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TPACK

 دداإـع
 

        استاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد
                 جامعة طنطا -كلية الرتبية   

 مدرس املناهج وطرق تدريس العلوم
                  جامعة طنطا -كلية الرتبية   

: 

 Information and Communication تكنولوجيت  للععووات و اللصتالت صو رفعت 

Technology  الذلك لضتا اة  للح دي الللعشرينان استوى للكف ي و للالزاة لونج ح في للقرن
يتطوت  تحتول للتعوتين اتن اجترد لنتقت ل  ؛ الهتالللععرفة لإلنس نية، الللعولعة، الاعدل للتغير للستري 

الفتي لتا للعالتر للر عتي للتر للتتعون للر عتي الللتاي ي حت  فتي ، تعرةلوععرفة إلى عجوة تعون اس
 فتي للنجت ح يحققتول حتتى الللتتعون إلتتتع لة للطتال  توليف للتكنولوجيت  للر عيتة فتي ععويتة للتعوتين

 .((Siemens,2004الللعشرين  للولحد للقرن 

ن، حيتتت  حتتتت ح  ععويتتتة للتتتتعون ععويتتتة الاتتتن تتتتن تغيتتترو للنةتتترة لععويتتتة للتتتتدري  الللتتتتعو
 تتي   و فتي للعتتعون رلكتاللشت للحتولر عوتى تعتعد اع رت و   تعززللتكنولوجي ت ح حال  ،لجتع عية

، الاتن للنشت  للتتعون تحقت  للتتي للعشتالالو حتا ال رة دخ لإال  كتش فب إل للتعون اثا لإلهتع م اثيرة
، ال ال ا حترال لوععرفتة  تن تغير دالر للععوتن ليالت   ارل  ات ، الاع النات  لوتتعون، الاتع النات ، أعت  حنت  استلالا

أت با   ((Dontapscottختي رلو عديدة الاسؤاللي و لتعوعلن الفي ضوء ذلك  دم إيعطي للطال  
الللتاي  تدم فيت   "Growing up digital : the rise of the net generation" بعنتولن

 تعون للر عتتتتتتتياجعوعتتتتتتتة اتتتتتتتن للعالحةتتتتتتت و حتتتتتتتول حننتتتتتتت   تتتتتتت داون عوتتتتتتتى عالتتتتتتتر جديتتتتتتتد اتتتتتتتن للتتتتتتت
(Daniel, 2002, 15.)  

صبتتتتتتتتد حن يالتتتتتتتتون عوتتتتتتتتى درليتتتتتتتتة ؛ digitally able Teacher لععون للقتتتتتتتت در ر عياتتتتتتتت  فتتتتتتتت
 الزلرة الفتي هتال لصتجت ة   ات ب لتكنولوجي و للر عية   تا تعوتن للعع رتت و للترةويتة الللتداه بيتنلن، 

نيتتتة لوععوتتتن الللتتتتي رأتتتزو عوتتتى ضتتترالرة إلعتتت م للععوتتتن للترةيتتتة بق تتتر  بوضتتت  بتتترلاه لوتنعيتتتة للعل
 -للععرفتتتتة للترةويتتتتة للالزاتتتتة لتتتتداه للتكنولوجيتتتت  –ب لجولنتتتت  للت ليتتتتة االتتتت رلو للثق فتتتتة للكع يوتريتتتتة 
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للعديتد اتن  الحشت رو، (Vrasidas, 2010, 439) لألنشطة للق ئعتة عوتى للتكنولوجيت  فتي للعتنله
 للتقنيت و للععوتن لتتتادلم كيفيتة اتن للتكنولوجيت  ب تتتادلم للتتدري  افلتوم تحتول ىإلت للدرلتت و

 للعحتتوى  للعن تت ة لتتدري  للتكنولوجيتة للوتت ئا لختيت ر ختالل اتن توليفلت  إلتى للتكنولوجيتة،

(Harris, 2009; Mishra & koehler, 2006; Koehler, 2007; Koehler, 

2005).  
فتتتي درلتتتتت  ا تتت دىء العتتتة يجتتت  حن تقتتتوم عويلتتت  ععويتتتة  (Hughes, 2004) تتتدم  ال

تالتتتتعين خ تتتترلو للتتتتتعون للعقداتتتتة لوععوعتتتتين   تتتتا الحتنتتتت ء للاداتتتتة الللتتتتتي تزيتتتتد اتتتتن فع ليتتتتة داجلتتتتن 
تدعين لصرت  ط و بين  –الللتي تتعثا في:) رة  للتكنولوجي  ب لععرفة للعلنية ، لوتكنولوجي  للر عية

 –لتتتتادلم تكنولوجيتت  للتعوتتين لتحتتدي للععرفتتة للعلنيتتة للح ليتتة  –ي  الللتكنولوجيتت  للعحتتتوى الللتتتدر 
 في تعون للط ل (.  التط يق تل تدري  للعديد ان للتكنولوجي و 

للحتتت دي ( إلتتتى حن ترةويتت و للتتتتعون فتتي للقتتترن Cisco, 2008) رالفتتي هتتتال للالتتدد حشتتت 
تطو  و للط ل  للعع تتر. حيت  حتت   اتتعون لليتوم يعتعتد بشتالا للرو لالتتج بة لع الللعشرين

اتزليتتد عوتتى تكنولوجيتت و للشتت الة لصجتع عيتتة، لالتالتت ل، الللتعتت الن، الللتتتعون ل نتت ء الجعتتا حنفستتلن 
استعدين لال تال د للع لعي. لألار للاي يجعا ان إعدلد للععون حارلا ضرالري ا،ابح جة لونةتر فيت  

 تتد حت تت  فع ليتتت  فتتي استت عدة للععوتتن عوتتى داتته للتكنولوجيتت  الفتت  إطتت ر نةتتري اتتدرال ، يالتتون 
 TPACK(Technological Pedagogical Content بتدريس  بشالا ترةوي أإط ر للتي  ك

Knowledge)  .(Bate et al., 2013) 
لوقتتتترن للحتتتتت دي الدععتتتت  للتتتتا  للجلتتتتتود فقتتتتد دعتتتتت  للجععيتتتتة لألارياليتتتتتة لتعوتتتتين للععوعتتتتتين 

 American Association Of Colleges For Teacher Educationالللعشتترين

(AACTE) and The Partnership For 21st Century Skills   إلتى ضترالرة تحتدي
الداتتته التتت رلو الاعتتت رف للعالتتتر للر عتتتي فتتتي هتتتا   ،بتتترلاه إعتتتدلد للععوعتتتين الللتنعيتتتة للعلنيتتتة للتتتن

للحتتتت دي  د لوقتتتترن إكستتتت بلن للا تتتترلو للتتتتتي تستتتت عدهن عوتتتتى للنعتتتتو الللتطتتتتور اللصتتتتتتعدل ، اللل تتتترلاه
حنت  لووتتتول إلتى بترلاه فع لتتة إلعتدلد للععوتن لوعالتتر للر عتي صبتتد عوتي  حيضتت ا  الحكتدو الللعشترين،

 . TPACKان داه إط ر اعين يسعى 
اعرفتتة للععوتتن أتت ن عوتتى الفتتي ضتتوء ارلجعتتة للدرلتتت و للستت بقة لتتوح  حن للترأيتتز بدليتتة 

لتتططير ات   1986 عت م Shulman ةععرفة للترةويتة، اللكتن فتي اح اللتللوعحتوى تن حت   عوى ل
 تدم فكترة للععرفتة للترةويتة  يحت ج  للععون ان اع رف الحداللو حتى يستطي  تدري  احتتوى اعتين

 يتطوت  للن ج  للتدري  حنالللتي ترأز عوى  Pedagogical content knowledgeلوعحتوى 
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 يعت تر الللتاي ،الالتلنتا لعج ل للعن ت ة للترةوية للتدري  الحت لي  طرق  للععوعين فلن ب لضرالرة

 للععوتن اعرفتة بتين داهيت ياللت للعحتتوى لل يتدلجوجى اعرفتة يتضتعن للععوعتين لكتا اوحتد كإطت ر

أعت  حشت ر إلتى حن للععوتن للنت ج  هتو للتاي يستتطي  اولجلتة للتتدري ،  ق بطتر  الاعرفتت  بت لعحتوى 
للحديثتتة تغيتترو  للقضتتيتين اللعحتتتوى الللتتتدري  ا اعتت . الاتت  للتتور لألداللو الللوتتت ئا للتكنولوجيتتة

وتكنولوجي  توع  دالرال العا  فتي ععويتة تنةتين التشتاليا الاالءاتة االونت و لط يعة للفالا، الحت   
تتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتت  التعوعا  فةلتتتتتتتتتتتترو للععرفتتتتتتتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتتتتتتتة. للعحتتتتتتتتتتتتتوى ليالتتتتتتتتتتتتون حكثتتتتتتتتتتتتر الضتتتتتتتتتتتتوحا  الفلعا

Technology knowledge الللتتي ص يعالتن لعت  رهت  انفالتوة عتن اعرفتة للعحتتوى الللععرفتة ،
 .(Mishra & koehler,2006)للترةوية 

 في تنولو خع للعتولتا عوى ادى (Mishra, & koehler,2006) النتيجة لععا

للتر ات  ، للتعويعيتة للععويتة فتي كعحتترفين للعت لي للتعوتين اعوعتي التطهيتا تطتوير عوتى رأتز بحت 
 الالتف لفلن إط رفلو ؛ (TPACK)يعرف بإط ر للتك اا بين للعحتوى الللتدري  الللتكنولوجي  

 تعزيزهت  تتن تعوتن بيئتة فتي فع لتة ترةويتة اع رتت و حجتا اتن للععوتن يحت جلت  للتتي للععرفتة نتول ح

 ع تر تدريستل  الطريقتة للدرلتتية للع دة احتوى  بين للترةوي  للترلب  تحقي  إلى اليلدف ب لتكنولوجي ،

 ألداللول اتن للعديتد تقتدم للتتي للتتعون إدلرة نةتن عوتى للعحتتوى  الضت  يعالتن حيت ، للر عية للوت ئ 

 إلتى إضت فة ،رلتتيةللد ب لعت دة للعرت طتة لألنشتطة الاع رتتة التقيتيعلن للطتال  بتين لوتولتا للر عية

  تعوعلن حالنع ط للعتعوعين لحتي ج و ا  تتن ت  للتي للعاتوفة للتدري  طرق  ان للعديد لتتادلم
للتتتتداه للتكنولتتتتوجي للحقيقتتتتي فلتتتتن اللتتتتتتيع   للعال تتتت و بتتتتين للتتتتثال  اعتتتت رف  اليتطوتتتت 

ألت تية، الللتدري  للجيد لي  فقت  إضت فة للتكنولوجيت  إلتى للتتدري  للعوجتود الاجت ل للعحتتوى، ل
لوعال  و بين ها  للعع رف للثال  أع  يولفل   جيدبا يتعدل  لاو  اف هين جديدة تتطو  تطوير 

بعجعوعتة  TPACKيتستن إطت ر ال  ؛(TPACK) لصط ر للا   ب لعحتوى الللترةية الللتكنولوجيت 
 (Mishra & koehler,2006)ع و الللتي تتض  فيع  يوي : ان للس
 للتتدري  الللتكنولوجيت  الطترق  للعحتتوى  فتي للععوتن لتدى الاعرفتة الت رلو الجتود عوتى يعتعتد 

 . ف عوية حكثر للتعون ععوية التال   بينلع  للداه ان ليتعالن
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 ا  لعحتوى  تدريس  في للععون لدى تولفره  للولج  للعع رف يقدم اجعا. 

 للتكنولوجي  ب تتادلم بف عوية كي يدر  لوععون دة نةرية لوعع رف للالزاةيقدم   ع. 

  تتدري  الاحتتوى الطترق  الاتتعون اعوتن اتن لألت تية للتعويعية للععوية جولن  يتن الل جعي 

 .للتعون أالا التي ق التكنولوجي 

  الللعحتتتوى،  للترةويتتة، للتكنولوجيتتة، للععرفتة استتتوى  عوتتى للتعتترف ضترالرةيؤأتد عوتتى
 .للععون لدى ان للعع رف للعزيه هال توفر الدرجة ،ل بين خالوالللتدل

فقتتتتد توتتتتتا  TPACKللعستتتتتعرة فيعتتتت  يتعوتتتت  بإطتتتت ر  Koehlerالالفقتتتت  لجلتتتتود أتتتتوهور 
koehler,2009))  إلى حن إط رTPACK حيت  ، يتكتون اتن تت   االونت و حت تتية اتدلخوتة

فتتة الهتتي: اعرفتتة للعحتتتوى تف عتتا اعقتتد لتتثال  حشتتال ل رئيستتة اتتن حشتتال ل للععر  هتتال لإلطتت ريعثتتا 
(Content Knowledge)( الللععرفتتة للترةويتتة ،Pedagogical Knowledge الللععرفتتة ،)

  .(Technological Knowledgeللتكنولوجية )
اليتتترأ ز إطتتت ر للتي تت ك عوتتى للععتتت رف للجديتتدة للن تجتتة عتتن داتته هتتا  للععتت رف للتتترئيسية للتتثال  

الك حرةت  اعتت رف تاتوتف فتتي اتتضعونل  عتتتن للتتعع رف للتتتي شتتال وتل  إاتت  بشتتالا تنتت ئي حال تتتتالتي لينتته بتت
(، Technological Content Knowledge _ TCKالهتتتي: للعتتتعرفة للتتتتكنولوجية لوعحتتتوى )

(، إضت فةا Technological Pedagogical Knowledge _TPKالللععرفتة للترةويتة للتكنولوجيتة )
(، الحخيترلا للععرفتة Pedagogical Content Knowledge _PCKإلتى للععرفتة للترةويتة لوعحتتوى )

 للعحتتوى للترةتوي للتكنولتوجيللن تجة عن للتق ط  بين للعحتوى الللترةيتة الللتكنولوجيت  جعيعت ا الهتي اعرفتة 
(Technological Pedagogical Content Knowledge_ TPACK) (Koehler, 

 :  أع  تن اللل  أا ان الللتدلخالو بينل للعالون و لألت تية إلط ر للت  ك  (1)يوض  شالا ال  ،(2013
(Shulman, 1987; Harris, 2009; Grossman, 1990; Mishra & koehler, 

2006; Abbitt, 2011; Koehler, 2005; Koehler, 2007; Koehler, 2009; 

Schmidt et al., 2009 ;Graham, 2009) 
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 والتكنولوجى البيداجوجى احملتوى بني التكامل (:1) شكل

(http://tpack.org ) 
للععرفتتتتتتتتتتة للفعويتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتن  الهتتتتتتتتتتي :content knowledge (CK)معرفةةةةةةةةةة       ةةةةةةةةةة    -1

اوضتتتتتو  للعتتتتت دة للتتتتتاي تتتتتتيتن تدريستتتتت  اتتتتتن حيتتتتت  للحقتتتتت ئ  الللعفتتتتت هين الللنةريتتتتت و الط يعتتتتتة 
 رتتتتتت و الاعرفتتتتتة للعع، أتتتتتالك اعرفتتتتتة لألطتتتتتر للتفستتتتتيرية للتتتتتتي تتتتتتنةن التتتتتترة  لألفكتتتتت ر، للعوتتتتتن

للعت عتتتتة نحتتتتو تطتتتتوير هتتتتا  للععتتتت رف. أتتتتالك صبتتتتد اتتتتن فلتتتتن ط يعتتتتة للععرفتتتتة اللصتتقالتتتت ء 
فتتتتي اجتتتت صو ااتوفتتتتة  يتتتتر للتتتتتي يتتتتتن تدريستتتتل . عوتتتتى تتتتت يا للعثتتتت ل أيتتتتف حن لل رهتتتت ن فتتتتي 
للري ضتتتتتي و ياتوتتتتتف عتتتتتن للتفستتتتتير للتتتتتت رياي حال للتفستتتتتير لألدبتتتتتي، فتتتتت لععون للتتتتتاي ص يتتتتتدرك 

 .ن للع دة بشالا تحي  لطالب ها  للعفلوا و ص يستطي  تقدي
اعرفتتة اتععقتتة عتتن  التتضتتعن: pedagogical knowledge(PK)   عرفةة     ري  ةة   -2

ععويتت و الاع رتتت و الطتترق للتعوتتين الللتتتدري  الللنةريتت و الللعلتت رلو الللععتقتتدلو الللعفتت هين 
كعتتت  تتضتتتعن أتتتا اتتت  يتعوتتت  بتتتتعون . للك انتتتة الرلء للتتتتدري  الاعرفتتتة ط يعتتتة للتعوتتتين الللتتتتعون

إتتترلتيجي و تقيتين فلتن للط لتت ، ، تطتوير التنفيتا خطت  للتدر ، لت  اثتا إدلرة للفالتاللط 
فتت لععون بععرفتتة ترةويتتة . ط يعتتة للتالايتتا، للطتترق اللإلتتتترلتيجي و للعستتتاداة فتتي للفالتتا

http://tpack.org/
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التطتوير عت دلو للعقتا ، اللكتس   للعل رلو،  وية يستطي  فلن أيفية بن ء للطال  لوععرفة
كتتالك تتطوت  للععرفتتة للترةويتتة فلتتن للنةريتت و للععرفيتتة . للتتتعون الللتالترف و لإليج بيتتة نحتتو

 .اللصجتع عية النةري و للتعون للعتطورة الأيفية تط يقل  عوى للطال 
 للععرفتة عتن جعيت  التشتعا: Technology knowledge (TK)   عرفة     نو   يةة  -3

 اثتا ر عيتة  يتر تكتون   تد لألداللو الهتا  ععويتة للتتدري ، فتى لتتتادلال  يعالتن للتتى لألداللو

الحداللو  اللإلنترنت  لآللتى للح تت  اثتا ر عيتة تكتون   تد حال للتعويعيتة، الللوتت ئا للعدرتتى للكت  
بشتقي   للح تتو  لتتتادلم كيفيتة فلتن تشعا كع  للاأية، الللس ورة للعداجة اللإلتطولن و للعرض

فلتا  للععرفتتة للعت دي اللل راجتي، ال يرهت  اتتن للتكنولوجيت  للتتي تستتادم فتتي للستي ق للتعويعتي. 
 .تغطي  درة للععون عوى للتكيف التعون للتكنولوجي 

 pedagogical content knowledge: (PCK)   عرفةةةة     ري  ةةةة       ةةةة    -4
للعتتتتتتدلخا للتدريستتتتتتية للعن تتتتتتت ة لعحتتتتتتتوى اعتتتتتتين اللتتتتتتتتادلم عتتتتتتدة طتتتتتترق لتتتتتتتدري   التتضتتتتتتعن

حقيتتتتت  أتتتتتالك اعرفتتتتتة أيفيتتتتتة تتتتتتي  ة عن تتتتتتر للعحتتتتتتوى لت، اوضتتتتتو  اللحتتتتتد لتعزيتتتتتز للتتتتتتعون
اعرفتتتتتتة حتتتتتتت    تتتتتتتعوةة حال ، كعتتتتتت  تلتتتتتتتن باليفيتتتتتتة تشتتتتتتاليا التقتتتتتتدين للعفتتتتتت هين. للتتتتتتتعون للفعتتتتتت ل

لتتتتتتتتدع ء للععرفتتتتتتة للستتتتتت بقة لوعتتتتتتتعون. أعتتتتتت  حنلتتتتتت  تتضتتتتتتعن اعرفتتتتتتة . تتتتتتتلولة تعوتتتتتتن للعفتتتتتت هين
 . للعف هين للا طئة للتي يطتي بل  للط ل  إلى او ف للتعون

:  Technological content knowledge (TCK)   عرفة     نو   يةة       ة    -5
هتتا  للععرفتتة إلتتى للعال تتة للت  دليتتة بتتين للعحتتتوى الللتكنولوجيتت  الأيتتف يتتؤتر أتتا انلعتت  عوتتى 

فتت لععون لتتي  بح جتتة إلتتى اعرفتتة احتتتوى للعتت دة للعوعيتتة فقتت  اللكتتن اتتن للعلتتن اعرفتتة . لآلختتر
 تتزلان فوقتدة. لألتوو  للاي يتغير ب  تدري  للعت دة ب تتتادلم للتط يقت و للتكنولوجيتة للحديثت

 للتكنولوجيت  حنتول  يحتددللععرفتى  للعحتتوى  للععرفتى حيت  حن للتطتور ات  للتطتور للتكنولتوجى

 اوضتوع و تحديتد فتى يست عد للعن تت ة للتكنولوجيت  لختيت ر حن أعت ، لتتتادلال  يعالتن للتتى

 تدريسل ، ف لعحتوى الللتكنولوجي  يؤتر أا انلن في لألخر. يعالن للتى للعحتوى 

 Technological pedagogical  (TPK)  ري  ةةةة     نو   يةةةةة    عرفةةةة    -6

knowledge : اعرفتتة للعال تتة للت  دليتتة بتتين للتكنولوجيتت  الطتترق للتتتدري ، اتتن حيتت  اعرفتتة
كيف يعالتن توليتف إاال نيت و للتكنولوجيت و للعاتوفتة فتي للتتدري  الللتتعون، الاعرفتة أيتف حن 
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أعت  حنلت  تتضتعن فلتن حن ، جي و للعاتوفةللتدري  اعالن حن يتغير أنتيجة صتتادلم للتكنولو 
هنتتت ك للعديتتتد اتتتن لألداللو للتكنولوجيتتتة ألدلء للعلتتت م، ال للقتتتدرة عوتتتى لختيتتت ر لألدلة للعن تتتت ة 

 الإتترلتيجي و لتتادلم ها  لألداللو.
 Technological pedagogical contentمعرفةة       ةة      ريةة ن    نو  ةة ي   -7

knowledge (TPACK) : للن تجتتة اتتن للتف عتتا بتتين للعحتتتوى، الطتترق للععرفتتة التشتتعا
 طترق  لتنفيتا للتكنولوجيت  كيتف يعالتن لتتتادلم اعرفتة تتعثتا فتي حيت ، للتدري ، الللتكنولوجيت 

 أعت للتكنولوجيت .  ب تتتادلم للععنتى ذى للتدري الرلء  تكعن الللتي ااتوفة، اوضوع و تدري 

 للععوتن لععرفتة اف هيعيتة   عتدة تتوفر بتين للعحتتوى الطترق للتتدري  الللتكنولوجيت  للعال ت و حن

 للفالا دلخا للتعون بيئة فى للن ج  للتكنولوجى للتك اا تدعن الللتى
 حن (16-15، 2014، )ن  ل ش ب  (Mishra & Koehler, 2006); حكد أا ان: كع 

للعحتتوى الطترق للتتدري   اتن كتا اعرفتة عتن تاتوتف للععوتن لععرفتة للعف هيعيتة للق عتدة هتا 
 للعفت هين تعثيتا فلتن اليتطوت  ب لتكنولوجي ، للفع ل للتدري  حت   الهى حدة، عوىكا  الللتكنولوجي 

 لتعوتين بنت ءة بطترق  للتكنولوجيتة للتقنيت و تستتادم للتتي للترةويتة للتقنيت و فلتن للتكنولوجيت  ب تتتادلم

 حن لوتكنولوجيت  يعالتن الأيتف، ا  يست   تتعوةة حال تتلولة فلتن التعوتن للعفت هين اعرفةال للعحتوى، 

 للتكنولوجيتت  لتتتتادلمعتن طريت   للطتال . يولجللت  للتتي للعشت كا بعت  عتال  فتي تست عد

 للوتول لوععووا و، التحويول  التنةيعل  الاشت رأتل  ات  لآلخترين، الللستع ح للتن عوىتلن لعس عد

  .بل يقواون  لوعل م للتي للعن ت ة للتكنولوجية لألداللو بتحديد استقا بشالا

الللتتتي تتفت  ات  نتتت ئه  (Lambert & Gong, 2010)نتت ئه درلتتتة حيضت  حشت رو ال 
للعديتتد اتتن للدرلتتت و لألختترى، إلتتى حن هنتت ك ح جتتة شتتديدة لتتتدري  اعوعتتي للاداتتة ال  تتا للاداتتة 

( Pedagogy - Content – Technology) عوتى افت هين للعالتر للر عتي للعرت طتة بالتا اتن
أعت  ، فتي للعالتر للر عتي Teacher knowledgeععوتنالللتي تعثا للجولنت  لألت تتية لععرفتة لل

حنتت  اتتن للضتترالري حن يالتتون هتتال للتتتدري  بعتت  يحقتت  للتك اتتا بتتين هتتا  للعفتت هين اللتتي  أتتا انلتت  
 بشالا انفالا.

الاتتن تتتن الفتتي إطتت ر اتت  تتت   تالتت   للععرفتتة ب لوتتت ئ  الللتكنولوجيتت  للتدريستتية اتتن حهتتن 
للعلنيتة لوععوتن ص تترت   فقت  ب لععرفتة للا تتة  ف لععرفتة. اج صو للععرفة لوععوتن فتي هتال للقترن 
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بعع رتة للتدري ، اللكن بطداللر النية حخرى دلخا الخ ر  للفالا اتضتعنة للعشت رأة فتي حنشتطة 
. الللتف عتتتتا اتتتت  لألعضتتتت ء فتتتتي للعجتعتتتت  الللععتتتتا فتتتتي اجعوعتتتت و النيتتتتة، للفالتتتتا الللعشتتتترالع و

(Rochanasmita et al., 2009)      
بعتتتتت د للعلعتتتتتة فتتتتتي لألاتتتتتن  Self-Efficacy Beliefs تعتتتتتد اعتقتتتتتدلو للكفتتتتت ءة للالتيتتتتتةال 

نستت ني يتحتتدد لإللستتووك ف  ؛شاالتتية للفتترد، فععتقتتدلو للفتترد عتتن نفستت  حتتت   التتن لتحديتتد تتتووأ 
اتتتؤترلو الهتتتي: للعولاتتتا لل يئيتتتة، الللعولاتتتا للستتتووأية، الللعولاتتتا للشاالتتتية، الللتتتاي  تتتتال بتف عتتتا 

  نعتتوذ  للحتعيتتة للت  دليتتة، حيتت  تشتتير للعولاتتا للشاالتتية إلتتى اعتقتتدلو للفتترد حتتول يطوتت  عويتت
تج ب و للالتتتت درة عتتتتن للفتتتترد فتتتتي لإلتتتتتلتج ه تتتتت  الال رلتتتتت  ال درلتتتتت ، التتضتتتتعن للعولاتتتتا للستتتتووأية 

شتتا   اتتن حتتول للفتترد فيطوتت  عويلتت  لألللتتتي يقتتوم بلتت   لألداللرللعول تتف للتتتي تحتتد  لتت ، الحاتت  
 (2018،سعةد   ظفرن جه ر ه، فاط     ) للعولاا لل يئية 

تتت احتتورلا  للالتيتتة للكفتت ءة افلتتتوم الُيشتتالا   للععرفيتتة للنةريتتة احتت الر اتتن رئيسا

 نتيجة تووأ  عوي ض   للقدرة للفرد لدى حن ترى  لتيل Social cognitive Theoryلصجتع عية

للالتيتة  قتدلوللععت اتن نةت م لتديلن فت ألفرلد ؛ (Self-Beliefs)شاالتية اعتقتدلو اتن لديت  ات 
نلن  للفرد بل  اليشعر اليعتقد يفك ر للتي للكيفية فإن لالك الحفك رهن الالفقا  في اش عرهن للتحالن ان يعال 

 لستووك للعحرأة لوقوى  للرئي  للعفت ح للععتقدلو ها  تشال ا إذ بل ؛ يتالرف للتي للكيفية في تؤتر

 يجعوت  اعت  يعتوكلت ، حن ت  يعتقد للتي لولقدر ل عوى ب صعتع د إنج زلت  تفسير عوى يععا ف لفرد للفرد؛

 2005) بةةر مةا   فةةافع ، عق تت وللال  عشتتالالولل لت جولا اتت  عوتتى التستت عد  جلتد   التت رى  ي تال
،160) .(Bandura, 1997) (Bandura, 1986);  

 اقتدلر تحديتد عوتى للعست عدة خالل للنج ح ان لتحقي  للالتية للكف ءة حتر اعتقدلو الي رز

 للالتالبة الاقتدلر للعق ت و، اولجلتة فتي للعثت برة الاقتدلر اعتين، نشت ط فتي للفترد تي ال  للاي للجلد

 ذالال فت ألفرلد الللالتالبة؛ الللعثت برة للجلتد زلد ب لكفت ءة لإلحست   زلد فكوعت  للالتع ة، للعول تف حات م

 ب للتدالء اتن لإلحست   بعزيتد للالتع ة اللألنشتطة للعشتالالو ات  يتعت اوون  للالتيتة للعرتفعتة للكفت ءة

 (Pajares, 2005) (Abbitt, 2011) ;، الللعرالنةالللرت نة

 Cognitive للععرفيتة للععويت و هي رئيسة ععوي و حرة  خالل للععتقدلو ان ها  التنته

Processes للدلفعيتتتة الععويتتت و  Motivational Processes للوجدلنيتتتة الللععويتتت و، 
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Affective Processes لصنتق ء اللصختي ر الععوي وSelection Processes، الت ني التتطور 

ل للالتية للكف ءة اعتقدلو   اال در رئيسية هي: حرةعة عوى لعتع دا

(Abbitt, 2011) (Bandura, 1997, 3); (Brinter, & Pajares, 2006); 

 (Pajares, Johnson, &Usher, 2007). 

حي للنجتت ح للحقيقتتي فتتي حدلء العتتة ؛  Mastery Experiencesخ تترلو للتتتعالن حاللإلتقتت ن -1
 اعينة.

 لصجتع عيتة للنعت ذ  اتن يستتقيل  للفترد للتتي Vicarious Experiencesلإلن بتةخ ترلو  -2

حيتتت  حن للفتتترد يعالتتتن حن يحالتتتا عوتتتى  الللعالحةتتتةيطوتتت  عويتتت  للتتتتعون بتتت لنعوذ   للعحيطتتتة؛
آلختترين عنتتد حدلئلتتن لوعلتت م للالتتع ة الأيتتف حنلتتن  ختتالل االحةتتت خ تترلو  يتتر ا  شتترة اتتن 

 .ي تتولجللن، اعت  يرفت  اتن أفت ءة للفترد حتنت ء حدلئت  لوعلتت متعالنتول اتن اولجلتة للالتعوة و للتت
 عوتى للقتدرة  ت درالن  فتي يع توون  ان حن   يالح  عندا  للالتية للفرد بالف ءت  شعور الةالك يزدلد

 .ا  بعلعة للقي م

 للاي تتطتر ب إل ن   للالتية للكف ءة فععتقدلو Persuasionللا رلو للرازية حال خ رلو لإل ن   -3

 .ا  العة حدلء عوى للعوتوق بقدرتلن لألشا   بع  ان لفردل يتوق  

اليقالتد بلت  Physiological and Affective States الللفستيولوجية لإلنفع ليتة للحت صو -4
خت ت ر  تد يفستر  ط لت  بطنت  لتن يستتعد لإلللقوت    تا  فعتثالللح لة للنفسية للتي يعر بل  للفترد، 

ضتعيف ، حاتت  ط لتت  قختر فقتتد يفستتر  بطنت  دلفتت  لتت   خت ت ر الة لتتت لي تتتيالون حدل  لإلبشتالا جيتتد 
أف ءت   لي حنخت  ر؛ لإللكي يولج  تحدي  جديدل الة لت لي تي ال جلد  ليؤدي بشالا جيد في 

 ف إلتت رة لإلنفع ليتة؛ لصتتتث رة تتتطتر بعستتوى  للالتيتة للكفت ءة فععتقتدلو .للالتيتة تتتكون ع ليتة،

 لإلنفع لية للعتوتطة لصتتث رة تععا بينع  للالتية؛ لكف ءةل عوى تؤتر تو ا  د  للشديدة لإلنفع لية

 .للالتية للكف ءة الرف  لألدلء استوى  تحسين عوى

 الشختية تت وقدرا الاعرفي إدرلكت  لخال ان الذاتية كف ءت  نتع ردتالف تظلر اعتقداتال
 تحدد أن نياك الذاتية للكفتتتتتتت ءة فإن ولذا ؛ يرالاب شرة أو رةتتتتتتتتالاب ش تتتتتتتتولء الاتعددة تتتتتتتت وخبرا
 يشير الات ر هذاال ك جرلءلو تووأية إا  في تورة نعطيتة حال لبتك ريتة، ردتالف يتبع  لذيلالات ر
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 طتتفق تمتتل ص ، الهيالاو ف يقتضيل  التي بإاك ن ت  تقت و لالتيةابالف ءت   الفرد  عتا تن دىتا إلى
(؛ 2004)ي سةةةط ميةةةةام ،  تتتتتعاو ردتتتتتالف  تتتتيتتطي  تتتتتبا  تتتتوإنا الفرد  تتتتياتوكل تيتتتتال ب لال رات

 (.2010، سف  ة  )رام 

 للفترد تتووك اتن اتعتددة اةت هر فتي تتؤتر للالتية للكف ءةحن  (Bandura,1994) اليرى 

 لختيت ر اليتجنت  فيلت ، تتينج  حنت  يعتقتد للتتي لألنشتطة إختيت ر إلتى يعيتا فت لفرد لألنشتطة؛ ك ختيت ر
ل حدلئلت ، فتي تيفشتا حنت  يعتقتد للتتي لألنشتطة  الللتتعون للالتيتة كف ءتت  حتول اعتقدلتت  عوتى إعتعت دا

 بنةترلئلن اق رنة اللإلنج ز للتعون إلى للالتية ب لكف ءة للعرتف  لإلحس   ذالال لألفرلد فيعيا اللإلنج ز؛

 الإتترلر ؛ للفترد جلتد اقتدلر فتي للالتيتة للكفت ءة تتؤتر كعت  للالتيتة بالفت ءتلن للعتتدني لإلحست   ذالي 

 عوتى اللإلتترلر للجلتد اتن للعزيتد بتال إلتى للالتيتة ب لكفت ءة  للعرتفت لإلحست   ذالال لألفترلد فيعيتا

 للقويتا الةتال للكستا إلتى لالتيتة ب لكفت ءة للعتتدني لإلحست   ذالال لألفترلد يعيتا بينعت  حهدلفلن؛ تحقي 

 . حهدلفلن تحقي  في للجلد ان

 وللتال للالتيتة التقتدير افلتواي للكفت ءة بتيناللل ت حثين  للتنف  عوعت ء اتن للكثيتر اي تز اللقتد
Self-Concept إنجت ز  نحتو للفترد شتعور اعتين، ال تعثتا تكون احتددة بعجت ل للالتية ؛ ف لكف ءة 

التعتعتد  نفست ، عن الشعور  للفرد تقيين إلى فيشير للالو تقدير حا  ،الت تيره  حك ديعي ا حكثر ا ، العة
ضت    افلتوم لتتتادلم ال، Self – Perceptionذاتتال إدراك ىتعو  تانل ءجزء في الذاتيةكف ءة ال

 ات  للفترد تجت ال  كيفيتة إلتى ليشتيرل للالتيتةلوكفت ءة  كعفلتوم اشت ب  Perceived Control للتالو

 ;(Schunk, & : Meece, 2006 );(Pajares, 2003, 2005)اعينتة بيئيتة اثيترلو

(Zimmerman & Cleary, 2006).) 

ر للالتية للكف ءة فإن ح ل، حية العوى  اعت  احتددة؛ العتة حدلء عوتى فتي  درتت  للفرد تقة تفس 

للعالحت  حن  درلتتة اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة العال تلت  ب لتداه للتكنولتوجي: فعتن إلتى للعوعت ء دفت 
الارأزيتة  هي للتي تقوم عوى ارأزيتة للعتتعون،للق ئعة عوى للداه للتكنولوجي للفع ل للتعون   وبيئ

نض  في لصعت  ر للععرفة الللعلت رلو الارأزية للععرفة، لالك صبد حن  الارأزية للتقوين، للعجتع ،
 . (Klinger, 2010)خالل ها  لل يئة لكا ان للععون الللعتعون اللصتج ه و الللععتقدلو 

حنتتت  اتتتتن للضتتترالري حن نضتتتت  فتتتي لصعت تتتت ر  إلتتتتى (Lee, &Tsai,2010)فقتتتد حشتتت ر
تتت لللعن تتتتر للفرديتتتة للتتتتي توعتتت  دالرا  اثتتتا  للقتتت ئن عوتتتى للتتتداه للتكنولتتتوجي ت نتتتي للتتتتعون فتتتي  العا
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تؤتر عوى   توللن لوتكنولوجيت  فتي   دالللتي هال للنو  ان للتعون  اعتقدلو للطال  الللععوعين تج  
 نعتتتتتوذ  (Khan, &Iyer, 2009) تتتتتدم  فتتتتتي هتتتتتال للالتتتتتددال ، ععويتتتتتة للتتتتتتدري  الللتتتتتتعون

ELAMالللتتتي تقتت    لتتوجيللتتتعون للقتت ئن عوتتى للتتداه للتكنو د للعولاتتا لألت تتتية فتتي   تتول يتتحدلت
 .(e-learning acceptance model)وتكنولوجي  لب صتتادلم للفعوي 

فحت  للعال تة للععالنتة بتين اعتقتدلو للععوتن  إلتى( Teo, 2008, 2)درلتتة كعت  هتدف  
 االتية لوععوتن الللتتيشللالتف و للحن  ال توتتو  للدرلتتة إلتى، عن للتدري  اللتتادلم للتكنولوجي 

ف ئتتتدة  ،للكفتتت ءة للالتيتتتة، تتتتؤتر عوتتتى لتتتتتادلا  لوتكنولوجيتتت  تتعثتتتا فتتتي : لصتج هتتت و لوتكنولوجيتتت 
 ،للتتتطتير الللتتدعن للعتو تت  اتتن لل يئتتة اثتتا لتترالف للتستتليا ،للتعقتتد ،تتتلولة لصتتتتادلم ،لصتتتتادلم

 اعتقدلو للععون للترةوية .، للععي ر للشاالي
لععوعتين   تا للاداتة  ICT( للعال تة بتين )كف يت و Sing, 2010)كع  لتتقال  درلتتة 

. حيتت  تشتتير للععتقتتدلو ICTللععتقتتدلو للترةويتتة( الاعتقتتدلتلن فتتي ت نتتي لتتتتادلم ، فتتي تتتنغ فورة
لتتتادا  هتا  . ؟للعتعو  بط يعة للتتدري  الأيتف يجت  حن يحتد  للتتدري  لإلجرلء إلىللترةوية 

 ICTحن أف يت و إلتى ال تد حشت رو للنتت ئه . ععويتة لصتتقالت ءللدرلتة حدلة اس  ع ر للشت الة فتي 
 .ICTة أ يرة بت نيلن صتتادلم جلععوعين   ا للاداة ال اعتقدلتلن للترةوية ترت   بدر 
اعوتن عوتوم للثت نوي   تا  فتي بترلاه إعتدلد ICTالأ ن ان حهن للعولاتا للعتؤترة عوتى داته 

 ((Alev,2003تن اللتل  درلتتة ترأي  أع  بللترةية  الويةبللاداة ) للفيزي ء، للكيعي ء اللل يولوجي ( 
 في للتدري  . ICTهي للععتقدلو نحو لتتادلم 

 TPACK ي تتتت و  لتتتتي لتتتتتلدف  فحتتت  للعال تتتة بتتتينل Abbitt,2011)) حاتتت  درلتتتتة
تط يتتت  الاعتقتتدلو للععوعتتين اتت    تتا للاداتتة حتتول أفتتت ءتلن للالتيتتة فتتي للتتداه للتكنولتتوجي، التتتن 

( ط ل  ا في برنت اه لإلعتدد إلخت ت ر 45الخضع  للعينة للعالونة ان )، TPACKلتت  نة لقي   
الاعتقتتتدلو  TPACK  وتتتي الةعتتتدي، الخوالتتت  للنتتتت ئه للتتتي الجتتتود عال تتتة ليج بيتتتة بتتتين اعتتتدصو 

 حدو للي تحسن داه للععوعين لوتكنولوجي  في تدريسلن . للكف ءة للالتية
بوتتتتتتف ط يعتتتتتة إتج هتتتتت و اعوعتتتتتي اتتتتت    تتتتتا  (Sing&Chai,2010)اللهتعتتتتت  درلتتتتتتة 

ال يتت   ، TPACKللاداتتة فتتي تتتنغ فورة نحتتو داتته للتكنولوجيتت  اللصتالتت صو اتتن ختتالل انحنتتي 
( عوتتتي لتج هتتت و للطتتتال  للععوعتتتين. الةعتتتد تحويتتتا TPACKحتتتتر اتغيتتترلو )للجتتتن ، الاجتتت صو 
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اتغيتتر نتتو  اجتت ل للنتتت ئه ت تتين عتتدم تتت تير اتغيتتر للجتتن  عوتتي لتتتتج ب و للععوعتتين، بينعتت  حتتتر 
TPACK . إيج بي ا نحو للعج صو للتي تتعو  ب تتادلم للتكنولوجي 

حنتول  اتن اعتقتدلو  ةلتتكشت ف تالتت ( (Sadaf,2012تتتكعت  لتتتلدف  للدرلتتة للنوعيتة ل
 behavioral, normative, and  للضتتت  (، للععي ريتتتة، )للستتتووأية اعوعتتتي   تتتا للاداتتتة

control فتي ضتوء . فتي فالتوللن للعستتق وية 2تتتادلم تكنولوجيت  للويت  فيع  يتعو  بنيتلن في ل
للععوتن هتا  للععتقتدلو للقت ئن عوتى إعتدلد ك ن  للتوتتية بضترالرة حن يستتلدف  للدرلتة نت ئه ها 

فتتتي فالتتتول  0.2اعوعتتتين   تتتا للاداتتتة لالتتتتتادلم للنتتت ج  لتكنولوجيتتت و للويتتت   إعتتتدلدفتتتي بتتترلاه 
اعتقدلو اعوعي   ا للاداة حول  يعة ها   تستلدفحن  فالبد. حي للداه للتكنولوجي  للعستق ا

للععوتن ترأتز  إعتدلدكع  حن  ان لألهعية حن برلاه . للتكنولوجي  في تحسين تعون الاش رأة للطال 
الللتتي تتدعن  للتكنولتوجيداه للتجلوده  عوى اس عدة اعوعي   ا للاداة عوى تعون إتتترلتيجي و 

ة ب لعزيتتتتتد اتتتتتن للفتتتتتر  لوتطاتتتتتا فتتتتتي لصتتتتتتتادلا و التزاليتتتتتد اعوعتتتتتي   تتتتتا للاداتتتتت. تعوتتتتتن للطتتتتتال 
يالون ل  تطتير ليج بي عوى نيتلن صتتادلم ها  لألداللو  للتكنولوجيداه والللتط يق و للتدريسية ل

اليتتتن ذلتتك اتتن ختتالل تزاليتتد اعوعتتي   تتا للاداتتة بفتتر  لتتتتادلم هتتا  للتكنولوجيتت  . فتتي للفالتتا
 . نحقيقييطال  لتعزيز تاطي  للدرال  في اول ف للفالا للحقيقي ا  

( تحديتد لرلء للععوعتين حتول أفت ءتلن للالتيتة Kazu&erten,2014)الحتتلدف  درلتتة 
حستتت  استتتتوي اعتتت رف إطتتت ر للتي تتت ك لتتتديلن، ال يتتت   اتتتدي ت ترهتتت  بعولاتتتا ) للجتتتن ، الللععتتتر، 
التنولو للا رة، الللتاال ، التوفر لإلنترن  في للعدرتة، الللتدري  عوي لتتادلم للتكنولوجيت (، 

( اعون الاعوعة في للتعوين لألت تي، الحتفرو للنتت ئه عتن تفتوق 280ط ي  لصتت  نة عوي )التن ت
لإلن   بعج صو للععرفة للترةوية، الللععرفة للترةويتة للتكنولوجيتة. حات  استتوي و اعرفتة للعحتتوي، 

حتتتر فك نتت  لالتت ل  للععوعتتين ذالي للاوفيتتة للترةويتتة، أعتت   الللععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة لوعحتتتوي 
 ع اا للتدري  عوي لتتادلم للتكنولوجي  عوي استوي و للععرفة للترةوية لوعحتوي.

 تتتتادلمإال  للترةويتتة للععتقتتدلو بتتينعوتتي للعال تتة  (Bracha,2015)الرأتتزو درلتتتة 

 عوتى ترتكتز حنشتطة تنةتين إلتى يعيتا لل نت ئى للععوتن حن إلتى حشت رو حيت  للتدري ؛ فى للتكنولوجي 

 الللوت ئ  للعح ك ة يستادم ا  فع دة للتكنولوجي  تتادلمإ العند للالتى، للتعون ععوية تعزز ال للعتعون

 للعالتدر هتولوععرفتة  للن  ا حا  للععون.للن  د الللتفكير للعشالالو حا عوى للق ئن للتعون حال للعتعددة

 للع  شتر، الللتعوتين للتقويتدى للتدريستى للنعتوذ  إلتى اليعيتا تتو ى، اتتوقن الللعتتعون وععرفتة،ل للوحيتد

../../Downloads/مصدر%20المراجع/رسالة%20ماجستير%20دينا%20العاصى%202017.pdf
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 للععويتتة للعتترالض اثتتا لألت تتتية للتط يقتت و يستتتادم اتت  فعتت دة للتكنولوجيتت  لتتتتادلم العنتتد
 ،)ب لفيديو ج هزة شرالح عرض(و للععووا  عرض كوتيوة للتكنولوجي  لتتادلم حال )لل  الرةوين  (
 . الللتكنولوجي  للعتعون بين تف عا يوجد الص

فح  أيفية لتتادلم اعوعي للكيعي ء  (Blonder, & Rap,2017اللتتلدف  درلتة )
الاعتقتتدلو  TPACKفتتي لتتترلئيا لعجعوعتت و للفيستت وك لتستتليا للتتتعون. تتتن لتتتتادلم انةتتورين: 

لتتتتت ي ن  )اجعوعتتت و للفيستتت وك لتتتتعون للكيعيتتت ء(. تتتتن تطتتتوير CLFGللكفتتت ءة للالتيتتتة صتتتتتادلم 
فتي للتتدري . الت تين حن للععتقتدلو  Facebook لقي   اعتقدلو للكفت ءة للالتيتة صتتتادلم الداته

لألاللية )للتي ص تعتعد عوى اعرفة حقيقية ب لفيس وك( تتن لتتت دللل  بععتقتدلو فع ليتة حكثتر الل عيتة 
للتتتتدعن  الحن CLFGبعتتتتد حن بتتتتدح للععوعتتتتون للععتتتتا اتتتت  )اجعوعتتتت و للفيستتتت وك لتتتتتعون للكيعيتتتت ء( 

للتكنولتوجي للعقتدم لكتا اعوتن، ات  خ ترة إتق نت ، تت هن فتي تطتوير اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة للقويتة 
لوععوعتين اتن ختالل تحويتا اقت بالتلن  TPACK. تتن للتحقيت  فتي CLFGفيع  يتعو  ب تتادلم 

    للا تة بلن. CLFGالللتف عالو في 
ة للتعويعيتتتة لوعحتتتتوى للتعويعتتتي درلتتتتة استتتتوي و للععرفتتتب ((Oskay,2017اللهتعتتت  درلتتتتة 

اعوعتت ا فتتي اتتدلر   54الأفتت ءتلن للالتيتتة فتتي اعتت يير تكنولوجيتت  للتعوتتين. تكونتت  للعينتتة اتتن  عوعتتينلوع
حللتترو لإلحالتت ئي و للوتتتفية حن درجتت و للععوعتتين أ نتت  حعوتتى ال . بترأيتت  ااتوفتتة اوجتتودة فتتي حنقتترة

، Educational Technology ETS Standards ال TPACK اقت يي  لجعيت اتن للعتوتت  
بع  في ذلك للعولاا للفرعيتة لوعقيت  . أعت  لتن يتتن تحديتد فترق أ يتر بتين اتوتتط و درجت و للععوعتين 

تتن للعثتور ، العتولاولن للفرعيتة. عتالالة عوتى ذلتك ETS ال TPACK فتي للفترال  للعاتوفتة اتن اقت يي 
 ..TPACK .ال ETS عوى لرت  ط و اوج ة الاعنوية اعتدلة بين للدرج و للكوية لت

فقتتد  ؛للاداتتةالةعتتد عوتتوم   تتا لللتتدى أتتا اتتن اعوعتتي  TPACKالفتتي ضتتوء حهعيتتة إطتت ر 
فتي لل نيت و للععرفيتة  الللرلاه للتدري ية الللعشترالع و لو حت للعديد ان للدرلت و اللل حو   لجري 

قتتتت م أتتتتا ف ؛للتتتتال لإلطتتتت ر الاتتتتدي إلعتتتت م اعوتتتتن للعوتتتتوم بلتتتت  الحهعيتتتتة تط يقلتتتت  فتتتتي تتتتتدري  للعوتتتتوم 
بععتا اشت ري  لوتنعيتة للعلنيتة  :(Crawford, 2000 ; Lavonena et al., 2006)اتن

فتي تعوتين للعوتوم، ال تد  ICTلتسليا عوتى للععوعتين ععويتة داته تكنولوجيت  للععووات و اللصتالت ل 
 ذلك.تحقي   للعش ري  فيحش رو للنت ئه إلى إيج بية ها  
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بدرلتتتة لفحتت  تنعيتتة اعرفتتة للعحتتتوى للترةتتوي  (Guzey&Roehrig, 2009)م  تت ال 
لتتدى اعوعتتي للاداتتة لوعدرتتتة للث نويتتة، أعشتت رأين فتتي برنتت اه لوتنعيتتة  (TPACK)للتكنولتتوجي 

ال تد حقتت   للعلنيتة يرأتز عوتى تك اتتا للتكنولوجيت  فتي للفالتتا لتدعن للتتدري  لصتتقالتت ئي لوعوتوم،
عنتتتتد للععوتتتتن، أعتتتت  حالضتتتتح  حن  TPACKبتتتتدرج و ااتوفتتتتة لتنعيتتتتة   رنتتتت اه تتتتتطتيرلو إيج بيتتتتةلل

للعولاتتا للستتي  ية اللألتتت    للتدريستتية لوععوتتن تتتؤتر عوتتى  تتدرلو للععوعتتين لتط يتت  اتت  تعوعتتو  فتتي 
فالتتتتوللن ال تتتتد حالتتتتت  للدرلتتتتتة بضتتتترالرة تالتتتتعين بتتتترلاه فع لتتتتة لوتنعيتتتتة للعلنيتتتتة لتحستتتتين اعرفتتتتة 

TPACK اقتترر ر عتتي لتنعيتتة أف يتت و ( 2015)دعةةاع عبةةد   ع  ةة ،  التتتعع  .وملععوتتن للعوتت
يتتتن للتتتدري  للر عتتي لتتدى للط لتت  اعوتتن للكيعيتت ء بالويتتة للترةيتتة، ال تتد حالتتت  للدرلتتتة بضتترالرة حن 

 اقررلو إعدلد اعون أيعي ء للعالر للر عي.  تقوين
عتتين لتتدى للععو TPACKحجريتت  للعديتد اتتن للدرلتت و بغتترض فحت  استتتوى اعرفتة كتالك 

 رلتتتتتتتةدتتتتتتتولء   تتتتتتا للاداتتتتتتة حال حتنتتتتتت ء للاداتتتتتتة العال تتتتتتة هتتتتتتا  للععرفتتتتتتة بتتتتتت ع  للعتغيتتتتتترلو الانلتتتتتت  
(Hong et al.,2013)  يتتت   النعاجتتتة للتي تتت ك لتتتدى اعوعتتتي اتتت    تتتا للاداتتتة  للتتتتي لتتتتتلدف 

حي  حللرو للنت ئه حن استوي و اج صو للتي  ك للرئيسية لديلن ع لية الحن هن ك عال تة ، لآلتيويين
 اللتتتتتلدف  درلتتتتة، وي تل  للفرعيتتتة الللرئيستتتية أعتتت   تتتدا  اقترحتتت و لتطتتتوير اعتتت رف للتي تتت كبتتتين استتتت

(Jang & Chang,2016)  صتتكشتتت ف اعتتت رف للتي تتت ك لتتتدى اتتتدرةي للفيزيتتت ء فتتتي للج اعتتت و
للت يولنية حي  توتتو  هتا  للدرلتتة إلتى حن تتولفر لل نيت و للععرفيتة صطت ر للت ت ك لتدى عينتة للدرلتتة 

 .ااتف التة لختوف  ب ختالف اتغيرلو للدرلتة للعتعثوة فياللجن  الللا رة الللدرجة للعوعية ك ن بدرج و
 لتدى TPACKللعديتد اتن للدرلتت و لقيت   للتطتور للحت د  فتي اعت رف  أالك الحجري 

 للععوعتتتتتتتتتتتتتين نتيجتتتتتتتتتتتتتة تعرضتتتتتتتتتتتتتلن لتتتتتتتتتتتتت ع  لل تتتتتتتتتتتتترلاه للتدري يتتتتتتتتتتتتتة الانلتتتتتتتتتتتتت  درلتتتتتتتتتتتتتتة للطتتتتتتتتتتتتتال 
(Baran &Uygun,2016)  اتتدى تتتطتير برنتت اه  تت ئن عوتتى للتالتتعين الللتتتي هتدف  إلتتى  يتت  

Design Based Learning (DBL)  في تنعية اج صوTPACK  لدى اعوعي للعووم أجزء
ال تتتد حتتتتفرو للنتتتت ئه عتتتن حن لل رنتتت اه ، اتتتن اشتتترال  لتتتتدري  للععوعتتتين حتنتتت ء للاداتتتة فتتتي ترأيتتت 

DBL-TPACK  د عزز حبع د فلن TPACK .لدى عينة للدرلتة  
الللتتاي يلتتدف  TPACK-SRL بتقتتدين نعتتوذ  (Bracha, 2015) كعت  لهتعتت  درلتتتة

 للعحتتوى  بتين للتك اتا للععرفيتة إلطت ر لل نيت و بتين دينت ايالى تف عتا ختالل اتن للععوتن إرشت د إلتى

 للتنةتين SRL(Self Regulation Learning) اللعت ت رلو TPACKالللتكنولتوجى  للترةتوي 

 للتكنولوجي . عوى للق ئن الللتدري  للالتي،
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 ;Philips, 2014; Kafyulilo,etal, 2012 ) و درلتتتتت  حضتتتتحال ال 

shulman,1987) إلطت ر للععرفيتة لو نيت و للععوتندرلك إ ب هعيتةTPACK للععرفتى الللتك اتا 

 دلختا للتدريستية اع رتت ت  عوتى اللنعال   ذلتك للتكنولوجي ، التوليف للتدري  الطرق  للعحتوى  بين

   .رلتيللد للالف

 الللعع رتت و TPACK إلطت ر للععرفيتة لو نيت و رى للنةت للعفلتوم بتين اللستد للفجتوة

 للتر ،للدرلتتي للالتف دلختا تط يقلت  الأيفيتة للععرفيتة لل نيت و هتا  اعرفتة توضت  للتتى للتدريسية

 -TPACK- in) (Figg, 2012) للت تت ك إطتت ر ضتتوء فتتى للتدريستتية افلتتوم للعع رتتت و

Practice)  هال لإلط ر.( عن تر للعع رت و للتدريسية في ضوء 1) جدالل اليوض 
 (1) جدول

 TPACKعناصر املمارسات التدريسية يف ضوء إطار 

 تطبيقها متطلبات املمارسة

 التكنولوجية الرتبوية املعرفة ممارسة

 TPCK-in-Practiceللمحتوى

 لنمةاذ   بالوسةالل الرمميةة   معةزة   تعليميةة  خةاات  تصةمي   كيفيةة  معرفةة 

 القال  التعل  ،املشكالت حل على القال  التعل  ,احملاضر ( خمتلفة تدريسية
 احملتوى. مبوضوعات احملدد  التعل  أهداف لتحقيق )االستقصاء على

 للمحتوى التكنولوجية املعرفة ممارسة

TCK-in-Practice 

 اسةتددام  علةى  املعلة   مةدر   مثةل  للمحتةوى  املناسةبة  الوسالل الرممية معرفة

 .)إلتقانا ،املهار ،الذاتية الكفاء  ( التكنولوجية األدوات

 التكنولوجية الرتبوية املعرفة ممارسة

TPK-in-Practice 

 أجةل  مة   )التقيةي   ،الصة   إدار  ( التدريسةية  املمارسةات  كفايةات  معرفةة 

 .بالتكنولوجي معزة  دروس وتنفيذ ختطيط

 للعحتتتتوى  بتتتين للتك اتتتا تحقيتتت  حن إلتتتى (Mustafa, 2016) حشتتت ر للالتتتدد هتتتال الفتتتي
 TPACK كف يتتتت و للتي تتتت ك اتتتتن اجعوعتتتتة للعوتتتتوم اعوتتتتن اتتتتن يتطوتتتت  الللتكنولتتتتوجي للترةتتتتوي 

competencies يوي فيع  تتعثا الللتي  : 
لتستليا  تكنولوجيت  للح تت  ب تتتادلم لصتتقالت ء عوى للق ئعة لألنشطة عوى اع رتة للعتعون اس عدة -1

 .TPK" للتكنولوجية ا للترةوية للععرفة ترف  بعستوى للععون فى )للكف ية (الها  بل ، للقي م

 للوتت ئا للر عيتة فتىرلتتية للد للعنت هه اوضوع و لتوضي  للالزاة للتعون اال در عن لل ح  -2

للترةويتة  لصتتتادلا و حال للعحتتوى  عوتى للق ئعتة للويت  اول ت  التقتوينTK "ا لإلنترنت  اثتا
(PCK-TCK) ،للر عى للعحتوى  لال لنش ء TK. 
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اعت يير  ات  تولفقلت  الاتدى TCK "للعحتتوىا حتت   عوتى للق ئعتة للتعويعيتة لل ترلاه تقتوين -3
 .للتعويعية للعن هه

 اثتا TPACK اعتين تعوتن احتتوى  ألنشتطة للعن ت ة للتكنولوجية لألدلة  صختي ر للقرلر إتا ذ -4

 .للتولتا لصجتع عي( اول  (لتتادلم

 حجتا اتن فع لتة ترةويتة اع رتت و لختيت ر تستليا فتى لألداللو الللوتت ئا للر عيتة للتوعي بتدالر -5

 .TPACK للعحتوى  ان لللدف تحقي 

لألبعتت د للعاتوفتتة لوععرفتتة للعتضتتعنة ختتالل هتتال لإلطتت ر الللعقالتتود  (2)يوضتت  جتتدالل ال 
)دعةاع (Jimoyiannis, 2010, 602);بالتا انلت ، الاثت ل عوتى أتا نتو  اتن حنتول  للععرفتة : 

 (.2015عبد   ع   ،
 (2دول )ةةةةةةةةةةةةةةج

 TPACKاملعرفة املهنية للمعل  إلطار  وأمثلة أبعاد مفهوم

 مثال املفهوم أبعاد املعرفة
املعرفة التكنولوجية 

TK  
 ICT املعرفة عة  كيفيةة اسةتددام أجهةز  وبر يةات     

 وامللحقات املرتبطة .
، )الةةويكي 0.2املعرفةةة حةةول اسةةتددام أدوات الويةة    

 احملاكا . ، الاامج التعليمية. الفيس بوك(، املدونات

فةةةةة الرتبويةةةةة  املعر
PK 

املعرفةة عة  تعلةة  الطةالق، طةةرق التةدريس، ن ريةةات     
 تقيي  التعل .، التعل  املدتلفة

معرفة كيفية استددام التعل  القةال  علةى املشةكلة يف    
 التدريس.

مةة   املعرفةةة عةة  موضةةوعات العلةةوم ومةةا يةةرتبط بهةةا     املعرفة ع  موضوع املاد  الدراسية اليت يت  تدريسها. CKمعرفة احملتوى 
 مفاهي  وجوان  أساسية لدراستها.

املعرفةةةةة الرتبويةةةةة  
 PCKللمحتوى 

 املعرفةةة عةة  كيفيةةة تقةةدي  وتةةوى موضةةوع الةةتعل      
بإسرتاتيجيات التدريس املناسبة جلعل املوضوع احملةدد  

 . أكثر فهما للطالق

معرفة كيفيةة اسةتددام )خريطةة املفةاهي ( لتةدريس      
 أنواع التفاعالت الكيميالية.

الرتبويةةةةة  املعرفةةةةة
التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةة 

TPK 

املعرفةةة عةة  مواصةةفات التكنولوجيةةات املدتلفةةة الةةيت   
دون . متكةة  مةة  تطبيةةق مةةداخل التةةدريس املدتلفةةة    

 املاد  الدراسية . الرجوع إىل موضوع

،  Web questمعرفةةة فكةةر  االستقصةةاء الشةةبكي  
الةةتعل  التعةةاوني  ، كةةودوات معرفيةةة  ICTاسةةتددام 

 . القال  على استددام احلاس 

املعرفة التكنولوجية 
 TCK للمحتوى

املعرفةةة عةة  كيفيةةة اسةةتددام التكنولوجيةةا لتقةةدي  /  
حبث، وابتكةار احملتةوى بطةرق خمتلفةة دون االهتمةام      

 بالتدريس .

، SPSS، املعرفة ع  ماموس املصطلحات عا الشةبكة 
للموضةةةوع احملةةةدد مثةةةل احملاكةةةا  ألنةةةواع   ICTأدوات 

 . التفاعالت الكيميالية

فةةةةةة احملتةةةةةوى  معر
الرتبوي التكنولوجي 

TPACK 

املعرفة ع  استددام التكنولوجيات املدتلفةة لتةدريس   
/ تقدي  وتسهيل ابتكار املعرفة حملتوى موضوع الةتعل   

 . احملدد

املعرفةةة عةة  كيفيةةة اسةةتددام الةةويكي كةةودا  اتصةةال      
 . لتعزيز التعل  التعاوني يف العلوم
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 لوععوتن اعرفيتة   عتدة ب نت ء تتعوت  للتتي للنةريتة لألطتر بدرلتة (Milad,2012)كع    م 

 ICT-TAPCK لنعتوذ  اتعع  التحويا للتعوين، في اللصتال صو للععووا و تكنولوجي  ضوء في

 بترلاه إعتدلد لتوجيت  هيالوتة للععت رف   عتدة" ل نت ء لوععوعتين نةتري  تالتور الضت  فتي لوعست هعة

 للتكنولوجيتة لوععرفتة لألاللتي للشتالا عوتى إلتى للتعترف (Sabo,2013)للععون. أع  هدف  درلتتة 

 تكنولوجيت  دالرة تتطتير ال للععوعتين للطتال  لتدى TAPCKللععرفتي  الللعحتتوى  للترةويتة الللععرفتة

، ال تد حشت رو للنتت ئه إلتى حن حعوتى درجت و أ نت  تتعوت  TAPCKلوت ت ك  إدرلكلتن عوتى للتعوتين
 .PK,CK,PCKبالا ان 

 للعحتتوى  بععرفتة للعرت طتة تت ولر للد تقيتينب (Aydin&Boz,2012)كع    ات  درلتتة 

بترأي ، الللتي لتتفرو عتن حن اعوعتي   تا للاداتة لتي   للعوعية للترةية اج ل في  PCK  للترةوي 
أتالك لتديلن تتعوة و فتي تط يت  لصتتترلتيجي و للتعويعيتة للحديثتة  TPKلديلن اعرفة أ فيتة   

كعت  بحثت  . أ ير عوى لتتادلالن للت أع  حن اعتقدلتلن حول للتكنولوجي  أ ن لل  حتر ، للعاتوفة
 للفعتت ل الللتك اتا، للتعويعيتة للقترلرلو تتن  ععويتتة بتين فتي للعال تة (Ritter,2012)درلتتة 

حيتت  حشتت رو للنتتت ئه إلتتى حن إدرلك للععوتتن لو نيتت و  "TPACK" إطتت ر فتتي ضتتوء لوتكنولوجيتت 
للععوتتتي فتتتي اجتتت ل  للععرفيتتتة لوت تتت ك يحقتتت  حفضتتتا للعع رتتتت و فتتتي اجتتت ل للتكنولوجيتتت  الللتط يتتت 

 للعحتتوى  بععرفتة للعرت طتة للدرلتت و عوتى تحويتا(Yilmaz,2015) كعت  ععوت  درلتتة. للتعوتين

الحتتفرو عتن حهعيتة لتتتادلم إطت ر للت ت ك فتي بترلاه تتدري  ، "TPACK"الللترةويتة للتكنولوجيتة
درلتتتتة للععوتتتن بالويتتت و للترةيتتتة، أتتتالك بتتترلاه للتنعيتتتة للعلنيتتتة لتتت  بعتتت  يتفتتت  اتتت  اتتت  حشتتت رو إليتتت  

(Voogt,2012).  

 يتتتت   استتتتتوى إدرلك اعوعتتتتي للعوتتتتوم لو نيتتتت و  (2017)ديوةةةةا   عا ةةةة ،درلتتتتتة  اللهتعتتتت 
العال تتة ذلتتك بعتتدى اع رتتت تلن  TPACKللععرفيتتة لوتك اتتا بتتين للعحتتتوى للترةتتوي الللتكنولتتوجي 

، حي  حتفرو للنت ئه عن الجود استوي و إدرلك ع لية بين للععوعتين TPACKللتدريسية إلط ر
    ن أ ن هن ك  الور في اع رت تلن للتدريسية.اللك
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لكتتتتتي يتتتتتن  لصتتتتتتف دة اعتتتت   داتتتتتت  ، وللحتتتت دي الللعشتتتترينفتتتتي لتتتتا للثتتتتورة للر عيتتتتتة لوقتتتترن 
 للعوتتتتوم اتتتتن إاال نيتتتت و التطتتتتورلو التط يقتتتت و تكنولوجيتتتتة بالتتتتورة جي تتتتدة فتتتتي ععويتتتتة تعوتتتتين التعوتتتتن

ععتتتتتتتتت رف الللعلتتتتتتتتت رلو للعتنو عتتتتتتتتتة أ لعلتتتتتتتتت رلو صبتتتتتتتتتد  الحن يالتتتتتتتتتون لتتتتتتتتتدى للععوتتتتتتتتتن للعديتتتتتتتتتد اتتتتتتتتتن لل
الالتتتتتت رلو للتالتتتتتتعين الللعلتتتتتت رلو للتتتتتتتي تشتتتتتتعا نةريتتتتتت و للتتتتتتتعون الطتتتتتترق للتتتتتتتدري   ،للتكنولوجيتتتتتتة

 للعالئعة لكا اج ل ان اج صو للعووم. 

تتتتت  بشتتتتتالا  الاتتتتتن تتتتتتن يتطوتتتتت  ذلتتتتتك ازيجتتتتت ا اتتتتتن تتتتتتال  اعتتتتت رف الالتتتتت رلو تتحتتتتتد اعتتتتت ا إا 
ز إاال نيتتتتتتة لصتتتتتتتتف دة  اتتتتتتن هتتتتتتا  للثتتتتتتورة للر عيتتتتتتة التط يق تلتتتتتت  اتتتتتتن   تتتتتتا تنتتتتتت ئي حال تالتتتتتتتي، لتعتتتتتتز 

فتتتتتتتي ععويتتتتتتتة للتتتتتتتتدري ، الأوعتتتتتتت   تتتتتتتا  لصنستتتتتتتج م الللتف عتتتتتتتا بتتتتتتتين هتتتتتتتا  للععتتتتتتت رف  للعوتتتتتتتوم اعوتتتتتتتن
 اعتقتتتتتدلو حن أعتتتتت ، الللعلتتتت رلو حد ى ذلتتتتتك إلتتتتى تقويتتتتتا إاال نيتتتتتة لصتتتتتتف دة فتتتتتي للععويتتتتتة للتعويعيتتتتة

 لوععون تق  في للالعين ان توك للعالون و. للكف ءة للالتية

 هن  فإن لل ح  للح لي يرى ضترالرة للتعترف عوتى اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة لععوعتيالان 
عووم   ا للاداة نحو توك للععت رف الللتتي تعثتا لل نيت و للععرفيتة إلطت ر للتك اتا بتين للعحتتوى لل

الهي: للععرفة للتكنولوجية، الللععرفة للترةوية، الاعرفة للعحتتوى،  TPACKللترةوي الللتكنولوجي 
للتكنولوجيتتة لوعحتتتوى، للععرفتتة للترةويتتة لوعحتتتوى، للععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة، للععرفتتة للععرفتتة 

ختتتتالف: ص ط قتتت لوعحتتتتوى، الاتتتن تتتتن درجتتتة لصختتتتالف فتتتي هتتتا  للععتقتتتدلو  للتكنولوجيتتتة للترةويتتتة
حن للععتقتتتدلو تتتتنعال  عوتتتتى إلتتتتى للتاالتتت (. حيتتت  حشتتتت رو للعديتتتد اتتتن للدرلتتتت و  -)للجتتتن 

 دلختتتتتتتتتتتتتتتتتا فالتتتتتتتتتتتتتتتتتول للعوتتتتتتتتتتتتتتتتتوم فيعتتتتتتتتتتتتتتتتت  بعتتتتتتتتتتتتتتتتتد TPACKية إلطتتتتتتتتتتتتتتتتت ر اع رتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  للتدريستتتتتتتتتتتتتتتتت
(Philips,2014; kafyulilo,etal 2012; shulman, 1987)  الان تن الج  درلتتل . 

 سعى   ب ث    ا   إ ى  إلياب  عن   سؤ ل   رئةس     ا  :ومن ثا 

  نامةةب بةةةن      ةة     بوةةةاا    عرفةةة  إلطةةار مع قةةد ا   نفةةاعذ   ة نةةة  ن ةة  و مةة  مةةا   
 ؟ع  م بك ة     رية  يامع  طويا   يالب مع    د     TPACK ري ن و   نو   ي    

 و  فرع من مة    سؤ ل   رئةس  مج  ع  من  ألسئ     فرعة       ث   فة ا ي  : 

لتتتدى للطتتتال   TPACKلل نيتتت و للععرفيتتتة إلطتتت ر اعتقتتتدلو للكفتتت ءة للالتيتتتة نحتتتو الل تتت  اتتت   -1
الللعثعثوتتتة فتتتي : للععرفتتتة للتكنولوجيتتتة، الللععرفتتتة ة طنطتتت  عوتتتوم بالويتتتة للترةيتتتة ج اعتتتللاعوعتتتي 
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للععرفتة ، للترةوية، الاعرفة للعحتوى، للععرفة للتكنولوجية لوعحتوى، للععرفة للترةوية لوعحتوى 
 لوعحتوى ؟ للتكنولوجية للترةوية، للععرفة للتكنولوجية للترةوية

عوتتوم   تتا للاداتتة بالويتتة للترةيتتة للاعوعتتي لوطتتال  اتت  للعال تتة بتتين اعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتتة  -2
 للتاال ( ؟  –ج اعة طنط  الةع  للعتغيرلو للعتعثوة في )للجن  

 يهدف   ب ث    ا   إ ى: 

لطتال  دى للت TPACKلل نيت و للععرفيتة إلطت ر للكشف عن اعتقدلو للكف ءة للالتية نحو   -1
 . عووم بالوية للترةية ج اعة طنط للاعوعي 

للتاالت ( عوتى درجتة اعتقتدلو  –عوتى ات  إذل أت ن هنت ك تتطتير لكتا اتن )للجتن   عرفللت -2
طنطت  نحتو لل نيت و للععرفيتة إلطت ر بعووم بالوية للترةيتة للاعوعي دى للطال  للكف ءة للالتية ل

TPACK  . 

 ن  ثب أم ة    ب ث فة ا ي   : 

 يولك  الللاي TPACKإط ر الهو التعون للعووم لعنحى جديد في اج ل تعوين  توضي  تقدين -1

 .للر عي للعالر في للعنارطين للطال  ر   و اليو ي الللثورة للععووا تية للتكنولوجي للتطور

إلقتتت ء للضتتتوء عوتتتى اعتقتتتدلو للكفتتت ءة للالتيتتتة لععوعتتتي   تتتا للاداتتتة الحهعيتتتة تن الللتتت  ب ل حتتت   -2
 . في للتدري  TPACKط ر الللدرلتة نةرل لدالره  في للتط ي  الللعع رتة للفعوية إل

لصتتتتتف دة اتتتن للنتتتت ئه فتتتي استتت عدة للقتتت ئعين عوتتتي بتتترلاه إعتتتدلد للععوعتتتين فتتتي للكشتتتف عتتتن  -3
اعوعتتي   تتا  لتتدياعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتتة نحتتو للتك اتتا بتتين للعحتتتوى للترةتتوي الللتكنولتتوجي 

 لتطوير للعن هه طرق للتدري . ،للاداة بعاتوف للتاالال و
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 :(TPACK)إطار التكامل بني احملتوى الرتبوي والتكنولوجي 

هتتتتتتتتتتو إطتتتتتتتتتت ر للععرفتتتتتتتتتتة للاتتتتتتتتتت   بتتتتتتتتتت لعحتوى الللترةيتتتتتتتتتتة الللتكنولوجيتتتتتتتتتت  الللتتتتتتتتتتاي عرفتتتتتتتتتتة 
koehler,2009) ) للثال  للععرفية لل ني و بين للتف عا ان للن تجة للععرفة حشال ل ان شالا بطن 

 لتتتادلم كيفيتة اعرفتة حنت  يعثتا حيت  ولوجيت (،الللتكن للتتدري ، للعحتتوى، الطترق  :(للرئيستية

 .ااتوفة عوعية الاولد لعوضوع و حت لي  للتدري  لتنفيا للتكنولوجي 
تتتد اجعتتتا للععتتت رف للولجتتت  تولفرهتتت  لتتتدى : اليعرفتتت  لل حتتت  للحتتت لي بطنتتت  اعوتتتن إطتتت ر يجس 

 فع لتة ةترةويت اع رتت و حجتا يعتعد عوى توليف للتكنولوجي  في تدريس  لعحتوى ا  انللعووم، ال 

الينتدر  تحتت  تت   اعت رف ن تجتة عتن داته تتال  اعت رف  .ب لتكنولوجيت  تعزيزهت  تتن تعوتن بيئتة فتي
رئيسة هي: اعرفة للعحتوى الللععرفة للترةوية، الللععرفتة للتكنولوجيتة النتولته داجلت  هتي: للععرفتة 

، للععرفتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتة لوعحتتتتتتتوى، للععرفتتتتتتة للترةويتتتتتتة لوعحتتتتتتتوى، للععرفتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتة للترةويتتتتتتة
 لوعحتوى. للتكنولوجية للترةوية

 معتقدات الكفاء  الذاتية :  

بطنل  اعتقدلو للفرد عن  درت  في تنةين التنفيا  Self-Efficacy التف  للكف ءة للالتية
عوى    درتحال اعتقدلت  حول  لإلجرلءلو للعطووةة لتحقي  حنول  اعينة ان للعل م للتي يالوف بل .

  رلت ال د بالت  يعتقد ع حس  بفع لية، لإلنت  
(Günbatar, Boz, & Damar. 2017); (Bandura, 1986, 1994, 1997) . 

: لعتقتت د للطتتال  اعوعتتي عوتتوم   تتا للاداتتة عتتن اتتدي لاتتتالكلن لوععتت رف    عر ةةا  إلير ئةة  مةة 
للعوعيتتتة الللترةويتتتة الللتكنولوجيتتتة، ال تتتدرلتلن عوتتتي توليتتتف للععرفتتتة للتكنولوجيتتتة للترةويتتتة لعحتتتتوي 

 هه للعوتتوم فتتي تدريستتلن، ال اليعالتتن للتع يتتر عنلتت  ب لدرجتتة للتتتي يحالتتا عويلتت  للطتتال  عوتتي انتت
 افردلو لصتت  نة.

 :  علومالمعلمي الطالق 
يقالتتد بلتتن فتتي لل حتت  للحتت لي للطتتال  اعوعتتي عوتتوم للفر تتة للرلبعتتة بالويتتة للترةيتتة ج اعتتة طنطتت  

 (.  2018-2 -2017للدرلتي )أيعي ء(، لوع م  -ط يعة  –بيولوجي  -بتاالال و )عووم حت تي
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 يق صر   ب ث    ا   ع ى    دود    ا ة :

  لل نيتت و للععرفيتتة لألت تتتية إلطتت ر للتك اتتا بتتين للعحتتتوى للترةتتوي الللتكنولتتوجيTPACK ،
للععرفتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتة، الللععرفتتتتتتة للترةويتتتتتتة، الاعرفتتتتتتة للعحتتتتتتتوى، للععرفتتتتتتة : الللعتعثوتتتتتتة فتتتتتتي
للععرفتتتة للتكنولوجيتتتة للترةويتتتة، للععرفتتتة ، عحتتتتوى، للععرفتتتة للترةويتتتة لوعحتتتتوى للتكنولوجيتتتة لو

 .لوعحتوى  للتكنولوجية للترةوية

  عينتتة اتتن للطتتال  اعوعتتي للعوتتوم ب لفر تتة للرلبعتتة بالويتتة للترةيتتة ج اعتتة طنطتت  بتاالالتت و
 ( 2018-2017أيعي ء(، لوع م للدرلتي ) -ط يعة  –بيولوجي  -)عووم حت تي

 :   ا ة   ألدو ا إعد د نا   ب ث نساؤالا ع ى  إلياب 
  لتت ي ن الف  لل ني و للععرفية إلط ر للتك اتا بتين للعحتتوى للترةتوي الللتكنولتوجيTPACK 

لل يولوجي، عووم  للفيزي ء، للكيعي ء،( عووم لععونللالتية  اعتقدلو للكف ءة عوى للتعرف بغرض
 بينلعت  للتداه الأيفيتة )للتتدري  طترق  للتكنولوجيت ، للعحتتوى،(ية للععرف نحو لل ني و ) حت تي

 .الللتعون للتعوين ععويتى حتن ء للالف، دلخا

الل ت  للعتنله للوتتفي للتحويوتي لوو توف عوتي ت ن لتحقي  حهدلف لل ح  لتتادا  لل  حث
 للفيزيتت ء، للكيعيتت ء،) ع ب لفر تتة للرلبعتتة شتت عوتتوملل لوطتتال  اعوعتتيللالتيتتة  للكفتت ءةاعتقتتدلو 

 للعحتتتوى  فتتي أتتا بنيتتة اتتن لل نيتت و للععرفيتتة إلطتت ر للتك اتتا بتتين) لل يولتتوجي، عوتتوم حت تتتي

  ي نتتتت ولل، التحويتتتا الل تتت  اعتقتتتتدلتلنب تتتتتادلم حدة لتحديتتتتد ، TPACKالللتكنولتتتتوجى  لل يتتتدلجوجى
 .للتفسير للعوعي التقدين 

 :لآلتيين نللفرضي تحة ان تحق لل إلىللح لي  لل ح  تعى
عوتوم عتي للاعو للطتال  لتتتج ب و اتوتتط و بتين إحالت ئية دصلتة ذلو فترالق  هتا توجتد -1

 الللتكنولتوجى لل يتدلجوجى للعحتتوى  بتين للتك اتا نحتو صتتت ي ن اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة

TPACK  للجن  اتغير الف . 
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 ي للعوتوماعوعت للطتال  لتتتج ب و اتوتتط و بتين إحالت ئية دصلتة ذلو فترالق  هتا توجتد -2
 الللتكنولتوجى لل يتدلجوجى للعحتتوى  بتين للتك اتا نحتو صتتت ي ن اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة

TPACK  للتاال  اتغير الف . 

 أواًل: إعداد أد  البحث:

ى عووم بعد لصطتال  عوتللاعوعي  لوطال  عس  اعتقدلو للكف ءة للالتيةلبن ء لتت ي ن تن 
 : اثا: درلتة أا ان لدى للععوعين TPACKللدرلت و للس بقة للعتعوقة بعوضو   ي   

 (Schmidt et al., 2009); (Hong et al., 2013); (Sahin,2013); 

(Archambault & Crippen, 2009); (Handal et al., 2013)  
 ( اح الر لإلتت  نة3اليوض  جدالل)

 (3جدول )
 TPACKبنيات املعرفية إلطار للدات الكفاء  الذاتية استبانة معتق أبعاد)واور(

 أرمام العبارات عدد العبارات األبعاد م
 7-1 7 معرفة احملتوى 1
 18-8 11 املعرفة البيداجوجية 2
 26-19 8 املعرفة الرتبوية للمحتوي 3
 35-27 9 املعرفة التكنولوجية 4
 39-36 4 املعرفة التكولوجية للمحتوي 5
 46-40 7 الرتبوية التكنولوجية املعرفة 6
 56-47 10 معرفة احملتوي الرتبوي التكنولوجي 7

 56 العد الكلي للفقرات

بعرضتتل  عوتتى عتتن طريتت  تتتدق للعحالعتتين الذلتتك تتتدق لصتتتت  نة  تحديتتدتتتن   ةةدا  السةة بان :
تتتتحة للالتتتي  ة للعوعيتتتة الللوغويتتتة لوع تتت رلو،  الذلتتتك إلبتتتدلء للتتترحي فتتتي، اجعوعتتتة اتتتن للعحالعتتتين

بتإجرلء للتعتديالو الللعالحةت و للتتتى  تتت نال تد للتزات  لل  حث. للتتاي تت عت لو ُعتد  نتعت ء أتا ع ت رةالل
 . حبدله  للعحالعون 
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، ب لدرجتتتة للكويتتتة لفقتتترلو لصتتتتت  نة اتتتدي لرت تتت ط أتتتا ُبعتتتد اتتتن حبعتتت د لألدلة  كعتتت  تتتتن تعيتتتين
 ( يوض  توك للعع االو .4الجدالل )

 (4جدول )

 .لالستبانةأبعاد االستبانة والدرجة الكلية معامل ارتباط درجة كل ُبعد م  

أبعاد 

 ستبانةإلا

البعد 

 االول

البعد 

 الثانى

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 اخلامس

البعد 

 السادس

البعد 

 السابع

الدرجة 

 الكلية

 **0.618 **0.631 **0.488 **0.557 **0.530 **0.695 **0.511 - االولالبعد 

 **0.691 **0.506 **0.545 **0.593 **0.405 **0.499 -  الثانىالبعد 

 **0.684 **0.510 **0.446 **0.432 **0.456 -   الثالثالبعد 

 **0.840 **0.660 **0.707 **0.686 -    الرابعالبعد 

 **0.759 **0.604 **0.670 -     اخلامسالبعد 

 **0.839 **0.735 -      السادسالبعد 

 **0.861 -       لسابعالبعد ا

   0.01**دللة عند استوى 

( حن جعي  اع االو لصرت  ط بين حبع د لصتت  نة بعضل  ب ع  دللة 4يتض  ان نت ئه جدالل )
 ( اع  يشير إلى تدق لصتت  نة.0.01لحال ئي  عند استوى )

اتن  (35عوي عينتة )ن طريقة حلف  أرالن  خ لقي   ت ت و لصتتت  نة، تن لتتادلم :ثباا  الس بان 
 (.5الأ ن  للنت ئه أع  هي ا ينة في جدالل )طال ؛ لل
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 (5جدول )
 .وأبعادها لقياس ثبات استبانة معتقدات الكفاء  الذاتية معامل ألفا كرونباخ

 معامل الثبات بعاداأل م
 0.747 معرفة احملتوى 1
 0.733 البيداجوجية املعرفة 2
 0.748 املعرفة الرتبوية حملتوي العلوم 3
 0.872 لتكنولوجيةاملعرفة ا 4
 0.770 املعرفة التكولوجية حملتوي ماد  العلوم 5
 0.867 املعرفة الرتبوية التكنولوجية 6
 0.866 معرفة احملتوي الرتبوي التكنولوجي ملوضوعات العلوم 7

 0.944 الدرجة الكلية

دللتتتة عنتتتد حلفتتت  أرالن تتت خ  ( حن  يعتتتة اع اتتتا للث تتت و بطريقتتتة5يتضتتت  اتتتن نتتتت ئه جتتتدالل )
أالك أ نت   يعتة اع اتا حلفت  لالتتت  نة أالتا  ،(0.872 - 0.733التترلالح بين )  0.01ستوى ا
الهتتال يعنتتى حن اع اتتا للث تت و ارتفتت ، اع يشتتير إلتتى لصطعئننتت ن إلتتى تط يتت   (0.944)   نتت ك 

 لصتت  نة فى تورتل  للنل ئية.

 حتديد أفراد  موعة البحث.ثانيًا: 

عوعتتي للعوتتوم ب لفر تتة للرلبعتتة بالويتتة للترةيتتة ج اعتتة اتتن للطتتال  الل حتت  عينتتة  تتتن تحديتتد
-2017أيعيتتت ء( لوعتتت م للدرلتتتتي ) -ط يعتتتة  –بيولتتتوجي  -طنطتتت  بتاالالتتت و )عوتتتوم حت تتتتي

 للجن (. –توزي  للعينة حس  أا ان )للتاال  ( 6)( اليوض  جدالل 2018

 (6جدول)
 التدصص( -توةيع عينة البحث حس  )اجلنس 

 اناث ذكور التدصص
 156 12 أساسي علوم
 108 10 بيولوجي
 90 13 كيمياء
 37 5 فيزياء
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 :تطبيق االستبانةثالثًا: 

( لتتتت  ن ؛ إاتت  لعتتدم لكتعتت ل لإلج بتتة عويلتت  25تتتت ع د )إ( لتتتت  نة، التتتن 455تتتن توزيتت  )
( 430لصتتتج بة، الةقتتي ) بست   عتتدم لكتعت ل لل ي نتت و للعطووةتة للعتعوقتتة ب لعستتجي  حال لنعطيتتة

التتن للتوزيت  فتي للفالتا للدرلتتي للثت ني لوتحويا، الهتي للتتي شتالو  عينتة لل حت   لتت  نة ت لحة
 .2018 - 2017لوع م للدرلتي 

 األسالي  االحصالية املستددمة :رابعًا: 

للت ليتتة لوتحقتت  اتتن تتتحة فتترالض لل حتت  اتتن ختتالل لصحالتت ئية تتت لي  م لألللتتتتادتتتن 
 الهى : SPSS.V21برن اه لصحال ء 

 ةوعين و  ير للعرت طلخت  ر ا ن التيني ل Mann – Whitney. 

   تعرنوف لوتوزي  للط يعى. –لخت  ر أولعجرالف 

  لخت  ر تحويا للت  ين لصح دىANOVA . 

 لخت  ر شيفية لوعق رن و لل عدية للعتعددة 

أعتتت  فتتتتي بعتتت د لصتتتتتت  نة اللغ يتتت و للتحويتتتا لصحالتتتت ئى تتتتن حستتت   للعتوتتتتت  للعتتترج  أل
 (7)جدالل

 (7جدول )
 ستبانةبعاد اإلرجح ألاملتوسط امل

 املتوسط املرجح املستوى

 1.79 - 1 غري موافق بشد 

 2.59 - 1.80 غري موافق

 2.39 – 2.60 وايد

 4.19 – 3.40 موافق

 5 – 4.20 موافق بشد 
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 نتالج البحث ومنامشتها وتفسريها:خامسًا: 

ءة للالتيتة نحتو اعتقتدلو للكفت الل ت  ات  ياب  عن   سؤ ل  ألول :   ة  يةو  ع ةى :   إل
  ؟ عووم بالوية للترةية ج اعة طنط للاعوعي لدى للطال   TPACKلل ني و للععرفية إلط ر 

نةةا اسةةاب      سةةياا و الن ر فةةاا    عةار ةة  و  وسةةم    ئ  ةة       سةةياا السةة بان  
 .اجعوع و لل ح لدى للطال  اعوعى للعووم مع قد ا   نفاعذ   ة نة  

 (8جدول )

 حنرافات املعيارية والنس  املئوية للمتوسطات الستبانة املتوسطات واال
 الطالق معلمى العلوم .لدى معتقدات الكفاء  الذاتية 

 االحنراف املعيارى النسبة املئوية للمتوسط املتوسط املرجح االبعاد

 0.55 %67.20 3.36 معرفة احملتوى

 0.47 %75.00 3.75 البيداجوجية املعرفة

 0.58 %72.40 3.62 للمحتوياملعرفة الرتبوية 

 0.81 %64.20 3.21 املعرفة التكنولوجية

 0.82 %71.00 3.55 للمحتوياملعرفة التكولوجية 

 0.77 %67.40 3.37 املعرفة الرتبوية التكنولوجية

معرفة احملتوي الرتبوي 
 التكنولوجي ملوضوعات العلوم

3.15 63.00% 0.71 

 0.50 %68.60 3.43 الدرجة الكلية

 ( أن :8 ضح من ن ائج يدول )ي

  اعتقتتتتتتتتدلو للطتتتتتتتتال  للععوعتتتتتتتتين حتتتتتتتتول أفتتتتتتتت ءتلن للالتيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي لل نيتتتتتتتت و للععرفيتتتتتتتتة إلطتتتتتتتت ر
TPACK للععرفتتتتتتتتتتتة  -للععرفتتتتتتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتتتتتتة  –) اعرفتتتتتتتتتتتة للعحتتتتتتتتتتتتوى  الللعتعثوتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي

للتكنولتتتتتتتوجي لعوضتتتتتتتوع و للعوتتتتتتتوم (  ي اعرفتتتتتتتة للعحتتتتتتتتوي للترةتتتتتتتو  -للترةويتتتتتتتة للتكنولوجيتتتتتتتة 
 .اح يد(استوى اتوت  )حقق  
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  اعتقتتدلو للطتتتال  للععوعتتين حتتتول أفتتت ءتلن للالتيتتة فتتتي لل نيتت و للععرفيتتتة إلطتتت رTPACK 
ولوجيتتتة نللععرفتتتة للتك -للععرفتتتة للترةويتتتة لعحتتتتوي للعوتتتوم  - للععرفتتتة للترةويتتتة) الللعتعثوتتتة فتتتي

 استوى ارتف  )اولف (. حقق للدرجة للكوية لالتت  نة (  –لعحتوي ا دة للعووم 

  ءة للالتية لوطال  للععوعين حول للععرفتة للترةويتة حققت  حعوتى اتوتت  الحعوتى اعتقدلو للكف
 تن للععرفة للتكنولوجية لوعحتوى. ، نس ة ائوية يويل  في ذلك للععرفة للترةوية لوعحتوى 

  اعرفتتتتتة للعحتتتتتتوي للترةتتتتتوي للتكنولتتتتتوجي اعتقتتتتتدلو للكفتتتتت ءة للالتيتتتتتة لوطتتتتتال  للععوعتتتتتين حتتتتتول
توت  الح ا نس ة ائوية يويل  في ذلك للععرفة للتكنولوجية تن حقق  ح ا ا للعووم لعوضوع و

 للععرفة للتكنولوجية للترةوية تن اعرفة للعحتوى. 

  اعتقتتدلو للكفتت ء للالتيتتة لوطتتال  للععوعتتين حتتول جعيتت  لل نيتت و للععرفيتتة إلطتت رTPACK 
 حقق  استوى ارتف  )اولف ( 

التيتة لوطتال  اعوعتي للعوتوم بالويتة الاع  ت   يتض  حن  بدرلتة الل   اعتقتدلو للكفت ءة لل
حنلن يعتقدالن حن لديلن أف ءة ذلتية  TPACKللترةية ج اعة طنط  حول لل ني و للععرفية إلط ر 

التتتا اتتتن للععرفتتتة للترةويتتتة الللععرفتتتة للتكنولوجيتتتة لوعحتتتتوى الللععرفتتتة للترةويتتتة ب عتتت  يتعوتتت ع ليتتتة في
ى لصلعتت م بطتترق اللتتتترلتيجي و للتتتدري  عوتتللع ليتتة لتتديلن للقتتدرة   ألمةةر   ةةةن يعكةة  أنلوعحتتتوى 

تتوو  للتاي أتالك اعرفتة لأل للعوتوم اللختيت ر للعن تت  انلت  لعحتتوى الأا ا  يتعو  بت دلرة للفالتا 
، فتتتي حتتتتين لتضتتت  حنلتتتتن للحديثتتتتة ةتط يقتتتت و للتكنولوجيتتتللب تتتتتادلم  للعحتتتتتوى يتغيتتتر بتتتت  تتتتدري  

للعحتتوي للترةتوي للتكنولتوجي عرفتة يعتقدالن حن لديلن أف ءة ذلتية انافضة فيع  يتعو  بالا ان ا
عرفتتة للعحتتتوى لألاتتر الللععرفتتة للتكنولوجيتتة الللععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة الا لعوضتتوع و للعوتتوم

 الأيفيتة توليتف إاال نيت و   ةن يعك  ضعط إ  ةامها با  سةائب و ألدو ا    نو   يةة     ديثة 
فتتي للج نتت  لألكتت ديعي لعحتتتوى  أتتالك الجتتود ضتتعف للتكنولوجيتت و للعاتوفتتة فتتي للتتتدري  الللتتتعون

العتتتتدم تتتتتولفر لتتتتديلن للقتتتتدرة عوتتتتى لحتتتتدل  للتك اتتتتا بتتتتين لألبعتتتت د للععرفيتتتتة للثالتتتتتة إلطتتتت ر ، للعوتتتتوم
TPACK  ومةن ثةا يكة ن مةن   ضةرورن نسة ة  . 21الللتي تعت ر ان حهن أف يت و اعوتن للقترن

ها ع ةةى فةفةةة    ضةة ع ع ةةى أم ةةة   إلعةةد د    نو  ةة ي    جةةةد   يةةالب مع  ةة    ع ةة م ونةةدر ب
  ن قةق    نامب بةن   جانم    نو   ي  وفب من م       ع  م وطرا    در  .

 ون فق مةذ   و ةج  م  ن ائج در ساا فب من:
(Hong, 2013); (Sing&Chai, 2010(;( Sancar Tokmak, Yavuz 

Konokman, & Yanpar Yelken, 2013) ;) (Oskay, 2017) ;( Jang 

&Chang, 2016) ;( Graham et al., 2009) 
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اتت  للعال تتة بتتين اعتقتتدلو للكفتت ءة  :  :   ةةة  يةةو  ع ةةى   ثةةان يابةة  عةةن   سةةؤ ل  إل
عووم   ا للاداة بالويتة للترةيتة ج اعتة طنطت  الةعت  للعتغيترلو للعتعثوتة للاعوعي لوطال  للالتية 

 للتاال ( ؟  –في )للجن  

 :النتائج المتعلقة بالفرض األول
وزيع الالع ععلعسااعت معةماتقعدافال اعماتال اتيعةالتحققمناعتداليةت (أ

 ملعا ةلمجموعتسالجعس:

 (9جدول )
 مسرنوف للتوةيع الطبيعى لدرجات اجملموعتني  –نتالج اختبار كوجملروف 

 اناث ( على استبانة معتقدات الكفاء  الذاتية . –)ذكور 
 مستوى الداللة zميمة اختبار  اجملموعة االبعاد

 ذكور توىمعرفة احمل
 اناث

1.03 
1.44 

0.24 
0.03 

 ذكور املعرفة)البيداجوجية(
 اناث

0.96 
1.10 

0.31 
0.17 

املعرفة الرتبوية حملتوي 
 العلوم

 ذكور
 اناث

0.79 
1.85 

0.56 
0.01 

 ذكور املعرفة التكنولوجية
 اناث

1.16 
1.16 

0.13 
0.13 

املعرفة التكنولوجية حملتوي 
 ماد  العلوم

 ذكور
 اناث

0.97 
2.40 

0.29 
0.01 

 ذكور املعرفة الرتبوية التكنولوجية
 اناث

0.71 
1.82 

0.70 
0.01 

معرفة احملتوي الرتبوي 
 التكنولوجي ملوضوعات العلوم

 ذكور
 اناث

0.64 
1.39 

0.81 
0.04 

 ذكور الدرجة الكلية
 اناث

0.56 
1.02 

0.91 
0.25 

  للاأور حك ر ان حن  يعة استوى للدصلة لعجعوعة للطال (9)ي ضح من ن ائج يدول 
بينعتتت   يعتتتة ، ( الهتتتال يتتتدل عوتتتى حن جعيتتت  بي نتتت و عينتتتة للتتتاأور تت تتت  لللتوزيتتت  لصعتتتتدللى0.05)

( اللتالك 0.05( الللت ع  لآلختر ح تا اتن )0.05استوى للدصلة لعينتة لصنت   بعضتل  حك تر اتن )
 فإن درج و عينة لصن   صتت   للتوزي  لصعتدللى فى بع  لبع د لصتت  نة.

ك لتتتتتادا  لل  حثتتتت ن لخت تتت ر اتتت ن اليتنتتتى لوعق رنتتتة بتتتين اتوتتتتط و رتتتت  درجتتت و لتتتال
 للعجعوعتين للاأور اللصن   عوى لتت  نة اعتقدلو للكف ءة للالتية 
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العتمئجالمتالقة ملارضاألولتم  ع(

: ص توجتتتد فتتترالق ذلو دصلتتتة إحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى للدصلتتتة يةةةو    فةةةرأ ع ةةةى أنةةةه
((α≤0.05  لوطتتتال  اعوعتتتي للعوتتتوم   تتتا للاداتتتة بالويتتتة للترةيتتتة و رتتتت  لتتتتتج ب و بتتتين اتوتتتتط

الللعثعثوتتة  TPACKلل نيتت و للععرفيتتة إلطتت ر اعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتتة نحتتو حتتول ج اعتتة طنطتت  
فتتي : للععرفتتة للتكنولوجيتتة، الللععرفتتة للترةويتتة، الاعرفتتة للعحتتتوى، للععرفتتة للتكنولوجيتتة لوعحتتتوى، 

 لوعحتتتوى  للععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة، للععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة، للععرفتتة للترةويتتة لوعحتتتوى 
 .للجن  تعزي إلى اتغير

 الصخت تتتتتت ر تتتتتتتحة هتتتتتتال للفتتتتتترض   اتتتتتت  لل  حثتتتتتتت ن بحستتتتتت   اتوتتتتتتتطي ُرتتتتتتت  درجتتتتتت و
ال تتتتتد تتتتتتن لتتتتتتتادلم ، ذأتتتتتور ( فتتتتتي لتتتتتتت  نة اعتقتتتتتدلو للكفتتتتت ءة للالتيتتتتتة  –  للعجعتتتتتوعتين )لنتتتتت  

ا لوعينتتتتتتتت و  يتتتتتتتتر للعرت طتتتتتتتتة، لوتحقتتتتتتتت  اتتتتتتتتن Test-WhitneyMannالخت تتتتتتتت ر اتتتتتتتت ن اليتنتتتتتتتتى 
ذأتتتتتور( فتتتتتى درجتتتتت و لصتتتتتتت  نة  –لنتتتتت    للفتتتتترالق بتتتتتين اتوتتتتتتطي ُرتتتتتت  درجتتتتت و للعجعتتتتتوعتين )

 .( 10لوعجعوعتين، اليتض  ذلك في جدالل )
 (10جدول )
 استبانةيف  ذكور( -اجملموعتني) اناث  داللة الفروق بني متوسطي رت  درجات

 وأبعاده للطالق معلمى العلوم مبل اخلدمة تيةمعتقدات الكفاء  الذا 

متوسط  ن اجملموعة املقياس
معامل مان ويتنى   موع الرت  الرت 

U 
ميمة 

Z 
الداللة 

 اإلحصالية

 ذكور معرفة احملتوى
 اناث

40 
390 

327.84 
203.98 

13113.50 
79551.50 3306.50 6.02 0.01 

 ذكور البيداجوجية  املعرفة
 اناث

40 
390 

294.30 
207.42 

11772.00 
80893.00 4648.00 4.21 0.01 

املعرفةةةة الرتبويةةةة حملتةةةوي  
 العلوم 

 ذكور
 اناث

40 
390 

273.08 
209.59 

10923.00 
81742.00 5497.00 3.08 0.01 

 ذكور املعرفة التكنولوجية 
 اناث

40 
390 

337.21 
203.02 

13488.50 
79176.50 2931.50 6.51 0.01 

تةوي  املعرفة التكولوجيةة حمل 
 ماد  العلوم 

 ذكور
 اناث

40 
390 

282.73 
208.61 

11309.00 
81356.00 5111.00 3.61 0.01 

املعرفةةةةةةةةةةةة الرتبويةةةةةةةةةةةة 
 التكنولوجية 

 ذكور
 اناث

40 
390 

318.68 
204.92 

12747.00 
79918.00 3673.00 5.52 0.01 

معرفةةةةةة احملتةةةةةوي الرتبةةةةةوي 
 التكنولوجي ملوضوعات العلوم  

 ذكور
 اناث

40 
390 

347.84 
201.93 

13913.50 
78751.50 2506.50 7.08 0.01 

 ذكور الدرجة الكلية
 اناث

40 
390 

344.63 
202.26 

13785.00 
78880.00 2635.00 6.90 0.01 

 1.96( = 0.05مس  ن   دال   عود )  2.58( = 0.01مس  ن   دال   عود )
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التية لوطتال  للعحسوةة صتت  نة اعتقدلو للكف ءة لل Z( حن  يعة 10يتض  ان جدالل )
(، اعت  يشتير إلتى الجتود فترالق دللتة إحالت ئيا  2.58اعوعى للعووم  ين حك ر اتن للقيعتة للجدالليتة )

الاجعوعة لصن   لال ل   ( بين اتوتطي ُرت  درج و اجعوعة للاأور0.01عند استوي دصلة )
ى لفتترض لل تتديا للعوجتتة للتتااجعوعتتة للتتاأور، الةتتالك يتتتن رفتت  للفتترض للالتتفرى لصالل ال  تتول ل

  :ين  عوى
( بتتتين اتوتتتتط و رتتتت   0.01توجتتتد فتتترالق ذلو دصلتتتة إحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى للدصلتتتة )

لتتج ب و لوطال  اعوعي للعووم   تا للاداتة بالويتة للترةيتة ج اعتة طنطت  حتول اعتقتدلو للكفت ءة 
الللعثعثوتتة فتتي : للععرفتتة للتكنولوجيتتة، الللععرفتتة  TPACKللالتيتتة نحتتو لل نيتت و للععرفيتتة إلطتت ر 

للععرفتتتة ، رةويتتة، الاعرفتتة للعحتتتوى، للععرفتتة للتكنولوجيتتتة لوعحتتتوى، للععرفتتة للترةويتتة لوعحتتتوى للت
للجن  الذلك لال ل   تعزي إلى اتغير لوعحتوى  للتكنولوجية للترةوية، للععرفة للتكنولوجية للترةوية

 اجعوعة للاأور.
ة الحبع دهتت   تتين اتوتتتط و درجتت و لتتتت  نة اعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتت (11اليوضتت  جتتدالل )

 اللن   ( . -لدي طال  للعجعوعتين ) ذأور 
 (11جدول ) 

 مي  متوسطي درجات اجملموعتني على استبانة معتقدات الكفاء  الذاتية
 املتوسط ن اجملموعة االبعاد

 ذكور معرفة احملتوى
 اناث

40 
390 

27.37 
23.19 

 ذكور املعرفة البيداجوجية
 اناث

40 
390 

44.88 
40.94 

 ذكور لرتبوية حملتوي العلوماملعرفة ا
 اناث

40 
390 

31.37 
28.74 

 ذكور املعرفة التكنولوجية
 اناث

40 
390 

36.10 
28.21 

 ذكور املعرفة التكولوجية حملتوي ماد  العلوم
 اناث

40 
390 

15.92 
14.03 

 ذكور املعرفة الرتبوية التكنولوجية
 اناث

40 
390 

27.97 
23.14 

 ذكور ولوجي ملوضوعات العلوممعرفة احملتوي الرتبوي التكن
 اناث

40 
390 

38.92 
30.69 

 ذكور الدرجة الكلية
 اناث

40 
390 

222.47 
188.96 
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لتت  نة اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة  للتعثيا لل ي ني لقين اتوتطي درج و (2اليوض  شالا)
 لن   (. -لدي للطال  اعوعى للعووم   ا للاداة ) ذأور 

222.47

188.96

170

180

190

200

210

220

230

�        

      �      

 
 اناث( لألداء على استبانة  -البياني ملتوسطي درجات طالق اجملموعتني )ذكور التمثيل(: 2شكل )

 معتقدات الكفاء  الذاتية للطالق معلمى العلوم مبل اخلدمة

( حن للتعثيتتتا لل يتتت ني صتتتتت  نة اعتقتتتدلو للكفتتت ءة للالتيتتتة لوطتتتال  2يتضتتت  اتتتن شتتتالا )
 لنتتت   ( -طتتتال  للعجعتتتوعتين ) ذأتتتور درجتتت و ين اعوعتتتى للعوتتتوم   تتتا للاداتتتة ُيةلتتتر فتتترالق بتتت

 .الذلك لكا بعد ان حبع د لصتت  نة الأالك لالتت  نة أالا  اأورلللال ل  اجعوعة 
عستتتوى أفتت ءة ذلتيتتة حعوتتى اتتتن تعتعتتون بيللتتاأور يعتقتتدالن بتتطنلن حن اليتضتت  اعتت  تتت   

وي ب ل نيتتتتتتتتتتت و للععرفيتتتتتتتتتتتة صطتتتتتتتتتتت ر للتك اتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتين للعحتتتتتتتتتتتتوى للترةتتتتتتتتتتت، فيعتتتتتتتتتتت  يتعوتتتتتتتتتتت  لإلنتتتتتتتتتتت  
للتتتداه للعستتتتق وي احوريتتتة اتتتن حيتتت  ، الهتتتاة للععتقتتتدلو ( للا تتتتة بلتتتنTPACK)الللتكنولتتتوجي

 يعت تتترعوتتتى لتتتتتادلم للتكنولوجيتتت  ن للفالتتتول للدرلتتتتية ألن لصعتقتتت د حتتتول  تتتدرتل وتكنولوجيتتت  فتتتيل
لتضت  اتن الل ت  للعقت بالو ات  للطتال  للععوعتين حي   وتكنولوجي .لوداه للعستق وي ل   ويا  لا ؤشر ا

لتحقيت  الضت  حهتدلف  ون للتييستعلل حت  الللحتولر اعلتن حتنت ء تط يت  لصتتت  نة حن للتاأور  عينة
حي  ت ين ب لفعا حن عدد انلن لي  ب لقويا يععوون في اج ل للتكنولوجي ، اليحعوون  لن؛طعوح ت

لتج هتتت و ليج بيتتتة نحوهتتت ، اللتتتديلن خ تتترة تتتت بقة فتتتي للتع اتتتا اتتت  لألداللو للتكنولوجيتتتة للعتنوعتتتة 
ة عوتتى شتت الة لصنترنتت  الللعرت طتتة بعحتتتوى للعوتتوم، الاتتنلن اتتن يععتتا فتتي اجتت ل تالتتعين للعوجتتود

درال  تكنولوجيتتتة فتتتي للعوتتتوم لوحالتتتول عوتتتي اق بتتتا اتتت دي ففتتتي هتتتال للالتتتدد  تتت ل ححتتتد للطتتتال  
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تكتتون  الاتتن تتتن الفتتي ضتتوء ذلتتك يتضتت  تتت   حنبتت لن  )لاتت ل لحنتت  ع يشتتين انتتين يتت  دأتتتورة (، 
 للععرفتى الللتك اتا TPACKللععرفيتةإلط ر لو نيت ولن درلكإ في  لصن للالتية حعوى ان  نكف ءتل

الهتال يتفت  ات   ،للالفية فتي للععويتة للتدريستية للتكنولوجي  التوليف للتدري  الطرق  للعحتوى  بين
  اثا:  ودرلتبع  للا  حكدو عوي  

 (Philips, 2014); (shulman, 1987); (Kafyulilo, etal, 2012) 
 (Hong et al.,2013) زئيتت اا  نتيجتتة درلتتتة أتتا اتتن :هتتاة للنتيجتتة جتفتت  تكعتت  

(Kazu&erten, 2014) ;( Jang &Chang, 2016) ،التاتوتتف اتت  نتيجتتة درلتتتة 
(Sing&Chai, 2010) . ؛ للتي لن تجد حتر لعتغير للجن 
 :النتالج املتعلقة بالفرض الثانى -1
الذاتوققة التحقققم مققت التةالوققة توطوققع الاققبا للققت ااققتبانة معتقققةا  ال فققا        ( أ

 بالنابة لمجمولا  التخصص:

 (12جدول )
 مسرنوف للتوةيع الطبيعى لدرجات جملموعات  –نتالج اختبار كوجملروف 

 التدصص على استبانة معتقدات الكفاء  الذاتية .

 مستوى الداللة zميمة اختبار  االبعاد اجملموعة

 فيزياء
 

 االول
 الثانى
 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 لسادس
 السابع

 رجة الكليةالد

0.84 
0.94 
0.66 
0.73 
1.02 
0.94 
0.53 
0.54 

0.47 
0.33 
0.77 
0.65 
0.24 
0.33 
0.93 
0.92 

 كيمياء

 االول
 الثانى
 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 لسادس
 السابع

 الدرجة الكلية

1.01 
0.71 
0.77 
0.92 
0.89 
1.19 
0.93 
0.53 

0.25 
0.67 
0.58 
0.35 
0.40 
0.11 
0.34 
0.94 
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 مستوى الداللة zميمة اختبار  االبعاد اجملموعة

 بيولوجى

 االول
 لثانىا

 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 لسادس
 السابع

 الدرجة الكلية

1.11 
0.85 
0.88 
0.74 
1.12 
1.14 
1.33 
0.75 

0.17 
0.45 
0.41 
0.62 
0.06 
0.09 
0.052 
0.61 

 اساسى علوم

 االول
 الثانى
 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 لسادس
 السابع

 الدرجة الكلية

1.07 
1.12 
1.57 
0.97 
1.83 
0.97 
1.01 
0.69 

0.19 
0.16 
0.07 
0.29 
0.055 
0.30 
0.25 
0.71 

 –حن  يعة استوى للدصلة لعجعوع و للتاال  ) فيزي ء  (12)يتض  ان نت ئه جدالل 
( الهال يدل عوى حن جعيت  بي نت و عينت و 0.05حك ر ان ) لت تى عووم ( –بيولوجى  –كيعي ء 

 بع د لصتت  نة.لالك هى تت   للتوزي  لصعتدللى فى ل، للتاال  تت   لللتوزي  لصعتدللى 
لخت تتتت ر تحويتتتتا للت تتتت ين لصحتتتت دى لوعق رنتتتتة بتتتتين اتوتتتتتط و درجتتتت و  تتتتتن لتتتتتتادلملتتتتالك 

 اجعوع و للتاال  عوى لتت  نة اعتقدلو للكف ءة للالتية .

 :  النتالج املتعلقة بالفرض الثانى -2
ص توجتتتتتد فتتتتترالق ذلو دصلتتتتتة إحالتتتتت ئية عنتتتتتد استتتتتتوى للدصلتتتتتة ا  و  ةةةةةة  يةةةةةو  ع ةةةةةى :

((α≤0.05 لطتتال  اعوعتتي للعوتتوم   تتا للاداتتة بالويتتة للترةيتتة ج اعتتة لاتوتتتط و لتتتتج ب و  بتتين
الللعثعثوتتة فتتتي :  TPACKطنطتت  حتتول اعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتتة نحتتتو لل نيتت و للععرفيتتة إلطتت ر 

للععرفة للتكنولوجية، الللععرفة للترةوية، الاعرفة للعحتوى، للععرفتة للتكنولوجيتة لوعحتتوى، للععرفتة 
عحتتتوى ؟ تعتتزي لو للععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة، للععرفتتة للتكنولوجيتتة للترةويتتة، تتتوى للترةويتتة لوعح

 إلى اتغير للتاال . 
اق رنتتتتة اتوتتتتتط و درجتتتت و تعتتتت  اللوتحقتتتت  اتتتتن تتتتتحة هتتتتال للفتتتترض بفرالضتتتت  للفرعيتتتتة 

ال تتتد لتتتتتادا  . لت تتتتى عوتتتوم (  –بيولتتتوجى  –أيعيتتت ء  –الفقتتت ا لوتاالتتت  ) فيزيتتت ء  للطتتتال 
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 لوكشتف عتن دصلتة للفترق بتين للعتوتتط و  ANOVAتحويتا للت ت ين لألحت دى  لل  حثت ن لخت ت ر
 توك للنت ئه : (13) اليوض  جدالل، (  SPSS .v21) ب تتادلم برن اه 

 (13) جدول
 وفقًا للتدصص لدرجات الطالق املتوسطات واالحنرافات املعيارية

 معتقدات الكفاء  الذاتية استبانةاساسى علوم ( الستبانة  –بيولوجى  –كيمياء  –) فيزياء  
 االحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة البعد

 معرفة احملتوى

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

22.30 
23.67 
23.59 
23.84 

3.95 
4.06 
3.95 
3.61 

 البيداجوجية املعرفة

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

39.50 
41.70 
43.04 
40.26 

4.45 
5.43 
5.01 
4.94 

املعرفة الرتبوية حملتوي 
 العلوم

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

26.61 
28.88 
30.41 
28.64 

3.75 
4.38 
3.97 
5.19 

 املعرفة التكنولوجية

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

27.26 
29.37 
32.16 
26.83 

7.33 
7.24 
5.77 
7.37 

املعرفة التكولوجية 
 حملتوي ماد  العلوم

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

14.57 
14.66 
15.29 
13.05 

3.49 
3.18 
2.70 
3.39 

املعرفة الرتبوية 
 التكنولوجية

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

21.33 
23.91 
26.44 
21.96 

5.39 
5.57 
4.29 
5.15 

معرفة احملتوي الرتبوي 
التكنولوجي ملوضوعات 

 العلوم

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

30.45 
32.73 
35.11 
28.34 

7.22 
7.06 
5.02 
6.90 

 الدرجة الكلية

 فيزياء
 كيمياء
 بيولوجى

 اساسى علوم

42 
103 
118 
167 

182.04 
194.97 
206.05 
182.95 

24.36 
28.55 
23.15 
27.38 
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 ( ا  يوى:13يتض  ان جدالل )

 -بيولوجى  -أيعي ء  -حن  بعق رنة اتوتط و درج و للطال  الفق ا لوتاال  ) فيزي ء 
ك للعتوتتتط و لوعجعوعتت و لت تتى عوتتوم ( صتتتت  نة اعتقتتدلو للكفتت ءة للالتيتتة، لتتوح  لختتتالف توتت

 لصرةعة .

  كيعي ء–) فيزي ء عوع و لصرةعة الللرتن لل ي نى للت لى يوض  اتوتط و درج و للعج

 أالا.تت  نة اعتقدلو للكف ءة للالتية صالذلك  لت تى عووم ( -بيولوجى  -

 
 (: التمثيل البياني ملتوسطات درجات طالق اجملموعات االربعة3شكل )

 ككل استبانة معتقدات الكفاء  الذاتيةعلى  اساسى علوم ( -بيولوجى  -كيمياء -) فيزياء  

للشتتتالا للستتت ب  حن اجعوعتتتة الل يولتتتوجيا هتتتي للتتتتي حققتتت  حعوتتتى اتوتتتت   اليتضتتت  اتتتن
يويلت  ، يويل  اجعوعتة اللكيعيت ءا، درج و عوى استوى حبع د لتت  نة اعتقدلو للكف ءة للالتية أالا

 كا ان اجعوعة احت تي عووما ال اللفيزي ءا بف رق بسي .

خت تت ر تحويتتا للت تت ين ل تتتن لتتتتادلماللوتعتترف عوتتى اتتدى دصلتتة للفتترالق بتتين للعتوتتتط و 
  .توك للنت ئه (14)اليوض  جدالل  ،لصح دى

182.04

194.97

206.05

182.95

170

175

180

185

190

195

200

205

210

                       �     

      �      
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 (14جدول )
 نتالج حتليل التباي  االحادى للفروق بني  موعات التدصص على استبانة معتقدات الكفاء  الذاتية

 موع  مصدر التباي  املهار 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

ميمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 بني اجملموعات وىمعرفة احملت
 الكلى داخل اجملموعات

80.48 
6325.83 
6406.31 

3 
426 
429 

26.82 
 غريدالة0.14 1.81 14.84

 بني اجملموعات املعرفة البيداجوجية
 الكلى داخل اجملموعات

688.87 
10817.42 
11506.30 

3 
426 
429 

229.62 
25.39 9.04 0.01 

املعرفة الرتبوية حملتوي 
 العلوم

 اتبني اجملموع
 الكلى داخل اجملموعات

497.34 
8863.60 
9360.94 

3 
426 
429 

165.78 
20.81 

7.96 0.01 

 بني اجملموعات املعرفة التكنولوجية
 الكلى داخل اجملموعات

2104.17 
20481.59 
22585.77 

3 
426 
429 

701.39 
48.07 14.58 0.01 

املعرفة التكولوجية حملتوي 
 ماد  العلوم

 بني اجملموعات
 الكلى موعاتداخل اجمل

387.49 
4309.08 
4696.57 

3 
426 
429 

129.16 
10.11 12.76 0.01 

 بني اجملموعات املعرفة الرتبوية التكنولوجية
 الكلى داخل اجملموعات

1624.98 
10932.41 
12557.39 

3 
426 
429 

541.66 
25.66 

21.11 0.01 

معرفة احملتوي الرتبوي 
 التكنولوجي ملوضوعات العلوم

 عاتبني اجملمو
 الكلى داخل اجملموعات

3407.31 
18099.94 
21506.74 

3 
426 
429 

1135.76 
42.48 26.73 0.01 

 الدرجة الكلية
 بني اجملموعات
 الكلى داخل اجملموعات

42061.96 
294699.01 
336760.98 

3 
426 
429 

14020.65 
691.78 20.26 0.01 

 (:14ي ضح من يدول )

بتين اتوتتتط و درجت و للعجعوعتت و  (0.05ى دصلتة )حن  تين )ف( دللتة لحالتت ئي  عنتد استتتو   
ا عتدل ، لت تتى عوتوم( عوتى لتتت  نة اعتقتدلو للكفت ءة للالتيتة –بيولتوجى  -أيعي ء –لصرةعة ) فيزي ء 

 الفرالع ، حى حن: -جزئي ا  -لصاللاللال تن رف  للفرض . معرف          ُبعد 
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بين اتوتط و لتتج ب و ) 0.01توجد فرالق ذلو دصلة إحال ئية عند استوى للدصلة ) 
لوطال  اعوعي للعووم   ا للاداة بالوية للترةية ج اعة طنط  حول اعتقدلو للكفت ءة للالتيتة نحتو 

الللعثعثوتتتتة فتتتتي: للععرفتتتتة للتكنولوجيتتتتة، الللععرفتتتتة للترةويتتتتة،  TPACKلل نيتتتت و للععرفيتتتتة إلطتتتت ر 
للععرفتة للتكنولوجيتة ، لوعحتتوى للععرفتة للترةويتة الاعرفة للعحتوى، للععرفتة للتكنولوجيتة لوعحتتوى، 

 للترةوية، للععرفة للتكنولوجية للترةوية لوعحتوى تعزي إلى اتغير للتاال .
 الجدالل، لوعق رن و لل عدية للعتعددة  خ بار شةفةهاللتحديد لتج   توك للفرالق تن لتتادلم 

 وض  توك للنت ئه.ي (15)

 (15جدول )

 للتدصص لدى الطالق معلمى العلوم وفقا ء  الذاتيةستبانة معتقدات الكفاالنتالج اختبار شيفيه 
 ق( –)أ  متوسط الفرق بني التدصصني التدصص)ق( التدصص )أ( البعد

 املعرفة
 البيداجوجية

 2.21- كيمياء فيزياء
 *3.54- بيولوجى فيزياء
 0.76- اساسى علوم فيزياء
 1.33- بيولوجى كيمياء
 1.43 اساسى علوم كيمياء
 *2.77 اساسى علوم بيولوجى

املعرفة الرتبوية 
 حملتوي العلوم

 2.26- كيمياء فيزياء
 *3.79- بيولوجى فيزياء
 2.02- اساسى علوم فيزياء
 1.53- بيولوجى كيمياء
 0.24 اساسى علوم كيمياء
 *1.77 اساسى علوم بيولوجى

املعرفة 
 التكنولوجية

 2.11- كيمياء فيزياء
 *4.88- بيولوجى فيزياء
 0.42 اساسى علوم فيزياء
 *2.78- بيولوجى كيمياء
 *2.54 اساسى علوم كيمياء
 *5.32 اساسى علوم بيولوجى
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 ق( –)أ  متوسط الفرق بني التدصصني التدصص)ق( التدصص )أ( البعد

املعرفة التكولوجية 
 حملتوي ماد  العلوم

 0.09- كيمياء فيزياء
 0.72- بيولوجى فيزياء
 1.51 اساسى علوم فيزياء
 0.62- بيولوجى كيمياء
 *1.61 اساسى علوم كيمياء
 *2.24 اساسى علوم بيولوجى

املعرفة الرتبوية 
 التكنولوجية

 2.57- كيمياء فيزياء
 *5.11- بيولوجى فيزياء
 0.63- اساسى علوم فيزياء
 *2.52- بيولوجى كيمياء
 *1.94 اساسى علوم كيمياء
 *4.47 اساسى علوم بيولوجى

معرفة احملتوي 
الرتبوي 

التكنولوجي 
 ومملوضوعات العل

 2.28- كيمياء فيزياء
 *4.65- بيولوجى فيزياء
 2.11 اساسى علوم فيزياء
 2.37- بيولوجى كيمياء
 *4.39 اساسى علوم كيمياء
 *6.76 اساسى علوم بيولوجى

 الدرجة الكلية

 12.92- كيمياء فيزياء
 *24.01- بيولوجى فيزياء
 0.90- اساسى علوم فيزياء
 *11.08- بيولوجى كيمياء
 *12.01 اساسى علوم كيمياء
 *23.11 اساسى علوم بيولوجى

 0.05*دللة عند استوى 

 :ماي ى (15)من ن ائج يدول  ي ضح

 ( بتتتتين للطتتتتال  تاالتتتت  للفيزيتتتت ء 0.05الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية عنتتتتد استتتتتوى )
 )لل يدلجوجية( الذلك للطال  تاال  لل يولوجى. فى    عرف     ري   اللل يولوجى 
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  ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05جتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )ال
 لل يدلجوجية ( الذلك للطال  تاال  لل يولوجى. )    عرف     ري   الحت تى عووم فى 

 ( بتتتتين للطتتتتال  تاالتتتت  للفيزيتتتت ء 0.05الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية عنتتتتد استتتتتوى )
 الذلك للطال  تاال  لل يولوجى.ع  م    عرف     ري         ن   اللل يولوجى فى 

 ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )
 الذلك للطال  تاال  لل يولوجى.   عرف     ري         ن   ع  م الحت تى عووم فى 

 ( بتتتتين للطتتتتال  تاالتتتت  للفيزيتتتت ء 0.05الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية عنتتتتد استتتتتوى )
 لال ل  للطال  تاال  لل يولوجى.    عرف     نو   ية  وذ كجى فى اللل يولو 

 ( بتتتين للطتتتال  تاالتتت  للكيعيتتت ء 0.05الجتتتود فتتترالق ذلو دصلتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى )
 الذلك لال ل  للطال  تاال  لل يولوجى.   عرف     نو   ية  اللل يولوجى فى 

 ( بتتتين للطتتتال  تا0.05الجتتتود فتتترالق ذلو دصلتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى ) التتت  للكيعيتتت ء
 الذلك لال ل  للطال  تاال  للكيعي ء.   عرف     نو   ية  الحت تى عووم فى 

 ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )
 الذلك لال ل  للطال  تاال  لل يولوجى.    عرف     نو   ية الحت تى عووم فى 

  ( بتتتتتتتتين للطتتتتتتتتال  تاالتتتتتتتت  0.05ى )الجتتتتتتتتود فتتتتتتتترالق ذلو دصلتتتتتتتتة لحالتتتتتتتت ئية عنتتتتتتتتد استتتتتتتتتو
الذلتتتتك لالتتتت ل     عرفةةةة     ن   يةةةةة      ةةةة ن مةةةةادذ   ع ةةةة م للكيعيتتتت ء اللت تتتتتى عوتتتتوم فتتتتى 

 للطال  تاال  للكيعي ء.
 ( بتتتتتتتتين للطتتتتتتتتال  تاالتتتتتتتت  0.05الجتتتتتتتتود فتتتتتتتترالق ذلو دصلتتتتتتتتة لحالتتتتتتتت ئية عنتتتتتتتتد استتتتتتتتتوى )

الذلتتتك لالتتت ل     عرفةةة     ن   يةةةة      ةةة ن مةةةادذ   ع ةةة م لل يولتتتوجى الحت تتتتى عوتتتوم فتتتى 
 لطال  تاال  لل يولوجى.ل

 ( بتتتتين للطتتتتال  تاالتتتت  للفيزيتتتت ء 0.05الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية عنتتتتد استتتتتوى )
 للطال  تاال  لل يولوجى. الذلك لال ل    عرف     ري       نو   ية  اللل يولوجى فى 

 ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )
 لال ل  للطال  تاال  لل يولوجى. الذلكعرف     ري       نو   ية     الللكيعي ء فى 

 ( بتين للطتال  تاالت  حت تتى عوتوم0.05الجود فرالق ذلو دصلة لحال ئية عند استتوى ) 
 لال ل  للطال  تاال  للكيعي ء. الذلك   عرف     ري       نو   ية  الللكيعي ء فى 
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 ( بتتين 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى ) للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى
 لال ل  للطال  تاال  لل يولوجى. الذلك   عرف     ري       نو   ية  اللت تى عووم فى 

 ( بتتتتين للطتتتتال  تاالتتتت  للفيزيتتتت ء 0.05الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية عنتتتتد استتتتتوى )
الذلتتتك لالتتت ل  معرفةةة       ةةة ن    ريةةة ن    نو  ةةة ي     ضةةة عاا   ع ةةة م اللل يولتتتوجى فتتتى 

 لل يولوجى.للطال  تاال  
 ( بتتتين للطتتتال  تاالتتت  للكيعيتتت ء 0.05الجتتتود فتتترالق ذلو دصلتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى )

الذلتتك لالتت ل  معرفةة       ةة ن    ريةة ن    نو  ةة ي     ضةة عاا   ع ةة م الحت تتتى عوتتوم فتتى 
 للطال  تاال  للكيعي ء.

 ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )
لالتت ل   الذلتتكمعرفةة       ةة ن    ريةة ن    نو  ةة ي     ضةة عاا   ع ةة م عوتتوم فتتى الحت تتتى 

 للطال  تاال  لل يولوجى

 ( بتتتين للطتتتال 0.05الجتتتود فتتترالق ذلو دصلتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى ) تاالتتت   للععوعتتتين
 تاال  لل يولوجى. للععوعين الذلك لال ل  للطال   دري    ن ة  للفيزي ء اللل يولوجى فى 

 تاالتتت   للععوعتتتين( بتتتين للطتتتال  0.05لتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى )الجتتتود فتتترالق ذلو دص
 تاال  لل يولوجى. للععوعينالذلك لال ل  للطال    دري    ن ة  للكيعي ء اللل يولوجى فى 

 ( بتتتين للطتتتال  0.05الجتتتود فتتترالق ذلو دصلتتتة لحالتتت ئية عنتتتد استتتتوى )تاالتتت   للععوعتتتين
 تاال  للكيعي ء. للععوعينال  للطلال ل  الذلك    دري    ن ة للكيعي ء الحت تى عووم فى 

 ( بتتين للطتتال  تاالتت  لل يولتتوجى 0.05الجتتود فتترالق ذلو دصلتتة لحالتت ئية عنتتد استتتوى )
 تاال  لل يولوجى. للععوعين للطال لال ل  الذلك    دري    ن ة الحت تى عووم فى 

يتضتتتتتتتت  اتتتتتتتتن للنتتتتتتتتت ئه للا تتتتتتتتتة بتتتتتتتت لفرض للثتتتتتتتت ني الأعتتتتتتتت  هتتتتتتتتو اوضتتتتتتتت  فتتتتتتتتي نتتتتتتتتت ئه 
يرجتتتتت  معرفةةةةة       ةةةةة ن لحالتتتتت ئي ا فتتتتتي بعتتتتتد  وجتتتتتد فتتتتترالق دللتتتتتة(، لنتتتتت  ص ي15،14ين )جتتتتتدالللل

 فقتتتد للتتتر. سةةة بان و نةةةن موةةةا  فةةةروا د  ةةة   اصةةةائةا  فةةة  بةةةام  أبعةةةاد  إل،   خصةةة للتتتي ل
تاالتتتت  للععوعتتتتين بتتتتين للطتتتتال       عرفةةةة     ري  ةةةة بعتتتتد افتتتتى لحالتتتت ئي ا  دللتتتتةالجتتتتود فتتتترالق 

تاالتتتتتتتت  عوعتتتتتتتتين للعةتتتتتتتتين للطتتتتتتتتال  جتتتتتتتتتي، ال تاالتتتتتتتت  لل يولو  لالتتتتتتتت ل للفيزيتتتتتتتت ء اللل يولتتتتتتتتوجى 
 .تاال  لل يولوجىلال ل  لل يولوجى الحت تى عووم 
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بتتين للطتتال       عرفةة     ري  ةة      ةة ن   ع ةة مبعتتد افتتى دللتتة لحالتت ئي  الجتتود فتترالق ال 
للععوعتتتين ةتتتين للطتتتال  ، ال تاالتتت  لل يولتتتوجى لالتتت ل تاالتتت  للفيزيتتت ء اللل يولتتتوجى للععوعتتتين 

 تاال  لل يولوجى. صا ح تاال  لل يولوجى الحت تى عووم 

للععوعتتتين بتتتين للطتتتال       عرفةةة     نو   يةةةة بعتتتد افتتتى لحالتتت ئي   دللتتتة الجتتتود فتتترالق ال 
تاالتتت   للععوعتتتين ةتتين للطتتتال ، ال تاالتت  للفيزيتتت ء اللل يولتتتوجى لالتت ل  تاالتتت  لل يولتتتوجى

تاالتتت  للكيعيتتت ء للععوعتتتين ةتتتين للطتتتال  ، ال للكيعيتتت ء اللل يولتتتوجى لالتتت ل  تاالتتت  لل يولتتتوجى
ت تتتى تاالتت  لل يولتتوجى الحللععوعتتين ةين للطتتال  ،ال الحت تتتى عوتتوم لالتت ل  تاالتت  للكيعيتت ء

 عووم لال ل  تاال  لل يولوجى.
للطتال  بتين      عرفة     ري  ة     نو   يةة بعتد افتى ة الجود فرالق ذلو دصلة لحال ئيال 
، تاالتتت  لل يولتتتوجىللععوعتتتين للطتتتال   تاالتتت  للفيزيتتت ء اللل يولتتتوجى الذلتتتك لالتتت ل للععوعتتتين 

تاالتتتت  لل يولتتتتوجى الللكيعيتتتت ء لالتتتت ل  للطتتتتال  عتتتتين للععوجتتتتود فتتتترالق بتتتتين للطتتتتال  أتتتتالك ال ال 
 الللكيعيتت ء الذلتتك تاالتت  حت تتتى عوتتومللععوعتتين ةتتين للطتتال  ، ال تاالتت  لل يولتتوجىللععوعتتين 

تاالتتتت  لل يولتتتتوجى للععوعتتتتين ةتتتتين للطتتتتال  ء، ال تاالتتتت  للكيعيتتتت  للععوعتتتتين لالتتتت ل  للطتتتتال 
 تاال  لل يولوجى.للععوعين اللت تى عووم لال ل  للطال  

بتتين      عرفةة     ن   يةةة      ةة ن مةةادذ   ع ةة م بعتتد افتتى ة لحالتت ئي  دللتتالجتتود فتترالق ال 
  تاالت للععوعتين تاالت  لل يولتوجى الحت تتى عوتوم الذلتك لالت ل  للطتال للععوعين للطال  

 .  الةين للكيعي ء اللصت تي عووم لال ل  للكيعي ءلل يولوجى.

  ةةةة ي  معرفةةةة       ةةةة ن    ريةةةة ن    نوبعتتتتدا الجتتتتود فتتتترالق ذلو دصلتتتتة لحالتتتت ئية فتتتتىال 
الذلتك لالت ل  للطتال  اللل يولتوجي تاالت  للفيزيت ء للععوعتين للطتال   بتين     ض عاا   ع ة م

تاالتت  للكيعيتت ء الحت تتتى عوتتوم الذلتتك  للععوعتتين ةتتين للطتتال ، ال تاالتت  لل يولتتوجىللععوعتتين 
تاالتتتت  لل يولتتتتوجى للععوعتتتتين ةتتتتين للطتتتتال  ، ال تاالتتتت  للكيعيتتتت ء للععوعتتتتين لالتتتت ل  للطتتتتال 

 . تاال  لل يولوجى للععوعين ل  للطال لال  الحت تى عووم الذلك
بين لل يولوجي الللكيعي ء    دري    ن ة   إلس بان في الجود فرالق ذلو دصلة لحال ئية ال 

 لالتت ل  للطتتال  للععوعتتين تاالتت  لل يولتتوجي، الةتتين للكيعيتت ء اللت تتتي عوتتوم لالتت ل  للطتتال 
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تاالتتتت   للععوعتتتتين لالتتتت ل  للطتتتتال للععوعتتتتين تاالتتتت  للكيعيتتتت ء، الةتتتتين للفيزيتتتت ء اللل يولتتتتوجي 
 .لل يولوجى

للتتي حشت رو لن لوتاالت  تت تير عوتي اعتقتدلو درلتت و للنتت ئه  التتف  ها  للنتيجة ات 
 :كتا اتن للكفت ءة للالتيتة حتول للتك اتا بتين للعحتتوي الطترق للتتدري  الللتكنولوجيت  اثتا درلتت و

Teo, 2008); (Khan, &Iyer, 2009); (Lee, & Tsai, 2010)) 
(Sadaf, 2012) ;( Blonder, &Rap, 2017) ;( Kazu, & erten, 2014). 

بتتت ن لكتتتا تاالتتت  برنتتت اه إعتتتدلد ختتت   بتتت ؛ ع تتت رة عتتتن  ماسةةةبق ونفسةةةر   بااث ةةةان
اجعوعتتتة اتتتن للعقتتتررلو يقتتتوم بتدريستتتل  حعضتتت ء هيئتتتة تتتتدري  ااتوفتتتين بطتتترق الحتتتت لي  تتتتدري  

 نتتتي اليولتتتف للج نتتت  للتكنولتتتوجي فتتتي تدريستتت ، الاتتتنلن اتتتن يلعتتت  دالر ااتوفتتتة. فعتتتنلن اتتتن يت
للتكنولوجيتت ، الذلتتك الةتتال شتتك يتتؤتر فتتي تكتتوين اعتقتتدلو طالبلتتن حتتول توليتتف للتكنولوجيتت  فتتي 
للتتتتتتدري  الللتتتتتتعون. فعتتتتتن للط يعتتتتتي حن للطتتتتتال  للععوعتتتتتين يتتتتتتطترالن بعتتتتتن يتتتتتدر  للتتتتتن ب تتتتتتتادلم 

اللتج هتت و الاعتقتتدلو ليج بيتتة لتتديلن نحتتو للتتداه خ تترلو  للتكنولوجيتت  الهتتال  تتد يستت هن فتتي تكتتوين
تاالت  لل يولتوجي اتن حكثتر للتاالالت و للتتي يقتدم للت  اقتررلو  مةد يكة ن للتكنولوجي، الللال 

تدعن للتداه للتكنولتوجي فتي للتتدري  الللتتعون، حال  تد يالتون حعضت ء هيئتة للتتدري  للتاين يدرتتون 
توليف للتكنولتوجي  تد تتست   فتي رفت  للن يستاداون حت لي  ااتوفة في للتدري    ئعة عوى لل

 اعتقدلو للكف ءة للالتية لديلن عن ب  ي للتاالال و في اعةن حبع د لصتت  نة .

ضرالرة للترأيز في برلاه إعدلد اعوعي للعوتوم   تا للاداتة بالويت و للترةيتة عوتى للتتدري   -1
تال شتتتتن للتتتتتدري  ة اع رتتتتتتل  فتتتتي أيفيتتتتال  للتكنولتتتتوجيداه للتتتتتعوتتتتن إتتتتتترلتيجي و عوتتتتي 

 . للترةية للععويةالدلخا للعدلر  في ، للعالغر

أفتتت ءة  لتحستتتينلجتع عيتتتة ال النيتتتة ، حك ديعيتتتة بتتترلاه للعوتتتوم بتتترلاه إعتتتدلد اعوتتتنتضتتتعين  -2
 لإلتتف دة ان للعستحدت و للتكنولوجية . للالتيةللععوعين 

فتي  للتعوتين تكنولوجيت  استتحدت و بتوليتف تستع  للتتي ب إلاال نت واع اتا للعوتوم  تجليتز -3
 .تويعة بالورةتدري  للعووم 
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استتتحدت و  لتتتتادلم نحتتو اعوعتتي للعوتتوم فتتي ارلحتتا للتعوتتين للعتت م نحتتو تج هتت ودرلتتتة ل -1
 .في درال  للعووم تكنولوجي  للتعوين

دلم بعتتتتت  حداللو تكنولوجتتتتت  إجتتتتترلء درلتتتتتتة لتنعيتتتتتة للتفكيتتتتتر الالتتتتت رلو للتتتتتتعون للر عتتتتتي ب تتتتتتتا -2
 للععووا و اللإلتال صو.

إجرلء درلتة اق رنة بين لتتادلم للتويالي للتعويعتي الللويت  أويست  فتي تحستين أف يت و اعوتن  -3
 للعووم ع ر للتعون للش الي.

 .كوي و ترةية حخري بجعلورية االر للعرةية في اع توة درلتة إجرلء -4

للتك اتا ووم في ارلحا للتعوين للع م نحو إط ر درلتة اعتقدلو للكف ءة للالتية لدى اعوعي للع -5
  TPACKبين للعحتوى للترةوي الللتكنولوجي 



TPACK د/ حنان محدي.م.، أد/ حنان محدي.م.أ

 

 44 

 للترةويتتة الللععتقتتدلو للعلنيتتة ب لكفتت ءة العال تلتت  للالتيتتة للكفتت ءة(: 2005إبتترلهين للشتت فعي ) -1
   ج ة  . للسعودية للعرةية ب لععوكة للععوعين كوية الطال  للععوعين لدى للنفسية الللضغوط
 (.75(، للعدد)19، اجود)   ري   

لر عتتي لوطتتال  اعوعتتي لدرلتتتة لتنوجرلفيتتة لكف يتت و للتتتدري   :(2015دعتت ء ع تتد للعزيتتز ) -2
 ، ج اعة طنط . ف ة     رية ، رسا   دف  ر ذ ،للكيعي ء في ضوء ادخا للتعون للش الي

بتتتين للعحتتتتوى لل يتتتدلجوجي استتتتوى إدرلك اعوعتتتي للعوتتتوم لوتك اتتتا  :(2017دينتت  للع تتتتي ) -3
العال تتت  بعع رتتت تلن للتدريستتية فتتي فالتتول للعوتتوم )درلتتتة ح لتتة(،  TPACKالللتكنولتتوجي 

 ، ج اعة طنط .رسا   مايس ةر، ف ة     رية 

ح ئتا،  ، في ةا  اتةوا نطبيق ا نظري  بين ا نربوي ا نفس ع م (:2010تف )لليو رااي -4
 ي .والتوز لونشر األندلس دار

 تتتة للكفتتتت ءة للالتيتتتة لحلك ديعيتتتة بتتتت لتولف  (: عتتتال 2018) يتتتة التتتتعيد للةفتتتتري ف طعتتتة للجلور  -5
مج ةةة    در سةةةاا    ري  ةةة  ، فتتتي تتتتوطنة ععتتت ن 12-7للنفستتتي لتتتدى طو تتتة للالتتتفوف اتتتن 

: (. اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفر عوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي للعو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 2)عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  (23) جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا ،و  وفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
https://www.researchgate.net 

 ا، أوية للترةية ،ج اعة توه  .21 لل للقرن  ال رلو اعونا (: 2015حفنى ) كع ل ال  -6
إطتتتتتتت ر اقتتتتتتتترح لتتتتتتتداه التتتتتتت رلو للقتتتتتتترن للحتتتتتتت دي الللعشتتتتتتترين فتتتتتتتي  :(2014نتتتتتتتولل شتتتتتتتو ي ) -7

،    ج ةةةة    دو ةةةةة     ري  ةةةة      خصصةةةة انتتتت هه للعوتتتتوم بتتتت لتعوين لألت تتتتتي فتتتتي االتتتتر، 
 . (10للعدد )، (3للعجود )

 ععتتتتت ن، دلر للفكتتتتتر ،ونطبيقانها االينماعي  ا معرفي  ا نظري  (:2004)  طتتتتت اي يوتف -8
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