   جارر در  التدر  

ت ارل نتم   الدراسة  رو   الة عثعم  م با ن  اامل د ناة الدراساة لعاملو دا ب التانة 
الاادرال التكنولوج اة وهااو جام يتوا اا جاد ملو ا مل قتا  املنام   وداار   الراكعاة واملتاتو  ال ح اة ياك

( وثااااادم 60التااااادر   كعاااااد  التااااا مم للطملااااا  ل ن ااااا م  ملااااااررال دااااار  التااااادر   ام كعاااااد اجت ااااامزي  
  راس ة.

 التوليات:

 يك يوو النتم   ملوصي  الدراسة باا:

وثاادم املعر ااة ومل مجلااام ملطااوير و ناامو بااراج  عداادا  املعلاا  يااك يل ااة اليةب ااة يااك يااوو  لتاا ة و  -
، لتله ال (TPACK)التكنولوج اة اليةبوياة ال زجاة لتادر   ا  تاو   ة جا  املعر اج  ال د 

.
 
، وتال ق م

 
، و ام  م

 
، ون ت م

 
 وملكنولوج م

 
 املعل  دل  م

اسااااات دا  تسااااامل   واسااااايةامل ج مل جديااااادم ياااااك التااااادر   مل نمسااااا  جاااااد جتطلحااااامل الععااااار  -
 ة جااااااااا  املعر ااااااااا   الااااااااا  ادت ااااااااام  الاةنااااااااامج  الاااااااااام   دداااااااااتالرق ااااااااا  والتعلااااااااا   املكيةوسااااااااا  جااااااااا

ياااااااك ملااااااادر   جااااااااررال دااااااار   (TPACK)التكنولوج اااااااة اليةبوياااااااة ال زجاااااااة لتااااااادر   ا  تاااااااو  
 التدر   يك يل مل اليةب ة.

دد  الت مم للط ب بمل  ر ل يك جاررال دار  التادر   عم ياك التانة الدراسا ة الثملثاة  -
 وثدم  راس ة. 60تو كعد اجت مزي 

   ورل د اااااال ولاااااااموال  وريااااااة لتاااااادري  تد اااااامو الا اااااااة التدر تاااااا ة والتدريب ااااااة دداااااات ملن اااااا -
 .(TPACK)التكنولوج ة اليةبوية ال زجة لتدر   ا  تو   ة ج  املعر  التعل   ج  ال د

ملعاا    وهداادا  جاتااو  دل اا  علكيةوساا  ج تااوم املعاادر، ثتاا  ياات ك  املعلاا  امسااتعمنة بااب  -
 يك التدر  .



 

 جامعة األزهر

 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022لسنة  يوليو(، 1(، الجزء ) 195العدد: )

 

 

479 

هاات  بملرمناا  التكنولااوتك وجتااتاد مملب ملاادر  لطملاا  يل اامل اليةب ااة اسااتادا  جاااررال ت -
 ل   يوار  التطورال يك دمل  التكنولوج م. 

 مقترحات ببحو  طدراسات مستقبلية:

 يك يوو التو  مل ملايةم الدراسة با جراو كع، الحاو  والدراسمل:

عر ااااااااة ( جاااااااا  الاااااااا د  جاااااااا  املTPACK مدل ااااااااة برناااااااامج  ملاااااااادري   قاااااااام   دداااااااات ن ااااااااو   مل حاااااااام    -
التكنولوج ااة اليةبويااة املرملحطااة باام  تو  التعل  ااا  لتن  ااة اي او التدر سااي  لطملحاامل يل اااة 

 اليةب ة ايسمس ة.

( جااا  الااا د  جااا  املعر اااة TPACK مدل اااة ملعاااور جاياااةم لاةنااامج  قااام   ددااات ن اااو   مل حااام    -
 التكنولوج اااااااااااة اليةبوياااااااااااة املرملحطاااااااااااة بااااااااااام  تو  التعل  ااااااااااا  لتن  اااااااااااة الك ميااااااااااامل التدر تااااااااااا ة

 والتكنولوج ة لطملحمل يل ة اليةب ة ايسمس ة.

( جااا  الااا د  جااا  املعر اااة TPACK مدل اااة ملعاااور جاياااةم لاةنااامج  قااام   ددااات ن اااو   مل حااام    -
التكنولوج ااااااااة اليةبويااااااااة املرملحطااااااااة باااااااام  تو  التعل  اااااااا  لتن  ااااااااة جااااااااامرال التاااااااااوي  الحااااااااديل 

 لطملحمل يل ة اليةب ة ايسمس ة.
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( دااااااااااار  التااااااااااادر  : ته   هااااااااااام وجرملك اتهااااااااااام وتنواداااااااااااام، ب ااااااااااادا وج م 2017ترنااااااااااامو، جا اااااااااااد ال ح ااااااااااا .  
educ.com/-https://www.new  تنوادام-ته   هم-التدر  -در, 

 ددااامر مل حااام  ( ملطاااوير برنااامج  ع2020، بدرياااة.  ثتااامن ن
 
دااادا  جعلااا  العلاااو  ياااك الععااار الرق ااا  و اااام

(TPACK Framework) ، 58-2(، 70 1، ا رلة اليةبوية جمجعة سوهم . 

ياااك ملن  اااة  TPACK(. ملااال  ة برنااامج  ملااادري   قااام   ددااات ن اااو   مل حااام  2018ثتااا ، ثنااامن دحاااد التااا    
ججلااااااااة    ايسملااااااااي . اي او التدر سااااااااي  لااااااااد  جعل اااااااا  الدراساااااااامل امجت مد ااااااااة ب رثلااااااااة التعلاااااااا

 .253-221(، 103 15، الر ع ة اليةبوية للدراسمل امجت مد ة

(  رجاااة اجااات   دااا ب اليةب اااة الع ل اااة ياااك جمجعاااة ثم ااال 2021، دداااك. & اليااا ر ،   عااال.  اليااا ر  
ججلاااااة جمجعاااااة امللاااااع الملاااااد للعلاااااو  اليةبوياااااة، جااااا  وجااااااة ن اااااره ،  TPACKلك ميااااامل ن اااااو   

32 1 ،)409-443. 

است دا  ن او   قحاود التكنولوج ام لتال ال املجمهامل ونوايام ( 2017وجل  ك، ججد .   ، نعر.در ب
ا رلااة  ،دلحاة الرمجعاامل التاعو ية ناااو امسااتعمنة باملتعل   ادلكيةوساا  ملااارراته  الدراسا ة

 .62-33(، 30 10، العر  ة ل  من جو م التعل   الرمج ك

ياااك ملن  اااة  TPACK(. ملااال  ة برنااامج  ملااادري   قااام   ددااات ن اااو   مل حااام  2018، ثنااامن دحاااد التااا  .  د ااار
ججلاااااااة اي او التدر ساااااااي  لاااااااد  جعل ااااااا  الدراسااااااامل امجت مد اااااااة ب رثلاااااااة التعلااااااا   ايسملاااااااي ، 

 .253-221(، 103،  امجت مد ةالر ع ة اليةبوية للدراسمل 

( TPACK( ملطااوير املعر اة التان اة اليةبويااة املرملحطاة بام  تو  التعل  اا   2019الع ار ، ال ةياة دداك.  
 8، ا رلاااااااة الدول اااااااة املت ععاااااااةلاااااااد  جعل ااااااامل العلاااااااو  ب ديناااااااة الريااااااامة  ملعاااااااور جاياااااااةم(، 

 1،)103-117. 

ب اااااة ايسمسااااا ة بدولاااااة ال وياااااا ياااااك التااااااود ملجر اااااة يل اااااة الية ( 2021،  مد & الع ااااان ،  اااااريج  الع ااااان  
-91(، 141 36، جمجعااااة ال ويااااا ا رلااااة اليةبويااااة، 19-الرق اااا  ت ناااامو جم اااااة يوروناااام يو  ااااد

120 . 

(.  رجااااااة اجاااااات   جعل اااااامل العلااااااو  لل رثلااااااة املتوسااااااطة لل عر ااااااة التان ااااااة 2021، ج  لااااااة  الع  ااااااي 
ا رلااة العر  اة للةياار ، ( جا  وجاااة ن اره  ب ام  ااة الطام ملTPACK اليةبوياة و اا ن ااو   

 .AJSP  ،30 ،)226-256العل   

.  ار 21(: ن ااام   التعلااا  : ملعااا    التااادر   ملتعل ااا  الاااارن 2015امليااامدلة، ججاااد ، ساااعد، جااارا   
 ال كر نم رون وجوزدون. امر ن.

 wait.gov.kw/plan.aspxhttps://www.newku (2035ال ويا   رؤية
 

 

https://www.new-educ.com/طرق-التدريس-أهميتها-أنواعها
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0181&page=1&from=
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