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  ملّخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف الى درجة استعداد مدرسي جامعة النجاح الوطنية نحو استخدام 

التيباك –وفق إطار المعرفة الخاص بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى ) موودل(نظام إدارة التعلم 
، العمر، عدد المساقات التي استُخدم فيھا نوع الكليةالجنس، (ت الدراسة في ضوء متغيرا

تكّونت . ، وتبنّت ھذه الدراسة المنھج الوصفي باعتماد االستبانة وسيلة لجمع البيانات)الموودل
ً أي ما نسبته ) 95(عينة الدراسة من  تم اختيارھا بالطريقة الطبقية  من المجتمع،% 50درسا

العشوائية وفق متغيري الجنس ونوع الكلية، وتم جمع البيانات وتحليلھا باستخدام برنامج التحليل 
توصلت الدراسة إلى أن مستوى معرفة التكنولوجيا ).  (SPSSاإلحصائي للعلوم االجتماعية

)TK( ومعرفة التربية ،)PK( ومعرفة المحتوى ،)CK ( ّأما معرفة التكنولوجيا . اً مرتفعة جد
فكانت ) TPCK(فكانت مرتفعة، ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى ) TPK(والتربية 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى معارف التيباك لدى . متوسطة

ية بين ، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائ)الخبرة، الجنس(المدرسين تعود إلى متغيرات 
وفي ضوء ). العمر، التخصص(متوسطات معرفة التكنولوجيا لدى المدرسين تعود إلى متغيرات 

ً لتطوير معرفتي التكنولوجيا والتربية  ً مقترحا ، ومعرفة )TPK(ھذه النتائج تم تقديم أنموذجا
لدى مدرسي جامعة النجاح الوطنية، وأوصت ) TPCK(التكنولوجيا والتربية والمحتوى 

ة بضرورة تطبيق ھذا النموذج المقترح في برامج تدريب وتأھيل المعلمين، وإجراء الدراس
  .دراسات عملية أخرى في موضوع إطار التيباك في الوطن العربي عامة، وفي فلسطين خاصة

  المودل، إطار التيباك، التعلم األلكتروني: الكلمات المفتاحية
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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 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 وخلفيتھا النظرية
ود  لّما كان التعليم الجامعي غير قادر على مواجھة التحديات التي تقف أمامه بمعزل عن جھ

نھم  أعضاء ھيئة التدريس، بات من الضروري السعي باتجاه تنمية مھاراتھم على النحو الذي يمك
م الفاعل في  ز دورھ ى تعزي ات العصر، إضافةً ال من االضطالع بأدوارھم المنسجمة مع متطلب

ه . تحقيق جودة التعليم داً إال أن يس جدي دريس ل ة الت على الرغم من أن االھتمام بإعداد أعضاء ھيئ
هكان يسير ببطء شديد  ة في بدايات ة وبريطاني ى جامعات أمريكي دأ . واقتصر في الغالب عل د ب فق

ة من التطورات  ام منطلق ع االھتم االھتمام باألستاذ الجامعي منذ القرن التاسع عشر وكانت دواف
اديمي ى اإلعداد األك روز الحاجة ال ى ب د . في المجاالت العلمية والتربوية والنفسية مما أدى ال وق

ر كم دني مستوى ) 2002( ا ورد في مرسيأشار كليب ى ت ذي أدى ال ى أّن العامل األساسي ال إل
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التدريس في الجامعات األمريكية يرجع لكون أغلبية أعضاء ھيئة التدريس لم يعدوا إعداداً خاصاً 
ة  .يؤھلھم للقيام بمھام التدريس في الجامعات ا الجامع ي تنتقيھ ة الت ة التعليمي فمھما كانت المنظوم

همدروسة  الي، وتواكب تطورات ع حاجات العصر الح ق م ه يجب أن تتواف اة، فإن ا . ومنتق فحينم
ي  ة ف د كافي م تع درتھا، ل ة ونُ ديس المعرف ي عصر تق ية ف ة تدريس ر طريق ت المحاضرة خي كان
رن  ا الق ديات يفرضھا علين زات وتح دة ممي روز ع ك بسبب ب ل، وذل ا ذي قب الي كم عصرنا الح

طٌلِح ع رين اص ادي والعش ثالثالح ارات ال ميتھا باالنفج ى تس ار : ل ي، االنفج ار المعرف االنفج
رن . التكنولوجي، واالنفجار السكاني وفي ضوء تلك االنفجارات برزت تحديات ملحوظة في الق

ة بشكل  نظم والمؤسسات التعليمي ام، وال الحادي والعشرين، والتي تواجه الحياة البشرية بشكل ع
 .خاص

وھذا "لمية تتبلور أدوار جديدة للجامعات والمعلم الجامعي، وفي ظل ھذه التعقيدات العا
بدوره يتطلب نسقاً للتعليم الجامعي على قدر عاٍل من الجودة ويرسي دعائم النقد واإلبداع، ويزّود 

برنامج األمم " خريجيه بالمھارات والمعارف التي تتالءم مع متطلبات األسواق شديدة التنافس
  .) (UNDP, 2002, p.71المتحدة اإلنمائي 

في ضوء تلك المسؤولية الكبيرة يقع على عاتق أي جامعة أن تقوم بابتكار منظومتھا 
التعليمية الخاصة بھا بشكل يساعد معلميھا على تحقيق كل تلك المتطلبات المرجوة منھم، وتسھل 

عات عليھم مسؤولياتھم في ضوء التحديات التربوية والتكنولوجية المحيطة، لذا عمدت الجام
العالمية والعربية إلى توظيف ثورة تكنولوجيا االتصال والمعلومات في منظوماتھا كمحاولة 

، واعتُمد استخدام )E-Learning(ُ فُوجد التعلّم اإللكتروني. لمجاراة التضخم العلمي والفكري
الشرح والتوضيح من خالل مشاھدة : اإلنترنت في التعليم الجامعي ألغراض عدة منھا

فيديوھات، المشاركة وتبادل الملفات، محاكاة العالم الخارجي، واستخدام المكتبات اإللكترونية 
ً مع تلك الحاجات اإللكترونية في التعليم برزت برمجيات عديدة تسھل . والبحث فيھا وتماشيا

 Learning Management(تطبيق التعلم اإللكتروني وتنظّم إدارته سميّت بأنظمة إدارة التعلم 
Systems( وأخرى سميّت بأنظمة إدارة المحتوى ،)Course Management Systems( ،

أدوات تساعد المعلم على تنظيم مصادر التعلم وضبط نظام الدرجات " ففي حين توفّر األولى
والعالمات كدعم للتعليم الصفي الوجاھي، توفّر الثانية خدمات أضخم يستطيع من خاللھا المعلم 

من قوانين تسجيل الدخول، ) Johnson & Brown, 2007" (افتراضية كاملة خلق بيئة صفية 
وملفات الواجبات البيتية، ومواد إثرائية للمحتوى التعليمي، وغرف محادثة إلجراء نقاش جماعي 

  .وفردي بين الطالب

مما سبق نجد أن األنظمة التربوية الحالية في ضوء االنفجارات التكنولوجية والعلمية لم 
ف عن سابقاتھا باستخدام األدوات وطرق التعليم فحسب، بل اختلفت برؤيتھا ونظرتھا تختل

من المدرسة إلى الجامعة إلى مؤسسات (لمفھوم التربية والتعليم، فالمنظومة التربوية والتعليمية 
لم تعد فقط على المحك في أدواتھا وأدوات اشتغالھا وطرق تواصلھا، بل غدت ) "البحث العلمي

اليحياوي، " (من فلسفتھا ووظيفتھا والمنظومة القائمة عليھا في الشكل كما في الجوھر في محك
2003(.  
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وفي خضم صراع البقاء لألفضل تسعى الدول لتطوير برامج إعداد وتأھيل معلميھا 
الجامعيين وتتنافس فيما بينھا في جعلھم مواكبين للتطور وملّمين بجميع متطلبات العصر الرقمي 

في حين انشغال . الجامعات التي تُدِرج أنظمة تعلّم إلكترونية في برامجھا التعليميةخاصة تلك 
الدول العربية بتدريب معلميھا على دمج فنون التدريس التربوية بمحتوى ومجال تخصصھم، 
ذھبت الدول الغربية إلى ما ھو أبعد من ذلك وأدخلت المعرفة التكنولوجية على مزيج المعارف 

وقامت جامعات أجنبية معروفة  . ا لدى المعلم الجامعي على اختالف تخصصهالواجب توفرھ
بتضمين برامج تدريب لمعلميھا على دمج كل المعارف المطلوبة في تدريسھم ضمن ما يسمى 

التي تحافظ على بقاء المعلم مؤھالً وفق ) Orientation Courses(بالدورات التوجيھية "
فقد سعى التربويون لتأطير المعارف التي (Kanninen, 2009) متطلبات العصر الدائمة التغير 

ً ويحقق مخرجات العملية التعليمية  بھدف  ً ناجحا يتوجب توفّرھا لدى المعلم حتى يكون معلما
تسھيل فھمھا والربط بينھا، ومن أبرز تلك المحاوالت اإلطار الذي خرج  به شولمان 

)(Shulman, 1986مون معرفتھم بالتربية بمعرفة المحتوى ، الذي يوضح كيف يدمج المعل
باستخدام أدوات تكنولوجية تدعم العملية التربوية بما أسماه باإلطار الخاص بمعرفة التربية 

، وتُعَرف المعرفة )Pedagogical Content Knowledge Framework(والمحتوى 
درسه، ومعرفته  الخاصة بالمحتوى والتربية بأنھا معرفة ممزوجة من معرفة المعلم بموضوع

فھي معرفة تعكس حكمة المعلم المتراكمة عبر السنين، . بقواعد وأصول التدريس والتربية
وخبرته التدريسية التي ترشده أثناء ممارساته التعليمية، وھي بوصلة توّجه أفكاره ومعتقداته من 

ثم سار ،  ,Robinson)2005(التربية، الطالب، المحتوى، المنھاج : منظور مفاھيم معينة مثل
حيث أضافا ) Koehler & Mishra, 2005a(على خطى شولمان الباحثان كوھلير وميشرا 

فكرة تعليم المعلمين استخدام التكنولوجيا بالعملية التعليمية عن طريق إشراكھم في تصميم دروس 
فكرة  تُوظّف التكنولوجيا بعناية وتحت إشراف خبراء تربويين وتكنولوجيين، تال تلك التصاميم 

توسيع نطاق إطار شولمان بما يتناسب مع ثورة التكنولوجيا واالتصاالت إلطار جديد ثالثي 
ً وھو )Koehler & Mishr, 2006( األسس، حيث أضاف كوھيلر وميشرا ً ثالثا ، أساسا

ضمن إطار جديد اصطُلَِح  ،)Technological Knowledge(المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا 
 Technological(التيباك -على تسميته بإطار المعرفة الخاص بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى 

Pedagogical Content Knowledge Framework-TPACK.(  

في ظل أفكار كل من شولمان، وكوھيلر وميشرا توالت األبحاث التربوية التي استخدمت 
ي في دراستھا، فانتشر صداھا في جميع أنحاء العالم، مما دفع الجامعات تلك األفكار كإطار نظر

والمؤسسات التربوية لالستفادة من تلك الثورة في تطوير وتأھيل معلميھا، رغبة منھا في 
ً من أنھا  الوصول إلى أداء تعليمي مميز من قبل المعلم، فعملية التعليم عملية معقدة انطالقا

ي وھي بحاجة إلطار إرشادي يسھّل على المعلمين المھمة من خالل تستثمر في العنصر البشر
  .(Baran &Thompson, 2011)تدريبھم وتأھيلھم 

من ھنا ال يخفى على أحد أن التعليم الجامعي يستوجب استخدام المعلم ألدوات وبرامج 
تكنولوجية، ومن أبرزھا الحاسوب واإلنترنت، األمر الذي يجعل من التأھيل أمراً 
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بحاجة للنظر فيه وفق إطار نظري مدروس، يكون قد أثبت فعاليته في مساعدة المعلم "رياً،ضرو
 ,Bate, Macnish, & Day)(على دمج التكنولوجيا بتدريسه بشكل تربوي كإطار التيباك 

2013.  

ويحاول المجتمع الفلسطيني باعتباره جزءاً من ھذا العالم المتغير أن يتكيف مع متغيرات 
عرفية والمعلوماتية واالنتقال السريع للمعلومات عبر تكنولوجيا المعلومات الثورة الم

التعليم المفتوح، والتعلم : مثل" قدمته ھذه التكنولوجيا من مفاھيم تربوية جديدة واالتصاالت، لما
طوال الحياة، والفصول االفتراضية، والجامعات بدون جدران،  والتعلم االلكتروني، وغير ذلك 

وعملت جامعة النجاح الوطنية على إدراج بيئة المودل ضمن نظامھا  ).2009عاصي، مھدي وال(
حيث اعتمدت جامعة النجاح . التعليمي ليعمل بجانب التعليم الصفي ويحقق أھداف التعلم المرجوة

الوطنية نظام مودل كنظام تعلّم إلكتروني في مساقاتھا، وشّجعت معلميھا على استخدامه في دعم 
من خالل تقديم التسھيالت . إلى جانب التعليم الصفّي من جميع التخصصات في الجامعةمساقاتھم 

المختلفة كالدورات التدريبية، وتوفير الفنيين وأدلة االستخدام، لكن ھل ھؤالء المعلمين مؤھلين 
تكنولوجياً للتعامل مع المودل؟ وھل ھم قادرين على تطويعه بشكل تربوي يلبي أھداف مساقاتھم 

ة أولئك الذين لم يأتوا من تخصصات ذات خلفية تربوية؟ وأين ھم من مقاييس إطار خاص
  التيباك؟

  مشكلة الدراسة
لقد تم اعتماد نظام المودل كنظام إدارة تعلم الكتروني في جامعة النجاح الوطنية في محاولة 

حيث . وفق خطة الجامعة للتطوير منھا لدمج التكنولوجيا في طرق التدريس لمساقات الجامعة،
تُمّكن خدمات ھذا النظام وأدواته المتعددة تسھيل العملية التعليمية من خالل ما توفّره من منتديات 
النقاش، والرسائل الخاصة، وتحميل الفيديوھات، والمحاضرات الداعمة لموضوع المساق، 

وبذلك يتيح المودل للمعلم .  اعيةإضافة الى تبادل أسئلة كواجبات بيتيه، ومشاريع فردية وجم
التحكم بنوعية وطبيعة األدوات التي يستخدمھا في تدريسه بحسب طبيعة السياق التعليمي، 

ولكي تتّم االستفادة من إمكانات ھذا البرنامج بصورة جيّدة ال بّد وأن يكون . واحتياجات المتعلمين
المھارات التكنولوجية ومھارات التصميم لدى المعلم العديد من المعارف والمھارات المتنّوعة ك

وعليه فإّن . والمھارات التي تشمل نظريات التعلم وطرق التدريس المالئمة لكل مبحث علمي
استخدام ھذا النظام يتطلب مزيجاً من ثالث معارف ومھارات تتحد معاً إّما بشكل ثنائي أو ثالثي، 

لمعلم، وكلما قّل االنسجام والتفاعل بين ھذه لتعّزز إمكانية االستفادة من ھذا النظام من قبل ا
  .المعارف والمھارات أّدى ذلك إلى تقليل إمكانية االستفادة من ھذا النظام في العملية التعليمية

ومن ھنا فإن ھذه الدراسة ترى ضرورة التعرف على مستوى معرفة التكنولوجيا، ومعرفة 
لمجاالت الثالث، ودرجة توفر ھذا المزيج من التربية، ومعرفة المحتوى، والتقاطعات بين ھذه ا

المھارات والمعارف لدى مدرسي جامعة النجاح والوطنية الذين استخدموا المودل في المباحث 
وفي ضوء ما يتم التوّصل إليه من نتائج يتم تحديد الحاجات التدريبية لھؤالء المعلمين . المختلفة

ما ھي درجة استعداد مدرسي جامعة النجاح  :ليواقتراح نموذج تدريبي، من خالل السؤال التا
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في العملية التعليمية وفق إطار المعرفة ) مودل(الوطنية لتوظيف نظام التعلم االلكتروني 
  الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا؟

  أسئلة الدراسة
  :حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  لدى مدرسي جامعة النجاح الوطنية الذين استخدموا المودل؟ ما درجة مجاالت التيباك .1

بين متوسطات ) α=0.05(ھل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
: استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغيرات الدراسة

  عدد المساقات، والجنس، والتخصص، والعمر؟

ترح لتطوير معارف معلمي جامعة النجاح الوطنية وفق إطار المعرفة ما التصور المق .3
 ؟)TPACK(الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

  الدراسة أھداف
  :ھدفت ھذه الدراسة إلى

التعرف إلى مستوى مجاالت التيباك لدى مدرسي جامعة النجاح الوطنية الذين يستخدمون   .1
  .المودل

ھناك تأثير للجنس، الخبرة، والتخصص، والعمر على درجة  التعرف إلى ما إذا كان  .2
  .معارف التيباك لدى أعضاء ھيئة التدريس الذين استخدموا المودل في تدريسھم

تقديم تصور لكيفية تطوير معارف معلمي جامعة النجاح وفق إطار التيباك بحسب نتائج   .3
  .الّدراسة

  أھمية الدراسة
  :نھا تحقق ثالثة أبعادتتلخص أھمية ھذه الدراسة في كو

الحداثة، تعد ھذه الدراسة األولى التي تطرقت لتوظيف معارف التيباك في  :البعد األول
نظام تعلم الكتروني في الوطن العربي، والدراسة األولى في العالم التي تطّرقت لمعارف التيباك 

وبذلك من الممكن أن  لدى معلمين جامعيين بحسب ما تم االطالع عليه من أدبيات ذات صلة،
  .تشّكل ھذه الدراسة منطلقاً جيّداً للباحثين في مجال التيباك

تحقيق الفائدة للعديد من الفئات التربوية من خالل ھذه الدراسة بإطاريھا  :البعد الثاني
الھيئة اإلدارية في جامعة النجاح الوطنية، مدرسي جامعة : النظري والعملي، ومن ھذه الفئات

جامعة النجاح  القائمين على التعلم اإللكتروني فيوطنية على اختالف تخصصاتھم، النجاح ال
  .الوطنية، وكذلك الباحثين التربويين في مجال تكنولوجيا التعليم
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تسھم ھذه الدراسة في تطوير أداء المعلمين المستخدمين للمودل من خالل  :البعد الثالث
  .اكتحديد حاجاتھم التدريبية من وجھة نظر التيب

  الدراسة فرضيات
بين متوسطات ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

 استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت التيباك تُعزى إلى متغير الجنس؟

بين متوسطات ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
 يس نحو مجاالت التيباك تُعزى إلى متغير العمر؟استجابات أعضاء ھيئة التدر

بين متوسطات ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
 استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت التيباك تُعزى إلى متغير التخصص؟

ت بين متوسطا) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
 استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت التيباك تُعزى إلى متغير عدد المساقات؟

  حدود الدراسة
  .مدرسو جامعة النجاح الوطنية في نابلس الذين استخدموا مودل: المحدد البشري  .1

  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين: المحدد المكاني  .2

الدراسة خالل الفصل األول والثاني من العام الدراسي تّم إجراء ھذه : المحدد الزماني  .3
  .م 2013-2014

  .مدى صدق وثبات األداة ونتائج الدراسة: المحدد اإلجرائي  .4

  لدراسةمصطلحات ا

  العملية التعليمية
المختلفة بنسب ومواصفات معيارية  ھي تلك العملية التي تتفاعل فيھا ومن خاللھا المدخالت

ً إلعداد المعلم إعداداً شامالً متكامالً  محمد، (مع المتعلم بشخصيته واتجاھاته ودوافعه، سعيا
2007.(  

  العملية التعليمية إجرائياً 
ھي جميع اإلجراءات التعليمية والفنية التي يقوم بھا عضو ھيئة التدريس الجامعي والتي يتم 

ل المشترك بين جميع أطرافھا من خالل استخدام أحدث األساليب والوسائل من خاللھا التفاع
  .والتقنيات الحديثة في التعليم من أجل تحقيق أمثل ألھدافھا
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  معلمو جامعة النجاح
ھم جميع أعضاء الكادر التعليمي والذين يشغلون وظيفة التدريس في جامعة النجاح بوظيفة 

  .التعليمية للطلبة وفق أنظمة وقوانين وتعليمات الجامعةكاملة او جزئية ويقدمون الخدمات 

  :)Moodle(نظام المودل 

ھو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر ُصّمم على أسٍس تعليمية ليساعد المدرسين على توفير 
بيئة تعليمية الكترونية، ومن الممكن استخدامه بشكل شخصي على مستوى الفرد، ويمكن أن 

مستخدم مسجل،  75000 كما أّن موقع النظام يضم. متدرب 40000 يخدم جامعة تضم
أما من ناحية تقنية فإّن النظام ُصّمم باستخدام لغة . دولة 138لغة مختلفة من  70ويتكلمون 

)PHP(  ولقواعد البياناتMySQL ) ،2004كيالني.(  

  إجرائياً ) Moodle(نظام المودل 
ھو نظام إدارة تعلّم مفتوح المصدر صّمم لمساعدة المعلم في إنشاء بيئة تعليمية الكترونية 
داعمة للبيئة الصفية الوجاھية، من خالل تنظيم التفاعل والتواصل مع الطالب، وتنظيم المواد 
 التعليمية، والحضور والغياب، ومتابعة أداء الطالب باستخدام االختبارات والواجبات البيتية

  .والمنتديات والرسائل

  )TPACK(إطار معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي 
 Technological(وھو إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

Pedagogical Content Knowledge Framework ( الذي يھدف إلى توضيح كفايات
  .(Mishra & Koehler, 2006) ضرورية للمعلمين تمّكنھم من دمج التكنولوجيا بالتعليم

  إجرائياً ) TPACK(إطار معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي 
إطار يجّسد مجمل المعارف الواجب توافرھا لدى أي معلم يعتمد التكنولوجيا في تدريسه 

معرفة : لمحتوى ما، وتندرج تحته سبع معارف ناتجة عن دمج ثالث معارف رئيسة ھي
، ومعرفة التكنولوجيا، ومزيجاتھا وھي معرفة التكنولوجيا والتربية، المحتوى ومعرفة التربية

  .معرفة التربية والمحتوى، معرفة التكنولوجيا والمحتوى، معرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى

  اإلطار النظري
نظراً ألن ھذه الثورة ألقت بظاللھا على كل جوانب الحياة، أصبح الطالب يستخدم في حياته 

تكنولوجية كثيرة، وأصبح لزاماً على معلميه أن يدمجوا ھذه المنجزات بعملية التدريس،  منجزات
. وذلك لما أثبتته ھذه المخترعات من قدرة على جذب انتباه الفرد وشحذ اھتمامه لما تقدمه له

يعتبر نظام التعليم أحد مقومات حياة المجتمعات المعاصرة، ودور ھذا النظام ليس إحضار 
فلو توفر . علومات ومصادرھا للطلبة، بل أيضاً كيفية عرض ھذه المعلومات وتقييمھاوعرض الم

لإلنسان كل البيانات والمعلومات عن أي شيء بحيث يتوصل لتلك المعلومات وقتما وحيثما شاء، 
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لكن ھذا النظام سيختلف عما تعودنا عليه من أنظمة التعليم . فھو ال يزال يحتاج إلى نظام تعليم
ً من صفحات تسلسلية على الويب التقلي ومن ھنا . )2008إطميزي، (دية، وعما شھدناه سابقا

أدرك التربويون ضرورة دمج التعليم بالتكنولوجيا لمواكبة تغييرات العصر، وإعداد فرٍد متكيٍف 
 لم يكن األمر سھالً بل كان بمثابة تحدي، نتيجة لثورة المعلومات،. مع متطلبات حياته اليومية

ونمو صناعة الحاسوب وتقدمھا، وبالتالي فقد واجھت العملية التعليمية جملة من التحديات، منھا 
آنية وأخرى مستقبلية، تتعلق بكيفية التكيف مع أدوات ھذه الثورة واإلفادة منھا في تطوير 

  ).2009مھدي والعاصي، ( مخرجات عمليتي التعليم

أن "لملحوظ في كل منحى من حياتنا اليومية، حيث إن أثر ھذه الثورة التكنولوجية السريعة ا
التقدم في التكنولوجيات الجديدة سواء في الحاسوب أو االنترنت قد غير طريقة حياتنا، أعمالنا، 

وھذا جعل من  ،(Shaqour, 2005)وطريقة اتصالنا ببعضنا البعض، وطريقة تدريسنا وتعلمنا 
أو الجامعات أن نعد الخريجين بحيث يستطيعون  المھم في مؤسساتنا التعليمية سواء الكليات،

  .استخدام التكنولوجيا بوظائفھم المستقبلية

في ظل ھذه الزوبعة التي تأخذنا سريعا نحو الرقمية وإلغاء الحدود المكانية والزمانية وجب 
على المعلمين تضمينھا بتدريسھم واستغاللھا في إيصال المعرفة للمتعلمين، ومن ھنا ظھرت 

التي تعد تطبيقا لتكنولوجيا التعليم ) Learning Management Systems(إدارة التعلم  أنظمة
تمكن المعلم من إضافة محتوى المساق وتنظيمه، ويساعد المتعلمين على اختالف قدراتھم 

  .وأنماط تعلمھم لتحقيق أھداف المساق

  أنظمة إدارة التعلم
عة انتشار التعلم االلكتروني في الجامعات مع التقدم المتزايد في التوسع المعلوماتي، وسر

والمؤسسات التربوية، وتزايد حاجات المتعلم لبيئات غنية متعددة المصادر للبحث والتطوير 
الذاتي، بدأ التطوير والبحث عن حلول إلشباع رغبة المتعلم، وتسھيل الحصول على المعلومات 

دم لتلبية رغبة المتعلم قد بدأت من فكانت خطوات التق. والربط المباشر بينه وبين المعلم
االنترنت، ثم ظھور التعلم االلكتروني الذي كان له ثورة في المجال التربوي، ثم بدأت مستحدثات 
التعلم االلكتروني التي عّززت التعليم وأكسبته دفعة أمامية كبيرة، من حيث دافعية الطلبة 

حيث كسر الروتين السائد في العملية  وتخلصھم من النمط التقليدي، وزيادة حماس المعلم من
عملية تفاعلية شيّقة، في تطّور مستمر طالما "فأصبحت العملية التعليمية بھذا النمط. التعليمية

ھناك بحث وتقّصي لما ھو جديد في عالم التعلم االلكتروني، الذي لم يقتصر على العلوم التربوية 
وبعدما أيقن المجتمع التربوي . )Kanninen, 2009(بل امتد ليشمل سائر العلوم التطبيقية 

ظھرت "بضرورة دمج التكنولوجيا بالتعليم، وأنھا حاجة ملحة ألي معلم مھما اختلف تخصصه، 
أنظمة الكترونية تساھم في تسھيل ھذه المھمة وتنظّمھا دون جھد كبير من المعلم، مع توفير 

وذ على اھتمام وتفكير الطالب عناصر الجذب التي توفّرھا المنجزات التكنولوجية لتستح
  ).2009عاشور، (
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إّن تطبيقات الحاسوب في التعليم لھا تاريخ بدأ منذ الخمسينات من القرن الماضي، 
وانتشرت مع انتشار الحواسيب الشخصية، ومع استمرار النضج والتغيير في طرق استغالل 

بالحاسوب في التعليم، والتي الحاسوب في التعليم عبر التاريخ نشأ العديد من مصطلحات تتعلق 
أنظمة إدارة التعلم ھي واحدة من المناحي المنطلقة من تطبيقات .تم إدراجھا في أدبيات التعليم

التي رافق ظھورھا ترحيب كبير لكن في بعض األحيان أُسيَء فھمھا "دمج الحاسوب في التعليم 
  ).Watson & Watson, 2012(وتم استخدامھا بشكل سلبي 

توفّر البنية التحتية " تُعتبر أنظمة إدارة التعلم إطار يشمل كل مظاھر عملية التعلم، حيث
التي تنظّم المحتوى التعليمي، كما تُعّرف األھداف التعليمية على مستوى األفراد، وعلى مستوى 

 ,Paulsen( المؤسسة التعليمية كاملة، وتجعل التطور في عملية التعلم محقّقا لھذه األھداف
إضافةً إلى ذلك فإنّھا ليس . ، وتعرض المعلومات الالزمة لإلشراف على عملية التعلم)2003

  .تعرض المحتوى فقط، بل وتتحكم بعملية التسجيل للمساقات، وتمّكن عملية اإلدارة للصفّ 

فإن استخدام نظام إلدارة  (Johnson & Brown, 2007)ووفق دراسة جونسون وبراون 
التعليميّة يوفر العديد من الميزات التي من بينھا توفيره لبيئة تعلم مركزية   التعلم في العمليّة

والتسجيالت والتقارير لتحسين األداء، وكذلك إجراء التقييم المباشر، كما يوفّر نظام إدارة التعلم 
نقطة مركزية للمؤسسة تمكنھا من تغيير مواصفات المنتج، ومتطلباته وأشكاله، وتسمح بتحميل 

كما يسمح للطالب بالوصول لنفس المساق ونفس مواد التقييم، إضافة   .ات أو خدمات جديدةمنتج
إلى أنه يوفر إمكانية مراقبة عدد المشاركين في المساق في لحظة ما، أضف إلى ذلك أن ھذا 
ً ويعمل على  االنتظام وااللتزام  النظام يسمح للموظفين بإدارة التحديثات والتقييمات الكترونيا

نظراً لتعدد المميزات في نظام إدارة التعلم المثالي وجدت العديد من األنظمة تحاول أن  . قانونيال
تختلف فيما بينھا بمواصفات محورية من أھمھا أن بعضھا تجارية مملوكة  تحاكي ھذا النظام،

وبعضھا اآلخر مجانية webCT, E-college  , LearningSpace, & Blackboard:مثل 
ونظراً لكون الّدراسة  ،& ,Moodle, Claroline Ghane, ILIASمصدر مثل ال مفتوحة 

  .الحالية تتمحور حول نظام المودل فإن الجزء التالي يھدف التعريف بھذا النّظام

  Moodleالمودل 
ويوزع تحت  (Open Source software) نظام إدارة تعلّم مفتوح المصدر يُعتبر المودل

العامة وھذا يعني أنه برنامج مجاني يسمح ألي شخص بتحميله  ) GNot) GNUرخصة
يعمل ھذا النّظام على أي حاسوب بنظام تشغيل يدعم لغة الصفحات الشخصية .واستخدامه

) (PHP يونيكس: ومثال على ذلك )Unix( ليونيكس ،)Linux( ويندوز ،)Windows( كما ،
وفيما  (MySQL)البيانات العالئقية  يدعم قواعد البيانات خصوًصا التي تستخدم لغة قواعد

يخّص اللغة التي يدعمھا مودل فيدعم الكثير من اللغات العالمية التي من بينھا اللغة العربية، ومن 
أھم ميّزاته أنه يتيح للمستخدم العادي خيارات تعديل تعريب كلمات أساسية في النظام بحسب ما 

 ً يمكن إجمال أھم األدوات التي يضعھا المودل بين يدي المعلم  ،(Paulsen, 2003)" يراه مناسبا
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 لتطوير مھارات

  

 النسخة التجريب
عراضھا وشرح
 خاصية التنسي
ى قائمة المساقات

وصول إلى إطا

Pedagogic(
ف وأدوات حت
ته بإطار المعر
ه أوضح شولما
التربوية المناس
 التربوية ومعر

ويذكر إطا .يس
ل تلك المعارف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المج) وم االنسانية

ب استخداماتھا

م بإطالق201
لتعلم، قام باستع
رات المفتوحة،
و تحديثات على

ي ساھمت بالو

al Content 
معلم من معارف
طُلِح على تسميت

(Pedagوفيه ،
اليب التدريس 
ن معرفة المعلم
ته بطرق التدري
 وكيفية تفاعل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العلو(اح لألبحاث 

 األدوات بحسب

  .صنيف بلوم

3من العام يار
ن باقي انظمة ال
بادرات التأشير

دام وات االستخ

ت الباحثين التي

Knowledg
ر ما يحتاجه الم
ه تلك ما اصطُ

gogical Con
ين لطرق وأسا
معلمين يتضّمن
محتوى ومعرفت
سھل التدريس،

  .الً

ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة جامعة النجا

ً لتلك  توضيحا

اتھا بحسب تص

ي مطلع شھر أي
عالمة فارقة عن

خاصية مب:ھي
ساعدة، تطويرا

  ك
عراض محاوالت

ge( والمحتوى
Shulm (تأطير

ج عن محاوالته
ntent Knowl
ميورة فھم المعل

ر موّحد لكل الم
عرفة المعلم بالم

تس ليم كأدوات
ينتج تدريساً فّعا

ــــــــــــــــــــــــ ي

ــــــــــــــــــــــــــ م

والذي يتضمن
  .طالب

ودل واستخداما

مودل مؤخراً في
ي تضيف إليه ع

Aberdo(، و
رة البرنامج المس

ي ظھور التيباك
 سوف تم استعر
:ك المحاوالت

خاص بالتربية
)man, 1986

وى معين، ونتج
(ledge محتوى

يتطلب بالضرو
ذي يعتبر كإطار
ي تدمج بين مع
تكنولوجيا التعل
ضھا البعض لين

قور، ورنا السعدي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و) 1(شكل رقم
ف بلوم لدى الط

أدوات المو: )1(

امت منظمة الم
والتي 2.5مودل

our, 2013(ر 
دي،خاصية إدار

ات ساعدت في
ي ھذا الجزء

، ومن أبرز تلك

طار المعرفة الخ
حاول شولمان

ع تدريس محتو
ص بالتربية والمح
دريس الناجح ي

والذ  تخّصصه،
وى التربوي التي
ن في ثناياه ت

ات كلھا مع بعض

علي شق

ــــــــــــ

في الش
تصنيف

(شكل 

قا
من الم
أبردور
التمھيد

إسھاما
في
التيباك

إط  .1
ح
يستطيع
الخاص
أن التد
لمجال
المحتو
شولمان
واألدو
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وتوصف على ) PK(المعرفة الخاصة بالتربية : يتكّون إطار شولمان من ثالث معارف
معرفة غير معتمدة على التخصص العلمي تتعلق بتنظيم الصف وإدارته - بشكل عام-أنھا

 )CK(والمعرفة الخاصة بالمحتوى . لنظريات التعلم وطرق التدريس العامةوالمعرفة العامة 
التي تضم معرفة كل ما يتعلق بموضوع علمي وتخصص معين بغض النظر عن تدريس ذلك 
التخصص، فھي تتعلق بالحقائق والمفاھيم والمبادئ والنظريات، وكيف يتم تنظيم كل ذلك داخل 

وأخيراً .إلثبات والبراھين الخاصة بذلك التخصصالتخصص العلمي وكل ما يتعلق بطرق ا
 ً وھي المعرفة األساسية التي تسعى برامج ) PCK(المعرفة الخاصة بالتربية والمحتوى معا

تعّرف ھذه المعرفة على أنھا مزيج بين معرفة المحتوى ومعرفة . إعداد المعلمين لتطويرھا
فھم موّسع لكيفية تدريس موضوع علمي معين  التربية بالتوافق مع الخبرة الذاتية للمعلم ليتكّون

 ,Shulman(ويتكيّف بما يتناسب مع حاجات وقدرات المتعلمين داخل سياق تعليمي محددة 
1986.(  

أول من تقّدم بأفكار اعتمدت بأساسھا على إطار واضح  )Shulman, 1986( كان شولمان
ً كبيراً في صفوف التربويين، حيث استُخِدم  المعالم والمكونات فكان سھل التطبيق والقى رواجا

إاّل أنه نظر للتكنولوجيا كأدوات تسھّل  ،إطار شولمان كأساس نظري لتطوير المعلمين وتأھيلھم
ً كما في القرن التدريس وتدعمه ذلك ألنه لم يكن ف ي حينھا التطور التكنولوجي كبيراً وسريعا

الواحد والعشرين، وعليه كانت أفكار شولمان حول التكنولوجيا كافية ومتوافقة مع العصر 
  .التكنولوجي حينھا

  تعليم المعلمين التكنولوجيا بالتصامي  .2
(Teachers Learning Technology by Design) 

وبعد ، (Koehler, Mishra, & Peruski, 2004)روسكي ارتأى كوھيلر وميشرا وبي
حيث  ظھور التعلم اإللكتروني ضرورة توسيع نطاق المعرفة التكنولوجية الالزمة لدى المعلمين،

ً قد أُعطي فرصة  ً سيكون ضمنيا يرون أن المعلم إذا أُعطَي فرصة تصميم درسه إلكترونيا
لتطوير معرفته التكنولوجية وتكوين فھم أوسع حول كيفية تأثير كل من المحتوى والتربية 
والتكنولوجيا في بعضھا البعض، وكانت المضامين التي خرجوا بھا من ھذه الدراسة كفيلة بأن 

صورة أوضح عن كيفية استخدام فكرة تصميم الدروس اإللكترونية التي تدمج بين  تعطيھم
  .المحتوى والتربية والتكنولوجيا كوسيلة لتطوير معارف المعلمين ضمن ھذه المحاور الرئيسية

بإجراء بحث يھدف تحويل ، Koehler & Mishra, 2005a)(ثّم قام كوھيلر وميشرا 
لمين من التركيز على ماذا يجب أن يتعلم معلم ما قبل الخدمة عن االھتمام في برامج إعداد المع

التكنولوجيا إلى التركيز على كيف تتفاعل التكنولوجيا مع المعارف األخرى في السياق التعليمي، 
واقترحا نموذج التصاميم لتطوير فھم المعلم لطبيعة التفاعل التكنولوجي مع المحتوى والمعرفة 

وبھذا تكون استطاعت برامج إعداد المعلمين خلق معلم قادر على التكيّف  التربوية لدى المعلم،
  .مع أي تكنولوجيا جديدة تظھر، وتطويعھا في الممارسات التدريسية
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جية والمعرفية ھ
روسة قائمة عل
وفرن يدمج ما ت
. معين لطالبه

ورة توسيع نطا
 بذاته وليس كأد
ركز على تطوي
خصصاتھم،خر
لمحتوى والترب

Technologic
  .بالتعليم

كنولوجي الحقيق
 ليس فقط إضا
يدة تتطلب تطوي
لمحتوى والترب

ال المعرفة وھي
edagogical 
انظر الشكل ر

معارف الـرئيس
ھا عـن الـمعارف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المج) وم االنسانية

ثورة التكنولوج
طرق تربوية مدر
ء بفكر طالبه أن
محتوى معرفي

 (Koe ،ضرو
في مستقل قائم

وات في بحث ير
على اختالف تخ
فة الخاص بالم
cal Pedagog
مج التكنولوجيا ب

أن الدمج التك ،
س الجيدالتدري

خلق مفاھيم جديد
ار الخاص بال

رئيسة من أشكا
( التربية 
Technolo(ا ،

عن دمج ھذه الم
ف في مـضمونھ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العلو(اح لألبحاث 

 
ح في عصر الث
 لمحتوى ما بط
لتميز واالرتقاء
وي عند تمثيل م

ehler & Mis
يا كمجال معرفي
مدى خمس سنو
لية التعليمية ع
و إطار المعرف
gical Conte
ن تمّكنھم من دمج

(Koehler &،
ف األساسية، و
ى، بل يتعداه لخ
 يوظفھا االطا

(Jim.  

 لثالث أشكال ر
(Cومعرفة ،

ogical Kno
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 Technological Content(مـعرفة الـتكنولوجيا والمحتوى : التي شّكلتھا وھـي
Knowledge_TCK(يا والتربية ، ومعرفة التكنولوج)Technological Pedagogical 
Knowledge_TPK( إضافةً إلى معرفة المحتوى والتربية ،)Pedagogical Content 
Knowledge_PCK( وأخيراً المعرفة الناتجة عن التقاطع بين المحتوى والتربية ،

ً وھي معرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى   Technological(والتكنولوجيا جميعا
Pedagogical Content Knowledge_ TPCK( (Koehler, 2013) ،  وقد تبلورت

ميشرا وفكرة ھذا اإلطار بصورة واضحة وجليّة من خالل الدراسة التي قاما بھا كل من كوھيلر 
حيث نتج عن ھذه الدراسة تجسيٌد " ماھو إطار التيباك؟"م، والتي حملت عنوان  2009في العام 

يُظھر كيفية تقاطع المعارف الثالث مع بعضھا داخل إطار التيباك  لإلطار أخذ شكل مخطط
  :أدناه) 3(المكون من سبع معارف وفق الشكل

 
  .إطار التيباك الرئيسية والفرعيةمكّونات ): 3( شكل

معرفة المحتوى، (ياُلحظ عند تفّحص الشكل أعاله أّن المكونات الرئيسية لھذا اإلطار 
قد نتَج عن تقاطعھا مكونات ثانوية أخرى، وفيما يلي ) ومعرفة التكنولوجيا معرفة التربية،

  :استعراض لھذه المكونات

وتشمل معرفة المعلم لطبيعة ومجال تخصصه العلمي ): CK( المعرفة الخاصة بالمحتوى
المحدد، وتتغير ھذه المعرفة بتغير السياقات التعليمية، ويعطي كوھيلر وميشرا وأكاوجلو 

مثاالً على اختالف   (Koheler & Mishra, Akcaoglu, Rosenberg, 2013)رجوروزنب
معرفة المحتوى باختالف سياقھا التعليمي فعلى سبيل المثال محتوى الرياضيات للصفوف 

وبذلك فإن معرفة  األساسية يختلف بطبيعته وبمعرفته عن الرياضيات للصفوف الثانوية،
  .المحتوى مھمة للمعلم ألنھا تساعده في تحديد أسلوب التفكير المالئم لسياقه التعليمي
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وھي المعرفة التي تصف األھداف العامة لعملية التدريس، وتشمل ): PK(معرفة التربية 
نشاطات مجموعة المھارات التي يتوجب على المعلم تطويرھا واإللمام بھا ليستطيع إدارة وتنظيم 

ليس على سبيل -تھتم "فمعرفة التربية . التعلم والتعليم بھدف تحقيق مخرجات التعلم المقصودة
 "بالفھم لنشاطات إدارة الصف، وتفعيل دور الطلبة، والتخطيط للدروس، وتقويم التعلّم،- الحصر

(Koehler & Mishra, 2006). ولھذا يمكن للمعرفة الخاصة بالتربية أن تصف معرفة طرق 
  .التدريس المختلفة مثل معرفة كيف تُنظّم األنشطة وفق مفاھيم النظرية البنائية مثالً 

وتشمل الفھم لكيفية استخدام الحاسوب بشقيه المادي والبرمجي، ): TK(معرفة التكنولوجيا 
وأدوات العرض مثل أدوات عرض الوثائق والمشاريع، وغيرھا من التكنولوجيات التي تُستخدم 

واألھم من ذلك أن المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا تُغطي قدرة المعلم على . التعليميفي السياق 
وفيما يخص معرفة التكنولوجيا يشير كوھيلر وميشرا . التكيّف وتعلُّم التكنولوجيات الحديثة

إلى  )Koheler, Mishra, Akcaoglu,   Rosenberg, 2013) وأكاوجلو وروزنبرج
لوجيا المتغيرة باستمرار نظراً لمعدل التطور السريع لھا وطبيعتھا ضرورة مالحظة طبيعة التكنو

ولھذا تصبح التكنولوجيات المتداولة في وقت ما مھجورة في وقت الحق بسبب انتشار . المتلونة
ً على تلك التطورات ولديه القابلية  ما ھو أحدث منھا، وعليه يتوجب على المعلم أن يكون مطّلعا

  .التعلمھا والتكيّف معھ

تعكس ھذه المعرفة ما أّكد عليھا شولمان ): PCK(معرفة المحتوى والتربية 
(Shulman, 1986)،  ومفادھا أّن التدريس الفعال يتطلب أكثر من الفھم المنفصل لكل من

فالمحتوى الذي يختلف باختالف التخصص العلمي يتطلب  معرفة المحتوى ومعرفة التربية،
تدريس مھارات النطق للغات : فمثالً . اختالفاً بطرق التدريس الخاصة بذلك الحقل دوناً عن سواه

ً متمركز حول الطالب حيث يُدمج في مھارات تواصل لغوية على نقيض . أجنبية يتطلب تدريسا
الب يتطلب اعتماد أسلوب تدريس متمركز حول ذلك في محاضرة لتقييم مشاريع التخرج للط

  .المعلم ليسمح له إبراز نقاط الضعف والقوة لدى مشاريع الخريجين

في مثل ھذا السياق فإن المعرفة الخاصة بالمحتوى والتربية تعني الذھاب ألبعد من أن 
 تكون متخصص في مجالك العلمي ولديك معرفة بطرق التدريس العامة، بل يتوجب عليك أن

تمتلك فھم موّسع لطرق التدريس المناسبة لمجال تخصصك بالتحديد وتختلف باختالف موضوع 
  .(Mishra & Koehler, 2009) الدرس 

تصف ھذه المعرفة العالقة التبادلية بين  ):TCK(معرفة التكنولوجيا والمحتوى 
بطرق عديدة التكنولوجيا والمحتوى، حيث تعمل التكنولوجيا على عرض المحتوى والمعلومات 

لم تكن ممكنة من قبل، فمثالً أصبح باستطاعة الطالب تعلّم العالقة بين األشكال الجبرية وقياس 
الزوايا من خالل شاشة اللمس واللعب بھذه األشكال ليستنتجوا العالقة بأنفسھم، ثم تخزين تلك 

ً تسھّل التكنولوجيا طرق اكتش. األشكال على أدوات التخزين المتنقلة اف المعرفة وتكوين وأيضا
  ).Google(محتوى جديد أبسطھا استخدام محّرك البحث جوجل 
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تعرض العالقة التبادلية بين التكنولوجيا والتربية،  ):TPK(معرفة التكنولوجيا والتربية 
كما يمكن للتكنولوجيا  حيث من السھل فھم أن التكنولوجيا تسھّل تطبيق طريقة تدريس معينة،
فمثالً أصبح التعلّم . ابتكار طرق تدريس جديدة وتسھيل ممارستھا ضمن األنشطة الصفيّة

ً رغم المسافات باستخدام مستندات جوجل  أو جلسات ) Google documents(التعاوني ممكنا
أيضاً . تالتي حلّت مكان اللقاءات الوجاھية مما سھّل عمل المجموعا) Hangouts(الھانجاوت 

 Learning Management(وأنظمة إدارته ) E-Learning(اكتشاف التعلّم اإللكتروني 
Systems( ومؤّخراً ظھرت المقررات الجماعية العاّمة المباشرة ،)MOOCs .( كل ھذه

التطورات تتطلب من المعلم تطوير أساليبه التربوية وطرق تدريسه لتوظيف ھذه التكنولوجيا 
  .ة في نشاطاته التعليميةالمريحة والجديد

وأخيرا عند دمج المعارف الثالث مجتمعة سوف تنتج معرفة سابعة شاملة لكل المعارف 
تصف ھذه المعرفة طبيعة  ):TPCK(معرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى أعاله وھي 

ة على العالقة التي تنتج عندما نمزج التكنولوجيا بالمحتوى والتربية، حيث ترّكز ھذه المعرف
كيفية توظيف التكنولوجيا لتتالءم مع طريقة التدريس الالزمة لتدريس محتوى معين ضمن سياق 

وھي تختلف بمضمونھا عن مضامين المعارف الرئيسة المكونة لھا بأنھا تعكس .تعليمي محدد
فقدم إطار التيباك على أنه .كيف تتأثر ھذه المعارف ببعضھا البعض عند دمجھا بمعرفة واحدة

  .ار نظري لقاعدة المعارف لدى المعلمين الذين يسعون للتدريس بفاعلية مع التكنولوجياإط

  مجتمع الدراسة وعينتھا
تشكَّل مجتمع ھذه الدِّراسة من جميع أعضاء الھيئة التدريسية العاملين في جامعة النجاح 

المودل في الجامعة  الوطنية، الذين قاموا باستخدام المودل في مساقاتھم، وذلك منذ بداية انطالق
والبالغ عددھم حسب مركز التعلم ) 2013/2014(وحتى بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

عين على مختلف الكليات في الجامعة، ) 189(االلكتروني في الجامعة  عضو ھيئة تدريس، موزَّ
  ).1(باإلضافة لجنس عضو ھيئة تدريسكما يظھر في الجدول رقم

  .توزيع إفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الكلية والجنس ):1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الكليات اإلنسانية 

  %3.1 3 فنون
  %3.1 3 إعالم
  %41.2 40 اقتصاد
  %21.6 21 تربية
  %26.8 26 آداب

  %3.1 3 شريعة
  %1.1 1 قانون

  %100 97  المجموع  
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  )1( تابع جدول رقم... 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الكليات العلمية

  %22.8 21 ھندسة
  %12 11 زراعة
  %4.3 4 بيطري
  %9.8 9 صيدلة

IT 16 17.4%  
  %7.6 7 تمريض
  %3.3 3 بصريات

  %7.6 7 طب
  %15.2 14 علوم

  %100 92 المجموع

  الجنس
 74.1 140  ذكر
 25.9 49  أنثى

  %100 189  الكلي المجموع

من مجتمع الدِّراسة بالطَّريقة العشوائيَّة الطبقية بناًء %) 50(اختار الباحثان عيِّنة بنسبة 
الجنس، العمر، التخصص، عدد (على متغيري التخصص والجنس، لضبط متغيِّرات الدراسة 

تدريس، عضو ھيئة ) 95(إذ بلغ حجم عينة الدراسة ) المساقات التي استخدمت فيھا المودل
   :يبين وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتھا المستقلة) 2(والجدول رقم 

  .توزيع إفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة): 2(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

 الجنس
 73.3 70  ذكر
 26.7 25  أنثى

  %100 95  المجموع

 العمر

 37.9 36 35-25من 
 33.7 32  45-36من
 21.1 20  55-46من 

 7.4 7  55أعلى من 
  %100 97  المجموع

 50.5 48  كليات إنسانية  الكلية
 49.5 47  كليات علمية
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  )2(تابع جدول رقم ... 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير
  %100 95  المجموع  

عدد مساقات يستخدم فيھا 
  المودل

 33.7 32  واحد
 23.4 26  اثنان
 24.2 23  ثالثة
 7.4 7  أربعة

  7.4 7  خمسة فأكثر
  %100 95  المجموع

  أداة الدراسة
تم بناء أداة الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع قياس التيباك لدى 
 المعلمين والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، وِجَد ضرورة دمج خمس استبانات

استبانة النسخة الثالثة من الدراسة التي قام بھا : األكثر استخداماً من خمس دراسات مختلفة وھي
النسخة (والتي استخدمت وُحّكمت مرات عديدة  ،(Schmidt et al. 2009)شميدت وآخرون 

من  )ثّم النسخة الثالثة في شھر أيار األولى في شھر آذار، تلتھا النسخة الثانية في نفس الشھر،
قبل أصحاب الدراسة إلى أن خرجت بنسختھا األخيرة وھي التي تم اعتمادھا، واستبانه ھونغ 

واستبانة أركامبلت  ،)Sahin, 2013(واستبانة ساھين  Hong et al., 2011)(وآخرون 
 Handal et(، واستبانة ھاندال وآخرون Archambault & Crippen, 2009)( وكربين

al., 2013(.  
مكونة من ) وحذف الفقرات المتكررة(بانة الناتجة عن دمج االستبانات الخمس وكانت االست

 80فقرة، قام الباحثان بتوزيع االستبانة على عينة من خارج مجتمع الدراسة تتكون من  142
معلم ومعلمة، ثم تّم تطبيق اختبار التحليل العاملي التوكيدي الذي أظھر أن للدراسة خمس 

، )CK(، المعرفة الخاصة بالمحتوى )TK(رفة الخاصة بالتكنولوجيا المع: مجاالت فقط وھي
، والمعرفة )TPK(، المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا والتربية )PK(المعرفة الخاصة بالتربية 

وللتحقق من ثبات األداة تم حساب معامل ).TPCK(الخاصة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى 
  :راسة من جزئين ھماوتكّونت أداة الدِّ  . ألفا كرونباخ

الجنس، العمر، نوع (ويشمل البيانات التصنيفية وھي متغيرات الدراسة  :الجزء األول
فقرة  )48(ويشمل : والجزء الثاني ،)الكلية، عدد المساقات التي استخدم المعلم بھا المودل

موزعة على المجاالت الخمس وفق نتائج اختبار الصدق العاملي التوكيدي على النحو 
، المجال الثاني وھوالمعرفة )فقرة 16(المجال األول وھو المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا :التالي

، المجال )فقرات 4(، المجال الثالث وھو المعرفة الخاصة بالمحتوى )فقرة 11(الخاصة بالتربية 
، المجال الخامس وھو المعرفة )فقرات 10(الرابع وھو المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا والتربية 

استبانة على عينة ) 95(وتّم توزيع ). فقرات 7(الخاصة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى 
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الدراسة استرجعت جميعھا، وتم االستجابة على ھذه الفقرات باستخدام سلم ليكرت الخماسي يبدأ 
) 3(درجات، ثم ال رأي وتعطى ) 4(درجات، ثم أوافق وتعطى ) 5(وافق بشدة وتعطى بأ

  .درجة) 1(درجة، وينتھي بأعارض بشّدة وتعطى ) 2(درجات، ثم أعارض وتعطى 
  أداة الدراسة صدق: أوالً 

  :اعتُِمَد للتَّأكد من صالحيَّة األداة نوعين من الصدق ھي
ة في األداة على اإلسھام في الدَّرجة الكليَّة، ويعبّر ويعبّر عنه بقدرة كل فقر :صدق البناء

عن ذلك إحصائيًا بمعامل ارتباط الفقرة بالدَّرجة الكليَّة لألداة، بغض النَّظر عن معنى ھذا 
 ً   .االرتباط وظيفيا

فقرة من خالل ) 48(وتمَّ حساب صدق الفقرات من خالل تطبيق المقياس الذي احتوى 
تبيّن من نتائج صدق  ،بين كل فقرة من فقرات األداة وبين مجالھا الكلياستخراج معامل االرتباط 

معرفة التكنولوجيا، معرفة التربية،  معرفة (أن معامالت ارتباط فقرات المجاالت الخمس  البناء
على الترتيب ) المحتوى، معرفة التربية والتكنولوجيا، معرفة التربية والمحتوى والتكنولوجيا

 -0.576(، )0.910-0.856) (0.867-0.619(، )0.878-0.656: (قيمتتراوح ما بين ال
، وھذا يعني أن جميع فقرات المجاالت الخمس تتمتع بمعامالت )0.606 -0.301( ،)0.792

ً عند مستوى الداللة اإلحصائية  ارتباط قوية بينھا وبين مجالھا الكلي وھي جميعھا دالة إحصائيا
)0.01=α(الي لبناء ھذه الفقرات، وھذا يدل إلى الصدق الع.  

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما ھي درجة استعداد معلمي ( :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على :أوال

في العملية التعليمية وفق إطار ) مودل(جامعة النجاح الوطنية لتوظيف نظام التعلم األلكتروني 
  )وجيا؟المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنول

نحرافات المعيارية وتقديرات اإلستجابات على أداة الالمتوسطات الحسابية وا): 3(جدول 
  .الدراسة

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة
  التقدير

  مرتفعة جداً  %89  0.6005  4.469  .المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا  1
  مرتفعة جداً  %85  0.6546  4.267  .بالتربيةالمعرفة الخاصة   2
  مرتفعة جداً  %88  0.6676  4.405  .المعرفة الخاصة بالمحتوى  3

المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا   4
  مرتفعة %77  0.5531  3.333  .والتربية

المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا   5
  متوسطة %67  0.6736  4.253  .والتربية والمحتوى

 مرتفعة جداً  %81  0.5499  4.068  المجال الكلي
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أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب تبين ) 3(من خالل الجدول رقم 
المتوسط الحسابي لمجال المعرفة الخاصة :المئوية لمجاالت الدراسة قد كانت على النحو التالي

وبدرجة استجابة مرتفعة جداً، كما  ،%)89(، وبنسبة مئوية قدرھا )4.46(بالتكنولوجيا قد بلغ 
، )4.40(تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المعرفة الخاصة بالمحتوى وھو المجال الثالث قد بلغ 

، وبدرجة استجابة مرتفعة جداً، أما المجال الثاني وھو مجال %)88(وبنسبة مئوية قدرھا 
، %)85(، وبنسبة مئوية قدرھا )4.26(المعرفة الخاصة بالتربية فقد بلغ المتوسط الحسابي له 

وبدرجة استجابة مرتفعة جداً، أما المجال الرابع وھو مجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا 
، وبدرجة استجابة %)77(، وبنسبة مئوية قدرھا )3.86(والتربية فقد بلغ المتوسط الحسابي له 

لوجيا والتربية والمحتوى حيث مرتفعة، يليه المجال الخامس وھو مجال المعرفة الخاصة بالتكنو
أما .، وبدرجة استجابة متوسطة%)67(وبنسبة مئوية قدرھا  ،)3.33(بلغ المتوسط الحسابي له 

، %)81(، وبنسبة مئوية قدرھا )4.06(بالنسبة لألداة الكلية فقد بلغ المتوسط الحسابي لھا 
  .ودرجة استجابة مرتفعة جداً 

  المنبثقة عنه لثاني من خالل الفرضيات الدراسةالنتائج المتعلقة بالسؤال ا: ثانياً 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ونصھا  . أ
بين متوسط استجابات ) α=0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الخبرة، الجنس، : أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغيرات الدراسة
 الكلية، والعمر؟ونوع 

 Independent(للعينات المستقلة ) ت(والختبار ھذه الفرضية تم استخدام اختبار 
Sample T-test(  للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين من أجل استخراج

المحسوبة وقيمة الداللة اإلحصائية، ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  :التالي يوضح نتائج ھذا االختباروالجدول 

  .للعينات المستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين) ت(نتائج اختبار ): 4(جدول 

مستوى   قيمة ت  )25: ن(إناث  ) 70:ن(ذكور  المجال
 االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط  الداللة

المعرفة الخاصة
 0.432 0.790 0.531 4.387 0.624 4.498 بالتكنولوجيا

المعرفة الخاصة
  0.416 -0.818 0.481 4.360 0.706 4.235 بالتربية

المعرفة الخاصة
  0.277  1.09 0.485 4.280 0.719 4.450 بالمحتوى

المعرفة الخاصة
بالتكنولوجيا 

 والتربية
3.865 0.794 3.872 0.404 0.038- 0.970  
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  )4(تابع جدول رقم ... 

مستوى   قيمة ت  )25: ن(إناث   ) 70:ن( ذكور  المجال
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

المعرفة الخاصة
بالتكنولوجيا 

 والتربية والمحتوى
3.265 0.5731 3.525 0.4493 2.055- 0.043

*  

  0.846 -0.29060.195 4.0620.54034.085 المجال الكلي

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

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4(يتبين من الجدول رقم 
)0.05=α (تعود إلى  بين متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك

متغير الجنس على جميع معظم مجاالت الدراسة وعلى المجال الكلي حيث كانت جميع قيم 
باستثناء المجال الخامس الخاص بالتكنولوجيا والتربية ) 0.05(مستوى الداللة أكبر من 

ً بين الذكور  وھذه ) 3.525(واإلناث ) 3.265(والمحتوى فقد تبين وجود فروق دالة إحصائيا
  .لصالح عينة اإلناثالفروق 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ونصھا  . ب
بين متوسط استجابات ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ).أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغير العمر

 One Way(التباين األحادي  ولفحص الفرضيّة الصفريّة السابقة تم إجراء اختبار تحليل
ANOVA(  الستخراج قيم المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيم

المحسوبة وقيم مستوى الداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ) ف(
  ):5(الدراسة وعلى المجال الكلي، من خالل الجدول رقم 

لفحص داللة الفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 5(جدول 
  .في متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك حسب متغير العمر

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

  الداللة
المعرفة 
الخاصة 

  بالتكنولوجيا

  0.000* 11.103 3.028 3 9.083  بين المجموعات
    2730. 91 24.814  خالل المجموعات

    94 33.897  المجموع
المعرفة 
الخاصة 
  بالتربية

 8790. 2250. 0990. 3 2960.  بين المجموعات
   4390. 91 39.991  خالل المجموعات

    94 40.287  المجموع
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  )5(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

  الداللة
المعرفة 
الخاصة 
  بالمحتوى

 8560. 2570. 1170. 3  3520.  بين المجموعات
   4570. 91 41.545  خالل المجموعات

    94 41.897  المجموع
المعرفة 
الخاصة 

بالتكنولوجيا 
  والتربية

 0810. 2.313 1.122 3 3.366  المجموعاتبين 
   4850. 91 44.143  خالل المجموعات

    94 47.509  المجموع
المعرفة 
الخاصة 

بالتكنولوجيا 
والتربية 
 والمحتوى

 2850. 1.283  5770. 3 1.731  بين المجموعات
   4500. 91 40.930  خالل المجموعات

    94 42.661  المجموع

  المجال الكلي
  2020. 0.569 4660.  3 1.399  المجموعات بين

    2970. 91 27.036  خالل المجموعات
    94 28.434  المجموع

  ).1.96(، ت الجدولية )α=0.05(مستوى الداللة *
 )α=0.05(يتبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 5(الجدول من خالل 

بين متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغير العمر 
على جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي ما عدا المجال األول وھو مجال المعرفة الخاصة 

وھي نسبة اقل من ) 0.000(بالتكنولوجيا حيث بلغ مستوى الداللة اإلحصائية على ھذا المجال 
للمقارنات البعدية ) LSD(، ولتحديد طبيعة ھذه الفروق أجري اختبار )α=0.05(الداللة مستوى 

على المجال األول وھو مجال المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا وذلك لتحديد لصالح من كانت 
  :يوضح نتائج ھذا االختبار) 6(الفروق، والجدول رقم 

ً لمتغير  )LSD(نتائج اختبار ): 6(جدول  لداللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا
  ).المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا(العمر في مجال 

  فأعلى 55  55-46  45-36  35-25  العمر
25-35    0.182  0.721*  0.823*  
36-45      0.538* 0.640*  
46-55        0.102  
          فأعلى 55

  .)α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة *
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وجود فروق دالة إحصائياً بيت أعضاء ھيئة التدريس في جامعة ) 6(يتبين من الجدول رقم 
) 35- 25(النجاح الوطنية حول المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا بين األعضاء من فئة األعمار 

وكانت الفروق ھنا لصالح ) 55-46(وبين أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة من فئة األعمار 
) فأعلى 55(وبين الفئة ) 35- 25(، كما تبين وجود فروق بين فئة األعمار )35-25(لى الفئة األو

ً ) 35-25(ولصالح الفئة األولى    .أيضا

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ونصھا  . ت
بين متوسط استجابات  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ).أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغير نوع الكلية

 Independent(للعينات المستقلة ) ت(والختبار ھذه الفرضية تم استخدام اختبار 
Sample T-test (أجل استخراج  للمقارنة بين وسطين حسابيين لعينتين مستقلتين من

المحسوبة وقيمة الداللة اإلحصائية ) ت(واالنحرافات المعيارية وقيمة  المتوسطات الحسابية
الستجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغير نوع الكلية، 

  .يوضح نتائج ھذا االختبار) 7(والجدول رقم 

ن لعينتين مستقلتين للعينات المستقلة للمقارنة بين وسطين حسابيي) ت(نتائج اختبار ): 7(جدول 
)Independent Sample T-test (تبعاً لمتغير نوع الكلية.  

  المجال
  كليات إنسانية

  ) 48:ن(
  كليات علمية

مستوى   قيمة ت  )47: ن(
  االنحراف  المتوسط االنحراف  المتوسط  الداللة

المعرفة الخاصة 
  *2.8400.006- 0.3947 4.640 71500. 4.302  بالتكنولوجيا

المعرفة الخاصة 
 1350. 1.507 51750.  4.166 75800. 4.367  بالتربية

المعرفة الخاصة 
 5510. 0.598- 54160. 4.447 77520. 4.365  بالمحتوى

المعرفة الخاصة 
بالتكنولوجيا 

  والتربية
3.854  .79170  3.881 .62610 -0.182 .8560 

المعرفة الخاصة 
بالتكنولوجيا 

  والتربية والمحتوى
4.194 .81690  4.315 .48780 -0.875 .3840 

 5190. 0.647- 34810. 4.290 0.6955  4.216  المجال الكلي

  ).1.96(، ت الجدولية )α=0.05(مستوى الداللة *
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 7(يتبين من الجدول رقم 
)0.05=α(  بين متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى

على جميع مجاالت الدراسة والمجال الكلي ماعدا المجال األول وھو مجال  نوع الكليةمتغير 
وھي قيمة دالة ) 0.006(المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا حيث بلغ مستوى الداللة لھذا المجال 

ً الن مستو وھي قيمة دالة إحصائياً، حيث ) 0.05(ى الداللة عند ھذا المجال اقل من إحصائيا
على ) 4.640(كانت الفروق لصالح الكليات العلمية والتي كانت متوسط االستجابه لدى مدرسيھا 

  ).4.302( حساب الكليات االنسانية والتي كانت متوسط االستجابه لدى مدرسيھا

 ونصھا النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  . ث
بين متوسط استجابات ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ).أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك تعود إلى متغير عدد المساقات

 One Way(ولفحص الفرضيّة الصفريّة السابقة تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 
ANOVA(  المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيم الستخراج قيم

المحسوبة وقيم مستوى الداللة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت ) ف(
 .يوضح نتائج ھذا االختبار) 8(الدراسة والمجال الكلي، والجدول رقم 

لفحص داللة الفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): 8(جدول 
في متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك حسب متغير عدد 

  .المساقات

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  الداللة
المعرفة 
الخاصة 

  بالتكنولوجيا

 5290. 8000. 2910. 4 1.163  بين المجموعات
   3640. 90 32.734  خالل المجموعات

    94 33.897  المجموع
المعرفة 
الخاصة 
  بالتربية

 2670. 1.325 5600. 4 2.241  بين المجموعات
   4230. 90 38.046  خالل المجموعات

    94 40.287  المجموع
المعرفة 
الخاصة 
  بالمحتوى

 7750. 4470. 2040. 4 8150.  بين المجموعات
   4560. 90 41.082  خالل المجموعات

    94 41.897  المجموع
المعرفة 
الخاصة 

بالتكنولوجيا 
  والتربية

 5420. 7780. 3970. 4 1.588  بين المجموعات
   5100. 90 45.921  خالل المجموعات

    94 47.509  المجموع



 1513ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ علي شقور، ورنا السعدي

 2015، )8( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )8(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  الداللة
المعرفة 
الخاصة 

بالتكنولوجيا 
والتربية 
  والمحتوى

 8170. 3880. 1810. 4 7230.  بين المجموعات
   4660. 90 41.938  خالل المجموعات

    94 42.661  المجموع

  المجال الكلي
 5730. 7310. 2240. 4 8950.  بين المجموعات

   3060. 90 27.539  المجموعاتخالل 
    94 28.434  المجموع

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

تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8(نتائج الجدول رقم 
)0.05=α (تعود إلى  بين متوسط استجابات أعضاء ھيئة التدريس نحو مجاالت إطار التيباك

متغير عدد المساقات حيث كانت جميع قيم مستوى الداللة أعلى من القيمة المفروضة 
)0.05=α.(  

  لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثالثاً 

ما التصور المقترح لتطوير معارف معلمي جامعة النجاح الوطنية حسب إطار المعرفة 
  ؟)TPACK(الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا 

واالطالع على  )TPACK(لإلجابة عن ھذا السؤال تّم دراسة األدبيات المتعلقة بموضوع 
بعض نماذج تطوير معارف التيباك في جامعات أخرى، باإلضافة إلى درجة االستعداد العالية 

تطوير نموذج يسعى بالنسبة لمدرسي جامعة النجاح الوطنية، تَم التي أظھرتھا مجاالت الدراسة 
، )TPK(معرفة معلمي جامعة النجاح الوطنية في مجالي معرفة التكنولوجيا والتربية إلى تطوير 

 24، بحيث تكون الفترة الزمنية للنموذج )TPCK(ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى 
 4وتشتمل كل مرحلة على ثالثة مكونات بفترة زمنية . ساعة تدريبية موزعة على مرحلتين

  ).4(ي الشكل رقم ساعات لكل مكون كما ف

سعى الباحثان في ھذا النموذج إلى تطوير معرفة معلمي جامعة النجاح الوطنية في مجالي 
بحيث  ،)TPCK(، ومعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى )TPK(معرفة التكنولوجيا والتربية 

وتشتمل كل مرحلة على . ساعة تدريبية موزعة على مرحلتين 24تكون الفترة الزمنية للنموذج 
وفيما يأتي تفصيل لكل ). 4انظر الشكل رقم (ساعات لكل مكون  4ثالثة مكونات بفترة زمنية 

  :مرحلة وما تتضمنه من مكونات
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  .نموذج لتطوير معارف التيباك لدى معلمي جامعة النجاح الوطنية ):4(شكل 

  وفيھا) TPK( تركز على تطوير معرفة التكنولوجيا والتربيةالمرحلة األولى 
وفيه يتم استعراض أدوات تكنولوجية ذات مغزى تربوي  ):المالحظة(المكون األول 

لتكوين قبول لدى المعلمين للدمج التكنولوجي التربوي من خالل تكوين معرفة عامة بمجمل 
يھدف ھذا المكون . اجته إليھا أثناء تدريسهاألدوات التي تسھّل تطبيق أفكار تربوية وإقناعه بح

  :إلى

حيث يتعّرف فيه المعلم على استخدام الكمبيوتر : استخدام معرفة التكنولوجيا والتربية .1
والمصادر االلكترونية في التدريس، استخدام وسائل االتصال التي توفرھا التكنولوجيا في 

لتي تعتمد على الكمبيوتر أو التي التدريس، دمج المواد الصوتية والفيديوھات والصور ا
تعتمد على االنترنت في التدريس، استخدام الوسائط المتعددة وبرامجھا في العملية 

  .التدريسية
توضيح كيفية اتخاذ قرار صائب عند : اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا .2

  .لعملية التعليميةاختيار التكنولوجيا األنسب واستخدامھا بھدف دمج الطالب في ا

ً لتطبيق  ):النموذج التدريبي(المكون الثاني  ً تدريبيا يشاھد المعلم في ھذا المكون نموذجا
  األدوات والطرق التكنولوجية التربوية التي ُعِرَضت عليه في المكون األول

وفيه يقّسم المعلمون إلى مجموعات بغض النظر عن  ):1تصميم المشروع (المكون الثالث 
تخصصھم يتعاونون فيما بينھم على تطبيق ما تعلموه وممارسته بأنفسھم، بحيث تمر عملية 

  :تصميم المشروع بمراحل خمسة وكما يأتي

  )TPCK: (المرحلة الثانية
 النمذجة التربوية ذات التخصص 

  

  (TPK)المرحلة األولى
 القبول والكفاءة التقنية 

 المالحظة

 النموذج التدريبي

 1تصميم مشروع 

 النموذج التدريبي

 2تصميم مشروع 

 المالحظة
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وفيھا تتناقش المجموعة في اختيار األداة التكنولوجية التربوية بناء على ما تعلموه  :النموذج −
 ).اتخاذ القرار(في المكون األول 

وفيھا يحلّل المعلمون المھّمة المطلوبة منھم وما يلزمھا من معارف وفق إطار : التحليل −
 .التيباك

ً في وصف دور  وبھذه المرحلة يعمل المعلمون في المجموعة الواحدة: الوصف − معا
 .التكنولوجيا خالل العملية التعليمية وما السياق التي يجب أن يترافق معھا

يطبّق المعلمون استخدام ما تعلّموه وتناقشوا به من أدوات وأساليب تكنولوجية : التطبيق −
 .تربوية على أرض الواقع

للمجموعة بھدف إعادة  استخالص انطباعاتھم عما تم تطبيقه وتقديم التغذية الراجعة: التأمل −
 .التصميم أو اعتماد التجربة كتجربة مثالية وفق ما توّصلوا له من نتائج واقعية

  التوصيات
ضرورة تقديم دعم فني أكثر للمعلمين ذوي األعمار الكبيرة وتوفير أدلة إرشادية حول  .1

م استخدام التكنولوجيا، ومنشورات إعالمية حول أخر المستجدات التكنولوجية لجذبھ
  .الستخدامھا وزيادة معرفتھم التكنولوجية

تكثيف الدورات التربوية وبرامج التأھيل التربوية للمعلمين ذوي التخصصات العلمية التي   .2
  .ليست لديھا خلفية تربوية

 .تطبيق النموذج المقترح لتطوير معارف معلمي جامعة النجاح الوطنية بھذين المجالين .3

فلسطينياً وإجراء دراسات أخرى في موضوعه واستخدامه في زيادة االھتمام بإطار التيباك  .4
تطوير معارف المعلمين سواء الجامعيين أو معلمي المدارس أو المعلمين الطلبة في برامج 

 .إعداد المعلمين

ضرورة مواكبة ما يستجد من أعمال في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم وكذلك نظريات  .5
 .نھاالتعلم ودراستھا واالستفادة م
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