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ملّخص

نظام إدارة نحو استخدامجامعة النجاح الوطنیة مدرسيدرجة استعداد التعرف الىاسةالدر هذه هدفت 

التیباك في ضوء متغیرات الدراسة –وفق إطار المعرفة الخاص بالتكنولوجیا والتربیة والمحتوى )موودل(التعلم 

ه الدراسة المنهج الوصفي وتبّنت هذ،)خدم فیها الموودلعدد المساقات التي استُ ،العمر،نوع الكلیة،الجنس(

،من المجتمع% 50أي ما نسبته درساً ) 95(تكّونت عینة الدراسة من . باعتماد االستبانة وسیلة لجمع البیانات

وتم جمع البیانات وتحلیلها باستخدام ،تم اختیارها بالطریقة الطبقیة العشوائیة وفق متغیري الجنس ونوع الكلیة

توصلت الدراسة إلى أن مستوى معرفة التكنولوجیا .)(SPSSلوم االجتماعیةبرنامج التحلیل اإلحصائي للع

)TK(، ومعرفة التربیة)PK(، ومعرفة المحتوى)CK ( ًأما معرفة التكنولوجیا والتربیة . مرتفعة جّدا)TPK (

داللة وال توجد فروق ذات .فكانت متوسطة) TPCK(ومعرفة التكنولوجیا والتربیة والمحتوى ،فكانت مرتفعة

بینما توجد ،)الجنس،الخبرة(تعود إلى متغیرات المدرسینإحصائیة بین متوسطات مستوى معارف التیباك لدى 

،العمر(اتتعود إلى متغیر المدرسینفروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات معرفة التكنولوجیا لدى 

،)TPK(معرفتي التكنولوجیا والتربیة موذجًا مقترحًا لتطویرتم تقدیم أنوفي ضوء هذه النتائج ).التخصص

بضرورة الدراسةوأوصت ،جامعة النجاح الوطنیةمدرسيلدى ) TPCK(ومعرفة التكنولوجیا والتربیة والمحتوى 
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ٕاجراء دراسات عملیة أخرى في موضوع إطار و ،النموذج المقترح في برامج تدریب وتأهیل المعلمینهذا تطبیق 

.وفي فلسطین خاصة،مةالتیباك في الوطن العربي عا

التعلم األلكتروني،إطار التیباك،المودل:المفتاحیةالكلمات 

The Degree of Readiness of An-Najah National University teachers in using

Moodle in the teaching process according to Technological Pedagogical

Content Knowledge Framework

Abstract

The study aimed at measuring the degree of readiness of An-Najah National

University teachers in using the Learning Management System, Moodle with

reference to Technological Pedagogical Content Knowledge Framework, TPACK.

The variables of the study were sex, type of faculty, age, and number of courses

that the teacher used the Moodle. The study adopted descriptive methods using a

questionnaire as a tool to collect data. This questionnaire was designed based on

five similar questionnaires dealing with TPACK framework. The sample of the study

were (95) teachers selected using the stratified random way, according to sex and

type of faculty. Among the findings of the study: the level of Technological

Knowledge (TK), the Pedagogical  knowledge (PK), and the Content knowledge

(CK) were very high, while the level of Technological Pedagogical Knowledge (TPK)

was high, and the level of the Technological Pedagogical Content Knowledge

(TPCK) was medium. There was no  statistically significant differences between the

averages  level of TPACK of teachers due to the variables (experience، sex); While

there was statistically significant differences between averages of Technological

Knowledge due to the variables (age and type of faculty). The study concluded: the

necessity of providing teachers with sufficient support like technical training, guides
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and procures to promote the integration of technology among them and intensifying

their qualification programs especially for teachers of scientific specialty.

Key word: Moodle, TPACK, and E-Learning.

مقدمة الّدراسة وخلفیتها النظریة.1

أعضـاء جهـود بمعـزل عـن تقـف أمامـها كان التعلیم الجامعي غیر قادر علـى مواجهـة التحـدیات التـي لمّ 
بات من الضروري السعي باتجاه تنمیة مهاراتهم على النحو الذي یمكنهم مـن االضـطالع بـأدوارهم ،هیئة التدریس

أن مــن رغم علــى الــ.تعزیــز دورهــم الفاعــل فــي تحقیــق جــودة التعلــیملــى اإضــافةً ،المنســجمة مــع متطلبــات العصــر
االهتمـــام بإعـــداد أعضـــاء هیئـــة التـــدریس لـــیس جدیـــدًا إال أنـــه كـــان یســـیر بـــبطء شـــدید واقتصـــر فـــي الغالـــب علـــى 

فـع دواوكانـتعشـر منـذ القـرن التاسـع باألسـتاذ الجـامعيفقـد بـدأ االهتمـام . جامعات أمریكیة وبریطانیة في بدایاتـه
اإلعــداد االهتمـام منطلقــة مــن التطــورات فــي المجــاالت العلمیــة والتربویــة والنفســیة ممــا أدى الــى بــروز الحاجــة الــى 

إلـى أّن العامـل األساسـي الـذي أدى الـى تـدني مسـتوى ) 2002(مرسـيوقـد أشـار كلیبـر كمـا ورد فـي . األكـادیمي
یئـة التـدریس لـم یعـدوا إعـدادًا خاصـًا یـؤهلهم للقیــام التـدریس فـي الجامعـات األمریكیـة یرجـع لكـون أغلبیـة أعضــاء ه

فإنـه یجـب ،فمهمـا كانـت المنظومـة التعلیمیـة التـي تنتقیهـا الجامعـة مدروسـة ومنتقـاة.بمهام التدریس في الجامعات
فحینما كانـت المحاضـرة خیـر طریقـة تدریسـیة فـي عصـر . وتواكب تطوراته،أن تتوافق مع حاجات العصر الحالي

وذلـك بسـبب بـروز عـدة ممیـزات وتحـدیات ،لم تعد كافیة في عصرنا الحالي كمـا ذي قبـل،عرفة وُندرتهاتقدیس الم
االنفجــار ،االنفجــار المعرفــي:الــثالثیفرضــها علینــا القــرن الحــادي والعشــرین اصــٌطِلح علــى تســمیتها باالنفجــارات 

،ت ملحوظـة فـي القـرن الحـادي والعشـرینوفي ضوء تلك االنفجارات برزت تحدیا. واالنفجار السكاني،التكنولوجي
.والنظم والمؤسسات التعلیمیة بشكل خاص،والتي تواجه الحیاة البشریة بشكل عام

وهذا بدوره یتطلب "،وفي ظل هذه التعقیدات العالمیة تتبلور أدوار جدیدة للجامعات والمعلم الجامعي

ویزّود خریجیه بالمهارات والمعارف ،ئم النقد واإلبداعدعايمعي على قدر عاٍل من الجودة ویرسنسقًا للتعلیم الجا

,UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي " التي تتالءم مع متطلبات األسواق شدیدة التنافس 2002, p.71)(.

في ضوء تلك المسؤولیة الكبیرة یقع على عاتق أي جامعة أن تقوم بابتكار منظومتها التعلیمیة الخاصة 

وتسهل علیهم مسؤولیاتهم في ضوء ،معلمیها على تحقیق كل تلك المتطلبات المرجوة منهمبها بشكل یساعد

والعربیة إلى توظیف ثورة تكنولوجیا لذا عمدت الجامعات العالمیة،التحدیات التربویة والتكنولوجیة المحیطة

د التعّلم اإللكترونيفُوج. والفكريوالمعلومات في منظوماتها كمحاولة لمجاراة التضخم العلمياالتصال
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)ُE-Learning(، الشرح والتوضیح من خالل :منهاواعُتمد استخدام اإلنترنت في التعلیم الجامعي ألغراض عدة

اإللكترونیة والبحث واستخدام المكتبات،محاكاة العالم الخارجي،المشاركة وتبادل الملفات،مشاهدة فیدیوهات

ت اإللكترونیة في التعلیم برزت برمجیات عدیدة تسهل تطبیق التعلم اإللكتروني وتماشیًا مع تلك الحاجا. فیها

وأخرى سمّیت بأنظمة إدارة ،)Learning Management Systems(وتنّظم إدارته سمّیت بأنظمة إدارة التعلم 

أدوات تساعد المعلم على تنظیم" ففي حین توّفر األولى،)Course Management Systems(المحتوى 

توّفر الثانیة خدمات أضخم ،مصادر التعلم وضبط نظام الدرجات والعالمات كدعم للتعلیم الصفي الوجاهي

Johnson("یستطیع من خاللها المعلم خلق بیئة صفیة افتراضیة كاملة & Brown, من قوانین ) 2007

غرف محادثة إلجراء نقاش جماعي و ،ومواد إثرائیة للمحتوى التعلیمي،وملفات الواجبات البیتیة،تسجیل الدخول

.وفردي بین الطالب

مما سبق نجد أن األنظمة التربویة الحالیة في ضوء االنفجارات التكنولوجیة والعلمیة لم تختلف عن 

بل اختلفت برؤیتها ونظرتها لمفهوم التربیة والتعلیم، فالمنظومة ،التعلیم فحسبسابقاتها باستخدام األدوات وطرق 

لم تعد فقط على المحك في أدواتها ) "من المدرسة إلى الجامعة إلى مؤسسات البحث العلمي(تعلیمیة التربویة وال

وأدوات اشتغالها وطرق تواصلها، بل غدت في محك من فلسفتها ووظیفتها والمنظومة القائمة علیها في الشكل 

.)2003الیحیاوي، " (كما في الجوهر

ل لتطویر برامج إعداد وتأهیل معلمیها الجامعیین وتتنافس وفي خضم صراع البقاء لألفضل تسعى الدو 

فیما بینها في جعلهم مواكبین للتطور وملّمین بجمیع متطلبات العصر الرقمي خاصة تلك الجامعات التي ُتدِرج 

حین انشغال الدول العربیة بتدریب معلمیها على دمج فنون ي ف.التعلیمیةأنظمة تعّلم إلكترونیة في برامجها 

ذهبت الدول الغربیة إلى ما هو أبعد من ذلك وأدخلت المعرفة ،تدریس التربویة بمحتوى ومجال تخصصهمال

وقامت جامعات .تخصصهالتكنولوجیة على مزیج المعارف الواجب توفرها لدى المعلم الجامعي على اختالف 

في تدریسهم ضمن ما یسمى أجنبیة معروفة  بتضمین برامج تدریب لمعلمیها على دمج كل المعارف المطلوبة 

فق متطلبات العصر التي تحافظ على بقاء المعلم مؤهًال و ) Orientation Courses(بالدورات التوجیهیة"

,Kanninen)الدائمة التغیر ن لتأطیر المعارف التي یتوجب توّفرها لدى المعلم حتى و فقد سعى التربوی(2009

ومن أبرز تلك ،التعلیمیة  بهدف تسهیل فهمها والربط بینهایكون معلمًا ناجحًا ویحقق مخرجات العملیة 

,Shulman)(المحاوالت اإلطار الذي خرج  به شولمان الذي یوضح كیف یدمج المعلمون معرفتهم ،1986
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بالتربیة بمعرفة المحتوى باستخدام أدوات تكنولوجیة تدعم العملیة التربویة بما أسماه باإلطار الخاص بمعرفة 

وُتعَرف المعرفة الخاصة ،)Pedagogical Content Knowledge Framework(المحتوى التربیة و 

ومعرفته بقواعد وأصول التدریس ،بالمحتوى والتربیة بأنها معرفة ممزوجة من معرفة المعلم بموضوع درسه

أثناء ممارساته وخبرته التدریسیة التي ترشده ،فهي معرفة تعكس حكمة المعلم المتراكمة عبر السنین. والتربیة

المنهاج ،المحتوى،الطالب،التربیة: بوصلة توّجه أفكاره ومعتقداته من منظور مفاهیم معینة مثلوهي،التعلیمیة

)2005(Robinson, ،ثم سار على خطى شولمان الباحثان كوهلیر ومیشرا)Koehler & Mishra,

2005a (یا بالعملیة التعلیمیة عن طریق إشراكهم في تصمیم حیث أضافا فكرة تعلیم المعلمین استخدام التكنولوج

تال تلك التصامیم  فكرة توسیع نطاق ،دروس ُتوّظف التكنولوجیا بعنایة وتحت إشراف خبراء تربویین وتكنولوجیین

حیث أضاف كوهیلر ،إطار شولمان بما یتناسب مع ثورة التكنولوجیا واالتصاالت إلطار جدید ثالثي األسس

Technological(أساسًا ثالثًا وهو المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا ، )Koehler & Mishr, 2006(اومیشر 

Knowledge(، ضمن إطار جدید اصُطِلَح على تسمیته بإطار المعرفة الخاص بالتكنولوجیا والتربیة والمحتوى

).TechnologicalPedagogical Content Knowledge Framework-TPACK(التیباك -

وكوهیلر ومیشرا توالت األبحاث التربویة التي استخدمت تلك األفكار ،أفكار كل من شولمانفي ظل 

مما دفع الجامعات والمؤسسات التربویة ،فانتشر صداها في جمیع أنحاء العالم،كإطار نظري في دراستها

علیمي ممیز من قبل منها في الوصول إلى أداء ترغبة،معلمیهالالستفادة من تلك الثورة في تطویر وتأهیل 

فعملیة التعلیم عملیة معقدة انطالقًا من أنها تستثمر في العنصر البشري وهي بحاجة إلطار إرشادي ،المعلم

Baran)یسّهل على المعلمین المهمة من خالل تدریبهم وتأهیلهم  &Thompson, 2011).

ومن ،ألدوات وبرامج تكنولوجیةمن هنا ال یخفى على أحد أن التعلیم الجامعي یستوجب استخدام المعلم

بحاجة للنظر فیه وفق إطار نظري "،األمر الذي یجعل من التأهیل أمرًا ضروریاً ،أبرزها الحاسوب واإلنترنت

یكون قد أثبت فعالیته في مساعدة المعلم على دمج التكنولوجیا بتدریسه بشكل تربوي كإطار التیباك،مدروس

)(Bate, Macnish, & Day, 2013.

ویحاول المجتمع الفلسطیني باعتباره جزءًا من هذا العالم المتغیر أن یتكیف مع متغیرات الثورة المعرفیة 

قدمته هذه التكنولوجیا من والمعلوماتیة واالنتقال السریع للمعلومات عبر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، لما

وال الحیاة، والفصول االفتراضیة، والجامعات بدون جدران،  والتعلم ط،التعلیم المفتوح: مثل"مفاهیم تربویة جدیدة
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وعملت جامعة النجاح الوطنیة على إدراج بیئة ).2009مهدي والعاصي،(والتعلم االلكتروني، وغیر ذلك 

حیث اعتمدت جامعة .المرجوةالمودل ضمن نظامها التعلیمي لیعمل بجانب التعلیم الصفي ویحقق أهداف التعلم 

وشّجعت معلمیها على استخدامه في دعم ،طنیة نظام مودل كنظام تعّلم إلكتروني في مساقاتهاالنجاح الو 

خالل تقدیم التسهیالت المختلفة من. الجامعةمساقاتهم إلى جانب التعلیم الصّفي من جمیع التخصصات في 

لین تكنولوجیًا للتعامل مع لكن هل هؤالء المعلمین مؤه،الفنیین وأدلة االستخداموتوفیر،التدریبیةكالدورات 

وهل هم قادرین على تطویعه بشكل تربوي یلبي أهداف مساقاتهم خاصة أولئك الذین لم یأتوا من المودل؟

التیباك؟تخصصات ذات خلفیة تربویة؟ وأین هم من مقاییس إطار 

:مشكلة الدراسة:1.1

ة النجاح الوطنیة في محاولة منها لدمج لقد تم اعتماد نظام المودل كنظام إدارة تعلم الكتروني في جامع

حیث ُتمّكن خدمات هذا النظام . وفق خطة الجامعة للتطویر،التكنولوجیا في طرق التدریس لمساقات الجامعة

وتحمیل ،والرسائل الخاصة،منتدیات النقاشتوّفره منوأدواته المتعددة تسهیل العملیة التعلیمیة من خالل ما 

فردیة بیتیه، ومشاریعإضافة الى تبادل أسئلة كواجبات ،ات الداعمة لموضوع المساقوالمحاضر ،الفیدیوهات

وبذلك یتیح المودل للمعلم التحكم بنوعیة وطبیعة األدوات التي یستخدمها في تدریسه بحسب طبیعة .  وجماعیة

ج بصورة جّیدة ال بّد وأن ولكي تتّم االستفادة من إمكانات هذا البرنام. المتعلمینواحتیاجات ،السیاق التعلیمي

التصمیم والمهاراتالتكنولوجیة ومهاراتالمتنّوعة كالمهارات من المعارف والمهاراتعدید الیكون لدى المعلم 

وعلیه فإّن استخدام هذا النظام یتطلب . التي تشمل نظریات التعلم وطرق التدریس المالئمة لكل مبحث علمي

لتعّزز إمكانیة االستفادة من هذا النظام ،د معًا إّما بشكل ثنائي أو ثالثيمزیجًا من ثالث معارف ومهارات تتح

وكلما قّل االنسجام والتفاعل بین هذه المعارف والمهارات أّدى ذلك إلى تقلیل إمكانیة االستفادة المعلم،من قبل 

.ذا النظام في العملیة التعلیمیةمن ه

ومعرفة،التربیةومعرفة ،لى مستوى معرفة التكنولوجیاترى ضرورة التعرف عهذه الدراسةومن هنا فإن 

ودرجة توفر هذا المزیج من المهارات والمعارف لدى مدرسي ،والتقاطعات بین هذه المجاالت الثالث،المحتوى

وفي ضوء ما یتم التوّصل إلیه من نتائج . جامعة النجاح والوطنیة الذین استخدموا المودل في المباحث المختلفة

ما هي درجة :من خالل السؤال التالي،حدید الحاجات التدریبیة لهؤالء المعلمین واقتراح نموذج تدریبيیتم ت
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في العملیة التعلیمیة وفق ) مودل(جامعة النجاح الوطنیة لتوظیف نظام التعلم االلكتروني مدرسياستعداد 

والتكنولوجیا؟إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربیة 

دراسةأسئلة ال:1.2

:الدراسة الحالیة اإلجابة عن األسئلة اآلتیةتحاول

استخدموا المودل؟مجاالت التیباك لدى مدرسي جامعة النجاح الوطنیة الذین درجةما .1

استجابات أعضاء اتبین متوسط) α=0.05(هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .2

،الجنسو ،عدد المساقات: ود إلى متغیرات الدراسةهیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تع

والعمر؟،التخصصو 

إطار المعرفة الخاص بالمحتوى وفقما التصور المقترح لتطویر معارف معلمي جامعة النجاح الوطنیة .3

؟)TPACK(والتربیة والتكنولوجیا

:الدراسةأهداف:3.1

:إلىهذه الدراسة هدفت

.مدرسي جامعة النجاح الوطنیة الذین یستخدمون المودللتیباك لدىاالتعرف إلى مستوى مجاالت . 1

والعمر على درجة معارف التیباك لدى ،والتخصص،الخبرة،التعرف إلى ما إذا كان هناك تأثیر للجنس. 2

.تدریسهمأعضاء هیئة التدریس الذین استخدموا المودل في 

.اح وفق إطار التیباك بحسب نتائج الّدراسةتقدیم تصور لكیفیة تطویر معارف معلمي جامعة النج.3

:أهمیة الدراسة: 4.1

:ثة أبعادثالتتلخص أهمیة هذه الدراسة في كونها تحقق 

هذه الدراسة األولى التي تطرقت لتوظیف معارف التیباك في نظام تعلم الكتروني في تعد،الحداثة:البعد األول

بحسب ما تم تي تطّرقت لمعارف التیباك لدى معلمین جامعیین والدراسة األولى في العالم ال،الوطن العربي

وبذلك من الممكن أن تشّكل هذه الدراسة منطلقًا جّیدًا للباحثین في مجال االطالع علیه من أدبیات ذات صلة،

.التیباك
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ومن هذه ،العمليالفائدة للعدید من الفئات التربویة من خالل هذه الدراسة بإطاریها النظري و تحقیق:الثانيلبعد ا

،مدرسي جامعة النجاح الوطنیة على اختالف تخصصاتهم،الهیئة اإلداریة في جامعة النجاح الوطنیة:الفئات

.الباحثین التربویین في مجال تكنولوجیا التعلیموكذلك،الوطنیةجامعة النجاح القائمین على التعلم اإللكتروني في

طویر أداء المعلمین المستخدمین للمودل من خالل تحدید حاجاتهم التدریبیة تسهم هذه الدراسة في ت:البعد الثالث

.من وجهة نظر التیباك

:الدراسةفرضیات: 5.1

بین متوسطات استجابات أعضاء ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .1

الجنس؟هیئة التدریس نحو مجاالت التیباك ُتعزى إلى متغیر 

بین متوسطات استجابات أعضاء )α=0.05(اللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجد فروق ذات دال ت.2

العمر؟هیئة التدریس نحو مجاالت التیباك ُتعزى إلى متغیر 

بین متوسطات استجابات أعضاء )α=0.05(اللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د.3

التخصص؟عزى إلى متغیر هیئة التدریس نحو مجاالت التیباك تُ 

بین متوسطات استجابات أعضاء )α=0.05(اللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د.4

هیئة التدریس نحو مجاالت التیباك ُتعزى إلى متغیر عدد المساقات؟

حدود الدراسة: 6.1

.مودلالذین استخدمواجامعة النجاح الوطنیة في نابلسمدرسو: البشريالمحدد .1

.فلسطین،نابلس،جامعة النجاح الوطنیة:المحدد المكاني.2

.م2014-2013إجراء هذه الدراسة خالل الفصل األول والثاني من العام الدراسي تمّ : الزمانيالمحدد .3

.صدق وثبات األداة ونتائج الدراسةمدى: اإلجرائيالمحدد .4

:لدراسةامصطلحات :  7.1

:العملیة التعلیمیة

هي تلك العملیة التي تتفاعل فیها ومن خاللها المدخالت المختلفة بنسب ومواصفات معیاریة مع 

).2007محمد،(المتعلم بشخصیته واتجاهاته ودوافعه، سعیًا إلعداد المعلم إعدادًا شامًال متكامالً 
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:العملیة التعلیمیة إجرائیاً 

عضو هیئة التدریس الجامعي والتي یتم من خاللها هي جمیع اإلجراءات التعلیمیة والفنیة التي یقوم بها

التفاعل المشترك بین جمیع أطرافها من خالل استخدام أحدث األسالیب والوسائل والتقنیات الحدیثة في التعلیم من 

.أجل تحقیق أمثل ألهدافها

:معلمو جامعة النجاح

جامعة النجاح بوظیفة كاملة او هم جمیع أعضاء الكادر التعلیمي والذین یشغلون وظیفة التدریس في 

.جزئیة ویقدمون الخدمات التعلیمیة للطلبة وفق أنظمة وقوانین وتعلیمات الجامعة

:)Moodle(نظام المودل 

ین على توفیر بیئة تعلیمیة ستعلیمیة لیساعد المدر م على أسسٍ مّ هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صُ 

40000تضمیمكن أن یخدم جامعة و ،شخصي على مستوى الفردومن الممكن استخدامه بشكل ،الكترونیة

أما من . دولة138لغة مختلفة من 70ویتكلمون ،مستخدم مسجل75000یضمموقع النظام كما أنّ . تدربم

.)2004كیالني،(MySQLالبیانات ولقواعد )PHP(م باستخدام لغة مّ النظام صُ ناحیة تقنیة فإنّ 

:ائیاً إجر )Moodle(نظام المودل 

هو نظام إدارة تعلّم مفتوح المصدر صّمم لمساعدة المعلم في إنشاء بیئة تعلیمیة الكترونیة داعمة للبیئة 

،والغیابوالحضور،التعلیمیةالمواد وتنظیم،الطالبخالل تنظیم التفاعل والتواصل مع من،الوجاهیةالصفیة 

.والرسائلالبیتیة والمنتدیات ومتابعة أداء الطالب باستخدام االختبارات والواجبات

:)TPACK(إطار معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي 

Technological Pedagogical(وهو إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربیة والتكنولوجیا 

Content Knowledge Framework ( الذي یهدف إلى توضیح كفایات ضروریة للمعلمین تمّكنهم من دمج

Mishra)بالتعلیمالتكنولوجیا & Koehler, 2006).

: إجرائیاً )TPACK(إطار معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي 

،تكنولوجیا في تدریسه لمحتوى ماالد مجمل المعارف الواجب توافرها لدى أي معلم یعتمد إطار یجسّ 

ومعرفة ،التربیةمعرفةو المحتوىمعرفة: هيوتندرج تحته سبع معارف ناتجة عن دمج ثالث معارف رئیسة 
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،المحتوىو تكنولوجیاالمعرفة والمحتوى،تربیة معرفة ال،والتربیةومزیجاتها وهي معرفة التكنولوجیا،التكنولوجیا

.التكنولوجیا والتربیة والمحتوىمعرفة 

اإلطار النظري.2

حیاته منجزات ي یستخدم فالطالب أصبح،الحیاةنظرًا ألن هذه الثورة ألقت بظاللها على كل جوانب 

لما أثبتته هذه وذلك،التدریسوأصبح لزامًا على معلمیه أن یدمجوا هذه المنجزات بعملیة ،تكنولوجیة كثیرة

نظام التعلیم أحد مقومات حیاة یعتبر . المخترعات من قدرة على جذب انتباه الفرد وشحذ اهتمامه لما تقدمه له

كیفیة بل أیضاً ،إحضار وعرض المعلومات ومصادرها للطلبةودور هذا النظام لیس ،المجتمعات المعاصرة

فلو توفر لإلنسان كل البیانات والمعلومات عن أي شيء بحیث یتوصل لتلك . عرض هذه المعلومات وتقییمها

هذا النظام سیختلف عما تعودنا علیه من لكن. تعلیمال یزال یحتاج إلى نظام فهو،شاءالمعلومات وقتما وحیثما 

ومن هنا أدرك . )2008إطمیزي، (وعما شهدناه سابقًا من صفحات تسلسلیة على الویب،التعلیم التقلیدیةأنظمة 

مع متطلبات حیاته متكیفٍ فردٍ وٕاعداد،العصرالتربویون ضرورة دمج التعلیم بالتكنولوجیا لمواكبة تغییرات 

،ونمو صناعة الحاسوب وتقدمها،معلوماتنتیجة لثورة ال،یكن األمر سهًال بل كان بمثابة تحديلم. الیومیة

بكیفیة التكیف مع تتعلق،مستقبلیةمنها آنیة وأخرى ،واجهت العملیة التعلیمیة جملة من التحدیاتوبالتالي فقد 

).2009العاصي، مهدي و (التعلیمأدوات هذه الثورة واإلفادة منها في تطویر مخرجات عملیتي 

أن التقدم في "حیث،الیومیةلسریعة الملحوظ في كل منحى من حیاتنا إن أثر هذه الثورة التكنولوجیة ا

اتصالنا ببعضنا وطریقة،أعمالنا،التكنولوجیات الجدیدة سواء في الحاسوب أو االنترنت قد غیر طریقة حیاتنا

,Shaqour)تدریسنا وتعلمنا وطریقة،البعض هذا جعل من المهم في مؤسساتنا التعلیمیة سواء و ،(2005

.المستقبلیةأو الجامعات أن نعد الخریجین بحیث یستطیعون استخدام التكنولوجیا بوظائفهم ،الكلیات

على والزمانیة وجبفي ظل هذه الزوبعة التي تأخذنا سریعا نحو الرقمیة وٕالغاء الحدود المكانیة 

رت أنظمة إدارة التعلم ومن هنا ظه،للمتعلمینالمعلمین تضمینها بتدریسهم واستغاللها في إیصال المعرفة 

)Learning Management Systems ( التي تعد تطبیقا لتكنولوجیا التعلیم تمكن المعلم من إضافة محتوى

.المساقعلى اختالف قدراتهم وأنماط تعلمهم لتحقیق أهداف المتعلمینویساعد ،المساق وتنظیمه
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أنظمة إدارة التعلم: 1. 2

الجامعات والمؤسساتفيااللكترونيالتعلمانتشاروسرعة،المعلوماتيالتوسعفيالمتزایدالتقدممع

عنوالبحثالتطویربدأالذاتي،والتطویرللبحثالمصادرمتعددةغنیةلبیئاتالمتعلمحاجاتتزایدو التربویة،

خطواتفكانت.المعلموبینبینهالمباشروالربطاتالمعلومعلىالحصولوتسهیل،المتعلمرغبةإلشباعحلول

المجالفيثورةلهكانالذيااللكترونيالتعلمظهورثم،االنترنتمنبدأتقدالمتعلمرغبةلتلبیةالتقدم

دافعیةحیثمن،كبیرةدفعة أمامیةوأكسبتهالتعلیمزتعزّ التيااللكترونيالتعلممستحدثاتبدأتثم،التربوي

.التعلیمیةالعملیةفيالسائدالروتینكسر حیثمنالمعلموزیادة حماس ،التقلیديالنمطوتخلصهم منة بلالط

هولمايوتقصّ بحثهناكطالمامستمررتطوّ في،قةشیّ تفاعلیةعملیة"النمطبهذاالعملیة التعلیمیةفأصبحت

التطبیقیةالعلومسائرلیشملامتدبلالتربویةالعلومعلىیقتصرلمالذي،االلكترونيالتعلمعالم في جدید

)Kanninen, حاجة ملحة ألي وأنها،بالتعلیمبعدما أیقن المجتمع التربوي بضرورة دمج التكنولوجیا و .)2009

مها دون جهد كبیر من ظهرت أنظمة الكترونیة تساهم في تسهیل هذه المهمة وتنظّ "،معلم مهما اختلف تخصصه

رها المنجزات التكنولوجیة لتستحوذ على اهتمام وتفكیر الطالب فیر عناصر الجذب التي توفّ تو مع،المعلم

.)2009عاشور، (

وانتشرت مع انتشار ،تطبیقات الحاسوب في التعلیم لها تاریخ بدأ منذ الخمسینات من القرن الماضيإنّ 

سوب في التعلیم عبر التاریخ نشأ مع استمرار النضج والتغییر في طرق استغالل الحاو ،الحواسیب الشخصیة

أنظمة إدارة التعلم هي .والتي تم إدراجها في أدبیات التعلیم،العدید من مصطلحات تتعلق بالحاسوب في التعلیم

التي رافق ظهورها ترحیب كبیر لكن في "واحدة من المناحي المنطلقة من تطبیقات دمج الحاسوب في التعلیم 

Watson(م استخدامها بشكل سلبيفهمها وتسيءَ بعض األحیان أُ  & Watson, 2012.(

ر البنیة التحتیة التي تنّظم توفّ "حیث،أنظمة إدارة التعلم إطار یشمل كل مظاهر عملیة التعلمُتعتبر 

،مستوى المؤسسة التعلیمیة كاملةوعلى،األفرادف األهداف التعلیمیة على مستوى عرّ تُ كما،التعلیميالمحتوى 

,Paulsen(لهذه األهدافمحّققار في عملیة التعلم وتجعل التطو  المعلومات الالزمة وتعرض،)2003

بل وتتحكم بعملیة التسجیل ،فقطالمحتوى تعرضها لیس نّ فإإلى ذلك إضافةً . التعلملإلشراف على عملیة 

.للصفّ اإلدارة وتمّكن عملیة،للمساقات
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Johnson)وبراونوفق دراسة جونسونو  & Brown, في فإن استخدام نظام إلدارة التعلم (2007

التسجیالت والتقاریر لتحسین و یة بیئة تعلم مركز توفیره لالتي من بینهاالمیزات العدید من یوفر العملّیة التعلیمّیة 

للمؤسسة تمكنها من تغییر یوّفر نظام إدارة التعلم نقطة مركزیة كما ،مباشرالتقییم كذلك إجراء الو ،األداء

كما یسمح للطالب بالوصول .وتسمح بتحمیل منتجات أو خدمات جدیدة،ومتطلباته وأشكاله،المنتجاتمواصف

،إضافة  إلى أنه یوفر إمكانیة مراقبة عدد المشاركین في المساق في لحظة ما،لنفس المساق ونفس مواد التقییم

االنتظام ویعمل على ات الكترونیاً یسمح للموظفین بإدارة التحدیثات والتقییمأضف إلى ذلك أن هذا النظام 

نظرًا لتعدد الممیزات في نظام إدارة التعلم المثالي وجدت العدید من األنظمة تحاول أن  تحاكي .اللتزام القانونيوا

,webCT:تختلف فیما بینها بمواصفات محوریة من أهمها أن بعضها تجاریة مملوكة مثل ،هذا النظام E-

college, LearningSpace, and Blackboard مثللمصدراوبعضها اآلخر مجانیة مفتوحةMoodle,

ClarolineGhane, ILIAS, and، الجزء التالي فإنونظرًا لكون الّدراسة الحالیة تتمحور حول نظام المودل

.لتعریف بهذا الّنظامیهدف ا

Moodleالمودل : 2. 2

ویوزع  تحت (Open Source software)مفتوح المصدرنظام إدارة تعّلمالمودلُیعتبر 

(GNotرخصة GNU( یعمل هذا .وهذا یعني أنه برنامج مجاني یسمح ألي شخص بتحمیله واستخدامهالعامة

: ومثال على ذلكPHP)(نظام تشغیل یدعم لغة الصفحات الشخصیة بعلى أي حاسوب الّنظام 

تستخدمیدعم قواعد البیانات خصوًصا التي كما ،)Windows(، ویندوز )Linux(، لیونیكس )Unix(یونیكس

وفیما یخّص اللغة التي یدعمها مودل فیدعم الكثیر من اللغات العالمیة (MySQL)لغة قواعد البیانات العالئقیة 

ومن أهم مّیزاته أنه یتیح للمستخدم العادي خیارات تعدیل تعریب كلمات أساسیة في ،التي من بینها اللغة العربیة

,Paulsen)"سب ما یراه مناسباً النظام بح مكن إجمال أهم األدوات التي یضعها المودل بین یدي ی،(2003

والذي یتضمن توضیحًا لتلك األدوات بحسب استخداماتها لتطویر مهارات تصنیف ) 1(المعلم في الشكل رقم 

.بلوم لدى الطالب
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أدوات المودل واستخداماتها بحسب تصنیف بلوم: )1(الشكل رقم 

م بإطالق النسخة التجریبیة من 2013قامت منظمة المودل مؤخرًا في مطلع شهر أیار من العام 

قام باستعراضها وشرحها أبردور،والتي تضیف إلیه عالمة فارقة عن باقي انظمة التعلم2.5المودل 

)Aberdour, 2013(،صیة إدارة خا،خاصیة التنسیق التمهیدي،خاصیة مبادرات التأشیرات المفتوحة:وهي

.تطویرات االستخدام و تحدیثات على قائمة المساقات،البرنامج المساعدة

إسهامات ساعدت في ظهور التیباك : 3. 2

ومن ،محاوالت الباحثین التي ساهمت بالوصول إلى إطار التیباكتم استعراضفي هذا الجزء سوف 

:المحاوالتأبرز تلك 

)Pedagogical Content Knowledge(توى إطار المعرفة الخاص بالتربیة والمح- 1

,Shulman(حاول شولمان أطیر ما یحتاجه المعلم من معارف وأدوات حتى یستطیع تدریس ت) 1986

بالتربیة إطار المعرفة الخاص ونتج عن محاوالته تلك ما اصُطِلح على تسمیته ب،محتوى معین

یتطلب شولمان أن التدریس الناجح  وفیه أوضح،( Pedagogical Content Knowledge)والمحتوى

والذي یعتبر كإطار موّحد لكل ،المناسبة لمجال تخّصصهبالضرورة فهم المعلمین لطرق وأسالیب التدریس التربویة

التي تدمج بین معرفة المعلم بالمحتوى ومعرفته ومعرفة المحتوى التربوي المعلمین یتضّمن معرفة المعلم التربویة 

تلك تفاعل یة وكیف،في ثنایاه تكنولوجیا التعلیم كأدوات تسهل التدریسكر إطار شولمان ویذ.بطرق التدریس

.ّعاالً البعض لینتج تدریسًا فامع بعضهاكلهالمعارف واألدوات
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بشكل - وتوصف على أنها) PK(الخاصة بالتربیة المعرفة: معارفیتكّون إطار شولمان من ثالث 

العلمي تتعلق بتنظیم الصف وٕادارته والمعرفة العامة لنظریات التعلم معرفة غیر معتمدة على التخصص -عام

التي تضم معرفة كل ما یتعلق بموضوع علمي )CK(والمعرفة الخاصة بالمحتوى . وطرق التدریس العامة

،فهي تتعلق بالحقائق والمفاهیم والمبادئ والنظریات،وتخصص معین بغض النظر عن تدریس ذلك التخصص

والبراهین الخاصة بذلك اإلثباتظیم كل ذلك داخل التخصص العلمي وكل ما یتعلق بطرق وكیف یتم تن

وهي المعرفة األساسیة التي تسعى برامج ) PCK(وأخیرًا المعرفة الخاصة بالتربیة والمحتوى معًا .التخصص

التربیة بالتوافق مع تعّرف هذه المعرفة على أنها مزیج بین معرفة المحتوى ومعرفة . إعداد المعلمین لتطویرها

تدریس موضوع علمي معین ویتكّیف بما یتناسب مع حاجات یةالخبرة الذاتیة للمعلم لیتكّون فهم موّسع لكیف

,Shulman(وقدرات المتعلمین داخل سیاق تعلیمي محددة  1986(.

,Shulman(ان شولمانك م أول من تقّدم بأفكار اعتمدت بأساسها على إطار واضح المعال)1986

، حیث اسُتخِدم إطار شولمان كأساس والمكونات فكان سهل التطبیق والقى رواجًا كبیرًا في صفوف التربویین

إّال أنه نظر للتكنولوجیا كأدوات تسّهل التدریس وتدعمه ذلك ألنه لم یكن في ،وتأهیلهمنظري لتطویر المعلمین 

وعلیه كانت أفكار شولمان حول والعشرین،واحد حینها التطور التكنولوجي كبیرًا وسریعًا كما في القرن ال

.التكنولوجیا كافیة ومتوافقة مع العصر التكنولوجي حینها

:(Teachers Learning Technology by Design)بالتصامي تعلیم المعلمین التكنولوجیا - 2

,Koehler)ارتأى كوهیلر ومیشرا وبیروسكي Mishra, & Peruski, علم وبعد ظهور الت،(2004

حیث یرون أن المعلم إذا ُأعطَي ،اإللكتروني ضرورة توسیع نطاق المعرفة التكنولوجیة الالزمة لدى المعلمین

فرصة تصمیم درسه إلكترونیًا سیكون ضمنیًا قد ُأعطي فرصة لتطویر معرفته التكنولوجیة وتكوین فهم أوسع حول 

وكانت المضامین التي خرجوا بها من ،بعضها البعضكیفیة  تأثیر كل من المحتوى والتربیة والتكنولوجیا في 

هذه الدراسة كفیلة بأن تعطیهم صورة أوضح عن كیفیة استخدام فكرة تصمیم الدروس اإللكترونیة التي تدمج بین 

.المحتوى والتربیة والتكنولوجیا كوسیلة لتطویر معارف المعلمین ضمن هذه المحاور الرئیسیة

Koehler)(ومیشراثّم قام كوهیلر  & Mishra, 2005a، بإجراء بحث یهدف تحویل االهتمام في

برامج إعداد المعلمین من التركیز على ماذا یجب أن یتعلم معلم ما قبل الخدمة عن التكنولوجیا إلى التركیز على 

المعلم واقترحا نموذج التصامیم لتطویر فهم،كیف تتفاعل التكنولوجیا مع المعارف األخرى في السیاق التعلیمي
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وبهذا تكون استطاعت برامج إعداد ،لطبیعة التفاعل التكنولوجي مع المحتوى والمعرفة التربویة لدى المعلم

.وتطویعها في الممارسات التدریسیة،المعلمین خلق معلم قادر على التكّیف مع أي تكنولوجیا جدیدة تظهر

TPACKالتیباك إطار : 4. 2 Framework)(

المعلم الناجح في عصر الثورة التكنولوجیة والمعرفیة هو المعلم القادر ن التربویین بأّن انطالقًا من إیما

وجب ،على توظیف التكنولوجیا في تدریسه لمحتوى ما بطرق تربویة مدروسة قائمة على نظریات التعلم والتعلیم

جیا من اختراعات وتطویعها بشكل التمیز واالرتقاء بفكر طالبه أن یدمج ما توفره له التكنولو على كل معلم یودّ 

.تربوي عند تمثیل محتوى معرفي معین لطالبه

Koehler)میشراو كوهیلروعلیه ارتأى & Mishra, توسیع نطاق إطار شولمان رورة ض، (2006

وكنتیجة ،عینة للتدریسمُ داةئم بذاته ولیس كأثالث وهي التكنولوجیا كمجال معرفي مستقل قامجالبإضافة 

لعملهما المتواصل على مدى خمس سنوات في بحث یركز على تطویر وتأهیل معلمي التعلیم العالي كمحترفین 

هو إطار و )TPACK(خرج الباحثان بمفهوم إطار التیباك،في العملیة التعلیمیة على اختالف تخصصاتهم

Technological Pedagogical Content Knowledge(ربیة والتكنولوجیا المعرفة الخاص بالمحتوى والت

Framework (الذي یهدف إلى توضیح كفایات ضروریة للمعلمین تمّكنهم من دمج التكنولوجیا بالتعلیم.

Koehler)میشراو كوهیلرأوضح & Mishra, الدمج التكنولوجي الحقیقي یتطلب فهم أن،(2006

والتدریس الجید لیس فقط إضافة التكنولوجیا إلى التدریس ،ین الثالث معارف األساسیةواستیعاب العالقات ب

بل یتعداه لخلق مفاهیم جدیدة تتطلب تطویر حساس للعالقات بین هذه المعارف ،الموجود ومجال المحتوى

,TPACK( )(Jimoyiannis(الثالث كما یوظفها االطار الخاص بالمحتوى والتربیة والتكنولوجیا 2010.

معرفة : وهيهو تفاعل معقد لثالث أشكال رئیسة من أشكال المعرفة ) TPACK(إطار التیباك إنّ 

االتكنولوجیومعرفة،)Pedagogical Knowledge(ومعرفة التربیة،(Content Knowledge)المحتوى

)Technological Knowledge( ، انظر الشكل رقم)2(.
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ر التبیاك الرئیسیةمكونات إطا): 2(الشكل رقم 

ا ـالثالث إمالـرئیسیة ارف الجدیدة الناتجة عن دمج هذه المعارف ـار التیباك على المعـإطكذلك ز ركّ ـی

عرفةـم:وهـيلتهامعارف التي شكّ ـن الـضمونها عـالثي لینتج بذلك أربع معارف تختلف في مـائي أو ثـبشكل ثن

ومعرفة التكنولوجیا والتربیة،)Technological Content Knowledge_TCK(ىتكنولوجیا والمحتوـلا

)Technological Pedagogical Knowledge_TPK(،إضافًة إلى معرفة المحتوى والتربیة

)Pedagogical Content Knowledge_PCK(، وأخیرًا المعرفة الناتجة عن التقاطع بین المحتوى والتربیة

Technological Pedagogical Content(لوجیا والتربیة والمحتوى والتكنولوجیا جمیعًا وهي معرفة التكنو 

Knowledge_ TPCK((Koehler, من خالل وقد تبلورت فكرة هذا اإلطار بصورة واضحة وجلّیة ،(2013

حیث " ماهو إطار التیباك؟"والتي حملت عنوان ،م2009العام في میشراو كوهیلركل من الدراسة التي قاما بها 

الثالث مع بعضها داخل تقاطع المعارفیةظهر كیفیُ هذه الدراسة تجسیٌد لإلطار أخذ شكل مخطط نتج عن 

:أدناه) 3(إطار التیباك المكون من سبع معارف وفق الشكل

الرئیسیة والفرعیةالتیباكإطار مكّونات): 3(الشكل
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،معرفة التربیة،عرفة المحتوىم(ُیالحظ عند تفّحص الشكل أعاله أّن المكونات الرئیسیة لهذا اإلطار 

:وفیما یلي استعراض لهذه المكونات،قد نتَج عن تقاطعها مكونات ثانویة أخرى) ومعرفة التكنولوجیا

وتتغیر،المحددوتشمل معرفة المعلم لطبیعة ومجال تخصصه العلمي ): CK(المعرفة الخاصة بالمحتوى-1

Koheler)كوهیلر ومیشرا وأكاوجلو وروزنبرجویعطي،هذه المعرفة بتغیر السیاقات التعلیمیة & Mishra,

Akcaoglu, Rosenberg, فعلى سبیل على اختالف معرفة المحتوى باختالف سیاقها التعلیمي مثاالً (2013

وبذلك ،محتوى الریاضیات للصفوف األساسیة یختلف بطبیعته وبمعرفته عن الریاضیات للصفوف الثانویةالمثال 

.فإن معرفة المحتوى مهمة للمعلم ألنها تساعده في تحدید أسلوب التفكیر المالئم لسیاقه التعلیمي

وتشمل مجموعة المهارات ،المعرفة التي تصف األهداف العامة لعملیة التدریسوهي): PK(معرفة التربیة -2

نشاطات التعلم والتعلیم بهدف تحقیق لیستطیع إدارة وتنظیمواإللمام بها التي یتوجب على المعلم تطویرها 

تفعیل و ،لنشاطات إدارة الصفبالفهم- الحصرعلى سبیل لیس- هتمت"فمعرفة التربیة. مخرجات التعلم المقصودة

Koehler)"،وتقویم التعّلم،التخطیط للدروسو ،دور الطلبة & Mishra, مكن للمعرفة الخاصة ولهذا ی.(2006

ق التدریس المختلفة مثل معرفة كیف تُنّظم األنشطة وفق مفاهیم النظریة البنائیة بالتربیة أن تصف معرفة طر 

.مثالً 

وأدوات العرض ،لكیفیة استخدام الحاسوب بشقیه المادي والبرمجيوتشمل الفهم): TK(معرفة التكنولوجیا -3

واألهم من .التعلیمياق وغیرها من التكنولوجیات التي ُتستخدم في السی،مثل أدوات عرض الوثائق والمشاریع

وفیما یخص .الحدیثةذلك أن المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا ُتغطي قدرة المعلم على التكّیف وتعلُّم التكنولوجیات 

,Koheler)وروزنبرجمعرفة التكنولوجیا یشیر كوهیلر ومیشرا وأكاوجلو  Mishra, Akcaoglu,

Rosenberg, 2013( كنولوجیا المتغیرة باستمرار نظرًا لمعدل التطور السریع لها ضرورة مالحظة طبیعة التإلى

ولهذا تصبح التكنولوجیات المتداولة في وقت ما مهجورة في وقت الحق بسبب انتشار ما هو .المتلونةوطبیعتها 

.معهالعًا على تلك التطورات ولدیه القابلیة لتعلمها والتكّیف طّ وعلیه یتوجب على المعلم أن یكون م،أحدث منها

,Shulman)شولماناأّكد علیهماتعكس هذه المعرفة ): PCK(والتربیةمعرفة المحتوى -4 ومفادها ،(1986

الذي فالمحتوى،التربیةالتدریس الفعال یتطلب أكثر من الفهم المنفصل لكل من معرفة المحتوى ومعرفة أنّ 

:فمثالً .سواهلخاصة بذلك الحقل دونًا عن یختلف باختالف التخصص العلمي یتطلب اختالفًا بطرق التدریس ا

.لغویةتدریس مهارات النطق للغات أجنبیة یتطلب تدریسًا متمركز حول الطالب حیث ُیدمج في مهارات تواصل 
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على نقیض ذلك في محاضرة لتقییم مشاریع التخرج للطالب یتطلب اعتماد أسلوب تدریس متمركز حول المعلم 

.الخریجینوالقوة لدى مشاریع لیسمح له إبراز نقاط الضعف

في مثل هذا السیاق فإن المعرفة الخاصة بالمحتوى والتربیة تعني الذهاب ألبعد من أن تكون 

ل یتوجب علیك أن تمتلك فهم موّسع لطرق ب،متخصص في مجالك العلمي ولدیك معرفة بطرق التدریس العامة

Mishra)الدرسالف موضوع التدریس المناسبة لمجال تخصصك بالتحدید وتختلف باخت & Koehler,

2009).

حیث ،تصف هذه المعرفة العالقة التبادلیة بین التكنولوجیا والمحتوى):TCK(والمحتوى التكنولوجیامعرفة -5

فمثًال أصبح باستطاعة ،تعمل التكنولوجیا على عرض المحتوى والمعلومات بطرق عدیدة لم تكن ممكنة من قبل

عالقة بین األشكال الجبریة وقیاس الزوایا من خالل شاشة اللمس واللعب بهذه األشكال لیستنتجوا الطالب تعّلم ال

وأیضًا تسّهل التكنولوجیا طرق اكتشاف . ثم تخزین تلك األشكال على أدوات التخزین المتنقلة،العالقة بأنفسهم

).Google(جوجل المعرفة وتكوین محتوى جدید أبسطها استخدام محّرك البحث 

حیث من السهل فهم ،العالقة التبادلیة بین التكنولوجیا والتربیةتعرض):TPK(والتربیةمعرفة التكنولوجیا -6

یمكن للتكنولوجیا ابتكار طرق تدریس جدیدة وتسهیل كما،معینةأن التكنولوجیا تسّهل تطبیق طریقة تدریس 

اوني ممكنًا رغم المسافات باستخدام مستندات جوجل أصبح التعّلم التعفمثالً . الصفّیةممارستها ضمن األنشطة 

)Google documents ( أو جلسات الهانجاوت)Hangouts ( التي حّلت مكان اللقاءات الوجاهیة مما سّهل

Learning(وأنظمة إدارته ) E-Learning(أیضًا اكتشاف التعّلم اإللكتروني .المجموعاتعمل 

Management Systems(،المقررات الجماعیة العاّمة المباشرةومؤّخرًا ظهرت)MOOCs .( كل هذه

التطورات تتطلب من المعلم تطویر أسالیبه التربویة وطرق تدریسه لتوظیف هذه التكنولوجیا المریحة والجدیدة في 

.التعلیمیةنشاطاته 

معرفة اله وهي وأخیرا عند دمج  المعارف الثالث مجتمعة سوف تنتج معرفة سابعة شاملة  لكل المعارف أع- 7

تصف هذه المعرفة طبیعة العالقة التي تنتج عندما نمزج التكنولوجیا ):TPCK(المحتوى و التكنولوجیا والتربیة 

حیث ترّكز هذه المعرفة على كیفیة توظیف التكنولوجیا لتتالءم مع طریقة التدریس الالزمة ،بالمحتوى والتربیة

وهي تختلف بمضمونها عن مضامین المعارف الرئیسة المكونة .لتدریس محتوى معین ضمن سیاق تعلیمي محدد



19

إطار التیباك على أنه فقدم.لها بأنها تعكس كیف تتأثر هذه المعارف ببعضها البعض عند دمجها بمعرفة واحدة

.إطار نظري لقاعدة المعارف لدى المعلمین الذین یسعون للتدریس بفاعلیة مع التكنولوجیا

هامجتمع الدراسة وعینت.3

،تشكَّل مجتمع هذه الدِّراسة من جمیع أعضاء الهیئة التدریسیة العاملین في جامعة النجاح الوطنیة

وذلك منذ بدایة انطالق المودل في الجامعة وحتى بدایة الفصل ،الذین قاموا باستخدام المودل في مساقاتهم

) 189(الجامعة االلكتروني فيلم والبالغ عددهم حسب مركز التع) 2013/2014(الثاني من العام الدراسي 

عضو هیئة تدریسكما باإلضافة لجنسالجامعة،عضو هیئة تدریس، موزَّعین على مختلف الكلیات في 

).1(یظهر في الجدول رقم
متغیري الكلیة والجنستوزیع إفراد مجتمع الدراسة حسب ): 1(الجدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالمستوىالمتغیر

اإلنسانیة الكلیات 

%33.1فنون
%33.1عالمإ

%4041.2اقتصاد
%2121.6تربیة
%2626.8آداب
%33.1شریعة
%11.1قانون

%97100المجموع

الكلیات العلمیة

%2122.8هندسة
%1112زراعة
%44.3بیطري
%99.8صیدلة
IT1617.4%

%77.6تمریض
%33.3بصریات

%77.6طب
%1415.2علوم

%92100المجموع

الجنس
14074.1ذكر
4925.9أنثى

%189100المجموع الكلي
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على متغیري ریقة العشوائیَّة الطبقیة بناءً من مجتمع الدِّراسة بالطَّ %) 50(بنسبة عیِّنة انختار الباحثا

العمر، التخصص، عدد المساقات التي استخدمت فیها ،الجنس(لضبط متغیِّرات الدراسة والجنس،التخصص 

بین وصف عینة الدراسة تبعًا ی)2(رقمجدولوالعضو هیئة تدریس، ) 95(إذ بلغ حجم عینة الدراسة ) المودل

:المستقلةلمتغیراتها 

المتغیرات المستقلةالدراسة حسب عینةتوزیع إفراد : )2(رقم الجدول

نسبة المئویةالالتكرارالمستوىالمتغیر

الجنس
7073.3ذكر
2526.7أنثى

%95100المجموع

العمر

353637.9-25من 
453233.7-36من
552021.1-46من 

5577.4أعلى من 
%97100المجموع

الكلیة
4850.5كلیات إنسانیة
4749.5كلیات علمیة
%95100المجموع

المودلعدد مساقات یستخدم فیها

3233.7واحد
2623.4اثنان
2324.2ثالثة
77.4أربعة

77.4خمسة فأكثر
%95100المجموع

أداة الدراسة.4

بناء أداة الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع قیاس التیباك لدى المعلمین تم 

ضرورة دمج خمس استبانات األكثر استخدامًا من خمس َد وجِ والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، 

Schmidt et)وآخرونالنسخة الثالثة من الدراسة التي قام بها شمیدت ةاستبان:وهيدراسات مختلفة  al.,

في نفس النسخة الثانیة تلتها ،شهر آذارفي النسخة األولى (ّكمت مرات عدیدة والتي استخدمت وحُ ،(2009
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وهي التي تم ن خرجت بنسختها األخیرةأمن قبل أصحاب الدراسة إلى )شهر أیارفي نسخة الثالثة الثمّ ،الشهر

Hong)(نهونغ وآخرو واستبانه،اعتمادها et al., واستبانة ،)Sahin, 2013(واستبانة ساهین2011

Archambault)(أركامبلت وكربین & Crippen, Handal(واستبانة هاندال وآخرون،2009 et al.,

2013(.

،فقرة142مكونة من ) وحذف الفقرات المتكررة (وكانت االستبانة الناتجة عن دمج االستبانات الخمس 

تّم تطبیقثم ،معلم ومعلمة80بتوزیع االستبانة على عینة من خارج مجتمع الدراسة تتكون من انالباحثقام

المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا: اسة خمس مجاالت فقط وهي الذي أظهر أن للدر لتوكیدياعامليالاختبار التحلیل 

)TK(، المعرفة الخاصة بالمحتوى)CK(، المعرفة الخاصة بالتربیة)PK(، المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا والتربیة

)TPK(،والمعرفة الخاصة بالتكنولوجیا والتربیة والمحتوى)TPCK(.حساب معامل تم من ثبات األداة وللتحقق

:ن همائیوتكّونت أداة الدِّراسة من جز . فا كرونباخأل

عدد المساقات التي ،نوع الكلیة،العمر،الجنس(ویشمل البیانات التصنیفیة وهي متغیرات الدراسة :الجزء األول

وفق نتائج اختبار فقرة موزعة على المجاالت الخمس ) 48(ویشمل :الجزء الثانيو , )بها المودلالمعلماستخدم

المجال ،)فقرة16(ة الخاصة بالتكنولوجیا وهو المعرفالمجال األول:على النحو التاليدق العاملي التوكیدي الص

المجال ،)فقرات4(المعرفة الخاصة بالمحتوى وهوالمجال الثالث،)فقرة11(معرفة الخاصة بالتربیة الوهو الثاني

المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا وهوالمجال الخامس،)فقرات10(التكنولوجیا والتربیة المعرفة الخاصة بوهوالرابع

على وتم االستجابة استبانة على عینة الدراسة استرجعت جمیعها، ) 95(توزیع وتّم ).فقرات7(والتربیة والمحتوى 

،درجات)4(ثم أوافق وتعطى ،درجات) 5(هذه الفقرات باستخدام سلم لیكرت الخماسي یبدأ بأوافق بشدة وتعطى 

.درجة)1(وینتهي بأعارض بشّدة وتعطى ،درجة)2(ثم أعارض وتعطى ،درجات)3(ثم ال رأي وتعطى 

:أداة الدراسةصدق: أوالً 

:للتَّأكد من صالحیَّة األداة نوعین من الصدق هياعُتِمدَ 

عّبر عن ذلك إحصائًیا ویعّبر عنه بقدرة كل فقرة في األداة على اإلسهام في الدَّرجة الكلیَّة، وی:البناءصدق-أ

.بمعامل ارتباط الفقرة بالدَّرجة الكلیَّة لألداة، بغض النَّظر عن معنى هذا االرتباط وظیفیاً 

فقرة من خالل استخراج معامل ) 48(وتمَّ حساب صدق الفقرات من خالل تطبیق المقیاس الذي احتوى 

معامالت ارتباط أن تبّین من نتائج صدق البناء, االرتباط بین كل فقرة من فقرات األداة وبین مجالها الكلي
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،معرفة التربیة والتكنولوجیا،معرفة المحتوى،معرفة التربیة،معرفة التكنولوجیا(فقرات المجاالت الخمس 

) 0.867- 0.619(،)0.878- 0.656(:على الترتیب تتراوح ما بین القیم)معرفة التربیة والمحتوى والتكنولوجیا

ت مجاالالجمیع فقرات وهذا یعني أن ،)0.301-0.606(, )0.576-0.792(،)0.856-0.910(

تتمتع بمعامالت ارتباط قویة بینها وبین مجالها الكلي وهي جمیعها دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة الخمس

.الصدق العالي لبناء هذه الفقراتإلى، وهذا یدل )α=0.01(اإلحصائیة 

اهومناقشتراسةالدنتائجعرض.5

ما هي درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنیة (:ذي ینص علىاألول الالنتائج المتعلقة بالسؤال :أوال

في العملیة التعلیمیة وفق إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربیة ) مودل(لتوظیف نظام التعلم األلكتروني 

)والتكنولوجیا؟

وتقدیرات اإلستجابات على أداة الدراسةسابیة والغنحرافات المعیاریةالمتوسطات الح: )3(رقم الجدول

المجالالرقم
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

النسبة 

المئویة
التقدیردرجة

مرتفعة جداً %4.4690.600589.المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا1

مرتفعة جداً %4.2670.654685.المعرفة الخاصة بالتربیة2

مرتفعة جداً %4.4050.667688.المعرفة الخاصة بالمحتوى3

مرتفعة%3.3330.553177.المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا والتربیة4

5
المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا والتربیة 

.والمحتوى
متوسطة4.2530.673667%

مرتفعة جداً %4.0680.549981المجال الكلي

أن المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة تبین ) 3(رقم من خالل الجدول 

لمتوسط الحسابي لمجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا قد بلغ ا:النحو التاليلمجاالت الدراسة قد كانت على 
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ابي لمجال وبدرجة استجابة مرتفعة جدًا، كما تبین أن المتوسط الحس،%)89(وبنسبة مئویة قدرها ،)4.46(

وبدرجة استجابة ،%)88(وبنسبة مئویة قدرها ،)4.40(المعرفة الخاصة بالمحتوى وهو المجال الثالث قد بلغ 

،)4.26(مرتفعة جدًا، أما المجال الثاني وهو مجال المعرفة الخاصة بالتربیة فقد بلغ المتوسط الحسابي له 

دًا، أما المجال الرابع وهو مجال المعرفة الخاصة وبدرجة استجابة مرتفعة ج،%)85(وبنسبة مئویة قدرها 

وبدرجة استجابة ،%)77(وبنسبة مئویة قدرها ،)3.86(بالتكنولوجیا والتربیة فقد بلغ المتوسط الحسابي له 

مرتفعة، یلیه المجال الخامس وهو مجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا والتربیة والمحتوى حیث بلغ المتوسط 

أما بالنسبة لألداة الكلیة فقد بلغ .وبدرجة استجابة متوسطة،%)67(وبنسبة مئویة قدرها ،)3.33(الحسابي له 

.ودرجة استجابة مرتفعة جداً ،%)81(وبنسبة مئویة قدرها ،)4.06(المتوسط الحسابي لها 

: المنبثقة عنهفرضیات الدراسةالبالسؤال الثاني من خاللالنتائج المتعلقة: ثانیاً 

وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة تل ه:ونصهاالمتعلقة بالفرضیة الثانیةالنتائج .أ

)0.05=α ( بین متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیرات

والعمر؟،ونوع الكلیة،الجنس،الخبرة: الدراسة

Independent Sample(للعینات المستقلة ) ت(والختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار  T-

test ( للمقارنة بین وسطین حسابیین لعینتین مستقلتین من أجل استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات

:المحسوبة وقیمة الداللة اإلحصائیة، والجدول التالي یوضح نتائج هذا االختبار) ت(المعیاریة وقیمة 

للعینات المستقلة للمقارنة بین وسطین حسابیین لعینتین مستقلتین) ت(بار نتائج اخت: )4(جدول رقم ال

المجال
مستوى الداللةقیمة ت)25: ن(إناث )70:ن(ذكور 
االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

4.4980.6244.3870.5310.7900.432بالتكنولوجیاالخاصةالمعرفة
0.416-4.2350.7064.3600.4810.818المعرفة الخاصة بالتربیة

4.4500.7194.2800.4851.090.277المعرفة الخاصة بالمحتوى
المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا 

0.970-3.8650.7943.8720.4040.038والتربیة

المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا 
*0.043-3.2650.57313.5250.44932.055والتربیة والمحتوى

0.846-4.0620.54034.0850.29060.195المجال الكلي
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).1.96(ت الجدولیة ،)α=0.05(مستوى الداللة * 

بین ) α=0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 4(یتبین من الجدول رقم 

جمیع معظممتغیر الجنس على متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى 

باستثناء المجال ) 0.05(حیث كانت جمیع قیم مستوى الداللة أكبر من المجال الكليمجاالت الدراسة وعلى 

) 3.265(الخامس الخاص بالتكنولوجیا والتربیة والمحتوى فقد تبین وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور 

.اإلناثوهذه الفروق لصالح عینة) 3.525(واإلناث 

= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :ونصهاالنتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة.ب

).بین متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر العمر) 0.05

) One Way ANOVA(األحادي الفرضّیة الصفرّیة السابقة تم إجراء اختبار تحلیل التباین ولفحص 

المحسوبة وقیم مستوى ) ف(الستخراج قیم المتوسطات الحسابّیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات الحریة وقیم 

خالل الجدول الكلي، منالمجال الداللة اإلحصائیة الستجابات أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة وعلى 

):5(رقم
لفحص داللة الفروق في متوسط ) One Way ANOVA(تحلیل التباین األحادي نتائج اختبار ):5(الجدول 

استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك حسب متغیر العمر

مجموع مصدر التباینالمجال
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة

الخاصةالمعرفة
بالتكنولوجیا

0.000*9.08333.02811.103عاتبین المجمو 

24.81491.2730خالل المجموعات

33.89794المجموع

تربیةالبالمعرفة الخاصة 
29603.0990.2250.8790.بین المجموعات

39.99191.4390خالل المجموعات
40.28794المجموع

المعرفة الخاصة
المحتوىب

35203.1170.2570.8560.بین المجموعات

41.54591.4570خالل المجموعات
41.89794المجموع

المعرفة الخاصة 
بالتكنولوجیا والتربیة

3.36631.1222.313.0810بین المجموعات

44.14391.4850خالل المجموعات
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مجموع مصدر التباینالمجال
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة

47.50994المجموع

المعرفة الخاصة 
بالتكنولوجیا والتربیة 

المحتوىو 

1.7313.57701.283.2850بین المجموعات

40.93091.4500خالل المجموعات
42.66194المجموع

المجال الكلي
1.3993.46600.569.2020بین المجموعات

27.03691.2970خالل المجموعات
28.43494المجموع

).1.96(ت الجدولیة ،)α=0.05(مستوى الداللة *

بین ) α=0.05(یتبین عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة )5(الجدول من خالل

متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر العمر على جمیع مجاالت 

كنولوجیا حیث بلغ مستوى الداللة ما عدا المجال األول وهو مجال المعرفة الخاصة بالتوالمجال الكليالدراسة 

ولتحدید طبیعة هذه ،)α=0.05(وهي نسبة اقل من مستوى الداللة)0.000(اإلحصائیة على هذا المجال 

للمقارنات البعدیة على المجال األول وهو مجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا وذلك ) LSD(اختبار ري الفروق أج

:یوضح نتائج هذا االختبار) 6(لجدول رقم لتحدید لصالح من كانت الفروق، وا
لداللة الفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة تبعًا لمتغیر العمر في ) LSD(نتائج اختبار ):6(جدول رقم ال

).المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا(مجال 

فأعلى5555-4546-3536-25العمر

25-350.1820.721*0.823*

36-450.538*0.640*

46-550.102

فأعلى55

)α=0.05(دال إحصائیًا عند مستوى الداللة *

وجود فروق دالة إحصائیًا بیت أعضاء هیئة التدریس في جامعة النجاح ) 6(رقم یتبین من الجدول

دریس وبین أعضاء هیئة الت) 35-25(الوطنیة حول المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا بین األعضاء من فئة األعمار 
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، كما تبین وجود )35-25(وكانت الفروق هنا لصالح الفئة األولى ) 55-46(في الجامعة من فئة األعمار 

.أیضاً ) 35-25(ولصالح الفئة األولى ) فأعلى55(وبین الفئة ) 35- 25(فروق بین فئة األعمار 

عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :ونصهاالنتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة.ت

)0.05=α ( نوع بین متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر

).الكلیة

-Independent Sample T(للعینات المستقلة ) ت(والختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

test ( استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات للمقارنة بین وسطین حسابیین لعینتین مستقلتین من أجل

ستجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار الالمحسوبة وقیمة الداللة اإلحصائیة) ت(المعیاریة وقیمة 

.یوضح نتائج هذا االختبار) 7(قم ر والجدول الكلیة،نوع التیباك تعود إلى متغیر 

مستقلة للمقارنة بین وسطین حسابیین لعینتین مستقلتین للعینات ال) ت(نتائج اختبار ):7(جدول رقم ال
)Independent Sample T-test ( نوع الكلیةتبعًا لمتغیر.

المجال
كلیات إنسانیة 

مستوى قیمة ت)47: ن(علمیة كلیات )48:ن(
الداللة االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط

*2.8400.006-4.302.715004.6400.3947بالتكنولوجیاالخاصةالمعرفة

4.367.758004.166.517501.507.1350المعرفة الخاصة بالتربیة

0.598.5510-4.365.775204.447.54160المعرفة الخاصة بالمحتوى

المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا 
0.182.8560-3.854.791703.881.62610والتربیة

یا المعرفة الخاصة بالتكنولوج
0.875.3840-4.194.816904.315.48780والتربیة والمحتوى

0.647.5190-4.2160.69554.290.34810المجال الكلي
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).1.96(ت الجدولیة ،)α=0.05(مستوى الداللة 

بین ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 7(رقم یتبین من الجدول 

على جمیع نوع الكلیةات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر متوسط استجاب

ماعدا المجال األول وهو مجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجیا حیث بلغ مستوى والمجال الكلي مجاالت الدراسة 

) 0.05(المجال اقل منالداللة عند هذامستوىالنوهي قیمة دالة إحصائیًا ) 0.006(الداللة لهذا المجال 

حیث كانت الفروق لصالح الكلیات العلمیة والتي كانت متوسط االستجابه لدى مدرسیها ،دالة إحصائیاً ةوهي قیم

.)4.302(على حساب الكلیات االنسانیة والتي كانت متوسط االستجابه لدى مدرسیها) 4.640(

روق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد ف: ونصهاالنتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة.ث

)0.05=α ( بین متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر عدد

).المساقات

) One Way ANOVA(الفرضّیة الصفرّیة السابقة تم إجراء اختبار تحلیل التباین األحادي ولفحص

المحسوبة وقیم مستوى ) ف(ّیة واالنحرافات المعیاریة ودرجات الحریة وقیم الستخراج قیم المتوسطات الحساب

وضح ی)8(رقم ، والجدول والمجال الكليالداللة اإلحصائیة الستجابات أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة 

.نتائج هذا االختبار

لفحص داللة الفروق في ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي : )8(رقمالجدول
متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك حسب متغیر عدد المساقات

مجموع مصدر التباینالمجال
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة
الخاصةالمعرفة

بالتكنولوجیا
1.1634.2910.8000.5290بین المجموعات

32.73490.3640خالل المجموعات
33.89794المجموع

تربیةالبالمعرفة الخاصة 
2.2414.56001.325.2670بین المجموعات

38.04690.4230خالل المجموعات
40.28794المجموع

المعرفة الخاصة
المحتوىب

81504.2040.4470.7750.بین المجموعات
41.08290.4560مجموعاتخالل ال
41.89794المجموع

المعرفة الخاصة 
بالتكنولوجیا والتربیة

1.5884.3970.7780.5420بین المجموعات
45.92190.5100خالل المجموعات

47.50994المجموع
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مجموع مصدر التباینالمجال
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوى Fقیمة المربعات

الداللة
المعرفة الخاصة 

بالتكنولوجیا والتربیة 
والمحتوى

72304.1810.3880.8170.بین المجموعات
41.93890.4660خالل المجموعات

42.66194المجموع

المجال الكلي
89504.2240.7310.5730.بین المجموعات
27.53990.3060خالل المجموعات

28.43494المجموع

).1.96(ت الجدولیة ،)α=0.05(مستوى الداللة 

بین ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة أنهتبین)8(رقم نتائج الجدول

متوسط استجابات أعضاء هیئة التدریس نحو مجاالت إطار التیباك تعود إلى متغیر عدد المساقات حیث كانت 

.)α=0.05(جمیع قیم مستوى الداللة أعلى من القیمة المفروضة

:لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثالثاً 

ما التصور المقترح لتطویر معارف معلمي جامعة النجاح الوطنیة حسب إطار المعرفة الخاص بالمحتوى 

؟)TPACK(والتربیة والتكنولوجیا

واالطالع على بعض نماذج تطویر )TPACK(األدبیات المتعلقة بموضوع تّم دراسةلإلجابة عن هذا السؤال 

بالنسبة التي أظهرتها مجاالت الدراسة االستعداد العالیةة إلى درجة باإلضافأخرى،معارف التیباك في جامعات 

إلى تطویر معرفة معلمي جامعة النجاح الوطنیة في یسعى نموذج تطویرتَم ،الوطنیةلمدرسي جامعة النجاح 

الفترة بحیث تكون ،)TPCK(ومعرفة التكنولوجیا والتربیة والمحتوى ،)TPK(مجالي معرفة التكنولوجیا والتربیة

4وتشتمل كل مرحلة على ثالثة مكونات بفترة زمنیة . ساعة تدریبیة موزعة على مرحلتین24الزمنیة للنموذج 

).4(رقمالشكل كما فيساعات لكل مكون 
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لتطویر معارف التیباك لدى معلمي جامعة النجاح الوطنیةنموذج):4(الشكل رقم 

في هذا النموذج إلى تطویر معرفة معلمي جامعة النجاح الوطنیة في مجالي معرفة انثالباحىسع

بحیث تكون الفترة الزمنیة للنموذج ،)TPCK(ومعرفة التكنولوجیا والتربیة والمحتوى ،)TPK(التكنولوجیا والتربیة

ساعات لكل مكون 4زمنیة وتشتمل كل مرحلة على ثالثة مكونات بفترة. ساعة تدریبیة موزعة على مرحلتین24

:وفیما یأتي تفصیل لكل مرحلة وما تتضمنه من مكونات). 4انظر الشكل رقم (

:وفیها) TPK(المرحلة األولى تركز على تطویر معرفة التكنولوجیا والتربیة

مین وفیه یتم استعراض أدوات تكنولوجیة ذات مغزى تربوي لتكوین قبول لدى المعل):المالحظة(المكون األول

للدمج التكنولوجي التربوي من خالل تكوین معرفة عامة بمجمل األدوات التي تسّهل تطبیق أفكار تربویة وٕاقناعه 

:یهدف هذا المكون إلى.تدریسهبحاجته إلیها أثناء 

االلكترونیةیتعّرف فیه المعلم على استخدام الكمبیوتر والمصادر حیث: والتربیةاستخدام معرفة التكنولوجیا - 1

المواد الصوتیة والفیدیوهات دمج،التدریساستخدام وسائل االتصال التي توفرها التكنولوجیا في ،في التدریس

الوسائط المتعددة استخدام،التدریسوالصور التي تعتمد على الكمبیوتر أو التي تعتمد على االنترنت في 

.وبرامجها في العملیة التدریسیة

كیفیة اتخاذ قرار صائب عند اختیار التكنولوجیا توضیح: التكنولوجیاباستخدام القرارات فیما یتعلقاتخاذ- 2

.التعلیمیةاألنسب واستخدامها بهدف دمج الطالب في العملیة 

)TPCK: (المرحلة الثانیة

تربویة ذات التخصص النمذجة ال

(TPK)المرحلة األولى

التقنیةوالكفاءةالقبول

المالحظة

النموذج التدریبي

1تصمیم مشروع 

النموذج التدریبي

2تصمیم مشروع 

المالحظة
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یشاهد المعلم في هذا المكون نموذجًا تدریبیًا لتطبیق األدوات والطرق ):النموذج التدریبي(المكون الثاني 

ُعِرَضت علیه في المكون األولالتكنولوجیة التربویة التي 

وفیه یقّسم المعلمون إلى مجموعات بغض النظر عن تخصصهم یتعاونون ):1تصمیم المشروع (المكون الثالث 

بحیث تمر عملیة تصمیم المشروع بمراحل خمسة وكما ،فیما بینهم على تطبیق ما تعلموه وممارسته بأنفسهم

:یأتي

ما تعلموه في المكون بناء علىي اختیار األداة التكنولوجیة التربویة تتناقش المجموعة فوفیها: النموذج-

).اتخاذ القرار(األول 

.التیباكوفیها یحّلل المعلمون المهّمة المطلوبة منهم وما یلزمها من معارف وفق إطار : التحلیل-

وجیا خالل وبهذه المرحلة یعمل المعلمون في المجموعة الواحدة معًا في وصف دور التكنول: الوصف-

.العملیة التعلیمیة وما السیاق التي یجب أن یترافق معها

المعلمون استخدام ما تعّلموه وتناقشوا به من أدوات وأسالیب تكنولوجیة تربویة على یطّبق: التطبیق-

.الواقعأرض 

صمیم التغذیة الراجعة للمجموعة بهدف إعادة التتطبیقه وتقدیمتم عمااستخالص انطباعاتهم : التأمل-

.أو اعتماد التجربة كتجربة مثالیة وفق ما توّصلوا له من نتائج واقعیة

:التوصیات. 6
ضرورة تقدیم دعم فني أكثر للمعلمین ذوي األعمار الكبیرة وتوفیر أدلة إرشادیة حول استخدام .1

معرفتهم إعالمیة حول أخر المستجدات التكنولوجیة لجذبهم الستخدامها وزیادة التكنولوجیا، ومنشورات

.التكنولوجیة

تكثیف الدورات التربویة وبرامج التأهیل التربویة للمعلمین ذوي التخصصات العلمیة التي لیست لدیها .2

.تربویةخلفیة 

.المجالینتطبیق النموذج المقترح لتطویر معارف معلمي جامعة النجاح الوطنیة بهذین .3
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سات أخرى في موضوعه واستخدامه في تطویر التیباك فلسطینیًا وٕاجراء درابإطارزیادة االهتمام .4

.معارف المعلمین سواء الجامعیین أو معلمي المدارس أو المعلمین الطلبة في برامج إعداد المعلمین

التعلم نظریاتوكذلك من أعمال في مجال دمج التكنولوجیا في التعلیم ضرورة مواكبة ما یستجد .5

.ودراستها واالستفادة منها
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